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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف

، الدوحـة ة عشرة، املعقودة يف     ير مؤمتر األطراف عن دورته الثامن     تقر    
 / كـانون األول   ٨نـوفمرب إىل    / تـشرين الثـاين    ٢٦الفترة من    يف

  ٢٠١٢ ديسمرب

  إضافة    

    زء الثايناجل    
  اإلجراءات اليت اختذها مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة

  احملتويات
  املقررات اليت اختذها مؤمتر األطراف    

  الصفحة
   املقرر

املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن تقارير البلدان        "بشكل جدويل موحد خاص       ١٨-م أ/١٩    
  ٣  ..................................................."املتقدمة األطراف لفترة السنتني

حالة تقدمي واستعراض البالغات الوطنية اخلامسة املقدَّمة من األطراف املدرجة يف             ١٨-م أ/٢٠    
 وجتميع وتوليف البالغات الوطنية اخلامـسة املقدَّمـة مـن            املرفق األول لالتفاقية  

  ٥٢  ....................................... األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
  ٥٣  .........انتقالية  البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلةبناء القدرات مبوجب االتفاقية يف  ١٨-م أ/٢١    
  ٥٥  ..........................األنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة التجريبية  ١٨-م أ/٢٢    
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 اتفاقيـة ب  املفاوضات املتعلقة  حتسني مشاركة املرأة يف   تعزيز التوازن بني اجلنسني و      ١٨-م أ/٢٣    
متثيل األطراف يف اهليئـات املنـشأة        يف و ،األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ     

  ٥٦  ...........................................بروتوكول كيوتو  أومبقتضى االتفاقية
  ٥٩  .......................................................مبادرة التنويع االقتصادي  ١٨-م أ/٢٤    
  ٦٠  ...............................................املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  ١٨-م أ/٢٥    
  ٦٢  ...........................................مواعيد وأماكن انعقاد الدورات املقبلة  ١٨-م أ/٢٦    

  القرار
  ٦٥  ...................ان حلكومة دولة قطر ولسكان مدينة الدوحةاإلعراب عن االمتن  ١٨-م أ/١    
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    ١٨-م أ/١٩املقرر     
املبادئ التوجيهية لالتفاقيـة اإلطاريـة       "بشكل جدويل موحد خاص     

  "بشأن تقارير البلدان املتقدمة األطراف لفترة السنتني
   مؤمتر األطراف،إن  
 ١٠ و ٧ و ٥ و ٤ سـيما املـواد     وال  إىل األحكام ذات الصلة من االتفاقية،       يشري إذ  

 بـشأن   ١٦-م أ /٩، و ١٦-م أ /١، و ٥-م أ /٤، و ٤-م أ /١١، و ٢-م أ /٩، واملقررات   ١٢و
  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية،

، أن على البلـدان املتقدمـة       ١٧-م أ /٢ إىل أنه قرر، مبوجب املقرر       وإذ يشري أيضاً    
ئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن تقارير البلـدان املتقدمـة          املباد"األطراف أن تستخدم    
 لدى إعداد أول تقاريرها لفترة السنتني، على أن تأخذ ظروفهـا            )١("األطراف لفترة السنتني  

 وأن على كل بلد من هذه البلدان أن يقدم أول تقرير له لفترة الـسنتني                حلسبان،الوطنية يف ا  
  ،٢٠١٤يناير /ثاين كانون ال١إىل األمانة حبلول 

 إىل أنه طلب إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف           وإذ يشري كذلك    
، أن تضع منهجيات لتقدمي املعلومات املالية، آخذة يف االعتبار املنهجيات           ١٧-م أ /٢مقرره  

لسنتني، وذلك  الدولية القائمة، ومستندة إىل اخلربات املكتسبة من إعداد التقرير األول لفترة ا           
  هبدف توصية مؤمتر األطراف باعتماد مقرر بشأن هذه املسألة يف دورته العشرين،

 إىل أن اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية قد اتفقت، يف دورهتا            وإذ يشري   
، على أن الشكل اجلدويل املوحد سيشمل جداول للمعلومات احملددة يف           )٢(السادسة والثالثني 

 من املبادئ التوجيهية لإلبـالغ،      ٢٣ و ٢٢ و ١٨ و ١٧ و ١١ و ١٠ و ٩ و ٦ و ٥ و ٢ت  الفقرا
 ١٩ و١٣ للمعلومات احملددة يف عدد من الفقرات من بينها الفقرات   لوقد يشمل أيضاً جداو   

   من املبادئ التوجيهية لإلبالغ،٢٤و
  الشكل اجلدويل املوحد اخلاص باملبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية        يعتمد  -١  

يلي باملبادئ التوجيهية     فيما يشار إليها (بشأن تقارير البلدان املتقدمة األطراف لفترة السنتني        
، بصيغته الواردة يف مرفق هذا املقرر، مشرياً إىل أن على البلدان املتقدمة األطراف،              )لإلبالغ

 إعـداد   ، أن تستخدم املبادئ التوجيهية لإلبالغ لدى      ١٧-م أ /٢ من املقرر    ١٣ للفقرة   قاًوف
  تقاريرها لفترة السنتني، وتقدم معلومات عن مجيع عناصر املبادئ التوجيهية يف تلك التقارير؛

، نسخة جتريبية لتطبيـق     ٢٠١٣مايو  / إىل األمانة أن ُتعّد، حبلول أيار      يطلب  -٢  
خيص البلدان املتقدمة األطـراف،       فيما إلكتروين لإلبالغ يستخدم الشكل اجلدويل املوحد،     

  ؛٢٠١٣يوليه /عّد النسخة النهائية حبلول متوزعلى أن ُت
__________ 

 .١٧-م أ/٢ يف املرفق األول باملقرر ترِد )١(
)٢( FCCC/SBSTA/2012/2. 
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 إىل األمانة أن تنقح التطبيق اإللكتروين لإلبـالغ املـستخدم           يطلب أيضاً   -٣  
لشكل اجلدويل املوحد، وفقاً ملقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة، وحسب االقتضاء، وفقاً            ل

  ول كيوتو؛ملقررات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوك
 أن تستخدم البلدان املتقدمة األطراف التطبيق اإللكتروين لإلبالغ آخـذة           يقرر  -٤  

  ؛١٧-م أ/٢ظروفها الوطنية يف احلسبان لدى إعداد وتقدمي تقاريرها لفترة السنتني، وفقاً للمقرر 
 البلدان املتقدمة األطراف على أن تكفل االتساق، قدر اإلمكان، بني         يشجع  -٥  
  ت املقدمة يف تقاريرها لفترة السنتني والبالغات الوطنية؛املعلوما

 إىل األطراف أن تنظر، أثناء التنقيح املقبـل للمبـادئ التوجيهيـة             يطلب  -٦  
  لإلبالغ، يف أفضل هنج لإلبالغ يف املستقبل عن التمويل اخلاص املرتبط باملناخ؛

األنـشطة املقـرر أن     لى  وعامليزانية  باآلثار التقديرية املترتبة يف      حييط علماً   -٧  
   أعاله؛٣ و٢تضطلع هبا األمانة عمالً باألحكام الواردة يف الفقرتني 

 أن تضطلع األمانة باإلجراءات املطلوبة يف هذه االستنتاجات رهنـاً           يطلب  -٨  
  .بتوافر املوارد املالية
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  )١(املرفق

  ١اجلدول 
  موجز: اجتاهات االنبعاثات

 السنة
 التقرير
 البلد

  ١٩٩٠ )أ(سنة األساس
 ١٩٩١  السنوات من عام(

 )إىل آخر سنة أبلغ عنها
التغّير من سنة األساس 
 إىل آخر سنة يبلغ عنها

 النسبة املئوية  )كيلوطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون(  ت غازات الدفيئةانبعاثا
انبعاثات ثاين أكسيد الكربون مبا يف ذلك صايف انبعاثات ثاين أكـسيد الكربـون              

 ة عن استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجةالناشئ
        

انبعاثات ثاين أكسيد الكربون باستثناء صايف انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الناشئة           
 عن استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

        

غيري اسـتخدام   انبعاثات امليثان مبا يف ذلك امليثان الناشئ عن استخدام األراضي وت          
 األراضي واحلراجة

        

انبعاثات امليثان باستثناء امليثان الناشئ عن استخدام األراضـي وتغـيري اسـتخدام             
 األراضي واحلراجة

        

انبعاثات أكسيد النتروز مبا يف ذلك أكسيد النتروز الناشئ عن استخدام األراضـي             
 وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

        

د النتروز باستثناء أكسيد النتروز الناشئ عن اسـتخدام األراضـي           انبعاثات أكسي 
 وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

        

          املركبات اهليدروفلوروكربونية
         مركَّبات الكربون املشبع بالفلور

         سداسي فلوريد الكربيت
__________ 

ملقررات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف       وفقاً  مؤمتر األطراف ذات الصلة، وحسب االقتضاء،        ملقرراتوفقاً  سُينقح الشكل اجلدويل املوحد      )١(
 .يف بروتوكول كيوتو
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         )راجةمبا يف ذلك استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحل(اجملموع 
         )باستثناء استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة(اجملموع 

 

  ١٩٩٠ )أ(سنة األساس
 ١٩٩١ السنوات من عام  (

 )إىل آخر سنة أبلغ عنها
التغّير من سنة األساس    
 إىل آخر سنة يبلغ عنها

 النسبة املئوية  ) الكربونكيلوطن من مكافئ ثاين أكسيد(  فئات مصادر غازات الدفيئة والبواليع
         الطاقة   -١

         العمليات الصناعية  -٢

         استخدام املذيبات ومنتجات أخرى   -٣

         الزراعة   -٤

         )ب(استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة  -٥

         النفايات   -٦

         فئات أخرى  -٧

         )مبا يف ذلك استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة(اجملموع

  : حواشي
ثاين (اجتاهات االنبعاثات   "سيما    وال ميكن االطالع على مزيد من املعلومات التفصيلية يف جداول منوذج اإلبالغ املوحد عن جرد األطراف لغازات الدفيئة،                ) ١(

املركبـات اهليدروفلوروكربونيـة،    (اجتاهـات االنبعاثـات     "و ،")أكسيد النتروز (اجتاهات االنبعاثات   "، و ")امليثان(ثات  اجتاهات االنبعا "، و ")أكسيد الكربون 
هي آخر سـنة جـرد مبلـغ         XX٢٠) ٢(، املدرج يف مرفق هذا التقرير الذي يقدم كل سنتني؛           ")الكربون املشبع بالفلور، وسداسي فلوريد الكربيت      مركبات
  .جيغاغرام من مكافئ ثاين أكسيد الكربون ١طن من ثاين أكسيد الكربون يساوي كيلو  ١ )٣( عنها؛

، ١٩٩٠  عام من األطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، واليت تستخدم سنة أساس خمتلفة عن              إال "سنة األساس "ينبغي حتاشي القيد يف عمود        )أ(  
 هلذه األطراف، ُتستخدم سنة األساس املختلفة هذه حلساب النسبة املئوية للـتغري يف العمـود                وبالنسبة. ملقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة    اً  وفق

  .اجلدولهذا األخري من 
  .يشمل صايف ثاين أكسيد الكربون، وامليثان وأكسيد النتروز الناشئ عن استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة  )ب(  
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    ١اجلدول 
 )ثاين أكسيد الكربون(نبعاثات  اجتاهات اال)تابع(

  السنة
  التقرير
 البلد

 

 ١٩٩٠ )أ(سنة األساس
 ١٩٩١   عامالسنوات من(

 )إىل آخر سنة أُبلغ عنها
التغّير من سنة األساس إىل 

 آخر سنة يبلغ عنها

 النسبة املئوية )كيلوطن(  فئات مصادر غازات الدفيئة والبواليع

       الطاقة  -١

     )النهج القطاعي(احتراق الوقود   -ألف
     صناعات الطاقة  -١
     الصناعات التحويلية والبناء  -٢
     النقل  -٣
     قطاعات أخرى  -٤
     فئات أخرى  -٥

     االنبعاثات املتسربة من الوقود  -باء
     الوقود الصلب  -١
     النفط والغاز الطبيعي  -٢

     العمليات الصناعية   -٢
     جات الفلزيةاملنت  -ألف
     الصناعة الكيميائية   -باء
     اإلنتاج املعدين  -جيم

     أنواع أخرى من اإلنتاج  -دال

     إنتاج اهلالوكربون وسداسي فلوريد الكربيت  -هاء

     استهالك اهلالوكربون وسداسي فلوريد الكربيت  -واو
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 ١٩٩٠ )أ(سنة األساس
 ١٩٩١   عامالسنوات من(

 )إىل آخر سنة أُبلغ عنها
التغّير من سنة األساس إىل 

 آخر سنة يبلغ عنها

 النسبة املئوية )كيلوطن(  فئات مصادر غازات الدفيئة والبواليع

     فئات أخرى   -زاي

     أخرى استخدام املذيبات ومنتجات   -٣

     الزراعة  -٤

     التخمر املعوي  -ألف

     إدارة السماد الطبيعي  -باء

     زراعة األُرّز  -جيم

     التربة الزراعية   -دال

     اإلحراق الواجب للسَّفناء  -هاء

     اإلحراق امليداين للمخلَّفات الزراعية  -واو

     فئات أخرى   -زاي

      )ب(تغيري استخدام األراضي واحلراجةاستخدام األراضي و  -٥

     األراضي احلََرجية  -ألف
     األراضي الزراعية  -باء
     املراعي  -جيم
     األراضي الرطبة  -دال

     املستوطنات   -هاء
     أراضي أخرى  -واو
     فئات أخرى   -زاي

     النفايات  -٦

     التخلص من النفايات الصلبة يف الرب  -ألف
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 ١٩٩٠ )أ(سنة األساس
 ١٩٩١   عامالسنوات من(

