
  االتفاقية اإلطارية
  بشأن تغري املناخ

    األمم املتحدة  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.08-62645    260808     260808 

  الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين
     الطويل األجل مبوجب االتفاقية

  الدورة الثالثة
  ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٧- ٢١أكرا، 
  من جدول األعمال املؤقت) ه- أ (٣البند 

  ل التعاوينـالتمكـني من التنفيذ الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية عن طريق العم
  : وما بعده، بتناول مجلة أمور منها ما يلي٢٠١٢من اآلن وحىت عام األجل الطويل    

  رؤية مشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل
  ناخالدويل املعزَّز بشأن التخفيف من آثار تغيُّر امل/العمل الوطين

  العمل املعزَّز بشأن التكيف
  العمل املعزَّز بشأن تطوير التكنولوجيات ونقلها لدعم العمل

     املتعلق بالتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه
  العمل املعزَّز بشأن توفري املوارد املالية واالستثمار لدعم العمل املتعلق

   والتعاون التكنولوجي   بالتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه

  موجز لآلراء اليت أُعرِب عنها خالل الدورة األوىل للفريق العامل املخصص 
  مبوجب االتفاقيةين الطويل األجل املعين بالعمل التعاو

  *مذكرة مقدمة من الرئيس
  موجز

الفريق العامـل  (االتفاقية الدورة الثانية للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب           قدت  ُع  
ويف تلك الدورة، نظرت األطراف يف مجيع عناصر        . ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٢ إىل   ٢يف بون، أملانيا، يف الفترة من       ) املخصص

دوليـة معـزَّزة بـشأن    /رؤية مشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل؛ وإجراءات وطنية  ): خطة عمل بايل   (١٣- م أ /١املقرر  
العمل املتعلق بالتخفيف من ات حمسَّنة بشأن التكيف؛ وتعزيز إجراءات بشأن تطوير التكنولوجيا ونقلها لدعم التخفيف؛ وإجراء
العمل املتعلق بالتخفيف من آثار تغري      بشأن توفري املوارد املالية واالستثمار لدعم       العمل املعزز   ؛ و  معه والتكيفآثار تغري املناخ    

  .ودعا الفريق الرئيس إىل إعداد موجز لآلراء اليت أُعرب عنها يف تلك الدورة. ولوجيعاون التكناملناخ والتكيف معه والت

                                                      

 .تأخر تقدمي هذه الوثيقة لضيق الوقت املطلوب إلجنازها يف صيغتها النهائية  *
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  احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٣  ٤-١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دمةـمق  - أوالً 
  ٣  ٢-١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوالية  -ألف  
  ٣  ٤-٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رةـنطاق املذك  - باء   

  ٣  ٦٤-  ٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املوجز الذي أعده الرئيس  - ثانياً 
  ٣  ١٢-  ٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ويل األجلرؤية مشتركة للعمل التعاوين الط  -ألف  
  ٥  ٢٦- ١٣  . . . . . الدويل املعزَّز بشأن التخفيف من آثار تغيُّر املناخ/ العمل الوطين  - باء   
  ٧  ٤٤- ٢٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العمل املعزز بشأن التخفيف  - جيم  
العمل املعزز بشأن تطوير التكنولوجيات ونقلها لدعم العمل املتعلق   -دال   

  ١١  ٥٣- ٤٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هـللتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف مع
العمل املعزز بشأن توفري املوارد املالية واالستثمار لدعم العمل املتعلق   - هاء   

  ١٥  ٦٣- ٥٤  . . . بالتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه والتعاون التكنولوجي
  ١٧  ٦٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اخلطوات التالية  -  واو  
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   مقدمة- أوالً 
   الوالية- ألف 

بون،   املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية يف        الدورة األوىل للفريق العامل املخصص    ُعقدت    - ١
ويف تلك الدورة، تبادلت األطراف اآلراء، التماساً للتقـدم يف          . ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٢ إىل   ٢أملانيا، يف الفترة من     

  . العامل املخصص إىل الفريق)١()خطة عمل بايل (١٣- م أ/١مجيع العناصر اليت أسندها املقرر 

وطلب أيضاً من . ودعا الفريق يف جلسته األوىل الرئيس إىل إعداد موجز لآلراء اليت أُعرب عنها يف كل جلسة        - ٢
  .)٢(الرئيس أن ُيدرج يف ذلك املوجز اآلراء اليت أُعرِب عنها يف حلقات العمل املعقودة كجزء من برنامج عمله

   نطاق املذكرة- باء 

ويستند املـوجز إىل    . )٣( من خطة عمل بايل    ١ر اخلمسة الواردة يف الفقرة      غطت الدورة الثانية للفريق العناص      - ٣
ويسلط األضواء، قدر املـستطاع،     .  ويركز على التقدم احملرز يف حبث خطة عمل بايل         )٤(األوىلالدورة  تبادل اآلراء يف    

ولتـسهيل  . راف أثناء الدورة  على اآلراء واملقترحات اليت قدمها األطراف، بعد حتديدها بالعنوان الذي أشار إليه األط            
  . اع، أُضيفت إشارة إىل الطرف املقترحعملية التحديد هذه بالقدر املستط

وكما حدث يف موجز الدورة األوىل، نظمت هذه الوثيقة على شكل مخسة أقسام لتعرب عـن تبـادل اآلراء                     - ٤
  .وجز عن الترابط فيما بني هذه العناصراألطراف وهذا املنظر عّبر يكما . خطة عمل بايلبالنسبة لكل عنصر من عناصر 

   املوجز الذي أعده الرئيس- ثانياً 
   رؤية مشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل- ألف 

مع الرجوع إىل التبادل املوضوعي لـآلراء  ، رؤية املشتركة للعمل التعاوين الطويل األجلالنظرت األطراف يف    - ٥
، بنطاق وطبيعة الرؤية املشتركةوأعربت األطراف عن آرائها فيما يتعلق . )٥(يقبشأن هذا العنصر يف الدورة األوىل للفر

 للرؤيـة املـشتركة   اجلانب التعاوينووجه اهتمام خاص إىل . مع التأكيد على أهنا تشمل مجيع عناصر خطة عمل بايل        
  .وضرورة النظر يف طرق ووسائل لتعزيز التعاون من أجل حتقيق هدف االتفاقية

                                                      

 .FCCC/AWGLCA/2008/8الوثيقة  )١(

 .٢٦ ، الفقرة FCCC/AWGLCA/2008/3الوثيقة  )٢(

 ).٣٨-٣٤الفقرات ، FCCC/AWGLCA/2008/8الوثيقة  (٢٠٠٩نظرت األطراف أيضاً يف برنامج عمل لعام  )٣(

 .FCCC/AWGLCA/2008/6لوثيقة ا )٤(

 .١١-٤ات ، الفقرFCCC/AWGLCA/2008/6الوثيقة  )٥(
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األطراف إنه ينبغي للرؤية املشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل أن توازن بني عناصر خطة عمل                وقال بعض   - ٦
تنفيذها، يف حني رأت أطراف أخرى أن الرؤية املشتركة جيب أن تكـون نتيجـة جملموعـة                 أن تقدم التوجيه ل   وبايل  

  .اإلجراءات اليت اختذت يف إطار خطة عمل بايل

تركيزات غازات الدفيئة يف اجلـو      تثبيت   الرؤية املشتركة ينبغي أن يتجاوز هدفها        وأشارت األطراف إىل أن     - ٧
وأشار األعضاء  . صمود أمام املناخ  ميكنها ال مستدامة  تنمية  من أجل حتقيق    لتشمل اهلدف الشامل لالتفاقية ومبادئها،      
ة الطريق حنو اقتصاد قليـل االنبعـاث        ملموسة لوضع العامل على بداي    أعمال  أيضاً إىل أنه يتعني ترمجة هذا العنصر إىل         

