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  مقدمة-أوالً 

 منها، تقتضي من مجيع األطراف يف       ١٢ من املادة    ١ من االتفاقية، والفقرة     ٤ مـن املادة     ١إن الفقـرة     -١
 تنص حتديداً على أن يقوم كل طرف غري         ١٢ من املادة    ٥والفقرة  . إبـالغ مؤمتر األطراف مبعلومات    االتفاقـية   

مـدرج يف املرفق األول لالتفاقية بتقدمي بالغه األوَّيل يف غضون ثالث سنوات من بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة إىل                   
وجيوز لألطراف الذين هم من أقل      . ٤املادة   من   ٣ذلـك الطرف، أو من تاريخ توفر املوارد املالية وفقاً للفقرة            

 .البلدان منواً أن يقدموا بالغهم األوَّيل يف الوقت الذي يرونه مناسباً

 بالغاً وطنياً أوَّلياً مقدماً من أطراف غري        ٨٣وقـد أعدت األمانة أربعة تقارير جتميعية وتوليفية تتناول           -٢
وقد طلب مؤمتر األطراف من األمانة . تلف مقررات مؤمتر األطرافمدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، استجابة ملخ

 أن تعـد الـتقرير التجميعي والتوليفي اخلامس للبالغات الوطنية األولية املقدمة من هذه               ٨-م أ /٢يف مقـرره    
بريل أ/ نيسان١ و٢٠٠٢يونيه / حزيران١األطراف، استناداً إىل املعلومات الواردة من هذه األطراف يف الفترة بني 

 .، وأن تتيح هذا التقرير للهيئة الفرعية للتنفيذ كي تنظر فيه يف دورهتا التاسعة عشرة٢٠٠٣

 طرفاً غري مدرجاً يف ١٦أما التقرير التجميعي والتوليفي اخلامس عن البالغات الوطنية األوَّلية املقدمة من  -٣
ز، بنغالديش، بنن، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية      إريتريا، ألبانيا، أوغندا، إيران، بلي    (املـرفق األول لالتفاقـية      

، فيتضمن معلومات عن    )السابقة، جيبويت، طاجيكستان، غينيا، قريغيزستان، كمبوديا، كينيا، موريتانيا، ناميبيا        
غات املبادئ التوجيهية إلعداد البال"اجلهود اليت بذلتها هذه األطراف يف سبيل تنفيذ االتفاقية، مت جتميعها مبا يتفق و

، املقرر  FCCC/CP/1996/15/Add.1" (األولية املقدمة من األطـراف غري املدرجـة يف املرفـق األول لالتفاقية         
كما يتضمن معلومات عن    . ، املشار إليها يف كامل هذا التقرير باملبادئ التوجيهية لالتفاقية         )، املـرفق  ٢-م أ /١٠

 .مسائل أخرى أثارهتا هذه األطراف

ـ    -٤ ة أن األطراف وفرت معلومات بدرجات خمتلفة من التفصيل يف إطار شىت الفصول،             والحظـت األمان
وقدمت األطراف معلومات   . واسـتخدمت العـناوين والعـناوين الفرعية الواردة يف املبادئ التوجيهية لالتفاقية           

ى تعرضها لآلثار   باستخدام املبادئ التوجيهية لالتفاقية، ولكن عرضتها بطريقة تربز وتبني ظروفها الوطنية، ومد           
 .الضارة لتغري املناخ واجلهود اليت بذلتها أو تقترحها للتصدي لتغري املناخ على املستوى الوطين أو اإلقليمي

ويـتوقع أن يسفر اعتماد مؤمتر األطراف للمبادئ التوجيهية املنقحة املتعلقة بالبالغات الوطنية، املرفقة               -٥
 املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية بتقدمي معلومات أكثر تفصيالً يف ، عـن قيام األطراف غري ٨-م أ /١٧باملقـرر   

ويرجى من األطراف أن تراعي هذا لدى استعراضها هذا التقرير وأن تفكر يف كيفية جتميع               . بالغاهتـا الوطنـية   
 .وتوليف وحتليل وعرض املعلومات املقدمة وفقا للمبادئ التوجيهية املنقحة
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 ة الظروف الوطني-ثانياً 

إن املعلومـات املتعلقة بالظروف الوطنية مفيدة يف فهم مدى قابلية بلد ما للتأثر مبا خيلفه تغري املناخ من                    -٦
آثار ضارة وقدرة هذا البلد على التكيف مع هذه اآلثار وخياراته فيما يتعلق هبا، فضالً عن خياراته بشأن التصدي 

 .مية املستدامةالنبعاثات غازات الدفيئة يف السياق األمشل للتن

 مسائل تتعلق بتقدمي البالغات -ألف 

. وفرت مجيع البلدان املقدمة للبالغات معلومات عن الظروف الوطنية يف فصل مستقل من بالغاهتا الوطنية -٧
وقدمت يف فصول أخرى معلومات عن الظروف الوطنية املتصلة بقوائمها الوطنية جلرد غازات الدفيئة، وبقابليتها               

 .تدابري التخفيف املتخذةللتأثر و

 يف املائة من األطراف جدوالً، يستند إىل اجلدول األول الوارد يف املبادئ             ٨٠واسـتخدم أكـثر مـن        -٨
التوجيهية لالتفاقية، لتقدمي نظرة عامة على البيانات االجتماعية واالقتصادية الرئيسية، مثل عدد السكان والناتج              

وكيفت األطراف هذا اجلدول النموذجي والبيانات الواردة فيه        . قراءة والكتابة احملـلي اإلمجايل ومعدل اإلملام بال     
بيد أنه، ليس من املمكن دائماً      . حبيث يتناسبا مع ظروفها، وثبت أهنما أداة مفيدة فيما يتعلق باملؤشرات املتناقضة           

 .األطراف املقدمة للبالغاتاحلصول على جمموعة بيانات كاملة بالنسبة للمؤشر ذاته والسنة ذاهتا تتناول مجيع 

وتعـترف االتفاقـية باملسؤوليات املشتركة، وإن كانت متباينة، لعدة جمموعات من البلدان، فضالً عن                -٩
وعند النظر يف الظروف الوطنية لتحديد ما إذا كانت توجد أي ظروف            . احتـياجاهتا احملـددة وحاالهتا اخلاصة     

 الذي يعده برنامج األمم املتحدة )١(٢٠٠٣ؤشر التنمية البشرية لعام خاصة، يتم الرجوع إىل ترتيب األطراف يف م
اإلمنـائي، وإىل إدراج بعض األطراف يف قائمة أقل البلدان منواً اليت يعدها مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية                   

 ).األونكتاد(

 نظرة عامة على الظروف الوطنية -باء 

ا التقرير بالغاهتا الوطنية، ختتلف عن بعضها البعض من نواٍح كثرية،            اليت يتناول هذ   ١٦إن األطراف ال       -١٠
تقرير التنمية البشرية   وحسب االقتباس الوارد يف     . كـاملوقع وعدد السكان ومساحات األراضي ومستوى التنمية       

ألبانيا، إيران، (ة  لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، صنَّف مؤشر التنمية البشرية تسعة من األطراف املبلِّغ  ٢٠٠٣لعام  
ضمن فئة  ) بليز، بنغالديش، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، طاجيكستان، قريغيزستان، كمبوديا، ناميبيا         

ضمن ) إريتريا، أوغندا، بنن، جيبويت، غينيا، كينيا، موريتانيا(التنمية البشرية املتوسطة، وسبعة من األطراف املبلِّغة 
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صنفها ) ، موريتانيا )٢(إريتريا، بنن، جيبويت، غينيا، كمبوديا    (وهناك ستة أطراف    . ملنخفضةفـئة التنمية البشرية ا    
 .مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية كبلدان من أقل البلدان منواً

 مليون نسمة؛ ويتراوح عدد سكان كل طرف        ٢٨٠ حنو   ١٦ويبلغ جمموع عدد السكان يف األطراف ال           -١١
وتبلغ ). بنغالديش( مليون نسمة    ١٢٠إىل ما يزيد على     ) بليز( نسمة   ٢٥٠ ٠٠٠ حوايل   مـن هذه األطراف من    

 ١,٦ كيلومتر مربع، ومساحة األكرب، إيران، أكثر قليالً من ٢٣ ٠٠٠أقل من ) بليز(مساحة أراضي أصغر طرف 
 .)٢(مليون كيلومتر مربع

وتشكل الزراعة بالنسبة ملعظم    . طراف املبلِّغة ويتباين مستوى التنمية االجتماعية واالقتصادية فيما بني األ        -١٢
األطراف املبلغة أهم قطاع اقتصادي من حيث العمالة ومن حيث إسهام هذا القطاع يف الناتج احمللي اإلمجايل ويف               

 .أو توفري سبل العيش للسكان/الصادرات و

 اجلغرافيا الطبيعية

وإن وصف اخلصائص الفيزيائية    . ا الطبيعية ألقاليمها  قدمت مجيع األطراف املبلِّغة معلومات عن اجلغرافي       -١٣
والطبيعية، كعلم تضاريس سطح األرض، وعلم خصائص املياه، والتنوع البيولوجي، والنظم اإليكولوجية، واملناطق 

قابلية واألراضي الساحلية، يرسي اخللفية لتقييم القضايا املتعلقة بتغري املناخ يف البلدان، ويساعد، مثالً، على تقييم 
 .تأثر بلد ما يف حاالت حمددة بتغري املناخ وتقلبه، وخياراته فيما يتعلق بالتكيف مع هذه احلاالت

واملعلومـات املقدمة بشأن املتغريات املناخية، مثل هطول األمطار، ودرجات احلرارة، والرطوبة، وأشعة              -١٤
ألقت الكثري من األطراف الضوء على جوانب       وقد  . الشـمس، والرياح، ضرورية لفهم حالة املناخ واجلو احمللية        

وعلى سبيل املثال، أبلغت ستة أطراف      . لظواهر جوية قصوى  حمـددة من ظروفها املناخية، مبا يف ذلك تعرضها          
 طرفاً  ١٣؛ وأبلغ   "إلنينيو"عن ظاهرة التذبذب اجلنويب     ) إريـتريا، أوغـندا، إيـران، بنغالديش، جيبويت، كينيا        (
) وغندا، إيران، بنغالديش، بنن، جيبويت، طاجيكستان، غينيا، كمبوديا، كينيا، موريتانيا، ناميبياإريتريا، ألبانيا، أ(

إريتريا، ألبانيا، إيران، بنغالديش، بنن، جيبويت، طاجيكستان،       ( أطراف   ١٠عـن حـاالت اجلفـاف؛ وأبلـغ         
وتشمل . عاصري استوائية شديدةعن أ) بليز، بنغالديش(عن فيضانات؛ وأبلغ طرفان ) قريغيزستان، كمبوديا، كينيا

مناطق ) إريتريا، إيران، بنن، جيبويت، طاجيكستان، قريغيزستان، كينيا، موريتانيا، ناميبيا        (أقالـيم تسعة أطراف     
 .قاحلة وشبه قاحلة؛ وتشمل موريتانيا وناميبيا أجزاء من الصحراء الكربى أو صحراء ناميب

ويوجد يف أقاليم أحد عشر     .  أن أقاليمها تشمل مناطق جبلية     وأبلغت مجيع األطراف باستثناء بنغالديش     -١٥
مناطق ساحلية  ) إريـتريا، ألبانيا، إيران، بليز، بنغالديش، بنن، جيبويت، غينيا، كينيا، موريتانيا، ناميبيا           (طـرفاً   
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هي ) نأوغندا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وطاجيكستان وقريغيزستا      (ومثة أربعة أطراف    . منخفضة
 .أنه بلد مير مبرحلة انتقالية) مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة(بلدان غري ساحلية؛ وأبرز طرف واحد 

.  منها حددت مساحات الغابات املوجودة فيها١٣وقدم مجيع األطراف معلومات عن املناطق احلرجية، و -١٦
وتبلغ .  كيلومتر مربع٢٥٠ ٠٠٠طراف ما يقرب من  ويـبلغ جمموع املساحة املبلَّغة ملناطق الغابات لدى هذه األ         

وأكد مجيع األطراف   .  كيلومتر مربع  ١٠٠ ٠٠٠أكثر قليالً من    ) كمبوديا(مساحة أكرب منطقة حرجية أُبلغ عنها       
 .تقريباً أن إزالة الغابات تشكل قضية هامة يف بلداهنم

 الظروف االقتصادية

وأبلغ مجيع األطراف تقريباً عن التحديات الرئيسية . قتصاديةقدم مجيع األطراف معلومات عن أحواهلم اال -١٧
على الفقر بوصفه حتدياً ) أوغندا، إيران، جيبويت، كينيا، موريتانيا(وركزت مخسة أطراف   . اليت تواجه اقتصاداهتم  

عن التحدي ) األبانيا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، قريغيزستان، كمبودي(رئيسياً، وأبلغ أربعة أطراف    
وأبلغت أطراف عن هيكلها االقتصادي بطرق      . املتمـثل يف االنتقال من اقتصاد توجهه الدولة إىل اقتصاد سوقي          

وقـدم بعض األطراف معلومات مفصلة عن إسهام قطاعات الزراعة والتعدين والطاقة يف الناتج احمللي               . خمـتلفة 
. إلمجالية يف القطاع الثانوي، ولكنها مل حتدد إسهامه       وأدرجـت أطراف أخرى التعدين يف األرقام ا       . اإلمجـايل 

 .وعالوة على ذلك، مل توفر األطراف كلها معلومات متماثلة عن سنوات متماثلة

 )الزراعة، التعدين، الطاقة(القطاع االقتصادي األوَّيل 

وفضالً عن إسهامها يف . ١٦ القطاع األوَّيل والدعامة األساسية ملعظم االقتصادات الوطنية ال  الزراعةتعترب  -١٨
الناتج احمللي اإلمجايل، فمن العوامل اليت تسهم يف اعتبار الزراعة أولوية بالنسبة جلميع األطراف املبلِّغة تقريباً أمهيتها 

) جيبويت(ولدى طرف واحد فقط . بالنسبة للعمالة، وتوفري ُسُبل املعيشة لسكاهنا، والصناعات القائمة على الزراعة
أن زراعة الكفاف هي الشكل     ) إريتريا، أوغندا، كينيا، ناميبيا   (وأفادت أربعة أطراف    . زراعة دوراً ثانوياً  تؤدي ال 

 .وأفاد معظم األطراف مبعلومات عن مصائد األمساك والثروة احليوانية يف بلداهنا. الرئيسي لنشاطها الزراعي

ابقة، طاجيكستان، غينيا، قريغيزستان، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الس   (وبالنسـبة لسـتة أطـراف        -١٩
 . مسامهاً هاماً يف القطاع األوَّيلالتعدين، يعد )موريتانيا، ناميبيا

، وقدمت غالبيتها معلومات عن مصادر الطاقة       الطاقةوقدمت مجيع األطراف املبلغة معلومات عن قطاع         -٢٠
 كبري جداً على الوقود األحفوري وأن صادراهتا منه وأفادت إيران بأهنا تعتمد إىل حد. األهم املستخدمة يف بلداهنا

 .أسهمت بدرجة كبرية يف ناجتها احمللي اإلمجايل
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 )الصناعة التحويلية(القطاع االقتصادي الثانوي 

وقدمـت مجـيع األطـراف معلومات عن صناعتها التحويلية، اليت تشكل جزءاً من القطاع الثانوي يف                 -٢١
يطغى على  ) إريتريا، ألبانيا، أوغندا، بليز، بنغالديش، بنن، غينيا، كينيا       (ية أطراف   ويف مثان . اقتصـاداهتا الوطنية  
وقد . ، مبا يف ذلك األغذية واملشروبات واملنسوجات والسلع اجللدية        جتهيز املنتجات الزراعية  الصناعة التحويلية   

ية هامة، فضالً عن صناعات قائمة أقامت إيران ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة صناعات تعدينية وكيميائ
 .على الزراعة

 )اخلدمات(القطاع االقتصادي الثالثي 

. قدمت مجيع األطراف معلومات عن قطاعها الثالث، الذي يسهم بدرجة هامة يف الناتج احمللي اإلمجايل               -٢٢
 ٥٠الناتج احمللي اإلمجايل ، بلغت حصة هذا القطاع يف )إريتريا، بليز، بنن، جيبويت، كينيا(وبالنسبة خلمسة أطراف 

وبوجه .  الرئيسية املستخدمة يف بلداهناالنقلوقدمت معظم األطراف معلومات عن أشكال . يف املائـة على األقل    
أوسع استخداماً من النقل املائي والنقل بالسكك احلديدية، ولكن         ) املعبَّدة وغري املعبَّدة  (عام، تعترب شبكة الطرق     

وألقت بنغالديش وكمبوديا الضوء على أمهية األهنار يف      : لدور الرئيسي للنقل املائي   بضـعة أطراف ركزت على ا     
أغراض النقل؛ وشددت جيبويت على أمهية مينائها البحري؛ وأكدت أوغندا أن حبرية فيكتوريا تشكل جزءاً رئيسياً 

 .من شبكة النقل لديها

تعترب ) ا اليوغوسالفية السابقة، كينيا، ناميبيا    أوغندا، بليز، مجهورية مقدوني   (وبالنسـبة لبعض األطراف      -٢٣
أن لديها بعض ) إريتريا، ألبانيا، جيبويت، طاجيكستان، كمبوديا( قطاعاً هاماً، وأوضحت أطراف أخرى السياحة

 .اإلمكانات أو إمكانات كبرية الستحداث قطاع سياحي

 استهالك الطاقة واستخدامها

وأفادت بأن الوقود األحفوري    . الطاقة اهلامة املستخدمة يف بلداهنا    تناولـت كل األطراف تقريباً مصادر        -٢٤
والكتلة احليوية تشكل املصادر الرئيسية للوقود املستخدم يف توليد         ) مشـتقات النفط، والفحم، والغاز الطبيعي     (

جددة، وأفادت عدة   وتعد الطاقة املائية املصدر الرئيسي للطاقة املت      . الطاقة، ويف أوجه االستخدام املرتيل والصناعة     
 .أطراف أن مثة إمكانات لزيادة التوسع يف املصادر املتجددة

ألبانيا، إيران، بليز، بنغالديش، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، جيبويت،         (ويف بعـض األطراف      -٢٥
إريتريا، أوغندا، (اف ولدى عدة أطر. يعد الوقود األحفوري أهم وقود من أجل استهالك الطاقة األوَّيل) موريتانيا
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هو املصدر األهم؛ ولدى بضعة أطراف      ) احلطب بشكل رئيسي  (، فإن الكتلة احليوية     )بنن، غينيا، كمبوديا، كينيا   
 .، تشكل الطاقة املائية املصدر الرئيسي)قريغيزستان، ناميبيا(

أو /و توليدها و  أ/وقدمـت معظـم األطراف معلومات عن االجتاه السائد يف جمموع استهالك الطاقة و              -٢٦
واملعلومات املقدمة عن آخر السنوات اليت تناولتها البالغات تبني         . االجتاهات السائدة يف مزيج الطاقة يف اإلنتاج      

حـدوث زيـادة يف استهالك الطاقة يف إريتريا وأوغندا وإيران وبليز وجيبويت وكينيا، واخنفاض يف طاجيكستان                 
وأوضحت معظم األطراف أن    . يا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة    وقريغيزستان، ومستويات ثابتة يف ألبان    

 .لديها إمكانات لزيادة استغالل مصادر الطاقة املتجددة، مبا فيها الطاقة الشمسية والطاقة املائية

 الظروف االجتماعية والدميغرافية

ة، حملة عامة عن السكان، مبا يف       قدمت مجيع األطراف، يف معرض وصفها لظروفها االجتماعية والدميغرافي         -٢٧
أو /ذلـك معلومات عن مستويات الفقر، ومعدالت اإلملام بالقراءة والكتابة، ومستوى صحة الناس، والتعليم و              

 .البحوث

، الذي يتراوح ما بني الصفر يف فقر مدقعوأبلغـت عـدة أطـراف عن عدد سكاهنا الذين يعيشون يف         -٢٨
 يف املائة يف موريتانيا؛ وتبلغ نسبة أوغندا وبنغالديش وقريغيزستان     ٥٦سابقة و مجهوريـة مقدونيا اليوغوسالفية ال    

معدل اإلملام وتراوح .  يف املائة٣٠وكمبوديا وكينيا وموريتانيا من السكان الذين يعيشون يف فقر مدقع أكثر من     
ريغيزستان؛ وأبلغت ثالثة أطراف     يف املائة يف ق    ٩٩ يف املائة يف غينيا و     ٣١ املبلَّغ عنه ما بني      بالقـراءة والكـتابة   

ألبانيا، مجهورية مقدونيا   ( يف املائة، وأبلغت أربعة أطراف       ٤٠عن معدل يقل عن     ) بـنغالديش، جيبويت، غينيا   (
ويتراوح هذا املعدل لدى    .  يف املائة  ٨٠عن معدل يزيد على     ) اليوغوسـالفية السابقة، طاجيكستان، قريغيزستان    

 ٨٠ يف املائة من اجملموع يف أوغندا وبنغالديش وكمبوديا، وما يزيد على             ٢٠عن   بني ما يقل     السكان احلضريني 
 . يف املائة٤٠يف املائة يف جيبويت، مع متوسط يقل عن 

 "تدابري التصدي"تقدير اآلثار االقتصادية املترتبة على 

ياسات والتدابري اليت   تناول بالتفصيل ما قد يترتب من آثار يف اقتصاده جراء الس          ) إيران(مثة طرف واحد     -٢٩
ومت . ينـبغي لبلدان املرفق باء أن تنفذها لتحقيق أهدافها املتمثلة يف ختفيض االنبعاثات مبوجب بروتوكول كيوتو               

ومت )  متعددة األقاليم  -النموذج التجاري متعدد القطاعات     (تقديـر هـذه اآلثار باستخدام منوذج التوازن العام          
وطُرحت أربعة  . ير التقييم الثالث للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ        تأيـيدها مبعلومات استقيت من تقر     

وبدون تكيف ضرييب؛   " بدون آليات مرنة  "؛ وبروتوكول كيوتو    "األعمال العادية : "أوضـاع افتراضـية، هـي     
. ييبوبتعديل ضرييب، وبروتوكول كيوتو بآليات مرنة وبدون تعديل ضر        " بدون آليات مرنة  "وبروتوكول كيوتو   
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واسُتخدم هذا النموذج أيضاً يف تقدير اآلثار السلبية احملتملة على العالقات التجارية بني بلدان املرفق باء والبلدان                
ومت تقدير اآلثار االقتصادية بالنسبة لكل حالة من احلاالت االفتراضية بالنسبة للفترة            . غـري املدرجة يف املرفق باء     

ار يف االقتصاد اإليراين يف هذه احلاالت االفتراضية األربع يتراوح بني خسارة وما يترتب من آث. ٢٠٣٠ إىل ٢٠٠٠
 .٢٠٣٠حبلول عام ) ١٩٩٥بأسعار ( مليار دوالر ١,٦ مليار دوالر ومكسب حمتمل قدره ٦,٣حمتملة قدرها 

  التنمية املستدامة وإدراج الشواغل املتعلقة بتغري املناخ-ثالثاً
  املتوسط والطويل  يف التخطيط على األجلني   

ألبانيا، أوغندا،  (وقدمت مثانية من هذه األطراف      . تبنـت مجيع األطراف املبلغة مفهوم التنمية املستدامة        -٣٠
معلومات عن التنمية املستدامة وكرست فصالً هلا، أو قدمت         ) إيـران، بليز، بنغالديش، كمبوديا، كينيا، ناميبيا      

وقدمت ثالثة أطراف أخرى .  ومبادراهتا املتعلقة بالبيئة أو التنمية املستدامةشرحاً وجيزاً لتنميتها الوطنية وخططها
معلومات عن األنشطة أو األولويات العملية اليت يتعني حبثها يف إطار جدول أعمال ) إريتريا، جيبويت، قريغيزستان(

ألبانيا، بليز،  (وأبلغت ستة أطراف    . بة واملتصلة حبماية البيئة، واملوارد املائية واحليوانات والنباتات والتر        ٢١القرن  
عن اختاذها إجراءات ترمي إىل تنفيذ االتفاقية، وأبلغ البعض منها عن اختاذ  ) جيبويت، غينيا، قريغيزستان، كمبوديا   

إيران، جيبويت، (وذكرت أربعة أطراف . أو التغري العاملي/مبادرات هتدف إىل إنشاء جلان ُتعىن بالتنمية املستدامة و
أهنا ستراعي التخطيط املتعلق بتغري املناخ يف االعتبارات االجتماعية واالقتصادية والبيئية           ) ا، قريغيزسـتان  غينـي 

 .مستقبالً مبا يتفق مع األولويات اإلمنائية الوطنية

وأشـارت مجيع هذه األطراف، بدرجات متباينة من التفصيل، إىل استراتيجيات ترمي إىل حتقيق أهداف              -٣١
ومت حتديد خفض مستوى الفقر كأولوية من األولويات اإلمنائية لعدة أطراف مبلغة، وتضمنت             . ستدامةالتنمية امل 

