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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع     
  األطراف يف بروتوكول كيوتو

  الدورة العاشرة
  ٢٠١٤ديسمرب / كانون األول١٢-١ليما، 
  من جدول األعمال املؤقت ١٠ البند

باجتماع املائدة املستديرة الوزاري الرفيع املستوى بشأن       التقرير املتعلق       
  زيادة الطموح يف االلتزامات مبوجب بروتوكول كيوتو 

  مذكرة من األمانة    

  موجز    
تتضمن هذه الوثيقة موجزاً الجتماع املائدة املستديرة الوزاري الرفيع املـستوى             

/  حزيـران  ٥و، املعقـود يف     بشأن زيادة الطموح يف االلتزامات مبوجب بروتوكول كيوت       
/ ، يف بون بأملانيا، باالقتران مع دوريت اهليئتني الفرعيتني املعقودتني يف حزيران           ٢٠١٤ يونيه

وقرر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو          . ٢٠١٤يونيه  
 مـستديرة  ، يف دورته الثامنة، عقد اجتمـاع مائـدة  )اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (

وزاري رفيع املستوى للنظر يف املعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت     
وركـزت  . تتعهد بالتزامات كمية بتحديد أو خفض االنبعاثات يف فترة االلتزام الثانيـة           

املناقشة على نية األطراف زيادة طموح التزاماهتا، وإمكانيات زيادة الطمـوح، والتقـدم             
رز حنو حتقيق التزامات التخفيف اخلاصة هبا، وآخر التوقعات املتعلقة بانبعاثات غازات            احمل

وناقشت األطراف أيضاً إحلاح اإلجراءات واحلاجـة       . الدفيئة حىت هناية فترة االلتزام الثانية     
إىل زيادة مستوى الطموح، والدروس املستفادة من تنفيذ بروتوكول كيوتو اليت ميكن أن             

ا فيما يتخذ مستقبالً من إجراءات بشأن تغري املناخ على الصعيد الدويل، فضالً             يسترشد هب 
  .عن اإلجراءات واجلهود الوطنية املبذولة من أجل حتقيق اهلدف النهائي لالتفاقية
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  مقدمة  -أوالً  

  معلومات أساسية  -ألف  
اجتماع األطراف، يف دورتـه الثامنـة، تعـديل الدوحـة           /اعتمد مؤمتر األطراف    -١

ـ . حدد فترة االلتزام الثانية لربوتوكول كيوتـو      الذي   )١(لربوتوكول كيوتو  لتعـديل  اً  ووفق
الدوحة، ينبغي لألطراف املدرجة يف املرفق األول اليت لديها التزامات يف فترة االلتزام الثانيـة               

  . ١٩٩٠ يف املائة على األقل دون مستويات عام ١٨ انبعاثاهتا جمتمعة إىل خفضأن تسعى إىل 
طموح مستوى  إىل زيادة   لحة  اجتماع األطراف احلاجة امل   /فوإذ الحظ مؤمتر األطرا     -٢

 إىل كل طرف مدرج يف املرفق األول لديه التزامات كمية باحلد            )٢(أهداف التخفيف، طلب  
، ٢٠١٤أبريـل   / نيسان ٣٠من االنبعاثات وخفضها يف فترة االلتزام الثانية أن يقدم، حبلول           

  : معلومات بشأن ما يلي
شمل التقدم احملرز صـوب الوفـاء       مبا ي ه،  اتموح التزام نيته رفع مستوى ط     )أ(  

  بالتزامه الكمي باحلد من االنبعاثات وخفضها؛ 
يـة فتـرة     بانبعاثات غازات الدفيئـة حـىت هنا       وأحدث التوقعات املتعلقة    )ب(  
  الثانية؛  االلتزام

  .  رفع مستوى الطموحاتوإمكاني  )ج(  
ـ :  على األمانة  )٣(وقد وردت أربعة تقارير     -٣ ن االحتـاد األورويب ودولـه األعـضاء       م

وكان من املقرر النظر يف هذه التقـارير أثنـاء          . وآيسلندا، وأستراليا، وليختنشتاين، والنرويج   
. )٤(٢٠١٤اجتماع مائدة مستديرة وزاري رفيع املستوى ُيعقد خالل فترة الدورات األوىل لعام             

، يف بون   ٢٠١٤يونيه  / حزيران ٥ستوى يف   وقد عقد اجتماع املائدة املستديرة الوزاري الرفيع امل       
  . ٢٠١٤يونيه /بأملانيا، باالقتران مع دوريت اهليئتني الفرعيتني املعقودتني يف حزيران

__________ 

  .٨-م أإ/١املقرر  )١(
  . ٩، الفقرة ٨-م أإ/١املقرر  )٢(
 ?http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx>:  عليها يف العنوان التايل    االطالعميكن   ) ٣(

showOnlyCurrentCalls=1&populateData=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=CMP>.  
  . ١٠، الفقرة ٨-م أإ/١املقرر  )٤(
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  الوالية  -باء  
اجتمـاع  عـن  اً اجتماع األطراف إىل األمانة أن تعد تقريـر /طلب مؤمتر األطراف    -٤

 أعاله لكي ينظـر فيـه يف        ٣ه يف الفقرة    املستديرة الوزاري الرفيع املستوى املشار إلي      املائدة
  . )٥(دورته العاشرة

اإلجراءات اليت ميكن أن يتخذها مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع               -جيم  
  األطراف يف بروتوكول كيوتو 

باملعلومات الواردة يف هذا    اً  اجتماع األطراف أن حييط علم    /رمبا يود مؤمتر األطراف     -٥
  . اء ذي صلة، حسب االقتضاءيف أي إجرينظر التقرير و

  مداوالت اجتماع املائدة املستديرة الوزاري الرفيع املستوى   -ثانياً  
شارك يف رئاسة هذه املناسبة الرفيعة املستوى رئيس الدورة التاسعة عشرة ملـؤمتر             ت  -٦

اجتماع األطراف، السيد مارسـني كوروليـك       /األطراف والدورة التاسعة ملؤمتر األطراف    
 / والرئيس املعني للدورة العشرين ملؤمتر األطراف والدورة العاشرة ملؤمتر األطـراف           ،)بولندا(

رك اشتكما  .  فيدال أوتالورا، وزير البيئة يف بريو      - اجتماع األطراف، السيد مانويل بولغار    
 أثناء الدورة بشأن منهاج ديربـان للعمـل          رفيع املستوى  الرئيسان يف رئاسة حوار وزاري    

  .  يف بون٢٠١٤يونيه / حزيران٦يف قد ع )٦(املعزز
، الـسيدة ريتـا      الرئيـسان  وألقى الكلمة الترحيبية يف كلتا املناسبتني الـوزاريتني         -٧

لوزير االحتادي للبيئة وحفظ الطبيعة     دى ا نة الدولة للشؤون الربملانية ل    ميسوتر، أ  - شوارتزلور
ريز، األمينة التنفيذية التفاقية األمـم      والبناء والسالمة النووية بأملانيا، والسيدة كريستيانا فيغو      

  . املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
عـن حالـة تنفيـذ      اً  وبناء على طلب السيد كوروليك، قدم ممثل عن األمانة عرض           -٨

وحرص العرض على تقدمي سياق ملناقـشات       . بروتوكول كيوتو وتعديل الدوحة املدخل عليه     
  .  الواردة وتقدمي صورة عن حالة التصديق على تعديل الدوحةاملائدة املستديرة بتلخيص التقارير

__________ 

  .  أعاله٤ احلاشيةكما يف  )٥(
    : على موجز استنتاجات رئيسي احلوار يف العنوان التايلاالطالعميكن  )٦(

<http://unfccc.int/files/meetings/bonn_jun_2014/in-session/application/pdf/140610_dp_ministerial_ 

summary_final.pdf> . الوزاريتني رفيعيت املـستوى    البث الشبكي لكلتا املناسبتني     على ع أيضاً وميكن االطال 
  .<http://unfccc.int/meetings/bonn_jun_2014/items/8186.php>: العنوان التايليف 
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ملائدة املستديرة الرفيع املستوى، أصدر السيد كوروليك مذكرة        جتماع ا وحتضرياً ال   -٩
 هلـذه    التحـضري  علىاألسئلة ملساعدة األطراف     من    واقترح ما يلي    عن املوضوع  )٧(إعالمية

  : املناسبة وتركيز املناقشة
كيف ميكن زيـادة    وة تنفيذ تعديل الدوحة لربوتوكول كيوتو؟       ما هي حال    )أ(  

؟ وما هـي الـسياسات      كيوتوربوتوكول  لطموح التزامات التخفيف يف فترة االلتزام الثانية        
  والتدابري اليت اختذت أو يعتزم اختاذها يف هذا الصدد؟ 

ما هي حالة التصديق على تعديل الدوحة؟ وكيف ميكن تـسريع دخـول               )ب(  
  ل حيز النفاذ؟ التعدي

ما هي الدروس اليت ميكن استخالصها من تنفيذ بروتوكول كيوتو من أجل              )ج(  
  زيادة مستوى الطموح يف أهداف التخفيف؟ 

إىل الدروس املستفادة، بني إجراءات التخفيف      اً  استناد،  كيف ميكن اجلمع    )د(  
 من أجل تيـسري خفـض       ،اآلليات الدولية القائمة على السوق    ب الستعانةاحمللية والتخفيف با  

  االنبعاثات العاملية على حنو أفضل يف املستقبل؟ 
ممثلو املنظمات املـشاركة  ، مث  رؤساء الوفود، تبعهموأدىل الوزراء ببيانات يف البداية     -١٠

  . بصفة مراقب
ووجهـت  . وشجع الرئيسان مشاركة اجملتمع املدين خالل اجتماع املائدة املستديرة          -١١

ما هي اإلجـراءات    : ل التايل يف مداخالهتم   ؤااملستهدفة لتناول الس  الدوائر  ف  الدعوة إىل خمتل  
اليت ميكن للمجتمع املدين اختاذها من أجل مساعدة احلكومات على زيادة طموح أهـداف              

  التخفيف يف إطار بروتوكول كيوتو؟ 
 املستوى على ممثالًاً أربعون طرف وتناوب على الكلمة خالل اجتماع املائدة املستديرة      -١٢

نيابة عن ثالثة مـن أفرقـة       متكلمون  الوزاري أو على مستوى كبار املسؤولني، مبا يف ذلك          
  . ديل ببيانات باسم ست منظمات مشاركة بصفة مراقبوإضافة إىل ذلك، أُ. التفاوض

واختتم الرئيسان اجتماع املائدة املستديرة بشكر مجيع املشاركني علـى إسـهاماهتم              -١٣
إىل األمانة   اوخلصا النقاط الرئيسية اليت متخضت عنها املناقشة، وطلب       . تهم الفعالة البناءة ومشارك 

وأُبلغ املشاركون بأن األمانة ستعد     . )٨(أن تتيح موجز استنتاجاهتما على املوقع الشبكي لالتفاقية       
  . اجتماع األطراف/لكي ُينظر فيه يف الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف أكثر تفصيالًاً تقرير

__________ 

    :  االطالع عليه يف العنوان التايلميكن ) ٧(
<http://unfccc.int/files/meetings/bonn_jun_2014/application/pdf/140514_kp_ministerial_infnote.pdf>.  

   : ميكن االطالع على موجز استنتاجات الرئيسني من العنوان التايل ) ٨(
<http://unfccc.int/files/meetings/bonn_jun_2014/in-session/application/pdf/140610_kp_ministerial_ 

summary_final.pdf>.  



FCCC/KP/CMP/2014/3 

GE.14-15610 6 

   خالل املناقشات عليها الضوء  سلطالقضايا الرئيسية اليت  -ثالثاً  

  مالحظات افتتاحية  -ألف  
اهليئة احلكومية  اً  سلط كوروليك الضوء على النتائج العلمية اليت توصلت إليها مؤخر           -١٤

وأشار إىل أن هناك أدلة على أن فتـرة االلتـزام األوىل مبوجـب    . الدولية املعنية بتغري املناخ 
يف االنبعاثات وأنه ميكن االسترشاد بالـدروس       هامة  روتوكول كيوتو قد حققت ختفيضات      ب

  . املستفادة من تنفيذ الربوتوكول يف عملية بناء اتفاق جديد بل وأكثر فعالية للمستقبل
أهداف بروتوكول كيوتو شرط حتقيق   فيدال أوتالورا إىل أن      - وأشار مانويل بولغار    -١٥

وستربهن األطراف، مـن خـالل الوفـاء        . بشأن املناخ يف املستقبل   ي اتفاق   ألأساسي ي   
كما أشار إىل أن تنفيذ الربوتوكول يـوفر        . سياسيةالرادة  اإلقيادية و الروح ال بالتزاماهتا، عن   

وكرر تأكيد التزام حكومة بـريو      . ميكن أن تعزز العمل اجلماعي حنو نظام املستقبل       اً  دروس
  . هبذه العملية

سوتر إىل أن احلضور الـوزاري خـالل دوريت اهليئـتني            - رتزلوروأشارت شوا   -١٦
وإضافة إىل ذلك، . الفرعيتني يدل على أن صناع القرار ملتزمون بالتصدي لتحدي تغري املناخ          

ذكرت أن املناسبات رفيعة املستوى فرصة للوزراء وكبار املسؤولني لتقدمي التوجيه وبناء الثقة            
  . بالعمليةاالقتناع و

ترفت فيغوريز بالروح القيادية وااللتزام اللذين أبـدامها الـوزراء املـشاركون يف             واع  -١٧
وأبرزت احلاجة إىل   . املناسبتني وحثتهم على إعطاء رؤية سياسية نقدية وتركيز عمل املفاوضني         

