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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل       
  األجل مبوجب االتفاقية

  الدورة الرابعة عشرة
  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧-٧، وبون، ٢٠١١أبريل / نيسان٨-٥بانكوك، 

  ن جدول األعمال م١-٢-٣البند 
التزامات أو إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً الـيت تتخـذها          

  البلدان املتقدمة األطراف

حلقة العمل املتعلقة بافتراضات وشروط األهداف الكميـة للبلـدان              
املتقدمة األطراف الرامية إىل خفض االنبعاثات على نطاق االقتـصاد          

  ١٦-م أ/١قرر  من امل٣٨ككل، املعقودة عمالً بالفقرة 

   )١(*شاركنيتتقرير مقدم من رئيسي حلقة العمل امل    

  الوالية  -أوالً   
، تنظـيم   ١٦-م أ /١ من مقـرره     ٣٨طلب مؤمتر األطراف من األمانة، يف الفقرة          -١

حلقات عمل لتوضيح االفتراضات والشروط املتعلقة بأهداف خفض االنبعاثات على نطـاق           
ققها البلدان املتقدمة األطراف، مبا يف ذلك استخدام أرصدة         االقتصاد ككل، اليت ينبغي أن حت     

الكربون املتأتية من آليات السوق وأنشطة استخدام األراضي وتغيري اسـتخدام األراضـي             
  .واحلراجة، وتبيني اخليارات والُسُبل لزيادة مستوى طموحات هذه األهداف

__________ 

 الدورة الرابعة منقُدمت هذه الوثيقة بعد املوعد احملدد نظراً إىل قصر الفترة اليت تفصل اجلزأين األول والثاين                 *  
 .لعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقيةعشرة للفريق العامل املخصص املعين با

 . األطرافبطلب منمسؤوليتهما شاركان حللقة العمل، حتت أَعّد هذا املوجز الرئيسان املُ )١(
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  التنظيم  -ثانياً   
 أعاله، بالتزامن مـع     ١ الواردة يف الفقرة     واليةوفقاً لل ُعقدت حلقة العمل األوىل،       -٢

اجلزء األول من الدورة الرابعة عشرة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويـل              
، والدورة السادسة عـشرة للفريـق العامـل    )فريق العمل التعاوين (األجل مبوجب االتفاقية    

درجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكـول       املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف امل     
جنة األمم  ل ل التابع، وذلك يف مركز مؤمترات األمم املتحدة        )فريق االلتزامات اإلضافية  (كيوتو  

    / نيـسان  ٣تايلنـد، يف    بآلسيا واحمليط اهلادئ يف بـانكوك       املتحدة االقتصادية واالجتماعية    
  .عة مساء من الساعة العاشرة صباحاً إىل الساب٢٠١١أبريل 

) مجهورية ترتانيا املتحـدة   (ارك يف رئاسة حلقة العمل السيد ريتشارد مويونغي         َشوَت  -٣
، وبعد أن أدلت األمينة التنفيذية، السيدة كريـستينا فـيغريز         ). هولندا(والسيد ماس غويت    

 طرفـاً   ١٤ ويشمل هذا العدد   ؛ طرفاً ١٨ متهيدية، قدم عروضاً أو بيانات شفوية     مبالحظات  
، وأربعة أطراف غـري   عرضاًالحتاد األورويبقدم منهم ممثل ا يف املرفق األول لالتفاقية   مدرجاً

 والصني وحتـالف الـدول      ٧٧  ممثلو جمموعة ال  منهم    قدم مدرجة يف املرفق األول لالتفاقية،    
وقُدمت العروض يف أربع جلسات، أعقبت كـالً منـها جلـسة            .  عروضاً اجلزرية الصغرية 

 وقدمت منظمة مراقبة، هي الشبكة الدولية للعمل املنـاخي، مداخلـة،            .لألسئلة واألجوبة 
ويرد يف املرفق جدول أعمال حلقة العمل، إضافة إىل قائمة     . ووزعت عرضها على املشاركني   

وعقب حلقة العمل، ُنشرت مجيع العروض على املوقـع الـشبكي           . بأمساء مقدمي العروض  
  .)٢(لالتفاقية اإلطارية

