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 مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
 الدورة األوىل

 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٩نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٨مونتريال، 
 

  من جدول األعمال٣البند 
 اعتماد املقررات اليت أحاهلا مؤمتر األطراف إىل الدورة األوىل ملؤمتـر
    األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

  من٢املمارسة اجليدة والتعديالت اليت جترى مبوجب الفقرة 
  من بروتوكول كيوتو٥املادة 

  األطرافتوصية مؤمتر

قـرر مؤمتـر األطراف يف دورته السابعة أن يوصي باعتماد مشروع املقرر التايل يف الدورة األوىل ملؤمتر                 
ويف الدورة ذاهتا طلب مؤمتر األطراف إىل اهليئة        . األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو       

واعتمد مؤمتر األطراف . رشادات التقنية ملنهجيات التعديل   الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تستكمل اإل      
ويقدم مشروع املقرر كامالً، مبا . يف دورته احلادية عشرة اإلرشادات التقنية املستكملة وأدرجها يف مشروع املقرر

يوتو يف فيه اإلرشادات التقنية، العتماده من ِقَبل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول ك         
 .دورته األوىل

Distr. 
LIMITED 

FCCC/KP/CMP/2005/L.2 
27 November 2005 

ARABIC 
Original: ENGLISH 



FCCC/KP/CMP/2005/L.2 
Page 2 

 

 ١-م أإ.../مشروع املقرر 

 ٢إرشادات املمارسة اجليدة والتعديالت اليت جترى مبوجب الفقرة 
  من بروتوكول كيوتو٥من املادة 

 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

 اقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، من بروتوكول كيوتو التف٥ من املادة ٢ بالفقرة إذ يذكِّر 

 ،٦-م أ/٥ و٤-م أ/٨ و٤-م أ/١ و٣-م أ/٢ و٣-م أ/١ مبقررات مؤمتر األطراف وإذ يذكِّر كذلك 

  الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف دورته السابعة،٧-م أ/٢١ يف املقرر وقد نظر 

إرشادات املمارسة اجليدة وإدارة    "ناخ املعنون    تقرير الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري امل       يعتمد -١ 
، وهو التقرير الذي اعتمده الفريق احلكومي الدويل املعين "أوجه عدم التيقّن يف قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة

 ٢٠٠٠مايو  / أيار ٨ إىل   ١بـتغري املـناخ يف دورتـه السادسة عشرة املعقودة يف مونتريال بكندا يف الفترة من                 
تنقيح املبادئ التوجيهية اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل "كتوضيح ل  ) ادات الفريق بشأن املمارسة اجليدةإرش(

 ؛" لقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة١٩٩٦يف عام 

إرشادات ) أطراف املرفق األول  ( أن تستخدم األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية          يقـرر  -٢ 
 أعاله يف إعدادها قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة وفقاً          ١مارسة اجليدة املشار إليها يف الفقرة       الفريق بشأن امل  

 لربوتوكول كيوتو؛

 من بروتوكول كيوتو ال تنطبق إال       ٥ من املادة    ٢ أن الـتعديالت املشار إليها يف الفقرة         يقـرر  -٣ 
أو معدة إعداداً ال ينسجم مع      /ل بيانات غري كاملة و    عـندما تكون بيانات اجلرد املقدمة من أطراف املرفق األو         

"  لقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة١٩٩٦تنقيح املبادئ التوجيهية اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل يف عام "
لعامل على النحو املبني يف إرشادات الفريق بشأن املمارسة اجليدة أو يف أي ممارسة جيدة يعتمدها مؤمتر األطراف ا

 بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

 أال يبدأ حساب التعديالت إال بعد أن يعطى الطرف يف املرفق األول فرصاً لتصويب أي                يقـرر  -٤ 
 ؛٨شوائب وفقاً لإلطار الزمين واإلجراءات املبينني يف املبادئ التوجيهية الستعراض اجلرد مبوجب املادة 

 يؤدي إىل تقديرات متحفظة للطرف املعين وذلك لضمان أال ُيقلَّل من تقدير              أن إجراء التعديل   يقـرر  -٥ 
 االنبعاثات البشرية وأال ُيبالَغ يف تقدير ما ُيزال منها بواسطة البواليع ويف تقدير االنبعاثات البشرية يف سنة األساس؛

تقدمي قوائم جرد    أن القصد من التعديالت هو جعلها حافزاً ألطراف املرفق األول على             يؤكـد  -٦ 
لتنقيح املبادئ التوجيهية اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل يف "سنوية كاملة ودقيقة لغازات الدفيئة ومعدة وفقاً 

املوضحة يف إرشادات الفريق بشأن املمارسة اجليدة ويف أي         "  لقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة     ١٩٩٦عـام   
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. مدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو         إرشادات بشأن املمارسة اجليدة يعت    
ويقصـد بالـتعديالت التصـويب حلل مشاكل اجلرد خدمة ألغراض حساب قوائم جرد االنبعاثات والكميات                

وال يقصد بالتعديالت االستعاضة هبا عن التزام الطرف يف املرفق األول بتقدير            . املخصصـة ألطراف املرفق األول    
لتنقيح املبادئ التوجيهية اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل يف "قوائـم جرد غازات الدفيئة واإلبالغ عنها وفقاً    

اليت توضحها إرشادات الفريق بشأن املمارسات اجليدة وأي        "  لقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة     ١٩٩٦عـام   
 العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛إرشادات بشأن املمارسة اجليدة يعتمدها مؤمتر األطراف 

 أن حتسب التقديرات املعدَّلة وفقاً لإلرشادات التقنية بشأن منهجيات التعديل الواردة يف             يقـرر  -٧ 
وهذه اإلرشادات التقنية تضمن االتساق وإمكان املقارنة، واستخدام أساليب متشاهبة يف معاجلة      . مرفق هذا املقرر  
 ، بقدر ما يكون ذلك ممكناً؛٨ة يف مجيع قوائم اجلرد املستعرضة مبوجب املادة مشاكل متشاهب

 أن تستخدم أي تعديالت لتقديرات قائمة اجلرد لسنة األساس لطرف يف املرفق األول يف               يقـرر  -٨ 
 ووفقاً لصيغ حساب الكمية املخصصة ٣ من املادة ٨ و٧حساب الكمية املخصصة لذلك الطرف عمالً بالفقرتني 

، وال يستعاض عن تلك التعديالت بتقدير منقح بعد حتديد الكمية املخصصة لذلك             ٧ من املادة    ٤وفقـاً للفقرة    
 ؛٣ من املادة ٨ و٧الطرف عمالً بالفقرتني 

 أن تسـتخدم أي تعديالت لقائمة اجلرد لسنة التزام الطرف يف املرفق األول يف التجميع                يقـرر  -٩ 
 نبعاثات والكميات املخصصة؛واحلساب السنويني لقوائم جرد اال

 أنه يف حالة نشوء خالف بني الدولة الطرف وفريق خرباء االستعراض بشأن التعديل، ُتحال يقرر -١٠ 
 املسألة على جلنة االمتثال؛

 أنـه للطرف يف املرفق األول أن يقدم تقديراً منقحاً جلزء من قائمة جرده لسنة من فترة                  يقـرر  -١١ 
فيها تعديل يف وقت سابق، وذلك شريطة أن يقدم التقدير املنقح يف موعد يطابق على أبعده                االلـتزام اليت أُدخل     

 وبقبول فريق خرباء االستعراض بالتقدير ٨ورهناً بإجراء استعراض مبوجب املادة . ٢٠١٢موعد قائمة اجلرد لعام     
طرف املرفق األول وفريق خرباء     ويف حالة نشوء خالف بني      . املـنقح، حيـل الـتقدير املنقح حمل التقدير املعدَّل         

واخليار املتاح  . االسـتعراض، ُتحال املسألة على جلنة االمتثال اليت حتل اخلالف وفقاً إلجراءات وآليات االمتثال             
للطرف املدرج يف املرفق األول أن يقدم تقديراً منقحاً جلزء من قائمة اجلرد اخلاصة به سبق أن طبق عليه تعديل ال 

األطراف املدرجة يف املرفق األول من بذل قصارى جهدها ملعاجلة املشكلة يف الوقت الذي حددت               ينبغي أن مينع    
 .٨فيه ألول مرة ووفقاً لإلطار الزمين املبني يف املبادئ التوجيهية املتعلقة بإجراء االستعراض مبوجب املادة 
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 املرفق

 ٢إرشادات تقنية بشأن منهجيات التعديل مبوجب الفقرة 
  من بروتوكول كيوتو٥ة من املاد

  اهلدف-أوالً 

 من ٥ من املادة ٢فـيما يـلي اهلـدف مـن هذه اإلرشادات التقنية املتعلقة مبنهجيات التعديل مبوجب الفقرة             -١
 .)١(بروتوكول كيوتو

إرشادات املمارسات اجليدة ( ١-م أإ/-وضـع تقديـرات معدلة تستويف استيفاًء كامالً شروط املقرر           )أ( 
 ؛)٢(٧-م أ/٢١ املرفـق باملقرر ) من بروتوكـول كيوتـو٥ من املادة ٢ت مبوجب الفقرة والتعديال

، وقابالً للمقارنة وشفافاً، على أن تؤخذ يف االعتبار اُألطر          )٣(ضـمان تطبيق التعديالت تطبيقاً متسقاً      )ب( 
القيام قدر اإلمكان باستخدام طرق     ، وضمان   ٨الزمنـية املنصوص عليها يف املبادئ التوجيهية لالستعراض مبوجب املادة           

 .٨متشاهبة يف املشاكل املتشاهبة يف مجيع عمليات اجلرد اليت ختضع للتعديالت مبوجب املادة 

  النهج العام-ثانياً 

تضـع هـذه اإلرشادات التقنية إجراءات وطرقاً عامة وحمددة الستخدامها من قبل أفرقة خرباء االستعراض يف                  -٢
سـتكمل هذه اإلجراءات والطرق مبوارد استعراض قوائم اجلرد املدرجة يف التذييل األول هلذه    وُت. حسـاب الـتعديالت   

 .اإلرشادات التقنية، مما ُييسر أيضاً االتساق يف حساب التعديالت من قبل أفرقة خرباء االستعراض

  اإلجراءات-ألف 

إرشادات املمارسات اجليدة   ( ١-م أإ /- من املقرر    ١١ إىل   ٣ُتتـبع يف حساب وتطبيق التعديالت الفقرات من          -٣
 .٧-م أ/٢١ املرفق باملقرر ) من بروتوكول كيوتو٥ من املادة ٢والتعديالت مبوجب الفقرة 

 باء أدناه، وذلك فقط عندما ُتعترب بيانات اجلرد املقدمة من -ُتطبق التعديالت تطبيقاً يضع يف االعتبار الفرع ثانياً  -٤
  مبا يف ذلك بيانات اجلرد التكميلية بشأن الفقرتني       ،  )أطراف املرفق األول  (ق األول باالتفاقية    األطـراف املدرجـة يف املرف     

 ، اليت وضعها الفريق احلكومي١٩٩٦واملبادئ التوجيهية املنقحة لعام أو معدة بطريقة ال تتفق /، ناقصة و٣ من املادة   ٤و٣
                                                      

والتعديالت اليت جترى   . مجيع املواد املشار إليها يف هذه اإلرشادات التقنية هي مواد بروتوكول كيوتو            )١( 1
 . يشار إليها فيما يلي بالتعديالت٥ من املادة ٢مبوجب الفقرة 

 .١٣-١٢، الصفحتان FCCC/CP/2001/13/Add.3الوثيقة  )٢(
يف هذا السياق، تعين كلمة االتساق وجوب االتساق يف تطبيق التعديالت بني كل األطراف ومن قبل                 )٣(

 . مجيع أفرقة خرباء االستعراض
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املشار إليها فيما بعد باملبادئ التوجيهية للفريق       ( لغازات الدفيئة الـدويل املعـين بـتغري املناخ إلعداد قوائم اجلرد الوطنية            
املمارسات اجليدة وإدارة حاالت عدم اليقني يف قوائم اجلرد         كما جاءت يف تقريري الفريق املعنونني       ) احلكومـي الدويل  

املشار ( )٤( األراضي واحلراجة  وإرشادات املمارسات اجليدة الستخدام األراضي والتغري يف استخدام        الوطنية لغازات الدفيئة  
، وما قد يعتمده    )إلـيها أدناه بشكل مجاعي بإرشادات الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ بشأن املمارسات اجليدة              

 .مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو من إرشادات بشأن املمارسات اجليدة

الستعراض يف إطار مسؤوليتها اجلماعية، حبساب وتوثيق التعديالت والتوصية هبا وفقاً ألحكام            تقوم أفرقة خرباء ا    -٥
وترد يف التذييل الثاين هلذه اإلرشادات التقنية .  وهذه اإلرشادات التقنية٨اسـتعراض قوائـم اجلرد السنوية مبوجب املادة    

 .هذه املبادئ التوجيهيةاملتصلة بتوقيت التعديالت واإلبالغ عنها من  جمموعة األحكام

ينـبغي لفريق خرباء االستعراض أن يقرر مجاعياً منهجية حساب أي تعديل، مبا يف ذلك العناصر ذات الصلة من              -٦
 ).املستخدمة )٦(، وجمموعات البيانات)٥(مثل مصادر البيانات، والعوامل غري املباشرة(عناصر طريقة التعديل 

، بطريقة بسيطة، نظراً إىل     ١أن تطبق طريقة التعديل املناسبة املختارة من اجلدول         ينبغي ألفرقة خرباء االستعراض      -٧
الوقـت احملـدود املـتاح حلسـاب التعديالت وفقاً ألحكام استعراض قوائم اجلرد السنوية الواردة يف املبادئ التوجيهية             

 ). يف التذييل الثاين٣انظر الفقرة  (٨لالستعراض مبوجب املادة 

ـ    -٨ رقة خرباء االستعراض أن تطبق هذه اإلرشادات التقنية تطبيقاً متسقاً وبطريقة متكن من املقارنة وأن     ينـبغي ألف
تقوم قدر اإلمكان باستخدام طرق متشاهبة يف املشاكل املتشاهبة يف مجيع قوائم اجلرد اليت جيري استعراضها مبوجب املادة                  

 ٥١ل على تقديرات متحفظة على النحو الوارد وصفه يف الفقرتني           ، على أن توضع يف االعتبار األحكام املتعلقة باحلصو        ٨
 . أدناه٥٢و

وبغـية تعزيز االتساق يف تطبيق التعديالت ألي طرف بعينه، ينبغي كلما أمكن استخدام طريقة التعديل نفسها                  -٩
). ة سابقة لفترة االلتزام   مثالً لسنة األساس أو لسن    (املسـتخدمة يف احلـاالت اليت ُعدلت هبا مشكلة اجلرد يف سنة سابقة              

، وعلى العناصر األساسية املستخدمة يف حساب التعديل، حبسب         )٧(وينطـبق هـذا النص على طريقة التعديل األساسية        
                                                      

إرشادات املمارسات اجليدة الستخدام    ، تطبَّق   ١٠-م أ /١٥يف سياق بروتوكول كيوتو ووفقاً للمقرر        )٤( 
 .، بالنسبة لفترة االلتزام األويلاجةاألراضي والتغري يف استخدام األراضي واحلر

إىل البيانات اإلرشادية خالف بيانات " العوامل غري املباشرة "ألغـراض هذه اإلرشادات التقنية، تشري        )٥( 
النشـاط أو بـنود اجلرد األخرى املستخدمة يف حساب تقديرات االنبعاثات أو عمليات اإلزالة املرتبطة باالنبعاثات أو                  

مثل الناتج احمللي اإلمجايل، والسكان، وبيانات اإلنتاج ذات الصلة، واآلبار احملفورة، ومتوسط نصيب الفرد عمليات اإلزالة 
 . معايري اختيار العوامل غري املباشرة ألغراض التعديالت٤٠وترد يف الفقرة . من الناتج احمللي اإلمجايل

