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 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة احلادية والعشرون

 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٤-٦بوينس آيرس، 
 من جدول األعمال املؤقت ) ه(٥البند 

 القضايا املنهجية
  من بروتوكول كيوتو٨ و٧القضايا املتصلة باملادتني 

لتكميلية اقتراح لوضع منوذج إلكتروين إلبالغ املعلومات ا
بشأن وحدات خفض االنبعاثات، وختفيضات االنبعاثات 
 املعتمدة،ووحدات الكميات املسندة، ووحدات اإلزالة

 مذكرة من إعداد األمانة

 ملخص

، تتضمن هذه الوثيقة اقتراحاً لوضع    ٨-م أ /٢٢رداً عـلى طلـب قدمه مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره            
ب األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية إلبالغ املعلومات         منـوذج إلكـتروين موحد الستخدامه من جان       

النبعاثات، مبا فيها املؤقتة منها وطويلة      ووحدات التخفيض املعتمد ل   التكميلية بشأن وحدات خفض االنبعاثات،      
 . من بروتوكول كيوتو١-٧، ووحدات اإلزالة، يف إطار املادة املسندة ةاألجل، ووحدات الكمي

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف إقرار النموذج اإللكتروين املوحد املقترح، ويف وقد ترغب 
إحالة مشروع مقرر إىل مؤمتر األطراف العتماده يف دورته العاشرة، يوصي مبقرر ليعتمده مؤمتر األطراف العامل                

 .بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل
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  مقدمة-أوالً 

  الوالية-ألف 

، إىل األمانة وضع اقتراح لنموذج إلكتروين إلبالغ املعلومات ٨-م أ/٢٢طلب مؤمتر األطراف، يف مقرره  -١
التكميلـية بشأن وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات الكمية املسندة،             

 .)٢(والتكنولوجية، كي تنظر فيها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية )١(ووحدات اإلزالة

  نطاق املذكرة�باء 

يتضـمن املـرفق األول هلـذه الوثيقة االقتراح اخلاص بوضع منوذج إلكتروين موحد إلبالغ املعلومات                 -٢
التكميلية بشأن وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات املعتمدة، مبا فيها املؤقتة منها              

ويتضمن املرفق الثاين مشروع مقرر ملؤمتر األطراف       . ة املسندة، ووحدات اإلزالة   وطويل األجل، ووحدات الكمي   
 .يشتمل على مشروع مقرر ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

  اإلجراءات املمكنة اليت قد تتخذها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية�جيم 

ة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف إقرار النموذج اإللكتروين املوحد املقترح،      قـد ترغـب اهليئ     -٣
وإحالة مشروع مقرر ملؤمتر األطراف يف دورته العاشرة، يوصي بأن يعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع 

 .األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل

  النهج-ثانياً 

ويتمثل أوهلا يف تلبية الشروط     . ذا االقتراح، سعت األمانة جاهدة إىل حتقيق أهداف عدة        لـدى إعداد ه    -٤
 من بروتوكول كيوتو، ٧ من اجلزء هاء من املبادئ التوجيهية اخلاصة باإلبالغ الواردة يف املادة ٢الواردة يف الفقرة 

عامالت بشأن الوحدات اليت يشملها     الـيت تقتضي عرضاً إلكترونياً سنوياً للمعلومات عن أرصدة السجالت وامل          
إدراج الطرائق واإلجراءات ( ١٠-م أ/- مشروع مقرر (FCCC/SBSTA/2004/6/Add.2نطاق بروتوكول كيوتو 

الالزمة ألنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة ضمن املبادئ التوجيهية املنصوص               
وال يتضمن النموذج املقترح املعلومات املطلوبة      ). املرفق األول ،  )توكول كيوتو  من برو  ٨ و ٧علـيها يف املادتني     

وقد ترغب  ). كاإلبالغ عن حاالت التباين   (مبوجـب الفقرات األخرى من اجلزء هاء من هذه املبادئ التوجيهية            
 .األطراف يف النظر فيما إذا كان األمر سيتطلب منوذجاً موحداً إلبالغ هذه املعلومات

ويف .  من بروتوكول كيوتو٨تمثل اهلدف الثاين يف تيسري استعراض املعلومات التكميلية يف إطار املادة           وي -٥
هـذا الصـدد، جرى تنظيم املعلومات حبيث يتسىن لفريق استعراض، باالعتماد على النموذج اإللكتروين املوحد            

 أن يقيم مدى امتثال طرف ما للشروط    ،)٣(باالقـتران مـع الـتقارير املوجزة السنوية لسجل املعامالت املستقل          
، وتنفيذه للطرائق الالزمة ألنشطة )٧-م أ/١٩مرفق املقرر ( من بروتوكول كيوتو ٤-٧احملاسبية الواردة يف املادة     

 ).٩-م أ/١٩مرفق املقرر (مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة 
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دخال املعلومات يف قاعدة بيانات التجميع واحملاسبة، وذلك بعد إجراء ثالـثاً، سعت األمانة إىل تسهيل إ      -٦
 من ٦٠-٥٠، وتسوية أية مسائل تتعلق بالتنفيذ من جانب جلنة االمتثال وفقاً للفقرات ٨االستعراض وفقاً للمادة 

 .٧-م أ/١٩، امللحق باملقرر )طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة( ١-م أإ/-مرفق املقرر 

ويف اخلتام، سعت األمانة إىل أن تكون متسقة مع ما جيري من تطوير لسجل املعامالت املستقل، واملعايري التقنية                   -٧
ويف هذا الصدد، يستخدم    . لتبادل البيانات بني السجالت الوطنية، وسجل آلية التنمية النظيفة، وسجل املعامالت املستقل           

 اليت يستخدمها سجل املعامالت املستقل بالنسبة ألنواع احلسابات واملعامالت،   الـنموذج اإللكتروين املوحد نفس األمساء     
ويتوقع أن تنجز السجالت الوطنية بشكل تلقائي تقرير النموذج اإللكتروين          . )٤(واحملددة يف املعايري اخلاصة بتبادل البيانات     

وميكن من خالل   . ملف مايكروسوفت اكسل  املوحد يف مستهل كل سنة تقوميية، وأن ترسل املعلومات املطلوبة يف شكل             
العملـية املزمع إنشاؤها، تناول مواصفات أخرى لضمان اإلبالغ املتسق للنموذج اإللكتروين املوحد وإمكانية املقارنة مع                

 .املعلومات املضمنة يف تقارير سجل املعامالت املوحد، وذلك هبدف تسهيل التعاون بني مديري نظم السجالت

 ى النموذج اإللكتروين املوحد حمتو�ثالثاً 

ويتعني على كل طرف مدرج يف املرفق األول باالتفاقية . يتضمن النموذج اإللكتروين املوحد املقترح ستة جداول  -٨
وإذا ظلت فترات االلتزام هي مخس سنوات أو أكثر، تقوم          . أن يبلغ سنوياً جمموعة كاملة من اجلداول عن كل فترة التزام          

وذلك ألن الفترة اإلضافية    ( يف املرفق األول بإبالغ املعلومات املطلوبة عن فترتني فقط يف وقت واحد              األطـراف املدرجة  
 ).للوفاء بااللتزامات بالنسبة لفترة االلتزام األوىل ستنقضي، وحيدد االمتثال قبل أية معامالت يف إطار فترة االلتزام الثالثة