خفـض   العمل جمموعة كبرية من املسائل املتعلقة بتحقيق أهـداف        وتناولت حلقة     -٤
، مبا يف ذلـك     )٣(االنبعاثات على نطاق االقتصاد ككل اليت أعلنتها البلدان املتقدمة األطراف         

 مـن آليـات    املتأتيـة االفتراضات والشروط املقترنة باألهداف وباستخدام أرصدة الكربون  
 استخدام األراضي واحلراجة، فضالً عـن بعـض         السوق وأنشطة استخدام األراضي وتغيري    

ونوقشت أيضاً يف حلقة العمـل      . اخليارات والسبل لزيادة مستوى الطموحات يف هذا اجملال       
وتناولت املناقشات املتعلقة هبذه العمليـة      . طريقة دفع عملية حتقيق األهداف قُدماً إىل األمام       

اجة إليها مستقبالً، وعالقة حلقـات      عدة مسائل، منها التركيز على حلقات العمل هذه واحل        
، واحلاجة احملتملة لتلقي مزيد من اآلراء مـن         )٤(العمل بالورقة التقنية املقرر أن تعدها األمانة      

األطراف وكيفية إدماج نتائج حلقات العمل يف عملية التفاوض يف إطـار أفرقـة العمـل                
  .املخصصة

__________ 

)٢( <http://unfccc.int/meetings/awg/items/5928.php>. 
 يف الوثيقـة    ترد أهداف البلدان املتقدمة األطراف املتعلقة خبفض االنبعاثات على نطاق االقتـصاد ككـل              )٣(

FCCC/SB/2011/INF.1. 
 .١٦-م أ/١ من املقرر ٣٩الفقرة  )٤(
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خطي عن حلقة   لقة العمل إعداد تقرير     شاركَْين حل توطلبت األطراف من الرئيَسْين امل      -٥
  .مسؤوليتهماالعمل، حتت 

  موجز املداوالت  -ثالثاً   
تناولت حلقة العمل، وفقاً للوالية املسندة إليها، ومن خالل العروض اليت قدمتـها               -٦

  :األطراف، وجلسات األسئلة واألجوبة، واملناقشات العامة، املسائل التالية
لبلدان املتقدمة األطراف املتعلقة خبفض االنبعاثات      طبيعة ومستوى أهداف ا     )أ(  

  على نطاق االقتصاد ككل؛
  االفتراضات والشروط املتعلقة بتحقيق هذه األهداف؛  )ب(  
 من آليات السوق وأنـشطة اسـتخدام         املتأتية استخدام أرصدة الكربون    )ج(  

  األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة؛
  .ادة مستوى الطموح يف خفض االنبعاثاتاخليارات والسبل لزي  )د(  

أتاحتـه   ونوه العديد من األطراف بالفائدة الكبرية اليت حققتها حلقة العمل، ومـا             -٧
وبينت حلقة  . لألطراف من فرصة متس احلاجة إليها لتبادل اآلراء حول املسائل املدرجة أعاله           

 اآلراء حـول مـسائل      العمل حتقق فهم مشترك فيما بني األطراف لبعض املسائل، وتنـوع          
. وكانت حلقة العمل مثمرة جداً بفضل التبادل الصريح لآلراء بشأن العروض املقدمة . أخرى

وأعربت األطراف عن تقديرها هلذه الفرصة، والحظ العديد من املتحدثني أن حلقة العمـل              
  .ساعدت على حتديد سبل التقدم قدماً يف عملية التفاوض

البلدان املتقدمة األطراف املتعلقة خبفض االنبعاثـات       طبيعة ومستوى أهداف      -ألف   
  على نطاق االقتصاد ككل

، اليت قدمت عروضاً يف حلقة العمل، أهدافها        )٥(بينت مجيع البلدان املتقدمة األطراف      -٨
وكانت األهداف املعلنة متسقة    . الكمية املتعلقة خبفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد ككل       

 على نطاق   خبفض االنبعاثات  ألطراف املدرجة يف املرفق األول، املتعلقة     مع األهداف الكمية ل   
االقتصاد ككل، على النحو الذي أبلغته هذه البلدان األطراف ومجعته األمانـة يف الوثيقـة               

FCCC/SB/2011/INF.1 . ُتصاغ األهداف يف شكل نطاقات أو خيـارات، علـى           وعادة ما    