إىل البيانات املتصلة بقوائم اجلرد     " املستخدمةجمموعات البيانات   "ألغـراض هذه اإلرشادات التقنية، تشري        )٦( 
 .٣٩ألغراض التعديالت ترد يف الفقرة " جمموعات البيانات املستخدمة"ومعايري اختيار . الواردة من جمموعة من البلدان

ألغـراض هـذه اإلرشادات التقنية، تعترب طرق التعديل األساسية تلك الطرق اليت تؤدي إىل تقدير                 )٧( 
 . دال أدناه- أو عمليات اإلزالة قبل تطبيق عامل التحفظ الوارد وصفه يف الفرع ثالثاً لالنبعاثات
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االقتضـاء، مـثل مصدر البيانات الدولية، والعوامل غري املباشرة، وجمموعات البيانات املستخدمة، وأي بارامتر آخر من                 
 .دمةبارامترات اجلرد املستخ

 ٧ال تطـبق أية تعديالت لتقديرات االنبعاثات وعمليات اإلزالة ألغراض حتديد الكمية املسندة مبوجب الفقرتني        -١٠
 .٨ إال خالل االستعراض األويل مبوجب املادة ٣ من املادة ٨و

ة يف فترة االلتزام قيد     أو السنة األخري   ينبغي أال ُتطبق التعديالت إال لسنوات جرد مبفردها، وحتديداً سنة األساس           -١١
االسـتعراض، وينـبغي أال تطبق على سلسلة زمنية كاملة أو على جمموعة من السنوات إال يف احلاالت الوارد وصفها يف       

 . أدناه١٣من الفقرة ) ج(إىل ) أ( ويف الفقرات الفرعية من ١٢الفقرة 

جلرد قيد االستعراض إال يف حاالت قيام الطرف ينبغي أال ُتطبق التعديالت بأثر رجعي على أي سنة سابقة لسنة ا          -١٢
أدناه، إضافة إىل ) ج(١٣أو احلاالت املتصلة بالفقرة /بـتقدمي الـتقديرات املعاد حساهبا لسنوات فترة االلتزام السابقة ، و    

ة لسنة اجلرد   وعندما تقدم تقديرات أعيد حساهبا لسنوات فترة االلتزام السابق        . معلومات اجلرد لسنة اجلرد قيد االستعراض     
اليت ختضع لالستعراض جيوز تطبيق التعديالت بأثر رجعي على التقديرات اليت مل تستعرض بعد إذا انطبقت أحكام الفقرة                  

 . أعاله على هذه التقديرات املعاد حساهبا٤

، جيوز  ٣دة   من املا  ٤ و ٣بالنسـبة لـتقديرات االنبعاثات وعمليات اإلزالة النامجة عن أنشطة يف إطار الفقرتني               -١٣
 :تطبيق التعديالت لسنة معينة أو جملموعة من السنوات، على النحو التايل

بالنسـبة لألنشـطة اليت اختار الطرف حساهبا سنوياً، تطّبق أية تعديالت خالل االستعراض السنوي                )أ( 
 بالنسبة آلخر قائمة جرد مقدمة؛ 

لتزام بأكملها، يتم حبث وتطبيق أية تعديالت لسنة        بالنسبة لألنشطة اليت اختار الطرف حساهبا لفترة اال        )ب( 
معيـنة أو جملموعـة من سنوات فترة االلتزام عند احلاجة، وذلك فقط خالل االستعراض السنوي للسنة األخرية من فترة                    

 م؛وال ُتبحث التعديالت وال تطبَّق خالل أي استعراض سنوي قبل استعراض السنة األخرية من فترة االلتزا. االلتزام

، ٣ من املادة    ٤بالنسـبة إلدارة األراضي الزراعية وإدارة املراعي وجتديد الغطاء النبايت مبوجب الفقرة              )ج( 
ُتبحث وُتطبق أية تعديالت لالنبعاثات أو عمليات اإلزالة يف سنة األساس النامجة عن هذه األنشطة، حبسب اختيار الطرف 

ويف احلالة اليت يكون    ). مثالً على أساس سنوي أو يف هناية فترة االلتزام        (طة  فيما يتصل بالتواتر الدوري حلساب هذه األنش      
فـيها الطـرف قـد اختار حساب هذه األنشطة سنوياً فقّدم تقديرات أعيد حساهبا، جيوز تطبيق التعديالت بأثر رجعي       

ستعراض، وتنطبق أحكام   بالنسـبة لسنة األساس، شريطة أال تكون هذه التقديرات املعاد حساهبا قد خضعت من قبل اال               
 . أعاله على هذه التقديرات املعاد حساهبا٤الفقرة 

ويف عملية اختيار البيانات وغريها من العناصر املطلوبة لطريقة تعديل ينبغي أن توضع يف االعتبار السلسلة الزمنية                  -١٤
 . ألي عنصر من هذا النوع
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عض جوانب حالة حمددة، يتمسك اخلرباء الذين حيسبون        وحـىت إذا مل تشـمل هـذه اإلرشادات التقنية كلياً ب            -١٥
 ٢إرشادات املمارسة اجليدة والتعديالت اليت ُتجرى مبوجب الفقرة ( ١-م أإ/- من املقرر    ١١ إىل   ٣التعديل بالفقرات من    

 . كما يتمسكون أشد متسك ممكن هبذه اإلرشادات التقنية) من بروتوكول كيوتو٥من املادة 

 ديالت انطباق التع-باء 

عـند النظر يف احلاجة إىل التعديل ينبغي ألفرقة خرباء االستعراض أن تتمسك بالُنهج املوحدة الستعراض قوائم                  -١٦
 .اجلرد اليت تشمل أيضاً تقييماً للسلسلة الزمنية لتقدير معني

اقص لالنبعاثات  وإذا وجـد فريق خرباء االستعراض أن تقديراً مقدماً من طرف من األطراف يؤدي إىل تقدير ن                 -١٧
يف سـنة األساس، أو إىل تقدير زائد لالنبعاثات يف سنة من سنوات فترة االلتزام، وجب أال ُيطبق التعديل احملسوب وفقاً                     

 أدناه إذا أدى هذا احلساب إىل تقدير معدل تزيد قيمته لسنة األساس عن التقدير األصلي املقدم من الطرف أو                    ٥٤للفقرة  
 .وات فترة االلتزام عن التقدير األصليتقل قيمته لسنة من سن

وباملثل، إذا رأى فريق خرباء االستعراض أن تقديراً مقدماً من طرف من األطراف يؤدي إىل تقدير ناقص        -١٨
 من ٤، أو عن أي نشاط خمتار مبوجب الفقرة ٣ من املادة ٣لعمليات اإلزالة النامجة عن أي نشاط مبوجب الفقرة 

وات فترة االلتزام، أو يؤدي إىل تقدير زائد لعمليات اإلزالة يف سنة األساس عن أي نشاط                ، يف إحدى سن   ٣املادة  
، جيب أالّ يطّبق التعديل     )إدارة األراضي املزروعة واملراعي وإعادة احلراج      (٣ من املادة    ٤خمـتار مبوجب الفقرة     

تقدير معّدل يكون أقل حتفظاً من       أدناه إذا كان من شأن هذا احلساب أن يؤدي إىل            ٥٤احملسـوب وفقاً للفقرة     
 .التقدير األصلي املقدم من الطرف املعين

ينبغي الشروع بإجراء التعديل إذا مل تكن املعلومات املقدمة من الطرف شفافة مبا فيه الكفاية، على أن تؤخذ يف                    -١٩
 . أعاله٤االعتبار أحكام الفقرة 

بادئ التوجيهية للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ كما   إذا وجـد فريق خرباء االستعراض خروجاً على امل         -٢٠
أوضحها هذا الفريق يف إرشادات املمارسة اجليدة وإذا كان هذا االحنراف ناشئاً عن إسناد تقديرات إىل فئة غري صحيحة                   

 :)٨(التاليةيف احلاالت ُتطبق التعديالت ، ال ٣ من املادة ٤ أو ٣أو إىل نشاط غري صحيح مبوجب الفقرتني 

إذا كانـت إعادة اإلسناد إىل فئة املصدر الصحيحة ال تؤثر يف إمجايل االنبعاثات من مصادر مدرجة يف     )أ( 
 املرفق ألف لربوتوكول كيوتو

أو يف عمليات إزالة االنبعاثات النامجة عن أي        /إذا كانت إعادة اإلسناد ال تؤثر يف حساب االنبعاثات و          )ب( 
 .٣ من املادة ٤، أو أي نشاط خمتار مبوجب الفقرة ٣ من املادة ٣الفقرة نشاط مبفرده مبوجب 

                                                      

 يف هـذه احلـاالت، يوصى بإجراء إعادة اإلسناد كجزء من استعراض قوائم اجلرد السنوية مبوجب                 )٨( 
 .٨املادة 
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، أو بنشاط ٣ من املادة ٣إذا اختار طرف ما عدم حساب جممَّع كربون معيَّن، فيما يتعلق بنشاط مبوجب الفقرة               -٢١
ملا أثبت الطرف املعين، وفقاً     ، جيب أالّ يطبَّق تعديل هلذا املخزون بسبب النقصان طا         ٣ من املادة    ٤خمـتار مبوجب الفقرة     

 املرفق باملقرر) استخدام األرض والتغيري واستخدام األرض، واحلراجة (١-م أإ /- مـن مرفق مشروع املقرر       ٢١للفقـرة   
 .، أن اجملمع املعين ليس َمْصدرا٧ً-م أ/١١

  الطرق والتحفظ يف التقدير-ثالثاً 

كل تعديل على املستوى الذي ُتحدد عنده املشكلة، مثل         عـلى وجـه العموم، حتسب أفرقة خرباء االستعراض           -٢٢
وإذا ُحصرت املشكلة بفئة . مستوى الفئة اليت ُيحددها الفريق احلكومي الدويل، أو حتسب للعنصر احملدد موضوع االهتمام            

وعلى . و بتلك البواليع  واحدة من الفئات اليت ُيحددها الفريق احلكومي الدويل، ال ُيعدَّل إال التقدير املتعلق بذلك املصدر أ               
مثل عدم اتساق أو عدم صحة عوامل االنبعاث أو         (غرار ذلك، إذا كان عنصر واحد فقط يف تقدير معني مثرياً للمشاكل             

، يكتفي فريق خرباء االستعراض باالستعاضة عن ذلك  )غري ذلك من بارامترات اجلرد أو بيانات األنشطة أو إساءة تطبيقها          
وفيما يتعلق بتقديرات استخدام األراضي وتغري استخدام األراضي واحلراجة، ينبغي  . ير املعدل العنصـر يف حسـاب التقد     

 .إيالء االعتبار لتصنيف التقديرات مكانياً، عند االقتضاء وحيثما ينطبق ذلك

ق احلكومي  إذا مل يـتوافر املدخل الالزم من البيانات أو البارامترات على مستوى فئة املصادر الذي ُيحدده الفري                 -٢٣
الدويل والذي ُتحدد عنده املشكلة، أو إذا انطوت املشكلة على أكثر من عنصر واحد من عناصر طريقة تقدير االنبعاث أو 
عملية اإلزالة اليت يستخدمها الطرف أو إذا كان الطابع املعقد للمنهجية املستخدمة ال يسمح باالستعاضة فقط عن العنصر                  

م مزيد من البيانات اإلمجالية كأساس للتعديل غري أنه ينبغي ألفرقة خرباء االستعراض أن              املـثري للمشاكل، وجب استخدا    
يبذلوا كل جهد ممكن إلجراء التعديل على املستويات اليت حددت عندها املشاكل تالفياً جلعل بيانات ال تستدعي التعديل                  

 .عرضة هلذا التعديل

  اختيار الطرق-ألف 

، وجب على فريق خرباء االستعراض اختيار واحدة        )٩(ث أو عملية اإلزالة حباجة إىل تعديل      إذا كان تقدير االنبعا    -٢٤
 .من طرق التعديل األساسية الواردة يف هذه اإلرشادات التقنية حلساب تقدير ألغراض التعديل

غي ألفرقة خرباء   ولـدى اختـيار طريقة التعديل األساسية واملدخل من البيانات املناسبة حلالة تعديل حمددة، ينب               -٢٥
 وحسب االقتضاء ما مل ُيذكر خالف ذلك        ١االستعراض بوجه عام أن تتبع الطرق املذكورة حبسب األولوية يف اجلدول            

وإذا مل تتوفر شروط طريقة التعديل ذات   . يف العناصـر املـتعلقة بقطاعـات بعينها من العناصر املدرجة يف الفصل الرابع             
 .وجب استخدام ثاين أفضل طريقة للتعديلاألولوية العليا حبسب اجلدول، 

                                                      

ة التقدير اليت يستخدمها الطرف ، وإذا مل تكن طريقأو لعملية اإلزالةمثالً، إذا مل يوجد تقدير لالنبعاث  )٩( 
طـريقة تتفق واملبادئ التوجيهية للفريق احلكومي الدويل املعين بتغيُّر املناخ كما تشرحها إرشادات املمارسة اجليدة اليت                 

من ) عامل االنبعاث أو بيانات النشاط أو عنصر آخر       (وضـعها الفريق نفسه، أو إذا وجدت مشكلة يف عنصر أو أكثر             
 . التقدير املستخدمة من قبل الطرفعناصر طريقة
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وإذا توافـرت سلسـلة زمنية متسقة من التقديرات املعدة وفقاً إلرشادات املمارسة اجليدة اليت وضعها الفريق                   -٢٦
احلكومـي الدويل، ومل ينقص إال تقديرات فترة ال تزيد على السنتني، كان االستكمال اخلارجي البسيط للسلسلة الزمنية                  

 .لطريقة األنسب للتعديلهذه هو ا

وإذا كـان مبعـث التعديل هو قلة الشفافية وكانت قلة الشفافية، هذه حتول دون قيام فريق خرباء االستعراض                    -٢٧
بتقيـيم احلاالت املمكنة من حاالت التقدير الزائد أو التقدير الناقص أو حتول دون قيام فريق اخلرباء بتقدير سبب اخلروج                 

 التوجيهية للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ كما أوضحها هذا الفريق احلكومي الدويل يف    احملـتمل عـلى املبادئ    
، وجب على أفرقة خرباء )مثل بيانات النشاط أو معامالت االنبعاث أو الطرق غري املناسبة (إرشـادات املمارسـة اجليدة      

 .١ية الواردة يف اجلدول االستعراض أن تطبق أيضاً طرق التعديل األساسية حبسب األولو

 مناسبة حلالة   ١يف احلالة االستثنائية اليت ال تكون فيها أي طريقة من طرق التعديل األساسية املدرجة يف اجلدول                  -٢٨
وإذا طبقت طرق تعديل غري تلك املدرجة يف . تعديل معينة، جيوز ألفرقة خرباء االستعراض أن تستخدم طرق تعديل أخرى

تقنية، وجب على أفرقة خرباء االستعراض ذكر سبب عدم استخدام أي من طرق التعديل األساسية         هـذه اإلرشـادات ال    
 .الواردة يف هذه اإلرشادات التقنية، ووجب عليها تربير اعتبارها الطريقة املختارة طريقة مناسبة

 )ب األولويةمرتبة حبس(عملية اإلزالة / طرق التعديل األساسية للحصول على تقدير لالنبعاث-١اجلدول 

 طريقة التعديل األساسية االنطباق/الشروط

احلصول على بيانات النشاط وعوامل االنبعاث وغري ذلك من بارامترات  
  أدناه٣٤ و٣٣التقدير وفقاً لترتيب األولويات املبني يف الفقرتني 

 اخلرباء احلكومي    لفريق ١  االفتراضي املسـتوى  -١
 الدويل املعين بتغري املناخ

وجود تقدير غري مناسب للسنة موضوع      / حالة عدم وجود تقدير    فقـط يف  
 الدراسة إذا توافرت سلسلة زمنية متسقة لتقديرات االنبعاث أو عملية اإلزالة

  أو عمليات اإلزالةالنبعاثاتا استقراء -٢

وجود تقدير غري مناسب للسنة موضوع /فقط يف حالة عدم وجود تقدير
منيـة متسقة لتقديرات االنبعاث أو     الدراسـة إذا توافـرت سلسلة ز    

