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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

   التعاوينالفريق العامل املخصص املعين بالعمل
  الطويل األجل مبوجب االتفاقية

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

  ن جدول األعمال م٢-٢-٣البند 
  إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان النامية األطراف

املبلغ عنها من    إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً   املتعلقة ب عمل  الحلقة      
اليت تقوم عليها هـذه     لبلدان النامية األطراف، واالفتراضات     جانب ا 

 ٥١دة عمالً بـالفقرة     املعقو ،اأي دعم ضروري لتنفيذه   و،  اإلجراءات
  ١٦-م أ/١من املقرر 

  )١(* املَتشارِكْينحلقة العملمقدم من رئيَسي تقرير     

  الوالية  - أوالً  
، إىل األمانـة أن     ١٦-م أ /١ من مقرره    ٥١طلب مؤمتر األطراف، مبوجب الفقرة        -١

ـ   تبلغ عنها   تنظم حلقات عمل لفهم تنوع إجراءات التخفيف اليت          راف، البلدان النامية األط
ىل إ ، مـشرياً  اوأي دعم ضـروري لتنفيـذه     اليت تقوم عليها هذه اإلجراءات      واالفتراضات  

  . الظروف الوطنية املختلفة وقدرات كل طرف من هذه األطراف

__________ 

قُدمت هذه الوثيقة بعد املوعد احملدد نظراً للمدة القصرية اليت تفصل بني اجلزأين األول والثاين من الـدورة                    *  
  .الرابعة عشرة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية

 .وجز الرئيسان املتشاركان حتت مسؤوليتهما، بطلب من األطرافأعد هذا امل )١(
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  تنظيم حلقة العمل  - ثانياً  
التزامن مع اجلزء األول من الـدورة الرابعـة         ات العمل املذكورة ب    حلق ُنظمت أوىل   -٢

فريـق  (امل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية          عشرة للفريق الع  
املعـين   واجلزء األول من الدورة السادسة عشرة للفريق العامل املخـصص            )العمل التعاوين 

فريـق  (اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتـو           بااللتزامات  
ز مؤمترات األمم املتحدة التابع للجنة األمم املتحدة االقتـصادية          يف مرك ) االلتزامات اإلضافية 

وكانت حلقة العمل سابقة للـدورة      . يلنداتبواالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، يف بانكوك،       
  . ٢٠١١أبريل / نيسان٤وُعقدت يف 

والسيد فيليب غـواجي    ) هولندا(شارك يف رئاسة حلقة العمل السيد ماس غوت         تو  -٣
ألمينة التنفيذية، السيدة كريستيانا فـيغرييس،      أدلت هبا ا  وبعد مالحظات متهيدية    ). أوغندا(

 كما  .ف واحد من البلدان املتقدمة    طر طرفاً من البلدان النامية و     ١٢:  طرفاً ١٣قدم عروضاً   
قدمت عرضاً منظمة حكومية دولية واحدة، هي مرفق البيئة العاملية، ومنظمة مراقبة واحدة،             

ونظمت العروض يف أربع جلسات، تلت كالً منها جلسة . لدولية للعمل املناخيهي الشبكة ا
. مقـدمي العـروض   ويرد يف املرفق جدول أعمال حلقة العمل، مبا فيه قائمة . أسئلة وأجوبة 

  .)٢(وبعد حلقة العمل، أُتيحت كل العروض على املوقع الشبكي لالتفاقية
 ملتصلة بإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً    وتناولت حلقة العمل جمموعة من القضايا ا        -٤

والدعم الـالزم   يشمل االفتراضات اليت تقوم عليها      لبلدان النامية األطراف، مبا     اليت تتخذها ا  
ومشل ذلك مناقشة بشأن ما ينبغـي أن        . وناقشت األطراف أيضاً سبل املضي قدماً     . لتنفيذها

احة نتائج حلقة العمل للهيئات املعنيـة       تركز عليه حلقات العمل يف املستقبل والفائدة من إت        
  .العاملة يف إطار عملية االتفاقيةاألفرقة و
  خطياً مسؤوليتهما، تقريراً حتت  ا،  عّدشاركني أن يُ  توطلبت األطراف إىل الرئيسني امل      -٥

