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I. األھداف

 :إلىالسنتينلفترةالتحديثاتتقاريرتدريبتھدف مواد 

المذكورينغيراألطراف)المعاھدةمن 1الملحقفيالمذكورينغيرلألطرافدالليةأدواتكمجموعةالعمل1.

القراروفقالسنتينلفترةالتحديثاتتقاريرفيالصلةذاتالمعلوماتعناإلبالغكيفيةحول (1الملحقفي

2/CP.17،؛الرابعةالمادة،الثالثالملحق

التقاريرفيالتقاريرإعدادلمعلوماتكأساساستخدامھاتحديدلألطرافمنھايمكنكمرجعإيضاحيةأمثلةتوفير2.

؛السنتينلفترة

غيراألطرافمنالقوميةباالتصاالتيتعلقفيماوتعزيزھمالمحدثاالستشاريالخبراءفريقعلىالبناء3.

.للمعاھدة (االستشاريالخبراءفريق)تدريبموادمناألولالملحقفيالمضمنين



II. التخفيفحولتقارير :التقاريرإعدادسياق

17القرار/CP.8

4.  المعاھدةلتنفيذتصورھاأواتخاذھاتمالتيالخطواتحولعاموصف

26.  علىتحتويالتيالبرامجحولمعلومات 1الملحقفيالمذكورينغيراألطرافيوفرقد

وعملياتالمصادرمنالبشريةاالنبعاثاتمعالجةخاللمنالمناختغيرحدةلتخفيفتدابير

لبروتوكولتخضعالالتيالحراريلالحتباسالمسببةالغازاتجميعمصارفعنالناتجةاإلزالة

األحكامباتباع،المناختغيرمعالمناسبالتكيفلتسھيلالموضوعةالتدابيروكذلك،مونتلایر

.اإلرشاداتھذهفيالواردة



II. (يتبع)التقاريرإعدادسياق

المناختغيرحدةلتخفيفتدابيرعلىتحتويالتيالبرامج :ب. 

37. لألوصافاألطرافمؤتمرمعلومات،المعاھدةمن (ج)و (ب)أ الفقرتان،12المادةوفق،طرفكليوفر

ونشرھاوتنفيذھا،أمكنحيثما،واإلقليميةالقوميةالبرامجلصياغةتصورھاأواتخاذھاتمالتيللخطواتالعامة

منالبشريةاالنبعاثاتمعالجةخاللمنالمناختغيرحدةلتخفيفالموضوعةالتدابيرذلكفيبمابانتظاموتحديثھا

تخضعالالتيالحراريلالحتباسالمسببةالغازاتجميعمصارفعنالناتجةاإلزالةوعملياتالمصادر

فيللتضمينمناسبةتكون،المعاھدةمنالھدفبإنجازصلةذاتتعدأخرىمعلوماتوأية،مونتلایرلبروتوكول

.اتصاالتھم



المنھجيةاألساليب .1ب
38.  ًمتوفرةأساليبأياستخدامعلى 1الملحقفيالمذكورينغيراألطرافحثيتم،القوميةالظروفعلىبناء

بذلكالقياموينبغي؛األولويةوإعطائھاالمناختغيرحدةلتخفيفتدابيرعلىتحتويالتيالبرامجصياغةبھدفومناسبة
.والبيئيةواالقتصاديةاالجتماعيةالعواملتتضمنأنالمفترضمنالتيالمستدامةالتنميةأھدافعملإطارضمن

39. 1الملحقفيالمذكورينغيرلألطرافيمكن،المتنوعةاالقتصادقطاعاتعلىالبرامجلھذهتقييمھمإطارفي 
.المناسبةالفنيةالموارداستخدام

التقاريرإعداد2 .ب
40.  ًالبرامجحولمعلوماتتوفيرعلى 1الملحقفيالمذكورينغيراألطرافحثيتم،القوميةالظروفعلىبناء

خاللمنالمناختغيرحدةتخفيففيتسھمو،إمكانياتھمبهتسمحالذيالحدإلى،لھاالتخطيطأوتنفيذھايتمالتيوالتدابير
الحراريلالحتباسالمسببةالغازاتجميعمصارفعنالناتجةاإلزالةوعملياتالمصادرمنالبشريةاالنبعاثاتمعالجة
األساليبحولالرئيسيةالقطاعاتمنالصلةذاتالمعلوماتذلكفيبما،مونتلایرلبروتوكولتخضعالالتي

.األمريقتضيهماحسبالمؤسسيةوالترتيباتوالتدابيروالنتائجوالسيناريوھات

II. (يتبع)التقاريرإعدادسياق



1الھدف
بھمالخاصةالتقاريرإعدادمتطلباتتلبيةفي 1الملحقفيالمذكورينغيراألطرافلمساعدة•

2الھدف
المناسبالوقتوفيودقيقةوكاملةوشفافةمتسقةبطريقةالمعلوماتعرضلتشجيع•

3الھدف

واالحتياجاتوآثارھاالحدةتخفيفإجراءاتحول 1الملحقفيالمذكورينغيراألطرافبواسطةالتقاريرإعدادحسينلت•
المقدموالدعم

4الھدف
المناسبالوقتفيالماليالدعملتوفيرالماليةلآلليةعامللكيانةيسياسإرشاداتلتوفير•

5الھدف

تقاريرتجھيزذلكفيبما،والمقدمالمطلوباإلمكانياتبناءودعموالتكنولوجياالتمويلحولالمعلوماتعرضلتسھيل•
السنتينلفترةالتحديثات

6الھدف
االستجابةلتدابيراجتماعيةأواقتصاديةنتائجأيحول،الممكنالحدإلى،التقاريرإعدادلتسھيل•