 عملية اإلزالة وعامل غري مباشر مقابل

استيفاء االنبعاثات أو عمليات اإلزالة     /اسـتقراء  -٣
 باالستناد إىل عامل غري مباشر

البواليع املرتبطة  /فئة املصادر /تقديـر االنبعاثات أو عمليات اإلزالة للغاز      
 لب تعديالًباالنبعاثات أو عمليات اإلزالة اليت تتط

 بني فئات   أو عمليات اإلزالة   االنبعاثات   ربـط  -٤
 جردقائمة أو الغازات يف البواليع /املصادر

عـامل غري مباشر يف البلد موضوع الدراسة ومعدل االنبعاث أو اإلزالة            
 لكل عامل غري مباشر يف جمموعة من البلدان

 أو عمليات اإلزالة   اتمتوسط معدالت االنبعاث   -٥
 عامل غري مباشر بلدان استناداً إىل من جمموعة

الطرق الواردة يف هذا اجلدول هي الطرق اليت توفر تقديراً لالنبعاثات أو عمليات اإلزالة قبل تطبيق عامل التحفظ الوارد                    :مالحظة
 .ل األساسية جيم أدناه مزيد من التفاصيل بشأن طرق التعدي-ويرد يف الباب ثالثاً .  دال أدناه-وصفه يف الباب ثالثاً 



FCCC/KP/CMP/2005/L.2 
Page 10 

 

  اختيار البيانات وغري ذلك من العناصر-باء 

لـدى اختـيار أيـة مدخالت من البيانات حلساب تعديل، ينبغي أن تعطي أفرقة خرباء االستعراض، حسب                   -٢٩
ض أو  االقتضـاء، األولوية للبيانات الوطنية املتاحة يف قائمة اجلرد املقدمة من الطرف أو اليت يتيحها الطرف قبل االستعرا                 

 .أثناءه، شريطة أال تكون هذه البيانات هي السبب يف التعديل

وينـبغي أال تقوم أفرقة خرباء االستعراض بعمليات حبث تستغرق وقتاً طويالً عن البيانات الوطنية اليت مل يوفرها                 -٣٠
 .الطرف لفريق االستعراض، أو إجياد بيانات جديدة خاصة بالبلد موضوع الدراسة

ـ    -٣١  أعاله، أو مل تعترب مناسبة حلالة التعديل اخلاصة         ٢٩توافر البيانات الوطنية، وفق ما هو مبني يف الفقرة          وإذا مل ت
هبـا، ينبغي أن ختتار أفرقة خرباء االستعراض البيانات من مصادر البيانات الدولية املوصى هبا املدرجة يف موارد استعراض                   

 .قوائم اجلرد املذكورة يف التذييل األول

مصادر البيانات الدولية اليت جيب إدراجها يف موارد استعراض قوائم اجلرد املذكورة يف التذييل األول جيب أن                 و -٣٢
 :تفي بأغلبية املعايري التالية

مثل األمم املتحدة ومنظمة    (أن تكـون املـنظمات املوفرة للبيانات منظمات حكومية دولية معترفاً هبا              )أ( 
 )والوكالة الدولية للطاقة) الفاو(اعة األمم املتحدة لألغذية والزر

 أن ُتستوىف البيانات وحتفظ وتنشر بانتظام )ب( 

 )اإلحصاءات الوطنية(أن تكون البيانات أصالً من إعداد البلدان نفسها  )ج( 

 أن تكون البيانات منطبقة على نطاق واسع على األطراف املدرجة يف املرفق األول )د( 

مثالً من خالل شبكة اإلنترنت أو عن   ( متناول األمانة وأفرقة خرباء االستعراض       أن تكـون البيانات يف      )ه( 
 ، يف الوقت املناسب وبتكلفة معقولة)طريق األقراص املدجمة

أن تكون املعلومات الكافية متاحة لتقييم إمكانية تطبيق البيانات املتعلقة بالنشاط أو العوامل غري املباشرة  )و( 
مثل وصف كيفية مجع البيانات، والتعاريف املستخدمة،       (ث أو غـري ذلك من بارامترات التقدير         أو معـامالت االنـبعا    

 ).والتغطية اجلغرافية

 اختيار البيانات املتعلقة بالنشاط -١

إذا تطلـب حسـاب الـتعديل اسـتخدام أو استبدال البيانات املتعلقة بالنشاط، مثالً إما كمدخل يف املنهجية               -٣٣
 للفـريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، أو ألن البيانات املتعلقة بالنشاط هي السبب يف                ١وى  النموذجـية للمسـت   

 :التعديل، وإذا مل تكن هناك أية بيانات وطنية متاحة، جيب أن تستخدم أفرقة خرباء االستعراض، ما يلي حسب األفضلية

  استعراض قوائم اجلرد املدرجة يف التذييل األولمصادر البيانات الدولية املوصى هبا كما ترد يف موارد )أ( 
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ما مل توفر مصادر البيانات الدولية البيانات عن السنة موضوع الدراسة،           ) االستيفاء(طـرق االستقراء     )ب( 
 ):حبسب األفضلية(ويف هذه احلالة جيب احلصول على البيانات املتعلقة بالنشاط على النحو التايل 

البيانات الوطنية املتعلقة بالنشاط، إذا كانت هذه البيانات متاحة كما هو مطلوب يف             ) استيفاء(استقراء   `١`
 أعاله، ومت مجعها وفقاً إلرشادات املمارسات اجليدة اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل             ٢٩الفقـرة   

 املعين بتغري املناخ

ا املدرجة يف موارد استعراض قوائم      البيانات من مصادر البيانات الدولية املوصى هب      ) استيفاء(اسـتقراء    `٢`
 اجلرد الواردة يف التذييل األول

باستخدام العوامل غري املباشرة أو البيانات البديلة من موارد استعراض قوائم           ) االسـتيفاء (االسـتقراء    `٣`
 اجلرد الواردة يف التذييل األول

من ) مثل بيانات النشاط للفرد   (رة مناسبة   البـيانات املتعلقة بالنشاط واليت تستند إىل عوامل غري مباش          )ج( 
 . أدناه٣٨ إىل ٣٥جمموعة بلدان تبعاً ألحكام الفقرات من 

 اختيار معاِمالت االنبعاث أو بارامترات اجلرد األخرى -٢

إذا تطلـب حساب تعديل ما استخدام أو استبدال معامل انبعاث أو أحد بارامترات اجلرد األخرى، وذلك مثالً                   -٣٤
 أو ألن معامل االنبعاث أو غريه من بارامترات اجلرد هو السبب يف التعديل، جيب أن                ١ منهجـية املستوى     كإسـهام يف  

 :يستخدم فريق خرباء االستعراض، حسب التفضيل، ما يلي

القيم النموذجية للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ املستمدة من إرشادات املمارسة اجليدة              )أ( 
، أو مبادئه التوجيهية، أو غري ذلك من مصادر البيانات الدولية املوصى هبا والواردة يف موارد استعراض                 هلذا الفريق 

ـِالت انبعاث    . قوائم اجلرد املدرجة يف التذييل األول، ومتشياً مع إرشادات املمارسة اجليدة           وإذا استخدمت معامـ
 على فريق خرباء االستعراض أن يربر ويوثِّق، يف         أو بارامـترات جرد أخرى من مصادر بيانات دولية أخرى، يتعني          

 تقرير االستعراض، سبب استخدامها

معامل االنبعاث الوطين أو معامل االنبعاث الضمين أو معامل متوسط تغري خمزون            ) استيفاء(اسـتقراء    )ب( 
بالغ املوحد، أو يف تقرير اجلرد      الكـربون أو غري ذلك من بارامترات اجلرد من األعوام السابقة، املشار إليها يف منوذج اإل               

 الوطين، إذا كان هذا املعامل قد أُعدَّ وفقاً إلرشادات املمارسة اجليدة للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

متوسـط معـامل االنبعاث الضمين أو معامل متوسط تغري خمزون الكربون أو غري ذلك من بارامترات      )ج( 
 . أدناه٣٨ إىل ٣٥ن البلدان واليت يتم احلصول عليها وفق ما يرد وصفه يف الفقرات من اجلرد اخلاصة مبجموعة م
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 اختيار العوامل غري املباشرة واجملموعات القطرية -٣

إذا تطلـب حسـاب تعديـل ما استخدام عوامل غري مباشرة، يتعني على فريق خرباء االستعراض أن يستخدم                    -٣٥
 .موارد استعراض قوائم اجلرد املدرجة يف التذييل األولالعوامل املوصى هبا والواردة يف 

إذا اسُتخدم بارامتر جرد متوسط من جمموعة بلدان كان على أفرقة خرباء االستعراض أن تتبع املناهج واألدوات                  -٣٦
وإدراج . املوصـى هبـا لتجميع بيانات اجلرد كما هي مدرجة يف موارد استعراض قوائم اجلرد الواردة يف التذييل األول                  

العوامـل غري املباشرة والنهوج واألدوات املتعلقة بتجميع بيانات اجلرد يف موارد استعراض قوائم اجلرد الواردة يف التذييل                  
 .األول جيب أن خيضع لتوصية خرباء االستعراض الرئيسيني وفقاً ألحكام التذييل األول

امل غري املباشرة واجملموعات القطرية وتثبت      وجيب أن تبني أفرقة خرباء االستعراض سبب استخدام العو         -٣٧
واستخدام عوامل غري مباشرة    . أو الربط بني العامل غري املباشر واالنبعاثات أو عمليات اإلزالة         /مالءمة التجميع و  

أو هنـوج وأدوات لتجميع بيانات اجلرد غري تلك املوصى هبا يف موارد استعراض قوائم اجلرد املدرجة يف املرفق                   
 .ب شرحه وتربيرهاألول جي

وعـند استخدام بارامتر متوسط للجرد من جمموعة من البلدان، جيب توثيق االفتراضات اليت استند إليها اختيار                  -٣٨
اجملموعـة، كما جيب توثيق مدى تطابق بارامتر اجلرد املتوسط هذا مع البارامتر النموذجي أو النطاق النموذجي املقدم يف                   

وباملثل، عندما يتعلق التجميع  . للفريق احلكومي الدويل أو مبادئه التوجيهية، حيثما كانت متاحة        إرشادات املمارسة اجليدة    
من جمموعة من البلدان، ) تطبيق معدل انبعاث أو إزالة متوسط يعتمد على عامل غري مباشر        (باسـتخدام عامل غري مباشر      

 .دة بالعامل غري املباشرجيب توثيق االفتراضات اليت استند إليها التجميع والعالقة احملد

 يف عملية التعديل جيب اختيارها، قدر املستطاع، وفقاً للمعايري التالية، مع مراعاة             )١٠(واجملموعة املراد استخدامها   -٣٩
 :رأي اخلرباء

ال ُتـدرج إال أطـراف املرفق األول اليت خضعت الستعراض فردي واليت اعُتربت البيانات اخلاصة هبا                  )أ( 
.  عملية االستعراض، واليت مل ُيجر بشأهنا تعديل ألي بارامتر من بارامترات جرد الغازات أو الفئات املعنية                دقـيقة أثـناء   

 وُتستبعد من التجميع بيانات اجلرد الواردة من الطرف اخلاضع للتعديل

لتجميع ال يغطـي التجميع إال عدداً أدىن من البلدان، كما هو حمدد يف النهوج واألدوات املوصى هبا                   )ب( 
 بيانات اجلرد

وميكن أن تتعلق   . ضم البلدان يف جمموعات جيب أن يراعي فيه، قدر اإلمكان، تشابه الظروف الوطنية             )ج( 
الظروف الوطنية، يف مجلة أمور، بالظروف املناخية والتنمية االقتصادية واملمارسات التشغيلية أو اإلدارية، وأنواع النشاط               

                                                      

بالنظر إىل احلاجة إىل استخدام بيانات سبق استعراضها من بلدان أخرى، لن يكون التجميع ممكناً إال                 )١٠(
 .وهذا يعين ضمنياً أنه ينبغي أن يقترن التجميع بتقنيات االستقراء. لسنة واحدة قبل السنة موضوع البحث



FCCC/KP/CMP/2005/L.2 
Page 13 

ر املعدات أو املنشآت وخصائصها التقنية، وخصائص الغابات واستخدام األراضي والتربة، تبعاً يف جمايل النفط والغاز، وعم
 .لفئة املصدر أو البواليع موضوع البحث

 :جيب أن ُتختار العوامل غري املباشرة املراد استخدامها يف عملية التعديل وفقاً للمعايري التالية، قدر املستطاع -٤٠

 ل ارتباط كاف باالنبعاثات أو عمليات اإلزالة موضوع الدراسةجيب أن يكون للعام )أ( 

هـناك حاجة إىل إثبات أمهية العالقة بني العامل املستخدم واالنبعاثات أو عمليات اإلزالة احملسوبة، مع             )ب( 
 .مراعاة الظروف الوطنية

  تفاصيل طرق التعديل األساسية وتنوع أشكاهلا-جيم 

 اً من اإلرشاد فيما يتعلق بتطبيق طرق التعديل األساسية الوارد وصفها يف الفرع             يوفـر الفـرع الـتايل مـزيد        -٤١
وملا كان هذا الفرع يغطي التنوع احملتمل يف تلك الطرق فإن الترقيم والترتيب ال يتفقان والقائمة                .  ألـف أعاله   -ثالـثاً   

 .١الواردة يف اجلدول 

 كومي الدويل املعين بتغري املناخ للفريق احل١طرق التعديل النموذجية من املستوى  -١

 الوارد وصفها يف املبادئ     ١تشـري هـذه الطـريقة األساسية للتعديل إىل طرق التعديل النموذجية من املستوى                -٤٢
التوجيهية للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ كما وضحتها إرشادات املمارسة اجليدة للفريق احلكومي الدويل املعين               

وإذا اسـُتخدمت طريقة التعديل هذه جيب الرجوع إىل إرشادات املمارسة اجليدة يف مجيع األحوال قبل                . املـناخ بـتغري   
وال ميكن تطبيق طريقة التعديل هذه إال عندما تكون البيانات عن النشاط متاحة من     . الـرجوع إىل املـبادئ التوجيهـية      

 أعاله، أو يتم    ٣١ت دولية كما ورد وصفـه فـي الفقرة         أعاله أو من مصادر بيانا     ٢٩مصـادر وطنـية وفقاً للفقرة       
وجيب استخدام معامل انبعاث أو غري ذلك من بارامترات         .  أعاله ٣٣احلصـول عليها على النحو الوارد وصفه يف الفقرة          

 . أعاله٣٤اجلرد اليت تتطلبها الطريقة ويتم احلصول عليه كما ورد وصفه يف الفقرة 

 فاءطرق االستقراء واالستي -٢

أو االستيفاء ينبغي أن يتبع فريق خرباء االستعراض اإلرشادات املتعلقة باستقراء           /إذا استخدمت طرق االستقراء و     -٤٣
واستيفاء االجتاهات املنصوص عليها يف إرشادات املمارسات اجليدة اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ،             

إرشادات املمارسات اجليدة وإدارة عدم اليقني يف قوائم جرد غازات الدفيئة الوطنية              من ٢-٢-٣-٧وال سيما يف الفرع     
 . من إرشادات املمارسات اجليدة الستخدام األراضي وتغري استخدام األراضي واحلراجة٦-٥والفرع 

ادها وفقاً   يف حالة نقص تقديرات اجلرد أو عدم إعد        يطـبق اسـتقراء تقديـرات االنبعاثات أو عمليات اإلزالة          -٤٤
السلسلة الزمنية، ويف حالة توافر القيم اليت ) سنة اجلرد األخرية(أو هناية /و) سنة األساس(إلرشادات املمارسة اجليدة لبداية  

 .مت استعراضها واملتوافقة مع السلسلة الزمنية ملعظم سنوات السلسلة الزمنية
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باإلضافة إىل تطبيق طرق االستقراء على تقديرات    ): مـثل البيانات عن النشاط     (اسـتقراء بارامـترات اجلـرد      -٤٥
االنـبعاثات أو عمليات اإلزالة قد يكون من الضروري استخدام االستقراء على مستوى البيانات عن النشاط، ومعامالت     

