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(A)     GE.05-61334    060505    090505 

                                           اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
                        الدورة الثانية والعشرون

     ٢٠٠٥     مايو  /      أيار  ٢٧-  ١٩     بون، 

                      من جدول األعمال املؤقت   )  ج ( ٥      البند 
                القضايا املنهجية

                                                                     استكمال اإلرشادات التقنية املتعلقة مبنهجيات التعديل مبوجب بروتوكول كيوتو

 نهجيات التعديل مبوجباستكمال اإلرشادات التقنية املتعلقة مب
  من بروتوكول كيوتو٥ من املادة ٢الفقرة 

 مذكرة من إعداد األمانة

 ملخص

                                                                          اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا العشرين، تتضمن                             ولطلب موجه من      ٧-    م أ  /  ٢١                 استجابة للمقرر    
                                  من بروتوكول كيوتو، يشمل إرشادات  ٥            من املادة   ٢           الفقرة                                                                    هذه املذكرة اقتراح إرشادات تقنية بشأن منهجيات التعديل مبوجب        

                                                                                                                              بشأن منهجيات التعديل خبصوص تقدير االنبعاثات وعمليات إزالة االنبعاثات البشرية املنشأ النامجة عن أنشطة استخدام األراضي                
                                    رشادات التقنية اليت سبق أن أوصى           ُ                                                  وقد أُعدت هذه اإلرشادات التقنية باالستناد إىل هنج اإل          .                                 وتغـري استخدام األراضي واحلراجة    

  .                                                                   مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو باعتمادها ٩-   م أ /  ٢٠      املقرر 

                                                                                                   اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف إقرار اإلرشادات التقنية املقترحة ويف إحالة مشروع مقرر إىل          وقد ترغب  
                                                                                               يف دورته احلادية عشرة ويوصي مبقرر يعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                                         مؤمتـر األطـراف العـتماده     

   .           دورته األوىل

               ــــــــــــــ

  .                       أعيد إصدارها ألسباب فنية  * 

Distr. 
GENERAL 
 
FCCC/SBSTA/2005/2* 
4 May 2005 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



FCCC/SBSTA/2005/2* 
Page 2 

 

 احملتويات

       الصفحة       ـرات  ـ     الفق 

  ٣  ٤- ١ ............................................................................     مقدمة -   ً أوالً 
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  ٤  ٣     ............................................................           نطاق املذكرة -     باء   

ـ  -    جيم                                                                  راءات الـيت ميكـن أن تـتخذها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية             اإلج
  ٤  ٤     .............................................................            والتكنولوجية

  ٤   ١١- ٥ .............................................................................     النهج -     ً ثانياً 

 مرفق

                من بروتوكول    ٥              من املادة     ٢                                                  القضايا املتعلقة مبنهجيات التعديل مبوجب الفقرة         :   ١١-    م أ  /-                مشـروع املقرر    
  ٧ .......................................................................................................      كيوتو
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  مقدمة�   ً أوال  

  الوالية-ألف 

                                                         ، مشروع مقرر لكي يعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفة          )١ ( ٧-    م أ    /  ٢١                    طراف، مبوجب املقرر            مؤمتر األ       أحال   - ١
     من  ٥           من املادة  ٢                                                                                        اجـتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بشأن إرشادات املمارسات اجليدة والتعديالت مبوجب الفقرة       

                                        والتكنولوجية وضع إرشادات تقنية بشأن                                                                 وقد طلب نفس املقرر من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية            .                  بـروتوكول كيوتو  
    وقد   .                                                                                                              منهجيات التعديل تدرج يف مرفق مشروع مقرر مؤمتر األطراف العامل بوصفة اجتماع األطراف، املشار إليه أعاله               

                                                                                                                    مت ذلك العمل بالنسبة جلميع قطاعات اجلرد، يف ما عدا استخدام األراضي والتغري يف استخدام األراضي واحلراجة، ومتت                  
                                                                                                                  مؤمتر األطراف العامل بوصفة اجتماع األطراف باعتماد اإلرشادات التقنية املنبثقة عن هذا العمل، مبوجب املقرر                       توصـية 

                                               ، وضع إرشادات تقنية بشأن منهجيات التعديل        ٧-    م أ  /  ٢١                     ً                     وقـرر مؤمتر األطراف أيضاً، مبوجب مقرره           . )٢ ( ٩-    م أ  /  ٢٠
                                                            تقديرات االنبعاثات وعمليات اإلزالة البشرية املنشأ النامجة                                     من بروتوكول كيوتو خبصوص       ٥              من املادة     ٢              مبوجب الفقرة   

                                                                                                                  عن استخدام األراضي وتغري استخدام األراضي واحلراجة، وذلك يف وقت الحق بعد انتهاء الفريق احلكومي الدويل املعين                 
  .       واحلراجة                                                                                  بتغري املناخ من عمله بشأن إرشادات املمارسات اجليدة الستخدام األراضي وتغري استخدام األراضي 

                     ، أن تعد مذكرة تتضمن  )٣ (                                                                                  وطلبـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من األمانة، يف دورهتا العشرين       - ٢
                             من بروتوكول كيوتو خبصوص      ٥              من املادة     ٢       ً                                                                   اقـتراحاً بـتوفري إرشادات تقنية بشأن منهجيات التعديل مبوجب الفقرة            

                                                                         عاثات البشرية املنشأ النامجة عن أنشطة استخدام األراضي وتغري استخدام                                                        تقديـرات االنـبعاثات وعملـيات إزالة االنب       
                                                                            واتفقت على النظر يف هذه املذكرة يف دورهتا الثانية والعشرين بغية التوصية           .                                          األراضي واحلراجة يف إطار بروتوكول كيوتو     

                                    يف ذلك مشروع مقرر حييله إىل مؤمتر                                                                                       مبشروع مقرر بشأن التعديالت يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة، مبا             
  .                                            األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف لكي يعتمده

                                                      

) ١ (  FCCC/CP/2001/13/Add.3.  
   ّ               وملّا كان عمل    FCCC/SBSTA/2003/10/Add.2.    و FCCC/CP/2003/6/Add.2                انظر الوثيقتني     ) ٢ (

                                                                                                                     الفـريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ الرامي إىل إعداد إرشادات املمارسات اجليدة بشأن استخدام األراضي وتغري                 
                                                      إعداد إرشادات املمارسات اجليدة لقطاعات جرد الفريق                                   ُ                               استخدام األراضي واحلراجة قد اسُتكمل يف وقت متأخر بعد          

                                         ، فإن اإلرشادات التقنية بشأن منهجيات       )                                                  الطاقة، والعمليات الصناعية، واحلراجة، والنفايات     (                      احلكومي الدويل األخرى    
    تغري                                                                 ال تشمل منهجيات التعديل بالنسبة لقطاع استخدام األراضي و          ٩-    م أ  /  ٢٠              ُ                        الـتعديل اليت اعُتمدت مبوجب املقرر       

                              إرشادات املمارسة اجليدة بشأن     "           املعنون                                           الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ             وتقرير    .                         استخدام األراضي واحلراجة  
                    ، يف حني أن تقرير         ٢٠٠٣       نوفمرب   /     ُ                       قد اسُتكمل يف تشرين الثاين      "                                                  اسـتخدام األراضي وتغري استخدام األراضي واحلراجة      

                                                                  إرشادات املمارسة اجليدة وإدارة حاالت عدم اليقني يف قوائم اجلرد             "                 املناخ واملعنون                                   الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري    
  .    ٢٠٠٠     مايو  /     ُ            قد اسُتكمل يف أيار  "                       الوطنية لغازات الدفيئة

  .  ١٧   و  ١٦           ، الفقرتان FCCC/SBSTA/2004/6        الوثيقة   ) ٣ (
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  نطاق املذكرة�باء 

                             ً                                                                             يتضـمن مـرفق هذه املذكرة اقتراحاً بشأن مقرر ملؤمتر األطراف يتضمن مشروع مقرر يعتمده مؤمتر األطراف                  - ٣
                                                    مؤمتر األطراف املقترح إرشادات تقنية بشأن منهجيات                     ويتضمن مقرر     .                                              العامل بوصفه اجتماع األطراف يف دورته األوىل      

                                                                               ، ويتضمن اإلرشادات املتعلقة باستخدام األراضي وتغري استخدام األراضي واحلراجة           ٥              من املادة     ٢                       التعديل مبوجب الفقرة    
       وقد مت    .       لعشرين                                                                            والذي طلبته اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا ا           ٧-    م أ  /  ٢١                     املطلوب مبوجب املقرر    

                                                                                                                حتضـري هـذا اإلدماج باالستناد إىل هنج اإلرشادات التقنية الذي أوصي مؤمتر األطراف العامل بوصفة اجتماع األطراف               
                                                 وباعتماد هذين املقررين سوف يكتمل العمل بشأن         .        أعاله  ١                           املشار إليه يف الفقرة       ٩-    م أ  /  ٢٠                         باعـتماده مبوجب املقرر     

  . ٧-   م أ /  ٢١                  ودعا إليه املقرر                            ّ منهجيات التعديل، الذي استهلّه

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية�جيم 

                                                                                                          قـد ترغـب اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف النظر يف املعلومات الواردة يف هذه املذكرة وإحالة        - ٤
     من  ٥           من املادة  ٢                                                   ات التقنية بشأن منهجيات التعديالت مبوجب الفقرة                                                    مشـروع مقرر إىل مؤمتر األطراف بشأن اإلرشاد       

  .                                                                                              بروتوكول كيوتو، مبا يف ذلك مشروع مقرر يعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف دورته األوىل

  النهج-     ً ثانيا  

  ،  ٥              من املادة     ٢                 ت مبوجب الفقرة                                                                              تقترح األمانة إدخال تعديالت على نص اإلرشادات التقنية ملنهجيات التعديال          - ٥
                                                                                   مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف باعتمادها يف دورته األوىل، لتتضمن             ٩-    م أ  /  ٢٠                      الـيت أوصـى املقـرر     

                                                                                                                     إرشادات إضافية بشأن منهجيات تعديل االنبعاثات وعمليات إزالة االنبعاثات يف قطاع استخدام األراضي وتغري استخدام               
                                                                                                     وميكن أن تطبق مثل هذه التعديالت على االنبعاثات وعمليات إزالة االنبعاثات يف استخدام األراضي                .               األراضي واحلراجة 

     من  ٣           من املادة  ٧                                                                                     وتغـري اسـتخدام األراضـي واحلراجة يف سنة األساس ألغراض حتديد الكمية املسندة مبوجب الفقرة      
   ٤    و  ٣                                              بعاثات النامجة عن األنشطة يف إطار الفقرتني                                                                         بروتوكول كيوتو؛ وألغراض تقديرات االنبعاثات وعمليات إزالة االن       

  .                   من بروتوكول كيوتو ٣         من املادة 

                                                                                                           ويف تغـيري اإلرشـادات التقنية لتتضمن عناصر هلا صلة باستخدام األراضي وتغري استخدام األراضي واحلراجة،                 - ٦
                              اعات جرد أخرى يف إطار الفريق                                                                                          سـعت األمانة إىل أن تكون على اتساق مع النهج املتوخى بالنسبة ملنهجيات تعديل قط              

ــرر     ــا املق ــى هب ــيت أوص ــية ال ــادات التقن ــواردة يف اإلرش ــناخ ال ــتغري امل ــين ب ــدويل املع ــي ال                                                                                                       احلكوم
                                                                                                        وبالتايل تتمثل طرق التعديل املقترحة لقطاع استخدام األراضي وتغري استخدام األراضي واحلراجة يف طريقة                .  ٩-    م أ  /  ٢٠

  .                        أساسية مع تطبيق عامل حتفظ

                                                                                                            إبقـاء الـتعديالت املقـترحة إىل أدىن حد الزم ملراعاة االعتبارات احملددة لقطاع استخدام األراضي وتغري                    ومت - ٧
        مبينة  ٩-   م أ /  ٢٠                                             ُ                 وكل اإلضافات إىل اإلرشادات التقنية األصلية كما اعُتمدت يف املقرر       .                             اسـتخدام األراضـي واحلراجة    
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   ُ                  ومل ُتدخل على النص أية   .                           نص األصلي مشار إليه خبط فوقه                                                               باألحـرف الغلـيظة يف هذه الوثيقة؛ وكل ما مت حذفه من ال            
  .                                                   لكن نتيجة للتعديالت املدخلة تغري ترقيم الفقرات واحلواشي  .                    تغيريات موضوعية أخرى

  :  ُ                                 وأُدخلت تعديالت يف كامل النص وذلك لغرض - ٨

               املناخ من أجل                                                                                        إضـافة إشـارة إىل إرشـادات املمارسات اجليدة للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري                 ) أ ( 
                                            استخدام األراضي وتغري استخدام األراضي واحلراجة؛

                    ، حيثما اقتضى األمر؛ "                                 االنبعاثات وعمليات إزالة االنبعاثات "      لتصبح   "          االنبعاثات "     تغيري   ) ب ( 

                                                 ، لكي يكون هناك اتساق مع إرشادات املمارسات         "   فئة "     ب      "                      فئة من فئات املصادر    "                  االستعاضـة عـن       ) ج ( 
                                                               حلكومي الدويل من أجل استخدام األراضي وتغري استخدام األراضي واحلراجة؛              اجليدة للفريق ا

                                                                                               إضافة إرشادات خاصة بقطاعات حمددة بشأن طرق التعديل األساسية لقطاع استخدام األراضي وتغري               ) د ( 
                 ات حمددة املوفرة                                                                                                         استخدام األراضي واحلراجة، بإضافة بارامترات إضافية وأمثلة وجيهة، مبا يشبه اإلرشادات اخلاصة بقطاع            

  .                                                              بالنسبة لقطاعات اجلرد األخرى للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

                                                                                                               ولزم األمر إدخال تغيريات إضافية، مبا يف ذلك إضافة فقرات جديدة، لإلشارة إىل آثار التعديالت على تقديرات                  - ٩
                                           طة استخدام األراضي وتغري استخدام األراضي                                                                                  انـبعاثات غـازات الدفيـئة وعملـيات إزالة االنبعاثات النامجة عن أنش            

  : ٣           من املادة  ٤   و ٣                                                            واحلراجة، مبا يف ذلك االنبعاثات النامجة عن األنشطة يف إطار الفقرتني 

                       على أساس سنوي أو      ٣              من املادة     ٤    و  ٣                                                           ملا كان لألطراف أن ختتار حساب األنشطة يف إطار الفقرتني             ) أ ( 
                        ً                  بق أحكام التعديالت سنوياً أو لفترة االلتزام؛                               ُ  بالنسبة لفترة االلتزام، فلها أن ُتط

                                                                                        قـد يكـون إدخـال تعديالت على تقديرات سنة األساس بالنسبة إلدارة األراضي املزروعة واملراعي        ) ب ( 
                   ً                                                                                                      وإعـادة احلـراج ضرورياً أثناء فترة االلتزام قصد التمكني من حساب االنبعاثات وعمليات إزالة االنبعاثات بالنسبة هلذه                