الكميات اإلمجالية للوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول       وسـيغطي اجلدول األول املعلومات اخلاصة ب       -٩
كيوتو مفصلة حسب النوع، واملسجلة يف كل نوع حساب يتضمنه السجل الوطين يف بداية السنة التقوميية السابقة 

FCCC/SBSTA/2004/6/Add.2)      إدراج الطرائق واإلجراءات الالزمة ألنشطة     ( ١٠-م أ /-، مشـروع املقـرر
 ٧وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة ضمن املبادئ التوجيهية املنصوص عليها يف املادتني مشاريع التحريج 

ومتاثل أنواع احلسابات هذه تلك احملددة يف املعايري        . )٥())أ(٢ املرفق األول، الفقرة     ) مـن بروتوكول كيوتو    ٨و
 .املتعلقة بتبادل البيانات

وُتقيَّد يف  . املعامالت اليت أجنزها السجل يف السنة التقوميية السابقة        معلومات بشأن    ٢وسـيقدم اجلدول     -١٠
أنواع املعامالت اليت تفضي إىل كميات ُتضاف إىل الكمية املسندة لطرف مدرج يف املرفق األول " احلساب الدائن"

احلساب " وتقيَّد يف ).كاإلصدار واالقتناء( من بروتوكول كيوتو عند هناية فترة االلتزام       ٨-٣ و ٧-٣وفقاً للمادة   
 ). كاإللغاء واالستبدال والنقل(املعامالت اليت تفضي إىل كميات ُتطرح من الكمية املسندة عند هناية فترة االلتزام " املدين

. معلومات بشأن املعامالت الداخلية، أي تلك اليت ال تشمل سجالً آخر          ) أ(٢يتطلـب اجلدول     )أ( 
 كميات ُتضاف إىل أرصدة السجل، أو إىل كميات ُتطرح منها، يف اجلزء        وُيـبلغ عـن املعامالت اليت تفضي إىل       

 فُيبلغ عنها يف إطار منفصل     ) السحب(أما املعامالت اليت ال تفضي إىل إضافة أو طرح          . الرئيسـي مـن اجلدول    
)FCCC/SBSTA/2004/6/Add.2      إدراج الطرائق واإلجراءات الالزمة ألنشطة     (: ١٠-م أ /-، مشـروع مقـرر



FCCC/SBSTA/2004/9 
Page 5 

 ٧ع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة ضمن املبادئ التوجيهية املنصوص عليها يف املادتني مشاري
 ؛))ق(-)ع(و) ل(و) ك(و) ط(و) و(و) د(و) ج(٢، املرفق األول، الفقرة ) من بروتوكول كيوتو٨و

قتناء من السجالت   معلومات بشأن املعامالت اخلارجية، كالنقل واال     ) ب(٢وسـيقدم اجلدول     )ب( 
إدراج الطرائق واإلجراءات الالزمة     (١٠-م أ /-، مشـروع مقرر     FCCC/SBSTA/2004/6/Add.2(األخـرى   

ألنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة ضمن املبادئ التوجيهية املنصوص عليها يف                
ومثة إطار منفصل تذكر فيه األطراف      )). ز(و ) ه(٢ الفقرة   ، املرفق األول،   من بروتوكول كيوتو   ٨ و ٧املـادتني   

  ٧-م أ /١٨ من مرفق املقرر     ١٠كمـية وحـدات خفـض االنـبعاثات الـيت جـرى نقـلها وفقـاً للفقرة                  
)FCCC/SBSTA/2004/6/Add.2      إدراج الطرائق واإلجراءات الالزمة ألنشطة      (١٠-م أ /-، مشـروع مقـرر

 ٧إطار آلية التنمية النظيفة ضمن املبادئ التوجيهية املنصوص عليها يف املادتني مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف 
 )).ح(٢، املرفق األول، الفقرة ) من بروتوكول كيوتو٨و

 من بروتوكول كيوتو وتسوية أية مسائل تتعلق بالتنفيذ من جانب ٨وبعد إجراء االستعراض وفقاً للمادة  -١١
جيل الكميات اإلمجالية للوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو الواردة يف           جلنة االمتثال، تقوم األمانة بتس    

 .يف قاعدة بيانات التجميع واحملاسبة) ب(٢و) أ(٢اجلدولني 

 املعلومات اإلضافية الالزمة الستعراض مدى تنفيذ طرف ما لشرط استبدال وحدات ٣وسيتضمن اجلدول  -١٢
ألجل واملؤقتة، وفقاً للطرائق واإلجراءات الالزمة ألنشطة مشاريع التحريج         التخفيض املعتمد لالنبعاثات، طويلة ا    

إدراج  (١٠-م أ/-، مشروع مقرر FCCC/SBSTA/2004/6/Add.2(وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة 
يفة ضمن املبادئ   الطرائق واإلجراءات الالزمة ألنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظ            

 )).ق(إىل ) م(٢، املرفق األول، الفقرة ) من بروتوكول كيوتو٨ و٧التوجيهية املنصوص عليها يف املادتني 

 لإلبالغ عن أية معامالت تضطلع هبا لتجسيد تصويب         ٤وتسـتعمل األطراف املدرجة يف املرفق األول اجلدول          -١٣
اإلجراءات واآلليات املتعلقة    (١-م أ إ  /-فصل اخلامس من مرفق املقرر      من ال ) ب(٥أدخلـته جلـنة االمتثال وفقاً للفقرة        

ومبا أن هذا التصويب سيكون قد ُسجل فعالً يف قاعدة          . ٧-م أ /٢٤، امللحق باملقرر    )باالمتثال يف إطار بروتوكول كيوتو    
 . وكول كيوتو املُبلغ عنها هنا كميات الوحدات اليت يشملها نطاق بروت٢بيانات التجميع واحملاسبة، لن ُتدرج يف اجلدول 

 معلومات بشأن الكمية اإلمجالية للوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو،           ٥وسيتضمن اجلدول    -١٤
 مصنفة حسب نوع الوحدة، املسجلة يف كل نوع حساب يرد يف السجل الوطين يف هناية السنة التقوميية السابقة                  

)FCCC/SBSTA/2004/6/Add.2    إدراج الطرائق واإلجراءات الالزمة ألنشطة      (١٠-م أ /-ر  ، مشـروع مقـر
 ٧مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة ضمن املبادئ التوجيهية املنصوص عليها يف املادتني 

 )).ت(٢، املرفق األول، الفقرة ) من بروتوكول كيوتو٨و

اسبة فيما يتصل بالوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول  معلومات موجزة لتسهيل احمل٦ويتطلب اجلدول  -١٥
وميكن استخدام  . كيوتو خالل فترة االلتزام، واملعلومات اليت تسجلها األمانة يف قاعدة بيانات التجميع واحملاسبة            
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 من مرفق   ٤٩انظر الفقرة   (هذا اجلدول أيضاً كقاعدة للتقرير املطلوب يف هناية الفترة اإلضافية للوفاء بااللتزامات             
 .)٦()٧-م أ/١٩، امللحق باملقرر )طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة (١-م أ إ/-املقرر 

 املعلومات اجملمعة املوجزة بشأن الوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو ٦يتطلب اجلدول  )أ( 
 ويسجل اجلزء اخلاص   . اية فترة االلتزام  املـتاحة للطرف املدرج يف املرفق األول ليستخدمها هبدف االمتثال يف هن           

