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 مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو
 الدورة العاشرة

 1112كانون األول/ديسمرب   11-1ا، ليم
 من جدول األعمال  )أ(3البند 

 تقريرا الهيئتين الفرعيتين
 تقرير الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

بشذن   8-/م أإ1و 7-/م أإ4إلذ   7-/م أإ2آثار تنفيذ  المقذررام مذن   
المقذذذذررام الةذذذذابقة المتعلقذذذذة بالقةذذذذايا المنهويذذذذة المرت  ذذذذة ب روتوكذذذذول  

 من بروتوكول كيوتو  8و 7و 5كيوتو، بما فيها تلك المتصلة بالمواد 
 مقترح من الرئيس  

 روتوكظظظظول كيوتظظظظو )مظظظظرار يف ألعظظظظراص االحظظظؤ مظظظظرار األعظظظظراص الاامظظظظ   و ظظظظف  اج مظظظا   -1
األعراص/اج مظظظظا  األعظظظظراص( أن ارييظظظظم الفرعيظظظظم لامتظظظظوجة الااميظظظظم وال  نولوجيظظظظم )ارييظظظظم الفرعيظظظظم( 

عاظظظظ   8-/م أإ1و 7-/م أإ2إىل  7-/م أإ1وا ظظظظال عماشظظظظا  تظظظظذن ملقظظظظاج تنفيظظظظ  ا قظظظظرجا  مظظظظن 
ا قرجا  السا قم ا  ااقم  القضايا ا نشجيم ا رتبطم  ربوتوكول كيوتو، مبا فيشظا تاظا ا  ةظام  ظا واد 

مظظظظظن  روتوكظظظظظول كيوتظظظظظو، ل نشظظظظظا م تسظظظظظ ط/ إتظظظظظا  . وعاظظظظظ  مظظظظظرار األعراص/اج مظظظظظا   8و 7و 5
قرج ا  احم يف ا رفق  وا ام النظر يف األعراص إىل ارييم الفرعيم أن تس ند إىل نةوص مترو  ا 

( هبظدص ال و ظيم مبتظاجي/ مقظرجا  1115ه   اآلقاج أقنا  دوجهتا الثانيم واألج اني )حزيران/يونيظ  
  تذن ه   ا سذلم ليا مدها مرار األعراص/اج ما  األعراص يف دوجت  احلاديم عترة.

ل إليظظظ  ارييظظظم الفرعيظظظم مظظظن أتظظظا وأشظظظاج مظظظرار األعراص/اج مظظظا  األعظظظراص إىل مظظظا  اةظظظ  -1
(1)س وا ظظظظ  النظظظظظر، يف دوجهتظظظظا الثانيظظظظم واألج اظظظظني

، يف م طابظظظظا  اةاسظظظظبم واس ظظظظ   واالسظظظظ ارا     
االنبااقظا    احلظد مظن كميظا  اخلا ظم  ظاألعراص ا دججظم يف ا رفظق األول ل تفاميظم مظن دون االل ظزام  

ج ال ظظظظظدجي  اةظظظظظدر ألعضظظظظظا  أفرمظظظظظم  ظظظظظربا  و فضظظظظظشا لفظظظظظ ة االل ظظظظظزام الثانيظظظظظم، إىل جانظظظظظ   رنظظظظظام
          من  روتوكول كيوتو. 8االس ارا  ا تاجكني يف االس اراضا  السنويم مبوج  ا ادة 
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 المرفق

مشذذذذروع المقذذذذررام المعرولذذذذة علذذذذ  الهيئذذذذة الفرعيذذذذة للمشذذذذورة العلميذذذذة   
 والتكنولوجية لتنظر فيها في دورتها الثانية واألربعين

  11-/م أإ- مشروع المقرر  

بشذذن   8-/م أإ1و 7-/م أإ4إلذذ   7-/م أإ2آثذذار تنفيذذ  المقذذررام مذذن   
المقررام الةابقة المتعلقة بالقةايا المنهويذة المرت  ذة ب روتوكذول كيوتذو، 

مذذن بروتوكذذول كيوتذذو، الوذذ    8و 7و 5بمذذا فيهذذا تلذذك المتصذذلة بذذالمواد 
 صلة  رى ذاماألول: اآلثار المتصلة بالمحاس ة واإلبالغ وقةايا أخ

 ]إن مرار األعراص الاام   و ف  اج ما  األعراص يف  روتوكول كيوتو،  
 ،من  روتوكول كيوتو 8و 7و 5واد إىل ا  إذ يتري 
 8-أإ /م1و 7-/م أإ2و 7-/م أإ3و 7-/م أإ1و 6-/م أإ1إىل ا قظظظرجا   وإذ يتظظظري أيضظظظا   

 ، 8-/م أإ1و
 1-/م أإ16و 1-/م أإ15و 1-/م أإ13و 1-/م أإ11ا قظظظرجا  يف اع بظظظاج  وإذ يضظظظ/  

 ، 1-/م أإ17و 1-/م أإ11و 1-/م أإ18و
إىل ا رفظق ألظ ، وا رفظق  8-/م أإ1ا قظرج يف أن أي إشاجة يف ه ا ا قرج و يقرج  -1 

، قانيا   م رجا   7، وم رجا   7، وقالثا   م رجا   1، وقانيا   م رجا   1و ،م رجا   1، الفقرا  3 ا ، وا ادة 
، تُفَشظظم، ألاظظظرا  3و 1 ، الفقظظرتني2، وا ظظادة قانيظظظا   م ظظرجا   11، وم ظظرجا   11، وا  م ظظرج  8، و8و

ربوتوكظظول كيوتظظو ويف ان ظظظاج  ظظد  نفظظاذ تاظظدي  الدوحظظم، الظظواجد يف ا رفظظق األول لفظظ ة االل ظظزام الثانيظظم 
، عاظظ  أتظظا إيظظ  إىل تاظظا ا ظظواد وا رفقظظا  كمظظا وجد  يف تاظظدي  الدوحظظم، 8-/م أإ1مظظن ا قظظرج 

، عند  د  نفاذ تادي  الدوحم، عا  أتا إحاال  إىل ا ظواد ذا  وتُقرأم ُُيدَّد   ص ذلا،  ما
 الةام يف  روتوكول كيوتو  ةيغ   ا ادلم؛ 

 1-/م أإ13أن تنطبظظظظق، ألاظظظظرا  فظظظظ ة االل ظظظظزام الثانيظظظظم، ا قظظظظرجا   يقظظظظرج أيضظظظظا   -1 
 إال عنظظظظدما ُُيظظظظد د ،  الضظظظظروجيممظظظظ/ إد ظظظظال ال غيظظظظريا ،1-/م أإ11و 1-/م أإ18و 1-/م أإ15و

 ويف ه ا ا قرج؛  8-/م أإ1و 8-/م أإ1 ين  ص ذلا يف ا قرج 
ويف ا ظرفقني األول والثظام مظن هظ ا  1-/م أإ13أن أي إشظاجة يف ا قظرج  يوضح -3 

 ا قرج إىل األعظراص ا دججظم يف ا رفظق األول أو إىل األعظراص تُفَشظم، ألاظرا  فظ ة االل ظزام الثانيظم،
يف الامظود الثالظ   اليت لديشا ال زاما  مقيدةعا  أتا تتري إىل األعراص ا دججم يف ا رفق األول 

 ما م ُُيدَّد   ص ذلا يف ه ا ا قرج؛ ، من ا رفق  ا 
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ألاظظظظظظظرا  فظظظظظظظ ة االل ظظظظظظظزام الثانيظظظظظظظم، أن تنطبظظظظظظظق ال غيظظظظظظظريا  ال اليظظظظظظظم عاظظظظظظظ  يقظظظظظظظرج،  -2 
 : 1-/م أإ15و 1-/م أإ13 ا قرجين

مظظن  م ظظرجا   1عاظظ  أتظظا إحالظظم إىل الفقظظرة  3مظظن ا ظظادة  1تُقظظرأ أي إحالظظم إىل الفقظظرة  )أ( 
 ؛ 1-/م أإ13)ح( من مرفق ا قرج 27و )هظ(11، ما عدا اسحاال  الواجدة يف الفقرتني 3ا ادة 

 7 عاظظظ  أتظظظا إحالظظظم إىل الفقظظظرا  3مظظظن ا ظظظادة  8و 7تُقظظظرأ أي إحالظظظم إىل الفقظظظرتني  )ب( 
 ؛1-/م أإ13من مرفق ا قرج  2، ما عدا يف الفقرة 3من الفقرة  م رجا   8و 8و م رجا  

إىل فظظ ة االل ظظزام الثانيظظم،  عاظظ  أتظظا إحالظظمإىل فظظ ة االل ظظزام األوىل  إحالظظمأي  تُقظظرأ )ج( 
 ؛1-/م أإ15)ه( من ا قرج 3فقرة عدا يف ال ما

واألنتظطم  3ا ظادة  مظن 3تُقرأ أي إحالم إىل األنتطم ا نةوص عايشظا يف الفقظرة  )د( 
عاظ  أتظا إحالظم إىل األنتظطم ا نةظوص عايشظا يف  3من ا ادة  2ا خ اجة ا نةوص عايشا يف الفقرة 

، وأي أنتظظطم ا ظظاجة منةظظوص 3مظظن ا ظظادة  2، إداجة األحظظراج مبوجظظ  الفقظظرة 3مظظن ا ظظادة  3 الفقظظرة
 ؛ 3من ا ادة  2عايشا يف الفقرة 

ا بظظادا ال وجيشيظظم لاشييظظم احل وميظظم "إىل  1-/م أإ15قظظرج يف ا  إحالظظمأي  تُقظظرأ )هظ( 
أو إىل  ( سعظظداد مظظواجلم ااظظرد الوعنيظظم لغظظاةا  الدفييظظم"1116الدوليظظم ا انيظظم   غظظري ا نظظا  ا نقحظظم )

"إجشظظادا  ا ماجسظظا  اايظظدة وإداجة حظظاال  عظظدم ال ظظيقن يف مظظواجلم ااظظرد الوعنيظظم لغظظاةا  الدفييظظم 
ا بظظادا ال وجيشيظظم "إىل  عاظظ  أتظظا إحالظظم  وميظظم الدوليظظم ا انيظظم   غظظري ا نظظا "الةظظادجة عظظن ارييظظم احل

مبظظادا ")يتظظاج إليظظ  فيمظظا ياظظ   اسظظم  "1116سعظظداد مظظواجلم ااظظرد الوعنيظظم لغظظاةا  الدفييظظم لاظظام 
(، كمظظا يظظري تنفيظظ ها مظظن  ظظ ل "ا بظظادا ال وجيشيظظم سعظظداد مظظواجلم ااظظرد الوعنيظظم" 1116 عظظام

  الوعنيظظم ا قدمظظم مظظن األعظظراص ا دججظظم يف ا رفظظق األول ل تفاميظظم، ااظظز  األول: سعظظداد الب اظظا
ا بظظادا ال وجيشيظظم ل تفاميظظم اسعاجيظظم  تظظذن اس ظظ   عظظن مظظواجلم ااظظرد السظظنويم النبااقظظا  اظظاةا  

ا  ةام  ربوتوكول  1113"األسالي  ال  ميايم وإجشادا  ا ماجسم اايدة ا نقحم عام الدفييم" و
إجشظظادا  ا ماجسظظا  اايظظدة وإداجة حظظاال  عظظدم "مظظن  7إىل الفةظظ   وتُقظظرأ أي إحالظظم. كيوتظظو"

إىل  عاظظ  أتظظا إحالظظمالةظظادجة عظظن ارييظظم احل وميظظم  "ال ظظيقن يف مظظواجلم ااظظرد الوعنيظظم لغظظاةا  الدفييظظم
 ؛1116ييم احل وميم الدوليم لاام من اجملاد األول من ا بادا ال وجيشيم لاش 2الفة  
 7-/م أإ1قظظظظرج  إشظظظظاجة إىل ا  1-/م أإ1ُيسظظظظ اا  عظظظظن أي إشظظظظاجة إىل ا قظظظظرج  و() 
 ؛1-/م أإ6وا قرج 

)ب( مظظظظظن 3االس ااضظظظظظم عظظظظظن الفقظظظظظرة  ألاظظظظظرا  فظظظظظ ة االل ظظظظظزام الثانيظظظظظم، يقظظظظظرج أيضظظظظظا ، -5 
  الفقرة ال اليم:  1-/م أإ15 ا قرج

ا رفظظظق ألظظظ   اُيظظظدده تقظظظديرا  لفيظظظم مةظظظادجأن يظظظدجج يف  أ فظظظق الطظظظرص ا اظظظي )ب(3 
سعظظظداد  1116مبظظظادا عظظظام مظظظن اجملاظظظد األول مظظظن  2يف الفةظظظ   ا اظظظرص)عاظظظ  النحظظظو 

يف ا اجلظظظظم أو أكثظظظظر مظظظظن  مظظظظظو   7ت ظظظظون مسظظظظرولم مبفردهظظظظا عظظظظن ( مظظظظواجلم ااظظظظرد الوعنيظظظظم
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انظبااقا  الطرص، حبس  تاريف  كمجمو  االنبااقا  اليت مظدمشا الطظرص والناشظيم عظن 
ددة يف ا رفظق ألظ  لربوتوكظول كيوتظو، ضظمن أحظدر تقريظر مظن الغاةا  ومن ا ةادج اة

 تقاجير اارد ا س ارضم لاطرص ترد    تقديرا  عن ا ةدج؛
ألاظظرا   3-/م أإ6و 1-/م أإ17و 1-/م أإ12أال تنطبظظق ا قظظرجا   يقظظرج كظظ لا -6 

 ف ة االل زام الثانيم؛ 
الظيت أُد اظل عاظ  عراجلظق ال نقيحا ، ا نةوص عايشا يف ا رفظق األول،  يا مد -7 

 ؛(1)من  روتوكول كيوتو 7من ا ادة  2 ميا  ا سندة مبوج  الفقرة اةاسبم ا  ااقم  ال
 أي عظظظظظرص مظظظظظنمظظظظظن  روتوكظظظظظول كيوتظظظظظو تظظظظظن  عاظظظظظ  أن  2أن ا ظظظظظادة  يتظظظظظري إىل -8 

مظظن  روتوكظظول   3 ال زاماهتظظا مبوجظ  ا ظظادة    ماظظم تو ظظال إىل اتفظظاى عاظ  أن تفظظ  الظظيت عظراصاأل
اجملمظظو  كيوتظظو ي حمظظ  ا سظظروليم عظظن مسظظ وه انبااقاتظظ  اخلا ظظم اةظظدد يف االتفظظاى يف حظظال  ظظاوة 

ال اظ  ا تظ مل   ظافال االنبااقظا  مظن قظام أكسظيد ال ر ظون البتظري ا ةظدج مظن اظاةا  الدفييظم 
 ؛ ذلا االتفاى ال ميا  ا سندة ر   األعراصاخلاص  ذعراص  ا دججم يف ا رفق أل 

أن عاظظ  كظظ  عظظرص مظظن األعظظراص ا دججظظم يف ا رفظظق األول الظظيت تو ظظال إىل  رجيقظظ -1 
مظظظن  2لامظظظادة ا  مظظظن  روتوكظظظول كيوتظظظو، وفقظظظ 3أن تفظظظ    ماظظظم  ال زاماهتظظظا مبوجظظظ  ا ظظظادة عاظظظ   اتفظظظاى

 كيوتظظظو، أن يوضظظظح يف تقظظظاجير  الراميظظظم إىل تيسظظظري حسظظظاب ال ميظظظم ا سظظظندة وا قدمظظظم عمظظظظ     روتوكظظظول
 7عريقظظم إديظظد ا ااومظظا  ا دججظظم يف ا رفظق األول مظظن ذلظظا ا قظظرج، وتطبيظظق الفقظظرة  8-إ/م أ1  ظا قرج
. 8-/م أإ1، مبظظظا يف ذلظظظا تنفيظظظ ها ال قظظظي، والفظظظر  السظظظاد  مظظظن ا قظظظرج 3مظظظن ا ظظظادة  قانيظظظا   م ظظظرجا  

ويةظظظ  هظظظ ا ال وضظظظيح ا نشجيظظظا   ال فةظظظي  كمظظظا يةظظظ ، عنظظظد االم ضظظظا ، أي اف اضظظظا  ذا  
 مبا يا :    ماماا األعراص لوفاجلشا  ام تطبقشا ت

 ؛ 8-/م أإ1من ا قرج  16-13تطبيق الفقرا   )أ( 
مظن  م رجا   8و 8و م رجا   7و 5حساب انبااقا  سنم األسا  وفقا  لافقرا   )ب( 
 ؛ 3ا ادة 

 8و 8و م ظظظرجا   7حسظظظاب ال ميظظظا  ا سظظظندة ل اظظظا األعظظظراص وفقظظظا  لافقظظظرا   )ج( 
ل ظظ  منشظظا عاظظ  النحظظو ا بظظني يف االتفظظاى عمظظ    ا سظظندوه االنبااقظظا  ومسظظ  3مظظن ا ظظادة  م ظظرجا  
 ؛ 2من ا ادة  1 الفقرة 
 1-/م أإ11حسظظظظظاب اح ياعظظظظظا  فظظظظظ ة ال ظظظظظزام تاظظظظظا األعظظظظظراص وفقظظظظظا  لامقظظظظظرج  )د( 
 وه ا ا قرج؛  8-/م أإ1من ا قرج  18 والفقرة

 ؛ 7-أإ/م 1من مرفق ا قرج  13 الفقرة  ال طبيق واحلساب عم    )هظ( 

__________ 

 .، ا رفق1-/م أإ13ا قرج  (1)
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 الظظيت يتظظماشا نطظظاىالنمظظوذج اسل ظظ وم ا وحظظد لن ظظ   عظظن الوحظظدا   يا مظظد -11 
 روتوكظظظول كيوتظظظو وتاايمظظظا  اس ظظظ   لفظظظ ة االل ظظظزام الثانيظظظم الظظظواجدة يف ا رفظظظق الثظظظام لن ظظظ   وفقظظظا  

 ؛1-/م أإ15من مرفق ا قرج  11 لافقرة
  احلظظظظظد مظظظظظنال ظظظظظزام  لديظظظظظ و أن عاظظظظظ  كظظظظظ  عظظظظظرص مظظظظظدجج يف ا رفظظظظظق األول  يقظظظظظرج -11 

سظظنويا   ،إىل األمانظظم مقيَّظظد يف الامظظود الثالظظ  مظظن ا رفظظق  ظظا  أن يقظظدمكميظظا   فضظظشا   االنبااقظظا  أو
أن تُقظظدَّم عاظظ  حظظدة أي مااومظظا  ذا  و جظظداول يف ذظظوذج إل ظظ وم موحظظد؛  ، طريقظظم إل  ونيظظمو 

إىل  ظ ص ذلظا، أن  مظا م تظرد إشظاجةأن عاظ  األعظراص، و ؛  ام ليسل ذا  عا / كمظ  يظ 
تقظظدم مااومظظا  عظظن السظظنم ال قوبيظظم السظظا قم )عاظظ  أسظظا  ال وميظظل الاظظا   ا نسظظق(، الظظيت يتظظاج 

سظظبي  ا ثظظال، سظظ  ون "السظظنم ا باظظه عنشظظا" يف النمظظظوذج   " )عاظظ"السظظنم ا باظظه عنشظظا  ابظظاجةإليشظظا 
 (؛ 1116ه  السنم ال قوبيم  1117اسل  وم ا وحد ا قدم يف عام 

،  النسظظبم لفظظ ة االل ظظزام الثانيظظم، أن عاظظ  كظظ  عظظرص مظظدجج يف ا رفظظق يقظظرج أيضظظا   -11 
مقيَّظد يف الامظود الثالظ  مظن ا رفظق  ظا   كميظا    االنبااقظا  أو  فضظشا  احلظد مظنال ظزام   دياألول ول
 روتوكظظول  الظظيت يتظظماشا نطظظاى ذوذجظظ  اسل ظظ وم ا وحظظد األول لن ظظ   عظظن الوحظظدا   أن يقظظدم

تو فيما ي ااق  ف ة االل زام الثانيم  االم ان م/ تقدمي تقرير جرد  السظنوي األول اخلظاص  فظ ة كيو 
 ؛8-/م أإ1من ا قرج  5االل زام تاا، وفقا  لافقرة 

ا سامهم  الوحدا  ال ميم ا سندة كحةم مظن الااجلظدا   تُنفَّ  أن يقرج ك لا -13 
 م البيييم عا  الةايد الدويل؛  ذكرب مدج من التفافيم، م/ مراعاة الس م

أن مظظظن الواجظظظ ، عنظظظدما يضظظظطا/ عظظظرص مظظظدجج يف ا رفظظظق األول مبااماظظظم  يقظظظرج -12 
م االم ثظال، عمظ   تةحيحيم سجرا  تةحيح يف ماعدة  يانا  ال جمي/ واةاسبم اليت تطبقشا ان

  ا دججظظم يف ، تاظظدي  ا ااومظظا1-/م أإ17مظظن مرفظظق ا قظظرج  الفةظظ  اخلظظام  مظظن )ب(5 الفقرة ظظ
ماعدة  يانا  ال جمي/ واةاسبم تادي   مناسبا  ل فادي احلساب مرتني، عقظ  اسظ ارا  ا ااماظم 

 من  روتوكول كيوتو وتسويم أي مسذلم من مساجل  ال نفي ؛  8ال ةحيحيم وفقا  لامادة 
 ظظم اديظظد مدونظظم ا ماجسظظا  ا  ااقظظم مباااظظم ا ااومظظا  السظظريم اخلاا  يقظظرج أيضظظ -15 

مظن  روتوكظول كيوتظو ل تظم  اسظ ارا  ا ااومظا  ا  ااقظم  8 اس ارا  مواجلم اارد مبوج  ا ظادة 
 من  روتوكول كيوتو؛  8 ال ميا  ا سندة مبوج  ا ادة 

إىل مظظدير سظظج  ا اظظام   الظظدويل أن يطظظوج تطبيقظظا  ل يسظظري تقظظدمي النمظظوذج  يطاظظ  -16 
أعظظ   واس ظظ   عظظن ال قظظدم اةظظرة يف تطظظوير هظظ ا ال طبيظظق  11رة اسل ظظ وم ا وحظظد ا تظظاج إليظظ  يف الفقظظ

 ؛ 1115تقرير  السنوي لاام  وا  باج  يف
ال نقيحظظظا  الظظظيت أُد اظظظل عاظظظ  "ا بظظظادا ال وجيشيظظظم سعظظظداد ا ااومظظظا   يا مظظظد -17 

 الثال ؛  لف ة االل زام الثانيم الواجدة يف ا رفق (1)من  روتوكول كيوتو" 7ا طاو م مبوج  ا ادة 
__________ 

 ، ا رفق. 1-/م أإ15ا قرج  (1)
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إىل ارييظظم الفرعيظظم لامتظظوجة الااميظظم وال  نولوجيظظم أن تنظظظر، يف دوجهتظظا  ]يطاظظ  -18 
مظن  15واألج اني، فيما إذا كان ينبغ  أن يُفَشم من اسشاجة إىل ال ميم ا سظندة يف الفقظرة  الثانيم
ام ةظظاد السظظوى  ن قظظال إىلاال النسظظبم لطظظرص مظظدجج يف ا رفظظق األول وبظظر  امايظظم  8-/م أإ1 ا قظظرج

 8و م ظظرجا   7أتظظا تتظظري إىل ال ميظظم ا سظظندة  النسظظبم لفظظ ة االل ظظزام الثانيظظم رسظظو م وفقظظا  لافقظظرا  
لظظظم  اظظظدد 3مظظظن ا ظظظادة  م ظظظرجا   8و  13وحظظظدا  ال ميظظظم ا سظظظندة الظظظيت أُلغيظظظل وفقظظظا  لافقظظظرة ، ومادَّ

 .[قانيا   م رجا  
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 المرفق األول
 7مذذن المذذادة  4م المةذذنةدة بموجذذف الفقذذرة طرائذذق المحاسذذ ة المتعلقذذة بالكميذذا  

 من بروتوكول كيوتو
 أحكام عامة  

 ظظظالفقرة  1-/م أإ13مظظظن ا قظظظرج  1ألاظظظرا  فظظظ ة االل ظظظزام الثانيظظظم، ُيسظظظ اا  عظظظن الفقظظظرة  -1
 ال اليم: 

 8االسظظ ارا  األويل مبوجظظ  ا ظظادة  إجنظظاةألاظظرا  فظظ ة االل ظظزام الثانيظظم، و اظظد  -1
مظن  م ظرجا   8و 8و م ظرجا   7اب ال ميم ا سندة عمظ    ظالفقرا   يسري حسلمن ال قرير 

مظظن مسظظاجل  أي مسظظذلم  وحظظ ، 8-/م أإ1مظظن ا قظظرج  2إىل  1، وفقظظا  لافقظظرا  3ا ظظادة 
أو ال ميظظظم ا سظظظندة عمظظظ    5مظظظن ا ظظظادة  1 ظظظال  ي  مبوجظظظ  الفقظظظرة ت ااظظظق  الظظظيت  نفيظظظ ال

سظظظجَّ  ال ميظظظم ا سظظظندة ل ظظظ  عظظظرص ، تُ 3مظظظن ا ظظظادة  م ظظظرجا   8و 8و م ظظظرجا   7 ظظظالفقرا  
ألاظظظظرا  بيانظظظظا  اليف ماعظظظظدة  3مظظظظن ا ظظظظادة  م ظظظظرجا   8و 8و م ظظظظرجا   7عمظظظظ    ظظظظالفقرا  

مظظظن مرفظظظق  51وراسظظظبم االنبااقظظظا  وال ميظظظا  ا سظظظندة ا تظظظاج إليشظظظا يف الفقظظظرة   ميظظظ/
 ف ة االل زام الثانيم.  عوالتظ  قا  م و ، 1-/م أإ13 ا قرج

 ال رائق -أوالا  
 (1)3 من المادة مكرراا  8و 8و مكرراا  7حةاب الكميام المةندة عمالا بالفقرام  - با 

 الفقرة  1-/م أإ13قرج من مرفق ا  5ا  ف ة االل زام الثانيم، ُيس اا  عن الفقرة ر ألا -1
 ال اليم:

 3مظظن ا ظظادة  م ظظرجا   8و 8و م ظظرجا   7عمظظ    ظظالفقرا   ا سظظندةت ظظظون ال مظظظيم  -5
،  النسظظظبم ل ظظظ  عظظرص مظظدجج يف 1111إىل عظظام  1113زام الثانيظظم، مظظن عظظام لفظظ ة االل ظظ

لظظ  يف الامظود  ا قي ظدةمسظاويم لانسظبم ا يويظم  ،يف ا رفق  ا  مقي دال زام  ولدي ا رفق األول 
 البتظظريقظظام أكسظظيد ال ر ظظون االنبااقظظا  مظظن الثالظظ  مظظن ا رفظظق  ظظا  مظظن  مظظ  م ظظافال 

ا دججم يف ا رفق أل  لربوتوكول كيوتو يف سنم أو من ا ةادج من ااةا  الدفييم  ا نتذ
 ف ة األسا  مضرو م يف مثانيم، مظ/ مراعاة ما يا : 

__________ 

ما م يُ َكر   ص ذلا يف ه ا ا رفق، ت ب/ عنظاوين الفظرو  الظواجدة يف ا رفظق ال ظايل تظرميم عنظاوين الفظرو  ا قا اظم  (1)
 .  1-/م أإ13يف مرفق ا قرج 
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سنم األسظا  عظدا  النسظبم لاعظراص الظيت اظر ه   1111ت ون سنم  )أ( 
سظظظظنم أو فظظظ ة أسظظظظا  ماضظظظظيم اظظظظري  ا  ظظظظاج الظظظظيت و ن قظظظظال إىل ام ةظظظظاد السظظظوى اال  امايظظظم
 1115، و النسبم لاعراص اليت ا  اج  عظام 3من ا ادة  5لافقرة ا  ق، وف1111 عام
 اريظظظدجوكر ون ا تظظظب/  ظظظالفاوجو  يظظظدجو فاظظظوجو كر ظظظونارانبااقظظظا   جملمظظظو سظظظا  األسظظظنم ك

سظظظنم ك 1111أو  1115و ،3مظظظن ا ظظظادة  8 وسظظظاد  فاوجيظظظد ال ربيظظظل، وفقظظظا  لافقظظظرة
 ؛ 3من ا ادة  م رجا   8لافقرة ا  وفق فاوجيد الني وجني،قال  األسا  جملمو  انبااقا  

عاظظظظ  األعظظظظراص الظظظظيت شظظظظ    النسظظظظبم رظظظظا تغيظظظظري اسظظظظ خدام األجاضظظظظظ   )ب( 
 2واحلراجم )مجي/ االنبااقظا  حبسظ  ا ةظادج وعمايظا  اسةالظم  ظالبوالي/ يف إعظاج الفيظم 

رفظق "ا بادا ال وجيشيم سعداد الب اا  الوعنيم ا قدمم مظن األعظراص ا دججظم يف ا من 
األول ل تفاميظظم، ااظظز  األول: ا بظظادا ال وجيشيظظم ل تفاميظظم اسعاجيظظم  تظظذن اس ظظ   عظظن 

إليشظظا فيمظظا ياظظ   اسظظم "ا بظظادا  ا تظظاج) مظظواجلم ااظظرد السظظنويم النبااقظظا  اظظاةا  الدفييظظم"
ال وجيشيم لن    عن مواجلم اارد السنويم لاعراص ا دججم يف ا رفق األول ل تفاميظم"( 

فظ ة األسظا  أن تظدجيفج يف انبااقاهتظا  ةدجا   ظافيا  النبااقظا  اظاةا  الدفييظم يف سظنم أوم
  ل تاا السنم أو الف ة  م  انبااقا  م ظافال قظام أكسظيد ال ر ظون البتظري ا نتظذ 
مبينم حس  مةادجها، مطروحا  من  ما أُةي   البوالي/ يف تاا السنم أو الفظ ة مظن تغيظري 

  )مجيظظ/ االنبااقظظا  مبينظظم حسظظ  مةظظادجها، مطروحظظا  منشظظا مظظا أُةيظظ  اسظظ خدام األجاضظظ
 ؛(1) البوالي/ ا باه عن  فيما ي ة    حوي  األحراج )إةالم األحراج((

يسظظظظ خدم كظظظظ  عظظظظرص مظظظظن األعظظظظراص الظظظظيت تو ظظظظال إىل اتفظظظظاى عمظظظظ    )ج( 
لظ  يف ذلظا  ا سندمس وه االنبااقا   3ل ف    مام  ال زاماهتا مبوج  ا ادة  2 ا ادة 

 لظ  يف الامود الثال  من ا رفق  ا .  ا قي دةاالتفاى  دال  من النسبم ا يويم 
 ارا  ف ة االل زام الثانيم.أل 1-/م أإ13من مرفق ا قرج  8و 7و 6الفقرا   تنطبقال و  -3
 :  1-أإ/م 13من مرفق ا قرج  8وتُدجج الفقرتني ال الي ني وعنوان الفة  ال ايل  اد الفقرة  -2

 يسظظظظري حسظظظظاب ال ميظظظظم ا سظظظظندة عمظظظظ   لي ضظظظظمن ال قريظظظظر ا قظظظظدم  -م رجا   8 
مظظظن مرفظظظظق  1، ا تظظظاج إليظظظ  يف الفقظظظظرة 3مظظظن ا ظظظظادة  م ظظظظرجا   8و 8و م ظظظرجا   7  ظظظالفقرا 

ا ااوما  اسضافيم ال اليم، إىل جان  القاجلمم الواجدة يف ا رفظق األول  ،8-/م أإ1 ا قرج
 : 8-/م أإ1 ا قرج 

فظظظ ة االل ظظظزام الثانيظظظم  مظظظا  ظظظ حسظظظاب الفظظظرى  ظظظني ال ميظظظم ا سظظظندة في ()ن 
وم وسظظا االنبااقظظا  السظظنويم لاسظظنوا  الظظث ر األوىل مظظن فظظ ة االل ظظزام السظظا قم مضظظرو ا  

 8و قانيظظا   م ظظرجا   8، ووفقظظا  لافقظظرتني 3مظظن ا ظظادة  قانيظظا   م ظظرجا   7يف مثانيظظم، عمظظ    ظظالفقرة 
 أدنا .  قالثا   م رجا  

__________ 

 ، ا رفق األول. 11-/م أ12ا قرج  (1)
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 من المادة ثانياا  مكرراا  7لفقرة اإللغا  عمالا با - مكرراا  -با   
يف  ا ظظ كوجةإىل ال ميظظم ا سظظندة يف فظظ ة االل ظظزام الثانيظظم  اسشظظاجةتُفشظظم  -قانيا   م رجا   8 
إىل ال ميظظظم ا سظظظندة يف فظظظ ة االل ظظظزام الثانيظظظم  إشظظظاجةعاظظظ  أتظظظا  3مظظظن ا ظظظادة  قانيظظظا   م ظظظرجا   7 الفقظظظرة

 . 3من الفقرة  م رجا   8و 8و م رجا   7 الفقرا   رسو م عم   
، ت ظظون الوحظظدا  ا اغيظظم 3مظظن ا ظظادة  قانيظظا   م ظظرجا   7ألاظظرا  الفقظظرة  -قالثا   م رجا   8 

 ف ة االل زام الثانيم.  النسبم لوحدا  ال ميا  ا سندة الةادجة عن الطرص ه  
 قانيظا   م ظرجا   7عمظ    ظالفقرة  عندما يطبق اسلغاَ  عظرص مظن األعظراص -جا اا   م رجا   8 
مظن مرفظق  6، ال يق  اح ياع  ف ة االل زام اخلاص  ف ة االل زام الثانيم مبوج  الفقرة 3من ا ادة 
يف ا اجلظم مظن مثانيظم أضظااص م وسظا انبااقاتظ  السظنويم  11لظ لا الطظرص عظن  1-/م أإ11ا قرج 

يف ا اجلم من مثانيظم أضظااص مل ظر ماجلمظم  111أو لاسنوا  الث ر األوىل من ف ة االل زام األوىل، 
 جرد مس ار  ل ، أيشما أدىن. 

