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 األطراف مؤمتر
 الدورة الثالثة عشرة

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤-٣بايل، 

  من جدول األعمال املؤقت٤البند 
املتعلق بالعمل التعاوين الطويل األجل كني للحوار تقرير امليّسرْين املتشار

 لتغري املناخ عن طريق تعزيز تنفيذ االتفاقيةالرامي إىل التصدي 

  الراميالتعاوين الطويل األجلاملتعلق بالعمل حلوار تقرير عن ا
 لتغري املناخ عن طريق تعزيز تنفيذ االتفاقيةإىل التصدي 

 ∗امليّسرْين املتشاركنيمذكرة من 

 ضافةإ

 موجز
، على االخنراط يف حواٍر، دون اإلخالل بأية مفاوضات أو التزامات أو ١١-م أ/١عقـد مؤمتر األطراف العزم، مبوجب املقرر      

مستقبالً مبقتضى االتفاقية، من أجل تبادل اخلربات وحتليل الُنهج االستراتيجية لعمل تعاوين طويل األجل              تنشأ  عمليات أو أطر أو واليات      
 .تغري املناخ التصدي ليرمي إىل

٢٠٠٦يف ذلك املقرر، نظمت األمانة أربع حلقات عمل يف إطار احلوار يف عامي         الوارد  واسـتجابة لطلـب مؤمتر األطراف        
 ).جنوب أفريقيا(والسيدة سانديا دي ويت ) أستراليا(وقد يّسر احلوار ميسران متشاركان مها السيد هوارد بامسي . ٢٠٠٧و

طراف إىل امليسَرين املتشاركني تقدمي تقرير عن احلوار وعن املعلومات واآلراء املتنوعة اليت عرضتها األطراف وطلـب مؤمتر األ   
وهذه الوثيقة هي اجلزء الثاين من التقرير اخلتامي املقدم من امليسرين املتشاركني     .  الدورتني الثانية عشرة والثالثة عشرة ملؤمتر األطراف       على

وهي حتتوي على معلومات تتعلق بتنظيم حلقات العمل ووصفاً للمعلومات واآلراء املتنوعة اليت            . دارت يف إطار احلوار   عن املناقشات اليت    
 .كما حتتوي على معلومات قدمها املشاركون عن قضايا عامة وشاملة لعدة قطاعات. ُعِرضت أثناء احلوار

                                                      

تأخـر تقدمي هذه الوثيقة بسبب عدم توفر الوقت الكايف لالنتهاء منها بني موعد انعقاد حلقة العمل                  ∗
 .الرابعة يف إطار احلوار واملوعد النهائي لتقدمي الوثيقة
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 احملتويات

 الصفحة راتـالفق 

 ٣ ٤-١ ................................................................مقدمة -أوالً

تنظـيم حلقات العمل يف إطار احلوار املتعلق بالعمل التعاوين الطويل            -ثانياً
 ٣ ١٠-٥ األجل الرامي إىل التصدي لتغري املناخ عن طريق تعزيز تنفيذ االتفاقية

 ٥ ٢٢-١١ ..............................تعزيز األهداف اإلمنائية بطريقة مستدامة -ثالثاً

 ٦ ١٩-١٥ ...........................سياسات وتدابري التنمية املستدامة -ألف

 ٨ ٢٢-٢٠ ..................عاثات النامجة عن إزالة الغاباتخفض االنب -باء

 ٩ ٣٦-٢٣ ......................................التصدي للعمل املتعلق بالتكيف -رابعاً

 ١٤ ٥٧-٣٧ ................................حتقيق اإلمكانات الكاملة للتكنولوجيا -خامساً

 ١٩ ٦٨-٥٨ .............................حتقيق اإلمكانيات الكاملة لفرص السوق -سادساً

 ٢٢ ٩٣-٦٩ ................................القضايا العامة والشاملة لعدة قطاعات -سابعاً

 ٢٢ ٧٢-٦٩ ...................ؤية املشتركة واألهداف الطويلة األجلالر -ألف

 ٢٤ ٨٠-٧٣ ..............................اجلوانب االقتصادية لتغري املناخ -باء

 ٢٩ ٩٣-٨١ ................................التدفقات االستثمارية واملالية -جيم
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  مقدمة-أوالً 

ـ   -١ لتصدي لتغري املناخ عن     الرامي إىل ا   التعاوين الطويل األجل  املتعلق بالعمل   عن احلوار   املقدم  تقرير  إن ال
على مالحظات ) FCCC/CP/2007/4(وحيتوي اجلزء األول . يتألف من جزأين) احلوار (ريق تعزيز تنفيذ االتفاقيةط

امليّسرين املتشاركني للحوار عن مناقشة اللبنات والُنُهج وكيفية دجمها لتشكيل استجابة عاملية فعالة للتصدي لتغري 
ة لألطراف للنظر يف كيفية مواصلة مداوالهتم بعد الدورة         كما حيتوي على تعليقات عن اخليارات املتاح      . املـناخ 

 .الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف

وهي حتتوي على معلومات عن تنظيم حلقات العمل اليت         . وتعـرض هذه الوثيقة اجلزء الثاين من التقرير        -٢
قد اقتضت الضرورة أن    و. عقـدت يف إطار احلوار، وسرد وصفي للمعلومات املقدمة واآلراء اليت مت التعبري عنها             

وُيعتزم تدوين اآلراء   . يكون ذلك بطريقة خمتصرة ومبسطة وقد بذلت قصارى اجلهود إلمتام ذلك بشكل متوازن            
وميكن احلصول على معلومات متعمقة وكاملة بالرجوع إىل ورقات . كما أوردها املقدمون واملشاركون واملراقبون

ومل جتر حماوالت لتوليف    . )١(لبث الشبكي لعمليات التبادل الفعلي    عمـل احلوار والنسخ اإللكترونية للعروض وا      
 .املسائل أو لتقدمي مالحظات عن العالقات املتبادلة بينها

 :وقد ُرتبت الوثيقة وفقاً ملواضيع احلوار األربعة على النحو التايل -٣
 تعزيز األهداف اإلمنائية بطريقة مستدامة؛ )أ( 
 التكيف؛التصدي للعمل املتعلق ب )ب( 
 حتقيق اإلمكانات الكاملة للتكنولوجيا؛ )ج( 
 .حتقيق اإلمكانات الكاملة اليت تتيحها الفرص السوقية )د( 

وتتضمن املعلومات األخرى الواردة يف هذه الوثيقة اآلراء املقدمة من األطراف بشأن قضايا عامة وشاملة     -٤
 .اخ ومسائل التمويللعدة قطاعات، مثل اآلراء املتصلة باقتصادات تغري املن

العمل التعاوين الطويل   املتعلق ب حلوار  تنظـيم حلقات العمل يف إطار ا       -ثانياً 
 لتصدي لتغري املناخ عن طريق تعزيز تنفيذ االتفاقية الرامي إىل ااألجل

قرر مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة أن جيري احلوار حتت إشرافه وأن يكون يف إطار حلقات عمل  -٥
). ١١-م أ / ١املقرر  (ددهـا األقصـى أربـع حلقات تكون مفتوحة جلميع األطراف وتتوىل األمانة تنظيمها               ع

ويبّين اجلدول الوارد أدناه   . ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦واستجابة هلذا التفويض، نظمت األمانة أربع حلقات عمل يف عامي           
 .زمان ومكان انعقاد كل واحدة من حلقات العمل وموضوعها

وخالل حلقة العمل   . ع حلقات العمل ممثلون عن األطراف واملنظمات اليت هلا صفة املراقب          وقـد حضـر مجي     -٦
 أعاله وشرعوا يف حتليل النهج      ٢األوىل، أجرى املشاركون مناقشة أولية تتعلق مبواضيع احلوار األربعة املذكورة يف الفقرة             

ثالثة، ركزت املناقشات على اإلجراءات امللموسة املتعلقة       ويف حلقيت العمل الثانية وال    . االسـتراتيجية للتصدي لتغري املناخ    
                                                      

)١( <http://unfccc.int/meetings/dialogue/items/3668.php>. 
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وأتاحت . مبواضـيع احلوار األربعة، فضالً عن التركيز على سبل االستجابة الوطنية والدولية الفعالة واملالئمة لتغري املناخ               
املسائل العامة والشاملة لعدة    حلقـة العمـل الرابعة فرصة لتبادل اآلراء بشأن لبنات بناء االستجابة الفعالة لتغري املناخ، و               
 .قطاعات، مبا يف ذلك التمويل، واملقترحات املتصلة بتنفيذ مزيد من اإلجراءات واألنشطة والنهج

 التعاويناملتعلق بالعمل حلوار زمان ومكان ومواضيع حلقات العمل األربعة اليت ُنظمت يف إطار ا
 يق تعزيز تنفيذ االتفاقيةلتغري املناخ عن طر الرامي إىل التصدي الطويل األجل

 زمان ومكان االنعقاد املواضيع

 العمل التعاوين الطويل األجل     تـبادل اخلـربات وحتليل النهج االستراتيجية من أجل         )أ(
 :يف اجملاالت املواضيعية األربعةلتغري املناخ الرامي إىل التصدي 

 تعزيز األهداف اإلمنائية بطريقة مستدامة -
 تعلق بالتكيفلتصدي للعمل املا -
 حتقيق اإلمكانات الكاملة للتكنولوجيا -
 حتقيق اإلمكانات الكاملة اليت تتيحها الفرص السوقية -

تبادل اآلراء واملعلومات واألفكار املتعلقة باإلجراءات واألنشطة والنهج اليت ستؤدي           )ب(
 :إىل حتقيق ما يلي

 ية فعالة ومالئمة إزاء تغري املناخاستجابات وطنية ودولمتكني األطراف من مواصلة تطوير  -
أنظف تعزيـز البحـث والـتطوير، واستخدام تكنولوجيات وهياكل أساسية            -

 واالستثمار فيها
طوعاً البلدان النامية   اليت تتخذها    الظروف املواتية لإلجراءات     ة الدعم وهتيئ  تقدمي -

 لتخفيف آثار تغري املناخ والتكيف معها
مالئمة للمناخ  ونظف  ألى تكنولوجيات   علدان النامية   صـول الب  حإمكانـيات    تعزيـز  -

ووضع إجراءات   واختاذاتية  ؤوتكنولوجـيات للتكـيف وذلك من خالل هتيئة بيئات م         
  ملموسةبرامج

 حلقة العمل األوىل
، ٢٠٠٦ مايو/أيار ١٦ و ١٥يومي  (

 )بون، أملانيا

 تعزيز األهداف اإلمنائية بطريقة مستدامة )أ(
  الكاملة اليت تتيحها الفرص السوقيةحتقيق اإلمكانات )ب(
 : ملموسة من شأهنا حتقيق ما يلياختاذ إجراءات )ج(

 استجابات وطنية ودولية فعالة ومالئمة إزاء تغري املناخمتكني األطراف من مواصلة تطوير  -
للتصدي لتغري  إلجراءات  ختاذ مزيد من ا    الظروف املواتية ال   ة الدعم وهتيئ  تقـدمي  -

 ق التنمية املستدامةاملناخ يف سيا
 االستفادة من اإلمكانات الكاملة اليت تنطوي عليها الفرص السوقية -

 حلقة العمل الثانية
ــي ( ــرين ١٦ و١٥يومـ  تشـ

، نريويب،  ٢٠٠٦نوفمـرب   /الـثاين 
 )كينيا

 التصدي للعمل املتعلق بالتكيف )أ(
 حتقيق اإلمكانات الكاملة للتكنولوجيا )ب(
 :من شأهنا حتقيق ما يلي ملموسة اختاذ إجراءات )ج(

 تقدمي الدعم للبلدان، ال سيما النامية منها، ومتكينها من إدارة تغري املناخ والتكيف معه -
أنظف تعزيـز البحـث والـتطوير، واستخدام تكنولوجيات وهياكل أساسية            -

 واالستثمار فيها
لمناخ مالئمة لونظف ألى تكنولوجيات عصول البلدان النامية حإمكانيات   تعزيز -

 لتكيفاتكنولوجيات على و

 حلقة العمل الثالثة
، ٢٠٠٧ مايو/أيار ١٧ و ١٦يومي  (

 )بون، أملانيا

 املسائل العامة والشاملة لعدة قطاعات، مبا يف ذلك التمويل )أ(
 مقترحات تتصل بتنفيذ مزيد من اإلجراءات واألنشطة والنهج )ب(

 حلقة العمل الرابعة
أغســطس / آب٢٩ إىل ٢٧مــن (

 )، فيينا، النمسا٢٠٠٧
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وقد أُتيح ما   .  وقامت األمانة بإتاحتها كورقات عمل     كتابةًوقـدم بعض املشاركني آراءهم وأفكارهم        -٧
وأُتيحت الفرصة خلرباء حكوميني وملمثلي قطاع األعمال التجارية واملنظمات غري          .  ورقـة عمـل    ٣٧جمموعـه   

مم املتحدة واملبادرات خارج إطار عملية االتفاقية اإلطارية،        احلكومية اليت لديها صفة املراقب واهليئات التابعة لأل       
وميكن اإلطالع يف موقع الويب     . لـتقدمي ما لديهم من آراء وجتارب من خالل عروض ومداخالت حمددة اهلدف            

 التابع لالتفاقية اإلطارية على جداول أعمال حلقات العمل، واملذكرات املقدمة من امليسرين املتشاركني للحوار،             
وورقـات العمل اليت تتضمن آراء األطراف، والعروض املقدمة يف كل واحدة من حلقات العمل، وغري ذلك من                  

 .املعلومات ذات الصلة

وكـان مؤمتر األطراف قد اتفق على أن يسترشد احلوار بأفضل املعلومات العلمية والتقنية واالجتماعية                -٨
وعلى وجه التحديد،   . ويض، مت ترتيب تقدمي عروض حمددة اهلدف      ويف سبيل إجناز هذا التف    . واالقتصادية املتاحة 

 )٢( تغري املناخاتاستنتاجات استعراض سترين بشأن اقتصادقُّدمت خالل حلقيت العمل الثانية والثالثة، على التوايل، 
ريق احلكومي الدويل  املقدم من الفتقرير التقييم الرابعالرئيسية املتصلة بإسهامات األفرقة العاملة يف ستنتاجات واال

 .املعين بتغري املناخ

وأتـاح احلـوار فرصة فريدة لبناء الثقة فيما بني احلكومات من خالل تبادل اخلربات بصورة غري رمسية                   -٩
وأدى الطابع غري الرمسي للحوار إىل هتيئة       . ومفـتوحة ال يقـيدها أي شكل من أشكال عملية التفاوض الرمسي           

دة ومثرية لالهتمام ومفتوحة مشلت طائفة واسعة من املسائل اليت يلزم تناوهلا أثناء             الظروف إلجراء مناقشات مفي   
 .تطوير الُنُهج االستراتيجية إزاء تغري املناخ

ومتثلت متابعة . وقـدم مجـيع املشـاركني معلومـات ذات نوعية عالية وأسهموا بفعالية يف املناقشات             -١٠
ء احلوار يف تعزيز تطوير طريقة تفكريها من خالل ما قدمته من            احلكومـات ملخـتِلف األفكـار اليت قُدمت أثنا        

 بعملية احلوار  بالغاًاهتماماًوأبدى قطاع األعمال التجارية وجمتمع املنظمات غري احلكومية     . مسـامهات وعروض  
 .وأعدا مدخالت مدروسة

 تعزيز األهداف اإلمنائية بطريقة مستدامة -ثالثاً 

.  أن تغري املناخ حيدث بالفعل وأن آثاره ظاهرة للعيان يف شىت أحناء العامل             أوضـح العديد من املشاركني     -١١
وذُكر أن منطقة القطب الشمايل آخذة يف التأثر بتغري املناخ إذ ُتالحظ حالياً زيادة معدل ذوبان الغطاء اجلليدي يف 

غري املناخ، مما أدى إىل تناقص      وأشار البعض اآلخر إىل أفريقيا اليت أصبحت تعاين بالفعل من تقلب وت           . غرينالند
موارد الغذاء، وشح املياه وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على توليد الطاقة املائية، وتسارع التصحر، وتأثريه    
السـليب على قطاع السياحة واملترتهات الطبيعية، وتدهور الصحة البشرية بسبب زيادة حاالت اإلصابة باملالريا               

وأشار أحد . ، وزيادة الصراعات على املوارد)اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /البشريفريوس نقص املناعة و
 املشـاركني إىل أن اآلثار اجملتمعة لزيادة اجلفاف وتغري املناخ قد تؤدي إىل إعادة حتريك كثبان صحراء كاهلاري                 

 

                                                      

)٢( Stern N. 2007. The Economics of Climate Change: The Stern Review. Cambridge: Cambridge 

University Press. 
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قب وخيمة بالنسبة ألسباب العيش     فتتحّول إىل كثبان متحركة تعصف هبا الرياح مع ما يترتب على ذلك من عوا             
وتناول املشاركون من عدد من البلدان اجلزرية الصغرية النامية بعض التحديات املتصلة بزيادة . على املستوى احمللي

شدة األعاصري وزيادة تواتر موجات اجلفاف، فضالً عن ارتفاع منسوب مياه البحر، مما أدى يف بعض احلاالت إىل 
 .عات احمللية ونقل القرىإعادة توطني اجملتم

وذهب مجيع املشاركني   . ومثة إدراك قوي ملا يسببه تغري املناخ من تقويض للتنمية املستدامة يف العديد من أحناء العامل                -١٢
ومت . إىل أن التنمـية أولويـة من األولويات الرئيسية وهي نقطة االنطالق ألي جهود تبذل يف املستقبل للتصدي لتغري املناخ                 

