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                      اهليئة الفرعية للتنفيذ
                        الدورة السابعة والعشرون

     ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ١١- ٣     بايل، 

                       من جدول األعمال املؤقت ٧      البند 
              من االتفاقية ٤           من املادة  ٩   و ٨               تنفيذ الفقرتني

   ١٠-   م أ / ١                          التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر 

 توليف املعلومات املتاحة املتعلقة بآثار تدابري االستجابة
 ١٠-م أ/١ من املقرر ٢٠مبقتضى الفقرة 

 *مذكرة مقدمة من األمانة

 ملخص

                                        ات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة                                                                             يتضمن هذا التقرير التوليفي معلومات مستقاة من جتميع وتوليف البالغ          
                                                                                                                        يف املـرفق األول لالتفاقـية واألطـراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، فيما يتعلق بآثار تدابري االستجابة وتنفيذ                

  . ٧-   م أ / ٥      املقرر 

 

                                                      

  .                                                             قدمت هذه الوثيقة متأخرة ألهنا تتضمن معلومات مل تكن متاحة قبل ذلك *
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  مقدمة-   ً أوال  

  الوالية-ألف 

                                                        أن تنظر اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابعة           ١٠-    م أ  / ١              من مقرره      ٢٠                                 طلب مؤمتر األطراف مبوجب الفقرة       - ١
               واألطراف غري                                                        املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية،          )١ (                                               والعشرين، يف تقارير التجميع والتوليف املتاحة     

  . ٧-   م أ / ٥                                                                          املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية فيما يتعلق بآثار تدابري االستجابة وتنفيذ املقرر 

  نطاق املذكرة-باء 

                                                                                                            حتـتوي املذكـرة على املعلومات املستقاة من جتميع وتوليف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف                  - ٢
                                         كذلك يتضمن التقرير معلومات من مصادر        .                                         اف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية                                      املـرفق األول لالتفاقـية واألطر     

                                                                           املقدم إىل مؤمتر األطراف ومعلومات من منظمة التعاون والتنمية يف امليدان              )٢ (                                             أخـرى، تشـمل تقرير مرفق البيئة العاملية       
      من   ٢٠                     ً             جل تيسري املناقشات وفقاً للفقرة                                   وقد أعدت هذه املذكرة من أ       .    )٣ (                              جلـنة املسـاعدة اإلمنائـية      -            االقتصـادي   

  .  ١٠-   م أ / ١      املقرر 

  اإلجراء احملتمل من اهليئة الفرعية للتنفيذ-جيم 

                                                                                                                        قـد ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ يف مراعاة املعلومات املقدمة يف التقرير التوليفي هذا إىل جانب الوثائق املذكورة                   - ٣
                 لدى نظرها يف    FCCC/SBI/2007/15                            واملرفق الثالث للوثيقة       ٦٧           يف الفقرة                                                 يف االسـتنتاجات بشأن هذه املسألة والواردة        

  .                                                                    ، بقصد النظر يف أي إجراءات قد يطلبها مؤمتر األطراف يف دورهتا الثالثة عشرة  ١٠-   م أ / ١                          التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر 

  استعراض املعلومات املتاحة-     ً ثانيا  

 درجة يف املرفق األول لالتفاقية املعلومات الواردة من األطراف غري امل-ألف 

   أو  /                                                                                 األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، على تقدمي معلومات يف بالغاهتا الوطنية و              ٧-    م أ  / ٥               يشـجع املقرر     - ٤
          وقد درست    .                                                                                                            الـتقارير األخرى ذات الصلة، بشأن االحتياجات والشواغل احملددة الناشئة من تأثري تنفيذ تدابري االستجابة              

                                                                                                          ت الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول للوقوف على هذه املعلومات، وترد النتائج يف                              مجـيع البالغا  
  .               الفقرات التالية

                                                      

