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 ١٠-م أ/١٢املقرر 

 اإلرشادات املتصلة بآلية التنمية النظيفة

                إن مؤمتر األطراف،

             ومرفقاته،  ٨-    م أ  /  ٢١             ومرفقه، و   ٧-    م أ  /  ١٩             ومرفقه، و   ٧-    م أ  /  ١٧    ، و  ٧-    م أ  /  ١٥             إىل مقرراته         شـري        إذ ي  
          ومرفقه،  ١٠-   م أ /  ١٤           ومرفقه، و ٩-   م أ /  ١٩             ومرفقاته، و ٩-   م أ /  ١٨ و

                                                                                                   على أن أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة ينبغي أن تفضي إىل نقل التكنولوجيات املأمونة                          وإذ يشـدد   
    ١٠                         من االتفاقية واملادة      ٤              من املادة     ٥                                                       فة العملية باإلضافة إىل ما هو مطلوب مبوجب الفقرة                        ً        والسليمة بيئياً واملعر  

                   من بروتوكول كيوتو،

                                                                                                أنه يعود إىل الطرف املضيف أن يؤكد ما إذا كان أي نشاط من أنشطة مشاريع آلية التنمية                          وإذ يؤكـد   
                                         النظيفة يساعده يف حتقيق التنمية املستدامة، 

                                                                      من طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة، الواردة يف مرفق املقرر           )  ب ( ٤       ً             نـه وفقاً للفقرة          بأ        ِّ    وإذ يذكِّـر   
                                                                                                      ، يـتوىل مؤمتر األطراف استعراض التوزيع اإلقليمي ودون اإلقليمي للكيانات التشغيلية املعينة واختاذ               ٧-    م أ  /  ١٧

                بلدان النامية،                                                                  املقررات املناسبة لتشجيع اعتماد مثل هذه الكيانات من بني األطراف من ال

                                                                                                       بالـتدابري اليت اختذها اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة من أجل تيسري عملية تقدمي الطلبات                       ِّ     وإذ يـنوِّه   
ُ  ِّ        ً                      العتماد الكيانات التشغيلية من األطراف من البلدان النامية، وبالزيادات اليت ُسجِّلت مؤخراً يف عدد هذه الطلبات،                                                                         

     ً                          طرفاً من البلدان النامية،       ٥٥     ً                 طرفاً، من بينها       ٦٩                 ِ         لوطنية املعينة من ِقبل                          بإنشاء السلطات ا              وإذ يرحـب   
                                                                                                    واليت تتوفر عنها معلومات على موقع آلية التنمية النظيفة التابعة لالتفاقية اإلطارية على الشبكة العاملية، 

         ومرفقه  ٧-   م أ /  ١٧    قرر                                                                   بضرورة متابعة اجمللس التنفيذي لعمله بشأن تنفيذ األحكام الواردة يف امل    ُ   ِّ   وإذ ُيسلِّم 
                                                                                                        املتعلق بطرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة، مبا فيها تلك األحكام الواردة يف التذييل جيم، ومواصلة تيسري وضع 

                                                      منهجيات خاصة خبطوط األساس والرصد على أساس اخلربة املكتسبة،

                              ات اإلدارية للعمل املتعلق بآلية                                                         عن بالغ تقديره لتلك األطراف اليت تربعت بسخاء لتمويل النفق        وإذ يعرب 
                                                 التنمية النظيفة منذ الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف، 

َ                                                  بأن العمل املتعلق بآلية التنمية النظيفة ال ميكن أن ُينَجز إال إذا توفر ما يكفي من املوارد املالية والبشرية،        ِّ  وإذ يسلِّم    ُ                                                  

                    من بروتوكول كيوتو   ١٢           من املادة  ٥            بني يف الفقرة                                        إىل األحكام املتصلة باإلضافة على النحو امل        وإذ يشري  
   ،  ٧-   م أ /  ١٧                من مرفق املقرر   ٤٤   و  ٤٣           ويف الفقرتني 
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         واالرتياح   "                            أداة إثبات وتقييم اإلضافة    "                                                 القلق الذي أعربت عنه بعض األطراف يف ما خيص                       وإذ يـدرك     
                        الذي أبدته أطراف أخرى، 

                                                لفرعية للتنفيذ يف دورهتا العشرين يف ما يتصل                                                     االسـتنتاجات الـيت خلصت إليها اهليئة ا                   وإذ يالحـظ   
  ، )١ (                                 باملشاركة الفعالة يف عملية االتفاقية

                            املقدم من اجمللس التنفيذي آللية   )     ٢٠٠٤-    ٢٠٠٣ (                                    مع التقدير بالتقرير السنوي الثالث         ً حييط علماً - ١ 
  ؛ )٢ (                                       التنمية النظيفة إىل مؤمتر األطراف، وإضافته

            وخباصة يف   �                                                           لنجاح يف تفعيل االنطالقة السريعة آللية التنمية النظيفة                                  على اجمللس التنفيذي ل    ُ    ُيثين - ٢ 
                                                                                                                       مـا يتصـل بتسـجيل أنشطة املشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة، واعتماد الكيانات التشغيلية، واملوافقة على                  

      إثبات      أداة  "                                                                                منهجيات خطوط األساس والرصد، مبا يف ذلك املنهجيات املوحدة ذات االنطباق األوسع، واستحداث 
     ٢٦                                           وملا بذله من جهود يف ما يتصل بتنفيذ املادتني �                                   من سجل آلية التنمية النظيفة       ١                   ، وتطوير النسخة     "                وتقيـيم اإلضافة  

                                                                                           من النظام الداخلي، وخباصة من خالل إتاحة احلوار مع الدوائر املعنية وتبادل املعلومات مع اجلمهور؛  ٢٧ و

                                                                مات عن املتطلبات التشغيلية آللية التنمية النظيفة، حسبما اتفق عليه                    مع التقدير باملعلو        ً حييط علماً - ٣ 
                                           ِ                                                                      اجمللس التنفيذي، وعن حالة العمل املضطلع به من ِقبل اجمللس التنفيذي حسبما ينعكس على املوقع الذي أنشأته                  

                                                                         األمانة آللية التنمية النظيفة التابعة لالتفاقية اإلطارية على الشبكة العاملية؛

                                  ُّ                                                              اجمللـس التنفـيذي على مواصلة تقييم السُّبل القائمة واجلديدة لضمان الشفافية، أي التقارير                   ِّ   يشـجِّع  - ٤ 
                                                                                                         الكتابية املنتظمة اليت يقدمها اجمللس التنفيذي وأفرقته، واالتصاالت مع الدوائر املعنية وتبادل املعلومات مع اجلمهور؛

                                      أمساؤها أدناه واليت قام اجمللس التنفيذي                                                       ، ككـيانات تشغيلية، الكيانات األربعة اليت ترد            ِّ    يعـيِّن  - ٥ 
  :                                                                                   باعتمادها وتعيينها بصفة مؤقتة ككيانات تشغيلية ألداء وظائف التصديق اخلاصة بقطاعات حمددة

• Japan Quality Assurance Organization (JQA) 

• Det Norske Veritas Certification Ltd (DNV Certification) 

• TÜV Industrie Service GmbH TÜV SÜD Group 

• Société Générale de Surveillance UK Ltd. (SGS UK Ltd.)؛  

                                          من طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة،   ٦٥                                        إجراءات االستعراض املشار إليها يف الفقرة      يعتمد - ٦ 
                                كما ترد يف املرفق األول هبذا املقرر؛

                                                      

) ١ (  FCCC/SBI/2004/10 ٩٧         ، الفقرة  .  
) ٢ (  FCCC/CP/2004/2و   Add.1.  
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                           يف املرفق الثاين هبذا املقرر؛                                               تعديالت النظام الداخلي للمجلس التنفيذي كما ترد     يعتمد - ٧ 

                                                                                  اجمللس التنفيذي على إبقاء نظامه الداخلي قيد االستعراض وعلى القيام، عند االقتضاء،          يشـجع  - ٨ 
                                                بشأن أية تعديالت أو إضافات هتدف إىل ضمان          ٧-    م أ  /  ١٧                 من مرفق املقرر      )  ب ( ٥                 ً            بتقدمي توصيات وفقاً للفقرة     

        شفافية؛                                      أدائه بكفاءة وفعالية من حيث الكلفة وال

يَّنه اجمللس التنفيذي، ليس إلزامياً  "                        أداة إثبات وتقييم اإلضافة "                 بـأن استخدام      ِّ   يذكِّـر  - ٩          َ  َّ                             ً    ، حسبما َب
                    للمشاركني يف املشاريع؛

      ً     ، آخذاً يف    "                           أداة إثبات وتقييم اإلضافة    "                                                 اجمللس التنفيذي على أن يبقي قيد االستعراض               يشـجع  -  ١٠ 
                                                                      على أن يدرج استنتاجاته يف تقريره إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه                                                   اعتباره املسامهات املقدمة من األطراف، و     

                                             اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل؛

                                                                                         األطراف اليت ترغب يف املشاركة يف أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة بضرورة حتديد                 ِّ   يذكِّـر  -  ١١ 
                                                                لة هبذه السلطة من خالل موقع آلية التنمية النظيفة التابعة                                                                  سلطة وطنية معينة وبإمكانية إتاحة املعلومات ذات الص       

                                     لالتفاقية اإلطارية على الشبكة العاملية؛

                                       واملوجه إىل األطراف املدرجة يف املرفق       ٧-    م أ  /  ١٧              من املقرر      ١٤                             الطلب الوارد يف الفقرة          يكرر -  ١٢ 
                                        غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية، وخباصة                                                             األول باالتفاقية بأن تواصل اختاذ التدابري الرامية ملساعدة األطراف 

               ً                                                                                                        أقـل البلدان منواً والدول النامية اجلزرية الصغرية من بينها، على بناء القدرات من أجل تيسري مشاركتها يف آلية                   
        تفاقية؛                                                                                                التنمية النظيفة، مع مراعاة املقررات ذات الصلة ملؤمتر األطراف بشأن بناء القدرات وبشأن اآللية املالية لال

                             ، بأن تعزز بناء القدرات لغرض  ٧-   م أ / ٢                                          الطلب املوجه إىل األطراف، يف إطار املقرر                   يكـرر كذلـك    -  ١٣ 
                                                                                                                      حمـدد يتمثل يف احلصول على املزيد من طلبات االعتماد ككيانات تشغيلية معينة من الكيانات املوجودة يف األطراف من                   

                                             ية واملنظمات غري احلكومية إىل املسامهة يف هذا اجلهد؛                                               البلدان النامية، وأن تدعو املنظمات احلكومية الدول

                                                                                              من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية القيام، بالتعاون مع اجمللس التنفيذي،                  يطلـب  -  ١٤ 
           ُ   َّ                                                                                 بوضع توصية ُتقدَّم إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل يف ما 

                                                                                                                باآلثـار املترتـبة عـلى تنفـيذ أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة بالنسبة لتحقيق أهداف االتفاقات                        يتصـل 
                                                                                                         والـربوتوكوالت البيئـية األخـرى، وخباصـة بـروتوكول مونـتريال، والـيت تتطلب إنشاء مرافق ملركبات                 

                  ة بالنسبة لتدمري                                                              الـيت تسعى إىل احلصول على وحدات خفض انبعاثات معتمد            ٢٢                         اهلـيدروكلوروفلوروكربون   
                         ، والتعاريف الواردة يف     ٣              من املادة     ١                                         ، مع مراعاة املبادئ احملددة يف الفقرة          ٢٣   ّ                           مركّـبات اهلـيدروفلوروكربون     

               ، من االتفاقية؛ ١           من املادة  ٥       الفقرة 

                                                                              املشتركني يف املشاريع على تقدمي مقترحات تتضمن منهجيات جديدة خاصة خبطوط                  يشـجع  -  ١٥ 
                                                                     َ                يتعلق بأنواع أنشطة املشاريع يف القطاعات اليت ال تشملها بعد املنهجيات املوافَق عليها،                               األسـاس والرصد يف ما      
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                                                                                                                مـثل قطاعات النقل، وكفاءة الطاقة، وتدفئة املدن، ويشجع اجمللس التنفيذي على النظر يف هذه املقترحات على                 
     يدة؛                                                                     سبيل األولوية ومواصلة عمله بشأن صياغة منهجيات موحدة خاصة بالقطاعات اجلد

                                                                  َ           َّ     من اجمللس التنفيذي الشروع يف إنشاء قاعدة بيانات خاصة باملنهجيات املوافَق عليها تنظَّم     يطلب -  ١٦ 
                                حبسب فئات املشاريع وحالة االنطباق؛

                                                                                   بالعمل الذي يضطلع به اجمللس التنفيذي لتفعيل اإلجراء اخلاص بتعديل املنهجيات املوافق         يرحب -  ١٧ 
                                          من طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة؛  ٣٩                       تسبة، مع مراعاة الفقرة                         عليها، على أساس اخلربة املك

                              ً                                                    من اجمللس التنفيذي القيام، رهناً بتوفر ما يكفي من املوارد، بتكثيف عمله من أجل ضمان     يطلب -  ١٨ 
  ز                                                                                                                 عمل آلية التنمية النظيفة على الوجه السليم وذلك بوسائل منها وضع خطة إدارية يف أقرب وقت ممكن، وتعزي                 

                                                                                                        القدرة املؤسسية، وتيسري قيام اجمللس التنفيذي وأفرقته املختصة وأفرقته العاملة باختاذ قرارات كفؤة وشفافة وقائمة 
               على أسس وجيهة؛

                                                                                                          عـن بـالغ قلقه إزاء نقص املوارد الالزمة للعمل املتعلق بآلية التنمية النظيفة يف فترة السنتني                 ُ      ُيعـرب  -  ١٩ 
                           ، مقابل االحتياجات املشار     )٣ (                                           مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة         ٤,٢         مببلغ             َّ       ً     والذي يقدَّر حالياً       ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤

                                                                              واالحتياجات اإلضافية للموارد البشرية واملالية الناشئة عن تزايد مستويات النشاط؛ ٩-   م أ /  ١٦              إليها يف املقرر 

                نشطة التكميلية                                                                       األطراف على تقدمي مسامهات على وجه السرعة للصندوق االستئماين لأل            ّ حيثّ -  ٢٠ 
                                ، لتمويل النفقات اإلدارية الالزمة  ٧-   م أ /  ١٧           من املقرر   ١٧                                            ً         التابع لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ، وفقاً للفقرة 

                              ً                          ، على أال يغيب عن البال أن جزءاً من هذه النفقات               ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                                                 لتشغيل آلية التنمية النظيفة يف فترة السنتني        
                                    ، وبالتايل ضمان أن يكون يف مقدور       ٩-    م أ  /  ١٦                         ً             املؤقت لربوتوكول كيوتو وفقاً للمقرر              َّ                    فقط سيغطَّى من خالل املخصص      

                                                                                                  اجمللس التنفيذي واألمانة مواجهة حجم العمل املتزايد وأداء مجيع الواليات على أساس مستدام ويف الوقت املناسب؛

            دورته األوىل                                                                         مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف                  يوصـي  -  ٢١ 
  .                                باعتماد مشروع املقرر الوارد أدناه

  ٦             اجللسة العامة 
     ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول  ١٨-  ١٧

                                                      

     وميكن   .     ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤               لفترة السنتني     ٢٠٠٣                                       ُ ِّ                    يسـتند هـذا الرقم إىل تكاليف املرتبات كما قُدِّرت يف عام            ) ٣ (
َ                                              وال ُتدَرج هنا االحتياجات للموارد املتصلة باملقرر        .                                                                 تنقـيح هـذا الـرقم حبيـث يعكس أثر تقلبات أسعار العمالت               ُ    

  .        ومرفقه  ١٠-   م أ /  ١٤
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 ١-م أإ/-مشروع املقرر 

 اإلرشادات املتصلة بآلية التنمية النظيفة

                                                            إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، 

          ومرفقه، )  ١٢      املادة  (   ١-    م أإ /-   و )      اآلليات (   ١-    م أإ /-         مقرريه        إذ يدرك 

              ومرفقاته،   ٨-    م أ  /  ٢١             ومرفقه، و   ٧-    م أ  /  ١٩             ومرفقه، و   ٧-    م أ  /  ١٧    ، و  ٧-    م أ  /  ١٥              املقـررات              وإذ يعـي   
            ومرفقاته،  ١٠-   م أ /  ١٢           ومرفقه، و  ١٠-   م أ /  ١٤           ومرفقه، و ٩-   م أ /  ١٩             ومرفقاته، و ٩-   م أ /  ١٨ و

ّر وُيفعِّل بالكامل أية إجراءات ُتتَخذ عمالً بامل    يقرر  ِق َ      ً             أن ُي   ُ                      ِّ   ُ   ّ  ِ   .          ومرفقاته  ١٠-   م أ /  ١٢    قرر     ُ 
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 املرفق األول

  من طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة٦٥إجراءات االستعراض املشار إليها يف الفقرة 

  خلفية-   ً أوال  

              ، يقوم اجمللس    )                      طرائق وإجراءات اآللية   (                                             من طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة         )  س ( ٥    ً              وفقـاً للفقـرة      - ١
                                من طرائق وإجراءات اآللية، مبا يف   ٦٥    و   ٤١                                        صة باالستعراض املشار إليه يف الفقرتني                                  التنفيذي بوضع إجراءات خا   

                                                                                                      ذلـك إجراءات لتيسري النظر يف املعلومات املقدمة من األطراف واجلهات صاحبة الشأن واملراقبني املعتمدين لدى         
                         ر األطراف العامل بوصفه                                                                                         االتفاقـية اإلطاريـة بشأن تغري املناخ، ويوصي باعتماد هذه اإلجراءات من قبل مؤمت             

   ).                                    ريثما يدخل بروتوكول كيوتو حيز النفاذ (                                                     اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو أو من قبل مؤمتر األطراف 

                                                                           من طرائق وإجراءات اآللية على أن يعترب إصدار وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة من   ٦٥            وتنص الفقرة  - ٢
                                                        من تاريخ تلقي اجمللس التنفيذي لطلب اإلصدار، ما مل يطلب أحد       ً    يوماً     ١٥                       ً                قـبل اجمللـس التنفـيذي هنائياً بعد         

                                                                                                           األطـراف املشاركة يف نشاط املشروع أو ثالثة من أعضاء اجمللس التنفيذي على األقل إجراء استعراض لإلصدار                 
                                                                  ويقتصر هذا االستعراض على قضايا الغش أو سوء التصرف أو عدم             .                                        املقترح لوحدات خفض االنبعاثات املعتمدة    

  :                                          ُ                     لكفاءة من قبل الكيانات التشغيلية املعينة، وُيجرى على النحو التايل ا

     وإذا   .                                                                           لدى تلقي طلب إجراء االستعراض، يبت اجمللس التنفيذي يف اجتماعه التايل يف مسار عمله  ) أ ( 
     حدات                                                                                                           قرر أن الطلب وجيه، يقوم بإجراء االستعراض ويبت يف ما إذا كان ينبغي املوافقة على اإلصدار املقترح لو              

                      خفض االنبعاثات املعتمدة

      ً                                يوماً بعد اختاذه قرار إجراء االستعراض  ٣٠                                   ينجز اجمللس التنفيذي استعراضه يف غضون   ) ب ( 

                                                                                              يـبلغ اجمللـس التنفيذي املشتركني يف املشروع بنتائج االستعراض ويعلن عن قراره فيما يتعلق                 ) ج ( 
  .                 ملعتمدة وأسباب ذلك                                                 باملوافقة على اإلصدار املقترح لوحدات خفض االنبعاثات ا

                  ، وخباصة من خالل      ٦٥                                                                               وهتدف إجراءات االستعراض املبينة أدناه إىل تفصيل األحكام الواردة يف الفقرة             - ٣
                                                                                                     حتديـد األحكام املفصلة اخلاصة بطلب إجراء االستعراض، ونطاق االستعراض، وطرائق االتصال باملشتركني يف              

  .                                                         النتائج احملتملة لالستعراض، وتغطية التكاليف املتصلة باالستعراض                            َّ          املشروع والكيان التشغيلي املعيَّن املعين، و

  طلب إجراء االستعراض-     ً ثانيا  

                                                                                                               تقوم السلطة الوطنية املعينة ذات الصلة بإرسال طلب االستعراض املقدم من أحد األطراف املعنية بنشاط مشروع                 - ٤
             وتقر األمانة    .                                        ألمانة، باستخدام وسائل االتصال الرمسية                                                                           يف إطـار آلـية التنمـية النظيفة إىل اجمللس التنفيذي، عن طريق ا             

  .                                                                                      باستالم طلب االستعراض وحتيله على وجه السرعة إىل اجمللس التنفيذي بواسطة مشغل القوائم اإللكتروين
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             وتقر األمانة    .                                                                                            ويرسـل طلـب االستعراض املقدم من أحد أعضاء اجمللس التنفيذي إىل اجمللس عن طريق األمانة                - ٥
  .                                                                                 طلب االستعراض وحتيله على وجه السرعة إىل اجمللس التنفيذي بواسطة مشغل القوائم اإللكتروين      باستالم

                                                                                         من طرائق وإجراءات اآللية، يقتصر االستعراض على قضايا الغش وسوء التصرف أو عدم                ٦٥     ً              ووفقـاً للفقـرة      - ٦
  .            ً            أن يكون حمدداً يف هذا الصدد                                                                    الكفاءة من قبل الكيانات التشغيلية املعينة، ولذلك فإن طلب االستعراض جيب 

  .                                                       ويتضمن طلب االستعراض أسباب تقدمي الطلب وأية مستندات داعمة - ٧

                ولن ينظر اجمللس     .                                                                                     ويعتـرب أن اجمللـس التنفيذي قد استلم طلب االستعراض يف تاريخ وروده إىل األمانة               - ٨
                             يوم من فترة اخلمسة عشر                                بتوقيت غرينتش من آخر      ١٧ /  ٠٠                                                  التنفيذي يف أي طلب استعراض يصله بعد الساعة         

  .    ً                                                     يوماً التالية لتلقي طلب إصدار وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة

      أعضاء                                                                                                       وحاملـا يطلـب أحد األطراف املعنية بنشاط من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة أو ثالثة من                   - ٩
  :    ُ                    ة، ُتتخذ اإلجراءات التالية                                                                     اجمللس التنفيذي إجراء استعراض لإلصدار املقترح لوحدات خفض االنبعاثات املعتمد

                                                                                         تـدرج مسـألة النظر يف استعراض اإلصدار املقترح لوحدات خفض االنبعاثات املعتمدة على                ) أ ( 
                                                 جدول األعمال املقترح لالجتماع التايل للمجلس التنفيذي

     يضات                                                         َّ                    خيطر اجمللس التنفيذي املشتركني يف املشروع والكيان التشغيلي املعيَّن الذي حتقق من التخف  ) ب ( 
               َّ                                                                   ُ                               الـيت مت رصـدها وصدَّق على التخفيضات اليت حققها نشاط مشروع آلية التنمية النظيفة بأنه قد طُلب إجراء                   

    َّ                                         َّ                                                         ويبلَّغ املشتركون يف املشروع والكيان التشغيلي املعيَّن بتاريخ ومكان انعقاد اجتماع اجمللس التنفيذي               .        استعراض
                                                        ح للجهات صاحبة الشأن املهتمة بعملية االستعراض فرصة                كما تتا   .                                          الذي سيتم خالله النظر يف طلب االستعراض      

                          حلضور اجتماع اجمللس التنفيذي

                                                 َّ                                          يقـدم كـل من املشتركني يف املشروع والكيان التشغيلي املعيَّن اسم شخص ميكن االتصال به                  ) ج ( 
            لتنفيذي طرح                                                                                 ألغراض عملية االستعراض، مبا يف ذلك ألغراض عقد االجتماعات بواسطة اهلاتف، إذا أراد اجمللس ا

                                            َّ                                   أسئلة على املشتركني وعلى الكيان التشغيلي املعيَّن خالل النظر يف استعراض ما يف اجتماعه

                على موقع آلية     "              قيد االستعراض  "ُ                                                                    ُيشـار إىل اإلصدار املقترح لوحدات خفض االنبعاثات املعتمدة بوصفه             ) د ( 
  .                                                           ية، ويرسل إخطار بذلك من خالل مرفق أنباء آلية التنمية النظيفة                                                         التنمية النظيفة التابعة لالتفاقية اإلطارية على الشبكة العامل

  نطاق وطرائق االستعراض-     ً ثالثا  

                                                                                                    يـنظر اجمللـس التنفيذي، يف اجتماعه التايل، يف طلب االستعراض ويقرر إما إجراء استعراض لإلصدار                 -  ١٠
                             دل على غش أو سوء تصرف أو عدم                                                                   املقترح لوحدات خفض االنبعاثات املعتمدة، إذا ما كانت هناك أدلة كافية ت

  .                                 َّ                         كفاءة من قبل الكيان التشغيلي املعيَّن، أو املوافقة على اإلصدار



FCCC/CP/2004/10/Add.2 
Page 9 

                                                                                                   وإذا وافـق اجمللس التنفيذي على إجراء استعراض لإلصدار املقترح لوحدات خفض االنبعاثات املعتمدة،              -  ١١
  :                                    فعليه أن يبت يف االجتماع نفسه فيما يلي

                                                                 بقضايا الغش أو سوء التصرف أو عدم الكفاءة من قبل الكيان                                        نطـاق االسـتعراض املتصـل         ) أ ( 
              َّ                                    التشغيلي املعيَّن، باالستناد إىل النظر يف طلب االستعراض

                                                             ويتألف فريق االستعراض من عضوين من أعضاء اجمللس التنفيذي           .                          تكويـن فـريق االستعراض      ) ب ( 
  .                   خارجيني، حسب االقتضاء                                                        يتوليان املسؤولية عن اإلشراف على االستعراض باإلضافة إىل خرباء 

                                                                                                   ويقـوم فـريق االسـتعراض، بتوجـيه من عضوي اجمللس اللذين يتوليان املسؤولية عن اإلشراف على                  -  ١٢
                                                                                                        االستعراض، بتقدمي إسهامات، وإعداد طلبات للحصول على توضيحات ومعلومات إضافية من الكيان التشغيلي             

  .                               ليت يتم احلصول عليها خالل االستعراض                                           املعني ومن املشتركني يف املشروع، وحتليل املعلومات ا

  عملية االستعراض-     ً رابعا  

                                                                                                     يعلـن عـن القـرار الذي يتخذه اجمللس التنفيذي، مبا يف ذلك بشأن نطاق االستعراض وتكوين فريق                   -  ١٣
  .                                        االستعراض، وذلك كجزء من تقرير اجتماع اجمللس

َ                                                      وُيرَسل إخطار بالقرار الذي اختذه اجمللس التنفيذي إىل امل         -  ١٤                                        َّ              شتركني يف املشروع وإىل الكيان التشغيلي املعيَّن الذي         ُ  
  .                                َّ                                                         حتقق من التخفيضات اليت مت رصدها وصدَّق على التخفيضات اليت حققها نشاط مشروع آلية التنمية النظيفة

                                    َّ                                                               وجيـوز أن ترسـل إىل الكـيان التشغيلي املعيَّن وإىل املشتركني يف املشروع طلبات لتقدمي توضيحات                  -  ١٥
                                                                                          وتقدم الردود إىل فريق االستعراض، عن طريق األمانة، يف غضون مخسة أيام عمل بعد تلقي                 .     افية            ومعلومات إض 
  .                                                 وتقر األمانة باستالم الردود وحتيلها إىل فريق االستعراض  .            طلب التوضيح

                                                                                                  ويـتوىل عضـوا اجمللس التنفيذي املشرفان على االستعراض املسؤولية عن جتميع اإلسهامات والتعليقات               -  ١٦
  .                                                               د التوصية اليت حتال إىل اجمللس التنفيذي بواسطة مشغل القوائم اإللكتروين     وإعدا

  قرار االستعراض-     ً خامسا  

     ً       يوماً من     ٣٠                                                                         من طرائق وإجراءات اآللية، ينجز اجمللس التنفيذي االستعراض يف غضون              ٦٥    ً          وفقاً للفقرة    -  ١٧
  .                         اختاذه قرار إجراء االستعراض

  :                                                               ا عضوا اجمللس التنفيذي املسؤوالن عن االستعراض، يبت اجمللس فيما إذا كان                             ومع مراعاة التوصيات اليت يقدمه -  ١٨

                                                      سيوافق على اإلصدار املقترح لوحدات خفض االنبعاثات املعتمدة  ) أ ( 
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                             َّ                                                                  سـيطلب مـن الكـيان التشغيلي املعيَّن إدخال تصويبات على أساس النتائج اليت يسفر عنها                  ) ب ( 
                         ات خفض االنبعاثات املعتمدة                                  االستعراض قبل املوافقة على إصدار وحد

  .                                                           سريفض املوافقة على اإلصدار املقترح لوحدات خفض االنبعاثات املعتمدة  ) ج ( 

                           ُ  ِّ                                                                من طرائق وإجراءات اآللية، ُيبلِّغ اجمللس املشتركني يف املشروع بنتائج االستعراض، ويعلن عن                ٦٥     ً          ووفقاً للفقرة    -  ١٩
  .                                       لوحدات خفض االنبعاثات املعتمدة وأسباب ذلك                                            قراره فيما يتعلق باملوافقة على اإلصدار املقترح 

                                                                   َّ                                             وإذا دل االستعراض على وجود أية قضايا تتصل بأداء الكيان التشغيلي املعيَّن، ينظر اجمللس فيما إذا كان يتعني أم             -  ٢٠
  .                                      َّ       ً                                          ال إجراء فحص موقعي للكيان التشغيلي املعيَّن، وفقاً لإلجراءات اخلاصة باعتماد الكيانات التشغيلية

  تغطية تكاليف طلب االستعراض-      ًسادسا 

                                                                                                       إذا قرر اجمللس التنفيذي عدم املوافقة على إصدار مقترح لوحدات خفض االنبعاثات املعتمدة، وإذا تبني                -  ٢١
                       َّ                                                                   َّ                          أن الكـيان التشـغيلي املعيَّن كان يف حالة غش أو سوء تصرف أو عدم كفاءة، يسدد الكيان التشغيلي املعيَّن                    

  .                           ً               وخيضع هذا احلكم للمراجعة تبعاً للخربة املكتسبة  .       ستعراض                         التكاليف املتكبدة نتيجة لال
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 املرفق الثاين

 تعديالت للنظام الداخلي للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة

 ٣٠، املادة )االقتراع( الفرع اخلامس -   ً أوال  

         من هذه  ٣      إىل ١                                                  أي قرار يتخذ باستخدام اإلجراء احملدد يف الفقرات          : "           كما يلي   ٤              تنقح الفقرة    - ١ 
                                                      ُ                                                  املادة يدرج يف تقرير اجمللس يف اجتماعه التايل ويعترب أنه قد اُتخذ يف مقر أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ  

   ".             يف بون بأملانيا

 ٣٨، املادة )تصريف األعمال( الفرع التاسع -     ً ثانيا  

  :   لية      ً                                مكرراً، وهي تتضمن الفقرات الثالث التا  ٣٨                   تضاف املادة التالية  - ٢ 

                                                                                            ميكـن للمجلس التنفيذي، وألمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، يف أدائها            "  ) أ (  
  .                                                                                               للدور املسند إليها واملتمثل يف دعم اجمللس التنفيذي، استخدام الوسائل اإللكترونية إلرسال الوثائق وختزينها

                                      ائل اإللكترونية ألحكام الشفافية والسرية                                         ختضع الوثائق اليت يتم تقدميها باستخدام الوس "  ) ب (  
                                               ولدى تقدمي أي طلب أو وثيقة تسجيل أو أية           .                                                          املنصوص عليها يف طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة       

                                                                   مثل استخدام موقع آلية التنمية النظيفة التابعة لالتفاقية اإلطارية على  (                               وثائق أخرى بالوسائل اإللكترونية 
ّ                                                                                    قّر مقدمها بأنه قد قرأ اإلجراءات ذات الصلة ويوافق على االلتزام بشروط وأحكام                ُ  ، يُ  )                 الشـبكة العاملية    

                                                                                                     تقـدمي الوثـائق، مبـا يف ذلك فيما يتعلق بتحمل مقدم الوثائق وحده للمسؤولية عن مضمون ما قدمه              
  .                                                                                 والتنازل عن مجيع املطالبات املرتبطة باستخدام الوسائل اإللكترونية لتقدمي وإرسال الوثائق

                                                                                           ال يـتحمل اجمللـس التنفـيذي وأفرقته املختصة وجلانه وأفرقته العاملة وأعضاؤه وأعضاؤه               "  ) ج (  
                                                                                                     املناوبون املسؤولية عن أية مطالبة أو خسارة تنشأ عن نقل أو ختزين أو استخدام الوثائق اليت يتم احلصول عليها  

   ".                                 ً قدميها بعد نقلها وختزينها إلكترونياً                                          وال ميكن ضمان سرية أو سالمة الوثائق اليت يتم ت  .                    بالوسائل اإللكترونية

 ٢٧، املادة )االجتماعات (- الفرع الرابع -     ً ثالثا  

  : ١                               تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة  - ٣ 

                                         ً                     أعاله، ميكن للمجلس التنفيذي أن يقرر، توخياً لالقتصاد والكفاءة،  ١              يف سياق الفقرة  "  ) أ (  
       ويف هذه   .                                       املناوبني، وموظفي الدعم التابعني لألمانة                                          أن يقصر حضور اجتماعاته على األعضاء، واألعضاء

                                                 ً                                                     احلـاالت، يـتخذ اجمللس التنفيذي مجيع اخلطوات املمكنة عملياً لكي تراعى بطرق أخرى مصاحل األطراف يف                 
                        ً                     ً                                                                االتفاقـية الـيت ليست أطرافاً يف بروتوكول كيوتو فضالً عن املراقبني لدى االتفاقية اإلطارية واجلهات صاحبة                 

   ".                                                                                        ً راقبة أعمال اجمللس التنفيذي، إال إذا قرر اجمللس التنفيذي أن يكون اجتماعه كله أو جزء منه مغلقاً       الشأن مل
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 ١٠-م أ/١٣املقرر 

 لالضطالع بأنشطة مشاريع التحريـج الالزمةواإلجراءات  الطرائقإدراج 
 إطار آلية التنمية النظيفة يف املبادئ التوجيهية املتعلقـة يف وإعادة التحريج

 )١( من بروتوكول كيوتو٨ و٧املادتني ب

  ،              إن مؤمتر األطراف
  ، ٩-   م أ /  ١٩   ، و ٨-   م أ /  ٢٢   ، و ٧-   م أ /  ٢٣   و ٧-   م أ /  ٢٢   ، و ٧-   م أ /  ١٩             إىل مقرراته       إذ يشري 
  ، ٨   و ٧                                                  األحكام ذات الصلة يف بروتوكول كيوتو، وال سيما مادتيه          وإذ يالحظ  
  :          االستعاضة    يقرر 
                                        من بروتوكول كيوتو عن الفرع الذي        ٧                         املطلوبة مبوجب املادة                                          يف املبادئ التوجيهية إلعداد املعلومات      ) أ ( 

                                                                                                   املعلومات املتعلقة بوحدات خفـض االنبعاثات، ووحـدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات الكميات              "        يتناول  
   ر؛                                    ، بالنص الوارد يف املرفق األول هلذا املقر ٨-   م أ /  ٢٢                 ، املعتمد يف املقرر  )٢ ( "                     املخصصة، ووحدات اإلزالة

                           من بروتوكول كيوتو عن      ٧                                                                               ويف املـبادئ التوجيهية املتعلقة بإعــداد املعلومـات املطلوبـة وفقا للمادة             ) ب ( 
                                         ، بالنـص الـوارد يف املرفق الثاين هلذا املقرر ٨-   م أ /  ٢٢                     ، املعتمـد فـي املقـرر  )٣ ( "              السجالت الوطنية "                  الفرع الذي يتناول 

                                          من بروتوكول كيوتو، عن الفرع الذي يتناول  ٨          وجب املادة                               يف املبادئ التوجيهية لالستعراض مب   ) ج ( 
               ، ووحدات خفض    ٣              من املادة     ٨    و  ٧                                           ً                        اسـتعراض املعلومــات اخلاصـة بالكميات املسندة عمالً بالفقـرتني            "

           ، املعتمد يف  )٤ ( "                                                                                     االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات الكميات املسندة، ووحدات اإلزالة     
                                         بالنص الوارد يف املرفق الثالث هلذا املقرر؛ ٨-   م أ /  ٢٢      املقرر 

                                               من بروتوكول كيوتو عن اجلزء الذي يتناول         ٨                                                   يف املـبادئ التوجيهـية لالسـتعراض مبوجب املادة            ) د ( 
  .                     ملرفق الرابع هلذا املقرر    ، با ٨-   م أ /  ٢٢      املقرر                    ، بصيغته املعتمدة يف  )٥ ( "                      استعراض السجالت الوطنية "

  ٦             اجللسة العامة 
     ٢٠٠٤      ديسمرب  /         انون األول   ك  ١٨-  ١٧

                                                      

                                                               رات احملالة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                      َّ                    سيصـدر نص موحَّد ملشاريع املقر       ) ١ (
  .                                                                     بروتوكول كيوتو، العتماده من أجل إدراج هذه الفروع اإلضافية يف وثيقة واحدة

                                                  معلومات خاصة بوحدات خفض االنبعاثات، ووحدات       -       هاء     "                                   سـيدرج هـذا الفرع ضمن الفرع          ) ٢ (
   ) ٧       املادة   (   ١-     م أإ  /-                    مرفق مشروع املقرر       " (                      ملسندة، ووحدات اإلزالة                                                   التخفـيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات الكميات ا      

  . )(FCCC/CP/2001/13/Add.3)   ٧-   م أ /  ٢٢             امللحق باملقرر 
ـ      " (                   السـجالت الوطنية  -     هاء   "                               سيدرج هذا الفرع ضمن الفرع        ) ٣ (    ) ٧       املادة   (   ١-     م أإ  /                      مرفـق مشروع املقرر 

  .  ))(FCCC/CP/2001/13/Add.3   ٧-   م أ /  ٢٢             امللحق باملقرر 
   ٧                                        ً           استعراض املعلومات بشأن الكميات املسندة عمالً بالفقرتني   :            اجلزء الثالث "                  درج هذا الفرع ضمن   سي  ) ٤ (

                                                                                         ، ووحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات الكميات املسندة            ٣                  مـن املـادة       ٨ و
  . )(FCCC/CP/2001/13/Add.3)   ٧-   م أ /  ٢٣               امللحق باملقرر  ) ٨      املادة  (   ١-    م أإ /                 مرفق مشروع املقررـ   " (             ووحدات اإلزالة

             مرفق مشروع     " (                              اسـتعراض السـجالت الوطنـية       :                اجلـزء اخلـامس    "                                سـيدرج هـذا الفـرع ضـمن           ) ٥ (
  .  ))(FCCC/CP/2001/13/Add.3   ٧-   م أ /  ٢٣               امللحق باملقرر  ) ٨      املادة  (   ١-    م أإ /-      املقرر 
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 املرفق األول

