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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع 
  األطراف يف بروتوكول كيوتو

  الدورة التاسعة
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٢-١١وارسو، 

  من جدول األعمال) أ(٣البند 
  ئتني الفرعيتنيتقارير اهلي

  تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

اإلبالغ عن املعلومات املتعلقة باألنشطة املضطلع هبا يف إطار         إرشادات      
   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤ و٣الفقرتني 

  مقترح من الرئيس    

  إضافة    

   ٩-م أإ/-مشروع املقرر     

مات املتعلقة باألنشطة املضطلع هبا يف إطار       اإلبالغ عن املعلو  إرشادات      
   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤ و٣الفقرتني 

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
   من بروتوكول كيوتو،٨ و٧ و٥ إىل املواد إذ يشري  
ــشري   ــضاًوإذ ي ــررات  أي  ٧-م أإ/٣و ٧-م أإ/٢ و٦-م أإ/٢ و٣-م أإ/٦ إىل املق

  ،٨-م أإ/٢ و٨-م أإ/١ و٧-أإ م/٤و
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 ١-م أإ/١٦ و١-م أإ/١٥ و١-م أإ/١٣ و ١-م أإ /١١ يف اعتباره املقررات     وإذ يضع   
  ،١-م أإ/٢٧ و١-م أإ/١٩ و١-م أإ/١٨ و١-م أإ/١٧و

الواردة يف املرفق لغـرض تقـدمي        )١( جداول منوذج اإلبالغ املوحد    يعتمد  -١  
فيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسـطة         معلومات عن انبعاثات غازات الد    

البواليع الناشئة من أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة املضطلع هبا            
 من بروتوكول كيوتو، يف     ٥ من املادة    ٢، ووفقاً للفقرة    ٣ من املادة    ٤ و ٣يف إطار الفقرتني    
  فترة االلتزام الثانية؛

جدول معلومات احملاسبة املتعلقة باألنشطة     " بأن املعلومات املقدمة يف      يسلم  -٢  
 املدرجة يف جمموعة اجلداول " من بروتوكول كيوتو٤-٣ و٣-٣املضطلع هبا يف إطار املادتني  

إلغاء وحدات إزالة من فترة االلتزام الثانية         أو ينبغي أن تؤدي إىل إصدار      ال الواردة يف املرفق  
يتعلق باألطراف املدرجة يف املرفق األول اليت ليست لـديها            فيما ل كيوتو يف إطار بروتوكو  

خفضها مقيدةٌ يف العمود الثالث من املرفق باء يف تعديل   أوالتزامات كميةٌ بتحديد االنبعاثات  
  ؛٨-م أإ/١الدوحة، على النحو الوارد يف املرفق األول للمقرر 

لإلبالغ كجزء مـن منـوذج      اً  وبيحاساً   إىل األمانة أن تطور برناجم     يطلب  -٣  
 أعاله، وذلك لتمكني األطراف من     ١اإلبالغ املوحد خمصص للجداول املشار إليها يف الفقرة         

 مـن   ٢للفقـرة   اً  ، وفق ٢٠١٥أبريل  / نيسان ١٥اإلبالغ يف إطار بروتوكول كيوتو، حبلول       
  ؛٨-م أإ/٢املقرر 

رفـق األول، يف مهلـة       إىل األمانة أن تتيح لألطراف املدرجة يف امل        يطلب  -٤  
، الربنامج احلاسويب املطور لنموذج اإلبالغ املوحد لتمكينها من        ٢٠١٤يونيه  /أقصاها حزيران 

حالة عدم إتاحة     ويف .٢٠١٥أبريل  / نيسان ١٥لول موعد تقدميها يف     حبتقدمي قوائم جردها    
ن تقدم قوائم   ، جيوز لألطراف أ   ٢٠١٤يونيه  /النسخة املطوَّرة من هذا الربنامج حبلول حزيران      