 )إىل آخر سنة أُبلغ عنها
التغّير من سنة األساس إىل 

 آخر سنة يبلغ عنها

 النسبة املئوية )كيلوطن(  فئات مصادر غازات الدفيئة والبواليع

     معاجلة املياه املستعملة  -باء

     حرق النفايات  -جيم
     فئات أخرى   -دال

 يف أحدث   -ألف-١على النحو املبني يف املوجز      ( فئات أخرى   -٧
     )منوذج إبالغ موحد مقدم

      

يف ذلك امليثان الناشئ عن      مباثاين أكسيد الكربون    جمموع انبعاثات   
     تغيري استخدام األراضي واحلراجةاستخدام األراضي و

باستثناء امليثان الناشئ عـن     ثاين أكسيد الكربون    جمموع انبعاثات   
     استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

      

     :بنود تذكريية

     مالجئ دولية
     الطريان
     البحرية

     عمليات متعددة األطراف 

     ثاين أكسيد الكربون من الكتلة األحيائيةانبعاثات 

، ١٩٩٠  عـام  من األطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، واليت تستخدم سنة أساس خمتلفة عن              إال "سنة األساس "ينبغي حتاشي القيد يف عمود        )أ(
ألساس املختلفة هذه حلساب النسبة املئوية للتغري يف العمود األخري          وبالنسبة هلذه األطراف، ُتستخدم سنة ا     . ملقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة    اً  وفق

   . اجلدولامن هذ
.  املتعلق بآخر سنة جرد مبلـغ عنـها  - ألف - ١عمليات اإلزالة، على النحو الوارد يف موجز اجلدول /يدرج صايف االنبعاثات    )ب(

  (+). وقّيم االنبعاثات موجبة )-(ألغراض اإلبالغ، تكون على الدوام قّيم عمليات اإلزالة سلبية 
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    ١اجلدول 
 )امليثان( اجتاهات االنبعاثات )تابع(

السنة
التقرير
 البلد

 

 ١٩٩٠ )أ(سنة األساس
 ١٩٩١   عامالسنوات من(

 )إىل آخر سنة أُبلغ عنها
التغّير من سنة األساس إىل 

 آخر سنة يبلغ عنها

 ة املئويةالنسب )كيلوطن(  فئات مصادر غازات الدفيئة والبواليع

      الطاقة   -١

     )النهج القطاعي(احتراق الوقود   -ألف
     صناعات الطاقة  -١
     الصناعات التحويلية والبناء  -٢
     النقل  -٣
     قطاعات أخرى  -٤
     فئات أخرى  -٥

     االنبعاثات املتسربة من الوقود  -باء
     الوقود الصلب  -١
     بيعيالنفط والغاز الط  -٢

     العمليات الصناعية   -٢
     املنتجات الفلزية  -ألف
     الصناعة الكيميائية   -باء
     اإلنتاج املعدين  -جيم
     أنواع أخرى من اإلنتاج  -دال
     إنتاج اهلالوكربون وسداسي فلوريد الكربيت  -هاء
     استهالك اهلالوكربون وسداسي فلوريد الكربيت  -واو
     فئات أخرى   -يزا
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 ١٩٩٠ )أ(سنة األساس
 ١٩٩١   عامالسنوات من(

 )إىل آخر سنة أُبلغ عنها
التغّير من سنة األساس إىل 

 آخر سنة يبلغ عنها

 ة املئويةالنسب )كيلوطن(  فئات مصادر غازات الدفيئة والبواليع

     استخدام املذيبات ومنتجات أخرى   -٣

     الزراعة  -٤

     التخمر املعوي  -ألف

     إدارة السماد الطبيعي  -باء

     زراعة األُرّز  -جيم

     التربة الزراعية   -دال

     اإلحراق الواجب للسَّفناء  -هاء

     اإلحراق امليداين للمخلَّفات الزراعية  -واو

     فئات أخرى   -زاي

     استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة   -٥

      األراضي احلََرجية  -ألف
     األراضي الزراعية  -باء
     املراعي  -جيم
     األراضي الرطبة  -دال

     املستوطنات   -هاء
     أراضي أخرى  -واو
     فئات أخرى   -زاي

     تالنفايا  -٦

     التخلص من النفايات الصلبة يف الرب  -ألف

     معاجلة املياه املستعملة  -باء
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 ١٩٩٠ )أ(سنة األساس
 ١٩٩١   عامالسنوات من(

 )إىل آخر سنة أُبلغ عنها
التغّير من سنة األساس إىل 

 آخر سنة يبلغ عنها

 ة املئويةالنسب )كيلوطن(  فئات مصادر غازات الدفيئة والبواليع

     حرق النفايات  -جيم
     فئات أخرى   -دال

 يف - ألـف    -١على النحو املـبني يف املـوجز        (فئات أخرى     -٧
     )أحدث منوذج إبالغ موحد مقدم

      

امليثان الناشئ عـن اسـتخدام      يف ذلك     مبا جمموع انبعاثات امليثان  
     األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

جمموع انبعاثات امليثان باستثناء امليثان الناشـئ عـن اسـتخدام           
     األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

      

     :بنود تذكريية

     مالجئ دولية
     الطريان
     البحرية
      األطراف عمليات متعددة

     انبعاثات ثاين أكسيد الكربون من الكتلة األحيائية

، ١٩٩٠  عـام  من األطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، واليت تستخدم سنة أساس خمتلفة عن              إال "سنة األساس  "ينبغي حتاشي القيد يف عمود      )أ(
ه األطراف، ُتستخدم سنة األساس املختلفة هذه حلساب النسبة املئوية للتغري يف العمود األخري              وبالنسبة هلذ . ملقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة    اً  وفق

  . اجلدولامن هذ
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    ١اجلدول 
 )أكسيد النتروز(اجتاهات االنبعاثات ) تابع(

السنة
التقرير
 البلد

 

 ١٩٩٠ )أ(سنة األساس
 ١٩٩١   عامالسنوات من(
 ) آخر سنة أُبلغ عنهاإىل

التغّير من سنة األساس إىل 
 آخر سنة يبلغ عنها

 النسبة املئوية )كيلوطن(  فئات مصادر غازات الدفيئة والبواليع

      الطاقة   -١

     )النهج القطاعي(احتراق الوقود   -ألف
     صناعات الطاقة  -١
     الصناعات التحويلية والبناء  -٢
     النقل  -٣
     قطاعات أخرى  -٤
     فئات أخرى  -٥

     االنبعاثات املتسربة من الوقود  -باء
     الوقود الصلب  -١
     النفط والغاز الطبيعي  -٢

     العمليات الصناعية   -٢
     املنتجات الفلزية  -ألف
     الصناعة الكيميائية   -باء
     اإلنتاج املعدين  -جيم

     أنواع أخرى من اإلنتاج  -دال

      وسداسي فلوريد الكربيتإنتاج اهلالوكربون  -هاء

     استهالك اهلالوكربون وسداسي فلوريد الكربيت  -واو
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 ١٩٩٠ )أ(سنة األساس
 ١٩٩١   عامالسنوات من(
 ) آخر سنة أُبلغ عنهاإىل

التغّير من سنة األساس إىل 
 آخر سنة يبلغ عنها

 النسبة املئوية )كيلوطن(  فئات مصادر غازات الدفيئة والبواليع

     فئات أخرى   -زاي

     استخدام املذيبات ومنتجات أخرى   -٣

     الزراعة  -٤

     التخمر املعوي  -ألف

     إدارة السماد الطبيعي  -باء

     زراعة األُرّز  -جيم

     التربة الزراعية   -دال

     اإلحراق الواجب للسَّفناء  -هاء

     اإلحراق امليداين للمخلَّفات الزراعية  -واو

     فئات أخرى   -زاي

     استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة   -٥

     األراضي احلََرجية  -ألف
     األراضي الزراعية  -باء
     املراعي  -جيم
     بةاألراضي الرط  -دال

     املستوطنات   -هاء
     أراضي أخرى  -واو
     فئات أخرى   -زاي

     النفايات  -٦

     التخلص من النفايات الصلبة يف الرب  -ألف
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 ١٩٩٠ )أ(سنة األساس
 ١٩٩١   عامالسنوات من(
 ) آخر سنة أُبلغ عنهاإىل

التغّير من سنة األساس إىل 
 آخر سنة يبلغ عنها

 النسبة املئوية )كيلوطن(  فئات مصادر غازات الدفيئة والبواليع

     معاجلة املياه املستعملة  -باء

     حرق النفايات  -جيم
     فئات أخرى   -دال

ـ      (  فئات أخرى     - ٧ وجز الـوارد يف    على النحو احملدد يف اجلدول امل
     )منوذج اإلبالغ املوحد

      

يف ذلك امليثان الناشـئ عـن        مباأكسيد النتروز   جمموع انبعاثات   
     استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

باسـتثناء امليثـان الناشـئ عـن     أكسيد النتروز   جمموع انبعاثات   
     احلراجةاستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي و

     

     :بنود تذكريية

     مالجئ دولية
     الطريان
     البحرية

     عمليات متعددة األطراف 

     انبعاثات ثاين أكسيد الكربون من الكتلة األحيائية

، ١٩٩٠  عـام   واليت تستخدم سنة أساس خمتلفة عن      من األطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية،        إال "سنة األساس "ينبغي حتاشي القيد يف عمود        )أ(
وبالنسبة هلذه األطراف، ُتستخدم سنة األساس املختلفة هذه حلساب النسبة املئوية للتغري يف العمود األخري               . ملقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة    اً  وفق

  . اجلدولامن هذ
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    ١اجلدول 
ربونية، ومركبات الكربون املركبات اهليدروفلوروك( اجتاهات االنبعاثات )تابع(

 )املشبع بالفلور، وسداسي فلوريد الكربيت

السنة
التقرير
 البلد

   

   

 ١٩٩٠ )أ(سنة األساس

 الـــسنوات مـــن(
 إىل آخـر    ١٩٩١ عام

 )سنة أُبلغ عنها

التغّير مـن سـنة     
األساس إىل آخـر    

  سنة يبلغ عنها
ــواد  مـ
 كيميائية

إمكانات 
االحتــرار 

 )ب(العاملي

    النسبة املئوية )كيلوطن( فئات مصادر غازات الدفيئة والبواليع

 )ج(انبعاثات املركبات اهليدروفلوروكربونية  
          )كيلوطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون(

 املركبات
 اهليدروفلوروكربونية

HFC-23      HFC-23 ٧٠٠ ١١ 

HFC-32       HFC-32 ٦٥٠ 

HFC-41      HFC-41 ١٥٠ 

HFC-43-10mee      HFC-43-
10mee ٣٠٠ ١ 

HFC-125      HFC-125 ٨٠٠ ٢ 

HFC-134      HFC-134 ٠٠٠ ١ 

HFC-134a      HFC-134a ٣٠٠ ١ 

HFC-152a      HFC-152a ١٤٠ 

HFC-143       HFC-143 ٣٠٠ 

HFC-143a      HFC-143a ٨٠٠ ٣ 

HFC-227ea      HFC-227ea ٩٠٠ ٢ 

HFC-236fa      HFC-236fa ٣٠٠ ٦ 
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 ١٩٩٠ )أ(سنة األساس

 الـــسنوات مـــن(
 إىل آخـر    ١٩٩١ عام

 )سنة أُبلغ عنها

التغّير مـن سـنة     
األساس إىل آخـر    

  سنة يبلغ عنها
ــواد  مـ
 كيميائية

إمكانات 
االحتــرار 

 )ب(العاملي

    النسبة املئوية )كيلوطن( فئات مصادر غازات الدفيئة والبواليع

HFC-245ca      HFC-245ca ٥٦٠ 

ــات   ــن املركب ــدد م ــري حم ــزيج غ م
كيلو طن  ( )د(اهليدروفلوروكربونية املصنفة 

  )من مكافئ ثاين أكسيد الكربون
       

        

انبعاثات مركبات اهليدروكربون املـشبع     
كيلوطن من مكـافئ ثـاين      ( )ج(بالفلور

  )أكسيد الكربون
مركَّبات الكربون املشبع       

  بالفلور

CF4      CF4 ٥٠٠ ٦ 
C2F6       C2F6 ٢٠٠ ٩ 

C3F8      C3F8 ٠٠٠ ٧ 

C4F10      C4F10 ٠٠٠ ٧ 

c-C4F8      c-C4F8 ٧٠٠ ٨ 

C5F12      C5F12 ٥٠٠ ٧ 

C6F14       C6F14 ٤٠٠ ٧ 

مزيج غري حمدد من مركَّبـات الكربـون        
كيلوطن من مكافئ ثاين    ( )د(املشبع بالفلور 
  )بونأكسيد الكر
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 ١٩٩٠ )أ(سنة األساس

 الـــسنوات مـــن(
 إىل آخـر    ١٩٩١ عام

 )سنة أُبلغ عنها

التغّير مـن سـنة     
األساس إىل آخـر    

  سنة يبلغ عنها
ــواد  مـ
 كيميائية

إمكانات 
االحتــرار 

 )ب(العاملي

    النسبة املئوية )كيلوطن( فئات مصادر غازات الدفيئة والبواليع

 )ج(انبعاثات سداسـي فلوريـد الكربيـت      
        )كيلوطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون(

  سداسي فلوريد الكربيت
     

سداســي 
ــد  فلوري
 ٩٠٠ ٢٣ الكربيت

، ١٩٩٠  عـام   تستخدم سنة أساس خمتلفة عن     من األطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، واليت         إال "سنة األساس "ينبغي حتاشي القيد يف عمود        )أ(
وبالنسبة هلذه األطراف، ُتستخدم سنة األساس املختلفة هذه حلساب النسبة املئوية للتغري يف العمود األخري               . ملقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة    اً  وفق