ـ  ليم بأن فعالية إجراءات التصدي لتغري املناخ تستوجب تناوهلا يف سياق التنمية املستدامة، مع إعطاء األولوية لإلجراءات          التس
ويف هذا  . املـتآزرة الـيت تتمخض عن فوائد يف األمدين الطويل والقصري على السواء، وكذلك على النطاقني احمللي والعاملي                 

 ال بد وأن تتسق اتساقاً تاماً مع اجلهود الرامية التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه   السـياق، أُشري إىل أن تنفيذ أنشطة      
وميكن أن تؤدي التكنولوجيا والفرص اليت تتيحها األسواق إىل         . إىل حتقـيق التطلعات اإلمنائية، ومع مسارات النمو املستدام        

مثاالن على التحديات والفرص يف جمال التصدي لتغري        ) ١(طار  ويرد يف اإل  . فصـل التنمية االقتصادية عن زيادة االنبعاثات      
 .املناخ وحتقيق أهداف التنمية املستدامة يف البلدان النامية

وبالنسبة للبلدان النامية، ال سيما األصغر منها، وأقل البلدان منواً وأشدها ضعفاً، هناك حاجة إىل تعاون                 -١٣
) يق األهداف اإلمنائية الرئيسية مثل األمن الغذائي والوصول إىل الطاقةوخصوصاً يف جمال حتق(دويل ملموس وفعال 

وذكر بعض املشاركني أن اجلهود امللموسة على صعيد        . مـن أجـل حتقيق أهداف التنمية املستدامة هلذه البلدان         
ملتحدة، مبا يف   السياسـات الدولية ينبغي أن تتضمن تعاوناً أوثق بني املنظمات الدولية وهيئات واتفاقيات األمم ا              

اتفاقية ، واتفاقية التنوع البيولوجياالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ، و(ذلك على سبيل املثال، اتفاقيات ريو الثالث 
ودعا عدة مشاركني إىل تعزيز التعاون واملبادرات على املستوى الثنائي، مبا يف ذلك ). األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 .اليت هي يف أمّس احلاجة إليهااعني العام واخلاص، لكفالة إتاحة املوارد املالية للبلدان الشراكات بني القط

واقُتِرحت ُنُهج شىت لتحقيق التنمية املستدامة، مبا يف ذلك وضع برنامج عمل للتنمية املستدامة؛ وتشجيع                -١٤
مناط االستهالك املستدامة؛ والتركيز على وضع وتنفيذ سياسات وتدابري للتنمية املستدامة؛ وإدماج أساليب احلياة وأ

اإلجراءات املتعددة الفوائد مثل أمن الطاقة، وختفيف التلوث، والتنمية االقتصادية واحلد من الفقر؛ ووضع برامج               
 .تثقيفية يف جمال التنمية املستدامة وتغري املناخ

  سياسات وتدابري التنمية املستدامة-ألف 

اقتراحاً يتعلق بتنفيذ سياسات وتدابري للتنمية املستدامة حتقق بفعالية إمكانيات           )٣(قدمت جنوب أفريقيا   -١٥
ويف سياق املفاوضات املتعددة األطراف يف إطار االتفاقية، سوف . خفض انبعاثات غازات الدفيئة يف البلدان النامية

 .اليت تتخذها البلدان الناميةتؤدي سياسات وتدابري التنمية املستدامة إىل التعرف بشكل أكرب على اإلجراءات 

                                                      

ــة    )٣( ــر الورق ــع      ) ٢٠٠٦ (١٨انظ ــلى املوق ــاحلوار ع ــلة ب ــل املتص ــات العم ــن ورق م
<http://unfccc.int/meetings/dialogue/items/3759.php>. 
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 الصني وغرينادا كمثالني:   مواجهة تغري املناخ ومعاجلة أهداف التنمية املستدامة يف البلدان النامية-١اإلطار 
من التحديات الرئيسية اليت تواجهها الصني التباين الكبري يف درجات احلرارة بني فصول السنة وبني خمتِلف                 

تزايد اخلسائر االقتصادية بسبب أحوال الطقس القاسية؛ وعدد السكان الكبري والضغوط الشديدة املناطق داخل البلد؛ و
. يف جمال التوظيف؛ وتدين مستوى التنمية االقتصادية؛ ومزيج مصادر الطاقة الذي يغلب عليه استخدام الفحم احلجري

صياغة وتنفيذ استراتيجية للتنمية املستدامة؛     : ومـن اجلهـود اليت تبذهلا الصني للتخفيف من آثار تغري املناخ ما يلي             
واعـتماد جمموعة من السياسات والتدابري املؤاتية لتخفيف آثار تغري املناخ؛ وحتسني فعالية استعمال الطاقة واحلفاظ                
عليها؛ وتطوير مصادر طاقة يقل فيها انبعاث الكربون ومصادر طاقة متجددة؛ وحتسني هيكل الطاقة يف البلد؛ وتنفيذ 

 .برامج إلعادة تشجري الغابات
وكان التصدي لتغري املناخ يف إطار التنمية املستدامة من املبادئ اليت تسترشد هبا سياسات وتدابري الصني يف                 

واألهداف الرئيسية للتنمية املستدامة يف الصني بالنسبة للخطة اخلمسية احلادية عشرة           . جمـال ختفيف آثار تغري املناخ     
 يف املائة تقريباً؛ وخفض االنبعاثات من مجيع مصادر التلوث الرئيسية           ٢٠ستخدام الطاقة بنسبة    خفض كثافة ا  : هي

وختطط الصني لتشجيع املشاريع الرئيسية يف جمال       .  يف املائة  ٢٠ يف املائة؛ وزيادة الغطاء احلرجي بنسبة        ١٠بنسـبة   
ر توليد الطاقة املائية مع مراعاة محاية البيئة؛        احلفـاظ على الطاقة وتبذل جهوداً يف جماالت أخرى، مبا يف ذلك تطوي            

وتعزيز الطاقة النووية؛ وحتقيق االستفادة املثلى من الطاقة احلرارية؛ وتعزيز استغالل امليثان املستخلص من طبقة الفحم 
وطاقة املد  احلجـري؛ وتعزيز الطاقة البيولوجية؛ وتطوير واستغالل طاقة الرياح والطاقة الشمسية واحلرارية اجلوفية              

 .واجلزر، والسيطرة على انبعاثات غازات الدفيئة من القطاع الزراعي؛ وتعزيز بالوعات الكربون
وهي تتميز بارتفاع معدالت الفقر واالعتماد الكبري على        . وُتعـد غريـنادا واحدة من أصغر بلدان العامل         

دها ُعرضة إىل حد كبري للتأثر بالصدمات       كما أن اقتصا  . السـياحة والـزراعة وارتفاع مستوى مديونيها اخلارجية       
 وأدت إىل تراجع السياحة، كما ٢٠٠١سبتمرب / أيلول١١اخلارجية مثلما حدث بعد اهلجمات اإلرهابية اليت وقعت يف 

 .٢٠٠٤أن اقتصادها ُعرضة للتأثر باألحوال اجلوية القاسية مثل إعصار إيفان الذي تعرضت له يف عام 
لتأثريات تغري املناخ، مبا فيها زيادة تواتر حدوث األعاصري، وارتفاع منسوب البحر، كما أن غرينادا ُعرضة  

وارتفاع درجات احلرارة الذي يؤثر يف إنتاج احملاصيل، ونقص إمدادات املياه خالل موسم اجلفاف من املصادر اليت                 
ات اليت أجريت مؤخراً عن تأثري تغري وقد بّينت الدراس. تغذيها األمطار، كما أهنا تعاين من زيادة حاالت محى الضنك

 يف املائة من اهلياكل األساسية السياحية       ٨٠املناخ أن ارتفاع منسوب مياه البحر مبقدار متر واحد سيؤدي إىل تدمري             
وال ُيعد نقل هذه اهلياكل األساسية واحداً من اخليارات بالنسبة لغرينادا ألن تضاريسها عبارة عن . الرئيسية يف غرينادا

 .سهل ساحلي ضيق للغاية وسفوح منحدرة
. ومع أن غرينادا تتسبب يف القليل من انبعاثات غازات الدفيئة، فإهنا تتحمل مسؤولية خفض هذه االنبعاثات 

وغرينادا أصغر من أن تتمكن من      . بـيد أن تنفـيذ اجلهود الوطنية يتسم بالبطء نظراً لالفتقار إىل املوارد الضرورية             
لية التنمية النظيفة، ويتعذر وصوهلا إىل مصادر متويل بديلة، وهي تواجه صعوبات يف احلصول على اجتذاب مشاريع آ

وقد حصلت غرينادا على دعم من العديد من البلدان ملساعدهتا على التخفيف من اآلثار      . التكنولوجـيات الالزمـة   
 .امهات املقدمة فعلياًالنامجة عن إعصار إيفان، مع أن التعهدات اليت قُطعت كانت أكثر من املس

وسوف تنطلق سياسات وتدابري التنمية املستدامة من التعهدات القائمة اليت قطعتها البلدان النامية مبوجب  -١٦
اليت تطلب من مجيع األطراف إعداد وتنفيذ ونشر        ) ب(٤١االتفاقـية، وال سيما التعهدات املقدمة مبوجب املادة         

ناسباً، برامج إقليمية وحتديثها بانتظام، على أن تتضمن تدابري التخفيف من           برامج وطنية وكذلك، حيثما يكون م     
آثار تغري املناخ عن طريق معاجلة االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب مصادرها وإزالة مجيع انبعاثات غازات الدفيئة                
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جديد التعهدات القائمة  من الربوتوكول اليت تؤكد من      ١٠كما أهنا ستكون متسقة مع املادة       . بواسطة البالوعات 
 .مبوجب االتفاقية وهتدف إىل تعزيز تنفيذ هذه التعهدات بغية حتقيق التنمية املستدامة

ووفقاً لالقتراح، سيكون هدف سياسات وتدابري التنمية املستدامة هو حفز اإلجراءات يف البلدان النامية               -١٧
 هنج عام للشروع يف العمل والقيام من مثّ بتصحيح     فـيما يتصل بتغري املناخ، وسيندرج على حنو مناسب يف إطار          

وسيكون احلافز الرئيسي للبلدان النامية هو الفوائد املشتركة . املسار على أساس الدروس املستفادة واخلربة املكتسبة
امات اهلادفة وُيعد تغيري مسارات التنمية من اإلسه. املتمثلة يف حتقيق املزيد من التنمية املستدامة على الصعيد احمللي

يف جمـال التخفيف من آثار تغري املناخ وقد تكون سياسات وتدابري التنمية املستدامة من العناصر اهلامة يف إطار                   
غري أن سياسات وتدابري التنمية املستدامة ال تكفي وحدها إلجياد حل           . الـتحول إىل نظام مناخي عادل ومالئم      

 . باالستناد إىل ُنُهج استراتيجية أخرىلتحدي املناخ، بل ستكون حباجة إىل تنفيذها

ومن ذلك . ويستلزم تنفيذ سياسات وتدابري التنمية املستدامة يف سياق االتفاقية معاجلة العديد من املسائل      -١٨
تعريف ما يندرج يف إطار سياسات وتدابري التنمية املستدامة مبوجب االتفاقية اإلطارية؛ وتصميم عملية : مـا يلي  

عن طريق القيام، مثالً، بوضع قائمة بأمساء       ( التعهدات املتصلة بسياسات وتدابري التنمية املستدامة        مالئمـة لتقدمي  
؛ ووضع منهجيات حتدد مقدار فوائد      )البلدان يف مرفق أو وضع سجل حيتوي على السياسات والربامج املتعهد هبا           

 على الصعيد العاملي؛ ووضع مقياس أو مقاييس        التنمـية املستدامة على الصعيد احمللي والفوائد املشتركة املتآزرة        
مالئمـة ملقارنـة الفوائد املناخية املشتركة الناجتة عن سياسات وتدابري التنمية املستدامة بالفوائد املتصلة بالُنُهج                

 .األخرى؛ ووضع إجراءات أو آليات للحساب والتبليغ واالستعراض

دامة تنفيذاً ناجحاً على توافر التمويل احمللي والدويل من املصادر     ويعتمد تنفيذ سياسات وتدابري التنمية املست      -١٩
ويتوقع حشد االستثمار احمللي نظراً إىل أن سياسات وتدابري التنمية املستدامة . املتصلة وغري املتصلة باملناخ على السواء

حلصول على التمويل من مصادر ويف الوقت نفسه، سيكون من حق البلدان النامية ا     . تـؤدي إىل تعزيز التنمية احمللية     
وجيب أن تكفل اجلهود املبذولة على الصعيد الوطين        . دولـية مـن أجل التكيُّف مع آثار تغري املناخ والتخفيف منه           

 .مشاركة طائفة واسعة من اجلهات صاحبة املصلحة يف وضع وتنفيذ سياسات وتدابري التنمية املستدامة

 لة الغابات خفض االنبعاثات النامجة عن إزا-باء 

وهو عنصر من أهم العناصر املسامهة يف (كثرياً ما أُشري إىل أن خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات  -٢٠
ميثل أحد اجملاالت اليت تتسم بأمهية خاصة فيما يتصل بالتصدي ) انبعاثات غازات الدفيئة وفقاً لتقرير التقييم الرابع

، حيث ركزت املناقشات )٤(ول هذه القضية حالياً يف إطار عملية االتفاقية اإلطارية     وجيري تنا . بفعالية لتغري املناخ  
عـلى اخلـيارات املتصـلة بإنشـاء ترتيب، مبوجب االتفاقية، ملنح البلدان النامية حوافز إجيابية من أجل خفض      

ديدة وإضافية، ونقل   وقد تشمل مثل هذه احلوافز توفري موارد مالية ج        . االنـبعاثات الـنامجة عن إزالة الغابات      
 .التكنولوجيا ووسائل بناء القدرات وتعزيز القدرات احمللية

                                                      

مال دورته احلادية عشرة، بطلب من بابوا غينيا اجلديدة وكوستاريكا، أدرج مؤمتـر األطـراف يف جدول أع        )٤(
 .كما حظي هذا الطلب بدعم مثانية أطراف أخرى. مسألة خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية
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ويتمثل اهلدف الرئيسي للحوار يف وضع      . )٥(وخـالل احلوار، قدمت الربازيل مقترحاً بشأن هذه املسألة         -٢١
ا من غازات تهواعيةً انبعاثاإجيابية للبلدان النامية اليت ختفض طترتيب يف سياق عملية االتفاقية اإلطارية يقدم حوافز 

وسوف يوضع هذا املعدل املرجعي     . مرجعي لالنبعاثات وطين  استناداً إىل معدل     الدفيئة النامجة عن إزالة الغابات    
على أساس حساب متوسط معدالت إزالة الغابات خالل فترة زمنية حمددة ووضع            ) وُيحـّدث بصـورة دورية    (

 حمددة أو   نطقة أحيائية  لكل وحدة من وحدات املساحة وبالنسبة مل       ائيةخزون الكربون يف الكتلة األحي    متوسـط مل  
 .نوع حمدد من أنواع الغطاء النبايت

. وسيستند نظام احلوافز اإلجيابية املذكور أعاله إىل منهجية تتسم بالشفافية واالتساق واالستناد إىل العلم              -٢٢
ة، أن توفر موارد جديدة وإضافية للبلدان النامية اليت ُيطلب وعلى البلدان املتقدمة، حبسب التزاماهتا مبوجب االتفاقي

 .منها باملقابل أن تثبت خفضها الفعلي لالنبعاثات

 كيفبالتالتصدي للعمل املتعلق  -رابعاً 

برزت مسألة التكيف مع اآلثار السلبية النامجة عن تغري املناخ كأولوية من األولويات الرئيسية يف اجلهود                 -٢٣
وجهة عدة مشاركني   وباإلشارة إىل استنتاجات تقرير التقييم الرابع، أيَّد        . لرامية إىل التصدي لتغري املناخ    العاملية ا 

النظر اليت مفادها أنه بغض النظر عن اجلهود العاملية املبذولة للتخفيف من آثار تغري املناخ، يشكل التكيف مع تغري 
 بصورة خاصة لتأثري    وُتعد البلدان النامية معرضة   . اضر واملستقبل املناخ مسألة مهمة بالنسبة جلميع البلدان يف احل       

ويف الوقت نفسه، فإن هذه البلدان هي       . ، وال سيما أقل البلدان منواً والبلدان اجلزرية الصغرية النامية         تغـري املناخ  
ناخ هتديداً مباشراً للبقاء، وبالنسبة للمجتمعات األكثر قابلية للتأثر، يشكل تأثري تغري امل . األقل تسبباً هبذه املشكلة   

وذلك إما بسبب التأثريات املدمرة النامجة عن أحداث مباغتة جتتاح املستوطنات البشرية أو اهلياكل األساسية أو                
وتشمل . بسبب التأثريات الطويلة األمد على القطاعات احليوية بالنسبة ألسباب كسب العيش يف هذه املستوطنات

 .ادة املناطق الساحلية، وموارد املياه، واألمن الزراعي والغذائي، والصحة البشريةمثل هذه القطاعات يف الع

ومـع أن بعض تدابري التكيف قد بدأ اختاذها بالفعل بغية التصدي للتغريات الراهنة واملتوقعة، فقد ذكر عدة                   -٢٤
ومت التسليم بأن   . ما يتصل بالتكيف  مشاركني أن هناك جمموعة من املخاطر اليت تتطلب املزيد من التخطيط والتدابري في            

القدرة على التكيف ختتلف باختالف اجملتمعات والبلدان ويف داخلها، وأنه ال تزال هناك الكثري من القيود واحلواجز اليت 
وحذّر . ٢٠٠٣تعترض التكيف، حىت يف البلدان املتقدمة، حسبما اتضح إبان موجة احلرارة اليت اجتاحت أوروبا عام                

