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 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة السادسة والعشرون

 ٢٠٠٧مايو / أيار١٨-٧بون، 

 من جدول األعمال املؤقت) أ(٤البند 
 ة من األطراف غري املدرجة يف     الـبالغات الوطنـية املقدم    

    املرفق األول لالتفاقية
 أعمـال فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية       

 املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية   

 سبل حتسني اإلبالغ عن املشاريع احملددة يف البالغات الوطنية املقدمة 
 التفاقيةلة يف املرفق األول من األطراف غري املدرج

 مذكرة أعدها رئيس فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة
 من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 موجز

 الوطنية   املعين بالبالغات   إىل فريق اخلرباء االستشاري    ، يف دورهتا الثالثة والعشرين،    طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ    
 حتسني اإلبالغ عن املشاريع     سبل أن يقدم توصيات بشأن      املقدمـة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية،         

األطراف غري املدرجة يف املرفق     ( لالتفاقية   احملددة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول           
 سبل عن، وأن يقدم تقريراً     اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ       من   ١٢من املادة    ٤ عمـالً بالفقرة     )األول

؛ وأن يسدي املشورة يف هذا الصدد إىل اهليئة الفرعية يف حتسـني فـرص حصول هذه املشاريع على الدعم املايل والتقين       
 .دورهتا السادسة والعشرين

أوالً، تبحث أنواع املعلومات اليت قد : وهي تتناول ثالثة مسائل. الطلبأعّدت هذه الوثيقة استجابة لذلك وقد  
يطلبها املمّولون املمكنون من أجل اختاذ قرار بشأن مشروع ما؛ ثانياً، تستعرض أنواع املعلومات اليت تقدمها األطراف                 

حسينات الرئيسية اليت ميكن إدخاهلا لتلبية غري املدرجة يف املرفق األول يف بياناهتا الوطنية بشكل عام؛ ثالثاً، تتساءل عن الت
 .احتياجات وكاالت التمويل من املعلومات
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  مقدمة-أوالً 

  الوالية-ألف 

 املعين بالبالغات    إىل فريق اخلرباء االستشاري    ،)١(، يف دورهتا الثالثة والعشرين    طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ    -١
 حتسني اإلبالغ عن سبل أن يقدم توصيات بشأن الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

األطراف غري  ( لالتفاقية   املشـاريع احملددة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول             
، وأن  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ       من   ١٢ من املادة    ٤عمالً بالفقرة    )املدرجة يف املرفق األول   

؛ وأن يسدي املشورة يف هذا       حتسني فرص حصول هذه املشاريع على الدعم املايل والتقين         سبليقدم تقريراً بشأن    
 ).٢٠٠٧مايو /أيار(الصدد إىل اهليئة الفرعية يف دورهتا السادسة والعشرين 

  نطاق املذكرة-اء ب

تركز هذه الوثيقة على حتسني املعلومات اليت توفرها البالغات الوطنية عن املشاريع، باعتبار ذلك خطوة                -٢
 .هامة يف اجتاه حتسني فرص احلصول على الدعم املايل والتقين لتطوير هذه املشاريع وتنفيذها

د البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف إعداب لالتفاقية فيما يتعلقاملبادئ التوجيهية وتنّص  -٣
األطراف غري املدرجة يف املرفق األول على أن تقدم، بقدر ما تسمح به قدراهتا، قائمة               " على تشجيع    املرفق األول 

 لتقدمي الدعم  من االتفاقية، إعداداً لوضع الترتيبات الالزمة١٢ من املادة ٤باملشاريع املقترح متويلها، وفقاً للفقرة 
 بشأن املبادئ التوجيهية املتعلقة بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف )٣( ويضيف دليل املستخدم)٢("التقين واملايل

 :غري املدرجة يف املرفق األول ما يلي

 ميكـن لألطـراف أن تزوِّد باملعلومات املتعلقة باملشاريع املقترحة الرامية إىل خفض االنبعاثات حبسب              " 
 :وميكن أن تتضمن املعلومات املتعلقة باملشاريع املقترحة ما يلي. املصادر وتعزيز إزالتها بواسطة املصارف

 التكنولوجيات احملددة اليت يتعني استخدامها؛ •

 املعدات املطلوبة؛/املواد •

                                                      

)١( FCCC/SBI/2005/23 ٢٩، الفقرة. 

 .٥٢، املرفق، الفقرة ٨-م أ/١٧املقرر  )٢(

املتعلقة بالبالغات الوطنية املقدمة من     دليل املستخدم بشأن املبادئ التوجيهية      : اإلبـالغ عن تغري املناخ    " )٣(
 انظر العنوان" األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

<http://unfccc.int/files/essential_background/application/pdf/userman_nc.pdf>. 
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 أمكن، جلميع   إذا،  اتمع إعطاء تقدير  األسـاليب أو املمارسات الالزمة لتنفيذ هذه املشاريع،          •
 يف انبعاثات غازات الدفيئة وإزالة املزيد من هذه الغازات،          ولنسبة االخنفاض تكاليف اإلضافية   ال

 . ذلكاملترتبة علىملنافع اوكذلك تقدير 

 ".وميكن تقدمي املشاريع املقترحة كجزء من البالغات الوطنية أو يف وثائق طلب متويل منفصلة " 

 من أكثر السبل فعالية لتحسني طريقة إبالغ األطراف غري          وتسـتند هـذه الورقة إىل مسلّمة مفادها أن         -٤
 املدرجـة يف املـرفق األول عـن مشاريع خفض انبعاثات غازات الدفيئة هو تعزيز فرص حصول هذه املشاريع                   

 .على التمويل

دة  من املا  ٤وباإلضافة إىل املشاريع اليت ختفف انبعاثات غازات الدفيئة، على النحو املوصوف يف الفقرة               -٥
 من االتفاقية، فإن هذه الورقة تتضمن معلومات عن األموال اليت خيصصها مرفق البيئة العاملية لربامج التكيف،    ١٢

مثل الصندوق اخلاص بتغري املناخ، من أجل توفري معلومات قد تكون مفيدة عن هذا النوع من املشاريع اليت هتم                   
 .أيضاً األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

أوالً، تبحث الورقة أنواع املعلومات اليت      . هـذه الورقة تتناول ثالث مسائل وقد ُرتبت على أساسها         و -٦
ت اليت  يطلـبها املمولـون احملتملون من أجل اختاذ قرار بشأن مشروع ما؛ ثانياً، تستعرض الورقة أنواع املعلوما                

بشكل عام؛ ثالثاً، تتساءل الورقة عن التحسينات       توفرها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف بياناهتا الوطنية           
ولإلجابة على املسألة األخرية، تقارن الورقة      . الرئيسية اليت ميكن إدخاهلا لتلبية احتياجات املمولني من املعلومات        

ات بشأن بني املعلومات اليت يطلبها ممولو املشاريع احملتملون واملعلومات اليت ترد يف البالغات الوطنية، وتقدم توصي
التحسينات املمكن إدخاهلا على عدد حمدود من صفحات البالغات الوطنية من أجل تشجيع املمولني على التماس   

وإىل جانب البالغات الوطنية، فإن وثائق طلب التمويل        . مـزيد مـن املعلومات املفصلة بشأن املشاريع املقترحة        
غري أن حمتوى وثائق املشاريع . ات مؤسسات متويل معينةاملنفصلة ستكون وثائق أجدى إذا ما وضعت وفقاً ملتطلب        

بيد أن الورقة تتضمن    . املنفصـلة هذه خارج عن نطاق هذه الورقة وال ميكن تناوله بشكل فعال يف هذا السياق               
 .إشارات إىل املتطلبات التفصيلية ملؤسسات التمويل املذكورة

 شأن املشروعاملعلومات اليت حتتاجها اجلهات التمويلية ب -ثانياً 

يرجح أن تكون أهم مصادر التمويل املمكنة ألنواع املشاريع اليت ترد عادةً يف البيانات الوطنية املقدمة من  -٧
واملؤسسات الثنائية واملتعددة   ) ٢(مرفق البيئة العاملية،    ) ١: (األطراف غري املدرجة يف املرفق األول املصادر التالية       

دة البلدان النامية يف التغلب على الفقر واملشاكل األخرى املرتبطة به، واليت            األطـراف اليت أنشئت بغرض مساع     
وميكن أن تشمل مصادر التمويل األخرى ذات الصلة بنوك التنمية احمللية،           . كـثرياً مـا تتضـمن مشاكل بيئية       

العائد التجاري  واملؤسسـات اخلاصة، واملستثمرين االجتماعيني اخلاصني املستعدين للقبول بعائد أدىن من معدل             
أما املشاريع اليت تعرض عوائد مبعدل عوائد السوق فُيفترض أهنا تسري على أساس جتاري عادي وُيستبعد أن . كلياً

 .تشكل عدداً كبرياً من املشاريع املقترحة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول
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، وبعض أجزاء )٥(مرفق البيئة العاملية: )٤( إليه املؤسسات التالية من معلوماتوتتناول هذه الورقة ما حتتاج -٨
، ومصرف التنمية للبلدان    )٨(، ومصرف التنمية اآلسيوي   )٧(، واملصرف األورويب لإلعمار والتنمية    )٦(البنك الدويل 
 . )١٠(، ومصرف التنمية األفريقي)٩(األمريكية

                                                      

 . كان لتيسري عقد مقارنة مباشرةأُدرجت املتطلبات حتت عناوين رئيسية مشتركة قدر اإلم )٤(
 :اسُتخدمت مصادر املعلومات التالية )٥(

<http://www.gefweb.org/Projects/Focal_Areas/focal_areas.html>; 

<http://www.gefweb.org/Projects/projects-Projects/projects-projects.html; 

http://gefonline.org/pipelinelist.cfm>;  

<http://www.gefweb.org/Operational_Policies/Eligibility_Criteria/Incremental_Costs/incremental_costs.html>;

<http://www.gefweb.org/Operational_Policies/Eligibility_Criteria/templates.html>; 

<http://thegef.org/projects/Focal_Areas/climate/climate_publications.html>. 

