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   )١(١قترحات املقدمة بشأن املادة امل

 ويعدل النص حبسب االقتضاء، فيما يتعلـق مـثالً    ١- م أإ /١٦تضاف التعاريف الواردة يف مرفق املقرر       
  .بإدارة الغابات، واالضطرابات القصوى، واألنشطة اجلديدة

  ٢ من املادة ٢املقترحات املقدمة بشأن الفقرة 

  :١اخليار 

  .٢، من املادة ٢على الفقرة ال يقترح إدخال تعديالت   

  :٢اخليار 

  : مبا يلي٢ من املادة ٢يستعاض عن الفقرة [  •  

تسعى األطراف لتحديد أو خفض انبعاثات غازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال والناجتة من          - ١
   البحرية الدوليـة، كـل      وقود الطريان والنقل البحري، بالعمل من خالل منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة           

  .]فيما خيصه

  ٣اخليار 

  : مبا يلي٢ من املادة ٢يستعاض عن الفقرة [  •  

ربوتوكـول  لتتخذ األطراف ما يلزم من إجراءات يف سبيل ختفيض انبعاثات غازات الدفيئة غري اخلاضعة            - ٢
  .] النقل الدويل اجلوي والبحريوالناجتة منمونتريال 

  :٢ من املادة ٢عد الفقرة تصاف الفقرات التالية ب  •  

 عـن ]  يف املائة  XX [يقل بنسبة  الطريان الدويل مبا     الناجتة من  خلفض االنبعاثات    اإلمجاليةحتدد األهداف     - ٣
  ].٢٠ XX إىل عام ٢٠ XXاملمتدة من عام [ يف فترة االلتزام ٢٠٠٥مستويات عام 

طراف أن تتيح وحدات من اآلليات احملددة يف  يف جمال الطريان الدويل، جيوز لأل املتخذةجراءاتلإلتكملة   - ٤
  .ألغراض بلوغ األهداف سالفة الذكر] إشارة آلليات جديدة [١٢ و٦املادتني 

 يف  Y [يقل بنـسبة   حركة النقل البحري الدويل مبا       الناجتة من حتدد األهداف اإلمجالية خلفض االنبعاثات        - ٥
  ].٢٠ XX  إىل عام٢٠ XX ة من عاماملمتد [ يف فترة االلتزام]XX[ مستويات عن] املائة

                                                      

مجيع اإلشارات إىل املواد والفقرات يف إطار خمتلف املقترحات اليت تتضمنها هـذه اإلضـافة تتعلـق           )١(
  .بربوتوكول كيوتو، ما مل يبني خالف ذلك
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يف جمال النقل البحري، جيوز لألطراف أن تتيح وحدات من اآلليات احملددة يف         املتخذة  جراءات  لإلتكملة    - ٦
  .ألغراض بلوغ األهداف السالفة الذكر] إشارة إىل اآلليات اجلديدة [١٧ و١٢ و٦املواد 

لدويل واملنظمة البحرية الدولية، على إتاحة اجملال إلبرام تعمل األطراف، من خالل منظمة الطريان املدين ا      - ٧
اتفاق دويل فعال على بلوغ أهداف دولية ال تفضي إىل احنرافات تنافسية أو تسرب للكربون، يتم إقراره حبلـول   

ل بوصفه اجتماع األطراف ـويقوم مؤمتر األطراف العام]. أو بعد بدء نفاذ هذا الربوتوكول بعامني [٢٠١١عام 
  تعزيـز تنفيـذها،    ويتخـذ اإلجـراءات ل     هذا الربوتوكول بتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ أحكام هذه الفقـرة             يف

  ]. حبسب االقتضاء

  ٣ من املادة ١قدمة بشأن الفقرة املقترحات امل

  : مبا يلي٣ من املادة ١يستعاض عن الفقرة   •  

ما لديها من انبعاثات ثاين     عة، أال يتعدى إمجايل      أو جمتم  منفردةتكفل األطراف املدرجة يف املرفق األول،         - ٨
 الكميـات    لغازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف      البواليعب واإلزاالت الكربون البشرية املنشأ من املصادر       أكسيد

م هذه  يف املرفق باء ووفقاً ألحكااملسجلة االنبعاثات بتحديد وخفض، حمسوبة وفقاً اللتزاماهتا الكمية املسندة إليها
 املـصادر واإلزاالت  ثاين أكسيد الكربون البشرية املنـشأ مـن   جمموع ما لديها من انبعاثات املادة، بغية خفض    

يف املائة يف فترة االلتزام املمتدة بني       ] XX[ بنسبة ال تقل عن      ١٩٩٠دون مستويات عام    لتلك الغازات   البواليع  ب
  ].XX] [٢٠١٧[ و٢٠١٣ يعام

  : على النحو التايل٣ إىل املادة  مكررا١ًتضاف الفقرة   •  

 أكـسيد   املكافئ من ثاين   أو جمتمعة، أال يتعدى إمجايل       منفردةتكفل األطراف املدرجة يف املرفق األول،         - ٩
الكميات لغازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف       البواليع  ب املصادر واإلزاالت الكربون النبعاثاهتا البشرية املنشأ من      

  [...]. يف املرفق باء املسجلة االنبعاثات بتحديد وخفضحمسوبة وفقاً اللتزاماهتا الكمية ، املسندة إليها

  ٣ من املادة ٢املقترحات املقدمة بشأن الفقرة 

  : على النحو التايل)٢(٣ مكرراً إىل املادة ٢فقرة التضاف   •  

، بغية الوفاء بالتزاماته لفترة     ]عليه التزام مسجل يف املرفق باء     ] [مدرج يف املرفق األول   [يقوم كل طرف      - ١٠
االلتزام الثانية مبوجب هذه املادة، بتقدمي بيانات عن انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر واإلزاالت  
بالبواليع الناجتة من استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة على النحو املشار إليه يف االتفاقية بإدراج 

  ].ومجيع السنوات التالية] [١٩٩٠[نبعاثات واإلزاالت هذه يف االنبعاثات من سنة األساس اال

                                                      

 وتعديل املرفق ألف حبيـث يـشمل قطـاع          ٣ من املادة    ٤ و ٣ضافة تستلزم حذف الفقرتني     هذه اإل  )٢(
  .استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة
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   ٣ من املادة ٣املقترحات املقدمة بشأن الفقرة 

  : مبا يلي٣ من املادة ٣يستعاض عن الفقرة   •

احلراجة ينبغي ألي طرف مدرج يف املرفق األول أن يطبق كمستوى مرجعي فيما يتعلق بقطاع الزراعة و                 - ١١
 )٣(نبعاثات السنوية االثاين أكسيد الكربون لصايف     من  كافئ  املوغريمها من أوجه استخدام األراضي متوسط قيمة        

 ألغـراض  ٢٠٠٥ إىل عـام  ٢٠٠٠البشرية املنشأ من غازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف يف الفترة من عـام         
لوطنية، جيوز ألي طرف مدرج يف املرفق األول أن يطبق          ومع مراعاة الظروف ا   . ٧ يف الفقرة    املشار إليه احلساب  

  . قيماً خمتلفة، مع تقدمي العناصر ذات الصلة املؤيدة هلذا االحنراف

  :على النحو التايل ٣ مكرراً إىل املادة ٣تضاف الفقرة   •

  :١اخليار 

 وإزاالهتـا الدفيئة من املصادر    يف فترة االلتزام الثانية يف انبعاثات غازات        اليت حتدث    إن التغريات الصافية    - ١٢
 املباشرة املتصلة بتغيري استخدام األراضي واحلراجة، املقصورة على التحريج وإعادة البشريةالبواليع نتيجة لألنشطة ب

اليت تقاس بوصفها تغريات ميكن التحقق منها يف أرصدة         هي التغريات   ، و ١٩٩٠ منذ عام    الغاباتالتحريج وإزالة   
 كل طرف من األطراف املدرجة يف املرفق        بالتزاماتستخدم يف الوفاء    ت ،ة من فترات االلتزام   الكربون يف كل فتر   

  .األول مبوجب هذه املادة

  :٢اخليار 

 البشريةالبواليع نتيجة لألنشطة    ب واإلزاالتصافية يف انبعاثات غازات الدفيئة من املصادر        التغريات  ال إن  - ١٣
 منـذ   الغاباتراضي واحلراجة، املقصورة على التحريج وإعادة التحريج وإزالة         املباشرة املتصلة بتغيري استخدام األ    

 الكربون لكل فترة من أرصدةميكن قياسها بوصفها تغريات قابلة للتحقق منها يف هي التغريات اليت ، و١٩٩٠عام 
مبوجب هذه املادة،   ستخدم يف الوفاء بالتزامات كل طرف من األطراف املدرجة يف املرفق األول             تفترات االلتزام،   
وجيري اإلبالغ . كل طرف ألغراض االمتثالل اليت ميكن حساهبا يف املائة من التخفيضات ٢تجاوز تولكن على أال 