األھداف- 1المادة،3الملحق،CP.17/2القرار األھداف- 1المادة،3الملحق،CP.17/2القرار

II. (يتبع)التقاريرإعدادسياق



وآثارھاالحدةتخفيفإجراءاتحولالتقاريرإعداد

واالفتراضاتالمنھجيات

اإلجراءلتحقيقتصورھاأواتخاذھاتمالتيوالخطواتاإلجراءأھداف

تصورھاأواتخاذھاتمالتياألساسيةوالخطواتالحدةتخفيفإجراءاتتنفيذتقدم،

والخفض (اإلجراءنوععلىبناءً المقاييس)المقدرةكالمحصالت،المحققةوالنتائج

الممكنالحدإلى،لالنبعاثاتالمقدر

العالميةالسوقآليات

ترتيباتوصفMRV المحلية

في
تنسيق

جدولي



2القرار/CP.17،4المادة،3الملحق 

المتخذةاإلجراءاتحولجدوليبتنسيقالمعلومات 1الملحقفيالمذكورينغيراألطرافتوفر :11الفقرة
عنالناتجةاإلزالةوعملياتالمصادرمنالبشريةاالنبعاثاتمعالجةخاللمن،المناختغيرحدةلتخفيف
 .مونتلایرلبروتوكولتخضعالالتيالحراريلالحتباسالمسببةالغازاتجميعمصارف

مستندفيالمذكورةتلكذلكفيبماالحدةتخفيفإجراءاتمنمجموعةأوإجراءلكلبالنسبة :12الفقرة
FCCC/AWGLCA/2011/INF.1،المعلوماتالناميةالدولمناألطرافيوفر،األمريقتضيحسبما

 :الممكنالحدإلىالتالية

واألھداف(والغازاتالقطاعاتأي)والتغطيةاإلجراءطبيعةحولمعلوماتذلكفيبما،ووصفهالحدةتخفيفإجراءاسم(أ)
التقدم؛ومؤشراتالكمية

واالفتراضات؛المنھجياتحولمعلومات(ب)
اإلجراء؛لتحقيقتصورھاأواتخاذھاتمالتيوالخطواتاإلجراءأھداف(ج)
،المحققةوالنتائج،تصورھاأواتخاذھاتمالتياألساسيةوالخطواتالحدةتخفيفإجراءاتتنفيذتقدمحولمعلومات(د)

الممكن؛الحدإلى،لالنبعاثاتالمقدروالخفض(اإلجراءنوععلىبناءً المقاييس)المقدرةكالمحصالت
.العالميةالسوقآلياتحولمعلومات(ھـ)

(يتبع)وآثارھاالحدةتخفيفإجراءاتحولالتقاريرإعداد



(يتبع)وآثارھاالحدةتخفيفإجراءاتحولالتقاريرإعداد

والتحققالتقاريروإعدادالمحليالقياسترتيباتوصفحولمعلوماتاألطرافتوفر :13الفقرة. 

الحدةتخفيفإجراءاتالناميةالدولتتخذأنعلى،48الفقرة،CP.16/1القرارحسب،األطرافمؤتمرفياالتفاقيتم

تحقيقوبھدف،اإلمكانياتوبناءوالتمويلالتكنولوجياوتمكيندعمخاللمن،المستدامةالتنميةإطارفيمحلًياالمناسبة

.2020عامفيالمعتادةالتجاريةاألعمالانبعاثاتإلىبالنسبةاالنبعاثاتفيانحراف

لھاوالتياالقتصاديالتنوعإلىالراميةوالخططاإلجراءاتتثبيتيتمأنCP.18/24القرارحسباألطرافمؤتمرقرر

قرركما .2ب 1الفقرة،CP.13/1القراربموجب،أخرىأموربينمن،االنبعاثاتتخفيضشكلفيمشتركةفوائد

 CP.16/1القراربموجبالترتيباتحسبوالخططاإلجراءاتبتلكالصلةذاتللسمات MRVيستمرأنأيًضا

.CP.18/1و CP.17/2و



جدوليتنسيقفيالمعلوماتعرض :11الفقرة .3

المتخذةاإلجراءاتحولجدوليبتنسيقالمعلومات1الملحقفيالمذكورينغيراألطرافتوفر

اإلزالةوعملياتالمصادرمنالبشريةاالنبعاثاتمعالجةخاللمن،المناختغيرحدةلتخفيف

لبروتوكولتخضعالالتيالحراريلالحتباسالمسببةالغازاتجميعمصارفعنالناتجة

.مونتلایر

وفرفقد،وتنسيقهالجدولھذاتصميمحولالمعلوماتمنالمزيدتوفرالاإلرشاداتإنوحيث

يمكنالتي 1الملحقفيالمذكورينغيراألطرافمناألمثلةبعضاالستشاريالخبراءفريق

جداولمعدمجھاأوعرضھايتمكماالجداولاستخدامويمكن .قالبأوكمرجعاستخدامھا

.أخرىبطريقةمعدلةأومبسطةأو،أخرى



12الفقرةفي (أ)للعنصرمقترحجدوليكتنسيقالجدولھذايعمل

ھنااإلجراءاسمضع :االسم

أدناهالموضحةاألعمدةفيالتفاصيلمنمزيًداوضع،ھنالإلجراءوصًفاضع :الوصف

اإلجراءطبيعة التغطية الكميةاألھداف التقدممؤشرات

القطاعات الغازات

مثال 1. 1. 1. 1.

2. 2. 2. 2.

الحدةتخفيفإجراءاتوصف :1المقترحالجدوليالتنسيق

2013،(CGE)االستشاريالخبراءفريق :المصدر



 12الفقرةفي (ھـ)و (د)و (ج)و (ب)للعناصرمقترحجدوليكتنسيقالجدولھذايعمل

ھنااإلجراءاسمضع :االسم

المعلومات

المنھجيات االفتراضات

1. أ.1

2. أ.2

ب.3

التنفيذوتقدماألھداف

اإلجراءأھداف اإلجراءلتحقيقتصورھاأواتخاذھاتمالتيالخطوات كالمحصالت،المحققةالنتائج
علىبناءً المقاييس)المقدرة
(اإلجراءنوع

إلى،لالنبعاثاتالمقدرالخفض
الممكنالحد

تمالتيالخطوات
اتخاذھا

تصورھاتمالتيالخطوات

1. 1. 1. 1. 1.