 ٧ من املادة ١ اإلبالغ عن املعلومات التكميلية مبوجب الفقرة -   ًأوال 

 معلومات بشأن وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد
 املؤقتة، ووحـدات التخفيـض املعتمـد الطويلـة األجل، ووحدات

 )١(الكميات املسندة، ووحدات اإلزالة

                              ُ                                                           يقـوم كـل طرف مدرج يف املرفق األول ُيعترب أنه قد استوىف شروط املشاركة يف اآلليات باإلبالغ عن        - ١
                                                       ً                                 َ  َ                  املعلومات التكميلية يف هذا الفرع من املبادئ التوجيهية بدءاً مبعلومات السنة التقوميية األوىل اليت َنقَل أو اقتىن فيها 

                                              نبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد املؤقتة، ووحدات                                              وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لال
      طرائق    ( ١-     م أإ  /-                                                                       ً                   التخفيض املعتمد الطويلة األجل، ووحدات الكميات املسندة، ووحدات اإلزالة، وفقاً للمقرر            

                                                       أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية         (   ١-     م أإ  /-           ، واملقرر    )٢ ( )                                 احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة   
 ُ                         ً                                                                          وُتبلغ هذه املعلومات اقتراناً بتقدمي قائمة اجلرد املطلوبة مبوجب االتفاقية يف السنة التالية وحلني                .  )               لتنمية النظيفة  ا

  .                                           تقدمي قائمة اجلرد األوىل املطلوبة مبوجب الربوتوكول

  ض                                                                                                      يقـدم كـل طـرف مدرج يف املرفق األول، يف منوذج إلكتروين موحد، املعلومات التالية عن وحدات خف                   - ٢
                                                          ووحدات التخفيض املعتمد املؤقتة، ووحدات التخفيض املعتمد                                                        االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات،      

    على  (                                                                                                ووحدات الكميات املسندة، ووحدات اإلزالة، من واقع سجله الوطين عن السنة التقوميية السابقة                 ،             الطويلة األجل 
  :                            الصاحلة ملختلف فترات االلتزام                       ، مع التمييز بني الوحدات )                   أساس التوقيت العاملي

                                                                           كميات وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات التخفيض   ) أ ( 
                                                   ووحدات الكميات املسندة، ووحدات اإلزالة يف كل         ،                                                       املعتمد املؤقتة، ووحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل      

                       طرائق احملاسبة املتعلقة      ( ١-       م أإ    /-                 من مرفق املقرر      )  و ( و    )  ه ( و  )  أ (  ٢١                                         نوع من أنواع احلساب احملددة يف الفقرة        
                                                                               ، وكميات وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات           )                    بالكمـيات املسـندة   

              من مرفق املقرر   )  د ( و  )  ج (  ٢١                                                                     الكميات املسندة، ووحدات اإلزالة يف كل نوع من أنواع احلساب احملددة يف الفقرة 
                                                   ، وكميات وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض        )                                        طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة     (   ١-     م أإ  /-

                                                      

                           ق احملاسبة املتعلقة بالكميات      طرائ (   ١-     م أإ  /-                    من مرفق املقرر      ٤       إىل    ١               َّ                        هـذه الوحدات معرَّفة يف الفقرات من          ) ١ (
   ).                                                                  أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج فـي إطـار آلية التنمية النظيفة   ( ١-    م أإ /-                من مرفق املقرر  ١          والفقرة  )      املسندة

                     لالضطالع بأنشطة مشاريع        الالزمة          واإلجراءات         الطرائق (   ٩-   م أ /  ١٩                من مرفق املقرر   ٤٠    ً         وفقاً للفقرة   ) ٢ (
                  ينطبق على وحدات      ،   )                                                                           يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام األوىل لربوتوكول كيوتو                                    التحريـج وإعادة التحريج  

                                                                                                       خفض االنبعاثات املؤقتة والطويلة األجل، ما مل يرد خالف ذلك يف هذا املرفق، مجيع األحكام األخرى املتصلة بوحدات       
     ً                              ، فضالً عن طرائق احملاسبة املتعلقة       ٨    و  ٧               علقة باملادتني                                                                     التخفـيض املعـتمد لالنبعاثات الواردة يف املبادئ التوجيهية املت         

  . ٤- ٧             مبوجب املادة       املسندة         بالكميات 
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                                                                                                        املعتمد لالنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد املؤقتة، ووحدات الكميات املسندة، ووحدات اإلزالة يف حساب             
                                               أنشطة التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية        (   ١-     م أإ  /-                    من مرفق املقرر       ٤٣                                   االستبدال املنصوص عليه يف الفقرة      

        التخفيض                                                                       ، وكميات وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات  )               التنمية النظيفة
    ٤٧                                                                                                              املعتمد الطويلة األجل، ووحدات الكميات املسندة، ووحدات اإلزالة يف حساب االستبدال املنصوص عليه يف الفقرة                

                   وكميات وحدات خفض  ، )                                                        أنشطة التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة (   ١-    م أإ /-    قرر              مـن مرفق امل  
                                                                                                       االنـبعاثات، ووحـدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد املؤقتة، ووحدات التخفيض             

                                      احلسابات من النوع املشار إليه يف                                       املسندة، ووحدات اإلزالة، يف مجيع                        ووحدات الكميات     ،                       املعـتمد الطويلة األجل   
                يف بداية السنة )                                    طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة   ( ١-    م أإ /-              من مرفق املقرر   )  ب (  ٢١       الفقرة 

  ٣           من املادة  ٨   و ٧                                                             ً          كمية وحدات الكميات املسندة الصادرة على أساس الكميات املسندة عمالً بالفقرتني   ) ب ( 

      وما  ٦                                                  ت الصادرة على أساس املشروعات اليت تنفذ يف إطار املادة                          كمية وحدات خفض االنبعاثا    ) ج ( 
                                                                              يقابلها من وحدات الكميات املسندة ووحدات اإلزالة اليت حتولت إىل وحدات خفض االنبعاثات

  )  ٦      املادة  (   ١-    م أإ /-                من مرفق املقرر   ٢٤                                     ً         كمية وحدات خفض االنبعاثات الصادرة وفقاً للفقرة   ) د ( 
              ، وما يقابلها  ٦                                    اللجنة اإلشرافية املنشأة يف إطار املادة                         ، واملتحقق منها حتت إشراف  ٦  ة                      على أساس مشروعات املاد

                                                                      من وحدات الكميات املسندة ووحدات اإلزالة اليت حتولت إىل وحدات خفض االنبعاثات

        التخفيض         ووحدات                                                                      كمـيات وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات،              ) ه ( 
                                                      ووحدات الكميات املسندة، ووحدات اإلزالة املقتناة من                                                      قتة، ووحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل،        املؤ          املعـتمد 

             كل سجل حتويلي

  ٣           من املادة  ٤   و ٣                                                        كمية وحدات اإلزالة الصادرة على أساس كل نشاط مبوجب الفقرتني   ) و ( 

                 ووحدات الكميات                                                            كميات وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات،  ) ز ( 
                                                          املسندة، ووحدات اإلزالة، اليت نقلت إىل كل سجل من سجالت االقتناء

  ٧-   م أ /  ١٨                من مرفق املقرر   ١٠                                     ً         كمية وحدات خفض االنبعاثات املنقولة وفقاً للفقرة   ) ح ( 

                                                                           كميات وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات الكميات   ) ط ( 
                       طرائق احملاسبة املتعلقة    (   ١-     م أإ  /-                    من مرفق املقرر       ٣٢                                       ات اإلزالة، اليت ألغيت مبوجب الفقرة                        املسـندة، ووحـد   
  ٣           من املادة  ٤   و ٣                                            على أساس كل نشاط من األنشطة يف إطار الفقرتني  )               بالكميات املسندة

                                                                                        كمـيات وحـدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات الكميات              ) ي ( 
                                 طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات     (   ١-     م أإ  /-                    من مرفق املقرر       ٣٧                                                دة، ووحدات اإلزالة، اليت ألغيت مبوجب الفقرة              املسـن 
  ٣           من املادة  ١                                                                       بناء على ما تقرره جلنة االمتثال من أن الطرف ال ميتثل اللتزامه مبوجب الفقرة  )      املسندة
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       ووحدات                     يض املعتمد لالنبعاثات،                                                  كمـيات أخرى من وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخف   ) ك ( 

                                          ووحدات الكميات املسندة، ووحدات اإلزالة،                                                       املؤقتة، ووحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل،             املعتمد           التخفـيض   
  )                                    طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة (   ١-    م أإ /-                من مرفق املقرر   ٣٣                   امللغاة مبوجب الفقرة 

        التخفيض         ووحدات                                   ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات،                           كميات وحدات خفض االنبعاثات،  ) ل ( 
                                          ووحدات الكميات املسندة، ووحدات اإلزالة، اليت                                              املؤقتة، ووحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل،         املعـتمد 

              سحبت من اخلدمة

                                                                                     كميات وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة اليت انتهت صالحيتها يف حساب السحب اخلاص هبا               ) م ( 
                                      استبدال وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة     وحساب

                                                                                    كمـيات وحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل اليت انتهت صالحيتها يف حساب السحب               ) ن ( 
                                                        اخلاص هبا وحساب استبدال وحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل

              ل اليت انتهت                                                                               كمية وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة، ووحدات التخفيض املعتمد الطويلة األج           ) س ( 
                               صالحيتها يف حساب االنتظار اخلاص هبا

                                                                           كميات وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات التخفيض   ) ع ( 
                                                                                                         املعـتمد املؤقتة، ووحدات الكميات املسندة، ووحدات اإلزالة، املنقولة إىل حساب استبدال وحدات التخفيض              

                                                أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية  (   ١-    م أإ /-                من مرفق املقرر   ٤٤   رة                    ً      املعتمد املؤقتة، وفقاً للفق
  )               التنمية النظيفة

                                                                                      كمـيات وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات الكميات             ) ف ( 
      من    ٤٨               ً            ويلة األجل، وفقاً للفقرة                                                                                      املسندة، ووحدات اإلزالة، املنقولة إىل حساب استبدال وحدات التخفيض املعتمد الط          

  )                                                               أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة (   ١-    م أإ /-           مرفق املقرر 

                                                                           كميات وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات التخفيض   ) ص ( 
                                           اإلزالة، املنقولة إىل حساب استبدال وحدات                                                                    املعـتمد الطويلـة األجل، ووحدات الكميات املسندة، ووحدات          

                               أنشطة مشاريع التحريج وإعادة     (   ١-     م أإ  /-                    من مرفق املقرر       ٤٩                                 ً                التخفـيض املعتمد الطويلة األجل، وفقاً للفقرة        
  )                                   التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة

      تخفيض                                                                      كميات وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات ال  ) ق ( 
                                                                                                         املعـتمد الطويلـة األجل، ووحدات الكميات املسندة، ووحدات اإلزالة، املنقولة إىل حساب استبدال وحدات               

                               أنشطة مشاريع التحريج وإعادة     (   ١-     م أإ  /-                    من مرفق املقرر       ٥٠                                 ً                التخفـيض املعتمد الطويلة األجل، وفقاً للفقرة        
  )                                   التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة
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                                                                    التخفيض املعتمد املؤقتة، ووحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل اليت انتهت             كميات وحدات   ) ر ( 
                               أنشطة مشاريع التحريج وإعادة     (   ١-     م أإ  /-                    من مرفق املقرر       ٥٣                                  ً               صالحيتها املنقولة إىل حساب إزالة وفقاً للفقرة        

  )                                   التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة

                                      خفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات الكميات                                      كميات وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات الت  ) ش ( 
             َّ                           املسندة، املرحَّلة من فترة االلتزام السابقة

        التخفيض        ووحدات                                                            كميات وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات،   ) ت ( 
           زالة، يف كل                                 ووحدات الكميات املسندة، ووحدات اإل                                             املؤقتة، ووحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل،       املعتمد

                     طرائق احملاسبة املتعلقة  (   ١-    م أإ /-              من مرفق املقرر   )  و (   إىل     )  ه ( و  )  أ (  ٢١                                    نوع من أنواع احلسابات احملددة يف الفقرة 
                                                                               ، وكميات وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات           )                    بالكمـيات املسـندة   

              من مرفق املقرر   )  د ( و  )  ج (  ٢١                           أنواع احلساب احملددة يف الفقرة                                           الكميات املسندة، ووحدات اإلزالة يف كل نوع من 
                                                   ، وكميات وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض        )                                        طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة     (   ١-  أإ  / -

                                                                                                        املعتمد لالنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد املؤقتة، ووحدات الكميات املسندة، ووحدات اإلزالة يف حساب             
                                               أنشطة التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية        (   ١-     م أإ  /-                    من مرفق املقرر       ٤٣                                تبدال املنصوص عليه يف الفقرة         االس

                                                                                 ، وكمـيات وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات            )                    التنمـية النظـيفة   
                         ة يف حساب االستبدال املنصوص                                                                          التخفـيض املعتمد الطويلة األجل، ووحدات الكميات املسندة، ووحدات اإلزال        

  ،  )                                                                أنشطة التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة         (   ١-     م أإ  /-                 من مرفق املقرر        ٤٧                   علـيه يف الفقرة     
                                                                                                    وكميات وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد املؤقتة،          

                                  ، ووحدات اإلزالة، يف مجيع احلسابات من       املسندة                       ة األجل، ووحدات الكميات                             ووحدات التخفيض املعتمد الطويل
  .              يف هناية السنة )                                    طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة (   ١-    م أإ /-              من مرفق املقرر   )  ب (  ٢١                          النوع املشار إليه يف الفقرة 

                      ودها يف سجل املعامالت               يالحظ وج   )٣ (                                                            يقوم كل طرف مدرج يف املرفق األول باإلبالغ عن أي تباينات           - ٣
            من مرفق     ٥٤         والفقرة     ،   )      املسندة                                  طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات      (   ١-     م أإ  /-                    من مرفق املقرر       ٤٣   ً           عمالً بالفقرة   

                        مع حتديد ما إذا كانت        ،   )                                                                        أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة          (   ١-     م أإ  /-       املقرر  
                                                     َّ                   تملت أو انتهت، ويف حالة ما إذا كانت املعامالت مل تنته، حتدَّد أرقام املعامالت                                  املعـامالت ذات الصـلة قد اك      

                                                                                                    واألرقـام التسلسـلية وكميات وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات             
      وحدات     ، و       املسندة                                                                                        التخفـيض املعـتمد املؤقتة، ووحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل، ووحدات الكميات             

  .               ً                                 وجيوز للطرف أيضاً أن يقدم تفسريه لعدم إهناء املعاملة  .              اإلزالة املعنية

                                                      

  .       أدناه ٦                                                                         من دون إدراج أي سجل بعدم االستبدال، وهو ما يبلغ عنه على حدة يف إطار الفقرة   ) ٣ (
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                                                                                                       يقـوم كل طرف مدرج يف املرفق األول باإلبالغ عن أي إخطار تلقاه من اجمللس التنفيذي آللية التنمية                   - ٤
   ١-     م أإ  /-            رفق املقرر           من م    ٤٩                                                                                    النظيفة يأمره فيه باستبدال وحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل وفقا للفقرة            

  . )                                                               أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة (

                                                                                                       يقـوم كل طرف مدرج يف املرفق األول باإلبالغ عن أي إخطار تلقاه من اجمللس التنفيذي آللية التنمية                   - ٥
   ١-     م أإ  /-                    من مرفق املقرر       ٥٠    رة                                                                                  النظيفة يأمره فيه باستبدال وحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل وفقا للفق          

  . )                                                               أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة (

                                                                                                يقوم كل طرف مدرج يف املرفق األول باإلبالغ عن أي حالة لعدم االستبدال ضبطها مسجل املعامالت                 - ٦
                                   ة التحريج يف إطار آلية التنمية                                   أنشطة مشاريع التحريج وإعاد    (   ١-     م أإ  /-                      مـن مرفق املقرر        ٥٦                  وفقـا للفقـرة     

                                  ً                                                                   حمـددا مـا إذا كان االستبدال قد مت الحقاً ويف حالة عدم وقوعه، يقدم الطرف األرقام التسلسلية                     ،   )         النظـيفة 
       وينبغي   .         املعنية                                                                   وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة، ووحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل                          والكمـيات املتعلقة ب   

  .                   عدم قيامه باالستبدال                   ً   للطرف أن يقدم تفسرياً ل

                                                                                     يقـوم كـل طـرف مـدرج يف املرفق األول باإلبالغ عن األرقام التسلسلية وكميات وحدات خفض         - ٧
                                                  ووحدات التخفيض املعتمد املؤقتة، ووحدات التخفيض                                                           االنـبعاثات، ووحـدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات،        

                                         زالة احملفوظة يف السجل الوطين يف هناية تلك سنة                                   ، ووحدات الكميات املسندة، ووحدات اإل                   املعتمد الطويلة األجل
     ً  ، عمالً  ٣           من املادة  ١                                  ً                                                 والـيت أصـبحت غري صاحلة لالستعمال امتثاالً لاللتزامات املنصوص عليها مبوجب الفقرة            

  . )                                    طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة (   ١-    م أإ /-              من مرفق املقرر   )  ب (  ٤٣        بالفقرة 

                                                                       فق األول باإلبالغ عن أي إجراءات اختذت لتصحيح أي مشكلة من املشاكل                                         يقـوم كل طرف مدرج يف املر       - ٨
                                                                                                               اليت تسببت يف حدوث تباينات وعن تاريخ هذه اإلجراءات، وعن أي تغيريات يف السجل الوطين ملنع حدوث تباينات                  

  . ت                                                      ً                                 مرة أخرى، وعن القرار الذي اختذ بشأن أي مسائل حمددة سابقاً بشأن التنفيذ فيما يتعلق باملعامال

  . ٧-   م أ /  ١٨                                                                         ً            يقوم أي طرف مـدرج يف املرفق األول باإلبالغ عن حساب االحتياطي لفترة االلتزام وفقاً ملرفق املقرر  - ٩

                                                                                     يقوم كل طرف مدرج يف املرفق األول بتوفري إمكانات احلصول، بناء على طلب أفرقة خرباء االستعراض،  -  ١٠
         من مرفق    )  ب (  ٢١                                          مبسك احلسابات املشار إليها يف الفقرة                                                          عـلى املعلومات احملفوظة يف السجل الوطين واملتعلقة       

                                             ، واألنواع األخرى من احلسابات واملعامالت عن        )                                        طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة     (   ١-     م أإ  /-         املقـرر   
  .      أعاله ٣   و ٢                                                                            السنة التقوميية السابقة، اليت تؤيد املعلومات التكميلية املبلغ عنها مبوجب الفقرتني 

                                                                                                     كل طرف مدرج يف املرفق األول باإلبالغ عن املعلومات التكميلية املوصوفة يف هذا الفرع من املبادئ                      يقـوم  -  ١١
                                                                                                                  التوجيهية، فيما يتعلق بسنة تقدمي قائمة اجلرد السنوية بالنسبة آلخر سنة من فترة االلتزام، واليت تتعلق حبساب الكميات       

                  َّ                                                      بالتقرير الذي يقدَّم عند انتهاء الفترة اإلضافية للوفاء بااللتزامات املشار                                              ً     املسندة لفترة االلتزام هذه يف تلك السنة، اقتراناً    
  . )                                    طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة (   ١-    م أإ /-                من مرفق املقرر   ٤٩               إليها يف الفقرة 
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 املرفق الثاين

 ٧ من املادة ٢ اإلبالغ عن املعلومات التكميلية مبوجب الفقرة -     ً ثانيا  

 طنيةالسجالت الو

                                  ً                                                          يقدم كل طرف مدرج يف املرفق األول وصفاً لكيفية أداء السجل الوطين الوظائف احملددة يف مرفق املقرر       - ١
                            أنشطة مشاريع التحريج وإعادة  (   ١-    م أإ /-              ومرفق املقرر  )١ ( )                                    طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة (   ١-    م أإ /-

                                                            متثاله لشروط املعايري التقنية لتبادل البيانات بني نظم السجالت            وكيفية ا    ،   )                                          الـتحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة      
                 ويشتمل الوصف على   .                                                                            بالصيغة اليت اعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

  :                املعلومات التالية

                                                                    اسم مدير السجل الذي يعينه الطرف حلفظ السجل الوطين، ومعلومات االتصال به  ) أ ( 

                                                                      أمساء األطراف األخرى اليت يتعاون معها الطرف حبفظ سجالهتا الوطنية يف نظام موحد  ) ب ( 

                                          وصف هيكل قاعدة البيانات وقدرة السجل الوطين  ) ج ( 

                                                                                                  وصـف للكيفـية الـيت يتطابق هبا السجل الوطين مع املعايري التقنية لتبادل البيانات بني نظم                   ) د ( 
                                                                             والشفاف والكفؤ للبيانات بني السجالت الوطنية، وآلية التنمية النظيفة،                                              السجالت ألغراض تأمني التبادل الدقيق    

  )٢ ( ) ١         ، الفقرة  ٧-   م أ /  ١٩      املقرر  (             وسجل املعامالت 

                                                                                       وصف لإلجراءات املستخدمة يف السجل الوطين لإلقالل إىل أدىن حد من التباينات يف اإلصدار                  ) ه ( 
                                                ت، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات                                                                  والـنقل واالقتـناء، واإللغـاء وسحب وحدات خفض االنبعاثا         

                 أو وحدات اإلزالة،  /   ، و      املسندة                                                                                  التخفـيض املعتمد املؤقتة ووحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل، ووحدات الكميات         
    مالت                                                                                                              واستبدال وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة ووحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل واخلطوات املتخذة إلهناء املعا             

                                                                عند اإلخطار عن أي تفاوتات، وتصحيح املشاكل يف حالة عدم إهناء املعامالت

                                                                                           عـرض عـام للتدابري األمنية املستخدمة يف السجل الوطين ملنع أي تالعب ومنع أي خطأ من                   ) و ( 
     ِّ                           املشغِّل، وكيفية حتديث هذه التدابري

                                                      

       مشاريع                                        الطرائق واإلجراءات الالزمة لالضطالع بأنشطة  (   ٩-   م أ /  ١٩                من مرفق املقرر   ٤٠            وفقا للفقرة   ) ١ (
                     ، تنطبق على وحدات     )                                                                                                    الـتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام األوىل لربوتوكول كيوتو              

                                                                                                         التخفيض املعتمد املؤقتة والطويلة األجل أيضا كل األحكام األخرى املتعلقة بوحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات الواردة 
              ، ما مل يرد     ٤- ٧                مبوجب املادة          املسندة                                      ، وطرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات       ٨    و  ٧           املادتني                               يف املـبادئ التوجيهية مبوجب    

  .                   خالف هذا يف ذلك املرفق
  . ٨-   م أ /  ٢٤           انظر املقرر   ) ٢ (
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                      للمستخدم بالسجل الوطين                                                     قائمة باملعلومات املتاحة للجمهور بواسطة الوصلة البينية   ) ز ( 

                                             عنوان الوصلة البينية بسجله الوطين على اإلنترنت  ) ح ( 

                                                                                            وصـف للـتدابري املتخذة حلفظ وصيانة واسترجاع البيانات بغية تأمني سالمة ختزين البيانات                ) ط ( 
                                    واسترجاع خدمات السجل يف حاالت الكوارث

                               دف اختبار األداء، واإلجراءات،                                                                 نـتائج أي إجراءات اختبار قد تكون متاحة أو استحدثت هب            ) ي ( 
                                         ، فيما يتعلق باملعايري التقنية لتبادل       ٧-    م أ  /  ١٩                                     ً                           وتدابـري األمـن للسجل الوطين، اليت اختذت عمالً بأحكام املقرر            

  .                      البيانات بني نظم السجالت
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 املرفق الثالث

   ٧                                         ً                   استعراض املعلومات بشأن الكميات املخصصة عمالً بالفقرتني         -     ً  ثالثاً  
                                     ، ووحـدات خفض االنبعاثات، ووحدات       ٣                  مـن املـادة       ٨ و

                                                           التخفـيض املعـتمد لالنـبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد         
                                                           املؤقـتة، ووحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل، ووحدات        

                              الكميات املسندة، ووحدات اإلزالة

  الغرض-ألف 

  :                        الغرض من هذا االستعراض هو - ١

َ                  توفري تقييم تقين موضوعي ومّتَسق وشفاف و        ) أ (                                                  شامل للمعلومات السنوية املقدمة بشأن الكميات                              ّ 
                                                          ، ووحدات ختفيض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات،  ٣           من املادة  ٨   و ٧          ً           املسندة عمالً بالفقرتني 

                                                                                                        ووحـدات التخفـيض املعتمد املؤقتة، ووحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل، ووحدات الكميات املسندة،              
                                 طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات       ( ١-     م أإ  /-                                                من أجل تأمني توافقها مع أحكام مرفق املقرر                            ووحـدات اإلزالة،    

       ، ومع   )                                                                        أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة          (   ١-     م أإ  /-              ومرفق املقرر      )١ ( )      املسندة
                اجتماع األطراف،   /                        يعتمدها مؤمتر األطراف                                     ُ  ُ                                   املعايري التقنية لتبادل البيانات بني ُنظُم السجل وأي توجيهات أخرى         

  ؛ ) ٧      املادة  (   ١-    م أإ /-                    هاء من مرفق املقرر -               ومع الفرع األول 

                                                                                       ضـمان أن تتوافر ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو وللجنة           ) ب ( 
                         ، ووحدات ختفيض االنبعاثات،  ٣   دة         من املا ٨   و ٧    ً            عمالً بالفقرتني       املسندة                                  االمتثال معلومات موثوقة عن الكميات 

                املعتمد الطويلة                                                                                            ووحـدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد املؤقتة، ووحدات التخفيض            
  .                                                ، ووحدات اإلزالة، اخلاصة بكل طرف مدرج يف املرفق األول      املسندة                     األجل، ووحدات الكميات 

  اإلجراءات العامة-باء 

          ، ووحدات   ٣              من املادة     ٨    و  ٧    ً              عمالً بالفقرتني          املسندة                           علومات املتعلقة بالكميات                          يـتألف اسـتعراض امل     - ٢
       ووحدات                              وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة،                                                         ختفيض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات 

  :      لتالية                              ، ووحدات اإلزالة، من اإلجراءات ا      املسندة                 ووحدات الكميات                            التخفيض املعتمد الطويلة األجل

                                                      

                                              الطرائق واإلجراءات الالزمة لالضطالع بأنشطة مشاريع  (   ٩-   م أ /  ١٩                من مرفق املقرر   ٤٠            وفقا للفقرة   ) ١ (
                     ، تنطبق على وحدات     )                                                            ة التنمية النظيفة يف فترة االلتزام األوىل لربوتوكول كيوتو                                                الـتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلي      

                                                                                                        خفض االنبعاثات املؤقتة والطويلة األجل أيضا كل األحكام األخرى املتعلقة بوحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات الواردة 
              ، ما مل يرد     ٤- ٧                مبوجب املادة          املسندة         الكميات                               ، وطرائق احملاسبة املتعلقة ب     ٨    و  ٧                                      يف املـبادئ التوجيهية مبوجب املادتني       

  .                   خالف هذا يف ذلك املرفق
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        ُ           ، حسبما ُيبلغ عنها  ٣           من املادة  ٨   و ٧    ً            عمالً بالفقرتني       املسندة                          استعراض شامل حلساب الكميات   ) أ ( 
                      كجزء من االستعراض األويل   )                                     طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة   ( ١-    م أإ /-                من مرفق املقرر  ٦    ً         وفقاً للفقرة 

    ُ         ً                                   لذي ُيجرى وفقاً لإلجراءات الواردة يف اجلزء األول من                                                 اخلاص بكل طرف من األطراف املدرجة يف املرفق األول ا    
                     هذه املبادئ التوجيهية

                                                                                      اسـتعراض سنوي للمعلومات املتعلقة بوحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد             ) ب ( 
  ،       املسندة                                            دات اخلفض الطويلة األجل، ووحدات الكميات                                            ووحدات التخفيض املعتمد املؤقتة، ووح                  لالنـبعاثات،   

   ١-    م أإ /-                         هاء من مرفق املقرر      -                                              ِّ           ً                       دات اإلزالة، وللمعلومات املتعلقة بالتباينات املبلِّغ عنها وفقاً للفرع األول              ووح
                          لكل طرف مدرج يف املرفق األول  )  ٧      املادة  (

                                                                                              استعراض مكتيب أو مركزي للمعلومات اخلاصة بكل طرف من األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت                 ) ج ( 
      طرائق    ( ١-     م أإ  /-                    من مرفق املقرر       ٤٩                                                  ً                 ا لدى انقضاء الفترة اإلضافية للوفاء بااللتزامات وفقاً للفقرة                            يـتعني اإلبالغ عنه   

  . ) ٧      املادة  (   ١-    م أإ /-              من مرفق املقرر    )٢ (  ١١                                واملعلومات املشار إليهـا يف الفقرة   )                               احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة

  نطاق االستعراض-جيم 

  :  اف                       بالنسبة لكل طرف من األطر - ٣

      على  ٣           من املادة  ٨   و ٧        ً            لـه عمالً بالفقرتني       املسندة                                     يشـمل االستعراض األويل حساب الكمية        ) أ ( 
  ؛ )                                    طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة   ( ١-    م أإ /-                من مرفق املقرر  ٦          ِّ          ً          النحو املبلِّغ عنه وفقاً للفقرة 

   :                     يشمل االستعراض السنوي  ) ب ( 

       ووحدات                                                     االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات،                                         املعلومـات املـتعلقة بوحدات خفض      ̀  ١̀ 
  ،       املسندة                                    الطويلة األجل، ووحدات الكميات                                                           التخفـيض املعـتمد املؤقتة، ووحدات التخفيض املعتمد       

  ؛ ) ٧      املادة  (   ١-    م أإ /-                    هاء من مرفق املقرر -                   َّ           ً           ووحدات اإلزالة، املبلَّغ عنها وفقاً للفرع األول

                                                   ِ َ                مبا يف ذلك السجالت اخلاصة بأي تباينات حتال إىل األمانة من ِقَبل                                   سـجالت قيد املعامالت،      ̀  ٢̀ 
                              طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات  (   ١-    م أإ /-                من مرفق املقرر   ٤٣   ِّ             ً           مسجِّل املعامالت عمالً بالفقرة 

          من مرفق   ٥٦                               مسجل املعامالت وفقا للفقرة      ا                            سـجالت بعدم االستبدال حييله            ، وأي  )        املسـندة 
      مبا يف     ،   )                                                                     طة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة            أنش (   ١-     م أإ  /-       املقرر  

                                                                                             ذلـك سجالت بأي تباينات أو عدم استبدال أحيلت إىل األمانة منذ بداية االستعراض السابق               
                         وحىت بداية االستعراض احلايل؛

                                                      

                                وسيتغري رقم هذه الفقرة عندما       .                                   من املرفق األول من هذا املقرر        ١١                                   يشري رقم هذه الفقرة إىل الفقرة         ) ٢ (
  .                   من بروتوكول كيوتو ٧ُ                                                 ُيدمج املرفق األول يف املبادئ التوجيهية يف إطار املادة 
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             وهلذا الغرض،    .        عنها                                               ِّ                             املعلومـات الواردة يف السجل الوطين اليت تؤيد أو توضِّح املعلومات املبلغ            ̀  ٣̀ 
                                                             ً                           تتـيح األطـراف املدرجة يف املرفق األول لفريق خرباء االستعراض اإلطالع فعالً على سجلها               

   ٩                            ً                                  وتنطبق على هذه املعلومات أيضاً األجزاء ذات الصلة من الفقرتني        .                     الوطين خالل االستعراض  
                                        من اجلزء األول من هذه املبادئ التوجيهية؛  ١٠ و

                                                                     ذي جيري عند انقضاء الفترة اإلضافية للوفاء بااللتزامات التقرير املقدم لدى                 يشمل االستعراض ال  ) ج ( 
                       طرائق احملاسبة املتعلقة      ( ١-     م أإ  /-                    من مرفق املقرر       ٤٩                                            ً                 انقضـاء الفترة اإلضافية للوفاء بااللتزامات وفقاً للفقرة         

                          التحريج يف إطار آلية                                   أنشطة مشاريع التحريج وإعادة    (   ١-     م أإ  /-              من املقرر      ٥٩         والفقرة    )                     بالكمـيات املسـندة   
  ،  ) ٧       املادة   (   ١-     م أإ  /-                 من مرفق املقرر       )٣ (  ١١                         َّ                             ، مبا يف ذلك املعلومـات املبلَّغ عنها مبوجب الفقرة           )                التنمية النظيفة 

  .                                                                                        ويشمل اإلشراف على إعداد تقرير التجميع واحملاسبة النهائي الذي تنشره األمانة فيما خيص هذا الطرف

 حتديد املشاكل -١

  :              ِّ                            عراض األويل، يقيِّم فريق خرباء االستعراض ما يلي        خالل االست - ٤

                 من مرفق املقـرر  ٨   و ٧   و ٦                               َّ       ً                          ما إذا كانت املعلومات كاملة ومقدَّمة وفقاً لألحكام ذات الصلة للفقرات   ) أ ( 
   ات          واملقرر  ، ) ٧       املادة   (   ١-     م أإ  /-                                  ، والفرع األول من مرفق املقرر        )                                          طـرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة        ( ١-     م أإ  /-

               اجتماع األطراف؛ /                     ذات الصلة ملؤمتر األطراف

   ١-     م أإ  /-           ً                  حمسوبة وفقاً ملرفق املقرر       ٣              من املادة     ٨    و  ٧                             ً                   مـا إذا كانت الكمية املسندة عمالً بالفقرتني           ) ب ( 
َ         َّ     ، ومتوافقة مع تقديرات قائمة اجلرد املستعَرضة واملعدَّلة؛ )                                    طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة (                                        

  . ٧-   م أ /-  ١٨                من مرفق املقرر  ٦                                               ً           ان حساب املستوى الالزم الحتياطي فترة االلتزام متفقاً مع الفقرة         ما إذا ك  ) ج ( 

  :                         ِّ                            وخالل االستعراض السنوي، يقيِّم فريق خرباء االستعراض ما يلي - ٥

   ١-    م أإ /-                    هاء من مرفق املقرر -                               َّ       ً                         مـا إذا كانـت املعلومات كاملة ومقدَّمة وفقاً للفرع األول             ) أ ( 
               اجتماع األطراف؛ /                             املقررات ذات الصلة ملؤمتر األطراف   و ) ٧      املادة  (

                                                                                            مـا إذا كانـت املعلومـات املتصلة بعمليات اإلصدار واإللغاء والسحب والتحويل واالقتناء                ) ب ( 
                                                                 ْ             متوافقة مع املعلومات الواردة يف السجل الوطين للطرف املعين ومع سجالت قْيد املعامالت؛ ل                 واالستبدال والترحي

                                                                                  املعلومات املتصلة بعمليات االقتناء والتحويل بني السجالت الوطنية متوافقة مع                          مـا إذا كانت     ) ج ( 
                                                    ْ                                                         املعلومـات الواردة يف السجل الوطين للطرف املعين ومع سجالت قْيد املعامالت، ومع املعلومات اليت تبلغ عنها                 

ِ               األطراف األخرى املشاِركة يف املعامالت؛                   

                                                      

                            ُ      وسيتغري رقم هذه الفقرة عندما ُيدمج   .                             من املرفق األول من هذا املقرر  ١١         الفقرة                  تشري هذه الفقرة إىل  ) ٣ (
  .                   من بروتوكول كيوتو ٧                                           املرفق األول يف املبادئ التوجيهية يف إطار املادة 
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       ووحدات                                                  يات اقتناء وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات،                                            ما إذا كانت املعلومات املتصلة بعمل       ) د ( 
                                                من سجل آلية التنمية النظيفة متوافقة مع                                                                          التخفـيض املعتمد املؤقتة، ووحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل        

                                                     ْ                                         املعلومات الواردة يف السجل الوطين للطرف املعين ومع سجالت قْيد املعامالت ومع سجل آلية التنمية النظيفة؛

                                                                                         مـا إذا كانـت وحـدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات                  ) ه ( 
ُ                                                                 ، ووحدات اإلزالة، قد أُصدرت أو اقتنيت أو ُحولت أو ألغيت أو سحبت أو نقلت إىل فترة االلتزام                        املسندة         الكميات                     ُ                     

  ؛ )        املخصصة ت                        احملاسبة املتعلقة بالكميا     طرائق   ( ١-    م أإ /-                                       ً             التالية أو من فترة االلتزام السابقة وفقاً ملرفق املقرر 

                                                                            ُ                     مـا إذا كانـت وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة ووحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل أُصدرت                 ) و ( 
ُ                                                     واقتنيـت وُحولت وألغيت وسحبت واستبدلت وفقا ملرفق املقرر             )          املسندة  ت                               طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميا      ( ١-     م أإ  /-         

    ؛ )                                                               أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة (   ١-    م أإ /-            ومرفق املقرر 

                 هاء من مرفق    -                 من الفرع األول       )٤ ( ) أ ( ٢                         َّ                               مـا إذا كانت املعلومات املبلَّغ عنها مبقتضى الفقرة            ) ز ( 
        ملعلومات                                                                     بشأن كميات الوحدات املدرجة يف احلسابات يف بداية السنة متوافقة مع ا     ) ٧       املادة   (   ١-     م أإ  /-         املقـرر   

ِ                                                        املقدمـة عـن السـنة السابقة، مع مراعاة أي تصويبات تكون قد أُدِخلت على هذه املعلومات، بشأن كميات                     ُ                                                       
                                               الوحدات املدرجة يف احلسابات يف هناية السنة السابقة؛

ِ       ً            ما إذا كان املستوى الالزم الحتياطي فترة االلتزام، على النحو املبلَّغ عنه، قد ُحِسب وفقاً للفقرة   ) ح (   ُ           َّ                                                            
  ؛ ٧-   م أ /  ١٨                من مرفق املقرر  ٦

     من  ٩                                        ً          حمسوبة على حنو يتجنب حدوث حساب مزدوج وفقاً للفقرة       املسندة                   ما إذا كانت الكمية   ) ط ( 
  ؛ )                   ُّ                         استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة   ( ١-    م أإ /-           مرفق املقرر 

                    الت اليت يشرع فيها                                َّ                                               مـا إذا كان سجل املعامالت قد حدَّد وجود أي تباين فيما يتصل باملعام               ) ي ( 
  :                                                         الطرف؛ وإذا كان األمر كذلك، يقوم فريق خرباء االستعراض مبا يلي