البواليع بأسلوب شفاف وميكن التحقق ب وإزاالتعما يتصل هبذه األنشطة من انبعاثات لغازات الدفيئة من املصادر 
  .٨ و٧ملادتني منه وجيري استعراضها وفقاً ألحكام ا

  :٣اخليار 

فيما يتعلق بفترة االلتزام الثانية، يقترح خيار جديد تدمج مبوجبه أنشطة التحريج وإعادة التحريج وإزالة                 - ١٤
  .٣ من املادة ٤ املشار إليها يف الفقرة الغابات مع أنشطة إدارة ٣ من املادة ٣ املشار إليها يف الفقرة الغابات

                                                      

صايف االنبعاثات هو كمية االنبعاثات الناجتة من اجملموع اجلربي النبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ  )٣(
 . مقدرة مبكافئها من ثاين أكسيد الكربونمن املصادر واإلزاالت بالبواليع،
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  :على النحو التايل ٣ إىل املادة ثانياً مكرراً ٣الفقرة  تضاف  •

تـضاف  : ( للمبادئ التاليـة    معاجلة أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة        ختضع  - ١٥
  .)١- م أإ/١٦من املقرر ) ح- أ(١املبادئ الواردة يف الفقرة 

  ٣ من املادة ٤املقترحات املقدمة بشأن الفقرة 

  : مبا يلي٣ادة  من امل٤يستعاض عن الفقرة   •

البواليع، النامجة عن األنـشطة البـشرية       ب وإزاالهتاجيوز استخدام انبعاثات غازات الدفيئة من املصادر          - ١٦
اإلضافية املتصلة باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف الوفاء بالتزامات كـل طـرف مـن                 

  .١٩٩٠ادة، على أن تكون هذه األنشطة قد حدثت منذ عام األطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب هذه امل

  : على النحو التايل٣ مكرراً إىل املادة ٤تضاف الفقرة   •

  :١اخليار 

، بغيـة   ]عليه التزام مسجل يف املرفق باء     ] [مدرج يف املرفق األول   [كل طرف   ] يقوم] [ يقوم نجيوز أ [  - ١٧
، الغاباتإدارة :  هذه املادة، بإدخال األنشطة البشرية التالية يف احملاسبةالوفاء بالتزاماته لفترة االلتزام الثانية مبوجب

]. وإزالة الغطاء النبايت، وإدارة األراضي الرطبة     [وإدارة األراضي الزراعية، وإدارة املراعي، وجتديد الغطاء النبايت         
. وأهنا أنشطة بـشرية   ] ١٩٩٠حدثت منذ عام    [أن يثبت أن هذه األنشطة      األول  لطرف املدرج يف املرفق     اوعلى  

البواليع، النامجة عن إدارة األراضي الزراعية، ب وإزاالهتاوتكون انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر       
 للحساب مبوجب هذه والقابلة] وإزالة الغطاء النبايت وإدارة األراضي الرطبة[وإدارة املراعي، وجتديد الغطاء النبايت 

البواليع يف فترة االلتزام، مطروحاً منها ما مقداره ب وإزاالهتا النبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ ةالفقرة مساوي
البواليع، النامجة عن هذه األنشطة ب وإزاالهتاانبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر ] Y] [مخسة أمثال[

البواليع، النامجة  ب وإزاالهتات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر       أما انبعاثات غازا  ]. فترة أساس ] [١٩٩٠عام  [يف  
الصايف ومجايل اإل  للمقارنة بنيهنج[فتكون حصيلة ] الغاباتوالتحريج وإعادة التحريج وإزالة   [الغاباتعن إدارة   

]] رة أسـاس  فت] [ أساس ةسن[يستند إىل   لصايف  وا الصايف   للمقارنة بني هنج  ]] [عامل خصم ] [حداً أقصى [يطبق  
  ]].مبا يف ذلك هامش[تطبيق حد أدىن [

  :٢اخليار 

، يف الطرائق   ]XX[يبت مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، يف دورته               - ١٨
أوجه ، واضعاً يف اعتباره     ٣ من املادة    ٤ و ٣والقواعد واملبادئ التوجيهية املتصلة باملسائل املشار إليها يف الفقرتني          

عدم اليقني، والشفافية يف اإلبالغ، وإمكانية التحقق، والعمل املنهجي للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ               
   ومقـررات   ٤واملشورة املقدمة من اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة، وفقـاً ألحكـام املـادة                 

  .مؤمتر األطراف
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  : على النحو التايل٣ إىل املادة  مكرراً ثانيا٤ًتضاف الفقرة   •  

، طرائق وإجراءات   ]XX[يعتمد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، يف دورته               -١٩
  . حلساب االنبعاثات وما يليها من إزاالت يف إطار إدارة الغابات نتيجة حلدوث اضطرابات قصوى

  : على النحو التايل٣املادة  مكرراً ثالثاً إىل ٤تضاف الفقرة   •  

يعتمد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، يف دورته اخلامسة، طرائـق                 - ٢٠
  . وإجراءات حلساب تغريات أرصدة الكربون املتصلة مبنتجات اخلشب املقطوع

  ٣ من املادة ٧املقترحات املقدمة بشأن الفقرة 

  : مبا يلي٣ من املادة ٧ُيستعاض عن الفقرة   •  

   إىل  ٢٠١٣تحديـد وخفـض االنبعاثـات، املمتـدة مـن عـام             بيف الفترة الثانية لاللتزامات الكمية        - ٢١
، تكون الكمية املسندة إىل كل طرف مدرج يف املرفق األول مساوية للنسبة املئوية املسجلة له يف املرفق ٢٠١٧عام 

املنشأ من املصادر واإلزاالت بالبواليع حمسوبة باملكافئ من ثاين أكـسيد           باء من صايف انبعاثاته اإلمجالية البشرية       
  ، أو يف سنة األساس، أو يف فتـرة حتـدد وفقـاً             ١٩٩٠الكربون لغازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف يف عام          

  .، مضروبة يف مخسة٣ من املادة ٥ و٣للفقرتني 

  : التايل على النحو٣ مكرراً إىل املادة ٧تضاف الفقرة   •  

، [...]إىل  ] ٢٠١٣[يف الفترة الثانية لاللتزامات الكمية بتحديد وخفض االنبعاثات، املمتدة من عـام               - ٢٢
مساوية للنسبة املئوية املسجلة له يف العمـود  ] األول] [باء[تكون الكمية املسندة إىل كل طرف مدرج يف املرفق          

 ثـاين أكـسيد      من كافئاملالبشرية املنشأ حمسوبة ب   اإلمجالية  اته  الثالث من اجلدول الوارد يف املرفق باء من انبعاث        
، أو يف سنة األساس، أو يف فترة حتدَّد وفقاً للفقرة           ١٩٩٠الكربون لغازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف يف عام          

غيري اسـتخدام   اليت شكّل هلا ت   ] األول] [باء[أما األطراف املدرجة يف املرفق      ]. [Y[، مضروبة يف    ٣ من املادة    ٥
 فُتـدرج يف سـنة    ] فترة األساس ] [١٩٩٠عام  [األراضي واحلراجة مصدراً صافياً النبعاثات غازات الدفيئة يف         

ثاين أكسيد الكربون النبعاثاهتا البشرية املنشأ مـن        من  كافئ  امل أو فترة األساس النبعاثاهتا إمجايل       ١٩٩٠األساس  
نتيجة لتغيري استخدام األراضي ألغراض ] فترة األساس ] [١٩٩٠عام  [  البواليع يف ب اإلزاالتاملصادر مطروحاً منه    

  ].حساب الكمية املسَندة إليها

  ٣ من املادة ٨املقترحات املقدمة بشأن الفقرة 

  : على النحو التايل٣ يف هناية املادة ٨تضاف الفقرة   •  

فيما يتعلق بثالثي فلوريد     سنة أساس    ٢٠٠ X جيوز ألي طرف مدرج يف املرفق األول أن يستخدم سنة           - ٢٣
النيتروجني ومركبات اهليدروفلوروإثري ومركبات مثاين الفلور متعدد اإلثري ألغراض احلساب املشار إليها يف الفقرة   

Xأعاله .  
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  ٣ من املادة ١٠املقترحات املقدمة بشأن الفقرة 

  : مبا يلي٣ من املادة ١٠يستعاض عن الفقرة   •  

 من ٧ حمسوبة وفقاً للفقرة مسندةخفض االنبعاثات، أو أي جزء من كمية تضاف أي وحدة من وحدات   - ٢٤
 من طرف   ، حيتازه طرف  ]االتفاق املربم مبوجب االتفاقية   [من  ] XX) [املواد( من هذا الربوتوكول واملادة      ٣املادة  

  .حيتازها للطرف الذي املسندة إىل الكمية ١٧ أو املادة ٦ املادة آخر وفقاً ألحكام

  ٣ من املادة ١١ املقدمة بشأن الفقرة املقترحات

  : مبا يلي٣ من املادة ١١يستعاض عن الفقرة   •  

 ٧، حمسوبة وفقاً للفقرة     املسندةُتطَرح أي وحدة من وحدات خفض االنبعاثات، أو أي جزء من الكمية               - ٢٥
 إىل بنقله، يقوم طرف ]فاقيةاالتفاق املربم مبوجب االت[من ] XX) [املواد( من هذا الربوتوكول واملادة ٣من املادة 