 ،8-أإ /م1 من ا قرج 15تُفشم اسشاجة إىل ال ميم ا سندة يف الفقرة  - امسا   م رجا   8] 
مبوجظظظ   ا تظظظ كم ن قظظظال إىل ام ةظظظاد السظظظوى وال يفظظظ   ال زاماتظظظ اال النسظظظبم لطظظظرص ياظظظي  عمايظظظم 

من  روتوكول كيوتو، عاظ  أتظا تتظري إىل ال ميظم ا سظندة يف فظ ة االل ظزام  2لامادة ، وفقا  3 ا ادة
، ومادلظظظم  اظظدد وحظظظدا  3مظظظن ا ظظادة  م ظظرجا   8و 8و م ظظظرجا   7الثانيظظم، رسظظو م عمظظظ    ظظالفقرا  

 ةظظظيغ شا ا نقحظظظم  1-/م أإ13مظظظن ا قظظظرج  قانيظظظا   م ظظظرجا   13ال ميظظظم ا سظظظندة ا اغظظظاة وفقظظظا  لافقظظظرة 
 القراج.  هب ا

ن قظظظظظال إىل ام ةظظظظظاد السظظظظظوى وال يفظظظظظ  االأي عظظظظظرص ياظظظظظي  عمايظظظظظم  -سادسا   م رجا   8 
ويُفشظم  النسظبم إليظ  أن مظن  روتوكظول كيوتظو،  2، وفقظا  لامظادة 3مبوجظ  ا ظادة ا تظ كم  ال زاماتظ  
 إىل ال ميم عا  أتا تتري، 8-/م أإ1يف ا قرج  ال ميم ا سندة يف ف ة االل زام الثانيم اسشاجة إىل

، 3 مظظن ا ظظادة م ظظرجا   8و 8و م ظظرجا   7رسظظو م عمظظ    ظظالفقرا  ا سظظندة يف فظظ ة االل ظظزام الثانيظظم، 
 ،1-/م أإ13 من ا قظرج قانيا   م رجا   13ومادلم  ادد وحدا  ال ميم ا سندة ا اغاة وفقا  لافقرة 

 ينقظ  وحظدا  مظن حسظاب اح يظاع  ، لظن امسظا   م ظرجا   8 ةيغ شا ا نقحم هب ا ا قرج وفقا  لافقرة 
فاجلض  يف الف ة السا قم إىل حسا ا  أ ره الح ياع  فاجلض الف ة السظا قم ويظوة لظ  اسظ خدام 
وحظظدا  ال ميظظم ا سظظندة مظظن حسظظاب اح يظظاع  فاجلضظظ  يف الفظظ ة السظظا قم لغظظر  السظظح  وفقظظا  

 أع  .[   امسا   م رجا   8والفقرة  8-/م أإ1من ا قرج  15لافقرة 

مذذذذذن  مكذذذذذرراا  8و 8و مكذذذذذرراا  7تةذذذذذويل الكميذذذذذام المةذذذذذندة عمذذذذذالا بذذذذذالفقرام  -يمج 
 3 المادة

مظظن مرفظظق  11و 1ألاظظرا  فظظ ة االل ظظزام الثانيظظم، تُظظدجج الفقرتظظان ال الي ظظان  اظظد الفقظظرتني  -5
 ، عا  ال وايل: 1-/م أإ13ا قرج 
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وحظظظظظ  أي مسظظظظظذلم  8 اظظظظظد إجظظظظظرا  اسظظظظظ ارا  أويل مبوجظظظظظ  ا ظظظظظادة  -م رجا   1 
عمظظظ      أو حبسظظظاب ال ميظظظم ا خةةظظظم لاطظظظرصمسظظظاجل  ال نفيظظظ  ا  ااقظظظم  ال اظظظدي  مظظظن

، ُيسظظجَّ  أي فظظرى موجظظ   ظظني ال ميظظم 3مظظن ا ظظادة  م ظظرجا   8و 8و م ظظرجا   7 ظظالفقرا  
يف ف ة االل ظزام الثانيظم لطظرص مظدجج يف ا رفظق األول ل تفاميظم وم وسظا انبااقاتظ   ا سندة

ألوىل مظظن فظ ة االل ظظزام السظا قم مضظظرو ا  يف مثانيظم ل ظظ  عظظرص السظنويم لاسظظنوا  الظث ر ا
ا تظظظظاج إليشظظظظا يف  ا سظظظظندةيف ماعظظظظدة  يانظظظظا   ميظظظظ/ وحسظظظظاب االنبااقظظظظا  وال ميظظظظا  

  .1-/م أإ13من مرفق ا قرج  51 الفقرة
 اظظد أن ُتسظظجَّ  ال ميظظم الظظيت يظظ  إلغافهظظا ل ظظ  عظظرص مبوجظظ   -م رجا   11 
من  51قرة ماعدة  يانا  ال جمي/ واحلساب ا تاج إليشا يف الف يف قانيا   م رجا   7الفقرة 

 ، تبق  قا  م عوال ف ة االل زام الثانيم. 1-/م أإ13مرفق ا قرج 

 مكذرراا  7 ةندة وال رح منها عمذالا بذالفقرامإل  الكميام الم عمليام اإللافة -دال 
 ل من أجل المحاس ة في تقييم االمتثا 3من المادة  مكرراا  8و 8و
 : 1-/م أإ13)د( من مرفق ا قرج 11ألارا  ف ة االل زام الثانيم، يُدجج ما يا   اد الفقرة  -6

ي ظظظون أي اح يظظظاة مظظظن أحظظظد األعظظظراص لوحظظظدا  ال ميظظظا   -م رجا  )د( 11 
الفظظظظظظ ة السظظظظظظا قم وفقظظظظظظا  يف مظظظظظظن حسظظظظظظا ا  اح يظظظظظظاع  فظظظظظظاجلض أعظظظظظظراص أ ظظظظظظره  ا سظظظظظظندة
 . 8-/م أإ1 لامقرج

 1-/م أإ13)و( مظن مرفظق ا قظرج 11ل زام الثانيم، ُيس اا  عن الفقرة ألارا  ف ة االو  -7
 :مبا يا 

ترحي  عرص لوحدا   فض االنبااقظا  ووحظدا   فظض االنبااقظا   )و(11 
 16-13 ا ا مظظظظد و/أو وحظظظظدا  ال ميظظظظا  ا سظظظظندة مظظظظن فظظظظ ة ال ظظظظزام سظظظظا قم وفقظظظظا  لافقظظظظرا 

 .  8-/م أإ1ا قرج  من
الثانيظظظم، ُتضظظظاص الفقظظظرا  الفرعيظظظم ال اليظظظم  اظظظد الفقظظظرا  الفرعيظظظم ألاظظظرا  فظظظ ة االل ظظظزام و  -8

 : 1-/م أإ13من مرفق ا قرج  11ا ناسبم من الفقرة 
 النسظظبم لفظظ ة االل ظظزام الثانيظظم لربوتوكظظول كيوتظظو، إلغظظا  الطظظرص  -م رجا  )ه( 11 

 ؛ 3ا ادة  من قالثا   م رجا   1و قانيا   م رجا   1مبوج  الفقرتني  ا سندةلوحدا  ال ميا  
 النسظظظبم لفظظظ ة االل ظظظزام الثانيظظظم لربوتوكظظظول كيوتظظظو، إلغظظظا   -قانيا   م رجا  )ه( 11 

 ؛ 3من ا ادة  قانيا   م رجا   7مبوج  الفقرة  ا سندةالطرص لوحدا  ال ميا  
مظظظظن حسظظظظاب  ا سظظظظندةعمايظظظظا  نقظظظظ  الطظظظظرص لوحظظظظدا  ال ميظظظظا   )ة(11 

الف ة  يف   اح ياع  فاجلض أعراص أ رهحسا اإىل اح ياع  فاجلض  يف الف ة السا قم 
 ؛ 8-/م أإ1من ا قرج  16السا قم وفقا  لافقرة 
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مظظظظن حسظظظظاب اح يظظظظاع   ا سظظظظندةنقظظظظ  الطظظظظرص لوحظظظظدا  ال ميظظظظا   )ح(11 
 ؛ 8-/م أإ1من ا قرج  16-13فاجلض الف ة السا قم إىل حساب السح  وفقا  لافقرا  

)ه( مظن مرفظق 11فقظرة ألي وحظدا  مبوجظ  ال عوعظا  إلغا  الطظرص  )ط(11 
 ؛ 1-/م أإ13ا قرج 

إلغا  الوحدا  ا  بقيم  اد انقضا  الفظ ة اسضظافيم لاوفظا   االل زامظا   )ي(11 
 ؛ 1-/م أإ13من مرفق ا قرج  36وا باله ا رحام مبوج  الفقرة 

إلغا  الطرص لوحدا   فض االنبااقظا  ا ا مظد ا رم ظم  اظد ان شظا   )مل(11 
 ؛ 1-/م أإ5من مرفق ا قرج  53الفقرة    حي شا مبوج 

إلغا  الطرص لوحدا   فض االنبااقا  ا ا مظد الطوياظم األجظ   اظد  )ل(11 
 ؛ 1-/م أإ5من مرفق ا قرج  53ان شا    حي شا مبوج  الفقرة 

إلغظظظا  الطظظظرص لوحظظظدا   فظظظض االنبااقظظظا  ا ا مظظظد الطوياظظظم األجظظظ   )م(11 
ي ون هنامل تراجظ/ يف عمايظا  اسةالظم  واسظطم البواليظ/  ا قيدة يف حسا ا  اسيدا  عندما

 3 والفقظظظظظرة 1-/م أإ5مظظظظظن مرفظظظظظق ا قظظظظظرج  21يف نتظظظظظاط ا تظظظظظرو  ا اظظظظظي مبوجظظظظظ  الفقظظظظظرة 
 ؛ 1-/م أإ5ال  يي  دال من ا قرج  من

األجظظظ   مإلغظظا  الطظظرص لوحظظدا   فظظظض االنبااقظظا  ا ا مظظد الطوياظظ )ن(11 
 ظظظون تقريظظظر اع مظظظاد عظظظظن نتظظظاط ا تظظظرو  ا اظظظظي ي اسيظظظدا  عنظظظظدماا قيظظظدة يف حسظظظا ا  

ال ظظ يي  دال مظظن مظظن  3والفقظظرة  1-/م أإ5مظظن مرفظظق ا قظظرج  51يُقظظدم مبوجظظ  الفقظظرة  م
 ؛1-/م أإ5ا قرج 

أو وحظظظدا   فظظظض االنبااقظظظا  و/ إلغظظظا  وحظظظدا  ال ميظظظم ا سظظظندة ) (11 
   فظظظض و/أو وحظظدا  اسةالظظظم و/أو وحظظظدا ا ا مظظد و/أو وحظظظدا   فظظظض االنبااقظظظا 

االنبااقظظا  ا ا مظظد ا رم ظظم  غظظر  االس ااضظظم عظظن وحظظدا   فظظض االنبااقظظا  ا ا مظظد 
 .1-/م أإ5من مرفق ا قرج  23-21 ا رم م مب  ان شا    حي شا مبوج  الفقرا 

أو وحظظدا   فظظض االنبااقظظا  و/ إلغظظا  وحظظدا  ال ميظظا  ا سظظندة ) (11 
ا  اسةالظظم  غظظر  االس ااضظظم عظظن و/أو وحظظد ا ا مظظد و/أو وحظظدا   فظظض االنبااقظظا 

وحظظظظدا   فظظظظض االنبااقظظظظا  ا ا مظظظظد الطوياظظظظم األجظظظظ  مبظظظظ  ان شظظظظا   ظظظظ حي شا مبوجظظظظ  
 ؛ 1-/م أإ5)أ( من مرفق ا قرج 27 الفقرة

أو وحظظظظظظظدا   فظظظظظظظض و/ إلغظظظظظظظا  و/أو حظظظظظظظدا  ال ميظظظظظظظا  ا سظظظظظظظندة )ص(11 
/أو وحدا  و و/أو وحدا  اسةالم و/أو وحدا   فض االنبااقا  االنبااقا  ا ا مد

تظظرو   غظر  االس ااضظظم ا  فظض االنبااقظا  ا ا مظظد الطوليظم األجظ  مظظن نفظ  نتظاط 
يف  تراجظظ/عظظن وحظظدا   فظظض االنبااقظظا  ا ا مظظد الطوليظظم األجظظ  عنظظدما ي ظظون هنظظامل 

  1-/م أإ5)ب( من مرفق ا قرج 27 واسطم البوالي/ مبوج  الفقرة عمايا  اسةالم 
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أو وحظظدا   فظظض االنبااقظظا  و/  سظظندةإلغظظا  وحظظدا  ال ميظظا  ا )ص(11 
و/أو وحظظظدا   فظظظض  ا   فظظظض االنبااقظظظا  و/أو وحظظدا  اسةالظظظمو/أو وحظظظد ا ا مظظد

االنبااقظظظا  ا ا مظظظد الطوياظظظم األجظظظ  مظظظن نفظظظ  نتظظظاط ا تظظظرو   غظظظر  االس ااضظظظم عظظظن 
وحدا   فض االنبااقا  ا ا مد الطويام األج  عندما ال يُقظدَّم تقريظر اع مظاد مبوجظ  

 . 1-/م أإ5)ج( من مرفق ا قرج 27ة الفقر 

 أساس تقييم االمتثال -ها  
مظظظظظن مرفظظظظظق  12ألاظظظظظرا  فظظظظظ ة االل ظظظظظزام الثانيظظظظظم، ُيظظظظظره ال قيظظظظظيم ا تظظظظظاج إليظظظظظ  يف الفقظظظظظرة  -1

 أيضا .  8-/م أإ1من ا قرج  15م/ مراعا  الفقرة  1-/م أإ13 ا قرج

 عملية الترحيل -واو 
 16، يُظظدجج عنظظوان الفظظر  ال ظظايل والفقظظرا  ال اليظظم  اظظد الفقظظرة ألاظظرا  فظظ ة االل ظظزام الثانيظظم -11

 : 1-/م أإ13من مرفق ا قرج 
          حصة العائدام  -مكرراا واو  
 8-/م أإ1مظن ا قظظرج  11و 11الااجلظدا  عمظ    ظالفقرتني  حةظمسظ  إُ  -م رجا   16 

 وفقا   ا يا : 
إ ظظظظداج  عاظظظظ  اااجلظظظظدا لُإسظظظظ  كميظظظظم الوحظظظظدا  ا فروضظظظظم كحةظظظظم  )أ( 

وحدا   فظض االنبااقظا  ا ا مظد مظن أنتظطم ا تظاجي/، وعاظ  عمايظا  النقظ  الدوليظم 
 1األوىل لوحدا  ال ميم ا سندة، وعا  إ داج وحظدا   فظض االنبااقظا  عاظ  أتظا 

يف ا اجلظظم مظظن كميظظم الوحظظدا  الةظظادجة أو ا نقولظظظم يف كظظ  مااماظظم، مظظ/ مجظظ/ األجمظظظام إىل 
 ا  ال اليم؛ القيمم الةحيحم األع

النقظظ  الظظدويل  عاظظ اااجلظظدا  لكميظظم الوحظظدا  ا فروضظظم كحةظظم   ُتضظظم )ب( 
  وُتضظظظمكميظظظم وحظظظدا  ال ميظظظم ا سظظظندة ا نقولظظظم.   إىلاألول لوحظظظدا  ال ميظظظا  ا سظظظندة 
إ ظظداج وحظظدا   فظظض االنبااقظظا   عاظظ اااجلظظدا  لكميظظم الوحظظدا  ا فروضظظم كحةظظم 
كميظا  وحظدا   فظض االنبااقظا  الةظادجة   إىل 6لامتاجي/ ا نةوص عايشا يف ا ادة 

 لامترو  ا اي؛ 
لن ختض/ حلةم اسيرادا  ال حوي   إىل حسظاب  ظندوى ال  يظ   )ج( 

 ؛ 8-/م أإ1من ا قرج  11-11عم    الفقرا  
ال ختضظظظظ/ عمايظظظظا  النقظظظظ  الظظظظدويل األوىل لاوحظظظظدا   ظظظظني حسظظظظا ا   )د( 

 ؛ اح ياع  فاجلض الف ة السا قم حلةم اسيرادا 
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نقظظظظ   ظظظظاجج  ل ظظظظ  أول يتظظظظري مةظظظظطاح " النقظظظظ  الظظظظدويل األول" إىل  )هظ( 
وحدة من وحدا  ال ميم ا سندة من السج  األ ظا  إىل سظج  عظرص مل ظر، وام فظا  

 أقرها  فض  جممشا ال ساسا .

 مت ل ام الةوالم -ثانياا  
 الةوالم الوطنية  -ألف 

 : 1-/م أإ13)د( من مرفق ا قرج 11رة  اد الفقألارا  ف ة االل زام الثانيم، يُدجج ما يا   -11
إلغظظا  وحظظدا   لغظظر حسظظاب إلغظظا  واحظظد ل ظظ  فظظ ة ال ظظزام  -م رجا  )د( 11 

 ؛3من ا ادة  قالثا   م رجا   1و قانيا   م رجا   1ال ميم ا سندة مبوج  الفقرتني 
إلغظظظا   لغظظظر فظظظ ة االل ظظظزام الثانيظظظم لحسظظظاب إلغظظظا  واحظظظد  -قانيا   م رجا  )د( 11 

 ؛3من ا ادة  قانيا   م رجا   7رة وحدا  ال ميم ا سندة مبوج  الفق
حساب اح ياع  واحد لفظاجلض الفظ ة السظا قم ل ح فظا   -قالثا   م رجا  )د( 11 

 ؛8-/م أإ1من ا قرج  16-13 وحدا  ال ميم ا سندة، وفقا  لافقرا  
 :  1-/م أإ13ن مرفق ا قرج )و( م11ألارا  ف ة االل زام الثانيم، يُدجج ما يا   اد الفقرة  -11

أي وحظظظظدا  مبوجظظظظ   حسظظظظاب إلغظظظظا  واحظظظظد سلغظظظظا  الطظظظظرص عوعظظظظا   )ة(11 
 ؛1-/م أإ13)ه( من مرفق ا قرج 11 الفقرة

حسظظاب إلغظظا  واحظظد لغظظر  إلغظظا  الوحظظدا  ا  بقيظظم  اظظد انقضظظا  الفظظ ة  )ح(11 
 ؛1-/م أإ13من مرفق ا قرج  36اسضافيم لاوفا   االل زاما  وا باله ا رحام مبوج  الفقرة 

حسظظاب إلغظظا  واحظظد لغظظر  إلغظظا  الطظظرص وحظظدا   فظظض االنبااقظظا   )ط(11 
 ؛1-/م أإ5من مرفق ا قرج  53ا ا مد ا رم م  اد ان شا    حي شا مبوج  الفقرة 

حسظظظظظظاب إلغظظظظظظا  واحظظظظظظد لغظظظظظظر  إلغظظظظظظا  الطظظظظظظرص وحظظظظظظدا   فظظظظظظض  )ي(11 
مظظن مرفظظق  53رة ا   ظظ حي شا مبوجظظ  الفقظظاالنبااقظظا  ا ا مظظد الطوياظظم األجظظ   اظظد ان شظظ

 ؛1-/م أإ5ا قرج 
إلغظظظظظظا  الطظظظظظظرص وحظظظظظظدا   فظظظظظظض  لغظظظظظظر حسظظظظظظاب إلغظظظظظظا  واحظظظظظظد  )مل(11 

عنظظظدما ي ظظظون هنظظظامل  اسيظظظدا االنبااقظظظا  ا ا مظظظد الطوياظظظم األجظظظ  ا قيظظظدة يف حسظظظا ا  
 21يف عمايظظا  اسةالظظم  واسظظطم البواليظظ/ يف نتظظاط ا تظظرو  ا اظظي مبوجظظ  الفقظظرة  تراجظظ/

 ؛1-/م أإ5ل  يي  دال من ا قرج من ا 3والفقرة  1-/م أإ5من مرفق ا قرج 
وحظظظظظظدا   فظظظظظظض لغظظظظظظر  إلغظظظظظظا  الطظظظظظظرص حسظظظظظظاب إلغظظظظظظا  واحظظظظظظد  )ل(11 

عنظظدما ال يُقظظدَّم تقريظظر  اسيظظدا قيظظدة يف حسظظا ا  ا االنبااقظظا  ا ا مظظد الطوياظظم األجظظ  
 1-/م أإ5ا قظظظظرج مظظظظن مرفظظظظق  51اع مظظظظاد عظظظظن نتظظظظاط ا تظظظظرو  ا اظظظظي مبوجظظظظ  الفقظظظظرة 

 ؛1-/م أإ5ل  يي  دال من ا قرج من ا 3 والفقرة
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أو و/ لغظر  إلغظا  وحظدا  ال ميظم ا سظندةواحظد  اس بدالحساب  )م(11 
وحظظظدا   فظظظض االنبااقظظظا  ا ا مظظظد و/أو وحظظظدا   فظظظض االنبااقظظظا  و/أو وحظظظدا  

وحظظظظظظدا   إ ظظظظظظدالو/أو وحظظظظظظدا   فظظظظظظض االنبااقظظظظظظا  ا ا مظظظظظظد ا رم ظظظظظظم  غظظظظظظر   اسةالظظظظظظم
مظظن مرفظظق  23رة االنبااقظظا  ا ا مظظد ا رم ظظم مبظظ  ان شظظا   ظظ حي شا مبوجظظ  الفقظظ  فظظض
 ؛1-/م أإ5ا قرج 

أو إلغظا  وحظدا  ال ميظم ا سظندة و/ لغظر واحظد  اس بدالحساب  )ن(11 
و/أو وحظظظدا   فظظظض االنبااقظظظا  و/أو وحظظظدا   وحظظظدا   فظظظض االنبااقظظظا  ا ا مظظظد

قظظا  ا ا مظظد ا رم ظظم مبظظ  ان شظظا   ظظ حي شا وحظظدا   فظظض االنباا إ ظظدالغظظر  اسةالظظم ل
  ؛1-/م أإ5)أ( من مرفق ا قرج 27مبوج  الفقرة 

أو و/ لغظر  إلغظا  وحظدا  ال ميظم ا سظندةواحظد  اس بدالحساب  ) (11 
ا  و/أو وحظظظد وحظظظدا   فظظظض االنبااقظظظا  ا ا مظظظد و/أو وحظظظدا   فظظظض االنبااقظظظا 

وليم األج  من نف  نتاط ا ترو  لطو/أو وحدا   فض االنبااقا  ا ا مد ا اسةالم
لغظر  إ ظظدال وحظدا   فظظض االنبااقظا  ا ا مظظد الطوليظظم األجظ  عنظظدما ي ظون هنظظامل تراجظظ/ 

 ؛1-/م أإ5)ب( من مرفق ا قرج 27يف عمايا  اسةالم  واسطم البوالي/ مبوج  الفقرة 
أو و/ لغظر  إلغظا  وحظدا  ال ميظم ا سظندةواحظد  اس بدالحساب  ) (11 

فظظظض االنبااقظظظا  ا ا مظظظد و/أو وحظظظدا   فظظظض االنبااقظظظا  و/أو وحظظظدا  وحظظظدا   
وليم األج  من نف  نتاط ا ترو  و/أو وحدا   فض االنبااقا  ا ا مد الط اسةالم

م تقريظظر وحظظدا   فظظض االنبااقظظا  ا ا مظظد الطوليظظم األجظظ  عنظظدما ال يُقظظدَّ  إ ظظدالغظظر  ل
 . 1-أإ /م5)ج( من مرفق ا قرج 27اع ماد مبوج  الفقرة 

 ووحدام اإلزالة  الكمية المةندةوحدام خفض االن عاثام ووحدام  إصدار -با  
عاظظظظ  فظظظظ ة االل ظظظظزام الثانيظظظظم وتُظظظظدجج  1-/م أإ13مظظظظن مرفظظظظق ا قظظظظرج  13الفقظظظظرة  تنطبظظظظقال  -13

 : 1-/م أإ13من مرفق ا قرج  13الفقرا  ال اليم  اد الفقرة 
م، يةظظدج كظظ  عظظرص مظظدجج يف ا رفظظق ألاظظرا  فظظ ة االل ظظزام الثانيظظ -م رجا   13 

اادل ال ميظم ا سظندة لظ لا  كميم من وحدا  ال ميم ا سندة تاألول يف سجا  الوعي
 ، رسو م ومباغظا  عنشظا وفقظا  3من ا ادة  م رجا   8و 8و م رجا   7الفقرا    عم   الطرص 
 . 8-/م أإ1من ا قرج  3أع  ، والفقرة  م رجا   5لافقرة 

ألارا  ف ة االل زام الثانيم، ُيدر نق  الوحدا  اليت ي   -يا  قان م رجا   13 
مباشظظظرة  اظظظد إ ظظظداج وحظظظدا  ال ميظظظم  3مظظظن ا ظظظادة  قانيظظظا   م ظظظرجا   7إلغافهظظا وفقظظظا  لافقظظظرة 

 ا سندة ا تاج إليشا يف الفقرة السا قم. 
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 عمليام النقل والحيازة واإللغا  والةحف والترحيل  -جيم 
مظظظظظن مرفظظظظظق  36و 32و 31زام الثانيظظظظظم، ُيسظظظظظ اا  عظظظظظن الفقظظظظظرا  ا  فظظظظظ ة االل ظظظظظر ألاظظظظظ -12
 قانيظا   م ظرجا   33و م ظرجا   33أدنا  وُتدجَج الفقظرا   36و 32و 31 الفقرا   1-/م أإ13 ا قرج

 عا  النحو ال ايل:  33 اد الفقرة 
ألاظظرا  فظظ ة االل ظظزام الثانيظظم، يظظوة نقظظ  وحظظدا   فظظض االنبااقظظا ، وحظظدا   -31

ا ا مد، ووحدا  ال ميظم ا سظندة، ووحظدا  اسةالظم  ظني السظج     فض االنبااقا 
، وب ظظظظظظظن نقاشظظظظظظظا 8-/م أإ1و 1-//م أإ11و 1-/م أإ1و 1-/م أإ3 وفقظظظظظظظا  لامقظظظظظظظرجا 
 دا   السج  . 

يظظظظظوة ل ظظظظظ  عظظظظظرص مظظظظظدجج يف ا رفظظظظظق األول أن ياغظظظظظ  وحظظظظظدا   -م رجا   33 
حبيظظظ   3مظظظن ا ظظظادة  قالثظظظا   جا  م ظظظر  1و قانيظظظا   م ظظظرجا   1ال ميظظظم ا سظظظندة مبوجظظظ  الفقظظظرتني 

مظظظظن  م ظظظرجا   1ب ظظظن اسظظظ خدامشا يف الوفظظظا   االل زامظظظا  ا نةظظظظوص عايشظظظا يف الفقظظظرة  ال
أعظظظ  ،  نقاشظظظا إىل حسظظظاب اسلغظظظا  ا ناسظظظ  يف  م ظظظرجا  ه( )11، وفقظظظا  لافقظظظرة 3 ا ظظظادة

 سظظجا  الظظوعي. ويظظوة لا يانظظا  القانونيظظم، عنظظدما يظظذذن الطظظرص  ظظ لا، أن تنقظظ  أيضظظا  
  وحدا  ال ميم ا سندة إىل حساب اسلغا .

ياغظظظ  كظظظ  عظظظرص مظظظدجج يف ا رفظظظق األول وحظظظدا  ال ميظظظم  -قانيا   م رجا   33 
 قانيظظظا   م ظظظرجا  ه( )11لافقظظظرة ا  ، وفقظظظ3مظظظن ا ظظظادة  قانيظظظا   م ظظظرجا   7ا سظظظندة عمظظظ    ظظظالفقرة 

 الوعي.  ىل حساب اسلغا  ا ناس  يف سجا أع  ،  نقاشا إ
الفظ ة  انقضظا   ف ة االل ظزام الثانيظم، يقظوم كظ  عظرص مظدجج يف ا رفظق األول، مبظ  ألارا -32

اسضظظظظظافيم لاوفظظظظظا   االل زامظظظظظا ،  سظظظظظح  وحظظظظظدا   فظظظظظض االنبااقظظظظظا  و/أو وحظظظظظدا   فظظظظظض 
االنبااقظظظا  ا ا مظظظد و/أو وحظظظدا  ال ميظظظم ا سظظظندة و/أو وحظظظدا  اسةالظظظم الةظظظاحلم لفظظظ ة االل ظظظزام 

، وفقظظظظا  3مظظظظن ا ظظظظادة  م ظظظظرجا   1الفقظظظظرة  مبق ضظظظظ أجظظظظ  الوفظظظظا   ال زاماتظظظظ  ا انيظظظظم السظظظظ خدامشا مظظظظن 
 نقظ  وحظدا   فظض  8-/م أإ1مظن ا قظرج  15والفقظرة  1-/م أإ13من مرفق ا قرج  13 لافقرة

االنبااقا  و/أو وحدا   فض االنبااقا  ا ا مد و/أو وحدا  ال ميم ا سندة و/أو وحظدا  
 ف ة االل زام ا انيم يف سجا  الوعي. اسةالم إىل حساب السح  اخلاص  

إىل فظظ ة  أن يرحظ ألاظرا  فظ ة االل ظظزام الثانيظم، يظظوة ل ظ  عظظرص مظدجج يف ا رفظظق األول  -36
مظظظظظظن  16-13فقظظظظظظرا  وال 1-/م أإ13مظظظظظظن مرفظظظظظظق ا قظظظظظظرج  15االل ظظظظظظزام ال حقظظظظظظم، وفقظظظظظظا  لافقظظظظظظرة 

نبااقظظظا  ا ا مظظظد و/أو وحظظظدا   فظظظض االنبااقظظظا  و/أو وحظظظدا   فظظظض اال ،8-/م أإ1 ا قظظظرج
فظظ ة ال ظظزام أو ل وم يظظ م إلغافهظظا أو سظظحبشايف سظظجا   الظظيت ُيظظ فؤ هبظظاوحظظدا  ال ميظظا  ا سظظندة 

السظظا قم. وإظظ فؤ كظظ  وحظظدة مظظن وحظظدا   الفظظ ة   يفيف حسظظاب اح يظظاع  فاجلضظظ ُُيظظ فؤ هبظظا ال
سظظظظندة  فظظظظض االنبااقظظظظا  و/أو وحظظظظدا   فظظظظض االنبااقظظظظا  ا ا مظظظظد و/أو وحظظظظدا  ال ميظظظظم ا 

ا رحاظظظم عاظظظ  هظظظ ا النحظظظو  اظظظددها ال ساسظظظا  األ ظظظا  وت ظظظون  ظظظاحلم يف فظظظ ة االل ظظظزام ال حقظظظم. 
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و( مظظظظظن مرفظظظظظق )11لافقظظظظظرة ا  الفظظظظظ ة اسضظظظظظافيم لاوفظظظظظا   االل زامظظظظظا ، تُاغظظظظظ  وفقظظظظظ انقضظظظظظا ومبجظظظظظرد 
وحظظظدا   فظظظض االنبااقظظظا  ووحظظظدا   فظظظض االنبااقظظظا  ا ا مظظظد ووحظظظدا   1-/م أإ13ا قظظظرج

ظظ  عاظظ  هظظ ا  اةظظ فؤ هبظظاسظظندة ووحظظدا  اسةالظظم ال ميظظم ا  يف السظظج  الظظوعي لاطظظرص الظظيت م تُرحَّ
 ف ة االل زام ا انيم. ل   ُتسح   م النحو أو

 اإلجرا ام المتعلقة بالمعامالم  -دال 
 :  1-/م أإ13من مرفق ا قرج  21ألارا  ف ة االل زام الثانيم، إ  الفقرة ال اليم ر  الفقرة  -15

يقظظوم سظظج  ا اظظام  ، لظظده اسظظ  م السظظج ،  النسظظبم لفظظ ة االل ظظزام الثانيظظم،  -21
  إجرا  فح  مليل لا حقق من عدم وجود أيم تفاوتا  فيما ي ااق مبا يا : 

مجي/ ا اام  : الوحدا  ا سحو م أو ا اغظاة سظا قا ؛ والوحظدا  يف  )أ( 
يظظظ م  تظظظذتا تسظظظويم مظظظا سظظظبق  ا وجظظظودة يف أكثظظظر مظظظن سظظظج  واحظظظد؛ والوحظظظدا  الظظظيت م

إديد  من ال باسا ؛ والوحدا  ا َرحَّام عا  حنو اري  حيح أو ا نقولم عا  حنو اري 
 ظظحيح إىل حسظظا ا  اح يظظاع  فظظاجلض الفظظ ة السظظا قم؛ والوحظظظدا  الةظظظادجة عاظظ  حنظظو 

ن واسذ، 7-/م أإ1اري  ظحيح، مبظا فيشظا الوحظدا  ا خاَّظم  ال ميظا  اةظددة يف ا قظرج 
 لا يانا  القانونيم ا انيم  ا تاجكم يف ا اامام؛ 

يف حالظم عمايظا  النقظظ   ظني السظج  : أهايظظم األعظراص ا تظظاجكم يف  )ب( 
ا ااماظظظظظم لامتظظظظظاجكم يف ال نفيظظظظظ  ا تظظظظظ مل، وملليظظظظظم ال نميظظظظظم النظيفظظظظظم، واال ظظظظظاج الظظظظظدويل يف 

ل الطظظرص القظظاجلم مظظن  روتوكظظول كيوتظظو؛ وإ ظظ  17و 11و 6 االنبااقظظا  مبوجظظ  ا ظظواد
 النق   اح ياع  فظ ة االل ظزام؛ وحظاال  إ ظ ل ا اظ  األعظراص حبظدود نقظ  الوحظدا  

مظظظظن  16 ظظظظني حسظظظظا ا  اح يظظظظاع  فظظظظاجلض الفظظظظ ة السظظظظا قم ا نةظظظظوص عايشظظظظا يف الفقظظظظرة 
  ؛8-/م أإ1 ا قرج

يف حالظظظظم عمايظظظظا  ام نظظظظا  وحظظظظدا   فظظظظض االنبااقظظظظا  ا ا مظظظظد مظظظظن  )ج( 
: 11اضظظظ  وتغيظظظري اسظظظ خدام األجاضظظظ  واحلراجظظظم مبق ضظظظ  ا ظظظادة متظظظاجي/ اسظظظ خدام األج 

  ؛7-/م أإ1اس  ل  ال ميا  اةددة يف ا قرج 
يف حالظم سظح  وحدا   فظض االنبااقظا  ا ا مظد: أهايظم الطظرص،  )د( 

، السظظ خدام وحظظدا   فظظض االنبااقظظا  ا ا مظظد 8-/م أإ1مظظن ا قظظرج  12وفقظظا  لافقظظرة 
 . 3من ا ادة  م رجا   1ق ض  الفقرة نسشام يف ام ثال  مبل

 المعلومام المتاحة للوميع  -ها  
 . 1-/م أإ13ه( من مرفق ا قرج )25ألارا  ف ة االل زام الثانيم، ال تنطبق الفقرة  -16
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ألاظظظظرا  فظظظظ ة االل ظظظظزام الثانيظظظظم، ُيضظظظظاص مظظظظا ياظظظظ   اظظظظد الفقظظظظرا  الفرعيظظظظم ا ناسظظظظبم مظظظظن و  -17
 : 1-/م أإ13من مرفق ا قرج  27 الفقرة

يف حسظظظظاب اح يظظظظاع   ا سظظظظندةوحظظظظدا  ال ميظظظظم لال ميظظظظم اسمجاليظظظظم  -م رجا  أ( )27
 فاجلض الف ة السا قم يف  دايم السنم؛ 

 1ا اغظاة مبوجظ  الفقظرتني  ا سظندةوحظدا  ال ميظم لال ميم اسمجاليظم  -م رجا  ح( )27
 ؛ 3من ا ادة  قالثا   م رجا   1و قانيا   م رجا  
ا اغظظظظظاة مبوجظظظظظ   ا سظظظظظندةوحظظظظظدا  ال ميظظظظظم لال ميظظظظظم اسمجاليظظظظظم  -نيا  قا م رجا  ح( )27
 . 3من الفقرة  قانيا   م رجا   7 الفقرة

 والمحاس ة عنها المةندةتوميع قوائم جرد االن عاثام والكميام  -ثالثاا  
 قاعدة بيانام التوميع والمحاس ة  -ألف 

 51قرا  الفرعيم ا ناسبم من الفقرة ألارا  ف ة االل زام الثانيم، ُيضاص ما يا   اد الف -18
 : 1-/م أإ13من مرفق ا قرج 

 ا سظظندةألاظظرا  فظظ ة االل ظظزام الثانيظظم، أي فظظرى موجظظ   ظظني ال ميظظم  )ج(51 
ف ة االل زام الثانيم  النسبم لطرص مدجج يف ا رفق األول وم وسا االنبااقظا  السظنويم يف 

 7 ظظالفقرة  لسظظا قم مضظظرو ا  يف مثانيظظم، عمظظ   يف الظظث ر سظظنوا  األوىل مظظن فظظ ة االل ظظزام ا
 ؛3 ادةمن ا  قانيا   م رجا  

ألارا  ف ة االل ظزام الثانيظم، ا سظ وه ا رجاظ  سداجة الغا ظا  ا بظني  )د(51 
  ؛7-/م أإ1يف ت يي  مرفق ا قرج 

ألاظظظرا  فظظظ ة االل ظظظزام الثانيظظظم، أي إلغظظظا  لوحظظظدا   روتوكظظظول كيوتظظظو  ه()51 
)أ( مظظن الفظظر  اخلظظام  5عمظظ    ظظالفقرة  ،االم ثظظال يف فظظ ة االل ظظزام األوىلعظظن عظظدم  ناشظال

 . 1-/م أإ17عتر من مرفق ا قرج 
 :  1-/م أإ13( من مرفق ا قرج )ه55ألارا  ف ة االل زام الثانيم، ُيضاص ما يا   اد الفقرة  -11

  ؛7-/م أإ1من ا قرج  15تةويبا  تقنيم وفقا  لافقرة  )و(55 
 النسظظظظظبم لانتظظظظظطم الظظظظظيت ا  ظظظظظاج الطظظظظظرص تقظظظظظدمي حسظظظظظا ا   تظظظظظذتا  )ة(55 
ا   ظظظظايف االنبااقظظظظا  البتظظظظريم ا نتظظظظذ مظظظن اظظظظاةا  الدفييظظظظم وعمايظظظظا  إةال شظظظظا وفقظظظظ سظظظنويا ،
 وكميم اةاسبم ذا  الةام لاسنم ال قوبيم؛  7-/م أإ1 لامقرج

 النسظظظظظبم لانتظظظظظطم الظظظظظيت ا  ظظظظظاج الطظظظظظرص تقظظظظظدمي حسظظظظظا ا   تظظظظظذتا  )ح(55 
 ظظظظايف االنبااقظظظظا  البتظظظظريم ا نتظظظظذ مظظظن اظظظظاةا  الدفييظظظظم وعمايظظظظا  إةال شظظظظا وفقظظظظا   ،سظظظنويا  
 ف ة االل زام؛  انقضا وكميم اةاسبم ذا  الةام عند  7-/م أإ1 لامقرج
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ن ظظظظداج اسمجظظظايل ا سظظظظموح  ظظظظ   ة االل ظظظظزام الثانيظظظم، أي تغيظظظظري ليف فظظظ ط()55 
، 3مظظظظن ا ظظظظادة  2مبوجظظظظ  الفقظظظظرة عظظظظن أنتظظظظطم إداجة الغا ظظظظا   وحظظظظدا  اسةالظظظظم النا ظظظظمل

لامسظظظظ ويا  ا رجايظظظظم سداجة الغا ظظظظا  الظظظظيت أ اظظظظه عنشظظظظا أحظظظظد  تقنيظظظظمتةظظظظويبا    سظظظظب 
وفقظا   8وجوجال مبوج  ا ظادة  7-/م أإ1من ا قرج  15و 12األعراص وفقا  لافقرتني 

 . 7-/م أإ1لامقرج 
)ح( مظظظن مرفظظظق 58رعيظظظم ألاظظظرا  فظظظ ة االل ظظظزام الثانيظظظم، ُيضظظظاص مظظظا ياظظظ   اظظظد الفقظظظرة الف -11
 : 1-/م أإ13 ا قرج

ألاظظظظظرا  فظظظظظ ة االل ظظظظظزام الثانيظظظظظم،  مظظظظظ  وحظظظظظدا  ال ميظظظظظا   م رجا  )ح( 58 
 ؛ 3من ا ادة  قالثا   م رجا   1و قانيا   م رجا   1مبوج  الفقرة  ا سندة اليت أُلغيل

وحظدا  ال ميظا   ارا  ف ة االل ظزام الثانيظم،  مظ أل -قانيا   م رجا  ح( )58 
 .3من ا ادة  قانيا   م رجا   7مبوج  الفقرة  اليت أُلغيل ةةما خ
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            المرفق الثاني
النموذج اإللكتروني الموحد إلبذالغ المعلومذام المتعلقذة بالوحذدام التذي يشذملها   

 (1)ن اق بروتوكول كيوتو

 تعليمام عامة بشن  اإلبالغ -أوالا  
ال ظظزام كمظظ    حديظظد االنبااقظظا  أو  فضظظشا عاظظ  كظظ  عظظرص مظظدجج يف ا رفظظق األول ولظظ   -1

يظظم جظظداول يف مقيَّظظد يف الامظظود الثالظظ  مظظن ا رفظظق  ظظا  أن يقظظدم إىل األمانظظم سظظنويا   طريقظظم إل  ون
 اومظظظا  ذا   ظظظام ليسظظظل ذا  عظظظا / كمظظظ .تُقظظظدَّم عاظظظ  حظظظدة أي ماو  ذظظظوذج إل ظظظ وم موحظظظد.