  وأُعــرب عــن آراء بــأن الطريــق املختــار ســوف يقــرر االحتياجــات يف جمــال التخفيــف  . الكربــوين
  والتكيف، ويوجه قرارات االستثمار وحيفز االبتكار، ويشجع تطوير تكنولوجيا جديـدة، ويعجـل بتوزيـع ونـشر      

  .  التكنولوجيات القائمة

 كأساس املسؤوليات املشتركة وإن كانت متباينة  من االتفاقية واعتربت     ٣ و ٢املادتني  وأشارت األطراف إىل      - ٨
ويف هذا الصدد، أكد بعض األطراف على املسؤوليات التارخيية للبلدان املتقدمة عن التـسبب يف               . هام لرؤية مشتركة  

  . أ على ضوء الدرجة اليت يتغري هبا العاملتغري املناخ يف حني دعت أطراف أخرى إىل االعتراف بالتطبيق املتطور هلذا املبد

، اهلدف الطويل األجـل   ، تناولت األطراف مسألة     لوكجزء من الرؤية املشتركة للعمل التعاوين الطويل األج         - ٩
وكان من رأي بعض األطراف أنه ينبغـي        . خاصة يف جمال التخفيف   لعمل  مشرية إىل أنه ميكن أن يساعد على تركيز ا        

، وأنه ينبغي تعزيـز  ١٩٩٠ مقارنة مبستويات عام ٢٠٥٠ يف املائة حبلول عام     ٥٠بنسبة ال تقل عن     ختفيض االنبعاثات   
 يف املائة على األقل دون      ٤٠ إىل   ٢٥هذا اهلدف بأهداف ملزمة متوسطة األجل جلميع البلدان املتقدمة، يف حدود من             

لة، استناداً إىل الزيادة اليت بلغت درجتني مماثأرقاماً واقترحت أطراف أخرى . ٢٠٢٠ حبلول عام ١٩٩٠مستويات عام 
،  األهداف العدديةوأكدت أطراف أخرى أنه ملناقشة   . التصنيعمئويتني يف متوسط درجة احلرارة فوق مستويات ما قبل          

ويف هذا النقاش، رأى بعض األطراف أن وضع هدف حمتمـل           . يلزم أوالً مناقشة عملية وشروط حتقيق هذه األهداف       
  .عد هدفاً طموحاً، بينما أرادت أطراف أخرى أن يكون إلزامياً وأساساً لتقاسم األعباءطويل األجل ُي

اجملتمعات األكثـر   على  وقال بعض األطراف إن اآلثار احملتملة لألرقام املختلفة بالنسبة للهدف الطويل األجل               - ١٠
كمعيار لفعالية  اعتبارها  أفريقيا، ينبغي   وواً  تعرضاً، وعلى الدول اجلزرية الصغرية النامية بصورة خاصة، وأقل البلدان من          

 صحرُتأن  جيب  ويف هذا السياق، أكد بعض األطراف أن األنشطة املتعلقة بالتخفيف           . اهلدف الطويل األجل ومالءمته   
أن تكون الزيادات يف درجة احلرارة على املدى الطويل أقل من درجتني مئويتني فوق مستويات ما قبل التصنيع،                  على  
املليون من مكافئ ثاين أكسيد     من   اً جزء ٤٥٠ حتقيقاً هلذه الغاية، سوف يلزم تثبيت تركيزات غازات الدفيئة دون            وأنه

  .الكربون قدر املستطاع

وضع رؤية مشتركة على أساس معلومـات علميـة         ويف هذا الصدد، أشار كثري من األطراف إن ضرورة            - ١١
وفضالً عن هذا، أشارت األطراف إىل أن مثـل         . يل املعين بتغري املناخ   اليت قدمها الفريق احلكومي الدو    كتلك  ،  مؤكدة

  .معلومات علمية جديدةكلما ظهرت هذا اهلدف الطويل األجل ينبغي أن يسمح بإجراء استعراض مرحلي 

نتشار وأشار األطراف أيضاً إىل أن اهلدف الطويل األجل ينبغي أن يكون واقعياً وقابالً للتطبيق، بينما يراعي اال  - ١٢
  . الواسع النطاق للتكنولوجيات اجلديدة اليت ستكون مطلوبة لتحقيق هذا اهلدف
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  الدويل املعزَّز بشأن التخفيف من آثار تغيُّر املناخ/العمل الوطين - باء 

الدويل املعزَّز بشأن التخفيف من آثار تغيُّر املناخ، مؤكـدة          /الوطينوتناولت األطراف العنصر اخلاص بالعمل        - ١٣
مشرية إىل أن مستوى الطموح الذي ُيتفق عليه يف موضـوع           و العالقة بني جهود التخفيف واحتياجات التكيف     ى  عل

  .التخفيف سوف يقرر االحتياجات بشأن التكيف

من خطة عمل بايل    ‘ ٢‘)ب(١و‘ ١‘)ب(١تني الفرعيتني   وسلط بعض األطراف الضوء على العالقة بني الفقر         - ١٤
ن العنصرين سوف يكون مفتاح الوصول إىل نتيجة متفق عليها واعتماد مقرر يف الـدورة               وقالت إن التوازن بني هذي    

على حنو ما   منفصلة متاماً،   هاتني الفقرتني   ورأى بعض األطراف أن املسائل اليت تتناوهلا        . اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف   
  .وردت يف خطة عمل بايل

 املتوقعة  طبيعة املسامهات ، نظرت األطراف يف     )٦(رة األوىل للفريق  واستكماالً لآلراء اليت أُعرب عنها يف الدو        - ١٥
أو /بالنسبة للبلدان املتقدمة والبلدان النامية إىل حد سواء، وأعلنت أنه على الرغم من أن طبيعة ونطاق االلتزامـات و                  

آثار تغري املناخ، وفقـاً   منتخفيف النه يلزم أن تقوم مجيع األطراف بدور يف تعزيز العمل بشأن            األعمال قد ختتلف، فإ   
من األعضاء على احلاجة    لكثري  ويف حني شدد ا   . ملبدأ املسؤوليات املشتركة وإن كانت متباينة والقدرات اخلاصة بذلك        

  .خاصاعتبار إىل جهد عاملي، كان من رأيها أن أقل البلدان منواً حتتاج إىل 

نظرت األطراف يف وطنياً من جانب البلدان املتقدمة، بالتزامات أو إجراءات التخفيف املالئمة    وفيما يتعلق     - ١٦
طائفة من اخليارات، من بينها إمكانية إدراج طائفة عريضة من النهج يف اإلجراءات أو االلتزامات امللزمة لطرف مـا،                   

وحبـذ بعـض    . ، والتزامات التخفيض الكمي لالنبعاثات استناداً إىل أهداف وطنيـة         قتصادواألهداف على نطاق اال   
 وأعلنـت أن    ،طموحاً للتخفيف يتسم بالفعالية من الناحية البيئية واالستدامة من الناحية االقتـصادية           عمالً  طراف  األ

  . النتيجة على التخفيف ينبغي أن تكون بسيطة وفعالة وجذابة جلميع األطراف

نبغي النظر إليها يف سياق     التخفيف املالئمة وطنياً من جانب البلدان النامية ي       أعمال  وأشارت األطراف إىل أن       - ١٧
التنمية املستدامة، والنمو االقتصادي، والتخفيف من وطأة الفقر، وأنه يلزم تقدمي الدعم للتكنولوجيا والتمويـل لبنـاء      