__________ 

البلـدان الناميـة    "ومـصطلح   " البلدان املتقدمة األطراف  "متشياً مع والية حلقة العمل، اسُتخدم مصطلح         )٥(
تقتصر األطراف يف عروضها ومداخالهتا على هـذين املـصطلحني، وإمنـا       ومل. يف هذا التقرير  " األطراف

 ."األطراف غري املدرجة يف املرفق األول"و" األطراف املدرجة يف املرفق األول" إىل أشارت أيضاً
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     مة يف النطاق غري مشروط أو يعتمـد علـى افتراضـات            أن يكون تنفيذ اخليار أو حتقيق قي      
  .وشروط معّينة

وأشارت بعض البلدان املتقدمة األطراف إىل أهنا جنحت يف فـصل انبعاثاهتـا مـن         -٩
ففي بعض احلاالت، ارتفعت انبعاثات غازات الدفيئـة        . غازات الدفيئة عن النمو االقتصادي    

ت، بينما ارتفع الناتج احمللي اإلمجايل ارتفاعاً كبرياً يف         ارتفاعاً طفيفاً أو ظلت ثابتة أو اخنفض      
 على إمكانية الربط بني النمو االقتـصادي وخفـض          ُشدِّدويف هذا السياق،    . الفترة نفسها 

ومع ذلك، الحظت بعض البلدان الناميـة األطـراف أن ذلـك            . انبعاثات غازات الدفيئة  
  .قتصاديةحيدث إال بعد حتقق مستوى معني من التنمية اال ال

وأوضحت غالبية البلدان النامية األطراف سياساهتا وإجراءاهتا الرامية إىل ختفيض انبعاثات             -١٠
وقد أكدت العديد من العروض املقدمة أمهية تنفيذ جمموعة واسـعة           . غازات الدفيئة أو احلد منها    

  .ت حمليةتشريعاقطاعات االقتصادية، استناداً إىل من السياسات والتدابري يف مجيع ال
وأشارت عدة أطراف إىل أهنا تعكف على وضع اسـتراتيجيات تنميـة خفيـضة                -١١

، على أن ُتستخدم هذه االستراتيجيات إلدامة وتوطيـد         ٢٠٢٠ بعد عام  االنبعاثات لفترة ما  
يتحقق من ختفيضات يف االنبعاثات بغية حتقيق اهلدف الطويل األجل املتمثـل يف اإلبقـاء      ما

. قبل الثورة الصناعية   درجة احلرارة دون درجتني مئويتني فوق مستويات ما       على االرتفاع يف    
 األجل الطويل، أو أعربت عـن       يف الكربون   يف جمال تقليص  وبينت بعض األطراف مساراهتا     

وشدد أحد األطـراف    . نيتها، يف سياق اتفاق عاملي طموح، أن تصبح عدمية األثر الكربوين          
  . األجل الطويليف حتقيق هدف خفض االنبعاثات على وجود مسارات متعددة تؤدي إىل

وطرح أحد األطراف مفهوماً للوصول العادل إىل املوارد اجلوية باعتباره ُبعداً عاملياً              -١٢
  .للتنمية املستدامة، وذلك استناداً إىل التشارك العادل يف الرصيد التراكمي للكربون اجلوي

سونامي الـيت   ثري اهلائل للزالزل وأمواج ت    التأوقدمت اليابان مداخلة أوضحت فيها        -١٣
وأعربت اليابان عن أملها    . حلت مؤخراً باليابان على احلياة االجتماعية واالقتصادية يف البلد        

وأكدت اليابان أن هذه الكارثة بينت ضرورة       . يف أن تدرك األطراف هذا الوضع وأن تقدره       
 ومنها تغري املناخ، وأشارت مع ذلك إىل        إعادة تقييم العديد من املسائل املتعلقة بالسياسات،      

وأشارت اليابـان إىل أن   . استمرار التزامها هبدف وضع نظام جديد وشامل بشأن تغري املناخ         
  .تبدأ إال مؤخراً، وأن من املبكر جداً توقع نتائجها احملتملة عملية إعادة التقييم هذه مل

  دافاالفتراضات والشروط املتعلقة بتحقيق هذه األه  -باء   
تناولت العروض اليت قدمتها البلدان املتقدمة األطراف االفتراضات والشروط املتعلقة            -١٤

