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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين
  الطويل األجل مبوجب االتفاقية
  الدورة الرابعة عشرة، اجلزء الثالث

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٧- ١مدينة بنما، 
   جدول األعمال من١- ٢- ٣البند 

  التزامات أو إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً
  اليت تتخذها البلدان املتقدمة األطراف

حلقة العمل الثانية املتعلقة بافتراضات وشروط حتقيق األهداف الكمية             
لبلدان املتقدمة األطراف يف جمال خفض االنبعاثـات علـى نطـاق            ل

  ١٦-م أ/١قرر  من امل٣٨بالفقرة  االقتصاد ككل، عمالً

  )١(*تقرير مقدم من رئيسي حلقة العمل املتشاركني    

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

تحقيق ما أعلنتـه البلـدان املتقدمـة        حلقات عمل لتوضيح االفتراضات والشروط املتعلقة ب      
، مبا يف ذلـك اسـتخدام   د ككل ثات على نطاق االقتصا   أهداف خفض االنبعا  األطراف من   

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

__________ 

قُدمت هذه الوثيقة بعد املوعد احملدد نظراً إىل قصر الفترة اليت تفصل اجلزأين الثاين والثالث مـن الـدورة                     *  
  .قيةالرابعة عشرة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفا

 .أَعّد هذا التقرير رئيسا حلقة العمل املتشاركني، حتت مسؤوليتهما، بطلب من األطراف )١(
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  تنظيم حلقة العمل  - ثانياً  
  . أعاله، ُنظمت حلقتا عمل حىت اآلن١الفقرة استجابة للوالية املعروضة يف   -٢
بالتزامن مع اجلزء   أبريل يف بانكوك بتايلند،     / نيسان ٣وُعقدت حلقة العمل األوىل يف        -٣

األول من الدورة الرابعة عشرة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل             
 الـسيد ريتـشارد مويـونغي       تهاك يف رئاس  وَتَشار ،)فريق العمل التعاوين  (مبوجب االتفاقية   

 وترد يف املوقع الشبكي التفاقية األمم       ).هولندا(والسيد ماس غويت    ) مجهورية ترتانيا املتحدة  (
  .)٣(عن تقرير حلقة العمل فضالً )٢(املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ العروض املقدمة

اين من الدورة الرابعة عشرة لفريـق       وُعقدت حلقة العمل الثانية بالتزامن مع اجلزء الث         -٤
 ٠٠/١١ من الساعة ٢٠١١يونيه / حزيران٩العمل التعاوين يف فندق ماريتيم، يف بون بأملانيا، يف 

  .٣٠/١٨إىل الساعة 
) بـريو (يه ألبريتو غاريبالـدي فرنانـديز       سوَتشارك يف رئاسة حلقة العمل السيد خو        -٥

وبعد أن أدىل الرئيسان املتشاركان مبالحظـات       ). ركالدامن(كريستيان بيلغارد زينغلرسن     والسيد
وطرفـان   )٤(تسعة أطراف، منها سبعة أطراف من البلدان املتقدمـة        اً  متهيدية موجزة، قدم عروض   

مها برنامج األمـم املتحـدة للبيئـة        (عن األمانة ومنظمتني مراقبتني       ، فضالً )٥(البلدان النامية  من
 جلسات، أعقبت كالً منها جلـسة       ثالث العروض يف    ظمتوُن). والشبكة الدولية للعمل املناخي   

األطراف الـيت    قائمة ب  الذي يشمل ويرد يف املرفق جدول أعمال حلقة العمل،        . لألسئلة واألجوبة 
  .)٦( اإلطاريةعلى املوقع الشبكي لالتفاقية حلقة العمل ُنشرت مجيع عروضو.  العروضقدمت

ما أعلنته البلـدان    سائل املتعلقة بتحقيق    وتناولت حلقة العمل جمموعة كبرية من امل        -٦
مبا يف ذلـك     ،)٧(نبعاثات على نطاق االقتصاد ككل    أهداف خفض اال  املتقدمة األطراف من    

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

ونوقشت أيضاً يف حلقـة     .  مستوى الطموحات يف هذا اجملال     رفعلاملتاحة  اخليارات والسبل   
وتناولت املناقشات املتعلقـة    . قواعد احملاسبة واخلطوات املقبلة للتقدم يف هذه العملية       العمل  