يف قطاعات حمـددة، وال سـيما الطاقـة         أعمال  ، مبا يف ذلك عن طريق       أعماهلاالقدرات لتمكني األطراف من تعزيز      
  . ستعمال الطاقةاملتجددة والكفاءة يف ا

ومت أيضاً حتديد قطاع استخدام األراضي والتغري يف استخدام األراضي والغابات على أنه قطاع مهم، وأعربت                - ١٨
التخفيف أعمال  وأشري إىل أن    . دور القطاع يف املسامهة الفعالة يف التخفيف      مبواصلة النقاش عن    األطراف عن اهتمامها    

واتفقت األطراف على أنه من الضروري إحـراز تقـدم يف           . ن تركز على هذا القطاع    يف بعض البلدان النامية حيتمل أ     
املناقشة بشأن ُنهج السياسات واملبادرات اإلجيابية لكي ختفض البلدان النامية من االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابـات                 

ا املستدامة وتعزيزها يف البلـدان      وتدهورها، وكذلك دور احلفظ، واحلفاظ على خمزونات الكربون يف الغابات وإدارهت          
  . عمل بايليف خطة النامية، على حنو ما اتفق عليه 

                                                      

 .٢٧-١٢ات ، الفقرFCCC/AWGLCA/2008/6الوثيقة  )٦(
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وشدد بعض األطراف على أن جهود التخفيف من أثار تغري املناخ سوف تتطلـب دعـم جهـود التنميـة                      - ١٩
ف يلزم مراعاة النتائج االقتصادية وأشاروا إىل أنه سو. املستدامة، وال سيما التنمية االقتصادية يف البلدان املتقدمة والنامية
  . واالجتماعية لتدابري االستجابة بالنسبة للبلدان املتقدمة والنامية

وبعد اإلشارة إىل يف طبيعة املسامهات اليت ورد ذكرها يف خطة عمل بايل بالنسبة للبلدان املتقدمة والناميـة،                    - ٢٠
القابلة للقياس، واليت ميكن اإلبالغ عنها،      عمال  أو األ /ات و االلتزامتناولت األطراف أيضاً االختالفات يف متطلبات       

وكان من رأي بعض األطراف أن ما جيب قياسه واإلبالغ عنه والتحقق منه مـن جانـب                 . واليت ميكن التحقق منها   
هو مدى امتثال حـدود وختفيـضات االنبعـاث         ) أطراف املرفق األول  (األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية       

القابلة للقيـاس والـيت   األعمال األطراف أن أت من خطة عمل بايل، ر ‘ ٢‘)ب(١ويف حالة الفقرة    . هداف الكمية لأل
التخفيف وكذلك على وسائل التمكني والدعم لتنفيـذ        أعمال  ميكن اإلبالغ عنها واليت ميكن التحقق منها تنطبق على          

  . عمالهذه األ

ري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية سوف تنفذ متطلبات القياس وكان من رأي بعض األطراف أن األطراف غ  - ٢١
، حمسوبة بكميات مادية ميكـن  عمالحمددة وطنياً، مبا يف ذلك حتديد مستوى تنفيذ األألعمال واإلبالغ والتحقق وفقاً   

ان مـن رأي الـبعض   وك. على التنمية املستدامةألعمال وميكن اإلبالغ أيضاً عن أثر مثل هذه ا     . التحقق منها بسهولة  
البلدان النامية، ولكن ال تدعمها مصادر متويل خارجية، ميكن قياسها واإلبالغ عنها وفقاً             قوم  اليت ت اآلخر أن األعمال    

  . كيان دويلملعايري وطنية، ولن يتم التحقق منها عن طريق أي عملية أو 

الوطنية قوائم احلصر   اقية عن االلتزامات وعن     وكان من رأي األطراف أيضاً أن اخلربة املكتسبة يف إطار االتف            - ٢٢
وقد أشـري إىل ضـرورة حتـسني        . سوف تكون مفيدة عند حبث شروط القياس واإلبالغ والتحقق بالنسبة للتخفيف          

وكان هناك تأكيد على أمهيـة تقـدمي        . املنهجيات، خاصةً وفقاً ملنهجيات الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ         
  .  منتظمة وحديثة عن االنبعاثات وتوقعات خط األساسحصرم األطراف قوائ

 وأشارت إىل اآلراء اليت أعرب عنها يف الدورة األوىل          قابلية اجلهود للمقارنة  وتناولت األطراف أيضاً مسألة       - ٢٣
. زامات أيضاً وكان من رأي بعض األطراف أنه ينبغي للمناقشة أن تنظر يف إمكانية املقارنة بني فترات االلت               . )٧(للفريق

واقترح بعض األطراف أيضاً أن قابلية اجلهود للمقارنة ينبغي أن تتم على أساس معيار تستخدمه مجيـع األطـراف يف      
قياس التقدم؛ وأن مثل هذا املعيار ينبغي أن يقوم على سنة أساس مشتركة وعلى مقياس مشترك لقيـاس ختفيـضات                    

  . إىل أهداف وطنيةاالنبعاثات؛ وأن االنبعاثات ينبغي أن تستند 

أشار األطراف إىل اآلراء اليت أعـرب       اخلاصة بالقطاعات،   ألعمال  بالنهج القطاعية التعاونية وا   وفيما يتعلق     - ٢٤
وكان من رأي األطراف أن النهج القطاعية ينبغي أال حتل حمل اخلـدمات الوطنيـة،             . )٨(عنها يف الدورة األوىل للفريق    

شركات بني احلكومات   قيام  هادفة يف جماالت معينة، و    للقيام بأعمال   أن تتيح فرصاً    ولكن ميكن أن تكون مكملة هلا و      
أيضاً أن النهج القطاعية تـوفر أساسـاً ملقارنـة          رأى بعض األطراف    و. وقطاع األعمال، والنقل السريع للتكنولوجيا    

                                                      

 .٢٠ و١٩ و٨، الفقرات FCCC/AWGLCA/2008/6وثيقة ال )٧(

 .٢٦- ٢٤، الفقراتFCCC/AWGLCA/2008/6الوثيقة  )٨(
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. وطنيةقوائم حصر    الصلة   سوف تدعم عملية القياس واإلبالغ والتحقق عن طريق استخدام البيانات ذات          األعمال، و 
ينبغي أال يشكل أساساً للمقترحات املتعلقـة بالتزامـات         ‘ ٤‘)ب)(١(وشدد بعض األطراف على أن النظر يف الفقرة         

التخفيف القطاعية، أو باملعايري الدولية للتكنولوجيا، أو أي مقترح آخر غري ذي صلة بتغري املناخ، وخباصة عن املسائل                  
  . نافسيةاملتعلقة بالقدرة الت

اخلاصة بالقطاعات هي حمطات    األعمال  وكان بعض القطاعات املذكورة يف سياق النهج القطاعية التعاونية و           - ٢٥
وصناعة الصلب واالمسنت، والنقل الربي، وكفاءة استخدام الطاقـة، والطاقـة املتجـددة،             بالفحم  القوى اليت تعمل    

 والزراعة، والطريان الدويل والنقل البحري، واخنفاض انبعاثات مـن          واالنبعاثات غري الكربونية من احليوانات الزراعية     
  .إزالة الغابات وتدهورها

التخفيف ميكن تشجيعها وجعلها فعالة من حيث التكلفة عـن     أعمال   كثري من األطراف أيضاً أن       ورأى  - ٢٦
راف توسيع وتعميق وهلذا الغرض، اقترح بعض األط. طريق استخدام آليات قائمة على السوق، ضمن أمور أخرى