)٦( 
 :خدمت مصادر املعلومات التاليةاست 

World Bank Group Global Environment Facility Programme, 2006. Managing Climate Risk: Integrating 

Adaptation into World Bank Group Operations. World Bank Project Cycle, Washington, DC. Overview: 

<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/0,,contentMDK:20120731~menuPK:41390~ 

pagePK:41367~piPK:51533~theSitePK:40941,00.html>; 

<http://www.ifc.org/ifcext/about.nsf/Content/Investment_Proposals>. 

 :استخدمت مصادر املعلومات التالية )٧(

<http://www.ebrd.com/projects/psd/index.htm>; <http://www.ebrd.com/apply/index.htm>; 

<http://www.ebrd.com/apply/large/index.htm>; <http://www.ebrd.com/apply/small/index.htm>; 

<http://www.ebrd.com/country/sector/energyef/index.htm>; 

<http://www.ebrd.com/country/sector/energyef/carbon/index.htm>. 

)٨( 
 :مصادر املعلومات التاليةاستخدمت  

<http://www.adb.org/Projects/cycle.asp#diagram>; 

<http://www.adb.org/Documents/Guidelines/Financial/default.asp>; <http://www.adb.org/Clean-

Energy/default.asp> 

 :استخدمت مصادر املعلومات التالية )٩(

<http://www.iadb.org/projects/overview.cfm?language=En&parid=3>; 

<http://www.iadb.org/projects/cycle.cfm?language=En&parid=4>. 

)١٠( <http://www.afdb.org>. 
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املتطلبات اليت تنطبق على    ) ١: (ملعلومات يف فئتني واسعتني مها    وتـندرج متطلبات اجلهات املمولة من ا       -٩
واملتطلبات اليت  ) ٢(متويـل مؤسسات القطاع العام، واليت ُتعرف بوصفها احلكومات واملنظمات غري احلكومية؛             

وتركز إقراض مؤسسات القطاع العام، وهي قروض يقدمها بشكل أساسي . تنطبق على متويل هيئات القطاع اخلاص
ـ  أما . املصلحة رفق البيئة العاملية، على مطابقة السياسات العامة، واحلواجز املؤسسية والبنيوية، ومشاركة أصحاب  م

وُيشترط يف . إقـراض هيـئات القطاع اخلاص، فتميل إىل التشابه بني مؤسسات اإلقراض وتركز على املعايري املالية              
 .ذا التحليل يتبع شكالً مغايراً للتحليل املايل التقليديإقراض القطاع العام إجراء حتليل مايل أيضاً، ولكن ه

وتركز الصناديق املوجهة إىل القطاع اخلاص على اإلبالغ عن العناصر املالية واإلدارية للمشاريع بشكل               -١٠
ر أمـا قضايا البيئة وتغري املناخ فيجري تناوهلا كمسائل ثانوية، عادةً على شكل تقييم بيئي أو بيان لآلثا                 . عـام 

واملغزى من ذلك   . وينطـبق ذلك أيضاً على الصناديق املوجهة ملشاريع كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة           . البيئـية 
واضح، فإذا كان متلقي التمويل هو زبون من القطاع اخلاص، وجب عليه أن حيقق عوائد مالية أوالً وأن يتطابق                   

 .مع خمتلف السياسات البيئية واالجتماعية ثانياً

هر ممول للقطاع اخلاص هو املؤسسة املالية الدولية، وهي الذراع املعين بالقطاع اخلاص من جمموعة               وأش -١١
ومتطلبات . وتقدم املؤسسة القروض واألسهم والتمويل املنظم لبناء القطاع اخلاص يف البلدان النامية. البنك الدويل

خلاص، وُيعتمد عليها أساساً لوضع توصيات يف       املؤسسة من املعلومات هي األكثر تفصيالً بني صناديق القطاع ا         
 .جمال حتسني اإلبالغ

وبشكل عام تشترط اجلهات املمولة للقطاع اخلاص تقارير تتعلق بكل مشروع على حدة، وال تتيح بدائل  -١٢
فكل مشروع من مشاريع القطاع اخلاص يطلب مساعدة متويلية جيب أن يقدم حتليالً             . لإلبالغ املبسط أو املعجل   

وحتدد بعض مؤسسات اإلقراض حداً أدىن      . مفصـالً للتمويل والسوق واالستثمار بغض النظر عن املبلغ املطلوب         
كحٍد )  ماليني دوالر  ٦,٤( ماليني يورو    ٥معيناً لإلقراض، فاملصرف األورويب لإلعمار والتنمية مثالً حيدد مبلغ          

 .أدىن لكل مشروع

ام، والذي يتناول القضايا املتعلقة بتغري املناخ، فهو مرفق البيئة          أمـا الصندوق األول لتمويل القطاع الع       -١٣
ومعظم تلك  .  املاضية ١٥ مشروع لتخفيف األثر خالل السنوات ال          ٦٠٠وقـد دعم املرفق أكثر من       . العاملـية 

ة بتغري املناخ،   املشاريع هتدف إىل إزالة حواجز القطاع العام وتعزيز بناء القدرات لتيسري املشاريع املستقبلية املتعلق             
ولذلك فإن املتطلبات من املعلومات ختتلف عن تلك اليت تفرضها اجلهات املمولة            . بـدالً مـن املشاريع الفردية     

للقطاع اخلاص، وتركز على مسائل من قبيل التطابق مع قوانني البلدان وسياساهتا البيئية القائمة، وقابلية املشروع     
ومثة جانب مايل أيضاً، ولكنه خيتلف عن التحليل        .  املصلحة، والرصد  لالسـتمرار والتكرار، ومشاركة أصحاب    

فالتحليل املايل الذي يطلبه مرفق البيئة العاملية يركز        . املـايل التقليدي الذي تقتضيه صناديق متويل القطاع اخلاص        
حقق عوائد يف   عـلى تقييم املردود قياساً بالتكلفة ملختلف أهداف املشروع، وُيفهم بشكل عام أن املشروع سي              

ويطلب املرفق أيضاً معلومات تتعلق باجلوانب التقنية الخنفاض انبعاثات         . جمـاالت أخرى غري التدفقات النقدية     
 . غازات الدفيئة، مبا يف ذلك حتليل خط األساس ومقارنته باملشروع
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ن منواً، والصندوق وهي تشمل صندوق أقل البلدا. وهناك حالياً عدة وسائل متويلية لدعم مشاريع التكيف -١٤
 . )١١()يف إطار األولوية االستراتيجية املتعلقة بالتكيف(اخلاص بتغري املناخ، والصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية 

. ومـرفق البيئة العاملية هو مصدر التمويل الرئيسي الذي يدعم حالياً برامج التكيف املتعلقة بتغري املناخ                -١٥
 خالل الصندوق االستئماين وصندوقني آخرين جديدين مها صندوق أقل البلدان منواً            وحيقـق املـرفق ذلـك من      

وتعمل املشاريع اليت حتظى    . ويركز الصندوقان األخريان على التنمية يف بلد بعينه       . والصندوق اخلاص بتغري املناخ   
أما . الوقاية من الكوارث  بدعـم هذين الصندوقني يف جمال الزراعة واألمن الغذائي، والصحة، ومصادر املياه، و            

الصندوق االستئماين للمرفق فيدعم مشاريع التكيف اليت حتقق أيضاً منافع بيئية عاملية، من قبيل التكييف الواسع                
 .النطاق لألنظمة البيئية املتضعضعة اليت تعتمد عليها حياة اإلنسان ومصادر رزقه

فمشاريع الصندوق . يف أنشطة التكيف اليت متوهلاوهـذه الصناديق الثالثة ميكن أن تكمل بعضها البعض     -١٦
، وتتلقى متويالً للتكاليف اإلضافية املطلوبة    "التكاليف الزائدة "االستئماين اليت حتقق منافع عاملية ُتمّول على أساس         

 صندوق  أما مشاريع . لتحويل املشروع املعين إىل مشروع يفي باألهداف اإلمنائية الوطنية وحيقق منافع بيئية عاملية            
التكاليف "أقـل البلدان منواً والصندوق اخلاص بتغري املناخ اليت حتقق منافع حملية أو وطنية فهي متّول على أساس                   

وفيما عدا هذا الشرط املتعلق بتمويل التكاليف . وتتلقى متويالً للتكاليف اإلضافية النامجة عن تغري املناخ" اإلضافية
وغياب احلاجة الصرحية ملناقشة إمكانات خفض انبعاثات غازات الدفيئة، فإن          الـزائدة مقابل التكاليف اإلضافية      