  .الناقل للطرف املسندة من الكمية ١٧ أو املادة ٦طرف آخر وفقاً ألحكام املادة 

  ٣ من املادة ١٢املقترحات املقدمة بشأن الفقرة 

  : على النحو التايل٣ مكرراً إىل املادة ١٢تضاف الفقرة   •  

 الغابات من خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة  وحدات متولِّدةأمساء[ما حيتازه طرف من طرف آخر من   - ٢٦
أو االجتار القائمة على إجراءات التخفيف املناسبة       /وترّدي الغابات يف البلدان النامية، وآليات تسجيل األرصدة و        

ة واملـاد ] )٥(]باء[املادة  ] [)٤(]ألف[املادة  [وفقاً ألحكام   ] أو االجتار القطاعية  /وطنياً وآليات تسجيل األرصدة و    
  . حيتازها للطرف الذي املسندةضاف إىل الكمية ي )٦(]جيم[

                                                      

من اتفاق ينتج من أعمال الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين ) املواد(إىل املادة " ألف"تشري  )٤(
أو االجتار القائم على إجراءات التخفيف املناسبة وطنياً        /الطويل األجل مبوجب االتفاقية فيما يتعلق بتسجيل األرصدة و        

 . االتفاق ذلكمبوجب) اآلليات(أو االجتار القطاعي إذا ما أنشئت هذه اآللية /والقطاعية ألرصدة وتسجيل ا

أو االجتار على أساس    /من بروتوكول كيوتو املتعلقة بتسجيل األرصدة و      ) املواد(إىل املادة   " باء"تشري   )٥(
 القطاعي إذا ما أنـشئت هـذه اآلليـة          أو االجتار على املستوى   /إجراءات التخفيف املناسبة وطنياً وتسجيل األرصدة و      

 .مبوجب االتفاق) اآلليات(

من اتفاق ينتج من أعمال الفريق العامل املخصص املعين بالعمل بالتعاوين ) املواد(إىل املادة " جيم"تشري  )٦(
ت يف البلـدان  الطويل األجل مبوجب االتفاقية فيما يتعلق بآلية خلفض االنبعاثات الناجتة من إزالة األحراج وتردي الغابا     

 .النامية يتم إنشاؤها مبوجب ذلك االتفاق
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  ٣ من املادة ١٣املقترحات املقدمة بشأن الفقرة 

  : مبا يلي٣ من املادة ١٣يستعاض عن الفقرة   •  

 بالبواليع واإلزاالتثاين أكسيد الكربون لالنبعاثات البشرية املنشأ من املصادر من كافئ املإذا كان إمجايل   - ٢٧
 مبوجب هذه املادة، يضاف     املسندة إليه  مدرج يف املرفق األول يف فترة من فترات االلتزام يقل عن الكمية              لطرف

  . لفترات االلتزام الالحقةإليههذا الفارق، بناء على طلب ذلك الطرف، إىل الكمية املسندة 

  ٤ من املادة ١املقترحات املقدمة بشأن الفقرة 

  : مبا يلي٤دة  من املا١يستعاض عن الفقرة   •  

أية أطراف مدرجة يف املرفق األول تكون قد توصلت إىل اتفاق على أن تفي جمتِمعة بالتزاماهتا مبوجـب                    - ٢٨
ثاين أكسيد الكربون لصايف    من  لمكافئ  ل املوحدتلك االلتزامات إذا كان اجملموع اإلمجايل       ب أوفت ُتعترب   ٣املادة  

ئة املدرجة يف املرفق ألف ال يتجاوز الكميات املسندة إليها حمسوبة وفقاً            انبعاثاهتا البشرية املنشأ من غازات الدفي     
وحيدَّد يف ذلك االتفاق . ٣ يف املرفق باء ووفقاً ألحكام املادة املسجلة وخفض االنبعاثات بتحديداللتزاماهتا الكمية 

  .مستوى االنبعاثات املخصص لكل طرف من األطراف على حدة

  ٥ من املادة ٢الفقرة املقترحات املقدمة بشأن 

  : مبا يلي٥ من املادة ٢يستعاض عن اجلملة األخرية من الفقرة   •  

ما قد يتم من تنقيح للمنهجيات أو من تعديالت ال جيوز استخدامه ألغراض التحقـق مـن االمتثـال                     - ٢٩
على أساس طـوعي،     لألطراف أن تستخدمه     ولكن فيما يتعلق بفترة االلتزام األوىل،       ٣لاللتزامات مبوجب املادة    

  .لغرض اإلبالغ يف فترة االلتزام األوىل

  : على النحو التايل٥ مكرراً إىل املادة ٢تضاف الفقرة   •  

 واإلزاالتفيما يتعلق بفترة االلتزام الثانية، تكون منهجيات تقدير االنبعاثات البشرية املنشأ من املصادر                - ٣٠
 عليها مـؤمتر    يتفقحكام بروتوكول مونتريال، هي املنهجيات اليت       بالبواليع جلميع غازات الدفيئة غري اخلاضعة أل      

، استناداً إىل مجلة أمور منها أعمال ]XX[األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول يف دورته 
ويف . ية والتكنولوجية اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ واملشورة املقدمة من اهليئة الفرعية للمشورة العلم            

احلاالت اليت ال ُتستخدم فيها هذه املنهجيات، تطبق تعديالت مناسبة وفقاً للمنهجيات اليت يتفق عليهـا مـؤمتر                
واستناداً إىل مجلة أمـور منـها       ]. XX[األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول يف دورته           

ية بتغري املناخ واملشورة املقدمة من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، أعمال اهليئة احلكومية الدولية املعن
 هذه املنـهجيات    باستعراضيقوم مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، بانتظام،            
  . ر األطراف مـن مقـررات     والتعديالت وبتنقيحها عند االقتضاء، واضعاً يف اعتباره بالكامل ما قد يتخذه مؤمت           
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 التحقق من االمتثال لاللتزامات مبوجب أحكـام        لغرض تعديالت إال    أي تنقيح للمنهجيات أو     وال يستخدم أي  
  . ذلك التنقيحبعد فيما يتعلق بأي فترة التزام معتمدة ٣املادة 

  ٦ من املادة ٢املقترحات املقدمة بشأن الفقرة 

  :٦ مكرراً إىل املادة ٢تضاف الفقرة   •  

أو يف ] XX[جيوز ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول أن يقوم، يف دورته   - ٣١
 املبادئ التوجيهية املتعلقة بتنفيذ هذه املادة، مبا يف ذلك لتحسني فعاليتـها   بتنقيحأقرب وقت ممكن عملياً بعدها،      

  .مشاركني جددوجود لبيئية واإلعداد لوكفاءهتا عن طريق متديد توقيتها وضمان سالمتها ا

  ٦ من املادة ٥املقترحات املقدمة بشأن الفقرة 

  :٦ التالية إىل املادة ٥تضاف الفقرة   •  

يكفل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول استخدام نسبة من عائـدات                 - ٣٢
دة يف تغطية املصروفات اإلدارية ويف مساعدة البلـدان الناميـة           أنشطة املشاريع املعتمدة املنشأة مبوجب هذه املا      

  .األطراف الشديدة التعرض لآلثار الضارة لتغري املناخ يف تغطية تكاليف التكيف

  ٧ من املادة ٤املقترحات املقدمة بشأن الفقرة 

  : مبا يلي٧ من املادة ٤يستعاض عن الفقرة   •  

اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، يف دورته األوىل، ويستعرض         يعتمد مؤمتر األطراف العامل بوصفه        - ٣٣
دورياً بعد ذلك، املبادئ التوجيهية إلعداد املعلومات املطلوبة مبوجب هذه املادة، واضـعاً يف اعتبـاره املبـادئ               

. رفق األول التوجيهية اليت اعتمدها مؤمتر األطراف بشأن إعداد البالغات الوطنية من قبل األطراف املدرجة يف امل              
كما يبت مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، قبل فترة االلتزام األوىل، يف طرائق 

  . حساب الكميات املسندة عن فترة االلتزام املذكورة

  : على النحو التايل٧ مكرراً إىل املادة ٤تضاف الفقرة   •  

جتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، قبل فترة االلتزام الثانيـة، يف           يبت مؤمتر األطراف العامل بوصفه ا       - ٣٤
  .طرائق حساب الكميات املسندة عن فترة االلتزام املذكورة

  ١٢ من املادة ٧املقترحات املقدمة بشأن الفقرة 

  : على النحو التايل١٢ مكرراً إىل املادة ٧تضاف الفقرة   •  
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بتنقـيح  ] XX[تماع األطراف يف هذا الربوتوكول، يف دورتـه         بوصفه اج العامل  يقوم مؤمتر األطراف      - ٣٥
الطرائق واإلجراءات لضمان توزيع جغرايف أكثر توازناً ملشاريع آلية التنمية النظيفة، والتنمية املستدامة، والسالمة              