  .  اجلدولامن هذ
  . ١٧-أ م/١٥للمقرر اً  سنتني، فيلزم تنقيح قّيم إمكانات االحترار العاملي وفقأما بالنسبة للتقرير الثاين والتقارير التالية له اليت تقدم كل  )ب(
سوى تقديرات االنبعاثات احملتملة، ُيبلغ عنها يف هذا اجلدول مع التنويه بـذلك يف اإلطـار                اً  يكن متاح   مل وإذا. تدرج تقديرات االنبعاثات الفعلية     )ج(

  . يف هذه األعمدة فقط  إالكافئ االنبعاثات من ثاين أكسيد الكربونُيعرب عن االنبعاثات مب  وال.اخلاص بالوثائق
املبادئ التوجيهية التفاقيـة    : املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية، اجلزء األول              "حسب    )د(

، ينبغي اإلبالغ عن انبعاثات املركبـات اهليدروفلوروكربونيـة   "تعلق باإلبالغ عن قوائم اجلرد السنويةي  فيمااألمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ   
مثـل  (بالنسبة لكل مادة كيميائيـة   ومع ذلك، فإذا تعذر اإلبالغ عن القّيم   . بالنسبة لكل مادة كيمائية ذات صلة      ومركَّبات الكربون املشبع بالفلور   

ميكن استخدام هذا العمـود لإلبـالغ عـن األرقـام اإلمجاليـة للمركبـات               ) ت السرية واالفتقار إىل البيانات املصنفة     اخلالئط الكيميائية والبيانا  
بأن الوحدة املستخدمة يف هذا العمود هي كيلوطن مـن          اً  ويرجى اإلحاطة علم  . على التوايل  اهليدروفلوروكربونية ومركَّبات الكربون املشبع بالفلور    

  .كربون، وأنه ينبغي إدراج املالحظات االصطالحية املناسبة يف اخلانات اخلاصة بفرادى املواد الكيميائيةمكافئ ثاين أكسيد ال

 :اإلطار اخلاص بالوثائق
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   )أ(٢اجلدول 
 )أ(سنة األساس: وصف اهلدف الكمي خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد

   الطرف

   _______________________ فترة األساس/سنة األساس

فترة األساس/النسبة املئوية من سنة األساس هدف خفض االنبعاثات
_______________________

)ب(١٩٩٠  عامالنسبة املئوية من 

______________ 

   _______________________ الفترة الالزمة لبلوغ اهلدف

 يقتضي أي حكم مسبق على موقف األطـراف األخـرى           ال لشكل اجلدويل املوحد  إبالغ أحد البلدان املتقدمة األطراف عن املعلومات احملددة يف ا           )أ(
غريها من اآلليات القائمة على السوق يف سياق حتقيـق األهـداف     أويتعلق بالتعامل مع وحدات اآلليات القائمة على السوق يف إطار االتفاقية  فيما

  .الكمية خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد
  .بند اختياري  )ب(
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    )ب(٢اجلدول 
  )أ(الغازات والقطاعات املشمولة :وصف اهلدف الكمي خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد

  ):السنة(سنة األساس بالنسبة لكل غاز  الغازات املشمولة 
  _______________________ ثاين أكسيد الكربون

  _______________________ امليثان
  _______________________ أكسيد النتروز

  _______________________ املركبات اهليدروفلوروكربونية
  _______________________ مركَّبات الكربون املشبع بالفلور

  _______________________ سداسي فلوريد الكربيت
  _______________________ ثالثي فلوريد النتروجني

  _______________________ غازات أخرى

  الطاقة  )ب(القطاعات املشمولة
  )ج(النقل
 ) د(العمليات الصناعية

  الزراعة
  استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

النفايات 
 )ُيرجى حتديدها(فئات أخرى 

 

 كم مسبق على موقف األطـراف األخـرى       يقتضي أي ح    ال بالغ أحد البلدان املتقدمة األطراف عن املعلومات احملددة يف الشكل اجلدويل املوحد           إ  )أ(
غريها من اآلليات القائمة على السوق يف سياق حتقيـق األهـداف     أويتعلق بالتعامل مع وحدات اآلليات القائمة على السوق يف إطار االتفاقية  فيما

  .الكمية خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد
ف قطاعات أخرى غري تلك املشار إليها أعاله، ينبغي شرح الصلة بني هذه القطاعات والقطاعات               حالة استخدام األطرا    ويف ُيسمح بأكثر من اختيار     )ب(

   .اليت حددهتا اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ
  .  من قطاع الطاقةاًفرعياً ُيبلّغ عن النقل باعتباره قطاع  )ج(
  .لعمليات الصناعية واستخدام املذيبات ومنتجات أخرىتشري العمليات الصناعية إىل القطاعني املتعلقني با  )د(
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    )ج(٢اجلدول 
 )أ(قّيم إمكانات االحترار العاملي :وصف اهلدف الكمي خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد

  )ب(قّيم إمكانات االحترار العاملي الغازات

  _______________________  ثاين أكسيد الكربون
  _______________________  امليثان

  _______________________  أكسيد النتروز
  _______________________  املركبات اهليدروفلوروكربونية

  _______________________  مركَّبات الكربون املشبع بالفلور
  _______________________  سداسي فلوريد الكربيت
  _______________________  ثالثي فلوريد النتروجني

  _______________________ )ج(غازات أخرى

 يقتضي أي حكم مسبق على موقف األطـراف األخـرى           ال إبالغ أحد البلدان املتقدمة األطراف عن املعلومات احملددة يف الشكل اجلدويل املوحد             )أ(
 من اآلليات القائمة على السوق يف سياق حتقيـق األهـداف   غريها  أويتعلق بالتعامل مع وحدات اآلليات القائمة على السوق يف إطار االتفاقية  فيما

  .الكمية خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد
التقرير التقييمـي الرابـع للهيئـة       أو التقرير التقييمي الثاين للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ        : يرجى حتديد مرجع إمكانات االحترار العاملي       )ب(

   .لية املعنية بتغري املناخاحلكومية الدو
  .يرجى التحديد  )ج(
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    )د(٢اجلدول 
النهج املتبع الحتساب االنبعاثات وعمليات اإلزالـة مـن قطـاع           : وصف اهلدف الكمي خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد       

 )أ(استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

دور استخدام األراضي وتغيري اسـتخدام      
 اضي واحلراجةاألر

مستوى استخدام األراضي وتغيري اسـتخدام األراضـي        
 مشمول  واحلراجة يف سنة األساس وهدفه

 مستبعد   
مسامهة استخدام األراضي وتغيري اسـتخدام األراضـي         

 واحلراجة حمتسبة باالستناد إىل
  هنج قائم على األراضي 

  هنج قائم على األنشطة
 )ُيرجى حتديدها(فئات أخرى 

__________________ 

 يقتضي أي حكم مسبق على موقف األطـراف األخـرى           ال إبالغ أحد البلدان املتقدمة األطراف عن املعلومات احملددة يف الشكل اجلدويل املوحد             )أ(
يف سياق حتقيـق األهـداف   غريها من اآلليات القائمة على السوق   أويتعلق بالتعامل مع وحدات اآلليات القائمة على السوق يف إطار االتفاقية  فيما

  .الكمية خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد
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    أوالً) ه(٢اجلدول 
 )أ(ئمة على السوق يف إطار االتفاقيةاآللية القا :وصف اهلدف الكمي خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد

   
  
  

  وحدات خفض االنبعاثات املعتمد
  وحدات خفض االنبعاثات
   )ب(وحدات الكمية املسندة

  )ج(الوحدات املُرّحلة
 )د()يرجى حتديدها(مبوجب االتفاقية  وحدات آليات أخرى

  حجم املسامهة املمكن  
التقديرات بكيلوطن من مكـافئ ثـاين      (

  )أكسيد الكربون
  

____________________  
____________________  
____________________  
____________________  
____________________  

 

 يقتضي أي حكم مسبق على موقف األطـراف األخـرى           ال إبالغ أحد البلدان املتقدمة األطراف عن املعلومات احملددة يف الشكل اجلدويل املوحد            )أ(
ـ    أويتعلق بالتعامل مع وحدات اآلليات القائمة على السوق يف إطار االتفاقية  فيما داف غريها من اآلليات القائمة على السوق يف سياق حتقيـق األه

  .الكمية خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد
   .اليت اشتراها  أووحدات الكمية املسندة الصادرة للطرف )ب(
مـع املقـرر    اً  ، ومتاشـي  ١-أإ م/١٣الوحدات املُرّحلة من فترة االلتزام األوىل إىل فترة االلتزام الثانية لربوتوكول كيوتو، على النحو املبني يف املقرر                   )ج(

XX/٨-أإ م .  
  .١٧-أ م/٢من املبادئ التوجيهية الواردة يف املرفق األول من املقرر ) ه(٥على النحو املشار إليه يف الفقرة  )د(
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    اًثاني) ه(٢اجلدول 
 )أ(آلليات األخرى القائمة على السوقا: وصف اهلدف الكمي خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد

   
  

 )يرجى حتديد(

  حجم املسامهة املمكن  
  
التقــديرات بكيلــوطن مــن مكــافئ ثــاين(

  )الكربون أكسيد
  

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

 يقتضي أي حكم مسبق على موقف األطـراف األخـرى           ال ملوحدإبالغ أحد البلدان املتقدمة األطراف عن املعلومات احملددة يف الشكل اجلدويل ا             )أ(
غريها من اآلليات القائمة على السوق يف سياق حتقيـق األهـداف     أويتعلق بالتعامل مع وحدات اآلليات القائمة على السوق يف إطار االتفاقية  فيما

 .الكمية خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد
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    )و(٢اجلدول 
 )ب)(أ(أية معلومات أخرى: خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصادوصف اهلدف الكمي 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

 يقتضي أي حكم مسبق على موقف األطـراف األخـرى           ال إبالغ أحد البلدان املتقدمة األطراف عن املعلومات احملددة يف الشكل اجلدويل املوحد             )أ(
غريها من اآلليات القائمة على السوق يف سياق حتقيـق األهـداف     أوحدات اآلليات القائمة على السوق يف إطار االتفاقيةيتعلق بالتعامل مع و  فيما

  .الكمية خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد
النبعاثات للفترة من أجل بلـوغ      العدد اإلمجايل املسند من وحدات ا       أو ميكن أن تشمل هذه املعلومات معلومات عن الوضع القانوين احمللي للهدف            )ب(

  .ويرد بعض هذه املعلومات يف اجلزء السردي من التقرير الذي يقدم كل سنتني. هدف ما
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    ٣اجلدول 
  املعلومات املتعلقة بإجراءات التخفيف وآثارها: التقدم احملرز يف بلوغ اهلدف الكمي خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد

  
ــراء  ــم إج اس

 )أ(التخفيف

ــاع أو  ال قطـ
القطاعـــات 

 )ب(املتأثرة
غـازات    أو غاز

 الدفيئة املتأثرة

  أو/اهلدف و
 النشاط املتأثر

  نوع 
 الوسيلة

  حالة 
 )د(التنفيذ

وصـــف  
 )ه(موجز

ســنة بــدء 
 التنفيذ

الكيانـات    أو الكيان
 املنفذة

غـري  (تقديرات آثار التخفيـف     
تراكمية، بكيلوطن من مكافئ ثاين     

 )أكسيد الكربون

         XX٢٠٢٠ )و(٢٠ 

            

           

  ).سابقة  أو إىل الوضع اخلاص باإلجراء ومدى توافر تقديرات الحقةاًاستناد(حيدد العمودان األخريان السنة اليت عّينها الطرف لتقدير اآلثار    :مالحظة
  ."املصحوبة بتدابري" التخفيف مشمول يف إسقاطات الفئة من إجراءات  مالإلشارة إىل أن إجراء) *(ينبغي أن يستخدم األطراف عالمة النجمة   )أ(
اسـتخدام األراضـي   /العمليات الصناعية، الزراعة، احلراجة/الطاقة، النقل، الصناعة: ينبغي قدر اإلمكان استخدام القطاعات التالية، حسب االقتضاء   )ب(

  . رى، شاملة لعدة قطاعاتالنفايات، قطاعات أخ/وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، إدارة النفايات
  .اقتصادية، مالية، اتفاق طوعي، معلومات تنظيمية، تعليم، حبث، فئات أخرى: ينبغي قدر اإلمكان استخدام أنواع الوسائل التالية  )ج(
  . ُنفّذ، اعُتمد، مقرر: ينبغي قدر اإلمكان استخدام املصطلحات الوصفية التالية لإلبالغ عن حالة التنفيذ  )د(
  .ن تقدمي معلومات إضافية عن تكاليف إجراءات التخفيف واجلدول الزمين ذي الصلةميك  )ه(
  .السنوات االختيارية اليت يرى الطرف أهنا مهمة  أوالسنة  )و(
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    ٤اجلدول 
  )ب)(أ(اإلبالغ عن التقدم احملرز

 )ج(السنة

جمموع االنبعاثات باستثناء استخدام    
األراضي وتغيري استخدام األراضـي     

كيلوطن من مكافئ ثاين    ( واحلراجة
 )أكسيد الكربون

استخدام األراضي وتغـيري     مسامهة
 )د(استخدام األراضـي واحلراجـة    

كيلوطن من مكافئ ثاين أكـسيد      (
 )الكربون

عدد الوحدات املتأتية من اآلليـات      
القائمة على السوق يف إطار االتفاقية      

عدد الوحدات والكيلـوطن مـن      (
 )ثاين أكسيد الكربون مكافئ

 الوحدات املتأتية من اآلليـات      عدد
عـدد  (خرى القائمة على السوق    األ

الوحدات والكيلوطن من مكـافئ     
 )ثاين أكسيد الكربون

فترة األسـاس   /سنة األساس 
    )للتحديد(

 

٢٠١٠     

٢٠١١     

٢٠١٢     

 يقتضي أي حكم مسبق على موقف األطـراف األخـرى           ال حدإبالغ أحد البلدان املتقدمة األطراف عن املعلومات احملددة يف الشكل اجلدويل املو             )أ(
غريها من اآلليات القائمة على السوق يف سياق حتقيـق األهـداف     أويتعلق بالتعامل مع وحدات اآلليات القائمة على السوق يف إطار االتفاقية  فيما

