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 مؤمتر األطراف
 الدورة العاشرة
 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٧-٦بوينس آيرس، 

 من جدول األعمال) ه (٦البند 
 األعمال التحضريية للدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف

  من بروتوكول كيوتو٨ و٧املتصلة باملادتني القضايا 
 اقتراح مقدم من رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

أن توصي مؤمتر األطراف    قـررت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا احلادية والعشرين،             
مث أُدخلت تعديالت على هذا     .  دورته العاشرة  يف) FCCC/SBSTA/2004/L.30/Add.1(باعـتماد مشـروع مقرر      

وتقدَّم هذه . املشـروع، مبوجـب السلطة املخولة لرئيس اهليئة الفرعية، من أجل معاجلة بعض أوجه عدم االتساق التقنية               
 .النسخة املعدلة إىل مؤمتر األطراف ليعتمدها يف دورته العاشرة

 ١٠-م أ/-مشروع املقرر 

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

 إن مؤمتر األطراف،

ــري  ــرراته إذ يش  ، ٨-م أ/٢٢، و٧-م أ/١٩، و٧-م أ/١٨، و٧-م أ/١٧، و٧-م أ/١٦، و٧-م أ/١١ إىل مق
املناخ، وال سيما   ، وإىل األحكام ذات الصلة من بروتوكول كيوتو التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري               ٩-م أ /١٩و

  منه،٧املادة 

 ــــــــــــ
وحـدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، مبا يف ذلك وحدات التخفيض              )١(

 .املعتمد املؤقتة ووحدات التخفيض املعتمد طويلة األجل، ووحدات الكمية املسندة، ووحدات اإلزالة
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من املبادئ التوجيهية إلعداد املعلومات املطلوبة مبوجب       مراجعة أجزاء   ( ١٠-م أ /- مقرره   وإذ يـدرك   
 ،)٨، ومن املبادئ التوجيهية الستعراض املعلومات مبوجب املادة ٧املادة 

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

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

  الوارد أدناه؛)بروتوكول كيوتو

 ا؛ أمهية قاعدة البيانات املتعلقة بالتجميع واحملاسبة وضرورة إجياد موارد إضافية إلنشائهيالحظ -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               

 ؛٢٠٠٥قاعدة البيانات املتعلقة بالتجميع واحملاسبة يف 

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

 والتكنولوجية؛

سجالت من أجل تيسري استعراض      كذلـك إىل األمانـة أن تتشاور مع مديري نظم ال           يطلـب  -٥ 
 . من بروتوكول كيوتو٨السجالت الوطنية واملعلومات املتعلقة بوحدات الكمية املسندة مبوجب املادة 
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 ١-م أإ/-مشروع املقرر 

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

 ماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،إن مؤمتر األطراف، العامل بوصفه اجت

 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 /١١ منه، وإىل املقررات     ٧وال سـيما املـادة      

، ومن ٧ من املبادئ التوجيهية إلعداد املعلومات املطلوبة مبوجب املادة مراجعة أجزاء( ١٠-م أ/-، و٩-م أ/١٩و
 ،)٨املبادئ التوجيهية الستعراض املعلومات مبوجب املادة 

 ،)٧املادة ( ١-م أ إ/- من بروتوكول كيوتو اليت حددها املقرر٧ مواعيد تقدمي املعلومات مبوجب املادة وإذ يدرك 

النموذج اإللكتروين املوحد لإلبالغ عن الوحدات اليت يشملها نطاق         ( ١٠-م أ /- يف املقرر    وقـد نظر   
 ،)بروتوكول كيوتو

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

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

 السماح لألطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية باستخدام النماذج اليت أعدها مدير             يقـرر  -٢ 
مسائل متصلة بنظم السجالت املنصوص عليها     (١٠-أم  /-من املقرر   ) ي(٦سجل املعامالت الدويل وفقا للفقرة      

 من  ٧ إىل   ٣لإلبالغ عن املعلومات املطلوبة مبوجب الفقرات من        )  من بروتوكول كيوتو   ٧ من املادة    ٤يف الفقرة   
مرفق ( من بروتوكول كيوتو     ٧اجلـزء هـاء من املبادئ التوجيهية لإلبالغ عن املعلومات املطلوبة مبوجب املادة              

 ؛)٧املادة  (١-م أإ/-رر مشروع املق

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

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

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

 ٨عمل مبدونة املمارسة املتعلقة مبعاجلة املعلومات السرية الستعراض قوائم اجلرد مبوجب املادة              متديد ال  يقـرر  -٤ 
 . من بروتوكول كيوتو٨ لتشمل استعراض املعلومات املتعلقة بوحدات الكمية املسندة مبوجب املادة )٢(من بروتوكول كيوتو

 ـــــــــــــ
املعتمد لالنبعاثات، مبا فيها وحدات التخفيض املعتمد وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض  )١( 

 .املؤقتة ووحدات التخفيض املعتمد طويلة األجل، ووحدات الكمية املسندة، ووحدات اإلزالة

 .) من بروتوكول كيوتو٨مسائل متعلقة بتنفيذ املادة ( ١-م أ إ/- و٩-م أ/١٢اعتمدت مبوجب املقررين  )٢( 
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 املرفق

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

  تعليمات عامة بشأن اإلبالغ-أوالً 

 من  ١-٧الـنموذج اإللكـتروين املوحد هو جزء أساسي من املعلومات املطلوب تقدميها مبوجب املادة                -١
ملرفق األول باالتفاقية معلومات كمية عن      وهو مصمم لضمان تقدمي األطراف املدرجة يف ا       . 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  . ع كمي بصورة مستقلة   وينبغي أن تقدم أي معلومات أخرى وجيهة وغري ذات طاب         . املوحـد 