2. 2. 2. 2.

العالميةالسوقآلياتحولمعلومات

اإلجراءبتنفيذالصلةذاتالعالميةاآللياتحولمعلوماتضع

الحدةتخفيفإجراءاتتفاصيل :2المقترحالجدوليالتنسيق

.CGE, 2013 :المصدر



الحدةتخفيفإجراءاتملخص :3المقترحالجدوليالتنسيق

تخفيفإجراء
الحدة

الحالة
الم/الجاري/المخطط)

(نفّذ

المحددةاألھداف
الوصف

،اإلجراءنوع)
،الخفضنوع
،المستھدفالغاز
(الزمنياإلطار

واإلدارةالتنسيق الخفضاحتمالية
لالنبعاثاتالمقدر

الفوائد
المشتركة اآلثار

األخرى
الدعمنوع

المقدم والتنفيذالتجھيزتكلفة

1اإلجراء

2اإلجراء

3اإلجراء

...

.CGE, 2013 :المصدر



فيتناممنالحدةتخفيفإجراءاتحولتقاريرإعداد :مثال

Mitigation Action

Description (type of  action, 
type of reduction, target gas, 
start year, end year, etc.)

Estimated Emission 
Reduction Potential (tCO2e) 
(GHG and key category 
affected)

Methodologies 
and Assumptions

Status  (planned/ on 
going / implemented 
actions) (progress 
indicators in start year 
and each subsequent 
year)

Coordination and 
Management  
(implementing 
entities)

Co‐Benefits and 
Other Effects

Costs 
(preparation and 
implementation)

Type  and Sources of 
Support Received

NAMA in the Waste Sector: 
Waste to Resources for Cities 
in Vietnam 

Waste management polices will 
be developed and implemented 
based on financial viability of 
advanced waste management 
practices from pilot projects.   

Goal: Reduce GHG emissions 
by 5% in waste sector by 
2020 relative to 2005 levels.     

In NAMA‐
readiness project, 
IMHEN calculated 
baseline emission 
of waste sector in 
21 cities. Use BAU 
and Mitigation 
scenarios to track 
emissions 
reductions.

Preparation  (data 
collection and trainings) 
2013, Pilot  Projects 2014‐
2015, Implementaion of 
NAMA nationwide 2015‐
2010

Headed by 
Ministry of 
Natural Resource 
and Environment 
(MONRE), 
Steering 
Committee 
Vietnam IMHEN 
and UN‐ESCAP

Environmental 
benefits:    
•Reduced 
dependence on 
inorganic 
fertilizers•The 
use of compost 
enriches 
soils•Protection 
of water 
resources  

Amount 
requested: $10‐20 
million

(Expected) IMHEN in‐
kind 
contribution;unilateral 
contribution from 
national and 
municipal 
governments; UN‐
ESCAP studies, 
trainings, seed 
funding; international 
support in form of 
infrastructure and 
training; private sector 
aid on project to 
project basis

       NAMA Objectives:    
i.Improvement of waste collection 
services in cities in Vietnam, and 
the promotion of 3R principles;          
ii.The diversion of waste streams 
from landfill disposal and other 
end‐of‐pipe solutions;     iii.Sorting 
out of the organic and inorganic 
components of waste streams 
through the separation of waste at 
source;           iv.Promotion of the 
biological treatment of the organic 
waste; v.The recycling and reuse of 
inorganic waste.                                       
 IRRC Model                                               
i) collection of segregated waste; 
ii) storage and processing of waste   
iii) sale of the resources produced 
from the waste                   
Timeframe: 2013‐2020

         A typical IRRC facility can 
process up to 20 ton organic 
waste per day, which can 
potentially reduce 6,600 tonnes 
of methane per year compared 
to BAU 

Economic benefits: 
•Reduction of 
waste disposal 
costs incurred by 
municipalities      • 
Potential source of 
revenues        Social 
benefits: 
•Eliminate 
malodorous 
compounds•Reduc
tion of vermin and 
pathogens•Deactiv
ation of weed 
seeds•Potential for 
creating jobs

 http://ccap.org/assets/NAMA-Proposal-Executive-Summaries_CCAP_May-8-2013.pdfعلىمتوفر .CCAP, 2013 :المصدر

:النظيفالھواءلسياسةفيتناملمركزمحلًياالمناسبةالحدةتخفيفإجراءاتمقترحمن



الحدةتخفيفإجراءاتوصف :(أ) 12الفقرة .الرابع

عامةنظرة

الحدةتخفيف (إجراءات)إجراءاسم

الحدةتخفيف (إجراءات)إجراءوصف

المتأثروالنشاطالھدف

القطاع

التكنولوجيا

اإلجراءنوع

اإلجراءيتناولھاالتيالحراريلالحتباسالمسببةالغازات

لالنبعاثاتالمقدرالخفض

الوسيلةنوع

الصلةذاتالقوميةاإلستراتيجياتأوالسياسات

األخرىالحدةتخفيفأنشطةمعاالرتباطات

القوميالتنفيذكيان

األصلية

بالكاملالتجھيزتكلفةعلىتعليقات

التمويلمصدر

الحدةتخفيفإعدادلتجھيزالمطلوبالدعم

الفنيالدعمعلىتعليقات

المقدمالدعم

التقدممؤشرات

المناسبةالحدةتخفيفإجراءاتسّجلمنالصادرةكتلك،المقترحةالجدوليةبالتنسيقاتالمعروضةتلكغيرمعلوماتتضمينيمكنكما

