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*1521427*  

 الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية الهيئة
 ة واألربعونلثالدورة الثا
 2015كانون األول/ديسمرب   4-1باريس، 
 )أ( من جدول األعمال11البند 

 القضايا المنهجية بموجب بروتوكول كيوتو
 7-/م أإ4إلااا   7-/م أإ2تنفيااال المقاااررا   ااا   انعكاساااا 

المقررا  الساابقة المتعلقاة بالقضاايا  عل  8-/م أإ1المقرر و 
المنهجيااة المرتة ااة بةروتوكااول كيوتااوه بمااا ليهااا تلاا  المت االة 

    بروتوكول كيوتو  8و 7و 5بالمواد 
  

 8-أإ /م1 المقاررو  7-/م أإ4إلا   7-/م أإ2تنفيل المقررا   ا   انعكاسا   
المرتة اة بةروتوكاول كيوتاوه  المقررا  السابقة المتعلقة بالقضاايا المنهجياة عل 

    بروتوكول كيوتو 8و 7و 5بما ليها تل  المت لة بالمواد 
 

  شروع استنتاجا   قترح    الرئيس  
 
باوتوكــول كتوتــو يف ألمــااع امــر ا األمــااع ال امــه بوتــع  اجتمــا   بنــاع ع ــب م ــ  مــن -1

اهلتئــا العاعتــا ل م ــورة ال  متــا والت نولوجتــا )اهلتئــا واتــ    ،(1)األمااع/اجتمــا  األمــااع()مــر ا 
ــــا( عم شــــا ب ــــ ن ــــتم وم ا ــــا العاعت ــــق املقــــارا  مــــن  ان  اســــا  تقت  7-/م أإ4إىل  7-/م أإ2تنعت

كتوتـــــو، ع ـــــب املقــــارا  الســـــابقا املت  قــــا بالقطـــــايا املنش تــــا املاتب ـــــا بربوتوكــــول   8-/م أإ1املقــــار و 
 من باوتوكول كتوتو. 8و 7و 5فتشا ت ك املتص ا باملواد  مبا
أعــ. . واتعقــ  ع ــب  1يف عم شــا املت  ــمل باملســااه امل ــار إلتشــا يف العقــاة  اهلتئــا العاعتــا وتقــدم   -2

( ع ـب أسـان نصـوش م ـاري  2016موات ا النظا يف هق  املسااه يف دورهتا الااب ا واألرب ني )أيار/مايو 
ارا  الـــــواردة يف املـــــافقني األول والثـــــا  والثالـــــ ، ورـــــدع إىلالـــــا م ـــــاري  املقـــــارا  هـــــق  إىل مـــــر ا املقـــــ

               ( كتما ينظا فتشا وي تمدها.2016األمااع/اجتما  األمااع يف دورت  الثانتا ع اة )ت اين الثا /نوفمرب 
__________ 

 (1) FCCC/KP/CMP/2014/9 34، العقاة. 
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 األول المرلق
 

األطااارال العا اااه بوتاااف  اجتماااااع ُأعاااّد لينفااار لياااا   ااا تمر   قااارر  شاااروع  
 األطرال لي بروتوكول كيوتو ويعتمده لي دورت  الحادية عشرة

 
   11-/م أإ- شروع المقرر   

 
 8-/م أإ1المقاررو  7-/م أإ4إلا   7-/م أإ2تنفيال المقاررا   ا   انعكاسا   

المقاااررا  الساااابقة المتعلقاااة بالقضاااايا المنهجياااة المرتة اااة بةروتوكاااول   علااا 
 ااا  بروتوكاااول كيوتاااوه  8و 7و 5ليهاااا تلااا  المت ااالة باااالمواد  كيوتاااوه بماااا

 تلة  الجزء األول: اآلثار المت لة بالمحاسةة واإلبالغ وقضايا أخرى ذا 
 

 ]إن مر ا األمااع ال امه بوتع  اجتما  األمااع يف باوتوكول كتوتو،  
 ،من باوتوكول كتوتو 8و 7و 5واد إىل امل إذ ي ري 
 8-/م أإ1و 7-/م أإ4و 7-/م أإ3و 7-/م أإ2و 6-/م أإ2إىل املقــــارا   وإذ ي ــــري أيطــــا   

 ، 8-/م أإ2و
ــــــــــار وإذ يطــــــــــ     1-/م أإ16و 1-/م أإ15و 1-/م أإ13و 1-/م أإ11املقــــــــــارا   يف اعتب

 ، 1-/م أإ27و 1-/م أإ19و 1-/م أإ18و
افــــمل وامل ؛إىل املافــــمل ألــــ  8-/م أإ2املقـــار يف يف هــــقا املقــــار و  ىلالــــاأن أي إيقـــار  -1 

، ثانتــا   م ــارا   7، وم ــارا   7، وثالثــا   م ــارا   1، وثانتــا   م ــارا   1و ،م ــارا   1، العقــاا  3واملــادة  ؛عبــا
تُعَشــم، ألاــااة فــ ة  ؛3و 2 ، العقــاتني4واملــادة  ؛ثانتــا   م ــارا   12، وم ــارا   12، وم ــارا   8، و8و

الدوىلـــــا، الـــــوارد يف املافـــــمل األول ربوتوكـــــول كتوتـــــو ويف انتظـــــار بـــــدع نعـــــاذ ت ـــــديه لااللتـــــلام الثانتـــــا 
، ع ــــب أيــــا لتــــه إىل ت ــــك املــــواد واملافقــــا  كمــــا ورد  يف ت ــــديه الدوىلــــا، 8-/م أإ1 املقــــار مــــن
، عنــد بــدع نعــاذ ت ــديه الدوىلــا، ع ــب أيــا إىلــاال  إىل املــواد ذا  وتُقــاأُُيــد د فــ.ع ذلــك،  مل مــا

 الص ا يف باوتوكول كتوتو بصتغت  امل دلا؛ 
 1-/م أإ13أن تن بــــــمل، ألاـــــــااة فــــــ ة االلتـــــــلام الثانتــــــا، املقـــــــارا   أيطـــــــا  يقــــــار  -2 

ـــــــريا  الطـــــــاوريا ،1-/م أإ19و 1-/م أإ18و 1-أإ /م15و ـــــــدما ُُيـــــــد د ،مـــــــ  إدفـــــــال التغت  إال عن
 ويف هقا املقار؛  8-/م أإ2و 8-/م أإ1 ينف.ع ذلك يف املقار 

األول والثـــا  مـــن هـــقا  التـــقيت نيويف  1-/م أإ13يف املقـــار  ىلالـــاأن أي إ يوضـــ  -3 
املقـــار إىل األمـــااع املدرجـــا يف املافـــمل األول أو إىل األمـــااع تُعَشـــم، ألاـــااة فـــ ة االلتـــلام الثانتـــا، 

يف ال مــود الثالــ   التلامــا  مقتــدة الــل لــديشاإىل األمــااع املدرجــا يف املافــمل األول  تــهع ــب أيــا ل
 املقار؛ ما مل ُُيد د ف.ع ذلك يف هقا ، من املافمل باع
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ويف التـــقيت ني األول والثـــا  مـــن  1-/م أإ13يف املقـــار  ىلالـــاأن أي إ يوضـــ  أيطـــا -4 
هــــقا املقــــار إىل األمــــااع املدرجــــا يف املافــــمل األول أو إىل األمــــااع تُعَشــــم، ألاــــااة فــــ ة االلتــــلام 

التـــلام كمـــ   األمـــااع املدرجـــا يف املافـــمل األول ل.تعانتـــا مـــن دونال تن بـــمل ع ـــب الثانتـــا، ع ـــب أيـــا 
 ؛بتحديد االنب اثا  وفعطشا يف ف ة االلتلام الثانتا، ما مل ُُيد د ف.ع ذلك يف هقا املقار

 1-/م أإ13 ألاــااة فــ ة االلتــلام الثانتــا، أن تن بــمل التغتــريا  التالتــا ع ــب املقــارينيقــار،  -5 
 :  1-/م أإ15و

مــن  م ــارا   1ع ــب أيــا إىلالــا إىل العقــاة  3مــن املــادة  1تُقــاأ أي إىلالــا إىل العقــاة  )أ( 
 ؛ 1-/م أإ13)ح( من مافمل املقار 47)هـ( و12، ما عدا اإلىلاال  الواردة يف العقاتني 3املادة 

ـــا إىل العقـــاتني  )ب(  ـــا إىل العقـــاا  3مـــن املـــادة  8و 7تُقـــاأ أي إىلال  7 ع ـــب أيـــا إىلال
 ؛1-/م أإ13من مافمل املقار  4، ما عدا يف العقاة 3املادة من  م ارا   8و 8و م ارا  

إىل فــــ ة االلتــــلام الثانتــــا،  ع ــــب أيــــا إىلالــــاإىل فــــ ة االلتــــلام األوىل  إىلالــــاأي  تُقــــاأ )ج( 
 ؛1-/م أإ15)ه( من املقار 3عقاة عدا يف ال ما

واألن ــ ا  3املــادة  مــن 3تُقــاأ أي إىلالــا إىل األن ــ ا املنصــوش ع تشــا يف العقــاة  )د( 
ع ـب أيــا إىلالـا إىل األن ـ ا املنصـوش ع تشــا يف  3مـن املـادة  4املختـارة املنصـوش ع تشـا يف العقــاة 

، وأي أن ــ ا اتــارة منصــوش 3مــن املــادة  4، إدارة األىلــااج مبوجــ  العقــاة 3مــن املــادة  3 العقــاة
 ؛ 3من املادة  4ع تشا يف العقاة 

ـــــاأ )هـ(  ـــــادو التوجتشتـــــا ل شتئـــــا ا  ومتـــــا "إىل  1-/م أإ15قـــــار يف امل إىلالـــــاأي  تُق املب
أو إىل  ( إلعـــداد نـــواام ا ـــاد الومنتـــا لغـــا ا  الدفتئـــا"1996الدولتـــا امل نتـــا بتغـــري املنـــا  املنقحـــا )

"إرشـــادا  املمارســـا  ا تـــدة وإدارة ىلـــاال  عـــدم التـــتقن يف نـــواام ا ـــاد الومنتـــا لغـــا ا  الدفتئـــا 
املبـــادو التوجتشتـــا "إىل  ع ـــب أيـــا إىلالـــا  ومتـــا الدولتـــا امل نتـــا بتغـــري املنـــا "الصـــادرة عـــن اهلتئـــا ا 

مبــــادو ")ي ــــار إلتــــ  فتمــــا ي ــــ  باســــم  "2006إلعـــداد نــــواام ا ــــاد الومنتــــا لغــــا ا  الدفتئــــا ل ــــام 
(، كمــــا تــــاي تنعتــــقها مــــن فــــ.ل "املبــــادو التوجتشتــــا إلعــــداد نــــواام ا ــــاد الومنتــــا" 2006 عــــام

  الومنتـــا املقدمــــا مــــن األمـــااع املدرجــــا يف املافـــمل األول ل.تعانتــــا، ا ــــلع األول: إلعـــداد الب.اــــا
املبــــادو التوجتشتــــا ل.تعانتــــا اإلماريــــا ب ــــ ن اإلبــــ.ال عــــن نــــواام ا ــــاد الســــنويا النب اثــــا  اــــا ا  

املتصــ ا بربوتوكــول  2013و"األســالت  الت مت تــا وإرشــادا  املمارســا ا تــدة املنقحــا عــام الدفتئــا" 
ــــا كتوتــــو". ــــاأ أي إىلال ــــدة وإدارة ىلــــاال  عــــدم مــــن  7إىل العصــــه  وتُق "إرشــــادا  املمارســــا  ا ت

إىل  ع ـــب أيـــا إىلالـــاالصـــادرة عـــن اهلتئـــا ا  ومتـــا  التـــتقن يف نـــواام ا ـــاد الومنتـــا لغـــا ا  الدفتئـــا"
 ؛إلعداد نواام ا اد الومنتا 2006مبادو عام من اجمل د األول من  4العصه 
ــــــاأ  )و(  ــــــا ي إأتُق ــــــا  1-/م أإ16إىل املقــــــار ىلال ــــــب أيــــــا إىلال  7-/م أإ2قــــــار إىل املع 
 ؛9-/م أإ6 واملقار
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)ب( مـــــن 3االست اضـــــا عـــــن العقـــــاة  ألاـــــااة فـــــ ة االلتـــــلام الثانتـــــا، يقـــــار أيطـــــا ، -6 
 بالعقاة التالتا:  1-/م أإ15 املقار

أفعـــمل ال ـــاع امل ـــر يف أن يـــدرج تقـــدياا  لعئـــا مصـــادر ُيـــددها  )ب(3 
مبـــــادو مـــــن اجمل ـــــد األول مـــــن  4املافـــــمل ألـــــ  )ع ـــــب النحـــــو امل ـــــاع يف العصـــــه 

يف املااــا  7ت ــون مســرولا مبعادهــا عــن ( إلعــداد نــواام ا ــاد الومنتــا 2006 عــام
الــل  ، حبســ  ت ايعــ  كم مــو  االنب اثــا أو أكثــا مــن عمـــو  انـــب اثا  ال ــاع

نــــــدمشا ال ــــــاع والناشــــــئا عــــــن الغــــــا ا  ومــــــن املصــــــادر ا ــــــددة يف املافــــــمل ألــــــ  
لربوتوكــول كتوتــو، ضــمن أىلــدم تقايــا مــن تقــاريا ا ــاد املست اضــا ل  ــاع تــاد بــ  

 تقدياا  عن املصدر؛
ألاـــااة  3-/م أإ6و 1-/م أإ17و 1-/م أإ14أال تن بـــمل املقـــارا   يقـــار كـــقلك -7 

 ف ة االلتلام الثانتا؛ 
األمــــااع املدرجــــا يف املافــــمل األول مــــن دون التــــلام كمــــ  بتحديــــد تقــــدم  يقــــار أن -8 

م  ومـــا  عـــن األن ـــ ا ال وعتـــا املطـــ    رـــا مبوجـــ   االنب اثـــا  وفعطـــشا يف فـــ ة االلتـــلام الثانتـــا
مــن باوتوكــول كتوتــو الــل ســتدرجشا يف تقارياهــا، يف أجــه أنصــا  عنــد تقــد شا  3مــن املــادة  4العقــاة 

   ؛2016ام ا اد السنويا ل ام نوا
التنقتحـــــا  الـــــل أُدف ـــــ  ع ـــــب ماااـــــمل ا اســـــبا املت  قـــــا بال متـــــا  املســـــندة  ي تمـــــد -9 

 ؛املنصوش ع ت  يف التقيته األول ، ع ب النحو(2)من باوتوكول كتوتو 7من املادة  4مبوج  العقاة 
 مــااعاأل مــاع مــنأي مــن باوتوكــول كتوتــو تــن  ع ــب أن  4أن املــادة  إىلي ــري  -10 

مـن باوتوكـول كتوتـو يتحمـه  3إىل اتعاق ع ب أن تعـ  عتم ـا بالتلاماهتـا مبوجـ  املـادة توت    الل
اجملمــو  يف ىلــال وــاو   املســرولتا عــن مســتوا انب اثاتــ  ا اتــا ع ــب النحــو ا ــدد يف ذلــك االتعــاق،

املصـــدر مـــن اـــا ا  الدفتئـــا ال  ـــ  امل ـــ ئ مل ـــافا االنب اثـــا  مـــن ثـــا  أكســـتد ال ابـــون الب ـــاي 
 ؛ ذلك االتعاق ال متا  املسندة هلق  األمااعا اش ب مااع  املدرجا يف املافمل أل 

أن ع ــب كــه مـــاع مــن األمــااع املدرجـــا يف املافــمل األول الــل توتـــ   إىل  يقــار -11 
مـــن  4ل مـــادة ا  مـــن باوتوكـــول كتوتـــو، وفقـــ 3بالتلاماهتـــا مبوجـــ  املـــادة  عتم ـــاأن تعـــ  ع ـــب  اتعـــاق

 تتســري ىلســاب ال متــا املســندة واملقدمــا عمــ.  ىلاتــا ع ــب  ،كتوتــو، أن يوضــ  يف تقــاريا  باوتوكــول
 7مايقـــا لديـــد امل  ومـــا  املدرجـــا يف املافـــمل األول مـــن ذلـــك املقـــار، وت بتـــمل العقـــاة  ،8-/م أإ2 بـــاملقار
. 8-/م أإ1ســـادن مـــن املقــــار الصـــه ، مبـــا يف ذلــــك تنعتـــقها التقـــر، والع3مـــن املـــادة  ثانتـــا   م ـــارا  

ويصــ  هــقا التوضــت  املنش تــا  بالتعصــته كمــا يصــ ، عنــد االنتطــاع، أي اف اضــا  ذا  تــ ا 
 مبا ي  :  عتم ات بقشا ت ك األمااع لوفااشا 

__________ 
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 ؛ 8-/م أإ1من املقار  26-23ت بتمل العقاا   )أ( 
مـــن  م ـــارا   8و 8و م ـــارا   7و 5ىلســـاب انب اثـــا  ســـنا األســـان وفقـــا  ل عقـــاا   )ب( 
 ؛ 3املادة 

 م ــارا   8و 8و م ــارا   7ىلســاب ال متــا  املســندة لت ــك األمــااع وفقــا  ل عقــاا   )ج( 
 1ل ــه منشــا ع ــب النحــو املبــني يف االتعــاق عمــ.  بــالعقاة  املســندومســتوا االنب اثــا   3مــن املــادة 
 ؛ 4من املادة 
 1-/م أإ11ىلســــــــاب اىلتتامــــــــا  فــــــــ ة التــــــــلام ت ــــــــك األمــــــــااع وفقــــــــا  ل مقــــــــار  )د( 
 وهقا املقار؛  8-/م أإ1من املقار  18 والعقاة

 ؛ 7-/م أإ2من مافمل املقار  13بالعقاة  الت بتمل وا ساب عم.   )هـ( 
 الــــل ي ــــم شا ن ــــاقالنمــــوذج اإلل ــــ و  املوىلــــد لدبــــ.ال عــــن الوىلــــدا   ي تمــــد -12 

الثــــا  لدبــــ.ال وفقــــا   التــــقيته باوتوكــــول كتوتــــو وت  تمــــا  اإلبــــ.ال لعــــ ة االلتــــلام الثانتــــا الــــواردة يف
 ؛1-/م أإ15من مافمل املقار  11 ل عقاة

ــــلام ولديــــ أن ع ــــب كــــه مــــاع مــــدرج يف املافــــمل األول  يقــــار -13   با ــــد مــــن كمــــ   الت
ب ايقــا و ســنويا   ،إىل األمانــا بــاع أن يقــدم فعطــشا مقت ــد يف ال مــود الثالــ  مــن املافــمل االنب اثــا  أو

تـ ا لتســ  أن تُقـد م ع ـب ىلـدة أي م  ومـا  ذا  و جـداول يف وـوذج إل ـ و  موىلـد؛  ،إل  ونتـا
إىل فــ.ع ذلــك، أن تقــدم م  ومــا  عــن  مــا مل تــاد إشــارةأن ع ــب األمــااع، و ؛ ذا  مــاب  كمــ 

ب بــارة "الســنا املب ــ  املنســمل(، الــل ي ــار إلتشــا الســنا التقو تــا الســابقا )ع ــب أســان التونتــ  ال ــامل  
ســـبته املثـــال، ســـت ون "الســـنا املب ـــ  عنشـــا" يف النمـــوذج اإلل ـــ و  املوىلـــد املقـــدم يف  ب" )ع ـــعنشـــا
 (؛ 2016ه  السنا التقو تا  2017 عام

با ــد كمــ  التــلام  مــن دون ع ــب كــه مــاع مــدرج يف املافــمل األول  أنأيطــا  يقــار  -14 
واتــه تقــدع امل  ومــا  ذا  ثــا  أو فعطــشا مقت ــد يف ال مــود الثالــ  مــن املافــمل بــاع أن يمــن االنب ا

الصـــ ا عـــن ســـ    الـــومر، أو التغتـــريا  املدف ـــا ع تـــ ، مبـــا يف ذلـــك امل  ومـــا  عـــن الوىلـــدا  يف 
بتـــلامن مـــ  تقـــدع نـــواام جـــاد  الســـنويا لعـــ ة  وىلـــداملل ـــ و  اإلنمـــوذج الجـــداول الســـ ه، بتقـــدع 

واملافــمل األول هلــقا املقــار، إذا كــان ســ     1-/م أإ15و 1-/م أإ13ل مقــارين  لام الثانتــا، وفقــا  االلتــ
 ذا  الص ا؛السنا التقو تا يف أي ون  ف.ل  س ه امل ام.  الدويلب موتوال  
، بالنسبا لعـ ة االلتـلام الثانتـا، أن ع ـب كـه مـاع مـدرج يف املافـمل األول يقار أيطا   -15 

مقت ــــد يف ال مــــود الثالــــ  مــــن املافــــمل بــــاع أن  االنب اثــــا  أو فعطــــشا با ــــد مــــنكمــــ  التــــلام    ديــــول
باوتوكــول كتوتــو الــل ي ــم شا ن ــاق ووذجــ  اإلل ــ و  املوىلــد األول لدبــ.ال عــن الوىلــدا   يقــدم

االلتــلام  فتمــا يت  ــمل بعــ ة االلتــلام الثانتــا بــاالن ان مــ  تقــدع تقايــا جــاد  الســنوي األول ا ــاش بعــ ة
 ؛8-/م أإ2من املقار  5ت ك، وفقا  ل عقاة 
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ـــق أن يقـــار كـــقلك -16  املســـابا بالوىلـــدا  ال متـــا املســـندة كحصـــا مـــن ال ااـــدا   تُنع 
 ب كرب ندر من ال عافتا، م  مااعاة الس.ما البتئتا ع ب الص تد الدويل؛ 

مب ام ـــــا أن مـــــن الواجـــــ ، عنـــــدما يطـــــ    مـــــاع مـــــدرج يف املافـــــمل األول  يقـــــار -17 
ا االمتثــال، عمــ.  تصــحتحتا إلجــااع تصــحت  يف ناعــدة بتانــا  الت متــ  وا اســبا الــل ت بقشــا  نــ

، ت ــــديه امل  ومــــا  املدرجــــا يف 1-/م أإ27مــــن مافـــمل املقــــار  العصــــه ا ــــامس مــــن )ب(5 العقاةبـــ
ة امل ام ــا ناعــدة بتانــا  الت متــ  وا اســبا ت ــدي.  مناســبا  لتعــادي ا ســاب مــاتني، عقــ  اســت اا

 من باوتوكول كتوتو وتسويا أي مس لا من مسااه التنعتق؛  8التصحتحتا وفقا  ل مادة 
اســـت ااة يف  ا ـــا امل  ومـــا  الســـايا ا ملاملمارســـنواعـــد  ديـــد مدونـــا ا  يقـــار أيطـــ -18 

مـــن باوتوكـــول كتوتـــو لت ـــمه اســـت ااة امل  ومـــا  املت  قـــا بال متـــا   8نـــواام ا ـــاد مبوجـــ  املـــادة 
 من باوتوكول كتوتو؛  8املسندة مبوج  املادة 

إىل مــديا ســ ه امل ــام.  الــدويل أن ي ــور ت بتقــا  لتتســري تقــدع النمــوذج  ي  ــ  19 
أعـ.  واإلبـ.ال عـن التقـدم ا ـا  يف ت ـويا هـقا الت بتـمل  12اإلل  و  املوىلد امل ار إلتـ  يف العقـاة 

 ؛ 2015تقايا  السنوي ل ام  وافتبار  يف
ـــــا إلعـــــداد امل  ومـــــا   ي تمـــــد -20  ـــــب "املبـــــادو التوجتشت التنقتحـــــا  الـــــل أُدف ـــــ  ع 

 .ال الث التقيتهلع ة االلتلام الثانتا الواردة يف  (3)من باوتوكول كتوتو" 7امل  وبا مبوج  املادة 
 

__________ 
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 األول التلييه
 

 اااا   4طرائااااق المحاسااااةة المتعلقااااة بالكميااااا  المساااان دة بموجااااب الفقاااارة   
    بروتوكول كيوتو 7 المادة

 
 أحكام عا ة  

 
 بالعقاة التالتا:  1-/م أإ13من املقار  2ألاااة ف ة االلتلام الثانتا، ُيست اة عن العقاة  -1

 8االســـــت ااة األويل مبوجـــــ  املـــــادة  إجنـــــا ألاــــااة فـــــ ة االلتـــــلام الثانتـــــا، وب ـــــد  -2
مـــن  م ـــارا   8و 8و م ـــارا   7تتســـري ىلســـاب ال متـــا املســـندة عمـــ.  بـــالعقاا  لالتقايـــا  مـــن

مـــــن مســـــااه أي مســـــ لا  وىلـــــه، 8-/م أإ2مـــــن املقــــار  4إىل  2، وفقـــــا  ل عقـــــاا  3املــــادة 
أو ال متــــا املســــندة عمــــ.   5مــــن املــــادة  2  العقــــاة بــــالت ت  مبوجــــتت  ــــمل  الــــل تنعتــــقال

، ُتســ  ه ال متــا املســندة ل ــه مــاع عمــ.  3مــن املــادة  م ــارا   8و 8و م ــارا   7بـالعقاا  
وحماسـبا  ومتـ ألاـااة بتانـا  اليف ناعـدة  3مـن املـادة  م ـارا   8و 8و م ـارا   7بـالعقاا  

، 1-/م أإ13 مـــن مافـــمل املقـــار 50عقـــاة االنب اثـــا  وال متـــا  املســـندة امل ـــار إلتشـــا يف ال
 ف ة االلتلام الثانتا.  موالتظه ثابتا و 

  
 ال رائق -أوالا  
 

 (1)3    المادة  كرراا  8و 8و  كرراا  7حساب الكميا  المسندة عمالا بالفقرا   -باء 
 
 1-/م أإ13مــــــن مافــــــمل املقــــــار  5ألاــــــااة فــــــ ة االلتــــــلام الثانتــــــا، ُيســــــت اة عــــــن العقــــــاة  -2

 التالتا: بالعقاة
لعــ ة  3مـن املــادة  م ــارا   8و 8و م ـارا   7عمــ.  بــالعقاا   املسـندةت ــون ال مـــتا  -5

ـــا، مـــن عـــام  ، بالنســــبا ل ــــه مـــاع مـــدرج يف املافـــمل 2020إىل عـــام  2013االلتـــلام الثانت
ود الثالــ  لـــ  يف ال مــ املقت ــدةمســاويا ل نســبا املئويــا  ،يف املافــمل بــاع مقت ــدالتــلام  ولديــ األول 

مــن  املن ــ  الب ــايثــا  أكســتد ال ابــون االنب اثــا  مــن مــن املافــمل بــاع مــن عمــه م ــافا 
املدرجـــــا يف املافـــــمل ألـــــ  لربوتوكـــــول كتوتـــــو يف ســـــنا أو فـــــ ة مـــــن املصـــــادر اـــــا ا  الدفتئـــــا 

 األسان مطاوبا يف مثانتا، مـ  مااعاة ما ي  : 
لألمـــااع الـــل  ـــا ســـنا األســـان عـــدا بالنســـبا هـــ   1990ت ـــون ســـنا  )أ( 
ســـــنا أو فـــــ ة أســـــان ماضـــــتا اـــــري  افتـــــار الـــــل و نتقـــــال إىل انتصـــــاد الســـــوق اال ب م تـــــا

__________ 

التـايل تـانتم عنـاوين العـاو  املقاب ـا يف تقيته ، تتب  عناوين العاو  الواردة يف التقيتهما مل يُقَكا ف.ع ذلك يف هقا ال (1) 
 .  1-/م أإ13مافمل املقار 
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 1995، وبالنســبا لألمــااع الــل افتــار  عــام 3مــن املــادة  5ل عقــاة ا  ، وفقــ1990 عــام
ـــــدرو ف ـــــورو كابـــــوناهلانب اثـــــا   جملمـــــو ســـــان األســـــنا ك ـــــالع ورو  ت  اهلتـــــدروكابون امل ـــــب  ب

ســــــنا ك 2000أو  1995و ،3مـــــن املـــــادة  8 وســـــادن ف وريـــــد ال ربيـــــ ، وفقـــــا  ل عقـــــاة
 ؛ 3من املادة  م ارا   8ل عقاة ا  ف وريد النت وجني، وفقثال  األسان جملمو  انب اثا  

ع ــب األمــااع الــل شــ ه بالنســبا هلــا تغتــري اســتخدام األراضــ  وا ااجــا  )ب( 
"املبـادو مـن  4تـا  اإل الـا بـالبوالت  يف إمـار العئـا )مجت  االنب اثا  حبس  املصادر وعم 

التوجتشتــــــا إلعــــــداد الب.اــــــا  الومنتــــــا املقدمــــــا مــــــن األمــــــااع املدرجــــــا يف املافــــــمل األول 
ل.تعانتا، ا لع األول: املبادو التوجتشتا ل.تعانتـا اإلماريـا ب ـ ن اإلبـ.ال عـن نـواام ا ـاد 

ــــا  امل ــــار) الســــنويا النب اثــــا  اــــا ا  الدفتئــــا" إلتشــــا فتمــــا ي ــــ  باســــم "املبــــادو التوجتشت
ع ـــب  (2) لدبـــ.ال عـــن نـــواام ا ـــاد الســـنويا لألمـــااع املدرجـــا يف املافـــمل األول ل.تعانتـــا"(

مصــدرا  تــافتا  النب اثــا  اــا ا  الدفتئــا النحــو الــوارد يف جــداول وــوذج اإلبــ.ال املوىلــد( 
 ــك السـنا أو العــ ة عمـه انب اثــا  فـ ة األســان أن تـدر ج يف انب اثاهتــا فـ.ل ت يف سـنا أو

م افا ثـا  أكسـتد ال ابـون الب ـاي املن ـ  مبتنـا ىلسـ  مصـادرها، م اوىلـا  منـ  مـا أُ يـه 
بـــالبوالت  يف ت ـــك الســـنا أو العـــ ة مـــن تغتـــري اســـتخدام األراضـــ  )مجتـــ  االنب اثـــا  مبتنـــا 

صــه بتحويــه األىلــااج ىلســ  مصــادرها، م اوىلــا  منشــا مــا أُ يــه بــالبوالت  املب ــ  عنــ  فتمــا يت
 ؛)إ الا األىلااج((

 4يستخدم كه ماع مـن األمـااع الـل توتـ   إىل اتعـاق عمـ.  باملـادة  )ج( 
لـــ  يف ذلـــك االتعـــاق  املســـندمســتوا االنب اثـــا   3لتعــ  عتم ـــا بالتلاماهتــا مبوجـــ  املـــادة 

 لـ  يف ال مود الثال  من املافمل باع.  املقت دةبدال  من النسبا املئويا 
 اااة ف ة االلتلام الثانتا.أل 1-/م أإ13من مافمل املقار  8و 7و 6العقاا   تن بملال و  -3
 :  1-/م أإ13من مافمل املقار  8ن وعنوان العصه التايل ب د العقاة ان التالتتاوُتدرج العقات -4

 7 يتطــمن التقايــا املقــدم لتتســري ىلســاب ال متــا املســندة عمــ.  بــالعقاا  -م ارا   8
، 8-/م أإ2 مـــن مافـــمل املقـــار 2، امل ـــار إلتـــ  يف العقـــاة 3مـــن املـــادة  م ـــارا   8و 8و م ـــارا  

 :  8-/م أإ2امل  وما  اإلضافتا التالتا، إىل جان  القااما الواردة يف املافمل األول باملقار 
فـــــ ة االلتـــــلام الثانتـــــا  مـــــا  ـــــ ىلســـــاب العـــــاق بـــــني ال متـــــا املســـــندة فت )ن( 

ســنوا  الــث.م األوىل مــن فــ ة االلتــلام الســابقا مطــاوبا  يف ومتوســا االنب اثــا  الســنويا ل 
 م ــارا   8و ثانتــا   م ــارا   8، ووفقــا  ل عقــاتني 3مــن املــادة  ثانتــا   م ــارا   7مثانتــا، عمــ.  بــالعقاة 

 أدنا .  ثالثا  

__________ 

 ، املافمل األول. 19-/م أ24املقار  (2) 
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 3    المادة ثانياا   كرراا  7اإللغاء عمالا بالفقرة  - كرراا  -باء
يف  املـــقكورةإىل ال متـــا املســـندة يف فـــ ة االلتـــلام الثانتـــا ىلالـــا اإلتُعشـــم  -ثانتا   م ارا   8

إىل ال متـا املسـندة يف فـ ة االلتـلام الثانتـا ىلالـا إع ـب أيـا  3من املـادة  ثانتا   م ارا   7 العقاة
 .  3من العقاة  م ارا   8و 8و م ارا   7 عقاا  ل وفقاحمسوبا 

ة ا، ت ـــون الوىلـــدا  امل غـــ3مـــن املـــادة  ثانتـــا   م ـــارا   7ألاـــااة العقـــاة  -ثالثا   م ارا   8
 ع ة االلتلام الثانتا. بالنسبا لوىلدا  ال متا  املسندة الصادرة عن ال اع ه  
 ثانتــا   م ــارا   7عنــدما ي بــمل اإللغــاَع مــاع مــن األمــااع عمــ.  بــالعقاة  -راب ا   م ارا   8

 6تــلام الثانتــا مبوجــ  العقــاة ، ال يقــه اىلتتــام  فــ ة االلتــلام ا ــاش بعــ ة االل3مــن املــادة 
يف املااــا مــن مثانتــا أضــ اع متوســا  90لــقلك ال ــاع عــن  1-/م أإ11مــن مافــمل املقــار 

يف املااـــا مـــن  100انب اثاتـــ  الســـنويا ل ســـنوا  الـــث.م األوىل مـــن فـــ ة االلتـــلام األوىل، أو 
 مثانتا أض اع آفا نااما جاد مست اة ل ، أيشما أدىن. 

