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لربوتوكول كيوتـو    املعنية باالستعراض الثاين  وللدورة   حلقة العمل السابقة     تقريراً عن توفِّر هذه الوثيقة      
أكتـوبر  / تـشرين األول ٢٣ و٢٢اليونان، يف يـومي    ُعِقدت حلقة العمل هذه بأثينا،       وقد.  منه ٩عمالً باملادة   

رزه الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطـراف    حي مدى أمهية ما  وحبث املشاركون   . ٢٠٠٨
 املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو من تقدم بالنسبة لالستعراض الثاين يف النهوض بربنامج عمله؛               املدرجة يف 

؛ وركّزوا على مسألة كيفية     ٦، الفقرة   ٣- م أإ /٤ونظروا يف املعلومات املستوفاة عن عدة مسائل حمددة يف املقرر           
  .معاجلة املسائل احملددة يف االستعراض الثاين
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   مقدمة- أوالً 
   الوالية- ألف 

، أن  ٢- م أإ /٧قرر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو، يف مقـرره                 - ١
يف دورته ) ويشار إليه فيما بعد باالستعراض الثاين( منه ٩ُيجري االستعراض الثاين لربوتوكول كيوتو عمالً باملادة 

  .٢٠٠٨ اليت سُتعقد يف عام الرابعة

طلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف دورتـه            االستعراض،   تيسري التحضريات هلذا  وقصد    -٢
، من األمانة أن تنظِّم حلقة عمل قبل دورته الرابعة للنظر يف مدى أمهية ما ُيحرزه الفريق                 ٣-م أإ /٤الثالثة، مبوجب مقرره    

يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو مـن تقـدم               العامل املخصص للنظر    
  .بالنسبة لالستعراض الثاين يف النهوض بربنامج عمله، وإعداد تقرير عن حلقة العمل هذه

   نطاق املذكرة- باء 

 مع مراعاة التوصيات الـيت      ٦لفقرة  ، ا ٣- م أإ /٤ينظَّم هذا التقرير وفقاً لقائمة املسائل الواردة يف املقرر            - ٣
وتقدم الوثيقة معلومات عن تبادل وجهات النظر       . )١(تقدمت هبا اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والعشرين        

  .حول املسائل اجلوهرية وحول مسألة كيفية التطرق للمسائل احملددة

اإلجراء الذي ميكن أن يتخذه مؤمتر األطراف العامل          - جيم 
  وصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتوب

قد يرغب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف النظر يف املعلومات املقدمة لـدى حتديـد                 - ٤
  .اإلجراءات املناسبة اليت جيب اختاذها نتيجة لالستعراض الثاين

   املداوالت- ثانياً 
شارك يف رئاستها تو. ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٣ و٢٢ ُنظِّمت حلقة العمل بأثينا، اليونان، يف يومي  - ٥

 تـسعة   وحضر حلقة العمـل   ). األرجنتني(يماير  والسيدة آنا ماريا كل   ) نيوزيلندا(كل من السيد أدريان ميسي      
  .مراقب، فضالً عن مثانية ممثلني عن منظمات غري حكومية ذات مركز وسبعون ممثالً

ان يف الرئاسة والية حلقة العمل وهدفها ونطاقها، وذكرا أنه ميكن أن  املتشاركعرضولدى افتتاح احللقة   - ٦
مؤمتر األطراف الرابع العامـل     يف   ،تساعد حلقة العمل يف توفري توجيه ما لبحث املسائل أثناء االستعراض الثاين           

  .بوصفه اجتماع األطراف

                                                      

)١( FCCC/SBI/2008/8 ١١٣- ٩٩، الفقرات. 
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تبـادل  وتـأطري  ات لالستعراض الثاين ومكّنت اجللسة األوىل حللقة العمل املشاركني من الوقوف على التحضري          -٧
 قـدم   ،ولذلك الغـرض  . تقدمت هبا اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والعشرين        وفقاً للتوصيات اليت    وجهات النظر   

  .)٢( أسدي، عرضاًقررئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ، السيد با

 العامل املخصص للنظـر يف االلتزامـات اإلضـافية    معلومات عن عمل الفريق "وقدمت األمانة املذكرة املعنونة       -٨
وتال ذلك عرض   . )٣("٣-م أإ /٤ من املقرر    ١٠لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو وفقاً للفقرة           