:المناختغيربشأناإلطاريةالمتحدةاألمماتفاقيةفيمحلًيا



كوكجزرمنالحدةتخفيفإجراءاتحولتقاريرإعداد :مثال

إلىيحتاجالذيمحلًياالمناسبالحدةتخفيفإجراء
للتنفيذالدعم

كوكجزر :الطرف 1.أ

من %100تنفيذدعم :الحدةتخفيفإجراءعنوان2.أ

2020بحلولالمتجددةالكھرباء

حكومةوضعتلقد :الحدةتخفيفإجراءوصف 3.أ

من %100نسبةإلىللوصولسياسةھدفكوكجزر

تنفيذخطةعبر 2020عامبحلولالمتجددةالكھرباء

 .2012عامبحلول %50نسبةلتحقيقمراحلعلى

(.محلًياالمناسبالحدةتخفيفإجراء

تخفيفإجراءيحدد :الحدةتخفيفإجراءوصف 3.أ

تمالتيتلكبخالفالدعممتطلباتمحلًياالمناسبالحدة

علىللحصول) .العالميةالمصادرمنبالفعلتأمينھا

 "الكاملالوصف"ملفراجع،التفاصيلمنالمزيد

(ھذامحلًياالمناسبالحدةتخفيفإلجراءالمنفصل

الطاقةتوفير :القطاع4.أ

والطاقة،الطاقةوكفاءة،الحيويةالطاقة :التكنولوجيا5.أ
ملفراجع :ذلكوغيرالرياحوطاقة،الشمسية

محلًياالمناسبالحدةتخفيفإلجراء "الكاملالوصف"
اإلجراءنوع 6.أ: 
اآلالتفياالستثمار :المشروع
التحتيةالبنيةفياالستثمار :المشروع

.<http://unfccc.int/files/cooperation_support/nama/application/pdf/nama_implementation_renewable_energy_cook_islands.pdf> :المصدر



االستجابةلتدابيرواجتماعيةاقتصاديةنتائجأيحولتقاريرإعداد

اإلطاريةالمتحدةاألممالتفاقيةالسنتينلفترةالتحديثاتتقاريرإعدادإرشاداتأھدافأحد

 3الملحقفيالمضمنةالمعاھدةمن 1الملحقفيالمذكورينغيرلألطراف،المناختغيربشأن

،1الملحقفيالمذكورينغيراألطرافبواسطةالتقاريرإعدادتسھيلھو،CP.17/2للقرار

.االستجابةلتدابيرواجتماعيةاقتصاديةنتائجأيحول،الممكنالحدإلى

فيالمذكورينغيراألطرافعلىللتسھيلكمثالأدناهمقترحجدوليتنسيقتجھيزيتم

.المعلوماتھذهعناإلبالغفييرغبونالذين 1الملحق



االستجابةتدابيرإجراء منواالقتصاديةاالجتماعيةالنتائج
االستجابةتدابيرإجراء

تحولالتيوالعوائقالتحديات
النتائجمعالجةدون

النتائجلمعالجةالمطلوبالدعم

غيرلألطرافيمكن،العمودھذافي  .1
وصفتوفير 1الملحقفيالمذكورين
االستجابةلتدابيرمعين (إجراءات)إلجراء

اإلبالغلألطرافيمكن،العمودھذافي   .2
فيالمحددالمعيناإلجراءنتائجعن

تتعلقمعلوماتأيةذلكفيبما،1العمود
باإلجراءالنتيجةارتباطبكيفية

والحجمالشدةحيثمنالمعلوماتتفصيل-
:فئاتفي

منخفض؛
ومعتدل؛أومتوسط
مرتفع

(للتفصيلمحددةمعاييرإلنشاء)

لألطرافيمكن،العمودھذافي   .3
التيوالعوائقالتحدياتعناإلبالغ
النتائجمواجھة/معالجةدونتحول

2العمودفيالمحددة

منالمزيدتقديملألطرافيمكنكما
بإعدادالخاصالقسمضمناإلسھاب
والتكنولوجياالتمويلحولتقارير

والدعماإلمكانياتبناءواحتياجات
المقدم

لألطرافيمكن،العمودھذافي  .4
للتنوعالالزمالدعمعناإلبالغ

.االقتصادي

منالمزيدتقديملألطرافيمكنكما
بإعدادالخاصالقسمضمناإلسھاب
والتكنولوجياالتمويلحولتقارير

والدعماإلمكانياتبناءواحتياجات
المقدم

……… ………. ………

……... ………. ……….

…….. ………. ……….

االستجابةلتدابيرواجتماعيةاقتصاديةنتائجأيحولبالمعلوماتتقاريرإعداد :4المقترحالجدوليالتنسيق



واالفتراضاتالمنھجيات :(ب)12الفقرة .5

استخدامھالألطرافينبغيالتيواالفتراضاتالمنھجياتأياإلرشاداتتحددال.

إلىواالفتراضاتبالمنھجياتالمتعلقةالمعلوماتتشيرأنيمكن: 

الحدة؛تخفيفإجراءاتنطاق

الحدة؛تخفيفإجراءاتآثار

التقدم؛ومؤشراتالكميةاألھداف

لالنبعاثاتالمقدرالخفض.

