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 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الثانية واألربعونالدورة 
 2015حزيران/يونيه  11-1بون، 
 )أ( من جدول األعمال9البند 

 القضايا المنهجية بموجب بروتوكول كيوتو
 8-/م أإ1المقذرر و  7-/م أإ4إلذ   7-/م أإ2تنفيذ  المقذررات  ذ   انعكاسات

المقررات السابقة المتعلقذة بالقضذايا المنهجيذة المرت بذة ب روتوكذول كيوتذو   عل 
    بروتوكول كيوتو  8و 7و 5يها تلك المتصلة بالمواد بما ف

 7-/م أإ4إلذذذذذذذذذذذ   7-/م أإ2تنفيذذذذذذذذذذذ  المقذذذذذذذذذذذررات  ذذذذذذذذذذذ   انعكاسذذذذذذذذذذذات  
المقذذذذذذذررات السذذذذذذذذابقة المتعلقذذذذذذذة بالقضذذذذذذذذايا  علذذذذذذذذ  8-أإ /م1 المقذذذذذذذررو 

 5المرت بة ب روتوكذول كيوتذو  بمذا فيهذا تلذك المتصذلة بذالمواد  المنهجية
    بروتوكول كيوتو 8و 7و

 استنتاجات  قترح    الرئيس شروع   
بروتوكاول كيوتاو يف ألطاراف امؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماا   من بناء على طلب -1

اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجياة )اهليئاة واصلت  (1))مؤمتر األطراف/اجتما  األطراف(
 7-/م أإ4إىل  7-/م أإ2تنفيااا ارقااررا  ماان  انعكاسااا  تقياايو ومعا ااة الفرعيااة( عمل ااا بشاا ن

علاااى ارقاااررا  الااااابقة ارتعلقاااة بالق اااايا ارن تياااة اررتب اااة ب وتوكاااول كيوتاااو،  8-/م أإ1ارقااارر و 
 من بروتوكول كيوتو. 8و 7و 5في ا تلك ارتصلة بارواد  مبا
أعااا  .  1الفقااارة يف عمل اااا ارتعلاااا باراااااإل ارشاااار إلي اااا يف  اهليئاااة الفرعياااة وتقااادمت -2

  -واتفقت على مواصالة النرار يف تلاك اراااإل يف دورلاا ال ال اة واألربعان )تشارين ال اا /نوفم  
( علااى أساااو نصااوي مشاااريت ارقااررا  الااواردة يف اراارفقن األول 2015كااانون األول/ديااام  

__________ 

 (1) FCCC/KP/CMP/2014/9 34، الفقرة. 
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طاااراف يف دورتاااه وال اااا ، و ااادف إحالاااة مشااااريت ارقاااررا  تلاااك إىل ماااؤمتر األطراف/اجتماااا  األ
 ( كيما ينرر في ا ويعتمدها.2015كانون األول/ديام    -احلادية عشرة )تشرين ال ا /نوفم  

)أ( و)ب( ماااان 9وإذ أكااااد  اهليئااااة الفرعيااااة الماب ااااا  القاإمااااة باااان البناااادين الفاااارعين  -3
األول الا  لاي  جدول األعماال، أااار  إىل أن ارت لباا  ارتعلقاة بااألطراف اردرجاة يف اررفاا 

لاادي ا التاازام كمااي بتحديااد ا نبعاهااا  وةف اا ا يف فاامة ا لتاازام ال انيااة ل وتوكااول كيوتااو سااوف 
رااا اتفااا عليااه يف الاادورة احلاديااة  تاادرع علااى يااو تياااقة يف وهيقااة هميعيااة تعاادها األمانااة، وفقااا  

اهليئاة الفرعياة فيماا يتصال  )ب( من جدول أعماال9، بعد اةتتام البند (2)واألربعن لل يئة الفرعية
 بالفرو  ار إمة ال  تتناول احملاسبة واإلب غ وا ستعراض والتاويا .

، نرر  اهليئة الفرعياة يف (3)را اتفا عليه يف الدورة احلادية واألربعن لل يئة الفرعية ووفقا   -4
يف ا ستعراضاااا  برناااامل التااادريب احملااادع اءااااي ب ع ااااء أفرضاااة ةااا اء ا ساااتعراض ارشااااركن 

 من بروتوكول كيوتو. 8الانوية مبوجب ارادة 
بشا ن برناامل  -يارد يف اررفاا ال الا   -واتفقت اهليئة الفرعية على إحالة مشرو  مقرر  -5

تاادريب أع اااء أفرضاااة ةاا اء ا ساااتعراض ارشاااركن يف ا ستعراضااا  الاااانوية ل وتوكااول كيوتاااو، 
   األطراف ويعتمد  يف دورته احلادية عشرة.لكي ينرر فيه مؤمتر األطراف/اجتما 

وأاااار  اهليئااة الفرعيااة إىل أن اسااتعراض التقرياار ارتعلااا بتياااق حااااب الكميااة اراااندة  -6
يف فااامة ا لتااازام ال انياااة واساااتعراض تقاااارير ضاااواإو جااارد يفاااارا  الدفيئاااة ارقدماااة يف إطاااار بروتوكاااول  

 .2016 كيوتو ميكن أن يبدآ يف أضرب وضت ممكن يف عام
إىل أن إجاااراء اساااتعراض التقريااار ارتعلاااا بتيااااق حاااااب  وأااااار  اهليئاااة الفرعياااة أي اااا   -7

يف  2015الكمية اراندة يف فمة ا لتزام ال انية واستعراض تقارير ضواإو جرد يفارا  الدفيئة لعام 
 ضاااد يتاااابب يف عااابء مفااارر تتحملاااه األطاااراف واألماناااة وةااا اء ا ساااتعراض 2016بداياااة عاااام 

 .2016بالنرر إىل تزامن ذلك مت إجراء عمليا  استعراض أةرى يف عام 
وأاار  اهليئة الفرعية كالك إىل أن ا ستعراض ارتعلا بتياق حااب الكمياة ارااندة  -8

( فيما يتصل بفمة ا لتزام ال انياة 2015واستعراض أوىل تقارير ضواإو جرد يفارا  الدفيئة )تقارير 
كاااان أن  ريااااا بااااا ضمان ماااات اسااااتعراض تقااااارير ضااااواإو جاااارد يفااااارا  الدفيئااااة ل وتوكااااول كيوتااااو مي

 يف إطار بروتوكول كيوتو. 2016 لعام

__________ 

 (2) FCCC/SBSTA/2014/5 82، الفقرة. 

 (3) FCCC/SBSTA/2014/5 83، الفقرة. 
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 األول المرفق

لينظذذر فيذذذم  ذذذرتمر األطذذراو العا ذذذع بو ذذذفم اجتمذذذاع  ُأعذذذدّ   قذذذرر  شذذروع  
 األطراو في بروتوكول كيوتو ويعتمده في دورتم الحادية عشرة

  11-/م أإ- شروع المقرر   

بشذذأن  8-/م أإ1و 7-/م أإ4إلذذ   7-/م أإ2آثذذار تنفيذذ  المقذذررات  ذذ    
المقررات السابقة المتعلقة بالقضايا المنهجيذة المرت بذة ب روتوكذول كيوتذو  

 ذذ  بروتوكذذول كيوتذذو  الجذذ    8و 7و 5بمذذا فيهذذا تلذذك المتصذذلة بذذالمواد 
  لة  األول: اآلثار المتصلة بالمحاس ة واإلبالغ وقضايا أخرى ذات

 ]إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتما  األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
 ،من بروتوكول كيوتو 8و 7و 5واد إىل ار إذ يشق 
 8-/م أإ1و 7-/م أإ4و 7-/م أإ3و 7-/م أإ2و 6-/م أإ2إىل ارقااااررا   وإذ يشااااق أي ااااا   

 ، 8-/م أإ2و
 1-/م أإ16و 1-/م أإ15و 1-/م أإ13و 1-/م أإ11ارقاااررا   يف اعتباااار وإذ ي ااات  

 ، 1-/م أإ27و 1-/م أإ19و 1-/م أإ18و
إىل اررفاا ألا ، واررفاا  8-/م أإ2ارقارر يف أن أة إاارة يف هاا ارقرر و يقرر  -1 

، هانيا   مكررا   7، ومكررا   7، وهال ا   مكررا   1، وهانيا   مكررا   1و ،مكررا   1، الفقرا  3باء، وارادة 
، تُفَ ااو، أليفاااراض 3و 2 ، الفقاارتن4، وارااادة هانياااا   مكااررا   12، ومكااررا   12، ومكااررا   8، و8و

 وتوكااول كيوتااو ويف انترااار باادء نفاااذ تعااديل الدوحااة، الااوارد يف اررفااا األول لفاامة ا لتاازام ال انيااة 
د  يف تعااديل الدوحااة، ، علااى أ ااا إياال إىل تلااك ارااواد واررفقااا  كمااا ور 8-/م أإ1ماان ارقاارر 

، عند بدء نفاذ تعديل الدوحة، على أ ا إحا   إىل اراواد ذا  وتُقرأمل ُُيدَّد ة ف ذلك،  ما
 الصلة يف بروتوكول كيوتو بصيغته ارعدلة؛ 

 1-/م أإ13أن تن بااااا، أليفااااراض فاااامة ا لتاااازام ال انيااااة، ارقااااررا   يقاااارر أي ااااا   -2 
 إ  عناااادما ُُيااااد د ،ماااات إدةااااال التغيااااقا  ال اااارورية ،1-/م أإ19و 1-/م أإ18و 1-/م أإ15و

 ويف هاا ارقرر؛  8-/م أإ2و 8-/م أإ1 ينة ف ذلك يف ارقرر 
األول وال ا  من هاا  التاييلنويف  1-/م أإ13أن أة إاارة يف ارقرر  يوضح -3 

ارقرر إىل األطاراف اردرجاة يف اررفاا األول أو إىل األطاراف تُفَ او، أليفاراض فامة ا لتازام ال انياة، 
يف العماود ال الا   التزاما  مقيدة ال  لدي اعلى أ ا تشق إىل األطراف اردرجة يف اررفا األول 

 ارقرر؛ ما مل ُُيدَّد ة ف ذلك يف هاا ، من اررفا باء



FCCC/SBSTA/2015/L.13 

GE.15-09463 4 

أليفاااااااراض فااااااامة ا لتااااااازام ال انياااااااة، أن تن باااااااا التغياااااااقا  التالياااااااة علاااااااى يقااااااارر،  -4 
 : 1-/م أإ15و 1-/م أإ13 ارقررين

مان  مكاررا   1علاى أ اا إحالاة إىل الفقارة  3من ارادة  1تُقرأ أة إحالة إىل الفقرة  )أ( 
 ؛ 1-/م أإ13)ح( من مرفا ارقرر 47)ها( و12، ما عدا اإلحا   الواردة يف الفقرتن 3ارادة 

 7 على أ اا إحالاة إىل الفقارا  3من ارادة  8و 7تُقرأ أة إحالة إىل الفقرتن  )ب( 
 ؛1-/م أإ13من مرفا ارقرر  4، ما عدا يف الفقرة 3ارادة من  مكررا   8و 8و مكررا  

إىل فاامة ا لتاازام ال انيااة،  علااى أ ااا إحالااةإىل فاامة ا لتاازام األوىل  إحالااةأة  تُقاارأ )ع( 
 ؛1-/م أإ15)ه( من ارقرر 3فقرة عدا يف ال ما

 3ماااااان ارااااااادة  3تُقاااااارأ أة إحالااااااة إىل األنشاااااا ة ارنصااااااوي علي ااااااا يف الفقاااااارة  )د( 
 ااااا إحالااااة إىل األنشاااا ة علااااى أ 3ماااان ارااااادة  4واألنشاااا ة ارةتااااارة ارنصااااوي علي ااااا يف الفقاااارة 

، وأة 3ماان ارااادة  4، إدارة األحااراع مبوجااب الفقاارة 3ماان ارااادة  3 ارنصااوي علي ااا يف الفقاارة
 ؛ 3من ارادة  4أنش ة خمتارة منصوي علي ا يف الفقرة 

اربااادا التوجي يااة لل يئااة احلكوميااة "إىل  1-/م أإ15يف ارقاارر  إحالااةأة  تُقاارأ )ها( 
أو إىل  ( إلعااداد ضااواإو ا اارد الوطنيااة لغااارا  الدفيئااة"1996غااق ارنااان ارنقحااة )الدوليااة ارعنيااة بت

"إراااادا  ارمارسااا  ا ياادة وإدارة حااا   عاادم التاايقن يف ضااواإو ا اارد الوطنيااة لغااارا  الدفيئااة 
يااة اربااادا التوجي "إىل  علااى أ ااا إحالااة الصااادرة عاان اهليئااة احلكوميااة الدوليااة ارعنيااة بتغااق ارنااان"

مبااادا ")يشااار إليااه فيمااا يلااي باسااو  "2006إلعااداد ضااواإو ا اارد الوطنيااة لغااارا  الدفيئااة لعااام 
(، كمااا  اارة تنفياااها ماان ةاا ل "اربااادا التوجي يااة إلعااداد ضااواإو ا اارد الوطنيااة" 2006 عااام

األول: إلعااداد الب يفااا  الوطنيااة ارقدمااة ماان األطااراف اردرجااة يف اررفااا األول ل تفاضيااة، ا اازء 
اربااادا التوجي يااة ل تفاضيااة اإلطاريااة بشاا ن اإلباا غ عاان ضااواإو ا اارد الااانوية  نبعاهااا  يفااارا  

ارتصلة ب وتوكول  2013"األساليب التكميلية وإراادا  ارمارسة ا يدة ارنقحة عام الدفيئة" و
ة حااا   عاادم "إراااادا  ارمارسااا  ا ياادة وإدار ماان  7إىل الفصاال  وتُقاارأ أة إحالااة. كيوتااو"

إىل  علااى أ ااا إحالااةالصااادرة عاان اهليئااة احلكوميااة  التاايقن يف ضااواإو ا اارد الوطنيااة لغااارا  الدفيئااة"
 ؛2006يئة احلكومية الدولية لعام من اجمللد األول من اربادا التوجي ية لل  4الفصل 
 7-/م أإ2قااارر بإااااارة إىل ار 1-/م أإ16ُيااااتعاض عااان أة إااااارة إىل ارقااارر  )و( 
 ؛9-/م أإ6وارقرر 

)ب( مااان 3ا ستعاضاااة عااان الفقااارة  أليفاااراض فااامة ا لتااازام ال انياااة، يقااارر أي اااا ، -5 
 بالفقرة التالية:  1-/م أإ15 ارقرر

أةفااا ال اارف ارعاا  يف أن ياادرع تقااديرا  لفئااة مصااادر ُيااددها اررفااا  )ب(3 
إلعداد  2006عام مبادا من اجمللد األول من  4أل  )على النحو ارعرف يف الفصل 

يف اراإااااة أو أك اااار ماااان  ماااااو   7تكااااون ماااااؤولة مبفردهااااا عاااان ( ضااااواإو ا اااارد الوطنيااااة
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انابعاها  ال رف، حباب تعريفه كمتمو  ا نبعاها  ال  ضادم ا ال ارف والنااائة عان 
الغارا  ومن ارصادر احملددة يف اررفاا ألا  ل وتوكاول كيوتاو، ضامن أحادع تقريار مان 

 اراتعرضة لل رف ترد به تقديرا  عن ارصدر؛تقارير ا رد 
 3-/م أإ6و 1-/م أإ17و 1-/م أإ14أ  تن بااااااااا ارقااااااااررا   يقاااااااارر كااااااااالك -6 

 أليفراض فمة ا لتزام ال انية؛ 
األول، الاااا  أُدةلاااات علااااى  التاااااييل التنقيحااااا ، ارنصااااوي علي ااااا يف يعتمااااد -7 
 ؛(4)من بروتوكول كيوتو 7من ارادة  4قرة كميا  اراندة مبوجب الفاحملاسبة ارتعلقة بالطراإا 

 أة طااااارف مااااانمااااان بروتوكاااااول كيوتاااااو تااااان  علاااااى أن  4أن اراااااادة  إىليشاااااق  -8 
ماان بروتوكااول   3بالتزامالااا مبوجاب ارااادة   تمعااة توصاالت إىل اتفاااى علاى أن تفااي الاا  طارافاأل

اجملمااو  كيوتااو يتحماال اراااؤولية عاان ماااتوى انبعاهاتااه اءاصااة احملاادد يف ا تفاااى يف حااال هاااور 
الكلاي ارشاممل ركاافال ا نبعاهاا  مان هاا  أكاايد الكرباون البشارة ارصادر مان يفاارا  الدفيئاة 

 ؛ اى الكميا  اراندة هلا  األطرافذلك ا تفاءاي ب طراف  اردرجة يف اررفا أل 
أن على كل طرف من األطراف اردرجة يف اررفا األول ال  توصالت إىل  يقرر -9 
ماان  4للمااادة ا  مان بروتوكااول كيوتااو، وفقا 3أن تفاي  تمعااة بالتزامالااا مبوجاب ارااادة علااى  اتفااى

 مياة ارااندة وارقدماة عما   كيوتاو، أن يوضاح يف تقاارير  الرامياة إىل تيااق حاااب الك بروتوكول
طريقة إديد ارعلوما  اردرجة يف اررفا األول من ذلك ارقرر، وت بيا الفقرة  8-/م أإ2 بارقرر
. 8-/م أإ1، مبااا يف ذلااك تنفياااها التقاا ، والفاار  الاااادو ماان ارقاارر 3ماان ارااادة  هانيااا   مكااررا   7

د ا ضت ااااء، أة افماضاااا  ذا  ويصااا  هااااا التوضااايح ارن تياااا  بالتفصااايل كماااا يصااا ، عنااا
 مبا يلي:   تمعةصلة ت بق ا تلك األطراف لوفاإ ا 

 ؛ 8-/م أإ1من ارقرر  26-23ت بيا الفقرا   )أ( 
مان  مكررا   8و 8و مكررا   7و 5حااب انبعاها  سنة األساو وفقا  للفقرا   )ب( 
 ؛ 3ارادة 

 8و 8و مكاااررا   7حاااااب الكمياااا  ارااااندة لتلاااك األطاااراف وفقاااا  للفقااارا   )ع( 
لكاال من ااا علااى النحااو ارباان يف ا تفاااى عماا    اراااندوماااتوى ا نبعاهااا   3ماان ارااادة  مكااررا  
 ؛ 4من ارادة  1بالفقرة 
 1-/م أإ11حاااااااب احتياطاااااا  فااااامة التااااازام تلاااااك األطاااااراف وفقاااااا  للمقااااارر  )د( 
 وهاا ارقرر؛  8-/م أإ1قرر من ار 18 والفقرة

 ؛ 7-/م أإ2من مرفا ارقرر  13بالفقرة  الت بيا واحلااب عم    )ها( 

__________ 

 ، اررفا.1-/م أإ13ارقرر  (4) 
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 الاا  يشاامل ا ن اااىالنمااوذع اإللكاامو  اروحااد لنباا غ عاان الوحاادا   يعتمااد -10 
ال ااا  لنباا غ وفقااا   التاااييل بروتوكااول كيوتااو وتعليمااا  اإلباا غ لفاامة ا لتاازام ال انيااة الااواردة يف

 ؛1-/م أإ15من مرفا ارقرر  11 للفقرة
 باحلاااااد مااااانالتااااازام  ولدياااااهأن علاااااى كااااال طااااارف مااااادرع يف اررفاااااا األول  يقااااارر -11 

ساانويا   ،إىل األمانااة مقيَّااد يف العمااود ال الاا  ماان اررفااا باااء أن يقاادمكميااا  ةف اا ا   ا نبعاهااا  أو
أن تُقاادَّم علااى حاادة أة معلومااا  ذا  و و  موحااد؛ جااداول يف ذااوذع إلكاام  ،ب ريقااة إلكمونيااةو 

إىل ةا ف ذلاك، أن  ماا مل تارد إااارةأن علاى األطاراف، و ؛ صلة ليات ذا  طابت كماي  اب
تقاادم معلومااا  عاان الااانة التقومييااة الاااابقة )علااى أساااو التوضياات العاااري ارناااا(، الاا  يشااار 

، سااتكون "الااانة اربلاا  عن ااا" يف النماااوذع ساابيل ار ااال ى" )علاابعبااارة "الااانة اربلاا  عن اااإلي ااا 
 (؛ 2016هي الانة التقوميية  2017اإللكمو  اروحد ارقدم يف عام 

، بالنااابة لفاامة ا لتاازام ال انيااة، أن علااى كاال طاارف ماادرع يف اررفااا يقاارر أي ااا   -12 
لا  مان اررفاا بااء مقيَّاد يف العماود ال ا كمياا    ا نبعاهاا  أو ةف ا ا باحلاد مانالتازام  هدياألول ول
بروتوكااول  الاا  يشاامل ا ن اااى ذوذجااه اإللكاامو  اروحااد األول لنباا غ عاان الوحاادا   أن يقاادم

كيوتو فيما يتعلا بفمة ا لتزام ال انية با ضمان مت تقدمي تقرير جرد  الاانوة األول اءااي بفامة 
 ؛8-/م أإ2من ارقرر  5ا لتزام تلك، وفقا  للفقرة 

اراامهة بالوحدا  الكمية اراندة كحصة مان العاإادا   تُنفَّا أن الكيقرر ك -13 
 ب ك  ضدر من الشفافية، مت مراعاة الا مة البيئية على الصعيد الدويل؛ 

أن مااان الواجاااب، عنااادما ي ااا لت طااارف مااادرع يف اررفاااا األول مبعاملاااة  يقااارر -14 
ة ا مت اال، عما   تصحيحية إلجراء تصحيح يف ضاعدة بيانا  التتميت واحملاسبة ال  ت بق ا  ن

، تعااديل ارعلومااا  اردرجااة يف 1-/م أإ27ماان مرفااا ارقاارر  الفصاال اءااام  ماان )ب(5 الفقرةباا
اسبة تعدي   مناسبا  لتفادة احلااب مرتن، عقاب اساتعراض ارعاملاة ضاعدة بيانا  التتميت واحمل
 من بروتوكول كيوتو وتاوية أة ما لة من مااإل التنفيا؛  8التصحيحية وفقا  للمادة 

متديااد مدونااة ارمارسااا  ارتعلقااة مبعا ااة ارعلومااا  الااارية اءاصااة ا  يقاارر أي اا -15 
مان بروتوكاول كيوتاو لتشامل اساتعراض ارعلوماا  ارتعلقاة  8باستعراض ضواإو ا رد مبوجب اراادة 
 من بروتوكول كيوتو؛  8بالكميا  اراندة مبوجب ارادة 

إىل ماااادير سااااتل ارعااااام   الاااادويل أن ي ااااور ت بيقااااا  لتياااااق تقاااادمي  ي لااااب -16 
 ت اوير أعا   واإلبا غ عان التقادم احملارر يف 10النموذع اإللكمو  اروحاد ارشاار إلياه يف الفقارة 

 ؛ 2015تقرير  الانوة لعام  هاا الت بيا واةتبار  يف
التنقيحاااا  الااا  أُدةلااات علاااى "ارباااادا التوجي ياااة إلعاااداد ارعلوماااا   يعتماااد -17 

ال الاا ؛  التاااييللفامة ا لتاازام ال انيااة الاواردة يف  (5)مان بروتوكااول كيوتااو" 7ار لوباة مبوجااب ارااادة 

__________ 

 ، اررفا. 1-/م أإ15ارقرر  (5) 
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 األول الت ييع

 ذذذ   4طرائذذذق المحاسذذذ ة المتعلقذذذة بالكميذذذات المسذذذنةدة بموجذذذب الفقذذذرة   
 كيوتو     بروتوكول 7المادة 

 أحكام عا ة  
 بالفقرة التالية:  1-/م أإ13من ارقرر  2أليفراض فمة ا لتزام ال انية، يُاتعاض عن الفقرة  -1

 8ا سااتعراض األويل مبوجااب ارااادة  إجنااارأليفااراض فاامة ا لتاازام ال انيااة، وبعااد  -2
مان  كاررا  م 8و 8و مكاررا   7تياق حااب الكمية اراندة عما   باالفقرا  لمن التقرير 

ماان مااااإل أة مااا لة  وحاال، 8-/م أإ2ماان ارقاارر  4إىل  2، وفقااا  للفقاارا  3ارااادة 
أو الكمياااة ارااااندة عمااا    5مااان اراااادة  2باااالتكي  مبوجاااب الفقااارة تتعلاااا  الااا  تنفيااااال

، ُتااااتَّل الكمياااة ارااااندة لكااال طااارف 3مااان اراااادة  مكاااررا   8و 8و مكاااررا   7باااالفقرا  
أليفااااراض بيانااااا  اليف ضاعاااادة  3ماااان ارااااادة  مكااااررا   8و 8و مكااااررا   7عماااا   بااااالفقرا  

مااان مرفاااا  50وحماسااابة ا نبعاهاااا  والكمياااا  ارااااندة ارشاااار إلي اااا يف الفقااارة  هميااات
 فمة ا لتزام ال انية.  طوالترل هابتة و ، 1-/م أإ13 ارقرر

 البرائق -أوالا  
 (1)3    المادة  كرراا  8و 8و  كرراا  7حساب الكميات المسندة عمالا بالفقرات  -با  

 بالفقرة التالية: 1-/م أإ13من مرفا ارقرر  5أليفراض فمة ا لتزام ال انية، يُاتعاض عن الفقرة  -2
 3ماان ارااادة  مكااررا   8و 8و مكااررا   7عماا   بااالفقرا   اراااندةتكاااون الكماااية  -5

، بالناااابة لكااال طاارف ماادرع يف 2020إىل عااام  2013لفاامة ا لتاازام ال انيااة، ماان عااام 
لااه يف العماود  ارقي ادةماااوية للناابة ارئوياة  ،يف اررفا باء مقي دالتزام  ولديهاررفا األول 

 البشاارةهااا  أكااايد الكربااون ا نبعاهااا  ماان ال الاا  ماان اررفااا باااء ماان  ماال مكااافال 
اردرجة يف اررفا أل  ل وتوكول كيوتو يف سنة أو من ارصادر من يفارا  الدفيئة  ارنش 

 فمة األساو م روبة يف مثانية، مات مراعاة ما يلي: 
سنة األسااو عادا بالناابة لاطاراف الا  متار هي  1990تكون سنة  )أ( 
ساااانة أو فااامة أساااااو ماضااااية يفااااق  اةتااااار الاااا  و نتقااااال إىل اضتصاااااد الااااوى ا  بعملياااة
 1995، وبالنابة لاطراف ال  اةتار  عاام 3من ارادة  5للفقرة ا  ، وفق1990 عام

__________ 

ة ف ذلك يف هاا اررفا، تتبت عنااوين الفارو  الاواردة يف اررفاا التاايل تارضيو عنااوين الفارو  ارقابلاة ما مل يُاَكر  (1) 
 .  1-/م أإ13يف مرفا ارقرر 
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 اهليااادروكربون ارشااابت باااالفلورو  يااادرو فلاااورو كرباااوناهلانبعاهاااا   جملماااو سااااو األاااانة ك
اااانة ك 2000أو  1995و ،3مااان اراااادة  8 وساااادو فلورياااد الك يااات، وفقاااا  للفقااارة

 ؛ 3من ارادة  مكررا   8للفقرة ا  فلوريد النيموجن، وفقهال  جملمو  انبعاها   األساو
علااااى األطااااراف الاااا  اااااكل بالنااااابة هلااااا تغيااااق اسااااتةدام األراضاااااي  )ب( 

 4واحلراجة )مجيت ا نبعاهاا  حبااب ارصاادر وعملياا  اإلرالاة باالبواليت يف إطاار الفئاة 
الوطنية ارقدمة مان األطاراف اردرجاة يف اررفاا "اربادا التوجي ية إلعداد الب يفا  من 

األول ل تفاضيااة، ا اازء األول: اربااادا التوجي يااة ل تفاضيااة اإلطاريااة بشاا ن اإلباا غ عاان 
إلي ااا فيمااا يلااي باسااو "اربااادا  ارشااار) ضااواإو ا اارد الااانوية  نبعاهااا  يفااارا  الدفيئااة"
اف اردرجة يف اررفا األول ل تفاضياة"( التوجي ية لنب غ عن ضواإو ا رد الانوية لاطر 

فامة األسااو أن تادريفع يف انبعاهالاا  مصدرا  صاافيا   نبعاهاا  يفاارا  الدفيئاة يف سانة أو
ة ل تلك الانة أو الفمة  مل انبعاها  مكاافال هاا  أكاايد الكرباون البشارة ارنشا  

الانة أو الفامة مان تغياق  مبينة حاب مصادرها، م روحا  منه ما أُريل بالبواليت يف تلك
اسااتةدام األراضااي )مجياات ا نبعاهااا  مبينااة حاااب مصااادرها، م روحااا  من ااا مااا أُرياال 

 ؛(2)بالبواليت اربل  عنه فيما يتصل بتحويل األحراع )إرالة األحراع((
ياااااتةدم كاااال طاااارف ماااان األطااااراف الاااا  توصاااالت إىل اتفاااااى عماااا    )ع( 
لاه يف ذلاك  اراندماتوى ا نبعاها   3ا مبوجب ارادة لتفي  تمعة بالتزامال 4بارادة 

 لاه يف العمود ال ال  من اررفا باء.  ارقي دةا تفاى بد   من النابة ارئوية 
 يفراض فمة ا لتزام ال انية.أل 1-/م أإ13من مرفا ارقرر  8و 7و 6الفقرا   تن با  و  -3
 :  1-/م أإ13من مرفا ارقرر  8وتُدرع الفقرتن التاليتن وعنوان الفصل التايل بعد الفقرة  -4

 7 يت اامن التقرياار ارقاادم لتياااق حااااب الكميااة اراااندة عماا   بااالفقرا  -مكررا   8
، 8-/م أإ2 ماان مرفااا ارقاارر 2، ارشااار إليااه يف الفقاارة 3ماان ارااادة  مكااررا   8و 8و مكااررا  

 : 8-/م أإ2ضافية التالية، إىل جانب القاإمة الواردة يف اررفا األول بارقرر ارعلوما  اإل
فااامة ا لتااازام ال انياااة  ماااا  ااا حاااااب الفااارى بااان الكمياااة ارااااندة في )ن( 

ومتوسااا ا نبعاهااا  الااانوية للااانوا  الاا  ع األوىل ماان فاامة ا لتاازام الاااابقة م ااروبا  
 8و هانيااا   مكااررا   8، ووفقااا  للفقاارتن 3ماان ارااادة  هانيااا   مكااررا   7يف مثانيااة، عماا   بااالفقرة 

 أدنا .  هال ا   مكررا  

__________ 

 ، اررفا األول. 19-/م أ24ارقرر  (2) 
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    المادة ثانياا   كرراا  7اإللغا  عمالا بالفقرة  -  كرراا  -با  
يف  اراااكورةإىل الكميااة اراااندة يف فاامة ا لتاازام ال انيااة  اإلاااارةتُف ااو  -هانيا   مكررا   8 
إىل الكمياااة ارااااندة يف فااامة ا لتااازام ال انياااة  إااااارةعلاااى أ اااا  3مااان اراااادة  هانياااا   مكاااررا   7 الفقااارة

 . 3من الفقرة  مكررا   8و 8و مكررا   7حماوبة عم   بالفقرا  
، تكااون الوحاادا  ارلغيااة 3ماان ارااادة  هانيااا   مكااررا   7أليفااراض الفقاارة  -هال ا   مكررا   8 

 فمة ا لتزام ال انية. بالنابة لوحدا  الكميا  اراندة الصادرة عن ال رف هي 
 هانياا   مكاررا   7عندما ي با اإللغاَء طارف مان األطاراف عما   باالفقرة  -رابعا   مكررا   8 
مان مرفاا  6،   يقل احتياطي فمة ا لتزام اءاي بفمة ا لتزام ال انية مبوجب الفقرة 3من ارادة 
مثانياة أضاعاف متوساا انبعاهاتاه الاانوية  يف اراإاة مان 90لاالك ال ارف عان  1-/م أإ11ارقرر 

يف اراإة من مثانياة أضاعاف آةار ضاإماة  100للانوا  ال  ع األوىل من فمة ا لتزام األوىل، أو 
 جرد ماتعرض له، أي ما أدىن. 

