
  االتفاقية اإلطارية
  بشأن تغري املناخ

    األمم املتحدة  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.09-60438    240309    240309 

  الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين 
  الطويل األجل مبوجب االتفاقية   

  الدورة اخلامسة
  ٢٠٠٩أبريل /ن نيسا٨مارس إىل / آذار٢٩بون، 

   من جدول األعمال املؤقت)ه- أ(٣البند 
  التعاوين ن طريق العملـالتمكني من التنفيذ الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية ع

  :ا بعده، بتناول مجلة أمور منهاـ وم٢٠١٢األجل من اآلن وحىت عام  الطويل   
  رؤية مشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل

  يل املعزَّز من أجل التخفيف من آثار تغيُّر املناخالدو/العمل الوطين
  العمل املعزَّز من أجل التكيف مع تغيُّر املناخ

  ها لدعم العمل املتعلقـر التكنولوجيات ونقلـن أجل تطويـل املعزَّز مـالعم
  بالتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه   

  راءاتـإجم ـدعلار ـاالستثمن أجل إتاحة املوارد املالية وـالعمل املعزَّز م
   آثار تغري املناخ والتكيف معه والتعاون التكنولوجيمن   التخفيف 

   املتفق عليهاصيلةإجناز خطة عمل بايل وعناصر احل
  *مذكرة مقدمة من الرئيس

  اجلزء األول

  

  
                                                      

 .قدمت هذه الوثيقة متأخرة نظراً للتاريخ الذي وردت فيه اآلراء  *

Distr. 
GENERAL 

FCCC/AWGLCA/2009/4 (Part I) 
18 March 2009 

ARABIC 
Original: ENGLISH 



FCCC/AWGLCA/2009/4 (Part I) 
Page 2 

  

  موجز

الفريق (ل مبوجب االتفاقية    أعد هذه الوثيقة رئيس الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األج             
وهتدف هذه الوثيقة إىل تركيز العملية . استجابة لطلب قدمه الفريق العامل املخصص يف دورته الرابعة) العامل املخصص

مـؤمتر  ر أن يعتمدها    ملقّر املتفق عليها ا   صيلةوعلى عناصر احل  ) خطة عمل بايل   (١٣- م أ /١التفاوضية على إجناز املقرر     
ته اخلامسة عشرة، وذلك بشرح جماالت التقارب يف األفكار واملقترحات املقدمـة مـن األطـراف،              األطراف يف دور  

وتستند الوثيقـة إىل    . ات قد يتعني سدها   ثغرواستكشاف اخليارات املتاحة للتعامل مع جماالت االختالف وحتديد أية          
. FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1ثيقـة   األفكار واملقترحات املقدمة من األطراف، مبا فيها تلك اجملمَّعـة يف الو           

اجلزء األول يتضمن مقدمة توضيحية واستعراضاً عاماً، مبا يشمل اقتراحات من أجل تركيز             . وتتألف الوثيقة من جزأين   
فيستعرض بنوع من التفصيل حالة نظر الفريق       أما اجلزء الثاين    . املفاوضات يف الدورة اخلامسة للفريق العامل املخصص      

صص يف األفكار واملقترحات املقدمة من األطراف خبصوص مجيع عناصر خطة عمل بايل، مهيكلة بطريقـة               العامل املخ 
  . تعكس التنظيم احلايل لعمل الفريق
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  احملتويات
  الصفحة  راتـالفق  

  ٤  ١١-١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوالً 
  ٤  ٢-١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوالية  -  ألف  
  ٤  ١١-٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لنطاق، والنهج العام، واهليكلا  - باء   

  ٧  ٤٦- ١٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تركيز العملية التفاوضية: ض عاماستعرا  - ثانياً 
  ٧  ١٨- ١٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رؤية مشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل  -  ألف  
  ٨  ٢١- ١٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ل التكيف مع تغري املناخالعمل املعزز من أج  - باء   
  ٩  ٣٢- ٢٢  . . . . . . . . . . . . . العمل املعزَّز من أجل التخفيف من آثار تغيُّر املناخ  - جيم   
  ١١  ٤٠- ٣٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التمويل والتكنولوجيا  - دال   
  ١٣  ٤٦- ٤١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املسائل العملية والشكلية  -  هاء  
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   مقدمة- أوالً 
   الوالية- ألف 

) الفريق العامـل املخـصص  (دعا الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية    -١
راف، وذلك باالستناد إىل األفكار     رئيسه إىل أن يعد، حتت مسؤوليته الشخصية، وثيقتني لتيسري املفاوضات فيما بني األط            

، ومع مراعاة تنظيم العمل يف إطـار الفريـق العامـل            )١(واملقترحات املقدمة من األطراف وإىل الوثيقة التجميعية املنقَّحة       
ويتمثل الغرض من هذه الوثيقة، وهي األوىل من الوثيقتني، يف زيادة تركيز العملية التفاوضية على إجناز املقرر                 . املخصص

وعلى عناصر احلصيلة املتفق عليها اليت املقّرر أن يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة              ) خطة عمل بايل   (١٣-م أ /١
عشرة، وهي تشرح جماالت التقارب يف األفكار واملقترحات املقدمة من األطراف، وتستكشف اخليارات املتاحة للتعامل               

  .)٢(تعني سدها من أجل التوصل إىل حصيلة متفق عليهاغرات قد يثمع جماالت االختالف وحتديد أية 

ويتوقع أيضاً أن تشمل هذه الوثيقة مجيع جوانب خطة عمل بايل بطريقة متوازنـة؛ وأال تنـسب األفكـار                     - ٢
 املتفق عليها؛ وأن تتيحهـا      صيلةواملقترحات إىل مصادرها؛ وأن تصاغ بلغة ال حتدد مسبقاً الشكل الذي ستتخذه احل            

  .  بأسبوعني الوقت املناسب، وُيفضل أن يكون ذلك قبل انعقاد الدورة اخلامسةاألمانة يف

   النطاق، والنهج العام، واهليكل- باء 

تستند هذه الوثيقة  اليت يتمثل هدفها يف تناول أوجه التقارب واالختالف والثغرات إىل التقـدير الشخـصي          - ٣
ع أن حتظى بتوافق مجيع األطراف، وإمنا أُعدت الوثيقة على أمل أن        وبالتايل ال ُيتوق   -  حتت مسؤوليته اخلاصة     - للرئيس  

مة، وأن يتلقى الرئيس ردود فعل تـساعده يف         د القا لدورةتفضي استجابة األطراف هلا إىل حتقيق املزيد من التقدم يف ا          
  .)٣(إعداد النص التفاوضي للدورة التالية