مبقدار   إال على أال تتأخر عن هذا املوعد      ٢٠١٥أبريل  / نيسان ١٥جردها لغازات الدفيئة بعد     
  الربنامج احلاسويب لنموذج اإلبالغ املوحد؛تأخر 

 ١-م أإ /١٦ مـن املقـرر      ١ أن املبادئ الواردة يف الفقرة       يؤكد من جديد    -٥  
 يري استخدام األراضي واحلراجة، عمـالً     تزال حتكم معاجلة أنشطة استخدام األراضي وتغ       ال

  ؛٧-م أإ/٢ و٦-م أإ/٢باملقررين 
 مـن   ٣ من املادة    ٣ أن تقتصر أنشطة إعادة التحريج يف إطار الفقرة          يقرر  -٦  

تكن هبـا     مل وتو يف فترة االلتزام الثانية على األنشطة اجلارية يف األراضي اليت          يبروتوكول ك 
  ؛ ١٩٨٩ديسمرب / كانون األول٣١غابات يف 

__________ 

رات انبعاثـات   منوذج اإلبالغ املوحد هو صيغة موحدة تستخدمها األطراف يف اإلبالغ اإللكتروين لتقـدي             )١(
 .غازات الدفيئة وعمليات إزالتها وأية معلومات أخرى ذات صلة
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األحكـام الـواردة يف      تنطبق ألغراض فترة االلتزام الثانيـة        الَّأ اًيقرر أيض   -٧  
 وأحكـام   ١-م أإ /١٦ من املقرر    ١عدا املبادئ الواردة يف الفقرة       ومرفقه   ١-م أإ /١٦ املقرر

  ؛١-م أإ/١٦ من مرفق املقرر ١٦ و١الفقرتني 
غـازات الدفيئـة     أنه، من أجل تقدمي معلومات عن انبعاثات         يقرر كذلك   -٨  

البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناشئة من أنـشطة اسـتخدام              
، وإدارة الغابـات  ٣ من املادة ٣األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف إطار الفقرة        

 ٣ من املادة ٤، واألنشطة املختارة، إن وجدت، يف إطار الفقرة ٣ من املادة ٤يف إطار الفقرة 
 من بروتوكول كيوتو خـالل فتـرة        ٥ من املادة    ٢من بروتوكول كيوتو، وعمالً بالفقرة      

املبادئ التوجيهيـة إلعـداد     "االلتزام الثانية، ينبغي لألطراف املدرجة يف املرفق األول تطبيق          
 املعنيـة   الصادرة عن اهليئة احلكومية الدولية     ٢٠٠٦  لعام قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة    

املبـادئ التوجيهيـة    "جيري تنفيذها من خالل       كما ،")اهليئة احلكومية الدولية  (بتغري املناخ   
: إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اجلزء األول      

للمقـرر  اً  ، وفق "املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية         
  ؛٧-م أإ/٤

 أعاله يف   ٨ أنه، من أجل تقدمي املعلومات املشار إليها يف الفقرة           اًيقرر أيض   -٩  
ء، فترة االلتزام الثانية، ينبغي لألطراف املدرجة يف املرفق األول أن تطبق، حـسب االقتـضا              

 املنبثقة عن بروتوكـول     ٢٠١٣ لعاماملنقحة  األساليب التكميلية وإرشادات املمارسة اجليدة      "
املبادئ " ١٩-م أ /- واملقرر   ٧-م أإ /٢ الدولية، بطريقة تتسق واملقرر      احلكوميةللهيئة   "كيوتو

اقيـة،  التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتف           
املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عن قوائم اجلـرد الـسنوية            : اجلزء األول 

   وهذا املقرر؛" غازات الدفيئةاتالنبعاث
  للمبـادئ التوجيهيـة الـصادرة يف       ٢٠١٣  عام ملحق" أن   يقرر كذلك   -١٠  

ائم اجلرد الوطنية لغـازات   عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ بشأن قو       ٢٠٠٦ عام
 ينطبق على تقدمي املعلومات عن النشاط املختار املتعلق بتجفيـف           "األراضي الرطبة : الدفيئة