  ؛ ٣           من املادة  ٤              إطار الفقرة         األنشطة يف

                                                                                                     حيـتاج األمر إىل النظر يف اآلثار احملتملة لعمليات إعادة التخصيص على تقديرات االنبعاثات وعمليات                 ) ج ( 
                                                                                 إزالة االنبعاثات بالنسبة لفرادى أنشطة استخدام األراضي وتغري استخدام األراضي واحلراجة؛

                                           ليعكس ذلك احلجم اإلمجايل للتعديالت يف قطاع         "   الغ   اإلب "                                        ميكـن إدراج عناصـر إضافية حتت بند           ) د ( 
  .                                          استخدام األراضي وتغري استخدام األراضي واحلراجة

  ُ                                                                                                  وأُضـيفت جمموعـة جـداول جديدة لعوامل التحفظ حلساب تعديالت تقديرات االنبعاثات وعمليات إزالة                -  ١٠
  .                                             ، وذلك لكل من سنة األساس وفترة االلتزام                                                                             االنبعاثات النامجة عن استخدام األراضي وتغري استخدام األراضي واحلراجة        

ِ                                                 وكمـا كان احلال بالنسبة لقطاعات جرد الفريق احلكومي الدويل األخرى، اسُتِمدت عوامل التحفظ بالنسبة الستخدام                  ُ                                                               
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                                                                                                                  األراضـي وتغـري اسـتخدام األراضـي واحلراجة باألساس باستخدام قيم وبارامترات عدم اليقني املوفرة يف إرشادات                  
                                                                                                      اجلـيدة للفريق احلكومي الدويل بالنسبة ألنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، أو                          املمارسـات   

             ومت بعد ذلك     .                               ُ           ً                                                             باسـتخدام نطاق واحد لعدم اليقني ُيحسب انطالقاً من نطاقات عدم اليقني بالنسبة لبارامترات املدخالت              
                                   وملا كانت قيم عدم اليقني بالنسبة       .                    ليعطي عامل حتفظ                                                                   وضـع قـيم عـدم الـيقني بتفصيل يف نطاق عدم اليقني املالئم             

                                                                                                                   لالنبعاثات وعمليات إزالة االنبعاثات يف قطاع استخدام األراضي وتغري استخدام األراضي واحلراجة تقع يف حدود نطاق                
     وتغري                                                                                                        قـيم عـدم الـيقني بالنسبة لقطاعات اجلرد األخرى، فإن نطاق عوامل التحفظ بالنسبة لقطاع استخدام األراضي        

  . )٤ (                                ً                  استخدام األراضي واحلراجة يتسق أيضاً مع القطاعات األخرى

     ً                                                                                             وأخـرياً أعـدت األمانـة مشـروع مقرر لكي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة يوصي بإدراج            -  ١١
       يف مرفق   )                                                                              الـيت تشمل العناصر ذات الصلة باستخدام األراضي وتغري استخدام األراضي واحلراجة       (                       اإلرشـادات التقنـية     

                             ً              ويوصي مشروع املقرر املقترح أيضاً باعتماد مؤمتر   .  ٧-   م أ /  ٢١                 املرفق باملقرر    ) ٢- ٥       املادة   (   ١-     م أإ  /-                  مشـروع املقـرر     
                                                                                                               األطـراف العامل بوصفه اجتماع األطراف ملشروع مقرر حيل حمل مشروع مقرر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع                 

                                                                   ري من األحكام املوضوعية ملشروع املقرر اجلديد ملؤمتر األطراف العامل                  وجزء كب   .  ٩-    م أ  /  ٢٠                           األطـراف املـرفق باملقرر      
               ، وبالتايل لن    ٩-    م أ  /  ٢٠                                                                                              بوصفه اجتماع األطراف هو عبارة عن نفس األحكام اليت مت حبثها واالتفاق عليها مبوجب املقرر                

                   ق التعديالت ليشمل                     لتوسيع نطاق تطبي    )                باألحرف الغليظة  (                      ُ           غري أن فقرة إضافية قد أُضيفت         .                        تكـون موضـع تفـاوض     
  .                   من بروتوكول كيوتو ٣           من املادة  ٤   و ٣                                                              انبعاثات غازات الدفيئة وعمليات إزالة االنبعاثات يف إطار الفقرتني 

 

                                                      

          ية علـى      َّ                                                                                           سـتوفَّر قـبل الـدورة الثانـية والعشـرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوج                ) ٤ (
                                                                                                                       موقــع اتفاقـيـة األمـم املـتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ على الشبكة العاملية ورقة عمل حول املصادر والقيم                   

ــتحفظ   ــامل ال ــيـن املســتخدمة فـــي اســتنباط ع ــنطاقـات عـــدم اليق ــع (                                                                                   بالنســبـة ل   :               انظــر املوق
<http://unfccc.int/national_reports/accounting_reporting_and_review_under_the_Kyoto_protocol/items/1029.php>( .  
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 مرفق

 ١١-م أ/-مشروع املقرر 

  من بروتوكول كيوتو٥ من املادة ٢القضايا املتعلقة مبنهجيات التعديل مبوجب الفقرة 

                 إن مؤمتر األطراف،  

  ، ٩-   م أ /  ٢٠   و ٧-   م أ /  ٢١          إىل مقرريه         إذ يشري 

                                                                                                      يف التوصـيات ذات الصـلة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية فيما يتصل باستكمال                           وقـد نظـر    
                                           اإلرشادات التقنية املتعلقة مبنهجيات التعديل، 

        روتوكول         من ب   ٥              من املادة     ٢                                                                   إدراج اإلرشادات التقنية بشأن منهجيات التعديل مبوجب الفقرة                يقـرر  - ١ 
                    املـرفق باملقرر     ) ٢- ٥         املـادة    (   ١-       م أ إ   /-                                                                            كـيوتو الـواردة يف مـرفق هـذا املقـرر يف مـرفق مشـروع املقـرر                   

  ؛ )١ ( ٧-   م أ /  ٢١

                                                                                                 يوصي مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بالقيام، يف دورته األوىل،               - ٢ 
              من بروتوكول  ٥           من املادة  ٢                              ة مبنهجيات التعديل مبوجب الفقرة               القضايا املتعلق (   ١-       م أ إ   /-                             باعـتماد مشـروع املقـرر       

      من   ٢                                                            اإلرشادات التقنية املتعلقة مبنهجيات التعديل مبوجب الفقرة         (   ١-       م أ إ   /-                                   أدناه، ليحل حمل مشروع املقرر        )       كـيوتو 
   .  ٩-   م أ /  ٢٠             املرفق باملقرر   )                    من بروتوكول كيوتو ٥      املادة 

 ١-م أإ /-مشروع املقرر 

  من بروتوكول كيوتو٥ من املادة ٢علقة مبنهجيات التعديل مبوجب الفقرة القضايا املت

                                                            إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، 

                                   القضايا املتعلقة مبنهجيات التعديل       (  ١١-    م أ  /-    و  ٩-    م أ  /  ٢٠    و  ٧-    م أ  /  ٢٣    و  ٧-    م أ  /  ٢١            يف املقررات               وقـد نظر     
   ،  )                بروتوكول كيوتو    من ٥           من املادة  ٢            مبوجب الفقرة 

      من    ٤٢       إىل     ٣٦                                      ً                                          أن يقوم خرباء االستعراض الرئيسيون، وفقاً للتعريف الوارد يف الفقرات من                   يطلـب  - ١ 
              ً                     ، بالنظر مجاعياً يف املسائل التالية،    ) ٧-    م أ  /  ٢٣       املقرر   (                        من بروتوكول كيوتو      ٨                                          املبادئ التوجيهية لالستعراض مبوجب املادة      

  :                     والتقدم بتوصيات بشأهنا

                                                      

  .  ١٣   و  ١٢           ، الصفحتان FCCC/CP/2001/13/Add.3             انظر الوثيقة   ) ١ ( 
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ـ   ) أ (                                                                                                 بل حتسـني التطبيق املتسق الذي جتريه أفرقة خرباء االستعراض لإلرشادات التقنية، وال سيما هنج                  س
                                ضمان التحفظ يف التقديرات املعدلة؛

                                                                                                      توفـري املعلومـات واسـتيفاؤها بانـتظام يف موارد استعراض قوائم اجلرد املدرجة يف التذييل األول                   ) ب ( 
                  لإلرشادات التقنية؛

                                                       من اإلرشادات التقنية وحتديد املرونة املتاحة ألفرقة          ٥٥                               شترك يف تطبيق أحكام الفقرة                       سبل اتباع هنج م     ) ج ( 
                                                   خرباء االستعراض يف هذا املضمار، إذا اقتضت الضرورة ذلك؛

                                                                                                     القيام، حسب االقتضاء، بتحديث جدول عوامل التحفظ  املدرج يف التذييل الثالث لإلرشادات التقنية،                ) د ( 
                                                        اصر األساسية لنطاقات عدم اليقني املشار إليها يف ذلك اجلدول؛                     مبا يف ذلك اهليكل والعن

                                                                   ً                           إىل األمانـة إدراج أية توصيات خيلص إليها خرباء االستعراض الرئيسيون مجاعياً يف تقريرهم                     يطلـب  - ٢ 
         ملقدم إىل                             من بروتوكول كيوتو، وا     ٨                                                   من املبادئ التوجيهية املنصوص عليها يف املادة           ٤٠                                   السـنوي، املشار إليه يف الفقرة       

                                                        اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية كي تنظر فيه؛

   ٢                                                                                                        من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، بعد النظر يف التقرير املشار إليه يف الفقرة                      يطلـب  - ٣ 
  )  د ( و  )  ج (                      الفقرتني الفرعيتني                                     ً                                                         أعاله، اختاذ أية إجراءات مناسبة عمالً بتوصيات خرباء االستعراض الرئيسيني املشار إليها يف            

        أعاله؛ ١          من الفقرة 

                      ً                                                                             من األمانة القيام، بناًء على التوصية اجلماعية خلرباء االستعراض الرئيسيني، باستيفاء املعلومات                   يطلـب  - ٤ 
                                                                           الواردة يف موارد استعراض قوائم اجلرد املدرجة يف التذييل األول لإلرشادات التقنية؛

                                                                       تصنيف املعلومات املتعلقة بالتعديالت الواردة يف تقارير االستعراض وما                                مـن األمانة حفظ و           يطلـب  - ٥ 
                                                                   يتصل هبا من معلومات، وإتاحتها وتيسري اطالع أفرقة خرباء االستعراض عليها؛

                                       من اإلرشادات التقنية، عدم انطباق        ١٢                                            ً                  ، فيما يتعلق بأية تعديالت تطبق بأثر رجعي وفقاً للفقرة               يقرر - ٦ 
ـ                                         املبادئ التوجيهية إلعداد املعلومات       ( ١-     م أإ  /-                  من مشروع املقرر        )  ه ( ٣                      وص عليها يف الفقرة                             شـروط األهلـية املنص

                                                      إال على التعديل املطبق بالنسبة لسنة اجلرد موضع          ٧-    م أ  /  ٢٢               املرفق باملقرر     )                      من برتوكول كيوتو    ٧                      املطلوبة مبوجب املادة    
          االستعراض؛

    ٣                                          اجلرد التكميلية فيما يتصل بالفقرتني                                                           أن أيـة منهجـيات تعديـل تطبق على معلومات                يقـرر  - ٧ 
                                                                                             من بروتوكول كيوتو جيب أن تستخدم يف التجميع السنوي ويف حساب عمليات جرد االنبعاثات                ٣                مـن املادة      ٤ و

  .               والكميات املسندة
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 املرفق

 ٢إرشادات تقنية بشأن منهجيات التعديل مبوجب الفقرة 
  من بروتوكول كيوتو٥من املادة 

  اهلدف-   ً أوال  

     من  ٥           من املادة  ٢                                                                                         فـيما 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  )            وكـول كيوتـو         من بروت ٥           من املادة  ٢                      والتعديالت مبوجب الفقرة 

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

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

  النهج العام-     ً ثانيا  

                                      ً                                                                     تضـع هـذه اإلرشادات التقنية إجراءات وطرقاً عامة وحمددة الستخدامها من قبل أفرقة خرباء االستعراض يف                  - ٢
                                                        رد استعراض قوائم اجلرد املدرجة يف التذييل األول هلذه          ُ                                  وُتستكمل هذه اإلجراءات والطرق مبوا      .  )٤ (                حسـاب التعديالت  

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

  اإلجراءات-ألف 

   دة                       إرشادات املمارسات اجلي   (   ١-     م أإ  /-              من املقرر      ١١       إىل    ٣ُ                                                ُتتـبع يف حساب وتطبيق التعديالت الفقرات من          - ٣
  . ٧-   م أ /  ٢١               املرفق باملقرر  )                   من بروتوكول كيوتو ٥           من املادة  ٢                      والتعديالت مبوجب الفقرة 

                                                      

                    والتعديالت اليت جترى     .                                                                               مجيع املواد املشار إليها يف هذه اإلرشادات التقنية هي مواد بروتوكول كيوتو             ) ١ (
  .   يالت                            يشار إليها فيما يلي بالتعد ٥           من املادة  ٢            مبوجب الفقرة 

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

   .                        مجيع أفرقة خرباء االستعراض

               راضي واحلراجة،                                                                                   هـذه اإلرشادات التقنية ال تشمل قطاع استخدام األراضي، والتغري يف استخدام األ              ) ٤ (
                                                  ، بعد إجناز إرشادات املمارسة اجليدة اليت يضعها         ٧-    م أ  /  ٢١                                     ً                 فاإلرشـادات هلذا القطاع سوف تستكمل، وفقاً للمقرر         

  .                                                                       الفريق احلكومي الدويل بشأن استخدام األراضي والتغري يف استخدام األراضي واحلراجة
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                           ُ                            باء أدناه، وذلك فقط عندما ُتعترب بيانات اجلرد املقدمة من -ُ                    ً                          ً ُتطبق التعديالت تطبيقاً يضع يف االعتبار الفرع ثانياً  - ٤
                                                      ، مبا يف ذلك معلومات اجلرد التكميلية بشأن الفقرتني         )       األول             أطراف املرفق  (                                           األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية       

                   اليت وضعها الفريق      ،      ١٩٩٦                                                             أو معدة بطريقة ال تتفق واملبادئ التوجيهية املنقحة لعام           /           ناقصة و   ، ٣                  مـن املـادة       ٤    و  ٣
                          أدناه باملبادئ التوجيهية            املشار إليها (   )٥ (                                           إلعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة                                      احلكومـي الـدويل املعين بتغري املناخ      

                                                    املمارسات اجليدة وإدارة حاالت عدم اليقني يف قوائم         "                                     كما جاءت يف تقريري الفريق املعنونني       )                        للفـريق احلكومي الدويل   
    ُ                                                                                        اليت ُيشار إليها أدناه بإرشادات الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ بشأن املمارسات              (   "                              اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة   

