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                       من جدول األعمال املؤقت  ١٠      البند 

                                  الذكرى العاشرة لبدء نفاذ االتفاقية  :                   اجلزء الرفيع املستوى

 ورقة معلومات أساسية ملناقشات الفريق الرفيع املستوى 
 بني الوزراء وغريهم من رؤساء الوفود

 * األمانةمذكرة من

 موجز

                                                                                                            سـيعقد مؤمتـر األطراف خالل اجلزء الرفيع املستوى من دورته العاشرة مناقشات الفريق الرفيع املستوى بني                  
                  وستتناول مناقشات    .                                                                                                  الـوزراء وغريهم من رؤساء الوفود، كما أوصت بذلك اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا العشرين              

  :                       الفريق املوضوعات التالية
                       اإلجنازات وحتديات املستقبل  :                بعد عشر سنوات        االتفاقية • 
                                                 آثار تغري املناخ، وتدابري التكيف، والتنمية املستدامة • 
                       التكنولوجيا وتغري املناخ • 
                 السياسات وآثارها  :                              التخفيف من حدة آثار تغري املناخ • 
                          راء وغريهم من رؤساء الوفود              ملساعدة الوز                                        الرئيس املسمى ملؤمتر األطراف يف دورته العاشرة                 وأعد هذه الوثيقة  

  .                                                                     واهلدف منها هو املساعدة يف وضع إطار للمناقشات واقتراح بعض القضايا املمكنة  .                         املشاركني يف مناقشات الفريق

              ـــــــــــــ

  .                                                تأخر تقدمي هذه الوثيقة لكثرة املشاورات اليت تطلبتها  * 
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 تقبلاإلجنازات وحتديات املس:  االتفاقية بعد عشر سنوات-   ً أوال  

                                                                                                                  بلغ اآلن عدد البلدان اليت صدقت على اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، اليت متت املوافقة عليها يف                - ١
                                         وفترة عشر سنوات ليست بفترة طويلة يف         .      ً                                                     بلـداً ويدل ذلك على االعتراف العاملي هبدفها النهائي            ١٨٩   ،      ١٩٩٢       عـام   

  .                                                           ذلك، أحرز تقدم كبري خالل العقد املنصرم منذ بدء نفاذ االتفاقية   ومع  .                               تاريخ مشكلة يقاس حجمها بالقرون

                                                                                                               وقـد أدرجـت قضية تغري املناخ بثبات يف جداول األعمال احمللية والوطنية والدولية، وحتتل مكانة الصدارة يف                   - ٢
  .                  املؤسسات التجارية                                                                                                      املسـائل الـيت يتـناوهلا اجلمهور ووسائل اإلعالم بعناية دقيقة، ويف استراتيجيات عدد متزايد من                 
  .                                                                               وأنشئت مؤسسات وعمليات لتمكني حكومات العامل من اختاذ إجراءات وتنسيقها وقياس نتائجها

                   فعلى سبيل املثال،     .                     ً                                                                 وأتاحـت االتفاقية أيضاً إشارة مهمة لألسواق باملساعدة على ظهور تكنولوجيات جديدة            - ٣
                                                             لت السيارات اهلجينة األسواق، وحترز أوجه تقدم بتكنولوجيات                                                                ازدادت فعالية العمليات الصناعية واملباين واألجهزة ودخ      

  .                                    تستخدم وقود اهليدروجني واحتباس الكربون

                                                                          ً                                          وقـد حتقق اهلدف املتوخى من االتفاقية واملتمثل يف إعادة انبعاثات غازات الدفيئة معاً للبلدان املدرجة يف املرفق                   - ٤
                                                                ن انبعاثات غازات الدفيئة تزداد اآلن يف القطاعات االقتصادية               على أ   .     ٢٠٠٠              حبلول عام        ١٩٩٠                        األول إىل مستويات عام     

                                                                                      إذ بلغ تركيز ثاين أكسيد الكربون يف اجلو، وهو مقياس جناح رئيسي يف األجل الطويل                 .                                  الرئيسية يف أغلب البلدان فرادى    
                          عال يتجاوز بكثري رقم                       ، وهو رقم قياسي       ٢٠٠٤      مارس   /     ً                                     جزءاً يف املليون يف ماونا لوا يف آذار           ٣٧٩                      للتصدي لتغري املناخ،    