ات الواردة يف هذه الوثيقة حافزاً لتحوُّل عمل الفريق العامل          حاقترالوُيؤمل بوجه خاص أن تشكِّل املالحظات وا        -٤
 ١٤-م أ /١الذي رحَّب بـه مـؤمتر األطراف يف مقرره        " األسلوب التفاوضي الكامل  "املخصص يف دورته اخلامسة إىل      

  . تهاوتركيز هذا العمل على مواضيع تستلزم اهتماماً خاصاً بغية إعطاء الدفع الالزم للعملية التفاوضية برم

                                                      

 .FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1الوثيقة  )١(

لعامل املخصص كي ينظر فيـه يف       ة الثانية اليت سيعدها الرئيس هي نص تفاوضي سيقدَّم إىل الفريق ا           ـالوثيق )٢(
 . دورته السادسة

" توافق" الرئيس أن لفظيت     ىوير. تستخدم الوثيقة كلمات خمتلفة للداللة على مستويات التقارب واالختالف         )٣(
 ورغم أنه ليس من السهل حتديد الثغرات حتديداً دقيقاً، نظـراً          ". توافق يف اآلراء  " على   ـذهبان إىل حـد الداللة   ال ت " تقارب"و

يف حني يشار إىل مسائل " املزيد من الدراسة"للطابع املفتوح العضوية خلطة عمل بايل، فقد ُحددت مسائل عديدة على أهنا تستلزم 
 .ُتتناول بالقدر الكايف أو على أهنا مل ُتدرس إطالقاًمل أخرى على أهنا 
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 إىل الفريق العامل املخـصص،      وتقوم هذه الوثيقة على أساس األفكار واملقترحات املقدمة من األطراف           - ٥
ويف حالة تكرر اآلراء املقدمة من طرف أو جمموعة أطراف          . كتابياً أو خالل حلقات العمل، منذ بدء عمله       سواٌء  

  .لخبصوص نفس املوضوع، ُتراعى آخر ورقة ترد إىل الفريق العام

عظم املسامهات املقدمة من األطراف يف الوثيقة التجميعية اليت ُنقِّحت يف اختتـام    العناصر اجلوهرية مل  رد  ت  - ٦
ومنذ ذلك التاريخ، اسـتمرت     . لفريقلالدورة الرابعة للفريق العامل املخصص واليت ال تزال تشكِّل مرجعاً قيِّما            

 ٦د النهائي احملدد يف الوالية املتعلقة هبـذه الوثيقـة، وهـو             األطراف يف إرسال ورقاهتا، حىت بعد انقضاء املوع       
. وألغراض عملية، كان من الضروري حتديد تاريخ هنائي يتوقف فيه النظر يف هذه الورقات. ٢٠٠٩فرباير  /شباط

 كـانون   ٦الورقـات الـيت وردت يف الفتـرة مـن           ُضمَّنت  د  قو. ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٧وهذا التاريخ هو    
  .FCCC/AWGLCA/2009/Misc.1التاريخ يف الوثيقة ذلك  إىل ٢٠٠٨ديسمرب /األول

وإن أية ورقات ترد من األطراف بعد التاريخ املذكور سُتسهم يف إثراء أعمال الدورة اخلامسة، شـأهنا                   - ٧
  .)٤(شأن املسامهات املقدمة من األطراف إىل حلقات العمل الثالث املقرر عقدها خالل الدورة

ويتوقع أن يترجم اجلزء األول إىل مجيع اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة            . إىل جزأين وتنقسم الوثيقة     - ٨
يتضمن تقييماً ملا وصلت إليه املفاوضات      ) الفصل الثاين (ويتألف من استعراض عام     . قصد النظر فيه أثناء الدورة    

كن أن تشكل حافزاً لتحقيق مزيد      اليت أعقبت الدورة الرابعة للفريق العامل املخصص ويقترح جماالت للتركيز مي          
 يف هـذا  )٥(وخيتلف مدى تغطية كل عنصر من العناصر الواردة يف خطة عمل بايل  . من التقدم يف الدورة اخلامسة    

. االستعراض العام باختالف عمق الدراسة اليت حظي هبا كل عنصر حىت اآلن ودرجة التقارب فيما بني األطراف                
 الفصول األول إىل الرابع من اجلزء الثاين من هذه الوثيقة اليت تتضمن تفاصيل              ويفضي فصل االستعراض العام إىل    

؛ وال تتكرر التقييمات الـواردة يف هـذا         ) أدناه ٩انظر الفقرة   (أكثر توضح وتؤكد ما ورد يف هذا اجلزء األول          
لقائمة بني املفاوضات وخيتتم االستعراض العام ببعض املالحظات حول العالقة ا. االستعراض العام يف تلك الفصول

 من خطة عمل بايل، وحول      ١١اجلارية يف إطار خطة عمل بايل وعمليات أخرى، على النحو املتوخى يف الفقرة              
  .ضرورة توخي النظر مستقبالً يف الشكل الـذي تتخـذه احلصيلة املتفق عليها

مل بايل يف أربعة فصول رئيـسية       ويتناول اجلزء الثاين األفكار واملقترحات املتعلقة جبميع عناصر خطة ع           - ٩
  :مهيكلة على النحو التايل بطريقة تعكس تنظيم ونطاق عمل الفريق حىت اآلن

                                                      

حلقة العمل بشأن النتائج    و من خطة عمل بايل؛   ‘ ٢‘)ب(١و‘ ١‘)ب(١حلقة العمل بشأن الفقرتني الفرعيتني       )٤(
حلقة العمل بشأن الفرص املتاحة والتحديات      و؛  )من خطة عمل بايل   ‘ ٦‘)ب(١الفقرة  (االقتصادية واالجتماعية لتدابري االستجابة     

 .القائمة يف جمال التخفيف من آثار تغري املناخ يف القطاع الزراعي

يل من حيث صلتها مبختلف الفروع، فإن هذا الفصل         بينما يشار يف بقية هذه الوثيقة إىل عناصر خطة عمل با           )٥(
 .يشري إىل اخلطة بالصيغة اليت وردت هبا
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مـن  ) أ(١رؤية مشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل، وهو فصل يغطي الفقرة       : الفصل األول   )أ(  
  خطة عمل بايل؛

من خطة عمل بايل ) ج(١طي الفقرة إجراءات معززة بشأن التكيف، وهو فصل يغ: الفصل الثاين  )ب(  
  وكذلك القضايا املتعلقة بتقدمي الدعم املايل والتكنولوجي للبلدان النامية اليت تلتزم بتنفيذ تلك اإلجراءات؛