 ،8-أإ /م1 مــــن املقــــار 25عشــــم اإلشــــارة إىل ال متــــا املســــندة يف العقــــاة تُ  -فامسا   م ارا   8
 امل ـــــ كا نتقـــــال إىل انتصـــــاد الســـــوق وال يعـــــ  بالتلاماتـــــ االبالنســـــبا ل ـــــاع ي ـــــت  عم تـــــا 

ـــــب أيـــــا ت ـــــري إىل ال متـــــا  4، وفقـــــا  ل مـــــادة 3 مبوجـــــ  املـــــادة مـــــن باوتوكـــــول كتوتـــــو، ع 
مـــــن  م ـــــارا   8و 8و م ـــــارا   7با عمـــــ.  بـــــالعقاا  يف فـــــ ة االلتـــــلام الثانتـــــا، حمســـــو  املســـــندة
مـــن  ثانتـــا   م ـــارا   23، وم دلـــا ب ـــدد وىلـــدا  ال متـــا املســـندة امل غـــاة وفقـــا  ل عقـــاة 3 املـــادة
 القاار.  بصتغتشا املنقحا رقا 1-/م أإ13املقار 

نتقــــــــال إىل انتصــــــــاد الســــــــوق وال يعــــــــ  االأي مــــــــاع ي ــــــــت  عم تــــــــا  -سادسا   م ارا   8
ويُعشـــم بالنســـبا مـــن باوتوكـــول كتوتـــو،  4، وفقـــا  ل مـــادة 3مبوجـــ  املـــادة امل ـــ كا بالتلاماتـــ  

ع ــب أيـــا ، 8-/م أإ1يف املقـــار  ال متـــا املســندة يف فـــ ة االلتــلام الثانتــا إلتــ  أن اإلشــارة إىل
 8و 8و م ــارا   7حمســوبا عمــ.  بــالعقاا  ت ــري إىل ال متــا املســندة يف فــ ة االلتــلام الثانتــا، 

 م ــارا   23، وم دلــا ب ــدد وىلــدا  ال متــا املســندة امل غــاة وفقــا  ل عقــاة 3 مــن املــادة م ــارا  
ـــا   ، فامســـا   م ـــارا   8بصـــتغتشا املنقحـــا رـــقا املقـــار وفقـــا  ل عقـــاة  ،1-/م أإ13 مـــن املقـــار ثانت
فااطــ  يف العــ ة الســابقا إىل ىلســابا   ن ينقــه وىلــدا  مــن ىلســاب اىلتتــام تــو  لــ  أ ال

أفـــاا الىلتتـــام  فـــاال العـــ ة الســـابقا وتـــو  لـــ  اســـتخدام وىلـــدا  ال متـــا املســـندة مـــن 
ــــــام  فااطــــــ  يف العــــــ ة الســــــابقا لغــــــاة الســــــح  وفقــــــا  ل عقــــــاة  مــــــن  25ىلســــــاب اىلتت

 أع. .  فامسا   م ارا   8والعقاة  8-/م أإ1 املقار
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 3    المادة  كرراا  8و 8و  كرراا  7الا بالفقرا  تسجيه الكميا  المسندة عم -جيم 
 
ــــان التالتتــــان ب ــــد العقــــاتني  -5 مــــن مافــــمل  10و 9ألاــــااة فــــ ة االلتــــلام الثانتــــا، تُــــدرج العقات

 ، ع ب التوايل: 1-/م أإ13 املقار
مســااه  وىلــه أي مســ لا مــن 8ب ــد إجــااع اســت ااة أويل مبوجــ  املــادة  -م ارا   9

 7عمـــــ.  بـــــالعقاا     أو حبســـــاب ال متــــا املخصصـــــا ل  ــــاعبالت ــــدي.التنعتــــق املت  قـــــا 
يف فـــ ة  املســندة، ُيســ  ه أي فـــاق موجــ  بــني ال متـــا 3مـــن املــادة  م ــارا   8و 8و م ــارا  

االلتــلام الثانتــا ل ــاع مــدرج يف املافــمل األول ل.تعانتــا ومتوســا انب اثاتــ  الســنويا ل ســنوا  
لســـابقا مطـــاوبا  يف مثانتـــا ل ـــه مـــاع يف ناعـــدة بتانـــا  الـــث.م األوىل مـــن فـــ ة االلتـــلام ا

مـــــن مافـــــمل  50 امل ـــــار إلتشـــــا يف العقـــــاة املســـــندةومتـــــ  وىلســـــاب االنب اثـــــا  وال متـــــا  
   .1-/م أإ13 املقار
 7ب ــد أن ُتســ  ه ال متــا الــل تــ  إلغافهــا ل ــه مــاع مبوجــ  العقــاة  -م ارا   10

 50قــاة الت متــ  وا ســاب امل ــار إلتشــا يف الع يف ناعــدة بتانــا  3مــن املــادة  ثانتــا   م ــارا  
 ، تبقب ثابتا موال ف ة االلتلام الثانتا. 1-/م أإ13 من مافمل املقار

  
  كاارراا  7 سااندة وال اارح  نهااا عمااالا بااالفقرا إلاا  الكميااا  الم عمليااا  اإلفااالة -دال 

    أجه المحاسةة لي تقييم اال تثال  3   المادة   كرراا  8و 8و
 
 :  1-/م أإ13)د( من مافمل املقار 11ألاااة ف ة االلتلام الثانتا، يُدرج ما ي   ب د العقاة  -6

مــــن  املســــندةي ــــون أي اىلتتــــا  مــــن أىلــــد األمــــااع لوىلــــدا  ال متــــا   -م ارا  )د( 11
 .  8-/م أإ1 الع ة السابقا وفقا  ل مقاريف ىلسابا  اىلتتام  فاال أمااع أفاا 

 مبا ي  : 1-/م أإ13)و( من مافمل املقار 11لثانتا، يُست اة عن العقاة وألاااة ف ة االلتلام ا -7
تاىلتـــه مـــاع لوىلـــدا  فعـــل االنب اثـــا  ووىلـــدا  فعـــل االنب اثـــا  امل تمـــد  )و(11

ـــــلام ســـــابقا وفقـــــا  ل عقـــــاا  ـــــا  املســـــندة مـــــن فـــــ ة الت  مـــــن 26-23 و/أو وىلـــــدا  ال مت
 .  8-/م أإ1 املقار

ألاــااة فــ ة االلتــلام الثانتــا، ُتطــاع العقــاا  العاعتــا التالتــا ب ــد العقــاا  العاعتــا املناســبا و  -8
 :  1-/م أإ13من مافمل املقار  12من العقاة 

ــــــو، إلغــــــاع ال ــــــاع  -م ارا  )ه( 12 ــــــلام الثانتــــــا لربوتوكــــــول كتوت بالنســــــبا لعــــــ ة االلت
 ؛ 3من املادة  ثالثا   م ارا   1و ثانتا   م ارا   1مبوج  العقاتني  املسندةلوىلدا  ال متا  

ــــــو، إلغــــــاع ال ــــــاع  -ثانتا   م ارا  )ه( 12 ــــــلام الثانتــــــا لربوتوكــــــول كتوت بالنســــــبا لعــــــ ة االلت
 ؛ 3من املادة  ثانتا   م ارا   7مبوج  العقاة  املسندةلوىلدا  ال متا  
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مـن ىلسـاب اىلتتـام  فااطـ   املسـندةعم تا  نقه ال اع لوىلـدا  ال متـا   ) (12
العــــ ة الســــابقا وفقــــا   يف ىلســــابا  اىلتتــــام  فــــاال أمــــااع أفــــااإىل الســــابقا  يف العــــ ة
 ؛ 8-/م أإ1من املقار  26ل عقاة 
فـــاال العـــ ة مـــن ىلســـاب اىلتتـــام   املســـندةنقـــه ال ـــاع لوىلـــدا  ال متـــا   )ح(12

 ؛ 8-/م أإ1من املقار  26-23السابقا إىل ىلساب السح  وفقا  ل عقاا  
)ه( مــــن مافــــمل املقــــار 21ي وىلــــدا  مبوجــــ  العقــــاة موعــــا  ألإلغــــاع ال ــــاع  )ط(12
 ؛ 1-/م أإ13
إلغــاع الوىلــدا  املتبقتــا ب ــد انقطــاع العــ ة اإلضــافتا ل وفــاع بااللتلامــا  واملبــال   )ي(12

 ؛ 1-/م أإ13من مافمل املقار  36املاىل ا مبوج  العقاة 
ب ـد انتشـاع تــ.ىلتتشا امل تمـد املرنتــا ال ـاع لوىلـدا  فعــل االنب اثـا  إلغـاع  )ئ(12

 ؛ 1-/م أإ5من مافمل املقار  53مبوج  العقاة 
ب ـــد انتشـــاع فعـــل االنب اثـــا  امل تمـــد ال وي ـــا األجـــه إلغـــاع ال ـــاع لوىلـــدا   )ل(12

 ؛ 1-/م أإ5من مافمل املقار  53ت.ىلتتشا مبوج  العقاة 
يف إلغـــاع ال ـــاع لوىلـــدا  فعـــل االنب اثـــا  امل تمـــد ال وي ـــا األجـــه املقتـــدة  )م(12

ىلســابا  اإليــدا  عنــدما ي ــون هنــائ تااجــ  يف عم تــا  اإل الــا بواســ ا البوالتــ  يف ن ــاط 
التـــقيته دال  مـــن 3 والعقـــاة 1-/م أإ5مـــن مافـــمل املقـــار  49امل ـــاو  امل ـــر مبوجـــ  العقـــاة 

 ؛ 1-/م أإ5من املقار 
األجـــه املقتـــدة يف  اإلغـــاع ال ـــاع لوىلـــدا  فعـــل االنب اثـــا  امل تمـــد ال وي ـــ )ن(12

يُقــدم مبوجـــ   ي ـــون تقايــا اعتمـــاد عــن ن ـــاط امل ــاو  امل ـــر مل اإليـــدا  عنــدماىلســابا  
 ؛1-/م أإ5التقيته دال من املقار من  3والعقاة  1-/م أإ5من مافمل املقار  50العقاة 
أو وىلـــدا  فعــل االنب اثـــا  امل تمـــد و/أو و/ إلغــاع وىلـــدا  ال متــا املســـندة )ن(12

دا  اإل الــا و/أو وىلــدا  فعــل االنب اثــا  امل تمــد و/أو وىلــ وىلــدا  فعــل االنب اثــا 
املرنتــــا بغــــاة االست اضــــا عــــن وىلــــدا  فعــــل االنب اثــــا  امل تمــــد املرنتــــا نبــــه انتشـــــاع 

 .1-/م أإ5من مافمل املقار  43-41 ت.ىلتتشا مبوج  العقاا 
أو وىلــــدا  فعــــل االنب اثــــا  امل تمــــد و/ إلغــــاع وىلــــدا  ال متــــا  املســــندة ) (12

و/أو وىلـــدا  اإل الـــا بغـــاة االست اضـــا عـــن وىلـــدا   االنب اثـــا  و/أو وىلـــدا  فعـــل
)أ( مـن 47 فعـل االنب اثـا  امل تمـد ال وي ـا األجـه نبـه انتشـاع تـ.ىلتتشا مبوجـ  العقـاة

 ؛ 1-/م أإ5مافمل املقار 
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 أو وىلــــدا  فعــــل االنب اثــــا  امل تمــــدو/ ىلــــدا  ال متــــا  املســــندةو إلغــــاع  )ع(12
و/أو وىلـــدا  فعـــل االنب اثـــا   و/أو وىلـــدا  اإل الـــا و/أو وىلـــدا  فعـــل االنب اثـــا 

 ــاو  بغــاة االست اضــا عــن وىلــدا  فعــل املاألجــه مــن نعــس ن ــاط  ال وي ــاامل تمــد 
بواســ ا يف عم تــا  اإل الــا  تااجــ األجــه عنــدما ي ــون هنــائ  ال وي ــااالنب اثــا  امل تمــد 

   1-/م أإ5)ب( من مافمل املقار 47البوالت  مبوج  العقاة 
 أو وىلــــدا  فعــــل االنب اثــــا  امل تمــــدو/ لغــــاع وىلــــدا  ال متــــا  املســــندةإ )ش(12

و/أو وىلـــدا  فعـــل االنب اثـــا   ا  فعـــل االنب اثـــا  و/أو وىلـــدا  اإل الـــاو/أو وىلـــد
امل تمــد ال وي ــا األجــه مــن نعــس ن ــاط امل ــاو  بغــاة االست اضــا عــن وىلــدا  فعــل 

)ج( مـن 47ة ا اعتمـاد مبوجـ  العقـا االنب اثا  امل تمد ال وي ا األجـه عنـدما ال يُقـد م تقايـ
 .  1-/م أإ5مافمل املقار 

  
 أساس تقييم اال تثال -هاء 

 
مـــــــن مافـــــــمل  14ألاـــــــااة فـــــــ ة االلتـــــــلام الثانتـــــــا، ُتـــــــاا التقتـــــــتم امل ـــــــار إلتـــــــ  يف العقـــــــاة  -9

 أيطا .  8-/م أإ1من املقار  25م  مااعا  العقاة  1-أإ /م13 املقار
  

 عملية الترحيه -واو 
 
مـن  16التـايل والعقـاا  التالتـا ب ـد العقـاة صـه ألاااة ف ة االلتلام الثانتا، يُدرج عنـوان الع -10

 :  1-/م أإ13مافمل املقار 
         ح ة العائدا   - كرراا واو  

 8-/م أإ1مــن املقــار  21و 20ال ااــدا  عمــ.  بــالعقاتني  ىلصــاســ  لُ  -م ارا   16
 وفقا  ملا ي  : 

إتـدار وىلـدا   ع ـب  ااـدا  لُلس  كمتـا الوىلـدا  املعاوضـا كحصـا  )أ( 
فعــــل االنب اثــــا  امل تمــــد مــــن أن ــــ ا امل ــــاري ، وع ــــب عم تــــا  النقــــه الدولتــــا األوىل 

يف املااــا  2لوىلـدا  ال متــا املســندة، وع ــب إتــدار وىلــدا  فعــل االنب اثــا  ع ــب أيــا 
األرنــــام إىل القتمــــا تــــدويا ا، مــــ  مــــن كمتــــا الوىلــــدا  الصــــادرة أو املنقولــــا يف كــــه م ام ــــ

 الصحتحا األع ب التالتا؛ 
ُتطـــم كمتـــا الوىلـــدا  املعاوضـــا كحصـــا ل  ااـــدا  ع ـــب النقـــه الـــدويل األول  )ب( 

لوىلــدا  ال متــا  املســندة إىل كمتــا وىلــدا  ال متــا املســندة املنقولــا. وُتطــم كمتــا الوىلــدا  
اثــــا  ل م ــــاري  املنصــــوش املعاوضــــا كحصــــا ل  ااــــدا  ع ــــب إتــــدار وىلــــدا  فعــــل االنب 

 إىل كمتا  وىلدا  فعل االنب اثا  الصادرة ل م او  امل ر؛  6ع تشا يف املادة 
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لــــن حلطــــ   صــــا اإليــــاادا  التحــــوي.  إىل ىلســــاب تــــندوق الت تــــ   )ج( 
 ؛ 8-/م أإ1من املقار  22-20عم.  بالعقاا  

اىلتتـام   ال حلط  عم تا  النقـه الـدويل األوىل ل وىلـدا  بـني ىلسـابا  )د( 
 فاال الع ة السابقا  صا اإلياادا ؛ 

نقـــه فـــارج  ل ـــه وىلـــدة أول ي ـــري مصـــ    "النقـــه الـــدويل األول" إىل  )هـ( 
مــن وىلــدا  ال متـــا املســندة مـــن الســ ه األتــ   إىل ســـ ه مــاع آفـــا، وانتعــاع أثاهـــا 

 بعطه رنمشا التس س  .
  

  ت لةا  السجال  -ثانياا  
 

 السجال  الوطنية  -ألف 
 
 :  1-/م أإ13)د( من مافمل املقار 21ألاااة ف ة االلتلام الثانتا، يُدرج ما ي   ب د العقاة  -11

إلغـــاع وىلـــدا  ال متـــا  لغـــاةىلســـاب إلغـــاع واىلـــد ل ـــه فـــ ة التـــلام  -م ارا  )د( 21
 ؛3من املادة  ثالثا   م ارا   1و ثانتا   م ارا   1املسندة مبوج  العقاتني 

إلغـــــاع وىلـــــدا   لغـــــاةعـــــ ة االلتـــــلام الثانتـــــا لىلســـــاب إلغـــــاع واىلـــــد  -ثانتا   م ارا  )د( 21
 ؛3من املادة  ثانتا   م ارا   7اة ال متا املسندة مبوج  العق

ىلســاب اىلتتــام  واىلــد لعــاال العــ ة الســابقا ل.ىلتعــا  بوىلــدا   -ثالثا   م ارا  )د( 21
 ؛8-/م أإ1من املقار  26-23ال متا املسندة، وفقا  ل عقاا  

 :  1-/م أإ13)و( من مافمل املقار 21ف ة االلتلام الثانتا، يُدرج ما ي   ب د العقاة ألاااة  -12
)ه( 21 ىلســاب إلغــاع واىلــد إللغــاع ال ــاع موعــا  أي وىلــدا  مبوجــ  العقــاة ) (21

 ؛1-/م أإ13من مافمل املقار 
ىلساب إلغـاع واىلـد لغـاة إلغـاع الوىلـدا  املتبقتـا ب ـد انقطـاع العـ ة اإلضـافتا  )ح(21

 ؛1-/م أإ13من مافمل املقار  36ل وفاع بااللتلاما  واملبال  املاىل ا مبوج  العقاة 
ىلســاب إلغــاع واىلــد لغــاة إلغــاع ال ــاع وىلــدا  فعــل االنب اثــا  امل تمــد  )ط(21

 ؛1-/م أإ5من مافمل املقار  53املرنتا ب د انتشاع ت.ىلتتشا مبوج  العقاة 
دا  فعــل االنب اثــا  امل تمــد ىلســاب إلغــاع واىلــد لغــاة إلغــاع ال ــاع وىلــ )ي(21

 ؛1-/م أإ5من مافمل املقار  53ال وي ا األجه ب د انتشاع ت.ىلتتشا مبوج  العقاة 
إلغــاع ال ــاع وىلــدا  فعــل االنب اثــا  امل تمــد  لغــاةىلســاب إلغــاع واىلــد  )ئ(21

يف عم تــا  اإل الــا  تااجــ عنــدما ي ــون هنــائ  اإليــدا ال وي ــا األجــه املقتــدة يف ىلســابا  
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 1-/م أإ5مـــن مافـــمل املقـــار  49البوالتـــ  يف ن ـــاط امل ـــاو  امل ـــر مبوجـــ  العقـــاة  بواســـ ا
 ؛1-/م أإ5لتقيته دال من املقار من ا 3والعقاة 

وىلــدا  فعــل االنب اثــا  امل تمــد لغــاة إلغــاع ال ــاع ىلســاب إلغــاع واىلــد  )ل(21
ــــا اعتمــــاد  اإليــــدا قتــــدة يف ىلســــابا  املال وي ــــا األجــــه  عــــن ن ــــاط عنــــدما ال يُقــــد م تقاي

لتـــقيته دال مـــن ا 3 والعقـــاة 1-/م أإ5مـــن مافـــمل املقـــار  50امل ـــاو  امل ـــر مبوجـــ  العقـــاة 
 ؛1-/م أإ5من املقار 

أو وىلـــدا  و/ لغـــاة إلغـــاع وىلـــدا  ال متـــا املســـندةواىلـــد  اســـتبدالىلســـاب  )م(21
و/أو  فعــــل االنب اثــــا  امل تمــــد و/أو وىلــــدا  فعــــل االنب اثــــا  و/أو وىلــــدا  اإل الــــا

االنب اثـــــا   وىلـــــدا  فعـــــل إبــــدالوىلــــدا  فعـــــل االنب اثـــــا  امل تمــــد املرنتـــــا بغـــــاة 
 ؛1-/م أإ5من مافمل املقار  43اة امل تمد املرنتا نبه انتشاع ت.ىلتتشا مبوج  العق

أو وىلـــدا  إلغـــاع وىلـــدا  ال متـــا املســـندة و/ لغـــاةواىلـــد  اســـتبدالىلســـاب  )ن(21
غـــاة اإل الـــا لاالنب اثـــا  و/أو وىلــدا   و/أو وىلــدا  فعـــل فعــل االنب اثـــا  امل تمـــد

وىلـــدا  فعـــل االنب اثـــا  امل تمـــد املرنتـــا نبـــه انتشـــاع تـــ.ىلتتشا مبوجـــ  العقــــاة  إبـــدال
   ؛1-/م أإ5)أ( من مافمل املقار 47
أو وىلـــدا  و/ لغـــاة إلغـــاع وىلـــدا  ال متـــا املســـندةواىلـــد  اســـتبدالىلســـاب  )ن(21

و/أو  ا  اإل الــــاو/أو وىلــــد ثــــا فعــــل االنب اثــــا  امل تمــــد و/أو وىلــــدا  فعــــل االنب ا
لغــاة إبــدال األجــه مــن نعــس ن ــاط امل ــاو   ال وي ــاوىلــدا  فعــل االنب اثــا  امل تمــد 
األجــــه عنــــدما ي ــــون هنــــائ تااجــــ  يف عم تــــا   ال وي ــــاوىلــــدا  فعــــل االنب اثــــا  امل تمــــد 
 ؛1-/م أإ5)ب( من مافمل املقار 47اإل الا بواس ا البوالت  مبوج  العقاة 

أو وىلـــدا  و/ لغـــاة إلغـــاع وىلـــدا  ال متـــا املســـندةواىلـــد  اســـتبدالىلســـاب  ) (21
و/أو  فعــــل االنب اثــــا  امل تمــــد و/أو وىلــــدا  فعــــل االنب اثــــا  و/أو وىلــــدا  اإل الــــا

 إبــدالغــاة األجــه مــن نعــس ن ــاط امل ــاو  ل ال وي ــاوىلــدا  فعــل االنب اثــا  امل تمــد 
م تقايــا اعتمـــاد مبوجـــ  قـــد  األجـــه عنــدما ال يُ  ال وي ــاوىلــدا  فعـــل االنب اثــا  امل تمـــد 

 .  1-/م أإ5)ج( من مافمل املقار 47العقاة 
  

 ووحدا  اإلزالة  الكمية المسندةوحدا  خفض االنةعاثا  ووحدا   إتدار -باء 
 
ع ــب فــ ة االلتــلام الثانتــا وتُــدرج العقــاا   1-/م أإ13مــن مافــمل املقــار  23العقــاة  تن بــملال  -13

 :  1-/م أإ13من مافمل املقار  23التالتا ب د العقاة 
ألاـــااة فـــ ة االلتـــلام الثانتـــا، يصـــدر كـــه مـــاع مـــدرج يف املافـــمل األول  -م ارا   23

املســندة لــقلك ال ــاع   ــادل ال متــا كمتــا مــن وىلــدا  ال متــا املســندة تيف ســ    الــومر
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 5 ل عقــاة ، حمســوبا ومب غــا  عنشــا وفقــا  3مــن املــادة  م ــارا   8و 8و م ــارا   7العقاا  بــ عمــ.  
 .  8-/م أإ2من املقار  3أع. ، والعقاة  م ارا  
الوىلــدا  الــل تــ  إلغافهــا لويــه ألاــااة فــ ة االلتــلام الثانتــا، ُيــدم  -ثانتا   م ارا   23

مباشـاة ب ـد إتـدار وىلـدا  ال متـا املسـندة امل ـار  3مـن املـادة  ثانتـا   م ـارا   7وفقا  ل عقـاة 
 إلتشا يف العقاة السابقا. 

  
 عمليا  النقه والحيازة واإللغاء والسحب والترحيه  -جيم 

 
مــــــــن مافــــــــمل  36و 34و 30اة فــــــــ ة االلتــــــــلام الثانتــــــــا، ُيســـــــت اة عــــــــن العقــــــــاا  ا ألاـــــــ -14

 ثانتـــا   م ـــارا   33و م ـــارا   33أدنـــا  وتُـــدرَج العقـــاا   36و 34و 30بـــالعقاا   1-/م أإ13 املقـــار
 ع ب النحو التايل:  33ب د العقاة 
وىلــدا  و وىلــدا  فعــل االنب اثــا ، لويــه ألاــااة فــ ة االلتــلام الثانتــا، تــو   -30

 .  فعــل االنب اثــا  امل تمــد، ووىلــدا  ال متــا املســندة، ووىلــدا  اإل الــا بــني الســ
 لوي شـــــــــا، و  ـــــــــن 8-/م أإ1و 1-/م أإ11و 1-/م أإ9و 1-/م أإ3 وفقـــــــــا  ل مقـــــــــارا 
 دافه الس . . 

تـــو  ل ـــه مـــاع مـــدرج يف املافـــمل األول أن ي غـــ  وىلـــدا  ال متـــا املســـندة  -م ارا   33
  ـــن اســـتخدامشا يف  حبتـــ  ال ،3مـــن املـــادة  ثالثـــا   م ـــارا   1و ثانتـــا   م ـــارا   1مبوجـــ  العقـــاتني 

 م ــارا  )ه( 12 ، وفقــا  ل عقــاة3 مــن املــادة م ــارا   1الوفــاع بااللتلامــا  املنصــوش ع تشــا يف العقــاة 
أعــــ. ، بنق شــــا إىل ىلســــاب اإللغــــاع املناســــ  يف ســــ    الــــومر. وتــــو  ل  تانــــا  القانونتــــا، 

 اإللغاع.  عندما ي ذن ال اع بقلك، أن تنقه أيطا  وىلدا  ال متا املسندة إىل ىلساب
ي غـــ  كـــه مـــاع مـــدرج يف املافـــمل األول وىلـــدا  ال متـــا املســـندة عمـــ.   -ثانتا   م ارا   33

ىل أعـــ. ، بنق شـــا إ ثانتـــا   م ـــارا  ه( )12ل عقـــاة ا  ، وفقـــ3مـــن املـــادة  ثانتـــا   م ـــارا   7بـــالعقاة 
 الومر.  ىلساب اإللغاع املناس  يف س   

 انقطــاعألاــااة فــ ة االلتــلام الثانتــا، يقــوم كــه مــاع مــدرج يف املافــمل األول، نبــه  -34
وىلــــدا   العـــ ة اإلضــــافتا ل وفــــاع بااللتلامــــا ، بســــح  وىلــــدا  فعــــل االنب اثــــا  و/أو

فعـــل االنب اثـــا  امل تمـــد و/أو وىلـــدا  ال متـــا املســـندة و/أو وىلـــدا  اإل الـــا الصـــا ا 
مـــن  م ـــارا   1 العقـــاة مبقتطـــبا مـــن أجـــه الوفـــاع بالتلاماتـــ  لعـــ ة االلتـــلام امل نتـــا الســـتخدامش

 8-/م أإ1مــن املقــار  25والعقــاة  1-/م أإ13مــن مافــمل املقــار  13 ، وفقــا  ل عقــاة3املــادة 
بنقــه وىلــدا  فعــل االنب اثــا  و/أو وىلــدا  فعــل االنب اثــا  امل تمــد و/أو وىلــدا  

اش بعــ ة االلتــلام امل نتــا يف ال متــا املســندة و/أو وىلــدا  اإل الــا إىل ىلســاب الســح  ا ــ
 س    الومر. 
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إىل  أن ياىلــهألاـااة فــ ة االلتـلام الثانتــا، تـو  ل ــه مـاع مــدرج يف املافـمل األول  -36
مــن  26-23والعقــاا   1-/م أإ13مــن مافــمل املقــار  15فــ ة االلتــلام ال.ىلقــا، وفقــا  ل عقــاة 

عـــل االنب اثـــا  امل تمـــد وىلـــدا  فعـــل االنب اثـــا  و/أو وىلـــدا  ف ،8-/م أإ1 املقـــار
عــ ة ل ســحبشا ومل يــتم إلغافهــا أويف ســ     الــل ُيــتع  رــاو/أو وىلــدا  ال متــا  املســندة 

الســابقا. ولــتع  كــه وىلــدة  العــ ة   يفيف ىلســاب اىلتتــام  فااطــ ُُيــتع  رــا الالتــلام أو 
مـــن وىلـــدا  فعـــل االنب اثـــا  و/أو وىلـــدا  فعـــل االنب اثـــا  امل تمـــد و/أو وىلـــدا  

التس ســ   األتــ   وت ــون تــا ا يف فــ ة  انمشــاتــا املســندة املاىل ــا ع ــب هــقا النحــو بال م
ا  العـــــــ ة اإلضــــــافتا ل وفـــــــاع بااللتلامـــــــا ، تُ غـــــــب وفقـــــــ انقطـــــــاعااللتــــــلام ال.ىلقـــــــا. ومب ـــــــاد 

وىلـــدا  فعـــل االنب اثـــا  ووىلـــدا  فعـــل  1-/م أإ13و( مـــن مافـــمل املقـــار)12 ل عقـــاة
ــــ ــــا  امل تمــــد ووىلــــدا  ال مت ــــا االنب اث يف الســــ ه  ا ــــتع  رــــاا املســــندة ووىلــــدا  اإل ال

 ف ة االلتلام امل نتا. ل .فُتسح   مل الومر ل  اع الل مل تُاىل ه ع ب هقا النحو أو
  

 إجراءا  المعا ال   -دال 
 
 1-/م أإ13مـــــن مافـــــمل املقـــــار  42العقـــــاة  يســـــت اة عـــــنألاـــــااة فـــــ ة االلتـــــلام الثانتـــــا،  -15

 :  التالتا بالعقاة
يقــــوم ســــ ه امل ــــام. ، لــــدا اســــت.م الســــ ه، بالنســــبا لعــــ ة االلتــــلام الثانتــــا،  -42

 بإجااع فح  آيل ل تحقمل من عدم وجود أيا تعاوتا  فتما يت  مل مبا ي  : 
مجتــــ  امل ــــام. : الوىلــــدا  املســــحوبا أو امل غــــاة ســــابقا ؛ والوىلــــدا  يف  )أ( 

يــتم ب ــ يا تســويا مــا ســبمل لديــد   املوجــودة يف أكثــا مــن ســ ه واىلــد؛ والوىلــدا  الــل مل
مــن التباســا ؛ والوىلــدا  املَاىل  ــا ع ــب  ــو اــري تــحت  أو املنقولــا ع ــب  ــو اــري تــحت  
إىل ىلســابا  اىلتتــام  فــاال العــ ة الســابقا؛ والوىلـــدا  الصـــادرة ع ــب  ــو اــري تــحت ، 

ن ل  تانــــــا  واإلذ، 7-/م أإ2مبــــــا فتشــــــا الوىلــــــدا  املخ  ــــــا بال متــــــا  ا ــــــددة يف املقــــــار 
 القانونتا امل نتا بامل اركا يف امل ام ا؛ 

ــــا األمــــااع امل ــــاركا يف  )ب(  ــــا  النقــــه بــــني الســــ . : أه ت ــــا عم ت يف ىلال
امل ام ــا ل م ــاركا يف التنعتــق امل ــ ئ، وآلتــا التنمتــا النظتعــا، واالوــار الــدويل يف االنب اثــا  

ل ال ـاع القـاام بالنقـه باىلتتـام  مـن باوتوكـول كتوتـو؛ وإفـ. 17و 12و 6 مبوج  املواد
فــــ ة االلتــــلام؛ وىلــــاال  إفــــ.ل ات ــــ  األمــــااع حبــــدود نقــــه الوىلــــدا  بــــني ىلســــابا  

   ؛8-/م أإ1 من املقار 26اىلتتام  فاال الع ة السابقا املنصوش ع تشا يف العقاة 
وىلـدا  فعـل االنب اثـا  امل تمـد مـن م ـاري   اىلتتـا يف ىلالا عم تا   )ج( 

: اإلفـــــ.ل 12اســـــتخدام األراضـــــ  وتغتـــــري اســـــتخدام األراضـــــ  وا ااجـــــا مبقتطـــــب املـــــادة 
   ؛7-/م أإ2بال متا  ا ددة يف املقار 
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يف ىلالـــــا ســـــح  وىلــــدا  فعــــل االنب اثــــا  امل تمــــد: أه تــــا ال ــــاع،  )د( 
ام وىلــــدا  فعــــل االنب اثــــا  امل تمــــد ، الســــتخد8-/م أإ1مــــن املقــــار  14وفقــــا  ل عقــــاة 

 .  3من املادة  م ارا   1دسشام يف امتثال  مبقتطب العقاة ل
  

 المعلو ا  المتاحة للجميع  -هاء 
 
 .  1-/م أإ13ه( من مافمل املقار )45ألاااة ف ة االلتلام الثانتا، ال تن بمل العقاة  -16
 47 ب ــد العقــاا  العاعتــا املناســبا مــن العقــاةألاــااة فــ ة االلتــلام الثانتــا، ُيطــاع مــا ي ــ  و  -17

 :  1-/م أإ13من مافمل املقار 
يف ىلســــاب اىلتتــــام   املســــندةوىلــــدا  ال متــــا لال متــــا اإلمجالتــــا  -م ارا  أ( )47

 فاال الع ة السابقا يف بدايا السنا؛ 
ال متــا اإلمجالتــا لوىلــدا  ال متــا املســندة امل غــاة مبوجــ  العقــاتني  -م ارا  )ح( 47
 ؛ 3من املادة  ثالثا   م ارا   1و ثانتا   م ارا   1
 7 امل غــاة مبوجــ  العقــاة املســندةوىلــدا  ال متــا لال متــا اإلمجالتــا  -ثانتا   م ارا  ح( )47
 .  3 ادةمن امل ثانتا   م ارا  

  
 والمحاسةة عنها المسندةتجميع قوائم جرد االنةعاثا  والكميا   -ثالثاا  
 

 قاعدة بيانا  التجميع والمحاسةة  -ألف 
 
 52ألاــااة فــ ة االلتــلام الثانتــا، ُيطــاع مــا ي ــ  ب ــد العقــاا  العاعتــا املناســبا مــن العقــاة  -18

 :  1-/م أإ13من مافمل املقار 
فــــ ة يف  املســــندةألاــــااة فــــ ة االلتــــلام الثانتــــا، أي فــــاق موجــــ  بــــني ال متــــا  )ج(52

رج يف املافـــــمل األول ومتوســـــا االنب اثـــــا  الســـــنويا يف االلتـــــلام الثانتـــــا بالنســـــبا ل ـــــاع مـــــد
 م ــارا   7بــالعقاة  ث.م األوىل مــن فــ ة االلتــلام الســابقا مطــاوبا  يف مثانتــا، عمــ.  الــســنوا  ال

 ؛3 ادةمن امل ثانتا  
ألاـــااة فـــ ة االلتـــلام الثانتـــا، املســـتوا املاج ـــ  إلدارة الغابـــا  املبـــني يف تـــقيته  )د(52

   ؛7-أإ/م 2مافمل املقار 
ا  وفقــــــ ،ألاــــــااة فــــــ ة االلتــــــلام الثانتــــــا، أي إلغــــــاع لوىلــــــدا  باوتوكــــــول كتوتــــــو )ه(52
عــــن عــــدم  ناشــــا، 1-/م أإ27)أ( مــــن العــــا  ا ــــامس ع ــــا مــــن مافــــمل املقــــار 5  عقــــاةل

 االمتثال يف ف ة االلتلام األوىل. 
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 :  1-/م أإ13)ه( من مافمل املقار 55ألاااة ف ة االلتلام الثانتا، ُيطاع ما ي   ب د العقاة  -19
   ؛7-/م أإ2من املقار  15تصويبا  تقنتا وفقا  ل عقاة  )و(55
ــــار ال ــــاع تقــــدع ىلســــابا  ب ــــ يا ســــنويا ، ) (55 ــــل افت تــــايف  بالنســــبا لألن ــــ ا ال

 7-/م أإ2 ل مقــــارا  ئــــا وعم تــــا  إ التشــــا وفقــــاالنب اثــــا  الب ــــايا املن ــــ  مــــن اــــا ا  الدفت
 وكمتا ا اسبا ذا  الص ا ل سنا التقو تا؛ 

ــــار ال ــــاع تقــــدع ىلســــابا  ب ــــ يا ســــنويا ، )ح(55 ــــل افت تــــايف  بالنســــبا لألن ــــ ا ال
 7-/م أإ2 االنب اثــــا  الب ــــايا املن ــــ  مــــن اــــا ا  الدفتئــــا وعم تــــا  إ التشــــا وفقــــا  ل مقــــار

 ف ة االلتلام؛  انقطاعالص ا عند وكمتا ا اسبا ذا  
وىلــدا  اإل الــا لدتــدار اإلمجــايل املســموح بــ   ة االلتــلام الثانتــا، أي تغتــري ليف فــ )ط(55

 تقنتـــاتصـــويبا   ، بســـب 3مـــن املـــادة  4عـــن أن ـــ ا إدارة الغابـــا  مبوجـــ  العقـــاة  الناوـــا
 15و 14وفقـا  ل عقـاتني ل مستويا  املاج تـا إلدارة الغابـا  الـل أب ـ  عنشـا أىلـد األمـااع 

 .  7-/م أإ2وفقا  ل مقار  8وروج   مبوج  املادة  7-/م أإ2من املقار 
 :  1-/م أإ13 )ح( من مافمل املقار58ألاااة ف ة االلتلام الثانتا، يُطاع ما ي   ب د العقاة  -20

وىلـــــدا  عم تـــــا  إلغـــــاع ألاـــــااة فـــــ ة االلتـــــلام الثانتـــــا، عمـــــه  -م ارا  )ح( 58
 ؛ 3من املادة  ثالثا   م ارا   1و ثانتا   م ارا   1مبوج  العقاة  غاة املسندة املال متا  

وىلـــــدا  عم تـــــا  إلغـــــاع  اـــــااة فـــــ ة االلتـــــلام الثانتـــــا، عمـــــهأل -ثانتا   م ارا  ح( )58
 .3من املادة  ثانتا   م ارا   7مبوج  العقاة  غاة امل ال متا  املخصصا
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          الثاني التلييه
 

النمااوذا اإللكترونااي الموحااد إلبااالغ المعلو ااا  المتعلقااة بالوحاادا  التااي   
 (1)يشملها ن اق بروتوكول كيوتو

 
 تعليما  عا ة بشأن اإلبالغ -أوالا  

 
ع ب كه ماع مدرج يف املافمل األول ولـ  التـلام كمـ  بتحديـد االنب اثـا  أو فعطـشا مقت ـد  -1

تـــا جـــداول يف وـــوذج الثالـــ  مـــن املافـــمل بـــاع أن يقـــدم إىل األمانـــا ســـنويا  ب ايقـــا إل  ونيف ال مـــود 
ــــد م ع ــــب ىلــــدة أي م و  إل ــــ و  موىلــــد. تقــــدم و   ومــــا  ذا  تــــ ا لتســــ  ذا  مــــاب  كمــــ .تُق

مل    ال ـــامل  املنســـمل(، مـــاتـــونتإىل ال األمـــااع امل  ومـــا  ا اتـــا بالســـنا التقو تـــا الســـابقا )اســـتنادا  
املب ــ  عنشــا" )مــث.  يف تقايــا النمــوذج تــاد إشــارة إىل اــري ذلــك. وُي ــار إىل هــق  الســنا ب بــارة "الســنا 

 (.  2016 ه  السنا التقو تا املب   عنشا، ست ون السنا 2017  و  املوىلد ل ام اإلل
ول بالنســــبا لعــــ ة االلتــــلام الثانتــــا لربوتوكــــول كتوتــــو، يقــــدم كــــه مــــاع مــــدرج يف املافــــمل األو  -2

باوتوكــول كتوتــو لعــ ة الــل ي ــم شا ن ــاق وىلــدا  الووذجــ  اإلل ــ و  املوىلــد األول لدبــ.ال عــن 
 .(2)تقايا  السنوي األول عن نواام ا اد لع ة االلتلام املقكورةب مقاونا  االلتلام الثانتا 

نقطـــاع يقـــدم كـــه مـــاع مـــدرج يف املافـــمل األول النمـــوذج اإلل ـــ و  املوىلـــد ســـنويا  ىلـــ  او  -3
 الع ة اإلضافتا ل وفاع بااللتلاما  ا اتا بع ة االلتلام امل نتا. 