أولوياهتـا اإلمنائية األخرى التكنولوجيا الزراعية والبحوث، وإدارة املناطق الساحلية، ومحاية التنوع البيولوجي،             
املستدام للموارد الطبيعية، واستراتيجية الطاقة     واإلنـذار بالكوارث والتأهب هلا، واحلد من التلوث، واالستغالل          

وسلمت مجيع األطراف   . والـنقل، وسياسـات استخدام األرض، ومحاية الغابات ومصائد األمساك واحلياة الربية           
 .بضرورة اتباع هنج متكامل يف معاجلة القضايا اإلمنائية والبيئية واالجتماعية واالقتصادية

ضمني خططهم البيئية اهلموم االجتماعية واالقتصادية بغية حتقيق التنمية         وأشـار معظـم األطراف إىل ت       -٣٢
وذُكر أن اخلطط االجتماعية واالقتصادية لكمبوديا تستهدف       . املستدامة، كل حسب احتياجاته وأولوياته اخلاصة     

تيجية إريتريا تشمل كما ذُكر أن استرا. تعزيـز النمو االقتصادي املستدام، فضالً عن التنمية االجتماعية والثقافية    
وأبرزت أوغندا خططها الرامية إىل حتديث      . االسـتثمار يف البىن التحتية الريفية، وتنمية الزراعة ومصائد األمساك         

 .قاعدهتا الزراعية
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. وأشـارت مجـيع األطـراف إىل إدراج الشواغل املتعلقة بتغري املناخ يف مجيع جماالت التخطيط الوطين            -٣٣
إىل ضرورة تعزيز التنسيق ) إريتريا، ألبانيا، أوغندا، بنغالديش، طاجيكستان، كينيا، ناميبيا(وتطرقت سبعة أطراف 

 .الوطين بني القطاعات لكفالة اتساق السياسة املتعلقة بتغري املناخ

شرحاً خلططها  ) إريتريا، ألبانيا، بليز، بنغالديش، طاجيكستان، كمبوديا، ناميبيا      (وقدمت عدة أطراف     -٣٤
إريتريا، ألبانيا، أوغندا، بنغالديش،    (وأبلغت ستة أطراف    . ساهتا الوطنية لتنسيق تنفيذ االتفاقية وتيسريه     وأطر سيا 

وأعدت إيران . عن احلاجة إىل حتسني القدرات على وضع إطار لألنشطة املكرسة حصراً لتغري املناخ) كينيا، ناميبيا
 .تصلة بتغري املناخخطة عمل وطنية ملعاجلة القضايا املوضوعية الرئيسية امل

على ضرورة حتسني القدرة على     ) إريتريا، ألبانيا، بنغالديش، كمبوديا، ناميبيا    (وشـددت مخسة أطراف      -٣٥
ومن بني اجملاالت اليت يلزم حتسينها وضع       . حتديـد األولويـات الوطنية ووضع االستراتيجيات والتدابري القطاعية        

، والتكيف معه والتصدي لـه، والتدريب يف جمال املفاهيم البيئية          اسـتراتيجيات التخفـيف من آثار تغري املناخ       
كما مت التنويه بأمهية تدريب . األساسية، واجلوانب االقتصادية ملشاريع تغري املناخ، وإعداد البيانات املتعلقة بالطاقة

 .واضعي السياسات وخمطِّطيها

سية حمددة إلدارة األنشطة املتعلقة بتغري      وأبلـغ معظم األطراف عن وضع أو وجود ترتيبات وأُطر مؤس           -٣٦
وأفيد أن أطرافاً عديدة أنشأت جلاناً وطنية معنية بتغري املناخ تعمل كهيئات تنسيقية أو استشارية بشأن                . املـناخ 

معلومات عن مبادرات تعزيز    ) إيران، قريغيزستان، موريتانيا  (وقدمـت بعض األطراف     . السياسـات الوطنـية   
وغالبية هذه املؤسسات هي جلان مشتركة بني       . رورية للتنفيذ الفعال ألنشطة تغري املناخ     املؤسسـات، لكوهنا ض   

الوزارات أو هيئات مشتركة بني الوكاالت، وجيري التفكري يف هنج متعددة التخصصات ملعاجلة الشواغل املتعلقة               
) موريتانيا(ل بني قواعد البيانات وقدم طرفان معلومات بشأن أنشطة تنسيقية حمددة، هي حتقيق التكام. بتغري املناخ

 ).إيران(وتنمية املعلومات والتواصل بني الشبكات 

إريتريا، كينيا،  (وأشارت ثالثة أطراف    . وأكـدت مجـيع األطراف أمهية التنسيق بني أنشطة تغري املناخ           -٣٧
ت وتكنولوجيا املعلومات   إىل احتياجات حمددة، مثل تعزيز التواصل بني شبكات املعلومات وحيازة املعدا          ) ناميبيا

أن هناك حاجة إىل تعزيز ) إريتريا، ناميبيا(ويف سياق حتديد احتياجات املكاتب الوطنية لتغري املناخ، أوضح طرفان 
القدرات يف جمايل استحداث قواعد بيانات والتواصل بني الشبكات لتحسني عملية وضع السياسات املتعلقة بتغري               

 .املناخ

ـ      -٣٨ إىل أمهية ) إريتريا، ألبانيا، أوغندا، بنغالديش، طاجيكستان، كينيا، ناميبيا  (راف  وأشـارت سـبعة أط
مشاركة أصحاب املصلحة يف األنشطة الوطين لتغري املناخ، وضرورة معاجلة نقص الوعي بني الكثريين من أصحاب 
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معلومات ) يا، موريتانيا إيران، غين (وقدمت ثالثة أطراف    . املصلحة من خالل التثقيف والتدريب والتوعية العامة      
عـن أمهـية مشـاركة املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية واملنظمات اجملتمعية احمللية                

 .مشاركة فعالة يف وضع السياسات املناخية وضمان استمرار أنشطة تغري املناخ

إىل التشريع ذي الصلة وكيف أن هذا    ) ألبانيا، بليز، بنغالديش، كمبوديا، كينيا    (وأشارت مخسة أطراف     -٣٩
وقدمت معلومات عن التشريعات البيئية القائمة  . من شأنه أن يسهم يف دعم التنمية املستدامة وأهداف تغري املناخ          

حالـياً واملزمع سنها يف جماالت محاية املوارد الطبيعية ومحاية اهلواء واحلفاظ على احلياة الربية والتنوع البيولوجي                 
 . وإدارة الكوارث، واحلراجة وصناعة الطاقةالوطين

  قوائم جرد االنبعاثات البشرية املنشأ وعمليات إزالة غازات الدفيئة-رابعاً 

من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،        ) أ(١ الفقرة   ١٢و) أ(١ الفقرة   ٤عمـالً باملـادتني      -٤٠
ة لالنبعاثات البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات إزالة غازات         قدمت مجيع األطراف املبلغة قوائم جرد وطني      

ويتناول هذا الفصل من التقرير معلومات تتعلق       . الدفيـئة بواسطة املصارف، اليت ال ينظمها بروتوكول مونتريال        
 .١٦باجلرد، وقضايا منهجية وحتليلية ومشاكل حددهتا األطراف املبلغة ال  

 القضايا املنهجية -ألف 

وباستثناء أوغندا، وضعت يف االعتبار النتائج اليت خلصت . اتبع مجيع األطراف املبادئ التوجيهية لالتفاقية -٤١
املبادئ إلـيها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الرابعة، واليت شجعت األطراف على تطبيق   

، إلعداد قوائم اجلرد    ١٩٩٦يل املعين بتغري املناخ يف عام       التوجيهـية املـنقحة اليت وضعها الفريق احلكومي الدو        
 ).٣١و) ب(٣٠، الفقرتان FCCC/SBSTA/1996/20 (الوطنية لغازات الدفيئة

 األساليب

 لدى  )٣(اتـبع مجـيع األطراف املبادئ التوجيهية اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ               -٤٢
واستخدمت مخسة عشر منها املبادئ التوجيهية املنقحة اليت وضعها .  لغازات الدفيئةجتميعها قوائم جردها الوطنية

املبادئ التوجيهية اليت   ) أوغندا(، واستخدم طرف واحد     ١٩٩٦الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ يف عام         
طراف تقديرات النبعاثات ثاين وقدمت مجيع األ. ١٩٩٥وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ يف عام 

أكسـيد الكـربون، وامليثان وأكسيد النيتروز، وقدمت معظم األطراف تقديرات النبعاثات كل سالئف غازات           
 بيد أن ناميبيا مل تقدم تقديرات سوى ألول أكسيد الكربون، وأكسيد النيتروجني، ومل تقدم بنغالديش                )٤(الدفيئة

تقديرات ) قريغيزستان وموريتانيا (سابقة تقديرات هلذين الغازين؛ وقدم طرفان       ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية ال   



FCCC/SBI/2003/13 
Page 14 

 

ملركبات اهليدروفلوروكربون؛ ومل يقدم سوى طاجيكستان تقديرات ملركبات اهليدروكربون املشبعة بالفلور؛ وقدم 
بليز، بنن،  إيران،  (تقديرات لسادس فلوريد الكربيت؛ وقدمت مثانية أطراف        ) إيـران، قريغيزسـتان   (طـرفان   

 .تقديرات النبعاثات ثاين أكسيد الكربيت) طاجيكستان، غينيا، قريغيزستان، كمبوديا، وموريتانيا

فذكرت ألبانيا تقدير امتصاص شجر الفواكه      . وأوضـح طرفان أيضاً أهنما وضعا منهجيات خاصة هبما         -٤٣
ل الصناعية الصغرية ومن احتراق احلطب يف لثاين أكسيد الكربون، وتقدير انبعاثات ثاين أكسيد الكربون من املراج

املواقد املرتلية؛ وأُبلغت قريغيزستان عن منهجيات وُمعاِمالت وطنية للعمليات التكنولوجية غري الواردة يف املبادئ              
التوجيهية للفريق، مثل إنتاج األنتيمون والزئبق، وصب قوالب القضبان، وإعادة صهر احلديد املصبوب، واملعادن              

يدية، وإنتاج الزجاج، وعمليات التفجري، وهنج حمدد حلساب االنبعاثات يف حالة احلرائق الطبيعية اليت حتدث الالحد
 .يف اجلبال

واستخدمت مجيع األطراف كل من النهجني املرجعي والقطاعي، باستثناء إيران وبنغالديش وقريغيزستان             -٤٤
إريتريا، ألبانيا، بليز، بنن، مجهورية مقدونيا (أطراف وقامت ستة . وكمبوديا، اليت طبقت النهج القطاعي فحسب

 يف املائة   ٠,٢مبقارنة النهجني وأُبلغت عن فروق ملحوظة، تراوحت ما بني          ) اليوغوسـالفية السـابقة، ناميبـيا     
 )إريتريا( يف املائة ٨,٠و) مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة(

عن تقديرات االنبعاثات النامجة    ) ريغيزستان، موريتانيا، ناميبيا  ألبانيا، أوغندا، ق  (وأبلغت مخسة أطراف     -٤٥
أو الوقود املستخدم يف النقل البحري، وقدمت مجيع هذه األطراف، فيما /عن الوقود املستخدم يف الطريان الدويل و

 يف النقل   عـدا قريغيزسـتان، بياناً تفصيلياً مصنفاً حسب الوقود املستخدم يف النقل البحري والوقود املستخدم              
ومتشياً مع املبادئ التوجيهية للفريق مل تدَرج هذه االنبعاثات يف اجملاميع الوطنية، وإمنا أُبلغ عنها بصورة                . اجلوي
 .منفصلة

وأبلغـت سـتة أطراف عن وجود مشاكل تتصل بقيود منهجيات الفريق احلالية فيما يتعلق بتقديرات                 -٤٦
لق الرئيسية هي مدى توافر البيانات املفصلة واملصنفـة الالزمة         ودواعي الق . االنـبعاثات يف بعـض القطاعات     

وبعـض املشاكل القطريـة احملـددة    . ونوعية هذه البيانات وقلتها   ) ١انظر اجلدول   (لتطبـيـق منهجية الفريق     
عدم مالءمة معظم عوامل االنبعاثات املفترضة يف حال عدم وجود بيانات عنها؛ وصعوبة             : الـيت صـودفت هي    

ل عـلى البيانات املتعلقة باألنشطة يف شكل مناسب؛ والتصنيف غري املالئم للغابات، وضرورة تكييف               احلصـو 
املنهجية املتعلقة بزراعة األرز؛ وضرورة حتديد مصارف حمتملة أخرى لثاين أكسيد الكربون، مثل النب، والشاي،               

 كمية الكربون احملتبسة يف الكتلة احليوية       وجـوز اهلند والبالذر الغريب؛ وكون منهجية الفريق احلالية ال تنظر يف           
 .املوجودة حتت األرض
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وتطلب املبادئ التوجيهية للفريق احلكومي الدويل من األطراف أن تبذل جهوداً لإلبالغ عن مدى عدم                -٤٧
وأبلغت تسعة أطراف عن أوجه عدم تيقن؛ وقدم طرف         . التـيقن يف تقديرات انبعاثاهتا، حيثما كان ذلك مناسباً        

معلومات نوعية، وقدمت   ) إيران، بنن، كينيا  (معلومات كمية؛ بينما قدمت ثالثة أطراف       ) قريغيزستان(احـد   و
معلومات نوعية  ) ألبانيا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، طاجيكستان، كمبوديا، ناميبيا       (مخسة أطراف   

ة يف تقدير مدى عدم التيقن هي الطاقة، وتغري وكمية على السوء، ويف كثري من األحيان، كانت القطاعات املشمول
 . استخدام األرض واحلراجة، والزراعة، والنفايات

 بيانات األنشطة

حددت غالبية األطراف مصادر بيانات األنشطة املستخدمة يف تقديرات انبعاثات خمتلف القطاعات وفئات  -٤٨
وأوضحت بعض األطراف أنه مت     . ه املعلومات املصـادر، بالـرغم من أن املبادئ التوجيهية مل تطلب صراحة هذ           

احلصـول عـلى بيانات األنشطة من مصادر وطنية متنوعة، مثل الوزارات والبلديات والوكاالت، أو من مرافق                 
وأفادت مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وناميبيا أهنما استخدمتا آراء اخلرباء يف حالة عدم توافر              . صناعية

 .أي بيانات

وحددت معظم األطراف نقص بيانات األنشطة بوصفه قيداً رئيسياً لتقدير انبعاثات بعض فئات املصادر               -٤٩
يف قطـاع واحد على األقل، وكان ذلك عادة يف قطاعي الطاقة وتغري استخدام األرض والغابات، وبدرجة أقل                  

تخدام األرض واحلراجة، أبلغت ستة   وفيما يتعلق بقطاع تغري اس    . قطاعات الزراعة والعمليات الصناعية والنفايات    
أن بيانات األنشطة مل تكن متاحة يف شكل مناسب         ) ألبانـيا، إيران، بنغالديش، غينيا، كينيا، ناميبيا      (أطـراف   

إيران، بنن،  (لتجميع قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة وفقاً للمبادئ التوجيهية للفريق، وأبلغت ثالثة أطراف              
بات يف احلصول على بيانات األنشطة يف السلسلة الزمنية الالزمة، وفقاً ملا تقتضيه منهجية              عن وجود صعو  ) كينيا

. وكثرياً ما كانت تغطية البيانات املتعلقة باستخدام األرض والغابات بيانات قدمية          . الفـريق احلكومـي الدويل    
 .الت تغري استخدام األرضوأفادت كينيا بأهنا صادفت صعوبات يف احلصول على بيانات بشأن اجتاهات ومعد

وأفادت مخسة أطراف بأن بعض البيانات اهلامة املتعلقة باألنشطة إما أهنا غري متاحة أو أنه من غري املمكن  -٥٠
ألبانيا، (وتناولت ثالثة من هذه األطراف . أو نظم اإلدارة/الوصول إليها بالنظر إىل عدم كفاية البيانات الوطنية و 

احتياجاهتما بالتفصيل، اليت   ) بنغالديش، طاجيكستان (املسألة بشكل عام، وتناول طرفان      هذه  ) كمـبوديا، كينيا  
تتصـل بشكل رئيسي بقطاعي الطاقة والنفايات، واليت كثرياً ما تنشأ عن االفتقار إىل القدرة املؤسسية على مجع                  

 .البيانات وحفظها وإدارهتا إلعداد قوائم اجلرد وتوحيد مواصفات بيانات األنشطة
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إريتريا، ألبانيا، أوغندا، بليز، بنغالديش، بنن،      (وفـيما يـتعلق بقطـاع الطاقة، أبلغت تسعة أطراف            -٥١
عن نقص بيانات األنشطة بشكل عام، أو على األخص فيما يتعلق باالستهالك            ) طاجيكسـتان، كمبوديا، ناميبيا   

وأشارت بنن إىل عدم التيقن . ن النقل الدوليةاملرتيل للكتلة احليوية، وقطاعي النقل والصناعة الفرعيني، ووقود سف     
 .من املعلومات املتعلقة باالستهالك النهائي ملنتجات النفط بسبب الواردات غري املشروعة من بلد جماور منتج للنفط

إريتريا، إيران، طاجيكستان، قريغيزستان،    (وفيما يتعلق بقطاع العمليات الصناعية، ذكرت ستة أطراف          -٥٢
وأفادت قريغيزستان بأن التنوع الكبري يف املنتجات       . أهنا تواجه مشاكل يف مجيع بيانات األنشطة      ) يبياكينـيا، نام  

الغذائية وعدم وجود عوامل معيارية لالنبعاثات جلميع أنواع املنتجات أدى إىل جتميع البيانات حسب جمموعات               
 .د رصد لالنبعاثات يف القطاع الصناعياملنتجات؛ وأشارت طاجيكستان إىل أهنا تواجه مشاكل تتصل بعدم وجو

 عوامل االنبعاثات

لكن . تشجع املبادئ التوجيهية للفريق على وضع بيانات لعوامل االنبعاثات احمللية تالئم الظروف احمللية             -٥٣
معظـم األطراف استخدمت األساليب االفتراضية اليت يستخدمها الفريق يف حال عدم وجود بيانات؛ ومل تضع                

ـ    فوضعت ألبانيا منهجية الحترام وقود اخلشب يف األفران املرتلية،         : ة أطـراف منهجيات خاصة هبا     سـوى ثالث
ووضـعت ناميبيا منهجية النبعاثات امليثان من التخمر املعوي عند املواشي، ووضعت بنغالديش منهجية لتعديل               

اثات الربنامج التعاوين لرصد وتقييم واستخدمت كينيا عوامل انبع . الكثري من القيم االفتراضية وعوامل االنبعاثات     
 يف حساب االنبعاثات )٥(اجلرد األساسي لالنبعاثات يف الغالف اجلوي/االنتقال بعيد املدى مللوثات اهلواء يف أوروبا

 .الناشئة عن قطاع العمليات الصناعية

يهية للفريق كثرياً ما ال     وأفـاد معظم األطراف بأن عوامل االنبعاث االفتراضية اليت قدمتها املبادئ التوج            -٥٤
وأفيد . تعكس الظروف الوطنية جيداً، وبالتايل أدى استخدامها يف حساب قوائم اجلرد إىل عدم يقني يف التقديرات

بصورة حمددة بأن عوامل االنبعاث االفتراضية للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ غري مالئم بشكل رئيسي                
 .ت، وبدرجة أقل لقطاع الطاقةلقطاعي الزراعة والنفايا

 جداول اإلبالغ

 اليت وضعها   )٦(اجلداول املوجزة ) جيبويت، طاجيكستان، قريغيزستان، ناميبيا   (اسـتخدمت أربعة أطراف      -٥٥
جداول ذات شكل   ) إريتريا، أوغندا، إيران بليز، بنن، غينيا، كمبوديا، كينيا       (الفريق، واستخدمت مثانية أطراف     

اجلداول املوجزة  ) ألبانيا، بنغالديش، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة     ( ثالثة أطراف    مشابه، ومل تستخدم  
 .اليت وضعها الفريق أو شكالً مشاهباً، ومل تقدم موريتانيا أية جداول موجزة
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وأدرجت مجيع األطراف قطاعات أو فئات مصادر حددها الفريق خمتلفة عن تلك اليت يقتضيها اجلدول                -٥٦
ومل يكن واضحاً يف بعض احلاالت ما إذا كان مل ُيبلَّغ عن            ) ٢انظر اجلدول   ( يف املبادئ التوجيهية لالتفاقية      الثاين

ألبانيا، (واستخدم طرفان   . فـئات املصـادر ألهنا مل تكن ذات أمهية للبلد أو أنه مل جير تقديرها ألسباب أخرى                
 لالتفاقية، واعتمدت مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة       اجلدول الثاين الوارد يف املبادئ التوجيهية     ) بنغالديش

 .شكالً معدالً هلذا اجلدول

، اليت تقدم حسابات مفصلة     )٥(ورقات بيانات الفريق  ) بنن، جيبويت، ناميبيا  (وقدمـت ثالثـة أطراف       -٥٧
نات األنشطة لقوائم اجلرد النبعاثات غازات الدفيئة فضالً عن معلومات رقمية عن عوامل االنبعاثات اإلمجالية وبيا

وقدمت كينيا وموريتانيا بعض ورقات البيانات اليت وضعها        . اليت تستخدم الطرائق االفتراضية اليت وضعها الفريق      
ويسهم تقدمي ورقات البيانات هذه إىل حد كبري يف شفافية . الفريق ومل تقدم األطراف األخرى أي ورقات بيانات

 .قوائم اجلرد

 االكتمال يف اإلبالغ عن القطاعات والقطاعات الفرعية اليت حددها الفريق احلكومي            وكانـت درجـة    -٥٨
وكانت موريتانيا هي الطرف الوحيد الذي مل يبلغ عن انبعاثات لغاز واحد على . الدويل املعين بتغري املناخ مرتفعة

انبعاثات ثاين أكسيد الكربون    وأبلغت كل األطراف عن     . األقل من غازات الدفيئة الناشئة عن األراضي الزراعية       
واستخدمت سبعة أطراف الرموز الدالة املبينة يف املبادئ        . الناشئة قطاع تغري استخدام األراضي الزراعية واحلراجة      

 .التوجيهية للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

 عرض النتائج -باء 

م األطراف بشأن االنبعاثات واملصارف اإلمجالية  بيانات قوائم اجلرد املقدمة من معظ    ٣يـلخص اجلدول     -٥٩
ويستند التحليل املقدم يف هذا     .  فقط ١٩٩٥وقدمت بنن وموريتانيا بيانات تتعلق بعام       . ١٩٩٤ و ١٩٩٠لعامي  

وقد مت حتويل   .  يف حالة بنن وموريتانيا    ١٩٩٥، ولعام   ١٩٩٤الفصـل مـن التقرير إىل بيانات قوائم اجلرد لعام           
ـ    ة من األطراف، حسب االقتضاء، إىل ما يعادهلا من ثاين أكسيد الكربون باستخدام داالت              الـتقديرات املقدم

، بغية تيسري املقارنة بني بيانات ١٩٩٥االحترار العاملي اليت قدمها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ يف عام 
ف غازات الدفيئة والقطاعات يف اجملموع      وبـني هذا العرض على سبيل املثال، األنصبة النسبية ملختل         . األطـراف 

إريتريا، ألبانيا، إيران، بليز، بنن، جيبويت،      ( طرفاً   ١٢وقد استخدم   . الكلي النبعاثات غازات الدفيئة ألي طرف     
داالت االحترار  ) مجهوريـة مقدونـيا اليوغوسالفية السابقة، طاجيكستان، غينيا، قريغيزستان، كمبوديا، ناميبيا          

 النصيب النسيب لغازات الدفيئة والقطاعات، كل على حدة، يف انبعاثات غازات الدفيئة اإلمجالية              العـاملي لتقدير  
 .بالرغم من أن املبادئ التوجيهية لالتفاقية مل تقتض هذا
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وبالنسبة لبعض األطراف، مت بيان تقديرات االنبعاثات املختلفة لدى القطاع ذاته أو فئات املصادر ذاهتا يف  -٦٠
وغريت بعض األطراف شكل اجلداول املوجزة اليت وضعها الفريق احلكومي . جداول خمتلفة يف البالغأمـاكن أو    

 .الدويل املعين بتغري املناخ

 االنبعاثات حسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف

بنن، (كانـت معظـم األطراف ُمطِلقة صافية لالنبعاثات من غازات الدفيئة، بينما كانت ستة أطراف                 -٦١
مصارف صافية النبعاثات غازات الدفيئة بالنظر إىل عمليات إزالة ثاين  ) جيـبويت، غينيا، كمبوديا، كينيا، ناميبيا     

وإذا . أكسـيد الكربون، اليت عادة ما تكون كبرية نسبياً، املبلَّغ عنها يف قطاع تغيري استخدام األراضي واحلراجة                
إريتريا، بليز، جيبويت، غينيا، كمبوديا، كينيا،      (بينت سبعة أطراف    نظـرنا يف إزالة ثاين أكسيد الكربون فقط،         