) ١ (  FCCC/SBI/2003/7 ،  FCCC/SBI/2005/18و   FCCC/SBI/2007/INF.6.  
  .FCCC/CP/2006/3               وارد يف الوثيقة   ) ٢ (
) ٣ (  <http://www.oecd.org/dataoecd/17/42/36805328.xls>.  
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                                                                                                                  فـيقدم البالغ الوطين جلمهورية إيران اإلسالمية نتائج النمذجة اليت تتنبأ خبسائر يف اإليرادات من مبيعات النفط                  - ٥
ٍ                       بناء على عدٍد من السيناريوهات                                                                                      فبناء على سيناريو يتضمن تطبيق آليات املرونة يف بروتوكول كيوتو، ولكن ال              .        املختلفة           

                            يف املائة عن خط األساس،          ٣,٥٤                                   ُ                                                        تشارك فيه الواليات املتحدة األمريكية، ُيقدر أن هتبط أسعار النفط اخلام العاملية بنسبة              
                                      كذلك يتنبأ النموذج بعدد من اآلثار        .     ٢٠١٠    ام                              مليون دوالر أمريكي يف ع        ٩٠٠                                        مبـا يعـين خسارة يف العائدات مبقدار         

                                                                                                                    السلبية يف املبادالت التجارية تشمل ارتفاع أسعار الواردات من األطراف املدرجة يف املرفق باء لربوتوكول كيوتو، بسبب             
   .                    ارتفاع أسعار الطاقة

                                 ى األطراف املدرجة يف املرفق باء                                                                                        وتقدم اململكة العربية السعودية نتائج منذجة تقدر أن تأثري تدابري االستجابة عل            - ٦
         فهي تقول   .             مليار دوالر   ٢٠٠         مليار و   ١٠٠           ً                                                 حتدث أضراراً يف اقتصادها تصل القيمة احلالية هلا إىل ما بني           ٢٠٣٠         حىت عام   

  .                                                                                       إن اقتصاد اململكة ضعيف بشكل خاص يف هذا الصدد، بالنظر إىل عدم تنوع القاعدة الصناعية يف البلد

                                                                                               إىل أن اآلثار النهائية لتدابري االستجابة اليت تتخذها األطراف املدرجة يف املرفق باء ال تزال                                    وتشري جنوب أفريقيا     - ٧
                                                                   وهي تتنبأ باخنفاض يف صادرات الفحم إىل األطراف املدرجة يف املرفق             .                                        ً          جمهولـة، وأن البحث يف طبيعتها ال يزال جارياً        

   .                             ثاين أكرب مصدر للفحم يف العامل    ٢٠٠٠                  يف بلد كان يف عام               مما لـه أثر كبري  )                            يف املائة من أسواقها احلالية  ٨٠ (     األول 

                                    ً     ً                                                                           وتقـول اإلمـارات العربية املتحدة إن عدداً كبرياً من الدراسات يتفق على اآلثار السلبية لتدابري االستجابة اليت                   - ٨
          ً             ومنها مثالً اإلمارات                                                                                                     تتخذها األطراف املدرجة يف املرفق األول، على البلدان اليت تعتمد بشكل كبري على عائدات النفط،              

                                                                                                          وهي تستند إىل التقرير التقييمي الثالث لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، وتستشهد بعدد                 .                العربية املتحدة 
                                                                                                                       مـن اإلجراءات من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول، اليت استطاعت التقليل من تلك اآلثار، مبا يف ذلك، إلغاء                     

  .                                                                                               النفطية وهيكلة الضرائب على الطاقة حىت أهنا تقوم على احملتوى الكربوين، وزيادة استخدام الغاز الطبيعي       اإلعانات

  املعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية-باء 

                       لتأثري تنفيذ تدابري         ً                                            عدداً من التدابري الرامية إىل دعم االستجابات        ٧-    م أ  / ٥              من املقرر      ٢٩-  ٢٢                   تتـناول الفقرات     - ٩
              كذلك أخذت يف     .                                                                                           ويتضمن هذا الفرع املعلومات املتعلقة هبذه التدابري على حنو ما ورد يف البالغات الوطنية               .           االسـتجابة 

                                                                                                                          االعتبار تدابري الدعم املمكنة األخرى املشار إليها يف املعلومات املقدمة، وذلك لضمان أال تكون املعلومات املعنية مشمولة                 
ُ  ّ                                                                                             فُجلّ األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية قدمت تقارير عن إسهاماهتا يف الوكاالت املتعددة                .              ت قيد النظر            يف الفـئا    