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

 ).٢٠١٠ يف النموذج اإللكتروين املوحد الذي يقدم يف عام `ة املبلغ عنهاالسن`

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

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 النظيفة يف إطـار البداية السريعة آللية التنم      
 .)٢(النموذج اإللكتروين املوحد كل سنة إىل أن تنتهي الفترة اإلضافية للوفاء بااللتزامات بالنسبة لفترة االلتزام تلك

زام أو أكثر يف وقت     وإذا كانت املعامالت اليت يضطلع هبا طرف مدرج يف املرفق األول تشمل فتريت الت              -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 تلككيوتو بروتوكولسوى تلك الوحدات اليت يشملها نطاق 

وكل القيم اليت تقيد يف اجلداول ينبغي أن تكون         . من ستة جداول  ويـتألف النموذج اإللكتروين املوحد       -٥
 .وال تدرج يف اجلداول القيم السالبة. قيماً كاملة موجبة

 ـــــــــــــــــ

وحدات الكمية املسندة، ووحدات خفض االنبعاثات، ووحدات اإلزالة، ووحدات التخفيض املعتمد            )١( 
 .ويلة األجللالنبعاثات، مبا فيها املؤقتة منها وط

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

ومات بشأن وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة وطويلة األجل         املخصص إلبالغ املعل   ٣باستثناء اجلدول    )٣( 
 .اليت كانت صاحلة خالل فترات التزام سابقة
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، ليست كافة أنواع الوحدات معاجلة كل نوع من كيوتو بروتوكولووفقـاً لألحكـام ذات الصلة من    -٦
 أن املعلومات أو املعاملة    ومىت كانت اخلانة مظللة داخل اجلدول، فذلك يعين         . 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 حتدث`ليدل على أن املعاملة " ال"السابقة، فإن الطرف يدخل يف اخلانة عبارة 

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

 . كيوتو بروتوكولذات الصلة من 

  تعليمات بشأن اجلداول�ثانياً 

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

، معلومات عن جمموع كميات الوحدات اليت       ١، يف اجلدول    األول املرفقتقـدم الـدول األطراف املدرجة يف         -٩
ع الوحدة، كما يكشف عنها السجل الوطين يف        يشملها نطاق بروتوكول كيوتو يف كل نوع حساب، مصنفة حسب نو          

 . يناير من السنة املبلغ عنها/ كانون الثاين١

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

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

 ؛))أ(٢١الفقرة ( من الوحدات `أرصدة الطرف`حسابات  )أ( 

 ؛))ب(٢١الفقرة ( من الوحدات `أرصدة الكيان`حسابات  )ب( 

 الوحدات اليت يشملها نطاق      إللغاء `٤-٣/٣-٣إلغاء املصدر الصايف يف إطار املادة       `حسابات   )ج( 
 من ٤-٣ واملادة ٣-٣بـروتوكول كـيوتو نتـيجة لالنـبعاثات اليت تسببها األنشطة املنصوص عليها يف املادة         

 ؛))ج(٢١الفقرة  (كيوتو بروتوكول

 إللغاء الوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو تبعاً لقرار `اإللغاء لعدم االمتثال`حسابات  )د( 
 ؛))د(٢١الفقرة  (١-٣ة االمتثال بأن الطرف ال ميتثل اللتزامه مبوجب املادة تتخذه جلن

وال تدرج     )). ه(٢١الفقرة  ( إللغاء الوحدات ألية أسباب أخرى       `اإللغاء الطوعي `حسـابات       )ه( 
، األطـراف كميات أي من الوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو يف حسابات اإللغاء اإللزامي بالسجل  

 كما هو حمدد يف معايري تبادل املعلومات؛
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 )).و(٢١الفقرة  (`السحب`حسابات  )و( 

 أن يبلغ عن كميات الوحدات اليت األول املرفقوباإلضـافة إىل ذلـك، يتعني على كل طرف مدرج يف    -١١
يف الفقرات ، مصنفة حسب النوع، اليت قيدها يف كل من أنواع احلسابات احملددة كيوتو بروتوكوليشملها 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  `هااسـتبدال وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات املؤقتة النتهاء صالحتي        `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
 ؛)٤٣الفقرة (لالنبعاثات املؤقتة قبل هناية صالحيتها 

، 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 الكمـية املسندة، و   

 ؛)٤())أ(٤٧الفقرة (هناية صالحتيها اإلزالة لغرض استبدال وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات طويلة األجل قبل 

 `اسـتبدال وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات طويلة األجل بسبب اخنفاض املخزونات          `حسـاب    )ج( 
أو /أو وحدات خفض االنبعاثات، و/أو وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، و/إللغـاء وحـدات الكمـية املسندة، و      

ملعتمد لالنبعاثات طويلة األجل النامجة عن نشاط املشروع ذاته، لغرض استبدال    أو وحدات التخفيض ا   /وحدات اإلزالة، و  
 ؛))ب(٤٧الفقرة (وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات طويلة األجل أينما يتبني وجود اخنفاض لإلزالة باملصارف 

 تقرير  اسـتبدال وحـدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات طويلة األجل يف حالة عدم تقدمي            `حسـاب    )د( 
أو وحدات خفض االنبعاثات،    /أو وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، و     /، إللغاء وحدات الكمية املسندة، و     `االعتماد

أو وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات طويلة األجل النامجة عن نشاط املشروع ذاته، لغرض             /أو وحـدات اإلزالة و    /و
 )). ج(٤٧الفقرة (ت طويلة األجل يف حالة عدم تقدمي تقرير االعتماد استبدال وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثا

  املعامالت الداخلية السنوية�) أ(٢ اجلدول �باء 

، املعلومات بشأن جمموع كميات الوحدات اليت )أ(٢تقدم األطراف املدرجة يف املرفق األول، يف اجلدول  -١٢
 ١اليت حدثت بني    ) اليت مل تشمل سجالً آخر    (داخلية  يشـملها نطـاق بروتوكول كيوتو اخلاضعة للمعامالت ال        

ديسمرب من السنة املُبلغ عنها، على النحو املبني أدناه، مبا يف ذلك أي             / كانون األول  ٣١يناير و /كـانون الـثاين   
 ). أدناه٤٢انظر الفقرة (معامالت تصحيحية 

 

 ـــــــــــــــــ

السجالت على استخدام أنواع حسابات منفصلة للتمييز بني        تنص املعايري التقنية لتبادل البيانات بني        )٤( 
 .أسباب االستبدال املختلفة وتيسري تعقب وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات طويلة األجل
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، املعلومات املتعلقة مبشاريع التنفيذ املشترك يف       ٦تبلغ األطراف املدرجة يف املرفق األول، يف اجلزء اخلاص باملادة            -١٣
 :)٦املادة ( ١-م أإ/-وتوكول كيوتو وذلك وفقاً للفقرات التالية من مرفق املقرر إطار بر

، ُتبلغ  )`املسار األول `يشار إليها أيضاً مبشاريع      (`املشاريع اليت يتحقق منها الطرف    `بالنسبة ل      )أ( 
من خفض االنبعاثات أو تعزيز     األطـراف املدرجـة يف املرفق األول املعلومات املتعلقة باملشاريع اليت جرى فيها التحقق               

 :)٦املادة ( ١-م أإ/- من مرفق املقرر ٢٣اإلزالة من جانب الطرف املضيف وفقاً للفقرة 

 جمموع كمية وحدات خفض     `األرصدة الدائنة `ُيـبلغ كل طرف مدرج يف املرفق األول حتت           `١`
احملاسبة املتعلقة  طرائق  ( ١-م أإ /- من مرفق املقرر     ٢٩االنـبعاثات الصـادرة عمـالً بالفقرة        

 ؛)بالكميات املسندة

 الكمية املقابلة من وحدات الكمية املسندة اليت        `األرصدة املدينة `وينبغي للطرف أن ُيبلغ حتت       `٢`
جـرى حتويـلها أو، يف حالـة املشاريع املتعلقة باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي               

 من مرفق   ٢٩ليت جرى حتويلها، عمال بالفقرة      واحلـراجة، الكمية املقابلة من وحدات اإلزالة ا       
 ؛)طرائق احملاسبة املتعلقة بالكمية املسندة (١-م أ إ/-املقرر 

، )`املسار الثاين `يشار إليها أيضاً مبشاريع      (`املشاريع اليت تتحقق منها هيئة مستقلة     `وبالنسبة ل      )ب( 
ة باملشاريع اليت جرى فيها التحقق من خفض االنبعاثات أو ُتبلغ األطراف املدرجة يف املرفق األول املعلومات املتعلق

 من مرفق   ٤٥-٣٠، وفقاً للفقرات    ٦مـن تعزيز اإلزالة من خالل اإلجراء اخلاص بلجنة اإلشراف مبوجب املادة             
 ):٦املادة ( ١-م أإ/-املقرر 

خفض  جمموع كمية وحدات     `األرصدة الدائنة `ُيـبلغ كل طرف مدرج يف املرفق األول حتت           `١`
ـ    ٢٩االنـبعاثات الصـادرة وفقـاً للفقرة         طرائق احملاسبة املتعلقة   ( ١-م أإ / من مرفق املقرر 

 ؛)بالكميات املسندة

 الكمية املقابلة من وحدات الكمية املسندة اليت جرى         `األرصدة املدينة `وُيـبلغ الطـرف حتت       `٢`
راضي واحلراجة، الكمية   حتويـلها أو، يف حالـة مشاريع استخدام األراضي وتغيري استخدام األ           

 ١-م أ إ  /- من مرفق املقرر     ٢٩املقابلـة من وحدات اإلزالة اليت جرى حتويلها، عمال بالفقرة           
 ).طرائق احملاسبة املتعلقة بالكمية املسندة(

، ينبغي لكل طرف مدرج يف املرفق       `٤-٣ و ٣-٣اإلصدار أو اإللغاء وفقاً للمادة      `ويف اجلزء اخلاص ب        -١٤
غ املعلومات بشأن أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، مصنفة حسب النشاط، وفقاً              األول إبال 

٨ والختياره لألنشطة عمالً بالفقرة      ،)استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة     ( ١-م أإ /-ملـرفق املقرر    
 .)لقة بالكميات املسندةطرائق احملاسبة املتع( ١-م أإ/-من مرفق املقرر ) د(و) ج(

األرصدة `بالنسبة ألي نشاط أفضى إىل إزالة صافية، يبلغ كل طرف مدرج يف املرفق األول حتت  )أ( 
ـ    ٢٥ الكمية اإلمجالية لوحدات اإلزالة الصادرة عمالً بالفقرة         `الدائنة طرائق احملاسبة  ( ١-م أإ / من مرفق املقرر 

 ؛)املتعلقة بالكميات املسندة
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الكميات  `األرصدة املدينة`نسبة ألي نشاط يفضي إىل انبعاثات صافية، يبلغ كل طرف حتت وبال )ب( 
أو وحدات التخفيض املعتمد    /أو وحدات اإلزالة و   /اإلمجالـية لوحـدات الكمية املسندة ووحدات خفض االنبعاثات و         