  .عن حلقة العمل
ملـداوالت حلقـة    شفوية  وأعرب أحد األطراف عن قلقه إزاء عدم توفر الترمجة ال           -٦

ـ   سُتبذل  وأشارت األمانة إىل أن اجلهود الالزمة       . العمل فوية يف حلقـات    شلتوفري الترمجة ال
  . العمل املقبلة وترمجة تقرير حلقة العمل إىل لغات األمم املتحدة، شريطة توفر املوارد

  موجز املداوالت  -ثالثاً   
ل عـروض   من خال وفقاً للوالية املسندة إليها، القضايا التالية       تناولت حلقة العمل،      -٧

  :األطراف وما تالها من جلسات أسئلة وأجوبة
__________ 

)٢( <http://unfcc.in/meetings/awg/items/5928.php>. 
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  تنوع إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً؛   )أ(  
  إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً؛ اليت تقوم عليها االفتراضات   )ب(  
  .الدعم الالزم لتنفيذها  )ج(  

وى معلومات مفيدة بشأن مست   أتاحت  والحظ العديد من األطراف أن حلقة العمل          -٨
اجلهود املبذولة من بعض البلدان النامية األطراف يف ختطيط جمموعة كبرية مـن إجـراءات               
التخفيف املالئمة وطنياً وتنفيذها، مما يعكس اختالف ظروفها الوطنية والقيود املفروضة عليها 

ـ     ىلأُشري إ و. والفرص املتاحة هلا   م أن الطبيعة التفاعلية حللقة العمل تعطي األطراف فرصة لفه
 أعاله، ال سيما فيما يتعلق باالفتراضـات        ٧اآلراء وتبادهلا بشأن القضايا املذكورة يف الفقرة        

  .اليت تقوم عليها إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً والدعم الدويل الالزم لتنفيذها
 معلومات بشأن الترتيبات املؤسـسية الـيت        أيضاًبعض البلدان النامية األطراف     قدمت  و  -٩

قياس ل لتيسري تنفيذ إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اخلاصة هبا، مبا فيها التدابري املؤسسية              اختذهتا
. االنبعاثـات تلك اإلجراءات واإلبالغ عنها والتحقق منها داخلياً ولوضع خطط وطنية لالجتار ب           
  .وأبرزت بلدان أخرى احلاجة إىل دعم إنشاء نظم داخلية للقياس واإلبالغ والتحقق

البلـدان  اليت استخلصتها   ومشلت جلسات األسئلة واألجوبة مناقشة بشأن الدروس          -١٠
النامية األطراف اليت بدأت بالفعل عملية تنفيذ إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اخلاصة هبـا              

واعُترف بأنه سيكون من املفيد     . ونوع الترتيبات املؤسسية اليت اختذهتا لدعم هذه اإلجراءات       
ذه اخلربات مع غريها من البلدان النامية األطراف اليت توجد يف مرحلة بدء عملية أن تتقاسم ه

تنظر يف اختـاذ الترتيبـات   اليت  إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اخلاصة هبا و      وإعداد  ختطيط  
  .املؤسسية الوطنية ذات الصلة لدعم هذا املسعى

ألسـئلة واألجوبـة    ولوحظت أيضاً يف بعض العروض ونوقشت خالل جلسات ا          -١١
احلاجة إىل ضمان املرونة للبلدان النامية األطراف يف إبالغ املعلومات املتعلقـة بـإجراءات              

وذُكر أن املرونة ينبغي أن تطبق لـيس        . التخفيف املالئمة وطنياً اخلاصة هبا مبوجب االتفاقية      
اعتماد هنج ميتـد     أنه ميكن    أيضاًوذُكر  .  على مضموهنا  أيضاًعلى وترية التقارير فحسب، بل      

.  كلمـا حتـسنت قـدراهتا   على مراحل حبيث ميكن للبلدان أن تقدم تقارير أكثر تفـصيالً        
تعزيز اإلبالغ عن التخفيف، ذُكرت أيضاً قيمة زيادة تـواتر إبـالغ            مسألة  وباإلضافة إىل   