اركني من أن يؤدي التركيز على ختفيف آثار تغري املناخ وتقاسم األعباء إىل صرف النظر عن جهود التكيُّف                  بعض املش 
ورأى أحد املشاركني أن اختاذ إجراءات ملعاجلة مقتضيات        . الـذي يتسم بأمهية حيوية بالنسبة لغالبية أقل البلدان منواً         

 .كل جمال على حدة مقارنة باختاذ سياسات مستقلة لالتخفيف والتكيف معاً قد ينطوي على أثر إمجايل أقل

ورأى عـدة مشاركني أن تقييم وحتديد أولويات احتياجات التكيف على حنو فعال قد يساعد على جسر                  -٢٥
وقد يؤدي مثل هذا التقييم إىل مساعدة       . هوة املعرفة يف جمال املتطلبات املرتبطة بالتكيف، وعلى جتنب سوء التكيف          

                                                      

املتصــــلة بــــاحلوار عــــلى املوقــــع ) ٢٠٠٦ ( ٢١انظــــر ورقــــة العمــــل  )٥(
<http://unfccc.int/meetings/dialogue/items/3759.php>. 
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تطوير قاعدة معلوماهتا وما يلزم من سياسات وأدوات لتحديد القطاعات األكثر تضرراً واختاذ إجراءات البلدان على 
وأوضح املشاركون أن املعارف التقليدية     . التكـيف املالئمة على الصعيد الوطين بل وحىت على الصعيد دون الوطين           

مها على نطاق أوسع يف عمليات تقييم القابلية ميكـن أن تكون مكملة ملصادر املعرفة العلمية وميكن دجمها واستخدا  
ورغم أنه ال يزال هناك بعض الشكوك املتصلة بعملية وضع النماذج والتقييم، فقد             . للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه    

 .شدد معظم املشاركني على توافر معلومات كافية للشروع على الفور يف اإلجراءات الفعلية للتكيف

راف قوي بأن التكيف ال حيدث بصورة معزولة وال بد من النظر إليه يف السياق األوسع                وكان هناك اعت   -٢٦
أما املناقشات املتصلة بالكيفية املثلى اليت ميكن هبا إدماج سبل التصدي لآلثار السلبية النامجة عن . للتنمية املستدامة

لويات السياسات العامة مثل التخفيف من وطأة تغري املناخ يف اخلطط الوطنية للتنمية املستدامة، فقد أشارت إىل أو
وأشري إىل أن احلكومات ستحتاج، على      . الفقر، واألمن القومي، والتعليم، والصحة، وموارد املياه واألمن الغذائي        

 تكفل مشاركة مجيع اجلهات صاحبة املصلحة، من خالل ُنُهج قائمة على            بيئات متكينية الصعيد الوطين، إىل هتيئة     
 يف التخطـيط إلجراءات التكيف وتنفيذها، وأن السياسات اإلمنائية ُتصاغ بصورة تراعي على النحو               املشـاركة 

 واألمثلة على أنشطة التكيف اليت ميكن أن تقلل من القابلية للتأثر بتغري املناخ وتزيد           . الواجـب مسألة تغري املناخ    
، وتقليل  شجار املانغروف والشعاب املرجانية   أ تشمل اجلهود غري املباشرة مثل احلفاظ على         القـدرة على التكيف   

 .مصادر بريةالناشئ من التلوث الضغوط غري املناخية مثل 

فعلى سبيل املثال، حّبذ بعض املشاركني األخذ بنهج كلي         . وميكن إمتام عملية الدمج بإتباع ُنُهج خمتلفة       -٢٧
اآلخر أن مثة مزايا يف معاجلة جمال التكيف يكـون فـيه التكيف جزءاً من عملية إمنائية أوسع، بينما رأى البعض         

 .بصورة مستقلة إذا اعُتِمدت، على سبيل املثال، استراتيجيات للتكيف القطاعي

الصالت بني التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه على أساس االستنتاجات             -٢اإلطار 
 يل املعين بتغري املناخالواردة يف تقرير التقييم الرابع املقدم من الفريق احلكومي الدو

إن سياسـة املناخ الفعالة الرامية إىل التقليل من خماطر تغري املناخ على النظم الطبيعية والبشرية تتضمن                  
إال أنه حىت أشد اجلهود صرامة يف جمال التكيف لن تؤدي إىل            . جمموعـة متنوعة من إجراءات التكيف والتخفيف      

ومع . عن تغري املناخ خالل العقود القليلة القادمة، مما جيعل التكيف مسألة حتمية           احلؤول دون الشعور باآلثار النامجة      
ذلك، قد يبلغ تغري املناخ، إذا مل تتخذ تدابري للتخفيف، مستوى يستحيل معه التكيف بالنسبة لبعض النظم الطبيعية،                  

 .ةوقد ينطوي على تكاليف اجتماعية واقتصادية باهظة بالنسبة ملعظم النظم البشري

وإن إجياد أوجه تآزر بني التكيف والتخفيف قد يزيد من فعالية اإلجراءات من حيث التكلفة وجيعلها أكثر جاذبية  
وقد تكشف العالقة املتبادلة بني التكيف والتخفيف سبل تعزيز         . للجهات صاحبة املصلحة، مبا فيها وكاالت التمويل احملتملة       

مثل، الزراعة واحلراجة، والبنايات    (وُتعد فرص التآزر يف بعض القطاعات       . خفيف معاً التنفـيذ الفعال إلجراءات التكيف والت     
 ).مثل، النظم الساحلية، والطاقة والصحة(أكرب مما هي عليه يف قطاعات أخرى ) واهلياكل األساسية يف املناطق احلضرية
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ال التكيف سيتيح بعض الوقت     وال ميكـن بعـد اإلجابة عن السؤال املتعلق مبا إذا كان االستثمار يف جم               
فاخليارات احملددة يف جمايل التكيف والتخفيف تعمل وفقاً ملقاييس متباينة من حيث املكان والزمان واجلوانب . للتخفيف

فاختاذ قرار بشأن . املؤسسية وتدخل فيها جهات فاعلة خمتِلفة لديها مصاحل ومعتقدات وُنظم قيم وحقوق ملكية متباينة
. بني التكيف والتخفيف يتطلب إجراء دراسة متأنية آلثاره احملتملة على رفاه البشر يف خمتلف أحناء العامل`مثلاملزيج األ`

فتعزيز قدرة اجملتمع على االستجابة من      . ومثة عوامل مماثلة تتحكم بقدرات الناس على التكيف والتخفيف         
ويؤدي ذلك إىل تيسري . ز التكيف والتخفيف على السواءخالل السري على طريق التنمية املستدامة هو أحد وسائل تعزي

 .التنفيذ الفعال للخيارين معاً، فضالً عن دجمهما يف التخطيط والتنمية على املستوى القطاعي

وقد رأى بعض املشاركني أنه ال توجد يف الوقت الراهن ترتيبات توفر حوافز أو امتيازات مقابل األنشطة  -٢٨
ف مع تغري املناخ أو روادع لسوء التكيف، مما يتعارض مع احلوافز التنظيمية والضريبية              املخصصـة حصراً للتكي   

وذكر . كما أُعرب عن قلق إزاء عدم كفاية املوارد املتاحة لدعم أنشطة التكيف. القائمة املمنوحة مقابل التخفيف
يشرف على تشغيلها مرفق البيئة عـدة مشـاركني على وجه التحديد مصادر التمويل الثالثة املتاحة حالياً واليت         

؛ "للتكيف جتريب هنج تنفيذي    "الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية وأولويته االستراتيجية        : العاملـية وهـي   
 .والصندوق اخلاص لتغري املناخ؛ والصندوق اخلاص ألقل البلدان منواً

يف استخدام اآلليات املستندة إىل السوق لتعزيز       ومت التسليم عموماً بأنه ال يتوفر سوى القليل من اخلربة            -٢٩
وأشـار بعض املشاركني إىل صندوق التكيف يف إطار بروتوكول كيوتو كمثال على آلية ذات صلة                . التكـيف 

، أن من غري احملتمل، بالنسبة لفترة االلتزام األوىل، أن يتمكن الصندوق من تنفيذ الكثري من ورأوابتمويل الكربون، 
 . يفمشاريع التك

 وجهات نظر ثالثة بلدان نامية: كيفبالتالتصدي للعمل املتعلق  -٣اإلطار 
 قرارات سياساتية تعزز القدرة على التكيف بالنسبة للقطاعات واجملموعات السكانية األكثر            اهلنداعتمدت   

ة بتعزيز سبل العيش املستدامة بيد أن الدافع األساسي هلذه اجلهود هو حتقيق األهداف املتصل. قابلية للتأثر يف هذا البلد
ذلك أن الشغل الشاغل املتمثل يف توفري الغذاء ألكثر من  . والتخفـيف من وطأة الفقر وليس التكيف مع تغري املناخ         

ملـيار نسمة والقلق بشأن األحوال املناخية السلبية اليت قد تتسبب يف آثار مدّمرة بالنسبة لألمن الغذائي، يعين أن                   
وتشمل جماالت االهتمام األخرى موارد املياه؛ واملناطق       . قطاع الذي حيظى باألولوية األوىل يف اهلند      الزراعة تشكل ال  

 .الساحلية؛ والصحة واإلصحاح؛ واحلراجة؛ وإدارة املخاطر النامجة عن الكوارث
قاومة حتسني احملاصيل وما يتصل هبا من حبوث؛ وم: وقد ُحّددت سبعة مكونات رئيسية يف جمال التكيف هي 

اجلفـاف والسـيطرة عـلى الفيضانات؛ وحتسني الصحة والوقاية من األمراض؛ والتمويل ملواجهة املخاطر؛ وإدارة                
وُحدد عدد من   . الكـوارث؛ واحلفـاظ على الغابات؛ والتخفيف من وطأة الفقر واحلفاظ على سبل كسب العيش              

ت اهلند، باالستناد إىل ما لديها من بيانات، إىل وخلص. املشاريع يف إطار كل واحد من هذه العناصر ألغراض التكيف
ضـرورة توفـري موارد جديدة لتنفيذ مجيع التدابري الضرورية، وذلك على الرغم من املوارد الكبرية اليت أنفقتها من               

 وال ُينظر إىل حتويل. وميكن للهند أن حتصل على موارد جديدة من سوق الكربون. امليزانية الوطنية من أجل التكيف 
 .املساعدة اإلمنائية الرمسية على أنه أحد اخليارات باعتبار أن التنمية هي أفضل شكل من أشكال التكيف
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، مل ُيدمج التكيف بنجاح يف عملية التخطيط واملمارسات الوطنية بالرغم من اجلهود             جـنوب أفريقيا  ويف   
يف إطار االتفاقية تكون معنية بالتكيف من أجل واقترحت جنوب أفريقيا إنشاء جلنة خرباء . املبذولة يف الوقت الراهن

 .زيادة الوعي بالتكيف ودعم التنفيذ
ويشتمل مثل هذا اإلطار على . وترى جنوب أفريقيا أن مثة حاجة إىل إطار مفاهيمي جديد يف جمال التكيف 

 خيتلفان من -) ة املتغريةالتكيف مع البيئ(والتأقلم ) الرجوع( مرونة القدرة على التكيف    -نوعني من أنواع التكيف     
ويتطلب الدعم الناجح إلجراءات التكيف احلصول على مصادر مالية إضافية،          . حيـث املقاييس الزمانية والتكاليف    

ويشمل ذلك متويل املرحلة الثالثة من األنشطة، مثل تدابري تيسري التكيف بطريقة مالئمة، مبا يف ذلك التأمني، بواسطة 
تبادل والتنفيذ املشترك  وتوفري مصادر مبتكرة مثل اآلليات القائمة على السوق، وفرض رسوم على مرفق البيئة العاملية،
؛ والتربعات املقدمة لصندوق التكيف؛ وفرض رسوم التكيف املتصلة بالسفر جواً؛ أو احلوافز القائمة رخص االنبعاثات

 .على التأمني
ياً إىل وجود غالبية سكاهنا وهياكلها األساسية على امتداد          للتأثر بتغري املناخ فيعزى جزئ     الصنيأمـا قابلية     

وخالل السنوات القليلة .  كيلومتر أو على ضفاف األهنار والبحريات   ١٨ ٠٠٠خطهـا السـاحلي الذي يبلغ طوله        
الناتج القومي  املاضية، عانت اجملتمعات احمللية بشكل متزايد من موجات الفيضانات واجلفاف اليت تسببت يف تكبد               

 .اإلمجايل خلسارة تقدر مبليارات الدوالرات األمريكية
ميكن تنفيذ مشاريع تكيف جتريبية ريثما تظهر سياسة دولية للتكيف، وميكن أن متول هذه            ترى الصني أنه    و 

املشاريع من صناديق متعددة األطراف مثل صناديق مرفق البيئة العاملية أو صندوق التكيف أو حىت املساعدة اإلمنائية                 
أظهرت التجربة حىت اآلن ضرورة إجراء حبوث تطبيقية، وجتارب تتعلق مبا يترتب من آثار على               قد  و. الرمسية الثنائية 

وشددت . التخطيط اإلمنائي الطويل األجل   عملية   دمج آثار تغري املناخ يف       عنسات جتريبية   اودر،  القطاعات الرئيسية 
ودعت إىل تقدمي ،  الختاذ املزيد من إجراءات التكيف أساسياًشرطاًالصني على أن بناء القدرات من أجل التكيف ُيعد 

 .املساعدة من الدول املتقدمة

ورأوا . مشاركني إىل التعاون الدويل واإلقليمي يف جمال التكيف،عدة دعا ، مع التسليم بأمهية العمل على الصعيد الوطينو -٣٠
ومن األمثلة على الربامج    . ملوارد البشرية، واخلربات والدعم العلمي والتقين     أن مـثل هذا التعاون ميكن أن يعزز توافر التمويل، وا          

إجراء دراسة جتريبية تتعلق بدمج التكيف يف خطة ما يشمل التعاونية بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية اليت ذكرت خالل احلوار، 
، وأنشطة التكيف يف )كة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشماليةالتعاون بني الصني واململ(إمنائـية طويلة األجل حملافظة نينشيا       

والتكيف معه،  آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به        األمريكي لتقييم    -جمـايل الـزراعة واملوارد املائية من خالل الربنامج اإليبريي           
 .ة بتغري املناخ األمريكية للمكاتب املعني- من عمل الشبكة اإليبريية ويشكل ذلك جزءاً

وأشـار بعض املشاركني إىل اجلهود اليت تبذهلا املنظمات الدولية واملنظمات احلكومية الدولية اليت تعمل                -٣١
وتتباين هذه األنشطة إىل حد كبري من       . لتأثر هبا والتكيف معها   لقابلية  البشكل متزايد يف جمال آثار تغري املناخ، و       

والتكيف، بينما ُيدرج   بالقابلية للتأثر   بشكل كلي على املسائل املتصلة      حيـث نطاقها وحجمها؛ ويركز بعضها       
ومن حيث احلجم، فإن بعض هذه    .  من عناصر اجلهود األوسع نطاقاً     الـبعض اآلخر هذه املسائل بوصفها عنصراً      

 أنكني  بعض املشاروذكر. األنشـطة عبارة عن برامج تشمل عدة مبادرات متعددة البلدان يف خمتلف أحناء العامل    
العديد من املبادرات مثل برنامج دعم البالغات الوطنية التابع ملرفق البيئة العاملية، واملشروع املشترك بني برنامج                
األمـم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة والبنك الدويل لدمج التكيف مع تغري املناخ يف منطقة البحر                  

 .لعديد من البلدانالكارييب، الذي يقدم الدعم إىل ا
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وذُكـر يف كـثري من األحيان أن الدعم الدويل للتكيف يف البلدان النامية يكاد ينحصر يف التمويل عن طريق            -٣٢
 لتقرير التقييم الرابع، أُشري إىل أن اآلثار        ووفقاً. كان ذلك من خالل قنوات ثنائية أو متعددة األطراف        أالتربعات، سواء   

 سوف تستوجب متويل التكيف مبستوى أعلى بكثري من مستويات التمويل الراهن عن طريق              املسـتقبلية لـتغري املناخ    
وُشـدد على أن التحدي الرئيسي الذي يواجه تنفيذ تدابري التكيف يف املستقبل يكمن يف حتقيق استدامة                 . التـربعات 

 . ذا الدعم وقابلية التنبؤ هبوكفاية الدعم الطويل األجل املقدم على الصعيدين الوطين والدويل إلجراءات التكيف

التأمني وإعادة التأمني وغري ذلك من آليات آليات ودعا بعض املشاركني إىل تقدمي دعم إضايف من خالل        -٣٣
أنه ال يلزم يف املستقبل     وأُشري إىل   . بيد أن الوصول إىل التأمني خيتلف من مكان إىل آخر يف العامل           . تقاسم املخاطر 

 على نظام التأمني التقليدي، بل ميكن تطويره من خالل آليات مبتكرة            أساس التأمني قائماً   يكون التمويل على     أن
زيادة أن تؤدي إىل    وعـالوة على ذلك، ميكن للشراكات بني القطاعني العام واخلاص           . وأدوات مالـية أخـرى    

ك، نّبه أحد املشاركني ومع ذل.  األدوات ذات الصلة بنظام التأمني اخلاص يف أي نظام تكيف يف املستقبلمشاركة
احلرص على ضمان أال تؤدي هذه ال بد من ، بيد أنه  تدابري التكيفإطالق إىل تؤدي أنالتأمني ميكن خطط إىل أن 