 وبالنسبة  ).سبة املتعلقة بالكميات املسندة   طرائق احملا ( ١-م أإ /- من مرفق املقرر     ٣٢لالنبعاثات اليت ألغيت عمالً بالفقرة      
 .`الرصيد املدين` و`الرصيد الدائن` جيوز لألطراف أن تبلغ قيمةً حتت كل من الألي نشاط واحد، 

، يبلغ كل طرف مدرج يف املرفق األول        `١٢الـتحريج وإعادة التحريج مبوجب املادة       `ويف اجلـزء املـتعلق ب          -١٥
التحريج وإعادة التحريج املضطلع هبا يف إطار آلية التنمية النظيفة احملددة يف الفقرات التالية              معلومات بشأن أنشطة مشاريع     

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

 جمموع كميات وحدات � `استبدال الوحدات املنقضية من التخفيض املعتمد لالنبعاثات املؤقتة` )أ( 
 أو وحـدات خفـض االنبعاثات،      /أو وحـدات التخفـيض املعـتمد لالنـبعاثات، و         /الكمـية املسـندة، و    

أو وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات املؤقتة اليت ُنقلت إىل حساب استبدال وحدات            /أو وحدات اإلزالة، و   /و
 ؛)٤٤الفقرة (التخفيض املعتمد لالنبعاثات املؤقتة 

 جمموع كميات   � `استبدال الوحدات املنقضية من التخفيض املعتمد لالنبعاثات طويلة األجل        ` )ب( 
 أو وحدات خفض االنبعاثات،    /أو وحـدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، و      /وحـدات الكمـية املسـندة، و      

ة األجل، النتهاء   أو وحدات اإلزالة اليت ُنقلت إىل حساب استبدال وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات طويل            /و
 ؛))أ(٤٧الفقرة (مدة صالحيتها 

  جمموع كميات وحدات الكمية املسندة،      � `االسـتبدال يف حالـة اخنفـاض املخـزونات        ` )ج( 
أو وحدات /أو وحدات اإلزالة، و/أو وحدات خفض االنبعاثات، و/أو وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، و/و

ألجل اليت ُنقلت إىل حساب استبدال وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات  التخفـيض املعتمد لالنبعاثات طويلة ا     
 ؛))ب(٤٧الفقرة (طويلة األجل بسبب اخنفاض املخزونات 

أو / جمموع كميات وحدات الكمية املسندة، و� `االستبدال يف حالة عدم تقدمي تقرير االعتماد` )د( 
أو وحدات /أو وحدات اإلزالة، و/االنبعاثات، وأو وحدات خفض /وحـدات التخفـيض املعتمد لالنبعاثات، و    

التخفـيض املعتمد لالنبعاثات طويلة األجل اليت ُنقلت إىل حساب استبدال وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات       
 )).ج(٤٧الفقرة (طويلة األجل لعدم تقدمي تقرير االعتماد 

موع كميات الوحدات اليت يشملها نطاق ، جم`إلغاء آخر`وُيبلغ كل طرف مدرج يف املرفق األول، حتت  -١٦
وال تدرج األطراف كميات أية وحدات      . بـروتوكول كيوتو، اليت جرى إلغاؤها ألسباب أخرى حسب النوع         

 .يشملها نطاق بروتوكول كيوتو يف حسابات اإللغاء اإللزامي للسجل على النحو احملدد يف معايري تبادل البيانات

ق األول كميات الوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو يف كل           جيمـع كل طرف مدرج يف املرف       -١٧
 .`اجملموع الفرعي`عمود ويقوم بنقلها حتت 

 ـــــــــــــــ
بلغ يف اجلدول  )٥(   . عن املعلومات اإلضافية املتعلقة بأنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج٣ُي
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 الكميات  `السحب`درج يف املرفق األول حتت      ، ُيبلغ كل طرف م    `السحب`ويف اإلطـار املخصص ل         -١٨
. اإلمجالية للوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو، مصنفة حسب النوع، اليت ُنقلت إىل حساب السحب              

 ).أ(٢وال حيوز إدراج هذه القيم يف اجلزء الرئيسي من اجلدول 

  املعامالت اخلارجية السنوية�) ب(٢ اجلدول �جيم 

، معلومات جمموع كميات الوحدات اليت يشملها )ب(٢ املدرجة يف املرفق األول، يف اجلدول تـبلغ األطـراف    -١٩
يناير / كانون الثاين  ١اليت حدثت بني    ) تلك اليت مشلت سجالً آخر    (نطاق بروتوكول كيوتو اخلاضعة للمعامالت اخلارجية       

 ). أدناه٤٢انظر الفقرة (ت تصحيحية ديسمرب من السنة املُبلغ عنها، مبا يف ذلك أية معامال/ كانون األول٣١و

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

 كمية مجيع الوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول        `ةاألرصدة الدائن `ُ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 املدينة`وينبغي لكل طرف أن ُيبلغ، حتت  )ب( 
 . وتو املنقولة إىل ذلك السجل، مصنفة حسب النوعاليت يشملها نطاق بروتوكول كي

ويقوم كل طرف مدرج يف املرفق األول جبمع كميات الوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو يف                 -٢١
 . `اجملموع الفرعي`كل عمود ويبلغ عن تلك الكميات حتت 

عاثات اليت حتققت منها على حنٍو مستقل وإذا نقل طرف مدرج يف املرفق األول للمرة األوىل وحدات خفض االنب      -٢٢
 ، يتعني على الطرف أن يذكر الكمية اإلمجالية هلذه الوحدات يف اإلطار املخصص      ٦جلـنة اإلشـراف مبوجـب املـادة         