 لرئيس الفريق العامل املذكور، السيد هريالد دوفالند، حول أمهية ما حيرزه الفريق العامل املخصص من تقـدم بالنـسبة                  
والحظ الرئيس أن الفريق العامل املخصص له جمموعة واسعة من العناصـر            . لالستعراض الثاين يف النهوض بربنامج عمله     

وأشار، يف ضوء اختالف اآلراء خبصوص والية الفريق العامل، إىل أنه قد ال يكون من املفيد أيضاً املضي                  . لكي ينظر فيها  
يف سـياق    ذلك الفريق، وشّجع األطراف على حل أكثر ما ميكن من املسائل             يف إحالة املسائل من االستعراض الثاين إىل      

الـيت  بسبب الروابط    لفريق العامل بعض املسائل قيد نظر ا    يف  املضي قدماً    هناك صعوبة يف     والحظ أن . الستعراض الثاين ا
األجل مبوجـب   الطويل  عاوين  لعمل الت إطار الفريق العامل املخصص املعين با     تقيمها بعض األطراف مع العمل اجلاري يف        

وخالل املناقشات اليت تلت ذلك، تبادل املشاركون يف حلقة العمل املزيد من وجهات النظر خبصوص العالقـة                 . االتفاقية
  .واالستعراض الثاين من جهة أخرىلنظر يف االلتزامات اإلضافية لبني التقدم احملتمل يف الفريق العامل املخصص من جهة 

، تلت ذلك جلـسات     )٤(التوصيات اليت تقدمت هبا اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والعشرين          ومع مراعاة     -٩
ملناقشة املعلومات اإلضافية ذات الصلة اليت طلبتها اهليئة الفرعية للتنفيذ، وجلسة حول كيفية معاجلة املـسائل يف مـؤمتر                   

  .األطراف الرابع العامل بوصفه اجتماع األطراف

 دعا املشاركون املتشاركْين املقبلني يف رئاسة فريق االتصال املعين باالستعراض الثاين إىل             ، ختام حلقة العمل   ويف  -١٠
تقدمي نص يف وقت مبكر يف الدورة قصد تسهيل النظر يف هذا البند يف مؤمتر األطراف الرابع العامل بوصـفه اجتمـاع                      

إعداد املشروع، وشـّدد    ات رمسية إىل األمانة للمساعدة على       وشّجع املشاركون األطراف على إرسال إسهام     . األطراف
  . ضرورة إتاحة ما يكفي من الوقت لالستعراض الثاين يف اجلدول الزمين الجتماعات بوزناناملشاركون على

                                                      

ــايل    )٢( ــع الت ــى املوق ــشبكة عل ــى ال ــة عل ــل متاح ــة العم ــة يف حلق ــروض املقدم ــع الع : مجي
<http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/4359.php>. 

)٣( FCCC/KP/CMP/2008/INF.1. 

)٤( FCCC/SBI/2008/8 ١١٣- ٩٩، الفقرات. 
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   منه٩ االستعراض الثاين لربوتوكول كيوتو عمالً باملادة -ثالثاً 

مع التكيف  الوفاء بتكاليف   للمساعدة يف   توسيع نطاق حصة اإليرادات       -ألف 
  التنفيذ املشترك واالتِّجار باالنبعاثات

 مسألة توسيع نطاق حصة اإليرادات للمساعدة يف الوفاء بتكاليف التكيف مستوفاة عنمت تقدمي معلومات   - ١١
  .)٥(مع التنفيذ املشترك واالتِّجار باالنبعاثات فضالً عن تقدمي ورقة فنية حول هذه املسألة

  :ن العرض استعراضاً عاماً للخيارات التالية لزيادة العائدات للمساعدة يف الوفاء بتكاليف التكيفوتضّم  - ١٢

   الوحدات؛نقلتوسيع حصة اإليرادات باالستناد إىل عمليات   )أ(  

  توسيع نطاق حصة اإليرادات باالستناد إىل إصدار الوحدات؛  )ب(  

   احمللية؛ اتاملسامهة من عائدات املزاد  )ج(  

  .املسامهة من عائدات املزادات احمللية  )د(  

لتكيف يف البلدان النامية يف كل واحد من        ألغراض ا وحبث العرض أيضاً نطاق التمويل الذي ميكن مجعه           - ١٣
اخليارات، واآلثار احملتملة على سوق الكربون، واملسائل ذات الصلة بتحويل وحدات كيوتو املـوفرة لـصندوق              