                    املشار إليها أدناه    (   )٦ (                                                                               وإرشادات املمارسات اجليدة الستخدام األراضي والتغري يف استخدام األراضي واحلراجة            )    جليدة ا
                       وأية إرشادات بشأن     ، )                                                                                       بشـكل مجاعي بإرشادات الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ بشأن املمارسات اجليدة            

  .                                      ل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو                                       املمارسة اجليدة يعتمدها مؤمتر األطراف العام

                                                                                       ً                     تقوم أفرقة خرباء االستعراض يف إطار مسؤوليتها اجلماعية حبساب وتوثيق التعديالت والتوصية هبا وفقاً ألحكام                - ٥
     قنية                                      وترد يف التذييل الثاين هلذه اإلرشادات الت  .                        وهذه اإلرشادات التقنية ٨                                           اسـتعراض قوائـم اجلرد السنوية مبوجب املادة    

  .                                                          املتصلة بتوقيت التعديالت واإلبالغ عنها من هذه املبادئ التوجيهية       األحكام          الفقرات      جمموعة 

                                       ً                                                                  ينـبغي لفريق خرباء االستعراض أن يقرر مجاعياً منهجية حساب أي تعديل، مبا يف ذلك العناصر ذات الصلة من              - ٦
   ).        املستخدمة   )٨ (                  ، وجمموعات البيانات )٧ (                                       مثل مصادر البيانات، والعوامل غري املباشرة (                    عناصر طريقة التعديل 

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

   ).                 يف التذييل الثاين ٣            انظر الفقرة    ( ٨                  ستعراض مبوجب املادة   لال

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

                                                      

  .                                   الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ  ) ٥ (

   َّ                                  تطبَّق إرشادات املمارسات اجليدة الستخدام   ،   ١٠-   م أ /-             ً         ل كيوتو ووفقاً للمقرر               يف سياق بروتوكو  ) ٦ (
  .                            ، بالنسبة لفترة االلتزام األويل                                      األراضي والتغري يف استخدام األراضي واحلراجة

                                  إىل البيانات اإلرشادية خالف بيانات     "                     العوامل غري املباشرة   "                                       ألغـراض هذه اإلرشادات التقنية، تشري         ) ٧ (
    أو                        املرتبطة باالنبعاثات                      أو عمليات اإلزالة                                                         اجلرد األخرى املستخدمة يف حساب تقديرات االنبعاثات                           النشـاط أو بنود   
                                                                                                    مثل الناتج احمللي اإلمجايل، والسكان، وبيانات اإلنتاج ذات الصلة، واآلبار احملفورة، ومتوسط نصيب                              عملـيات اإلزالة  

  .                                              معايري اختيار العوامل غري املباشرة ألغراض التعديالت    ٣٩    ٣٦              وترد يف الفقرة   .                           الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل

                                   إىل البيانات املتصلة بقوائم اجلرد       "                           جمموعات البيانات املستخدمة   "                                       ألغـراض هذه اإلرشادات التقنية، تشري         ) ٨ (
  .  ٣٨    ٣٥                            ألغراض التعديالت ترد يف الفقرة   "                         جمموعات البيانات املستخدمة "              ومعايري اختيار   .                            الواردة من جمموعة من البلدان
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                                                                                                               ، عـلى أن توضـع يف االعتـبار األحكام املتعلقة باحلصول على تقديرات متحفظة على النحو الوارد وصفه يف الفقرة             ٨
  .     أدناه    ٥٠    ٤٧

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

                                                            ، وعلى العناصر األساسية املستخدمة يف حساب التعديل، حبسب          )٩ (                                                   وينطـبق هـذا النص على طريقة التعديل األساسية        
                                                  موعات البيانات املستخدمة، وأي بارامتر آخر من                                                                              االقتضـاء، مـثل مصدر البيانات الدولية، والعوامل غري املباشرة، وجم          

  .                       بارامترات اجلرد املستخدمة

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

                                   أو السنة األخرية يف فترة االلتزام         )١٠ (     ُ                                          ً                    ي أال ُتطبق التعديالت إال لسنوات جرد مبفردها، وحتديداً سنة األساس              ينبغ -  ١١
                                                                                                                        قيد االستعراض، وينبغي أال تطبق على سلسلة زمنية كاملة أو على جمموعة من السنوات إال يف احلاالت الوارد وصفها يف                    

  .       أدناه  ١٣          من الفقرة   )  ج (   إىل   )  أ (                        ويف الفقرات الفرعية من   ١٢    ١١       الفقرة 

         ُ       ينبغي أال ُتطبق                                                                                              وبالنسـبة لـتقديرات االنـبعاثات من املصادر املدرجة يف املرفق األول بربوتوكول كيوتو،                -  ١٢
                                                                                                                        التعديالت بأثر رجعي على أي سنة سابقة لسنة اجلرد قيد االستعراض إال يف حاالت قيام الطرف بتقدمي التقديرات املعاد                   

                            وعندما تقدم تقديرات أعيد      .                                                                    لتزام السابقة إضافة إىل معلومات اجلرد لسنة اجلرد قيد االستعراض                                حساهبا لسنوات فترة اال   
                                                                                                            حساهبا لسنوات فترة االلتزام السابقة لسنة اجلرد اليت ختضع لالستعراض جيوز تطبيق التعديالت بأثر رجعي على التقديرات     

  .                           هذه التقديرات املعاد حساهبا          أعاله على ٤                                         اليت مل تستعرض بعد إذا انطبقت أحكام الفقرة 

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

                         ديالت خالل االستعراض السنوي                                           ً    ّ                  بالنسـبة لألنشطة اليت اختار الطرف حساهبا سنوياً، تطّبق أية تع          ) أ ( 
                                                                            لكن عندما يقدم طرف ما تقديرات أعيد حساهبا ألنشطة يقوم حبساهبا على أساس            .                      خر قائمة جرد مقدمة    آل           بالنسـبة   

                                                                                                              سنوي، جيوز تطبيق التعديالت بأثر رجعي شريطة أال تكون هذه التقديرات املعاد حساهبا قد خضعت الستعراض من                 
                                    أعاله على هذه التقديرات املعاد حساهبا؛   ٤                         قبل، وتنطبق أحكام الفقرة 

                                                      

                                                                                                  ألغـراض هـذه اإلرشادات التقنية، تعترب طرق التعديل األساسية تلك الطرق اليت تؤدي إىل تقدير                  ) ٩ (
  .           دال أدناه-                                               ً  قبل تطبيق عامل التحفظ الوارد وصفه يف الفرع ثالثاً                  أو عمليات اإلزالة           لالنبعاثات 

       لغرض  ٨             طلوب يف املادة                                                              تعديالت سنة األساس ال تطبق، إن وجدت، إال يف أثناء االستعراض األويل امل  )  ١٠ (
  .                        حتديد الكمية املخصصة للطرف
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                                                                                               بالنسـبة لألنشطة اليت اختار الطرف حساهبا لفترة االلتزام بأكملها، يتم حبث وتطبيق أية تعديالت            ) ب ( 
                                                                                                                لسـنة معينة أو جملموعة من سنوات فترة االلتزام عند احلاجة، وذلك فقط خالل االستعراض السنوي للسنة األخرية                  

   ُ                    َّ                                                             ال ُتبحث التعديالت وال تطبَّق خالل أي استعراض سنوي قبل استعراض السنة األخرية من              و  .                      مـن فـترة االلتزام    
              فترة االلتزام؛

       من   ٤                                                                                             بالنسـبة إلدارة األراضـي الزراعـية وإدارة املراعي وجتديد الغطاء النبايت مبوجب الفقرة                 ) ج ( 
                                        سنة األساس النامجة عن هذه األنشطة،         ُ      ُ                                                       ، ُتبحـث وُتطبق أية تعديالت لالنبعاثات أو عمليات اإلزالة يف           )١١ ( ٣         املـادة   

   ً                                     مثالً على أساس سنوي أو يف هناية فترة         (                                                                       حبسـب اختيار الطرف فيما يتصل بالتواتر الدوري حلساب هذه األنشطة            
ّ                                           ويف احلالة اليت يكون فيها الطرف قد اختار حساب هذه األنشطة سنوياً فقّدم تقديرات أعيد حساهبا، جيوز                    ).        االلتزام    ً                                                           

                                                                                                    يالت بأثر رجعي بالنسبة لسنة األساس، شريطة أال تكون هذه التقديرات املعاد حساهبا قد خضعت من                              تطبـيق التعد  
  .                                    أعاله على هذه التقديرات املعاد حساهبا ٤                                  قبل االستعراض، وتنطبق أحكام الفقرة 

                        عتبار السلسلة الزمنية                                                                                                  ويف عملية اختيار البيانات وغريها من العناصر املطلوبة لطريقة تعديل ينبغي أن توضع يف اال               -  ١٤
   .                     ألي عنصر من هذا النوع

                                        ً                                                                   وحـىت إذا مل تشـمل هـذه اإلرشادات التقنية كلياً بعض جوانب حالة حمددة، يتمسك اخلرباء الذين حيسبون                    -  ١٥
                                    ُ                        إرشادات املمارسة اجليدة والتعديالت اليت ُتجرى مبوجب الفقرة         (   ١- ٠     م أإ  /-              من املقرر      ١١       إىل    ٣                       التعديل بالفقرات من    

  .                                              كما يتمسكون أشد متسك ممكن هبذه اإلرشادات التقنية )                   من بروتوكول كيوتو ٥        ن املادة    م ٢

  انطباق التعديالت-باء 

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

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

                                                                              ساب إىل تقدير معدل تزيد قيمته لسنة األساس عن التقدير األصلي املقدم من                                       أدنـاه إذا أدى هذا احل         ٥٢    ٤٩          للفقـرة   
  .                                                              الطرف أو تقل قيمته لسنة من سنوات فترة االلتزام عن التقدير األصلي

                                                      

                                    استخدام األرض وتغيري استخدام األرض        ( ١-     م أإ  /-                           من مرفق مشروع املقرر       ٩    ً              وفقـاً للفقـرة       )  ١١ (
  ُ                                                                          ، ُتحسب انبعاثات وعمليات إزالة االنبعاثات النامجة عن هذه األنشطة على            ٧-    م أ  /  ١١               املرفق باملقرر     )          واحلـراجة 

  .                                                                        بة إىل االنبعاثات وعمليات إزالة االنبعاثات النامجة عن هذه األنشطة يف سنة األساس                      امتداد فترة االلتزام نس
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                                            ً      ً                                                       وباملـثل، إذا رأى فريق خرباء االستعراض أن تقديراً مقدماً من طرف من األطراف يؤدي إىل تقدير ناقص                   -  ١٨
                    يف إحدى سنوات فترة  ٣           من املادة  ٤   و ٣                                         االنبعاثات النامجة عن أنشطة مبوجب الفقرتني                عملـيات إزالة     )١٢ (      لصـايف 

                                                              أدناه، إذا كان من شأن هذا احلساب أن يؤدي إىل تقدير              ٥٢              ّ   ّ                     ً                االلتزام، جيب أالّ يطّبق التعديل احملسوب وفقاً للفقرة         
ّ                                                             معّدل لصايف عمليات اإلزالة يكون أعلى من التقدير األصلي املقدم من الط   .       رف املعين  

                                                                                                                     ينبغي الشروع بإجراء التعديل إذا مل تكن املعلومات املقدمة من الطرف شفافة مبا فيه الكفاية، على أن تؤخذ يف                    -  ١٩
  .      أعاله ٤                     االعتبار أحكام الفقرة 

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

                                      إال إذا كانت إعادة اإلسناد إىل فئة        ُ                  ُتطبق التعديالت           وجب أال    ،   ٣              من املادة     ٤       أو    ٣                                 أو إىل نشـاط مبوجـب الفقرتني        
  : )١٣ (               يف احلاالت التالية                                             ت من مصادر مدرجة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو                                  املصدر الصحيحة تؤثر يف إمجايل االنبعاثا

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

                     ً            ج مصدر انبعاثات صافياً يف عام                                    ّ                                   بالنسـبة لـلحاالت اليت مثل فيها تغّير استخدام األراضي واحلرا            ) ب ( 
  :                                                               ، إذا كانت إعادة اإلسناد يف قطاع تغري استخدام األراضي واحلراج تؤثر يف    ١٩٩٠

  ؛     ١٩٩٠   ّ                                                                ً       تبّين ما إذا كان تغري استخدام األراضي واحلراج ميثالن مصدر انبعاثات صافياً يف عام  ̀  ١̀ 
   أو

       بتحويل                 ّ                 ة البواليع املبلّغ عنها فيما يتصل                                                إمجايل االنبعاثات من املصادر أو عمليات اإلزالة بواسط ̀  ٢̀ 
  ؛ )            إزالة األحراج (        الغابات 

                                                                                                      إذا كانت إعادة اإلسناد تؤثر يف صايف االنبعاثات أو عمليات إزالة االنبعاثات النامجة عن أي نشاط                  ) ج ( 
  . ٣           من املادة  ٤                              ، أو أي نشاط خمتار مبوجب الفقرة  ٣           من املادة  ٣                  مبفرده مبوجب الفقرة 

                                                      

                                                  االنبعاثات أو عمليات اإلزالة إىل إمجايل انبعاثات         "    صايف "                                     ألغراض هذه اإلرشادات التقنية، يشري        )  ١٢ (
  .                        ً                                              ثاين أكسيد الكربون مفهوماً منها عمليات إزالة انبعاثات ثاين أكسيد الكربون

                                                                                     ث إعـادة اإلسناد هذا األثر، يوصى بأن جيريها الطرف كجزء من استعراض قوائم اجلرد                        إذا مل حتـد     )  ١٣ (
  . ٨                   السنوية مبوجب املادة 
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 طرق والتحفظ يف التقدير ال-     ً ثالثا  

                                                                 ُ                                         عـلى وجـه العموم، حتسب أفرقة خرباء االستعراض كل تعديل على املستوى الذي ُتحدد عنده املشكلة، مثل                   -  ٢١
ُ      وإذا ُحصرت    .      ُ                                                                        اليت ُيحددها الفريق احلكومي الدويل، أو حتسب للعنصر احملدد موضوع االهتمام                املصدر                  مسـتوى الفـئة           

            ُ                             ُ                                         الفئات اليت ُيحددها الفريق احلكومي الدويل ال ُيعدل إال التقدير املتعلق بذلك               در              من فئات املصا                           املشـكلة بفـئة واحدة      
                مثل عدم اتساق    (                                                     ً                      وعلى غرار ذلك، إذا كان عنصر واحد فقط يف تقدير معني مثرياً للمشاكل                .                   أو بتلك البواليع         املصدر  

            يكتفي فريق    )                       طة أو اخنفاض تطبيقها                                                                                       أو عـدم صـحة معامل االنبعاث أو غري ذلك من بارامترات اجلرد أو بيانات األنش               
  .                                                          خرباء االستعراض باالستعاضة عن ذلك العنصر يف حساب التقدير املعدل

