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                      اهليئة الفرعية للتنفيذ
                        الدورة الثالثة والعشرون

     ٢٠٠٥      ديسمرب  /            كانون األول ٦  -      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٨          مونتريال، 

                      من جدول األعمال املؤقت   )  ب ( ٤      البند 
                                                           ت الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية      البالغا

                                   جتميع وتوليف البالغات الوطنية األولية

 التقرير التجميعي والتوليفي السادس للبالغات الوطنية األولية الواردة
 من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 ∗مذكرة مقدمة من األمانة

 إضافة

 بري اليت تسهم يف التصدي لتغري املناخالتدا

 ملخص
                                                                                            تتضمن هذه الوثيقة معلومات عن التدابري اليت تسهم يف التصدي لتغري املناخ مع التركيز على طرق لتخفيض  

                                             والقطاعات املتناولة هنا هي قطاعات الطاقة        .                                                                     انـبعاثات غـازات الدفيئة وتعزيز عمليات اإلزالة بواسطة املصارف         
                               وتربز هذه الوثيقة أيضا احتياجات   .                                                          والزراعة، وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، وإدارة النفايات ، )           العرض والطب (

                                                                                                                  ومعوقـات األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية فيما يتعلق بتقييم وتنفيذ األنشطة اليت ترمي إىل ختفيض                  
                                           وتنفذ معظم املبادرات واألنشطة اليت أبلغت        .        ة كثرية                    ومثة مبادرات وأنشط    .                                        انبعاثات غازات الدفيئة وإىل احتباسها    

                وكثري من التدابري   .                                                                                     عنها األطراف يف قطاعات الطاقة، والزراعة، وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، وإدارة النفايات
  .    ُ                 ُ                                                                        اليت ُينظر فيها أو اليت ُنفذت بالفعل يعود بفوائد كثرية على التنمية والبيئة والنظام البيئي العاملي

                                                      

  .ُ                                       ً                                                       ُتقدم هذه الوثيقة بعد املوعد احملدد هلا نظراً إىل أن مجيع املعلومات الضرورية مل تكن متاحة يف الوقت املطلوب ∗ 
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  مقدمة-   ً أوال  

                         األطراف غري املدرجة يف املرفق  (                                                                 إن املبادئ التوجيهية لقيام األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  - ١
                   ، تقتضي أن تسعى     )١ ( ٢-    م أ  /  ١٠                   يف مرفق املقرر                                                     ُ         بـإعداد البالغات الوطنية األولية، وهي املبادئ املدرجةُ         )     األول

                                                                                                           األطراف إىل أن تدرج، حسب االقتضاء، الربامج اليت تتضمن تدابري تعتقد األطراف أهنا تسهم يف التصدي لتغري                 
  .                                                                                                 املناخ وآثاره الضارة، مبا يف ذلك ختفيف الزيادات يف انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز إزالتها بواسطة املصارف

  املسائل املتعلقة بإعداد التقارير-      ًثانيا 

    ً    فصالً      ٢٠٠٥       أبريل   /        نيسان  ١            ً                                                              أدرجت تقريباً مجيع األطراف اليت قدمت بالغاهتا الوطنية األولية إىل غاية             - ٢
                         ً                                       أما األطراف اليت مل تدرج فصالً عن هذه التدابري، فقد قدمت يف              .                                               عـن التدابري اهلادفة إىل التصدي لتغري املناخ       

  .               باخليارات املمكنة                فصول أخرى قوائم 

                                                  ً                                                          وتباين نطاق ومستوى التفاصيل املقدمة يف التقارير تبعاً للظروف الوطنية والكيفية اليت قررت هبا األطراف                - ٣
  .                                                                            ويف كثري من احلاالت، عند حتديد تدابري يف هذا الصدد، مل تكن حالة التنفيذ واضحة        .  ٢-    م أ  /  ١٠                  تنفـيذ املقـرر     

                                                            ً             يمات تدابريها ال تزال يف مرحلة مبكرة، وأن وضع توصيات أكثر تفصيالً                                                   وأشـار كـثري من األطراف إىل أن تقي        
                                                                                                          سـيتطلب إجراء مشاورات مع اجلهات صاحبة املصلحة يف القطاعني العام واخلاص واحلصول على معلومات منها،                

  .           بني األطراف                                              كما تباين تقييم التدابري فيما بني القطاعات وفيما  .    ً                                      فضالً عن وضع تدابري سياساتية وقانونية مالئمة

                                                                                                وقدمت أطراف كثرية، إىل جانب اإلسهاب يف عرض التدابري، معلومات عن مشاريعها املقترحة املقدمة               - ٤
  .             من االتفاقية  ١٢           من املادة  ٤            مبوجب الفقرة 

   إىل   )          نيكاراغوا و          السودان،   و              سانت لوسيا،    و       تونس،   و           بوتسوانا،      و         إثيوبيا،     مثل   (                     وتطرقت بعض األطراف     - ٥
                                                                                                استخدمتها للتنبؤ مبستوى االنبعاثات يف املستقبل باستخدام طرق عادية وسيناريو واحد أو اثنني                             األسـاليب اليت    

                                                                                       وبالنسبة إىل قطاع الطاقة، متثلت املتغريات اليت شاع استخدامها لوضع السيناريوهات يف              .                       للتخفـيف أو التنحية   
                                 وضعت إسقاطات االنبعاثات لسنوات                     ويف بعض احلاالت،      .                                                  الـنمو السـكاين، والطلب، والناتج احمللي اإلمجايل       

           ً            ُ                                                                               ولكـن أطـرافاً كثرية، كما ذُكر يف الفصل الثالث، قامت باختيار تدابريها باالستناد إىل آراء اخلرباء                .        عديـدة 
  .                       والربامج اإلمنائية الوطنية

      بعض                                                                                          ولدى تقييم وحتديد التدابري واخليارات فيما يتعلق بتخفيف وتنحية انبعاثات غازات الدفيئة، استعان - ٦
                     ويف معظم احلاالت اليت      .      حلاسوب  ُ                  ت ُيستعان فيها با                                                              األطـراف بـآراء اخلرباء، بينما استخدم البعض اآلخر أدوا         

                           قوائمها جلرد غازات الدفيئة                                                                                     اسـتعانت فيها األطراف بآراء اخلرباء، ارتكزت تقديراهتا على املعلومات الواردة يف             
ُ     وعالوة على ذلك، ذكرت األطراف أهنا ستختار النُُّهج   .        ملستدامة                                            وأمناط النمو االقتصادي واخلطط الوطنية للتنمية ا ُّ                                         

  .                                    ً                                                     باالستناد إىل تقدمي كلي للخيارات، واضعةً يف احلسبان تقديرات دورة احلياة وتأثري تنفيذ هذه اخليارات

                                                      

) ١ (  FCCC/CP/1996/15/Add.1.  
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                                                                                                     ويف قطاع الطاقة، تضمنت األدوات اليت شاع استخدامها يف التحليل نظام ختطيط بدائل الطاقة الطويل                - ٧
         ، ومنوذج   )MARKAL (                                       ومنوذج االقتصاد الكلي لتخصيص األسواق                                          ، وبرنامج تقييم الطاقة والقوى،       )LEAP (      مـد     األ

                                         واالستخدام األمثل لتكنولوجيا الطاقة، ومنوذج                                                                    الطاقـة املسـتخدمة يف قطاعات اخلدمات والنقل والصناعة واملساكن،         
                   فيينا لتخطيط النظم            ِِ      البيئة، وحِِزمة -          مها األمثل                                                        طلب جنوب أوروبا على الطاقة، ومنوذج انسياب الطاقة واستخدا

  .GACMO ( (                                   منوذج حساب تكاليف خفض غازات الدفيئة    ، و )WASP (      اآللية 

  )        هندوراس و       غانا،   و                  مجهورية مولدوفا،    و             تركمانستان،   و          بوليفيا،   و          األرجنتني،       مثل   (                    وقـام أطراف عدة      - ٨
             ُ                                      يف احلاالت اليت أُجري فيها هذا التقييم، استخدمت         و   .                                                         بوصف اجلوانب املنهجية لتقييم التدابري يف قطاع النفايات       

                                                               ، وأفادت أطراف أخرى بأهنا استخدمت منهجيات تعكس املبادئ التوجيهية     اخلطي                        بعض األطراف أدوات االحندار 
ُ      ُيشار  (                         لتحديد فئات املصادر                                                بشأن القوائم الوطنية جلرد غازات الدفيئة                                              لفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ      ل

    ").                                    املبادئ التوجيهية للفريق احلكومي الدويل "                  إليها فيما يلي ب  

                                                                                               وبصـفة عامـة، قدمت األطراف معلومات حمدودة عن املنهجيات املستخدمة يف قطاع تغيري استخدام                - ٩
ُ                                                             واستخدمت أطراف قليلة منوذُج عملية تقييم التخفيف الشاملة، بينما استخدمت أطراف             .                  األراضـي واحلراجة                           

                                                                             وأبلغ عدد من األطراف عن صعوبات يف التحديد الكمي لقدرة التدابري احملددة              .                   التكاليف والفوائد             أخرى حتليل   
                                                       لفترة الزمنية اليت سيستغرقها استيعاب كمية الكربون                                      وقدمت أطراف قليلة تقديرات ل      .                      عـلى خفض االنبعاثات   

  .                                                                املقدرة بواسطة التحريج وإعادة التحريج ومحاية األحراج وإنشاء الغابات

                                                                                                          ونفـذت أغلبـية األنشطة املبلغ عنها يف البالغات الوطنية األولية يف قطاعات الطاقة، والزراعة، وتغيري                 -  ١٠
  .                                       استخدام األراضي واحلراجة، وإدارة النفايات

  استعراض عام للمعلومات-     ً ثالثا  

  الظروف الوطنية اليت أثرت على اختيار التدابري-ألف 

                                                                             وطنية أساسية تتعلق بالسكان واالقتصاد والطاقة والصناعة والنقل والزراعة                                       تأثر اختيار التدابري بظروف      -  ١١
  .       واحلراجة

                                                                                                     ومن املعترف به أن أمناط توزيع السكان هلا آثار مهمة على أمور من بينها ملكية السيارات أو غريها من           -  ١٢
ْ                                                      املركـبات املدفوعة بالطاقة، وشْغل املنازل اخلاصة والطلب على الطاقة، وتؤثر من                                    مث على االنبعاثات النامجة عن                            

                  وتفاوت عدد السكان   .               مليارات نسمة   ٤,٥                                                  ويفوق جمموع سكان األطراف املشمولة هبذا التقرير          .              النقل والسكن 
     وبلغ   .                    مليار نسمة يف الصني   ١,٢                    نسمة يف نيوي إىل حنو  ٣     ٠٠٠                     ً      ً                      فـيما بني األطراف تفاوتاً واسعاً، من أقل من         

              ً                           يف املائة سنوياً، لكنه كان أعلى من ذلك يف    ١,٥                          ملنصرم يف معظم األطراف قرابة                             متوسط النمو السكاين يف العقد ا
                                                    فقد أبلغت اهلند على سبيل املثال عن وجود كثافة           .                                            وتتسم بعض البلدان بكثافة سكانية مرتفعة       .                 عدد من البلدان  

                التحضر يف معظم                               كما حدثت زيادة سريعة يف        .     ٢٠٠١                                      نسمة يف الكيلومتر املربع يف عام           ٣٢٤                 سـكانية قدرها    
                                         يف املائة من سكاهنا يعيشون يف املدن، وأفادت     ٨١,٢                   وأفادت الربازيل بأن   .                              األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

  .                         ، وبأن التحضر آخذ يف النمو    ٢٠٠٠                                                      يف املائة من شعبها كانوا يعيشون يف املناطق احلضرية يف عام   ٣٦         اهلند بأن 
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                                                                         اهتا كانت قائمة يف األصل على املوارد الطبيعية وأن التعدين والزراعة                                          وبينت معظم األطراف أن اقتصاد     -  ١٣
                                            ً    ُ                وظلت قطاعات أخرى، كاخلدمات والسياحة، حتقق  منواً واعُترف هبا كمجاالت   .                           مها دعامة الناتج احمللي اإلمجايل

