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 اإلطارية بشأناالتفاقية 
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة الثالثة والثالثون

  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٤ -نوفمرب / تشرين الثاين٣٠كانكون، 
   من جدول األعمال املؤقت٨البند 

   املناختغيُّر االقتصادية للتخفيف من آثار -اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية 

تقرير توليفي عن العمل الذي ُنفذ فعالً يف إطار بند جـدول أعمـال                  
اجلوانب العلمية   املتعلق ب  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    

   املناختغيُّر آثار االقتصادية للتخفيف من - والتقنية واالجتماعية
  *مذكرة أعدهتا األمانة    

  موجز    
تقدم هذه املذكرة توليفاً للعمل الذي اضطلعت به اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة                  

 االقتصادية  -والتكنولوجية يف إطار بند جدول أعماهلا املتعلق باجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية            
وتشمل املذكرة األنشطة واملناقشات اليت جرت منذ اعتماد اهليئة         . للتخفيف من آثار تغيُّر املناخ    

الفرعية لبند جدول األعمال يف دورهتا العشرين، مبا يف ذلك املعلومات املقدمة يف حلقات العمل               
وقد روعيت أيضاً اآلراء ذات الصلة اليت عرضتها األطراف         . الثماين اليت عقدت أثناء الدورات    

 لفترتني  وفقاًوُتصنف املعلومات الواردة يف هذه املذكرة       . ن جدول األعمال  يف إطار هذا البند م    
حتديد مسائل وضع األطر وتقاسم املعلومات بشأهنا، وتبادل معلومـات تتعلـق    : من العمل مها  

وتسلّط املذكرة الضوء على أنشطة التخفيف من آثار تغيُّر املناخ املضطلع هبا            . بقطاعات حمددة 
التخطيط لعملية التخفيف والتدابري واإلجراءات املتخذة بـشأهنا،         :اضيعية التالية يف اجملاالت املو  

وإضافة إىل ذلـك،    . وإدماج التخفيف يف صلب عملية التنمية املستدامة، والتعاون التكنولوجي        
 االقتـصادية إلجـراءات التخفيـف يف        -تؤكد املذكرة اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية       

 مثل الزراعة والطاقة واحلراجة والصناعة والنقل وإدارة النفايات، واليت ختـص            قطاعات حمددة، 
  .حتديداً الغازات من غري ثاين أكسيد الكربون

  
__________ 

  .قدمت هذه الوثيقة بعد املوعد املقرر لتقدميها حىت تتمكن األمانة من مجع كل املعلومات الضرورية  *  

 FCCC/SBSTA/2010/11  األمم املتحدة 

    Distr.: General 
27 September 2010 
Arabic 
Original: English 



FCCC/SBSTA/2010/11 

GE.10-62767 2 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ١٤-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٣  ١  ............................................................الوالية  - ألف     
  ٣  ٣-٢  .....................................................نطاق املذكرة  -  باء     
  ٤  ٤  ها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةاإلجراءات اليت ميكن أن تتخذ  - جيم     
  ٤  ١٤-٥  ............................................................اخللفية  - دال     

  ٧  ٨٧-١٥  .....................................................توليف لألنشطة السابقة  - ثانياً  
  ٧  ٣٩-١٥  ...................حتديد مسائل وضع األطر وتقاسم املعلومات بشأهنا  - ألف     
  ١٥  ٨٧-٤٠  ............................تقاسم املعلومات املتعلقة بقطاعات حمددة  -  باء     

  ٣٣  ٩٤-٨٨  ...................................................................موجـز  - ثالثاً  
 



FCCC/SBSTA/2010/11 

3 GE.10-62767 

  مقدمة  -أوالً 

  الوالية  -ألف   
إىل األمانة يف دورهتـا الثانيـة       للمشورة العلمية والتكنولوجية    طلبت اهليئة الفرعية      -١

املتعلـق  جدول األعمال   والثالثني إعداد تقرير توليفي عن العمل الذي ُنفذ فعالً يف إطار بند             
ادية للتخفيف من آثار تغيُّر املناخ، وإتاحـة        االقتص - باجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية   

  .)١(دورهتا الثالثة والثالثنيخالل التقرير للهيئة الفرعية كي تنظر فيه 

  نطاق املذكرة  -باء   
جدول تقدِّم هذه املذكرة توليفاً للعمل الذي اضطلعت به اهليئة الفرعية يف إطار بند                -٢

 االقتصادية للتخفيف من آثار تغيُّـر       - واالجتماعية   املتعلق باجلوانب العلمية والتقنية   أعماهلا  
 مع مراعاة املعلومات املقدَّمة يف إطار هذا البند منذ الدورة العشرين للهيئة الفرعيـة،               ،املناخ
ويف املـسامهات الـواردة مـن      )٢(اتسيما يف حلقات العمل اليت ُعقدت أثناء الـدور         وال

ت، وبصفة خاصة من خالل إصدار التقرير       وقد جرى حتديث بعض هذه املعلوما     . األطراف
بتغيُّر املناخ، وتأخذ املذكرة هـذه      ته اهليئة احلكومية الدولية املعنية      التقييمي الرابع الذي أعد   
  .التحديثات يف احلسبان

وتصنِّف هذه املذكرة األنشطة الواردة حتت هذا البند من جدول األعمـال وفقـاً                -٣
ائل وضع األطر وتقاسم املعلومات بشأهنا، وتبادل معلومات     حتديد مس : لفترتني من العمل مها   
وتسلِّط املذكرة الضوء على أنشطة التخفيف من آثار تغيُّـر املنـاخ            . تتعلق بقطاعات حمدَّدة  

 والتدابري واإلجـراءات    ،لتخطيط لعملية التخفيف  ا :املضطلع هبا يف اجملاالت املواضيعية التالية     
. التنمية املستدامة، والتعاون التكنولـوجي    صلب عملية   يف يف   املتخذة بشأهنا، وإدماج التخف   

االقتـصادية   - وإضافة إىل ذلك، تؤكد املذكرة اجلوانب العلميـة والتقنيـة واالجتماعيـة          
إلجراءات التخفيف يف قطاعات حمددة، مثل الزراعة والطاقة واحلراجة والـصناعة والنقـل             

  . من غري ثاين أكسيد الكربونوإدارة النفايات، واليت ختص حتديداً الغازات

__________ 

)١( FCCC/SBSTA/2010/6 ١٠٣، الفقرة. 
اجلوانـب العلميـة    املتعلـق ب  بند  ال العمل املنظَّمة يف إطار       حللقات تعريفألغراض التوضيح، ُخصص رمز      )٢(

 ١-ح ع (من جدول أعمال اهليئة الفرعية       االقتصادية للتخفيف من آثار تغيُّر املناخ        -والتقنية واالجتماعية   
ة إىل حلقات العمـل تلـك يف الـنص    ـ وذلك لتيسري اإلحال)WS-1, WS-2()  وما إىل ذلك٢-و ح ع

 .واجلداول الواردة يف هذه الوثيقةالرئيسي واألشكال 
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  أن تتخذها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةاليت ميكن اإلجراءات   -جيم   
قد ترغب األطراف يف أن تنظر يف املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة هبدف حتديـد                 -٤

  .االقتضاء حسب ،اخلطوات اليت ستتخذ يف املستقبل يف إطار هذا البند من جدول األعمال

  اخللفية  -دال   
ه ت يف التقرير التقييمي الثالث الذي أعد    ، يف دورهتا الثامنة عشرة    ،نظرت اهليئة الفرعية    -٥

عقد قبل موعد بتغيُّر املناخ، وطلبت إىل األمانة تنظيم مشاورات  اهليئة احلكومية الدولية املعنية     
بنـدين  اسـتحداث   من أجل تيسري    علومات وتبادل اخلربات    املدورهتا التاسعة عشرة لتقدمي     

االجتماعية آلثار   - اجلوانب العملية والتقنية واالقتصادية   : جديدين من بنود جدول األعمال مها     
  االقتصادية - واجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية      ؛تغيُّر املناخ والقابلية للتأثر به والتكيُّف معه      

واحـد حـول    مناقشة   ُنظم فريق    ،املشاوراتتلك   وأثناء. )٣(للتخفيف من آثار تغيُّر املناخ    
موضوع التخفيف من آثار تغيُّر املناخ، وتناول مقدمو العروض اخلربات والتجارب الناجحة            

 الرئيسية وقـضايا    هاواحلواجز اليت تعترض التنفيذ إىل جانب التطورات التكنولوجية ودوافع        
  .رعيةتنظر فيها اهليئة الفاعُترب أن من املناسب أن أخرى 

إىل اهليئة الفرعية أن تبدأ عملـها        ،)٤(٩-م أ /١٠ يف مقرره    ،وطلب مؤمتر األطراف    -٦
 االقتصادية للتخفيف من آثار تغيُّر املناخ، وأن        -بشأن اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية      

تبادل املعلومات والتجارب واآلراء فيما بني األطراف بشأن الفـرص واحللـول        "تركِّز على   
وطلب املؤمتر إىل اهليئة الفرعية أيضاً أن تقدِّم تقريراً عن . "لعملية املتاحة لتيسري تنفيذ االتفاقية ا

  .عملها يف هذه اجملاالت إىل مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة
وتيسرياً لنظر اهليئة الفرعية يف هذا البند من جدول األعمال، عقدت اهليئة الفرعيـة                -٧

حلقـة  حيث ُعقدت ثالث حلقات عمل بشأن التخفيف من آثار تغيُّر املناخ، ت  أثناء الدورا 
) ٢-ح م (والدورة احلادية والعـشرين     ) ١-ح م (عمل واحدة يف كلّ من الدورة العشرين        

ويف كل حلقة عمل من تلك احللقات، طلبت اهليئة         . )٥()٣-ح م (والدورة الثانية والعشرين    
  .)٦(ء واملعلومات ذات الصلة املقدَّمة من األطرافالفرعية إىل رئيسها مراعاة اآلرا

__________ 

)٣( FCCC/SBSTA/2003/10 ١٠، الفقرة)ج.( 
)٤( FCCC/CP/2003/6/Add.1. 
 :ُتتاح العروض وتقرير الرئيس على املواقع الشبكية التالية )٥(

  WS-1: <http://unfccc.int/cooperation_and_support/items/3403.php>.  
 WS-2: <http://unfccc.int/meetings/cop_10/in_session_workshops/mitigation/items/3313.php>.  
  WS-3: <http://unfccc.int/meetings/sb22/in_session_workshops/items/3405.php>.  

، الفقـرة   FCCC/SBSTA/2003/15تظهر طلبات اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة يف الوثـائق             )٦(
وقد ُجِمَعـت   . ٢١، الفقرة   FCCC/SBSTA/2004/13 و ،١١٣، الفقرة   FCCC/SBSTA/2004/6و ،)ه(١١
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وإضافة إىل ذلك دعت اهليئة الفرعية يف دورهتا احلادية والعشرين األطـراف إىل أن                -٨
تقدم إىل األمانة آراءها بشأن الدروس املستخلصة من حلقات العمل املتعلقة بالتخفيف مـن              

اله، واخلطوات اليت ينبغي اختاذها مـستقبالً يف         أع ٧آثار تغيُّر املناخ واملشار إليها يف الفقرة        
طلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة يف      عالوة على ذلك،    و. )٧(إطار هذا البند من جدول األعمال     

 بتوجيـه   ،دورهتا الثانية والعشرين إعداد تقرير عن املواضيع املعروضة يف حلقات العمل تلك           
  .)٨(من رئيس اهليئة الفرعية

ئة الفرعية يف دورهتا الثالثة والعشرين على مواصلة عملها املتعلـق هبـذا   واتفقت اهلي   -٩
  :)٩(البند من جدول األعمال وطلبت إىل األمانة أن تنظِّم حلقات عمل تتناول املواضيع التالية

، يف الدورة الرابعة والعـشرين      ٤-ح ع (الزراعة واحلراجة والتنمية الريفية       )أ(  
   ؛)للهيئة الفرعية

، يف الـدورة    ٥-ح ع (خطيط واإلمناء احلضريان، مبا يف ذلـك النقـل          الت  )ب(  
  ؛)السادسة والعشرين للهيئة الفرعية

قطاعـات  لطاقة، مبا يف ذلك استخدامها النـهائي يف         الكفاءة يف استخدام ا     )ج(  
  ؛)، يف الدورة السادسة والعشرين للهيئة الفرعية٦-ح ع( الصناعة واملباين السكنية والتجارية 

توليد الطاقة، مبا يف ذلك أنواع الوقود األحفوري النظيف والطاقة املتجددة             )د(  
  ؛)، يف الدورة السادسة والعشرين للهيئة الفرعية٧-ح ع(

االنبعاثات من غري ثاين أكسيد الكربون، مبا يف ذلـك اسـتعادة امليثـان                )ه(  
  ).، يف الدورة السابعة والعشرين للهيئة الفرعية٨-ح ع(واستخدامه 

 دعت اهليئة الفرعية األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة آراءها يف            ،ويف الدورة نفسها    -١٠
  .)١٠( أعاله٩القضايا اليت نوقشت أثناء حلقات العمل املشار إليها يف الفقرة 

__________ 

ــائق   ــراف يف الوث ــن األط ــة م ــات املقدَّم  Add.1و FCCC/SBSTA/2004/Misc.6 اآلراء واملعلوم
 .Add.2 وAdd.1 وFCCC/SBSTA/2005/Misc.2 وAdd.1 وFCCC/SBSTA/2004/Misc.13و

)٧( FCCC/SBSTA/2004/13   ائق يف الوث  املسامهاتترد  . ٢٢، الفقرة FCCC/SBSTA/2005/Misc.12 و Add.1 
 .Add.2و

)٨ ( FCCC/SBSTA/2005/4 وميكن االطالع على التقرير يف الوثيقة . ٢١، الفقرةFCCC/SBSTA/2005/INF.5. 
)٩( FCCC/SBSTA/2005/10 ُتتاح العروض وتقرير الرئيس على املواقع الشبكية التاليةو. ٢٦، الفقرة: 