  .لتكيفاملعلومات املتعلقة بالتكيف، ال سيما املعلومات املتعلقة بالدعم الالزم لتنفيذ أنشطة ا
وأُبرزت أيضاً يف بعض العروض ونوقشت خالل جلسات األسئلة واألجوبة احلاجة             -١٢

وأُشري إىل أن ذلك سيتطلب     . إىل اإلبالغ بشكل منتظم عن إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً        
 السجل من   أيضاًإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً، مما سيمكن       لإلبالغ عن   مبادئ توجيهية   

وسيـسمح ذلـك    . تياجات البلدان النامية األطراف وبالتايل تسهيل مطابقة الدعم       إظهار اح 
  .  بتقييم مستوى ختفيض االنبعاثات الذي ميكن حتقيقه يف حال تقدمي الدعمأيضاً
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عروضها عن احلاجة املاسة إىل زيادة حادة يف        يف  وحتدثت بعض البلدان النامية أيضاً        -١٣
  .العامليولة على الصعيد املبذالتخفيف جهود مستوى طموح 

  تنوع إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً  - ألف  
قدمت البلدان النامية األطراف جمموعة كبرية من إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً،             -١٤

وأبرزت البلدان النامية األطراف، يف عروضها، التمييـز        . مما يعكس ظروفها الوطنية املختلفة    
لبلـدان  الكمية لهداف األ إجراءات ختفيف مالئمة وطنياً خاصة هبا و بني ما تتخذه طوعاً من    

خفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد ككل، من حيـث احلجـم           يف جمال   النامية األطراف   
  ). ١٣-م أ/١املقرر (والطبيعة القانونية، على النحو احملدد يف خطة عمل بايل 

كمية خلفض  أهدافاً  :  املالئمة وطنياً  ومشلت اجملموعة املتنوعة من إجراءات التخفيف       -١٥
مطلقة؛ وأهداف الكثافة الكربونية؛ واالحنراف عن      وفق قيم   نطاق االقتصاد   على  النبعاثات  ا

لطاقة املتجـددة   ات املتوقعة وفق سيناريو بقاء األمور على حاهلا، مبا يشمل ا          مستوى االنبعاث 
؛ احلرجيـة  وتعزيز بواليـع الكربـون   ة، واإلدارة املستدامة للغابات،يكفاءة الطاق الوأهداف  

جمموعة متنوعة من القطاعات، مما يعكـس الظـروف         شمل  وتدابري التخفيف الفردية اليت ت    
إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً هذه من منظور قصري ومتوسط         ُبينت  و. اخلاصة بكل طرف  

 بلوغه حبلـول  إىلوقدم أحد البلدان النامية األطراف أيضاً هدفه الذي يطمح  . وطويل األجل 
، على أساس املستوى الالزم من نصيب الفرد من االنبعاثات لتحقيق اسـتقرار             ٢٠٥٠ام  ع

وأشارت بعض البلدان إىل أهنا . ٢٠٥٠ جزء يف املليون حبلول عام   ٤٥٠االنبعاثات العاملية يف    
 أهنـا   بدأت بالفعل تنفيذ إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اخلاصة هبا، وأشارت أخرى إىل           

  .بصدد حتديد إجراءاهتا من خالل البحث والتحليل
 معلومات بشأن جمموعة كبرية من السياسات       أيضاًوقدمت البلدان النامية األطراف       -١٦

ومشلت الـسياسات   . والتدابري الرامية إىل حتقيق إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اخلاصة هبا         
ية؛ ومعايري كفاءة استخدام الطاقة يف قطاعي البناء        الربامج التجريب : واألدوات املقدمة ما يلي   

إلسـكان ذوي   " الرهون العقارية اخلـضراء   "األجهزة وتقدمي اإلعانات؛ و   صنيف  والنقل؛ وت 
مسنت إلالدخل املنخفض؛ والتخلص التدرجيي من حمطات الطاقة الصغرية غري الفعالة ومصانع ا

 لغـاء توهجة بأخرى فلوريـة مدجمـة؛ وإ       واالستعاضة عن املصابيح امل    ؛والصلب غري الفعالة  
  .إعانات الوقود؛ والسياسات الضريبية املناسبة