               تعلق بالتخفيف                          ً                                      وتنطوي هذه القطاعات أيضاً على فوائد مشتركة ممكنة فيما ي           .                                رئيسية للفرص والنمو االقتصادي   
  .                من غازات الدفيئة

                                                                                           وتنتمي أغلبية األطراف املقدمة للتقارير إىل اجملموعة املنخفضة الدخل، حيث يقل نصيب الفرد من الناتج  -  ١٤
      ١٩٩٥ُ                       ُعدلت األسعار يف عام      (                                      دوالر من دوالرات الواليات املتحدة          ٥٠٠                                احمللي اإلمجايل يف بعض احلاالت عن       

                   ً                                                وهنالك عدد قليل جداً من األطراف ميكن تصنيفها باعتبارها متوسطة الدخل،    ).           الشرائية                       ملراعاة التعادل مع القوة
                                     دوالر من دوالرات الواليات املتحدة        ٢٠     ٠٠٠  -    ١٥     ٠٠٠                                                  حيـث بلغ نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل          

    يف   ٤٠              أسهمت بنسبة                                          وذكرت أغلبية األطراف أن قطاعات اخلدمات هبا  ).                                 جزر البهاما ومالطة على سبيل املثال (
                                                         ويف أطراف قليلة، أسهم قطاع الصناعة بقدر كبري يف الناتج احمللي   .                                          املائـة أو أكثر يف جمموع ناتج حملها اإلمجايل    

    يف   ٣٢                   يف املائة يف الصني، و  ٤٨                           يف املائة يف مجهورية كوريا، و  ٧٢                                       اإلمجايل، وبلغت هذه املسامهة على سبيل املثال 
  .                                    يف املائة يف كل من غانا وجنوب أفريقيا  ٢٥                   يف املائة يف اجلزائر، و    ٢٨                  املائة يف ماليزيا، و

                                                                                                       وقدمـت معظـم األطراف املبلغة معلومات عن تطور اقتصاداهتا، مبا يف ذلك التطورات املتعلقة بالعوملة                 -  ١٥
          الطاقة                                          وأشارت بعض األطراف إىل تراجع يف كثافة        .                                                             وإلغاء القيود التنظيمية واخلصخصة وقابلية العملة للتحويل      

                                                                                       وما زالت الكتلة األحيائية وأنواع الوقود األحفوري أبرز أشكال الطاقة املستخدمة يف              .                      املسـتخدمة يف اإلنتاج   
                                                               ويستمر منو استهالك الطاقة، وما يتصل بذلك من انبعاثات، بقصد تلبية   .                                    األطـراف غري املدرجة يف املرفق األول     

  .                                        لكهرباء حتديا لبلدان كثرية يف العقود املقبلة                     وسيشكل منو الطلب على ا  .                  االحتياجات اإلمنائية

       وأفادت   .                                                                                          وقدمت أطراف كثرية احتياطياهتا املقدرة من الوقود األحفوري ومصادر الطاقة غري األحفورية            -  ١٦
                                              ُ        يف املائة من الطاقة املستخدمة يف توليد الكهرباء وُيتوقع   ٩٠                ً                    ً               جنوب أفريقيا مثالً بأن الفحم يليب حالياً ما يزيد على 

                                   مليار طن من احتياطيات الفحم،       ٦٠                     ومتلك جنوب أفريقيا      .     ٢٠٤٠                                              ن يهيمن الفحم على توليد الطاقة حىت عام          أ
                                             مليون طن من احتياطيات الفحم وبينت أن الفحم    ٢٢١                     وأفادت اهلند بأهنا متلك   .                             وهو ما يكفي لتلبية هذا الطلب

  .                                            سيشكل دعامة الطاقة التجارية يف املستقبل املنظور

                              ً      ً                                                              ثري من األطراف أهنا تعتمد اعتماداً شديداً على الواردات من الوقود األحفوري لتلبية احتياجاهتا                     وذكر ك  -  ١٧
                 غري أن بعض األطراف   .                                                                                    من الطاقة، باإلضافة إىل قيامها باستخدام مصادر الطاقة احمللية لديها، مثل الكتلة األحيائية

ّ                           مصّدرة صافية للوقود األحفوري،    هي       جمموع              يف املائة من   ٦٧ و          يف املائة   ٢٠          رات ما بني                      تتراوح قيمة هذه الصاد و  
  .      املعين            صادرات البلد

ّ                                                      ً                                       ُتفّضل أنواع الوقود األحفوري األنظف، مثل الغاز الطبيعي، نظراً إىل مزاياها فيما يتعلق بالشواغل ذات  و -  ١٨   ُ
                      الطاقة البديلة وذكر                                    وقدم كثري من األطراف معلومات عن موارد  .                                              الصلة باملسائل البيئية وانبعاثات غازات الدفيئة

                                                    ، واحلرارية الشمسية، والرحيية، واملائية، واحلرارية       )         فوتوفلطية (                                                      أن هـذه املوارد تشمل الطاقة الكهربائية الضوئية         
                                                                وأفاد بعض األطراف عن توليد قدر كبري من الطاقة الكهربائية            .                           ، وطاقة الكتلة األحيائية               واحلجر الزييت          األرضية،  

  .               املائية يف بلداهنا
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                               ُ                                                                         وأكـدت أغلبـية األطراف أن الزراعة ُتعد من األولويات اإلمنائية، بقصد ضمان األمن الغذائي وزيادة                 -  ١٩
               يف املائة يف       ٠,٨                                                    وتراوح نصيب الزراعة من الناتج احمللي اإلمجايل من           .                                         مسـامهة الزراعة يف الناتج احمللي اإلمجايل      

                    وباملثل، تفاوتت نسبة   .                        ة الو الدميقراطية الشعبية                 يف املائة يف مجهوري    ٥٦,٤                                     واليـات ميكرونـيزيا املوحـدة إىل        
     يف    ٨٢                        يف املائة يف األردن و        ٠,٦                                          ً     ً                              املسـاحات الزراعية من جمموع مساحة األرض تفاوتاً كبرياً، فتراوحت ما بني             

  .                  املائة يف تركمانستان

             لدفيئة منخفض                                                                                 واإلسـهام النسيب لالنبعاثات النامجة عن العمليات الصناعية يف جمموع انبعاثات غازات ا     -  ٢٠
      وتنمو   .                                                                                                          عموما يف األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، ولكن يتوقع أن ينمو لتلبية الطلب على املواد الصناعية                

                                                          وأهم صناعة من حيث انبعاثات غازات الدفيئة هي صناعة           .                                                   أطراف كثرية غري مدرجة يف املرفق األول منوا سريعا        
                                                                قية أو تغيري الوقود، تشتمل معظم مشاريع التخفيف من انبعاثات غازات                              وفيما عدا مشاريع الكفاءة الطا  .      األمسنت

                                                                                                                   الدفيئة يف قطاع األمسنت على االستعاضة عن جزء من اآلجر بنواتج ثانوية أو بقايا معدنية، مما يؤدي إىل اخنفاض                   
   .                كبري يف االنبعاثات

            ُ                  دة النقل الطُرقي على حساب                                                                              وأشـارت عـدة أطراف إىل اجتاهات معينة يف قطاع النقل من بينها زيا              -  ٢١
                                                كما أشري إىل استخدام مركبات جتارية ذات محولة          .                                                        استخدام اخلطوط احلديدية للركاب والشحن والنقل البحري      

                                                                                                  وتشمل املشاكل املتصلة بالكفاءة يف قطاع النقل االفتقار إىل نظم النقل املضبوطة يف معظم املدن، عالوة            .       أعـلى 
   .                                                                     عترب النقل من القطاعات الرئيسية اليت ستسهم يف منو انبعاثات غازات الدفيئة  وي  .                         على تقادم أسطول السيارات

          جيغاطن     ١٠٠                                                                                     والتقيـيم العاملي احلايل إلمكانات األحراج وخيارات التخفيف األحيائية األخرى يناهز             -  ٢٢
                الدفيئة املتوقعة                             يف املائة من انبعاثات غازات   ٢٠     إىل   ١٠                  ، وهو ما يعادل حنو     ٢٠٥٠         حبلول عام   )       تراكمي (      كربون 

                                           ً   ووضعت أطراف كثرية غري مدرجة يف املرفق األول خططاً    .  )٢ (                                                 املترتـبة على الوقود األحفوري خالل تلك الفترة       
                      األرجنتني، وإندونيسيا،   (                                                                                     وبـرامج رئيسـية يف قطاع احلراجة، ترمي يف معظمها إىل عكس اجتاه إزالة األحراج                

                                                        وريا، والسنغال، وسيشيل، وغانا، والفلبني، وكوستاريكا،                                                        وأوغـندا، وبـريو، وتايلـند، وتونس، ومجهورية ك        
                                            وجنحت كوستاريكا يف حتويل أحراجها من مصدر          ).                                                     وكولومبـيا، وليسوتو، واملغرب، واملكسيك، وموريشيوس     

                                                                 ؛ وتراجع معدل إزالة األحراج بينما تزايد معدل جتديد األحراج              ١٩٩٥                                      لالنبعاثات إىل مصرف للكربون يف عام       
  .    ٢٠١٥                                        ومن املتوقع أن يستمر منو هذا املعدل حىت عام       ١٩٩٠        منذ عام 

  التوليف القطاعي-باء 

     ً    طرفاً    ٤٥                                                                                                  أفاد سبعون بالغا وطنيا أوليا بأن قطاع الطاقة هو أكرب مصدر النبعاثات غازات الدفيئة؛ ويف                 -  ٢٣
           ين أكرب مصدر                 وشكلت الزراعة ثا  .                                                                 كان أكرب مصدر هو القطاع الزراعي وكان هو قطاع النفايات يف ستة أطراف

                              ويف معظم األطراف، فإن تنحية       .                                                                               لالنـبعاثات يف معظـم األطـراف، يليها قطاعا العمليات الصناعية والنفايات           
                                                      

   .                                                            ملخص لواضعي السياسات وامللخص الفين لتقرير الفريق العامل الثالث  .        التخفيف  :     ٢٠٠١          تغري املناخ   ) ٢ (
             برنامج األمم    .                                                                       يف تقرير التقييم الثالث للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ                                                جزء من مسامهة الفريق العامل الثالث     

  .                             املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية-              املتحدة للبيئة 
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                                                                                                  انبعاثات ثاين أكسيد الكربون بواسطة قطاع تغيري استخدام األراضي واحلراجة تعوض عن انبعاثات غازات الدفيئة 
                                                         طراف املبلغة تدابري هتدف إىل احلد من االنبعاثات وتعزيز                                 كما حدد قرابة نصف األ      .                             الناشـئة عـن هذا القطاع     

                                                       وأبلغ قرابة ثلث األطراف املبلغة أيضا عن تدابري للتخفيف من   .                                         عمليات اإلزالة بواسطة املصارف يف ذلك القطاع
     يف                                         أعداد األطراف اليت أبلغت عن تدابري       ١             ويبني الشكل     .                                                       انبعاثات غازات الدفيئة يف قطاعي الزراعة والنفايات      

  . ٤                                          القطاعات املختلفة وترد أمساء األطراف يف اجلدول 

  عدد األطراف اليت أبلغت عن التدابري املتخذة يف القطاعات املختلفة-١الشكل 

                                                                                                           وتضـمنت الـتدابري املـتعلقة بتوريد الطاقة الكفاءة يف استخدام الطاقة واحلفاظ عليها، وزيادة كفاءة                 -  ٢٤
      النقل     جمال   يف       ملفقود         وتقليل ا                                     ، واستبدال الوقود، وواردات الكهرباء،               رية الكهربائية                 وحتديث املرافق احلرا         التحويل، 