    WS-4: <http://unfccc.int/meetings/sb24/in-session/items/3647.php>.  
  WS-5: <http://unfccc.int/methods_and_science/mitigation/items/3972.php>.  
  WS-6: <http://unfccc.int/methods_and_science/mitigation/items/3974.php>.  
  WS-7: <http://unfccc.int/methods_and_science/mitigation/items/3973.php>.  
  WS-8: <http://unfccc.int/methods_and_science/mitigation/items/4114.php>. 
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 األمانة أن تقدم قبـل      من طلب الرئيس    ،ويف الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية       -١١
األطراف استناداً إىل مـا     إسهامات ملداوالت   عة والعشرين للهيئة الفرعية     انعقاد الدورة الساب  

  .)١١(ه األطراف من معلومات أثناء حلقات العمل املتعلقة بالتخفيف من آثار تغيُّر املناختقدم
 األطراف إىل تقدمي آرائها عـن       ، يف دورهتا السابعة والعشرين    ،ودعت اهليئة الفرعية    -١٢

. )١٢(يف املستقبل يف إطار هذا البند من جـدول األعمـال          طالع به   الذي ميكن االض  العمل  
 بأن األعمال واملفاوضات يف إطار خطة       )١٣(وأقّرت اهليئة الفرعية يف دورهتا الثامنة والعشرين      

 واتفقت اهليئة الفرعية على مواصلة      .)١٤(عمل بايل تتناول مسألة التخفيف من آثار تغيُّر املناخ        
  . من آثار تغيُّر املناخ يف دورهتا الثانية والثالثنيالعمل املتعلق بالتخفيف

وبالنظر إىل طابع األنشطة املضطلع هبا حىت اآلن يف إطار هذا البند مـن جـدول                  -١٣
  : األعمال فإهنا ترد يف هذه املذكرة مصنفة حسب الفترتني التاليتني من فترات العمل ومها

 بدأت هذه الفتـرة     :بشأهناحتديد مسائل وضع األطر وتقاسم املعلومات         )أ(  
اهليئة الفرعية أن تبدأ عملها     من   الذي طلب مؤمتر األطراف مبوجبه       ٩-م أ /١٠باعتماد املقرر   

 ، االقتصادية للتخفيف من آثار تغيُّـر املنـاخ        -بشأن اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية      
، ١-ات العمل ح ع   مبسامهات األطراف املقدمة بشأن الدروس املستخلصة من حلق       انتهت  و

هذا البند مـن    يف إطار    إضافة إىل آرائها املتعلقة بالعمل يف املستقبل         ٣-، و ح ع   ٢-و ح ع  
  ؛)١٥(جدول األعمال

 بدأت هذه الفترة يف الدورة الثالثة  :تبادل معلومات تتعلق بقطاعات حمددة      )ب(  
خمصصة لقطاعات  األمانة تنظيم مخس حلقات عمل      من  والعشرين للهيئة الفرعية عندما طُلب      

  .٨- إىل ح ع٤-من ح عحمددة هي حلقات العمل 
، بينما ترد يف الفصل الثاين      اجلدول الزمين هلاتني الفترتني من العمل      ١وُيظهر الشكل     -١٤

 البنود ١ويعرض اإلطار . املضطلع به أثناء كل فترة منهماأدناه معلومات إضافية بشأن العمل     
فرعية اليت جيري يف إطارها النظر يف املسائل ذات الـصلة           األخرى من جدول أعمال اهليئة ال     

  . االقتصادية للتخفيف من آثار تغيُّر املناخ-باجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية 
__________ 

)١٠( FCCC/SBSTA/2005/10 ــرة ــة    . ٢٩، الفقـ ــذه اآلراء يف الوثيقـ ــت هـ ــد ُجمعـ وقـ
FCCC/SBSTA/2007/Misc.20. 

)١١( FCCC/SBSTA/2006/5 ــرة ــة  . ١٠٩، الفق ــسامهات يف الوثيق ــذه امل ــى ه ــالع عل ــن االط وميك
FCCC/SBSTA/2007/INF.3. 

)١٢( FCCC/SBSTA/2007/16 ــرة ــوثيقتني    . ١١١، الفق ــسامهات يف ال ــذه امل ــت ه ــد ُجمع وق
FCCC/SBSTA/2008/Misc.6و ،Add.1. 

)١٣( FCCC/SBSTA/2008/6 ١٤٠-١٣٩، الفقرتان. 

 .١٣-م أ/١املقرر  )١٤(

)١٥( FCCC/SBSTA/2005/Misc.12و Add.1و Add.2. 
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  توليف لألنشطة السابقة  -ثانياً   
  حتديد مسائل وضع األطر وتقاسم املعلومات بشأهنا  -ألف   

  وصف العملية  -١  
 جرى التفاوض من دورة إىل أخرى على حمتـوى          ،وىل من العمل  يف هذه الفترة األ     -١٥

 االقتصادية للتخفيف من    -عمل اهليئة الفرعية املتعلق باجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية         
وقد أتاح هذا النهج املرونة الالزمة لتناول بعض املسائل احملددة للتخفيف من . آثار تغيُّر املناخ 

  .أسهم يف بناء الثقة بني األطرافآثار تغيُّر املناخ و

  ١اإلطار 
يف إطار  االقتصادية للتخفيف من آثار تغيُّر املناخ -اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية 

  من جدول أعمال اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةبنود أخرى 
لعلمية والتكنولوجيـة يف    للمشورة ا الفرعية  اهليئة   به   تضطلعاإضافة إىل العمل الذي       

االقتصادية للتخفيف   - املتعلق باجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية    إطار بند جدول أعماهلا     
يف إطار بنـود  تتعلق بالتخفيف الفرعية أيضاً مسائل حمددة ، تناولت اهليئة من آثار تغيُّر املناخ 

  :ئل يف إطار البنود التالية هذه املسا وجيري حالياً النظر يف.أخرى من جدول األعمال
مبا يف ذلك تكنولوجيات التخفيف من آثار تغيُّر        (تطوير التكنولوجيات ونقلها      )أ(  

  ؛)املناخ والتكيف معه
  ُنهج حلفز العمل؛: خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية  )ب(  
يف (الطريان والنقل البحري الدوليني     االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف         )ج(  

  ؛")القضايا املنهجية يف إطار االتفاقية " املعنونإطار بند جدول األعمال
احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجيـة كأنـشطة             )د(  

يف إطـار   القضايا املنهجية   "املعنون  يف إطار بند جدول األعمال      (ملشاريع آلية التنمية النظيفة     
  )أ(")بروتوكول كيوتو

سلّمت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثالثـة والعـشرين بـأن                )أ(  
احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه هو خيار مطروح، ضمن خيارات التخفيف من آثار تغيُّر املناخ من                "

 إىل اهليئة الفرعية وضـع      ٢-م أإ /١ويطلب املقرر   . "أجل تثبيت تركزات غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي       
توصيات حول احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية كأنشطة ملشاريع آلية التنمية              
النظيفة لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو يف دورتـه                 

اجتماع األطراف، وهو ما أفضى يف الدورة السابعة        /ار يف الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف     الثالثة بغية اختاذ قر   
والعشرين للهيئة الفرعية إىل إدراج بند من بنود جدول األعمال يتعلق باحتجاز ثـاين أكـسيد الكربـون                

  .وختزينه يف التكوينات اجليولوجية كأنشطة ملشاريع آلية التنمية النظيفة
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 ١-ح ع (دت ثالث حلقات عمل تتعلق بالتخفيف من آثار تغيُّر املنـاخ            ـُعققد  و  -١٦
 ،٢٠٠٥مايو / وأيار٢٠٠٤يونيه  /الفترة بني حزيران   يف) ١، انظر الشكل    ٣- وح ع  ٢-وح ع 

وقد ركزت تلك احللقات على تبادل املعلومات وتقاسم اخلربات فيما يتعلق بطائفـة مـن               
وسعت حلقات العمـل    . خمتلف الظروف الوطنية  املسائل الشاملة لعدة قطاعات، مع مراعاة       

 االقتصادية للتخفيف من آثار     -إىل تقدمي حملة عامة عن اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية          
  .وجهات النظرتغيُّر املناخ وإىل متثيل جمموعة واسعة ومتنوعة من 

يـا، وال سـيما     ومع تقدم العمل طلبت اهليئة الفرعية زيادة التركيز على التكنولوج           -١٧
.  واحلواجز اليت تعترض ذلـك      وتعميمها ونشرها  تالعوامل اليت تؤثر يف تطوير التكنولوجيا     

  .وتناولت كل حلقة عمل املسائل واألولويات اليت حددهتا األطراف يف مسامهاهتا ذات الصلة
ومن املنظور القطاعي، أظهرت أطراف كثرية يف املسامهات اليت قدمتـها اهتمامـاً               -١٨
ناقشة مسائل التخفيف من آثار تغيُّر املناخ املتعلقة بالطاقة، مبا يف ذلك الفـرص املتاحـة                مب

اجلمع مثل استخدام الطاقة املتجددة و    (للتخفيف من آثار تغيُّر املناخ يف قطاع اإلمداد بالطاقة          
والفرص املتاحة لتحسني كفاءة استخدام الطاقة يف قطاعـات النقـل           ) احلرارة والطاقة بني  
وشكلت الزراعة أيضاً أولوية للكثري من األطراف بالنظر إىل أمهية الصلة           . السكن والصناعة و

و عوجلت أيضاً خيارات التخفيف من آثار       . بني الزراعة والتنمية املستدامة يف البلدان النامية      
  .تغيُّر املناخ يف قطاع النفايات ومن خالل احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه

 اجلدول املسائل األساسية اليت نوقشت يف كل حلقة من حلقات العمل اليت             ويلخص  -١٩
  .ُنظمت أثناء هذه الفترة األوىل من العمل

  آراء األطراف بشأن الدروس املستخلصة  -٢  
أتاحت فرصـة جيـدة     قد  أكدت معظم األطراف يف مسامهاهتا أن حلقات العمل           -٢٠

لومات واآلراء يف سياق غري رمسـي نـسبياً         لألطراف وللجهات صاحبة املصلحة لتبادل املع     
حول املسائل ذات الصلة، وأهنا كانت مفيدة يف التوصل إىل فهم للفرص والقواسم املشتركة              

يف اآلراء اليت أبدهتا اجلهات األخرى صـاحبة املـصلحة يف مـسامهاهتا             وإن  . بني األطراف 
، قد  كادميية ومراكز الفكر  حلقات العمل، مبا يف ذلك آراء مؤسسات األعمال واألوساط األ         

اليت تضطلع هبا هذه اجلهات صاحبة املصلحة، فيما يتعلق         طت الضوء على بعض األعمال      سلّ
  .بالتخفيف من آثار تغيُّر املناخ

  



FCCC/SBSTA/2010/11 

9 GE.10-62767 

  ١الشكل 
 االقتصادية -اجلدول الزمين لألنشطة املتصلة بالبند املتعلق باجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية 

  ار تغيُّر املناخ من جدول أعمال اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية للتخفيف من آث
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Abbreviations: AWG-LCA = Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the 
Convention, CSA = cooperative sectoral approaches, IPCC = Intergovernmental Panel on Climate 
Change, REDD = reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing 
countries, R&D = research and development, SBSTA = Subsidiary Body for Scientific and 
Technological Advice, WS = workshop. 
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مل الثالث األوىل املتعلقة بالتخفيف من آثار       املسائل الرئيسية اليت نوقشت يف حلقات الع      
  اتتغيُّر املناخ واملعقودة أثناء الدور

 املواضيع حلقة العمل

 التنمية املستدامة والفرص واحللول من حيث صلتها بالتخفيف من آثار تغيُّر املناخ ١-ح ع
ـ             ةالعالقة بني التخفيف من آثار تغيُّر املناخ واألهـداف الـسياساتية واإلمنائي

والطاقة واألمن الغذائي واآلثارالعمالة  مثل النمو االقتصادي والتنمية و    (األخرى  
التكـاليف(؛ ودراسات احلالة املتعلقة بالتخفيف من آثار تغيُّر املنـاخ           )التبعية

الفوائد املشتركة واخليارات املتاحة خلفض التكـاليف إىلمبا يف ذلك    والفوائد،  
  )من الفوائداحلد األدىن وحتقيق أقصى قدر 

االبتكـارحمفّز  ما هو   (التخفيف من آثار تغيُّر املناخ والتكنولوجيات اجلديدة        
  التكنولوجيةا؛ دراسات احلالة بشأن تطوير التكنولوجيا وإمكاناهت)؟التكنولوجي

الفرص واحللول العملية املتاحة للتخفيف من آثار تغيُّر املناخ واليت تـسهم يف ٢-ح ع
  مةالتنمية املستدا

االبتكار والتعميم والنشر فيما خيص تكنولوجيا التخفيف من آثار تغيُّر املنـاخ،
 حتديد احلواجز وإزالتهامبا يف ذلك 

 االقتصادية للتخفيف من آثار تغيُّر املناخ، مثل التكاليف-اجلوانب االجتماعية    ٣-ح ع
مبا يف ذلـكية،   واآلثار االقتصاد  ،والفوائد، والفوائد املشتركة، واحلد من الفقر     

  اآلثار التبعية
العوامل اليت تؤثر يف ابتكار تكنولوجيا التخفيف من آثار تغيُّر املناخ وتعميمهـا

 اجلهود التعاونية الدولية وحتديد احلواجز وإزالتهامبا يف ذلك ونشرها، 

  .أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ  :املصدر
  .حلقة عمل=  ح ع  :املختصر
لدروس املستخلصة من اآلراء املعرب عنها يف مسامهات األطراف         قد ُصّنفت ا  و  - ٢١

 يف جمالني مواضيعيني    اتومن املناقشات اليت دارت يف حلقات العمل املعقودة أثناء الدور         
) التنمية املـستدامة  صلب عملية   إدماج التخفيف من آثار تغيُّر املناخ يف        (اإلدماج  : مها