 .اخلطط إىل سوء التكيف

وأوضح عدد من املشاركني أن دور التكنولوجيا واآلليات اليت تكفل وصول القطاعات واجملتمعات إليها ُيعد من                 -٣٤
وذُكر أن تكنولوجيات التكيف الراهنة، مبا يف ذلك نظم اإلنذار املبكر، قد أثبتت فعاليتها يف احلد من                 . ل الرئيسية املسـائ 

ومن شأن االعتماد على التكنولوجيات املوجودة أن يسهم، إىل حد ما، يف . القابلـية للـتأثر باملخاطـر املتصلة بالطقس    
ومع ذلك، ذكر بعض    . ات واجملتمعات على مواجهة تقلبات املناخ     التكـيف بطـريقة ناجحة عن طريق مساعدة القطاع        

 .املشاركني أنه ال يكفي استخدام التكنولوجيات املوجودة فقط، بل جيب تطوير تكنولوجيات جديدة

بذل جهود إضافية يف جمال بناء القدرات ) وخصوصاً النامية منها  (وسـوف يتطلب تقدمي الدعم للبلدان        -٣٥
وتشمل أنشطة بناء القدرات اليت ذكرت خالل . ا يف جمال التكيف وحتقيق أهداف التنمية املستدامةلتلبية احتياجاهت
إنشاء شبكات على املستويني الوطين واإلقليمي وجمموعات أخصائيني؛ ونشر وتطبيق أدوات التقييم : احلوار ما يلي

عض املشاركني احلاجة إىل وضع ترتيبات      وتناول ب . على الصعيدين الوطين واإلقليمي؛ وبرامج للتدريب املتواصل      
واقُتِرح إشراك هيئات . مؤسسية جديدة لتيسري تبادل املعلومات، والتخطيط إلجراءات التكيف ورصدها وتنفيذها
 .األمم املتحدة واملنظمات الدولية واجلهات صاحبة املصلحة يف تنفيذ أنشطة بناء القدرات

املعارف والتجارب يف جمال التكيف باعتباره عنصراً آخر ينطوي على وذُكر التبادل املنهجي للمعلومات و -٣٦
وميكن أن يؤدي ذلك إىل تيسري حتديد املمارسات الفضلى ونقل املعلومات إىل            . إمكانـات تعزيز جهود التكيف    

م كما أن هذه اجلهود ميكن أن تساعد على حتديد فرص التعاون على الصعيد اإلقليمي يف تقيي               . اجملـتمعات كافة  
ورأى . القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه، فضالً عن أهنا تساعد يف األنشطة املتعلقة باحلد من القابلية للتأثر                

 ميكن أن يكون وسيلة  والتكيُّف معهر بهلتأثُّلقابلية العمل نريويب بشأن آثار تغيُّر املناخ وعدة مشاركني أن برنامج 
 . نحولتحقيق نقل املعارف على هذا ال
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  حتقيق اإلمكانات الكاملة للتكنولوجيا-خامساً 

 لتطور االقتصادات اليت يقل فيها إنتاج الكربون تتمثل يف استخدام ونشر ونقل              الرئيسية اعُترب أن املعايري   -٣٧
 .التكنولوجيات املوجودة املالئمة للمناخ، فضالً عن تطوير تكنولوجيات جديدة أكثر كفاءة

كني إىل اسـتنتاجات تقريـر التقييم الرابع وعمل الوكالة الدولية للطاقة بشأن             وأشـار عـدة مشـار      -٣٨
اللذين يتناوالن طائفة واسعة من التكنولوجيات وإمكانياهتا يف جمال         ) ٤انظـر اإلطار    (تكنولوجـيات الطاقـة     

ثلة على احللول   وقُدمت أثناء احلوار أم   . التخفـيف بالنسـبة إىل مجـيع القطاعات االقتصادية وملختِلف األقاليم          
حتسني كفاءة توليد وتوزيع الكهرباء؛ وتغيري نوع       : التكنولوجـية خلفض انبعاثات غازات الدفيئة تتضمن ما يلي        

؛ وتصميم مركبات وحمركات أنظف؛ ومعدات احتجاز الكربون وختزينهالوقود؛ وتكنولوجيات الطاقة املتجددة؛ و
 .ات على عزل وهتوية املبايناإلضاءة والكهرباء األكثر كفاءة؛ وإدخال حتسين

   تكنولوجيا الطاقة من منظور الوكالة الدولية للطاقة-٤اإلطار 
مثل (ترى الوكالة الدولية للطاقة أن معظم احتياجات العامل من الطاقة مرتبطة بصورة مباشرة بإنتاج املواد                 

خفض االنبعاثات أساساً بتحسني كفاءة توليد      ، ويرتبط   )األملنـيوم، والفوالذ، واملواد الكيميائية، واألمسنت، والورق      
 .الطاقة وكفاءة استعماهلا النهائي من ِقبل القطاعات

وإن السياسات الراهنة اليت ميكن أن تتمخض عن حلول تكنولوجية يف قطاع الطاقة غري كافية إلجياد مستقبل                  
موعة من التكنولوجيات األنظف واألكثر كفاءة، وستكون هناك حاجة يف املستقبل إىل جم. قابل لالستدامة يف جمال الطاقة

 :وترى الوكالة الدولية للطاقة ما يلي. ومن اجلوهري يف هذا الصدد وجود تعاون بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة
إن كفاءة االستعمال النهائي للطاقة من أهم األولويات نظراً إىل أن حتسني كفاءة الطاقة على نطاق  )أ( 

 يف املائة   ٤٥وتعتمد نسبة   . ٢٠٥٠ حبلول عام    ميغاطن من ثاين أكسيد الكربون     ١٥ ٠٠٠ي قد يؤدي إىل خفض      عامل
تقريـباً من التخفيض احملتمل على كفاءة قطاع االستعمال النهائي للطاقة، باستخدام التكنولوجيات املتاحة جتارياً يف           

 يتصل بتنفيذ التدابري الفعالة من حيث التكلفة مثل نشر          ومثة حاجة إىل املزيد من االستكشاف فيما      . الوقـت الراهن  
 املعلومات ووضع العالمات على األجهزة الكهربائية املرتلية؛

، قد تنتج حمطات التوليد اليت تعمل بالفحم احلجري واملزودة بأنظمة احتجاز            ٢٠٥٠حبلـول عام     )ب( 
ناك حاجة ماسة إىل املزيد من البحث والتطوير يف هذا ، ولذلك فإن هترياواط ساعة ٥ ٠٠٠الكربون وختزينه أكثر من 

، ميكن أن ٢٠٥٠وحبلول عام . اجملال، فضالً عن احلاجة إىل إنشاء حمطات جتريبية كاملة تقوم باحتجاز وختزين الكربون
ب الطاقة وقد تكتس) مقارنة باملستويات احلالية(يـزيد مبقدار أربعة أضعاف توليد الطاقة من مصادر الطاقة املتجددة     

 النووية دوراً أكثر أمهية يف البلدان اليت تقبل استعماهلا؛
توقع أن يستمر يف النمو على مدى األعوام                   )ج(  مثـة حاجة إىل إجراءات عاجلة يف قطاع النقل الذي ُي

ي واعتماد يف مزيج الطاقة العاملالبيولوجي  ويشمل ذلك إعادة النظر يف دور الوقود        . الـثالثني أو األربعـني املقـبلة      
سياسـات وأنظمـة مـن أجل حتسني كفاءة املركبات، وذلك بوسائل منها مثالً زيادة استخدام السيارات اهلجينة                  

 .واملركبات الكهربائية

وبالنظر إىل أمهية الفحم احلجري يف نظام الطاقة العاملي، فقد أشار بعض املشاركني إىل ضرورة تقدمي دعم  -٣٩
وتقوم برامج . يا الفحم النظيفة، مبا يف ذلك من خالل زيادة استثمارات القطاع اخلاصمايل قوي ملشاريع تكنولوج
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خفض االنبعاثات النامجة عن اإلمداد بالطاقة، واالستعمال النهائي        : التمويل احلالية بتقدمي الدعم لتحقيق ما يلي      
رصد االنبعاثات؛ ودعم البحث    للطاقـة واهلياكل األساسية للطاقة؛ ومشاريع احتجاز وختزين الكربون؛ وقياس و          

وأشار بعض املشاركني إىل . وقد أدت مبادرات وقود اهليدروجني إىل تنفيذ جمموعة من املشاريع التجريبية. العلمي
مـبادراهتم يف جمال الوقود البيولوجي اليت تشمل استخراج اإليثانول من منتجات زراعية مثل الذرة يف الواليات                 

 .السكر يف الربازيلاملتحدة األمريكية وقصب 

ومع ذلك، جرى التسليم على نطاق واسع بأنه ال ميكن ألي من التكنولوجيات املذكورة أعاله أن تؤدي  -٤٠
بل ستكون هناك . وحدها إىل خفض االنبعاثات بالقدر املطلوب لتحقيق استقرار غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي

ويوجد يف األسواق حالياً بعض هذه      . لوجية يف جمال التخفيف   حاجـة إىل جمموعـة من احللول والتدابري التكنو        
التكنولوجـيات اليت تنطوي على إمكانيات كبرية للتخفيف يف األمدين القصري واملتوسط، وهناك تكنولوجيات              

 وباإلضافة إىل ذلك، ُيتوقع أن تتاح على مدى الثالثني أو األربعني السنة املقبلة            . أخرى ال تزال يف طور التجريب     
 .تكنولوجيات جديدة تسهم يف التصدي لتحدي تغري املناخ

ِبر أن كفاءة الطاقة وتكنولوجيات الطاقة املتجددة، وكذلك تكنولوجيات التكيف، أساسية بالنسبة             -٤١ واعُت
وأُشري إىل أن   . للتكـيف والتخفيف على السواء، وبالنسبة للتنمية املستدامة وحتقيق االكتفاء الذايت لالقتصادات           

تخدام التكنولوجيات النظيفة املوجودة قد حيقق فوائد إضافية مثل حتسني الوصول إىل الطاقة وأمنها، فضالً عن        اس
 .فوائد تتصل بالصحة البشرية والعمالة ونوعية اهلواء

أما القطاع الذي ذُكر على وجه التحديد فهو قطاع البناء الذي يتسبب حالياً بنسبة كبرية من االنبعاثات  -٤٢
وتغطي التكنولوجيات اليت تتسم بالكفاءة يف هذا القطاع طائفة         . املـية املباشرة وغري املباشرة لغازات الدفيئة      الع

واسعة من احللول التكنولوجية، مبا يف ذلك النوافذ واجلدران واألسقف واألرضيات العازلة، واألجهزة الكهربائية              
ن فعالة يف حفز االستثمار يف مثل هذه التكنولوجيات، ما          ومن السياسات اليت ميكن أن تكو     . اليت تتسم بالكفاءة  

 .يشمل حتسني قوانني البناء فيما يتصل بأعمال التشييد اجلديدة وجمموعة معايري تتصل بكفاءة الطاقة

 يف املائة على ١٠٠وخالل احلوار، ذكرت بعض البلدان اجلزرية الصغرية النامية أهنا قررت االعتماد بنسبة  -٤٣
ورأى املشاركون من عدد من . ملتجددة، شريطة أن يقوم الشركاء واملؤسسات املالية بتوفري التمويل الالزمالطاقة ا

أقل البلدان منواً ضرورة بذل املزيد من اجلهود لتلبية املتطلبات التكنولوجية لبلداهنم، مبا يف ذلك االستخدام الواسع 
وعلى سبيل املثال، تستخدم العديد من هذه       . ستغالهلا على الفور  النطاق للتكنولوجيات احمللية املتاحة اليت ميكن ا      

وارُتئي أن هناك قيمة  . الـبلدان بالفعل أنواعاً مبتكرة من الوقود املنتج حملياً مثل، زيت جوز اهلند وزيت النخيل              
بولة يف إطار   كبرية تكمن يف استخدام التكنولوجيا احمللية حلفز مشاريع التخفيف الصغرية اليت ميكن أن تكون مق              

 .آلية التنمية النظيفة

وذكـر عـدة مشـاركني من بلدان نامية أن زيادة الطلب على الطاقة، مقترنة باملوارد املالية احملدودة                   -٤٤
واإلمكانيات التكنولوجية املتدنية، سوف تتمخض عن مسارات تنمية تفضي إىل حدوث زيادة حادة يف انبعاثات               

بلدان النامية تقوم حالياً بتوسيع هياكلها األساسية مستخدمة تكنولوجيات متدنية          فالعديد من ال  . غازات الدفيئة 
وتواجه البلدان النامية األخرى، وخصوصاً األكثر تصنيعاً، خطر سري تنميتها االقتصادية يف مسار يؤدي              . الكفاءة
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ويكتسب . تدنية الكربون إىل إنـتاج نسبة عالية من الكربون بسبب االرتفاع النسيب لتكاليف التكنولوجيات امل            
 أمهية خاصة بالنسبة للقطاعات اليت تتسم بكثافة استخدام الطاقة مثل توليد            `الثابتة`تفـادي مـثل هذه اآلثار       

 .الكهرباء، والتدفئة والتربيد، واإلنتاج الصناعي والنقل

بشان التنمية ونقل   وأشـار بعض املشاركني إىل ما يبذل يف الوقت الراهن من جهود يف إطار االتفاقية                 -٤٥
وقدم الرئيس املشارك   . فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا    التكنولوجيا، مع اإلشارة على وجه التحديد إىل عمل         

للفريق معلومات موجزة عن عمل الفريق الذي يهدف إىل تيسري وتعزيز أنشطة نقل التكنولوجيا مبوجب االتفاقية             
 ).٥انظر اإلطار (

ورأى عدة مشاركني أن ما . آراء متباينة بشأن ما حدث حىت اآلن يف جمال نقل التكنولوجياوكانت هناك  -٤٦
أُحرز من تقدم فعلي يف هذا الصدد كان حمدوداً على الرغم من أن مسألة نقل التكنولوجيا قد خضعت للمناقشة                   

دت قدرهتا على استخدام أو     وذُكر أن بعض البلدان النامية زا     . يف إطـار عملية االتفاقية ألكثر من عشر سنوات        
شراء تكنولوجيات جديدة وأن عملية نقل التكنولوجيا جتري بالفعل، إال أن هناك بلداناً نامية أخرى، ال سيما يف 

 .أفريقيا، مل تتمكن بعد من حتقيق نتائج ملموسة

 اإلطارية اجلهود املبذولة حالياً يف جمال التعاون التكنولوجي مبوجب عملية االتفاقية -٥اإلطار 
إن إجراءات التعاون التكنولوجي مبوجب االتفاقية قد استرشدت بإطار اإلجراءات اهلادفة والفعالة الرامية إىل  

ويتضمن ). ٧-م أ /٤املقرر  ( من االتفاقية اليت اعتمدت كجزء من اتفاقات مراكش          ٤ من املادة    ٥تعزيز تنفيذ الفقرة    
االحتياجات : بنقل التكنولوجيا جمّمعة يف مخسة جماالت مواضيعية هي       هـذا اإلطـار جمموعـة من األنشطة املتعلقة          

التكنولوجـية وتقيـيم االحتـياجات؛ واملعلومـات التكنولوجية؛ والبيئات التمكينية؛ وبناء القدرات؛ وآليات نقل               
ا مبوجب االتفاقية   وقد أُنشئ الفريق املعين بنقل التكنولوجيا هبدف تيسري وتعزيز أنشطة نقل التكنولوجي           . التكنولوجيا

 .وتنفيذ هذا اإلطار
وعـلى مدى السنوات اخلمس املاضية، عمل الفريق على تنفيذ هذا اإلطار بالتعاون مع مرفق البيئة العاملية،                  

. وبـرنامج األمـم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومبادرة تكنولوجيا املناخ، ومنظمات دولية أخرى    
 الفريق على حتديد املتطلبات التكنولوجية ذات األولوية بالنسبة للبلدان النامية، والبيئات التمكينية لنقل وركزت أنشطة

التكنولوجـيا من خالل اإلشراك الفعلي للقطاعني العام واخلاص؛ وتعزيز اخليارات املبتكرة لتمويل نقل التكنولوجيا؛               
كما استكشف الفريق دور القروض، . يف وتقييم إمكانياهتا وحدودهاوحتسني املعرفة والفهم احلاليني لتكنولوجيات التك

وتتضمن األنشطة األخرى نشر . واحلوافز الضريبية، وغريمها من األدوات املالية والضريبية ومسألة حقوق امللكية الفكرية
املمارسات الفضلى  املتعلق بوضع مقترحات املشاريع، وتقدمي املعلومات عن تكنولوجيات التكيف و         دلـيل املمارسني    

 .إلجراء عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية

وذكروا، على سبيل املثال، أن     . وأشار بعض املشاركني إىل أن نقل التكنولوجيات ال يتم بصورة مباشرة           -٤٧
اركني وشدد بعض املش. جمرد نقل التصاميم األولية لتكنولوجيا معينة ال يكفي بل إنه غري مالئم يف بعض احلاالت         

عـلى ضرورة أال ُتحدد فقط املتطلبات التكنولوجية احملددة للبلدان النامية، بل التركيز أيضاً على تكنولوجيات                
 .تناسب الظروف الوطنية وميكن تطبيقها فعلياً يف البلد، مبا يف ذلك عن طريق اجملتمعات احمللية
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د تلك احلواجز املرتبطة بنفاذها إىل األسواق ويستدعي تفاوت خصائص احللول التكنولوجية املختِلفة حتدي -٤٨
مبـا يف ذلك االفتقار إىل التمويل، واالفتقار إىل القبول االجتماعي، وعدم كفاية اهلياكل األساسية، واحلاجة إىل   (