  .الكمية خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد
جمموع انبعاثات غـازات الدفيئـة، باسـتثناء        ) أ: (يلي  ما  تشمل املعلومات املقدمة بشأن هدف خفض االنبعاثات       بالنسبة لسنة األساس، ينبغي أن      )ب(

أو عمليات اإلزالـة مـن قطـاع       /االنبعاثات و ) ب(االنبعاثات وعمليات اإلزالة من قطاع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة؛            
 األراضي واحلراجة، باالستناد إىل هنج احملاسبة املطبق، مع مراعاة أي مقـررات ذات صـلة ملـؤمتر األطـراف،                 استخدام األراضي وتغيري استخدام   

يف ذلك االنبعاثات وعمليات اإلزالة من قطاع اسـتخدام           مبا جمموع انبعاثات غازات الدفيئة،   ) ج(أو األراضي اليت سيجري حصرها؛      /واألنشطة و 
وبالنسبة لكل سنة مبلغ عنها، تشمل املعلومات املقدمة بشأن التقدم احملرز حنو حتقيق أهداف خفـض                .  واحلراجة األراضي وتغيري استخدام األراضي   

يتعلق بتقـارير فتـرة الـسنتني      فيمامن املبادئ التوجيهية لالتفاقية )ج(إىل ) أ(٩االنبعاثات، عالوة على املعلومات املشار إليها يف الفقرات الفرعية  
  .دان املتقدمة األطراف، معلومات عن استخدام الوحدات املتأتية من اآلليات القائمة على السوقاملقدمة من البل

  .جيوز لألطراف أن تضيف أعمدة إضافية للسنوات غري تلك احملددة أدناه  )ج(
وميكن أن حتيل   .  حسب االقتضاء  اً،ثاني) أ(٤ أو ،أوالً) أ(٤ينبغي أن تكون املعلومات الواردة يف هذا العمود متسقة مع املعلومات الواردة يف اجلدول                 )د(

 ١ األطراف اليت قدمت مجيع املعلومات ذات الصلة املتعلقة مبسامهة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف اجلدول                   ١إىل اجلدول   
  .من هذا الشكل اجلدويل املوحد
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   أوالً) أ(٤اجلدول 
 مزيد من املعلومات عن إجراءات التخفيف ذات        - الكمية خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد        التقدم احملرز يف حتقيق األهداف    

 )ب)(أ(٣-XX٢٠ الصلة مبسامهة قطاع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف

 

ــازات  ــات غ صــايف انبعاث
عمليات إزالتها مـن     /الدفيئة

فئات استخدام األراضي وتغيري    
 )ج(ضي واحلراجةاستخدام األرا

فترة /قيمة سنة األساس  
املــستوى   أواألســاس
 )د(املرجعي

مسامهة استخدام األراضـي    
وتغيري اسـتخدام األراضـي     
 واحلراجة يف السنة املبلغ عنها

 
كيلوطن من مكـافئ ثـاين      (

 )أكسيد الكربون
كيلوطن من مكـافئ    (

 )ثاين أكسيد الكربون
كيلوطن من مكـافئ ثـاين      (

 )أكسيد الكربون

املسامهة التراكمية الستخدام    
األراضي وتغـيري اسـتخدام     

كيلوطن ( )ه(األراضي واحلراجة
من مكـافئ ثـاين أكـسيد       

 )و(اسبةهنج احمل )الكربون

جمموع استخدام األراضي وتغيري استخدام     
 األراضي واحلراجة

     

      األراضي احلََرجية -ألف

زالـت    ما األراضي احلرجية اليت    -١
 يةأراضَي حرج

     

      األراضي احملولة إىل أراضٍ حرجية  -٢

      )ز()يرجى حتديدها(فئات أخرى   -٣

       األراضي الزراعية-باء

زالـت    ما اليتالزراعية  األراضي    -١
 أراضي زراعية

     

      األراضي احملّولة إىل أراض زراعية  -٢

      )ز()يرجى حتديدها(فئات أخرى   -٣

      عياملرا -جيم

      زالت مراعي  مااملراعي اليت  -١

      األراضي احملولة إىل مراعٍ  -٢
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ــازات  ــات غ صــايف انبعاث
عمليات إزالتها مـن     /الدفيئة

فئات استخدام األراضي وتغيري    
 )ج(ضي واحلراجةاستخدام األرا

فترة /قيمة سنة األساس  
املــستوى   أواألســاس
 )د(املرجعي

مسامهة استخدام األراضـي    
وتغيري اسـتخدام األراضـي     
 واحلراجة يف السنة املبلغ عنها

 
كيلوطن من مكـافئ ثـاين      (

 )أكسيد الكربون
كيلوطن من مكـافئ    (

 )ثاين أكسيد الكربون
كيلوطن من مكـافئ ثـاين      (

 )أكسيد الكربون

املسامهة التراكمية الستخدام    
األراضي وتغـيري اسـتخدام     

كيلوطن ( )ه(األراضي واحلراجة
من مكـافئ ثـاين أكـسيد       

 )و(اسبةهنج احمل )الكربون

      )ز()يرجى حتديدها(فئات أخرى   -٣

       األراضي الرطبة-دال

زالـت    مـا  األراضي الرطبة اليت    -١
 أراضَي رطبة

     

      األراضي احملولة إىل أراضٍ رطبة  -٢

      )ز()هايرجى حتديد(فئات أخرى   -٣

       املستوطنات-هاء

زالـت    مـا  املستوطنات الـيت    -١
 مستوطنات

     

      األراضي احملولة إىل مستوطنات  -٢

      )ز()يرجى حتديدها(فئات أخرى   -٣

  على موقـف األطـراف األخـرى       يقتضي أي حكم مسبق     ال إبالغ أحد البلدان املتقدمة األطراف عن املعلومات احملددة يف الشكل اجلدويل املوحد            )أ(
غريها من اآلليات القائمة على السوق يف سياق حتقيـق األهـداف              أو يتعلق بالتعامل مع وحدات اآلليات القائمة على السوق يف إطار االتفاقية           فيما

  .الكمية خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد
 ليست حباجة إىل تعبئة هذا اجلدول، وإمنا عليهـا          ١ األراضي واحلراجة املستند إىل اجلدول       األطراف اليت تطبق هنج استخدام األراضي وتغيري استخدام        )ب(

  .هي سنة اإلبالغ XX٢٠، حيث تكون ٢-XX٢٠ و ٣-XX٢٠لكل سنة، أي  منفصالً على األطراف أن ُتعّبئ جدوالً. ٢أن ُتبّين النهج يف اجلدول 
وإذا كانت إحدى الفئات خمتلفة . عمليات اإلزالة املبلغ عنها يف أحدث تقرير جرد عن سنة اجلرد املناسبة            أو ُيدرج، بالنسبة لكل فئة، صايف االنبعاثات       )ج(

بروتوكول كيوتو امللحق هبا، يرجى تفسري طريقة استخالص القّيم يف التقرير الـذي               أو عن تلك املستخدمة ألغراض تقدمي التقارير مبوجب االتفاقية       
  .يقدم كل سنتني
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وُتوضح يف التقرير الذي يقدم كل سنتني طريقة حساب هذه          . فترة أساس لكل فئة من هذه الفئات      /قيمة لسنة أساس    أو ستوى مرجعي واحد  ُيدرج م   )د(
  .القّيم

 .فترة تشري املسامهة التراكمية  أووُيوضح يف هذا التقرير لفترة السنتني إىل أية سنوات. إذا كان ينطبق على النهج املختار  )ه(
يف   مبا تسمية فرادى النهج احملاسبية، واإلشارة إىل أين توجد املعلومات اإلضافية املقدمة يف هذا التقرير لفترة السنتني اليت توضح كيفية تطبيقها،                   يرجى    )و(

  ).مثل االضطرابات الطبيعية واألسقف احملددة(ذلك مجيع بارامترات احملاسبة ذات الصلة 
هي صلتها بالفئات املستخدمة لتقـدمي        وما  أن يوضح يف هذا التقرير لفترة السنتني ُعّرفت كل فئة من الفئات             ويرجي "فئات أخرى "فئة   يرجى حتديد   )ز(

  .بروتوكول كيوتو امللحق هبا  أوالتقارير مبوجب االتفاقية
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   اًثاني) أ(٤اجلدول 
ن املعلومات عن إجراءات التخفيف ذات       مزيد م  -التقدم احملرز يف حتقيق األهداف الكمية خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد            

الصلة حبساب االنبعاثات وعمليات اإلزالة من قطاع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة فيما يتعلق باألنشطة                
  )ج)(ب)(أ( من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤ و٣مبوجب الفقرتني 

 )ه(عمليات اإلزالة/صايف االنبعاثات

 )ط(كمية احملاسبة )ح(بارامترات احملاسبة )ز(اجملموع )و(... ٢٠٠٩ ٢٠٠٨  )د(سنة األساس

 )كيلوطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون( أنشطة مصادر غازات الدفيئة والبواليع

         ٣ من املادة ٣األنشطة املشمولة بالفقرة  -ألف
        التحريج وإعادة التحريج -١-ألف

ألرض غري املقطوعة األشجار وحدات ا  - ١-١-ألف
        )ي(منذ بدء فترة االلتزام

وحدات األرض املقطوعة األشجار   - ٢-١-ألف
        )ي(منذ بدء فترة االلتزام

        إزالة الغابات -٢-ألف
        ٣ من املادة ٤األنشطة املشمولة بالفقرة  -باء

        )إذا وقع عليها االختيار(إدارة الغابات  -١-باء
        )ك(املعاوضة -٣-٣

        )ل(سقف إدارة الغابات
        )إذا وقع عليها االختيار(إدارة األراضي املزروعة  -٢-باء
        )إذا وقع عليها االختيار(إدارة املراعي  -٣-باء
        )إذا وقع عليه االختيار(جتديد الغطاء النبايت  -٤-باء
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  .  جيغاكيلو من مكافئ ثاين أكسيد الكربون١ من مكافئ ثاين أكسيد الكربون يساوي  كيلوطن١  :مالحظة
يتعلق بالتعامـل مـع       فيما يقتضي أي حكم مسبق على موقف األطراف األخرى         ال إبالغ أحد البلدان املتقدمة األطراف عن املعلومات احملددة يف الشكل اجلدويل املوحد             )أ(

  .غريها من اآلليات القائمة على السوق يف سياق حتقيق األهداف الكمية خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد  أوسوق يف إطار االتفاقيةوحدات اآلليات القائمة على ال
أي   أو FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1البلدان املتقدمة األطراف اليت لديها هدف كمي خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد أبلغت عنه األمانة بصيغته الواردة يف الوثيقـة                       )ب(

ـتخدام           اً  ثاني) أ(٤حتديث لتلك الوثيقة، واليت هي أطراف يف بروتوكول كيوتو، هلا أن تستخدم اجلدول               لإلبالغ عن كميات احملاسبة إذا كان استخدام األراضي وتغيري اس
  . األراضي واحلراجة يساهم يف بلوغ ذلك اهلدف

ـتخدام     ميكن أن ُتدرج األطراف إحاالت إىل       )ج( ـبة املتعلقـة باس  األجزاء ذات الصلة من تقرير اجلرد الوطين، حيث يوجد مزيد من البيانات التفصيلية عن منـهجيات احملاس
  .يف تقارير فترة السنتني  أواألراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف اإلطار اخلاص بالوثائق

  .٢-أ م/٩س بالنسبة للطرف، على النحو احملدد يف املقرر صايف االنبعاثات وعمليات اإلزالة يف سنة األسا  )د(
 من بروتوكول كيوتو، الوارد يف منوذج اإلبـالغ املوحـد اخلـاص    ٣ من املادة ٤ و٣يُبلّغ عن مجيع القّيم يف جدول املعلومات املتعلقة مبحاسبة األنشطة مبوجب الفقرتني           )ه(

  . يف هذا اجلدولاً لراهن، وُتدرج تلك املعلومات تلقائيبسنة اجلرد املعنية بصيغته املقدمة يف التقرير ا
  .ينبغي أن تضاف، حسب االقتضاء، أعمدة إضافية للسنوات ذات الصلة  )و(
    .صايف االنبعاثات وعمليات اإلزالة التراكمي بالنسبة جلميع سنوات فترة االلتزام املبلغ عنها يف التقرير الراهن  )ز(
  .  قّيم مطلقة"سقف إدارة الغابات" و"ملعاوضة ا-٣-٣"القّيم يف خانيت   )ح(
املطروحـة    أو من بروتوكول كيوتـو ٧ من املادة ٤للفقرة اً مقابل نشاط بعينه وفق  ماكمية احملاسبة هي الكمية اإلمجالية من الوحدات املضافة إىل الكمية املسندة إىل طرف    )ط(

  .من تلك الكمية املسندة
 يتجاوز احلساب املدين الناجم عن قطع األشجار يف فترة االلتزام األوىل التالية لعملية التحـريج وإعـادة التحـريج منـذ                      ال ،١-أإ م/١٦قرر   من مرفق امل   ٤للفقرة  اً  وفق  )ي(

  . احلساب الدائن املُقّيد لتلك الوحدة من األراضي١٩٩٠ عام
ـام الفقـرة        خيص فترة االلتز    فيما ، جيوز، ١-أإ م/١٦ من مرفق املقرر     ١٠للفقرة  اً  وفق  )ك( ام األوىل، لطرف مدرج يف املرفق األول، ُيعد مصدراً صافياً لالنبعاثات مبوجب أحك

 يف املناطق اخلاضعة إلدارة األحراج مبوجـب الفقـرة   املصارف، أن حيسب انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة       ٣ من املادة    ٣
 ميغاطن من الكربون مـضروباً خبمـسة        ٩,٠، على أال يتجاوز     ٣ من املادة    ٣ك حىت مستوى يعادل املصدر الصايف لالنبعاثات مبوجب أحكام الفقرة            وذل ٣ من املادة    ٤