           وعلى صعيد    .                                 واستخدام مصادر الطاقة املتجددة                                        لتشجيع على كهربة املناطق الريفية                   ووضع خطط ل              والـتوزيع، 
                          ري التوعية وترويج املعلومات                          ً                                                   الطلب، حددت األطراف أنواعاً شىت من التدابري تتراوح من التدابري التنظيمية إىل تداب

  .                                                        يف القطاعات الفرعية اخلاصة بالنقل والسكن والتجارة والصناعة

                       ويقوم قرابة نصف األطراف   .                                                         أعم التدابري املبلغ عنها يف قطاع الطاقة، بالتفصيل اإلقليمي ١           ويبني اجلدول  -  ٢٥
                                  فكري يف تنفيذها بقصد زيادة عرض                                              بتنفيذ تطبيقات كهرمائية صغرية أو الت       )    ١٢٢                    طـرفا من أصل        ٥٢ (          املـبلغة   

      وينظر   .                                                 ً       وتتقاسم املناطق هذا االهتمام بدرجات متساوية تقريباً        .                                                      الطاقـة لديها لتلبية احتياجاهتا امللحة من الطاقة       
                أمريكا الالتينية                                                       يف استخدام أنواع وقود بديلة يف قطاع النقل الفرعي، وتبدي   )   ٥٢ (    ً                       أيضاً العدد ذاته من األطراف 

ّ                                          وتنفذ أطراف كثرية تدابري تشجع على التحّول عن وقود الطبخ الصلب، كالكتلة األحيائية   .           هبذا األمر          أكرب اهتمام                                     
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       وتعتقد   .                                                                                                        والفحم، إىل أنواع وقود بديلة أنظف، كالكريوسني والغاز النفطي املسيل والغاز الطبيعي والغاز احليوي             
  .               غازات الدفيئة                                                     هذه األطراف أن هذه التدابري ستؤدي إىل احلد من منو انبعاثات

 )أو املخطط هلا/املنفذة و( التوزيع اإلقليمي للتدابري الشائعة -١اجلدول 

جعل املباين ذات 
كفاءة يف 

 اإلنارة بكفاءة استخدام الطاقة
حتسني البنية 
 األساسية للنقل

وقود بديل 
 للنقل

التوليد املختلط 
 للحرارة والطاقة

ّ       التح ول إىل     
استخدام وقود 
 طبخ أنظف

سدود صغرية بناء 
لتوليد الطاقة 
 املنطقة الكهرمائية

        أفريقيا ٢٣ ٢٤ ٣ ١٤ ١١ ١٧ ١٢
  )    ً طرفاً  )   ٤٣ (

              آسـيا واحمليط    ١٥ ٩ ٦ ١٤ ٨ ١٣ ١٨
      اهلادئ

  )     ً  طرفاً  ٤١ (

                 أمريكا الالتينية   ١٠ ٤ ٧ ١٩ ٨ ١٩ ١٠
         والكارييب

  )     ً  طرفاً  ٣١ (

           مناطق أخرى ٤ صفر ٢ ١ ٥ ٣ ٢
  )       أطراف ٧ (

     موع   اجمل ٥٢ ٣٧ ١٨ ٤٨ ٣٢ ٥٢ ٤٢
  )     ً  طرفاً   ١٢٢ (

                                                                                                ونتـيجة السـتجابات خمطـط هلا لدواعي التنمية املستدامة، حققت أطراف كثرية ختفيضات كبرية يف                 -  ٢٦
                                             ً                                   وعلى سبيل املثال، أفادت اهلند بأن استجابات خمططاً هلا شىت ساعدهتا على حتقيق               .        تفاديها                         االنبعاثات أو متكنت من     

                                                        وانبعاثات ثاين أكسيد الكربون املوفرة على مدى العقد          .                   تعلقة بتغري املناخ                                                الـتكامل يف السياسـات اإلمنائية الوطنية امل       
        مليون   ٤٠                  مليون طن فضال عن    ٣٣٠                                                                          املنصرم عن طريق ترويج مبادرات الطاقة املتجددة وحفظ الطاقة تقدر بأكثر من     

                     عاثات اهلند منذ أوائل                                                     وهذه املبادرات هي واستثمارات إضافية قد غريت مسار انب    .                                  أخـرى نتيجة للسياسات السكانية    
   )    ٢٠٠١ (                                                       وقد أعطت خطة الصني اخلمسية العاشرة لتنمية الطاقة           .                                                          التسعينات، وجعلت التنمية الوطنية أكثر مراعاة للبيئة      

  .         النووية                                                                                               األولوية للطاقة الكهرمائية، والنهوض بالطاقة احلرارية، وتطوير شبكة الكهرباء، وزيادة استعمال الطاقة

             توريد الطاقة

ـ  -  ٢٧                                                                                                     يما يـتعلق بتوريد الطاقة، ذكرت األطراف عدة حلول من بينها ضمان إجياد مزيج إمجايل أمثل من                    ف
ّ                                                             ونظر نصف األطراف تقريباً يف التحّول عن الفحم إىل أنواع وقود أنظف، كالوقود املنخفض                .                مصـادر الطاقة          ً                      

  (Sasol)                  ق وجمموعة ساسول       ّ                                              ووقّع جنوب أفريقيا اتفاقات مع حكومة موزامبي        .                                الكـربيت والغاز النفطي املسيل    
       يف عام    "               ساسول سيكوندا  "                                                                                       لـلمواد الكيميائـية بقصد نقل الغاز باألنابيب من حقلي باندي وتيماين إىل مصنع               

                          مليار متر مكعب من الغاز   ١٢       لنقل     ٢٠٠٥                كيلومتر يف عام  ٤     ٠٠٠                             وستتم الصني مد خط أنابيب طوله   .     ٢٠٠٤
ّ                               سـنويا إىل شـرق الـبلد، وسـيّحل هذا الغاز بصو                    ويف اهلند،  .                                          رة عامة حمل استعمال الفحم والكتلة األحيائية                       
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      ووصفت   .                                                                                    ً  مليون وصلة جديدة بالغاز النفطي املسيل بغية زيادة توافر مصدر الطاقة هذا النظيف نسبياً  ٣٤ ُ      أُنشئت 
                                كما أفاد عدد من األطراف، من        .                                                                        أطـراف أخرى مشاريع من أجل استيعاب امليثان الفحمي ألغراض االحتراق          

  .                                                                                              الصني ومجهورية كوريا، كجزء من عملية إعادة هيكلته االقتصادية، بأنه يعتزم إغالق بعض منامجه الفحمية     بينها
                 ً     ً                                          ، أغلقت الصني أيضاً كثرياً من حمطات توليد الطاقة املشغلة بالفحم اليت     ٢٠٠٠         إىل عام     ١٩٩٦                 ويف الفترة من عام 

   .          ً            ميغاواطاً من الطاقة  ٥٠                 كانت تنتج أقل من 

                   وأهم خيار يف جمال      .                                                                      ثر من نصف األطراف على أمهية تطوير وتشجيع مصادر الطاقة املتجددة                  وشدد أك  -  ٢٨
                                                                                                       الطاقة املتجددة بالنسبة إىل الكثري من األطراف هو توسيع نطاق براجمها اخلاصة بالطاقة الكهرمائية عن طريق القيام 

                                      األطراف يف أشكال أخرى من الطاقة املتجددة          كما تنظر   .                                                  يف املقام األول مبشاريع إضافية صغرية للطاقة الكهرمائية
  .                                                                                                      مثل الطاقة الشمسية، والطاقة احلرارية األرضية، وطاقة الرياح، والوقود األحيائي، والتكنولوجيات ذات الصلة هبا

                                                                                                               ويـنظر عـدد حمـدود من األطراف اليت لديها التربة واألحوال املناخية املالئمة لزراعة قصب السكر يف زيادة                   
             ويف الربازيل،     ).                                           الربازيل، وكوبا، وموريشيوس، وأطراف أخرى     (                                  يف إنتاج ثفل قصب السكر كوقود                   االسـتثمار   

ٍ          والرقم األوكتاين لإليثانول أعلى من الغازولني وهو خاٍل          .                             ُ                            ثبت أن اإليثانول وقود ميكن أن ُيعتمد عليه للسيارات                                                        
                                    البخاري أقل من الغازولني مما ينتج عنه             كما أن ضغطه   .                                             من الكربيت، ولذلك ال يلحق أي ضرر باحملوالت احلفازة

    ).  ١           انظر اإلطار  (                              حدوث انبعاث أقل عن طريق البخر 

  التخفيض من غازات الدفيئة باستخدام اإليثانول يف الربازيل-١اإلطار 

                                                                                                                تشـمل دورة إنتاج اإليثانول عملية التمثيل الضوئي اليت تتيح لقصب السكر أن ميتص من ثاين أكسيد الكربون                  
                                                       غري أن انبعاثات غازات الدفيئة تنشأ من إنتاج قصب           .                                                ذاته املنبعث من حرق الكحول وثفل قصب السكر              القدر  

           ويقدر صايف    .                                      ومن نقل احملاصيل من احلقل إىل املصنع        )                                          بسـبب استعمال األمسدة واحلرق عند احلصاد       (         السـكر   
                        يد الكربون يف املتر املكعب                      طن من معادل ثاين أكس    ٢,٤٦                                                   التخفـيض يف انـبعاثات ثاين أكسيد الكربون بنحو        

  .                   املستهلك من اإليثانول

                                                                                                   وكانت انبعاثات ثاين أكسيد الكربون املتجنبة نتيجة لالستعاضة عن الغازولني باإليثانول يف الربازيل مبثابة ختفيض 
   لغ   وب  .                          ً                    ماليني طن من الكربون سنوياً يف التسعينات          ٦,٢                         ً                        ماليني طن من الكربون سنوياً يف الثمانينات و         ٤      قدره  

  .                    ماليني طن من الكربون   ١١٠     حنو     ٢٠٠٠  -      ١٩٧٥                                           التخفيض من ثاين أكسيد الكربون احملقق يف الفترة 

                  ، كانت الصني قد        ٢٠٠٠            وحبلول عام     .                                                              واسـتغلت أطـراف كثرية بالفعل إمكانات الطاقة الكهرمائية         -  ٢٩
        ساعة من  /              مليون ميغواط  ٨٠           ً      ّ       جيغاواطاً، وتولّد حنو    ٢٤,٨                                      حمطة كهرمائية ريفية بطاقة مركبة تبلغ  ٤     ٠٠٠     شيدت 

                                                                       ، أدى استخدام الطاقة املتجددة يف الصني إىل خفض كمية الفحم احملروق                ٢٠٠٠         ويف عام     .                     الكهـرباء يف السنة   
  .          مليون طن  ٣٣         بأكثر من 

                                                        ُ         يف املائة من احتياجات الطاقة من مصادر الطاقة املتجددة، ومل ُتستخدم   ٩٢              ُ   ّ            ويف كوستاريكا، ُتولّد نسبة     -  ٣٠
     ٦٠٠         ً                                    ميغاواطاً، بينما تبلغ إمكانات الرياح          ٩٩٠                                وتبلغ إمكانات احلرارة األرضية       .              الكـامل بعد               اإلمكانـات ب  

                                            ميغاواط، كما تبلغ إمكاناهتا من مصادر         ٢٥     ٠٠٠            الكهرمائية                                          وتبلغ إمكانات كولومبيا يف جمال الطاقة         .        ميغاواط
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                                   باء املولدة من الطاقة املائية يف                          ، بلغت نسبة الكهر       ٢٠٠٠         ويف عام     .           ميغاواط  ١     ٢٠٠                          الطاقـة املتجددة األخرى     
         ً    ميغاواطاً،    ٨٦٥    ّ    تولّد                 لطاقة الكهرمائية             حمطات صغرية ل   ٢٠٥                            كما قامت الربازيل بتشييد       .            يف املائة    ٨٨           الـربازيل   