  . )٤ ( ٧-   م أ / ٥                                                  األطراف اليت تعمل لتحقيق األهداف املتصلة بأحكام املقرر 

 

                                                      

                                                                    إىل املعلومات الواردة من األطراف املدرجة يف املرفق األول، يركز            ٧-    م أ  / ٥              من املقرر      ٢٠                    بينما تشري الفقرة      ) ٤ (
   ٣    ات                                                                                                           ً                        هذا الفرع على األطراف املدرجة يف املرفق الثاين، بالنظر إىل التزامها بتقدمي الدعم إىل البلدان النامية األطراف، وفقاً للفقر                  

  .             من االتفاقية ٤           من املادة  ٥   إىل 
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 املبادرات الوطنية واإلقليمية -١

     من   ٢٦           ً        ً                                      أهنا جتري حبثاً وتطويراً للتكنولوجيات املشار إليها يف الفقرة                                                  أفاد عدد من األطراف املدرجة باملرفق الثاين         -  ١٠
  . ٧-   م أ / ٥      املقرر 

                                                                                                                ووصـفت كندا اجلهود اليت يبذهلا أحد مراكزها احلكومية يف نقل تكنولوجيا القطاع اخلاص إىل البلدان النامية،                  -  ١١
                                             ود اليت تبذهلا شراكة يف القطاع العام هبدف                      كما وصفت اجله    .                                                          ودوره يف تعزيز نقل تكنولوجيا الفحم النظيفة إىل الصني        

                                                                                                                      تطوير وإثبات تكوير تكنولوجيا املرحلة األخرية يف املناطق اليت هبا إمكانات لتخفيض غازات الدفيئة، ووصفت دورها يف                 
   بني                 هي الشراكة    -                                 ووصفت اجلماعة األوروبية مبادرة       .                                                               حتويل القواعد يف دهلي ومومباي للعمل بالغاز الطبيعي املضغوط        

                    ومن هذه املبادرات،     .                                                  تشمل التعاون التكنولوجي على عدد من اجلهات       -                                            االحتـاد األورويب والصـني بشأن تغري املناخ         
                                                                                                               احتـباس الكـربون وختزيـنه، حيـث للمبادرة هدف هو تطوير وإثبات معمل توليد الكهرباء املدار بالفحم والصفري           

                                                  وقدمت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا        .            بون وختزينه                                                          االنـبعاثات الـذي تستخدم فيه تكنولوجيا احتباس الكر        
            ماليني من      ٣,٥               ً                                                                                            الشـمالية تقريـراً عن دورها الرائد يف إجراء دراسة جدوى يف إطار هذه الشراكة، أسهمت فيها مببلغ                   

  .    ٢٠٢٠                                                                        اجلنيهات االسترلينية، هبدف تشغيل مشروع رائد الحتباس الكربون وختزينه حبلول عام 

             وبينما يتوزع   .                                                                                         فـادت فرنسا أن صندوقها الفرنسي للبيئة العاملية يقدم الدعم يف جمال احتباس الكربون وختزينه      وأ -  ١٢
  .                                                                                                        متويل الصندوق على املستوى العاملي، فال توجد تفاصيل حمددة متاحة عن البلدان املتلقية الداخلة يف مبادرة هذا املشروع

                                                                    ع احلد من اشتعال الغاز يف مجهورية إيران اإلسالمية ونيجرييا، وإىل                                                    وأشـارت النرويج إىل اشتراكها يف مشاري       -  ١٣
   .                                                                               تعاوهنا مع البنك الدويل يف الشراكة العاملية خلفض اشتعال الغاز يف القطاعني العام واخلاص

   قت               وأفادت أهنا أنف  .                                                                                          ووصـفت الواليـات املتحدة األمريكية مبادرهتا مع الصني ملركز تكنولوجيا الطاقة والبيئة             -  ١٤
                                                           يف تعزيز نقل التكنولوجيا من القطاع اخلاص، وال سيما              ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                                                  قرابة مليونني من الدوالرات األمريكية يف الفترة        