يزيـد    أو  يـساوي  ١٩٩٠ م عا  حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف يف األحراج املدارة منذ          شأأمثال، إذا كان جمموع انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املن        
  .٣ من املادة ٣عن املصدر الصايف لالنبعاثات اليت مت تكبدها مبوجب الفقرة 

ـات  -جيوز أن تتجاوز الكميات املـضافة إىل    الخيص فترة االلتزام األوىل مبوجب بروتوكول كيوتو وحدها،  وفيما ،١-أإ م/١٦ من مرفق املقرر     ١١للفقرة  اً  وفق  )ل(  والكمي
 والنامجـة   ١-أإ م/١٦ من مرفق املقرر     ١٠ الفقرة   تطبيق، بعد   ٣ من املادة    ٤ الكمية املسندة لطرف من األطراف النامجة عن إدارة األحراج مبوجب الفقرة             -ن  املطروحة م 

 .، مضروبة خبمسة أمثال١-أإ م/١٦، القيمة احملددة يف التذييل الوارد يف مرفق املقرر ٦عن أنشطة مشاريع إدارة األحراج املضطلع هبا مبوجب املادة 

 :اإلطار اخلاص بالوثائق
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    )ب(٤اجلدول 
  )ج)(ب)(أ(اإلبالغ عن التقدم احملرز

  )د(وحدات بروتوكول كيوتو
 )كيلوطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون(

  )ه)(د(وحدات أخرى
 )كيلوطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون(

 وحدات الكمية املسندة
ــض   ــدات خف وح

 االنبعاثات
ــدا ــض وح ت خف

 االنبعاثات املعتمد

ــض   ــدات خف وح
ــد  ــات املعتم االنبعاث

 املؤقتة

ــض   ــدات خف وح
ــد  ــات املعتم االنبعاث

 الطويلة األجل

وحدات متأتيـة مـن     
اآلليات القائمـة علـى     
 السوق يف إطار االتفاقية

وحــدات متأتيــة مــن 
اآلليات األخرى القائمة   

 على السوق

XX٣-٢٠  XX٢-٢٠ XXالعام  ٣-٢٠X-٢  XX٣-٢٠ XX٢-٢٠ XX٣-٢٠ XX٢-٢٠ XX٣-٢٠ XX٢-٢٠ XX٣-٢٠ XX٢-٢٠ XX٣-٢٠ XX٢-٢٠ 

XX٣-٢٠               

   عدد الوحدات

 XX٣-٢٠ XX٢-٢٠ 

   اجملموع

 .هي آخر سنة إبالغ XX٢٠ :مالحظة

بق يقتضي أي حكم مس     ال إبالغ أحد البلدان املتقدمة األطراف عن املعلومات احملددة يف الشكل اجلدويل املوحد             )أ(
 يتعلق بالتعامل مع وحدات اآلليات القائمة على السوق يف إطـار االتفاقيـة            فيما على موقف األطراف األخرى   

غريها من اآلليات القائمة على السوق يف سياق حتقيق األهداف الكمية خلفض االنبعاثـات علـى نطـاق                   أو
  .االقتصاد

بشأن التقدم احملرز حنو حتقيق هدف خفض االنبعاثـات،         بالنسبة لكل سنة مبلغ عنها، تشمل املعلومات املقدمة           )ب(
املبادئ التوجيهية املتعلقة بتقدمي التقارير،     من )ج(إىل  ) أ(٩عالوة على املعلومات املشار إليها يف الفقرات الفرعية         

  . معلومات عن استخدام الوحدات املتأتية من اآلليات القائمة على السوق
  .ه املعلومات، حسب االقتضاء، إن كانت مهمة بالنسبة هلدفهاجيوز لألطراف أن ُتدرج هذ  )ج(
  .أي طرف آخر أن تنازل عنها  أويسبق لذلك الطرف  ملالوحدات اليت تنازل عنها ذلك الطرف يف تلك السنة واليت  )د(
 .ينبغي أن تضاف أعمدة إضافية لفرادى اآلليات القائمة على السوق، إن أقتضى احلال  )ه(
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    ٥اجلدول 
 )أ(يف حتليل اإلسقاطات ز بأهم املتغريات واالفتراضات املستخدمةموج

 املسقطة )ب(التارخيية 

 ٢٠٣٠ ٢٠٢٥ ٢٠٢٠ ٢٠١٥ …  … ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ ١٩٩٠ االفتراضات األساسية الرئيسية

             

             

 

             

             

             

             

             

             

 

             

              

  .ينبغي أن ُتدرج األطراف االفتراضات األساسية الرئيسية، حسب االقتضاء )أ(
  .ينبغي أن تدرج األطراف البيانات التارخيية املستخدمة يف إعداد إسقاطات غازات الدفيئة املبلغ عنها )ب(
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    )أ(٦اجلدول 
 )أ("املصحوب بتدابري"عن اإلسقاطات املُحّدثة لغازات الدفيئة يف إطار السيناريو معلومات 

 
  )ب(اثات غازات الدفيئة وإزالتهاعانب

 )كيلوطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون(

إسقاطات انبعاثات غازات 
كيلوطن من مكافئ ( الدفيئة

 )ثاين أكسيد الكربون

 ٢٠٣٠ ٢٠٢٠ ٣-)ج(XX٢٠ ٢٠١٠ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ ١٩٩٠ سنة األساس 

          )ه)(د(القطاع

           الطاقة

          النقل

          العمليات الصناعية/الصناعة

          الزراعة

          استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة /احلراجة

          النفايات /إدارة النفايات

           )هاُيرجى حتديد(فئات أخرى 

          الغاز 

يف ذلك صايف انبعاثات ثـاين       مبا انبعاثات ثاين أكسيد الكربون   
أكسيد الكربون الناشئة عن استخدام األراضي وتغيري استخدام        

          األراضي واحلراجة

انبعاثات ثاين أكسيد الكربون باستثناء صايف انبعاثـات ثـاين          
تخدام األراضي وتغيري استخدام    أكسيد الكربون الناشئة عن اس    

          األراضي واحلراجة

يف ذلك امليثان الناشئ عن استخدام األراضي         مبا انبعاثات امليثان 
          وتغيري استخدام األراضي واحلراجة
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  )ب(اثات غازات الدفيئة وإزالتهاعانب

 )كيلوطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون(

إسقاطات انبعاثات غازات 
كيلوطن من مكافئ ( الدفيئة

 )ثاين أكسيد الكربون

 ٢٠٣٠ ٢٠٢٠ ٣-)ج(XX٢٠ ٢٠١٠ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ ١٩٩٠ سنة األساس 

انبعاثات امليثان باستثناء امليثان الناشئ عن استخدام األراضـي         
          وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

يف ذلك أكسيد النتروز الناشئ عن        مبا انبعاثات أكسيد النتروز  
          استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

انبعاثات أكسيد النتروز باستثناء أكسيد النتروز الناشئ عـن         
          استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

          وكربونيةاملركبات اهليدروفلور

          مركَّبات الكربون املشبع بالفلور

          سداسي فلوريد الكربيت

ثالثي فلـورو النتـروجني      يرجى حتديدها، مثل  (فئات أخرى   
)NF3(على سبيل املثال ، (          

وتغيري استخدام األراضي   استخدام األراضي     اجملموع شامالً 
          )و(واحلراجة

موع باستثناء استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي       اجمل
           واحلراجة

املبادئ التوجيهية لالتفاقية بـشأن     : املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية، اجلزء الثاين              "حسب    )أ(
وإذا اختـار   . "بتدابري إضـافية  " و "بدون تدابري "، وجيوز هلا أن تقدم سيناريوهات       "بتدابري"، تقدم األطراف، كحد أدىن، سيناريو       "إعداد البالغات الوطنية  

يفـّضل    ملوإذا. علـى التـوايل  ) ج(٦أو اجلدول /و) ب(٦، فعليه أن يستخدم اجلدول "بتدابري إضافية"أو / و"بدون تدابري"طرف أن يقدم سيناريوهات   
  . يف تقرير فترة السنتني) ج(٦اجلدول   أو)ب(٦، فعليه إذا أال يدرج اجلدول "بتدابري إضافية"أو / و"بدون تدابري" يقدم سيناريوهات طرف أن

نبعاثـات وعمليـات    أُبلغ عنه يف آخر جرد لغازات الدفيئة وأن تكون متسقة مع اال             ما ينبغي أن تطابق االنبعاثات وعمليات اإلزالة املبلغ عنها يف هذه األعمدة            )ب(
 عما أبلـغ    وحيثما يكون التوزيع القطاعي خمتلفاً    . اإلزالة املبلغ عنها يف اجلدول املتعلق بانبعاثات غازات الدفيئة واجتاهاهتا املقدم يف هذا التقرير عن فترة السنتني                

  .ت اجلرد بالقطاعات املبلغ عنها يف هذا اجلدولعنه يف جرد غازات الدفيئة، ينبغي أن تشرح األطراف يف تقريرها لفترة السنتني صلة قطاعا
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  ). بالنسبة للتقرير األول عن فترة السنتني٢٠١٤على سبيل املثال (هي السنة اليت حيل فيها موعد تقدمي التقرير  XX٢٠  )ج(
املبادئ التوجيهيـة   : فق األول باالتفاقية، اجلزء الثاين    املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املر          " من   ٣٤حسب الفقرة     )د(

، تقدم اإلسقاطات على أساس قطاعي على أن تستخدم قدر اإلمكان نفس الفئات القطاعية املستخدمة يف فـرع                  "لالتفاقية بشأن إعداد البالغات الوطنية    
 من تلك املبادئ التوجيهية، وينبغي، علـى        ١٧ القطاعية احملصورة يف الفقرة      وينبغي أن يتبع هذا اجلدول، قدر اإلمكان، نفس الفئات        . السياسات والتدابري 

  . الطاقة، والنقل، والصناعة، والزراعة، واحلراجة، وإدارة النفايات: سبيل التحديد، النظر، بالقدر املناسب، يف استخدام القطاعات التالية
اسـتخدام األراضـي    /العمليات الصناعية، الزراعة، احلراجة   /الطاقة، النقل، الصناعة  : تضاءينبغي قدر اإلمكان استخدام القطاعات التالية، حسب االق         )ه(

  ). شاملة لعدة قطاعات على سبيل املثال(النفايات، قطاعات أخرى، /وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، إدارة النفايات
 .يستثين استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة  أويشمل  مبااتجيوز لألطراف أن ختتار، حسب االقتضاء، أن تبلغ عن جمموع االنبعاث  )و(
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    )ب(٦اجلدول 
 )أ("تدابري بدون"معلومات عن اإلسقاطات املُحّدثة لغازات الدفيئة يف إطار السيناريو 

  )ب(انبعاثات غازات الدفيئة وإزالتها
 )كيلوطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون(

غازات إسقاطات انبعاثات 
كيلوطن من مكافئ ( الدفيئة

 )ثاين أكسيد الكربون

 ٢٠٣٠ ٢٠٢٠ ٣-)ج(XX٢٠ ٢٠١٠ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ ١٩٩٠ سنة األساس 

          )ه)(د(القطاع

           الطاقة

          النقل

          العمليات الصناعية/الصناعة

          الزراعة

دام استخدام األراضي وتغـيري اسـتخ    /احلراجة
 األراضي واحلراجة

  
       

          النفايات/إدارة النفايات

          )ُيرجى حتديدها(فئات أخرى 

          الغاز

يف ذلك صايف     مبا انبعاثات ثاين أكسيد الكربون   
انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الناشـئة عـن        
استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضـي      

 واحلراجة

  

       

انبعاثات ثاين أكسيد الكربون باستثناء صـايف       
انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الناشـئة عـن        
استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضـي      

 واحلراجة
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  )ب(انبعاثات غازات الدفيئة وإزالتها
 )كيلوطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون(

غازات إسقاطات انبعاثات 
كيلوطن من مكافئ ( الدفيئة

 )ثاين أكسيد الكربون

 ٢٠٣٠ ٢٠٢٠ ٣-)ج(XX٢٠ ٢٠١٠ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ ١٩٩٠ سنة األساس 

يف ذلك امليثان الناشئ عـن        مبا انبعاثات امليثان 
استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضـي      

 واحلراجة

  

       

يثان باستثناء امليثان الناشـئ عـن       انبعاثات امل 
استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضـي      

 واحلراجة

  

       

يف ذلـك أكـسيد      مبا انبعاثات أكسيد النتروز  
النتروز الناشئ عن استخدام األراضي وتغـيري       

          استخدام األراضي واحلراجة

انبعاثات أكسيد النتروز باستثناء أكسيد النتروز      
اشئ عن استخدام األراضي وتغيري استخدام      الن

          األراضي واحلراجة

          املركبات اهليدروفلوروكربونية

          مركَّبات الكربون املشبع بالفلور

          سداسي فلوريد الكربيت

ثالثي فلورو   يرجى حتديدها، مثل  (فئات أخرى   
          )، على سبيل املثال)NF3(النتروجني 

وتغـيري   استخدام األراضـي     اجملموع شامالً 
          )و(استخدام األراضي واحلراجة

اجملموع باستثناء استخدام األراضي وتغـيري      
          استخدام األراضي واحلراجة
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املبادئ التوجيهية لالتفاقية بـشأن     : فاقية، اجلزء الثاين  املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول باالت            "حسب    )أ(
اختـار   وإذا. "بتدابري إضـافية  " و "بدون تدابري "، وجيوز هلا أن تقدم سيناريوهات       "بتدابري"، تقدم األطراف، كحد أدىن، سيناريو       "إعداد البالغات الوطنية  