                    أجزاء يف املليون     ٣                       وبتسجيل زيادة قدرها      .      ً                                                                   جزءاً يف املليون الذي سجل يف األوقات السابقة على الفترة الصناعية              ٢٨٠      ال    
                       جزء يف املليون على مدى    ١,٨                                                                   ، يرتفع هذا التركيز بسرعة أكرب من متوسط النمو السنوي الذي بلغ           ٢٠٠٣              مـنذ عـام     
  .           العقد املاضي

                                                                                                           ورة التكـيف مـع اآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ أمر ال مفر منه، ولكن جناح اإلجراءات املتخذة                        وضـر  - ٥
                                     وحدث على مدى عقد التسعينات تطور        .                                                                           للتخفـيف من حدة آثار تغري املناخ هو الذي سيحدد حجم التكيف املطلوب            

                                                 احلني انتقلت بلدان عديدة من عملية التقييم إىل عملية                                                                 فيما يتعلق بقبول التكيف كاستجابة رئيسية لتغري املناخ، ومنذ ذلك    
  .                             وضع تدابري واستراتيجيات ملموسة

     ً                                                                                             بلداً حىت اآلن على بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،                  ١٢٦          وقد صدق    - ٦
                                                      م النظر يف حتديد فترات التزام الحقة تتعدى الفترة            ويت  .                                                                      بأهدافـه وجداوله الزمنية احملددة، ولكنه مل يدخل بعد حيز النفاذ          

                            ً                           والربوتوكول خطوة أوىل مهمة فضالً عن كونه إشارة لألسواق تتيح   .     ٢٠١٢           إىل عام       ٢٠٠٨                             األولـية املمـتدة من عام       
  .     وكول     للربوت  "              دفتر القواعد    "-                         ً                                       وتتضمن اتفاقات مراكش عدداً من طرائق التنفيذ املتفق عليها            .                          حوافز للتقدم التكنولوجي  
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                                                                                                                  ومثـة مقـررات عديدة اتفق عليها يف دورات مؤمتر األطراف املعقودة يف مراكش وبون ونيودهلي وميالنو وهي جاهزة                   
                                                                                                                 العتمادها يف الدورة األوىل جمللس إدارة الربوتوكول، وهو مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول                

   .      كيوتو

             نقاط املناقشة

                                                                                     اإلجنازات الرئيسية اليت حتققت يف إطار االتفاقية على مدى السنوات العشر املاضية                                بأيـة طريقة توفر    •
      ً                                             أساساً لإلجراءات اليت ستتخذ يف املستقبل بشأن تغري املناخ؟

                                                                                                    لتحقـيق اهلـدف الطويل األجل املتوخى من االتفاقية، ومع مراعاة اخلربة املكتسبة حىت اآلن، ما هي                  •
                                        اقشة وحتليل نظام املناخ يف إطار االتفاقية؟                           الوجهة الواجب أن تتخذها من

                                                                       ما هي الطريقة اليت ميكن هبا تعزيز وعد االتفاقية باستجابة العامل لتغري املناخ؟ • 

  آثار تغري املناخ، وتدابري التكيف، والتنمية املستدامة-     ً ثانيا  

                                        منه؛ ونطاق هذا التكيف هو العنصر                                                                                    إن ضـرورة التكـيف مع اآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ أمر ال مفر               - ٧
    وقد   .                                                                                                      الوحـيد الـذي مل حيسم بعد ألنه يتوقف على جناح سياسات التخفيف من حدة آثار تغري املناخ يف األجل الطويل         

                                                                                                                         شـدد إعالن دهلي الوزاري بشأن تغري املناخ والتنمية املستدامة على ضرورة اختاذ تدابري تكيف فعالة وقائمة على حتقيق                   
  .                                                                         وعلى بناء القدرات لتيسري إدماج شواغل التكيف يف استراتيجيات التنمية املستدامة         النتائج، 