 مـستقبالً،  وهيكلها وتركيزها  حلقات العمل هذه     منها احلاجة إىل  هبذه العملية عدة مسائل،     
__________ 

)٢( <http://unfccc.int/meetings/awg/items/5928.php>. 
)٣( FCCC/AWGLCA/2011/7. 
 .كندا واجلمهورية التشيكية والدامنرك وآيرلندا واالحتاد األورويب وسويسرا والواليات املتحدة األمريكية )٤(
 .ة بوليفيا املتعددة القوميات وحتالف الدول اجلزرية الصغريةدول )٥(
)٦( <http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/items/5988.php>. 
ترد أهداف البلدان املتقدمة األطراف املتعلقة خبفض االنبعاثات على نطاق االقتـصاد ككـل يف الوثيقـة                  )٧(
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ووضع مقترح بشأن برنـامج عمـل        التقنية   اتالورقالطلبات املقدمة إىل األمانة بتحديث      و
  .خمصص للخيارات والسبل املتاحة لرفع مستوى الطموحات

  موجز املداوالت  - ثالثاً  
يرد هذا املوجز املتعلق مبداوالت حلقة العمل الثانية يف هيكل مماثل ملـوجز حلقـة                 -٧

للوالية املسندة إليها، ومن خالل العروض الـيت        اً  وتناولت حلقة العمل، وفق   . العمل األوىل 
  :قدمتها األطراف، وجلسات األسئلة واألجوبة اليت تلتها، واملناقشات العامة، املسائل التالية

طبيعة ومستوى األهداف اليت أعلنتها البلدان املتقدمة األطراف فيما يتعلـق     )أ(  
  طاق االقتصاد ككل؛خبفض االنبعاثات على ن

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

  األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة؛
  .اخليارات والسبل املتاحة لرفع مستوى الطموحات يف خفض االنبعاثات  )د(  

مثلها يف ذلـك    اً  عديد من األطراف أن حلقة العمل الثانية كانت مفيدة جد         ورأى ال   -٨
لألطراف لتبادل اآلراء وإجراء حوار مفتوح      اً  مثل حلقة العمل األوىل؛ وأتاحت فرصة وحيز      

وشفاف بشأن املسائل املعروضة أعاله؛ وأوضحت يف الوقت ذاته اجملاالت اليت بدأت حتظى             
وقدمت األطـراف   . االت األخرى اليت تتنوع اآلراء حوهلا     بفهم مشترك بني األطراف واجمل    

بعض املقترحات امللموسة بشأن سبل إحراز تقدم يف بعض املسائل اليت هي قيد نظر األفرقة               
العاملة املخصصة، وتشمل فيما تشمل مستوى الطموحات والتقييم واالستعراض الـدوليني           

دوات السوق وأنشطة استخدام األراضي وتغيري      واملسائل املتعلقة بكيفية املساءلة عن اعتماد أ      
  .استخدام األراضي واحلراجة

خفض االنبعاثـات   لبلدان املتقدمة األطراف يف جمال      طبيعة ومستوى أهداف ا     - ألف  
  على نطاق االقتصاد ككل

دان املتقدمـة   الكمية للبل أجرت األطراف مناقشات تفاعلية ومفيدة بشأن األهداف          -٩
الـواردة يف الوثيقـة      )٨(كـل فض االنبعاثات على نطاق االقتـصاد ك       خ األطراف يف جمال  

FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1 .         ودعا الرئيسان املتشاركان إىل أن تتناول األسئلة املطروحـة
__________ 

" البلدان النامية األطراف  "ومصطلح  " البلدان املتقدمة األطراف  "ع والية حلقة العمل، اسُتخدم مصطلح       متشياً م  ) ٨(
ومل تقتصر األطراف يف عروضها ومداخالهتا على هذين املصطلحني، وإمنـا أشـارت أيـضاً        . يف هذا التقرير  

 ". لالتفاقية يف املرفق األولاألطراف غري املدرجة"و"  لالتفاقيةاألطراف املدرجة يف املرفق األول" إىل