 ). أعاله٣٤ و٣٣انظر الفقرتني (االنبعاث، أو غري ذلك من بارامترات اجلرد، تبعاً للظروف 

 إذا   االنبعاثات أو عمليات اإلزالة باستخدام بيانات العوامل غري املباشرة والبيانات البديلة           ميكـن تطبيق استقراء    -٤٦
السلسلة الزمنية ولكنها غري    ) مجيع السنوات فيما عدا سنتني كحد أدىن      (كانت تقديرات اجلرد متوافرة عن بعض سنوات        

). أو آخر سنة جرد/سنة األساس و(نسبة للعام املطلوب مـتوافرة أو مل يتم إعدادها وفقاً إلرشادات املمارسات اجليدة بال          
العوامل غري  (وينـبغي ربـط االنـبعاثات أو عمليات اإلزالة بإحكام بسائر البيانات اإلرشادية املعروفة واملتاحة بسهولة                 

 ).املباشرة

ومن . سنوات القريبة  حلساب تعديل لسنة جرد معينة شريطة توافر القيم اليت مت استعراضها لل            ويطـبق االستيفاء   -٤٧
املـرجح أال تطبق هذه الطريقة إال يف حاالت استثنائية، ولكن ميكن أن تطبق على البيانات املتعلقة بالنشاط، أو معامالت        

 .االنبعاث، أو غري ذلك من بارامترات اجلرد، رهناً بالظروف

عمليات اإلزالة /طرق التعديل باالستناد إىل الربط بني االنبعاثات -٣
 ئات أو الغازاتوالف

 اليت تشملها قائمة جرد يف بعض احلاالت  الغازات أوميكـن الـربط بني االنبعاثات أو عمليات اإلزالة والفئات        -٤٨
على سبيل املثال، ميكن أن ُتحسب انبعاثات امليثان . لتقدير انبعاثات أو عمليات إزالة غاز حمدد أو االنبعاثات من فئة معينة  

 .درة عن أنشطة احتراق الوقود استناداً إىل انبعاثات ثاين أكسيد الكربون، يف حالة توافرهاوأكسيد النيتروز الصا

 طرق التعديل على أساس اجملموعات القطرية -٤

 هلا ظروف وطنية متشاهبة بالنسبة للقطاع املشمول        ميكن تطبيق بارامترات جرد متوسطة من جمموعة من البلدان         -٤٩
يتبني أنه ال يتفق مع إرشادات املمارسة اجليدة، أو كمدخل يف           ) مثل معامل االنبعاث  (جرد  باجلـرد لتصحيح أي بارامتر      

وتوفر موارد استعراض قوائم اجلرد الواردة يف التذييل األول         .  للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ      ١طريقة املستوى   
ومىت وجب القيام بتعديل بالنسبة لبلد معني، تعني على     . الـنهوج واألدوات املوصى هبا لوضع بيانات اجلرد يف جمموعات         

 .أفرقة خرباء االستعراض أن ُتدرج هذا البلد الطرف يف جمموعة البلدان اليت يرجح انتماؤه إليها وفقاً لظروفه الوطنية

 عدم وجود   يف حالة عمليات إزالة يستند إىل عامل غري مباشر جملموعة من البلدان           /تطبيق متوسط انبعاثات  ميكن   -٥٠
تقدير انبعاثات أو عمليات إزالة أو عدم إعداد تقدير وفقاً إلرشادات املمارسة اجليدة اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل                  
املعـين بتغري املناخ، وإذا ما كانت البيانات اخلاصة بأحد البارامترات املؤثرة على االنبعاثات أو عمليات اإلزالة من ذلك                   

ويتم التوصل إىل تقدير االنبعاثات بإجياد عالقة بني        . البوالـيع مـتاحة للبلد موضوع الدراسة      املصـدر أو مـن تلـك        
عمليات اإلزالة وعامل غري مباشر مناسب جملموعة من البلدان ذات الظروف الوطنية املتشاهبة، وتطبيق هذه               /االنـبعاثات 

مل غري املباشر غري متاحة للسنـة موضوع الدراسة        وإذا كانت البيانات اخلاصة بالعا    . العالقـة عـلى الطرف املشار إليه      
 . أعاله٤٦ينبغي استقراء العامـل غري املباشر بالطريقة املبينـة فـي الفقـرة 
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  النهج املتحفظ-دال 

إن اختـيار طـرائق التعديل وتطبيق بارامترات اجلرد املناسبة حلساب التعديالت ينبغي أن يؤدي إىل تقديرات                  -٥١
عدم املغاالة يف تقدير االنبعاثات لسنة األساس، وعدم تقدير االنبعاثات لسنة من سنوات فترة االلتزام بأقل                متحفظة، مبعىن   

 .من حقيقتها بالنسبة إىل القيمة احلقيقية احملتملة لالنبعاثات يف الطرف املعين

عديالت ينبغي أن يؤدي إىل     وباملـثل، فـإن اختيار طرائق التعديل وتطبيق بارامترات اجلرد املناسبة حلساب الت             -٥٢
تقديـرات مـتحفظة، مبعىن عدم تقدير عمليات اإلزالة لسنة األساس بأقل من حقيقتها، وعدم املغاالة يف تقدير عمليات                   

 .اإلزالة لسنة من سنوات فترة االلتزام بالنسبة إىل القيمة احلقيقية احملتملة لعمليات اإلزالة يف الطرف املعين

يـرات مـتحفظة ينبغي، من حيث املبدأ، أال ينتج عن حساب تعديل لسنة من سنوات فترة   وللتوصـل إىل تقد    -٥٣
االلـتزام تقدير لالنبعاثات أقل مما قدمه الطرف أو إىل تقدير لعمليات اإلزالة يزيد عن التقدير األصلي املقدم، وينبغي أال                    

تقدير األصلي املقدم، أو تقدير لعمليات اإلزالة       ينـتج عن تعديل أحد تقديرات سنة األساس تقدير لالنبعاثات يزيد عن ال            
 .يقل عن التقدير األصلي

ولضـمان الـتحفظ يف حساب التعديالت، ينبغي تطبيق عامل حتفظ على العنصر احملدد لطريقـة التقدير اليت                  -٥٤
 بينة يف الفرع عمليات اإلزالة الناتج عن طرق التعديل األساسية امل       /يسـتخدمها الطــرف أو عـلى تقديـر االنبعاثات         

 :وألغراض التوضيح، ميكن التعبري عن هذا النهج كما يلي.  ألف من هذه اإلرشادات التقنية-ثالثاً 

 التقدير املعدل= ع ت ×ت

عمليات اإلزالة الناجم عن طريقة من طرائق       /وت هو عنصر طريقة تقدير استخدمها أحد األطراف، أو تقدير االنبعاثات          
 .ة يف هذه اإلرشادات التقنية، وع ت هو عامل التحفظالتعديل األساسية الوارد

وإذا . الثالث هلذه اإلرشادات التقنية    التذييلوينـبغي اختيار عامل التحفظ من جداول عوامل التحفظ الوارد يف             -٥٥
ئص البواليع، ينبغي استخدام عامل حتفظ لفئة ذات خصا       /كانـت اجلداول ال تتضمن عامل حتفظ لفئة معينة من املصادر          

 .مماثلة

ويف احلـاالت اليت ال يستعاض فيها سوى عن عنصر واحد من عناصر طريقة التقدير اليت استخدمها طرف ما                    -٥٦
ويف احلاالت األخرى،   .  أعاله ٢٢ينبغي لفريق خرباء االستعراض أن يطبق عامل التحفظ على ذلك العنصر، وفقاً للفقرة              

 الناتج عن طريقة التعديل     عمليات اإلزالة التحفظ على تقدير االنبعاثات أو      ينبغي لفريق خرباء االستعراض أن يطبق عامل        
 . أعاله٢٤األساسية، وفقاً للفقرة 



FCCC/KP/CMP/2005/L.2 
Page 16 

 

وإذا رأى فـريق خرباء االستعراض، بصفة استثنائية، أن التقدير الناتج عن تطبيق النهج األساسي املشار إليه يف                   -٥٧
، جـاز لـه أن يستـخدم هنجاً بديالً لتطبيق        )١١(حفظ للطرف املعين   أعاله ليس متحفظاً أو أنه مفرط يف الت        ٥٤الفقرة  

وعلى فريق خرباء االستعراض أن يربر .  أعاله يف احلاالت اليت ينطبق عليها ذلك٢٨ و٢٢التحفظ ووفقاً ألحكام الفقرتني 
 . يف تقرير االستعراضويوثق األسباب التقنيـة لقراره والختياره النهج البديل املستخدم وأن يدرج هـذه املعلومات

  العناصر اخلاصة بقطاعات حمددة-رابعاً 

ينـبغي ألفرقة خرباء االستعراض، عند حساب التعديالت، أن تتَّبع أحكام الفصل الثالث، واضعة يف اعتبارها،                 -٥٨
لتعديالت وتسري أحكام هذا الفصل على حساب ا   . حسـب االقتضاء، العناصر اخلاصة بالقطاعات احملددة املدرجة أدناه        

 . دال أعاله-قبل تطبيق عامل التحفظ املشروح يف الفرع ثالثاً 

  احتراق الوقود-ألف 

عـند تعديـل انبعاثات ثاين أكسيد الكربون من فئة واحدة أو عدة فئات من املصادر املفّصلة للفريق احلكومي                    -٥٩
متوافقاً مع جمموع استهالك الوقود، وهو عادة الدويل، ينبغي احلرص على أن يكون جمموع انبعاثات ثاين أكسيد الكربون           

 .أمر معروف أكثر من استهالك الوقود يف كل من فئات املصادر املفّصلة للفريق

وإذا مـا لـزم تعديـل جمموع انبعاثات ثاين أكسيد الكربون من احتراق الوقود، فإن النهج املرجعي هو اخليار      -٦٠
وإذا مل ُيستنَسب ذلك، ميكن . ذ تقديرات النهج املرجعي من الطرفوُيفّضل أن تؤخ  . املفضـل يف حسـاب تعديـل ما       

 .استخدام تقديرات االنبعاثات املتاحة لدى الوكالة الدولية للطاقة

إذا ما لزم االستعاضة عن معامل ما من معامالت انبعاث أكسيد النيتروز من النقل الربي، فينبغي، عند حساب                   -٦١
 .م احملوِّالت احلفّازة املؤدية إىل زيادة معامالت االنبعاثتعديل ما، مراعاة زيادة استخدا

  العمليات الصناعية-باء 

) مثالً، استخدام اجلري يف إنتاج احلديد والصلب      (ينبغي لفريق خرباء االستعراض أن يراعي احتمال العد املزدوج           -٦٢
 .وأن يتحاشى العد املزدوج عند تطبيق التعديالت

مركَّبات اهليدروفلوروكربون واهليدروكربون املشبع بالفلور وسادس فلوريد الكربيت من         عـند تعديل تقديرات      -٦٣
اسـتهالك مركَّـبات الكـربون املهلجـنة وسادس فلوريد الكربيت، ينبغي إيالء االعتبار لعدم اليقني يف أرقام املبيعات                   

                                                      

االستعراض أن القيمة احلقيقية الراجحة لالنبعاثات أو لعمليات اإلزالة من أحد أي إذا رأى فريق خرباء  )١١( 
البواليع لسنة من سنوات فترة االلتزام هي أعلى أو أدىن بكثري من التقدير املعدل الذي مت التوصل إليه، أو أن                    /املصـادر 

ى بكثري من التقدير املعدل الذي مت التوصل        القيمة احلقيقية لالنبعاثات من أحد املصادر يف سنة األساس هي أدىن أو أعل            
 .إليه، آخذاً يف اعتباره أي إرشادات يقدمها خرباء االستعراض الرئيسيون يف هذا الشأن



FCCC/KP/CMP/2005/L.2 
Page 17 

على حنو ما يرد يف     ) كتكوين املزيج يف املربِّدات   (وغريها من البارامترات    ) كمبيعات هذه املواد الكيميائية لصناعة اإلرغاء     (
 .إرشادات الفريق احلكومي الدويل بشأن املمارسات اجليدة

  الزراعة-جيم 

أ الواردة يف إرشادات    -١عـند تعديـل االنبعاثات من التربة الزراعية، ينبغي إيالء األفضلية ألساليب املستوى               -٦٤
 . اجليدةالفريق احلكومي الدويل بشأن املمارسات

وينبغي لفريق خرباء االستعراض أن يالحظ أنه، عند تعديل االنبعاثات من شبكات إدارة السماد العضوي أو من                  -٦٥
إحـراق السافانا أو من اإلحراق املوقعي للمخلفات الزراعية، ال بد من استخدام بيانات األنشطة ذاهتا فيما يتعلق بامليثان                   

 .ى السواءوفيما يتعلق بأكسيد النيتروز عل

وكذلك، ينبغي استخدام بيانات متساوقة بشأن املواشي فيما يتعلق بانبعاثات امليثان وأكسيد النيتروز الناجتة من                -٦٦
 .التخّمر املعوي وإدارة السماد العضوي، وفيما يتعلق بانبعاثات امليثان من السماد العضوي احليواين املضاف إىل التربة

 ري استخدام األراضي واحلراجة استخدام األراضي وتغ-دال 

لدى استخدام بيانات من جمموعة من البلدان، ينبغي انتقاء البيانات على أساس تشابه هذه البلدان فيما يتصل مبا                   -٦٧
 :يلي

األوضـاع الوطنية مثل األحوال اجلوية، وأنواع النبات، وأنظمة اإلدارة، والسياسات الوطنية وما إىل               )أ( 
 .ذلك من أوضاع أخرى

 واألنشطة  )١٢(اخليارات فيما يتصل بالتعاريف، وطرق حيازة البيانات، واإلبالغ عن جممَّعات الكربون           )ب( 
 .٧-م أ/١١املرفق باملقرر ) استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة (١-م أإ/-وفقاً ملشروع املقرر 

اإلبالغ عن فئة واردة يف تذييالت الفصل الثالث من         ينـبغي عدم تطبيق تعديالت يف حالة عدم قيام طرف ما ب            -٦٨
، اليت وضعها الفريق احلكومي     إرشـادات املمارسـات اجليدة الستخدام األراضي والتغري يف استخدام األراضي واحلراجة           

 .الدويل املعين بتغري املناخ، ما مل تكن تلك الفئة قد أُدرجت سابقاً يف قائمة اجلرد

اثات وعمليات اإلزالة يف قطاع استخدام األراضي وتغري استخدام األراضي واحلراجة ومن            إنّ تقديـرات االنبع    -٦٩
هلذا السبب جيب   . أنشطة هذا القطاع قد ال تستند إىل بيانات سنوية وإمنا إىل استقراء وقد يعاد حساهبا يف مرحلة الحقة                 

عي أو جتديد الغطاء النبايت عـن طريق االستقراء        أن يـتم تطبيق التعديل على سنة أساس إدارة األراضي املزروعة أو املرا            
                                                      

، ٣ من املادة ٣إذا اختار طرف ما عدم حساب جممَّع كربون معيَّن، فيما يتعلق بنشاط مبوجب الفقرة  )١٢( 
، جيب أال يطبَّق تعديل هلذا املخزون بسبب النقصان طاملا أثبت الطرف            ٣ادة   من امل  ٤أو بنشـاط خمتار مبوجب الفقرة       

ـ     ٢١املعين، وفقاً للفقرة     ) استخدام األراضي والتغيري يف استخدام األراضي واحلراجة      (١-م أإ / من مرفق مشروع املقرر 
 .، أن اجملمع املعين ليس مصدرا٧ً-م أ/١١املرفق باملقرر 
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وإذا لزم االستقراء لسنة    . بعـنايـة، نظـراً لكونه قـد ال يتم تقدميها عـن السنوات ما بني سنة األساس وفترة االلتزام                
ية لقطاع األساس بالنسبة هلذه األنشطة، كان بإمكان فريق خرباء االستعراض أن يستخدم كعامل غري مباشر السلسلة الزمن   

 .استخدام األراضي وتغري استخدام األراضي واحلراجة الواردة يف قائمة اجلرد السنوية املقدمة مبوجب االتفاقية