                                                    كذلك تصف الواليات املتحدة دعمها املايل الكبري ملبادرة نقل   .                                                    يف جمال تكنولوجيات الفحم النظيفة، يف إطار هذه املبادرة 
                                                   ، مما يعزز الشراكات الدولية للتعاون بشأن خفض         )                             ون دوالر على مدى مخس سنوات           ملي   ٥٣ (                           غـاز امليثان إىل األسواق      

                                         ومن أعضاء الشراكة عدد من البلدان النامية   .                                                                   انبعاثات امليثان من جمموعة مصادر متنوعة، ويشمل ذلك قطاع النفط والغاز
   .                                         والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

                                                                                   يف املرفق الثاين، يف بالغاهتا الوطنية مبادرات تتعلق بالتعاون مع البلدان النامية                                        ووصـفت عـدة أطراف مدرجة        -  ١٥
                                                                         ً                                      األطـراف، يف جمال استحداث وإنتاج وتوزيع ونقل مصادر الطاقة احمللية السليمة بيئياً واألقل يف انبعاثات غازات الدفيئة،     

                                                      ليا أن الشراكة بني بلدان آسيا واحمليط اهلادئ بشأن                     وذكرت أسترا    ).  ٧-    م أ  / ٥              من املقرر      ٢٨        الفقرة   (                       ومنها الغاز الطبيعي    
                                                                                                                                   التنمـية النظـيفة واملناخ، تتيح فرصة طيبة للتعاون الثنائي واملتعدد األطراف يف جمال التنمية النظيفة والطاقة، مبا يف ذلك                    

   .  )٥ (      حيائية                                                                                     جماالت الفحم النظيف والغاز الطبيعي واحتباس امليثان واستخدامه، والطاقة النووية والطاقة األ

                                                      

  .                                                                                         من األعضاء اآلخرين يف الشراكة مجهورية كوريا، والصني، والواليات املتحدة األمريكية، واهلند، واليابان  ) ٥ (
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ّ       ً                             دّعم عدداً من املبادرات مشل تقييم       SYNERGY                                                              وأفـادت اجلماعـة األوروبـية بأن برناجمها لسياسة الطاقة            -  ١٦   
   .                                              إمكانات إنتاج واستخدام الغاز الطبيعي يف الفلبني

             اصة بالطاقة                                                                                                     وأفـادت أغلبية األطراف يف املرفق الثاين يف بالغاهتا الوطنية عن أنشطتها يف جمال دعم البحوث اخل                 -  ١٧
          وأفاد كل     ).  ٧-    م أ  / ٥              من املقرر      ٢٩        الفقرة   (                                                                               املـتجددة وتنميتها واستخدامها، ومنها الطاقة الشمسية والطاقة من الرياح           

                                                                                                                         طـرف منها، يف البداية، عن تدفقات املساعدة اإلمنائية الرمسية املخصصة لقطاع الطاقة؛ ومع هذا مل يرد تفصيل ألي من                    
                                 وباملثل، أفادت معظم األطراف عن       .                                                  يل النسبة املئوية املكرسة لدعم الطاقة املتجددة                                         هـذه الـتدفقات بشـكل يتيح حتل       

   .                                                              مبادرات تنفذ أو تزمع لتنمية واستخدام الطاقة يف البلدان النامية

ٍ                                    ومل يـتمكن االستقصـاء الذي أجري من أجل هذا التقرير التوليفي من أن يصف بشكل واٍف النطاق الكامل                    -  ١٨                                                                          
                                                                                                            نها خارج نطاق عملية االتفاقية اإلطارية واليت قد تعترب وفاء بالتزامات األطراف املدرجة يف املرفق الثاين                                لألنشطة املبلغ ع  

                                              غري أن منظمتني ذكرتا بوجه خاص يف أكثر من           .                                                                      بـتقدمي الدعم للبحوث اخلاصة بالطاقة املتجددة وتنميتها واستخدامها        
  :              لبلدان النامية                                            بالغ وطين، أن لديهما مشاريع للطاقة املتجددة يف ا

