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 التقرير التوليفي السابع

 *مذكرة من األمانة

 

 موجز
       ً                               مشروعاً يف إطار املرحلة التجريبية         ١٥٧                                                                يقـدم هـذا التقرير توليفة من أحدث املعلومات املتاحة عن             

                               ً        من مشاريع األنشطة املنفذة تنفيذاً        ٥٢                                           ويعتمد على تقارير قدمتها السويد بشأن         .    ً ركاً                    ً       لألنشطة املنفذة تنفيذاً مشت   
      ً           ً                                                                                                 مشـتركاً، تضـم دروسـاً استخلصها هذا البلد عند تنفيذ املشاريع، وعلى وثيقة قدمتها النمسا باسم اجلماعة                  

  .    ً تركاً                                                                      ً    األوروبية والدول األعضاء فيها بشأن التجارب العامة يف األنشطة املنفذة تنفيذاً مش
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  مقدمة-   ً أوال  

 الوالية-ألف 

                                      ً       ً                  األطراف املشاركة يف األنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً يف إطار           ١-    م أ  / ٥                             شجع مؤمتر األطراف يف مقرره       - ١
                                            وطلب مبوجب املقرر نفسه إىل اهليئة الفرعية         .                                                                     املـرحلة التجريبـية عـلى تقدمي تقارير للمؤمتر عن طريق األمانة           

  .                                            د تقرير توليفي مبساعدة األمانة لينظر فيه املؤمتر                                                        للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ إعدا

                            ً       ً                        مواصلة األنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة          ٨-    م أ  /  ١٤                                  وقـرر مؤمتـر األطراف يف مقرره         - ٢
                                                                                      ً       ً                      التجريبـية، كما قرر تغيري تواتر عملييت إعداد وحبث التقرير التوليفي عن األنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً حبيث                 

                         ً            املوعـد النهائي احملـدد وفقاً للمقرر           وكان    .                            ً                     ً          هذه العملية مرة كل سنتني بدالً مـن مـرة واحدة سنوياً              جتري  
    وقد   .     ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران  ١                                                                              لتقدمي التقارير اليت سينظر فيها يف إطار التقرير التوليفي السابع هو               ١٠-    م أ  /  ١٠

  .                                            ع لينظر فيه مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة                        ، التقرير التوليفي الساب ١-   م أ / ٥                 ً         أعدت األمانة، وفقاً للمقرر 

  نطاق املذكرة-باء 

                               ً        من مشاريع األنشطة املنفذة تنفيذاً        ٥٢                                                                  يضم هذا التقرير معلومات جممعة من تقارير قدمتها السويد عن            - ٣
       النمسا                                         ومعلومات استقيت من وثيقة قدمتها             ً           ً                                                 مشـتركاً، تضم دروساً استخلصها هذا البلد عند تنفيذ املشاريع،         

                                                                                  ً       ً                  باسـم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها بشأن التجارب العامة يف األنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً يف إطار        
  .                املرحلة التجريبية

   ُ                                                  ً       ً                                              ومل ُيبلغ أي طرف عن أية مشاريع جديدة ألنشطة منفذة تنفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة التجريبية منذ                  - ٤
                                                                                    ومن مث، فإن املعلومات الواردة يف التقرير السادس تنطبق على السابع من حيث               . )١ (                             الـتقرير التولـيفي السادس    

  .                             جمموع املشاريع وتوزيعها اإلقليمي

  اإلجراء احملتمل من جانب اهليئتني الفرعيتني-جيم 

   ام                                                                                            يف الدورة اخلامسة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، قد ترغب األطراف يف القي - ٥
  :      مبا يلي

            ً                           اإلحاطة علماً بالتقرير التوليفي السابع؛  ) أ ( 

                                                                                                          إحالـة الـتقرير التوليفي السابع إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ، بغية إحالة تقرير متفق عليه بصورة                  ) ب ( 
                                                   مشتركة لينظر فيه مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة؛

  .                      يف دورته الثانية عشرة                                         التوصية مبشروع مقرر لكي يعتمده مؤمتر األطراف  ) ج ( 
                                                      

) ١ (  FCCC/SBSTA/2002/8.  
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  النتائج-     ً ثانيا  

                      ً       ً                         األنشطة املنفذة تنفيذا  مشتركا  يف إطار املرحلة التجريبية-ألف 

       ً                مشروعاً كما ورد يف        ١٥٧                                              ً       ً       ً                ال يزال العدد اإلمجايل ملشاريع األنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً مقتصراً على             - ٦
                          ً       ً                        مشاريع أنشطة منفذة تنفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة              ً   طرفاً   ٤٢                    ويستضيف ما جمموعه      .                          التقرير التوليفي السادس  