  .التكيف إىل نقد

ما يتصل باخليارات املطروحة، رأى عدد من املشاركني أن اآلثار احملتملة على سوق الكربون لفرض               وفي  - ١٤
اخليار (يكون أكرب من آثار فرض رسم على اإلصدار )  أعاله١٢يف الفقرة ) أ(اخليار (رسم على عمليات التحويل 

ورأى بعـض املـشاركني أن      . دىن، وأن العائدات الناجتة عن عمليات فرض الرسوم ستكون وفقاً لذلك أ           ))ب(
ليست خياراً جمدياً، نظراً لصالحيات األطراف فيمـا يتـصل       )) ج(اخليار   (ة احمللي اتاملسامهات الناجتة عن املزاد   

يولِّدان ) د(و) ب(والحظ مشاركون آخرون أن اخليارين      . باإلجراءات احمللية من هذا النوع وتنوع الُنُهج احمللية       
. لكن ذلك من شأنه أن يظل دون التقديرات ملا سيكون الزماً للتكيف يف البلدان النامية               معظم التمويل للتكيف،  

 عن القلق ألن بعض اخليارات املطروحة ميكن أن تزيد األسعار وتؤثر على سـيولة               كما أعرب بعض املشاركني   
التايل إىل قلّة الـشفافية يف      إىل عقود آجلة مبا يؤدي ب     " اآلنية"األسواق، مبا يسبب حتوالً يف الصفقات من العقود         

والحظ بعض املشاركني أن االفتراضات األساسية قد حتتاج إىل استيفاء يف ضوء التطورات األخـرية يف                . السوق
  .سوق الكربون واملعلومات ذات الصلة باالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية

 التكيف، وإىل   ألغراض وقابل للتنبؤ ومستدام     وأشار عدد من املشاركني إىل احلاجة امللحة إىل متويل إضايف           - ١٥
وأكدوا أن منافع الوصول . الفرصة امللموسة املتاحة للوصول إىل هذا النوع من التمويل من خالل الطرائق قيد النقاش

                                                      

)٥( FCCC/TP/2008/6.  
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 تطبيق وأبرز بعض املشاركني. إىل هذا التمويل اإلضايف تفوق األثر احملتمل على التنفيذ املشترك واالتِّجار باالنبعاثات
  .مبدأ اإلنصاف عن طريق توسيع نطاق حصة اإليرادات ليشمل التنفيذ املشترك واالتِّجار باالنبعاثات

 املعين بالعمل التعاوين ورأى بعض املشاركني أن هذه املسألة ينبغي مزيد حبثها يف الفريق العامل املخصص  - ١٦
. خليارات املمكنة جلمع األموال ألغراض التكيـف      ، يف سياق اتفاق أوسع بشأن ا      الطويل األجل مبوجب االتفاقية   

، ٣- م أإ /٤، مبوجب مقرره    زعأووأكد آخرون على أن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف كان قد             
  .بالنظر يف هذه املسألة يف سياق االستعراض الثاين

املدرجة   اإلجرائية ذات الصلة لتسجيل التزامات األطراف      العناصر  –باء 
  املرفق األول يف املرفق باء لربوتوكول كيوتويف 

أشار بعض املشاركني إىل أن اإلجراء احلايل لتعديل املرفق باء لربوتوكول كيوتو غري كاف، يف حني أيد                   - ١٧
  .مشاركون آخرون فكرة تبسيط اإلجراء

رج يف املرفق باء، من ورأى أحد املشاركني أنه مىت رغب أحد األطراف املدرجة يف املرفق األول يف أن ُيد  - ١٨
بـشأن تبـسيط     قرار ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف         إما صدور املفروض أن يكون من الكايف      

 عدة مشاركني بأن إضافة طرف ما إىل املرفق باء لربوتوكول           ورّد. إجراء لتعديل املرفق باء   وضع   أو   اإلجراءات
  . للمرفقكيوتو من شأنه، يف رأيهم، أن يتطلب تعديالً