 ،8-أإ /م1 من ارقرر 25تُف و اإلاارة إىل الكمية اراندة يف الفقرة  -ةاماا   مكررا   8 
مبوجاااب  ارشااامكة نتقاااال إىل اضتصااااد الااااوى و  يفاااي بالتزاماتاااها ش عملياااة بالناااابة ل ااارف يعاااي

من بروتوكول كيوتو، علاى أ اا تشاق إىل الكمياة ارااندة يف فامة ا لتازام  4، وفقا  للمادة 3 ارادة
، ومعدلاااة بعاادد وحااادا  3مااان ارااادة  مكااررا   8و 8و مكاااررا   7ال انيااة، حماااوبة عمااا   بااالفقرا  

بصااايغت ا ارنقحاااة  1-/م أإ13مااان ارقااارر  هانياااا   مكاااررا   23ااااندة ارلغااااة وفقاااا  للفقااارة الكمياااة ار
 القرار.   اا

نتقاااااال إىل اضتصااااااد الااااااوى و  يفاااااي ا أة طااااارف يعااااايش عملياااااة  -سادسا   مكررا   8 
ويُف او بالناابة إلياه أن مان بروتوكاول كيوتاو،  4، وفقاا  للماادة 3مبوجاب اراادة ارشامكة بالتزاماتاه 
على أ ا تشق إىل الكمية ، 8-/م أإ1يف ارقرر  الكمية اراندة يف فمة ا لتزام ال انية اإلاارة إىل

، 3 ماان ارااادة مكااررا   8و 8و مكااررا   7حماااوبة عماا   بااالفقرا  اراااندة يف فاامة ا لتاازام ال انيااة، 
 ،1-/م أإ13 من ارقارر ا  هاني مكررا   23ومعدلة بعدد وحدا  الكمية اراندة ارلغاة وفقا  للفقرة 

 ، لان ينقال وحادا  مان حاااب احتيااطيةامااا   مكاررا   8بصيغت ا ارنقحة  اا ارقرر وفقا  للفقرة 
فاإ ه يف الفمة الاابقة إىل حاابا  أةرى  حتياطي فاإض الفمة الااابقة و اور لاه اساتةدام 

قة لغاارض الاااحب وفقااا  وحاادا  الكميااة اراااندة ماان حااااب احتياااطي فاإ ااه يف الفاامة الااااب
 أع  .  ةاماا   مكررا   8والفقرة  8-/م أإ1من ارقرر  25للفقرة 

 ذذذذذ    كذذذذذرراا  8و 8و  كذذذذذرراا  7تسذذذذذجيع الكميذذذذذات المسذذذذذندة عمذذذذذالا بذذذذذالفقرات  -جيم 
 3 المادة

ماان مرفااا  10و 9أليفااراض فاامة ا لتاازام ال انيااة، تُاادرع الفقرتااان التاليتااان بعااد الفقاارتن  -5
 ، على التوايل: 1-/م أإ13ارقرر 
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ماااإل  وحال أة ماا لة مان 8بعد إجراء استعراض أويل مبوجب اراادة  -مكررا   9
 7 عماا   بااالفقرا    أو حبااااب الكميااة ارةصصااة لل اارفالتنفيااا ارتعلقااة بالتعاادي 

يف فامة  ارااندة، ُياتَّل أة فرى موجب بن الكمياة 3من ارادة  مكررا   8و 8و مكررا  
ا لتااااازام ال انياااااة ل ااااارف مااااادرع يف اررفاااااا األول ل تفاضياااااة ومتوساااااا انبعاهاتاااااه الاااااانوية 
للانوا  ال  ع األوىل من فمة ا لتزام الاابقة م روبا  يف مثانية لكال طارف يف ضاعادة 

ماان  50 ارشااار إلي ااا يف الفقاارة اراااندةوحااااب ا نبعاهااا  والكميااا  بيانااا  همياات 
  .1-/م أإ13مرفا ارقرر 

 7بعد أن ُتاتَّل الكمية ال   ب إلغاؤهاا لكال طارف مبوجاب الفقارة  -مكررا   10
ماان مرفااا  50قاارة يف ضاعاادة بيانااا  التتمياات واحلااااب ارشااار إلي ااا يف الف هانيااا   مكااررا  
 ، تبقى هابتة طوال فمة ا لتزام ال انية. 1-/م أإ13ارقرر 

  كذرراا  7 سندة والبرح  نها عمذالا بذالفقراتإل  الكميات الم عمليات اإلضافة -دال 
    أجع المحاس ة في تقييم اال تثال  3   المادة   كرراا  8و 8و
 : 1-/م أإ13)د( من مرفا ارقرر 11أليفراض فمة ا لتزام ال انية، يُدرع ما يلي بعد الفقرة  -6

مان  ارااندةيكون أة احتيار مان أحاد األطاراف لوحادا  الكمياا   -مكررا  )د( 11
 . 8-/م أإ1 الفمة الاابقة وفقا  للمقرريف حاابا  احتياطي فاإض أطراف أةرى 

 1-/م أإ13)و( مان مرفاا ارقارر 11ل انية، ُياتعاض عن الفقرة أليفراض فمة ا لتزام او  -7
 مبا يلي:

ترحيل طرف لوحدا  ةفاض ا نبعاهاا  ووحادا  ةفاض ا نبعاهاا  ارعتماد  )و(11
ارقاارر  ماان 26-23 و/أو وحاادا  الكميااا  اراااندة ماان فاامة التاازام سااابقة وفقااا  للفقاارا 

 .  8-/م أإ1
ُت ااااف الفقااارا  الفرعياااة التالياااة بعاااد الفقااارا  الفرعياااة  أليفاااراض فااامة ا لتااازام ال انياااة،و  -8

 : 1-/م أإ13من مرفا ارقرر  12ارناسبة من الفقرة 
بالنابة لفمة ا لتزام ال انية ل وتوكول كيوتو، إلغاء ال رف لوحادا   -مكررا  )ه( 12

 ؛ 3من ارادة  هال ا   مكررا   1و هانيا   مكررا   1مبوجب الفقرتن  اراندةالكميا  
بالناااابة لفااامة ا لتااازام ال انياااة ل وتوكاااول كيوتاااو، إلغااااء ال ااارف  -هانيا   مكررا  )ه( 12

 ؛ 3من ارادة  هانيا   مكررا   7مبوجب الفقرة  اراندةلوحدا  الكميا  
مااان حاااااب احتيااااطي  ارااااندةعملياااا  نقااال ال ااارف لوحااادا  الكمياااا   )ر(12

الفامة الااابقة  يف ا  احتياطي فااإض أطاراف أةارىحاابإىل فاإ ه يف الفمة الاابقة 
 ؛ 8-/م أإ1من ارقرر  26وفقا  للفقرة 



FCCC/SBSTA/2015/L.13 

11 GE.15-09463 

فااإض الفامة من حااب احتيااطي  اراندةنقل ال رف لوحدا  الكميا   )ح(12
 ؛ 8-/م أإ1من ارقرر  26-23الاابقة إىل حااب الاحب وفقا  للفقرا  

)ه( ماان مرفااا ارقاارر 21قاارة طوعااا  ألة وحاادا  مبوجااب الفإلغاااء ال اارف  )ر(12
 ؛ 1-/م أإ13
إلغاء الوحدا  ارتبقية بعد انق اء الفمة اإلضافية للوفااء با لتزاماا  وارباال   )ة(12

 ؛ 1-/م أإ13من مرفا ارقرر  36اررحلة مبوجب الفقرة 
إلغاااااء ال ااااارف لوحاااادا  ةفاااااض ا نبعاهااااا  ارعتماااااد ارؤضتااااة بعاااااد انت ااااااء  )مل(12

 ؛ 1-/م أإ5من مرفا ارقرر  53ص حيت ا مبوجب الفقرة 
إلغاء ال رف لوحدا  ةفاض ا نبعاهاا  ارعتماد ال ويلاة األجال بعاد انت ااء  )ل(12

 ؛ 1-/م أإ5من مرفا ارقرر  53ص حيت ا مبوجب الفقرة 
لوحاادا  ةفااض ا نبعاهااا  ارعتمااد ال ويلااة األجاال ارقياادة يف إلغاااء ال اارف  )م(12

حاابا  اإليدا  عندما يكون هنامل تراجت يف عملياا  اإلرالاة بواسا ة البواليات يف نشاار 
التاااييل دال  ماان 3 والفقاارة 1-/م أإ5ماان مرفااا ارقاارر  49ارشاارو  ارعاا  مبوجااب الفقاارة 

 ؛ 1-/م أإ5من ارقرر 
األجل ارقيادة يف  ةدا  ةفض ا نبعاها  ارعتمد ال ويلإلغاء ال رف لوح )ن(12

يُقادم مبوجاب  يكون تقرير اعتماد عن نشاار ارشارو  ارعا  مل اإليدا  عندماحاابا  
 ؛1-/م أإ5التاييل دال من ارقرر من  3والفقرة  1-/م أإ5من مرفا ارقرر  50الفقرة 
ا نبعاهاااا  ارعتماااد أو وحااادا  ةفاااض و/ إلغااااء وحااادا  الكمياااة ارااااندة )و(12

و/أو وحدا  اإلرالة و/أو وحدا  ةفض ا نبعاها   و/أو وحدا  ةفض ا نبعاها 
ارعتمااد ارؤضتااة بغاارض ا ستعاضااة عاان وحاادا  ةفااض ا نبعاهااا  ارعتمااد ارؤضتااة ضباال 

 .1-/م أإ5من مرفا ارقرر  43-41 انت اء ص حيت ا مبوجب الفقرا 
أو وحادا  ةفاض ا نبعاهاا  ارعتماد و/ ندةإلغاء وحادا  الكمياا  اراا ) (12

و/أو وحادا  اإلرالاة بغارض ا ستعاضاة عان وحادا   و/أو وحدا  ةفض ا نبعاهاا 
)أ( 47 ةفض ا نبعاهاا  ارعتماد ال ويلاة األجال ضبال انت ااء صا حيت ا مبوجاب الفقارة

 ؛ 1-/م أإ5من مرفا ارقرر 
  ةفاااض ا نبعاهاااا  أو وحاااداو/ إلغااااء و/أو حااادا  الكمياااا  ارااااندة )ف(12

و/أو وحااادا  ةفاااض  و/أو وحاادا  اإلرالاااة و/أو وحااادا  ةفاااض ا نبعاهاااا  ارعتمااد
شااارو  بغااارض ا ستعاضاااة عااان ارا نبعاهاااا  ارعتماااد ال ولياااة األجااال مااان نفااا  نشاااار 

يف  تراجااااتوحاااادا  ةفااااض ا نبعاهااااا  ارعتمااااد ال وليااااة األجاااال عناااادما يكااااون هنااااامل 
  1-/م أإ5)ب( من مرفا ارقرر 47وجب الفقرة بواس ة البواليت مبعمليا  اإلرالة 
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 أو وحادا  ةفاض ا نبعاهاا  ارعتمادو/ إلغاء وحادا  الكمياا  ارااندة )ي(12
و/أو وحدا  ةفض ا نبعاها   ا  ةفض ا نبعاها  و/أو وحدا  اإلرالةو/أو وحد

ارعتمد ال ويلة األجل من نف  نشار ارشرو  بغرض ا ستعاضة عان وحادا  ةفاض 
)ع( 47ة ا نبعاها  ارعتمد ال ويلة األجال عنادما   يُقادَّم تقريار اعتمااد مبوجاب الفقار 

 . 1-/م أإ5من مرفا ارقرر 

 أساس تقييم اال تثال -ها  
مااااان مرفاااااا  14ل انياااااة، ُ ااااارى التقيااااايو ارشاااااار إلياااااه يف الفقااااارة أليفاااااراض فااااامة ا لتااااازام ا -9

 أي ا .  8-/م أإ1من ارقرر  25مت مراعا  الفقرة  1-/م أإ13 ارقرر

 عملية الترحيع -واو 
 16أليفااراض فاامة ا لتاازام ال انيااة، يُاادرع عنااوان الفاار  التااايل والفقاارا  التاليااة بعااد الفقاارة  -10

 : 1-/م أإ13من مرفا ارقرر 
 حصة العائدات  - كرراا واو  
 8-/م أإ1مان ارقاارر  21و 20العاإادا  عما   باالفقرتن  حصاةااب إُ  -مكررا   16 

 وفقا  را يلي: 
إصاااادار  علااااىلعاإاااادا  لُإاااااب كميااااة الوحاااادا  ارفروضااااة كحصااااة  )أ( 

وحدا  ةفاض ا نبعاهاا  ارعتماد مان أنشا ة ارشااريت، وعلاى عملياا  النقال الدولياة 
 2األوىل لوحدا  الكمية اراندة، وعلى إصدار وحادا  ةفاض ا نبعاهاا  علاى أ اا 

يف اراإااة ماان كميااة الوحاادا  الصااادرة أو ارنقولاااة يف كاال معاملااة، ماات مجاات األرضاااام إىل 
 لتالية؛ القيمة الصحيحة األعلى ا

النقاال الاادويل  علااىلعاإاادا  لكميااة الوحاادا  ارفروضااة كحصااة   ُت ااو )ب( 
  وُت اااوكمياااة وحااادا  الكمياااة ارااااندة ارنقولاااة.   إىلاألول لوحااادا  الكمياااا  ارااااندة 
إصاادار وحاادا  ةفااض ا نبعاهااا   علااىلعاإاادا  لكميااة الوحاادا  ارفروضااة كحصااة 
ا  وحادا  ةفاض ا نبعاهاا  الصاادرة كميا  إىل 6للمشاريت ارنصوي علي ا يف ارادة 

 للمشرو  ارع ؛ 
لن خت ت حلصة اإليرادا  التحوي   إىل حاااب صاندوى التكيا   )ع( 

 ؛ 8-/م أإ1من ارقرر  22-20عم   بالفقرا  
  خت اااات عمليااااا  النقاااال الاااادويل األوىل للوحاااادا  باااان حاااااابا   )د( 

 احتياطي فاإض الفمة الاابقة حلصة اإليرادا ؛ 
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نقاااال ةااااارجي لكاااال أول يشااااق مصاااا لح "النقاااال الاااادويل األول" إىل  )ها( 
وحدة من وحدا  الكمية اراندة من الاتل األصالي إىل ساتل طارف آةار، واضتفااء 

 أهرها بف ل رضم ا التالالي.

  تبل ات السجالت -ثانياا  
 السجالت الوطنية  -ألف 

 : 1-/م أإ13)د( من مرفا ارقرر 21الفقرة أليفراض فمة ا لتزام ال انية، يُدرع ما يلي بعد  -11
إلغااااء وحااادا  الكمياااة  لغااارضحااااب إلغااااء واحاااد لكااال فااامة التاازام  -مكررا  )د( 21

 ؛3من ارادة  هال ا   مكررا   1و هانيا   مكررا   1اراندة مبوجب الفقرتن 
إلغاااء وحاادا   لغاارضفاامة ا لتاازام ال انيااة لحااااب إلغاااء واحااد  -هانيا   مكررا  )د( 21

 ؛3من ارادة  هانيا   مكررا   7رة الكمية اراندة مبوجب الفق
حااب احتياطي واحاد لفااإض الفامة الااابقة ل حتفااد بوحادا   -هال ا   مكررا  )د( 21

 ؛8-/م أإ1من ارقرر  26-23الكمية اراندة، وفقا  للفقرا  
 :  1-/م أإ13)و( من مرفا ارقرر 21أليفراض فمة ا لتزام ال انية، يُدرع ما يلي بعد الفقرة  -12

حااااااااااب إلغاااااااااء واحااااااااد إللغاااااااااء ال اااااااارف طوعااااااااا  أة وحاااااااادا  مبوجااااااااب  )ر(21
 ؛1-/م أإ13)ه( من مرفا ارقرر 21 الفقرة
ية حااب إلغاء واحاد لغارض إلغااء الوحادا  ارتبقياة بعاد انق ااء الفامة اإلضااف )ح(21

 ؛1-/م أإ13من مرفا ارقرر  36للوفاء با لتزاما  واربال  اررحلة مبوجب الفقرة 
حااااب إلغاااء واحااد لغاارض إلغاااء ال اارف وحاادا  ةفااض ا نبعاهااا  ارعتمااد  )ر(21

 ؛1-/م أإ5من مرفا ارقرر  53ارؤضتة بعد انت اء ص حيت ا مبوجب الفقرة 
وحااادا  ةفاااض ا نبعاهاااا  ارعتماااد  حاااااب إلغااااء واحاااد لغااارض إلغااااء ال ااارف )ة(21

 ؛1-/م أإ5من مرفا ارقرر  53ال ويلة األجل بعد انت اء ص حيت ا مبوجب الفقرة 
إلغاااااء ال اااارف وحاااادا  ةفااااض ا نبعاهااااا   لغاااارضحااااااب إلغاااااء واحااااد  )مل(21

يف  تراجااااتعناااادما يكااااون هنااااامل  اإلياااادا ارعتمااااد ال ويلااااة األجاااال ارقياااادة يف حاااااابا  
ماان مرفااا  49ساا ة البوالياات يف نشااار ارشاارو  ارعاا  مبوجااب الفقاارة عمليااا  اإلرالااة بوا

 ؛1-/م أإ5لتاييل دال من ارقرر من ا 3والفقرة  1-/م أإ5ارقرر 
وحاااادا  ةفااااض ا نبعاهااااا  لغاااارض إلغاااااء ال اااارف حااااااب إلغاااااء واحااااد  )ل(21

اد عاان عناادما   يُقاادَّم تقرياار اعتماا اإلياادا قياادة يف حاااابا  ارارعتمااد ال ويلااة األجاال 
مااان  3 والفقااارة 1-/م أإ5مااان مرفاااا ارقااارر  50نشاااار ارشااارو  ارعااا  مبوجاااب الفقااارة 

 ؛1-/م أإ5لتاييل دال من ارقرر ا
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أو وحادا  و/ لغرض إلغاء وحدا  الكمية ارااندةواحد  استبدالحااب  )م(21
و/أو  ةفض ا نبعاها  ارعتمد و/أو وحادا  ةفاض ا نبعاهاا  و/أو وحادا  اإلرالاة

ا نبعاهاااا   وحااادا  ةفاااض إبااادالةفاااض ا نبعاهاااا  ارعتماااد ارؤضتاااة بغااارض  وحااادا 
 ؛1-/م أإ5من مرفا ارقرر  43رة ارعتمد ارؤضتة ضبل انت اء ص حيت ا مبوجب الفق

أو وحادا  إلغاء وحدا  الكمية ارااندة و/ لغرضواحد  استبدالحااب  )ن(21
اإلرالااااة و/أو وحاااادا   و/أو وحاااادا  ةفااااض ا نبعاهااااا  ةفااااض ا نبعاهااااا  ارعتمااااد

وحادا  ةفاض ا نبعاهاا  ارعتمااد ارؤضتاة ضبال انت ااء صا حيت ا مبوجااب  إبادالغارض ل
  ؛1-/م أإ5)أ( من مرفا ارقرر 47الفقرة 
أو وحادا  و/ لغرض إلغاء وحدا  الكمية ارااندةواحد  استبدالحااب  )و(21

و/أو  ا  اإلرالاةو/أو وحاد ةفض ا نبعاها  ارعتمد و/أو وحادا  ةفاض ا نبعاهاا 
لغااارض ولياااة األجااال مااان نفااا  نشاااار ارشااارو  وحااادا  ةفاااض ا نبعاهاااا  ارعتماااد ال 

إبااادال وحااادا  ةفاااض ا نبعاهاااا  ارعتماااد ال ولياااة األجااال عنااادما يكاااون هناااامل تراجااات يف 
 ؛1-/م أإ5)ب( من مرفا ارقرر 47عمليا  اإلرالة بواس ة البواليت مبوجب الفقرة 

أو وحادا  و/ لغرض إلغاء وحدا  الكمية ارااندةواحد  بدالاستحااب  ) (21
و/أو  ةفض ا نبعاها  ارعتمد و/أو وحادا  ةفاض ا نبعاهاا  و/أو وحادا  اإلرالاة

غااارض ولياااة األجااال مااان نفااا  نشاااار ارشااارو  لوحااادا  ةفاااض ا نبعاهاااا  ارعتماااد ال 
م تقرياار اعتماااد وحاادا  ةفااض ا نبعاهااا  ارعتمااد ال وليااة األجاال عناادما   يُقاادَّ  إباادال

 . 1-/م أإ5)ع( من مرفا ارقرر 47مبوجب الفقرة 

 ووحدات اإلزالة  الكمية المسندةوحدات خفض االن عاثات ووحدات  إ دار -با  
علااااى فاااامة ا لتاااازام ال انيااااة وتُاااادرع  1-/م أإ13ماااان مرفااااا ارقاااارر  23الفقاااارة  تن بااااا   -13

 : 1-/م أإ13رر من مرفا ارق 23الفقرا  التالية بعد الفقرة 
أليفراض فمة ا لتزام ال انية، يصدر كل طرف مدرع يف اررفا األول  -مكررا   23

عاااادل الكمياااة ارااااندة لاااالك  كمياااة مااان وحااادا  الكمياااة ارااااندة تيف ساااتله الاااوط 
 ، حماوبة ومبلغاا  عن اا وفقاا  3من ارادة  مكررا   8و 8و مكررا   7الفقرا  ب عم   ال رف 
 . 8-/م أإ2من ارقرر  3أع  ، والفقرة  مكررا   5 للفقرة
أليفااااراض فاااامة ا لتاااازام ال انيااااة، ُياااادع نقاااال الوحاااادا  الاااا   ااااب  -هانيا   مكررا   23

مبااااارة بعاااد إصااادار وحااادا  الكمياااة  3مااان اراااادة  هانياااا   مكاااررا   7إلغاؤهااا وفقاااا  للفقااارة 
 اراندة ارشار إلي ا يف الفقرة الاابقة. 
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 يازة واإللغا  والسحب والترحيع عمليات النقع والح -جيم 
مااااان مرفاااااا  36و 34و 30اض فااااامة ا لتااااازام ال انياااااة، ُيااااااتعاض عااااان الفقااااارا  ر أليفااااا -14
 هانياا   مكاررا   33و مكاررا   33أدنا  وُتدرَع الفقارا   36و 34و 30بالفقرا   1-/م أإ13 ارقرر

 على النحو التايل:  33بعد الفقرة 
 ااور نقاال وحاادا  ةفااض ا نبعاهااا ، وحاادا   أليفااراض فاامة ا لتاازام ال انيااة، -30

ةفض ا نبعاها  ارعتمد، ووحدا  الكمياة ارااندة، ووحادا  اإلرالاة بان الاات   
، وميكااااااان نقل اااااااا 8-/م أإ1و 1-//م أإ11و 1-/م أإ9و 1-/م أإ3 وفقاااااااا  للمقاااااااررا 
 داةل الات  . 

 ااور لكاال طاارف ماادرع يف اررفااا األول أن يلغااي وحاادا  الكميااة  -مكررا   33
ميكااان  حبيااا    3مااان اراااادة  هال اااا   مكاااررا   1و هانياااا   مكاااررا   1ارااااندة مبوجاااب الفقااارتن 

، وفقا  3 من ارادة مكررا   1استةدام ا يف الوفاء با لتزاما  ارنصوي علي ا يف الفقرة 
أعااا  ، بنقل اااا إىل حاااااب اإللغااااء ارناساااب يف ساااتله الاااوط .  مكاااررا  ه( )12للفقاارة 

و ور للكياناا  القانونياة، عنادما يا ذن ال ارف باالك، أن تنقال أي اا  وحادا  الكمياة 
  اراندة إىل حااب اإللغاء.

يلغاااي كااال طاااارف مااادرع يف اررفاااا األول وحاااادا  الكمياااة اراااااندة  -هانيا   مكررا   33
أع  ، بنقل اا  هانيا   مكررا  ه( )12للفقرة ا  ، وفق3من ارادة  نيا  ها مكررا   7عم   بالفقرة 

 الوط .  ىل حااب اإللغاء ارناسب يف ستلهإ
أليفاااراض فاااامة ا لتاااازام ال انيااااة، يقااااوم كاااال طاااارف ماااادرع يف اررفااااا األول، ضباااال  -34

الفااااامة اإلضاااااافية للوفااااااء با لتزاماااااا ، بااااااحب وحااااادا  ةفاااااض ا نبعاهاااااا   انق ااااااء
ا  ةفااض ا نبعاهااا  ارعتمااد و/أو وحاادا  الكميااة اراااندة و/أو وحاادا  وحااد و/أو

 مبقت اااىاإلرالاااة الصااااحلة لفااامة ا لتااازام ارعنياااة  ساااتةدام ا مااان أجااال الوفااااء بالتزاماتاااه 
 25والفقارة  1-/م أإ13مان مرفاا ارقارر  13 ، وفقا  للفقرة3من ارادة  مكررا   1 الفقرة

ةفض ا نبعاها  و/أو وحدا  ةفض ا نبعاها  بنقل وحدا   8-/م أإ1من ارقرر 
ارعتمااااد و/أو وحاااادا  الكميااااة اراااااندة و/أو وحاااادا  اإلرالااااة إىل حااااااب الاااااحب 

 اءاي بفمة ا لتزام ارعنية يف ستله الوط . 
 أن يرحالأليفراض فمة ا لتزام ال انياة،  اور لكال طارف مادرع يف اررفاا األول  -36

 26-23والفقرا   1-/م أإ13من مرفا ارقرر  15، وفقا  للفقرة إىل فمة ا لتزام ال حقة
وحااادا  ةفاااض ا نبعاهاااا  و/أو وحااادا  ةفاااض ا نبعاهاااا   ،8-/م أإ1 مااان ارقااارر

ومل يااااتو إلغاؤهااااا يف سااااتله  الاااا  ُيااااتف   اااااارعتمااااد و/أو وحاااادا  الكميااااا  اراااااندة 
الاااابقة.  الفامة ه يفيف حاااب احتيااطي فاإ اا ُُياتف   ااا  فامة التاازام أو ل ساحب ا أو

وإااتف  كاال وحاادة ماان وحاادا  ةفااض ا نبعاهااا  و/أو وحاادا  ةفااض ا نبعاهااا  
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ارعتمااااد و/أو وحاااادا  الكميااااة اراااااندة اررحلااااة علااااى هاااااا النحااااو بعااااددها التالااااالي 
وفااء الفامة اإلضاافية لل انق ااءاألصلي وتكاون صااحلة يف فامة ا لتازام ال حقاة. ومبتارد 

وحااادا  ةفاااض  1-/م أإ13و( مااان مرفاااا ارقااارر)12للفقااارة ا  با لتزاماااا ، تُلغاااى وفقااا
ا نبعاهاااا  ووحااادا  ةفاااض ا نبعاهاااا  ارعتماااد ووحااادا  الكمياااة ارااااندة ووحااادا  

اااااال علااااااى هاااااااا النحااااااو  احملااااااتف   ااااااااإلرالااااااة  يف الاااااااتل الااااااوط  لل اااااارف الاااااا  مل تُرحَّ
 ة. فمة ا لتزام ارعنيل  ةُتاحب  مل أو

 اإلجرا ات المتعلقة بالمعا الت  -دال 
 :  1-/م أإ13من مرفا ارقرر  42أليفراض فمة ا لتزام ال انية، إل الفقرة التالية حمل الفقرة  -15

يقااوم سااتل ارعااام  ، لاادى اساات م الاااتل، بالنااابة لفاامة ا لتاازام ال انيااة،  -42
 يما يتعلا مبا يلي: بإجراء فح  آيل للتحقا من عدم وجود أية تفاوتا  ف

مجيت ارعام  : الوحدا  اراحوبة أو ارلغااة ساابقا ؛ والوحادا  يف  )أ( 
اروجاااودة يف أك ااار مااان ساااتل واحاااد؛ والوحااادا  الااا  مل ياااتو بشااا  ا تااااوية ماااا سااابا 
إديد  من التباسا ؛ والوحدا  ارَرحَّلة على يو يفق صحيح أو ارنقولة على يو يفق 

احتياااطي فاااإض الفاامة الاااابقة؛ والوحااادا  الصاااادرة علااى يااو  صااحيح إىل حاااابا 
واإلذن ، 7-/م أإ2يفق صاحيح، مباا في اا الوحادا  ارةلَّاة بالكمياا  احملاددة يف ارقارر 

 للكيانا  القانونية ارعنية بارشاركة يف ارعاملة؛ 
يف حالاة عملياا  النقاال بان الاات  : أهليااة األطاراف ارشاااركة يف  )ب( 

ارعاملاااااة للمشااااااركة يف التنفياااااا ارشاااااممل، وآلياااااة التنمياااااة النريفاااااة، وا هاااااار الااااادويل يف 
ماان بروتوكااول كيوتااو؛ وإةاا ل ال اارف القاااإو  17و 12و 6 ا نبعاهااا  مبوجااب ارااواد

خمتلا  األطاراف حبادود نقال الوحادا   بالنقل باحتياطي فامة ا لتازام؛ وحاا   إةا ل
ماااان  26باااان حاااااابا  احتياااااطي فاااااإض الفاااامة الاااااابقة ارنصااااوي علي ااااا يف الفقاااارة 

  ؛8-/م أإ1 ارقرر
يف حالااااة عمليااااا  اضتناااااء وحاااادا  ةفااااض ا نبعاهااااا  ارعتمااااد ماااان  )ع( 

: 12مشااااريت اساااتةدام األراضاااي وتغياااق اساااتةدام األراضاااي واحلراجاااة مبقت اااى اراااادة 
  ؛7-/م أإ2 ل بالكميا  احملددة يف ارقرر اإلة

يف حالاة ساحب وحدا  ةفاض ا نبعاهاا  ارعتماد: أهلياة ال ارف،  )د( 
،  سااتةدام وحاادا  ةفااض ا نبعاهااا  ارعتمااد 8-/م أإ1ماان ارقاارر  14وفقااا  للفقاارة 

 . 3من ارادة  مكررا   1نس ام يف امت اله مبقت ى الفقرة ل
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 ة للجميع المعلو ات المتاح -ها  
 . 1-/م أإ13ه( من مرفا ارقرر )45أليفراض فمة ا لتزام ال انية،   تن با الفقرة  -16
أليفااااراض فاااامة ا لتاااازام ال انيااااة، ُي اااااف مااااا يلااااي بعااااد الفقاااارا  الفرعيااااة ارناساااابة ماااان و  -17
 : 1-/م أإ13من مرفا ارقرر  47 الفقرة

يف حاااااب احتيااااطي  رااااندةاوحااادا  الكمياااة لالكمياااة اإلمجالياااة  -مكررا  أ( )47
 فاإض الفمة الاابقة يف بداية الانة؛ 

 1الكمية اإلمجالية لوحدا  الكمياة ارااندة ارلغااة مبوجاب الفقارتن  -مكررا  )ح( 47
 ؛ 3من ارادة  هال ا   مكررا   1و هانيا   مكررا  
ارلغااااااة مبوجاااااب  ارااااااندةوحااااادا  الكمياااااة لالكمياااااة اإلمجالياااااة  -هانيا   مكررا  ح( )47
 . 3من الفقرة  هانيا   مكررا   7 الفقرة

 والمحاس ة عنها المسندةتجميع قوائم جرد االن عاثات والكميات  -ثالثاا  
 قاعدة بيانات التجميع والمحاس ة  -ألف 

 52أليفراض فمة ا لتزام ال انية، ُي اف ما يلي بعد الفقرا  الفرعية ارناسبة من الفقرة  -18
 : 1-/م أإ13ارقرر من مرفا 

فاامة يف  اراااندةأليفااراض فاامة ا لتاازام ال انيااة، أة فاارى موجااب باان الكميااة  )ع(52
ا لتااازام ال انياااة بالناااابة ل ااارف مااادرع يف اررفاااا األول ومتوساااا ا نبعاهاااا  الاااانوية يف 

 ررا  مكا 7بالفقرة  ال  ع سنوا  األوىل من فمة ا لتزام الاابقة م روبا  يف مثانية، عم   
 ؛3 ادةمن ار هانيا  
أليفااااراض فاااامة ا لتاااازام ال انيااااة، اراااااتوى اررجعااااي إلدارة الغابااااا  ارباااان يف  )د(52

  ؛7-/م أإ2تاييل مرفا ارقرر 
عان  ناااالأليفراض فمة ا لتازام ال انياة، أة إلغااء لوحادا  بروتوكاول كيوتاو  )ه(52

)أ( ماان الفاار  اءااام  عشاار ماان 5ة عماا   بااالفقر  ،عاادم ا مت ااال يف فاامة ا لتاازام األوىل
 . 1-/م أإ27مرفا ارقرر 

 :  1-/م أإ13)ه( من مرفا ارقرر 55أليفراض فمة ا لتزام ال انية، ُي اف ما يلي بعد الفقرة  -19
  ؛7-/م أإ2من ارقرر  15تصويبا  تقنية وفقا  للفقرة  )و(55
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صاايف    ا سانويا ،بالنابة لانشا ة الا  اةتاار ال ارف تقادمي حااابا  بشا )ر(55
 7-/م أإ2 للمقااررا  ا نبعاهااا  البشاارية ارنشاا  ماان يفااارا  الدفيئااة وعمليااا  إرالت ااا وفقاا

 وكمية احملاسبة ذا  الصلة للانة التقوميية؛ 
صاايف  بالنابة لانشا ة الا  اةتاار ال ارف تقادمي حااابا  بشا  ا سانويا ، )ح(55

 7-/م أإ2 وعمليااا  إرالت ااا وفقااا  للمقاارر ا نبعاهااا  البشاارية ارنشاا  ماان يفااارا  الدفيئااة
 فمة ا لتزام؛  انق اءوكمية احملاسبة ذا  الصلة عند 

وحاادا  لنصاادار اإلمجااايل اراااموح بااه مة ا لتاازام ال انيااة، أة تغيااق ليف فاا )ر(55
تصويبا   ، بابب3من ارادة  4عن أنش ة إدارة الغابا  مبوجب الفقرة  اإلرالة الناهة

اااتويا  اررجعيااة إلدارة الغابااا  الاا  أبلاا  عن ااا أحااد األطااراف وفقااا  للفقاارتن للم تقنيااة
 . 7-/م أإ2وفقا  للمقرر  8وروجعت مبوجب ارادة  7-/م أإ2من ارقرر  15و 14

)ح( مااان مرفاااا 58أليفاااراض فااامة ا لتااازام ال انياااة، ُي ااااف ماااا يلاااي بعاااد الفقااارة الفرعياااة  -20
 : 1-/م أإ13 ارقرر

اراااندة أليفااراض فاامة ا لتاازام ال انيااة،  ماال وحاادا  الكميااا   -مكررا  )ح( 58
 ؛ 3من ارادة  هال ا   مكررا   1و هانيا   مكررا   1مبوجب الفقرة  ال  أُلغيت

وحااااااادا  الكمياااااااا   يفاااااااراض فااااااامة ا لتااااااازام ال انياااااااة،  مااااااالأل -هانيا   مكررا  ح( )58
 .3ادة من ار هانيا   مكررا   7مبوجب الفقرة  ال  أُلغيت ارةصصة
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 الثاني الت ييع

النمذذذوذإل اإللكترونذذذي الموحذذذد إلبذذذالغ المعلو ذذذات المتعلقذذذة بالوحذذذدات   
 (1)التي يشملها نباق بروتوكول كيوتو

 تعليمات عا ة بشأن اإلبالغ -أوالا  
ا نبعاهااا  أو ةف اا ا علااى كاال طاارف ماادرع يف اررفااا األول ولااه التاازام كمااي بتحديااد  -21

يااة جااداول يف مقيَّااد يف العمااود ال الاا  ماان اررفااا باااء أن يقاادم إىل األمانااة ساانويا  ب ريقااة إلكمون
 لوماااا  ذا  صااالة لياااات ذا  طاااابت كماااي.تُقااادَّم علاااى حااادة أة معو  ذاااوذع إلكااامو  موحاااد.

الوضات العااري ارنااا(،  إىل تقدم األطراف ارعلوما  اءاصاة بالاانة التقوميياة الااابقة )اساتنادا  و 
اربلا  عن اا" )ما    يف تقريار ترد إااارة إىل يفاق ذلاك. وُيشاار إىل هاا  الاانة بعباارة "الاانة مل  ما

 (. 2016 هي الانة التقوميية اربل  عن ا، ستكون الانة 2017كمو  اروحد لعام النموذع اإلل
، يقاادم كاال طاارف ماادرع يف اررفااا األول بالنااابة لفاامة ا لتاازام ال انيااة ل وتوكااول كيوتااوو  -22

بروتوكاول كيوتاو لفامة ال  يشامل ا ن ااى وحدا  الذوذجه اإللكمو  اروحد األول لنب غ عن 
 .(2)تقرير  الانوة األول عن ضواإو ا رد لفمة ا لتزام اراكورةب مقرونا  ا لتزام ال انية 

ع اإللكامو  اروحاد سانويا  حاق انق ااء يقدم كال طارف مادرع يف اررفاا األول النماوذ و  -23
 الفمة اإلضافية للوفاء با لتزاما  اءاصة بفمة ا لتزام ارعنية. 

وإذا كاااان طااارف مااادرع يف اررفاااا األول  اااارة معاااام   لفااام  التااازام أو أك اااار يف آن  -24
تقريار  كال    يت امنواحد، يقدم ال رف عندإا تقريرا  منفص   ووافيا  عن كل فمة التزام. و اب أ

 .(3)بروتوكول كيوتو الصاحلة لفمة ا لتزام ارعنية ال  يشمل ا ن اى وحدا الإ  معلوما  عن 
وحاادا   اروحااد و ااب أن تكااون مجياات القاايو اراااتلة يف جااداول النمااوذع اإللكاامو  -25

 كاملة. و ب عدم إدةال القيو الاالبة. و موجبة 
ولي  مجيت أناوا  الوحادا  م ماة لكال ناو  مان أناوا  احلاااب أو ارعاملاة أو احلادع.  -26

ومااق كاناات اءانااة مرللااة داةاال ا اادول، فااالك يعاا  أن ارعلومااا  أو ارعاملااة   تن بااا علااى 
 ذلك النو  احملدد من الوحدا . 

__________ 

وحدا  الكمية اراندة، ووحدا  ةفض ا نبعاها ، ووحادا  اإلرالاة، ووحادا  ةفاض ا نبعاهاا  ارعتماد،  (1) 
 مبا يف ذلك وحدا  ةفض ا نبعاها  ارعتمد ارؤضتة ووحدا  ةفض ا نبعاها  ارعتمد ال ويلة األجل. 