  إجراءات معززة بشأن التخفيف من آثار تغري املنـاخ، وهـو فـصل يغطـي               : الفصل الثالث   )ج(  
ايـا املتصلـة بتقـدمي الدعم املايل والتكنولوجي للبلـدان        من خطة عمل بـايل وكـذلك القض     ) ب(١الفقرة  

  النامية اليت تلتزم بتنفيذ تلك اإلجراءات؛
من خطة عمل بايل، ) ه(و) د(١التمويل والتكنولوجيا، وهو فصل يغطي الفقرتني : الفصل الرابع  )د(  

  ميـة وتنظيمـه وتقدميـه، وعلـى        ويركز على كيفية إجياد الدعم التكنولوجي واملايل املقـدم إىل البلـدان النا            
  .التعاون التكنولوجي

  : ما يلييه إلملالحظةوجيدر با  - ١٠

ُنُهج سياساتية وحوافز إجيابية بشأن املـسائل املتعلقـة خبفـض    "إن املسائل املثارة حتت عنوان       )أ(  
ونات الكربون يف الغابات االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية، ودور احلفاظ على خمز

  املشار إليها مجيعاً يف ما يلـي بـاإلجراءات املطلوبـة مبوجـب     " (وإدارهتا املستدامة وتعزيزها يف البلدان النامية    
هنج سياساتية وحوافز إجيابية بشأن املسائل املتعلقة خبفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات             (‘ ٣‘)ب(١الفقرة  

، هي مسائل تتناوهلا هذه الوثيقة يف الفروع ذات الصلة من الفصول الواردة يف اجلزء )النامية البلدانوتدهورها يف 
 باء الذي يتناول إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً        - الثاين خبصوص إجراءات التخفيف املشمولة بالفصل الثالث        
  ؛)٦()ابعالفصل الر(املتخذة من البلدان النامية، وخبصوص التمويل والتكنولوجيا 

 ُنُهج قطاعية تعاونية    - من خطة عمل بايل     ‘ ٥‘و‘ ٤‘)ب(١إن املسائل املثارة يف إطار الفقرتني         )ب(  
 دال، حتت عنـوان     -  جممَّعة يف اجلزء الثاين، الفصل الثالث        - وهنج خمتلفة، مبا يف ذلك فرص استخدام األسواق         

  ؛"إجراءات تعاونية أخرى يف جمال التخفيف"

‘ ٧‘)ب(١الفقرتـان   " (ُسُبل تعزيز دور االتفاقية احلفاز    " خطة عمل بايل اليت تتناول       إن عناصر   )ج(  
  .ما أثري هذا املوضوعحيث، هي عناصر تتطرق إليها خمتلف فروع اجلزء الثاين )‘٥‘)ج(١و

اهتمامـاً  وقد ركز الرئيس، لدى معاجلة املادة املتاحة لديه، على املواضيع واخليارات اليت اعترب أهنا تـستحق                   - ١١
فهي ال تتناول بالتفصيل أساليب . وبناء عليه، فإن هذه الوثيقة انتقائية بالضرورة . خاصاً يف هذه املرحلة من املفاوضات     

  .وسُينظر يف هذه األساليب يف الوقت املناسب. تنفيذ خمتلف الربامج أو اآلليات أو الترتيبات املؤسسية املقترحة

                                                      

ألغراض التيسري، يشار إىل موضع عناصر هذه الوثيقة املتصلة باإلجراءات املنصوص عليها يف إطـار                )٦(
نامجة عـن إزالـة الغابـات       هنج سياساتية وحوافز إجيابية بشأن املسائل املتعلقة خبفض االنبعاثات ال         (‘ ٣‘)ب(١الفقرة  

 .جلزء الثاينايف مرفق ) وتدهورها يف البلدان النامية
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  عملية التفاوضيةتركيز ال:  استعراض عام- ثانياً
   رؤية مشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل- ألف

تطرقت األطراف، يف ما قدمته من آراء بشأن رؤية مشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل تكفل التنفيـذ                  -١٢
ر متابعة أهدافها   التحدي املتمثل يف احلد من آثار تغري املناخ والتكيف معه يف إطا           إىل  الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية،     

 األطراف بأن االستمرار يف متابعة هذه األهـداف يـستلزم           تقّرو. الثابتة املتعلقة بتعزيز التنمية املستدامة واستئصال الفقر      
احتواء االحترار العاملي بدرجة تكفل التقليل إىل أدىن حد من التعرض لآلثار املناخية الضارة، على النحـو املتـوخى يف                    

 وتؤكد نتائج الدراسات العلمية احلديثة، ال سيما تلك الواردة يف تقرير التقييم الرابع الصادر عن الفريـق             .هدف االتفاقية 
وينبغـي أن تـسترشد     . اختاذ إجراءات حنو حتقيق هذا اهلدف     إىل  احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، على احلاجة امللحة         

فاقية وأحكامها، ال سيما مبدأ مسؤولياهتا املـشتركة، وإن كانـت           مسامهات األطراف يف حتقيق هذا اهلدف مببادئ االت       
 .متباينة، وقدرات كل منها

، ومن مث االستثمار على حنو مستدام يف حتول ية يف االنبعاثات العاملعميقةومير حتقيق هذا اهلدف عرب ختفيضات   - ١٣
وإذا أُريد  . ثمار يف ابتكار التكنولوجيا ونشرها    عاملي إىل غٍد يتميز مبستويات منخفضة من االنبعاثات، وال سيما االست          

هلذا التحول أن يكون فعاالً، وجب أن يسهم فيه مجيع البلدان؛ ويف هذا السياق، حتتاج البلدان النامية إىل الدعم الالزم               
 مراحلـها   وهذه التحوالت العميقة يف أمناط اإلنتاج واالستهالك ستقترن بالضرورة خالل         . لتمكينها من تعزيز قدراهتا   

ـ                يتعني األولية ببعض اآلثار السلبية على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي، مبا يشمل أسباب املعيشة والعمالـة، وس
ويف الوقت نفسه، ويف ظل حالة عدم اليقني اليت تسيطر على الوضـع االقتـصادي               . حملياً ودولياً التصدي هلذه اآلثار    

 املتقدمة والنامية على حد سواء، للفكرة القائلة إن االنتعاش االقتصادي ميكن            الراهن، هناك تأييد متزايد، لدى البلدان     
  .دفعه عن طريق االستثمار يف التحول إىل مستويات منخفضة من االنبعاثات