ُ  ِّ                              يتحقق مما إذا كان هذا التباين قد حدث وُحدِّد على حنو صحيح يف سجل املعامالت؛ ̀  ١̀                                        

    ِّ                                                                     يقيِّم ما إذا كان نفس النوع من التباين قد حدث يف السابق فيما خيص هذا الطرف؛ ̀  ٢̀ 

                      ُ        ُ      إذا كانت املعاملة قد أُجنزت أو أُهنيت؛   ِّ      يقيِّم ما  ̀  ٣̀ 

                                        َّ                 َّ                                  يـدرس سـبب التباين وما إذا كان الطرف قد صحَّح أو األطراف قد صحَّحت املشكلة اليت                  ̀  ٤̀ 
    َّ                   تسبَّبت يف حدوث التباين؛

                                                      

                            وسيتغري رقم هذه الفقرة عندما   .                           من املرفق األول من هذا املقرر  )  أ ( ٢                                  يشري رقم هذه الفقرة إىل الفقرة        ) ٤ (
  .                   من بروتوكول كيوتو ٧                                       األول يف املبادئ التوجيهية يف إطار املادة ُ           ُيدمج املرفق
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   ِّ                           َّ                                                                        يقيِّم ما إذا كانت املشكلة اليت سبَّبت التباين تتصل بقدرة السجل الوطين على ضمان الدقة يف حساب                  ̀  ٥̀ 
                                 ووحدات التخفيض املعتمد املؤقتة،                                                  نبعاثات ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات،                    وحدات خفض اال  

                                                     ، ووحدات الكميات املسندة ووحدات اإلزالة وإصدارها                                               ووحـدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل     
                                                                                                 وحيازهتا وحتويلها واقتنائها وإلغائها واستبداهلا وسحبها، وترحيل وحدات خفض االنبعاثات ووحدات           

                                          ؛ وإذا كان األمر كذلك، يبدأ يف إجراء              املسندة                    ووحدات الكميات     ،                          فـيض املعـتمد لالنبعاثات        التخ
  .                             ً                                    استعراض شامل لنظام السجل وفقاً للجزء اخلامس من هذه املبادئ التوجيهية

              ِّ                                                                              مـا إذا كـان مسجِّل املعامالت قد أخطر الطرف بأي حالة لعدم استبدال وحدات التخفيض                  ) ك (  
                                                                                  وحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل اليت ميتلكها الطرف، وإذا كان األمر كذلك، يقوم فريق                  املعتمد املؤقتة أو 

  :                   خرباء االستعراض مب يلي

                               مسجل املعامالت لذلك بشكل صحيح؛ ف                               التحقق من وقوع عدم االستبدال وكش ̀  ١̀ 

           ً                      وقع سابقاً بالنسبة لذلك الطرف؛ د                                التأكد مما إذا كان عدم االستبدال ق ̀  ٢̀ 

          مت الحقا؛ د                           لتأكد مما إذا كان االستبدال ق ا ̀  ٣̀ 

                                                        إذا كان الطرف قد صحح املشكلة اليت تسببت يف عدم االستبدال؛ ا                             النظر يف سبب عدم االستبدال وفيم ̀  ٤̀ 

                        بقدرة السجل الوطين على  ة                                                                    الـتأكد مما إذا كانت املشكلة اليت تسببت يف عدم االستبدال متعلق            ̀  ٥̀ 
                                               النبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات،                                          ضـمان الدقة يف حساب وحدات خفض ا       

                                                                               ووحدات التخفيض املعتمد املؤقتة ووحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل ووحدات الكميات 
                                                                                     ووحـدات اإلزالة، وحيازهتا ونقلها واقتنائها وإلغائها وسحبها، واستبدال وحدات                   املسـندة 

                                         د الطويلة األجل، وإذا كان األمر كذلك، يبدأ                                           التخفيض املعتمد املؤقتة ووحدات التخفيض املعتم
  .                                                                          الفريق يف استعراض شامل لنظام السجل وفقا للجزء اخلامس من هذه املبادئ التوجيهية

                                                                                                   وخـالل االستعراض الذي جيرى عند انقضاء الفترة اإلضافية للوفاء بااللتزامات، يستعرض فريق خرباء               - ٦
  :                          ، وذلك من أجل تقييم ما يلي ٧           من املادة  ١            قتضى الفقرة                       َّ              االستعراض املعلومات املقدَّمة من الطرف مب

      طرائق    ( ١-     م أإ  /-                    من مرفق املقرر       ٤٩                                  ً                        مـا إذا كـان اإلبالغ عن املعلومات متفقاً مع الفقرة              ) أ ( 
  ؛ )                              احملاسبة املتعلقة بالكميات املخصصة

                 يع واحملاسبة اليت                                                                                     مـا إذا كانت املعلومات متوافقة مع املعلومات الواردة يف قاعدة بيانات التجم              ) ب ( 
                                                 حتتفظ هبا األمانة ومع املعلومات الواردة يف سجل الطرف؛

        أعاله؛ ٥                                                                     ً        ما إذا كانت هناك أي مشاكل أو تباينات يف املعلومات اليت يقدمها الطرف وفقاً للفقرة   ) ج ( 
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                                          ، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات       املسندة                               ما إذا كانت كمية وحدات الكميات   ) د ( 
                                                                                                     تخفـيض املعتمد املؤقتة ووحدات خفض االنبعاثات ووحدات اإلزالة اليت نقلت إىل حساب استبدال وحدات                 ال

                   يف حساب السحب وحساب                                                                              التخفيض املعتمد املؤقتة لفترة االلتزام مساوية لكمية وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة 
                  اية فترة االلتزام؛                                                         استبدال وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة اليت انتهت صالحيتها يف هن

                                          ، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات       املسندة                               ما إذا كانت كمية وحدات الكميات     ) ه ( 
                                                                                                        التخفـيض املعتمد الطويلة األجل، ووحدات خفض االنبعاثات ووحدات اإلزالة اليت نقلت إىل حساب استبدال               

                                                 م مساوية جملموع كمية وحدات التخفيض املعتمد يف                                                                وحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل خالل فترة االلتزا       
                                                                                                       حساب السحب وحساب استبدال وحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل اليت انتهت صالحيتها يف هناية فترة               
                                                                                                                االلـتزام، باإلضافة إىل كمية وحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل اليت حددها اجمللس التنفيذي آللية التنمية                

  .                                                   ى أهنا كميات تتطلب استبداهلا يف السجل خالل فترة االلتزام          النظيفة عل

                                                                                                   وخـالل االستعراض الذي جيرى لدى انقضاء الفترة اإلضافية للوفاء بااللتزامات، يستعرض فريق خرباء               - ٧
  .      أعاله ٥     ً          وفقاً للفقرة  ) ٧      املادة  (   ١-    م أإ /-              من مرفق املقرر    )٥ (  ١١                      َّ       ً          االستعراض املعلومات املقدَّمة وفقاً للفقرة 

                        ّ                                   أعاله وكذلك، إن أمكن، حلّ أي مشاكل تتصل باملعلومات           ٦                                       وعقب إجناز اخلطوات املبينة يف الفقرة        - ٨
    َّ                                                                                           ِّ                املبلَّغ عنها، ومع مراعاة املعلومات الواردة يف قاعدة بيانات التجميع واحملاسبة اليت حتتفـظ هبا األمانة، يقيِّم فريق        

                                                               بشرية املصدر املعادلة لثاين أكسيد الكربون فيما يتصل بفترة                                                            خـرباء االستعراض ما إذا كان جمموع االنبعاثات ال        
                ووحدات التخفيض                                                                                      االلتزام تتجاوز كميات وحدات خفض االنبعاثات ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات،           

                     ووحدات اإلزالة يف          املسندة                    ، ووحدات الكميات                                                               املعـتمد املؤقـتة، ووحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل        
  .                                       ب من اخلدمة اخلاص بالطرف خالل فترة االلتزام         حساب السح

  التوقيت-دال 

                      ، كجزء من االستعراض     ٣              من املادة     ٨    و  ٧    ً              عمالً بالفقرتني          املسندةُ                                  ُيختـتم استعراض حساب الكميات       - ٩
    ً    عمالً        املسندة                                                                                                األويل، يف غضـون سنة واحدة من التاريخ الواجب لتقدمي التقرير من أجل تيسري حساب الكمية                 

                              طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات    ( ١-    م أإ /-                من مرفق املقرر  ٦                      ، املشار إليه يف الفقرة  ٣           من املادة  ٨   و ٧          بالفقرتني
ُ                                        ويتَِّبع هذا االستعراض اُألطر الزمنية واإلجراءات احملددة يف الفقرة   )       املسندة   .       أدناه  ١٠   َِّ                 

                           ، ووحدات التخفيض املعتمد    ُ                                                                    ُيختتم االستعراض السنوي للمعلومات املتعلقة بوحدات خفض االنبعاثات        -  ١٠
                   ، ووحدات الكميات                                                                           ووحدات التخفيض املعتمد املؤقتة، ووحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل                    لالنبعاثات،  

                                                      

                            ُ      وسيتغري رقم هذه الفقرة عندما ُيدمج   .                          من املرفق األول هبذا املقرر  ١١                             يشري رقم هذه الفقرة إىل الفقرة   ) ٥ (
  .                   من بروتوكول كيوتو ٧                                           املرفق األول يف املبادئ التوجيهية يف إطار املادة 
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                يف غضون سنة     ) ٧       املادة   (   ١-     م أإ  /-                         هاء من مرفق املقرر      -                    َّ            ً                     ، ووحـدات اإلزالة املبلَّغ عنها وفقاً للفرع األول                  املسـندة 
  :                               ، ويشمل االستعراض اخلطوات التالية ٧           من املادة  ١                           تقدمي املعلومات مبقتضى الفقرة                          واحدة من التاريخ الواجب ل

                                                            ِّ  ً                                    يضع فريق خرباء االستعراض قائمة جبميع املشاكل اليت جرى حتديدها، مبيِّناً تلك املشاكل اليت تقتضي                 ) أ ( 
                    النبعاثات أو وحدات                       أو وحدات خفض ا          املسندة                                                                    إدخـال تصـويبات عـلى عملية احملاسبة السابقة لوحدات الكميات            

      ، أو                                       وحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل       و أ                                 وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة،                                           التخفـيض املعـتمد لالنـبعاثات أو        
       ً                        أسبوعاً من التاريخ الواجب       ٢٥                                                                                       وحدات اإلزالة، ويرسل هذه القائمة إىل الطرف املدرج يف املرفق األول يف موعد أقصاه               

                          ُ ِّ                                                ية إذا كانت املعلومات قد قُدِّمت يف غضون ستة أسابيع بعد التاريخ الواجب لتقدميها؛                      لتقدمي قائمة اجلرد السنو

                                                                                            يبدي الطرف املـدرج يف املرفق األول تعليقاته على هذه املسائل يف غضون ستة أسابيع وجيوز                 ) ب ( 
                 ة بوحدات الكميات                                                                                         لـه أن يقدم، إذا ما طلب منه فريق خرباء االستعراض ذلك، تنقيحات لعملية احملاسبة املتعلق        

                       وحدات التخفيض املعتمد                                                                              أو وحـدات خفض االنبعاثات أو وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات أو                     املسـندة 
                              ويعد فريق خرباء االستعراض مشروع   .                  ، أو وحدات اإلزالة                                 وحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل   و أ           املؤقـتة،   

                                 ُ                           قي التعليقات على املسائل املطروحة وُيرسل مشروع التقرير                                                             تقرير استعراض يف غضون مثانية أسابيع من تاريخ تل        
                                   إىل الطرف املعين إلبداء تعليقاته عليه؛

   ِّ                                                                                          يقـدِّم الطرف املدرج يف املرفق األول تعليقاته على مشروع تقرير االستعراض يف غضون أربعة                 ) ج ( 
                            رير استعراض هنائي يف غضون                                            ويقوم فريق خرباء االستعراض بإعداد تق       .                                          أسـابيع من تاريخ تلقي مشروع التقرير      

  .                                                      أربعة أسابيع من تاريخ تلقي التعليقات على مشروع التقرير

ُ                                                                                            ً                ُيـنجز استعراض التقرير املقدم عند انقضاء الفترة اإلضافية للوفاء بااللتزامات واملعلومات املقدمة وفقاً               -  ١١
  .                              التاريخ الواجب لتقدمي املعلومات       ً       أسبوعاً من    ١٤            يف غضون     ) ٧       املادة   (   ١-     م أإ  /-                 من مرفق املقرر       )٦ (  ١١        للفقرة  

  .                                                                                                 ويقوم فريق خرباء االستعراض بإعداد مشروع تقرير يف غضون مثانية أسابيع من التاريخ الواجب لتقدمي املعلومات
           فريق خرباء         ويقوم    .                                                                                              وجيوز للطرف املعين أن يبدي تعليقاته على مشروع التقرير يف غضون أربعة أسابيع من تلقيه              

  .                                                                        تقرير استعراض هنائي يف غضون أسبوعني من تلقي تعليقات الطرف على مشروع التقرير                االستعراض بإعداد 

  اإلبالغ-هاء 

            ً                     أعاله تقييماً للمشاكل احملددة اليت   ١١   و  ١٠                                                          يشمل تقريرا االستعراض النهائيان املشار إليهما يف الفقرتني      -  ١٢
                  من اجلزء األول      ٤٨                       ملا ورد يف الفقرة                                           أعاله ويكون شكلهما وعرضهما وفقا      ٨       إىل    ٤                         مت كشفها وفقا للفقرات     

   .                                     من هذه املبادئ التوجيهية، حسب االقتضاء

                                                      

                            ُ      وسيتغري رقم هذه الفقرة عندما ُيدمج   .                          من املرفق األول هبذا املقرر  ١١       الفقرة                       يشري رقم هذه الفقرة إىل   ) ٦ (
  .                   من بروتوكول كيوتو ٧                                           املرفق األول يف املبادئ التوجيهية يف إطار املادة 
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 املرفق الرابع

  استعراض السجالت الوطنية:اجلزء اخلامس

  الغرض-ألف 

  :                                         الغرض من استعراض السجالت الوطنية هو ما يلي - ١

                                  الدقيقة لعمليات إصدار وحدات                                                                      توفري تقييم تقين كامل وشامل لقدرة سجل وطين على تأمني احملاسبة            ) أ ( 
                                                  ووحدات التخفيض املعتمد املؤقتة، ووحدات التخفيض                                                                خفـض االنـبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات،         

                                                                 ، ووحدات اإلزالة، وحيازهتا، ونقلها، واقتنائها، وإلغائها، وسحبها من       املسندة                 ، ووحدات الكميات                    املعتمد الطويلة األجل
                                                                                  وحـدات التخفـيض املعتمد املؤقتة ووحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل، وعمليات ترحيل                         اخلدمـة، واسـتبدال     

  ؛      املسندة                                                                      لوحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات الكميات 

                     طرائق احملاسبة املتعلقة    ( ١-    م أإ /-                                                          تقيـيم مـدى التقيد بشروط السجل الواردة يف مرفق املقرر         ) ب ( 
                                                                أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية          (   ١-     م أإ  /-                 ومرفق املقرر     )١ ( )                   الكمـيات املسـندة    ب

                                                                                                 وبـأي مقـررات صادرة عن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،                 )         النظـيفة 
                                                           ومساعدة األطراف املدرجة يف املرفق األول على الوفاء بالتزاماهتا؛ 

                                                                                      تقييم مدى مطابقة السجل الوطين للمعايري التقنية لتبادل البيانات بني نظم السجالت املعتمدة من   ) ج ( 
                                                         مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

                                                                                          تـزويد مؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو وجلنة االمتثال                ) د ( 
  .                    قة عن السجالت الوطنية            مبعلومات موثو

  اإلجراءات العامة-باء 

  :                                     ينقسم استعراض السجالت الوطنية إىل جزأين - ٢

    ١٤       إىل     ١١                                                         ً                    إجراء استعراض دقيق للسجل الوطين كجزء من االستعراض األويل وفقاً للفقرات              ) أ ( 
                                              ً                        من اجلزء األول من هذه املبادئ التوجيهية واقتراناً مع االستعراض الدوري لـه

                                                      

                                              الطرائق واإلجراءات الالزمة لالضطالع بأنشطة مشاريع  (   ٩-   م أ /  ١٩                من مرفق املقرر   ٤٠    ً         وفقاً للفقرة   ) ١ (
                     ، تنطبق على وحدات     )                                                                           ج يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام األوىل لربوتوكول كيوتو                                    الـتحريج وإعادة التحري   

                                                                                                        خفض االنبعاثات املؤقتة والطويلة األجل أيضا كل األحكام األخرى املتعلقة بوحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات الواردة 
              ، ما مل يرد     ٤- ٧                مبوجب املادة          املسندة                       بة املتعلقة بالكميات                   ، وطرائق احملاس   ٨    و  ٧                                      يف املـبادئ التوجيهية مبوجب املادتني       

  .                   خالف هذا يف ذلك املرفق
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      زاي -                                                                                    جراء استعراض مكتيب أو مركزي ألي تغيريات يف السجل الوطين مبلغ عنها وفقا للفرع األول         إ  ) ب ( 
          ً                      واقتراناً مع االستعراض السنوي؛ ) ٧      املادة  (   ١-    م أإ /-              من مرفق املقرر 

            من اجلزء     ٤٨        ً                                                                                        جيـري أيضاً استعراض دقيق للسجل الوطين إذا أوصى تقريرا االستعراض النهائيان مبوجب الفقرة                - ٣
                                                                                                                      األول من هذه املبادئ التوجيهية بإجراء استعراض دقيق للسجل الوطين أو إذا أدت النتائج املتعلقة بالتغيريات املبلغ عنها يف        

  .                                                                                                                       السجالت الوطنية اليت نظر فيها فريق خرباء االستعراض إىل التوصية بإجراء استعراض دقيق يف تقرير االستعراض النهائي                
              أدناه هلذا    ٦                                                                        ض اجملموعة املوحدة من االختبارات اإللكترونية الوارد وصفها يف الفقرة                                           ويسـتعمل فـريق خرباء االستعرا     

  .                                                                                      وال حتدث زيارة داخل القطر إال إذا كانت االختبارات اإللكترونية املوحدة غري كافية لتحديد املشاكل  .      الغرض

  نطاق االستعراض-جيم 

  .                                        للسجل الوطين لكل طرف مدرج يف املرفق األول                               ً      ً      ً   جيري فريق خرباء االستعراض استعراضاً دقيقاً وشامالً - ٤
              طرائق احملاسبة     ( ١-     م أإ  /-                                                                                   ويشمل استعراض السجل الوطين مدى االلتزام بشروط السجل الواردة يف مرفق املقرر             

                                                        أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية  (   ١-    م أإ /-              ومرفق املقرر  )                       املتعلقة بالكميات املسندة
                                                                                             وباملعايري التقنية لتبادل البيانات بني نظم السجالت املعتمدة من مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع       )      ظـيفة    الن

  .                       األطراف يف بروتوكول كيوتو

 استعراض التغيريات يف السجل الوطين -١

  ،  ٧   ة             من املاد   ١                                                                                 يستعرض فريق خرباء االستعراض املعلومات املقدمة كمعلومات تكميلية مبوجب الفقرة            - ٥
                                                                                                  وحيدد أي تغيريات مهمة يف السجل الوطين أبلغ عنها الطرف أو أي مشاكل حيددها فريق خرباء االستعراض لدى        

                              ووحدات التخفيض املعتمد املؤقتة،                                                               استعراض وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، 
                            ْ        خصصة، ووحدات اإلزالة، وسجالت قْيد                           ، ووحدات الكميات امل                                             ووحـدات التخفـيض املعتمد الطويلة األجل      

                       طرائق احملاسبة املتعلقة      ( ١-     م أإ  /-                                                                                املعـامالت الـيت ميكـن أن تؤثر على أداء الوظائف الواردة يف مرفق املقرر                
   )                                                               أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة (   ١-    م أإ /-            ومرفق املقرر   )                بالكميات املسندة

                                                                                         عايري التقنية لتبادل البيانات بني نظم السجالت وفقا للمقررات ذات الصلة املتخذة من مؤمتر األطراف             وااللتزام بامل
                                 ً                   وينبغي إجراء هذا االستعراض اقتراناً مع االستعراض         .                                                      العـامل بوصـفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو        

  .    دناه   أ ٨     إىل  ٦           ً                                          السنوي وفقاً لإلجراءات ذات الصلة الواردة يف الفقرات من 

 حتديد املشاكل -٢

  :                                                                                    يستعرض فريق خرباء االستعراض السجل الوطين، مبا يف ذلك املعلومات املقدمة بشأنه، لتقييم ما يلي - ٦

                                                           ً                           ما إذا كانت املعلومات املتعلقة بالسجل الوطين كاملة ومقدمة وفقاً للفرع األول من مرفق املقرر   ) أ ( 
                                                            الصادرة عن مؤمتر األطراف وعن مؤمتر األطراف العامل بوصفه                                   ، وللمقررات ذات الصلة      ) ٧         املـادة      ( ١-     م أإ  /-

                                اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛
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                       ً                                                                           مـا إذا كان السجل مطابقاً للمعايري التقنية لتبادل البيانات بني نظم السجالت لضمان تبادل                 ) ب ( 
    ً      ً       ً      ً     ادالً دقيقاً وشفافاً وفعاالً؛                                                                      البيانات بني السجالت الوطنية وسجل التنمية النظيفة وسجل املعامالت املستقل تب

                                                                                           مـا إذا كانت إجراءات املعامالت، مبا يف ذلك اإلجراءات املتصلة بسجل املعامالت، تتفق مع                 ) ج ( 
      طرائق    ( ١-    م أإ /-                       ، الواردة يف مرفق املقرر  ٧           من املادة  ٤              مبوجب الفقرة       املسندة                              طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات 

                                                أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية  (   ١-    م أإ /-           مرفق املقرر  و  )     سندة                          احملاسبة املتعلقة بالكميات امل
  ؛ )               التنمية النظيفة

                                                                                    مـا إذ كانـت هناك إجراءات كافية لتقليل التباينات إىل أدىن حد عند إصدار وحدات خفض        ) د ( 
                     تة، ووحدات التخفيض                                ووحدات التخفيض املعتمد املؤق                                                        االنـبعاثات، ووحـدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات،        

                                                            ، ووحدات اإلزالة، ونقلها، واحتيازها، وإلغائها، وسحبها،             املسندة                    ، ووحدات الكميات                           املعـتمد الطويلة األجل   
                                                                                              وعند استبدال وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة ووحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل، والختاذ خطوات إلهناء 

                                         وتدارك املشاكل يف حالة عدم إهناء املعامالت؛                                 املعامالت حيثما أخطر عن وجود تباين،

                                                                                             مـا إذا كانت هناك تدابري أمنية كافية ملنع وتسوية التالعبات غري املصرح هبا واإلقالل إىل أدىن                ) ه ( 
                 ِّ                                     حد من أخطاء املشغِّلني واختاذ إجراءات لتحديث هذه التدابري؛

                       طرائق احملاسبة املتعلقة      ( ١-     م أإ  /-     قرر                                                           مـا إذا كانت املعلومات متاحة للجمهور وفقا ملرفق امل           ) و ( 
  ؛ )               بالكميات املسندة

                                                                                     ما إذا كانت هناك تدابري كافية لصيانة البيانات واحلفاظ عليها واسترجاعها لضمان سالمة ختزين   ) ز ( 
  .                                                البيانات واسترجاع خدمات السجالت يف حالة حدوث كارثة

                                       صيغة اختبار لسجل املعامالت وجمموعة                                                              خـالل االسـتعراض الدقيق، يستخدم فريق خرباء االستعراض         - ٧
                                                                                                             موحـدة لالختـبارات اإللكترونية وبيانات العينة لتقييم قدرة السجل على أداء وظائفه، مبا يف ذلك مجيع أنواع            

   ١-     م أإ  /-              ومرفق املقرر     )                                         طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة       ( ١-     م أإ  /-                                            املعـامالت، املشـار إليها يف مرفق املقرر         
                                             وتقييم االلتزام باملعايري التقنية لتبادل       )                                                                      مشـاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة                 أنشـطة  (

  .                                                                                                    البـيانات بني نظم السجالت املعتمدة من مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو         
  .                    ي صلة باستعراض السجل                                                      وقد يعتمد فريق خرباء االستعراض على نتائج أي اختبار آخر ذ

                           أعاله، يقوم فريق خرباء      ٧    و  ٦                                                                             عـلى أسـاس عمليات التقييم اليت يكون قد مت القيام هبا وفقا للفقرتني                - ٨
                         ُ                        ُ                                                              االستعراض بتحديد أي مشاكل ُيحتمل وجودها، وأي عوامل ُيحتمل أن يكون هلا تأثري، عند الوفاء بااللتزامات                

             وباإلضافة إىل    .                                                           لتزام باملعايري التقنية لتبادل البيانات بني نظم السجالت                                               املتعلقة بأداء وظائف السجل الوطين واال     
  .                                                             ذلك، يوصي فريق خرباء االستعراض بالطريقة اليت ميكن هبا معاجلة املشاكل
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  التوقيت-دال 

                                                                    َّ   ُ                            خـالل االستعراض الدقيق، يعد فريق خرباء االستعراض قائمة جبميع املشاكل اليت حتدَّد وُيخطر الطرف                - ٩
                                                                                                رج يف املرفق األول باملشاكل احملددة يف موعد ال يتجاوز ستة أسابيع من بدء االستعراض أو بعد القيام بالزيارة    املد

                                                                   ويعلق الطرف املدرج يف املرفق األول على هذه املشاكل يف غضون ستة أسابيع من   .         ُ                داخل القُطر، حبسب االقتضاء
                                                    عن استعراض السجل الوطين يف غضون ستة أسابيع من                                                   ويعد فريق خرباء االستعراض مشروع تقرير         .           إخطاره هبا 

                                                                    وختضع لالستعراض وتدرج يف تقرير استعراض قائمة اجلرد النهائية أي            .                                        تلقـي التعليقات على األسئلة املطروحة     
                                                                                                   تصويبات أو معلومات إضافية أو تعليقات على مشروع التقرير ترد من الطرف املدرج يف املرفق األول يف غضون      

                              ً      ً                    ويعد فريق خرباء االستعراض تقريراً هنائياً عن استعراض السجل   .                                ع من إرسال التقرير إىل ذلك الطرف           أربعة أسابي
 ُ                                 وُيختتم استعراض السجل الوطين يف       .                                                                          الوطـين يف غضون أربعة أسابيع من تلقي التعليقات على مشروع التقرير           

  .                                              غضون عام واحد من التاريخ الواجب لتقدمي املعلومات

تَّبع يف ا -  ١٠                                                                                   ستعراض التغيريات املدخلة على السجل الوطين اجلداول الزمنية واإلجراءات املتبعة يف االستعراض ُ  َّ        ُت
             واحملددة يف    ) ٧       املادة   (   ١-     م أإ  /-                         هاء من مرفق املقرر      -                                   ً                   السنوي للمعلومات الواجب تقدميها وفقاً للفرع األول        

                                   وي أو استعراض التغيريات املدخلة على                            وإذا أوصى االستعراض السن     .                                             اجلـزء الثالـث من هذه املبادئ التوجيهية       
                                                                                                                   السجل الوطين بإجراء استعراض دقيق للسجل الوطين، وإذا رئي أنه يلزم القيام بزيارة داخل القطر، وجب إجراء                 
                                                                                                                          هـذا االسـتعراض الدقيق مع الزيارة التالية داخل القطر إما بعد إعداد قائمة اجلرد السنوية أو بعد تقدمي البالغ                    

  .                     مع األخذ بأيهما أسبق             الوطين الدوري،

  اإلبالغ-هاء 

                                     ً                                          ً                      يشمل تقريرا االستعراض النهائيان تقييماً لسري عمل السجل الوطين على وجه اإلمجال وتقييماً للمشاكل               -  ١١
ُ                             املعيَّنة اليت ُحددت وفقا للفقرات من              من    ٤٨                                ً                            أعاله، ويكون شكلهما وعرضهما وفقاً ملا ورد يف الفقرة            ٨       إىل    ٦    َّ       

  .                  ه املبادئ التوجيهية               اجلزء األول من هذ
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 ١٠-م أ/١٤املقرر 

                                                                        الطـرائق واإلجـراءات املبسطة ألنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة          
                                                                       التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام األويل لربوتوكول كيوتو

                                لتيسري تنفيذ أنشطة املشاريع هذه ة                                              والتدابري الالزم

          األطراف،       إن مؤمتر

                          ومرفقه الثاين، ومقرره     ٨-    م أ  /  ٢١                    ومرفقه، ومقرره     ٧-    م أ  /  ١٧           ، ومقرره    ٧-    م أ  /  ١٥              إىل مقرره           إذ يشري  
          ومرفقه، ٩-   م أ /  ١٩                  ومرفقيه، ومقرره  ٩-   م أ /  ١٨

                                استخدام األراضي وتغيري استخدام     (   ١-       م إ أ   /-                                               املـبادئ الواردة يف ديباجة مشروع املقرر                    وإذ يؤكـد   
  ، ٧-   م أ /  ١١               وصى هبا يف املقرر   امل  ،  )              األراضي واحلراجة

                                                      ، مع إجراء ما يلزم من تعديالت حسب مقتضى احلال، يسري على  ٧-   م أ /  ١٧           أن املقرر               وإذ يكرر تأكيد 
                                                                 أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة،

                           التنمية النظيفة جيب أن تعود                                                              أن أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية         وإذ يؤكد 
                                                                             بالنفع بشكل مباشر على اجملتمعات واألفراد من ذوي الدخل املنخفض املشاركني يف املشاريع،

                                                                                               أن الـتمويل العام ألنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية                           وإذ يؤكـد     
                                                        األول باالتفاقية جيب أال يؤدي إىل حتويل وجهات املساعدة                                                               النظـيفة الـيت تقوم هبا األطراف املدرجة يف املرفق           

                                  ً                                     ُ            اإلمنائية الرمسية، وجيب أن يكون مستقالً عن االلتزامات املالية لتلك األطراف وأال ُيحسب فيها،

  :           يقرر ما يلي - ١ 

  ر                                                                                             اعتماد الطرائق واإلجراءات املبسطة ألنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطا             ) أ ( 
                                                                                    آلية التنمية النظيفة، يف فترة االلتزام األويل لربوتوكول كيوتو، الواردة يف مرفق هذا املقرر؛

                                                                                                 أن ينـتج عن نشاط مشروع صغري للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة حجم                  ) ب ( 
ٍ                                                          صاٍف إلزالة غازات الدفيئة البشرية املنشأ بوساطة املصارف تقل عن                            ثاين أكسيد الكربون يف السنة             كيلوطن من  ٨  

                                                                                                             إذا كـان متوسط احلجم الصايف املتوقع إلزالة غازات الدفيئة البشرية املنشأ بواسطة املصارف عن كل فترة حتقق             
                                   ً   كيلوطن من ثاين أكسيد الكربون سنوياً؛ ٨                    ال يزيد على ما يعادل 

ّ                                                           أنـه إذا ما أّدى نشاط مشروع صغري للتحريج أو إعادة التحريج يف                ) ج (                                     إطار آلية التنمية النظيفة إىل حجم               
ٍ                                                                                    صـاٍف إلزالـة غازات الدفيئة البشرية املنشأ بواسطة املصارف يزيد على ما يعادل                                                   كيلوطن من ثاين أكسيد الكربون       ٨  

  ؛     ً                                                                                      سنوياً، فإن الفائض يف عمليات اإلزالة ال مينح وحدات ختفيض معتمد مؤقتة ووحدات ختفيض معتمد طويلة األجل
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                                                                              اء أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة من           أنه جيب إعف  ) د ( 
                                                                                                  استخدام حصص العائدات ملساعدة األطراف من البلدان النامية اليت هي سريعة التأثر بشكل خاص باآلثار املعادية 

                                  لتغري املناخ للوفاء بتكاليف التكيف؛

                                                                    للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة مؤهلة                                          أن تكون مشاريع األنشطة الصغرية        ) ه ( 
                                                                                          للحصول على مستوى خمفض من الرسوم غري القابلة لالسترداد لطلب التسجيل ومعدل خمفض من حصة العائدات 

                                             لتغطية النفقات اإلدارية آللية التنمية النظيفة؛

  :                                            من اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة ما يلي     يطلب  - ٢ 

                                                                                أن يضع ويعرض على نظر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو      ) أ ( 
                                                                                                             يف دورتـه األوىل، العوامل البديلة لتقييم كميات الكربون املخزنة ولوضع املنهجيات املبسطة األساسية ألنشطة               

                                          فة، وذلك، إذا اقتضى األمر، مع مراعاة أنواع                                                                املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظي
                                    التربة ومدة املشروع والظروف املناخية؛

                                                                                                أن يقـوم بـإعداد منهجيات رصد مبسطة مبينة على طرائق إحصائية مناسبة لتقدير أو قياس                  ) ب ( 
             طراف العامل                                                                                                        العملـيات النهائية الفعلية إلزالة غازات الدفيئة بواسطة املصارف، وذلك لكي ينظر فيها مؤمتر األ              

                                                                                                           بوصـفه اجـتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل؛ وللمجلس التنفيذي، عند االقتضاء، أن يبني                 
                                                                                                                 خمتلف الطرق لألنواع املختلفة من أنشطة املشاريع اخلاصة بالتحريج وإعادة التحريج ويقترح العوامل البديلة، يف               

                                                   لنهائية الفعلية إلزالة غازات الدفيئة بواسطة املصارف؛                                          حال وجودها، لتيسري تقدير أو قياس العمليات ا

                                                                                              أن يضـع مـبادئ توجيهية لتقدير التسرب بالنسبة ألنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة                ) ج ( 
                                     التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة؛

                 صول إليها فيما                   ً                                                             من األمانة، رهناً بتوافر التمويل التكميلي، تيسري تبادل املعلومات والو                يـرجو  - ٣ 
                                                                                                       يتصل بتطوير أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة، مبا يف ذلك املعلومات 

       أدناه؛  )  ب ( ٦                     املشار إليها يف الفقرة 

                                                                                     األطـراف إىل تقدمي الدعم للمشاركني يف تلك املشاريع املهتمني بتنسيق تقدمي أنشطة                    يدعـو  - ٤ 
                                                                                                        ة متعددة للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة هبدف التقليل من تكاليف املصادقة                          مشاريع صغري 

                                                    والتحقق واالعتماد من جانب الكيانات التشغيلية املعينة؛

                                                                                      األطـراف املدرجـة يف املرفق األول إىل تقدمي املساعدة لألطراف املضيفة ألنشطة بناء                     يدعـو  - ٥ 
ّ                              ذ الطرائق واإلجراءات املبّسطة الواردة يف مرفق هذا املقرر؛                    القدرات لتطبيق وتنفي                         
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                                                                                    الوكاالت املتعددة األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات                 يدعـو  - ٦ 
  :                      الصلة إىل القيام مبا يلي

      ن ذوي                                                                                      وضـع واستنباط وتنفيذ برامج لدعم أنشطة بناء القدرات ملساعدة اجملتمعات واألفراد م            ) أ ( 
                                                                           الدخل املنخفض على تطوير وتنفيذ أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج؛

                                                                                               اسـتنباط أدوات تقوم على الشبكة العاملية ألنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج               ) ب ( 
                       كم على احتباس الكربون،                                                                           للمساعدة على تطوير املشاريع، مبا يف ذلك خيارات التحريج الصغرية وقدرهتا احملددة ال

                                                                                اجلوية، ومناذج تقدير كميات الكربون، واملعلومات عن السوق بالنسبة ألنشطة املشاريع هذه؛ /               والصور الساتلية

                                                                                                تنظـيم حلقات تدريبية إقليمية، بالتعاون مع املنظمات واملؤسسات الدولية ذات الصلة، لتيسري               ) ج ( 
                                               يج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة؛                                       تطوير وتنفيذ أنشطة املشاريع الصغرية للتحر

                                                                                   مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو باعتماد مشروع                  يوصـي  - ٧ 
  .                        املقرر أدناه يف دورته األوىل

  ٦             اجللسة العامة 
     ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول  ١٨-  ١٧

 ١-م أإ/-مشروع املقرر 

ّ          الطـرائق واإلجـراءات املبّسطة                                                ألنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة                           
                                                                                  التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام األويل لربوتوكول كيوتو           

                                                                              والتدابري الالزمة لتيسري تنفيذ أنشطة املشاريع هذه

                                                            إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

        استخدام    ( ١-     م أإ  /-          ومرفقه، و   )   ١٢       املادة     ( ١-     م أإ  /-    ، و  )      اآلليات   ( ١-     م أإ  /-         ملقرراته         مـنه         ً    إدراكـاً    
                                       الطرائق واإلجراءات ألنشطة املشاريع الصغرية    ( ١-    م أإ /-         ومرفقه، و  )                                    األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

        ومرفقه،  )                  ويل لربوتوكول كيوتو                                                                    للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام األ

                ومرفقه الثاين،  ٨-   م أ /  ٢١           ومرفقه، و ٧-   م أ /  ١٧   ، و ٧-   م أ /  ١٥           ومرفقه، و ٧-   م أ /  ١١          املقررات         وإذ يدرك 
          ومرفقه،  ١٠-   م أ /  ١٤            ومرفقيه، و  ١٠-   م أ /  ١٢           ومرفقه، و ٩-   م أ /  ١٩            ومرفقيه، و ٩-   م أ /  ١٨ و

                             مال هذه اإلجراءات بالكامل،          وإع   ١٠-    م أ  /  ١٤                    ُّ        ً                 تأكيد أي إجراءات اتُّخذت وفقاً للمقرر            يقرر - ١ 
                                                                                           مبا يف ذلك تدابري تيسري تنفيذ أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة؛
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ّ                                                                    الطرائق واإلجراءات املبّسطة ألنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار                 يعتمد - ٢                        
                                          ويل لربوتوكول كيوتو، الواردة يف املرفق أدناه؛                                      آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام األ

ّ                       اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة إىل استعراض الطرائق واإلجراءات املبّسطة ألنشطة                  يدعـو  - ٣                                                                      
                                                                                                                  املشـاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج والتقدم، عند اللزوم، بالتوصيات املناسبة إىل مؤمتر األطراف العامل               

                            اع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛          بوصفه اجتم

                                                                                         اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة إىل استعراض التدابري الرامية إىل تيسري تنفيذ أنشطة            يدعـو  - ٤ 
                                                                                                        املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج املشار إليها يف هذا املقرر والتقدم، عند اللزوم، بالتوصيات املناسبة إىل 

  .                                        امل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو               مؤمتر األطراف الع
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 املرفق

 الطرائق واإلجراءات املبسطة ألنشطة املشاريع الصغرية للتحريج
 وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة

  مقدمة-ألف 

            دورة املشروع                                                                                    تتبع أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة مراحل  - ١
                                                                                                                  املبيـنة يف الطرائق واإلجراءات الالزمة لالضطالع بأنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية                

                                                                يشار إليها فيما يلي بطرائق وإجراءات أنشطة مشاريع التحريج وإعادة    ( ٩-   م أ /  ١٩                             النظيفة الواردة يف مرفق املقرر 
                   َّ                                                 تكاليف املعامالت، تبسَّط الطرائق واإلجراءات اخلاصة بأنشطة املشاريع                 ولتخفيض     ).                            الـتحريج يف إطـار اآللية     

  :                                                                         الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة على النحو التايل

      وثيقة   :                                                                                            جيـوز جتميع أنشطة املشاريع، أو جتميعها يف حوافظ، عند املراحل التالية من دورة املشروع                ) أ (
                                   وجيب أال يتجاوز حجم إمجايل اجملموعة        .                                                 املصادقة، والتسجيل، والرصد، والتحقق، واالعتماد                         تصـميم املشـروع، و    

                                                                      من طرائق وإجراءات أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية؛̀  ١̀  ١                            احلدود املنصوص عليها يف الفقرة 

   َّ                               ختفَّض اشتراطات وثيقة تصميم املشروع؛  ) ب (

                                                          ألساس حبسب فئة املشروع لتخفيض تكلفة إعداد خطوط أساس املشاريع؛   َّ                تبسَّط منهجيات خطوط ا  ) ج (

    َّ                                                                 تبسَّط خطط الرصد، مبا فيها اشتراطات الرصد املبسطة، لتخفيض تكاليف الرصد؛  ) د (

  .                                                               جيوز لذات الكيان التشغيلي أن يتوىل عملية املصادقة والتحقق واالعتماد    ) ه (

                                               ألنواع أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة                                                      جيوز وضع خط أساس مبسط ومنهجيات رصد مبسطة          - ٢
                                                         وال حتول هذه القائمة دون وجود أنواع أخرى من أنشطة            .                             وهي معروضة يف التذييل باء      .                        التحريج يف إطار اآللية   

                                                فإن كان أحد أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة   .                                                   املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية
                                                                                                            ريج يف إطار اآللية ال يندرج ضمن أي من األنواع املذكورة يف التذييل باء، جاز للمشاركني يف املشروع أن                       التح

                             للموافقة على وضع خط أساس       )                                       يشار إليه فيما يلي باجمللس التنفيذي      (                                           يقدمـوا طلبا إىل اجمللس التنفيذي لآللية        
  .       أدناه ٨                                         أو خطة رصد مبسطة، مع مراعاة أحكام الفقرة  /      مبسط و

   َّ                                                                                                  تطـبَّق طـرائق وإجراءات أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية على أنشطة املشاريع             - ٣
    ٢٩- ٤    َّ     ً                    وتطبَّق بدالً منها، الفقرات       .   ٣٠-  ١٢                                                                      الصـغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية باستثناء فقراهتا           

                                                     قتضاء، حمل األحكام الواردة يف التذييل باء لطرائق                                                            وينـبغي أن حيل التذييل ألف هلذا املرفق، حبسب اال           .          التالـية 
  .                                                               وإجراءات اآللية أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية
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                                                                         طرائق وإجراءات مبسطة ألنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج          -    باء 
                            يف إطار آلية التنمية النظيفة

                                                        شطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية،                                    السـتخدام طرائق وإجراءات مبسطة ألن    - ٤
  :                                       ينبغي أن يتصف نشاط املشروع املقترح مبا يلي

                                                                                                 أن يليب معايري التأهل اخلاصة بأنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية                ) أ (
                                   تحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية؛                                   من طرائق وإجراءات أنشطة مشاريع ال̀  ١̀  ١                واحملددة يف الفقرة 

                                                          أن يكون متفقا مع أحد أنواع املشاريع املذكورة يف التذييل باء؛  ) ب (

  .             ً  ُ                                                              أال يكون عنصراً فُصل عن العناصر املكونة لنشاط مشروع أكرب، كما هو حمدد يف التذييل جيم  ) ج (

  .                دد يف التذييل ألف                                                        يعد املشاركون يف املشروع وثيقة تصميم املشروع وفقا للنموذج احمل - ٥

  .                                                                                      جيوز للمشاركني يف املشروع استخدام خط األساس املبسط ومنهجيات الرصد املبسطة احملددة يف التذييل باء - ٦

                                                                                                       جيوز للمشاركني يف أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية أن يقترحوا إدخال                - ٧
                                                              ت الرصد املبسطة احملددة يف التذييل باء، أو أن يقترحوا فئات مشاريع                                     تغيريات على خط األساس املبسط ومنهجيا   

  .                               إضافية لينظر فيها اجمللس التنفيذي

                                                                                                 عـلى املشـاركني يف املشروع الذين يعتزمون عرض نوع جديد من أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج                 - ٨
          ً                          طلبا خطياً إىل اجمللس، يتضمن معلومات                                                               وإعادة التحريج يف إطار اآللية أو تنقيحات إلحدى املنهجيات أن يقدموا

     وجيوز   .                                                                                          عـن النشاط واملقترحات املتعلقة بكيفية تطبيق خط أساس مبسط ومنهجية رصد مبسطة على هذا النوع   
                 أو إدخال تنقيحات  /                                                                            للمجلس أن يستند إىل بيوت اخلربة، حبسب االقتضاء، عند النظر يف فئات املشاريع اجلديدة و

                                                                  ويقوم اجمللس التنفيذي، على وجه السرعة، بل ويف جلسته التالية إن أمكن،   .           يات املبسطة                   أو تعديالت على املنهج
  .                                                          ويقوم اجمللس التنفيذي، بعد املوافقة عليها، بتعديل التذييل باء  .                         باستعراض املنهجية املقترحة

ّ                     يستعرض اجمللس التنفيذي التذييل باء ويعدِّله عند اللزوم، مّرة يف السنة على األقل - ٩                 ِّ                                     .  

                                                                                               ال يطـبق أي تعديل على التذييل باء أدناه إال على أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف     -  ١٠
                                                                                                        إطـار اآللـية اليت تسجل بعد تاريخ التعديل، وال يؤثر هذا التعديل يف أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة      

  .                        االستحقاق املسجلة من أجلها                                                 التحريج يف إطار اآللية اليت سبق تسجيلها أثناء فترات 

  .                                                                                            جيـوز جتميع عدة أنشطة مشاريع صغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية بغرض املصادقة عليها      -  ١١
                                                                                                               كمـا جيـوز، مـن أجل أنشطة املشاريع اجملمعة، اقتراح خطة رصد شاملة ملراقبة أداء عناصر األنشطة املكونة                   

                                                                        أنشطة املشاريع اجملمعة مسجلة مع خطة رصد شاملة، تنفذ خطة الرصد                      فإذا كانت   .                          للمشاريع بأسلوب العينات  



FCCC/CP/2004/10/Add.2 
Page 37 

               ُّ                                                                                                هـذه حبيـث يغطي كلُّ عملية من عمليات التحقق من اعتماد صايف اإلزالة لالنبعاثات البشرية املنشأ بواسطة                  
َ                      املصارف مجيَع أنشطة املشاريع اجملمعة          .  

                                       كذلك التحقق واالعتماد ألحد أنشطة املشاريع                                                   جيوز لكيان تشغيلي معني واحد أن يقوم بعملية املصادقة و -  ١٢
  .                                                                                                        الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية أو ألنشطة مشاريع صغرية جممعة للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية

                                                                                                   جيـوز للمجلس التنفيذي، أن يطلب ختفيض مستوى الرسوم غري القابلة لالسترداد لطلب التسجيل وأن                -  ١٣
                                                                                                   فيض احلصة املخصصة من العائدات لتغطية النفقات اإلدارية ألنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة                     يقترح خت 

                                                                                                                الـتحريج يف إطـار آلية التنمية النظيفة، وذلك عند توصية مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                  
  . ٧-   م أ /  ١٧                 صوص عليه يف املقرر                                                                بروتوكول كيوتو حبصة العائدات لتغطية النفقات اإلدارية وفق ما هو من

  املصادقة والتسجيل-جيم 

        للتحريج                                                                                       يتوىل الكيان التشغيلي املعني الذي اختاره املشاركون يف املشروع للمصادقة على نشاط مشروع مقترح  -  ١٤
   ئق       ً                                                                        ، نظراً خلضوعه لترتيب تعاقدي معهم، استعراض وثيقة تصميم املشروع وأي وثا                                              وإعـادة الـتحريج يف إطار اآللية      

  :                                      داعمة للتأكد من استيفاء الشروط التالية

   ٨             والفقرتني    ٧-    م أ  /  ١٧                    من مرفق املقرر       ٣٠-  ٢٨                                             تلبية اشتراطات املشاركة احملددة يف الفقرات         ) أ (
                                                                     من طرائق وإجراءات أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية ٩ و

                                              قدمي موجز بالتعليقات الواردة وتلقي الكيان                                                      دعوة أصحاب املصلحة احملليني إلبداء تعليقاهتم، وت        ) ب (
                     ً   ّ                                                         التشغيلي املعني تقريراً يبّين الكيفية اليت أخذ هبا أي من التعليقات الواردة يف االعتبار

                                                                                                    أن يكـون املشاركون يف املشروع قد قدموا إىل الكيان التشغيلي املعني وثائق بشأن حتليل ما يؤدي                   ) ج ( 
                   اقتصادية وبيئية، -                                                         للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار اآللية من آثار اجتماعية               الصغري املقترح                إليه نشاط املشروع

         وأن يكون   .                                                                                        مبا يف ذلك اآلثار على التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية الطبيعية، واآلثار خارج حدود املشروع
          ً                 ً     سلبية كبرياً، قد أجروا تقييماً                                                                                        املشـاركون يف املشروع، إذا ما اعتربوا هم أو الطرف املضيف أي أثر من اآلثار ال               

      ويقدم   .          ً                   ً                                         أو تقييماً لآلثار البيئية وفقاً لإلجراءات اليت يطلبها الطرف املضيف          /               االقتصادية و  -                    لآلثـار االجتماعية    
                       ً                             ً                                              املشاركون يف املشروع بياناً يؤكد قيامهم هبذا التقييم وفقاً لإلجراءات اليت حيددها الطرف املضيف ويدرجون فيه 

                                       الرصد والعالج املقررة للتصدي هلذه اآلثار    ً        وصفاً لتدابري

                                                               ً       ً                            أن يكـون نشاط املشروع الصغري املقترح للتحريج أو إعادة التحريج نشاطاً إضافياً إذا ما زاد                  ) د ( 
                                                                                                         الصـايف الفعـلي إلزالة غازات الدفيئة بواسطة املصارف عن جمموع التغريات اليت كانت ستحدث يف خمزونات                 

                                                                       الكربون داخل حدود املشروع يف حالة عدم وجود نشاط املشروع الصغري املسجل                               الكربون املوجودة يف جممعات   
        أدناه  ١٩   و  ١٨                                           ً                   للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار اآللية، وفقاً ملا يرد يف الفقرتني 
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      من    ٣٨                                                                     ً                          أن يكـون املشـاركون يف املشروع قد حددوا النهج املقترح ملعاجلة عدم الدوام وفقاً للفقرة                     ) ه ( 
                                                       راءات أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية         طرائق وإج

                                                              ً                                     أن يكـون نشاط املشروع الصغري املقترح للتحريج وإعادة التحريج مطابقاً ألحد األنواع املذكورة يف                   ) و (
     ربون                                                                                                                    التذيـيل باء، ويستخدم أحد خطوط األساس ومنهجيات الرصد املبسطة املبينة يف التذييل باء وأن تقدير خمزون الك                 

                         القائم جيري بطريقة مناسبة

                                                                                                   أن جمموعـة من أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج تستويف شروط التجميع، وأن خطة                 ) ز (
                                                                      الرصد الشاملة ألنشطة املشاريع الصغرية اجملمعة للتحريج وإعادة التحريج مالئمة

            للتذييل باء                                                ً أن يقدم املشاركون يف املشروع معلومات عن التسرب وفقاً   ) ح (

                                                                               أن يتفق نشاط املشروع املقترح مع مجيع الشروط، مبا يف ذلك الرصد والتحقق واإلبالغ، إلدراج   ) ط ( 
                       ، ومرفقه املتعلق بطرائق  ٩-   م أ /  ١٩                                                                         أنشـطة مشـاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية، الواردة يف املقرر      

                                                     ار اآللية اليت مل حتل حملها هذه الطرائق واإلجراءات                                                                   وإجـراءات أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إط        
           ً                                                                                               املبسـطة، فضـالً عـن املقررات ذات الصلة اليت اعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                  

  .                             بروتوكول كيوتو واجمللس التنفيذي

  :                               على الكيان التشغيلي املعني ما يلي -  ١٥

                                                    ملشروع، قبل تقدمي تقرير املصادقة إىل اجمللس التنفيذي،                                             أن يكـون قد استلم من املشاركني يف ا          ) أ (
                                                                                                موافقة خطية على املشاركة الطوعية من السلطة الوطنية املسماة لكل طرف مشارك، مبا يف ذلك إقرار من الطرف 

  ؛        املستدامة                                                                                               املضيف بأن نشاط املشروع الصغري املقترح للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية يساعده على حتقيق التنمية 

                                                                                            أن يكـون قد استلم من املشاركني يف املشروع، قبل تقدمي تقرير املصادقة إىل اجمللس التنفيذي،               ) ب (
     ً     ً                                                                                           إعالناً خطياً يفيد أن نشاط املشروع الصغري املقترح للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية جيري وضعه أو تنفيذه 

                ره الطرف املضيف؛                                            من جانب جمتمعات وأفراد منخفضي الدخل حسبما يقر

                                                                                       أن يتيح وثيقة تصميم املشروع للجمهور، مبا يتفق مع األحكام املتعلقة بالسرية الواردة يف الفقرة   ) ج (
  ؛ ٧-   م أ /  ١٧              من مرفق املقرر   )  ح (  ٢٧

     ً                                                              يومـاً تعليقات على شروط املصادقة من األطراف وأصحاب املصلحة             ٣٠                    أن يـتلقى خـالل        ) د (
                                          ن اتفاقية تنوع املناخ، وأن يتيحها للجمهور؛                             واملنظمات غري احلكومية املعتمدة م

                                                                                                   أن يبت، بعد انتهاء املهلة املقررة الستالم التعليقات، وبناء على املعلومات املقدمة ومع مراعاة                  ) ه (
  ؛                                                                                                            التعليقات الواردة، فيما إذا كان ينبغي أم ال املصادقة على نشاط املشروع الصغري للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية



FCCC/CP/2004/10/Add.2 
Page 39 

                                                                                       أن خيطـر املشـاركني يف املشروع بقراره بشأن التصديق على نشاط املشروع الصغري للتحريج                ) و (
                                                                          ويتضمن اإلخطار املوجه إىل املشاركني يف املشروع تأكيد التصديق وتاريخ تقدمي           .                                وإعادة التحريج يف إطار اآللية    

                                              تئي أن نشاط املشروع الصغري املقترح للتحريج                                       شرح أسباب عدم القبول إذا ار                                              تقرير التصديق إىل اجمللس التنفيذي، أو       
         املصادقة؛                                                       وإعادة التحريج يف إطار اآللية، كما هو موثق، ال يستويف شروط 

                                                                                                أن يقـدم إىل اجمللس التنفيذي، يف حالة اعتباره نشاط املشروع الصغري املقترح للتحريج وإعادة                 ) ز (
                                                 ر مصادقة يشمل وثيقة تصميم املشروع، واملوافقة                                ً                                  الـتحريج يف إطار اآللية صاحلاً، طلب تسجيل يف شكل تقري          

                                                                                                                  اخلطـية على املشاركة الطوعية من السلطة الوطنية املسماة لكل طرف مشارك، على النحو املشار إليه يف الفقرة                 
            ً                                             أعاله، وشرحاً لكيفية مراعاة التعليقات الواردة حق املراعاة؛  )  أ (  ١٥

  .                       إحالته إىل اجمللس التنفيذي                                       أن يتيح تقرير املصادقة هذا للجمهور مبجرد   ) ح (

ُ                                                                                                          ُيعترب تسجيل اجمللس التنفيذي هنائيا بعد مرور أربعة أسابيع على تاريخ استالم اجمللس طلب التسجيل، ما                 -  ١٦
                                                                                                            مل يطلب أحد األطراف املشاركني يف نشاط املشروع الصغري املقترح للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية أو                 

                                                                                 اجمللس التنفيذي إجراء استعراض لنشاط املشروع الصغري املقترح للتحريج وإعادة                                         ثالثـة أعضـاء على األقل من      
  :                               ً                وجيري استعراض اجمللس التنفيذي وفقاً للشرطني التاليني  .                     التحريج يف إطار اآللية

                                                     جيب أن يكون االستعراض متصال مبسائل مرتبطة بشروط املصادقة؛  ) أ (

                                                       ع التايل لطلب االستعراض، على أقصى تقدير، مع إبالغ                                                جيب االنتهاء منه أثناء انعقاد االجتما       ) ب (
  .                                               املقرر الصادر وأسبابه للمشاركني يف املشروع وللجمهور

                                                                                                           جيـوز إعادة النظر يف نشاط غري مقبول ملشروع مقترح للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية                   -  ١٧
                                                    سبة شريطة أن يتبع هذا النشاط املشروع اإلجراءات                                                                       النظـيفة للمصادقة عليه وتسجيله بعد إجراء التنقيحات املنا        

  .                                                                 ويفي بشروط املصادقة والتسجيل، مبا فيها تلك املتصلة بالتعليقات العامة

                                                      ً       ً                                            ويكـون نشاط املشروع الصغري للتحريج أو إعادة التحريج نشاطاً إضافياً إذا زاد الصايف الفعلي إلزالة                 -  ١٨
                                                         لتغريات اليت كانت ستحدث يف خمزونات الكربون املوجودة يف                                                       غـازات الدفيئة بواسطة املصارف على جمموع ا       

                                                                                                          جممعات الكربون داخل حدود املشروع، يف حالة عدم وجود نشاط املشروع الصغري للتحريج أو إعادة التحريج                
  .                           يف إطار آلية التنمية النظيفة

                            إطار آلية التنمية النظيفة                                                                   ويعد خط األساس لنشاط املشروع الصغري املقترح للتحريج أو إعادة التحريج يف -  ١٩
                                                                                                         هـو السيناريو الذي ميثل بصورة معقولة جمموع التغريات اليت كانت ستحدث يف خمزونات الكربون املوجودة يف               

                  ً  ويعترب خط األساس خطاً   .                                                                              جممعات الكربون داخل حدود املشروع يف حالة عدم وجود النشاط املقترح للمشروع         
                                                               يت كانت ستحدث يف خمزونات الكربون املوجودة يف جممعات الكربون                                                 ميـثل بصورة معقولة جمموع التغريات ال      
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                                                                                                داخل حدود املشروع، يف حالة عدم وجود نشاط املشروع الصغري املقترح للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية 
  .          لتذييل باء                                                                                 النظيفة إذا كان هذا اخلط قد حتدد باستخدام واحدة من منهجيات خط األساس املشار إليها يف ا        التنمية 

                                                                                                  وجيـوز اسـتخدام منهجية خط األساس والرصد املبسطة الواردة يف التذييل باء ملشروع صغري للتحريج               -  ٢٠
                                                                                                                   وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة إذا كان املشاركون يف املشروع قادرين على أن يثبتوا لكيان تشغيلي             

             وعلى حنو ما     .                                                      ثر من املوانع الواردة يف امللحق ألف بالتذييل باء                                                           معني أن هذا املشروع لن ينفذ لوجود مانع أو أك         
                                                                                                               هـو منصوص عليه يف التذييل باء، جيوز بالنسبة لنموذج مشروع، تقدمي دليل كمي يثبت أن املشروع لن ينفذ                   

  .                                                                            خبالف ذلك، بدال من إثبات ذلك على أساس املوانع الواردة يف امللحق ألف من التذييل باء

                                                                                              اعتماد الوحدات عند بدء نشاط املشروع الصغري للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية                            وتـبدأ فترة   -  ٢١
                                                                                                       وفترة االعتماد هذه لنشاط املشروع الصغري املقترح للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية                 .                     التنمـية النظـيفة   
  :                النظيفة تكون إما

                                     ّ          ى األكثر، شريطة أن يقوم كيان تشغيلي معّين، يف                                 سنة جيوز جتديدها مرتني عل       ٢٠              فترة أقصاها     ) أ ( 
                                                            ً                                                     كـل عملـية جتديد، بقرار ما إذا كان خط األساس األصلي للمشروع سارياً أو مت حتديثه، مع مراعاة البيانات                    

                                                  اجلديدة عند االقتضاء، وبإبالغ اجمللس التنفيذي بذلك؛ أو

  .     سنة  ٣٠            فترة أقصاها   ) ب ( 

                                                        ً                حريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة تصميماً يقلل                                             يصـمم نشـاط املشروع الصغري للت       -  ٢٢
  .                  التسرب إىل احلد األدىن

  الرصد-دال 

                                                                                             يـدرج املشاركون يف املشروع، كجزء من وثيقة تصميم املشروع فيما يتعلق بنشاط مشروع صغري للتحريج أو     -  ٢٣
                                                            مشاريع صغرية للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية                                                                               إعـادة الـتحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة أو جمموعة أنشطة           

  :                                       التنمية النظيفة، خطة رصد تنص على ما يلي

                                                                                               مجـع وحفـظ مجيع البيانات ذات الصلة الالزمة لتقدير أو قياس الصايف الفعلي إلزالة غازات                  ) أ ( 
            ل باء أدناه                                                                       الدفيئة بواسطة املصارف أثناء فترة االعتماد على النحو املنصوص عليه يف التذيي

                                                                                            مجع وحفظ مجيع البيانات ذات الصلة الالزمة لتحديد خط األساس لصايف إزالة غازات الدفيئة                ) ب ( 
                                                                           بواسطة املصارف أثناء فترة االعتماد على النحو املنصوص عليه يف التذييل باء أدناه

                   وحفظها، إذا مل يفلح                                                                      حتديـد املصادر احملتملة للتسرب أثناء فترة االعتماد ومجع البيانات بشأهنا       ) ج ( 
                                                                                                             املشـاركون يف املشـروع يف إثباهتم للكيان التشغيلي املعني أن من غري املتوقع حدوث تسرب كبري، على النحو                   

                                املنصوص عليه يف التذييل باء أدناه
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                                                                                           التغريات اليت حتدث يف الظروف داخل حدود املشروع، تؤثر على امللكية القانونية لألرض، أو                ) د ( 
                    ول إىل جممعات الكربون             على حقوق الوص

                                                                     إجراءات ضمان اجلودة ومراقبة اجلودة من أجل عملية الرصد وفقا للتذييل باء    ) ه ( 

                                                                                    اإلجراءات املتعلقة باحلساب الدوري لصايف إزالة غازات الدفيئة البشرية املنشأ بواسطة املصارف   ) و ( 
                                      ر آلية التنمية النظيفة، وتوثيق اخلطوات                                                             بسبب نشاط مشروع صغري من مشاريع التحريج أو إعادة التحريج يف إطا

                     املتبعة يف تلك احلسابات

                                                                                    اإلجراءات املتبعة الستعراض تنفيذ التدابري ذات الصلة من أجل التقليل من التسرب إىل أدىن حد    ) ز ( 
  .                                                              حيثما تغريت ظروف نشاط املشروع بطريقة قد تؤدي إىل التسرب أو زيادته

                                                                      صغري للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة،                                                وجيـوز، يف خطـة رصـد نشاط مشروع         -  ٢٤
                                                                                                       َّ     استخدام منهجية الرصد احملددة يف التذييل باء فيما يتعلق بنشاط املشروع ذي الصلة، إذا قرر الكيان التشغيلي املعيَّن   

  .              ها نشاط املشروع                                                                             أثناء املصادقة أن منهجية الرصد تعرب عن ممارسة رصد سليمة ومالئمة للظروف اليت جيري في

                                                                                          َّ                  إذا كانت أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة جممعة، تطبَّق خطة             -  ٢٥
             َّ                            أعاله، أو تطبَّق خطة رصد شاملة من          ٢٤    و   ٢٣                                                                 رصـد منفصلة على كل عنصر من أنشطة املشاريع وفقا للفقرتني            

                َّ                                                                 ان التشغيلي املعيَّن أثناء املصادقة للتعبري عن ممارسة الرصد السليمة واملالئمة                                                  أجل املشاريع اجملمعة، حسبما يقرر الكي     
                                                                                                                 ألنشـطة املشاريع اجملمعة، وللتكفل جبمع وحفظ البيانات الالزمة حلساب صايف إزالة غازات الدفيئة البشرية املنشأ                

  .                                 اجليدة رصد عينة من املشاريع اجملمعة                وقد تشمل املمارسة  .                                                بواسطة املصارف اليت حتققت بفضل أنشطة املشاريع اجملمعة

                                                                                                ويقـوم املشـاركون يف املشروع بتنفيذ خطة الرصد الواردة يف وثيقة تصميم املشروع املسجل، وحبفظ              -  ٢٦
                                                                                                                    البيانات املرصودة ذات الصلة وبإبالغ بيانات الرصد ذات الصلة إىل الكيان التشغيلي املعني املتعاقد معه من أجل                 

                                                                                     ة غازات الدفيئة البشرية املنشأ بواسطة املصارف اليت حتققت أثناء فترة االعتماد اليت حددها                         التحقق من صايف إزال   
  .                 املشاركون يف املشروع

   أو  /                                                                                             ويـربر املشـاركون يف املشروع أي تنقيحات قد جيري إدخاهلا على خطة الرصد لتحسني الدقة و                 -  ٢٧
َ                                  استكمال املعلومات، وتعَرض هذه التنقيحات على كيان تشغيلي    .                  معني للمصادقة عليها                     

                                                                          ً                       ويكـون تنفيذ خطة الرصد املسجلة والتنقيحات اليت أدخلت عليها، حسب االقتضاء، شرطاً للتحقق،               -  ٢٨
  .                                                                واالعتماد وإصدار شهادات وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة والطويلة األجل

                    ً         إلجراء التحقق تقريراً عن                                                                                 ويقـدم املشاركون يف املشروع إىل الكيان التشغيلي املعني الذي تعاقدوا معه            -  ٢٩
  .                            أعاله ألغراض التحقق واالعتماد  ٢٣          ً                                    الرصد وفقاً خلطة الرصد املسجلة واملبينة يف الفقرة 
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 التذييل ألف

 وثيقة تصميم املشروع ألنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة 
 التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة

       لتحريج          الصغرية ل        شاريع    امل          ألنشطة                                         ومات املطلوبة يف وثيقة تصميم املشروع                                            الغرض من هذا التذييل هو بيان املعل       - ١
                                                                   وجيب وصف نشاط أي مشروع بالتفصيل يف وثيقة لتصميم املشروع، مع             .           النظيفة                                          وإعـادة التحريج يف إطار آلية التنمية      

                                  نظيفة املبينة يف هذا املرفق، وال سيما                                                                                 مراعاة أحكام أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية ال 
  :                                        املتعلق بالرصد؛ وجيب أن يتضمن الوصف ما يلي  "    دال "                                املتعلق باملصادقة والتسجيل والفرع   "    جيم "      الفرع 

                                                                                 ً                وصـف لنشاط املشروع الصغري للتحريج أو إعادة التحريج يشمل الغرض من املشروع؛ ووصفا تقنياً                 ) أ ( 
                                                                                           اع واألصناف املختارة وكيفية نقل التكنولوجيا والدراية العملية، إذا اقتضى األمر ذلك؛                                            لنشاط املشروع، مبا يف ذلك األنو     

      ً                                         ً                                 ً               ووصفاً للموقع املادي لنشاط املشروع وحدوده؛ وحتديداً للغازات اليت ستكون انبعاثاهتا جزءاً من نشاط املشروع

                         يدرولوجيا والتربة والنظم                                                            وصف للظروف البيئية السائدة يف املنطقة، مبا يف ذلك وصف املناخ واهل  ) ب ( 
                                                                اإليكولوجية واحتماالت وجود أنواع نادرة أو مهددة باالنقراض وموائلها

                                                                                        وصـف السند القانوين مللكية األرض، وحقوق الوصول إىل الكربون احملتجز، والوضع الراهن               ) ج ( 
                             حليازة األراضي واستخدام األراضي

    ٢١                                            تتسم بالشفافية وقابلة للتحقق، وفقا للفقرة                                         جممعات الكربون املختارة، فضال عن معلومات     ) د ( 
                                                                                                من الطرائق واإلجراءات املتبعة يف أنشطة مشاريع التحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة

                                                                             بيان منهجية خط األساس والرصد اليت مت اختيارها من املنهجيات الواردة يف التذييل باء    ) ه ( 

                                                               نهجية خط األساس املبسطة الواردة يف التذييل باء يف سياق نشاط املشروع                  وصف كيفية تطبيق م  ) و ( 
                               الصغري للتحريج أو إعادة التحريج

                                                            التدابري اليت يتعني تنفيذها لتقليل احتماالت التسرب، عند االقتضاء  ) ز ( 

         توقع أن                              ً                                                           تاريخ بدء نشاط املشروع مشفوعاً باملربرات، وما مت اختياره من فترات االعتماد اليت ي               ) ح ( 
                                                                            حيقق خالهلا نشاط املشروع إزالة صافية لغازات الدفيئة البشرية املنشأ بواسطة املصارف

                              من الطرائق واإلجراءات املتبعة   ٣٨                                                ً         بيان النهج الذي اختري ملعاجلة مسألة عدم الدوام وفقاً للفقرة   ) ط ( 
  ة                                                                  يف أنشطة مشاريع التحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيف

                                                                                            وصـف كيفية زيادة الصايف الفعلي إلزالة غازات الدفيئة بواسطة املصارف مبا يتجاوز جمموع                ) ي ( 
                                                                                                          التغيريات يف خمزونات الكربون اليت تشتمل عليها جممعات الكربون يف حدود املشروع واليت كان ميكن أن حتدث                 

            مية النظيفة                                                               يف غياب نشاط مشروع صغري للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التن
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  :                          اآلثار البيئية لنشاط املشروع  ) ك ( 

                                   على التنوع البيولوجي، والنظم                                                                      تقـدمي وثـائق عـن حتلـيل اآلثار البيئية، مبا يف ذلك اآلثار              ̀  ١̀ 
                                                                                            اإليكولوجـية الطبيعية، واآلثار اليت تتجاوز حدود املشروع النامجة عن نشاط املشروع الصغري             

                             وينبغي أن يتضمن هذا التحليل،   .                            إطار آلية التنمية النظيفة                                 للتحريج أو إعادة التحريج املقترح يف
                                                                                 عند االقتضاء، معلومات عن أمور منها اهليدرولوجيا والتربة وخطر احلرائق واآلفات واألمراض

                                                                                                           يف حالـة ما إذا رأى املشاركون يف النشاط أو الدولة املضيفة أن أي أثر سليب يعد أثرا مهما، تقدمي                     ̀  ٢̀ 
                          ً                  ً           ً                          ني يف املشروع قد أجروا تقييماً لألثر البيئي مالئماً حلجمه، وفقاً لإلجراءات اليت                                بـيان بأن املشارك   

                                                                     اشترطها الطرف املضيف، ويشتمل على استنتاجات وكل املراجع الداعمة للوثائق

  :                        االقتصادية لنشاط املشروع-                اآلثار االجتماعية   ) ل ( 

                                         ة، مبا يف ذلك اآلثار اليت تتجاوز حدود                   االقتصادي -                                           تقـدمي وثائق عن حتليل اآلثار االجتماعية         ̀  ١̀ 
                                                                                    املشروع النامجة عن نشاط مشروع صغري للتحريج أو إعادة التحريج املقترح يف إطار آلية التنمية 

                                                                                    وينـبغي أن يتضمن هذا التحليل، عند االقتضاء، معلومات عن أمور منها اجملتمعات               .          النظـيفة 
                                             عمالة احمللية، وإنتاج األغذية، واألماكن الثقافية                                           احمللية، والسكان األصليون، وحيازة األراضي، وال

                                                           والدينية، وفرص احلصول على خشب الوقود وغريه من منتجات الغابات

                                                                                                               يف حالة ما إذا رأى املشاركون يف النشاط أو الدولة املضيفة أن أي أثر سليب يعد أثرا مهما، تقدمي بيان                     ̀  ٢̀ 
               ً           ً  االقتصادي مالئماً حلجمه، وفقاً -            ثر االجتماعي                                     ً          بـأن املشـاركني يف املشـروع قد أجروا تقييماً لأل    

                                                                                 لإلجراءات اليت اشترطها الطرف املضيف، يشتمل على استنتاجات وكل املراجع الداعمة للوثائق

                                                                                   وصف الرصد املقرر والتدابري العالجية الالزمة للتصدي لآلثار اهلامة املشـار إليهـا يف الفقرتني   ) م ( 
    عاله   أ̀  ٢̀  ) ل (   و̀  ٢̀  ) ك ( ١         الفرعيتني 

                                                                                            تقدمي معلومات عن مصادر التمويل العام لنشاط املشروع من األطراف املدرجة يف املرفق األول                ) ن ( 
                                                                                                                    الـيت عليها أن تؤكد أن هذا التمويل لن يؤدي إىل حتويل املساعدة اإلمنائية الرمسية عن مسارها وأنه منفصل عن                    

                                            االلتزامات املالية لتلك األطراف وغري مقتطع منها

                                                                             قات أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك وصف وجيز للعملية، وموجز التعليقات الواردة، وتقرير     تعلي  ) س ( 
                                              عن كيفية إيالء االعتبار الواجب ألي تعليقات واردة

                                                                                              وصـف كيفـية تطبيق منهجية الرصد املبسطة الواردة يف التذييل باء يف سياق نشاط املشروع                  ) ع ( 
  .                              الصغري للتحريج أو إعادة التحريج
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  باءالتذييل

 منهجيات إرشادية مبسطة خلطوط األساس والرصد من أجل أنواع خمتارة من أنشطة
 املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة

                                                                                            يتوىل اجمللس التنفيذي إعداد قائمة إرشادية باملنهجيات املبسطة ألنواع خمتارة من أنشطة املشاريع الصغرية  - ١
  :                                                      ً                وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة، وذلك وفقاً للتوجيه التايل       للتحريج

                منهجية خط األساس

                                                                                                      إذا مـا استطاع املشاركون يف املشروع أن يقدموا معلومات كافية تبني أنه، يف غياب نشاط املشروع                   - ٢
                           دث تغيريات هامة يف كميات                                                                                             الصـغري للـتحريج وإعـادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة، ال يتوقع أن حت               

                                                                              ً                           الكـربون املخزونة يف حدود املشروع، فسيتعني عليهم أن يقيموا كميات الكربون املخزنة فعالً قبل تنفيذ نشاط          
  .                                     ً                                              ويتعني اعتبار كميات الكربون املخزنة فعالً كخط أساس، ويفترض أهنا ثابتة طوال فترة االعتماد  .       املشروع

                                                                  تغريات هامة يف كميات الكربون املخزنة يف حدود املشروع، وذلك يف                                         وإذا كـان من املتوقع أن حتدث       - ٣
                                                                                                       غـياب نشـاط املشروع الصغري للتحريج وإعادة التحريج، فسيعتمد املشاركون يف املشروع منهجيات مبسطة               

  .                                       خلطوط األساس، يقوم بإعدادها اجمللس التنفيذي

                                        اس من أجل األنواع التالية من أنشطة                                                                 ويـتوىل اجمللس التنفيذي إعداد منهجيات مبسطة كخطوط األس         - ٤
  : )١ (                                     املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج

                           من املراعي إىل األراضي احلرجية  ) أ ( 

                                   من األراضي املزروعة إىل األراضي احلرجية  ) ب ( 

                                  من األراضي الرطبة إىل األراضي احلرجية  ) ج ( 

                              من املستوطنات إىل األراضي احلرجية  ) د ( 

                                              أعاله، ويقوم بإعداد العوامل االفتراضية لتقييم  ٤                                         س التنفيذي يف األنواع املشار إليها يف الفقرة          وينظر اجملل - ٥
                                                                                                        كمـيات الكربون املخزنة وملنهجيات خط األساس املبسطة، كي يدرسها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع               

                             لتربة ومدة املشروع والظروف                                                                                    األطـراف يف بـروتوكول كـيوتو أثناء دورته األوىل، وذلك مع مراعاة أنواع ا              

                                                      

                     أساس التمثيل املتساوق    ( ٢                                                                          ينبغي أن تكون فئات األراضي هذه متساوقة مع الفئات احملددة يف الفصل               ) ١ (
                      جليدة يف جمال استخدام                باملمارسات ا                                                             إلرشـادات الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ اخلاصة            )                 لقطـع األراضـي   

  .                                   األراضي، وتغري استخدام األراضي واحلراجة



FCCC/CP/2004/10/Add.2 
Page 45 

                                                                         وجيوز للمشاركني يف املشروع أن يستخدموا إما العوامل االفتراضية أو منهجيات خاصة   .                       املناخية، إن اقتضى األمر
  .                                                            باملشروع، شريطة أن تعكس املمارسة اجليدة املالئمة لنوع نشاط املشروع

             منهجية الرصد

  .                             ليس من املطلوب أي رصد خلط األساس - ٦

                                                                                                     م اجمللس التنفيذي بإعداد منهجيات رصد مبسطة مبنية على طرائق إحصائية مناسبة لتقدير أو قياس                   ويقو - ٧
                اجتماع األطراف يف  /                                                                              الصايف الفعلي إلزالة غازات الدفيئة بواسطة املصارف، وذلك لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف

                                       ق املختلفة لألنواع املختلفة من أنشطة                                                             وميكن للمجلس التنفيذي، حسب االقتضاء، أن يبني الطرائ         .            دورته األوىل 
                                                                                                                   املشاريع للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية، ويقترح العوامل االفتراضية، يف حال وجودها، لتيسري تقدير أو                

  .                                                   قياس الصايف الفعلي إلزالة غازات الدفيئة بواسطة املصارف

                                 ً      ت الضرورية لتحديد ما إذا كان ممكناً                                                                  ويـدرس اجمللـس التنفيذي سبل تبسيط االحتياجات من املعلوما          - ٨
                                                             أو انبعاثات غازات الدفيئة من تقدير خط األساس لصايف إزالة        /                                                 اسـتثناء جممـع أو أكثر من جممعات الكربون و         

  .                                                 أو الصايف الفعلي إلزالة غازات الدفيئة بواسطة املصارف /                             غازات الدفيئة بواسطة املصارف و