                                                                                                    فسجلت جمموعة البنك الدويل استثمارات إمجالية يف مشاريع كفاءة الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة يف                ) أ ( 
       ٢٠٠٥                                             يف املائة يف هذه احلافظة فيما بني عامي            ٢٠                                         مليون دوالر، وهو رقم يفي هبدف منو            ٨٧١           بلغـت        ٢٠٠٦       عـام   

                             يف املائة من استثماراهتا يف      ٢٠                                            جمموعة البنك الدويل يف قطاع الكهرباء و                                 يف املائة من استثمارات      ٣٧           وهذا ميثل     .     ٢٠٠٩ و
                                         مليون دوالر للمشاريع اجلديدة للطاقة         ١٩٠                           مليون دوالر خصص مبلغ         ٨٧١                             ومن هذا املبلغ اإلمجايل وهو        .             قطاع الطاقة 
         املتجددة؛

     ٢٠٠                   اصة مع أكثر من                                                                                  وشـراكة الطاقـة املتجددة والكفاءة يف استخدام الطاقة هي شراكة عامة خ              ) ب ( 
      ً                                                                    شريكاً من األطراف املدرجة يف املرفق الثاين معظمهم ممن يقدمون األموال              ١٥      ً      ً           شريكاً وطنياً هناك       ٣٦         ومن بني     .     شريك

       وتتلقى   .                                                                                                          ويتركز عمل هذه الشراكة على تعزيز الطاقة املتجددة والكفاءة يف استخدام الطاقة يف البلدان النامية                .           للمـبادرة 
  .            مليون يورو   ٣,٢         ً      الية متويالً مببلغ                 جولة مشاريعها احل

 املسامهات يف املؤسسات والربامج املتعددة األطراف -٢

                                                                                               تتضـمن الـبالغات الوطنية إىل جانب وصف املبادرات الثنائية أو اإلقليمية معلومات عن إسهامات كل طرف     -  ١٩
                                                  ال تبني اإلسهامات بالتفصيل الذي يكفي لتحليل                                غري أن البالغات الوطنية     .                                                 مدرج يف املرفق الثاين، يف مرفق البيئة العاملية       

                                                ولكن على املستوى اإلمجايل ميكن وصف األنشطة اليت          .         ُ                             هي اليت ُيسهم فيها آحاد البلدان       ٧-    م أ  / ٥                      أي من أهداف املقرر     
  .                                                يدعمها مرفق البيئة العاملية بنسبتها إىل تلك األهداف

                           قدم املرفق تفاصيل دعمه جملال     )٦ (                                  ر األطراف يف دورته الثانية عشرة                                                       ويف تقريـر مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمت         -  ٢٠
      أغسطس  /       إىل آب    ٢٠٠٥      سبتمرب  /                              مليون دوالر يف الفترة من أيلول     ٣٥٨,١                                         العمل الرئيسي يف سياق تغري املناخ والذي بلغ 

                                                      

) ٦ (  FCCC/CP/2006/3.  
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ّ                  وفيما يتعلق بتأثري تنفيذ تدابري االستجابة، فبحسب مرفق البيئة العاملية، دّعم الكث             .     ٢٠٠٦                                ري من مساعدته ملشاريع الطاقة                                                                         
                  وخالل الفترة اليت     .                                                               ً                                   املتجددة، البحث والتطوير يف جمال الطاقة املتجددة واستخدامها، موضحاً فرص تنويع مصادر الطاقة            

       ً                                    ً                     مشروعاً للطاقة املتجددة، مما ميكن اعتباره داخالً يف االلتزام            ١٨                    مليون دوالر إىل        ١٢٣                                     يشـملها التقرير قدم املرفق مبلغ       
  . ٧-   م أ / ٥           من املقرر   ٢٩           وجب الفقرة  مب

                       ينبغي استخدام هذا     ٧-    م أ  / ٧             ووفق املقرر     .                                                                وأفادت عدة أطراف عن إسهاماهتا يف الصندوق اخلاص لتغري املناخ          -  ٢١
                                                                                                                       الصـندوق يف متويـل األنشطة والربامج وتدابري التكيف؛ ويف نقل التكنولوجيات؛ ويف الطاقة والنقل والصناعة والزراعة                 