سوق الكربون، مبا يف ذلك حبث آليات سوقية جديدة، مبا يف ذلك عن طريق يف آليات سوقية جديدة تتجـاوز                    
   .النهج التعويضية

   العمل املعزز بشأن التخفيف- جيم 

تعزيـز التكيـف مـن خـالل التمويـل       "لقة عمل عن    نتيجة حل النظر يف العمل املعزز بشأن التكيف       يسر  ت  - ٢٧
هليئة الفرعية للتنفيذ   ا ا، حيث وفرت العروض اليت قدمها رئيس      )٩("تكنولوجيا، مبا يف ذلك برامج عمل وطنية للتكيف       وال

. واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، معلومات أساسية عن العمل املتعلق اجلاري يف سياق هـاتني اهليئـتني   
ة للمشورة العلمية والتكنولوجية على وجه التحديد إىل العمل املتعلق بـاملقرر             اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئ    اوأشار رئيس 

املتعلـق  ؛ وأدوات متويل التكيف وعملية استعراضها؛ وبرامج العمل الوطنية للتكيف؛ وبرنامج عمل نريويب ١٠- م أ /١
  . بتأثريات تغري املناخ وقابلية التأثر به والتكيف معه

تها األطراف يف حلقة العمل على توضيح وتعميق فهم عنصر التكيف يف خطـة              وساعدت العروض اليت قدم     - ٢٨
عمل بايل والعالقة بني العمل املعزز بشأن التكيف وعناصر الدعم التكنولوجي واملايل، وبذلك أسهمت يف تركيز عمل                 

ـ              . الفريق ايل والتكنولـوجي   وقدمت عدة مقترحات لتسهيل تنفيذ إجراءات التكيف، مبا يف ذلك يف جماالت الدعم امل
وتبادل اآلراء واملناقشات يف حلقة      اليت قدمتها األطراف     وخلص رئيس حلقة العمل العروض    . للتكيف وإطاره املؤسسي  

  . )١٠(العمل

  : ، ومشل أربع جماالت تركيز حمتملةالتكيفأعمال إطار لدعم وتسهيل وتنفيذ والتقى النقاش حول فكرة   - ٢٩

  التخطيط الوطين للتكيف؛  )أ(  

                                                      

)٩( <http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/items/4416.php>. 

)١٠( <http://unfccc.int/resource/docs/2008/awglca2/eng/crp01.pdf>. 
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  تبسيط وزيادة الدعم املايل والتكنولوجي؛  )ب(  

  تعزيز تقاسم املعارف؛  )ج(  

  . األطر املؤسسية للتكيف  )د(  

وميكن أن تقدم اخلربة    . التخطيط الوطين للتكيف  وأكد كثري من األطراف على أمهية اتباع هنج مدروس جتاه             - ٣٠
واعترب التخطيط . ، رؤية ثاقبة)١١(الدورة األوىل للفريقاملكتسبة من خطط العمل الوطنية للتكيف، كما نوقش بالفعل يف 

 يف حالة   - التكيف، وأيضاً   من أجل أعمال    القدرات واملوارد الوطنية    تعبئة  لزيادة الوعي السياسي الوطين و    أداة  الوطين  
  .  كوسيلة لتركيز الدعم املايل والتكنولوجي اخلارجي- البلدان النامية 

التكيف أعمال  أهداف  على  لوضع خطط وطنية للتكيف عنصراً أساسياً يف الوقوف         واعتربت النهج املدروسة      - ٣١
وحتديد أولوياهتا، وجيب أن تفضي إىل إصدار تقديرات لالحتياجات من املوارد اليت ستدخل يف عملية امليزنة وتـسهل                  

  . تقدمي الدعم املايل والتكنولوجي

دمي الدعم هلا للقياس واإلبالغ والتحقق من أجل بلوغ احلد واقترح أن خيضع كل من تنفيذ اخلطط الوطنية وتق  - ٣٢
  .األقصى للشفافية والفعالية يف استخدام املوارد

ومت . وكان هناك تأكيد على التأثريات اإلضافية لتغري املناخ بالنسبة للقيود احلالية اليت تتعرض هلا جهود التنمية                - ٣٣
وعلى هذا األساس، أعرب بعض     . إلمنائي كحافز مهم إلجراء التكيف    التأكيد أيضاً على إدماج التكيف يف التخطيط ا       

األطراف عن احلاجة إىل موارد جديدة لدعم إدماج التكيف يف عملية التخطيط اإلمنائي للتصدي للعبء اإلضايف الذي                 
  . يسببه تغري املناخ

آليات تقاسم املخاطر ونقلـها،     بعض األطراف أن استراتيجيات إدارة املخاطر واحلد منها، مبا يف ذلك             ىورأ  - ٣٤
وعلى وجه التحديد، يعترب العامل الوقائي أكثر فعالية وكفاءة من . مثل التأمني، تعترب جزءاً ال يتجزأ من عملية التخطيط

  . العمل التفاعلي

وأكد بعض األطراف على أن فعالية عملية التخطيط سوف تتعزز من خالل البيئات التمكينية، مبا يف ذلـك                    - ٣٥
يادة املوارد والقدرات احلالية، وإجياد بيئات رقابية مالئمة دعماً للتنمية املستدامة، وإشراك مجيع أصحاب الـشأن يف                 ز

  .جهود التكيف، ووضع سياسات تفضي إىل التنوع االقتصادي، وإجراءات أخرى تسهم يف دعم التحمل االقتصادي

، كانت صعوبة الوصول إىل جمموعة مصادر نية للتكيف الوطلألعمال بالدعم املايل اخلارجيوفيما يتعلق   - ٣٦
التمويل موضوعاً مشتركاً أثارته األطراف من البلدان النامية، وأعربت األطراف عن قلها لتجزئة التمويل املتاح يف 

وكان هناك تأكيد على ضـرورة فهـم        . إطار عملية االتفاقية وخارجها والشروط املفروضة على الوصول إليها        
  .هذه القيود عن طريق تبسيط آليات التمويلومعاجلة 

                                                      

 .٣٢ة ، الفقرFCCC/AWGLCA/2008/6الوثيقة  )١١(
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وأعربت أطراف كثرية عن تفضيلها آللية متويل من أجل التكيف تتم إدارهتا يف إطار االتفاقية، وأكدت                  - ٣٧
  .على احلاجة إىل متويل مالئم وكاٍف وميكن التنبؤ به

ثنائية واملتعددة األطراف ُيعد    ورأى بعض األطراف أيضاً أن إدماج اعتبارات التكيف يف برامج الدعم ال             - ٣٨
  .أمراً هاماً

واقترح بعض األطراف ضرورة تقدمي موارد تكنولوجية، من بينها نظم اإلنذار املبكر، لـضمان تغطيـة                  - ٣٩
اجملموعة الواسعة من اخليارات املتاحة، اليت تبدأ من استراتيجيات املواجهة احمللية وتطوير التكنولوجيا احملليـة إىل                

  .يات اجلديدة واخلارجيةالتكنولوج

 وأفضل املمارسات دعمـاً للتعـاون بـشأن         تعزيز تقاسم املعارف  وأكد كثري من األطراف على أمهية         - ٤٠
وأشارت األطراف إىل ضرورة تقاسم املعلومات بشأن العمل اجلاري يف جمال التكيف مع آثار تغري املناخ . التكيف

وباإلضافة إىل ذلك، رئي أن اآلليات اليت       . بط وجتنب االزدواجية  يف إطار عمليات ومنتديات أخرى، لضمان الترا      
وتقدم كثري من املبادرات اإلقليمية أمثلة      . تساعد على تقاسم املعارف داخل األقاليم وفيما بينها حباجة إىل تعزيز          