وإذا كــان مــاع مــدرج يف املافــمل األول تــاي م ــام.  لعــ ث التــلام أو أكثــا يف آن واىلــد،  -4
تقايـــا إال  كـــه  يقـــدم ال ـــاع عنداـــق تقايـــاا  منعصـــ.  ووافتـــا  عـــن كـــه فـــ ة التـــلام. وتـــ  أال يتطـــمن

 .(3)فقا باوتوكول كتوتو الصا ا لع ة االلتلام امل نتا الل ي م شا ن اق وىلدا الم  وما  عن 
ــــ  القــــتم املســــ  ا يف جــــداول النمــــوذج اإلل ــــ و  -5 وىلــــدا   املوىلــــد وتــــ  أن ت ــــون مجت

 كام ا. وت  عدم إدفال القتم السالبا. و موجبا 
مجتــ  أنــوا  الوىلــدا  مشمــا ل ــه نــو  مــن أنــوا  ا ســاب أو امل ام ــا أو ا ــدم.   ولتســ -6

وم  كان  ا انـا مظ  ـا دافـه ا ـدول، فـقلك ي ـر أن امل  ومـا  أو امل ام ـا ال تن بـمل ع ـب ذلـك 
 النو  ا دد من الوىلدا . 

__________ 

وىلدا  ال متا املسندة، ووىلدا  فعل االنب اثا ، ووىلدا  اإل الا، ووىلدا  فعل االنب اثـا  امل تمـد، مبـا يف  (1) 
 ذلك وىلدا  فعل االنب اثا  امل تمد املرنتا ووىلدا  فعل االنب اثا  امل تمد ال وي ا األجه. 

 .  8-/م أإ2من املقار  5وفقا  ل عقاة  (2) 
وىلدا  ال متا  املسندة ووىلدا  فعل االنب اثا  ووىلـدا  اإل الـا ووىلـدا  فعـل االنب اثـا  امل تمـد، مبـا يف  (3) 

 ذلك وىلدا  فعل االنب اثا  امل تمد املرنتا ووىلدا  فعل االنب اثا  امل تمد ال وي ا األجه. 
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مل ت ــمه  اكم شــا. وإذا كانــ  م ام ــا فــ.ل الســنا الســابقوتــ  أن ُ ــأل كــه ا ــداول ب  -7
 .  "مل لدم"ال اع عبارة "ال" يف ا انا لتدل ع ب أن امل ام ا  يدفه، أي وىلدة من نو  حمدد

وتوفتــا  ل وضــوح، ُتســت مه عنــاوين وتــعتا يف إمــار النمــوذج اإلل ــ و  املوىلــد لدشــارة إىل  -8
ا ــــداول الــــواردة يف عــــاادا املت  قـــا ب  تمــــا  أنـــوا  حمــــددة مــــن ا ســـابا  وامل ــــام. . وتــــاد يف الت

الثــــا  أدنــــا  شــــاوح هلــــق  ال نــــاوين الوتــــعتا وإشــــارا  إىل األىل ــــام ذا  الصــــ ا يف إمــــار  صــــهالع
 باوتوكول كتوتو. 

  
 الجداوللرادى تعليما  بشأن  -ثانياا  
 

 جمااااوع كميااااا  الوحاااادا  التااااي يشااااملها ن اااااق بروتوكااااول كيوتااااو  -1الجاااادول  -ألف 
   المةلغ عنهابحسب نوع الحساب لي بداية السنة 

 
امل  ومـــا  املت  قـــا مب مـــو   ، تقـــدم الـــدول األمـــااع املدرجــا يف املافـــمل األول1يف ا ــدول  -9

كــانون   1ىلــ   ،الــومرشا ســ   ــاق باوتوكــول كتوتــو والــواردة يف ن الــل ي ــم شاكمتــا  الوىلــدا  
 حبس  نو  ا ساب ونو  الوىلدة.  ،ب   عنشاالثا /ينايا من السنا امل

ن ــاق  الــل ي ــم شاويب ــ  كــه مــاع مــدرج يف املافــمل األول عــن عمــو  كمتــا  الوىلــدا   -10
 يف كه من أنوا  ا سابا  التالتا:  ا تع  راباوتوكول كتوتو، مصنعا حبس  نو  الوىلدة، 

   ؛(1-/م أإ13)أ( من مافمل املقار 21)العقاة  "ىلسابا  إيدا  ال اع" )أ( 
   ؛(1-/م أإ13)ب( من مافمل املقار 21)العقاة  إيدا  ال تان"ىلسابا  " )ب( 
   ؛(1-/م أإ13)و( من مافمل املقار 21)العقاة  السح "ىلسابا  " )ج( 
 (؛ 8-/م أإ1من املقار  23"ىلساب اىلتتام  فاال ف ة االلتلام السابقا" )العقاة  )د( 
"، إللغـــاع الوىلـــدا  4-3/3-3"ىلســـابا  إلغـــاع املصـــدر الصـــايف مبوجـــ  املـــادة  )هـ( 

ن األن ـــ ا املنصـــوش ع تشـــا يف عـــن ـــاق باوتوكـــول كتوتـــو نتت ـــا ل.نب اثـــا  النامجـــا  الـــل ي ـــم شا
 1-/م أإ13)ج( مــــن مافــــمل املقــــار 21مــــن باوتوكــــول كتوتــــو )العقــــاة  3مــــن املــــادة  4و 3العقــــاتني 
 (؛ 7-/م أإ2واملقار 
باوتوكــول   الــل ي ــم شا ن ــاق"ىلســاب اإللغــاع ل ــدم االمتثــال"، إللغــاع الوىلــدا   )و( 

كتوتــــو ع ــــب إثــــا تبــــني   نــــا االمتثــــال أن ال ــــاع املــــدرج يف املافــــمل األول مل  تثــــه اللتلامــــ  مبوجــــ  
   ؛(1-/م أإ13)د( من مافمل املقار 21)ه( و12)العقاتان  3املادة  من 1 العقاة

)ه( مــن مافــمل 21ل م تــا  اإللغــاع ال ــوع  )العقــاة  ،"ىلســاب اإللغــاع ال ــوع " ) ( 
   ؛(1-/م أإ13املقار 
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املتبقتــــا ب ــــد   ىلتــــه"، إللغــــاع الوىلــــدا"ىلســــاب إلغــــاع الوىلــــدا  املتبقتــــا ب ــــد ال   )ح( 
ــد  )العقــاة انقطــاع العــ ة اإلضــافتا ل و   36فــاع بااللتلامــا  وب ــد إجــااع عم تــا  ال ىلتــه، إن ُوج 

   ؛(1-/م أإ13من مافمل املقار 
 1املنصــــوش ع تــــ  يف العقــــاتني  ال مــــوح "ىلســــاب اإللغــــاع املت  ــــمل بافــــ  مســــتوا )ط( 
   ؛8-/م أإ1من املقار  8 اال  اإللغاع عم.  بالعقاة  ،"3من املادة  ثالثا   م ارا   1و ثانتا   م ارا  

"، ل م تــا  3مــن املــادة  ثانتــا   م ــارا   7ىلســاب اإللغــاع املنصــوش ع تــ  يف العقــاة " )ي( 
 ؛ 3من املادة  ثانتا   م ارا   7اإللغاع مبوج  العقاة 

"ىلســـاب إلغـــاع وىلـــدا  فعـــل االنب اثـــا  امل تمـــد املرنتـــا النتشـــاع تـــ.ىلتتشا"،  )ئ( 
مــــن مافــــمل  53انتشــــاع تــــ.ىلتتشا )العقــــاة  إللغـــاع وىلــــدا  فعــــل االنب اثــــا  امل تمــــد املرنتــــا ب ــــد

 (؛ 1-/م أإ5 املقار
"ىلســـــاب إلغـــــاع وىلـــــدا  فعـــــل االنب اثـــــا  امل تمـــــد ال وي ـــــا األجـــــه النتشـــــاع  )ل( 

تــــ.ىلتتشا"، إللغــــاع وىلــــدا  فعــــل االنب اثــــا  امل تمــــد ال وي ــــا األجــــه ب ــــد انتشــــاع تــــ.ىلتتشا 
   ؛(1-/م أإ5من مافمل املقار  53)العقاة 
ل اجــــ  يف اع وىلــــدا  فعــــل االنب اثــــا  امل تمــــد ال وي ــــا األجــــه "ىلســــاب إلغــــ )م( 
" إللغــــاع وىلــــدا  فعــــل االنب اثــــا  امل تمــــد ال وي ــــا األجــــه ا ــــتع  رــــا يف ىلســــابا  التخــــلين

امل ـــاو  امل ـــر  اإليـــدا  عنـــدما ي ـــون هنـــائ تااجـــ  يف عم تـــا  اإل الـــا بواســـ ا البوالتـــ  يف ن ـــاط
 (؛1-/م أإ5من التقيته دال من املقار  3والعقاة  1-/م أإ5من مافمل املقار  49)العقاة 
ألجـــه ل ـــدم تقـــدع "ىلســـاب إلغـــاع وىلـــدا  فعـــل االنب اثـــا  امل تمـــد ال وي ـــا ا )ن( 

يف  ا ـــــتع  رـــــا، إللغـــــاع وىلـــــدا  فعـــــل االنب اثـــــا  امل تمـــــد ال وي ـــــا األجـــــه تقايـــــا االعتمـــــاد"
مــــن مافــــمل  50و  امل ــــر )العقــــاة عنــــدما ال يُقــــدم تقايــــا اعتمــــاد لن ــــاط امل ــــا  اإليــــدا ىلســــابا  

 (.  1-/م أإ5من التقيته دال من املقار  3والعقاة  1-/م أإ5 املقار
وباإلضــافا إىل ذلــك، يقــدم كــه مــاع مــدرج يف املافــمل األول تقايــاا ، حبســ  نــو  الوىلــدة،  -11

باوتوكـــول كتوتـــو ا ـــتع  رـــا يف كـــه مـــن أنـــوا   الـــل ي ـــم شا ن ـــاقعـــن عمـــو  كمتـــا  الوىلـــدا  
 :  1-/م أإ5ىلسابا  االستبدال ا ددة يف العقاا  التالتا من مافمل املقار 

"ىلســـــــــاب اســـــــــتبدال وىلـــــــــدا  فعـــــــــل االنب اثـــــــــا  امل تمـــــــــد املرنتـــــــــا النتشـــــــــاع  )أ( 
تــــ.ىلتتشا"، إللغــــاع وىلــــدا  ال متــــا املســــندة، ووىلــــدا  فعــــل االنب اثــــا  امل تمــــد، ووىلــــدا  

عــل االنب اثــا ، ووىلــدا  اإل الــا، ووىلــدا  فعــل االنب اثــا  امل تمــد املرنتــا ألاــااة تبـــديه ف
 (؛ 43وىلدا  فعل االنب اثا  امل تمد املرنتا نبه انتشاع ت.ىلتتشا )العقاة 

وىلــــدا  فعــــل االنب اثــــا  امل تمــــد ال وي ــــا األجــــه النتشــــاع  اســــتبدال"ىلســــاب  (ب) 
ــــــــا املتــــــــ.ىلتتش ــــــــا  امل تمــــــــد و/أو وىلــــــــدا  فعــــــــل ا ســــــــندةا"، إللغــــــــاع وىلــــــــدا  ال مت النب اث
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وىلــدا  فعــل االنب اثــا   تبــديهو/أو وىلــدا  اإل الــا ألاــااة  وىلــدا  فعــل االنب اثــا  و/أو
 )أ((؛ 47امل تمد ال وي ا األجه نبه انتشاع ت.ىلتتشا )العقاة 

ل اجــــ  وىلــــدا  فعــــل االنب اثــــا  امل تمــــد ال وي ــــا األجــــه  اســــتبدال"ىلســــاب  (ج) 
 إللغـــاع وىلـــدا  ال متـــا املســـندة و/أو وىلـــدا  فعـــل االنب اثـــا  امل تمـــد و/أو وىلـــدا  التخـــلين"،

األجـــه  ال وي ـــاو/أو وىلـــدا  فعـــل االنب اثـــا  امل تمـــد  فعـــل االنب اثـــا  و/أو وىلـــدا  اإل الـــا
األجــه عنــدما  ال وي ــاوىلــدا  فعــل االنب اثــا  امل تمــد  تبــديهمــن نعــس ن ــاط امل ــاو  بغــاة 

 ب((؛ )47م تا  اإل الا بواس ا البوالت  )العقاة يف ع تااج ي ون هنائ 
وىلـدا  فعــل االنب اثـا  امل تمـد ال وي ــا األجـه ل ـدم تقــدع  اسـتبدال"ىلسـاب  (د) 

أو وىلــــــدا  فعــــــل االنب اثــــــا  امل تمــــــد و/ د"، إللغــــــاع وىلــــــدا  ال متــــــا املســـــندةتقايـــــا االعتمــــــا
ـــاو/أو وىلـــدا  اإل   وىلـــدا  فعـــل االنب اثـــا  و/أو و/أو وىلـــدا  فعـــل االنب اثـــا  امل تمـــد  ال

 ال وي ــاوىلــدا  فعــل االنب اثــا  امل تمــد  تبــديهاألجــه مــن نعــس ن ــاط امل ــاو  بغــاة  ال وي ــا
 .ج(()47األجه عندما ال يُقد م تقايا اعتماد )العقاة 

  
 المعا ال  الداخلية السنوية  -أ()2الجدول  -باء 

 
)أ(، م  ومــــا  عــــن عمــــو  كمتــــا 2تقــــدم األمــــااع املدرجــــا يف املافــــمل األول، يف ا ــــدول  -12

الوىلــدا  الــل ي ــم شا ن ــاق باوتوكــول كتوتــو ا اضــ ا ل م ــام.  الداف تــا )ت ــك الــل مل ت ــمه 
كـــانون األول/ديســـمرب مـــن   31كـــانون الثا /ينـــايا إىل   1ســـ .  آفـــا( الـــل ىلـــدث  يف العـــ ة مـــن 

   عنشا، ع ب النحو املبني أدنا ، مبا يف ذلك أي م ام.  تصحتحتا. السنا املب 
العــا  امل نــون "اإلتــدار والتحويــه مبوجــ  إمــار تب ــ  األمــااع املدرجــا يف املافــمل األول، يف  -13

م ــاري  التنعتــق امل ــ ئ يف إمــار باوتوكــول كتوتــو، وفقــا  ل عقــاا  التالتــا  ب ــ ن"، م  ومــا  6املــادة 
 :  1-/م أإ9قار من مافمل امل
فتما    "امل اري  الـل لقـمل منشـا ال ـاع" )ي ـار إلتشـا أيطـا  ب بـارة م ـاري  "املسـار  )أ( 

األول"(، تُب ِّــ  األمــااع املدرجــا يف املافــمل األول امل  ومــا  املت  قــا بامل ــاري  الــل لقــمل ال ــاع املطـــت  
 :  1-/م أإ9من مافمل املقار  23 عقاة فتشا من فعل االنب اثا  أو ت ليل عم تا  اإل الا وفقا  ل

عمـو   عـن يُب ِّ  كـه مـاع مـدرج يف املافـمل األول، لـ  بنـد "ال متـا  املطـافا"،  ‘1‘ 
مـــــــن مافـــــــمل  29كمتـــــــا وىلـــــــدا  فعـــــــل االنب اثـــــــا  الصـــــــادرة عمـــــــ.  بـــــــالعقاة 

   ؛1-/م أإ13 املقار
ل ـــاع لـــ  بنـــد "ال متـــا  امل اوىلـــا" عـــن ال متـــا املقاب ـــا مـــن وىلـــدا  ا يب ـــ  ‘2‘ 

يف ىلالـا امل ـاري  املت  قـا باسـتخدام األراضـ  و ، ال متا املسندة الـل جـاا لوي شـا
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ال متـــا املقاب ـــا مـــن وىلـــدا  اإل الـــا الـــل  وتغتـــري اســـتخدام األراضـــ  وا ااجـــا عـــن
   ؛1-م أإ/13من مافمل املقار  29جاا لوي شا، عم.  بالعقاة 

" )ي ـــار إلتشـــا أيطـــا  ب بـــارة كتـــان مســـتقهوفتمـــا  ـــ  "امل ـــاري  الـــل لقـــمل منشـــا   )ب( 
بامل ـــاري  الـــل  تت  ـــملم ـــاري  "املســـار الثـــا "(، تُب ِّـــ  األمـــااع املدرجـــا يف املافـــمل األول م  ومـــا  

ـــا مـــن فـــ.ل إجـــااع  نـــا  جـــاا فتشـــا التحقـــمل مـــن فعـــل االنب اثـــا  أو مـــن ت ليـــل عم تـــا  اإل ال
 :  1-/م أإ9من مافمل املقار  45-30وفقا  ل عقاا   6املادة  مبوج اإلشااع املن  ة 

يُب ِّـــ  كـــه مـــاع مـــدرج يف املافـــمل األول لـــ  بنـــد "ال متـــا  املطـــافا" عمـــو  كمتـــا  ‘1‘ 
 ؛ 1-/م أإ13 من مافمل املقار 29وىلدا  فعل االنب اثا  الصادرة عم.  بالعقاة 

ال متـــا املقاب ـــا مـــن وىلـــدا  عـــن بنـــد "ال متـــا  امل اوىلـــا"  يُب ِّـــ  ال ـــاع لـــ  ‘2‘ 
راضــ  وتغتـــري ويف ىلالــا م ــاري  اســتخدام األ، ال متــا املســندة الــل جــاا لوي شــا

ال متـــا املقاب ـــا مـــن وىلـــدا  اإل الـــا الـــل جـــاا  عـــن اســـتخدام األراضـــ  وا ااجـــا
 .  1-م أإ/13من مافمل املقار  29بالعقاة  لوي شا، عم.  

"، ينبغـــ  ل ـــه 4-3و 3-3إمـــار العـــا  امل نـــون "اإلتـــدار أو اإللغـــاع وفقـــا  ل مـــادتني ويف  -14
بالنسـبا  ماع مدرج يف املافـمل األول أن يب ـ  عـن كمتـا وىلـدا  اإل الـا الصـادرة أو الوىلـدا  امل غـاة

 4و 3العقــاتني  ألن ــ تشا املت  قــا باســتخدام األراضــ  وتغتــري اســتخدام األراضــ  وا ااجــا مبوجــ 
 1-م أإ/16، مصــــــنعا ىلســــــ  الن ــــــاط، وفقــــــا  ملافــــــمل املقــــــار مــــــن باوتوكــــــول كتوتــــــو 3ملــــــادة مــــــن ا
ــــالعقاة 7-/م أإ2 واملقــــار  1-/م أإ13)ج( و)د( مــــن مافــــمل املقــــار 8، والفتتــــار  لألن ــــ ا عمــــ.  ب

 :  7-/م أإ2 من مافمل املقار 8و 7والعقاتني 
مــــــــدرج يف بالنســــــــبا ألي ن ــــــــاط أفطــــــــب إىل إ الــــــــا تــــــــافتا، يب ــــــــ  كــــــــه مــــــــاع  )أ( 
األول، لـــــ  بنـــــد "ال متـــــا  املطـــــافا"، عـــــن ال متـــــا اإلمجالتـــــا لوىلـــــدا  اإل الـــــا الصـــــادرة  املافـــــمل
 ؛7-/م أإ2واملقار  1-/م أإ13من مافمل املقار  25 بالعقاة عم.  

بالنســـــبا ألي ن ـــــاط يعطـــــ  إىل انب اثـــــا  تـــــافتا، يب ـــــ  كـــــه مـــــاع لـــــ  بنـــــد  )ب( 
ــــا  امل اوىلــــا" عــــن ال متــــا  اإلمجال تــــا لوىلــــدا  ال متــــا املســــندة و/أو وىلــــدا  فعــــل "ال مت

ا و/أو وىلـــــدا  فعـــــل االنب اثـــــا  امل تمـــــد الـــــل ألغتـــــ  عمـــــ.  اإل الـــــاالنب اثـــــا  و/أو وىلـــــدا  
 .  7-/م أإ2 قاروامل 1-م أإ/13من مافمل املقار  32 بالعقاة
 "، يقـــدم كـــه مـــاع12امل نـــون "التحـــايد وإعـــادة التحـــايد مبوجـــ  املـــادة  العـــا  إمـــار ويف -15

يف إمـار  رـاعـادة التحـايد املطـ    مدرج يف املافـمل األول م  ومـا  عـن أن ـ ا م ـاري  التحـايد وإ
 :(4)1-/م أإ5آلتا التنمتا النظتعا ا ددة يف العقاا  التالتا من مافمل املقار 

__________ 

 .3 دول اتاد م  وما  إضافتا تت  مل ب ن  ا م اري  التحايد وإعادة التحايد يف  (4) 
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"اســـتبدال الوىلـــدا  املنتشتـــا تـــ.ىلتتشا مـــن وىلـــدا  فعـــل االنب اثـــا  امل تمـــد  )أ( 
مــــد و/أو وىلـــدا  فعــــل االنب اثـــا  امل ت إلمجالتــــا لوىلـــدا  ال متــــا املســـندةال متـــا  ااملرنتـــا"، 

ـــا و/أو وىلـــدا  فعـــل االنب اثـــا  امل تمـــد  و/أو وىلـــدا  فعـــل االنب اثـــا  و/أو وىلـــدا  اإل ال
 (؛ 44املرنتا الل نُق   إىل ىلساب استبدال وىلدا  فعل االنب اثا  امل تمد املرنتا )العقاة 

تــ.ىلتتشا"، املنتشتــا  االنب اثــا  امل تمــد ال وي ــا األجــه"اســتبدال وىلــدا  فعــل  )ب( 
و/أو وىلــدا   ال متــا  اإلمجالتــا لوىلــدا  ال متــا املســندة و/أو وىلــدا  فعــل االنب اثــا  امل تمــد

و/أو وىلــــــدا  اإل الــــــا الــــــل نُق ــــــ  إىل ىلســــــاب اســــــتبدال وىلــــــدا  فعــــــل  فعــــــل االنب اثــــــا 
 أ((؛ )47.ىلتتشا )العقاة االنب اثا  امل تمد ال وي ا األجه النتشاع مدة ت

أو و/ اإلمجالتـــا وىلـــدا  ال متـــا املســـندة متـــا  ال"االســـتبدال ل اجـــ  التخـــلين"،  )ج( 
ـــا و/أو  وىلـــدا  فعـــل االنب اثـــا  امل تمـــد و/أو وىلـــدا  فعـــل االنب اثـــا  و/أو وىلـــدا  اإل ال

ــــل نُق ــــ  إىل ىلســــاب اســــتبدال وىلــــدا ــــا  امل تمــــد ال وي ــــا األجــــه ال   وىلــــدا  فعــــل االنب اث
 ب((؛ )47فعل االنب اثا  امل تمد ال وي ا األجه ل اج  التخلين )العقاة 

"اإللغــــــاع ل اجــــــ  التخــــــلين"، ال متــــــا  اإلمجالتــــــا لوىلــــــدا  فعــــــل االنب اثــــــا   )د( 
 (؛ 3دال، العقاة تقيته وال 49امل تمد ال وي ا األجه امل غاة ب د تااج  التخلين )العقاة 

تقايــــا االعتمــــاد"، ال متــــا  اإلمجالتــــا لوىلــــدا  ال متــــا "االســــتبدال ل ــــدم تقــــدع  )ه( 
املســــندة و/أو وىلــــدا  فعــــل االنب اثــــا  امل تمــــد و/أو وىلــــدا  فعــــل االنب اثــــا  و/أو وىلــــدا  
فعــــــل االنب اثــــــا  امل تمــــــد ال وي ــــــا األجــــــه الــــــل نُق  ــــــ  إىل ىلســــــاب اســــــتبدال وىلــــــدا  فعــــــل 

 (؛ 3 والتقيته دال، العقاة 50عتماد )العقاة االنب اثا  امل تمد ال وي ا األجه ل دم تقدع تقايا اال
ـــــا لوىلـــــدا  فعـــــل  )و(  ـــــا  اإلمجالت ـــــا االعتمـــــاد"، ال مت "اإللغـــــاع ل ـــــدم تقـــــدع تقاي

 .)ج((47االنب اثا  امل تمد ال وي ا األجه امل غاة ب د عدم تقدع تقايا االعتماد )العقاة 
املافــــمل األول عــــن ال متــــا  لــــ  بنــــد "اإللغــــاع ألســــباب أفــــاا"، يب ــــ  كــــه مــــاع مــــدرج يف  -16

 :(5)اإلمجالتا ل وىلدا  الل ي م شا ن اق باوتوكول كتوتو، حبس  النو ، الل أُلغت  لألسباب التالتا
)ه( مـــــــن مافـــــــمل 21"اإللغـــــــاع ال ـــــــوع "، ل م تـــــــا  اإللغـــــــاع ال ـــــــوع  )العقـــــــاة  )أ( 

 (؛1-/م أإ13 املقار
 ثانتــا   م ــارا   1"اإللغــاع املت  ــمل بافــ  مســتوا ال مــوح املنصــوش ع تــ  يف العقــاتني  (ب) 

 ؛(6)8-/م أإ1من املقار  8"،  اال  اإللغاع عم.  بالعقاة 3من املادة  ثالثا   م ارا   1و
تمـــ  كـــه مـــاع مـــدرج يف املافـــمل األول كمتـــا  الوىلـــدا  الـــل ي ـــم شا ن ـــاق باوتوكـــول  و  -17

 كه عمود ويب   عنشا ل  بند "اجملمو  العاع ". كتوتو الواردة يف  
__________ 

 .)أ(5 عم تا  اإللغاع عق  لديد عدم االمتثال يف ا دولعن ب    يُ  (5) 
 )أ(. 5أيطا  يف ا دول  8-/م أإ1من املقار  8تاد ىلاال  اإللغاع لاف  مستوا ال موح وفقا  ل عقاة  (6) 
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 ويف فانا "السح "، يب   كه ماع مدرج يف املافمل األول عن امل  وما  التالتا:  -18
لـ  بنــد "السـح "، ال متــا  اإلمجالتــا ل وىلـدا  الــل ي ـم شا ن ــاق باوتوكــول   (أ) 

 ـــ  مـــن ىلســـاب إيداعـــ  الـــومر إىل ىلســـاب  ا ـــاش بالســـح . ق  الـــل نُ و ، شـــاكتوتـــو، حبســـ  نوع
 )أ(؛ 2ُتدرَج هق  القتم يف ا لع الااتس  من ا دول  الو 

لــــ  بنــــد "الســــح  مــــن اىلتتــــام  فــــاال العــــ ة الســــابقا"، ال متــــا  اإلمجالتــــا  (ب) 
ىلسـاب   اىلتتـام  فـاال العـ ة السـابقا إىلب متا املسندة الـل نُق  ـ  مـن ىلسـاب  ا ـاشلوىلدا  ال 

 )أ(؛ 2ال ُتدرَج هق  القتم يف ا لع الااتس  من ا دول و ا اش بالسح . 
 ل  بند "اجملمو "، ال متا  اإلمجالتا ل وىلدا  الل نُق    إىل ىلساب  ا اش بالسح .  )ج( 

  
  جموع المعا ال  الخارجية السنوية  -)ب(2الجدول  -جيم 

 
)ب(، م  ومـــــا  عـــــن ال متـــــا  2األول، يف ا ـــــدول تقـــــدم األمـــــااع املدرجـــــا يف املافـــــمل  -19

)ت ــك الـــل  ارجتــااإلمجالتــا ل وىلــدا  الــل ي ــم شا ن ــاق باوتوكــول كتوتــو ا اضــ ا ل م ــام.  ا 
 كـــانون األول/ديســـمرب  31كـــانون الثا /ينـــايا إىل   1مش ـــ  ســـ .  آفـــا( الـــل ىلـــدث  يف العـــ ة مـــن 

 من السنا املب   عنشا، مبا يف ذلك أي م ام.  تصحتحتا. 
لـــ  بنـــد "عمـــو  عم تـــا  النقـــه واالىلتتـــا "، يطـــت  كـــه مـــاع مـــدرج يف املافـــمل األول  -20

تعا  منعص.  ل ه س ه )سـ ه ال ـاع أو سـ ه آلتـا التنمتـا النظتعـا( نَقـه إلتـ  وىلـدا  ي ـم شا 
 وِّل  من  إلت  هق  الوىلدا  ف.ل السنا السابقا: ن اق باوتوكول كتوتو أو اىلتا ها من  أو ىلُ 

يب ــــ  كــــه مــــاع عــــن كمتــــا  مجتــــ  وىلــــدا  باوتوكــــول كتوتــــو الــــل ُيتا هــــا مــــن  (أ) 
ســـ ه، مبـــا يف ذلـــك أي وىلـــدا  منقولـــا مـــن ىلســـاب تـــندوق الت تـــ  أو حمالـــا مـــن ســـ ه آلتـــا 

 ؛ ال متا  املطافا"، ل  بند "شاس  نوعحبالتنمتا النظتعا، 
كه ماع عن ال متا  اإلمجالتا ل وىلدا  الـل ي ـم شا ن ـاق باوتوكـول كتوتـو   يب   )ب( 

ـــالعقاة ـــا إىل ذلـــك الســـ ه، مبـــا يف ذلـــك عم تـــا  النقـــه إىل ىلصـــا ال ااـــدا  عمـــ.  ب مـــن  21 املنقول
، (7)، وعم تــا  اإللغــاع لعــاط إتــدار ن ــاط مــن أن ــ ا م ــاري  آلتــا التنمتــا النظتعــا8-/م أإ1 املقــار

ن ــاط م ــاو   عــن (9)أو عــدم تقــدع تقايــا االعتمــاد (8)إلغــاع وىلــدا  عقــ  تااجــ  التخــلينوعم تــا  
 الىلت ا  وحللين ثا  أكستد ال ابون، ل  بند "ال متا  امل اوىلا" يف نعس الس ا.

تمـــ  كـــه مـــاع مـــدرج يف املافـــمل األول كمتـــا  الوىلـــدا  الـــل ي ـــم شا ن ـــاق باوتوكـــول   -21
 ويب   عنشا ل  بند "اجملمو  العاع ". كتوتو الواردة يف كه عمود 

__________ 

 .  1-/م أإ5من مافمل املقار  52العقاة  (7) 
 .  7-أإ/م 10)ب( من مافمل املقار 24العقاة  (8) 
 .  7-/م أإ10من مافمل املقار  27العقاة  (9) 
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 المعا ال  السنوية بي  حسابا  احتياطي لائض الفترة السابقة  -)ا(2الجدول  -دال 
 
لــــ  بنــــد "عم تــــا  النقــــه واالىلتتــــا  بــــني ىلســــابا  اىلتتــــام  فــــاال العــــ ة الســــابقا"،  -22

يطـت  كــه مـاع مــدرج يف املافــمل األول تـعا  منعصــ.  ل ــه سـ ه نقــه إلتــ  وىلـدا  كمتــا مســندة 
اىلتتـام  فـاال العـ ة السـابقا أو اىلتـا  منـ  وىلـدا  ال متـا املسـندة املوجــودة ب   ا ـاشىلسـاب مـن

 فاال الع ة السابقا ف.ل السنا السابقا:  ىلتتام اليف ىلساب 
يُب  ــ  عــن كمتـــا وىلــدا  ال متــا املســـندة الــل يــتم اىلتتا هـــا لــ  بنــد "ال متـــا   (أ) 
يُب  ــ  عــن هــق  ال متــا أيطــا  يف إمــار العــا  امل نــون "عمــو  عم تــا  النقــه واالىلتتــا " و املطــافا". 
 )ب(؛ 2من ا دول 
ل متــا املســندة املنقولــا لــ  بنــد "ال متــا  امل اوىلــا". يُب  ــ  عــن كمتــا وىلــدا  ا (ب) 

  عــــن هــــق  ال متــــا أيطـــــا  يف إمــــار العــــا  امل نــــون "عمـــــو  عم تــــا  النقــــه واالىلتتــــا " مـــــن يُب  ــــو 
 )ب(. 2 ا دول
تمـــ  كـــه مـــاع مـــدرج يف املافـــمل األول كمتـــا  الوىلـــدا  الـــل ي ـــم شا ن ـــاق باوتوكـــول  و  -23

    عنشا ل  بند "اجملمو  العاع ". كتوتو الواردة يف كه عمود ويب
  

ه 8-/م أإ1عائااااااادا  المعاااااااا ال  بموجاااااااب المقااااااارر ح اااااااة  -)د(2الجااااااادول  -هاء 
 تندوق التكيف  - 21 الفقرة

 
ي ـــري مصـــ    "النقـــه الـــدويل األول" إىل النقـــه ا ـــارج  األول ل ـــه وىلـــدة مـــن وىلـــدا   -24

 ال متا املسندة من الس ه األت   إىل س ه ماع آفا، وانتعاع أثاها بعطه رنمشا التس س  . 
يب ـ  كــه مــاع مــدرج يف املافـمل األول عــن كمتــا الوىلــدا  املنقولـا والوىلــدا  الصــادرة الــل  -25

يبا  صــا ال ااــدا  وكمتــا الوىلــدا  ذا  الصــ ا املســاَهم رــا يف تــندوق الت تــ  تن بــمل ع تشــا ضــا 
 ع ب النحو التايل:  8-/م أإ1من املقار  21وفقا  ل عقاة 
لــــ  بنــــدي "عم تــــا  النقــــه الدولتــــا األوىل لوىلــــدا  ال متــــا  ،يب ــــ  كــــه مــــاع (أ) 

لوىلــدا  ال متــا املســندة املنقولــا ألول املســندة" و"ال متــا املنقولــا أو ا و لــا"، عــن ال متــا اإلمجالتــا 
لـــ   ،يب ـــ  كـــه مـــاعو  مـــاة مـــن ســـ    إىل ســـ ه آفـــا ويقتعـــ  أثاهـــا بعطـــه رنمشـــا التس ســـ  .