وتشمل هـذه   . بتحقيق أهدافها الكمية املتصلة خبفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد ككل         
التزام البلـدان املتقدمـة     والتوصل إىل اتفاق عاملي وشامل؛      : االفتراضات والشروط ما يلي   
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بذل جهود من أجل خفض االنبعاثات والتخفيف من آثارها ومـسامهة البلـدان             األخرى ب 
النامية يف هذه اجلهود، وفقاً ملسؤوليات كل منها وقدراهتا؛ ومواصلة االستفادة من آليـات              
السوق ومن أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة؛ والقـدرة علـى             

  .قبل األزمة ستوى ماالعودة بالنمو االقتصادي إىل م
ورغم وجود بعض التشابه بني هذه الشروط، اتضح أيضاً أن الكـثري مـن الـشروط                  -١٥

واالفتراضات اليت تؤثر يف إمكانيات التخفيف من آثار االنبعاثات واحلد منها تعتمد على ظروف              
إىل وأُشري يف عدة مداخالت إىل احلاجـة        . كل بلد، وختتلف من بلد طرف إىل بلد طرف آخر         

  .ضمان الشفافيةبشأن الشروط واالفتراضات كوسيلة لمواصلة احلوار فيما بني األطراف 
ورأت جمموعة من البلدان النامية األطراف أن عدداً من املسائل املتعلقة باالفتراضات              -١٦

 وتتضمن هذه املـسائل   . والشروط حباجة إىل التوضيح من جانب البلدان املتقدمة األطراف        
يل التعهدات إىل أهداف كمية لتحديد وخفض االنبعاثـات؛ طرائـق قيـاس             حتو: يلي ما

االنبعاثات وإزالتها؛ النظر يف القواعد اليت تنظم أنشطة استخدام األراضي وتغيري اسـتخدام             
احلاجة ( واستخدامها؛ النظر يف عنصر التكميل        عمليات التعويض  األراضي واحلراجة؛ طبيعة  

. ؛ العالقة بني التنوع والقابلية للمقارنـة      )عمليات التعويض بل  إىل توضيح اجلهود احمللية مقا    
هتم الالحقـة،   وأشار عدد من ممثلي البلدان املتقدمة األطراف إىل هذه املسائل يف مـداخال            

  .ات يف هذا الصددوقدموا بعض التوضيح
وأعربت البلدان النامية األطراف عن قلقها إزاء وجود افتراضات وشروط متنوعـة              -١٧
ط بأهداف البلدان املتقدمة األطراف، ورأت أن هذه املشروطية قد تـؤخر أو ُتـضعف               ترتب

ورداً على ذلك، قدمت عدة بلدان    . إجراءات التخفيف اليت تتخذها البلدان املتقدمة األطراف      
متقدمة مربرات منطقية لشروطها، ال سيما فيما يتعلق باحلاجـة إىل بـذل مجيـع               أطراف  

وشدد العديد من   . للتخفيف، وبّينت أن بعض األهداف غري مشروطة      األطراف جهوداً عاملية    
  .املتحدثني على احلاجة إىل ضمان الشفافية فيما يتعلق بالشروط واالفتراضات

وكُرس جزء كبري من جلسات األسئلة واألجوبة ملناقشة املسائل املتعلقة بالقابليـة              -١٨
مـسائل مماثلـة مبوجـب    وبني هذه املسائل    للمقارنة، واالمتثال، وقواعد احملاسبة، والعالقة      

  .بروتوكول كيوتو

  القابلية للمقارنة  -١  
ورأت هذه األطـراف    . أكدت معظم البلدان النامية األطراف أمهية القابلية للمقارنة         -١٩

أن هنج وقواعد بروتوكول كيوتو مها املرجع يف عملية املقارنة، وأن هناك حاجة إىل قواعـد                
وقد أطلقت هذه اآلراء نقاشاً حول قواعـد املقارنـة          .  دولياً لضمان القابلية للمقارنة    ُتحدد

ومؤشرات املقارنة؛ ورأت بعض البلدان املتقدمة األطراف عدم إمكانية وجـود معيـار أو              
. مقياس واحد للمقارنة نظراً إىل التفاوت الشديد يف الظروف احمللية لفرادى البلدان األطراف            
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عض املداخالت إىل وجود اختالف بني قابلية اجلهود للمقارنة وقابلية األهـداف            وأُشري يف ب  
  .للمقارنة