  :البيئية آللية التنمية النظيفة، باختاذ مجلة إجراءات، من بينها إرساء ما يلي

  لتحديد خطوط األساس والبت يف عناصر اإلضافة ألنواع حمددة من املشاريع؛معامل مرجعية   )أ(  
 وحدات خفض االنبعاثات املعتمد فيما يتعلق بأنواع حمددة مـن           منحعوامل خصم تطبق على       )ب(  

  ؛مشاريع آلية التنمية النظيفة كبديل يف احلاالت اليت ال ميكن فيها حتديد خطوط أساس استناداً إىل معامل مرجعية
  معايري بشأن التكنولوجيا الرئيسية املستخدمة يف القطاع ذي الصلة؛  )ج(  
  .هنج الختاذ القرارات قوامه القواعد  )د(  

  : على النحو التايل١٢ مكرراً ثانياً إىل املادة ٧فقرة التضاف   •  

البلد الطرف املضيف   ال جيوز تسجيل مشروع يف بلٍد نامٍ أكثر تقدماً من الناحية االقتصادية إال إذا كان                  - ٣٦
  .النبعاثات يف الوقت املطلوبلقد قدَّم أحدث قوائم جرده الوطنية 

  ١٢ من املادة ١١املقترحات املقدمة بشأن الفقرة 

  :١٢ التالية إىل املادة ١١تضاف الفقرة   •  

  .ألرصدةتوَّسع آلية التنمية النظيفة حبيث تشمل إجراءات التخفيف املناسبة وطنياً كأساس لتسجيل ا  -٣٧

  ١٧املقترحات املقدمة بشأن املادة 

  : مبا يلي١٧يستعاض عن املادة   •  

حيدد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول املبادئ والطرائـق والقواعـد                - ٣٨
  .االنبعاثاتبشأن االجتاز بواملبادئ التوجيهية ذات الصلة وخباصة فيما يتعلق بالتحقق واإلبالغ واملساءلة 

، أن يشارك   ١-م أإ /١١ من مرفق املقرر     ٢جيوز لطرف مدرج يف املرفق باء ويستويف الشروط احملددة يف الفقرة              -٣٩
   )٧(]XX[، رهناً بأحكام الفقرة ٣يف االجتار يف االنبعاثات ألغراض الوفاء بالتزاماته مبوجب املادة 

                                                      

 . من هذه اإلضافة٤٥كن أن تشمل أحكام الفقرة مي إىل الفقرة من بروتوكول كيوتو اليت XXتشري  )٧(
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 أو أكثر ويستويف الشروط احملـددة يف        نبعاثات القطاعية لال جيوز لطرف مدرج يف املرفق باء لديه هدف         - ٤٠
، مع إدخال التغيريات الضرورية، أن يشارك يف االجتار يف االنبعاثات، رهناً            ١- م أإ /١١ من مرفق املقرر     ٢الفقرة  

   )٨(]XX[بأحكام الفقرة 

ية كجزء من اسـتراتيجيتها  جيوز لألطراف غري املدرجة يف املرفق باء أن تقترح أهدافاً لالنبعاثات القطاع      - ٤١
  .اإلمنائية املنخفضة الكربون

، بوضع طرائق ]XX[يقوم مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول يف دورته   - ٤٢
  :وإجراءات من أجل ما يلي

إعداد مقترحات بشأن أهداف االنبعاثات القطاعية، وتقدمي هـذه املقترحـات واستعراضـها               )أ(  
  ملوافقة عليها؛وا

  . رصد االنبعاثات والتحقق منها واإلبالغ عنها وحساب الوحدات  )ب(  

  :تكفل الطرائق واإلجراءات، كحد أدىن، ما يلي  - ٤٣

النبعاثات االعتياديـة وأن  ل مغايرة بشكل كبريأن تكون األهداف املتعلقة باالنبعاثات القطاعية         )أ(  
   من بينها أكفأ التقنيات واإلجراءات والبدائل وعمليات اإلنتاج البديلة؛ مجلة أموربطريقة حذرة تراعى فيهاحتدد 

أن تؤخذ يف احلسبان البيانات وإسقاطات االنبعاثات اليت يتم التحقق من صحتها من جانـب                 )ب(  
  جهات مستقلة يف القطاعات ذات الصلة؛

  ؛بطريقة حذرةا أن تتاح منهجيات لتقدير انبعاثات غازات الدفيئة القطاعية وحلساهب  )ج(  
  أن يتم رصد االنبعاثات القطاعية واإلبالغ عنها واستعراضها بفعالية؛  )د(  
  أن تعيَّن احلدود القطاعية بوضوح؛  ) ه(  
] XX [اليت ميكن تبادهلا  الوحدات  /وحدات الكمية املسندة  [    أن تكون فترة االجتار فيما يتعلق ب        )و(  

  ؛)سنوات(سنة 
  ؛)سنوات(سنة ] XX[هداف املتعلقة باالنبعاثات القطاعية كل أن يعاد النظر يف األ  )ز(  
  أن يتم التقليل من التسرب قدر اإلمكان؛  )ح(  
 أي دعم مايل آخر مقدَّم      عالوة على  من ختفيضات االنبعاثات القطاعية      اإليراد الناتج أن يكون     )ط(  

  .إىل إجراءات التخفيف املناسبة وطنياً

                                                      

 . من هذه اإلضافة٤٦الفقرة من بروتوكول كيوتو اليت ميكن أن تشمل أحكام الفقرة إىل  XXتشري  )٨(
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أو يف أقرب   ] XX[ل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، يف دورته          يقوم مؤمتر األطراف العام     - ٤٤
 الـنظم   الناشـئة يف إطـار    وقت ممكن عملياً بعد ذلك، بالنظر يف وضع طرائق وإجراءات لالعتراف بالوحدات             

  .اإللزامية لالجتار باالنبعاثات يف البلدان غري املدرجة يف املرفق باء ومن مث ضمان السالمة البيئية

غرض الوفاء بااللتزامـات    لمكمالً لإلجراءات احمللية املتخذة      )٩(]XX[يكون أي اجتار يتم وفقاً للفقرة         - ٤٥
  .٣ وخفض االنبعاثات مبوجب املادة بتحديدالكمية 

مكمالً لإلجراءات احمللية املتخذة لغرض حتقيـق األهـداف          )١٠(]XX[يكون أي اجتار يتم وفقاً للفقرة         - ٤٦
  .)١١(]XX[بعاثات القطاعية مبوجب الفقرة املتعلقة باالن

  : على النحو التايل٢ وتضاف فقرة ١ باعتبارها الفقرة ١٧ الفقرة الواردة يف املادة ترقم  •  

يكفل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول استخدام نسبة من عائـدات                 - ٤٧
وفات اإلدارية ويف مساعدة البلدان األطـراف الناميـة الـشديدة     وحدات الكميات املسندة يف تغطية املصر     منح

  . يف تغطية تكاليف التكيفالتعرض لآلثار الضارة لتغري املناخ

  :على النحو التايل مكرراً ١٧تضاف املادة   •  

حيدد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول املبادئ والطرائـق والقواعـد                - ٤٨
 االجتار باالنبعاثـات مـن      واإلبالغ واملساءلة بشأن  بادئ التوجيهية ذات الصلة، وخباصة فيما يتعلق بالتحقق         وامل

وتستويف هذه األطراف شروط األهليـة التاليـة،        ]. جيم] [باء] [األول[جانب األطراف غري املدرجة يف املرفق       
  :ه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكولباإلضافة إىل أي شروط أخرى يقررها مؤمتر األطراف العامل بوصف

 بالبواليع جلميع غازات الدفيئة     تإنشاء نظام وطين لتقدير االنبعاثات البشرية املنشأ من املصادر واإلزاال           )أ(  
  غري اخلاضعة ألحكام بروتوكول مونتريال، وفقاً للشروط احملددة يف املبادئ التوجيهية املقررة مبوجب هذه املادة؛

  ء سجل وطين وفقاً للشروط احملددة يف املبادئ التوجيهية املقررة مبوجب هذه املادة؛إنشا  )ب(  
 بالبواليع  تاإلزاالوالقيام سنوياً بتقدمي أحدث قائمة جرد لالنبعاثات البشرية املنشأ من املصادر              )ج(  

يف املبادئ التوجيهية املقررة جلميع غازات الدفيئة غري اخلاضعة ألحكام بروتوكول مونتريال، وفقاً للشروط الواردة 
  .مبوجب هذه املادة ومع املراعاة التامة ألي مقررات ذات صلة يتخذها مؤمتر األطراف

أن تشارك يف االجتار يف االنبعاثات لغـرض        ] جيم] [باء] [األول[جيوز لألطراف غري املدرجة يف املرفق         - ٤٩
يها من التزامات مبوجب اآلليـات احملـددة يف إطـار هـذا         املشاركة يف أداء االلتزامات أو الوفاء مبا قد يقع عل         

                                                      

 . من هذه اإلضافة٣٩ول كيوتو اليت ميكن أن تشمل أحكام الفقرة إىل الفقرة من بروتوك] XX[تشري  )٩(