 .  8-/م أإ2من ارقرر  5وفقا  للفقرة  (2) 
حادا  ةفاض ا نبعاهاا  ووحادا  اإلرالاة ووحادا  ةفاض ا نبعاهاا  ارعتماد، وحدا  الكميا  ارااندة وو  (3) 

 مبا يف ذلك وحدا  ةفض ا نبعاها  ارعتمد ارؤضتة ووحدا  ةفض ا نبعاها  ارعتمد ال ويلة األجل. 
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مل تشامل  لاابقةكمل ا. وإذا كانت معاملة ة ل الانة او ب أن مُتا كل ا داول ب  -27
 . "مل إدع"ال رف عبارة " " يف اءانة ليدل على أن ارعاملة  يدةل، أة وحدة من نو  حمدد

وتوةيااا  للوضااوح، ُتاااتعمل عناااوين وصاافية يف إطااار النمااوذع اإللكاامو  اروحااد لناااارة إىل  -28
اول ارةتلفاة الاواردة يف الفار  أنوا  حمددة من احلاابا  وارعام  . وترد يف التوجي ا  ارتعلقة با اد

 ال ا  أدنا  اروح هلا  العناوين الوصفية وإاارا  إىل األحكام ذا  الصلة يف إطار بروتوكول كيوتو. 

 تعليمات بشأن الجداول -ثانياا  
 جمذذذوع كميذذذات الوحذذذدات التذذذي يشذذذملها نبذذذاق بروتوكذذذول كيوتذذذو  -1الجذذذدول  -ألف 

  الم لغ عنهابحسب نوع الحساب في بداية السنة 
ارعلوما  ارتعلقة مبتماو    ، تقدم الدول األطراف اردرجة يف اررفا األول1يف ا دول  -29

كاانون   1حاق  ، ا الوط ستل اى بروتوكول كيوتو والواردة يف ن ال  يشمل اكميا  الوحدا  
 حباب نو  احلااب ونو  الوحدة.  ،ال ا /يناير من الانة ارشمولة بالتقرير

ن ااى  ال  يشمل اويبل  كل طرف مدرع يف اررفا األول عن  مو  كميا  الوحدا   -30
 يف كل من أنوا  احلاابا  التالية:  احملتف   ابروتوكول كيوتو، مصنفة حباب نو  الوحدة، 

  ؛(1-/م أإ13)أ( من مرفا ارقرر 21)الفقرة  "حاابا  إيدا  ال رف" )أ( 
  ؛(1-/م أإ13)ب( من مرفا ارقرر 21)الفقرة  إيدا  الكيان"حاابا  " )ب( 
  ؛(1-/م أإ13)و( من مرفا ارقرر 21)الفقرة  الاحب"حاابا  " )ع( 
 (؛ 8-/م أإ1من ارقرر  23"حااب احتياطي فاإض فمة ا لتزام الاابقة" )الفقرة  )د( 
"، إللغاء الوحدا  4-3/3-3"حاابا  إلغاء ارصدر الصايف مبوجب ارادة  )ها( 

ن األنشاا ة ارنصااوي علي ااا يف عاان اااى بروتوكااول كيوتااو نتيتااة ل نبعاهااا  النامجااة  الاا  يشاامل ا
 1-/م أإ13)ع( ماان مرفااا ارقاارر 21ماان بروتوكااول كيوتااو )الفقاارة  3ماان ارااادة  4و 3الفقاارتن 
 (؛ 7-/م أإ2وارقرر 

 الااااا  يشااااامل ا ن ااااااى"حاااااااب اإللغااااااء لعااااادم ا مت اااااال"، إللغااااااء الوحااااادا   )و( 
روتوكااول كيوتااو علااى إهاار تباان   نااة ا مت ااال أن ال اارف اراادرع يف اررفااا األول مل ميت اال  لتزامااه ب

  ؛(1-/م أإ13)د( من مرفا ارقرر 21)ه( و12)الفقرتان  3من ارادة  1مبوجب الفقرة 
)ه( من مرفاا 21"حااب اإللغاء ال وعي" لعمليا  اإللغاء ال وعي )الفقرة  )ر( 
  ؛(1-/م أإ13ارقرر 

ارتبقيااة بعااد   حياال"، إللغاااء الوحاادا"حااااب إلغاااء الوحاادا  ارتبقيااة بعااد الم  )ح( 
اد  )الفقارة   36انق اء الفمة اإلضافية للوفاء با لتزاما  وبعد إجراء عملياا  المحيال، إن ُوجيف

  ؛(1-/م أإ13من مرفا ارقرر 
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 1ه يف الفقاارتن ارنصااوي علياا ال مااوح "حااااب اإللغاااء ارتعلااا برفاات ماااتوى )ر( 
  ؛8-/م أإ1من ارقرر  8حلا   اإللغاء عم   بالفقرة  ،"3من ارادة  هال ا   مكررا   1و هانيا   مكررا  

"، 3ماااان ارااااادة  هانيااااا   مكااااررا   7حااااااب اإللغاااااء ارنصااااوي عليااااه يف الفقاااارة " )ة( 
 ؛ 3من ارادة  هانيا   مكررا   7لعمليا  اإللغاء مبوجب الفقرة 

"حااب إلغاء وحدا  ةفض ا نبعاها  ارعتمد ارؤضتة  نت اء صا حيت ا"،  )مل( 
ماان مرفااا  53إللغاااء وحاادا  ةفااض ا نبعاهااا  ارعتمااد ارؤضتااة بعااد انت اااء صاا حيت ا )الفقاارة 

 (؛ 1-/م أإ5ارقرر 
"حاااااب إلغااااء وحااادا  ةفاااض ا نبعاهاااا  ارعتماااد ال ويلاااة األجااال  نت ااااء  )ل( 

وحاادا  ةفااض ا نبعاهااا  ارعتمااد ال ويلااة األجاال بعااد انت اااء صاا حيت ا صاا حيت ا"، إللغاااء 
  ؛(1-/م أإ5من مرفا ارقرر  53)الفقرة 
لماجات "حاااب إلغااء وحادا  ةفاض ا نبعاهاا  ارعتماد ال ويلاة األجال  )م( 

" إللغاااااء وحاااادا  ةفااااض ا نبعاهااااا  ارعتمااااد ال ويلااااة األجاااال احملااااتف   ااااا يف يف التةاااازين
دا  عنااااادما يكاااااون هناااااامل تراجااااات يف عملياااااا  اإلرالاااااة بواسااااا ة البواليااااات يف حااااااابا  اإليااااا

مان التااييل دال مان  3والفقرة  1-/م أإ5من مرفا ارقرر  49ارشرو  ارع  )الفقرة  نشار
 (؛1-/م أإ5ارقرر 

ألجال لعادم تقادمي "حااب إلغاء وحدا  ةفض ا نبعاها  ارعتماد ال ويلاة ا )ن( 
يف  احملااااتف   ااااااء وحاااادا  ةفااااض ا نبعاهااااا  ارعتمااااد ال ويلااااة األجاااال ، إللغااااتقرياااار ا عتماااااد"

مااان مرفاااا  50عنااادما   يُقااادم تقريااار اعتمااااد لنشاااار ارشااارو  ارعااا  )الفقااارة  اإليااادا حااااابا  
 (. 1-/م أإ5من التاييل دال من ارقرر  3والفقرة  1-/م أإ5 ارقرر
األول تقريرا ، حباب نو  الوحدة،  وباإلضافة إىل ذلك، يقدم كل طرف مدرع يف اررفا -31

بروتوكااول كيوتااو احملااتف   ااا يف كاال ماان أنااوا   الاا  يشاامل ا ن اااىعاان  مااو  كميااا  الوحاادا  
 : 1-/م أإ5حاابا  ا ستبدال احملددة يف الفقرا  التالية من مرفا ارقرر 

"حااااااااب اسااااااتبدال وحاااااادا  ةفااااااض ا نبعاهااااااا  ارعتمااااااد ارؤضتااااااة  نت اااااااء  )أ( 
صاا حيت ا"، إللغاااء وحاادا  الكميااة اراااندة، ووحاادا  ةفااض ا نبعاهااا  ارعتمااد، ووحاادا  
ةفض ا نبعاها ، ووحدا  اإلرالة، ووحدا  ةفض ا نبعاها  ارعتماد ارؤضتاة أليفاراض تباديل 

 (؛ 43ضبل انت اء ص حيت ا )الفقرة  وحدا  ةفض ا نبعاها  ارعتمد ارؤضتة
وحادا  ةفاض ا نبعاهاا  ارعتماد ال ويلاة األجال  نت ااء  اساتبدال"حااب  (ب) 
 نبعاهااااااا  ارعتمااااااد و/أو وحاااااادا  ةفااااااض ا ا"، إللغاااااااء وحاااااادا  الكميااااااة اراااااااندةصاااااا حيت 

وحاااااادا  ةفااااااض  تبااااااديلو/أو وحاااااادا  اإلرالااااااة أليفااااااراض  وحاااااادا  ةفااااااض ا نبعاهااااااا  و/أو
 )أ((؛ 47ارعتمد ال ويلة األجل ضبل انت اء ص حيت ا )الفقرة  ا نبعاها 
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لماجاات وحاادا  ةفااض ا نبعاهااا  ارعتمااد ال ويلااة األجاال  اسااتبدال"حااااب  (ع) 
 التةزين"، إللغااء وحادا  الكمياة ارااندة و/أو وحادا  ةفاض ا نبعاهاا  ارعتماد و/أو وحادا 

ةفاض ا نبعاهاا  ارعتماد ال ولياة األجال  و/أو وحدا  ةفض ا نبعاها  و/أو وحدا  اإلرالة
وحدا  ةفض ا نبعاهاا  ارعتماد ال ولياة األجال عنادما  تبديلمن نف  نشار ارشرو  بغرض 

 ب((؛ )47يف عمليا  اإلرالة بواس ة البواليت )الفقرة  تراجتيكون هنامل 
وحاادا  ةفااض ا نبعاهااا  ارعتمااد ال ويلااة األجاال لعاادم  اسااتبدال"حااااب  (د) 
أو وحادا  ةفاض ا نبعاهاا  ارعتماد و/ د"، إللغاء وحدا  الكمياة ارااندة تقرير ا عتماتقدمي

و/أو وحادا  ةفاض ا نبعاهاا  ارعتماد  الاةو/أو وحادا  اإلر  و/أو وحدا  ةفض ا نبعاهاا 
وحدا  ةفض ا نبعاها  ارعتمد ال ولياة  تبديلال ولية األجل من نف  نشار ارشرو  بغرض 

  ع((؛)47يُقدَّم تقرير اعتماد )الفقرة  األجل عندما  

 المعا الت الداخلية السنوية  -أ()2الجدول  -با  
)أ(، معلومااا  عاان  مااو  كميااة 2تقاادم األطااراف اردرجااة يف اررفااا األول، يف ا اادول  -32

الوحدا  ال  يشمل ا ن اى بروتوكول كيوتو اءاضعة للمعام   الداةلية )تلاك الا  مل تشامل 
كااانون األول/دياام  ماان   31كاانون ال ا /ينااير إىل   1سات   آةار( الاا  حادهت يف الفامة ماان 

   عن ا، على النحو اربن أدنا ، مبا يف ذلك أة معام   تصحيحية. الانة اربل
الفاااار  ارعنااااون "اإلصاااادار والتحوياااال إطااااار تبلاااا  األطااااراف اردرجااااة يف اررفااااا األول، يف  -33

مشااااريت التنفياااا ارشاااممل يف إطاااار بروتوكاااول كيوتاااو، وفقاااا   بشااا ن"، معلوماااا  6مبوجاااب اراااادة 
 : 1-/م أإ9للفقرا  التالية من مرفا ارقرر 

إقا من ا ال رف" )يشار إلي ا أي ا  بعبارة مشااريت فيما    "ارشاريت ال   )أ( 
ريت الاا  إقااا "اراااار األول"(، تُبل اا  األطااراف اردرجااة يف اررفااا األول ارعلومااا  ارتعلقااة بارشااا

مان مرفاا  23من ةفاض ا نبعاهاا  أو تعزياز عملياا  اإلرالاة وفقاا  للفقارة في ا ال رف ار ي  
 : 1-/م أإ9ارقرر 

عااان يُبل ااا  كااال طااارف مااادرع يف اررفاااا األول، إااات بناااد "الكمياااا  ار اااافة"،  '1'
مان مرفاا  29 مو  كمية وحدا  ةفاض ا نبعاهاا  الصاادرة عما   باالفقرة 

  ؛1-/م أإ13ارقرر 
ل اارف إاات بناد "الكميااا  ار روحااة" عاان الكمياة ارقابلااة ماان وحاادا  ا يبلا  '2'

يف حالااااة ارشاااااريت ارتعلقااااة باسااااتةدام و ، الكميااااة اراااااندة الاااا  جاااارى إويل ااااا
الكميااة ارقابلااة ماان وحاادا   وتغيااق اسااتةدام األراضااي واحلراجااة عااناألراضااي 

  ؛1-م أإ/13من مرفا ارقرر  29اإلرالة ال  جرى إويل ا، عم   بالفقرة 



FCCC/SBSTA/2015/L.13 

23 GE.15-09463 

" )يشاار إلي اا أي اا  بعباارة كياان مااتقلوفيما    "ارشاريت ال  إقا من اا   )ب( 
بارشاااريت الاا   تتعلااامشاااريت "اراااار ال ااا "(، تُبل اا  األطااراف اردرجااة يف اررفااا األول معلومااا  

الااة ماان ةاا ل إجااراء  نااة جاارى في ااا التحقااا ماان ةفااض ا نبعاهااا  أو ماان تعزيااز عمليااا  اإلر 
 : 1-/م أإ9من مرفا ارقرر  45-30وفقا  للفقرا   6ارادة  مبوجباإلاراف ارنش ة 

يُبل اا  كاال طاارف ماادرع يف اررفااا األول إاات بنااد "الكميااا  ار ااافة"  مااو    '1'
ماااان مرفااااا  29كميااااة وحاااادا  ةفااااض ا نبعاهااااا  الصااااادرة عماااا   بااااالفقرة 

  ؛1-/م أإ13 ارقرر
الكمياة ارقابلاة مان وحادا  عان ل   ال ارف إات بناد "الكمياا  ار روحاة" يُابا   '2'

راضااااي ويف حالااااة مشاااااريت اسااااتةدام األ، الكميااااة اراااااندة الاااا  جاااارى إويل ااااا
الكمية ارقابلة من وحادا  اإلرالاة الا   عن وتغيق استةدام األراضي واحلراجة

 . 1-م أإ/13من مرفا ارقرر  29بالفقرة  جرى إويل ا، عم   
"، ينبغاي لكال 4-3و 3-3ويف إطار الفر  ارعنون "اإلصدار أو اإللغاء وفقاا  للماادتن  -34

طاااااارف ماااااادرع يف اررفااااااا األول أن يبلاااااا  عاااااان كميااااااة وحاااااادا  اإلرالااااااة الصااااااادرة أو الوحاااااادا  
بالناااااابة ألنشااااا ت ا ارتعلقاااااة باساااااتةدام األراضاااااي وتغياااااق اساااااتةدام األراضاااااي واحلراجاااااة  ارلغااااااة
 1-م أإ/16، مصااانفة حااااب النشاااار، وفقاااا  ررفاااا ارقااارر 3مااان اراااادة  4و 3تن الفقااار  مبوجاااب
 1-/م أإ13)ع( و)د( ماان مرفااا ارقاارر 8، و ةتيااار  لانشاا ة عماا   بااالفقرة 7-/م أإ2 وارقاارر

 : 7-/م أإ2 من مرفا ارقرر 8و 7والفقرتن 
األول،  يف اررفاابالنابة ألة نشار أف ى إىل إرالة صافية، يبل  كل طارف مادرع  )أ( 

ماان  25 باالفقرة إات بناد "الكميااا  ار اافة"، عان الكميااة اإلمجالياة لوحاادا  اإلرالاة الصاادرة عماا   
 ؛7-/م أإ2وارقرر  1-م أإ/13مرفا ارقرر 
بالناااابة ألة نشاااار يف اااي إىل انبعاهاااا  صاااافية، يبلااا  كااال طااارف إااات بناااد  )ب( 

"الكميااا  ار روحاااة" عااان الكمياااا  اإلمجالياااة لوحاادا  الكمياااة ارااااندة و/أو وحااادا  ةفاااض 
ة و/أو وحااادا  ةفاااض ا نبعاهاااا  ارعتماااد الااا  ألغيااات عمااا   اإلرالاااا نبعاهاااا  و/أو وحااادا  

 . 7-/م أإ2واررفا  1-م أإ/13من مرفا ارقرر  32بالفقرة 
"، يقادم كال طارف 12ارعنون "التحاريل وإعاادة التحاريل مبوجاب اراادة  الفر  إطار ويف -35

يف   اااعااادة التحااريل ار اا لت ماادرع يف اررفااا األول معلومااا  عاان أنشاا ة مشاااريت التحااريل وإ
 :((4)1-إ/م أ5إطار آلية التنمية النريفة احملددة يف الفقرا  التالية من مرفا ارقرر 

"استبدال الوحدا  ارنت ية ص حيت ا من وحدا  ةفاض ا نبعاهاا  ارعتماد  )أ( 
مااد و/أو وحاادا  ةفااض ا نبعاهااا  ارعت الكميااا  اإلمجاليااة لوحاادا  الكميااة اراااندةارؤضتااة"، 

__________ 

 .3ا دول ترد معلوما  إضافية تتعلا ب نش ة مشاريت التحريل وإعادة التحريل يف  (4) 
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و/أو وحادا  ةفاض ا نبعاهاا  ارعتماد  و/أو وحدا  ةفض ا نبعاهاا  و/أو وحادا  اإلرالاة
 (؛ 44ارؤضتة ال  نُقلت إىل حااب استبدال وحدا  ةفض ا نبعاها  ارعتمد ارؤضتة )الفقرة 

ارنت ياة  "استبدال الوحدا  وحدا  ةفض ا نبعاها  ارعتمد ال ويلاة األجال )ب( 
   ةفاض ا نبعاهاا  ارعتمادص حيت ا"، الكميا  اإلمجالية لوحدا  الكمية اراندة و/أو وحدا

و/أو وحدا  اإلرالة الا  نُقلات إىل حاااب اساتبدال وحادا   ةفض ا نبعاها و/أو وحدا  
 أ((؛ )47ةفض ا نبعاها  ارعتمد ال ويلة األجل  نت اء مدة ص حيت ا )الفقرة 

 اإلمجالياااة وحااادا  الكمياااة ارااااندةكمياااا  ال"ا ساااتبدال لماجااات التةااازين"،  )ع( 
 وحدا  ةفض ا نبعاهاا  ارعتماد و/أو وحادا  ةفاض ا نبعاهاا  و/أو وحادا  اإلرالاةأو و/

و/أو وحاااادا  ةفااااض ا نبعاهااااا  ارعتمااااد ال ويلااااة األجاااال الاااا  نُقلاااات إىل حااااااب اسااااتبدال 
 ب((؛ )47وحدا  ةفض ا نبعاها  ارعتمد ال ويلة األجل لماجت التةزين )الفقرة 

الكمياااا  اإلمجالياااة لوحااادا  ةفاااض ا نبعاهاااا  "اإللغااااء لماجااات التةااازين"،  )د( 
 (؛ 3واررفا دال، الفقرة  49ارعتمد ال ويلة األجل ارلغاة بعد تراجت التةزين )الفقرة 

اإلمجالياة لوحادا  الكمياة "ا ستبدال لعدم تقدمي تقريار ا عتمااد"، الكمياا   )ه( 
و/أو وحادا   ا نبعاها  أو وحدا  ةفض ا نبعاها  ارعتمد و/أو وحدا  ةفضو/ اراندة

ةفاااض ا نبعاهاااا  ارعتماااد ال ويلاااة األجااال الااا  نُقيفلااات إىل حاااااب اساااتبدال وحااادا  ةفاااض 
والتااااااييل دال،  50ا نبعاهااااا  ارعتماااااد ال ويلاااااة األجااااال لعااااادم تقااااادمي تقريااااار ا عتمااااااد )الفقااااارة 

 (؛ 3 الفقرة
وحااادا  ةفاااض "اإللغااااء لعااادم تقااادمي تقريااار ا عتمااااد"، الكمياااا  اإلمجالياااة ل )و( 

 .)ع((47ا نبعاها  ارعتمد ال ويلة األجل ارلغاة بعد عدم تقدمي تقرير ا عتماد )الفقرة 
إاااات بنااااد "اإللغاااااء ألسااااباب أةاااارى"، يبلاااا  كاااال طاااارف ماااادرع يف اررفااااا األول عااااان  -36
 الاا  أُلغيااتلوحاادا  الاا  يشاامل ا ن اااى بروتوكااول كيوتااو، حباااب النااو ، إلمجاليااة لكميااا  اال

 :((5)ب التاليةلاسبا
)ه( مااااان مرفاااااا 21"اإللغااااااء ال اااااوعي"، لعملياااااا  اإللغااااااء ال اااااوعي )الفقااااارة  )أ( 
 (؛1-/م أإ13 ارقرر

 مكاااررا   1"اإللغااااء ارتعلاااا برفااات مااااتوى ال ماااوح ارنصاااوي علياااه يف الفقااارتن  (ب) 
 ؛(6)8-/م أإ1من ارقرر  8"، حلا   اإللغاء عم   بالفقرة 3من ارادة  هال ا   مكررا   1و هانيا  
 مت كل طرف مدرع يف اررفا األول كميا  الوحادا  الا  يشامل ا ن ااى بروتوكاول  و  -37

 كيوتو الواردة يف كل عمود ويبل  عن ا إت البند "اجملمو  الفرعي". 
__________ 

 .)أ(5 يا  اإللغاء عقب إديد عدم ا مت ال يف ا دولتُبلَّ  عمل (5) 
 )أ(. 5أي ا  يف ا دول  8-/م أإ1من ارقرر  8ترد حا   اإللغاء لرفت ماتوى ال موح وفقا  للفقرة  (6) 
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 رفا األول عن ارعلوما  التالية: ويف ةانة "الاحب"، يبل  كل طرف مدرع يف ار -38
إاااات بنااااد "الاااااحب"، الكميااااا  اإلمجاليااااة للوحاااادا  الاااا  يشاااامل ا ن اااااى  (أ) 

لاااات ماااان حااااااب إيداعااااه الااااوط  إىل حاااااابه اءاااااي قيف بروتوكااااول كيوتااااو، حباااااب نااااو ، الاااا  نُ 
 )أ(؛ 2  ُتدرَع ها  القيو يف ا زء الرإياي من ا دول و بالاحب. 
"الاااحب مان احتياااطي فاااإض الفامة الاااابقة"، الكميااا  اإلمجاليااة إات بنااد  (ب) 

احتيااااطي فااااإض الفااامة الااااابقة إىل ب مياااة ارااااندة الااا  نُقيفلااات مااان حااااابه اءاااايلوحااادا  الك
 )أ(؛ 2  ُتدرَع ها  القيو يف ا زء الرإياي من ا دول و حاابه اءاي بالاحب. 

للوحااادا  الااا  نُقيفلااات إىل حااااابه  إااات بناااد "اجملماااو "، الكمياااا  اإلمجالياااة (ع) 
 اءاي بالاحب. 

  جموع المعا الت الخارجية السنوية  -)ب(2الجدول  -جيم 
)ب(، معلومااا  عاان الكميااا  2تقاادم األطااراف اردرجااة يف اررفااا األول، يف ا اادول  -39

ك الا  اإلمجالية للوحدا  ال  يشمل ا ن اى بروتوكول كيوتو اءاضاعة للمعاام   الداةلياة )تلا
 كاانون األول/دياام   31كاانون ال ا /ينااير إىل   1مشلت ست   آةار( الا  حادهت يف الفامة مان 

 من الانة اربل  عن ا، مبا يف ذلك أة معام   تصحيحية. 
إاات بنااد " مااو  عمليااا  النقاال وا حتيااار"، ي ااي  كاال طاارف ماادرع يف اررفااا األول  -40

أو ستل آلية التنمية النريفة( نَقل إلياه وحادا  يشامل ا صفا  منفص   لكل ستل )ستل ال رف 
 ن اى بروتوكول كيوتو أو احتارها منه أو ُحو لت منه إليه ها  الوحدا  ة ل الانة الاابقة: 

يبلاا  كاال طاارف عاان كميااا  مجياات وحاادا  بروتوكااول كيوتااو الاا  ُيتارهااا ماان  (أ) 
تكياا  أو حمالااة مان سااتل آليااة ساتل، مبااا يف ذلاك أة وحاادا  منقولااة مان حااااب صاندوى ال

 ؛ الكميا  ار افة"اب النو ، إت بند "حبالتنمية النريفة، 
يبلااا  كااال طااارف عااان الكمياااا  اإلمجالياااة للوحااادا  الااا  يشااامل ا ن ااااى بروتوكاااول   )ب( 

مان  21 كيوتو ارنقولة إىل ذلك الاتل، مباا يف ذلاك عملياا  النقال إىل حصاة العاإادا  عما   باالفقرة
، (7)، وعملياااا  اإللغااااء لفااارر إصااادار نشاااار مااان أنشااا ة مشااااريت آلياااة التنمياااة النريفاااة8-أإ /م1ارقااارر 

عاان نشااار مشاارو   (9)أو عاادم تقاادمي تقرياار ا عتماااد (8)وعمليااا  إلغاااء وحاادا  عقااب تراجاات التةاازين
  حتتار وختزين ها  أكايد الكربون، إت بند "الكميا  ار روحة" يف نف  الا ر.

ف مادرع يف اررفاا األول كمياا  الوحادا  الا  يشامل ا ن ااى بروتوكاول   مت كال طار  -41
 كيوتو الواردة يف كل عمود ويبل  عن ا إت بند "اجملمو  الفرعي". 

__________ 

 .  1-/م أإ5من مرفا ارقرر  52الفقرة  (7) 
 .  7-/م أإ10)ب( من مرفا ارقرر 24الفقرة  (8) 
 .  7-/م أإ10ا ارقرر من مرف 27الفقرة  (9) 
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 المعا الت السنوية بي  حسابات احتياطي فائض الفترة السابقة  -)إل(2الجدول  -دال 
إاات بنااد "عمليااا  النقاال وا حتيااار باان حاااابا  احتياااطي فاااإض الفاامة الاااابقة"،  -42

ي اااي  كااال طااارف مااادرع يف اررفاااا األول صااافا  منفصااا   لكااال ساااتل نقااال إلياااه وحااادا  كمياااة 
احتياطي فاإض الفمة الاابقة أو احتار منه وحدا  الكمية ارااندة ب ه اءايحااب منماندة 

 فاإض الفمة الاابقة ة ل الانة الاابقة:  حتياطي اروجودة يف حااب 
يُبلَّ  عن كمية وحدا  الكمية اراندة ال  يتو احتيارهاا إات بناد "الكمياا   (أ) 
يُبلَّ  عن ها  الكمية أي ا  يف إطاار الفار  ارعناون " ماو  عملياا  النقال وا حتياار" و ار افة". 
 )ب(؛ 2من ا دول 
لكمياااااة ارااااااندة ارنقولاااااة إااااات بناااااد "الكمياااااا  يُبلَّااااا  عااااان كمياااااة وحااااادا  ا (ب) 

  عن ها  الكمية أي ا  يف إطار الفر  ارعنون " مو  عمليا  النقل وا حتيار" يُبلَّ و ار روحة". 
 )ب(. 2من ا دول 

 مت كل طرف مدرع يف اررفا األول كميا  الوحادا  الا  يشامل ا ن ااى بروتوكاول  و  -43
 ل  عن ا إت بند "اجملمو  الفرعي". كيوتو الواردة يف كل عمود ويب

  8-/م أإ1عائذذذذذذدات المعذذذذذذا الت بموجذذذذذذب المقذذذذذذرر حصذذذذذذة  -)د(2الجذذذذذذدول  -ها  
  ندوق التكيف  -21 الفقرة
يشق مص لح "النقل الدويل األول" إىل النقال اءاارجي األول لكال وحادة مان وحادا   -44

الكميااااة اراااااندة ماااان الاااااتل األصاااالي إىل سااااتل طاااارف آةاااار، واضتفاااااء أهرهااااا بف اااال رضم ااااا 
 التالالي. 

يبلاا  كاال طاارف ماادرع يف اررفااا األول عاان كميااة الوحاادا  ارنقولااة والوحاادا  الصااادرة  -45
يبة حلصااة العاإاادا  وكميااة الوحاادا  ذا  الصاالة ارااااَهو  ااا يف صااندوى الاا  تن بااا علي ااا ضاار 
 على النحو التايل:  8-/م أإ1من ارقرر  21التكي  وفقا  للفقرة 

إاات بناادة "عمليااا  النقاال الدوليااة األوىل لوحاادا  الكميااة  ،يبلاا  كاال طاارف (أ) 
لوحاادا  الكميااة اراااندة ارنقولااة اراااندة" و"الكميااة ارنقولااة أو احملو لااة"، عاان الكميااة اإلمجاليااة 

 ،يبلاا  كاال طاارفو  ألول ماارة ماان سااتله إىل سااتل آةاار ويقتفااي أهرهااا بف اال رضم ااا التالااالي.
"الكمياااة اراااااَهو  اااا  و "عملياااا  النقااال الااادويل األوىل لوحااادا  الكمياااة ارااااندة" إااات بنااادة

رااندة اراااَهو كحصة إيارادا  يف صاندوى التكيا "، عان الكمياة اإلمجالياة لوحادا  الكمياة ا
تُااادرع عملياااا  النقااال هاااا  أي اااا  يف الفااار  ارعناااون "عملياااا  النقااال و  اااا يف صاااندوى التكيااا . 
 )ب(؛ 2وا حتيار" من ا دول 
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إت بندة "إصدار وحادا  ةفاض ا نبعاهاا  مان ارشااريت  ،يبل  كل طرف (ب) 
ة اإلمجاليااة لوحاادا  ةفااض "الكميااة ارنقولااة أو احملوَّلااة"، عاان الكميااو الاا  إقااا من ااا ال اارف"

عملياا  ةفاض ا نبعاهاا  أو  مانال ارف ار اي   في اقا إا نبعاها  ارتصلة بارشاريت ال  
 ،يبلاا  كاال طاارفو . 1-/م أإ9ماان مرفااا ارقاارر  23عمليااا  تعزيااز إرالااة ا نبعاهااا  وفقااا  للفقاارة 

"الكمياة و ال ارف" إت بندة "إصدار وحدا  ةفض ا نبعاها  من ارشااريت الا  إقاا من اا
اراااااهو  ااااا كحصاااة إياااارادا  يف صااااندوى التكيااا "، عاااان الكميااااة اإلمجالياااة لوحاااادا  ةفااااض 

عملياااا  ةفاااض  مااانقاااا في اااا ال ااارف ار اااي  إا نبعاهاااا  الصاااادرة ارتعلقاااة بارشااااريت الااا  
 1-/م أإ9ماااان مرفااااا ارقاااارر  23ا نبعاهااااا  أو عمليااااا  تعزيااااز إرالااااة ا نبعاهااااا  وفقااااا  للفقاااارة 

تُادرع عملياا  النقال هاا  أي اا  يف الفار  ارعناون "عملياا  و ارااَهو  اا يف صاندوى التكيا . و 
 )ب(؛ 2النقل وا حتيار" من ا دول 

الاا  إقااا إاات بناادة "إصاادار وحاادا  ةفااض ا نبعاهااا   ،يبل اا  كاال طاارف (ع) 
لوحاااادا  ةفااااض "الكميااااة ارنقولااااة أو احملوَّلااااة"، عاااان الكميااااة اإلمجاليااااة و "من ااااا كيااااان ماااااتقل

. 6ا نبعاهاا  الاا  ل التحقاا من ااا بصااورة مااتقلة ماان جاناب  نااة اإلاااراف علاى تنفيااا ارااادة 
الكمياة اراااَهو "و إت بندة "إصدار وحادا  ةفاض ا نبعاهاا  احملقاا في اا بصاورة مااتقلة"

  ا كحصة إيرادا  يف صندوى التكي "، يبل   كل طرف عن الكمية اإلمجالياة لوحادا  ةفاض
ا نبعاهااا  الصااادرة الاا  ل التحقااا من ااا بصااورة ماااتقلة ماان جانااب  نااة اإلاااراف علااى تنفيااا 

وارااااَهو  ااا يف صااندوى التكياا . تُاادرَع عمليااا  النقاال هااا  أي ااا  يف الفاار  ارعنااون  6ارااادة 
 )ب(. 2"عمليا  النقل وا حتيار" من ا دول 

  جموع المعا الت السنوية -)ه(2الجدول  -واو 
)ب( 2)أ( و2ي ااااي  كاااال طاااارف ماااادرع يف اررفااااا األول اجملاااااميت الفرعيااااة للتاااادولن  -46

 )ه(.2ت بند "اجملمو " يف ا دول ويقد م الكميا  ارقابلة إ

 انتها  الصالحية السنوية واإللغا  واالست دال -3الجدول  -زاي 
ن انت اااااء صاااا حية ، معلومااااا  عاااا3تقاااادم األطااااراف اردرجااااة يف اررفااااا األول، يف ا اااادول  -47

وحاااادا  ةفااااض ا نبعاهااااا  ارعتمااااد ارؤضتااااة ووحاااادا  ةفااااض ا نبعاهااااا  ارعتمااااد ال ويلااااة األجاااال 
ووحدا  ةفض ا نبعاها  ارعتمد من أنش ة مشاريت احتتار ها  أكايد الكربون وختزيناه وإلغاإ اا 

التنمياة النريفاة   إطار آلياةواستبداهلا وفقا  ل راإا وإجراءا  أنش ة مشاريت التحريل وإعادة التحريل يف
( وطراإاا وإجاراءا  احتتاار هاا  أكاايد الكرباون وختزيناه يف التكويناا  ا يولوجياة 1-/م أإ5)ارقرر 

(. وتقااادم األطاااراف 7-/م أإ10 باعتبارمهاااا نشااااطن مااان أنشااا ة مشااااريت آلياااة التنمياااة النريفاااة )ارقااارر
كاانون   31كانون ال ا /ينااير إىل   1ت يف الفمة من اردرجة يف اررفا األول مجيت ارعام   ال  حده

 األول/ديام  من الانة اربل  عن ا، مبا يف ذلك أة معام   تصحيحية. 
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يقدم كل طرف مدرع يف اررفا األول ارعلوما  التالية يف إطاار الفار  ارعناون "وحادا   -48
 ةفض ا نبعاها  ارعتمد ارؤضتة": 

"ارنت ياااة صااا حيت ا يف حاااااا الااااحب وا ساااتبدال": كمياااة وحااادا  ةفاااض  )أ( 
ا نبعاهااااا  ارعتمااااد ارؤضتااااة الاااا  انت اااات صاااا حيت ا يف الااااانة اربلاااا  عن ااااا يف حااااااب الاااااحب 
وحااااااب اسااااتبدال وحاااادا  ةفااااض ا نبعاهااااا  ارعتمااااد ارؤضتااااة يف فاااامة ا لتاااازام الاااااابقة وكميااااة 