  .                       ً                                    التجريبية، أحد عشر طرفاً منها غري مدرج يف املرفق األول لالتفاقية

                يف املائة من      ٩٢           وختص نسبة     .        ً                                            مشروعاً يف بلدان متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية         ٨٦    َّ                    وينفَّذ اآلن ما جمموعه      - ٧
     يف   ٨                                        يف املائة يف جمال الطاقة املتجددة، و         ٣٦                               ملائة يف جمال كفاءة الطاقة، و            يف ا    ٤٨ (                              هـذه املشاريع قطاع الطاقة      
  .                              ً                       وتركز أنشطة كفاءة الطاقة أساساً على نظم التدفئة احمللية   ).                            املائة يف جمال تغيري نوع الوقود

        درجة يف                                                                                                  وتسـتأثر أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب بأغلب املشاريع املنفذة يف البلدان األطراف غري امل              - ٨
                                     يف املائة؛ مث املنطقة األفريقية بنسبة     ٢٦                                                        يف املائة؛ وتليها منطقة آسيا واحمليط اهلادي بنسبة            ٥٧                    املـرفق األول، أي     

                                                                         ويدل هذا على األمهية الكربى اليت توليها أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب ألنشطة    ).  ١           انظر الشكل  (          يف املائة   ١٧
  .                                     اجة إىل بناء القدرات يف املنطقة األفريقية                        احلد من تغري املناخ وعلى احل

 ٢٠٠٦-١٩٩٧                                            ً       ً   التوزيع اإلقليمي ملشاريع األنشطة املنفذة تنفيذا  مشتركا ، -١الشكل 
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                                                                           من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية بصفة مستثمرين يف األنشطة              ١٢                       ويشـارك مـا جمموعه       - ٩
                                                              وما زالت السويد متول أكرب عدد من األنشطة، تليها الواليات            .                 ملرحلة التجريبية              ً       ً              املنفذة تنفيذاً مشتركاً يف إطار ا     

   مع   )                                                  مثل الواليات املتحدة األمريكية وهولندا والنرويج      (                                ويتعامل بعض األطراف املستثمرة       .                   املـتحدة األمريكية  
                            بيل املثال، تدعم أستراليا          على س  (                                                                                  جمموعة متنوعة من البلدان املضيفة، بينما يركز البعض اآلخر على مناطق معينة             

                                  ً                                                                             والـيابان األنشطة اليت تستضيفها خصوصاً بلدان يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، بينما تدعم السويد مشاريع يف                 
   ).                                      ثالثة بلدان متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

               ددة، وتغيري نوع                             كفاءة الطاقة، والطاقة املتج   (                                                         وميكن مالحظة أن أغلب املشاريع تركز على قطاع الطاقة           -  ١٠
                                                                                                      ورغم العدد الكبري من املشاريع اليت تركز على قطاع الطاقة، فمسامهتها يف احلد من انبعاثات غازات                   ).         الوقـود 

                                                                                         ومن املتوقع أن تسهم املشاريع املركزة على احتباس الغاز اهلارب واملشاريع املركزة على               .                    ً     الدفيـئة ضعيفة نسبياً   
                          يف املائة، على التوايل، من   ٣٤           يف املائة و  ٤٢                               اثات غازات الدفيئة، وذلك بنسبة                              احلراجة بأكرب قدر يف احلد من انبع

                                               ً       ً                                                        جمموع اخلفض الناتج عن مشاريع األنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً، من حيث خفض انبعاثات غازات الدفيئة على                
  .                   مدى عمر هذه املشاريع

                                          قتصاداهتا مبرحلة انتقالية، وهي سلوفاكيا                       يف بلدان متر ا      ٥٢                                              وتـنفذ كافة مشاريع السويد البالغ عددها         -  ١١
        والطاقة   )                           حتسني جتديد نظم التدفئة احمللية (                                      ً                             والتفيا وليتوانيا، ويف قطاع الطاقة أساساً، وتتعلق بتحسني كفاءة الطاقة 

                                وهي مشاريع صغرية النطاق تشكل        ).                                                              حتويل الغاليات اليت تعمل بالوقود األحفوري إىل الوقود احليوي         (         املتجددة  
                 من جمموع مسامهة كل            يف املائة ١                                           ً       ً                  يف املائة من كافة مشاريع األنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً وتساهم بأقل من     ٣٣

  .                                           هذه املشاريع يف احلد من انبعاثات غازات الدفيئة