 فيما يتعلق بقطاع    ١عـند قيام أفرقة خرباء االستعراض باختيار طريقة من طرق التعديل األساسية من اجلدول                -٧٠
 واحلراجة، ينبغي هلا أن ُتجري تقديراً متأنياً ملا إذا كانت طرق التعديل من           استخدام األراضي والتغري يف استخدام األراضي     

 . للفريق احلكومي الدويل هي فعالً أنسب الطرق الستخالص تقدير متحفظ١املستوى 

  النفايات-هاء 

فرد أو سكان املناطق احلضرية، وعن متوسط نصيب ال     /ميكـن يف بعض احلاالت استخدام بيانات عن السكان و          -٧١
وميكن استخدام بيانات سكان    . مـن الـناتج احمللي اإلمجايل، لتقدير حجم النفايات الصلبة، مع مراعاة الظروف الوطنية             

املـناطق احلضـرية واستهالك الربوتني بغية احلصول على بيانات عن األنشطة من أجل تقدير االنبعاثات من مناولة املياه                   
اإلنتاج املتصلة بالصناعات الرئيسية يف بلد حمدد ميكن استخدامها كعامل غري مباشر            كما أن بيانات    . املستعملة يف املنازل  

 ).كاالنبعاث عن كل وحدة إنتاج(ممكن لتقدير كمية املياه املستعملة يف الصناعة، مع مراعاة الفروق يف التكنولوجيات 

تناد، بصفة رئيسية، إىل ممارسات إدارة      وفـيما يتعلق ببيانات األنشطة، ميكن استخدام جمموعة من البلدان باالس           -٧٢
النفايات، من أجل تقدير أنواع معينة من البيانات، كمعدل توليد النفايات، ولكن ليس من أجل تقدير أنواع أخرى من                   
 البيانات، مثل كمية النفايات اليت يتم إحراقها أو كمية النفايات اليت يتم ترسيبها، ألن هذه البيانات تتوقف إىل حد كبري                   

 .على السياسات البيئية الوطنية املتصلة بإدارة النفايات

 .عند تعديل االنبعاثات من إحراق النفايات، تكون إمكانية تطبيق العوامل غري املباشرة حمدودة للغاية -٧٣

سترداد عـند تعديـل االنبعاثات من مواقع التخلص من النفايات الصلبة أو معاجلة املياه املستعملة، يلزم مراعاة ا            -٧٤
وفيما يتعلق بالتخلص من النفايات الصلبة، ينبغي أيضاً لفريق خرباء االستعراض أن يضع يف اعتباره أنه، إذا كانت                  . امليثان

 الذي وضعه الفريق ١بـيانات األنشـطة ثابـتة أو متزايدة واستخدم البلد يف هذه احلالة األسلوب االفتراضي للمستوى      
 .إىل تقدير متحفظ لالنبعاثاتاحلكومي الدويل، فإن ذلك يؤدي 
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 التذييل األول

 قائمة مبوارد استعراض قوائم اجلرد املتصلة حبساب التعديالت

موارد استعراض قوائم اجلرد املتصلة حبساب التعديالت باستخدام أساليب وهنوج التعديل            التذييليـورد هـذا      
 . املشروحة يف اإلرشادات التقنية

دارة املعلومات الواردة يف موارد استعراض قوائم اجلرد املدرجة هنا، وستقوم بإتاحة هذه           وستتوىل أمانة االتفاقية إ    
وستستوىف هذه املعلومات بصورة دورية عمالً بالتوصية       . املعلومـات ألفـرقة خـرباء االستعراض بالوسائل اإللكترونية        

، مبا يف ذلك تطبيق أفرقة خرباء )١(الستعراضاجلماعـية اليت قدمها خرباء االستعراض الرئيسيون بشأن سبل حتسني عملية ا  
 .االستعراض اإلرشادات التقنية تطبيقاً متسقاً

 املوارد الالزمة لدعم عملية استعراض قوائم جرد غازات الدفيئة -ألف 

التوصـيات الرامـية إىل حتسـني االسـتعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة واتباع أفرقة خرباء                  -١
 )متخضت عنها اجتماعات خرباء االستعراض الرئيسيني(اً مشتركة يف عملية االستعراض االستعراض هنوج

فيما يتعلق ببيانات األنشطة والعوامل غري املباشرة ومعامالت        (مصـادر البـيانات الدولية املوصى هبا         -٢
 )االنبعاث وسائر بارامترات التقدير

 يانات قوائم اجلرد يف جمموعاتالنهوج واألدوات املوصى هبا فيما يتعلق بتصنيف ب -٣

أُعدت استناداً إىل بيانات اسُتخلصت من مصادر بيانات خارجية هلا          (العوامل غري املباشرة املوصى هبا       -٤
 ).صلة وافية بتقديرات غازات الدفيئة

 موارد حمددة من أجل حساب التعديالت -باء 

 .قة خرباء االستعراضاملعلومات املتعلقة حبسابات تعديالت سابقة أجرهتا أفر -١

                                                      

قد ُيقدَّم من إرشادات بشأن حتديد حاالت اخلروج عن إرشادات الفريق احلكومي يشمل ذلك أيضاً ما  )١( 
 .الدويل بشأن املمارسات اجليدة
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 لثاينا التذييل

  من بروتوكول٨أحكام االستعراض مبوجب املادة 
 كيوتو واملتصلة بالتعديالت

  التوقيت-أوالً 

يتوىل فريق خرباء االستعراض، يف إطار استعراض قائمة اجلرد، إعداد قائمة بكل ما مت حتديده من مشاكل، مبيناً                   -١
 أسبوعاً من التاريخ املقرر     ٢٥ه القائمة إىل طرف املرفق األول يف غضون فترة ال تتجاوز            ما يلزم تسويته منها، ويرسل هذ     

 .وينبغي إعداد هذه القائمة حتت املسؤولية اجلماعية لفريق خرباء االستعراض. لتقدمي قائمة اجلرد السنوية

وز لـه أن يقدم تقديرات     ويـديل طـرف املرفق األول بتعليقاته على هذه املسائل يف غضون ستة أسابيع، وجي               -٢
 .منقحة إذا ما طلب فريق االستعراض إليه ذلك

إذ ظلـت هناك حاجة إىل إجراء تعديالت، يقوم فريق خرباء االستعراض حبساب التعديالت وفقاً هلذا التوجيه                  -٣
ه، حسب االقتضاء، التقين، وبالتشاور مع الطرف املعين، ويعد مشروع تقرير استعراض مستقل عن قائمة اجلرد، مع تضمين

الـتقديرات املعدلـة ومـا يتصل بذلك من معلومات، وذلك يف غضون مثانية أسابيع من ورود التعليقات على املسائل                    
 .املطروحة، ويرِسل مشروع التقرير إىل الطرف املعين

ع بيان قبوله أو وتـتاح لطرف املرفق األول فترة أربعة أسابيع للتعليق على مشروع تقرير االستعراض املستقل، م           -٤
املقترح، يقوم  ) التعديالت(وإذا مل يوافق الطرف املعين على التعديل        . رفضـه للتعديالت وأسباب ذلك حبسب االقتضاء      

فريق خرباء االستعراض بإرسال اإلشعار الوارد من الطرف، مشفوعاً بتوصية فريق خرباء االستعراض، يف تقريره النهائي،                
بوصفه اجتماع األطراف، وإىل جلنة رصد االمتثال، اليت تتوىل تسوية اخلالف وفقاً لإلجراءات             إىل مؤمتر األطراف العامل     
 .واآلليات املتصلة باالمتثال

  اإلبالغ-ثانياً 

 :تقوم أفرقة خرباء االستعراض بتضمني تقاريرها االستعراضية املعلومات التالية املتعلقة بالتعديالت -٥

 قتضاءالتقدير األصلي، عند اال )أ( 

 املشكلة األساسية )ب( 

 التقدير املعّدل )ج( 
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 )١(األساس املنطقي للتعديل )د( 

 االفتراضات والبيانات واملنهجية املستخدمة يف حساب التعديل  )ه( 

 شرح ملدى حتفظ التعديل )و( 

 طروحةحتديد فريق خرباء االستعراض للسبل اليت تسمح لطرف املرفق األول بأن يعاجل املشكلة امل )ز( 

 :أمهية القيم الرقمية املتصلة باملشكلة اليت متت تسويتها، وذلك من حيث )ح( 

النسبة املئوية لتجاوز انبعاثات غازات الدفيئة املعدَّلة الكلية لطرف املرفق األول لالنبعاثاِت الكليةَ املبلَّغَ               `١` 
ملصادر املدرجة يف املرفق ألف بربوتوكول      عنها، باعتبارها االنبعاثات الكلية املبلَّغ عنها للغازات ومن ا        

 )٢(كيوتو، عن أية سنة من السنوات

أعاله عن مجيع سنوات فترة االلتزام اليت       ) ح(٥جمموع القيمة الرقمية للنسب املئوية احملسوبة يف الفقرة          `٢` 
 أُجري االستعراض بشأهنا

أو أي نشاط خمتار    /، و ٣ن املادة    م ٣مـا قـد ُيجرى من تعديالت متصلة بأي نشاط مبوجب الفقرة              )ط( 
، مع مراعاة ما قد يتخذه مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف من قرارات تتصل               ٣ من املادة    ٤مبوجب الفقرة   

 حباالت عدم تقدمي معلومات عن هذه األنشطة

املئوية اليت أسهمت هبا عـدد عمليات االستعراض اليت مت فيها سابقاً حتديد املشكلة وتسويتها، والنسبة              )ي( 
فـئة املصـادر األساسـية يف االنبعاثات الكلية املبلغ عنها، باعتبارها االنبعاثات الكلية املبلغ عنها للغازات ومن املصادر                   

 املدرجة يف املرفق ألف بربوتوكول كيوتو

 .ستعراضبيان ما إذا كان التعديل متفقاً عليها من قبل طرف املرفق األول وفريق خرباء اال )ك( 

                                                      

 .يشمل ذلك إجراءات اختيار أساليب احلساب املستخدمة يف عمليات التعديل )١(

 .سنوات فترة االلتزام" أية سنة من السنوات"يقصد بعبارة  )٢( 
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 لثالثا التذييل

 جدول معاِمالت التحفظ

جمموعتني من جداول عوامل التحفظ اليت يتعني استخدامها يف حساب التعديالت لضمان             التذييليتضـمن هذا     -١
) ٢ و ١اجلدوالن  ( من اإلرشادات التقنية وتغطي اجملموعة األوىل        ٥٢ و ٥١الـتحفظ يف التقديرات املعّدلة، وفقاً للفقرتني        

 أ -٣اجلداول  (وتغطي اجملموعة الثانية    . امـل الـتحفظ بالنسـبة للمصادر املدرجة يف املرفق األول لربوتوكول كيوتو            عو
عوامـل الـتحفظ بالنسبة لالنبعاثات أو عمليات إزالة االنبعاثات النامجة عن استخدام األراضي       ) ب-٤أ و -٤ب و -٣و

 : جموعتني من اجلداول، ترد هذه العوامل يف جزأينوبالنسبة للم. استخدام األراضي واحلراجة والتغري يف

فـيما يـتعلق مبصادر املرفق األول، جزء ُيستخَدم يف حساب التعديالت لتقدير سنة األساس، واآلخر                 )أ( 
 ُيستخَدم يف حساب التعديالت لسنة من سنوات فترة االلتزام

استخدام األراضي والتغري يف استخدام     فـيما يـتعلق بتقديرات االنبعاثات وعمليات اإلزالة من قطاع            )ب( 
األراضـي واحلراجة، تِرد معاِمالت منفصلة فيما يتعلق باالنبعاثات وعمليات اإلزالة، ُتستخَدم يف حساب التعديالت اليت                
يـتم إجراؤها على قطاع استخدام األراضي والتغري يف استخدام األراضي واحلراجة أثناء االستعراض األويل لغرض حتديد                 

، كما ُتستخَدم يف حساب التعديالت اليت يتم إجراؤها يف األنشطة           )ب-٣أ و -٣اجلدوالن  (مية املسندة إىل طرف ما      الك
 ).ب-٤أ و-٤اجلدوالن  (٣ من املادة ٤ و٣مبوجب الفقرتني 

ير، يف مجـيع اجلـداول، تـِرد معاِمالت التحفظ املتعلقة مبعاِمالت االنبعاثات أو غري ذلك من بارامترات التقد                  -٢
والبـيانات املـتعلقة باألنشطة، وتقديرات االنبعاثات أو تقديرات عمليات اإلزالة عن كل فئة من فئات الفريق احلكومي             

 .، والغاز املتصل هبا٣ من املادة ٤ و٣الدويل، واألنشطة مبوجب الفقرتني 

دات التقنية، كما هو احلال      من اإلرشا  ٥٥ويف حالة عدم اشتمال اجلدول على فئة معينة، تسري أحكام الفقرة             -٣
يف إطار العمليات الصناعية والزراعة واستخدام األراضي وتغري استخدام األراضي    " وسائل أخرى "بالنسـبة لفـئات مثل      

 ". فئات أخرى-٧"واحلراجة والنفايات ويف قطاع الفريق احلكومي الدويل 

االقتضاء، عمالً بالتوصية اجلماعية املقدمة     وسيجري استكمال عوامل التحفظ الواردة يف هذه اجلداول، حسب           -٤
 . من خرباء االستعراض الرئيسيني، على أن توافق عليها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

 تطبيق معاِمالت التحفظ على التقديرات املستخلَصة من قطاع استخدام األراضي والتغري
 )ب-٤أ و-٤ب و-٣ وأ-٣اجلداول (يف استخدام األراضي واحلراجة 

 من اإلرشادات التقنية، ينبغي تطبيق تعديالت على أدىن مستوى ممكن ُتحدَّد املشكلة             ٢٣ و ٢٢وفقـاً للفقرتني     -٥
كمعاِمالت االنبعاثات أو بارامترات اجلرد أو      (وعلـيه، فقد تدعو احلاجة إىل تطبيق تعديالت على عناصر معيَّنة            . عـنده 

 .ت تغريات خمزونات الكربون من جممَّعات كربون بَعينهاوعلى تقديرا) بيانات األنشطة
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وضـماناً ألن يكـون اختـيار معاِمالت التحفظ املستخلَصة من جداول معاِمالت التحفظ فيما يتعلق بقطاع                  -٦
 من ٥٣اسـتخدام األراضـي وتغـري اسـتخدام األراضـي واحلراجة عامالً مسامهاً يف تعديل متحفظ متشياً مع الفقرة                

ت، ينبغي لفريق خرباء االستعراض أن َيُبتَّ فيما إذا كان العنصر بَعينه أو تغري خمزون الكربون من اجملمَّع موضع         اإلرشـادا 
التعديل يؤدي إىل زيادة إما يف االنبعاثات أو يف عمليات اإلزالة، وأن خيتار وفقاً لذلك معاِمل التحفظ من اجلداول املتصلة                    

وعند ). سنة األساس أو سنة فترة االلتزام، حسب االقتضاء       (ليت يطبَّق عليها التعديل     بذلـك، واضـعاً يف اعتباره السنة ا       
 خضـوع العناصر أو خمزونات الكربون ألي تغري يسهم يف زيادة االنبعاثات، ينبغي اختيار معاِمالت التحفظ من اجلداول          

ألي تغري يسهم يف زيادة عمليات      ب، حسب االقتضاء؛ وعند خضوع العناصر أو خمزونات الكربون          -٤أ أو   -٤أ أو   -٣
 .ب، حسب االقتضاء-٤أ أو -٤ب أو -٣اإلزالة، ينبغي اختيار عوامل التحفظ من اجلداول 

 معلومات أساسية عن إعداد جدول معاِمالت التحفظ

ُتستَمد عوامل التحفظ من قيم وبارامترات عدم اليقني الواردة يف إرشادات الفريق احلكومي الدويل بشأن                -٧
مارسـات اجليدة، وحتدد يف بعض احلاالت وفقاً لتقدير خرباء لغرض هذه اإلرشادات التقنية، وذلك على النحو                 امل

 :املبني أدناه

إذا كانـت إرشادات الفريق احلكومي الدويل بشأن املمارسات اجليدة تنص على نطاق عدم يقني فيما                )أ( 
 املتعلق بذلك املكون؛يتعلق مبكوِّن ما من املكوِّنات، ُيستخدم هذا النطاق 