. اختاذ إجراءات بصورة عاجلة وسريعة وشجعت األطراف على التصديق على تعديل الدوحـة            
  .  الزمة لدخوله حيز النفاذ١٤٤ صكوك قبول من أصل ١٠تلقى وقتها إال ومل يكن الوديع قد 

  معلومات حمدثة عن تنفيذ بروتوكول كيوتو وتعديل الدوحة   -باء  

  مقدمة  -١  
. قدمت األمانة معلومات حمدثة عن تنفيذ بروتوكول كيوتـو وتعـديل الدوحـة              -١٨

 االحتـاد األورويب     كل من  اردة من أربعة تقارير و  حملة عامة عن     املعلومات احملدثة    توتضمن
لبيانـات  اً  مـوجز    األعضاء وآيسلندا، وأستراليا، وليختنشتاين، والنرويج، وحتلـيالً       هودول

. االنبعاثات اليت تلقتها األمانة ومعلومات حمدثة عن حالة التصديق علـى تعـديل الدوحـة              
 ١٩يف الفقرات من    اردة   الو ،لمعلومات احملدثة  ل  موجزاً )٩(تضمن العرض الذي قدمته األمانة    و

   .التقارير األربعةتلك اليت تستند إىل املعلومات املستمدة من  أدناه، ٣١إىل 
__________ 

    : العنوان التايل االطالع عليه يف ميكن ) ٩(
<http://unfccc.int/files/meetings/bonn_jun_2014/application/pdf/4_june_kp_round_table_final.pdf>.  
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  التقدم احملرز حنو حتقيق التزامات كمية باحلد من االنبعاثات وخفضها   -٢  
إىل تقريـره باسـم دولـه األعـضاء      اً  سيتجاوز ما حيققه االحتاد األورويب، استناد       -١٩

إجنـاز  توقع أن يتجـاوز     ي خفض االنبعاثات احملدد لفترة االلتزام األوىل، و       وآيسلندا، هدف 
وتظهر بيانات أولية أن متوسط االنبعاثات السنوية خالل        . اهلدف احملدد لفترة االلتزام الثانية    

  . ١٩٩٠ يف املائة دون مستويات عام ١٨,٨ هو ٢٠١٢-٢٠٠٨الفترة 
ادها إىل اقتصاد خال من الكربون، مع اخنفاض         حنو حتويل اقتص   حترز أستراليا تقدماً  و  -٢٠

وما فتئت  . ١٩٩٠ يف املائة منذ عام      ٥٠ االقتصاد بنسبة تقارب      على نطاق  نبعاثاتالحدة ا 
السياسات العامة احمللية تكتسي أمهية يف املساعدة على حتقيق هذه النتيجة، مبا يف ذلك عـن                

يري األجهزة والبناء، وخطط كفاءة     طريق تيسري فرص اخلفض يف قطاع األراضي، وتنظيم معا        
  . استخدام الطاقة على الصعيد دون الوطين

، ارتفع الناتج احمللـي اإلمجـايل لليختنـشتاين         ٢٠١٢ إىل   ١٩٩٠ويف الفترة من      -٢١
ويف الوقـت نفـسه، فـصلت       .  يف املائة  ٢٥عدد سكاهنا بنحو    زاد   يف املائة و   ١٤٠ حبوايل

اً انبعاثات ليختنشتاين حالي  وجد  وت. اثات غازات الدفيئة  تصادي عن انبع  ليختنشتاين منوها االق  
  . ، بالرغم من منو اقتصادها وزيادة عدد سكاهنا١٩٩٠دون مستويات عام 

اهلدف احملدد هلا لفتـرة االلتـزام األوىل         تفوق إجنازاهتا    أناً  واختارت النرويج طوع    -٢٢
ولـن  . يد الكربون يف الـسنة     ماليني طن من ثاين أكس     ٥ يف املائة، أي ما يعادل       ١٠بنسبة  

 من ٣ من املادة ٤تستخدم النرويج وحدات اإلزالة ذات الصلة بإدارة الغابات مبوجب الفقرة     
إجناز إضايف  بروتوكول كيوتو من أجل االمتثال يف فترة االلتزام األوىل، وهو ما سيؤدي إىل              

الثانيـة دون مـشتريات     وستحقق النرويج اهلدف احملدد هلا يف فترة االلتزام         . فوق املطلوب 
حكومية لوحدات بروتوكول كيوتو، يف حني يتوقع أن يساهم الشراء املعتزم هلذه الوحدات             

  .  يف املائة١٠يف جتاوز اإلجناز احملدد لفترة االلتزام الثانية بنسبة 

  أحدث التوقعات   -٣  
سلندا، أن يكـون    إىل تقريره باسم دوله األعضاء وآي     اً  يتوقع االحتاد األورويب، استناد     -٢٣

وهو ما يوحي   .  يف املائة  ٢٤,٥ دون مستويات سنة األساس بنسبة       ٢٠٢٠جمموع انبعاثاته عام    
بأن اجملموع احملتمل لتجاوز اإلجنازات املتوقعة لفتريت االلتزام األوىل والثانيـة، مقارنـة مـع               

مـن   مليـارات طـن      ٥,٥األهداف احملددة يف إطار بروتوكول كيوتو، سيصل إىل حـوايل           
 مليارات طن منها يف الفتـرة بـني   ٤,٢ثاين أكسيد الكربون، يتوقع أن تتراكم حوايل         مكافئ
  . ٢٠٢٠ إىل ٢٠١٣ مليار طن آخر يف الفترة من ١,٣، وسينضاف إليها ٢٠١٢ و٢٠٠٨عامي 
 مليون  ٦٨٥ إىل أن انبعاثات أستراليا ستبلغ       ٢٠١٣وتشري التوقعات اليت أعدت عام        -٢٤

 يف غياب تدابري سياساتية من قبيل صندوق        ٢٠٢٠ أكسيد الكربون عام     طن من مكافئ ثاين   
من قبيل بـرامج    اً  احلد من االنبعاثات، لكن على أن تؤخذ يف االعتبار التدابري املوجودة سابق           
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ويتوقـع أن تنمـو انبعاثـات     . لطاقة املتجددة وجهة ل كفاءة استخدام الطاقة والتشريعات امل    
، ٢٠٢٠ يف املائة يف السنة حـىت عـام          ٢مبتوسط  " ور على حاهلا  بقاء األم "أستراليا يف ظل    

وهو ما يربز حجم اجلهود اليت يتعني على أسـتراليا بـذهلا            . منو السكان واالقتصاد  سبب  ب
 يف املائـة دون     ٥ بنـسبة    ٢٠٢٠لتحقيق اهلدف املتمثل يف خفض االنبعاثات حبلول عـام          

  . ٢٠٠٠مستويات عام 
 الـذي يأخـذ يف      - ‘السيناريو املصحوب بتـدابري   ‘يؤدي   وبالنسبة لليختنشتاين،   -٢٥