 )).ب(٢الحظ أن هذه الكميات ستدرج أيضا ضمن اجلزء الرئيسي من اجلدول . (`املعلومات اإلضافية`ل  

 عامالت السنوية إمجايل امل-)ج(٢ اجلدول -دال

 إىل اجملموع الفرعي للجدول    ) أ(٢يضـيف كل طرف مدرج يف املرفق األول اجملموع الفرعي للجدول             -٢٣
 ). ج(٢ من اجلدول `اجملموع`وُيبلغ عن الكميات املقابلة حتت بند ) ب(٢

  انتهاء الصالحية واإللغاء واالستبدال-٣ اجلدول �هاء 

، املعلومات بشأن انتهاء صالحية وحدات التخفيض ٣ملرفق األول، يف اجلدول ُتبلغ األطراف املدرجة يف ا -٢٤
املعـتمد لالنـبعاثات، املؤقتة منها وطويلة األجل، وإلغائها واستبداهلا وفقاً للطرائق واإلجراءات الالزمة ألنشطة مشاريع                

أنشطة مشاريع التحريج وإعادة    ( �١م أإ /-ر  الـتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة احملددة يف مرفق املقر            
 ٣١يناير و / الثاين  كانون ١وتدرج األطراف مجيع املعامالت اليت حدثت بني        . )الـتحريج يف إطـار آلية التنمية النظيفة       

 ). أدناه٤٢انظر الفقرة (ديسمرب من السنة املُبلغ عنها، مبا يف ذلك أية معامالت تصحيحية /كانون األول
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وحدات التخفيض املعتمد `ل طرف مدرج يف املرفق األول املعلومات التالية يف اجلزء اخلاص ب        وُيـبلغ ك   -٢٥
 :`لالنبعاثات املؤقتة

 كمية وحدات التخفيض    � `الوحدات اليت انتهت صالحيتها يف حسايب السحب واالستبدال       ` )أ( 
. ل وحدات التخفيض املعتمد املؤقتةاملعتمد املؤقتة اليت انتهت صالحيتها يف حساب السحب أو يف حساب استبدا       

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   /املسندة، و 

وحـدات التخفيض املعتمد املؤقتة اليت نقلت إىل حساب استبدال وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة عمالً بالفقرة             
 ؛) التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفةأنشطة مشاريع التحريج وإعادة( 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             

بالنسبة لفترة االلتزام السابقة وستنتهي صالحيتها يف السنة األخرية         التخفيض املعتمد املؤقتة هذه ستكون صاحلة       
 ؛)من فترة االلتزام

 كمية  - `إلغاء وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة اليت انتهت صالحيتها يف حسابات األرصدة          ` )د( 
انات واليت نقلت وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة اليت انتهت صالحيتها يف مجيع حسابات أرصدة األطراف والكي

أنشطة مشاريع التحريج وإعادة ( ١-م أإ/- من مرفق املقرر ٥٣الحقا إىل حساب اإللغاء اإللزامي، عمالً بالفقرة 
 ).التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة

وحدات التخفيض املعتمد `وُيـبلغ كل طرف مدرج يف املرفق األول املعلومات التالية يف اجلزء اخلاص ب           -٢٦
 : `لالنبعاثات طويلة األجل

 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                 

 ؛)يلة األجل هذه ستكون صاحلة بالنسبة لفترة االلتزام السابقةيالحظ أن وحدات التخفيض املعتمد طو. (السابقة

 كميات وحدات   � `اسـتبدال وحدات التخفيض املعتمد طويلة األجل اليت انتهت صالحيتها         ` )ب( 
أو وحدات اإلزالة اليت    /أو وحدات خفض االنبعاثات، و    / أو وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، و     /الكمية املسندة، و  

 من مرفـق   ٤٨ عمالً بالفقرة    `حساب استبدال وحدات التخفيض املعتمد طويلة األجل النتهاء صالحيتها        `  نقلـت إىل  
وجيوز لألطراف اإلبالغ عن . )أنشـطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة    ( ١-م أإ /-املقـرر   

قلت الستبدال وحدات التخفيض املعتمد طويلة األجل كمـيات الوحـدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو واليت ن         
 املقرر أن تنتهي صالحيتها يف فترة االلتزام اجلارية أو املقبلة؛
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 كمية وحدات التخفيض املعتمد     � `الوحـدات اليت انتهت صالحيتها يف حسابات األرصدة       ` )ج( 
يالحظ أن وحدات   . (طراف والكيانات طويلة األجل اليت انتهت صالحيتها يف كافة حسابات األرصدة التابعة لأل          

 ؛)التخفيض املعتمد طويلة األجل هذه ستكون صاحلة بالنسبة لفترة االلتزام السابقة

 - `إلغاء وحدات التخفيض املعتمد طويلة األجل اليت انتهت صالحيتها يف حسابات األرصدة           ` )د( 
يف مجيع حسابات أرصدة األطراف والكيانات كمية وحدات التخفيض املعتمد طويلة األجل اليت انتهت صالحيتها 

أنشطة مشاريع  ( ١-م أإ /- من مرفق املقرر     ٣٥والـيت نقلت الحقا إىل حساب اإللغاء اإللزامي، عمالً بالفقرة           
 ؛)التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة

ة وحدات التخفيض  كمي� `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؛

و وحدات  أ/ كميات وحدات الكمية املسندة، و     � `االسـتبدال يف حالة اخنفاض املخزونات     `  )و( 
أو وحدات التخفيض املعتمد    /أو وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات اإلزالة و      /االخنفاض املعتمد لالنبعاثات، و   