لفترةالتحديثاتتقاريرتجھيزفيالمستخدمةواالفتراضاتالمنھجياتعنباإلبالغاألطرافتقوم

.الممكنالحدإلىالسنتين



افتراضاتھاحولتقاريرتعدماليزياھيھا
.المحتملةمشروعاتھاإلقامة

إلقامةضرورًياجزًءااالفتراضاتھذهتعد
منجزًءاحولھاالتقاريرإعدادويعد،مشروع
.السنتينلفترةالتحديثاتتقاريرإرشادات

ماليزيامنالحدةتخفيفإجراءاتحولتقاريرإعداد :مثال

<http://unfccc.int/resource/docs/natc/malnc2.pdf>المصدر



والخطواتاألھداف :(ج) 12الفقرة .6
حولتقاريربإعداداألطرافتقوم

التنميةفوائدأو،المناخلتغيراألخرىالفوائدأواالنبعاثاتخفضتتضمنأنيمكنالتي،الحدةتخفيفوإجراءاتاألھداف

؛المستدامة

اإلجراءاتتلكلتحقيقالمتخذةالخطوات.

أعدواوالذين 1الملحقفيالمذكورينغيراألطرافمناألمثلةبعضبجمعاالستشاريالخبراءفريققام
.اإلجراءاتھذهلتحقيقاتخاذھاتمالتيوالخطواتالحدةتخفيفإجراءاتأھدافحولتقارير

غيراألطرافيستخدمھاالتيللمناھجمفيًداخياًراويقدمان،المحضالتوضيحلقصدھماالتاليانالمثاالن

الحدةتخفيفإجراءاتحولتقاريرأعدتوالتي 1الملحقفيالمذكورين

الخاصةاإلرشاداتمعمتسقةأنھاإال،لإلبالغات الوطنيةمخصصةاألمثلةھذهأنمنالرغموعلى

.المطلوبةالمعلوماتلتوثيقعملإطاروتقدمالسنتينلفترةالتحديثاتبتقارير



بنين :بالفرنسيةالناطقةإفريقيامنالحدةتخفيفإجراءاتحولتقاريرإعداد :مثال

انبعاثاتلتقليلوتدابيرسياساتحددتذلكومعلكنھاالحراريلالحتباسالمسببةللغازاتالصافيةالباعثةالدولإحدىبنيندولةتعدال

المعلوماتلتجميعالمستخدمةالمنھجياتبعضبنيندولةأوجزتوقد .المصارفقدرةولتعزيزالحراريلالحتباسالمسببةالغازات

:فيعنھااإلبالغيتمالتي

الخبراء؛آراء

الحراريلالحتباسالمسببةالغازاتانبعاثاتمننصيبھاعلىبناءً ،األولويةذاتالقطاعات.

الثانيالقوميالتواصلمن (94الصفحة) 11الجدوليقدم(NC2) بتخفيفيتعلقفيمابالقطاعاتالمتعلقةالسياساتعلىعامةنظرة

.الحدة

تقاريرإلعدادلألطرافمرونةاإلرشاداتوتوفر .االنبعاثاتتخفيضھواإلجراءاتمنالرئيسيالھدفيكونال،الحاالتمنالعديدفي

.االنبعاثاتتخفيضھوالرئيسيھدفھايكونالالتياإلجراءاتحول

وآثارھاالمحددةوالتدابيرالسياساتعلىعامةنظرة 2القوميالتواصلمن (98الصفحة) 12الجدوليقدم.

والغاباتالزراعةبقطاعيتتعلقأمثلةالتاليينالجدولينمنكلضمنالترجمةتعكس.



(يتبع)بنين :بالفرنسيةالناطقةإفريقيامنالحدةتخفيفإجراءاتحولتقاريرإعداد :مثال

السياسة األھداف األساسيةاإلجراءات/التدابير التنفيذحالة العوائق

المحاصيلإنتاجأنظمةتطوير
المحّسنة

الغازاتانبعاثاتخفض
نسبةبتثبيتالمسببة
التربةفيالكربون

الزراعيةاإلنتاجيةتحسين

التسميد)التربةتسميدألساليبالترويج
(الزراعيةالغابات،العضوي

المحّسنةلألصنافالترويج

المدخالتإلىالوصوللتحسينآليةتركيب
الزراعيةوالقروض

الجاري

المخطط

البدء

العضويللتسميدالمرتفعالسعر

فيوالمحاصيلاألشجارمنافسةبسببالمزارعينإحجام
الزراعيةالغاباتأنظمة

التنفيذلبدءالماليةالمواردعلىالعثورصعوبة

(واألسمدةالحبوب)المدخالتإلىالوصولصعوبة

القوميةالغاباتإمكانياتتطوير الغاباتعلىالضغطتقليل

الكربونحجزإمكانيةزيادة

وأخرىللمجتمعومملوكةخاصةمزارعإنشاء
للدولةمملوكة

وتنفيذھاالمزارعإدارةخططتطوير

الجاري عليھاالمزارعإلقامةاألراضيإلىالوصولعمليةتعقيد

جًدامبكًراالمزروعاتحصادعلىالتحريض

:لبنين 2القومياالتصالمن (بالقطاعاتالمتعلقةالسياساتعلىعامةنظرة) 11الجدول

علىمتوفرالثانيالقوميالتواصل .2011،بنينجمھورية :المصدر
<http://unfccc.int/resource/docs/natc/bennc2f.pdf>.



(يتبع)بنين :بالفرنسيةالناطقةإفريقيامنالحدةتخفيفإجراءاتحولتقاريرإعداد :مثال

علىمتوفرالثانيالقوميالتواصل .2011،بنينجمھورية :المصدر
<http://unfccc.int/resource/docs/natc/bennc2f.pdf>.