وأشار مشاركون مؤيدون لإلجراء املبسط إىل أنه ميكن ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف                - ١٩
. عـن كثـب  عملية للنظر يف هذه اخليارات تنسيق اإلجراءات يف دورته الرابعة وحتديد أن يتفق على احلاجة إىل      

 اليت ُعقدت قبـل  ، لالستعراض الثايناملعنية باإلعدادعمل وقُدمت أيضاً ثالثة خيارات لتبسيط اإلجراء يف حلقة ال     
ومن بني هذه اخليارات، أعرب عدد قليل من املشاركني عن . انعقاد الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ

 خليـار ا، بوصفه   )٧(، وأشار أحد املشاركني إىل اإلجراء اهلجني      )٦(تفضيلهم إلجراء القبول الصريح أو االنسحاب     
ورأى بعض املشاركني أن هذه املسألة هلا صلة ما بعمل الفريق العامل املخصص للنظـر يف االلتزامـات                  . الواعد

بالعمـل  اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو والفريق العامل املخصص املعـين               
 أن يتم أي عمل يف املستقبل خبصوص هـذا  يقترحونني األجل مبوجب االتفاقية، غري أن املشاركالتعاوين الطويل  

  .املوضوع يف إطار اهليئة الفرعية للتنفيذ

                                                      

 فترة معينة على    مروردخل أي تعديل حيز التنفيذ بعد       نسحاب أو القبول الصريح يُ    يف إطار إجراء اال    )٦(
  .اعتماده، فيما عدا بالنسبة لألطراف اليت تكون قد أخطرت الوديع بأنه ال ميكنها قبول التعديل

.  باءجيمع اإلجراء اهلجني بني إجراء االنسحاب أو القبول الصريح واإلجراء القائم حالياً لتعديل املرفق )٧(
  .ك قبوله لدى الوديعحداً من اإلجراءين عند إيداع ص طرف واكل وخيتار
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املنشأة مبوجب  االمتيازات واحلصانات لألفراد العاملني يف اهليئات  –جيم 
  بروتوكول كيوتو

 الذي ينطـوي علـى      ، جتاه مسألة االمتيازات واحلصانات     من خطوتني  أشار بعض املشاركني إىل النهج      - ٢٠
وأبدى بعض  . )٨(شكل ترتيبات تعاهدية مناسبة   ة األجل وكذلك حالً طويل األجل يف        استكشاف ترتيبات قصري  

بدوا كذلك استعدادهم للنظـر يف      لتوصل إىل حل طويل األجل، لكنهم أ      املشاركني استعدادهم للعمل من أجل ا     
  .الترتيبات القصرية األجل

 بشأن االمتيازات واحلصانات قة غري رمسية تقترح صكاً قائماً بذاته ملزماً قانوناً    وقدم أحد املشاركني وثي     - ٢١
 مقررات ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف تضفي شخصية وسـلطة   ومشاريع،  كحل طويل األجل  

. لقصري األجل قانونيتني على خمتلف املؤسسات مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا كجزء من النهج ا             
. ودار نقاش حول ما إذا كان ينبغي السعي إىل حل ملزم قانوناً كاتفاق قائم بذاته أو كجزء من صك قانوين عام   

وكان هناك اختالف يف الرأي حول ما إذا كانت الشخصية القانونية جيب أن ُتمنح للمؤسسات مبوجب االتفاقية           
من خالل مقرر ملؤمتر األطراف العامل إضفاء الشخصية القانونية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا وما إذا كان ميكن      

  .بوصفه اجتماع األطراف

 والترتيبات املؤسسية للمجلس التنفيذي آللية اإلدارةوأشار بعض املشاركني إىل الصلة بني التحسينات يف   - ٢٢
ة إىل توخي هنج متماسك جتـاه  أشار بعض املشاركني إىل احلاج و .ومسألة االمتيازات واحلصانات  التنمية النظيفة   

هذه املسألة يف مجيع اهليئات املشكلة مبوجب بروتوكول كيوتو، كما أشاروا إىل عدم استصواب التطبيـق غـري                  
  .املتساوي لالمتيازات واحلصانات