االعتبار تدابري من قبيل حتقيق االستقرار يف استهالك الطاقة، وتعزيز مصادر الطاقة املتجددة،             
 ألف طن من    ١٩٤ إىل انبعاثات متوقعة من حوايل       - خفض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون    و

 يف املائـة يف  ١٥بنـسبة  اً يعادل خفـض ا و موه. ٢٠٢٠مكافئ ثاين أكسيد الكربون عام   
  . ١٩٩٠االنبعاثات مقارنة مبستويات عام 

ويتوقع أن يظل جمموع انبعاثات غازات الدفيئة عدا استخدام األراضي وتغيري استخدام              -٢٦
، قبـل أن    ٢٠٢٠يف الفترة املمتدة حىت عام      اً  نسبياً  األراضي واحلراجة بالنسبة للنرويج مستقر    

وتأخذ هذه التوقعـات يف االعتبـار توقـع ارتفـاع           . ٢٠٣٠ ما حبلول عام     يتراجع إىل حد  
وقد تراجعت  . ٢٠٣٠االنبعاثات من صناعة النفط لبعض السنوات، قبل أن تتراجع حوايل عام            

تراجـع يف   كـان ال وقد. ١٩٩٠ يف املائة منذ عام   ٤٠حدة انبعاثات االقتصاد النروجيي بنسبة      
إذ يتوقع تراجع حـدة     : ويتوقع أن يستمر هذا االجتاه    . يف املائة  ٥٠اقتصاد الرب الرئيسي بنسبة     

  . ٢٠٣٠ إىل ٢٠١١ يف املائة أخرى يف الفترة من ٤٠انبعاثات اقتصاد الرب الرئيسي بنسبة 

  إمكانيات زيادة الطموح   -٤  
ـ مإىل تقريره باسم دوله األعضاء وآيسلندا،       اً   االحتاد األورويب، استناد   ال يزال   -٢٧ اً لتزم
نفيذ سياسات من شأهنا أن تساعد على جتاوز االجنازات املتوقعة يف جمال خفض االنبعاثات              بت

االحتـاد  وأكد  .  وبالتايل املسامهة يف سد فجوة الطموح       بصورة كبرية  يف فترة االلتزام الثانية   
 زيادةاستكشاف اخليارات املتعلقة بأهنم ال يزالون مهتمني ب   وآيسلندا    األعضاء هدولواألورويب  

 بالنسبة جلميع األطراف يف إطار الفريـق العامـل          ٢٠٢٠عام  مستوى طموح فترة ما قبل      
وأكد االحتاد األورويب  ). الفريق العامل املخصص(املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعزز 

 ٣٠صل إىل   ودوله األعضاء وآيسلندا عرضهم املشروط باالنتقال إىل نسبة خفض انبعاثات ت          
، شريطة أن تلتزم البلدان املتقدمـة       ١٩٩٠ مقارنة مبستويات عام     ٢٠٢٠لول عام   يف املائة حب  

األخرى خبفض مماثل لالنبعاثات وأن تساهم البلدان النامية مسامهة مناسبة حسب مسؤولياهتا            
    .وقدرات كل منها

وسينظر االسـتعراض   . ٢٠١٥وقد التزمت أستراليا باستعراض أهدافها الدولية عام          -٢٨
الدويل يف سياق املفاوضات بشأن     على الصعيد   اف أستراليا يف جمال خفض االنبعاثات       يف أهد 

 مـن   إبرام اتفاق عاملي جديد بشأن تغري املناخ من شأنه أن يسري على مجيع البلدان اعتباراً              
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وسريكز على مدى اختاذ بلدان أخرى، مبا فيها االقتصادات الرئيسية والشركاء           . ٢٠٢٠عام  
  . يسيون ألستراليا، إلجراءات حقيقية وقابلة للمقارنة خلفض االنبعاثاتالتجاريون الرئ

، تعتزم ليختنشتاين تنفيذ مزيد من التـدابري،  ٢٠٢٠ و ٢٠١٢ويف الفترة املمتدة بني       -٢٩
تاجها  ألف طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون اليت حت١٨٣ قدره يقدر أن تفضي إىل خفضٍ

  . التزامهافي بلكي ت
األحـزاب  معظـم   ، جرى التوصل إىل اتفاق واسع النطاق بـني          ٢٠١٢م  ويف عا   -٣٠

 وتعزيز أهداف النرويج يف جمـال       ،السياسية يف الربملان النروجيي بشأن السياسة العامة للمناخ       
 يف املائـة مقارنـة      ٤٠بنـسبة    ٢٠٢٠املناخ، وذلك هبدف خفض االنبعاثات حبلول عام        

هم هذا األمر يف حتقيق توافق آراء بشأن اتفاق         مكن أن يس  أإذا كان    ،١٩٩٠مبستويات عام   
فق على واطموح يف جمال املناخ من شأنه أن جيعل البلدان اليت هلا أعلى مستويات االنبعاثات ت           

  . التزامات حمددة خبفض االنبعاثات

  حالة التصديق على تعديل الدوحة   -٥  
ض إىل أنه مل تكن قد وردت  الذي قدمته األمانة بشأن االستعرا  العام شري يف العرض  أُ  -٣١

 صكوك قبول بتعديل الدوحة، مما يعين       ١٠على الوديع، وقت اجتماع املائدة املستديرة، إال        
  . تعديل حيز النفاذالآخر لدخول اً  صك١٣٤أنه ال يزال يلزم 

  مناقشة عامة   -جيم  

  اإلجراءات واحلاجة إىل زيادة مستوى الطموحإحلاح   -١  
هليئة احلكومية الدولية املعنية    ااً  ا توصلت إليه مؤخر   املشاركني مب استشهد العديد من      -٣٢

ولكوهنا لـن   اً  لعدم كفاية جهود خفض االنبعاثات املبذولة حالي      اً  بتغري املناخ باعتباره تأكيد   
  . مئويتنيارتفاع درجات احلرارة العاملية دون درجتني تفلح يف إبقاء 

 املعرضة بشكل خاص آلثار تغري املناخ، يف        وقدم املتكلمون، وال سيما من األطراف       -٣٣
معرض تسليطهم الضوء على زيادة الظواهر اجلوية البالغة الشدة يف السنوات األخرية، أمثلـة         

  .  جراء آثار تغري املناخ فعالًتنميتهم االجتماعية واالقتصادية تأثر على كيفية
توى خفض االنبعاثـات    الوزراء وكبار املسؤولني بأنه ال ميكن حتقيق مس       اعترف  و  -٣٤

وشـجعت  . الالزم لتثبيت استقرار درجة احلرارة العاملية عن طريق بروتوكول كيوتو لوحده          
العديد من املداخالت األطراف املدرجة يف املرفق األول غري املشاركة يف فترة االلتزام الثانية              