  .والتعاون التكنولوجي

  )التنمية املستدامةصلب عملية إدماج التخفيف من آثار تغيُّر املناخ يف (اإلدماج     
 االقتصادية للتخفيف من    -دت األطراف وناقشت عدداً من اجلوانب االجتماعية        حّد  -٢٢

انبعاثات غازات  الناشئة عن خفض    الفوائد املشتركة للتنمية املستدامة     ، فتناولت   آثار تغيُّر املناخ  
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اإلمداد بالكهرباء، والتنمية االقتـصادية،     أمن الطاقة، و  : وتشمل هذه اجلوانب ما يلي    . الدفيئة
والصحة العامة والفوائد البيئية احمللية، واالحتياجات مـن التمويـل          واحلد من الفقر، والعمالة،     

  .وبناء القدرات، واحلواجز أمام تنفيذ خيارات التخفيف على املستويني الوطين واحمللي
لـدى  يما يتعلق بالتحديات اليت تواجهها البلدان املتقدمة والنامية على الـسواء            وف  -٢٣

التنمية املستدامة، أشار بعض األطـراف  صلب عملية إدماج التخفيف من آثار تغيُّر املناخ يف   
. إىل أن الطلب على الطاقة والنقل ما فتئ يتزايد يف مجيع البلدان، وال سيما يف البلدان النامية                

لدعم هذا الطلب، وستؤثر اخليارات اليت      الالزمة  ال يتعني بناء الكثري من البىن التحتية        وال يز 
البلدان يف الوقت احلايل يف التنمية املستدامة على املـدى الطويـل ويف مـستويات          عتمدها  ت

وركزت املناقشات اليت دارت يف حلقات      ). "أثر االرهتان "سّمى  ما ي (االنبعاثات املرتبطة هبا    
، واألهداف البيئية،   ةاالقتصاديتنمية   أيضاً على حتديات أخرى، مثل األمن الغذائي، وال        العمل

  .التبعية احملتملة، إضافة إىل احلاجة إىل تعزيز القدرات التقنية للبلدان الناميةاآلثار و

  التعاون التكنولوجي    
مثـة  سـياً وإن  يؤيد كثري من األطراف الرأي القائل إن التكنولوجيا تؤدي دوراً أسا   -٢٤

ملعاجلة احلجم اهلائل لعمليات خفض االنبعاثات الالزمة للتصدي     حاجة لتغري تكنولوجي كبري     
وقد أكدت املناقشات أنه ال يوجد حل تكنولوجي وحيد ملعاجلة مـسألة            . آلثار تغيُّر املناخ  

حد قـد ال تكـون      أو إقليم وا  لبلد  ُتعّد األصلح   تغيُّر املناخ وأن جمموعة الُنُهج املختلطة اليت        
  .األصلح لبلد أو إقليم آخر

حتقيق االستقرار املنـاخي،    من أجل   ويف هذا السياق، أشارت أطراف كثرية إىل أنه           -٢٥
يلزم تطوير وتعميم جمموعة من التكنولوجيات االبتكارية، وتعميم التكنولوجيـات احلاليـة            

وميكن ). طاقة والطاقة املتجددة  مبا يف ذلك تكنولوجيات كفاءة ال     (وتطبيقها مبزيد من الكفاءة     
 املتاحة يف البلدان املتقدمة والناميـة علـى         اليةلتكنولوجيات خفض االنبعاثات وممارساته احل    

السواء أن ختفض انبعاثات غازات الدفيئة وأن تسهم يف التنمية املستدامة إن طبقـت علـى                
مـيم التكنولوجيـات   وأعربت األطراف عن آرائها بشأن كيفية التسريع يف تع     . نطاق واسع 

  .اجلديدة ويف عملية ابتكارها
وأكد بعض األطراف أمهية التغلب على احلواجز احمللية والدولية اليت تعترض التطبيق              -٢٦

اليت تؤثر يف أنشطة البحث والتطوير املتعلقة هبذه الواسع للتكنولوجيات واملمارسات احلالية، و   
  .نوقش دور حقوق امللكية الفكرية السياق، ويف هذا. التكنولوجيات ويف تعميمها ونشرها

صاحبة املصلحة، ومن بينها احلكومات والصناعة      اهلامة  وأشري إىل عدد من اجلهات        -٢٧
ط بعض األطراف الضوء على احلاجة إىل إقامة شـراكات بـني            ومنظمات البحوث، وسلّ  

. لتعاون الـدويل  اجلهات صاحبة املصلحة واختاذ إجراءات منسقة على الصعيد الوطين وإىل ا          
وناقشت األطراف الدور الذي ميكن أن تؤديه احلكومات يف مساعدة الصناعة على التغلـب          

أمهيـة دور القطـاع     مع التسليم ب  على احلواجز اليت تعترض تعميم التكنولوجيا وتطويرها،        
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 بعض األطراف أن مشاركة احلكومة مناسبة للغايـة يف          واعترب. اخلاص يف نقل التكنولوجيا   
ة التكنولوجيات اليت يكون فيها خطر االستثمار وحجمه كبريين ويف حالة ضيق اجلدول             حال

  .الزمين أو يف احلاالت اليت يكون فيها التعاون الدويل مطلوباً
العوامل اليت من شأهنا أن تسهم يف هتيئة أوضاع         بشأن  وأعربت األطراف عن آرائها       -٢٨

  :لى النحو التايلوذلك عمتكافئة للتعاون التكنولوجي الدويل 
حوافز للبلدان املصدرة للتكنولوجيا لكي تـشارك بالكامـل يف    توافر  يلزم    )أ(  

فز تركز على جمموعة واسـعة مـن        وا اقترحت األطراف نظم ح    - آليات نقل التكنولوجيا  
 واآلليـات الـسوقية     ، وخفض الضرائب على الـصادرات     ،األدوات، مثل قروض التصدير   

  جيع على إقامة مشاريع مشتركة تتيح إنتاج املعدات يف اخلارج؛والسياسات املواتية للتش
 أشار بعض األطراف إىل     - أن تساهم بطرق خمتلفة   للبلدان املستوردة   ميكن    )ب(  

والطويل األجل  املستقر  أن أطر السياسات تؤدي دوراً هاماً يف توفري سيناريوهات لالستثمار           
عميمها، وإىل أن قرارات االستثمار املتخـذة       ويف حفز تطوير تكنولوجيات مراعية للمناخ وت      

  .على املدى القصري ستؤثر يف القدرة على خفض االنبعاثات على املدى الطويل
 املناخ يف قطاع الطاقة هتم الكثري من        تغيُّروبالنظر إىل أن إجراءات التخفيف من آثار          -٢٩

ت التخفيف يف كل من     الوقود األحفوري يف سياق إجراءا    أنواع  األطراف، فقد ُنوقش دور     
الوقـود  أنـواع   ورأت بعض األطـراف أن      . مسامهات األطراف وعروض حلقات العمل    

ولـذلك  . يف تلبية االحتياجات من الطاقة يف املستقبل املنظور       ستظل تؤدي دوراً    األحفوري  
فعالة من  تكون  تكنولوجيات متطورة للوقود األحفوري     استحداث وتطبيق   سيكون من املهم    

انبعاثات ثـاين أكـسيد     أو احتجاز   فة، إضافة إىل تكنولوجيات أخرى خلفض       حيث التكل 
ويف هذا السياق، أشارت جمموعة من األطراف إىل التـأثري          . الكربون من الوقود األحفوري   

أدوات اسـتحداث   خذت تدابري قطاعية وإىل ضرورة      احملتمل على البلدان املنتجة للنفط إذا اتُّ      
  .مناسبة خلفض هذا التأثري

  آراء األطراف بشأن مقترحات العمل يف املستقبل  -٣  
أتاح حتليل مسامهات األطراف واملناقشات اليت دارت يف حلقات العمل املعقـودة              -٣٠

ة جتميع املقترحات املقدمة للعمل يف املـستقبل يف إطـار اجملـاالت             ـ إمكاني اتأثناء الدور 
   :املواضيعية التالية

 املناخ والتـدابري واإلجـراءات      تغيُّرن آثار   لتخفيف م اة  ـالتخطيط لعملي   )أ(  
  املتخذة بشأهنا؛

صـلب عمليـة    اخ يف   ـ املن تغيُّرف من آثار    ـإدماج التخفي (اج  ـاإلدم  )ب(  
  ؛)التنمية املستدامة



FCCC/SBSTA/2010/11 

13 GE.10-62767 

 تغيُّراالقتصادية للتخفيف من آثار      - اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية     )ج(  
  املناخ يف قطاعات حمددة؛

ون التكنولوجي، مبا يف ذلك يف تعميم ونشر التكنولوجيات القائمـة،           التعا  )د(  
جديـدة وهنـج قطاعيـة حمـددة        ) ابتكارية(والبحث والتطوير فيما يتعلق بتكنولوجيات      

   .غري ثاين أكسيد الكربونمن نبعاثات الوا
األنشطة املتعلقة باملنهجيات والبيانات والنمذجة فيما خيص التخفيف مـن     اعُتربت  و  -٣١

إدماجهـا يف هـذه اجملـاالت       بالتايل ميكن   شاملة لعدة قطاعات و   أنشطة   املناخ،   تغيُّرآثار  
  .املواضيعية الرئيسية

   املناخ والتدابري واإلجراءات املتخذة بشأهناتغيُّرعملية التخطيط للتخفيف من آثار     
الـذي ميكـن   أعربت األطراف عن طائفة واسعة من اآلراء فيما يتعلـق بالعمـل        -٣٢

تكـاليف  واقترح بعض األطراف تركيز العمل على   . يف املستقبل يف هذا اجملال    االضطالع به   
 يف حني أعربت أطراف أخرى عن احلاجة إىل تقـدمي            املناخ تغيُّروفوائد التخفيف من آثار     

حلول قوية وإتاحة الفرص للتقليل إىل أدىن حد من اآلثار السلبية لتدابري االسـتجابة الـيت                
على ) األطراف املدرجة يف املرفق األول    ( طراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية     تتخذها األ 

ثار التبعية الـسلبية لتـدابري      اآلاألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، مبا يف ذلك           
مثل إلغاء اإلعانات وإعادة هيكلة النظم      (التخفيف احملتملة لألطراف املدرجة يف املرفق األول        

  .)واحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينهالبواليع حتسني ضريبية وال
 يف خفض تكـاليف     اآلليات السوقية وتطرقت بعض األطراف يف مسامهاهتا إىل دور          -٣٣

سة ما إذا كان ينبغي إدراج مسألة       االتخفيف واحلاجة إىل االضطالع مبزيد من العمل التقين لدر        
  . وحبث كيفية إدراجها٢٠١٢ ما بعد عام ات استراتيجي يف البلدان النامية يفإزالة الغابات

مسار إزاء هذه املسألة على دراسة    اقترحه بعض األعضاء    ويشتمل هنج واسع النطاق       -٣٤
 املطلوبة  سيناريوهات التخفيف  إضافة إىل    وخرائط الطريق  وتعميم التكنولوجيات  االنبعاث
ـ آزر ومعاجلة التضارب مع أهـداف بيئ       اخلطري يف املناخ من أجل حتقيق الت       التغيُّرلتجنب   ة ي

  اإلقليمية اتإسقاطات االنبعاث وضع  وسيشمل هذا النهج أيضاً العمل على       . وإمنائية أخرى 
  . املناختغيُّرخيارات وسياسات التخفيف من آثار إمكانات مدى استدامتها وحتديد و

  )مية املستدامةالتنصلب عملية  املناخ يف  تغيُّرإدماج التخفيف من آثار(اإلدماج     
قدمت األطراف مقترحات خمتلفة تتعلق بكيفية دفع العمل قدماً يف هذا اجملال احملدد،               -٣٥

 املنـاخ يف    تغيُّـر مبا يف ذلك طريقة وضع أطر سياساتية من أجل إدماج التخفيف من آثار              
  :، مثلجماالت السياسات ذات الصلة

  امة؛الربط بني إجراءات التخفيف والتنمية املستد  )أ(  
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غـازات الدفيئـة واألهـداف      انبعاثات  توضيح الترابط بني التخفيف من        )ب(  
ـ             ستدامة القـصرية   اجملتمعية، والتركيز بدرجة أكرب على الُنُهج اليت تفي بأهداف التنميـة امل

  والطويلة األجل على السواء؛
جة احلراقطاعات  ملزيد من العمل املتعلق بالتنمية املستدامة يف        االضطالع با   )ج(  

  .والزراعة والنقل

 املنـاخ يف    تغيُّـر االقتصادية للتخفيف من آثـار       -  اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية       
  قطاعات حمددة

هنج إزاء قطاعات حمددة يشعر     اعتماد  أظهرت بعض األطراف اهتمامها بالعمل على         -٣٦
ة االستخدام للطاقـة،    وتشمل القطاعات املقترحة القطاعات الكثيف    . مجيع األطراف بفوائدها  

كفـاءة  (، والسكن   )التخفيف من االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات      (والزراعة، واحلراجة   
، والتخطيط العمراين وتصميم املناطق احلضرية، والنقل       )"اخلضراء"الطاقة وتصميم املباين    استخدام  

لنقـل املتعـدد الوسـائط    ا/برمصادر وقود النقل البديلة وتكنولوجياته، ومسائل النقـل العـا    ( 
 وفيما يتعلـق . غري ثاين أكسيد الكربون من  غازات الدفيئة   انبعاثات  ، والبنية التحتية، و   )والتخطيط

بالنهج إزاء املسائل القطاعية، اقترح بعض األطراف التركيز على الطريقة األفـضل لتوجيـه             
أطراف أخرى إىل استكشاف قرارات االستثمار املايل والنظم املالية االبتكارية، يف حني دعت 

  .إمكانية اختاذ إجراءات إقليمية يف هذا السياق

  التعاون التكنولوجي    
 مواصلة املناقشة املتعلقة بتطوير تكنولوجيات التخفيف مـن         طرافاقترح بعض األ    -٣٧

آثار تغيُّر املناخ وتعميمها ونقلها ونشرها، مبا يف ذلك دور التعاون الدويل وأُطر سياسـات               
 واجلذب يف حتقيق اختراق كبري للسوق فيما خيص التكنولوجيات ذات الصلة اخلفيضة             الدفع