مـل بوصـفه    اوأعرب بعض املشاركني عن أملهم يف أن يتسىن إحراز تقدم يف مؤمتر األطراف الرابع الع                - ٢٣
ألطراف، مبا يف ذلك من خالل إمكانية اعتماد جمموعة من املبادئ لتوجيه املناقشات املقبلـة وتـضييق                 اجتماع ا 

خلرباء القـانونيني أو     فريق من ا   أن يتوىل وأشار بعض املشاركني إىل أنه ميكن       . اخليارات لوضع صك ملزم قانوناً    
  .اهليئة الفرعية للتنفيذ هذه املسألة

آليات املرونة، مبا يف ذلك وسائل وسبل تعزيز طاق وفعالية وأداء ن  - دال 
  التوزيع اإلقليمي العادل ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة 

  ملرونةنطاق وفعالية وأداء آليات ا - ١

 نطاق وفعالية وأداء آليات املرونة بتقـدمي عـرض عـن املـذكرة اإلعالميـة                ملسألةمت تقدمي حتديث      - ٢٤
FCCC/KP/CMP/2008/INF.3.  

                                                      

)٨( FCCC/SBI/2008/8 ١٠٩، الفقرة)ج.(  
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وخلص العرض مقترحات التحسينات احملتملة اليت ميكن إدخاهلا خالل فترة االلتزام احلالية لربوتوكـول                - ٢٥
  :كيوتو على ما يلي

الترتيبات املؤسسية واإلدارة فيما يتصل باجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة وجلنة اإلشـراف               )أ(  
القرار، والتماسك والشفافية يف صنع القـرار، واإلجـراء         ع  ، مبا يف ذلك تفويض سلطة صن      على التنفيذ املشترك  

 ختيـار  اخلاص بالطعون، وا   املعتمدة، واإلجراء  االنبعاثات   لعمليات استعراض املشاريع، وإصدار شهادات خفض     
  ، وإدارة دعم هاتني اهليئتني؛ ودورهماألعضاء

ة يف إطار آلية التنميـة النظيفـة   الترتيبات املؤسسية واإلدارة فيما يتصل بكيانات التشغيل املعين       )ب(  
والكيانات املستقلة املعتمدة يف إطار التنفيذ املشترك، مبا يف ذلك عملية االعتماد، والتوجيه املقدم مـن اجمللـس                  

 وجلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، واختيار كيانات التشغيل املعينة والكيانـات            التنفيذي آللية التنمية النظيفة   
  عتمدة ومتويلها؛املستقلة امل

القواعد واإلجراءات آللية التنمية النظيفة والتنفيذ املشترك، مبا يف ذلك فيما يتصل باملنـهجيات              )ج(  
  .والعناصر اإلضافية وبرامج األنشطة

وأعرب بعض املشاركني عن رأيهم وأن آلية التنمية  النظيفة والتنفيذ املشترك يسريان بشكل جيد إمجاالً                  - ٢٦
وشدد آخرون على . أية حتسينات بالنسبة لفترة االلتزام احلاليةإدخال ن ينظر بعناية يف ضرورة ووجاهة وأنه جيب أ

. استصواب تعزيز هاتني اآلليتني باالستناد إىل اخلربة املكتسبة واحلاجة إىل زيادة التخفيف من آثار تغـري املنـاخ                 
تنمية النظيفة، أشار عدد من املشاركني إىل أنه ميكن         ولدى النظر يف عدد وتنوع التوصيات املقدمة لتعزيز آلية ال         

  .أيضاً للتنفيذ املشترك أن يفيد من العديد من مثل هذه التحسينات

واقترح بعض املشاركني تركيز االستعراض الثاين على املسائل اليت ال يغطيها برنامج عمل الفريق العامل                 - ٢٧
جدول أعمال مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف         املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية أو بنود        

وهبذا اخلصوص أشار املـشاركون إىل أن التحـسينات املمكنـة    . آلية التنمية النظيفة والتنفيذ املشترك   ب املتعلقةو
  .ذكوراألخرى آلليات املرونة اليت ميكن أن تطبق بعد فترة االلتزام احلالية هي أيضاً موضع حبث الفريق العامل امل