                                      متويل هذه اجملاالت يف إطار الصندوق         ١٢-    م أ  / ١   ّ           ويشّغل املقرر     .                                        ارة الـنفايات؛ ويف التنويع االقتصادي                   واحلـراجة وإد  
                                                                                               وستكون لبعض من هذه األنشطة صلة باجلهود الرامية إىل مكافحة اآلثار السلبية لتنفيذ تدابري                .                        اخلـاص لـتغري املـناخ     

  . ٧-   م أ / ٥           من املقرر   ٢٩-  ٢٢                                االستجابة، وفق ما تتطلبه الفقرات 

                                                                                                    كذلـك يـرد وصـف لإلسهامات يف املؤسسات والربامج األخرى يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف                  -  ٢٢
                                                                                                وبينت عدة بلدان إسهاماهتا يف الوكالة الدولية للطاقة، ويفيد أحدها عن إسهاماته يف برنامج               .                            املدرجـة يف املـرفق الثاين     

                                                     وتفيد جل البيانات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف    .                تنمية الصناعية                                                  اإلنـتاج النظيف التابع ملنظمة األمم املتحدة لل       
                                                                                                                        املـرفق األول عن مجلة إسهاماهتا يف مؤسسات أخرى، من بينها البنك الدويل، واملؤسسة املالية الدولية، ومصرف التنمية                  

                                   ج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم                                                                            األفريقي، ومصرف التنمية اآلسيوي، واملصرف األورويب لإلنشاء والتعمري، وبرنام        
   .              املتحدة للبيئة

 أوجه القصور يف االستقصاء -٣

                                                                                                             كشفت دراسة البالغات الوطنية عن تفاوتات كبرية يف اإلبالغ عن األنواع املختلفة من تدابري الدعم املتوخاة يف                 -  ٢٣
                                       وأبلغ البعض عن ختفيض غازات الدفيئة        .       خاص                                                      فقدمت معلومات وافرة عن دعم الطاقة املتجددة بوجه         .  ٧-    م أ  / ٥       املقرر  

  .                                                                من مصادر الطاقة التقليدية، مبا فيها عن طريق احتباس الكربون وختزينه

                                                                                                         وكمـا أشـارت عدة أطراف يف بالغاهتا الوطنية فإن من الصعب يف بعض احلاالت احلكم على أي من تدابري                     -  ٢٤
                                          إذ استخدمت بعض األطراف نظام معامل ريو         .                        مبتطلبات إبالغ معينة                                                          الدعـم اإلمنائية بأهنا تتصل بتغري املناخ، وأيها تتصل        

                                                                                       التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، لتقدير املساعدة لدعم األنشطة              )٧ (                                 اليت حددهتا جلنة املساعدة اإلمنائية    
                        ً     ى األنشطة اليت تشكل تنفيذاً                                        وبطريقة مماثلة، قد يصعب احلكم عل       .                                                 حسـب أهـداف االتفاقـية؛ وغريها مل يفعل ذلك         

                                                                              وعلى سبيل املثال، هناك عدد من الربامج الثنائية لألطراف املدرجة يف املرفق              .  ٧-    م أ  / ٥                                  لألحكـام املتعلقة هبا من املقرر       
                           وهذه ال تقدم تقارير، ولكن     .                                                                                           الثاين ينفذ هبدف تنويع اقتصادات البلدان اليت تعتمد بشدة على صادرات الوقود األحفوري            

  .                                                                       أن تكون هلا من األمهية بقدر ما للكثري من السياسات املذكورة يف البالغات الوطنية    ميكن 

 

                                                      

  CRS  :                                                                                        انظر قاعدة البيانات اإلمنائية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن أنشطة املساعدة  ) ٧ (
  .<www.oecd.org>                   اإلنترنت، يف املوقع    على
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 اجلهود املبذولة لتقليل آثار تدابري االستجابة إىل حدها األدىن -٤

                        فأشارت الدامنرك إىل أن      .                                                                                      أفـادت عدة أطراف عن جهودها لتقليل آثار تنفيذ تدابري االستجابة إىل حدها األدىن              -  ٢٥
                                                                                                                  ا يف جمال التخفيف سوف تسهم يف التصدي لتغري املناخ، وبذا تساعد يف تاليف اآلثار السلبية لتغري املناخ ذاته يف                            أنشـطته 