  .                                                        ً       ً             ويعكس الشكل البياين أدناه عدد مشاريع األنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً حسب القطاع -  ١٢
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                            ً       ً           مشاريع األنشطة املنفذة تنفيذا  مشتركا  حسب القطاع عدد -٢الشكل 
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                                                     ً       ً تقرير عن الربامج الوطنية اخلاصة باألنشطة املنفذة تنفيذا  مشتركا -باء 

                                                            ً       ً                                   وصف تقرير السويد عن برناجمها الوطين اخلاص باألنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً بداية الربنامج وتطوره               -  ١٣
                                               ً  ويذكر التقرير أن املشاريع أدت إىل فوائد هامة، فضالً   .                                         معلومات مفصلة عن مشاريعها اإلثنني واخلمسني     وتضمن

             ً                                                        فهي تساهم مثالً يف حتسني نوعية اهلواء احمللي، وإنشاء سوق حملية للوقود احليوي،   .                           عن احلد من انبعاثات الغازات
  .                                 ً              ري املناخ وباستخدام الطاقة استخداماً ال يضر البيئة                                                 وزيادة الوعي باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغ

                 ً                                                                          وعدد التقرير أيضاً بعض الدروس املهمة اليت استخلصتها السويد يف معرض تنفيذ مشاريع األنشطة املنفذة  -  ١٤
  :      ً       ً              تنفيذاً مشتركاً، وهي كالتايل

                                                            احلاجة إىل التعاون الوثيق مع السلطات واملنظمات الوطنية واحمللية؛  ) أ ( 

                             مشاركة اخلرباء احملليني أمر إجيايب؛  ) ب ( 

                                              احلاجة إىل برامج التدريب والدعوة باللغات احمللية؛  ) ج ( 

                                             ينبغي اجلمع بني نقل التكنولوجيا وبناء القدرات؛  ) د ( 

                                   احلاجة إىل املتابعة واملعلومات املرجتعة؛    ) ه ( 

  .                                   احلاجة إىل التزام طويل األمد من الطرفني  ) و ( 

كفاءة الطاقة

ددةالطاقة املتج

تغيري نوع الوقود

التحريج

احتباس الغاز اهلارب

إعادة التحريج، حفظ الغابات

الزراعة
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 تجارب العامة آراء بشأن ال-جيم 

                                                                                                      قدمـت النمسا باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها وثيقة تعرض التجارب العامة يف األنشطة                -  ١٥
          ً               دولة عضواً يف اجلماعة       ٢٠                               وأشارت الوثيقة إىل أن حوايل        .              ً       ً                                  املـنفذة تنفـيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة التجريبية        

                     وقد استثمرت اجلماعة     .  ً       ً                                  اً مشتركاً إما كبلدان مستثمرة أو مضيفة                                                   األوروبية قد شاركت يف األنشطة املنفذة تنفيذ      
     ً   ُ                                                                  بلداً، وُيتوقع من هذه املشاريع أن تؤدي إىل احلد من انبعاثات غازات            ٢١       ً       مشروعاً يف      ٨٧             ً        األوروبـية إمجاالً يف     

        دان متر         ً                           مشروعاً من هذه املشاريع يف بل        ٧٥       وينفذ    .     ً                           طناً من ثاين أكسيد الكربون       ٢٣     ١٦٣     ٢٢٦                الدفيئة مبقدار   
  .                        اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

                                                                                        وسلطت الوثيقة املقدمة من النمسا الضوء كذلك على بعض الصعوبات اليت تعترض املوافقة على مشاريع  -  ١٦
                                                             وذكرت الوثيقة قواعد اجلماعة األوروبية ومنظمة التعاون االقتصادي    .                     ً       ً               األنشـطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً وتنفيذها     

  .                                ارة العاملية املعقدة يف جمال املساعدة                    والتنمية ومنظمة التج

                   ً                                                                                 وتضـمنت الوثيقة أيضاً بعض التوصيات بشأن استخدام معلومات إضافية وتطويرها يف التقرير التوليفي            -  ١٧
          ً                             ً                                   فأشارت مثالً إىل أن هذا النموذج ال يضم قسماً ميكن أن يظهر فيه تطور                .                                  كمـا ورد يف منوذج اإلبالغ املوحد      

                                                        ً                      يقة إدراج قسم خاص متعلق باحلقائق واألرقام املبلغ عنها سابقاً واخلاصة بأحد املشاريع             واقترحت الوث  .         مشروع ما
  .                                                           يف منوذج البالغ املوحد بغية توضيح التقدم الذي حترزه مشاريع معينة

                                                                                 ً       ً       وقدمت الواليات املتحدة األمريكية رسالة عربت فيها عن دعمها ملواصلة األنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً      -  ١٨
  .                   ار املرحلة التجريبية    يف إط

------ 

 