                                                                              ُ                                      إذا مل يـتوافر املدخل الالزم من البيانات أو البارامترات على مستوى فئة املصادر الذي ُيحدده الفريق احلكومي                   -  ٢٢
   أو                                                                  لة على أكثر من عنصر واحد من عناصر طريقة تقدير االنبعاث                        ُ                                          الدويل والذي ُتحدد عنده املشكلة أو إذا انطوت املشك        

                                                                                                      اليت يستخدمها الطرف أو إذا كان الطابع املعقد للمنهجية املستخدمة ال يسمح باالستعاضة فقط عن                                 عملـية اإلزالـة   
         قة خرباء                                                                                                                العنصـر املـثري للمشـاكل، وجـب استخدام مزيد من البيانات اإلمجالية كأساس للتعديل غري أنه ينبغي ألفر                  

                                                                                    ً                        االسـتعراض أن يبذلوا كل جهد ممكن إلجراء التعديل على املستويات اليت حددت عندها املشاكل تالفياً جلعل بيانات ال          
  .                               تستدعي التعديل عرضة هلذا التعديل

  اختيار الطرق-ألف 

               ستعراض اختيار                             ، وجب على فريق خرباء اال      )١٤ (                  حباجة إىل تعديل                    أو عملية اإلزالة                                إذا كـان تقديـر االنبعاث        -  ٢٣
  .                                                                                    واحدة من طرق التعديل األساسية الواردة يف هذه اإلرشادات التقنية حلساب تقدير ألغراض التعديل

                                                                                                                 ويف اختـيار طـريقة الـتعديل األساسية واملدخل من البيانات املناسبة حلالة تعديل حمددة، ينبغي ألفرقة خرباء                   -  ٢٤
                   ُ                     وحسب االقتضاء ما مل ُيذكر خالف ذلك         ١                      األولوية يف اجلدول                                                       االستعراض بوجه عام أن تتبع الطرق املذكورة حبسب       

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

                                ً                                                   ية متسقة من التقديرات املعدة وفقاً إلرشادات املمارسة اجليدة اليت وضعها الفريق                                        وإذا توافـرت سلسـلة زمن      -  ٢٥
                                                                                                                      احلكومـي الدويل، ومل ينقص إال تقديرات فترة ال تزيد على السنتني، كان االستكمال اخلارجي البسيط للسلسلة الزمنية                  

  .                            هذه هو الطريقة األنسب للتعديل

                                                      

       اليت           االنبعاثات                                 ، وإذا مل تكن طريقة التقدير                         أو لعملية اإلزالة     ً                                      مـثالً، إذا مل يوجـد تقدير لالنبعاث           )  ١٤ (
               ُّ                                  الدويل املعين بتغيُّر املناخ كما تشرحها إرشادات                                                                           يسـتخدمها الطرف طريقة تتفق واملبادئ التوجيهية للفريق احلكومي          

                                  عامل االنبعاث أو بيانات النشاط، أو  (                                                                      املمارسة اجليدة اليت وضعها الفريق نفسه، أو إذا وجدت مشكلة يف عنصر أو أكثر 
  .                       املستخدمة من قبل الطرف         االنبعاثات                       من عناصر طريقة التقدير   )         عنصر آخر
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                                                                     ية وكانت قلة الشفافية، هذه حتول دون قيام فريق خرباء االستعراض                                                        وإذا كـان مبعـث التعديل هو قلة الشفاف         -  ٢٦
                                                                                                                          بتقيـيم احلاالت املمكنة من حاالت التقدير الزائد أو التقدير الناقص أو حتول دون قيام فريق اخلرباء بتقدير سبب اخلروج                 

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

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

 )مرتبة حبسب األولوية (عملية اإلزالة/على تقدير لالنبعاث طرق التعديل األساسية للحصول -١اجلدول 

                      طريقة التعديل األساسية االنطباق/الشروط

             وغري ذلك من           انبعاث           ومعامالت                                احلصـول على بيانات النشاط      
    ٢٩     ً                                        وفقاً لترتيب األولويات املبني يف الفقرتني                            بارامـترات التقدير  

        أدناه  ٣٣    ٣٠   و  ٣٢

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

                              وجود تقدير غري مناسب للسنة      /                                فقـط يف حالة عدم وجود تقدير      
                                                                 موضـوع الدراسـة إذا توافـرت سلسلة زمنية متسقة لتقديرات           

                أو عملية اإلزالة        االنبعاث 

                 أو عمليات اإلزالة          النبعاثات ا         استقراء - ٢

                ري مناسب للسنة                 وجود تقدير غ   /                                فقـط يف حالة عدم وجود تقدير      
                                                              موضوع الدراسـة إذا توافـرت سلسلة زمنيـة متسقة لتقديرات        

                       وعامل غري مباشر مقابل               أو عملية اإلزالة        االنبعاث 

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

   ع       البوالي /          فئة املصادر /       للغاز                أو عمليات اإلزالة                     تقديـر االنـبعاثات    
                 ً  اليت تتطلب تعديالً                أو عمليات اإلزالة                   املرتبطة باالنبعاثات 

            بني فئات                       أو عملـيات اإلزالة                   االنـبعاثات         ربـط  - ٤
    جرد      قائمة              أو الغازات يف          البواليع  /      املصادر

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

      من                    أو عمليات اإلزالة      ات                   وسط معدالت االنبعاث    مت - ٥
              عامل غري مباشر                   ً    جمموعة بلدان استناداً إىل 

                            قبل تطبيق عامل التحفظ                       أو عمليات اإلزالة                                                    ً                        الطـرق الواردة يف هذا اجلدول هي الطرق اليت توفر تقديراً لالنبعاثات               :     مالحظة
                                               جيم أدناه مزيد من التفاصيل بشأن طرق التعديل  -   ً  لثاً                    ويرد يف الباب ثا     .              دال أدناه  -                         ً          الـوارد وصـفه يف الباب ثالثاً        

  .       األساسية
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                مناسبة حلالة    ١                                                                                                  يف احلالة االستثنائية اليت ال تكون فيها أي طريقة من طرق التعديل األساسية املدرجة يف اجلدول                  -  ٢٧
                   يل غري تلك املدرجة يف                  وإذا طبقت طرق تعد  .                                                              تعديل معينة، جيوز ألفرقة خرباء االستعراض أن تستخدم طرق تعديل أخرى

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

  اختيار البيانات وغري ذلك من العناصر-باء 

                                                                                                        لـدى اختـيار أيـة مدخالت من البيانات حلساب تعديل، ينبغي أن تعطي أفرقة خرباء االستعراض، حسب                   - ٨ ٢
                                                                                                                             االقتضـاء، األولوية للبيانات الوطنية املتاحة يف قائمة اجلرد املقدمة من الطرف أو اليت يتيحها الطرف قبل االستعراض أو                   

  .    عديل                                                 أثناءه، شريطة أال تكون هذه البيانات هي السبب يف الت

                                                         ً     ً                                                  وينـبغي أال تقوم أفرقة خرباء االستعراض بعمليات حبث تستغرق وقتاً طويالً عن البيانات الوطنية اليت مل يوفرها                 -  ٢٩
  .                                                                    الطرف لفريق االستعراض، أو إجياد بيانات جديدة خاصة بالبلد موضوع الدراسة

                                         عاله، أو مل تعترب مناسبة حلالة التعديل        أ    ٢٨    ٢٥                                                                      وإذا مل تـتوافر البـيانات الوطنية، وفق ما هو مبني يف الفقرة               -  ٣٠
                                                                                                                            اخلاصـة هبـا، ينبغي أن ختتار أفرقة خرباء االستعراض البيانات من مصادر البيانات الدولية املوصى هبا املدرجة يف موارد                    

  .                                         استعراض قوائم اجلرد املذكورة يف التذييل األول

                                                    راض قوائم اجلرد املذكورة يف التذييل األول جيب أن                                                                    ومصادر البيانات الدولية اليت جيب إدراجها يف موارد استع         -  ٣١
  :                          تفي بأغلبية املعايري التالية

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

                               البيانات وحتفظ وتنشر بانتظام؛   ُ     أن ُتستوىف  ) 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 ( 

                          خالل شبكة اإلنترنت أو عن     ً    مثالً من  (                                                                 أن تكـون البيانات يف متناول األمانة وأفرقة خرباء االستعراض               ) 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 ( 
                                       مجع البيانات، والتعاريف املستخدمة،                    مثل وصف كيفية   (                                     أو غري ذلك من بارامترات التقدير                                أو معـامالت االنـبعاث      

   ).                 والتغطية اجلغرافية
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 اختيار البيانات املتعلقة بالنشاط -١

                                                                      ً                                      إذا تطلـب حسـاب الـتعديل اسـتخدام أو استبدال البيانات املتعلقة بالنشاط، مثالً إما كمدخل يف املنهجية               -  ٣٢
                                                 أو ألن البيانات املتعلقة بالنشاط هي السبب يف                                                        للفـريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ،          ١                        النموذجـية للمسـتوى     

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

                                                                                          مصادر البيانات الدولية املوصى هبا كما ترد يف موارد استعراض قوائم اجلرد املدرجة يف التذييل األول؛  ) أ ( 

                                                                            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 متاحة كما هو مطلوب يف                                                           البيانات الوطنية املتعلقة بالنشاط، إذا كانت هذه        )        استيفاء (         استقراء   ̀  ١̀ 
                   ً                                                              أعـاله، ومت مجعها وفقاً إلرشادات املمارسات اجليدة اليت وضعها الفريق احلكومي               ٢٨    ٢٥          الفقـرة   

                       الدويل املعين بتغري املناخ؛

                                                                                    البيانات من مصادر البيانات الدولية املوصى هبا املدرجة يف موارد استعراض قوائم              )        استيفاء (           اسـتقراء    ̀  ٢̀ 
                     اردة يف التذييل األول؛        اجلرد الو

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

   من   )                           مثل بيانات النشاط للفرد    (                                                                          البـيانات املتعلقة بالنشاط واليت تستند إىل عوامل غري مباشرة مناسبة              ) ج ( 
  .       أدناه  ٣٧    ٣٤     إىل   ٣٤    ٣١               ً                  موعة بلدان تبعاً ألحكام الفقرات من  جم

 اختيار معامالت االنبعاث أو بارامترات اجلرد األخرى -٢

                                                                                            ً                   إذا تطلـب حساب تعديل ما استخدام أو استبدال معامل انبعاث أو أحد بارامترات اجلرد األخرى، وذلك مثالً                   -  ٣٣
                                                                   بعاث أو غريه من بارامترات اجلرد هو السبب يف التعديل، جيب أن                                 أو ألن معامل االن     ١                               كإسـهام يف منهجـية املستوى       

  :                                              يستخدم فريق خرباء االستعراض، حسب التفضيل، ما يلي

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

                   أو بارامترات جرد                                  وإذا استخدمت معامالت انبعاث       .                             ً                                   املدرجـة يف التذييل األول، ومتشياً مع إرشادات املمارسة اجليدة         
                           ق، يف تقرير االستعراض، سبب                                                                       ِّ               من مصادر بيانات دولية أخرى، يتعني على فريق خرباء االستعراض أن يربر ويوثِّ                   أخـرى 

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

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

                           أو غري ذلك من بارامترات                                           أو معامل متوسط تغري خمزون الكربون                                       متوسـط معامل االنبعاث الضمين        ) ج ( 
    ٣٧    ٣٤    إىل      ٣٤    ٣١                               ما يرد وصفه يف الفقرات من                                                                           اجلـرد اخلاصـة مبجموعة من البلدان واليت يتم احلصول عليها وفق             

  .     أدناه

 اختيار العوامل غري املباشرة واجملموعات القطرية -٣

                                                                                                           إذا تطلـب حسـاب تعديـل ما استخدام عوامل غري مباشرة، يتعني على فريق خرباء االستعراض أن يستخدم                    -  ٣٤
  .                ة يف التذييل األول                                                          العوامل املوصى هبا والواردة يف موارد استعراض قوائم اجلرد املدرج

      ُ                                                                                                       إذا اسـُتخدم بارامتر جرد متوسط من جمموعة بلدان كان على أفرقة خرباء االستعراض أن تتبع املناهج األدوات                -  ٣٥
       وإدراج   .                                                                                                               املوصـى هبـا لتجميع بيانات اجلرد كما هي مدرجة يف موارد استعراض قوائم اجلرد الواردة يف التذييل األول                  

                                                                                                ألدوات جتميع بيانات اجلرد يف موارد استعراض قوائم اجلرد الواردة يف التذييل األول جيب أن                                          العوامل غري املباشرة وهنوج   
  .                                      ً                   خيضع لتوصية خرباء االستعراض الرئيسيني وفقاً ألحكام التذييل األول

  ة                                                                                                  وجيـب أن تبني أفرقة خرباء االستعراض سبب استخدام العوامل غري املباشرة واجملموعات القطرية وتثبت مالءم        -  ٣٦
                                واستخدام عوامل غري مباشرة أو هنوج   .                 أو عمليات اإلزالة                                                   أو الـربط بـني العامل غري املباشر واالنبعاثات           /            التجمـيع و  

                                                                                                                     ألدوات لتجمـيع بـيانات اجلـرد غـري تلك املوصى هبا يف موارد استعراض قوائم اجلرد املدرجة يف املرفق األول جيب                      
  .           شرحه وتربيره

                                                                                   ط للجرد من جمموعة من البلدان، جيب توثيق االفتراضات اليت استند إليها اختيار                                           وعـند استخدام بارامتر متوس     -  ٣٧
                                                                                                                           اجملموعـة، كما جيب توثيق مدى تطابق بارامتر اجلرد املتوسط هذا مع البارامتر النموذجي أو النطاق النموذجي املقدم يف                   

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

  .                                                                          جيب توثيق االفتراضات اليت استند إليها التجميع والعالقة احملددة بالعامل غري املباشر

                                               ً                                         يف عملية التعديل جيب اختيارها، قدر املستطاع، وفقاً للمعايري التالية، مع مراعاة              )١٥ (        ستخدامها                 واجملموعة املراد ا   -  ٣٨
  :         رأي اخلرباء

                                                      

                                                             ً               خدام بيانات سبق استعراضها من بلدان أخرى، لن يكون التجميع ممكناً إال                                      بالنظر إىل احلاجة إىل است      )  ١٥ (
  .              ً                                             وهذا يعين ضمنياً أنه ينبغي أن يقترن التجميع بتقنيات االستقراء  .                                 لسنة واحدة قبل السنة موضوع البحث
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  ُ                                                      ُ                                        ال ُتـدرج إال أطـراف املرفق األول اليت خضعت الستعراض فردي واليت اعُتربت البيانات اخلاصة هبا                   ) أ ( 
        املصادر                                                     ي بارامتر من بارامترات جرد الغازات أو الفئات                                            ُ                              دقـيقة أثـناء عملية االستعراض، واليت مل ُيجر بشأهنا تعديل أل           

  ُ                                                             وُتستبعد من التجميع بيانات اجلرد الواردة من الطرف اخلاضع للتعديل؛  .       املعنية

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

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

   أو       ً                ، تبعاً لفئة املصدر                             وخصائص الغابات والتربة     ة                                                                      يف جمـايل النفط والغاز، وعمر املعدات أو املنشآت وخصائصها التقني          
  .             موضوع البحث        البواليغ