"ال متــــا املســــاَهم رــــا كحصــــا و "عم تــــا  النقــــه الــــدويل األوىل لوىلــــدا  ال متــــا املســــندة" بنــــدي
ملســــندة املســــاَهم رــــا يف إيــــاادا  يف تــــندوق الت تــــ "، عــــن ال متــــا اإلمجالتــــا لوىلــــدا  ال متــــا ا

تُــدرج عم تــا  النقــه هـــق  أيطــا  يف العــا  امل نــون "عم تــا  النقــه واالىلتتـــا " و تــندوق الت تــ . 
 )ب(؛ 2من ا دول 
لـــ  بنـــدي "إتـــدار وىلـــدا  فعـــل االنب اثـــا  مـــن امل ـــاري   ،يب ـــ  كـــه مـــاع (ب) 

ا اإلمجالتــــا لوىلــــدا  فعــــل "ال متــــا املنقولــــا أو ا و لــــا"، عــــن ال متــــو الــــل لقــــمل منشــــا ال ــــاع"
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عم تــــا  فعــــل االنب اثــــا   مــــنال ــــاع املطــــت   فتشــــاقــــمل لاالنب اثــــا  املتصــــ ا بامل ــــاري  الــــل 
 ،يب ــ  كــه مــاعو . 1-/م أإ9مــن مافــمل املقــار  23عم تــا  ت ليــل إ الــا االنب اثــا  وفقــا  ل عقــاة  أو

"ال متــا و ال ــاع" لــ  بنــدي "إتــدار وىلــدا  فعــل االنب اثــا  مــن امل ــاري  الــل لقــمل منشــا
ـــــا لوىلـــــدا  فعـــــل  ـــــا اإلمجالت ـــــ "، عـــــن ال مت ـــــاادا  يف تـــــندوق الت ت املســـــاهم رـــــا كحصـــــا إي

عم تـــــا  فعـــــل  مـــــنقـــــمل فتشـــــا ال ـــــاع املطـــــت  لاالنب اثـــــا  الصـــــادرة املت  قـــــا بامل ـــــاري  الـــــل 
املســاَهم و  1-/م أإ9مــن مافـمل املقــار  23االنب اثـا  أو عم تــا  ت ليـل إ الــا االنب اثـا  وفقــا  ل عقـاة 

ــــا  النقــــه و رــــا يف تــــندوق الت تــــ .  ــــون "عم ت ــــا  النقــــه هــــق  أيطــــا  يف العــــا  امل ن ُــــدرج عم ت ت
 )ب(؛ 2واالىلتتا " من ا دول 

الــل لقــمل منشــا  لــ  بنــدي "إتــدار وىلــدا  فعــل االنب اثــا   ،يب ِّــ  كــه مــاع (ج) 
لوىلـدا  فعـل االنب اثـا  الـل "ال متـا املنقولـا أو ا و لـا"، عـن ال متـا اإلمجالتـا و "كتان مسـتقه

لــــ  بنــــدي و . 6مت التحقــــمل منشــــا بصــــورة مســــتق ا مــــن جانــــ   نــــا اإلشــــااع ع ــــب تنعتــــق املــــادة 
ال متـــا املســـاَهم رـــا كحصـــا و" "إتـــدار وىلـــدا  فعـــل االنب اثـــا  ا قـــمل فتشـــا بصـــورة مســـتق ا"

ل االنب اثــا  إيــاادا  يف تــندوق الت تــ "، يب ِّــ  كــه مــاع عــن ال متــا اإلمجالتــا لوىلــدا  فعــ
ــــق املــــادة  ــــا اإلشــــااع ع ــــب تنعت ــــل مت التحقــــمل منشــــا بصــــورة مســــتق ا مــــن جانــــ   ن  6الصــــادرة ال

واملســـاَهم رـــا يف تـــندوق الت تـــ . تُـــدرَج عم تـــا  النقـــه هـــق  أيطـــا  يف العـــا  امل نـــون "عم تـــا  
 )ب(. 2النقه واالىلتتا " من ا دول 

  
 السنوية جموع المعا ال   -)ه(2الجدول  -واو 

 
)ب( ويقــد م 2)أ( و2يطــت  كــه مــاع مــدرج يف املافــمل األول اجملــامت  العاعتــا ل  ــدولني  -26

 )ه(.2  بند "اجملمو " يف ا دول ال متا  املقاب ا ل
  

 انتهاء ال الحية السنوية واإللغاء واالستةدال -3الجدول  -زاي 
 
، م  ومـــــا  عـــــن انتشـــــاع تـــــ.ىلتا 3تقـــــدم األمـــــااع املدرجـــــا يف املافـــــمل األول، يف ا ـــــدول  -27

وىلــــدا  فعـــــل االنب اثــــا  امل تمـــــد املرنتــــا ووىلـــــدا  فعــــل االنب اثـــــا  امل تمــــد ال وي ـــــا األجـــــه 
ووىلدا  فعل االنب اثا  امل تمد من أن ـ ا م ـاري  اىلت ـا  ثـا  أكسـتد ال ابـون وحللينـ  وإلغااشـا 

التنمتـا النظتعـا  دة التحـايد يف إمـار آلتـاواستبداهلا وفقا  ل ااامل وإجااعا  أن  ا م اري  التحايد وإعـا
( وماااــمل وإجــااعا  اىلت ــا  ثــا  أكســتد ال ابــون وحللينــ  يف الت وينــا  ا تولوجتــا 1-/م أإ5)املقــار 

(. وتقـــدم األمـــااع 7-/م أإ10 باعتباربـــا ن ـــامني مـــن أن ـــ ا م ـــاري  آلتـــا التنمتـــا النظتعـــا )املقـــار
كـانون   31كـانون الثا /ينـايا إىل   1.  الـل ىلـدث  يف العـ ة مـن املدرجا يف املافمل األول مجت  امل ام

 األول/ديسمرب من السنا املب   عنشا، مبا يف ذلك أي م ام.  تصحتحتا. 
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يقــدم كــه مـــاع مــدرج يف املافـــمل األول امل  ومــا  التالتـــا يف إمــار العـــا  امل نــون "وىلـــدا   -28
 فعل االنب اثا  امل تمد املرنتا": 

"املنتشتــــا تــــ.ىلتتشا يف ىلســــات الســــح  واالســــتبدال": كمتــــا وىلــــدا  فعــــل  )أ( 
االنب اثـــــا  امل تمـــــد املرنتـــــا الـــــل انتشـــــ  تـــــ.ىلتتشا يف الســـــنا املب ـــــ  عنشـــــا يف ىلســـــاب الســـــح  
وىلســـــاب اســـــتبدال وىلـــــدا  فعـــــل االنب اثـــــا  امل تمـــــد املرنتـــــا يف فـــــ ة االلتـــــلام الســـــابقا وكمتـــــا 

ا. ويُعــ ة أن وىلــدا  فعــل االنب اثــا  امل تمــد املرنتــا هــق   الوىلــدا  الــل اســُتخد م  لت ويطــش
 كان  تا ا يف ف ة االلتلام السابقا وستنتش  ت.ىلتتشا يف السنا األفرية من ف ة االلتلام؛ 

"املنتشتــــا تــــ.ىلتتشا يف ىلســــابا  اإليــــدا ": كمتــــا وىلــــدا  فعــــل االنب اثــــا   (ب) 
نا املب ــــ  عنشــــا يف مجتــــ  ىلســــابا  اإليــــدا  ا اتــــا امل تمــــد املرنتــــا الــــل انتشــــ  تــــ.ىلتتشا يف الســــ

 باألمااع وال تانا  يف ف ة االلتلام السابقا وكمتا الوىلدا  الل ألغت  نتت ا لقلك. 
يقــدم كــه مــاع مــدرج يف املافــمل األول امل  ومــا  التالتــا يف إمــار العــا  امل نــون "وىلــدا  و  -29

 فعل االنب اثا  امل تمد ال وي ا األجه": 
"املنتشتــــا تــــ.ىلتتشا يف ىلســــات الســــح  واالســــتبدال"، كمتــــا وىلــــدا  فعــــل  (أ) 

سـح   ا السـنا املب ـ  عنشـا يف ىلسـاب يفاالنب اثا  امل تمد ال وي ا األجـه الـل انتشـ  تـ.ىلتتشا 
واســــتبدال وىلــــدا  فعــــل االنب اثــــا  امل تمــــد ال وي ــــا األجــــه يف فــــ ا  االلتــــلام الســــابقا وكمتــــا 

يُعــــ ة أن وىلــــدا  فعــــل االنب اثــــا  امل تمــــد ال وي ــــا و . لت ويطــــشا  الوىلــــدا  الــــل اســــُتخد م
 األجه هق  كان  تا ا يف ف ة االلتلام سابقا؛ 

"انتشــــ  تــــ.ىلتتشا يف ىلســــابا  اإليــــدا "، كمتــــا وىلــــدا  فعــــل االنب اثــــا   (ب) 
امل تمــــد ال وي ـــــا األجــــه الـــــل انتشــــ  تـــــ.ىلتتشا يف مجتــــ  ىلســـــابا  اإليــــدا  ا اتـــــا بـــــاألمااع 

يُعـــ ة أن وىلـــدا  فعـــل االنب اثــــا  و ل تانـــا  وكمتـــا الوىلـــدا  الـــل أُلغ تـــ  نتت ـــا لـــقلك. وا
 امل تمد ال وي ا األجه هق  كان  تا ا يف ف ة االلتلام سابقا؛ 

"رهنـــا  ب اجــــ  التخــــلين"، إذا كــــان ال ــــاع نــــد ت قــــب مــــن اجمل ــــس التنعتــــقي  لتــــا  ج() 
  عم تــــا  اإل الــــا الناشــــئا عــــن ن ــــاط م ــــاو ، كمتــــا ف ــــارا ( ب اجــــإالتنمتــــا النظتعــــا إف ــــارا  )

وىلـــدا  فعـــل االنب اثـــا  امل تمـــد ال وي ـــا األجـــه امل  ـــوب مـــن ال ـــاع اســـتبداهلا عمـــ.  بـــقلك 
اإلف ـــار وكمتـــا الوىلـــدا  الـــل اســـتخدمشا ال ـــاع املـــدرج يف املافـــمل األول ل م تـــا  االســـتبدال أو 

 اإللغاع نتت ا هلق  اإلف ارا ؛ 
كــان ال ــاع املــدرج يف املافــمل األول   يف ىلــال، " ــدم تقــدع تقايــا االعتمــاد"رهنــا  ب د() 

)إف ـارا ( ب ـدم تقـدع تقايـا االعتمـاد،   ند ت قب من اجمل س التنعتقي  لتـا التنمتـا النظتعـا إف ـارا  
املـــدرج يف املافـــمل  كمتـــا وىلـــدا  فعـــل االنب اثـــا  امل تمـــد ال وي ـــا األجـــه امل  ـــوب مـــن ال ـــاع

ا عمــ.  باإلف ــار )اإلف ــارا ( وكمتــا الوىلــدا  الــل اســتخدمشا ال ــاع املــدرج يف اســتبداهل األول
 .لغاع نتت ا اإلف ار )اإلف ارا (.ستبدال أو اإللاملافمل األول 
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يقــدم كــه مــاع مــدرج يف املافــمل األول امل  ومــا  التالتــا يف إمــار العــا  امل نــون "اىلت ــا  و  -30
 املخلنا":  مدامل ت ىلدا  فعل االنب اثا و ال ابون و 
كـــان ال ـــاع نـــد ت قـــب مـــن اجمل ـــس   يف ىلـــال"رهنـــا  ب اجـــ  تـــاعي يف التخـــلين"،  أ() 

التنعتقي  لتا التنمتا النظتعـا إف ـارا  )إف ـارا ( ب اجـ  تـاعي يف حلـلين ن ـاط م ـاو  الىلت ـا  
ثــا  أكســتد ال ابــون وحللينــ ، كمتــا الوىلــدا  امل  ــوب مــن ال ــاع املــدرج يف املافــمل األول إلغافهــا 

 ــــاع املــــدرج يف املافــــمل األول لدلغــــاع بــــقلك اإلف ــــار وكمتــــا الوىلــــدا  الــــل اســــتخدمشا ال عمــــ.  
تُنقـــه الوىلـــدا  املســـتخدما لت بتـــا هـــقا امل  ـــ  إىل ســـ ه آلتـــا التنمتـــا و ق  اإلف ـــارا . هلـــنتت ـــا 

يُب  ــ  أيطــا  عــن هــق  الوىلــدا  املســتخدما ل وفــاع و )أ(. 2النظتعــا، وبالتــايل ال يُب  ــ  عنشــا يف ا ــدول 
 )ب(؛ 2رقا امل    يف ا دول 

كــان ال ــاع املــدرج يف املافــمل األول   يف ىلالــاا  ب ــدم تقــدع تقايــا االعتمــاد"، "رهنــ ب() 
)إف ـارا ( ب ـدم تقـدع تقايـا االعتمــاد  نـد ت قـب مـن اجمل ـس التنعتـقي  لتـا التنمتــا النظتعـا إف ـارا  

عــن ن ــاط م ــاو  الىلت ــا  ثــا  أكســتد ال ابــون وحللينــ ، كمتــا الوىلــدا  امل  ــوب مــن ال ــاع 
ملافــمل األول اســتبداهلا مبقتطــب اإلف ــار )اإلف ــارا ( وكمتــا الوىلــدا  الــل اســتخدمشا املــدرج يف ا

تُنقــه الوىلــدا  املســتخدما و ال ــاع املــدرج يف املافــمل األول لدلغــاع نتت ــا اإلف ــار )اإلف ــارا (. 
يُب  ـــ  و )أ(. 2لت بتـــا هـــقا امل  ـــ  إىل ســـ ه آلتـــا التنمتـــا النظتعـــا، وبالتـــايل ال يُب  ـــ  عنشـــا يف ا ـــدول 

 )ب(.2فاع رقا امل    يف ا دول أيطا  عن الوىلدا  املستخدما ل و 
وومــ  األمـــااع املدرجـــا يف املافــمل األول كمتـــا  الوىلـــدا  الــل ي ـــم شا ن ـــاق باوتوكـــول   -31

 كتوتو الواردة يف كه عمود وتب    عنشا ل  بند "اجملمو ". 
  

ها ن اااااق بروتوكااااول كيوتااااو  جمااااوع كميااااا  الوحاااادا  التااااي يشاااامل -4الجاااادول  -حاء 
 بحسب نوع الحساب لي نهاية السنة المةلغ عنها 

 
ـــــا بال، امل  ومـــــا  املت  قـــــا 4تـــــورد األمـــــااع املدرجـــــا يف املافـــــمل األول، يف ا ـــــدول  -32   مت

 وىلـــدا  الـــل ي ـــم شا ن ـــاق باوتوكـــول كتوتـــو الـــواردة يف كـــه نـــو  مـــن أنـــوا  ا ســـابا ، ل اإلمجالتـــا
 كانون األول/ديسمرب من السنا املب   عنشا.   31الس ه الومر يف  يفحبس  نو  الوىلدة، 

 .  1هت ه ا دول  4يتب  هت ه ا دول و  -33
  

 الكميا  المضالة والكميا  الم روحة علو ا   وجزة ع   -)أ(5الجدول  -طاء 
 
نا )أ(، تقــــدم األمــــااع املدرجــــا يف املافــــمل األول م  ومــــا  تااكمتــــا عــــن الســــ5يف ا ــــدول  -34

املب ــ  عنشــا والســنوا  املب ــ  عنشــا ســابقا  لتتســري تســ ته امل  ومــا  املت  قــا بعــ ة االلتــلام يف ناعــدة 
 وهقا املقار.  1-/م أإ13بتانا  الت مت  وا اسبا وفقا  ملافمل املقار 
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 ويب   كه ماع مدرج يف املافمل األول عن امل  وما  التالتا:  -35
"، ال متـــا اإلمجالتـــا مـــن ال متـــا  املطـــافا"لصـــادرة" ووىلـــدا  ال متـــا املســـندة ا" أ() 

 8و م ــارا   7وىلــدا  ال متــا املســندة الصــادرة ع ــب أســان ال متــا املســندة إلتــ  مبوجــ  العقــاا  
 ؛ 3من املادة  م ارا   8و

"، ال متـــا  امل اوىلـــا"، عم تـــا  اإللغـــاع" و3مـــن املـــادة  ثانتـــا   م ـــارا   7"العقـــاة  ب() 
 ؛ 3من املادة  ثانتا   م ارا   7ال متا اإلمجالتا من وىلدا  ال متا املسندة امل غاة وفقا  ل عقاة 

"اإللغــــاع عقــــ  رفــــ  مســــتوا ال مــــوح"، ال متــــا اإلمجالتــــا مــــن وىلــــدا  ال متــــا  ج() 
 ؛ 8-/م أإ1من املقار  8املسندة امل غاة وفقا  ل عقاة 

ه"، ال متـــا اإلمجالتــا مـــن الوىلـــدا ، حبســـ  إلغــاع الوىلـــدا  املتبقتـــا ب ــد ال ىلتـــ" د() 
نــو  الوىلــدة، امل غــاة ب ــد انقطــاع العــ ة اإلضــافتا ل وفــاع بااللتلامــا  وب ــد إجــااع عم تــا  ال ىلتــه، 

د  )العقاة   (؛ 1-/م أإ13من مافمل املقار  36إن ُوج 
اإللغـــــاع ل ـــــدم االمتثـــــال"، عنـــــد االنتطـــــاع، كمتـــــا  وىلـــــدا  باوتوكـــــول كتوتـــــو، " ه() 
، الـــل ألغاهـــا ال ـــاع عمـــ.  بقـــاار مـــن  نـــا االمتثـــال بـــ ن ال ـــاع مل  تثـــه اللتلامـــ  شـــانوع حبســـ 

مـــــن مافـــــمل  37بـــــالعقاة  ، بالنســـــبا لعـــــ ة االلتـــــلام الســـــابقا عمـــــ.  3مـــــن املـــــادة  1مبوجـــــ  العقـــــاة 
 ؛(10)1-/م أإ13 املقار

ال متـا  اإلمجالتـا  ،"ال ىلته"، لـ  بنـد "ال متـا  املطـافا" وعنـد االنتطـاع )و( 
لوىلــــدا  فعــــل االنب اثــــا  و/أو وىلــــدا  فعــــل االنب اثــــا  امل تمــــد الــــل مت تاىلت شــــا مــــن 

االلتــــــلام الســــــابقا؛ ولــــــ  بنــــــد "ال متــــــا  امل اوىلــــــا"، ال متــــــا  اإلمجالتــــــا لوىلــــــدا   فــــــ ة
ـــــــ ة  فعـــــــل ـــــــل مت تاىلت شـــــــا إىل ف ـــــــا  و/أو وىلـــــــدا  فعـــــــل االنب اثـــــــا  امل تمـــــــد ال االنب اث
 .ىلقا؛ ال االلتلام

"ال ىلتـــه إىل اىلتتـــام  فـــاال العـــ ة الســـابقا"، لـــ  بنـــد "ال متـــا  امل اوىلـــا"  ) ( 
وعنــد االنتطــاع، ال متــا  اإلمجالتــا لوىلــدا  ال متــا املســندة املاىل  ــا مــن فــ ة االلتــلام الســابقا إىل 
ا ىلســــاب اىلتتــــام  فــــاال العــــ ة الســــابقا؛ ولــــ  بنــــد "ال متــــا  امل اوىلــــا"، ال متــــا  اإلمجالتــــ

الـــل مت تاىلت شـــا مـــن ىلســـاب اىلتتـــام  فـــاال العـــ ة الســـابقا إىل فـــ ة  ال متـــا  املســـندةلوىلـــدا  
 .االلتلام ال.ىلقا

__________ 

ال تُتاح هق  امل  وما  إال عند االنتشاع من تقتتم االمتثال بالنسبا لع ة االلتلام السـابقا، ب ـد انقطـاع العـ ة اإلضـافتا  (10) 
  .ل وفاع بااللتلاما 
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  علو ا   وجزة ع  المعا ال  السنوية  -)ب(5الجدول  -ياء 
 
)ب(، م  ومــــــا  مــــــوجلة عــــــن 5يف ا ــــــدول  ،يقــــــدم كــــــه مــــــاع مــــــدرج يف املافــــــمل األول -36

 امل ام.  السنويا ل سنا املب   عنشا والسنوا  املب   عنشا سابقا  بالنسبا لع ة االلتلام: 
بالنســـــبا ل ســـــنا املب ـــــ  عنشـــــا، يقـــــدم كـــــه مـــــاع تقايـــــاا  عـــــن ال متـــــا  اإلمجالتـــــا  أ() 

 )ه(؛2، من ا دول شال وىلدا  الل ي م شا ن اق باوتوكول كتوتو، حبس  نوع
بالنســــبا  متــــ  الســــنوا  الســــابقا ل ســــنا املب ــــ  عنشــــا، يقــــدم ال ــــاع تقايــــاا  عــــن  (ب) 

)ب( 5ال متــا  اإلمجالتــا ل وىلـــدا  الــل ي ـــم شا ن ــاق باوتوكــول كتوتـــو، كمــا ورد  يف ا ـــدول 
 موذج اإلل  و  املوىلد السابقا؛يف جداول الن

يـــ   ـــام.  الـــل ُأجا لـــ  بنـــد "اجملمـــو "، يقـــدم كـــه مـــاع تقايـــاا  عـــن عمـــو  امل ج() 
 .التقدع ىل  تاريخ

  
 علو ا   وجزة ع  المعا ال  السنوية بي  حساابا  احتيااطي  -)ا(5الجدول  -كال 

 لائض الفترة السابقة 
 
)ج(، م  ومــــــا  مــــــوجلة عــــــن 5يقــــــدم كــــــه مــــــاع مــــــدرج يف املافــــــمل األول، يف ا ــــــدول  -37

لسـابقا ل سـنا املب ـ  عنشـا و متـ  السـنوا  امل ام.  السنويا بني ىلسابا  اىلتتـام  فـاال العـ ة ا
 املب   عنشا سابقا  بالنسبا لع ة االلتلام: 

بالنسبا ل سنا املب   عنشا، يقدم كه مـاع تقايـاا  عـن ال متـا  اإلمجالتـا لوىلـدا   )أ( 
   )ج(؛2ال متا املسندة من ا دول 

 ــــاع تقايــــاا  عــــن البالنســــبا  متــــ  الســــنوا  الســــابقا ل ســــنا املب ــــ  عنشــــا، يقــــدم  ب() 
جـــداول النمـــوذج يف )ج( 5ال متـــا  اإلمجالتـــا لوىلـــدا  ال متـــا املســـندة، كمـــا ورد  يف ا ـــدول 

 اإلل  و  املوىلد السابقا؛ 
 ـــام.  الـــل ُأجايـــ  لـــ  بنـــد "اجملمـــو "، يقـــدم كـــه مـــاع تقايـــاا  عـــن عمـــو  امل ج() 
 التقدع. ىل  تاريخ

  
  علو ا   وجزة ع  انتهاء ال الحية واإللغاء واالستةدال  -)د(5الجدول  -الم 

 
)د(، م  ومــــــا  مــــــوجلة تتصــــــه 5يف ا ــــــدول  ،تقــــــدم األمــــــااع املدرجــــــا يف املافــــــمل األول -38

ب م تــا  اســـتبدال وإلغـــاع وىلــدا  فعـــل االنب اثـــا  امل تمـــد املرنتــا ووىلـــدا  فعـــل االنب اثـــا  
فعــــل االنب اثــــا  امل تمــــد مــــن أن ــــ ا م ــــاري  اىلت ــــا  ثــــا  امل تمــــد ال وي ــــا األجــــه ووىلــــدا  

 أكستد ال ابون وحللين  بالنسبا ل ه سنا مب   عنشا يف ف ة االلتلام. 
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 بالنسبا ل سنا املب   عنشا، يقدم كه ماع مدرج يف املافمل األول امل  وما  التالتا: و  -39
التــــا لوىلــــدا  فعــــل لــــ  بنــــد "شــــاط االســــتبدال أو اإللغــــاع"، ال متــــا  اإلمج )أ( 

االنب اثـــا  امل تمـــد املرنتـــا ووىلـــدا  فعـــل االنب اثـــا  امل تمـــد ال وي ـــا األجـــه ووىلـــدا  فعـــل 
االنب اثـــــا  امل تمـــــد مـــــن أن ـــــ ا م ـــــاري  اىلت ـــــا  ثـــــا  أكســـــتد ال ابـــــون وحللينـــــ  الـــــل انتشــــــ  

 ت ك السنا؛ ت.ىلتتشا، أو كان  موضو  تااج  يف التخلين، أو مل يُقدم ب  يا تقايا اعتماد يف 
لــــــ  بنــــــد "االســــــتبدال"، ال متــــــا  اإلمجالتــــــا ل وىلــــــدا  الــــــل ي ــــــم شا ن ــــــاق  )ب( 

ـــــا  ت ـــــويل، امل غـــــاة لشـــــاباوتوكـــــول كتوتـــــو، حبســـــ  نوع ـــــا  امل تمـــــد املرنت وىلـــــدا  فعـــــل االنب اث
وىلدا  فعل االنب اثـا  امل تمـد ال وي ـا األجـه. وينبغـ  أن ت ـابمل هـق  ال متـا  ت ـك املب ـ   أو

 ؛ 3عنشا ل  بند "اجملمو " يف ا دول 
، شـال  بند "اإللغاع"، ال متـا  اإلمجالتـا لوىلـدا  باوتوكـول كتوتـو، حبسـ  نوع ج() 
 اثـــا  امل تمـــد   فعـــل االنبوىلـــدا  فعـــل االنب اثـــا  امل تمـــد املرنتـــا أو وىلـــدا ـــويل لتامل غـــاة 

.ســـت ابا ل اجـــ  التخـــلين أو عـــدم تقـــدع تقايـــا اعتمـــاد عـــن أن ـــ ا م ـــاري  ال وي ـــا األجـــه أو ل
ينبغــ  أن ت ــابمل هـق  ال متــا  ت ــك املب ـ  عنشــا لــ  بنــد و اىلت ـا  ثــا  أكســتد ال ابـون وحللينــ . 

 .  3"اجملمو " يف ا دول 
ســنا املب ــ  عنشــا، ي ــار ال ــاع املــدرج يف املافــمل األول بالنســبا  متــ  الســنوا  الســابقا ل  -40

"اإللغـــاع" و بنـــدي "االســـتبدال" ولـــ أو اإللغـــاع" بدال بنـــد "شـــاط االســـت لـــ امل  ومـــا  الـــواردة 
 ع ب النحو الوارد يف النموذج اإلل  و  املوىلد السابمل. 

يف و كـــه عمـــود.   لـــ  بنـــد "اجملمـــو "، يب ـــ  كـــه مـــاع مـــدرج يف املافـــمل األول عـــن عمـــو  -41
يايــا فــ ة االلتــلام، ينبغــ  أن ت ــابمل ال متــا  اإلمجالتــا لوىلــدا  فعــل االنب اثــا  امل تمــد املرنتــا 
ــــا  امل تمــــد مــــن  ــــا األجــــه ووىلــــدا  فعــــل االنب اث ــــا  امل تمــــد ال وي  ووىلــــدا  فعــــل االنب اث

الـــل ي ـــم شا أن ــ ا م ـــاري  اىلت ـــا  ثـــا  أكســـتد ال ابـــون وحللينــ  ال متـــا  اإلمجالتـــا ل وىلـــدا  
 "اإللغاع".و ن اق باوتوكول ل  بندي "االستبدال"

  
   السحب علو ا   وجزة ع   -)ه(5الجدول  - يم 

 
 الســح )ه(، م  ومــا  مـوجلة عـن 5يف ا ـدول  ،تقـدم األمـااع املدرجــا يف املافـمل األول -42

 لتتسري تقتتم االمتثال يف يايا الع ة اإلضافتا ل وفاع بااللتلاما . 
بالنســبا ل ســـنا املب ـــ  عنشـــا، يب ــ  كـــه مـــاع مـــدرج يف املافــمل األول، لـــ  بنـــد "الســـح "، و  -43
، املســحوبا يف شــاال متــا  اإلمجالتــا ل وىلــدا  الــل ي ــم شا ن ــاق باوتوكــول كتوتــو، حبســ  نوععــن 

بغــ  مــن باوتوكــول كتوتــو. وين 3مــن املــادة  1ذلــك ال ــام لغــاة إثبــا  امتثاهلــا اللتلامشــا مبوجــ  العقــاة 
 )أ(. 2 أن ت ابمل هق  ال متا  ت ك املب   عنشا ل  بندي "السح " و"اجملمو " يف ا دول
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وبالنســبا  متــ  الســنوا  الســابقا ل ســنا املب ــ  عنشــا، ي ــار ال ــاع املــدرج يف املافــمل األول  -44
 امل  وما  املب   عنشا يف النموذج اإلل  و  املوىلد السابمل. 

 ل  بند "اجملمو "، يب   كه ماع مدرج يف املافمل األول عن عمو  كه عمود. و  -45
  

 بند تلكيري: المعا ال  الت حيحية المض لع بها لي السنة المةلغ عنها  -6الجدول  -نون 
 
أي م ـــام.  عـــن )ج(، 6)أ( إىل 6 مـــن تب ـــ  األمـــااع املدرجـــا يف املافـــمل األول، يف ا ـــداول -46

رــــا يف الســــنا املب ــــ  عنشــــا ع ــــب ع.نـــا بالســــنوا  املب ــــ  عنشــــا ســــابقا ، مبــــا يف ذلــــك  تصـــحتحتا اضــــ ُ   
امل ـــام.  الاامتـــا إىل إجـــااع تصـــحت  يف ناعـــدة بتانـــا  الت متـــ  وا اســـبا الـــل ت بقشـــا  نـــا االمتثـــال، 

ا  . ووــدر اإلشــارة إىل أن كمتــ1-/م أإ27)ب( مــن العصــه ا ــامس مــن مافــمل املقــار 5عمــ.  بــالعقاة 
الوىلــدا  الــل ي ــم شا ن ــاق باوتوكــول كتوتــو املب ــ  عنشــا هنــا مدرجــا يف امل ــام.  الســنويا املب ــ  عنشــا 

)ج( كبنــــد تــــقكريي توفتــــا  ل  ــــعافتا. وتقــــدم 6)أ( إىل 6مــــن تــــاد يف ا ــــداول الــــل و  3و 2يف ا ــــدولني 
مـن العـا   8 العقـاة األمـااع توضـتحا  عـن هـق  امل ـام.  يف نـ  مافـمل رـا، ع ـب النحـو امل  ـوب يف

 من باوتوكول كتوتو.  7هاع من املبادو التوجتشتا لتقدع التقاريا مبوج  املادة 
  

   جداول النموذا اإللكتروني الموحد -سي  
 
مدرجـــا يف هـــق  الوثتقـــا ول ـــن   ـــن تنلي شـــا مـــن اـــري جـــداول النمـــوذج اإلل ـــ و  املوىلـــد  -47

 .(11)املون  ال ب   ل.تعانتا

__________ 

 (11) <http://unfccc.int/national_reports/accounting_reporting_and_review_under_the_kyoto_protocol/items/7969.php>. 
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 الثالث التلييه
 

 ااا   7المةاااادل التوجيهياااة إلعاااداد المعلو اااا  الم لوباااة بموجاااب الماااادة   
 كيوتو  بروتوكول

 
ــــمل العقــــاة  -1 ــــا، ال تن ب ــــلام الثانت   وتب ِّــــ 1-/م أإ15مــــن مافــــمل املقــــار  11ألاــــااة فــــ ة االلت

ــــو وفقــــا  ل نمــــوذج اإلل ــــ و  املوىلــــد  ــــل ي ــــم شا ن ــــاق باوتوكــــول كتوت األمــــااع عــــن الوىلــــدا  ال
 وتوجتشا  اإلب.ال الواردة يف املافمل الثا . 

 1-/م أإ15مــــن مافــــمل املقــــار  18العقــــاة  يســــت اة عــــنألاــــااة فــــ ة االلتــــلام الثانتــــا، و  -2
 بالعقاة التالتا: 
الثانتــا، يب ــ  كــه مــاع مـــدرج يف املافــمل األول عــن ىلســاب ألاــااة فــ ة االلتــلام  -18

، 1-أإ /م11، واملقـــــار 7-/م أ18اىلتتـــــام  فـــــ ة االلتـــــلام ا ـــــاش بـــــ  وفقـــــا  ملافـــــمل املقـــــار 
 ؛ 8-/م أإ1من املقار  18 والعقاة

 1-/م أإ15مــــن مافــــمل املقــــار  19العقــــاة يســــت اة عــــن ألاــــااة فــــ ة االلتــــلام الثانتــــا، و  -3
 :بالعقاة التالتا
ألاــااة فــ ة االلتــلام الثانتــا، يتــت  كــه مــاع مــدرج يف املافــمل األول، بنــاع  ع ــب م ــ   -19

أفانــا فــرباع االســت ااة، إم انتــا ا صــول ع ــب امل  ومــا  املودعــا يف الســ ه الــومر واملت  قــا 
، وأنــوا  أفــاا 1-/م أإ13 )ب( مــن مافــمل املقــار21حبســابا  اإليــدا  امل ــار إلتشــا يف العقــاة 

ا ســــابا  وامل ــــام.  ا اتــــا بالســــنا التقو تــــا الســــابقا، الــــل تريــــد امل  ومــــا  الت مت تــــا مــــن 
 .1-/م أإ15من مافمل املقار  12 أع.  والعقاة 1 ةاملب   عنشا مبوج  العقا 

 العقاة التالتا: 1-/م أإ15من املقار  24 العقاة تدرج ب دألاااة ف ة االلتلام الثانتا، و  -4
كمــــ  با ــــد مــــن   التــــلام األمــــااع املدرجــــا يف املافــــمل األول دونتواتــــه  -م ارا   24

، تشا جاهــدةكتعتــا ســ ب ــ ن  فــ ة االلتــلام الثانتــا تقــدع م  ومــا  يف االنب اثــا  وفعطــشا 
ىل تنعتــق التلاماهتــا املنصــوش ع تشــا إمــن باوتوكــول كتوتــو،  3املــادة مــن  14العقــاة مبوجــ  
 ايقـــــا تق ـــــه ا ثـــــار االجتماعتـــــا والبتئتـــــا بل كتوتـــــو مـــــن باوتوكـــــو  3املـــــادة مـــــن  1العقـــــاة 

 8العقــاتني واالنتصــاديا الســ بتا ع ــب الب ــدان النامتــا األمــااع، وال ســتما ت ــك ا ــددة يف 
 من االتعانتا، وفقا هلقا القاار.[ 4املادة من  9و
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 المرلق الثاني
 

األطاارال العا ااه بوتااف  اجتماااع األطاارال  شااروع  قاارر لينفاار لياا   اا تمر   
 لي بروتوكول كيوتو لي دورت  الحادية عشرة ويعتمده

 
 11-/م أإ- شروع المقرر   

 
 8-/م أإ1المقارر و  7-/م أإ4إلا   7-/م أإ2تنفيال المقاررا   انعكاسا   

علااا  المقاااررا  الساااابقة المتعلقاااة بالقضاااايا المنهجياااة المرتة اااة بةروتوكاااول  
 اا  بروتوكااول كيوتااوه  8و 7و 5ليهااا تلاا  المت االة بااالمواد كيوتااوه بمااا 

الجاازء الثاااني: اآلثااار المتعلقااة باالسااتعرات والتعااديال  والمسااائه األخاارى 
 (1)ذا  ال لة

 
 ]إن مر ا األمااع ال امه بوتع  اجتما  األمااع يف باوتوكول كتوتو،  
 من باوتوكول كتوتو،  8و 7و 5املواد  إىلإذ ي ري  
 8-/م أإ1و 7-/م أإ4و 7-/م أإ3و 7-/م أإ2و 6-/م أإ2إىل املقــــارا   ي ــــري أيطــــا  وإذ  

 ، 9-/م أإ6و 8-/م أإ2و
 1-/م أإ18و 1-/م أإ16و 1-/م اإ15و 1-/م أإ13و 1-/م أإ11املقارا   وإذ يط  يف اعتبار  

 1-/م أإ25و 1-/م أإ24و 1-/م أإ23و 1-/م أإ22و 1-/م أإ21و 1-/م أإ20و 1-/م أإ19و
 ، 5-/م أإ8و 1-/م أإ27و

أن ، ألاااة فـ ة االلتـلام الثانتـا لربوتوكـول كتوتـو ويف انتظـار بـدع نعـاذ ت ـديه  يقار -1 
، يُعشــم مــن أي إىلالــا يف هــقا القــاار إىل املافــمل 8-/م أإ1الدوىلــا، الــوارد يف املافــمل األول مــن املقــار 

م ـارا   7و م ـارا   7و م ـارا  ثالثـا   1و ثانتـا   م ـارا   1و ا  م ـار  1، العقـاا  3أل ، واملافمل باع، املادة 
، مــا مل يــقكا فــ.ع 3و 2، العقــاتني 4، واملــادة م ــارا  ثانتــا   12و م ــارا   12و م ــارا   8و 8و ثانتــا  

ذلــك، ع ــب أيــا لتــه إىل املــواد واملافقــا  الــواردة يف ت ــديه الدوىلــا، وأن هــق  اإلىلــاال  تــ  أن 
نعــاذ ت ــديه الدوىلــا، ع ــب أيــا إىلــاال  إىل املــواد ذا  الصــ ا يف باوتوكــول كتوتــو تُقــاأ، عنــدما يبــدأ 
 بصتغت  امل دلا؛

__________ 

 7-/م أإ2تنعتـق املقـارا   ان  اسـا لتـه إىل املقـار امل نـون " 11-/م أإ- املقـار إىل ىلاال يف هقا املقار، مجت  اإل (1) 
ع ــب املقــارا  الســابقا املت  قــا بالقطــايا املنش تــا املاتب ــا بربوتوكــول كتوتــو، مبــا فتشــا  8-/م أإ1املقــار و  7-/م أإ4إىل

مـن باوتوكـول كتوتـو: ا ـلع األول، ا ثـار املت  قـا با اسـبا واإلبـ.ال واملسـااه األفـاا  8و 7و 5ت ـك املتصـ ا بـاملواد 
يف باوتوكــول  اجتمــا  األمــااع ال امـه بوتــع   ر ا األمــااعالــقي يُتونـ  أن ي تمــد  مــو ذا  الصـ ا" الــوارد يف املافــمل، 

 .نعسشا يف الدورةكتوتو 
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 1-أإ /م22و 1-/م أإ20أن ين بــمل، ألاــااة فــ ة االلتــلام الثانتــا، املقــاران  يقــار أيطــا   -2 
 8-/م أإ2و 8-أإ /م1 د د فـــ.ع ذلـــك يف املقـــارينىُلــباســـتثناع ىلتـــ  مــ  إدفـــال التغتـــريا  الطــاوريا، 

 ويف هقا املقار؛ 
أن ُت بـــمل، ألاـــااة فـــ ة االلتـــلام الثانتـــا، التغتـــريا  التالتـــا  عـــ.وة ع ـــب ذلـــك يقـــار -3 

 :  1-/م أإ22و 1-/م أإ20و 1-/م أإ19و 1-/م أإ18ع ب املقارا  
ع ــــب أيــــا إىلــــاال  إىل  3مــــن املــــادة  8و 7تُقــــاأ مجتــــ  اإلىلــــاال  إىل العقــــاتني  )أ( 
 ؛3من املادة  م ارا   8و 8و م ارا   7العقاا  
تُقــاأ مجتــ  اإلىلــاال  إىل "املبــادو التوجتشتــا ل شتئــا ا  ومتــا الدولتــا امل نتــا بتغــري  )ب( 

" )امل ــار إلتشــا فتمــا ي ــ  باســم ( إلعــداد نــواام ا ــاد الومنتــا لغــا ا  الدفتئــا1996املنــا  املنقحــا )
"إرشــادا  املمارسـا  ا تــدة وإدارة بتنتـ   الــقي ع ــب النحـو("( 1996املبـادو التوجتشتــا املنقحـا )"

ىلاال  عدم التتقن يف نواام ا اد الومنتا لغـا ا  الدفتئـا" )امل ـار إلتشـا فتمـا ي ـ  باسـم "إرشـادا  
 ع ــــب النحــــو الــــقي بتنتــــ املمارســــا  ا تــــدة ل شتئــــا"( واملبــــادو التوجتشتــــا ل شتئــــا ا  ومتــــا الدولتــــا 

واملبـــادو التوجتشتـــا ل شتئـــا ا  ومتـــا الدولتـــا، وأي إرشـــادا  إرشـــادا  املمارســـا  ا تـــدة ل شتئـــا، 
ع ـــب أيـــا إىلـــاال  إىل املبـــادو  ، تقـــاأل ممارســـا  ا تـــدة أو إرشـــادا  ل ممارســـا  ا تـــدة ل شتئـــا
)امل ـــار إلتشـــا فتمـــا ي ـــ  باســـم  2006التوجتشتـــا إلعـــداد نـــواام ا ـــاد الومنتـــا لغـــا ا  الدفتئـــا ل ـــام 

واام ا ــاد الومنتـا"( كمــا تنع ـق مــن فـ.ل "املبــادو التوجتشتـا إلعــداد إلعــداد نـ 2006"مبـادو عـام 
األمــــااع املدرجـــا يف املافــــمل األول ل.تعانتـــا، ا ــــلع األول: املبــــادو  مــــناملقدمـــا الب.اـــا  الومنتــــا 