إىل الومظل الاظا   ا نسظق(،  ا قم )اسظ نادا  تقدم األعراص ا ااوما  اخلا ظم  السظنم ال قوبيظم السظو 
" )مظظث   يف تقريظظر ا باظظه عنشظظاتظظرد إشظظاجة إىل اظظري ذلظظا. وُيتظظاج إىل هظظ   السظظنم  ابظظاجة "السظظنم مظظام 

 (. 1116 ه  السنم ال قوبيم ا باه عنشا، س  ون السنم 1117  وم ا وحد لاام النموذج اسل
لربوتوكظظول كيوتظظو، يقظظدم كظظ  عظظرص مظظدجج يف ا رفظظق األول   النسظظبم لفظظ ة االل ظظزام الثانيظظمو  -1

 روتوكظول كيوتظو لفظ ة اليت يتظماشا نطظاى وحدا  الذوذج  اسل  وم ا وحد األول لن    عن 
 .(1) قرير  السنوي األول عن مواجلم اارد لف ة االل زام ا  كوجة  مقرونا  االل زام الثانيم 

فظق األول النمظوذج اسل ظ وم ا وحظد سظنويا  حظا انقضظا  يقدم كظ  عظرص مظدجج يف ا ر و  -3
 الف ة اسضافيم لاوفا   االل زاما  اخلا م  ف ة االل زام ا انيم. 

وإذا كظظظان عظظظرص مظظظدجج يف ا رفظظظق األول يظظظظري ماظظظام   لفظظظ   ال ظظظزام أو أكثظظظظر يف ملن  -2
تقريظر  كظ   ال زام. ويظ  أال ي ضظمنواحد، يقدم الطرص عندجل  تقريرا  منفة   ووافيا  عن ك  ف ة 

 .(3) روتوكول كيوتو الةاحلم لف ة االل زام ا انيم اليت يتماشا نطاى وحدا الإال مااوما  عن 
وحظظدا   ا وحظظد ويظظ  أن ت ظظون مجيظظ/ القظظيم ا سظظجام يف جظظداول النمظظوذج اسل ظظ وم -5

 كامام. وي  عدم إد ال القيم السالبم. و موجبم 
أنظوا  الوحظدا  مشمظم ل ظ  نظو  مظن أنظوا  احلسظاب أو ا ااماظم أو احلظدر. ولي  مجي/  -6

ومظظا كانظظل اخلانظظم مظااظظم دا ظظ  ااظظدول، فظظ لا ياظظي أن ا ااومظظا  أو ا ااماظظم ال تنطبظظق عاظظ  
 ذلا النو  اةدد من الوحدا . 

تظم  م ت كماشا. وإذا كانل ماامام   ل السنم السا قموي  أن ُاا ك  ااداول  ذ -7
 . "م إدر"الطرص عباجة "ال" يف اخلانم ليدل عا  أن ا اامام  يد  ، أي وحدة من نو  ردد

__________ 

ا ، ووحظدا  اسةالظم، ووحظدا   فظض االنبااقظا  ا ا مظد، وحدا  ال ميم ا سندة، ووحدا   فض االنبااق (1)
 مبا يف ذلا وحدا   فض االنبااقا  ا ا مد ا رم م ووحدا   فض االنبااقا  ا ا مد الطويام األج . 

 .  8-/م أإ1من ا قرج  5وفقا  لافقرة  (1)
فظض االنبااقظا  ا ا مظد، وحدا  ال ميا  ا سظندة ووحظدا   فظض االنبااقظا  ووحظدا  اسةالظم ووحظدا    (3)

 مبا يف ذلا وحدا   فض االنبااقا  ا ا مد ا رم م ووحدا   فض االنبااقا  ا ا مد الطويام األج . 
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عنظاوين و ظفيم يف إعظاج النمظوذج اسل ظ وم ا وحظد لنشظظاجة سظ ام  ، تُ لاوضظوحوتو يظا   -8
الظواجدة  ول ا خ افظماا اام  . وترد يف ال وجيشا  ا  ااقم  اادو إىل أنوا  رددة من احلسا ا  

يف الفظظر  الثظظام أدنظظا  شظظروح رظظ   الانظظاوين الو ظظفيم وإشظظاجا  إىل األح ظظام ذا  الةظظام يف إعظظاج 
  روتوكول كيوتو. 

 تعليمام بشن  الوداول -ثانياا  
مومذذذوع كميذذذام الوحذذذدام التذذذي يشذذذملها ن ذذذاق بروتوكذذذول كيوتذذذو  -1الوذذذدول  -ألف 

  الم لغ عنهابحةف نوع الحةاب في بداية الةنة 
كظظظظظظظانون   1حظظظظظظظا  ،، تقظظظظظظظدم الظظظظظظظدول األعظظظظظظظراص ا دججظظظظظظظم يف ا رفظظظظظظظق األول1يف ااظظظظظظظدول  -1

الظظظظيت ا ااومظظظظا  ا  ااقظظظم مبجمظظظو  كميظظظا  الوحظظظدا   ،الثام/ينظظظاير مظظظن السظظظنم ا تظظظمولم  ظظظال قرير
 ، حبس  نو  احلساب ونو  الوحدة. شا الوعيسجاطاى  روتوكول كيوتو والواجدة يف ن يتماشا
نطظاى  اليت يتماشامدجج يف ا رفق األول عن  مو  كميا  الوحدا   ويباه ك  عرص -11

 يف ك  من أنوا  احلسا ا  ال اليم:  اة فؤ هبا روتوكول كيوتو، مةنفم حبس  نو  الوحدة، 
  ؛(1-/م أإ13)أ( من مرفق ا قرج 11)الفقرة  "حسا ا  إيدا  الطرص" )أ( 
  ؛(1-/م أإ13من مرفق ا قرج )ب( 11)الفقرة  إيدا  ال يان"حسا ا  " )ب( 
  ؛(1-/م أإ13)و( من مرفق ا قرج 11)الفقرة  السح "حسا ا  " )ج( 
   ؛(8-/م أإ1من ا قرج  13"حساب اح ياع  فاجلض ف ة االل زام السا قم" )الفقرة  )د( 
"، سلغا  الوحدا  2-3/3-3"حسا ا  إلغا  ا ةدج الةايف مبوج  ا ادة  )هظ( 

ن األنتظظطم ا نةظظوص عايشظظا يف عظظاى  روتوكظظول كيوتظظو ن يجظظم ل نبااقظظا  النامجظظم نطظظ الظظيت يتظظماشا
 1-/م أإ13)ج( مظظن مرفظظق ا قظظرج 11مظظن  روتوكظظول كيوتظظو )الفقظظرة  3مظظن ا ظظادة  2و 3الفقظظرتني 
 (؛ 7-/م أإ1وا قرج 

 الظظظظظيت يتظظظظظماشا نطظظظظظاى"حسظظظظظاب اسلغظظظظظا  لاظظظظظدم االم ثظظظظظال"، سلغظظظظظا  الوحظظظظظدا   )و( 
عاظظ  إقظظر تبظظني  انظظم االم ثظظال أن الطظظرص ا ظظدجج يف ا رفظظق األول م ب ثظظ  الل زامظظ   روتوكظظول كيوتظظو 
  ؛(1-/م أإ13)د( من مرفق ا قرج 11)ه( و11)الفقرتان  3من ا ادة  1مبوج  الفقرة 

)ه( من مرفظق 11"حساب اسلغا  الطوع " لامايا  اسلغا  الطوع  )الفقرة  )ة( 
  ؛(1-/م أإ13ا قرج 

اب إلغظظا  الوحظظدا  ا  بقيظظم  اظظد ال حيظظ "، سلغظظا  الوحظظدار ا  بقيظظم  اظظد "حسظظ )ح( 
ظد  )الفقظرة   36انقضا  الف ة اسضافيم لاوفا   االل زاما  و اد إجرا  عمايظا  ال حيظ ، إن ُوجيف

  ؛(1-/م أإ13من مرفق ا قرج 
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 1ا نةظظوص عايظظ  يف الفقظظرتني  الطمظظوح "حسظظاب اسلغظظا  ا  ااظظق  رفظظ/ مسظظ وه )ط( 
  ؛8-/م أإ1من ا قرج  8حلاال  اسلغا  عم    الفقرة  ،"3من ا ادة  قالثا   م رجا   1و قانيا   م رجا  

"، 3مظظظظن ا ظظظظادة  قانيظظظظا   م ظظظظرجا   7حسظظظظاب اسلغظظظظا  ا نةظظظظوص عايظظظظ  يف الفقظظظظرة " )ي( 
 ؛ 3من ا ادة  قانيا   م رجا   7لامايا  اسلغا  مبوج  الفقرة 

االنبااقا  ا ا مد ا رم م الن شا   ظ حي شا"،  "حساب إلغا  وحدا   فض )مل( 
مظظن مرفظظق  53سلغظظا  وحظظدا   فظظض االنبااقظظا  ا ا مظظد ا رم ظظم  اظظد ان شظظا   ظظ حي شا )الفقظظرة 

  ؛(1-/م أإ5ا قرج 
"حسظظظاب إلغظظظا  وحظظظدا   فظظظض االنبااقظظظا  ا ا مظظظد الطوياظظظم األجظظظ  الن شظظظا   )ل( 

ا ا مظظد الطوياظظم األجظظ   اظظد ان شظظا   ظظ حي شا  ظظ حي شا"، سلغظظا  وحظظدا   فظظض االنبااقظظا  
  ؛(1-/م أإ5من مرفق ا قرج  53)الفقرة 
ل اجظظ/ يف "حسظظاب إلغظظا  وحظظدا   فظظض االنبااقظظا  ا ا مظظد الطوياظظم األجظظ   )م( 
يف حسظظظا ا   اةظظظ فؤ هبظظظا" سلغظظظا  وحظظظدا   فظظظض االنبااقظظظا  ا ا مظظظد الطوياظظظم األجظظظ  ال خظظظزين
يف عمايظظا  اسةالظظم  واسظظطم البواليظظ/ يف نتظظاط ا تظظرو  ا اظظي  راجظظ/تعنظظدما ي ظظون هنظظامل  اسيظظدا 
 (؛1-/م أإ5ال  يي  دال من ا قرج من  3والفقرة  1-/م أإ5من مرفق ا قرج  21)الفقرة 
ألجظ  لاظدم تقظدمي "حساب إلغا  وحدا   فض االنبااقا  ا ا مظد الطوياظم ا )ن( 

يف  اةظظظظ فؤ هبظظظظاا  ا ا مظظظظد الطوياظظظظم األجظظظظ  ، سلغظظظظا  وحظظظظدا   فظظظظض االنبااقظظظظتقريظظظظر االع مظظظظاد"
مظظظن مرفظظظق  51عنظظظدما ال يُقظظظدم تقريظظظر اع مظظظاد لنتظظظاط ا تظظظرو  ا اظظظي )الفقظظظرة  اسيظظظدا حسظظظا ا  

 (. 1-/م أإ5من ال  يي  دال من ا قرج  3والفقرة  1-/م أإ5 ا قرج
نو  الوحدة، و اسضافم إىل ذلا، يقدم ك  عرص مدجج يف ا رفق األول تقريرا ، حبس   -11

 روتوكظظول كيوتظظو اةظظ فؤ هبظظا يف كظظ  مظظن أنظظوا   الظظيت يتظظماشا نطظظاىعظظن  مظظو  كميظظا  الوحظظدا  
 : 1-/م أإ5حسا ا  االس بدال اةددة يف الفقرا  ال اليم من مرفق ا قرج 

"حساب اس بدال وحدا   فض االنبااقا  ا ا مظد ا رم ظم الن شظا   ظ حي شا"،  )أ( 
يظم ا سظندة، ووحظدا   فظض االنبااقظا  ا ا مظد، ووحظدا   فظض االنبااقظا ، سلغا  وحظدا  ال م

ووحظظظظدا  اسةالظظظظم، ووحظظظظدا   فظظظظض االنبااقظظظظا  ا ا مظظظظد ا رم ظظظظم ألاظظظظرا  تبظظظظدي  وحظظظظدا   فظظظظض 
 (؛ 23االنبااقا  ا ا مد ا رم م مب  ان شا    حي شا )الفقرة 

ياظم األجظ  الن شظا  وحظدا   فظض االنبااقظا  ا ا مظد الطو  اسظ بدال"حساب  (ب) 
النبااقظظظا  ا ا مظظظد و/أو و/أو وحظظظدا   فظظظض ا ا"، سلغظظظا  وحظظظدا  ال ميظظظم ا سظظظندة ظظظ حي ش

وحظظظدا   فظظظض االنبااقظظظا   تبظظظدي و/أو وحظظظدا  اسةالظظظم ألاظظظرا   وحظظظدا   فظظظض االنبااقظظظا 
 )أ((؛ 27ا ا مد الطويام األج  مب  ان شا    حي شا )الفقرة 

ل اجظظ/ ض االنبااقظظا  ا ا مظظد الطوياظظم األجظظ  وحظظدا   فظظ اسظظ بدال"حسظظاب  (ج) 
 ال خزين"، سلغظا  وحظدا  ال ميظم ا سظندة و/أو وحظدا   فظض االنبااقظا  ا ا مظد و/أو وحظدا 

و/أو وحدا   فظض االنبااقظا  ا ا مظد الطوليظم األجظ    فض االنبااقا  و/أو وحدا  اسةالم
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ا  ا ا مظد الطوليظم األجظ  عنظدما وحدا   فض االنبااقظ تبدي من نف  نتاط ا ترو   غر  
 ب((؛ )27يف عمايا  اسةالم  واسطم البوالي/ )الفقرة  تراج/ي ون هنامل 
وحظظدا   فظظض االنبااقظظا  ا ا مظظد الطوياظظم األجظظ  لاظظدم  اسظظ بدال"حسظظاب  (د) 

أو وحظدا   فظض االنبااقظا  ا ا مظد و/ د"، سلغا  وحدا  ال ميظم ا سظندةتقدمي تقرير االع ما
و/أو وحظدا   فظض االنبااقظا  ا ا مظد  الظمو/أو وحظدا  اسة  حدا   فض االنبااقظا و/أو و 

وحدا   فض االنبااقا  ا ا مد الطوليظم  تبدي الطوليم األج  من نف  نتاط ا ترو   غر  
  ج((؛)27األج  عندما ال يُقدَّم تقرير اع ماد )الفقرة 

 المعامالم الداخلية الةنوية  -أ()2الودول  -با  
)أ(، مااومظظا  عظظن  مظظو  كميظظم 1تقظظدم األعظظراص ا دججظظم يف ا رفظظق األول، يف ااظظدول  -11

الوحدا  اليت يتماشا نطاى  روتوكول كيوتو اخلاضام لاماام   الدا ايم )تاظا الظيت م تتظم  
كظظانون األول/ديسظمرب مظظن   31كظانون الثام/ينظاير إىل   1سظج   مل ظر( الظظيت حظدقل يف الفظ ة مظظن 

 باه عنشا، عا  النحو ا بني أدنا ، مبا يف ذلا أي ماام   تةحيحيم. السنم ا 
الفظظظظر  ا انظظظظون "اس ظظظظداج وال حويظظظظ  إعظظظظاج تباظظظظه األعظظظظراص ا دججظظظظم يف ا رفظظظظق األول، يف  -13

متظظظاجي/ ال نفيظظظ  ا تظظظ مل يف إعظظظاج  روتوكظظظول كيوتظظظو، وفقظظظا    تظظظذن"، مااومظظظا  6مبوجظظظ  ا ظظظادة 
 : 1-/م أإ1ا قرج لافقرا  ال اليم من مرفق 

إقق منشا الطرص" )يتاج إليشا أيضا   اباجة متظاجي/ فيما    "ا تاجي/ اليت  )أ( 
"ا سظظاج األول"(، تُبا ظظه األعظظراص ا دججظظم يف ا رفظظق األول ا ااومظظا  ا  ااقظظم  ا تظظاجي/ الظظيت إقظظق 

مظن مرفظق  13لافقظرة  من  فظض االنبااقظا  أو تازيظز عمايظا  اسةالظم وفقظا  فيشا الطرص ا ضي  
 : 1-/م أإ1ا قرج 

عظظظن يُبا ظظظه كظظظ  عظظظرص مظظظدجج يف ا رفظظظق األول، إظظظل  نظظظد "ال ميظظظا  ا ضظظظافم"،  '1'
مظن مرفظق  11 مو  كميم وحدا   فظض االنبااقظا  الةظادجة عمظ    ظالفقرة 

  ؛1-/م أإ13ا قرج 
لطظظرص إظظل  نظد "ال ميظظا  ا طروحظظم" عظظن ال ميظم ا قا اظظم مظظن وحظظدا  ا يباظه '1'

يف حالظظظظم ا تظظظظاجي/ ا  ااقظظظظم  اسظظظظ خدام و ، ل ميظظظظم ا سظظظظندة الظظظظيت جظظظظره إوياشظظظظاا
ال ميظظم ا قا اظظم مظظن وحظظدا   وتغيظظري اسظظ خدام األجاضظظ  واحلراجظظم عظظناألجاضظظ  

  ؛1-/م أإ 13من مرفق ا قرج  11اسةالم اليت جره إوياشا، عم    الفقرة 
" )يتظاج إليشظا أيضظا   ابظاجة  كيظان مسظ قوفيما    "ا تاجي/ اليت إقق منشظا   )ب( 

 ا تظظاجي/ الظظيت  ت ااظظقمتظظاجي/ "ا سظظاج الثظظام"(، تُبا ظظه األعظظراص ا دججظظم يف ا رفظظق األول مااومظظا  
جظظره فيشظظا ال حقظظق مظظن  فظظض االنبااقظظا  أو مظظن تازيظظز عمايظظا  اسةالظظم مظظن  ظظ ل إجظظرا  انظظم 

 : 1-/م أإ1مرفق ا قرج من  25-31وفقا  لافقرا   6ا ادة  مبوج اسشراص ا نتذة 
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يُبا ظظه كظظ  عظظرص مظظدجج يف ا رفظظق األول إظظل  نظظد "ال ميظظا  ا ضظظافم"  مظظو    '1'
مظظظظن مرفظظظظق  11كميظظظظم وحظظظظدا   فظظظظض االنبااقظظظظا  الةظظظظادجة عمظظظظ    ظظظظالفقرة 

  ؛1-/م أإ13 ا قرج
ال ميظم ا قا اظم مظن وحظدا  عظن ا ه الطظرص إظل  نظد "ال ميظا  ا طروحظم" يُظبظ   '1'

جاضظظظظ  ويف حالظظظظم متظظظظاجي/ اسظظظظ خدام األ، يت جظظظظره إوياشظظظظاال ميظظظظم ا سظظظظندة الظظظظ
ال ميم ا قا ام من وحظدا  اسةالظم الظيت  عن وتغيري اس خدام األجاض  واحلراجم

 . 1-م أإ/13من مرفق ا قرج  11 الفقرة  جره إوياشا، عم   
ل ظظ   "، ينبغظظ 2-3و 3-3ويف إعظظاج الفظظر  ا انظظون "اس ظظداج أو اسلغظظا  وفقظظا  لامظظادتني  -12

عرص مدجج يف ا رفق األول أن يباه عن كميم وحدا  اسةالظم الةظادجة أو الوحظدا  ا اغظاة  النسظبم 
 2و 3ألنتظظط شا ا  ااقظظم  اسظظ خدام األجاضظظ  وتغيظظري اسظظ خدام األجاضظظ  واحلراجظظم مبوجظظ  الفقظظرتني 

، وال  يظاج  7-إ/م أ1 وا قظرج 1-/م أإ 16، مةنفم حس  النتاط، وفقا   رفق ا قظرج 3من ا ادة 
مظظظظن مرفظظظظق  8و 7والفقظظظظرتني  1-/م أإ13)ج( و)د( مظظظظن مرفظظظظق ا قظظظظرج 8لانتظظظظطم عمظظظظ    ظظظظالفقرة 

 : 7-/م أإ1 ا قرج
 النسظظظبم ألي نتظظظاط أفضظظظ  إىل إةالظظظم  ظظظافيم، يباظظظه كظظظ  عظظظرص مظظظدجج يف ا رفظظظق  )أ( 

ادجة عمظظظظ   األول، إظظظظل  نظظظظد "ال ميظظظظا  ا ضظظظظافم"، عظظظظن ال ميظظظظم اسمجاليظظظظم لوحظظظظدا  اسةالظظظظم الةظظظظ
 ؛7-/م أإ1وا قرج  1-/م أإ 13من مرفق ا قرج  15  الفقرة

 النسظظظبم ألي نتظظظاط يفضظظظ  إىل انبااقظظظا   ظظظافيم، يباظظظه كظظظ  عظظظرص إظظظل  نظظظد  )ب( 
"ال ميظظا  ا طروحظظظم" عظظظن ال ميظظظا  اسمجاليظظظم لوحظظدا  ال ميظظظم ا سظظظندة و/أو وحظظظدا   فظظظض 

النبااقظظظا  ا ا مظظظد الظظظيت ألغيظظظل عمظظظ   م و/أو وحظظظدا   فظظظض ااسةالظظظاالنبااقظظظا  و/أو وحظظظدا  
 . 7-/م أإ1وا رفق  1-/م أإ 13من مرفق ا قرج  31 الفقرة 
"، يقظدم كظ  عظرص 11ا انون "ال حظريج وإعظادة ال حظريج مبوجظ  ا ظادة  الفر  إعاج ويف -15

يف  هبظظاعظظادة ال حظظريج ا ضظظطا/ مظظدجج يف ا رفظظق األول مااومظظا  عظظن أنتظظطم متظظاجي/ ال حظظريج وإ
 :(2)1-/م أإ5عاج ملليم ال نميم النظيفم اةددة يف الفقرا  ال اليم من مرفق ا قرج إ

"اس بدال الوحدا  ا ن شيم   حي شا من وحدا   فظض االنبااقظا  ا ا مظد  )أ( 
مظظد و/أو وحظظدا   فظظض االنبااقظظا  ا ا  ال ميظظا  اسمجاليظظم لوحظظدا  ال ميظظم ا سظظندةا رم ظظم"، 

و/أو وحظدا   فظض االنبااقظا  ا ا مظد  ااقظا  و/أو وحظدا  اسةالظمو/أو وحدا   فض االنب
 (؛ 22ا رم م اليت نُقال إىل حساب اس بدال وحدا   فض االنبااقا  ا ا مد ا رم م )الفقرة 

ا ن شيظم  "اس بدال الوحدا  وحدا   فض االنبااقا  ا ا مد الطوياظم األجظ  )ب( 
 ال ميم ا سندة و/أو وحدا   فظض االنبااقظا  ا ا مظد  حي شا"، ال ميا  اسمجاليم لوحدا  

و/أو وحدا  اسةالم الظيت نُقاظل إىل حسظاب اسظ بدال وحظدا    فض االنبااقا و/أو وحدا  
 أ((؛ )27 فض االنبااقا  ا ا مد الطويام األج  الن شا  مدة   حي شا )الفقرة 

__________ 

 .3اادول ترد مااوما  إضافيم ت ااق  ذنتطم متاجي/ ال حريج وإعادة ال حريج يف  (2)
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 دا  ال ميظظظم ا سظظظندةاسمجاليظظظم وحظظظ ميظظظا  ال"االسظظظ بدال ل اجظظظ/ ال خظظظزين"،  )ج( 
 أو وحدا   فض االنبااقظا  ا ا مظد و/أو وحظدا   فظض االنبااقظا  و/أو وحظدا  اسةالظمو/

و/أو وحظظظظدا   فظظظظض االنبااقظظظظا  ا ا مظظظظد الطوياظظظظم األجظظظظ  الظظظظيت نُقاظظظظل إىل حسظظظظاب اسظظظظ بدال 
 ب((؛ )27وحدا   فض االنبااقا  ا ا مد الطويام األج  ل اج/ ال خزين )الفقرة 

سلغظظظا  ل اجظظظ/ ال خظظظزين"، ال ميظظظا  اسمجاليظظظم لوحظظظدا   فظظظض االنبااقظظظا  "ا )د( 
 (؛ 3وا رفق دال، الفقرة  21ا ا مد الطويام األج  ا اغاة  اد تراج/ ال خزين )الفقرة 

اسمجاليظم لوحظدا  ال ميظم "االس بدال لادم تقدمي تقريظر االع مظاد"، ال ميظا   )ه( 
و/أو وحظدا     ا ا مد و/أو وحدا   فض االنبااقا أو وحدا   فض االنبااقاو/ ا سندة

 فظظظض االنبااقظظظا  ا ا مظظظد الطوياظظظم األجظظظ  الظظظيت نُقيفاظظظل إىل حسظظظاب اسظظظ بدال وحظظظدا   فظظظض 
وال ظظظظظ يي  دال،  51االنبااقظظظظا  ا ا مظظظظظد الطوياظظظظظم األجظظظظظ  لاظظظظظدم تقظظظظظدمي تقريظظظظظر االع مظظظظظاد )الفقظظظظظرة 

 (؛ 3 الفقرة
اد"، ال ميظظظا  اسمجاليظظظم لوحظظظدا   فظظظض "اسلغظظظا  لاظظظدم تقظظظدمي تقريظظظر االع مظظظ )و( 

 .ج(()27االنبااقا  ا ا مد الطويام األج  ا اغاة  اد عدم تقدمي تقرير االع ماد )الفقرة 
إظظظظل  نظظظظد "اسلغظظظظا  ألسظظظظباب أ ظظظظره"، يباظظظظه كظظظظ  عظظظظرص مظظظظدجج يف ا رفظظظظق األول عظظظظظن  -16
 الظظيت أُلغيظظللنظظو ، اوحظظدا  الظظيت يتظظماشا نطظظاى  روتوكظظول كيوتظظو، حبسظظ  اسمجاليظظم ل ميظظا  اال

 :(5)لاسباب ال اليم
)ه( مظظظظظن مرفظظظظظق 11"اسلغظظظظظا  الطظظظظظوع "، لامايظظظظظا  اسلغظظظظظا  الطظظظظظوع  )الفقظظظظظرة  )أ( 
 (؛1-/م أإ13 ا قرج

 م ظظظرجا   1"اسلغظظظا  ا  ااظظظق  رفظظظ/ مسظظظ وه الطمظظظوح ا نةظظظوص عايظظظ  يف الفقظظظرتني  (ب) 
 ؛(6)8-/م أإ1من ا قرج  8 الفقرة  "، حلاال  اسلغا  عم   3من ا ادة  قالثا   م رجا   1و قانيا  
يم/ ك  عرص مدجج يف ا رفق األول كميا  الوحظدا  الظيت يتظماشا نطظاى  روتوكظول  و  -17

 كيوتو الواجدة يف ك  عمود ويباه عنشا إل البند "اجملمو  الفرع ". 
 ويف  انم "السح "، يباه ك  عرص مدجج يف ا رفق األول عن ا ااوما  ال اليم:  -18

إظظظظل  نظظظظد "السظظظظح "، ال ميظظظظا  اسمجاليظظظظم لاوحظظظظدا  الظظظظيت يتظظظظماشا نطظظظظاى  (أ) 
اظظظظل مظظظظن حسظظظظاب إيداعظظظظ  الظظظظوعي إىل حسظظظظا   اخلظظظظاص قيف  روتوكظظظظول كيوتظظظظو، حبسظظظظ  نظظظظو ، الظظظظيت نُ 

 )أ(؛ 1ال ُتدجَج ه   القيم يف ااز  الرجليس  من اادول و  السح . 

__________ 

 .)أ(5 تُباَّه عمايا  اسلغا  عق  إديد عدم االم ثال يف اادول (5)
 )أ(. 5أيضا  يف اادول  8-/م أإ1من ا قرج  8ترد حاال  اسلغا  لرف/ مس وه الطموح وفقا  لافقرة  (6)
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ال ميظظا  اسمجاليظظم  إظل  نظظد "السظظح  مظن اح يظظاع  فظظاجلض الفظ ة السظظا قم"، (ب) 
اح يظظظاع  فظظظاجلض الفظظظ ة السظظظا قم إىل   ميظظظم ا سظظظندة الظظظيت نُقيفاظظظل مظظظن حسظظظا   اخلظظظاصلوحظظظدا  ال 

 )أ(؛ 1ال ُتدجَج ه   القيم يف ااز  الرجليس  من اادول و حسا   اخلاص  السح . 
إظظظل  نظظظد "اجملمظظظو "، ال ميظظظا  اسمجاليظظظم لاوحظظظدا  الظظظيت نُقيفاظظظل إىل حسظظظا    (ج) 
 لسح . اخلاص  ا

 موموع المعامالم الخارجية الةنوية  -)ب(2الودول  -جيم 
)ب(، مااومظظا  عظظن ال ميظظا  1تقظظدم األعظظراص ا دججظظم يف ا رفظظق األول، يف ااظظدول  -11

اسمجاليم لاوحدا  اليت يتماشا نطاى  روتوكول كيوتو اخلاضظام لاماظام   الدا ايظم )تاظا الظيت 
 كظانون األول/ديسظمرب  31كظانون الثام/ينظاير إىل   1 ة مظن مشال سج   مل ظر( الظيت حظدقل يف الفظ

 من السنم ا باه عنشا، مبا يف ذلا أي ماام   تةحيحيم. 
إل  ند " مو  عمايظا  النقظ  واالح يظاة"، يضظي  كظ  عظرص مظدجج يف ا رفظق األول  -11

وحظظظدا   ظظظفا  منفةظظظ   ل ظظظ  سظظظج  )سظظظج  الطظظظرص أو سظظظج  ملليظظظم ال نميظظظم النظيفظظظم( نَقظظظ  إليظظظ  
ل منظظ  إليظظ  هظظ   الوحظظدا   ظظ ل السظظنم ول كيوتظظو أو اح اةهظظا منظظ  أو ُحو لظظيتظظماشا نطظظاى  روتوكظظ

 السا قم: 
يباظظه كظظ  عظظرص عظظن كميظظا  مجيظظ/ وحظظدا   روتوكظظول كيوتظظو الظظيت ُي اةهظظا مظظن  (أ) 

سظج ، مبظظا يف ذلظا أي وحظظدا  منقولظظم مظن حسظظاب  ظندوى ال  يظظ  أو رالظظم مظن سظظج  ملليظظم 
 ؛ ال ميا  ا ضافم"س  النو ، إل  ند "حبفم، ال نميم النظي
 روتوكظول  اليت يتظماشا نطظاى وحدا  ايباه ك  عرص عن ال ميا  اسمجاليم ل (ب) 

النقظظظظظ  إىل حةظظظظظم الااجلظظظظظدا  عمظظظظظ    عمايظظظظظا  كيوتظظظظو ا نقولظظظظظم إىل ذلظظظظظا السظظظظظج ، مبظظظظظا يف ذلظظظظا
من أنتطم متاجي/ ملليظم ، وعمايا  اسلغا  لفرط إ داج نتاط 8-/م أإ1من ا قرج  11  الفقرة

أو عظظظظدم تقظظظظدمي تقريظظظظر  (8)، وعمايظظظظا  إلغظظظظا  وحظظظظدا  عقظظظظ  تراجظظظظ/ ال خظظظظزين(7)ال نميظظظظم النظيفظظظظم
ال ميظظظا  عظظن نتظظظاط متظظرو  الح جظظظاة وختظظزين قظظام أكسظظظيد ال ر ظظون، إظظظل  نظظد " (1)االع مظظاد
 " يف نف  السطر.ا طروحم

يت يتظماشا نطظاى  روتوكظول  يم/ كظ  عظرص مظدجج يف ا رفظق األول كميظا  الوحظدا  الظ -11
 كيوتو الواجدة يف ك  عمود ويباه عنشا إل  ند "اجملمو  الفرع ". 

__________ 

 .  1-/م أإ5من مرفق ا قرج  51الفقرة  (7)
 .  7-/م أإ11)ب( من مرفق ا قرج 12الفقرة  (8)
 .  7-/م أإ11من مرفق ا قرج  17الفقرة  (1)
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المعذذذذامالم الةذذذذنوية بذذذذين حةذذذذابام احتيذذذذاطي فذذذذائض الفتذذذذرة  -)ج(2الوذذذذدول  -دال 
 الةابقة 

إظظل  نظظد "عمايظظا  النقظظ  واالح يظظاة  ظظني حسظظا ا  اح يظظاع  فظظاجلض الفظظ ة السظظا قم"،  -11
ج يف ا رفظظظق األول  ظظظفا  منفةظظظ   ل ظظظ  سظظظج  نقظظظ  إليظظظ  وحظظظدا  كميظظظم يضظظظي  كظظظ  عظظظرص مظظظدج 

اح ياع  فاجلض الف ة السا قم أو اح اة من  وحدا  ال ميم ا سظندة     اخلاصحسا  منمسندة 
 ح ياع  فاجلض الف ة السا قم   ل السنم السا قم: الا وجودة يف حساب 

ي م اح ياةهظا إظل  نظد "ال ميظا   يُباَّه عن كميم وحدا  ال ميم ا سندة اليت (أ) 
يُباَّه عن ه   ال ميم أيضا  يف إعظاج الفظر  ا انظون " مظو  عمايظا  النقظ  واالح يظاة" و ا ضافم". 
 )ب(؛ 1من اادول 
يُباَّظظظظظه عظظظظظن كميظظظظظم وحظظظظظدا  ال ميظظظظظم ا سظظظظظندة ا نقولظظظظظم إظظظظظل  نظظظظظد "ال ميظظظظظا   (ب) 

الفر  ا انون " مو  عمايا  النق  واالح ياة" ه عن ه   ال ميم أيضا  يف إعاج يُباَّ و ا طروحم". 
 )ب(. 1من اادول 

يم/ ك  عرص مدجج يف ا رفق األول كميا  الوحظدا  الظيت يتظماشا نطظاى  روتوكظول  و  -13
 كيوتو الواجدة يف ك  عمود ويباه عنشا إل  ند "اجملمو  الفرع ". 