ويف إطار هذه الرؤية املتقاربة، هناك تأييد واسع النطاق من جانب األطراف ملتابعة هدف إرشادي يقوم على                   - ١٤
 العلمية من أجل خفض االنبعاثات العاملية لغازات الدفيئة من اآلن وحىت منتصف القرن، علـى حنـو                  أساس البيانات 

  اليت يتوقف عليها حتقيـق هـذا اهلـدف         القياسات  وقد قدمت األطراف مقترحات بشأن      . يتماشى وهدف االتفاقية  
ى الطمـوح، والنـسبة املئويـة       ، ومـستو  )حدود درجات احلرارة، مستوى تركيز انبعاثات غازات الدفيئة يف اجلو         (

 كمجموعة يف حتقيق هذا اهلدف ومسارات االنبعاثات وتطورها عـرب           تقدمةللتخفيضات املطلوبة، ومسامهة البلدان امل    
  .الزمن حنو بلوغ اهلدف املنشود، مبا يف ذلك الفترة أو السنة اليت تبلغ خالهلا االنبعاثات العاملية حدودها القصوى

ة فترة االنبعاثات القصوى مناقشة حول مسامهة كل من البلدان املتقدمة والنامية يف ختفيضات ت دراسأثاروقد   - ١٥
وقد ركزت هذه املناقشة على السيناريوهات . االنبعاثات املطلوبة على حنو يضع االنبعاثات العاملية على مسار االستقرار

دويل املعين بتغري املناخ، الذي أشار إىل أن حتقيق استقرار          امللخصة يف تقرير التقييم الرابع الصادر عن الفريق احلكومي ال         
يف  جزءاً من املليون من مكافئ ثاين أكسيد الكربون يقتضي ختفيضات            ٤٥٠تركيزات االنبعاثات يف اجلو عند مستوى       

  من جانب األطراف املدرجـة يف      ٢٠٢٠حبلول عام    ١٩٩٠عام   يف املائة دون املستويات املسجلة       ٤٠ إىل   ٢٥ نطاق
من جانب األطراف غـري     " احنرافاً هاماً عن خط األساس    "و) األطراف املدرجة يف املرفق األول    (املرفق األول لالتفاقية    

  .٢٠٢٠املدرجة يف املرفق األول واملنتمية إىل مناطق حمددة، وذلك أيضاً حبلول عام 
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كمجموعة خبفض االنبعاثات حبلول    تقدم، اقترح بعض األطراف أن تلتزم البلدان املتقدمة         ما  وبناًء على     - ١٦
وإن املعلومات الـيت  .  مراعية النطاق املذكور أعاله الذي حدده الفريق احلكومي الدويل املعين بتغيري املناخ          ٢٠٢٠ عام

، ستـساعد يف  )٧(ستقدمها البلدان املتقدمة كافة عن أهدافها املتعلقة بالتخفيف من آثار تغري املناخ يف املدى املتوسـط      
ومن املقترحات األخرى ذات الصلة، أن ُيحدد نطاق االحنراف         . النظر يف نطاق التخفيضات احملدد هلذه البلدان      إمعان  

  .)٨(٢٠٢٠   يف املائة حبلول عام٣٠ إىل ١٥العام عن خط األساس بالنسبة إىل البلدان النامية كمجموعة بنسبة 

جل يتمثل يف حتقيق تقارب االنبعاثات العامليـة        وأبدى بعض األطراف اهتماماً بتحديد هدف إضايف طويل األ          - ١٧
وعالوة على ذلك، قُدِّمت مقترحات خبصوص عزو املسؤولية التارخيية عن          . للفرد الواحد، كتدبري من تدابري اإلنصاف     

تغري املناخ العاملي وعن مسار حنو انبعاثات صافية صفرية على الصعيد العاملي يقوم على أساس تقـارب االنبعاثـات                   
  .راكمية للفرد الواحدالت

ويف ظل هذا التقارب املتزايد والواسع النطاق بني اآلراء اليت أُبديت خبصوص رؤية مشتركة تـشمل مجيـع                    - ١٨
جوانب خطة عمل بايل، قد يود الفريق العامل املخصص أن يركز املفاوضات اليت سُتجرى حتت هذا العنوان يف دورته                   

 عن اهلدف العاملي الطويل األجل املتعلق بتخفـيض االنبعاثـات،           لتعبريقترحة ل اخلامسة على تضييق نطاق اخليارات امل     
السنة اليت تبلغ     حىت منتصف القرن، مبا يف ذلك الفترة أو       ووعلى توضيح مسألة مسارات االنبعاثات وتطورها من اآلن         

  .فيها االنبعاثات العاملية حدودها القصوى

  ري املناخ العمل املعزز من أجل التكيف مع تغ- باء 

مثة توافق يف اآلراء يف صفوف األطراف على أن التكيف مع اآلثار الضارة لتغري املناخ ميثل حتدياً بالنـسبة إىل              - ١٩
رر اعتمادها يف الدورة اخلامسة عشرة      قوعلى أن احلصيلة املتفق عليها امل     حبسب ظروفها الوطنية املختلفة،     مجيع البلدان،   

وقد أُبـدي   .  على أساس التعاون   قائمةربز ضرورة االستجابة هلذا التحدي استجابة فعالة و       ملؤمتر األطراف ينبغي أن تُ    
اهتمام كبري يف صفوف األطراف بفكرة وضع إطار شامل للعمل من أجل التكيف مع تغري املناخ، يتناول احتياجـات                   

ألخرى ملساعدة هذه البلدان على جماهبة البلدان النامية من الدعم املايل والتكنولوجي اإلضايف، إىل جانب أشكال الدعم ا
. اًتأثرالتحديات املطروحة يف جمال التكيف مع تغري املناخ، مع إعطاء األولوية لالحتياجات الفورية ألشد البلدان النامية         

ف ذ استراتيجيات تكي  يتنفيف  مجيع األطراف   تساعد   وسيلة   ثلبت االهتمام بوصفها مت   ذومن بني احللول املقترحة اليت ج     
اإلطار املذكور، ُيشار إىل التقييمات املتعلقة بالقابلية للتأثر، وخطط التكيف الوطنية، والبيئـة الـسياساتية               سياق  يف  

وخباصة عن طريق املراكز اإلقليمية وبرنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ            (التمكينية، وترتيبات تقاسم املعرفة     
  . وأدوات احلد من املخاطر وتقامسها، مثل التأمني)  معهوالقابلية للتأثر به والتكيف

                                                      