" واألســـالت  لغـــا ا  الدفتئـــا التوجتشتـــا ل.تعانتـــا اإلماريـــا ب ـــ ن اإلبـــ.ال عـــن نـــواام ا ـــاد الســـنويا
م حــمل ‘املنبثقــا عــن باوتوكــول كتوتــو و 2013تــا وإرشــادا  املمارســا  ا تــدة املنقحــا ل ــام الت مت 
نـــواام ب ــ ن ن اهلتئــا ا  ومتــا الدولتــا عــ 2006الصــادرة يف عــام  مبــادو التوجتشتــا ل 2013عــام 

 ،9-/م أإ6و 19-/م أ24، كمــا نعــق  وفقــا  ل مقـــارين ‘ا ــاد الومنتــا لغــا ا  الدفتئــا: األراضـــ  الامبــا
 ؛1-إ/م أ20من املقار  1يف العقاة باستثناع اإلشارا  الواردة 

مــن إرشــادا  املمارســا  ا تــدة ل شتئــا ع ــب  7تُقــاأ مجتــ  اإلىلــاال  إىل العصــه  )ج( 
 إلعداد نواام ا اد الومنتا؛ 2006عام من اجمل د األول من مبادو  4أيا إىلاال  إىل العصه 

 "فئا  املصادر" ع ب أيا إىلاال  إىل "العئا "؛تُقاأ مجت  اإلىلاال  إىل  )د( 
تُقـــاأ مجتـــ  اإلىلـــاال  إىل "االســـت ااة األويل" ع ـــب أيـــا إىلـــاال  إىل "اســـت ااة  )هـ( 

مـــــن مافـــــمل  125الـــــواردة يف العقـــــاة  ىلالـــــاالتقايـــــا لتتســـــري ىلســـــاب ال متـــــا املســـــندة"؛ مـــــا عـــــدا اإل
 ؛1-/م أإ22 املقار

م تــــا  الصــــناعتا واســــتخدام املــــقيبا  ومنت ــــا  تُقــــاأ مجتــــ  اإلىلــــاال  إىل "ال  )و( 
 أفاا" ع ب أيا إىلاال  إىل "ال م تا  الصناعتا واستخدام املنت ا "؛
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 1-/م أإ13 ع ــب أيــا إىلــاال  إىل املقــار 1-/م أإ13تُقــاأ مجتــ  اإلىلــاال  إىل املقــار  ) ( 
ــــــواردة يف العقــــــاتني 11-/م أإ-مق نــــــا  بــــــاملقار   1-/م أإ22 ملقــــــارمــــــن ا 5و 2، مــــــا عــــــدا ت ــــــك ال

 ؛1-/م أإ22من مافمل املقار  92)أ(، و89)أ(، و87)أ( و)ج(، و86)أ( و)ج(، و85والعقاا  
ع ـــب  1-/م أإ13مـــن مافـــمل املقـــار  8و 7و 6تُقـــاأ مجتـــ  اإلىلـــاال  إىل العقـــاا   )ح( 

، مــــــا عــــــدا ت ــــــك الــــــواردة يف 8-/م أإ2مــــــن املافــــــمل األول مــــــن املقــــــار  2أيـــــا إىلــــــاال  إىل العقــــــاة 
 ؛1-/م أإ22من املقار  5و 2 قاتنيالع

، 3مــــن املــــادة  3إىل األن ــــ ا املنصــــوش ع تشــــا يف العقــــاة  ىلــــاال تُقــــاأ مجتــــ  اإل )ط( 
إىل األن ــ ا املنصــوش ع تشــا  إىلــاال ع ــب أيــا  3مــن املــادة  4واألن ــ ا املختــارة مبوجــ  العقــاة 

، وأي أن ــ ا اتــارة مبوجــ  3دة مــن املــا 4، إدارة األىلــااج مبوجــ  العقــاة 3مــن املــادة  3يف العقــاة 
 ؛3من املادة  4العقاة 

 7-/م أإ2ع ـــب أيـــا إىلـــاال  إىل املقـــار  1-/م أإ16تُقـــاأ مجتـــ  اإلىلـــاال  إىل املقـــار  )ي( 
 ؛9-/م أإ6واملقار 
إىل "القســـم األول مــن املبـــادو التوجتشتــا إلعـــداد امل  ومــا  امل  وبـــا  ىلالــاتُقــاأ اإل )ئ( 

ـــــب أيـــــا إ 1-/م أإ22مـــــن مافـــــمل املقـــــار  69)أ( و50قـــــاتني " يف الع7مبوجـــــ  املـــــادة  ـــــاع  إىل  ىلال
 "؛9-/م أإ6ويف املقار  8-/م أإ2"اإلرشادا  الواردة يف املافمل الثا  من املقار 

جــــــاد اــــــا ا  قــــــواام دال، امل  ومــــــا  املت  قــــــا ب - إىل "العــــــا  أوال   ىلالــــــاتُقــــــاأ اإل )ل( 
مـن مافـمل  51" يف العقـاة 7امل  ومـا  امل  وبـا مبوجـ  املـادة املبـادو التوجتشتـا إلعـداد  الدفتئا، مـن

ـــا إىل "اإلرشـــادا  الـــواردة يف املافـــمل الثـــا  مـــن املقـــار  1-/م أإ22 املقـــار  8-/م أإ2ع ـــب أيـــا إىلال
 "؛9-/م أإ6ويف املقار 
 )أ(88" يف العقـــاتني 1-/م أإ15هــاع مــن مافــمل املقــار  - اإلىلالــا إىل "العــا  أوال  تُقــاأ  )م( 

هـاع مـن  - يف العـا  أوال  واردة ع ـب أيـا إىلالـا إىل "اإلرشـادا  الـ 1-/م أإ22من مافمل املقار  93و
 "؛11-/م أإ- مقار لويف املافمل الثال   1-/م أإ15مافمل املقار 
مـــن إرشـــادا  املمارســـا  ا تـــدة وإدارة  2-2-3-7تُقـــاأ اإلىلـــاال  إىل "العـــا   )ن( 

مــن إرشــادا  املمارســا   6-5عــا  غــا ا  الدفتئــا والللومنتــا اا ــاد ىلــاال  عــدم التــتقن يف نــواام 
مــن  3-5ا تــدة الســتخدام األراضــ  وتغتــري اســتخدام األراضــ  وا ااجــا" ع ــب أيــا إىلــاال  إىل "العــا  

 إلعداد نواام ا اد الومنتا"؛ 2006من اجمل د األول من مبادو عام  5العصه 
" ع ــب أيــا إىلــاال  1-/م أإ16فــمل املقــار مــن ما  21تُقــاأ اإلىلــاال  إىل "العقــاة  )ن( 

 "؛7-/م أإ2من مافمل املقار  26إىل "العقاة 
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(" 2-7، العـــا  7)العصـــه  إرشـــادا  املمارســـا  ا تـــدة ل شتئـــاتُقــاأ اإلىلالـــا إىل " ) ( 
، مـــن 1، اجمل ـــد 3-4ع ـــب أيـــا إىلالـــا إىل "العصـــه  1-/م أإ19)أ( مـــن مافـــمل املقـــار 14يف العقـــاة 

 إلعداد نواام ا اد الومنتا"؛ 2006مبادو عام 
يف ا ــلع  1-/م أإ15ألاــااة فــ ة االلتــلام الثانتــا، تُقــاأ مجتــ  اإلىلــاال  إىل املقــار  )ع( 

مقاونـا  بـاملافمل الثالـ   1-/م أإ15ع ـب أيـا إىلـاال  إىل املقـار  1-/م أإ22الثال  من مافـمل املقـار 
 ؛11-/م أإ-من املقار 
 "1-/م أإ13 مـن مافـمل املقـار 6"ىلسـبما يُب ـ  عنشـا وفقـا  ل عقـاة  تُقاأ اإلىلاال  إىل عبـارة )ش( 

ع ــب أيــا إىلــاال  إىل عبــارة "ىلســبما يُقــدم يف  1-/م أإ22)أ( مــن مافــمل املقــار 85الــواردة يف العقــاة 
ال مـــود  التقايـــا لتتســـري ىلســـاب ال متـــا املســـندة ل ـــه مـــاع مـــدرج يف املافـــمل األول لـــ  التـــلام مقتـــد يف

 "؛ 8-/م أإ2من املقار  2باع من ت ديه الدوىلا وفقا  ل عقاة  الثال  من املافمل
ع ــب أنــ   1-/م أإ19 املقــار)د( مــن 3يُقــاأ ت ايــ  فئــا املصــادر الااتســتا يف العقــاة  )ق( 

ا ـــاد الومنتـــا بـــالنظا إىل أن لتقـــديااهتا تـــ ثريا  هامـــا  ع ـــب عمـــه  ناامـــا"ت ـــك العئـــا ذا  األولويـــا يف 
 ا اواهـ أو ،ا  الدفتئـا ل ب ـد امل ـر مـن ىلتـ  املسـتوا امل  ـمل ل.نب اثـا جاد انب اثا  اـا  نااما 

اســـُتخدم  االنب اثـــا  وعم تـــا  اإل الـــا، أو عـــدم التـــتقن مـــن االنب اثـــا  أو عم تـــا  اإل الـــا. وك مـــا
 ؛  ي مه فئل املصادر والبوالت "مص    العئا  الااتستا، فإن

بـــــادو التوجتشتــــا ل.ســـــت ااة مبوجـــــ  التنقتحـــــا  الـــــل ُأجايــــ  ع ـــــب "امل ي تمــــد -4 
 األول؛ التقيته من باوتوكول كتوتو" لع ة االلتلام الثانتا الواردة يف  8 املادة

التنقتحـــــــا  الـــــــل ُأجايـــــــ  ع ـــــــب "إرشـــــــادا  املمارســـــــا  ا تـــــــدة  ي تمــــــد أيطـــــــا   -5 
مــــن باوتوكـــول كتوتــــو" لعــــ ة االلتــــلام الثانتــــا الــــواردة يف  5مــــن املــــادة  2والت ـــدي.  مبوجــــ  العقــــاة 

 ؛ الثا  التقيته
الت ـــدي.  امل ـــار إلتشــــا يف ال تن بـــمل ألاـــااة فـــ ة االلتــــلام الثانتـــا،  ،أنـــ يوضـــ   -6 
 ــــب األمــــااع املدرجــــا يف املافــــمل األول ل.تعانتــــا مــــن دون التــــلام كمــــ  بتحديــــد عأعــــ.   5العقــــاة 

 االنب اثا  وفعطشا يف ف ة االلتلام الثانتا؛ 
 8إىل األمانـــا، بغتـــا تنقـــت  "املبـــادو التوجتشتـــا ل.ســـت ااة مبوجـــ  املـــادة  ي  ـــ  -7 

عنــد االنتطـاع، مـن أجــه  مـن باوتوكـول كتوتـو"، أن ت ــدل أدوا  ت نولوجتـا امل  ومـا  ذا  الصـ ا،
 دعم تنعتق عم تا االست ااة؛ 

مـــن  4النشـــاا ، ا ـــدد يف العقـــاة  2014ب ـــدم اىلـــ ام موعـــد ىللياان/يونتـــ   يســـ م -8 
، لتقــدع الربنــامد ا اســوت امل ــور لنمــوذج اإلبــ.ال املوىلــد إىل األمــااع لتم تنشــا 9-/م أإ6املقــار 

 من تقدع نواام ا اد ا اتا را؛ 
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 (2)أن النســخا ا التــا ل ربنــامد ا اســوت لنمــوذج اإلبــ.ال املوىلــد ال ت مــه .ىلــ ي -9 
 ب ايقا من ش يا   ني األمااع املدرجا يف املافمل األول من إعداد تقارياها املت  قا بقواام ا اد؛

أن بإم ــــــان األمــــــااع املدرجــــــا يف املافــــــمل األول أن تقــــــدم يف  يركــــــد مــــــن جديــــــد -10 
نتســـان/أبايه، ع ــــب أال  15ب ـــد تـــاريخ  ا اتـــا رـــا، وذج اإلبـــ.ال املوىلـــدجـــداول وـــ 2015 عـــام

   تت او  يف ذلك مدة الت فري الناجم عن عدم جاهليا الربنامد ا اسوت لنموذج اإلب.ال املوىلد؛
أن تـــ فا مـــاع مـــن األمـــااع يف تقـــدع جـــداول وـــوذج اإلبـــ.ال املوىلـــد  ي.ىلـــ  -11 

 2يــرفا أيطــا  تقــدع التقايــا لتتســري ىلســاب ال متــا املســندة إىل هــقا ال ــاع امل ــار إلتشــا يف العقــاة 
 ؛ 8-/م أإ2من املقار 
بــــ ن بإم ــــان األمــــااع املدرجــــا يف املافــــمل األول أن تقــــدم التقايــــا لتتســــري  ي ــــ ع -12 
أعــــ.  وأن تقــــدم نــــواام ا ــــاد الســــنويا ب ــــد  11 متــــا املســــندة امل ــــار إلتشــــا يف العقــــاة ىلســــاب ال

نتســان/أبايه، ع ــب أال تت ــاو  يف ذلــك مــدة التــ فري النــاجم عــن عــدم جاهليــا الربنــامد  15 تــاريخ
   ا اسوت لنموذج اإلب.ال املوىلد؛

لتتســري ىلســاب ال متــا  األمــااع املدرجــا يف املافـمل األول ع ــب تقــدع التقايـا ُيـ  -13 
 ، يف أناب ون  مم ن.8-/م أإ2من املقار  2املسندة امل ار إلتشا يف العقاة 

__________ 

يُقصد ب ون الربنامد ا اسوت ي مه أن إب.ال البتانا  املت  قا بانب اثا  اـا ا  الدفتئـا/عم تا  اإل الـا يـتم بصـورة  (2) 
 ال متل املوس ا )إكس إم إل(.لغا  دنتقا سواع ت  مل األما جبداول ووذج اإلب.ال املوىلد أو بنموذج
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 األول التلييه
 

التنقيحاااا  التاااي ُأدخلاااب علااا  المةاااادل التوجيهياااة لالساااتعرات بموجاااب   
    بروتوكول كيوتو  8المادة 

 
 عام لالستعراتالنهج ال  

 
 ل نــــــــوان مافــــــــمل 1ألاــــــــااة فــــــــ ة االلتــــــــلام الثانتــــــــا لربوتوكــــــــول كتوتــــــــو، تُبــــــــد ل ا اشــــــــتا  -1

ـــا: ت ـــري ك مـــا "مـــادة" يف هـــق  املبـــادو التوجتشتـــا إىل مـــادة مـــن  1-أإ /م22 املقـــار با اشـــتا التالت
، (8-/م أإ1باوتوكـــول كتوتـــو أو مـــادة يف ت ـــديه الدوىلـــا لربوتوكـــول كتوتـــو )املافـــمل األول ل مقـــار  مـــواد

 ما مل ياد ف.ع ذلك.
 .  1-/م أإ22من مافمل املقار  6و 5ألاااة ف ة االلتلام الثانتا، ال تن بمل ا اشتتان  -2

  
 8و  كاارراا  7اسااتعرات التقرياار لتيسااير حساااب الكميااة المسااندة عمااالا بااالفقرا    

   3   المادة   كرراا  8و
 
 1-/م أإ22مــن مافــمل املقــار  12و 11ني ألاــااة فــ ة االلتــلام الثانتــا، يُســت اة عــن العقــات -3

 مبا ي  : 
 طــــ  كــــه مــــاع مــــدرج يف املافــــمل األول لــــ  التــــلام مقتــــد يف ال مــــود الثالــــ  مــــن  -11

لتقايــــا لتتســــري ىلســــاب ال متــــا ات ــــديه الدوىلــــا الســــت ااة لا ـــدول الــــوارد يف املافــــمل بــــاع 
بالنســبا لعــ ة االلتــلام الثانتــا إىل جانــ   8-/م أإ2مــن املقــار  2املســندة إلتــ  عمــ.  بــالعقاة 

 لسنا األوىل من ف ة االلتلام الثانتا. اتقدع نااما جاد 
يســــت اة فايــــمل فـــــرباع االســــت ااة امل  ومـــــا  التالتــــا الـــــواردة أو ا ــــال إلتشـــــا يف  -12

 :  8-/م أإ2من املقار  2تتسري ىلساب ال متا املسندة امل ار إلتشا يف العقاة التقايا ل
مــــــن  م ــــــارا   8و 8و م ــــــارا   7 ل عقــــــاا  عمــــــ.  ىلســــــاب ال متــــــا املســــــندة  )أ( 

اىلتتــام  فــ ة االلتــلام، ىلســاب ، و 11-/م أإ-مــن املافــمل األول ل مقــار  2وفقــا  ل عقــاة  ،3 املــادة
مـــــن  7مـــــن املـــــادة  4ا بال متـــــا  املســـــندة مبوجـــــ  العقـــــاة مبـــــا يتعـــــمل وماااـــــمل ا اســـــبا املت  قـــــ

 ، (1)شتا  م  اإلجااعا  الواردة يف ا لع الثال  من هق  املبادو التوجتشتاا،  باوتوكول كتوتو

__________ 

إىل املبــــادو التوجتشتــــا الــــواردة يف مافــــمل تــــه إىل "هــــق  املبــــادو التوجتشتــــا" فتمــــا ي ــــ  ع ــــب أيــــا لىلــــاال  تُعشــــم اإل (1) 
 ، بصتغتشا امل دلا رقا املقار.1-/م أإ22 املقار
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)ئ( مـــن املافـــمل األول 1)و( إىل 1 مـــن امل  ومـــا  املقدمـــا وفقـــا  ل عقـــاا  )ب( 
مــــن  3مــــن املــــادة  4و 3عقــــاتني املتصــــ ا حبســــاب األن ــــ ا مبوجــــ  ال 8-/م أإ2ل مقــــار 

 ، باوتوكول كتوتو
فتمــــا يت  ــــمل بــــاألمااع املدرجــــا يف املافــــمل األول الــــل هلــــا التــــلام مقتــــد يف  )ج( 

ت ـــديه الدوىلـــا ولـــتس هلـــا هـــدع كمـــ  لال مـــود الثالـــ  مـــن ا ـــدول الـــوارد يف املافـــمل بـــاع 
 بتحديد أو فعل االنب اثا  يف ف ة االلتلام األوىل: 

، وفقــا  لدجــااعا  الــواردة يف 5مــن املــادة  1النظــام الــومر عمــ.  بــالعقاة  ‘1‘ 
 ا لع الااب  من هق  املبادو التوجتشتا؛ 

، وفقـــا  لدجـــااعا  الـــواردة 7مـــن املـــادة  4الســـ ه الـــومر عمـــ.  بـــالعقاة  ‘2‘ 
 يف ا لع ا امس من هق  املبادو التوجتشتا؛ 

اســـت ااة ال ناتـــا نعســـشا يف اســـت ااة عـــن قا االســـت ااة ســـت اة رـــي )د( 
ناامـــا ا ـــاد الســـنويا الـــقي ُتـــاا بـــاالن ان مـــ  هـــقا االســـت ااة. وبالنســـبا لألمـــااع الـــل 

، اكتمـال 4، وفقـا  ل مـادة 3توت   إىل اتعاق ع ـب الوفـاع عتم ـا بالتلاماهتـا مبوجـ  املـادة 
 .  11-/م أإ-من املقار  9امل  وما  امل ار إلتشا يف العقاة 

 مبا ي  :  1-/م أإ22من مافمل املقار  14ُيست اة عن العقاة  -4
بالنســـبا لألمـــااع املدرجـــا يف املافـــمل األول الـــل هلـــا التـــلام مقتـــد يف ال مـــود الثالـــ   -14

ت ــديه الدوىلــا ولــتس هلــا هــدع كمــ  بتحديــد أو فعــل لمــن ا ــدول الــوارد يف املافــمل بــاع 
اا اســت ااة التقايــا لتتســري ىلســاب ال متــا املســندة االنب اثــا  يف فــ ة االلتــلام األوىل، ُتــ

إلتشـا يف فــ ة االلتــلام الثانتـا ك نــ   يــارة ن ايـا. وبالنســبا لألمــااع األفـاا املدرجــا يف املافــمل 
األول، تــــاا االســــت ااة إمــــا كاســــت ااة ماكــــلي أو كليــــارة ن ايــــا، مــــ  إع ــــاع األولويــــا 

 ست اة رق  ال ايقا يف السنوا  األفرية. ل ليارا  الق ايا بالنسبا لألمااع الل مل تُ 
  

 االستعرات السنوي للنفم والسجال  الوطنية  
 
ــــــا، ُيســــــت اة عــــــن العقــــــاتني  -5 مــــــن مافــــــمل ‘ 4‘و‘ 3‘)ب(15ألاــــــااة فــــــ ة االلتــــــلام الثانت

 مبا ي  :  1-/م أإ22 املقار
 ـ  ع تشـا امل  وما  املقدما عن النظم الومنتـا أو عـن التغتـريا  الـل أُدف ‘3‘)ب(15

 وفقا  لدجااعا  الواردة يف ا لع الااب  من هق  املبادو التوجتشتا؛ 
امل  ومــا  املقدمــا عــن الســ .  الومنتــا أو عــن التغتــريا  الــل أُدف ــ   ‘4‘)ب(15

 ع تشا وفقا  لدجااعا  الواردة يف ا لع ا امس من هق  املبادو التوجتشتا. 
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 1-/م أإ22 مــن مافــمل املقـــار‘ 4‘)ب(15تــدرج ب ــد العقــاة ألاــااة فــ ة االلتــلام الثانتــا،  -6
 :  العقاة التالتا
التـــلام كمـــ  دون مـــن يف املافـــمل األول  مـــدرجعنـــدما يب ـــ  مـــاع  -م ارا   ‘4‘)ب(15

 ســـ    الـــومر وفقــــا  الثانتـــا م  ومـــا  عــــن عـــ ة االلتــــلام لبا ـــد مـــن االنب اثــــا  وفعطـــشا 
 .    وما ، ينبغ  است ااة ت ك امل1-/م أإ15ل مقار 

 ألاااة ف ة االلتلام الثانتا.  1-/م أإ22من مافمل املقار  17ال تن بمل العقاة  -7
 1-/م أإ22مــــن مافــــمل املقــــار  97وألاــــااة فــــ ة االلتــــلام الثانتــــا، ُيســــت اة عــــن العقــــاة  -8
 ي  :  مبا

 ُتاا است ااة النظام الومر باالن ان م  است ااة نواام ا اد السنويا.  -97
  

 االستعرات السنوي لتقارير التقييم المستقه الموحدة  
 
ــــــا، ُيســــــت اة عــــــن العقــــــاتني  -9 مــــــن مافــــــمل ‘ 3‘و‘ 2‘)ب(86ألاــــــااة فــــــ ة االلتــــــلام الثانت

 مبا ي  :  1-/م أإ22 املقار
تقاريا التقتتم املسـتقه املوىلـدة الـل ت ـدها األمانـا، مبـا يف ذلـك امل  ومـا   ‘2‘)ب(86

 ىلاال  عدم استبدال م ار إلتشا يف هق  التقاريا؛  املت  قا ب ي تباينا  أو
امل  ومــا  الــواردة يف الســ ه الــومر الــل تركــد أو توضــ  املســااه املثــارة يف  ‘3‘)ب(86

تقــاريا التقتــتم املســتقه املوىلــدة، إذا كانــ  تقــاريا التقتــتم املســتقه املوىلــدة الــل أعــدهتا األمانــا 
مل ـــام.  واإلبـــ.ال عـــن الوىلـــدا  مبوجـــ  باوتوكـــول  ت ـــري إىل أي مســـااه تت  ـــمل با اســـبا وا

كتوتــو. ويف هــق  ا ــاال ، تتــت  األمــااع املدرجــا يف املافــمل األول لعايــمل فــرباع االســت ااة 
 امل  ومــا  هــق  ع ــب أيطــا   وتن بــمل االمــ.  ف ــ.  ع ــب ســ  شا الــومر فــ.ل االســت ااة.

   .التوجتشتا املبادو هق  من األول ا لع من 10و 9 العقاتني من الص ا ذا  األجلاع
)ج( مــــــن مافـــــــمل 87لــــــدي  اإلىلالــــــا يف العقــــــاة تــــــاي ألاــــــااة فــــــ ة االلتــــــلام الثانتــــــا،  -10
 ع ب النحو التايل:  1-/م أإ22 املقار

ي ون ىلساب املستوا امل  وب مـن اىلتتـام  فـ ة االلتـلام م ابقـا  ملـا ورد  )ج(87
 .  11-/م أإ-يف املقار 

 1-/م أإ22)ب( مـــن مافـــمل املقـــار 88ألاـــااة فـــ ة االلتـــلام الثانتـــا، ُيســـت اة عـــن العقـــاة  -11
 مبا ي  : 

لــــدد امل  ومــــا  الــــواردة يف تقــــاريا التقتــــتم املســــتقه املوىلــــدة أي مســــااه  )ب(88
متصــ ا با اســبا وامل ــام.  واإلبــ.ال عــن الوىلــدا  الــل ي ــم شا ن ــاق باوتوكــول كتوتــو، 
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  املسـااه ال تـلال ناامـا، ومـا إذا كـان ال ـاع نـد نعـق التوتـتا  املقدمـا كان  هق إذا وما
 يف االست ااضا  السابقا.

 الثانتا.  ألاااة ف ة االلتلام 1-/م أإ22 ( و)ط( من مافمل املقار -)ج88ال تن بمل العقاا   -12
 مبا ي  :  1-/م أإ22)ح( من مافمل املقار 88ألاااة ف ة االلتلام الثانتا، يُست اة عن العقاة  -13

ُُيس  املستوا امل  ـوب الىلتتـام  فـ ة االلتـلام، ع ـب النحـو املب ـ  عنـ ،  )ح(88
 .  11-/م أإ-وفقا  ل مقار

 1-/م أإ22مــن مافــمل املقــار ‘ 5‘)ي(88ألاــااة فــ ة االلتــلام الثانتــا، يُســت اة عــن العقــاة  -14
 مبا ي  : 
 تقـــاريا يف تبـــاين أي وجـــود ىلـــد د نـــد امل ـــام.  ســـ ه كـــان إذا مـــا يقـــت م ‘5‘(ي)88 

 األمـــــا كـــــان وإذا ال ـــــاع؛ يبـــــدأها الـــــل بامل ـــــام.  يتصـــــه فتمـــــا املوىلـــــدة املســـــتقه التقتـــــتم
               :ي   مبا االست ااة فرباع فايمل يقوم كقلك،
يـــدرن ســـب  التبـــاين ومـــا إذا كـــان ال ـــاع نـــد تـــح   أو األمـــااع نـــد  ‘1‘ 

 تسب ب  يف ىلدوم التباين؛ تح ح  امل   ا الل
يقــــتِّم مــــا إذا كانــــ  امل ــــ  ا الــــل ســــب ب  التبــــاين تتصــــه بقــــدرة الســــ ه  ‘2‘ 

الـــــومر ع ــــــب ضــــــمان الدنــــــا يف ىلســــــاب وىلــــــدا  فعــــــل االنب اثــــــا  
ووىلـدا  فعـل االنب اثـا  امل تمـد ووىلـدا  فعـل االنب اثـا  امل تمـد 

ــــا  ــــا  امل تمــــد ال وي  ــــا ووىلــــدا  فعــــل االنب اث األجــــه ووىلــــدا  املرنت
ال متــا املســندة ووىلــدا  اإل الــا ويف إتــدارها وىلتا هتــا ولوي شــا وانتنااشــا 

وىلـــدا  فعـــل االنب اثـــا  امل تمـــد املرنتـــا اســـتبدال وإلغااشـــا وســـحبشا، و 
ووىلـــدا  فعـــل االنب اثـــا  امل تمـــد ال وي ـــا األجـــه، وتاىلتـــه وىلـــدا  

ال متــا فعـل االنب اثـا  ووىلـدا  فعــل االنب اثـا  امل تمـد ووىلـدا  
املســـندة، وإذا كـــان األمـــا كـــقلك، يبـــدأ يف إجـــااع اســـت ااة شـــامه لنظـــام 

   ل  لع ا امس من هق  املبادو التوجتشتا.وفقا  الس ه 
 1-/م أإ22)ئ( مـــن مافـــمل املقـــار 88ألاـــااة فـــ ة االلتـــلام الثانتـــا، ُيســـت اة عـــن العقـــاة  -15
 ي  :  مبا

ســتبدال ل وىلــدا  يف تقــاريا التقتــتم مــا إذا كــان جــاا لديــد أي ىلالــا عــدم ا )ئ(88
 املستقه املوىلدة، وإذا كان األما كقلك، يقوم فايمل فرباع االست ااة مبا ي  : 

النظـــــا يف ســـــب  عـــــدم االســـــتبدال وفتمـــــا إذا كـــــان ال ـــــاع نـــــد تـــــح    ‘1‘ 
 امل   ا الل تسب ب  يف عدم االستبدال؛
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الســـتبدال تتصـــه بقـــدرة تقتـــتم مـــا إذا كانـــ  امل ـــ  ا الـــل ســـب ب  عـــدم ا ‘2‘ 
ـــــــا يف ىلســـــــاب وىلـــــــدا  فعـــــــل  ـــــــومر ع ـــــــب ضـــــــمان الدن الســـــــ ه ال
االنب اثــــــا  ووىلــــــدا  فعـــــــل االنب اثــــــا  امل تمـــــــد ووىلــــــدا  فعـــــــل 
االنب اثـــا  امل تمـــد املرنتـــا ووىلـــدا  فعـــل االنب اثـــا  امل تمـــد ال وي ـــا 
األجـــه ووىلـــدا  ال متـــا املســـندة ووىلـــدا  اإل الـــا ويف ىلتا هتـــا ولوي شـــا 

وإلغااشـا وسـحبشا، واسـتبدال وىلـدا  فعـل االنب اثـا  امل تمـد  وانتنااشا
املرنتــــا ووىلــــدا  فعــــل االنب اثــــا  امل تمــــد ال وي ــــا األجــــه، وإذا كــــان 
األما كقلك، البـدع يف إجـااع اسـت ااة شـامه لنظـام السـ ه وفقـا  ل  ـلع 

 ا امس من هق  املبادو التوجتشتا.
  

 لالستعرات بموجب االتفاقية االتساق  ع المةادل التوجيهية المنقحة  
 
مـــــن مافـــــمل  57و 56و 55و 52ألاــــااة فـــــ ة االلتــــلام الثانتـــــا، ُيســــت اة عـــــن العقــــاا   -16
 مبا ي  :  1-/م أإ22 املقار

فتمــــا يتصــــه بتنظــــتم اســــت ااة نــــواام ا ــــاد يف مااىلــــه ات عــــا ولديــــد ا ــــدول الــــلمر  -52
نعـــــس األىل ـــــام املتعـــــمل ع تشـــــا يف "املبـــــادو ل.ست ااضـــــا  امل تبتـــــا واملاكليـــــا والق ايـــــا، تن بـــــمل 

التوجتشتا التعانتا األمم املتحدة اإلماريا ب  ن تغـري املنـا  ل.سـت ااة التقـر لقـواام جـاد اـا ا  
 . 20-/م أ13 الدفتئا من األمااع املدرجا يف املافمل األول ل.تعانتا" الواردة يف مافمل املقار

 :  1-/م أإ22املقار  من 60و 59ه العقاة التالتا حمه العقاتني وألاااة ف ة االلتلام الثانتا، ل -17
ُتـــاا التثبـــ  األويل مبـــا يتعـــمل والتقتـــتم األويل الـــوارد يف ا ـــلع الثالـــ  مـــن "املبـــادو  -60

التوجتشتــا التعانتــا األمــم املتحــدة اإلماريــا ب ــ ن تغــري املنــا  ل.ســت ااة التقــر لقــواام جــاد 
ملدرجـــــــا يف املافـــــــمل األول ل.تعانتـــــــا" الـــــــواردة يف مافـــــــمل اـــــــا ا  الدفتئـــــــا مـــــــن األمـــــــااع ا

 . وي مه التثب  األويل باإلضافا إىل ذلك ما ي  : 20-/م أ13 املقار
مـــــا إذا كــــــان مـــــاع مــــــدرج يف املافــــــمل األول ل.تعانتـــــا مل يقــــــدم، ضــــــمن  )أ( 

در أىلــدم نــواام ا ــاد املست اضــا ل  ــاع الــل يــاد فتشــا تقــديا املصــدر، تقــدياا  لعئــا املصــ
إلعـــداد نـــواام  2006مبـــادو عـــام  مـــن 1مـــن اجمل ـــد  4)ع ـــب النحـــو امل ـــا ع يف العصـــه 

يف املااـــــا أو أكثـــــا مـــــن عمـــــو  انب اثـــــا   7( الـــــل تســـــت ثا وىلـــــدها بنســـــبا ا ـــــاد الومنتـــــا
ال ــاع، امل ــاع ب نــ  إمجــايل انب اثــا  الغــا ا  املقدمــا مــن املصــادر الــواردة يف املافــمل ألــ  

 ؛  ب  و ما ورد يف ت ديه الدوىلاع من باوتوكول كتوتو
مــا إذا كــان مــاع مــدرج يف املافــمل األول مل يقــدم م  ومــا  ت مت تــا وفقــا   )ب( 

 .  9-/م أإ6و 8-/م أإ2ل مافمل الثا  من املقارين 
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 1-/م أإ22مــن مافــمل املقــار  63-61وألاــااة فــ ة االلتــلام الثانتــا، يُســت اة عــن العقــاا   -18
 مبا ي  : 

ـــــواردة يف "املبـــــادو فتمـــــا  -61 يت  ـــــمل بن ـــــاق االســـــت ااة العـــــادي، تن بـــــمل نعـــــس األىل ـــــام ال
اــا ا   التوجتشتــا التعانتــا األمــم املتحــدة اإلماريــا ب ــ ن تغــري املنــا  ل.ســت ااة التقــر لقــواام جــاد

 .20-/م أ13 الدفتئا من األمااع املدرجا يف املافمل األول ل.تعانتا"، الواردة يف مافمل املقار
 1-/م أإ22املقــار  مــن مافــمل 67-65اــااة فــ ة االلتــلام الثانتــا، يُســت اة عــن العقــاا  وأل -19

 مبا ي  : 
ــــــمل نعــــــس األىل ــــــام الــــــواردة يف  -65 ــــــمل بن ــــــاق االســــــت ااة العــــــادي، تن ب فتمــــــا يت  

التوجتشتـــا التعانتـــا األمـــم املتحـــدة اإلماريـــا ب ـــ ن تغـــري املنـــا  ل.ســـت ااة التقـــر  "املبـــادو
ا  الدفتئـا مـن األمـااع املدرجـا يف املافـمل األول ل.تعانتـا" الـواردة يف مافـمل لقواام جاد اا  

 . وباإلضافا إىل ذلك، فإن است ااة نواام ا اد: 20-/م أ13املقار 
إلعــــداد نــــواام ا ــــاد الومنتــــا  2006ينظــــا يف ت بتــــمل مت  بــــا  مبــــادو عــــام  )أ( 

ربوتوكـول كتوتـو تصـ ا بامل 2013املنقحـا ل ـام  وإرشـادا  املمارسـا  ا تـدة واألسالت  الت مت تا
و"املبادو التوجتشتا التعانتا  وم حمل األراض  الامبا كما اعتمد  مر ا األمااع/اجتما  األمااع

اـــا ا  الدفتئـــا مـــن  األمـــم املتحـــدة اإلماريـــا ب ـــ ن تغـــري املنـــا  ل.ســـت ااة التقـــر لقـــواام جـــاد
واملقــارا  ذا   20-/م أ13 تــا" الــواردة يف مافــمل املقــاراألمــااع املدرجــا يف املافــمل األول ل.تعان

 الص ا الصادرة عن مر ا األمااع ب  ن ت ك املت  با ، ولديد أي ا ااع عن هق  املت  با ؛
يقـــــتم مـــــا إذا كانـــــ  وطـــــاا  النظـــــام الـــــومر أن ـــــئ  لتتســـــري التحســـــني  )ب( 

ان ا ودة/ماانبـــا ا ـــودة املســتما لقـــواام جــاد اـــا ا  الدفتئــا ومـــا إذا كانــ  إجـــااعا  ضــم
 ند نـُعِّق ؛ 1-/م أإ19وفقا  ل مبادو التوجتشتا ل نظم الومنتا ىلس  املقار 

يقــتم مــدا اكتمــال امل  ومــا  اإلضــافتا وشــعافتتشا وفقــا  لدبــ.ال مبوجــ   )ج( 
 من باوتوكول كتوتو؛ 7املادة 

ن ــ ا امل ــمولا يقــتم مــا إذا كانــ  امل  ومــا  اإلضــافتا املب ــ  عنشــا بالنســبا لأل )د( 
، وأي أن ــــ ا اتــــارة 3مــــن املــــادة  4، وإدارة الغابــــا  امل ــــمولا بــــالعقاة 3مــــن املــــادة  3بــــالعقاة 

شـا وىلسـارا   ـتا  عن بـ.الاإلمـن باوتوكـول كتوتـو جـاا تقـدياها و  3من املادة  4م مولا بالعقاة 
املتصـــ ا بربوتوكـــول   2013األســـالت  الت مت تـــا وإرشـــادا  املمارســـا  ا تـــدة املنقحـــا ل ـــام  مـــ 

 ."9-/م أإ6، واملقار 8-/م أإ2، واملافمل الثا  من املقار 7-/م أإ2كتوتو، واملقار 
ع ـب أيـا  1-/م أإ22مـن مافـمل املقـار ‘ 1‘)د(69وألاااة ف ة االلتلام الثانتا، تُقـاأ العقـاة  -20