، 8-/م أإ 1حصذذذذذة عائذذذذذدام المعذذذذذامالم بموجذذذذذف المقذذذذذرر  -)د(2الوذذذذذدول  -ها  
 صندوق التكيف  -21 الفقرة
يتري مةطاح " النق  الدويل األول" إىل النق  اخلاجج  األول ل   وحدة من وحظدا   -12

ال ميظظظظم ا سظظظظندة مظظظظن السظظظظج  األ ظظظظا  إىل سظظظظج  عظظظظرص مل ظظظظر، وام فظظظظا  أقرهظظظظا  فضظظظظ  جممشظظظظا 
 ال ساسا . 

قولظظم والوحظظدا  الةظظادجة يباظظه كظظ  عظظرص مظظدجج يف ا رفظظق األول عظظن كميظظم الوحظظدا  ا ن -15
الظظيت تنطبظظق عايشظظا ضظظريبم حلةظظم الااجلظظدا  وكميظظم الوحظظدا  ذا  الةظظام ا سظظاَهم هبظظا يف  ظظندوى 

 عا  النحو ال ايل:  8-/م أإ1من ا قرج  11ال  ي  وفقا  لافقرة 
إظظل  نظظدي "عمايظظا  النقظظ  الدوليظظم األوىل لوحظظدا  ال ميظظم  ،يباظظه كظظ  عظظرص (أ) 

نقولظظم أو اةو لظظم"، عظظن ال ميظظم اسمجاليظظم لوحظظدا  ال ميظظم ا سظظندة ا نقولظظم ا سظظندة" و"ال ميظظم ا 
 ،يباظظه كظظ  عظظرصو  ألول مظظرة مظظن سظظجا  إىل سظظج  مل ظظر ويق فظظ  أقرهظظا  فضظظ  جممشظظا ال ساسظظا .

"ال ميظظظم ا سظظظاَهم هبظظظا  و "عمايظظظا  النقظظظ  الظظظدويل األوىل لوحظظظدا  ال ميظظظم ا سظظظندة" إظظظل  نظظظدي
 يظ "، عظن ال ميظم اسمجاليظم لوحظدا  ال ميظم ا سظندة ا سظاَهم كحةم إيظرادا  يف  ظندوى ال 

تُظظظدجج عمايظظظا  النقظظظ  هظظظ   أيضظظظا  يف الفظظظر  ا انظظظون "عمايظظظا  النقظظظ  و هبظظظا يف  ظظظندوى ال  يظظظ . 
 )ب(؛ 1واالح ياة" من اادول 



FCCC/KP/CMP/2014/L.6 

27 GE.14-24121 

إل  ندي "إ داج وحظدا   فظض االنبااقظا  مظن ا تظاجي/  ،يباه ك  عرص (ب) 
"ال ميظظم ا نقولظظم أو اةوَّلظظم"، عظظن ال ميظظم اسمجاليظظم لوحظظدا   فظظض و الظظيت إقظظق منشظظا الطظظرص"

عمايظا   فظض االنبااقظا  أو  مظنالطظرص ا ضظي   فيشاقق إاالنبااقا  ا  ةام  ا تاجي/ اليت 
 ،يباظظه كظظ  عظظرصو . 1-/م أإ1مظظن مرفظظق ا قظظرج  13عمايظظا  تازيظظز إةالظظم االنبااقظظا  وفقظظا  لافقظظرة 

"ال ميظم و  فض االنبااقا  من ا تظاجي/ الظيت إقظق منشظا الطظرص"إل  ندي "إ داج وحدا  
ا سظظظاهم هبظظظظا كحةظظظم إيظظظظرادا  يف  ظظظظندوى ال  يظظظ "، عظظظظن ال ميظظظظم اسمجاليظظظم لوحظظظظدا   فظظظظض 

عمايظظظا   فظظظض  مظظظنقظظظق فيشظظظا الطظظظرص ا ضظظظي  إاالنبااقظظظا  الةظظظادجة ا  ااقظظظم  ا تظظظاجي/ الظظظيت 
 1-/م أإ1مظظظظن مرفظظظظق ا قظظظظرج  13وفقظظظظا  لافقظظظظرة االنبااقظظظظا  أو عمايظظظظا  تازيظظظظز إةالظظظظم االنبااقظظظظا  

تُظدجج عمايظا  النقظ  هظ   أيضظا  يف الفظر  ا انظون "عمايظا  و وا ساَهم هبظا يف  ظندوى ال  يظ . 
 )ب(؛ 1النق  واالح ياة" من اادول 

الظظيت إقظظق إظظل  نظظدي "إ ظظداج وحظظدا   فظظض االنبااقظظا   ،يبا ظظه كظظ  عظظرص (ج) 
نقولظظظظم أو اةوَّلظظظظم"، عظظظظن ال ميظظظظم اسمجاليظظظظم لوحظظظظدا   فظظظظض "ال ميظظظظم ا و "منشظظظظا كيظظظظان مسظظظظ ق 

. 6االنبااقظا  الظظيت ل ال حقظق منشظظا  ةظظوجة مسظ قام مظظن جانظ  انظظم اسشظظراص عاظ  تنفيظظ  ا ظظادة 
" ال ميظم ا سظاَهم و إل  ندي "إ داج وحدا   فض االنبااقا  اةقق فيشظا  ةظوجة مسظ قام"

ا ه ك  عرص عن ال ميم اسمجاليظم لوحظدا   فظض هبا كحةم إيرادا  يف  ندوى ال  ي "، يب
االنبااقظظا  الةظظادجة الظظيت ل ال حقظظق منشظظا  ةظظوجة مسظظ قام مظظن جانظظ  انظظم اسشظظراص عاظظ  تنفيظظ  

وا سظظاَهم هبظظا يف  ظظندوى ال  يظظ . تُظظدجَج عمايظظا  النقظظ  هظظ   أيضظظا  يف الفظظر  ا انظظون  6ا ظظادة 
 )ب(. 1"عمايا  النق  واالح ياة" من اادول 

 موموع المعامالم الةنوية -)ه(2الودول  -واو 
)ب( 1)أ( و1يضظظظظي  كظظظظ  عظظظظرص مظظظظدجج يف ا رفظظظظق األول اجملظظظظامي/ الفرعيظظظظم لاجظظظظدولني  -16

 )ه(.1ل  ند "اجملمو " يف اادول ويقد م ال ميا  ا قا ام إ
 . انتها  الصالحية الةنوية واإللغا  واالست دال3الودول  -زاي 

، مااومظظا  عظظن ان شظظا   ظظ حيم 3يف ااظظدول  ،جظظم يف ا رفظظق األولتقظظدم األعظظراص ا دج  -17
وحظظدا   فظظض االنبااقظظا  ا ا مظظد ا رم ظظم ووحظظدا   فظظض االنبااقظظا  ا ا مظظد الطوياظظم األجظظ  
ووحظظدا   فظظض االنبااقظظا  ا ا مظظد مظظن أنتظظطم متظظاجي/ اح جظظاة قظظام أكسظظيد ال ر ظظون وختزينظظ  

ا ا  أنتظظظطم متظظظاجي/ ال حظظظريج وإعظظظادة ال حظظظريج يف إعظظظاج وإلغاجلشظظظا واسظظظ بدارا وفقظظظا  لطراجلظظظق وإجظظظر 
( وعراجلظق وإجظرا ا  اح جظاة قظام أكسظيد ال ر ظون وختزينظ  1-/م أإ5ال نميظم النظيفظم )ا قظرج  ملليم

 اع باجمهظظظظظظظا نتظظظظظظظاعني مظظظظظظظن أنتظظظظظظظطم متظظظظظظظاجي/ ملليظظظظظظظم ال نميظظظظظظظم النظيفظظظظظظظم  يف ال  وينظظظظظظظا  اايولوجيظظظظظظظم
جظظم يف ا رفظظق األول مجيظظ/ ا اظظام   الظظيت حظظدقل يف تقظظدم األعظظراص ا دج و (. 7-/م أإ11 )ا قظظرج

، مبظا يف ذلظا ا باظه عنشظاكانون األول/ديسمرب من السظنم   31كانون الثام/يناير إىل   1الف ة من 
 أي ماام   تةحيحيم. 
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يقدم ك  عرص مدجج يف ا رفق األول ا ااوما  ال اليم يف إعظاج الفظر  ا انظون "وحظدا   -18
 ا ا مد ا رم م":   فض االنبااقا 

"ا ن شيظظظم  ظظظ حي شا يف حسظظظاا السظظظح  واالسظظظ بدال": كميظظظم وحظظظدا   فظظظض  )أ( 
االنبااقظظظظا  ا ا مظظظظد ا رم ظظظظم الظظظظيت ان شظظظظل  ظظظظ حي شا يف السظظظظنم ا باظظظظه عنشظظظظا يف حسظظظظاب السظظظظح  
وحسظظظظاب اسظظظظ بدال وحظظظظدا   فظظظظض االنبااقظظظظا  ا ا مظظظظد ا رم ظظظظم يف فظظظظ ة االل ظظظظزام السظظظظا قم وكميظظظظم 

ا  الظيت اسظُ خديفمل ل اويضظشا. ويُفظ   أن هظ   وحظدا   فظض االنبااقظا  ا ا مظد ا رم ظم الوحد
 ه   كانل  احلم يف ف ة االل زام السا قم وس ن ش    حي شا يف السنم األ رية من ف ة االل زام؛ 

"ا ن شيظظم  ظظ حي شا يف حسظظا ا  اسيظظدا ": كميظظم وحظظدا   فظظض االنبااقظظا   (ب) 
 ظظم الظظيت ان شظظل  ظظ حي شا يف السظظنم ا باظظه عنشظظا يف مجيظظ/ حسظظا ا  اسيظظدا  اخلا ظظم ا ا مظظد ا رم

  األعراص وال يانا  يف ف ة االل زام السا قم وكميم الوحدا  اليت ألغيل ن يجم ل لا. 
يقظظظظظدم كظظظظظ  عظظظظظرص مظظظظظدجج يف ا رفظظظظظق األول ا ااومظظظظظا  ال اليظظظظظم يف إعظظظظظاج الفظظظظظر  ا انظظظظظون و  -11

 ا ا مد الطويام األج ": "وحدا   فض االنبااقا  
"ا ن شيظظم  ظظ حي شا يف حسظظاا السظظح  واالسظظ بدال"، كميظظم وحظظدا   فظظض  (أ) 

السظظظنم ا باظظظظه عنشظظظظا يف حسظظظظاب  يفاالنبااقظظظا  ا ا مظظظظد الطوياظظظظم األجظظظ  الظظظظيت ان شظظظظل  ظظظظ حي شا 
السح  وحساب اس بدال وحدا   فض االنبااقظا  ا ا مظد الطوياظم األجظ  يف فظ ا  االل ظزام 

. يُفظظظ   أن وحظظظدا   فظظظض االنبااقظظظا  ل اويضظظظشالسظظظا قم وكميظظظم الوحظظظدا  الظظظيت اسظظظُ خديفمل ا
 ا ا مد الطويام األج  ه   كانل  احلم يف ف ة االل زام سا قم؛ 

"ان شظظل  ظظ حي شا يف حسظظا ا  اسيظظدا "، كميظظم وحظظدا   فظظض االنبااقظظا   (ب) 
حسظظظا ا  اسيظظظدا  اخلا ظظظم  ظظظاألعراص ا ا مظظظد الطوياظظظم األجظظظ  الظظظيت ان شظظظل  ظظظ حي شا يف مجيظظظ/ 
يُفظظ   أن وحظظدا   فظظض االنبااقظظا  و وال يانظظا  وكميظظم الوحظظدا  الظظيت أُلغيفيظظل ن يجظظم لظظ لا. 

 ا ا مد الطويام األج  ه   كانل  احلم يف ف ة االل زام سا قم؛ 
"جهنظظا    اجظظ/ ال خظظزين"، إذا كظظان الطظظرص مظظد تاقظظ  مظظن اجملاظظ  ال نفيظظ ي آلليظظم  ج() 
 طظظاجا (   اجظظ/ عمايظظا  اسةالظظم الناشظظيم عظظن نتظظاط متظظرو ، كميظظم إم النظيفظظم إ طظظاجا  )ال نميظظ

وحظظدا   فظظض االنبااقظظا  ا ا مظظد الطوياظظم األجظظ  ا طاظظوب مظظن الطظظرص اسظظ بدارا عمظظ    ظظ لا 
اس طاج وكميم الوحدا  اليت اسظ خدمشا الطظرص ا ظدجج يف ا رفظق األول لامايظا  االسظ بدال أو 

 جم ر   اس طاجا ؛ اسلغا  ن ي
كظظظان الطظظظرص ا ظظظدجج يف ا رفظظظق   يف حظظظال، ""جهنظظظا   اظظظدم تقظظظدمي تقريظظظر االع مظظظاد د() 

)إ طظاجا (  اظدم تقظدمي تقريظر  األول مد تاق  من اجملاظ  ال نفيظ ي آلليظم ال نميظم النظيفظم إ طظاجا  
ا ظظدجج  رصاالع مظاد، كميظم وحظظدا   فظض االنبااقظظا  ا ا مظد الطوياظم األجظظ  ا طاظوب مظظن الطظ

اس بدارا عم    اس طاج )اس طاجا ( وكميم الوحدا  الظيت اسظ خدمشا الطظرص  يف ا رفق األول
 .لغا  ن يجم اس طاج )اس طاجا ( س بدال أو اسلا دجج يف ا رفق األول 
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يقدم ك  عرص مدجج يف ا رفق األول ا ااوما  ال اليم يف إعاج الفر  ا انون "اح جاة و  -31
 حدا   فض االنبااقا  ا خزنم": و  ر ون و ال

كظظان الطظرص مظد تاقظظ  مظن اجملاظظ    يف حظال"جهنظا    اجظ/  ظظاصا يف ال خظزين"،  أ() 
ال نفيظظظظ ي آلليظظظظم ال نميظظظظم النظيفظظظظم إ طظظظظاجا  )إ طظظظظاجا (   اجظظظظ/  ظظظظاصا يف ختظظظظزين نتظظظظاط متظظظظرو  

ص ا ظظدجج يف ا رفظظق الح جظظاة قظظام أكسظظيد ال ر ظظون وختزينظظ ، كميظظم الوحظظدا  ا طاظظوب مظظن الطظظر 
 ظظ لا اس طظظاج وكميظظم الوحظظدا  الظظيت اسظظ خدمشا الطظظرص ا ظظدجج يف ا رفظظق  األول إلغافهظظا عمظظ   
تُنق  الوحدا  ا س خدمم ل ابيم هظ ا ا طاظ  إىل سظج  و    اس طاجا . راألول لنلغا  ن يجم 

باَّظظظه أيضظظظا  عظظظن هظظظ   الوحظظظدا  يُ و )أ(. 1ملليظظظم ال نميظظظم النظيفظظظم، و ال ظظظايل ال يُباَّظظظه عنشظظظا يف ااظظظدول 
 )ب(؛ 1ا س خدمم لاوفا  هب ا ا طا  يف اادول 

كظظظان الطظظظرص ا ظظظدجج يف ا رفظظظق   يف حالظظظم"جهنظظظا   اظظظدم تقظظظدمي تقريظظظر االع مظظظاد"،  ب() 
)إ طظاجا (  اظدم تقظدمي تقريظر  األول مد تاق  من اجملاظ  ال نفيظ ي آلليظم ال نميظم النظيفظم إ طظاجا  

ترو  الح جاة قام أكسيد ال ر ون وختزين ، كميم الوحدا  ا طاوب من االع ماد عن نتاط م
الطظظرص ا ظظدجج يف ا رفظظق األول اسظظ بدارا مبق ضظظ  اس طظظاج )اس طظظاجا ( وكميظظم الوحظظدا  الظظيت 

تُنقظظظظظ  و اسظظظظظ خدمشا الطظظظظظرص ا ظظظظظدجج يف ا رفظظظظظق األول لنلغظظظظظا  ن يجظظظظظم اس طظظظظظاج )اس طظظظظظاجا (. 
 ا ا طا  إىل سج  ملليم ال نميظم النظيفظم، و ال ظايل ال يُباَّظه عنشظا يف الوحدا  ا س خدمم ل ابيم ه

 )ب(.1فا  هب ا ا طا  يف اادول يُباَّه أيضا  عن الوحدا  ا س خدمم لاو و )أ(. 1اادول 
و م/ األعراص ا دججم يف ا رفق األول كميا  الوحدا  اليت يتماشا نطظاى  روتوكظول   -31

 ود وتبا ه عنشا إل  ند "اجملمو ". كيوتو الواجدة يف ك  عم
مومذذذوع كميذذذام الوحذذذدام التذذذي يشذذذملها ن ذذذاق بروتوكذذذول كيوتذذذو  -4الوذذذدول  -حا  

 بحةف نوع الحةاب في نهاية الةنة الم لغ عنها 
  ميظظظا  ال، ا ااومظظظا  ا  ااقظظظم 2تظظظوجد األعظظظراص ا دججظظظم يف ا رفظظظق األول، يف ااظظظدول  -31

اشا نطظاى  روتوكظول كيوتظو الظواجدة يف كظ  نظو  مظن أنظوا  احلسظا ا ، اوحدا  اليت يتمل اسمجاليم
 كانون األول/ديسمرب من السنم ا باه عنشا.   31السج  الوعي يف  يفحبس  نو  الوحدة، 

 . 1هي   اادول  2ي ب/ هي   اادول و  -33

 الكميام المةافة والكميام الم روحةمعلومام موج ة عن  -)أ(5الودول  -طا  
)أ(، تقظظدم األعظظراص ا دججظظم يف ا رفظظق األول مااومظظا  تراكميظظم عظظن السظظنم 5يف ااظظدول  -32

ا باه عنشا والسنوا  ا باه عنشا سا قا  ل يسري تسجي  ا ااوما  ا  ااقظم  فظ ة االل ظزام يف ماعظدة 
 وه ا ا قرج.  1-/م أإ13 يانا  ال جمي/ واةاسبم وفقا   رفق ا قرج 

 رص مدجج يف ا رفق األول عن ا ااوما  ال اليم: ويباه ك  ع -35
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"، ال ميظظظم اسمجاليظظظم ال ميظظظا  ا ضظظظافم"و وحظظدا  ال ميظظظم ا سظظظندة الةظظظادجة"" أ() 
 م ظرجا   7من وحدا  ال ميم ا سندة الةادجة عا  أسظا  ال ميظم ا سظندة إليظ  مبوجظ  الفقظرا  

 ؛ 3من ا ادة  م رجا   8و 8و
"، ال ميظا  ا طروحظم"و ، عمايظا  اسلغظا "3مظن ا ظادة  يا  قان م رجا   7"الفقرة  ب() 

 ؛ 3من ا ادة  قانيا   م رجا   7ال ميم اسمجاليم من وحدا  ال ميم ا سندة ا اغاة وفقا  لافقرة 
"اسلغظظا  عقظظ  جفظظ/ مسظظ وه الطمظظوح"، ال ميظظم اسمجاليظظم مظظن وحظظدا  ال ميظظم  ج() 

 ؛ 8-/م أإ1 من ا قرج 8ا سندة ا اغاة وفقا  لافقرة 
إلغا  الوحدا  ا  بقيم  اد ال حي "، ال ميظم اسمجاليظم مظن الوحظدا ، حبسظ   د() 

نو  الوحدة، ا اغاة  اد انقضا  الف ة اسضافيم لاوفا   االل زاما  و اد إجرا  عمايظا  ال حيظ ، 
د  )الفقرة   (؛ 1-/م أإ13من مرفق ا قرج  36إن ُوجيف

ل"، عنظظد االم ضظظظا ، كميظظا  وحظظظدا   روتوكظظول كيوتظظظو، اسلغظظا  لاظظدم االم ثظظظا" ه() 
حبسظظ  النظظو ، الظظيت ألغاهظظا الطظظرص عمظظ    قظظراج مظظن انظظم االم ثظظال  ظظذن الطظظرص م ب ثظظ  الل زامظظ  

مظظظظن مرفظظظظق  37 ظظظظالفقرة  ،  النسظظظظبم لفظظظظ ة االل ظظظظزام السظظظظا قم عمظظظظ   3مظظظظن ا ظظظظادة  1مبوجظظظظ  الفقظظظظرة 
 ؛(11)1-/م أإ13 ا قرج

ل  نظظد "ال ميظظا  ا ضظظافم"، وعنظظد االم ضظظا  ال ميظظا  اسمجاليظظم "ال حيظظ "، إظظ )و( 
لوحظظظدا   فظظظض االنبااقظظظا  و/أو وحظظظدا   فظظظض االنبااقظظظا  ا ا مظظظد الظظظيت ل ترحياشظظظا مظظظن فظظظ ة 
االل زام السا قم؛ وإل  ند "ال ميظا  ا طروحظم"، ال ميظا  اسمجاليظم لوحظدا   فظض االنبااقظا  

 د اليت ل ترحياشا إىل ف ة االل زام ال حقم؛ و/أو وحدا   فض االنبااقا  ا ا م
"ال حي  إىل اح ياع  فاجلض الف ة السا قم"، إل  ند "ال ميا  ا طروحم"،  ة() 

وعند االم ضا ، ال ميا  اسمجاليم لوحدا  ال ميم ا سندة ا رحَّام مظن فظ ة االل ظزام السظا قم إىل 
ال ميظظا  اسمجاليظظم  ،نظظد "ال ميظظا  ا طروحظظم"إظظل  و حسظظاب اح يظظاع  فظظاجلض الفظظ ة السظظا قم؛ 

ا قم إىل فظ ة لوحدا   فض االنبااقا  اليت ل ترحياشظا مظن حسظاب اح يظاع  فظاجلض الفظ ة السظ
 .االل زام ال حقم

 معلومام موج ة عن المعامالم الةنوية  -)ب(5الودول  -يا  
ا  مظظظظوجزة عظظظظن )ب(، مااومظظظظ5يف ااظظظظدول  ،يقظظظظدم كظظظظ  عظظظظرص مظظظظدجج يف ا رفظظظظق األول -36

 ا اام   السنويم لاسنم ا باه عنشا والسنوا  ا باه عنشا سا قا   النسبم لف ة االل زام: 
 النسظظظبم لاسظظظنم ا باظظظه عنشظظظا، يقظظظدم كظظظ  عظظظرص تقريظظظرا  عظظظن ال ميظظظا  اسمجاليظظظم  أ() 

 ه(؛)1لاوحدا  اليت يتماشا نطاى  روتوكول كيوتو، حبس  نو ، من اادول 
__________ 

ال عنظظد االن شظظا  مظظن تقيظظيم االم ثظظال  النسظظبم لفظظ ة االل ظظزام السظظا قم،  اظظد انقضظظا  الفظظ ة ال تُ ظظاح هظظ   ا ااومظظا  إ (11)
  .اسضافيم لاوفا   االل زاما 
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ميظظ/ السظظنوا  السظظا قم لاسظظنم ا باظظه عنشظظا، يقظظدم الطظظرص تقريظظرا  عظظن  النسظظبم ا ب() 
)ب( 5ال ميا  اسمجاليم لاوحدا  اليت يتماشا نطاى  روتوكول كيوتو، كمظا وجد  يف ااظدول 

 موذج اسل  وم ا وحد السا قم؛يف جداول الن
يظل ُأجر إل  ند "اجملمو "، يقدم ك  عرص تقريرا  عظن  مظو  ا اظام   الظيت  ج() 

 حا تاج  .

معلومذذذذام مذذذذوج ة عذذذذن المعذذذذامالم الةذذذذنوية بذذذذين حةذذذذابام  -)ج(5الوذذذذدول  -كاف 
 احتياطي فائض الفترة الةابقة 

)ج(، مااومظظظظا  مظظظظوجزة عظظظظن 5يقظظظظدم كظظظظ  عظظظظرص مظظظظدجج يف ا رفظظظظق األول، يف ااظظظظدول  -37
شظظظا واميظظظ/ ا اظظظام   السظظظنويم  ظظظني حسظظظا ا  اح يظظظاع  فظظظاجلض الفظظظ ة السظظظا قم لاسظظظنم ا باظظظه عن

 السنوا  ا باه عنشا سا قا   النسبم لف ة االل زام: 
 النسظظظبم لاسظظظنم ا باظظظه عنشظظظا، يقظظظدم كظظظ  عظظظرص تقريظظظرا  عظظظن ال ميظظظا  اسمجاليظظظم  )أ( 

  )ج(؛1لوحدا  ال ميم ا سندة من اادول 
طظظرص تقريظظرا  عظظن ال النسظظبم اميظظ/ السظظنوا  السظظا قم لاسظظنم ا باظظه عنشظظا، يقظظدم  ب() 
جظداول النمظوذج يف )ج( 5  اسمجاليم لوحدا  ال ميظم ا سظندة، كمظا وجد  يف ااظدول ال ميا

 اسل  وم ا وحد السا قم؛ 
اظام   الظيت ُأجريظل إل  ند "اجملمو "، يقدم ك  عرص تقريرا  عظن  مظو  ا  ج() 
 .حا تاج  

 ست دال معلومام موج ة عن انتها  الصالحية واإللغا  واال -)د(5الودول  -الم 
)د(، مااومظظظظا  مظظظظوجزة ت ةظظظظ  5يف ااظظظدول  ،تقظظظدم األعظظظظراص ا دججظظظظم يف ا رفظظظظق األول -38

 امايا  اس بدال وإلغا  وحدا   فض االنبااقا  ا ا مظد ا رم ظم ووحظدا   فظض االنبااقظا  
ا ا مظظد الطوياظظم األجظظ  ووحظظدا   فظظض االنبااقظظا  ا ا مظظد مظظن أنتظظطم متظظاجي/ اح جظظاة قظظام 

 ر ون وختزين   النسبم ل   سنم مباه عنشا يف ف ة االل زام. أكسيد ال 
  النسبم لاسنم ا باه عنشا، يقدم ك  عرص مدجج يف ا رفق األول ا ااوما  ال اليم: و  -31

إظظل  نظظد "شظظرط االسظظ بدال أو اسلغظظا "، ال ميظظا  اسمجاليظظم لوحظظدا   فظظظض  )أ( 
ااقظظظا  ا ا مظظظد الطوياظظم األجظظظ  ووحظظظدا   فظظظض االنبااقظظا  ا ا مظظظد ا رم ظظظم ووحظظدا   فظظظض االنب

االنبااقظظظظظا  ا ا مظظظظظد مظظظظظن أنتظظظظظطم متظظظظظاجي/ اح جظظظظظاة قظظظظظام أكسظظظظظيد ال ر ظظظظظون وختزينظظظظظ  الظظظظظيت ان شظظظظظل 
   حي شا، أو كانل موضو  تراج/ يف ال خزين، أو م يُقدم  تذتا تقرير اع ماد يف تاا السنم؛ 

دا  اليت يتظماشا نطظاى  روتوكظول  إل  ند "االس بدال"، ال ميا  اسمجاليم لاوح )ب( 
كيوتظظو، حبسظظ  النظظو ، ا اغظظاة س ظظدال وحظظدا   فظظض االنبااقظظا  ا ا مظظد ا رم ظظم أو وحظظدا   فظظض 
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االنبااقظظظا  ا ا مظظظد الطوياظظظم األجظظظ . وينبغظظظ  أن تطظظظا ق هظظظ   ال ميظظظا  تاظظظا ا باظظظه عنشظظظا إظظظل  نظظظد 
 ؛ 3"اجملمو " يف اادول 

اسمجاليظظظم لوحظظظدا   روتوكظظظول كيوتظظظو، حبسظظظ  إظظظل  نظظظد "اسلغظظظا "، ال ميظظظا   ج() 
ااقظظا  وحظظدا   فظظض االنبااقظظا  ا ا مظظد ا رم ظظم أو وحظظدا   فظظض االنب ل بظظدي النظظو ، ا اغظظاة 

 سظظ جا م ل اجظظ/ ال خظظزين أو عظظدم تقظظدمي تقريظظر اع مظظاد عظظن أنتظظطم ا ا مظظد الطوياظظم األجظظ  أو ل
ن تطا ق ه   ال ميظا  تاظا ا باظه عنشظا ينبغ  أو متاجي/ اح جاة قام أكسيد ال ر ون وختزين . 

 . 3إل  ند "اجملمو " يف اادول 
 النسبم امي/ السنوا  السا قم لاسنم ا باه عنشا، ي رج الطرص ا ظدجج يف ا رفظق األول  -21

"اسلغظا " و  نظدي "االسظ بدال" وإظل نظد "شظرط االس ااضظم أو اسلغظا "  إظلا ااوما  الظواجدة 
 د يف النموذج اسل  وم ا وحد السا ق. عا  النحو الواج 

يف و إل  ند "اجملمظو "، يباظه كظ  عظرص مظدجج يف ا رفظق األول عظن  مظو  كظ  عمظود.  -21
تايم ف ة االل زام، ينبغ  أن تطا ق ال ميا  اسمجاليم لوحدا   فض االنبااقا  ا ا مد ا رم ظم 

حظظظدا   فظظظض االنبااقظظظا  ا ا مظظظد مظظظن ووحظظظدا   فظظظض االنبااقظظظا  ا ا مظظظد الطوياظظظم األجظظظ  وو 
أنتطم متاجي/ اح جاة قام أكسيد ال ر ظون وختزينظ  ال ميظا  اسمجاليظم لاوحظدا  الظيت يتظماشا 

 "اسلغا ". و نطاى  روتوكول إل  ندي "االس بدال"

  الةحفمعلومام موج ة عن  -)ه(5الودول  -ميم 
)ه(، مااومظظظظا  مظظظظظوجزة عظظظظظن 5ول يف ااظظظظظد ،تقظظظظدم األعظظظظظراص ا دججظظظظم يف ا رفظظظظظق األول -21

 ل يسري تقييم االم ثال يف تايم الف ة اسضافيم لاوفا   االل زاما .  السح 
 النسبم لاسظنم ا باظه عنشظا، يباظه كظ  عظرص مظدجج يف ا رفظق األول، إظل  نظد "السظح "،  -23

سحو م يف ذلظا ال ميا  اسمجاليم لاوحدا  اليت يتماشا نطاى  روتوكول كيوتو، حبس  النو ، ا 
مظن  روتوكظول كيوتظو. وينبغظ  أن  3مظن ا ظادة  1الاام لغر  إقبا  ام ثارظا الل زامشظا مبوجظ  الفقظرة 

 أ(. )1 "اجملمو " يف اادولو تطا ق ه   ال ميا  تاا ا باه عنشا إل  ندي "السح "
يف ا رفظق األول و النسبم امي/ السنوا  السظا قم لاسظنم ا باظه عنشظا، ي ظرج الطظرص ا ظدجج  -22

 ا ااوما  ا باه عنشا يف النموذج اسل  وم ا وحد السا ق. 
 إل  ند "اجملمو "، يباه ك  عرص مدجج يف ا رفق األول عن  مو  ك  عمود. و  -25

بهذذذا فذذذي الةذذذنة  المةذذذ لعبنذذذد تذذذ كيري: المعذذذامالم التصذذذحيحية  -6 الوذذذدول -نو  
 الم لغ عنها 

)ج(، أي ماظظظظام   6)أ( إىل 6يف ااظظظظداول  ،جظظظظم يف ا رفظظظظق األولتباظظظظه األعظظظظراص ا دج  -26
 السنوا  ا باه عنشا سظا قا ، مبظا يف ذلظا  عا  ع ممهبا يف السنم ا باه عنشا  اضطُايف/تةحيحيم 

اظظظام   الراميظظظظم إىل إجظظظظرا  تةظظظظحيح يف ماعظظظظدة  يانظظظظا  ال جميظظظظ/ واةاسظظظظبم الظظظظيت تطبقشظظظظا انظظظظم ا 
. و ظدج اسشظاجة 1-/م أإ17الفة  اخلام  من مرفق ا قظرج  من)ب( 5 االم ثال، عم    الفقرة



FCCC/KP/CMP/2014/L.6 

33 GE.14-24121 

 روتوكظظظظظول كيوتظظظظظو ا باظظظظظه عنشظظظظظا هنظظظظظا مدججظظظظظم يف الظظظظظيت يتظظظظظماشا نطظظظظظاى وحظظظظظدا  الإىل أن كميظظظظظا  
)ج( كبند ت كريي 6)أ( إىل 6وترد يف ااداول  3و 1ا اام   السنويم ا باه عنشا يف اادولني 

راص توضيحا  عظن هظ   ا اظام   يف نظ  مرفظق هبظا، عاظ  النحظو لاتفافيم. وتقدم األعا  تو ي
مظظن  7مظظن الفظظر  هظظا  مظظن ا بظظادا ال وجيشيظظم ل قظظدمي ال قظظاجير مبوجظظ  ا ظظادة  8ا طاظظوب يف الفقظظرة 
  روتوكول كيوتو. 

 ول النموذج اإللكتروني الموحد اجد -طا  
قيقظظم ول ظظن ب ظظن تنزياشظظا ليسظظل جظظداول النمظظوذج اسل ظظ وم ا وحظظد مدججظظم يف هظظ   الو  -27

 من ا وم/ التب   ل تفاميم عا  الانوان ال ايل:
<http://unfccc.int/national_reports/accounting_reporting_and_review_under_the_kyoto_

protocol/items/7969.php>. 
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 المرفق الثالث
مذذذذذن  7الم ذذذذذادو التوجيهيذذذذذة إلعذذذذذداد المعلومذذذذذام الم لوبذذذذذة بموجذذذذذف المذذذذذادة   

 كيوتو  بروتوكول
وتباظظه  1-/م أإ15مظظن مرفظظق ا قظظرج  11ألاظظرا  فظظ ة االل ظظزام الثانيظظم، ال تنطبظظق الفقظظرة  -1

األعظظظراص عظظظن الوحظظظدا  الظظظيت يتظظظماشا نطظظظاى  روتوكظظظول كيوتظظظو وفقظظظا  لانمظظظوذج اسل ظظظ وم ا وحظظظد 
 وتوجيشا  اس    الواجدة يف ا رفق الثام. 