 .متطلبات املعلومات يف إطار مشاريع التكيف التابعة للمرفق هي ذاهتا بالنسبة ملشاريع ختفيف األثر

ريع الكبرية،  املشا: ويوفـر مرفق البيئة العاملية أمواالً للمشاريع املتعلقة بتغري املناخ على ثالثة مستويات             -١٧
 مببالغ تصل إىل  (ومشاريع برنامج املنح الصغرية     ) مببالغ تصل إىل مليون دوالر    (واملشـاريع املتوسـطة احلجـم       

ومتطلـبات اإلبالغ عامةً هي نفسها بالنسبة للمشاريع من احلجمني الكبري واملتوسط، رغم             ).  دوالر ٥٠ ٠٠٠
أما املشاريع اليت ميوهلا برنامج املنح الصغرية       . توسطة احلجم تبسـيط متطلبات التحليل املايل بالنسبة للمشاريع امل       

فمتطلـباهتا مبسـطة جداً، وميكن تقدميها بأشكال ووسائط خمتلفة يف بعض البلدان، من قبيل أشرطة الفيديو أو                  
 .الرسوم البيانية

على حجم اخنفاضات أمـا صناديق متويل املشاريع املتعلقة بالكربون فهي جديدة نسبياً ومتشاهبة وتركز           -١٨
وعلى غرار مرفق البيئة . غازات الدفيئة الذي سيتحقق والسعر املتوقع ملتلقي التمويل لقاء اخنفاضات غازات الدفيئة

العاملـية، فـإن الصناديق املتعلقة بالكربون تقتضي معرفة مفصلة حبالة خط األساس واالنبعاثات املتوقعة يف إطار     
وتتيح آلية التنمية . فاض املزمع لالنبعاثات مفهوماً قبل البدء بتمويل املشروع       املشـروع، حبيث يكون حجم االخن     

 .النظيفة بعض اإلجراءات املبسطة للمشاريع املقترحة بوصفها مشاريع صغرية

                                                      

وسيستخدم . سيتيح صندوق التكيف التابع لربوتوكول كيوتو وسيلة متويل أخرى لدعم أنشطة التكيف )١١(
 . كيف امللموسة يف البلدان الناميةهذا الصندوق إيرادات آلية التنمية النظيفة لتمويل أنشطة الت
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معلومات عن املشاريع يف البالغات الوطنية األولية املقدمة  -ثالثاً 
 يةمن األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاق

 مشروعاً واليت   ٧٤١ مقترحات املشاريع البالغ عددها      FCCC/SBI/2004/INF.13تسـتعرض الوثـيقة      -١٩
وتشري . ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٤ بالغاً وطنياً أولياً من أطراف غري مدرجة يف املرفق األول حىت          ١١٧وردت يف   

، إذا وردت أصالً يف البالغ الوطين       الوثـيقة إىل تقديـرات اخنفـاض االنبعاثات أو االمتصاص وتكلفة املشاريع           
 بالغاً وطنياً أولياً ١٢٥ مشروعاً وردت يف ٤٦٩ مقترحات FCCC/SBI/2005/INF.8وتستعرض الوثيقة . الفردي

وخالفاً للقائمة األطول الواردة يف     . ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١مقدماً من أطراف غري مدرجة يف املرفق األول حىت          
، فـإن هـذه الوثـيقة ال تتضـمن سـوى املشـاريع احملددة يف الوثيقة                 FCCC/SBI/2004/INF.13الوثـيقة   

FCCC/SBI/2004/INF.16   ١٢ من املادة    ٤مفاهيم وخمططات مشاريع مقترحة لتمويلها وفقاً للفقرة        " بوصفها 
 تقديرات اخنفاض االنبعاثات أو االمتصاص وتكلفة       FCCC/SBI/2006/INF.8وتتضمن الوثيقة   ". مـن االتفاقية  

 . شروع، إذا وردت أصالً يف البالغ الوطين الفرديامل

 معلومات عن السبل املمكنة لتنفيذ املشاريع املقترحة ومعلومات         FCCC/SBI/2004/INF.16وتتيح الوثيقة    -٢٠
 من تلك املشاريع قد ٤٢وقد ُوجد أن . FCCC/SBI/2004/INF.13 املدرجة يف الوثيقة ٧٤١إضافية عن املشاريع ال  

جماالت ذات  " مشروعاً مقترحاً بأهنا تصب يف       ٢٥٩وُوصف  . فعل أو قُبل متويلها أو ُيخطط لتنفيذها      ُنفـذت بـال   
 ".تدلّ على أمهية التمكني القطري وأنشطة بناء القدرات"وأهنا " أنشطة ختفيف األثر أو خيارات ختفيف األثر/أولوية

 وخمططات مشاريع ) ١٩٦(ريع  مشروعاً بأهنا مفاهيم مشا٤٤٠ مشـروعاً، ُصّنف    ٧٤١ومـن أصـل      -٢١
 مشروعاً وصفت بأهنا تتضمن حداً أدىن من املعلومات، وهي عادةً ١٩٦ومفاهيم املشاريع البالغ عددها ). ٢٤٤(

 مشروعاً، فتتضمن   ٢٤٤وأما خمططات املشاريع البالغ عددها      . عـنوان وسـطر واحد أو سطران من املعلومات        
واخنفاضات انبعاثات غاز الدفيئة، وتقدير اآلثار وقائمة بأصحاب        معلومـات إضـافية، مثل تقديرات التكاليف        

 . من هذه املخططات القارئ إىل مراجع إضافية٧٧وحييل . املصلحة

. والسـتكمال املعلومات الواردة يف هذه الوثائق، ُدرست البالغات الوطنية لعشرة بلدان يف هذه الورقة               -٢٢
 اللغوية املتاحة، فقد اقتصر اختيار البالغات الوطنية على تلك املتاحة           ونظـراً للقيود املرتبطة بالوقت واملهارات     

 مشروعاً مقترحاً ومتثل تنوعاً     ١٥٨وتشمل البالغات الوطنية العشرة اليت أُخضعت للدراسة        . باللغـة اإلنكليزية  
 ؛ واألردن  )٢٠٠١(ا  إثيوبي: وفـيما يلي البلدان اليت اختريت والسنة اليت قدمت فيها بالغاهتا الوطنية           . جغرافـياً 

 ؛ )١٩٩٩(؛ وجورجيا   )٢٠٠٤(؛ وجـزر سـليمان      )٢٠٠١(؛ وبـربادوس    )٢٠٠٠(؛ وإكـوادور    )١٩٩٧(
 ).٢٠٠٣(؛ ونيجرييا )١٩٩٩(؛ ولبنان )٢٠٠٣(؛ وفييت نام )٢٠٠٠(وسري النكا 

 يف هذه   وقد فُحصت البالغات الوطنية يف ضوء املعلومات اليت تطلبها مؤسسات التمويل املذكورة آنفاً             -٢٣
وكان الغرض من ذلك هو حتديد اجملاالت . الورقة، باستخدام نفس العناوين الرئيسية اليت وضعتها هذه املؤسسات

األساسية املعينة اليت توجد فيها ثغرات معلوماتية ميكن سّدها يف البالغات الوطنية املقبلة من األطراف غري املدرجة 
شروع املدروسة يف البالغات الوطنية إىل فئات املعلومات العامة،     وقـد ُصـنفت معلومات امل     . يف املـرفق األول   

 .وانبعاثات غازات الدفيئة، والتكاليف واملعايري املالية
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وتركـز هـذه البالغات الوطنية، إال يف بعض االستثناءات، على املشاريع اليت تعتزم احلكومات املعنية                 -٢٤
ملقترحة ببناء القدرات وإزالة احلواجز املؤسسية، وال تتعلق مباشرة     ويتعلق عدد كبري من املشاريع ا     . االضطالع هبا 

ويف احلاالت اليت ميكن فيها للقطاع اخلاص أن يضطلع باملشاريع املبينة يف            . خبفـض معني النبعاثات غازات دفيئة     
تعتزم املضي  الـبالغات الوطنية، مثل البالغ الوطين إلكوادور، ال يزال من غري الواضح ما إذا كانت احلكومات                 

 .قدماً باملشروع أو أن القطاع اخلاص هو الذي سيتكفل بتنفيذه

ومعظم املشاريع اليت أُخضعت للدراسة ال توفر أي معلومات عن غازات الدفيئة املستهدفة أو التكاليف أو  -٢٥
طنية، فيما ترد    أدناه عرضاً عاماً للمعلومات الواردة يف البالغات الو        ١ويتضـمن اجلدول    . املعلومـات املالـية   

 . املدرجة يف مرفق هذه الوثيقة١٠ إىل ١ملخصات قطرية أكثر تفصيالً يف اجلداول من 

 ملخص مشاريع التكيف وختفيف األثر، واملعلومات املتعلقة باالنبعاثات، والتكاليف، والبيانات - ١اجلدول 
 رفق األول بالغات وطنية مقدمة من أطراف غري مدرجة يف امل١٠املالية الواردة يف 