، كما يستدعي وضع الُنُهج وتنفيذ اإلجراءات اليت تكفل ")احلمائية"بـناء القـدرات، وحقوق امللكية الفكرية و   
 .لتكنولوجيات املرغوبة على حصة سوقية أعلىحصول ا

وإن أكـثر احلواجز اليت تكرر ذكرها فيما يتعلق بنشر ونقل التكنولوجيات املتاحة، ال سيما يف البلدان                  -٤٩
وذُكر التعاون الدويل يف جمال     . النامـية، هـي احلواجز االقتصادية واملؤسسية وتلك املتصلة باملعلومات والتوعية          

ع العالمات، ومعايري املنتجات واملشتريات العامة بوصفه أداة تشجع نشر التكنولوجيات املتاحة            التنظـيم، ووض  
وفيما . وتعزيـز كفاءة الطاقة، وتؤدي أيضاً إىل تدعيم حوافز االبتكار وحتسني الشفافية وتعزيز التجارة الدولية              

لربجميات املتاحة إلكترونياً اليت تقوم بإجراء      يتعلق بالتوعية، قُدمت أمثلة على املبادرات الوطنية تشمل تطبيقات ا         
عملـيات التقيـيم الـتقين واملايل للمشاريع اليت تستهدف زيادة كفاءة استعمال الطاقة بالنسبة لألسر املعيشية                 

 .واألجهزة الكهربائية املرتلية واملعدات الصناعية

 -تاحة خالل السنوات العشرين     وسـيلزم توفـري حوافز لتجريب أو نشر التكنولوجيات اليت ستكون م            -٥٠
ويف هذا اجملال   . الثالثني القادمة، وسيحدِّد االستثمار يف جمال البحث والتطوير مدى توافر التكنولوجيات اجلديدة           

بالتحديد، أشار بعض املشاركني إىل أن من شأن األموال العامة والتدابري األخرى، كاخلصم الضرييب مقابل أنشطة 
 حتفـز البحث والتطوير املتصلني بالتكنولوجيات اليت تستغرق بصورة عامة زمناً طويالً            البحـث والـتطوير، أن    

كمـا أشري إىل أنه يلزم أن يكون ألنشطة البحث والتطوير ُبعد حملي لضمان جناعة احللول         . الخـتراق السـوق   
 .التكنولوجية على الصعيد احمللي

والسياسات التجارية دوراً حمتمالً يف حتقيق اإلمكانيات       قوق امللكية الفكرية    وكـثرياً ما أشري إىل أن حل       -٥١
ويف هذا السياق، ميكن بذل جهود الستكشاف كيف ميكن للسياسات يف هذين اجملالني             . الكاملة للتكنولوجيات 

وأشري بالتحديد إىل محاية حقوق امللكية الفكرية كعقبة حمتملة أمام . أن تشجع تعميم ونقل التكنولوجيات األنظف
وباملقابل، فإن االفتقار إىل محاية حقوق امللكية الفكرية، على الصعيد          .  التكنولوجيات غري الضارة باملناخ    نقـل 

وأُقّر بأنه بينما تشكل محاية حقوق امللكية الفكرية        . الوطـين، قد يكون عامالً مثبطاً لتعميم هذه التكنولوجيات        
ن اجلهود املشتركة يف هذا اجملال ميكن أن تتيح ملكية أوسع           شرطاً رئيسياً لالستثمار يف جمال البحث والتطوير، فإ       

 . نطاقاً ملا جيري تطويره من تكنولوجيات

وأشري إىل أن   . عامالً رئيسياً لتعبئة الدعم املايل من القطاع اخلاص       " ساحة منافسة متكافئة  "واعترب إنشاء    -٥٢
ن أن تؤدي دوراً حمفزاً وتتيح إطاراً جيري ضمنه إشراك          عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ميك        

ويف هذا الصدد، سيكون للحكومات يف البلدان املتقدمة والنامية، دوٍر حاسم يف تيسري             . القطاعني اخلاص والعام  
 .تطوير التكنولوجيات ونشرها وتعميمها ونقلها، من خالل املبادرات الوطنية والدولية على السواء
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  وجهات النظر املؤسسات التجارية بشأن حتقيق اإلمكانيات الكاملة للتكنولوجيا- ٦اإلطار 

 أن حتقيق منو اقتصادي خاٍل من االنبعاثات      جمللـس العاملي لألعمال التجارية من أجل التنمية املستدامة        يـرى ا   
 املزيد من تدابري كفاءة الطاقة؛      :فمستوى اجلهد املطلوب كبري نظراً للحاجة إىل      . الكربونية سيشكل حتدياً جلميع البلدان    

وتـزايد اسـتعمال مصـادر الطاقة املتجددة؛ وتسارع تسويق تكنولوجيات احتجاز الكربون وختزينه؛ وزيادة كفاءة                
ويتعني، يف سياق تطوير التكنولوجيات اجلديدة والنشر السريع        . املركـبات؛ وتـزايد اسـتخدام أنواع الوقود البديلة        

والقائمة، مراعاة االعتبارات املالية، ومدى توافر املوارد الطبيعية، وأمن اإلمدادات، والشواغل           للتكنولوجـيات اجلديدة    
 .كما ينبغي إقامة شراكات وبرامج يف جمال التنمية النظيفة لتجريب أداء التكنولوجيات. البيئية

 استخدام الرماد واخلبث ويعمل قطاع صناعة اإلمسنت يف استراليا على خفض انبعاثات غازات الدفيئة عن طريق 
شراكة آسيا واحمليط اهلادئ بشأن التنمية      ومن اجلهود األخرى ما يشمل االنضمام إىل        . املتطاير يف عملية إنتاج اإلمسنت    

فتشمل نقص املهارات ) خاصة يف أستراليا(أما العوائق الرئيسية أمام خفض االنبعاثات يف قطاع اإلمسنت . النظيفة واملناخ
 .االفتقار إىل القدرة التصنيعية املتخصصةاهلندسية و

 "االبتكار اإليكولوجي"اليت حتمل اسم ) General Electric(وهتـدف مـبادرة شـركة جـنرال إلكـتريك       
)Ecomagination Initiative (وتتوقع الشركة زيادة إيرادات املنتجات يف إطار . إىل تطوير منتجات وخدمات تراعي البيئة

على سبيل املثال يف تكنولوجيا البطاريات املتطورة، وحتويل (دة االستثمارات يف ميدان البحث والتطوير هذه املبادرة، وزيا
وخفض انبعاثات غازات الدفيئة عن طريق حتديث       ) الـنفايات إىل غـازات وتولـيد الطاقـة الكهروضوئية املتطورة          

الكفاءة؛ وعزل الكربون عن الطاقة؛ وعزل : هيوتركز الشركة عملها البيئي على أربعة جماالت رئيسية         . التكنولوجـيا 
وتركز األعمال البحثية على املباين السكنية والتجارية، واحلد من استخدام          . الكـربون عن الوقود؛ والغابات والزراعة     

املركبات، وكفاءة املركبات، وكفاءة مصانع الفحم، ومصادر الطاقة املتجددة، واحتجاز ثاين أكسيد الكربون، وأنواع              
 . الوقود البديلة

، أن من املمكن تنفيذ عمليات احتجاز الكربون وختزينه بنجاح يف قطاع )Rio Tinto(وترى شركة ريو تينتو  
ويف هذا الصدد، ميكن أن يستند إطار . الفحـم على نطاق عاملي، األمر الذي ميكن أن يسهم يف حتقيق التنمية املستدامة     

شر التكنولوجيات املتعلقة بالفحم إىل استراتيجية متكاملة للتكنولوجيا ذات االنبعاثات السياسة العامة الرامية إىل تشجيع ن
 .املنخفضة ميكن أن تتضمن جمموعة شاملة من السياسات اليت تتصدى للعقبات اليت تعترض تكنولوجيات الطاقة

لبيئية إىل البلدان   وقـد طُرحـت عدة اقتراحات لتسريع عملية نقل التكنولوجيات السليمة من الناحية ا              -٥٣
االتفاق يف إطار عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري          : النامية يف األمدين القريب واملتوسط، ومن بينها      

املناخ على إطار حمّسن لتطوير ونقل التكنولوجيا؛ وإنشاء هيئة معنية بنقل التكنولوجيا وتزويدها مبوارد كافية ؛                
؛ ووضع إطار   )دوق متعدد األطراف للتعاون التكنولوجي أو صندوق رأس مال مساهم         مثل صن (وإنشاء صناديق   

كما اقُترحت . للتعاون الدويل واالضطالع بأنشطة مشتركة يف جمال البحث والتطوير وبناء قدرات البلدان النامية       
ن توفري احلوافز   إمكانـية وضـع بـروتوكول قائم على السوق لنقل وتطوير التكنولوجيا يف األمد البعيد، لضما               

 .واملكافآت املالية على حنو هادف للمستثمرين من القطاعني العام واخلاص

وميكن إنشاء أطر تنظيمية تشمل ُنهجاً خمتلفة، استخدام أدوات السياسة العامة وحشد الدعم املايل الدويل  -٥٤
أن تراعي هذه األطر املعايري ويتعني . وتشـجيع تـبادل املعلومـات، مـن أجل هتيئة الظروف التمكينية الالزمة      
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والظروف الوطنية، مبا يف ذلك بناء القدرات البشرية واملؤسسية، والقدرة على استيعاب التكنولوجيا، واستجابة              
 .اهلياكل األساسية) أو عدم وجود(السوق ووجود 

 السريع، عقبات   وقـد تواجه التكنولوجيات الناشئة، اليت تكون إما يف طور جترييب أو غري جاهزة للنشر               -٥٥
. جراء ارتفاع تكاليف رأس املال، واالفتقار إىل القدرة التنافسية، واحلواجز التجارية، وعدم تعريف حقوق امللكية

وأّيـد بعض املشاركني الرأي القائل إن استثمارات القطاع اخلاص، األجنبية منها واحمللية، هي الوسيلة الرئيسية                
وميكن توجيه التدفقات اخلاصة حنو تكنولوجيات تنطوي على قدر . ستظل كذلكلنشر وتعميم التكنولوجيا، ورمبا 

أدىن من انبعاثات غازات الدفيئة وذلك عن طريق استخدام حوافز كاإلعفاءات الضريبية لالستثمارات وخمططات              
. فيئةاالستهالك واالستقطاعات من الضرائب وإصدار الشهادات والتعريفات وحوافز خفض انبعاثات غازات الد           

 .كما ميكن استخدام الصناديق العامة بفعالية لدعم استثمارات القطاع اخلاص ومضاعفة األثر املايل

والحـظ عـدة مشاركني أن التصدي لتحديات تغري املناخ يف األمد األطول سيتطلب حتسيناً مستمراً                 -٥٦
بها أنشطة البحث والتطوير املرتبطة ببعض      ونظراً للفترة الزمنية الطويلة اليت تتطل     . للتكنولوجـيا بواسطة االبتكار   

التكنولوجيات، فإن من الضروري زيادة االستثمار يف جمال البحث والتطوير لضمان توافر هذه التكنولوجيات يف               
ويف حني أن التمويل على الصعيد الدويل ميثل وسيلة هامة حلفز نشر التكنولوجيات، فإن مثة   . الوقـت املناسـب   

ت تبادل التكنولوجيا والشراكات بني احلكومات والقطاع اخلاص من أجل حشد اخلربات            بدائـل أخرى كاتفاقا   
واالستثمارات اخلاصة، وإلتاحة الدعم ملشاريع جتريب التكنولوجيات، من أجل تعميم أفضل املمارسات وتطوير             

واحمليط اهلادئ بشأن ا وأشار بعض املشاركني إىل شراكة آسي. التكنولوجيات اليت تتطلب اختبارات ميدانية إضافية
 كمثال على الشراكة اليت تيّسر تعاضد القطاع اخلاص واحلكومة يف تنمية اقتصاد تنخفض              التنمية النظيفة واملناخ  

 .فيه االنبعاثات الكربونية

فنظراً لسرعة  . وتكررت اإلشارة إىل أن ضمان توافر املوظفني املدربني يشكل حتدياً ملعظم البلدان النامية             -٥٧
ـ  رية تطور التكنولوجيا، فإن البلدان النامية ستحتاج يف املستقبل إىل عدد كبري من الباحثني واملهنيني والفنيني                وت

 .واملشغلني من أجل مساعدهتا على حتقيق اإلمكانيات الكاملة للتكنولوجيا

 لفرص السوقات الكاملة يحتقيق اإلمكان -سادساً 

سواق الكربون املنشأة حديثاً وآليات كيوتو، باالعتراف كأدوات        حظيـت الُنُهج السوقية، مبا يف ذلك أ        -٥٨
وأشار عدة مشاركني إىل أن مثة فجوة بني االحتياجات         . تتيح حوافز وتنشط التحرك العاملي للتصدي لتغري املناخ       

كما . ئمةومـا ميكن حتقيقه بواسطة أدوات التمويل الدويل القائمة يف إطار عملية االتفاقية وآليات التمويل القا               
وأشري كذلك . أشاروا إىل أنه ينبغي زيادة احلوافز القائمة لضمان حتقيق التحول العاملي الالزم حنو ُنظم طاقة أنظف

إىل أن حتقـيق التنمـية املستدامة يقتضي حتقيق اإلمكانيات الكاملة للتكنولوجيا، األمر الذي يتوقف بدوره على       
 .ليها الفرص السوقيةحتقيق اإلمكانيات الكاملة اليت تنطوي ع

وقد أشري إىل . ومل تفتأ أسواق الكربون تنمو بشكل مستمر منذ استحداثها خالل األعوام العشرة األخرية -٥٩
وسجلت أحجام وحدات   .  مليار دوالر  ٣٠ بلغت أكثر من     ٢٠٠٦أن قـيمة سـوق الكـربون العاملية يف عام           
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ول االنبعاثات، ومنها مثالً خمطط االحتاد األورويب لتداول        االنـبعاثات املـتداولة يف إطـار النظم اإلقليمية لتدا         
 مقارنة بالسنوات املاضية، يف حني قُّدرت القيمة السوقية جلميع مشاريع           ٢٠٠٦االنبعاثات، زيادة كبرية يف عام      

رقام يف ولوضع هذه األ. ٢٠٠٦ مليارات دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف عام ٥آلية التنمية النظيفة مببلغ 
 ٣,٣مـنظورها الصحيح، أشري إىل أن احلكومات قد متكنت، خالل األعوام األربعة عشر املاضية، من ختصيص                 

  مليار دوالر لتمويل املشاريع املتعلقة بتغري املناخ يف إطار مرفق          ١٤,٣ملـيارات دوالر مـع دعـم إضايف مببلغ          
 .البيئة العاملية

 احلوار قد ركزت على أسواق الكربون، فقد كان هناك اعتراف بأن ورغم أن املناقشات اليت جرت أثناء -٦٠
مثـة جمموعة متنوعة من الفرص السوقية تشمل النهج القطاعية، والنهج القائمة على احلوافز، واألدوات واحلوافز                

يسية حمددة؛  الضريبية واملالية، والربامج الطوعية، والربامج اإلعالمية، واملعايري واملؤشرات لصناعات وقطاعات رئ          
ومن أجل حتقيق استفادة كاملة من هذه الفرص، فإن على مجيع املشاركني يف . وسياسات وتدابري التنمية املستدامة

األسواق يف مجيع البلدان أن يشاركوا بصورة نشطة عن طريق إقامة الشراكات بني القطاعني العام واخلاص على                 
ري إىل أنه ميكن للمؤسسات املالية الدولية، كالبنك الدويل، أن تضطلع وفيما يتعلق ببناء القدرات، أش. سبيل املثال

 .بدور هام على هذا الصعيد

وقـد أدى تـزايد االهـتمام مبشاريع آلية التنمية النظيفة مؤخراً إىل مناقشات مستفيضة حول التنفيذ                  -٦١
مشاركني عن رأي مفاده أن اآللية وأعرب عدة . والدروس املستخلصة من سري عمل آلية التنمية النظيفة حىت اآلن

واعُترف بأن مشاريع اآللية قد أسهمت يف حتقيق تنمية مستدامة يف البلدان النامية . قد أثبتت جدوى آليات السوق
ويف الوقت نفسه، صدرت    . ويف نقـل التكنولوجـيا، إىل حد ما، رغم أن اآللية مل توضع هلذا الغرض بالتحديد               

 .يق تعزيزها وخفض تكاليف املعامالت دون التفريط بالسالمة البيئية للمشاريعدعوات لتحسني اآللية عن طر

ومبا أن تشغيل آلية التنمية النظيفة مل يبدأ إال مؤخراً، فقد لوحظ أن احليطة تقتضي عدم إدخال تعديالت  -٦٢
تخدامها وتيسري  واقترح عوضاً عن ذلك بذل جهود لتوسيع نطاق اس        . أو تغـيريات جذرية عليها يف هذه املرحلة       

الوصول إليها أمام البلدان يف أفريقيا وأمريكا الالتينية والدول اجلزرية الصغرية النامية، بوسائل منها مثالً احلد من   
وهي مسألة ذات أمهية خاصة بالنسبة لتحسني التوزيع اجلغرايف . احلواجز أمام الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم

 . يف املائة فقط من مشاريعها احلالية تقع يف أفريقيا٢ أن ملشاريع اآللية، نظراً إىل

واعُتـرب أن وضع سياسات متسقة ومتماسكة وبعيدة األمد وحتديد مؤشر أسعار طويل األمد مها أمران                 -٦٣
ويلزم إبداء . ضروريان لتيقن القطاع اخلاص وحتسني معدل االستثمارات املخصصة ملشاريع ختفيف آثار تغري املناخ