                                                                                                   وجيب أن يتم التكيف على أساس عمليات تقييم جتري بوضع سيناريوهات ملعرفة اآلثار الرئيسية املترتبة على تغري    - ٨
  ً                                           ماً فيما يتعلق بطابع اآلثار وحجمها، خاصة                                        على أن عدم اليقني ال يزال قائ        .                                           املناخ يف املستقبل وخيارات التكيف املمكنة     

                  وقد جعل ذلك من      .                                                                                                 على الصعيدين الوطين واإلقليمي حيث ال تزال قلة املعلومات والنماذج والسيناريوهات متثل مشكلة            
  .                                                 الصعب تطبيق نتائج الدراسات على تنفيذ تدابري التكيف

                       ً                         كيف على أقل البلدان منواً بإعداد برامج عمل                                                                        وقـد اقتصـرت حىت اآلن اخلطط الفعلية لدعم تنفيذ أنشطة الت            - ٩
       املستوى  "                                                                            وبرامج العمل للتكيف الوطين مثال من أمثلة النهج التصاعدي املتدرج من              .                                  للتكيف الوطين وتنفيذها بعد ذلك    

    ".                     األدىن إىل املستوى األعلى

                                الصندوق املخصص ألقل البلدان                وبدأ تشغيل   .                                                                   وأنشـأ مؤمتر األطراف ثالثة صناديق يف إطار مرفق البيئة العاملي           -  ١٠
                                      وتلقى هذا الصندوق مسامهات بلغت يف اجملموع   .    ً                                                             منـواً وهو مكلف بتمويل إعداد برامج العمل للتكيف الوطين وتنفيذها    

     ً               بلداً من البلدان     ٤٥         ، حصلت       ٢٠٠٤       أبريل   /            ً                                   ً                       ملـيون دوالراً مـن دوالرات الواليات املتحدة، واعتباراً من نيسان               ١٦,٥
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       ويتلقى   .                                                                              على متويل، أو تقوم بإعداد مشاريع يف إطار برامج العمل للتكيف الوطين              ٤٨ ً           اً من أصل                        األطـراف األقـل منو    
                                         وسيشرع يف تشغيل صندوق التكيف مىت بدأ         .                                                                       الصندوق اخلاص لتغري املناخ تعهدات مالية يف الوقت احلاضر من األطراف          

                                           من دوالرات الواليات املتحدة من االعتمادات                  ً     مليون دوالراً      ٥٠                            وخصص مرفق البيئة العاملي       .                        نفـاذ بروتوكول كيوتو   
  .             ً                                                                      مليون دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة ألولويته االستراتيجية املتعلقة بالتكيف           ٥٨٠                                   اإلمجالية لتغري املناخ البالغة حنو      

  .                  ملية ليست واضحة                                                                         ً                           ومع التسليم بضرورة اختاذ إجراءات وتعيني جماالت األولوية، فإن طريقة املضي قدماً باإلجراءات الع             
                                                                                                                فبسـبب ارتـباط عامـلي سرعة التأثر والتكيف بأولويات أخرى، منها التنمية املستدامة والعدالة، يقدم بالفعل عدد من     

  .                                                                                                  القنوات الثنائية واملتعددة األطراف الدعم للبلدان النامية من أجل التكيف، مبا يف ذلك يف جمال إدارة الكوارث

                                   منها على سبيل املثال أن  جهود         .                                   ً                  رية من املؤلفات املتعلقة بالتكيف عدداً من الرسائل                               وقد أطلقت اجملموعة الكب    -  ١١
                                                                                                                                النمذجة املناخية العاملية واإلقليمية توفر معلومات قيمة عن اآلثار الرئيسية املترتبة على تغري املناخ وعن أهداف التكيف يف                  

                           ورغم صعوبة تقدير تكاليف      .                         ءات كافية بشأن التكيف                                                  بيد أهنا مقيدة بقيود شديدة لدعم اختاذ إجرا         .                 األجـل الطويـل   
  .                                                                                                                          وفوائـد اآلثـار الـنامجة عـن تغري املناخ وسياسات التكيف، فمن الواضح أن التكيف وثيق الصلة بالتنمية املستدامة                   
ـ                      ة                                                                                                                         فاسـتراتيجيات التكـيف مع تغري املناخ تزيد من قدرة الفقراء على التكيف وتقلل من تعرضهم لآلثار الضارة النامج