ا. ويُفامض أن وحادا  ةفاض ا نبعاهاا  ارعتماد ارؤضتاة هاا   الوحدا  الا  اساُتةديفمت لتعوي ا 
 كانت صاحلة يف فمة ا لتزام الاابقة وستنت ي ص حيت ا يف الانة األةقة من فمة ا لتزام؛ 

"ارنت يااة صاا حيت ا يف حاااابا  اإلياادا ": كميااة وحاادا  ةفااض ا نبعاهااا   (ب) 
نة اربلاا  عن ااا يف مجياات حاااابا  اإلياادا  اءاصااة ارعتمااد ارؤضتااة الاا  انت اات صاا حيت ا يف الااا

 باألطراف والكيانا  يف فمة ا لتزام الاابقة وكمية الوحدا  ال  ألغيت نتيتة لالك. 
يقااااادم كااااال طااااارف مااااادرع يف اررفاااااا األول ارعلوماااااا  التالياااااة يف إطاااااار الفااااار  ارعناااااون و  -49

 "وحدا  ةفض ا نبعاها  ارعتمد ال ويلة األجل": 
"ارنت يااة صاا حيت ا يف حااااا الاااحب وا سااتبدال"، كميااة وحاادا  ةفااض  (أ) 

الاااانة اربلاااا  عن ااااا يف حااااااب  يفا نبعاهاااا  ارعتمااااد ال ويلااااة األجااال الاااا  انت اااات صاااا حيت ا 
الاحب وحااب استبدال وحدا  ةفض ا نبعاهاا  ارعتماد ال ويلاة األجال يف فاما  ا لتازام 

. يُفااامض أن وحااادا  ةفاااض ا نبعاهاااا  لتعوي ااا اةديفمت الااااابقة وكمياااة الوحااادا  الااا  اساااتُ 
 ارعتمد ال ويلة األجل ها  كانت صاحلة يف فمة ا لتزام سابقة؛ 

"انت اات صاا حيت ا يف حاااابا  اإلياادا "، كميااة وحاادا  ةفااض ا نبعاهااا   (ب) 
ف ارعتماااد ال ويلاااة األجااال الااا  انت ااات صااا حيت ا يف مجيااات حااااابا  اإليااادا  اءاصاااة بااااألطرا

يُفاامض أن وحاادا  ةفااض ا نبعاهااا  و والكيانااا  وكميااة الوحاادا  الاا  أُلغيفياات نتيتااة لااالك. 
 ارعتمد ال ويلة األجل ها  كانت صاحلة يف فمة ا لتزام سابقة؛ 

"رهنااا  بماجاات التةاازين"، إذا كااان ال اارف ضااد تلقااى ماان اجمللاا  التنفياااة  ليااة  ع() 
ماجاات عمليااا  اإلرالااة الناااائة عاان نشااار مشاارو ، كميااة ة ااارا ( بإالتنميااة النريفااة إة ااارا  )

وحاادا  ةفااض ا نبعاهااا  ارعتمااد ال ويلااة األجاال ار لااوب ماان ال اارف اسااتبداهلا عماا   بااالك 
اإلة ار وكمية الوحدا  ال  اساتةدم ا ال ارف ارادرع يف اررفاا األول لعملياا  ا ساتبدال أو 

 اإللغاء نتيتة هلا  اإلة ارا ؛ 
كاااان ال ااارف ارااادرع يف اررفاااا   يف حاااال، "ا  بعااادم تقااادمي تقريااار ا عتمااااد"رهنااا د() 

)إة اارا ( بعادم تقادمي تقريار  األول ضد تلقى من اجمللا  التنفيااة  لياة التنمياة النريفاة إة اارا  
اراادرع  ا عتمااد، كمياة وحاادا  ةفاض ا نبعاهااا  ارعتماد ال ويلاة األجاال ار لاوب ماان ال ارف

بداهلا عم   باإلة ار )اإلة ارا ( وكمية الوحدا  الا  اساتةدم ا ال ارف است يف اررفا األول
 .لغاء نتيتة اإلة ار )اإلة ارا ( ستبدال أو اإللاردرع يف اررفا األول 
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يقدم كل طرف مدرع يف اررفا األول ارعلوما  التالية يف إطار الفر  ارعنون "احتتار و  -50
 رةزنة": حدا  ةفض ا نبعاها  او الكربون و 
كااان ال ارف ضاد تلقااى مان اجمللاا    يف حاال"رهناا  بماجات صااافا يف التةازين"،  أ() 

التنفياااااة  ليااااة التنميااااة النريفااااة إة ااااارا  )إة ااااارا ( بماجاااات صااااافا يف ختاااازين نشااااار مشاااارو  
 حتتااار هااا  أكااايد الكربااون وختزينااه، كميااة الوحاادا  ار لااوب ماان ال اارف اراادرع يف اررفااا 

بااالك اإلة ااار وكميااة الوحاادا  الاا  اسااتةدم ا ال اارف اراادرع يف اررفااا  إلغاؤهااا عماا   األول 
تُنقل الوحدا  اراتةدمة لتلبية هااا ار لاب إىل ساتل و ا  اإلة ارا . هلاألول لنلغاء نتيتة 

  يُبلَّااا  أي اااا  عااان هاااا  الوحاااداو )أ(. 2آلياااة التنمياااة النريفاااة، وبالتاااايل   يُبلَّااا  عن اااا يف ا ااادول 
 )ب(؛ 2اراتةدمة للوفاء  اا ار لب يف ا دول 

كاااان ال ااارف ارااادرع يف اررفاااا   يف حالاااة"رهناااا  بعااادم تقااادمي تقريااار ا عتمااااد"،  ب() 
)إة اارا ( بعادم تقادمي تقريار  األول ضد تلقى من اجمللا  التنفيااة  لياة التنمياة النريفاة إة اارا  

لكربون وختزينه، كمية الوحدا  ار لوب من ا عتماد عن نشار مشرو   حتتار ها  أكايد ا
ال اارف اراادرع يف اررفااا األول اسااتبداهلا مبقت ااى اإلة ااار )اإلة ااارا ( وكميااة الوحاادا  الاا  

تُنقااااال و اساااااتةدم ا ال ااااارف ارااااادرع يف اررفاااااا األول لنلغااااااء نتيتاااااة اإلة اااااار )اإلة اااااارا (. 
تنمياة النريفاة، وبالتاايل   يُبلَّا  عن اا يف الوحدا  اراتةدمة لتلبية هاا ار لب إىل ستل آلية ال

 )ب(.2فاء  اا ار لب يف ا دول يُبلَّ  أي ا  عن الوحدا  اراتةدمة للو و )أ(. 2ا دول 
وهمت األطراف اردرجة يف اررفا األول كميا  الوحدا  ال  يشمل ا ن ااى بروتوكاول   -51

 جملمو ". كيوتو الواردة يف كل عمود وتبل   عن ا إت بند "ا

 جمذذذوع كميذذذات الوحذذذدات التذذذي يشذذذملها نبذذذاق بروتوكذذذول كيوتذذذو  -4الجذذذدول  -حا  
 بحسب نوع الحساب في نهاية السنة الم لغ عنها 

 كمياااا بال، ارعلوماااا  ارتعلقاااة 4تاااورد األطاااراف اردرجاااة يف اررفاااا األول، يف ا ااادول  -52
لوحدا  ال  يشمل ا ن ااى بروتوكاول كيوتاو الاواردة يف كال ناو  مان أناوا  احلااابا ، ل اإلمجالية

 كانون األول/ديام  من الانة اربل  عن ا.   31الاتل الوط  يف  يفحباب نو  الوحدة، 
 . 1هيكل ا دول  4يتبت هيكل ا دول و  -53

 ت المبروحةالكميات المضافة والكميا علو ات  وج ة ع   -)أ(5الجدول  -طا  
)أ(، تقاادم األطااراف اردرجااة يف اررفااا األول معلومااا  تراكميااة عاان الااانة 5يف ا اادول  -54

اربل  عن ا والانوا  اربل  عن ا سابقا  لتياق تاتيل ارعلوما  ارتعلقاة بفامة ا لتازام يف ضاعادة 
 وهاا ارقرر.  1-/م أإ13بيانا  التتميت واحملاسبة وفقا  ررفا ارقرر 

 ويبل  كل طرف مدرع يف اررفا األول عن ارعلوما  التالية:  -55
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"، الكمياااة اإلمجالياااة الكمياااا  ار اااافة"وحاادا  الكمياااة ارااااندة الصاااادرة" و" أ() 
 مكاررا   7من وحدا  الكمية اراندة الصادرة على أسااو الكمياة ارااندة إلياه مبوجاب الفقارا  

 ؛ 3من ارادة  مكررا   8و 8و
"، الكمياا  ار روحاة"، عملياا  اإللغااء" و3مان اراادة  هانيا   مكررا   7"الفقرة  ب() 

 ؛ 3من ارادة  هانيا   مكررا   7الكمية اإلمجالية من وحدا  الكمية اراندة ارلغاة وفقا  للفقرة 
"اإللغاااء عقااب رفاات ماااتوى ال مااوح"، الكميااة اإلمجاليااة ماان وحاادا  الكميااة  ع() 

 ؛ 8-/م أإ1من ارقرر  8اراندة ارلغاة وفقا  للفقرة 
إلغاء الوحدا  ارتبقية بعد المحيل"، الكمياة اإلمجالياة مان الوحادا ، حبااب  د() 

ا  وبعد إجراء عملياا  المحيال، نو  الوحدة، ارلغاة بعد انق اء الفمة اإلضافية للوفاء با لتزام
د  )الفقرة   (؛ 1-/م أإ13من مرفا ارقرر  36إن ُوجيف

اإللغاااء لعاادم ا مت اااال"، عنااد ا ضت ااااء، كميااا  وحااادا  بروتوكااول كيوتاااو، " ه() 
حباااب النااو ، الاا  ألغاهااا ال اارف عماا   بقاارار ماان  نااة ا مت ااال باا ن ال اارف مل ميت اال  لتزامااه 

ماااان مرفااااا  37بااااالفقرة  ، بالنااااابة لفاااامة ا لتاااازام الاااااابقة عماااا   3ارااااادة ماااان  1مبوجااااب الفقاااارة 
 ؛(10)1-/م أإ13 ارقرر

"المحيل"، إت بند "الكمياا  ار اافة"، وعناد ا ضت ااء الكمياا  اإلمجالياة  )و( 
لوحاادا  ةفااض ا نبعاهااا  و/أو وحاادا  ةفااض ا نبعاهااا  ارعتمااد الاا  ل ترحيل ااا ماان فاامة 

قة؛ وإااااات بناااااد "الكمياااااا  ار روحاااااة"، الكمياااااا  اإلمجالياااااة لوحااااادا  ةفاااااض ا لتااااازام الاااااااب
 ا نبعاها  و/أو وحدا  ةفض ا نبعاها  ارعتمد ال  ل ترحيل ا إىل فمة ا لتزام ال حقة؛ 

"المحيل إىل احتياطي فاإض الفمة الاابقة"، إت بناد "الكمياا  ار روحاة"، وعناد  )ر( 
اإلمجالياااة لوحااادا  الكمياااة ارااااندة اررحَّلاااة مااان فااامة ا لتااازام الااااابقة إىل حاااااب ا ضت ااااء، الكمياااا  

احتياااطي فاااإض الفاامة الاااابقة؛ وإاات بنااد "الكميااا  ار روحااة"، الكميااا  اإلمجاليااة لوحاادا  ةفااض 
 .ا نبعاها  ال  ل ترحيل ا من حااب احتياطي فاإض الفمة الاابقة إىل فمة ا لتزام ال حقة

  علو ات  وج ة ع  المعا الت السنوية  -)ب(5الجدول  - يا 
)ب(، معلومااااا  مااااوجزة عاااان 5يف ا اااادول  ،يقاااادم كاااال طاااارف ماااادرع يف اررفااااا األول -56

 ارعام   الانوية للانة اربل  عن ا والانوا  اربل  عن ا سابقا  بالنابة لفمة ا لتزام: 
تقريااارا  عااان الكمياااا  اإلمجالياااة بالناااابة للاااانة اربلااا  عن اااا، يقااادم كااال طااارف  أ() 

 )ه(؛2للوحدا  ال  يشمل ا ن اى بروتوكول كيوتو، حباب نو ، من ا دول 

__________ 

  تُتاااح هااا  ارعلومااا  إ  عنااد ا نت اااء ماان تقياايو ا مت ااال بالنااابة لفاامة ا لتاازام الاااابقة، بعااد انق اااء الفاامة  (10) 
  .اإلضافية للوفاء با لتزاما 
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بالنااابة  مياات الااانوا  الاااابقة للااانة اربلاا  عن ااا، يقاادم ال اارف تقرياارا  عاان  ب() 
)ب( 5الكميا  اإلمجالية للوحدا  ال  يشمل ا ن اى بروتوكول كيوتو، كماا ورد  يف ا ادول 

 موذع اإللكمو  اروحد الاابقة؛ جداول النيف
يات إت بند "اجملمو "، يقدم كل طرف تقريرا  عان  ماو  ارعاام   الا  ُأجر  ع() 

 حق تار ه.

 علو ذذذذات  ذذذذوج ة عذذذذ  المعذذذذا الت السذذذذنوية بذذذذي  حسذذذذابات  -)إل(5الجذذذذدول  -كاو 
 احتياطي فائض الفترة السابقة 

)ع(، معلومااااا  مااااوجزة عاااان 5يقاااادم كاااال طاااارف ماااادرع يف اررفااااا األول، يف ا اااادول  -57
ارعاااام   الاااانوية بااان حااااابا  احتيااااطي فااااإض الفااامة الااااابقة للاااانة اربلااا  عن اااا و ميااات 

 الانوا  اربل  عن ا سابقا  بالنابة لفمة ا لتزام: 
الكمياااا  اإلمجالياااة بالناااابة للاااانة اربلااا  عن اااا، يقااادم كااال طااارف تقريااارا  عااان  )أ( 

  )ع(؛2لوحدا  الكمية اراندة من ا دول 
 اارف تقرياارا  عاان البالنااابة  مياات الااانوا  الاااابقة للااانة اربلاا  عن ااا، يقاادم  ب() 

جاداول النماوذع يف )ع( 5الكميا  اإلمجالية لوحدا  الكمياة ارااندة، كماا ورد  يف ا ادول 
 اإللكمو  اروحد الاابقة؛ 

عاام   الا  ُأجريات "اجملمو "، يقدم كل طرف تقريرا  عان  ماو  ارإت بند  ع() 
 .حق تار ه

  علو ات  وج ة ع  انتها  الصالحية واإللغا  واالست دال  -)د(5الجدول  -الم 
)د(، معلومااااا  مااااوجزة تتصاااال 5يف ا ااادول  ،تقااادم األطااااراف اردرجااااة يف اررفااااا األول -58

ا نبعاها  ارعتماد ارؤضتاة ووحادا  ةفاض ا نبعاهاا   بعمليا  استبدال وإلغاء وحدا  ةفض
ارعتمااد ال ويلااة األجاال ووحاادا  ةفااض ا نبعاهااا  ارعتمااد ماان أنشاا ة مشاااريت احتتااار هااا  

 أكايد الكربون وختزينه بالنابة لكل سنة مبل  عن ا يف فمة ا لتزام. 
 األول ارعلوما  التالية: بالنابة للانة اربل  عن ا، يقدم كل طرف مدرع يف اررفا و  -59

إاات بنااد "ااارر ا سااتبدال أو اإللغاااء"، الكميااا  اإلمجاليااة لوحاادا  ةفاااض  )أ( 
ا نبعاهااا  ارعتماااد ارؤضتاااة ووحاادا  ةفاااض ا نبعاهاااا  ارعتماااد ال ويلااة األجااال ووحااادا  ةفاااض 
ا نبعاهاااااا  ارعتماااااد مااااان أنشااااا ة مشااااااريت احتتاااااار هاااااا  أكاااااايد الكرباااااون وختزيناااااه الااااا  انت ااااات 

 يف التةزين، أو مل يُقدم بش  ا تقرير اعتماد يف تلك الانة؛  ص حيت ا، أو كانت موضو  تراجت



FCCC/SBSTA/2015/L.13 

GE.15-09463 32 

إااات بناااد "ا ساااتبدال"، الكمياااا  اإلمجالياااة للوحااادا  الااا  يشااامل ا ن ااااى  )ب( 
بروتوكااااول كيوتااااو، حباااااب النااااو ، ارلغاااااة إلباااادال وحاااادا  ةفااااض ا نبعاهااااا  ارعتمااااد ارؤضتااااة 

وينبغااي أن ت ااابا هااا  الكميااا  تلااك وحاادا  ةفااض ا نبعاهااا  ارعتمااد ال ويلااة األجاال.  أو
 ؛ 3اربل  عن ا إت بند "اجملمو " يف ا دول 

إااات بناااد "اإللغااااء"، الكمياااا  اإلمجالياااة لوحااادا  بروتوكاااول كيوتاااو، حبااااب  ع() 
عاهااا  وحاادا  ةفااض ا نبعاهااا  ارعتمااد ارؤضتااة أو وحاادا  ةفااض ا نب لتبااديلالنااو ، ارلغاااة 

سااتتابة لماجاات التةاازين أو عاادم تقاادمي تقرياار اعتماااد عاان أنشاا ة  ارعتمااد ال ويلااة األجاال أو ل
ينبغي أن ت ابا ها  الكمياا  تلاك اربلا  عن اا و مشاريت احتتار ها  أكايد الكربون وختزينه. 

 . 3إت بند "اجملمو " يف ا دول 
األول  بالنابة  ميت الانوا  الاابقة للانة اربل  عن ا، يكرر ال رف ارادرع يف اررفاا -60

"اإللغااء" و بنادة "ا ساتبدال" وإاتبناد "اارر ا ستعاضاة أو اإللغااء"  إاتارعلوما  الاواردة 
 على النحو الوارد يف النموذع اإللكمو  اروحد الاابا. 

يف و إت بند "اجملماو "، يبلا  كال طارف مادرع يف اررفاا األول عان  ماو  كال عماود.  -61
ت ابا الكميا  اإلمجالية لوحدا  ةفض ا نبعاها  ارعتمد ارؤضتاة  اية فمة ا لتزام، ينبغي أن 

ووحااادا  ةفاااض ا نبعاهاااا  ارعتماااد ال ويلاااة األجااال ووحااادا  ةفاااض ا نبعاهاااا  ارعتماااد مااان 
أنش ة مشاريت احتتار ها  أكايد الكرباون وختزيناه الكمياا  اإلمجالياة للوحادا  الا  يشامل ا 

 "اإللغاء".و ل"ن اى بروتوكول إت بندة "ا ستبدا

  السحب علو ات  وج ة ع   -)ه(5الجدول  - يم 
)ه(، معلومااااا  ماااااوجزة عااااان 5يف ا ااااادول  ،تقاااادم األطاااااراف اردرجااااة يف اررفاااااا األول -62

 لتياق تقييو ا مت ال يف  اية الفمة اإلضافية للوفاء با لتزاما .  الاحب
يف اررفا األول، إت بند "الاحب"، بالنابة للانة اربل  عن ا، يبل  كل طرف مدرع  -63

الكميااا  اإلمجاليااة للوحاادا  الاا  يشاامل ا ن اااى بروتوكااول كيوتااو، حباااب النااو ، اراااحوبة يف 
ماان بروتوكااول كيوتااو.  3ماان ارااادة  1ذلااك العااام لغاارض إهبااا  امت اهلااا  لتزام ااا مبوجااب الفقاارة 

"الاااااحب" و"اجملمااااو " يف وينبغااااي أن ت ااااابا هااااا  الكميااااا  تلااااك اربلاااا  عن ااااا إاااات بناااادة 
 )أ(. 2 ا دول
وبالناااابة  ميااات الاااانوا  الااااابقة للاااانة اربلااا  عن اااا، يكااارر ال ااارف ارااادرع يف اررفاااا  -64

 األول ارعلوما  اربل  عن ا يف النموذع اإللكمو  اروحد الاابا. 
 د. إت بند "اجملمو "، يبل  كل طرف مدرع يف اررفا األول عن  مو  كل عمو و  -65
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بهذذذا فذذذي السذذذنة  المضذذذبلعبنذذذد تذذذ كيري: المعذذذا الت التصذذذحيحية  -6 الجذذذدول -نون 
 الم لغ عنها 

)ع(، أة معااااام   6)أ( إىل 6يف ا ااااداول  ،تبلاااا  األطااااراف اردرجااااة يف اررفااااا األول -66
بالانوا  اربل  عن ا ساابقا ، مباا يف ذلاك  على ع ضة ا يف الانة اربل  عن ا  اض ُليفتتصحيحية 

عاااام   الراميااااة إىل إجااااراء تصااااحيح يف ضاعاااادة بيانااااا  التتمياااات واحملاساااابة الاااا  ت بق ااااا  نااااة ار
. وهادر اإلااارة 1-/م أإ27الفصل اءام  من مرفا ارقارر  من)ب( 5ا مت ال، عم   بالفقرة 

بروتوكاااااول كيوتاااااو اربلااااا  عن اااااا هناااااا مدرجاااااة يف الااااا  يشااااامل ا ن ااااااى وحااااادا  الإىل أن كمياااااا  
)ع( كبند تاكقة 6)أ( إىل 6وترد يف ا داول  3و 2  الانوية اربل  عن ا يف ا دولن ارعام 
للشفافية. وتقدم األطراف توضيحا  عان هاا  ارعاام   يف نا  مرفاا  اا، علاى النحاو ا  توةي

ماان  7ماان الفاار  هاااء ماان اربااادا التوجي يااة لتقاادمي التقااارير مبوجااب ارااادة  8ار لااوب يف الفقاارة 
 كول كيوتو. بروتو 

 ول النموذإل اإللكتروني الموحد اجد -سي  
مدرجاة يف هاا  الوهيقاة ولكان ميكان تنزيل اا مان يفاق جداول النموذع اإللكمو  اروحاد  -67

  اروضت الشبكي ل تفاضية على العنوان التايل:
<http://unfccc.int/national_reports/accounting_reporting_and_review_under_the_kyoto_

protocol/items/7969.php>. 



FCCC/SBSTA/2015/L.13 

GE.15-09463 34 

 الثالث الت ييع

 ذذ   7الم ذاد  التوجيهيذذة إلعذذداد المعلو ذذات المبلوبذة بموجذذب المذذادة   
 كيوتو  بروتوكول

وتبلاا   1-/م أإ15ماان مرفااا ارقاارر  11أليفااراض فاامة ا لتاازام ال انيااة،   تن بااا الفقاارة  -68
األطاااراف عااان الوحااادا  الااا  يشااامل ا ن ااااى بروتوكاااول كيوتاااو وفقاااا  للنماااوذع اإللكااامو  اروحاااد 

 وتوجي ا  اإلب غ الواردة يف اررفا ال ا . 
 بالفقرة التالية:  1-/م أإ15من مرفا ارقرر  18أليفراض فمة ا لتزام ال انية، تُبدَّل الفقرة و  -69

أليفااااراض فاااامة ا لتاااازام ال انيااااة، يبلاااا  كاااال طاااارف مااااادرع يف اررفااااا األول عاااان  -18
 /م11، وارقاارر 7-/م أ18حااااب احتياااطي فاامة ا لتاازام اءاااي بااه وفقااا  ررفااا ارقاارر 

 ؛ 8-/م أإ1من ارقرر  18 ، والفقرة1-أإ
 بالفقرة التالية: 1-/م أإ15من مرفا ارقرر  19أليفراض فمة ا لتزام ال انية، تُبدَّل الفقرة و  -70

أليفراض فمة ا لتزام ال انية، يتايح كال طارف مادرع يف اررفاا األول، بنااء  علاى  -19
طلاااب أفرضاااة ةااا اء ا ساااتعراض، إمكانياااة احلصاااول علاااى ارعلوماااا  ارودعاااة يف الااااتل 

ب( مااااااان مرفاااااااا )21الاااااااوط  وارتعلقاااااااة حبااااااااابا  اإليااااااادا  ارشاااااااار إلي اااااااا يف الفقااااااارة 
لاااانة التقوميياااة اصاااة باءاوارعاااام    احلااااابا ، وأناااوا  أةااارى مااان 1-/م أإ13 ارقااارر

أعاااااا    1 مبوجااااااب الفقاااااارتنعن اااااا  تؤيااااااد ارعلوماااااا  التكميليااااااة اربلاااااا  الاااااا  ،الااااااابقة
 [ .1-/م أإ15من مرفا ارقرر  12 والفقرة
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 المرفق الثاني

 شذذذروع  قذذذرر للنظذذذر فيذذذم واعتمذذذاده  ذذذ  ق ذذذع  ذذذرتمر األطذذذراو العا ذذذع   
 بو فم اجتماع األطراو في بروتوكول كيوتو في دورتم الحادية عشرة 

 11-/م أإ- شروع المقرر   

علذذذذذ   8-/م أإ1و 7-/م أإ4إلذذذذذ   7-/م أإ2آثذذذذذار تنفيذذذذذ  المقذذذذذررات   
ب روتوكذذذذول  المقذذذذررات السذذذذابقة المتعلقذذذذة بالقضذذذذايا المنهجيذذذذة المرت بذذذذة 

 ذ  بروتوكذول كيوتذو   8و 7و 5كيوتو  بما فيها تلك المتصذلة بذالمواد 
الجذذذذذ   الثذذذذذاني: اآلثذذذذذار المتعلقذذذذذة باالسذذذذذتعرا  والتعذذذذذديالت والمسذذذذذائع 

 (1)األخرى ذات الصلة
 ]إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتما  األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
 من بروتوكول كيوتو،  8و 7و 5ارواد  إىلإذ يشق  
 8-/م أإ1و 7-/م أإ4و 7-/م أإ3و 7-/م أإ2و 6-/م أإ2إىل ارقااااررا   وإذ يشااااق أي ااااا   

 ، 9-/م أإ6و 8-/م أإ2و
 1-/م أإ16و 1-/م اإ15و 1-/م أإ13و 1-/م أإ11ارقاااررا   وإذ ي ااات يف اعتباااار  

 1-/م أإ24و 1-/م أإ23و 1-م أإ/22و 1-/م أإ21و 1-/م أإ20و 1-/م أإ19و 1-/م أإ18و
 ، 5-/م أإ8و 1-/م أإ27و 1-/م أإ25و

أنااه، أليفااراض فاامة ا لتاازام ال انيااة ل وتوكااول كيوتااو ويف انترااار باادء نفاااذ  يقاارر -1 
، يُف ااو ماان أة إحالااة يف هاااا القاارار 8-/م أإ1تعااديل الدوحااة، الااوارد يف اررفااا األول ماان ارقاارر 

 7و مكاااررا  هال اااا   1و هانياااا   مكاااررا   1و مكاااررا   1، الفقااارا  3إىل اررفاااا ألااا ، واررفاااا بااااء، اراااادة 
، 3و 2، الفقارتن 4، واراادة مكاررا  هانياا   12و مكررا   12و مكررا   8و 8و مكررا  هانيا   7و را  مكر 

ما مل ياكر ة ف ذلك، على أ ا إيل إىل ارواد واررفقا  الواردة يف تعديل الدوحاة، وأن هاا  
اد ذا  اإلحااا    ااب أن تُقااارأ، عناادما يبااادأ نفاااذ تعااديل الدوحاااة، علااى أ اااا إحااا   إىل اراااو 

 الصلة يف بروتوكول كيوتو بصيغته ارعدلة؛

__________ 

        إىل 7-/م أإ2إىل ارقااارر ارعناااون "آهاااار تنفياااا ارقاااررا   11-/م أإ-يف هااااا ارقااارر، إيااال مجيااات اإلااااارا  إىل  (1) 
على ارقررا  الاابقة ارتعلقة بالق ايا ارن تية اررتب اة ب وتوكاول كيوتاو، مباا في اا تلاك  8-/م أإ1و 7-/م أإ4

غ واراااإل األةارى مان بروتوكاول كيوتاو: ا ازء األول، ا هاار ارتعلقاة باحملاسابة واإلبا  8و 7و 5ارتصلة باارواد 
 ذا  الصلة" الوارد يف اررفا، الاة يُتوضت أن يعتمد  مؤمتر األطراف/اجتما  األطراف يف نف  الدورة.
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 1-/م أإ20أن ين بااااا، أليفااااراض فاااامة ا لتاااازام ال انيااااة، ارقااااارران  يقاااارر أي ااااا   -2 
 8-/م أإ1ماات إدةااال التغيااقا  ال اارورية، مااا مل ُُياادَّد ةاا ف ذلااك يف ارقااررين  1-/م أإ22و
 ويف هاا ارقرر؛  8-/م أإ2و

ن ُت با، أليفراض فمة ا لتازام ال انياة، التغياقا  التالياة أ ع وة على ذلك يقرر -3 
 : 1-/م أإ22و 1-/م أإ20و 1-/م أإ19و 1-/م أإ18على ارقررا  

علااى أ ااا إحااا   إىل  3ماان ارااادة  8و 7تُقاارأ مجياات اإلحااا   إىل الفقاارتن  )أ( 
 ؛3من ارادة  مكررا   8و 8و مكررا   7الفقرا  
  إىل "ارباادا التوجي ياة لل يئاة احلكومياة الدولياة ارعنياة بتغاق تُقرأ مجيت اإلحا  )ب( 

" )ارشاار إلي ااا فيماا يلاي باسااو ( إلعاداد ضااواإو ا ارد الوطنياة لغااارا  الدفيئاة1996ارناان ارنقحاة )
("( الاا  وضااعت ا "إراااادا  ارمارسااا  ا ياادة وإدارة حااا   1996اربااادا التوجي يااة ارنقحااة )"

ضااااواإو ا اااارد الوطنيااااة لغااااارا  الدفيئاااة" )ارشااااار إلي ااااا فيمااااا يلااااي باسااااو "إراااااادا   عااادم التاااايقن يف
ارمارساااا  ا يااادة لل يئاااة"( وارباااادا التوجي ياااة لل يئاااة احلكومياااة الدولياااة الااا  وضاااعت ا إرااااادا  
ارمارسااا  ا ياادة لل يئااة، واربااادا التوجي يااة لل يئااة احلكوميااة الدوليااة، وأة إراااادا  للممارسااا  

يااادة أو إرااااادا  للممارساااا  ا يااادة لل يئاااة علاااى أ اااا إحاااا   إىل ارباااادا التوجي ياااة إلعاااداد ا 
 2006)ارشاار إلي اا فيماا يلاي باساو "مباادا عاام  2006ضواإو ا رد الوطنية لغارا  الدفيئة لعام 

الوطنيااة  إلعااداد ضااواإو ا اارد الوطنيااة"( كمااا تنفَّااا ماان ةاا ل "اربااادا التوجي يااة إلعااداد الب يفااا 
جانااب األطاااراف اردرجااة يف اررفاااا األول ل تفاضيااة، ا اازء األول: ارباااادا التوجي يااة ل تفاضياااة  ماان

اإلطارية بش ن اإلب غ عن ضواإو ا رد الانوية" واألساليب التكميلية وإراادا  ارمارساا  ا يادة 
باااااادا التوجي ياااااة بار 2013ارنب قاااااة عااااان بروتوكاااااول كيوتاااااو وملحاااااا عاااااام  2013ارنقحاااااة لعاااااام 

وفقااااا  : األراضااااي الرطبااااة، كمااااا نفااااا  2006ضااااواإو ا اااارد الوطنيااااة لغااااارا  الدفيئااااة لعااااام  إلعااااداد
 ؛1-إ/م أ20من ارقرر  1يف الفقرة ، باست ناء اإلاارا  الواردة 9-/م أإ6و 19-/م أ24للمقررين 
لل يئاااة مااان إرااااادا  ارمارساااا  ا يااادة  7تُقااارأ مجيااات اإلحاااا   إىل الفصااال  )ع( 

مان اجمللاد األول مان ارباادا التوجي ياة إلعاداد  4احلكومية الدولية على أ ا إحا   إىل الفصل 
 ؛2006ضواإو ا رد الوطنية لغارا  الدفيئة لعام 

 تُقرأ مجيت اإلاارا  إىل "فئا  ارصادر" على أ ا إاارا  إىل "الفئا "؛ )د( 
األويل" على أ ا إااارا  إىل "اساتعراض  تُقرأ مجيت اإلاارا  إىل "ا ستعراض )ها( 

مااان مرفاااا  125التقريااار لتيااااق حاااااب الكمياااة ارااااندة"؛ ماااا عااادا اإلااااارة الاااواردة يف الفقااارة 
 ؛1-/م أإ22 ارقرر

تُقاارأ مجياات اإلاااارا  إىل "العمليااا  الصااناعية واسااتةدام ارااايبا  ومنتتااا   )و( 
 واستةدام ارنتتا "؛ أةرى" على أ ا إاارا  إىل "العمليا  الصناعية
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علااااااااى أ ااااااااا إحااااااااا   إىل  1-/م أإ13تُقاااااااارأ مجياااااااات اإلحااااااااا   إىل ارقاااااااارر  )ر( 
ماااان  5و 2، مااااا عاااادا تلااااك الااااواردة يف الفقاااارتن 11-/م أإ-مقمنااااا  بااااارقرر  1-/م أإ13 ارقاااارر
ماااااااان  92)أ(، و89)أ(، و87)أ( و)ع(، و86)أ( و)ع(، و85والفقااااااارا   1-/م أإ22 ارقااااااارر

 ؛1-/م أإ22مرفا ارقرر 
 1-/م أإ13ماااان مرفااااا ارقاااارر  8و 7و 6تُقاااارأ مجياااات اإلحااااا   إىل الفقاااارا   )ح( 

، مااا عاادا تلااك الااواردة يف 8-/م أإ2ماان اررفااا األول ماان ارقاارر  2علااى أ ااا إحااا   إىل الفقاارة 
 ؛1-/م أإ22من ارقرر  5و 2الفقرتن 
، 3مااان اراااادة  3الفقااارة  تُقااارأ مجيااات اإلااااارا  إىل األنشااا ة ارنصاااوي علي اااا يف )ر( 

علااى أ ااا إاااارا  إىل األنشاا ة ارنصااوي علي ااا  3ماان ارااادة  4واألنشاا ة ارةتااارة مبوجااب الفقاارة 
، وأة أنشا ة خمتاارة مبوجاب 3مان اراادة  4، إدارة األحراع مبوجاب الفقارة 3من ارادة  3يف الفقرة 
 ؛3من ارادة  4الفقرة 

            علااااااااى أ ااااااااا إحااااااااا   إىل  1-/م أإ16ر تُقاااااااارأ مجياااااااات اإلحااااااااا   إىل ارقاااااااار  )ة( 
 ؛9-/م أإ6وارقرر  7-/م أإ2ارقرر 

تُقرأ اإلااارة إىل "القااو األول مان ارباادا التوجي ياة إلعاداد ارعلوماا  ار لوباة  )مل( 
علااااى أ ااااا إاااااارة إىل  1-/م أإ22ماااان مرفااااا ارقاااارر  69)أ( و50" يف الفقاااارتن 7مبوجااااب ارااااادة 
 "؛9-/م أإ6ويف ارقرر  8-/م أإ2واردة يف اررفا ال ا  من ارقرر "اإلراادا  ال

دال، ارعلوماااا  ارتعلقاااة زااارد يفاااارا  الدفيئاااة، -تُقااارأ اإلااااارة إىل "الفااار  أو    )ل( 
مااان مرفاااا  51" يف الفقااارة 7ارباااادا التوجي ياااة إلعاااداد ارعلوماااا  ار لوباااة مبوجاااب اراااادة  مااان
 8-/م أإ2الاة إىل "اإلرااادا  الاواردة يف اررفاا ال اا  مان ارقارر على أ اا إح 1-/م أإ22 ارقرر