 . من هذه اإلضافة٤٠إىل الفقرة من بروتوكول كيوتو اليت ميكن أن تشمل أحكام الفقرة ] XX[تشري  )١٠(

 . من هذه اإلضافة٤١إىل الفقرة من بروتوكول كيوتو اليت ميكن أن تشمل أحكام الفقرة ] XX[تشري  )١١(
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ويكون هذا . الربوتوكول أو أي صك قانوين آخر يف إطار االتفاقية رهناً بالشروط احملددة فيما يتعلق بتلك اآلليات
مبا قد يقع  االلتزامات أو الوفاء أداءاالجتار مكمالً لإلجراءات احمللية اليت تتخذها تلك األطراف لغرض املشاركة يف 

  . هذه اآللياتمبوجبعليها من التزامات 

  ١٨املقترحات املقدمة بشأن املادة 

  : التالية٢ وتضاف الفقرة ١ بوصفها الفقرة ١٨ الفقرة الواردة يف املادة ترقم  •  

ـ             ١وفقاً للفقرة     - ٥٠ دة  أعاله، تسري اإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال يف إطار بروتوكول كيوتـو واملعتم
  . الصادر عن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول١- م أإ/٢٧مبوجب املقرر 

  ٢١املقترحات املقدمة بشأن املادة 

  : إجراءات التعديل- ١اخليار 

  :١- ١اخليار الفرعي 

  : مبا يلي٢١ من املادة ٤يستعاض عن الفقرة   •  

لتوصل، بتوافق اآلراء، إىل اتفاق بشأن ما قد ُيقترح من مرفقات بـالربوتوكول أو      تبذل األطراف كل جهد ل      - ٥١
وإذا استنفدت مجيع اجلهود املبذولة لتحقيق توافق يف اآلراء دون التوصل إىل اتفاق، يتم، كمالذ . من تعديالت ملرفق به

، بأغلبية ثالثة أرباع أصـوات األطـراف        ...]أو  [أخري، اعتماد املرفق أو التعديل على مرفق عدا املرفق ألف أو باء             
بتوافـق اآلراء وال تعتمـد      ...] و[وتعتمد التعديالت على املرفقني ألـف وبـاء         . احلاضرين واملصوِّتني يف االجتماع   

 وترسل األمانة املرفق املعتمد أو التعديل املعتمد. ، إال مبوافقة مكتوبة من الطرف املعين...]و[التعديالت على املرفق باء 
  .على مرفق إىل الوديع الذي يقوم بتعميمه على مجيع األطراف من أجل قبوله

  : مبا يلي٢١ من املادة ٥يستعاض عن الفقرة   •  

...] أو  [ أعاله من مرفقات أو تعديالت على مرفقات عدا املرفق ألف أو باء              ٤ و ٣ما ُيعتَمد وفقاً للفقرتني       - ٥٢
 هذا الربوتوكول بعد انقضاء ستة أشهر على تاريخ إبـالغ الوديـع هـذه               يصبح نافذاً بالنسبة إىل مجيع األطراف يف      

األطراف باعتماد املرفق أو باعتماد التعديل على املرفق، إال بالنسبة إىل األطراف اليت أبلغت الوديع، كتابةً، خالل تلك                  
على مرفق بالنسبة إىل األطـراف الـيت        ويبدأ نفاذ املرفق أو التعديل      . الفترة بعدم قبوهلا املرفق أو التعديل على املرفق       

  . تسحب إخطارها بعدم قبوهلا إياه يف اليوم التسعني التايل لتاريخ تلقّي الوديع سحب ذلك اإلخطار

  : مبا يلي٢١ من املادة ٧يستعاض عن الفقرة   •  

ـ     ...] أو  [يبدأ نفاذ التعديالت على املرفق ألف أو باء           -٥٣ ع األطـراف يف هـذا      هلذا الربوتوكول بالنسبة إىل مجي
  .الربوتوكول بعد انقضاء ستة أشهر على تاريخ إبالغ الوديع هذه األطراف باعتماد املرفق أو باعتماد التعديل على املرفق
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  :٢- ١اخليار الفرعي 

  : مبا يلي٢١ من املادة ٧يستعاض عن الفقرة   •  

 ٧ غري تلك املنصوص عليهـا يف الفقـرة          يف ظروف ...] أو  [ما ُيعتَمد من تعديالت على املرفق ألف أو باء            - ٥٤
  .٢٠أدناه يصبح نافذاً وفقاً لإلجراء املبني يف املادة  )١٢(مكرراً

  : على النحو التايل٢١ مكرراً إىل املادة ٧تضاف الفقرة   •  

ينص على التزام كّمي بتحديد أو خفض االنبعاثات يكـون          ...] أو  [إذا اقترح طرف تعديالً على املرفق باء          - ٥٥
ينص ...] أو [أو إذا اقترح الطرف تعديالً على املرفق باء      ...] أو  [د صرامة من ذلك االلتزام احملدد له يف املرفق باء           أش

، يبدأ ...]أو [على التزام كّمي هلذا الطرف بتقييد أو خفض االنبعاثات، دون أن يكون هذا االلتزام حمدداً يف املرفق باء 
ىل مجيع األطراف يف هذا الربوتوكول بعد انقضاء ستة أشهر على تاريخ إبالغ الوديع تلك نفاذ التعديل املعتمد بالنسبة إ

  .األطراف باعتماد التعديل على املرفق

  ):إجراء الرفض (٢اخليار 

  :١- ٢اخليار الفرعي 

  : مبا يلي٢١ من املادة ٤يستعاض عن الفقرة   •  

 اتفاق بشأن ما قد ُيقترح من مرفقات بالربوتوكول         تبـذل األطـراف كل جهد للتوصل، بتوافق اآلراء، إىل         - ٥٦
وإذا استنفدت مجيع اجلهود املبذولة لتحقيق توافق يف اآلراء دون التوصل إىل اتفاق، يـتم،               . أو من تعديالت ملرفق به    

 يف  كمالذ أخري، اعتماد املرفق أو التعديل عـلى مرفق بأغلبية ثالثة أرباع أصوات األطراف احلاضـرين واملـصوِّتني                
وترسل األمانة املرفـق    . وال ُتعتَمد التعديالت على املرفقني باء وجيم إال مبوافقة مكتوبة من الطرف املعين            . االجتماع

  .املعتمد أو التعديل املعتمد على مرفق إىل الوديع الذي يقوم بتعميمه على مجيع األطراف من أجل قبوله

  : مبا يلي٢١ من املادة ٥يستعاض عن الفقرة   •  

 أعاله من مرفقات أو تعديالت على مرفقات عدا املرفق ألف يـصبح             ٤ و ٣ما ُيعتمد وفقاً ألحكام الفقرتني        - ٥٧
نافذاً بالنسبة إىل مجيع األطراف يف هذا الربوتوكول بعد انقضاء ستة أشهر على تاريخ إبالغ الوديع هـذه األطـراف                    

لنسبة إىل األطراف اليت أبلغت الوديع، كتابةً، خالل تلك الفتـرة           باعتماد املرفق أو باعتماد التعديل على املرفق، إالّ با        
ويبدأ نفاذ املرفق أو التعديل على مرفق بالنسبة إىل األطراف الـيت تـسحب   . بعدم قبوهلا املرفق أو التعديل على املرفق    

  .إخطارها بعدم قبوهلا إياه، يف اليوم التسعني التايل لتاريخ تلقي الوديع سحب ذلك اإلخطار

  
                                                      

 . من هذه اإلضافة٥٥بروتوكول كيوتو اليت ميكن أن تشمل أحكام الفقرة تشري إىل الفقرة من  )١٢(
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  :٢- ٢اخليار الفرعي 

  : مبا يلي٢١ من املادة ٤يستعاض عن الفقرة   •  

تبذل األطراف كل جهد للتوصل، بتوافق اآلراء، إىل اتفاق بشأن ما قد ُيقترح من مرفقات بـالربوتوكول أو            - ٥٨
إىل اتفاق، يتم، كمالذ وإذا اسُتنِفدت مجيع اجلهود املبذولة لتحقيق توافق يف اآلراء دون التوصل . من تعديالت ملرفق به

، بأغلبية ثالثة أرباع أصـوات األطـراف        ...]أو  [أخري، اعتماد املرفق أو التعديل على مرفق، عدا املرفق ألف أو باء             
هبذا الربوتوكول إال بتوافق    ...] أو  [وال ُتعتمد التعديالت على املرفق ألف أو باء         . احلاضرين واملصوِّتني يف االجتماع   

 األمانة املرفق املعتمد أو التعديل املعتمد على مرفق إىل الوديع الذي يقوم بتعميمه على مجيع األطـراف                  وُترسل. اآلراء
  .من أجل قبوله