بيانات التحليل 
 التكاليف احملددة املايل املقدمة

االخنفاض احملدد النبعاثات 
 البلد عدد املشاريع غازات الدفيئة

 إثيوبيا ٢٠ ٣ ٢ -
 األردن ٢٠ ٢ ٨ ٣
 إكوادور ٢٤ ٢٤ ٢٤ ٢٤
 بربادوس ١٢ - - -
 جزر سليمان ١٣ - - -
 جورجيا ١٦ ١٦ ١٦ -
 سري النكا ١٧ - - -
 فييت نام ١٢ ٢ ١٢ -
 لبنان ١٠ ٧ ٧ ٣
 نيجرييا ١٤ - - -

 اجملموع ١٥٨ ٥٤ ٦٩ ٣٠
النسبة املئوية من اجملموع  ٪٣٤,٢ ٪٤٣,٧ ٪١٩,٠

وهناك أربعة بالغات وطنية فقط تتضمن معلومات عن التمويل املشترك الذي قد يتأهل لـه املشروع ويف  -٢٦
ويف بالغني آخرين منها، ُيشار إىل إمكانات التمويل املشترك يف إطار . يةبالغني منها ال يذكر إال فريق البيئة العامل

ومبا أن التمويل املشترك هو جزء أساسي من املعلومات اليت تتطلبها مؤسسات      . مشـروع واحد فقط يف كل بلد      
 .ل عاٍم يف البلداإلقراض املستهدفة، فقد يكون من املفيد إتاحة املعلومات املتعلقة بالتمويل املشترك املتوفر بشك
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أو ( من البالغات الوطنية على معلومات عن السياسات احلكومية املتعلقة بتغري املناخ وارتباطها ٨وحتتوي  -٢٧
وتشكل هذه املعلومات مواد أساسية ضرورية لدى إعداد طلب متويل          . بسياسات حكومية أخرى  ) عدم ارتباطها 

 .م، كما أهنا مفيدة جداً لصناديق متويل القطاع اخلاصمن مرفق البيئة العاملية ملشاريع القطاع العا

وقد ُعرضت هذه املعلومات،    . وتتضمن البالغات الوطنية العشرة معلومات عن التكيف ودرجة التعرض         -٢٨
يف مجـيع احلـاالت، يف فصل مستقل يتناول مسائل التكيف ودرجة التعرض، مع فروع تتضمن معلومات عن                  

ر، وأمناط درجات احلرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتغريات البيئة األحيائية           مسـتقبل أمناط هطول األمطا    
. املائـية، ومـا يترتب على ذلك من آثار على مصادر املياه ألغراض قطاع الزراعة ومياه الشرب، عند االقتضاء      

غات فقط جاَءت على    وتتضمن مجيع البالغات الوطنية بعض تدابري التكيف اليت يتعني اختاذها، رغم أن مخسة بال             
 فكرة من أفكار مشاريع التكيف املطروحة يف        ٣٩ومن بني   . ذكـر أي مـن الـتدابري املمكنة كأفكار ملشاريع         

البالغات الوطنية، هناك مخسة أفكار فقط، مجيعها وردت يف البالغ الوطين إلكوادور، تتضمن أي معلومات عن                
 . التكاليف والبيانات املالية

 علومات املتعلقة باملشاريع حتسني امل-رابعاً 

هناك فجوة واسعة بني املعلومات اليت تطلبها اجلهات املموِّلة لتمكينها من دراسة املشاريع على حنٍو جمٍد،                 -٢٩
ومن اجملدي لدى إيراد . واملعلومات املتاحة عن املشاريع يف البالغات الوطنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول

كـن فيها حتسني إبالغ األطراف غري املدرجة يف املرفق األول عن املشاريع النظُر يف الثغرات        جمـاالت حمـددة مي    
ومن . والفوارق حسب القطاع الذي يستهدفه التمويل، أي القطاع العام أو اخلاص أو التمويل املتعلق بالكربون              

 .  املدرجة يف املرفق األولاملفيد أيضاً مراعاة هذا التمييز يف املشاريع اليت تبلغ عنها األطراف غري

وفيما يلي نقاش حول التحسينات احملددة اليت من شأهنا تعزيز اإلبالغ عن املشاريع يف البالغات الوطنية                 -٣٠
أي القطاع العام   (وهي مرتبة حسب قطاعات التمويل الثالث       . املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول       

ونظراً للقيود املتعلقة باملوارد والوقت املتاح لصياغة مواصفات        ). املتعلق بالكربون أو القطاع اخلاص أو التمويل      
املشـروع يف البالغات الوطنية املقدمة من هذه األطراف يف بعض األحيان، فإن التوصيات تركز على املعلومات                 

بشأن املشاريع املقترحة، أو    األهم اليت تساعد على تشجيع املستثمرين احملتملني على التماس مزيد من املعلومات             
واخلالصة أن التوصيات قد    . الـيت تشـكل على األقل أساساً للوفاء مبتطلبات اإلبالغ املفصلة لفرادى الصناديق            

صـيغت إلتاحة مذكرة أولية عن املشاريع املزمعة يف كل بلد وفرص خفض االنبعاثات، مع التسليم باحلاجة إىل                  
 .الً ألغراض طلب التمويل من صندوق معنيتقدمي معلومات إضافية وأكثر تفصي

 مرفق البيئة العاملية:  متويل القطاع العام-ألف 

مـن أجل تشجيع املستثمرين احملتملني على التماس طلب للتمويل، ينبغي لألطراف غري املدرجة يف املرفق                 -٣١
قطاع العام متطلبات التقييم الرئيسية     األول أن تستهدف يف سياق إبالغها عن املشاريع املتعلقة بغازات الدفيئة يف ال            

وتشمل هذه املؤسسات بشكل رئيسي وكاالت مرفق البيئة العاملية         . لدى املؤسسات اليت متّول مشاريع القطاع العام      
املشرفة على تنفيذ املشاريع، واليت تركز، كما ورد أعاله، على جمموعة من األهداف املالية واالجتماعية والبيئية، من 
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. تطابق مع سياسات البلد، وإزالة احلواجز املؤسسية، ومشاركة أصحاب املصلحة، وإمكانية التمويل املشترك            قبيل ال 
 .وتتعلق متطلبات مرفق البيئة العاملية من املعلومات بشكل رئيسي بالتطابق مع الربامج والسياسة العامة والتمويل

 يدعو هلا مرفق البيئة العاملية وغريه من صناديق         ونظـراً للحاجة إىل تغطية نطاق واسع من األهداف اليت          -٣٢
القطاع العام، فإن قائمة مواضيع املعلومات املوصى بتغطيتها هلذا النوع من املشاريع تتضمن جمموعة من البيانات                

 :وفيما يلي قائمة بأهم املواضيع اليت يتعني تغطيتها. البيئية واملالية واملتعلقة بالسياسة العامة

 ؛)قطاع عام أم قطاع خاص(لوكالة املشرفة على التنفيذ نوع ا )أ( 

 أهداف املشروع؛/هدف )ب( 

 التطابق مع السياسات العامة للبلد؛ )ج( 

 قائمة باحلواجز اليت ينبغي إزالتها؛ )د( 

باألطنان املترية من مكافئ ثاين أكسيد      (تنحـية غازات الدفيئة املتوقع      /مسـتوى اخنفاضـات     )ه( 
 ؛) ختفيف األثرالكربون، مشاريع

 تكلفة املشروع؛ )و( 

 ؛)مشاريع ختفيف األثر(معدل عائد املشروع أو نسبة املردود من حيث التكلفة  )ز( 

مجيع مشاريع التكيف؛ يقتضي الكثري من      (حتلـيل الـزيادة يف التكاليف أو التكاليف اإلضافية           )ح( 
 ؛)يف اإلضافية كذلكمشاريع ختفيف األثر حتليالً للزيادة يف التكاليف أو التكال

 خيارات التمويل املشترك؛ )ط( 

 .مصادر للحصول على معلومات إضافية عن املشروع )ي( 

واملشاريع املدرجة يف البالغات الوطنية غري مؤهلة بشكل عام للحصول على متويل من صندوق برنامج                -٣٣
وإذا تضمن  .  دوالر ٥٠ ٠٠٠ ال يتجاوز عادةً     املـنح الصغرية التابع ملرفق البيئة العاملية، ذلك أن مبلغ هذه املنح           

 دوالر، فإن احلصول على دعم من مرفق البيئة العاملية ال           ٥٠ ٠٠٠بالغ وطين مشروعاً مقترحاً تقل تكلفته عن        
ولكن يظل من اجملدي    . يكـون مشروطاً بوضع خطة متويلية، كما ال ُيشترط تقدمي طلب التمويل يف شكل معني              

ع املذكورة يف البالغ الوطين، مبا يف ذلك وصف املشروع، وأهدافه، وتطابق الربنامج مع          تغطـية عدد من املواضي    
 .األهداف اإلمنائية للبلد، وحتديد ميزانية سنوية

  متويل القطاع اخلاص-باء 

تركز مؤسسات اإلقراض اليت تستهدف مشاريع القطاع اخلاص على استمرار التمويل للمشروع أكثر مما    -٣٤
ولذلك، ففي احلاالت اليت يكون فيها . ألهداف األخرى، كخفض االنبعاثات أو املشاركة االجتماعيةتركز على ا  
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املشروع موجهاً للقطاع اخلاص، أو عندما تضطلع وكالة تابعة للقطاع العام مبشروع هيكل أساسي أو مشروع                
 ينبغي أن ُترتب حبيث تتناول املسائل املالية صناعي يتبع هنجاً مالياً تقليدياً، فإن املعلومات الواردة يف البالغ الوطين