 "؛9-/م أإ6ويف ارقرر 
 )أ(88" يف الفقارتن 1-/م أإ15هاء مان مرفاا ارقارر  - اإلحالة إىل "الفر  األول )م( 

هااء -على أ ا إحالة إىل "اإلرااادا  اردرجاة يف الفار  األول 1-/م أإ22من مرفا ارقرر  93و
 "؛11-/م أإ-ويف اررفا ال ال  من ارقرر  1-/م أإ15فا ارقرر من مر 

من إراادا  ارمارسا  ا يدة وإدارة  2-2-3-7تُقرأ اإلحا   إىل "الفر   )ن( 
من إراادا  ارمارساا   6-5حا   عدم التيقن يف القواإو الوطنية  رد يفارا  الدفيئة والبند 

 3-5اسااتةدام األراضااي واحلراجااة" علااى أ ااا إحااا   إىل "الفاار  ا ياادة  سااتةدام األراضااي وتغيااق 
 إلعداد ضواإو ا رد الوطنية"؛ 2006من اجمللد األول من مبادا عام  5من الفصل 
" علاى أ اا إحاا   1-/م أإ16من مرفا ارقارر  21تُقرأ اإلحا   إىل "الفقرة  )و( 
 "؛7-/م أإ2من مرفا ارقرر  26إىل "الفقرة 
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قرأ اإلحالة إىل "اإلراادا  ارتعلقة بارمارساة ا يادة الا  وضاعت ا اهليئاة احلكومياة تُ  ) ( 
 1-/م أإ19)أ( ماان مرفااا ارقاارر 14(" يف الفقاارة 2-7، الفاار  7الدوليااة ارعنيااة بتغااق ارنااان )الفصاال 

 ية"؛إلعداد ضواإو ا رد الوطن 2006، من مبادا عام 1، اجمللد 3-4على أ ا إحالة إىل "الفصل 
يف  1-/م أإ15أليفااراض فاامة ا لتاازام ال انيااة، تُقاارأ مجياات اإلحااا   إىل ارقاارر  )ف( 

مقرونااااا   1-/م أإ15علاااى أ ااااا إحاااا   إىل ارقااارر  1-/م أإ22ا ااازء ال الااا  مااان مرفااااا ارقااارر 
 ؛11-/م أإ-باررفا ال ال  من ارقرر 

      ماااااان مرفااااااا  6للفقاااااارة  وفقااااااا  تُقاااااارأ اإلاااااااارا  إىل عبااااااارة "حااااااابما يُبلاااااا  عن ااااااا  )ي( 
علاااى أ اااا إااااارا  إىل  1-/م أإ22)أ( مااان مرفاااا ارقااارر 85" الاااواردة يف الفقااارة 1-/م أإ13 ارقااارر

عبارة "حابما يُقدم يف التقرير لتياق حااب الكمية اراندة لكل طرف مدرع يف اررفا األول لاه 
 "؛ 8-/م أإ2من ارقرر  2للفقرة وفقا  حة العمود ال ال  من اررفا باء من تعديل الدو  التزام مقيد يف
علاى أناه  1-/م أإ19 ارقرر)د( من 3يُقرأ تعري  فئة ارصادر الرإياية يف الفقرة  )ى( 

"تلك الفئة ذا  األولوياة يف عملياا  ا ارد الوطنياة باالنرر إىل أن لتقاديرالا تا هقا  هاماا  علاى  مال 
عملياااة جااارد انبعاهاااا  يفاااارا  الدفيئاااة اربااااارة للبلاااد ارعااا  مااان حيااا  ارااااتوى ار لاااا ل نبعاهاااا  

ا نبعاهاااااا  أو عملياااااا  اإلرالااااااة.  اهاااااا  ا نبعاهاااااا  وعملياااااا  اإلرالاااااة، أو عااااادم التااااايقن مااااان أو
 اسُتةدم مص لح الفئا  الرإياية، فإنه يشمل فئ  ارصادر والبواليت".  وكلما

التنقيحااا  الاا  ُأجرياات علااى "اربااادا التوجي يااة ل سااتعراض مبوجااب  يعتمااد -4 
 األول؛ التاييل من بروتوكول كيوتو" لفمة ا لتزام ال انية الواردة يف  8ارادة 

التنقيحا  ال  أُجريت على "إراادا  ارمارسا  ا يدة والتعدي    يعتمد أي ا   -5 
 ؛ ال ا  التاييلمن بروتوكول كيوتو" لفمة ا لتزام ال انية الواردة يف  5من ارادة  2مبوجب الفقرة 

 8إىل األمانة، بغية تنقيح "اربادا التوجي ية ل ستعراض مبوجب اراادة  ي لب -6 
توكااول كيوتااو"، أن تعاادل أدوا  تكنولوجيااا ارعلومااا  ذا  الصاالة، عنااد ا ضت اااء، ماان ماان برو 

 أجل دعو تنفيا عملية ا ستعراض؛ 
من  4الن اإي، احملدد يف الفقرة  2014بعدم احمام موعد حزيران/يونيه  يالو -7 
 األطراف لتمكين ا ، لتقدمي ال نامل احلاسوا ار ور لنموذع اإلب غ اروحد إىل9-/م أإ6ارقرر 

 من تقدمي ضواإو ا رد اءاصة  ا؛ 
 (2)أن الناااةة احلاليااة لل نااامل احلاساوا لنمااوذع اإلباا غ اروحااد   تعماال ي حا  -8 

 ب ريقة من ا  ا متكن األطراف اردرجة يف اررفا األول من إعداد تقاريرها ارتعلقة بقواإو ا رد؛

__________ 

يُقصد بكون ال ناامل احلاساوا يعمال أن إبا غ البياناا  ارتعلقاة بانبعاهاا  يفاارا  الدفيئاة/عمليا  اإلرالاة ياتو  (2) 
 .xmlذوذع اإلب غ اروحد أو بنموذع  بصورة دضيقة سواء تعلا األمر زداول
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أن بإمكاااان األطاااراف اردرجاااة يف اررفاااا األول أن تقاااادم يف  يؤكاااد مااان جدياااد -9 
نياااان/أبريل، علاااى أ  تتتااااور يف  15جاااداول ذااوذع اإلبااا غ اروحاااد بعااد تااااري   2015 عااام

  ذلك مدة الت ةق الناجو عن عدم جاهزية ال نامل احلاسوا لنموذع اإلب غ اروحد؛
جاداول ذاوذع اإلبا غ اروحاد  أن تا ةر طارف مان األطاراف يف تقادمي ي ح  -10 

 2يؤةر أي ا  تقدمي التقرير لتياق حااب الكمية اراندة إىل هاا ال رف ارشار إلي ا يف الفقرة 
 ؛ 8-/م أإ2من ارقرر 
باا ن بإمكااان األطااراف اردرجااة يف اررفااا األول أن تقاادم التقرياار لتياااق  يعاامف -11 

أعااا   وأن تقااادم ضاااواإو ا ااارد الاااانوية بعاااد  10قااارة حااااب الكمياااة ارااااندة ارشاااار إلي اااا يف الف
نياان/أبريل، على أ  تتتاور يف ذلك مدة الت ةق الناجو عن عدم جاهزياة ال ناامل  15تاري  

  احلاسوا لنموذع اإلب غ اروحد؛
األطاااراف اردرجاااة يف اررفاااا األول علاااى تقااادمي التقريااار لتيااااق حاااااب  ُيااا  -12 

 ، يف أضرب وضت ممكن.8-/م أإ2من ارقرر  2ار إلي ا يف الفقرة الكمية اراندة ارش
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 األول الت ييع

التنقيحذذات التذذي ُأدخلذذا علذذ  الم ذذاد  التوجيهيذذة لالسذذتعرا  بموجذذب   
    بروتوكول كيوتو  8المادة 

 نهج عام لالستعرا   
           لعنااااااوان مرفااااااا  1يوتااااااو، تُباااااادَّل احلااااااااية أليفااااااراض فاااااامة ا لتاااااازام ال انيااااااة ل وتوكااااااول ك -1

باحلااااية التاليااة: تشااق كلمااة "مااادة" يف هااا  اربااادا التوجي يااة إىل مااادة ماان  1-/م أإ22ارقاارر 
، (8-/م أإ1مواد بروتوكول كيوتو أو مادة يف تعديل الدوحاة ل وتوكاول كيوتاو )اررفاا األول للمقارر 

 ما مل يرد ة ف ذلك.
 . 1-/م أإ22من مرفا ارقرر  6و 5ض فمة ا لتزام ال انية،   تن با احلاايتان أليفرا -2

 8و  كذرراا  7استعرا  التقرير لتيسير حساب الكمية المسندة عمذالا بذالفقرات   
  3   المادة   كرراا  8و
            ماااااااان مرفاااااااااا  12و 11أليفااااااااراض فاااااااامة ا لتاااااااازام ال انيااااااااة، ُياااااااااتعاض عاااااااان الفقاااااااارتن  -3

 مبا يلي:  1-/م أإ22ارقرر 
  اات كاال طاارف ماادرع يف اررفااا األول لااه التاازام مقيااد يف العمااود ال الاا  ماان  -11 

لتقرير لتياق حااب الكمياة اا دول الوارد يف اررفا باء من تعديل الدوحة  ستعراض 
يااااة إىل بالناااابة لفاااامة ا لتااازام ال ان 8-/م أإ2ماااان ارقااارر  2ارااااندة إلياااه عماااا   باااالفقرة 

 جانب تقدمي ضاإمة جرد للانة األوىل من فمة ا لتزام ال انية. 
ياااتعرض فريااا ةاا اء ا سااتعراض ارعلومااا  التاليااة الااواردة أو احملااال إلي ااا يف  -12 

 : 8-/م أإ2من ارقرر  2التقرير لتياق حااب الكمية اراندة ارشار إلي ا يف الفقرة 
ماان  مكااررا   8و 8و مكااررا   7ا  للفقاارا  حااااب الكميااة اراااندة وفقاا )أ(  

، واحتيااطي فامة ا لتازام، 11-/م أإ--من اررفاا األول للمقارر  2وفقا  للفقرة  3ارادة 
، 7مااان اراااادة  4مباااا يتفاااا وطراإاااا احملاسااابة ارتعلقاااة بالكمياااا  ارااااندة مبوجاااب الفقااارة 

 ، (1)التوجي ية متشيا  مت اإلجراءا  الواردة يف ا زء ال ال  من ها  اربادا
)مل( مااان اررفاااا األول 1)و( إىل 1ارعلوماااا  ارقدماااة وفقاااا  للفقااارا   )ب(  

 ، 3من ارادة  4و 3ارتصلة حبااب األنش ة مبوجب الفقرتن  8-/م أإ2للمقرر 
__________ 

تُف ااو اإلاااارا  إىل "هااا  اربااادا التوجي يااة" فيمااا يلااي علااى أ ااا تشااق إىل اربااادا التوجي يااة الااواردة يف مرفااا  (1) 
 ، بصيغت ا ارعدلة  اا ارقرر.1-/م أإ22ارقرر 
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فيماا يتعلاا باااألطراف اردرجاة يف اررفاا األول الاا  هلاا التازام مقيااد يف  )ع(  
العمود ال ال  من ا دول الوارد يف اررفا باء من تعديل الدوحة ولي  هلاا هادف كماي 

 بتحديد أو ةفض ا نبعاها  يف فمة ا لتزام األوىل: 
الاواردة ، وفقاا  لنجاراءا  5مان اراادة  1النرام الوط  عم   باالفقرة  '1'

 يف ا زء الرابت من ها  اربادا التوجي ية؛ 
، وفقا  لنجراءا  الواردة 7من ارادة  4الاتل الوط  عم   بالفقرة  '2'

 يف ا زء اءام  من ها  اربادا التوجي ية؛ 
ُيااال هااااا ا ساااتعراض حمااال اساااتعراض العناصااار نفاااا ا يف اساااتعراض  )د(  

ضمان مات هااا ا ساتعراض. وبالناابة لاطاراف الا  ضاإمة ا رد الانوية الااة ُ ارى باا 
، 4، وفقاااا  للماااادة 3توصااالت إىل اتفااااى علاااى الوفااااء  تمعاااة بالتزامالاااا مبوجاااب اراااادة 

 . 11 -/م أإ-من ارقرر  9اكتمال ارعلوما  ارشار إلي ا يف الفقرة 
 مبا يلي:  1-/م أإ22من مرفا ارقرر  14ُياتعاض عن الفقرة  -4

نابة لاطراف اردرجة يف اررفا األول ال  هلا التازام مقياد يف العماود ال الا  مان بال -14 
ا اادول الااوارد يف اررفااا باااء ماان تعااديل الدوحااة ولااي  هلااا هاادف كمااي بتحديااد أو ةفااض 
ا نبعاهااا  يف فاامة ا لتاازام األوىل، ُ اارى اسااتعراض التقرياار لتياااق حااااب الكميااة اراااندة 

تاازام ال انيااة ك نااه ريااارة ض ريااة. وبالنااابة لاطااراف األةاارى اردرجااة يف اررفااا إلي ااا يف فاامة ا ل
األول،  اااارى ا سااااتعراض إمااااا كاسااااتعراض مركاااازة أو كزيااااارة ض ريااااة، ماااات إع اااااء األولويااااة 

 للزيارا  الق رية بالنابة لاطراف ال  مل ُتاتعرض  ا  ال ريقة يف الانوا  األةقة. 

 والسجالت الوطنية االستعرا  السنوي للنظم  
ماااان مرفااااا ‘ 4‘و‘ 3‘)ب(15أليفااااراض فاااامة ا لتاااازام ال انيااااة، ُياااااتعاض عاااان الفقاااارتن  -5

 مبا يلي:  1-/م أإ22 ارقرر
ارعلوماااا  ارقدماااة عااان الااانرو الوطنياااة أو عااان التغياااقا  الااا  أُدةلااات  ‘3‘)ب(15 

 توجي ية؛ علي ا وفقا  لنجراءا  الواردة يف ا زء الرابت من ها  اربادا ال
ارعلوما  ارقدمة عن الات   الوطنية أو عن التغيقا  ال  أُدةلات  ‘4‘)ب(15 

 علي ا وفقا  لنجراءا  الواردة يف ا زء اءام  من ها  اربادا التوجي ية. 
 أليفراض فمة ا لتزام ال انية.  1-/م أإ22من مرفا ارقرر  17  تن با الفقرة  -6
 1-/م أإ22ماان مرفااا ارقاارر  97تاازام ال انيااة، ُياااتعاض عاان الفقاارة وأليفااراض فاامة ا ل -7
 يلي:  مبا

 ُ رى استعراض النرام الوط  با ضمان مت استعراض ضواإو ا رد الانوية.  -97 



FCCC/SBSTA/2015/L.13 

GE.15-09463 42 

 االستعرا  السنوي لتقارير التقييم المستقع الموحدة  
ماااان مرفااااا ‘ 3‘و‘ 2‘)ب(86أليفااااراض فاااامة ا لتاااازام ال انيااااة، ُياااااتعاض عاااان الفقاااارتن  -8

 مبا يلي:  1-/م أإ22 ارقرر
تقااارير التقياايو اراااتقل اروحاادة الاا  تعاادها األمانااة العامااة، مبااا يف ذلااك  ‘2‘)ب(86 

 ارعلوما  ارتعلقة ب ة تباينا  أو حا   عدم استبدال مشار إلي ا يف ها  التقارير؛ 
أو توضاح اراااإل ار اارة  ارعلوما  الواردة يف الاتل الوط  الا  تؤكاد ‘3‘)ب(86 

يف تقارير التقييو اراتقل اروحدة، إذا كانت تقارير التقييو ارااتقل اروحادة الا  أعادلا 
األمانة تشق إىل أة مااإل تتعلا باحملاسبة وارعام   واإلب غ عن الوحادا  مبوجاب 

ألول لفرياا ةا اء بروتوكول كيوتو. ويف ها  احلا  ، تتيح األطراف اردرجة يف اررفا ا
 علاى أي اا   وتن باا ا ستعراض ا ط   فع   علاى ساتل ا الاوط  ةا ل ا ساتعراض.

 هاااا  مااان األول ا ااازء مااان 10و 9 الفقااارتن مااان الصااالة ذا  األجااازاء ارعلوماااا  هاااا 
  التوجي ية؛ اربادا

 1-/م أإ22ارقارر )ع( مان مرفاا 87أليفراض فمة ا لتزام ال انية، إدي  اإلحالة يف الفقرة  -9
 على النحو التايل: 

يكااون حااااب اراااتوى ار لااوب ماان احتياااطي فاامة ا لتاازام م ابقااا  رااا  )ع(87
 . 11-/م أإ-ورد يف ارقرر 

 1-/م أإ22)ب( من مرفا ارقارر 88أليفراض فمة ا لتزام ال انية، ُياتعاض عن الفقرة  -10
 مبا يلي: 
تقااااارير التقيااايو اراااااتقل اروحاااادة أة مااااااإل  إااادد ارعلومااااا  الااااواردة يف )ب(88 

متصلة باحملاسبة وارعام   واإلبا غ عان الوحادا  الا  يشامل ا ن ااى بروتوكاول كيوتاو، 
كانت ها  ارااإل   تزال ضاإمة، وما إذا كان ال رف ضد نفا التوصايا  ارقدماة  إذا وما

 يف ا ستعراضا  الاابقة.
أليفااااااااراض فاااااااامة  1-/م أإ22و)ر( ماااااااان مرفااااااااا ارقاااااااارر ر( -)ع88  تن بااااااااا الفقاااااااارا   -11

 ال انية.  ا لتزام
 1-/م أإ22)ح( مان مرفاا ارقارر 88أليفراض فمة ا لتزام ال انية، ُياتعاض عن الفقارة  -12

 مبا يلي: 
ُُيااااب ارااااتوى ار لاااوب  حتيااااطي فااامة ا لتااازام، علاااى النحاااو اربلااا   )ح(88 

 . 11-/م أإ-عنه، وفقا  للمقرر
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 1-/م أإ22مان مرفاا ارقارر ‘ 5‘)ة(88أليفراض فمة ا لتازام ال انياة، ُيااتعاض عان الفقارة  -13
 مبا يلي: 
 تقاارير يف تبااين أة وجاود حادَّد ضاد ارعاام   ساتل كاان إذا ماا يقي و ‘5‘(ة)88

 األمااار كاااان وإذا ال ااارف؛ يبااادأها الااا  بارعاااام   يتصااال فيماااا اروحااادة ارااااتقل التقيااايو
  :يلي مبا ا ستعراض ة اء فريا يقوم كالك،
ياادرو ساابب التباااين ومااا إذا كااان ال اارف ضااد صااحَّح أو األطااراف ضااد  '1'

 صحَّحت ارشكلة ال  تابَّبت يف حدوع التباين؛
يقاااي و ماااا إذا كانااات ارشاااكلة الااا  سااابَّبت التبااااين تتصااال بقااادرة الااااتل  '2'

 نبعاهاااااا  الاااااوط  علاااااى ضااااامان الدضاااااة يف حاااااااب وحااااادا  ةفاااااض ا
ووحدا  ةفض ا نبعاها  ارعتمد ووحادا  ةفاض ا نبعاهاا  ارعتماد 
ارؤضتااااة ووحاااادا  ةفااااض ا نبعاهااااا  ارعتمااااد ال ويلااااة األجاااال ووحاااادا  
الكمية ارااندة ووحادا  اإلرالاة ويف إصادارها وحيارلاا وإويل اا واضتناإ اا 

ضتااااة وإلغاإ اااا وساااحب ا، وإبااادال وحاااادا  ةفاااض ا نبعاهاااا  ارعتماااد ارؤ 
ووحااادا  ةفاااض ا نبعاهاااا  ارعتماااد ال ويلاااة األجااال، وترحيااال وحااادا  
ةفض ا نبعاها  ووحدا  ةفض ا نبعاهاا  ارعتماد ووحادا  الكمياة 
اراااندة، وإذا كااان األماار كااالك، يباادأ يف إجااراء اسااتعراض اااامل لنرااام 

   للتزء اءام  من ها  اربادا التوجي ية.وفقا  الاتل 
 1-/م أإ22)مل( مان مرفاا ارقارر 88لتزام ال انية، ُياتعاض عان الفقارة أليفراض فمة ا  -14

 مبا يلي: 
مااا إذا كااان جاارى إديااد أة حالااة عاادم اسااتبدال للوحاادا  يف تقااارير  )مل( -88 

 التقييو اراتقل اروحدة، وإذا كان األمر كالك، يقوم فريا ة اء ا ستعراض مبا يلي: 
إذا كااااان ال اااارف ضااااد صااااحَّح  النراااار يف ساااابب عاااادم ا سااااتبدال وفيمااااا '1'

 ارشكلة ال  تابَّبت يف عدم ا ستبدال؛
تقييو ما إذا كانت ارشكلة ال  سابَّبت عادم ا ساتبدال تتصال بقادرة الااتل  '2'

الاوط  علااى ضاامان الدضااة يف حاااب وحاادا  ةفااض ا نبعاهااا  ووحاادا  
ةفاااااض ا نبعاهاااااا  ارعتماااااد ووحااااادا  ةفاااااض ا نبعاهاااااا  ارعتماااااد ارؤضتاااااة 

ا  ةفض ا نبعاها  ارعتمد ال ويلة األجال ووحادا  الكمياة ارااندة ووحد
ووحاادا  اإلرالااة ويف حيارلااا وإويل ااا واضتناإ ااا وإلغاإ ااا وسااحب ا، واسااتبدال 
وحاااادا  ةفااااض ا نبعاهااااا  ارعتمااااد ارؤضتااااة ووحاااادا  ةفااااض ا نبعاهااااا  

راض ارعتماااد ال ويلاااة األجااال، وإذا كاااان األمااار كاااالك، البااادء يف إجاااراء اساااتع
 اامل لنرام الاتل وفقا  للتزء اءام  من ها  اربادا التوجي ية.
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 االتساق  ع الم اد  التوجيهية المنقحة لالستعرا  بموجب االتفاقية  
ماان مرفااا  57و 56و 55و 52أليفااراض فاامة ا لتاازام ال انيااة، ُياااتعاض عاان الفقاارا   -15

 مبا يلي:  1-/م أإ22ارقرر 
اساااتعراض ضاااواإو ا ااارد يف مراحااال خمتلفاااة وإدياااد ا ااادول  فيماااا يتصااال بتنرااايو -52 

الاازم  ل ستعراضااا  اركتبيااة وارركزيااة والق ريااة، تن بااا نفاا  األحكااام ارتفااا علي ااا يف 
"اربادا التوجي ية  تفاضية األمو ارتحادة اإلطارياة بشا ن تغاق ارناان ل ساتعراض التقا  

درجااة يف اررفااا األول ل تفاضيااة" الااواردة يف لقااواإو جاارد يفااارا  الدفيئااة ماان األطااراف ار
 . 20-/ م أ-مرفا ارقرر 

             ماااااان  60و 59وأليفااااااراض فاااااامة ا لتاااااازام ال انيااااااة، إاااااال الفقاااااارة التاليااااااة حماااااال الفقاااااارتن  -16
 : 1-/م أإ22ارقرر 

باادا ُ رى الت بت األويل مبا يتفا والتقييو األويل الوارد يف ا زء ال ال  مان "ار -60 
التوجي يااة  تفاضيااة األمااو ارتحاادة اإلطاريااة بشاا ن تغااق ارنااان ل سااتعراض التقاا  لقااواإو 
جاارد يفااارا  الدفيئاااة ماان األطاااراف اردرجااة يف اررفااا األول ل تفاضياااة" الااواردة يف مرفاااا 

 . ويشمل الت بت األويل باإلضافة إىل ذلك ما يلي: 20-/م أ-ارقرر 
ع يف اررفاااااا األول ل تفاضياااااة مل يقااااادم، ضااااامن ماااااا إذا كاااااان طااااارف مااااادر  )أ(  

أحااادع ضاااواإو ا ااارد اراتعرضاااة لل ااارف الااا  يااارد في اااا تقااادير ارصااادر، تقاااديرا  لفئاااة ارصااادر 
ماااان اربااااادا التوجي يااااة لل يئااااة احلكوميااااة  1ماااان اجمللاااد  4)علاااى النحااااو ارعاااار ف يف الفصاااال 
يف اراإاة أو أك اار ماان  7ها بنااابة ( الاا  تاات هر وحااد2006الدولياة ارعنيااة بتغااق ارناان لعااام 

 مااو  انبعاهااا  ال اارف، ارعاارف ب نااه إمجااايل انبعاهااا  الغااارا  ارقدمااة ماان ارصااادر الااواردة 
علاااى ياااو ماااا ورد يف تعاااديل الدوحاااة، وفقاااا ألحااادع  يف اررفاااا ألااا  مااان بروتوكاااول كيوتاااو

 ؛ استعراض لقواإو ا رد ارتعلقة بال رف ال  ل في ا تقدير ارصدر
مااا إذا كااان طاارف ماادرع يف اررفااا األول مل يقاادم معلومااا  تكميليااة  )ب(  

 . 9-/م أإ6و 8-/م أإ2ا ال ا  من ارقررين وفقا  للمرف
                   ماااااااان مرفااااااااا 63-61وأليفااااااااراض فاااااااامة ا لتاااااااازام ال انيااااااااة، ُياااااااااتعاض عاااااااان الفقاااااااارا   -17

 مبا يلي:  1-/م أإ22ارقرر 
 ستعراض الفردة، تن با نف  األحكام الاواردة يف "ارباادا فيما يتعلا بن اى ا -61 

التوجي ياااة  تفاضياااة األماااو ارتحااادة اإلطارياااة بشااا ن تغاااق ارناااان ل ساااتعراض التقااا  لقاااواإو 
الاااواردة يف مرفاااا  يفاااارا  الدفيئاااة مااان األطاااراف اردرجاااة يف اررفاااا األول ل تفاضياااة"، جااارد
 .20-/م أ-ارقرر
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            ماااااااان مرفااااااااا  67-65وأليفااااااااراض فاااااااامة ا لتاااااااازام ال انيااااااااة، ُياااااااااتعاض عاااااااان الفقاااااااارا   -18
 مبا يلي:  1-/م أإ22ارقرر 

فيماااااا يتعلاااااا بن ااااااى ا ساااااتعراض الفاااااردة، تن باااااا نفااااا  األحكاااااام الاااااواردة يف  -65 
 التوجي يااة  تفاضيااة األمااو ارتحاادة اإلطاريااة بشاا ن تغااق ارنااان ل سااتعراض التقاا  "اربااادا

لقواإو جرد يفارا  الدفيئة من األطراف اردرجة يف اررفا األول ل تفاضية" الواردة يف مرفاا 
 . وباإلضافة إىل ذلك، فإن استعراض ضواإو ا رد: 20-/م أ-ارقرر 

إلعااااداد ضااااواإو ا اااارد  2006ينراااار يف ت بيااااا مت لبااااا  مبااااادا عااااام  )أ(  
وإراااادا  ارمارسااا  ا ياادة ارنب قااة  2013الوطنيااة واألساااليب التكميليااة ارنقحااة لعااام 

 عن بروتوكول كيوتو وملحا األراضي الرطبة كما اعتمد  مؤمتر األطراف/اجتماا  األطاراف
و"ارباادا التوجي يااة  تفاضيااة األمااو ارتحاادة اإلطارياة بشاا ن تغااق ارنااان ل سااتعراض التقاا  

األول ل تفاضية" الواردة يف مرفاا لقواإو جرد يفارا  الدفيئة من األطراف اردرجة يف اررفا 
 وارقررا  ذا  الصلة الصاادرة عان ماؤمتر األطاراف بشا ن تلاك ارت لباا ، 20-/م أ-ارقرر

 وإديد أة ايراف عن ها  ارت لبا ؛
يقاايو مااا إذا كاناات ولاااإ  النرااام الااوط  أنشاائت لتياااق التحااان  )ب(  

ت إجاراءا  ضامان ا ودة/مراضباة ا اودة اراتمر لقواإو جرد يفارا  الدفيئة وما إذا كانا
 ضد نُاف ا ؛ 1-/م أإ19وفقا  للمبادا التوجي ية للنرو الوطنية حاب ارقرر 

يقاااايو ماااادى اكتمااااال ارعلومااااا  اإلضااااافية وااااافافيت ا وفقااااا  لنباااا غ  )ع(  
 من بروتوكول كيوتو؛ 7مبوجب ارادة 

عن ااا بالنااابة لانشاا ة يقاايو مااا إذا كاناات ارعلومااا  اإلضااافية اربلاا   )د(  
، وأة 3مان اراادة  4، وإدارة الغاباا  ارشامولة باالفقرة 3من ارادة  3ارشمولة بالفقرة 

ماااان بروتوكااااول كيوتااااو جاااارى تقااااديرها  3ماااان ارااااادة  4أنشاااا ة خمتااااارة مشاااامولة بااااالفقرة 
 ، واررفااا ال ااا 7-/م أإ2وإب يف ااا وحاااا ا متشاايا  ماات ملحااا بروتوكااول كيوتااو، وارقاارر 

 .."9-/م أإ6، وارقرر 8-/م أإ2من ارقرر 
علاى  1-/م أإ22مان مرفاا ارقارر ‘ 1‘)د(69وأليفراض فمة ا لتزام ال انية، تُقارأ الفقارة  -19

أ ا "الفتوا  يف تقديرا  ا رد لفئا  ارصادر أو الغاارا  الا  تارد بشا  ا أسااليب يف ارباادا 
يااة بتغااق ارنااان، وملحااا األراضااي الرطبااة، لاطااراف الاا  التوجي يااة لل يئااة احلكوميااة الدوليااة ارعن

 اةتار  إمل ماؤولية هفي  األراضي الرطبة وإعادة ترطيب ا".
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 الثاني الت ييع

المدخلذذذة علذذذ  إراذذذادات الممارسذذذات الجيذذذدة والتعذذذديالت  التنقيحذذذات -أوالا  
    بروتوكول كيوتو  5   المادة  2المب قة بموجب الفقرة 

أليفاراض فامة ا لتازام ال انياة ل وتوكاول   1-/م أإ20مان ارقارر  2و 1  تن با الفقرتان  -20
 كيوتو. 

 مبا يلي:  1-/م أإ20ارقرر من  11وأليفراض فمة ا لتزام ال انية، ُياتعاض عن الفقرة  -21
ر أن ألة طااارف يف اررفاااا األول أن يقااادم تقاااديرا  منقحاااا   ااازء مااان ضاإماااة يقااار   -11 

م جاارد  لااانة ماان فاامة ا لتاازام الاا  أُدةاال في ااا تعااديل يف وضاات سااابا، اااري ة أن يُقااد  
مة التقدير ارنقح يف موعد ي ابا، ك ضصى حد، موعد ضاإمة ا ارد للاانة األةاقة مان فا

وبقبول فريا ة اء ا ساتعراض للتقادير  8بإجراء استعراض مبوجب ارادة  ا لتزام. ورهنا  
يف ارانقح، ُيال التقاادير ارانقح حمال التقاادير ارعادَّل. ويف حالاة نشااوء ةا ف بان طاارف 

اررفااااا األول وفريااااا ةاااا اء ا سااااتعراض بشاااا ن التقاااادير اراااانقح، ُإااااال ارااااا لة إىل  نااااة 
 لااا  إااال اءااا ف وفقاااا  إلجاااراءا  وآلياااا  ا مت اااال. واءياااار ارتااااح ل ااارفا ا مت اااال، ا

مااادرع يف اررفاااا األول أن يقااادم تقاااديرا  منقحاااا   ااازء مااان ضاإماااة ا ااارد اءاصاااة باااه سااابا 
ينبغاااي أ  مينااات األطاااراف اردرجاااة يف اررفاااا األول مااان باااال ضصاااارى ج ااادها  ه،تعديلااا

إلطااار الاازم  ارباان يف وضاامن افيااه ألول ماارة دد  رعا ااة ارشااكلة يف الوضاات الاااة ُحاا
 . 8اربادا التوجي ية ارتعلقة بإجراء ا ستعراض مبوجب ارادة 

أليفاااراض فااامة  1-/م أإ20مااان مرفاااا ارقااارر  4الاااواردة يف الفقااارة  3و  تن باااا احلاااااية  -22
 ا لتزام ال انية. 

 1-/م أإ20)ع( من مرفا ارقرر 13وأليفراض فمة ا لتزام ال انية، ُياتعاض عن الفقرة  -23
 مبا يلي: 
بالنابة إلدارة األراضي الزراعية وإدارة ارراعي وهدياد الغ ااء النباا  وهفيا   )ع( -13 

ا ، ينبغااي أن يُبحاا  ويُ بَّاا3ماان ارااادة  4األراضااي الرطبااة وإعااادة ترطيب ااا مبوجااب الفقاارة 
ساو النامجة عن تلاك األنشا ة وفقاا  أة تعديل ل نبعاها  أو عمليا  اإلرالة يف سنة األ

 ةتيار ال رف فيما يتصل بالتواتر الدورة لتقدمي احلاابا  ارتعلقة  اا  األنشا ة )ما    
على أساو سنوة أو يف  اية فمة ا لتزام(. ويف احلالة الا  يكاون في اا ال ارف ضاد اةتاار 

ا  أُعياد حااا ا،  اور ت بياا تقدمي احلاابا  ارتعلقة  ا  األنش ة سانويا  ويقادم تقادير 
التعاادي   باا هر رجعااي بالنااابة لااانة األساااو، اااري ة أ  تكااون هااا  التقااديرا  ارعاااد 

أعاا   علااى هاااا   4حاااا ا ضااد ة ااعت مااان ضباال ل سااتعراض، وتن بااا أحكاااام الفقاارة 
 التقديرا  ارعاد حاا ا. 
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 : 1-/م أإ20من مرفا ارقرر  13بعد الفقرة وأليفراض فمة ا لتزام ال انية، تُدرع الفقرة التالية  -24
تُ بَّاا التااويا  علاى التصاويبا  التقنياة للمااتويا  اررجعياة إلدارة الغابااا   -مكررا   13 

عنااادما يُعااااد حاااااب البياناااا  ارقدماااة عااان إدارة الغاباااا  أو األراضاااي احلرجياااة الااا  للااات 
كاون عملياا  إعاادة احلاااب أراض حرجية ماتةدمة لتحديد ارااتوى اررجعاي، وعنادما ت

تافر عن تصويب تق  للماتوى اررجعاي الااة ي امن ا تاااى ارن تاي بان ارااتوى  مل
اررجعاااااااي ارصاااااااح ح إلدارة الغاباااااااا  والتقاااااااديرا  اربلااااااا  عن اااااااا بالناااااااابة إلدارة الغاباااااااا . 

دارة األساااليب وعواماال الااتحف   علااى التعاادي   اردةلااة علااى التصااويبا  التقنيااة إل وتُ ب ااا
تاااييل هاااا اررفااا. وعناادما يااؤدة تعااديل تقاادير الالغابااا  باسااتةدام اإلراااادا  الااواردة يف 

ل نبعاها /عمليا  اإلرالاة ارتعلقاة باإدارة الغاباا  أي اا  إىل تعاديل للتصاويب التقا ، ينبغاي 
 أ  تُ با عوامل التحف   على التصويب التق . 