  .عن أفضل املمارسات اليت ميكن تكرارها، ودعمها، والتوسع فيها

اجة إىل حتسني جودة وتوافق املعلومات العلمية حـىت يتـسىن إجـراء             وأكدت األطراف أيضاً على احل      - ٤١
وتشمل هذه االحتياجات خمرجات . تقديرات دقيقة لتدابري التكيف املطلوبة لالستجابة الحتياجات البلدان املعرضة

اجلويـة  للسيناريو ومنوذج يتعلق بتخطيط وتنفيذ التكيف، وأدوات لتقدير االحتياجات، وزيادة موارد األرصاد             
  .واهليدرولوجية، وتعزيز التقديرات العلمية

 على املستويات الدوليـة واإلقليميـة والوطنيـة         أطر مؤسسية وأشارت األطراف إىل أنه ينبغي إنشاء         - ٤٢
  .للمساعدة على إجياد ظروف متكينية ألعمال التكيف

يف من جانـب الكيانـات      واقترح بعض األطراف تعزيز الدور التحفيزي لالتفاقية لتشجيع أعمال تك           - ٤٣
وكان هناك اقتراح آخر بإنشاء آلية لتنسيق التكيف على نطاق منظومة األمم املتحدة تربط العمل اخلاص . األخرى

  . بالتكيف باملنظمات غري احلكومية وأصحاب الشأن اآلخرين ذوي الصلة

  : وتشمل املقترحات احملددة اليت قدمتها األطراف  - ٤٤

  :خطيط الوطين للتكيففيما يتعلق بالت  )أ(  

  ؛)١٢(وطنية للتكيف جلميع البلدانعملية رمسية إلعداد خطط     

  :وفيما يتعلق بتبسيط الدعم املايل والتكنولوجي والتوسع فيه  )ب(  

                                                      

  .قدمت بنغالديش وغامبيا مقترحات أولية حللقة العمل  )١٢(
.http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/bangladesh_awgcla2_adaptation_workshop.pdf 

and.<http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/gambia_awgcla2_adaptation_workshop.pdf>  
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يستكمل صندوق التكيف يف إطار بروتوكول كيوتو، ميكن أن صندوق للتكيف خاص باالتفاقية   ‘١‘
شكل خاص وميكن أن تساهم فيه البلدان وفقـاً ملـستويات           تصل إليه البلدان النامية املعرضة ب     

  ؛)١٣(انبعاثات غازات الدفيئة لديها

  ؛)١٤(يضم أمواالً للتكيف والتكنولوجيا والتخفيفصندوق عاملي لتغري البيئة    ‘٢‘

قوق  لتجديد موارد صندوق التكيف من أجل التنفيذ املشترك وتبادل ح          توسيع نصيب العائدات    ‘٣‘
  ؛)١٥(إطالق االنبعاثات

  ؛)١٦( لضحايا املناخ والالجئنيتعويض مايل   ‘٤‘

 مبـا يف    ،)١٧( لدعم البلدان اليت تعرضت خلسائر وأضرار بسبب ظواهر شديدة         آلية دولية للتأمني     ‘٥‘
  ؛)١٨(ذلك استخدام التأمني املصغر

  .)١٩(لتكيف املالئمة ونقلهاالتعاون يف جمال البحث، وتطوير تكنولوجيات اآلية مبتكرة لتشجيع    ‘٦‘

  :وفيما يتعلق بتعزيز تقاسم املعارف  )ج(  

  ، )٢٠(املرتبطة مبراكز التكيف الوطنيةمراكز البحوث والدعم التقين الوطنية واإلقليمية والدولية شبكة من 

  :وفيما يتعلق بإطار العمل املؤسسي  )د(  
                                                      

  .قدمت جزر كوك مقترحاً أولياً يف حلقة العمل نيابة عن حتالف الدول اجلزرية الصغرية  )١٣(
.<http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/cookislands_awgcla2_adaptation_workshop.pdf>  

، قدم قدم   ٤٤قدمت املكسيك اقتراحاً عملياً، وعلى عكس املقترحات األولية األخرى اليت نوقشت يف الفقرة                )١٤(
  ) ٥٤انظر الفقرة " (االستثمار والتدفقات املالية من أجل التصدي لتغري املناخ"هذا االقتراح أثناء حلقة عمل بعنوان 

.<http://unfccc.int/files/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/application/pdf/mexico.pdf> 

  .قدمت الصني اقتراحاً أولياً يف حلقة العمل  )١٥(
<http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/china_awgcla2_adaptation_workshop.pdf>.. 

  ). أعاله١٢مثل احلاشية (ة العمل قدمت بنغالديش اقتراحاً أولياً يف حلق  )١٦(
مثـل  (قدمت جزر كوك اقتراحاً أوليـاً فـي حلقة العمل نيابة عن حتالف الدول اجلزرية الصغرية                 )١٧(

 ). أعاله١٣احلاشية 

 .) أعاله١٢مثل احلاشية (قدمت بنغالديش اقتراحاً أولياً يف حلقة العمل   )١٨(

 ).  أعاله١٥مثل احلاشية (عمل قدمت الصني اقتراحاً أولياً حللقة ال  )١٩(

 ١٣ و ١٥ و ١٢مثل احلواشي   (قدمت بنغالديش والصني وجزر كوك مقترحات أولية يف حلقة العمل             )٢٠(
 ).أعاله، على الترتيب
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تقدمة والنامية، ويربط بشكل واضح بني  له مبادئ واضحة بالنسبة للبلدان امل إطار عمل للتكيف     ‘١‘
وتشمل اجلوانب احملتملة تشجيع البيئات التمكينية والتكنولوجيا واملعلومات . التكيف والتخفيف

  ؛)٢١(واحللول املالية

 املوجودة بالفعل من أجل حتديد أولوية األعمـال، مـع           استراتيجية لتعزيز املوارد واملؤسسات      ‘٢‘
االت العمل والتعاون الدويل للمساعدة يف وضع برامج وطنية، وحتديد          التفكري يف جمموعة من جم    

األعمال ذات األولوية من جانب خمتلف العناصر الفاعلة، والتمويل من موارد متنوعة، مبـا يف               
  ؛)٢٢(ذلك املساعدة اإلمنائية الرمسية واملؤسسات املالية الدولية

 ه التآزر بني املنظمات والعمليات اليت تنطوي علـى         لتعزيز أوج  آلية تنسيق تابعة لألمم املتحدة       ‘٣‘
  ؛)٢٣(أعمال خاصة بالتكيف

 يف إطار االتفاقية مهمتها ختطيط األعمال الدوليـة وتنظيمهـا          جلنة للتكيف مع آثار تغري املناخ       ‘٤‘
  .)٢٤(وتنسيقها ورصدها وتقييمها، مع التركيز على بناء القدرات والعمل الفعلي

ن تطوير التكنولوجيات ونقلها لـدعم      العمل املعزز بشأ    - دال 
  العمل املتعلق بالتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه

، تيسرت املناقشة عن العمـل      )٢٥(بعد النظر يف هذا العنصر من خطة عمل بايل يف الدورة األوىل للفريق              - ٤٥
ر تغري املناخ والتكيف معه نتيجة      املعزز بشأن تطوير التكنولوجيات ونقلها لدعم العمل املتعلق بالتخفيف من آثا          

اآلليات الفعالة واألدوات املعززة إلزالة العراقيل، وتوفري حوافز مالية وغريها من احلوافز من              "حللقة عمل بعنوان    
أجل حتسني النهوض بتطوير التكنولوجيا ونقلها إىل بلدان األطراف الناميـة، بقـصد تـشجيع الوصـول إىل                  