ســــالت  يف املبــــادو "الع ــــوا  يف تقــــدياا  ا ــــاد لعئــــا  املصــــادر أو الغــــا ا  الــــل تــــاد ب ــــ يا أ
التوجتشتــــا ل شتئــــا ا  ومتــــا الدولتــــا امل نتــــا بتغــــري املنــــا ، وم حــــمل األراضــــ  الامبــــا، لألمــــااع الــــل 

 وعت  األراض  الامبا وإعادة تامتبشا". اىلتسابافتار  
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               الثاني التلييه 
 

التنقيحااااا  المدخلااااة علاااا  إرسااااادا  الممارسااااا  الجياااادة والتعااااديال    
    بروتوكول كيوتو  5   المادة  2الم ةقة بموجب الفقرة 

 
 ألاااة ف ة االلتلام الثانتا لربوتوكول كتوتو.  1-/م أإ20من املقار  2و 1ال تن بمل العقاتان  -1
 مبا ي  :  1-/م أإ20من املقار  11ة وألاااة ف ة االلتلام الثانتا، ُيست اة عن العقا  -2

ر أن ألي مــاع يف املافــمل األول أن يقــدم تقــدياا  منقحــا   ــلع مــن ناامــا جــاد  يقــاِّ  -11
م التقـــديا لســـنا مـــن فـــ ة االلتـــلام الـــل أُدفـــه فتشـــا ت ـــديه يف ونـــ  ســـابمل، شـــاي ا أن يُقـــد  

ة مــن فــ ة االلتــلام. املــنق  يف موعــد ي ــابمل، ك نصــب ىلــد، موعــد ناامــا ا ــاد ل ســنا األفــري 
وبقبـــول فايـــمل فـــرباع االســـت ااة ل تقـــديا املـــنق ،  8بـــإجااع اســـت ااة مبوجـــ  املـــادة  ورهنـــا  

املافـمل األول يف ُيه التقديا املنق  حمـه التقـديا امل ـد ل. ويف ىلالـا ن ـوع فـ.ع بـني مـاع 
تثــال، الــل لــه وفايــمل فــرباع االســت ااة ب ــ ن التقــديا املــنق ، ُلــال املســ لا إىل  نــا االم

يف مــدرج يف املافــمل األول  ا ــ.ع وفقــا  إلجــااعا  وآلتــا  االمتثــال. وا تــار املتــاح ل ــاعي 
ينبغــــ  أال  نــــ    ،أن يقــــدم تقــــدياا  منقحــــا   ــــلع مــــن ناامــــا ا ــــاد ا اتــــا بــــ  ســــبمل ت دي ــــ

األمــــااع املدرجــــا يف املافــــمل األول مــــن بــــقل نصــــارا جشــــدها مل ا ــــا امل ــــ  ا يف الونــــ  
إلمــــار الــــلمر املبــــني يف املبــــادو التوجتشتــــا املت  قــــا وضــــمن ادد  فتــــ  ألول مــــاة الــــقي ىُلــــ

 .  8بإجااع االست ااة مبوج  املادة 
 :  1-/م أإ20من املقار  11العقاة  د لتا بتدرج العقاة التاوألاااة ف ة االلتلام الثانتا،  -3

دون التــــــلام كمــــــ  يف املافــــــمل األول مــــــدرج أن ألي مــــــاع  يقــــــاِّر كــــــقلك -م ارا   11
أن يقــدم تقــدياا  منقحــا   ــلع مــن ناامــا  بتحديــد االنب اثــا  وفعطــشا يف فــ ة االلتــلام الثانتــا

إجـــااع الت ــــدي.  واىلـــدة فـــ.ل عم تـــا االســـت ااة، مـــ  اإلشـــارة إىل أن لســـنا أو جـــاد  
مــــن باوتوكــــول   8بــــإجااع اســــت ااة مبوجــــ  املــــادة  ورهنــــا  ين بــــمل ع ــــب هــــق  األمــــااع.  ال

وبقبـــول فايـــمل فـــرباع االســـت ااة ل تقـــديا املـــنق ، ُيـــه التقـــديا املـــنق  حمـــه التقـــديا كتوتـــو 
 بــ  أن يقــدم تقــدياا  منقحــا   ــلع مــن ناامــا ا ــاد ا اتــايف  . وا تــار املتــاح ل ــاعي ســابملال

ال ــــاع مــــن بــــقل نصــــارا جشــــد  مل ا ــــا امل ــــ  ا يف الونــــ  الــــقي هــــقا ينبغــــ  أال  نــــ  
ـــإجااع وضـــمن ادد  فتـــ  ألول مـــاة ىُلـــ إلمـــار الـــلمر املبـــني يف املبـــادو التوجتشتـــا املت  قـــا ب

 .من باوتوكول كتوتو 8االست ااة مبوج  املادة 
ألاـــــااة فـــــ ة  1-/م أإ20ر مـــــن مافـــــمل املقـــــا  4الـــــواردة يف العقـــــاة  3وال تن بـــــمل ا اشـــــتا  -4

 االلتلام الثانتا. 
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 1-/م أإ20)ج( مــن مافــمل املقــار 13وألاــااة فــ ة االلتــلام الثانتــا، ُيســت اة عــن العقــاة  -5
 مبا ي  : 

بالنســــبا إلدارة األراضــــ  اللراعتــــا وإدارة املااعــــ  ووديــــد الغ ــــاع النبــــاث ووعتــــ   )ج(13
مل ، ينبغـــ  أن يُبحـــ  ويُ ب ـــ3مـــن املـــادة  4عقـــاة األراضـــ  الامبـــا وإعـــادة تامتبشـــا مبوجـــ  ال

أي ت ــديه ل.نب اثــا  أو عم تــا  اإل الــا يف ســنا األســان النامجــا عــن ت ــك األن ــ ا وفقــا  
الفتتـار ال ـاع فتمـا يتصـه بـالتواتا الـدوري لتقـدع ا سـابا  املت  قـا رـق  األن ـ ا )مـث.  

ا الـا الــل ي ــون فتشــا ال ــاع نــد افتــار ع ـب أســان ســنوي أو يف يايــا فــ ة االلتــلام(. ويف 
تقــدع ا ســابا  املت  قــا رــق  األن ــ ا ســنويا  ويقــدم تقــدياا  أُعتــد ىلســارا، تــو  ت بتــمل 
ـــ ثا رج ـــ  بالنســـبا لســـنا األســـان، شـــاي ا أال ت ـــون هـــق  التقـــدياا  امل ـــاد  الت ـــدي.  ب

  ع ـــب هـــق  أعـــ. 4ىلســـارا نـــد فطـــ   مـــن نبـــه ل.ســـت ااة، وتن بـــمل أىل ـــام العقـــاة 
 التقدياا  امل اد ىلسارا. 

 :  1-/م أإ20من مافمل املقار  13وألاااة ف ة االلتلام الثانتا، تُدرج العقاة التالتا ب د العقاة  -6
ُت ب ـــــمل التســـــويا  ع ـــــب التصـــــويبا  التقنتـــــا ل مســـــتويا  املاج تـــــا إلدارة  -م ارا   13

الغابــا  عنــدما يُ ــاد ىلســاب البتانــا  املقدمــا عــن إدارة الغابــا  أو األراضــ  ا اجتــا الــل 
ط ــ  أراة ىلاجتــا مســتخدما لتحديــد املســتوا املاج ــ ، وعنــدما ت ــون عم تــا  إعــادة 

املاج ـــ  الـــقي يطـــمن االتســـاق املنش ـــ   تســـعا عـــن تصـــوي  تقـــر ل مســـتوا ا ســـاب مل
بـــــني املســـــتوا املاج ـــــ  املصـــــح   إلدارة الغابـــــا  والتقـــــدياا  املب ـــــ  عنشـــــا بالنســـــبا إلدارة 

األســـالت  وعوامـــه الـــتحع   ع ـــب الت ـــدي.  املدف ـــا ع ـــب التصـــويبا   الغابـــا . وُت ب ـــمل
املافــمل. وعنــدما يــردي هــقا  ضــمتماالتقنتــا إلدارة الغابــا  باســتخدام اإلرشــادا  الــواردة يف 

ت ــــــديه تقــــــديا ل.نب اثا /عم تــــــا  اإل الــــــا املت  قــــــا بــــــإدارة الغابــــــا  أيطــــــا  إىل ت ــــــديه 
 ل تصوي  التقر، ينبغ  أال ُت بمل عوامه التحع   ع ب التصوي  التقر. 

 1-/م أإ20مــــن مافــــمل املقــــار  17وألاــــااة فــــ ة االلتــــلام الثانتــــا، ُيســــت اة عــــن العقــــاة  -7
 التا: بالعقاة الت

وإذا وجـد فـايمل فرباع االسـت ااة أن تقـدياا  مقـدما  مـن مـاع مـن األمـااع يـردي  -17
ــــب اثا  أو إىل تقـــديا  ااـــد ل م تـــا  اإل الـــا يف ســــنا األســـان أو يف  إىل تقـــديا نـــان  ل.ن

املســتوا املاج ــ  إلدارة الغابــا  ب ــد أي تصــوي  تقــر، أو إىل تقــديا  ااــد ل.نب اثــا  أو 
اإل الــا يف ســنا مــن ســنوا  فــ ة االلتــلام أو املســتوا املاج ــ  إلدارة تقــديا نــان  ل م تــا  

 أدنا .  54الغابا  ب د أي تصوي  تقر، وج  أال يُ بمل الت ديه ا سوب وفقا  ل عقاة 
 1-/م أإ20مــــن مافــــمل املقــــار  18وألاــــااة فــــ ة االلتــــلام الثانتــــا، ُيســــت اة عــــن العقــــاة  -8

 بالعقاة التالتا: 
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إذا رأا فايـمل فـرباع االسـت ااة أن تقـدياا  مقـدما  مـن مـاع مـن األمـااع وباملثه،  -18
مــــن  3يــــردي إىل تقــــديا نــــان  ل م تــــا  اإل الــــا النامجــــا عــــن أي ن ــــاط مبوجــــ  العقــــاة 

، يف إىلــدا ســنوا  فــ ة 3مــن املــادة  4، أو عــن أي ن ــاط اتــار مبوجــ  العقــاة 3 املــادة
اإل الــا يف ســنا األســان عــن أي ن ــاط اـــتار االلتــلام، أو يــردي إىل تقــديا  ااــد ل م تــا  

)إدارة األراضــــ  امللروعــــا واملااعــــ  ووديــــد الغ ــــاع النبــــاث  3مــــن املــــادة  4مبوجـــــ  العقــــاة 
ووعتــ  األراضــ  الامبــا وإعــادة تامتبشــا(، ينبغــ  أال  ي ب ــمل الت ــديه ا ســوب وفقــا  ل عقــاة 

قـديا م ـد ل ي ـون أنـه لعظـا  مـن أدنا  إذا كان من ش ن هقا ا ساب أن يـردي إىل ت 54
 التقديا األت   املقدم من ال اع امل ر. 

مـــــن مافـــــمل  21" يف العقـــــاة 1-/م أإ16مـــــن مافـــــمل املقـــــار  21وتُقـــــاأ اإلىلالـــــا إىل "العقـــــاة  -9
 ".  7-/م أإ2من مافمل املقار  26ع ب أيا إىلالا إىل "العقاة  1-/م أإ20 املقار
 1-/م أإ20مــــن مافــــمل املقــــار  28تــــا، ُيســــت اة عــــن العقــــاة وألاــــااة فــــ ة االلتــــلام الثان -10
 ي  :  مبا

يف ا الــــا الـــل ال ت ـــون فتشـــا أي مايقـــا مـــن مـــاق الت ـــديه األساســـتا املدرجـــا يف  -28
مناســـبا  الــــا ت ـــديه م تنـــا، تـــو  ألفانـــا فـــرباع االســـت ااة أن تســـتخدم مـــاق  1ا ـــدول 

ـــا، ت ـــديه أفـــاا. وإذا مُبِّقـــ  مـــاق ت ـــديه اـــري ت ـــ ك املدرجـــا يف هـــق  اإلرشـــادا  التقنت
وجـــ  ع ـــب أفانـــا فـــرباع االســـت ااة ذكـــا ســـب  عـــدم اســـتخدام أي مـــن ماااـــمل الت ـــديه 
ــــا، ووجــــ  ع تشــــا تربيــــا اعتبارهــــا أن ال ايقــــا  األساســــتا الــــواردة يف هــــق  اإلرشــــادا  التقنت

 املختارة مناسبا. 
 1-أإ /م20 )أ( مـــن مافـــمل املقـــار34 وألاـــااة فـــ ة االلتـــلام الثانتـــا، ُيســـت اة عـــن العقـــاة -11

 بالعقاة التالتا، مبا يف ذلك ا اشتا اإلضافتا: 
القـــتم النموذجتـــا ل شتئـــا ا  ومتـــا الدولتـــا امل نتـــا بتغـــري املنـــا  املســـتمدة مـــن  )أ(-34

)امل ــار إلتشــا فتمــا  2006املبــادو التوجتشتــا إلعــداد نــواام ا ــاد الومنتــا لغــا ا  الدفتئــا ل ــام 
إلعــــداد نــــواام ا ــــاد الومنتــــا"(، أو األســــالت  الت مت تــــا  2006"مبــــادو عــــام  ي ــــ  باســــم

ــــــدة املنقحــــــا ل ــــــام  ــــــو وم حــــــمل املتصــــــ ا  2013وإرشــــــادا  املمارســــــا  ا ت بربوتوكــــــول كتوت
عــن اهلتئــا ا  ومتــا الدولتــا امل نتــا  2006ل مبــادو التوجتشتــا الصــادرة يف عــام  2013 عــام

األراضــ  الامبــا )امل ــار إلتــ  فتمــا ي ــ   لومنتــا لغــا ا  الدفتئــا:بتغــري املنــا  ب ــ ن نــواام ا ــاد ا
اـــري ذلـــك مــن مصـــادر البتانـــا  الدولتــا املوتـــب رـــا  ، أو(1)مل األراضـــ  الامبــا"(حـــباســم "م 

شــتا  ا، و املافــمل بت ــك الوثتقــا الــواردة يف مــوارد اســت ااة نــواام ا ــاد املــقكورة يف التــقيته األول
تــدة ل شتئــا ا  ومتــا الدولتــا امل نتــا بتغــري املنــا . وإذا اســُتخدم  مــ  إرشــادا  املمارســا  ا 

__________ 

ع ــب  حــمل األراضــ  الامبــا مل فطــ تا امل  قــاتُ  ــب األعنــد افتتــار وعتــ  األراضــ  الامبــا وإعــادة تامتبشــا، ينبغــ  أن  (1) 
 العئا  الواجبا الت بتمل. بان 
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عوامــه انب ــام أو بــارام ا  جــاد أفــاا مــن مصــادر بتانــا  دولتــا أفــاا، يت ــني ع ــب فايــمل 
 فرباع االست ااة أن يربر ويوثِّمل، يف تقايا االست ااة، سب  استخدامشا. 

 1-/م أإ20مــــن مافــــمل املقــــار  38وألاــــااة فــــ ة االلتــــلام الثانتــــا، ُيســــت اة عــــن العقــــاة  -12
 ي  :  مبا

وعـــــند اســـــتخدام بــــارام  متوســــا ل  ــــاد مــــن عموعــــا مــــن الب ــــدان، تــــ  توثتــــمل  -38
االف اضــا  الــل اســتند إلتشــا افتتــار اجملموعــا، كمــا تــ  توثتــمل مــدا ت ــابمل بــارام  ا ــاد 

 2006البـــارام  النمــوذج  أو الن ــاق النمـــوذج  الــوارد يف مبــادو عـــام املتوســا هــقا مــ  
نـــواام ا ـــاد الومنتـــا، واألســـالت  الت مت تـــا وإرشـــادا  املمارســـا  ا تـــدة املنقحـــا إلعـــداد 
ىلتثمــا   مل األراضــ  الامبــا، ىلســ  االنتطــاع،حــاملتصــ ا بربوتوكــول كتوتــو، وم  2013ل ــام 

الت متــ  باســتخدام عامــه اــري مباشــا )ت بتــمل م ــدل كانــ  متاىلــا. وباملثــه، عنــدما يـــت  مل 
انب ـــام أو إ الـــا متوســـا ي تمـــد ع ـــب عامـــه اـــري مباشـــا( مـــن عموعـــا مـــن الب ـــدان، تـــ  

 وال .نا ا ددة بال امه اري املباشا. ت  ته اجملموعا توثتمل االف اضا  الل استند إلتشا 
 1-/م أإ20مــــن مافــــمل املقــــار  42اة وألاــــااة فــــ ة االلتــــلام الثانتــــا، ُيســــت اة عــــن العقــــ -13

 بالعقاة التالتا: 
 1 ت ري هق  ال ايقـا األساسـتا ل ت ـديه إىل مـاق الت ـديه النموذجتـا مـن املسـتوا -42

واألســـالت  الت مت تـــا إلعـــداد نـــواام ا ـــاد الومنتـــا،  2006الـــوارد وتـــعشا يف مبـــادو عـــام 
وم حـــــمل  كتوتـــــو،  بربوتوكـــــول املتصـــــ ا 2013وإرشـــــادا  املمارســـــا  ا تـــــدة املنقحـــــا ل ـــــام 

وال   ــن الاجــو  إىل م حــمل األراضــ  الامبــا إال يف ا ــاال  الــل ي ــون  األراضــ  الامبــا.
فتشـــا ال ـــاع نـــد افتـــار ن ـــاط وعتـــ  األراضـــ  الامبـــا وإعـــادة تامتبشـــا ويف ا ـــاال  الـــل 
ي بـــمل فتشـــا ال ـــاع أســـالت  مـــن م حـــمل األراضـــ  الامبـــا ع ـــب أســـان مـــوع . وال   ـــن 

تمل مايقا الت ديه هـق  إال عنـدما ت ـون بتانـا  الن ــاط متاىلـا مـن مصـادر ومنتـا وفقـا  ت ب
أعــ. ، أو  31أعــ.  أو مــن مصــادر بتانــا  دولتــا كمــا ورد وتعـــشا فـــ  العقــاة  29ل عقــاة 

أعـ. . وتـ  اسـتخدام عامـه انب ـام  33يتم ا صـول ع تشـا ع ـب النحـو الـوارد يف العقـاة 
رد يف او لــنحــو االتت  بــ  ال ايقــا ويــتم ا صــول ع تــ  ع ــب ىلســ  مــا أو بــارام  جــاد آفــا 

 أع. .  34العقاة 
ألاـــــااة فـــــ ة  1-/م أإ20مـــــن مافـــــمل املقـــــار  74و 68و 64و 61وال تن بـــــمل العقـــــاا   -14

 االلتلام الثانتا. 
 1-/م أإ20مــــن مافــــمل املقــــار  63وألاــــااة فــــ ة االلتــــلام الثانتــــا، ُيســــت اة عــــن العقــــاة  -15
 اة التالتا: بالعق
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بـــــا  اهلتـــــدروف وروكابون  -63 واهلتـــــدروكابون امل ـــــب   (HFC)عــــــند ت ديــــــه تقديــــــاا  ماك 
مــــــن  (SF6) وســـــادن ف وريــــــد ال ــــــربي  (NF3)وث.ثــــــ  ف وريـــــد النت وجــــــني  (PFC)بـــــالع ور 

اســـتش.ئ ماك بـــا  ال ابـــون املش  نـــا وث.ثـــ  ف وريـــد النت وجـــني وســـادن ف وريـــد ال ربيـــ ، 
يــــ.ع االعتبــــار ل ــــدم التــــتقن يف أرنـــــام املبـــــت ا  )كمبت ــــا  هــــق  املــــواد ال تمتااتــــا ينبغــــ  إ

لصــناعا اإلراــاع( واريهــا مــن البــارام ا  )كت ــوين املــليد يف املــربِّدا ( ع ــب  ــو مــا يــاد يف 
 إلعداد نواام ا اد الومنتا.  2006مبادو عام 

 1-/م أإ20مــــن مافــــمل املقــــار  69قــــاة وألاــــااة فــــ ة االلتــــلام الثانتــــا، ُيســــت اة عــــن الع -16
 ي  :  مبا

إن  تقـــــدياا  االنب اثـــــا  وعم تـــــا  اإل الـــــا يف ن ـــــا  اســـــتخدام األراضـــــ  وتغتـــــري  -69
اســتخدام األراضــ  وا ااجــا ومــن أن ــ ا هــقا الق ــا  نــد ال تســتند إىل بتانــا  ســنويا وإوــا 

أي ب نايـــا  مل ب ــأن يهلــقا الســـب ، ينبغــ  و ونــد ي ــاد ىلســارا يف ماىل ــا الىلقــا.  إىل اســتقااعي 
دارة األراضـ  امللروعـا واملااعـ  ووديـد الغ ـاع النبـاث إلسـان األع ـب سـنا اسـتقااا  ت ديه 

ووعتــ  األراضــ  الامبــا وإعــادة تامتبشــا، ألن البتانــا  نــد ال تُب  ــ  عـــن الســنوا  املمتــدة 
ااع لســنا األســان بالنســبا هلــق  األن ــ ا، بــني ســنا األســان وفــ ة االلتــلام. وإذا لــلم االســتق

يصـــب  بإم ـــان فايـــمل فـــرباع االســـت ااة أن يســـتخدم ك امـــه اـــري مباشـــا الس ســـ ا اللمنتـــا 
لق ـــــا  اســـــتخدام األراضـــــ  وتغتـــــري اســـــتخدام األراضـــــ  وا ااجـــــا الـــــواردة يف ناامـــــا ا ـــــاد 

 السنويا املقدما مبوج  االتعانتا. 
)أ( مـــن التـــقيته الثالـــ  مـــن 1ا، ُيســـت اة عـــن العقـــاة العاعتـــا وألاـــااة فـــ ة االلتـــلام الثانتـــ -17

 مبا ي  :  1-/م أإ20مافمل املقار 
فـــتما يـــت  مل مبصــادر املافــمل ألــ ، ُيســتخَدم جــلع يف ىلســاب الت ــدي.  مــن أجــه  )أ(1

تقـــديا االنب اثـــا  لســـنا األســـان وتقـــديا االســـتخااج يف فـــ ة االلتـــلام )مثـــه اـــا ا  مـــدافن 
ا  ســـاب ت ـــدي.  االنب اثـــا  بالنســـبا إلىلـــدا ســـنوا  فـــ ة االلتـــلام آَفـــجـــلع القمامـــا( و 

 وتقدياا  االستخااج يف سنا األسان. 
مــــن التــــقيته الثالــــ  مــــن مافــــمل  3وألاــــااة فــــ ة االلتــــلام الثانتــــا، ُيســــت اة عــــن العقــــاة  -18
 مبا ي  :  1-/م أإ20 املقار

مـــن  55أىل ـــام العقـــاة  ويف ىلالـــا عـــدم اشـــتمال ا ـــدول ع ـــب فئـــا م تنـــا، تســـاي -3
ال انــا،  لــ  بنــداإلرشــادا  التقنتــا، كمــا هــو ا ــال بالنســبا لعئــا  مثــه "وســااه أفــاا" 

منت ـا ، واللراعـا، واسـتخدام األراضـ  وتغتـري ل أفـاا ا  وال م تا  الصـناعتا واسـتخدام
 استخدام األراض  وا ااجا، والنعايا . 
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 ا  بروتوكاول  5 ا  الماادة  2إجراءا  إدخال التعديال  بموجب الفقارة  -أوالا  
 كيوتو 

 1-/م أإ22)ب( مـــن مافـــمل املقـــار 80ألاـــااة فـــ ة االلتـــلام الثانتـــا، ُيســـت اة عـــن العقـــاة  -19
 مبا ي  : 

فاتـا    اعنـد أُتتحـ  لــت ـون ينبغ  أال يبدأ إجااع الت ديه إال ب ـد أن  )ب(80
 ــ  فايــمل فــرباع االســت ااة إىل أن ال ــاع مل ي ــا  امل ــ  ا ع ــب ل ــ.ج امل ــ  ا وإذا ف

 76و 74اللمنتــــا املبتنــــا يف العقــــاتني  ضــــمن املــــدد ــــو واع بتقــــدع تقــــديا مــــنق  مقبــــول، 
ال تبـــا  عوقأعـــ. ، وإذا افـــ ة فايـــمل فـــرباع االســـت ااة أن التغـــري النـــاتد عـــن الت ـــديه ســـت

 .  19-أ /م24من مافمل املقار  37الواردة يف العقاة 
التــقيته الثالــ   يف)ب( 4إىل  1 مــن وألاــااة فــ ة االلتــلام الثانتــا، ُيســت اة عــن ا ــداول -20

 هق  الوثتقا. ضمتمابا داول الواردة يف  1-/م أإ20من مافمل املقار 
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  فميمة
 جداول عوا ه التحفظ  
  1ا دول   

لااي التعااديال  المدخلااة علاا  تقااديرا  االنةعاثااا  لااي سناااة األساااس عوا ااه التحفاااظ المسااتعملة 
 تقديرا  االستخراا لي لترة االلتزام )للم ادر الملكورة لي المرلق ألف    بروتوكول كيوتو( أو
 

 

بتانا   عوامه االنب اثا 
 األن  ا

 تقدياا  االنب اثا 

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

                ال اقة -1

                اىل اق الونود )يد ن اع ( -أل 

     0٫73 0٫82 0٫94 0٫98     0٫73 0٫82 0٫98 تناعا  ال انا -1

     0٫73 0٫73 0٫94 0٫94     0٫73 0٫82 0٫98  بناعالصناعا  التحوي تا وال -2

     0٫73 0٫73 0٫82 0٫82     0٫82 0٫89 0٫98 البحاي(النقه ا    )ال ريان والنقه  -أ-3

     0٫73 0٫89 0٫94 0٫94     0٫82 0٫89 0٫98 النقه الربي والس ك ا ديديا -ج-ب-3

     0٫73 0٫73 0٫94 0٫94     0٫73 0٫82 0٫98 ن اعا  أفاا  -4

     0٫73 0٫73 0٫94 0٫82     0٫73 0٫82 0٫98 مصادر أفاا -5

     0٫73 0٫73  0٫82     0٫82 0٫82  األىلتااتا )مجت  مصادر اىل اق الونود(ال ت ا 

     0٫73 0٫73 0٫82 0٫89     0٫73 0٫73 0٫98 عابا  ال اق اري امل بدة

       0٫98 0٫98       0٫98 اىل اق الونود )النشد املاج  (

                االنب اثا  املتسابا من الونود -باع

      0٫73 0٫73 0٫98      0٫73 0٫73 الونود الص   -1

     0٫73 0٫73 0٫73 0٫98     0٫73 0٫73 0٫73 النعا والغا  ال بت   -2

       0٫73 0٫98       0٫82 نقه ثا  أكستد ال ابون وحللين  -جتم

                العمليا  ال ناعية واستخدام المنتجا  -2

       0٫94 0٫94       0٫94 تناعا الت دين -أل 

 0٫73 0٫73 0٫73 0٫89 0٫89 0٫73 0٫94 0٫94 0٫82 0٫82 0٫82 0٫89 0٫89 0٫73 0٫98 الصناعا  ال تمتااتا -باع

  0٫82 0٫82 0٫94  0٫73 0٫94 0٫98  0٫82 0٫82 0٫98  0٫82 0٫98 إنتاج الع لا  -جتم

       0٫82 0٫94       0٫89 منت ا  اري مانتا من الونود واستخدام املقيبا  -دال

 0٫73 0٫73 0٫73     0٫94 0٫73 0٫73 0٫73     الصناعا اإلل  ونتا -هاع

   0٫82 0٫82    0٫82   0٫82 0٫82     مواد الل تستنعد األو ونلبدااه كاستخدام املنت ا    -واو

  0٫82 0٫82  0٫94   0٫89  0٫89 0٫89  0٫98   ماهتا األفااالويه املنت ا  واستخد - اي

                مصادر أفاا -ىلاع

                الزراعة -3

      0٫89  0٫98      0٫89  التخما امل وي -أل 

     0٫82 0٫89  0٫98     0٫82 0٫89  إدارة السماد ال بت   -باع

      0٫89  0٫94      0٫89   راعا األر  -جتم

     0٫73   0٫82     0٫73   ال با اللراعتا -دال

     0٫82 0٫82  0٫82     0٫94 0٫94  ىلاق السافانا ل  املاانبا -هاع

     0٫82 0٫82  0٫82     0٫94 0٫94  ىلاق املخ عا  اللراعتا يف ا قول -واو

       0٫94 0٫94       0٫98 الت تري - اي

       0٫82 0٫94       0٫89 استخدام التوريا -ىلاع

                مصادر أفاا -ماع

                النفايا  -5

      0٫73  0٫82      0٫89 0٫89 التخ   من النعايا  الص با -أل 

     0٫73 0٫73  0٫94     0٫73 0٫73  امل ا ا البتولوجتا ل نعايا  الص با -باع

     0٫73 0٫73 0٫73 0٫82     0٫89 0٫82 0٫89 تامتد النعايا  وىلانشا يف ال ااع -جتم

     0٫82 0٫82  0٫98     0٫89 0٫89  م ا ا املتا  املست م ا وتصايعشا -دال

                مصادر أفاا -هاع
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   2ا دول   
عوا اااه الاااتحفظ المساااتعملة لاااي التعاااديال  المدخلاااة علااا  تقاااديرا  االنةعاثاااا  لاااي سااانة االلتااازام 

 األساس )للم ادر الملكورة لي المرلق ألف    بروتوكول كيوتو(تقديرا  االستخراا لي سنة  أو
 

 

بتانا   عوامه االنب اثا 
 األن  ا

 تقدياا  االنب اثا 

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

                ال اقة -1

                اىل اق الونود )يد ن اع ( -أل 

     1٫37 1٫21 1٫06 1٫02     1٫37 1٫21 1٫02 تناعا  ال انا -1

     1٫37 1٫37 1٫06 1٫06     1٫37 1٫21 1٫02  بناعالصناعا  التحوي تا وال -2

     1٫37 1٫37 1٫21 1٫21     1٫21 1٫12 1٫02 النقه ا    )ال ريان والنقه البحاي( -أ-3

     1٫37 1٫12 1٫06 1٫06     1٫21 1٫12 1٫02 النقه الربي والس ك ا ديديا -ج-ب-3

     1٫37 1٫37 1٫06 1٫06     1٫37 1٫21 1٫02 ن اعا  أفاا  -4

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

     1٫37 1٫37  1٫21     1٫21 1٫21  ال ت ا األىلتااتا )مجت  مصادر اىل اق الونود(

     1٫37 1٫37 1٫21 1٫12     1٫37 1٫37 1٫02 امل بدةعابا  ال اق اري 

       1٫02 1٫02       1٫02 اىل اق الونود )يد ماج  (

                االنب اثا  املتسابا من الونود -باع

      1٫37 1٫37 1٫02      1٫37 1٫37 الونود الص   -1

     1٫37 1٫37 1٫37 1٫02     1٫37 1٫37 1٫37 النعا والغا  ال بت   -2

       1٫37 1٫02       1٫21 نقه ثا  أكستد ال ابون وحللين  -جتم

                العمليا  ال ناعية واستخدام المنتجا  -2

       1٫06 1٫06       1٫06 الت دينتناعا  -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  ال تمتااتا -باع

  1٫21 1٫21 1٫06  1٫37 1٫06 1٫02  1٫21 1٫21 1٫02  1٫21 1٫02 إنتاج الع لا  -جتم

       1٫21 1٫06       1٫12 منت ا  اري مانتا من الونود واستخدام املقيبا  -دال

 1٫37 1٫37 1٫37     1٫06 1٫37 1٫37 1٫37     الصناعا اإلل  ونتا -هاع

   1٫21 1٫21    1٫21   1٫21 1٫21     مواد الل تستنعد األو ونلبدااه كاستخدام املنت ا    -واو

  1٫21 1٫21  1٫06   1٫12  1٫12 1٫12  1٫02   ماهتا األفااالويه املنت ا  واستخد - اي

                در أفاامصا -ىلاع

                الزراعة -3

      1٫12  1٫02      1٫12  التخما امل وي -أل 

     1٫21 1٫12  1٫02     1٫21 1٫12  إدارة السماد ال بت   -باع

      1٫12  1٫06      1٫12   راعا األر  -جتم

     1٫37   1٫21     1٫37   ال با اللراعتا -دال

     1٫21 1٫21  1٫21     1٫06 1٫06  ىلاق السافانا ل  املاانبا -هاع

     1٫21 1٫21  1٫21     1٫06 1٫06  ىلاق املخ عا  اللراعتا يف ا قول -واو

       1٫06 1٫06       1٫02 الت تري - اي

       1٫21 1٫06       1٫12 استخدام التوريا -ىلاع

                مصادر أفاا -ماع

                النفايا  -5

      1٫37  1٫21      1٫12 1٫12 التخ   من النعايا  الص با -أل 

     1٫37 1٫37  1٫06     1٫37 1٫37  امل ا ا البتولوجتا ل نعايا  الص با -باع

     1٫37 1٫37 1٫37 1٫21     1٫12 1٫21 1٫12 النعايا  وىلانشا يف ال ااعتامتد  -جتم

     1٫21 1٫21  1٫02     1٫12 1٫12  م ا ا املتا  املست م ا وتصايعشا -دال

                أفاامصادر  -هاع
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  3ا دول   
عوا ااااه الاااتحفظ المساااتعملة لاااي االنةعاثاااا  ال اااالية للتعاااديال  المدخلاااة لاااي ق ااااع اساااتخدام 
األرافاي وتغييار اسااتخدام األرافاي والحراجااة خاالل االسااتعرات األولاي ألااارات تحدياد الكميااة 

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

 

بتانا   عوامه االنب اثا 
 األن  ا

 تقدياا  االنب اثا 

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

                استخدام األرافي وتغيير استخدام األرافي والحراجة -4

                األرافي الحرجية التي ظلب أرات حرجية -1-ألف

       0٫89 0٫98       0٫89 التغريا  يف الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا ا تا

       0٫73 0٫98       0٫73 التغريا  يف الون ال ابون يف ا   

       0٫82 0٫98       0٫82 التغريا  يف الون ال ابون يف القماما

       0٫82 0٫98       0٫82 ال با امل دنتا التغريا  الصافتا يف الون ال ابون يف ال با:

       0٫73 0٫94       0٫73 )ب(: ال با ال طوياالتغريا  الصافتا يف الون ال ابون يف ال با

                األرافي المحولة إل  أرات حرجية -2-ألف

       0٫89 0٫94       0٫89 التغريا  يف الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا ا تا

       0٫73 0٫94       0٫73 التغريا  يف الون ال ابون يف ا   

       0٫82 0٫94       0٫82 التغريا  يف الون ال ابون يف القماما

       0٫82 0٫94       0٫82 التغريا  الصافتا يف الون ال ابون يف ال با: ال با امل دنتا

       0٫73 0٫94       0٫73 ال ابون يف ال با: ال با ال طوياالتغريا  الصافتا يف الون 

                األرافي الزراعية التي ظلب أرات زراعية -1-باء

       0٫82 0٫98       0٫82 التغريا  يف الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا ا تا

       0٫73 0٫98       0٫73 التغريا  يف الون ال ابون يف املواد ال طويا املتتا

       0٫82 0٫98       0٫82 التغريا  يف الون ال ابون يف القماما

       0٫82 0٫98       0٫82 يف الون ال ابون يف ال با: ال با امل دنتاالصافتا التغريا  

       0٫82 0٫94       0٫82 )ب(يف الون ال ابون يف ال با: ال با ال طوياالصافتا التغريا  

                األرافي المحولة إل  أرات زراعية -2-باء

       0٫82 0٫94       0٫82 التغريا  يف الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا ا تا

       0٫73 0٫94       0٫73 التغريا  يف الون ال ابون يف ا   

       0٫82 0٫94       0٫82 التغريا  يف الون ال ابون يف القماما

       0٫82 0٫94       0٫82 يف الون ال ابون يف ال با: ال با امل دنتا الصافتا التغريا 

       0٫82 0٫94       0٫82 )ب(يف الون ال ابون يف ال با: ال با ال طوياالصافتا التغريا  

                المراعي التي ظلب  راع -1-جيم

                الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا ا تاالتغريا  يف 

       0٫73 0٫98       0٫73 )نسبا ا قور إىل العاو (

       0٫82 0٫98       0٫82 )مجت  البارام ا  األفاا(

       0٫73 0٫98       0٫73 التغريا  يف الون ال ابون يف املواد ال طويا املتتا

       0٫82 0٫98       0٫82 الون ال ابون يف القماماالتغريا  يف 

       0٫82 0٫98       0٫82 يف الون ال ابون يف ال با: ال با امل دنتا الصافتا التغريا 

       0٫82 0٫94       0٫82 )ب(يف الون ال ابون يف ال با: ال با ال طوياالصافتا التغريا  

                إل   راعاألرافي المحولة  -2-جيم

                التغريا  يف الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا ا تا

       0٫73 0٫94       0٫73 )نسبا ا قور إىل العاو (

       0٫82 0٫94       0٫82 )مجت  البارام ا  األفاا(

       0٫73 0٫94       0٫73 التغريا  يف الون ال ابون يف املواد ال طويا املتتا
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بتانا   عوامه االنب اثا 
 األن  ا