املرفق األول علـى    مماثلة خلفض االنبعاثات واألطراف غري املدرجة يف        اً  على أن حتدد أهداف   
كما سلط الوزراء وكبار املسؤولني الضوء على العالقة        . اختاذ إجراءات مبا يتماشى وقدراهتا    

  . الواضحة بني القضايا قيد املناقشة واملفاوضات اجلارية يف إطار الفريق العامل املخصص
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ىل وطلـب إ  . على أمهية وجود إرادة سياسية قوية وواضـحة       اً  وجرى التأكيد جمدد    -٣٥
ويف هذا  . ٢٠١٥الوزراء زيادة الزخم السياسي من أجل التوصل إىل اتفاق قوي وفعلي عام             

سبتمرب فرصة أخرى /رب مؤمتر القمة املعين باملناخ الذي ينظمه األمني العام يف أيلول   الصدد، اعتُ 
 ميكن فيه لرؤساء الدول واحلكومات أن يعلنوا عزمهم التعهد        اً  ملشاركة سياسية أقوى ومكان   

  . بالتزامات أكثر طموحاً

  حالة التصديق على تعديل الدوحة لربوتوكول كيوتو   -٢  
أقر املشاركون بأن اعتماد تعديل الدوحة شكل خطوة أساسية يف التصدي لـتغري               -٣٦

للتصديق عليه لـضمان دخولـه      اً  أن هناك حاجة ملحة حالي    أعربوا عن موافقتهم ب   املناخ، و 
  . النفاذ حيز
ستعدادات جارية علـى    يد من الوزراء وكبار املسؤولني االجتماع بأن اال       وأبلغ العد   -٣٧

وذكر بعض  .  التصديق على التعديل يف أقرب وقت ممكن       مبلداهنالصعيد الوطين لكي يتسىن ل    
، مبجرد االعتمـاد    ٢٠١٥املشاركني أهنم سيقدمون صكوك القبول اخلاصة هبم يف بداية عام           

االلتزام الثانية يف مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغري املناخ يف ليما،           الرمسي للقواعد التنفيذية لفترة     
بريو، يف حني أشار آخرون إىل أن تصديقاهتم تتوقف على مدى إظهار البلدان املتقدمة لروح               

  . أهدافما حددته من لتزاماهتا وال هاالقيادة بتنفيذ

  التقدم احملرز حنو حتقيق التزامات كمية باحلد من االنبعاثات وخفضها   -٣  
األطراف يف بروتوكول كيوتو اليت هلا التزامات يف فترة االلتزام الثانية           البلدان  أكدت    -٣٨

 بأهدافهااً  راسخاً  واليت أدلت ببيانات أثناء اجتماع املائدة املستديرة أهنا ال تزال ملتزمة التزام           
تنفذ تدابري ترمي إىل ما فتئت إىل أهنا اً وأشارت أيض.  يف فترة االلتزام الثانية    النبعاثاتخفض ا 

وأشارت إىل أهنا بشكل عام على املسار       . حتقيق التخفيضات الالزمة حىت قبل تصديق الرمسي      
وذكر العديد مـن الـوزراء وكبـار        . الصحيح حنو خفض انبعاثاهتا مبا يتماشى والتزاماهتا      

التخفيضات املستهدفة لفترة   من  ،   أحياناً  أن االنبعاثات احلالية أدىن، أو أدىن بكثري       املسؤولني
وأشري كذلك إىل أنه، بالرغم من أن التوقعات احلالية تشري إىل جتاوز إجنـاز              . االلتزام األوىل 
ز أو تنفيذها، وهو ما قد يضيف إىل التجاو       إضافية  ، جيري التخطيط لتدابري      املتوقعة االلتزامات

  . املتوقع لإلجنازات
واعترف متكلمون من أطراف غري مدرجة يف املرفق األول جبهود األطراف املدرجة              -٣٩

زيادة طموح التزاماهتا، على يف املرفق األول املشاركة يف فترة االلتزام الثانية، لكنهم شجعوها       
ت هـذه الوفـود أن      واعترب.  املتوقع وال سيما يف ضوء التوقعات اليت تشري إىل جتاوز اإلجناز         

كمـا  . أن طموح االلتزامات احلالية متدن    اً   تعين ضمن   بشكل كبري  توقعات جتاوز اإلجنازات  
اً إذا كان واضـح   اً  بالتزامات أكثر طموح  اً  تساءلوا عن سبب عدم تعهد هذه األطراف رمسي       

  . أن ما تنجزه سيتجاوز االلتزامات احلاليةاً سلف
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يف املرفق األول أكدت أن حتقيق االلتزامات ورمبـا         بيد أن بعض األطراف املدرجة        -٤٠
ويف هذا  . وتطلب تدابري صارمة حىت مع األزمة االقتصادية العاملية         سهالًاً  جتاوزها مل يكن أمر   

قـد  اً  الصدد، أوضح عدة متكلمني أن مستويات خفض االنبعاثات اليت مت حتقيقهـا سـلف             
  .  االقتصاديحصلت من خالل الفصل الناجح لالنبعاثات عن النمو

 خفض   لبعض البلدان  وسلط العديد من املشاركني الضوء على الكيفية اليت أمكن هبا           -٤١
االنبعاثات ويف الوقت نفسه استمرار منو اقتصاداهتا، موضحني أن التنمية املستدامة والنمـو             

ميكن االقتصادي واالزدهار   والقضاء على الفقر كلها ممكنة دون زيادة االنبعاثات وأن النمو           
  . ا اجلهود الطموحة خلفض االنبعاثاتهمنشطهما وُتدعمأن ت
ـ           -٤٢  مـن   ٩للفقـرة   اً  واقُترح على األمانة جتميع املعلومات املقدمة من األطراف وفق
جهت دعوة إىل من مل يقدموا معلومات إىل فعل ذلك من أجل هـذا              ، ووُ ٨-م أإ /١ املقرر
يكـون أداة مفيـدة يف حتديـد فجـوة     وأُشري إىل أن من شأن هذا التجميـع أن          . الغرض
  . املتبقية الطموح

  فترة االلتزام الثانية هناية حدث التوقعات املتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة حىت أ  -٤  
 أقل مما هو مطلوب،     ٢٠٢٠م املتوقعة للعام     بلداهن ذكر بعض املشاركني أن انبعاثات      -٤٣

هلذا اخلفض    من بني األسباب اليت سيقت تعليالً     وكان  . جتاوزا لإلجناز املتوقع  اً  وهو يعين ضمن  
يف االنبعاثات املتوقعة تنفيذ سياسات خفضت كثافة استخدام الصناعات للطاقة، وتـشجيع            

  . كفاءة استخدام الطاقة يف املباين، وتشجيع زيادة املمارسات والتكنولوجيات السليمة بيئياً
املتعلقة بتوقعات االنبعاثات خـالل  اصة تفاصيل التقنية اخلالومل يدخل املتكلمون يف      -٤٤