 تكون يف املتناول؛ وسبل تعجيل التنمية ونشر التكنولوجيات السليمة بيئياً اليت تكون يف تكنولوجيات سليمة بيئياً
ووفرت العروض اليت قدمها رئيسا اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمـشورة           . )٢٦("املتناول وتروجيها ونقلها  

                                                      

  قدمت سلوفينا اقتراحاً أولياً يف حلقة العمل نيابة عن اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء   )٢١(
.<http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/eu_awgcla2_adaptation_workshop.pdf> 

  قدمت الواليات املتحدة األمريكية اقتراحاً أولياً يف حلقة العمل  )٢٢(
.<http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/usa_awgcla2_adaptation_workshop.pdf> 

مثل احلاشية  (لقة العمل نيابة عن حتالف الدول اجلزرية الصغرية         قدمت جزر كوك اقتراحاً أولياً يف ح        )٢٣(
 ). أعاله١٣

 ). أعاله١٥مثل احلاشية (قدمت الصني اقتراحاً أولياً يف حلقة العمل   )٢٤(

 .٥٦- ٤٠ الفقرات FCCC/AWGLCA/2008/6الوثيقة   )٢٥(

)٢٦(  <http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/items/4416.php>. 
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ضطلع به األطراف يف هـاتني اهليئـتني        العلمية والتكنولوجية معلومات أساسية عن العمل املتعلق بذلك والذي ت         
وسلط . )٢٧(وأشار رئيسا اهليئتان الفرعيتني بصفة خاصة إىل العمل املتعلق بالتنمية ونقل التكنولوجيات          . الفرعيتني

، والعمـل   )٢٨(الرئيسان أيضاً األضواء على أنشطة رئيسية ذات صلة قام هبا فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا              
 ٤ من املادة    ٥و) ج(١ ار اهليئة الفرعية للتنفيذ عن استعراض وتقدير فعالية تنفيذ الفقرتني الفرعيتني          القادم يف إط  

  .من االتفاقية وبرنامج استراتيجي يعده مرفق البيئة العاملية للتوسع يف مستوى االستثمار ألغراض نقل التكنولوجيا

خطة عمل   على توضيح وتعميق فهم هذا العنصر من         كما ساعدت العروض اليت قدمها األطراف يف حلقة العمل          -٤٦
بايل وعالقته بالعمل املعزز بشأن التخفيف والتكيف وعنصر الدعم املايل، مما ساعد على تركيز عمل الفريق مـن أجـل                    

حلقة العمل العروض اليت قدمتـها األطـراف وتبـادل اآلراء          وخلّص رئيس   . استطالع عناصر حمتملة لنتيجة متفق عليها     
  .)٢٩(ناقشات يف حلقة العملوامل

  :ومشل النقاش جماالت التركيز احملتمل التالية  -٤٧

  إزالة العقبات أمام تطوير ونقل التكنولوجيا؛  )أ(  

  تقدمي التمويل واحلوافز األخرى؛  )ب(  

  اتفاقات خاصة بالتكنولوجيا للتوسع يف العمل التعاوين؛  )ج(  

  .الترتيبات املؤسسية  )د(  

 على الدور الرئيسي للتكنولوجيا يف التصدي لتغري املناخ ووافقت على أن اختاذ هنج متكامـل     وركزت األطراف   -٤٨
، )تكنولوجيات جديدة (، وهي البحث والتطوير     دورة تطوير التكنولوجيا  سوف يتطلب توجيه االهتمام إىل مجيع مراحل        

وأكد بعض األطـراف أيـضاً أن نقـل         ). املعدلةالتكنولوجيات القائمة واملسجلة و   (واملشاريع البيانية، والتوزيع والنشر     
  .التكنولوجيا ليس كالتجارة يف التكنولوجيا

 اليت تعترض التوسـع يف      العقباتوسلط كثري من األطراف الضوء على أمهية إجياد بيئات متكينية من أجل إزالة                -٤٩
جملاالت اليت يلزم التصدي هلا إلجياد بيئة       وتشمل ا . تطوير التكنولوجيات ونقلها واجتذاب استثمار القطاعني اخلاص والعام       

متكينية من أجل تطوير التكنولوجيات ونقلها، بالنسبة ملقدمي التكنولوجيا ومتلقيها على حد سـواء، حقـوق امللكيـة                  

                                                       
  .١٣- م أ/٤ و١٣- م أ/٣ و٧- م أ/٤املقررات   )٢٧(
وخاصة بشأن وضع مؤشرات أداء لنقل التكنولوجيا؛ وبشأن حتديد وحتليل وتقدير موارد التمويل القائمة                )٢٨(  

 .واجلديدة ألغراض تطوير التكنولوجيات ونقلها؛ وبشأن استراتيجية طويلة األجل لتسهيل تطوير التكنولوجيات ونقلها

  )٢٩(  <http://unfccc.int/resource/docs/2008/awglca2/eng/crp02.pdf>.. 
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ر وسلط كثري من األطراف أيضاً الضوء على الدو       . الفكرية، والسياسات الداخلية، واللوائح واملعايري، والترتيبات املؤسسية      
  .اهلام الذي يقوم به القطاع اخلاص يف تطوير التكنولوجيات ونقلها

وهـذا يـشمل البحـث      . وأشارت األطراف إىل قيمة التعاون الدويل أثناء املراحل املختلفة لدورة التكنولوجيا            -٥٠
ائط الطريـق اخلاصـة     والتطوير التعاونيني، وتعزيز وحتسني الشبكات بني برامج االمتياز الوطنية واإلقليمية، وتقاسم خر           
  . بالتكنولوجيا، والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، والتعاون بني الشمال واجلنوب، والتعاون الثالثي

واعترب نقص القدرة البشرية واملؤسسية، مبا يف ذلك القدرة على استيعاب التكنولوجيات اجلديـدة، مـن بـني                -٥١
امية للحصول على تكنولوجيات سليمة بيئياً وتشغيلها وصيانتها ونـشرها           الرئيسية اليت تعترض طريق البلدان الن      احلواجز

  . واقترحت األطراف أن يكون تعزيز وبناء القدرات عنصراً أساسياً يف إطار معزز لنقل التكنولوجيا. على حنو أفضل

  : وتشمل املقترحات احملددة اليت قدمتها األطراف  -٥٢

ة ـة املقترح ـ وتشمل العناصر الرئيسية لآللي    .لتكنولوجيات ونقلها آلية دولية جديدة لتطوير ا    إنشاء    )أ(  
  :ما يلي

، مبا يف ذلك التوسع يف دعم املوجود منها، وإنشاء          إطار معزز لتطوير ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً         ‘١‘
  ؛)٣٠(آليات وأدوات متويل جديدة

وميكن  .)٣١(ون التكنولوجي يف إطار االتفاقية    إنشاء صندوق متعدد األطراف حليازة التكنولوجيا والتعا         ‘٢‘
استخدام موارد الصندوق لتمويل نشر التكنولوجيات القائمة، وشراء تراخيص التكنولوجيات املسجلة،           
وتقدمي حوافز للقطاع اخلاص، ودعم التعاون الدويل يف جمال البحث والتطوير، ودعم رأس مال اجملازفة               

وفيما يتعلق بالدول الصغرية اجلزريـة      . لعام واخلاص، وإزالة احلواجز   القائم على شراكة بني القطاعني ا     
  النامية، ميكن استخدام الصندوق للتعجيل بتطوير نقل تكنولوجيات الطاقة املتجددة؛

.  إلدارة الصندوق، واعتماد أنشطة تطوير التكنولوجيا ونقلها، وإقرار بـرامج وطنيـة           ترتيب مؤسسي    ٣ََ
يتخذ شكل هيئة فرعية جديدة معنية بتطوير التكنولوجيا ونقلها تنشأ يف إطـار             وميكن هلذا الترتيب أن     

                                                      

 قدمت آيرلندا اقتراحاً أولياً يف حلقة العمل نيابة عن اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء   )٣٠(
<http://unfccc.int/files/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/application/pdf/eu_pres-08-06-02-awglca2_technology.pdf>. 