FCCC/AWGLCA/2011/11 

GE.11-63336 4 

وأوضـحت  . وعملت معظم األطراف هبذه التوصية يف مـداخالهتا       . املسائل بشكل منهجي  
ها املتعلقة خبفض االنبعاثات، أما األطـراف       للمرة األوىل أهداف  اً  األطراف اليت قدمت عروض   

يف هذا الصدد يف أثناء حلقـة العمـل املاضـية، فقـدمت             اً  اليت سبق هلا أن قدمت عروض     
  .توضيحات إضافية بشأن املسائل املتصلة بأهدافها

وكما ذُكر يف تقرير حلقة العمل األوىل، عادة ما تصاغ األهداف يف شكل نطاقات                -١٠
ن يكون تنفيذ اخليار أو حتقيق قيمة يف النطاق غري مشروط أو يعتمد على              أو خيارات، على أ   

من األطراف تصاغ األهـداف يف حالتـها          قليالًداً  بيد أن مثة عد   . افتراضات وشروط معينة  
  .كقيمة واحدة

، سواء يف عروضها أو يف الردود علـى         ة األطراف متقدوأوضحت غالبية البلدان امل     -١١
غازات الدفيئـة أو    ض انبعاثات   ياساهتا وإجراءاهتا الرامية إىل خف     س ها،األسئلة املطروحة علي  

 من العروض املقدمة أمهية تنفيذ جمموعة واسعة من السياسات والتدابري           كثريوأكد  . احلد منها 
، لتحقيق األهداف املتعلقة خبفض     يف مجيع القطاعات االقتصادية، استناداً إىل تشريعات حملية       

وقد . التحديات اليت تعترض رسم السياسات احمللية     اً  ت تلك العروض أيض   وتناول. االنبعاثات
، يف سياق طويل ٢٠٢٠ُوضعت هذه األهداف املتعلقة خبفض االنبعاثات، واليت حتيل إىل عام 
  .األمد، مركزة على املزايا املتصلة باستراتيجية النمو املنخفض الكربون

داف الكمية للبلدان املتقدمة األطـراف يف       األه: وقدمت األمانة ورقة تقنية بعنوان      -١٢
االتفاقية يف جمال خفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد ككـل، االفتراضـات والـشروط              

وأعربت األطراف عن شكرها لألمانة علـى        .)٩(ومقارنة مستوى جهود خفض االنبعاثات    
املعلومـات الـواردة    الورقة التقنية، بينما اقترح بعضها على األمانة حتديث الورقة بناء على            

  .األطراف من
 وتقييمه األويل الـذي  فجوة االنبعاثاتالتقرير عن   وقدم برنامج األمم املتحدة للبيئة        -١٣

يفيد بأن حجم خفض االنبعاثات املتعهد به غري كاف للحد من االحترار العاملي يف درجتني               
  . درجة مئوية١,٥مئويتني أو 

ة بتحقيق هذه األهداف، مبا يف ذلـك قواعـد          االفتراضات والشروط املتعلق    - باء  
   ذات الصلةاحملاسبة

حظيت االفتراضات والشروط، مبا يف ذلك القواعد، املتعلقة بتحقيق أهداف البلدان             -١٤
املتقدمة األطراف يف جمال خفض االنبعاثات، بتغطية شاملة يف العروض ومـا تالهـا مـن                

  .جلسات األسئلة واألجوبة

__________ 

)٩( FCCC/TP/2011/1. 
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ديدة، من البلدان املتقدمة والبلدان النامية، إىل أمهية وجود قواعد          وأشارت أطراف ع    -١٥
للمحاسبة تكون متينة ومشتركة ومطابقة للمعايري الدولية، مبا يف ذلك قواعد ُتعتمد يف أنشطة 
استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة ويف آليات السوق، وسنة األسـاس،            

وأشـارت  . قة خبفض االنبعاثات، والسنة أو الفترة املـستهدفة       ونقط انطالق األهداف املتعل   
 يف سياق إطار احملاسبة، إىل ضرورة تناول املسائل املتعلقـة بفـائض             اً،بعض األطراف أيض  

أن القواعد احملـددة يف     اً  وذكرت بعض األطراف أيض   . وترحيل وحدات الكميات املخصصة   
وأفاد طـرف مـن الـدول    . ذا الصدديف ه اً  إطار بروتوكول كيوتو ميكن أن تشكل مرجع      