       حمطة    ٨٢                       وقد ووفق على تشييد       .                     ميغاواطات إضافية       ٥٠٤,٩                      حمطة أخرى لتوليد       ٤٠                         وجيري العمل على تشييد     
  .         ً            ميغاواطاً من الطاقة ١     ٣٢٣     دها،             ّ              أخرى سوف تولّد، إذا مت تشيي

ُ  ِّ                                            ويف املاضي، ُروِّح استخدام الطاقة النووية ألغراض األمن الطاقي -  ٣١                         ً       وخيطط عدد من األطراف حالياً لألخذ   .           
               ً               وختطط إيران، مثالً، ألن تولد       .                                   ً                                              بالطاقة النووية، وهو ما يرجع جزئياً إىل ضرورة احملافظة على الوقود األحفوري           

                                                                   يف املائة من طاقتها الكهربائية من الطاقة النووية، مما سيؤدي إىل        ٢٠    و   ١٠            يتراوح بني          ما       ٢٠٠٥               حبلـول عـام     
                     ويف جنوب أفريقيا، متثل   .                                                     يف املائة يف جمموع انبعاثات إيران من ثاين أكسيد الكربون ٣                        اخنفـاض حمـتمل بنسبة      

             يف املائة من  ٣                        يد الكهرباء يف البلد و                             يف املائة من طاقة تول        ٦,٨                                                      الطاقة النووية ثاين أكرب مصدر للكهرباء، إذ توفر         
                  جيغاواط، وكان      ٢,١                                                   ، كانت الطاقة املركبة للطاقة النووية يف الصني             ٢٠٠٠         ويف عام     .                          إمـدادات الطاقة األولية   

   .            جيغاواطات   ٦,٦                    جيري بناء طاقة تعادل 

                      ياطيات وفرية من الفحم،                                                                           وأفاد عدد من األطراف، منها الربازيل وجنوب أفريقيا والصني واهلند، بأنه ميلك احت  -  ٣٢
                                              وتعتزم هذه األطراف، ما دام األمر ممكنا من           ).     ٢٠٣٠             أي حىت عام     (                                            وسيواصـل استعمال الفحم يف األجل املتوسط        

                                                                                                                        الناحيـتني التكنولوجـية واالقتصـادية، اسـتخدام تكنولوجيات عالية الكفاءة لتوليد الطاقة من الفحم، مبا يف ذلك                  
  .                                                                     ة، والدورة املتكاملة الستخراج الغاز من الفحم، وتكنولوجيا القواعد املميعة                             التكنولوجيا البخارية فوق احلرج

ّ                                                                                          وُحّدد ختفيض اشتعال الغازات كأحد التدابري الرئيسية للحد من االنبعاثات النامجة عن عدد من األنشطة،  -  ٣٣  ُ  
                     فض االنبعاثات مبقدار                   وتعتزم إيران خ     ).                                    إيران والصني ونيجرييا وأطراف أخرى     (                                  مبا يف ذلك إنتاج النفط والفحم       

        ً                                                                                          كيلوطناً من معادالت ثاين أكسيد الكربون باحلد من االشتعال وباألخذ بتكنولوجيات جديدة قادرة                 ١٧٥     ٢٧٠
  .               على أخذ الغازات

                                  بوتسوانا وتايلند ومجهورية كوريا     ( ُ                                                                   وُيشجع على التوليد املختلط للحرارة والطاقة يف عدد من األطراف            -  ٣٤
                                                              ويتسم هذا املصدر بإمكانات كبرية خلفض االنبعاثات يف بلدان األطراف غري    ).     أخرى                     والصني واملكسيك وأطراف 

                                                                               وزادت الصني من إسهام التوليد املختلط للحرارة والطاقة يف قطاع إمدادات الطاقة بنسبة   .                    املدرجة يف املرفق األول
  .    ٢٠٠٠   و    ١٩٩٥              ً                يف املائة سنوياً فيما بني عامي   ١١

                 الطلب على الطاقة

      النقل

                       ويأيت اهتمام األطراف هبذا   .                              ً                                           قام ثلثا األطراف املبلغة تقريباً بتحديد التدابري املتخذة يف قطاع النقل الفرعي -  ٣٥
                                                        ً                                ً                         القطـاع الفرعي من حقيقة أن النقل يشكل يف معظم األحيان واحداً من أسرع مصادر غازات الدفيئة منواً، وال                   

  .                                                هلواء احلضري ويؤدي إىل مشاكل الضجيج واالزدحام                                                               سيما يف املناطق احلضرية الكبرية حيث يؤثر على نوعية ا         
            النبعاثات من                                                                                           ونتيجة لتأثري هذا القطاع الفرعي املباشر على صحة البشر ورفاههم، فإن التدابري املتعلقة بالتصدي ل

                                            ، كما أهنا تؤدي إىل خفض انبعاثات غازات                        الستدامة البيئية      ً                                  كثرياً ما تكون مرغوبة من منظور ا                      قطـاع الـنقل   
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                                                                                                    وتستهدف التدابري املذكورة يف التقارير التكنولوجيات اجلديدة واحملسنة على حد سواء، مثل البدء يف                .      يـئة     الدف
                                                                                                    تشغيل مركبات تعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي املضغوط، والتشجيع على القيام يف وقت مبكر باعتماد املركبات 

                                                     نبعاثات املركبات، واألخذ مبعايري الكفاءة يف استخدام                                                                  الـيت تعمـل مبصدرين للطاقة، واألخذ باملعايري املتعلقة با         
                                                                                                              مركبات نقل األفراد والبضائع، وكذلك تدابري تركز على استبدال الطرائق املستخدمة، وأوجه سلوك أخرى تؤثر               

                                                                                             وهذا يشمل تشجيع عدم استخدام املركبات اخلاصة، وحتسني نظام النقل العام، مبا يف ذلك وضع                 .             عـلى النقل  
                     أو السيارات القدمية    /                             استرياد السيارات املستعملة و                                                         ة للنقل الطرقي، واعتماد تدابري قانونية للحد من                   خطط رئيسي 

ّ                                               ، وحتسني البنية األساسية للطرق، فضالً عن حتديث القاطرات والتحّول عن استخدام الديزل إىل استخدام                  ددة  اجمل                        ً                                
  .                لنهري عند اإلمكان                                                         السحب الكهربائي على السكك احلديدية، واستخدام شبكات النقل ا

                                                                                                    وركـزت تدابري أخرى يف هذا القطاع الفرعي على حتسني توفر املواصالت العامة وكفاءهتا وأدائها من                 -  ٣٦
                                                                                                             حيـث االنـبعاثات، ومشلت التفكري يف حتقيق التكامل يف سياسات التخطيط والنقل والبيئة يف املناطق احلضرية،                 

                                                        د يف الوقود، وترشيد النقل احلضري والنقل بني املناطق                                                            وختفـيض السـرعة، وحتديـد رتب على أساس االقتصا         
                                                                                                              احلضـرية، والتعليم والتوعية بقضايا النقل، والقيام على حنو منتظم بفحص املركبات لتحسني كفاءهتا من حيث                

                          ، وإعادة هيكلة املؤسسات     )                            كنظام الضريبة على الكربون    (                                         وأشارت بعض األطراف إىل سياسات ضريبية         .       الوقود
                                                                                           وتشـجيع استخدام أنواع الوقود القائمة على اهليدروجني، واستحداث سيارات ذات قدرة حمركات                     املختصـة،   

  .                    صغرية تستهلك طاقة أقل

        فاحلافالت   .                                                                                  وقامـت عدة أطراف، من بينها الربازيل واهلند، ببحوث بشأن استخدام اهليدروجني كوقود       -  ٣٧
     يف      ١٩٩٤                        وشرعت الربازيل يف عام       .                   املشغلة بالديزل                                                           املشغلة بوقود اهليدروجني أكثر مراعاة للبيئة من احلافالت       
                                                   ومن املزمع تصنيع هذه احلافالت على نطاق واسع يف           .                                                    تنفيذ مشروع للحافالت املشغلة خباليا وقود اهليدروجني      

                                                                                                      كما قامت بعض البلدان بتحويل املركبات من استخدام الغازولني والديزل إىل استخدام الغاز الطبيعي                .        املستقبل
                                                 وعلى سبيل املثال جرى، يف نيودهلي باهلند، حتويل           ).                                             إكوادور وإيران وبريو وتايلند وأطراف أخرى      (   ط         املضـغو 
                                                                  وأعلنت احلكومة اعتماد سياسة تتعلق بوقود املركبات ستؤدي إىل التخفيف     ٢٠٠٢                   مركبة عامة يف عام   ٨٤     ٠٠٠

  .                         من انبعاثات غازات الدفيئة

     ً                                                  حالياً سوى جمال حمدود لالستعاضة عن أنواع الوقود غري                                                    وأشـارت بعـض األطراف إىل أنه ال يوجد           -  ٣٨
                                                                           ويف هذه األطراف، جرى التفكري يف تغيري سلوك املستهلك كطريقة خلفض استهالك              .                            النفطـية يف قطـاع النقل     

                                                                   وميكن استكمال ذلك بدراسات هتدف إىل تقييم الطلب والعرض يف جمال             .                                     الوقـود يف النقل وختفيض االنبعاثات     
  .                                                                                    ا القطاع الفرعي بغية تيسري صياغة السياسات واالستراتيجيات الرامية إىل حتقيق النقل املستدام           الطاقة يف هذ

        الصناعة

                                           ً                                            على الرغم من أن مستوى التصنيع ال يزال منخفضاً يف معظم األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، فمن  -  ٣٩
          وحدد بعض    .                                      زات الدفيئة من هذا القطاع الفرعي                                             وبالتايل، ميكن توقع زيادة انبعاثات غا       .                        املـتوقع لـه أن ينمو    

                                                  وجيري بذل جهود إلدخال حتسينات على إنتاج األمسنت          .            ً                                      األطراف خططاً لتحديث العمليات واملعدات الصناعية     
                      وقامت أطراف أخرى بوضع   .                                                                          والفوالذ لضمان أن تكون هذه العمليات مالئمة من الناحيتني اإليكولوجية والبيئية 
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                      ً                                         ووضع بعض األطراف أهدافاً صارمة فيما يتعلق باستهالك الطاقة           .                       يق إنتاج صناعي أنظف                       سياسـات عامة لتحق   
   ّ                             ً                   ونفّذت الصني، على سبيل املثال، عدداً من سياسات          .      ً                                                 وخططـاً حلفظ الطاقة فيما خيص فروع الصناعة املختلفة        

                      سعار فائدة تفضيلية،                                                                                           احلوافز لدعم مشاريع حفظ الطاقة، مبا يف ذلك خفض مدفوعات الفوائد املصرفية، ومنح أ             
                                                                                                        وإلغاء الضرائب املفروضة على االسترياد، وخفض ضريبة الدخل بالنسبة إىل مؤسسات األعمال والتعجيل خبفض              

                                                                      ، أغلقت حكومة الصني بعض مؤسسات األعمال الكبرية اليت كانت تستخدم               ١٩٩٠           ومنذ عام     .                 قـيمة العملـة   
  .            لطاقة واملواد                           أو كانت غري فعالة يف استهالك ا /                  تكنولوجيات عتيقة و

                                                                                                   وتقترح بعض األطراف استخدام وقود يتسم بالكفاءة للمراجل يف قطاع الصناعة، ومراجل ذات كفاءة               -  ٤٠
   .                                                                           مشغلة بالفحم، وحمركات كهربائية ذات كفاءة، وإنارة ذات كفاءة يف املباين الصناعية

                     قطاعا السكن والتجارة

      ومتثلت   .                                              القطاعني الفرعيني املتمثلني يف السكن والتجارة                                                        حـددت ما يزيد على نصف األطراف عدة تدابري يف            -  ٤١
                                                                                                             بعـض اخليارات يف األخذ بالعزل احلراري للمنازل، واستعمال ثالجات ذات كفاءة، وإنارة ذات كفاءة، وأجهزة لتنظيم         