  :      ُ                                                             ً                             جيب أن ُتختار العوامل غري املباشرة املراد استخدامها يف عملية التعديل وفقاً للمعايري التالية، قدر املستطاع -  ٣٩

    سة؛             موضوع الدرا                أو عمليات اإلزالة                                        جيب أن يكون للعامل ارتباط كاف باالنبعاثات   ) أ ( 

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

  تفاصيل طرق التعديل األساسية وتنوع أشكاهلا-جيم 

                         الوارد وصفها يف الفرع                          ً                                                                     يوفـر الفـرع الـتايل مـزيداً من اإلرشاد فيما يتعلق بتطبيق طرق التعديل األساسية                  -  ٤٠
                                                                                                      وملا كان هذا الفرع يغطي التنوع احملتمل يف تلك الطرق فإن الترقيم والترتيب ال يتفقان والقائمة                  .               ألـف أعاله   -     ً    ثالـثاً   

  . ١                الواردة يف اجلدول 

  للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ١طرق التعديل النموذجية من املستوى  -١

                            الوارد وصفها يف املبادئ      ١                                                              األساسية للتعديل إىل طرق التعديل النموذجية من املستوى                                 تشـري هـذه الطـريقة      -  ٤١
                                                                                                                      التوجيهية للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ كما وضحتها إرشادات املمارسة اجليدة للفريق احلكومي الدويل املعين               

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

            أعاله، أو    ٣٠    ٢٧                                                                     أعاله أو من مصادر بيانات دولية كما ورد وصفـه فـي الفقرة               ٢٨    ٢٥                ً            مصادر وطنية وفقاً للفقرة     
ـ                                               وجيب استخدام معامل انبعاث أو غري ذلك من          .        أعاله   ٣٢    ٢٩                                                       تم احلصول عليها على النحو الوارد وصفه يف الفقرة             ي

  .      أعاله  ٣٣    ٣٠                                                                         بارامترات اجلرد اليت تتطلبها الطريقة ويتم احلصول عليه كما ورد وصفه يف الفقرة 
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 طرق االستقراء واالستيفاء -٢

                                                                            الستيفاء ينبغي أن يتبع فريق خرباء االستعراض اإلرشادات املتعلقة باستقراء               أو ا  /                              إذا استخدمت طرق االستقراء و     -  ٤٢
                                                                                                                 واسـتيفاء االجتاهـات املنصوص عليهم يف إرشادات املمارسات اجليدة اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري                 

                        ني يف قوائم جرد غازات                                                    من إرشادات املمارسات اجليدة وإدارة عدم اليق         ٢- ٢- ٣- ٧                                املـناخ، وال سـيما يف الفرع        
                                                                          مـن إرشادات املمارسات اجليدة الستخدام األراضي وتغري استخدام األراضي            ٦- ٥                                الدفيـئة الوطنـية والفـرع       

  .       واحلراجة

                                            ً           يف حالة نقص تقديرات اجلرد أو عدم إعدادها وفقاً                               أو عمليات اإلزالة                                        يطـبق اسـتقراء تقديرات االنبعاثات      -  ٤٣
                                         السلسلة الزمنية، ويف حالة توافر القيم اليت   )               سنة اجلرد األخرية (        أو هناية  / و  )          سنة األساس (   ية                            إلرشادات املمارسة اجليدة لبدا 

  .                                                                   مت استعراضها واملتوافقة مع السلسلة الزمنية ملعظم سنوات السلسلة الزمنية

     يرات                                         باإلضافة إىل تطبيق طرق االستقراء على تقد      ):                            مـثل البيانات عن النشاط       (                              اسـتقراء بارامـترات اجلـرد      -  ٤٤
                                                                                        قد يكون من الضروري استخدام االستقراء على مستوى البيانات عن النشاط، ومعامالت                               أو عمليات اإلزالة             االنبعاثات  

   ).      أعاله  ٣٣    ٣٠   و  ٣٢    ٢٩             انظر الفقرتني  (                                          ً        االنبعاث، أو غري ذلك من بارامترات اجلرد، تبعاً للظروف 

       إذا                                                        خدام بيانات العوامل غري املباشرة والبيانات البديلة             باست                      أو عمليات اإلزالة                                   ميكـن تطبيق استقراء االنبعاثات     -  ٤٥
                             السلسلة الزمنية ولكنها غري      )                                        مجيع السنوات فيما عدا سنتني كحد أدىن       (                                              كانت تقديرات اجلرد متوافرة عن بعض سنوات        

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

   ).       املباشرة

        ومبا أن    .                                                                                           حلساب تعديل لسنة جرد معينة شريطة توافر القيم اليت مت استعراضها للسنوات القريبة                            ويطبق االستيفاء  -  ٤٦
                                          الطريقة إال يف حاالت استثنائية، ولكن          هذه                         ومن املرجح أال تطبق                                         ديل ستطبق بشأن سنوات جرد فردية                     عملـيات الـتع   

  .                                                                                              ً        ميكن أن تطبق على البيانات املتعلقة بالنشاط، أو معامالت االنبعاث، أو غري ذلك من بارامترات اجلرد، رهناً بالظروف

 والفئات يات اإلزالةعمل/طرق التعديل باالستناد إىل الربط بني االنبعاثات -٣
  أو الغازاتاملصادر

                                   اليت تشملها قائمة جرد يف بعض                 الغازات      أو       املصادر            والفئات                        أو عمليات اإلزالة                              ميكـن الربط بني االنبعاثات     -  ٤٧
                           على سبيل املثال، ميكن أن       .         معينة      مصادر                                     غاز حمدد أو االنبعاثات من فئة                         أو عمليات إزالة                               احلـاالت لـتقدير انبعاثات      

                                                                       ً                                              انبعاثات امليثان وأكسيد النيتروز الصادرة عن أنشطة احتراق الوقود استناداً إىل انبعاثات ثاين أكسيد الكربون، يف            ُ    ُتحسب
  .            حالة توافرها
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 طرق التعديل على أساس اجملموعات القطرية -٤

              لقطاع املشمول                                        هلا ظروف وطنية متشاهبة بالنسبة ل                                                                ميكن تطبيق بارامترات جرد متوسطة من جمموعة من البلدان         -  ٤٨
                                                               يتبني أنه ال يتفق مع إرشادات املمارسة اجليدة، أو كمدخل يف             )                    مثل معامل االنبعاث   (                                   باجلـرد لتصحيح أي بارامتر جرد       

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

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

                   يف حالة عدم وجود                                       مل غري مباشر جملموعة من البلدان                       يستند إىل عا                عمليات إزالة  /                      تطبيق متوسط انبعاثات       ميكن   -  ٤٩
                        ً                                                      أو عدم إعداد تقدير وفقاً إلرشادات املمارسة اجليدة اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل                 أو عمليات إزالة                  تقدير انبعاثات   

           من ذلك                 عمليات اإلزالة     أو                                                                                                    املعـين بتغري املناخ، وإذا ما كانت البيانات اخلاصة بأحد البارامترات املؤثرة على االنبعاثات               
                                                    ويتم التوصل إىل تقدير االنبعاثات بإجياد عالقة بني          .                                متاحة للبلد موضوع الدراسة                               أو مـن تلـك البوالـيع               املصـدر   

                                                                                            وعامل غري مباشر مناسب جملموعة من البلدان ذات الظروف الوطنية املتشاهبة، وتطبيق هذه                            عمليات اإلزالة  /           االنـبعاثات 
                                                                                    وإذا كانت البيانات اخلاصة بالعامل غري املباشر غري متاحة للسنـة موضوع الدراسة              .        ر إليه                             العالقـة عـلى الطرف املشا     

  .      أعاله  ٤٥    ٤٢                                                             ينبغي استقراء العامـل غري املباشر بالطريقة املبينـة فـي الفقـرة 

  النهج املتحفظ-دال 

                                ت ينبغي أن يؤدي إىل تقديرات                                                                                     إن اختـيار طـرائق التعديل وتطبيق بارامترات اجلرد املناسبة حلساب التعديال            -  ٥٠
                                              وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع يف سنة من                                                              ، مبعىن عدم املغاالة يف تقدير االنبعاثات لسنة األساس                   لالنبعاثات        متحفظة  

                                                لسنة من سنوات فترة االلتزام بأقل من حقيقتها يف                    أو عمليات اإلزالة                             ، وعدم تقدير االنبعاثات                             سـنوات فـترة االلتزام    
  .  عين        الطرف امل

                                                                                                وللتوصـل إىل تقديـرات مـتحفظة، من حيث املبدأ، ينبغي أال ينتج عن حساب تعديل لسنة من سنوات فترة       -  ٥١
    ً                          أصالً، وينبغي أال ينتج عن                                                   أو إىل تقدير لعمليات اإلزالة أعلى من ذلك                                                          االلـتزام تقدير لالنبعاثات أقل مما قدمه الطرف         
  .                            ً ات أعلى من التقدير املقدم أصالً                                         تعديل أحد تقديرات سنة األساس تقدير لالنبعاث

                                                                                                         ولضـمان الـتحفظ يف حسـاب الـتعديالت، ينبغي تطبيق عامل حتفظ على العنصر احملدد لطريقـة التقدير                   -  ٥٢
                                                الناتج عن طرق التعديل األساسية املبينة يف                      عمليات اإلزالة  /                                                   اليت يستخدمها الطـرف أو على تقدير االنبعاثات                االنبعاثات

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

              التقدير املعدل  =     ع ت  × ت
                                الناجم عن طريقة من طرائق                    عمليات اإلزالة  /                                         استخدمها الطرف، أو تقدير االنبعاثات                   االنبعاثات اليت                             وت هو عنصر طريقة تقدير      

  .                                دات التقنية، وع ت هو عامل التحفظ                                   التعديل األساسية الواردة يف هذه اإلرشا
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     وإذا   .                               الثالث هلذه اإلرشادات التقنية            التذييل                                                                     وينـبغي اختيار عامل التحفظ من جداول عوامل التحفظ الوارد يف             -  ٥٣
                                               ينبغي استخدام عامل حتفظ لفئة مصادر ذات                البواليع /                                                              كانـت اجلـداول ال تتضمن عامل حتفظ لفئة معينة من املصادر           

  .           خصائص مماثلة

                 اليت استخدمها            االنبعاثات                                                                                   ويف احلـاالت اليت ال يستعاض فيها سوى عن عنصر واحد من عناصر طريقة التقدير                 -  ٥٤
   ويف   .       أعاله  ٢١    ١٨                                                                        ً                    الطـرف ينـبغي لفـريق خرباء االستعراض أن يطبق عامل التحفظ على ذلك العنصر، وفقاً للفقرة          

          الناتج                عمليات اإلزالة     أو                                     مل التحفظ على تقدير االنبعاثات                                                               احلاالت األخرى، ينبغي لفريق خرباء االستعراض أن يطبق عا        
  .      أعاله  ٢٣    ٢٠                            ً        بطريقة التعديل األساسية، وفقاً للفقرة 

                                                                                                                       وإذا رأى فريق خرباء االستعراض، بصفة استثنائية، أن التقدير الناتج بتطبيق النهج األساسي املشار إليه يف الفقرة                  -  ٥٥
                         ً     ً               ، جـاز لـه أن يستـخدم هنجاً بديالً لتطبيق         )١٦ (                      التحفظ للطرف املعين                   ً                        أعـاله ليس متحفظاً أو أنه مفرط يف          ٥٢    ٤٩

               وعلى فريق خرباء   .                                     أعاله يف احلاالت اليت ينطبق عليها ذلك    ٢٧    ٢٤    و   ٢١    ١٨            ً                           الـتحفظ ووفقـاً ألحكـام الفقـرتني         
                ه املعلومات يف                                                                                                         االسـتعراض أن يربر ويوثق األسباب التقنيـة لقراره والختياره النهج البديل املستخدم وأن يدرج هـذ              

  .              تقرير االستعراض

  العناصر اخلاصة بقطاعات حمددة-     ً رابعا  

                                                   َّ                                                         ينـبغي ألفرقة خرباء االستعراض، عند حساب التعديالت، أن تتَّبع أحكام الفصل الثالث، واضعة يف اعتبارها،                 -  ٥٦
                   لى حساب التعديالت                              وتسري أحكام هذا الفصل ع      .                                                               حسـب االقتضاء، العناصر اخلاصة بقطاعات حمددة واملدرجة 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                    -  ٥٧
                ً                                   الكربون متوافقاً مع جمموع استهالك الوقود، وهو عادة                                                                الدويل، ينبغي احلرص على أن يكون جمموع انبعاثات ثاين أكسيد         

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

                                                      

     من    الة              أو لعمليات اإلز                                                                               أي إذا رأى فـريق خرباء االستعراض أن القيمة احلقيقية الراجحة لالنبعاثات               )  ١٦ ( 
                                                                                                           لسنة من سنوات فترة االلتزام هي أعلى أو أدىن بكثري من التقدير املعدل الذي مت التوصل إليه، أو                           البواليع /           أحد املصادر 

                                                                                                         أن القيمة احلقيقية لالنبعاثات من أحد املصادر يف سنة األساس هي أدىن أو أعلى بكثري من التقدير املعدل الذي مت التوصل 
  .                                                       أي إرشادات يقدمها خرباء االستعراض الرئيسيون يف هذا الشأن          ً           إليه، آخذاً يف اعتباره
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                                                                                                                     وإذا مـا إذا لزم تعديل جمموع انبعاثات ثاين أكسيد الكربون من احتراق الوقود، فإن النهج املرجعي هو اخليار                    -  ٥٨
ّ                                          ُيفّضل أن تؤخذ تقديرات النهج املرجعي من الطرف   و  .                                املفضـل يف حسـاب تعديـل ما        َ            وإذا مل ُيستنَسب ذلك، ميكن   . ُ       ُ       

  .                                                           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                   -  ٥٩
  .                  ِّ      ّ                                   زيادة استخدام احملوِّالت احلفّازة املؤدية إىل زيادة معامالت االنبعاث                تعديل ما، مراعاة

  العمليات الصناعية-باء 

  )    ً                                        مثالً، استخدام اجلري يف إنتاج احلديد والصلب       (                                                               ينبغي لفريق خرباء االستعراض أن يراعي احتمال العد املزدوج           -  ٦٠
  .                                         وأن يتحاشى العد املزدوج عند تطبيق التعديالت

                َّ                                                                                 عديل تقديرات مركَّبات اهليدروفلوروكربون واهليدروكربون املشبع بالفلور وسادس فلوريد الكربيت من                   عـند ت   -  ٦١
          َّ                                                                                                             اسـتهالك مركَّـبات الكـربون املهلجـنة وسادس فلوريد الكربيت، ينبغي إيالء االعتبار لعدم اليقني يف أرقام املبيعات                   

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

  الزراعة-جيم 

                       أ الواردة يف إرشادات    - ١                                                                                        عـند تعديـل االنبعاثات من التربة الزراعية، ينبغي إيالء األفضلية ألساليب املستوى               -  ٦٢
  .                  شأن املمارسات اجليدة                     الفريق احلكومي الدويل ب