ـ ٣ من املادة ٤ يف إطار الفقرة الترطيباألراضي الرطبة وإعادة    اً  من بروتوكول كيوتو، وفق
 للمبـادئ   ٢٠١٣  عـام  ملحق"ويشجَّع استخدام   . ٧-م أإ /٢ من مرفق املقرر     ١١للفقرة  

 عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ بشأن قـوائم  ٢٠٠٦  عامالتوجيهية الصادرة يف 
 بالنسبة ألي نشاط  لكن دون أن يكون إلزامياً" الرطبة راضياأل: اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة   

  من بروتوكول كيوتو؛ ٣من املادة  ٤ و٣آخر يف إطار الفقرتني 
نه، ألغراض فترة االلتزام الثانية، جيب أن تقرأ مجيع اإلحـاالت إىل             أ يقرر  -١١  

 إلعداد قوائم ١٩٩٦  عاماملبادئ التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ املنقحة      "
إرشادات املمارسات اجليدة وإدارة حاالت عدم التيقن يف        "  أو "اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة   
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الـواردة يف   اً   أيـض  "ة الصادرة عن اهليئة احلكومية الدولي     الوطنية لغازات الدفيئة   اجلرد   ئمقوا
املبادئ التوجيهية إلعداد قـوائم اجلـرد الوطنيـة    " على أهنا إحاالت إىل      ١-م أإ /١٥املقرر  

جيري تنفيـذها مـن       كما "الصادرة عن اهليئة احلكومية الدولية     ٢٠٠٦  لعام لغازات الدفيئة 
توجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفـق            ال بادئامل"خالل  

املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عن قـوائم         : األول لالتفاقية، اجلزء األول   
 املنبثقة  ٢٠١٣ لعاماملنقحة  األساليب التكميلية وإرشادات املمارسة اجليدة      "و "اجلرد السنوية 
إرشادات املمارسـات   " من   ٧وينبغي أن تقرأ اإلحاالت إىل الفصل       . "ل كيوتو عن بروتوكو 

 للهيئـة احلكوميـة     اجليدة وإدارة حاالت عدم التيقن يف قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة          
املبادئ التوجيهية إلعـداد قـوائم   " من ١ من اجلزء  ٤ على أهنا إحاالت إىل الفصل       "ةالدولي

  ؛"٢٠٠٦  لعام الدفيئة لغازاتةاجلرد الوطني
 يف املائة من انبعاثات غازات الدفيئـة يف         ٣,٥ أن الكمية البالغة     اًيقرر أيض   -١٢  

سنة األساس، باستثناء أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة املـشار            
فتـرة    أوةإىل انبعاثات سناً ، جيب أن حتتسب استناد٧-م أإ/٢ من املقرر ١٣إليها يف الفقرة   
 يف تقرير قائمة اجلرد السنوي لغازات الدفيئة الذي حيل موعـد تقدميـه              عنهااألساس املبلغ   

وأن تدرج يف املعلومات املبلغ عنها كجزء من التقرير لتيـسري            ،٢٠١٥أبريل  / نيسان ١٥ يف
الكمية املسندة إىل طرف من األطراف خالل فترة االلتزام الثانية، مع مراعـاة أيـة                حساب

 مـن   ٨ عملية استعراض ذلك التقرير يف إطار املـادة          خاللتسويات جترى     أو صحيحاتت
  .خالل فترة االلتزام الثانيةمثبَّتة بروتوكول كيوتو، وجيب أن تظل 
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  املرفق 

  جداول منوذج اإلبالغ املوحد    
 تدرج يف   مل ، وأمهية التمييز باأللوان فيها     لتعقيد جداول منوذج اإلبالغ املوحد     نظراً  

    :هذه الوثيقة لكنها متاحة يف موقع االتفاقية الشبكي على الرابط
http://unfccc.int/national_reports/accounting_reporting_and_review_under_the_kyoto_p

rotocol/items/7969.php>.  

        

  