د على أمهية وجود منظورات استراتيجية متوسطة إىل طويلة األجـل لتنفيـذ             ّدوُش  -١٧
إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً، وعلى احلاجة إىل اتباع هنج متكامل يف مواجهـة تغـري               

اذج اليت توجه تنفيذ إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً، مثـل التنميـة            إىل النم أُشري  و. املناخ
وقدمت بعـض البلـدان   .  وختفيف وطأة الفقر، واألمن الغذائي‘النمو األخضر‘املستدامة، و 

النامية األطراف معلومات عن خطط عملها الوطنية املتعلقة بتغري املنـاخ أو اسـتراتيجيات              
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من هذا القبيل إمنائية اً  أنه يعد خطط  إىل  أشار أحد البلدان النامية     و. ضة االنبعاثات فيالتنمية اخل 
  .بعض السلطات احملليةُتشَرك فيها على الصعيد احمللي وينفذها من خالل مشاريع منوذجية 

وأبرزت بعض البلدان النامية األطراف أيضاً الفوائد املـصاحبة لـبعض إجـراءات             -١٨
 أن جهود التخفيف هذه أساسية أيضاً يف حتقيق أهـداف  التخفيف املالئمة وطنياً، مشرية إىل    

  . الصحيةملزايا  وايمن الطاقاألالتنمية املستدامة، مبا يف ذلك مثالً جمال رئيسية يف 
وأُبرزت احلاجة إىل ضمان مشاركة أصحاب املصلحة يف عملية إعـداد إجـراءات               -١٩

 النامية األطراف معلومـات بـشأن       وتقامست بعض البلدان  . التخفيف املالئمة وطنياً وتنفيذها   
املشاورات العامة الواسعة النطاق اليت أجرهتا يف عملية إعداد إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً             
اخلاصة هبا وأشارت إىل أن املشاورات مع أصحاب املصلحة كانت حامسة يف بناء مـصداقية               

شري إىل أن مواجهة تغري املنـاخ       وأُ. إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً وكسب الدعم لتنفيذها      
سع، نظراً لطبيعتها الشاملة، التعاون فيما بني       اتتطلب، باإلضافة إىل دعم اجلمهور على نطاق و       

لوزارات احلكومية املعنية، ال سيما تعاون وزارات املالية ودعمها، حبيث يتأتى إشراك مجيـع               ا
وهلذا الغرض،  . هوض بتنفيذ أنشطة تغري املناخ يف بلد من البلدان        اجلهات الفاعلة الرئيسية يف الن    

تتوىل إشراك  جلنة معنية بتغري املناخ     ما يتصل بإنشاء    أحد البلدان النامية األطراف خربته في     عرض  
  .لوزارات املعنية يف ختطيط أنشطة تغري املناخ وتنفيذها يف البلدا

   التخفيف املالئمة وطنياًإجراءاتاليت تقوم عليها االفتراضات   - باء  
أشارت عروض البلدان النامية األطراف إىل بعض االفتراضات األساسية والـشروط          -٢٠

  . املرتبطة بإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت أبلغت عنها، كما هو موجز أدناه

  املستند إليهااالفتراضات   -١  
اءات التخفيف املالئمة وطنياً اخلاصة تقامست البلدان النامية األطراف اليت قدمت إجر     -٢١

 معلومات بشأن   ٢٠٢٠هبا يف شكل أهداف الكثافة الكربونية اليت يتعني حتقيقها حبلول عام            
وقدمت معلومات  . إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اخلاصة هبا     اليت تقوم عليها    االفتراضات  

 النمو السكاين إللقاء الضوء علـى       عن اإلسقاطات املتعلقة بناجتها احمللي اإلمجايل ومعدالت      
أحد مقدمي العروض معدل منـو النـاتج احمللـي          عرض  و. ٢٠٢٠انبعاثاهتا املتوقعة يف عام     

الكثافة الكربونية،  ها لبلوغ هدفه من حيث      داليت حد فترة  الاإلمجايل الذي يطمح إليه بلده يف       
ف النماذج، وأنه يصعب علـى       إىل أن تنبؤات منو الناتج احمللي اإلمجايل ختتلف باختال         مشرياً