 ظظظالفقرة  1-/م أإ15مظظظن مرفظظظق ا قظظظرج  18الفقظظظرة  تُبظظظدَّلثانيظظظم، ألاظظظرا  فظظظ ة االل ظظظزام الو  -1
 ال اليم: 

ألاظظرا  فظظ ة االل ظظزام الثانيظظم، يباظظه كظظ  عظظرص مظظظدجج يف ا رفظظق األول عظظن حسظظاب  -18
، 1-أإ /م11، وا قظظظظظرج 7-/م أ18اح يظظظظظاع  فظظظظظ ة االل ظظظظظزام اخلظظظظظاص  ظظظظظ  وفقظظظظظا   رفظظظظظق ا قظظظظظرج 

 ؛ 8-/م أإ1من ا قرج  18 والفقرة
 ظظظالفقرة  1-/م أإ15قظظظرج مظظظن مرفظظظق ا  11الفقظظظرة  تُبظظظدَّلألاظظظرا  فظظظ ة االل ظظظزام الثانيظظظم، و  -3

 ال اليم:
ألارا  ف ة االل زام الثانيم، ي ظيح كظ  عظرص مظدجج يف ا رفظق األول،  نظا   عاظ   -11

عاظظظ  أفرمظظظم  ظظظربا  االسظظظ ارا ، إم انيظظظم احلةظظظول عاظظظ  ا ااومظظظا  ا ودعظظظم يف السظظظج  
ب( مظظظظظظظن مرفظظظظظظظق )11ااقظظظظظظظم حبسظظظظظظظا ا  اسيظظظظظظظدا  ا تظظظظظظظاج إليشظظظظظظظا يف الفقظظظظظظظرة الظظظظظظظوعي وا  

لسظظظنم ال قوبيظظظم ا ظظظم  اخلاوا اظظظام    احلسظظظا ا ، وأنظظظوا  أ ظظظره مظظظن 1-/م أإ13 ا قظظظرج
أعظظظظظظ    1 مبوجظظظظظظ  الفقظظظظظظرتنيعنشظظظظظا  تريظظظظظظد ا ااومظظظظظا  ال  ميايظظظظظظم ا باظظظظظظه الظظظظظظيت ،السظظظظظا قم
 [ .1-/م أإ15من مرفق ا قرج  11 والفقرة
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 11-/م أإ-لمقرر مشروع ا
علذذذ  المقذذذررام  8-/م أإ1و 7-/م أإ4إلذذذ   7-/م أإ2آثذذذار تنفيذذذ  المقذذذررام   

الةذذابقة المتعلقذذة بالقةذذايا المنهويذذة المرت  ذذة ب روتوكذذول كيوتذذو، بمذذا فيهذذا تلذذك 
مذن بروتوكذول كيوتذو، الوذ   الثذاني: اآلثذار المتعلقذة  8و 7و 5المتصلة بذالمواد 

 (1)ةائل األخرى ذام الصلةباالستعراض والتعديالم والم
 ]إن مرار األعراص الاام   و ف  اج ما  األعراص يف  روتوكول كيوتو،  
 من  روتوكول كيوتو،  8و 7و 5ا واد  إىلإذ يتري  
 8-/م أإ1و 7-/م أإ2و 7-/م أإ3و 7-/م أإ1و 6-/م أإ1إىل ا قظظظظرجا   وإذ يتظظظظري أيضظظظظا   

 ، 1-/م أإ6و 8-/م أإ1و
 1-/م أإ16و 1-/م اإ15و 1-/م أإ13و 1-/م أإ11ا قظظظرجا   اج وإذ يضظظظ/ يف اع بظظظ 

 1-/م أإ12و 1-/م أإ13و 1-/م أإ11و 1-/م أإ11و 1-/م أإ11و 1-/م أإ11و 1-/م أإ18و
 ، 5-/م أإ8و 1-/م أإ17و 1-/م أإ15و

أنظظ ، ألاظظرا  فظظ ة االل ظظزام الثانيظظم لربوتوكظظول كيوتظظو ويف ان ظظظاج  ظظد  نفظظاذ  يقظظرج -1 
، يُفشظظم مظظن أي إحالظظم يف هظظ ا القظظراج 8-/م أإ1حظظم، الظظواجد يف ا رفظظق األول مظظن ا قظظرج تاظظدي  الدو 

 7و م ظظظرجا  قالثظظظا   1و قانيظظظا   م ظظظرجا   1و م ظظظرجا   1، الفقظظظرا  3إىل ا رفظظظق ألظظظ ، وا رفظظظق  ظظظا ، ا ظظظادة 
، 3و 1ني ، الفقظرت2، وا ظادة م ظرجا  قانيظا   11و م رجا   11و م رجا   8و 8و م رجا  قانيا   7و م رجا  

ما م ي كر   ص ذلا، عا  أتا إي  إىل ا واد وا رفقا  الواجدة يف تادي  الدوحظم، وأن هظ   
اسحظظاال  يظظ  أن تُقظظظرأ، عنظظدما يبظظظدأ نفظظاذ تاظظدي  الدوحظظظم، عاظظ  أتظظظا إحظظاال  إىل ا ظظظواد ذا  

 الةام يف  روتوكول كيوتو  ةيغ   ا ادلم؛
 1-/م أإ11ة االل ظظظظزام الثانيظظظظم، ا قظظظظظرجان أن ينطبظظظظق، ألاظظظظرا  فظظظظ   يقظظظظرج أيضظظظظا   -1 

 8-/م أإ1مظظ/ إد ظظال ال غيظظريا  الضظظروجيم، مظظا م ُُيظظدَّد  ظظ ص ذلظظا يف ا قظظرجين  1-/م أإ11و
 ويف ه ا ا قرج؛  8-/م أإ1و

ع وة عا  ذلا أن ُتطبق، ألارا  ف ة االل ظزام الثانيظم، ال غيظريا  ال اليظم  يقرج -3 
 : 1-/م أإ11و 1-/م أإ11و 1-/م أإ11و 1-/م أإ18عا  ا قرجا  

عاظظ  أتظظا إحظظاال  إىل  3مظظن ا ظظادة  8و 7تُقظظرأ مجيظظ/ اسحظظاال  إىل الفقظظرتني  )أ( 
 ؛3من ا ادة  م رجا   8و 8و م رجا   7الفقرا  
__________ 

        إىل 7-/م أإ1إىل ا قظظظرج ا انظظظون "ملقظظظاج تنفيظظظ  ا قظظظرجا   11-/م أإ-يف هظظظ ا ا قظظظرج، إيظظظ  مجيظظظ/ اسشظظظاجا  إىل  (1)
  السا قم ا  ااقم  القضايا ا نشجيم ا رتبطظم  ربوتوكظول كيوتظو، مبظا فيشظا تاظا عا  ا قرجا 8-/م أإ1و 7-/م أإ2

مظن  روتوكظول كيوتظو: ااظز  األول، اآلقظاج ا  ااقظم  اةاسظبم واس ظ   وا سظاجل  األ ظره  8و 7و 5ا  ةام  ظا واد 
 ألعراص يف نف  الدوجة.ذا  الةام" الواجد يف ا رفق، ال ي يُ وم/ أن يا مد  مرار األعراص/اج ما  ا
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تُقرأ مجي/ اسحاال  إىل "ا بظادا ال وجيشيظم لاشييظم احل وميظم الدوليظم ا انيظم   غظري  )ب( 
" )ا تظاج إليشظظا فيمظا ياظ   اسظظم ( سعظداد مظظواجلم ااظرد الوعنيظم لغظظاةا  الدفييظم1116ا نظا  ا نقحظم )

("( الظظيت وضظظا شا "إجشظظادا  ا ماجسظظا  اايظظدة وإداجة حظظاال  1116ا بظظادا ال وجيشيظظم ا نقحظظم )"
عظظظدم ال ظظظظيقن يف مظظظظواجلم ااظظظظرد الوعنيظظظظم لغظظظظاةا  الدفييظظظم" )ا تظظظظاج إليشظظظظا فيمظظظظا ياظظظظ   اسظظظظم "إجشظظظظادا  

ا  اايظظظدة لاشييظظظم"( وا بظظظادا ال وجيشيظظظم لاشييظظظم احل وميظظظم الدوليظظظم الظظظيت وضظظظا شا إجشظظظادا  ا ماجسظظظ
ا ماجسظظا  اايظظدة لاشييظظم، وا بظظادا ال وجيشيظظم لاشييظظم احل وميظظم الدوليظظم، وأي إجشظظادا  لامماجسظظا  

داد اايظظظدة أو إجشظظظادا  لامماجسظظظا  اايظظظدة لاشييظظظم عاظظظ  أتظظظا إحظظظاال  إىل ا بظظظادا ال وجيشيظظظم سعظظظ
 1116)ا تظاج إليشظا فيمظا ياظ   اسظم "مبظادا عظام  1116مواجلم اارد الوعنيم لغاةا  الدفييم لاام 

سعظظداد مظظواجلم ااظظرد الوعنيظظم"( كمظظا تنفَّظظ  مظظن  ظظ ل "ا بظظادا ال وجيشيظظم سعظظداد الب اظظا  الوعنيظظم 
ال وجيشيظظم ل تفاميظظظم جانظظ  األعظظظراص ا دججظظم يف ا رفظظظق األول ل تفاميظظم، ااظظز  األول: ا بظظظادا  مظظن

اسعاجيم  تذن اس    عن مواجلم اارد السنويم" واألسالي  ال  ميايم وإجشادا  ا ماجسظا  اايظدة 
 ا بظظظظظادا ال وجيشيظظظظظم  1113ا نبثقظظظظظم عظظظظظن  روتوكظظظظظول كيوتظظظظظو وماحظظظظظق عظظظظظام  1113ا نقحظظظظظم لاظظظظظام 

وفقظظظظا  بظظظظم، كمظظظظا نفظظظظ   : األجاضظظظظ  الرع1116مظظظظواجلم ااظظظظرد الوعنيظظظظم لغظظظظاةا  الدفييظظظظم لاظظظظام  سعظظظظداد
 ؛1-إ/م أ11من ا قرج  1يف الفقرة ،  اس ثنا  اسشاجا  الواجدة 1-/م أإ6و 11-/م أ12لامقرجين 
مظظظن إجشظظظادا  ا ماجسظظظا  اايظظظدة لاشييظظظم  7تُقظظظرأ مجيظظظ/ اسحظظظاال  إىل الفةظظظ   )ج( 

جيشيظم سعظداد مظن اجملاظد األول مظن ا بظادا ال و  2احل وميم الدوليم عا  أتا إحاال  إىل الفة  
 ؛1116مواجلم اارد الوعنيم لغاةا  الدفييم لاام 

 تُقرأ مجي/ اسشاجا  إىل "فيا  ا ةادج" عا  أتا إشاجا  إىل "الفيا "؛ )د( 
تُقرأ مجي/ اسشاجا  إىل "االس ارا  األويل" عا  أتا إشظاجا  إىل "اسظ ارا   )هظ( 

مظظظن مرفظظظق  115سشظظظاجة الظظظواجدة يف الفقظظظرة ال قريظظظر ل يسظظظري حسظظظاب ال ميظظظم ا سظظظندة"؛ مظظظا عظظظدا ا
 ؛1-/م أإ11 ا قرج

تُقظظرأ مجيظظ/ اسشظظاجا  إىل "الامايظظا  الةظظناعيم واسظظ خدام ا ظظ يبا  ومن جظظا   )و( 
 أ ره" عا  أتا إشاجا  إىل "الامايا  الةناعيم واس خدام ا ن جا "؛

إىل عاظظظظظظظظ  أتظظظظظظظظا إحظظظظظظظظاال   1-/م أإ13تُقظظظظظظظظرأ مجيظظظظظظظظ/ اسحظظظظظظظظاال  إىل ا قظظظظظظظظرج  )ة( 
مظظظظن  5و 1، مظظظظا عظظظظدا تاظظظظا الظظظظواجدة يف الفقظظظظرتني 11-/م أإ-مق نظظظظا   ظظظظا قرج  1-/م أإ13 ا قظظظظرج
مظظظظظظظظن  11)أ(، و81)أ(، و87)أ( و)ج(، و86)أ( و)ج(، و85والفقظظظظظظظرا   1-/م أإ11 ا قظظظظظظظرج

 ؛1-/م أإ11مرفق ا قرج 
 1-/م أإ13مظظظظن مرفظظظظق ا قظظظظرج  8و 7و 6تُقظظظظرأ مجيظظظظ/ اسحظظظظاال  إىل الفقظظظظرا   )ح( 

، مظظا عظظدا تاظظا الظظواجدة يف 8-/م أإ1مظظن ا رفظظق األول مظظن ا قظظرج  1  أتظظا إحظظاال  إىل الفقظظرة عاظظ
 ؛1-/م أإ11من ا قرج  5و 1الفقرتني 



FCCC/KP/CMP/2014/L.6 

37 GE.14-24121 

، 3مظظظن ا ظظظادة  3تُقظظظرأ مجيظظظ/ اسشظظظاجا  إىل األنتظظظطم ا نةظظظوص عايشظظظا يف الفقظظظرة  )ط( 
إىل األنتظظطم ا نةظظوص عايشظظا  عاظظ  أتظظا إشظظاجا  3مظظن ا ظظادة  2واألنتظظطم ا خ ظظاجة مبوجظظ  الفقظظرة 

، وأي أنتظطم ا ظاجة مبوجظ  3مظن ا ظادة  2، إداجة األحراج مبوجظ  الفقظرة 3من ا ادة  3يف الفقرة 
 ؛3من ا ادة  2الفقرة 

            عاظظظظظظظظ  أتظظظظظظظظا إحظظظظظظظظاال  إىل  1-/م أإ16تُقظظظظظظظظرأ مجيظظظظظظظظ/ اسحظظظظظظظظاال  إىل ا قظظظظظظظظرج  )ي( 
 ؛1-/م أإ6وا قرج  7-/م أإ1ا قرج 

تُقرأ اسشظاجة إىل "القسظم األول مظن ا بظادا ال وجيشيظم سعظداد ا ااومظا  ا طاو ظم  )مل( 
عاظظظظ  أتظظظظا إشظظظظاجة إىل  1-/م أإ11مظظظظن مرفظظظظق ا قظظظظرج  61)أ( و51" يف الفقظظظظرتني 7مبوجظظظظ  ا ظظظظادة 

 "؛1-/م أإ6ويف ا قرج  8-/م أإ1"اسجشادا  الواجدة يف ا رفق الثام من ا قرج 
دال، ا ااومظظظا  ا  ااقظظظم زظظظرد اظظظاةا  الدفييظظظم، -إىل "الفظظظر  أوال  تُقظظظرأ اسشظظظاجة  )ل( 

مظظظن مرفظظظق  51" يف الفقظظظرة 7ا بظظظادا ال وجيشيظظظم سعظظظداد ا ااومظظظا  ا طاو ظظظم مبوجظظظ  ا ظظظادة  مظظظن
 8-/م أإ1عا  أتظا إحالظم إىل "اسجشظادا  الظواجدة يف ا رفظق الثظام مظن ا قظرج  1-/م أإ11 ا قرج

 ؛"1-/م أإ6ويف ا قرج 
 )أ(88" يف الفقظرتني 1-/م أإ15ها  مظن مرفظق ا قظرج  - اسحالم إىل "الفر  األول )م( 

هظا  -عا  أتا إحالم إىل "اسجشظادا  ا دججظم يف الفظر  األول 1-/م أإ11من مرفق ا قرج  13و
 "؛11-/م أإ-ويف ا رفق الثال  من ا قرج  1-/م أإ15من مرفق ا قرج 

من إجشادا  ا ماجسا  اايدة وإداجة  1-1-3-7"الفر   تُقرأ اسحاال  إىل )ن( 
من إجشادا  ا ماجسظا   6-5حاال  عدم ال يقن يف القواجلم الوعنيم ارد ااةا  الدفييم والبند 

 3-5اايظظدة السظظ خدام األجاضظظ  وتغيظظري اسظظ خدام األجاضظظ  واحلراجظظم" عاظظ  أتظظا إحظظاال  إىل "الفظظر  
 سعداد مواجلم اارد الوعنيم"؛ 1116مبادا عام من اجملاد األول من  5من الفة  
" عاظ  أتظا إحظاال  1-/م أإ16من مرفق ا قظرج  11تُقرأ اسحاال  إىل "الفقرة  ) ( 
 "؛7-/م أإ1من مرفق ا قرج  16إىل "الفقرة 
تُقرأ اسحالم إىل "اسجشادا  ا  ااقم  ا ماجسظم اايظدة الظيت وضظا شا ارييظم احل وميظم  ) ( 
 1-/م أإ11)أ( مظظن مرفظظق ا قظظرج 12(" يف الفقظظرة 1-7، الفظظر  7م ا انيظظم   غظظري ا نظظا  )الفةظظ  الدوليظظ

 سعداد مواجلم اارد الوعنيم"؛ 1116، من مبادا عام 1، اجملاد 3-2عا  أتا إحالم إىل "الفة  
يف  1-/م أإ15ألاظظرا  فظظ ة االل ظظزام الثانيظظم، تُقظظرأ مجيظظ/ اسحظظاال  إىل ا قظظرج  )ص( 

مقرونظظظظا   1-/م أإ15عاظظظ  أتظظظظا إحظظظاال  إىل ا قظظظرج  1-/م أإ11ز  الثالظظظ  مظظظن مرفظظظظق ا قظظظرج ااظظظ
 ؛11-/م أإ- ا رفق الثال  من ا قرج 

      مظظظظظظن مرفظظظظظظق  6لافقظظظظظظرة وفقظظظظظظا  تُقظظظظظظرأ اسشظظظظظظاجا  إىل عبظظظظظظاجة "حسظظظظظظبما يُباظظظظظظه عنشظظظظظظا  )ص( 
عاظظظ  أتظظظا إشظظظاجا  إىل  1-/م أإ11)أ( مظظظن مرفظظظق ا قظظظرج 85" الظظظواجدة يف الفقظظظرة 1-/م أإ13 ا قظظظرج
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عباجة "حسبما يُقدم يف ال قرير ل يسري حساب ال ميم ا سندة ل   عرص مدجج يف ا رفق األول لظ  
 "؛ 8-أإ /م1من ا قرج  1لافقرة وفقا  الامود الثال  من ا رفق  ا  من تادي  الدوحم  ال زام مقيد يف
عاظ  أنظ   1-/م أإ11 ا قرج)د( من 3يُقرأ تاري  فيم ا ةادج الرجليسيم يف الفقرة  )ى( 

"تاا الفيم ذا  األولويظم يف عمايظا  ااظرد الوعنيظم  ظالنظر إىل أن ل قظديراهتا تظذقريا  هامظا  عاظ   مظ  
ا طاظظظق ل نبااقظظظا  عمايظظظم جظظظرد انبااقظظظا  اظظظاةا  الدفييظظظم ا باشظظظرة لاباظظظد ا اظظظي مظظظن حيظظظ  ا سظظظ وه 

ا ظظظظظا  االنبااقظظظظظا  وعمايظظظظظا  اسةالظظظظظم، أو عظظظظظدم ال ظظظظظيقن مظظظظظن االنبااقظظظظظا  أو عمايظظظظظا  اسةالظظظظظظم.  أو
 اسُ خدم مةطاح الفيا  الرجليسيم، فإن  يتم  فييت ا ةادج والبوالي/".  وكاما

ال نقيحظظا  الظظيت ُأجريظظل عاظظ  "ا بظظادا ال وجيشيظظم ل سظظ ارا  مبوجظظ   يا مظظد -2 
 ن  روتوكول كيوتو" لف ة االل زام الثانيم الواجدة يف ا رفق األول ر ا ا قرج؛ م 8ا ادة 

ال نقيحا  اليت أُجريل عا  "إجشادا  ا ماجسا  اايدة وال ادي    يا مد أيضا   -5 
مظظظظن  روتوكظظظظول كيوتظظظظو" لفظظظظ ة االل ظظظظزام الثانيظظظظم الظظظظواجدة يف ا رفظظظظق الثظظظظام  5مظظظظن ا ظظظظادة  1مبوجظظظظ  الفقظظظظرة 

 ا قرج؛  ر ا
 8إىل األمانم،  غيم تنقيح "ا بادا ال وجيشيم ل س ارا  مبوج  ا ظادة  يطا  -6 

مظظن  روتوكظظول كيوتظظو"، أن تاظظدل أدوا  ت نولوجيظظا ا ااومظظا  ذا  الةظظام، عنظظد االم ضظظا ، مظظن 
 أج  دعم تنفي  عمايم االس ارا ؛ 

من  2دد يف الفقرة النشاجل ، اة 1112 ادم اح ام موعد حزيران/يوني   يسام -7 
، ل قدمي الربنامج احلاسوا ا طوج لنموذج اس    ا وحد إىل األعراص ل م ينشا 1-/م أإ6ا قرج 

 من تقدمي مواجلم اارد اخلا م هبا؛ 
 (1)أن النسظظخم احلاليظظم لاربنظظامج احلاسظوا لنمظظوذج اس ظظ   ا وحظظد ال تامظظ  ي حظؤ -8 

  دججم يف ا رفق األول من إعداد تقاجيرها ا  ااقم  قواجلم اارد؛ طريقم من شذتا ا ني األعراص ا
أن  إم ظظظان األعظظظراص ا دججظظظم يف ا رفظظظق األول أن تقظظظظدم يف  يركظظظد مظظظن جديظظظد -1 

نيسظظان/أ ري ، عاظظظ  أال ت جظظظاوة يف  15جظظظداول ذظظوذج اس ظظظ   ا وحظظظد  اظظد تظظظاجي   1115 عظظام
  امج احلاسوا لنموذج اس    ا وحد؛ذلا مدة ال ذ ري الناجم عن عدم جاهزيم الربن

أن تظذ ر عظرص مظن األعظراص يف تقظدمي جظداول ذظوذج اس ظ   ا وحظد  ي حؤ -11 
 1ير ر أيضا  تقدمي ال قرير ل يسري حساب ال ميم ا سندة إىل ه ا الطرص ا تاج إليشا يف الفقرة 

 ؛ 8-/م أإ1من ا قرج 
م يف ا رفظظق األول أن تقظظدم ال قريظظر ل يسظظري  ظظذن  إم ظظان األعظظراص ا دججظظ ياظظ ص -11 

أعظظظ   وأن تقظظظدم مظظظواجلم ااظظظرد السظظظنويم  اظظظد  11حسظظاب ال ميظظظم ا سظظظندة ا تظظظاج إليشظظظا يف الفقظظظرة 
__________ 

يُقةد   ون الربنظامج احلاسظوا يامظ  أن إ ظ   البيانظا  ا  ااقظم  انبااقظا  اظاةا  الدفييظم/عمايا  اسةالظم يظ م  (1)
 .xml ةوجة دميقم سوا  تااق األمر زداول ذوذج اس    ا وحد أو  نموذج 
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نيسان/أ ري ، عا  أال ت جاوة يف ذلا مدة ال ذ ري الناجم عن عدم جاهزيظم الربنظامج  15تاجي  
  احلاسوا لنموذج اس    ا وحد؛

ألعظظظراص ا دججظظظم يف ا رفظظظق األول عاظظظ  تقظظظدمي ال قريظظظر ل يسظظظري حسظظظاب ا ُيظظظ  -11 
 ، يف أمرب ومل مم ن.8-/م أإ1من ا قرج  1ال ميم ا سندة ا تاج إليشا يف الفقرة 
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 المرفق األول

التنقيحذذام التذذي أتدخلذذا علذذ  الم ذذادو التوجيهيذذة لالسذذتعراض بموجذذف   
 من بروتوكول كيوتو  8المادة 

 ستعراضنهج عام لال  
           لانظظظظظظوان مرفظظظظظظق  1ألاظظظظظظرا  فظظظظظظ ة االل ظظظظظظزام الثانيظظظظظظم لربوتوكظظظظظظول كيوتظظظظظظو، تُبظظظظظظدَّل احلاشظظظظظظيم  -1

 احلاشظظيم ال اليظظم: تتظظري كامظظم "مظظادة" يف هظظ   ا بظظادا ال وجيشيظظم إىل مظظادة مظظن  1-/م أإ11ا قظظرج 
، (8-/م أإ1ول لامقظرج مواد  روتوكول كيوتو أو مادة يف تادي  الدوحظم لربوتوكظول كيوتظو )ا رفظق األ

 ما م يرد   ص ذلا.
 . 1-/م أإ11من مرفق ا قرج  6و 5ألارا  ف ة االل زام الثانيم، ال تنطبق احلاشي ان  -1

 8و مكذرراا  7استعراض التقرير لتيةير حةاب الكمية المةندة عمذالا بذالفقرام   
  3من المادة  مكرراا  8و
            مظظظظظظظظن مرفظظظظظظظظظق  11و 11سظظظظظظظظ اا  عظظظظظظظظن الفقظظظظظظظظرتني ألاظظظظظظظظرا  فظظظظظظظظ ة االل ظظظظظظظظزام الثانيظظظظظظظظم، يُ  -3

 مبا يا :  1-/م أإ11ا قرج 
 ضظظ/ كظظ  عظظرص مظظدجج يف ا رفظظق األول لظظ  ال ظظزام مقيظظد يف الامظظود الثالظظ  مظظن  -11 

اادول الواجد يف ا رفق  ا  من تادي  الدوحم الس ارا  لا قرير ل يسري حساب ال ميم 
 النسظظظبم لفظظظظ ة االل ظظظزام الثانيظظظظم إىل  8-/م أإ1ا قظظظرج  مظظظظن 1ا سظظظندة إليظظظ  عمظظظظ    ظظظالفقرة 

 جان  تقدمي ماجلمم جرد لاسنم األوىل من ف ة االل زام الثانيم. 
يسظظ ار  فريظظق  ظظربا  االسظظ ارا  ا ااومظظا  ال اليظظم الظظواجدة أو اةظظال إليشظظا يف  -11 

 : 8-/م أإ1قرج من ا  1ال قرير ل يسري حساب ال ميم ا سندة ا تاج إليشا يف الفقرة 
مظظن  م ظظرجا   8و 8و م ظظرجا   7حسظظاب ال ميظظم ا سظظندة وفقظظا  لافقظظرا   )أ(  

، واح يظاع  فظ ة االل ظزام، 11-/م أإ--من ا رفظق األول لامقظرج  1وفقا  لافقرة  3ا ادة 
، 7مظظظن ا ظظظادة  2مبظظظا ي فظظظق وعراجلظظظق اةاسظظظبم ا  ااقظظظم  ال ميظظظا  ا سظظظندة مبوجظظظ  الفقظظظرة 

 ، (1)جرا ا  الواجدة يف ااز  الثال  من ه   ا بادا ال وجيشيماتيا  م/ اس
)مل( مظظظن ا رفظظظق األول 1)و( إىل 1ا ااومظظظا  ا قدمظظظم وفقظظظا  لافقظظظرا   )ب(  

 ، 3من ا ادة  2و 3ا  ةام حبساب األنتطم مبوج  الفقرتني  8-/م أإ1لامقرج 
__________ 

عاظظ  أتظظا تتظظري إىل ا بظظادا ال وجيشيظظم الظظواجدة يف مرفظظق  تُفشظظم اسشظظاجا  إىل "هظظ   ا بظظادا ال وجيشيظظم" فيمظظا ياظظ  (1)
 ،  ةيغ شا ا ادلم هب ا ا قرج.1-/م أإ11ا قرج 
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رظا ال ظزام مقيظظد يف فيمظا ي ااظق  ظظاألعراص ا دججظم يف ا رفظق األول الظظيت  )ج(  
الامود الثال  من اادول الواجد يف ا رفق  ا  من تادي  الدوحم ولي  رظا هظدص كمظ  

   حديد أو  فض االنبااقا  يف ف ة االل زام األوىل: 
، وفقظا  لنجظرا ا  الظواجدة 5مظن ا ظادة  1النظام الوعي عم    ظالفقرة  '1'

  يف ااز  الرا / من ه   ا بادا ال وجيشيم؛
، وفقا  لنجرا ا  الواجدة 7من ا ادة  2السج  الوعي عم    الفقرة  '1'

 يف ااز  اخلام  من ه   ا بادا ال وجيشيم؛ 
ُيظظظ  هظظظ ا االسظظظ ارا  رظظظ  اسظظظ ارا  الانا ظظظر نفسظظظشا يف اسظظظ ارا   )د(  

ماجلمم اارد السنويم الظ ي ُيظره  ظاالم ان مظ/ هظ ا االسظ ارا . و النسظبم لاعظراص الظيت 
، 2، وفقظظظا  لامظظظادة 3ال إىل اتفظظظاى عاظظظ  الوفظظظا    ماظظظم  ال زاماهتظظظا مبوجظظظ  ا ظظظادة تو ظظظ

 . 11 -/م أإ-من ا قرج  1اك مال ا ااوما  ا تاج إليشا يف الفقرة 
 مبا يا :  1-/م أإ11من مرفق ا قرج  12ُيس اا  عن الفقرة  -2

زام مقيظد يف الامظود الثالظ  مظن  النسبم لاعراص ا دججم يف ا رفق األول اليت را ال ظ -12 
ااظظدول الظظواجد يف ا رفظظق  ظظا  مظظن تاظظدي  الدوحظظم ولظظي  رظظا هظظدص كمظظ    حديظظد أو  فظظض 
االنبااقظظا  يف فظظ ة االل ظظزام األوىل، ُيظظره اسظظ ارا  ال قريظظر ل يسظظري حسظظاب ال ميظظم ا سظظندة 

أل ظظره ا دججظظم يف ا رفظظق إليشظظا يف فظظ ة االل ظظزام الثانيظظم كذنظظ  ةيظظاجة مطريظظم. و النسظظبم لاعظظراص ا
األول، يظظظظره االسظظظظ ارا  إمظظظظا كاسظظظظ ارا  مركظظظظزي أو كزيظظظظاجة مطريظظظظم، مظظظظ/ إعطظظظظا  األولويظظظظم 

 لازياجا  القطريم  النسبم لاعراص اليت م ُتس ار  هب   الطريقم يف السنوا  األ رية. 

 االستعراض الةنوي للنظم والةوالم الوطنية  
مظظظظن مرفظظظظق ‘ 2‘و‘ 3‘)ب(15، ُيسظظظظ اا  عظظظظن الفقظظظظرتني ألاظظظظرا  فظظظظ ة االل ظظظظزام الثانيظظظظم -5

 مبا يا :  1-/م أإ11 ا قرج
ا ااومظظظا  ا قدمظظظم عظظظن الظظظنظم الوعنيظظظم أو عظظظن ال غيظظظريا  الظظظيت أُد اظظظل  ‘3‘)ب(15 

 عايشا وفقا  لنجرا ا  الواجدة يف ااز  الرا / من ه   ا بادا ال وجيشيم؛ 
الوعنيم أو عن ال غيريا  اليت أُد اظل ا ااوما  ا قدمم عن السج    ‘2‘)ب(15 

 عايشا وفقا  لنجرا ا  الواجدة يف ااز  اخلام  من ه   ا بادا ال وجيشيم. 
 ألارا  ف ة االل زام الثانيم.  1-/م أإ11من مرفق ا قرج  17ال تنطبق الفقرة  -6
 1-/م أإ11 مظظن مرفظظق ا قظظرج 17وألاظظرا  فظظ ة االل ظظزام الثانيظظم، ُيسظظ اا  عظظن الفقظظرة  -7
 يا :  مبا

 ُيره اس ارا  النظام الوعي  االم ان م/ اس ارا  مواجلم اارد السنويم.  -17 
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 االستعراض الةنوي لتقارير التقييم المةتقل الموحدة  
مظظظظن مرفظظظظق ‘ 3‘و‘ 1‘)ب(86ألاظظظظرا  فظظظظ ة االل ظظظظزام الثانيظظظظم، ُيسظظظظ اا  عظظظظن الفقظظظظرتني  -8

 مبا يا :  1-/م أإ11 ا قرج
تقظظاجير ال قيظظيم ا سظظ ق  ا وحظظدة الظظيت تاظظدها األمانظظم الاامظظم، مبظظا يف ذلظظا  ‘1‘)ب(86 

 ا ااوما  ا  ااقم  ذي تباينا  أو حاال  عدم اس بدال متاج إليشا يف ه   ال قاجير؛ 
ا ااوما  الواجدة يف السج  الوعي الظيت تركظد أو توضظح ا سظاجل  ا ثظاجة  ‘3‘)ب(86 

  ا وحدة، إذا كانل تقاجير ال قييم ا سظ ق  ا وحظدة الظيت أعظدهتا يف تقاجير ال قييم ا س ق
األمانم تتري إىل أي مساجل  ت ااق  اةاسبم وا اام   واس    عن الوحظدا  مبوجظ  
 روتوكول كيوتو. ويف ه   احلاال ، ت يح األعراص ا دججم يف ا رفق األول لفريظق  ظربا  

 عاظ  أيضظا   وتنطبظق ا الظوعي  ظ ل االسظ ارا .االس ارا  االع   فا   عاظ  سظجاش
 هظظظ   مظظظن األول ااظظظز  مظظظن 11و 1 الفقظظظرتني مظظظن الةظظظام ذا  األجظظظزا  ا ااومظظظا  هظظظ  

  ال وجيشيم؛ ا بادا
 1-/م أإ11)ج( مظن مرفظق ا قظرج 87ألارا  ف ة االل زام الثانيم، إدي  اسحالم يف الفقرة  -1

 عا  النحو ال ايل: 
سظظاب ا سظظ وه ا طاظظوب مظظن اح يظظاع  فظظ ة االل ظظزام مطا قظظا   ظظا ي ظظون ح )ج(87 

 . 11-/م أإ-وجد يف ا قرج 
 1-/م أإ11)ب( من مرفق ا قظرج 88ألارا  ف ة االل زام الثانيم، ُيس اا  عن الفقرة  -11

 مبا يا : 
إظظظدد ا ااومظظظا  الظظظواجدة يف تقظظظاجير ال قيظظظيم ا سظظظ ق  ا وحظظظدة أي مسظظظاجل   )ب(88 

اةاسبم وا اام   واس ظ   عظن الوحظدا  الظيت يتظماشا نطظاى  روتوكظول كيوتظو، م ةام  
كانل ه   ا ساجل  ال تزال ماجلمم، وما إذا كان الطرص مد نف  ال و ظيا  ا قدمظم  إذا وما

 يف االس اراضا  السا قم.
ام ألارا  فظ ة االل ظز  1-/م أإ11ة( و)ط( من مرفق ا قرج -)ج88ال تنطبق الفقرا   -11

 الثانيم. 
 1-/م أإ11)ح( مظن مرفظق ا قظرج 88ألارا  ف ة االل زام الثانيم، ُيس اا  عن الفقظرة  -11

 مبا يا : 
ُُيسظظظ  ا سظظظ وه ا طاظظظوب الح يظظظاع  فظظظ ة االل ظظظزام، عاظظظ  النحظظظو ا باظظظه  )ح(88 

 . 11-/م أإ-عن ، وفقا  لامقرج
 1-/م أإ11مظن مرفظق ا قظرج ‘ 5‘)ي(88 ألارا  ف ة االل ظزام الثانيظم، ُيسظ اا  عظن الفقظرة -13

 مبا يا : 
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 تقظاجير يف تبظاين أي وجظود حظدَّد مظد ا اظام   سظج  كظان إذا مظا يقي م ‘5‘(ي)88
 األمظظظر كظظظان وإذا الطظظظرص؛ يبظظظدأها الظظظيت  ا اظظظام   ي ةظظظ  فيمظظظا ا وحظظظدة ا سظظظ ق  ال قيظظظيم
  :يا  مبا االس ارا   ربا  فريق يقوم ك لا،
سظظب  ال بظظاين ومظظا إذا كظظان الطظظرص مظظد  ظظحَّح أو األعظظراص مظظد يظظدج   '1'

  حَّحل ا ت ام اليت تسبَّبل يف حدور ال باين؛
يقظظظي م مظظظا إذا كانظظظل ا تظظظ ام الظظظيت سظظظبَّبل ال بظظظاين ت ةظظظ   قظظظدجة السظظظج   '1'

الظظظظظوعي عاظظظظظ  ضظظظظظمان الدمظظظظظم يف حسظظظظظاب وحظظظظظدا   فظظظظظض االنبااقظظظظظا  
النبااقظا  ا ا مظد ووحدا   فض االنبااقا  ا ا مد ووحظدا   فظض ا

ا رم ظظظظم ووحظظظظدا   فظظظظض االنبااقظظظظا  ا ا مظظظظد الطوياظظظظم األجظظظظ  ووحظظظظدا  
ال ميم ا سظندة ووحظدا  اسةالظم ويف إ ظداجها وحياةهتظا وإوياشظا وام ناجلشظا 
وإلغاجلشظظظا وسظظظحبشا، وإ ظظظدال وحظظظظدا   فظظظض االنبااقظظظا  ا ا مظظظد ا رم ظظظظم 

حيظظظ  وحظظظدا  ووحظظظدا   فظظظض االنبااقظظظا  ا ا مظظظد الطوياظظظم األجظظظ ، وتر 
 فض االنبااقا  ووحدا   فض االنبااقظا  ا ا مظد ووحظدا  ال ميظم 
ا سظظندة، وإذا كظظان األمظظر كظظ لا، يبظظدأ يف إجظظرا  اسظظ ارا  شظظام  لنظظظام 

   لاجز  اخلام  من ه   ا بادا ال وجيشيم.وفقا  السج  
 1-/م أإ11ج )مل( مظن مرفظق ا قظر 88ألارا  ف ة االل زام الثانيم، ُيس اا  عظن الفقظرة  -12

 مبا يا : 
ما إذا كان جره إديد أي حالم عدم اس بدال لاوحدا  يف تقظاجير ال قيظيم  )مل( -88 

 ا س ق  ا وحدة، وإذا كان األمر ك لا، يقوم فريق  ربا  االس ارا  مبا يا : 
النظر يف سظب  عظدم االسظ بدال وفيمظا إذا كظان الطظرص مظد  ظحَّح ا تظ ام  '1'