 قدمت الصني مقترحات أولية يف حلقة العمل   )٣١(
<http://unfccc.int/files/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/application/pdf/china_presentation_on_tt.pdf>, Brazil 

<http://unfccc.int/files/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/application/pdf/tt_brazil.pdf> and Ghana  
<http://unfccc.int/files/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/application/pdf/ghana_presentation.pdf>. 
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وميكـن هلـذا    . أو مركز لتبادل املعلومات   /مؤمتر األطراف، أو جملس لنقل التكنولوجيا تدعمه أفرقة و        
  ؛)٣٢(الترتيب أن يدعم تنفيذ اإلطار املعزز لنقل التكنولوجيا

  ؛)٣٣(ولوجيات ونقلها ملكافأة وتقدير تطوير التكنحوافز   ‘٤‘

  ؛)٣٤(تقدير األداء ورصد سرعة ونطاق تدفق التكنولوجيا وجدوى التخفيضات الناجتة يف االنبعاثات   ‘٥‘

 عن طريق تعزيز التعاون الدويل يف جمال البحث والتطـوير اخلـاص             التعاون التكنولوجي التوسع يف     )ب(  
 التكنولوجيا القطاعية، وإقامة مشاريع مشتركة للتعجيل بنـشر  بتكنولوجيات معينة، والتعاون املتعدد األطراف بشأن نشر     

  التكنولوجيا ونقلها، وتقاسم خرائط الطريق اخلاصة بالتكنولوجيا؛

، لكل من مقدمي التكنولوجيا ومتلقيها على حد سواء، لدعم االسـتثمار احمللـي              بيئات متكينية إجياد    )ج(  
هذا ختفيض مدة حقوق امللكية الفكرية وإدخال نظام للتسعري التفاضـلي         وقد يشمل   . والدويل يف القطاعني العام واخلاص    

لتشجيع احلوافز وإزالة احلواجز أمام نقل التكنولوجيا، وإعداد أُطر رقابية لالتفاقات اخلاصة بالتكنولوجيا يف القطاعـات                
  للتكنولوجيات الرئيسية؛املختلفة؛ والنظر يف اهلياكل والتمويل لتحسني البحث والتطوير واملشاريع اإليضاحية 

 يف جمال التكنولوجيا عن طريق حتسني شبكات مراكز االمتيـاز وتعزيـز             بالبحث والتطوير اإلسراع    )د(  
البحوث يف اجملال العام؛ والعمل التعاوين؛ وامللكية املشتركة حلقوق امللكية الفكرية الناجتة؛ والتعجيل بالنقل والنشر عـن                 

  طريق ترتيب متويلي عاملي؛

إمكانية إنشاء مراكز دولية للبحوث، تقام يف أقاليم خمتلفة، من أجـل تـشجيع البحـوث يف جمـال                    )  ه(  
  . التكنولوجيات املالئمة للمناخ لصاحل البلدان النامية

، أشار بعض األطراف إىل ضرورة التمييز بـني متطلبـات التخفيـف             بالدعم املايل للتكنولوجيا  وفيما يتعلق     -٥٣
سبة لتمويل تكنولوجيات التكيف، قيل إنه من الصعب يف معظم احلاالت اجتذاب التمويل من القطـاع                وبالن. والتكيف

  .اخلاص، ولذلك جيب أن ينصب التركيز على التوسع يف استثمار القطاع العام

                                                      

 ). أعاله٣١مثل احلاشية (قدمت الصني وغانا مقترحني أوليني يف حلقة العمل   )٣٢(

 ). أعاله٣١شية مثل احلا(قدمت غانا مقترحات أولية يف حلقة العمل   )٣٣(

 ). أعاله٣١احلاشية مثل (قدمت الصني والربازيل مقترحني أوليني يف حلقة العمل   )٣٤(
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العمل املعزز بشأن توفري املوارد املالية واالستثمار لدعم العمل املتعلـق             -هاء 
  املناخ والتكيف معه والتعاون التكنولوجيبالتخفيف من آثار تغري 

، تيسرت املناقشة عن العمـل املعـزز        )٣٥(بعد النظر يف هذا العنصر من خطة عمل بايل يف الدورة األوىل للفريق              -٥٤
وجي بشأن توفري املوارد املالية واالستثمار لدعم العمل املتعلق بالتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه والتعاون التكنول                

وقدمت األمانة عرضاً أشار إىل     . )٣٦("االستثمار والتدفقات املالية من أجل التصدي لتغري املناخ       "نتيجة حللقة عمل بعنوان     
وقدم العرض أيضاً صـورة عامـة عـن    . العناصر ذات الصلة يف خطة عمل بايل وخلص العمل اجلاري يف إطار االتفاقية          

ستجابة الفعالة لتغري املناخ واعترف بأن ضمان تنمية ميكنها الصمود أمام تغري املناخ             االستثمار والتدفقات املالية الالزمة لال    
. سوف يتطلب التوسع يف التمويل، وإجياد حتوالت يف أمناط االستثمار، واالستفادة القصوى من ختصيص املوارد القائمـة                

إتاحة خيارات ماليـة مـن خـالل قواعـد          وميكن التصدي لذلك عن طريق ترتيبات مالية يف إطار االتفاقية مباشرة، و           
  .االتفاقيات اليت حتدد القيمة، وخيارات مالية خارج إطار االتفاقية وإن كانت ترتبط هبا

وساعدت العروض اليت قدمتها األطراف على توضيح وتعميق فهم هذا العنصر من خطة عمل بـايل وكـذلك                    -٥٥
الفريق من أجل التوصل إىل نتيجة متفق عليها العتمادها يف الدورة       عالقته بعناصر أخرى فيها، مما ساعد على تركيز عمل          

وخلص رئيس حلقة العمل العروض اليت قدمتها األطراف وتبـادل اآلراء واملناقـشات يف      . اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف   
  .)٣٧(حلقة العمل

  :وغطى النقاش جماالت التركيز احملتملة التالية  -٥٦

  التوسع يف التمويل؛  )أ(  

  االستخدام األمثل للتمويل؛  )ب(  

  إجياد بيئات متكينية وحوافز مالئمة؛  )ج(  

  .إدارة املوارد املالية يف إطار االتفاقية  )د(  

وكما ذكر يف الدورة األوىل للفريق، وافقت األطراف على احلاجة إىل موارد مالية مستدامة وميكن التنبؤ هبا من                    -٥٧
  . نولوجي للتصدي لتغري املناخأجل التخفيف والتكيف والتعاون التك

                                                      

  .٦٠- ٥٧، الفقرات FCCC/AWGLCA/2008/6الوثيقة   )٣٥(
 )٣٦(  http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/items/4416.php><.  
  )٣٧(  >http://unfccc.int/resource/docs/2008/awglca2/eng/crp03.pdf<. 
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وأشارت عدة أطراف إىل أن املوارد املالية املطلوبة، وفقاً للتقديرات، أعلى بكثري من تلك املتاحة حالياً يف إطار                    -٥٨
وفيما يتعلق بالتكيف على وجه التحديد، أشار كثري من األطراف إىل احلاجة امللحة لتطوير أدوات للتقيـيم أو                  . االتفاقية