                                                                                                               وينبغي لفريق خرباء االستعراض أن يالحظ أنه، عند تعديل االنبعاثات من شبكات إدارة السماد العضوي أو من                  -  ٦٣
                                                                                                                                إحراق السافانا أو من اإلحراق املوقعي للمخلفات الزراعية، ينبغي استخدام بيانات األنشطة ذاهتا فيما يتعلق بامليثان وفيما                 

  .                  لنيتروز على السواء              يتعلق بأكسيد ا

ّ                 وكذلك، ينبغي استخدام بيانات متساوقة بشأن املواشي فيما يتعلق بانبعاثات امليثان وأكسيد النيتروز من التخّمر                -  ٦٤                                                                                                    
  .                                                                                                املعوي وإدارة السماد العضوي، وفيما يتعلق بانبعاثات امليثان من السماد العضوي احليواين املضاف إىل التربة

 تغري استخدام األراضي واحلراجة استخدام األراضي و-دال 

                                                                                                                 لـدى اسـتخدام بيانات من جمموعة من البلدان، ينبغي انتقاء البيانات على أساس تشابه هذه البلدان فيما                   -  ٦٥
  :           يتصل مبا يلي

                                                                                                  األوضـاع الوطنية مثل األحوال اجلوية، وأنواع النبات، وأنظمة اإلدارة، والسياسات الوطنية وما               ) أ ( 
    رى؛                  إىل ذلك من أوضاع أخ



FCCC/SBSTA/2005/2* 
Page 24 

 

                                        َّ                        ً                               اخلـيارات فـيما يتصـل بالـتعاريف، واختيار جممَّعات الكربون واألنشطة وفقاً ملشروع املقرر                 ) ب ( 
  . ٧-   م أ /  ١١             املرفق باملقرر   )                                        استخدام األرض وتغيري استخدام األرض واحلراجة   ( ١-    م أإ /-

                         زون بسبب النقصان طاملا                                َّ           َّ        ّ    َّ                             إذا اختار طرف ما عدم حساب جممَّع كربون معيَّن، جيب أالّ يطبَّق تعديل هلذا املخ               -  ٦٦
                                 استخدام األرض والتغيري واستخدام       ( ١-     م أإ  /-                           من مرفق مشروع املقرر        ٢١                     ً                 أثبـت الطـرف املعين، وفقاً للفقرة        

  .                                ، أن اجملمع املعين ليس مصدر انبعاثات ٧-   م أ /  ١١             املرفق باملقرر   )              األرض، واحلراجة

                                          م األراضي وتغري استخدام األراضي واحلراجة        ّ                                                        إنّ تقديـرات االنبعاثات وعمليات اإلزالة يف قطاع استخدا         -  ٦٧
    هلذا   .                                                                                                                 ومـن أنشـطة هذا القطاع لن تستند يف كثري من األحيان إىل بيانات سنوية وإمنا إىل استقراء يف مرحلة الحقة                    

                                                                                                                      السبب جيب أن يتم تطبيق التعديل على سنة أساس إدارة األراضي املزروعة أو املراعي أو جتديد الغطاء النبايت عـن                   
ــريق ــني          ط ــا ب ــنوات م ـــن الس ــا ع ــتم تقدميه ـــد ال ي ــه ق ــراً لكون ــنايـة، نظ ــتقراء بع                         ً                                                                    االس
                                                                                 وإذا لزم االستقراء لسنة األساس بالنسبة هلذه األنشطة، كان بإمكان فريق خرباء              .                      وفـترة االلـتزام        ١٩٩٠       عـام   

           ام األراضي                                                                                                     االسـتعراض أن يسـتخدم تعـامل غري مباشر السلسلة الزمنية لقطاع استخدام األراضي وتغري استخد               
  .                                                         واحلراجة الواردة يف قائمة اجلرد السنوية املقدمة مبوجب االتفاقية

  النفايات-هاء 

                                                 أو سكان املناطق احلضرية، وعن متوسط نصيب الفرد       /                                                    ميكـن يف بعض احلاالت استخدام بيانات عن السكان و          -  ٦٨
                            وميكن استخدام بيانات سكان      .             روف الوطنية                                                                              مـن الـناتج احمللي اإلمجايل، لتقدير حجم النفايات الصلبة، مع مراعاة الظ            

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

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

                                                                                                                وفـيما يتعلق ببيانات األنشطة، ميكن استخدام جمموعة من البلدان باالستناد، بصفة رئيسية، إىل ممارسات إدارة                 -  ٦٩
                                                                                   من البيانات، كمعدل توليد النفايات، ولكن ليس من أجل تقدير أنواع أخرى من                                                      النفايات، من أجل تقدير أنواع معينة       

                                                                                                                                 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

  .                                                                             نبعاثات من إحراق النفايات، تكون إمكانية تطبيق العوامل غري املباشرة حمدودة للغاية            عند تعديل اال -  ٧٠

                                                                                                                 عـند تعديـل االنبعاثات من مواقع التخلص من النفايات الصلبة أو معاجلة املياه املستعملة، يلزم مراعاة استرداد             -  ٧١
                                                        ق خرباء االستعراض أن يضع يف اعتباره أنه، إذا كانت                                                            ً             وفيما يتعلق بالتخلص من النفايات الصلبة، ينبغي أيضاً لفري          .       امليثان

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

 جلرد املتصلة حبساب التعديالتقائمة مبوارد استعراض قوائم ا

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

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

                            ، مبا يف ذلك تطبيق أفرقة خرباء  )١ (                                                                          اجلماعـية اليت قدمها خرباء االستعراض الرئيسيون بشأن سبل حتسني عملية االستعراض    
  .     ً      ً طبيقاً متسقاً                           االستعراض اإلرشادات التقنية ت

                                                         املوارد الالزمة لدعم عملية استعراض قوائم جرد غازات الدفيئة -    ألف 

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

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

                                                                     النهوج واألدوات املوصى هبا فيما يتعلق بتصنيف بيانات قوائم اجلرد يف جمموعات - ٣

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

                                موارد حمددة من أجل حساب التعديالت -    باء 

  .                                                              املعلومات املتعلقة حبسابات تعديالت سابقة أجرهتا أفرقة خرباء االستعراض - ١

                                                      

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

 ٨ االستعراض مبوجب املادة لتوجيهيةالواردة يف املبادئ اأحكام 
 من بروتوكول كيوتو واملتصلة بالتعديالت

  التوقيت-   ً أوال  

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

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

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

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

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

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

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

  .                       واآلليات املتصلة باالمتثال

  اإلبالغ-     ً ثانيا  

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

                            التقدير األصلي، عند االقتضاء؛  ) 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 ( 

                                                                                حتديد فريق خرباء االستعراض للسبل اليت تسمح لطرف املرفق األول بأن يعاجل املشكلة املطروحة؛  ) ز ( 

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

ِ        َ     َّ َ              النسبة املئوية لتجاوز انبعاثات غازات الدفيئة املعدَّلة الكلية لطرف املرفق األول لالنبعاثاِت الكليةَ املبلَّغَ               ̀  ١̀                                     َّ                                                
             لف بربوتوكول                                       َّ                                                      عنها، باعتبارها االنبعاثات الكلية املبلَّغ عنها للغازات ومن املصادر املدرجة يف املرفق أ            

  ؛ )٢ (                            كيوتو، عن أية سنة من السنوات

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

          ة املتصلة                                                                                          أمهـية القـيم الرقمية املتصلة بأية مشاكل متت تسويتها خبصوص عمليات اإلزالة الصافي               ) ط ( 
                                                      ّ           ، حيثما تكون النسبة املئوية لعمليات اإلزالة الصافية املعّدلة بالنسبة  ٣            من املادة   ٤               أو الفقرة     ٣                        بنشاط يف إطار الفقرة     

  :           لذلك النشاط

                                       خمتلفة عن التقديرات املقدمة لذلك النشاط؛ ̀  ١̀  

  ،  ٣              من املادة     ٤    و  ٣      قرتني                                                                             مـتجاوزة لعمليات اإلزالة الصافية النامجة عن كافة األنشطة يف إطار الف            ̀  ٢̀  
      ّ                                                                                                  وذلـك إّمـا بالنسبة للسنة احملددة من فترة االلتزام املطبق عليها التعديل، أو بالنسبة جملموعة من                 
                                                                                               السـنوات تـتعدى فترة االلتزام اليت هي مخس سنوات، حبسب خيار الطرف فيما يتصل بالتواتر                

   ).              ً ة االلتزام، مثالً                           على أساس سنوي أو يف هناية فتر (                        الدوري حلساب النشاط املعين 

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

                  ف بربوتوكول كيوتو؛                 املدرجة يف املرفق أل

  .                             ً                                                بيان ما إذا كان التعديل متفقاً عليها من قبل طرف املرفق األول وفريق خرباء االستعراض  ) 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 عوامل التحفظ

                                                          عوامل التحفظ اليت يتعني استخدامها يف حساب التعديالت                          جمموعتني من جداول        ً جدوالً         التذييل              يتضـمن هذا     - ١
   ١        اجلدوالن   (                     وتغطي اجملموعة األوىل                              من اإلرشادات التقنية       ٥٠    ٤٧              ّ        ً            التقديرات املعّدلة، وفقاً للفقرة                       لضمان التحفظ يف    

       اجلداول  (                     وتغطي اجملموعة الثانية   .                                                                       عوامـل التحفظ بالنسبة للمصادر املدرجة يف املرفق األول لربوتوكول كيوتو        )  ٢ و
                                                الة االنبعاثات النامجة عن استخدام األراضي والتغري يف                                                 عوامل التحفظ بالنسبة لالنبعاثات أو عمليات إز       )  ٦       إىل    ٣    من  

   ة       واحد      جزأين        جمموعتني                      ترد هذه العوامل يف      و   ،                                 وبالنسبة للمجموعتني من اجلداول     .                             اسـتخدام األراضـي واحلراجة    
         وهي ترد    .                                                  حلساب التعديالت لسنة من سنوات فترة االلتزام        ىُ                                                    ُيستخدم يف حساب التعديالت لتقدير سنة أساس، واآلخر       

                                              وتقديرات االنبعاثات عن كل فئة من فئات                                           أو غري ذلك من بارامترات التقدير                                          لبـيانات األنشطة ومعامالت االنبعاث      
  .                                     الفريق احلكومي الدويل والغاز املتصل هبا     مصادر

             من اإلرشادات      ٥٣    ٥٠                        ، تسري أحكام الفقرة                     من فئات املصادر                                                 ويف حالة عدم اشتمال اجلدول على فئة معينة          - ٢
                     واستخدام األراضي وتغري                                   يف إطار العمليات الصناعية والزراعة   "           وسائل أخرى "                                ، كما هو احلال بالنسبة لفئات مثل        التقنية

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

            ً          االقتضاء، عمالً بالتوصية         ، حسب              هذه اجلداول             هذا اجلدول                                                 وسـيجري اسـتكمال عوامل التحفظ الواردة يف          - ٣
  .                                                                                                       اجلماعية املقدمة من خرباء االستعراض الرئيسيني، على أن توافق عليها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

 معلومات أساسية عن إعداد جدول عوامل التحفظ

َ                                                                                     ُتسـتَمد عوامـل الـتحفظ من قيم وبارامترات عدم اليقني الواردة يف إرشادات الفريق               - ٤                        احلكومي الدويل بشأن    ُ   
                                     ً                                                                              املمارسـات اجليدة، وحتدد يف بعض احلاالت وفقاً لتقدير خرباء لغرض هذه اإلرشادات التقنية، وذلك على النحو املبني                  

  :     أدناه

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

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

  ُ                                       ، ُيستخدم النطاق املتولد عن تطبيق قيمة عدم  ١                                                   قـات بارامترات املدخالت باستخدام أسلوب املستوى               أو نطا  /          الـيقني و  
  ؛          بتلك الفئة            بذلك املصدر            اليقني اخلاصة 
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                                                                                                يف احلـاالت اليت ال تنص فيها إرشادات الفريق احلكومي الدويل بشأن املمارسات اجليدة على نطاق                  ) ج ( 
      َّ                                                          ُ                  ذا تعذَّر حساب نطاق موحد لعدم اليقني لعدم توافر املعلومات الضرورية، ُيستخدم                                                      عـدم يقني فيما يتعلق بتقدير ما أو إ        

  .                            ً                                    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                     - ٥
                                                                                                         سب عوامل التحفظ باستخدام املئينني اخلامس والعشرين واخلامس والسبعني من النطاق املتولد عن قيمة عدم                 وحت  .        االلتزام

                                                                                                 من أجل استخدامها يف تعديل خاص بسنة األساس وسنة من سنوات فترة االلتزام، على التوايل،                     الفئة       املصدر             يقني للغاز و  
  .                              مع افتراض توزيع لوغاريتمي عادي

                                                                                                م عدم اليقني يف مخس جمموعات من نطاقات عدم اليقني، مع عوامل التحفظ املقابلة، بتعيني قيمة                     ُ ِّ       وقد ُصنِّفت قي   - ٦
  :                                                                 وتتصل هذه النطاقات حباالت عدم اليقني اليت تندرج حتتها، على النحو التايل  .                      عدم يقني حمددة لكل نطاق

 عامـل التحفظ لسنـة
 من سنوات فترة االلتزام

 عامل التحفظ لسنة
 األساس

 ى احملدد لعدم اليقنياملد
 )النسبة املئوية(

 نطاق عدم اليقني املقدر
 )النسبة املئوية(

   ١٠                أقل من أو يساوي  ٧ ٠,٩٨ ١,٠٢

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

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

 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 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        

                         تعادل معامالت التحفظ يف سنة
َ                األساس املئَني اخلامس والعشرين          
                        للـنطاق املـتولد عن قيم عدم
                      الـيقني املخصصـة على النحو

             قطاعات أخرى    .   ٤ ٠,٩٨ ٠,٨٢ ٠,٧٣       ٠,٩٤ ٠,٩٤ ٠,٧٣ ٠,٧٣          :     التايل

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

  )                  صادر احتراق الوقود     مجيع م (               الكتلة احليوية   ال ينطبق ٠,٨٢ ٠,٨٢       ٠,٨٢ ال ينطبق ٠,٧٣ ٠,٧٣         قيمة عدم املئني
اخلامس 
 والعشرون

اليقني 
   املخصصة

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

                                     االنبعاثات اهلاربة الصادرة عن الوقود-   باء                             ٪٧ ٠,٩٨

           وقود الصلب    ال- ١ ٠,٧٣ ٠,٧٣         ٠,٩٨ ٠,٧٣ ٠,٧٣           ٪٢٠ ٠,٩٤

                       النفط والغاز الطبيعي- ٢   ٠,٧٣ ٠,٧٣ ٠,٧٣       ٠,٩٨ ٠,٧٣ ٠,٧٣ ٠,٧٣         ٪٤٠ ٠,٨٩