قدمة من األطراف املدرجة يف    امل  األربعة تقاريرالأحالوا إىل املعلومات املتاحة يف      وإمنا  املناقشة،  
  . ٨-م أإ/١للمقرر اً املرفق األول وفق

  إمكانيات زيادة الطموح   -٥  
ليت أطلقت يف مؤمتر    رف بآلية زيادة الطموح املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو ا        اعُت  -٤٥

من عناصر التسوية   اً  حامساً  األمم املتحدة املعين بتغري املناخ يف الدوحة، قطر، باعتبارها عنصر         
ويف ضوء التقارير األخرية للهيئة احلكومية الدوليـة، أقـر          . السياسية اليت توصِّل إليها هناك    

  . ٢٠٢٠ا بعد عام املشاركون بأن قرارات رفع مستوى الطموح ال تقبل التأخري إىل م
درجة يف املرفق األول عن خيبة أملـهم مـن   املطراف غري  األوأعرب متكلمون من      -٤٦

عدم إفصاح األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت لديها التزامات يف فترة االلتـزام الثانيـة                
ـ . مبوجب بروتوكول كيوتو صراحة عن عزمها زيادة طموحها يف فترة االلتزام الثانية            ر وذك

درجة يف املرفق األول أن من شأن زيادة الطموح يف إطار      املطراف غري   األبعض املتكلمني من    
  .  يف بناء الثقة، وهو أمر هام لتيسري العمل اجلماعي العاملي أساسياًاًالربوتوكول أن يلعب دور



FCCC/KP/CMP/2014/3 

GE.14-15610 12 

يف ومن بني املقترحات املتعلقة بكيفية حتقيق زيادة الطموح هناك اختاذ إجراءات ختف             -٤٧
 من خالل آليات دولية قائمة على السوق وذلك من أجل تيسري حتقيق ختفيضات         ةحملية متكيني 

يف فتـرة   يف االنبعاثات العاملية يف املستقبل، وإجياد مبادرات تعاونية دولية لزيادة الطمـوح             
  . ٢٠٢٠قبل عام  ما
 القائمة على السوق    وأشار بعض املشاركني إىل أنه ال ينبغي النظر إىل اآلليات الدولية            -٤٨

إىل اً  وأُشري أيض . كما لو كانت اخليار الوحيد وأنه ينبغي أن تكون هناك قيود على استخدامها            
  . أن إجراء املزيد من املناقشات بشأن استخدام مبادرات تعاونية دولية ميكن أن يكون مفيداً

رضـت أن تزيـد    وأشار بعض املشاركني إىل أن األطراف املدرجة يف املرفق األول ع            -٤٩
ومن بني الشروط املذكورة التزام أطراف أخرى مدرجة        . بشروط معينة اً  مستوى طموحها رهن  

يف املرفق األول بتحقيق ختفيضات مماثلة لالنبعاثات وتقدمي البلدان النامية تربعات كافية مبا يتفق              
   .ودعا بعض املتكلمني إىل إزالة مثل هذه الشروط. ومسؤوليات وقدرات كل منها

وسلط العديد من املشاركني الضوء على أن إحدى نقـاط الـضعف الرئيـسية يف        -٥٠
 أمر  املشاركة األوسع نطاقاً  أن  شري إىل   وأُ. بروتوكول كيوتو هي االفتقار إىل مشاركة واسعة      

شري إىل أنه ينبغي التركيز على      ويف هذا الصدد، أُ   . لتغري املناخ  فعالالبالغ األمهية يف التصدي     
وذكر بعض املتكلمني أنه من األجدى معاجلة مسألة زيادة مـستوى           . لعمل اجلماعي زيادة ا 

ك رشاتطموح أهداف التخفيف يف إطار املفاوضات اجلارية للفريق العامل املخصص، حيث            
  . مجيع األطراف

إىل أن العديد من األطراف مل تقدم بعد تعهدات التخفيف اخلاصة هبـا             اً  وأشري أيض   -٥١
 وأنه ال يزال هناك افتقار إىل الوضـوح بـشأن الـشروط             ٢٠٢٠ة حىت عام    للفترة املمتد 

  . األساسية لتقدمي التعهدات يف إطار اتفاقات كانكون
كن من التصدي بفعالية للتحدي العاملي      مياً  مجاعي  قوة عمالً كل  وشجع املشاركون ب    -٥٢

ركني بـأن املـسامهات يف   ر بعض الوزراء وكبار املسؤولني املشاوذكَّ. املتمثل يف تغري املناخ  
اجلهود العاملية الرامية إىل خفض االنبعاثات ينبغي أن تكون متسقة مع مبـدأ املـسؤوليات               

جعت األطـراف  ويف هذا الصدد، ُش. لقدرات كل منها  اً  املشتركة ولكن املتباينة للبلدان وفق    
والفقرية عن طريق   اً  وقدرة على تقدمي املساعدة على تقدميها إىل األطراف األقل من         يت لديها ال  ال

توفري التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات من أجل تيسري إجراءات التخفيف والتكيف على            
  . حد سواء

  الدروس املستفادة من تنفيذ بروتوكول كيوتو   -٦  
اعترف الوزراء وكبار املسؤولني بأن بروتوكول كيوتو مثل خطوة هامة يف النظـام               -٥٣

للجهود الدولية  اً   وذكروا أن قواعد وآليات الربوتوكول وضعت معيار       .املناخي وقت اعتماده  
الرامية إىل قياس وحساب االنبعاثات، وأنشأت أوىل أسواق الكربون يف العامل، وهو ما أظهر              
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إىل جنب مع اجلهود الرامية إىل خفض االنبعاثات،        اً  أن الفرص االقتصادية ميكن أن تسري جنب      
، )اآلليـة (رة يف البلدان النامية عن طريق آلية التنمية النظيفـة           واستحث اختاذ إجراءات مبك   

  . وحفز جمموعة واسعة النطاق من السياسات الوطنية
وأشار بعض املتكلمني إىل أن بروتوكول كيوتو قد أظهر، بالرغم من رياديتـه، أن                -٥٤

عيف مـن   بضعف آليات االمتثال يؤدي إىل نظام ض      اً  عدم وجود إرادة سياسية كافية مقرون     
ولذا يرى مشاركون بأن هناك فرصة ساحنة لضمان اشتمال االتفـاق           . حيث إلزامه القانوين  

  . ، على اجلوانب اإلجيابية للربوتوكول وتقويته لنقاط ضعفهاجلديد، قيد الصياغة حالياً
للربوتوكول أمر بالغ األمهية، ألنـه أرسـى   اً وأقر مشاركون بأن الطابع امللزم قانون      -٥٥
وإضافة إىل ذلك، سلطوا الـضوء      . ميكن أن تبىن عليه اإلجراءات الوطنية     اً  متيناً  دولي اًأساس