ويف . ونة يف وضع السياسات ملراعاة األدلة العلمية اجلديدة وتصحيح أي نتائج غري مقصودة للجهود املاضية              املـر 
األمـد الطويـل، ميكن للبلدان أن تستكشف املزيد من الُنُهج الطوعية وأن حتفز أنشطة البحث والتطوير وبناء                  

 .القدرات، خاصة يف البلدان النامية

 عن شواغل إزاء تشوهات السوق والقدرة التنافسية للقطاعات الصناعية يف           وقد أعرب بعض املشاركني    -٦٤
وتشكل هذه املسألة حتدياً . الـبلدان الـيت استحدثت آليات سوقية مقابل البلدان اليت مل تعتمد مثل هذه التدابري        

 مالحظاً تفاوت مستويات وشّدد أحد املشاركني،. رئيسـياً جملموعة من البلدان ألهنا حتّمل صناعاهتا عبئاً تنافسياً  
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كفاءة الطاقة بني البلدان يف خمتلف أحناء العامل، على أمهية اعتماد مستويات أو حدود قصوى مالئمة لالنبعاثات                 
 .على املستوى الوطين من أجل تفادي تشوهات السوق

سواق جديدة لصاحل   وأُقـّر باحلاجة إىل توفر موارد مالية جديدة وجمموعة مرنة من احلوافز لتيسري بناء أ               -٦٥
ومن شأن زيادة تطوير أسواق الكربون . ٢٠١٢ودعا املشاركون إىل استمرار آلية التنمية النظيفة بعد عام . اجلميع

 . العاملية أن تساعد يف تعبئة املوارد املالية الالزمة للتصدي لتغري املناخ على نطاق عاملي

ق ليست احلل الوحيد ملعاجلة مشكلة تغري املناخ وأشاروا     وقال عدة مشاركني إن الُنُهج القائمة عل السو        -٦٦
ويف هذا الصدد، أشري إىل أن مثة جماالً للتحرك احلكومي ولتبين منظور . إىل أن مثة حداً ملا ميكن حتقيقه باستخدامها

اللتزامات ورأى بعض املشاركني أن ا. أوسع يتضمن األخذ بُنُهج قائمة على احلوافز واستخدام األدوات اإلعالمية
الطوعية غري كافية وأن جناح النُهج القائمة على السوق يتوقف على االتفاق على التزامات بإجراء ختفيضات كبرية 

كاالستنتاجات الواردة يف التقرير التقييمي الرابع لفريق اخلرباء (لالنبعاثات مبا يتوافق مع آخر االستنتاجات العلمية 
 ).ناخاحلكومي الدويل املعين بتغري امل

وال ينـبغي أن تكـون اآلليات القائمة يف إطار بروتوكول كيوتو هي املداخل الوحيدة ملشاركة البلدان          -٦٧
وأشار بعض املشاركني إىل أن مثة جماالً لتوسيع نطاق الُنُهج القائمة على السوق من أجل تيسري مسامهة                 . النامية

ومن األمثلة املذكورة فيما يتصل باألنشطة      . فيف آثار تغري املناخ   الـبلدان النامية يف اجلهود العاملية الرامية إىل خت        
السـوقية اإلضافية مشاركة البلدان النامية يف تبادل الطاقة املتجددة، وسياسات وتدابري التنمية املستدامة وأنشطة           

ستقبلية القائمة على  وأّيد بعض املشاركني الرأي القائل إن النهج امل       . خفـض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات      
السـوق جيـب أن تتناول التنمية املستدامة يف البلدان النامية وينبغي أال ُينظر إليها كآلية امتثال خاصة بالبلدان                   

كمـا اقـُترح توخي احلذر حبيث ال تؤدي زيادة تطوير تلك الُنُهج إىل تفاقم االختالالت            . املـتقدمة فحسـب   
واقُترح، من أجل تلبية احتياجات البلدان الضعيفة يف جمال إدارة آثار تغري            . ةاالقتصـادية بني فئات البلدان النامي     

املناخ، النظر يف أساليب متويل مكرسة وابتكارية، مبا يف ذلك ختصيص حصة من عوائد مزادات وحدات انبعاثات        
 .الكربون يف خمططات تداول االنبعاثات

ن املتقدمة والنامية عن رأي مفاده أن حتقيق اإلمكانيات  شركة من البلدا١٤٠وأعربت منظمة جتارية متثل  -٦٨
 الكاملـة لفرص السوق يقتضي توافق آراء واضح على الصعيد العاملي بشأن خفض انبعاثات غازات الدفيئة بعد                

وأشارت إىل أن متكني مجيع اجلهات املتسببة يف االنبعاثات يف مجيع البلدان من الوصول إىل آليات      . ٢٠١٢عـام   
من أجل  ) مثالً تداول االنبعاثات، أو آلية التنمية النظيفة، أو التنفيذ املشترك أو ما سيخلف هذه اآلليات              (السوق  

االمتـثال ألهـداف خفض انبعاثات غازات الدفيئة هو أمر من شأنه أن يؤدي إىل ضمان ساحة منافسة متكافئة     
ديد سعر عاملي مشترك للكربون إما عن طريق وميكن حت. وتفادي التشوهات يف القدرات التنافسية وتعزيز التعاون

كوحدات (ربـط خمتلف املخططات صراحةً أو ربطها ضمناً عن طريق القبول الكامل بوحدات العملة املشتركة                
 ).خفض االنبعاثات املعتمدة ووحدات خفض االنبعاثات
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  وجهات نظر القطاعات الصناعية بشأن الفرص القائمة على السوق-٧اإلطار 

، وهي مؤسسة أعمال يف جمال مرافق الطاقة املتكاملة، أنه ينبغي حتسني كفاءة الطاقة وإدارة               EDFجمموعة  ترى   
الطلـب، ونشر التكنولوجيات القليلة الكربون واخلالية منه، وتسريع أنشطة البحث والتطوير املرتبطة بالتكنولوجيات              

وقد متكنت اجملموعة . اجلهود الرامية إىل التصدي لتغري املناخالواعدة، مبا يف ذلك تكنولوجيات تنحية الكربون، يف إطار      
ساعة عن طريق استخدام الطاقتني النووية واملائية، وزادت استثماراهتا يف مشاريع طاقة /من خفض انبعاثاهتا لكل كيلوواط

ة منها مايل واملغرب    وترّوج مشاريع اجملموعة مفهوم شركات اخلدمات غري املركزية وذلك يف عدة بلدان نامي            . الـرياح 
 .والسنغال وجنوب أفريقيا

، وهي شركة كهرباء يف جنوب أفريقيا، فهي تستخدم الفحم بشكل رئيسي إلنتاج "Eskom"أما شركة إسكوم  
وتتمثل إحدى التحديات اليت تواجهها يف حتقيق التوازن بني إحدى أرخص عمليات إنتاج الكهرباء              . الطاقة الكهربائية 

ويف هذا الصدد، أشري إىل العديد من البدائل التكنولوجية، منها مصانع الطاقة فوق احلرجة . صلة بتغري املناخوالشواغل املت
ويتمثل حتد آخر يف أن جنوب أفريقيا تنتج أكثر من نصف الكهرباء يف أفريقيا وأن اقتصادها يشهد منواً . واحلرجة للغاية

لطاقة يف العامل صغرية ولن ينخفض جمموع األشخاص احملرومني من          وال تـزال حصة أفريقيا من استهالك ا       . متواصـالً 
وترى شركة إسكوم، أن متكني البلدان املتعاونة من تقاسم فوائد تنويع           . الكهـرباء إال بقدر ضئيل خالل العقود املقبلة       

.  األفريقية لتنمية أفريقيامصادر الطاقة والوصول إليها يقتضي تطوير شبكات الطاقة الكهربائية األفريقية واستخدام الطاقة
 .ويتطلب تعزيز األولويات اإلمنائية إشراك األسواق بأساليب مبتكرة لزيادة التدفقات الرأمسالية والتكنولوجية

  القضايا العامة والشاملة لعدة قطاعات-سابعاً 

  الرؤية املشتركة واألهداف الطويلة األمد-ألف 

حلوار بأن تغري املناخ يشكل حتدياً عاملياً وأن التصدي لـه على حنو            لقد كان هناك اعتراف واسع أثناء ا       -٦٩
وأعرب عدة مشاركني عن رأي مفاده أن النقاشات بشأن التصدي لتغري املناخ مستقبالً . فعال تقتضي جهداً عاملياً

 ويف هذا الصدد،    .ينبغي أن تسترشد برؤية مشتركة وأن هتدف إىل حتقيق الغايات الطويلة األمد يف إطار االتفاقية              
تدخل اإلنسان  "وردت عـدة إشارات إىل اهلدف النهائي لالتفاقية، مبا يف ذلك مداخالت بشأن املقصود بعبارة                

 . يف نظام املناخ وبشأن مبادئ االتفاقية" بشكل خطر

علمية، وتكررت اإلشارة إىل أن النظر يف األهداف الطويلة األمد ينبغي أن يستند إىل أحدث املعلومات ال                -٧٠
الرابع مبا يف ذلك الزيادة املقّدرة يف املتوسط العاملي لدرجة حرارة سطح األرض كما وردت يف التقرير التقييمي                  

واقترح بعض املشاركني افتراض حدوث زيادة أقصاها درجتان        . لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ      
وهذا االقتراح يعين أن االنبعاثات العاملية ستبلغ . قرن احلادي والعشرينمئويتان يف متوسط احلرارة العاملية خالل ال

، األمر الذي يقتضي ٢٠٥٠ يف املائة حبلول عام ٥٠أوجها يف غضون العقدين القادمني مث سُتخفض بنسبة تبلغ حنو 
املستهدفة مبعدل درجتني بيد أن الدول اجلزرية الصغرية النامية أشارت إىل أنه حىت الزيادة . بذل الكثري من اجلهود

. مئويتني ستكون مرتفعة بصورة غري مقبولة، وأعربت عن رأيها بأن االحترار العاملي قد بلغ بالفعل مستوى خطراً
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وحـذر مشـاركون آخرون من النقاشات املعمقة بشأن حتديد درجات احلرارة وأشاروا إىل أن مثة بدائل أخرى        
 ).افة الطاقةكاألهداف املتعلقة بكث(تستحق الدراسة 

 ٢٠١٢ اجلهود الدولية املتعلقة باملناخ بعد عام -٨اإلطار 

شارك مخسة وعشرون من كبار مقرري      : احلـوار بشـأن تغـري املناخ الذي نظمه مركز بيو يف بوكانتيكو             
 املتعلقة  بلداً بصفتهم الشخصية يف مناقشات غري رمسية بشأن اخليارات املطروحة لدفع اجلهود الدولية ١٥السياسات من   

 :وتعتقد اجملموعة ككل أن مثة ما يستدعي العمل لألسباب التالية. ٢٠١٢باملناخ قُدماً بعد عام 

 هناك مربرات علمية جلية لتعزيز العمل اآلن ويف العقود القادمة؛ )أ( 

 هناك مربرات اقتصادية قوية للعمل اآلن هبدف خفض االنبعاثات وتطوير تكنولوجيات جديدة؛ )ب( 

 .إن تأجيل العمل قد يؤدي إىل زيادة التكاليف يف األمد الطويل وتقويض النمو االقتصادي )ج( 

وكان هناك توافق . ويرى املشاركون يف حوار بوكانتيكو أنه ينبغي التصدي لتغري املناخ عن طريق استجابة عاملية 
كما كان هناك توافق يف اآلراء . هج عاملييف اآلراء بـأن االتفاقية قد أرست أساساً ومبادئ توجيهية جوهرية لألخذ بن            

إشراك االقتصادات الكربى؛ وإتاحة املرونة ملراعاة خمتلف االستراتيجيات والظروف الوطنية؛ ودمج           : حـول احلاجة إىل   
يف واتفق املشاركون . قضايا املناخ والتنمية؛ وربط العمل القصري األمد بالتركيز الطويل األمد؛ والتصدي ملتطلبات التكيف

حوار بوكانتيكو على العناصر اليت ميكن إدراجها يف إطار مستقبلي، مبا يف ذلك املستويات املستهدفة لالنبعاثات وتداوهلا؛ 
 .والنهج القطاعية؛ والنهج القائمة على السياسات؛ والتعاون التكنولوجي؛ والتكيف؛ واألهداف الطموحة الطويلة األمد

 جيمع :اهلواء النقي بشأن األعمال الدولية املستقبلية للتصدي لتغري املناخاحلوار الذي ينظمه مركز سياسات  
 بلداً نامياً وعدد حمدود من الشركات إلجراء ١٥ بلداً متقدماً و١٥هذا احلوار بني كبار املفاوضني يف جمال تغري املناخ من 

 من أجل وضع إطار دويل ممكن للسياسات مناقشات غري رمسية بشأن خيارات التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه
 ويتمثل أحد جماالت عمل هذا احلوار يف استكشاف هنج قطاعي الستحداث حوافز للحد  ٢٠١٢املتعلقة باملناخ بعد عام     

 عن طريق استهداف القطاعات الرئيسية يف بلدان رئيسية بواسطة معايري           ٢٠١٢مـن انبعاثات غازات الدفيئة بعد عام        
 .الطاقة، وعن طريق السماح ببيع ختفيضات االنبعاثات الصافية اليت تتجاوز مستوى التعهدات الطوعيةلتحديد كثافة 

ويرى املركز أنه ميكن للبلدان الصناعية واملؤسسات املالية الدولية ووكاالت ائتمانات التصدير، من أجل تشجيع  
ح حزمة حوافز قائمة على التمويل واملساعدات       الـبلدان النامـية على وضع أهداف أكثر طموحاً وغري جمحفة، أن تتي            

التكنولوجـية هبـدف تشجيع جتريب التكنولوجيات االبتكارية األغلى، كتكنولوجيا الدورة املختلطة للتغويز املتكامل              
 . واحتجاز الكربون وختزينه

وبّين . ثناء احلواروقـد ربط املشاركون مبدأ املسؤوليات املشتركة ولكن املتباينة بالقضايا اليت نوقشت أ     -٧١
كـثريون منهم كيف ميكن وضع هذا املبدأ اهلام موضع التطبيق العملي عندما تكون مسامهات البلدان يف العمل                  

. وتنوعت اآلراء بشدة حول الكيفية اليت ينبغي هبا للجهود أن تسترشد هبذا املبدأ            . الـتعاوين الطويل األمد حمددة    
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تقدمة أن تستمر يف تصدر جهود خفض انبعاثات غازات الدفيئة وأن تبذل املزيد وأشري مراراً إىل أن على البلدان امل
من اجلهود للوفاء مبسؤولياهتا مبوجب االتفاقية فيما يتعلق بتقدمي الدعم املايل والتكنولوجي ملساعدة البلدان النامية        

 .على الوفاء بالتزاماهتا

ك البلدان النامية يف سياق اجلهود العاملية للتصدي لتغري وتناولت املناقشات قضايا أخرى تتصل بتعزيز حتر -٧٢
وقدم بعض املشاركني من بلدان نامية معلومات عن أنشطة ختفيف اآلثار اجلاري تنفيذها حالياً يف سياق                . املناخ

وأشار آخرون إىل استعداد بلداهنم لتحمل مسؤولية خفض االنبعاثات واملشاركة يف           . جهـود التنمـية املستدامة    
واقترح بعض املشاركني إشراك مجيع اجلهات املتسببة يف انبعاثات         . جلهـود العاملـية لتخفيف اآلثار يف املستقبل       ا

واقترح آخرون إنشاء آليات جديدة لتوفري حوافز للبلدان النامية من أجل . غـازات الدفيئة يف أي عمل مستقبلي   
 .اخلفض الطوعي لالنبعاثات

  املناخ اجلوانب االقتصادية لتغري-باء 

ُعرضـت عـلى املشـاِركني يف احلوار االستنتاجات اليت خلص إليها استعراض سترين بشأن اجلوانب                 -٧٣
وجيري هذا االستعراض تقييماً لطائفة واسعة من األدلة على آثار تغري املناخ وما يرتبط              . )٦(االقتصادية لتغري املناخ  

وتقود املعلومات اليت يتضمنها االستعراض . ناخ وختفيف آثارههبا من تكاليف اقتصادية ألنشطة التكيف مع تغري امل
إىل اسـتنتاج مفـاده أن فوائد العمل القوي والكفؤ واملبكر تفوق بكثري التكاليف االقتصادية اليت تترتب على                  

 . بعض الرسائل الرئيسية اليت انطوى عليها استعراض سترين٩ويستعرض اإلطار . التقاعس عن العمل

، استناداً إىل نتائج النماذج االقتصادية، أن التكاليف واملخاطر اإلمجالية لتغري املناخ ستبلغ، يف حالة وُيقّدر -٧٤
 يف املائة على األقل من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي كل           ٥تقـاعس البلدان عن العمل السريع، ما يعادل خسارة          

 أوسع من املخاطر والتأثريات، فقد ترتفع تقديرات وإذا مـا أخذت يف احلسبان طائفة . سـنة، اآلن وإىل األبـد   
 خفض  -وباملقابل، فإن تكاليف اإلقدام على العمل       .  يف املائة أو أكثر من الناتج احمللي اإلمجايل        ٢٠اخلسائر إىل   

احمللي  يف املائة من الناتج ١ ميكن أن تبلغ حوايل    -انـبعاثات غازات الدفيئة لتفادي التأثريات األسوأ لتغري املناخ          
 .اإلمجايل العاملي كل سنة

وسيكون للخيارات االستثمارية يف السنوات العشر إىل العشرين املقبلة أثر عميق على املناخ يف النصف                -٧٥
ومن شأن اإلجراءات اليت سيجري تنفيذها اليوم وخالل العقود القادمة أن           . الـثاين من هذا القرن والقرن التايل      