 االس بدال؛اليت تسبَّبل يف عدم 
تقييم ما إذا كانل ا ت ام اليت سبَّبل عدم االسظ بدال ت ةظ   قظدجة السظج   '1'

الظظوعي عاظظ  ضظظمان الدمظظم يف حسظظاب وحظظدا   فظظض االنبااقظظا  ووحظظدا  
 فظظظظظض االنبااقظظظظظا  ا ا مظظظظظد ووحظظظظظدا   فظظظظظض االنبااقظظظظظا  ا ا مظظظظظد ا رم ظظظظظم 

م ا سظندة ووحدا   فض االنبااقا  ا ا مد الطويام األج  ووحظدا  ال ميظ
ووحظظدا  اسةالظظم ويف حياةهتظظا وإوياشظظا وام ناجلشظظا وإلغاجلشظظا وسظظحبشا، واسظظ بدال 
وحظظظظدا   فظظظظض االنبااقظظظظا  ا ا مظظظظد ا رم ظظظظم ووحظظظظدا   فظظظظض االنبااقظظظظا  
ا ا مظظظد الطوياظظظم األجظظظ ، وإذا كظظظان األمظظظر كظظظ لا، البظظظد  يف إجظظظرا  اسظظظ ارا  

 دا ال وجيشيم.لاجز  اخلام  من ه   ا باوفقا  شام  لنظام السج  
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 االتةاق مع الم ادو التوجيهية المنقحة لالستعراض بموجف االتفاقية  
مظظن مرفظظق  57و 56و 55و 51ألاظظرا  فظظ ة االل ظظزام الثانيظظم، ُيسظظ اا  عظظن الفقظظرا   -15

 مبا يا :  1-/م أإ11ا قرج 
فيمظظظا ي ةظظظ    نظظظظيم اسظظظ ارا  مظظظواجلم ااظظظرد يف مراحظظظ  ا افظظظم وإديظظظد ااظظظدول  -51 
لظظزمي ل س اراضظظا  ا   بيظظم وا ركزيظظم والقطريظظم، تنطبظظق نفظظ  األح ظظام ا  فظظق عايشظظا يف ا

"ا بادا ال وجيشيم التفاميم األمم ا  حظدة اسعاجيظم  تظذن تغظري ا نظا  ل سظ ارا  ال قظي 
لقظظواجلم جظظرد اظظاةا  الدفييظظم مظظن األعظظراص ا دججظظم يف ا رفظظق األول ل تفاميظظم" الظظواجدة يف 

 . 11-/ م أ-قرج مرفق ا 
             مظظظظظظن  61و 51وألاظظظظظظرا  فظظظظظظ ة االل ظظظظظظزام الثانيظظظظظظم، إظظظظظظ  الفقظظظظظظرة ال اليظظظظظظم رظظظظظظ  الفقظظظظظظرتني  -16

 : 1-/م أإ11ا قرج 
ُيره ال ثبل األويل مبا ي فق وال قييم األويل الواجد يف ااز  الثال  مظن "ا بظادا  -61 

تغظظري ا نظظا  ل سظظ ارا  ال قظظي لقظظواجلم  ال وجيشيظظم التفاميظظم األمظظم ا  حظظدة اسعاجيظظم  تظظذن
جظظرد اظظاةا  الدفييظظظم مظظن األعظظظراص ا دججظظم يف ا رفظظق األول ل تفاميظظظم" الظظواجدة يف مرفظظظق 

 . ويتم  ال ثبل األويل  اسضافم إىل ذلا ما يا : 11-/م أ-ا قرج 
مظظظظظا إذا كظظظظظان عظظظظظرص مظظظظظدجج يف ا رفظظظظظق األول ل تفاميظظظظظم م يقظظظظظدم، ضظظظظظمن  )أ(  

ااظظظرد ا س ارضظظظم لاطظظظرص الظظظيت يظظظرد فيشظظظا تقظظظدير ا ةظظظدج، تقظظظديرا  لفيظظظم ا ةظظظدج أحظظظدر مظظظواجلم 
مظظظظن ا بظظظظادا ال وجيشيظظظظم لاشييظظظظم احل وميظظظظم  1مظظظظن اجملاظظظد  2)عاظظظ  النحظظظظو ا اظظظظر ص يف الفةظظظظ  
يف ا اجلظم أو أكثظظر مظظن  7( الظظيت تسظ ذقر وحظظدها  نسظظبم 1116الدوليظم ا انيظظم   غظظري ا نظا  لاظظام 

، ا اظظرص  ذنظظ  إمجظظايل انبااقظظا  الغظظاةا  ا قدمظظم مظظن ا ةظظادج الظظواجدة  مظظو  انبااقظظا  الطظظرص
 يف ا رفق أل  من  روتوكول كيوتو؛ 

مظظا إذا كظظان عظظرص مظظدجج يف ا رفظظق األول م يقظظدم مااومظظا  ت ميايظظم  )ب(  
 . 1-/م أإ6و  8-/م أإ1وفقا  لامرفق الثام من ا قرجين 

                   مظظظظظظظظن مرفظظظظظظظظق 63-61سظظظظظظظظ اا  عظظظظظظظظن الفقظظظظظظظظرا  وألاظظظظظظظظرا  فظظظظظظظظ ة االل ظظظظظظظظزام الثانيظظظظظظظظم، يُ  -17
 مبا يا :  1-/م أإ11ا قرج 

فيما ي ااق  نطاى االس ارا  الفردي، تنطبق نف  األح ام الظواجدة يف "ا بظادا  -61 
ال وجيشيظظظم التفاميظظظم األمظظظم ا  حظظظدة اسعاجيظظظم  تظظظذن تغظظظري ا نظظظا  ل سظظظ ارا  ال قظظظي لقظظظواجلم 

ن األعظظظراص ا دججظظظم يف ا رفظظظق األول ل تفاميظظظم"، الظظظواجدة يف مرفظظظق اظظظاةا  الدفييظظظم مظظظ جظظظرد
 .11-/م أ-ا قرج

            مظظظظظظظظن مرفظظظظظظظظق  67-65وألاظظظظظظظظرا  فظظظظظظظظ ة االل ظظظظظظظظزام الثانيظظظظظظظظم، ُيسظظظظظظظظ اا  عظظظظظظظظن الفقظظظظظظظظرا   -18
 مبا يا :  1-/م أإ11ا قرج 
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فيمظظظظظا ي ااظظظظظق  نطظظظظظاى االسظظظظظ ارا  الفظظظظظردي، تنطبظظظظظق نفظظظظظ  األح ظظظظظام الظظظظظواجدة يف  -65 
ال وجيشيظظم التفاميظظم األمظظم ا  حظظدة اسعاجيظظم  تظظذن تغظظري ا نظظا  ل سظظ ارا  ال قظظي   بظظادا"ا

لقواجلم جرد ااةا  الدفييم من األعراص ا دججم يف ا رفق األول ل تفاميم" الواجدة يف مرفظق 
 . و اسضافم إىل ذلا، فإن اس ارا  مواجلم اارد: 11-/م أ-ا قرج 

سعظظظظداد مظظظظواجلم ااظظظظرد  1116بظظظظا  مبظظظظادا عظظظظام ينظظظظظر يف تطبيظظظظق م طا )أ(  
وإجشظظادا  ا ماجسظظا  اايظظدة ا نبثقظظم  1113الوعنيظظم واألسظظالي  ال  ميايظظم ا نقحظظم لاظظام 

 عن  روتوكول كيوتو وماحق األجاض  الرعبم كما اع مد  مرار األعراص/اج مظا  األعظراص
غظظري ا نظظا  ل سظظ ارا  ال قظظي و"ا بظادا ال وجيشيظظم التفاميظظم األمظظم ا  حظظدة اسعاجيظم  تظظذن ت

لقواجلم جرد ااةا  الدفييم من األعراص ا دججم يف ا رفق األول ل تفاميم" الواجدة يف مرفظق 
 وا قرجا  ذا  الةام الةظادجة عظن مظرار األعظراص  تظذن تاظا ا  طابظا ، 11-/م أ-ا قرج

 وإديد أي احنراص عن ه   ا  طابا ؛
جل  النظظظام الظظوعي أنتظظيل ل يسظظري ال حسظظني يقظظيم مظظا إذا كانظظل و ظظا )ب(  

ا س مر لقواجلم جرد ااةا  الدفييم وما إذا كانظل إجظرا ا  ضظمان ااودة/مرامبظم ااظودة 
 مد نُظف   ؛ 1-/م أإ11وفقا  لامبادا ال وجيشيم لانظم الوعنيم حس  ا قرج 

يقظظظظيم مظظظظده اك مظظظظال ا ااومظظظظا  اسضظظظظافيم وشظظظظفافي شا وفقظظظظا  لن ظظظظ    )ج(  
 من  روتوكول كيوتو؛ 7وج  ا ادة مب
يقظظيم مظظا إذا كانظظل ا ااومظظا  اسضظظافيم ا باظظه عنشظظا  النسظظبم لانتظظطم  )د(  

، وأي 3مظن ا ظادة  2، وإداجة الغا ظا  ا تظمولم  ظالفقرة 3من ا ادة  3ا تمولم  الفقرة 
 مظظظظن  روتوكظظظظول كيوتظظظظو جظظظظره تقظظظظديرها 3مظظظظن ا ظظظظادة  2أنتظظظظطم ا ظظظظاجة متظظظظمولم  ظظظظالفقرة 

، وا رفظظق الثظظام 7-/م أإ1وإ  اشظظا وحسظظاهبا اتظظيا  مظظ/ ماحظظق  روتوكظظول كيوتظظو، وا قظظرج 
 .."1-/م أإ6، وا قرج 8-/م أإ1من ا قرج 

عاظ   1-/م أإ11مظن مرفظق ا قظرج ‘ 1‘)د(61وألارا  ف ة االل زام الثانيم، تُقظرأ الفقظرة  -11
الغظاةا  الظيت تظرد  تظذتا أسظالي  يف ا بظادا أتا "الفجوا  يف تقديرا  اارد لفيا  ا ةادج أو 

ال وجيشيظظم لاشييظظم احل وميظظم الدوليظظم ا انيظظم   غظظري ا نظظا ، وماحظظق األجاضظظ  الرعبظظم، لاعظظراص الظظيت 
 ا  اج  إم  مسروليم  في  األجاض  الرعبم وإعادة ترعيبشا".
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 الثاني المرفق
ممارسذذام الويذذدة والتعذذديالم الم  قذذة التنقيحذذام المدخلذذة علذذ  إرشذذادام ال -أوالا  

  من بروتوكول كيوتو 5من المادة  2بموجف الفقرة 
ألاظظظظرا  فظظظظ ة االل ظظظظزام الثانيظظظظم  1-/م أإ11مظظظظن مرفظظظظق ا قظظظظرج  1و 1ال تنطبظظظق الفقرتظظظظان  -1

 لربوتوكول كيوتو. 
 ا يا : مب 1-/م أإ11من ا قرج  11وألارا  ف ة االل زام الثانيم، ُيس اا  عن الفقرة  -1

يقظظظرج أن ألي عظظظرص يف ا رفظظظق األول أن يقظظظدم تقظظظديرا  منقحظظظا  اظظظز  مظظظن ماجلمظظظم  -11 
جظظرد  لسظظنم مظظن فظظ ة االل ظظزام الظظيت أُد ظظ  فيشظظا تاظظدي  يف ومظظل سظظا ق، شظظريطم أن يُقظظدم 
ال قدير ا نقح يف موعد يطا ق، كذمة  حد، موعد ماجلمم ااظرد لاسظنم األ ظرية مظن فظ ة 

و قبول فريق  ربا  االسظ ارا  لا قظدير  8جرا  اس ارا  مبوج  ا ادة االل زام. وجهنا  إ
ا ظظظنقح، ُيظظظ  ال قظظظدير ا ظظظنقح رظظظ  ال قظظظدير ا اظظظدَّل. ويف حالظظظم نتظظظو   ظظظ ص  ظظظني عظظظرص 
ا رفظظظظق األول وفريظظظظق  ظظظظربا  االسظظظظ ارا   تظظظظذن ال قظظظظدير ا ظظظظنقح، ُإظظظظال ا سظظظظذلم إىل انظظظظم 

 ا  وملليظظظا  االم ثظظظال. واخليظظظاج ا  ظظظاح لطظظظرص سجظظظراوفقظظظا  االم ثظظظال، الظظظيت إظظظ  اخلظظظ ص 
مظدجج يف ا رفظظق األول أن يقظدم تقظظديرا  منقحظا  اظظز  مظظن ماجلمظم ااظظرد اخلا ظم  ظظ  سظظبق أن 
عُب ظظظق عايظظظ  تاظظظدي  ينبغظظظ  أال بنظظظ/ األعظظظراص ا دججظظظم يف ا رفظظظق األول مظظظن  ظظظ ل مةظظظاجه 

لنعظظظاج الظظظزمي فقظظظا  و جشظظدها  اااظظظم ا تظظظ ام يف الومظظظل الظظظ ي حظظدد  فيظظظ  ألول مظظظرة و 
 . 8ا بني يف ا بادا ال وجيشيم ا  ااقم  إجرا  االس ارا  مبوج  ا ادة 

ألاظظظرا  فظظظ ة  1-/م أإ11مظظظن مرفظظظق ا قظظظرج  2الظظظواجدة يف الفقظظظرة  3وال تنطبظظظق احلاشظظظيم  -3
 االل زام الثانيم. 

 1-/م أإ11 قرج )ج( من مرفق ا13وألارا  ف ة االل زام الثانيم، ُيس اا  عن الفقرة  -2
 مبا يا : 
 النسبم سداجة األجاض  الزجاعيم وإداجة ا راع  و ديظد الغطظا  النبظا  و فيظ   )ج( -13 

، ينبغظظ  أن يُبحظظ  ويُطبظظق 3مظظن ا ظظادة  2األجاضظظ  الرعبظظم وإعظظادة ترعيبشظظا مبوجظظ  الفقظظرة 
وفقظا  ا األنتظطم أي تادي  ل نبااقا  أو عمايا  اسةالم يف سنم األسا  النامجم عن تاظ

ال  ياج الطرص فيما ي ة   ال واتر الدوجي ل قدمي احلسا ا  ا  ااقم هبظ   األنتظطم )مظث   
عا  أسا  سنوي أو يف تايم ف ة االل زام(. ويف احلالم الظيت ي ظون فيشظا الطظرص مظد ا  ظاج 

يظوة تطبيظق تقدمي احلسا ا  ا  ااقم هب   األنتطم سظنويا  ويقظدم تقظديرا  أُعيظد حسظاهبا، 
ال اظظدي    ظظذقر ججاظظ   النسظظبم لسظظنم األسظظا ، شظظريطم أال ت ظظون هظظ   ال قظظديرا  ا اظظاد 

أعظظ   عاظظ  هظظظ    2حسظظاهبا مظظد  ضظظال مظظظن مبظظ  ل سظظ ارا ، وتنطبظظق أح ظظظام الفقظظرة 
 ال قديرا  ا ااد حساهبا. 
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 : 1-/م أإ11رفق ا قرج من م 13وألارا  ف ة االل زام الثانيم، تُدجج الفقرة ال اليم  اد الفقرة  -5
تُطبَّظظق ال سظظويا  عاظظ  ال ةظظويبا  ال قنيظظم لامسظظ ويا  ا رجايظظم سداجة الغا ظظا   -م رجا   13 

عنظظظدما يُاظظظاد حسظظظاب البيانظظظا  ا قدمظظظم عظظظن إداجة الغا ظظظا  أو األجاضظظظ  احلرجيظظظم الظظظيت  اظظظل 
حلسظاب أجا  حرجيم مس خدمم ل حديد ا سظ وه ا رجاظ ، وعنظدما ت ظون عمايظا  إعظادة ا

تسفر عن تةوي  تقي لامس وه ا رجاظ  الظ ي يضظمن االتسظاى ا نشجظ   ظني ا سظ وه  م
ا رجاظظظظظظظ  ا ةظظظظظظظح ح سداجة الغا ظظظظظظظا  وال قظظظظظظظديرا  ا باظظظظظظظه عنشظظظظظظظا  النسظظظظظظظبم سداجة الغا ظظظظظظظا . 

األسظظالي  وعوامظظ  الظظ حف ؤ عاظظ  ال اظظدي   ا د اظظم عاظظ  ال ةظظويبا  ال قنيظظم سداجة  وتُطب ظظق
دام اسجشظظظادا  الظظظواجدة يف تظظظ يي  هظظظ ا ا رفظظظق. وعنظظظدما يظظظردي تاظظظدي  تقظظظدير الغا ظظظا   اسظظظ خ

ل نبااقا /عمايا  اسةالظم ا  ااقظم  ظإداجة الغا ظا  أيضظا  إىل تاظدي  لا ةظوي  ال قظي، ينبغظ  
 أال تُطبق عوام  ال حف ؤ عا  ال ةوي  ال قي. 

 1-/م أإ11ن مرفظظق ا قظظرج مظظ 17وألاظظرا  فظظ ة االل ظظزام الثانيظظم، ُيسظظ اا  عظظن الفقظظرة  -6
  الفقرة ال اليم: 

وإذا وجظظظظد فظظظظريق  ظظظربا  االسظظظ ارا  أن تقظظظديرا  مقظظظدما  مظظظن عظظظرص مظظظن األعظظظراص  -17 
يظظظردي إىل تقظظظدير نظظظام  ل نظظظظبااقا  أو إىل تقظظظدير ةاجلظظظد لامايظظظا  اسةالظظظم يف سظظظظنم األسظظظا  

ىل تقظدير ةاجلظد ل نبااقظا  يف ا س وه ا رجا  سداجة الغا ا   اد أي تةوي  تقي، أو إ أو
أو تقدير نام  لامايا  اسةالم يف سظنم مظن سظنوا  فظ ة االل ظزام أو ا سظ وه ا رجاظ  سداجة 

 أدنا .  52الغا ا   اد أي تةوي  تقي، وج  أال يُطبق ال ادي  اةسوب وفقا  لافقرة 
 1-/م أإ11 قظظرج مظظن مرفظظق ا 18وألاظظرا  فظظ ة االل ظظزام الثانيظظم، ُيسظظ اا  عظظن الفقظظرة  -7

  الفقرة ال اليم: 
و ا ثظظظظ ، إذا جأه فريظظظظق  ظظظظربا  االسظظظظ ارا  أن تقظظظظديرا  مقظظظظدما  مظظظظن عظظظظرص مظظظظن  -18 

 3األعراص يردي إىل تقدير نام  لامايا  اسةالم النامجظم عظن أي نتظاط مبوجظ  الفقظرة 
  ، يف إحظده سظظنوا3مظن ا ظظادة  2، أو عظظن أي نتظاط ا ظظاج مبوجظ  الفقظظرة 3مظن ا ظادة 

فظظ ة االل ظظزام، أو يظظردي إىل تقظظدير ةاجلظظد لامايظظا  اسةالظظم يف سظظنم األسظظا  عظظن أي نتظظاط 
)إداجة األجاضظظظ  ا زجوعظظظم وا راعظظظ  و ديظظظد الغطظظظظا   3مظظظن ا ظظظادة  2اظظظظ اج مبوجظظظظ  الفقظظظرة 

وفقظظا  النبظا  و فيظ  األجاضظ  الرعبظم وإعظادة ترعيبشظظا(، ينبغظ  أال  يطب ظق ال اظدي  اةسظوب 
أدنظظا  إذا كظظان مظظن شظظذن هظظ ا احلسظظاب أن يظظردي إىل تقظظدير ماظظدَّل ي ظظون أمظظ   52لافقظظرة 

 إفظا  من ال قدير األ ا  ا قدم من الطرص ا اي. 
مظظظن مرفظظظق  11" يف الفقظظظرة 1-/م أإ16مظظظن مرفظظق ا قظظظرج  11وتُقظظرأ اسحالظظظم إىل "الفقظظظرة  -8

 ". 7-/م أإ1قرج من مرفق ا  16عا  أتا إحالم إىل "الفقرة  1-/م أإ11ا قرج 
 1-/م أإ11مظظن مرفظظق ا قظظرج  18وألاظظرا  فظظ ة االل ظظزام الثانيظظم، ُيسظظ اا  عظظن الفقظظرة  -1
 يا :  مبا
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يف احلالظظظم الظظيت ال ت ظظون فيشظظا أي عريقظظم مظظن عظظرى ال اظظدي  األساسظظيم ا دججظظم  -18 
دم مناسظظبم حلالظظظم تاظظدي  ماينظظم، يظظوة ألفرمظظم  ظظربا  االسظظ ارا  أن تسظظ خ 1يف ااظظدول 

عظظرى تاظظدي  أ ظظظره. وإذا عُب قظظل عظظرى تاظظظدي  اظظري تاظظا ا دججظظظم يف هظظ   اسجشظظظادا  
ال قنيظظم، وجظظ  عاظظ  أفرمظظم  ظظربا  االسظظ ارا  ذكظظر سظظب  عظظدم اسظظ خدام أي مظظن عراجلظظق 
ال اظظدي  األساسظظيم الظظواجدة يف هظظ   اسجشظظادا  ال قنيظظم، ووجظظ  عايشظظا تربيظظر اع باجهظظا أن 

 الطريقم ا خ اجة مناسبم. 
             )أ( مظظظظظظن مرفظظظظظظق32وألاظظظظظظرا  فظظظظظظ ة االل ظظظظظظزام الثانيظظظظظظم، ُيسظظظظظظ اا  عظظظظظظن الفقظظظظظظرة الفرعيظظظظظظم  -11

  الفقرة الفرعيم ال اليم، مبا يف ذلا احلاشيم اسضافيم:  1-/م أإ11ا قرج 
القظظظيم النموذجيظظظم لاشييظظظم احل وميظظظم الدوليظظظم ا انيظظظم   غظظظري ا نظظظا  ا سظظظ مدة مظظظن  )أ( -32 

)ا تظاج إليشظا  1116عداد مواجلم اارد الوعنيم لغظاةا  الدفييظم لاظام ا بادا ال وجيشيم س
 سعظداد مظواجلم ااظرد الوعنيظم"(، أو األسظالي  ال  ميايظم 1116فيما يا   اسظم "مبظادا عظام 

ا  ةظظظام  ربوتوكظظظول كيوتظظظو وماحظظظق  1113وإجشظظظادا  ا ماجسظظظا  اايظظظدة ا نقحظظظم لاظظظام 
عظظن ارييظظم احل وميظظم الدوليظظم  1116يف عظظام لامبظظادا ال وجيشيظظم الةظظادجة  1113 عظظام

ا انيم   غري ا نا   تذن مواجلم اارد الوعنيم لغاةا  الدفييم: األجاض  الرعبم )ا تاج إلي  
اظري ذلظا مظن مةظادج البيانظا  الدوليظم  ، أو(1)فيما يا   اسظم "راظق األجاضظ  الرعبظم"(

 ظ كوجة يف ال ظ يي  األول، واتظيا  مظ/ ا و   هبا الواجدة يف مواجد اس ارا  مواجلم ااظرد ا
إجشادا  ا ماجسا  اايدة لاشييم احل وميم الدوليم ا انيم   غري ا نا . وإذا اسُ خدمل 
عوامظظ  انباظظار أو  ظظاجام ا  جظظرد أ ظظره مظظن مةظظادج  يانظظا  دوليظظم أ ظظره، ي اظظني عاظظ  

 اس خدامشا.  فريق  ربا  االس ارا  أن يربج ويوق ق، يف تقرير االس ارا ، سب 
 1-/م أإ11مظظن مرفظظق ا قظظرج  38وألاظظرا  فظظ ة االل ظظزام الثانيظظم، ُيسظظ اا  عظظن الفقظظرة  -11
 يا :  مبا

وعظظظند اسظظظ خدام  ظظاجام  م وسظظا لاجظظرد مظظن  موعظظم مظظن الباظظدان، يظظ  توقيظظق  -38 
رد االف اضا  اليت اس ند إليشظا ا  يظاج اجملموعظم، كمظا يظ  توقيظق مظده تطظا ق  ظاجام  ااظ

 1116ا  وسظظا هظظ ا مظظ/ البظظاجام  النمظظوذج  أو النطظظاى النمظظوذج  الظظواجد يف مبظظادا عظظام 
سعظظداد مظظواجلم ااظظرد الوعنيظظم، واألسظظالي  ال  ميايظظم وإجشظظادا  ا ماجسظظا  اايظظدة ا نقحظظم 

ا  ةظام  ربوتوكظظول كيوتظو، وراظظق األجاضظ  الرعبظم، حسظظ  االم ضظا ، حيثمظظا   1113لاظام 
ث ، عندما يظ ااق ال جمي/  اس خدام عامظ  اظري مباشظر )تطبيظق ماظدل كانل م احم. و ا 

انباظظار أو إةالظظم م وسظظا يا مظظد عاظظ  عامظظ  اظظري مباشظظر( مظظن  موعظظم مظظن الباظظدان، يظظ  
 توقيق االف اضا  اليت اس ند إليشا ال جمي/ والا مم اةددة  الاام  اري ا باشر. 

__________ 

عنظظظد ا  يظظظاج  فيظظظ  األجاضظظظ  الرعبظظظم وإعظظظادة ترعيبشظظظا، ينبغظظظ  أن ُيظظظظ  ماحظظظق األجاضظظظ  الرعبظظظم  ظظظذعا  ترتيظظظ   (1)
 ألفضايم الفيا  الواجبم ال طبيق.
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 1-/م أإ11مظظن مرفظظق ا قظظرج  21اا  عظظن الفقظظرة وألاظظرا  فظظ ة االل ظظزام الثانيظظم، ُيسظظ  -11
  الفقرة ال اليم: 

تتظظظظري هظظظظ   الطريقظظظظم األساسظظظظيم لا اظظظظدي  إىل عظظظظرى ال اظظظظدي  النموذجيظظظظم مظظظظن  -21 
سعظظظظظظداد مظظظظظظواجلم ااظظظظظظرد الوعنيظظظظظظم،  1116الظظظظظظواجد و ظظظظظظفشا يف مبظظظظظظادا عظظظظظظام  1 ا سظظظظظظ وه

 ا  ةام  ربوتوكظول 1113واألسالي  ال  ميايم وإجشادا  ا ماجسا  اايدة ا نقحم لاام 
كيوتظظو، وماحظظق األجاضظظظ  الرعبظظم. وال ب ظظن الرجظظظو  إىل ماحظظق األجاضظظ  الرعبظظظم إال يف 
احلظظظاال  الظظظيت ي ظظظون فيشظظظا الطظظظرص مظظظد ا  ظظظاج نتظظظاط  فيظظظ  األجاضظظظ  الرعبظظظم وإعظظظادة 
ترعيبشظا ويف احلظظاال  الظظيت يطبظق فيشظظا الطظظرص أسظالي  مظظن ماحظظق األجاضظ  الرعبظظم عاظظ  

وال ب ظظن تطبيظظق عريقظظم ال اظظدي  هظظ   إال عنظظدما ت ظظون  يانظظا  النتظظظاط أسظظا  عظظوع . 
أعظ   أو مظن مةظادج  يانظا  دوليظم كمظا وجد  11لافقظرة وفقظا  م احم من مةادج وعنيظم 

 33أعظظ  ، أو يظظ م احلةظول عايشظظا عاظظ  النحظو الظظواجد يف الفقظظرة  31و فظظشا فظظظ  الفقظرة 
م  جرد مل ر ت طاب  الطريقم ويظ م احلةظول وي  اس خدام عام  انباار أو  اجا .أع  

 أع  .  32عاي  عا  حنو ما وجد يف الفقرة 
ألاظظرا  فظظظ ة  1-/م أإ11مظظن مرفظظق ا قظظرج  72و 68و 62و 61وال تنطبظظق الفقظظرا   -13

 االل زام الثانيم. 
 1-/م أإ11مظظن مرفظظق ا قظظرج  63وألاظظرا  فظظ ة االل ظظزام الثانيظظم، ُيسظظ اا  عظظن الفقظظرة  -12
 لفقرة ال اليم:  ا

عظند تاديظ  تقديظرا  مركَّبظا  اريظدجوفاوجوكر ون واريظدجوكر ون ا تظب/  ظالفاوج  -63 
وق قظظظ  فاوجيظظظد الني وجظظظظني وسظظظاد  فاوجيظظظظد ال ظظظظربيل مظظظن اسظظظظ ش مل مركَّبظظظا  ال ر ظظظظون 
ا شاجنم وق ق  فاوجيد الني وجني وساد  فاوجيظد ال ربيظل، ينبغظ  إيظ   االع بظاج لاظدم 

ل يقن يف أجمظام ا بظياا  )كمبياا  ه   ا ظواد ال يمياجليظم لةظناعم اسجاظا ( واريهظا مظن ا
 1116البظظظظاجام ا  )ك  ظظظظوين ا ظظظظزيج يف ا ظظظظرب دا ( عاظظظظ  حنظظظظو مظظظظا يظظظظرد يف مبظظظظادا عظظظظام 

 سعداد مواجلم اارد الوعنيم. 
 1-/م أإ11ج مظظن مرفظظق ا قظظر  61وألاظظرا  فظظ ة االل ظظزام الثانيظظم، ُيسظظ اا  عظظن الفقظظرة  -15
 يا :  مبا

إن  تقظديرا  االنبااقظا  وعمايظا  اسةالظم يف مطظا  اسظ خدام األجاضظ  وتغيظظري  -61 
اسظظ خدام األجاضظظ  واحلراجظظم ومظظن أنتظظطم هظظ ا القطظظا  مظظد ال تسظظ ند إىل  يانظظا  سظظنويم 
وإذظظظظا إىل اسظظظظ قرا  ومظظظظد ياظظظظاد حسظظظظاهبا يف مرحاظظظظم الحقظظظظم. رظظظظ ا السظظظظظب ، ينبغظظظظ  تطبيظظظظق 

ا  سنم أسا  إداجة األجاض  ا زجوعم وا راع  و ديد الغطظا  النبظا  و فيظ  ال ادي  ع
األجاضظظ  الرعبظظم وإعظظادة ترعيبشظظا عظظظن عريظظق االسظظ قرا   انايظظظم، ألن البيانظظا  مظظد ال تُباَّظظه 
عظن السنوا  ا م دة  ني سظنم األسظا  وفظ ة االل ظزام. وإذا لظزم االسظ قرا  لسظنم األسظا  
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نتطم، يةبح  إم ان فريظق  ظربا  االسظ ارا  أن يسظ خدم كاامظ  اظري  النسبم ر   األ
مباشظظر الساسظظام الزمنيظظم لقطظظا  اسظظ خدام األجاضظظ  وتغيظظري اسظظ خدام األجاضظظ  واحلراجظظم 

 الواجدة يف ماجلمم اارد السنويم ا قدمم مبوج  االتفاميم. 
( مظن ال ظ يي  الثالظ  مظن )أ1وألارا  ف ة االل زام الثانيم، ُيس اا  عن الفقظرة الفرعيظم  -16

 مبا يا :  1-/م أإ11مرفق ا قرج 
فظظظظيما يظظظظ ااق مبةظظظادج ا رفظظظق ألظظظ ، ُيسظظظ خَدم جظظظز  يف حسظظظاب ال اظظظدي   مظظظن  )أ( -1 

أجظظ  تقظظدير االنبااقظظظا  لسظظنم األسظظا  وتقظظظدير االسظظ خراج يف فظظ ة االل ظظظزام )مثظظ  اظظظاةا  
سظبم سحظده سظنوا  فظ ة االل ظزام مدافن القمامم( ومل ر حلساب تادي   االنبااقا   الن

 وتقديرا  االس خراج يف سنم األسا . 
مظظظن ال ظظظ يي  الثالظظظ  مظظظن مرفظظظق  3وألاظظظرا  فظظظ ة االل ظظظزام الثانيظظظم، ُيسظظظ اا  عظظظن الفقظظظرة  -17
 مبا يا :  1-/م أإ11 ا قرج

مظن  55ويف حالم عدم اش مال اادول عا  فيم ماينم، تسري أح ام الفقرة  -3 
قنيم، كما هو احلال  النسبم لفيا  مث  "وساجل  أ ره" يف إعظاج الطامظم، اسجشادا  ال 

والامايا  الةظناعيم، واسظ خدام من جظا  أ ظره، والزجاعظم، واسظ خدام األجاضظ  وتغيظري 
 اس خدام األجاض  واحلراجم، والنفايا . 