السياسة تصورھاتمالتياإلجراءات/التدابير الزمنياألفق االنبعاثاتعلىاآلثار بالقطاعاتالمتعلقةواألولوياتبالسياساتاالرتباط

تربيةوتكنولوجياتأنواعتطوير
الميثانمنأقللقدرالباعثةالدواجن

اليوريابإضافةاألعالفلحفظالترويج
األعالفھضملتحسين

2020 المخفضةCH4انبعاثات بالقطاعاتالمتعلقةالسياسةفيتصورھايتملم

الغاباتلغطاءالحجزإمكانيةتطوير إمكانياتلھابأصنافللمزروعاتالترويج
عاليةحجز

2015–2020 CO2انبعاثاتخفض بالقطاعاتالمتعلقةالسياسةفيتصورھايتملم

:لبنين 2القومياالتصالمن (الخاصةوالتدابيرالسياساتعلىعامةنظرة) 12الجدول



 :بالفرنسيةالناطقةإفريقيامنالحدةتخفيفإجراءاتحولتقاريرإعداد :مثال
بوروندي

الدليل/الھدف األنشطة األداءمؤشرات العوامل بالفرانكمقدرةالتكلفة
× (FBU)البوروندي

106

التقويم

والمنتجاتالغاباتطاقةإحالل
طريقعنلإلضاءةالبترولية
الشمسيةالكھروضوئيةالطاقة

الزياراتخاللمنالسكانلدىالوعيزيادة-
الدعائيةواللوحاتالعملومواقعالميدانية

المعداتوإعفاءالحكوميةالمساعداتزيادة-
الضرائبمن
التوسعةعلىالقائمينلألشخاصالقدراتبناء-
،صحًيامركًزا 20فياألنظمةھذهتركيب-
مجتمعيةمكاتب 5و،داخليةمدارس 10و

سنوًيا

لالحتباسالمسببةالغازاتانبعاثاتخفض-
أوالغاباتحرقإلىبالنسبةالحراري
 %2عنيقلالبمقدارالبتروليةالمنتجات
سنوًيا

المدارسفيالطالبنجاحفيزيادة-
الداخلية

مدارس 10وصحًيامركًزا 20تزويديتم-
(سنوًيا)بالكھرباءمجتمعيةمكاتب 5و
الغاباتمنھكتاًرا 20علىالحفاظيتم-

والمناجمالطاقةوزارة-
العامةالصحةوزارة-
األساسيالتعليموزارة-

والثانوي

(سنوًيا) 12,745 2010–
2015

لتخفيفعملخطةعلىيحتويو (134الصفحة)لبورونديالثانيالقوميللتواصل 5الملحقمنالطاقةلقطاعالتاليالمثالترجمةتتم
األداءومؤشراتالمحددةواألنشطةواألھدافالقطاعيتضمنملخصعنعبارةالجدولوھذا .الحراريلالحتباسالمسببةالغازاتحدة

.الزمنيوالمخططوالتكلفةوالعوامل

الشمسيةالكھروضوئيةاألنظمةبواسطةالكھرباءلتوليدالترويج :2المحددالھدف :الطاقةقطاع

علىمتوفرالثانيالقوميالتواصل .2010،بوروندي
<http://unfccc.int/resource/docs/natc/burnc2.pdf>.



التنفيذتقدم :(د)12الفقرة .7

"...والنتائج،تصورھاأواتخاذھاتمالتياألساسيةوالخطواتالحدةتخفيفإجراءاتتنفيذتقدمحولمعلومات
"...الممكن؛الحدإلى،لالنبعاثاتالمقدروالخفض (اإلجراءنوععلىبناءً المقاييس)المقدرةكالمحصالت،المحققة

إعدادتسھيل،(د)12الفقرةفيإليهمشارھوكما،والمقاييس (أ) 12الفقرةفيإليهمشارھوكما،التقدملمؤشراتيمكن
.(د)12الفقرةمعالمتسقةالتقارير

والبيئيةواالجتماعيةاالقتصاديةاآلثارفيللتفكيرفرصةتوفيرالسنتينلفترةالتحديثاتتقاريرلعمليةأيًضايمكن

 .واإلزالةالحراريلالحتباسالمسببةالغازاتانبعاثاتخفضعملياتبخالفالحدةتخفيفإلجراءات

األكثراستكشافعلىاألطرافتشجيعويتم،التقديرھذاتسھيليمكنھاالتيالموجودةالعملوإطاراتاألدواتمنعددھناك
.الوطنيةمنھجيتھمتطويرأو/ومنھامالءمة



ذلكومع .الزمنعبرتتبعھايتممعينةلحالةالكميةاإلحصائياتأوالقياساتعلىبناءً التطورمؤشراتتطويرأحياًنايتم،

 .محضةإحصائيةكونھامنأكثر–التقدمأوصاف–أيًضاكميةالتقدممؤشراتتكونأنيمكن

ذلكفيبما،الوظائفمنالعديدالتقدملمؤشراتيكونأنيمكن:

؛الحدةتخفيفإجراءاتمنالمجمعاالنبعاثاتخفضقياس

واالجتماعياالقتصاديوللنموالمستدامةللتنميةالحدةتخفيفإلجراءاتالمشتركةالفوائدتحديد. 

معينھدفتحقيقباتجاهالتقدملتحديدعدديةغيرعواملوھذه :كميةمؤشراتتوجدكما. 

(يتبع)التنفيذتقدم :(د)12الفقرة .7



أمريكافي1الملحقفيالمذكورينغيرلألطرافالبالغات الوطنيةمنأمثلةھيالتاليةالجداول

.الالتينية

شاملةوغيرتوضيحيةالتقدممؤشراتعلىاألمثلةھذه.

بشكل،األراضيواستخدامالطاقةبقطاعالمتعلقةتلكوخاصة،التقدممؤشراتمنالعديديختلفال

الوطنيةاإلحصائياتفيعادةمضمنھوعماكبير

القياسوأساليبالتقدممؤشراتتختلفكما .الدولبينتختلفوطبيعتھاوتحديدھااألھدافصياغة.