  .الكربونالعدمية أو 
واعترب بعض األطراف أيضاً مسألة احلواجز اليت تعترض تعميم التكنولوجيات القائمة             -٣٨

يف لعمل  ، هي جمال من جماالت ا     ونشرها، إضافة إىل الفرص املتاحة للتغلب على هذه احلواجز        
واقترح بعض األطراف، فيما يتعلق بالتكنولوجيات القائمة، أن تكون مسألة دور           . املستقبل

البنيـة  استمرار اسـتخدام    أفضل التكنولوجيات املتاحة حالياً يف خفض االنبعاثات وتفادي         
  .وللعمل يف املستقبل ةملزيد من املناقشالتحتية غري الفعالة جماالً مناسباً 

، اقتـرح   )االبتكارية(البحث والتطوير يف جمال التكنولوجيات اجلديدة       وفيما يتعلق ب    -٣٩
مسائل مثل حتديد االحتياجـات مـن       لتناول  املزيد من العمل    االضطالع ب بعض األطراف   

البحوث، وتكنولوجيات معينة مثل تكنولوجيات احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينـه يف            
وأعـرب بعـض    . يائية والتكنولوجيات الدقيقـة    والتكنولوجيا األح  ،التكوينات اجليولوجية 

أنه ميكن االضطالع مبزيد من العمل فيما يتعلق مبـسائل أخـرى            األطراف عن رأي مفاده     
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 أي احلكومات والقطاع اخلاص وآليـات       ،صاحبة املصلحة املعنية  يشمل حتليل دور اجلهات     
  .التعاون التكنولوجيجمال التعاون الدويل، فضالً عن املشاركة الفّعالة للبلدان النامية يف 

  تقاسم املعلومات املتعلقة بقطاعات حمددة  -باء   

  وصف العملية  -١  
هذا البند مـن    للمشورة العلمية والتكنولوجية عملها يف إطار       واصلت اهليئة الفرعية      -٤٠

. جدول األعمال على أساس اآلراء اليت أعربت عنها األطراف أثنـاء فتـرة العمـل األوىل               
دراسة املواضيع والقطاعات كلّ على حدة، حيـث اعُتـربت          طراف اهتمامها ب  وأظهرت األ 

وُنظمـت مخـس    .  وسيلة متفقاً عليها لتركيز املناقشة     اتحلقات العمل املعقودة أثناء الدور    
 /كـانون األول  إىل   ٢٠٠٦مـايو   /أياراملمتدة من    يف الفترة    اتاء الدور ـحلقات عمل أثن  

  .)٨- إىل ح ع ٤-ح ع  (٢٠٠٧ديسمرب 
وأوصت اهليئة الفرعية بأن تتناول كل حلقة من حلقات العمل املقترحة اجلوانـب               -٤١
 على أن ُيراعى العمل اجلاري يف إطار بنـد جـدول األعمـال املتعلـق بتطـوير                  ،التالية

  :التكنولوجيات ونقلها، مبا يف ذلك أعمال فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا
والناشئة حالياً، مبا يف ذلك التكنولوجيات الـصغرية        التكنولوجيات املتاحة     )أ(  

 والفرص  ،النطاق للتخفيف من آثار تغيُّر املناخ وما يتربط هبا من إمكانات خلفض االنبعاثات            
وأفضل املمارسات املتاحة للتغلب على احلواجز اليت تعترض ابتكار هـذه التكنولوجيـات             

  التمويل االبتكاري؛ذلك، مبا فيها على  والعوامل اليت تشجع ،وتعميمها ونقلها ونشرها
اجلهود التعاونية الدولية الراميـة إىل النـهوض بابتكـار التكنولوجيـات              )ب(  

  وتعميمها ونقلها ونشرها، والفرص املتاحة لتعزيز هذا التعاون؛
 االقتصادية للتخفيف من آثار تغيُّر املنـاخ، مثـل          -اجلوانب االجتماعية     )ج(  

 واملمارسـات عميمـة   ، واآلثار التبعية، والفوائد املشتركة،املرتبطة بذلكالتكاليف والفوائد   
  الفائدة اليت تسهم يف حتقيق التنمية املستدامة؛

من أجل  املستخدمة   واألساليب واألدوات    ،قطاعاتعدة  اجلوانب الشاملة ل    )د(  
  .تقييم الفرص املتاحة للتخفيف

ييمي الرابع أن هناك فروقـاً هامـة بـني          يف التقرير التق  واردة  وتظهر املعلومات ال    -٤٢
القطاعات من حيث مسامهة كل قطاع يف االنبعاثات العاملية لغازات الدفيئـة، وإمكانـات              

. التخفيف من آثار تغيُّر املناخ، والتكنولوجيات املتاحة للتخفيف، والتوزيع اجلغرايف وأمهيتـه       
، ٢٠٠٤فيئة حسب القطـاع يف عـام    توزيع االنبعاثات العاملية لغازات الد     ٢الشكل  ُيبّين  و

  . مناقشة تتعلق بتعريف القطاعات يف خمتلف السياقات٢اإلطار وترد يف 
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  ٢الشكل 
  ٢٠٠٤االنبعاثات العاملية لغازات الدفيئة حسب القطاع يف عام 

 

Source: Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 
1  Excluding refineries, coke ovens, etc., which are included under industry. 
2  Including international transport (bunkers); excluding fisheries and off-road agricultural and 

forestry vehicles and machinery. 
3  Including traditional use of biomass. 
4  Including refineries, coke ovens, etc. 
5  Including burning of agricultural waste and savannas (non carbon dioxide (CO2) emissions); 

CO2 emissions and removals from agricultural soils were not estimated. 
6  Data include CO2 emissions from deforestation, from decay (decomposition) of above-ground 

biomass that remains after logging and deforestation, and from peat fires and decay of drained 
peat soils. 

7  Includes methane emissions from landfill, methane and nitrous oxide emissions from 
wastewater, and CO2 emissions from waste incineration (fossil carbon only). 

اشتمل العمل املضطلع به يف فترة العمل الثانية على تقاسم املعلومات املتعلقـة             قد  و  -٤٣
وتظهر يف الفروع التالية من هـذه  . خبيارات التخفيف من آثار تغيُّر املناخ يف قطاعات حمددة     

الوثيقة املعلومات اليت قدمتها األطراف يف حلقات العمل املتعلقة بالتخفيف املعقـودة أثنـاء              
الـذي  من التقرير التقييمي الرابـع      قاة  وُتدعم هذه املعلومات بالبيانات املست    . )١٦(اتدورال

  .احللقاتتلك صدرت الفروع املختلفة منه أثناء فترة تنظيم 

__________ 

وقد أُخذت يف   . قدمة يف حلقات العمل   إن األمثلة ودراسات احلالة الواردة يف األطر مستقاة من العروض امل           )١٦(
االعتبار أحدث البيانات املتاحة يف حالة البيانات واألشكال املستخدمة يف العروض واملستقاة من املنشورات              

 .اليت جرى حتديثها بصورة دورية
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  ٢ اإلطار

  تعريف القطاعات
 يف جمموعة واسعة من السياقات واختلف تعريفه من أجل "القطاعات"اسُتخدم مفهوم   

) ج(١ لكن الفقرة    ،وال تتضمن االتفاقية تعداداً مفصالً للقطاعات     . غرض معني زيادة فائدته ل  
مجيع القطاعات ذات الصلة، مبا يف ذلك قطاعات الطاقة والنقـل  " منها تشري إىل ٤من املادة  

  ".والصناعة والزراعة واحلراجة وإدارة النفايات
:  يف الفئات التالية   فةًر مصنَّ ويذكر املرفق ألف لربوتوكول كيوتو القطاعات وفئات املصاد         

احتراق "عنوان  مبا يف ذلك صناعات الطاقة والنقل والصناعات التحويلية والبناء حتت           (الطاقة  ) أ(
) ب(؛  ")انبعاثات الوقـود اهلـارب    "عنوان  والوقود الصلب والنفط والغاز الطبيعي حتت       " الوقود

ناعة الكيميائية وإنتـاج املعـادن وإنتـاج        مبا يف ذلك املنتجات الفلزية والص     (العمليات الصناعية   
املركبات الكربونية اهلالوجينية وسادس فلوريد الكربيت وجماالت إنتـاج أخـرى واسـتهالك             

استخدام املذيبات ومنتجات   ) ج(؛  )ة وسادس فلوريد الكربيت   ـة اهلالوجيني ـاملركبات الكربوني 
 والتربـة   ، وزراعة األرز  ،لسماد الطبيعي  وإدارة ا  ،مبا يف ذلك التخمر املعوي    (الزراعة  ) د(أخرى؛  
مبا يف ذلك   (؛ والنفايات   ) واإلحراق الواجب للسفناء واإلحراق امليداين للنفايات الزراعية       ،الزراعية

  ).تصريف النفايات الصلبة على األرض ومعاجلة املياه املستعملة وحرق النفايات
بتغيُّر املنـاخ   كومية الدولية املعنية    اهليئة احل ه  توحدد التقرير التقييمي الرابع الذي أعد       

من أجل تقييم خيـارات     وذلك  غازات الدفيئة   بأكرب قدر من انبعاثات     القطاعات اليت ُتسهم    
املتوسط يف هـذه القطاعـات،      القصري و وتكاليف التخفيف من آثار تغيُّر املناخ على املدى         

 واحلواجز اليت تعترض عملية ،ناخوالسياسات الالزمة لتحقيق عملية التخفيف من آثار تغيُّر امل   
 والعالقة مع سياسات التكيف والسياسات األخرى اليت تؤثر يف انبعاثات غازات            ،التخفيف
 الطاقة والنقل وبنيتـه التحتيـة، واملبـاين الـسكنية           اتوهذه القطاعات هي إمداد   . الدفيئة

  .والتجارية، والصناعة، والزراعة، واحلراجة، وإدارة النفايات
القطاعات احملـددة   للمشورة العلمية والتكنولوجية يف معظم      نظرت اهليئة الفرعية    وقد    

 خـالل فتـرة األنـشطة    اتيف التقرير التقييمي الرابع يف حلقات العمل املعقودة أثناء الدور 
مشتركة بني خمتلـف    هي مسائل    املناخ   تغيُّربيد أن بعض مسائل التخفيف من آثار        . الثانية

.  إىل حد مـا    "قطاعياً"هنجاً  ن يعترب النهج احملدد إزاء هذه املسائل أيضاً         القطاعات، وميكن أ  
 من خيارات التخفيف الـيت      الطاقة جمموعةً استخدام  ف فئات كفاءة     تصنّ ،على سبيل املثال  ف

فيها إمكانية خفـض انبعاثـات   تتوافر يتعني تطبيقها يف كل قطاع تقريباً من القطاعات اليت      
ل اآلخر املناسب على ذلك هو انبعاثات غاز امليثان والغازات املفلـورة            واملثا. غازات الدفيئة 

مركبات اهليدروفلورو كربون ومركبات اهليدروكربون املشبع بالفلور وسـادس فلوريـد           (
  .تنشأ عن جمموعة واسعة من املصادر الصناعية وغري الصناعيةاليت ) الكربيت
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والعشرين اهليئة الفرعية يف دورهتا الثامنة      أقّرت  فقد   أعاله   ١٢ الفقرة   كما ذُكر يف  و  -٤٤
يف إطار خطة عمل بايل تتناول مسألة التخفيف من آثـار           اجلارية  بأن األعمال واملفاوضات    

فريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل        وبوجه خاص، عقد ال   .  املناخ تغيُّر
ـ         سبة إىل اجلوانـب العلميـة والتقنيـة        مبوجب االتفاقية عدة حلقات عمل هلا أمهيتها بالن

وتظهر املعلومات املـستمدة مـن      .  املناخ تغيُّراالقتصادية للتخفيف من آثار      - واالجتماعية
الوقت فيمـا يتعلـق جبميـع    مرور حلقات العمل تلك كيفية تطور تصورات األطراف مع        

املتعلق باجلوانـب   ة  جدول أعمال اهليئة الفرعي   املواضيع ذات الصلة اليت نوقشت يف إطار بند         
  . املناختغيُّر االقتصادية للتخفيف من آثار - العلمية والتقنية واالجتماعية

  اإلمداد بالطاقة  -٢  
ناقشت األطراف يف مناسبات عدة املسائل املتعلقة بالفرص املتاحة للتخفيف من آثار      -٤٥
املتعلق باجلوانب يئة الفرعية جدول أعمال اهل املناخ يف قطاع اإلمداد بالطاقة يف سياق بند   تغيُّر

  : املناختغيُّرالعلمية والتقنية واالجتماعية االقتصادية للتخفيف من آثار 
 عدداً من العروض اليت ٣- وح ع٢- وح ع١-مشلت حلقات العمل ح ع    )أ(  

  تتناول هذه املسائل؛
  . حتديداً على مسائل اإلمداد بالطاقة٧-ركزت حلقة العمل ح ع  )ب(  

 املناخ يف قطـاع اإلمـداد       تغيُّرقشت األطراف إمكانات التخفيف من آثار       ناقد  و  -٤٦
وتشمل االحتياجـات   . من التحديات اليت يتعني مواجهتها    ، مسلطة الضوء على عدد      بالطاقة

كهربـاء منخفـضة   واستحداث ُنظم إلمدادات احملددة زيادة استخدام برامج كفاءة الطاقة،     
لوجيات املناسبة، والنهوض بالتعاون الدويل على نطاق       الكربون، وتطوير جمموعة من التكنو    

 املعلومات املقدمة من وكالة الطاقة الدولية فيما يتعلق بإسـقاطات     ٣ويلخص اإلطار   . عاملي
  .استخدام الطاقة وإمكانية احلد من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون ذات الصلة بالطاقة

  ٣اإلطار 
  إسقاطات وكالة الطاقة الدولية

استخدام الطاقة على املستوى العاملي اخنفـض       إىل أن   بيانات وكالة الطاقة الدولية       تشري  
ذلك انبعاثات غازات الدفيئـة     تبعاً ل  نتيجة لألزمة املالية واالقتصادية واخنفضت       ٢٠٠٩يف عام   

بيد أن التوقعات تظهر أن استخدام الطاقة سيستأنف بسرعة اجتاهه التصاعدي           . املتصلة بالطاقة 
االنتعاش االقتصادي ما مل حتدث تغيريات جريئة يف السياسات         يتحقق  ملدى الطويل حاملا    على ا 

وُيظهر الشكل الوارد أدناه املستوى املطلوب للحد من انبعاثات ثاين أكـسيد            . الوطنية للطاقة 
  . جزءاً من املليون٤٥٠الكربون ذات الصلة بالطاقة مبا يتفق مع سيناريو 
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 أكسيد الكربون ذات الصلة بالطاقة على املستوى العاملي يف إطار           احلد من انبعاثات ثاين   
   جزءاً من املليون٤٥٠سيناريو 

  
Source: International Energy Agency. 2009. World Energy Outlook. 
Abbreviation: CCS = carbon dioxide capture and storage. 