  .البلدان النامية التنبؤ بنمو الناتج احمللي اإلمجايل على مدى فترة أطول أجالً
إجراءات التخفيف املالئمة وطنيـاً     قدمت  وأوضحت البلدان النامية األطراف اليت        -٢٢

 علـى   املتوقعة وفق سيناريو بقاء األمور    اخلاصة هبا يف شكل احنراف عن مستوى االنبعاثات         
ا وفـق هـذا     ، مع إلقاء بعض الضوء على توقعاهت      هذهُتحدد مستويات انبعاثاهتا    حاهلا كيف   
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وذكـرت أن  . ٢٠٢٠حبلول عام املتوقعة ، وكيف ُتترجم إىل أطنان من االنبعاثات      السيناريو
. االنبعاثاتهذه  من النموذج التنازيل والنموذج التصاعدي ُيستخدمان يف حتديد مستوى   كالً
معلومات بشأن معدالت منو الناتج احمللي اإلمجايل املتوسـطة والطويلـة األجـل             مت  قُدِّو

 إىل أن   أيـضاً وأشار أحد البلدان النامية     . االنبعاثاتتلك  املستخدمة للوصول إىل مستويات     
االنبعاثات متاحة للجمهور، إذ ُسن قانون وطين ينص علـى          هذه   املتعلقة مبستوى    همعلومات
االنبعاثات حيتاج إىل مراجعة دورية ألن من شأنه أن         تلك   أن مستوى    وأشار آخر إىل  . ذلك

وأُبرزت أمهية وجود سيناريو خط األساس كأداة للتخطـيط         . يتغري إن تغريت االفتراضات   
  .  ملفاوضات التمويل الدويل وآليات السوق يف املستقبلأيضاًالوطين و

وفـق  ديد مستويات االنبعاثـات     وأشار عدد من البلدان النامية األطراف إىل أن حت          -٢٣
أن ، وإىل   ينطوي على حتديات، منها الـصعوبات املنهجيـة       سيناريو بقاء األمور على حاهلا      

  .  للمضي قدماً مفيداًتقاسم الدروس املستفادة بشأن هذه املسألة ُيعترب هنجاً

  شروط تنفيذ إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً  -٢  
ية األطراف اليت قدمت عروضاً وتناولت الكلمة إىل عدد         أشارت بعض البلدان النام     -٢٤

  :من الشروط التالية لتنفيذ إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اخلاصة هبا
أن إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً طوعية يف طبيعتها وال متثل التزامـات              )أ(  

  ؛ملزمة قانوناً
على توفري ما يكفي من الدعم      تتوقف  إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً     أن    )ب(  

  املايل والتكنولوجي وبناء القدرات؛
  احلاجة إىل أهداف وإجراءات طموحة من جانب البلدان املتقدمة األطراف؛   )ج(  
لكن، .  تنفذ مبوجبه مجيع البلدان التزاماهتا حبسن نية       وضع اتفاق ملزم قانوناً     )د(  

مواصلته، بالنظر إىل املعاجلة املركـزة      اف إىل   يف هذا الصدد، أشار أحد البلدان النامية األطر       
 تنفيذ إجـراءات    ،)١٦-م أ /١ املقرر(للخيارات القانونية كما وردت يف اتفاقات كانكون        

ظ بشرطه املتعلق بشكل نتائج العمـل     يعد حيتفِ إىل أنه مل    التخفيف املالئمة وطنياً اخلاصة به و     
  .التعاوين يف إطار فريق العملاجلاري 

 جزء كبري من جلسات األسئلة واألجوبة ملناقشة االفتراضات اليت تقـوم            وُخصص  -٢٥
املطروحة االفتراضات الرئيسية    ومشلت بعض األسئلة  . عليها إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً    

 للكثافـة  طرف ما هـدفاً يف حالة تقدمي    املتعلقة مبعدل الناتج احمللي اإلمجايل والنمو السكاين        
كما تناولت، يف حالـة عـرض       جراء التخفيف املالئم وطنياً اخلاص به؛       الكربونية بوصفه إ  

إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اخلاصة هبا يف شكل احنـراف عـن مـستوى              األطراف  
املتوقعة وفق سيناريو بقاء األمور على حاهلا، حتديد مستوى االنبعاثات وفق هـذا    االنبعاثات  
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صاد ككل، أو تشمل فقط بعض القطاعات االقتصادية        وما إذا كانت تشمل االقت    السيناريو،  
  ؟٢٠٢٠املتوقعة يف عام االنبعاثات وما هي 

  الدعم الالزم لتنفيذ إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً   - جيم  
ذكر عدد من البلدان النامية األطراف أهنا تتخذ بالفعل خطوات هامة للحـد مـن                 -٢٦

وذكرت أهنا تتخذ هذه اإلجراءات رغم  . زاهتا حىت اآلن  جناإن  عانبعاثاهتا، مع تقدمي معلومات     
م هلـا الـدعم     هذه اجلهود إذا قُدِّ   مواصلة  املوارد الداخلية احملدودة، وأهنا ستكون قادرة على        

  .الدويل
وذكرت بعض البلدان النامية األطراف املساعدة اليت تلقتها من جهات ماحنة ثنائيـة             -٢٧

  .  التخفيف املالئمة وطنياً اخلاصة هبا وتنفيذهاومتعددة األطراف لتخطيط إجراءات
الظروف الوطنية للبلدان النامية األطراف، كان هناك أيضاً تنـوع          تنوع  وعلى غرار     -٢٨
 .الدعم الالزم والتحديات املواجهة يف ختطيط إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً وتنفيذها           يف

اءات التخفيف املالئمة وطنياً اخلاصة به ممولة       وأشار أحد البلدان النامية األطراف إىل أن إجر       
كلية من موارد داخلية؛ وأشار آخر إىل أن إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اخلاصة به ممولة               

تنفيذ إجراءات املرحلتني الثانية والثالثـة      ، لكنه أوضح أن     يف املرحلة األوىل من موارد داخلية     
عتمد على املوارد احمللية ومتويل     بلدان النامية إىل أنه سي    وأشار أحد ال  . حتاج إىل متويل دويل   يس

السوق، بطريقة متوازنة، لتنفيذ إجراءات     الصندوق األخضر للمناخ، وعلى استكماهلا بآليات       
  .التخفيف املالئمة وطنياً اخلاصة به

وأشار أحد البلدان النامية األطراف إىل أن من غري املفيد جتزئة إجراءات التخفيـف                -٢٩
، إذ من املمكن متويل إجراء      ملالئمة وطنياً إىل إجراءات ممولة داخلياً وإجراءات مدعومة دولياً        ا

زء حبيث يأيت ج  من إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً من خالل جمموعة متنوعة من املصادر،            
 وأشار الطرف أيضاً إىل   . من التمويل من موارد داخلية واجلزء اآلخر من مصادر متويل دولية          

وأن مدى تنفيذها سيتوقف    تنفيذاً مستقالً   أن مجيع إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً سُتنفذ        
  .على مستوى الدعم الدويل

تكلفـة  تحليـل   وأشارت بعض البلدان النامية األطراف إىل أهنا جتري دراسـات ل            -٣٠
   .جرد توفرهاإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اخلاصة هبا وأهنا ستتقاسم هذه املعلومات مب

وأوجزت بعض البلدان النامية األطراف أيضاً احلواجز اليت حتول دون تنفيذ إجراءات       -٣١
وتشمل هذه احلواجز القـدرات البـشرية واملؤسـسية         . التخفيف املالئمة وطنياً اخلاصة هبا    

صادر املتنوعة من امل  للطائفة  احملدودة، واالفتقار إىل التمويل املسبق، وعدم وجود فهم شامل          
املالية والفرص املتاحة للوصول إىل تلك املصادر؛ كما أُبرزت احلاجة إىل إزالة احلواجز املالية              

وأشارت بعض البلـدان الناميـة      . والتنظيمية لتيسري تنفيذ إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً      
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ة ألن أولويتـها     بالنسبة للبلدان النامي    هائالً األطراف إىل أن احلد من االنبعاثات يشكل حتدياً       
إىل أنه سـيكون حباجـة إىل        وأشار أحد البلدان النامية   . هي انتشال سكاهنا من براثن الفقر     