حساب استبدال وحدات التخفيض املعتمد طويلة "طويلـة األجل الناجتة عن نشاط املشروع ذاته، اليت نقلت إىل            
أنشطة مشاريع التحريج وإعادة    ( ١-م أإ /-ق املقرر    من مرف  ٤٩عمالً 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( 
آللية التنمية النظيفة يفيد طويلـة األجل اليت جيب على الطرف استبداهلا عمالً بإخطار يتلقاه من اجمللس التنفيذي           

 بعدم تقدمي تقرير االعتماد؛

 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     

ـ  أو وحدات التخفيض املعتمد طويلة األجل الناجتة عن أنشطة املشروع ذاهتا واليت            /أو وحـدات اإلزالة و    /بعاثات، و االن
 من  ٥٠عمالً بالفقرة   " حساب استبدال وحدات التخفيض املعتمد طويلة األجل لعدم تقدمي شهادة االعتماد          "نقلـت إىل    
 .) التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفةأنشطة مشاريع التحريج وإعادة( ١-م أإ/-مرفق املقرر 

تقوم األطراف املدرجة يف املرفق األول جبمع كميات الوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو يف                -٢٧
 .`اجملموع`كل عمود وتبلغ عنها يف 

  جمموع كميات الوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو -٤ اجلدول �واو 
 يف هناية السنة املُبلغ عنها    حسب نوع احلساب 

، املعلومات بشأن جمموع كميات الوحدات اليت يشملها        ٤ُتـبلغ األطراف املدرجة يف املرفق األول، يف اجلدول           -٢٨
 ٣١نطـاق بـروتوكول كيوتو يف كل نوع حساب، مصنفة حسب نوع الوحدة، كما يكشف عنها السجل الوطين يف     

 .غ عنهاديسمرب من السنة املُبل/كانون األول

 .١ينبغي لألطراف أن ترجع إىل اإلحاالت املرجعية املتعلقة بنوع احلساب اخلاصة باجلدول  -٢٩
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  معلومات موجزة بشأن األرصدة الدائنة واألرصدة املدينة�) أ(٥ اجلدول �زاي 

لسنة املبلغ عنها ، املعلومات املتراكمة بالنسبة ل)أ(٥ُتـبلغ 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 

 :، البيانات التالية`القيم األولية`وُيبلغ كل طرف مدرج يف املرفق األول، حتت  -٣١

 الكمية اإلمجالية لوحدات الكمية املسندة الصادرة على       � `٨-٣ و ٧-٣اإلصدار عمالً باملادة    ` )أ( 
 ١-م أإ /- من مرفق املقرر     ٢٣، عمالً بالفقرة    ٣ من املادة    ٨ و ٧أسـاس الكمية املسندة إليها يف إطار الفقرتني         

 ؛)طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة(

 إذا كان واجب التطبيق، كميات الوحدات اليت يشملها نطاق          � `اإللغـاء لعـدم االمتـثال     ` )ب( 
بـروتوكول كيوتو، مصنفة حسب النوع، اليت ألغاها الطرف عمالً بقرار جلنة االمتثال بأن ذلك الطرف مل ميتثل     

ـ    ٣٧  بالنسبة لفترة االلتزام السابقة عمالً بالفقرة      ١-٣اللتزامه مبوجب املادة     طرائق ( ١-م أإ / من مرفق املقرر 
 ؛)٦()احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة

أو وحدات  / إذا كان واجب التطبيق، جمموع كميات الوحدات الكمية املسندة، و          � `الترحيل` )ج( 
 عمالً  أو وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات اليت جرى ترحيلها من فترة االلتزام السابقة           /خفض االنبعاثات، و  

 .)٧()طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة( ١-م أإ/- من مرفق املقرر ١٥بالفقرة 

، معلومات موجزة بشأن `املعامالت السنوية`ويقدم كل طرف مدرج يف املرفق األول، يف اجلزء اخلاص ب   -٣٢
 :ة االلتزاماملعامالت املنجزة يف السنة املبلَّغ عنها والسنوات السابقة بالنسبة لفتر

بالنسـبة للسـنة املُبلغ عنها، ُيبلغ كل طرف عن جمموع كميات الوحدات اليت يشملها نطاق                 )أ( 
 ؛)ج(٢بروتوكول 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(٥وتو، كما أُبلغ عنها يف اجلدول يشملها نطاق بروتوكول كي

 .، جمموع سائر املعامالت اليت أُجنزت حىت اآلن`اجملموع`وينبغي لكل طرف أن ُيبلغ، حتت بند   )ج( 

 ـــــــــــــــ

 السابقة اليت تعقب انتهاء     لن تتاح هذه املعلومات حىت يستكمل تقييم االمتثال بالنسبة لفترة االلتزام           )٦( 
 .الفترة اإلضافية املمنوحة للوفاء بااللتزامات

لن تتاح هذه املعلومات حىت يستكمل تقييم االمتثال بالنسبة لفترة االلتزام السابقة اليت تعقب انتهاء                )٧( 
 .الفترة اإلضافية املمنوحة للوفاء بااللتزامات
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 االستبدال  معلومات موجزة بشأن �) ب(٥ اجلدول �حاء 

، معلومات موجزة تتعلق باستبدال وحدات      )ب(٥ُتـبلغ 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 يشملها      `م السابقة فترات االلتزا `وُيبلغ كل طرف مدرج يف املرفق األول، حتت          -٣٤
استبدال وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة النتهاء      `نطاق بروتوكول كيوتو، مصنفة حسب النوع، اليت ُنقلت إىل حساب           

يف أثناء فترات االلتزام `استبدال وحدات التخفيض املعتمد طويلة األجل النتهاء صالحيتها       `أو حسـاب    / و `صـالحيتها 
ـ  . ابقة الستبدال وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة أو طويلة األجل املقرر أن تنتهي صالحيتها يف فترة االلتزام اجلارية                الس