اليت أنشأها الربوتوكول، مبا يف ذلك أنظمة قياس االنبعاثات         اً  على األنظمة املفيدة واملتينة بيئي    
  . واإلبالغ عنها والتحقق منها، وآليات املرونة

وأشـار  .  متثل أحد منجزات الربوتوكـول     وسلم عدة متكلمني بأن آليات املرونة       -٥٦
أن إىل  العديد من الوزراء وكبار املسؤولني الذين ميثلون األطراف املدرجة يف املرفـق األول              

املزايا الرئيـسية   لعل إحدى   و. هذه اآلليات مكنتهم من اختاذ املزيد من اإلجراءات الطموحة        
ص والتمويل اخلاص يف ممارسات     هلذه اآلليات حسب رأيهم قدرهتا على إشراك القطاع اخلا        

. مبتكرة موجهة حنو النتائج بطريقة تعجز عنها يف بعض األحيان آليات أخرى للسياسة العامة          
للكيفية اليت ميكن     ويف هذا الصدد، ذُكرت بصفة خاصة آلية التنمية النظيفة اليت اعتربت مثاالً           

  . هبا للتعاون أن يشجع على زيادة الطموح
مدرجة يف املرفق األول عـن      غري  اً   من املتكلمني الذين ميثلون أطراف     وأعرب العديد   -٥٧

القلق بشأن مستقبل آلية التنمية النظيفة يف غياب أهداف قوية لفترة االلتزام الثانيـة، وهـو                
كمـا أعـرب    . يقلل من الدعم املقدم إلجراءات التخفيف يف البلدان النامية يف املستقبل           ما

ضة للتأثر بشكل خاص بآثار تغري املناخ عن القلق من أن جتديد            عراملطراف  األمشاركون من   
يتعرض للخطر يف غياب آلية التنمية النظيفة، املـصدر الرئيـسي           قد  موارد صندوق التكيف    
  . لتجديد موارده حالياً

وبالرغم من أن آلية التنمية النظيفة اعتربت إحدى نقاط قوة بروتوكول كيوتو، فقـد                -٥٨
على حتديات طول املدة الالزمـة إلعـداد املـشاريع          اً  تكلمني الضوء أيض  سلط العديد من امل   

  . وكان مثة شعور بأن مواصلة التقدم تقتضي أخذ هذه املسائل يف االعتبار ومعاجلتها. وتسجيلها
رب أن مثة نقطة قوة أخرى يف بروتوكول كيوتو هي وضـع إجـراءات قيـاس             واعُت  -٥٩

الغ عنها والتحقق منها، وإنشاء قواعد امتثـال ترمـي إىل   االنبعاثات وعمليات اإلزالة واإلب  
  . احملافظة على السالمة البيئية
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كر أن النظام يتـيح     وذُ. ومت التسليم بقيمة نظام احملاسبة مبوجب بروتوكول كيوتو         -٦٠
لألطراف التوصل إىل فهم أفضل حلصتها من االنبعاثات واجتاهات االنبعاثـات يف خمتلـف              

يسر حتسني التنبؤ باالنبعاثات وميكن بالتايل من زيادة القدرة على تقـدمي            وهذا ي . القطاعات
  . تعهدات واقعية

وأظهرت اخلربة يف تنفيذ القواعد احملاسبية لربوتوكول كيوتو أمهية وتعقيد القواعـد              -٦١
. املتصلة باالنبعاثات وعمليات اإلزالة الناشئة عن استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي          

لول موعد مؤمتر ليما، الكيفيـة الـيت        حبحدد،  شار املشاركون إىل أنه سيتعني لذلك أن تُ       وأ
  .  املتصلة باملسامهات املعتزمة اليت يبت فيها وطنياًستدمج هبا هذه القواعد يف العمليات

وأشار عدة متكلمني إىل أن البلدان املتقدمة كانت، عند اعتماد بروتوكول كيوتو يف   -٦٢
من القرن املاضي، مسؤولة عن معظم االنبعاثات العاملية لغازات الدفيئـة، لكـن             التسعينات  

 اتفاق املناخ اجلديد إىل اشتمال إىل احلاجة شَريويف هذا الصدد، أُ. الوضع تغري منذ ذلك احلني
اً لى عملية هامة الستعراض التقدم اإلمجايل احملرز، عملية ميكنها أن تقترح إجراءات استناد            ع

  . تكيف مستوى الطموح حسب احلاجةأن روف املتغرية وإىل الظ
وذكر بعض املتكلمني أن عمليات االستعراض ليست مجيعها فعالـة، مـشريين إىل              -٦٣

ستعراض مستوى الطموح يف فترة االلتزام الثانية، حيث ال تبدو زيادة           المثال العملية اجلارية    
ون هناك فتـرات التـزام قـصرية        ويف رأي هؤالء، من األفضل أن تك      . االلتزامات وشيكة 

  . للحيلولة دون التقيد مبستويات طموح خفيضةاً باالقتران مع استعراض قوي ملزم قانون
بل والعـدد    يف بروتوكول كيوتو،      احملدودة وأشار عدة مشاركني إىل أن املشاركة       -٦٤

امات يف فتـرة    طراف املدرجة يف املرفق األول اليت قررت التعهد بالتز         لأل بصورة أكرب احملدود  
 بروتوكـول كيوتـو يف مـستويات        نترتب ع ، تقلل التأثري الذي ميكن أن ي      االلتزام الثانية 

ولذلك، أشار هؤالء املشاركون إىل أن املشاركة الواسعة النطـاق أمـر            . االنبعاثات العاملية 
  . ناخأساسي إذا كان لتخفيضات االنبعاثات املطلوبة أن حتقق التصدي املالئم لتحدي تغري امل

  تطبيق الدروس املستفادة   -٧  
سلم الوزراء وكبار املسؤولني بأن الدروس املستفادة من تنفيذ بروتوكول كيوتـو              -٦٥

وأشري إىل قيمة   . ذات صلة وثيقة بعملية التفاوض اجلارية يف إطار منهاج ديربان للعمل املعزز           
  . ة الواضحةاإلطار القانوين للربوتوكول يف توفري اليقني الالزم واملساءل

وهي تشمل اآلليات القائمة على السوق، واليت ميكن أن تساعد يف رفع مـستوى                -٦٦
وكان مثة  . الطموح ويف الوقت نفسه زيادة فعالية تدابري خفض االنبعاثات من حيث التكلفة           

تأييد واسع النطاق لالستفادة من هذه التجربة واستكشاف آلية تصميم لالتفـاق العـاملي              
ويف هذا الصدد، اعتـرب الـبعض       . نها أن توفر حوافز لالرتفاع مبستوى الطموح      اجلديد ميك 
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آليات بروتوكول كيوتو، وإطار النهج املختلفة، واآللية اجلديدة القائمة على السوق، والنُّهج            
  . ٢٠١٥غري القائمة على السوق قضايا هامة بالنسبة التفاق عام 