 تقدياا  االنب اثا 

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

       0٫82 0٫94       0٫82 التغريا  يف الون ال ابون يف القماما

       0٫82 0٫94       0٫82 يف الون ال ابون يف ال با: ال با امل دنتا الصافتا التغريا 

       0٫82 0٫94       0٫82 )ب(: ال با ال طويايف الون ال ابون يف ال باالصافتا التغريا  

                األرافي الرطةة التي ظلب أرات رطةة -1-دال

                أرافي استخراا الخث التي ظلب أرات الستخراا الخث  -1-1-دال

       0٫73 0٫82       0٫73 التغريا  يف الون ال ابون يف املواد ال طويا املتتا

       0٫73 0٫82       0٫73 التغريا  يف الون ال ابون يف القماما

     0٫73  0٫73 0٫82     0٫89  0٫73 يف الون ال ابون يف ال با: ال با امل دنتاالصافتا التغريا  

     0٫73  0٫73 0٫82     0٫89  0٫73 ال طويا التغريا  الصافتا يف الون ال ابون يف ال با: ال با

                (ج)بالمياه أرات  غمورة بالتي ظلبالمياه األرافي المغمورة  -2-1-دال

                األرافي المحولة إل  أرات رطةة -2-دال

       0٫73 0٫94       0٫73 التغريا  يف الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا ا تا

       0٫73 0٫94       0٫73 التغريا  يف الون ال ابون يف املواد ال طويا املتتا

       0٫73 0٫94       0٫73 التغريا  يف الون ال ابون يف القماما

       0٫73 0٫94       0٫73 التغريا  الصافتا يف الون ال ابون يف ال با: ال با امل دنتا

       0٫73 0٫94       0٫73 ال طويا التغريا  الصافتا يف الون ال ابون يف ال با: ال با

                األرافي المحولة إل  استخراا الخث -1-2-دال

       0٫73 0٫82       0٫73 التغريا  يف الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا ا تا

       0٫73 0٫82       0٫73 التغريا  يف الون ال ابون يف املواد ال طويا املتتا

       0٫73 0٫82       0٫73 التغريا  يف الون ال ابون يف القماما

     0٫73  0٫73 0٫82     0٫89  0٫73 التغريا  الصافتا يف الون ال ابون يف ال با: ال با امل دنتا

     0٫73  0٫73 0٫82     0٫89  0٫73 التغريا  الصافتا يف الون ال ابون يف ال با: ال با ال طويا

                األرافي المحولة إل  أرات  غمورة -2-2-دال

       0٫82 0٫89       0٫82 التغريا  يف الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا ا تا

        NA       0٫89 التغريا  يف الون ال ابون يف املواد ال طويا املتتا

        NA       0٫89 التغريا  يف الون ال ابون يف القماما

        NA       0٫89 ال با: ال با امل دنتاالتغريا  الصافتا يف الون ال ابون يف 

        NA       0٫89 التغريا  الصافتا يف الون ال ابون يف ال با: ال با ال طويا

                المستوطنا  التي ظلب  ستوطنا  -1-هاء

       0٫82 0٫89       0٫89 التغريا  يف الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا ا تا)د(

       0٫73 0٫98       0٫73 التغريا  يف الون ال ابون يف املواد ال طويا املتتا

       0٫73 0٫98       0٫73 التغريا  يف الون ال ابون يف القماما

       0٫82 0٫98       0٫82 التغريا  الصافتا يف الون ال ابون يف ال با: ال با امل دنتا

       0٫82 0٫98       0٫82 )ب(ال طويا يف الون ال ابون يف ال با: ال باالتغريا  الصافتا 

                األرافي المحولة إل   ستوطنا  -2-هاء

       0٫82 0٫89       0٫89 التغريا  يف الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا ا تا)د(

       0٫73 0٫98       0٫73 املتتاالتغريا  يف الون ال ابون يف املواد ال طويا 

       0٫73 0٫98       0٫73 التغريا  يف الون ال ابون يف القماما

       0٫82 0٫98       0٫82 التغريا  الصافتا يف الون ال ابون يف ال با: ال با امل دنتا

       0٫82 0٫94       0٫82 )ب(ال طويا التغريا  الصافتا يف الون ال ابون يف ال با: ال با

                األرافي األخرى التي ظلب أرات أخرى -1-واو

                األرافي المحولة إل  أرات أخرى -2-واو

       0٫82 0٫89       0٫89 التغريا  يف الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا ا تا

       0٫73 0٫94       0٫73 املتتاالتغريا  يف الون ال ابون يف املواد ال طويا 
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بتانا   عوامه االنب اثا 
 األن  ا

 تقدياا  االنب اثا 

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

       0٫73 0٫94       0٫73 التغريا  يف الون ال ابون يف القماما

       0٫82 0٫94       0٫82 التغريا  الصافتا يف الون ال ابون يف ال با: ال با امل دنتا

       0٫82 0٫94       0٫82 )ب(ال طويا التغريا  الصافتا يف الون ال ابون يف ال با: ال با

                الفئا  المشتركة

انب اثــــا  أكســــتد النتــــ و  املباشــــاة مــــن مــــدف.  النتــــ و  إىل األراضــــ  الــــل 
 يستخدم فتشا السماد

  0٫73     0٫94   0٫73     

مت  واري ذلك مـن إدارة   االنب اثا  وعم تا  اإل الا من الت عت  وإعادة ال
 ال طويا وامل دنتااألتابا 

               

     0٫73 0٫73 0٫73 0٫94     0٫73 0٫73 0٫73 )ه(ال با ال طويا اجملععا

      NA     0٫94 0٫73 0٫73 0٫73 0٫73 ال با ال طويا امل اد تامتبشا

انب اثــــــــا  أكســــــــتد النتــــــــ و  املباشــــــــاة مــــــــن ت ــــــــدين/تثبت  النتــــــــ و  املــــــــاتبا 
 ال طويا يف ال بابعقدان/كس  املواد 

  0٫73     0٫94   0٫73     

     0٫73   0٫94     0٫73   انب اثا  أكستد النت و  اري املباشاة من األراض  الل ُيستخدم فتشا السماد

     0٫73 0٫73 0٫73 0٫89     0٫82 0٫82 0٫82 ىلاق ال ت ا ا تويا

         0٫82 0٫89       0٫89 منت ا  ا    املق و 
بــا بــالتب ت  عــن هــق  ا ع ــب البتانــا  ب بــارة "ال ين بــمل" إذا كانــ  األمــااع إمــا اــري م الَ يُرش ــ م.ىلظا: 

 با بإدراجشا يف عامت شا الومنتا. العئا يف نواام جاد اا ا  الدفتئا أو اري م الَ 
 NA: ال ين بمل 
ت ـــمه االنب اثــــا  الصــــافتا االفعاضــــا  الصــــافتا يف الونــــا  ال ابــــون يف فــــاادا عم ــــا   )أ( 

 ال ابون. 
ـــا الصـــادرة يف عـــام  2013مل حـــمل عـــام وفقـــا   )ب(  ـــا ا  ومتـــا  2006ل مبـــادو التوجتشت عـــن اهلتئ

 )العصـه الدولتا امل نتا بتغـري املنـا  ب ـ ن نـواام ا ـاد الومنتـا لغـا ا  الدفتئـا: األراضـ  الامبـا
يف املااــا فتمــا  ــ  ال بــا ال طــويا اجملععــا، وتســاوي عوامــه  20 (، تب ــ  نســبا عــدم التــتقن2

 150. وتليد نسبا عدم التـتقن بالنسـبا النب اثـا  ثـا  أكسـتد ال ابـون ع ـب 0.94 التحع 
ع  يف املااــا فتمــا  ــ  األتابــا ال طــويا الداف تــا اجملععــا وامل ــاد تامتبشــا )تســاوي عوامــه الــتح

( ىلسبما ورد يف هقا ا ـدول لـ  عنـوان "االنب اثـا  وعم تـا  اإل الـا مـن الت عتـ  0.73
 وإعادة ال مت ". 

 إلعداد نواام ا اد الومنتا. 2006ال تاد أي منش تا  يف مبادو عام  )ج( 
ق  إلعـداد نـواام ا ـاد الومنتـا، ال تت  ـمل بتانـا  األن ـ ا ا اتـا رـ 2006وفقا  ملبادو عـام  )د( 

 ،العئــا العاعتــا )ال ت ــا األىلتااتــا ا تــا( مبســاىلا األرة بــه مبســاىلا التــاج أو عــدد األشــ ار
 حبس  املنش تا. 

تـــــاد هنـــــا أيطـــــا  م  ومـــــا  عـــــن ثـــــا  أكســـــتد ال ابـــــون راـــــم أن مـــــن املم ـــــن اإلبـــــ.ال عـــــن  )ه( 
اضـ  ا ولـا االنب اثا /عم تا  اإل الا يف استخدام األراض  الـل تظـه يف نعـس العئـا ويف األر 

 استخدام األراض . من فئا   إىل فئا جديدة
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  4ا دول   
عوا ااه الااتحفظ المسااتعملة لااي عمليااا  اإلزالااة ال ااالية للتعااديال  المدخلااة لااي ق اااع اسااتخدام 
األرافاااي وتغييااار اساااتخدام األرافاااي والحراجاااة خاااالل االساااتعرات األولاااي لغااارت تحدياااد الكمياااة 

 )أ(   بروتوكول كيوتو 3    المادة 8و 7الفقرتي  المسندة ألحد األطرال بموجب 

 
 

بتانا   عوامه االنب اثا 
 األن  ا

 تقدياا  االنب اثا 

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

                استخدام األرافي وتغيير استخدام األرافي والحراجة -4

                التي ظلب أرات حرجيةاألرافي الحرجية  -1-ألف

       1٫12 1٫02       1٫12 التغريا  يف الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا ا تا

       1٫37 1٫02       1٫37 التغريا  يف الون ال ابون يف ا   

       1٫21 1٫02       1٫21 التغريا  يف الون ال ابون يف القماما

       1٫21 1٫02       1٫21 الصافتا يف الون ال ابون يف ال با: ال با امل دنتاالتغريا  

       1٫37 1٫06       1٫37 )ب(: ال با ال طوياالتغريا  الصافتا يف الون ال ابون يف ال با

                األرافي المحولة إل  أرات حرجية -2-ألف

       1٫12 1٫06       1٫12 ال ت ا ا تويا ا تاالتغريا  يف الون ال ابون يف 

       1٫37 1٫06       1٫37 التغريا  يف الون ال ابون يف ا   

       1٫21 1٫06       1٫21 التغريا  يف الون ال ابون يف القماما

       1٫21 1٫06       1٫21 التغريا  الصافتا يف الون ال ابون يف ال با: ال با امل دنتا

       1٫37 1٫06       1٫37 التغريا  الصافتا يف الون ال ابون يف ال با: ال با ال طويا

                األرافي الزراعية التي ظلب أرات زراعية -1-باء

       1٫21 1٫02       1٫21 التغريا  يف الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا ا تا

       1٫37 1٫02       1٫37 ال ابون يف املواد ال طويا املتتاالتغريا  يف الون 

       1٫21 1٫02       1٫21 التغريا  يف الون ال ابون يف القماما

       1٫21 1٫02       1٫21 يف الون ال ابون يف ال با: ال با امل دنتاالصافتا التغريا  

       1٫21 1٫06       1٫21 )ب(ال طويا : ال باال باالتغريا  الصافتا يف الون ال ابون يف 

                األرافي المحولة إل  أرات زراعية -2-باء

       1٫21 1٫06       1٫21 التغريا  يف الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا ا تا

       1٫37 1٫06       1٫37 التغريا  يف الون ال ابون يف املواد ال طويا املتتا

       1٫21 1٫06       1٫21 التغريا  يف الون ال ابون يف القماما

       1٫21 1٫06       1٫21 التغريا  الصافتا يف الون ال ابون يف ال با: ال با امل دنتا

       1٫21 1٫06       1٫21 )ب(ال طويا: ال با التغريا  الصافتا يف الون ال ابون يف ال با

                المراعي التي ظلب  راع -1-جيم

                التغريا  يف الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا ا تا

       1٫37 1٫02       1٫37 )نسبا ا قور إىل العاو (

       1٫21 1٫02       1٫21 )مجت  البارام ا  األفاا(

       1٫37 1٫02       1٫37 ال طويا املتتاالتغريا  يف الون ال ابون يف املواد 

       1٫21 1٫02       1٫21 التغريا  يف الون ال ابون يف القماما

       1٫21 1٫02       1٫21 التغريا  الصافتا يف الون ال ابون يف ال با: ال با امل دنتا

       1٫21 1٫06       1٫21 )ب(: ال با ال طوياالتغريا  الصافتا يف الون ال ابون يف ال با

                األرافي المحولة إل   راع -2-جيم

                التغريا  يف الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا ا تا

       1٫37 1٫06       1٫37 )نسبا ا قور إىل العاو (

       1٫21 1٫06       1٫21 )مجت  البارام ا  األفاا(

       1٫37 1٫06       1٫37 التغريا  يف الون ال ابون يف املواد ال طويا املتتا
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بتانا   عوامه االنب اثا 
 األن  ا

 تقدياا  االنب اثا 

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

       1٫21 1٫06       1٫21 التغريا  يف الون ال ابون يف القماما

       1٫21 1٫06       1٫21 التغريا  الصافتا يف الون ال ابون يف ال با: ال با امل دنتا

       1٫21 1٫06       1٫21 )ب(: ال با ال طوياالون ال ابون يف ال باالتغريا  الصافتا يف 

                األرافي الرطةة التي ظلب أرات رطةة -1-دال

                أرافي استخراا الخث التي ظلب أرات الستخراا الخث  -1-1-دال

       1٫37 1٫21       1٫37 التغريا  يف الون ال ابون يف املواد ال طويا املتتا

       1٫37 1٫21       1٫37 التغريا  يف الون ال ابون يف القماما

     1٫37  1٫37 1٫21     1٫12  1٫37 التغريا  الصافتا يف الون ال ابون يف ال با: ال با امل دنتا

     1٫37  1٫37 1٫21     1٫12  1٫37 التغريا  الصافتا يف الون ال ابون يف ال با: ال با ال طويا

                )ج(ة بالمياهأرات  غمور  بالتي ظل بالمياه األرافي المغمورة -2-1-دال

                األرافي المحولة إل  أرات رطةة -2-دال

       1٫37 1٫06       1٫37 التغريا  يف الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا ا تا

       1٫37 1٫06       1٫37 ال ابون يف املواد ال طويا املتتا التغريا  يف الون

       1٫37 1٫06       1٫37 التغريا  يف الون ال ابون يف القماما

       1٫37 1٫06       1٫37 التغريا  الصافتا يف الون ال ابون يف ال با: ال با امل دنتا

       1٫37 1٫06       1٫37 ال با: ال با ال طوياالتغريا  الصافتا يف الون ال ابون يف 

                األرافي المحولة إل  استخراا الخث -1-2-دال

       1٫37 1٫21       1٫37 التغريا  يف الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا ا تا

       1٫37 1٫21       1٫37 التغريا  يف الون ال ابون يف املواد ال طويا املتتا

       1٫37 1٫21       1٫37 التغريا  يف الون ال ابون يف القماما

     1٫37  1٫37 1٫21     1٫12  1٫37 التغريا  الصافتا يف الون ال ابون يف ال با: ال با امل دنتا

     1٫37  1٫37 1٫21     1٫12  1٫37 التغريا  الصافتا يف الون ال ابون يف ال با: ال با ال طويا

                بالمياه األرافي المحولة إل  أرات  غمورة -2-2-دال

       1٫21 1٫12       1٫21 التغريا  يف الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا ا تا

        NA       1٫12 التغريا  يف الون ال ابون يف املواد ال طويا املتتا

        NA       1٫12 القماما التغريا  يف الون ال ابون يف

        NA       1٫12 التغريا  الصافتا يف الون ال ابون يف ال با: ال با امل دنتا

        NA       1٫12 التغريا  الصافتا يف الون ال ابون يف ال با: ال با ال طويا

                المستوطنا  التي ظلب  ستوطنا  -1-هاء

       1٫21 1٫12       1٫12 يف الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا ا تا)د( التغريا 

       1٫37 1٫02       1٫37 التغريا  يف الون ال ابون يف املواد ال طويا املتتا

       1٫37 1٫02       1٫37 التغريا  يف الون ال ابون يف القماما

       1٫21 1٫02       1٫21 ال با: ال با امل دنتاالتغريا  الصافتا يف الون ال ابون يف 

       1٫21 1٫02       1٫21 )ب(ال طويا التغريا  الصافتا يف الون ال ابون يف ال با: ال با

                األرافي المحولة إل   ستوطنا  -2-هاء

       1٫21 1٫12       1٫12 )د(التغريا  يف الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا ا تا

       1٫37 1٫02       1٫37 التغريا  يف الون ال ابون يف املواد ال طويا املتتا

       1٫37 1٫02       1٫37 التغريا  يف الون ال ابون يف القماما

       1٫21 1٫02       1٫21 التغريا  الصافتا يف الون ال ابون يف ال با: ال با امل دنتا

       1٫21 1٫06       1٫21 )ب(ال طويا التغريا  الصافتا يف الون ال ابون يف ال با: ال با

                األرافي األخرى التي ظلب أرات أخرى -1-واو

                األرافي المحولة إل  أرات أخرى -2-واو

       1٫21 1٫12       1٫12 التغريا  يف الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا ا تا

       1٫37 1٫06       1٫37 التغريا  يف الون ال ابون يف املواد ال طويا املتتا
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بتانا   عوامه االنب اثا 
 األن  ا

 تقدياا  االنب اثا 

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

       1٫37 1٫06       1٫37 التغريا  يف الون ال ابون يف القماما

       1٫21 1٫06       1٫21 التغريا  الصافتا يف الون ال ابون يف ال با: ال با امل دنتا

       1٫21 1٫06       1٫21 )ب(ال طويا التغريا  الصافتا يف الون ال ابون يف ال با: ال با

                الفئا  المشتركة

انب اثــــا  أكســــتد النتــــ و  املباشــــاة مــــن مــــدف.  النتــــ و  إىل األراضــــ  الــــل 
     1٫37   1٫06     1٫37   يستخدم فتشا السماد

وعم تا  اإل الا من الت عت  وإعادة ال مت  واري ذلك مـن إدارة االنب اثا  
                األتابا ال طويا وامل دنتا

     1٫37 1٫37 1٫37 1٫06     1٫37 1٫37 1٫37 )ه(ال با ال طويا اجملععا

      NA     1٫06 1٫37 1٫37 1٫37 1٫37 ال با ال طويا امل اد تامتبشا

مــــــــن ت ــــــــدين/تثبت  النتــــــــ و  املــــــــاتبا  النتــــــــ و  املباشــــــــاةانب اثــــــــا  أكســــــــتد 
     1٫37   1٫06     1٫37   بعقدان/كس  املواد ال طويا يف ال با

     1٫37   1٫06     1٫37   انب اثا  أكستد النت و  اري املباشاة من األراض  الل ُيستخدم فتشا السماد

     1٫37 1٫37 1٫37 1٫12     1٫21 1٫21 1٫21 ىلاق ال ت ا ا تويا

       1٫21 1٫12       1٫12 منت ا  ا    املق و 

  
بــا بــالتب ت  عــن هــق  ا ع ــب البتانــا  ب بــارة "ال ين بــمل" إذا كانــ  األمــااع إمــا اــري م الَ يُرش ــ م.ىلظا: 

 با بإدراجشا يف عامت شا الومنتا. العئا يف نواام جاد اا ا  الدفتئا أو اري م الَ 
 NA: ال ين بمل 
ت مه عم تا  اإل الا الصـافتا االفعاضـا  الصـافتا يف الونـا  ال ابـون يف فـاادا عم ـا   )أ( 

 ال ابون. 
ـــا الصـــادرة يف عـــام  2013مل حـــمل عـــام وفقـــا   )ب(  ـــا ا  ومتـــا  2006ل مبـــادو التوجتشت عـــن اهلتئ

 ا: األراضـــــ  الامبـــــاالدولتـــــا امل نتـــــا بتغـــــري املنـــــا  ب ـــــ ن نـــــواام ا ـــــاد الومنتـــــا لغـــــا ا  الدفتئـــــ
يف املااـا فتمـا  ـ  ال بـا ال طـويا اجملععـا، وتسـاوي  20 (، تب   نسبا عدم التـتقن2 )العصه

. وتليـــد نســـبا عـــدم التـــتقن بالنســـبا النب اثـــا  ثـــا  أكســـتد ال ابـــون 1.06 عوامـــه الـــتحع 
)تســـاوي  يف املااـــا فتمـــا  ـــ  األتابـــا ال طـــويا الداف تـــا اجملععـــا وامل ـــاد تامتبشـــا 150 ع ـــب

( ىلســــبما ورد يف هــــقا ا ــــدول لــــ  عنــــوان "االنب اثــــا  وعم تــــا  1.37عوامــــه الــــتحع  
 اإل الا من الت عت  وإعادة ال مت ". 

 إلعداد نواام ا اد الومنتا. 2006مبادو عام منش تا  يف ال تاد أي  )ج( 
  األن ـ ا ا اتـا رـق  إلعـداد نـواام ا ـاد الومنتـا، ال تت  ـمل بتانـا 2006وفقا  ملبادو عـام  )د( 

 ،العئــا العاعتــا )ال ت ــا األىلتااتــا ا تــا( مبســاىلا األرة بــه مبســاىلا التــاج أو عــدد األشــ ار
 حبس  املنش تا. 

تـــــاد هنـــــا أيطـــــا  م  ومـــــا  عـــــن ثـــــا  أكســـــتد ال ابـــــون راـــــم أن مـــــن املم ـــــن اإلبـــــ.ال عـــــن  )هـ( 
االنب اثا /عم تا  اإل الا يف استخدام األراض  الـل تظـه يف نعـس العئـا ويف األراضـ  ا ولـا 

 استخدام األراض . من فئا  إىل فئا جديدة 
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  5ا دول   
ي أنشااااا ة اساااااتخدام األرافاااااي عوا اااااه الاااااتحفظ المساااااتعملة لاااااي التعاااااديال  المدخلاااااة لااااا

 اا  بروتوكااول   3 اا  المااادة  4و 3اسااتخدام األرافااي والحراجااة بموجااب الفقاارتي   وتغيياار
لااااي ساااانة  اااا  ساااانوا  لتاااارة  )أ(كيوتااااو: عوا ااااه الااااتحفظ المسااااتعملة لااااي عمليااااا  اإلزالااااة

 )ب(لي سنة األساس )أ(االلتزام/االنةعاثا 

 
 

بتانا   عوامه االنب اثا 
 األن  ا

 االنب اثا تقدياا  

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

                التحريج وإعادة التحريج )المجموع(

       0٫89 0٫94       0٫89 تغريا  الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا فوق األرة

       0٫89 0٫94       0٫89 تغريا  الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا ل  األرة

       0٫82 0٫94       0٫82 تغريا  الون ال ابون يف القماما

       0٫73 0٫94       0٫73 تغريا  الون ال ابون يف ا   

       0٫82 0٫94       0٫82 الون ال ابون يف ال با: ال با امل دنتايف صافتا التغريا  ال

       0٫73 0٫94       0٫73 )ج(ال طويا : ال باال ابون يف ال باالون يف صافتا التغريا  ال

       0٫73 0٫82       0٫89 منت ا  ا    املق و 

                )د()األراض  ا اض ا الض اابا  مبت تا(

       0٫89 0٫94       0٫89 تغريا  الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا فوق األرة

       0٫89 0٫94       0٫89 الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا ل  األرةتغريا  

       0٫82 0٫94       0٫82 تغريا  الون ال ابون يف القماما

       0٫73 0٫94       0٫73 تغريا  الون ال ابون يف ا   

       0٫82 0٫94       0٫82 : ال با امل دنتاالون ال ابون يف ال بايف صافتا التغريا  ال

       0٫73 0٫94       0٫73 )ج(: ال با ال طوياالون ال ابون يف ال بايف صافتا التغريا  ال

       0٫73 0٫82       0٫89 منت ا  ا    املق و 

                )ه(إزالة الغابا  )المجموع(

       0٫73 0٫94       0٫73 )و(تغريا  الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا فوق األرة

       0٫82 0٫94       0٫82 تغريا  الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا ل  األرة

       0٫73 0٫94       0٫73 تغريا  الون ال ابون يف القماما

       0٫73 0٫94       0٫73 تغريا  الون ال ابون يف ا   

       0٫82 0٫94       0٫82 : ال با امل دنتايف ال با الون ال ابونالصافتا يف تغريا  ال

       0٫82 0٫94       0٫82 )ج(: ال با ال طوياالون ال ابون يف ال بايف صافتا التغريا  ال

       0٫73 0٫82       0٫89 منت ا  ا    املق و 

                ) (إدارة الغابا  )المجموع(

       0٫89 0٫98       0٫89 ال ابون يف ال ت ا ا تويا فوق األرةتغريا  الون 

       0٫89 0٫94       0٫89 تغريا  الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا ل  األرة

       0٫82 0٫98       0٫82 تغريا  الون ال ابون يف القماما

       0٫73 0٫98       0٫73 تغريا  الون ال ابون يف ا   

       0٫82 0٫98       0٫82 : ال با امل دنتاالون ال ابون يف ال باالصافتا يف تغريا  ال

       0٫73 0٫94       0٫73 )ج(: ال با ال طوياالون ال ابون يف ال بايف صافتا التغريا  ال

       0٫73 0٫82       0٫89 منت ا  ا    املق و 

(CEF-ne) اابا ىلديثا الن  ة
) (                

       0٫89 0٫94       0٫89 تغريا  الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا فوق األرة

       0٫89 0٫94       0٫89 تغريا  الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا ل  األرة

       0٫82 0٫94       0٫82 تغريا  الون ال ابون يف القماما
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بتانا   عوامه االنب اثا 
 األن  ا

 االنب اثا تقدياا  

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

       0٫73 0٫94       0٫73 ال ابون يف ا   تغريا  الون 

       0٫82 0٫94       0٫82 الون ال ابون يف ال با: ال با امل دنتايف صافتا التغريا  ال

       0٫73 0٫94       0٫73 )ج(الون ال ابون يف ال با: ال با ا تويايف صافتا التغريا  ال

                )ح(الون ال ابون عند ن   األف اب

       0٫73 0٫82       0٫89 منت ا  ا    املق و 

(CEF-hc))امللار  ا اجتا املق وعا وا ولا 
                (ط)

       0٫73 0٫94       0٫73 تغريا  الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا فوق األرة

       0٫82 0٫94       0٫82 األرةتغريا  الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا ل  

       0٫82 0٫94       0٫73 تغريا  الون ال ابون يف القماما

       0٫73 0٫94       0٫73 تغريا  الون ال ابون يف ا   

       0٫82 0٫94       0٫82 : ال با امل دنتاالون ال ابون يف ال بايف صافتا التغريا  ال

       0٫82 0٫94       0٫82 )ج(: ال با ال طوياالون ال ابون يف ال بايف صافتا التغريا  ال

       0٫73 0٫82       0٫89 منت ا  ا    املق و 

               0٫73 (ط) ()إدارة الغابا  )األراض  ا اض ا ل.ض اابا  ال بت تا(

       0٫82 0٫94       0٫82 تغريا  الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا فوق األرة

       0٫73 0٫94       0٫73 تغريا  الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا ل  األرة

       0٫73 0٫94       0٫73 تغريا  الون ال ابون يف القماما

       0٫82 0٫94       0٫82 تغريا  الون ال ابون يف ا   

       0٫82 0٫94       0٫82 : ال با امل دنتايف ال با الون ال ابونيف صافتا التغريا  ال

       0٫82 0٫94       0٫89 )ج(: ال با ال طوياالون ال ابون يف ال بايف صافتا التغريا  ال

       0٫73 0٫82       0٫89 منت ا  ا    املق و 

                (ي)تصوي  تقر

                )ئ(إدارة األراض  اللراعتا

       0٫82 0٫98       0٫82 تغريا  الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا فوق األرة

       0٫82 0٫98       0٫82 تغريا  الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا ل  األرة

       0٫82 0٫98       0٫82 تغريا  الون ال ابون يف القماما

       0٫73 0٫98       0٫73 تغريا  الون ال ابون يف ا   

       0٫82 0٫98       0٫82 : ال با امل دنتاالون ال ابون يف ال بايف صافتا التغريا  ال

       0٫82 0٫94       0٫82 )ج(: ال با ال طوياالون ال ابون يف ال بايف صافتا التغريا  ال

                )ئ(إدارة املااع 

       0٫82 0٫98       0٫82 ال ابون يف ال ت ا ا تويا فوق األرةتغريا  الون 

       0٫73 0٫98       0٫73 تغريا  الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا ل  األرة

       0٫82 0٫98       0٫82 تغريا  الون ال ابون يف القماما

       0٫73 0٫98       0٫73 تغريا  الون ال ابون يف ا   

       0٫82 0٫98       0٫82 : ال با امل دنتاالون ال ابون يف ال بايف صافتا التغريا  ال

       0٫82 0٫94       0٫82 )ج(: ال با ال طوياالون ال ابون يف ال بايف صافتا التغريا  ال

                )ئ(وديد الغ اع النباث

       0٫82 0٫98       0٫82 ا تويا فوق األرةتغريا  الون ال ابون يف ال ت ا 

       0٫73 0٫98       0٫73 تغريا  الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا ل  األرة

       0٫73 0٫98       0٫73 تغريا  الون ال ابون يف القماما

       0٫73 0٫98       0٫73 تغريا  الون ال ابون يف ا   

       0٫82 0٫98       0٫82 : ال با امل دنتاالون ال ابون يف ال بايف صافتا التغريا  ال

       0٫82 0٫94       0٫82 )ج(: ال با ال طوياالون ال ابون يف ال بايف صافتا التغريا  ال

                )ئ(وعت  األراض  الامبا وإعادة تامتبشا
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بتانا   عوامه االنب اثا 
 األن  ا

 االنب اثا تقدياا  

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

       0٫73 0٫94       0٫73 ا تويا فوق األرةتغريا  الون ال ابون يف ال ت ا 

       0٫73 0٫94       0٫73 تغريا  الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا ل  األرة

       0٫73 0٫94       0٫73 تغريا  الون ال ابون يف القماما

       0٫73 0٫94       0٫73 تغريا  الون ال ابون يف ا   

     0٫73 0٫73 0٫73 0٫94     0٫73 0٫73 0٫73 : ال با امل دنتاالون ال ابون يف ال بايف صافتا التغريا  ال

      NA     0٫94 0٫73 0٫73 0٫73 0٫73 )ج(: ال با ال طوياالون ال ابون يف ال بايف صافتا التغريا  ال

                منت ا  ا    املق و 

       0٫73 0٫82       0٫89 من التحايد/إعادة التحايد

       0٫73 0٫82       0٫89 من إ الا الغابا 

       0٫73 0٫82       0٫89 من إدارة الغابا 

                الفئا  المشتركة

     0٫73   0٫94     0٫73   انب اثا  أكستد النت و  املباشاة من التسمتد بالنت و 

                الن و  من األتابا ال طويا اجملععا وامل اد تامتبشا انب اثا  املتتان وأكستد

     0٫73 0٫73 0٫73 0٫94     0٫73 0٫73 0٫73 )ل(ال با ال طويا اجملععا

      NA     0٫94 0٫73 0٫73 0٫73 0٫73 )ل(ال با ال طويا امل اد تامتبشا

بســب  فقدان/كســ  ال ابــون  مــن ت ــدين/تثبت  النتــ و انب اثــا  أكســتد النتــ و  
 املاتبا بتحويه استخدام األراض  وتغتري إدارة ال با امل دنتا

  0٫73     0٫94   0٫73     

     0٫82 0٫82 0٫82     0٫89 0٫73 0٫73 0٫73 (CO2 ،CH4 ،N2Oانب اثا  اا ا  الدفتئا من ىلاق ال ت ا ا تويا )

  
بــا بــالتب ت  عــن هــق  "ال ين بــمل" إذا كانــ  األمــااع إمــا اــري م الَ ا ع ــب البتانــا  ب بــارة يُرش ــ م.ىلظا: 

 با بإدراجشا يف عامت شا الومنتا. العئا يف نواام جاد اا ا  الدفتئا أو اري م الَ 
 NA: ال ين بمل 
ت ــــمه االنب اثــــا  وعم تــــا  اإل الــــا الصــــافتا الليــــادا  واالفعاضــــا  الصــــافتا يف الونــــا   )أ( 

م ـــا  ال ابـــون )يف ســـنا مـــن ســـنوا  فـــ ة االلتـــلام ويف ســـنا األســـان، ال ابـــون يف فـــاادا ع
 التوايل(.  ع ب

بالنســـبا لســـنا األســـان، تن بـــمل عوامـــه الـــتحع  الـــواردة يف هـــقا ا ـــدول ع ـــب إدارة األراضـــ   )ب( 
اللراعتــــا، وإدارة املااعــــ ، ووعتــــ  األراضــــ  الامبــــا وإعــــادة تامتبشــــا، ووديــــد الغ ــــاع النبــــاث 

 من باوتوكول كتوتو.  3من املادة  4قاة مبوج  الع
ـــا الصـــادرة يف عـــام  2013وفقـــا  مل حـــمل عـــام  )ج(  ـــا ا  ومتـــا  2006ل مبـــادو التوجتشت عـــن اهلتئ

الدولتـــــا امل نتـــــا بتغـــــري املنـــــا  ب ـــــ ن نـــــواام ا ـــــاد الومنتـــــا لغـــــا ا  الدفتئـــــا: األراضـــــ  الامبـــــا 
يف املااـا، وتسـاوي  20ل طويا اجملععـا (، تب   نسبا عدم التتقن فتما    األتابا ا2 )العصه

. وتليــــد نســــبا عــــدم التــــتقن بالنســــبا النب اثــــا  ثــــا  أكســــتد 0.94/1.06عوامــــه الــــتحع  
يف املااــــا فتمــــا  ــــ  األتابــــا ال طــــويا الداف تــــا اجملععــــا وامل ــــاد تامتبشــــا  150ال ابــــون ع ــــب 

بنــــد امل نــــون ( ىلســــبما ورد يف هــــقا ا ــــدول لــــ  ال0.73/1.37)تســــاوي عوامــــه الــــتحع  
 "االنب اثا  وعم تا  اإل الا من الت عت  وإعادة ال مت ". 

 A.1.1(KP-I)4يف ا ـاال  الـل ُلسـ  فتشـا الت ـدي.  ملتغــريا  أفـاا تتصـه رـق  العئـا يف ا ــدول  )د( 
مــن وــوذج اإلبــ.ال املوىلــد، ينبغــ  ت بتــمل عامــه الــتحع  ا ــاش بــاجملم  امل ــر. وين بــمل ذلــك 

ع ــب املنــاممل ا اضــ ا ل.ضــ اابا  ال بت تــا يف ســنا اإلبــ.ال عنشــا ألول مــاة: بصــعا فاتــا 
املستويا  األساستا، واهلـوام ، واالنب اثـا  يف ناامـا ا ـاد الـل   ـن اسـتب ادها، وعم تـا  
اإل الـــا ال.ىلقـــا يف ســـنا ا ـــاد. وبالنســـبا لق ـــ  األف ـــاب املســـتنققة، ينبغـــ  ت بتـــمل عوامـــه 

 ا  ا    املق و . التحع  ا اتا مبنت 
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 A.2(KP-I)4يف ا ــاال  الــل ُلســ  فتشــا الت ــدي.  ملتغــريا  أفــاا تتصــه رــق  العئــا يف ا ــدول  )هـ( 
مــن وــوذج اإلبــ.ال املوىلــد، ينبغــ  ت بتــمل عامــه الــتحع  ا ــاش بــاجملم  امل ــر. وين بــمل ذلــك 

.ال عنشــا ألول مــاة: بصــعا فاتــا ع ــب املنــاممل ا اضــ ا ل.ضــ اابا  ال بت تــا يف ســنا اإلبــ
املستويا  األساستا، واهلـوام ، واالنب اثـا  يف ناامـا ا ـاد الـل   ـن اسـتب ادها، وعم تـا  
اإل الـــا ال.ىلقـــا يف ســـنا ا ـــاد. وبالنســـبا لق ـــ  األف ـــاب املســـتنققة، ينبغـــ  ت بتـــمل عوامـــه 

 التحع  ا اتا مبنت ا  ا    املق و . 
األراضــ  الــل أُ ي ــ  ااباهتــا وســبمل اإلبــ.ال عنشــا يف إمــار تن بــمل نعــس عوامــه الــتحع  ع ــب  )و( 

 التحايد/إعادة التحايد وإدارة الغابا  وامل اضا ل.ض اابا  ال بت تا. 
 B.1(KP-I)4يف ا ــاال  الــل ُلَســ  فتشــا الت ــدي.  ملتغــريا  أفــاا تتصــه رــق  العئــا يف ا ــداول  ) ( 

مــــن وــــوذج اإلبــــ.ال املوىلــــد، ينبغــــ  ت بتــــمل عامــــه الــــتحع   B.1.2(KP-I)4و B.1.1(KP-I)4و
 ا اش باجملم  امل ر. 