 .يف مجيع خانات هذا الصف" ال"وبالنسبة لفترة االلتزام األوىل، تدخل األطراف عبارة 

 :، البيانات التاليةوُيبلغ كل طرف مدرج يف املرفق األول، بالنسبة للسنة املُبلغ عنها -٣٥

، جمموع كميات وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة ووحدات        `اشتراط االستبدال `حتـت بـند      )أ( 
التخفيض املعتمد طويلة األجل اليت انتهت صالحيتها يف السنة املبلغ عنها يف حسايب السحب واالستبدال لفترات                

  تلك السنة؛االلتزام السابقة أو اليت هي موضع استبدال لسبب آخر يف

، جمموع كميات الوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو، مصنفة          `االستبدال`حتت بند    )ب( 
حسب النوع، اليت جرى إلغاؤها الستبدال وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة أو وحدات التخفيض املعتمد طويلة               

 ).٣ يف اجلدول `اجملموع` حتت ُيالحظ أن هذه الكميات ينبغي أن تساوي تلك املُبلغ عنها. (األجل

وبالنسبة لكل السنوات السابقة للسنة املُبلغ عنها، يكرر الطرف املدرج يف املرفق األول املعلومات الواردة  -٣٦
 . كما أُبلغ عنها يف النموذج اإللكتروين املوحد السابق`االستبدال` وحتت `اشتراط االستبدال`حتت 

. ، عن اجملموع اخلاص بكل عمود`اجملموع`رفق األول أن ُيبلغ، حتت بند وينبغي لكل طرف مدرج يف امل  -٣٧
يالحـظ أنـه عند انتهاء فترة االلتزام، فإن الكميات اإلمجالية لوحدات التخفيض املعتمد املؤقتة وطويلة األجل               (

 بروتوكول   ينبغي أن تساوي الكمية اإلمجالية للوحدات اليت يشملها نطاق         `اشتراط االستبدال `الـواردة حتـت     
 ).`الستبدال`كيوتو الواردة حتت بند 

  معلومات موجزة عن السحب�) ج(٥ اجلدول �طاء 

، معلومات إضافية لتيسري تقييم االمتثال يف هناية )ج(٥ُتقدم األطراف املدرجة يف املرفق األول، يف اجلدول  -٣٨
 . الفترة اإلضافية للوفاء بااللتزامات

، جمموع كميات  `السحب` عنها، ُيبلغ كل طرف مدرج يف املرفق األول حتت           وبالنسـبة للسـنة املُبلغ     -٣٩
الوحـدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو، مصنفة حسب النوع، اليت سحبها الطرف يف تلك السنة هبدف       

 أن  ويالحظ أن هذه الكميات ينبغي    . ( من بروتوكول كيوتو   ٣ من املادة    ١إثبات امتثاله اللتزامه مبوجب الفقرة      
 )).أ(٢ يف اجلدول `السحب`تساوي تلك املُبلغ عنها حتت 
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وبالنسـبة لكـل السنوات اليت تسبق السنة املُبلغ عنها، ينبغي للطرف املدرج يف املرفق األول أن يكرر                   -٤٠
 .املعلومات كما وردت يف النموذج اإللكتروين املوحد السابق

 .، عن اجملموع اخلاص بكل عمود`اجملموع`غ، حتت بند وينبغي لكل طرف مدرج يف املرفق األول أن يبل -٤١

 املعامالت التصحيحية اليت تنجز يف السنة املبلغ عنها:  بند مذكرة-٦ اجلدول -ياء

، تبلغ األطراف املدرجة يف املرفق األول عن أي معامالت تصحيحية تنجزها يف             )ج(٦إىل  ) أ(٦يف اجلداول من     -٤٢
وات سبق اإلبالغ عنها، مبا يف ذلك معامالت تتعلق بإدخال تصويب على قاعدة بيانات              السـنة املـبلغ عنها وتتعلق بسن      

 يف الفصـل اخلـامس من مرفق املقرر      ) ب(٥للتجمـيع واحملاسـبة قامـت بـه جلـنة االمتـثال، عمـال بالفقـرة                 
اليت يشملها  ويالحظ أن كميات الوحدات     . )إجـراءات وآليات متصلة باالمتثال مبوجب بروتوكول كيوتو       ( ١-م أ إ  /-

، ويبلَّغ  ٣ و ٢نطاق بروتوكول كيوتو واملبلغ عنها يف هذا اجلدول تدرج ضمن املعامالت السنوية املبلغ عنها يف اجلدولني                 
وتقدم األطراف توضيحات هلذه املعامالت يف نص       . كبند مذكرة لغرض الشفافية   ) ج(إىل  ) أ(٦عـنها يف اجلـداول من       

 . من بروتوكول كيوتو٧ من الفرع هاء من املبادئ التوجيهية لإلبالغ مبوجب املادة ٨مرفق، على حنو ما تقتضيه الفقرة 

 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 املبلّغ عنها
 وحدةنوع ال

 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      
 ٤-٣/٣-٣إلغاء املصدر الصايف وفقاً للمادة       
 اإللغاء لعدم االمتثال      
 اإللغاء الطوعي      
 السحب      
لالنبعاثات اسـتبدال وحـدات التخفيض املعتمد             

 املؤقتة النتهاء صالحيتها
اسـتبدال وحدات التخفيض املعتمد طويلة األجل             

 النتهاء صالحيتها
اسـتبدال وحـدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات             

 طويلة األجل الخنفاض املخزونات
اسـتبدال وحـدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات             