       التسرب

                                                                        إذا ما أثبت املشاركون يف املشروع أن نشاط املشروع الصغري للتحريج                                          ليس من املطلوب تقدير التسرب     - ٩
                                                                                                                   أو إعادة التحريج يف إطار اآللية ال يسفر عن نقل األنشطة أو الناس، أو ال يتسبب يف نشوء أنشطة خارج حدود                     

       ة، حبيث                                                                                            املشـروع ميكـن أن تنسب إىل نشاط املشروع الصغري اخلاص بالتحريج أو إعادة التحريج يف إطار اآللي       
  .                                             ويطلب القيام بتقدير التسرب يف مجيع احلاالت األخرى  .                                                 حتدث زيادة يف انبعاثات غازات الدفيئة بواسطة املصادر
  .                                              ويعد اجمللس التنفيذي مبادئ توجيهية لتقدير التسرب

 الضميمة ألف بالتذييل باء

               من الطرائق     ٢٠           يف الفقرة                                                                                   يقـوم اجمللـس التنفـيذي بإعداد الضميمة ألف بالتذييل باء، املشار إليها               ( 
                                                                                                                  واإلجراءات املبسطة ألنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية، مع مراعاة القائمة احلالية               
                                                                                                                  للعقبات اليت تعترض األنشطة األخرى غري أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة،                

   .) ٨-   م أ /  ٢١                                       ألف بالتذييل باء يف املرفق الثاين بالقرار                    كما وردت يف الضميمة 



FCCC/CP/2004/10/Add.2 
Page 46 

 

 التذييل جيم

 معايري لتحديد حدوث التجزؤ

                                  وال حيق لنشاط مشروع صغري النطاق        . ُ   َّ                                                            ُيعـرَّف التجزؤ بأنه تقسيم نشاط مشروع كبري إىل أجزاء أصغر           - ١
                          طة املشاريع الصغرية للتحريج          ً                                                             يشكل جزءاً من نشاط مشروع كبري أن يستخدم الطرائق واإلجراءات املبسطة ألنش    

                                                          إذ يتعني على نشاط املشروع بأكمله أو أي عنصر من نشاط           .                                                       وإعـادة الـتحريج يف إطـار آلية التنمية النظيفة         
                                                                                                                 املشـروع الكامل أن يعتمد الطرائق واإلجراءات العادية ألنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية                

  .               التنمية النظيفة

                                                                                          ط املقترح ملشروع صغري النطاق للتحريج أو إعادة التحريج أحد عناصر جتزئة نشاط مشروع              ُ           ُيعد النشا  - ٢
                                                                                                                   كبري إذا كان هناك نشاط مسجل ملشروع صغري النطاق للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة،                  

  :                       ية النظيفة يستويف ما يلي                                                                      أو إذا كان هناك طلب لتسجيل نشاط آخر ملشروع صغري النطاق يف إطار آلية التنم

                         يضم نفس املشاركني يف املشروع  ) أ ( 

                            مسجل يف غضون السنتني املنصرمتني  ) ب ( 

                                                                                           إذا كانـت حـدود أقـرب نقطة من مشروعه تقع يف حدود كيلومتر واحد من حدود نشاط                    ) ج ( 
  .                                                       املشروع الصغري املقترح للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية

                                                                                     ط مقترح ما ملشروع صغري النطاق للتحريج أو إعادة التحريج أحد عناصر نشاط جمزأ                       ُ            إذا مـا اعُترب نشا     - ٣
                                       ً                                            أعاله، ولكن احلجم اإلمجايل هلذا النشاط مضافاً إىل نشاط مشروع صغري للتحريج أو               ٢    ً                      طبقاً ملا ورد يف الفقرة      

                         شروع الصغري للتحريج أو                                                                                             إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة، سبق تسجيله، ال يتجاوز حدود نشاط امل             
       ، فإنه  ٩-   م أ /  ١٩                 من املرفق بالقرار   )  ح ( ١                                                                        إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة، كما ورد بيانه يف الفقـرة      

                                                                                                  ميكـن لنشـاط املشروع أن يؤهل كي يستخدم الطرائق واإلجراءات املبسطة ألنشطة املشاريع الصغرية للتحريج        
  .              لتنمية النظيفة                            وإعادة التحريج يف إطار آلية ا
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 ١٠-م أ/١٥املقرر 

 إرشادات املمارسات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي
  من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤ و٣واحلراجة يف إطار الفقرتني 

                إن مؤمتر األطراف،

  ، ٩-   م أ /  ١٣   ، و ٧-   م أ /  ٢٢   ، و ٧-   م أ /  ٢١   ، و ٧-   م أ /  ١٩   ، و ٧-   م أ /  ١١             إىل املقررات       إذ يشري 

                                                                                      بأن يعتمد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو مشروع                 يوصي - ١ 
                                                                                       إرشادات املمارسات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي            (   ١-     م أإ  /-         املقـرر   

                الوارد أدناه؛ ) و                  من بروتوكول كيوت ٣           من املادة  ٤   و ٣                     واحلراجة مبوجب الفقرتني 

ّ                                         األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية واليت مل تصّدق على بروتوكول كيوتو على                  يشجع - ٢                                                 
ّ                                                       أن ُتقـّدم، عـلى أساس طوعي، مع تقاريرها املستحقة يف                                      تقديرات النبعاثات غازات     :     ٢٠٠٧       أبريل   /    يسان  ١٥   ُ  

   ٤   و ٣                    َّ                   ناشئة عن األنشطة املنفَّذة يف إطار الفقرتني                                                       الدفيئة، حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف، ال
                                 الواردة يف املرفق الثاين هبذا املقرر،    )١ (                                                            من بروتوكول كيوتو، باستخدام جداول منوذج اإلبالغ املوحد         ٣           من املادة   

     قرر؛ُ                                  ً                                       ُتدرج يف مرفق بتقرير اجلرد الوطين وفقاً لإلرشادات الواردة يف املرفق األول هبذا امل                  ومعلومات تكميلية

                    بآرائها حول جداول     ٢٠٠٧      يونيه  /        حزيران  ٣٠                                       األطراف إىل موافاة األمانة يف موعد أقصاه     يدعو - ٣ 
                                                        أعاله وبيانات عن جتارهبا فيما يتعلق باستخدام هذه اجلداول؛ ٢                                      منوذج اإلبالغ املوحد املشار إليها يف الفقرة 

                         أعاله لكي تنظر فيها      ٣  ً          قاً للفقرة                                                            من األمانة أن تقوم بتوليف آراء األطراف املقدمة وف               يطلـب  - ٤ 
  ؛ )    ٢٠٠٧      نوفمرب  /           تشرين الثاين (                                                                    اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا السابعة والعشرين 

                                                                                                          من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية القيام، بعد النظر يف اخلربات املكتسبة يف استخدام                     يطلـب  - ٥ 
                                                                                            أعاله، بتحديث هذه اجلداول وإعداد مشروع مقرر كي يعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه               ٢              ا يف الفقرة                       اجلداول املشار إليه  

        أعاله؛ ١                                               ّ                                     اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إلدماج اجلداول احملّدثة يف مرفق باملقرر املشار إليه يف الفقرة 

                                    ، بوضع منوذج مؤقت للجداول املشار                             ً                                من األمانة القيام، رهناً بتوافر التمويل التكميلي             يطلـب  - ٦ 
  .                         أعاله من أجل تيسري تقدميها ٢               إليها يف الفقرة 

  ٦             اجللسة العامة  
     ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول  ١٨-  ١٧ 

                                                      

                                                                               منوذج اإلبالغ املوحد هو صيغة موحدة تستخدمها األطراف ألغراض اإلبالغ اإللكتروين عن تقديرات   ) ١ (
                   مثل حجم اجلداول وخط  (             وألسباب تقنية   .                                                                    انبعاثات غازات الدفيئة وعمليات إزالتها وعن أية معلومات أخرى ذات صلة

                                                                                                        الطباعة، ال ميكن يف هذه الوثيقة توحيد تصميم النسخة املطبوعة من جداول منوذج اإلبالغ املوحد فيما يتعلق باستخدام   
  .                                   األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة
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 املرفق األول

                                                                       إرشادات بشأن إبالغ املعلومات اإلضافية املتعلقة بأنشطة استخدام األراضي وتغيري 
  ٣              من املادة     ٤    و  ٣                  إطار الفقرتني                                               اسـتخدام األراضـي واحلراجة املضطلع هبا يف       

                                                                                          إلدراجها يف مرفق بالتقرير الوطين لقوائم اجلرد

                                                                                                      يقـدم هـذا املرفق إرشادات بشأن إبالغ املعلومات اإلضافية املتعلقة بأنشطة استخدام األراضي وتغيري                - ١
                                      إلدراجها يف التقرير الوطين لقوائم       ٣              من املادة     ٤    و  ٣                                                        استخدام األراضي واحلراجة املضطلع هبا يف إطار الفقرتني         

                    ، وهي تستند، عند     ٧-    م أ  /  ٢٢ ُ                                                                     وُتقدم هذه اإلرشادات ملساعدة األطراف على الوفاء باشتراطات املقرر            .  )١ (    اجلرد
                                                                                  إرشادات املمارسات اجليدة بشأن استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة اليت وضعها             االقتضاء، إىل 

                                                        إرشادات الفريق احلكومي الدويل بشأن املمارسات اجليدة الستخدام    (                               ق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ        الفـري 
                                                                 وميكن إدراج املعلومات اإلضافية يف التقرير الوطين لقوائم اجلرد،            ).                                        األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة    

                                                      ات غازات الدفيئة وعمليات إزالتها، وهي االنبعاثات           ً                                                        تـبعاً للنهج الوطين الذي يتبعه كل طرف يف تقدير انبعاث          
   .                                                                                  النامجة عن أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف إطار بروتوكول كيوتو

  :     ً                 َّ                          ُ              ومتشياً مع اإلرشادات املبيَّنة أدناه، ينبغي لألطراف أن ُتبلغ ما يلي - ٢

             معلومات عامة  ) أ ( 
                        معلومات متصلة باألراضي  ) ب ( 
                              معلومات عن كل نشاط من األنشطة   ) ج ( 
             معلومات أخرى  ) د ( 
  . ٦                     معلومات متصلة باملادة     ) ه ( 

       وعن   ٣              من املادة     ٣                                                                                   وينبغي إبالغ املعلومات املتصلة باألنشطة عن كل نشاط يضطلع به يف إطار الفقرة               - ٣
                                وإعادة التحريج خاضعة لنفس                             وملا كانت أنشطة التحريج     .  ٣              من املادة     ٤                                         كل نشاط يتم اختياره يف إطار الفقرة        

  ،  )                                                استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة      (   ١-     م أإ    /�           َّ                                األحكـام املبيَّـنة يف مرفق مشروع املقرر         
  .                              ً ، فإنه ميكن إبالغ هذه األنشطة معاً ٧-   م أ /  ١١             امللحق باملقرر 

             معلومات عامة - ١ 
            وأية معايري    )                 طين لقوائم اجلرد                     من التقرير الو    ١- ١                    كما ورد يف اجلدول      (             تعريف احلرج     ١- ١

  )              مثل العرض األدىن (     أخرى 
                              من التقرير الوطين لقوائم      ١               كما يف اجلدول       ( ٣              من املادة     ٤           الفقرة       إطار                    األنشطة املختارة يف      ٢- ١

  )    اجلرد

                                                      

  . ٩-   م أ /  ١٣             َّ           ، بصيغته املعدَّلة باملقرر  ٨-   م أ /  ١٨ُ                                   ً          ُيقدم التقرير الوطين لقوائم اجلرد وفقاً للمقرر   ) ١ (
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   ٣                                                                        وصف كيفية تنفيذ وتطبيق تعاريف كل نشاط من األنشطة املضطلع هبا يف إطار الفقرة   ٣- ١
  ٣           من املادة  ٤                          يتم اختياره يف إطار الفقرة            وكل نشاط  ٣         من املادة 

  ،  ٣              من املادة     ٤                                                         أو الترتيب اهلرمي لألنشطة املضطلع هبا يف إطار الفقرة           /                     وصف شروط األسبقية و     ٤- ١
  .                                                    وكيفية تطبيقها بصورة متسقة يف حتديد كيفية تصنيف األراضي

                      معلومات متصلة باألراضي - ٢ 
   ٣                                   ديد مساحة وحدات األراضي مبوجب الفقرة                                 وحدة التقدير املساحي املستخدمة يف حت  ١- ٢

                استخدام األراضي     ( ١-     م أإ  /-                           من مرفق مشروع املقرر       ٣    ً          وفقاً للفقرة      ( ٣             مـن املادة    
   )  ٧-   م أ /  ١١               ، امللحق باملقرر  )                            وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

                      من التقرير الوطين     ٢                                                           املنهجية املستخدمة يف وضع مصفوفة حتويل األراضي يف اجلدول            ٢- ٢
            لقوائم اجلرد

                                                                            أو قـاعدة بـيانات لتحديد املواقع اجلغرافية، ونظام رموز حتديد املواقع             /          خـرائط و    ٣- ٢
  .                                             ً اجلغرافية، ومجيعها معلومات ميكن تقدميها إلكترونياً

                      معلومات خاصة بكل نشاط - ٣ 
                                                                           طرائق تقدير التغري يف خمزونات الكربون وانبعاثات غازات الدفيئة وعمليات إزالتها  ١- ٣ 

                                         وصف املنهجيات واالفتراضات األساسية املستخدمة  ١- ١- ٣
                                         عمليات إزالة جملمعات الكربون أو غازات       /                                       تقـدمي مربرات عند إغفال أي انبعاثات        ٢- ١- ٣

           واألنشطة   ٣              من املادة     ٣                                                              الدفيـئة الـنامجة عن األنشطة املضطلع هبا يف إطار الفقرة            
                      من التقرير الوطين     ١          اجلدول                  ينبغي أن يكون     ( ٣              من املادة     ٤                          املختارة يف إطار الفقرة     

  )                  ً                              ُ                   لقوائم اجلرد مشفوعاً هبذه املعلومات يف مجيع احلاالت اليت ُيقدم فيها تقرير وطين
                         ُ                                          معلومات عما إذا كانت قد أُخذت يف احلسبان أم ال أية انبعاثات غري مباشرة   ٣- ١- ٣

                                       وطبيعية لغازات الدفيئة وعمليات إزالتها
  )                     عمليات إعادة احلساب   (                               ائق منذ تقدمي العرض السابق                                 التغريات يف البيانات والطر     ٤- ١- ٣

                                      من إرشادات الفريق احلكومي الدويل       ١- ٤- ٢- ٤                               انظـر، يف مجلة أمور، الفرع        (
  )                                                               بشأن املمارسات اجليدة الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

               الفريق احلكومي                  من إرشادات     ٢- ٥                             انظر، يف مجلة أمور، الفرع       (                       تقديـرات عدم اليقني       ٥- ١- ٣
  )                                                                     الدويل بشأن املمارسات اجليدة الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

                                 مثل الفترات اليت تتخلل عمليات      (                                        معلومـات عن القضايا املنهجية األخرى         ٦- ١- ٣
      من   ٣- ٢- ٤                             انظر، يف مجلة أمور، الفرع         ) (                              القياس، والتغريات بني السنوات   

                                         الدويل بشأن املمارسات اجليدة الستخدام األراضي                       إرشادات الفريق احلكومي 
  )                            وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

   ١-     م أإ  /-                           من مرفق مشروع املقرر        ١٨                                 ألغراض احلساب املطلوب يف الفقرة        ٧- ١- ٣
               امللحق باملقرر )                                                     اسـتخدام األراضـي وتغـيري استخدام األراضي واحلراجة        (

  .    ٢٠٠٨              ذلك بعد سنة                                 ، يشار إىل سنة بدء النشاط إذا كان ٧-   م أ /  ١١
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  ٣           من املادة  ٣       الفقرة   ٢- ٣ 
        بدأت   ٣              من املادة     ٣                                                       معلومات تبني أن األنشطة املضطلع هبا يف إطار الفقرة            ١- ٢- ٣

      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١                أو بعده، وقبل     ١٩٩٠      يناير  /             كانون الثاين ١       بتاريخ 
                           ، وأهنا ذات منشأ بشري مباشر    ٢٠١٢

                                            إزالة األحراج وأنشطة احلصاد أو األنشطة                                        معلومـات عن كيفية التمييز بني       ٢- ٢- ٣
                                            املخلة باألحراج اليت تعقبها إعادة زراعة األحراج

                                                                        معلومات عن املساحة واملوقع اجلغرايف للمناطق احلرجية اليت فقدت غطاءها            ٣- ٢- ٣
  .               ُ                                         احلرجي ولكنها مل ُتصنف بعد على أهنا مناطق أزيلت منها األحراج

  ٣           من املادة  ٤       الفقرة   ٣- ٣ 
        حدثت   ٣              من املادة     ٤                                                    معلومات تبني أن األنشطة املضطلع هبا مبوجب الفقرة           ١- ٣- ٣

                   وأهنا بشرية املنشأ    ١٩٩٠      يناير  /             كانون الثاين ١    منذ 
                                                                             معلومات عن إدارة األراضي الزراعية وإدارة املراعي وجتديد الغطاء النبايت،            ٢- ٣- ٣

                                إذا اختريت هذه األنشطة لسنة األساس
  :     ألحراج                  معلومات عن إدارة ا  ٣- ٣- ٣

                                         ً                            أن يكون تعريف احلرج ألغراض هذه الفئة مطابقاً للتعريف الوارد يف             ) أ (
       أعاله ١- ١      البند 

                                                                         أن تكون إدارة األحراج عبارة عن نظام من ممارسات اإلشراف على أراضي              ) ب (
                   مبا يف ذلك التنوع     (                                                    األحراج واستخدامها هبدف أداء الوظائف اإليكولوجية       

                                            تماعية ذات الصلة لألحراج بطريقة مستدامة                      واالقتصادية واالج   )          البيولوجي
                       استخدام األراضي وتغيري    (   ١-     م أإ  /-                        من مرفق مشروع املقرر       )  و ( ١        الفقرة   (

   ). ٧-   م أ /  ١١               ، امللحق باملقرر  )                      استخدام األراضي واحلراجة

             معلومات أخرى - ٤ 
            أنشطة يتم       وأية ٣           من املادة  ٣                                                             حتلـيل الفـئات الرئيسية لألنشطة املضطلع هبا يف إطار الفقرة          ١- ٤

               من التقرير    ٣                                    كما ورد، يف مجلة أمور، يف اجلدول           ( ٣              من املادة     ٤                             اختـيارها يف إطار الفقرة      
                                                      من إرشادات الفريق احلكومي الدويل بشأن املمارسات         ٤- ٥                               الوطـين لقوائم اجلرد، الفرع      

   ).                                                 اجليدة الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

  ٦   دة                   معلومات متصلة باملا - ٥ 
                                                                                      ينـبغي أن يتضمن رمز التحديد الوارد يف اجلداول ذات الصلة لنموذج اإلبالغ املوحد                ١- ٥

                             من بروتوكول كيوتو، وهي      ٣              من املادة     ٤    و  ٣                                      لألنشطة املضطلع هبا يف إطار الفقرتني       
                               إرشادات الفريق احلكومي الدويل       ( ١-     م أإ  /-                                            اجلـداول الواردة يف املرفق الثاين باملقرر        

      إشارة   )                                                            ات اجليدة الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة                   بشأن املمارس 
                                                                            حمـددة لبـيان مـا إذا كانت حدود املوقع اجلغرايف تشمل األراضي اخلاضعة ملشروع        

  .                   من بروتوكول كيوتو ٦           مبوجب املادة 
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TABLE NIR 1.  SUMMARY TABLE 
Activity coverage and other information relating to activities under Article 3.3 and elected activities under Article 3.4 

 
Change in carbon pool reported(1) Greenhouse gas sources reported(2) 

Fertilization(3) 
Drainage of 
soils under 

forest 
management 

Disturbance associated 
with land-use 
conversion to 

croplands 
Liming Biomass 

burning(4) Activity Above-
ground 
biomass  

Below-
ground 
biomass  

Litter Dead 
wood  Soil 

N2O N2O N2O CO2 CO2 CH4 N2O 

Afforestation and 
Reforestation     

  
      

            
Article 3.3 
activities 

Deforestation                         
Forest 
Management                         

Cropland 
Management                         

Grazing Land 
Management                         

Article 3.4 
activities  

Revegetation                         
 
(1) Indicate R (reported), NR (not reported), IE (included elsewhere) or NO (not occurring), for each relevant activity under Article 3.3 or elected activity under Article 
3.4.  If changes in a carbon pool are not reported, it must be demonstrated in the NIR that this pool is not a net source of greenhouse gases. Indicate NA (not applicable) for 
each activity that is not elected under Article 3.4.  Explanation about the use of notation keys should be provided in the text. 
(2) Indicate R (reported), NE (not estimated), IE (included elsewhere) or NO (not occurring) for greenhouse gas sources reported, for each relevant activity under Article 
3.3 or elected activity under Article 3.4.  Indicate NA (not applicable) for each activity that is not elected under Article 3.4.  Explanation about the use of notation keys 
should be provided in the text. 
(3) N2O emissions from fertilization for Cropland Management, Grazing Land Management and Revegetation should be reported in the Agriculture sector. If a Party is not 
able to separate fertilizer applied to Forest Land from Agriculture, it may report all N2O emissions from fertilization in the Agriculture sector.  
(4) If CO2 emissions from biomass burning are not already included under changes in carbon stocks, they should be reported under biomass burning; this also includes the 
carbon component of CH4. Parties that include CO2 emissions from biomass burning in their carbon stock change estimates should report IE (included elsewhere). 

 
Table NIR 1.1 Additional information 
Selection of parameters for defining "Forest" under the Kyoto Protocol 
 
Parameter Range Selected value  
Minimum land area 0.05 - 1 ha   
Minimum crown cover 10 - 30 %   
Minimum height 2 - 5 m   
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Table NIR 2.  LAND TRANSITION MATRIX 
Area change between the previous and the current inventory year(1), (2), (3) 
 

Article 3.3 activities Article 3.4 activities 
Afforestation 

and 
Reforestation 

Deforestation
Forest 

Management 
(if elected) 

Cropland 
Management 

(if elected) 

Grazing 
Land 

Management 
(if elected) 

Revegetation 
(if elected) 

Other Total 

 
     TO…     
 
 
 
     FROM…  (kha) 

Afforestation and Reforestation         Article 3.3 
activities Deforestation         

Forest Management (if elected)         
Cropland Management(4) (if elected)         
Grazing Land Management(4) (if elected)         

Article 3.4 
activities 

Revegetation(4) (if elected)         
Other         
Total area         

 
 
(1) This table should be used to report land area and changes in land area subject to the various activities in the inventory year.  For each activity it should be used to 
report area change between the previous year and the current inventory year.  For example, the total area of land subject to Forest Management in the year preceeding the 
inventory year, and which was deforested in the inventory year, should be reported in the cell in column of Deforestation and in the row of Forest Management. 

(2) Some of the transitions in the matrix are not possible and the cells concerned have been shaded. 

(3) In accordance with section 4.2.3.2 of the IPCC good practice guidance for LULUCF, the value of the reported area subject to the various activities under Article 3.3 
and 3.4 for the inventory year should be that on 31 December of that year.  
(4) Lands subject to Cropland Management, Grazing Land Management or Revegetation which, after 2008, are subject to activities other than those under Article 3.3 and 
3.4, should still be tracked and reported under Cropland Management, Grazing Land Management or Revegetation, respectively. 
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TABLE NIR 3.  SUMMARY OVERVIEW FOR KEY CATEGORIES FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY 
ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL  
     Country 
     Year 
     Submission 
 

GAS CRITERIA USED FOR KEY CATEGORY IDENTIFICATION COMMENTS(3) 

KEY CATEGORIES OF EMISSIONS AND 
REMOVALS   

Associated category in 
UNFCCC inventory(1) is 

key (indicate which 
category) 

Category contribution is 
greater than the smallest 

category considered key in 
the UNFCCC inventory(1) 

(including LULUCF) 

Other(2)   

Specify key categories according to the national level 
of disaggregation used(1) 

          

For example:  Cropland Management CO2 
X (Cropland remaining 

Cropland) 
      

            
            
            
            

      
(1) See section 5.4 of the IPCC good practice guidance for LULUCF.  
(2) This should include qualitative consideration as per section 5.4.3 of the IPCC good practice guidance for LULUCF or any other criteria. 
(3) Describe the criteria identifying the category as key. 

      
Documentation box:            
Parties should provide in the NIR the full information on methodologies used for identifying key categories (according to section 5.4 of the IPCC good practice 
guidance for LULUCF).  
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ANNEX II 
 
Tables of the common reporting format for land use, land-use change and forestry under the Kyoto Protocol* 
 

TABLE 5(KP).  REPORT OF SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES Country 
UNDER THE KYOTO PROTOCOL(1), (2)   Year 

   Submission 
 

Net CO2 emissions/ 
removals(3), (4) CH4

(5) N2O(6) 
GREENHOUSE GAS SOURCE AND SINK ACTIVITIES 

(Gg) 
A. Article 3.3 activities        

A.1. Afforestation and Reforestation(7)       
A.1.1.  Units of land not harvested since the beginning of the commitment period       
A.1.2.  Units of land harvested since the beginning of the commitment period       

A.2. Deforestation       
B. Article 3.4 activities       

B.1. Forest Management (if elected)       
B.2. Cropland Management (if elected)       
B.3. Grazing Land Management (if elected)       
B.4. Revegetation (if elected)       

 
Documentation box: 
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under the 
Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table. 
        
        
 
(1) All estimates in this table include emissions and removals from projects under Article 6 hosted by the reporting Party. 
(2) If Cropland Management, Grazing Land Management and/or Revegetation are elected, this table and all relevant tables should also be reported for the base year for these activities. 
(3) According to the Revised 1996 IPCC Guidelines, for the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for emissions positive (+). Net changes in carbon stocks 
are converted to CO2 by multiplying C by 44/12 and by changing the sign for net CO2 removals to be negative (-) and net CO2 emissions to be positive (+). 
(4) CO2 emissions from liming, biomass burning and drained organic soils, where applicable, are included in this column. 
(5) CH4 emissions reported here for Cropland Management, Grazing Land Management and Revegetation, if elected, include only emissions from biomass burning (with the exception of 
savannah burning and agricultural residue burning which are reported in the Agriculture sector). Any other CH4 emissions from Agriculture should be reported in the Agriculture sector. 
(6) N2O emissions reported here for Cropland Management, if elected, include only emissions from biomass burning (with the exception of savannah burning and agricultural residue burning 
which are reported in the Agriculture sector) and N2O from conversion to Cropland of lands other than Forest Land (Table 5(KP-II)3). Any other N2O emissions from Agriculture should be 
reported in the Agriculture sector. 
(7) As both Afforestation and Reforestation under Article 3.3 are subject to the same provisions specified in the annex to draft decision -/CMP.1 (Land use, land-use change and forestry), 
attached to decision 11/CP.7, they can be reported together.  
    
* On all CRF tables, please use, as applicable, the notation keys as specified in the annex to decision 18/CP.8. 
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TABLE 5(KP-I)A.1.1.  SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA ON CARBON STOCK CHANGES AND NET CO2 EMISSIONS AND   
REMOVALS FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL Country 
Article 3.3 activities:  Afforestation and Reforestation(1), (2) Year 
Units of land not harvested since the beginning of the commitment period Submission 

 
GEOGRA-
PHICAL 

LOCATION(3) 
ACTIVITY DATA IMPLIED CARBON STOCK CHANGE FACTORS(7) CHANGE IN CARBON STOCK(7) 

Carbon stock change 
in above-ground 

biomass per area(5), (6) 

Carbon stock change 
in below-ground 

biomass per area(5), (6) 

Carbon stock change 
in above-ground 

biomass(5), (6) 

Carbon stock change 
in below-ground 

biomass(5), (6) Area 
subject 
to the 

activity Gains Losses Net 
change Gains Losses Net 

change 

Net 
carbon 
stock 

change 
in litter 

per 
area(5) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood 
per 

area(5) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in soils 

per 
area(5) 

Implied 
emission/ 
removal 

factor per 
area(8) 

Gains Losses Net 
change Gains Losses Net 

change 

Net 
carbon 
stock 

change 
in  

litter(5) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood(5) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in 

soils(5) 

Net CO2 
emissions/ 
removals(8) 

Identification  
code  Subdivision(4) 

(kha) (Mg C/ha) (Mg CO2/ha) (Gg C) (Gg CO2) 
Total for 
activity A.1.1                                             

[specify 
identification 

code]   
                                          

  
[specify 

subdivision]                                           

  
[specify 

subdivision]                                           

[specify 
identification 

code]   
                                          

  
[specify 

subdivision]                                           

…  …                                            
 

Documentation box: 
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF 
activities under the Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the 
content of this table.  
    

(1) Report here information on anthropogenic change in carbon stock for the inventory year for all geographical locations that encompass units of land subject to Afforestation and 
Reforestation under Article 3.3 not harvested since the beginning of the commitment period. 
(2) As both Afforestation and Reforestation under Article 3.3 are subject to the same provisions specified in the annex to draft decision -/CMP.1 (Land use, land-use change and 
forestry), attached to decision 11/CP.7, they can be reported together. 
(3) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Afforestation and Reforestation. 
(4) Activity data may be further subdivided according to climate zone, management system, soil type, vegetation type, tree species, ecological zone, national land classification or 
other criteria. Complete one row for each subdivision. 
(5) The signs for estimates of gains in carbon stocks are positive (+) and of losses in carbon stocks are negative (-).   
(6) In all cases where the good practice guidance methods used give separate estimates of gains and losses, these estimates should be reported. 
(7) Note that net change corresponds to increase/decrease of carbon stock  (see table 4.2.6a of the IPCC good practice guidance for LULUCF). 
(8) According to the Revised 1996 IPCC Guidelines, for the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for emissions positive (+). Net changes in 
carbon stocks are converted to CO2 by multiplying C by 44/12 and changing the sign for net CO2 removals to be negative (-) and for net CO2 emissions to be positive (+). 
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TABLE 5(KP-I)A.1.2.   SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA ON CARBON STOCK CHANGES AND NET CO2 EMISSIONS AND  
REMOVALS FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL Country 
Article 3.3 activities:  Afforestation and Reforestation(1), (2) Year 
Units of land harvested since the beginning of the commitment period Submission 
 

GEOGRA-
PHICAL 

LOCATION (3) 
ACTIVITY DATA IMPLIED CARBON STOCK CHANGE FACTORS(7) CHANGE IN CARBON STOCK(7) 

Carbon stock change 
in above-ground 

biomass per area(5), (6) 

Carbon stock change 
in below-ground 

biomass per area(5), (6) 

Carbon stock change 
in above-ground 

biomass(5), (6) 

Carbon stock change in 
below-ground biomass(5), (6) Area 

subject 
to the 

activity Gains Losses Net 
change 

Gains Losses Net 
change 

Net 
carbon 
stock 

change 
in litter 

per 
area(5) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood 
per 

area(5) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in soils 

per 
area(5) 

Implied 
emission/ 
removal 

factor per 
area(8) 

Gains Losses Net 
change 

Increase Decrease Net 
change 

Net 
carbon 
stock 

change 
in 

litter(5) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood(5) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in 

soils(5) 

Net CO2 
emissions/ 
removals(8) 

Identification 
code  

Subdivision(4) 

(kha) (Mg C/ha) (Mg CO2/ha) (Gg C) (Gg CO2) 
Total for 
activity A.1.2   

                                          

[specify 
identification 

code]   
                                          

  
[specify 

subdivision] 
                                          

  
[specify 

subdivision] 
                                          

[specify 
identification 

code]   
                                          

  
[specify 

subdivision] 
                                          

…  …                                            

 

Documentation box: 
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under the 
Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table. 

 

 
(1) Report here information on anthropogenic change in carbon stock for the inventory year for all geographical locations that encompass units of land subject to Afforestation and Reforestation 
under Article 3.3 harvested since the beginning of the commitment period. 
(2) As both Afforestation and Reforestation under Article 3.3 are subject to the same provisions specified in the annex to draft decision -/CMP.1 (Land use, land-use change and forestry), 
attached to decision 11/CP.7, they can be reported together. 
(3) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Afforestation and Reforestation.  
(4) Activity data may be further subdivided according to climate zone, management system, soil type, vegetation type, tree species, ecological zone, national land classification or other criteria. 
Complete one row for each subdivision. 
(5) The signs for estimates of gains in carbon stocks are positive (+) and of losses in carbon stocks are negative (-).   
(6) In all cases where the good practice guidance methods used give separate estimates of gains and losses, these estimates should be reported. 
(7) Note that net change corresponds to increase/decrease of carbon stock  (see table 4.2.6a of the IPCC good practice guidance for LULUCF). 
(8) According to the Revised 1996 IPCC Guidelines, for the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for emissions positive (+). Net changes in carbon stocks 
are converted to CO2 by multiplying C by 44/12 and changing the sign for net CO2 removals to be negative (-) and for net CO2 emissions to be positive (+). 
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TABLE 5(KP-I)A.1.3.  SUPPLEMENTARY BACKGROUND FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY  
ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL 
Article 3.3 activities:  Afforestation and Reforestation(1), (2) Country 
Units of land otherwise subject to elected activities under Article 3.4 (information item) Year 
  Submission 
 

GEOGRAPHICAL LOCATION(3) ACTIVITY DATA 
  

Identification code Subdivision(4) 
Area subject to the activity 

    (kha) 
Total for activity A.1.3     

[specify identification code]     
…  [specify subdivision]   
  [specify subdivision]   

[specify identification code]     
…  …    

   
Documentation box: 
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on 
LULUCF activities under the Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to 
understand the content of this table. 

     
(1) Units of land subject to Afforestation or Reforestation under Article 3.3 otherwise subject to elected activities under Article 3.4 are implicitly included under A.1.1 
or A.1.2.  They are reported here for transparency and to fulfill the requirement of paragraph 6 (b) (ii) of the annex to draft decision -/CMP.1 (Article 7), attached to 
decision 22/CP.7.   
(2) As both Afforestation and Reforestation under Article 3.3 are subject to the same provisions specified in the annex to draft decision -/CMP.1 (Land use, land-use 
change and forestry), attached to decision 11/CP.7, they can be reported together. 
(3) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Afforestation and Reforestation, which would otherwise be 
included in land subject to elected activities under Article 3.4. 
(4) Activity data may be further subdivided according to climate zone, management system, soil type, vegetation type, tree species, ecological zone, national land 
classification or other criteria. Complete one row for each subdivision. 
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TABLE 5(KP-I)A.2.   SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA ON CARBON STOCK CHANGES AND NET CO2 EMISSIONS AND  
REMOVALS FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL Country 
Article 3.3 activities:  Deforestation(1) Year 
  Submission 
 

GEOGRA-
PHICAL 

LOCATION(2) 
ACTIVITY DATA IMPLIED CARBON STOCK CHANGE FACTORS(6) CHANGE IN CARBON STOCK(6) 

Carbon stock change 
in above-ground 

biomass per area(4), (5) 

Carbon stock change 
in below-ground 

biomass per area(4), (5) 

Carbon stock change 
in above-ground 

biomass(4), (5) 

Carbon stock change 
in below-ground 

biomass(4), (5) Area 
subject 
to the 

activity Gains Losses Net 
change Gains Losses Net 

change 

Net 
carbon 
stock 

change 
in litter 

per 
area(4) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood 
per 

area(4) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in soils 

per 
area(4) 

Implied 
emission/ 
removal 

factor per 
area(7) 

Gains Losses Net 
change Gains Losses Net 

change 

Net 
carbon 
stock 

change 
in  

litter(4) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood(4) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in 

soils(4) 

Net CO2 
emissions/ 
removals(7) 

Identification 
code  Subdivision(3) 

(kha) (Mg C/ha) (Mg 
CO2/ha) (Gg C) (Gg CO2) 

Total for 
activity A.2.                                             

[specify 
identification 

code]   
                                          

  
[specify 

subdivision]                                           

  
[specify 

subdivision]                                           

[specify 
identification 

code]   
                                          

  
[specify 

subdivision]                                           

…  …                                            

 

Documentation box: 
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under the 
Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table.   
 
 

(1) Report here information on anthropogenic change in carbon stock for the inventory year for all geographical locations that encompass units of land subject to Deforestation under Article 3.3. 
(2)  Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Deforestation. 
(3) Activity data may be further subdivided according to climate zone, management system, soil type, vegetation type, tree species, ecological zone, national land classification or other criteria. Complete one row for 
each subdivision. 
(4)  The signs for estimates of gains in carbon stocks are positive (+) and of losses in carbon stocks are negative (-).   
(5)  In all cases where the good practice guidance methods used give separate estimates of gains and losses, these estimates should be reported.  
(6)  Note that net change corresponds to increase/decrease of carbon stock (see table 4.2.6a of the IPCC good practice guidance for LULUCF).  
(7)  According to the Revised 1996 IPCC Guidelines, for the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for emissions positive (+). Net changes in carbon stocks are converted to CO2 by 
multiplying C by 44/12 and changing the sign for net CO2 removals to be negative (-) and for net CO2 emissions to be positive (+). 
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TABLE 5(KP-I)A.2.1.  SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND  
FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL 
Article 3.3 activities:  Deforestation(1)  Country 
Units of land otherwise subject to elected activities under Article 3.4 (information item) Year 
  Submission 
   

GEOGRAPHICAL LOCATION(2) ACTIVITY DATA 

Area subject to the activity Identification code Subdivision(3) 
(kha) 

Total for activity A.2.1.     
[specify identification code]     

…  [specify subdivision]   
…  [specify subdivision]   

[specify identification code]     
…  …    

   
Documentation box: 
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on 
LULUCF activities under the Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to 
understand the content of this table. 

     
(1) Units of lands subject to Deforestation under Article 3.3 otherwise subject to elected activities under Article 3.4 are implicitly included under A.2.  They are reported 
here for transparency and to fulfill the requirement of paragraph 6 (b) (ii) of the annex to draft decision -/CMP.1 (Article 7), attached to decision 22/CP.7.  
(2) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Deforestation which would otherwise be included in land subject 
to elected activities under Article 3.4.   
(3) Activity data may be further subdivided according to climate zone, management system, soil type, vegetation type, tree species, ecological zone, national land 
classification or other criteria. Complete one row for each subdivision. 
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TABLE 5(KP-I)B.1.   SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA ON CARBON STOCK CHANGES AND NET CO2 EMISSIONS AND  Country 
REMOVALS FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL Year 
Elected Article 3.4 activities:  Forest Management(1) Submission 
 

GEOGRA-
PHICAL 

LOCATION(2) 
ACTIVITY DATA IMPLIED CARBON STOCK CHANGE FACTORS(6) CHANGE IN CARBON STOCK(6) 

Carbon stock change 
in above-ground 

biomass per area(4), (5) 

Carbon stock change 
in below-ground 

biomass per area(4), (5) 

Carbon stock change 
in above-ground 

biomass(4), (5) 

Carbon stock change 
in below-ground 

biomass(4), (5) Area 
subject 
to the 

activity Gains Losses 
Net 

change 
Gains Losses 

Net 
change 

Net 
carbon 
stock 

change 
in litter 

per 
area(4) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood 
per 

area(4) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in soils 

per 
area(4) 

Implied 
emission/ 
removal 

factor per 
area(7) 

Gains Losses 
Net 

change 
Gains Losses 

Net 
change 

Net 
carbon 
stock 

change 
in  

litter(4) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood(4) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in 

soils(4) 

Net CO2 
emissions/ 
removals(7) 

Identification 
code  

Subdivision(3) 

(kha) (Mg C/ha) (Mg CO2/ha) (Gg C) (Gg CO2) 

Total for 
activity B.1                                             

[specify 
identification 

code]   
                                          

  
[specify 

subdivision] 
                                          

  
[specify 

subdivision] 
                                          

[specify 
identification 

code]   
                                          

  
[specify 

subdivision] 
                                          

…  …                                            

 

Documentation box: 
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under the 
Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table. 
   