  االمتثال  -٢  
فقـد  . تباينت اآلراء بشأن موضوع االمتثال، مثلما تباينت بشأن القابلية للمقارنة           -٢٠

رأى البعض ضرورة وجود آلية لالمتثال تستند إىل قواعد بروتوكول كيوتو كمرجعيـة أو              
ة انطالق، يف حني رأى البعض اآلخر أن االمتثال ينبغي أن ُيفهم يف سياق التشريعات               كنقط
  . احمللية

  قواعد احملاسبة  -٣  
سيما أثنـاء جلـسات األسـئلة        خضعت قواعد احملاسبة ملناقشات مستفيضة، ال       -٢١

تغطي وأشار العديد من املتحدثني إىل أمهية هذه القواعد، واحلاجة إىل ضمان أن             . واألجوبة
 يف مجيع القطاعات، وعالقة قواعد      البواليعهذه القواعد على حنو شامل مجيع املصادر ومجيع         

وأشارت بعض البلدان النامية األطراف إىل أمهية حتديـد         . احملاسبة بالشفافية وبفهم األهداف   
وأكدت بعض البلدان املتقدمـة األطـراف أن        . وتطبيق قواعد احملاسبة على الصعيد الدويل     

ورأى بلد طرف ضرورة    . عد احملاسبة تؤثر يف مستوى األهداف املتعلقة خبفض االنبعاثات        قوا
التركيز على الشفافية والدقة يف اإلبالغ، ألن وجود إطار قوي للقياس واإلبالغ والتحقق، مبا         
يف ذلك وجود عملية للتقييم الدويل لالنبعاثات وعمليات اإلزالة، يكفـل إمكانيـة قيـاس               

  .وعمليات اإلزالةاالنبعاثات 

  العالقة بربوتوكول كيوتو  -٤  
أشارت بعض البلدان املتقدمة األطرف يف بروتوكول كيوتو إىل أهنا بصدد حتقيـق               -٢٢

أهدافها الكمية املتعلقة خبفض االنبعاثات أو حتديدها على نطاق االقتصاد ككل، احملددة لفترة      
  . االلتزام األوىل مبوجب بروتوكول كيوتو

رت البلدان النامية األطراف إىل أمهية حمافظة األطراف املدرجة يف املرفق األول            وأشا  -٢٣
ونّوهت العديـد مـن     . ٢٠١٢مبوجب بروتوكول كيوتو على التزاماهتا لفترة ما بعد عام          

. األطراف بقيمة قواعد احملاسبة واالمتثال الدقيقة اليت ُوضعت مبوجب بروتوكـول كيوتـو            
راً بيانات سابقة، إىل أنه ال يعتزم االنـضمام إىل بروتوكـول            وأشار بلد متقدم طرف، مكر    

  .كيوتو أو االلتزام بالقواعد املستندة إىل هنج بروتوكول كيوتو
وأشار بلد نام طرف إىل أن حلقة العمل كان ينبغـي أن ُتعقـد يف إطـار فريـق                   -٢٤

  . االلتزامات اإلضافية
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ت السوق وأنشطة استخدام األراضي      من آليا   املتأتية استخدام أرصدة الكربون    -جيم   
  وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

 من آليـات     املتأتية تناول عدد قليل من العروض إمكانية استخدام أرصدة الكربون          -٢٥
السوق وأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، مبا يف ذلك عواقبـها             

  .املتعلقة خبفض االنبعاثاتعلى أهداف البلدان املتقدمة األطراف 
وبينما قدمت معظم البلدان املتقدمة األطراف، يف عروضها، معلومـات عـن دور               -٢٦

آليات السوق وأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، عرض عـدد            
 قليل من هذه البلدان معلومات كمية عن االستخدام املتوقع آلليات السوق وأنشطة استخدام            

ومع ذلـك، قـدمت     . األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف إطار تعهداهتا احلالية        
احلـصة  /آلليـات الـسوق   ) املتوقع(معظم البلدان املتقدمة بيانات كمية بشأن االستخدام        

  .من آليات السوق، وذلك لدى سؤاهلا عن ذلك يف جلسة األسئلة واألجوبة) املتوقعة(
ة إىل قواعد احملاسبة فيما يتعلق بأنشطة اسـتخدام األراضـي   ووردت إشارات كثري   -٢٧