  االعتمادطويلة األجل لعدم تقدمي تقرير
 اجملموع      

 وحدات الكمية املسندة = .م.ك.و
 وحدات خفض االنبعاثات = .أ.خ.و
 وحدات اإلزالة = .إ.و
)).ط(أو طويلة األجل    ) م(وتكـون مؤقـتة     (وحـدات التخفـيض املعـتمد لالنـبعاثات          = .أ.م.ت.و



 

 

 الطرف 
 سنة تقدمي التقرير 
 السنة املشمولة بالتقرير 
 فترة االلتزام 

  املعامالت الداخلية السنوية-)أ(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

 نوع املعاملة

 ٦اإلصدار والتحويل وفقاً للمادة             
 املشاريع اليت حتقق منها الطرف             
 املشاريع اليت حتققت منها هيئة مستقلة             
 ٤-٣ و٣-٣اإلصدار واإللغاء وفقاً للمادة             
 إعادة التحريجالتحريج و ٣-٣             
  إزالة الغابات٣-٣             
  إدارة الغابات٤-٣             
  إدارة األراضي املزروعة٤-٣             
  إدارة املراعي٤-٣             
  إعادة التغطية بالنباتات٤-٣             
 ١٢التحريج وإعادة التحريج وفقاً للمادة             
 استبدال وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة اليت انتهت صالحيتها             
  وحدات التخفيض املعتمد طويلة األجل اليت انتهت صالحيتهااستبدال             
 بسبب اخنفاض املخزوناتاالستبدال              
 لعدم تقدمي تقرير االعتماداالستبدال              
 اإللغاء الطوعي            
 اجملموع الفرعي            

 
 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

 نوع املعاملة

 السحب      
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 الطرف 
 سنة تقدمي التقرير 
 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

 نوع املعاملة

 عمليات النقل واالقتناء            
 ]اسم السجل[             
 ]اسم السجل[             
 ]اسم السجل[             
 ]اسم السجل[             
 ]اسم السجل[             
 ]اسم السجل[             
 اجملموع الفرعي            

 
 
 

 معلومات إضافية
 

 وحدات خفض االنبعاثات احملقق فيها على حنو مستقل            
 

  إمجايل املعامالت السنوية-)ج(٢اجلدول 
 

 ))ب(٢و) أ(٢جمموع اجلدولني (اجملموع             
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 الطرف 
 سنة تقدمي التقرير 
 لتقريرالسنة املشمولة با 
 فترة االلتزام 

  انتهاء الصالحية واإللغاء واالستبدال� ٣اجلدول 

 االستبدال

 
انتهاء الصالحية واإللغاء 
 واشتراط 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

 نوع املعاملة أو احلدث

 لتخفيض املعتمد لالنبعاثات املؤقتةوحدات ا  

 الوحدات اليت انتهت صالحيتها يف حسايب السحب واالستبدال        

 استبدال وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة        

 الوحدات اليت انتهت صالحيتها يف حسابات األرصدة        
 ةإلغاء الوحدات املنتهية صالحيتها يف حسابات األرصد        

 وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات طويلة األجل   

 الوحدات اليت انتهت صالحيتها يف حسايب السحب واالستبدال        

 استبدال وحدات التخفيض املعتمد طويلة األجل اليت انتهت صالحيتها        

 الوحدات اليت انتهت صالحيتها يف حسابات األرصدة        

 لوحدات املنتهية صالحيتها يف حسابات األرصدةإلغاء ا        

 الوحدات اليت هي موضع استبدال الخنفاض املخزونات        
 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 املبلّغ عنها-٤اجلدول 

 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      
 ٤-٣/٣-٣إلغاء املصدر الصايف وفقاً للمادة       
 اإللغاء لعدم االمتثال      
 اإللغاء الطوعي      
 السحب      
 استبدال وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات املؤقتة النتهاء صالحيتها      
  املعتمد طويلة األجل النتهاء صالحيتهااستبدال وحدات التخفيض      
 استبدال وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات طويلة األجل الخنفاض املخزونات      
استبدال وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات طويلة األجل لعدم تقدمي تقرير االعتماد      
 اجملموع      
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 الطرف 
 سنة تقدمي التقرير 
 شمولة بالتقريرالسنة امل 
 فترة االلتزام 

  معلومات موجزة بشأن األرصدة الدائنة واملدينة-)أ(٥اجلدول 
 األرصدة الدائنة األرصدة املدينة
  نوع الوحدة نوع الوحدة

 ليةالقيم األو .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 و٧-٣اإلصدار عمالً باملادة             
 اإللغاء لعدم االمتثال             
 الترحيل             

 اجملموع الفرعي            
 املعامالت السنوية            
 )٢٠٠٧( السنة صفر            
 )٢٠٠٨ (  ١السنة             
 )٢٠٠٩ (  ٢السنة             
 )٢٠١٠ (  ٣السنة             
 )٢٠١١ (  ٤السنة             
 )٢٠١٢ (  ٥السنة             
 )٢٠١٣ (  ٦السنة             
 )٢٠١٤ (  ٧السنة             
 )٢٠١٥ (  ٨السنة             
 اجملموع الفرعي            
 اجملموع            

 
 وجزة بشأن االستبدال معلومات م�) ب(٥اجلدول   

 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(٥اجلدول
 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

 السنة

 )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 

 حية تتعلق باألرصدة الدائنة واملدينةمعامالت تصحي:  بند مذكرة-)أ(٦اجلدول 

 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
 املعامالت            

 حية تتعلق باالستبدالمعامالت تصحي:  بند مذكرة-)ب(٦اجلدول 
 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(٦اجلدول 
 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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