 
(1) If Forest Management has been elected, report here information on anthropogenic carbon stock change for the inventory year for all geographical locations that encompass land subject to 
Forest Management under Article 3.4. 
(2) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Forest Management (if elected).  
(3) Activity data may be further subdivided according to climate zone, management system, soil type, vegetation type, tree species, ecological zone, national land classification or other criteria. 
Complete one row for each subdivision. 
(4) The signs for estimates of gains in carbon stocks are positive (+) and of losses in carbon stocks are negative (-).   
(5) In all cases where the good practice guidance methods used give separate estimates of gains and losses, these estimates should be reported. 
(6) Note that net change corresponds to increase/decrease of carbon stock (see table 4.2.6a of the IPCC good practice guidance for LULUCF). 
(7) According to the Revised 1996 IPCC Guidelines, for the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for emissions positive (+). Net changes in carbon stocks 
are converted to CO2 by multiplying C by 44/12 and changing the sign for net CO2 removals to be negative (-) and for net CO2 emissions to be positive (+). 
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TABLE 5(KP-I)B.2   SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA ON CARBON STOCK CHANGES AND NET CO2 EMISSIONS AND REMOVALS FOR LAND USE, 

LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL Country 

Elected Article 3.4 activities:  Cropland Management(1), (2) Year 

 Submission 

 

GEOGRA-
PHICAL 

LOCATION(3) 
ACTIVITY DATA IMPLIED CARBON STOCK CHANGE FACTORS(7) CHANGE IN CARBON STOCK(7) 

Carbon stock change in 
above-ground biomass 

per area(5), (6) 

Carbon stock change in 
below-ground biomass 

per area(5), (6) 

Net carbon stock 
change in soils per 

area(5) 

Carbon stock change 
 in above-ground 

biomass(5), (6) 

Carbon stock change 
 in below-ground 

biomass(5), (6) 

Net carbon stock 
change in soils(5) Area 

subject 
to the 

activity 

Area of 
organic 
soils(9) 

Gains Losses 
Net 

change 
Gains Losses 

Net 
change 

Net 
carbon 
stock 

change 
in litter 

per 
area(5) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood 
per 

area(5) 

Mineral 
soils 

Organic 
soils 

Implied 
emission/ 
removal 

factor per 
area(10) 

Gains Losses 
Net 

change 
Gains Losses 

Net 
change 

Net C 
stock 

change 
in 

litter(5) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood(5) 

Mineral 
soils 

Organic 
soils(8) 

Net CO2 
emissions/ 

removals(10) 
Identification 

code  
Subdivision(4) 

(kha) (kha) (Mg C/ha) (Mg CO2/ha) (Gg C) (Gg CO2) 

Total for 
activity B.2                                                   

[specify 
identification 

code]   
                                                

  
[specify 

subdivision]                                                 

  
[specify 

subdivision]                                                 

[specify 
identification 

code]   
                                                

  
[specify 

subdivision]                                                 

…  …                                                  

 

Documentation box:   

  

Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under the 
Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table. 

  
  

 
(1) If Cropland Management has been elected, report here information on anthropogenic carbon stock change for the inventory year for all geographical locations that encompass land subject to Cropland Management 
under Article 3.4. 
(2) If Cropland Management has been elected, this table and all relevant CRF tables should also be reported for the base year for Cropland Management. 
(3) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Cropland Management (if elected).  
(4) Activity data may be further subdivided according to climate zone, management system, soil type, vegetation type, tree species, ecological zone, national land classification or other criteria. Complete one row for 
each subdivision. 
(5) The signs for estimates of gains in carbon stocks are positive (+) and of losses in carbon stocks are negative (-).   
(6) In all cases where the good practice guidance methods used give separate estimates of gains and losses, these estimates should be reported. 
(7) Note that net change corresponds to increase/decrease of carbon stock (see table 4.2.6b of the IPCC good practice guidance for LULUCF). 
(8) The value reported here is an emission and not a carbon stock change. 
(9) This information is needed for the calculation of the net carbon stock changes in soils per area. 
(10) According to the Revised 1996 IPCC Guidelines, for the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for emissions positive (+). Net changes in carbon stocks are converted to CO2 by 
multiplying C by 44/12 and changing the sign for net CO2 removals to be negative (-) and for net CO2 emissions to be positive (+). 
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TABLE 5(KP-I)B.3   SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA ON CARBON STOCK CHANGES AND NET CO2 EMISSIONS AND REMOVALS FOR LAND USE,  Country

LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL Year

Elected Article 3.4 activities:  Grazing Land Management(1), (2) Submission

 

GEOGRAPHICAL 

LOCATION(3) 
ACTIVITY DATA IMPLIED CARBON STOCK CHANGE FACTORS(7) CHANGE IN CARBON STOCK(7) 

 

Carbon stock change 

in above-ground 

biomass per area(5), (6) 

Carbon stock change in 

below-ground biomass per 

area(5), (6) 

Net carbon stock 

change in soils per 

area(5) 

Carbon stock change 

 in above-ground 

biomass(5), (6) 

Carbon stock change 

in below-ground 

biomass(5), (6) 

Net carbon stock 

change in soils(5) 
 Area 

subject 

to the 

activity 

Area of 

organic 

soils(9) 
Gains Losses Gains Losses Decrease 

Net 

change 

Net 

carbon 

stock 

change 

in litter 

per 

area(5) 

Net 

carbon 

stock 

change 

in dead 

wood 

per 

area(5) 

Mineral 

soils 

Organic 

soils 

Implied 

emission/ 

removal factor 

per area(10) 

Gains Losses 
Net 

change 
Gains Losses 

Net 

change 

Net C 

stock 

change 

in  

litter(5) 

Net 

carbon 

stock 

change 

in dead 

wood(5) 

Mineral 

soils 

Organic 

soils(8) 

Net CO2 

emissions/ 

removals(10) 

 

Identification code  Subdivision(4) 

(kha) (kha) (Mg C/ha) (Mg CO2/ha) (Gg C) (Gg CO2)  

Total for activity B.3                                                    

[specify identification 
code]   

                                                
 

  
[specify 

subdivision] 
                                                

 

  
[specify 

subdivision] 
                                                

 
[specify identification 

code]   
                                                

 

  
[specify 

subdivision] 
                                                

 
…  …                                                   

 

Documentation box: 

Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under 

the Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table. 

   
(1) If Grazing Land Management has been elected, report here information on anthropogenic carbon stock change for the inventory year for all geographical locations that encompass land subject to 
Grazing Land Management under Article 3.4. 
(2) If Grazing Land Management has been elected, this table and all relevant CRF tables should also be reported for the base year for Cropland Management. 
(3) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Grazing Land Management (if elected). 
(4) Activity data may be further subdivided according to climate zone, management system, soil type, vegetation type, tree species, ecological zone, national land classification or other criteria. Complete 
one row for each subdivision. 
(5) The signs for estimates of gains in carbon stocks are positive (+) and of losses in carbon stocks are negative (-). 
(6) In all cases where the good practice guidance methods used give separate estimates of gains and losses, these estimates should be reported. 
(7) Note that net change corresponds to increase/decrease of carbon stock (see table 4.2.6b of the IPCC good practice guidance for LULUCF). 
(8) The value reported here is an emission and not a carbon stock change. 
(9) This information is needed for the calculation of the net carbon stock changes in soils per area. 
(10) According to the Revised 1996 IPCC Guidelines, for the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for emissions positive (+). Net changes in carbon stocks are converted 
to CO2 by multiplying C by 44/12 and changing the sign for net CO2 removals to be negative (-) and for net CO2 emissions to be positive (+). 
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TABLE 5(KP-I)B.4   SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA ON CARBON STOCK CHANGES AND NET CO2 EMISSIONS AND REMOVALS FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND 

FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL Country

Elected Article 3.4 activities:  Revegetation(1), (2) Year

 Submission

 

GEOGRAPHICAL 
LOCATION(3) 

ACTIVITY DATA IMPLIED CARBON STOCK CHANGE FACTORS(7) CHANGE IN CARBON STOCK(7) 

Carbon stock change in 
above-ground biomass 

per area(5), (6) 

Carbon stock change in 
below-ground biomass 

per area(5), (6) 

Net carbon stock 
change in soils per 

area(5) 

Carbon stock change in 
above-ground 
biomass(5), (6) 

Carbon stock change in 
below-ground 
biomass(5), (6) 

Net carbon stock 
change in soils(5) 

Area 
subject 
to the 

activity 

Area of 
organic 
soils(9) 

Gains Losses 
Net 

change 
Gains Losses 

Net 
change 

Net 
carbon 
stock 

change 
in litter 

per 
area(5) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood 
per 

area(5) 

Mineral 
soils 

Organic 
soils 

Implied 
emission/ 
removal 

factor per 
area(10) 

Gains Losses 
Net 

change 
Gains Losses 

Net 
change 

Net C 
stock 

change 
in 

litter(5) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood(5) 

Mineral 
soils 

Organic 
soils(8) 

Net CO2 
emissions/ 

removals(10) 
Identification code  Subdivision(4) 

(kha) (kha) (Mg C/ha) (Mg CO2/ha) (Gg C) (Gg CO2) 

Total for activity B.4                                                   

[specify identification 
code]   

                                                

  
[specify 

subdivision] 
                                                

  
[specify 

subdivision] 
                                                

[specify identification 
code]   

                                                

  
[specify 

subdivision] 
                                                

…  …                                                  

 

Documentation box: 

Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. 

Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table. 

 

 
(1) If Revegetation has been elected, report here information on anthropogenic carbon stock change for the inventory year for all geographical locations that encompass land subject to Revegetation under 
Article 3.4. 
(2) If Revegetation has been elected, this table and all relevant CRF tables should also be reported for the base year for Revegetation. 
(3) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Revegetation (if elected). 
(4) Activity data may be further subdivided according to climate zone, management system, soil type, vegetation type, tree species, ecological zone, national land classification or other criteria. Complete one 
row for each subdivision. 
(5) The signs for estimates of gains in carbon stocks are positive (+) and of losses in carbon stocks are negative (-).   
(6) In all cases where the good practice guidance methods used give separate estimates of gains and losses, these estimates should be reported. 
(7) Note that net change corresponds to increase/decrease of carbon stock (see table 4.2.6b of the IPCC good practice guidance for LULUCF). 
(8) The value reported here is an emission and not a carbon stock change. 
(9) This information is needed for the calculation of the net carbon stock changes in soils per area. 
(10) According to the Revised 1996 IPCC Guidelines, for the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for emissions positive (+). Net changes in carbon stocks are converted to 
CO2 by multiplying C by 44/12 and changing the sign for net CO2 removals to be negative (-) and for net CO2 emissions to be positive (+). 
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TABLE 5(KP-II)1  SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES 
UNDER THE KYOTO PROTOCOL Country 
Direct N2O emissions from N fertilization(1), (2)   Year 
   Submission 
 

ACTIVITY DATA IMPLIED EMISSION 
FACTOR EMISSIONS 

Total amount of fertilizer 
applied  

N2O-N emissions per unit 
of fertilizer N2O 

Identification code of geographical location 

(Gg N/year)  (kg N2O-N/kg N)(3) (Gg) 
A.1.1.  Afforestation/Reforestation:  units of land not harvested since 
the beginning of the commitment period(4) 

  
    

[specify identification code]       
…        

A.1.2.  Afforestation/Reforestation:  units of land harvested since the 
beginning of the commitment period (4) 

  
    

[specify identification code]       
…        

B.1.  Forest Management (if elected)(5)       
[specify identification code]       

…        
    
Documentation box: 
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities 
under the Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table. 

  
 
(1) N2O emissions from fertilization for Cropland Management, Grazing Land Management and Revegetation should be reported in the Agriculture sector. If a Party is 
not able to separate fertilizer applied to Forest Land from Agriculture, it may report all N2O emissions from fertilization in the Agriculture sector. This should be 
explicitly indicated in the documentation box. 
(2) Direct N2O emissions from fertilization are estimated following section 3.2.1.4.1 of the IPCC good practice guidance for LULUCF based on the amount of fertilizer 
applied to land under Forest Management.  The indirect N2O emissions from Afforestation and Reforestation and land under Forest Management are estimated as part 
of the total indirect emissions in the Agriculture sector based on the total amount of fertilizer used in the country. Parties should show that double counting of N2O 
emissions from fertilization with Agriculture sector estimates has been avoided. 
(3) In the calculation of the implied emission factor, N2O emissions are converted to N2O-N by multiplying by 28/44. 
(4) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Afforestation and Reforestation. 
(5) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Forest Management (if elected).  
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TABLE 5(KP-II)2  SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES  
UNDER THE KYOTO PROTOCOL Country 
N2O emissions from drainage of soils(1), (2) Year 
 Submission 
 

ACTIVITY DATA IMPLIED EMISSION FACTOR EMISSIONS 
Area of drained soils N2O-N per area drained N2O Identification code of geographical location(3) 

(kha) (kg N2O-N/ha)(4) (Gg) 
B.1.  Forest Management (if elected)       

Total for organic soils       
Total for mineral soils       

[specify identification code]       
Organic soils       
Mineral soils       

…        
 

Documentation box: 
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary 
information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any 
additional details are needed to understand the content of this table. 

   
(1) Methodologies for estimating N2O emissions from drainage of soils are not addressed in the Revised 1996 IPCC Guidelines, but Appendix 3a.2 of the 
IPCC good practice guidance for LULUCF provides methodologies for consideration. 
(2) N2O emissions from drainage of soils include those resulting from Forest Management.  N2O emissions from drained Cropland and Grassland soils are 
covered in the Agriculture sector under Cultivation of Histosols. 
(3) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Forest Management (if elected). 
(4) In the calculation of the implied emission factor, N2O emissions are converted to N2O-N by multiplying by 28/44. 
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TABLE 5(KP-II)3  SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA FOR LAND USE, LAND-USE  
CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL  Country 
N2O emissions from disturbance associated with land-use conversion to cropland(1), (2)  Year 
   Submission 
 

ACTIVITY DATA IMPLIED EMISSION 
FACTOR EMISSIONS 

Land area converted N2O-N per area  
converted(5) N2O 

Identification code of geographical location 

(kha) (kg N2O-N/ha) (Gg) 
A.2.  Deforestation(3), (6)       

Total organic soils       
Total mineral soils       

[specify identification code]       
Organic soils(7)       
Mineral soils(7)       

…        
B.2.   Cropland Management (if elected)(4), (8)       

Total organic soils       
Total mineral soils       

[specify identification code]       
Organic soils(7)       
Mineral soils(7)       

…        
Information items(9)       
A.2.1.  Deforestation: units of land otherwise subject 
to elected activities under Article 3.4(6) 

  
    

Total organic soils       
Total mineral soils       

[specify identification code]       
Organic soils(7)       
Mineral soils(7)       

…        
    
Documentation box: 

Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: 
Supplementary information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references 
to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table. 
  

 
(1) Methodologies for N2O emissions from disturbance associated with land-use conversion to Croplands are found in section 
3.3.2.3.1.1 of the IPCC good practice guidance for LULUCF. N2O emissions from fertilization in the preceding land use and new 
land use should not be reported here. Parties should avoid double counting with N2O emissions from drainage and from 
cultivation of organic soils reported in Agriculture under Cultivation of Histosols. 
(2) According to the IPCC good practice guidance for LULUCF N2O emissions from disturbance of soils are relevant only for 
land conversions to Cropland.  N2O emissions from Cropland Management when Cropland is remaining Cropland are included 
in the Agriculture sector. 
(3) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Deforestation. 
(4) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Cropland Management, if elected. 
(5) In the calculation of the implied emission factor, N2O emissions are converted to N2O-N by multiplying by 28/44. 
(6) N2O emissions associated with Deforestation followed by the establishment of Cropland should be reported under 
Deforestation even if Cropland Management is not elected under Article 3.4. 
(7) Parties may separate data for organic and mineral soils, if they have data available. 
(8) This includes N2O emissions in land subject to Cropland Management from disturbance of soils due to the conversion to 
Cropland of lands other than Forest Lands. 
(9) Units of land subject to Deforestation under Article 3.3 otherwise subject to elected activities under Article 3.4 are implicitly 
included under A.2.  They are reported here for transparency and to fulfil the requirement of paragraph 6 (b) (ii) of the annex to 
draft decision -/CMP.1 (Article 7), attached to decision 22/CP.7. 
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TABLE 5(KP-II)4  SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND  
FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL Country 
Carbon emissions from lime application(1) Year 
 Submission 

 

ACTIVITY DATA IMPLIED EMISSION FACTOR EMISSIONS 
Total amount of lime 

applied Carbon emission per unit of lime Carbon Identification code of geographical location(2) 

(Mg/year) (Mg C/Mg) (Gg) 
A.1.1.  Afforestation/Reforestation:  units of land not 
harvested since the beginning of the commitment 
period(2), (8), (9) 

  

    
Total for limestone       
Total for dolomite       

[specify identification code]       
Limestone (CaCO3)       

Dolomite (CaMg(CO3)2)       
…        

A.1.2.  Afforestation/Reforestation:  units of land 
harvested since the beginning of the commitment 
period(2), (8), (9) 

  

    
Total for limestone       
Total for dolomite       

[specify identification code]       
Limestone (CaCO3)       

Dolomite (CaMg(CO3)2)       
…        

A.2.  Deforestation(3), (8), (9)       
Total for limestone       
Total for dolomite       

[specify identification code]       
Limestone (CaCO3)       

Dolomite (CaMg(CO3)2)       
…        

B.1.  Forest Management (if elected)(4), (8), (9)       
Total for limestone       
Total for dolomite       

[specify identification code]       
Limestone (CaCO3)       

Dolomite (CaMg(CO3)2)       
…        

B.2.  Cropland Management (if elected)(5), (8), (9)       
Total for limestone       
Total for dolomite       

[specify identification code]       
Limestone (CaCO3)       

Dolomite (CaMg(CO3)2)       
…        

B.3.  Grazing Land Management (if elected)(6), (8), (9)       
Total for limestone       
Total for dolomite       

[specify identification code]       
Limestone (CaCO3)       

Dolomite (CaMg(CO3)2)       
…        

B.4.  Revegetation (if elected)(7), (8), (9)       
Total for limestone       
Total for dolomite       

[specify identification code]       
Limestone (CaCO3)       

Dolomite (CaMg(CO3)2)       
…       

 

Documentation box: 

Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on 
LULUCF activities under the Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to 
understand the content of this table. 

(1) Carbon emissions from agricultural lime application are addressed in sections 3.3.1.2.1.1 and 3.3.2.1.1.1 of the IPCC good practice guidance for LULUCF. 
(2) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Afforestation and Reforestation. 
(3) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Deforestation. 
(4) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Forest Management, if elected. 
(5) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Cropland Management, if elected. 
(6) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Grazing Land Management, if elected. 
(7) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Revegetation, if elected. 
(8) If Parties are not able to separate lime application for different geographical locations, they should include liming for all geographical locations in the total.  
(9) A Party may report aggregate estimates for total lime applications when data are not available for limestone and dolomite. 
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TABLE 5(KP-II)5  SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND   
FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL Country 
GHG emissions from biomass burning Year 
 Submission 
 

ACTIVITY DATA IMPLIED EMISSION 
FACTOR EMISSIONS 

Description(7) Unit Values CO2 CH4 N2O CO2
(8) CH4 

(8) N2O Identification code of geographical location 
Area (AB) or 

biomass 
burned (BB) 

ha or 
kg dm   (Mg/activity data unit) (Gg) 

A.1.1.  Afforestation/Reforestation:  units of land not 
harvested since the beginning of the commitment 
period(1), (9)                   

Total for controlled burning                   
Total for wildfires                   

[specify identification code]                  
Controlled burning                   

Wildfires                   
…                    

A.1.2.  Afforestation/Reforestation:  units of land 
harvested since the beginning of the commitment  
period(1), (9)                   

Total for controlled burning                   
Total for wildfires                   

[specify identification code]                   
Controlled burning                   

Wildfires                   
…                    

A.2.  Deforestation(2), (9)                   
Total for controlled burning                   

Total for wildfires                   
[specify identification code]                   

Controlled burning                   
Wildfires                   

…                    
B.1.  Forest Management (if elected)(3), (9)                   

Total for controlled burning                   
Total for wildfires                   

[specify identification code]                   
Controlled burning                   

Wildfires                   
…                    

B.2.  Cropland Management (if elected)(4), (9), (10)                   
Total for controlled burning                   

Total for wildfires                   
[specify identification code]                   

Controlled burning                   
Wildfires                   

…                    
B.3.  Grazing Land Management (if elected)(5), (9), (11)                   

Total for controlled burning                   
Total for wildfires                   

[specify identification code]                   
Controlled burning                   

Wildfires                   
…                    

B.4.  Revegetation (if elected)(6), (9)                   
Total for controlled burning                   

Total for wildfires                   
[specify identification code]                   

Controlled burning                   
Wildfires                   

…                    

 

Documentation box: 
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary 
information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if 
any additional details are needed to understand the content of this table. 
  
(1) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Afforestation and Reforestation. 
(2) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Deforestation. 
(3) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Forest Management, if elected. 
(4) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Cropland Management, if elected. 
(5) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Grazing Land Management, if elected. 
(6) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Revegetation, if elected. 
(7) For each activity, activity data should be selected between area burned (AB) or biomass burned (BB). Units will be ha for area burned, and kg dm for biomass 
burned. The implied emission factor will refer to the selected activity data with an automatic change in the units. 
(8) If CO2 emissions from biomass burning are not already included in Tables 5(KP-I)A.1.1 to 5(KP-I)B.4, they should be reported here. This also includes the 
carbon component of CH4.  This should be clearly documented in the documentation box and in the NIR. Parties that include all carbon stock changes in the carbon 
stock tables (5(KP-I)A.1.1 to 5(KP-I)B.4) should report IE (included elsewhere) in the CO2 column. 
(9) Parties should report controlled/prescribed burning and wildfires emissions separately, where appropriate. 
(10) Burning of agricultural residues is included in the Agriculture sector. 
(11) Greenhouse gas emissions from prescribed savannah burning are reported in the Agriculture sector. 
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 ١-م أإ/-مشروع املقرر 

 إرشادات املمارسات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة
  من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤ و٣املضطلع هبا مبوجب الفقرتني 

                                                            إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،
     من  ١             ، وإىل الفقرة  ٥           من املادة  ٢             ، وإىل الفقرة  ٣              من املادة     ٤    و  ٣                 ص، إىل الفقرتني               ، بوجه خا           إذ يشـري   

                     من بروتوكول كيوتو، ٧      املادة 
  ، ٩-   م أ /  ١٣   و ٧-   م أ /  ٢٢   و ٧-   م أ /  ٢١   و ٧-   م أ /  ١٩   و ٧-   م أ /  ١١             إىل املقررات             ً وإذ يشري أيضاً 
                           وعمليات إزالتها بواسطة                                                                أن انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها                                 وإذ يؤكـد مـن جديـد       

                                                                                                          املصارف، غري املشمولة بربوتوكول مونتريال، ينبغي اإلبالغ عنها بطريقة شفافة ومتسقة وقابلة للمقارنة وكاملة ودقيقة،

                                                                    يف التوصيات ذات الصلة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية،       وقد نظر 
                                               طراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت صدقت على                                 ، لفترة االلتزام األوىل، أن تقوم األ    يقرر - ١ 

                                                                                              بروتوكول كيوتو بتطبيق إرشادات املمارسات اجليدة الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، اليت 
                                                                                                              وضـعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، على أن يكون ذلك التطبيق بطريقة منسجمة مع بروتوكول                 

                  ومرفق مشروع املقرر   ،  )                                           استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة (   ١-    م أإ /-                  وتو، ومشروع املقرر   كي
                                                                                                    ، وذلـك لغرض تقدمي معلومات عن انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات                )١ (     هـذا 

                                 ألراضي واحلراجة املضطلع هبا مبوجب                                                                             إزالـتها بواسطة املصارف من أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام ا          
       ً   ، ووفقاً   ٣              من املادة     ٤                                                                ، ومن األنشطة املختارة، إن وجدت، واملضطلع هبا مبوجب الفقرة            ٣              من املادة     ٣          الفقـرة   

                     من بروتوكول كيوتو؛ ٥           من املادة  ٢       للفقرة 
      غازات                                                                                  أن يسـتخدم، ألغراض إبالغ املعلومات املكملة ملعلومات قوائم اجلرد السنوية ل                  يقـرر  - ٢ 

   ١-    م أإ /-                      من مرفق مشروع املقرر  ٩- ٥                                                                 الدفيئة يف فترة االلتزام األوىل، وباإلضافة إىل العناصر احملددة يف الفقرات 
                                                                       ، معلومات إضافية تدرج يف مرفق بالتقرير الوطين لقوائم اجلرد، وهي            ٧-    م أ  /  ٢٢                    ، املـلحق باملقرر      ) ٧         املـادة    (

                      عن األنشطة املضطلع هبا  )٢ (       ً                           رر، فضالً عن جداول منوذج اإلبالغ املوحد                                     املعلومات الواردة يف املرفق األول هلذا املق
                                                                 من بروتوكول كيوتو، وهي اجلداول الواردة يف املرفق الثاين هلذا املقرر؛ ٣           من املادة  ٤   و ٣             مبوجب الفقرتني 

  .      أعاله ٢                                                                    إىل األمانة أن تستحدث برنامج حاسوب إلبالغ اجلداول املشار إليها يف الفقرة     يطلب - ٣ 

                                                      

                                              إرشادات املمارسات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة       "       من    ٤                          اإلبالغ الواردة يف الفصل                      يالحـظ أن طرق       ) ١ (
                                                               ، اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، ينبغي هلا       "                                                استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة     

                                   ي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة                                                                               أن تضـمن إمكانية حتديد مساحات األراضي اليت ختضع ألنشطة استخدام األراض           
  . ٣           من املادة  ٤   و ٣                       املضطلع هبا مبوجب الفقرتني 

                                                                   تستخدمها األطراف يف اإلبالغ اإللكتروين لتقديرات انبعاثات غازات              موحدة                                منـوذج اإلبالغ املوحد هو صيغة         ) ٢ (
                                         الوثيقة توحيد شكل الصيغة املطبوعة جلداول                         وألسباب فنية، ال ميكن يف هذه  .                                                        الدفيـئة وعمليات إزالتها وأية معلومات أخرى ذات صلة     

   ).                            ً حجم اجلداول وأشكال األحرف، مثالً (                                                                   منوذج اإلبالغ املوحد ألنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة 
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 املرفقات

 ]١٠-م أ/١٥ من املقرر ٥         ً        توضع وفقا  للفقرة [
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 ١٠-م أ/١٦املقرر 

 القضايا املتصلة بنظم السجالت يف إطار الفقرة
  من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ٤

                إن مؤمتر األطراف،

  ،  ٧-   م أ /  ١٩   ، و ٧-   م أ /  ١٨   ، و ٧-   م أ /  ١٧   ، و ٧-   م أ /  ١٦   ، و ٧-   م أ /  ١٥   ، و ٧-   م أ /  ١١             إىل مقرراته       إذ يشري 
  ، ٩-   م أ /  ١٩   ، و ٨-   م أ /  ٢٤   ، و ٧-   أ م /  ٢٤ و

                       ِ                                                                            بالتقدم الكبري احملرز من ِقبل العديد من األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية يف إنشاء                         وإذ يرحب  
                    ِ                                                                                       سجالهتا الوطنية، ومن قِبل األمانة يف وضع مواصفات معايري تبادل البيانات، وسجل آلية التنمية النظيفة، وسجل         

  ، )١ (             املعامالت الدويل

                                                                                           بأنه من أجل تيسري املخططات اإلقليمية لتداول انبعاثات غازات الدفيئة، ميكن لألطراف أن تنشئ نظم         ّ  وإذ يسلّم  
                                                 ، ومبا يتوافق مع طرائق حساب الكميات املخصصة         �٧      م أ    /  ١٩                                                         سـجالت باإلضافة إىل تلك النظم املشار إليها يف املقرر           

                                                 شار إليها فيما يلي باسم سجالت املعامالت التكميلية،                        من بروتوكول كيوتو، وي ٧           من املادة  ٤            مبوجب الفقرة 

                                                                                                بـأن اإلنشاء املبكر لنظم السجالت هو أمر أساسي بالنسبة لالنطالقة السريعة آللية التنمية                      ّ     وإذ يسـلّم   
                     من بروتوكول كيوتو،  ١٢                   النظيفة مبوجب املادة 

                          من بروتوكول كيوتو يف      ٧       املادة         من    ٤                                                     بدور قاعدة بيانات التجميع واحملاسبة مبوجب الفقرة               ّ     وإذ يسلّم    
                                            تيسري عمليات الفحص املؤمتت لسجل املعامالت الدويل،

                                                                    بدور األمانة، كمديرة لسجل املعامالت الدويل، يف إنشاء وصيانة هذا السجل،        وإذ ينوه 

                                                                                            أمهية التعاون الفعال الطويل األجل فيما بني اجلهات اليت تتوىل إدارة نظم السجالت، أي                          وإذ يالحـظ   
                                                                                       لسجالت الوطنية، وسجل آلية التنمية النظيفة، وسجل املعامالت الدويل، وسجالت املعامالت التكميلية، ا

                                                                                               من األطراف يف بروتوكول كيوتو اليت يقع على عاتقها التزام حمدد يف املرفق باء أن تبلغ                     يطلب - ١ 
                       ، بأمساء املنظمات املعينة  )    ٢٠٠٥     مايو  /    أيار (                                                                  األمانة، قبل انعقاد الدورة الثانية والعشرين لكل من اهليئتني الفرعيتني 

                                                                                                     إلدارة السـجالت الوطنـية وكذلـك، حسـب االقتضاء، أمساء املنظمات اليت تتوىل إدارة سجالت املعامالت                
                                                               التكميلية، مبا فيها املنظمة املعينة ألداء هذا الدور على أساس مؤقت؛

                                                      

  .                         باسم سجل املعامالت املستقل ٧-   م أ /  ١٩                  يشار إليه يف املقرر   ) ١ (
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                                           للمعايري التقنية لتبادل البيانات بني نظم                                                   بأنه قد متت صياغة متطلبات التصميم العامة               ً  حييط علماً  - ٢ 
                                          ، من خالل وضع مواصفات وظيفية وتقنية مفصلة؛ ٨-   م أ /  ٢٤                 ً         السجالت، وذلك وفقاً للمقرر 

                                                                      أن السـجالت الوطنية، وسجل آلية التنمية النظيفة، وسجل املعامالت                              يؤكـد مـرة أخـرى      - ٣ 
                                                   ً  ري تبادل البيانات هذه، مبا يف ذلك البيانات احملدثة دورياً                                             ، جيب أن تنفذ املواصفات الوظيفية والتقنية ملعاي )٢ (     الدويل

                                                                                                                اليت تتيحها اجلهة اليت تتوىل إدارة سجل املعامالت الدويل واليت يتم إعدادها من خالل التعاون فيما بني اجلهات                  
                           اليت تتوىل إدارة نظم السجالت؛

                                  ، بالتعاون مع اجلهات اليت تتوىل                                                                من اجلهة اليت تتوىل إدارة سجل املعامالت الدويل القيام             يطلب - ٤ 
                                                                                ً                      إدارة نظـم السـجالت األخـرى، بوضع إجراءات تشغيلية موحدة للتنفيذ يف مجيع نظم السجالت، فضالً عن               
                                                                                                            املمارسـات املوصى هبا وتدابري تقاسم املعلومات ألغراض نظم السجالت، من أجل تيسري وتعزيز التوافق والدقة                

       لسجالت؛                                والكفاءة والشفافية يف تشغيل نظم ا

                                                                                          من اجلهة اليت تتوىل إدارة سجل املعامالت الدويل أن تدرج اإلجراءات التشغيلية املوحدة                  يطلب - ٥ 
  :      أعاله ٤                                              التالية ضمن تلك اإلجراءات املشار إليها يف الفقرة 

                                                                                               اإلبالغ عن االختبار املوحد والتقييم املستقل لنظم السجالت، والتدابري الرامية إىل ضمان تنفيذ               ) أ ( 
                                                                           ايري تبادل البيانات اليت تشمل عمليات الفحص املؤمتت اليت جيريها سجل املعامالت الدويل  مع

                                                                                               املطابقة املنسقة للبيانات فيما بني نظم السجالت على أساس عمليات املطابقة املعرفة يف معايري                ) ب ( 
               تبادل البيانات

                           ت، مبا يف ذلك إعداد التغيريات                                                                اإلدارة املنسـقة للتغـيريات يف مواصـفات معايري تبادل البيانا          ) ج ( 
                وتنفيذها ورصدها

                                                                                                استهالل وصيانة قنوات اتصال إلكترونية مأمونة، مبا يف ذلك فيما يتعلق بالتزامات ومسؤوليات               ) د ( 
                      كل نظام من نظم السجالت

                                   منع وحل املشاكل التقنية والتشغيلية؛    ) ه ( 

  :        يل ما يلي                                         من اجلهة اليت تتوىل إدارة سجل املعامالت الدو    يطلب - ٦ 

                                                                                    أن تتيح صيغ املواصفات الوظيفية والتقنية ملعايري تبادل البيانات اليت ستنفذها نظم السجالت؛  ) أ ( 

                                                      

  .        ت املستقل            سجل املعامال    باسم   ٧-   م أ /  ١٩                  يشار إليه يف املقرر   ) ٢ (
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                                                                             أن تتيح املعلومات عن وظائف سجل املعامالت الدويل، مبا يف ذلك عمليات الفحص املؤمتت اليت   ) ب ( 
              سيتم إجراؤها؛

  ٤                                                 إدارة نظم السجالت املشار إليها يف الفقرتني                                                        أن تيسـر التعاون فيما بني اجلهات اليت تتوىل          ) ج ( 
                                                                                                            أعـاله، وإشـراك اخلرباء املناسبني من أطراف يف بروتوكول كيوتو غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية،                   ٥ و

                                                                                                     وخباصـة فـيما يتعلق بإعداد التقارير عن االختبار املوحد والتقييم املستقل لسجل املعامالت الدويل، على النحو    
      أعاله؛  )  أ ( ٥                 ار إليه يف الفقرة    املش

                                                                                       أن تستكشف السبل املناسبة لتبادل املعلومات التقنية مع اجلهات اليت تتوىل إدارة أنواع مماثلة من   ) د ( 
            نظم السجالت؛

                                                                                        أن تستهل وتصون قنوات اتصال إلكترونية مأمونة مع نظم السجالت، ومع سجالت املعامالت                 ) ه ( 
                             ً                                                   للمتطلبات التقنية احملددة وفقاً ملعايري تبادل البيانات واإلجراءات التشغيلية املوحدة                              التكميلية، على أساس استيفائها

        أعاله؛ ٥   و ٤                      املشار إليها يف الفقرتني 

                                                                                            أن ترسـل إخطارات، على النحو احملدد يف مواصفات معايري تبادل البيانات، بشأن اإلجراءات                ) و ( 
               ً                                       سجل قد اختذ إجراًء ضمن اإلطار الزمين احملدد، بإحالة                                                                 الـيت سـتنفذها السـجالت والقيام، حيثما ال يكون ال          

                                                                                               املعلومات ذات الصلة إىل الطرف املعين وإتاحة هذه املعلومات ألغراض االستعراض اخلاص بالطرف مبوجب املادة     
                     من بروتوكول كيوتو؛ ٨

                 إليها يف املقرر                                                                                      أن تتيح الوصول إىل البيانات املدرجة يف قاعدة بيانات التجميع واحملاسبة املشار               ) ز ( 
                                                                           وغريها من نظم املعلومات من أجل تيسري عمليات الفحص املؤمتت لسجل املعامالت الدويل؛ ٧-   م أ /  ١٩

                                                                                        أن حتيل إىل سجالت املعامالت التكميلية البيانات ذات الصلة مبشاركة األطراف يف املخططات               ) ح ( 
                قين هلذه املخططات؛                                                         اإلقليمية لتداول انبعاثات غازات الدفيئة، ألغراض التنفيذ الت

                                                                                                 أن تضـع ترتيـبات، مبـا يف ذلـك ترتيبات قانونية ممكنة، مع اجلهات اليت تتوىل إدارة نظم                     ) ط ( 
                                                                                             السجالت، وسجالت املعامالت التكميلية، حسب االقتضاء، على أساس اإلجراءات التشغيلية املوحدة املشار إليها 

        أعاله؛ ٥   و ٤          يف الفقرتني 

  )  ج ( و  )  ب ( ٧                                                         ية موحدة لإلبالغ عن املعلومات املشار إليها يف الفقرة                                   أن تصـوغ مناذج إلكترون      ) ي ( 
      أعاله؛

      أعاله،   )  أ ( ٥                                                                                        أن حتيل تقارير التقييم املستقل للسجالت الوطنية، على النحو املشار إليه يف الفقرة                ) ك ( 
      من   ٨                                                                                                        مبـا يف ذلـك نـتائج االختبار املوحد، للنظر فيها كجزء من استعراض السجالت الوطنية مبوجب املادة                 

                بروتوكول كيوتو؛
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                       ً                 من بروتوكول كيوتو، بناًء على طلب        ٨                                                   أن تقـدم معلومات ألفرقة االستعراض مبوجب املادة           ) ل ( 
                               هذه األفرقة، من أجل تيسري عملها؛

                                                                                             أن تقدم تقارير سنوية إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو                ) م ( 
                                                                          واألنشطة، واالحتياجات للموارد، وأن تقدم أية توصيات ضرورية لتحسني تشغيل نظم                          بشأن الترتيبات التنظيمية،

        السجالت؛

  :                                                                          من اجلهة اليت تتوىل إدارة سجل املعامالت الدويل إتاحة املعلومات املستوفاة التالية    يطلب - ٧ 

                                                  معلومات عن احلالة التشغيلية لكل نظام من نظم السجالت  ) أ ( 

       َّ                                                                 اليت حدَّد سجل املعامالت الدويل وجود تباين أو عدم اتساق بصددها،                                معلومات عن الوحدات    ) ب ( 
                                                        واحلاالت اليت مل يتم بصددها حل مشكلة التباين أو عدم االتساق 