                                                                                                   وقد تكون مشاطرة اخلربات املتعلقة باستراتيجيات التكيف احمللية وسيلة فعالة لبناء قدرة اجملتمعات              .                     عـن تغـري املـناخ     
  .          على التكيف

             نقاط املناقشة

                                                                                                 كيف ميكن لالتفاقية أن تسهم يف تعزيز قاعدة املعارف من أجل التكيف، خاصة بإجراء التحاليل لتقييم          •
      خاطر؟                     اآلثار ونقاط الضعف وامل

                                                                                                       مـا هـي الطـريقة اليت ميكن هبا تعزيز اآلليات املؤسسية ملشاركة صناعة التأمني يف إجراء املناقشات                   •
                            واملفاوضات املتعلقة بالتكيف؟ 

                                                              كيف ميكن إدماج التكيف يف االستراتيجيات الوطنية للتنمية املستدامة؟ • 

  التكنولوجيا وتغري املناخ-     ً ثالثا  

                                                                                      نشر تكنولوجيات جديدة سليمة للبيئة خلفض انبعاثات غازات الدفيئة واالستجابة لتغري                                  ال بـد من استحداث و      -  ١٢
                                                                                                  واشـتد التركـيز عـلى تكنولوجيات التخفيف من حدة آثار تغري املناخ، ولكن استحداث وإشاعة                  .                   املـناخ بفعالـية   

  .                               ً                                      تكنولوجيات التكيف يتطلبان مزيداً من االهتمام لتحقيق هديف التخفيف والتكيف
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                                                      ً                                                                  تواجه البلدان املتقدمة والبلدان النامية على السواء حتدياً فيما يتعلق بتوريد الطاقة ونقلها والكفاءة على جانب                 و -  ١٣
  .                                                                                                        كمـا أن هـناك حتديات يف قطاعات خمتلفة منها الطاقة الكهربائية والنقل والصناعة والزراعة وإدارة الغابات        .        الطلـب 

                                                                   الوقود األحفوري بوسيلة أكثر نظافة واستخدام تكنولوجيات التكيف                           ً                              وتواجـه الـبلدان أيضاً حتديات بشأن استخدام         
  .               اجلديدة والقائمة

                                                                                                             وخـالل السنوات العشر املاضية، مت التسليم باألمهية اجلوهرية اليت يتسم هبا استحداث وإشاعة  التكنولوجيات                 -  ١٤
                                                 عتراف ال يكفي وال يزال هناك الكثري مما ينبغي                 وهذا اال   .              ً                                                    السليمة بيئياً وباألمهية القصوى لتحقيق أهداف التنمية املستدامة       

  .                                                        عمله لضمان نشر التكنولوجيات اجلديدة املطلوبة على نطاق واسع

                                                            مسألة نقل التكنولوجيا؛ وتتضمن االتفاقية إشارات أكثر          ٢١                           من جدول أعمال القرن        ٣٤                    ويتـناول الفصـل      -  ١٥
                                                            ة ملحة ورئيسية لوضع معيار للتعاون يف جمال التكنولوجيا                                    ويف هذه املرحلة، تظل احلاج      .      ً                         حتديـداً يف سـياق تغري املناخ      

  .                                                                                                          ملساعدة البلدان النامية على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية وإظهار قيادة والتزام األطراف املدرجة يف املرفق األول

              املتاحة يف جمال                                          نشر املعلومات املتعلقة بأفضل اخليارات        :                                                     وتدعـو احلاجـة إىل اختـاذ إجـراءات عاجلة بشأن           -  ١٦
                                                                                                                التكنولوجيا وبأفضل املمارسات؛ إنشاء بيئات مؤاتية ودعمها؛ تقييم احتياجات البلدان يف جمال التكنولوجيا وإعداد تقارير  

  ؛  )                                                                اهليدروجني، واخلاليا الوقودية، واحتباس الكربون، والرياح والشمس       (                                                  عـنها؛ التكنولوجيات املتعلقة بالطاقة املتجددة       
  .                                         ات فعالة واستخدامها؛ والتكنولوجيات احلديثة               وإنتاج تكنولوجي