مبعدل سنوي  سيتزايد  الطلب العاملي على الكهرباء     تشري توقعات وكالة الطاقة الدولية إىل أن        و
 يف املائة من هذا النمو يف البلدان اليت         ٨٠ وستتركز نسبة    ٢٠٣٠ يف املائة حىت عام      ٢,٥قدره  

  .ليست أعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

 الكربـون   واتفقت أطراف كثرية على ضرورة التحول إىل مصادر الطاقة منخفضة           -٤٧
. بشأن أفضل وسيلة لتحقيق هذا اهلـدف      خمتلفة  وجهات نظر عديدة    وجود  على الرغم من    

قطـاع توليـد    يف   ال يزال الفحم يشكل املصدر الرئيسي للطاقـة          ،وعلى املستوى العاملي  
ما مل تعمـل  ستزيد الكهرباء، وتظهر اإلسقاطات أن حصته يف مزيج الطاقة املولدة للكهرباء     

وتشمل املصادر البديلـة الـيت      . طنية للطاقة على زيادة تعزيز املصادر البديلة      السياسات الو 
الطاقة الكهرمائية الصغرية والكبرية، ومصادر الطاقـة املتجـددة غـري           : اقترحتها األطراف 

الطاقة الرحيية والشمسية والطاقة احلرارية األرضية والطاقة األحيائية واهليدروجني         (الكهرمائية  
 األهداف اليت حددها االحتاد     ٤اإلطار  ويلخص  . والطاقة الذرية ) ية وما إىل ذلك   والطاقة املدّ 

  .األورويب فيما يتعلق باستخدام الطاقة املتجددة وخفض انبعاثات غازات الدفيئة
ا التكنولوجيـات   هبوأشارت األطراف إىل ضرورة النظر يف املراحل املختلفة اليت متر             -٤٨

واتفقت األطراف على   . نقلها وتوزيعها يف دورة حياة التكنولوجيا     والكهرباء  املختلفة لتوليد   
  سنوياً الطاقة الكهرمائية والطاقة الرحيية تعرف منواً     تكنولوجيات  تكنولوجيات من مثل    مثة  أن  

الكهرباء، يف حني توجد تكنولوجيات أخرى، مثل تكنولوجيـا          يف قدرهتا على توليد      مطرداً
حل املبكرة مـن دورة     ال تزال يف املرا   ثاين من الوقود األحيائي،     طاقة املد واجلزر أو اجليل ال     
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 مؤسـسية وسياسـاتية     فاألوىل تتطلب شروط منافسة متكافئة وأطراً     . )١٧(حياة التكنولوجيا 
وفيمـا يتعلـق    .  ملواصلة نـشرها، وال سـيما يف البلـدان الناميـة            واضحاً حمددة حتديداً 

ثمار يف البحث والتطوير والتعاون الدويل أساسـية،   زيادة االستعّداألخرية، ُتالتكنولوجيات  ب
 .وكذا احلوافز املناسبة على مستوى السياسة الوطنية

وكان مثة اتفاق واسع على أن تطوير التكنولوجيات اليت من شأهنا أن تؤدي إىل خفض                 -٤٩
ـ تكنولوجيات الفحم النظيفة، و   (انبعاثات غازات الدفيئة من مصادر الوقود األحفوري         از احتج

  .يتطلب بذل املزيد من اجلهود على مستوى البحث والتطوير) الكربون وختزينه، وما إليها

  ٤اإلطار 
  ‘١٠-٢٠‘األورويب هدف االحتاد 

حيدد التوجيه اجلديد لالحتاد األورويب املتعلق بالطاقة املتجددة أهدافا طموحة جلميـع              
 يف املائة   ٢٠األورويب إىل أن تأيت نسبة      إذ يسعى االحتاد    : الدول األعضاء يف االحتاد األورويب    

 يف املائة من الطاقـة      ١٠، حبيث تأيت نسبة     ٢٠٢٠من طاقته من مصادر متجددة حبلول عام        
كما يعزز التوجيـه اإلطـار      . املستخدمة يف قطاع النقل حتديدا من مصادر الطاقة املتجددة        

 عمـل وطنيـة حتـدد       بوضع خطط تطلب  الكهرباء املتجدد؛ وي  استخدام  القانوين لتشجيع   
يـستحدث آليـات    مسارات لتنمية مصادر الطاقة املتجددة، مبا يف ذلك الطاقة األحيائية؛ و          

على حتقيق األهداف على حنو فعال من حيث التكلفة؛ ويرسـي           للتعاون من أجل املساعدة     
هـذا  وينبغي أن تنفذ الدول األعضاء يف االحتاد األورويب         . معايري االستدامة للوقود األحيائي   

  . ٢٠١٠ديسمرب /حبلول كانون األولالتوجيه 
 يف املائة من الطاقة من مصادر الطاقة املتجددة واحدا من ثالثة            ٢٠ حتقيق نسبة    عّدوُي  

، إىل جانـب خفـض      ٢٠٢٠اد األورويب لعـام     ـة حددها االحت  ـأهداف رئيسية مترابط  
رهنا بالتزامات مماثلة من جانب      يف املائة    ٣٠أو  ( يف املائة    ٢٠انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة     

 يف املائة يف كفاءة استخدام الطاقة يف التطبيقـات          ٢٠وحتقيق حتسني بنسبة    ) أطراف أخرى 
  .املرتلية والصناعية

__________ 

مـنحىن  امتـداد  ركزت األطراف املناقشة على األوضاع املختلفة لتكنولوجيات الطاقة املتجددة على طول      )١٧(
 ال تزال    حىت تكنولوجيات الطاقة املتجددة األكثر تطوراً      هواتفقت األطراف على أن    .دورة حياة التكنولوجيا  

 .كنولوجيات الوقود األحفوري، وخاصة يف البلدان الناميةتها مقارنة بكلف ارتفاع تواجه
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 النقل وبنيته التحتية  -٣  

 :ناقشت األطراف مواضيع شىت تتصل بإجراءات التخفيف يف قطاع النقل  -٥٠

ـ  ٣ و ٢تضمنت حلقتا العمل      )أ(   الوقـود  اسـتخدام   ا عـن تنويـع       عروض
 ؛)األحيائياهليدروجني والوقود (

 عن مجلة أمور منـها القـضايا        ٥كانت هناك مناقشات يف حلقة العمل         )ب(  
كما تـضمنت حلقـة     . املتصلة بالنقل احلضري والكفاءة يف استخدام الوقود وتنويع الوقود        

 العمل عرضا عن االنبعاثات النامجة عن الطريان؛

 معلومات عن إنتاج واستخدام     ٧ العروض املقدمة يف حلقة العمل       تضمنت  )ج(  
 . ألغراض النقليائياجليلني األول والثاين من الوقود األح

 بوصفه  النقل احلضري وأُقر على نطاق واسع بضرورة أن يشمل التخطيط احلضري            -٥١
مبحرك، مثل املـشي    جماال رئيسيا، وتعزيز وسائل النقل العام وبدائل النقل باملركبات املزودة           

الـسيارات يف   استخدام  وحددت األطراف أسبابا خمتلفة لزيادة      . وركوب الدراجات اهلوائية  
عدم كفاية التخطيط احلضري؛ ورداءة النقل العمومي؛ واإلعانـات         : املناطق احلضرية، وهي  

 وللتصدي هلذا االجتاه، ميكـن    . املخصصة للوقود األحفوري؛ وفقدان جودة احلياة احلضرية      
إىل احلـد   من أجل حتسني النقل احلـضري       ) السياق حسب(تطبيق سياسات وتدابري خمتلفة     

 .، وبالتايل خفض انبعاثات غازات الدفيئةاألمثل

التخطيط للنقـل   : وتركز بعض هذه السياسات والتدابري على مراقبة السيارات، مثل          -٥٢
ة العمرانية املالئمة القائمة علـى      احلضري؛ وإعطاء أولوية لالستثمار يف النقل العمومي؛ والتنمي       

اسـتخدام  ديد رسوم   الكثافة السكانية العالية واالستخدام املختلط وانتقاء املواقع الرئيسية؛ وحت        
ومثة سياسات أخرى هلا تأثري مباشر على خفض انبعاثات         . الطرق؛ وفرض ضرائب على الوقود    

الوقـود  أنـواع    للمركبـات و   برامج الفحص والصيانة؛ ووضع معايري    : غازات الدفيئة، وهي  
تقدمي حـوافز ضـريبية لتـشجيع       ؛ وبرامج لتحسني األساطيل الكثيفة االستخدام؛ و      ةاجلديد

 .الوقود النظيفني؛ وتثقيف السائقني وموظفي إنفاذ القانوناستخدام السيارات وأنواع 

د من اجلهود يف قطاع النقـل  ـزم بذل مزيـوكان رأي العديد من األطراف أنه يل     -٥٣
ويعترب خفض االنبعاثات الناجتة عن اسـتخدام       . بكفاءة استخدام الوقود وتنويعه   فيما يتعلق   

. السيارات عملية هتم أصحاب مصلحة متعددين يلعب فيها فاعلون خمتلفون أدوارا خمتلفـة            
تسبب القطاع اخلاص أساسيا يف تشجيع التحول إىل وسائط النقل اليت           دور  فمن جهة، يعد    
ثاين أكسيد الكربون، وخاصة صناع املركبات ومـوردي الوقـود          عاثات  بقدر أقل من انب   

ومن جهة أخرى، يتوقع من احلكومات أن تطبق التدابري املالية الالزمة اليت من شأهنا              . البديل
أن تشجع صناع السيارات على إنتاج سيارات أكثر كفاءة يف استخدام الوقود، ومنتجـي              

ذات كفاءة  لسوق وسائقي السيارات ليشتروا مركبات      بدائل الوقود األحفوري على إمداد ا     
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، كـان    وليس آخراً  وأخرياً). أو تعمل بوقود بديل   (هجينة  مركبات  يف استهالك الوقود أو     
بـرامج توعيـة    فـإن   هناك اتفاق على أن سلوك املستهلكني يلعب دورا أساسيا؛ وبالتايل           

 املنتجات الـسليمة بيئيـا،      أن تركز على قضايا مثل وضع عالمات على       ينبغي  املستهلكني  
 .وتشجيع طرق القيادة اليت تقلل من استهالك الوقود وانبعاثات غازات الدفيئة

الطـريان   آلخر التقديرات، ميثل إمجايل انبعاثات ثاين أكسيد الكربون مـن            وفقاًو  -٥٤
كن ثبت  ل.  يف املائة من االنبعاثات العاملية لغازات الدفيئة       ٤ حوايل   والنقل البحري الدوليني  

أحد االجتاهات األكثر استعـصاء     هي  أن زيادة انبعاثات غازات الدفيئة من هذين القطاعني         
ات العاملية لغازات الدفيئـة     ـة هذين القطاعني من االنبعاث    ـوميكن أن تصل حص   . التغيريعلى  
 .٢٠٢٠يف املائة حبلول عام  ٨-٦إىل 

، اتفقت  )اإليكاو(ان املدين الدويل    منظمة الطري يف إطار   ويف سياق املفاوضات اجلارية       -٥٥
 يف املائة من حركة النقل اجلوي التجاري العاملي على مواصلة خفض أثر الـسفر          ٩٣دول متثل   

دت هدفا يتمثل يف حتسني كفاءة استخدام الوقـود يف أحنـاء            جوا على تغري املناخ، حيث حدّ     
ت معيارا عامليـا النبعاثـات       وحددت للطائرا  ،٢٠٥٠ يف املائة سنويا حىت عام       ٢العامل بنسبة   

كما تنظر اإلكاو يف إمكانية اعتماد تدابري قائمة على آليات السوق وتدابري تنظيميـة              . الكربون
 تتضمن اخليارات املختلفة املقترحـة      ،ة املمكنة ـق بالتدابري التنظيمي  ـوفيما يتعل . يف اآلن نفسه  

حتـسني  ؛ و  الفاصلة رات الزمنية فرض حدود قصوى على حركة الطائرات؛ وإدارة الفت       : ما يلي 
 .الكربون؛ وبرامج التثقيف والتدريببشفافية عن انبعاثات التنبؤات اجلوية؛ واإلبالغ 

عمليات النقل البحري   الناشئة عن   احلد من انبعاثات غازات الدفيئة      مسألة  وملعاجلة    -٥٦
شـر جديـد    مؤ(وخفضها، وضعت املنظمة البحرية الدولية خطة عمل تتضمن تدابري تقنية           

مؤشر تـشغيلي   (وتدابري تشغيلية   ) للتصميم املراعي لكفاءة استخدام الطاقة يف النقل البحري       
كما تقـوم   ). الطاقة يف السفن  استخدام  منقح لكفاءة استخدام الطاقة وخطة منقحة إلدارة        

سهم املنظمة البحرية الدولية بدراسة خمتلف التدابري القائمة على آليات السوق اليت ميكن أن ت             
 .يف اجلهود احلالية الرامية إىل كبح انبعاثات غازات الدفيئة الناجتة عن النقل البحري