أن عمليات اإلزالة بواسطة املصارف يف قطاع تغري استخدام األراضي واحلراجة جتاوزت جمموع انبعاثاهتا              ) ناميبيا
 .)٧(من ثاين أكسيد الكربون

 )٨(إمجايل انبعاثات غازات الدفيئة حمسوبةً مبكافئ ثاين أكسيد الكربون

فـيما يـتعلق بإمجايل انبعاثات غازات الدفيئة حمسوبةً مبكافئ ثاين أكسيد الكربون، كان ثاين أكسيد                 -٦٢
ألبانيا، إيران، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية     (الكربون الغاز الرئيسي من غازات الدفيئة بالنسبة خلمسة أطراف          

 كان أكسيد النيتروز املساهم الرئيسي يف إمجايل انبعاثات وبالنسبة إلريتريا،). السابقة، طاجيكستان، قريغيزستان 
 .وبالنسبة ألطراف أخرى كان امليثان أكرب مساهم يف انبعاثات غازات الدفيئة. غازات الدفيئة

إريتريا، ألبانيا، إيران،   (وكان قطاع الطاقة أهم مصدر النبعاثات غازات الدفيئة بالنسبة لسبعة أطراف             -٦٣
؛ وبالنسبة لسبعة أطراف أخرى     ) مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، طاجيكستان، قريغيزستان     جيـبويت، مجهوريـة   

كان قطاع الزراعة هو املصَدر، وبالنسبة للطرفني       ) أوغندا، بنغالديش، بنن، كمبوديا، كينيا، موريتانيا، ناميبيا      (
كما كان قطاعا الطاقة والزراعة مها      . ةكان قطاع النفايات مصَدر انبعاثات غازات الدفيئ      ) بليز، غينيا (املتبقيني  

ويف معظم األطراف، عوضت  . ثانـيي أكـرب املطلقـني النبعاثات غازات الدفيئة بالنسبة جلميع األطراف تقريباً            
عمليات اإلزالة بواسطة التغيري يف استخدام األراضي والغابات انبعاثات غازات الدفيئة من هذا القطاع؛ باستثناء               

 .، وأوغندا وإيران، وبنغالديشإريتريا وألبانيا

فبالنسبة لثمانية أطراف، بلغ إمجايل انبعاثات . ويتباين مستوى االنبعاثات تبايناً شديداً بني األطراف املبلِّغة -٦٤
 جيغا غرام من مكافئ ثاين أكسيد ١٠ ٠٠٠أقل من ) فيما عدا تغيري استخدام األراضي والغابات(غازات الدفيئة 

.  الكربون  جيغا غرام من معادل ثاين أكسيد      ٥٠ ٠٠٠كانت االنبعاثات أقل من      )٩(ة لسبعة أطراف  الكربون، وبالنسب 
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 جيغا غرام من مكافئ ثاين    ٣٨٥ ٠٠٠ما جمموعه   ) إيران(ويف املقابل، جتاوز إمجايل االنبعاثات لدى طرف واحد         
 ).٣انظر اجلدول (أكسيد الكربون 

 )اين أكسيد الكربون وامليثان وأكسيد النيتروزث(االنبعاثات من غازات الدفيئة الرئيسية 

من انبعاثات ثاين أكسيد     حصة   بأكرب استأثر احتراق الوقود يف قطاع الطاقة        -ثـاين أكسـيد الكربون       -٦٥
من جمموع ) جيبويت( يف املائة ١٠٠و) إيران( يف املائة ٨٢الكـربون لدى مجيع األطراف، حيث تراوحت ما بني        

ويف قطاع احتراق الوقود، شكل النقل أهم مصادر االنبعاثات بالنسبة لسبعة           . الكربونانـبعاثات ثـاين أكسيد      
 يف املائة، يليه    ٧٤ و ٣٦، وتراوح ما بني     )إريـتريا، أوغندا، بليز، بنن، قريغيزستان، كمبوديا، ناميبيا       (أطـراف   

ويف ).  طاجيكستان، موريتانيا  إيران، جيبويت، (االحتراق الصغري، الذي كان ترتيبه األول بالنسبة ألربعة أطراف          
وأبلغت مخسة .  يف املائة من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الناشئة عن احتراق الوقود٣٩املتوسط، استأثر النقل ب  

عن انبعاثات ثاين أكسيد الكربون من احتراق وقود النقل ) ألبانيا، أوغندا، قريغيزستان، موريتانيا، ناميبيا(أطراف 
من جمموع انبعاثات ثاين أكسيد ) أوغندا( يف املائة ١٥و) قريغيزستان( يف املائة ٠,٢ تعادل ما بني الدويل، وكانت

وشكل قطاع التغيري يف استخدام األراضي واحلراجة ككل، مصرفاً صافياً لثاين           . الكـربون مـن وقود االحتراق     
ة السابقة، جيبويت، طاجيكستان، غينيا، بليز، بنن، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفي( طرفاً ١١أكسيد الكربون لدى 

بنن، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية (ولدى ستة أطراف  ). قريغيزسـتان، كمـبوديا، كينـيا، موريتانيا، ناميبيا       
فإن االنبعاثات من القطاع الفرعي للغابات وحتويل املراعي جتاوزت بالقيمة ) السابقة، جيبويت، غينيا، كينيا، ناميبيا

كانت ) إريتريا، ألبانيا، إيران، بنغالديش(ولدى أربعة أطراف . موع صايف االنبعاثات أو عمليات اإلزالةاملطلقة جم
أكـرب االنـبعاثات يف قطاع التغيري يف استخدام األراضي واحلراجة هي تلك الصادرة عن التغيريات يف خمزونات                  

 طرفاً عملية ١٢لقطاع الفرعي شكل بالنسبة ال  غري أن هذا ا   . الغابـات وسائر خمزونات الكتلة األحيائية اخلشبية      
أما عملية اإلزالة بواسطة املصارف يف القطاع الفرعي املتعلق بالتخلي عن        . اإلزالـة الرئيسـية بواسطة املصارف     

األراضي الصاحلة للزراعة فلم تكن أكرب من تلك النامجة عن التغيريات يف خمزونات الغابات وسائر املخزونات من       
 .األحيائية اخلشبية لدى أي طرف من األطرافالكتلة 

 يف املائة   ٩٨ و ٤٥كانت الزراعة أكرب مصدر النبعاثات غاز امليثان وقد تراوحت نسبتها ما بني             . امليثان -٦٦
وكانت انبعاثات الوقود اهلارب أهم مصدر لغاز امليثان        .  من األطراف املبلغة   ١٢مـن إمجايل انبعاثات امليثان يف       

 يف املائة من إمجايل     ٥٨ و ٤٧، وقد شكلت    )إيران، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة    ( طرفني   بالنسبة إىل 
وكان قطاع النفايات هو املصدر األساسي النبعاثات غاز امليثان يف . انبعاثات غاز امليثان يف كل منها على التوايل  

ت تربية املاشية هي أهم القطاعات الفرعية بالنسبة أما يف قطاع الزراعة فكان.  يف املائة٩٦بليز حيث بلغت نسبته 
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وكانت زراعة األرز أو غريها من األنشطة الزراعية أكرب مصدر هلذه االنبعاثات بالنسبة إىل .  من األطراف١٣إىل 
 .أطراف أخرى

  من ١١ شكلت الزراعة أهم مصدر من مصادر انبعاثات أكسيد النيتروز بالنسبة إىل             .أكسـيد النيتروز   -٦٧
وفيما يتعلق باألطراف   ). طاجيكستان( يف املائة    ١٠٠و) قريغيزستان( يف املائة    ٥٢األطراف اليت تراوحت ما بني      

 يف املائة؛  ١٠٠حيث بلغت   ) إريتريا وكينيا (األخـرى، كان احتراق الوقود أكرب مصدر بالنسبة إىل طرفني فقط            
عاثات أكسيد النيتروز بالنسبة إىل طرفني آخرين حيث وكان التغيري يف استخدام األراضي واحلراجة أهم مصدر النب

، وكان قطاع النفايات أهم مصدر النبعاثات أكسيد        )جيبويت( يف املائة    ٨٤و) غينيا( يف املائة    ٧٩بلغـت نسبته    
 . يف املائة٨٠النيتروز يف موريتانيا حيث بلغت نسبته 

 االجتاهات الراهنة -جيم 

جيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ توجب تقدمي بيانات على الرغم من أن املبادئ التو -٦٨
قريغيزستان وطاجيكستان ومجهورية   (، فقد قدمت ثالثة أطراف      ١٩٩٤ أو عن عام     ١٩٩٠اجلـرد إما عن عام      

أويل الجتاهات يف قائمة جبرد غازات الدفيئة عن كال العامني، مما مسح بإجراء حتليل ) مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
ألبانيا وبنغالديش وبليز وكمبوديا وجيبويت     (وقدم أحد عشر طرفاً     . انـبعاثات غـازات الدفيئة يف هذه البلدان       

 فقط؛ ووفرت بنن    ١٩٩٤قائمة جرد بغازات الدفيئة عن عام       ) وإريـتريا وغينيا وإيران وكينيا وناميبيا وأوغندا      
؛ وقدمت طاجيكستان ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية     ١٩٩٥عام  وموريتانـيا قائمـة جبرد غازات الدفيئة عن         

؛ وقدمت قريغيزستان ١٩٩٨ إىل عام ١٩٩٠السابقة قوائم جرد سنويةً لغازات الدفيئة عن الفترة املمتدة من عام      
 .٢٠٠٠ إىل عام ١٩٩٠هذه املعلومات عن الفترة من عام 

تثناء االنبعاثات املترتبة على التغيري يف استخدام       باس(واخنفـض جممـوع انبعاثات ثاين أكسيد الكربون          -٦٩
 يف املائة يف مجهورية مقدونيا ١٠بنسبة  : ١٩٩٤ إىل   ١٩٩٠على مدى الفترة املمتدة من عام       ) األراضي واحلراجة 

وعند إدراج قطاع التغيري يف     .  يف املائة يف طاجيكستان    ٦٤ يف املائة يف قريغيزستان، و     ٥٠اليوغوسالفية السابقة و  
ستخدام األراضي واحلراجة يف جمموع انبعاثات ثاين أكسيد الكربون، كانت نسبة االخنفاض يف جمموع انبعاثات               ا

لكن االختالفات )  يف املائة على التوايل٧١ و٥١، و١٣(ثاين أكسيد الكربون يف هذه األطراف أكرب بقدر طفيف 
 .كانت ضئيلة للغاية

 منها يف عام    ١٩٩٤الصادرة عن احتراق الوقود أقل يف عام        وكانـت انـبعاثات ثاين أكسيد الكربون         -٧٠
؛ أما  ) يف املائة  ٧١(وأبلغت طاجيكستان عن أكرب نسبة من االخنفاض        .  بالنسبة إىل هذه األطراف الثالثة     ١٩٩٠

 املائة   يف ٥٠ يف املائة و   ٩ فكانت   اليت أبلغت عنها مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وقريغيزستان       نسبة االخنفاض   
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 ٢بنسبة تتراوح ما بني      (١٩٩٤ و ١٩٩٠واخنفضت انبعاثات غاز امليثان خالل الفترة ما بني عامي          . على التوايل 
 يف املائة يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية ٣بنسبة (كما اخنفض جمموع انبعاثات أكسيد النيتروز     )  يف املائة  ٤٣و

 ). يف املائة يف قريغيزستان٨٠و يف املائة يف طاجيسكتان ٥٣السابقة، وبنسبة 

  التدابري اليت تسهم يف التصدي ملشكلة تغري املناخ-خامساً 

قدمـت مجـيع األطراف املبلغة معلومات عن الربامج اليت تنطوي على تدابري ميكن أن تفيد يف التصدي                   -٧١
. يات اإلزالة بواسطة املصارفملشـكلة تغري املناخ من خالل احلد من ازدياد انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز عمل       

ولقد مت اختاذ تدابري تغطي فترات زمنية خمتلفة فيما يتعلق بتخفيف اآلثار، وجيري اآلن أو يعتزم تنفيذ تدابري أخرى 
 .يف قطاعات الطاقة والزراعة واحلراجة وإدارة النفايات

) ة مقدونيا اليوغوسالفية السابقة   ألبانيا وكمبوديا وغينيا وإيران ومجهوري    (واستخدمت األطراف اخلمسة     -٧٢
اليت وضعت خطوط األساس وسيناريوهات ختفيف اآلثار باستخدام مؤشرات مثل إسقاطات الناتج احمللي اإلمجايل، 
واملعـايري الدميوغرافية واستخدام األراضي واألطر القانونية، وسياسات التسعري، والقيمة املضافة، ومعايري التكلفة       

ويف معظم احلاالت اعتمدت األطراف يف تعيني خياراهتا . ب الطاقة، وهتيئة فرص العمل   وأسـعار الصـرف، وطل    
واستخدمت هذه  . األولويـة املتعلقة بتخفيف اآلثار على تقييم اخلرباء خلططها الوطنية اخلاصة بالتنمية املستدامة            

وأجرت جيبويت حتليالً .  اآلثاراألطراف اخلمسة كذلك مناذج تسمح هلا بتقدير تكاليف اخليارات املتعلقة بتخفيف
واستعانت أطراف أخرى بآراء اخلرباء لتقدمي تقديرات تقريبية        . لتكاليف وفوائد استخدام الطاقة احلرارية األرضية     

ومل تقدم معظم األطراف معلومات بشأن االفتراضات والقيود املأخوذة يف . للتكاليف املتعلقة بالتخفيف من اآلثار
 .ر مدى ازدياد االنبعاثاتاالعتبار لدى تقدي

. وواجهت أغلبية األطراف، أو من املرجح أن تواجه، صعوبات يف تنفيذ التدابري املتعلقة بتخفيف اآلثار               -٧٣
وأشـارت مجـيع األطراف تقريباً إىل احلاجة إىل املوارد املالية والتكنولوجيا املالئمة وبناء القدرات واملعلومات،                

كما أن التكاليف الباهظة للمعدات، ويف بعض احلاالت العقبات السياسية          .  املؤسسية والتوعية العامة، والقدرات  
وقدمت أطراف عديدة قوائم باملشاريع     . والثقافـية واالجتماعية قد أعاقت تنفيذ التدابري املتعلقة بتخفيف اآلثار         

املرحلة الثانية من برنامج    وذكرت أطراف أخرى أهنا ستقوم بوضع تلك املشاريع خالل          . املتعلقة بتخفيف اآلثار  
 . األنشطة التمكينية ملرفق البيئة العاملية
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 الطاقة -ألف 

أفادت مجيع األطراف عن التدابري املتخذة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة من حيث العرض والطلب يف  -٧٤
اء أثناء النقل والتوزيع، ومشلت هذه التدابري حفظ الطاقة وتبديل الوقود، واحلد من فقد الكهرب       . قطـاع الطاقـة   

وزيادة الكفاءة من حيث توليد الكهرباء احلرارية واستخدامها، واستخدام مصادر الطاقة املتجددة، وتطبيق أسعار 
وكانت هذه التدابري قد نفذت أو من املقرر تنفيذها يف . السوق، وإلغاء املعونات، وحتسني سياسات تسعري الطاقة

ملتعلقة بإمداد الكهرباء واملستعملني النهائيني، مبا فيها القطاعات الفرعية الصناعية          عـدد من القطاعات الفرعية ا     
 .والسكنية والتجارية واخلاصة بالنقل

 :وكانت التدابري املبلغ باختاذها يف خمتلف القطاعات الفرعية على النحو اآليت -٧٥

ملراجل املشعلة بالنفط املستخدمة يف استعمال الوقود الثقيل الفعال يف ا: القطاع الفرعي الصناعي )أ( 
املصانع، واستعمال املراجل املشعلة بالفحم الفعال يف ما خيص اجلهات املستهلكة الصناعية، واحملركات الكهربائية            

 الفعالة، ونظم اإلضاءة الفعالة يف املباين الصناعية؛

يف املنازل والثالجات الفعالة    البدء يف استخدام وسائل العزل احلراري       : القطاع الفرعي السكين   )ب( 
ونظم اإلضاءة الفعالة ومنظمات احلرارة يف املراجل الكهربائية والعدادات املسبقة السداد يف ما خيص االستهالك               

 املرتيل، ونظم تسخني املياه بالطاقة الشمسية يف املنازل؛

؛ )تريا وكينيا وأوغندا  إري(إصالح الطرق املوجودة وتعبيد طرق جديدة       : القطاع الفرعي للنقل   )ج( 
؛ )ألبانيا وإريتريا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة     (وزيـادة حصة النقل العام من حيث الركاب والسلع          

؛ والعمل بنظام فرص ضريبة على      )ألبانيا وبنغالديش وكمبوديا وكينيا   (واسـتخدام وسـائل الـنقل غري اآللية         
؛ وزيادة الرسوم املفروضة على السيارات      )ية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة   ألبانيا ومجهور (االنبعاثات الكربونية   

 .؛ وتثقيف السائقني)ألبانيا وكمبوديا وإيران وكينيا وناميبيا(؛ والقيام حبمالت للتوعية العامة )ألبانيا(املستعملة 

فاستخدمت ألبانيا  . واسـتخدمت األطراف منهجيات خمتلفة لتقدير إمكاناهتا يف ما خيص ختفيف اآلثار            -٧٦
 لوضع سيناريو خط األساس املتعلق بغازات الدفيئة، )١٠()GACMO(منوذج حساب تكاليف خفض غازات الدفيئة 

.  لوضع سيناريوهات ختفيض غازات الدفيئة     )١١()LEAP(ومنـوذج نظـام ختطـيط بدائل الطاقة الطويل األمد           
لتحديد خياراهتا  ) LEAP(ائل الطاقة الطويل األمد     واسـتخدمت غينيا وكمبوديا وإيران منوذج نظام ختطيط بد        

واستخدمت مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة منهجيـة فيينا لتخطيط النظـم اآلليـة          . املتعلقة بالتخفيض 
(WASP)

وقيمت بنغالديش وبنن وجيبويت ما يتوافر هلا من        .  لـتقدير انـبعاثاهتا النامجة عن توليد الكهرباء        )١٢(
 . ت التخفيض باالعتماد على دراسات وطنية خمتلفةإمكانيا
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واعـتمدت بـنغالديش، يف حتديد خياراهتا األولوية املتعلقة بتخفيف اآلثار على النتائج اليت أسفر عنها                 -٧٧
، بينما ذكرت ألبانيا وإيران وجيبويت وغينيا       )١٣(مشـروع استراتيجية خفض غازات الدفيئة بأقل تكلفة يف آسيا         

أهنـا اعـتمدت يف حتديـد خـياراهتا على برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية االعتيادية وعلى                وموريتانـيا   
وذكرت بنن أن قطاعي السكن والنقل قد اختريا ألهنما أكثر القطاعات           . السـيناريوهات املألوفة لتخفيف اآلثار    

يارها على الرأي القائل بأن محاية البيئة       أما طاجيكستان فقد اعتمدت يف اخت     . استهالكاً للطاقة التقليدية واملألوفة   
وجرى حتديد اخليارات ذات األولوية يف مجهورية . واستخدام املوارد الطبيعية بصورة رشيدة هلما أمهية استراتيجية

 .مقدونيا اليوغوسالفية السابقة على أساس النمو االقتصادي والسكاين املتوقع يف املستقبل

ومات أبلغت عنها األطراف عن تقديرات ختفيضات االنبعاثات احملتمل          على معل  ٤وحيـتوي اجلـدول      -٧٨
ومن املرجح أن جيري    . حتقـيقها يف غضـون آفاق زمنية خمتلفة من خالل تنفيذ التدابري املتعلقة بتخفيف اآلثار              

 .االضطالع مبعظم الربامج يف قطاع الطاقة

فقدرت جيبويت أهنا   .  تدابري ختفيف اآلثار   وقدمـت عـدة أطراف تقديرات عن التكاليف املقترنة باختاذ          -٧٩
وذكرت غينيا أن استخدام    .  دوالر أمريكي الختاذ تدابري ختفيف اآلثار      ٨٨ ٥٣٠ ٠٠٠سـتحتاج إىل ما جمموعه      

).  من مليارات الفرنكات الغينية    ١٩٩ما يعادل   ( دوالر أمريكي    ٩٩ ٥٠٠ ٠٠٠غـاز البترول املسيل سيكلف      
 ٥٤ مليون دوالر أمريكي، كما قدرت موريتانيا تكاليفها مبا يعادل ٧٧٨ف ستبلغ وقدرت قريغيزستان أن التكالي

ومل تقدم . وقدمت إيران ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة تقديراهتما فيما يتعلق بأنشطة شىت. مليون دوالر
 .أطراف عديدة أي تقديرات عن التكاليف املالية لتدابريها املتعلقة بتخفيف اآلثار

فاستخدمت بنغالديش وإيران . واستخدم األطراف آفاقاً زمنية خمتلفة لتقدير التغريات يف االنبعاثات لديها -٨٠
 باإلضافة إىل أهداف سنوية لتخفيض االنبعاثات نتيجة        ٢٠١٥؛ واستخدمت غينيا عام     ٢٠١٠وموريتانـيا عام    

وئية؛ أما ألبانيا وبنغالديش وقريغيزستان     السـتخدام غـاز البـترول املسّيل، والغاز الطبيعي والطاقة الكهروض          
 .٢٠٣٠؛ بينما استخدمت جيبويت ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة عام ٢٠٢٠فاستخدمت عام 

ومشلت التدابري احملددة يف جمال الطاقة املتجددة استخدام مصادر الطاقة الكهرومائية والشمسية واحلرارية              -٨١
عن الرياح واألمواج والطاقة املتولدة عن املد واجلزر، والطاقة املستمدة من الوقود األرضـية والطاقـة املـتولدة      

وأبلغت مثانية . وأفادت أطراف عديدة عن ازدياد استخدام أو فعالية الطاقة الكهرومائية. اإلحيائي والطاقة النووية
بالتدابري اليت اختذهتا ) جيكستانألبانـيا وكمـبوديا وجيبويت وإريتريا وكينيا وإيران وقريغيزستان وطا  (أطـراف   

وأفادت غينيا  . وأشار معظم األطراف إىل إمكانية استخدام الطاقة الشمسية       . الستخدام الطاقة املتولدة عن الرياح    
وتعتزم جيبويت وكينيا استخدام الطاقة     . وناميبيا وموريتانيا عن التدابري اليت اختذهتا الستخدام الطاقة الكهروضوئية        

 .ألرضيةاحلرارية ا
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 الزراعة -باء 

وأفـادت أطـراف عديدة بالتدابري اليت اختذهتا يف جمال الزراعة وهي تشمل خيارات للحد من انبعاثات                  -٨٢
ومشلت التدابري احملددة حتسني نوعية     . أو احلد من انبعاثات ثاين أكسيد النيتروجني وأكاسيد النيتروجني        /امليثان و 

ألبانيا وبنغالديش وكينيا وموريتانيا ( واحلد من التلوث الناجم عن املغذيات العلف، وحتسني السالالت واخلصوبة،
؛ واستخدام الزبل إلنتاج الغاز اإلحيائي      )إيران(؛ وإدارة املاشية والزبل     )ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة   

كانات ختفيف اآلثار فيما يتعلق     ومل يوضح أي من األطراف املبلِّغة املنهجية اليت استخدمها لتقدير إم          . واألمسـدة 
 .بالتدابري املزمع اختاذها أو املنفذة أو استخدام النماذج واألدوات التحليلية

. وقدمـت إيـران وموريتانيا معلومات بشأن التكلفة املقدرة خلفض غازات الدفيئة يف القطاع الزراعي               -٨٣
 إلجناز أربعة مشاريع جارية وتنفيذ ستة     ٢٠١٠ مليون دوالر قبل عام      ٢٤٠وقـدرت موريتانيا أهنا ستحتاج إىل       

 دوالر خالل الفترة    ١٣١ ٣٨١ ٧٥٠وستحتاج إيران إىل    . مشـاريع جديدة خلفض االنبعاثات يف هذا القطاع       
 . لتمويل اجلهود اليت تبذهلا يف القطاع الزراعي٢٠١٠ إىل ٢٠٠٠املمتدة من عام 

فتراضات والعقبات املصادفة لدى تقدير مدى ازدياد       ومل يقدم أي من األطراف املبلغة معلومات عن اال         -٨٤
االنـبعاثات، لكـن معظم األطراف أشار إىل العقبات املواجهة يف تنفيذ التدابري بوصفها عقبات سياسية ومالية                 

 .واجتماعية وتعود كذلك إىل االفتقار إىل التشريعات والصكوك االقتصادية والتكنولوجيات املتطورة

 تخدام األرض واحلراجةالتغري يف اس -جيم 

إعادة : أبلغـت مجيع األطراف عن التدابري املتخذة يف قطاع التغيري يف استخدام األراضي واحلراجة وهي               -٨٥
ألبانيا وبليز وبنغالديش وجيبويت وطاجيكستان     (تشـجري املـناطق اجلبلـية والسهول واألحواض الصغرية جداً           