                                                                                                                    وتقـل املنح أو القروض التساهلية املقدمة من مرفق البيئة العاملي ومن خالل املساعدة اإلمنائية الرمسية بكثري عن                   -  ١٧
                                                    وال بد من البحث عن خيارات جديدة لتمويل تطوير           .                                                              تلـك املـتوقعة للتصـدي الحتياجات التكنولوجيا يف املستقبل         

  .                    ُ                                                                لتكنولوجيات ونقلها لُتقدم على أساسها املساعدات املالية املتعددة األطراف والثنائية القائمة ا

           وال بد من     .                                                                                                   ومن األمور األساسية مشاركة القطاع اخلاص يف وضع إطار للتعاون التكنولوجي والتزامه الفعلي به              -  ١٨
                                                       ناقشة، يلزم التصدي ملسألة هتيئة بيئات مالئمة وتوفري                            ولوضع إطار هلذه امل     .                                              مناقشـة وسائل التأثري على شركاء االستثمار      

  .                                                           شروط مؤاتية يف بلدان املنشأ والبلدان املتلقية لنقل التكنولوجيا

             نقاط املناقشة

  -                                                                                                 مـا هي الطريقة اليت ميكن هبا زيادة تعزيز تكنولوجيـات التخفيف والتكيف اجلديـدة والسليمة                •
                                          دولية ومن خالل القطاع واخلاص واجملتمع املدين؟                                  باختاذ إجراءات وطنية وإبرام اتفاقات

                                                                                                      مـا هي الطريقة اليت ميكن هبا إحراز تقدم لتحقيق التفـاعل مع األعمال األخرى املتعلقة بالتكنولوجيا              •
                    يف إطار عمليات أخرى؟
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      تطوير                                                                                                   مـا هـي الطريقة اليت ميكن هبا زيادة تعبئة القطاع اخلاص واجملتمع املدين إلحراز تقدم يف جمال                    •
                                                                                                  التكنولوجيا وأنشطة النقل مبوجب االتفاقية، وما هي اإلجراءات احملددة اليت ميكن للحكومات اختاذها             

                            للتعجيل بتنفيذ هذه العملية؟

 السياسات وآثارها:  التخفيف من حدة آثار تغري املناخ-     ً رابعا  

                                 يف املرفق األول أقل من مستويات                                                                   ، كانت انبعاثات غازات الدفيئة من جانب األطراف املدرجة              ٢٠٠٠        يف عام    -  ١٩
           ً                    ويرجع أساساً سبب هذا االخنفاض       .                                                                         وذلك بالرغم من زيادة االنبعاثات زيادة كبرية  يف كثري من األطراف                ١٩٩٠       عـام   

                   وارتفعت االنبعاثات    .                                                                                                    إىل تناقص االنبعاثات من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية              
                                                              وازدادت انبعاثات األطراف املدرجة يف املرفق األول من الطريان           .     ١٩٩٠                                   طاعات مهمة وجتاوزت مستويات عام             مـن ق  

                                                                                     وتفيد االسقاطات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول بأن انبعاثاهتا اإلمجالية              .            يف املائة    ٤٠                      الـدويل بأكـثر من      
  .                فيذ تدابري إضافية             ما مل يتم تن    ٢٠١٠   و    ٢٠٠٠                    ستزداد على األرجح بني 

                     وحتقيق هذا اهلدف يتطلب   .                                                                           واهلـدف من االتفاقية هو تثبيت تركيزات غازات الدفيئة يف اجلو على مستوى آمن      -  ٢٠
                                                                            وقد عينت بلدان متقدمة كثرية جمموعة متوازنة من سياسات وتدابري التخفيف             .                                       خفـض االنبعاثات العاملية بدرجة كبرية     

                                                                                              ذلك، ال تزال االهتمامات املتعلقة بالتكاليف املباشرة للحد من آثار تغري املناخ تسيطر على                   ومع    .                         احملققة لفعالية التكاليف  
                                                                                                                             املناقشات دون أن تكون هناك إشارات كافية إىل الفوائد االقتصادية والفوائد األخرى اجملنبة لآلثار، وإىل الفوائد الثانوية                 