  السكنية والتجاريةباينامل  -٤  

 .٥ يف إطار حلقة العمل أساساًجرى النقاش حول تدابري التخفيف يف قطاع البناء   -٥٧

 يف ٥٠م املتحدة، كان  لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية، موئل األمووفقاً  -٥٨
، إضافة إىل أن نـسبة      ٢٠٠٧املائة من سكان العامل يعيشون بالفعل يف مناطق حضرية عام           

ويف هذا السياق، يصبح التخطـيط      . السكان احلضريني يف البلدان النامية تزداد بوترية سريعة       
ـ      اوالتنمية احلضري  . ري املنـاخ ن قضية ذات أمهية متزايدة بسبب أثر األنشطة احلضرية على تغ

. هنج شامل اعتماد   أخرى، وهو ما يستدعي      وإضافة إىل هذا، تواجه املدن حتديات وضغوطاً      
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من احلاجة إىل النقل وتقلل إىل أقصى حد البنيـة          حتّد  فاملدن اجليدة التخطيط ُتصمَّم بطريقة      
 . اخلدمات األساسية اليت حيتاجوهنابالسكان احلضريني لتزويد التحتية الالزمة 

وقد اقترحت األطراف جمموعة واسعة من األنشطة اليت يتعني أخذها يف االعتبار يف               -٥٩
سياق هنُج التخفيف يف خمتلف اجملاالت املرتبطة بالتخطيط والتنمية احلضريني، مثـل قطـاع              

وفيما يتعلق بكل واحد    . البناء، والنقل احلضري، واالنبعاثات من املركبات، وإدارة النفايات       
أن احللول التكنولوجية للتخفيف من تغري مفاده ت، تالقت األطراف على رأي من هذه اجملاال  

املناخ متاحة يف البلدان املتقدمة، لكنها ال تستخدم على نطاق واسع مبا يكفي لتوليـد أثـر                 
دعم تقين ومايل لتكون قادرة على تطبيق       إىل  البلدان النامية   تاج  وعالوة على ذلك، حت   . كبري

 . فعالة يف سياق التخطيط احلضرياستراتيجيات ختفيف

وقد ُوضعت مبادرات خمتلفة على مستوى املدن، مثل مفهوم املدينـة املـستدامة، يف                -٦٠
وركزت مبادرات أخـرى    . مجيع أحناء العامل من أجل معاجلة مجيع هذه اجملاالت بطريقة شاملة          

الت اليت أصبحت إشكالية    من اجملا ) مثل إدارة النفايات أو استهالك الطاقة     (على جماالت حمددة    
 .‘العمل كاملعتاد‘على حنو خاص بالنسبة ملدينة تعيش ظروفا استثنائية أو نتيجة لروتني 

تـدابري   على    تركز أساساً  قطاع البناء واتفقت األطراف على أن الفرص املتاحة يف          -٦١
ء أو املـواد    البنانسجة  ، مثل تلك اليت تطبق على مواد بناء من قبيل أ          كفاءة استخدام الطاقة  

شبكات التدفئة والتوزيع املركزيـة،  (العازلة؛ وعلى حتقيق وفورات يف شبكات توزيع الطاقة   
، مثـل   وأجهزة التحكم ؛  )والشبكات املدجمة للطاقة والتدفئة والتربيد يف البنايات، وما إليها        

ايـات؛  احلرارة والرطوبة، أو النظم اآلليـة يف البن       تلك املستخدمة ألغراض التحكم بدرجة      
أن احللول الفعالة املوجـودة  اتفقت األطراف على رأي مفاده     و. وأجهزة اإلنارة االقتصادية  

وما العالية الكفاءة،   استرداد حرارة العوادم، واملضخات احلرارية، واإلنارة       أجهزة  املراوح و (
. ناميـة ، وال سيما يف البلدان ال     لكنها مل جتد طريقها إىل السوق بعد      متاحة بالفعل   ) إىل ذلك 

وينبغي أن تسري اجلهود الرامية إىل حتسني التكنولوجيات املوجودة جنبا إىل جنب مع زيـادة               
 .البحث والتطوير من أجل الوصول إىل تكنولوجيات وحلول جديدةأنشطة متويل 

كما ناقشت األطراف فرص تطبيق بعض تكنولوجيات الطاقة املتجددة يف قطـاع              -٦٢
اليا الضوئية الشمسية لتوليد الطاقة، وتكنولوجيا الطاقة الشمـسية         البناء، مثل تكنولوجيا اخل   

 .احلرارية لتسخني املياه، وإنتاج الطاقة من الكتلة األحيائية لتوليد الكهرباء والتدفئة املركزية

 الصناعة  -٥  

القائمة على االسـتخدام الكثيـف للطاقـة         إجراءات التخفيف يف الصناعات      عّدُت  -٦٣
كفاءة استخدام الطاقـة، والتحـول إىل       (يشمل العديد من املسائل املختلفة       واسعاً موضوعاً

أنواع أخرى من الوقود، واسترداد الطاقة، والطاقة املتجددة لألغراض الصناعية، وتغيري املواد            
اخلام أو املنتجات، وكفاءة استخدام املواد، وانبعاثات غازات الدفيئة من غري ثاين أوكـسيد              
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وقد ناقشت األطراف هذه    ).  وختزين ثاين أكسيد الكربون، وما إىل ذلك       الكربون، واحتجاز 
للمـشورة العلميـة    القضايا يف مناسبات خمتلفة يف إطار بند جدول أعمال اهليئة الفرعيـة             

 من آثار   االقتصادية للتخفيف  - املتعلق باجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية    والتكنولوجية  
 :)١٨(تغري املناخ

 معلومات عن   ٣ و ٢ و ١نت العروض اليت قدمت أثناء حلقات العمل        تضم  )أ(  
 ؛صناعة احلديد والصلب وعن قطاعات حمددة، مثل كفاءة استخدام الطاقة يف الصناعة

 .٦العمل حلقة مت عروض ذات صلة باملوضوع خالل ّدقُ  )ب(  

مبا  ( للطاقة كفاءة االستخدام النهائي   لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة، فإن       وفقاًو  -٦٤
ستكون أكرب مساهم يف احلد من انبعاثـات ثـاين أكـسيد            ) يف ذلك االستخدام الصناعي   

اليت تتحقق يف إطار ، إذ ستمثل أكثر من نصف جمموع الوفورات ٢٠٣٠الكربون حبلول عام 
وإضافة إىل ). املرجع(مقارنة بسيناريو خط األساس )  جزء من املليون٤٥٠(السيناريو البديل   

ما تنطوي  كفاءة استخدام الطاقة، بسبب     املتعلقة ب تدابري  السياسات و الينبغي أن تكون    ذلك،  
 ملسامهتها يف أمن     من اخلطط احلكومية للطاقة، نظراً      أساسياً ختفيف، جزءاً عليه من إمكانات    

 .الطاقة ويف خفض تكاليف الطاقة ذات الصلة

 يف  كفاءة استخدام الطاقة  علقة ب املتتدابري  السياسات و العامة، ميكن جتميع    بصورة  و  -٦٥
وترد . الصناعةقطاع  قطاع البناء، وقطاع النقل، وكفاءة استخدام الطاقة يف         : ثالثة جماالت 
حملة عامة عن املناقشات اليت جرت بني األطراف فيما يتعلق بتدابري            أعاله   ٦١ و ٥٣يف الفقرتني   

 . سياق التخطيط احلضريكفاءة استخدام الطاقة يف املباين وشبكات النقل احلضري يف

 مسؤولة عن ثلث استخدام الطاقة األولية يف العامل وعـن     القطاعات الصناعية  عّدوُت  -٦٦
وميكـن لكفـاءة    . مخسْي االنبعاثات العاملية من ثاين أوكسيد الكربون ذات الصلة بالطاقة         

أوكـسيد  استخدام الطاقة يف الصناعة أن تساهم مسامهة كبرية يف احلد من انبعاثات ثـاين               
فمن جهة، تدعو بعض األطراف إىل تطبيق تدابري يف قطاعات          . بطريقتني مترابطتني  الكربون
 للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، متثل هـذه          وفقاًو. لطاقةلستخدام  الكثيفة ا حمددة  

 وتكريـر   احلديد والصلب، واملعادن غري احلديدية، واملواد الكيميائية واألمسـدة،        (القطاعات  
 يف املائة من اسـتهالك الطاقـة يف         ٨٥حوايل  ) البترول، واإلمسنت، وعجينة الورق والورق    

 .القطاعات الصناعية يف معظم البلدان

__________ 

بـايل    من خطة عمـل    ‘٤‘)ب)(١(اليت جرت يف إطار اهليئة الفرعية، تتناول الفقرة الفرعية          إضافة إىل املناقشات     ) ١٨(
أغـسطس  /آبمت يف   ظُّنقد  و. القطاعية واإلجراءات اخلاصة بقطاعات حمددة     النهج التعاونية ب  الصلة ذاتاملسألة  
حلقة عمل بشأن هذه املسألة يف إطار الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعـاوين الطويـل األجـل                   ٢٠٠٨

 .<http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/items/4491.php>مبوجب االتفاقية 
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كفاءة استخدام الطاقة عرب القطاعـات أن       املتعلقة ب لتدابري  لومن جهة أخرى، ميكن       -٦٧
الك الطاقـة، مـع مراعـاة أن         يف حتقيق مزيد من التخفيضات يف استه        كبرياً تسهم إسهاماً 

 للوكالة الدولية للطاقة، عما يعـادل       وفقاًلطاقة مسؤولة،   لستخدام  الالصناعات غري كثيفة ا   
وتتعلق هذه التدابري بأمور مشتركة مثل      . الصناعةقطاع   يف املائة من استخدام الطاقة يف        ٣٠

 .أنظمة اهلواء املضغوط، واإلنارة، واملضخات، واملراوح

 ةالزراع  -٦  

األنشطة الزراعية يف   إطار  إجراءات التخفيف يف    يف مناسبات شىت    ناقشت األطراف     -٦٨
 - جدول أعمال اهليئة الفرعية املتعلق باجلوانب العلميـة والتقنيـة واالجتماعيـة           سياق بند   

 .)١٩( من آثار تغيُّر املناخاالقتصادية للتخفيف

جماالً من جمالني   ارها  ، نوقشت الزراعة باعتب   ٣ و ٢ و ١ففي حلقات العمل      )أ(  
 ؛)إىل جانب الطاقة(حيظيان باألولوية لدى األطراف 

 ؛٤جرت مناقشة ذات صلة يف حلقة العمل   )ب(  

 معلومات عـن ُنهـج      ٨تضمنت العروض اليت قدمت أثناء حلقة العمل          )ج(  
 .التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة يف قطاع الزراعة

 املائة من اإلمجايل السنوي العاملي النبعاثات غازات         يف ١٢-١٠وتسهم الزراعة بنسبة      -٦٩
، زادت االنبعاثات من هذا القطاع بنحـو        ٢٠٠٥ و ١٩٩٠وبني عامي   . الدفيئة البشرية املنشأ  

 يف املائة، ويتوقع أن تزيد هذه االنبعاثات كذلك يف العقود املقبلة، بسبب الزيادة املتوقعة يف                ١٧
 . )٢٠( النظم الغذائية مع استمرار منو سكان العاملالطلب على الغذاء والتغيريات يف

وتعتر األنشطة الزراعية مسؤولة عن انبعاث كميات كبرية من ثاين أكسيد الكربون              -٧٠
املصادر الرئيـسية   تتمثل  وعلى الصعيد العاملي،    . وامليثان وأكسيد النيتروز إىل الغالف اجلوي     

التربـة  الناشئة من قطاع الزراعـة يف  لكربون النبعاثات غازات الدفيئة من غري ثاين أكسيد ا 
، والتخمـر املعـوي   ) بسبب األمسدة احملتوية على اآلزوتأساساًانبعاثات أكسيد النيتروز،    (
وزراعـة األرز   ) انبعاثات امليثان وأكسيد النيتروز   (، وإدارة السماد الطبيعي     )انبعاثات امليثان (
 ).انبعاثات امليثان(

__________ 

حلقـة   ٢٠٠٩أبريـل  /ة، ُنظمت يف نيسانـة الفرعي ـيف إطار اهليئ  اليت جرت   ات  ـة إىل املناقش  ـوإضاف )١٩(
القطـاع الزراعـي    يف  ق العمل التعاوين، بشأن فرص وحتديات التخفيف        ـعمل أثناء الدورة يف إطار فري     

<http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/items/4815.php>. 
 ورقة تقنية عن    ٢٠٠٨نوفمرب  /نشرت أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف تشرين الثاين            )٢٠(

، وهـي تتـضمن     )FCCC/TP/2008/8( آثار تغري املناخ يف القطاع الزراعي        حتديات وفرص التخفيف من   
 .معلومات مفصلة عن هذه املسألة
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 من خيارات التخفيف يف قطاع الزراعة، مع مراعاة أوجـه  اًوناقشت األطراف عدد    -٧١
وجهات عرضت األطراف   و. الترابط بني جهود التخفيف وإجراءات التكيُّف يف هذا القطاع        

مثل األراضـي   ( الرامية إىل احلد من انبعاثات امليثان        ممارسات اإلدارة الزراعية  نظرها بشأن   
خفض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون إىل ، وكذلك )الزراعية وحقول األرز واحلراجة الزراعية 

الغطـاء  إدارة  مثل إصالح األراضي الشديدة التدهور، ومراكمة كربون التربة، وحتـسني           (
حتليل دورة حياة األنشطة الزراعية واسـتخدام األمسـدة         مل مثالً   تش هجاًُنوناقشت  ) النبايت

 .أكثر كفاءةاستخداماً 

 ال سيما ، و االنبعاثات الناجتة عن املاشية    اليت تعاجل    خيارات التخفيف نوقشت  وقد    -٧٢
انبعاثات امليثان من احليوانات اجملتّرة، مبا يف ذلك حتسني كفاءة حتويـل األعـالف وزيـادة        

ة أنه  ـكما جرى التفكري يف حقيق    . املواشيالتقليل من النفايات يف قطاع      اإلنتاجية والربح و  
 اجملال قابل للتطبيق على الصعيد الوطين بـسبب         ما كل خيار من خيارات التخفيف يف هذا       
 .عوامل مثل األنظمة احمللية أو نوع املاشية