جيري النظر أيضاً يف نطاقات التخفيف يف املدى املتوسط بالنسبة إىل األطراف املدرجة يف املرفق األول وامللزمة       )٧(
طراف املدرجة يف املرفـق األول مبوجـب        بربوتوكول كيوتو يف إطار الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لأل           

 .بروتوكول كيوتو

سها هذه النطاقات يف جلسة إعالمية تقنية سـُتعقد خـالل           اسُتشرح املناهج واالفتراضات اليت تقوم على أس       )٨(
 .دورة اخلامسة للفريق العامل املخصصال
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وقد تود األطراف، لدى نظرها يف ُسبل ربط الدعم املقدم من الدول املتقدمة بالتزام البلدان الناميـة بتنفيـذ                     - ٢٠
نـات  إجراءات التكيف، أن تسعى إىل التوصل إىل فهم مشترك للكيفية اليت ميكن هبا حتقيق أقصى قدر ممكن من إمكا                  

التكيف املتاحة للبلدان النامية القابلة للتأثر بتغري املناخ عن طريق اجلمع بني اإلجراءات اهلادفة إىل تعزيز تنمية تكـون                   
تغري املناخ، يف سياق االستراتيجيات الوطنية للتنمية املستدامة، واإلجراءات اإلضافية الالزمـة            التكيف مع   قادرة على   

 إجـراءات تتطلـب دعمـاً ماليـاً         ثانياًوبينما تعترب اإلجراءات املشار إليها      . ن تغري املناخ  لالستجابة لآلثار الناجتة ع   
وتكنولوجياً إضافياً إىل جانب املساعدة اإلمنائية الرمسية، فإنه ميكن استيفاء االحتياجات الالزمة لتنفيذ اإلجراءات املشار 

  . وميكن بذلك زيادة التمويل املقدم إىل البلدان النامية القابلة للتأثر عن طريق زيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية،أوالًإليها 

العمل املعزز من أجل التكيـف      "وقد يود الفريق العامل املخصص تركيز املفاوضات يف دورته اخلامسة بشأن              - ٢١
  :على املواضيع التالية" مع تغري املناخ

  اق اإلطار واآلليات الالزمة لوضعه موضع التنفيذ؛االستمرار يف وضع إطار شامل للعمل، مع حتديد نط  )أ(  
الكيفية اليت ميكن هبا ربط الدعم املايل والتكنولوجي املقدم إىل البلدان النامية بالتزام هذه البلدان   )ب(  

 بتنفيذ خطط وطنية للتكيف مع تغري املناخ، مع مراعاة املسألة املتعلقة بإجراءات الدعم اإلضافية املشار إليهـا يف                
   أعاله؛٢٠الفقرة 

تصميم خطط ممكنة للتأمني ضد املخاطر املتصلة باملناخ وغريها من الترتيبات املتعلقة بتقاسم هـذه                 )ج(  
  .املخاطر وتقدمي الدعم الدويل الالزم هلذه اخلطط

   العمل املعزَّز من أجل التخفيف من آثار تغيُّر املناخ- جيم 

ها مجيع األطراف للتخفيف من آثار تغري املناخ، وفقاً ملسؤوليات          ستكون اإلجراءات الطموحة اليت تتخذ      - ٢٢
ب وقدرات كل منها، والدعم املايل والتكنولوجي الطموح املقدم لإلجراءات اليت تتخذها البلدان النامية يف ُصـل               

وسيساهم القيام على حنو حمكم بقياس      . حصيلة متفق عليها متكِّن من التنفيذ الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية         
اإلجراءات وما ُيقدَّم هلا من دعم واإلبالغ عنها والتحقق منها يف بناء الثقة بني األطراف ومن مث يف حفزهم على                    

لي للتخفيف من آثار تغيُّر املناخ، بدوره، حجم حتـدي          وسيحدِّد مستوى الطموح الك   . رفع مستوى طموحهم  
وجيب أن تركِّز املفاوضات يف إطار خطة عمل بايل . التكيُّف وما يلزم من متويل وتكنولوجيا ملواجهة هذا التحدي

على حتقيق الوضوح السياسي بشأن هذه النقاط اجلوهرية باعتبار ذلك أساساً لإلجراءات اليت سيتخذها مـؤمتر                
  .راف يف دورته اخلامسة عشرةاألط

ولئن كان تبادل اآلراء بشأن التخفيف من آثار تغيُّر املناخ بني األطراف يف الفريق العامل املخصص قد                   - ٢٣
اتسم باحليوية وأشار إىل جماالت اتفاق ممكنة، فإنه مل يتعمق تعمقاً كافياً بعد يف جمموع املسائل املذكورة يف إطار  

 أدناه عرض موجز حلالة النقاش      ٣٠- ٢٤ويرد يف الفقرات    ). من خطة عمل بايل   ) ب(١ة  الفقر(عنصر التخفيف   
  .بني األطراف يف موضوع التخفيف
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‘ ١‘)ب(١سُتعقد يف أثناء الدورة اخلامسة للفريق العامل املخصص حلقة عمل بشأن الفقرتني الفرعيتني                - ٢٤
ني بكاملها، ومن املتوقع أن ُتثري جمموعة أوسع من         من خطة عمل بايل، تتناول مادة الفقرتني الفرعيت       ‘ ٢‘)ب(١و

  .اآلراء بشأن مجيع جوانب جدول أعمال التخفيف

  وجرى النظر حـىت اآلن يف التزامـات أو إجـراءات التخفيـف مـن جانـب البلـدان األطـراف                       - ٢٥
فية لألطـراف   ، إىل حد بعيد، يف إطار الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضـا             )‘١‘)ب(١الفقرة  (

ومثة مسألة هامة مل توَف حقها من النظر هي مسألة اإلطـار        . املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو      
وينطبق هذا أيضاً علـى     . القانوين اللتزامات التخفيف من جانب البلدان املتقدمة غري امللزمة بربوتوكول كيوتو          

عمليات املتفق عليها ملقارنة جهود التخفيف اليت تبذهلا البلدان املتقدمة أن مسألة الكيفية اليت ميكن هبا للمعايري أو ال
  .تشكِّل أساساً مفيداً تستند إليه األطراف إلصدار حكم سياسي يف هناية املطاف

  وفيما يتعلق بإجراءات التخفيف اليت تتخذها البلدان النامية والدعم املقدَّم هلا لتمكينـها مـن ذلـك                   - ٢٦
، أعربت األطراف أثناء الدورة الرابعة عن اهتمام كبري باملقترحات الداعية إىل إنشاء سـجل               )‘٢‘)ب(١الفقرة  (

إلجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان النامية وُسُبل التوفيق بني هذه اإلجراءات والدعم املقدَّم هلا، 
 تستوجب االستكشاف، وتبلورت بعض الُنُهج يف       وال تزال توجد عدة مسائل    . عن طريق هذا السجل، إن أمكن     

هذا اجملال، مثل النطاق واحلجم املستصوبني إلجراءات التخفيف املالئمة وطنياً، ومعايري تسجيلها ودعمها، وحتديد 
التكاليف اإلضافية الواجب متويلها، وحتديد املسؤوليات والعمليات والطرائق فيما يتعلق بقياس الـدعم املقـدم               

وميكن توقُّع استمرار اهتمام األطراف يف . ت التخفيف املالئمة وطنياً ونتائجها واإلبالغ عنه والتحقق منه      إلجراءا
  .مواصلة املفاوضات بشأن هذا املوضوع الواسع

وجرى يف الدورتني الثالثة والرابعة نقاش حمتدم بشأن مفهوم تصنيف البلدان تصنيفاً جديداً وديناميـاً،                 - ٢٧
ار جمموعة معايري من بينها نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل، كأساس لتحديد املسؤوليات عن يأخذ يف االعتب  

وأثار هذا النقاش، الـذي مشَـل   . اختاذ إجراءات التخفيف وعن توفري الدعم املايل والتكنولوجي هلذه اإلجراءات      
ل بايل، مقاومة قوية لفكرة إعـادة       وتطرَّق أيضاً إىل عناصر أخرى من خطة عم       ‘ ٢‘)ب(١و‘ ١‘)ب(١الفقرتني  

وقد يرى البعض أن سبيالً أجدى إلحراز التقدم صوب حتقيق حصيلة متفق عليها             . تصنيف األطراف يف االتفاقية   
يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف يتمثل يف اعتبار متايز إجراءات التخفيف نتيجة طبيعية ملا تراه البلـدان                  

 من خـالل القيـادة والتعـاون        - ئماً هلا يف الظروف الوطنية اخلاصة بكل منها، والتشجيع          املتقدمة والنامية مال  
  . على بلوغ أعلى درجات الطموح املمكنة هلذه اإلجراءات بطريقة تعتربها األطراف منصفةً- واحلوافز والتفاوض 

أن إجراءات  ‘ ٣‘)ب(١قرة  وأكدت حلقة العمل املعقودة يف الدورة الثالثة بشأن اإلجراءات يف إطار الف             - ٢٨
التخفيف املالئمة وطنياً يف هذا اجملال ميكن أن تكون أداة هامة بيد البلدان النامية اليت لديها موارد حرجية كبرية                   

واملسائل الرئيسية غري احملسومة بشأن هذه اإلجراءات تتعلق يف حقيقة األمر بتوفري الدعم . للتخفيف من تغري املناخ
  ). أدناه٣٧ر الفقرة انظ(املايل هلا 
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ُنُهج قطاعية تعاونية وإجراءات    ("‘ ٤‘)ب(١أما حلقة العمل املعقودة أيضاً يف الدورة الثالثة بشأن البند             - ٢٩
فرمبا كانت أكثر جناحاً يف توضيح الُسُبل اليت ال ينبغي اتباعها منها يف حتديد ُسُبل املضي ") خاصة لقطاعات حمدَّدة

، ")ُنُهج خمتلفة، مبا يف ذلك فرص استخدام األسـواق        ("‘ ٥‘)ب(١ة مركزة على الفقرة     ومل حتدث مناقش  . قدماً
ميكن االعتماد عليها مثالً للنظر يف فرص تنفيذ ودعم ُنُهج قائمة على السوق شاملة لالقتصاد بكامله أو مقصورة                 

ونظراً لوجود بعض . ان الناميةعلى قطاعات حمددة منه كنوع من أنواع إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً يف البلد
  .التداخل يف مضمون هذين العنصرين، فقد يكون من املفيد النظر فيهما معاً عند استكشاف ُسُبل املُضي قُدماً

سوى اهتمام هزيل حىت    ") النتائج االقتصادية واالجتماعية لتدابري االستجابة    ("‘ ٦‘)ب(١ومل تنل الفقرة      - ٣٠
ن األطراف بشأن هذا املوضوع، على الرغم من وضعه يف إطار جديد ال ُتسند فيه               ومل ترد عروض كثرية م    . اآلن

وُيفترض يف حلقة العمل املقرر عقـدها يف الـدورة   . تدابري االستجابة وال نتائجها جملموعات معينة من األطراف     
 وأن ُترشد إىل ُسُبل     اخلامسة للفريق العامل املخصص أن تسلِّط الضوء على القضايا الناشئة يف إطار هذا العنصر             

  .تناوله يف احلصيلة املتفق عليها

العمـل  "ب وبعد أن قدَّم الرئيس هذه االنطباعات عن التقدم احملرز حـىت اآلن يف املناقـشات املتعلقـة                    - ٣١
االت ، فإنه سيؤجِّل النظر يف املقترحات املتعلقة مبج       "الدويل املعزَّز من أجل التخفيف من آثار تغيُّر املناخ        /الوطين

التركيز الرئيسية للمفاوضات اخلاصة هبذا املوضوع يف الدورة اخلامسة إىل ما بعد انتهاء حلقة العمـل املتعلقـة                  
  .٢٠٠٩أبريل / نيسان١من خطة عمل بايل املقرر عقدها يف ‘ ٢‘)ب(١و‘ ١‘)ب(١بالفقرتني 

ت بشأن حجم جهود التخفيف وقد ُيالحظ مع ذلك أن ما هو مقترح يف هذه الوثيقة هو إجراء املفاوضا  - ٣٢
، يف سياق حتديد هدف عاملي      "الرؤية املشتركة "العاملية وبشأن مسامهات خمتلف جمموعات األطراف حتت عنوان         

  .طويل األمد خلفض االنبعاثات والنظر يف ُسُبل بلوغه

   التمويل والتكنولوجيا- دال 

البلدان النامية من إجراءات للتكيف والتخفيف ضروري       إن االلتزام برفع مستوى الدعم املايل املقدم ملا تتخذه            - ٣٣
وتتفق األطراف على احلاجة إىل إحداث تغيري جوهري يف هذا          . من أجل التوصل إىل حصيلة متفق عليها فعالة ومنصفة        

 علـى   وهي تتفق أيضاً  . اجملال، وهي تنظر يف مسامهة كل من التمويل العام والتدفقات املالية املتأتية من آليات السوق              
احلاجة إىل تعزيز الترتيبات املتوخاة يف االتفاقية ملساعدة البلدان النامية األطراف على حتديد خياراهتـا التكنولوجيـة                 