، ٣ من املادة ٨ و٧املعلومات املتعلقة بوحدات الكمية املسندة اليت جيري إصدارها وفقاً للفقرتني " القيم األولية"ب  
 ١٠-م أ /-، مشروع مقرر    FCCC/SBSTA/2004/6/Add.2(وأي ترحيل أو إلغاء يتصل بفترة االلتزام السابقة         

 واإلجراءات الالزمة ألنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة ضمن              إدراج الطرائق (
) ي(و) ب(٢، املرفق األول، الفقرة     ) من بروتوكول كيوتو   ٨ و ٧املـبادئ التوجيهية املنصوص عليها يف املادتني        

بشأن املعامالت اليت جرت خالل فترة      املعلومات اجملمعة   " املعامالت السنوية "ويسـجل اجلزء اخلاص ب        )). ش(و
  ٧االلـتزام واليت قد تفضي إىل كميات تضاف إىل الكمية املسندة للطرف، وكميات ُتطرح منها، وفقاً للفقرتني      

  من الربوتوكول؛٣ من املادة ٨و

هو جدول خمصص للمعلومات بشأن الكميات اإلمجالية لوحدات التخفيض         ) ب(٦واجلـدول    )ب( 
ؤقتة وطويلة األجل، اليت انتهت صالحيتها أو وحدات التخفيض املعتمد طويلة األجل اليت هي حمل               املعـتمد، امل  

استبدال بطريقة أخرى، وكذلك كمية الوحدات اليت اسُتعملت الستبدال وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة وطويلة 
طرف باستبدال وحدات التخفيض    وستيسر هذه املعلومات مراقبة مدى التزام ال      . األجـل اليت انتهت صالحيتها    

 املعتمد، املؤقتة وطويلة األجل، قبل هناية فترة االلتزام؛

خاص باملعلومات املوجزة الالزمة لتقييم االمتثال، وعلى وجه التحديد املعلومات      ) ج(٦اجلدول   )ج( 
تزام الذي أخذه على    بشـأن كمية الوحدات اليت سحبها الطرف املدرج يف املرفق األول هبدف إثبات امتثاله لالل              

املادة ١عاتقه مبوجب الفقرة  إدراج الطرائق  (١٠-م أ/-، مشروع مقرر FCCC/SBSTA/2004/6/Add.2 (٣ منٍ 
واإلجراءات الالزمة ألنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة ضمن املبادئ التوجيهية 

 )).ل(٢، املرفق األول، الفقرة )روتوكول كيوتو من ب٨ و٧املنصوص عليها يف املادتني 

 . وترد يف املرفق األول تعليمات مفصَّلة بشأن اإلبالغ ختص جداول حمددة -١٦
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 احلواشي

 ".الوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو"يشار إليها فيما يلي جمتمعة ب   )١( 

مشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا االقتراح يف       طُلـب للمرة األوىل أن تنظر اهليئة الفرعية لل         )٢( 
وقامت األمانة بإرجاء وضع منوذج اإلبالغ اإللكتروين ريثما جتري مراجعة املبادئ التوجيهية يف             . دورهتا العشرين 

 من بروتوكول كيوتو، اليت ُتدرج الطرائق الالزمة ألنشطة التحريج وإعادة التحريج مبوجب             ٨ و ٧إطار املادتني   
 . من الربوتوكول١٢دة املا

يـتوقع أن يوفـر سجل املعامالت املستقل، الذي هو قيد التطوير يف الوقت الراهن، نوعني من           )٣( 
والنوع األول هو التقارير    . الـتقارير املنـتظمة اليت سوف تتاح الستخدامها من جانب أفرقة خرباء االستعراض            

من املعلومات ذاهتا املطلوبة يف إطار هذا النموذج اإللكتروين املوجزة السنوية اخلاصة بكل سجل، اليت ميكن أن تتض
والنوع الثاين هو تقارير التباين اخلاصة بكل حادثة، اليت ميكن أن ُترسل إىل األمانة كي               . املوحد ألغراض التحقق  

وباإلضافة إىل ذلك، ستتمكن هذه األفرقة من احلصول على سجالت          . تـنظر فـيها أفـرقة خرباء االستعراض       
 .املعامالت ذات الصلة، حسب االقتضاء

ستتيح األمانة معلومات إضافية بشأن سجل املعامالت املستقل ومعايري تبادل البيانات يف سياق              )٤( 
 .<http://unfccc.int/sessions/workshops.html>املشاورات اليت ُتجرى بني الدورات بشأن ُنظم السجالت، 

 .طلبات احملددة اخلاصة باإلبالغ اليت يقابلها كل جدول من اجلداولتشري مراجع الوثيقة إىل املت )٥( 

سـُتطلب أيضـاً يف ذلـك التقرير األرقام املتسلسلة للوحدات املسجلة يف حساب السحب،                )٦( 
 .وللوحدات اليت يرغب الطرف يف ترحيلها إىل فترة االلتزام التالية
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 املرفق األول

 ملعلومات بشأن الوحداتالنموذج اإللكتروين املوحد إلبالغ ا
 )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
فاقية معلومات كمية عن    وهو مصمم لضمان تقدمي األطراف املدرجة يف املرفق األول باالت         . بـروتوكول كيوتو  

 . املعامالت املتصلة بالوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو

ويتعني على كل طرف مدرج يف املرفق األول أن يقدم كل سنة إىل األمانة النموذج اإللكتروين املوحد يف  -٢
ة غري ذات الطابع    وينبغي أن تقدم منفصلةً كل املعلومات األخرى ذات الصل        . شـكل ملف ميكروسوفت إكسل    

، ما مل يذكر ما )٢(وينبغي لألطراف املدرجة يف املرفق األول أن تقدم معلوماهتا عن السنة التقوميية السابقة. الكمي
 هي  ٢٠٠٩فعلى سبيل املثال، السنة التقوميية      . (`السنة املبلغ عنها  `ويشار إىل هذه السنة بوصفها      . خيالف ذلك 

 ).٢٠١٠ذج اإللكتروين املوحد الذي يقدم يف عام  يف النمو`السنة املبلغ عنها`

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

ي لكل طرف مدرج يف املرفق األول أن يرسل بعد ذلك النموذج اإللكتروين املوحد كل سنة إىل أن      كمـا ينـبغ   
 .تنتهي الفترة اإلضافية للوفاء بااللتزامات بالنسبة لفترة االلتزام تلك

وإذا كانت املعامالت اليت يضطلع هبا طرف مدرج يف املرفق األول تشمل فتريت التزام أو أكثر يف وقت                   -٤
وينبغي أال تضمَّن يف كل     . ، يتعني على الطرف آنذاك أن يقدم تقريراً كامالً منفصالً عن كل فترة التزام             واحـد 

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

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

، ليست كافة أنواع الوحدات معاجلة كل نوع من كيوتو بروتوكولووفقـاً لألحكـام ذات الصلة من    -٦
 ن املعلومات أو املعاملة    وكلما كانت اخلانة مظللة داخل اجلدول، فذلك يعين أ        . أنـواع احلسابات أو الوحدات    

 .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 

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

 . كيوتو بروتوكولذات الصلة من 
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  تعليمات بشأن اجلداول�ثانياً 

  جمموع األرصدة يف كل نوع حساب يف بداية السنة املبلغ عنها-١  اجلدول�ألف 

، املعلومات بشأن جمموع أرصدهتا يف كل نوع ١، يف اجلدول األول املرفقتقـدم الـدول األطراف املدرجة يف    -٩
 . هايناير من السنة املبلغ عن/ كانون الثاين١حساب، مصنفة حسب نوع الوحدة، كما يكشف عنها السجل الوطين يف 