                                                                             معلومات عن اإلجراءات الالزمة احملددة يف اإلخطارات املوجهة من سجل املعامالت الدويل واليت   ) ج ( 
                            مل تنجز ضمن اإلطار الزمين احملدد

                                        أبريل من كل سنة، بشأن حيازات الوحدات     /        نيسان   ١٥                                      معلومات جممعة، تقدم يف موعد أقصاه         ) د ( 
                                  حبسب أنواع الوحدات واحلسابات املعرفة   )                    على أساس توقيت عاملي (                                       يف كل سجل يف هناية السنة التقوميية السابقة 

ً                                        يف معايري تبادل البيانات ومبستوًى من التفصيل يتسق مع مستوى التفاصيل اليت  ُ   ّ                              ُيبلّغ هبا من قبل أطراف بروتوكول                             
                     من بروتوكول كيوتو؛ ٧           من املادة  ١                                                كيوتو املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية مبوجب الفقرة 

      ، أن   ٧-    م أ  /  ١٩                                                         ً                   من رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، وفقاً للمقرر                 يطلـب  - ٨ 
                                                             الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بإجراء مشاورات مع                                                                 يقـوم قـبل انعقاد الدورة الثانية والعشرين للهيئة          

                                                                                                          أطراف بروتوكول كيوتو املدرجة وغري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية بشأن عمليات الفحص اليت سيجريها               
                                                                                                           سجل املعامالت الدويل ومدى توافقها مع األحكام ذات الصلة ملقررات مؤمتر األطراف، وتقدمي تقرير عن نتائج                

                                                                                               ملشاورات إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية كي تنظر فيها خالل دورهتا الثانية والعشرين؛ ا

                                                                        ً            من األمانة، بوصفها اجلهة اليت تتوىل إدارة سجل املعامالت الدويل، أن تقدم تقريراً إىل             يطلـب  - ٩ 
                                               العشرين بشأن التقدم احملرز فيما يتعلق بتنفيذ سجل                                                             اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثانية و

                                                                                                املعامالت الدويل، وخباصة فيما يتصل مبحتوى وتوقيت اختبار واستهالل نظم السجالت، بغية اختتام عملية اختبار 
                                                                                                           نظـم السجالت املتاحة قبل انعقاد الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول                

   و؛    كيوت
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                                                                             من األمانة، بوصفها اجلهة اليت تتوىل إدارة سجل املعامالت الدويل، أن جتري                          يطلـب كذلـك    -  ١٠ 
                                              ً                                                                          االختبار املوحد والتقييم املستقل، وأن تقدم تقريراً عما تتوصل إليه من نتائج إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية                 

  ؛ )    ٢٠٠٥      نوفمرب  /           تشرين الثاين (                                                     والتكنولوجية كي تنظر فيها خالل دورهتا الثالثة والعشرين 

                                    مليون دوالر من دوالرات الواليات         ١,٦                           ً              إزاء النقص الذي يقدر حالياً مببلغ                        يعـرب عن قلقه    -  ١١ 
                    مقابل االحتياجات       ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                                                                يف املوارد الالزمة للعمل املتصل بنظم السجالت يف فترة السنتني              )٣ (        املـتحدة 

                                                  الحتياجات اإلضافية الناشئة عن تزايد مستويات النشاط؛    وا ٩-   م أ /  ١٦                            للموارد املشار إليها يف املقرر 

                                                                                        األطراف املدرجة يف املرفق الثاين باالتفاقية واليت هي أطراف يف بروتوكول كيوتو على                  حيـث  -  ١٢ 
                                                                                                            تقـدمي تربعات، على وجه السرعة، للصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية املنشأ مبوجب اتفاقية األمم املتحدة               

                                                                                  ن تغري املناخ، من أجل إتاحة تطوير وإنشاء وتشغيل سجل املعامالت الدويل بالكامل خالل عام                   اإلطاريـة بشـأ   
                                                     ، مبا يف ذلك تنفيذ األنشطة اإلضافية املطلوبة يف هذا املقرر؛    ٢٠٠٥

                                                                                    من األمانة أن تواصل حتديد االحتياجات للموارد ألغراض األنشطة التشغيلية اليت تضطلع            يطلب -  ١٣ 
                        ، وأن تستكشف اخليارات        ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                                     تتوىل إدارة سجل املعامالت الدويل خالل فترة السنتني                        هبا اجلهة اليت    

                                                                                                                          املـتاحة يف إطار مشروع امليزانية الربناجمية لفترة السنتني الذي ستنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثانية                  
ٍ                   والعشرين من أجل توفري هذه املوارد بقدر كاٍف وعلى أساس ميكن ال          تنبؤ به؛                                       

                                                                            بأن يعتمد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته     يوصي -  ١٤ 
          ً                                                                                                     األوىل مقرراً بشأن دور ووظائف اجلهة اليت تتوىل إدارة سجل املعامالت الدويل، وخباصة فيما يتعلق مبعايري تبادل                 

  .          نظم السجالت                                               البيانات والتعاون فيما بني اجلهات اليت تتوىل إدارة 

  ٦             اجللسة العامة  
     ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول  ١٨-  ١٧ 

                                                      

ُ                                          يسـتند هـذا الـرقم إىل تكالـيف املرتـبات اليت ُوضعت تقديراهتا يف عام                   ) ٣ (                  لفترة السنتني      ٢٠٠٣                                      
  .                                                         وميكن تنقيح هذا الرقم حبيث يعكس أثر تقلبات أسعار صرف العمالت  .     ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤
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 ١٠-م أ/١٧املقرر 

 )١(النموذج اإللكتروين املوحد لإلبالغ عن الوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو

                إن مؤمتر األطراف،

   ،  ٨-   م أ /  ٢٢   ، و ٧-   م أ /  ١٩   ، و ٧-   م أ /  ١٨   ، و ٧-   م أ /  ١٧   ، و ٧-   م أ /  ١٦   ، و ٧-   م أ /  ١١             إىل مقرراته       إذ يشري 
                                                                                                   ، وإىل األحكام ذات الصلة من بروتوكول كيوتو التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،                ٩-    م أ  /  ١٩ و

       منه، ٧              وال سيما املادة 

   ،   ١٠-   م أ /  ١٣        مقرره         وإذ يدرك 

                                                                             يف التوصيات ذات الصلة املقدمة من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية،       وقد نظر 

                                                                                     بـأن يعتمد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف                    يوصـي  - ١ 
                                                                النموذج اإللكتروين املوحد لإلبالغ عن الوحدات اليت يشملها نطاق          (   ١-     م أإ  /�                              دورتـه األوىل، مشروع املقرر      

                الوارد أدناه؛ )              بروتوكول كيوتو

                                       اسبة وضرورة إجياد موارد إضافية إلنشائها؛                                          أمهية قاعدة البيانات املتعلقة بالتجميع واحمل    يالحظ - ٢ 

                                                                                       األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية واليت هي أطراف يف بروتوكول كيوتو على                  يشجع - ٣ 
                                                                                                                   التربع لفائدة الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية التابع لالتفاقية اإلطارية، من أجل متويل العمل بشأن إنشاء               

  ؛    ٢٠٠٥                          ملتعلقة بالتجميع واحملاسبة يف                 قاعدة البيانات ا

                                                                                            إىل األمانـة أن تعد قاعدة البيانات املتعلقة بالتجميع واحملاسبة بالتنسيق مع عملية وضع سجل             يطلـب  - ٤ 
                                                                                                         املعامالت الدويل، وأن تقدم تقريرا عن تقدم األعمال يف هذا الصدد إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛

                                                                               لـك إىل األمانـة أن تتشاور مع مديري نظم السجالت من أجل تيسري استعراض                    كذ       يطلـب  - ٥ 
  .                   من بروتوكول كيوتو ٨                                                                 السجالت الوطنية واملعلومات املتعلقة بوحدات الكمية املسندة مبوجب املادة 

  ٦             اجللسة العامة  
     ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول  ١٨-  ١٧ 

                                                      

                                                                                          وحـدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، مبا يف ذلك وحدات التخفيض               ) ١ (
  .                                                                              د املؤقتة ووحدات التخفيض املعتمد طويلة األجل، ووحدات الكمية املسندة، ووحدات اإلزالة     املعتم
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 ١-م أإ/-مشروع املقرر 

 )١(لإلبالغ عن الوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتوالنموذج اإللكتروين املوحد 

                                                             إن مؤمتر األطراف، العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

                                                                                                 إىل األحكام ذات الصلة يف بروتوكول كيوتو التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،                      إذ يشري  
   ،  ٧-   م أ /  ١٩   ، و ٧-    م أ  /  ١٨    ، و  ٧-    م أ  /  ١٧    ، و  ٧-    م أ  /  ١٦    ، و  ٧-    م أ  / ١ ١                       منه، وإىل املقررات      ٧                     وال سـيما املـادة      

   ،   ١٠-   م أ /  ١٣   ، و ٩-   م أ /  ١٩ و

  ، ) ٧      املادة  (   ١-     م أ إ /-                                   من بروتوكول كيوتو اليت حددها املقرر ٧                                  مواعيد تقدمي املعلومات مبوجب املادة         وإذ يدرك 

   ،   ١٠-   م أ /  ١٧          يف املقرر        وقد نظر 

                                                   غ عن الوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو                                         النموذج اإللكتروين املوحد لإلبال           يعـتمد  - ١ 
                                        من اجلزء هاء من املبادئ التوجيهية        ٢                                                      ً                       وتعلـيمات اإلبـالغ على النحو الوارد يف مرفق هذا املقرر، وفقاً للفقرة              

  ؛ ) ٧      املادة  (   ١-    م أإ /-                 مرفق مشروع املقرر  (                    من بروتوكول كيوتو  ٧                                  إلعداد املعلومات املطلوبة مبوجب املادة 

                                                                                       السماح لألطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية باستخدام النماذج اليت أعدها مدير                    يقـرر  - ٢ 
                                      لإلبالغ عن املعلومات املطلوبة مبوجب        ١٠-    م أ  /  ١٦           من املقرر     )  ي ( ٦                                         سـجل املعـامالت الـدويل وفقا للفقرة         

     من  ٧               وبة مبوجب املادة                                                         من اجلزء هاء من املبادئ التوجيهية لإلبالغ عن املعلومات املطل ٧      إىل   ٣                 الفقـرات مـن     
  ؛ ) ٧      املادة    ( ١-    م أإ /-                 مرفق مشروع املقرر  (               بروتوكول كيوتو 

                                                                               ، عند قيام طرف مدرج يف املرفق األول باالتفاقية مبعاملة تصحيحية لتبيان تصويب يف قاعدة     يقرر - ٣ 
                      خلامس من مرفق املقرر               من الفصل ا    )  ب ( ٥                                                                          البيانات املتعلقة بالتجميع واحملاسبة أجرته جلنة االمتثال، عمال بالفقرة          

        َّ                                  ، أن تعدَّل املعلومات الواردة يف قاعدة        )                                                       إجراءات وآليات متصلة باالمتثال مبوجب بروتوكول كيوتو         ( ١-       م أ إ   /-
                                                                                                               البيانات املتعلقة بالتجميع واحملاسبة تعديال مالئما تفاديا الزدواجية احلساب، عقب استعراض املعاملة التصحيحية             

                                    كيوتو وحل أي مسائل متعلقة بالتنفيذ؛              من بروتوكول  ٨            وفقا للمادة 

   ٨                                                                                                     متديد العمل مبدونة املمارسة املتعلقة مبعاجلة املعلومات السرية الستعراض قوائم اجلرد مبوجب املادة                     يقـرر  - ٤ 
  .                   من بروتوكول كيوتو ٨                                                                 لتشمل استعراض املعلومات املتعلقة بوحدات الكمية املسندة مبوجب املادة  )٢ (                 من بروتوكول كيوتو

                                                      

                                                                                   وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، مبا فيها وحدات التخفيض املعتمد   ) ١ (
  .                                                                            املؤقتة ووحدات التخفيض املعتمد طويلة األجل، ووحدات الكمية املسندة، ووحدات اإلزالة

  . )                   من بروتوكول كيوتو ٨                          مسائل متعلقة بتنفيذ املادة  (   ١-     م أ إ /-   و ٩-   م أ /  ١٢          املقررين     مبوجب       اعتمدت   ) ٢ (
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 رفقامل

 النموذج اإللكتروين املوحد إلبالغ املعلومات بشأن الوحدات
 )١(اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو

  تعليمات عامة بشأن اإلبالغ-   ً أوال  

      من   ١- ٧                                                                                         الـنموذج اإللكـتروين املوحد هو جزء أساسي من املعلومات املطلوب تقدميها مبوجب املادة                - ١
                                                                األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية معلومات كمية عن                                وهو مصمم لضمان تقدمي     .                  بـروتوكول كيوتو  

   .                                                       املعامالت املتصلة بالوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو

                                                    ً                                    ويتعني على كل طرف مدرج يف املرفق األول أن يقدم إلكترونياً كل سنة إىل األمانة النموذج اإللكتروين  - ٢
               وينبغي لألطراف    .                                               خرى وجيهة وغري ذات طابع كمي بصورة مستقلة                                       وينبغي أن تقدم أي معلومات أ       .        املوحـد 

       ُ        ، ما مل ُيشر إىل  )                         استنادا إىل التوقيت العاملي (                                                               املدرجة يف املرفق األول أن تقدم معلوماهتا عن السنة التقوميية السابقة 
      هي      ٢٠٠٩         لتقوميية                              فعلى سبيل املثال، السنة ا       . (̀                   السنة املبلغ عنها  ̀                                ويشار إىل هذه السنة بوصفها        .         خالف ذلك 

   ).    ٢٠١٠                                           يف النموذج اإللكتروين املوحد الذي يقدم يف عام ̀                 السنة املبلغ عنها̀ 

                                                                                              وينبغي لكل طرف مدرج يف املرفق األول أن يقدم، لكل فترة التزام، النموذج اإللكتروين املوحد يف أثناء      - ٣
  .                                         رة وحدات يشملها نطاق بروتوكول كيوتو                                                                              السنة اليت تلي السنة التقوميية اليت نقل فيها الطرف أو اقتىن ألول م            

                                                                                                             وإضافة إىل ذلك، تتضمن السنة التقوميية األوىل اليت يقدم الطرف معلومات بشأهنا أي وحدات للتخفيض املعتمد                
                                                                                               لالنبعاثات أحاهلا سجل آلية التنمية النظيفة إىل حسابات سجالت اجلهات املشاركة يف املشروع واألطراف املعنية، 

                                                               كما ينبغي لكل طرف مدرج يف املرفق األول أن يرسل بعد ذلك              .                                    ية السريعة آللية التنمية النظيفة                    يف إطـار البدا   
  . )٢ (                                                                                                    النموذج اإللكتروين املوحد كل سنة إىل أن تنتهي الفترة اإلضافية للوفاء بااللتزامات بالنسبة لفترة االلتزام تلك

                                              ق األول تشمل فتريت التزام أو أكثر يف وقت                                                                وإذا كانت املعامالت اليت يضطلع هبا طرف مدرج يف املرف          - ٤
                          وينبغي لكل تقرير أال يتضمن   .                                          ً     ً      ً                     واحد، يتعني على الطرف آنذاك أن يقدم تقريراً كامالً منفصالً عن كل فترة التزام

  . )٣ (                                          واليت تكون صاحلة بالنسبة لفترة االلتزام تلك     كيوتو         بروتوكول                                سوى تلك الوحدات اليت يشملها نطاق 

                                                      

                                                                                          وحدات الكمية املسندة، ووحدات خفض االنبعاثات، ووحدات اإلزالة، ووحدات التخفيض املعتمد             ) ١ (
  .                                          لالنبعاثات، مبا فيها املؤقتة منها وطويلة األجل

                وهذه السنوات هي   .     ٢٠١٥     إىل     ٢٠٠٧                        مبا ستكون سنوات اإلبالغ من                              بالنسبة لفترة االلتزام األوىل، ر  ) ٢ (
  .                                                                                               على سبيل التوضيح يف النموذج اإللكتروين املوحد، وينبغي للطرف املدرج يف املرفق األول أن يغريها عند االقتضاء

                                                                             املخصص إلبالغ املعلومات بشأن وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة وطويلة األجل            ٣                 باستثناء اجلدول     ) ٣ (
  .                                   ليت كانت صاحلة خالل فترات التزام سابقة ا
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                                                  وكل القيم اليت تقيد يف اجلداول ينبغي أن تكون           .                                     وذج اإللكتروين املوحد من ستة جداول                   ويـتألف النم   - ٥
  .                              وال تدرج يف اجلداول القيم السالبة  .     ً             قيماً كاملة موجبة

                                                  ، ليست كافة أنواع الوحدات معاجلة كل نوع من              كيوتو          بروتوكول     ً                            ووفقـاً لألحكام ذات الصلة من        - ٦
                                                                        كانت اخلانة مظللة داخل اجلدول، فذلك يعين أن املعلومات أو املعاملة                ومىت    .                                  أنـواع احلسـابات أو املعاملـة      

  .                                     ال تنطبق على ذلك النوع احملدد من الوحدات

                                                                وإذا كانت وحدات من نوع حمدد مل تشملها أية معاملة خالل السنة          .                                 وينـبغي مـلء اجلداول بالكامل      - ٧
   . ̀      مل حتدث̀           املعاملة            ليدل على أن  "  ال "                                      السابقة، فإن الطرف يدخل يف اخلانة عبارة 

     ً                                                                                        توخياً لإليضاح، تستعمل العناوين الوصفية يف إطار النموذج اإللكتروين املوحد لإلشارة إىل أنواع حمددة      - ٨
                                                                                    وترد يف اجلدول ذي الصلة أدناه، شروح هلذه العناوين الوصفية وإشارات إىل املادة               .                         من احلسابات أو املعامالت   

   .      كيوتو         بروتوكول             ذات الصلة من 

  تعليمات بشأن اجلداول�     ً ثانيا  

  جمموع كميات الوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو -١ اجلدول �ألف 
      يف كل نوع حساب يف بداية السنة املبلغ عنها

                                     ، معلومات عن جمموع كميات الوحدات       ١             ، يف اجلدول        األول       املرفق                                  تقـدم الدول األطراف املدرجة يف        - ٩
                                                                      وتوكول كيوتو يف كل نوع حساب، مصنفة حسب نوع الوحدة، كما يكشف عنها السجل                   اليت يشملها نطاق بر

   .                          يناير من السنة املبلغ عنها /             كانون الثاين ١        الوطين يف 

                                                         عن كميات الوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو، مصنفة     األول      املرفق                   يبلغ كل طرف مدرج يف  -  ١٠
   ١-     م أإ  /-                                                           واع احلسابات احملددة يف الفقرات التالية من مرفق املقرر                                                      حسب نوع الوحدة، اليت قيدها يف كل من أن        

  :                  ، كما هو مبني أدناه )                                    طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة (

  ؛  )) أ (  ٢١       الفقرة  (             من الوحدات ̀            أرصدة الطرف̀        حسابات   ) أ ( 

  ؛  )) ب (  ٢١       الفقرة  (             من الوحدات ̀             أرصدة الكيان̀        حسابات   ) ب ( 

                                     إللغاء الوحدات اليت يشملها نطاق      ̀  ٤- ٣ / ٣- ٣                            صدر الصايف يف إطار املادة               إلغاء امل ̀         حسابات    ) ج ( 
     من  ٤- ٣         واملادة  ٣- ٣                                                                                 بـروتوكول كـيوتو نتـيجة لالنـبعاثات اليت تسببها األنشطة املنصوص عليها يف املادة        

  ؛  )) ج (  ٢١       الفقرة    (     كيوتو         بروتوكول

                        ً        نطاق بروتوكول كيوتو تبعاً لقرار                            إللغاء الوحدات اليت يشملها ̀                    اإللغاء لعدم االمتثال̀        حسابات   ) د ( 
  ؛  )) د (  ٢١       الفقرة    ( ١- ٣                                                      تتخذه جلنة االمتثال بأن الطرف ال ميتثل اللتزامه مبوجب املادة 
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         وال تدرج            )).  ه (  ٢١        الفقرة   (                                     إللغاء الوحدات ألية أسباب أخرى       ̀               اإللغاء الطوعي ̀           حسـابات           ) ه ( 
                                              ل كيوتو يف حسابات اإللغاء اإللزامي بالسجل،                                                                 األطراف كميات أي من الوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكو        

                                   كما هو حمدد يف معايري تبادل املعلومات؛

    )). و (  ٢١       الفقرة    (̀      السحب̀        حسابات   ) و ( 

                               أن يبلغ عن كميات الوحدات اليت     األول      املرفق                                            وباإلضـافة إىل ذلـك، يتعني على كل طرف مدرج يف    -  ١١
                                              يت قيدها يف كل من أنواع احلسابات احملددة يف الفقرات                      ، مصنفة حسب النوع، ال     كيوتو         بروتوكول            يشملها نطاق 

                                                                             الطرائق واإلجراءات الالزمة ألنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار           (   ١-     م أإ  /                          التالية من مرفق املقرر     
  : )                                                            آلية التنمية النظيفة خالل فترة االلتزام األوىل من بروتوكول كيوتو

         ، إللغاء  ̀                                           املعتمد لالنبعاثات املؤقتة النتهاء صالحيتها                               اسـتبدال وحدات التخفيض     ̀         حسـاب     ) أ ( 
                            أو وحدات خفض االنبعاثات،     /                                           أو وحـدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، و       /                               وحـدات الكمـية املسـندة، و      

                                                                            أو وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات املؤقتة، لغرض استبدال وحدات التخفيض املعتمد  /                 أو وحدات اإلزالة و / و
  ؛ )  ٤٣       الفقرة  (                      ؤقتة قبل هناية صالحيتها             لالنبعاثات امل

         ، إللغاء  ̀                                                                           اسـتبدال وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات طويلة األجل النتهاء صالحيتها         ̀         حسـاب     ) ب ( 
          أو وحدات   /                             أو وحدات خفض االنبعاثات، و     /                                         أو وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، و      /                           وحـدات الكمية املسندة، و    

  ؛ )٤ (  )) أ (  ٤٧       الفقرة  (                                                   تخفيض املعتمد لالنبعاثات طويلة األجل قبل هناية صالحيتها                             اإلزالة لغرض استبدال وحدات ال

                                                                            اسـتبدال وحـدات التخفـيض املعـتمد لالنبعاثات طويلة األجل بسبب اخنفاض            ̀         حسـاب     ) ج ( 
               أو وحدات خفض    /                                         أو وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، و      /                                   إللغاء وحدات الكمية املسندة، و     ̀           املخـزونات 
                                                                     أو وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات طويلة األجل النامجة عن نشاط           /                     أو وحدات اإلزالة، و    /    و             االنـبعاثات، 

                                                                                                           املشـروع ذاتـه، لغرض استبدال وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات طويلة األجل أينما يتبني وجود اخنفاض                
  ؛  )) ب (  ٤٧       الفقرة  (               لإلزالة باملصارف 

                                                     لالنبعاثات طويلة األجل يف حالة عدم تقدمي تقرير                                        استبدال وحدات التخفيض املعتمد   ̀       حساب    ) د ( 
             أو وحدات خفض  /                                         أو وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، و      /                                     ، إللغـاء وحدات الكمية املسندة، و      ̀          االعـتماد 

                                                                     أو وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات طويلة األجل النامجة عن نشاط           /                      أو وحـدات اإلزالة و     /               االنـبعاثات، و  
                                                                                      ض استبدال وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات طويلة األجل يف حالة عدم تقدمي تقرير                                   املشـروع ذاتـه، لغر    

     )).  ج (  ٤٧       الفقرة  (        االعتماد 

                                                      

                                                                                  لتبادل البيانات بني السجالت على استخدام أنواع حسابات منفصلة للتمييز بني                   التقنية             تنص املعايري     ) ٤ (
  .                                                                           أسباب االستبدال املختلفة وتيسري تعقب وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات طويلة األجل
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  املعامالت الداخلية السنوية�) أ(٢ اجلدول �باء 

                                       ، املعلومات بشأن جمموع كميات الوحدات اليت  ) أ ( ٢                                         تقدم األطراف املدرجة يف املرفق األول، يف اجلدول  -  ١٢
   ١               اليت حدثت بني      )               ً        اليت مل تشمل سجالً آخر     (                                                        ا نطـاق بروتوكول كيوتو اخلاضعة للمعامالت الداخلية                يشـمله 

                 ُ                                                         ديسمرب من السنة املُبلغ عنها، على النحو املبني أدناه، مبا يف ذلك أي              /              كانون األول    ٣١        يناير و  /                كـانون الـثاين   
   ).       أدناه  ٤٢            انظر الفقرة  (               معامالت تصحيحية 

                                      ، املعلومات املتعلقة مبشاريع التنفيذ      ٦                                           ة يف املرفق األول، يف اجلزء اخلاص باملادة                                تـبلغ األطـراف املدرج     -  ١٣
  : ) ٦      املادة  (   ١-    م أإ /-                                      ً                                املشترك يف إطار بروتوكول كيوتو وذلك وفقاً للفقرات التالية من مرفق املقرر 

  ُ       ، ُتبلغ   )̀        األول      املسار̀                ً            يشار إليها أيضاً مبشاريع        (̀                                 املشاريع اليت يتحقق منها الطرف    ̀               بالنسبة ل       ) أ ( 
                                                                                                              األطـراف املدرجة يف املرفق األول املعلومات املتعلقة باملشاريع اليت جرى فيها التحقق من خفض االنبعاثات أو                 

  : ) ٦      املادة  (   ١-    م أإ /-                من مرفق املقرر   ٢٣                                     ً         تعزيز اإلزالة من جانب الطرف املضيف وفقاً للفقرة 

                          جمموع كمية وحدات خفض     ̀           الدائنة       األرصدة̀ ُ                                           ُيـبلغ كل طرف مدرج يف املرفق األول حتت           ̀  ١̀ 
                       طرائق احملاسبة املتعلقة    (   ١-     م أإ  /-                    من مرفق املقرر       ٢٩                     ً                   االنـبعاثات الصـادرة عمـالً بالفقرة        

  ؛ )               بالكميات املسندة

                                                   الكمية املقابلة من وحدات الكمية املسندة اليت        ̀               األرصدة املدينة ̀                 ُ              وينبغي للطرف أن ُيبلغ حتت       ̀  ٢̀ 
                                                        اريع املتعلقة باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي                                           جـرى حتويـلها أو، يف حالـة املش        

            من مرفق     ٢٩                                                                                 واحلـراجة، الكمية املقابلة من وحدات اإلزالة اليت جرى حتويلها، عمال بالفقرة             
  ؛ )                                   طرائق احملاسبة املتعلقة بالكمية املسندة   ( ١-     م أ إ /-      املقرر 

  ،  )̀            املسار الثاين̀                ً            يشار إليها أيضاً مبشاريع        (̀                                        املشاريع اليت تتحقق منها هيئة مستقلة     ̀                وبالنسبة ل       ) ب ( 
ُ                                                                                                   ُتبلغ األطراف املدرجة يف املرفق األول املعلومات املتعلقة باملشاريع اليت جرى فيها التحقق من خفض االنبعاثات أو 

            من مرفق     ٤٥-  ٣٠      ً            ، وفقاً للفقرات     ٦                                                                        مـن تعزيز اإلزالة من خالل اإلجراء اخلاص بلجنة اإلشراف مبوجب املادة             
   ): ٦      املادة  (   ١-    م أإ /-      املقرر 

                          جمموع كمية وحدات خفض     ̀                األرصدة الدائنة ̀ ُ                                           ُيـبلغ كل طرف مدرج يف املرفق األول حتت           ̀  ١̀ 
ـ      ٢٩                      ً                  االنـبعاثات الصـادرة وفقـاً للفقرة                                طرائق احملاسبة املتعلقة    (   ١-     م أإ  /                     من مرفق املقرر 

  ؛ )               بالكميات املسندة

                                         بلة من وحدات الكمية املسندة اليت جرى                      الكمية املقا  ̀               األرصدة املدينة ̀  ُ                     وُيـبلغ الطـرف حتت       ̀  ٢̀ 
                                                                                            حتويـلها أو، يف حالـة مشاريع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، الكمية              

   ١-       م أ إ   /-                    من مرفق املقرر       ٢٩                                                               املقابلـة من وحدات اإلزالة اليت جرى حتويلها، عمال بالفقرة           
   ).                                   طرائق احملاسبة املتعلقة بالكمية املسندة (
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                                   ، ينبغي لكل طرف مدرج يف املرفق       ̀  ٤- ٣    و  ٣- ٣                     ً             اإلصدار أو اإللغاء وفقاً للمادة      ̀                  اجلزء اخلاص ب          ويف   -  ١٤
                                                                                                       األول إبـالغ املعلومـات بشـأن أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، مصنفة حسب                

                  ، والختياره لألنشطة  )       واحلراجة                                    استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي  (   ١-    م أإ /-            ً             النشاط، وفقاً ملرفق املقرر 
  . )                                    طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة (   ١-    م أإ /-              من مرفق املقرر   )  د ( و  )  ج ( ٨   ً          عمالً بالفقرة 

       األرصدة ̀                                                                       بالنسبة ألي نشاط أفضى إىل إزالة صافية، يبلغ كل طرف مدرج يف املرفق األول حتت   ) أ ( 
ـ      ٢٥       ً            درة عمالً بالفقرة                                            الكمية اإلمجالية لوحدات اإلزالة الصا     ̀        الدائنة               طرائق احملاسبة   (   ١-     م أإ  /                     من مرفق املقرر 

  ؛ )                       املتعلقة بالكميات املسندة

  ̀               األرصدة املدينة ̀                                                                          وبالنسـبة ألي نشـاط يفضـي إىل انبعاثات صافية، يبلغ كل طرف حتت                 ) ب ( 
         وحدات    أو /                    أو وحدات اإلزالة و    /                                                                       الكمـيات اإلمجالـية لوحدات الكمية املسندة ووحدات خفض االنبعاثات و          

                       طرائق احملاسبة املتعلقة    (   ١-     م أإ  /-                    من مرفق املقرر       ٣٢                                      ً                    التخفـيض املعـتمد لالنبعاثات اليت ألغيت عمالً بالفقرة          
  ̀              الرصيد الدائن̀                         ً                جيوز لألطراف أن تبلغ قيمةً حتت كل من      ال                              وبالنسبة ألي نشاط واحد،        ).                  بالكمـيات املسندة  

  .̀             الرصيد املدين̀  و

ـ ̀                            ويف اجلـزء املـتعلق ب          -  ١٥                                        ، يبلغ كل طرف مدرج يف املرفق األول        ̀   ١٢                                     تحريج وإعادة التحريج مبوجب املادة          ال
                                                                                                                                معلومات بشأن أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج املضطلع هبا يف إطار آلية التنمية النظيفة احملددة يف الفقرات التالية                  

  : )٥ ( )                      ر آلية التنمية النظيفة                                         أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطا (   ١-    م أإ /-              من مرفق املقرر 

                   جمموع كميات وحدات �  ̀                                                           استبدال الوحدات املنقضية من التخفيض املعتمد لالنبعاثات املؤقتة̀   ) أ ( 
                                أو وحـدات خفـض االنبعاثات،       /                                                 أو وحـدات التخفـيض املعـتمد لالنـبعاثات، و          /                      الكمـية املسـندة، و    

              ُ                                   ات املؤقتة اليت ُنقلت إىل حساب استبدال وحدات                                           أو وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاث     /                     أو وحدات اإلزالة، و    / و
  ؛ )  ٤٤       الفقرة  (                                التخفيض املعتمد لالنبعاثات املؤقتة 

               جمموع كميات   �  ̀                                                                       استبدال الوحدات املنقضية من التخفيض املعتمد لالنبعاثات طويلة األجل        ̀   ) ب ( 
               االنبعاثات،                أو وحدات خفض   /                                           أو وحـدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، و       /                               وحـدات الكمـية املسـندة، و      

                    ُ                                                                                      أو وحدات اإلزالة اليت ُنقلت إىل حساب استبدال وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات طويلة األجل، النتهاء                / و
  ؛  )) أ (  ٤٧       الفقرة  (            مدة صالحيتها 

                                        جمموع كميات وحدات الكمية املسندة،      �  ̀                                           االسـتبدال يف حالـة اخنفـاض املخـزونات        ̀   ) ج ( 
         أو وحدات  /                  أو وحدات اإلزالة، و /                         أو وحدات خفض االنبعاثات، و /       اثات، و                             أو وحدات التخفيض املعتمد لالنبع / و

                                        ُ                                                           التخفـيض املعتمد لالنبعاثات طويلة األجل اليت ُنقلت إىل حساب استبدال وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات      
  ؛  )) ب (  ٤٧       الفقرة  (                               طويلة األجل بسبب اخنفاض املخزونات 

                                                      

بلغ يف اجلدول   ) ٥ (   .                                      بأنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج       املتعلقة                      عن املعلومات اإلضافية  ٣ُ              ُي
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   أو  /                                   جمموع كميات وحدات الكمية املسندة، و�  ̀      عتماد                                 االستبدال يف حالة عدم تقدمي تقرير اال̀   ) د ( 
         أو وحدات  /                  أو وحدات اإلزالة، و /                         أو وحدات خفض االنبعاثات، و /                                      وحـدات التخفـيض املعتمد لالنبعاثات، و   

                                        ُ                                                           التخفـيض املعتمد لالنبعاثات طويلة األجل اليت ُنقلت إىل حساب استبدال وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات      
    )). ج (  ٤٧       الفقرة  (                     م تقدمي تقرير االعتماد               طويلة األجل لعد

                                     ، جمموع كميات الوحدات اليت يشملها نطاق ̀          إلغاء آخر̀  ُ                                   وُيبلغ كل طرف مدرج يف املرفق األول، حتت  -  ١٦
                                    وال تدرج األطراف كميات أية وحدات        .                                                               بـروتوكول كيوتو، اليت جرى إلغاؤها ألسباب أخرى حسب النوع         

  .                                                             ات اإللغاء اإللزامي للسجل على النحو احملدد يف معايري تبادل البيانات                                 يشملها نطاق بروتوكول كيوتو يف حساب

                                                                                                جيمـع كل طرف مدرج يف املرفق األول كميات الوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو يف كل                  -  ١٧
  .̀             اجملموع الفرعي̀                      عمود ويقوم بنقلها حتت 

           الكميات  ̀      السحب̀                رفق األول حتت      ُ                            ، ُيبلغ كل طرف مدرج يف امل      ̀      السحب̀                          ويف اإلطـار املخصص ل         -  ١٨
  .                                                                      ُ                                 اإلمجالية للوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو، مصنفة حسب النوع، اليت ُنقلت إىل حساب السحب              

   ). أ ( ٢                                               وال حيوز إدراج هذه القيم يف اجلزء الرئيسي من اجلدول 

  املعامالت اخلارجية السنوية�) ب(٢ اجلدول �جيم 

                                              ، معلومات جمموع كميات الوحدات اليت يشملها        ) ب ( ٢                           املرفق األول، يف اجلدول                               تـبلغ األطراف املدرجة يف     -  ١٩
      يناير  /               كانون الثاين   ١               اليت حدثت بني      )                ً        تلك اليت مشلت سجالً آخر     (                                                  نطاق بروتوكول كيوتو اخلاضعة للمعامالت اخلارجية       

   ).       أدناه  ٤٢            انظر الفقرة    (                 ُ                                     ديسمرب من السنة املُبلغ عنها، مبا يف ذلك أية معامالت تصحيحية /            كانون األول  ٣١ و

                      سجل الطرف أو سجل آلية  (                                         ً      ً                    وعلى كل طرف مدرج يف املرفق األول أن يدرج صفاً منفصالً لكل سجل           -  ٢٠
  .                                                                         نقل إليه، أو اقتىن منه، وحدات يشملها نطاق بروتوكول كيوتو خالل السنة السابقة  )                التنمية النظيفة

                                         يع الوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول                كمية مج  ̀                األرصدة الدائنة ̀ ُ                      ُيـبلغ كل طرف، حتت        ) أ ( 
                                     ِّ                                                      كيوتو اليت اقتناها من سجل ما، واليت حوِّلت إليه من سجل آلية التنمية النظيفة، مصنفة حسب النوع؛

                                   وعلى نفس اخلط، جمموع كميات الوحدات ̀              األرصدة املدينة̀                   ُ          وينبغي لكل طرف أن ُيبلغ، حتت   ) ب ( 
   .                                 لة إىل ذلك السجل، مصنفة حسب النوع                                    اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو املنقو

                                                                                                ويقوم كل طرف مدرج يف املرفق األول جبمع كميات الوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو يف                -  ٢١
   . ̀             اجملموع الفرعي̀                                 كل عمود ويبلغ عن تلك الكميات حتت 

ٍ         حتققت منها على حنٍو مستقل                                                                      وإذا نقل طرف مدرج يف املرفق األول للمرة األوىل وحدات خفض االنبعاثات اليت     -  ٢٢                 
                                                                                   ، يتعني على الطرف أن يذكر الكمية اإلمجالية هلذه الوحدات يف اإلطار املخصص ل                 ٦                                جلـنة اإلشـراف مبوجـب املادة        

    )). ب ( ٢                                                        الحظ أن هذه الكميات ستدرج أيضا ضمن اجلزء الرئيسي من اجلدول    . (̀                 املعلومات اإلضافية̀ 
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 سنوية إمجايل املعامالت ال-)ج(٢ اجلدول -دال

                           إىل اجملموع الفرعي للجدول      )  أ ( ٢                                                              يضـيف كل طرف مدرج يف املرفق األول اجملموع الفرعي للجدول             -  ٢٣
    ).  ج ( ٢           من اجلدول ̀      اجملموع̀  ُ                                وُيبلغ عن الكميات املقابلة حتت بند   )  ب ( ٢

  انتهاء الصالحية واإللغاء واالستبدال-٣ اجلدول �هاء 

                                                 ، املعلومات بشأن انتهاء صالحية وحدات التخفيض        ٣              ل، يف اجلدول    ُ                                    ُتبلغ األطراف املدرجة يف املرفق األو      -  ٢٤
                                                                  ً                                        املعتمد لالنبعاثات، املؤقتة منها وطويلة األجل، وإلغائها واستبداهلا وفقاً للطرائق واإلجراءات الالزمة ألنشطة مشاريع 

                       أنشطة مشاريع التحريج    (   �١     م أإ  /-                                                                                    الـتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة احملددة يف مرفق املقرر              
      يناير  /             كانون الثاين ١                                     وتدرج األطراف مجيع املعامالت اليت حدثت بني   .  )                                          وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة

   ).       أدناه  ٤٢            انظر الفقرة  (                 ُ                                       ديسمرب من السنة املُبلغ عنها، مبا يف ذلك أية معامالت تصحيحية  /            كانون األول  ٣١ و