 1-/م أإ20ماان مرفااا ارقاارر  17وأليفااراض فاامة ا لتاازام ال انيااة، ُياااتعاض عاان الفقاارة  -25
 بالفقرة التالية: 

وإذا وجااااد فااااريا ةااا اء ا ساااتعراض أن تقاااديرا  مقااادما  مااان طااارف مااان األطاااراف  -17 
ياااؤدة إىل تقااادير نااااض  ل ناااابعاها  أو إىل تقااادير راإاااد لعملياااا  اإلرالاااة يف ساااانة األسااااو 

راتوى اررجعي إلدارة الغابا  بعد أة تصويب تق ، أو إىل تقادير راإاد ل نبعاهاا  يف ا أو
أو تقدير ناض  لعمليا  اإلرالة يف سانة مان سانوا  فامة ا لتازام أو ارااتوى اررجعاي إلدارة 

 أدنا .  54الغابا  بعد أة تصويب تق ، وجب أ  يُ با التعديل احملاوب وفقا  للفقرة 
 1-/م أإ20ماان مرفااا ارقاارر  18فاامة ا لتاازام ال انيااة، ُياااتعاض عاان الفقاارة  وأليفااراض -26

 بالفقرة التالية: 
وبار اااال، إذا رأى فريااااا ةاااا اء ا سااااتعراض أن تقااااديرا  مقاااادما  ماااان طاااارف ماااان  -18 

 3األطراف يؤدة إىل تقدير ناض  لعمليا  اإلرالة النامجاة عان أة نشاار مبوجاب الفقارة 
، يف إحادى ساانوا  3مان ارااادة  4أة نشاار خمتااار مبوجاب الفقاارة ، أو عاان 3مان اراادة 

فاامة ا لتاازام، أو يااؤدة إىل تقاادير راإااد لعمليااا  اإلرالااة يف ساانة األساااو عاان أة نشااار 
)إدارة األراضاااي ارزروعاااة وارراعاااي وهدياااد الغ اااااء  3مااان اراااادة  4خمااااتار مبوجااااب الفقااارة 

طيب ااا(، ينبغاي أ   ي ب اا التعاديل احملااوب وفقااا  النباا  وهفيا  األراضاي الرطباة وإعاادة تر 
أدنااا  إذا كااان ماان ااا ن هاااا احلااااب أن يااؤدة إىل تقاادير معاادَّل يكااون أضاال  54للفقاارة 

 إفرا  من التقدير األصلي ارقدم من ال رف ارع . 
مااان مرفاااا  21" يف الفقااارة 1-/م أإ16مااان مرفااا ارقااارر  21وتُقاارأ اإلحالاااة إىل "الفقااارة  -27
 ". 7-/م أإ2من مرفا ارقرر  26على أ ا إحالة إىل "الفقرة  1-/م أإ20قرر ار

 1-/م أإ20ماان مرفااا ارقاارر  28وأليفااراض فاامة ا لتاازام ال انيااة، ُياااتعاض عاان الفقاارة  -28
 يلي:  مبا
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يف احلالاااة الاا    تكااون في ااا أة طريقااة ماان طاارى التعااديل األساسااية اردرجااة  -28 
حلالاااة تعااديل معينااة،  ااور ألفرضااة ةاا اء ا سااتعراض أن تاااتةدم  مناساابة 1يف ا اادول 

طاارى تعااديل أةااارى. وإذا طُب قاات طاارى تعاااديل يفااق تلااك اردرجاااة يف هااا  اإلرااااادا  
التقنيااة، وجااب علااى أفرضااة ةاا اء ا سااتعراض ذكاار ساابب عاادم اسااتةدام أة ماان طراإااا 

ب علي ااا ت ياار اعتبارهااا أن التعااديل األساسااية الااواردة يف هااا  اإلراااادا  التقنيااة، ووجاا
 ال ريقة ارةتارة مناسبة. 

 )أ( ماااااان مرفااااااا34وأليفااااااراض فاااااامة ا لتاااااازام ال انيااااااة، ُياااااااتعاض عاااااان الفقاااااارة الفرعيااااااة  -29
 بالفقرة الفرعية التالية، مبا يف ذلك احلااية اإلضافية:  1-أإ /م20 ارقرر

بتغاق ارناان ارااتمدة مان القيو النموذجية لل يئاة احلكومياة الدولياة ارعنياة  )أ( -34 
)ارشاار إلي اا  2006اربادا التوجي ية إلعداد ضواإو ا رد الوطنية لغاارا  الدفيئاة لعاام 

 إلعاداد ضاواإو ا ارد الوطنياة"(، أو األسااليب التكميلياة 2006فيما يلي باساو "مباادا عاام 
تاااو وملحاااا ب وتوكاااول كيو ارتصااالة  2013وإرااااادا  ارمارساااا  ا يااادة ارنقحاااة لعاااام 

عاان اهليئااة احلكوميااة الدوليااة  2006للمبااادا التوجي يااة الصااادرة يف عااام  2013 عااام
األراضي الرطبة )ارشار إليه  ارعنية بتغق ارنان بش ن ضواإو ا رد الوطنية لغارا  الدفيئة:

يفق ذلك من مصادر البيانا  الدولياة  ، أو((1)ا األراضي الرطبة"(حفيما يلي باسو "مل
اررفاا بتلاك  صى  ا الواردة يف موارد استعراض ضواإو ا رد ارااكورة يف التااييل األولارو 

، ومتشاايا  ماات إراااادا  ارمارسااا  ا يااادة لل يئااة احلكوميااة الدوليااة ارعنيااة بتغاااق الوهيقااة
ارنااان. وإذا اسااُتةدمت عواماال انبعاااع أو باااارامما  جاارد أةاارى ماان مصااادر بياناااا  

على فرياا ةا اء ا ساتعراض أن يا ر ويوه اا، يف تقريار ا ساتعراض، دولية أةرى، يتعن 
 سبب استةدام ا. 

 1-/م أإ20ماان مرفااا ارقاارر  38وأليفااراض فاامة ا لتاازام ال انيااة، ُياااتعاض عاان الفقاارة  -30
 يلي:  مبا

وعاااند اساااتةدام بااارامم متوسااا للتاارد ماان  موعااة ماان البلاادان،  ااب توهيااا  -38 
استند إلي اا اةتياار اجملموعاة، كماا  اب توهياا مادى ت اابا باارامم ا ارد  ا فماضا  ال 

 2006ارتوسااا هاااا ماات البااارامم النمااوذجي أو الن اااى النمااوذجي الااوارد يف مبااادا عااام 
ضااواإو ا اارد الوطنيااة، واألساااليب التكميليااة وإراااادا  ارمارسااا  ا ياادة ارنقحااة إلعااداد 
حي ماا   ا األراضي الرطباة، حااب ا ضت ااء،حكيوتو، وملارتصلة ب وتوكول   2013لعام 

كانت متاحة. وبار ل، عندما ياتعلا التتميت باستةدام عامال يفاق مبااار )ت بياا معادل 
انبعاااع أو إرالااة متوسااا يعتمااد علااى عاماال يفااق مباااار( ماان  موعااة ماان البلاادان،  ااب 

 توهيا ا فماضا  ال  استند إلي ا التتميت والع ضة احملددة بالعامل يفق ارباار. 

__________ 

لحااا األراضااي الرطبااة ر ع ااى األف االية ار لقااةتُ عنااد اةتيااار هفياا  األراضااي الرطبااة وإعااادة ترطيب ااا، ينبغااي أن  (1) 
 الفئا  الواجبة الت بيا. على باضي
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 1-/م أإ20ماان مرفااا ارقاارر  42ا لتاازام ال انيااة، ُياااتعاض عاان الفقاارة  وأليفااراض فاامة -31
 بالفقرة التالية: 

تشااااق هااااا  ال ريقااااة األساسااااية للتعااااديل إىل طاااارى التعااااديل النموذجيااااة ماااان  -42 
إلعااااااداد ضااااااواإو ا اااااارد الوطنيااااااة،  2006الااااااوارد وصااااااف ا يف مبااااااادا عااااااام  1 اراااااااتوى

 ارتصلة ب وتوكاول 2013ارمارسا  ا يدة ارنقحة لعام واألساليب التكميلية وإراادا  
و  ميكاان الرجاااو  إىل ملحااا األراضااي الرطباااة إ  يف  كيوتااو، وملحااا األراضاااي الرطبااة.

احلاااا   الااا  يكاااون في اااا ال ااارف ضاااد اةتاااار نشاااار هفيااا  األراضاااي الرطباااة وإعاااادة 
األراضاي الرطبااة علااى ترطيب اا ويف احلااا   الاا  ي باا في ااا ال اارف أسااليب ماان ملحااا 

أساااو طااوعي. و  ميكاان ت بيااا طريقااة التعااديل هااا  إ  عناادما تكااون بيانااا  النشاااار 
أعا   أو مان مصاادر بياناا  دولياة كماا ورد  29متاحة من مصادر وطنياة وفقاا  للفقارة 

 33أعاا  ، أو يااتو احلصاول علي ااا علااى النحاو الااوارد يف الفقاارة  31وصفاا ا فاااي الفقارة 
تت لبااه ال ريقااة حاااب مااا ب اسااتةدام عاماال انبعاااع أو بااارامم جاارد آةاار أعاا  . و اا

 أع  .  34رد يف الفقرة او لنحو االويتو احلصول عليه على 
أليفااراض فااامة  1-/م أإ20ماان مرفااا ارقاارر  74و 68و 64و 61و  تن بااا الفقاارا   -32

 ا لتزام ال انية. 
 1-/م أإ20ماان مرفااا ارقاارر  63ن الفقاارة وأليفااراض فاامة ا لتاازام ال انيااة، ُياااتعاض عاا -33

 بالفقرة التالية: 
واهليادروكربون ارشابت  (HFC)عاند تعديال تقديارا  مركَّباا  اهليادروفلوروكربون  -63 

مااان  (SF6) وساااادو فلورياااد الكاااا يت (NF3)وه هاااي فلورياااد النيموجااان  (PFC)باااالفلور 
يد النيموجان وساادو فلورياد الك يات، است  مل مركَّبا  الكربون ار لتنة وه هي فلور 

ينبغااي إياا ء ا عتبااار لعاادم التاايقن يف أرضاااام اربااايعا  )كمبيعااا  هااا  ارااواد الكيمياإيااة 
لصناعة اإلريفاء( ويفقها مان الباارامما  )كتكاوين ارازيل يف ارا  دا ( علاى ياو ماا يارد 

 إلعداد ضواإو ا رد الوطنية.  2006يف مبادا عام 
 1-/م أإ20ماان مرفااا ارقاارر  69يفااراض فاامة ا لتاازام ال انيااة، ُياااتعاض عاان الفقاارة وأل -34
 يلي:  مبا

إن  تقاديرا  ا نبعاهاا  وعملياا  اإلرالاة يف ض اا  اساتةدام األراضاي وتغيااق  -69 
اسااتةدام األراضااي واحلراجااة وماان أنشاا ة هاااا الق ااا  ضااد   تاااتند إىل بيانااا  ساانوية 

 ا بَّااأن يهلاااا الاااابب، ينبغااي و د يعاااد حاااا ا يف مرحلااة  حقااة. وضاا وإذااا إىل اسااتقراءا 
دارة األراضاي ارزروعاة وارراعاي وهدياد إلسااو األعلاى سانة اساتقراإي تعديل أة بعناياة 

الغ اااء النبااا  وهفياا  األراضااي الرطبااة وإعااادة ترطيب ااا، ألن البيانااا  ضااد   تُبلَّاا  عااان 
الاااانوا  ارمتااادة بااان سااانة األسااااو وفااامة ا لتااازام. وإذا لااازم ا ساااتقراء لاااانة األسااااو 
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أن يااتةدم كعامال يفاق بالنابة هلا  األنش ة، يصبح بإمكان فرياا ةا اء ا ساتعراض 
مباااار الالااالة الزمنيااة لق ااا  اسااتةدام األراضااي وتغيااق اسااتةدام األراضااي واحلراجااة 

 الواردة يف ضاإمة ا رد الانوية ارقدمة مبوجب ا تفاضية. 
)أ( مان التااييل ال الا  مان 1وأليفراض فمة ا لتزام ال انية، ُياتعاض عن الفقارة الفرعياة  -35

 مبا يلي:  1-أإ /م20مرفا ارقرر 
فاااايما يااااتعلا مبصاااادر اررفاااا ألااا ، ُيااااتةَدم جااازء يف حاااااب التعااادي   مااان  )أ( -1 

أجاال تقاادير ا نبعاهاااا  لااانة األساااو وتقااادير ا سااتةراع يف فاامة ا لتااازام )م اال يفاااارا  
ر حلااااب تعاادي   ا نبعاهااا  بالنااابة إلحاادى ساانوا  فاامة آَةااجاازء ماادافن القمامااة( و 

 يرا  ا ستةراع يف سنة األساو. ا لتزام وتقد
مااان التااااييل ال الااا  مااان مرفاااا  3وأليفاااراض فااامة ا لتااازام ال انياااة، ُيااااتعاض عااان الفقااارة  -36
 مبا يلي:  1-/م أإ20 ارقرر

مان  55ويف حالة عدم ااتمال ا دول على فئة معينة، تارة أحكام الفقرة  -3 
 إااات بناااد ااال "وسااااإل أةااارى" اإلرااااادا  التقنياااة، كماااا هاااو احلاااال بالناااابة لفئاااا  م

منتتااااا ، والزراعاااة، واسااااتةدام للأةااارى ا  ال اضاااة، والعملياااا  الصااااناعية واساااتةدام
 األراضي وتغيق استةدام األراضي واحلراجة، والنفايا . 

 ذذذذ   5 ذذذذ  المذذذذادة  2إجذذذذرا ات إدخذذذذال التعذذذذديالت بموجذذذذب الفقذذذذرة  -ثانياا  
 بروتوكول كيوتو 

 1-/م أإ22)ب( من مرفا ارقارر 80انية، ُياتعاض عن الفقرة أليفراض فمة ا لتزام ال  -37
 مبا يلي: 
 ل رفضاااد أُتيحااات لااااتكاااون ينبغاااي أ  يبااادأ إجاااراء التعاااديل إ  بعاااد أن  )ب( -80 

لع ع ارشكلة وإذا ةل  فريا ة اء ا ستعراض إىل أن ال ارف مل يعااا ارشاكلة فرصة 
 74الزمنياااة اربيناااة يف الفقااارتن  اراااددضااامن علاااى ياااو واف بتقااادمي تقااادير مااانقح مقباااول، 

 فوىأعاا  ، وإذا افاامض فريااا ةاا اء ا سااتعراض أن التغااق الناااتل عاان التعااديل سااي 76و
 . 19-/م أ24من مرفا ارقرر  37العتبة الواردة يف الفقرة 

التاااييل ال الاا   يف)ب( 4إىل  1وأليفااراض فاامة ا لتاازام ال انيااة، ُياااتعاض عاان ا ااداول  -38
 با داول الواردة يف تاييل ها  الوهيقة. 1-/م أإ20رفا ارقرر من م
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 ت ييع

 جداول عوا ع التحفظ  
  1ا دول 

عوا ذذع التحفذذذظ المسذذتعملة فذذي التعذذديالت المدخلذذة علذذ  تقذذديرات االن عاثذذات فذذي سنذذذة األسذذاس 
 بروتوكول كيوتو(تقديرات االستخراإل في فترة االلت ام )للمصادر الم كورة في المرفق ألف     أو

 

 عوامل ا نبعاها  
 بيانا  األنش ة

 تقديرا  ا نبعاها 

СО2 СН4 N2O HFCs PFCs SF6 NF3 CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6 NF3 

                الباقة -1

                احماى الوضود ) ل ض اعي( -أل 

     ٠٫٧٣ ٠٫٨٢ ٠٫٩٤ ٠٫٩٨     ٠٫٧٣ ٠٫٨٢ ٠٫٩٨ ا  ال اضةصناع -1

     ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٩٤ ٠٫٩٤     ٠٫٧٣ ٠٫٨٢ ٠٫٩٨  بناءالصناعا  التحويلية وال -2

     ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٨٢ ٠٫٨٢     ٠٫٨٢ ٠٫٨٩ ٠٫٩٨ النقل احمللي )ال قان والنقل البحرة( -أ-3

     ٠٫٧٣ ٠٫٨٩ ٠٫٩٤ ٠٫٩٤     ٠٫٨٢ ٠٫٨٩ ٠٫٩٨ النقل ال ة والاكك احلديدية -ع-ب-3

     ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٩٤ ٠٫٩٤     ٠٫٧٣ ٠٫٨٢ ٠٫٩٨ ض اعا  أةرى  -4

     ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٩٤ ٠٫٨٢     ٠٫٧٣ ٠٫٨٢ ٠٫٩٨ مصادر أةرى -5

     ٠٫٧٣ ٠٫٧٣  ٠٫٨٢     ٠٫٨٢ ٠٫٨٢  الكتلة األحياإية )مجيت مصادر احماى الوضود(

     ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٨٢ ٠٫٨٩     ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٩٨ ال رى يفق ارعبدة عربا 

       ٠٫٩٨ ٠٫٩٨       ٠٫٩٨ احماى الوضود )الن ل اررجعي(

                ا نبعاها  ارتاربة من الوضود -باء

      ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٩٨      ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ الوضود الصلب -1

     ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٩٨     ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ النفا والغار ال بيعي -2

       ٠٫٧٣ ٠٫٩٨       ٠٫٨٢ نقل ها  أكايد الكربون وختزينه -جيو

                واستخدام المنتجات العمليات الصناعية -2

       ٠٫٩٤ ٠٫٩٤       ٠٫٩٤ صناعة التعدين -أل 

 ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٨٩ ٠٫٨٩ ٠٫٧٣ ٠٫٩٤ ٠٫٩٤ ٠٫٨٢ ٠٫٨٢ ٠٫٨٢ ٠٫٨٩ ٠٫٨٩ ٠٫٧٣ ٠٫٩٨ الصناعا  الكيمياإية -باء

  ٠٫٨٢ ٠٫٨٢ ٠٫٩٤  ٠٫٧٣ ٠٫٩٤ ٠٫٩٨  ٠٫٨٢ ٠٫٨٢ ٠٫٩٨  ٠٫٨٢ ٠٫٩٨ إنتاع الفلزا  -جيو

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٤       ٠٫٨٩ منتتا  يفق طاضية من الوضود واستةدام ارايبا  -دال

 ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٧٣     ٠٫٩٤ ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٧٣     الصناعة اإللكمونية -هاء

   ٠٫٨٢ ٠٫٨٢    ٠٫٨٢   ٠٫٨٢ ٠٫٨٢    استةدام ارنتتا  وبداإل ارواد ال  تاتنفد األورون -واو

  ٠٫٨٢ ٠٫٨٢  ٠٫٩٤   ٠٫٨٩  ٠٫٨٩ ٠٫٨٩  ٠٫٩٨   منتتا للأةرى ا  العمليا  الصناعية واستةدام -راة

                مصادر أةرى -حاء

                ال راعة -3

      ٠٫٨٩  ٠٫٩٨      ٠٫٨٩  التةمر ارعوة -أل 

     ٠٫٨٢ ٠٫٨٩  ٠٫٩٨     ٠٫٨٢ ٠٫٨٩  إدارة الاماد ال بيعي -باء

      ٠٫٨٩  ٠٫٩٤      ٠٫٨٩  رراعة األرر -جيو

     ٠٫٧٣   ٠٫٨٢     ٠٫٧٣   المبة الزراعية -دال

     ٠٫٨٢ ٠٫٨٢  ٠٫٨٢     ٠٫٩٤ ٠٫٩٤  حرى الاافانا إت ارراضبة -هاء

     ٠٫٨٢ ٠٫٨٢  ٠٫٨٢     ٠٫٩٤ ٠٫٩٤  حرى ارةلفا  الزراعية يف احلقول -واو

       ٠٫٩٤ ٠٫٩٤       ٠٫٩٨ التتيق -راة

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٤       ٠٫٨٩ استةدام اليوريا -حاء

                مصادر أةرى -طاء

                النفايات -5

      ٠٫٧٣  ٠٫٨٢      ٠٫٨٩ ٠٫٨٩ التةل  من النفايا  الصلبة -أل 

     ٠٫٧٣ ٠٫٧٣  ٠٫٩٤     ٠٫٧٣ ٠٫٧٣  عا ة البيولوجية للنفايا  الصلبةار -باء

     ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٨٢     ٠٫٨٩ ٠٫٨٢ ٠٫٨٩ ترميد النفايا  وحرض ا يف العراء -جيو

     ٠٫٨٢ ٠٫٨٢  ٠٫٩٨     ٠٫٨٩ ٠٫٨٩  معا ة اريا  اراتعملة وتصريف ا -دال

                مصادر أةرى -هاء
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   2 ا دول
عوا ذذع الذذتحفظ المسذذتعملة فذذي التعذذديالت المدخلذذة علذذ  تقذذديرات االن عاثذذات فذذي سذذنة 
االلت ام أو تقديرات االستخراإل في سنة األساس )للمصادر المذ كورة فذي المرفذق ألذف  ذ  

 بروتوكول كيوتو(

 

 عوامل ا نبعاها  
 بيانا  األنش ة

 تقديرا  ا نبعاها 

СО2 СН4 N2O HFCs PFCs SF6 NF3 CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6 NF3 

                الباقة -1

                احماى الوضود ) ل ض اعي( -أل 

     1٫37 1٫21 1٫06 1٫02     1٫37 1٫21 1٫02 صناعا  ال اضة -1

     1٫37 1٫37 1٫06 1٫06     1٫37 1٫21 1٫02  بناءالصناعا  التحويلية وال -2

     1٫37 1٫37 1٫21 1٫21     1٫21 1٫12 1٫02 احمللي )ال قان والنقل البحرة(النقل  -أ-3

     1٫37 1٫12 1٫06 1٫06     1٫21 1٫12 1٫02 النقل ال ة والاكك احلديدية -ع-ب-3

     1٫37 1٫37 1٫06 1٫06     1٫37 1٫21 1٫02 ض اعا  أةرى  -4

     1٫37 1٫37 1٫06 1٫21     1٫37 1٫21 1٫02 مصادر أةرى -5

     1٫37 1٫37  1٫21     1٫21 1٫21  الكتلة األحياإية )مجيت مصادر احماى الوضود(

     1٫37 1٫37 1٫21 1٫12     1٫37 1٫37 1٫02 يفق ارعبدة عربا  ال رى

       1٫02 1٫02       1٫02 احماى الوضود ) ل مرجعي(

                ا نبعاها  ارتاربة من الوضود -باء

      1٫37 1٫37 1٫02      1٫37 1٫37 الوضود الصلب -1

     1٫37 1٫37 1٫37 1٫02     1٫37 1٫37 1٫37 النفا والغار ال بيعي -2

       1٫37 1٫02       1٫21 نقل ها  أكايد الكربون وختزينه -جيو

                واستخدام المنتجات العمليات الصناعية -2

       1٫06 1٫06       1٫06 التعدينصناعة  -أل 

 1٫37 1٫37 1٫37 1٫12 1٫12 1٫37 1٫06 1٫06 1٫21 1٫21 1٫21 1٫12 1٫12 1٫37 1٫02 الصناعا  الكيمياإية -باء

  1٫21 1٫21 1٫06  1٫37 1٫06 1٫02  1٫21 1٫21 1٫02  1٫21 1٫02 إنتاع الفلزا  -جيو

       1٫21 1٫06       1٫12 يفق طاضية من الوضود واستةدام ارايبا  منتتا  -دال

 1٫37 1٫37 1٫37     1٫06 1٫37 1٫37 1٫37     الصناعة اإللكمونية -هاء

   1٫21 1٫21    1٫21   1٫21 1٫21    استةدام ارنتتا  وبداإل ارواد ال  تاتنفد األورون -واو

  1٫21 1٫21  1٫06   1٫12  1٫12 1٫12  1٫02   منتتا للأةرى ا  ا  الصناعية واستةدامالعملي -راة

                مصادر أةرى -حاء

                ال راعة -3

      1٫12  1٫02      1٫12  التةمر ارعوة -أل 

     1٫21 1٫12  1٫02     1٫21 1٫12  الاماد ال بيعيإدارة  -باء

      1٫12  1٫06      1٫12  األرررراعة  -جيو

     1٫37   1٫21     1٫37   الزراعية المبة -دال

     1٫21 1٫21  1٫21     1٫06 1٫06  اافانا إت ارراضبةحرى ال -هاء

     1٫21 1٫21  1٫21     1٫06 1٫06  حرى ارةلفا  الزراعية يف احلقول -واو

       1٫06 1٫06       1٫02 التتيق -راة

       1٫21 1٫06       1٫12 استةدام اليوريا -حاء

                مصادر أةرى -طاء

                النفايات -6

      1٫37  1٫21      1٫12 1٫12 التةل  من النفايا  الصلبة -أل 

     1٫37 1٫37  1٫06     1٫37 1٫37  ة البيولوجية للنفايا  الصلبةارعا  -باء

     1٫37 1٫37 1٫37 1٫21     1٫12 1٫21 1٫12 يد النفايا  وحرض ا يف العراءترم -جيو

     1٫21 1٫21  1٫02     1٫12 1٫12  معا ة اريا  اراتعملة وتصريف ا -دال

                مصادر أةرى -اءه
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  3ا دول 
عوا ذذذع الذذتحفظ المسذذتعملة فذذي االن عاثذذات الصذذافية للتعذذديالت المدخلذذة فذذي قبذذاع اسذذتخدام 
األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة خالل االستعرا  األولي ألغذرا  تحديذد الكميذة 

   )أ(   بروتوكول كيوتو 3    المادة 8و 7أحد األطراو بموجب الفقرتي    لإالمسندة 

 

 بيانا  األنش ة عوامل ا نبعاها  
 تقديرا  ا نبعاها 

СО2 СН4 N2O HFCs PFCs SF6 NF3 CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6 NF3 

                استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة -4

                األراضي الحرجية التي ظلا أرا  حرجية -1-ألف

       ٠٫٨٩ ٠٫٩٨       ٠٫٨٩ التغقا  يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية

       ٠٫٧٣ ٠٫٩٨       ٠٫٧٣ التغقا  يف خمزون الكربون يف احل ب

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٨       ٠٫٨٢ التغقا  يف خمزون الكربون يف القمامة

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٨       ٠٫٨٢ التغقا  الصافية يف خمزون الكربون يف المبة: المبة ارعدنية

       ٠٫٧٣ ٠٫٩٤       ٠٫٧٣ )ب(: المبة الع ويةالتغقا  الصافية يف خمزون الكربون يف المبة

                األراضي المحولة إل  أرا  حرجية -2-ألف

       ٠٫٨٩ ٠٫٩٤       ٠٫٨٩ التغقا  يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية

       ٠٫٧٣ ٠٫٩٤       ٠٫٧٣ التغقا  يف خمزون الكربون يف احل ب

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٤       ٠٫٨٢ التغقا  يف خمزون الكربون يف القمامة

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٤       ٠٫٨٢ التغقا  الصافية يف خمزون الكربون يف المبة: المبة ارعدنية

       ٠٫٧٣ ٠٫٩٤       ٠٫٧٣ : المبة الع ويةالتغقا  الصافية يف خمزون الكربون يف المبة

                األراضي ال راعية التي ظلا أرا  زراعية -1-با 

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٨       ٠٫٨٢ التغقا  يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية

       ٠٫٧٣ ٠٫٩٨       ٠٫٧٣ التغقا  يف خمزون الكربون يف ارواد الع وية اريتة

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٨       ٠٫٨٢ التغقا  يف خمزون الكربون يف القمامة

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٨       ٠٫٨٢ : المبة ارعدنيةالتغقا  يف خمزون الكربون يف المبة

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٤       ٠٫٨٢ )ب(الع وية : المبةالتغقا  يف خمزون الكربون يف المبة

                األراضي المحولة إل  أرا  زراعية -2-با 

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٤       ٠٫٨٢ التغقا  يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية

       ٠٫٧٣ ٠٫٩٤       ٠٫٧٣ التغقا  يف خمزون الكربون يف احل ب

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٤       ٠٫٨٢ التغقا  يف خمزون الكربون يف القمامة

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٤       ٠٫٨٢ التغقا  يف خمزون الكربون يف المبة: المبة ارعدنية

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٤       ٠٫٨٢ )ب(: المبة الع ويةالتغقا  يف خمزون الكربون يف المبة

                المراعي التي ظلا  راع -1-جيم

                التغقا  يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية

       ٠٫٧٣ ٠٫٩٨       ٠٫٧٣ ()نابة ا اور إىل الفرو 

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٨       ٠٫٨٢ )مجيت البارامما  األةرى(

       ٠٫٧٣ ٠٫٩٨       ٠٫٧٣ التغقا  يف خمزون الكربون يف ارواد الع وية اريتة

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٨       ٠٫٨٢ التغقا  يف خمزون الكربون يف القمامة

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٨       ٠٫٨٢ التغقا  يف خمزون الكربون يف المبة: المبة ارعدنية

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٤       ٠٫٨٢ )ب(: المبة الع ويةالتغقا  يف خمزون الكربون يف المبة

                األراضي المحولة إل   راع -2-جيم

                التغقا  يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية

       ٠٫٧٣ ٠٫٩٤       ٠٫٧٣ ()نابة ا اور إىل الفرو 

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٤       ٠٫٨٢ )مجيت البارامما  األةرى(

       ٠٫٧٣ ٠٫٩٤       ٠٫٧٣ التغقا  يف خمزون الكربون يف ارواد الع وية اريتة

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٤       ٠٫٨٢ التغقا  يف خمزون الكربون يف القمامة

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٤       ٠٫٨٢ التغقا  يف خمزون الكربون يف المبة: المبة ارعدنية

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٤       ٠٫٨٢ )ب(: المبة الع ويةالتغقا  يف خمزون الكربون يف المبة

                األراضي الرط ة التي ظلا أرا  رط ة -1-دال

                أراضي استخراإل الخث التي ظلا أرا  الستخراإل الخث  -1-1-دال

       ٠٫٧٣ ٠٫٨٢       ٠٫٧٣ التغقا  يف خمزون الكربون يف ارواد الع وية اريتة

       ٠٫٧٣ ٠٫٨٢       ٠٫٧٣ التغقا  يف خمزون الكربون يف القمامة
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 بيانا  األنش ة عوامل ا نبعاها  
 تقديرا  ا نبعاها 

СО2 СН4 N2O HFCs PFCs SF6 NF3 CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6 NF3 

     ٠٫٧٣  ٠٫٧٣ ٠٫٨٢     ٠٫٨٩  ٠٫٧٣ التغقا  يف خمزون الكربون يف المبة: المبة ارعدنية

     ٠٫٧٣  ٠٫٧٣ ٠٫٨٢     ٠٫٨٩  ٠٫٧٣ الع وية التغقا  يف خمزون الكربون يف المبة: المبة

                (ع)بالمياه التي تظع أرا   غمورةبالمياه األراضي المغمورة  -2-1-دال

                األراضي المحولة إل  أرا  رط ة -2-دال

       ٠٫٧٣ ٠٫٩٤       ٠٫٧٣ التغقا  يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية

       ٠٫٧٣ ٠٫٩٤       ٠٫٧٣ التغقا  يف خمزون الكربون يف ارواد الع وية اريتة

       ٠٫٧٣ ٠٫٩٤       ٠٫٧٣ التغقا  يف خمزون الكربون يف القمامة

       ٠٫٧٣ ٠٫٩٤       ٠٫٧٣ التغقا  يف خمزون الكربون يف المبة: المبة ارعدنية

       ٠٫٧٣ ٠٫٩٤       ٠٫٧٣ الع وية التغقا  يف خمزون الكربون يف المبة: المبة

                األراضي المحولة إل  استخراإل الخث -1-2-دال

       ٠٫٧٣ ٠٫٨٢       ٠٫٧٣ التغقا  يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية

       ٠٫٧٣ ٠٫٨٢       ٠٫٧٣ التغقا  يف خمزون الكربون يف ارواد الع وية اريتة

       ٠٫٧٣ ٠٫٨٢       ٠٫٧٣ التغقا  يف خمزون الكربون يف القمامة

     ٠٫٧٣  ٠٫٧٣ ٠٫٨٢     ٠٫٨٩  ٠٫٧٣ التغقا  يف خمزون الكربون يف المبة: المبة ارعدنية

     ٠٫٧٣  ٠٫٧٣ ٠٫٨٢     ٠٫٨٩  ٠٫٧٣ التغقا  يف خمزون الكربون يف المبة: المبة الع وية

                األراضي المحولة إل  أرا   غمورة -2-2-دال

       ٠٫٨٢ ٠٫٨٩       ٠٫٨٢ التغقا  يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية

        ٠٫٨٩       NA التغقا  يف خمزون الكربون يف ارواد الع وية اريتة

        ٠٫٨٩       NA التغقا  يف خمزون الكربون يف القمامة

        ٠٫٨٩       NA التغقا  يف خمزون الكربون يف المبة: المبة ارعدنية

        ٠٫٨٩       NA الع وية التغقا  يف خمزون الكربون يف المبة: المبة

                المستوطنات التي ظلا  ستوطنات -1-ها 

       ٠٫٨٢ ٠٫٨٩       ٠٫٨٩ )د(التغقا  يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية

       ٠٫٧٣ ٠٫٩٨       ٠٫٧٣ التغقا  يف خمزون الكربون يف ارواد الع وية اريتة

       ٠٫٧٣ ٠٫٩٨       ٠٫٧٣ التغقا  يف خمزون الكربون يف القمامة

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٨       ٠٫٨٢ التغقا  يف خمزون الكربون يف المبة: المبة ارعدنية

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٨       ٠٫٨٢ )ب(الع وية التغقا  يف خمزون الكربون يف المبة: المبة

                األراضي المحولة إل   ستوطنات -2-ها 

       ٠٫٨٢ ٠٫٨٩       ٠٫٨٩ )د(التغقا  يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية

       ٠٫٧٣ ٠٫٩٨       ٠٫٧٣ التغقا  يف خمزون الكربون يف ارواد الع وية اريتة

       ٠٫٧٣ ٠٫٩٨       ٠٫٧٣ التغقا  يف خمزون الكربون يف القمامة

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٨       ٠٫٨٢ التغقا  يف خمزون الكربون يف المبة: المبة ارعدنية

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٤       ٠٫٨٢ )ب(الع وية التغقا  يف خمزون الكربون يف المبة: المبة

                األراضي األخرى التي ظلا أرا  أخرى -1-واو

                األراضي المحولة إل  أرا  أخرى -2-واو

       ٠٫٨٢ ٠٫٨٩       ٠٫٨٩ التغقا  يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية

       ٠٫٧٣ ٠٫٩٤       ٠٫٧٣ التغقا  يف خمزون الكربون يف ارواد الع وية اريتة

       ٠٫٧٣ ٠٫٩٤       ٠٫٧٣ التغقا  يف خمزون الكربون يف القمامة

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٤       ٠٫٨٢ التغقا  يف خمزون الكربون يف المبة: المبة ارعدنية

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٤       ٠٫٨٢ )ب(الع وية التغقا  يف خمزون الكربون يف المبة: المبة

                الفئات المشتركة

انبعاها  أكاايد النيامور اربااارة مان مادة   النيامور إىل األراضاي الا  
     ٠٫٧٣   ٠٫٩٤     ٠٫٧٣   ياتةدم في ا الاماد

طيب ويفق ذلاك مان م ا نبعاها  وعمليا  اإلرالة من التتفي  وإعادة ال
                إدارة األتربة الع وية وارعدنية

     ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٩٤     ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ )ه(المبة الع وية اجملففة

      ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٩٤     NA ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ المبة الع وية ارعاد ترطيب ا

مااااان تعااااادين/ت بيت النيااااامور ارااااارتبا  انبعاهاااااا  أكاااااايد النيااااامور اربااااااارة
     ٠٫٧٣   ٠٫٩٤     ٠٫٧٣   بفقدان/كاب ارواد الع وية يف المبة

     ٠٫٧٣   ٠٫٩٤     ٠٫٧٣   انبعاها  أكايد النيمور يفق ارباارة من األراضي ال  يُاتةدم في ا الاماد

     ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٨٩     ٠٫٨٢ ٠٫٨٢ ٠٫٨٢ حرى الكتلة احليوية

       ٠٫٨٢ ٠٫٨٩       ٠٫٨٩ منتتا  اءشب ارق و 
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بة باالتبلي  عان هاا  ر على البيانا  بعبارة "  ين با" إذا كانت األطراف إما يفق م الَ يُؤاَّ  م حرة: 
 بة بإدراج ا يف  اميع ا الوطنية. الفئة يف ضواإو جرد يفارا  الدفيئة أو يفق م الَ 

 NA: ين با   
ربااون يف فاارادى  معااا  تشاامل ا نبعاهااا  الصااافية ا  فاضااا  الصااافية يف خمزونااا  الك )أ( 
 الكربون. 
عاان اهليئااة احلكوميااة  2006للمبااادا التوجي يااة الصااادرة يف عااام  2013رلحااا عااام وفقااا   )ب( 

(، تبل  ناابة عادم 2)الفصل الدولية ارعنية بتغق ارنان بش ن ضواإو ا رد الوطنية لغارا  الدفيئة: األراضي الرطبة
. وتزياد ناابة عادم التايقن 0.94بة الع وية اجملففة، وتااوة عوامل الاتحف  يف اراإة فيما    الم  20 التيقن

يف اراإاة فيماا  ا  األترباة الع اوية الداةلياة اجملففاة وارعااد  150بالنابة  نبعاها  ها  أكايد الكربون علاى 
لياا  اإلرالاة ( حابما ورد يف هاا ا دول إت عنوان "ا نبعاهاا  وعم0.73ترطيب ا )تااوة عوامل التحف  
 من التتفي  وإعادة المطيب". 