 عن كمية الوحدات، مصنفة حسب النوع، اليت ميسكها يف كل من األول املرفقيبلغ كل طرف مدرج يف  -١٠
، )طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة( ١-م أإ/-أنواع احلسابات احملددة يف الفقرات التالية من مرفق املقرر          

 :، كما هو مبني أدناه٧-م أ/١٩امللحق باملقرر 

 ؛))أ(٢١الفقرة ( من الوحدات `حيازة الطرف`حساب  )أ( 

 ؛))ب(٢١الفقرة ( من الوحدات `حيازة الكيان`حساب  )ب( 

 إللغاء الوحدات نتيجة لالنبعاثات اليت `٤-٣/٣-٣إلغاء املصدر الصايف يف إطار املادة `حساب  )ج( 
 ؛))ج(٢١الفقرة  (كيوتو بروتوكول من ٤-٣ واملادة ٣-٣تسببها األنشطة املنصوص عليها يف املادة 

  إللغاء الوحدات تبعاً لقرار تتخذه جلنة االمتثال بأن الطرف     `اإللغـاء لعدم االمتثال   `حسـاب    )د( 
 ؛))د(٢١الفقرة  (١-٣ال ميتثل اللتزامه مبوجب املادة 

 ؛   ))ه(٢١الفقرة ( إللغاء الوحدات ألية أسباب أخرى `اإللغاء الطوعي`حساب     )ه( 

 )).و(٢١الفقرة  (`السحب`حساب  )و( 

 أن يبلغ عن كمية الوحدات اليت يشملها األول املرفقوباإلضافة إىل ذلك، يتعني على كل طرف مدرج يف  -١١
، مصنفة حسب النوع، اليت ميسكها يف كل من أنواع احلسابات احملددة يف الفقرات التالية كيوتو بروتوكولنطاق 

إلجراءات الالزمة ألنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية          الطرائق وا ( ١-م أإ /مـن مرفق املقرر     
 :٩-م أ/١٩، امللحق باملقرر )التنمية النظيفة خالل فترة االلتزام األوىل من بروتوكول كيوتو

، إللغاء  `اسـتبدال وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات املؤقتة النتهاء صالحتيها        `حسـاب    )أ( 
 أو وحدات خفض االنبعاثات،    /أو وحـدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، و      /سـندة، و  وحـدات الكمـية امل    

أو وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات املؤقتة، لغرض استبدال وحدات التخفيض املعتمد /أو وحدات اإلزالة و/و
 ؛)٤٣الفقرة (لالنبعاثات املؤقتة قبل هناية صالحيتها 

، إللغاء  `ض املعتمد لالنبعاثات طويلة األجل النتهاء صالحيتها      اسـتبدال وحدات التخفي   `حسـاب    )ب( 
أو وحدات /أو وحدات خفض االنبعاثات، و/أو وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، و/وحـدات الكمـية املسندة، و   

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

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

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

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

  املعامالت الداخلية السنوية�) أ(٢ اجلدول �باء 

اليت (، املعلومات بشأن سائر املعامالت الداخلية )أ(٢تقدم األطراف املدرجة يف املرفق األول، يف اجلدول    -١٢
ديسمرب من السنة املُبلغ عنها، على / كانون األول٣١يناير و/ كانون الثاين١اليت حدثت بني ) مل تشمل سجالً آخر

 .النحو املبني أدناه

ينبغي لألطراف املدرجة يف املرفق األول أالَّ ُتضمِّن هذا اجلدول معلومات بشأن أية معامالت اضطلعت                -١٣
 .٤وُتبلغ األطراف معلوماهتا بشأن التصويبات يف اجلدول . هبا لتعكس تصويباً قامت به جلنة االمتثال

، املعلومات املتعلقة مبشاريع التنفيذ املشترك يف       ٦األطراف املدرجة يف املرفق األول، يف اجلزء اخلاص باملادة          تبلغ   -١٤
 :٧-م أ/١٦، امللحق باملقرر )٦املادة ( ١-م أإ/-إطار بروتوكول كيوتو وذلك وفقاً للفقرات التالية من مرفق املقرر 

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

 :٧-م أ/١٦قرر ، امللحق بامل)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`
ـ    ٢٩االنـبعاثات الصـادرة عمـالً بالفقرة         طرائق احملاسبة املتعلقة   ( ١-م أإ / من مرفق املقرر 

 ؛٧-م أ/١٩، امللحق باملقرر )بالكميات املسندة

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

 واحلراجة، الكمية املقابلة من وحدات اإلزالة اليت جرى حتويلها؛

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

 من  ٤٥-٣٠، وفقاً للفقرات    ٦من تعزيز اإلزالة من خالل اإلجراء اخلاص بلجنة الرقابة املنصوص عليها يف املادة              
 ٧-م أ/١٦ امللحق باملقرر )٦املادة ( ١-م أإ/-مرفق املقرر 
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 جمموع كمية وحدات خفض     `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 

 ؛٧-م أ/١٩ر  امللحق باملقر)بالكميات املسندة

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

 .املقابلة من وحدات اإلزالة اليت جرى حتويلها

، ينبغي لكل طرف مدرج يف املرفق       `٤-٣ و ٣-٣ار أو اإللغاء وفقاً للمادة      اإلصد`ويف اجلزء اخلاص ب        -١٥
األول إبالغ املعلومات بشأن أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، مصنفة حسب النشاط، وفقاً               

 والختياره  ،٧-م أ /١١قرر   امللحق بامل  )استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة     ( ١-م أإ /-ملـرفق املقرر    
 امللحق  )طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة    ( ١-م أإ /-من مرفق املقرر    ) د(و) ج(٨لألنشطة عمالً بالفقرة    

 .٧-م أ/١٩باملقرر 

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

 ؛٧-م أ/١٩ امللحق باملقرر )املتعلقة بالكميات املسندة

 `األرصدة املدينة `وبالنسـبة ألي نشـاط يفضـي إىل انبعاثات صافية، يبلغ كل طرف حتت                )ب( 
أو وحدات اإلزالة اليت مت إلغاؤها    /أو وحدات خفض االنبعاثات و    /سندة، و الكميات اإلمجالية لوحدات الكمية امل    

ـ    ٣٢عمـالً بالفقـرة       .٧-م أ /١٩، امللحق باملقرر    )طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة    ( ١-م أإ / من مرفق املقرر 
 . والرصيد املدينوبالنسبة للنشاط الواحد، ال جيوز لألطراف أن تبلغ قيمةً حتت كل من الرصيد الدائن 

، يبلغ كل طرف مدرج يف املرفق األول `١٢التحريج وإعادة التحريج مبوجب املادة   `ويف اجلزء املتعلق ب        -١٦
معلومـات بشـأن أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج املضطلع هبا يف إطار آلية التنمية النظيفة احملددة يف                  

الطرائق واإلجراءات الالزمة ألنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف (م أإ /الفقرات التالية من مرفق املقرر ـ
 :)٥(٩-م أ/١٩ امللحق باملقرر )إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام األوىل من بروتوكول كيوتو

 الكمية اإلمجالية   � `اسـتبدال الوحـدات املنقضـية من التخفيض املعتمد لالنبعاثات املؤقتة          ` )أ( 
 أو وحدات خفض االنبعاثات،    /أو وحـدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، و      /حـدات الكمـية املسـندة، و      لو
أو وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات املؤقتة اليت ُنقلت إىل حساب استبدال وحدات            /أو وحدات اإلزالة، و   /و