الغاز احليـوي،   مراجل  ، مثل   إلنتاج الطاقة األحيائية  كما ُنوقشت اخليارات املتاحة       -٧٣
 .من املخلفات الزراعية

تنفيـذ  األطراف وجهات نظرها بشأن التحديات واحلواجز اليت حتول دون          عرضت  و  -٧٤
إجراءات التخفيف يف القطاع الزراعي، مبا يف ذلك االفتقار إىل املوارد املالية الالزمـة لتطـوير      

 معلومات قدمتها الصني عن خمتلـف       ٥ويعرض اإلطار   . )٢١(ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً   
  . هذا البلدالناشئة من قطاع الزراعة يفاملبادرات املتخذة للتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة 

  ٥اإلطار 
  تعزيز التنمية الريفية والتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة يف الصني

قـد كـان قطـاع     يف املائة من سكان الصني يف املناطق الريفية، و  ٧٠يعيش حوايل     
هذا البلـد يف    انبعاثات غازات الدفيئة يف     إمجايل   يف املائة من     ١٧الزراعة مسؤوالً عّما نسبته     

 يف املائة من املساحة املخصصة ١٩ الصني ما نسبته لدى، كان ٢٠٠٤ويف عام . ١٩٩٤عام 
 يف املائة من اسـتخدام الـسماد اآلزويت يف          ٣٠كانت مسؤولة عن  لزراعة األرز يف العامل، و    

  . اخلنازير يف العاملان يف املائة من قطع٥٠متتلك العامل، و
__________ 

وجود حتديات وحواجز حتول دون تنفيذ إجراءات التخفيف يف قطاع الزراعـة            مسألة   ف أيضاً اطر األ تناقش ) ٢١(
.  أعـاله  ١٩يف احلاشـية    شار إليه    امل تعاوين فريق العمل ال   يف إطار الدورة  املنظمة أثناء   يف حلقة العمل    وذلك  
مثل ارتفـاع التكـاليف     (التقنية  /العلمية) أ: (ضمن الفئات التالية  ذه التحديات واحلواجز     األطراف ه  توصنف

إىل احلاجـة   مثل  (االجتماعية  ) ب(،  )عدم اليقني يف تقديرات االنبعاثات    ارتفاع مستوى   وقلة توافر التقنيات و   
        ،) الكربون بسبب التغريات يف استخدام األراضـي      اتنومثل خطر فقدان خمز   (يئية  الب) ج(،  )زيادة إنتاج الغذاء  

مثل احلاجة إىل تعزيـز التعـاون       (الشاملة  ) ه (،)التنافسيةخالل ب  السوق، واإل  إخفاقاتمثل  (االقتصادية  ) د(
ملناخ يف القطاع الزراعي    تقنية عن التحديات والفرص يف جمال التخفيف من آثار تغري ا          الورقة  وتقدم ال ). الدويل

)FCCC/TP/2008/8 ( أنواع خمتلفة من املاشية واحملاصيلة برتبطاملمعلومات عن التحديات واحلواجز. 
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ت لتحسني مستوى معيشة املـزارعني،      وقد اختذت احلكومة الصينية عددا من املبادرا        
الناشئة من قطـاع    حيث تسهم بعض من هذه املبادرات يف خفض انبعاثات غازات الدفيئة            

  :وهذه التدابري هي. الزراعة
 مليون  ١٧، كان هناك    ٢٠٠٥حبلول هناية عام    إذ  : يائحي للغاز األ  مراجلبناء    )أ(  
  ؛الصنيكان األرياف يف  يف املائة من س١٠ستخدمها يي ائحيللغاز األمرجل 
 مليون مـزارع    ٥٠، مت تدريب    ٢٠٠٥فمنذ عام   : برنامج تسميد دقيق  ضع  و  )ب(  

  الزراعة؛قطاع من أجل زيادة كفاءة ممارسات التسميد وخفض انبعاثات أكسيد النيتروز من 
احلراثة احملافظة من أجل زيادة إنتاجية األراضي وتقليل فقدان         ممارسة أساليب     )ج(  
  .الكربون بسبب سوء اإلدارة خمزونات
االضطالع مبزيد من العمل من أجل نشر       وترى احلكومة الصينية أنه من األمهية مبكان          

إنتاج متطورة؛ وزيادة بواليع الكربون، وتوسيع استخدام املخلفات الزراعيـة          تكنولوجيات  
النظيفة من أجـل    إلنتاج الطاقة األحيائية؛ واستخدام آليات السوق مثل مشاريع آلية التنمية           

  .ائيحي الغاز األمراجلدعم بناء 

 احلراجة  -٧  

 .)٢٢(٤  يف حلقة العملأساساًجرت مناقشة تدابري التخفيف يف قطاع احلراجة   -٧٥

قطاع هام من حيـث مـسامهته يف        هو  واتفقت األطراف على أن قطاع احلراجة         -٧٦
دور للغابـات   فللنظم اإليكولوجية   . ةاالقتصادات الوطنية واحمللية، وال سيما يف البلدان النامي       

. بيئي فريد ألهنا مسؤولة عن انبعاثات ثاين أكسيد الكربون وعمليات إزالتها يف اآلن نفـسه              
ألنشطة احتجاز الكربون، من خالل محاية املناطق احلرجيـة، منـافع           يضاف إىل ذلك أن     و

 البيولـوجي،   خطر فقـدان التنـوع    تقليص  مشتركة هامة من حيث حتسني جودة املياه، و       
 بيانـات   ٦ويقدم اإلطار   . والسيطرة على الفيضانات، ومكافحة تدهور األراضي والتصحر      

  .أساسية عن قطاع احلراجة مستقاة من تقرير التقييم الرابع

__________ 

 ُنظمت حقة عمل ،إضافة إىل املناقشات اليت جرت يف إطار اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية )٢٢(
 النهج السياساتية واحلوافـز اإلجيابية املتعلقة باملسائل ذات أثناء الدورة يف إطار فريق العمل التعاوين بشأن

الصلة خبفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية ودور تدابري حفظ الغابات 
   البلدان الناميةوإدارهتا املستدامة وتعزيز خمزونات الكربون يف الغابات يف

<http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/items/4480.php>. 
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  ٦اإلطار 

  بيانات عن قطاع احلراجة أعدهتا اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ
هليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، ميثـل        الذي أعدته ا  ابع  وفقاً لتقرير التقييم الر     

بني املمتدة ويف الفترة .  يف املائة من مساحة اليابسة يف العامل ٣٠الغطاء احلرجي العاملي حوايل     
ـ  / ماليني هكتار  ٧,٣خلسائر من الغابات    بلغ صايف ا  ،  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠عامي   ل ّجسنة، وُس

  .جلنوبية وأفريقيا وجنوب شرق آسياكا ايأكرب اخلسائر يف أمر
لنمـاذج  السـتخدام ا   لتعقد النظم احلرجية وصعوبة مجع بيانات دقيقة، ميكن          ونظراً  

ويوضـح  .  إلمكانات التخفيف يف هذا القطاع     تقديرات خمتلفة جداً  يفضي إىل   املختلفة أن   
انيات التخفيف  تحليل إمك لالشكل أدناه كيف ميكن أن تؤدي النماذج التنازلية والتصاعدية          

  .حسب املنطقة إىل نتائج خمتلفة جدا
، استنادا  ٢٠٣٠مقارنة بني نتائج اإلمكانات االقتصادية للتخفيف يف قطاع احلراجة عام           

  إىل النماذج العاملية التنازلية مقارنة بنتائج النمذجة اإلقليمية
 

 
  

  .ة بتغري املناختقرير التقييم الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعني  :املصدر
 .طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون/ دوالر١٠٠تقوم املقارنة على سعر كربون ال يتجاوز   :مالحظة

  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي: OECDاقتصاد مير مبرحلة انتقالية، : EIT ختصراتامل
ت حسب املـصادر    فض االنبعاثا خلوميكن تصنيف ما ناقشته األطراف من خيارات          -٧٧
 : بواسطة البواليع يف قطاع احلراجة إىل أربع فئات عامةتهاأو زيادة عمليات إزال/و

 احملافظة على املناطق احلرجية أو زيادهتا؛  )أ(  

 احملافظة على كثافة الكربون على مستوى املوقع أو زيادهتا؛  )ب(  
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 و زيادهتا؛احملافظة على كثافة الكربون على مستوى الوسط الطبيعي أ  )ج(  

زيادة خمزونات الكربون خارج املوقع يف شكل منتجات خشبية وتعزيـز             )د(  
 .أنواع الوقوداالستعاضة عن املنتجات و

واتفق العديد من األطراف على أنه ميكن حتقيق أكرب املكاسب على املدى القـصري                -٧٨
الغابات أو تدهورها،   احلد من إزالة    (من خالل أنشطة التخفيف الرامية إىل جتنب االنبعاثات         

، يف حني سـتجىن     )واحلماية من احلرائق، واحلد من حرق املخلفات احلرجية، وما إىل ذلك          
اسـتراتيجية  خالل اتبـاع    التخفيف على املدى الطويل من      أنشطة  أكرب فائدة مستمرة من     

 .لإلدارة املستدامة للغابات هتدف إىل احلفاظ على خمزونات كربون الغابات أو زيادهتا

أن لعدد من   وناقشت األطراف إجراءات التخفيف املمكنة يف قطاع احلراجة واعُترب            -٧٩
هـي  وكان هناك اعتراف واسع النطاق بأن اإلدارة املستدامة للغابات . هذه اخليارات أمهيتها 

). مبا يف ذلك تعزيز إعادة التحريج والتحريج واحلد من إزالة الغابات          (أحد اجملاالت األساسية    
إعادة تأهيل األراضي اخلثية واحملافظة عليها؛ والسيطرة على :  تشملضايا أساسية أخرىقمثة  و

بواليع غازات  / حرائق الغابات لزيادة كربون التربة؛ وتطوير تكنولوجيات التحكم يف مصادر         
 .الدفيئة عن طريق احلفظ؛ واإلدارة الفعالة للنظم االيكولوجية األرضية

 إدارة النفايات  -٨  

قطاع إدارة النفايات يف إطار بند جدول أعمال        يف مناسبات شىت    شت األطراف   ناق  -٨٠
 من آثـار    االقتصادية للتخفيف  - اهليئة الفرعية املتعلق باجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية      

 .٨ و٥ و٣ و٢العروض املقدمة يف حلقات العمل تغري املناخ، وال سيما يف سياق 

اع معدل تزايـد    ـ الرتف راًـايات على أهنا قضية أساسية، نظ     نظر إىل إدارة النف   وُي  -٨١
، ولتزايد حصة الفرد من النفايات، وهو       )وال سيما يف البلدان النامية    (سكان املناطق احلضرية    

إعـادة التـدوير، وإدارة     (يرسي األسس لتطبيق سياسـات لإلدارة املتكاملة للنفايـات         ما  
يئيا، واستخدام اجملاري املائية الداخلية لنقل النفايات،       النفايات والتخلص منها بطريقة سليمة ب     

 .٥ الرسائل األساسية لدراسة حالة قُدمت يف حلقة العمل ٧ويلخص اإلطار ). وما إليها

 االنبعاثات من غري ثاين أكسيد الكربون  -٩  

الغازات من غـري ثـاين أكـسيد        انبعاثات  نوقشت إجراءات التخفيف اليت تعاجل        -٨٢
يف خمتلف حلقات العمل اليت نظمت يف إطار بند جدول أعمال اهليئة الفرعية             ذلك  والكربون  

 : من آثار تغيُّر املناخاالقتصادية للتخفيف - املتعلق باجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية

 حتديدا على األنشطة    ٣ و ٢ و ١ركزت العروض املقدمة يف حلقات العمل         )أ(  
 الزراعية وإدارة النفايات؛

 .٨حلقة العمل   )ب(  
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تـشكل  غري ثاين أكسيد الكربون     الغازات  وما فتئت االنبعاثات البشرية املنشأ من         -٨٣
بينـت  قد  و. يف تعزيز ظاهرة الدفيئة منذ ما قبل الفترة الصناعية        أحد العوامل اهلامة املسامهة     

 هذه الغازات قد شـكلت  أناهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ يف تقرير التقييم الرابع           
 عنها   معرباً ٢٠٠٤ يف املائة من اإلمجايل العاملي النبعاثات غازات الدفيئة عام           ٢٣,٣ما نسبته   

 ).٣انظر الشكل (مبكافئ ثاين أكسيد الكربون 

الوقـود األحفـوري؛    : وتأيت انبعاثات امليثان من جمموعة واسعة من املصادر، هي          -٨٤
؛ واملمارسـات   )دفن القمامة، ومعاجلة مياه الصرف الـصحي      االحتراق، و (وإدارة النفايات   

حـرق  (، والطاقة األحيائية    )زراعة األرز، وإدارة السماد الطبيعي، والتخمر املعوي      (الزراعية  
 ).الكتلة احليوية، واحتراق الوقود األحيائي

  ٧ اإلطار
  جتربة مدينة ليل يف إدارة النفايات

تتعلق مشكلة خطرية   )  مليون نسمة  ١,١(ى  ، شهدت مدينة ليل الكرب    ١٩٩٨يف عام     
بـسبب ارتفـاع    ات الثالثة   رمِّداملفقد أُوقف العمل يف     . املرمِّدات اليت حترق نفاياهتا املرتلية    ب

مرمِّد جديـد أكثـر     وتشغيل  وكان ينبغي إجياد حلول قبل بناء       . مستوى إلقاء الديوكسني  
  .كفاءة

نقـل جـزء مـن      ل احلضري اجملاري املائية     معتستخدم اجمل يواقترحت هيئة موانئ ليل أن        
بدأ تشغيل هذا النظام    و. النفايات املرتلية اليت كان ينبغي إرساهلا إىل حمطة لدفن القمامة يف املنطقة           

 حاوية مكشوفة، وحتمَّل يف صنادل      ٢٠فقد كانت النفايات توضع يف      . ١٩٩٩يونيه  /يف حزيران 
 وكـانون   ١٩٩٩يونيه  /بني حزيران املمتدة  ويف الفترة   . وتنقل عرب ممر مائي إىل حمطة دفن القمامة       