وتغيري استخدام األراضي واحلراجة وآليات السوق، وكيف ترتبط هذه القواعـد مبـستوى             
ولوحظ أيضاً إقرار عام بأن هذه القواعد احملاسبية ستؤثر على مستوى           . األهداف وشفافيتها 

ملتقدمة األطراف ضرورة حتديد القواعد قبل      ويف ذلك السياق، رأت معظم البلدان ا      . الطموح
االنتهاء من حتديد أهداف خفض االنبعاثات، وهو ما ميكن أن يساعد أيضاً على النـهوض               

ومن ناحية أخرى، رأت معظـم      . مبستوى طموحها دون التأثري على السالمة البيئية للعملية       
حدد من خالل هنج علمـي      البلدان النامية األطراف أن أهداف خفض االنبعاثات ينبغي أن تُ         
  .تنازيل، دون اشتراط االنتهاء من حتديد القواعد كشرط مسبق

وأكدت البلدان املتقدمة األطراف أمهية آليات السوق، اليت ُينظر إليهـا باعتبارهـا               -٢٨
وأشار بلد طرف   .  تساعد على رفع مستوى الطموح      من حيث التكلفة ميكن أن     تدابري فعالة 

ومع ذلك، أعربت بعض األطراف عن . االنبعاثات هو سياسته الرئيسيةبر إىل أن منوذج االجتا  
 خفـض بواعث قلق بشأن استخدام آليات السوق، اليت قد تؤدي إىل ازدواجيـة حـساب      
وقـد  . االنبعاثات، وتؤدي بالتايل إىل اخنفاض مستوى طموح البلدان املتقدمـة األطـراف           

  .امية األطراف إىل أمهية منع ازدواجية احلسابأشارت البلدان املتقدمة األطراف والبلدان الن

  اخليارات والسبل لزيادة مستوى الطموح يف خفض االنبعاثات  -دال   
تناولت حلقة العمل أيضاً، إىل حد ما، اخليارات والسبل لزيادة مستوى الطموح يف               -٢٩

سعي إىل خفض   أهداف البلدان املتقدمة األطراف املتعلقة خبفض االنبعاثات، وذلك يف إطار ال          
إمجايل انبعاثات ثاين أوكسيد الكربون البشرية املنشأ وغريها من غازات الدفيئة غري اخلاضعة             
ملراقبة بروتوكول مونتريال، واإلبقاء على االرتفاع يف متوسط درجة احلـرارة العامليـة دون         
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بصفة وضوع   هذا امل  ز على ُركِّوقد  . درجتني مئويتني فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية       
 يف عروض البلدان النامية األطراف، حيث أشار بعضها إىل تقرير التقييم الرابع للهيئة              خاصة

الصادر حديثاً عن برنامج األمم     " تقرير الفجوات "احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، وإىل       
  . املتحدة للبيئة، وإىل بعض الدراسات األخرى

 فجوة بني مستوى خفض االنبعاثات يف األهـداف         وأقرت معظم األطراف بوجود     -٣٠
احلالية وبني املستوى املطلوب وفقاً للدراسات العلمية ووفقاً ملا ورد يف تقرير التقييم الرابـع               
للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، وذلك يف إطار السعي إىل حتقيق هدف اإلبقاء على 

ة دون درجتني مئويتني فوق مستويات مـا قبـل الثـورة            االرتفاع يف درجة احلرارة العاملي    
ويف هذا الصدد، ففي الوقت الذي أكدت فيه أطراف عديدة أمهية بذل جهـود              . الصناعية

متسقة من جانب مجيع األطراف، أعربت هذه األطراف عن أملـها يف أن تتـوىل البلـدان                
أنه حىت لو كانت التعهدات     وأشار أحد األطراف إىل     . املتقدمة األطراف قيادة هذه املساعي    

  .غري كافية، فإهنا متثل خطوة يف االجتاه الصحيح
ـ              -٣١ ، وأن  ةوساد شعور بأن حلقة العمل هذه ركّزت بشكل أكرب على األهداف املبلّغ

وأعربـت معظـم    . اخليارات والسبل لزيادة مستوى الطموح مل جير تناوهلا على حنو كاف          
وأيدت . إىل مزيد من املناقشات املعمقة بشأن هذه املسألة       البلدان النامية األطراف عن احلاجة      