   .طوير نظامه احمللي للقياس واإلبالغ والتحققتالدعم من أجل 

  العملطوات املقبلة للنهوض بعملية حلقات اخل  - دال  
سري تبادل اآلراء فيمـا بـني       أشارت األطراف إىل أن حلقة العمل هذه مفيدة يف تي           -٣٢

لبلدان النامية األطراف،   اليت تتخذها ا  األطراف وتعزيز فهم إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً        
وباإلضافة إىل االقتراحات الواردة أعاله، قدمت بعض األطراف أيضاً         . وأهنا ينبغي أن تستمر   

  :عملاخلطوات املقبلة للنهوض بعملية حلقات المقترحات حمددة بشأن 
ينبغي تشجيع بلدان نامية أخرى على تقاسم إجراءات التخفيف املالئمـة             )أ(  

وجلعل حلقات العمل شاملة قدر اإلمكان، ينبغي       . وطنياً اخلاصة هبا يف حلقات العمل املقبلة      
ذُكر أيضاً  و. بلدان اليت مل تقدم أي إجراءات ختفيف مالئمة وطنياً أن تقدم عروضاً           تاح لل أن ي 

  العروض؛تمكينها من تقدمي تقدمي املساعدة إىل البلدان النامية ل، إذا لزم األمر، أنه ينبغي
ينبغي أن تسترشد حلقات العمل املقبلة يف ما تركز عليه بالوالية املنصوص              )ب(  

  ؛١٦-م أ/١ من املقرر ٥١عليها يف الفقرة 
  من شأن آراء اخلرباء أن تثري النقاش يف حلقات العمل املقبلة؛   )ج(  
ة بشأن قياس الـدعم واإلبـالغ عنـه         ـسيكون من املفيد إجراء مناقش      )د(  

  والتحقق منه؛
سيكون من املفيد إجراء مناقشة تقنية تركز على الـسجل، إذ هنـاك آراء       )ه(  

  ؛همتباينة بشأن دور
مدخالت من اخلرباء بشأن    تشمل  سيكون من املفيد إجراء مناقشة مركزة         )و(  

  ؛نبعاثات املتوقعة وفق سيناريو بقاء األمور على حاهلاالطريقة حتديد مستويات ا
ينبغي تنظيم اجلولة القادمة من حلقـات العمـل بـالتزامن مـع دورات                )ز(  
  جموعة من األسئلة مسبقاً؛ مبمقدمي العروض موافاة  وميكن يونيه/حزيران

ار نتيجة حلقة العمل إىل هيئات التفاوض املعنية األخرى يف إط         حالة  ينبغي إ   )ح(  
  .االتفاقية



FCCC/AWGLCA/2011/8 

9 GE.11-61136 

  املرفق

  جدول أعمال حلقة العمل    
٠٠/١٣-٠٠/١٠  

  افتتاح الدورة
  ؛ة التنفيذيةمن األمينمقدمة مالحظات افتتاحية  •
  .يعرضه الرئيسان املتشاركانتنظيم حلقة العمل  •

  اجللسة األوىل
  املكسيك؛ •
  الصني؛ •
  غانا؛ •
  اهلند؛ •
  .أسئلة وأجوبة •

  اجللسة الثانية
  مجهورية كوريا؛ •
  بريو؛ •
  الف الدول اجلزرية الصغرية؛حت •
  سنغافورة؛  •
  .أسئلة وأجوبة •

  استراحة
٠٠/١٩-٠٠/١٥  

  اجللسة الثالثة
  جنوب أفريقيا؛ •
  أستراليا؛ •
  جزر مارشال؛ •
  بنغالديش؛ •
  الربازيل؛ •
  .أسئلة وأجوبة •
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  اجللسة الرابعة
  مرفق البيئة العاملية؛ •
  الشبكة الدولية للعمل املناخي؛ •
  .أسئلة وأجوبة •
  مناقشة
  .قبلةاخلطوات امل •

  من الرئيسني املشاركنيمقدمة مالحظات ختامية 

        