إذا كانـت إرشادات الفريق احلكومي الدويل بشأن املمارسات اجليدة تنص على نطاق عدم يقني فيما                )ب( 
أو /يـتعلق بانـبعاثات أو عملـيات إزالة فئة معينة، أو إذا أمكن حساب نطاق موحد لعدم اليقني من قيم عدم اليقني و                  

، ُيستخدم النطاق املتولد عن تطبيق قيمة عدم اليقني اخلاصة         ١لوب املستوى   نطاقـات بارامترات املدخالت باستخدام أس     
 بتلك الفئة؛

يف احلـاالت اليت ال تنص فيها إرشادات الفريق احلكومي الدويل بشأن املمارسات اجليدة على نطاق                 )ج( 
ر املعلومات الضرورية، ُيستخدم    عـدم يقني فيما يتعلق بتقدير ما أو إذا تعذَّر حساب نطاق موحد لعدم اليقني لعدم تواف                

 .نطاق عدم يقني حيدده اخلرباء وفقاً لتقديرهم ألغراض هذه اإلرشادات التقنية

وتقـدَّم عوامـل حتفظ خمتلفة من أجل استخدامها يف تعديل تقدير عن سنة أساس وعن سنة من سنوات فترة                     -٨
شرين واخلامس والسبعني من النطاق املتولد عن قيمة عدم         وحتسب عوامل التحفظ باستخدام املئينني اخلامس والع      . االلتزام

يقـني للغـاز والفئة من أجل استخدامها يف تعديل خاص بسنة األساس وسنة من سنوات فترة االلتزام، على التوايل، مع                     
 .افتراض توزيع لوغاريتمي عادي

عوامل التحفظ املقابلة، بتعيني قيمة     وقد ُصنِّفت قيم عدم اليقني يف مخس جمموعات من نطاقات عدم اليقني، مع               -٩
 :وتتصل هذه النطاقات حباالت عدم اليقني اليت تندرج حتتها، على النحو التايل. عدم يقني حمددة لكل نطاق
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معامــل التحفـظ فيما يتعلق 
باالنبعاثـات يف سنة من سنوات 

أو عمليات اإلزالة /فترة االلتزام و
 يف سنة األساس

 فيما يتعـلق معاِمالت التحفـظ
أو /باالنبعاثات يف سنـة األساس و

عمليات اإلزالة يف سنة من سنوات 
 فترة االلتزام

املدى احملدد لعدم اليقني
 )النسبة املئوية(

 نطاق عدم اليقني املقدر
 )النسبة املئوية(

 ١٠أقل من أو يساوي  ٧ ٠,٩٨ ١,٠٢

 ٣٠ وأقل من أو يساوي ١٠أكثر من  ٢٠ ٠,٩٤ ١,٠٦

 ٥٠ وأقل من أو يساوي ٣٠أكثر من  ٤٠ ٠,٨٩ ١,١٢
 ١٠٠ وأقل من أو يساوي ٥٠أكثر من  ٧٥ ٠,٨٢ ١,٢١
 ١٠٠أكثر من  ١٥٠ ٠,٧٣ ١,٣٧
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 )للمصادر املذكورة يف املرفق ألف بربوتوكول كيوتو(  معامالت التحفظ للتعديالت يف سنة األساس -١اجلدول 
 ثمعامالت االنبعا بيانات تقديرات االنبعاثات

SF6  PFCs HFCs N2O CH4 CO2  األنشطة SF6  PFCs HFCs  N2O CH4 CO2  

  

  الطاقة-١                          

 )هنج قطاعي( احتراق الوقود -ألف                          

  صناعات الطاقة-١ ٠,٩٨ ٠,٨٢ ٠,٧٣       ٠,٩٨ ٠,٩٤ ٠,٨٢ ٠,٧٣      

   الصناعات التحويلية والتشييد -٢ ٠,٩٨ ٠,٨٢ ٠,٧٣       ٠,٩٤ ٠,٩٤ ٠,٧٣ ٠,٧٣      

 )الطريان والنقل البحري(  النقل -٣ ٠,٩٨ ٠,٨٩ ٠,٨٢       ٠,٨٢ ٠,٨٢ ٠,٧٣ ٠,٧٣      

 )الربي وبالوسائط األخرى(  النقل -٣ ٠,٩٨ ٠,٨٩ ٠,٨٢       ٠,٩٤ ٠,٩٤ ٠,٨٩ ٠,٧٣      

   قطاعات أخرى -٤ ٠,٩٨ ٠,٨٢ ٠,٧٣       ٠,٩٤ ٠,٩٤ ٠,٧٣ ٠,٧٣      

   مصادر أخرى-٥ ٠,٩٨ ٠,٨٢ ٠,٧٣       ٠,٨٢ ٠,٩٤ ٠,٧٣ ٠,٧٣      

 )مجيع مصادر احتراق الوقود(الكتلة احليوية   ال ينطبق ٠,٨٢ ٠,٨٢       ٠,٨٢ ال ينطبق ٠,٧٣ ٠,٧٣      

 )النهج املرجعي(احتراق الوقود  ٠,٩٨           ٠,٩٨ ٠,٩٨          

  االنبعاثات اهلاربة الصادرة عن الوقود-باء                          

  الوقود الصلب-١ ٠,٧٣ ٠,٧٣         ٠,٩٨ ٠,٧٣ ٠,٧٣        

  النفط والغاز الطبيعي-٢ ٠,٧٣ ٠,٧٣ ٠,٧٣       ٠,٩٨ ٠,٧٣ ٠,٧٣ ٠,٧٣      

  العمليات الصناعية-٢                          

 )األمسنت( منتجات التعدين -ألف ٠,٩٤           ٠,٩٨ ٠,٩٤          

 )مجيع املصادر األخرى( منتجات التعدين -ألف ٠,٩٤           ٠,٨٢ ٠,٧٣          

  الصناعات الكيميائية-باء ٠,٩٨ ٠,٧٣         ٠,٩٤ ٠,٩٤ ٠,٧٣        

 لنيتريكإنتاج محض ا          ٠,٨٢       ٠,٩٤     ٠,٧٣      

 إنتاج محض األديبيك          ٠,٩٨       ٠,٩٤     ٠,٩٤      

  إنتاج الفلزات-جيم ٠,٩٨ ٠,٨٢     ٠,٨٢ ٠,٨٢ ٠,٩٨ ٠,٩٤ ٠,٧٣     ٠,٨٢ ٠,٨٢

  إنتاج مواد أخرى-دال ٠,٩٤ ٠,٧٣ ٠,٨٢       ٠,٩٤ ٠,٨٩ ٠,٧٣ ٠,٧٣      

  إنتاج اهلالوكربونات وسادس فلوريد  الكربيت-هاء       ٠,٨٩ ٠,٨٢ ٠,٨٢ ٠,٨٢       ٠,٨٩ ٠,٨٢ ٠,٨٢

  استهالك اهلالوكربونات وسادس فلوريد الكربيت-واو       ٠,٨٢ ٠,٨٢ ٠,٨٢ ٠,٨٢       ٠,٨٢ ٠,٨٢ ٠,٨٢

  مصادر أخرى-زاي                           

 ا من املنتجات استخدام املذيبات وغريه-٣ ٠,٩٤   ٠,٩٤       ٠,٨٢ ٠,٩٤   ٠,٩٤      

  الزراعة-٤                          

  التخمر املعوي-ألف    ٠,٨٩         ٠,٩٨   ٠,٨٩        

  إدارة السماد الطبيعي-باء    ٠,٨٩ ٠,٨٢       ٠,٩٨   ٠,٨٩ ٠,٨٢      

  زراعة األرز-جيم    ٠,٨٩         ٠,٩٤   ٠,٨٩        

 )أ( التربة الزراعية-دال  ٠,٨٢ ٠,٨٢ ٠,٧٣       ٠,٨٢ ٠,٧٣ ٠,٨٢ ٠,٧٣      

 )مساد ومساد طبيعي(أكسيد النيتروز      ال ينطبق ال ينطبق ٠,٨٢       ٠,٩٤ ال ينطبق ال ينطبق ٠,٧٣      

  حرق السافانا حتت املراقبة-هاء ال ينطبق ٠,٩٤ ٠,٩٤       ٠,٨٢ ال ينطبق ٠,٨٢ ٠,٨٢      

  حرق املخلفات الزراعية يف احلقول-واو ال ينطبق ٠,٩٤ ٠,٩٤       ٠,٨٢  ينطبقال ٠,٨٢ ٠,٨٢      

  مصادر أخرى-زاي                           

  النفايات-٦                          

  التخلص من النفايات الصلبة يف األرض-ألف  ٠,٨٩ ٠,٨٩         ٠,٨٢ ٠,٧٣ ٠,٧٣        

  تصريف املياه املستعملة-باء   ٠,٨٩ ٠,٨٩       ٠,٩٨   ٠,٨٢ ٠,٨٢      

  حرق النفايات-جيم ٠,٨٩ ٠,٨٢ ٠,٨٩       ٠,٨٢ ٠,٧٣ ٠,٧٣ ٠,٧٣      

  مصادر أخرى-دال                          

 )يرجى حتديدها( مصادر أخرى -٧                          

 .ة باإلبالغ عن هذا املصدر يف قوائم جرد غازات الدفيئة، وإما ألهنا غري مطالبة بإدراجه يف جمموعها الوطينإما ألن األطراف غري مطالب:  ال ينطبق
ية تتضمن خيـتلف معامل التحفظ ألكسيد النيتروز املنبعث من التربة الزراعية عن معامل التحفظ ألكسيد النيتروز املنبعث من السماد والسماد الطبيعي ألن فئة التربة الزراع                  )أ( 

 .انبعاثات أكسيد النيتروز املنبعثة من املصادر غري املباشرة ومن التربة النسيجية
 ـــــــــــــــــــــــ

CO2 :ثاين أكسيد الكربون 
CH4 :امليثان 
N2O :أكسيد النيتروز 

HFCs :املركبات اهليدروفلوروكربونية 
PFCs :املركبات اهليدروكربونية املشبعة بالفلور 

SF6 :  سادس فلوريد الكربيت 
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 )ربوتوكول كيوتوألف بيف املرفق املذكورة للمصادر (معامالت التحفظ للتعديالت يف فترة االلتزام   -٢اجلدول 

   معامالت االنبعاث بيانات تقديرات االنبعاثات
SF6  PFCs HFCs N2O CH4 CO2  األنشطة SF6  PFCs HFCs  N2O CH4 CO2   

  الطاقة-١                          
 )هنج قطاعي( احتراق الوقود -ألف                          

  صناعات الطاقة-١ ١,٠٢ ١,٢١ ١,٣٧       ١,٠٢ ١,٠٦ ١,٢١ ١,٣٧      
   الصناعات التحويلية والتشييد -٢ ١,٠٢ ١,٢١ ١,٣٧       ١,٠٦ ١,٠٦ ١,٣٧ ١,٣٧      
 )الطريان والنقل البحري(  النقل -٣ ١,٠٢ ١,١٢ ١,٢١       ١,٢١ ١,٢١ ١,٣٧ ١,٣٧      
 )الربي وبالوسائط األخرى(  النقل -٣ ١,٠٢ ١,١٢ ١,٢١       ١,٠٦ ١,٠٦ ١,١٢ ١,٣٧      
   قطاعات أخرى -٤ ١,٠٢ ١,٢١ ١,٣٧       ١,٠٦ ١,٠٦ ١,٣٧ ١,٣٧      
   مصادر أخرى-٥ ١,٠٢ ١,٢١ ١,٣٧       ١,٢١ ١,٠٦ ١,٣٧ ١,٣٧      

 )مجيع مصادر احتراق الوقود(الكتلة احليوية   ال ينطبق ١,٢١ ١,٢١       ١,٢١ ال ينطبق ١,٣٧ ١,٣٧      
 )النهج املرجعي(احتراق الوقود  ١,٠٢           ١,٠٢ ١,٠٢          
  االنبعاثات اهلاربة الصادرة عن الوقود-باء                          
  الوقود الصلب-١ ١,٣٧ ١,٣٧         ١,٠٢ ١,٣٧ ١,٣٧        
  النفط والغاز الطبيعي-٢ ١,٣٧ ١,٣٧ ١,٣٧       ١,٠٢ ١,٣٧ ١,٣٧ ١,٣٧      

  العمليات الصناعية-٢                          

 )األمسنت( منتجات التعدين -ألف ١,٠٦           ١,٠٢ ١,٠٦          
 )مجيع املصادر األخرى( منتجات التعدين -ألف ١,٠٦           ١,٢١ ١,٣٧          
  الصناعات الكيميائية-باء ١,٠٢ ١,٣٧         ١,٠٦ ١,٠٦ ١,٣٧        
 إنتاج محض النيتريك     ١,٢١       ١,٠٦     ١,٣٧      
 إنتاج محض األديبيك     ١,٠٢       ١,٠٦     ١,٠٦      

  إنتاج الفلزات-جيم ١,٠٢ ١,٢١     ١,٢١ ١,٢١ ١,٠٢ ١,٠٦ ١,٣٧     ١,٢١ ١,٢١
  إنتاج مواد أخرى-دال ١,٠٦ ١,٣٧ ١,٢١       ١,٠٦ ١,١٢ ١,٣٧ ١,٣٧      

  إنتاج اهلالوكربونات وسادس فلوريد  الكربيت-هاء       ١,١٢ ١,٢١ ١,٢١ ١,٢١       ١,١٢ ١,٢١ ١,٢١
  استهالك اهلالوكربونات وسادس فلوريد الكربيت-واو        ١,٢١ ١,٢١ ١,٢١ ١,٢١       ١,٢١ ١,٢١ ١,٢١

  مصادر أخرى-زاي                           

  استخدام املذيبات وغريها من املنتجات-٣ ١,٠٦   ١,٠٦       ١,٢١ ١,٠٦   ١,٠٦      

  الزراعة-٤                          
 املعوي التخمر -ألف    ١,١٢         ١,٠٢   ١,١٢        
  إدارة السماد الطبيعي-باء    ١,١٢ ١,٢١       ١,٠٢   ١,١٢ ١,٢١      
  زراعة األرز-جيم    ١,١٢         ١,٠٦   ١,١٢        
 )أ( التربة الزراعية-دال  ١,٢١ ١,٢١ ١,٣٧       ١,٢١ ١,٣٧ ١,٢١ ١,٣٧      
 )مساد ومساد طبيعي(أكسيد النيتروز  ال ينطبق قال ينطب ١,٢١       ١,٠٦ ال ينطبق ال ينطبق ١,٣٧      
  حرق السافانا حتت املراقبة-هاء ال ينطبق ١,٠٦ ١,٠٦       ١,٢١ ال ينطبق ١,٢١ ١,٢١      
  حرق املخلفات الزراعية يف احلقول-واو ال ينطبق ١,٠٦ ١,٠٦       ١,٢١ ال ينطبق ١,٢١ ١,٢١      
  مصادر أخرى-زاي                           

  النفايات-٦                          
  التخلص من النفايات الصلبة يف األرض-ألف  ١,١٢ ١,١٢         ١,٢١ ١,٣٧ ١,٣٧        
  تصريف املياه املستعملة-باء   ١,١٢ ١,١٢       ١,٠٢   ١,٢١ ١,٢١      
  حرق النفايات-جيم ١,١٢ ١,٢١ ١,١٢       ١,٢١ ١,٣٧ ١,٣٧ ١,٣٧      
  مصادر أخرى-دال                          

 )يرجى حتديدها( مصادر أخرى -٧                          

 .إما ألن األطراف غري مطالبة باإلبالغ عن هذا املصدر يف قوائم جرد غازات الدفيئة، وإما ألهنا غري مطالبة بإدراجه يف جمموعها الوطين: ال ينطبق
خيتلف معامل التحفظ ألكسيد النيتروز املنبعث من التربة الزراعية عن معامل التحفظ ألكسيد النيتروز املنبعث من السماد والسماد الطبيعي ألن فئة التربة                 )أ( 