                 املنازل، ونظم                                                                                                        احلـرارة يف املراجل الكهربائية، وعدادات مدفوعة مسبقا لالستهالك املرتيل، ونظم مشسية لتسخني املياه يف              
  .                                                                                        تكييف حمسنة، وتنفيذ برامج إدارة يف جانب الطلب، وتشجيع تغيري الوقود، واستخدام الطاقة املتجددة

                                                                                                               وتفيد املعلومات املقدمة عن هذا القطاع الفرعي بأن خيار اإلنارة ذات الكفاءة يتسم بإمكانات كبرية فيما يتعلق            -  ٤٢
                                                                          ل، وتقوم أطراف كثرية حاليا بتنفيذ أساليب إنارة حمسنة باالستعاضة عن                                                         بالتخفـيف مـن غازات الدفيئة على حنو فعا        

                                            ، نفذت الصني برنامج اإلنارة اخلضراء وجرى           ١٩٩٨  -      ١٩٩٦              وخالل الفترة     .                                       املصابيح املتوهجة بأنواع فلورية صغرية    
   .     ساعة /         ً  ميغاواطاً    ١٧,٢  ُ                             وقُدرت وفورات الكهرباء مبا يساوي   .                            مليون منتج ذي كفاءة عالية   ٢٦٧      تسويق 

 الزراعة -٢

              ومشلت اخليارات    .                                                                                     أفـادت أطراف كثرية بأن الزراعة هي ثاين أكرب مصدر لالنبعاثات بعد قطاع الطاقة              -  ٤٣
                                                                                                                     املـبلغ عنها خلفض االنبعاثات اختاذ تدابري لتخفيض انبعاثات امليثان املترتبة على زراعة األرز، بأساليب من بينها                 

                                                                            ممارسات الزراعة التقليدية، واحلد من مساحة مزارع األرز، واالنتقال إىل                                             حتسني ممارسات إدارة املزارع، وتغيري    
                                                                                                ً                 أصـناف أرز أقصر مدة، واعتماد الدورة الزراعية، وتنويع احملاصيل وتكثيفها، وزيادة املساحات املزروعة أرزاً               

                   عن حقول األرز،                                                                                                  بصـورة مباشرة، وتوفري التدريب ونشر املعلومات بشأن التخفيف من انبعاثات امليثان الناشئة            
                                                                                                                 وحتسـني إدارة املـياه عـن طريق هتوية التربة والصرف الدوري ملياه حقول األرز، واعتماد نظم الري املتقطع،                   

  .                                                                                            واستعمال فضالت املزارع املتخمرة يف تعديل املواد العضوية، واستعمال مركبات كيميائية ملنع تكون امليثان

                                                               ثات غازات الدفيئة يف العمليات املتصلة باإلنتاج احليواين حتسني                                                 ومشلـت التدابري الرامية إىل خفض انبعا       -  ٤٤
                                                                                                              ممارسـات تربـية املاشية، والوصول بأنواع املاشية إىل املستوى األمثل، وحتسني اإلنتاج احليواين بواسطة النظام                

                  ة النوعية ببقول                                                                                                    الغذائي، واستعمال كتل اليوريا واملوالس واملعادن كمكمل غذائي، وإثراء احلشائش الليفية الرديئ           
ّ                     أو نواتـج ثانوية زراعية منخفضة التكلفة، واملعاجلة الكيميائية للحشائش الليفية الرديئة النوعية، والتوّسع يف                / و                                                                                                 

                                                                                                                الـرعي وختزين العلف لتوفري الغذاء يف مواسم اجلفاف، وتربية احليوانات داخل حظائر، وتدبري السماد الطبيعي،                
                                                                    ايات العضوية، مبا يف ذلك نفايات حظائر تربية احليوانات، واستخدام اهلواضم                            وحتسني مجع واستخدام وختزين النف

  .                                                 األحيائية، واستعمال النفايات احليوانية إلنتاج الطاقة
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                                                                               ً       ً                        ومن الواضح أنه توجد طائفة من التدابري األخرى ختدم هدف التنمية املستدامة وتؤثر تأثرياً إجيابياً على غازات             -  ٤٥
                                                                                         ارات اليت حددهتا األطراف فيما يتعلق خبفض انبعاثات أكسيد النيتروز وأكاسيد النيتروجني على                   واشتملت اخلي   .        الدفيئة

                                                                                                               اسـتخدام األمسدة على حنو مالئم ورشيد، واالستعاضة عن األمسدة املعدنية بأمسدة عضوية وأحيائية، واالستعاضة عن                
          واليوريا،   )                         كربيتات الكالسيوم املطفأ   (                                                                           الـيوريا بـأمسدة سـلفات األمونيوم، واستعمال مزيج من اجلص الفسفوري             

                            ً                                                                         واسـتخدام قش األرز املتحلل عوضاً عن قش األرز الطازج، وإدخال تغيريات يف جمال الري، وتعزيز استخدام األمسدة     
  .                                                                                  العضوية والتكنولوجيات األحيائية العضوية، ودعم البحث، وإنتاج منتجات عضوية واستخدامها

                                                             ت أخرى للحد من االنبعاثات الزراعية تشمل النهوض بتخطيط                                          كمـا ذكـرت بعض األطراف خيارا       -  ٤٦
                                                                                                              استخدام األراضي، وتشجيع الزراعة املتكاملة، والنهوض بالزراعة اليت ال تشمل احلرث أو ال تشمل سوى القليل                

                               مبا يف ذلك جتنب إحراق نفايات       (                                                                           مـنه، وحظر إحراق قصب السكر قبل احلصاد، وتدبري شؤون ما بعد احلصاد              
                                                                                                     ، وحرث النفايات اخلضرية يف التربة، وتدبري وإدارة األراضي العشبية، وإدخال تغيريات على استخدام               )        املـزارع 

                                                                                     وتنطوي هذه التدابري على ميزة مزدوجة تتمثل يف زيادة إنتاجية احملاصيل على املدى               .                          الفضالت الزراعية وتناوهلا  
   .                       و التخفيف من انبعاثاته                                                      الطويل وتعزيز امتصاص ثاين أكسيد الكربون من الغالف اجلوي أ

  تدابري للتخفيف من زيادة غازات الدفيئة يف القطاع الزراعي يف خنبة من األطراف-٢اجلدول 

 
 املمارسات

نصيب االنبعاثات اليت مصدرها الزراعة 
النسبة املئوية من جمموع انبعاثات (

 )البلد

 
      الطرف

                        حتسني تدبري السماد الطبيعي
   رز                   حتسني ممارسات إنتاج األ

        بنغالديش ٦١

         عدم احلرث
                                 تغذية املاشية للحد من الرعي املفرط

         بوتسوانا ٥٤

        كمبوديا ٨٠                                            خفض انبعاثات امليثان الناشئة عن قطاع الزراعة
                   خفض إحراق السافانا

                                               حتسني النظام الغذائي للماشية بواسطة إدارة املراعي
     تشاد ٩١

                                                     تدبـري شـؤون ما بعد احلصاد لتجنب إحراق النفايات        
                بغية حفظ التربة و

          السلفادور ٤٩

                                                         زيـادة اإلنتاجـية احليوانـية بتحسـني التغذية وتوفري          
                    املكمالت االستراتيجية 

                                                       اسـتخدام احلرث القائم على احلفظ لتنحية الكربون يف         
                التربة الزراعية

        إثيوبيا ٨١

                                                      استعمال نوع جديد من األرز يسبب انبعاثات أقل من         
       امليثان

                    ترشيد استعمال األمسدة

     هاييت ٧٩

                        حتسني إدارة املياه واحملاصيل
                                 الكفاءة يف استعمال األمسدة الصناعية

     اهلند ٢٨

         موريشيوس ٦٨                       حتسني إدارة املياه واألمسدة
                                               ختفيض أعداد احليوانات؛ وإنشاء مروج للحد من تدهور 

                          التربة؛ وحتسني إدارة املراعي
       أوغندا ٨٨
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 تغيري استخدام األراضي واحلراجة -٣

      وتشمل   .                                                                                     أكثر من ثلثي األطراف تدابري تتعلق بتعزيز عمليات إزالة غازات الدفيئة بواسطة املصارف          ذكر   -  ٤٧
                                                                                                                  طائفـة الـتدابري املـبلغ عنها، املخطط هلا منها واملنفذة، حفظ الغطاء احلرجي املوجود، والتحريج، وإعادة التحريج،            

                                              ة من حرائق الغابات ومكافحتها، ومكافحة األمراض                                                                      وبـرامج لتنمـية الزراعات التجارية، واحلراجة الزراعية، والوقاي        
                                                                                                                 واألوبئة، ومكافحة األضرار النامجة عن األمطار احلمضية، وإنشاء الغابات، والنهوض بقطع األشجار املنخفض التأثري،              

  ا                        ومشلت تدابري أخرى ذكرهت     .                                                                                وحتسني استعمال اخلشب، وحتويل األراضي املنخفضة اإلنتاجية إىل أراضي عشبية ومراع          
                                                                                                             األطـراف زراعـة حماصـيل ذات كتلة أحيائية مرتفعة كقصب السكر، وحفظ التربة ومستجمعات املياه، وإصالح                 
                                                                                                                  األراضي الرطبة، والبحوث احلرجية، وإدارة األحراج، وحظر إحراق اآلجام أثناء تنقية األراضي وتشجيع غراس أنواع               

                                                    املتعلقة بإدارة األحراج واألراضي، ووضع تشريعات متصلة                                                         األشجار السريعة النمو، وإعادة النظر يف السياسات القائمة   
      وذكرت   .                                                                                                             باجلراحة، وخطط إدارة األحراج، واحلوافز الضريبية الرامية إىل تشجيع إعادة التحريج، وتثبيت كثبان الرمل             

  .                                                                    بعض األطراف تدابري يف جمال إعادة حتريج مناطق اجلبال والسهول واألحواض الصغرية

                                                                                    ألطراف تدابري مشلت إنشاء صناديق إمنائية وبرامج للتوعية والتدريب، ومحاية املناطق                            واقترحـت بعض ا    -  ٤٨
                                                                                                                     احملمـية والـتزام اليقظة بشأهنا وإدارهتا على حنو مستدام، وإدارة النظم البيئية اهلشة واإلحراج األصلية على حنو                  

                                  وفري موارد رزق بديلة للمجتمعات                                                                                  مستدام، وإنشاء نظم للحراجة وتربية احليوانات ونظم للحراجة الزراعية، وت         
  .          حفظ األحراج /              اليت تقوم حبماية

                       ً                                                               وحـدد عـدد من األطراف أيضاً خيارات مشلت مراجعة أسعار أشجار اخلشب، والقيام على حنو فعلي     -  ٤٩
                                                                                                           بفرض حظر على استخدام مناشري السالسل، واإلمداد املستدام بالوقود، وإجراء دراسات مقارنة بشأن إمكانات              

                                                                                                       كربون، وإنشاء وتوسيع مراكز البذور ألغراض إنتاج األنواع النباتية احمللية، ومكافحة حرائق الغابات،                       تنحـية ال  
                                                                                                            واستصالح األراضي الساحلية، وإنفاذ اللوائح القائمة، ومكافحة حاالت انتشار أنواع احلشرات الغازية، ووضع             

                                     حرجية، وسن تشريعات بشأن أنواع األنشطة                                                                   إطار قانوين إلدارة األحراج على املدى الطويل، ووضع قوائم جرد           
    ُ                                                                                                          الـيت ُيسـمح هبـا داخل األحراج، وتنفيذ برامج وخطط لتطوير إدارة األقاليم واألخذ بضريبة خدمات بيئية،                  

  .                                            واالستعاضة عن السرايا اخلشبية باحلواجز الفوالذية