  : مبا يلي٢١ من املادة ٥يستعاض عن الفقرة   •  

ىل  أعاله من مرفقات أو تعديالت على مرفقات يصبح نافذاً بالنـسبة إ ٤ و٣ما ُيعتمد وفقاً ألحكام الفقرتني    - ٥٩
مجيع األطراف يف هذا الربوتوكول بعد انقضاء ستة أشهر على تاريخ إبالغ الوديع هذه األطراف باعتماد املرفـق أو                   
باعتماد التعديل على املرفق، إالّ بالنسبة إىل األطراف اليت أبلغت الوديع، كتابةً، خالل تلك الفترة، بعدم قبوهلا املرفق أو 

 املرفق أو التعديل على مرفق، بالنسبة إىل األطراف اليت تسحب إخطارها بعدم قبوهلـا               ويبدأ نفاذ . التعديل على املرفق  
  .إياه، يف اليوم التسعني التايل لتاريخ تلقّي الوديع سحب ذلك اإلخطار

  .٢١ من املادة ٧ُتحذف الفقرة   •  

  املقترحات املقدمة إلدراج مواد جديدة

  :ئة من إزالة الغابات وتردي الغابات يف البلدان النامية خفض االنبعاثات الناش- ] XX[ُتدرج املادة   •

ُيحدِّد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول املبادئ والطرائق والقواعد واملبادئ         - ٦٠
ن إزالة الغابات التوجيهية ذات الصلة، وخباصة فيما يتعلق بالتحقق واإلبالغ واملساءلة بشأن خفض االنبعاثات الناشئة ع

  .وتردي الغابات يف األطراف املدرجة يف املرفق جيم

  ]:دون تغرمي[ تسجيل األرصدة القطاعية - ] XX[تضاف املادة   •  

  ].دون تغرمي[حتدَّد مبوجب هذا آلية لتسجيل األرصدة القطاعية   - ٦١

  :هو] دون تغرمي[يكون الغرض من آلية تسجيل األرصدة القطاعية   - ٦٢

   األطراف من تعزيز مسامهتها يف اهلدف النهائي لالتفاقية ومن الوصول إىل أسواق الكربون؛متكني  )أ(  
مساعدة األطراف املدرجة يف املرفق األول يف حتقيق االمتثال جلزء من التزاماهتا الكميـة بتحديـد                  )ب(  

  ؛٣وخفض االنبعاثات مبوجب املادة 
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  .تعزيز التنمية املستدامة  )ج(  

لسلطة وتوجيه مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع         ] دون تغرمي [تسجيل األرصدة القطاعية    ختضع آلية     - ٦٣
  ].هيئة[األطراف يف هذا الربوتوكول وتشرف عليها 

جيوز لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت تكون لديها عتبات مطلقة لالنبعاثات القطاعيـة وتـستويف                   - ٦٤
، مع إدخال التغيريات الضرورية، أن تـشارك يف تـسجيل           ١- م أإ /١١من مرفق املقرر     ٢الشروط احملددة يف الفقرة     

  .مبوجب هذه املادة] دون تغرمي[األرصدة القطاعية 

جيوز لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول أن تقترح عتبات مطلقة لالنبعاثـات القطاعيـة، كجـزء مـن                  - ٦٥
  .استراتيجياهتا اإلمنائية املنخفضة الكربون

فيما يتعلـق خبفـض     ] وحدات أخرى ميكن تبادهلا   /وحدات خفض معتمد لالنبعاثات   [أن متنح   ] هليئة[جيوز    - ٦٦
  .االنبعاثات القطاعية دون عتبة االنبعاثات املطلقة

، بوضع طرائـق    ]XX[يقوم مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، يف دورته               - ٦٧
  :ما يليوإجراءات من أجل 

إعداد مقترحات بشأن تسجيل عتبات االنبعاثات القطاعية املطلقـة، وتقـدمي هـذه املقترحـات                 )أ(  
  واستعراضها واملوافقة عليها؛

  .رصد االنبعاثات والتحقق منها واإلبالغ عنها، وحساب الوحدات  )ب(  

  :تكفل الطرائق واإلجراءات، كحد أدىن، ما يلي  - ٦٨

عاثات املطلقة فيما يتعلق بالقطاعات ذات الصلة مغايرة بشكل كبري لالنبعاثات           أن تكون عتبات االنب     )أ(  
االعتيادية، وأن يتم حتديدها بطريقة حذرة، تراعى فيها مجلة أمور منها أكفأ التقنيات واإلجراءات والبدائل وعمليات                

  اإلنتاج البديلة؛
 تثبت صحتها جهات مستقلة يف القطاعات       أن تؤخذ يف احلسبان البيانات وإسقاطات االنبعاثات اليت         )ب(  

  ذات الصلة؛
  أن تتاح منهجيات لتقدير انبعاثات غازات الدفيئة القطاعية وحلساهبا بطريقة حذرة؛  )ج(  
  أن يتم رصد االنبعاثات القطاعية واإلبالغ عنها واستعراضها بفعالية؛  )د(  
  أن تعني احلدود القطاعية بوضوح؛  )ه(  
الوحدات األخرى  /وحدات اخلفض املعتمد لالنبعاثات   [ب يل األرصدة فيما يتعلق     أن تكون فترة تسج     )و(  

  ؛)سنوات( سنة [XX]] اليت ميكن تبادهلا
  ؛)سنوات( سنة [XX]أن يعاد النظر يف عتبات االنبعاثات القطاعية املطلقة كل   )ز(  
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  أن يتم التقليل من التسرب قدر اإلمكان؛  )ح(  
من خفض االنبعاثات القطاعية عالوة على أي دعم مايل آخـر مقـدم إىل              أن يكون اإليراد الناتج       )ط(  

  .إجراءات التخفيف املناسبة وطنياً
  : آلية تسجيل األرصدة الدائنة إلجراءات التخفيف املناسبة وطنياً-  [XX]تضاف املادة   •

 من إجراءات التخفيف    يرد مبوجب هذا حتديد آللية لتسجيل أرصدة التخفيف الذي ميكن التحقق منه والناتج              - ٦٩
  .املناسبة وطنياً اليت تطبقها البلدان النامية

يكون الغرض من آلية تسجيل األرصدة إلجراءات التخفيف املناسبة وطنياً هو مساعدة األطراف يف حتقيـق                  - ٧٠
  .التنمية املستدامة واملسامهة يف اجلهود العاملية الرامية إىل التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة

  :تشمل إجراءات التخفيف املناسبة وطنياً املؤهلة للحصول على أرصدة ما يلي  - ٧١

  سياسات وتدابري التنمية املستدامة؛  )أ(  
  أو أنشطة التخفيف القطاعية؛/أنشطة التخفيف على نطاق االقتصاد و  )ب(  
  خطط وبرامج التنمية املنخفضة الكربون؛  )ج(  
  ؛١٣- م أ/١من املقرر ‘ ٣‘)ب(١ اإلجراءات املتخذة مبوجب الفقرة  )د(  
  برامج نشر التكنولوجيا؛  )ه(  
  .املعايري والقوانني واألنظمة واألهداف ذات الصلة على املستوى الوطين أو املستوى القطاعي  )و(  

وختضع آلية تسجيل األرصدة إلجراءات التخفيف املناسبة وطنياً لسلطة وتوجيه مؤمتر األطراف العامل بوصفه              - ٧٢
 األطراف يف هذا الربوتوكول وتشرف عليها هيئة متخصصة ُينشئها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع                اجتماع

  .األطراف يف هذا الربوتوكول

حيدد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، يف دورته الـسادسة ويف دوراتـه               - ٧٣
ق والقواعد واملبادئ التوجيهية املتصلة بآلية تـسجيل األرصـدة ألنـشطة            الالحقة حبسب االقتضاء، املبادئ والطرائ    

  .التخفيف املناسبة وطنياً

  : آلية تسجيل األرصدة املتصلة بإجراءات التخفيف املناسبة وطنياً واالجتار هبا-  [XX]تضاف املادة   •

  .ة وطنياً واالجتار هباحتدد مبوجب هذا آلية لتسجيل األرصدة املتصلة بإجراءات التخفيف املناسب  - ٧٤

يكون الغرض من اآللية مساعدة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول على اختاذ إجراءات ختفيف مناسـبة                   - ٧٥
وطنياً حتدث ختفيفاً صافياً يف الغالف اجلوي، وتعزيز التخفيف الفعال من حيث التكلفة على املستوى العاملي عن طريق        
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األطراف املدرجة يف املرفق األول يف حتقيق االمتثال اللتزاماهتا الكمية بتحديد وخفـض             استخدام األسواق، ومساعدة    
  .٣االنبعاثات مبوجب املادة 

  .تكون مشاركة أي طرف يف اآللية طوعية  - ٧٦

] األول[االجتار باالنبعاثات من جانب األطراف غري املدرجة يف املرفق           ([XXرهناً بالشروط الواردة يف املادة        - ٧٧
، جيوز لكل طرف مشارك غري مدرج يف املرفق األول أن يشارك يف اآللية على أسـاس عتبـة كميـة                ])]جيم] [باء[

  :لتسجيل األرصدة أو االجتار لذلك الطرف

حتدد وفقاً للقواعد واإلجراءات والطرائق واملبادئ التوجيهية اليت يعتمدها مؤمتر األطـراف العامـل                )أ(  
  ذا الربوتوكول؛بوصفه اجتماع األطراف يف ه