يفـّضل    ملوإذا. علـى التـوايل  ) ج(٦أو اجلدول /و) ب(٦عليه أن يستخدم اجلدول ، ف"بتدابري إضافية"أو / و"بدون تدابري"طرف أن يقدم سيناريوهات   
  . يف تقرير فترة السنتني) ج(٦اجلدول   أو)ب(٦، فعليه إذا أال يدرج اجلدول "بتدابري إضافية"أو /و" بدون تدابري"طرف أن يقدم سيناريوهات 

أُبلغ عنه يف آخر جرد لغازات الدفيئة وأن تكون متسقة مـع االنبعاثـات                ما ها يف هذه األعمدة   ينبغي أن تطابق االنبعاثات وعمليات اإلزالة املبلغ عن         )ب(
وحيثمـا يكـون التوزيـع      . وعمليات اإلزالة املبلغ عنها يف اجلدول املتعلق بانبعاثات غازات الدفيئة واجتاهاهتا املقدم يف هذا التقرير عن فترة السنتني                 

 جرد غازات الدفيئة، ينبغي أن تشرح األطراف يف تقريرها لفترة السنتني صلة قطاعات اجلرد بالقطاعات املبلغ عنها يف                    عما أبلغ عنه يف    القطاعي خمتلفاً 
  .هذا اجلدول

  ). بالنسبة للتقرير األول عن فترة السنتني٢٠١٤على سبيل املثال (هي السنة اليت حيل فيها موعد تقدمي التقرير  XX٢٠  )ج(
املبادئ التوجيهيـة   : املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية، اجلزء الثاين              " من   ٣٤حسب الفقرة     )د(

يف فـرع   ، تقدم اإلسقاطات على أساس قطاعي على أن تستخدم قدر اإلمكان نفس الفئات القطاعية املستخدمة                "لالتفاقية بشأن إعداد البالغات الوطنية    
 من تلك املبادئ التوجيهية، وينبغي، علـى        ١٧وينبغي أن يتبع هذا اجلدول، قدر اإلمكان، نفس الفئات القطاعية احملصورة يف الفقرة              . السياسات والتدابري 

  .ة، وإدارة النفاياتالطاقة، والنقل، والصناعة، والزراعة، واحلراج: سبيل التحديد، النظر، بالقدر املناسب، يف استخدام القطاعات التالية
اسـتخدام األراضـي    /العمليات الصناعية، الزراعة، احلراجة   /الطاقة، النقل، الصناعة  : ينبغي قدر اإلمكان استخدام القطاعات التالية، حسب االقتضاء         )ه(

  ). املثالشاملة لعدة قطاعات على سبيل (النفايات، قطاعات أخرى، /وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، إدارة النفايات
 .يستثين استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة  أويشمل  مباجيوز لألطراف أن ختتار، حسب االقتضاء، أن تبلغ عن جمموع االنبعاثات  )و(



 

 

F
C

C
C

/C
P

/2012/8/A
dd.3 

41 
G

E
.13-60442 

 

    )ج(٦جلدول ا
 )أ("بتدابري إضافية"معلومات عن اإلسقاطات املُحّدثة لغازات الدفيئة يف إطار السيناريو 

  )ب(ازات الدفيئة وإزالتهاانبعاثات غ
 )كيلوطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون(

إسقاطات انبعاثات غازات 
كيلوطن من مكافئ ( الدفيئة

 )ثاين أكسيد الكربون

 ٢٠٣٠ ٢٠٢٠ ٣-)ج(XX٢٠ ٢٠١٠ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ ١٩٩٠ سنة األساس 

          )ه)(د(القطاع

           الطاقة

           النقل

          عمليات الصناعيةال/الصناعة

          الزراعة

استخدام األراضي وتغـيري اسـتخدام     /احلراجة
 األراضي واحلراجة

  
       

          النفايات/إدارة النفايات

          )ُيرجى حتديدها(فئات أخرى 

          الغاز

يف ذلك صايف     مبا انبعاثات ثاين أكسيد الكربون   
سيد الكربون الناشـئة عـن      انبعاثات ثاين أك  

استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضـي      
 واحلراجة

  

       

انبعاثات ثاين أكسيد الكربون باستثناء صـايف       
انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الناشـئة عـن        
استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضـي      

 واحلراجة
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  )ب(ازات الدفيئة وإزالتهاانبعاثات غ
 )كيلوطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون(

إسقاطات انبعاثات غازات 
كيلوطن من مكافئ ( الدفيئة

 )ثاين أكسيد الكربون

 ٢٠٣٠ ٢٠٢٠ ٣-)ج(XX٢٠ ٢٠١٠ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ ١٩٩٠ سنة األساس 

الناشـئ عـن    يف ذلك امليثان      مبا انبعاثات امليثان 
ــتخدام    ــيري اس ــي وتغ ــتخدام األراض اس

 واحلراجة األراضي

  

       

انبعاثات امليثان باستثناء امليثان الناشـئ عـن        
ــتخدام   ــيري اس ــي وتغ ــتخدام األراض اس

 واحلراجة األراضي

  

       

يف ذلـك أكـسيد      مبا انبعاثات أكسيد النتروز  
النتروز الناشئ عن استخدام األراضي وتغـيري       

          ام األراضي واحلراجةاستخد

انبعاثات أكسيد النتروز باستثناء أكسيد النتروز      
الناشئ عن استخدام األراضي وتغيري استخدام      

          األراضي واحلراجة

          املركبات اهليدروفلوروكربونية

          مركَّبات الكربون املشبع بالفلور

          سداسي فلوريد الكربيت

ثالثي فلورو   يرجى حتديدها، مثل  (فئات أخرى   
          )، على سبيل املثال)NF3(النتروجني 

وتغـيري  استخدام األراضـي      اجملموع شامالً 
          )و(استخدام األراضي واحلراجة

اجملموع باستثناء استخدام األراضي وتغـيري      
          استخدام األراضي واحلراجة
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املبادئ التوجيهية لالتفاقية بـشأن     : وجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية، اجلزء الثاين             املبادئ الت "حسب    )أ(
ـ  " و "بدون تدابري "، وجيوز هلا أن تقدم سيناريوهات       "بتدابري"، تقدم األطراف، كحد أدىن، سيناريو       "إعداد البالغات الوطنية   وإذا اختـار   . "افيةبتدابري إض

يفـّضل    ملوإذا. علـى التـوايل  ) ج(٦أو اجلدول /و) ب(٦، فعليه أن يستخدم اجلدول "بتدابري إضافية"أو / و"بدون تدابري"طرف أن يقدم سيناريوهات   
  .يف تقرير فترة السنتني) ج(٦اجلدول   أو)ب(٦، فعليه إذا أال يدرج اجلدول "بتدابري إضافية"أو / و"بدون تدابري"طرف أن يقدم سيناريوهات 

أُبلغ عنه يف آخر جرد لغازات الدفيئة وأن تكون متسقة مـع االنبعاثـات                ما ينبغي أن تطابق االنبعاثات وعمليات اإلزالة املبلغ عنها يف هذه األعمدة            )ب(
وحيثمـا يكـون التوزيـع      . ذا التقرير عن فترة السنتني    وعمليات اإلزالة املبلغ عنها يف اجلدول املتعلق بانبعاثات غازات الدفيئة واجتاهاهتا املقدم يف ه             

 عما أبلغ عنه يف جرد غازات الدفيئة، ينبغي أن تشرح األطراف يف تقريرها لفترة السنتني صلة قطاعات اجلرد بالقطاعات املبلغ عنها يف                       القطاعي خمتلفاً 
  .هذا اجلدول

  ). بالنسبة للتقرير األول عن فترة السنتني٢٠١٤سبيل املثال على (هي السنة اليت حيل فيها موعد تقدمي التقرير  XX٢٠  )ج(
املبـادئ  : املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية، اجلـزء الثـاين                " من   ٣٤حسب الفقرة     )د(

سقاطات على أساس قطاعي على أن تستخدم قدر اإلمكان نفـس الفئـات القطاعيـة               ، تقدم اإل  "التوجيهية لالتفاقية بشأن إعداد البالغات الوطنية     
 من تلك املبـادئ     ١٧وينبغي أن يتبع هذا اجلدول، قدر اإلمكان، نفس الفئات القطاعية احملصورة يف الفقرة              . املستخدمة يف فرع السياسات والتدابري    

الطاقة، والنقل، والصناعة، والزراعة، واحلراجة، وإدارة      : ناسب، يف استخدام القطاعات التالية    التوجيهية، وينبغي، على سبيل التحديد، النظر، بالقدر امل       
  .النفايات

اسـتخدام األراضـي    /العمليات الصناعية، الزراعة، احلراجة   /الطاقة، النقل، الصناعة  : ينبغي قدر اإلمكان استخدام القطاعات التالية، حسب االقتضاء         )ه(
  ). شاملة لعدة قطاعات على سبيل املثال(النفايات، قطاعات أخرى، /ي واحلراجة، إدارة النفاياتوتغيري استخدام األراض

 .يستثين استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة  أويشمل  مباجيوز لألطراف أن ختتار، حسب االقتضاء، أن تبلغ عن جمموع االنبعاثات  )و(
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    ٧اجلدول 
 )أ(٣-XX٢٠  عاممعلومات موجزة يف: لعامتقدمي الدعم املايل ا

  السنة   

 )ب(دوالرات الواليات املتحدة  العملة احمللية

 )د(خاصة باملناخ  )د(خاصة باملناخ

 قنوات التوزيع
 /جماالت أساسية 
 التكيف التخفيف )ج(جماالت عامة

شاملة لعدة  
 )ه(جماالت

ــات  فئ
  )و(أخرى

 /جماالت أساسية 
 التكيف لتخفيفا )ج(جماالت عامة

شاملة لعدة  
 )ه(جماالت

ــات  فئـ
 )و(أخرى

جمموع املسامهات املقدمة عن طريق     
  :القنوات املتعددة األطراف

صناديق متعددة األطراف لـتغري     
 )ز(املناخ

           

خرى متعددة األطراف   صناديق أ 
 )ح(لتغري املناخ

           

ــددة   ــة متع ــسات مالي مؤس
ارف يف ذلك املص    مبا األطراف،

 اإلمنائية اإلقليمية

           

اهليئات املتخصصة التابعة لألمـم     
 املتحدة 

           

جمموع املسامهات املقدمة عن طريق     
القنوت الثنائية واإلقليميـة وقنـوات      

 أخرى

          

           اجملموع

  . هي سنة اإلبالغ XX٢٠، حيث تكون ٢-XX٢٠  و٣-XX٢٠لكل سنة، أي  منفصالً لى األطراف أن ُتعّبئ جدوالًع  )أ(
  .يف اإلطار أدناه) ب(٧و) أ(٧ و٧بشأن املنهجية املستخدمة يف أسعار الصرف بالنسبة للمعلومات املقدمة يف اجلداول اً نبغي أن تقدم األطراف إيضاح  )ب(
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  . األطراف على أنه خاص باملناخميكن أن تصنفه  الهذه إشارة إىل الدعم املقدم إىل املؤسسات املتعددة األطراف الذي  )ج(
  .ينبغي أن توضح األطراف يف تقاريرها عن فترة السنتني طريقة تصنيفها لألموال على أهنا خاصة باملناخ  )د(
  .هذه إشارة إىل متويل األنشطة املتقاطعة بني التخفيف والتكيف  )ه(
  .يرجى التحديد  )و(
يتعلق بتقارير فترة السنتني املقدمة من البلدان املتقدمة          فيما املبادئ التوجيهية لالتفاقية  "من  ) أ(١٧ة يف الفقرة    صناديق تغري املناخ املتعددة األطراف املبين       )ز(

  .١٧-م أ/٢ يف املقرر "األطراف
يتعلق بتقارير فترة الـسنتني   ا فيماملبادئ التوجيهية لالتفاقية"من ) ب(١٧صناديق أخرى متعددة األطراف لتغري املناخ على النحو املشار إليه يف الفقرة               )ح(

 .١٧-م أ/٢ يف املقرر "املقدمة من البلدان املتقدمة األطراف

 ).ب(٧و) أ(٧يتعلق باجلدولني   فيمايرجى تقدمي هذه املعلومات .للموارد املالية اجلديدة واإلضافية اليت قدمها ويوضح طريقة تصنيف هذه املوارد جديدة وإضافيةاً يقدم كل طرف بيان

 :طار اخلاص بالوثائقاإل
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    )أ(٧اجلدول 
 )أ( ٣-XX٢٠  عاماملسامهة عن طريق القنوت املتعددة األطراف يف: تقدمي الدعم املايل العام

 )ج(القطاع الدعم نوع األداة املالية مصدر التمويل )ب(الوضع املبلغ اإلمجايل

/ جماالت أساسية
 )ه(ة باملناخخاص )د(جماالت عامة

 التمويل املقدم من املاحنني
العملة 
 احمللية

دوالرات 
الواليات 
 املتحدة

العملة 
 احمللية

دوالرات 
الواليات 
 املتحدة

  مقدمة
  ملتزم هبا
 موعودة

املساعدة 
  اإلمنائية الرمسية
تدفقات رمسية 

  أخرى
 )و(فئات أخرى

  منحة
قرض 

بشروط 
  ميسرة
قرض 

بشروط غري 
  ميسرة
  أسهم
فئات 
 )و(أخرى

  التخفيف
  التكيف 

شاملة لعدة 
  )ز(جماالت

 )و(فئات أخرى

  الطاقة
  النقل

  الصناعة
  الزراعة
  احلراجة

املياه والصرف 
  صحيال

  شاملة لعدة جماالت
  )و(فئات أخرى

 ال ينطبق

  صناديق متعددة األطراف لتغري املناخ
  مرفق البيئة العاملية  -١
  صندوق أقل البلدان منواً  -٢
  الصندوق اخلاص لتغري املناخ  -٣
   التكيفصندوق  -٤
  الصندوق األخضر للمناخ  -٥
الصندوق االسـتئماين لألنـشطة       -٦