 ؛)٤٤الفقرة (التخفيض املعتمد لالنبعاثات املؤقتة 

 الكمية اإلمجالية   � `ت املنقضية من التخفيض املعتمد لالنبعاثات طويلة األجل       استبدال الوحدا ` )ب( 
 أو وحدات خفض االنبعاثات،    /أو وحـدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، و      /لوحـدات الكمـية املسـندة، و      

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

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

 الكمية اإلمجالية لوحدات الكمية املسندة،      � `االسـتبدال يف حالة عدم تقدمي تقرير االعتماد       ` )د( 
أو وحدات /أو وحدات اإلزالة، و/فض االنبعاثات، وأو وحدات خ/أو وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، و/و

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

، الكميات اإلمجالية للوحدات اليت     `وعياإللغاء الط `وُيـبلغ كـل طرف مدرج يف املرفق األول، حتت            -١٧
 .يشملها نطاق بروتوكول كيوتو، اليت جرى إلغاؤها ألسباب أخرى حسب النوع

جيمـع كل طرف مدرج يف املرفق األول كميات الوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو يف كل                  -١٨
 .`اجملموع الفرعي`عمود ويقوم بنقلها حتت 

 `السحب`، ُيبلغ كل طرف مدرج يف املرفق األول حتت          `أسـباب أخرى  `ل    ويف اإلطـار املخصـص       -١٩
الكميات اإلمجالية للوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو، مصنفة حسب النوع، اليت ُنقلت إىل حساب               

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

 ارجية السنوية املعامالت اخل�) ب(٢ اجلدول �جيم 

تلك اليت  (، معلوماهتا بشأن كافة املعامالت اخلارجية       )ب(٢تبلغ األطراف املدرجة يف املرفق األول، يف اجلدول          -٢٠
 .ديسمرب من السنة املُبلغ عنها/ كانون األول٣١يناير و/ كانون الثاين١اليت حدثت بني ) مشلت سجالً آخر

سجل الطرف أو سجل آلية (أن يدرج صفاً منفصالً لكل سجل    وعلى كل طرف مدرج يف املرفق األول         -٢١
 .نقل إليه، أو اقتىن منه، وحدات يشملها نطاق بروتوكول كيوتو خالل السنة السابقة) التنمية النظيفة

كمية مجيع الوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول       " األرصدة الدائنة "ُيـبلغ كل طرف، حتت       )أ( 
  ما، مصنفة حسب النوع؛كيوتو اليت اقتناها من سجل

وعلى نفس اخلط، الكميات اإلمجالية     " األرصدة املدينة "وينـبغي لكـل طرف أن ُيبلغ، حتت          )ب( 
 . للوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو املنقولة إىل ذلك السجل، مصنفة حسب النوع

ا نطاق بروتوكول كيوتو يف     ويقوم كل طرف مدرج يف املرفق األول جبمع كميات الوحدات اليت يشمله            -٢٢
 ". اجملموع الفرعي"كل عمود ويبلغ عن تلك الكميات حتت 

 إىل اجملموع الفرعي للجدول    ) أ(٢ويضـيف كل طرف مدرج يف املرفق األول اجملموع الفرعي للجدول             -٢٣
 ". اجملموع"وُيبلغ عن الكميات املقابلة حتت ) ب(٢
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لمرة األوىل وحدات خفض االنبعاثات اليت حتققت منها على حنٍو وإذا نقل طرف مدرج يف املرفق األول ل     -٢٤
، يتعني على الطرف أن يذكر الكمية اإلمجالية هلذه الوحدات يف         ٦مسـتقل جلنة الرقابة املنصوص عليها يف املادة         

 ". املعلومات اإلضافية"اإلطار املخصص ل  

  انتهاء الصالحية واالستبدال-٣ اجلدول �دال 

، املعلومات بشأن انتهاء صالحية وحدات التخفيض ٣طراف املدرجة يف املرفق األول، يف اجلدول ُتبلغ األ -٢٥
املعـتمد لالنـبعاثات، املؤقتة منها وطويلة األجل، واستبداهلا وفقاً للطرائق واإلجراءات الالزمة ألنشطة مشاريع      

الطرائق واإلجراءات  ( �١م أإ /-رفق املقرر   الـتحريج وإعـادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة احملددة يف م            
الالزمة ألنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام األوىل من بروتوكول 

 ٣١يناير و / كانون الثاين  ١وتدرج األطراف مجيع املعامالت اليت حدثت بني        . ٩-م أ /١٩ امللحق باملقرر    )كيوتو
 .ديسمرب من السنة املُبلغ عنها/األولكانون 

وينبغي لألطراف املدرجة يف املرفق األول أن ال تضمن هذا اجلدول معلومات عن أية معامالت اضطلعت            -٢٦
 . ٤ويتعني على األطراف أن ُتبلغ معلوماهتا بشأن التصويبات يف اجلدول . هبا لتعكس تصويباً قامت به جلنة االمتثال

وحدات التخفيض املعتمد " مدرج يف املرفق األول املعلومات التالية يف اجلزء اخلاص ب              وُيـبلغ كل طرف    -٢٧
 ":لالنبعاثات املؤقتة

 كمية وحدات التخفيض    �" الوحـدات اليت انتهت صالحيتها يف حسايب السحب واالستبدال        " )أ( 
. ات التخفيض املعتمد املؤقتةاملعتمد املؤقتة اليت انتهت صالحيتها يف حساب السحب أو يف حساب استبدال وحد       

يالحـظ أن وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة هذه سوف تكون صاحلة بالنسبة لفترة االلتزام السابقة ولن تنتهي         (
 ؛)صالحيتها حىت السنة األخرية من فترة االلتزام

دات أو وح / كميات وحدات الكمية املسندة، و     �" استبدال وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة    " )ب( 
أو وحدات التخفيض   /أو وحدات اإلزالة و   /أو وحدات خفض االنبعاثات، و    /التخفـيض املعتمد لالنبعاثات، و    

 من مرفق املقرر    ٤٣املعتمد املؤقتة اليت نقلت إىل حساب استبدال وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة عمالً بالفقرة              
حريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة يف   الطرائق واإلجراءات الالزمة ألنشطة مشاريع الت     ( ١-م أإ /-

 ؛٩-م أ/١٩ امللحق باملقرر )فترة االلتزام األوىل من بروتوكول كيوتو

 كمية وحدات التخفيض املعتمد     �" الوحـدات اليت انتهت صالحيتها يف حسابات األرصدة       " )ج( 
يالحظ أن وحدات   . (ة لألطراف والكيانات  املؤقـتة الـيت انتهـت صالحيتها يف كافة حسابات األرصدة التابع           

التخفيض املعتمد املؤقتة هذه ستكون صاحلة بالنسبة لفترة االلتزام السابقة ولن تنتهي صالحيتها حىت السنة األخرية 
 ).من فترات االلتزام

ملعتمد وحدات التخفيض ا"وُيـبلغ كل طرف مدرج يف املرفق األول املعلومات التالية يف اجلزء اخلاص ب                  -٢٨
 ": لالنبعاثات طويلة األجل
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 كمية وحدات التخفيض    �" الوحـدات اليت انتهت صالحيتها يف حسايب السحب واالستبدال        " )أ( 
يالحظ أن وحدات التخفيض املعتمد طويلة      ". (حساب السحب "املعتمد طويلة األجل اليت انتهت صالحيتها يف        