  تااارد أة من تياااا  يف ارباااادا التوجي ياااة إلعاااداد ضاااواإو ا ااارد الوطنياااة لغاااارا  الدفيئاااة  )ع( 
 إلعداد ضواإو ا رد الوطنية"(. 2006)ارشار إلي ا فيما يلي بتامية "مبادا عام  2006 لعام

رد الوطنيااة،   تتعلااا بيانااا  األنشاا ة اءاصااة إلعااداد ضااواإو ا اا 2006وفقااا  ربااادا عااام  )د( 
حباااااب  ، ااااا  الفئااااة الفرعيااااة )الكتلااااة األحياإيااااة احليااااة( مبااااااحة األرض باااال مبااااااحة التاااااع أو عاااادد األاااااتار

 ارن تية. 
تاااارد هنااااا أي ااااا  معلومااااا  عاااان هااااا  أكااااايد الكربااااون ريفااااو أن ماااان ارمكاااان اإلباااا غ عاااان  ()ه 

ساااااتةدام األراضاااااي الااااا  ترااااال يف نفااااا  الفئاااااة ويف األراضاااااي احملولاااااة إىل فئاااااة ا نبعاها /عملياااااا  اإلرالاااااة يف ا
 استةدام األراضي. من فئا   جديدة



FCCC/SBSTA/2015/L.13 

GE.15-09463 56 

  4ا دول 
عوا ذذع الذذتحفظ المسذذتعملة فذذي عمليذذات اإلزالذذة الصذذافية للتعذذديالت المدخلذذة فذذي قبذذاع 
 اسذذتخدام األراضذذي وتغييذذر اسذذتخدام األراضذذي والحراجذذة خذذالل االسذذتعرا  األولذذي لغذذر 

 ذذذذ   3 ذذذذ  المذذذذادة  8و 7تحديذذذذد الكميذذذذة المسذذذذندة ألحذذذذد األطذذذذراو بموجذذذذب الفقذذذذرتي  
 )أ(بروتوكول كيوتو

 

 بيانات األنشبة عوا ع االن عاثات 
 تقديرات االن عاثات

СО2 СН4 N2O HFCs PFCs SF6 NF3 CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6 NF3 

                استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة -4

                األراضي الحرجية التي ظلا أرا  حرجية -1-ألف

       ١٫١٢ ١٫٠٢       ١٫١٢ التغقا  يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية

       ١٫٣٧ ١٫٠٢       ١٫٣٧  خمزون الكربون يف احل بالتغقا  يف

       ١٫٢١ ١٫٠٢       ١٫٢١  خمزون الكربون يف القمامةالتغقا  يف

       ١٫٢١ ١٫٠٢       ١٫٢١ لصافية يف خمزون الكربون يف المبة: المبة ارعدنيةالتغقا  ا

       ١٫٣٧ ١٫٠٦       ١٫٣٧ )ب(: المبة الع ويةالصافية يف خمزون الكربون يف المبةالتغقا  

                األراضي المحولة إل  أرا  حرجية -2-ألف

       ١٫١٢ ١٫٠٦       ١٫١٢ التغقا  يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية

       ١٫٣٧ ١٫٠٦       ١٫٣٧  خمزون الكربون يف احل بالتغقا  يف

       ١٫٢١ ١٫٠٦       ١٫٢١  خمزون الكربون يف القمامةالتغقا  يف

       ١٫٢١ ١٫٠٦       ١٫٢١ الصافية يف خمزون الكربون يف المبة: المبة ارعدنيةالتغقا  

       ١٫٣٧ ١٫٠٦       ١٫٣٧ : المبة الع ويةلصافية يف خمزون الكربون يف المبةالتغقا  ا

                األراضي ال راعية التي ظلا أرا  زراعية -1-با 

       ١٫٢١ ١٫٠٢       ١٫٢١ التغقا  يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية

       ١٫٣٧ ١٫٠٢       ١٫٣٧  خمزون الكربون يف ارواد الع وية اريتةالتغقا  يف

       ١٫٢١ ١٫٠٢       ١٫٢١  خمزون الكربون يف القمامةالتغقا  يف

       ١٫٢١ ١٫٠٢       ١٫٢١ : المبة ارعدنية خمزون الكربون يف المبةالتغقا  يف

       ١٫٢١ ١٫٠٦       ١٫٢١ )ب(الع وية : المبة خمزون الكربون يف المبةالتغقا  يف

                األراضي المحولة إل  أرا  زراعية -2-با 

       ١٫٢١ ١٫٠٦       ١٫٢١ التغقا  يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية

       ١٫٣٧ ١٫٠٦       ١٫٣٧ يف خمزون الكربون يف ارواد الع وية اريتةالتغقا  

       ١٫٢١ ١٫٠٦       ١٫٢١  خمزون الكربون يف القمامةالتغقا  يف

       ١٫٢١ ١٫٠٦       ١٫٢١  خمزون الكربون يف المبة: المبة ارعدنيةالتغقا  يف

       ١٫٢١ ١٫٠٦       ١٫٢١ )ب(: المبة الع وية خمزون الكربون يف المبةالتغقا  يف

                المراعي التي ظلا  راع -1-جيم

                التغقا  يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية

       ١٫٣٧ ١٫٠٢       ١٫٣٧ ()نابة ا اور إىل الفرو 

       ١٫٢١ ١٫٠٢       ١٫٢١ رامما  األةرى()مجيت البا

       ١٫٣٧ ١٫٠٢       ١٫٣٧  خمزون الكربون يف ارواد الع وية اريتةالتغقا  يف

       ١٫٢١ ١٫٠٢       ١٫٢١  خمزون الكربون يف القمامةالتغقا  يف

       ١٫٢١ ١٫٠٢       ١٫٢١  خمزون الكربون يف المبة: المبة ارعدنيةالتغقا  يف

       ١٫٢١ ١٫٠٦       ١٫٢١ )ب(: المبة الع وية خمزون الكربون يف المبةالتغقا  يف

                راضي المحولة إل   راعاأل -2-جيم

                 خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احليةالتغقا  يف

       ١٫٣٧ ١٫٠٦       ١٫٣٧ (ور إىل الفرو )نابة ا ا

       ١٫٢١ ١٫٠٦       ١٫٢١ البارامما  األةرى()مجيت 

       ١٫٣٧ ١٫٠٦       ١٫٣٧  خمزون الكربون يف ارواد الع وية اريتةالتغقا  يف

       ١٫٢١ ١٫٠٦       ١٫٢١ التغقا  يف خمزون الكربون يف القمامة

       ١٫٢١ ١٫٠٦       ١٫٢١  خمزون الكربون يف المبة: المبة ارعدنيةالتغقا  يف

       ١٫٢١ ١٫٠٦       ١٫٢١ )ب(: المبة الع وية خمزون الكربون يف المبةالتغقا  يف

                األراضي الرط ة التي ظلا أرا  رط ة -1-دال

                أراضي استخراإل الخث التي ظلا أرا  الستخراإل الخث  -1-1-دال

       ١٫٣٧ ١٫٢١       ١٫٣٧ التغقا  يف خمزون الكربون يف ارواد الع وية اريتة
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 بيانات األنشبة عوا ع االن عاثات 
 تقديرات االن عاثات

СО2 СН4 N2O HFCs PFCs SF6 NF3 CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6 NF3 

       ١٫٣٧ ١٫٢١       ١٫٣٧  خمزون الكربون يف القمامةالتغقا  يف

     ١٫٣٧  ١٫٣٧ ١٫٢١     ١٫١٢  ١٫٣٧  خمزون الكربون يف المبة: المبة ارعدنيةالتغقا  يف

     ١٫٣٧  ١٫٣٧ ١٫٢١     ١٫١٢  ١٫٣٧ الع وية قا  يف خمزون الكربون يف المبة: المبةالتغ

                )إل(ة بالمياهالتي تظع أرا   غمور  بالمياه األراضي المغمورة -2-1-دال

                األراضي المحولة إل  أرا  رط ة -2-دال

       ١٫٣٧ ١٫٠٦       ١٫٣٧ التغقا  يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية

       ١٫٣٧ ١٫٠٦       ١٫٣٧  خمزون الكربون يف ارواد الع وية اريتةالتغقا  يف

       ١٫٣٧ ١٫٠٦       ١٫٣٧  خمزون الكربون يف القمامةالتغقا  يف

       ١٫٣٧ ١٫٠٦       ١٫٣٧  خمزون الكربون يف المبة: المبة ارعدنيةالتغقا  يف

       ١٫٣٧ ١٫٠٦       ١٫٣٧ الع وية  خمزون الكربون يف المبة: المبةالتغقا  يف

                األراضي المحولة إل  استخراإل الخث -1-2-دال

       ١٫٣٧ ١٫٢١       ١٫٣٧ التغقا  يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية

       ١٫٣٧ ١٫٢١       ١٫٣٧  خمزون الكربون يف ارواد الع وية اريتةالتغقا  يف

       ١٫٣٧ ١٫٢١       ١٫٣٧  خمزون الكربون يف القمامةالتغقا  يف

     ١٫٣٧  ١٫٣٧ ١٫٢١     ١٫١٢  ١٫٣٧  خمزون الكربون يف المبة: المبة ارعدنيةالتغقا  يف

     ١٫٣٧  ١٫٣٧ ١٫٢١     ١٫١٢  ١٫٣٧ قا  يف خمزون الكربون يف المبة: المبة الع ويةالتغ

                بالمياه األراضي المحولة إل  أرا   غمورة -2-2-دال

       ١٫٢١ ١٫١٢       ١٫٢١ التغقا  يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية

        ١٫١٢       NA  خمزون الكربون يف ارواد الع وية اريتةالتغقا  يف

        ١٫١٢       NA  خمزون الكربون يف القمامةالتغقا  يف

        ١٫١٢       NA  خمزون الكربون يف المبة: المبة ارعدنيةالتغقا  يف

        ١٫١٢       NA الع وية  خمزون الكربون يف المبة: المبةالتغقا  يف

                المستوطنات التي ظلا  ستوطنات -1-ها 

       ١٫٢١ ١٫١٢       ١٫١٢ )د(التغقا  يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية

       ١٫٣٧ ١٫٠٢       ١٫٣٧  خمزون الكربون يف ارواد الع وية اريتةالتغقا  يف

       ١٫٣٧ ١٫٠٢       ١٫٣٧  خمزون الكربون يف القمامةالتغقا  يف

       ١٫٢١ ١٫٠٢       ١٫٢١  خمزون الكربون يف المبة: المبة ارعدنيةالتغقا  يف

       ١٫٢١ ١٫٠٢       ١٫٢١ )ب(الع وية  خمزون الكربون يف المبة: المبةالتغقا  يف

                األراضي المحولة إل   ستوطنات -2-ها 

       ١٫٢١ ١٫١٢       ١٫١٢ )د(التغقا  يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية

       ١٫٣٧ ١٫٠٢       ١٫٣٧  خمزون الكربون يف ارواد الع وية اريتةالتغقا  يف

       ١٫٣٧ ١٫٠٢       ١٫٣٧  خمزون الكربون يف القمامةالتغقا  يف

       ١٫٢١ ١٫٠٢       ١٫٢١  خمزون الكربون يف المبة: المبة ارعدنيةالتغقا  يف

       ١٫٢١ ١٫٠٦       ١٫٢١ )ب(الع وية  خمزون الكربون يف المبة: المبةالتغقا  يف

                األراضي األخرى التي ظلا أرا  أخرى -1-واو

                األراضي المحولة إل  أرا  أخرى -2-واو

       ١٫٢١ ١٫١٢       ١٫١٢ التغقا  يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية

       ١٫٣٧ ١٫٠٦       ١٫٣٧  خمزون الكربون يف ارواد الع وية اريتةالتغقا  يف

       ١٫٣٧ ١٫٠٦       ١٫٣٧  خمزون الكربون يف القمامةالتغقا  يف

       ١٫٢١ ١٫٠٦       ١٫٢١  خمزون الكربون يف المبة: المبة ارعدنيةالتغقا  يف

       ١٫٢١ ١٫٠٦       ١٫٢١ )ب(الع وية  خمزون الكربون يف المبة: المبةالتغقا  يف

                الفئات المشتركة

انبعاهااا  أكااايد النياامور ارباااارة ماان ماادة   النياامور إىل األراضااي 
     ١٫٣٧   ١٫٠٦     ١٫٣٧   ال  ياتةدم في ا الاماد

بعاها  وعمليا  اإلرالاة مان التتفيا  وإعاادة المطياب ويفاق ذلاك ا ن
                من إدارة األتربة الع وية وارعدنية

     ١٫٣٧ ١٫٣٧ ١٫٣٧ ١٫٠٦     ١٫٣٧ ١٫٣٧ ١٫٣٧ )ه(المبة الع وية اجملففة

      ١٫٣٧ ١٫٣٧ ١٫٠٦     NA ١٫٣٧ ١٫٣٧  وية ارعاد ترطيب االمبة الع

ماااان تعاااادين/ت بيت النياااامور اراااارتبا    أكااااايد النياااامور ارباااااارةانبعاهااااا
     ١٫٣٧   ١٫٠٦     ١٫٣٧   بفقدان/كاب ارواد الع وية يف المبة

     ١٫٣٧   ١٫٠٦     ١٫٣٧   اها  أكايد النيمور يفق ارباارة من األراضي ال  يُاتةدم في ا الامادانبع

     ١٫٣٧ ١٫٣٧ ١٫٣٧ ١٫١٢     ١٫٢١ ١٫٢١ ١٫٢١ الكتلة احليويةحرى 

       ١٫٢١ ١٫١٢       ١٫١٢ شب ارق و منتتا  اء
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بة باالتبلي  عان هاا  ر على البيانا  بعبارة "  ين با" إذا كانت األطراف إما يفق م الَ ؤاَّ يُ  م حرة: 
 بة بإدراج ا يف  اميع ا الوطنية. الفئة يف ضواإو جرد يفارا  الدفيئة أو يفق م الَ 

 NA: ين با   
ادى تشاااامل عمليااااا  اإلرالااااة الصااااافية ا  فاضااااا  الصااااافية يف خمزونااااا  الكربااااون يف فاااار  )أ( 

  معا  الكربون. 
عاان اهليئااة احلكوميااة  2006للمبااادا التوجي يااة الصااادرة يف عااام  2013رلحااا عااام وفقااا   )ب( 

(، تبل  ناابة عادم 2)الفصل الدولية ارعنية بتغق ارنان بش ن ضواإو ا رد الوطنية لغارا  الدفيئة: األراضي الرطبة
. وتزياد ناابة عادم التايقن 1.06اجملففة، وتااوة عوامل الاتحف   يف اراإة فيما    المبة الع وية 20 التيقن

يف اراإاة فيماا  ا  األترباة الع اوية الداةلياة اجملففاة وارعااد  150بالنابة  نبعاها  ها  أكايد الكربون علاى 
( حابما ورد يف هاا ا دول إت عنوان "ا نبعاهاا  وعملياا  اإلرالاة 1.37ترطيب ا )تااوة عوامل التحف  
 من التتفي  وإعادة المطيب". 

ارباااادا التوجي ياااة إلعاااداد ضاااواإو ا ااارد الوطنياااة لغاااارا  الدفيئاااة   تااارد أة من تياااا  يف  )ع( 
 وطنية"(.إلعداد ضواإو ا رد ال 2006)ارشار إلي ا فيما يلي بتامية "مبادا عام  2006 لعام

إلعااداد ضااواإو ا اارد الوطنيااة،   تتعلااا بيانااا  األنشاا ة اءاصااة  2006وفقااا  ربااادا عااام  )د( 
حباااااب  ، ااااا  الفئااااة الفرعيااااة )الكتلااااة األحياإيااااة احليااااة( مبااااااحة األرض باااال مبااااااحة التاااااع أو عاااادد األاااااتار

 ارن تية. 
تااااارد هناااااا أي اااااا  معلوماااااا  عااااان هاااااا  أكاااااايد الكرباااااون ريفاااااو أن مااااان ارمكااااان اإلبااااا غ عااااان  )ها( 

مااان ا نبعاها /عملياااا  اإلرالاااة يف اساااتةدام األراضاااي الااا  ترااال يف نفااا  الفئاااة ويف األراضاااي احملولاااة إىل فئاااة جديااادة 
 استةدام األراضي. فئا  
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 5ا دول 
اسذتخدام  نشبة استخدام األراضذي وتغييذرعوا ع التحفظ المستعملة في التعديالت المدخلة في أ

 ذذ  بروتوكذذول كيوتذذو: عوا ذذع الذذتحفظ  3 ذذ  المذذادة  4و 3األراضذذي والحراجذذة بموجذذب الفقذذرتي  
 )ب(في سنة األساس )أ(في سنة    سنوات فترة االلت ام/االن عاثات )أ(المستعملة في عمليات اإلزالة

 

 بيانا  األنش ة عوامل ا نبعاها  
 ا نبعاها تقديرا  

СО2 СН4 N2O HFCs PFCs SF6 NF3 CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6 NF3 

                التحريج وإعادة التحريج )المجموع(

       0٫89 0٫94       0٫89 تغقا  خمزون الكربون يف الكتلة احليوية فوى األرض

       0٫89 0٫94       0٫89 ون الكربون يف الكتلة احليوية إت األرضتغقا  خمز 

       0٫82 0٫94       0٫82 تغقا  خمزون الكربون يف القمامة

       0٫73 0٫94       0٫73 تغقا  خمزون الكربون يف احل ب

       0٫82 0٫94       0٫82 : المبة ارعدنيةتغقا  خمزون الكربون يف المبة

       0٫73 0٫94       0٫73 )ع(الع وية : المبةتغقا  خمزون الكربون يف المبة

       0٫73 0٫82       0٫89 منتتا  اءشب ارق و 

                )د()األراضي اءاضعة  ض رابا  طبيعية(

       0٫89 0٫94       0٫89 تغقا  خمزون الكربون يف الكتلة احليوية فوى األرض

       0٫89 0٫94       0٫89 تغقا  خمزون الكربون يف الكتلة احليوية إت األرض

       0٫82 0٫94       0٫82 تغقا  خمزون الكربون يف القمامة

       0٫73 0٫94       0٫73 تغقا  خمزون الكربون يف احل ب

       0٫82 0٫94       0٫82 : المبة ارعدنيةتغقا  خمزون الكربون يف المبة

       0٫73 0٫94       0٫73 )ع(: المبة الع ويةتغقا  خمزون الكربون يف المبة

       0٫73 0٫82       0٫89 منتتا  اءشب ارق و 

                )ه(إرالة الغابا  )اجملمو (

       0٫73 0٫94       0٫73 )و(تغقا  خمزون الكربون يف الكتلة احليوية فوى األرض

       0٫82 0٫94       0٫82 تغقا  خمزون الكربون يف الكتلة احليوية إت األرض

       0٫73 0٫94       0٫73 تغقا  خمزون الكربون يف القمامة

       0٫73 0٫94       0٫73 تغقا  خمزون الكربون يف احل ب

       0٫82 0٫94       0٫82 ارعدنية: المبة تغقا  خمزون الكربون يف المبة

       0٫82 0٫94       0٫82 )ع(: المبة الع ويةتغقا  خمزون الكربون يف المبة

       0٫73 0٫82       0٫89 منتتا  اءشب ارق و 

                )ر(إدارة الغابا  )اجملمو (

       0٫89 0٫98       0٫89 تغقا  خمزون الكربون يف الكتلة احليوية فوى األرض

       0٫89 0٫94       0٫89 تغقا  خمزون الكربون يف الكتلة احليوية إت األرض

       0٫82 0٫98       0٫82 تغقا  خمزون الكربون يف القمامة

       0٫73 0٫98       0٫73 تغقا  خمزون الكربون يف احل ب

       0٫82 0٫98       0٫82 المبة ارعدنية: تغقا  خمزون الكربون يف المبة

       0٫73 0٫94       0٫73 )ع(: المبة الع ويةتغقا  خمزون الكربون يف المبة

       0٫73 0٫82       0٫89 منتتا  اءشب ارق و 

(CEF-ne) نش ةيفابة حدي ة ال
                )ر(

       0٫89 0٫94       0٫89 فوى األرضتغقا  خمزون الكربون يف الكتلة احليوية 

       0٫89 0٫94       0٫89 تغقا  خمزون الكربون يف الكتلة احليوية إت األرض

       0٫82 0٫94       0٫82 ون الكربون يف القمامةتغقا  خمز 

       0٫73 0٫94       0٫73 تغقا  خمزون الكربون يف احل ب

       0٫82 0٫94       0٫82 تغقا  خمزون الكربون يف المبة: المبة ارعدنية

       0٫73 0٫94       0٫73 )ع(تغقا  خمزون الكربون يف المبة: المبة احليوية

                )ح(الكربون عند ض ت األةشاب خمزون

       0٫73 0٫82       0٫89 منتتا  اءشب ارق و 

(CEF-hc))ارزار  احلرجية ارق وعة واحملولة 
                (ر)

       0٫73 0٫94       0٫73 تغقا  خمزون الكربون يف الكتلة احليوية فوى األرض

       0٫82 0٫94       0٫82 ون الكربون يف الكتلة احليوية إت األرضتغقا  خمز 

       0٫82 0٫94       0٫73 ون الكربون يف القمامةتغقا  خمز 
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 بيانا  األنش ة عوامل ا نبعاها  
 ا نبعاها تقديرا  

СО2 СН4 N2O HFCs PFCs SF6 NF3 CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6 NF3 

       0٫73 0٫94       0٫73 ون الكربون يف احل بتغقا  خمز 

       0٫82 0٫94       0٫82 : المبة ارعدنيةون الكربون يف المبةتغقا  خمز 

       0٫82 0٫94       0٫82 )ع(: المبة الع ويةون الكربون يف المبةتغقا  خمز 

       0٫73 0٫82       0٫89 شب ارق و منتتا  اء

               0٫73 (ر)ر()با  )األراضي اءاضعة ل ض رابا  ال بيعية(إدارة الغا

       0٫82 0٫94       0٫82 تغقا  خمزون الكربون يف الكتلة احليوية فوى األرض

       0٫73 0٫94       0٫73 ون الكربون يف الكتلة احليوية إت األرضتغقا  خمز 

       0٫73 0٫94       0٫73 ون الكربون يف القمامةتغقا  خمز 

       0٫82 0٫94       0٫82 ون الكربون يف احل بتغقا  خمز 

       0٫82 0٫94       0٫82 : المبة ارعدنيةون الكربون يف المبةتغقا  خمز 

       0٫82 0٫94       0٫89 )ع(: المبة الع ويةون الكربون يف المبةتغقا  خمز 

       0٫73 0٫82       0٫89 شب ارق و منتتا  اء

                (ة)تصويب تق 

                )مل(إدارة األراضي الزراعية

       0٫82 0٫98       0٫82 تغقا  خمزون الكربون يف الكتلة احليوية فوى األرض

       0٫82 0٫98       0٫82 ون الكربون يف الكتلة احليوية إت األرضتغقا  خمز 

       0٫82 0٫98       0٫82 ون الكربون يف القمامةتغقا  خمز 

       0٫73 0٫98       0٫73 ون الكربون يف احل بتغقا  خمز 

       0٫82 0٫98       0٫82 : المبة ارعدنيةون الكربون يف المبةتغقا  خمز 

       0٫82 0٫94       0٫82 )ع(: المبة الع ويةون الكربون يف المبةتغقا  خمز 

                )مل(اعيإدارة ارر 

       0٫82 0٫98       0٫82 تغقا  خمزون الكربون يف الكتلة احليوية فوى األرض

       0٫73 0٫98       0٫73 تغقا  خمزون الكربون يف الكتلة احليوية إت األرض

       0٫82 0٫98       0٫82 تغقا  خمزون الكربون يف القمامة

       0٫73 0٫98       0٫73 ون الكربون يف احل بتغقا  خمز 

       0٫82 0٫98       0٫82 : المبة ارعدنيةون الكربون يف المبةتغقا  خمز 

       0٫82 0٫94       0٫82 )ع(: المبة الع ويةتغقا  خمزون الكربون يف المبة

                )مل(هديد الغ اء النبا 

       0٫82 0٫98       0٫82 تغقا  خمزون الكربون يف الكتلة احليوية فوى األرض

       0٫73 0٫98       0٫73 تغقا  خمزون الكربون يف الكتلة احليوية إت األرض

       0٫73 0٫98       0٫73 تغقا  خمزون الكربون يف القمامة

       0٫73 0٫98       0٫73 تغقا  خمزون الكربون يف احل ب

       0٫82 0٫98       0٫82 : المبة ارعدنيةتغقا  خمزون الكربون يف المبة

       0٫82 0٫94       0٫82 )ع(: المبة الع ويةتغقا  خمزون الكربون يف المبة

                )مل(هفي  األراضي الرطبة وإعادة ترطيب ا

       0٫73 0٫94       0٫73 تغقا  خمزون الكربون يف الكتلة احليوية فوى األرض

       0٫73 0٫94       0٫73 احليوية إت األرضتغقا  خمزون الكربون يف الكتلة 

       0٫73 0٫94       0٫73 تغقا  خمزون الكربون يف القمامة

       0٫73 0٫94       0٫73 تغقا  خمزون الكربون يف احل ب

     0٫73 0٫73 0٫73 0٫94     0٫73 0٫73 0٫73 : المبة ارعدنيةتغقا  خمزون الكربون يف المبة

      NA     0٫94 0٫73 0٫73 0٫73 0٫73 )ع(: المبة الع ويةون الكربون يف المبةتغقا  خمز 

                شب ارق و منتتا  اء

       0٫73 0٫82       0٫89 من التحريل/إعادة التحريل

       0٫73 0٫82       0٫89 من إرالة الغابا 

       0٫73 0٫82       0٫89 من إدارة الغابا 

                الفئات المشتركة

     0٫73   0٫94     0٫73   انبعاها  أكايد النيمور ارباارة من التاميد بالنيمور

                انبعاها  اريتان وأكايد النمور من األتربة الع وية اجملففة وارعاد ترطيب ا

     0٫73 0٫73 0٫73 0٫94     0٫73 0٫73 0٫73 )ل(المبة الع وية اجملففة

      NA     0٫94 0٫73 0٫73 0٫73 0٫73 )ل(المبة الع وية ارعاد ترطيب ا

ماااان تعاااادين/ت بيت النياااامور بااااابب فقدان/كاااااب انبعاهااااا  أكااااايد النياااامور 
     0٫73   0٫94     0٫73   الكربون اررتبا بتحويل استةدام األراضي وتغيق إدارة المبة ارعدنية

     0٫82 0٫82 0٫82     0٫89 0٫73 0٫73 0٫73 (CO2 ،CH4 ،N2Oاها  يفارا  الدفيئة من حرى الكتلة احليوية )انبع
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بة باالتبلي  عان هاا  ر على البيانا  بعبارة "  ين با" إذا كانت األطراف إما يفق م الَ ؤاَّ يُ  م حرة: 
 بة بإدراج ا يف  اميع ا الوطنية. الفئة يف ضواإو جرد يفارا  الدفيئة أو يفق م الَ 

 NA: ين با   
تشاامل ا نبعاهااا  وعمليااا  اإلرالااة الصااافية الزيااادا  وا  فاضااا  الصااافية يف خمزونااا   )أ( 

 الكربون يف فرادى  معا  الكربون )يف سنة من سنوا  فمة ا لتزام ويف سنة األساو، على التوايل(. 
ضاي بالناابة لاانة األسااو، تن باا عوامال الاتحف  الاواردة يف هااا ا ادول علاى إدارة األرا )ب( 

ماان  4الزراعيااة، وإدارة ارراعااي، وهفياا  األراضااي الرطبااة وإعااادة ترطيب ااا، وهديااد الغ اااء النبااا  مبوجااب الفقاارة 
 من بروتوكول كيوتو.  3ارادة 

عاان اهليئااة احلكوميااة  2006للمبااادا التوجي يااة الصااادرة يف عااام  2013رلحااا عااام وفقااا   )ع( 
، تبلاا  نااابة (2إو ا اارد الوطنيااة لغااارا  الدفيئااة: األراضااي الرطبااة )الفصاال الدوليااة ارعنيااة بتغااق ارنااان بشاا ن ضااوا

. وتزيااد 0.94/1.06يف اراإااة، وتااااوة عواماال الااتحف   20عاادم التاايقن فيمااا  اا  األتربااة الع ااوية اجملففااة 
وية يف اراإاااة فيماااا  ااا  األترباااة الع ااا 150ناااابة عااادم التااايقن بالناااابة  نبعاهاااا  هاااا  أكاااايد الكرباااون علاااى 

( حابما ورد يف هاا ا دول إات البناد 0.73/1.37الداةلية اجملففة وارعاد ترطيب ا )تااوة عوامل التحف  
 ارعنون "ا نبعاها  وعمليا  اإلرالة من التتفي  وإعادة المطيب". 