(يتبع)التنفيذتقدم :(د)12الفقرة .7



الجنوبيةأمريكامنالحدةتخفيفإجراءاتحولتقاريرإعداد :مثال

الغاية/الھدف التقدممؤشرات المعلوماتمصدر

فياألشجارقطعضدتدابير
األمازونمنطقة

القانونيةاألمازونمنطقةفياألشجارإلزالةالسنويالمعدل
(السنة/2كم)

منطقةفيالواليةوحسب (2كم)المنطقةحسباألشجارقطع
األمازون

القوميالتواصل،البرازيل
359الصفحة،الثاني

بينوالكحولالسكرإنتاجفيزيادة
اإليثانولإلنتاج 2020و 2010عامي

الحيويةوالكھرباء

(طنبالمليون)السكرقصبإنتاج
(لتربالمليار)اإليثانولإنتاج

(الميجاواتبمتوسط)الحيويةالكھرباء
(%)البرازيلفيالكھرباءتوليدمزيجفيالحصة

القوميالتواصل،البرازيل
287الصفحة،الثاني

القطاعفيالنباتيالفحماستخدام
الحديدإنتاجمجاالت)الصناعي
(والصلب

(بالطن)النباتيالفحماستھالك
الغاباتزراعةإعادةفيالحصة

(CO2طن)المخفضةاالنبعاثات

القوميالتواصل،البرازيل
316الصفحة،الثاني

الحدةتخفيفإلجراءاتاألداءومؤشراتوالغاياتاألھداف .أ1الجدول

.<http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php>علىمتوفرةالقوميةالتواصالت :المصدر



العضويةالفضالتإدارةتحفيز
والتجاريالصناعيالمجالفي

المعالجةالفضالتمنطنلكلالحيويالغازتوليدكفاءة
الفضالتمنطنلكنالطاقةإنتاج
الموفرةالوظائفعدد

(CO2طن)االنبعاثاتخفض

تخفيفإلجراءاتالقوميالبرنامج:شيلي
إدارةلتحفيزمحلًياالمناسبةالحدة

العضويةالفضالت
شيليفيوالتجاريالصناعيالمجالفي

التوفيرذاتالمتجددةالطاقةأنظمةفيالتوسع
الذاتي

(بالميجاوات)المركبةالمتجددةالطاقةسعة
(CO2طن)االنبعاثاتخفض
الموفرةالوظائفعدد
المناسبةالحدةتخفيفإجراءاتصندوق)الخاصالقطاعاعتمادمعدل
(الخاصةالصناديق/محلًيا

التوفيرذاتيةالمتجددةالطاقةأنظمة:شيلي
الحدةتخفيفإجراءاتفيللتوسع
فيمحلًياالمناسبة
تشيلي

البيئيةاإلدارةأوللحمايةالخاضعةالمنطقةزيادة
فيالمحددةاألھداف)األشجارقطعمعدلوتقليل

"Plan Nacional para el Buen Vivir")

ھو 2013لعامالھدف)البيئيةاإلدارةأوللحمايةالخاضعةالمتزايدةالمنطقةنسبة
5%)
(%30ھو 2013لعامالھدف)األشجارقطعمعدل

،الثانيالقوميالتواصل،اإلكوادور
14الصفحة

الجنوبيةأمريكامنالحدةتخفيفإجراءاتحولتقاريرإعداد :مثال
الحدةتخفيفإلجراءاتاألداءومؤشراتوالغاياتاألھداف .ب 1الجدول

.<http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php>علىمتوفرةالقوميةالتواصالت :المصدر



منوالتخلصالسياراتأسطولتجديد
القديمة

الجديدةالسياراتعدد
(CO2طن)المخفضةاالنبعاثات

القوميالتواصل،اإلكوادور
16الصفحة،الثاني

فيللتجديدالقابلةالموادحصةزيادة
 %50إلىالرئيسيةالطاقةمصفوفة

%90إلىالكھرباءتوليدمجالوفي

2015عامفي 1000 (بالميجاوات)الرياحطاقةتوليد
2015عامفي 250 (بالميجاوات)الحيويةالكتلةطاقةإنتاج
عامفي 200 (بالميجاوات)الشمسيةالكھروضوئيةالطاقةتوليد

2015
(2015عامفي %15)النقلمجالفيالنفطاستخدامخفض
 10) (اليوم/3ممليون)المسالالطبيعيالغازتحويلإعادةقدرة
(2015عامفياليوم/مليون
الرئيسيةالطاقةمصفوفةفيللتجديدالقابلةالموادحصة
الكھرباءتوليدمجالفيللتجديدالقابلةالموادحصة

القوميالتواصل،أوروجواي
123الصفحة،الثالث

محلًياالمناسبةالحدةتخفيفإجراءات
استخدام)الشمسبحرارةيتعلقفيما

(الماءلتسخينالشمسيةالطاقة

المركبةالشمسيةالماءسخاناتعدد
(واتكيلو)المخفضالطاقةاستھالك
(CO2طن)المخفضةاالنبعاثات

تخفيفإجراءات:أوروجواي
يتعلقفيمامحلًياالمناسبةالحدة

الشمسبحرارة

الجنوبيةأمريكامنالحدةتخفيفإجراءاتحولتقاريرإعداد :مثال
الحدةتخفيفإلجراءاتاألداءومؤشراتوالغاياتاألھداف .ج 1الجدول

.<http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php>علىمتوفرةالقوميةالتواصالت :المصدر



بيرومنالحدةتخفيفإجراءاتحولتقاريرإعداد :مثال

:الغاباتزراعةمبادرةفيالتغييرتعقبفيللمساعدةمعينةمؤشراتبتحديدبيروقامت•

اإلستراتيجياإلجراء 2012ھدف 2017ھدف 2021ھدف
فياألشجارقطعمعدلخفض 4.1

للحفاظوالترويج،الرئيسيةالغابات
.مستدامبشكلواستخدامھاعليھا

القومياألساسيالخطتحديث-
 .األشجاروقطعللغابات

القومياألساسيالخطتحديث-
.المصنفةللغابات

متوسطفي %50بنسبةخفض-
األشجارلقطعالسنويالمعدل
 .2017–2000لفترة

الغاباتمن %50نسبةضم-
إطارفيمصنفةكغيرالمحددة
.الموجودةالغاباتإدارةعمل

بعاممقارنة،%50بمقدارخفض-
الغازاتانبعاثاتفي،2000
الحراريلالحتباسالمسببة
األراضياستخدامعنالناتجة
األراضياستخدامفيوالتغير
.الغاباتوزراعة