  .يوافق عليها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول  )ب(  

  .تغطي عتبة تسجيل األرصدة أو االجتار قطاعاً مؤهالً أو أكثر خيتاره الطرف املشارك غري املدرج يف املرفق األول  -٧٨

كثرياً من املستوى املتوقع لالنبعاثات البشرية املنشأ، أو حتدد عتبة تسجيل األرصدة أو االجتار عند مستوى أقل   - ٧٩
أعلى كثرياً من املستوى املتوقع لإلزاالت البشرية املنشأ، لغازات الدفيئة يف نطاق القطاع، مع مراعاة الظروف الوطنية                 

  .والقدرات اخلاصة للطرف املشارك غري املدرج يف املرفق األول

  :ج يف املرفق األول خيتار املشاركة على أساس عتبة لتسجيل األرصدةفيما يتعلق بكل طرف غري مدر  - ٨٠

مينح الطرف وحدات متصلة بإجراءات التخفيف املناسبة وطنياً بعد التحقق من التخفيضات الفعلية               )أ(  
  أو اإلزاالت الفعلية بالبواليع اليت أجراها الطرف يف نطاق القطاع بالنسبة إىل العتبة؛/و

النبعاثات الفعلية للطرف يف نطاق القطاع تتجاوز العتبة، أو كانـت اإلزاالت الفعليـة              إذا كانت ا    )ب(  
للطرف يف نطاق القطاع تقل عن العتبة، ال متنح وحدات خاصة بإجراءات التخفيف املناسبة وطنياً وال يترتب علـى                   

  .ذلك أي نتائج أخرى مبوجب هذا الربوتوكول
  :املرفق األول خيتار املشاركة على أساس عتبة لالجتارفيما يتعلق بكل طرف غري مدرج يف   - ٨١

مينح الطرف يف بداية كل فترة اجتار وحدات متصلة بإجراءات التخفيف املناسبة وطنياً بكمية حتسب               )أ(  
  وفقاً لعتبة االجتار اخلاصة بذلك الطرف؛

راءات التخفيف املناسبة   يف هناية كل فترة اجتار، يقوم الطرف بسحب عدد من الوحدات املتصلة بإج              )ب(  
االجتار باالنبعاثات من جانب األطراف غري املدرجة        ([XXوطنياً أو وحدات أخرى مؤهلة قام باحتيازها وفقاً للمادة          

  .تعادل انبعاثاته الصافية الفعلية يف نطاق القطاع خالل فترة االجتار])] جيم] [باء] [األول[يف املرفق 

متر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول وتكون مسؤولة           تعمل اآللية حتت توجيه مؤ      - ٨٢
  .أمامه وتشرف عليها هيئة ينشئها أو يعينها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول



FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.2 
Page 19 

اعـد والطرائـق    يعتمد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول التعاريف والقو             - ٨٣
  :واإلرشادات اخلاصة باآللية، مبا يف ذلك ما يتعلق مبا يلي

  حتديد القطاعات املؤهلة وحدود القطاعات؛  )أ(  
  متطلبات القياس والرصد واإلبالغ والتحقق؛  )ب(  
  ضمان حتقيق فوائد حقيقية قابلة للقياس وطويلة األجل فيما يتعلق بالتخفيف من تغري املناخ؛  )ج(  
  ل فترات تسجيل األرصدة واالجتار؛طو  )د(  
  ترحيل الوحدات من فترة إىل أخرى؛  )ه(  
  منح وحدات متصلة بإجراءات التخفيف املناسبة وطنياً وحساب هذه الوحدات؛  )و(  
  معاجلة التسرب احملتمل يف خمتلف القطاعات؛  )ز(  
  .نتائج عدم بلوغ عتبة االجتار، مبا يف ذلك التدابري امليسرة  )ح(  

  : األحكام االنتقالية والعد املزدوج فيما يتعلق باآلليات-  [XX]ف املادة تضا  •

، بتحديد الطرائق   [XX]يقوم مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، يف دورته               - ٨٤
  :واإلجراءات اليت حتقق ما يلي

 ١٧و)] تسجيل األرصد القطاعيـة  ([XX و١٢ و٦جتنب العد املزدوج بني اآلليات احملددة يف املواد      )أ(  
  واملواد الداعمة األخرى؛

السماح بانتقال منظم بني اآلليات يف احلاالت اليت تكون فيها األطراف قد طبقت اآلليات احملددة يف                  )ب(  
  ت؛ يف القطاعات اليت تنطبق فيها هذه اآلليا١٧ من املادة ٣والفقرة )] تسجيل األرصدة القطاعية ([XXاملادة 

ضمان االستمرار يف منح األرصدة الناجتة من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفـة املـسجلة قبـل                  )ج(  
XX] [ حىت[XX]؛  

استبعاد أي مشاريع جديدة يف إطار آلية التنمية النظيفة يف القطاعات اليت ُحددت هلا عتبات مطلقة                  )د(  
  .أو أهداف لالنبعاثات

  :دواج العد عدم از-  [XX]تضاف املادة   •

حيدد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول طرائق وإجراءات لـضمان عـدم                  - ٨٥
  .ازدواج العد يف إطار اآلليات املنشأة مبوجب هذا الربوتوكول وفيما يتعلق بأي صك قانوين آخر يف إطار االتفاقية
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  ،٣دة  من املا١٢ إىل ١٠مقترح بديل لدمج الفقرات من 
   يف مادة واحدة١٧، واملادة ١٢، واملادة ٦واملادة 

  :، وتضاف الفقرة التالية بعدها١٢ على ١٠ الفقرات من ٣تدرج يف املادة   •

يكون احتياز وحدات خفض االنبعاثات، أو وحدات خفض االنبعاثات املعتمد، أو وحدات الكمية املسندة،                - ٨٦
مكملة لإلجراءات احمللية لغرض الوفاء بااللتزامات املنـصوص   )١٣( أدناه٤ و٣ و٢أو وحدات اإلزالة مبوجب الفقرات      

  .٣ من املادة ١عليها يف الفقرة 

  ٢والفقرة ) د(١ مع حذف فقرهتا الفرعية ٦تدرج املادة   •

  : مبا يلي١٧يستعاض عن املادة   •

ار باالنبعاثات، وحدات خفـض     أو حتتاز، عن طريق االجت    /جيوز لألطراف املدرجة يف املرفق األول أن تنقل و          - ٨٧
االنبعاثات، أو وحدات خفض االنبعاثات املعتمد، أو وحدات الكمية املسندة، أو وحدات اإلزالة ألغـراض الوفـاء                 

  .٣ من املادة ١بالتزاماهتا مبوجب الفقرة 

  : مع إدخال التعديالت التالية١٢تدرج املادة   •

  ؛١٢ من املادة ١ال تعدل الفقرة   )أ(  
الغرض من آلية التنمية النظيفة هو تعزيـز إجـراءات          :  مبا يلي  ١٢ من املادة    ٢عاض عن الفقرة    يست  )ب(  

التخفيف املناسبة وطنياً اليت تتخذها األطراف املدرجة يف املرفق جيم ومساعدة هذه األطراف يف حتقيق التنمية املستدامة 
راف املدرجة يف املرفق األول يف الوفاء بالتزاماهتا الكمية         ويف املسامهة يف بلوغ اهلدف النهائي لالتفاقية، ومساعدة األط        

  ؛٣ من املادة ١بتحديد وخفض االنبعاثات مبوجب الفقرة 
  :يف إطار آلية التنمية النظيفة:  مبا يلي١٢ من املادة ٣يستعاض عن الفقرة   )ج(  

   خفض معتمد لالنبعاثات؛تستفيد األطراف املدرجة يف املرفق جيم من أنشطة املشاريع اليت تؤدي إىل  ‘١‘
جيوز لألطراف املدرجة يف املرفق األول أن تستخدم وحدات خفض االنبعاثات املعتمد النامجة عـن                 ‘٢‘

 ١أنشطة املشاريع هذه يف الوفاء جبزء من التزاماهتا الكمية بتحديد وخفض االنبعاثات مبوجب الفقرة       
  ل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول؛، وفقاً ملا يقرره مؤمتر األطراف العام١٣من املادة 

  ؛١٢ من املادة ٤ال تعدل الفقرة   )د(  

                                                      

ألحكام املتعلقـة   ابروتوكول كيوتو اليت ينبغي تشمل      من  فقرات  ال على التوايل إىل     ٤ و ٣ و ٢تشري الفقرات    )١٣(
 . التنمية النظيفة، والتنفيذ املشتركآليةباالجتار باالنبعاثات، و
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تكـون التخفيـضات يف     : مبا يلي ) ج(٥، مع االستعاضة عن فقرهتا      ١٢ من املادة    ٥تدرج الفقرة     )ه(  
اد منهجيات  االنبعاثات عالوة على أي ختفيضات ميكن أن حتدث يف حالة عدم وجود نشاط املشروع املعتمد مع اعتم                