 ؛)م السابقةاألجل هذه سوف تكون صاحلة بالنسبة لفترة االلتزا

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

 من مرفـق املقرر    ٤٨ النتهاء صالحيتها عمالً بالفقرة      نقلت إىل حساب استبدال وحدات التخفيض املعتمد طويلة األجل        
الطـرائق واإلجراءات الالزمة ألنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة                ( ١-م أإ /-

ليت نقلت وجيوز لألطراف اإلبالغ عن الوحدات ا    . ٩-م أ /١٩ امللحق باملقرر    )االلـتزام األوىل مـن بـروتوكول كيوتو       
 الستبدال وحدات 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   . (عة لألطراف والكيانات  طويلة األجل اليت انتهت صالحيتها يف كافة حسابات األرصدة التاب         

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

 كمية وحدات التخفيض املعتمد   �" الوحدات اليت هي حمل استبدال بسبب اخنفاض املخزونات       " )د( 
ر يتلقاه الطرف من اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، طويلة األجل اليت جيب على الطرف استبداهلا عمالً بإخطا

 ويفيد بإلغاء عمليات اإلزالة من أنشطة مشروع ما؛

أو وحدات / كميات وحدات الكمية املسندة، و    �" االسـتبدال يف حالـة اخنفاض املخزونات      "  )ه( 
أو وحدات التخفيض املعتمد    /لة و أو وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات اإلزا     /االخنفاض املعتمد لالنبعاثات، و   

حساب استبدال وحدات التخفيض املعتمد طويلة      "طويلة األجل الناجتة عن أنشطة املشروع ذاهتا، اليت نقلت إىل           
الطرائق واإلجراءات الالزمة   ( ١-م أإ /- من مرفق املقرر     ٤٩عمالً بالفقرة   " األجـل بسبب اخنفاض املخزونات    
 ) التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام األوىل من بروتوكول كيوتوألنشطة مشاريع التحريج وإعادة

 ؛٩-م أ/١٩امللحق باملقرر 

 كمية وحدات التخفيض املعتمد     �" الوحدات اليت هي حمل استبدال لعدم تقدمي تقرير االعتماد        " )و( 
 من اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة يفيده        طويلة األجل اليت جيب على الطرف استبداهلا عمالً بإخطار يتلقاه         

 بعدم تقدمي تقرير االعتماد؛

 يف حال تلقي الطرف إشعاراً بعدم تقدمي تقرير         �" االسـتبدال لعـدم تقـدمي تقرير االعتماد       " )ز( 
أو /، و أو وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات    /االعتماد بالنسبة ملشروع ما، كميات وحدات الكمية املسندة، و        

أو وحدات التخفيض املعتمد طويلة األجل الناجتة عن أنشطة         /أو وحدات اإلزالة و   /وحدات خفض االنبعاثات، و   
حساب استبدال وحدات التخفيض املعتمد طويلة األجل لعدم تقدمي شهادة          "املشـروع ذاهتـا والـيت نقلت إىل         

ق واإلجراءات الالزمة ألنشطة مشاريع التحريج      الطرائ( ١-م أإ /- من مرفق املقرر     ٥٠عمالً بالفقرة   " االعـتماد 
 .٩-م أ/١٩ امللحق باملقرر )وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام األوىل من بروتوكول كيوتو
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تقوم األطراف املدرجة يف املرفق األول جبمع كميات الوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو يف                -٢٩
 ".اجملموع"د وتبلغ عنها يف كل عمو

  التصويبات-٤ اجلدول �هاء 

، أية معامالت اضطلعت هبا لتعكس تصويباً قامت به ٤ُتبلغ األطراف املدرجة يف املرفق األول، يف اجلدول  -٣٠
اإلجراءات واآلليات املتعلقة   ( ١-م أإ /-يف الفصل اخلامس من مرفق املقرر       ) ب(٥جلـنة االمتثال عمالً بالفقرة      

ومبا أن هذا التصويت سيكون قد جرى تسجيله        . ٧-م أ /٢٤ امللحق باملقرر    )باالمتثال يف إطار بروتوكول كيوتو    
 كميات الوحدات اليت يشملها نطاق ٢بالفعل يف قاعدة بيانات التجميع واحملاسبة، ينبغي أن ال ُتدرج يف اجلدول           

 .بروتوكول كيوتو املُبلغ عنها هنا

 لدى ملئها هلذا ٢درجة يف املرفق األول أن ترجع إىل اإلرشادات اخلاصة باجلدول        ينـبغي لألطـراف امل     -٣١
 .اجلدول

  جمموع األرصدة يف كل نوع حساب يف هناية السنة املُبلغ عنها-٥ اجلدول �واو 

، املعلومات بشأن جمموع األرصدة يف كل نوع        ٥ُتـبلغ األطراف املدرجة يف املرفق األول، يف اجلدول           -٣٢
ديسمرب من السنة   / كانون األول  ٣١ مصنفة حسب نوع الوحدة، كما يكشف عنها السجل الوطين يف            حساب،
 .املُبلغ عنها

 .١ينبغي لألطراف أن ترجع إىل اإلحاالت املرجعية املتعلقة بنوع احلساب اخلاصة باجلدول  -٣٣

  معلومات موجزة بشأن األرصدة الدائنة واألرصدة املدينة�) أ(٦ اجلدول �زاي 

، املعلومات املتراكمة حىت اآلن لتسهيل تسجيل       )أ(٦ُتبلغ األطراف املدرجة يف املرفق األول، يف اجلدول          -٣٤
طرائق احملاسبة ( ١-م أإ/-املعلومـات بالنسبة لفترة االلتزام يف قاعدة بيانات التجميع واحملاسبة وفقاً ملرفق املقرر           

 .٧-م أ/١٩ امللحق باملقرر )املتعلقة بالكميات املسندة

 :، البيانات التالية"القيم األولية"وُيبلغ كل طرف مدرج يف املرفق األول، حتت  -٣٥

 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         

 ؛٧-م أ/١٩ امللحق باملقرر )طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة(

 إذا اقتضى األمر، كمية الوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول          �" اإللغـاء لعـدم االمتثال    " )ب( 
الطرف مل ميتثل اللتزامه    كـيوتو، مصـنفة حسب النوع، اليت ألغاها الطرف عمالً بقرار جلنة االمتثال بأن ذلك                

ـ ٣٧ بالنسبة لفترة االلتزام السابقة عمالً بالفقرة        ١-٣مبوجـب املادة     طرائق احملاسبة ( ١-م أإ/ من مرفق املقرر 
 ؛)٦(٧-م أ/١٩ امللحق باملقرر )املتعلقة بالكميات املسندة
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أو وحدات خفض /ة، و إذا اقتضى األمر، الكميات اإلمجالية لوحدات الكمية املسند�" الترحيل" )ج( 
أو وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات اليت جرى ترحيلها من فترة االلتزام السابقة عمالً بالفقرة              /االنبعاثات، و 

 .)٧(٧-م أ/١٩ امللحق باملقرر )طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة( ١-م أإ/- من مرفق املقرر ١٥

، معلومات موجزة بشأن "املعامالت السنوية"ول، يف اجلزء اخلاص ب  ويقدم كل طرف مدرج يف املرفق األ -٣٦
وينبغي أن تشمل هذه املعلومات أية تصويبات أُبلغ عنها يف          . )٨(املعامالت املنجزة حىت اآلن بالنسبة لفترة االلتزام      