متوسطفي %100بنسبةخفض-
األشجارلقطعالسنويالمعدل
 .2021–2000لفترة

الغاباتمن %100نسبةضم-
إطارفيمصنفةكغيرالمحددة
.الموجودةالغاباتإدارةعمل

مقارنة،%100بمقدارخفض-
انبعاثاتفي،2000بعام

لالحتباسالمسببةالغازات
استخدامعنالناتجةالحراري
استخدامفيوالتغيراألراضي
.الغاباتوزراعةاألراضي

.<http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php>علىمتوفر .الثانيالقوميالتواصل .بيرو :المصدر



إلىالموجودالتقييممثالفيمشاركةرئيسيةخطواتثالثھناك
.(المكسيكفيالخامسالقوميالتواصلمن)اليمين

الحراريلالحتباسالمسببةالغازاتانبعاثاتمستوىتقييم1.
الخطسيناريوضمنمعينعامفيآخرتقدممؤشرأو

الغازاتالنبعاثاتمرجعيكمستوىيعملالذي،األساسي
أحدآثارتقييملغرضالحراريلالحتباسالمسببة
الحدة؛تخفيفإجراءات

لالحتباسالمسببةللغازاتالمتوقعةاالنبعاثاتتقييم2.
ضمنمعينةقادمةسنةفيآخرتقدممؤشرأوالحراري
الحدةتخفيفإجراءمعالحدةتخفيفإجراءسيناريو
؛(المتوقعالتقييم)تنفيذهقبلالمخطط

.المتوقعالتقييممقابل (الفعليالتقييم)اإلجراءتقدمقياس3.

(يتبع)التنفيذتقدم :(د)12الفقرة .7

األساسيالخطسيناريوھات

.<http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php>علىمتوفر .الخامسالقوميالتواصل .المكسيك :المصدر



(يتبع)التنفيذتقدم :(د)12الفقرة  .7

أربعةماليزيامنالمثالھذايوضح

منCO2النبعاثاتسيناريوھات

.المحروقات

<http://unfccc.int/resource/docs/natc/malnc2.pdf>المصدر



مساركينيامنالمثالھذايوضح

بناءً والمنخفضالمخططالكربون

ستةمناالنبعاثاتتقليلعلى

.قطاعات

(يتبع)التنفيذتقدم :(د)12الفقرة .7

  <http://cdkn.org/wp-content/uploads/2013/03/Kenya-National-Climate-Change-Action-Plan.pdf>:المصدر



.التقاريرإلعداداألساسيةللخطوطزمنيتسلسلمنھجاألردنمنالمثالھذايوضح

(يتبع)التنفيذتقدم :(د)12الفقرة .7

<http://unfccc.int/resource/docs/natc/jornc2.pdf>المصدر



.التقاريرإلعداداألساسيةللخطوطزمنيتسلسلمنھجلبنانمنالمثالھذايوضح

(يتبع)التنفيذتقدم :(د)12الفقرة .7

-http://www.ppiaf.org/sites/ppiaf.org/files/documents/%232Lebanon-LCE> :المصدر
WB-Workshop-Jordan3April2012.pdf>



حيثما،العالميةالسوقآلياتحولالمعلوماتبتوفيراألطرافيقوم،السنتينلفترةالتحديثاتتقاريرإرشاداتفيموجزھوكما
.الصلةذاتاألخرىالمعلوماتإلىبإضافته،توفيرهلألطرافأمكنمعلوماتلجدولمثاليليفيما .المعلوماتتلكوجدت

المعلومات الدولةمعلومات

السوقآليةنوع

المطورالمشروعنوع

خفضسواءً ،المتوقعةالتأثيرات
،المصارفوإزالةاالنبعاثات
األخرىواآلثار

المنفذةاألطراف

للوحداتالمتوقعاالستخدام

العالميةالسوقآليات :(ھـ)12الفقرة .8

.CGE, 2013 :المصدر



التقاريروإعدادالمحليالقياسلتدابيرأوصافتقديملألطرافينبغيأنهإلىالسنتينلفترةالتحديثاتتقاريرإرشاداتتشير
.والتحقق

القسمھذاضمنبھاتقاريرإعداديمكنالتيالمعلوماتنوعتحديديتموال.
والتكنولوجيةالعلميةللنصائحالمساعدةالھيئةعملإطارفي(SBSTA)،وصفبكيفيةاألطرافإعالمحولالمفاوضاتتحدث

الدولمناألطرافتطويرخاللمنمنھاوالتحققبھاتقاريروإعدادالمدعومةمحلًياالمناسبةالحدةتخفيفإجراءاتقياس

 .النامية

القوميةالظروفوفقوذلك،رغبتھمحسبووصفھاالترتيباتھذهتحديدفيبالحريةاألطرافيتمتع.

والتحققالتقاريروإعدادالمحليالقياسترتيبات :13الفقرة .9



لالحتباسالمسببةالغازاتحصرمكونمع)كينيافيالعملإطارإلىباإلضافةالتخيليوالتحققالتقاريروإعدادالقياسالبيانيالرسميوضح
(الحراري

  <http://cdkn.org/wp-content/uploads/2013/03/Kenya-National-Climate-Change-Action-Plan.pdf>:المصدر

كينيامنالحدةتخفيفإجراءاتحولتقاريرإعداد :مثال