  ومن بروتوكول كيوت 5من المادة  2إجرا ام إدخال التعديالم بموجف الفقرة  -ثانياا  
 1-/م أإ11)ب( من مرفق ا قظرج 81ألارا  ف ة االل زام الثانيم، ُيس اا  عن الفقرة  -18

 مبا يا : 
ينبغظظظظ  أال يبظظظظدأ إجظظظظرا  ال اظظظظدي  إال  اظظظظد أن ي ظظظظون الطظظظظرص ا ظظظظظدجج يف  )ب( -81 

ا رفق األول مد أُتيحظل لظظ  فر ظم لاظ ج ا تظ ام وإذا  اظ  فريظق  ظربا  االسظ ارا  إىل 
م ياظظظامل ا تظظظ ام عاظظظ  حنظظظو واص   قظظظدمي تقظظظدير مظظظنقح مقبظظظول، وفقظظظا  لامشظظظ   أن الطظظظرص

أعظظ  ، وإذا افظظ   فريظظق  ظظربا  االسظظ ارا  أن ال غظظري  76و 72الزمنيظظم ا بينظظم يف الفقظظرتني 
 . 11-/م أ12من مرفق ا قرج  37الناتج عن ال ادي  سيزيد عن الا بم الواجدة يف الفقرة 

)ب( مظن ال ظ يي  الثالظ  2إىل  1ام الثانيظم، ُيسظ اا  عظن ااظداول وألارا  فظ ة االل ظز  -11
  ااداول الواجدة يف ت يي  ه   الوقيقم. 1-/م أإ11من مرفق ا قرج 
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 ت ييل
 جداول عوامل التحفظ  

 1اادول 
عوامذذل التحفذذذظ المةذذتعملة فذذي التعذذديالم المدخلذذة علذذ  تقذذديرام االن عاثذذام فذذي سنذذذة 

الستخراج في فترة االلت ام )للمصادر المذ كورة فذي المرفذق ألذف مذن األساس أو تقديرام ا
 بروتوكول كيوتو(

 

 عوامل االن عاثام 
 بيانام األنش ة

 تقديرام االن عاثام

СО2 СН4 N2O HFC PFC SF6 NF3 CO2 CH4 N2O HFC PFC SF6 NF3 

                ال اقة -1

                اح اى الومود )تج مطاع ( -أل 

     ٨٩٫٠ ٨٩٠٠ ٨٩٫٠ ٨٩٫٠     ٨٩٫٠ ٨٩٠٠ ٨٩٫٠  ناعا  الطامم -1

     ٨٩٫٠ ٨٩٫٠ ٨٩٫٠ ٨٩٫٠     ٨٩٫٠ ٨٩٠٠ ٨٩٫٠ الةناعا  ال حويايم وال تييد  -1

     ٨٩٫٠ ٨٩٫٠ ٨٩٠٠ ٨٩٠٠     ٨٩٠٠ ٨٩٠٫ ٨٩٫٠ النق  اةا  )الطريان والنق  البحري( -أ-3

     ٨٩٫٠ ٨٩٠٫ ٨٩٫٠ ٨٩٫٠     ٨٩٠٠ ٨٩٠٫ ٨٩٫٠ احلديديمالنق  الربي والس ا  -ج-ب-3

     ٨٩٫٠ ٨٩٫٠ ٨٩٫٠ ٨٩٫٠     ٨٩٫٠ ٨٩٠٠ ٨٩٫٠ مطاعا  أ ره  -2

     ٨٩٫٠ ٨٩٫٠ ٨٩٫٠ ٨٩٠٠     ٨٩٫٠ ٨٩٠٠ ٨٩٫٠ مةادج أ ره -5

     ٨٩٫٠ ٨٩٫٠  ٨٩٠٠     ٨٩٠٠ ٨٩٠٠  )مجي/ مةادج اح اى الومود(ال  ام األحياجليم 

     ٨٩٫٠ ٨٩٫٠ ٨٩٠٠ ٨٩٠٫     ٨٩٫٠ ٨٩٫٠ ٨٩٫٠ الطرى اري ا ابدة عر ا 

       ٨٩٫٠ ٨٩٫٠       ٨٩٫٠ اح اى الومود )النشج ا رجا (

                االنبااقا  ا  سر م من الومود - ا 

      ٨٩٫٠ ٨٩٫٠ ٨٩٫٠      ٨٩٫٠ ٨٩٫٠ الومود الةا  -1

     ٨٩٫٠ ٨٩٫٠ ٨٩٫٠ ٨٩٫٠     ٨٩٫٠ ٨٩٫٠ ٨٩٫٠ النفا والغاة الطبيا  -1

       ٨٩٫٠ ٨٩٫٠       ٨٩٠٠ نق  قام أكسيد ال ر ون وختزين  -جيم

                واستخدام المنتوام العمليام الصناعية -2

       ٨٩٫٠ ٨٩٫٠       ٨٩٫٠  ناعم ال ادين -أل 

 ٨٩٫٠ ٨٩٫٠ ٨٩٫٠ ٨٩٠٫ ٨٩٠٫ ٨٩٫٠ ٨٩٫٠ ٨٩٫٠ ٨٩٠٠ ٨٩٠٠ ٨٩٠٠ ٨٩٠٫ ٨٩٠٫ ٨٩٫٠ ٨٩٫٠ الةناعا  ال يمياجليم - ا 

  ٨٩٠٠ ٨٩٠٠ ٨٩٫٠  ٨٩٫٠ ٨٩٫٠ ٨٩٫٠  ٨٩٠٠ ٨٩٠٠ ٨٩٫٠  ٨٩٠٠ ٨٩٫٠ إن اج الفازا  -جيم

       ٨٩٠٠ ٨٩٫٠       ٨٩٠٫ ا  يبا من جا  اري عاميم من الومود واس خدام  -دال

 ٨٩٫٠ ٨٩٫٠ ٨٩٫٠     ٨٩٫٠ ٨٩٫٠ ٨٩٫٠ ٨٩٫٠     الةناعم اسل  ونيم -ها 

   ٨٩٠٠ ٨٩٠٠    ٨٩٠٠   ٨٩٠٠ ٨٩٠٠    اس خدام ا ن جا  و داجل  ا واد اليت تس نفد األوةون -واو

  ٨٩٠٠ ٨٩٠٠  ٨٩٫٠   ٨٩٠٫  ٨٩٠٫ ٨٩٠٫  ٨٩٫٠   تةني/ واس خدام من جا  أ ره -ةاي

                مةادج أ ره -حا 

                ال راعة -3

      ٨٩٠٫  ٨٩٫٠      ٨٩٠٫  ا اويال خمر  -أل 

     ٨٩٠٠ ٨٩٠٫  ٨٩٫٠     ٨٩٠٠ ٨٩٠٫  إداجة السماد الطبيا  - ا 

      ٨٩٠٫  ٨٩٫٠      ٨٩٠٫  ةجاعم األجة -جيم

     ٨٩٫٠   ٨٩٠٠     ٨٩٫٠   ال  م الزجاعيم -دال

     ٨٩٠٠ ٨٩٠٠  ٨٩٠٠     ٨٩٫٠ ٨٩٫٠  حرى السافانا إل ا رامبم -ها 

     ٨٩٠٠ ٨٩٠٠  ٨٩٠٠     ٨٩٫٠ ٨٩٫٠  حرى ا خافا  الزجاعيم يف احلقول -واو

       ٨٩٫٠ ٨٩٫٠       ٨٩٫٠ ال جيري -ةاي

       ٨٩٠٠ ٨٩٫٠       ٨٩٠٫ اس خدام اليوجيا -حا 

                مةادج أ ره -عا 

                النفايام -5

      ٨٩٫٠  ٨٩٠٠      ٨٩٠٫ ٨٩٠٫ ال خا  من النفايا  الةابم -أل 

     ٨٩٫٠ ٨٩٫٠  ٨٩٫٠     ٨٩٫٠ ٨٩٫٠  ا ااام البيولوجيم لانفايا  الةابم - ا 

     ٨٩٫٠ ٨٩٫٠ ٨٩٫٠ ٨٩٠٠     ٨٩٠٫ ٨٩٠٠ ٨٩٠٫ وحرمشا يف الارا  ترميد النفايا  -جيم

     ٨٩٠٠ ٨٩٠٠  ٨٩٫٠     ٨٩٠٫ ٨٩٠٫  مااام ا يا  ا س امام وتةريفشا -دال

                مةادج أ ره -ها 
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  1اادول 
عوامذذل الذذتحفظ المةذذتعملة فذذي التعذذديالم المدخلذذة علذذ  تقذذديرام االن عاثذذام فذذي سذذنة 

المرفذق ألذف مذن  االلت ام أو تقديرام االستخراج في سنة األساس )للمصادر المذ كورة فذي
 بروتوكول كيوتو(

 

 عوامل االن عاثام 
 بيانام األنش ة

 يرام االن عاثامتقد

СО2 СН4 N2O HFC PFC SF6 NF3 CO2 CH4 N2O HFC PFC SF6 NF3 

                ال اقة -1

                اح اى الومود )تج مطاع ( -أل 

     1٩37 1٩11 1٩16 1٩11     1٩37 1٩11 1٩11  ناعا  الطامم -1

     1٩37 1٩37 1٩16 1٩16     1٩37 1٩11 1٩11 الةناعا  ال حويايم وال تييد  -1

     1٩37 1٩37 1٩11 1٩11     1٩11 1٩11 1٩11 النق  اةا  )الطريان والنق  البحري( -أ-3

     1٩37 1٩11 1٩16 1٩16     1٩11 1٩11 1٩11 النق  الربي والس ا احلديديم -ج-ب-3

     1٩37 1٩37 1٩16 1٩16     1٩37 1٩11 1٩11 مطاعا  أ ره  -2

     1٩37 1٩37 1٩16 1٩11     1٩37 1٩11 1٩11 مةادج أ ره -5

     1٩37 1٩37  1٩11     1٩11 1٩11  )مجي/ مةادج اح اى الومود( ال  ام األحياجليم

     1٩37 1٩37 1٩11 1٩11     1٩37 1٩37 1٩11 عر ا  الطرى اري ا ابدة

       1٩11 1٩11       1٩11 اح اى الومود )تج مرجا (

                االنبااقا  ا  سر م من الومود - ا 

      1٩37 1٩37 1٩11      1٩37 1٩37 الومود الةا  -1

     1٩37 1٩37 1٩37 1٩11     1٩37 1٩37 1٩37 النفا والغاة الطبيا  -1

       1٩37 1٩11       1٩11 نق  قام أكسيد ال ر ون وختزين 

                ستخدام المنتواموا العمليام الصناعية -2

       1٩16 1٩16       1٩16 من جا  ال ادين -أل 

 1٩37 1٩37 1٩37 1٩11 1٩11 1٩37 1٩16 1٩16 1٩11 1٩11 1٩11 1٩11 1٩11 1٩37 1٩11 الةناعا  ال يمياجليم - ا 

  1٩11 1٩11 1٩16  1٩37 1٩16 1٩11  1٩11 1٩11 1٩11  1٩11 1٩11 إن اج الفازا  -جيم

       1٩11 1٩16       1٩11 من جا  اري عاميم من الومود واس خدام ا  يبا  -دال

 1٩37 1٩37 1٩37     1٩16 1٩37 1٩37 1٩37     الةناعم اسل  ونيم -ها 

   1٩11 1٩11    1٩11   1٩11 1٩11    اس خدام ا ن جا  و داجل  ا واد اليت تس نفد األوةون -واو

  1٩11 1٩11  1٩16   1٩11  1٩11 1٩11  1٩11   س خدام من جا  أ رهتةني/ وا -ةاي

                مةادج أ ره -حا 

                ال راعة -3

      1٩11  1٩11      1٩11  ال خمر ا اوي -أل 

     1٩11 1٩11  1٩11     1٩11 1٩11  إداجة السماد الطبيا  - ا 

      1٩11  1٩16      1٩11  ةجاعم األجة -جيم

     1٩37   1٩11     1٩37   ال  م الزجاعيم -دال

     1٩11 1٩11  1٩11     1٩16 1٩16  حرى السافانا إل ا رامبم -ها 

     1٩11 1٩11  1٩11     1٩16 1٩16  حرى ا خافا  الزجاعيم يف احلقول -واو

       1٩16 1٩16       1٩11 ال جيري -ةاي

       1٩11 1٩16       1٩11 س خدام اليوجياا -حا 

                مةادج أ ره -عا 

                النفايام -6

      1٩37  1٩11      1٩11 1٩11 ال خا  من النفايا  الةابم -أل 

     1٩37 1٩37  1٩16     1٩37 1٩37  ا ااام البيولوجيم لانفايا  الةابم - ا 

     1٩37 1٩37 1٩37 1٩11     1٩11 1٩11 1٩11 نفايا  وحرمشا يف الارا ترميد ال -جيم

     1٩11 1٩11  1٩11     1٩11 1٩11  مااام ا يا  ا س امام وتةريفشا -دال

                مةادج أ ره -ها 
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 3اادول 
اسذتخدام  عوامذل التحفظ المةتعملة في االن عاثام الصافية للتعديالم المدخلة في ق ذاع

األرالذذي وتغييذذر اسذذتخدام األرالذذي والحراجذذة خذذالل االسذذتعراض األولذذي أل ذذراض تحديذذد 
 من بروتوكول كيوتو  3من المادة  8و 7الكمية المةندة ألحد األطراف بموجف الفقرتين 

 

 بيانام األنش ة عوامل االن عاثام 
 تقديرام االن عاثام

СО2 СН4 N2O HFC PFC SF6 NF3 CO2 CH4 N2O HFC PFC SF6 NF3 

                استخدام األرالي وتغيير استخدام األرالي والحراجة -4

                األرالي الحرجية التي ظلا أراض حرجية -1-ألف

       ٨٩٠٫ ٨٩٫٠       ٨٩٠٫ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم احليم

       ٨٩٫٠ ٨٩٫٠       ٨٩٫٠ ط ال غريا  يف ازون ال ر ون يف احل

       ٨٩٠٠ ٨٩٫٠       ٨٩٠٠ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف القمامم

       ٨٩٠٠ ٨٩٫٠       ٨٩٠٠ ال غريا  الةافيم يف ازون ال ر ون يف ال  م: ال  م ا ادنيم

       ٨٩٫٠ ٨٩٫٠       ٨٩٫٠ )ب(: ال  م الاضويمال غريا  الةافيم يف ازون ال ر ون يف ال  م

                األرالي المحولة إل  أراض حرجية -2-ألف

       ٨٩٠٫ ٨٩٫٠       ٨٩٠٫ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم احليم

       ٨٩٫٠ ٨٩٫٠       ٨٩٫٠ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف احلط 

       ٨٩٠٠ ٨٩٫٠       ٨٩٠٠ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف القمامم

       ٨٩٠٠ ٨٩٫٠       ٨٩٠٠ ال غريا  الةافيم يف ازون ال ر ون يف ال  م: ال  م ا ادنيم

       ٨٩٫٠ ٨٩٫٠       ٨٩٫٠ : ال  م الاضويمال غريا  الةافيم يف ازون ال ر ون يف ال  م

                األرالي ال راعية التي ظلا أراض زراعية -1-با 

       ٨٩٠٠ ٨٩٫٠       ٨٩٠٠ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم احليم

       ٨٩٫٠ ٨٩٫٠       ٨٩٫٠ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ا واد الاضويم ا ي م

       ٨٩٠٠ ٨٩٫٠       ٨٩٠٠ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف القمامم

       ٨٩٠٠ ٨٩٫٠       ٨٩٠٠ : ال  م ا ادنيمال  م ال غريا  يف ازون ال ر ون يف

       ٨٩٠٠ ٨٩٫٠       ٨٩٠٠ )ب(الاضويم : ال  مال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  م

                األرالي المحولة إل  أراض زراعية -2-با 

       ٨٩٠٠ ٨٩٫٠       ٨٩٠٠ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم احليم

       ٨٩٫٠ ٨٩٫٠       ٨٩٫٠ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف احلط 

       ٨٩٠٠ ٨٩٫٠       ٨٩٠٠ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف القمامم

       ٨٩٠٠ ٨٩٫٠       ٨٩٠٠ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  م: ال  م ا ادنيم

       ٨٩٠٠ ٨٩٫٠       ٨٩٠٠ )ب(: ال  م الاضويممال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  

                المراعي التي ظلا مراع -1-جيم

                ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم احليم

       ٨٩٫٠ ٨٩٫٠       ٨٩٫٠ ()نسبم اا وج إىل الفرو 

       ٨٩٠٠ ٨٩٫٠       ٨٩٠٠ )مجي/ الباجام ا  األ ره(

       ٨٩٫٠ ٨٩٫٠       ٨٩٫٠ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ا واد الاضويم ا ي م

       ٨٩٠٠ ٨٩٫٠       ٨٩٠٠ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف القمامم

       ٨٩٠٠ ٨٩٫٠       ٨٩٠٠ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  م: ال  م ا ادنيم

       ٨٩٠٠ ٨٩٫٠       ٨٩٠٠ )ب(: ال  م الاضويم ر ون يف ال  مال غريا  يف ازون ال

                األرالي المحولة إل  مراع -2-جيم

                ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم احليم

       ٨٩٫٠ ٨٩٫٠       ٨٩٫٠ ()نسبم اا وج إىل الفرو 

       ٨٩٠٠ ٨٩٫٠       ٨٩٠٠ )مجي/ الباجام ا  األ ره(

       ٨٩٫٠ ٨٩٫٠       ٨٩٫٠ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ا واد الاضويم ا ي م

       ٨٩٠٠ ٨٩٫٠       ٨٩٠٠ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف القمامم

       ٨٩٠٠ ٨٩٫٠       ٨٩٠٠ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  م: ال  م ا ادنيم

       ٨٩٠٠ ٨٩٫٠       ٨٩٠٠ )ب(: ال  م الاضويمغريا  يف ازون ال ر ون يف ال  مال 

                األرالي الرط ة التي ظلا أراض رط ة -1-دال
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 بيانام األنش ة عوامل االن عاثام 
 تقديرام االن عاثام

СО2 СН4 N2O HFC PFC SF6 NF3 CO2 CH4 N2O HFC PFC SF6 NF3 

                أرالي استخراج الخث التي ظلا أراض الستخراج الخث  -1-1-دال

       ٨٩٫٠ ٨٩٠٠       ٨٩٫٠ ي مال غريا  يف ازون ال ر ون يف ا واد الاضويم ا 

       ٨٩٫٠ ٨٩٠٠       ٨٩٫٠ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف القمامم

     ٨٩٫٠  ٨٩٫٠ ٨٩٠٠     ٨٩٠٫  ٨٩٫٠ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  م: ال  م ا ادنيم

     ٨٩٫٠  ٨٩٫٠ ٨٩٠٠     ٨٩٠٫  ٨٩٫٠ الاضويم ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  م: ال  م

                األرالي المغمورة التي تظل أراض مغمورة -2-1-دال

                األرالي المحولة إل  أراض رط ة -2-دال

       ٨٩٫٠ ٨٩٫٠       ٨٩٫٠ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم احليم

       ٨٩٫٠ ٨٩٫٠       ٨٩٫٠ ا ي م ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ا واد الاضويم

       ٨٩٫٠ ٨٩٫٠       ٨٩٫٠ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف القمامم

       ٨٩٫٠ ٨٩٫٠       ٨٩٫٠ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  م: ال  م ا ادنيم

       ٨٩٫٠ ٨٩٫٠       ٨٩٫٠ الاضويم ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  م: ال  م

                األرالي المحولة إل  استخراج الخث -1-2-دال

       ٨٩٫٠ ٨٩٠٠       ٨٩٫٠ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم احليم

       ٨٩٫٠ ٨٩٠٠       ٨٩٫٠ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ا واد الاضويم ا ي م

       ٨٩٫٠ ٨٩٠٠       ٨٩٫٠ مال غريا  يف ازون ال ر ون يف القمام

     ٨٩٫٠  ٨٩٫٠ ٨٩٠٠     ٨٩٠٫  ٨٩٫٠ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  م: ال  م ا ادنيم

     ٨٩٫٠  ٨٩٫٠ ٨٩٠٠     ٨٩٠٫  ٨٩٫٠ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  م: ال  م الاضويم

                األرالي المحولة إل  أراض مغمورة -2-2-دال

       ٨٩٠٠ ٨٩٠٫       ٨٩٠٠ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم احليم

        ٨٩٠٫       NA ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ا واد الاضويم ا ي م

        ٨٩٠٫       NA ال غريا  يف ازون ال ر ون يف القمامم

        ٨٩٠٫       NA ل  م ا ادنيمال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  م: ا

        ٨٩٠٫       NA الاضويم ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  م: ال  م

                المةتوطنام التي ظلا مةتوطنام -1-ها 

       ٨٩٠٠ ٨٩٠٫       ٨٩٠٫ )د(ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم احليم

       ٨٩٫٠ ٨٩٫٠       ٨٩٫٠ ازون ال ر ون يف ا واد الاضويم ا ي مال غريا  يف 

       ٨٩٫٠ ٨٩٫٠       ٨٩٫٠ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف القمامم

       ٨٩٠٠ ٨٩٫٠       ٨٩٠٠ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  م: ال  م ا ادنيم

       ٨٩٠٠ ٨٩٫٠       ٨٩٠٠ )ب(الاضويم ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  م: ال  م

                األرالي المحولة إل  مةتوطنام -2-ها 

       ٨٩٠٠ ٨٩٠٫       ٨٩٠٫ )د(ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم احليم

       ٨٩٫٠ ٨٩٫٠       ٨٩٫٠ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ا واد الاضويم ا ي م

       ٨٩٫٠ ٨٩٫٠       ٨٩٫٠ ريا  يف ازون ال ر ون يف القماممال غ

       ٨٩٠٠ ٨٩٫٠       ٨٩٠٠ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  م: ال  م ا ادنيم

       ٨٩٠٠ ٨٩٫٠       ٨٩٠٠ )ب(الاضويم ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  م: ال  م

                أراض أخرىاألرالي األخرى التي ظلا  -1-واو

                األرالي المحولة إل  أراض أخرى -2-واو

       ٨٩٠٠ ٨٩٠٫       ٨٩٠٫ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم احليم

       ٨٩٫٠ ٨٩٫٠       ٨٩٫٠ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ا واد الاضويم ا ي م

       ٨٩٫٠ ٨٩٫٠       ٨٩٫٠  ر ون يف القماممال غريا  يف ازون ال

       ٨٩٠٠ ٨٩٫٠       ٨٩٠٠ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  م: ال  م ا ادنيم

       ٨٩٠٠ ٨٩٫٠       ٨٩٠٠ )ب(الاضويم ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  م: ال  م

                الفئام المشتركة

األجاض  اليت يس خدم مد    الني وة إىل الني وة ا باشرة من انبااقا  أكسيد 
     ٨٩٫٠   ٨٩٫٠     ٨٩٫٠   فيشا السماد

االنبااقا  وعمايا  اسةالم من ال جفي  وإعادة الرعي  واري ذلا من إداجة 
                األتر م الاضويم وا ادنيم

     ٨٩٫٠ ٨٩٫٠ ٨٩٫٠ ٨٩٫٠     ٨٩٫٠ ٨٩٫٠ ٨٩٫٠ ال  م الاضويم اجملففم
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 بيانام األنش ة عوامل االن عاثام 
 تقديرام االن عاثام

СО2 СН4 N2O HFC PFC SF6 NF3 CO2 CH4 N2O HFC PFC SF6 NF3 

      ٨٩٫٠ ٨٩٫٠ ٨٩٫٠     NA ٨٩٫٠ ٨٩٫٠ ال  م الاضويم ا ااد ترعيبشا

من تادين/تثبيل الني وة ا رتبا  فقدان/كس   انبااقا  أكسيد الني وة ا باشرة
     ٨٩٫٠   ٨٩٫٠     ٨٩٫٠   ا واد الاضويم يف ال  م

     ٨٩٫٠   ٨٩٫٠     ٨٩٫٠   ة من األجاض  اليت ُيس خدم فيشا السمادانبااقا  أكسيد الني وة اري ا باشر 

     ٨٩٫٠ ٨٩٫٠ ٨٩٫٠ ٨٩٠٫     ٨٩٠٠ ٨٩٠٠ ٨٩٠٠ حرى ال  ام احليويم

       ٨٩٠٠ ٨٩٠٫       ٨٩٠٫ من جا  اخلت  ا قطو 

 ظال بايه عظن هظ   يُرشر عا  البيانا   اباجة "ال ينطبق" إذا كانل األعراص إما اري مطالبم  م حظم: 
 الفيم يف مواجلم جرد ااةا  الدفييم أو اري مطالبم  إدجاجشا يف  امياشا الوعنيم. 

 NA: ال ينطبق 
تتظظم  االنبااقظظا  الةظظافيم اال فاضظظا  الةظظافيم يف ازونظظا  ال ر ظظون يف فظظراده  ماظظا   )أ( 
 ال ر ون. 
عظظن ارييظظم احل وميظظم  1116عظظام لامبظظادا ال وجيشيظظم الةظظادجة يف  1113 احظظق عظظام وفقظظا   )ب( 

(، تباه نسظبم عظدم 1)الفة  الدوليم ا انيم   غري ا نا   تذن مواجلم اارد الوعنيم لغاةا  الدفييم: األجاض  الرعبم
. وتزيظد نسظبم عظدم ال ظيقن 1.12يف ا اجلم فيما    ال  م الاضويم اجملففم، وتساوي عوام  الظ حفؤ  11 ال يقن

يف ا اجلظم فيمظا  ظ  األتر ظم الاضظويم الدا ايظم اجملففظم وا اظاد  151قام أكسيد ال ر ون عاظ   النسبم النبااقا  
( حسبما وجد يف ه ا اادول إل عنوان "االنبااقظا  وعمايظا  اسةالظم 1.73ترعيبشا )تساوي عوام  ال حفؤ 
 من ال جفي  وإعادة ال عي ". 

سعظظظداد مظظظواجلم ااظظظرد الوعنيظظظم لغظظظاةا  الدفييظظظم ال تظظظرد أي منشجيظظظا  يف ا بظظظادا ال وجيشيظظظم  )ج( 
 .اارد الوعنيم"( سعداد مواجلم 1116)ا تاج إليشا فيما يا    سميم "مبادا عام  1116 لاام

سعظظداد مظظواجلم ااظظرد الوعنيظظم، ال ت ااظظق  يانظظا  األنتظظطم اخلا ظظم  1116 بظظادا عظظام وفقظظا   )د( 
 ( مبساحم األج     مبساحم ال اج أو عدد األشجاج حبس  ا نشجيم. هب   الفيم الفرعيم )ال  ام األحياجليم احليم

تظظظظرد هنظظظظا أيضظظظظا  مااومظظظظا  عظظظظن قظظظظام أكسظظظظيد ال ر ظظظظون جاظظظظم أن مظظظظن ا م ظظظظن اس ظظظظ   عظظظظن  )هظ( 
االنبااقا /عمايظظظظظا  اسةالظظظظظم يف اسظظظظظ خدام األجاضظظظظظ  الظظظظظيت تظظظظظظ  يف نفظظظظظ  الفيظظظظظم ويف األجاضظظظظظ  اةولظظظظظم إىل فيظظظظظم 

  . الس خدام األجاض جديدة
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 2اادول 
عوامذذل الذذتحفظ المةذذتعملة فذذي عمليذذام اإلزالذذة الصذذافية للتعذذديالم المدخلذذة فذذي ق ذذاع 
اسذذتخدام األرالذذي وتغييذذر اسذذتخدام األرالذذي والحراجذذة خذذالل االسذذتعراض األولذذي لغذذرض 

مذذذذن  3مذذذذن المذذذذادة  8و 7تحديذذذذد الكميذذذذة المةذذذذندة ألحذذذذد األطذذذذراف بموجذذذذف الفقذذذذرتين 
 )أ(بروتوكول كيوتو

 

 ل االن عاثام عوام
 بيانام األنش ة

 تقديرام االن عاثام

СО2 СН4 N2O HFC PFC SF6 NF3 CO2 CH4 N2O HFC PFC SF6 NF3 

                استخدام األرالي وتغيير استخدام األرالي والحراجة -4

                األرالي الحرجية التي ظلا أراض حرجية -1-ألف

       ٫٩٫٠ ٫٩٨٠       ٫٩٫٠  ون يف ال  ام احليويم احليمال غريا  يف ازون ال ر 

       ٫٩٠٫ ٫٩٨٠       ٫٩٠٫ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف احلط 

       ٫٩٠٫ ٫٩٨٠       ٫٩٠٫ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف القمامم

       ٫٩٠٫ ٫٩٨٠       ٫٩٠٫ ال غريا  الةافيم يف ازون ال ر ون يف ال  م: ال  م ا ادنيم

       ٫٩٠٫ ٫٩٨١       ٫٩٠٫ )ب(: ال  م الاضويمال غريا  الةافيم يف ازون ال ر ون يف ال  م

                األرالي المحولة إل  أراض حرجية -2-ألف

       ٫٩٫٠ ٫٩٨١       ٫٩٫٠ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم احليم

       ٫٩٠٫ ٫٩٨١       ٫٩٠٫ ن ال ر ون يف احلط ال غريا  يف ازو 

       ٫٩٠٫ ٫٩٨١       ٫٩٠٫ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف القمامم

       ٫٩٠٫ ٫٩٨١       ٫٩٠٫ ال غريا  الةافيم يف ازون ال ر ون يف ال  م: ال  م ا ادنيم

       ٫٩٠٫ ٫٩٨١       ٫٩٠٫ ضويم: ال  م الاال غريا  الةافيم يف ازون ال ر ون يف ال  م

                األرالي ال راعية التي ظلا أراض زراعية -1-با 

       ٫٩٠٫ ٫٩٨٠       ٫٩٠٫ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم احليم

       ٫٩٠٫ ٫٩٨٠       ٫٩٠٫ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ا واد الاضويم ا ي م

       ٫٩٠٫ ٫٩٨٠       ٫٩٠٫ ا  يف ازون ال ر ون يف القماممال غري 

       ٫٩٠٫ ٫٩٨٠       ٫٩٠٫ : ال  م ا ادنيمال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  م

       ٫٩٠٫ ٫٩٨١       ٫٩٠٫ )ب(الاضويم : ال  مال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  م

                زراعيةاألرالي المحولة إل  أراض  -2-با 

       ٫٩٠٫ ٫٩٨١       ٫٩٠٫ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم احليم

       ٫٩٠٫ ٫٩٨١       ٫٩٠٫ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ا واد الاضويم ا ي م

       ٫٩٠٫ ٫٩٨١       ٫٩٠٫ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف القمامم

       ٫٩٠٫ ٫٩٨١       ٫٩٠٫ ازون ال ر ون يف ال  م: ال  م ا ادنيم ال غريا  يف

       ٫٩٠٫ ٫٩٨١       ٫٩٠٫ )ب(: ال  م الاضويمال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  م

                المراعي التي ظلا مراع -1-جيم

                ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم احليم

       ٫٩٠٫ ٫٩٨٠       ٫٩٠٫ ()نسبم اا وج إىل الفرو 

       ٫٩٠٫ ٫٩٨٠       ٫٩٠٫ )مجي/ الباجام ا  األ ره(

       ٫٩٠٫ ٫٩٨٠       ٫٩٠٫ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ا واد الاضويم ا ي م

       ٫٩٠٫ ٫٩٨٠       ٫٩٠٫ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف القمامم

       ٫٩٠٫ ٫٩٨٠       ٫٩٠٫ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  م: ال  م ا ادنيم

       ٫٩٠٫ ٫٩٨١       ٫٩٠٫ )ب(: ال  م الاضويمال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  م

                األرالي المحولة إل  مراع -2-جيم

                يم احليمال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  ام احليو 

       ٫٩٠٫ ٫٩٨١       ٫٩٠٫ ()نسبم اا وج إىل الفرو 

       ٫٩٠٫ ٫٩٨١       ٫٩٠٫ )مجي/ الباجام ا  األ ره(

       ٫٩٠٫ ٫٩٨١       ٫٩٠٫ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ا واد الاضويم ا ي م

       ٫٩٠٫ ٫٩٨١       ٫٩٠٫ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف القمامم

       ٫٩٠٫ ٫٩٨١       ٫٩٠٫ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  م: ال  م ا ادنيم

       ٫٩٠٫ ٫٩٨١       ٫٩٠٫ )ب(: ال  م الاضويمال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  م
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 ل االن عاثام عوام
 بيانام األنش ة

 تقديرام االن عاثام

СО2 СН4 N2O HFC PFC SF6 NF3 CO2 CH4 N2O HFC PFC SF6 NF3 

                األرالي الرط ة التي ظلا أراض رط ة -1-دال

                استخراج الخث التي ظلا أراض الستخراج الخث أرالي  -1-1-دال

       ٫٩٠٫ ٫٩٠٫       ٫٩٠٫ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ا واد الاضويم ا ي م

       ٫٩٠٫ ٫٩٠٫       ٫٩٠٫ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف القمامم

     ٫٩٠٫  ٫٩٠٫ ٫٩٠٫     ٫٩٫٠  ٫٩٠٫ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  م: ال  م ا ادنيم

     ٫٩٠٫  ٫٩٠٫ ٫٩٠٫     ٫٩٫٠  ٫٩٠٫ الاضويم ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  م: ال  م

                )ج(األرالي المغمورة التي تظل أراض مغمورة -2-1-دال

                األرالي المحولة إل  أراض رط ة -2-دال

       ٫٩٠٫ ٫٩٨١       ٫٩٠٫ زون ال ر ون يف ال  ام احليويم احليمال غريا  يف ا

       ٫٩٠٫ ٫٩٨١       ٫٩٠٫ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ا واد الاضويم ا ي م

       ٫٩٠٫ ٫٩٨١       ٫٩٠٫ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف القمامم

       ٫٩٠٫ ٫٩٨١       ٫٩٠٫ دنيمال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  م: ال  م ا ا

       ٫٩٠٫ ٫٩٨١       ٫٩٠٫ الاضويم ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  م: ال  م

                األرالي المحولة إل  استخراج الخث -1-2-دال

       ٫٩٠٫ ٫٩٠٫       ٫٩٠٫ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم احليم

       ٫٩٠٫ ٫٩٠٫       ٫٩٠٫   يف ازون ال ر ون يف ا واد الاضويم ا ي مال غريا

       ٫٩٠٫ ٫٩٠٫       ٫٩٠٫ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف القمامم

     ٫٩٠٫  ٫٩٠٫ ٫٩٠٫     ٫٩٫٠  ٫٩٠٫ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  م: ال  م ا ادنيم

     ٫٩٠٫  ٫٩٠٫ ٫٩٠٫     ٫٩٫٠  ٫٩٠٫ ل  م: ال  م الاضويمال غريا  يف ازون ال ر ون يف ا

                األرالي المحولة إل  أراض مغمورة -2-2-دال

       ٫٩٠٫ ٫٩٫٠       ٫٩٠٫ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم احليم

        ٫٩٫٠       NA ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ا واد الاضويم ا ي م

        ٫٩٫٠       NA ال غريا  يف ازون ال ر ون يف القمامم

        ٫٩٫٠       NA ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  م: ال  م ا ادنيم

        ٫٩٫٠       NA الاضويم ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  م: ال  م

                المةتوطنام التي ظلا مةتوطنام -1-ها 

       ٫٩٠٫ ٫٩٫٠       ٫٩٫٠ )د(ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم احليم

       ٫٩٠٫ ٫٩٨٠       ٫٩٠٫ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ا واد الاضويم ا ي م

       ٫٩٠٫ ٫٩٨٠       ٫٩٠٫ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف القمامم

       ٫٩٠٫ ٫٩٨٠       ٫٩٠٫ ال ر ون يف ال  م: ال  م ا ادنيم ال غريا  يف ازون

       ٫٩٠٫ ٫٩٨٠       ٫٩٠٫ )ب(الاضويم ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  م: ال  م

                األرالي المحولة إل  مةتوطنام -2-ها 

       ٫٩٠٫ ٫٩٫٠       ٫٩٫٠ )د(ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم احليم

       ٫٩٠٫ ٫٩٨٠       ٫٩٠٫ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ا واد الاضويم ا ي م

       ٫٩٠٫ ٫٩٨٠       ٫٩٠٫ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف القمامم

       ٫٩٠٫ ٫٩٨٠       ٫٩٠٫ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  م: ال  م ا ادنيم

       ٫٩٠٫ ٫٩٨١       ٫٩٠٫ )ب(الاضويم   يف ازون ال ر ون يف ال  م: ال  مال غريا

                األرالي األخرى التي ظلا أراض أخرى -1-واو

                األرالي المحولة إل  أراض أخرى -2-واو

       ٫٩٠٫ ٫٩٫٠       ٫٩٫٠ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم احليم

       ٫٩٠٫ ٫٩٨١       ٫٩٠٫ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ا واد الاضويم ا ي م

       ٫٩٠٫ ٫٩٨١       ٫٩٠٫ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف القمامم

       ٫٩٠٫ ٫٩٨١       ٫٩٠٫ ال غريا  يف ازون ال ر ون يف ال  م: ال  م ا ادنيم

       ٫٩٠٫ ٫٩٨١       ٫٩٠٫ )ب(الاضويم ون يف ال  م: ال  مال غريا  يف ازون ال ر 

                الفئام المشتركة

األجاض  اليت يس خدم مد    الني وة إىل انبااقا  أكسيد الني وة ا باشرة من 
     ٫٩٠٫   ٫٩٨١     ٫٩٠٫   فيشا السماد

عي  واري ذلا من إداجة االنبااقا  وعمايا  اسةالم من ال جفي  وإعادة ال  
                األتر م الاضويم وا ادنيم

     ٫٩٠٫ ٫٩٠٫ ٫٩٠٫ ٫٩٨١     ٫٩٠٫ ٫٩٠٫ ٫٩٠٫ )ه(ال  م الاضويم اجملففم
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 ل االن عاثام عوام
 بيانام األنش ة

 تقديرام االن عاثام

СО2 СН4 N2O HFC PFC SF6 NF3 CO2 CH4 N2O HFC PFC SF6 NF3 

      ٫٩٠٫ ٫٩٠٫ ٫٩٨١     NA ٫٩٠٫ ٫٩٠٫ ال  م الاضويم ا ااد ترعيبشا

وة ا رتبا  فقدان/كس  من تادين/تثبيل الني   انبااقا  أكسيد الني وة ا باشرة
     ٫٩٠٫   ٫٩٨١     ٫٩٠٫   ا واد الاضويم يف ال  م

     ٫٩٠٫   ٫٩٨١     ٫٩٠٫   انبااقا  أكسيد الني وة اري ا باشرة من األجاض  اليت ُيس خدم فيشا السماد

     ٫٩٠٫ ٫٩٠٫ ٫٩٠٫ ٫٩٫٠     ٫٩٠٫ ٫٩٠٫ ٫٩٠٫ حرى ال  ام احليويم

       ٫٩٠٫ ٫٩٫٠       ٫٩٫٠ قطو من جا  اخلت  ا 

يُرشر عا  البيانا   اباجة "ال ينطبق" إذا كانل األعراص إما اري مطالبم  ظال بايه عظن هظ    م حظم: 
 الفيم يف مواجلم جرد ااةا  الدفييم أو اري مطالبم  إدجاجشا يف  امياشا الوعنيم. 

 NA: ال ينطبق 
فاضظظظظا  الةظظظظافيم يف ازونظظظظا  ال ر ظظظظون يف فظظظظراده تتظظظظم  عمايظظظظا  اسةالظظظظم الةظظظظافيم اال  )أ( 

  ماا  ال ر ون. 
عظظن ارييظظم احل وميظظم  1116لامبظظادا ال وجيشيظظم الةظظادجة يف عظظام  1113 احظظق عظظام وفقظظا   )ب( 

(، تباه نسظبم عظدم 1)الفة  الدوليم ا انيم   غري ا نا   تذن مواجلم اارد الوعنيم لغاةا  الدفييم: األجاض  الرعبم
. وتزيظد نسظبم عظدم ال ظيقن 1.12يف ا اجلم فيما    ال  م الاضويم اجملففم، وتساوي عوام  الظ حفؤ  11 قنال ي

يف ا اجلظم فيمظا  ظ  األتر ظم الاضظويم الدا ايظم اجملففظم وا اظاد  151 النسبم النبااقا  قام أكسيد ال ر ون عاظ  
دول إل عنوان "االنبااقظا  وعمايظا  اسةالظم ( حسبما وجد يف ه ا اا1.73ترعيبشا )تساوي عوام  ال حفؤ 
 من ال جفي  وإعادة ال عي ". 