؛ )موريتانيا(ارهتا إدارة رشيدة، وإعادة تشجري الغابات وإصالحها        ؛ واحلفاظ على الغابات وإد    )وكمبوديا وكينيا 
ألبانيا وبنغالديش وبليز ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وغينيا (وإقامة املزارع التجارية واحلراجة الزراعية 

د األخشاب،  ؛ والـتحريج واستصالح الغابات ومراقبة استخدام الغابات وغريها من موار          )وكمـبوديا وكينـيا   
؛ واستصالح الغابات املوجودة وزراعة غابات جديدة )إيران(واستخدام أنواع أخرى من الوقود كبدائل للخشب 

وأفادت مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة بأن      ). ألبانـيا وبنغالديش وبليز وكمبوديا وكينيا وقريغيزستان      (
 .ساب االنبعاثات املسقطة ليست متطورة مبا فيه الكفايةغطاءها احلرجي متباين وأن األساليب املستخدمة حل

ووصف عدد قليل من األطراف املنهجية املستخدمة يف إمكانات ختفيف اآلثار فيما يتعلق بالتدابري املزمع                -٨٦
ة واستخدمت جيبويت وكينيا حتليل التكلفة مقارنة بالفائدة بينما استخدمت كمبوديا وغينيا منوذج العملي    . اختاذها

(COMAP)الشاملة لتقدير أوجه التخفيف من اآلثار بالنسبة للحراجة         
ومشلت املعايري اليت أفيد باستخدامها     . )١٤(
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) كمبوديا وجيبويت وغينيا وإيران وموريتانيا    (لـتحديد خـيارات التخفيض ذات األولوية برامج التنمية الوطنية           
 ).إيران(وسيناريوهات ختفيف اآلثار 

وقدمت ألبانيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية . اف أن تدابري ختفيف اآلثار مل تنفذ بعدوذكرت عدة أطر -٨٧
وأفادت غينيا بأن . ٢٠٣٠ إىل ٢٠١٠السـابقة وجيبويت وكينيا إسقاطات عن ختفيض االنبعاثات ابتداء من عام      

. ى مدى السنوات اخلمس املقبلة    االنبعاثات املسقطة استندت إىل االفتراضات املتعلقة مبساحة الغابات املزروعة عل         
 هكتار سنوياً ولكنها ذكرت أن مساحة الغابات املزروعة         ٦ ٠٠٠وافترضـت كينيا أن املساحة املزروعة ستبلغ        

 . هكتار سنويا٣ًً ٠٠٠فعلياً تقدر فعلياً بأقل من 

  ٣٤٦وح ما بني    وأدرجـت أطراف تقديرات عن ختفيضات االنبعاثات املقترنة بالتدابري املبلغ عنها تترا            -٨٨
وأشار بعض األطراف إىل قدر األموال الالزمة لتنفيذ التدابري .  جيغاغرام من مكافئ ثاين أكسيد الكربون٥ ٣٨٤و

 مليون دوالر؛ ٢٧٢ مليون دوالر؛ قريغيزستان، ١٤ دوالر؛ غينيا، ٤ ٣٩٥ ٠٠٠جيبويت، : املتعلقة بتخفيف اآلثار
 . مليون دوالر٣٩موريتانيا 

فقالت كمبوديا إهنا تفتقر إىل قدرة التنفيذ يف        : ض األطراف العقبات اليت تعوق تنفيذ التدابري      وحـدد بع   -٨٩
قطاعهـا؛ وذكرت جيبويت أهنا حتتاج إىل بناء القدرات والتشريعات ومحالت التوعية واملعلومات وبناء القدرات               

 مبزارعها تيسر املسامهة احمللية واالستخدام      املؤسسية والتمويل؛ وذكرت غينيا أهنا تفتقر إىل استراتيجية فيما يتعلق         
املستدمي؛ وذكرت كينيا أهنا تواجه نسبة كبرية من اإلخفاق يف املزارع اجلديدة وأن ذلك يعزى إىل أساليب الرعاية 
السيئة والتوقيت السيئ لغرس األشجار، وعدم كفاية احلماية، وقلة سقوط األمطار أحياناً يف بعض السنوات؛ أما            

 .زستان فذكرت أهنا تفتقر إىل التشريعات واألدوات االقتصادية والتكنولوجيات املتطورة واملوارد املاليةقريغي

 إدارة النفايات -دال 

. أبلغـت كافـة األطراف باستثناء كمبوديا وغينيا وإريتريا، بأهنا اختذت تدابري يف قطاع إدارة النفايات    -٩٠
ن االنبعاثات، خفض انبعاثات غاز امليثان باسترداده واستخدامه يف النهاية          ومشلت التدابري املبلغ باختاذها للحد م     

؛ وإعادة تدوير النفايات وتصنيع السماد      )موريتانيا(؛ ومعاجلة النفايات الصلبة والسائلة      )جيبويت(لتولـيد الطاقة    
ملية معاجلة شبه هوائية    الطبـيعي وإدارة الـنفايات وحتويل عملية دفن القمامة من عملية معاجلة ال هوائية إىل ع               

؛ وجتميع النفايات وتصنيفها ومعاجلتها، وتطبيق تكنولوجيات بيولوجية حديثة ملعاجلة النفايات وتعزيز            )إيـران (
بناء مواقع صحية جديدة لدفن القمامة      : وأخـذت ألبانيا يف اعتبارها اخليارات التالية      ). قريغيزسـتان (املراقـبة   

 وبناء حمرقة جديدة تابعة للبلدية هبدف إزالة النفايات الصلبة واالستفادة من            واسـتخدام الغاز الناجم عن ذلك؛     
الطاقـة املولـدة؛ خفـض كمية املواد العضوية املخزونة يف مواقع دفن القمامة؛ وتشييد شبكات جديدة جملاري         
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 القانونية اليت تستهدف    وقدمت كينيا وصفاً موجزاً للتدابري    . التصريف باإلضافة إىل مصانع معاجلة املياه املستعملة      
وذكرت . حتسني عملية إدارة النفايات بصفة عامة، وكذلك ملختلف أنشطة إدارة النفايات مبا فيها جتميع النفايات

 يف املائة حبلول ٤٠ و٣٠طاجيكستان أن إعادة تدوير النفايات قد خيفض انبعاثات غاز امليثان بنسبة تتراوح ما بني 
ف، باستثناء ألبانيا وصفاً للمنهجية املستخدمة يف تقدير إمكانات التدابري احملددة يف ومل يقدم أي طر. ٢٠١٥عام 

 .كما مل يذكر أي طرف من األطراف املبلِّغة أنه قام باستخدام مناذج. ما خيص ختفيف اآلثار

راهتا  االقتصادية ومعدل منو السكان يف حتديد خيا       -واستخدمت عدة أطراف السيناريوهات االجتماعية       -٩١
وأدرجت هذه األطراف تقديرات ختفيضات االنبعاثات املرتبطة بالتدابري املبلغ عنها وبينت ثالثة            . ذات األولويـة  

 مليون  ٢٤,٦ و ١,٦تكاليف تنفيذ هذه التدابري اليت تراوحت ما بني         ) جيـبويت وقريغيزستان وموريتانيا   (مـنها   
ب فيما خيص حتويل النفايات العضوية إىل أمسدة وأن         وأشـارت جيبويت وحدها إىل أهنا قد قامت بتجار        . دوالر

 .١٩٩٦ و١٩٩٥نتائج مشجعة يف هذا اخلصوص قد أحرزت يف عامي 

واستخدمت ألبانيا  . وحـاول عدة أطراف تقدمي إسقاطات عن االنبعاثات باستخدام آفات زمنية خمتلفة            -٩٢
 سنوات؛ واستخدمت إيران     مع خطوات مدهتا مخس    ٢٠٣٥؛ واستخدمت جيبويت عام     ٢٠٢٠ و ٢٠١٠عـامي   
 مع خطوات ملدة عام واحد؛ واستخدمت       ٢٠١٠؛ أمـا موريتانيا فقد استخدمت عام        ٢٠١٠ و ٢٠٠٥عـامي   

 .٢٠٢٠مجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة عام 

عدم االشتراك الفعلي من جانب السكان عموماً يف        : وذُكـر أن الصعوبات اليت تعوق تنفيذ التدابري هي         -٩٣
أوغندا (؛ واالفتقار إىل املوارد البشرية الالزمة لالضطالع بالتدابري         )موريتانيا( املعايري الصحية والبيئية     مالحظـة 

؛ واالفتقار إىل بناء القدرات وإىل التشريعات والوعي )ومجهوريـة مقدونـيا اليوغسـالفية السـابقة وموريتانيا        
 ). مقدونيا اليوغسالفية السابقة وقريغيزستان وجيبويتألبانيا وأوغندا ومجهورية(واملعلومات واملوارد املالية 

 املشاريع املتعلقة بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة  -هاء 
 وتعزيز عمليات اإلزالة بواسطة املصارف

مجهورية إيران اإلسالمية وبنغالدش وبنن وجيبويت وغينيا وقريغيزستان وكمبوديا       (أدرجت تسعة أطراف     -٩٤
قائمة باملشاريع أو األنشطة الرامية إىل ختفيض انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز عمليات اإلزالة             ) وكينيا وموريتانيا 

وترد تفاصيل هذه األنشطة يف موقع األمانة على        . بواسطة املصارف وقدمت حتليالً لتكاليف تنفيذ هذه املشاريع       
جيبويت (وقدمت ثالثة أطراف    . )http://www.unfccc.int/resource/webdocs/2003/05.pdf(شـبكة الويب    
أيضاً وصفاً ملفاهيم املشاريع وعرضت تفاصيل املكاسب البيئية واالجتماعية اليت تعود من هذه             ) وغينيا وموريتانيا 

 .املشاريع
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  البحوث واملراقبة املنتظمة -سادساً 

 بآثار تغري املناخ، قدمـت مجـيع األطـراف تقريباً معلومات عن البحوث واملراقبة املنتظمة ذات الصلة          -٩٥
وتشمل ). ختفيف اآلثار(وخيارات تقييم شدة التأثر والتكيف، والتدابري املتعلقة بالتصدي النبعاثات غازات الدفيئة 

الربامج البحثية اجلارية أو املعتزم تنفيذها جماالت تغري املناخ والزراعة والغابات والنفايات وختفيف اآلثار واملناطق               
ومعظم األنشطة البحثية اليت ذُكر أهنا جارية أو يعتزم القيام هبا ترتبط بعمليات تقدير              . د املائية السـاحلية واملوار  

شدة التأثر والتكيف واألنشطة املتعلقة بتخفيف اآلثار مثل حفظ الطاقة وفعالية استخدامها والتكنولوجيات ذات              
 .الصلة

 البحوث  -ألف 

الدراسات بشأن حتسني املعارف العلمية يف قطاع : طراف ما يليمشلـت األنشطة البحثية اليت حددها األ    -٩٦
احلـراجة؛ وتقيـيم آثار قطاع النفايات على البيئة؛ والتجارب املتعلقة بتحويل النفايات إىل أمسدة؛ والدراسات                

راسة متعمقة املـتعلقة باإلمكانية التقنية واجلدوى االقتصادية إلزالة ملوحة مياه البحر وجممعات املياه اجلوفية؛ ود          
للمناطق الساحلية؛ وتعزيز الربامج البحثية بشأن معاجلة املياه املستخدمة واملاحلة قليالً؛ وحتديد أساليب إدارة موارد 

ومشلت البحوث  . املـياه واسـتخدامها يف الزراعة؛ وبرامج تربية احليوانات ودراسات عن أساليب تغذية املاشية             
الية استخدام الطاقة ونظم الطاقة السليمة بيئياً وتطوير تكنولوجيات لتوليد          املـتعلقة بتخفـيف اآلثار جماالت فع      

مصادر طاقة جديدة وتوفريها، والتكنولوجيات املتعلقة باحلد من انبعاثات غازات الدفيئة والوسائل احلديثة اللتقاط 
 جماالت  ٥ويورد اجلدول   . انـبعاثات غـازات الدفيئة واألدوات املتعلقة بقياس غازات الدفيئة ومعاجلة النفايات           

 .البحوث اجلارية أو املعتزم إجراؤها بشأن آثار تغري املناخ وتقييم حدة التأثر وخيارات التكيف

أوغندا ومجهورية إيران اإلسالمية ومجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة        (وقدمـت بعـض األطراف       -٩٧
وث العلمية بشأن املناخ وتغري املناخ وتأثري تغري املناخ على معلومات عن االحتياجات احملددة للبح) وجيبويت وغينيا

ونوهت غينيا باحتياجها إىل إقامة إطار مؤسسي لالضطالع بدراسات عن تغري           . القطاعـات االقتصـادية اهلامة    
 وأشـارت جيبويت إىل أن البحوث املتعلقة بكيفية إدارة قطاع النفايات لديها وبشأن اإلمكانية التقنية              . املـناخ 

واجلدوى االقتصادية إلزالة ملوحة مياه البحر واستخدام مستجمعات املياه لديها تعترب أمراً هاماً لتقييم مواردها               
كذلك فإن البحوث اليت تستهدف االرتقاء باملعارف العلمية يف قطاع الغابات وإجراء دراسة متعمقة   . مـن املياه  

المية ومجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة أن هناك حاجة        وترى مجهورية إيران اإلس   . ملنطقتها الساحلية مهمة  
لتحسني نوعية البيانات املتعلقة باألنشطة وعوامل االنبعاثات وكذلك حتسني األساليب واإلجراءات املتعلقة بتعزيز 

 .جرد االنبعاثات
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 يتعلق بالتذبذب اجلنويب وأبلغت مجهورية إيران اإلسالمية عن حبوث علمية حمددة بشأن ظاهرة النينيو فيما -٩٨
على تغري املناخ يف البلد وأفادت أهنا ستضطلع بدراسة تفصيلية عن أثر تغري املناخ على القطاعات املعرضة للخطر                  

وأفادت قريغيزستان عن إجراء    . باسـتخدام السيناريوهات اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ          
 .ة احلرارة على الصحةدراسات عن أثر ارتفاع درج

أمـا اجملاالت األخرى اليت تقتضي املزيد من األعمال البحثية فتشمل استخدام األراضي وتغيري استخدام                -٩٩
وحتركات األهنار اجلليدية وإدارة الكربون وعمليات جرد ) ناميبيا(وتدفقات األهنار ) كمبوديا(األراضي واحلراجة 

) طاجيكستان(إلصابة باألمراض وأثر اإلجهاد الذي تسببه احلرارة املرتفعة         الغابات ومكافحة البعوض والتعرض ل    
وكذلـك إجراء مزيد من الدراسات املتعلقة باألرصاد اجلوية ووضع االستراتيجيات املتعلقة بتخفيض االنبعاثات              

ينيو وعن جرد   أما أوغندا فتضطلع بدراسة حبثية عن آثار ظاهرة الن        ). مجهوريـة مقدونـيا اليوغسالفية السابقة     (
غازات الدفيئة وعن التفاوتات واالجتاهات يف درجات احلرارة وهطول األمطار والدراسات اهليدرولوجية وتقييم             

 .شدة التأثر والتكيف واآلثار املتعلقة بالسياسات املترتبة على تغري املناخ

معلومات ) ة السابقة وكمبودياإريتريا وأوغندا ومجهورية مقدونيا اليوغسالفي(وقدمت أربعة أطراف فقط  -١٠٠
وجيري يف مجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة تنسيق القدر        . عـن الترتيبات املؤسسية املتخذة لتيسري البحوث      

األكرب من األعمال البحثية عن طريق وزارة البيئة والتخطيط املادي؛ أما يف أوغندا فيتوىل اجمللس الوطين األوغندي 
 .ا مسؤولية اإلشراف على البحوث يف هذه اجملاالتللعلوم والتكنولوجي

 املراقبة املنتظمة  -باء 

وصـفت مجيع األطراف املبلغة براجمها الوطنية املتعلقة بعمليات املراقبة املتصلة باألرصاد اجلوية وباجلو               -١٠١
 الشبكات  ٦ ويرد يف اجلدول     .وكذلك مراقبة احمليطات واملراقبة األرضية ذات الصلة بالنظام العاملي ملراقبة املناخ          

 .الوطنية حملطات الرصد ذات الصلة باملراقبة املنتظمة

وأفادت قريغيزستان اليت دأبت على القيام بعمليات مراقبة منتظمة منذ الثالثينات عن وجود حمطة لرصد                -١٠٢
اين حمطات هيدرولوجية   األحـوال اجلوية يف الغالف اجلوي العلوي وثالث حمطات ملراقبة االهنيارات األرضية ومث            

أما .  حمطة للمراقبة املائية١٢وحددت موريتانيا .  حمطة للمراقبة املائية٧٥مشـتركة ومرصـد واحد للبحريات و   
 حمطة فعلية   ٣٠٠ وهي تقوم اآلن بتشغيل      ١٨٩٢ناميبـيا فقد دأبت على إجراء عمليات مراقبة للمناخ منذ عام            

ويوجد لدى أوغندا سبع حمطات شاملة وست حمطات       . رصد الطقس ملراقبة هطول األمطار وست حمطات شاملة ل      
 حمطة ملراقبة ١١٢للمراقبة املائية ومخس حمطات ملراقبة األرصاد اجلوية الزراعية وعشر حمطات أخرى ملراقبة املناخ و

 ويوجد لدى . هطـول األمطـار وحمطـة واحـدة ملراقبة الغالف اجلوي العلوي وحمطة واحدة للمراقبة بالرادار               
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واضطلعت مجهورية مقدونيا   .  حمطة لألرصاد املائية   ١٢٦ حمطـة لألرصـاد املائية واملناخية و       ٥٨طاجيكسـتان   
 حمطة ملراقبة ٢٧٠ ويوجد لديها اآلن     ١٨٩١اليوغسـالفية السـابقة بعملـيات مراقبة لألرصاد اجلوية منذ عام            

 حمطة لرصد املياه    ١١٥ لألرصاد املائية و    حمطة ١١٠عالوة على   )  حمطة رئيسية  ١٦باإلضافة إىل   (األرصاد اجلوية   
وبالرغم من أن األطراف األخرى مل تقدم أي تفاصيل عن حمطاهتا للمراقبة فإن لديها مجيعاً حمطات شاملة . اجلوفية

 .لألرصاد اجلوية واملناخية واألحوال اجلوية ومراقبة مستوى البحر وهطول األمطار والرصد املائي

ة عن مشاركتها يف النظام العاملي ملراقبة املناخ من خالل التعاون والتنسيق مع املنظمة وأبلغت أطراف كثري -١٠٣
وأشارت غينيا إىل تعاوهنا التقين مع البلدان اجملاورة وأفادت مجهورية إيران اإلسالمية وأوغندا             . اإلقليمية والدولية 

أوغندا ومجهورية إيران   (ارك أربعة أطراف    وتش. وقريغيزسـتان عـن تعاوهنا مع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية         
يف النظم العاملية للمراقبة مثل النظام العاملي لرصد ) اإلسالمية ومجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة وطاجيكستان

والنظام العاملي لالتصاالت السلكية والالسلكية     ) طاجيكستان(والنظام العاملي ملراقبة املناخ     ) إيـران (احملـيطات   
وتتعاون أطراف أخرى مع منظمات إقليمية ودولية مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم              ). وغـندا أ(

 .املتحدة للبيئة والفريق احلكومي الدويل املعين بالنظم املراقبة العاملية

ن اإلسالمية وغينيا   وكانـت االحتياجات واألولويات املتعلقة باملراقبة املنتظمة اليت حددهتا مجهورية إيرا           -١٠٤
وقريغيزسـتان تتصـل باالفتقار إىل حمطات املراقبة واحلاجة إىل حتسني وتوسيع الشبكات القائمة على املستوى                

وتلبية هذه االحتياجات من شأهنا أن متثل مسامهة فعالة يف النظام العاملي لرصد الغالف اجلوي عن طريق                 . الوطين
وال يوجد لدى بليز أي برنامج شامل       . استخدامها وتيسري الوصول إليها   املسـامهة يف تطويـر قواعد البيانات و       

 .للمراقبة البحرية ولرصد احمليطات كما أن من الالزم االرتقاء مبستوى برناجمه للمراقبة املائية ومراقبة األحوال اجلوية

 اليوغسالفية السابقة إريتريا وأوغندا ومجهورية إيران اإلسالمية ومجهورية مقدونيا(ورأت عـدة أطراف    -١٠٥
أن هناك حاجة إىل إنشاء مؤسسات قوية وفعالة إلدارة شؤون نظم ) وطاجيكستان وغينيا وقريغيزستان وموريتانيا

املراقـبة الوطنـية وتأهيل وحتديث شبكات املراقبة وتوسيع نطاقها وكذلك لتطوير قواعد البيانات واستخدامها               
كل والصعوبات والعقبات ذات الصلة باملراقبة املنتظمة االفتقار إىل         وتشمل املشا . وتذلـيل سـبل الوصول إليها     

أو حتسني نظم   /وعدم توفر املوارد املالية والبشرية الالزمة لصيانة و       ) كمبوديا(اهلياكل األساسية للمراقبة املنتظمة     
ية اجلغرافية حملطات رصد    وعدم كفاية التغط  ) مجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة وطاجيكستان    (املراقبة القائمة   

 الصعوبات املواجهة أو املتطلبات الواجب تلبيتها لتحسني        ٧وترد يف اجلدول    ). أوغندا(األحوال املناخية واملائية    
وأفاضت طاجيكستان يف بيان احتياجها إىل عمليات مراقبة لألرصاد الزراعية . اإلبالغ فيما يتصل باملراقبة املنتظمة

يم إنتاج احملاصيل الزراعية ولرصد نوعية الغالف اجلوي العلوي والرصد املائي البيئي واإلشعاع             اجلوية الالزمة لتقي  
 .الشمسي وسلوك االهنيارات األرضية يف ظل ظروف بيئية خمتلفة
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  آثار تغري املناخ واستراتيجيات التكيف واالستجابة-سابعاً 

 آثار تغري املناخ وشدة التأثر -ألف 

طراف معلومات عن تعرضها لتغري املناخ واآلثار الناجتة عنه يف فروع أو فصول خمصصة              قدمت مجيع األ   -١٠٦
وذكر مجيع األطراف أهنا تشهد بالفعل ضغوطاً من األحوال املناخية القاسية مثل . هلذا الغرض من بالغاهتا الوطنية

وقدمت .  املناخ يف املستقبل   حاالت اجلفاف والفيضانات وأشارت إىل احتمال تفاقم هذه احلاالت من جراء تغري           
 .موريتانيا معلومات متفرقة يف أحناء خمتلفة من بالغها الوطين

وقدمت األطراف معلومات عن املنهجيات والنهج اليت استخدمتها يف عمليات التقييم اليت أجرهتا، وعن               -١٠٧
الدعم املايل والتقين، وعن    القطاعـات الـيت جرت دراستها، وعن االحتياجات واألولويات احملددة فيما يتعلق ب            

ا -الترتيـبات املؤسسـية وإقامـة الشبكات واضطلعت األطراف مجيعاً بعمليات تقييم للقطاعات االجتماعية               
القتصـادية الرئيسـية وأفاد بعض األطراف عن أوجه عدم اليقني واملشاكل والعقبات املصادفة لدى القيام هبذه                 

 .تالتقييما

 األساليب والنهوج املستخدمة

اسـُتخدمت جمموعة واسعة النطاق من النماذج وكذلك رأي اخلرباء يف حتليل اآلثار يف قطاعات خمتلفة                 -١٠٨
وكانت النماذج إما قائمة على العمليات أو متكاملة بالنسبة لقطاعات مثل الزراعة واألمن             ). ٨انظـر اجلدول    (

األمساك والغابات والصحة البشرية والنظم     الغذائـي والتـنوع البـيولوجي واملناطق الساحلية والطاقة ومصائد           
وكانت املعلومات اليت قدمها األطراف بشأن أوجه الضعف        . اإليكولوجية الربية والبحرية والسياحة وموارد املياه     

. احلالية واملقبلة للقطاعات تتوقف على الظروف الوطنية وكذلك على األمهية النسبية هلذه القطاعات يف اقتصاداهتا
املبادئ التوجيهية التقنية   دمت ألبانيا ومجهورية إيران اإلسالمية ومجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة          وقد استخ 

كتيب برنامج  واستخدمت جيبويت للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ لتقدير آثار تغري املناخ والتكيف معه           
؛ أما غينيا )كتيب برنامج األمم املتحدة للبيئة (ملناخ والتكيف معهاألمم املتحدة للبيئة بشأن تقييم شدة التأثر بتغري ا

أما موريتانيا فقد استخدمت يف التقييم      . فقـد اسـتخدمت كـال الكتيبني لتقييم آثار تغري املناخ والتكيف معه            
 . إسقاطات وعمليات حماكاة رقمية

. عام لتوليد سيناريوهات تغري الطاقة وأفـادت مجـيع األطراف عن تطبيق نتائج خمتلف مناذج الدوران ال            -١٠٩
ألبانـيا وإيران وبنن ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وجيبويت وغينيا          (واسـتخدمت مثانـية أطـراف       