 إدارة النفايات -٤

                                            منها املخطط له ومنها املنفذ بالفعل، ترمي إىل                                                 أبلغت األطراف بدرجات متفاوتة من التفصيل عن تدابري، -  ٥٠
                                                                     ومشلت التدابري املبلغ عنها إدارة النفايات بصورة متكاملة، وتقليل           .                                             احلد من االنبعاثات يف قطاع إدارة النفايات      

                                                                                               النفايات إىل أدىن حد يف مراحل اإلنتاج والتوزيع واالستهالك والتصريف، وتدوير النفايات، وإدخال حتسينات يف 
                                                                                                 نظم مجع النفايات العضوية واستخدامها وختزينها، ومبا يف ذلك نفايات جممعات تربية احليوانات، وتصنيع األمسدة، 
                                                                                                    واستعمال مدافن قمامة إصحاحية، ومعاجلة املياه املستعملة، وبناء القدرات يف ما يتعلق بتشغيل وصيانة واستصالح 

                                                                ن من مدافن القمامة وحمطات معاجلة املياه املستعملة، واستخدام                                                         حمطـات معاجلة املياه املستعملة، واستعادة امليثا      
              وأشارت أطراف    .                                                                                           الـنفايات إلنتاج الطاقة، وإحراق النفايات، ووضع لوائح ملكافحة التلوث الصناعي احلضري           

        واعتماد                                                                                                 كثرية إىل تنفيذ استراتيجيات وطنية لإلدارة البيئية، وبرامج توعية ودراسات بشأن مواد التغليف املناسبة، 
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                                                                                                            صـكوك قانونـية، والـنهوض بإدارة اجملاري من جانب شركات خاصة، وتنظيم النفايات الزراعية والصناعية                
              وأبلغت أطراف    .                                                                         ِّ                 ورصـدها، وتنظيم وحتسني نظم احملاسبة يف جمال النفايات، واستخدام تكنولوجيات غري ملِّوثة            

  .      كهرباء                                                        أخرى عن استخدام الغاز األحيائي من مدافن القمامة لتوليد ال

                                                                                                       وكـان مـن بـني التدابري األخرى املذكورة تغيري عمليات مدافن القمامة من العمليات الالهوائية إىل                  -  ٥١
                                                                                                   العمليات نصف اهلوائية يف مجع وفرز النفايات ومعاجلتها، واستعمال تكنولوجيات حديثة ملعاجلة النفايات، وتعزيز 

  .       القمامة                                            ضبط وختفيض كمية املواد العضوية املودعة يف مدافن 

                                                                                               وأشارت بعض األطراف إىل إجراء دراسات تؤدي إىل إعداد توصيات وصياغة خطط عمل وطنية فيما                -  ٥٢
  .                                                       وأشارت أطراف كثرية إىل أهنا تقوم بتنفيذ تدابري يف هذا القطاع  .                                         يتعلق بتناول النفايات الصلبة على حنو سليم

  تقدير خفض االنبعاثات-جيم 

                 ورغم أن املبادئ     .                                                       لتأثري التدابري املذكورة على انبعاثات غازات الدفيئة                                      قـدم بعـض األطـراف تقييما         -  ٥٣
                                                                                                                  التوجيهـية ال تشـترط هذا التقييم، قدمت أطراف قليلة حتاليل شاملة تغطي املصادر الرئيسية النبعاثات غازات                 

      ديرات                            واستخدمت األطراف اليت قدمت تق  .                                                                  الدفيـئة، وخطـط العمـل اليت تدمج مجيع التدابري على حنو متسق          
   ٣                وترد يف اجلدول      .     ٢٠٥٠            إىل عام        ٢٠٠٥                               ً                                      لتخفيضـات االنبعاثات املسقطة آفاقاً زمنية خمتلفة تتراوح من عام           

                                                                                                                  أمثلة لتخفيضات االنبعاثات املسقطة اليت أبلغت عنها األطراف فيما يتعلق مبصادر انبعاثات خمتلفة، بينما ترد يف                
   .                                        ا من جانب األطراف غري املدرجة يف املرفق األول              ُ                       أمثلة لتدابري ُنفذت أو جيري التخطيط هل ٤      اجلدول 

                                          ختفيض انبعاثات غازات الدفيئة يف خنبة        ) أ (       إسقاطات - ٣      اجلدول 
                                 من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

 الطرف أمثلة للتخفيضات
        ألبانيا                 من مصادر خمتلفة    ٢٠٢٠                                             ماليني طن من معادالت ثاين أكسيد الكربون حبلول عام   ١٠

                 من قطاع الطاقة     ٢٠٢٠                                                       مليون طن من معادالت ثاين أكسيد الكربون حبلول عام          ٤٧    إىل      ١٩      مـن   
     ً              تبعاً للسيناريوهات

       املصارف      واسطة                                                         ماليني طن من ثاين أكسيد الكربون نتيجة ملشاريع تعزيز اإلزالة ب     ٣,٤

       اجلزائر

    زيل    الربا                 من قطاع الطاقة    ٢٠٢٠                                      ماليني طن من ثاين أكسيد الكربون حبلول عام      ١١٠  
             وتباينت مدة    .            ً       ً   نفذة تنفيذاً مشتركاً                                                        طن من ثاين أكسيد الكربون من مشاريع األنشطة امل                ملـيون    ٣ ,  ٨٢
      سنة  ٤٠  ىل        سنوات إ    ١٠     من        املشاريع

          كوستاريكا

     اهلند     ٢٠١٠  -      ٢٠٠٢            خالل الفترة                                             مليون طن من ثاين أكسيد الكربون من مصادر خمتلفة    ١     ١٦٠
    بريو                 من قطاع الطاقة    ٢٠٢٠                   الكربون حبلول عام                             مليون طن من معادالت ثاين أكسيد    ٣٠
       تايلند                 من قطاع الطاقة    ٢٠٢٠                                              مليون طن من معادالت ثاين أكسيد الكربون حبلول عام     ٥٧
     تونس                 من قطاع الطاقة    ٢٠٢٠                                              مليون طن من معادالت ثاين أكسيد الكربون حبلول عام     ١٤

            مها سنتا       ١٩٩٤    و     ١٩٩٠             غري أن سنيت      .      فيضات                                                   مل تذكر األطراف سنة األساس فيما يتعلق هبذه التخ          ) أ (  
  .                              األساس يف حالة بيانات قوائم اجلرد
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               ُ                                                             أمثلة لتدابري ن فذت أو جيري التخطيط هلا من جانب األطراف غري املدرجة يف املرفق األول-٤اجلدول 

       القطاع الطرف
             إمداد الطاقة 

                                                               بوتسـوانا ومنغوليا وغيانا وسري النكا والسلفادور وإكوادور        
                                                       وب أفريقـيا وأذربـيجان والـربازيل والصني واجلزائر              وجـن 

                                                           وميكرونـيزيا وغريـنادا واهلـند وكازاخستان وقريغيزستان        
                                             وكرييباس وسيشيل وطاجيكستان وترتانيا وأوزبكستان

           إصالح حمطات   (                                     الـتحويل الكـفء للوقود األحفوري       
  )                                         الطاقة، وخفض االشتعال، واستعادة احلرارة، اخل

                               نا وغـيانا وموريتانيا وبريو                                  إكـوادور وغانـا وبوتسـوا     
                                                        والسلفادور وكازاخستان وألبانيا وجيبويت وغينيا والصني      

                      واهلند وهندوراس وإيران

ّ                                                  الـتحّول إىل أنـواع وقود أحفوري منخفضة الكربون              
                                                  زيادة نصيب الغاز الطبيعي يف استهالك الطاقة واستخدام  (

  )                                    الغازات املصاحبة واإليثانول وما إىل ذلك
                                           وألبانيا وأوغندا وكمبوديا وكازاخستان                    جيـبويت وغينيا  

                                                     وقريغيزسـتان وطاجيكستان وأوزبكستان ومصر وأرمينيا      
                                                    والصني واهلند وغرينادا واجلمهورية الدومينيكية وهندوراس 
                                                   ومـالوي وتوغو وكوستاريكا وزمبابوي واألردن وجزر       
                                                    القمر والنيجر وملديف ومجهورية الو وبوروندي وسري       

                             ور ومايل وبربادوس وأنتيغوا                              النكـا والسـودان وإكواد    
                                                           وبـربودا وكولومبـيا وبـريو وغامبيا وإثيوبيا وبوتسوانا       
                                                         وجورجيا وتشاد وغانا وكينيا والسلفادور وهاييت ولبنان       

                               وموريتانيا ومنغوليا ونيكاراغوا

ّ                                  الـتحّول إىل مصـادر طاقة متجددة                           الطاقة الكهرمائية  (    
   لة                                                     والشمسـية والرحيـية واألرضية احلرارية وطاقة الكت       

  )            األحيائية، اخل

                                 املباين السكنية والتجارية واملؤسسية 
                                                     إريتريا وبنغالديش وكرييباس ومجهورية الو وغامبيا وإثيوبيا 
                                                          وبوروندي وموريتانيا وإكوادور وناميبيا والسودان وهاييت      

                            وبنن وكوت ديفوار ونيكاراغوا

                                       استخدام وحتسني أجهزة طبخ ذات كفاءة طاقية

                                  استخدام أجهزة طبخ ذات كفاءة طاقية                 بنغالديش وإريتريا
                                        اعتماد وتنفيذ عملية إدارة الطاقة بكفاءة                                                       إريتريا وألبانيا وأرمينيا وإكوادور وزمبابوي والسلفادور

                                                       الصني وإريتريا وسيشيل وبنغالديش وطاجيكستان وألبانيا      
                                                            وغريـنادا وجـنوب أفريقيا ومنغوليا، وأنتيغوا وبربودا،        

                                كوادور ومجهورية الو وإثيوبيا وسري                      وناميبيا وبوتسوانا وإ
                                   النكا وكولومبيا وهندوراس وكوستاريكا

                                          تنفيذ واعتماد برامج إنارة ذات كفاءة طاقية

                              استخدام ثالجات ذات كفاءة طاقية                                 إريتريا وسيشيل وبنغالديش وألبانيا
                                                    إريـتريا وسيشـيل وكمبوديا وطاجيكستان ومنغوليا       

                ولبنان والسودان
                                     رارية للمباين بطرق من بينها العزل، إخل             حتسني السالمة احل

        الصناعة 
                                                التوليد  املشترك للطاقة واالستخدام احلراري التعاقيب                                             املغرب والصني والربازيل وجنوب أفريقيا وكولومبيا

                                                   الربازيل وزمبابوي وسيشيل والصني واهلند وكولومبيا      
                                                   وسـري النكـا واألردن وكينيا وباكستان والسودان        

                                    ونـدي ولبنان وجورجيا والسلفادور                   واملغـرب وبور  
                                    وإكوادور وأنتيغوا وبربودا وبوتسوانا

                                  حتقيق مكاسب من حيث الكفاءة الطاقية
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                                                  األردن ولبـنان واملغرب وبربادوس وملديف وجيبويت       
                                            وكولومبيا وجنوب أفريقيا والصني والربازيل وبريو

            تغيري الوقود

  ا                                                      األردن وبـربادوس والسـلفادور والصني وجنوب أفريقي       
           وإندونيسيا

                               األخذ بتكنولوجيات وعمليات جديدة

             حتسني العمليات                                               منغوليا واملغرب وجزر القمر وكوستاريكا وزمبابوي 

      النقل 
                                                 السلفادور وبربادوس وإثيوبيا وإكوادور وسيشيل وبريو 

        واجلزائر
                 مصادر طاقة بديلة

                                                   كـوت ديفـوار وتوغو والربازيل وبنن وسري النكا         
                               يل وغانا واهلند والصني وإثيوبيا                        وملديـف واملغرب وما   

                                                      وموريتانـيا وكينـيا ومصـر وبوتسوانا والسلفادور        
                                                     وباكسـتان والنيجر ومجهورية الو ومنغوليا والسودان       

                                         وناميبيا ونيجرييا وبريو وكوستاريكا واجلزائر

                    حتسني الكفاءة الطاقية

        الزراعة 
                 احليوانات اجملترة         حتسني تربية                                            تشاد وإكوادور وبوروندي ونيكاراغوا وموريشيوس