  .املتقدمة بأنه ال يعتزم اعتماد قواعد بروتوكول كيوتو
وأكدت بعض البلدان املتقدمة األطراف أن قواعد احملاسبة تؤثر يف مستوى األهداف              -١٦

ضرورة التركيز على الـشفافية     من البلدان املتقدمة     طرف   ورأى. املتعلقة خبفض االنبعاثات  
الغ، ألن وجود إطار قوي للقياس واإلبالغ والتحقق، مبا يف ذلك وجود عملية   والدقة يف اإلب  

 االنبعاثات وعمليات   املساءلة عن  ، يكفي لضمان  للتقييم الدويل لالنبعاثات وعمليات اإلزالة    
  . على حنو متني ودقيق وشفافاإلزالة
فاقية، وقدم  وركز أحد األطراف يف عرضه على عملية القياس واإلبالغ يف إطار االت             -١٧

وترد اإلشـارة إىل    . وجهة نظره بشأن العناصر اليت ميكن أن تتضمنها تقارير فترات السنتني          
بقوائم اجلرد الـسنوية    اً  ، وتشمل موجز  ١٦-م أ /١من املقرر   ) أ(٤٠هذه العناصر يف الفقرة     
للهدف املتوخى على نطاق االقتصاد ككل؛ وأحدث املعلومات عن         اً  لغازات الدفيئة؛ ووصف  

وقدم ذلك  . التقدم احملرز يف التنفيذ؛ وتقدمي الدعم املايل والتكنولوجي ويف جمال بناء القدرات           
بشأن كيفية تفعيل العملية الدولية لتقدير وإزالة االنبعاثـات املتعلقـة           اً  مقترحاً  الطرف أيض 

اد باألهداف الكمية للبلدان املتقدمة األطراف يف جمال خفض االنبعاثات على نطاق االقتـص            
  .)١٠(ككل، وهي عملية أرساها مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة

. وبّينت العروض وما تالها من مناقشات أن الشروط ميكن أن تصاغ بطرق خمتلفة              -١٨
ما ترتبط األهداف مبستوى طموحات أطراف أخرى، مبا يف ذلك، على سبيل الذكر             اً  فكثري

 جلسات األسئلة واألجوبة، التمست األطراف      ويف. ال احلصر، أهداف بلدان متقدمة أخرى     
. توضيحات بشأن خصائص الشروط، ومن ذلك اجلدول الزمين احملدد الختـاذ القـرارات            

، غري أن   "التسابق إىل القمة  "من أجل التحفيز على     اً  وأوضح طرف أنه جعل التزامه مشروط     
  ".م مشتركأدىن قاس"آخر أعرب عن القلق من أن تلك الشروط قد تؤدي إىل اً طرف

__________ 

 .١٦-م أ/١ من املقرر ٤٤الفقرة  )١٠(
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استخدام أرصدة الكربون املتأتية من آليات السوق وأنشطة استخدام األراضي            - جيم  
  وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

تناولت بعض العروض واملناقشات خالل جلسات األسئلة واألجوبة مسامهة آليات            -١٩
حتقيق األهـداف   السوق وأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف          

املتعلقة خبفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد ككل، مبا يف ذلك عواقبها على أهداف البلدان      
  .املتقدمة األطراف يف هذا اجملال

وأوضحت معظم البلدان املتقدمة األطراف نيتها االستفادة مـن تلـك األنـشطة               -٢٠
واآلليات، وعرض بعضها ما ميكن أن يسهم به االستخدام املتوقع لتلك األنشطة واآلليات يف              

  .أهدافها املتعلقة خبفض االنبعاثات
يهـا باعتبارهـا    وأكدت البلدان املتقدمة األطراف أمهية آليات السوق، اليت ُينظر إل           -٢١

. على رفع مستوى الطموحـات    اً  تدابري إضافية فعالة من حيث التكلفة ميكن أن تساعد أيض         
ـ           إزاء الـسالمة البيئيـة     اً  وأشري إىل أن إمكانية ازدواجية حساب خفض االنبعاثات تثري قلق

ملعاوضة االنبعاثات، وبّين طرف أن ذلك سبب من األسباب اليت تربر عدم تأييده اسـتخدام         
  .تلك اآلليات