 ومولد سيناريو تغري املناخ العاملي    -منوذجا لتقييم تغري املناخ املستحث بغاز الدفيئة        ) وقريغيزسـتان وموريتانـيا   
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املناخ اإلقليمي باالستناد إىل    ) لتغري( يف أغراض وضع سيناريوهات      )١٥()MAGICC-SCHENGEN(واإلقلـيمي   
وإضافة إىل ذلك، استخدمت    . ٢١٠٠ و ٢٠٥٠واآلفاق الزمنية املشمولة عموماً مها      . نتائج مناذج الدوران العام   

يو مناظراً حىت عام    موريتانـيا سـيناريو متزايد فيما خيص الزيادة يف عدد السكان، واعتمدت قريغيزستان سينار             
وتضـمنت األسـاليب املستخدمة األخرى آراء اخلرباء، والتحاليل اإلحصائية والدراسات االستقصائية            . ٢١٠٠

 .ووضع النماذج

إريتريا وألبانيا وبليز وبنغالديش ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة        (واسـتخدمت تسعة أطراف      -١١٠
 البحر بالنسبة آلفاق زمنية خمتلفة حىت       سطحستوى  مإسقاطات عن ارتفاع    ) بياوجيـبويت وغينيا وموريتانيا ونامي    

 مولد سيناريو التغري -واستُمدت بعض السيناريوهات من منوذج التغري املناخي املستحث بغاز الدفيئة . ٢١٠٠عام 
ت أطراف أخرى واستخدم. املـناخي العـاملي واإلقليمي على مستوى احلساسية املنخفضة واملرتفعة على السواء   

أسـاليب إحصـائية آراء اخلرباء لوضع إسقاطات عن التغريات يف درجات احلرارة ومعدالت هطول األمطار يف                 
 .املستقبل

) إريتريا وأوغندا وإيران وبليز وجيبويت وطاجيكستان وغينيا وكمبوديا       (كمـا واجهـت مثانية أطراف        -١١١
 الفريق  الصادرة عن يم آثار تغري املناخ ووسائل التكيف معها        املبادئ التوجيهية التقنية لتقي   مشـاكل يف تطبـيق      

وكانت الصعوبات تتعلق مبدى مناسبة األساليب واألدوات املستخدمة،        . احلكومـي الـدويل املعين بتغري املناخ      
ارد املالية واالفتقار إىل القدرات الوطنية الالزمة لتطبيق هذه األساليب واألدوات، وعدم توفر البيانات املوثوقة واملو

فقد ذكرت إريتريا، على سبيل املثال، أنه بالنظر إىل االختالفات يف التضاريس            . الالزمـة للقيام هبذه التقييمات    
يـتعذر تفسري نواتج النموذج بثقة كبرية، وأشارت غينيا إىل أن عدم دقة وتباين النتائج اليت متخضت عنها نواتج      

جتعل من ) ، على سبيل املثال، إىل التقليل من قيمة درجة احلرارة والتهطالمتيل بعض النماذج(مناذج الدوران العام 
 .الصعب حتليل آثار تغري املناخ يف قطاعات خمتلفة

وتشمل النماذج  . واسـتخدمت عدة مناذج تستند إىل املعاجلة لتحليل آثار تغري املناخ يف قطاعات خمتلفة              -١١٢
، ونظـام الدعم الختاذ القرارات يف جمال نقل التكنولوجيا         )ويتإيران وجيب (اهليدرولوجـية للمـياه السـطحية      

SPUR2، و )إريتريا وبليز ( الالزمة للزراعة    )١٦(الزراعية
 لتقييم آثار تغري املناخ على املراعي واملاشية، ومنوذج         )١٧(

كاليفورنيا لتقييم  ، ومنوذج نظام    )مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة   (الوحـدة اإلحيائية للنظم اإليكولوجية      
 ).أوغندا( فيما يتعلق بالغابات )١٨( للزراعة وتصنيفات هولدريدج)١٥(املوارد البيئية للذرة
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 الزراعة واألمن الغذائي

وبصفة . قام معظم األطراف بتقييم شدة التعرض آلثار تغري املناخ يف قطاع الزراعة وتقدمي تقارير بشأهنا               -١١٣
عن هذا القطاع أكثر تفصيالً وتوسعاً من النتائج املقدمة يف القطاعات األخرى، غري أن عامة،كانت النتائج املقدمة 

فقد أبلغت بليز وجيبويت وغينيا     . مسـتوى التفصيل والعمق يف عرض األساليب والنتائج اتسما بالتباين الشديد          
حر عن طريق االنغمار    وكمـبوديا وموريتانيا عن إمكانية فقدان أراض زراعية نتيجة الرتفاع منسوب سطح الب            

 .والتملح

وقُيِّمت حماصيل خمتلفة، مبا يف ذلك القمح والذرة واألرز والقطن واخلضروات والدخن والشعري والسرغوم  -١١٤
وال ميكن مقارنة النتائج بني البلدان بسبب تنوع أساليب         . والـبطاطس، يف إطار سيناريوهات خمتلفة لتغري املناخ       

وأبلغت األطراف عن تغريات إجيابية وسلبية على السواء يف غلة احملاصيل           . متها األطراف وهنج التقييم اليت استخد   
 يف ٦٠ و١٧وتراوحت االخنفاضات املمكنة ما بني . وإنتاج املواشي، رغم أن حاالت االخنفاض كانت هي الغالبة

 .املائة؛ ومل يبلغ عن مستويات الزيادة

مكنة لتغري املناخ يف الزراعة اخنفاض رطوبة التربة، وتزايد األعشاب          ومشلـت اآلثار السلبية واإلجيابية امل      -١١٥
وتتوقع قريغيزستان زيادة يف إنتاج احملاصيل الناجتة عن . الضارة واإلصابة باآلفات وازدياد معدل اإلصابة باألمراض

 .امتداد موسم الزراعة وارتفاع درجات احلرارة

ن مجيع األطراف تتوقع هبوطاً يف إنتاج املواشي نتيجة الحنسار مناطق           وكان تقييم املواشي متبايناً، غري أ      -١١٦
وأشارت قريغيزستان إىل اخنفاض وزن احليوانات بسبب اإلجهاد الناتج عن          . الـرعي أو إنتاجية املراعي القائمة     

) وقريغيزستانإيران وجيبويت   (احلـرارة، وتتوقع غينيا أن يؤثر تغري املناخ يف عدد املواشي، وقدمت ثالثة أطراف               
 .النتائج اليت أسفرت عنها عمليات تقييم اآلثار فيما خيص إنتاجية املواشي

 املناطق الساحلية والنظم اإليكولوجية البحرية

عن تقييم آثار تغري    ) إيران وبليز وبنغالديش وجيبويت وغينيا وكمبوديا وموريتانيا      (أفادت سبعة أطراف     -١١٧
وجرى يف معظم احلاالت تقييم شدة تأثر املناطق الساحلية عن طريق حتليل اآلثار             . املناخ على مناطقها الساحلية   

احملتملة الرتفاع مستوى سطح البحر إىل مستويات حمددة بالنسبة للهياكل األساسية يف املناطق الساحلية والنظم               
 اهلياكل األساسية   وتشـمل اآلثار احملتملة األخرى الرتفاع مستوى سطح البحر تدمري         . اإليكولوجـية الـبحرية   

وأبلغت إيران عن . واإلخـالل بالنظم اإليكولوجية البحرية والتعرض ملشاكل مادية واقتصادية واجتماعية خطرية     
وأشارت بليز إىل . آثار تغري املناخ احملتملة على املناطق الساحلية والنظم اإليكولوجية يف املياه الداخلية لبحر قزوين
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 من مناطقها الساحلية نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر، األمر الذي سيهدد أيضاً              يف املائة  ٦احـتمال انغمار    
 .إمداد سكاهنا مبياه الشرب

إىل حتليل كمي مفصل يشتمل على جداول ) إيران وموريتانيا(وتفاوت عرض النتائج من اعتبارات نوعية  -١١٨
 نتيجة االنغمار والتحات بسبب ارتفاع مستوى       ، تبني اخلسائر املتوقعة يف األراضي     )جيبويت وموريتانيا (وخرائط  

وأبلغت كافة األطراف تقريباً اليت هلا سواحل عن اآلثار السلبية احملتملة لتسرب املياه املاحلة إىل املياه . سطح البحر
وذكرت جيبويت أن فقدان    . العذبـة وانـدالع أعاصري جتتاح هياكلها األساسية الساحلية ونظمها اإليكولوجية          

 شخص وسيؤدي إىل    ١٣٠ ٠٠٠ و ٦٠ ٠٠٠ضـي بسـبب ارتفاع مستوى سطح البحر سيؤثر يف ما بني             األرا
وأفادت غينيا أن مستوى سطح البحر      . حـدوث خسـائر يف اهلياكل األساسية ويف التنوع البيولوجي الساحلي          

 األراضي  ، وانغمار )٢١٠٠ و ٢٠٥٠ يف املائة حبلول     ٦٠ و ١٧ما بني   (غمر مزارع األرز    : سـيؤدي إىل ما يلي    
الذين يقدر عددهم بنصف   ( يف املائة من سكان املناطق الساحلية        ٣٠واهلـياكل األساسـية مما يؤدي إىل تشريد         

؛ وانغمار اجلداول وقنوات الري؛ وفقدان أشجار املنغروف وحتركها؛ واآلثار السلبية على مزارع             )ملـيون نسمة  
 املناطق الساحلية وتسرب املياه املاحلة إىل املياه العذبة         وأبلغـت إيران أنه سيكون للتحات واالنغمار يف       . احملـار 

واهلـبوط يف مسـتوى سطح البحر فيما خيص حبر قزوين آثار خطرية على النظام الساحلي، مبا يف ذلك تبييض                    
 .الشعب املرجانية على نطاق واسع، وحتات التربة وموت غابات املنغروف

 املوارد املائية

ريتريا وألبانيا وأوغندا وإيران وبليز وبنغالدش ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية         إ(وقدمت عشرة أطراف     -١١٩
. معلومات عن اآلثار املتوقعة لتغري املناخ على مواردها املائية) السابقة وجيبويت وطاجيكستان وغينيا وقريغيزستان

غينيا أن معدل التدفق يف جمرى      وقدرت  . واستخدمت إيران وجيبويت مناذج هيدرولوجية حملية يف إجراء تقييماهتا        
وسيكون لتغري املناخ آثار سلبية على املوارد املائية خلمسة أطراف          .  يف املائة  ٥٠النهر الرئيسي قد ينخفض بنسبة      

غري أن قريغيزستان أفادت أن إمداداهتا من املياه ستظل كافية          ). إيـران وبلـيز وجيـبويت وغينيا وقريغيزستان       (
 .ة األساسيةللسيناريوهات اإلمنائي

وتشمل بعض آثار تغري املناخ على املوارد املائية شحة املياه، واخنفاض تغذية طبقات املياه اجلوفية، وهبوط  -١٢٠
مسـتواها وتسرب املياه املاحلة إىل املياه العذبة، وتدهور نوعية املياه، والتفاوت يف احلجم املطلق والنمط املومسي                 

وأفادت ألبانيا أن الري    .  املساحات الزراعية احملتملة اليت تعتمد على األمطار والري        للموارد املائية املتوفرة ونقص   
 اخنفاض يف مساحة األراضي الصاحلة ٢٠٥٠، غري أنه من املرجح أن حيدث حبلول عام ٢٠٢٠لن يتأثر حبلول عام 

 .للزراعة، برغم أن من احملتمل أن تزداد مساحة املناطق الصاحلة لزراعة احلمضيات
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 حة اإلنسانص

ألبانيا وإيران ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وطاجيكستان وغينيا        (أفـادت مثانـية أطـراف        -١٢١
ونظراً إىل عدم وجود بيانات والفهم  . عن آثار تغري املناخ على صحة اإلنسان      ) وقريغيزسـتان وكمبوديا وناميبيا   

ُتستخدم مناذج لتقييم اآلثار على اإلصابة بأمراض حمددة، ومل يقدم احملدود للعالقات القائمة بني الصحة واملناخ، مل 
وجدت مجيع األطراف، منوهة بأوجه عدم التيقن، أن ارتفاع درجات          . معظـم األطراف سوى تقييمات نوعية     

 وتلوث اهلواء ستؤدي إىل انتشار األمراض وازدياد املخاطر احملدقة بصحة           التهطالاحلـرارة، وتفـاوت معـدل       
 .ناإلنسا

 النظم اإليكولوجية األرضية والغابات

إريتريا وألبانيا وإيران وبليز وبنغالديش وجيبويت وطاجيكستان وغينيا وقريغيزستان         (قدم اثنا عشر طرفاً      -١٢٢
معلومات عن آثار تغري املناخ على نظمها اإليكولوجية األرضية، مبا يف ذلك الغابات والسهوب ) وكمبوديا وناميبيا

وتشمل اآلثار على الغابات واملراعي تغريات يف الكتلة احليوية أو يف صالحية األراضي . نغروف واملراعيوأشجار امل
السـتخدامات خمتلفة يف إطار تغري املسقط يف املناخ، وحتوالً عاماً يف تركيبة األنواع، إىل جانب احتمال حدوث            

وكانت اآلثار سلبية يف مجيع احلاالت، إىل       . األدفأحاالت اندثار أو تغريات يف فئات النبات يف الظروف املناخية           
وأشارت ناميبيا إىل أن التغريات يف األنواع وحاالت االندثار . جانب آثار من املرتبة الثانية على اجملتمع واالقتصاد

 .ستؤثر يف صناعتها السياحية

اخنفاض يف مساحات   ) الغاباتمبا يف ذلك    (ومشلـت اآلثـار املبلغ عنها يف النظم اإليكولوجية األرضية            -١٢٣
الغابـات والسهوب، وفقدان التنوع البيولوجي مثل التغريات يف املوائل، واخنفاض إنتاجية األراضي الرعوية إىل               

؛ وتدهور مناطق السافانا املزدهرة  )جيبويت(جانب اخنفاض مستوى الكفاف لدى الرعاة وموت أشجار املنغروف          
ر الغابات الكثيفة يف منطقة فوتا وغريها من املناطق لتحل حملها مناطق سافانا             باألشجار إىل مناطق قاحلة واندثا    

؛ وتغري يف املوائل واندثار األنواع مما يؤثر يف         )غينيا(تكسوها أشجار، واحنسار خطري يف مناطق غابات املنغروف         
ل حتات التربة، وفقدان    نسـبة التجديد، واخنفاض إنتاج احلراجة، وازدياد عدد اآلفات واألمراض، وارتفاع معد           

غابات املنغروف، وهبوط إنتاج العلف احليواين، وتدهور التربة وحتاهتا، واندالع احلرائق، وضعف جتديد الغطاء              
؛ واتساع املناطق الصحراوية وأحزمة السهوب، وفقدان الالفقريات ذات املوائل احملددة، والتغريات            )إيران(النبايت  

حلشرات، وإمكانية التحول حنو االرتفاع ألنواع الغابات وفقدان مناطق حراجية          يف الـتوزيع اجلغـرايف لبعض ا      
 ).قريغيزستان(
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 مصايد األمساك

يف اآلثار على مصايد األمساك كجزء من تقييمها لآلثار         ) إيران وجيبويت وناميبيا  (نظـرت ثالثة أطراف      -١٢٤
دم منهجيات مشتركة يف هذا القطاع، وقُدمت       ومل ُتستخ . البحرسطح  ستوى  مذات الصلة بتغري املناخ وارتفاع      

وأشارت إىل اآلثار السلبية املمكنة على مصايد       . إسقاطات نوعية فقط؛ كما جرى حتليل اآلثار من املرتبة الثانية         
وأشارت جيبويت إىل تغري يف     . األمسـاك بسبب التغريات يف درجة احلرارة وفقدان املوائل اإلنتاجية ألنواع عديدة           

 .وأشارت إيران أيضاً إىل األثر السليب لتغري املناخ على الزراعة املائية. يد واخنفاض يف دخول الصيادينأنشطة الص

 قطاعات أخرى

) ألبانيا، أوغندا، إيران، بليز، بنغالدش، جيبويت، قريغيزستان، كمبوديا، ناميبيا        (قدمـت تسعة أطراف      -١٢٥
فأشارت جيبويت إىل فقدان التنوع .  البحري وعلى قطاع الطاقة تقيـيمها آلثار تغري املناخ على التنوع البيولوجي       

. املـرجاين، وتلف غابات املنغروف، واخنفاض إنتاج مصايد األمساك الساحلية، وفقدان بعض األنواع الساحلية             
ة وأشارت قريغيزستان إىل أن تغري املناخ سيكون مواتياً للهندس. وذكـرت إيـران أن إنتاج القدرة املائية سيتأثر   

الكهرمائـية إال أن الـتغريات اليت تطرأ على منط التوزيع السنوي قد تؤثر على حمطات توليد القدرة وتؤدي إىل                    
 .خفض معدل إنتاج هذه احملطات

وأشـارت إيران كذلك إىل ما ميكن أن تتعرض لـه منصات النفط يف البحر والوحدات البتروكيميائية                 -١٢٦
كما أشارت إىل آثار تغري املناخ على قطاع النفايات، وذلك من حيث احلجم . على اليابسة من أضرار وارتباكات

 .واإلدارة على السواء

 تدابري التكيف واستراتيجيات الرد -باء 

قدمـت مجيع األطراف معلومات عن خيارات واستراتيجيات وتدابري التكيف مع تغريات املناخ بالنسبة               -١٢٧
 طرفاً يف قطاعات الزراعة،     ١٦ خيارات التكيف اليت أشار إليها       ٩دول  ويبني اجل . جملموعة واسعة من القطاعات   

وأشار الكثري من األطراف إىل ضرورة اعتماد تدابري تكيف للتقليل إىل احلد            . واملـوارد املائية، واملناطق الساحلية    
طراف، فيما يتعلق   وأشارت معظم األ  .  االقتصادية -األدىن من آثار تغري املناخ على معظم القطاعات االجتماعية          

بأنشـطة التكـيف، إىل برامج مستقبلية وحبوث جارية، وعددت خيارات وضرورات التكيف املمكنة من أجل                
 .ومل يقدم أي من األطراف معلومات عن تنفيذ تدابري التكيف. مكافحة اآلثار السلبية لتغري املناخ

وفر لألطراف، نسبياً، قدرة على تقييم آثار تغري املناخ،         وبّينت املعلومات املقدَّمة عن القابلية للتأثر أنه تت        -١٢٨
ومن بني العقبات الرئيسية اليت تعترض تقييم التكيف والقابلية         . وبدرجـة أقل، على تقييم ردود التكّيف احملتملة       



FCCC/SBI/2003/13 
Page 36 

 

إدماجها للتأثر االفتقار إىل القدرات الالزمة إلجراء عمليات تقييم تسفر عن نتائج موثوقة إىل درجة كافية تسمح ب
ويرجع النقص يف البيانات إىل أوجه القصور يف مجع ورصد هذه البيانات،            . يف عملـية ختطـيط التنمية الوطنية      

وصـعوبة الوصول إىل قواعد البيانات القائمة، وعدم القدرة على حتليل ومعاجلة بعض جمموعات البيانات وعلى                
 .زيادة ضمان جودهتا

 التكيف قضية رئيسية، لكنها مل تِشر يف بالغاهتا الوطنية إال إىل خيارات وذكرت مجيع األطراف أهنا تعترب -١٢٩
وأعرب كثري من . التكيف املمكنة، دون أن تقّيم هذه اخليارات أو أن تصنِّفها حبسب األولوية أو أن تبّين تكلفتها

ت التقييـم  األطــراف عـن ضـرورة بذل املزيـد من اجلهود إلجراء عمليات تقييم متكاملة تشمل عمليا              
 . االقتصادية، ولتحديد خيارات التكيف وآثارها املالية-االجتماعية 

 طرق تقييم وحتليل التكيف

مل يبّين الكثري من األطراف، بوضوح، الطرق املستخدمة يف تقييم وحتليل خيارات واستراتيجيات وتدابري               -١٣٠
) للهواء" (مناذج احلركة العامة"م نوعية تستند إىل واستعانت معظم األطراف بآراء اخلرباء وبعمليات تقيي. التكيف

وبالتايل، عددت معظم األطراف خيارات التكيف املمكنة أو استكشفت بوجه عام أساليب التكيف . ومناذج األثر
ويف بعض البلدان، ُحدِّدت تدابري واستراتيجيات التكيف       . املمكنة، أو أشارت إىل احتياجاهتا فيما يتعلق بالتكيف       

اداً إىل تقييم القابلية للتأثر، ويف بلدان أخرى ُحدِّدت هذه التدابري إثر مشاورات قطاعية خمتلفة وإثر استعراض استن
 .السياسات والتدابري القائمة

 النتائج

تـراوح عـرض النـتائج بني الوصف الكّمي للتدابري، مبا يف ذلك كلفة هذه التدابري وفوائدها، وتعداد               -١٣١
ـ  /اخلـيارات و   وأسهبت األطراف يف تقدمي معلومات عن خيارات التكيف يف قطاعات          . ياجات التكيف أو احت

 .الزراعة واملوارد املائية واملناطق الساحلية أكثر مما فعلته بالنسبة لقطاعات أخرى

إىل إمكانيات التكيف يف قطاع     ) إيران، بنغالدش، غينيا، قريغيزستان، موريتانيا    (وأشارت مخسة أطراف     -١٣٢
وركزت األطراف على تدابري    . عة؛ وإىل أن التكيف يف هذا القطاع هام بوجه خاص حلماية القاعدة الغذائية            الزرا

معاجلة اخنفاض احملاصيل الزراعية، وكانت خيارات التكيف اليت اعتمدهتا تستهدف، يف معظم احلاالت، التعويض              
. ا جماالت السياسة العامة، والتكنولوجيا، والتعليم     ومشلت اخليارات اليت أبلغت هب    . عن اآلثار السلبية لتغري املناخ    

ومـن بـني التدابري اليت أشارت إليها األطراف يف معظم األحيان تدابري تركّز على تكييف ممارسات اإلدارة مع                   
؛ )كاعـتماد مواعيد غرس بديلة، وتغيري أساليب استخدام األمسدة، وتغيري كثافة النباتات           (املـناخات اجلديـدة     
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 املـتعلقة باستخدام أو تطوير حماصيل جديدة وأكثر قدرة على املقاومة؛ واعتماد ممارسات ري خمتلفة                والـتدابري 
 .ومعاجلة التربة معاجلة خاصة

. التكيف يف قطاع املوارد املائية    ) إيران، بنغالدش، جيبويت، غينيا، موريتانيا    (وناقشـت مخسـة أطراف       -١٣٣
لتكيف يف املستقبل ووصفت خيارات التكيف اليت ميكن أن تقلل من مدى تأثر  واعتربت إدارة املياه جماالً رئيسياً ل     

وحبثت األطراف خيارات لزيادة توريد املاء املرتيل من خالل التنقيب عن املياه اجلوفية             . املوارد املائية بتغري املناخ   
وأشارت . حة ماء البحر  واسـتخراجها، ولـزيادة طاقة التخزين من خالل بناء اخلّزانات والسدود، وإلزالة ملو            

 .جيبويت أيضاً إىل توعية ومشاركة اجلمهور بوصفهما إحدى وسائل التكيف مع اخنفاض املوارد املائية

، بوجه عام، التكيف يف املناطق      )إيران، بنغالدش، جيبويت، غينيا، موريتانيا    (وناقشـت مخسـة أطراف       -١٣٤
أو حللتها األطراف، حبماية املناطق الساحلية، وال سيما        وتتعلق خيارات التكيف هذه، اليت عددهتا       . السـاحلية 

أو عن طريق تنفيذ تدابري     /، و )أسوار حبرية أو مراطم أمواج    (املناطق اهلامة اقتصادياً، عن طريق بناء هياكل صلبة         
ومشلت تدابري التواؤم، اليت    . ، وذلك من أجل مكافحة التآكل الساحلي      )إعادة تكوين الشواطئ  (غـري هيكلـية     

فـترض التكـيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر، تغيري استخدام األرض، ووضع اشتراطات ختطيط واستثمار                ت
وذكرت جيبويت أن دراسة النظم اإليكولوجية الساحلية . جديدة، وبوجه أعم، اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية

 . تدبري هام للتخطيط للتكيف

. يف خيارات التكيف يف قطاعي الغابات واملروج      ) زستان، موريتانيا جيبويت، قريغي (ونظرت ثالثة أطراف     -١٣٥
. واعُتـِبرت تنمـية الغابات واحملافظة عليها وسيلة هامة ملكافحة ترّدي التربة، وصون األنواع، وتنحية الكربون               

َتغلّة االستغالل ومشلت تدابري التكيف املتصلة هبا محاية وإعادة تأهيل الغابات واملروج اخلاضعة لضغط كبري أو املس
 .غري الصحيح، وتوسيع الغابات، وذلك مثالً بواسطة املزارع

ومشلت هذه  . من شأهنا أن تزيد القدرة على التكيف      " شاملة لعدة قطاعات  "وناقشت عدة أطراف تدابري      -١٣٦
نفيذ التشريعات  االقتصادية، وحتسني نظام الرعاية الصحية، ووضع وت-التدابري رفع مستويات املعيشة االجتماعية 