التكميلية التفاقية األمم املتحـدة     
  ملكافحة التصحر

صناديق أخرى متعددة األطـراف       -٧
   لتغري املناخ

  

     

          اجملموع الفرعي
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 )ج(القطاع الدعم نوع األداة املالية مصدر التمويل )ب(الوضع املبلغ اإلمجايل

/ جماالت أساسية
 )ه(ة باملناخخاص )د(جماالت عامة

 التمويل املقدم من املاحنني
العملة 
 احمللية

دوالرات 
الواليات 
 املتحدة

العملة 
 احمللية

دوالرات 
الواليات 
 املتحدة

  مقدمة
  ملتزم هبا
 موعودة

املساعدة 
  اإلمنائية الرمسية
تدفقات رمسية 

  أخرى
 )و(فئات أخرى

  منحة
قرض 

بشروط 
  ميسرة
قرض 

بشروط غري 
  ميسرة
  أسهم
فئات 
 )و(أخرى

  التخفيف
  التكيف 

شاملة لعدة 
  )ز(جماالت

 )و(فئات أخرى

  الطاقة
  النقل

  الصناعة
  الزراعة
  احلراجة

املياه والصرف 
  صحيال

  شاملة لعدة جماالت
  )و(فئات أخرى

 ال ينطبق

  

  

     

         

  مؤسسات مالية متعددة األطراف،
  يف ذلك املصارف اإلمنائية اإلقليمية مبا
  البنك الدويل  -١
  املؤسسة املالية الدولية  -٢
  مصرف التنمية األفريقي  -٣
  مصرف التنمية اآلسيوي  -٤
ــشاء   -٥ ــصرف األورويب لإلن امل

  والتعمري
  مصرف البلدان األمريكية للتنمية  -٦
   فئات أخرى  -٧

  

     

          اجملموع الفرعي
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    )تابع) (أ(٧اجلدول 
 )أ(٣-XX٢٠  عاماملسامهة عن طريق القنوت املتعددة األطراف يف: قدمي الدعم املايل العامت

 اهليئات املتخصصة التابعة لألمم املتحدة

 برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي      -١
  )برامج حمددة(

 برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي      -٢
  ) برامج حمددة(

   فئات أخرى  -٣

  

     

          اجملموع الفرعي

          اجملموع

  .هي سنة اإلبالغ XX٢٠، حيث تكون ٢-XX٢٠ و ٣-XX٢٠لكل سنة، أي  منفصالً على األطراف أن ُتعّبئ جدوالً  )أ(
لـى  وع. موعـودة  أو/ينبغي أن توضح األطراف يف تقاريرها عن فترة السنتني املنهجيات املستخدمة لتصنيف األموال يف فئات مقدمة، ملتزم هبـا و                     )ب(

  .مقدمة، ملتزم هبا، موعودة: األطراف أن تقدم معلومات عن أكرب عدد يقتضيه احلال من فئات تصنيف الوضع وفق ترتيب األولويات التايل
  . "فئات أخرى"وجيوز لألطراف أن تبلغ عن التوزيع القطاعي، حسب االقتضاء، يف إطار البند . جيوز لألطراف أن ختتار قطاعات معنية متعددة  )ج(
  .ميكن أن تصنفه األطراف على أنه خاص باملناخ  الهذه إشارة إىل الدعم املقدم إىل املؤسسات املتعددة األطراف الذي  )د(
  .ينبغي أن توضح األطراف يف تقاريرها عن فترة السنتني طريقة تصنيفها لألموال على أهنا خاصة باملناخ  )ه(
  .يرجى التحديد  )و(
 .نشطة املتقاطعة بني التخفيف والتكيفهذه إشارة إىل متويل األ  )ز(
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    )ب(٧اجلدول 
 )أ(٣-XX٢٠  عاماملسامهة عن طريق القنوت الثنائية واإلقليمية والقنوات األخرى يف: تقدمي الدعم املايل العام

 )ه(إضافية معلومات )د(القطاع لدعما نوع األداة املالية مصدر التمويل )ج(الوضع املبلغ اإلمجايل

  )و(خاصة باملناخ

  /البلد املستفيد
 )ب(الربنامج/املشروع/املنطقة

العملة 
 احمللية

دوالرات 
الواليات 
 املتحدة

  مقدمة
  ملتزم هبا
 موعودة

املساعدة 
  اإلمنائية الرمسية
تدفقات رمسية 

  أخرى
 )ز(فئات أخرى

  منحة
شروط قرض ب
  ميسرة
بشروط غري  قرض
  ميسرة
  أسهم

 )ز(فئات أخرى

  التخفيف
  التكيف

شاملة لعدة 
  )ح(جماالت

 )ز(فئات أخرى

  الطاقة
  النقل
  ناعةالص

  الزراعة
  احلراجة

املياه والصرف 
  الصحي

  شاملة لعدة جماالت
  )ز(فئات أخرى

          

          

          

          

  .ة اإلبالغهي سن XX٢٠، حيث تكون ٢-XX٢٠ و ٣-XX٢٠ أي لكل سنة،  منفصالً على األطراف أن ُتعّبئ جدوالً  )أ(
  .ينبغي أن تقدم األطراف، قدر اإلمكان، معلومات عن التفاصيل الواردة يف هذا اجلدول  )ب(
وعلـى  . موعـودة  أو/ينبغي أن توضح األطراف يف تقاريرها عن فترة السنتني املنهجيات املستخدمة لتصنيف األموال يف فئات مقدمة، ملتزم هبـا و                     )ج(

  .مقدمة، ملتزم هبا، موعودة:  عدد يقتضيه احلال من فئات تصنيف الوضع وفق ترتيب األولويات التايلاألطراف أن تقدم معلومات عن أكرب
  ."فئات أخرى"وجيوز لألطراف أن تبلغ عن التوزيع القطاعي، حسب االقتضاء، يف إطار البند . جيوز لألطراف أن ختتار قطاعات معنية متعددة  )د(
  .قتضاء، معلومات عن تفاصيل املشروع والوكالة املنفذةينبغي أن تقدم األطراف، حسب اال  )ه(
  . ينبغي أن توضح األطراف يف تقاريرها عن فترة السنتني طريقة تصنيفها لألموال على أهنا خاصة باملناخ  )و(
  .يرجى التحديد  )ز(
 .هذه إشارة إىل متويل األنشطة املتقاطعة بني التخفيف والتكيف  )ح(
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    ٨اجلدول 
 )ب)(أ(لتطوير التكنولوجيا ونقلهاتقدمي الدعم 

أو /البلد املـستفيد و   
 املستهدفة اجملاالت املنطقة املستفيدة

التدابري واألنشطة  
ــل  ــصلة بنق املت

 )ج(القطاع التكنولوجيا
مصدر متويـل نقـل     

 )د(إضافية معلومات الوضع املنفذة لألنشطة اجلهة التكنولوجيا

 

  التخفيف
  التكيف

  التخفيف والتكيف

  الطاقة
  النقل

  الصناعة
  الزراعة

  املياه والصرف الصحي
 فئات أخرى

  قطاع خاص
  قطاع عام

 قطاعان خاص وعام

  قطاع خاص
  قطاع عام

 قطاعان خاص وعام

  نفذ
  مقرر

        

        

  . تقدم املعلومات قدر املستطاع  )أ(
  .تقرير عن فترة السنتني و أينبغي أن تتضمن اجلداول التدابري واألنشطة املنفذة منذ آخر تقرير وطين  )ب(
  . جيوز لألطراف أن تقدم معلومات عن التوزيع القطاعي، حسب االقتضاء  )ج(
النـشاط املنفـذ، وترتيبـات        أو لإلجـراء اً  موجزاً  قد تشمل املعلومات اإلضافية، على سبيل املثال، متويل تطوير التكنولوجيا ونقلها املقدم، ووصف              )د(

  .املشترك التمويل
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    ٩اجلدول 
 )أ(توفري الدعم لبناء القدرات

البلــــــد 
املنطقة /املستفيد
 اجملاالت املستهدفة املستفيدة

 عنوان الربنامج
 املشروع  أو

 وصف الربنامج
  )ج)(ب(املشروع  أو

  التخفيف 
  التكيف

  تطوير التكنولوجيا ونقلها
   جماالت متعددة

    

    

    

    

    

    

  . تطاعتقدم املعلومات قدر املس  )أ(
ينبغي أن يقدم كل طرف مدرج يف املرفق الثاين لالتفاقية، معلومات، قدر املستطاع، عن الطريقـة                  )ب(

 لبناء القدرات ُيليب احتياجات بناء القدرات القائمة والناشئة اليت حددهتا أطـراف             اليت قدم هبا دعماً   
  . ف، وتطوير التكنولوجيا ونقلهاغري مدرجة يف املرفق األول لالتفاقية يف جماالت التخفيف، والتكي

 .النشاط وترتيبات التمويل املشترك  أوميكن تقدمي معلومات إضافية، على سبيل املثال، عن اإلجراء  )ج(

  اجللسة العامة التاسعة
  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٨
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    ١٨-م أ/٢٠املقرر     
طراف حالة تقدمي واستعراض البالغات الوطنية اخلامسة املقدَّمة من األ        

 وجتميع وتوليف البالغات الوطنيـة       املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية    
   اخلامسة املقدَّمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  إن مؤمتر األطراف،  
، ٤مـن املـادة    ) ب(و) أ(٢، والفقرة   ٣ من املادة    ١، والفقرة   ٢ املادة   إىلإذ يشري     

  كام ذات الصلة من االتفاقية، وغريها من األح١٢واملادة 
 ،٤-م أ /١١، و ٣-م أ /٦، و ١-م أ /٣، و ١-م أ /٢ إىل مقرراتـه     أيـضاً وإذ يشري     

، ١٣-م أ/١٠، و١١-م أ/٧، و٩-م أ/١، و٨-م أ/٤، و ٧-م أ /٣٣، و ٧-م أ /٢٦، و ٥-أ م/٤و
  ، ١٧-م أ/٢، و١٦-م أ/٩و

مة من  نوية املقدَّ  أن البالغات الوطنية وقوائم جرد غازات الدفيئة الس        علىوإذ يؤكد     
هي املـصدر   ) األطراف املدرجة يف املرفق األول    (األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية       

الرئيسي للمعلومات املستخدمة الستعراض تنفيذ هذه األطراف لالتفاقية، وأن التقارير الناشئة     
  ة هلذا الغرض،عن االستعراض املعمق هلذه البالغات الوطنية توفر معلومات إضافية هام

اضطلعت به األمانة من عمل يف إعداد التقرير التجميعي والتـوليفي             مبا وإذ يرحب   
  ،)١(املتعلق بالبالغات الوطنية اخلامسة

 بالتحسن الكبري الذي طرأ على وقت تقدمي البالغات الوطنية من األطراف  وإذ يسلم   
راف املدرجـة يف املرفـق األول        طرفاً من األط   ١٦يالحظ أن     وإذ املدرجة يف املرفق األول   

 طرفاً ٢٤، مع أن ١٣-م أ/١٠قدمت بالغاهتا الوطنية اخلامسة قبل املوعد احملدد وفقاً للمقرر  
 من األطراف املدرجة يف املرفق األول قدمت بالغاهتا بعد ذلك املوعد، وأن طرفـاً واحـداً               

  يقدم بعد بالغه اخلامس، مل
) الطرف املدرج يف املرفق األول    (ول لالتفاقية    الطرف املدرج يف املرفق األ     حيث  -١  

   على القيام بذلك على سبيل األولوية؛١٣-م أ/١٠يقدم بعد بالغه الوطين وفقاً للمقرر   ملالذي
 إىل األطراف املدرجة يف املرفق األول أن تقدم إىل األمانـة بالغاهتـا              يطلب  -٢  

 من االتفاقية يف الوقـت املناسـب وفقـاً          ١٢ من املادة    ٢ و ١الوطنية املقبلة، وفقاً للفقرتني     
  .١٧-م أ/٢ و١٦-م أ/٩ للمقررين

  اجللسة العامة التاسعة
٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧

__________ 

)١( FCCC/SBI/2011/INF.1و Add.12 و. 
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    ١٨-م أ/٢١املقرر     
بناء القدرات مبوجب االتفاقية يف البلـدان الـيت متـر اقتـصاداهتا             

  انتقالية مبرحلة

  ،إن مؤمتر األطراف  
  ، ١٧-م أ/٢ و١٠-م أ/٣ و٩-م أ/٩و ٧-م أ/٣ باملقررات إذ يذكر  
بأن بناء قدرات البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية أساسي لتمكينـها            وإذ يقر     

  من تنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية تنفيذاً فعاالً، 
يف املعلومات الواردة يف الوثائق اليت أعدهتا األمانة لدعم االسـتعراض الثالـث           وقد نظر     

  ،)١(٧-م أ/٣ إطار بناء قدرات البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، املُنشأ مبوجب املقرر لتنفيذ
  :يلي  مبايسلم  -١  
أن تقدماً ملحوظاً أُحرز يف بناء قدرة البلدان اليت متر اقتـصاداهتا مبرحلـة                )أ(  

 البلدان اليت متـر     تكتف بعض   ومل .انتقالية على التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه        
اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية بتلقي املساعدة فقط بل بدأت أيضاً بنقل خرباهتا ومعارفها والدروس 

  اليت استخلصتها يف جمال بناء القدرات إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛
ي من املـوارد  يكف  ماأن األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية وفرت       )ب(  

واملساعدة لتنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلـة انتقاليـة، املنـشأ        
  ؛٧-م أ/٣مبوجب املقرر 

أن البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية واليت تتلقى الدعم حالياً حتتاج،              )ج(  
يتعلق بوضع وتنفيذ اسـتراتيجياهتا    فيما اًرغم التقدم احملرز، إىل تعزيز بناء القدرات، خصوص       

يتسق مع أولوياهتا الوطنية ومع أهدافها املتعلقة خبفـض           مبا اإلمنائية الوطنية اخلفيضة الكربون   
  االنبعاثات؛