على صايف فوائد التخفيف الـذي      اً  شمل تركيز وأوصي بإصالح آلية التنمية النظيفة لت       -٦٧
على توفري فرص للتعويض    اً  ينتظر حتققه من أنشطة آلية التنمية النظيفة بدل التركيز احلايل حصر          

ولذلك أُشري إىل أن من شأن ظهور آلية تنمية نظيفة معدَّلة، مصممة لتنـتظم              . عن االنبعاثات 
اجلديدة، أن ميكِّن من زيـادة اسـتثمارات         إىل جانب اآلليات     ٢٠١٥بسالسة يف اتفاق عام     

  . ٢٠٢٠القطاع اخلاص اليت ميكن أن تيسر خفض االنبعاثات يف الفترة ما قبل عام 
 الربوتوكول، أشـار بعـض      يفوبالرغم من أن آليات السوق اعُتربت عناصر هامة           -٦٨

ني بشأن توجه   املتكلمني إىل أن األسواق ال تكون قادرة على النمو إال عندما يكون هناك يق             
وذُكر أنه، من أجل تعزيز فعالية إجـراءات        . ُتحدَّد أهداف واضحة  عندما  السياسة العامة و  

التخفيف احمللية واآلليات القائمة على السوق، ينبغي لألطراف أن تتقيد بالقواعد واملبـادئ             
ملناخ، ألن  التوجيهية اليت وضعت واتفق عليها من خالل عملية االتفاقية اإلطارية بشأن تغري ا            

  . ذلك سيعزز التنسيق والتعاون والقابلية للمقارنة يف إطار هذه العملية
 وقد أظهرت التجربة أن اآلليات الدولية القائمة على السوق ميكن أن تلعـب دوراً               -٦٩
 أنـه جيـب      أيضاً بيد أنه اتضح جلياً   .  يف حتقيق أهداف خفض االنبعاثات امللزمة قانوناً       هاماً

وشدد بعض املشاركني على أنه، إذا كان       . البيئية عند استخدام هذه اآلليات    ضمان السالمة   
مـن عناصـر    اً  هاماً   عنصر ستبقىميكن ضمان السالمة البيئية، فال شك أن آليات السوق          

  . االتفاق يف املستقبل

  اإلجراءات واجلهود الرامية إىل حتقيق اهلدف النهائي لالتفاقية   -٨  
 على اجلهود املبذولة يف بلداهنم لـدعم اهلـدف النـهائي            سلط املشاركون الضوء    -٧٠

.  حتقيق هذا اهلدف    يف سبيل  اإلجراءات املتخذة على الصعيد الوطين    بلالتفاقية، وقدموا قائمة    
 ومل يكتف بعض املتكلمني الذين ميثلون البلدان املتقدمة بإبراز جهودهم الوطنية، وإمنا أيـضاً             

ويف هـذا   . تنفيذ إجراءات وطنية طموحة   يف  لبلدان النامية   اجلهود املبذولة من أجل مساعدة ا     
لط الضوء على اإلجراءات املتخذة من خالل متويل أنشطة مواجهة تغـري املنـاخ              الصدد، سُ 

  . املتعلقة منها بالتخفيف والتكيف كلتيهما
ومن بني الفوائد االقتصادية واالجتماعية والبيئية الناجتة عن الزيـادات يف كفـاءة               -٧١
تخدام الطاقة واستخدام الطاقة املتجددة والتكنولوجيات قليلة االنبعاث الكربوين، سـلط           اس

العديد من الوزراء وكبار املسؤولني الضوء على إنشاء وظائف جديدة، وحتسني جودة اهلواء،           
  . األمراض املتصلة باملناخ، وزيادة النمو االقتصاديوواحلد من الوفيات 

املشاركون على األنشطة واملبادرات الرامية إىل دعم اهلـدف     ويف هذا السياق، أكد       -٧٢
  : النهائي لالتفاقية، ومنها على سبيل املثال ال احلصر ما يلي
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 نظم االجتار بانبعاثات غازات الدفيئة؛   )أ(  

التشريعات اليت تيسر حتقيق أهداف الطاقة املتجددة وكفـاءة اسـتخدام           و  )ب(  
وضع العالمات اإليكولوجية، وخفض انبعاثات الغـازات       والطاقة، والتصميم اإليكولوجي،    

  املفلورة؛ 
  بات؛ واللوائح املتعلقة بانبعاثات ثاين أكسيد الكربون من املركَ  )ج(  
  ومعايري كفاءة استخدام الطاقة يف املباين؛   )د(  
وتعميم اإلجراءات املتعلقة باملناخ يف السياسات االقتصادية واملالية واملتعلقة           )ه(  

  لعمالة؛ با
  الطاقة املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة؛ عاجلة مسائل وإنشاء وكاالت مل  )و(  
  واالستراتيجيات الوطنية لالقتصاد األخضر؛   )ز(  
  واالستراتيجيات اإلمنائية اخلفيضة الكربون؛   )ح(  
  وقف تشغيل حمطات الطاقة القدمية؛ و  )ط(  
  الوقود األحفوري؛ استبدال الوقود وسحب االستثمارات من و  )ي(  
وسياسات اقتصادية من مثل ضريبة االنبعاثات الكربونية ومتويالت خفض           )ك(  

  االنبعاثات؛ 
  واملبادرات املتكاملة على الصعيد الدويل؛   )ل(  
  وخطط استخدام األراضي وإدارة الغابات؛   )م(  
  . وإلغاء فائض وحدات بروتوكول كيوتو  )ن(  

دور هـام يف التـرويج      لعـب   جملتمع املدين أنه ميكنهم     وذكر متكلمون من دوائر ا      -٧٣
إلجراءات طموحة يف جمال املناخ من خالل تعزيز التعاون مع الفـاعلني غـري احلكـوميني                

  . املعنيني، مبا يف ذلك املدن واألعمال التجارية والشباب واملزارعون
مثة سـبيل   و. ملشاركة أصحاب املصلحة  جيدة  واعترب دخول أسواق الكربون فرصة        -٧٤

آخر قد يكون هو وضع أهداف وغايات إقليمية ووطنية طويلة األجل للطاقة واملناخ ووضع              
ومن شأن ذلك أن يتيح لألعمال التجارية القدرة على التنبؤ من أجل  . استراتيجيات لتحقيقها 

التخطيط لالستثمارات وبالتايل حتفيز اختاذ إجراءات يف وقت مبكـر يف الفتـرة مـا قبـل          
. ، وهو ما ميكن أن يؤدي إىل زيادة خفض االنبعاثات خـالل تلـك الفتـرة               ٢٠٢٠ عام
  . شجع على استخدام التكنولوجيات املوجودة واجلديدة يف أقرب وقتيميكن أن  كما
وكان هناك اقتراح بإجراء تبادل أكثر كثافة للمعلومات فيما بني األطراف بـشأن               -٧٥

  .بعضها البعضستفادة من خربة التدابري املتخذة، حبيث يتسىن لألطراف اال
        