البيئـية، ودمـج الشواغل املتعلقة بتغري املناخ يف اخلطط والربامج اإلمنائية الوطنية، وزيادة الوعي لدى اجلمهور،                 
 .وتعزيز التنمية املستدامة

 مشاركة اجلهات املعنية

معلومات عن ) ياأوغندا، بليز، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، غينيا، ناميب(قدمت مخسة أطراف  -١٣٧
إشراك خمتلف اجلهات املعنية، مبا يف ذلك واضعو السياسات، يف عملية التقييم اليت أجرهتا بشأن التكيف والقابلية                 

وذكرت ناميبيا أنه مت عقد حلقات عمل بالتعاون مع املؤسسات املسؤولة عن اتفاقيات أخرى مثل اتفاقية                . للتأثر
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وذكرت أوغندا أهنا أشركت جمموعة واسعة من       . ملتحدة ملكافحة التصّحر  التـنوع البـيولوجي واتفاقية األمم ا      
 .اجلهات املعنية يف عملها التقييمي

اللجان الوطنية املعنية بتغري املناخ لزيادة وعي اجلمهور ومّتخذي  ) بليز، غينيا (واسـتخدم طرفان آخران      -١٣٨
 .القرارات بآثار تغري املناخ وبالقابلية للتأثر، وبالتكيف

  التعليم والتدريب وتوعية اجلمهور-ثامناً 

تناولـت األطـراف يف معظـم األحيان مواضيع التعليم والتدريب وتوعية اجلمهور يف آن واحد، لكن                  -١٣٩
فقدمت مجيع األطراف بعض املعلومات عن هذه املواضيع، إما         . التفاصـيل اليت قدمتها اختلفت بني طرف وآخر       

ورأت معظم األطراف أن النشاط الرئيسي للتعليم       . ية، أو كجزء من فصل آخر     كفصل مستقل يف بالغاهتا الوطن    
أوغندا، غينيا، كينيا،   (وفرَّقت أربعة أطراف    . والتدريـب وتوعية اجلمهور يتصل بعملية تقدمي البالغات الوطنية        

. ق أطراف أخرى بينها   بني األنشطة اجلارية، واألنشطة املخطط هلا، واألنشطة املقترحة، بينما مل تفرِّ          ) موريتانـيا 
وتقامست األطراف مشاعر قلقها بشأن عدم كفاية الربامج الوطنية املتعلقة بالتعليم والتدريب وتوعية اجلمهور فيما 
يتعلق بتغري املناخ واملعّدة للمؤسسات األكادميية ومؤسسات البحوث، ولواضعي السياسات، والعاملني يف وسائط             

ملدرسني يف نظام التعليم الرمسي وغري الرمسي، واملنظمات غري احلكومية واملنظمات           اإلعالم والصناعة، والطالب وا   
 .الشعبية واجلمهور عامة

وقدمـت معظم األطراف بعض املعلومات عن تبادل املعلومات وعن مشاركتها يف تعزيز أنشطة التعليم                -١٤٠
كّل جزءاً من املشروع اإلقليمي للخطة      وأشارت بليز إىل تبادل املعلومات الذي ش      . والتدريـب وتوعية اجلمهور   

الكاريبية للتكيف مع تغري املناخ؛ وقدمت كينيا معلومات عن برنامج الدراسات القطرية للواليات املتحدة، وهو               
وحددت أطراف عديدة احتياجاهتا يف هذا اجملال، وخباصة        . جمهـود ثنائي بني الواليات املتحدة األمريكية وكينيا       

إىل طلب موارد إضافية من     ) ألبانيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة    (وأشار طرفان   . اليةتوفـري املوارد امل   
 .مرفق البيئة العاملية يف إطار مشروع املرحلة الثانية من أنشطة التمكني الذي يقوم بتنفيذه

، قريغيزستاناجيكستان، إريتريا، إيران، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، ط(وأشارت ستة أطراف  -١٤١
ويؤمن هذا الوصول، أساساً، من خالل عملية إعداد        . إىل موضـوع وصول اجلمهور إىل املعلومات      ) موريتانـيا 

البيانات الوطنية اليت تشمل استضافة حلقات العمل، والقيام بأنشطة التدريب يف سياق البالغات الوطنية، وإعداد  
ومل يكن من   . انات باستخدام وسائط اإلعالم واإلذاعة والتلفزة والفيديو      قوائـم جرد لغازات الدفيئة، وإصدار بي      

 . اليسري، يف مجيع احلاالت تقريباً، التمييز بني األنشطة اجلارية والربامج املخطط هلا
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 التعليم -ألف 

نيا، إريتريا، ألبانيا إيران، بليز، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، غي        (سـلمت عشـرة أطـراف        -١٤٢
باحلاجة إىل إدماج االعتبارات املتعلقة بتغري املناخ يف التعليم ويف إعداد           ) ، كمبوديا، كينيا، موريتانيا   قريغيزستان

وقدم بعض األطراف تفاصيل عن مبادرات ). االبتدائي والثانوي والعايل(املـناهج الدراسية على مجيع املستويات      
اً إلنشاء فرع للبيئة ضمن جامعة البوليتكنيك لديها، مبساعدة مقدمة عن وبذلت ألبانيا جهود. وطنية إقليمية حمددة

، برنامج دراسات عليا يتعلق بتغري املناخ،       ٢٠٠٠ودشنت بليز، يف عام     . طـريق مبادرة رعاها االحتاد األورويب     
 .كجزء من مبادرة إقليمية مت اختاذها يف جامعة اهلند الغربية

طة تعليم هادفة يف ميادين األرصاد اجلوية، والفيزياء، واجلغرافية، أو ووصفت أطراف أخرى دروس وأنش -١٤٣
إريتريا، مجهورية مقدونيا (ووصفت بعض األطراف . تـندرج ضـمن بـرامج جامعـية خمتلفة تركز على البيئة       

ري بالتفصيل جهود التعاون يف جمال التعليم، واشتراك املنظمات غ        ) اليوغوسـالفية السـابقة، قريغيزستان، كينيا     
 .احلكومية فيها، والتعاون مع اجلامعات وغريها من املؤسسات، وأشارت أطراف أخرى أيضاً إىل هذه اجلهود

معلومات، بدرجات خمتلفة من التفصيل، عن ) إيران، غينيا، قريغيزستان، موريتانيا(وقدمت أربعة أطراف  -١٤٤
وذكرت . قة بتغري املناخ يف نظم التعليم الرمسية      املـبادرات القائمـة واخلطـط املستقبلية إلدماج املواضيع املتعل         

قريغيزستان وموريتانيا أهنما استعانتا خبربة اجملتمعات احمللية وتعاونتا مع املنظمات غري احلكومية واجلامعات يف إلقاء 
وأعدت قريغيزستان مواد عن منشورات الفريق احلكومي . حماضـرات أو دروس عـن خمتلف جوانب تغري املناخ    

يل املعين بتغري املناخ واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، وعن البالغات الوطنية ملختلف البلدان، لكي تستخدمها الدو
وأبلغت إيران بأهنا نشرت وثائق عن تغري املناخ ونظمت حلقات عمل إقليمية            . املكتـبات ولدعم برامج التعليم    

 خططاً لدمج قضايا تغري املناخ يف مناهج التعليم وقالت وأشارت أوغندا إىل أن لديها. ووطنية استهدفت اجلمهور
 .إن أفضل هنج هو إذكاء الوعي لدى الشباب وإن هذا النهج يشكل أحد العناصر الرئيسية يف خططها

 التدريب -باء 

ألبانيا، إيران، بنن، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، غينيا، كينيا،         (ذكـرت أطـراف خمـتلفة        -١٤٥
أن التدريب الذي يتم توفريه يف إطار عملية إعداد البالغات الوطنية هو الوسيلة الرئيسية اليت تتيح بناء               ) تانياموري

إال أن املعلومات املقدمة بشأن التدريب عرضت بصورة غري منهجية، مما جعل من الصعب التمييز بني                . القدرات
إىل عدد األشخاص الذين ُدربوا عن طريق ) ينيا، موريتانياغ(وأشار طرفان . األعمال احلاضرة واحلاجات املستقبلية

حلقـات العمل املقترنة بإعداد البالغات الوطنية، وذكرت أطراف أخرى أنه مت توفري التدريب عن طريق برنامج        
CC: Train ملعهد األمم املتحـدة للتدريب والبحـث، وبرنامج الواليات املتحدة للدراسات القطرية بشأن تغري 
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ـ  وذكرت ألبانيا أن اتفاقية األمم     . ناخ، ووحدة دعم االتصاالت الوطنية التابعة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي         امل
 .املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وحلقات العمل اليت نظمتها قد وفرت مساعدة يف عملية إعداد بالغاهتا الوطنية

معلومات عن اجملموعات اليت    ) ان، قريغيزستان، كينيا  إيران، غينيا، طاجيكست  (وقدمـت بعض األطراف      -١٤٦
وكانـت هذه اجملموعات ترتبط مباشرة بعملية إعداد البالغات الوطنية ومشلت موظفني            . اسـتهدفها التدريـب   

حكومـيني كـباراً وجامعـيني قدمـوا إسهامات بشأن قوائم جرد غازات الدفيئة، والقابلية للتأثر، والتكيف،                 
وكان التدريب موجهاً، يف املقام األول، إىل واضعي السياسات         . ة هبا يف البالغات الوطنية    والتخفـيف، لالستعان  

وذكرت بعض األطراف أيضاً أن أنشطة التدريب استهدفت شرائح حمددة من اجملتمع            . احلكومية واخلرباء الوطنيني  
ت جيبويت إىل تعزيز قدرات اخلرباء وأشار. مـثل وسائط اإلعالم، واجملتمعات احمللية، واملزارعني، ودوائر األعمال      

وأشارت إيران . واملؤسسات بشأن إعداد قوائم اجلرد، والقابلية للتأثر، والتكيف، والتخفيف، والتخطيط، والتنفيذ
إىل تدريب اإلداريني واملدراء الصناعيني واجلمهور والتالميذ والشباب واملدرسني واملنظمات غري احلكومية املهتمة             

على ) أو التدريب (وقدمت قريغيزستان معلومات عن مراكزها الوطنية للتعليم        . مات اخلدمات احمللية  باملرأة ومنظ 
مستوى الدراسات اجلامعية العليا وعن مخس حلقات عمل عقدت مبشاركة واسعة من اإلدارات احمللية واملنظمات             

 .ة ومهامهغري احلكومية وقدمت فيها معلومات عن أهداف مشروع إعداد البالغات الوطني

) إريتريا، إيران، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، طاجيكستان، كينيا       (وأشارت بعض األطراف     -١٤٧
ومت يف موريتانيا . إىل أهنا حتتاج إىل تدريب على قضايا حمددة، تقنية وسياسية، بشأن تغري املناخ والتنمية املستدامة       

م اجلرد وتقييم القابلية للتأثر والتكيف والتخفيف وإعداد البالغات          خبرياً على إعداد قوائ    ٢٠تدريـب أكثر من     
 تقنياً ٤٠ أخصائياً يف إعداد قوائم جرد غازات الدفيئة، و      ٥٠ونظمـت غينيا ثالث دورات تدريبية ل          . الوطنـية 

. لتخفيف خبرياً حول تدابري ا    ٦٠وباحـثاً وألعضاء يف منظمات غري حكومية حول التكيف والقابلية للتأثر، ول               
 ملعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث CC: Trainوأشارت إيران إىل ثالث حلقات عمل نظمت يف إطار برنامج 

 .من أجل إعداد البالغات الوطنية

ومل يقدم أي طرف معلومات عن املشاركة يف برامج تبادل أو حلقات عمل تدريبية إقليمية أو دولية، أو          -١٤٨
مة على االضطالع ببحوث وبأنشطة تدريب بشأن قضايا تغري املناخ من أجل تلبية             عـن قـدرة املؤسسات القائ     

ومل يشر أي طرف مباشرة إىل حتسني فهم اآلثار احمللية واإلقليمية      . اشتراطات اإلبالغ املنصوص عليها يف االتفاقية     
وذكرت .  جمال تغري املناخ   إال أن كينيا وقريغيزستان أشارتا إىل عزمهما على مواصلة البحوث يف          . لـتغري املناخ  

كينيا بوجه خاصة أن إدارة األرصاد اجلوية لديها تنوي التعاون مع بعض املؤسسات إلجراء دراسات تتعلق بتغري                 
 . املناخ ومدى هذا التغري
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 توعية اجلمهور -جيم 

بويت، غينيا،  إريتريا، إيران، بليز، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، جي       (قدمـت عشـرة أطراف       -١٤٩
بعض املعلومات، غري املفصلة جداً، عن جهود توعية اجلمهور بتغري          ) طاجيكستان، قريغيزستان، كينيا، موريتانيا   

وقدمت معلومات إضافية عن اجلوانب اليت تركز عليها األنشطة ونطاق هذه األنشطة، ومضمون املواد              . املـناخ 
وسلمت أربعة  .  إطار أنشطة زيادة الوعي القائمة واملخطط هلا       اإلعالمية الالزمة، ووسائل االتصال باجلمهور يف     

بأمهية توعية اجلمهور يف جمال تغري املناخ وشددت على ضرورة زيادة           ) إيران، غينيا، قريغيزستان، كينيا   (أطراف  
وعواقبه وذكرت قريغيزستان أن زيادة توعية اجلمهور مبشكلة تغري املناخ، وآثاره األنثروبولوجية            . هـذه التوعية  

 .السلبية، تتسم بأمهية كبرية يف وضع سياسات حكومية جديدة يف هذا اجملال

ومن بني اجملاالت اليت أشري إىل أهنا تستدعي مشاركة اجلمهور يف إجياد حلول لتغري املناخ وآثاره األخذ                  -١٥٠
 بتغري املناخ ملعاجلة تصرفاهتم ، وتوعية غالبية السكان)جيبويت(بتكنولوجيات جديدة مثل التسميد الطبيعي أو الري 

). قريغيزستان(، ومجع األنواع املختلفة من النفايات، كل على حدة      )غينيا(السلبية اليت تتسبب يف غازات الدفيئة       
ونظمت موريتانيا حلقات عمل إقليمية ووطنية لتوعية واضعي السياسات واملخططني والصحفيني واجلمهور بشأن 

ا أن من األمور األساسية إعالم وتوعية أي إنسان، وأشارت إيران إىل برامج زيادة وعي  وذكرت غيني . تغري املناخ 
 .اجلمهور على املستويني احمللي والوطين

وأشارت بعض األطراف أيضاً إىل محالت توعية خاصة استهدفت جمموعات حمددة، مثل اجملتمعات احمللية،  -١٥١
الباحثني، والطالب، واملمثلني، والصحفيني، ومقدمي برامج اإلذاعة       والربملانيني، ومسؤويل احلكومة والصناعة، و    

ووصفت أساليب شىت لتقاسم املعلومات يف أنشطة زيادة وعي اجلمهور القائمة واملخطط هلا، مبا يف               . والتلفزيون
الويب، ذلـك التلفزيون، والصحف، ومناقشات املائدة املستديرة، واملناقشات العامة، واملكتبات، ومواقع شبكة             

 .ومشاريع العروض، وحلقات العمل، والوثائق

. وأشـارت مجـيع األطـراف املُبلغة أيضاً إىل تعاون املنظمات غري احلكومية يف محالت توعية اجلمهور      -١٥٢
فذكرت مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة أن األنشطة األولية قد استكملت وأسفرت عن مقترحات للقيام              

بنن، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، غينيا، (وأبلغت سبعة أطراف . ة اليت تتطلب التمويلمبزيد من األنشط
عن القيام بأنشطة تستهدف جمموعات حمددة من خالل محالت خاصة      ) قريغيزسـتان، كمبوديا، كينيا، موريتانيا    

 ومشلت هذه اجملموعات األطراف     لـزيادة الوعي، ركزت يف بعض احلاالت على قضايا التوعية البيئية بوجه عام؛            
ذات املصـلحة، ووسـائط اإلعالم، ومسؤويل احلكومة، والصناعة، واملنظمات غري احلكومية، والربملانيني، كما              

 . مشلت، يف حالة واحدة أخرى، موظفي اإلرشاد الزراعي
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  احلاجات والقيود املالية والتقنية-تاسعاً 

 مساعدة مالية وتقنية من مرفق البيئة العاملية ووكاالت التنفيذ التابعة اعترفت مجيع األطراف بأهنا استلمت -١٥٣
أو مـن برامج متعددة األطراف أو ثنائية، من أجل إعداد بالغاهتا الوطنية األولية، وأشارت إىل ضرورة                 /لـه و  

 .مواصلة هذه املساعدة

 دراتاحلاجات والقيود املالية والتقنية العامة أو املرتبطة ببناء الق -ألف 

قدمت مجيع األطراف معلومات عن احلاجات والقيود املالية أو التقنية أو املرتبطة ببناء القدرات واملتعلقة                -١٥٤
وتتناول احلاجات اليت أشري إليها عدم القدرة على إعداد قوائم جرد           . أو تنفيذ االتفاقية  /بإعداد بياناهتا الوطنية و   

 املناخ والقابلية للتأثر هبذا التغري، وتسهيل التكيف مع اآلثار السلبية لتغري غازات الدفيئة، وعمليات تقييم آثار تغري
وسلطت معظم األطراف الضوء على جماالت وحاجات وقيود        . املـناخ، وحتديد وتنفيذ تدابري ملعاجلة تغري املناخ       

وأشار . طويرها ودعمها حمـددة تتعلق بالتثقيف والتدريب وتوعية اجلمهور وتتطلب املزيد من االهتمام ملواصلة ت            
 .إىل أهنما حيتاجان إىل مساعدة كبرية يف مجيع جوانب عمليات إعداد البالغ الوطين) جيبويت، كمبوديا(طرفان 

 قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة -باء 

لوطنية أو االحتياجات القائمة فيما يتعلق بإعدادها لقوائم اجلرد ا        /أشـارت معظم األطراف إىل القيود و       -١٥٥
. أو جودهتا /لغـازات الدفيـئة، وال سـيما توفر البيانات املتعلقة باألنشطة، وإمكانية الوصول إليها، وإدارهتا و               

وأشار طرفان . وذكـرت مجـيعها تقريباً أن لديها شواغل فيما يتعلق مبدى مالءمة عوامل االنبعاثات النموذجية             
عداد قوائم جرد غازات الدفيئة اليت أعدها الفريق احلكومي         إىل ضرورة تكييف منهجيات إ    ) ألبانيا، قريغيزستان (

ألبانيا، جيبويت، طاجيكستان،   (وأشارت مخسة أطراف    . الـدويل املعـين بتغري املناخ مع الظروف الوطنية احملددة         
يب إىل ضرورة تعزيز قدرة املؤسسات املعنية بإعداد قوائم جرد غازات الدفيئة، مبا يف ذلك تدر              ) كمبوديا، كينيا 

 .العاملني

 التدابري اليت تسهم يف معاجلة تغري املناخ -جيم 

إىل ) ألبانيا، إيران، جيبويت، طاجيكستان، كمبوديا، كينيا، موريتانيا، ناميبيا       (أشـارت مثانـية أطراف       -١٥٦
و إمكان  أ/أو احلاجة إىل الدعم فيما يتعلق بتحديد تدابري معاجلة تغري املناخ، وتقييمها، و            /املشـاكل القائمـة و    

ومشلت املشاكل املشار إليها االفتقار إىل البيانات واملبادئ التوجيهية إلجراء حتليالت كمية، واالفتقار إىل . تنفيذها
منـاذج لقطاعـات حمـددة، وعدم كفاية التدريب على النماذج املتوفرة، واالفتقار إىل التكنولوجيات املناسبة،                

 .اوالصعوبات اليت يواجهها نقل التكنولوجي
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وفيما يتعلق باملساعدة على بناء القدرات من أجل إعداد مشاريع ختفيف ألجل متويلها، أشارت جيبويت                -١٥٧
إىل عدم كفاية القدرة البشرية واملؤسسية والتمويل ألجل إعداد املشاريع؛ وأشارت موريتانيا إىل إعطاء األولوية               

د ومتويل املشاريع اليت ميكن أن تستفيد من آلية التنمية          لصياغة وحتليل املشاريع؛ وأشارت إيران إىل ضرورة حتدي       
بنن، جيبويت، غينيا، قريغيزستان، كينيا،     (واقترحت سبعة أطراف    . النظـيفة ومن األنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً      

 .  من االتفاقية١٢ من املادة ٤مشاريع ختفيف لتمويلها وفقاً للفقرة ) موريتانيا، ناميبيا

 املراقبة املنهجيةالبحث و -دال 

أشـارت معظـم األطراف إىل حاجاهتا يف ميدان البحث واملراقبة املنهجية بشأن تغري املناخ، وال سيما                  -١٥٨
حاجـتها إىل وضـع نظام وطين ملراقبة املناخ من أجل توفري املدخالت األساسية للجهود الوطنية املتعلقة بتقييم                  

ديث هذا النظام، ووضع مناذج وأدوات للبحث والتحليل يف ميدان تغري           أو حت /القابلية للتأثر والتكيف، وتطوير و    
 .املناخ

وأبرزت إيران  . وأشـارت األطـراف إىل ضرورة تعزيز البحث من خالل حتسني مجع وإدارة البيانات              -١٥٩
 .أو تعزيز مؤسسات البحث اليت تعاجل تغري املناخ/وموريتانيا أمهية إنشاء و

 وتدابري التكيف، واستراتيجيات الردآثار تغري املناخ،  -هاء 

 آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر

ألبانيا، إيران، بليز، جيبويت، غينيا، طاجيكستان، كمبوديا، كينيا، موريتانيا،         (أشـارت عشرة أطراف      -١٦٠
 هو االفتقار إىل دراسات     والقيد الذي أشري إليه أكثر من مرة      . إىل القيود املتعلقة بتقييم التأثر بتغري املناخ      ) ناميبيا

وواجهت عدة أطراف   . متعمقة يف قطاعات شىت تشمل الزراعة، والتنوع احليوي، واحلراجة، والصحة، والسياحة          
ومل تكن . مشاكل وقيوداً خمتلفة أثرت على استكمال عمليات تقييم القابلية للتأثر حتضرياً للبالغات الوطنية األولية

ويرجع ذلك، أساساً، إىل االفتقار إىل القدرات وإىل        . مل تشمل مجيع القطاعات   عملـيات التقيـيم شاملة جداً و      
وكانت معظم عمليات التقييم نوعية واستعانت بآراء اخلرباء بدالً . البيانات ذات النوعية اجليدة وإىل املوارد املالية

 . من الدراسات الكمية

احلاجة إىل تعزيز أداء النماذج     ) طاجيكستان، ناميبيا ألبانيا، إيران، بليز، غينيا،     (وأبـرزت ستة أطراف      -١٦١
وتفتقر . املستخدمة يف وضع سيناريوهات تغري املناخ، حبيث يتسىن حتسني نتائج الدراسات املتعلقة بالقابلية للتأثر             

نيا، فتفتقر أما موريتا. جيبويت إىل بيانات إلجراء دراسات عن املوارد املائية واملناطق الساحلية والنظم اإليكولوجية
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وأشارت غينيا . إىل بيانات مناخية موثوقة وحتتاج إىل تعزيز األنشطة البحثية لتحسني عمليات تقييم القابلية للتأثر      
 .وإيران إىل عدم كفاية البيانات املتعلقة بقطاع احلراجة، وقالت إيران إهنا تفتقر إىل بيانات أساسية عن السواحل

 ردتدابري التكيف واستراتيجيات ال

إىل ما تواجهه من ) إريتريا، إيران، جيبويت، قريغيزستان، كمبوديا، كينيا، موريتانيا(أشارت مثانية أطراف  -١٦٢
قيود فيما يتعلق بتحديد أو تقييم أو تنفيذ تدابري التكيف مع اآلثار السلبية لتغري املناخ، وذكرت مراراً القيد املتعلق 

إريتريا، (وأبرز طرفان   .  يف ذلك عدم كفاية العاملني املدربني واملوارد املالية        باالفـتقار إىل القدرة املؤسسية، مبا     
 .ضرورة تنفيذ نظم إنذار مبكر بشأن الكوارث املتعلقة بتغري املناخ) كينيا

قائمة مبشاريع  ) بنن، جيبويت، غينيا، قريغيزستان، كينيا، موريتانيا، ناميبيا      (وأدرجـت سـبعة أطراف       -١٦٣
وأشارت جيبويت إىل أن التمويل يشكل العقبة الرئيسية اليت تعترض تنفيذ الربنامج            . تاج إىل متويل  التكيف اليت حت  

املقـترح لتسهيل التكيف؛ وأشارت موريتانيا إىل أن املؤسسات املسؤولة عن تنفيذ استراتيجيات وتدابري التكيف        
ستية والتمويل؛ وأشارت غينيا إىل ضرورة      حتـتاج إىل كمـية كافية من املوارد البشرية واملادية واخلدمات اللوج           