 .واملتعلقة بالتكلفة أوالً وقبل كل شيء

وباإلضافة إىل املسائل املباشرة    . وتطلب صناديق القطاع اخلاص نفس املتطلبات من املعلومات األساسية         -٣٥
 السوق احملتملة للمنتج ويف أي      املتعلقة بتكلفة املشروع ومعدل العائد الداخلي، فإن هذه الصناديق تنظر أيضاً يف           

مسـائل أخـرى قد تؤثر على جناح املشروع، كالرسوم، ومستوى اخلصخصة، وضوابط رأس املال، والترتيبات                
ومن الصعب بالنسبة لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول أن تغطي هذه        . اإلداريـة وإمكانات التمويل املشترك    

 :وفيما يلي قائمة بأهم املواضيع اليت قد هتم املستثمرين احملتملني. املواضيع كافة يف بالغاهتا الوطنية

 ؛)االستراتيجية، املكان/القطاع، التكنولوجيا: مثالً(وصف املشروع  )أ( 

 ؛)عامة، خاصة(نوع الوكالة املشرفة على التنفيذ  )ب( 

 ملخص عن سوق املنتج؛ )ج( 

 تكلفة املشروع؛ )د( 

 معدل عائد املشروع؛  )ه( 

 خيارات التمويل املشترك؛ )و( 

 مستوى خفض انبعاثات غازات الدفيئة املتوقع؛ )ز( 

 مستوى ملكية أو مشاركة احلكومة؛ )ح( 

 .مصادر للحصول على معلومات إضافية عن املشروع )ط( 

قد و. ويتضمن أحد املواضيع املقترحة التطرق إىل أي مشاركة حمتملة للحكومة يف تنفيذ املشروع املقترح      -٣٦
أُدرج هـذا الشرط ألن املستثمرين احملتملني يف القطاع اخلاص حباجة إىل فهم واضح ملا إذا كان املشروع املقترح      

ففي الكثري من البلدان، ال تزال درجة خصخصة العديد من قطاعات           . ميكن تنفيذه بواسطة هيئات غري حكومية     
تقر إىل الوضوح أو قد تكون هذه القطاعات يف         الصـناعة أو اهلـياكل األساسية أو درجة خصخصتها جزئياً تف          

ولذلك، ينبغي أن ُيبّين البالغ الوطين بوضوح أي دور حمتمل للحكومة يف تنفيذ املشروع بغية               . مـرحلة انتقالية  
 .إزالة أي لبس يتعلق مبلكية املشروع

  اخلالصة واالستنتاجات-خامساً 

يئة أو مشاريع التكيف يف البالغات الوطنية املقدمة من إن حتسني اإلبالغ عن خفض انبعاثات غازات الدف -٣٧
. األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من شأنه زيادة فرص حصول هذه األطراف على التمويل الالزم ملشاريعها             

بالغاهتا وهذه الورقة تقارن املعلومات اليت يطلبها ممولو املشاريع احملتملون باملعلومات اليت تقدمها هذه األطراف يف 
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الوطنية، بغية وضع توصيات بشأن التحسينات املمكن إدخاهلا على املعلومات ضمن عدد حمدود من الصفحات من 
 .أجل تشجيع املستثمرين احملتملني على التماس معلومات إضافية عن املشاريع املدرجة

نية املقدمة من األطراف غري    ويشري فحٌص ملؤسسات اإلقراض ذات الصلة وعّينة متثيلية من البالغات الوط           -٣٨
املدرجة يف املرفق األول، إىل أن ممويل املشاريع يطلبون قدراً كبرياً من املعلومات املفصلة، األمر الذي ال يتحقق إال 

وميكن حتسني الوصف الذي تقدمه األطراف غري املدرجة يف املرفق          . عـلى نطاق ضيق جداً يف البالغات الوطنية       
ومبا أن األطراف غري املدرجة يف املرفق . الوطنية، وذلك ملعاجلة بعض هذه الثغرات يف املعلوماتاألول يف بالغاهتا    

األول قـد تفـتقر إىل املـوارد الالزمة إلعداد البالغات الوطنية وقد تواجه قيوداً زمنية لدى وصف مشاريعها                   
 أن تكون موجزة وترمي بشكل أساسي إىل        املقترحة، فإن املعلومات املتعلقة باملشروع يف البالغات الوطنية ينبغي        

ورغم ذلك ينبغي هلا أن تنطوي على قدٍر كاٍف . تقدمي فكرة عامة عن الفرص اليت يتيحها املشروع يف البلد املعين
 .من التفصيل واملالءمة حلث املمولني احملتملني على طلب معلومات إضافية عن املشاريع املدرجة

املالية من املعلومات على ما إذا كان املشروع يتلقى مساعدة مؤسسة عامة            وتتوقف متطلبات املؤسسات     -٣٩
أو خاصة، أو على ما إذا كان يرمي إىل متويل مشاريع تتعلق بالكربون، ما يعين أن املشاريع املقترحة يف البالغات 

إن مثة تقاطعاً   ، ف ٢وكما يظهر يف اجلدول     . الوطنية ينبغي أن توصف بشكل خمتلف حسب نوع التمويل املنشود         
بني أنواع املعلومات اليت قد ُتطلب ملختلف فئات املشاريع، مبا فيها جماالت الوصف العام للمشروع، وتقديرات                

فاملشاريع . بيد أن مثة فروقاً واضحة أيضاً     . خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وتكلفة املشروع والوثائق املتعلقة به        
ف األثر يف القطاع العام ينبغي أن تتناول جمموعة من املواضيع املتعلقة            املوجهـة لـتمويل أنشطة التكيف وختفي      

بالتكاليف والسياسة العامة، بينما ينبغي للمشاريع اليت تستهدف القطاع اخلاص أن تركز على التكلفة والبيانات               
علقة بالكربون فينبغي أن    أما املشاريع اليت تستهدف صناديق متويل األنشطة املت       . املالية والبيانات املتعلقة بالسوق   

وينبغي أن تركز مشاريع التكيف، . تركز على إمكانات خفض انبعاثات غازات الدفيئة واملردود من حيث التكلفة
باسـتثناء تلك اليت ُتمّول بواسطة صندوق أقل البلدان منواً، على ما إذا كانت ستحقق فوائد عاملية، ما يؤهلها                   

ئدة من مرفق البيئة العاملية، أو ما إذا كانت ستحقق فوائد حملية ووطنية، ما              للحصـول على متويل للتكاليف الزا     
 . يؤهلها للحصول على متويل للتكاليف اإلضافية

  من املقرر   ٢ويف هـذا اإلطـار، قـد تود األطراف غري املدرجة يف املرفق األول أن تستفيد من الفقرة                    -٤٠
 من ١٢ من املادة ٤ للفقرة طلب إىل مرفق البيئة العاملية، وفقاًي"، الـيت تنّص على أن مؤمتر األطراف        ١١-م أ /٥

، أن يقدم املساعدة، عند طلبها، إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية         ١-م أ /١١ واملقرر   ،االتفاقية
جمها الوطنية الرامية إىل يف صياغة وإعداد مقترحات املشاريع احملددة يف بالغاهتا الوطنية، أثناء صياغة األطراف لربا          

 ".معاجلة قضايا تغري املناخ

 من دليل إعداد مشاريع نقل التكنولوجيا"وميكن لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول أن ترجع أيضاً إىل  -٤١
، الذي أعّده فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، والذي يهدف إىل مساعدة            )١٢("أجـل احلصـول على متويل     

                                                      

 .<http://unfccc.int/resource/docs/publications/pract_guide_06_en.pdf>انظر العنوان  )١٢(



FCCC/SBI/2007/7 
Page 14 

 

 املشاريع يف البلدان النامية وغريهم من أصحاب املصلحة على إعداد مقترحات التمويل بصورة تفي مبعايري واضعي
 .اجلهات املمولة الدولية

  املتطلبات من املعلومات املوصى بتلبيتها حسب فئة املشروع-٢اجلدول 

 
 فئة املشروع

القطاع  القطاع العام
 ختفيف األثر التكيف اخلاص

 املعلومات املطلوبة

 وصف املشروع √ √ √

 نوع الوكالة املشرفة على التنفيذ √ √ √

 املدة الزمنية للمشروع   

 اجلهات املالكة للمشروع   

 اخللفية العامة للمشروع

 هدف املشروع √ √ 

 تطابق أولويات التنمية الوطنية مع السياسة العامة √ √ 

 إزالة احلواجز √ √ 

 اخللفية يف السياسة العامة

 خفض انبعاثات غازات الدفيئة √  √

 االخنفاضات السنوية النبعاثات غازات الدفيئة   

 سيناريو خط األساس املتعلق بغازات الدفيئة   

 البيانات املتعلقة بغازات الدفيئة

 تكلفة خفض انبعاثات غازات الدفيئة   

 وعتكلفة املشر √ √ √

 حتليل الزيادة يف التكاليف أو التكاليف اإلضافية √ √ 

 معدل العائد √  √

 خيارات التمويل املشترك √ √ √

 التكلفة والبيانات املالية

 البيانات املتعلقة بالسوق   √

 املشاركة احلكومية   √

 البيانات املتعلقة بالسوق

 الوثائق مصادر املعلومات √ √ √

صيات بشأن أهم االحتياجات من املعلومات اليت ميكن تلبيتها يف          كمـا ورد أعاله، تقدم هذه الورقة تو        -٤٢
البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، بغية تشجيع املستثمرين احملتملني على التماس             