 .الزراعية تتضمن انبعاثات أكسيد النيتروز املنبعثة من املصادر غري املباشرة ومن التربة النسيجية
 ـــــــــــــــــــــ

CO2 :ثاين أكسيد الكربون 
CH4 :امليثان 
N2O :أكسيد النيتروز 

HFCs :املركبات اهليدروفلوروكربونية 
PFCs :املركبات اهليدروكربونية املشبعة بالفلور 

SF6 : سادس فلوريد الكربيت  
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خالل االستعراض األويل ألغراض    حلراجة  قطاع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي وا      يف  عديالت  للتمعامالت التحفظ    -)أ(٣اجلدول 
 ٣ من املادة ٨ و٧حتديد الكمية املسندة مبوجب الفقرتني 

 )أ(معامالت التحفظ لالنبعاثات
  وبارامترات التقدير األخرىمعامالت االنبعاث بيانات األنشطة تقديرات االنبعاثات

N2O CH4 CO2   N2O CH4 CO2   
 ضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة استخدام األرا-٥              
  األراضي احلرجية-ألف              
  األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية-١              

 التغريات يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية       ٠,٩٨ ٠,٧٣    
 الزيادة السنوية ٠,٧٣     ٠,٩٨      

      ٠,٩٤     ٠,٩٨ 
 .) إخل،)القطع(اجلذور إىل الفروع، وفقدان الكتلة احليوية  ونسبةكثافة الغابات، ومعامل توسع الكتلة احليوية،     (رامـترات التقدير األخرى     با

 التغريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة       ٠,٩٨ ٠,٧٣    
 احلطب ٠,٧٣     ٠,٩٨     
 القمامة ٠,٨٢     ٠,٩٨      
 التغريات يف خمزون الكربون يف التربة ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٧٣    

  األراضي احملولة إىل أراض حرجية-٢              
 التغريات يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية       ٠,٩٤ ٠,٧٣    

 الزيادة السنوية ٠,٧٣     ٠,٩٤      

      ٠,٨٢     ٠,٩٤ 
 .) إخل،)القطع(اجلذور إىل الفروع، وفقدان الكتلة احليوية  ونسبةكثافة الغابات، ومعامل توسع الكتلة احليوية،     (األخرى  بارامـترات التقدير    

 التغريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة       ٠,٩٤      
 احلطب ٠,٩٨     ٠,٩٤ ٠,٩٤    
 القمامة ٠,٨٢     ٠,٩٤ ٠,٧٣    
 التغريات يف خمزون الكربون يف التربة ٠,٨٢     ٠,٩٤ ٠,٧٣    

  األراضي الزراعية-باء              
  األراضي الزراعية اليت ظلت أراض زراعية-١              

 التغريات يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٨٢    
 التغريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية ٠,٩٨ انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية

 التغريات يف خمزون الكربون يف التربة ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٨٢    
  األراضي احملولة إىل أراض زراعية-٢              

  الكتلة احليوية احليةالتغريات يف خمزون الكربون يف ٠,٨٢   ٠,٩٤ ٠,٨٢   
 التغريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية ٠,٩٤ انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية

 التغريات يف خمزون الكربون يف التربة ٠,٨٢     ٠,٩٤ ٠,٨٢    
  املراعي-جيم              
  املراعي اليت ظلت مراع-١              

 التغريات يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية       ٠,٩٨ ٠,٧٣    
 الكتلة احليوية فوق األرض ٠,٨٢     ٠,٩٨      
 نسبة اجلذور إىل الفروع ٠,٧٣     ٠,٩٨      

 التغريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة حلرجية اليت ظلت أراض حرجيةانظر األراضي ا ٠,٩٨ انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية
 التغريات يف خمزون الكربون يف التربة ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٨٢    

  األراضي احملولة إىل مراع-٢              
 التغريات يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية       ٠,٩٤ ٠,٧٣    
 الكتلة احليوية فوق األرض ٠,٨٢     ٠,٩٤      
 نسبة اجلذور إىل الفروع ٠,٧٣     ٠,٩٤      

 التغريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية ٠,٩٤ انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية
 ت يف خمزون الكربون يف التربةالتغريا ٠,٨٢     ٠,٩٤ ٠,٨٢    

  األراضي الرطبة-دال              
  األراضي الرطبة اليت ظلت أراض رطبة-١              

    ٠,٧٣     ٠,٩٨ ٠,٧٣ 
 )استخراج اخلث واألراضي املغمورة      ( التغريات يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية والتربة

 ألراضي احملولة إىل أراض رطبة ا-٢              
 التغريات يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية       ٠,٩٤      
 استخراج اخلث ٠,٨٢     ٠,٩٤ ٠,٨٢    
 األراضي املغمورة ٠,٨٢     ٠,٩٤ ٠,٧٣    
 )استخراج اخلث(التغريات يف خمزون الكربون يف التربة   ٠,٨٢     ٠,٩٤ ٠,٨٢    

  املستوطنات-هاء              
  املستوطنات اليت ظلت مستوطنات-١              

 التغريات يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية       ٠,٩٨ ٠,٨٢    
 الغطاء التاجي وعدد األشجار ٠,٩٤     ٠,٩٨      
 معامالت اإلزالة وبارامترات التقدير األخرى ٠,٨٩     ٠,٩٨      

 التغريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية ٠,٩٨ انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية
 التغريات يف خمزون الكربون يف التربة ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٨٢    

  األراضي احملولة إىل مستوطنات-٢              
 التغريات يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية ٠,٨٢     ٠,٩٤ ٠,٨٢    

 التغريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية ٠,٩٤ انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية
 لتربةالتغريات يف خمزون الكربون يف ا ٠,٨٢     ٠,٩٤ ٠,٨٢    

  األراضي األخرى-واو              
  األراضي األخرى اليت ظلت أراض أخرى-١              

 التغريات يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٧٣    
 لتغريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتةا انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية ٠,٩٨ انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية

 التغريات يف خمزون الكربون يف التربة ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٧٣    
  األراضي احملولة إىل أراض أخرى-٢              

 التغريات يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية ٠,٨٢     ٠,٩٤ ٠,٨٢    
 التغريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية ٠,٩٤ يت ظلت أراض حرجيةانظر األراضي احلرجية ال

 التغريات يف خمزون الكربون يف التربة ٠,٨٢     ٠,٩٤ ٠,٨٢    
 املصادر املشتركة              

 استخدام األمسدة     ٠,٧٣ ٠,٩٤     ٠,٧٣
  واألراضي املغمورة)استخراج اخلث(التربة اجملففة    ٠,٧٣ ٠,٧٣ ٠,٩٤   ٠,٧٣ ٠,٧٣
 )استخراج اخلثباستثناء (التربة اجملففة   ٠,٧٣ ٠,٧٣ ٠,٨٢  ٠,٧٣ ٠,٧٣
 )ب(االضطرابات املرتبطة بعمليات حتويل استخدام األراضي إىل مراع     ٠,٧٣/٠,٨٢ ٠,٩٤     ٠,٧٣

 )احلجر اجلريي والدولوميت(ام اجلري استخد ٠,٩٨     ٠,٨٢ ٠,٨٢    
 .مبا يف ذلك لالخنفاضات يف خمزونات الكربون يف فرادى جممعات الكربون )أ(  )ج(إشعال احلرائق حتت املراقبة وحرائق الغابات دون مراقبة   ٠,٨٢ ٠,٨٢ ٠,٩٤   ٠,٨٢ ٠,٨٢

 . ألي من بارامترات التقدير األخرى٠,٨٢ ملعامالت االنبعاث، بينما ُتستخدم القيمة البالغة ٠,٧٣، ُتستخدم القيمة البالغة بالنسبة ملعامالت انبعاث أكسيد النيتروز والبارامترات األخرى )ب( 
ن فئات األراضي، ينبغي استخدام القيم املقدمة عن بالنسـبة لألطـراف الـيت ال تـدرج انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الصادرة عن حرق الكتلة احليوية يف تقديراهتا لتغريات جممعات الكربون حتت كل فئة م                           )ج( 

 .من فئات األراضي اليت حتدث فيها عمليات احلرق" التغريات يف خمزون الكربون"أو " بارامترات التقدير األخرى"
 ـــــــــــــــــــــ
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خالل االستعراض األويل ألغراض قطاع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة        يف  عديالت  للتفظ   معامالت التح   -)ب(٣اجلدول  
 ٣ من املادة ٨ و٧حتديد الكمية املسندة مبوجب الفقرتني 

 )أ( معامالت التحفظ لعمليات اإلزالة
 دير األخرى وبارامترات التقمعامالت االنبعاث بيانات األنشطة عمليات اإلزالةتقديرات 

N2O CH4 CO2   N2O CH4 CO2   
  استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة-٥              
  األراضي احلرجية-ألف              
  األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية-١              
 يوية احليةالتغريات يف خمزون الكربون يف الكتلة احل       ١,٠٢ ١,٣٧    
 الزيادة السنوية ١,٣٧     ١,٠٢      

      ١,٠٦     ١,٠٢ 
 .) إخل،)القطع(إىل الفروع، وفقدان الكتلة احليوية  ونسبة اجلذوركثافة الغابات، ومعامل توسع الكتلة احليوية،     (بارامترات التقدير األخرى    

 د العضوية امليتةالتغريات يف خمزون الكربون يف املوا       ١,٠٢ ١,٣٧    
 احلطب ١,٣٧     ١,٠٢     
 القمامة ١,٢١     ١,٠٢      
 التغريات يف خمزون الكربون يف التربة ١,٢١     ١,٠٢ ١,٣٧    
  األراضي احملولة إىل أراض حرجية-٢              
 التغريات يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية       ١,٠٦ ١,٣٧    
 الزيادة السنوية ١,٣٧     ١,٠٦      

      ١,٢١     ١,٠٦ 
 .) إخل،)القطع(إىل الفروع، وفقدان الكتلة احليوية  ونسبة اجلذوركثافة الغابات، ومعامل توسع الكتلة احليوية،     (بارامترات التقدير األخرى    

 التغريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة       ١,٠٦      
 احلطب ١,٠٢     ١,٠٦ ١,٠٦    
 القمامة ١,٢١     ١,٠٦ ١,٣٧    
 التغريات يف خمزون الكربون يف التربة ١,٢١     ١,٠٦ ١,٣٧    
  األراضي الزراعية-باء              
  األراضي الزراعية اليت ظلت أراض زراعية-١              
 لكربون يف الكتلة احليوية احليةالتغريات يف خمزون ا ١,٢١     ١,٠٢ ١,٢١    

 التغريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية ١,٠٢ انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية
 التغريات يف خمزون الكربون يف التربة ١,٢١     ١,٠٢ ١,٢١    
 احملولة إىل أراض زراعية األراضي -٢              
 التغريات يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية ١,٢١     ١,٠٦ ١,٢١    

 التغريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية ١,٠٦ انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية
 التغريات يف خمزون الكربون يف التربة ١,٢١     ١,٠٦ ١,٢١    
  املراعي-جيم              
  املراعي اليت ظلت مراع-١              
 التغريات يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية       ١,٠٢ ١,٣٧    
 الكتلة احليوية فوق األرض ١,٢١     ١,٠٢      
 ور إىل الفروعنسبة اجلذ ١,٣٧     ١,٠٢      

 التغريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية ١,٠٢ انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية
 التغريات يف خمزون الكربون يف التربة ١,٢١     ١,٠٢ ١,٢١    
  األراضي احملولة إىل مراع-٢              
 التغريات يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية       ١,٠٦ ١,٣٧    
 الكتلة احليوية فوق األرض ١,٢١     ١,٠٦      
 نسبة اجلذور إىل الفروع ١,٣٧     ١,٠٦      

 ت يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتةالتغريا انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية ١,٠٦ انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية
 التغريات يف خمزون الكربون يف التربة ١,٢١     ١,٠٦ ١,٢١    
  األراضي الرطبة-دال              
  األراضي الرطبة اليت ظلت أراض رطبة-١              

    ١,٣٧     ١,٠٢ ١,٣٧ 
استخراج اخلث واألراضي(ية احلية والتربة    الـتغريات يف خمزون الكربون يف الكتلة احليو         )املغمورة

  األراضي احملولة إىل أراض رطبة-٢              
 التغريات يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية       ١,٠٦      
 استخراج اخلث ١,٢١     ١,٠٦ ١,٢١    
 األراضي املغمورة ١,٢١     ١,٠٦ ١,٣٧    
 )استخراج اخلث(التغريات يف خمزون الكربون يف التربة   ١,٢١     ١,٠٦ ١,٢١    
  املستوطنات-هاء              
  املستوطنات اليت ظلت مستوطنات-١              
 التغريات يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية       ١,٠٢ ١,٢١    
 شجارالغطاء التاجي وعدد األ ١,٠٦     ١,٠٢      
 معامالت اإلزالة وبارامترات التقدير األخرى ١,١٢     ١,٠٢      

 التغريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية ١,٠٢ انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية
  يف التربةالتغريات يف خمزون الكربون ١,٢١     ١,٠٢ ١,٢١    
  األراضي احملولة إىل مستوطنات-٢              
 التغريات يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية ١,٢١     ١,٠٦ ١,٢١    

 العضوية امليتةالتغريات يف خمزون الكربون يف املواد  انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية ١,٠٦ انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية
 التغريات يف خمزون الكربون يف التربة ١,٢١     ١,٠٦ ١,٢١    
  األراضي األخرى-واو              
  األراضي األخرى اليت ظلت أراض أخرى-١              
 التغريات يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية ١,٢١     ١,٠٢ ١,٣٧    

 التغريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية ١,٠٢ ة اليت ظلت أراض حرجيةانظر األراضي احلرجي
 التغريات يف خمزون الكربون يف التربة ١,٢١     ١,٠٢ ١,٣٧    
  األراضي احملولة إىل أراض أخرى-٢              
 ات يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احليةالتغري ١,٢١     ١,٠٦ ١,٢١    

 التغريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية ١,٠٦ انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية
 التغريات يف خمزون الكربون يف التربة ١,٢١     ١,٠٦ ١,٢١    

 . ذلك للزيادات يف خمزونات الكربون يف فرادى جممعات الكربونمبا يف )أ( 
 ـــــــــــــــــــ
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 ٣ادة  من امل٤ و٣مبوجب الفقرتني  استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف أنشطةعديالت للتمعامالت التحفظ  -)أ(٤اجلدول 
 )ب( يف سنة األساس)أ(االنبعاثات/ يف سنة من سنوات فترة االلتزام)أ(معامالت التحفظ لعمليات اإلزالة 

 
  وبارامترات التقدير األخرىمعامالت االنبعاث عمليات اإلزالة/تقديرات االنبعاث

N2O CH4 CO2 
 بيانات األنشطة

N2O CH4 CO2   

 ية املبلغة مبوجب بروتوكول كيوتواملعلومات التكميل              
 ٣-٣األنشطة مبوجب املادة               
  التحريج وإعادة التحريج١ -ألف              
 تغريات خمزون الكربون يف الكتلة احليوية فوق األرض       ٠,٩٤ ٠,٧٣    
 الزيادة السنوية ٠,٧٣     ٠,٩٤      

      ٠,٨٢     ٠,٩٤ 
 ونسبة اجلذوركثافة الغابات، ومعامل توسع الكتلة احليوية،     (لتقدير األخرى   بارامترات ا 

 .) إخل،)القطع(إىل الفروع، وفقدان الكتلة احليوية 
 تغريات خمزون الكربون يف الكتلة احليوية حتت األرض       ٠,٩٤ ٠,٧٣    
 الزيادة السنوية ٠,٧٣     ٠,٩٤      

      ٠,٨٢     ٠,٩٤ 
 ونسبة اجلذوركثافة الغابات، ومعامل توسع الكتلة احليوية،     (ت التقدير األخرى    بارامترا