                     وحدات التخفيض املعتمد ̀                                                   يف املرفق األول املعلومات التالية يف اجلزء اخلاص ب      ُ                     وُيـبلغ كل طرف مدرج     -  ٢٥
  :̀                 لالنبعاثات املؤقتة

                        كمية وحدات التخفيض    �  ̀                                                        الوحدات اليت انتهت صالحيتها يف حسايب السحب واالستبدال       ̀   ) أ ( 
  .                    تخفيض املعتمد املؤقتة                                                                             املعتمد املؤقتة اليت انتهت صالحيتها يف حساب السحب أو يف حساب استبدال وحدات ال      

                                                                                                  يالحـظ أن وحـدات التخفـيض املعـتمد املؤقتة هذه ستكون صاحلة بالنسبة لفترة االلتزام السابقة وستنتهي       (
  ؛ )                                     صالحيتها يف السنة األخرية من فترة االلتزام

                        كميات وحدات الكمية    �  ̀                                                              اسـتبدال وحـدات التخفيض املعتمد املؤقتة املنتهية صالحيتها        ̀   ) ب ( 
   أو  /                 أو وحدات اإلزالة و /                         أو وحدات خفض االنبعاثات، و /                                      أو وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، و   / و         املسندة،  

                                                                                    ً                      وحـدات التخفيض املعتمد املؤقتة اليت نقلت إىل حساب استبدال وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة عمالً بالفقرة            
  ؛ )                           إطار آلية التنمية النظيفة                                     أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف (   ١-    م أإ /-                من مرفق املقرر   ٤٣

                                كمية وحدات التخفيض املعتمد     �  ̀                                                  الوحـدات اليت انتهت صالحيتها يف حسابات األرصدة       ̀   ) ج ( 
                يالحظ أن وحدات      . (                                                                                      املؤقـتة الـيت انتهـت صالحيتها يف كافة حسابات األرصدة التابعة لألطراف والكيانات             

                                                         ترة االلتزام السابقة وستنتهي صالحيتها يف السنة األخرية                                                              التخفيض املعتمد املؤقتة هذه ستكون صاحلة بالنسبة لف       
  ؛ )               من فترة االلتزام

        كمية  -  ̀                                                                              إلغاء وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة اليت انتهت صالحيتها يف حسابات األرصدة          ̀   ) د ( 
       نقلت                                                                                       وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة اليت انتهت صالحيتها يف مجيع حسابات أرصدة األطراف والكيانات واليت

                            أنشطة مشاريع التحريج وإعادة  (   ١-    م أإ /-                من مرفق املقرر   ٥٣                                ً          الحقا إىل حساب اإللغاء اإللزامي، عمالً بالفقرة 
   ).                                   التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة
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                     وحدات التخفيض املعتمد ̀  ُ                                                                      وُيـبلغ كل طرف مدرج يف املرفق األول املعلومات التالية يف اجلزء اخلاص ب          -  ٢٦
   : ̀             طويلة األجل         لالنبعاثات

                        كمية وحدات التخفيض    �  ̀                                                        الوحدات اليت انتهت صالحيتها يف حسايب السحب واالستبدال       ̀   ) أ ( 
                                                َّ                                                               املعـتمد طويلة األجل اليت انتهت صالحيتها يف السنة املبلَّغ عنها يف حسايب السحب واالستبدال لفترات االلتزام                 

  ؛ )                                            هذه ستكون صاحلة بالنسبة لفترة االلتزام السابقة                                        يالحظ أن وحدات التخفيض املعتمد طويلة األجل    . (       السابقة

                كميات وحدات   �  ̀                                                                    اسـتبدال وحدات التخفيض املعتمد طويلة األجل اليت انتهت صالحيتها         ̀   ) ب ( 
          أو وحدات   /                             أو وحدات خفض االنبعاثات، و      /                                          أو وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، و      /                    الكمـية املسندة، و   

    ً            عمالً بالفقرة   ̀                                                            تبدال وحدات التخفيض املعتمد طويلة األجل النتهاء صالحيتها               حساب اس ̀                        اإلزالة اليت نقلت إىل     
     وجيوز   .  )                                                                        أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة          (   ١-     م أإ  /-                     من مرفـق املقرر       ٤٨

          ال وحدات                                                                                              لألطـراف اإلبـالغ عن كميات الوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو واليت نقلت الستبد              
                                                                                  التخفيض املعتمد طويلة األجل املقرر أن تنتهي صالحيتها يف فترة االلتزام اجلارية أو املقبلة؛

                                كمية وحدات التخفيض املعتمد     �  ̀                                                  الوحـدات اليت انتهت صالحيتها يف حسابات األرصدة       ̀   ) ج ( 
                يالحظ أن وحدات      . (     يانات                                                                                طويلة األجل اليت انتهت صالحيتها يف كافة حسابات األرصدة التابعة لألطراف والك           

  ؛ )                                                                      التخفيض املعتمد طويلة األجل هذه ستكون صاحلة بالنسبة لفترة االلتزام السابقة

  -  ̀                                                                                   إلغاء وحدات التخفيض املعتمد طويلة األجل اليت انتهت صالحيتها يف حسابات األرصدة           ̀   ) د ( 
                            ابات أرصدة األطراف والكيانات                                                                كمية وحدات التخفيض املعتمد طويلة األجل اليت انتهت صالحيتها يف مجيع حس

              أنشطة مشاريع   (   ١-     م أإ  /-                    من مرفق املقرر       ٣٥                                          ً                    والـيت نقلت الحقا إىل حساب اإللغاء اإللزامي، عمالً بالفقرة           
  ؛ )                                                  التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة

      تخفيض                كمية وحدات ال�  ̀                                                      الوحـدات الـيت هي موضع استبدال بسبب اخنفاض املخزونات    ̀     ) ه ( 
                                               ً                                                    املعتمد طويلة األجل اليت جيب على الطرف استبداهلا عمالً بإخطار يتلقاه الطرف من اجمللس التنفيذي آللية التنمية 

                                                       النظيفة، ويفيد بإلغاء عمليات اإلزالة من أنشطة مشروع ما؛

          أو وحدات   /                                   كميات وحدات الكمية املسندة، و     �  ̀                                     االسـتبدال يف حالة اخنفاض املخزونات     ̀     ) و ( 
                           أو وحدات التخفيض املعتمد     /                                             أو وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات اإلزالة و       /                           خنفاض املعتمد لالنبعاثات، و     اال

                                        حساب استبدال وحدات التخفيض املعتمد طويلة  "                                                              طويلـة األجل الناجتة عن نشاط املشروع ذاته، اليت نقلت إىل           
                               أنشطة مشاريع التحريج وإعادة     (   ١-     م أإ  /-                    من مرفق املقرر       ٤٩   ً           عمالً بالفقرة     "                            األجل بسبب اخنفاض املخزونات   

  ؛ )                                   التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة

                            كمية وحدات التخفيض املعتمد �  ̀                                                   الوحدات اليت هي حمل استبدال لعدم تقدمي تقرير االعتماد ̀   ) ز ( 
                 مية النظيفة يفيد                                         ً                                                   طويلـة األجل اليت جيب على الطرف استبداهلا عمالً بإخطار يتلقاه من اجمللس التنفيذي آللية التن         

                         بعدم تقدمي تقرير االعتماد؛
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                        ً                                   يف حال تلقي الطرف إشعاراً بعدم تقدمي تقرير االعتماد          �  ̀                                         االسـتبدال لعـدم تقدمي تقرير االعتماد      ̀   ) ح ( 
             أو وحدات خفض  /                                    أو وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، و /                                                   بالنسـبة ملشروع ما، كميات وحدات الكمية املسندة، و    

                                                                               أو وحدات التخفيض املعتمد طويلة األجل الناجتة عن أنشطة املشروع ذاهتا واليت             /                      أو وحـدات اإلزالة و     /               االنـبعاثات، و  
      من    ٥٠   ً           عمالً بالفقرة     "                                                                               حساب استبدال وحدات التخفيض املعتمد طويلة األجل لعدم تقدمي شهادة االعتماد           "            نقلـت إىل    
  . )                           إطار آلية التنمية النظيفة                                     أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف (   ١-    م أإ /-           مرفق املقرر 

                                                                                                 تقوم األطراف املدرجة يف املرفق األول جبمع كميات الوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو يف                -  ٢٧
  .̀      اجملموع̀                      كل عمود وتبلغ عنها يف 

  جمموع كميات الوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو -٤ اجلدول �واو 
        ُ        لسنة امل بلغ عنها    حسب نوع احلساب يف هناية ا

                                             ، املعلومات بشأن جمموع كميات الوحدات اليت        ٤ُ                                                   ُتـبلغ األطراف املدرجة يف املرفق األول، يف اجلدول           -  ٢٨
                                                                                                     يشـملها نطاق بروتوكول كيوتو يف كل نوع حساب، مصنفة حسب نوع الوحدة، كما يكشف عنها السجل                 

  .                 ُ         ديسمرب من السنة املُبلغ عنها /            كانون األول  ٣١        الوطين يف 

  . ١                                                                       ينبغي لألطراف أن ترجع إىل اإلحاالت املرجعية املتعلقة بنوع احلساب اخلاصة باجلدول  -  ٢٩

  معلومات موجزة بشأن األرصدة الدائنة واألرصدة املدينة�) أ(٥ اجلدول �زاي 

       عنها                                        ، املعلومات املتراكمة بالنسبة للسنة املبلغ ) أ ( ٥ُ                                                 ُتـبلغ األطراف املدرجة يف املرفق األول، يف اجلدول         -  ٣٠
                                                                                                                   والسنوات السابقة املبلغ عنها لتسهيل تسجيل املعلومات بالنسبة لفترة االلتزام يف قاعدة بيانات التجميع واحملاسبة             

  . )                                    طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة (   ١-    م أإ /-    ً             وفقاً ملرفق املقرر 

  :         التالية          ، البيانات̀             القيم األولية̀  ُ                                   وُيبلغ كل طرف مدرج يف املرفق األول، حتت  -  ٣١

                                                       الكمية اإلمجالية لوحدات الكمية املسندة الصادرة على      �  ̀  ٨- ٣    و  ٧- ٣          ً           اإلصدار عمالً باملادة    ̀   ) أ ( 
   ١-     م أإ  /-                    من مرفق املقرر       ٢٣     ً            ، عمالً بالفقرة     ٣              من املادة     ٨    و  ٧                                                 أسـاس الكمية املسندة إليها يف إطار الفقرتني         

  ؛ )                                    طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة (

                                                               إذا كان واجب التطبيق، كميات الوحدات اليت يشملها نطاق          �  ̀                          لغـاء لعـدم االمتـثال       اإل̀   ) ب ( 
                                                     ً                                             بـروتوكول كيوتو، مصنفة حسب النوع، اليت ألغاها الطرف عمالً بقرار جلنة االمتثال بأن ذلك الطرف مل ميتثل    

ـ             من مرفق    ٣٧                                  ً                 بالنسبة لفترة االلتزام السابقة عمالً بالفقرة         ١- ٣                      اللتزامه مبوجب املادة           طرائق  (   ١-     م أإ  /           املقرر 
  ؛ )٦ ( )                              احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة

                                                      

                                                                                   حىت يستكمل تقييم االمتثال بالنسبة لفترة االلتزام السابقة اليت تعقب انتهاء                    املعلومات               لن تتاح هذه      ) ٦ (
  .                                        الفترة اإلضافية املمنوحة للوفاء بااللتزامات
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          أو وحدات   /                                                                     إذا كان واجب التطبيق، جمموع كميات الوحدات الكمية املسندة، و          �  ̀        الترحيل̀   ) ج ( 
                                                                             ً              أو وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات اليت جرى ترحيلها من فترة االلتزام السابقة عمالً              /                  خفض االنبعاثات، و  

  . )٧ ( )                                    طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة (   ١-    م أإ /-                من مرفق املقرر   ١٥    قرة     بالف

                     ، معلومات موجزة بشأن ̀                املعامالت السنوية̀                                                ويقدم كل طرف مدرج يف املرفق األول، يف اجلزء اخلاص ب   -  ٣٢
  :                           َّ                                              املعامالت املنجزة يف السنة املبلَّغ عنها والسنوات السابقة بالنسبة لفترة االلتزام

                ُ          ُ                                                                     بالنسـبة للسـنة املُبلغ عنها، ُيبلغ كل طرف عن جمموع كميات الوحدات اليت يشملها نطاق                  ) أ ( 
  ؛ ) ج ( ٢                                         بروتوكول كيوتو، مصنفة حسب النوع، يف اجلدول 

                                           ُ                                           وبالنسـبة لكـل السـنوات األخرى، ينبغي للطرف أن ُيبلغ الكميات اإلمجالية للوحدات اليت         ) ب ( 
                                 يف النموذج اإللكتروين املوحد السابق؛  )  أ ( ٥                 بلغ عنها يف اجلدول                                  ُ يشملها نطاق بروتوكول كيوتو، كما أُ

  .                         ُ           ، جمموع سائر املعامالت اليت أُجنزت حىت اآلن̀      اجملموع̀                   ُ              وينبغي لكل طرف أن ُيبلغ، حتت بند   ) ج ( 

  معلومات موجزة بشأن االستبدال�) ب(٥ اجلدول �حاء 

                                          ، معلومات موجزة تتعلق باستبدال وحدات       ) ب ( ٥ُ                                                   ُتـبلغ األطراف املدرجة يف املرفق األول، يف اجلدول           -  ٣٣
  .                                                                                      التخفيض املعتمد املؤقتة ووحدات التخفيض املعتمد طويلة األجل بالنسبة لكل سنة من فترة االلتزام

                             ، جمموع كميات الوحدات اليت     ̀                        فترات االلتزام السابقة  ̀  ُ                                           وُيبلغ كل طرف مدرج يف املرفق األول، حتت          -  ٣٤
                             استبدال وحدات التخفيض املعتمد ̀                      ُ              مصنفة حسب النوع، اليت ُنقلت إىل حساب                             يشملها نطاق بروتوكول كيوتو، 

  يف ̀                                                              استبدال وحدات التخفيض املعتمد طويلة األجل النتهاء صالحيتها       ̀           أو حساب    /    و ̀                        املؤقتة النتهاء صالحيتها  
                   أن تنتهي صالحيتها                                                                                    أثناء فترات االلتزام السابقة الستبدال وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة أو طويلة األجل املقرر

  .                    يف مجيع خانات هذا الصف  "  ال "                                               وبالنسبة لفترة االلتزام األوىل، تدخل األطراف عبارة   .                      يف فترة االلتزام اجلارية

  : ُ                                               ُ                            وُيبلغ كل طرف مدرج يف املرفق األول، بالنسبة للسنة املُبلغ عنها، البيانات التالية -  ٣٥

                                       وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة ووحدات                     ، جمموع كميات    ̀                 اشتراط االستبدال ̀              حتـت بـند       ) أ ( 
                                                                                                            التخفيض املعتمد طويلة األجل اليت انتهت صالحيتها يف السنة املبلغ عنها يف حسايب السحب واالستبدال لفترات                

                                                             االلتزام السابقة أو اليت هي موضع استبدال لسبب آخر يف تلك السنة؛

                                    ملها نطاق بروتوكول كيوتو، مصنفة                                     ، جمموع كميات الوحدات اليت يش     ̀         االستبدال̀          حتت بند     ) ب ( 
                                                                                                           حسب النوع، اليت جرى إلغاؤها الستبدال وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة أو وحدات التخفيض املعتمد طويلة               

   ). ٣          يف اجلدول ̀      اجملموع̀ ُ                                         ُ              ُيالحظ أن هذه الكميات ينبغي أن تساوي تلك املُبلغ عنها حتت    . (    األجل

                                                      

                               ام السابقة اليت تعقب انتهاء                                                                               لن تتاح هذه املعلومات حىت يستكمل تقييم االمتثال بالنسبة لفترة االلتز            ) ٧ (
  .                                        الفترة اإلضافية املمنوحة للوفاء بااللتزامات
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     ُ                                                          نة املُبلغ عنها، يكرر الطرف املدرج يف املرفق األول املعلومات الواردة                                 وبالنسبة لكل السنوات السابقة للس -  ٣٦
  .      ُ                                          كما أُبلغ عنها يف النموذج اإللكتروين املوحد السابق̀         االستبدال̀       وحتت ̀                اشتراط االستبدال̀    حتت 

   .                        ، عن اجملموع اخلاص بكل عمود̀      اجملموع̀                                     ُ              وينبغي لكل طرف مدرج يف املرفق األول أن ُيبلغ، حتت بند  -  ٣٧
                                                                                                              يالحـظ أنـه عند انتهاء فترة االلتزام، فإن الكميات اإلمجالية لوحدات التخفيض املعتمد املؤقتة وطويلة األجل               (

                                                                           ينبغي أن تساوي الكمية اإلمجالية للوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول           ̀                 اشتراط االستبدال ̀                  الـواردة حتـت     
   ).̀        الستبدال̀                      كيوتو الواردة حتت بند 

 معلومات موجزة عن السحب �) ج(٥ اجلدول �طاء 

                                            ، معلومات إضافية لتيسري تقييم االمتثال يف هناية  ) ج ( ٥ُ                                          ُتقدم األطراف املدرجة يف املرفق األول، يف اجلدول  -  ٣٨
   .                                 الفترة اإلضافية للوفاء بااللتزامات

              ، جمموع كميات̀      السحب̀                  ُ          ُ                                                   وبالنسـبة للسـنة املُبلغ عنها، ُيبلغ كل طرف مدرج يف املرفق األول حتت                -  ٣٩
                                                                                               الوحـدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو، مصنفة حسب النوع، اليت سحبها الطرف يف تلك السنة هبدف      

                                   ويالحظ أن هذه الكميات ينبغي أن         . (                      من بروتوكول كيوتو    ٣              من املادة     ١                                       إثبات امتثاله اللتزامه مبوجب الفقرة      
    )). أ ( ٢          يف اجلدول ̀      السحب̀             ُ             تساوي تلك املُبلغ عنها حتت 

                                 ُ                                                                     سـبة لكـل السنوات اليت تسبق السنة املُبلغ عنها، ينبغي للطرف املدرج يف املرفق األول أن يكرر                       وبالن -  ٤٠
  .                                                 املعلومات كما وردت يف النموذج اإللكتروين املوحد السابق

  .                        ، عن اجملموع اخلاص بكل عمود̀      اجملموع̀                                                  وينبغي لكل طرف مدرج يف املرفق األول أن يبلغ، حتت بند  -  ٤١

 املعامالت التصحيحية اليت تنجز يف السنة املبلغ عنها: ند مذكرة ب-٦ اجلدول -ياء

                                                                 ، تبلغ األطراف املدرجة يف املرفق األول عن أي معامالت تصحيحية            ) ج ( ٦    إىل    )  أ ( ٦                   يف اجلـداول مـن       -  ٤٢
                                                                                                 تنجزها يف السنة املبلغ عنها وتتعلق بسنوات سبق اإلبالغ عنها، مبا يف ذلك معامالت تتعلق بإدخال تصويب على   

                                 يف الفصل اخلامس من مرفق املقرر       )  ب ( ٥                                                                       اعدة بيانات للتجميع واحملاسبة قامت به جلنة االمتثال، عمال بالفقرة            ق
                               ويالحظ أن كميات الوحدات اليت       .  )                                                         إجـراءات وآليات متصلة باالمتثال مبوجب بروتوكول كيوتو        (   ١-       م أ إ   /-

                                     من املعامالت السنوية املبلغ عنها يف                                                                               يشـملها نطـاق بـروتوكول كيوتو واملبلغ عنها يف هذا اجلدول تدرج ض             
              وتقدم األطراف    .                            كبند مذكرة لغرض الشفافية     )  ج (    إىل    )  أ ( ٦      َّ                              ، ويـبلَّغ عـنها يف اجلداول من          ٣    و  ٢          اجلدولـني   

                                         من الفرع هاء من املبادئ التوجيهية        ٨                                                                      توضـيحات هلـذه املعامالت يف نص مرفق، على حنو ما تقتضيه الفقرة              
  .           توكول كيوتو        من برو ٧                 لإلبالغ مبوجب املادة 
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      الطرف 
                 سنة تقدمي التقرير 
                       السنة املشمولة بالتقرير 
             فترة االلتزام 

  جمموع كميات الوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو-١اجلدول 
                                  ّ      يف كل نـوع حساب يف بداية السنة املبل غ عنها

 نوع الوحدة
 .م.ك.و .أ.خ.و .إ.و .أ.م.ت.و .م.أ.م.ت.و .ط.أ.م.ت.و

 نوع احلساب

            أرصدة الطرف      
             أرصدة الكيان      
  ٤- ٣ / ٣- ٣                      ً         إلغاء املصدر الصايف وفقاً للمادة       
                    اإللغاء لعدم االمتثال      
              اإللغاء الطوعي      
      السحب      
                                                             استبدال وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات املؤقتة النتهاء صالحيتها      
                                   املعتمد طويلة األجل النتهاء صالحيتها                     استبدال وحدات التخفيض      
                                                                 استبدال وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات طويلة األجل الخنفاض املخزونات      
                                                                          استبدال وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات طويلة األجل لعدم تقدمي تقرير االعتماد      
 اجملموع      

                    وحدات الكمية املسندة  =  . م . ك . و
                    وحدات خفض االنبعاثات  =  . أ . خ . و
             وحدات اإلزالة  =  . إ . و
    )). ط (              أو طويلة األجل   )  م (            وتكون مؤقتة  (                               وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات   =  . أ . م . ت . و
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      الطرف 
                 سنة تقدمي التقرير 
                       السنة املشمولة بالتقرير 
             فترة االلتزام 

  املعامالت الداخلية السنوية-)أ(٢اجلدول 
  الدائنةاألرصدة األرصدة املدينة
 نوع الوحدة نوع الوحدة

 نوع املعاملة  . م . ك . و  . أ . خ . و .إ.و  . أ . م . ت . و  . م . أ . م . ت . و  . ط . أ . م . ت . و  . م . ك . و  . أ . خ . و .إ.و  . أ . م . ت . و  . م . أ . م . ت . و  . ط . أ . م . ت . و
  ٦                    ً         اإلصدار والتحويل وفقاً للمادة             
                           املشاريع اليت حتقق منها الطرف             
                              ريع اليت حتققت منها هيئة مستقلة    املشا             
  ٤- ٣   و ٣- ٣                   ً         اإلصدار واإللغاء وفقاً للمادة             
              إعادة التحريج         التحريج و   ٣- ٣             
                إزالة الغابات ٣- ٣             
                إدارة الغابات ٤- ٣             
                       إدارة األراضي املزروعة ٤- ٣             
     راعي          إدارة امل ٤- ٣             
                          إعادة التغطية بالنباتات ٤- ٣             
   ١٢                           ً         التحريج وإعادة التحريج وفقاً للمادة             
                                                          اسـتبدال وحـدات التخفـيض املعتمد املؤقتة اليت انتهت                       

        صالحيتها
                                                         استبدال وحدات التخفيض املعتمد طويلة األجل اليت انتهت                     

        صالحيتها
                    بسبب اخنفاض املخزونات         االستبدال              
                        لعدم تقدمي تقرير االعتماد         االستبدال              
              اإللغاء الطوعي            
 اجملموع الفرعي            

 
 السحب

 نوع الوحدة
 أ . م . ت . و  . م . أ . م . ت . و  . ط . أ . م . ت . و

.  
 نوع املعاملة  . م . ك . و  . أ . خ . و  . إ . و

       السحب      
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      الطرف 
               ة تقدمي التقرير  سن 
                       السنة املشمولة بالتقرير 
             فترة االلتزام 

  املعامالت اخلارجية السنوية-)ب(٢اجلدول 

 األرصدة الدائنة األرصدة املدينة
 نوع الوحدة نوع الوحدة

 .م.ك.و .أ.خ.و .إ.و .أ.م.ت.و .م.أ.م.ت.و .ط.أ.م.ت.و .م.ك.و .أ.خ.و .إ.و .أ.م.ت.و .م.أ.م.ت.و .ط.أ.م.ت.و

 

                      عمليات النقل واالقتناء            
  ]         اسم السجل [             
  ]         اسم السجل [             
  ]         اسم السجل [             
  ]         اسم السجل [             
  ]         اسم السجل [             
  ]         اسم السجل [             
 اجملموع الفرعي            

 معلومات إضافية

                                  االنبعاثات احملقق فيها على حنو مستقل         وحدات خفض            

  إمجايل املعامالت السنوية-)ج(٢اجلدول 

 ))ب(٢و) أ(٢جمموع اجلدولني (اجملموع             
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      الطرف  
                 سنة تقدمي التقرير 
                       السنة املشمولة بالتقرير 
             فترة االلتزام 

  انتهاء الصالحية واإللغاء واالستبدال� ٣اجلدول 

 االستبدال

 
ء الصالحية واإللغاء انتها

 واشتراط االستبدال

 نوع الوحدة نوع الوحدة

 نوع املعاملة أو احلدث .م.أ.م.ت.و .ط.أ.م.ت.و .م.ك.و .أ.خ.و .إ.و .أ.م.ت.و .م.أ.م.ت.و .ط.أ.م.ت.و

                                      وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات املؤقتة  

            ب واالستبدال                                     الوحدات اليت انتهت صالحيتها يف حسايب السح        

                                    استبدال وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة        

                                          الوحدات اليت انتهت صالحيتها يف حسابات األرصدة        
                                              إلغاء الوحدات املنتهية صالحيتها يف حسابات األرصدة        

                                          وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات طويلة األجل   

                           تها يف حسايب السحب واالستبدال                      الوحدات اليت انتهت صالحي        

                                                          استبدال وحدات التخفيض املعتمد طويلة األجل اليت انتهت صالحيتها        

                                          الوحدات اليت انتهت صالحيتها يف حسابات األرصدة        

                                              إلغاء الوحدات املنتهية صالحيتها يف حسابات األرصدة        

             فاض املخزونات                              الوحدات اليت هي موضع استبدال الخن        
                              االستبدال نتيجة اخنفاض املخزونات        

                                                    الوحدات اليت هي موضع استبدال لعدم تقدمي تقرير االعتماد        

                                 االستبدال لعدم تقدمي تقرير االعتماد        

 اجملموع        
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      الطرف 
                 سنة تقدمي التقرير 
                       السنة املشمولة بالتقرير 
             فترة االلتزام 

                                                                                   ّ       جمموع كميات الوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو يف كل نوع حساب يف هناية السنة املبل غ عنها-٤ول اجلد

 نوع الوحدة
 نوع احلساب .م.ك.و .أ.خ.و .إ.و  . أ . م . ت . و  . م . أ . م . ت . و  . ط . أ . م . ت . و
            أرصدة الطرف      
             أرصدة الكيان      
  ٤- ٣ / ٣- ٣                      ً         إلغاء املصدر الصايف وفقاً للمادة       
                    اإللغاء لعدم االمتثال      
              اإللغاء الطوعي      
      السحب      
                                                             استبدال وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات املؤقتة النتهاء صالحيتها      
                                                       استبدال وحدات التخفيض املعتمد طويلة األجل النتهاء صالحيتها      
                           طويلة األجل الخنفاض املخزونات                                      استبدال وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات      
                                                                           استبدال وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات طويلة األجل لعدم تقدمي تقرير                

        االعتماد
 اجملموع      
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      الطرف 
                 سنة تقدمي التقرير 
                       السنة املشمولة بالتقرير 
             فترة االلتزام 

 ة معلومات موجزة بشأن األرصدة الدائنة واملدين-)أ(٥اجلدول 
 األرصدة الدائنة األرصدة املدينة
  نوع الوحدة نوع الوحدة

             القيم األولية .م.ك.و .أ.خ.و .إ.و .أ.م.ت.و .م.أ.م.ت.و .ط.أ.م.ت.و .م.ك.و .أ.خ.و .إ.و .أ.م.ت.و .م.أ.م.ت.و .ط.أ.م.ت.و
  ٨- ٣   و ٧- ٣          ً         اإلصدار عمالً باملادة             
                    اإللغاء لعدم االمتثال             
        الترحيل             
 اجملموع الفرعي            
                املعامالت السنوية            
  )    ٢٠٠٧ (           السنة صفر            
  )    ٢٠٠٨   (    ١      السنة             
  )    ٢٠٠٩   (    ٢      السنة             
  )    ٢٠١٠   (    ٣      السنة             
  )    ٢٠١١   (    ٤      السنة             
  ) ٢   ٢٠١   (    ٥      السنة             
  )    ٢٠١٣   (    ٦      السنة             
  )    ٢٠١٤   (    ٧      السنة             
  )    ٢٠١٥   (    ٨      السنة             
 اجملموع الفرعي            
 اجملموع            

                              معلومات موجزة بشأن االستبدال�  )  ب ( ٥      اجلدول   
 اشتراط االستبدال االستبدال
 نوع الوحدة نوع الوحدة

  م . أ . م . ت . و  ط . أ . م . ت . و  . م . ك . و  . أ . خ . و  . إ . و  . أ . م . ت . و  م . أ . م . ت . و  ط . أ . م . ت . و
 

                      فترات االلتزام السابقة        
  )    ٢٠٠٨   ( ١            السنة         
  )    ٢٠٠٩   ( ٢            السنة         
  )    ٢٠١٠   ( ٣            السنة         
  )    ٢٠١١   ( ٤            السنة         
  )    ٢٠١٢   ( ٥            السنة         
  )    ٢٠١٣   ( ٦            السنة         
  )    ٢٠١٤   ( ٧            السنة         
  )    ٢٠١٥   ( ٨            السنة         
 اجملموع        

                         معلومات موجزة عن السحب�  )  ج ( ٥      اجلدول   
 السحب

 نوع الوحدة
 السنة .م.ك.و .أ.خ.و .إ.و .أ.م.ت.و م.أ.م.ت.و ط.أ.م.ت.و
  )    ٢٠٠٨   ( ١            السنة       
  )    ٢٠٠٩   ( ٢            السنة       
  )    ٢٠١٠   ( ٣            السنة       
  )    ٢٠١١   ( ٤            السنة       
  )    ٢٠١٢   ( ٥            السنة       
  )    ٢٠١٣   ( ٦            السنة       
  )    ٢٠١٤   ( ٧            السنة       
  )    ٢٠١٥   ( ٨            السنة       
 اجملموع      
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      الطرف 
                 سنة تقدمي التقرير 
                       السنة املشمولة بالتقرير 
             فترة االلتزام 

 معامالت تصحيحية تتعلق باألرصدة الدائنة واملدينة:  بند مذكرة-)أ(٦اجلدول 

 األرصدة الدائنة األرصدة املدينة
  حدةنوع الو نوع الوحدة

   . م . ك . و  . أ . خ . و .إ.و  . أ . م . ت . و  . م . أ . م . ت . و  . ط . أ . م . ت . و  . م . ك . و  . أ . خ . و .إ.و  . أ . م . ت . و  . م . أ . م . ت . و  . ط . أ . م . ت . و
        املعامالت            

                               معامالت تصحيحية تتعلق باالستبدال  :            بند مذكرة- ) ب ( ٦      اجلدول 
 اشتراط االستبدال االستبدال
 نوع الوحدة نوع الوحدة

  م . أ . م . ت . و  ط . أ . م . ت . و  . م . ك . و  . أ . خ . و  . إ . و  . أ . م . ت . و  م . أ . م . ت . و  ط . أ . م . ت . و
 

        املعامالت        

                            معامالت تصحيحية تتعلق بالسحب  :            بند مذكرة- ) ج ( ٦      اجلدول 
 السحب

 نوع الوحدة
  . م . ك . و  . أ . خ . و .إ.و  . أ . م . ت . و  م . أ . م . ت . و  ط . أ . م . ت . و

 

        املعامالت      
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 ١٠-م أ/١٨املقرر 

 لتقين لقوائم جـرد غازات الدفيئةقضايا تتصل باالستعراض ا
 ٨لألطراف املدرجة يف املرفق األول من االتفاقية وبتنفيذ املادة 

 من بروتوكول كيوتو

                إن مؤمتر األطراف،

   ،  ٩-   م أ /  ١٢   ، و ٨-   م أ /  ١٩   ، و ٧-   م أ /  ٢٣                             من االتفاقية وإىل املقررات      ١٢              من املادة     ٩            إىل الفقرة            إذ يشري    
  ، ٩-   م أ /  ٢١ و

                                                                   ذات الصلة اليت قدمتها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية،            يف التوصيات       وقد نظر 

    اليت   )                           األطراف املدرجة يف املرفق األول (                                          إىل األطراف املدرجة يف املرفق األول من االتفاقية      يطلب  - ١ 
          لي، بناء                            ُ                                                                            تتضـمن قوائم جردها معلومات ُنعتت بالسرية أن تقدم هذه املعلومات أثناء االستعراضني املركزي واحمل              

                                                                                                 على طلب فريق خلرباء االستعراض، وفقا ملدونة قواعد املمارسة املتعلقة مبعاجلة املعلومات السرية واملعتمدة مبوجب 
  ؛ ٩-   م أ /  ١٢      املقرر 

                     ّ                                                                         إىل األمانـة أن تيسـر اطّالع أفرقة خرباء االستعراض على املعلومات يف وقت مناسب أثناء                       تطلـب  - ٢ 
  ؛ ٩-   م أ /  ١٢                                               ُ                دونة قواعد املمارسة ملعاجلة املعلومات السرية اليت اعُتمدت مبوجب املقرر                          ً  عمليات االستعراض هذه، وفقاً مل

                                                                                               أنه جيوز لطرف من األطراف املدرجة يف املرفق األول، إذا استنسب ذلك وبالتعاون مع األمانة،                    تقـرر  - ٣ 
                                 ال يكون فيها اخلرباء موجودين يف                                                                                              أن يتـيح معلومات سرية عن قوائم اجلرد ألفرقة خرباء االستعراض أثناء الفترات اليت               

                                                                                                                    الـبلد اخلاضع لالستعراض وال يف مكاتب األمانة، عن طريق اإلجراءات املناسبة، شريطة أال تترتب على هذه اإلجراءات                  
                                                                              كما أن قرار طرف من األطراف بعدم تقدمي معلومات سرية يف تلك الفترات ال                .                                         تكالـيف مالية إضافية بالنسبة لألمانة     

                                                                      روط اإلبالغ املتصلة بقوائم جرد غازات الدفيئة لألطراف املدرجة يف املرفق األول؛           تتعارض مع ش

                                                                                        إىل األمانة أن تتالىف تنظيم مزيد من االستعراضات النظرية لألطراف املدرجة يف املرفق                    تطلـب  - ٤ 
               املطلوبة أثناء                     ً                                                                              األول إذا كـان معلوماً أن فريق خرباء االستعراض لن يتمكن من االطالع على املعلومات السرية                 

                      ُ                                                                      االستعراض النظري، وأن ُتخضع تلك األطراف الستعراضات مركزية أو حملية، بالقدر الذي تسمح به املوارد؛

                                                                            بأن يعتمد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته     توصي - ٥ 
       أدناه؛  )                    من بروتوكول كيوتو ٨    ادة                         القضايا املتصلة بتنفيذ امل   ( ١-    م أإ /-                 األوىل مشروع املقرر 

  ٦             اجللسة العامة  
     ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول  ١٨-  ١٧ 
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 ١-م أإ/-مشروع املقرر 

  من بروتوكول كيوتو٨القضايا املتصلة بتنفيذ املادة 

  ،                                                          إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو 

                  املبادئ التوجيهية   (       م أإ    /-                     من مرفق املشروع      ٩           الفقرة             ، وخباصـة   ٧-    م أ  /  ٢٣                  إىل املقـررات              إذ يشـري   
  ، ٩-   م أ /  ٢١   و ٩-   م أ /  ١٢                   املرفق بذلك املقرر، و  )                    من بروتوكول كيوتو ٨                    لالستعراض مبوجب املادة 

   ،   ١٠-   م أ /  ١٨          يف املقرر        وقد نظر 

                                   املتصلة بإتاحة إمكانية االطالع على  ١٠-   م أ /  ١٨           من املقرر  ٤     إىل  ١                      أن مضمون الفقرات        يقرر - ١ 
                                                                                                              معلومـات سـرية ألفـرقة خرباء استعراض قوائم اجلرد من أجل االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة                  
ٍ                                                                      لألطـراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية، هو ساٍر ونافذ كامل النفاذ فيما يتعلق باستعراضات قوائم اجلرد                                                             

                     من بروتوكول كيوتو؛ ٨           مبوجب املادة 

                                                                       خرباء االستعراض يف التقرير االستعراضي ما يطلبه فريق خرباء االستعراض                             أن يدرج فريق         يقرر - ٢ 
                                                                                             من معلومات ذات صلة يقرر الطرف املدرج يف املرفق األول أهنا سرية ومل تتح للفريق إمكانية االطالع عليها؛

                                                          من اإلرشادات التقنية بشأن منهجيات التسويات املرفقة          ١٠                                      يقـرر أنـه، كاستثناء من الفقرة          ٣ 
      من   ٥              من املادة     ٢                                                                       اإلرشادات التقنية املتعلقة مبنهجيات التعديالت اليت جترى مبوجب الفقرة             ( ١-     م أإ  /-         املقـرر    ب

                                                             ، جيوز لفريق خرباء االستعراض، بناء على استعراض املعلومات          ٩-    م أ  /  ٢٠                املرفقة باملقرر     )                    بـروتوكول كـيوتو   
                                                      فق األول يقرر هذا الطرف أهنا سرية، أن يوصي بأن                                                                     املتعلقة بقوائم اجلرد لطرف ما من األطراف املدرجة يف املر         

ُ                                                                                                  ُتطبق، بأثر رجعي تسوية للسنوات ذات الصلة من فترة االلتزام، اليت مل تتح فيها فرص لفريق االستعراض لالطالع 
                                                                                على املعلومات السرية موضع البحث، على النحو املشار إليه يف تقارير االستعراض السابقة؛

                        أعاله، عدم انطباق شروط  ٣                               ً              بأية تعديالت تطبق بأثر رجعي وفقاً للفقرة                         ، فـيما يتعلق           يقـرر  - ٤ 
                                   املبادئ التوجيهية إلعداد املعلومات       ( ١-     م أإ  /-                  من مشروع املقرر        )  ه ( ٣                                        األهلـية املنصـوص علـيها يف الفقرة         

             النسبة لسنة                               إال على التعديل املطبق ب      ٧-    م أ  /  ٢٢               املرفق باملقرر     )                       من بروتوكول كيوتو    ٧                        املطلوبـة مبوجب املادة     
                            اجلرد الراهنة موضع االستعراض؛

                                                                                        أنـه، فـيما يتعلق بقائمة اجلرد املقدمة عن السنة األخرية من فترة االلتزام، ختضع مجيع                يقـرر  - ٥ 
  .                                                                       األطراف املدرجة يف املرفق األول الستعراضات جتري داخل البلد أو الستعراضات مركزية

----- 