 أنه يف حني ميكن     لنظيفة والتنفيذ املشترك إىل   وأشار املشاركون الذين رأوا أنه ميكن حتسني آلية التنمية ا           - ٢٨
ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف أن يتخذ بعض اإلجـراءات يف دورتـه الرابعـة إال أن بعـض                    

ى بعض املشاركني أن اجمللس التنفيذي آلليـة التنميـة   وارتأ. املقترحات قد حتتاج إىل مزيد من التحليل والبحث       
. ميكن أن يكون األنسب لبحث هـذه املقترحـات        ) وجلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك عند االقتضاء      (النظيفة  

ري ط لتأوالحظ املشاركون احلاجة إىل قيام مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف بتوفري املزيد من التوجيه
كما الحظ بعض املشاركني أن مؤمتر      . ليل وحبث تقوم هبما هاتان اهليئتان التنظيميتان أو تقوم هبما األمانة          أي حت 

األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف قد حيتاج، يف بعض احلاالت، إىل اختاذ قرارات بـشأن الـبعض مـن                   
  ).لطعون، واختيار األعضاء ودورهممثل عملية ا(ملمكنة التحسينات ا
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  مـشاريع  وسائل وسبل تعزيز التنويـع اإلقليمـي العـادل ألنـشطة            - ٢
   التنمية النظيفةآلية 

لة وسائل وسبل تعزيز التوزيع اإلقليمي العادل ألنشطة مشاريع آليـة      أقُدمت معلومات مستوفاة عن مس      - ٢٩
  .)٩(م عرض ملذكرة إعالمية بشأن هذه املسألةقّد ُو،التنمية النظيفة

 اإلجراءات وخلّصعلومات عن التوزيع احلايل ملشاريع آلية التنمية النظيفة، وحدد احلواجز، عرض مال وقّدم  - ٣٠
املتخذة حىت اآلن لتحسني توزيع املشاريع، واستكشف التدابري اإلضافية اليت ميكن أن ُتتخذ يف املستقبل لتحسني                

  :ت ما يليومن بني هذه اإلجراءا. التوزيع اإلقليمي ملشاريع آلية التنمية النظيفة

جراءات للتصدي للحواجز املالية، مبا يف ذلك التمويل األويل لتطـوير املـشاريع، وضـمان               إ  )أ(  
  االستثمارات يف املشاريع، ومضاهاة التمويل واملشاريع؛

تدابري للتصدي للحواجز اهليكلية واملؤسسية، مبا يف ذلك تعزيز أنشطة بناء القدرات يف إطـار                 )ب(  
  نطاق نة، وتعزيز أنشطة بناء القدرات لألطر الوطنية التشريعية والسياساتية، وتوسيع         نية املعيّ حمفل السلطات الوط  
  معايري االستثمار؛

تدابري للتصدي حلواجز معينة فيما يتصل بالقدرات، مبا يف ذلك تعزيز بناء القـدرات احملـدد                  )ج(  
  ت املالية احمللية؛ املشاريع احملليني وخدمات الدعم، وكذلك للمؤسسايضعااألهداف لو

 املتبقية، مبا يف ذلك وضع أحكام لتقدمي توجيه إضايف بشأن آلية            اإلجراء للتصدي حلواجز    تدابري  )د(  
التنمية النظيفة والتنفيذ املشترك، وال سيما خبصوص تنفيذ برامج األنشطة، وإنشاء فئة أصغر نطاقاً من املـشاريع                

  .إضافيةوتوفري منهجيات ") النطاق الصغري جداً("

اركة يف  وتبادل املشاركون وجهات النظر حول أسباب التوزيع احلايل وأعربوا عن تأييدهم لتعزيز املـش               - ٣١
 -  سوق  أي كآليّيت-   من العمل حسب املطلوببعض منهم احلاجة إىل متكني اآلليتنيبرز الوأ. آلية التنمية النظيفة

فيما ارتأى آخرون أن هناك جهوداً أخـرى        . ليتني البيئية يف حني حذّّر مشاركون آخرون من املساس بسالمة اآل        
ميكن بذهلا لتحسني توزيع املشاريع دون تعريض سالمة آلية التنمية النظيفة للخطر، وأن األزمة االقتصادية الراهنة          