                    العمليات الصناعية- ٢                             ٪٧٥ ٠,٨٢

  )     األمسنت (                 منتجات التعدين -   ألف ٠,٩٤           ٠,٩٨ ٠,٩٤             ٪١٥٠ ٠,٧٣

  )                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            

                  إنتاج محض النيتريك     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    

    
                                   اسـتهاللك اهلالوكـربونات وسادس فلوريد-     واو         ٠,٨٢ ٠,٨٢ ٠,٨٢ ٠,٨٢       ٠,٨٢ ٠,٨٢ ٠,٨٢

       الكربيت

             مصادر أخرى-    زاي                               

                                   استخدام املذيبات وغريها من املنتجات- ٣ ٠,٩٤   ٠,٩٤       ٠,٨٢ ٠,٩٤   ٠,٩٤          

     راعة     الز- 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            

              تربة الزراعية    ال-    دال  ٠,٨٢ ٠,٨٢ ٠,٧٣       ٠,٨٢ ٠,٧٣ ٠,٨٢ ٠,٧٣          

   )*   جتيري (                                      ثاين أكسيد الكربون  ٠,٩٨ ال ينطبق ال ينطبق       ٠,٨٢ ٠,٨٢ ال ينطبق ال ينطبق          

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

             مصادر أخرى-    زاي                               

  ) أ (            راضي واحلراجة                 تغيري استخدام األ- ٥                              

           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                              

  .                        بإدراجه يف جمموعها الوطين                                                                                         إما ألن األطراف غري مطالبة باإلبالغ عن هذا املصدر يف قوائم جرد غازات الدفيئة، وإما ألهنا غري مطالبة   :         ال ينطبق   
   ".                                                                                                                                                   سيجري إدراجه بعد انتهاء الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ من إعداد إرشادات املمارسات اجليدة فيما يتعلق باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة   )   أ (

  .                                                                                                                    يتعني اإلبالغ عن انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الصادرة عن التجيري يف إطار قطاع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة                             ، مبا فيه املرفقان األول والثاين، ٩-   م أ /  ١٣    ً        وفقاً للمقرر   *    

                     

                CO2 :  ثاين أكسيد الكربون                  

              CH4 :  امليثان       

              N2O :  أكسيد النيتروز               

              HFCs :  املركبات اهليدروفلوروكربونية                           

             PFCs :  املركبات اهليدروكربونية املشبعة بالفلور                                     

 

              SF6 :  سادس فلوريد الكربيت                   
 



FCCC/SBSTA/2005/2* 
Page 31 

 
 ) كيوتوللمصادر املدرجة يف املرفق األول من بروتوكول(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       

                     تعـادل معامالت التحفظ يف
َ       ة االلـتزام املئَني اخلامس     فـتر               

                        والسـبعني للنطاق املتولد عن
                        قيم عدم اليقني املخصصة على

  :           النحو التايل

  )                       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             

                              اثات اهلاربة الصادرة عن الوقود       االنبع-   باء                            قيمة عدم املئني

اخلامس 
 والسبعون

اليقني 
 املخصصة

               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        ٪٧ ١,٠٢

     اعية               العمليات الصن- ٢                            ٪٢٠ ١,٠٦

  )     األمسنت (                 منتجات التعدين -   ألف ١,٠٦           ١,٠٢ ١,٠٦            ٪٤٠ ١,١٢

  )                مجيع املصادر األخرى (                 منتجات التعدين -   ألف ١,٠٦           ١,٢١ ١,٣٧            ٪٧٥ ١,٢١

                      الصناعات الكيميائية-   باء ١,٠٢ ١,٣٧         ١,٠٦ ١,٠٦ ١,٣٧          ٪١٥٠ 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         

                                 إنـتاج اهلالوكـربونات وسادس فلوريد-     هـاء        ١,١٢ ١,٢١ ١,٢١ ١,٢١       ١,١٢ ١,٢١ ١,٢١   
       الكربيت

                                   استهاللك اهلالوكربونات وسادس فلوريد-     واو         ١,٢١ ١,٢١ ١,٢١ ١,٢١       ١,٢١ ١,٢١ ١,٢١   
       الكربيت

             مصادر أخرى-    زاي                              

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

          الزراعة- ٤                             

               التخمر املعوي-    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           

                  التربة الزراعية-    دال  ١,٢١ ١,٢١ ١,٣٧       ١,٢١ ١,٣٧ ١,٢١ ١,٣٧         

ال          
 ينطبق

ال 
   )*   حتبري (                                      ثاين أكسيد الكربون  ١,٠٢ ال ينطبق ال ينطبق       ١,٢١ ١,٢١ ينطبق

  )              مساد ومساد طبيعي (                                     أكسيد النيتروز  ال ينطبق ١,٢١ ١,٢١       ١,٠٦ ال ينطبق ١,٢١ ١,٣٧         

                          حرق السافانا حتت املراقبة-   هاء ال ينطبق ١,٠٦ ١,٠٦       ١,٢١ ال ينطبق ١,٢١ ١,٢١         

  ل                             حرق املخلفات الزراعية يف احلقو-   واو ال ينطبق ١,٠٦ ١,٠٦       ١,٢١ ال ينطبق ١,٢١ ١,٢١         

             مصادر أخرى-    زاي                              

  ) أ (                             تغيري استخدام األراضي واحلراجة- ٥                             

           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                             

  .                                                                                                           األطراف غري مطالبة باإلبالغ عن هذا املصدر يف قوائم جرد غازات الدفيئة، وإما ألهنا غري مطالبة بإدراجه يف جمموعها الوطين      إما ألن  :        ال ينطبق   

   ".                          غيري استخدام األراضي واحلراجة                                                                                                                         سيجري إدراجه بعد انتهاء الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ من إعداد إرشادات املمارسات اجليدة فيما يتعلق باستخدام األراضي وت   )   أ (

  .                                                                                                                                                ، مبا فيه املرفقان األول والثاين، يتعني اإلبالغ عن انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الصادرة عن التحبري يف إطار قطاع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة ٩-   م أ /  ١٣    ً        وفقاً للمقرر   *    

                     
                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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 )قطاع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة بقوائم اجلرد السنوية(اإلزاالت يف سنة من سنوات فترة االلتزام /معامالت التحفظ لتعديالت االنبعاثات يف سنة األساس: ٣ول اجلد

 معامالت االنبعاث بيانات األنشطة اإلزاالت/تقديرات االنبعاثات
N2O CH4 CO2   N2O CH4 CO2   

                                              استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة- ٥              
                األراضي احلرجية-   ألف              
                                   األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية- ١              

                                      تغري خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية       ٠,٩٨ ٠,٧٣    
        السنوية        الزيادة  ٠,٧٣     ٠,٩٨      
   .)                                            كثافة الغابات، ومعامل توسع الكتلة احليوية، إخل (                        بارامترات التقدير األخرى  ٠,٩٤     ٠,٩٨      
                                       تغري خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة       ٠,٩٨ ٠,٧٣    

     احلطب ٠,٧٣     ٠,٩٨     
        القمامة ٠,٨٢     ٠,٩٨      
                    ون الكربون يف التربة      تغري خمز ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٧٣    

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

                الزيادة السنوية ٠,٧٣     ٠,٩٤      
   .)       وية، إخل                                     كثافة الغابات، ومعامل توسع الكتلة احلي (                        بارامترات التقدير األخرى  ٠,٨٢     ٠,٩٤      
                                       تغري خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة       ٠,٩٤      

     احلطب ٠,٩٨     ٠,٩٤ ٠,٩٤    
        القمامة ٠,٨٢     ٠,٩٤ ٠,٧٣    
                          تغري خمزون الكربون يف التربة ٠,٨٢     ٠,٩٤ ٠,٧٣    

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

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

                    ون الكربون يف التربة      تغري خمز ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٨٢    
                              األراضي احملولة إىل أراض زراعية- ٢              

                                      تغري خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية ٠,٨٢   ٠,٩٤ ٠,٨٢   
          وية امليتة                             تغري خمزون الكربون يف املواد العض انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية ٠,٩٤ انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية

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

                                      تغري 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      

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

  ع                     األراضي احملولة إىل مرا- ٢              
                                      تغري 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      

                             لكربون يف املواد العضوية امليتة          تغري خمزون ا انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية ٠,٩٤ انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية
                          تغري خمزون الكربون يف التربة ٠,٨٢     ٠,٩٤ ٠,٨٢    

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

  )                   اخلث واألراضي املغمورة        استخراج  (                                              تغري خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية والتربة  ٠,٧٣     ٠,٩٨ ٠,٧٣    
                            األراضي احملولة إىل أراض رطبة- ٢              
                                      تغري 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 (          التربة                    تغري خمزون الكربون يف ٠,٨٢     ٠,٩٤ ٠,٨٢    

            املستوطنات-   هاء              
                             املستوطنات اليت ظلت مستوطنات- ١              

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

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

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

                                       تغري خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية ٠,٩٤ انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية
                          تغري خمزون الكربون يف التربة ٠,٨٢     ٠,٩٤ ٠,٨٢    

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

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

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

                                      تغري خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية ٠,٨٢     ٠,٩٤ ٠,٨٢    
                                       تغري خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة ية اليت ظلت أراض حرجيةانظر األراضي احلرج ٠,٩٤ انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية

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

              استخدام األمسدة     ٠,٧٣ ٠,٩٤     ٠,٧٣
  )                     اخلث واألراضي املغمورة                مبا يف ذلك استخراج (             التربة اجملففة    ٠,٧٣ ٠,٧٣ ٠,٨٢   ٠,٧٣ ٠,٧٣
  ) أ (                                                      االضطرابات املرتبطة بعمليات حتويل استخدام األراضي إىل مراع      ٠,٧٣/٠,٨٢ ٠,٩٤     ٠,٧٣

  )                    احلجر اجلريي والدولوميت (            استخدام اجلري  ٠,٩٨     ٠,٨٢ ٠,٨٢    
  ) ب (        مراقبة                                          إشعال احلرائق حتت املراقبة وحرائق الغابات دون   ٠,٨٢ ٠,٨٢ ٠,٩٤   ٠,٨٢ ٠,٨٢

  .                               ألي من بارامترات التقدير األخرى    ٠,٨٢                       ُ                       ملعامالت االنبعاث، بينما ُتستخدم القيمة البالغة     ٠,٧٣                                                         ُ                      بالنسبة ملعامالت انبعاث أكسيد النيتروز والبارامترات األخرى، ُتستخدم القيمة البالغة   )  أ (
  .                                                                                                        الغابات املشعلة حتت املراقبة وحرائق الغابات دون مراقبة، حيث تغطى هذه االنبعاثات يف إطار كل فئة من فئات األراضي     َّ                                                  ال تقدَّم معامالت حتفظ عن ثاين أكسيد الكربون الصادر عن حرائق   )  ب (

       CO2 :  ثاين أكسيد الكربون                  
       CH4 :  امليثان       
       N2O :  أكسيد النيتروز               
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 )قطاع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة بقوائم اجلرد السنوية(اإلزاالت يف سنة األساس /ترة االلتزاممعامالت التحفظ لتعديالت االنبعاثات يف سنة من سنوات ف: ٤اجلدول 

 معامالت االنبعاث بيانات األنشطة اإلزاالت/تقديرات االنبعاثات
N2O CH4 CO2   N2O CH4 CO2   

             راضي واحلراجة                                 استخدام األراضي وتغيري استخدام األ- ٥              
                األراضي احلرجية-   ألف              
                                   األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية- ١              
                                      تغري خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية       ١,٠٢ ١,٣٧    
                الزيادة السنوية ١,٣٧     ١,٠٢      
   .)                                         فة الغابات، ومعامل توسع الكتلة احليوية، إخل   كثا (                        بارامترات التقدير األخرى  ١,٠٦     ١,٠٢      
                                       تغري خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة       ١,٠٢ ١,٣٧    
     احلطب ١,٣٧     ١,٠٢     
        القمامة ١,٢١     ١,٠٢      
                          تغري خمزون الكربون يف التربة ١,٢١     ١,٠٢ ١,٣٧    
             أراض حرجية                 األراضي احملولة إىل- ٢              
                                      تغري خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية       ١,٠٦ ١,٣٧    
                الزيادة السنوية ١,٣٧     ١,٠٦      
   .)                                            كثافة الغابات، ومعامل توسع الكتلة احليوية، إخل (                        بارامترات التقدير األخرى  ١,٢١     ١,٠٦      
              العضوية امليتة                         تغري خمزون الكربون يف املواد        ١,٠٦      
     احلطب ١,٠٢     ١,٠٦ ١,٠٦    
        القمامة ١,٢١     ١,٠٦ ١,٣٧    
                          تغري خمزون الكربون يف التربة ١,٢١     ١,٠٦ ١,٣٧    
                  األراضي الزراعية-   باء              
                                      األراضي الزراعية اليت ظلت أراض زراعية- ١              
                               ن الكربون يف الكتلة احليوية احلية       تغري خمزو ١,٢١     ١,٠٢ ١,٢١    

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

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

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

                                       تغري خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية ١,٠٦ انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية
                          تغري خمزون الكربون يف التربة ١,٢١     ١,٠٦ ١,٢١    
                األراضي الرطبة-   دال              
                                  األراضي الرطبة اليت ظلت أراض رطبة- ١              
  )                           استخراج اخلث واألراضي املغمورة (                                              تغري خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية والتربة  ١,٣٧     ١,٠٢ ١,٣٧    
                لة إىل أراض رطبة            األراضي احملو- ٢              
                                      تغري 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 (                           تغري خمزون الكربون يف التربة   ١,٢١     ١,٠٦ ١,٢١    
            املستوطنات-   هاء              
                             املستوطنات اليت ظلت مستوطنات- ١              
                                      تغري خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية       ١,٠٢ ١,٢١    
                          الغطاء التاجي وعدد األشجار ١,٠٦     ١,٠٢      
                                       معامالت اإلزالة وبارامترات التقدير األخرى ١,١٢     ١,٠٢      

                                       تغري خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية ١,٠٢ ض حرجيةانظر األراضي احلرجية اليت ظلت أرا
                          تغري خمزون الكربون يف التربة ١,٢١     ١,٠٢ ١,٢١    
                           األراضي احملولة إىل مستوطنات- ٢              
        ية احلية                              تغري خمزون الكربون يف الكتلة احليو ١,٢١     ١,٠٦ ١,٢١    

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

                                       تغري خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية ١,٠٢ انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية
                    ون الكربون يف التربة      تغري خمز ١,٢١     ١,٠٢ ١,٣٧    
                            األراضي احملولة إىل أراض أخرى- ٢              
                                      تغري خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية ١,٢١     ١,٠٦ ١,٢١    

           ضوية امليتة                            تغري خمزون الكربون يف املواد الع انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية ١,٠٦ انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية
                          تغري خمزون الكربون يف التربة ١,٢١     ١,٠٦ ١,٢١    
               املصادر املشتركة              