عدة بيانات التجميع   متسقة مع تلك املسجلة يف قا     ) أ(٦، حبيث تكون املعلومات املُبلغ عنها يف اجلدول         ٤اجلدول  
 :واحملاسبة

بالنسـبة للسـنة املُبلغ عنها، ُيبلغ كل طرف عن الكمية اإلمجالية للوحدات اليت يشملها نطاق       )أ( 
 ؛)ب(٢يف اجلدول " اجملموع"بروتوكول كيوتو، مصنفة حسب النوع، باالستناد إىل 

سنة املُبلغ عنها، ُيبلغ الطرف      بالنسبة لل  ٤ويف حـال عدم اإلبالغ عن أية تصويبات يف اجلدول            )ب( 
حينـئذ كميات الوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو، مصنفة حسب النوع، بالنسبة للسنة اليت تسبق                

 يف النموذج املوحد اإللكتروين السابق؛) أ(٦السنة املُبلغ عنها، كما ترد يف اجلدول 

 فإنه يتعني على الطرف، بالنسبة للسنة       ،٤ويف حال إبالغ الطرف عن أية تصويبات يف اجلدول           )ج( 
الكميات اإلمجالية للوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول       ) أو يطرح (الـيت تسبق السنة املُبلغ عنها، أن يضيف         

كميات الوحدات اليت يشملها    ) أو من ( إىل   ٤يف اجلدول   " اجملموع"كـيوتو، مصنفة حسب النوع، كما ترد يف         
يف النموذج  ) أ(٦فة حسب النوع، بالنسبة لتلك السنة كما أُبلغ عنها يف اجلدول            نطاق بروتوكول كيوتو، مصن   

 بالنسبة للسنة اليت تسبق السنة املُبلغ عنها؛" املصوبة"وينبغي للطرف أن ُيبلغ القيم . اإللكتروين املوحد السابق

لوحدات اليت وبالنسـبة لكـل السـنوات األخرى، ينبغي للطرف أن ُيبلغ الكميات اإلمجالية ل        )د( 
 يف النموذج اإللكتروين املوحد السابق؛) أ(٦يشملها نطاق بروتوكول كيوتو، كما أُبلغ عنها يف اجلدول 

 .، جمموع سائر املعامالت اليت أُجنزت حىت اآلن"اجملموع"وينبغي لكل طرف أن ُيبلغ، حتت   )ه( 

  معلومات موجزة بشأن االستبدال �) ب(٦ اجلدول �حاء 

، معلومات موجزة تتعلق باستبدال وحدات      )ب(٦األطراف املدرجة يف املرفق األول، يف اجلدول        ُتـبلغ    -٣٧
 .التخفيض املعتمد املؤقتة ووحدات التخفيض املعتمد طويلة األجل بالنسبة لكل سنة من فترة االلتزام

مجالية للوحدات اليت يشملها    ، الكمية اإل  "فترات االلتزام السابقة  "وُيبلغ كل طرف مدرج يف املرفق األول، حتت          -٣٨
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 
 .حدات التخفيض املعتمد املؤقتة أو طويلة األجل املقرر أن تنتهي صالحيتها يف فترة االلتزام اجلاريةالسابقة الستبدال و

 :وُيبلغ كل طرف مدرج يف املرفق األول، بالنسبة للسنة املُبلغ عنها، البيانات التالية -٣٩
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ة ووحدات  ، الكمية اإلمجالية لوحدات التخفيض املعتمد املؤقت      "اشـتراط االسـتبدال   "حتـت    )أ( 
. التخفـيض املعـتمد طويلة األجل اليت انتهت صالحيتها أو اليت هي موضع استبدال لسبب آخر يف تلك السنة                  

 ؛)٣يف اجلدول " اجملموع"ُيالحظ أن هذه الكميات ينبغي أن تساوي تلك املُبلغ عنها حتت (

كول كيوتو، مصنفة   ، الكمية اإلمجالية للوحدات اليت يشملها نطاق بروتو       "االسـتبدال "حتـت    )ب( 
حسب النوع، اليت جرى إلغاؤها الستبدال وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة أو وحدات التخفيض املعتمد طويلة               

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

، يكرر الطرف املدرج يف املرفق األول املعلومات الواردة وبالنسبة لكل السنوات السابقة للسنة املُبلغ عنها -٤٠
 .كما أُبلغ عنها يف النموذج اإللكتروين املوحد السابق" االستبدال"وحتت " اشتراط االستبدال"حتت 

. ، اجملموع اخلاص بكل عمود    "اجملموع"وينـبغي لكـل طـرف مدرج يف املرفق األول أن ُيبلغ، حتت               -٤١
ء فترة االلتزام، فإن الكميات اإلمجالية لوحدات التخفيض املعتمد املؤقتة وطويلة األجل            ويالحـظ أنه عند انتها    (

ينبغي أن تساوي الكمية اإلمجالية للوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو " اشتراط االستبدال"الواردة حتت 
 ").االستبدال"الواردة حتت 

 متثال معلومات موجزة لتقييم اال�) ج(٦ اجلدول �طاء 

، معلومات إضافية لتيسري تقييم االمتثال يف هناية )ج(٦ُتقدم األطراف املدرجة يف املرفق األول، يف اجلدول  -٤٢
 . فترة االلتزام

، الكمية اإلمجالية "السحب"وبالنسـبة للسـنة املُبلغ عنها، ُيبلغ كل طرف مدرج يف املرفق األول حتت            -٤٣
ل كيوتو، مصنفة حسب النوع، اليت سحبها الطرف يف تلك السنة هبدف            للوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكو    
ويالحظ أن هذه الكميات ينبغي أن      . ( من بروتوكول كيوتو   ٣ من املادة    ١إثبات امتثاله اللتزامه مبوجب الفقرة      

 )).أ(٢يف اجلدول " السحب"تساوي تلك املُبلغ عنها حتت 

ملُبلغ عنها، ينبغي للطرف املدرج يف املرفق األول أن يكرر          وبالنسـبة لكـل السنوات اليت تسبق السنة ا         -٤٤
 .املعلومات كما وردت يف النموذج اإللكتروين املوحد السابق

 .، اجملموع اخلاص بكل عمود"اجملموع"وينبغي لكل طرف مدرج يف املرفق األول أن يبلغ، حتت  -٤٥
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 احلواشي

عاثات، ووحدات اإلزالة، ووحدات التخفيض     وحـدات الكمية املسندة، ووحدات خفض االنب       )١( 
 .املعتمد لالنبعاثات، مبا فيها املؤقتة منها وطويلة األجل

ينـبغي للطرف املدرج يف املرفق األول أن يبلغ عن وحدات التخفيض املعتمدة لالنبعاثات اليت اقتناها                 )٢( 
 .السنة التقوميية األوىل اليت يشملها اإلبالغمشاركون يف مشروع تابع لطرف ُمدرج يف املرفق األول، وذلك يف أثناء 

 املخصص إلبالغ املعلومات بشأن وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة وطويلة ٣مع استثناء اجلدول  )٣( 
 .األجل اليت كانت صاحلة خالل فترات التزام سابقة

ابات منفصلة للتمييز تنص املعايري التقنية لتبادل البيانات بني السجالت على استخدام أنواع حس     )٤( 
 .بني أسباب االستبدال املختلفة وتيسري تعقب وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات طويلة األجل

