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 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة الثالثة والعشرون

 ٢٠٠٥سمرب دي/ كانون األول٦ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨مونتريال، 
 

 من جدول األعمال) أ(٦البند 
 القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو

 املعايري املتعلقة حباالت التخلف عن تقدمي املعلومات املتصلة بتقديرات        
    انبعاثات غازات الدفيئة، حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة

  من املادة   ٤ و ٣     املصارف، الناشئة عن األنشطة احملددة يف الفقرتني      
    من بروتوكول كيوتو

 املعايري املتعلقة حباالت التخلف عن تقدمي املعلومات املتصلة بتقديرات        
عاثات غازات الدفيئة، حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة        نبا

 ٣ من املادة    ٤ و ٣املصارف، الناشئة عن األنشطة احملددة يف الفقرتني        
 من بروتوكول كيوتو                          

 مشروع استنتاجات يقترحه الرئيس

 إضافــة

 توصية اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

قـررت اهليـئة الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا الثالثة والعشرين، أن توصي مؤمتر                 
 : دورته األوىل باعتماد مشروع املقرر التايلاألطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف
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 ١-م إأ/-مشروع املقرر 

املعايري املتعلقة حباالت التخلف عن تقدمي املعلومات املتصلة بتقديرات         
انبعاثات غازات الدفيئة، حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة        

 ٣ة   من املاد  ٤ و ٣املصارف، الناشئة عن األنشطة احملددة يف الفقرتني        
                           من بروتوكول كيوتو

 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، 

 ،٧-م أ/٢٢، و٧-م أ/١٩، و٧-م أ/١١ يف املقررات وقد نظر 

  أال ُيصـدر الطـرف املُدرج يف املرفق األول باالتفاقية وحدات إزالة لالنبعاثات عمالً              يقـرر  -١ 
 فيما يتصل بنشاط حمدد )طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املخصصة   ( ١-م إأ /- مـن مرفق املقرر      ٢٦الفقـرة   ب

، يرتبط بسنة من سنوات فترة      ٣ من املادة    ٤، أو نشاط خمتار حمدد مبوجب الفقرة        ٣ من املادة    ٣مبوجب الفقرة   
 يف املائة ٩ملعرَّف يف مرفق هذا املقرر، يتجاوز نسبة االلتزام، إذا كان مقدار التعديالت لذلك النشاط، على النحو ا

 لتلك السنة؛

، أو بنشاط خمتار    ٣ من املادة    ٣، فـيما يتعلق بأية تعديالت تتصل بنشاط حمدد مبوجب الفقرة            يقـرر  -٢ 
 من  ٨ة  ، يرتبط بسنة من سنوات فترة االلتزام، أن تشمل تقارير االستعراض مبوجب املاد            ٣ من املادة    ٤مبوجـب الفقرة    

 .بروتوكول كيوتو مقدار التعديالت لذلك النشاط باعتباره ميثل النسبة املئوية احملسوبة وفقاً للفقرة السابقة
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 مرفق

اليت ُتجرى على نشاط ما لسنة من سنوات فترة االلتزام، معرباً عنه كنسبة مئوية، ) M(مقدار التعديالت  -١
تقدير الصايف املعدَّل لذلك النشاط مطروحاً منه التقدير الصايف املقدَّم لذلك ال"ُيقاس باعتباره ميثل القيمة املطلقة ل  

  )١(٠,١٨، مقسوماً على جمموع القيم املطلقة جلميع املكونات املقدمة لذلك النشاط مضروباً ب  "النشاط

 :وبطريقة رياضية، ُيعبَّر عن ذلك باستخدام املعادلة التالية -٢

  M(%) = 
∑

−

j
submitted

submittedadjusted

j
COMP

NetNet
 x 0.18 x 100 

 :حيـث

NetAdjusted =    عمليات األزالة اخلاصة بالنشاط بعد تطبيق أية تعديالت، ُمعبَّراً عنه         /تقديـر االنـبعاثات 
 باألطنان من ُمعاِدل ثاين أكسيد الكربون 

Netsubmitted = ه باألطنان منعمليات اإلزالة اخلاصة بالنشاط كما قدمه الطرف، ُمعبَّراً عن/تقدير االنبعاثات 
 ُمعاِدل ثاين أكسيد الكربون 

COMPsubmitted j =      تقديـر لـلمكوِّن�J �     حسبما أبلغ عنه   ٣ من املادة    ٤ و ٣لنشاط حمدد مبوجب الفقرتني ، 
الطرف يف جداول منوذج اإلبالغ املوحَّد اخلاص بالبيانات التكميلية املتعلقة بأنشطة استخدام  
 وأية أنشطة خمتارة ٣ من املادة ٣ضي واحلراجة مبوجب الفقرة األراضي وتغيري استخدام األرا 
، وهو ميثل إما تقديرات كلية لتغيُّر خمزون الكربون يف فُرادى           ٣ من املادة    ٤مبوجب الفقرة    
جممعـات الكـربون أو تقديرات كلية لالنبعاثات من فئة فردية، ُمعبَّراً عنها باألطنان من                
 ُمعاِدل ثاين أكسيد الكربون 

 :وعلى وجه التحديد  

                                                      

األراضي وتغيري مت اختـيار هـذه القيمة كمؤشر على متوسط حصة االنبعاثات النامجة عن استخدام                )١( 
 .استخدام األراضي واحلراجة وعمليات إزالتها بالنسبة إىل جمموع انبعاثات األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية
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 ، ُتمثل املكوِّنات اجملاميع الكلية لكل عمود من أعمدة تغيُّر         (KP-I)5بالنسبة للجداول    � 
خمـزون الكـربون فـيما يتصل بالنشاط؛ وينبغي اعتبار املكاسب واخلسائر مكوِّنات              
 منفصلة، حيثما كان ذلك منطبقاً 

 ات االنبعاثات الكلية للنشاط الناشئة عن     ، متثِّل املكوِّن  (5KP-II)بالنسـبة لـلجداول      � 
 كسماد واجنراف التربة، واالضطراب املرتبط بتحويل استخدام (N)استخدام النيتروجني  
 .األراضي، واستخدام اجلري، أو حرقة الكتلة احليوية 

- - - - - 

 

 