              استخدام األمسدة     ١,٣٧ ١,٠٦     ١,٣٧
  )                                    مبا يف ذلك استخراج اخلث واألراضي املغمورة (             التربة اجملففة    ١,٣٧ ١,٣٧ ١,٢١   ١,٣٧ ١,٣٧
  ) أ (                                                     الضطرابات املرتبطة بعمليات حتويل استخدام األراضي إىل مراع  ا     ١,٣٧/١,٢١ ١,٠٦     ١,٣٧

  )                    احلجر اجلريي والدولوميت (            استخدام اجلري  ١,٠٢     ١,٢١ ١,٢١    
  ) ب (                                                 إشعال احلرائق حتت املراقبة وحرائق الغابات دون مراقبة   ١,٢١ ١,٢١ ١,٠٦   ١,٢١ ١,٢١

  .                               ألي من بارامترات التقدير األخرى    ١,٢١                       ُ                       ملعامالت االنبعاث، بينما ُتستخدم القيمة البالغة     ١,٣٧                    ُ                      والبارامترات األخرى، ُتستخدم القيمة البالغة                                      بالنسبة ملعامالت انبعاث أكسيد النيتروز   )  أ (
  .                                                     حيث تغطى هذه االنبعاثات يف إطار كل فئة من فئات األراضي     َّ                                                                                                      ال تقدَّم معامالت حتفظ عن ثاين أكسيد الكربون الصادر عن حرائق الغابات املشعلة حتت املراقبة وحرائق الغابات دون مراقبة،  )  ب (

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



FCCC/SBSTA/2005/2* 
Page 34 

 

 أنشطة استخدام (اإلزاالت يف سنة من سنوات فترة االلتزام /)أ(معامالت التحفظ لتعديالت االنبعاثات يف سنة األساس :٥اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤ و٣ استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني األراضي وتغيري

 
 معامالت االنبعاث اإلزاالت/تقديرات االنبعاث

N2O CH4 CO2 
 بيانات األنشطة

N2O CH4 CO2   

                                              املعلومات التكميلية املبلغة مبوجب بروتوكول كيوتو              
  ٣- ٣                  األنشطة مبوجب املادة               
                         التحريج وإعادة التحريج ١  -   ألف              
                                            تغريات خمزون الكربون يف الكتلة احليوية فوق األرض       ٠,٩٤ ٠,٧٣    
                الزيادة السنوية ٠,٧٣     ٠,٩٤      
    .)                كتلة احليوية، إخل                            كثافة الغابات، معامل توسع ال (                        بارامترات التقدير األخرى  ٠,٨٢     ٠,٩٤      
                                           تغريات خمزون الكربون يف الكتلة احليوية حتت األرض ٠,٨٢      ٠,٩٤ ٠,٧٣    
                الزيادة السنوية ٠,٧٣     ٠,٩٤      
    .)                                            كثافة الغابات، معامل توسع الكتلة احليوية، إخل (                        بارامترات التقدير األخرى  ٠,٨٢     ٠,٩٤      
                          ات خمزون الكربون يف القمامة   تغري ٠,٨٢     ٠,٩٤ ٠,٧٣    
                          تغريات خمزون الكربون يف اخلطب ٠,٩٨     ٠,٩٤ ٠,٩٤    
                            تغريات خمزون الكربون يف التربة ٠,٨٢     ٠,٩٤ ٠,٧٣    
                إزالة الغابات ٢  -   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    
                             تغريات خمزون الكربون يف القمامة ٠,٨٢     ٠,٩٤ ٠,٧٣    
                          تغريات خمزون الكربون يف اخلطب ٠,٧٣     ٠,٩٤ ٠,٧٣    
                            تغريات خمزون الكربون يف التربة              
  ) ب  )(                                   املمارسات اإلدارية وبارامترات التقدير (   ية             التربة املعدن ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٧٣    
               التربة العضوية ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٨٢    
  ٤- ٣                  األنشطة مبوجب املادة               
               إداة الغابات ١  -   باء              
                                            تغريات خمزون الكربون يف الكتلة احليوية فوق األرض       ٠,٩٨ ٠,٧٣    
           دة السنوية     الزيا ٠,٧٣     ٠,٩٨      
    .)                                            كثافة الغابات، معامل توسع الكتلة احليوية، إخل (                        بارامترات التقدير األخرى  ٠,٩٤     ٠,٩٨      
                                           تغريات خمزون الكربون يف الكتلة احليوية حتت األرض       ٠,٩٨ ٠,٧٣    
                الزيادة السنوية ٠,٧٣     ٠,٩٨      
    .)                                            كثافة الغابات، معامل توسع الكتلة احليوية، إخل (    خرى                     بارامترات التقدير األ ٠,٩٤     ٠,٩٨      
                             تغريات خمزون الكربون يف القمامة ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٧٣    
                          تغريات خمزون الكربون يف اخلطب ٠,٧٣     ٠,٩٨ ٠,٧٣    
                            تغريات خمزون الكربون يف التربة ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٧٣    
        لزراعية                إدارة األراضي ا ٢  -   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    
       اخلطب                    تغريات خمزون الكربون يف ٠,٧٣     ٠,٩٨ ٠,٧٣    
                            تغريات خمزون الكربون يف التربة       ٠,٩٨      
  ) ب  )(                                   املمارسات اإلدارية وبارامترات التقدير   ) ( ج (              التربة املعدنية ٠,٨٢     ٠,٩٨/٠,٩٤ ٠,٧٣    
               التربة العضوية ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٨٢    
               إدارة املراعي ٣  -   باء              
                                     زون الكربون يف الكتلة احليوية فوق األرض       تغريات خم 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    
                          تغريات خمزون الكربون يف اخلطب ٠,٧٣     ٠,٩٨ ٠,٧٣    
  ) ب  )(                                   املمارسات اإلدارية وبارامترات التقدير (                     زون الكربون يف التربة        تغريات خم ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٧٣    
                          إعادة التغطية بالنباتات ٤  -   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    
                          تغريات خمزون الكربون يف اخلطب ٠,٧٣     ٠,٩٨ ٠,٧٣    
                            تغريات خمزون الكربون يف التربة ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٧٣    

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

            استخدام اجلري ٠,٩٨     ٠,٨٢ ٠,٨٢    
  ) ٤- ٣                            وإدارة الغابات مبوجب املادة  ٣- ٣                  لألنشطة مبوجب املادة  (                  حرق الكتلة احليوية    ٠,٨٢ ٠,٨٢ ٠,٩٤   ٠,٨٢ ٠,٨٢
  )                        فيما عدا إدارة الغابات ٤- ٣  ة                      جلميع األنشطة مبوجب املاد (                  حرق الكتلة احليوية    ٠,٨٢ ٠,٨٢ ٠,٨٢   ٠,٨٢ ٠,٨٢
  ) د (                                                االضطرابات املرتبطة بتحويالت استخدام األراضي إىل مراع     ٠,٧٣/٠,٨٢ ٠,٩٤     ٠,٧٣

    انظر (                    من بروتوكول كيوتو  ٣           من املادة  ٤          جب الفقرة                                                                                                                                             فـيما يتعلق بسنة األساس، ال تنطبق معامالت التحفظ املقدمة يف هذا اجلدول إال على إدارة الغابات وإدارة املراعي وإعادة التغطية بالنباتات مبو               )  أ (
   ).               بالدليل التقين  ١١       احلاشية 

ستخدم معامالت التحفظ املقدمة عن معامالت االنبعاث وبارامترات التقدير األخرى  )  ب (   .                                                            ُ                                                                       بالنسبة للتعديالت املتعلقة مبمارسات اإلدارة وبارامترات التعديل، ُت
ستخدم القيمة البالغة                            فيما يتعلق ببيانات األنشطة،   )  ج (   .    ١٩٩٠                        للبيانات السابقة لعام     ٠,٩٤ُ                       ُت
ستخدم القيمة البالغة   )  د ( ستخدم القيمة البالغة     ٠,٧٣                                                          ُ                       بالنسبة ملعامالت انبعاث أكسيد النيتروز، والبارامترات األخرى، ُت   .                               ألي من بارامترات التقدير األخرى    ٠,٨٢                       ُ                        ملعامالت االنبعاث، بينما ُت

       CO2 :  سيد الكربون      ثاين أك            
       CH4 :  امليثان       
       N2O :  أكسيد النيتروز               
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 أنشطة استخدام ()أ(اإلزاالت يف سنة األساس/معامالت التحفظ لتعديالت ااالبعاثات يف سنة من سنوات فترة االلتزام :٦اجلدول 
  )وتوكول كيوتو من بر٣ من املادة ٤ و٣تغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني األراضي 

 معامالت االنبعاث اإلزاالت/تقديرات االنبعاث
N2O CH4 CO2 

بيانات 
   N2O CH4 CO2 األنشطة

                                              املعلومات التكميلية املبلغة مبوجب بروتوكول كيوتو              
  ٣- ٣                  األنشطة مبوجب املادة               
                         التحريج وإعادة التحريج ١  -   ألف              
                                            تغريات خمزون الكربون يف الكتلة احليوية فوق األرض       ١,٠٦ ١,٣٧    
                الزيادة السنوية ١,٣٧     ١,٠٦      
    .)                                            كثافة الغابات، معامل توسع الكتلة احليوية، إخل (                        بارامترات التقدير األخرى  ١,٢١     ١,٠٦      
             يوية حتت األرض                              تغريات خمزون الكربون يف الكتلة احل       ١,٠٦ ١,٣٧    
                الزيادة السنوية ١,٣٧     ١,٠٦      
    .)                                            كثافة الغابات، معامل توسع الكتلة احليوية، إخل (                        بارامترات التقدير األخرى  ١,٢١     ١,٠٦      
                             تغريات خمزون الكربون يف القمامة ١,٢١     ١,٠٦ ١,٣٧    
  ب                        تغريات خمزون الكربون يف اخلط ١,٠٢     ١,٠٦ ١,٠٦    
                            تغريات خمزون الكربون يف التربة ١,٢١     ١,٠٦ ١,٣٧    
                إزالة الغابات ٢  -   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    
                          تغريات خمزون الكربون يف اخلطب ١,٣٧     ١,٠٦ ١,٣٧    
                            تغريات خمزون الكربون يف التربة              
  ) ب  )(                                   املمارسات اإلدارية وبارامترات التقدير (               التربة املعدنية  ١,٢١     ١,٠٢ ١,٣٧    
     ضوية          التربة الع ١,٢١     ١,٠٢ ١,٢١    
  ٤- ٣                  األنشطة مبوجب املادة               
               إداة الغابات ١  -   باء              
                                            تغريات خمزون الكربون يف الكتلة احليوية فوق األرض       ١,٠٢ ١,٣٧    
                الزيادة السنوية ١,٣٧     ١,٠٢      
    .)                      وسع الكتلة احليوية، إخل                      كثافة الغابات، معامل ت (                        بارامترات التقدير األخرى  ١,٠٦     ١,٠٢      
                                           تغريات خمزون الكربون يف الكتلة احليوية حتت األرض       ١,٠٢ ١,٣٧    
                الزيادة السنوية ١,٣٧     ١,٠٢      
    .)                                            كثافة الغابات، معامل توسع الكتلة احليوية، إخل (                        بارامترات التقدير األخرى  ١,٠٦     ١,٠٢      
                           ريات خمزون الكربون يف القمامة  تغ ١,٢١     ١,٠٢ ١,٣٧    
                          تغريات خمزون الكربون يف اخلطب ١,٣٧     ١,٠٢ ١,٣٧    
                            تغريات خمزون الكربون يف التربة ١,٢١     ١,٠٢ ١,٣٧    
                        إدارة األراضي الزراعية ٢  -   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    
                          تغريات خمزون الكربون يف اخلطب ١,٣٧     ١,٠٢ ١,٣٧    
                            تغريات خمزون الكربون يف التربة              

    ١,٠٢ ١,٣٧/
  ) ب  )(                                   املمارسات اإلدارية وبارامترات التقدير   ) ( ج (              التربة املعدنية ١,٢١     ١,٠٦

               التربة العضوية ١,٢١     ١,٠٢ ١,٢١    
               إدارة املراعي ٣  -   باء              
                                            تغريات خمزون الكربنو يف الكتلة احليوية فوق األرض ١,٢١     ١,٠٢ ١,٢١    
                          ن يف الكتلة احليوية حتت األرض                 تغريات خمزون الكربو ١,٣٧     ١,٠٢ ١,٣٧    
                             تغريات خمزون الكربون يف القمامة ١,٢١     ١,٠٢ ١,٣٧    
                          تغريات خمزون الكربون يف اخلطب ١,٣٧     ١,٠٢ ١,٣٧    
  ) ب  )(                                   املمارسات اإلدارية وبارامترات التقدير (                            تغريات خمزون الكربون يف التربة  ١,٢١     ١,٠٢ ١,٣٧    
                          إعادة التغطية بالنباتات ٤  -   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    
                        ريات خمزون الكربون يف اخلطب  تغ ١,٣٧     ١,٠٢ ١,٣٧    
                            تغريات خمزون الكربون يف التربة ١,٢١     ١,٠٢ ١,٣٧    

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

            استخدام اجلري ١,٠٢     ١,٢١ ١,٢١    
  ) ٤- ٣                            وإدارة الغابات مبوجب املادة  ٣- ٣                  لألنشطة مبوجب املادة  (                  حرق الكتلة احليوية    ١,٢١ ١,٢١ ١,٠٦   ١,٢١ ١,٢١
  )                        فيما عدا إدارة الغابات ٤- ٣                       جلميع األنشطة مبوجب املادة  (                  حرق الكتلة احليوية    ١,٢١ ١,٢١ ١,٢١   ١,٢١ ١,٢١
  ) د (                          يالت استخدام األراضي إىل مراع                      االضطرابات املرتبطة بتحو     ١,٣٧/١,٢١ ١,٠٦     ١,٣٧

         بالدليل  ١١            انظر احلاشية  (                    من بروتوكول كيوتو  ٣           من املادة  ٤                                                                                                                                                                فـيما يـتعلق بسنة األساس، ال تنطبق معامالت التحفظ املقدمة يف هذا اجلدول إال على إدارة الغابات وإدارة املراعي وإعادة التغطية بالنباتات مبوجب الفقرة                        ) أ (
   ).     التقين

  .                                                           ُ                                                                      النسبة للتعديالت املتعلقة مبمارسات اإلدارة وبارامترات التعديل، ُتستخدم معامالت التحفظ املقدمة عن معامالت االنبعاث وبارامترات التقدير األخرى ب  )  ب (
  .    ١٩٩٠                        للبيانات السابقة لعام     ٠,٩٤                           ُ                      فيما يتعلق ببيانات األنشطة، ُتستخدم القيمة البالغة   )  ج (
  .                               ألي من بارامترات التقدير األخرى    ٠,٨٢                       ُ                       ملعامالت االنبعاث، بينما ُتستخدم القيمة البالغة     ٠,٧٣                                       ُ                      اث أكسيد النيتروز، والبارامترات األخرى، ُتستخدم القيمة البالغة                    بالنسبة ملعامالت انبع  )  د (

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

- - - - - - 