 وثائق مفصلة   وأما إعداد . مزيد من املعلومات عن املشاريع املقترحة، وبالتايل حتسني فرص احلصول على التمويل           
بيد أن إعداد مثل هذه الوثائق خارج عن . خصيصاً الحتياجات فرادى الصناديق فيلزم لتقدمي طلبات متويل واقعية

 .نطاق هذه الورقة ولذلك لن تتطرق إليه
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 مرفق

 جداول خمتصرة ملشاريع غازات الدفيئة املدرجة يف البالغات الوطنية األولية العشرة

  بربادوس-١اجلدول 

 ومات عامةمعل

 سنة إصدار البالغ الوطين ٢٠٠١

 مواصفات املشروع .  مشروعاً حمتمالً، ينطوي بعضها على ذكر أماكن حمددة١٢قُدمت أوصاف خمتصرة ل  
، )٢(، والصناعة   )٨( مشروعاً يف قطاعات الطاقة      ١٢ُصنفت املشاريع احملتملة البالغ عددها      

 ). ١(، والنقل )١(واملباين 
 القطاعات

وليس لدى بربادوس أي تشريعات خاصة بتغري       . خصت يف فرع منفصل من البالغ الوطين      لُ
املناخ، ولكن لديها العديد من السياسات العامة البيئية واملتعلقة باستخدام األراضي واملباين،            

وقد ُسّنت تشريعات تتعلق    . والـيت تؤثر على قضايا التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف          
ويوصي البالغ الوطين خبيارات . ١٩٩٢ يف املائة من هذه السياسات بعد عام ٣٠بـأقل من    

لسـّن تشـريعات أكثر مالءمة، مبا يف ذلك قانون خاص بتغري املناخ، وقانون لإلدارة البيئية           
 . وقانون إلدارة الكوارث

 األنظمة والسياسات احلكومية ذات الصلة

 ملكية املشروع أو اهليكل اإلداري .شاريع للدولة أم للقطاع اخلاصمل ترد معلومات حول ما إذا كانت ملكية امل
 معلومات عن أصحاب املصلحة .أشري إىل التوعية كأولوية، ولكن مل ُتحدد جمموعات معينة من أصحاب املصلحة

 توقيت املشروع .مل ترد هذه املعلومات املطلوبة
 انبعاثات غازات الدفيئة

 تقديرات اخنفاض غازات الدفيئة .لوبةمل ترد هذه املعلومات املط
ذكـرت انـبعاثات خـط األسـاس على مستوى القطاع والقطاع الفرعي، ولكن ليس               

 .لفرادى املشاريع
انـبعاثات خط األساس التقديرية حسب      

 املشروع 
سـيناريوهات ختفيف األثر البديلة يف إطار        .مل ترد هذه املعلومات املطلوبة

 املشروع
 املاليةموجز البيانات 

تكلفـة املشروع؛ الفائدة بالنسبة للتكلفة؛       .مل ترد هذه املعلومات املطلوبة
معـدل العائد؛ االفتراضات املالية؛ موجز      
الـتدفقات النقدية وغريها من املستندات؛      

 .حتليل السوق؛ توفر التمويل املشترك
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  إكوادور-٢اجلدول 

 معلومات عامة

 سنة إصدار البالغ الوطين ٢٠٠٠

ويتضمن كل وصف ملخصاً موجزاً يف فقرة واحدة        .  مشروعاً حمتمالً  ٢٤دمـت أوصاف    قُ
 . تتضمن حتديد مكان املشروع

 مواصفات املشروع

، )٨(، والغابات   )١٣( مشروعاً يف قطاعات الطاقة      ٢٤ُصـنفت املشاريع املقترحة وعددها      
 ). ٣(والزراعة 

 القطاعات

، ويصف األولويات الراهنة للحكومة يف جمايل       لُخصـت يف فرع منفصل من البالغ الوطين       
ومل يرد  . وهناك فرع قصري عن عالقة األولويات البيئية باألولويات اإلمنائية        . التنمـية والفقر  

 . ذكر أنظمة حكومية حمددة تتصل بقضايا تغري املناخ

 األنظمة والسياسات احلكومية ذات الصلة

 ملكية املشروع أو اهليكل اإلداري .شاريع للدولة أم للقطاع اخلاصمل ترد أي معلومات عما إذا كانت ملكية امل
 معلومات عن أصحاب املصلحة .أشري إىل التوعية كأولوية، ولكن مل ُتحدد جمموعات معينة من أصحاب املصلحة

 توقيت املشروع . ذُكرت التواريخ املتعلقة ببناء املشروع، ولكن مل ُيذكر عمر املشروع
 ات الدفيئةانبعاثات غاز

ومل ُتقدم  . ذُكـرت تقديـرات االخنفاضات احملتملة لكل مشروع مقترح يف البالغ الوطين           
 .حسابات تدعم تلك التقديرات

 تقديرات اخنفاض غازات الدفيئة

انـبعاثات خط األساس التقديرية حسب       .مل ترد هذه املعلومات املطلوبة
املشروع؛ سيناريوهات ختفيف األثر البديلة     

 ار املشروعيف إط
 موجز البيانات املالية

ذُكـرت التكاليف املقدرة للمشروع، ولكن مل ُتدرج أي حسابات تدعمها أو أي إشارات              
 .مرجعية إىل وثائق أخرى ميكن أن تتضمن مثل هذه احلسابات

 تكلفة املشروع

 نسبة للتكلفة الفائدة بال .أُدرجت نسب الفائدة إىل التكلفة لكل مشروع، ولكن دون وثائق تدعمها
 معدل العائد .أُدرج معدل العائد الداخلي لكل مشروع، ولكن دون وثائق تدعمه

االفتراضات املالية؛ موجز التدفقات النقدية      .مل ُتحدد هذه املعلومات املطلوبة
وغريها من املستندات؛ حتليل السوق؛ توفر      

 . التمويل املشترك
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  إثيوبيا-٣اجلدول 

 معلومات عامة

 سنة إصدار البالغ الوطين ٢٠٠١

وأُدرج وصـف مفصل ملشروع واحد يتعلق  .  مشـروعاً حمـتمالً    ٢٠قُدمـت أوصـاف     
وقُدمت معلومات أقل تفصيالً عن     . باسـتخالص امليـثان من مدافن القمامة يف أديس أبابا         

كما قُدمت عروض موجزة للمشاريع السبعة عشر       . مشـروع حمـلي يتعلق بالطاقة والنقل      
 . قطاع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة وقطاع الزراعةاملقترحة يف

 مواصفات املشروع

، واستخدام األراضي وتغيري استخدام     )١٣(ُصـنفت املشـاريع احملتملة يف قطاعات الطاقة         
، وتندرج بعض املشاريع يف أكثر      )١(، والنفايات   )٣(، والزراعة   )٨(األراضـي واحلراجة    

 .من فئة

 قطاعاتال

بالرغم من أن "يتضـمن الـبالغ الوطين فصالً كامالً عن السياسات احلكومية، جاء فيه أنه           
إثيوبـيا مل تضـع حىت اآلن سياسات وبرامج وتدابري خاصة بتغري املناخ، إال أن هناك عدة                 
سياسـات واسـتراتيجيات وخطـط عمل ذات توجه بيئي قائمة بالفعل وميكن أن تساهم        

ومن الضروري للغاية دعم تنفيذ     . ري مباشر يف أهداف اتفاقية تغري املناخ      بشـكل مباشر أو غ    
هـذه السياسـات واالسـتراتيجيات وخطـط العمل عن طريق التمويل واملساعدة التقنية         

 ". والتدريب ونقل التكنولوجيا عرب آليات االتفاقية

 األنظمة والسياسات احلكومية ذات الصلة

 ملكية املشروع أو اهليكل اإلداري .نت ملكية املشاريع للدولة أم للقطاع اخلاصمل ترد أي معلومات عما إذا كا
 معلومات عن أصحاب املصلحة .أشري إىل التوعية كأولوية، ولكن مل تذكر جمموعات معينة من أصحاب املصلحة

 توقيت املشروع . مل ُتدرج تقديرات بشأن تواريخ بناء املشروع وعمره
 يئةانبعاثات غازات الدف

أُدرجـت تقديـرات اخنفاضات غازات الدفيئة يف إطار مشروع مدافن القمامة، ومشروع             
ولكن مل ُتذكر أي تقديرات لالخنفاضات يف إطار املشاريع         . الطاقـة احمللي ومشروع النقل    

 . احملتملة األخرى

 تقديرات اخنفاض غازات الدفيئة

وذُكرت نسب االخنفاض احملتملة    . مةأُدرجـت هذه التقديرات بالنسبة ملشروع مدافن القما       
 .استناداً إىل خط األساس بالنسبة ملشروع الطاقة احمللي ومشروع النقل