 . تدريب اخلرباء املختصني والباحثني مبا يساعد على حتسني عمليات التكيف

 التعليم والتدريب وتوعية اجلمهور -واو 

أو غري الرمسي   /قدمـت مجـيع األطـراف معلومات عن ضرورة تعزيز الربامج الوطنية للتعليم الرمسي و               -١٦٤
إال أن املعلومات املقدمة كانت ضئيلة جداً وذات . مهور يف مجيع اجملاالت املتعلقة بتغري املناخوالتدريب وتوعية اجل

إال أن غينيا شددت على أن من األمور األساسية إشراك . طابع عام، وتستهدف يف معظم األحيان اجلمهور الواسع
ف ضرورة رفع مستويات الوعي واملعرفة وأكدت معظم األطرا. املـزيد من النساء والشباب يف محاية نظام املناخ      

بشأن قضايا تغري املناخ يف مجيع قطاعات اجملتمع، مبا يف ذلك وسائط اإلعالم، واملدارس، واجلامعات وغريها من                 
 .مؤسسات البحوث، والقطاع العام والقطاع اخلاص
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فيما يتعلق بالبيانات عن األنشطة، وعوامل االنبعاثات، واألساليب،     املشـاكل اليت واجهتها األطراف يف إعداد قوائم جرد غازات الدفيئة             -١اجلدول 

 واجملاالت اليت تستدعي املزيد من التحسني

 اجملاالت/املشاكل

 األساليب مالحظات
عوامـل 
 االنبعاثات

البيانات عن 
 الطرف األنشطة

ة فيما يتعلق بقطاع الطاقة، والنقل، والكتلة احليوية  عدم وجود بيانات عن األنشطة بوجه عام، وخاص:البيانات عن األنشطة: املشاكل
احملروقة إلنتاج الطاقة؛ وعدم وجود بيانات مفصلة عن األنشطة، وعدم االتساق مع منوذج الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ                   

عوامل ).  يناسب الواقع احمللي   وبوجـه خـاص، فـإن التصـنيف الذي أجراه الفريق املذكور لتغيري استخدام األرض واحلراجة ال                (
وقد وضع الطرف عوامل انبعاثات حملية النبعاثات ثاين أوكسيد الكربون          . معظم عوامل االنبعاثات ال تعكس حالة البلد      : االنبعاثات

فيفة عن منهجيات احنرافات ط: املنهجية. من املراجل الصناعية الصغرية، واالنبعاثات النامجة عن حرق حطب الوقود يف املواقد املرتلية
الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، مثالً، فيما يتعلق بتقدير امتصاص األشجار املثمرة لثاين أوكسيد الكربون، وانبعاثات ثاين                

 .أوكسيد الكربون من املراجل الصناعية الصغرية ومن حرق حطب الوقود يف املواقد املرتلية
وهذه البيانات غري كافية على اإلطالق      . اء دراسات خاصة هتدف إىل حتسني البيانات عن األنشطة        يلزم دعم مايل إلجر   : التحسينات

ويلزم أيضاً  . فيما يتعلق بالسيارات والشاحنات اخلفيفة والثقيلة، واحلافالت، والدراجات النارية، ولذا يقترح الطرف إجراء مسوح             
 .وهناك حاجة إىل إنشاء قاعدة بيانات بشأن إدارة فضالت احليوانات. إلنتاج الطاقةإجراء مسح بشأن الكتلة احليوية التقليدية احملروقة 

 ألبانيا × × ×

، وقطاع تغيري استخدام األرض واحلراجة      )وقود النقل الدويل  (االفتقار إىل بيانات يف قطاع الطاقة       : البيانات عن األنشطة  : املشـاكل 
أعيد حتديد كثري من عوامل االنبعاثات والقيم : عوامل االنبعاثات. اع النفاياتوقطاع النفايات؛ وعدم وجود سجالت صحيحة يف قط

يلزم تعديل املنهجية املتبعة يف زراعة : املنهجية. النموذجـية استناداً إىل تقدير اخلرباء، وذلك لتعكس خصوصيات البلد بشكل أفضل     
 .األرز لتناسب سياق البلد

 يتعلق بتغيري استخدام األرض واحلراجة، يلزم إعداد خرائط حراجية وقوائم جرد لكل نوع من فيما: البيانات عن األنشطة: التحسينات
يلزم : عوامل االنبعاثات . األنواع على فترات من مخس سنوات على األقل؛ وإجراء مسح ورصد مفصلني لتقدير معدل منو كل نوع                

يلزم وضع عوامل : املنهجية. األرض واحلراجـة وقطاع النفاياتوضع عوامل انبعاثات وطنية لقطاع الزراعة وقطاع تغيري استخـدام 
 . بشأن حقول األرز يف ظروف غمر وممارسات زراعية خمتلفةCH4انبعاثات ل   

 بنغالديش × × ×
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 )تابع( ١اجلدول 

 اجملاالت/املشاكل

 األساليب مالحظات
عوامـل 
 االنبعاثات

البيانات عن 
 الطرف األنشطة

استحالة احلصول على معلومات عن النفايات الصناعية؛ تعذر إمكانية تقييم التغريات يف خمزونات         : ات عن األنشطة  البيان: املشـاكل 
تشكو املنهجية من   : املنهجية. القيم النموذجية قد ال تراعي دائماً اخلصائص الوطنية       : عوامل االنبعاثات . املنـتجات النفطية يف البلد    

 .الفتراضات والقيم النموذجيةنقاط ضعف، وخاصة فيما يتعلق با

 .يلزم املزيد من البيانات احمللية لتحسني تقدير االنبعاثات يف قطاع تغيري استخدام األرض واحلراجة: التحسينات

 بليز × × ×

ام األرض  يف مجيع قطاعات اجلرد، وال سيما قطاع الطاقة وقطاع تغيري استخد        البيانات عن األنشطة  أشري إىل االفتقار إىل     : املشـاكل 
وزاد استخدام عوامل االنبعاثات النموذجية من مستوى عدم التيقن من تقدير االنبعاثات، ووضع الطرف عوامل انبعاثات           . واحلراجة

 .حملية يف قطاع النفايات من أجل حرق النفايات يف العراء يف مقالب النفايات وترميد النفايات

 بنن × × 

 يف قطاع الطاقة وقطاع الزراعة وقطاع تغيري استخدام األرض واحلراجة وقطاع النفايات؛ ال األنشطةبيانات عن االفتقار إىل : املشاكل
يف قطاع الزراعة، حرق السفناء غري      : املنهجية. تزال هناك أوجه عدم تيقن بسبب الضعف احلايل إلدارة البيانات يف معظم الوزارات            

ولذلك، .  غري مشمول مبنهجية الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ         مناسـب لكمـبوديا؛ وحرق املروج الذي يقوم به الطرف         
 .استخدم الطرف التعريف الذي اعتمدته الفلبني

 البيانات عن وينبغي إعطاء األولوية إىل حتسني      . يلزم القيام بأنشطة تدريب لزيادة قدرة أعضاء اللجنة التقنية الوطنية         : التحسـينات 
 .نبعاثاتعوامل اال وإىل األنشطة

 كمبوديا × × ×

 يف قطاعات الطاقة والزراعة وتغيري استخدام األرض واحلراجة، والنفايات؛ وعدم إمكانية            بيانات عن األنشطة  االفتقار إىل   : املشاكل
 .الوثوق يف البيانات املتاحة عن األنشطة

دام األرض واحلراجة، واختاذ تدابري مؤسسية، ومجع يلزم إجراء دراسات جديدة يف قطاعات الطاقة والزراعة وتغيري استخ: التحسينات
 .البيانات، وبناء القدرات

 جيبويت × × 
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 )تابع( ١اجلدول 

 اجملاالت/املشاكل

 األساليب مالحظات
عوامـل 
 االنبعاثات

البيانات عن 
 الطرف األنشطة

اع تغيري استخدام األرض واحلراجة منه يف قطاع الطاقة          أكثر إرباكاً يف قطاع الزراعة وقط      بيانات عن األنشطة  االفتقار إىل   : املشاكل
 .انبعاثات وطنية عواملوقطاع العمليات الصناعية؛ االفتقار إىل 

وال سيما  ( يف بعض القطاعات     البيانات عن األنشطة   ونسب انبعاثات، ومعاجلة االفتقار إىل       عوامل انبعاثات يلزم وضع   : التحسينات
 ). واحلراجةالزراعة وتغيري استخدام األرض

 إريتريا × × 

يف قطاعات العمليات الصناعية، وتغيري استخدام األرض واحلراجة، والنفايات؛ إشارة عامة بيانات عن األنشطة االفتقار إىل : املشاكل
 .فقط إىل عدم توفر البيانات بالشكل املناسب

 غينيا ×  

لصناعية وتغيري استخدام األرض واحلراجة؛ عدم توفر بيانات عن         يف قطاعي العمليات ا   البيانات عن األنشطة    نقـص يف    : املشـاكل 
 النموذجية  عوامل االنبعاثات وتشري  . يف شكل مناسب يف قطاع تغيري استخدام األرض واحلراجة        ) مبا يف ذلك سالسل زمنية    (األنشطة  

 .تللفريق احلكومي الدويل إىل حد أعلى، األمر الذي أدى إىل املبالغة يف تقدير االنبعاثا

 حملية؛ والتحقق من موثوقية البيانات عوامل انبعاثات ووضع البيانات عن األنشطةيلزم القيام بعمل واسع لتحسني نوعية : التحسينات
 .عن األنشطة وعوامل االنبعاثات يف قطاع احلراجة، وحتسني هذه املوثوقية يف املستقبل

 إيران × × 

صعوبة احلصول على معلومات عن الكثري من العمليات   (طاع العمليات الصناعية     يف ق  البـيانات عن األنشطة   نقـص يف    : املشـاكل 
وقطاعي الزراعة وتغيري استخدام األرض واحلراجة؛ عدم توفر البيانات بوجه عام يف شكل مناسب جلميع               ) الصناعية املعتمدة حديثاً  

نظام شامل لتخزين وإدارة البيانات على أساس      القطاعـات، وخاصـة بشأن اجتاهات تغيري استخدام األرض ومعدالته؛ عدم وجود             
مل يكن من املمكن تضمني املبادئ      : املنهجية. سـنوي؛ عوامل االنبعاثات النموذجية املعتمدة ال تناسب بالضرورة الظروف الوطنية          

عتمدها مستخدمو األراضي التوجيهـية للفريق احلكومي الدويل املتعلقة بتغيري استخدام األرض واحلراجة أساليب مجع البيانات اليت ي              
ضرورة حتديد بواليع حمتملة أخرى لثاين أوكسيد الكربون        . واليت تعترب هامة وممكنة التطبيق يف املناطق الواقعة خارج الغابات احملددة          

 .مستبعدة من منهجية الفريق احلكومي الدويل، مثل النب والشاي وجوز اهلند وجوز البالذر

 كينيا × × ×
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 )ابعت( ١اجلدول 

 اجملاالت/املشاكل

 األساليب مالحظات
عوامـل 
 االنبعاثات

البيانات عن 
 الطرف األنشطة

ضرورة مواءمة أنشطة استخدام األرض واحلراجة من أجل تسهيل جرد البيانات؛ حيتاج البلد             : األنشطة عن البيانات  : التحسـينات 
. سيما لقطاعات تغيري استخدام األرض، والزراعة، والعمليات الصناعية       بصورة ملحة إىل برنامج جلمع وحتليل البيانات بانتظام، وال          

وإىل وضع مشروع لتسهيل التعاون يف مجع       . وهـناك حاجة إىل وضع نظام إلدارة املعلومات من أجل أرشفة وحتديث بيانات اجلرد             
ئم جرد غازات الدفيئة؛ وإىل احلصول على بيانات        البيانات؛ وإىل تعزيز القدرة التقنية الوطنية على القيام جبمع املعلومات وإعداد قوا           

 ٣٠٠ ٠٠٠:  شهراً، امليزانية٢٤: املدة( االقتصادية اهلامة؛ وإىل إنشاء مصرف بيانات -شاملة عن األنشطة يف القطاعات االجتماعية 
روف الوطنية أكثر من عوامل إقليمية تناسب الظ/ضرورة وضع واستخدام عوامل انبعاثات وطنية: عوامل االنبعاثات). دوالر أمريكي

إجراء حبوث لتحديد بواليع حمتملة أخرى لثاين أكسيد الكربون ال : املنهجية. االنبعاثات النموذجية اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل
 .تشملها منهجية الفريق احلكومي الدويل، مثل النب، والشاي وجوز اهلند، وجوز البالذر

 )تابع(كينيا    

يؤدي التنوع الكبري يف املنتجات الغذائية وعدم وجود عوامل انبعاثات قياسية جلميع أنواع املنتجات : األنشطة عن البيانات :املشاكل
. ومواد التشحيم إىل البلد، ال ميكن الوثوق يف اإلحصاءات الرمسية     /وبسبب هتريب احملروقات  . إىل جتمـيع املنـتجات يف جمموعـات       

 .ليات التكنولوجية يف املبادئ التوجيهية للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخال تظهر بعض العم: املنهجية

 قريغيزستان × × ×

وقطاع النفايات  ) استخدام األمسدة (وقطاع الزراعة   ) تغري خمزونات املنتجات النفطية   ( يف قطاع الطاقة     بيانات عن األنشطة  عدم وجود   : املشاكل
املبادئ التوجيهية املتعلقة بالعمليات الصناعية واليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ ال              : املنهجية. )التخلص من النفايات الصلبة   (

 .إنتاج أنواع البسكويت، واحلرق املباشر للميثان واإليثان: تتناول مصدرين من مصادر انبعاثات ثاين أوكسيد الكربون مها

 موريتانيا ×  ×

 يف قطاعات الطاقة، والعمليات الصناعية، والزراعة، وتغيري استخدام األرض واحلراجة،           بيانات عن األنشطة  وجود  عدم  : املشـاكل 
 ال تأخذ يف االعتبار مقدار      املنهجية.  املناسبة يف قطاعي الطاقة والزراعة     عوامل االنبعاثات وهناك أوجه عدم تيقن تكتنف      . والنفايات

 .يوية املوجودة حتت األرضالكربون املنحَّى يف الكتلة احل

ينبغي توجيه البحث حنو حتسني تقديرات االنبعاثات أو البواليع النامجة عن تغيري استخدام األرض واحلراجة، وإثبات صحة عوامل                  : التحسـينات 
 .رق النفايات الزراعية والسفناءاالنبعاثات فيما يتعلق بالتخمر املعوي، وحتسني تقديرات االنبعاثات من قطاع النفايات، وحتسني املعلومات عن ح

 ناميبيا × × ×
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 )تابع( ١اجلدول 

 اجملاالت/املشاكل

 األساليب مالحظات
عوامـل 
 االنبعاثات

البيانات عن 
 الطرف األنشطة

 الغاز  سنة؛ ومل يؤخذ استهالك١١مل يتم حساب موازنات الطاقة منذ     ( يف قطاع الطاقة     بيانات عن األنشطة  االفتقار إىل   : املشـاكل 
تعذُّر معرفة احلجم (، وقطاع العمليات الصناعية ) يف االعتبار بسبب االفتقار إىل البيانات١٩٩٢-١٩٩٠الطبيعي للتدفئة خالل الفترة 

، وقطاع الزراعة، وقطاع تغري استخدام األرض )الصـحيح للهـيدروكربونات املشـبعة بالفلور املنبعثة، وذلك بسبب عدم  الرصد         
 . فيما يتعلق بقطاعي الزراعة والنفايات؛ عدم توفر املنهجيات باللغات احملليةلعوامل االنبعاثاتقة حمتملة واحلراجة؛ عدم د

ضرورة حتسني نوعية البيانات عن األنشطة، ورصد اهليدروكربونات املشبعة بالفلور املنبعثة من : البيانات عن األنشطة  : التحسـينات 
مثالً أنواع التربة الزراعية والغابات، وديناميات كربون التربة، ومقالب النفايات، (اثات حمددة صناعة األلومنيوم؛ ومعرفة عمليات انبع

؛ وهناك أيضاً حاجة إىل قاعدة بيانات بشأن الطاقة وإىل إجراء جرد للغابات وتقدير خمزونات الكربون وتعزيز نظام )وإنتاج األلومنيوم
 .يةاإلبالغ اإلحصائي، ووضع عوامل انبعاثات حمل

 طاجيكستان × × ×

 . املناسب ملادة اللجنيتاالنبعاثاتعامل مل يوفر الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ : املشاكل

.ذكر الطرف عزمه على وضع نظام وطين جلرد االنبعاثات، يشمل سجالً للمصادر والتكنولوجيات: البيانات عن األنشطة: التحسينات
 الطرف أنه سيشارك يف مشروع إقليمي يهدف إىل حتسني نوعية قوائم جرد غازات الدفيئة وأنه ينوي أيضاً                  ذكر: عوامل االنبعاثات 

 . الرامية إىل رفع مستوى جودة قوائم جرد غازات الدفيئةاألساليب واإلجراءاتحتسني 

مجهورية مقدونيا    × 
ــالفية  اليوغوسـ

 السابقة

 أوغندا ×   .ن الكتلة احليوية املستهلكة كحطب وقود وفحم نبايت، وخاصة بشأالبياناتاالفتقار إىل : املشاكل
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 درجة كمال اإلبالغ وفقاً للجدول الثاين من املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ -٢اجلدول 
N2O CH4

 CO2
 

٪ 
عدد األطراف 

 ٪ املبلغة
ألطراف عدد ا

 ٪ املبلغة
عدد األطراف 

 فئات مصادر وبواليع غازات الدفيئة املبلغة

 )الصايف(جمموع االنبعاثات الوطنية  ١٦   ١٠٠    ١٦   ١٠٠    ١٦    ١٠٠  
 مجيع أنواع الطاقة  -١ ١٦   ١٠٠    ١٦   ١٠٠    ١٥    ٩٤  
 حرق الوقود       
 صناعات الطاقة والتحويل ١٥   ٩٤    ١١   ٦٩    ١٠    ٦٣  
 الصناعة  ١٣   ٨١    ٩   ٥٦    ٩    ٥٦  
 النقل  ١٥   ٩٤    ١٣   ٨١    ١٣    ٨١  
 املؤسسي/التجاري  ١١   ٦٩    ٩   ٥٦    ٧    ٤٤  
 املرتيل  ١٣   ٨١    ١٢   ٧٥    ١١    ٦٩  
 )يرجى حتديدها(أخرى   -   -    ١   ٦    ١    ٦  
 ة احملروقة إلنتاج الطاقةالكتلة احليوي  ١٣   ٨١    ٤   ٢٥    ٤    ٢٥  
 انبعاثات الوقود اهلارب                    
 أنابيب النفط والغاز الطبيعي  ٣   ١٩    ٧   ٤٤    ٢    ١٣  
 استخراج الفحم  ٢   ١٣    ٧   ٤٤    ٢    ١٣  
 العمليات الصناعية -٢ ١٥   ٩٤    ٤   ٢٥    ٦    ٣٨  
 الزراعة -٣ ٢   ١٢    ١٦   ١٠٠    ١٦    ١٠٠  
 التخمر املعوي ٢   ١٣    ١٦   ١٠٠    ٣    ١٩  
 زراعة األرز ٢   ١٣    ١٤   ٨٨    ٣    ١٩  
 حرق السفناء ١   ٦    ٩   ٥٦    ٧    ٤٤  
 )يرجى حتديدها(أخرى  ١   ٦    ٩   ٥٦    ٩    ٥٦  
 إدارة فضالت احليوانات ٢   ١٣    ١٦   ١٠٠    ١٠    ٦٣  
 أنواع التربة الزراعية ٢   ١٣    ٤   ٢٥    ١٥    ٩٤  
 حرق النفايات الزراعية يف العراء ٢   ١٢    ١٢   ٧٥    ١٠    ٦٣  
 أخرى -   -    -   -    -    -  
 تغيري استخدام األرض واحلراجة -٤ ١٦   ١٠٠    ١٣   ٨١    ١٣    ٨١  
يري خمزون الكتلة احليوية للحراجة وغريها تغ  ١٦   ١٠٠    ٢   ١٣    ٢    ١٣  
 حتويل احلراج واملروج ١٥   ٩٤    ١٢   ٧٥    ١٢    ٧٥  
 التخلي عن األراضي املدارة  ١٠   ٦٣    ١   ٦    ١    ٦   
مصادر أخرى حسب االقتضاء وقدر      -٥ ٨   ٥٠    ١٦   ١٠٠    ١١    ٦٩  

 )يرجى حتديدها(اإلمكان 
انـبعاثات ثـاين أوكسـيد الكربون         ٦   ٣٨    ٢   ١٣    ٢    ١٣  

 وعمليات إزالتها بواسطة البواليع 
 )تغيري استخدام األرض واحلراجة(أخرى   -   -    -   -    -    -  
 النفايات ٣   ١٩    ١٦   ١٠٠    ١١    ٦٩  
 التخلص من النفايات الصلبة براً ٢   ١٣    ١٦   ١٠٠    ٢    ١٣  
 معاجلة املياه املستعملة ٢   ١٣    ١١   ٦٩    ٩    ٥٦  
 ترميد النفايات  ١   ٦    ١   ٦    ١    ٦  
 )نفايات(أخرى  -   -    ١   ٦    ٢    ١٣  
 وقود النقل الدويل ٦   ٣٨    ٣   ١٩    ٣    ١٩  

يف اجلدول الثاين من املبادئ التوجيهية التفاقية األمم        " أخرى"ن  القطاعـات أو فئات املصادر اليت ال جيب اإلبالغ عنها حتت عنوا            :مالحظة
وتدل القيم املبينة بأرقام سوداء على أن النسبة املئوية     . املـتحدة اإلطاريـة بشـأن تغري املناخ ترد يف اخلانات الرمادية من اجلدول             

 . أو أكثر٨٠لإلبالغ من جانب األطراف غري املدرجة يف املرفق األول تعادل 
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املصارف، مبا يشمل أو ال يشمل تغيري استخدام األرض واحلراجة        / وعمليات إزالتها حسب الفئات الرئيسية للمصادر      N2Oو CH4و ،CO2االنـبعاثات اإلمجالـية لغازات       - ٣اجلدول 
 )مكافئ ثاين أوكسيد الكربون باجليغاغرام والنسبة املئوية من اجملموع لكل طرف(

النسبـة املئويـة لتغييـر 
استخدام األرض واحلراجة 
 يف جمموع غازات الدفيئة

 يشمل(اجملموع 
تغيري استخـدام 
 األرض واحلراجة

تغيري استخدام 
 األرض واحلراجة

 ال يشمـل(اجملموع 
تغيري استخدام األرض 

  الطاقة العمليات الصناعية الزراعة أخرى )واحلراجة

  )جيغاغرام( باملائة )جيغاغرام( باملائة )جيغاغرام( باملائة )غاغرامجي( باملائة )جيغاغرام( باملائة )جيغاغرام( باملائة

            ١٩٩٠ 

 قريغيزستان ٢٩ ٠٩٥,٩٣ ٨٠,٥٢ ٧٠٨,٢٠ ١,٩٦ ٤ ١٥١,٤٣ ١١,٤٩ ٢ ١٧٧,٦٢ ٦,٠٣ ٣٦ ١٣٣,٢٩ ٨٢٥,٤٦- ٣٥ ٣٠٧,٨٣ ٢,٢٨-

 طاجيكستان ١٨ ٧٨٧,٤٠ ٧٩,٢٨ ١ ٥٦٥,١٠ ٦,٦٠ ٣ ١٦٧,٧٠ ١٣,٣٧ ١٥٥,٤٠ ٠,٦٦ ٢٣ ٦٩٨,٢٠ ١ ٥٢٨,٠٠- ٢٢ ١٧٠,٢٠ ٦,٤٥-

 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ١٠ ٥٩٥,٥٢ ٦٨,٦٤ ١ ٦٣٣,٣١ ١٠,٥٨ ٢ ٠٢٥,٤٤ ١٣,١٢ ١ ١٨١,٩٠ ٧,٦٦ ١٥ ٤٣٦,١٧ ١ ٤٦٣,٦٤- ١٣ ٩٧٢,٥٣ ٩,٤٨-

 اجملموع  ٥٨ ٤٧٨,٨٥ ٧٧,٦٩ ٣ ٩٠٦,٦١ ٥,١٩ ٩ ٣٤٤,٥٧ ١٢,٤٢ ٣ ٥١٤,٩٢ ٤,٦٧ ٧٥ ٢٦٧,٦٦ ٣ ٨١٧,١٠- ٧١ ٤٥٠,٥٦ ٥,٠٧-

            ١٩٩٤ 

 ألبانيا ٣ ١٠٤,٩٩ ٥٥,٩٥ ٢٠٩,٨٧ ٣,٧٨ ١ ٨٧٩,٢٨ ٣٣,٨٦ ٣٥٥,٥٤ ٦,٤١ ٥ ٥٤٩,٦٧ ١ ٥٠٩,٦٨ ٧ ٠٥٩,٣٥ ٢٧,٢٠

 بنغالديش ١٥ ٢١٠,٠١ ٣٣,١٢ ١ ٢٨١,٤٨ ٢,٧٩ ٢٨ ١٢٢,٣٩ ٦١,٢٣ ١ ٣١٢,٢٩ ٢,٨٦ ٤٥ ٩٢٥,٣٩ ٧ ٨٣٧,٩٧ ٥٣ ٧٦٣,٣٦ ١٧,٠٧