ا بظظظادا ال وجيشيظظظم سعظظظداد مظظظواجلم ااظظظرد الوعنيظظظم لغظظظاةا  الدفييظظظم ال تظظظرد أي منشجيظظظا  يف  )ج( 
 .سعداد مواجلم اارد الوعنيم"( 1116)ا تاج إليشا فيما يا    سميم "مبادا عام  1116 لاام

سعظظداد مظظواجلم ااظظرد الوعنيظظم، ال ت ااظظق  يانظظا  األنتظظطم اخلا ظظم  1116بظظادا عظظام  وفقظظا   )د( 
 هب   الفيم الفرعيم )ال  ام األحياجليم احليم( مبساحم األج     مبساحم ال اج أو عدد األشجاج حبس  ا نشجيم. 

تظظظظظرد هنظظظظظا أيضظظظظظا  مااومظظظظظا  عظظظظظن قظظظظظام أكسظظظظظيد ال ر ظظظظظون جاظظظظظم أن مظظظظظن ا م ظظظظظن اس ظظظظظ   عظظظظظن  )هظ( 
النبااقا /عمايظظظظا  اسةالظظظظم يف اسظظظظ خدام األجاضظظظظ  الظظظظيت تظظظظظ  يف نفظظظظ  الفيظظظظم ويف األجاضظظظظ  اةولظظظظم إىل فيظظظظم جديظظظظدة ا

 الس خدام األجاض . 
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 5اادول 
عوامذذذذل الذذذذتحفظ المةذذذذتعملة فذذذذي التعذذذذديالم المدخلذذذذة فذذذذي أنشذذذذ ة اسذذذذتخدام األرالذذذذي 

مذذن بروتوكذذول   3ادة مذذن المذذ 4و 3اسذذتخدام األرالذذي والحراجذذة بموجذذف الفقذذرتين  وتغييذذر
فذذذي سذذذنة مذذذن سذذذنوام فتذذذرة  )أ(كيوتذذذو: عوامذذذل الذذذتحفظ المةذذذتعملة فذذذي عمليذذذام اإلزالذذذة

 )ب(في سنة األساس )أ(االلت ام/االن عاثام

 

 عوامل االن عاثام 
 بيانام األنش ة

 تقديرام االن عاثام

СО2 СН4 N2O HFC PFC SF6 NF3 CO2 CH4 N2O HFC PFC SF6 NF3 

                )الموموع( ة التحريجالتحريج وإعاد

       1٩81 1٩12       1٩81 تغريا  ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم فوى األج 

       1٩81 1٩12       1٩81 تغريا  ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم إل األج 

       1٩81 1٩12       1٩81 تغريا  ازون ال ر ون يف القمامم

       1٩73 1٩12       1٩73 ازون ال ر ون يف احلط  تغريا 

       1٩81 1٩12       1٩81 : ال  م ا ادنيمتغريا  ازون ال ر ون يف ال  م

       1٩73 1٩12       1٩73 )ج(الاضويم : ال  متغريا  ازون ال ر ون يف ال  م

       1٩73 1٩81       1٩81 من جا  اخلت  ا قطو 

                )د(األجاض  اخلاضام الضطرا ا  عبيايم()

       1٩81 1٩12       1٩81 تغريا  ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم فوى األج 

       1٩81 1٩12       1٩81 تغريا  ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم إل األج 

       1٩81 1٩12       1٩81 تغريا  ازون ال ر ون يف القمامم

       1٩73 1٩12       1٩73 تغريا  ازون ال ر ون يف احلط 

       1٩81 1٩12       1٩81 : ال  م ا ادنيمتغريا  ازون ال ر ون يف ال  م

       1٩73 1٩12       1٩73 )ج(: ال  م الاضويمتغريا  ازون ال ر ون يف ال  م

       1٩73 1٩81       1٩81 من جا  اخلت  ا قطو 

                )ه(إةالم الغا ا  )اجملمو (

       1٩73 1٩12       1٩73 )و(تغريا  ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم فوى األج 

       1٩81 1٩12       1٩81 تغريا  ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم إل األج 

       1٩73 1٩12       1٩73 تغريا  ازون ال ر ون يف القمامم

       1٩73 1٩12       1٩73 تغريا  ازون ال ر ون يف احلط 

       1٩81 1٩12       1٩81 : ال  م ا ادنيمتغريا  ازون ال ر ون يف ال  م

       1٩81 1٩12       1٩81 )ج(: ال  م الاضويمتغريا  ازون ال ر ون يف ال  م

       1٩73 1٩81       1٩81 من جا  اخلت  ا قطو 

                )ة(إداجة الغا ا  )اجملمو (

       1٩81 1٩18       1٩81 تغريا  ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم فوى األج 

       1٩81 1٩12       1٩81 تغريا  ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم إل األج 

       1٩81 1٩18       1٩81 تغريا  ازون ال ر ون يف القمامم

       1٩73 1٩18       1٩73 تغريا  ازون ال ر ون يف احلط 

       1٩81 1٩18       1٩81 : ال  م ا ادنيمتغريا  ازون ال ر ون يف ال  م

       1٩73 1٩12       1٩73 )ج(: ال  م الاضويمتغريا  ازون ال ر ون يف ال  م

       1٩73 1٩81       1٩81 و من جا  اخلت  ا قط

(CEF-ne) اا م حديثم ا نتذة
                )ة(

       1٩81 1٩12       1٩81 تغريا  ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم فوى األج 

       1٩81 1٩12       1٩81 تغريا  ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم إل األج 

       1٩81 1٩12       1٩81 القماممتغريا  ازون ال ر ون يف 

       1٩73 1٩12       1٩73 تغريا  ازون ال ر ون يف احلط 

       1٩81 1٩12       1٩81 تغريا  ازون ال ر ون يف ال  م: ال  م ا ادنيم

       1٩73 1٩12       1٩73 )ج(تغريا  ازون ال ر ون يف ال  م: ال  م احليويم

                )ح( ر ون عند مط/ األ تابازون ال
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 عوامل االن عاثام 
 بيانام األنش ة

 تقديرام االن عاثام

СО2 СН4 N2O HFC PFC SF6 NF3 CO2 CH4 N2O HFC PFC SF6 NF3 

       1٩73 1٩81       1٩81 من جا  اخلت  ا قطو 

(CEF-hc))ا زاج  احلرجيم ا قطوعم واةولم 
                )ل(

       1٩73 1٩12       1٩73 تغريا  ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم فوى األج 

       1٩81 1٩12       1٩81   ام احليويم إل األج تغريا  ازون ال ر ون يف ال

       1٩81 1٩12       1٩73 تغريا  ازون ال ر ون يف القمامم

       1٩73 1٩12       1٩73 تغريا  ازون ال ر ون يف احلط 

       1٩81 1٩12       1٩81 : ال  م ا ادنيمتغريا  ازون ال ر ون يف ال  م

       1٩81 1٩12       1٩81 )ج(: ال  م الاضويمن ال ر ون يف ال  متغريا  ازو 

       1٩73 1٩81       1٩81 من جا  اخلت  ا قطو 

               1٩73 )ة()ل(إداجة الغا ا  )األجاض  اخلاضام ل ضطرا ا  الطبيايم(

       1٩81 1٩12       1٩81 تغريا  ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم فوى األج 

       1٩73 1٩12       1٩73 تغريا  ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم إل األج 

       1٩73 1٩12       1٩73 تغريا  ازون ال ر ون يف القمامم

       1٩81 1٩12       1٩81 تغريا  ازون ال ر ون يف احلط 

       1٩81 1٩12       1٩81 م: ال  م ا ادنيتغريا  ازون ال ر ون يف ال  م

       1٩81 1٩12       1٩81 )ج(: ال  م الاضويمتغريا  ازون ال ر ون يف ال  م

       1٩73 1٩81       1٩81 من جا  اخلت  ا قطو 

                )ل(تةوي  تقي

                )مل(إداجة األجاض  الزجاعيم

       1٩81 1٩18       1٩81  ام احليويم فوى األج تغريا  ازون ال ر ون يف ال 

       1٩81 1٩18       1٩81 تغريا  ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم إل األج 

       1٩81 1٩18       1٩81 تغريا  ازون ال ر ون يف القمامم

       1٩73 1٩18       1٩73 تغريا  ازون ال ر ون يف احلط 

       1٩81 1٩18       1٩81 : ال  م ا ادنيمن ال ر ون يف ال  متغريا  ازو 

       1٩81 1٩12       1٩81 )ج(: ال  م الاضويمتغريا  ازون ال ر ون يف ال  م

                )مل(إداجة ا راع 

       1٩81 1٩18       1٩81 تغريا  ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم فوى األج 

       1٩73 1٩18       1٩73 ا  ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم إل األج تغري 

       1٩81 1٩18       1٩81 تغريا  ازون ال ر ون يف القمامم

       1٩73 1٩18       1٩73 تغريا  ازون ال ر ون يف احلط 

       1٩81 1٩18       1٩81 : ال  م ا ادنيمتغريا  ازون ال ر ون يف ال  م

       1٩81 1٩12       1٩81 )ج(: ال  م الاضويمتغريا  ازون ال ر ون يف ال  م

                )مل( ديد الغطا  النبا 

       1٩81 1٩18       1٩81 تغريا  ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم فوى األج 

       1٩73 1٩18       1٩73 تغريا  ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم إل األج 

       1٩73 1٩18       1٩73 تغريا  ازون ال ر ون يف القمامم

       1٩73 1٩18       1٩73 تغريا  ازون ال ر ون يف احلط 

       1٩81 1٩18       1٩81 : ال  م ا ادنيمتغريا  ازون ال ر ون يف ال  م

       1٩81 1٩12       1٩81 )ج(  م الاضويم: التغريا  ازون ال ر ون يف ال  م

                )مل( في  األجاض  الرعبم وإعادة ترعيبشا

       1٩73 1٩12       1٩73 تغريا  ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم فوى األج 

       1٩73 1٩12       1٩73 تغريا  ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم إل األج 

       1٩73 1٩12       1٩73 ا  ازون ال ر ون يف القماممتغري 

       1٩73 1٩12       1٩73 تغريا  ازون ال ر ون يف احلط 

     1٩73 1٩73 1٩73 1٩12     1٩73 1٩73 1٩73 : ال  م ا ادنيمتغريا  ازون ال ر ون يف ال  م

      NA     1٩12 1٩73 1٩73 1٩73 1٩73 )ج(: ال  م الاضويمتغريا  ازون ال ر ون يف ال  م

                من جا  اخلت  ا قطو 

       1٩73 1٩81       1٩81 من ال حريج/إعادة ال حريج

       1٩73 1٩81       1٩81 من إةالم الغا ا 
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 عوامل االن عاثام 
 بيانام األنش ة

 تقديرام االن عاثام

СО2 СН4 N2O HFC PFC SF6 NF3 CO2 CH4 N2O HFC PFC SF6 NF3 

       1٩73 1٩81       1٩81 من إداجة الغا ا 

                الفيا  ا ت كم

     1٩73   1٩12     1٩73   قا  أكسيد الني وة ا باشرة من ال سميد  الني وةانباا

                انبااقا  ا ي ان وأكسيد الن وة من األتر م الاضويم اجملففم وا ااد ترعيبشا

     1٩73 1٩73 1٩73 1٩12     1٩73 1٩73 1٩73 )ل(ال  م الاضويم اجملففم

      NA     1٩12 1٩73 1٩73 1٩73 1٩73 )ل(ااد ترعيبشاال  م الاضويم ا 

مظظظظن تاظظظظدين/تثبيل النيظظظظ وة  سظظظظب  فقدان/كسظظظظ  انبااقظظظظا  أكسظظظظيد النيظظظظ وة 
     1٩73   1٩12     1٩73   ال ر ون ا رتبا   حوي  اس خدام األجاض  وتغيري إداجة ال  م ا ادنيم

     1٩81 1٩81 1٩81     1٩81 1٩73 1٩73 1٩73 (CO2 ،CH4 ،N2O) انبااقا  ااةا  الدفييم من حرى ال  ام احليويم

يُرشر عا  البيانا   اباجة "ال ينطبق" إذا كانل األعراص إما اري مطالبم  ظال بايه عظن هظ    م حظم: 
 الفيم يف مواجلم جرد ااةا  الدفييم أو اري مطالبم  إدجاجشا يف  امياشا الوعنيم. 

 NA: ال ينطبق 
االنبااقظظا  وعمايظظا  اسةالظظم الةظظافيم الزيظظادا  واال فاضظظا  الةظظافيم يف ازونظظا   تتظظم  )أ( 

 ال ر ون يف فراده  ماا  ال ر ون )يف سنم من سنوا  ف ة االل زام ويف سنم األسا ، عا  ال وايل(. 
 النسظبم لسظنم األسظا ، تنطبظق عوامظ  الظ حفؤ الظواجدة يف هظ ا ااظدول عاظ  إداجة األجاضظ   )ب( 

مظظن  2لزجاعيظظم، وإداجة ا راعظظ ، و فيظظ  األجاضظظ  الرعبظظم وإعظظادة ترعيبشظظا، و ديظظد الغطظظا  النبظظا  مبوجظظ  الفقظظرة ا
 من  روتوكول كيوتو.  3ا ادة 

عظظن ارييظظم احل وميظظم  1116لامبظظادا ال وجيشيظظم الةظظادجة يف عظظام  1113 احظظق عظظام وفقظظا   )ج( 
، تباظظه نسظظبم (1 اظظرد الوعنيظظم لغظظاةا  الدفييظظم: األجاضظظ  الرعبظظم )الفةظظ الدوليظظم ا انيظظم   غظظري ا نظظا   تظظذن مظظواجلم ا

. وتزيظظد 1.12/1.16يف ا اجلظظم، وتسظظاوي عوامظظ  الظظ حفؤ  11عظظدم ال ظظيقن فيمظظا  ظظ  األتر ظظم الاضظظويم اجملففظظم 
يف ا اجلظظظم فيمظظظا  ظظظ  األتر ظظظم الاضظظظويم  151نسظظظبم عظظظدم ال ظظظيقن  النسظظظبم النبااقظظظا  قظظظام أكسظظظيد ال ر ظظظون عاظظظ  

( حسبما وجد يف ه ا اادول إظل البنظد 1.37/1.37الدا ايم اجملففم وا ااد ترعيبشا )تساوي عوام  ال حفؤ 
 ا انون "االنبااقا  وعمايا  اسةالم من ال جفي  وإعادة ال عي ". 

يف احلظظظاال  الظظظيت ُإسظظظ  فيشظظظا ال اظظظدي     غظظظريا  أ ظظظره ت ةظظظ  هبظظظ   الفيظظظم يف ااظظظدول  )د( 
4(KP-I)A.1.1  مظظن ذظظوذج اس ظظ   ا وحظظد، ينبغظظ  تطبيظظق عامظظ  الظظ حفؤ اخلظظاص  ظظاجملم/ ا اظظي. وينطبظظق ذلظظا

 ةظظظظفم  ا ظظظظم عاظظظظظ  ا نظظظظاعق اخلاضظظظظظام ل ضظظظظطرا ا  الطبيايظظظظم يف سظظظظظنم اس ظظظظ   عنشظظظظظا ألول مظظظظرة: ا سظظظظظ ويا  
م ال حقم يف سظنم ااظرد. األساسيم، واروام ، واالنبااقا  يف ماجلمم اارد اليت ب ن اس باادها، وعمايا  اسةال

 و النسبم لقط/ األ تاب ا س نق ة، ينبغ  تطبيق عوام  ال حفؤ اخلا م مبن جا  اخلت  ا قطو . 
يف احلظظظاال  الظظظيت ُإسظظظ  فيشظظظا ال اظظظدي     غظظظريا  أ ظظظره ت ةظظظ  هبظظظ   الفيظظظم يف ااظظظدول  )هظ( 

4(KP-I)A.2  اخلاص  اجملم/ ا اي. وينطبظق ذلظا  ةظفم من ذوذج اس    ا وحد، ينبغ  تطبيق عام  ال حفؤ
 ا ظظظم عاظظظ  ا نظظظاعق اخلاضظظظام ل ضظظظطرا ا  الطبيايظظظم يف سظظظنم اس ظظظ   عنشظظظا ألول مظظظرة: ا سظظظ ويا  األساسظظظيم، 
واروام ، واالنبااقا  يف ماجلمظم ااظرد الظيت ب ظن اسظ باادها، وعمايظا  اسةالظم ال حقظم يف سظنم ااظرد. و النسظبم 

 نق ة، ينبغ  تطبيق عوام  ال حفؤ اخلا م مبن جا  اخلت  ا قطو . لقط/ األ تاب ا س 
تنطبق نف  عوام  ال حفؤ عا  األجاض  اليت أُةيال اا اهتا وسبق اس    عنشظا يف إعظاج  )و( 

 ال حريج/إعادة ال حريج وإداجة الغا ا  واخلاضام ل ضطرا ا  الطبيايم. 
    غظظظريا  أ ظظظره ت ةظظظ  هبظظظ   الفيظظظم يف ااظظظداول يف احلظظظاال  الظظظيت ُإَسظظظ  فيشظظظا ال اظظظدي  )ة( 

4(KP-I)B.1 4و(KP-I)B.1.1 4و(KP-I)B.1.2  من ذوذج اس    ا وحد، ينبغ  تطبيظق عامظ  الظ حفؤ اخلظاص
  اجملم/ ا اي. 
 النسبم امي/ ه   احلاال ، اف ا  حاال  عدم ال يقن اخلا م  ظاجملم/ ا اظي الظيت يظري  )ح( 
 تادياشا. 
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 افُ يفضل  النسبم ر ا النتاط عوام  ال حفؤ اخلا م  إةالم الغا ا .  ()ط 
يف احلاال  اليت ُإَس  فيشظا ال اظدي   مظن أجظ  ال ةظويبا  ال قنيظم، ينبغظ  تطبيظق عامظ   )ي( 

 ال حفؤ اخلاص  اجملم/ ا اي. 
وتسظاوي عوامظ   يف ا اجلظم، 51تباه حالم عدم ال يقن  النسبم لبيانا  أنتطم سنم األسظا   )مل( 
 .  1.81/1.11 ال حفؤ

وتظظظظرد هنظظظظا أيضظظظظا  مااومظظظظا  عظظظظن قظظظظام أكسظظظظيد ال ر ظظظظون جاظظظظم أن مظظظظن ا م ظظظظن اس ظظظظ   عظظظظن  )ل( 
االنبااقا /عمايظظظا  اسةالظظظم يف اسظظظ خدام األجاضظظظ  الظظظيت تظظظظ  يف نفظظظ  الفيظظظم ويف األجاضظظظ  اةولظظظم إىل فيظظظم جديظظظدة 

 الس خدام األجاض .
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 6اادول 
ةذتعملة فذذي التعذذديالم المدخلذة فذذي أنشذذ ة اسذتخدام األرالذذي وتغييذذر عوامذل الذذتحفظ الم

مذذن بروتوكذول كيوتذذو:  3مذذن المذادة  4و 3اسذتخدام األرالذذي والحراجذة بموجذذف الفقذرتين 
فذذذذذذي سذذذذذذنة مذذذذذذن سذذذذذذنوام فتذذذذذذرة  )أ(عوامذذذذذذل الذذذذذذتحفظ المةذذذذذذتعملة فذذذذذذي عمليذذذذذذام اإلزالذذذذذذة

 )ب(في سنة األساس )أ(االلت ام/االن عاثام

 

 ام عوامل االن عاث
 بيانام األنش ة

 تقديرام االن عاثام

СО2 СН4 N2O HFC PFC SF6 NF3 CO2 CH4 N2O HFC PFC SF6 NF3 

                )الموموع( التحريج وإعادة التحريج

       1٩11 1٩16       1٩11 تغريا  ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم فوى األج 

       1٩11 1٩16       1٩11 حليويم إل األج تغريا  ازون ال ر ون يف ال  ام ا

       1٩11 1٩16       1٩11 تغريا  ازون ال ر ون يف القمامم

       1٩37 1٩16       1٩37 تغريا  ازون ال ر ون يف احلط 

       1٩11 1٩16       1٩11 : ال  م ا ادنيمتغريا  ازون ال ر ون يف ال  م

       1٩37 1٩16       1٩37 )ج(الاضويم : ال  م ون يف ال  متغريا  ازون ال ر 

       1٩37 1٩11       1٩11 من جا  اخلت  ا قطو 

                )د()األجاض  اخلاضام الضطرا ا  عبيايم(

       1٩11 1٩16       1٩11 تغريا  ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم فوى األج 

       1٩11 1٩16       1٩11  ر ون يف ال  ام احليويم إل األج تغريا  ازون ال

       1٩11 1٩16       1٩11 تغريا  ازون ال ر ون يف القمامم

       1٩37 1٩16       1٩37 تغريا  ازون ال ر ون يف احلط 

       1٩11 1٩16       1٩11 : ال  م ا ادنيمتغريا  ازون ال ر ون يف ال  م

       1٩37 1٩16       1٩37 )ج(: ال  م الاضويمتغريا  ازون ال ر ون يف ال  م

       1٩37 1٩11       1٩11 من جا  اخلت  ا قطو 

                )ه(إةالم الغا ا  )اجملمو (

       1٩37 1٩16       1٩37 )و(تغريا  ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم فوى األج 

       1٩11 1٩16       1٩11 ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم إل األج  تغريا 

       1٩37 1٩16       1٩37 تغريا  ازون ال ر ون يف القمامم

       1٩37 1٩16       1٩37 تغريا  ازون ال ر ون يف احلط 

       1٩11 1٩16       1٩11 : ال  م ا ادنيمتغريا  ازون ال ر ون يف ال  م

       1٩11 1٩16       1٩11 )ج(: ال  م الاضويمتغريا  ازون ال ر ون يف ال  م

       1٩37 1٩11       1٩11 من جا  اخلت  ا قطو 

                )ة(إداجة الغا ا  )اجملمو (

       1٩11 1٩11       1٩11 تغريا  ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم فوى األج 

       1٩11 1٩11       1٩11 تغريا  ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم إل األج 

       1٩11 1٩11       1٩11 تغريا  ازون ال ر ون يف القمامم

       1٩37 1٩11       1٩37 تغريا  ازون ال ر ون يف احلط 

       1٩11 1٩11       1٩11 : ال  م ا ادنيمتغريا  ازون ال ر ون يف ال  م

       1٩37 1٩16       1٩37 )ج(: ال  م الاضويمتغريا  ازون ال ر ون يف ال  م

       1٩37 1٩11       1٩11 من جا  اخلت  ا قطو 

(CEF-ne) اا م حديثم ا نتذة
                )ة(

       1٩11 1٩16       1٩11 تغريا  ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم فوى األج 

       1٩11 1٩16       1٩11 تغريا  ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم إل األج 

       1٩11 1٩16       1٩11 تغريا  ازون ال ر ون يف القمامم

       1٩37 1٩16       1٩37 تغريا  ازون ال ر ون يف احلط 

       1٩11 1٩16       1٩11 تغريا  ازون ال ر ون يف ال  م: ال  م ا ادنيم

       1٩37 1٩16       1٩37 )ج(تغريا  ازون ال ر ون يف ال  م: ال  م احليويم

                )ح(ازون ال ر ون عند مط/ األ تاب
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 ام عوامل االن عاث
 بيانام األنش ة

 تقديرام االن عاثام

СО2 СН4 N2O HFC PFC SF6 NF3 CO2 CH4 N2O HFC PFC SF6 NF3 

       1٩37 1٩11       1٩11 من جا  اخلت  ا قطو 

(CEF-hc))ا زاج  احلرجيم ا قطوعم واةولم 
                )ط(

       1٩37 1٩16       1٩37 تغريا  ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم فوى األج 

       1٩11 1٩16       1٩11 تغريا  ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم إل األج 

       1٩11 1٩16       1٩37 تغريا  ازون ال ر ون يف القمامم

       1٩37 1٩16       1٩37 تغريا  ازون ال ر ون يف احلط 

       1٩11 1٩16       1٩11 : ال  م ا ادنيمتغريا  ازون ال ر ون يف ال  م

       1٩11 1٩16       1٩11 )ج(: ال  م الاضويمتغريا  ازون ال ر ون يف ال  م

       1٩37 1٩11       1٩11 من جا  اخلت  ا قطو 

               1٩37 )ة()ط(م ل ضطرا ا  الطبيايم(إداجة الغا ا  )األجاض  اخلاضا

       1٩11 1٩16       1٩11 تغريا  ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم فوى األج 

       1٩37 1٩16       1٩37 تغريا  ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم إل األج 

       1٩37 1٩16       1٩37 تغريا  ازون ال ر ون يف القمامم

       1٩11 1٩16       1٩11 تغريا  ازون ال ر ون يف احلط 

       1٩11 1٩16       1٩11 : ال  م ا ادنيمتغريا  ازون ال ر ون يف ال  م

       1٩11 1٩16       1٩11 )ج(: ال  م الاضويمتغريا  ازون ال ر ون يف ال  م

       1٩37 1٩11       1٩11 من جا  اخلت  ا قطو 

                )ط(تةوي  تقي

                )مل(إداجة األجاض  الزجاعيم

       1٩11 1٩11       1٩11 تغريا  ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم فوى األج 

       1٩11 1٩11       1٩11 تغريا  ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم إل األج 

       1٩11 1٩11       1٩11 ون يف القماممتغريا  ازون ال ر 

       1٩37 1٩11       1٩37 تغريا  ازون ال ر ون يف احلط 

       1٩11 1٩11       1٩11 : ال  م ا ادنيمتغريا  ازون ال ر ون يف ال  م

       1٩11 1٩16       1٩11 )ج(: ال  م الاضويمتغريا  ازون ال ر ون يف ال  م

                )مل(اجة ا راع إد

       1٩11 1٩11       1٩11 تغريا  ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم فوى األج 

       1٩37 1٩11       1٩37 تغريا  ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم إل األج 

       1٩11 1٩11       1٩11 تغريا  ازون ال ر ون يف القمامم

       1٩37 1٩11       1٩37 ن ال ر ون يف احلط تغريا  ازو 

       1٩11 1٩11       1٩11 : ال  م ا ادنيمتغريا  ازون ال ر ون يف ال  م

       1٩11 1٩16       1٩11 )ج(: ال  م الاضويمتغريا  ازون ال ر ون يف ال  م

                )مل( ديد الغطا  النبا 

       1٩11 1٩11       1٩11  ر ون يف ال  ام احليويم فوى األج تغريا  ازون ال

       1٩37 1٩11       1٩37 تغريا  ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم إل األج 

       1٩37 1٩11       1٩37 تغريا  ازون ال ر ون يف القمامم

       1٩37 1٩11       1٩37 تغريا  ازون ال ر ون يف احلط 

       1٩11 1٩11       1٩11 : ال  م ا ادنيمتغريا  ازون ال ر ون يف ال  م

       1٩11 1٩16       1٩11 )ج(: ال  م الاضويمتغريا  ازون ال ر ون يف ال  م

                )مل( في  األجاض  الرعبم وإعادة ترعيبشا

       1٩37 1٩16       1٩37 ج تغريا  ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم فوى األ

       1٩37 1٩16       1٩37 تغريا  ازون ال ر ون يف ال  ام احليويم إل األج 

       1٩37 1٩16       1٩37 تغريا  ازون ال ر ون يف القمامم

       1٩37 1٩16       1٩37 تغريا  ازون ال ر ون يف احلط 

     1٩37 1٩37 1٩37 1٩16     1٩37 1٩37 1٩37 : ال  م ا ادنيمتغريا  ازون ال ر ون يف ال  م

      NA     1٩16 1٩37 1٩37 1٩37 1٩37 )ج(: ال  م الاضويمتغريا  ازون ال ر ون يف ال  م

                من جا  اخلت  ا قطو 

       1٩37 1٩11       1٩11 من ال حريج/إعادة ال حريج

       1٩37 1٩11       1٩11 من إةالم الغا ا 
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 ام عوامل االن عاث
 بيانام األنش ة

 تقديرام االن عاثام

СО2 СН4 N2O HFC PFC SF6 NF3 CO2 CH4 N2O HFC PFC SF6 NF3 

       1٩37 1٩11       1٩11 من إداجة الغا ا 

                الفيا  ا ت كم

     1٩37   1٩16     1٩37   انبااقا  أكسيد الني وة ا باشرة واري ا باشرة من ال سميد  الني وة

                ففم وا ااد ترعيبشاانبااقا  ا ي ان وأكسيد الن وة من األتر م الاضويم اجمل

     1٩37 1٩37 1٩37 1٩16     1٩37 1٩37 1٩37 )ل(ال  م الاضويم اجملففم

      NA     1٩16 1٩37 1٩37 1٩37 1٩37 )ل(ال  م الاضويم ا ااد ترعيبشا

مظظظظن تاظظظظدين/تثبيل النيظظظظ وة  سظظظظب  فقدان/كسظظظظ  انبااقظظظظا  أكسظظظظيد النيظظظظ وة 
     1٩37   1٩16     1٩37     حوي  اس خدام األجاض  وتغيري إداجة ال  م ا ادنيم ال ر ون ا رتبا

     1٩11 1٩11 1٩11     1٩11 1٩37 1٩37 1٩37 (CO2 ،CH4 ،N2Oانبااقا  ااةا  الدفييم من حرى ال  ام احليويم )

مطالبم  ظال بايه عظن هظ    م حظم: يُرشر عا  البيانا   اباجة "ال ينطبق" إذا كانل األعراص إما اري 
 الفيم يف مواجلم جرد ااةا  الدفييم أو اري مطالبم  إدجاجشا يف  امياشا الوعنيم. 

 NA: ال ينطبق 
تتظظم  االنبااقظظا  وعمايظظا  اسةالظظم الةظظافيم الزيظظادا  واال فاضظظا  الةظظافيم يف ازونظظا   )أ( 

 الل زام ويف سنم األسا ، عا  ال وايل(. ال ر ون يف فراده  ماا  ال ر ون )يف سنم من سنوا  ف ة ا
 النسظبم لسظنم األسظا ، تنطبظق عوامظ  الظ حفؤ الظواجدة يف هظ ا ااظدول عاظ  إداجة األجاضظ   )ب( 

مظظن  2الزجاعيظظم، وإداجة ا راعظظ ، و فيظظ  األجاضظظ  الرعبظظم وإعظظادة ترعيبشظظا، و ديظظد الغطظظا  النبظظا  مبوجظظ  الفقظظرة 
 من  روتوكول كيوتو.  3ا ادة 

يف احلظظظاال  الظظظيت ُإَسظظظ  فيشظظظا ال اظظظدي     غظظظريا  أ ظظظره ت ةظظظ  هبظظظ   الفيظظظم يف ااظظظدول  )ج( 
4(KP-I)A.1.1  مظظن ذظظوذج اس ظظ   ا وحظظد األول، ينبغظظ  تطبيظظق عامظظ  الظظ حفؤ اخلظظاص  ظظاجملم/ ا اظظي. وينطبظظق

ول مظظظرة: ا سظظظ ويا  ذلظظظا  ةظظظفم  ا ظظظم عاظظظ  ا نظظظاعق اخلاضظظظام ل ضظظظطرا ا  الطبيايظظظم يف سظظظنم اس ظظظ   عنشظظظا أ
األساسيم، واروام ، واالنبااقا  يف ماجلمم اارد اليت ب ن اس باادها، وعمايا  اسةالم ال حقم يف سظنم ااظرد. 

 و النسبم لقط/ األ تاب ا س نق ة، ينبغ  تطبيق عوام  ال حفؤ اخلا م مبن جا  اخلت  ا قطو . 
الظظيت أُةياظظل اا اهتظظا وسظظبق اس ظظ   عنشظظا يف  تنطبظق نفظظ  عوامظظ  الظظ حفؤ  النسظظبم لاجاضظظ  )د( 

 إعاج ال حريج/إعادة ال حريج وإداجة الغا ا  واخلاضام ل ضطرا ا  الطبيايم. 
 A.2(KP-I)4يف احلالم اليت ُإس  فيشا ال ادي     غريا  أ ظره ت ةظ  هبظ   الفيظم يف ااظدول  )هظ( 

الظظ حفؤ اخلظظاص  ظظاجملم/ ا اظظي. وينطبظظق ذلظظا  ةظظفم  مظظن ذظظوذج اس ظظ   ا وحظظد ااظظدول، ينبغظظ  تطبيظظق عامظظ 
 ا ظظظم عاظظظ  ا نظظظاعق اخلاضظظظام ل ضظظظطرا ا  الطبيايظظظم يف سظظظنم اس ظظظ   عنشظظظا أول مظظظرة: ا سظظظ ويا  األساسظظظيم، 
واروام ، واالنبااقا  يف ماجلمظم ااظرد الظيت ب ظن اسظ باادها، وعمايظا  اسةالظم ال حقظم يف سظنم ااظرد. و النسظبم 

 ب ا س نق ة، ينبغ  تطبيق عوام  ال حفؤ اخلا م مبن جا  اخلت  ا قطو . لقط/ األ تا
عظظن ارييظظم احل وميظظم  1116لامبظظادا ال وجيشيظظم الةظظادجة يف عظظام  1113 احظظق عظظام وفقظظا   )و( 

عظدم  (، تباه نسظبم1الدوليم ا انيم   غري ا نا   تذن مواجلم اارد الوعنيم لغاةا  الدفييم: األجاض  الرعبم )الفة 
. وتزيظظد نسظظظبم 1.12/1.16يف ا اجلظظم فيمظظا  ظظ  ال  ظظم الاضظظويم اجملففظظم، وتسظظاوي عوامظظ  الظظ حفؤ  11ال ظظيقن 

يف ا اجلظظم فيمظظا  ظظ  األتر ظظم الاضظظويم الدا ايظظم  151عظظدم ال ظظيقن  النسظظبم النبااقظظا  قظظام أكسظظيد ال ر ظظون عاظظ  
سظظظظظظبما وجد يف هظظظظظظ ا ااظظظظظظدول يف إعظظظظظظاج ( ح1.73/1.37اجملففظظظظظظم وا اظظظظظظاد ترعيبشظظظظظظا )تسظظظظظظاوي عوامظظظظظظ  الظظظظظظ حفؤ 

 "االنبااقا  وعمايا  اسةالم من ال جفي  وإعادة ال عي ". 
يف احلظظظاال  الظظظيت ُإَسظظظ  فيشظظظا ال اظظظدي     غظظظريا  أ ظظظره ت ةظظظ  هبظظظ   الفيظظظم يف ااظظظدول  )ة( 

4(KP-I)B.1  .من ذوذج اس    ا وحد، ينبغ  تطبيق عام  ال حفؤ اخلاص  اجملم/ ا اي 
 النسبم امي/ ه   احلاال ، اف ا  حاال  عدم ال يقن اخلا م  ظاجملم/ ا اظي الظيت يظري  ح() 
 تادياشا. 
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افُ يفضظظل عوامظظ  الظظ حفؤ سةالظظم الغا ظظا   النسظظبم رظظ ا النتظظاط. ويف احلظظاال  الظظيت ُإَسظظ   )ط( 
ج اس ظظ   ا وحظظد، ينبغظظ  مظظن ذظظوذ  B.1(KP-I)4فيشظظا ال اظظدي     غظظريا  أ ظظره ت ةظظ  هبظظ   الفيظظم يف ااظظدول 

 تطبيق عام  ال حفؤ اخلاص  اجملم/ ا اي. 
يف احلالظظظم الظظظيت ُإسظظظ  فيشظظظا ال اظظظدي   لا ةظظظوي  ال قظظظي، ينبغظظظ  تطبيظظظق عامظظظ  الظظظظ حفؤ  )ي( 

 اخلاص  اجملم/ ا اي. 
يف ا اجلظظظم،  51تباظظظه نسظظظبم عظظظدم ال ظظظيقن  النسظظظبم لبيانظظظا  األنتظظظطم اخلا ظظظم  سظظظنم األسظظظا   )مل( 

 .  1.81/1.11وي عوام  ال حفؤ وتسا
تظظظظرد هنظظظظا أيضظظظظا  مااومظظظظا  عظظظظن قظظظظام أكسظظظظيد ال ر ظظظظون جاظظظظم أن مظظظظن ا م ظظظظن اس ظظظظ   عظظظظن  )ل( 

ىل فيظظم جديظظدة االنبااقا /عمايظظا  اسةالظظم يف اسظظ خدام األجاضظظ  الظظيت تظظظ  يف نفظظ  الفيظظم ويف األجاضظظ  اةولظظم إ
 الس خدام األجاض .

    