وحىت بعد كـانون    .  حاوية بواسطة الصنادل   ٥٥ ٤٠٠، مت نقل أكثر من      ٢٠٠٢ديسمرب  /األول
تواصل استخدام هذا النظـام     ،  لمرمِّد اجلديد بدأ التشغيل الكامل ل   ، عندما   ٢٠٠٢ديسمرب  /األول

  ).٢٠٠٦ و٢٠٠٣ بني عامي  حاوية يف الفترة٢٥ ٠٠٠(لنقل جزء من النفايات 
اجملاري املائية كميات كبرية    جملتمع احلضري بأن ينقل عن طريق       وأقنعت هذه التجربة ا     

ويف الترتيب اجلديد، أقيمت حمطات التدوير على طـول القنـاة، يف منـاطق              . من النفايات 
 بـدأ ،  ٢٠٠٧ويف عام   . املوانئ، وذلك لتكون قادرة على استخدام وسائل نقل مراعية للبيئة         

 طن من النفايـات     ٢٠٠ ٠٠٠، تستخدمان النقل عرب اجملاري املائية ألكثر من         تشغل حمطتني 
  .يف السنة
، أطلقت هيئة موانئ ليل نظاما مماثال لنقل الزجاج املعاد تدويره من            ٢٠٠٣ويف عام     

 ١٣ ٠٠٠، مت نقل أكثر مـن       ٢٠٠٣يوليه  /ومنذ متوز . أجل استخدامه إلنتاج زجاج جديد    
  . من الزجاج بواسطة الصنادلحاوية

وتبني هذه األمثلة أن املوانئ الداخلية ميكن أن تكون شريكا موثوقا وفعاال يف سياسة                
  .بالغة األمهيةالتنمية احلضرية، وال سيما لنقل النفايات، وهي مسألة 
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: روفيما يتعلق بانبعاثات أكسيد النيتروز، جيب أن تؤخذ املصادر التالية يف االعتبـا              -٨٥
؛ والصناعة؛ واالنبعاثات من    )األمسدة احملتوية على اآلزوت، وإدارة السماد الطبيعي      (الزراعة  

 .اتاملركبات املزودة مبحركات؛ واالنبعاثات النامجة عن وقود الصهاريج؛ وإدارة النفاي

  ٣الشكل رقم 
 ٢٠٠٤االنبعاثات العاملية من غازات الدفيئة البشرية املنشأ عام 

 

 .تقرير التقييم الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ    : املصدر
 .الغازات املفلورة = F-gases   :املختصرات

ـ     ‘الغازات املفلورة ‘يشري مصطلح   و  -٨٦ شمل  إىل جمموعة من املواد الكيميائيـة الـيت ت
. ريد الكربيت مركبات اهليدروفلوروكربون واملركبات الكربونية الفلورية املشبعة وسادس فلو       

وتنبعث هذه الغازات من طائفة واسعة من املصادر الصناعية وهلـا عـدد مـن تطبيقـات                 
 زيـادة   حالياًتشهد  ركبات اهليدروفلوروكربون على وجه اخلصوص      فم. االستخدام النهائي 

جيري التخلص  هي مواد   حادة يف استخدامها ألهنا حتل حمل املواد املستنفدة لطبقة األوزون، و          
 الوضع الراهن هلذه املسألة يف      ٨ويلخص اإلطار   .  يف إطار بروتوكول مونتريال    درجيياًمنها ت 

  .إطار بروتوكول مونتريال

  ٨ اإلطار
زيادة استخدام مركبات اهليدروفلوروكربون بسبب اإلهناء التدرجيي الستخدام مركبات 

  اهليدروكلوروفلوروكربون مبوجب بروتوكول مونتريال
لإلهناء التدرجيي السـتخدام     زمنياً روتوكول مونتريال جدوالً  ، وضع ب  ١٩٩٢يف عام     

ركبات يظل أعلى ممـا كـان       هذه امل بيد أن استهالك    . ركبات اهليدروكلوروفلوروكربون م
  .، وال سيما يف البلدان الناميةمتوقعاً
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 وضع جـدول    ٢٠٠٧ونتيجة لذلك، قررت األطراف يف بروتوكول مونتريال عام           
هذه املركبات، حيث دعت إىل خفض      الستخدام  التدرجيي  لإلهناء  امة  زمين جديد وأكثر صر   

وينص اجلدول الزمين اجلديد أيضاً على خفـض        .  بوترية أسرع  ااستهالك البلدان املتقدمة هل   
يف االستهالك بالنسبة للبلدان النامية اليت مل يكن مطلوبا منها يف السابق إال جتميد االستهالك               

  .٢٠٤٠ذه املركبات حبلول عام  ووقف استخدام ه٢٠١٦عام 
وقد استلزم تنفيذ الضوابط املعجلة على مركبات اهليدروكلوروفلوروكربون اعتمـاد            

البدائل املتاحة، مبا يف ذلك اهليدروكربون املشبع بالفلور ومركبات اهليدروفلوروكربون، ومها           
  .بربوتوكول كيوتوكذلك جمموعتان من الغازات املفلورة املشمولة باالتفاقية اإلطارية و

ولتحديد األمهيـة النـسبية لكـل قطـاع مـن حيـث اسـتهالك مركبـات                   
اهليدروكلوروفلوروكربون من منظور كمي، يبني الشكل أدناه استهالك هـذه املركبـات            

  .٢٠٠٧التدرجيي عام لإلهناء حسب القطاع قبل اعتماد اجلدول الزمين اجلديد 

Foams
10%

Air Conditioning
21%

Solvents/Other
2% Fire Protection

<1%

Refrigeration
67%

  
  

 Technology and Economic Assessment Panel. 2007. Report of the Task Force on HCFC: املصدر
Issues and Emissions Reductions Benefits Arising from Earlier HCFC Phase-out and Other 

Practical Measures.  
مركبـات  يظهر هذا الـشكل أن املخـاوف احلاليـة بـشأن زيـادة اسـتخدام                  

. التربيد وتكييف اهلواء، والرغوات   : ة قطاعات رئيسية هي   اهليدروفلوروكربون تتركز يف ثالث   
ويعد استخدام مركبات اهليدروكلوروفلوروكربون يف هذه القطاعات يف البلدان النامية أكَرب           
اليوم مما كان عليه يف الذروة التارخيية الستخدامها يف البلدان الصناعية، كما أن استخدامها              

كون هناك طلب كبري على مركبات اهليـدروفلوروكربون        وهذا يعين أنه سي   . تزايدما زال ي  
  .وينبغي أن تصبح البديل األساسي عن مركبات اهليدروكلوروفلوروكربون

ـ ذ إجراءات على ا   ـإذا مل تتخ  ة أنه   ـوتبني دراسات خمتلف     صعيد الـدويل للـتحكم     ل
 تـأثري مركبـات     تزايدمركبات اهليدروفلوروكربون يف هـذه القطاعـات، سـي        باستهالك  

اهليدروفلوروكربون فيما يتصل باالحترار العاملي كثريا مع مرور الزمن مبا يتناسب ومنو إمجـايل    
  .انبعاثات غازات الدفيئة
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وبالنظر إىل الكثرة الشديدة للغازات واملصادر، ترى العديـد مـن األطـراف أن                -٨٧
يف فصيل   أوضح بالت  وكما. طبق باتباع هنج قطاعي   سياسات وإجراءات التخفيف جيب أن ت     

الغازات من غري ثاين أكسيد الكربون حـصة هامـة مـن            انبعاثات   أعاله، متثل    ٧٠الفقرة  
وتعاجل .  لذلك وفقاًتعاجلها  الزراعة، وإجراءات التخفيف    قطاع  انبعاثات غازات الدفيئة من     

التكنولوجيات اليت ترمي إىل احلد من أثر الوقود األحفوري على االنبعاثـات العامليـة مـن     
، يف حني اخنفضت انبعاثات أكسيد النيتروز من املصادر         أيضاً الدفيئة انبعاثات امليثان     غازات

وفيما يتعلق بالغازات املفلورة، تقوم أمانـة االتفاقيـة         . الصناعية نتيجة لضوابط تلوث اهلواء    
طبقة األوزون كلتامها باستكشاف سبل املضي قدما من أجـل          اتفاقية محاية   اإلطارية وأمانة   

من زيادة استخدام مركبات اهليدروفلوروكربون وغريها من بدائل املـواد املـستنفدة            احلد  
 . لألوزون اليت هلا إمكانات عالية لزيادة الحترار العاملي

 موجز  - ثالثاً  

اتفقت اهليئة الفرعية، يف دورهتا الثامنة والعشرين، على أن أعماهلا السابقة يف إطـار             -٨٨
االقتصادية للتخفيف من    - باجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية   بند جدول أعماهلا املتعلق     

  وثريـاً   مفيداً  قد يسَّر تبادالً   ،اتآثار تغري املناخ، مبا يف ذلك تنظيم حلقات عمل أثناء الدور          
 .للمعلومات ووجهات النظر فيما بني األطراف واملمارسني

) وتبادل املعلومات بـشأهنا    وضع األطر حتديد قضايا   (وأتاحت فترة العمل األوىل       -٨٩
أثناء الدورة، جمموعة من القـضايا  عقدت لألطراف أن تناقش، يف إطار ثالث حلقات عمل         

 .الشاملة لعدة قطاعات، مع مراعاة خمتلف الظروف الوطنية

وسعت حلقات العمل اليت نظمت يف هذه الفترة إىل تقدمي نظرة عامة واسعة عـن                 -٩٠
من آثار تغري املناخ وإىل عرض      االقتصادية للتخفيف    - واالجتماعيةاجلوانب العلمية والتقنية    

وتناولت حلقات العمل القضايا واألولويات اليت      . جمموعة واسعة ومتنوعة من وجهات النظر     
حددهتا األطراف يف تقاريرها ذات الصلة؛ ومن منظور قطاعي، حظي قطاع الطاقة بأكرب قدر              

على التعاون يف جمال التكنولوجيا، وال سيما       مع تركيز متزايد     بالزراعة، و  من االهتمام، متبوعاً  
 .العوامل اليت تؤثر على تطوير التكنولوجيا ونشرها وتعميمها واحلواجز اليت تعترضها

ويف هناية فترة العمل األوىل، أعربت األطراف عن آرائها بشأن الدروس املـستفادة،        -٩١
التنميـة  إدماج التخفيف يف صلب عملية       (اإلدماج: جمالني مواضيعيني يف  اليت ميكن تصنيفها    

إدمـاج القـضايا    وحددت األطراف، لكال اجملـالني،      . والتعاون التكنولوجي ؛  )املستدامة
 . التحديات واحلواجزلكاألساسية وكذ

اليت لعمل يف املستقبل    ا عن وجهات نظرها بشأن مقترحات       أيضاًوأعربت األطراف     -٩٢
؛ لتخفيـف وتـدابُريه وإجراءاُتـه     لتخطيط  ال: الت مواضيعية أربعة جما يف  ميكن تصنيفها   
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واجلوانب العلمية والتقنيـة    ؛  )التنمية املستدامة يف صلب عملية    التخفيف  إدماج  ( اإلدماجو
؛ والتعـاون   يف قطاعات حمـددة   من آثار تغري املناخ     االقتصادية للتخفيف    - واالجتماعية
وضوعات والقطاعات كل علـى حـدة،       وأبدت األطراف اهتمامها ببحث امل    . التكنولوجي

 عليها لتركيز النقـاش يف فتـرة        ة متفقاً ـ طريق اتحيث اعُتربت حلقات العمل أثناء الدور     
 .العمل الثانية

تبادل املعلومات بشأن قطاعـات     (وقد عزز العمل الذي أُجنز يف الفترة الثانية هذه            -٩٣
وقـد نظمـت مخـس    . ودها فهم فوائد خيارات التخفيف يف قطاعات حمددة وحد     )حمددة

 ُحددت يف   ركزت بعض حلقات العمل على قطاعات معينة       -ات  حلقات عمل أثناء الدور   
، يف حني نوقشت قطاعات أخـرى يف        )مثل الزراعة واحلراجة والطاقة   (تقرير التقييم الرابع    

الصناعة، على سبيل املثال    (العروض املقدمة يف حلقات العمل اليت تناولت موضوعات أوسع          
وركزت حلقة العمل   ). دارة النفايات، واملباين السكنية والتجارية، والنقل وبنيته التحتية       وإ

األخرية على االنبعاثات من غري ثاين أكسيد الكربون النامجة عن طائفة واسعة من املـصادر               
 .الزراعية والصناعية املختلفة

اف مقترحات خمتلفة للعمل    ويف الدورة الثانية والثالثني للهيئة الفرعية، ناقشت األطر         -٩٤
الفرصة املتاحة للهيئة الفرعية لدعم واضعة يف اعتبارها يف إطار هذا البند من جدول األعمال،        

بالتخفيف يف إطار خطة عمل بايل، وملواصلة العمل العلمـي          فيما يتعلق   العمل واملفاوضات   
ول هذه املقترحات اجملـاالت     وتتنا. والتقين واملنهجي املتعلق بالتخفيف يف إطار اهليئة الفرعية       

تغريات مناخية خطـرية؛    حدوث  سيناريوهات التخفيف لتجنب    : املواضيعية واألنشطة التالية  
يف من آثـار تغـري املنـاخ        االقتصادية للتخفيف    - واجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية   

فيف على املدى إجراءات التخو؛ )مثل الزراعة وإمدادات الطاقة واستخدامها (قطاعات حمددة   
؛ والفـضاء   )املستحثة لتغري املنـاخ   األجل  على سبيل املثال العوامل القوية القصرية       (القصري  

. الكربوين الالزم لتحقيق التصنيع والتحضري والتحديث، وتعزيز تبادل املعلومـات ونـشرها     
مبا يف  وجهات نظرها بشأن الطرائق املمكنة للعمل يف املستقبل،         عن   أيضاًوأعربت األطراف   

 .قضايا حمددةتتناول التقنية، وتنظيم حلقات العمل، ووضع برامج عمل الورقات ذلك إعداد 

       