   .                        البلدان النامية الضعيفة

                             ً                                                                            وقالت اجلماعة األوروبية إن عدداً من اخلصائص املالزمة لربوتوكول كيوتو تؤدي إىل تقليل اآلثار السلبية لتدابري          -  ٢٦
   :                        وهذه اخلصائص تشمل ما يلي  .            حدها األدىن           االستجابة إىل

             وهذا ما يشجع   .                وجلميع القطاعات   )                                            أي أهنا ال تقتصر على ثاين أكسيد الكربون        (                      تغطيتها لستة غازات      ) أ ( 
                                                                                ً                        على ختفيضات يف غازات الدفيئة، حيث تكون األكثر كفاءة من الناحية االقتصادية واألقل ضرراً من هذه الناحية، وتتالىف  

                                     أي مصدر واحد النبعاثات غازات الدفيئة؛       معاقبة 

                                   والنتيجة هي تقليل اآلثار السلبية      .                                                                ً            إدراجهـا آليات املرونة، مبا يزيد التغطية القطاعية جبعل نطاقها عاملياً            ) ب ( 
                                                                لتدابري االستجابة إىل حدها األدىن عن طريق إجياد أكفأ الوسائل للتخفيف؛

                                                                  ية التنمية النظيفة والتنفيذ املشترك، حيث تفيد جهود التخفيف                                                  عناصـر نقل التكنولوجيا الداخلة يف آل        ) ج ( 
               من االتفاقية؛ ٤           من املادة  ٩   و ٨                                البلدان النامية احملددة يف الفقرتني 

                                                            مـن بـروتوكول كيوتو بالتعاون بني األطراف بشأن نقل             ١١    و   ١٠                                  االلـتزام الـوارد يف املـادتني          ) د ( 
   .       م املايل                                          التكنولوجيا، والبحوث، وبناء القدرات، والدع

                                                                                                                    وأفـادت الـيونان عن استراتيجيتها لتقليل اآلثار السلبية لسياساهتا وتدابريها لتغري املناخ إىل حدها األدىن على                  -  ٢٧
      ً  وثانياً،   .     ً                 ً           ً                        فأوالً، سيتخذ البلد هنجاً أوسع نطاقاً يشمل غازات متعددة        .                                                  األطراف األخرى، وبوجه خاص على البلدان النامية      

                                                                                   جتارة االنبعاثات املطبق يف االحتاد األورويب وتوسع نطاقه ليشمل تدابري التخفيض لصفيفة عريضة                         ستشارك اليونان يف نظام   
      ً                                                                                                          وثالثاً، تفيد استراتيجيتها جهودها  للتخفيف من اآلثار واليت قد حتدثها التدابري على البلدان النامية، عن                  .               مـن القطاعات  

  .                                              طريق آلية التنمية النظيفة وآلية التنفيذ املشترك

                                                                                                        كذلك أشارت الربتغال إىل تغطية ستة غازات مبوجب بروتوكول كيوتو، وإىل حافظتها الواسعة للصكوك وإىل                - ٨ ٢
                                                                                                 وأشارت إىل أنه على الرغم من السياسات، من قبيل التنويع إىل الغاز الطبيعي كمصدر للوقود                 .                           تغطيتها القطاعية العريضة  

ّ               فهو قد يضر بعض األطراف اليت تصّدر الوقود املناف   .                                      س، ويفيد األطراف اليت تصدر الغاز الطبيعي                            

                                 ً                                                                               وأفـادت اململكة املتحدة بأهنا جتري حبثاً لتحديد مدى اآلثار السلبية لتدابريها لالستجابة، ولكنها مل تصف هذا                  -  ٢٩
   هتا                                                                                                          وتشمل اإلجراءات اليت يتخذها الطرف لتقليل تلك اآلثار إىل حدها األدىن، استخدام جتارة الكربون، ومبادر                .      البحث

  .                                                                 للتخفيف عن طريق استخدام احتباس الكربون وختزينه، واستخدام البالوعات

- - - - - 