  . ولتيسري الدعم املايل لتنفيذ هذه اخليارات يف سياق خطط التكيف الوطنية وإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً

اء بشأن التعاون والدعم املايل والتكنولوجي للمبادئ العامة لتوجيه        وتصدت األطراف يف إطار تبادل اآلر       - ٣٤
وحفز تبادل اآلراء هذا األطراف . ويوجد اتفاق واسع على العديد من هذه املبادئ. احلوكمة والعمل يف هذا اجملال

تمويـل  على طرح طائفة متنوعة من األفكار واملقترحات بشأن سبل إجياد مصادر جديدة وإضافية هامة مـن ال                
وأويل . وتوفريها، مبا يف ذلك تيسري فرص احلصول عليها، ووضع ترتيبات مؤسسية فعالة للتمويل والتكنولوجيـا              

االهتمام أيضاً إلمكانات التعاون التكنولوجي، مبا يف ذلك التعاون يف جمال البحث والتطوير وسبل التعامل مـع                 
  . مسألة حقوق امللكية الفكرية
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حتـصيل  : اد موارد مالية جديدة وهامة، صاغت األطراف مقترحات متنوعـة أمههـا           وفيما يتعلق بإجي    - ٣٥
. اشتراكات مقررة من األموال العامة، وتوليد أموال من آليات السوق، وفرض رسوم على املعـامالت الدوليـة               

اإلجراءات ويتعني تقييم هذه املقترحات على أساس جمموعة من املعايري ال تقتصر على معايري احلجم واإلنصاف و               
وختتلف اآلراء بشأن تقييم القابلية النسبية للتنبـؤ        . اإلضافية، بل تشمل أيضاً معياري القابلية للتنبؤ واالستدامة       

ومن غري الواضح أيضاً    . بالتمويل القائم على عمليات رصد اعتمادات وطنية والتمويل املستمد من آليات السوق           
ويتعني على األطراف أن . سوق يبقى خارج إطار عمليات امليزنة الوطنيةما إذا كان التمويل املستمد من آليات ال

  . تواصل النظر يف هذه املسائل وأن تشرك يف ذلك سلطاهتا املالية الوطنية

  وفيما يتعلق بتوفري هذا التمويل، فإن رفع مستوى العمل والدعم سيشجع يف الغالب النـُهج الربناجميـة                   - ٣٦
وال ينبغي أن يكون هذا التركيز على حساب الُنهج         .  النامية توخياً للفعالية من حيث التكلفة      أو القطاعية داخل البلدان   

وتيسري احلصول على الدعم املتاح مسألة حامسـة        . القائمة على مشاريع إذا كانت هذه الُنهج أنسب للظروف الوطنية         
 سواء أكان يف شكل -  املختلفة أو لألغراض املختلفة  أما طبيعة التمويل املراد تقدميه يف الظروف      . األمهية للبلدان النامية  

  . فهي أيضاً مسألة هامة تقتضي املزيد من النظر- منح أو يف شكل مزيج من املنح والقروض امليسرة الشروط 

وطرحت األطراف جمموعة من اخليارات لتقدمي الدعم املايل لإلجراءات والربامج املتعلقة بالغابات يف إطار   - ٣٧
ُنهج سياساتية وحوافز إجيابية بشأن املسائل املتعلقة خبفـض االنبعاثـات           (من خطة عمل بايل     ‘ ٣‘)ب(١الفقرة  

ووجه االختالف الرئيسي بني هذه اخليارات هو مـدى         ). النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية       
  .ثننياعتمادها على األموال العامة أو على حوافز السوق أو على مزيج من اال

 حول اخليار بني تعزيز اآلليات القائمة       -  كما كان متوقعاً     - وفيما خيص اآلليات املؤسسية، دار النقاش         - ٣٨
ومن املسائل املطروحة على بساط     . وإنشاء آليات جديدة، مبا يف ذلك صناديق متخصصة جديدة ألغراض حمددة          

وفيما خيص . ثل احلوكمة والتشغيل واملشورة التقنيةالبحث أيضاً مسألة حتديد ترتيب هرمي للوظائف املؤسسية، م
مسألة احلوكمة، من املهم مراعاة ما رأته أطراف كثرية من أن ترتيبات احلوكمة ال ينبغي أن تكفـل الكفـاءة                    
املؤسسية واألمانة املالية فحسب، بل ينبغي أن تكفل أيضاً حتكّم مجيع األطراف حتكّماً متعاوناً ومسؤوالً باآلليات 

  . العمليات املنشأة مبوجب االتفاقيةو

وأحد ُنهج التصميم اليت تستحق النظر، باإلضافة إىل ما تقدم، هنج تكميل التعزيز واالبتكار املؤسسي يف إطار                   - ٣٩
  .االتفاقية بشبكة خارجية من املؤسسات ميكن حفزها واالعتراف هبا عن طريق ربطها باهليئات املتوخاة يف املعاهدة

من خطة عمل بايل، قد يود الفريق ) ه(١و) د(١وء تقدم املناقشات بني األطراف بشأن الفقرتني وعلى ض  - ٤٠
  :العامل املخصص تركيز املفاوضات يف هذا اجملال يف دورته اخلامسة على ما يلي

  سبل إجياد موارد مالية جديدة وإضافية هامة، وتيسري سبل تقدميها واحلصول عليها؛  )أ(  
من خطة عمل بايل    ‘ ٣‘)ب(١ املايل لإلجراءات والربامج املنصوص عليها يف الفقرة         تقدمي الدعم   )ب(  

ُنهج سياساتية وحوافز إجيابية بشأن املسائل املتعلقة خبفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتـدهورها يف                (
  ؛)البلدان النامية
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  يف إطار االتفاقية؛احلوكمة ووضع الترتيبات املؤسسية للتمويل والتكنولوجيا   )ج(  
التعاون يف جمال البحث والتطوير بشأن التكنولوجيات اجلديدة ومسألة حقوق امللكية الفكريـة               )د(  

  . للتكنولوجيات القائمة

  العملية والشكلية املسائل -  هاء

  العالقة بالعمليات األخرى ذات الصلة

 من خطـة    ١١ع يف اعتباره أحكام الفقرة      قد يود الفريق العامل املخصص، يف إطار تنفيذ عمله، أن يض            - ٤١
  :)٩(عمل بايل بشأن العالقة بني عمله والعمليات األخرى اجلارية يف إطار االتفاقية وبروتوكول كيوتو