 إىل  ، يف العروض وكذلك يف أثناء املناقشات الـيت تلتـها،          ووردت إشارات كثرية    -٢٢
 األراضي وتغـيري اسـتخدام األراضـي        عتماد أنشطة استخدام   ا أو النُهج اليت تنظم   قواعد  ال

 .مبستوى األهداف وشفافيتها  والنهج   هذه القواعد    ارتباط يةواحلراجة وآليات السوق، وكيف   
أطراف كثرية بأمهية وجود قواعد مشتركة ومطابقة للمعايري الدولية، مـن أجـل             وسلمت  

من األطـراف رأى أن مـن         قليالًاً  غري أن عدد  . احلفاظ على فعاليتها وعلى السالمة البيئية     
املمكن حتديد القواعد أو النهج على الصعيد الوطين ما دامت إجراءات اإلبالغ واالستعراض             

  .ةمتسقة وقابلة للمقارن
وفيما يتعلق مبجموعة األطراف اليت أكدت أمهية القواعد، ميكن أن تشكل القواعد              -٢٣

أو تعديالت جديدة ينظر فيها الفريق /القائمة احملددة يف إطار بروتوكول كيوتو، وأية قواعد و   
العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفـق األول مبوجـب              

للقواعد املتعلقة باعتماد أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام        اً   كيوتو، مرجع  بروتوكول
  .األراضي واحلراجة وآليات السوق

   مستوى الطموحاتاملتاحة لرفعاخليارات والسبل   - دال  
اخليارات والسبل املتاحة لرفع مستوى طموحات البلدان       اً  تناولت حلقة العمل أيض     -٢٤

ووردت .  أهدافها املتعلقة خبفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد ككل        املتقدمة األطراف يف  
فجـوة  "يف عروض بضعة أطراف ويف عرضي املنظمتني املراقبتني معلومات كمية تبّين وجود   



FCCC/AWGLCA/2011/11 

7 GE.11-63336 

ـ         " يف الطموحات  اً بني مستوى خفض االنبعاثات يف األهداف احلالية واملستوى املطلوب وفق
 تقرير التقييم الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بـتغري          ملا ورد يف  اً  للدراسات العلمية ووفق  

املناخ، وذلك يف إطار السعي إىل حتقيق اهلدف الشامل املتمثل يف اإلبقاء على االرتفـاع يف                
. درجة احلرارة العاملية دون درجتني مئويتني فوق مستويات مـا قبـل الثـورة الـصناعية               

. ضرورة سدهااً  وة، وأكدت أطراف كثرية جمدد    يعترض أي طرف على وجود تلك الفج       ومل
يف بند من بنود جدول األعمال يتنـاول          وأشار طرف إىل أن فريق العمل التعاوين ينظر فعالً        

  .مسألة الفجوة تلك
 ،)١١(وباإلضافة إىل بعض االقتراحات احملددة الواردة يف تقرير حلقة العمـل األوىل             -٢٥

نية مقترحاهتا إلنعام النظر يف اخليارات والسبل املتاحة قدمت بضعة أطراف يف حلقة العمل الثا      
وأشارت جمموعة من األطراف إىل أن زيادة مستوى الطموحات         . لرفع مستوى الطموحات  

واإلجراءات أمر ممكن، وأبرزت أمهية تناول املسائل املتعلقة بفـائض وحـدات الكميـات              
اً وكـررت أيـض   . ضي واحلراجة املخصصة وقواعد استخدام األراضي وتغيري استخدام األرا      

رأيها أن هناك حاجة إىل برنامج عمل بشأن اخليارات والـسبل املتاحـة لرفـع مـستوى                 
  :طموحات البلدان املتقدمة األطراف، ميكن أن يفضي إىل النتائج التالية

حتديد اإلمكانات الفعالة من حيث التكلفة للتخفيف على الصعيد العـاملي             )أ(  
  ؛من آثار تغري املناخ

  على الصعيد العاملي؛اً كبرياً صافياً االتفاق على آليات جديدة حتقق خفض  )ب(  
توسيع نطاق الوصول إىل االجتار الدويل باالنبعاثات يف إطار بروتوكـول             )ج(  
  .كيوتو
وعرضت األطراف بعض املقترحات امللموسة بشأن اخليارات والـسبل والوسـائل             -٢٦