                                     زيادة ختزين الكربون يف التربة الزراعية                                  تشاد وزمبابوي وإثيوبيا والسلفادور
                                                       موريتانـيا ومـايل وإكوادور ومالوي وغيانا وإثيوبيا        

           والسلفادور
                                حتسني كفاءة استخدام مساد النيتروجني

       احلراجة 
                                                     كولومبـيا واهلند وبريو ونيكاراغوا والصني والربازيل       

                                           ريكا واجلمهوريـة الدومينيكـية وزمبابوي              وكوسـتا 
                                                       وإثيوبيا وناميبيا والسلفادور وغامبيا وجورجيا وجزر      
                                                    القمـر والسودان وجيبويت ومجهورية أفريقيا الوسطى       

                                     وبوروندي وتشاد وموريتانيا وغانا ومايل

             األحراج احملمية

                                                   كينيا واملغرب وإكوادور وغانا وغامبيا وكولومبيا وبريو 
                           ومينيكية وهندوراس وإثيوبيا             واجلمهورية الد

                         احلراجة الزراعية اإلنتاجية /      احلراجة

                          حفظ حطب الوقود واإلحالل حمله                                                      مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومايل والسلفادور وبوتسوانا
                                                    السودان وجورجيا وإكوادور وموريتانيا وتشاد وسري      
                                                   النكـا وغانـا ونيكاراغوا وكوستاريكا واجلمهورية       

             سلفادور وبريو               الدومينيكية وال

                األهداف احلراجية  /        املمارسات

                                      تصريف النفايات الصلبة واملياه املستعملة 
                                                       الصني ومنغوليا وجيبويت ولبنان وتشاد وغامبيا وكينيا       

                                ومجهورية أفريقيا الوسطى وإثيوبيا
                  التخفيض عند املصدر

                                                    ملديـف ولبـنان وسـري النكا واملغرب وموريتانيا         
        سلفادور                        وكوستاريكا وإثيوبيا و ال

               استعادة امليثان
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  من االتفاقية١٢ من املادة ٤           ً        املقدمة وفقا  للفقرة  مقترحات املشاريع -     ً رابعا  

                                                                            من االتفاقية على أنه جيوز للبلدان النامية األطراف أن تقترح مشاريع              ١٢              من املادة     ٤                 تـنص الفقـرة      -  ٥٤
                                                    تقنيات أو املمارسات الالزمة لتنفيذ تلك املشاريع،                                                                        للتمويل، مبا يف ذلك التكنولوجيات أو املواد أو املعدات أو ال          

     ً              ووفقاً هلذه املادة،     .                                                                                                  مشـفوعة، إذا أمكن، بتقدير لعمليات إزالة غازات الدفيئة وتقدير للفوائد املترتبة على ذلك             
                                             ، أن تقوم بتجميع قائمة املشاريع املقدمة       ٤-    م أ  /  ١٢           من مقرره     )  د ( ٧                                           طلب مؤمتر األطراف من األمانة، يف الفقرة        

  .                                                 من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول وبإتاحتها لألطراف

ُ                              مقـترحاً مبشـروع قد قُدم إىل األمانة وُجمع يف الوثيقة               ٤٦٩          ، كـان        ٢٠٠٥        مـارس    /       آذار   ١٥    ويف   -  ٥٥               ُ           ً       
FCCC/SBI/2005/INF.2.  

  .        التفاقية        من ا    ١٢              من املادة     ٤                                                                      ومل تتضمن معظم مقترحات املشاريع مجيع املعلومات املذكورة يف الفقرة            -  ٥٦
                        ومع ذلك، تبني هذه األفكار   .                                                                  وقدمت بعض األطراف يف سطر واحد فقط الفكرة اليت تعتزم تطويرها إىل مشروع

  .                                                                         جماالت االهتمام الوطين فيما يتعلق بإنشاء مشاريع للتخفيف من االنبعاثات وتنحيتها

 التحليل القطاعي للمشاريع -ألف 

                    ً                                         ت املشاريع منظمة وفقاً لفئات مصادر االنبعاثات على النحو املقترح                                 إن قاعدة البيانات اليت تضم مقترحا -  ٥٧
             التكنولوجيات            بعنوان       ١٩٩٦                                                                                   يف ورقـة تقنـية صـادرة عن الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ يف عام                 

          والتجارية                                              ، أال وهي إمداد الطاقة؛ واملباين السكنية                                                                     والسياسـات والـتدابري الرامية إىل التخفيف من تغري املناخ         
   ٢             ويبني الشكل     .                                                                                               واملؤسسية؛ والنقل؛ والصناعة؛ والزراعة؛ واحلراجة؛ وتصريف النفايات الصلبة واملياه املستعملة         

  .                                              أدناه توزيع مقترحات املشاريع حبسب قطاع االنبعاثات

  توزيع مقترحات املشاريع حبسب القطاعات-٢الشكل 

المباني السكنية والتجارية 
والمؤسسية

%12

إمداد الطاقة
%30

مشاريع غير مصنفة
%1

تصريف النفايات الصلبة 
والمياه المستعملة

%4

الحراجة
%22

الزراعة
%6

النقل
%11 الصناعة

%14
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 اريعالتحليل اإلقليمي ملقترحات املش/التوزيع -باء 

                                                                                                       يتضـمن هـذا الفرع حماولة لتحليل التوزيع اإلقليمي ملقترحات املشاريع بغية حتديد أفضليات املشاريع                -  ٥٨
  .                                           توزيع مقترحات املشاريع حبسب املناطق اجلغرافية ٣           ويبني الشكل   .                                    للمناطق املختلفة كما أفادت به األطراف

  توزيع مقترحات املشاريع حبسب املناطق اجلغرافية-٣الشكل 

 أفريقيا - ١

                                                                                       يف قطاع إمدادات الطاقة، ميكن حبث فرص الشراكة فيما بني األطراف األفريقية يف جمايل الطاقة الشمسية  -  ٥٩
                                       طرفا أفريقيا مشاريع لإلمداد بالكهرباء   ٢٧                                   وبوجه خاص، اقترحت ستة أطراف من أصل   .                      وطاقة الكتلة األحيائية

              ويف قطاع املباين   .              ً                                هرمائية خياراً آخر ميكن حبثه على الصعيد اإلقليمي               ومتثل الطاقة الك  .                       الضوئية يف القطاع السكين
                                       طرفا أفريقيا مشاريع هتدف إىل حتسني         ٢٧                                                                   السـكنية والـتجارية واملؤسسـية، اقترحت تسعة أطراف من أصل            

  .                                                   واقترحت أربعة أطراف مشاريع ترمي إىل حتسني كفاءة اإلنارة  .                           تكنولوجيات أو تقنيات الطبخ

                                                                                            لبية مقترحات املشاريع يف القطاع الصناعي إىل حتقيق مكاسب من حيث الكفاءة الطاقية، وال                      وهتدف أغ  -  ٦٠
                          مقترحات مشاريع تتعلق      ٢٧                             وقدمت تسعة أطراف من أصل        .                                                سـيما حتسـني كفاءة املراجل واألفران الصناعية       

                   وضع برامج لصيانة                                   واقترحت أربعة منها بالتحديد       .                                                          بقطـاع النقل وهتدف إىل خفض الكثافة الطاقية للمركبات        
                                                                                    كمـا اقترحت مخسة أطراف مشاريع ترمي إىل إزالة احلواجز اليت تعترض حفظ الطاقة                .                    املركـبات وفحصـها   

  .       وكفاءهتا

                     ويف هذا إشارة إىل أمهية   .                                            يف املائة من مقترحات املشاريع يف قطاع الزراعة  ٧٥                      وقدمت األطراف األفريقية  -  ٦١
        واقترحت   .                                                     الوقود واإلحالل حمله أولوية عالية يف قطاع احلراجة األفريقي              ويتسم حفظ حطب   .                   الزراعة هلذه املنطقة

                              باإلضافة إىل املشاريع الرامية     (                         مشروعا يف هذا اجملال        ١١  )            يف املائة    ٢٧ (                  طرفا أفريقيا      ٢٧                      سبعة أطراف من أصل     

أمريكا الالتينية والكاريبي
%40

أفريقيا
%42

مناطق أخرى
%3

آسيا والمحيط الهادئ
%15
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                      اريع ترمي إىل إعادة                                        واقترح ثالثة عشر طرفا أفريقيا مش        ).                                                    إىل حتسني تكنولوجيات الطبخ بطاقة الكتلة األحيائية      
  .                    التحريج وحتريج األراضي

 آسيا واحمليط اهلادئ - ٢

                                              مشروعا يف جمال الطاقة املتجددة باستخدام خيارات   ١٤                                        اقترحت األطراف من منطقة آسيا واحمليط اهلادئ  -  ٦٢
      ة الو       مجهوري (                                                                       ويف قطـاع املباين السكنية والتجارية واملؤسسية، اقترحت ثالثة أطراف             .                      تكنولوجـية متـنوعة   

   ويف   .       ً                                                    مشروعاً لكل منها يرمي إىل حتسني الكفاءة الطاقية لإلنارة          )                                              الدميقراطـية الشـعبية وسري النكا ومنغوليا      
      مكاسب  (                                                                                     القطاع الصناعي، اقترحت ثالثة أطراف مشاريع هتدف إىل حتديد تدابري وإجراءات يف جمال حفظ الطاقة 

    ).                    من حيث كفاءة الطاقة

 رييبأمريكا الالتينية والكا - ٣

                                                                  طرفا قدمت مقترحات من منطقة أمريكا الالتينية والكارييب، مشاريع هتدف   ١٦                             اقترحت أربعة أطراف من أصل     -  ٦٣
ّ                                               إىل التحّول إىل أنواع وقود أحفوري منخفضة الكربون                  واقترحت   .                       يف قطاع اإلمداد بالطاقة   )                              الغاز الطبيعي يف هذه احلالة     (       

            وميثل تطوير    .                املياه املستعملة  /                                              من الغاز األحيائي الناشئ عن مدافن القمامة                                                     أربعـة أطراف مشاريع تستهدف توليد الطاقة        
                                                  واقترحت سبعة أطراف يف املنطقة مشاريع ترمي إىل          .                                                                   الطاقة الكهرمائية جماال آخر حيظى باألولوية يف مشاريع عدة أطراف         

                                                 أكرب اهتمام يف هذه املنطقة للكفاءة الطاقية                                                 ُ         يف قطاع املباين السكنية والتجارية واملؤسسية، ُيوىل        .                          تطوير الطاقة الكهرمائية  
                                                  ويف القطاع الصناعي، اقترحت ثالثة أطراف مشاريع         .                                                               لإلنـارة؛ واسـتهدفت ستة أطراف يف املنطقة هذه التكنولوجيا         

     اريع                                    واقترحت ثالثة أطراف يف املنطقة مش        ).             تغيري الوقود  (                                                                   لالستعاضة بالغاز الطبيعي عن أنواع الوقود الصناعية التقليدية         
  .                                ترمي إىل حتسني تربية احليوانات اجملترة

       وبصورة   .                                                      يف املائة من جمموع املشاريع املقترحة يف قطاع احلراجة        ٥٠                                 واقترحت األطراف يف هذه املنطقة       -  ٦٤
             واقترحت سبعة   .              احلرجي الزراعي /     ً                                         طرفاً، مشاريع حلفظ األحراج احملمية واإلنتاج احلرجي  ١٥          ً         أكثر حتديداً، اقترح 

  .                                                              ريع هتدف إىل إبطاء عملية إزالة األحراج واملساعدة على إعادة إحيائها         أطراف مشا

 )٣(مناطق أخرى - ٤

  .                                                                                  مشاريع يف جمال الطاقة املتجددة تتعلق مبصادر الطاقة الكهرمائية والطاقة األرضية احلرارية  ١٠              اقترحت جورجيا  -  ٦٥