يف احلاااا   الااا  ُإااااب في اااا التعااادي   رتغاااقا  أةااارى تتصااال  اااا  الفئاااة يف ا ااادول  )د( 
4(KP-I)A.1.1  ماان ذااوذع اإلباا غ اروحااد، ينبغااي ت بيااا عاماال الااتحف  اءاااي باااجملمت ارعاا . وين بااا ذلااك

بصاااافة ةاصااااة علاااااى ارناااااطا اءاضاااااعة ل ضاااا رابا  ال بيعيااااة يف سااااانة اإلباااا غ عن اااااا ألول ماااارة: ارااااااتويا  
ليا  اإلرالة ال حقة يف سانة ا ارد. األساسية، واهلوامش، وا نبعاها  يف ضاإمة ا رد ال  ميكن استبعادها، وعم

 وبالنابة لق ت األةشاب اراتنقاة، ينبغي ت بيا عوامل التحف  اءاصة مبنتتا  اءشب ارق و . 
يف احلاااا   الااا  ُإااااب في اااا التعااادي   رتغاااقا  أةااارى تتصااال  اااا  الفئاااة يف ا ااادول  )ها( 

4(KP-I)A.2 امل التحف  اءاي باجملمت ارع . وين باا ذلاك بصافة من ذوذع اإلب غ اروحد، ينبغي ت بيا ع
ةاصاااة علاااى ارنااااطا اءاضاااعة ل ضااا رابا  ال بيعياااة يف سااانة اإلبااا غ عن اااا ألول مااارة: ارااااتويا  األساساااية، 
واهلوامش، وا نبعاها  يف ضاإماة ا ارد الا  ميكان اساتبعادها، وعملياا  اإلرالاة ال حقاة يف سانة ا ارد. وبالناابة 

 ةشاب اراتنقاة، ينبغي ت بيا عوامل التحف  اءاصة مبنتتا  اءشب ارق و . لق ت األ
تن با نف  عوامل التحف  على األراضي ال  أُريلت يفابالا وسبا اإلب غ عن اا يف إطاار  )و( 

 التحريل/إعادة التحريل وإدارة الغابا  وارعرضة ل ض رابا  ال بيعية. 
ي اااا التعااادي   رتغاااقا  أةااارى تتصااال  اااا  الفئاااة يف ا اااداول يف احلاااا   الااا  ُإَااااب ف )ر( 

4(KP-I)B.1 4و(KP-I)B.1.1 4و(KP-I)B.1.2  من ذوذع اإلب غ اروحد، ينبغي ت بياا عامال الاتحف  اءااي
 باجملمت ارع . 
 ديل ا. بالنابة  ميت ها  احلا  ، افماض حا   عدم التيقن اءاصة باجملمت ارع  ال   رة تع )ح( 
 افُميفضت بالنابة هلاا النشار عوامل التحف  اءاصة بإرالة الغابا .  )ر( 
يف احلا   ال  ُإَاب في اا التعادي   مان أجال التصاويبا  التقنياة، ينبغاي ت بياا عامال  )ة( 

 التحف  اءاي باجملمت ارع . 
يف اراإاة، وتاااوة عوامال  50تبل  حالة عدم التيقن بالنابة لبيانا  أنش ة سنة األسااو  )مل( 
 .  0.89/1.12 التحف 

وتاااارد هنااااا أي ااااا  معلومااااا  عاااان هااااا  أكااااايد الكربااااون ريفااااو أن ماااان ارمكاااان اإلباااا غ عاااان  )ل( 
ماان ا نبعاها /عملياا  اإلرالاة يف اساتةدام األراضاي الا  ترال يف نفاا  الفئاة ويف األراضاي احملولاة إىل فئاة جديادة 

 استةدام األراضي.فئا  
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 6ا دول 
عوا ذذع الذذتحفظ المسذذتعملة فذذي التعذذديالت المدخلذذة فذذي أنشذذبة اسذذتخدام األراضذذي وتغييذذر اسذذتخدام 

 ذذذ  بروتوكذذذول كيوتذذذو: عوا ذذذع الذذذتحفظ  3 ذذذ  المذذذادة  4و 3األراضذذذي والحراجذذذة بموجذذذب الفقذذذرتي  
 ()بفي سنة األساس )أ(في سنة    سنوات فترة االلت ام/االن عاثات )أ(المستعملة في عمليات اإلزالة

 

 بيانا  األنش ة عوامل ا نبعاها  
 تقديرا  ا نبعاها 

СО2 СН4 N2O HFCs PFCs SF6 NF3 CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6 NF3 

                )المجموع( التحريج وإعادة التحريج

       1٫12 1٫06       1٫12 تغقا  خمزون الكربون يف الكتلة احليوية فوى األرض

       1٫12 1٫06       1٫12 تغقا  خمزون الكربون يف الكتلة احليوية إت األرض

       1٫21 1٫06       1٫21 ا  خمزون الكربون يف القمامةتغق 

       1٫37 1٫06       1٫37 تغقا  خمزون الكربون يف احل ب

       1٫21 1٫06       1٫21 : المبة ارعدنيةا  خمزون الكربون يف المبةتغق 

       1٫37 1٫06       1٫37 )ع(الع وية : المبةا  خمزون الكربون يف المبةتغق 

       1٫37 1٫21       1٫12 تا  اءشب ارق و منت

                )د(راضي اءاضعة  ض رابا  طبيعية()األ

       1٫12 1٫06       1٫12 تغقا  خمزون الكربون يف الكتلة احليوية فوى األرض

       1٫12 1٫06       1٫12 ا  خمزون الكربون يف الكتلة احليوية إت األرضتغق 

       1٫21 1٫06       1٫21 ا  خمزون الكربون يف القمامةتغق 

       1٫37 1٫06       1٫37 ا  خمزون الكربون يف احل بتغق 

       1٫21 1٫06       1٫21 : المبة ارعدنيةا  خمزون الكربون يف المبةتغق 

       1٫37 1٫06       1٫37 )ع(: المبة الع ويةا  خمزون الكربون يف المبةتغق 

       1٫37 1٫21       1٫12 تا  اءشب ارق و منت

                )ه(لة الغابات )المجموع(إزا

       1٫37 1٫06       1٫37 )و(خمزون الكربون يف الكتلة احليوية فوى األرض تغقا 

       1٫21 1٫06       1٫21 تغقا  خمزون الكربون يف الكتلة احليوية إت األرض

       1٫37 1٫06       1٫37 ا  خمزون الكربون يف القمامةتغق 

       1٫37 1٫06       1٫37 ا  خمزون الكربون يف احل بتغق 

       1٫21 1٫06       1٫21 : المبة ارعدنيةا  خمزون الكربون يف المبةتغق 

       1٫21 1٫06       1٫21 )ع(: المبة الع ويةتغقا  خمزون الكربون يف المبة

       1٫37 1٫21       1٫12 منتتا  اءشب ارق و 

                )ر(رة الغابات )المجموع(إدا

       1٫12 1٫02       1٫12 خمزون الكربون يف الكتلة احليوية فوى األرض تغقا 

       1٫12 1٫02       1٫12 ا  خمزون الكربون يف الكتلة احليوية إت األرضتغق 

       1٫21 1٫02       1٫21 تغقا  خمزون الكربون يف القمامة

       1٫37 1٫02       1٫37 ا  خمزون الكربون يف احل بتغق 

       1٫21 1٫02       1٫21 : المبة ارعدنيةا  خمزون الكربون يف المبةتغق 

       1٫37 1٫06       1٫37 )ع(: المبة الع ويةا  خمزون الكربون يف المبةتغق 

       1٫37 1٫21       1٫12 تا  اءشب ارق و منت

(CEF-ne) نش ةيفابة حدي ة ال
                )ر(

       1٫12 1٫06       1٫12 تغقا  خمزون الكربون يف الكتلة احليوية فوى األرض

       1٫12 1٫06       1٫12 تغقا  خمزون الكربون يف الكتلة احليوية إت األرض

       1٫21 1٫06       1٫21 ا  خمزون الكربون يف القمامةتغق 

       1٫37 1٫06       1٫37 ا  خمزون الكربون يف احل بتغق 

       1٫21 1٫06       1٫21 تغقا  خمزون الكربون يف المبة: المبة ارعدنية

       1٫37 1٫06       1٫37 )ع(ا  خمزون الكربون يف المبة: المبة احليويةتغق 

                )ح(خمزون الكربون عند ض ت األةشاب

       1٫37 1٫21       1٫12 منتتا  اءشب ارق و 

(CEF-hc))ارزار  احلرجية ارق وعة واحملولة 
                )ر(

       1٫37 1٫06       1٫37 تغقا  خمزون الكربون يف الكتلة احليوية فوى األرض

       1٫21 1٫06       1٫21 تغقا  خمزون الكربون يف الكتلة احليوية إت األرض

       1٫21 1٫06       1٫37 تغقا  خمزون الكربون يف القمامة

       1٫37 1٫06       1٫37 تغقا  خمزون الكربون يف احل ب
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 بيانا  األنش ة عوامل ا نبعاها  
 تقديرا  ا نبعاها 

СО2 СН4 N2O HFCs PFCs SF6 NF3 CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6 NF3 

       1٫21 1٫06       1٫21 : المبة ارعدنيةتغقا  خمزون الكربون يف المبة

       1٫21 1٫06       1٫21 )ع(: المبة الع ويةتغقا  خمزون الكربون يف المبة

       1٫37 1٫21       1٫12 منتتا  اءشب ارق و 

               1٫37 )ر()ر(إدارة الغابات )األراضي الخاضعة لالضبرابات الب يعية(

       1٫21 1٫06       1٫21 تغقا  خمزون الكربون يف الكتلة احليوية فوى األرض

       1٫37 1٫06       1٫37 تغقا  خمزون الكربون يف الكتلة احليوية إت األرض

       1٫37 1٫06       1٫37 تغقا  خمزون الكربون يف القمامة

       1٫21 1٫06       1٫21 تغقا  خمزون الكربون يف احل ب

       1٫21 1٫06       1٫21 : المبة ارعدنيةتغقا  خمزون الكربون يف المبة

       1٫21 1٫06       1٫12 )ع(: المبة الع ويةتغقا  خمزون الكربون يف المبة

       1٫37 1٫21       1٫12 منتتا  اءشب ارق و 

                (ة)تصويب تق 

                )مل(إدارة األراضي الزراعية

       1٫21 1٫02       1٫21 تغقا  خمزون الكربون يف الكتلة احليوية فوى األرض

       1٫21 1٫02       1٫21 تغقا  خمزون الكربون يف الكتلة احليوية إت األرض

       1٫21 1٫02       1٫21 تغقا  خمزون الكربون يف القمامة

       1٫37 1٫02       1٫37 تغقا  خمزون الكربون يف احل ب

       1٫21 1٫02       1٫21 : المبة ارعدنيةتغقا  خمزون الكربون يف المبة

       1٫21 1٫06       1٫21 )ع(: المبة الع ويةتغقا  خمزون الكربون يف المبة

                )مل(إدارة ارراعي

       1٫21 1٫02       1٫21 تغقا  خمزون الكربون يف الكتلة احليوية فوى األرض

       1٫37 1٫02       1٫37 ا  خمزون الكربون يف الكتلة احليوية إت األرضتغق 

       1٫21 1٫02       1٫21 ا  خمزون الكربون يف القمامةتغق 

       1٫37 1٫02       1٫37 تغقا  خمزون الكربون يف احل ب

       1٫21 1٫02       1٫21 : المبة ارعدنيةتغقا  خمزون الكربون يف المبة

       1٫21 1٫06       1٫21 )ع(: المبة الع ويةتغقا  خمزون الكربون يف المبة

                )مل(يد الغ اء النبا هد

       1٫21 1٫02       1٫21 خمزون الكربون يف الكتلة احليوية فوى األرض تغقا 

       1٫37 1٫02       1٫37 ا  خمزون الكربون يف الكتلة احليوية إت األرضتغق 

       1٫37 1٫02       1٫37 ا  خمزون الكربون يف القمامةتغق 

       1٫37 1٫02       1٫37 ا  خمزون الكربون يف احل بتغق 

       1٫21 1٫02       1٫21 : المبة ارعدنيةا  خمزون الكربون يف المبةتغق 

       1٫21 1٫06       1٫21 )ع(: المبة الع ويةا  خمزون الكربون يف المبةتغق 

                )مل(ي  األراضي الرطبة وإعادة ترطيب اهف

       1٫37 1٫06       1٫37 خمزون الكربون يف الكتلة احليوية فوى األرض تغقا 

       1٫37 1٫06       1٫37 ا  خمزون الكربون يف الكتلة احليوية إت األرضتغق 

       1٫37 1٫06       1٫37 ا  خمزون الكربون يف القمامةتغق 

       1٫37 1٫06       1٫37 ا  خمزون الكربون يف احل بتغق 

     1٫37 1٫37 1٫37 1٫06     1٫37 1٫37 1٫37 : المبة ارعدنيةتغقا  خمزون الكربون يف المبة

      NA     1٫06 1٫37 1٫37 1٫37 1٫37 )ع(: المبة الع ويةا  خمزون الكربون يف المبةتغق 

                منتتا  اءشب ارق و 

       1٫37 1٫21       1٫12 من التحريل/إعادة التحريل

       1٫37 1٫21       1٫12 من إرالة الغابا 

       1٫37 1٫21       1٫12 إدارة الغابا من 

                ئات المشتركةالف

     1٫37   1٫06     1٫37   ا  أكايد النيمور ارباارة ويفق ارباارة من التاميد بالنيمورانبعاه

                انبعاها  اريتان وأكايد النمور من األتربة الع وية اجملففة وارعاد ترطيب ا

     1٫37 1٫37 1٫37 1٫06     1٫37 1٫37 1٫37 )ل(الع وية اجملففة المبة

      NA     1٫06 1٫37 1٫37 1٫37 1٫37 )ل(بة الع وية ارعاد ترطيب االم 

مان تعادين/ت بيت النيامور باابب فقدان/كااب عاها  أكايد النيمور انب
     1٫37   1٫06     1٫37   الكربون اررتبا بتحويل استةدام األراضي وتغيق إدارة المبة ارعدنية

     1٫21 1٫21 1٫21     1٫12 1٫37 1٫37 1٫37 (CO2 ،CH4 ،N2Oانبعاها  يفارا  الدفيئة من حرى الكتلة احليوية )
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بة باالتبلي  عان هاا  ر على البيانا  بعبارة "  ين با" إذا كانت األطراف إما يفق م الَ م حرة: يُؤاَّ  
 بة بإدراج ا يف  اميع ا الوطنية. م الَ الفئة يف ضواإو جرد يفارا  الدفيئة أو يفق 

 NA: ين با   
تشاامل ا نبعاهااا  وعمليااا  اإلرالااة الصااافية الزيااادا  وا  فاضااا  الصااافية يف خمزونااا   )أ( 

 الكربون يف فرادى  معا  الكربون )يف سنة من سنوا  فمة ا لتزام ويف سنة األساو، على التوايل(. 
بالناابة لاانة األسااو، تن باا عوامال الاتحف  الاواردة يف هااا ا ادول علاى إدارة األراضاي  )ب( 

ماان  4الزراعيااة، وإدارة ارراعااي، وهفياا  األراضااي الرطبااة وإعااادة ترطيب ااا، وهديااد الغ اااء النبااا  مبوجااب الفقاارة 
 من بروتوكول كيوتو.  3ارادة 

رتغاااقا  أةااارى تتصااال  اااا  الفئاااة يف ا ااادول يف احلاااا   الااا  ُإَااااب في اااا التعااادي    )ع( 
4(KP-I)A.1.1  ماان ذااوذع اإلباا غ اروحااد األول، ينبغااي ت بيااا عاماال الااتحف  اءاااي باااجملمت ارعاا . وين بااا

ذلاااك بصااافة ةاصاااة علاااى ارنااااطا اءاضاااعة ل ضااا رابا  ال بيعياااة يف سااانة اإلبااا غ عن اااا أول مااارة: ارااااتويا  
عاها  يف ضاإمة ا رد ال  ميكن استبعادها، وعمليا  اإلرالة ال حقة يف سانة ا ارد. األساسية، واهلوامش، وا نب

 وبالنابة لق ت األةشاب اراتنقاة، ينبغي ت بيا عوامل التحف  اءاصة مبنتتا  اءشب ارق و . 
تن باا نفاا  عواماال الااتحف  بالنااابة لاراضااي الاا  أُريلاات يفابالااا وساابا اإلباا غ عن ااا يف  )د( 

 ار التحريل/إعادة التحريل وإدارة الغابا  وارعرضة ل ض رابا  ال بيعية. إط
 A.2(KP-I)4يف احلالة ال  ُإاب في ا التعدي   رتغقا  أةارى تتصال  اا  الفئاة يف ا ادول  )ها( 

علاى ، ينبغي ت بيا عامل الاتحف  اءااي بااجملمت ارعا . وين باا ذلاك بصافة ةاصاة من ذوذع اإلب غ اروحد
ارناااااطا اءاضااااعة ل ضاااا رابا  ال بيعيااااة يف ساااانة اإلباااا غ عن ااااا أول ماااارة: اراااااتويا  األساسااااية، واهلااااوامش، 
وا نبعاهاااا  يف ضاإماااة ا ااارد الااا  ميكااان اساااتبعادها، وعملياااا  اإلرالاااة ال حقاااة يف سااانة ا ااارد. وبالناااابة لق ااات 

   اءشب ارق و . األةشاب اراتنقاة، ينبغي ت بيا عوامل التحف  اءاصة مبنتتا
عاان اهليئااة احلكوميااة  2006للمبااادا التوجي يااة الصااادرة يف عااام  2013رلحااا عااام وفقااا   )و( 

تبل  ناابة عادم  (،2الدولية ارعنية بتغق ارنان بش ن ضواإو ا رد الوطنية لغارا  الدفيئة: األراضي الرطبة )الفصل
. وتزيااد ناااابة 0.94/1.06ففااة، وتااااوة عواماال الااتحف  يف اراإااة فيمااا  اا  المبااة الع ااوية اجمل 20التاايقن 

يف اراإااة فيمااا  اا  األتربااة الع ااوية الداةليااة  150عاادم التاايقن بالنااابة  نبعاهااا  هااا  أكااايد الكربااون علااى 
( حااااااابما ورد يف هاااااااا ا اااااادول يف إطااااااار 0.73/1.37اجملففااااااة وارعاااااااد ترطيب ااااااا )تااااااااوة عواماااااال الااااااتحف  

 اإلرالة من التتفي  وإعادة المطيب". "ا نبعاها  وعمليا  
يف احلاااا   الااا  ُإَااااب في اااا التعااادي   رتغاااقا  أةااارى تتصااال  اااا  الفئاااة يف ا ااادول  )ر( 

4(KP-I)B.1  . من ذوذع اإلب غ اروحد، ينبغي ت بيا عامل التحف  اءاي باجملمت ارع 
 قن اءاصة باجملمت ارع  ال   رة تعديل ا. بالنابة  ميت ها  احلا  ، افماض حا   عدم التي )ح( 
افُميفضاات عواماال الااتحف  إلرالااة الغابااا  بالنااابة هلاااا النشااار. ويف احلااا   الاا  ُإَاااب  )ر( 

ماان ذااوذع اإلباا غ اروحااد، ينبغااي  B.1(KP-I)4في ااا التعاادي   رتغااقا  أةاارى تتصاال  ااا  الفئااة يف ا اادول 
 مت ارع . ت بيا عامل التحف  اءاي باجمل

يف احلالاااة الااا  ُإااااب في اااا التعااادي   للتصاااويب التقااا ، ينبغاااي ت بياااا عامااال الااااتحف   )ة( 
 اءاي باجملمت ارع . 

يف اراإاااة،  50تبلااا  ناااابة عااادم التااايقن بالناااابة لبياناااا  األنشااا ة اءاصاااة باااانة األسااااو  )مل( 
 .  0.89/1.12وتااوة عوامل التحف  

تاااارد هنااااا أي ااااا  معلومااااا  عاااان هااااا  أكااااايد الكربااااون ريفااااو أن ماااان ارمكاااان اإلباااا غ عاااان  )ل( 
ا نبعاها /عمليااا  اإلرالااة يف اسااتةدام األراضااي الاا  تراال يف نفاا  الفئااة ويف األراضااي احملولااة إىل فئااة جدياادة 

 استةدام األراضي.من فئا  
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 المرفق الثالث

عذذذذرو  علذذذذ   ذذذذرتمر األطذذذذراو العا ذذذذع بو ذذذذفم اجتمذذذذاع  شذذذذروع  قذذذذرر    
 األطراو في بروتوكول كيوتو للنظر فيم واعتماده في دورتم الحادية عشرة

 11-/م أإ- شروع المقرر   

 7-/م أإ4إلذذذذذذذذذ   7-/م أإ2انعكاسذذذذذذذذذات تنفيذذذذذذذذذ  المقذذذذذذذذذررات  ذذذذذذذذذ    
علذذذذذذ  المقذذذذذذررات السذذذذذذابقة المتعلقذذذذذذة بالقضذذذذذذايا  8-/م أإ1 والمقذذذذذذرر

المنهجيذذذذذة المرت بذذذذذة ب روتوكذذذذذول كيوتذذذذذو  بمذذذذذا فيهذذذذذا تلذذذذذك المتصذذذذذلة 
اآلثذذذذار  - ذذذذ  بروتوكذذذذول كيوتذذذذو  الجذذذذ   الثالذذذذث  8و 7و 5 بذذذذالمواد

 المرت بة بالتدريب
 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتما  األطراف يف بروتوكول كيوتو، 
، (1)11-/م أإ-، و5-/م أإ8، و1-/م أإ24، و1-/م أإ22يف ارقاررا   وضد نرر 

 ،(2)11-/م أإ-و
ب مهيااة برنااامل تاادريب أع اااء أفرضااة ةاا اء ا سااتعراض ارشاااركن يف عمليااا   وإذ يااال و 

من بروتوكول كيوتاو، وهاو ال ناامل الااة يااتند إىل برناامل  8ا ستعراض الانوة مبوجب ارادة 
 خب اء استعراض ضواإو جرد يفارا  الدفيئة مبوجب ا تفاضية،التدريب اءاي 

الاادورا  ارتعلقااة بااالنرو الوطنيااة، وت بيااا  وتنف ااا إااد ع أن األمانااة إىل ي لااب -1 
ماااان  7ماااان ارااااادة  4التعاااادي  ، وطراإااااا احملاساااابة ارتعلقااااة بالكميااااا  اراااااَندة مبوجااااب الفقاااارة 

الوطنياااااة وارعلومااااااا  ارتعلقااااااة بالكميااااااا  اراااااااَندة، بروتوكاااااول كيوتااااااو، واسااااااتعراض الااااااات   
، وهاااي كيوتاااو بروتوكاااول مااان 3 اراااادة مااان 4و 3 الفقااارتن مبوجاااب ارنفَّااااة األنشااا ة اساااتعراضو 

الاااادورا  اردرجااااة يف برنااااامل تاااادريب أع اااااء أفرضااااة ةاااا اء ا سااااتعراض ارشاااااركن يف عمليااااا  
تو، على النحو اربن  يف التاييل، لتتاايد من بروتوكول كيو  8ا ستعراض الانوة مبوجب ارادة 

، 8-/م أإ1وارقااااااارر  7-/م أإ4إىل  7-/م أإ2أة تغياااااااقا  تنشااااااا  عااااااان تنفياااااااا ارقاااااااررا  مااااااان 
مقااررا  أةاارى ذا  صاالة صااادرة عاان مااؤمتر األطااراف العاماال بوصاافه اجتمااا  األطااراف يف  وأة

 األول اررفاااا يف اردرجاااةف بروتوكاااول كيوتاااو، مباااا يف ذلاااك النرااار يف ارت لباااا  اءاصاااة بااااألطرا
__________ 

)أ( ماان جاادول أعمااال اهليئااة 9مشاارو  مقاارر ياارد يف اررفااا األول هلااا  الوهيقااة، مقاامح  عتماااد  يف إطااار البنااد  (1) 
 الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.

)أ( ماان جاادول أعمااال اهليئااة 9هلااا  الوهيقااة، مقاامح  عتماااد  يف إطااار البنااد مشاارو  مقاارر ياارد يف اررفااا ال ااا   (2) 
 الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.
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لفاامة ا لتاازام ال انيااة مبوجااب  ةف اا ا أو ا نبعاهااا  بتحديااد كميااة   التزامااا  لاادي ا ليااات الاا 
بروتوكاااول كيوتاااو، وأن تنف اااا برناااامل التااادريب احملااادَّع يف أضااارب وضااات ممكااان، رهناااا  بتاااوافر اراااوارد 

الااااارية علاااى فااامة ا لتااازام ال انياااة ارالياااة، مااات احلاااري علاااى ت ااامن الااادورا  القواعاااد وال راإاااا 
 مبوجب بروتوكول كيوتو؛

 1إىل األمانااااة أن تُعااااد  وتُنف ااااا الاااادورا  ارشااااار إلي ااااا يف الفقاااارة  ي لااااب أي ااااا   -2 
أعاا  ، إن كااان ذلااك ممكناااا  حبلااول موعااد ا سااتعراض األول لقاااواإو ا اارد اءاصااة بفاامة ا لتااازام 
ال انيااة مبوجااب بروتوكااول كيوتااو، مشااددا  علااى إع اااء األولويااة إلعااداد الاادورة ارتعلقااة باسااتعراض 

 من بروتوكول كيوتو؛ 3من ارادة  4و 3مبوجب الفقرتن األنش ة ارنفَّاة 
إىل األمانااااة أن تواصااااال ممارسااااات ا احلاليااااة ارتم لاااااة يف ت ااااامن  ي لااااب كاااااالك -3 

تقريرهااا الااانوة إىل اهليئااة الفرعيااة للمشااورة العلميااة والتكنولوجيااة عاان ا سااتعراض التقاا  لقااواإو 
يف اررفا األول ل تفاضية ال  هاي أي اا  أطاراف جرد يفارا  الدفيئة ارقدمة من األطراف اردرجة 

 باإجراءا  ارتعلقة ارعلوما  وخباصةيف بروتوكول كيوتو، معلوما  عن برنامل التدريب احملدَّع، 
 ؛ال نامل فعالية األطراف تقي و لكي بن،واردر   ارتدربن واةتيار ا متحان تنريو

ل ل تفاضيااة الاا  هااي أي ااا  أطااراف يف األطااراف اردرجااة يف اررفااا األو  يشااتت -4 
 1ارشاار إلياه يف الفقارة  التادريب برناامل بروتوكول كيوتو، القادرة على تقادمي الادعو اراايل لتنفياا

 ذلك؛ تفعل أن أع  ، على
ارشااار إلي ااا يف  األنشاا ة علااى اريزانيااة يف ارمتبااة التقديريااة با هااار ُياايا علمااا   -5 
 األمانة؛  ا أن ت  لت أع   ارقرر 1الفقرة 

 بتاوافر رهناا   ارقارر هااا يف من اا ار لوباة بااإلجراءا  األماناة ت  لت أن ي لب -6 
 .ارالية اروارد
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 الت ييع

برنا ج تدريب أعضا  أفرقذة خ ذرا  االسذتعرا  المشذاركي  فذي عمليذات   
 بروتوكول كيوتو    8االستعرا  السنوي بموجب المادة 

 تفا يع برنا ج التدريب -ألف 
علاااااى  ساااااتعراض ا ةااااا اءأع ااااااء أفرضاااااة  تااااادريب برناااااامل التااااادريب إىل دورا  لااااادف -1

 الاااادورا  مجياااات تاحوسااااتُ . ماااان بروتوكااااول كيوتااااو 7اسااااتعراض ارعلومااااا  ارقدمااااة مبوجااااب ارااااادة 
 اإلنمنات، اابكة إىل الوصاول علاي و يصاعب الاينوفيما يتعلا بارتدربن . يف اإلنمنت التدريبية
وفيماا  ا  الادورا  الا  يقادم ا مادرب، سيتواصال  أةارى؛ إلكمونياة بوسااإل الدورا  مستقدَّ 

 لت اا ساُتتاح الادورا  أي اا  ل األطاراف، من أة طلب على وبناء   ارتدربون واردرب إلكمونيا .
ساُتتاح علاى مادار و . إضاافية ماوارد ذلاك ت لابي أ  ااري ة ا ساتعراض، بعملياة  تماةار ةرىاأل

 العام للمتدربن، بناء  على ال لب، مجيت الدورا  بدون مدرب.
 موحادة ا متحاان إجاراءا  وساتكونوستشتمل مجيت الادورا  التدريبياة علاى امتحاان.  -2

 افافة. وستترة ا متحانا  على اإلنمنت.و  وموضوعية
ُيكملاااون بنتااااح  الااااين ا اااددُ ضاااواإو جااارد يفاااارا  الدفيئاااة  ساااتعراضا ةااا اء وساااُيدعى -3

 جنباا   فيعملاون ض رة، أو مركزة استعراض يف رشاركةمت لبا  برنامل التدريب ذا  الصلة إىل ا
 ضواإو جرد يفارا  الدفيئة ارتمرسن. استعراض ة اء مت جنب إىل
 أن األوىل حماااولت و يف الاادورا  ماان دورة امتحااان يف ينتحااون   الاااين للةاا اء و ااور -4

 الا  ار اام مجيات ار لاوب الوضات يف أدواوا ضاد يكونا أن ااري ة ،أةرى مرة  متحانإىل ا يتقدموا
 .ا متحان إلعادة نتيتة إضافية تكالي  األمانة تتكبد وأ  الدورة، يف ُحدد 

 ،التدريب برنامل دورا  يف بنمدر   العمل إىل ارناسبة الفنية اء ة ذوو اء اء ُيدعىسو  -5
 والاادعو ارشااورة اءاا اء هااؤ ء يقدمسااو . دورة كاال تتناوهلااا الاا  اضاايتارو  م ااارالو تغ ااي أن علااى
 بااان جغااارايف تاااوارن لتحقياااا األماناااة تااااعىسو . أةااارى إلكمونياااة وسااااإلب أو اإللكااامو  ال يااادب

 .التدريب برنامل يف ارشاركن اردربن

 التدريبدورات برنا ج  -با  
 النظم الوطنية -1 

 ماان 1 الفقاارة مبوجااب الوطنيااة الاانرو  سااتعراض التوجي يااة اربااادا الاادورة هااا  تتناااول :الو ذذف
 يف إلي ااااا ارشااااار التوجي يااااة اربااااادا ماااان الصاااالة ذا  واألجاااازاء كيوتااااو بروتوكااااول ماااان 5 ارااااادة
 .كيوتو بروتوكول من 8و 7 ارادتن
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 .2016 اإلعداد:
 .2022-2016 التنفي :

 اسااتعراض وةاا اء ارتةصصاان، يفااق واءاا اء الرإيااايون، ا سااتعراض ةاا اء الجمهذذور المسذذتهدو:
 يفاارا  جارد لقاواإو التقا  ل ساتعراض األساسية الدورة بنتاح أكملوا الاين الدفيئة يفارا  جرد ضواإو
 .(األول اررفا يف اردرجة األطراف) ل تفاضية األول اررفا يف اردرجة باألطراف اءاصة الدفيئة

 تعل و إلكمو  بدون مدرب. نوع الدورة:
ا اادُد  الدفيئااة يفااارا  جاارد ضااواإو اسااتعراض ةاا اء أن يكااون ُيشاامر :واذذكلم اال تحذذان اذذرو 
 ةااااا اء أفرضاااااة يف ارشاااااركة ضبااااال ا متحاااااان يفا ااااادُد ضاااااد جنحااااوا  نالرإيااااايو  ا ساااااتعراض وةاااا اء

  اإلنمنت.ع  ا متحان و رة. ا ستعراض
 تب يق التعديالت -2 

 يف األطااااراف اجتمااااا  بوصاااافه العاماااال األطااااراف مااااؤمتر مقااااررا  الاااادورة هااااا  تتناااااول الو ذذذذف:
 مان 2 الفقارة مبوجاب التعادي   إدةاال مبن تياا  ارتعلقاة التقنياة واإلرااادا  كيوتاو بروتوكول
 يف إلي ااااا ارشااااار التوجي يااااة اربااااادا ماااان الصاااالة ذا  واألجاااازاء كيوتااااو بروتوكااااول ماااان 5 ارااااادة
 .كيوتو بروتوكول من 8و 7 ارادتن

 .2016 اإلعداد:
 .2022-2016 التنفي :

 الدفيئة يفارا  جرد ضواإو ستعراضا وة اء الرإيايون، ا ستعراض ة اء الجمهور المستهدو:
 األساسااية الاادورة بنتاااح أكملااوا الاااين الدفيئااة يفااارا  جاارد ضااواإو اسااتعراض وةاا اء ،ارتمرسااون
 .األول اررفا يف اردرجة باألطراف اءاصة الدفيئة يفارا  جرد لقواإو التق  ل ستعراض
 تعل و إلكمو  مبااعدة مدر ب. نوع الدورة:

ا اادُد  الدفيئااة يفااارا  جاارد ضااواإو اسااتعراض ةاا اء أن يكااون ُيشاامر :واذذكلم اال تحذذان اذذرو 
 ةااااا اء أفرضاااااة يف ارشاااااركة ضبااااال ا متحاااااان يفوا ا ااااادُد ضاااااد جنحاااا نالرإيااااايو  ا ساااااتعراض وةاااا اء

 ع  اإلنمنت. ا متحان و رة. ا ستعراض
 7 المادة    4 الفقرة بموجب المسنةدة بالكميات المتعلقة المحاس ة طرائق -3 

 ياتعرضااااون الاااااين ا سااااتعراض ةاااا اء أفرضااااة ألع اااااء إراااااادا  الاااادورة هااااا  تقاااادم :الو ذذذذف
 وحاااب ،ارتعلا بفمة ا لتزام ال انية مبوجاب بروتوكاول كيوتاو األويل التقرير يف ارقدمة ارعلوما 
 ماااان 3 ارااااادة ماااانمكااااررا   8و 8مكااااررا  هانيااااا  و 7مكااااررا  و 7الفقاااارا   مبوجااااب اراااااَندة الكميااااة
 ارتعلقاااة احملاسااابة  راإاااا، وفقاااا  لالوطنياااة والاااات   ا لتااازام، فااامة واحتيااااطي كيوتاااو، بروتوكاااول
 .7 ارادة من 4 الفقرة مبوجب دةارانَ  بالكميا 
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 .2016 اإلعداد:
 .2022-2016 التنفي :

 الوطنيااة الااات  الاااين ياتعرضااون  ا سااتعراض ةاا اءأع اااء أفرضااة  الجمهذذور المسذذتهدو:
 .الرإيايون ا ستعراض وة اء ارتةصصن، يفق واء اء اراَندة، بالكميا  اءاصة وارعلوما 
 تعل و إلكمو  بدون مدر ب. نوع الدورة:

 و اارة ُيشاامر امتحااان األع اااء ا اادد يف أفرضااة ةاا اء ا سااتعراض. :واذذكلم اال تحذذان اذذرو 
 ع  اإلنمنت. ا متحان

 المسنةدة بالكميات المتعلقة والمعلو ات الوطنية السجالت استعرا  -4 
 ياتعرضااااون الاااااين ا سااااتعراض ةاااا اء أفرضااااة ألع اااااء إراااااادا  الاااادورة هااااا  تقاااادم الو ذذذذف:
 8و 8مكاررا  هانياا  و 7مكاررا  و 7الفقارا   مبوجاب اراَندة بالكميا  ارتعلقة الانوية ارعلوما 
 والنماوذع كيوتاو بروتوكاول بوحادا  ارتعلقاة وارعلوما  كيوتو، بروتوكول من 3 ارادة منمكررا  

 تقادم ذلاك، إىل وباإلضاافة. كيوتاو بروتوكاول مان 7 اراادة مان 4 للفقارة وفقا   ،اروحَّد اإللكمو 
 مااان األطاااراف تُبلااا  عنااه ماااا ذلااك يف مباااا الوطنيااة، الاااات   اساااتعراض بشاا ن إرااااادا  الاادورة

 (1)11-/م أإ-و 8-/م أإ1و 1-أإ م/15 ا للمقاااااارر  وفقااااااا   الوطنيااااااة الااااااات   يف تعاااااادي  
 .الات   نرو بن البيانا  لتبادل التقنية ارعايقالتزام ا بو 

 .2016 اإلعداد:
 .2022-2016 التنفي :

 الوطنيااة الااات  الاااين ياتعرضااون  ا سااتعراض ةاا اءأع اااء أفرضااة  الجمهذذور المسذذتهدو:
 .الرإيايون ا ستعراض وة اء ارتةصصن، يفق واء اء اراَندة، بالكميا  تعلقةار وارعلوما 
 تعل و إلكمو  مبااعدة مدر ب، رهنا  بتوافر اروارد. نوع الدورة:

 ا ساتعراض وةا اء ارتةصصان يفاقا ادُد  اءا اءُيشامر أن يكاون  :واذكلم اال تحذان ارو 
 الاات   اساتعراض يتولونممن س ا ستعراض ة اء أفرضة يفجدد  أع اء وأة الرإيايون ا ددُ 

 يف مشااركت و ضبالضاد جنحاوا يف ا متحاان  اراَندة بالكميا  ارتعلقة الانوية وارعلوما  الوطنية
 ا متحان ع  اإلنمنت. و رة. ا ستعراض ة اء أفرضة

 كيوتو بروتوكول    3 المادة    4و 3 الفقرتي  بموجب المنفَّ ة األنشبة استعرا  -5 
 ياتعرضااااون الاااااين ا سااااتعراض ةاااا اء أفرضااااة ألع اااااء إراااااادا  الاااادورة هااااا  تقاااادم :الو ذذذذف
 األراضااي اسااتةدام وتغيااق األراضااي اسااتةدام أنشاا ة عاان ا لتاازام فاامة ةاا ل ارقدمااة ارعلومااا 
 مت لبااااااا  وفااااااا ،كيوتااااااو بروتوكااااااول ماااااان 3 ارااااااادة ماااااان 4و 3 بااااااالفقرتن ارشاااااامولة واحلراجااااااة
__________ 

 مشرو  مقرر يرد يف اررفا ال ا  هلا  الوهيقة. (1) 
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 مبوجااب التعاادي   إدةااال إجااراءا  ذلااك يف مبااا ،9-/م أإ6و 8-/م أإ2و 7-/م أإ2 ا ارقاارر 
 .كيوتو بروتوكول من 5 ارادة من 2 الفقرة

 .2016 اإلعداد:
 .2022-2016 التنفي :

 وتغيااق األراضااي اسااتةدام ب نشاا ة ارتعلقااة ا اارد ضااواإو اسااتعراض ةاا اء الجمهذذور المسذذتهدو:
 .الرإيايون ا ستعراض وة اء واحلراجة األراضي استةدام

 تعل و إلكمو  مبااعدة مدر ب، رهنا  بتوافر اروارد. نوع الدورة:
 ب نشا ة ارتعلقاة ا ارد ضاواإو اساتعراض ةا اء ُيشامر أن يكاون مجيات :واذكلم اال تحذان ارو 

وةاا اء ا سااتعراض الرإيااايون ا اادُد ضااد  واحلراجااة األراضااي اسااتةدام وتغيااق األراضااي اسااتةدام
 ع  اإلنمنت. ا متحان و رة. ا ستعراض ة اء أفرضة يف مشاركت و ضبلجنحوا يف ا متحان 

    