إىل خفض إمجايل انبعاثات ثاين أكـسيد الكربـون         اً  املتاحة لرفع مستوى الطموحات سعي    
البشرية املنشأ وغريها من غازات الدفيئة غري اخلاضعة ملراقبة بروتوكول كيوتو، واإلبقاء على             
االرتفاع يف متوسط درجة احلرارة العاملية دون درجتني مئويتني فوق مستويات ما قبل الثورة              

حات احملددة اليت بينتها األطراف يف عروضـها ويف         وتشمل بعض األفكار أو املقتر    . الصناعية
  :أثناء املناقشات اليت تلتها ما يلي

  تعزيز مشاركة مجيع البلدان؛  )أ(  
  زيادة التنفيذ والتعهدات؛  )ب(  
  وضع نظام مبين على قواعد واضحة؛  )ج(  
  تعزيز استخدام سوق الكربون العاملية ووضع صكوك جديدة؛  )د(  

__________ 

)١١( FCCC/AWGLCA/2011/7 ٣١، الفقرة. 
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  اليت تتخذها البلدان النامية األطراف؛اً خفيف املالئمة وطنيدعم إجراءات الت  )ه(  
  التصدي لالنبعاثات النامجة من الطريان والنقل البحري الدوليني؛  )و(  
  التصدي لالنبعاثات النامجة من مركّبات اهليدروفلوروكربون؛  )ز(  
  حتسني مستوى عملية تقدمي املعلومات واالستعراض؛  )ح(  
لى هدف معّين يف جمال خفض االنبعاثات يعكـس الغايـة           ع  االتفاق أوالً   )ط(  

، مث حتديد   ) درجة مئوية  ١,٥درجتني مئويتني أو    (املنشودة فيما يتعلق بدرجة احلرارة العاملية       
  .األهداف بناء على معايري مثل االنبعاثات املاضية

ريان وكما ذُكر أعاله، اقترحت بعض األطراف التصدي لالنبعاثات النامجة من الط            -٢٧
والنقل البحري الدوليني باعتبار ذلك وسيلة من الوسائل الكفيلة برفع مستوى الطموحـات             

ونظرت بعض البلدان . من مصادر متويل إجراءات التكيف مع تغري املناخ اً  أيضاً  ممكناً  ومصدر
 النامية األطراف إىل هذا املقترح يف سياق التجارة الدولية مع اإلشارة إىل األحكام املنصوص             

 من االتفاقية، اليت تسعى إىل التشجيع علـى إنـشاء نظـام             ٣ من املادة    ٥عليها يف الفقرة    
وأعرب طرف عن قلقه إزاء اآلثار اليت ميكن أن تترتب علـى      . اقتصادي دويل داعم ومفتوح   
  .هذا اإلجراء يف قطاع السياحة

  اخلطوات املقبلة للتقدم يف حلقة العمل  - ءها  
ملناقـشة  اً أساسياً طراف إىل فائدة حلقات العمل، ألهنا تتيح حيز    أشار العديد من األ     -٢٨

وتعزيز فهم األهداف الكمية للبلدان املتقدمة األطراف يف جمال خفض االنبعاثات على صعيد             
االقتصاد ككل وما يرتبط بتلك األهداف من افتراضات وشروط، مبـا يف ذلـك أنـشطة                

واقترحـت بعـض    . احلراجة وآليات السوق  استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي و     
األطراف تنظيم حلقات عمل أخرى تركز على مسائل مثل رفع مستوى الطموحات العاملية             

بشأن هيكل حلقة عمل إضـافية واألسـئلة        اً  وقدم طرف مقترح  . أو مسألة قواعد احملاسبة   
ت بعض األطـراف    واقترح. الرئيسية اليت ينبغي أن تعاجلها الدول املتقدمة األطراف أثناءها        

هيكلة إجراءات حلقات العمل يف املستقبل وتنظيمها على حنو مواضـيعي، فيمـا ذكـرت             
  .أطراف أخرى أن إسهامات اخلرباء التقنيني يف املناقشات ستكون مفيدة

ورأت بعض األطراف أن العناصر التالية ميكن أن تشكل مـدخالت للمناقـشات               -٢٩
  :)١٢( لرفع مستوى طموحات البلدان املتقدمة األطرافاملتعلقة باخليارات والسبل املتاحة