  االحتياجات واملعوقات-     ً خامسا  

                                                                      ذ التدابري املقترحة باستخدام منهجيات شىت من بينها حتليل التكاليف                                          قـدر بعض األطراف تكاليف تنفي      -  ٦٦
                                                                  ً                      أدناه أمثلة منطية لالحتياجات املالية اليت أبلغت عنها األطراف انظر أيضاً الوثيقة             ٢                  وتـرد يف اإلطار       .           والفوائـد 

                                                      

                                                                                                    تشـمل هـذه اجملموعة كال من ألبانيا وأذربيجان وأرمينيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة                ) ٣ (
  .                              ومجهورية مولدوفا وجورجيا ومالطة
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FCCC/SBI/2005/INF.7     طراف فيما                                                         تفاصيل جتربة صناديق دولية ومؤسسات مالية متعددة األ                          اليت حتتوي على           
  .                                                                                  يتعلق باحتياجات البلدان النامية من االستثمار من أجل الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية

  أمثلة للموارد املالية اليت حتتاج إليها األطراف- ٢اإلطار 

                             مليون طن فيما بني عامي         ١٥٨                                                                                  قـدرت كازاخسـتان أن بإمكاهنا ختفيض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون مبا يعادل               •
٠٠٠ ٢    

                                        مليارات دوالر من دوالرات الواليات املتحدة ٥              بتكلفة تبلغ     ٢٠٢٠ و
                                                                    مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لتطوير طاقتها األرضية            ٨٨                                         قدرت جيبويت أهنا ستحتاج إىل ما جمموعه         •

                 احلرارية والبحرية
                      دوالرات الواليات املتحدة                مليون دوالر من    ١٠٠                                                 ذكرت غينيا إن استخدام الغاز النفطي املسيل سيكلفها  •
                                                              مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لتطوير قطاع النقل لديها   ١٠٠   و  ٥٠                              قدرت غانا أهنا ستحتاج إىل ما بني  •
                    لتمويل التخفيف من     ٢٠١٠-      ٢٠٠٠                                               مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف الفترة      ١٣١                   ستحتاج إيران إىل     •

              لقطاع الزراعي                          انبعاثات غازات الدفيئة يف ا
                                                                          مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لتزويد الصناعات بتكنولوجيا             ٢٠٠                                  قالـت األردن إهنـا ستحتاج إىل         •

                                  معدات التكسري احلفازة املميعة احلديثة
                           مليون دوالر من دوالرات        ١٢٨                                                                                    توقعـت إكوادور أن يكلفها خفض االنبعاثات والفاقد يف التوزيع يف قطاع الطاقة               •

           يات املتحدة    الوال
                                                                              مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لتطوير الطاقة الكهرمائية بغرض              ٣٠٠                                 قالـت هـاييت إهنا ستحتاج إىل         •

                                           االستعاضة عن مولدات الديزل يف املراكز احلضرية 

      من                              ً                                                                       وأشارت أطراف كثرية إىل أن كثرياً من التدابري واخليارات قد خضع لتقييم شامل وأنه سيلزم املزيد                -  ٦٧
                                                                                                           املسـاعدة إلجـراء حتليل مفصل لتكاليف وفوائد هذه اخليارات وحتديد الكيانات واجلهات الفاعلة االجتماعية               

  .                                              املختصة اليت ستتكبد هذه التكاليف وجتين هذه الفوائد

  :                                                                                   وفيما يلي أمثلة للمعوقات اليت حددهتا األطراف يف بالغاهتا الوطنية فيما يتصل بتقييم التدابري -  ٦٨

ـ   ) أ (                                                                                 عوبات يف وضع سياسات تتعلق بالتخفيف من تغري املناخ والتحكم فيه، مبا يف ذلك ضرورة        ص
                                             تعزيز القدرات املؤسسية على تنفيذ هذه السياسات

                                                                                      نقص يف املوظفني املدربني املطلوبني لتحليل التدابري واخلطط والربامج املتعلقة باإلدارة يف جانب الطلب  ) ب ( 

         املوارد                                                        املطلوب لتوعية اجلمهور وتقبله للتكنولوجيات اجلديدة وفرص حفظ                    نقص يف التعليم العام   ) ج ( 

                                                                                           نقـص يف رأس املال الالزم لالستثمار يف تكنولوجيات جديدة وعدم كفاية فرص تعبئة موارد                 ) د ( 
                                                                                                              القطاعني اخلاص والعام على السواء يف جمال تكنولوجيات الطاقة اجلديدة واملتجددة، كالطاقة الرحيية والشمسية             

                                                                       واألرضية وطاقة الكتلة األحيائية والطاقة احلرارية الكهرمائية الصغرية النطاق

  .                                                            االفتقار إىل إمكانية الوصول إىل أجهزة ذات كفاءة ومعقولة التكلفة    ) ه ( 
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  االستنتاجات-     ً سادسا  

         ترمي إىل            تدابري       ٢٠٠٥       أبريل   /        نيسان  ١                                                             أدرجت معظم األطراف اليت قدمت بالغاهتا الوطنية األولية حىت           -  ٦٩
                                                                    ً                   وتباين نطاق ومستوى التفاصيل الواردة يف التقارير املقدمة من األطراف تبعاً للظروف              .                        التصـدي لـتغري املناخ    

                                               كما تباين تقييم التدابري فيما بني القطاعات         .  ٢-    م أ  /  ١٠                                                          الوطنـية والكيفية اليت قررت هبا األطراف تنفيذ املقرر          
  .               وفيما بني األطراف

                                                                                      التدابري واخليارات فيما يتعلق خبفض انبعاثات غازات الدفيئة وتنحيتها، استعان بعض                               ولدى تقييم وحتديد     -  ٧٠
                                            ويف معظم احلاالت اليت استعانت فيها األطراف بآراء   .                                                       األطـراف بـآراء خرباء، بينما استخدم البعض اآلخر مناذج     

                                     وإىل أمناط النمو االقتصادي واخلطط                                  قوائمها جلرد غازات الدفيئة                                                      خرباء، استندت تقديراهتا إىل املعلومات الواردة يف        
                                        ُ           ً                                وعـالوة على ذلك، ذكرت األطراف أهنا ستختار الُنهج استناداً إىل التقييم الكلي               .                                 الوطنـية للتنمـية املسـتدامة     

                              ونتيجة لالستجابات املخططة هلا      .                ً                                                                للخـيارات، واضعةً يف احلسبان تقديرات دورة احلياة وتأثري تنفيذ هذه اخليارات           
  .                                                                      مية املستدامة، حققت أطراف كثرية ختفيضات كبرية يف االنبعاثات أو متكنت من جتنبها             العتبارات التن

                                 من االتفاقية إشارة إىل جماالت        ١٢              من املادة     ٤                                                     وكـان يف مقـترحات املشاريع املقدمة مبوجب الفقرة           -  ٧١
  .                                                                    االهتمام الوطين فيما يتعلق بإنشاء مشاريع التخفيف من االنبعاثات وتنحيتها

                       ً     وذكرت مجيع األطراف تقريباً      .                   ُ                                                هت معظم األطراف أو ُيتوقع أن تواجه صعوبات يف تنفيذ التدابري              وواج -  ٧٢
                                                                                                                    احلاجة إىل املزيد من املوارد املالية، والتكنولوجيات املناسبة، وبناء القدرات، واملعلومات، والوعي العام والقدرة              

                                         ً        قل تنفيذ هذه التدابري التكاليف الباهظة جداً              ومما عر   .                                                        املؤسسـية، والتشـريع، واألدوات االقتصـادية، واإلنفاذ       
                       وقدمت أطراف كثرية قوائم   .                                                                        للتكنولوجيا النظيفة وكذلك يف بعض احلاالت معوقات اقتصادية وثقافية واجتماعية

  .                                    مبشاريع للتخفيف من االنبعاثات وتنحيتها

                        ت غازات الدفيئة، وتتعلق                                                                                وبصـورة عامة، هناك اهتمام ونشاط كبريان فيما يتعلق بالتخفيف من انبعاثا            -  ٧٣
                                وكثري من هذه التدابري اجلاري النظر   .                                                                          أغلبية التدابري املبلغ عنها بقطاعي الطاقة وتغيري استخدام األراضي واحلراجة     

  .                                                                                 فيها أو اليت نفذت بالفعل تعود بفوائد متعددة على التنمية والبيئة ونظام املناخ العاملي
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 املرفق

 قرير التوليفي والتحليلي السادسقائمة البلدان املشمولة بالت

Albania     ALB 
Algeria     DZA 
Antigua and Barbuda   ATG 
Argentina    ARG 
Armenia    ARM 
Azerbaijan    AZE 
Bahamas    BHS 
Bangladesh    BGD 
Barbados    BRB 
Belize     BLZ 
Benin     BEN 
Bhutan     BTN 
Bolivia     BOL 
Botswana    BWA 
Brazil     BRA 
Burkina Faso    BFA 
Burundi     BDI 
Cambodia    KHM 
Cameroon    CMR 
Cape Verde    CPV 
Central African Republic  CAF 
Chad     TCD 
Chile     CHL 
China     CHN 
Colombia    COL 
Comoros    COM 
Congo     COG 
Cook Islands    COK 
Costa Rica    CRI 
Côte d’Ivoire    CIV 
Cuba     CUB 
Democratic People’s Republic of Korea PRK 
Democratic Republic of the Congo COD 
Djibouti    DJI 
Dominica    DMA 
Dominican Republic   DOM 
Ecuador     ECU 
Egypt     EGY 
El Salvador    SLV 
Eritrea     ERI 
Ethiopia    ETH 
Gabon     GAB 
Gambia     GMB 
Georgia     GEO 
Ghana     GHA 
Grenada    GRD 
Guatemala    GTM 
Guinea     GIN 
Guyana     GUY 
Haiti     HTI 
Honduras    HND 

India     IND 
Indonesia    IDN 
Iran (Islamic Republic of)  IRN 
Israel     ISR 
Jamaica     JAM 
Jordan     JOR 
Kazakhstan    KAZ 
Kenya     KEN 
Kiribati     KIR 
Kyrgyzstan    KGZ 
Lao People’s Democratic Republic LAO 
Lebanon    LBN 
Lesotho     LSO 
Madagascar    MDG 
Malawi     MWI 
Malaysia    MYS 
Maldives    MDV 
Mali     MLI 
Malta     MLT 
Marshall Islands    MHL 
Mauritania    MRT 
Mauritius    MUS 
Mexico     MEX 
Micronesia (Federated States of)  FSM 
Mongolia    MNG 
Morocco    MAR 
Namibia    NAM 
Nauru     NRU 
Nepal     NPL 
Nicaragua    NIC 
Niger     NER 
Nigeria     NGA 
Niue     NIU 
Pakistan    PAK 
Palau     PLW 
Panama     PAN 
Papua New Guinea   PNG 
Paraguay    PRY 
Peru     PER 
Philippines    PHL 
Republic of Korea   KOR 
Republic of Moldova   MDA 
Saint Kitts and Nevis   KNA 
Saint Lucia    LCA 
Saint Vincent and the Grenadines VCT 
Samoa     WSM 
Senegal     SEN 
Seychelles    SYC 
Singapore    SGP 
Solomon Islands   SLB 
South Africa    ZAF 
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Sri Lanka    LKA 
Sudan     SDN 
Swaziland    CHW 
Tajikistan    TJK 
Thailand    THA 
The former Yugoslav Republic of MKD 
   Macedonia    
Togo     TGO 
Trinidad and Tobago   TTO 
Tunisia     TUN 
Turkmenistan    TKM 

Tuvalu     TUV 
Uganda     UGA 
United Republic of Tanzania  TZA 
Uruguay    URY 
Uzbekistan    UZB 
Vanuatu     VUT 
Viet Nam    VNM 
Yemen     YEM 
Zambia     ZMB 
Zimbabwe    ZWE 
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