 .) إخل،)القطع(إىل الفروع، وفقدان الكتلة احليوية 
 تغريات خمزون الكربون يف القمامة ٠,٨٢     ٠,٩٤ ٠,٧٣    
 احلطبتغريات خمزون الكربون يف  ٠,٩٨     ٠,٩٤ ٠,٩٤    
 تغريات خمزون الكربون يف التربة ٠,٨٢     ٠,٩٤ ٠,٧٣    
  إزالة الغابات٢ -ألف              
 تغريات خمزون الكربون يف الكتلة احليوية فوق األرض ٠,٨٢     ٠,٩٤ ٠,٨٢    
 تغريات خمزون الكربون يف الكتلة احليوية حتت األرض ٠,٨٢     ٠,٩٤ ٠,٨٢    
 ون يف القمامةتغريات خمزون الكرب ٠,٨٢     ٠,٩٤ ٠,٧٣    
 احلطبتغريات خمزون الكربون يف  ٠,٧٣     ٠,٩٤ ٠,٧٣    
 تغريات خمزون الكربون يف التربة              
 )ج()املمارسات اإلدارية وبارامترات التقدير(التربة املعدنية  ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٧٣    
 التربة العضوية ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٨٢    
 ٤-٣طة مبوجب املادة األنش              
 الغاباتإدارة  ١ -باء              
 تغريات خمزون الكربون يف الكتلة احليوية فوق األرض       ٠,٩٨ ٠,٧٣    
 الزيادة السنوية ٠,٧٣     ٠,٩٨      

      ٠,٩٤     ٠,٩٨ 
بة اجلذور ونس كثافة الغابات، ومعامل توسع الكتلة احليوية،     (بارامترات التقدير األخرى    

 .) إخل،)القطع(إىل الفروع، وفقدان الكتلة احليوية 
 تغريات خمزون الكربون يف الكتلة احليوية حتت األرض       ٠,٩٨ ٠,٧٣    
 الزيادة السنوية ٠,٧٣     ٠,٩٨      

      ٠,٩٤     ٠,٩٨ 
ونسبة اجلذور كثافة الغابات، ومعامل توسع الكتلة احليوية،     (بارامترات التقدير األخرى    

 .) إخل،)القطع(إىل الفروع، وفقدان الكتلة احليوية 
 تغريات خمزون الكربون يف القمامة ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٧٣    
 احلطبتغريات خمزون الكربون يف  ٠,٧٣     ٠,٩٨ ٠,٧٣    
 تغريات خمزون الكربون يف التربة ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٧٣    
 ألراضي الزراعية إدارة ا٢ -باء              
 تغريات خمزون الكربون يف الكتلة احليوية فوق األرض ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٨٢    
 تغريات خمزون الكربون يف الكتلة احليوية حتت األرض ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٨٢    
 تغريات خمزون الكربون يف القمامة ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٧٣    
 احلطبلكربون يف تغريات خمزون ا ٠,٧٣     ٠,٩٨ ٠,٧٣    
 تغريات خمزون الكربون يف التربة       ٠,٩٨      
 )ب()املمارسات اإلدارية وبارامترات التقدير ()د(التربة املعدنية ٠,٨٢     ٠,٩٨/٠,٩٤ ٠,٧٣    
 التربة العضوية ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٨٢    
  إدارة املراعي٣ -باء              
 غريات خمزون الكربون يف الكتلة احليوية فوق األرضت ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٨٢    
 تغريات خمزون الكربون يف الكتلة احليوية حتت األرض ٠,٧٣     ٠,٩٨ ٠,٧٣    
 تغريات خمزون الكربون يف القمامة ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٧٣    
 احلطبتغريات خمزون الكربون يف  ٠,٧٣     ٠,٩٨ ٠,٧٣    
 )ج()املمارسات اإلدارية وبارامترات التقدير(غريات خمزون الكربون يف التربة ت ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٧٣    
  إعادة التغطية بالنباتات٤ -باء              
 تغريات خمزون الكربون يف الكتلة احليوية فوق األرض ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٨٢    
 ت األرضتغريات خمزون الكربون يف الكتلة احليوية حت ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٨٢    
 تغريات خمزون الكربون يف القمامة ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٧٣    
 احلطبتغريات خمزون الكربون يف  ٠,٧٣     ٠,٩٨ ٠,٧٣    
 تغريات خمزون الكربون يف التربة ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٧٣    

 املصادر املشتركة              
 باآلزوتالتسميد      ٠,٧٣ ٠,٩٤     ٠,٧٣
 )إدارة الغابات(جتفيف التربة      ٠,٧٣ ٠,٨٢     ٠,٧٣

 استخدام اجلري ٠,٩٨     ٠,٨٢ ٠,٨٢    
 )ه()٤-٣ وإدارة الغابات مبوجب املادة ٣-٣لألنشطة مبوجب املادة (حرق الكتلة احليوية    ٠,٨٢ ٠,٨٢ ٠,٩٤   ٠,٨٢ ٠,٨٢

 )ه() فيما عدا إدارة الغابات٤-٣مبوجب املادة جلميع األنشطة (حرق الكتلة احليوية    ٠,٨٢ ٠,٨٢ ٠,٨٢   ٠,٨٢ ٠,٨٢

 )و(االضطرابات املرتبطة بتحويالت استخدام األراضي إىل مراع     ٠,٧٣/٠,٨٢ ٠,٩٤     ٠,٧٣

 ).رتيبيف سنة من سنوات االلتزام وسنة األساس على الت(مبا يف ذلك للزيادات واالخنفاضات يف خمزونات الكربون يف فرادى جممعات الكربون  )أ( 
فيما يتعلق بسنة األساس، ال تنطبق معامالت التحفظ املقدمة يف هذا اجلدول إال على إدارة الغابات وإدارة املراعي وإعادة التغطية بالنباتات مبوجب الفقرة  )ب( 

 ). بالدليل التقين١١انظر احلاشية ( من بروتوكول كيوتو ٣ من املادة ٤
 .، ُتستخدم معامالت التحفظ املقدمة عن معامالت االنبعاث وبارامترات التقدير األخرىالتقديرمارسات اإلدارة وبارامترات بالنسبة للتعديالت املتعلقة مب )ج( 
 .١٩٩٠ للبيانات السابقة لعام ٠,٩٤فيما يتعلق ببيانات األنشطة، ُتستخدم القيمة البالغة  )د( 
 الكربون الصادرة عن حرق الكتلة احليوية يف تقديراهتا لتغريات جممعات الكربون حتت كل نشاط من األنشطة،                 بالنسـبة لألطـراف اليت ال تدرج انبعاثات ثاين أكسيد          )ه( 

 .من األنشطة اليت حتدث فيها عمليات احلرق" التغريات يف خمزون الكربون"أو " بارامترات التقدير األخرى"ينبغي استخدام القيم املقدمة عن 
 ٠,٨٢ ملعامالت االنبعاث، بينما ُتستخدم القيمة البالغة        ٠,٧٣ أكسيد النيتروز، والبارامترات األخرى، ُتستخدم القيمة البالغة         بالنسبة ملعامالت انبعاث   )و( 

 ــــــــــــــــــــ .ألي من بارامترات التقدير األخرى
CO2 :ثاين أكسيد الكربون 
CH4 :امليثان 
N2O :أكسيد النيتروز 
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 ٣ من املادة ٤ و٣مبوجب الفقرتني  استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف أنشطةعديالت للتحفظ  معامالت الت -)ب(٤اجلدول 
 )ب( يف سنة األساس)أ(عمليات اإلزالة/ يف سنة من سنوات فترة االلتزام)أ(معامالت التحفظ لالنبعاثات  

  وبارامترات التقدير األخرىنبعاثمعامالت اال عمليات اإلزالة/تقديرات االنبعاث
N2O CH4 CO2 

 بيانات األنشطة
N2O CH4 CO2   

 املعلومات التكميلية املبلغة مبوجب بروتوكول كيوتو              
 ٣-٣األنشطة مبوجب املادة               
  التحريج وإعادة التحريج١ -ألف              
 الكتلة احليوية فوق األرضتغريات خمزون الكربون يف        ١,٠٦ ١,٣٧    
 الزيادة السنوية ١,٣٧     ١,٠٦      

      ١,٢١     ١,٠٦ 
 ونسبة اجلذور إىلكثافة الغابات، ومعامل توسع الكتلة احليوية،     (بارامـترات الـتقدير األخرى      
 .) إخل،)القطع(الفروع، وفقدان الكتلة احليوية 

 يف الكتلة احليوية حتت األرضتغريات خمزون الكربون        ١,٠٦ ١,٣٧    
 الزيادة السنوية ١,٣٧     ١,٠٦      

      ١,٢١     ١,٠٦ 
 ونسبة اجلذور إىلكثافة الغابات، ومعامل توسع الكتلة احليوية،     (بارامـترات الـتقدير األخرى      
 .) إخل،)القطع(الفروع، وفقدان الكتلة احليوية 

 كربون يف القمامةتغريات خمزون ال ١,٢١     ١,٠٦ ١,٣٧    
 احلطبتغريات خمزون الكربون يف  ١,٠٢     ١,٠٦ ١,٠٦    
 تغريات خمزون الكربون يف التربة ١,٢١     ١,٠٦ ١,٣٧    
  إزالة الغابات٢ -ألف              
 تغريات خمزون الكربنو يف الكتلة احليوية فوق األرض ١,٢١     ١,٠٦ ١,٢١    
 تغريات خمزون الكربون يف الكتلة احليوية حتت األرض ١,٢١     ١,٠٦ ١,٢١    
 تغريات خمزون الكربون يف القمامة ١,٢١     ١,٠٦ ١,٣٧    
 احلطبتغريات خمزون الكربون يف  ١,٣٧     ١,٠٦ ١,٣٧    
 تغريات خمزون الكربون يف التربة              
 )ج()ات اإلدارية وبارامترات التقديراملمارس(التربة املعدنية  ١,٢١     ١,٠٢ ١,٣٧    

 التربة العضوية ١,٢١     ١,٠٢ ١,٢١    
 ٤-٣األنشطة مبوجب املادة               
 الغاباتإدارة  ١ -باء              
 تغريات خمزون الكربون يف الكتلة احليوية فوق األرض       ١,٠٢ ١,٣٧    
 الزيادة السنوية ١,٣٧     ١,٠٢      

      ١,٠٦     ١,٠٢ 
 ونسبة اجلذور إىلكثافة الغابات، ومعامل توسع الكتلة احليوية،     (بارامـترات الـتقدير األخرى      
 .) إخل،)القطع(الفروع، وفقدان الكتلة احليوية 

 تغريات خمزون الكربون يف الكتلة احليوية حتت األرض       ١,٠٢ ١,٣٧    
 ويةالزيادة السن ١,٣٧     ١,٠٢      

      ١,٠٦     ١,٠٢ 
 ونسبة اجلذور إىلكثافة الغابات، ومعامل توسع الكتلة احليوية،     (بارامـترات الـتقدير األخرى      
 .) إخل،)القطع(الفروع، وفقدان الكتلة احليوية 

 تغريات خمزون الكربون يف القمامة ١,٢١     ١,٠٢ ١,٣٧    
 احلطب يف تغريات خمزون الكربون ١,٣٧     ١,٠٢ ١,٣٧    
 تغريات خمزون الكربون يف التربة ١,٢١     ١,٠٢ ١,٣٧    
  إدارة األراضي الزراعية٢ -باء              
 تغريات خمزون الكربنو يف الكتلة احليوية فوق األرض ١,٢١     ١,٠٢ ١,٢١    
 تغريات خمزون الكربون يف الكتلة احليوية حتت األرض ١,٢١     ١,٠٢ ١,٢١    
 تغريات خمزون الكربون يف القمامة ١,٢١     ١,٠٢ ١,٣٧    
 احلطبتغريات خمزون الكربون يف  ١,٣٧     ١,٠٢ ١,٣٧    
 تغريات خمزون الكربون يف التربة              
 )ج()املمارسات اإلدارية وبارامترات التقدير ()د(ةالتربة املعدني ١,٢١     ١,٠٢/١,٠٦ ١,٣٧    
 التربة العضوية ١,٢١     ١,٠٢ ١,٢١    
  إدارة املراعي٣ -باء              
 تغريات خمزون الكربنو يف الكتلة احليوية فوق األرض ١,٢١     ١,٠٢ ١,٢١    
 تغريات خمزون الكربون يف الكتلة احليوية حتت األرض ١,٣٧     ١,٠٢ ١,٣٧    
  يف القمامةتغريات خمزون الكربون ١,٢١     ١,٠٢ ١,٣٧    
 احلطبتغريات خمزون الكربون يف  ١,٣٧     ١,٠٢ ١,٣٧    
 )ج()املمارسات اإلدارية وبارامترات التقدير(تغريات خمزون الكربون يف التربة  ١,٢١     ١,٠٢ ١,٣٧    
  إعادة التغطية بالنباتات٤ -باء              
  الكتلة احليوية فوق األرضتغريات خمزون الكربنو يف ١,٢١     ١,٠٢ ١,٢١    
 تغريات خمزون الكربون يف الكتلة احليوية حتت األرض ١,٢١     ١,٠٢ ١,٢١    
 تغريات خمزون الكربون يف القمامة ١,٢١     ١,٠٢ ١,٣٧    
 احلطبتغريات خمزون الكربون يف  ١,٣٧     ١,٠٢ ١,٣٧    
  التربةتغريات خمزون الكربون يف ١,٢١     ١,٠٢ ١,٣٧    

 املصادر املشتركة              
 باألزوتالتسميد      ١,٣٧ ١,٠٦     ١,٣٧
 )إدارة الغابات(جتفيف التربة      ١,٣٧ ١,٢١     ١,٣٧

 استخدام اجلري ١,٠٢     ١,٢١ ١,٢١    
 )ه()٤-٣غابات مبوجب املادة  وإدارة ال٣-٣لألنشطة مبوجب املادة (حرق الكتلة احليوية    ١,٢١ ١,٢١ ١,٠٦   ١,٢١ ١,٢١

 )ه() فيما عدا إدارة الغابات٤-٣جلميع األنشطة مبوجب املادة (حرق الكتلة احليوية    ١,٢١ ١,٢١ ١,٢١   ١,٢١ ١,٢١

 )و(االضطرابات املرتبطة بتحويالت استخدام األراضي إىل مراع     ١,٣٧/١,٢١ ١,٠٦     ١,٣٧

 ).يف سنة من سنوات االلتزام وسنة األساس على الترتيب(ات يف خمزونات الكربون يف فرادى جممعات الكربون مبا يف ذلك لالخنفاضات والزياد )أ( 
 ٣ادة   من امل  ٤فيما يتعلق بسنة األساس، ال تنطبق معامالت التحفظ املقدمة يف هذا اجلدول إال على إدارة الغابات وإدارة املراعي وإعادة التغطية بالنباتات مبوجب الفقرة                         )ب( 

 .من بروتوكول كيوتو
 .، ُتستخدم معامالت التحفظ املقدمة عن معامالت االنبعاث وبارامترات التقدير األخرىالتقديربالنسبة للتعديالت املتعلقة مبمارسات اإلدارة وبارامترات  )ج( 
 .١٩٩٠ للبيانات السابقة لعام ١,٠٦فيما يتعلق ببيانات األنشطة، ُتستخدم القيمة البالغة  )د( 
بالنسـبة لألطـراف اليت ال تدرج انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الصادرة عن حرق الكتلة احليوية يف تقديراهتا لتغريات جممعات الكربون حتت كل نشاط من األنشطة،                           )ه( 

 . اليت حتدث فيها عمليات احلرقمن األنشطة" التغريات يف خمزون الكربون"أو " بارامترات التقدير األخرى"ينبغي استخدام القيم املقدمة عن 
 ألي من   ١,٢١ ملعامالت االنبعاث، بينما ُتستخدم القيمة البالغة        ١,٣٧بالنسـبة ملعـامالت انـبعاث أكسـيد النيتروز، والبارامترات األخرى، ُتستخدم القيمة البالغة                )و( 

 .بارامترات التقدير األخرى
 ــــــــــــــــــــــــ

CO2 :ونثاين أكسيد الكرب 
CH4 :امليثان 
N2O :أكسيد النيتروز - - - - - 