  تطبق على نطاق واسع وبكفاءة على أنشطة املشاريع؛
  ؛١٢ من املادة ٦ال تعدل الفقرة   )و(  
 ؛١٢ من املادة ٧ال تعدل الفقرة   )ز(  

  ؛١٢ من املادة ٨ال تعدل الفقرة   )ح(  
  ؛١٢ من املادة ٩ال تعدل الفقرة   )ط(  

  : مبا يلي١٢ من املادة ١٠يستعاض عن الفقرة   •

متر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، يف دورته األوىل أو يف أقرب موعد                يبت مؤ   - ٨٨
، مبا يف ذلك مبادئ توجيهية للتحقـق        )١٤( أعاله ٤ و ٣ و ٢ممكن عملياً بعد ذلك، يف مبادئ توجيهية لتنفيذ الفقرات          

  .واإلبالغ، واضعاً يف اعتباره خصائص املخططات اخلاصة بكل منها

  قترحات املقدمة بشأن املرفق ألفامل

  :١اخليار 

  :تعّدل القطاعات والفئات الواردة يف املرفق ألف على النحو التايل  •

  الفئات/القطاعات  

  واحلراجة وغريها من أوجه استخدام األراضيالزراعة،   

  التخمر املعوي
  إدارة السماد الطبيعي

  زراعة األُرز
  التربة الزراعية

  افانااإلحراق الواجب للس
  اإلحراق امليداين للمخلَّفات الزراعية

  األراضي احلرجية اليت ما زالت أراضَي حرجية  :األراضي احلرجية
  األراضي احملولة إىل أراضٍ حرجية  

                                                      

 من بروتوكول كيوتو اليت ينبغي أن تـشمل األحكـام           ات، إىل الفقر  ، على التوايل  ٤ و ٣ و ٢ اتتشري الفقر  )١٤(
 .املتعلقة باالجتار باالنبعاثات، وآلية التنمية النظيفة، والتنفيذ املشترك
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  األراضي الزراعية اليت ما زالت أراضي زراعية  :األراضي الزراعية
  األراضي احملّولة إىل أراض زراعية  

  الت مراعياملراعي اليت ما ز  :املراعي
  األراضي احملولة إىل مراعٍ  

  األراضي الرطبة اليت ما زالت أراضَي رطبة  :األراضي الرطبة
  األراضي احملولة إىل أراضٍ رطبة  

  األراضي احملولة إىل مستوطنات  :املستوطنات
  األراضي احملولة إىل أراض أخرى  :أراض أخرى

  :٢اخليار 

  :يعدل املرفق ألف على النحو التايل  •

  ات الدفيئةغاز •
  الصيغة الكيميائية   االسم الشائع 
  CO2   ثاين أكسيد الكربون 
  CH4   امليثان 
  N2O   أكسيد النيتروز 
 HFCs   مركَّبات اهليدروفلوروكربون 

• HFC-23 
• HFC-32 
• HFC-41 
• HFC-125 
• HFC-134 
• HFC-134a 
• HFC-143 
• HFC-143a 
• HFC-152

)١(  
• HFC-152a 
• HFC-161

)١(  
• HFC-227ea 
• HFC-236cb

)١(  
• HFC-236ea

)١(  
• HFC-236fa 
• HFC-245ca 
• HFC-245fa

)١(  
• HFC-365mfc

)١(  

 CHF3  
 CH2F2 

 CH3F  
 CHF2CF3 

 CHF2CHF2 

 CH2FCF3 

 CH2FCHF2 

 CH3CF3 

 CH2FCH2F 
 CH3CHF2 
 CH3CH2F 
 CF3CHFCF3 

 CH2FCF2CF3 

 CHF2CHFCF3 
 CF3CH2CF3 

 CH2FCF2CHF2 

 CHF2CH2CF3 
 CH3CF2CH2CF3 
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  ات الدفيئةغاز •
  الصيغة الكيميائية   االسم الشائع 

• HFC-43-10mee  CF3CHFCHFCF2CF3  
  )١(د النيتروجنيثالثي فلوري 

 NF3  
 PFCs   مركَّبات الكربون املشبع بالفلور 

• PFC-14 
• PFC-116 
• PFC-218 
• PFC-318 
• PFC-3-1-10 
• PFC-4-1-12 
• PFC-5-1-14 
• PFC-9-1-18

)١(  

 CF4 

 C2F6 

 C3F8 

 c-C4F8 

 C4F10 

 C5F12 

 C6F14 

 C10F18  
  SF6   سداسي فلوريد الكربيت 

  .شملها الربوتوكول يف فترة االلتزام الثانيةتشري احلاشية إىل الغازات اإلضافية اليت سي  )١(  

  :٣اخليار 

  :تدرج الغازات التالية  •

  (CO2)ثاين أكسيد الكربون 
  (CH4)امليثان 

  (N2O)أكسيد النيتروز 
  (HFCs)مركَّبات اهليدروفلوروكربون 

  (PFCs)مركَّبات الكربون املشبع بالفلور 
  املركَّبات املشبعة بالفلور 

  (SF6)ربيت سداسي فلوريد الك    
  (NF3)ثالثي فلوريد النيتروجني     

  (HFEs)مركَّبات اإليثر املفلَور /مركَّبات اإليثر الفلورية اهليدروجينية
  (PFPMIE)مركبات مثاين الفلور متعدد اإليثر 

  :تدرج القطاعات التالية  •

  ]الطاقة[

  أنشطة احتراق الوقود
  صناعات الطاقة

  الصناعات التحويلية والبناء
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  النقل 
  قطاعات أخرى

  قطاعات غري حمددة

  االنبعاثات املتسربة من الوقود
  الوقود الصلب

  النفط والغاز الطبيعي
  انبعاثات أخرى من إنتاج الطاقة

  نقل ثاين أكسيد الكربون وختزينه
  CO2نقل ثاين أكسيد الكربون 

  حقن ثاين أكسيد الكربون وختزينه
  وسائل أخرى

  ]تجاتالعمليات الصناعية واستخدام املن[
  الصناعة التعدينية
  الصناعة الكيميائية
  صناعة الفلزات

  منتجات أخرى غري الطاقة متولدة من استخدام الوقود واملذيبات
  صناعة اإللكترونيات

  استخدام املركَّبات املفلَورة كبدائل عن املواد املستنِفدة لألوزون
  تصنيع املنتجات األخرى واستخدامها 

  عمليات أخرى

حلراجة وغريمها من أوجه استخدام األراضي، وإمجايل املصادر، واملصادر األرضية لالنبعاثات األخرى            الزراعة وا [
  ]غري ثاين أكسيد الكربون

 يبني النص الوارد بني قوسني معقوفني التغيريات الرئيسية اليت مت إدخاهلا فيما يتعلق هبـذا القطـاع يف                   :مالحظة
 بشأن قوائم اجلرد ٢٠٠٦ احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ يف عام املبادئ التوجيهية اليت وضعتها اهليئة

مثل قطاع الزراعة واحلراجة وغريمها من أوجه استخدام األراضي، وهو قطـاع            (الوطنية لغازات الدفيئة    
والصعوبة الرئيسية يف هذه املرحلة فيما يتعلق بالنص الوارد بني قوسني معقـوفني هـي عـدم                 ). جديد

أما . ق على طريقة احملاسبـة فيما يتعلق باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة           االتفـا
األجزاء غري الواردة بني قوسني معقوفني فهي تبني الفئات الزراعية املدرجة حالياً يف املرفق ألف، مع بعض 

  .التفاوضيويلزم إجناز مزيد من العمل بشأن هذه املسألة يف النص . اإلضافات الطفيفة

  املاشية  
  التخمر املعوي    
  إدارة السماد الطبيعي    
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  األراضي[  
  األراضي احلََرجية    
  األراضي الزراعية    
  املراعي    
  األراضي الرطبة    
  املستوطنات    
  ]أراض أخرى    

  إمجايل املصادر واملصادر األرضية لالنبعاثات األخرى غري ثاين أكسيد الكربون
  من حرق الكتلة األحيائيةانبعاثات غازات الدفيئة 

  املعاجلة باجلري
  استخدام اليوريا

  انبعاثات أكسيد النيتروز املباشرة من األراضي اليت يستخدم فيها السماد
  انبعاثات أكسيد النيتروز غري املباشرة من األراضي اليت يستخدم فيها السماد

  انبعاثات أكسيد النيتروز غري املباشرة من إدارة السماد الطبيعي
ّز   زراعة األُر

  ]مصادر أخرى
  مصادر أخرى[
  منتجات األخشاب املقطوعة    

  ]مصادر أخرى

  النفايات
  تصريف النفايات الصلبة   
  املعاجلة احليوية للنفايات الصلبة  
  معاجلة املياه املستعملة والتخلص منها  
  ترميد النفايات وحرقها يف اهلواء الطلق  
  استخدامات أخرى  

  مصادر أخرى
  ات أكسيد النيتروز غري املباشرة من الترسب اجلوي للنيتروجني يف أكاسـيد النتـروجني              انبعاث    
  وغاز النشادر     
  .انبعاثات أخرى    

 -  - - -  -  

 