 بليز ٦٠٦,٨٥ ٩,٣٦ ٠,٢٩ ٠,٠٠ ٢٧٠,٣٧ ٤,١٧ ٥ ٦٠٧,٠٦ ٨٦,٤٧ ٦ ٤٨٤,٥٨ ٤ ١٧٤,٢٦- ٢ ٣١٠,٣٢ ٦٤,٣٧-

 كمبوديا ١ ٨٨١,١١ ١٢,٩٨ ٤٩,٨٥ ٠,٣٤ ١٠ ٥٥٩,٠٥ ٧٢,٨٥ ٢ ٠٠٠,٦٤ ١٣,٨٠ ١٤ ٤٩٣,٧٥ ١٩ ٦٣٥,٩٦- ٥ ١٤٢,٢١- ١٣٥,٤٨-

 جيبويت ٢٧٥,٥٨ ٤٦,٦٧ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٢٠٦,٢٩ ٣٤,٩٤ ١٠٨,٦١ ١٨,٣٩ ٥٩٠,٤٨ ٦٧٨,٥٥- ٨٨,٠٦- ١١٤,٩١-

 إريتريا ٢ ٦٧٧,٧٠ ٦٤,٧٤ ٣٢,٣٤ ٠,٧٨ ١ ٣٧١,٢٠ ٣٣,١٥ ٥٣,٩٧ ١,٣٠ ٤ ١٣٥,٨٤ ١ ٦٧٦,٣٠ ٥ ٨١٢,١٤ ٤٠,٥٣

 غينيا ٢ ٠٤٣,١٩ ٢٣,١٩ ١٤٣,٤٢ ١,٦٣ ٢ ٥٢٩,٧١ ٢٨,٧١ ٤ ٢٢٧,٧٠ ٤٧,٩٨ ٨ ٨١١,٧٨ ٢١ ٤٨٢,٩٧- ١٢ ٦٧١,١٩- ٢٤٣,٨٠-

 إيران ٣٢١ ٣٥٥,٨٦ ٨٣,٣٤ ٢٥ ٤٧٤,٨٥ ٦,٦١ ٣٠ ٣٠٣,٧٩ ٧,٨٦ ٨ ٤٦٠,٨٧ ٢,١٩ ٣٨٥ ٥٩٥,٣٧ ٣١ ٤١٦,٦٦ ٤١٧ ٠١٢,٠٣ ٨,١٥

 كينيا ٨ ٠٥٨,١٦ ٣٧,٠٩ ٩٨٩,٥١ ٤,٥٥ ١٢ ٠٩٩,٦٦ ٥٥,٦٩ ٥٨٠,٨٩ ٢,٦٧ ٢١ ٧٢٨,٢٣ ٢٨ ٢٦٢,٢٢- ٦ ٥٣٣,٩٩- ١٣٠,٠٧-

  قريغيزستان ١٤ ٤٩٤,٠٧ ٧٩,٦٥ ٢٢٨,٤٢ ١,٢٦ ٢ ٣٥٤,٧٣ ١٢,٩٤ ١ ١٢٠,٤٧ ٦,١٦ ١٨ ١٩٧,٦٩ ٨٨٧,٤٥- ١٧ ٣١٠,٢٤ ٤,٨٨-

 ناميبيا ١ ٩١٧,٦٨ ٣٣,٧٥ ٥,٤٦ ٠,١٠ ٣ ٦٠٧,٤١ ٦٣,٤٩ ١٥٠,٨٧ ٢,٦٦ ٥ ٦٨١,٤٢ ٥ ٧١٥,٦٠- ٣٤,١٨- ١٠٠,٦٠-

 طاجيكستان ٥ ٤٣٤,٩٠ ٦٣,٩١ ٤٩٧,٥٠ ٥,٨٥ ٢ ٤٣٧,٥٠ ٢٨,٦٦ ١٣٨,٦٠ ١,٦٣ ٨ ٥٠٤,٣٠ ٢ ٠٤٨,٠٠- ٦ ٤٥٦,٣٠ ٢٤,٠٨-

مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة  ٩ ٨٠١,٦٠ ٧٠,٥٥ ٩٩١,٢١ ٧,١٣ ١ ٩٧٧,٤٧ ١٤,٢٣ ١ ١٢٣,٦٠ ٨,٠٩ ١٣ ٨٩٣,٨٧ ١ ٧٣٥,٥٨- ١٢ ١٥٨,٢٩ ١٢,٤٩-
 أوغندا ٤ ٩٦٢,٢٢ ١١,٦١ ٤٣,٥٠ ٠,١٠ ٣٧ ٥٠٣,٥١ ٨٧,٧٦ ٢٢٥,٠٩ ٠,٥٣ ٤٢ ٧٣٤,٣٢ ٨ ١٢٢,٦٥ ٥٠ ٨٥٦,٩٧ ١٩,٠١

 اجملموع ٣٩١ ٨٢٣,٩١ ٦٧,٢٨ ٢٩ ٩٤٧,٧٠ ٥,١٤ ١٣٥ ٢٢٢,٣٦ ٢٣,٢٢ ٢٥ ٤٦٦,٢٠ ٤,٣٧ ٥٨٢ ٣٢٦,٦٨ ٣٤ ٠٥٧,٣٢- ٥٤٨ ٢٦٩,٣٦ ٥,٨٥-
            ١٩٩٥ 
 بنن ٩٩٧,٨٥ ٢,٥١ ٩٦,٤٣ ٠,٢٤ ٣٧ ٩٥٧,٥٣ ٩٥,٦٤ ٦٣٧,٨٢ ١,٦١ ٣٩ ٦٨٩,٦٣ ٤٧ ٨٦٥,٤٢- ٨ ١٧٥,٧٩- ١٢٠,٦٠-
 موريتانيا ١ ١٥٣,٦٩ ٢٦,٦٤ ٢,٤٣ ٠,٠٦ ٢ ٩٤٤,٣٨ ٦٨,٠٠ ٢٢٩,٣٦ ٥,٣٠ ٤ ٣٢٩,٨٧ ٦٤٠,٠٠- ٣ ٦٨٩,٨٨ ١٤,٧٨-
 اجملموع ٢ ١٥١,٥٤ ٤,٨٩ ٩٨,٨٦ ٠,٢٢ ٤٠ ٩٠١,٩١ ٩٢,٩٢ ٨٦٧,١٨ ١,٩٧ ٤٤ ٠١٩,٥٠ ٤٨ ٥٠٥,٤٢- ٤ ٤٨٥,٩١- ١١٠,١٩-

 .قدمتهاقدمت أوغندا نسخة حمدَّثة من جدوهلا التلخيصي املتعلق جبرد غازات الدفيئة، ولذلك فإن األرقام الواردة يف هذا اجلدول قد ال تتطابق مع األرقام املدرجة يف النسخة األصلية اليت : مالحظة
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تقديـرات احلـد مـن االنبعاثات النامجة عن تدابري التخفيف حسب القطاعات كما أبلغت هبا بعض                  -٤اجلدول 
 األطراف 

 الفترة الزمنية

 تقديرات احلد من االنبعاثات
 الطرف القطاع الفرعي/القطاع )مكافئ ثاين أوكسيد الكربون باجليغاغرام(

 ألبانيا مجيع القطاعات  ٧ ٠٠٠ ٢٠٢٠
 بنغالديش الطاقة ٦٨ سنوياً
 كمبوديا الطاقة ٥٩ ٦٥٠ ٢٠٣٠

 جيبويت توريد الطاقة ٤ ٤٩٦ 
 إريتريا الطلب على الطاقة ٤٥ سنوياً
 إريتريا توريد الطاقة ٢١ سنوياً
 غينيا الطلب على الطاقة ٦ ٠١٩ ٢٠١٠
 إيران توريد الطاقة ٣٣٠ ٦٢٧ ٢٠١٠
 إيران الزراعة ١١ ١٩٣ ٢٠١٠
 قريغيزستان الطاقة  ٦١٠ ٢٠٢٠
 قريغيزستان احلراجة ١ ٣٣٦ ٢٠٢٥
 موريتانيا مجيع القطاعات ١٠ ٩٣٢ ٢٠١٠
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  جماالت البحوث اجلارية أو املخطط هلا املُبلغ هبا بشأن آثار تغري املناخ وتقييم القابلية للتأثر وخيارات التكيف-٥اجلدول 

الطاقة، (التخفيف 
 )النفايات

القضايا الشاملة 
  قطاعاتلعدة

الصحة 
 احلراجة الزراعة املواشي مصايد األمساك املوارد املائية املناطق الساحلية البشرية

التنوع 
 البيئة البيولوجي

الـمجاالت االجتماعية 
 )السياحة(االقتصادية /

التكيف وتقييم القابلية جماالت 
 للتأثر

ــران،   ــبويت، إي جي
 قريغيزستان، موريتانيا

جيبويت، إريتريا،  
 ا، قريغيزستانغيني

ــيز،  بلـــ
ــتان،  قريغيزس

 طاجيكستان

بلـيز، جيبويت،   
 غينيا، إيران

بلـيز، جيبويت،   
إريـتريا، غينيا،   
قريغيزســـتان، 

 ناميبيا

بليز، جيبويت، غينيا،    غينيا بليز، ناميبيا
 طاجيكستان

بلـيز، كمبوديا،   
جيبويت، إريتريا،  
ــيا،  ناميبـــ

 طاجيكستان

كمبوديا،  بليز، إريتريا، 
ــتريا،  إري

 وغنداأ

عمليات تقييم  /آثار تغري املناخ   بليز
 القابلية للتأثر

ــتان،  إريتريا جيبويت قريغيزس
 طاجيكستان

جيـبويت، غينيا،    جيبويت
 ناميبيا

إريـتريا، ناميبيا،    غينيا، طاجيكستان غينيا ناميبيا
 طاجيكستان

 التخفيف/خيارات التكيف  إريتريا إريتريا

  املراقبة املتعلقة باملراقبة املنهجية الشبكات الوطنية حملطات-٦اجلدول 

 حمطات رادار
حمطات مراقبة يف الطبقة 

 العليا من اجلو
 حمطات هيدرولوجية

 حمطات أرصاد جوية حمطات مناخية حمطات شاملة مقاييس مطر )حبريات، أهنار، إخل(
 

 قريغيزستان √    √ √ 

 ناميبيا   √ √   

 طاجيكستان √    √  

 ية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةمجهور √  √  √  

 أوغندا √ √ √ √ √ √ √

 .مل يذكر أي طرف أن لديه شبكات وطنية من حمطات احمليطات أو كاشفات الصواعق أو حمطات الزالزل أو حمطات الطريان أو حمطات األقمار االصطناعية أو حمطات رصد غازات الدفيئة: مالحظة
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 تها األطراف أو االشتراطات الواجب تلبيتها لتحسني اإلبالغ عن املراقبة املنهجية الصعوبات اليت واجه- ٧اجلدول 

 الطرف الصعوبات اليت واجهتها األطراف أو احلاجات الواجب تلبيتها لتحسني اإلبالغ

 ألبانيا .يلزم أن تضع عوامل انبعاثات إقليمية للغابات والنفايات، وبيانات لتحليل التخفيض وللتكيف والقابلية للتأثر

جيب أن ترتكز البحوث واملراقبة املنهجية على معرفة أفضل بآثار تغري املناخ على املوارد املائية واملناطق واملوارد الساحلية، وعلى والزراعة، والغابات، والتنوع البيولوجي، 
 .وصيد األمساك، والصحة، والتكيف مع تغري املناخ

 بنغالديش

 بليز .وجيب أيضاً مراقبة نوعية املاء. احمليطات ويلزم أن ترفع مستوى براجمها يف جمال املراقبة اهليدرولوجية ومراقبة الطقس/حلايل برامج شاملة ملراقبة البحارال تتوفر لديها يف الوقت ا

 بنن  .مناسبةيلزم أن تعزز قدرهتا على البحث واملراقبة من أجل حتسني فهم آثار تغري املناخ ووضع استراتيجيات وتدابري تكيف 

 كمبوديا .يلزم أن تعزز قدرهتا على البحث واملراقبة يف جمال تغري املناخ، والبيئة واملوارد الطبيعية واستخدام األرض، والغطاء النبايت

 جيبويت .يلزم أن حتسن معارفها العلمية عن قطاع الغابات وأن حتسن فهم اآلثار على املناطق واملوارد الساحلية

 إريتريا .ويلزم أيضاً أن تستثمر موارد لدعم برامج املراقبة. نشئ مؤسسات قوية وفعالة إلدارة نظم املراقبة، مبا يشمل تنمية املوارد البشرية وتكنولوجيا املعلوماتيلزم أن ت

 غينيا . اجلوي اهليدرولوجي يف املنطقة الساحليةجيب أن تعيد تأهيل شبكة احملطات ومراكز املراقبة القائمة وأن توسعها وأن حتّدث املعدات وتعزز شبكات الرصد

 إيران .يلزم أن ترفع مستوى شبكة مراقبة املناخ على املستوى الوطين وأن توسعها، وأن حتسن مسامهتها يف نظم املراقبة العاملية من خالل وضع قواعد بيانات ميكن الوصول إليها واستخدامها

 كينيا .دم إمكانية الوصول إليها، وعدم كفاية مرافق البحوث والفرص املتاحة إلجراء البحوثنقص يف البيانات اجليدة النوعية أو ع

 قريغيزستان .املستخدمة يف شبكتها احلالية) املعدات والقدرة(حتتاج إىل حتديث التكنولوجيا 

 موريتانيا .البيانات املتعلقة باملناخ ضئيلة بسبب االفتقار إىل حمطات املراقبة

ويلزم أن تعزز احملطات القائمة للحصول على بيانات من أجل زيادة فهم آثار تغري املناخ يف                . ن تضطلع مبزيد من البحوث لتحسني خمتلف عناصر البالغات الوطنية         يلزم أ 
 .املستقبل على الزراعة والنظم اإليكولوجية البحرية واستخدام األرض واحلراجة، والتنوع البيولوجي، والنفايات، واملياه

 ناميبيا

 طاجيكستان .هلذا الغرض) املالية والتقنية(يلزم أن حتسن الصيانة وستحتاج إىل املزيد من املوارد 

مجهوريــة مقدونــيا  .يلزم أن حتسن نطاق مشول الشبكة وكذلك مجع البيانات وأرشفتها واستخدامها
 اليوغوسالفية السابقة

 أوغندا .زيز احملطات املناخية واهليدرولوجية القائمة، وإىل حتسني إدارة قواعد البياناتحتتاج إىل املزيد من احملطات املناخية وإىل تع
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  األساليب اليت يستخدمها األطراف لتقدير آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر-٨اجلدول 
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 األساليب

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ GCM equilibrium/transient السيناريوهات: 
 √   √ √  √ √  √  √   √ MAGICC-SCENGEN  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   متاثلي/تدرجي
  إحصائي       √  √     √  
   اقتصادي-اجتماعي            √     
  الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري الناخ √ √ √ √ √ √  √        
  التقرير اخلاص للفريق احلكومي الدويل     √           
         √   √ √ √  DSSAT3 IBSNATو CERES الزراعة: 
  SPUR2: املاشية               √ 
  مناذج وطنية  √  √    √ √ √    √  √
  نوعي √  √   √ √ √ √ √   √  √ √
  التقرير اخلاص للفريق احلكومي الدويل     √           
      √       √   CLIRUN املوارد املائية: 
  مناذج وطنية √ √     √  √ √ √   √ √ 
  نوعي √  √ √      √   √  √ √
 املناطق الساحلية والنظم منهجية الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ √ √ √ √ √ √ √ √  √      
 :اإليكولوجية البحرية نوعي   √ √  √  √ √ √  √    
 الغابـات والنظـم       √  √   √     √ √
 :اإليكولوجية الربية أساليب وطنية √ √ √  √    √  √    √ 
  نوعي √ √ √   √  √ √ √ √ √ √ √  √
 الصحة البشرية إحصائي       √  √  √   √  
  نوعي √ √     √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
  التقرير اخلاص للفريق احلكومي الدويل     √           
 :قطاعات أخرى نوعي √ √       √ √ √ √ √  √ √
 :التحليل املتكامل نوعي √ √ √ √ √  √ √ √ √ √  √  √ √
  ليب الفريق احلكومي الدويلأسا  √              

 .هنجاًًَ يستعني بتقدير خرباء" نوعي"تعين كلمة : مالحظة
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  خيارات التكيف يف قطاعات الزراعة، واملوارد املائية واملناطق الساحلية والنظم اإليكولوجية البحرية-٩اجلدول 
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 القطاع/اخليار 

  الزراعة                
√  √ √   √ √  √   √ √   أنشطة تعليم وتوعية لتغيري ممارسات اإلدارة وجعلها تناسب تغري املناخ  √
√ √  √  √ √        √ √   أصناف مستنبتة جديدةاعتماد 
  حتسني أنواع التربة وصوهنا √ √ √  √    √ √ √  √  √ 
  أو توسيع الري/زيادة كفاءة الري و √ √ √  √    √ √      √
  حبوث ونقل التكنولوجيا يف جمال الزراعة  √ √ √     √ √ √    √ √
  إنشاء مصارف بذور         √       
√   √  √ √ √    √  √   استحداث حماصيل جديدة  √
  وضع واعتماد تدابري سياسة عامة، مبا يف ذلك يف جمال الضرائب واإلعانات وحترير االقتصاد √      √  √       
  وضع نظام إنذار مبكر وتأهب للكوارث √ √ √ √   √       √  
  حتسني التنبؤ باآلفات واألمراض ومكافحتها √ √ √ √      √ √     √
  املوارد املائية                
زيـادة إمـدادات املـياه، وذلك مثالً باستخدام املياه اجلوفية وبناء اخلزانات وحتسني                √ √ √  √ √  √ √ √   √  √

    إدارة مقاسم املياه، وإزالة امللوحة
 

ليل من تبديد املياه،    تقلـيل الطلـب عـلى املـياه، وذلك مثالً بزيادة الكفاءة، والتق              √ √ √     √  √  √ √  √
    وإعادة تدوير املياه، وتغيري ممارسات الري

 

  وضع واعتماد نظام لرصد الفيضانات وحاالت اجلفاف ومكافحتها √ √ √    √  √    √   
  احلد من تلوث املياه √        √ √   √   
  حتسني أو تطوير إدارة املياه √ √ √ √   √  √ √ √     
  تغيري قواعد عمل النظام ومن ذلك مثالً، سياسة حتديد األسعار، والتشريع √        √ √ √     
  املناطق الساحلية والنظم اإليكولوجية البحرية                
  إنشاء إدارة متكاملة للمناطق الساحلية √    √  √         
   √   ت اجلديدةوضع معايري بشأن التخطيط أو االستثمارا  √ √  √  √     
  توفري احلماية، مبا يف ذلك بناء األسوار البحرية وإعادة تكوين الشواطئ  √ √ √ √  √     √    
  تراجع                
  رصد النظم اإليكولوجية الساحلية/دراسة  √ √    √      √   
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 احلواشي

احلياة املديدة والصحية، وتقاس    : ييسـتند مؤشر التنمية البشرية إىل ثالثة مؤشرات إمنائية، ه          )١( 
يعطي هذا املؤشر ثلثي    (بالعمر املتوقع عند الوالدة، واملعرفة، وتقاس مبعدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى البالغني             

يعطي هذا املؤشر   (واملعدل اإلمجايل لاللتحاق يف التعليم االبتدائي والثانوي والعايل معاً          ) وزن املؤشـرات الثالثة   
تكافؤ القوة  (؛ ومستوى معيشي الئق، مقاساً بنصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل            )وزن املؤشرات الثالثة  ثلث  

 ).الشرائية بدوالرات الواليات املتحدة

صنَّف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي كمبوديا يف فئة التنمية البشرية املتوسطة، وصنفها األونكتاد  )٢( 
 .واًيف فئة أقل البلدان من

املبادئ التوجيهية  إىل  " املبادئ التوجيهية للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ       "تشري عبارة    )٣( 
،  إلعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة      ١٩٩٥اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ يف عام           

، إلعداد قوائم ١٩٩٦الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ يف عام املبادئ التوجيهية املنقحة اليت وضعها وإىل 
 .اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة

السـالئف هي مركبات متواجدة يف الغالف اجلوي تؤثر على غازات الدفيئة أو على مركَّزات                )٤( 
والسالئف اليت قدمت   . و التدمري اهلـباء اجلوي مبشاركتها يف عمليات فيزيائية أو كيماوية تنظم معدل اإلنتاج أ            

األطـراف معلومـات عـنها هي أول أكسيد الكربون، وأكاسيد النيتروجني، ومركبات اهليدروفلوروكربون،              
 .ومركبات اهليدروكربون املشبعة بالفلور، وسادس فلوريد الكربيت، وثاين أكسيد الكربيت

مللوثات اهلواء يف أوروبا؛ اجلرد األساسي      الـربنامج التعاوين لرصد وتقييم االنتقال بعيد املدى          )٥( 
 ).مشروع أورويب(لالنبعاثات يف الغالف اجلوي 

انظر . إن اجلـداول املوجـزة وورقـات البـيانات ُتَعـّد آلياً عند استخدام برجميات الفريق                )٦( 
Greenhouse Gas Inventory Software for the Workbook of the Revised 1996 IPCC Guidelines for 

National Greenhouse Gas Inventories - Instruction Manual. 

بالنظر إىل الدور املختلف الذي يقوم به قطاع التغيري يف استخدام األراضي واحلراجة يف خمتلف                )٧( 
  فإن هذا القطاع يعوض يف البعض منها جمموع االنبعاثات، بينما تشكل يف بعضها األخرى مصدراً كبرياً-البلدان 

 وكذلـك الطلب الوارد يف املبادئ التوجيهية للفريق احلكومي الدويل بتقدمي صايف االنبعاثات أو               -لالنـبعاثات   
يف هذه " إمجايل انبعاثات ثاين أكسيد الكربون"عمليات اإلزالة يف خمتلف فئات املصادر هلذا القطاع، يعين مصطلح 

ة من مجيع القطاعات باستثناء انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الوثيقة جمموع انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الصادر     
وهذا ييسر عرض البيانات بطريقة     . الصـادرة من قطاع التغيري يف استخدام األراضي واحلراجة وعمليات إزالتها          

 .متسقة وقابلة للمقارنة
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 )تابع( احلواشي

الوثيقة اجملموع الكلي النبعاثات ثاين ميثل إمجايل تقديرات انبعاثات غازات الدفيئة الوارد يف هذه  )٨( 
أكسيد الكربون وامليثان وأكسيد النيتروز حمسوباً مبكافئ ثاين أكسيد الكربون، باستخدام قيم إمكانات االحترار              

 . اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل١٩٩٥العاملي لعام 

الوطين األويل، وقدمت جدوالً    أعـادت أوغـندا النظر يف البيانات اليت قدمتها يف إطار بالغها              )٩( 
 .موجزاً منقحاً لقوائم جرد غازات الدفيئة

 .منوذج حساب تكاليف خفض غازات الدفيئة )١٠( 

 .نظام ختطيط بدائل الطاقة الطويل األمد )١١( 

 .منهجية فيينا لتخطيط النظم اآللية )١٢( 

 .استراتيجية خفض غازات الدفيئة بأقل تكلفة يف آسيا )١٣( 

 .العملية الشاملة لتقدير أوجه التخفيف من اآلثار )١٤( 

)١٥( MAGICC        هو منوذج تغري مناخي مستحث بغاز الدفيئة و SCENGEN    هو مولد سيناريوهات 
 . التغري املناخي على الصعيدين العاملي واإلقليمي

حاسويب هو نظام   ) DSSAT(نظـام الدعم الختاذ القرارات يف جمال نقل التكنولوجيا الزراعية            )١٦( 
مع ) للقمح والذرة واألرز وغريها) نظام كاليفورنيا لتقييم املوارد البيئية (CERESمناذج (يدمج مناذج منو احملاصيل 

ويقدم إىل البلدان يف . بيانات احملاصيل والطقس والتربة، ويقدر التغريات احملتملة يف إنتاج احملاصيل واستخدام املياه
 . للدراسات القطرية وبرنامج الدعم التابع ملرفق البيئة العامليةإطار برنامج الواليات املتحدة

.  آثار تغري املناخ يف النظم اإليكولوجية للمراعي وإنتاج املواشيSPUR2حتـاكي سلسلة مناذج      )١٧( 
 .التربة، واإلنتاج احليواين وإغارة اجلراد/وتتضمن اجملموعة مناذج فرعية لنمو النباتات، واهليدرولوجيا

تصنيف هولدريدج ملناطق احلياة هو منوذج يربط بني توزع النظم اإليكولوجية /منوذج هولدريدج )١٨( 
واملتغريات املناخية املتمثلة يف احلرارة البيولوجية، ومتوسط التهطال، ونسبة النتح          ") مـناطق احلياة  ("الرئيسـية   

 .التهطالالتبخري احملتمل إىل 

 ـ ـ ـ ـ ـ