شطة االقتصادية واالجتماعية الضطرابات شديدة وعلى نطاق شبيه بنطاق         تـتمخض عـن خماطـر تعرض األن       
وقد يكون . االضطرابات اليت ارتبطت باحلروب الكربى والكساد االقتصادي يف النصف األول من القرن العشرين

 .عكس اجتاه هذه التغريات الحقاً مهمة صعبة أو حىت مستحيلة

                                                      

ــوار    )٦( ــل احل ــة عم ــر ورق ــيقة ) ٢٠٠٦(٢٠انظ ــع  ) ٢٠٠٦ (Add.1/20والوث ــلى املوق ع
<http://unfccc.int/meetings/dialogue/items/3759.php>. 
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 لتحٍد عاملي كتغري املناخ يتطلب استجابة دولية يتعني أن تستند    وخلص االستعراض أيضاً إىل أن التصدي      -٧٦
وقد . إىل رؤيـة مشـتركة ألهداف طويلة األمد، وإىل اتفاق على األطر اليت ستسّرع العمل خالل العقد القادم                 

 ووفقاً. تتطلـب هـذه االستجابة االنطالق من هنج يعّزز بعضها البعض على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل               
تسعري للكربون بواسطة الضريبة أو     : لالستعراض فإن هتيئة استجابة عاملية فعالة تتطلب ثالثة عناصر سياساتية هي          

التداول أو التنظيم؛ وتبين سياسة عامة لدعم االبتكار ونشر التكنولوجيات ذات االنبعاثات الكربونية املنخفضة؛              
 :سية لألطر الدولية املستقبلية أن تتضمن ما يليوميكن للعناصر الرئي. وإزالة معوقات كفاءة الطاقة

إن توسيع وربط العدد املتزايد من خمططات تداول االنبعاثات قد يشكل           : تـداول االنـبعاثات    )أ( 
 أسلوباً فعاالً لتشجيع خفض االنبعاثات على حنو فعال من حيث التكلفة وحتقيق تقدم يف العمل يف البلدان النامية؛

إن التنسيق غري الرمسي واالتفاقات الرمسية من شأهنما تعزيز فعالية          : ال التكنولوجيا التعاون يف جم   )ب( 
وعلى الصعيد العاملي، يتعني زيادة دعم أنشطة البحث والتطوير يف جمال . االستثمار يف االبتكار يف شىت أحناء العامل

ذات االنبعاثات الكربونية املنخفضة    الطاقـة مبقدار الضعف على األقل وزيادة دعم نشر التكنولوجيات اجلديدة            
 ويشكل التعاون الدويل يف جمال معايري املنتجات أسلوباً فعاالً لتعزيز كفاءة الطاقة؛. مبقدار مخسة أضعاف

إن احلّد من إزالة الغابات هو وسيلة شديدة الفعالية من          : العمل من أجل احلد من إزالة الغابات       )ج( 
 ومن املمكن البدء بسرعة يف تنفيذ برامج جتريبية دولية واسعة النطاق            .حيـث الـتكلفة خلفـض االنـبعاثات       

 الستكشاف أفضل السبل لتحقيق هذا اهلدف؛

ومن الضروري إدماج مسألة    . إن البلدان األفقر هي األكثر عرضةً للتأثر بتغري املناخ        : التكـيف  )د( 
. لغنية بتخصيص املوارد الالزمة لتمويل أنشطة التكيفتغري املناخ إدماجاً كامالً يف سياسات التنمية وقيام البلدان ا

كمـا ينـبغي أن يدعم التمويل الدويل حتسني املعلومات اإلقليمية املتعلقة بتأثريات تغري املناخ والبحث التطبيقي                 
 .لتحديد اخليارات يف جمال التكيف

ة النظيفتني يشكل نشاطاً رئيسياً يف      وسلّم املشاركون بأن إتاحة اإلطار االستثماري الالزم للطاقة والتنمي         -٧٧
وقد نظر البنك الدويل، استجابة لطلبات احلكومات، يف خيارات استثمارية خمتلفة           . جهـود التصدي لتغري املناخ    

 :آخذاً يف اعتباره أن الطاقة النظيفة ميكن أن تتناول أيضاً قضايا أخرى ذات صلة من قبيل

 عيشية؛مشاكل التلوث على مستوى األسر امل )أ( 

الـتأثريات البيئـية عـلى الصعيد احمللي والوطين واإلقليمي، مبا يف ذلك تلوث اهلواء يف املدن                  )ب( 
 والترسبات احلمضية اإلقليمية؛

الـتأثريات البيئية على الصعيد العاملي النبعاثات غازات الدفيئة الناشئة عن إنتاج الطاقة، مبا يف                )ج( 
زراعـية، وموارد املياه، وصحة اإلنسان، واملستوطنات البشرية، والُنظم         ذلـك الـتأثريات عـلى اإلنتاجـية ال        

 .اإليكولوجية
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ملزيد من التوضيح، انظر (وقد استندت أعمال البنك الدويل إىل جماالت التركيز أو األركان الثالثة التالية       -٧٨
 ):١٠اإلطار 

ر الطاقة يف النمو االقتصادي واحلد دو: تسخري الطاقة ألغراض التنمية ووصول الفقراء إىل الطاقة )أ( 
 من الفقر؛

 السياسات واملتطلبات املالية لدعم االنتقال إىل اقتصاد ذي انبعاثات كربونية منخفضة؛ )ب( 

االستثمارات الالزمة للحّد من التعرض لتقلبات املناخ واملخاطر املناخية، خاصةً بالنسبة للفقراء             )ج( 
 .كلةوهم أكثر من يعاين من هذه املش

فاالحتياجات . وإن السياسات واالستثمارات احلالية غري كافية لتلبية احتياجات مجيع البلدان من الطاقة            -٧٩
 مليار دوالر حلصول الفقراء على      ٣٥مبا يف ذلك    ( مليار دوالر كل عام      ١٦٥من إمدادات الكهرباء ُتقّدر مببلغ      

).  مليار دوالر سنويا٨٠ً( العام واخلاص حنو نصف هذا املبلغ وتوفر املوارد املتاحة حالياً من القطاعني). الكهرباء
ويعتزم البنك الدويل إحداث . واقُترح أن يبدأ البنك الدويل يف العمل مع البلدان لتحديد احتياجاهتا يف جمال الطاقة

لقطاع اخلاص  تغـيري تكـنولوجي بواسـطة تدابري شىت تشمل املشاريع التجريبية ملرفق البيئة العاملية، وإشراك ا               
 . واستخدام آلية الضمانات اخلاصة به

  الرسائل الرئيسية املستخلصة من استعراض سترين بشأن اجلوانب االقتصادية لتغري املناخ-٩اإلطار 

 :إن تكاليف تثبيت املناخ باهظة ولكنه من املمكن معاجلتها؛ أما التأخري فسيكون خطراً وستكون تكلفته أعلى بكثري

د بدرجة كبرية من خماطر التأثريات األسوأ لتغري املناخ إذا أمكن تثبيت مستويات غازات الدفيئة يف        ميكـن احل   )أ( 
ويقتضي تثبيت  .  جزءاً من املليون من مكافئ ثاين أكسيد الكربون        ٥٥٠ و ٤٥٠الغـالف اجلـوي ضـمن حدود تتراوح بني          

ى األقل، ورمبا بنسبة أعلى بكثري، عن مستوياهتا احلالية          يف املائة عل   ٢٥املسـتويات ضـمن هذه احلدود خفض االنبعاثات بنسبة          
 ؛٢٠٥٠حبلول عام 

 يف  ٨٠ يتطلب، يف النهاية، ختفيض االنبعاثات السنوية بنسبة تزيد عن           - على أي مستوى كان      -والتثبيـت    )ب( 
هلدف عن طريق العمل املستمر الطويل      وتشكل هذه املسألة حتدياً كبرياً، ولكن باإلمكان حتقيق هذا ا         . املائة من املستويات احلالية   

 ٥٠٠وُتقّدر التكاليف السنوية للتوصل إىل تثبيت املستويات يف حدود . األمد وبتكاليف متدنية مقارنة مبخاطر التقاعس عن العمل
ذا ما بدأت البلدان يف  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي إ   ١ جزءاً من املليون من مكافئ ثاين أكسيد الكربون حبوايل           ٥٥٠و

 اختاذ إجراءات قوية اآلن؛

قد تكون التكاليف أدىن من ذلك إذا حتققت مكاسب كربى على صعيد الكفاءة أو إذا قيست الفوائد اجلانبية                )ج( 
نبعاثات وستكون التكاليف أعلى إذا تقدم االبتكار يف جمال التكنولوجيات ذات اال      . القويـة، الناشئة مثالً عن خفض تلوث اهلواء       

الكربونـية املنخفضـة بصـورة أبطأ مما هو متوقع، أو إذا أخفق مقررو السياسات يف حتقيق أقصى استفادة ممكنة من األدوات                      
 .االقتصادية اليت تتيح احلد من االنبعاثات بأكثر األساليب فعالية من حيث التكلفة
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 ينبغي أن حيّد من طموحات النمو لدى البلدان        إن العمـل عـلى التصـدي لـتغري املـناخ مطلوب يف مجيع البلدان، وال               
 :النامية واملتقدمة

وحىت إذا . إن تكالـيف العمـل يف هذا اجملال غري موزعة على حنو متكافئ بني القطاعات أو بني بلدان العامل    )أ( 
، ٢٠٥٠يف املائة حبلول عام  ٨٠ إىل ٦٠أخذت البلدان املتقدمة على عاتقها مسؤولية إجراء ختفيضات مطلقة يف االنبعاثات بنسبة       

ولكن ال ينبغي أن ُتطالب البلدان النامية بتحمل مجيع تكاليف هذا العمل . فـإن على البلدان النامية أن تتخذ إجراءات هامة أيضاً  
شمل فأسواق الكربون قد بدأت فعالً بتحقيق تدفقات مالية لدعم التنمية ذات االنبعاثات الكربونية منخفضة، بوسائل ت               . وحدها

 واملطلوب اآلن هو حتويل هذه التدفقات لدعم العمل على النطاق املطلوب؛. آلية التنمية النظيفة

كمـا أن العمل يف جمال تغري املناخ سيخلق كذلك فرصاً جتارية هامة عن طريق استحداث أسواق جديدة يف                    )ب( 
 من السلع واخلدمات ذات االنبعاثات الكربونية جمـال تكنولوجـيات الطاقـة ذات االنـبعاثات الكربونية املنخفضة وغري ذلك      

وهذه األسواق ميكن أن تنمو لتبلغ قيمتها مئات املليارات من دوالرات الواليات املتحدة كل عام، مما سيؤدي بالتايل                  . املنخفضة
 إىل زيادة فرص العمل يف هذه القطاعات؛

فالتغيريات يف تكنولوجيات الطاقة    . تعزيز النمو والتنمية  إن العامل ليس حباجة لالختيار بني تفادي تغري املناخ و          )ج( 
بل إن جتاهل تغري املناخ سيؤدي يف هناية املطاف . ويف هيكل االقتصادات قد أتاحت فرصاً لفصل النمو عن انبعاثات غازات الدفيئة

 إىل إحلاق الضرر بالنمو االقتصادي؛

ة للنمو يف األمد الطويل، وميكن أن يتم بطريقة ال حتّد من            إن التصـدي لتغري املناخ يشكل استراتيجية مواتي        )د( 
 .طموحات النمو لدى البلدان كافة

هـناك جمموعـة خـيارات لتخفيض االنبعاثات، واملطلوب هو حترك قوي ومدروس على صعيد السياسة العامة حلفز تبين                  
 :هذه اخليارات

وحدوث تغيريات يف الطلب واعتماد تكنولوجيات      ميكـن ختفيض االنبعاثات عن طريق زيادة كفاءة الطاقة،           )أ( 
 يف املائة على األقل     ٦٠ويتعني خفض انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة يف العامل بنسبة           . نظـيفة يف جمال الطاقة والتدفئة والنقل      

ين أكسيد الكربون  جزءاً من املليون من مكافئ ثا٥٥٠ من أجل تثبيت تركزاته يف الغالف اجلوي عند مستوى ٢٠٥٠حبلول عام  
 أو أدىن من ذلك، وسيتعني أيضاً حتقيق ختفيضات عميقة لالنبعاثات يف قطاع النقل؛

وحـىت لو حدث توسع كبري يف استخدام مصادر الطاقة املتجددة وغريها من مصادر الطاقة ذات االنبعاثات                  )ب( 
. ٢٠٥٠ نصف اإلمدادات العاملية من الطاقة يف عام         الكربونـية املنخفضة، فإن أنواع الوقود األحفوري قد تظل تشكل أكثر من           

وسيكون التوسع يف   . وسيظل الفحم عنصراً هاماً يف توليفة الطاقة يف خمتلف أحناء العامل، مبا يف ذلك يف االقتصادات السريعة النمو                 
 لضرر بالغالف اجلوي؛احتجاز الكربون وختزينه ضرورياً للسماح مبواصلة استخدام أنواع الوقود األحفوري دون إحلاق ا

ميكـن حتقـيق املزيد من خفض االنبعاثات يف القطاعات غري املتصلة بالطاقة، كالعمليات الصناعية والزراعة                 )ج( 
 ).خاصةً بالتصدي إلزالة الغابات(والتحريج 
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دولية إىل أن   ويشري استعراض أجراه البنك الدويل لألدوات املالية القائمة اليت تتيحها املؤسسات املالية ال             -٨٠
أحد التحديات يتمثل يف ضمان وجود سياسة عامة وإطار تنظيمي مالئمني يف قطاع الطاقة لتمكني هذه األدوات     

فتوسيع األدوات القائمة وإزالة القيود قد يتيحان زيادة إشراك القطاع اخلاص وتعبئة مبلغ             . من سد الفجوة املالية   
من القطاع اخلاص واملؤسسات املالية الدولية واجلهات املاحنة        ) اًتقريب( ملـيار دوالر سنوياً      ١١إضـايف قـدره     

وستلزم زيادة التمويل بشروط تساهلية للحصول على إمدادات الكهرباء يف أفريقيا           . ووكاالت ائتمانات التصدير  
والر  مليارات د  ٤جنوب الصحراء الكربى، عن طريق مضاعفة املستوى احلايل من االستثمار من مليار دوالر إىل               

وفيما يتعلق بتمويل أنشطة التكيف، فقد أعرب عن رأي مفاده أن مثة حاجة إىل زيادة كبرية يف األموال                  . سنوياً
املساعدة اإلمنائية الرمسية، والصناديق اخلاصة بالتكيف لدى مرفق        (املـتدفقة عرب األدوات املالية األساسية املتاحة        

 ).البيئة العاملية وصندوق التكيف

 الستثمار يف الطاقة النظيفة والتنمية إطار البنك الدويل ل -١٠اإلطار 

 تشمل خيارات الطاقة للبلدان املتوسطة      .تسخري الطاقة ألغراض التنمية وتيسري وصول الفقراء إىل الطاقة        : ١الركن  
قطاع اخلاص إدارة أفضل من أجل مرافق أفضل؛ وزيادة التجارة من أجل ختفيض التكاليف؛ ومشاركة ال: الدخل ما يلي

من أجل ختفيض التكاليف؛ وضمان العافية املالية للقطاع من أجل إتاحة االستثمارات احلصيفة؛ وتقليص الفجوة التمويلية 
بواسطة اإلصالحات؛ وزيادة التمويل من مؤسسات التمويل الدولية والقطاع اخلاص؛ وحتسني التكنولوجيا للحد من آثار 

وتشمل خيارات االستثمار يف جمال الطاقة بالنسبة       . ستعماالت النهائية وإدارة الطلب   تلـوث اهلـواء واملاء؛ وكفاءة اال      
؛ ووضع برامج )مبا يف ذلك بواسطة املشاريع اإلقليمية(حتقيق قدرة إضافية على اإلنتاج : للبلدان املنخفضة الدخل ما يلي

 وضمان الوصول إىل أنواع الوقود النظيفة       ؛)بواسطة الشبكات أو خارجها   (موسـعة إلمداد األسر املعيشية بالكهرباء       
؛ وتوفري خدمات الطاقة    )عن طريق اإلدارة املستدامة للغابات وحتسني أفران الطهي       (ألغـراض الطهي والتدفئة واإلنارة      

وُيشدد على تنفيذ خطة  . لـلمدارس والعيادات الطبية؛ وتوفري خدمات حديثة إلنارة منازل األسر احملرومة من الكهرباء            
 لتيسري وصول الفقراء يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى إىل الطاقة، حيث إن للطاقة دوراً هاماً يف النمو االقتصادي عمل

وختفـيف حـدة الفقـر وإن حّدة مشكلة الوصول إىل الطاقة هي على أشّدها يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ويف              
 . جنوب آسيا

ميكن ختفيض  . ة لدعم االنتقال إىل اقتصاد ذي انبعاثات كربونية منخفضة        السياسـات واملتطلبات املالي   : ٢الـركن   
قطاعات /تكاليف خفض انبعاثات غازات الدفيئة عن طريق التداول على الصعيد الدويل واعتماد استراتيجية تشمل غازات

صبحت، أو ستصبح قريباً،    وإذا أُخذ باالعتبار أن التكنولوجيات قد أ      . مـتعددة، وبالتايل ختفيض االحتياجات التمويلية     
مـتاحة عـلى املستوى التجاري لالنتقال إىل اقتصاد ذي انبعاثات كربونية منخفضة، فإن مثل هذا االنتقال قد تطلّب                   
استثمارات سنوية إضافية بعشرات املليارات من دوالرات الواليات املتحدة يف قطاع الطاقة، خاصة يف جمال توليد الطاقة 