 . عن املعلومات اإلضافية املتعلقة بأنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج٣ُيبلغ يف اجلدول  )٥( 

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

لـن تتاح هذه املعلومات حىت يستكمل تقييم االمتثال بالنسبة لفترة االلتزام السابقة اليت تعقب                )٧( 
 .انتهاء الفترة اإلضافية املمنوحة للوفاء بااللتزامات

لتزام األوىل، رمبا تكون الفترة الزمنية اليت يغطيها هذا اجلدول هي الفترة من             بالنسـبة لفترة اال    )٨( 
وترد هذه السنوات يف اجلدول لإلرشاد فحسب، وينبغي للطرف املدرج يف املرفق األول أن              . ٢٠١٥ إىل   ٢٠٠٧

 .يغريها حسب االقتضاء
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 الطرف 
 السنة 
 فترة االلتزام 

 حساب يف بداية السنة املبلّغ عنها جمموع األرصدة يف كل نوع -١اجلدول 

 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

 رصيد الطرف      
 رصيد الكيان      
 ٤-٣/٣-٣إلغاء 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      
 استبدال وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات طويلة األجل الخنفاض املخزونات      
نبعاثات طويلة األجل لعدم تقدمي تقرير االعتماداستبدال وحدات التخفيض املعتمد لال      
 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 
 السنة 
 مفترة االلتزا 

  املعامالت الداخلية السنوية-)أ(٢اجلدول 

 األرصدة الدائنة األرصدة املدينة
 .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             
  اليت حتقق منها الطرفاملشاريع             
 املشاريع اليت حتققت منها هيئة مستقلة             
 ٤-٣ و٣-٣اإلصدار واإللغاء وفقاً للمادة             
  التحريج٣-٣             
  إعادة التحريج٣-٣             
  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             
 ت التخفيض املعتمد طويلة األجل اليت انتهت صالحيتهااستبدال وحدا             
 بسبب اخنفاض املخزوناتاالستبدال              
 لعدم تقدمي تقرير االعتماداالستبدال              
 اإللغاء الطوعي            
 اجملموع الفرعي            

 
 أسباب أخرى

 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 
 السنة 
 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            
 اجملموع            

 
 

 معلومات إضافية
 

 وحدات خفض االنبعاثات احملقق فيها على حنو مستقل            
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 الطرف 
 السنة 
 فترة االلتزام 

  انتهاء الصالحية واالستبدال� ٣اجلدول 

 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

 نوع املعاملة أو احلدث

 وحدات التحقيق املعتمد لالنبعاثات املؤقتة  

 الوحدات اليت انتهت صالحيتها يف حسايب السحب واالستبدال        

 استبدال وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة        

 تها يف حسابات األرصدةالوحدات اليت انتهت صالحي        

 وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات طويلة األجل   

 الوحدات اليت انتهت صالحيتها يف حسايب السحب واالستبدال        

 استبدال وحدات التخفيض املعتمد طويلة األجل اليت انتهت صالحيتها        

 صدةالوحدات اليت انتهت صالحيتها يف حسابات األر        

 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 
 السنة 
 االلتزامفترة  

  التصويبات-٤اجلدول 
 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

 ٦املادة             
 نها الطرفاملشاريع اليت حتقق م             
 املشاريع اليت حتققت منها هيئة مستقلة             
 ٤-٣ و٣-٣املادة             
  التحريج٣-٣             
  إعادة التحريج٣-٣             
  إزالة الغابات٣-٣             
  إدارة الغابات٤-٣             
  إدارة األراضي املزروعة٤-٣             
  إدارة املراعي٤-٣             
  إعادة التغطية بالنباتات٤-٣             
 ١٢التحريج وإعادة التحريج وفقاً للمادة             
 وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة اليت انتهت صالحيتهااستبدال              
 انتهت صالحيتهاوحدات التخفيض املعتمد طويلة األجل اليت استبدال              
 االستبدال يف حالة اخنفاض املخزونات             
 لعدم تقدمي تقرير االعتماداالستبدال              
 اإللغاء الطوعي            
 النقل واالقتناء            
 ]اسم السجل[            
 ]اسم السجل[            
 ]اسم السجل[            
 اجملموع            

 
 أسباب أخرى
 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

 السحب      
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 الطرف  
 السنة  

 فترة االلتزام 

  جمموع األرصدة يف كل نوع حساب يف هناية السنة املبلّغ عنها-٥اجلدول 

 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

 رصيد الطرف      
 رصيد الكيان      
 ٤-٣/٣-٣إلغاء 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      
 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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 طرفال 
 السنة 
 فترة االلتزام 

  معلومات موجزة بشأن األرصدة الدائنة واملدينة-)أ(٦اجلدول 
 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 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            

 
 بشأن االستبدال معلومات موجزة �) 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
 

 فترات االلتزام السابقة        
 )٢٠٠٨ (١   السنة         
 )٢٠٠٩ (٢   السنة         
 )٢٠١٠ (٣   السنة         
 )٢٠١١ (٤   السنة         
 )٢٠١٢ (٥   السنة         
 اجملموع        

 

  معلومات موجزة لتقييم االمتثال�)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
      

 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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 املرفق الثاين

 ١٠-م أ/-مشروع املقرر 

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

 إن مؤمتر األطراف،

، 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 مقرراته إذ يشري 
، وإىل األحكام ذات الصلة من بروتوكول كيوتو التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،               ٩-م أ /١٩و

  منه،٧وال سيما املادة 

مراجعة أجزاء من املبادئ التوجيهية إلعداد املعلومات املطلوبة مبوجب         ( 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 

 بأن يعتمد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف دورته األوىل، يوصي 
النموذج اإللكتروين املوحد لإلبالغ عن الوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول           (١-م أإ /�مشـروع املقـرر     

 .الوارد أدناه) كيوتو

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــ

وحـدات خفـض االنـبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، مبا يف ذلك وحدات               )١( 
 .جل، ووحدات الكمية املسندة، ووحدات اإلزالةالتخفيض املعتمد املؤقتة ووحدات التخفيض املعتمد طويلة األ
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 ١-م أإ/-مشروع املقرر 

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

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

وتو التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،         إىل األحكام ذات الصلة يف بروتوكول كي       إذ يشري  
 ، ٧-م أ/١٩، و٧-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 ٧مراجعة أجزاء من املبادئ التوجيهية إلعداد املعلومات املطلوبة مبوجب املادة ( ١٠-م أ/-، و٩-م أ/١٩و
 ،)٨التوجيهية الستعراض املعلومات مبوجب املادة املبادئ 

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 
 من بروتوكول   ٧من اجلزء هاء من املبادئ التوجيهية إلعداد املعلومات املطلوبة مبوجب املادة             ٢وفقـاً للفقـرة     

 ؛)٧-م أ/٢٢امللحق باملقرر ) ٧املادة  (١-م أإ/-مرفق مشروع املقرر (كيوتو 

 أنه حاملا يبدأ الطرف املدرج يف املرفق األول باالتفاقية يف اإلبالغ عن املعلومات يف إطار                يقرر -٢ 
، يتعني عليه أن يقدم النموذج اإللكتروين ٧-م أ/٢٢امللحق باملقرر ) ٧املادة  (١-م أإ/- وفقاً للمقرر ١-٧ادة امل

 .فرباير من كل سنة/ شباط١املوحد حبلول 

- - - - - 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــ

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