وطُرحت أيضاً بعض االقتراحات احملددة إلنعـام       . هذا الرأي بعض البلدان املتقدمة األطراف     
  :النظر يف خيارات وسبل زيادة مستوى الطموح، منها ما يلي

ة باعتباره  تناول املسألة على أساس مفهوم الوصول العادل إىل املوارد اجلوي           )أ(  
   للتنمية املستدامة؛بعداً عاملياً
خيارات وسبل زيادة مستوى طموح البلـدان       يتناول  إطالق برنامج عمل      )ب(  

  املتقدمة األطراف؛
رمسي للقواعد املنظمة آلليات السوق وأنشطة استخدام األراضي وضع إطار   )ج(  

  وتغيري استخدام األراضي واحلراجة؛
قطاعات والغازات، بطرق منـها إدراج انبعاثـات        توسيع نطاق تغطية ال     )د(  

  الوقود املستخدم يف النقل يف نطاق جهود التخفيف من االنبعاثات؛
  الوصول الكامل إىل األسواق الواسعة والفعالة؛  ) ه(  
  .حتسني عمليات تنفيذ السياسات والتدابري على الصعيد احمللي  )و(  



FCCC/AWGLCA/2011/7 

9 GE.11-61129 

  سبل دفع عملية حلقة العمل قدماً  -هاء   
مت أيضاً بعض األطراف مقترحات حمـددة       دِّإضافة إىل املقترحات املقدمة أعاله، قُ       -٣٢

  :بشأن سبل دفع عملية حلقة العمل قدماً، على النحو التايل
رغم أن حلقة العمل هذه أوضحت املسائل املدرجة يف الواليـة املـسندة               )أ(  

  ت عمل قادمة؛إليها، أكدت معظم األطراف احلاجة إىل مواصلة احلوار يف حلقا
  قد ُتدعى األطراف إىل تقدمي آرائها بشأن إطار حلقات العمل القادمة؛  )ب(  
ـ  للرئيَسْين امل  اخلطيينبغي لنتائج حلقة العمل، الواردة يف التقرير          )ج(   شاركَْين ت

 يف عمليات التفاوض يف إطار األفرقة العاملة املخصـصة؛ ويف هـذا             تُصبَّحللقة العمل، أن    
شاركَْين على إبالغ نتائج حلقة العمل لألفرقة العاملة        تاألطراف الرئيَسْين امل  الصدد، شجعت   

  ؛ باملوضوعاملخصصة ذات الصلة
ينبغي دعوة البلدان املتقدمة األطراف، اليت مل يعرض ممثلوهـا معلومـات              )د(  

بشأن أهدافها املتعلقة خبفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد ككل، إىل تقدمي معلومـات يف              
أو تقدمي املعلومات إىل األمانـة، إلتاحتـها        / و  باملوضوع حلقات العمل القادمة ذات الصلة    

  .للجمهور من خالل املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية
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  املرفق

  جدول أعمال حلقة العمل    
  ٠٠/١٣ إىل الساعة ٠٠/١٠من الساعة 

  االفتتاح    
  األمينة التنفيذيةمقدمة منمالحظات متهيدية  •

 شاركانت حلقة العمل يعرضه الرئيسان املتنظيم •

  اجللسة األوىل    
 االحتاد األورويب •

  والصني٧٧ل جمموعة ا •

 النرويج •

 الواليات املتحدة األمريكية •

 فرنسا •

 أسئلة وأجوبة •

  اجللسة الثانية    
 سويسرا •

 حتالف الدول اجلزرية الصغرية •

 نيوزيلندا •

 ملانياأ •

 أسئلة وأجوبة •

 استراحة    

  ٠٠/١٩ الساعة  إىل٠٠/١٥من الساعة 

  الثالثةاجللسة     
 االحتاد الروسي •
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 اهلند •

 السويد •

 اليابان •

 بولندا •

 سترالياأ •

 أسئلة وأجوبة •

  اجللسة الرابعة    
 دولة بوليفيا املتعددة القوميات •

 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية •

 آيسلندا •

 أسئلة وأجوبة •

 اخيالشبكة الدولية للعمل املن: منظمة مراقبة •

 مناقشة    

 األهداف واالفتراضات والشروط •

 اخلطوات املقبلة •

  شاركَْينتلرئيَسْين امل مقدمة من اختاميةمالحظات     

        