  . دليل على أن األسواق حتتاج إىل تنظيم قصد دعم التنمية املستدامةل

انظـر  (شة حول التحسينات املمكنة آللية التنمية النظيفة والتنفيذ املشترك     وكما هو احلال بالنسبة للمناق      - ٣٢
ملشاريع آلية التنمية   ، أشار املشاركون الذين يعتقدون أنه ميكن تعزيز التوزيع اإلقليمي العادل            ) أعاله ٢٨الفقرة  

عامل بوصفه اجتماع األطراف  أنه وإن كان من املمكن اختاذ إجراءات هامة يف مؤمتر األطراف الرابع الالنظيفة إىل
إال أن بعض املقترحات قد حتتاج إىل مزيد التحليل والبحث، وأن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف 

                                                      

)٩( FCCC/KP/CMP/2008/INF.2.  
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ولوحظ أيضاً أن مسألة التوزيع اإلقليمي العادل ملشاريع آلية التنميـة           . عليه أن يقدم توجيهاً لتأطري هذا التحليل      
  .)١٠(ا يف تقرير اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة إىل مؤمتر األطراف يف دورته الرابعةالنظيفة سيتم التطرق هل

   املسائل األخرى احملددة- هاء 

ع البحث كجزء من االستعراض الثاين جيب أن تقتصر على املسائل وقال بعض املشاركني إن املسائل موض  - ٣٣
  .٣- م أإ/٤ من املقرر ٦احملددة يف الفقرة 

لالتفاقيـة   ملسائل ذات الصلة بتقدمي األطراف املدرجة يف املرفق األول        ا  - ١
  للتقارير وبعملية االستعراض

أبرز بعض املشاركني احلاجة إىل حتسني تنفيذ وسري عملية اإلبالغ واالستعراض بالنسبة للبالغات الوطنية اليت                 - ٣٤
توفري املزيد من اخلرباء ألفرقـة  : القتراحات املقدمة ما يليومشلت ا. التفاقيةألطراف املدرجة يف املرفق األول ل     تقدمها ا 

، ورصـد   ، وتعزيز دور األمانة يف عملية اإلبالغ واالستعراض       خرباء االستعراض؛ وزيادة التمويل لتدريب املستعرضني     
أفرقة خـرباء   املزيد من موارد امليزانية هلذا الغرض؛ والسهر على التماسك يف العمليات؛ وحتسني قنوات االتصال بني                

تحسن وصول أفرقة خرباء االسـتعراض إىل       ب إنه مشاركون آخرون    وقال. االستعراض واألطراف موضع االستعراض   
  . هذه املسألةمعاجلةالبيانات املقدمة من األطراف موضع االستعراض وتعزيز قدرات اخلرباء ميكن 

 من جدول األعمال املؤقت ١٠ذ، يف إطار البند وذكّر بعض املشاركني بأنه ُينتظر من اهليئة الفرعية للتنفي  - ٣٥
إبالغ واستعراض املعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واليت هي أيضاً أطراف "املعنون 

وأشار مشاركون آخرون إىل أنه ميكن .  هذه املسألة يف دورهتا التاسعة والعشرينتتناول، أن "يف بروتوكول كيوتو
  .ؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف أن يتخذ اإلجراءات املناسبة يف دورته الرابعةمل

  االلتزامات - ٢

ورأى بعض املشاركني ). نوعها وطرائقها، وسنة األساس، وتقاسم األعباء(أثريت أيضاً مسألة االلتزامات   - ٣٦
فيما رأى مشاركون آخرون أن هذه املسألة . أحدثهاأن سنة األساس جيب أن ُتحدد وفقاً ألفضل البيانات املتاحة و

  .جيب أن يتناوهلا الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية

   من منه٩االستعراض الثالث لربوتوكول كيوتو عمالً باملادة  - ٣

 ٩ باملادة   ربوتوكول كيوتو عمالً  الثالث ل ستعراض  الاأن  الذي مؤّداه   أعرب بعض املشاركني عن الرأي        - ٣٧
، وأنه ٢٠١٠يتم يف الدورة السادسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، يف عام من املفروض أن منه 

  .٢٠٠٩ميكن النظر يف نطاق ومضمون االستعراض الثالث يف دورة املؤمتر اخلامسة يف عام 

 -  -  -  -  - 
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