انـبعاثات خط األساس التقديرية حسب      
 املشروع

سـيناريوهات ختفيف األثر البديلة يف إطار        .مت التزويد بسيناريوهات بديلة لتخفيف األثر يف إطار مشروع مدافن القمامة فقط
 ملشروعا

 موجز البيانات املالية

أُدرجـت التكالـيف املقـدرة للمشروع بصيغة التكلفة بالدوالر لكل طن من االنبعاثات              
ومل ُتدرج حسابات تدعم تلك     . املخفضـة يف إطـار مشروع الطاقة احمللي ومشروع النقل         

الـتقديرات، ولكـن وردت إشـارات مرجعية إىل وثائق أخرى تتضمن حسابات تدعم              
 .يراتالتقد

 تكلفة املشروع

الفـائدة بالنسـبة للتكلفة؛ معدل العائد؛        .مل ترتد هذه املعلومات املطلوبة
االفتراضات املالية؛ موجز التدفقات النقدية     
وغريها من املستندات؛ حتليل السوق؛ توفر      

 .التمويل املشترك
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  جورجيا-٤اجلدول 

 معلومات عامة

 سنة إصدار البالغ الوطين ١٩٩٩

ـ  وكانت أوصاف كل مشروع خمتصرة جداً      .  مشروعاً حمتمالً يف البلد    ١٦ت أوصاف   قُدم
 . ولكن مع حتديد أماكن املشاريع

 مواصفات املشروع

، )١(، والصناعة   )٤(، والغابات   )١٠(ُصـنفت املشـاريع احملـتملة يف قطاعـات الطاقة           
 ).١(واملباين 

 القطاعات

قد اعتمدت جورجيا قانوناً حلماية البيئة يف       و. لُخصـت يف فرع منفصل من البالغ الوطين       
 يتضمن أحكاماً تتعلق بتغري املناخ، مبا يف ذلك مبادئ احلّد من آثار تغري املناخ               ١٩٩٦عـام   

 .وتوعية اجلمهور" تغرمي امللوِّث"و

 األنظمة والسياسات احلكومية ذات الصلة

 ملكية املشروع أو اهليكل اإلداري .للقطاع اخلاصمل ترد أي معلومات عما إذا كانت ملكية املشاريع للدولة أم 
 معلومات عن أصحاب املصلحة .أشري إىل التوعية كأولوية، ولكن مل ُتحدد جمموعات معينة من أصحاب املصلحة

 توقيت املشروع .أشري إىل أعمار املشاريع
 انبعاثات غازات الدفيئة

 البالغ الوطين، ولكن مل ُتدرج أي       أُدرجت تقديرات لكل مشروع من املشاريع املقترحة يف       
 .حسابات لدعم تلك التقديرات

 تقديرات اخنفاض غازات الدفيئة

انـبعاثات خط األساس التقديرية حسب       .مل ترد هذه املعلومات املطلوبة
املشروع؛ سيناريوهات ختفيف األثر البديلة     

 يف إطار املشروع
 موجز البيانات املالية

لية املقدرة للمشروع، ولكن مل ُتدرج أي حسابات تدعمها أو أي           ذُكـرت التكاليف اإلمجا   
 .إشارات مرجعية إىل وثائق أخرى ميكن أن تتضمن مثل هذه احلسابات

 تكلفة املشروع

الفـائدة بالنسـبة للتكلفة؛ معدل العائد؛        .مل ترد هذه املعلومات املطلوبة
االفتراضات املالية؛ موجز التدفقات النقدية     

 ملستندات؛ حتليل السوقوغريها من ا
 .توفر التمويل املشترك .أشري إىل منظمات للتمويل املشترك يف إطار مشروع واحد
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  األردن-٥اجلدول 

 معلومات عامة

 سنة إصدار البالغ الوطين ١٩٩٧

 مشاريع منها بتفصيل أكرب،     ٨ووردت أوصاف   .  مشروعاً أدرجت يف جدول    ٢٠اقـُترح   
 .شروع ومدخالته ونتائجه املتوقعةتضمنت معلومات أساسية للم

 مواصفات املشروع

 القطاعات .مجيع املشاريع العشرون مصنفة يف قطاع الطاقة
لُخصـت اجلوانـب املتعلقة باإلطار املؤسسي والتنظيمي لقطاع الطاقة يف فرع منفصل من              

 . البالغ الوطين
 األنظمة والسياسات احلكومية ذات الصلة

 ملكية املشروع أو اهليكل اإلداري . إذا كانت ملكية املشاريع للدولة أم للقطاع اخلاصمل ترد أي معلومات عما
 معلومات عن أصحاب املصلحة .أشري إىل التوعية كأولوية، ولكن مل ُتحدد جمموعات معينة من أصحاب املصلحة

 توقيت املشروع .ذُكرت األعمار املقدرة خلمسة من املشاريع الثمانية اليت ُوصفت بشيء من التفصيل
 انبعاثات غازات الدفيئة

 تقديرات اخنفاض غازات الدفيئة .أُدرجت تقديرات اخنفاضات غازات الدفيئة ملشروعني
انـبعاثات خط األساس التقديرية حسب       .مل ترد هذه املعلومات املطلوبة

املشروع؛ سيناريوهات ختفيف األثر البديلة     
 يف إطار املشروع

 اليةموجز البيانات امل

 تكلفة املشروع . وفُصِّلت تكاليف مخسة مشاريع. أُدرجت التكلفة املقدرة لكل مشروع يف جدول
 الفائدة بالنسبة للتكلفة .مل ترد هذه املعلومات املطلوبة

 معدل العائد . أشري إىل املعدل الداخلي لعائدات مشروعني

 االفتراضات املالية .مل ترد هذه املعلومات املطلوبة
درجـت موجـزات التدفقات النقدية لثالثة من املشاريع، وأشري إىل اجلوانب االقتصادية             أُ

 .ملشروعني، كالوفورات وتكاليف الصيانة
موجـز الـتدفقات الـنقدية وغريها من        

 املستندات
 حتليل السوق .مل ترد هذه املعلومات املطلوبة

 لتمويل املشتركتوفر ا .قدمت معلومات بشأن التمويل املشترك ملشروع واحد
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  لبنان-٦اجلدول 

 معلومات عامة

 سنة إصدار البالغ الوطين ١٩٩٩

وتفاوتت أوصاف املشاريع بني خمتصرٍة ومفصلة      .  مشاريع حمتملة  ١٠أُدرجـت أوصـاف     
 .ومل ُتذكر أماكن حمددة للمشاريع. جداً

 مواصفات املشروع

، )٣(، والصناعة   )٢(ين  ، واملبا )١(الطاقـة   : ُصـنفت املشـاريع العشـرة يف قطاعـات        
 ).٤(والنفايات والزراعة 

 القطاعات

 األنظمة والسياسات احلكومية ذات الصلة .مل ُتستعرض السياسات احلكومية أو ُتلخص يف البالغ الوطين
 ملكية املشروع أو اهليكل اإلداري .مل ترد أي معلومات عما إذا كانت ملكية املشاريع للدولة أم للقطاع اخلاص

 معلومات عن أصحاب املصلحة . ُتحدد جمموعات معينة من أصحاب املصلحةمل
 توقيت املشروع .ذكرت األعمار املقدرة للمشاريع الثالثة يف قطاع الصناعة

 انبعاثات غازات الدفيئة

أُدرجـت تقديـرات اخنفاضات غازات الدفيئة للمشاريع الثالثة يف قطاع الطاقة، واملشاريع     
 .ومل ُتدرج تقديرات للمشاريع احملتملة األخرى املذكورة. النفاياتاألربعة يف قطاع 

 تقديرات اخنفاض غازات الدفيئة

انـبعاثات خط األساس التقديرية حسب       .مل ترد هذه املعلومات املطلوبة
 املشروع

سـيناريوهات ختفـيف األثـر البديلة يف         .مل ُتذكر سيناريوهات ختفيف أخرى غري املشاريع املقترحة
 طار املشروعإ

 موجز البيانات املالية

أوردت التكالـيف املقترحة للمشاريع الثالثة يف قطاع الصناعة واملشاريع األربعة يف قطاع             
ويف حالة مشاريع قطاع الصناعة، أوردت التكاليف لسيناريوهات خمتلفة للنمو          . الـنفايات 

 النفايات، فقد فُصِّلت التكاليف     أما بالنسبة ملشاريع قطاع   . االقتصادي وورد تعليلها يف املنت    
 .ومل ُتدرج التكاليف املقدرة للمشاريع احملتملة األخرى. ولكن دون تعليل

 تكلفة املشروع

ذكـرت نسـب الفائدة مقابل التكلفة للمشاريع الثالثة يف قطاع الصناعة يف سيناريوهات              
 . خمتلفة للنمو االقتصادي، وقدمت مع مستنداهتا

 لتكلفةالفائدة بالنسبة ل

 معدل العائد .مل ترد هذه املعلومات املطلوبة
 االفتراضات املالية .قدمت سيناريوهات النمو االقتصادي للمشاريع الثالثة يف قطاع الصناعة

موجــز التدفقـات النقديـة وغريهـا      .مل ترد هذه املعلومات املطلوبة
مـن املسـتندات؛ حتلـيل السوق؛ توفر        

 التمويل املشترك
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  نيجرييا-٧ول اجلد