__________ 

رغم أن األطراف ناقشت هذه التحديثات املمكنة لورقات العمل، مل ُيتفق يف اجلزء الثاين من الدورة الرابعة                  )١٢(
لالطالع علـى تقريـر     . (ة إلعداد تلك التحديثات   عشرة لفريق العمل التعاوين على تقدمي طلب إىل األمان        

 ).FCCC/AWGLCA/2011/9اجلزء الثاين من الدورة الرابعة عشرة لفريق العمل التعاوين، انظر الوثيقة  عن
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حتديث الورقة التقنية املتعلقة باألهداف الكمية للبلدان املتقدمة األطراف يف            )أ(  
االفتراضات والشروط ومقارنة مـستوى  : جمال خفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد ككل 

قدمة يف حلقات العمـل وإدراج      ملراعاة مزيد من املعلومات امل     ،)١٣(جهود خفض االنبعاثات  
  معلومات عن سبل رفع مستوى الطموحات؛

استكمال صيغة الورقة التقنية احملدثة بشأن جتميع املعلومات املتصلة بتقريـر      )ب(  
إمكانيات التخفيف وبتحديد النطاقات املمكنة ألهداف األطراف املدرجة يف املرفـق األول            

  ؛)١٤(فيما يتعلق خبفض االنبعاثات
حتديث الورقة التقنية بشأن حتليل الوسائل املمكنة لبلوغ األهداف املتعلقـة             )ج(  

  ؛)١٥(خبفض االنبعاثات وحتليل املسائل املنهجية ذات الصلة
لورقة التقنية املتعلقة باالستثمار والتدفقات املالية للتصدي لـتغري         احتديث    )د(  

  .)١٦(املناخ
 إىل حتديث لتقرير برنامج األمم املتحدة    وأشارت جمموعة من األطراف إىل أهنا تتطلع        -٣٠
  .يعكس اجلدوى التقنية واملالية من اخليارات الواردة يف التقرير )١٧(فجوة االنبعاثاتعن 
واقترح عدد قليل من األطراف أن تبدأ عملية حلقة العمل يف حبث سبل مـسامهتها                 -٣١

  .خ يف ديربانيف حتقيق نتائج خالل مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغري املنا
عن حلقـة العمـل، حتـت       اً  خطياً  وطُلب إىل الرئيسني املتشاركني أن ُيعّدا تقرير        -٣٢

  .مسؤوليتهما، ويقدماه إما خالل الدورة أو يف أقرب وقت ممكن بعدها

__________ 

)١٣( FCCC/TP/2011/1. 
)١٤( FCCC/TP/2008/10. 
)١٥( FCCC/TP/2008/2. 
)١٦( FCCC/TP/2008/7. 
)١٧( <http://www.unep.org/publications/ebooks/emissionsgapreport>. 
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  املرفق

  جدول أعمال حلقة العمل    
  ٠٠/١٣ إىل الساعة ٠٠/١١من الساعة 

  :االفتتاح    
 .ئيسان املتشاركانتنظيم حلقة العمل يعرضه الر •

  :اجللسة األوىل    
 كندا؛ •

 االحتاد األورويب؛ •

 حتالف الدول اجلزرية الصغرية؛ •

 سويسرا؛ •

 آيرلندا؛ •

 .أسئلة وأجوبة •

  استراحة    
  ٣٠/١٨ إىل الساعة ٠٠/١٥من الساعة 

  :اجللسة الثانية    
 الدامنرك؛ •

 ؛) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا  •

 اجلمهورية التشيكية؛ •

 ملتحدة األمريكية؛الواليات ا •

 .أسئلة وأجوبة •

  :اجللسة الثالثة    
 أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ؛ •

 برنامج األمم املتحدة للبيئة؛: منظمة مراقبة •
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 الشبكة الدولية للعمل املناخي؛: منظمة مراقبة •

 .أسئلة وأجوبة •

  :مناقشة    
 ات؛االلتزامات واالفتراضات والشروط ومستوى الطموح/األهداف •

 .اخلطوات املقبلة •

  مالحظات ختامية مقدمة من الرئيسني املتشاركني    
        