تشمل العمليات ذات الصلة باالتفاقية برنامج عمل نريويب، وعمل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية               )أ(  
جية خلفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهور الغابات يف البلدان النامية،            والتكنولوجية بشأن اجلوانب املنه   

، )الذي أتاح تقريراً يتزامن مع الدورة اخلامسة للفريق العامـل املخـصص           (وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا      
  .)١٠(ات واآللية املالية لالتفاقيةوعمليات االستعراض اليت تقوم هبا اهليئة الفرعية للتنفيذ إلطار بناء القدر

يشمل العمل ذو الصلة املضطلع به يف إطار بروتوكول كيوتو العمل املتعلـق مبقـدار خفـض                   )ب(  
االنبعاثات الذي جيب أن حتققه األطراف املدرجة يف املرفق األول امللَزمة بالربوتوكول وكذلك املسامهات الفردية               

لألطراف املدرجة يف املرفق األول لبلوغ أهدافها يف خفض االنبعاثات، مبـا يف             يف هذا املقدار؛ والوسائل املتاحة      
ذلك االجتار باالنبعاثات، واآلليات القائمة على مشاريع، واستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة؛ 

  .)١٢(؛ وعدد من املسائل التقنية واملنهجية)١١("النتائج احملتملة"ومسألة 

احلاالت وغريها، قد تستصوب األطراف املشاركة يف خمتلف جماالت العمل أن تشجع بعـضها              ويف هذه     - ٤٢
  .بعضاً على توخي التماسك وتاليف ازدواج اجلهود، مع احترام أصوهلا املختلفة

                                                      

ن تسترشد العملية   يوافق على أ  ] إن مؤمتر األطراف  : "[ من خطة عمل بايل على ما يلي       ١١تنص الفقرة    )٩(
بأمور منها أفضل املعلومات العلمية املتاحة، واخلربات يف تنفيذ االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا، والعمليات األخرى                
  ".والنواتج املنبثقة عن العمليات احلكومية الدولية ذات الصلة، ووجهات نظر قطاع األعمال وأوساط البحث واجملتمع املدين

  . مراعاة التجديد اخلامس ملوارد مرفق البيئة العامليةميكن أيضاً )١٠(
من جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة للفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات            ) ج(٥البند   )١١(

النظر يف املعلومات املتعلقـة باآلثـار البيئيـة         "اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو،          
صادية واالجتماعية، مبا يف ذلك اآلثار غري املباشرة، اليت ميكن أن تترتب علـى األدوات والـسياسات والتـدابري       واالقت

  ".واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول
  .٢٩انظر اجلزء الثاين من هذه الوثيقة، الفقرة  )١٢(
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 من خطة عمل بايل، ١١وفيما يتعلق بالعمليات احلكومية الدولية ذات الصلة، املشار إليها أيضاً يف الفقرة   - ٤٣
در باملالحظة أن عدداً من هذه العمليات بدأ العمل هبا أو يزمع العمل هبا هبدف معاجلة املسائل اجلاري النظـر                 جي

فيها يف إطار خطة عمل بايل واإلسهام بذلك يف إعداد احلصيلة املتفق عليها واملقرر أن يعتمدها مؤمتر األطراف يف 
ص النظر يف تشجيع األطراف اليت تنشئ مثل هذه العمليات          وقد يود الفريق العامل املخص    . دورته اخلامسة عشرة  

وتشارك فيها على عرض نواجتها اإلجيابية على الفريق العامل املخصص يف الوقت املناسب وبطريقة تساهم يف عمله 
  .املتعلق باحلصيلة املتفق عليها

  الشكل القانوين للحصيلة املتفق عليها

س، ال ختل هذه الوثيقة بشكل احلصيلة املتفق عليها، وال خيل هبا كـذلك              وفقاً للوالية املسندة إىل الرئي      - ٤٤
  .النص التفاوضي الذي يعده الرئيس لعرضه على الفريق العامل املخصص لكي ينظر فيه يف دورته السادسة

. وجيدر باملالحظة أن بعض األطراف قدمت عروضاً تتناول مسألة الشكل القانوين للحصيلة املتفق عليها               - ٤٥
جمموعة من مقررات مؤمتر األطراف؛ وإدراج احلصيلة املتفق     : وتشمل اخليارات احملددة املطروحة حىت اآلن ما يلي       

؛ ) منه٣ من املادة ٩تتجاوز على األرجح التعديالت الناشئة عن الفقرة (عليها يف تعديالت على بروتوكول كيوتو 
ول كيوتو ويضع التزامات مجيع األطراف يف إطار قانوين وبروتوكول جديد يف إطار االتفاقية يدمج أحكام بروتوك

 وخصائصه املنشودة، دون    - " اتفاق كوبنهاغن " مثل   - وأشارت بعض العروض بعبارات عامة إىل اتفاق        . موحد
وتشمل اآلراء األخرى اليت أبـدهتا األطـراف يف         . حتديد اإلطار القانوين الذي ميكن أن يتخذه مثل هذا االتفاق         

قانونية رأياً اشتركت فيه عدة أطراف مفاده أن النظر يف التعديالت على االتفاقية ال يقـع يف دائـرة                   املسائل ال 
اختصاص الفريق العامل املخصص؛ ومثة رأي آخر مفاده أن تعهدات خمتلف األطراف بالعمل ينبغـي أن تتخـذ                  

  .الطابع القانوين نفسه، وإن اختلف مضمون جهود التخفيف فيما بينها

تعني على الفريق العامل املخصص النظر يف اإلطار القانوين للحصيلة املتفق عليها يف مرحلة مناسبة من وسي  - ٤٦
 الذي اعُتمد يف دورته الثالثـة، مجيـع         ٢٠٠٩وقد دعا الفريق، يف استنتاجاته املتعلقة بربنامج عمله لعام          . عمله

توى احلصيلة املتفق عليها وشكلها، حبيـث  األطراف إىل أن تقدم يف أقرب وقت ممكن مقترحات إضافية بشأن حم    
يتسىن لألطراف استعراض وتقييم نطاق املفاوضات ومدى تقدمها يف الدورة السادسة للفريق العامل املخـصص               

وقد يود الفريق العامل املخصص النظر يف ما إذا كان عمله يف دورته             . )١٣(٢٠٠٩يونيه  /املزمع عقدها يف حزيران   
  . وثيقة جتمع العروض املقدمة من األطراف بشأن الشكل القانوين للحصيلة املتفق عليهاالسادسة ميكن أن تسهله

 -  -  -  -  - 

                                                      

)١٣( FCCC/AWGLCA/2008/12 ٣٣، الفقرة.  