 األدوات القائمة ميكن أن ُتعزَّز وُتوسَّع إلحداث أثر أعمق على تنمية أسواق تكنولوجيات الطاقة               ورغم أن . الكهربائية
الكفؤة والطاقة املتجددة، فإن هناك مشاكل تتعلق بنطاق املرافق القائمة، كمرفق البيئة العاملية، ومشاكل تتعلق باستمرارية 

لالستمرار هو أمر ضروري لتوفري إطار عاملي مستقر طويل         فوجود سوق كربون قابلة     . ٢٠١٢سوق الكربون بعد عام     
ومـن شـأن ذلك أن ينشط سوق الكربون بتدفق مايل إىل البلدان النامية مبليارات              . األمـد ومبسـؤوليات مـتمايزة     

 . الدوالرات سنوياً

 



FCCC/CP/2007/4/Add.1 
Page 29 

لبلدان الفقرية بصورة غري    تتأثر ا . االستثمارات الالزمة للحّد من التعرض لتقلبات املناخ واملخاطر املناخية        : ٣الركن  
 مليون شخص يف البلدان النامية سنوياً بالكوارث املتعلقة باملناخ          ٣٠٠ويتأثر ما ُيقّدر ب       . متناسبة من جراء تقلب املناخ    

ويشكل اإلخفاق يف التكيف مع خماطر تغري املناخ هتديداً . وال يزال هذا العدد يف تزايد) اجلفاف والفيضانات والعواصف(
إذ يتعرض سنوياً للمخاطر املرتبطة باملناخ ما مقداره عشرات         . م عـلى صعيد التنمية واألهداف اإلمنائية لأللفية       للـتقد 

ومثة حاجة . املليارات من دوالرات الواليات املتحدة من املساعدات اإلمنائية الرمسية واالستثمارات املالية بشروط تساهلية
أما فيما يتعلق بتعرض . ني الربنامج اإلمنائي للبنك الدويل من خماطر تغريات املناخإىل مليار دوالر سنوياً على األقل لتحص

استثمارات القطاع اخلاص لتلك املخاطر، فإن استجابات القطاع اخلاص مقيدة بسبب نقص املعلومات بشأن طبيعة تلك 
 . ليات التأمنياملخاطر وخيارات التكيف املتاحة، فضالً عن عدم كفاية آليات توزيع املخاطر، كآ

  التدفقات االستثمارية واملالية-جيم 

يف ختام حلقة العمل الثانية للحوار، طلبت األطراف من األمانة أن تقدم، قبل موعد انعقاد حلقة العمل                  -٨١
ة الرابعة، حتليالً لتدفقات االستثمارات وخمططات التمويل القائمة واملزمعة ذات الصلة بتطوير استجابة دولية فعال             

 وأتيحت املسامهات يف احلوار على      ٢٠٠٧أغسطس  /وقد أُجنز العمل املتعلق هبذا الطلب يف آب       . )٧(لـتغري املناخ  
 . )٨(شكل ورقة عمل

وُحّددت . ٢٠٣٠وأجرى حتليل وتقييم االستثمارات والتدفقات املالية يف إطار أفق زمين ميتد حىت عام               -٨٢
 العاملي على أساس سيناريوهات خمتلفة للتنمية االجتماعية        متطلـبات ختفـيف اآلثـار والتكـيف على الصعيد         

واسـُتخدمت األعمال القائمة، قدر اإلمكان، مبا يف ذلك املعلومات املستقاة من التقرير التقييمي        . واالقتصـادية 
واملؤلفات الـرابع لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، والوكالة الدولية للطاقة، واستعراض سترين،               

وتدل نتائج  . ومن مثّ فإن نتائج التحليل اعتمدت على افتراضات السيناريوهات املستخدمة         . املنشـورة األخرى  
. ٢٠٣٠التحليل على احلاجة إىل موارد مالية إضافية وعلى التغيريات الالزمة يف التدفقات االستثمارية حىت عام                

 :وتتمثل االستنتاجات الرئيسية للتحليل فيما يلي

إن تدابري ختفيف اآلثار الالزمة إلعادة انبعاثات غازات الدفيئة على الصعيد العاملي إىل مستوياهتا  )أ( 
 مليارات دوالر يف    ٢١٠-٢٠٠ تقتضي زيادة يف التدفقات االستثمارية واملالية العاملية مببلغ          ٢٠٣٠احلالية يف عام    

وهو أهم األساليب الواعدة (يق زيادة كفاءة الطاقة وستتحقق ختفيضات كبرية يف االنبعاثات عن طر. ٢٠٣٠عام 
؛ وحتوالت يف إمدادات الطاقة من أنواع الوقود األحفوري إىل       )خلفـض انبعاثات غازات الدفيئة يف األمد القصري       

 الطاقة املتجددة والطاقة النووية والطاقة املائية؛ ونشر تكنولوجيا احتجاز الكربون وختزينه على نطاق واسع؛

                                                      

أّيد مؤمتر األطراف أيضاً الطلب املقدم إىل األمانة يف دورته الثانية عشرة، بناء على اقتراح من الرئيس      )٧(
 ).٦٢، الفقرة FCCC/CP/2006/5انظر (

ــم    )٨( ــوار رقــ ــل احلــ ــة عمــ ــر ورقــ ــع) ٢٠٠٧ (٨انظــ ــلى املوقــ : عــ
<http://unfccc.int/meetings/dialogue/items/4048.php>. 
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 ألغراض التكيف عشرات    ٢٠٣٠تـبلغ التدفقات االستثمارية واملالية اإلضافية املطلوبة يف عام           )ب( 
وُينتظر أن تؤدي هذه النفقات، رغم ضخامتها بالقيم املطلقة، إىل تفادي . املليارات من دوالرات الواليات املتحدة

 .التعرض لتأثريات أفدح بكثري نامجة عن تغري املناخ

ملذكـورة أعاله هي أكرب بكثري من مبلغ التمويل املتاح حالياً يف إطار االتفاقية وبروتوكول          إن املـبالغ ا    -٨٣
)  يف املائة  ٠,٥-٠,٣(كـيوتو املـلحق هبـا، ولكنها صغرية بالنسبة إىل تقديرات الناتج احمللي اإلمجايل العاملي                

حمل القطاع اخلاص النصيب األكرب من وُينتظر أن يت. ٢٠٣٠يف عام )  يف املائة١,٧-١,١(واالستثمارات العاملية 
 ). يف املائة من جمموع االستثمارات٨٦(جهود االستثمار العاملي 

ويـتعني إيالء اهتمام خاص لظروف البلدان النامية، نظراً إىل أن أكثر الفرص الفعالة من حيث التكلفة                  -٨٤
وُتقدر تدفقات االستثمار .  بتغري املناخخلفض االنبعاثات ستظهر يف تلك البلدان وألهنا عرضة للتأثر بشكل خاص  

، وستؤدي إىل خفض    ٢٠٣٠ يف املائة من جمموع االستثمارات املطلوبة يف عام          ٤٦إىل الـبلدان النامـية حبوايل       
 . يف املائة من جمموع ختفيضات االنبعاثات على الصعيد العاملي٦٨االنبعاثات يف البلدان النامية بنسبة تعادل 

 الوسائل الكفيلة بتعزيز التدفقات االستثمارية واملالية للتصدي لتغري املناخ يف املستقبل، من ولدى النظر يف -٨٥
املهم التركيز على دور استثمارات القطاع اخلاص إذ تشكل احلصة األكرب من التدفقات االستثمارية واملالية العاملية 

 يف املائة من االستثمارات العاملية، فإن    ١تشكل أقل من    ورغم أن أموال املساعدة اإلمنائية الرمسية       ).  يف املائة  ٨٦(
، وتضطلع ) يف املائة٦(هذه املساعدة متثل حصة أكرب من جمموع االستثمارات يف بعض البلدان، كأقل البلدان منواً 

 .بدور هام يف حفز االستثمار يف أنشطة التصدي لتغري املناخ

اً هاماً يف حتويل تدفقات االستثمارات اخلاصة، ينبغي أن توسع وإن أسواق الكربون اليت تؤدي بالفعل دور -٨٦
ومن شأن السياسات الوطنية    . إىل حد كبري من أجل تلبية االحتياجات من التدفقات االستثمارية واملالية اإلضافية           

ة للمناخ  أن تسـاعد يف حتويـل التدفقات االستثمارية واملالية من القطاعني اخلاص والعام إىل بدائل أكثر مراعا                
. واستعمال األموال املتاحة على النحو األمثل عن طريق توزيع املخاطر بني املستثمرين من القطاعني اخلاص والعام   

وسيلزم توفري متويل خارجي إضايف لتخفيف آثار تغري املناخ والتكيف معه، خاصةً يف القطاعات اليت تعتمد على                 
 . البلدان الناميةالتدفقات االستثمارية واملالية احلكومية يف

وإذا ظـل الـتمويل املتاح يف إطار اآللية املالية لالتفاقية عند مستواه احلايل واستمر يف االعتماد بشكل                   -٨٧
رئيسي على التربعات، فإنه لن يكفي لتلبية االحتياجات املقدرة من التدفقات املالية اليت ستلزم يف املستقبل ألنشطة 

ومن شأن بعض هذه اخليارات أن . قُترحت عدة خيارات أخرى لتوفري أموال إضافيةوقد ا. ختفيف اآلثار والتكيف
 .حتقق إيرادات تتناسب مع االحتياجات اإلضافية

وبتوفري . ويتوقف تنفيذ أنشطة ختفيف اآلثار والتكيف على توافر املوارد املالية والظروف االستثمارية التمكينية   -٨٨
 ميكن توفري جزء كبري من التدفقات االستثمارية واملالية اإلضافية الالزمة بواسطة            أو احلوافـز املالئمة،   /السياسـات و  

بيد أن تعزيز التدفقات االستثمارية واملالية يقتضي توزيع املوارد املتاحة توزيعاً استراتيجياً لتحسني           . املوارد املتاحة حالياً  
 :ظر يف تشكيلة ممكنة من اخليارات التاليةوقد يكون من املالئم، يف هذا الصدد، الن. فعالية االستجابة
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مواصـلة تنفيذ التزامات األطراف املدرجة يف املرفق الثاين باالتفاقية فيما يتعلق بتوفري مساعدة               )أ( 
 مالية للبلدان النامية؛

توسـيع أسـواق الكربون عن طريق زيادة االلتزامات اليت تؤدي إىل زيادة الطلب واستحداث                )ب( 
  ممكنة لزيادة العرض؛آليات إضافية

 حتديد بدائل لرفع مستوى التدفقات املالية اإلضافية والقابلة للتنبؤ هبا من مصادر جديدة؛ )ج( 

تنسـيق السياسات على الصعيد الدويل لتشجيع االستثمارات اخلاصة واالستثمارات احلكومية            )د( 
ة لألجهزة املتداولة على الصعيد الدويل أو معايري        احمللـية يف تدابري ختفيف اآلثار والتكيف، كمعايري كفاءة الطاق         

 .اهلياكل األساسية ذات املناعة املناخية

وقد أعرب عدة مشاركني عن رأي مفاده أن تعزيز تنفيذ البلدان النامية لالتفاقية يتوقف على توفري املساعدة  -٨٩
ن الدور األساسي الذي يضطلع به القطاع اخلاص،        كما أّيدوا الرأي القائل إنه بالرغم م      . املالية من البلدان املتقدمة   

وسيظل يضطلع به مستقبالً، يف توفري هذه املساعدة، فإن ذلك ليس احلل الوحيد لسد الفجوة بني ما هو متاح حالياً  
ومثة حاجة إىل سياسات وحوافز من أجل توجيه        . وما ستقتضيه احلاجة من استثمارات وتدفقات مالية يف املستقبل        

وسيكون للتمويل العام دور هام، خاصةً يف       . ارات اخلاصـة إىل اجملاالت اليت حتتاج إليها أكثر من غريها          االسـتثم 
ويف هذا الصدد، ميكن استخدام التمويل العام لتعزيز . اجملاالت اليت قد يتردد القطاع اخلاص يف التعهد مبوارد لتمويلها

 . ر املتعلقة بالتكنولوجيات اجلديدةبناء القدرات وتدابري التكيف وأنشطة البحث والتطوي

استثمارات طويلة األمد   " احتجاز"ورأى بعـض املشـاركني أنـه ينـبغي الشروع يف العمل اآلن قبل                -٩٠
للتكنولوجيات املسببة لقدر كبري من انبعاثات غازات الدفيئة، األمر الذي سيزيد من تكاليف خفض االنبعاثات يف 

لوطنية، كسياسة تشجيع معايري كفاءة الطاقة، أدوات مفيدة ميكن أن يكون هلا            واعُتربت السياسات ا  . املسـتقبل 
وارُتئي أنه من املهم حتديد وسائل لتشجيع هذه السياسات         . دور هـام يف حتسـني التدفقات االستثمارية واملالية        

 .وزيادة تنسيقها على الصعيد الدويل من أجل تعزيز فعاليتها

 أسواق الكربون تشكل أمثلة على الكيفية اليت ميكن هبا تعبئة التدفقات            وأشـار عـدة مشاركني إىل أن       -٩١
وأعرب آخرون عن رأي مفاده بأن تصميم أي أسواق مستقبلية          . االسـتثمارية واملالية من أجل أنشطة التكيف      

 .ينبغي أال يفرط بالسالمة البيئية ألي جهود تبذل يف املستقبل خلفض انبعاثات غازات الدفيئة

  ردود أفعال اخلرباء وقطاع األعمال التجارية إزاء أعمال األمانة يف جمال التدفقات االستثمارية واملالية-١١اإلطار 

التكاليف اإلضافية للتكنولوجيات؛   : تشمل العقبات الرئيسية أمام استثمارات القطاع اخلاص ما يلي         )أ( 
؛ واحلاجة إىل إطار سياسة عامة أطول أمداً فيما يتعلق          واحلواجـز السلوكية حىت عندما يكون االستثمار جمدياً اقتصادياً        

تيح الوضوح للمستثمرين من القطاع اخلاص؛ واحلاجة إىل بيئة تنظيمية مالئمة على الصعيد الوطين  .بأسواق الكربون ُي

 



FCCC/CP/2007/4/Add.1 
Page 32 

 

 من شأن العملية احلكومية الدولية أن حتفز وتعزز فرص االستثمار عن طريق القيام بدور سد الفجوات )ب( 
لتخفـيض التكلفة اإلضافية للتكنولوجيا، والتخفيف من حدة املخاطر بالنسبة للمستثمرين، وضمان االلتزام الضروري              

ومن شأن آليات السوق أن حتقق ختفيضات فعالة من حيث التكلفة وأن تساهم يف تنمية البلدان . للحكومة بتوسيع السوق
 املهمة، خاصةً للمساعدة يف احلفاظ على سعر ثابت للكربون، وهو ما ويتعني إنشاء مؤسسات جديدة لتنفيذ هذه. النامية

كما أن للمبادرات على الصعيد الوطين أمهيتها بالنسبة الستكمال اجلهود          . يقتضيه دعم مستوى االستثمارات املطلوب    
 .على الصعيد احلكومي الدويل

امجة عن تأثريات تغري املناخ،     ميكـن اسـتحداث منـتجات جديدة للمساعدة على متويل اخلسائر الن            )ج( 
 مثاالً جيداً على الشراكة املرفق الكارييب للتأمني من خماطر الكوارثويعّد . كسندات الكوارث والتأمينات البالغة الصغر

بني القطاعني العام واخلاص اليت تشمل شركات التأمني واحلكومات يف منطقة الكارييب والبنك الدويل، ألنه يتيح تدفق                 
 . ألموال بسرعة إىل البلدان املتضررة جراء الكوارث الطبيعيةرؤوس ا

وميكن . إذا مل تؤخذ احتياجات التكيف يف االعتبار، فإن حتقيق األهداف اإلمنائية سيصبح أكثر صعوبة )د( 
القطاع اخلاص يف للمساعدة اإلمنائية الرمسية والتمويل بشروط تساهلية أن يؤديا دوراً أهم يف بناء بيئة مواتية الستثمارات 

 .جمال التكيف

حتديد سعر دويل للكربون؛ وفرض ضريبة على       : ومن األفكار املتعلقة بإجياد مصادر متويل جديدة ما يلي         -٩٢
لتمويل أنشطة التكيف يف إطار ) بلدان املرفق األول(االنـبعاثات من األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية         

ل ملوارد صندوق التكيف يف إطار بروتوكول كيوتو؛ ووضع آلية متويل جديدة لتعزيز             االتفاقـية، على حنو مكمّ    
الوصول إىل الطاقة النظيفة؛ ومقايضة الديون بالطاقة املتجددة؛ واستحداث أدوات جديدة لزيادة التمويل خارج              

 .إطار عملية االتفاقية

قات االستثمارية واملالية ألغراض ختفيف     ودعـا بعض املشاركني إىل فهم أفضل ألوجه التآزر بني التدف           -٩٣
وأوصوا مبراعاة تكلفة اخلسائر النامجة عن اآلثار       . اآلثار وألغراض التكيف، وملزيد من النظر يف متطلبات التكيف        

وفيما يتعلق بالتكيف أيضاً،    . الضـارة لتغري املناخ لدى النظر يف التدفقات االستثمارية واملالية ألغراض التكيف           
واقُترح أال . شاركون أنه بالرغم من ارتباط تكاليف التكيف بالتنمية، فإهنا ال تشكل دائماً تكاليف إمنائيةالحظ امل

وأخرياً، اقترح  . ُيـروج لتحصني االستثمارات ضد خماطر تغري املناخ بوصفه احلل الوحيد لتمويل أنشطة التكيف             
 . كحافز ملزيد من التدفقات االستثمارية واملاليةبعض املشاركني ضرورة مواصلة النظر يف دور عملية االتفاقية

- - - - - 