                                              كما ينبغي دراسة اآلثار اليت ميكن أن ختلفها          .                 ض اختناق املرور                                                          مثل فرص العمل اجلديدة، وتقليل تلوث اهلواء احمللي وخف        
  .                                                                                تدابري التخفيف على اقتصادات البلدان النامية، خاصة تلك اليت تعتمد على صادرات الطاقة

         وإىل وضع    )                             مثل ضرائب الكربون والطاقة    (                                                                      وتـتجه الـبلدان أكـثر فأكثر إىل التخلي عن وضع أدوات فردية               -  ٢١
             كما أهنا تتجه   .                                                                  ً               ملة يف جمال املناخ تكمل فيها أدوات السياسة العامة املختلفة بعضها بعضاً وتعزز الفعالية                 استراتيجيات متكا 

    وإىل   )                                     مثل فعالية الطاقة وإلغاء اإلعانات     (                                                                            إىل التخـلي عن االعتماد على سياسات تستهدف التصدي لقضايا غري مناخية             
   ".      خضراء "               إلنتاج كهرباء     "              شهادات خضراء  "                            يف االنبعاثات أو إصدار                                                         اختـاذ تدابري تراعي أهداف تغري املناخ مثل االجتار        

  .                                                  وتزداد مشاركة أصحاب املصاحل الرئيسيني مثل القطاع اخلاص  .                                        ويزداد االهتمام بالبحث عن حلول تكنولوجية

      الذات                                                                                                   وقـد سـلمت األطـراف باآلثار اليت ميكن أن ختلفها تدابري التخفيف على اقتصادات البلدان النامية، وب          -  ٢٢
                                                                       وشددت على ضرورة هتيئة ظروف تسمح بإجراء استثمارات تسهم يف تنويع             .                                        االقتصادات املعتمدة على صادرات الطاقة    

                                                                                                                    االقتصـاد وتعزيـز استخدامات اهليدروكربونات يف جماالت أخرى غري جمال الطاقة، ومصادر الطاقة اليت تقلل انبعاثات                 
  .                                            املتقدمة، وتكنولوجيات احتباس الكربون وختزينه                                         غازات الدفيئة، وتكنولوجيات الوقود األحفوري
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                                                                                                                وقـد أصـبح إدمـاج االعتبارات املتعلقة بتغري املناخ والتنمية املستدامة يف السياسات الوطنية والقطاعية أولوية             -  ٢٣
       وأتيحت   .      الفقر                                                                                                              بالنسبة لكثري من البلدان النامية، إىل جانب األولوية الشاملة لتحقيق النمو االقتصادي املستدام واستئصال               

                                                                                        فعلى سبيل املثال، حيفز مرفق البيئة العاملي وآلية التنمية النظيفة تقاسم واستخدام              .                                     وسـائل جديـدة للـتعاون الـدويل       
                                                                                                                      التكنولوجـيات واملمارسات املالئمة للمناخ والسليمة للبيئة من العامل املتقدم إىل العامل النامي، ويساعدان يف تعزيز القدرة        

  .                                   ملسألة التخفيف من حدة آثار تغري املناخ               املؤسسية للتصدي 

             نقاط املناقشة

                                                                                             كـيف ميكـن لألطـراف حتسـني إدماج سياسات التخفيف من حدة آثار تغري املناخ يف التخطيط                   •
                     ً                                                                               االقتصـادي واإلمنائي؛ مثالً إدراج احلاجة إىل خفض انبعاثات غازات الدفيئة يف عملية صنع القرارات               

                    ل يف البنية األساسية؟                           للقيام باستثمارات طويلة األج

                                                                                ً      ً                   هـل بإمكـان احللول اجلديدة يف جمال السياسة العامة، مثل االجتار باالنبعاثات، أن تتيح حافزاً كافياً                  •
                          خلفض االنبعاثات بدرجة كبرية؟

                                                                                                    كـيف ميكـن لألطراف أن تتصدى بطريقة أفضل لشواغل البلدان النامية فيما يتعلق بآثار سياسات                 •
ـ                                                                                تجابة، وأن تساعد يف حتقيق املواءمة بني االستخدام املستمر ملوارد الوقود                                     التخفـيف وتدابـري االس

                     األحفوري ومحاية املناخ؟

- - - - - 