 معلومات عامة

 سنة إصدار البالغ الوطين ٢٠٠٣

 مواصفات املشروع . مشروعاً حمتمال١٤ًتضمن البالغ الوطين لنيجرييا أوصاف 

ومل ُتعط أي   . ركـزت املشـاريع احملتملة تركيز يقتصر على دراسات تضطلع هبا احلكومة           
خنفاضات غازات الدفيئة، ولكن    معلومـات عن مشاريع حمتملة ميكن أن تفضي مباشرة إىل ا          

 .العديد من الدراسات املقترحة ميكن أن تفضي إىل مشاريع معينة خلفض غازات دفيئة

 القطاعات

خصـص الـبالغ الوطين فصالً للتنمية املستدامة والتخطيط املتكامل يف سياق تغري املناخ،              
 .ووصف عدداً من السياسات ذات الصلة

 ذات الصلةاألنظمة والسياسات احلكومية 

 ملكية املشروع أو اهليكل اإلداري .مل ترد أي معلومات عما إذا كانت ملكية املشاريع للدولة أم للقطاع اخلاص
 معلومات عن أصحاب املصلحة .مل ُتذكر جهود التوعية ومل ُتحدد جمموعات معينة من أصحاب املصلحة

 وقيت املشروعت .أشري إىل إطار زمين لكل مشروع من املشاريع املقترحة
 انبعاثات غازات الدفيئة

تقديرات اخنفاض غازات الدفيئة؛ انبعاثات      .مل ترد هذه املعلومات املطلوبة
خـط األساس التقديرية حسب املشروع؛      
سـيناريوهات ختفـيف األثـر البديلة يف        

 إطار املشروع
 موجز البيانات املالية

ع؛ الفائدة بالنسبة للتكلفة؛    تكلفـة املشرو   .مل ترد هذه املعلومات املطلوبة
معـدل العائد؛ االفتراضات املالية؛ موجز      
الـتدفقات النقدية وغريها من املستندات؛      

 حتليل السوق؛ توفر التمويل املشترك
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  جزر سليمان-٨اجلدول 

 معلومات عامة

 سنة إصدار البالغ الوطين ٢٠٠٤

كما أُدرجت أوصاف   . دةقدمـت أوصـاف مفصـلة ألربعة مشاريع تتعلق بالطاقة املتجد          
مفاهيم لتسعة مشاريع تتضمن بناء القدرات، وتوطيد املؤسسات، وتوعية وتثقيف اجلمهور،           

 .ودراسات وتكنولوجيات التكيف

 مواصفات املشروع

املشـاريع األربعـة الـيت قدمت معلومات مفصَّلة عنها تقع يف قطاع الطاقة وتتعلق غالباً                
أما أوصاف  .  يتضمن أحد أوصاف املشاريع كفاءة الطاقة      كما. باسـتخدام الطاقة املتجددة   

 .املفاهيم املتبقية فال تتعلق باخنفاضات غازات الدفيئة مباشرةً

 القطاعات

خصص البالغ الوطين فصالً للسياسات احلكومية املرتبطة بتغري املناخ واالتفاقية وبروتوكول           
. فيذ االتفاقية وبروتوكول كيوتو   ويشـري الفصل إىل عدد من القيود اليت تعرقل تن         . كـيوتو 

ويتضـمن الـبالغ الوطـين فـرعاً منفصالً للسياسات الوطنية يف جمايل ختفيف آثار تغري                
 .املناخ والطاقة

 األنظمة والسياسات احلكومية ذات الصلة

ومل ُتذكر  . أشارت املشاريع األربعة املفصلة إىل أن احلكومة ستطور مشاريع الطاقة املتجددة          
 .مات عن إمكانية متلك القطاع اخلاص للمشاريعأي معلو

 ملكية املشروع أو اهليكل اإلداري

 معلومات عن أصحاب املصلحة .أشري إىل التوعية كأولوية، ولكن مل ُتحدد جمموعات معينة من أصحاب املصلحة
 توقيت املشروع .مل ُتذكر تقديرات لتواريخ بناء املشاريع وأعمارها

 فيئةانبعاثات غازات الد

تقديرات اخنفاض غازات الدفيئة؛ انبعاثات      .مل ترد هذه املعلومات املطلوبة
خـط األساس التقديرية حسب املشروع؛      
سـيناريوهات ختفـيف األثـر البديلة يف        

 إطار املشروع
 موجز البيانات املالية

تكلفـة املشروع؛ الفائدة بالنسبة للتكلفة؛       .مل ترد هذه املعلومات املطلوبة
 العائد؛ االفتراضات املالية؛ موجز     معـدل 

الـتدفقات النقدية وغريها من املستندات؛      
 حتليل السوق

 توفر التمويل املشترك .أشري إىل مرفق البيئة العاملية كمصدر ممكن للتمويل املشترك
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  سري النكا-٩اجلدول 

 معلومات عامة

 سنة إصدار البالغ الوطين ٢٠٠٠

وتضمن كل وصف موجزاً من مجلة أو       . تمالً يف البلد   مشروعاً حم  ١٧أُدرجـت أوصـاف     
 . ومل ُتحدد أماكن املشاريع. مجلتني

 مواصفات املشروع

، )٤(، والصناعة   )٥( مشروعاً يف قطاعات الطاقة      ١٧ُصنفت املشاريع احملتملة البالغ عددها      
 ).١(، والغابات )٣(، والزراعة )٤(والنقل 

 القطاعات

وال تتناول التشريعات القائمة قضايا تتعلق بتغري       . لبالغ الوطين لُخصت يف فرع منفصل من ا     
املـناخ مباشرةً، ولكن مثة سياسات بيئية وزراعية عديدة هلا تأثري مباشر على قضايا التكيف               

 . وختفيف آثار تغري املناخ

 األنظمة والسياسات احلكومية ذات الصلة

 ملكية املشروع أو اهليكل اإلداري .للدولة أم للقطاع اخلاصمل ترد أي معلومات عما إذا كانت ملكية املشاريع 

أشـري إىل التوعـية والتدريـب كأولويـتني، ولكـن مل ُتحـدد جمموعـات معينة من                  
 .أصحاب املصلحة

 معلومات عن أصحاب املصلحة

 توقيت املشروع .مل ُتذكر أعمار املشاريع

 انبعاثات غازات الدفيئة

تقديرات اخنفاض غازات الدفيئة؛ انبعاثات      .لوبةمل ترد هذه املعلومات املط
خـط األساس التقديرية حسب املشروع؛      
سـيناريوهات ختفـيف األثـر البديلة يف        

 إطار املشروع

 موجز البيانات املالية

تكلفـة املشروع؛ الفائدة بالنسبة للتكلفة؛       .مل ترد هذه املعلومات املطلوبة
جز معـدل العائد؛ االفتراضات املالية؛ مو     

الـتدفقات النقدية وغريها من املستندات؛      
 .حتليل السوق؛ توفر التمويل املشترك
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  فييت نام-١٠اجلدول 

 معلومات عامة

 سنة إصدار البالغ الوطين ٢٠٠٣

 مواصفات املشروع . مشروعاً حمتمال١٢ًتضمن مرفق البالغ الوطين لفييت نام أوصافاً مفصلة ل  

طـاع الطاقة، ومشروعان بقطاع الغابات، ومشروع        مـن تلـك املشـاريع بق       ٩يـتعلق   
 .بقطاع الزراعة

 القطاعات

مل يتضـمن البالغ الوطين سوى معلومات قليلة جداً عن السياسات احلكومية يف جمال تغري               
 . املناخ والبيئة بشكل عام أو الطاقة

 األنظمة والسياسات احلكومية ذات الصلة

 ملكية املشروع أو اهليكل اإلداري .كية املشاريع للدولة أم للقطاع اخلاصمل ترد أي معلومات عما إذا كانت مل
 معلومات عن أصحاب املصلحة .أشري إىل التوعية كأولوية، ولكن مل ُتحدد جمموعات معينة من أصحاب املصلحة

وذكر عمر كل مشروع    . أُدرجـت تواريخ مقّدرة لبناء كل مشروع من املشاريع املقترحة         
 . مثل مشاريع الغابات وقطاع الزراعةعند اإلمكان،

 توقيت املشروع

 انبعاثات غازات الدفيئة

أُدرجت تقديرات االخنفاضات املمكنة لغازات الدفيئة ملشروعني فقط، مها مشروع استخدام           
 .الغاز احليوي وخفض امليثان يف حقول األزر

 تقديرات اخنفاض غازات الدفيئة

انـبعاثات خـط األساس التقديرية حسب       .مل ترد هذه املعلومات املطلوبة
املشروع؛ سيناريوهات ختفيف األثر البديلة     

 يف إطار املشروع
 موجز البيانات املالية

 تكلفة املشروع .ذكرت تكاليف املشاريع ولكن دون دعمها بالوثائق
الفـائدة بالنسـبة للـتكلفة؛ معدل العائد؛         .مل ترد هذه املعلومات املطلوبة

ملالية؛ موجز التدفقات النقدية    االفتراضات ا 
 وغريها من املستندات؛ حتليل السوق

 توفر التمويل املشترك .أشري إىل مرفق البيئة العاملية كخيار ممكن للتمويل املشترك ألحد املشاريع

 ـ ـ ـ ـ ـ