 متويل إضايف وأكد كثري من األطراف أن هناك حاجة إىل         . دير االقتصادي حىت يتسىن حتديد التكاليف الفعلية للتكيف       التق
  . ألن تغري املناخ يفرض عبئاً إضافياً على التنمية املستدامة

 عـن طريـق     وفيما يتعلق مبصادر التمويل، أشار كثري من األطراف إىل أن بعض متطلبات التمويل ميكن تلبيتها                -٥٩
صناديق يف إطار االتفاقية وآليات السوق يف حني أن البعض اآلخر ميكن تلبيته عن طريق سياسات متكينية ميكن أن تـؤثر                    

وأكد كثري من األطراف أن آليات السوق واستثمارات القطاع اخلاص لن تعمل          . على استثمارات القطاعني العام واخلاص    
  . ، وأنه يلزم استثمار من القطاع العام على نطاق واسعبصورة جيدة بالنسبة للبلدان النامية

غري أن إنشاء العديد من الصناديق اجلديدة       . واقترح عدد من األطراف إنشاء صناديق جديدة ذات أغراض حمددة           -٦٠
ف وأعربت أطـرا  . ميكن أن يسفر عن ضرورة إنشاء آلية كمظلة لتنسيق إدارة مجيع الصناديق حتت إدارة مؤمتر األطراف               

  . احملتملة للموارد املالية خارج إطار االتفاقيةالتجزئة أخرى عن قلقها من 

وأشار بعض األطراف إىل أن إنشاء أطر وطنية قويـة أمـر            . وذكرت األطراف أيضاً احلاجة إىل بيئات متكينية        -٦١
  .ضروري لتعزيز االستثمارات املالئمة للمناخ بطريقة جمدية من حيث التكلفة

وتنطبق مسائل اإلدارة على    . بإدارة املوارد املالية يف إطار االتفاقية      من األطراف على املسائل املتعلقة       وعلق كثري   -٦٢
املساءلة أمام  : وتشمل مسائل اإلدارة اليت حددت    . كل من األموال اليت مجعت وعلى الطريقة اليت تصرف هبا هذه األموال           

الً ومتوازناً ضمن نظام شفاف لإلدارة، والوصول املباشر إىل التمويـل،           مؤمتر األطراف، ومتثيل مجيع األطراف متثيالً عاد      
واقترحت عدة أطراف مبادئ ينبغي أن تطبق على املوارد املالية اليت مجعـت أو صـرفت يف إطـار                   . ووضع هنج قطري  

، )أ املسؤولية عن التلويث   مبد(امللوث يدفع   "االتفاقية، مبا يف ذلك األسهم، واملسؤولية املشتركة وإن كانت متباينة، ومبدأ            
واملالءمة، وإمكانية التنبؤ، واالستدامة والتمويل اجلديد واإلضايف، ومتويل املنح، والوصول املبسط، وأولويـة الوصـول               

  . للبلدان األكثر تعرضاً

  : وقدمت األطراف مقترحات خاصة تشمل ما يلي  -٦٣

وصندوق عـاملي   ؤمتر األطراف وحتت سلطاته،      ينشأ بتوجيه من م    صندوق للتكيف يف إطار االتفاقية      )أ(  
واقترحـت  . ، لدعم التخفيف والتكيف والتعاون التكنولـوجي      ) أعاله ٤٤وقد أشري إىل كليهما يف الفقرة        (لتغري املناخ 

  :األطراف، كمصادر متويل حمتملة

 باإلضـافة  لي اإلمجايلنسبة مئوية من الناتج احمل  التوسع يف التمويل من البلدان املتقدمة عن طريق إضافة             ‘١‘
إىل املساعدة اإلمنائية الرمسية احلالية لدعم صندوق التكيـف وصـندوق متعـدد األطـراف حليـازة         

  ؛)٣٨(التكنولوجيا

  
                                                      

  .قدمت الصني اقتراحاً أولياً يف حلقة العمل  )٣٨(
<http://unfccc.int/files/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/application/pdf/china.pdf>.  
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  ؛)٣٩( جلميع أطراف املرفق األولإجراء مزاد على حصة من وحدات الكمية املخصصة   ‘٢‘
 ١,٥ن اليت تقل فيها االنبعاثات السنوية للفرد عـن          مع إعفاء البلدا  ضريبة لالنبعاثات الكربونية العاملية        ‘٣‘

وسوف توجه املوارد املتحصلة إىل صندوق متعدد األطراف للتكيـف          . طن من ثاين أكسيد الكربون    
  ؛)٤٠(والتأمني إىل جانب أموال وطنية للتصدي لتغري املناخ

ة مثل حيازة التكنولوجيـا      يتكون من مسارات متويل خمتلفة لتلبية احتياجات حمدد        هيكل متويل جديد    )ب(  
  ؛)٤١(وصندوق لنقل التكنولوجيا، وصندوق رؤوس أموال اجملازفة للتكنولوجيات الناشئة، وصندوق لبحوث املناخ التعاونية

مصادر حمتملة أخرى للموارد املالية مثل فرض ضريبة على النقل اجلوي الـدويل؛ وتوسـيع نـصيب                   )ج(  
وفيما يتعلق بالضريبة على النقل الـدويل، اسـترعى بعـض       . بة على وقود السفن   العائدات على اآلليات املختلفة؛ وضري    

  األطراف االهتمام إىل األثر احملتمل على اقتصادات تلك البلدان اليت تعتمد على التجارة الدولية والسياحة؛
 تنفيـذ   أرصدة انبعاثات الكربون املسموح هبا من أجـل       تستطيع البلدان النامية أن حتقق مكاسب من          )د(  

 وضرورة إنشاء سوق ألرصدة االنبعاثات هذه بإجياد طلـب عـن طريـق التزامـات                إجراءات مالئمة وطنياً للتخفيف   
  ؛ )٤٢(بتخفيضات أعمق لالنبعاثات بالنسبة ألطراف املرفق األول

 كجزء من هيكل مايل مترابط على نطاق أوسع يف إطـار االتفاقيـة،      مرفق أفريقي مكرس لتغري املناخ      )ه(  
مع بني التكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات اليت تستجيب ألولويات تغري املناخ يف اإلقليم، ولتحدياتـه واحتياجاتـه                 جي

  . املؤسسية واملالية والتقنية اخلاصة
   اخلطوات التالية-واوا 

واملقترحات اليت تقدمت   بعد وضع اآلراء اليت أعرب عنها يف الدورة الثانية للفريق يف االعتبار، وال سيما اآلراء                  -٦٤
هبا األطراف، دعا الفريق األطراف إىل تطوير هذه اآلراء وتقدمي مقترحات نصية حمـددة، حـسب االقتـضاء، وقـدر                    

  .)٤٣(املستطاع، عن عناصر خطة عمل بايل
- - - - - 

                                                      

  . النرويج اقتراحاً أولياً يف حلقة العملقدمت  )٣٩(
<http://unfccc.int/files/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/application/pdf/norway.pdf>. 

  .ل سويسرا اقتراحاً أولياً يف حلقة العمقدمت  )٤٠(
<http://unfccc.int/files/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/application/pdf/switzerland.pdf>. 

  . اهلند اقتراحاً أولياً يف حلقة العملقدمت  )٤١(
<http://unfccc.int/files/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/application/pdf/India.pdf>. 

  .اقتراحاً أولياً يف حلقة العمل مجهورية كوريا قدمت  )٤٢(
<http://unfccc.int/files/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/application/pdf/Republic_of_korea.pdf> and.  

<http://unfccc.int/files/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/text/plain/non-paper_from_korea.text>.  
  .٢٥، الفقرة FCCC/AWGLCA/2008/8الوثيقة   )٤٣(  