بالنســــبا  متــــ  هــــق  ا ــــاال ، افــــ اة ىلـــــاال  عــــدم التــــتقن ا اتــــا بــــاجملم  امل ــــر الـــــل  )ح( 
 ت دي شا.  تاي

 افُ  ض  بالنسبا هلقا الن اط عوامه التحع  ا اتا بإ الا الغابا .  )ط( 
  الـــل ُلَســ  فتشـــا الت ــدي.  مـــن أجــه التصـــويبا  التقنتــا، ينبغـــ  ت بتــمل عامـــه يف ا ــاال )ي( 

 التحع  ا اش باجملم  امل ر. 
يف املااــا، وتســاوي عوامــه  50تب ــ  ىلالــا عــدم التــتقن بالنســبا لبتانــا  أن ــ ا ســنا األســان  )ئ( 

 .  0.89/1.12 التحع 
راـــــم أن مــــن املم ـــــن اإلبــــ.ال عـــــن  وتــــاد هنــــا أيطـــــا  م  ومــــا  عـــــن ثــــا  أكســـــتد ال ابــــون )ل( 

االنب اثا /عم تا  اإل الا يف استخدام األراض  الـل تظـه يف نعـس العئـا ويف األراضـ  ا ولـا 
 استخدام األراض .من فئا  إىل فئا جديدة 
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  6ا دول   
عوا ه التحفظ المساتعملة لاي التعاديال  المدخلاة لاي أنشا ة اساتخدام األرافاي وتغييار اساتخدام 

 ااا  بروتوكاااول كيوتاااو: عوا اااه الاااتحفظ  3 ااا  المااادة  4و 3األرافااي والحراجاااة بموجاااب الفقااارتي  
 )ب(لي سنة األساس )أ(لي سنة    سنوا  لترة االلتزام/االنةعاثا  )أ(المستعملة لي عمليا  اإلزالة

 
 

بتانا   عوامه االنب اثا 
 األن  ا

 تقدياا  االنب اثا 

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

                )المجموع( التحريج وإعادة التحريج

       1٫12 1٫06       1٫12 تغريا  الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا فوق األرة

       1٫12 1٫06       1٫12 تغريا  الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا ل  األرة

       1٫21 1٫06       1٫21 ال ابون يف القماماتغريا  الون 

       1٫37 1٫06       1٫37 تغريا  الون ال ابون يف ا   

       1٫21 1٫06       1٫21 : ال با امل دنتاالون ال ابون يف ال با الصافتا يف تغريا ال

       1٫37 1٫06       1٫37 )ج(ال طويا : ال باصافتا يف الون ال ابون يف ال باالتغريا  ال

       1٫37 1٫21       1٫12 منت ا  ا    املق و 

                )د()األراض  ا اض ا الض اابا  مبت تا(

       1٫12 1٫06       1٫12 تغريا  الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا فوق األرة

       1٫12 1٫06       1٫12 األرةتغريا  الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا ل  

       1٫21 1٫06       1٫21 تغريا  الون ال ابون يف القماما

       1٫37 1٫06       1٫37 تغريا  الون ال ابون يف ا   

       1٫21 1٫06       1٫21 : ال با امل دنتاصافتا يف الون ال ابون يف ال باالتغريا  ال

       1٫37 1٫06       1٫37 )ج(: ال با ال طوياصافتا يف الون ال ابون يف ال باالتغريا  ال

       1٫37 1٫21       1٫12 منت ا  ا    املق و 

                )ه(إزالة الغابا  )المجموع(

       1٫37 1٫06       1٫37 )و(تغريا  الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا فوق األرة

       1٫21 1٫06       1٫21 تغريا  الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا ل  األرة

       1٫37 1٫06       1٫37 تغريا  الون ال ابون يف القماما

       1٫37 1٫06       1٫37 تغريا  الون ال ابون يف ا   

       1٫21 1٫06       1٫21 : ال با امل دنتاصافتا يف الون ال ابون يف ال باالتغريا  ال

       1٫21 1٫06       1٫21 )ج(: ال با ال طوياصافتا يف الون ال ابون يف ال باالتغريا  ال

       1٫37 1٫21       1٫12 منت ا  ا    املق و 

                ) (إدارة الغابا  )المجموع(

       1٫12 1٫02       1٫12 األرةتغريا  الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا فوق 

       1٫12 1٫02       1٫12 تغريا  الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا ل  األرة

       1٫21 1٫02       1٫21 تغريا  الون ال ابون يف القماما

       1٫37 1٫02       1٫37 تغريا  الون ال ابون يف ا   

       1٫21 1٫02       1٫21 : ال با امل دنتاال ابون يف ال باصافتا يف الون التغريا  ال

       1٫37 1٫06       1٫37 )ج(: ال با ال طوياصافتا يف الون ال ابون يف ال باالتغريا  ال

       1٫37 1٫21       1٫12 منت ا  ا    املق و 

(CEF-ne) اابا ىلديثا الن  ة
) (                

       1٫12 1٫06       1٫12 الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا فوق األرةتغريا  

       1٫12 1٫06       1٫12 تغريا  الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا ل  األرة

       1٫21 1٫06       1٫21 تغريا  الون ال ابون يف القماما

       1٫37 1٫06       1٫37 تغريا  الون ال ابون يف ا   

       1٫21 1٫06       1٫21 صافتا يف الون ال ابون يف ال با: ال با امل دنتاالتغريا  ال
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بتانا   عوامه االنب اثا 
 األن  ا

 تقدياا  االنب اثا 

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

       1٫37 1٫06       1٫37 )ج(صافتا يف الون ال ابون يف ال با: ال با ا توياالتغريا  ال

                )ح(الون ال ابون عند ن   األف اب

       1٫37 1٫21       1٫12 املق و منت ا  ا    

(CEF-hc))امللار  ا اجتا املق وعا وا ولا 
                )ط(

       1٫37 1٫06       1٫37 تغريا  الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا فوق األرة

       1٫21 1٫06       1٫21 تغريا  الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا ل  األرة

       1٫21 1٫06       1٫37 تغريا  الون ال ابون يف القماما

       1٫37 1٫06       1٫37 تغريا  الون ال ابون يف ا   

       1٫21 1٫06       1٫21 : ال با امل دنتاصافتا يف الون ال ابون يف ال باالتغريا  ال

       1٫21 1٫06       1٫21 )ج(ال با ال طويا: صافتا يف الون ال ابون يف ال باالتغريا  ال

       1٫37 1٫21       1٫12 منت ا  ا    املق و 

               1٫37 ) ()ط(إدارة الغابا  )األرافي الخافعة لالف رابا  ال ةيعية(

       1٫21 1٫06       1٫21 تغريا  الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا فوق األرة

       1٫37 1٫06       1٫37 الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا ل  األرة تغريا 

       1٫37 1٫06       1٫37 تغريا  الون ال ابون يف القماما

       1٫21 1٫06       1٫21 تغريا  الون ال ابون يف ا   

       1٫21 1٫06       1٫21 : ال با امل دنتاصافتا يف الون ال ابون يف ال باالتغريا  ال

       1٫21 1٫06       1٫12 )ج(: ال با ال طوياصافتا يف الون ال ابون يف ال باالتغريا  ال

       1٫37 1٫21       1٫12 منت ا  ا    املق و 

                (ي)تصوي  تقر

                )ئ(إدارة األراض  اللراعتا

       1٫21 1٫02       1٫21 يف ال ت ا ا تويا فوق األرةتغريا  الون ال ابون 

       1٫21 1٫02       1٫21 تغريا  الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا ل  األرة

       1٫21 1٫02       1٫21 تغريا  الون ال ابون يف القماما

       1٫37 1٫02       1٫37 تغريا  الون ال ابون يف ا   

       1٫21 1٫02       1٫21 : ال با امل دنتاصافتا يف الون ال ابون يف ال باالتغريا  ال

       1٫21 1٫06       1٫21 )ج(: ال با ال طوياصافتا يف الون ال ابون يف ال باالتغريا  ال

                )ئ(إدارة املااع 

       1٫21 1٫02       1٫21 األرةتغريا  الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا فوق 

       1٫37 1٫02       1٫37 تغريا  الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا ل  األرة

       1٫21 1٫02       1٫21 تغريا  الون ال ابون يف القماما

       1٫37 1٫02       1٫37 تغريا  الون ال ابون يف ا   

       1٫21 1٫02       1٫21 : ال با امل دنتاال ابون يف ال باصافتا يف الون التغريا  ال

       1٫21 1٫06       1٫21 )ج(: ال با ال طوياصافتا يف الون ال ابون يف ال باالتغريا  ال

                )ئ(وديد الغ اع النباث

       1٫21 1٫02       1٫21 تغريا  الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا فوق األرة

       1٫37 1٫02       1٫37 تغريا  الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا ل  األرة

       1٫37 1٫02       1٫37 تغريا  الون ال ابون يف القماما

       1٫37 1٫02       1٫37 تغريا  الون ال ابون يف ا   

       1٫21 1٫02       1٫21 ال با امل دنتا: صافتا يف الون ال ابون يف ال باالتغريا  ال

       1٫21 1٫06       1٫21 )ج(: ال با ال طوياصافتا يف الون ال ابون يف ال باالتغريا  ال

                )ئ(وعت  األراض  الامبا وإعادة تامتبشا

       1٫37 1٫06       1٫37 تغريا  الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا فوق األرة

       1٫37 1٫06       1٫37 تغريا  الون ال ابون يف ال ت ا ا تويا ل  األرة



 FCCC/SBSTA/2015/L.23 

 

66/73 GE.15-21427 

 

 

بتانا   عوامه االنب اثا 
 األن  ا

 تقدياا  االنب اثا 

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

       1٫37 1٫06       1٫37 تغريا  الون ال ابون يف القماما

       1٫37 1٫06       1٫37 تغريا  الون ال ابون يف ا   

     1٫37 1٫37 1٫37 1٫06     1٫37 1٫37 1٫37 ال با امل دنتا: صافتا يف الون ال ابون يف ال باالتغريا  ال

      NA     1٫06 1٫37 1٫37 1٫37 1٫37 )ج(: ال با ال طوياصافتا يف الون ال ابون يف ال باالتغريا  ال

                منت ا  ا    املق و 

       1٫37 1٫21       1٫12 من التحايد/إعادة التحايد

       1٫37 1٫21       1٫12 إ الا الغابا من 

       1٫37 1٫21       1٫12 من إدارة الغابا 

                الفئا  المشتركة

     1٫37   1٫06     1٫37   انب اثا  أكستد النت و  املباشاة واري املباشاة من التسمتد بالنت و 

                األتابا ال طويا اجملععا وامل اد تامتبشاانب اثا  املتتان وأكستد الن و  من 

     1٫37 1٫37 1٫37 1٫06     1٫37 1٫37 1٫37 )ل(ال با ال طويا اجملععا

      NA     1٫06 1٫37 1٫37 1٫37 1٫37 )ل(ال با ال طويا امل اد تامتبشا

فقدان/كسـ  ال ابـون من ت دين/تثبت  النتـ و  بسـب  انب اثا  أكستد النت و  
 املاتبا بتحويه استخدام األراض  وتغتري إدارة ال با امل دنتا

  1٫37     1٫06   1٫37     

     1٫21 1٫21 1٫21     1٫12 1٫37 1٫37 1٫37 (CO2 ،CH4 ،N2Oانب اثا  اا ا  الدفتئا من ىلاق ال ت ا ا تويا )

  
بــا بــالتب ت  عــن هــق  ين بــمل" إذا كانــ  األمــااع إمــا اــري م الَ ا ع ــب البتانــا  ب بــارة "ال يُرش ــ م.ىلظا: 

 با بإدراجشا يف عامت شا الومنتا. العئا يف نواام جاد اا ا  الدفتئا أو اري م الَ 
 NA: ال ين بمل 
ت ــــمه االنب اثــــا  وعم تــــا  اإل الــــا الصــــافتا الليــــادا  واالفعاضــــا  الصــــافتا يف الونــــا   )أ( 

ال ابون يف فاادا عم ا  ال ابون )يف سنا من سنوا  فـ ة االلتـلام ويف سـنا األسـان، ع ـب 
 التوايل(. 

ضـــ  بالنســـبا لســـنا األســـان، تن بـــمل عوامـــه الـــتحع  الـــواردة يف هـــقا ا ـــدول ع ـــب إدارة األرا )ب( 
اللراعتــــا، وإدارة املااعــــ ، ووعتــــ  األراضــــ  الامبــــا وإعــــادة تامتبشــــا، ووديــــد الغ ــــاع النبــــاث 

 من باوتوكول كتوتو.  3من املادة  4مبوج  العقاة 
-KP)4يف ا ـاال  الـل ُلَسـ  فتشـا الت ـدي.  ملتغــريا  أفـاا تتصـه رـق  العئـا يف ا ــدول  )ج( 

I)A.1.1  األول، ينبغـ  ت بتـمل عامـه الـتحع  ا ـاش بـاجملم  امل ـر. من ووذج اإلب.ال املوىلـد
وين بمل ذلك بصعا فاتا ع ب املناممل ا اض ا ل.ضـ اابا  ال بت تـا يف سـنا اإلبـ.ال عنشـا 
أول مــاة: املســتويا  األساســتا، واهلــوام ، واالنب اثــا  يف ناامــا ا ــاد الــل   ــن اســتب ادها، 

د. وبالنســبا لق ــ  األف ــاب املســتنققة، ينبغــ  ت بتــمل وعم تــا  اإل الــا ال.ىلقــا يف ســنا ا ــا 
 عوامه التحع  ا اتا مبنت ا  ا    املق و . 

تن بمل نعس عوامه التحع  بالنسبا لألراض  الل أُ ي   ااباهتا وسـبمل اإلبـ.ال عنشـا يف إمـار  )د( 
 التحايد/إعادة التحايد وإدارة الغابا  وامل اضا ل.ض اابا  ال بت تا. 

 A.2(KP-I)4يف ا الــا الــل ُلســ  فتشـــا الت ــدي.  ملتغــريا  أفــاا تتصـــه رــق  العئــا يف ا ـــدول  )هـ( 
مــن وــوذج اإلبــ.ال املوىلــد، ينبغــ  ت بتــمل عامــه الــتحع  ا ــاش بــاجملم  امل ــر. وين بــمل ذلــك 
بصـــعا فاتـــا ع ـــب املنـــاممل ا اضـــ ا ل.ضـــ اابا  ال بت تـــا يف ســـنا اإلبـــ.ال عنشـــا أول مـــاة: 

  األساستا، واهلـوام ، واالنب اثـا  يف ناامـا ا ـاد الـل   ـن اسـتب ادها، وعم تـا  املستويا
اإل الـــا ال.ىلقـــا يف ســـنا ا ـــاد. وبالنســـبا لق ـــ  األف ـــاب املســـتنققة، ينبغـــ  ت بتـــمل عوامـــه 

 التحع  ا اتا مبنت ا  ا    املق و . 
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ـــا الصـــادرة يف عـــام  2013وفقـــا  مل حـــمل عـــام  )و(  ـــا ا  ومتـــا  2006ل مبـــادو التوجتشت عـــن اهلتئ
الدولتـــــا امل نتـــــا بتغـــــري املنـــــا  ب ـــــ ن نـــــواام ا ـــــاد الومنتـــــا لغـــــا ا  الدفتئـــــا: األراضـــــ  الامبـــــا 

يف املااــا فتمــا  ــ  ال بـا ال طــويا اجملععــا، وتســاوي  20(، تب ــ  نســبا عــدم التـتقن 2)العصـه
ثــــا  أكســــتد  . وتليــــد نســــبا عــــدم التــــتقن بالنســــبا النب اثــــا 0.94/1.06 عوامــــه الــــتحع 
يف املااــــا فتمــــا  ــــ  األتابــــا ال طــــويا الداف تــــا اجملععــــا وامل ــــاد تامتبشــــا  150ال ابــــون ع ــــب 

( ىلســـبما ورد يف هـــقا ا ـــدول يف إمـــار "االنب اثـــا  0.73/1.37)تســـاوي عوامـــه الـــتحع  
 وعم تا  اإل الا من الت عت  وإعادة ال مت ". 

-KP)4  ملتغــريا  أفـاا تتصـه رـق  العئـا يف ا ــدول يف ا ـاال  الـل ُلَسـ  فتشـا الت ـدي. ) ( 

I)B.1  .من ووذج اإلب.ال املوىلد، ينبغ  ت بتمل عامه التحع  ا اش باجملم  امل ر 
بالنســبا  متــ  هــق  ا ــاال ، افــ اة ىلــاال  عــدم التــتقن ا اتــا بــاجملم  امل ــر الــل تــاي  )ح( 

 ت دي شا. 
ا الغابــا  بالنســبا هلـقا الن ــاط. ويف ا ــاال  الــل ُلَســ  فتشــا افُ  ضـ  عوامــه الــتحع  إل الــ )ط( 

مــــن وــــوذج اإلبــــ.ال  B.1(KP-I)4الت ــــدي.  ملتغــــريا  أفــــاا تتصــــه رــــق  العئــــا يف ا ــــدول 
 املوىلد، ينبغ  ت بتمل عامه التحع  ا اش باجملم  امل ر. 

ت بتــمل عامــه الــتحع  ا ــاش يف ا الــا الــل ُلســ  فتشــا الت ــدي.  ل تصــوي  التقــر، ينبغــ   )ي( 
 باجملم  امل ر. 

يف املااـا، وتسـاوي  50تب   نسبا عدم التتقن بالنسبا لبتانا  األن  ا ا اتا بسنا األسـان  )ئ( 
 .  0.89/1.12عوامه التحع  

تـــــاد هنـــــا أيطـــــا  م  ومـــــا  عـــــن ثـــــا  أكســـــتد ال ابـــــون راـــــم أن مـــــن املم ـــــن اإلبـــــ.ال عـــــن  )ل( 
لا يف استخدام األراض  الـل تظـه يف نعـس العئـا ويف األراضـ  ا ولـا االنب اثا /عم تا  اإل ا

 [استخدام األراض .من فئا  إىل فئا جديدة 
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 المرلق الثالث
 

 شااااروع  قاااارر  عااااروت علاااا   اااا تمر األطاااارال العا ااااه بوتااااف  اجتماااااع   
 األطرال لي بروتوكول كيوتو للنفر لي  واعتماده لي دورت  الحادية عشرة

 
 11-/م أإ- شروع المقرر   

 
 8-/م أإ1 والمقارر 7-/م أإ4إلا   7-/م أإ2تنفيل المقررا   ا  انعكاسا    

علااا  المقاااررا  الساااابقة المتعلقاااة بالقضاااايا المنهجياااة المرتة اااة بةروتوكاااول  
 اا  بروتوكااول كيوتااوه  8و 7و 5 كيوتااوه بمااا ليهااا تلاا  المت االة بااالمواد

 اآلثار المرتة ة بالتدريب -الجزء الثالث 
 

 ع  اجتما  األمااع يف باوتوكول كتوتو،إن مر ا األمااع ال امه بوت 
 ،(2)11-/م أإ-، و(1)11-/م أإ-، و5-/م أإ8، و1-/م أإ24، و1-/م أإ22يف املقارا   وند نظا 
ب بتــــا بانـــامد تــــدري  أعطـــاع أفانــــا فـــرباع االســــت ااة امل ـــاركني يف عم تــــا   وإذ يســـ  م 

مــن باوتوكـــول كتوتــو، وهــو الربنـــامد الــقي يســتند إىل بانـــامد  8االســت ااة الســنوي مبوجـــ  املــادة 
 التدري  ا اش خبرباع است ااة نواام جاد اا ا  الدفتئا مبوج  االتعانتا،

ــــــق لــــــدِّم أن األمانــــــا إىل ي  ــــــ  -1  دورا  ملت  قــــــا بــــــالنظم الومنتــــــا، وت بتــــــمل  وتنعِّ
مـن باوتوكـول  7مـن املـادة  4الت دي. ، ومااامل ا اسـبا املت  قـا بال متـا  املسـَندة مبوجـ  العقـاة 

 األن ــ ا اســت ااةكتوتــو، واســت ااة الســ .  الومنتــا وامل  ومــا  املت  قــا بال متــا  املســَندة، و 
، وهـ  الــدورا  املدرجـا يف بانــامد كتوتــو باوتوكـول مـن 3 املــادة مـن 4و 3 العقــاتني مبوجـ  املنع ـقة

 8تـدري  أعطــاع أفانـا فــرباع االســت ااة امل ـاركني يف عم تــا  االســت ااة السـنوي مبوجــ  املــادة 
مــن باوتوكــول كتوتــو، ع ــب النحــو املبــني  يف التــقيته، لت ســتد أي تغتــريا  تن ــ  عــن تنعتــق املقــارا  

مقــارا  أفــاا ذا  تــ ا تــادرة عــن مــر ا  ، وأي8-/م أإ1واملقــار  7-أإ /م4إىل  7-/م أإ2مــن 
األمـــااع ال امـــه بوتـــع  اجتمـــا  األمـــااع يف باوتوكـــول كتوتـــو، مبـــا يف ذلـــك النظـــا يف املت  بـــا  

 أو االنب اثــا  بتحديـد كمتــا   التلامـا  لــديشا لتسـ  الــل األول املافـمل يف املدرجــاا اتـا بـاألمااع 
ــق بانــامد التــدري  ا ــد م يف أنــاب ونــ  يف فــ ة  فعطــشا االلتــلام الثانتــا لربوتوكــول كتوتــو، وأن تنعِّ

__________ 

)أ( مـن جـدول أعمـال اهلتئـا العاعتـا 11م او  مقار ياد يف املافمل األول هلق  الوثتقا، مق ح العتماد  يف إمـار البنـد  (1) 
 ل م ورة ال  متا والت نولوجتا.

)أ( مـن جـدول أعمـال اهلتئـا العاعتـا 11الوثتقا، مقـ ح العتمـاد  يف إمـار البنـد م او  مقار ياد يف املافمل الثا  هلق   (2) 
 ل م ورة ال  متا والت نولوجتا.
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مم ــن، رهنــا  بتــوافا املــوارد املالتــا، مــ  ا ــاش ع ــب تطــمني الــدورا  القواعــد وال اااــمل الســاريا ع ــب 
 ف ة االلتلام الثانتا لربوتوكول كتوتو؛

ــق  ي  ــ  أيطــا   -2  أعــ. ،  1الــدورا  امل ــار إلتشــا يف العقــاة إىل األمانــا أن تُ ــد  وتُنع 
إن كان ذلك مم نا  حب ـول موعـد االسـت ااة األول لقـواام ا ـاد ا اتـا بعـ ة االلتـلام الثانتـا مبوجـ  
ـــقة  باوتوكـــول كتوتـــو، م ـــددا  ع ـــب إع ـــاع األولويـــا إلعـــداد الـــدورة املت  قـــا باســـت ااة األن ـــ ا املنع 

 من باوتوكول كتوتو؛ 3من املادة  4و 3مبوج  العقاتني 
إىل األمانـــا أن تواتـــه ممارســـتشا ا التـــا املتمث ـــا يف تطـــمني تقاياهـــا  ي  ـــ  كـــقلك -3 

الســنوي إىل اهلتئــا العاعتــا ل م ــورة ال  متــا والت نولوجتــا عــن االســت ااة التقــر لقــواام جــاد اــا ا  
هــ  أيطــا  أمــااع يف باوتوكــول   الدفتئــا املقدمــا مــن األمــااع املدرجــا يف املافــمل األول ل.تعانتــا الــل

 تنظــــتم بــــإجااعا  املت  قــــا امل  ومــــا  وخباتــــاكتوتــــو، م  ومــــا  عــــن بانــــامد التــــدري  ا ــــد م، 
 ؛الربنامد ف التا األمااع تقت م ل   بني،واملدرِّ  املتدربني وافتتار االمتحان
ــــل هــــ  أيطــــا  أمــــااع يف باوتو  ي ــــ   -4  كــــول  األمــــااع املدرجــــا يف املافــــمل األول ال

 أعـ. ، ع ـب 1امل ـار إلتـ  يف العقـاة  التـدري  بانـامد كتوتو، القادرة ع ب تقدع الـدعم املـايل لتنعتـق
 ذلك؛ تع ه أن

ــــار ُيــــتا ع مــــا   -5  ــــا التقديايــــا با ث امل ــــار إلتشــــا يف  األن ــــ ا ع ــــب املتلانتــــا يف امل تب
 األمانا؛ را أع.  املقار أن تط    1 العقاة

ـــا بـــاإلجااعا  األمانـــا تطـــ    أن ي  ـــ  -6   بتـــوافا رهنـــا   املقـــار هـــقا يف منشـــا امل  وب
 .املالتا املوارد
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 التلييه
 

برنااا ج تاادريب أعضاااء ألرقااة خةااراء االسااتعرات المشاااركي  لااي عمليااا    
    بروتوكول كيوتو 8االستعرات السنوي بموجب المادة 

 
 تفاتيه برنا ج التدريب -ألف 

 
اســت ااة  ع ــب ســت ااةالا فــرباعأعطــاع أفانــا  تــدري  بانــامد التــدري  إىل دورا  هتــدع -1

التدريبتـــــا يف  الـــــدورا  مجتـــــ  تاحوســـــتُ . مـــــن باوتوكـــــول كتوتـــــو 7امل  ومـــــا  املقدمـــــا مبوجـــــ  املـــــادة 
 مســــتقد   اإلن نــــ ، شــــب ا إىل الوتــــول ع ــــتشم يصــــ   الــــقينوفتمــــا يت  ــــمل باملتــــدربني . اإلن نــــ 
تــدربون وفتمــا  ــ  الــدورا  الــل يقــدمشا مــدرب، ستتواتــه امل أفــاا؛ إل  ونتــا بوســااه الــدورا 

 فـــاااأل   شـــا ســـتُتاح الـــدورا  أيطـــا  ل األمـــااع، مـــن أي م ـــ  ع ـــب وبنـــاع   واملـــدرب إل  ونتـــا .
ســتُتاح ل متــدربني، بنــاع  ع ــب و . إضــافتا مــوارد ذلــك ت  ــ ي أال شــاي ا االســت ااة، ب م تــا شتمــاامل

 ال   ، مجت  الدورا  بدون مدرب.
 موىلـــدة االمتحـــان إجـــااعا  وســـت ونوست ـــتمه مجتـــ  الـــدورا  التدريبتـــا ع ـــب امتحـــان.  -2

 شعافا. وست اي االمتحانا  ع ب اإلن ن .و  وموضوعتا
ُي م ـــــون بن ـــــاح  الـــــقين ا ـــــددُ نـــــواام جـــــاد اـــــا ا  الدفتئـــــا  ســـــت ااةا فـــــرباع وســـــُتدعب -3

 جنبـــا   فت م ــون ن ـــاي، أو اكــليم اســـت ااة يف مل ــاركامت  بــا  بانـــامد التــدري  ذا  الصـــ ا إىل ا
 نواام جاد اا ا  الدفتئا املتماسني. است ااة فرباع م  جن  إىل
 أن األوىل حمــــاولتشم يف الــــدورا  مــــن دورة امتحــــان يف ين حــــون ال الــــقين ل خــــرباع وتــــو  -4

 الـــل املشـــام مجتـــ  امل  ـــوب الونـــ  يف أدواوا نـــد ي ونـــ أن شـــاي ا ؛أفـــاا مـــاة المتحـــانإىل ا يتقــدموا
 .االمتحان إلعادة نتت ا إضافتا ت الت  األمانا تت بد وأال الدورة، يف ىُلدد 

 ،التـــدري  بانــامد دورا  يف بنيمــدرِّ  ال مـــه إىل املناســبا العنتــا ا ـــربة ذوو ا ــرباع ُتدعبســو  -5
 والـــدعم امل ـــورة ا ـــرباع هـــرالع تقدمســـو . دورة كـــه تتناوهلـــا الـــل اضـــت املو  مشـــاراهتم تغ ـــ  أن ع ـــب

 املــدربني بـني جغـاايف تـوا ن لتحقتـمل األمانـا تســ بسو . أفـاا إل  ونتـا وسـااهب أو اإلل ـ و  الربيـدب
 .التدري  بانامد يف امل اركني
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 دورا  برنا ج التدريب -باء 

 
 النفم الوطنية -1 

 مـــن 1 العقـــاة مبوجـــ  الومنتـــا الـــنظم الســـت ااة التوجتشتـــا املبـــادو الـــدورة هـــق  تتنـــاول :الوتاااف
 7 املــادتني يف إلتشـا امل ـار التوجتشتـا املبـادو مـن الصــ ا ذا  واألجـلاع كتوتـو باوتوكـول مـن 5 املـادة
 .كتوتو باوتوكول من 8و

 .2016 اإلعداد:
 .2022-2016 التنفيل:

 اســت ااة وفــرباع املتخصصــني، اــري وا ــرباع الااتســتون، االســت ااة فــرباع الجمهااور المسااتهدل:
 جـــاد لقـــواام التقـــر ل.ســـت ااة األساســـتا الـــدورة بن ـــاح أكم ـــوا الـــقين الدفتئـــا اـــا ا  جـــاد نـــواام
 األول. املافمل يف املدرجا باألمااع ا اتا الدفتئا اا ا 

 ت   م إل  و  بدون مدرب. نوع الدورة:
ا ـــدُد  الدفتئـــا اـــا ا  جـــاد نـــواام اســـت ااة فـــرباع أن ي ـــون ُي ـــ ط :وساااكل  اال تحاااان سااارو 
ــــــه االمتحــــــان يفا ــــــدُد نــــــد جنحــــــوا  نالااتســــــتو  االســــــت ااة وفــــــرباع ــــــا يف امل ــــــاركا نب  فــــــرباع أفان

 عرب اإلن ن . االمتحان وتاي. االست ااة
 

 ت ةيق التعديال  -2 
 باوتوكــول يف األمـااع اجتمـا  بوتــع  ال امـه األمـااع مــر ا مقـارا  الـدورة هــق  تتنـاول الوتاف:
 مــن 5 املــادة مــن 2 العقــاة مبوجــ  الت ــدي.  إدفــال مبنش تــا  املت  قــا التقنتــا واإلرشــادا  كتوتــو

ـــا املبـــادو مـــن الصـــ ا ذا  واألجـــلاع كتوتـــو باوتوكـــول  مـــن 8و 7 املـــادتني يف إلتشـــا امل ـــار التوجتشت
 .كتوتو باوتوكول
 .2016 اإلعداد:
 .2022-2016 التنفيل:

 الدفتئــا اــا ا  جــاد نــواام ســت ااةا وفــرباع الااتســتون، االســت ااة فــرباع الجمهااور المسااتهدل:
 األساســــتا الــــدورة بن ــــاح أكم ــــوا الــــقين الدفتئــــا اــــا ا  جــــاد نــــواام اســــت ااة وفــــرباع ،املتماســـون
 .األول املافمل يف املدرجا باألمااع ا اتا الدفتئا اا ا  جاد لقواام التقر ل.ست ااة
 ت   م إل  و  مبساعدة مدرِّب. نوع الدورة:
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ا ـــدُد  الدفتئـــا اـــا ا  جـــاد نـــواام اســـت ااة فـــرباع أن ي ـــون ُي ـــ ط :وساااكل  اال تحاااان سااارو 
ــــــه االمتحــــــان يفا ــــــدُد نــــــد جنحــــــوا  نالااتســــــتو  االســــــت ااة وفــــــرباع ــــــا يف امل ــــــاركا نب  فــــــرباع أفان

 عرب اإلن ن . االمتحان وتاي. االست ااة
 

 7 المادة    4 الفقرة بموجب المسن دة بالكميا  المتعلقة المحاسةة طرائق -3 
 امل  ومـا  يست اضـون الـقين االسـت ااة فـرباع أفانـا ألعطـاع إرشـادا  الـدورة هـق  تقدم :الوتف
 ال متــــا وىلســــاب ،املت  ــــمل بعــــ ة االلتــــلام الثانتــــا مبوجــــ  باوتوكــــول كتوتــــو األويل التقايــــا يف املقدمــــا
 كتوتـو، باوتوكـول مـن 3 املـادة مـنم ـارا   8و 8م ـارا  ثانتـا  و 7م ـارا  و 7العقاا   مبوج  املسَندة

 دةاملســــنَ  بال متــــا  املت  قــــا ا اســــبا  اااــــمل، وفقــــا  لالومنتــــا والســــ .  االلتــــلام، فــــ ة واىلتتــــام 
 .7 املادة من 4 العقاة مبوج 

 .2016 اإلعداد:
 .2022-2016 التنفيل:

 الومنتــــا الســــ . الــــقين يست اضــــون  االســــت ااة فــــرباعأعطــــاع أفانــــا  الجمهااااور المسااااتهدل:
 .الااتستون االست ااة وفرباع املتخصصني، اري وا رباع املسَندة، بال متا  ا اتا  وامل  وما

 ت   م إل  و  بدون مدرِّب. نوع الدورة:

 وتـــاي ُي ـــ ط امتحـــان األعطـــاع ا ـــدد يف أفانـــا فـــرباع االســـت ااة. :وساااكل  اال تحاااان سااارو 
 عرب اإلن ن . االمتحان

 
 المسن دة بالكميا  المتعلقة والمعلو ا  الوطنية السجال  استعرات -4 

 امل  ومـا  يست اضـون الـقين االسـت ااة فـرباع أفانـا ألعطـاع إرشـادا  الـدورة هـق  تقدم الوتف:
 مـــنم ـــارا   8و 8م ـــارا  ثانتـــا  و 7م ـــارا  و 7العقـــاا   مبوجـــ  املســـَندة بال متـــا  املت  قـــا الســـنويا
 اإلل ــ و  والنمــوذج كتوتــو باوتوكــول بوىلــدا  املت  قــا وامل  ومــا  كتوتــو، باوتوكــول مــن 3 املــادة
ــــد  الــــدورة تقــــدم ذلــــك، إىل وباإلضــــافا. كتوتــــو باوتوكــــول مــــن 7 املــــادة مــــن 4 ل عقــــاة وفقــــا   ،املوىل 

 يف ت ــدي.  مــن األمــااع تُب ــ  عنــ  مــا ذلــك يف مبــا الومنتــا، الســ .  اســت ااة ب ــ ن إرشــادا 
 امل ـــــايريالتلامشـــــا بو  (1)11-/م أإ-و 8-/م أإ1و 1-أإ م/15 ا ل مقـــــار  وفقـــــا   الومنتـــــا الســـــ . 

 .الس .  نظم بني البتانا  لتبادل التقنتا
 .2016 اإلعداد:
 .2022-2016 التنفيل:

__________ 

 م او  مقار ياد يف املافمل الثا  هلق  الوثتقا. (1) 
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 الومنتــــا الســــ . الــــقين يست اضــــون  االســــت ااة فــــرباعأعطــــاع أفانــــا  الجمهااااور المسااااتهدل:
 .الااتستون االست ااة وفرباع املتخصصني، اري وا رباع املسَندة، بال متا  ت  قاامل وامل  وما 
 ت   م إل  و  مبساعدة مدرِّب، رهنا  بتوافا املوارد. نوع الدورة:

 االســـت ااة وفـــرباع املتخصصـــني اـــريا ـــدُد  ا ـــرباعُي ـــ ط أن ي ـــون  :وساااكل  اال تحاااان سااارو 
 الســ .  اســت ااة تتولونممــن ســ االســت ااة فــرباع أفانــا يفجــدد  أعطــاع وأي الااتســتون ا ــددُ 

 يف م ـــاركتشم نبـــهنـــد جنحــوا يف االمتحـــان  املســـَندة بال متـــا  املت  قــا الســـنويا وامل  ومـــا  الومنتــا
 االمتحان عرب اإلن ن . وتاي. االست ااة فرباع أفانا

 
 كيوتو بروتوكول    3 المادة    4و 3 الفقرتي  بموجب المنفَّلة األنش ة استعرات -5 

 امل  ومـا  يست اضـون الـقين االسـت ااة فـرباع أفانـا ألعطـاع إرشـادا  الـدورة هـق  تقدم :الوتف
 وا ااجــــا األراضــــ  اســــتخدام وتغتــــري األراضــــ  اســــتخدام أن ــــ ا عــــن االلتــــلام فــــ ة فــــ.ل املقدمــــا
 7-/م أإ2 ا املقـــار  مت  بـــا  وفـــمل ،كتوتـــو باوتوكـــول مـــن 3 املـــادة مـــن 4و 3 بـــالعقاتني امل ـــمولا

 5 املـــادة مـــن 2 العقـــاة مبوجـــ  الت ــدي.  إدفـــال إجـــااعا  ذلـــك يف مبــا ،9-/م أإ6و 8-/م أإ2و
 .كتوتو باوتوكول من

 .2016 اإلعداد:
 .2022-2016 التنفيل:

 وتغتـــري األراضـــ  اســـتخدام ب ن ـــ ا املت  قـــا ا ـــاد نـــواام اســـت ااة فـــرباع الجمهاااور المساااتهدل:
 .الااتستون االست ااة وفرباع وا ااجا األراض  استخدام

 ت   م إل  و  مبساعدة مدرِّب، رهنا  بتوافا املوارد. نوع الدورة:
 ب ن ـــ ا املت  قـــا ا ـــاد نـــواام اســـت ااة فـــرباع ُي ـــ ط أن ي ـــون مجتـــ  :وساااكل  اال تحاااان سااارو 

وفــــرباع االســــت ااة الااتســــتون ا ــــدُد نــــد  وا ااجــــا األراضــــ  اســــتخدام وتغتــــري األراضــــ  اســــتخدام
 عرب اإلن ن . االمتحان وتاي. االست ااة فرباع أفانا يف م اركتشم نبهجنحوا يف االمتحان 

 