 أن نطاق االحتياجات احملددة يف إطار بناء القـدرات يف           يؤكد من جديد    -٢  
، والعناصر األساسية   ٧-م أ /٣ملُُنشأ مبوجب املقرر    البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، ا      

يزاالن مناسبني وميثالن أساساً ُيسترشد به يف تنفيذ أنـشطة            ال ،١٠-م أ /٣احملددة يف املقرر    
  بناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية واليت تتلقى الدعم حالياً؛

الثاين لالتفاقية وغريها من األطراف ذات       األطراف املدرجة يف املرفق      يدعو  -٣  
االستطاعة، ومرفق البيئة العاملية يف إطار واليته، والوكاالت املتعددة األطراف والثنائية وغريها 

__________ 

)١( FCCC/SBI/2012/10و FCCC/SBI/2012/MISC.5. 
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أي جهة قائمة على ترتيبات أخـرى حـسب           أو من املنظمات الدولية، والقطاع اخلاص،    
ت يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة       االقتضاء، إىل مواصلة تقدمي الدعم ألنشطة بناء القدرا       

  انتقالية واليت تتلقى الدعم حالياً؛
 اختتام االستعراض الثالث وإجراء االستعراض الرابع لعملية تنفيذ إطار          يقرر  -٤  

بناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف الدورة السادسة واألربعني للهيئة              
  نفيذ هبدف استكمال االستعراض يف الدورة الثالثة والعشرين ملؤمتر األطراف؛الفرعية للت
 األطراف واملنظمات املعنية إىل تقدمي معلومات إىل األمانة، حبلـول           يدعو  -٥  
، عن كيفية تنفيذها ألنشطة بناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتـصاداهتا           ٢٠١٦ فرباير/شباط

 الدعم حالياً؛ وميكن لألطراف أن تدرج هذه املعلومات يف بياناهتا           مبرحلة انتقالية واليت تتلقى   
  ؛١٢-م أ/٤من املقرر ) أ(١السنوية املتعلقة ببناء القدرات وفقاً للفقرة 

 أعاله  ٥ إىل األمانة جتميع وتوليف املعلومات املشار إليها يف الفقرة           يطلب  -٦  
  . دورهتا السادسة واألربعنيوأن تقدمها لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف

  اجللسة العامة التاسعة
   ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧
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    ١٨-م أ/٢٢املقرر     
  األنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة التجريبية

  إن مؤمتر األطراف،  
 ،٨-أ م/١٤، و٧-م أ/٨، و٥-م أ/١٣، و٣-م أ/١٠، و١-م أ/٥ إىل املقررات   إذ يشري   

  ، ١٦-م أ/٨، و١٤-م أ/٧، و١٢-م أ/٦، و١٠-م أ/١٠و
 يف االستنتاجات اليت خلصت إليها اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة              وقد نظر   

  والتكنولوجية يف دورهتا السابعة والثالثني،
 قد أتاحت فرصة مثينـة      مشتركاً  أن التقارير املتعلقة باألنشطة املنفذة تنفيذاً      وإذ يرى   

  ، ٢٠٠٦  عامتقدم أية تقارير إضافية منذ  ملسة وأن األطرافللتعلم عن طريق املمار
   بوجود قنوات أخرى لتقدمي معلومات مماثلة،وإذ يسلّم  
  . االنتهاء من املرحلة التجريبية لألنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاًيقرر  

  اجللسة العامة التاسعة
   ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧
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    ١٨-م أ/٢٣املقرر     
  املفاوضات املتعلقةحتسني مشاركة املرأة يف   ازن بني اجلنسني و   تعزيز التو 

متثيل األطراف يف     ويف ،األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ      اتفاقيةب
  بروتوكول كيوتو  أواهليئات املنشأة مبقتضى االتفاقية

  ،إن مؤمتر األطراف  
 متثيـل األطـراف يف      حتسني مشاركة املرأة يف   بشأن   ٧-م أ /٣٦املقرر  إىل   إذ يشري   

  ،بروتوكول كيوتو  أوتفاقيةالاهليئات املنشأة مبقتضى ا
خيـص    فيمـا   بالتقدم احملرز مؤخراً يف إطار االتفاقية وبروتوكول كيوتو        وإذ يسلم   

استرشـاداً   الدولية لتغري املناخ     اتحتسني التوازن بني اجلنسني ومتكني املرأة يف جمال السياس        
واملقررات املتخذة يف دوريت مؤمتر األطـراف الـسادسة        ) مل بايل خطة ع  (١٣-م أ /١ باملقرر

  ، وكذلك يف خمتلف اهليئات والربامج يف إطار االتفاقية، )١(عشرة والسابعة عشرة
، يظل متثيل   ٧-م أ /٣٦ أنه رغم اجلهود اليت بذلتها األطراف لتنفيذ املقرر        وإذ يالحظ   

  فاقية والربوتوكول،املرأة ناقصاً يف اهليئات املنشأة مبوجب االت
 بضرورة متثيل املرأة يف مجيع جوانب مسار االتفاقية، بطرق منها عضويتهن يف             وإذ يقر   

وفودهن الوطنية وترؤسهن أفرقة التفاوض الرمسية وغري الرمسية وتيسريهن ألعماهلما، من أجـل     
  ،لالعتبارات اجلنسانيةاملسامهة يف بلورة السياسات املناخية املراعية 

بأمهية توازن متثيل النساء من البلدان األطراف النامية واملتقدمة يف مسار  يقر أيضاً   وإذ    
 لالعتبارات اجلنسانية االحتياجـات املتباينـة       املراعية يةالسياسات املناخ االتفاقية لكي تليب    

  يف سياقات وطنية وحملية،للرجال والنساء 
ة املرأة يف مـسار االتفاقيـة       أمهية ضمان االتساق بني مشارك    وإذ يضع يف اعتباره       

ومبادئ وأهداف الصكوك الدولية والعمليات املتعددة األطراف ذات الصلة، مثـل اتفاقيـة             
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وإعالن ومنهاج عمل بيجني، اليت تقر بأمهية متكني             القضاء على   

يف ذلـك     مبـا  ي اجملتمع، املرأة ومشاركتها الكاملة على قدم املساواة مع الرجل يف مجيع مناح          
  مشاركتها يف عمليات صنع القرارات والوصول إىل مواقع السلطة، 

سيما االعتراف بقيادة املرأة      ال ،مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة    ائج  بنتوإذ يسلم     
األثر املترتب على وضع أهـداف حمـددة         ودورها احليوي يف حتقيق التنمية املستدامة وتأكيد      

__________ 

 ١٧-م أ /٥ و ١٧-م أ /٣ و ١٧-م أ /٢ و ١٦-م أ /٧ و ١٦-م أ /٦ و ١٦-م أ /١منها على سبيل املثال املقـررات        ) ١(
 .١٧-م أ/١٣ و١٧-م أ/١٢ و١٧-م أ/٦و
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 تدابري مؤقتة، حسب االقتضاء، لتحقيق زيادة كبرية يف عـدد النـساء يف املناصـب                وتنفيذ
  ،)٢(القيادية، هبدف حتقيق التكافؤ بني اجلنسني

التقدم الذي أحرزته األطراف يف جمال تعزيز التوازن بـني اجلنـسني            بأوجه  وإذ يقر     
  ومتكني املرأة،

ضافية من أجل حتـسني     إ مجيع األطراف جهوداً   بذلت  أن على ضرورة يتفق    -١  
 يف  تـوخى  يف اهليئات املنشأة مبقتضى االتفاقية وبروتوكول كيوتو على النحو امل          مشاركة املرأة 

  ؛٧-م أ/٣٦ املقرر
 من خالل اعتماد هدف حمدد يتعلـق بإقامـة          ٧-م أ /٣٦املقرر   تعزيز   يقرر  -٢  

ل كيوتـو، بغيـة حتـسني       قتضى االتفاقية وبروتوكو  اهليئات املنشأة مب  التوازن بني اجلنسني يف     
مشاركة املرأة واملسامهة يف بلورة سياسات لتغري املناخ تتسم بفعالية أكرب وتلـيب احتياجـات               

  النساء والرجال على قدم املساواة؛
 الرؤساء احلاليني واملستقبليني هلذه اهليئات إىل االسترشاد باهلدف احملدد          يدعو  -٣  

أفرقة التفاوض غري الرمسية وآليات التشاور، مثل أفرقـة         إلقامة التوازن بني اجلنسني عند إنشاء       
  االتصال واألفرقة الفرعية وأفرقة اخلرباء، وعند تعيني ميسري أعمال تلك األفرقة ورؤسائها؛

املؤسسات األخرى املنشأة مبقتضى االتفاقية وبروتوكول كيوتـو         يدعو أيضاً   -٤  
 اجلنسني، لتحقيق زيادة تدرجييـة وكـبرية يف         إىل االسترشاد باهلدف احملدد إلقامة التوازن بني      

الوقت نفسه يف نسبة مشاركة املرأة من أجل بلوغ اهلدف املذكور واستعراض التقدم احملرز يف               
  الدورة الثانية والعشرين ملؤمتر األطراف؛ 

 األطراف إىل االلتزام بتحقيق اهلدف احملدد إلقامة التوازن بـني           يدعو كذلك   -٥  
مور منها تعيني نساء يف اهليئات املنشأة مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتـو            اجلنسني جبملة أ  

لتحقيق زيادة تدرجيية وكبرية يف الوقت نفسه يف نسبة مشاركة من أجل بلوغ اهلدف املذكور               
  واستعراض التقدم احملرز يف الدورة الثانية والعشرين ملؤمتر األطراف؛

لنساء على الترشح ملناصـب اهليئـات      األطراف إىل تشجيع مزيد من ا      يدعو  -٦  
املنشأة مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو وإيالء االعتبار الواجب لتعيني ممـثالت يف هـذه              

  اهليئات؛
 األطراف إىل احلرص على إقامة توازن بني اجلنسني يف وفودها إىل            يدعو أيضاً   -٧  

  الدورات املعقودة يف إطار االتفاقية وبروتوكول كيوتو؛

__________ 

 ٢١، الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة، املعتمـدة يف                املستقبل الذي نصبو إليه    )٢(
 ).٢٣٧، الفقرة A/RES/66/288قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  (٢٠١٢ه يوني/حزيران
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أن تتعهد مسك املعلومات املتعلقة بتوزيـع اجلنـسني يف           األمانة   إىليطلب    -٨  
يف ذلك معلومات عن متثيـل        مبا تكوين اهليئات املنشأة مبقتضى االتفاقية وبروتوكول كيوتو،      

معلومات عن توزيع اجلنسني يف تكوين الوفود       املرأة حسب اجملموعات اإلقليمية، وأن جتّمع       
ه  إطار االتفاقية وبروتوكول كيوتو وإبـالغ مـؤمتر األطـراف هبـذ       يفعقودة  الدورات امل يف  

ـ   يف بلوغ  التقدم احملرز مسار  تعقب  يتسىن    كيما املعلومات لينظر فيها سنوياً،    قامـة  إلدف  اهل
  لنهوض بسياسة مناخية مراعية لالعتبارات اجلنسانية؛لالتوازن بني اجلنسني 

 املناخ كبند دائم يف جدول أعمال        الشؤون اجلنسانية وتغري   مسألةدراج  إيقرر    -٩  
   أعاله؛٨دورات مؤمتر األطراف لكي يتسىن للمؤمتر النظر يف املعلومات املشار إليها يف الفقرة 

 إىل األمانة أن تنظم، بالتزامن مع الـدورة التاسـعة عـشرة ملـؤمتر               يطلب  -١٠  
مسار االتفاقية، والسياسة األطراف، حلقة عمل أثناء الدورة بشأن إقامة التوازن بني اجلنسني يف           

املناخية املراعية لالعتبارات اجلنسية، وأنشطة بناء القدرات لتعزيز مشاركة املرأة بصورة أكرب يف             
  مسار االتفاقية؛

أن تقـدم إىل    املعتمدة بصفة مراقـب       إىل األطراف واملنظمات   اً أيض يطلب  -١١  
ارات والسبل الكفيلة بتحقيق اهلدف     ، آراءها بشأن اخلي   ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٢األمانة، حبلول   

   أعاله؛٢املذكور يف الفقرة 
 إىل األمانة أن جتمع تلك اآلراء يف وثيقة متفرقات لكي ينظـر             كذلك يطلب  -١٢  

  فيها مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة؛
ستضطلع به األمانة مـن       ما  باآلثار املقدرة املترتبة يف امليزانية على       علماً حييط  -١٣  

   أعاله؛١٢ و١٠ و٨أنشطة عمالً باألحكام الواردة يف الفقرات 
 أن ُتتخذ اإلجراءات املطلوبة من األمانة يف هذا املقرر رهنـاً بتـوافر              يطلب  -١٤  

  املوارد املالية؛
 مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو           يدعو  -١٥  

  .إىل تأييد هذا املقرر
  التاسعةاجللسة العامة 

   ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٩



FCCC/CP/2012/8/Add.3 

59 GE.13-60442 

    ١٨-م أ/٢٤املقرر     
  مبادرة التنويع االقتصادي

  إن مؤمتر األطراف،  
  ،١٧-م أ/٢، و١٦-م أ/١، و)خطة عمل بايل (١٣-م أ/١ إىل املقررات إذ يشري  
 بأن تغري املناخ يتطلب التعاون من مجيع البلدان على أوسع نطاق ممكـن،              وإذ يقر   

 اليت اختذهتا األطراف يف مساراهتا اإلمنائية املنخفضة االنبعاثات، وجهود األطراف وبأن التدابري
  لتنويع اقتصاداهتا ستعكس ظروفها الوطنية،

 باإلعالنات اليت أوردهتا البلدان املتقدمة األطراف يف بياناهتا الوطنية اليت           وإذ يرحب   
  أدلت هبا يف اجلزء الرفيع املستوى من الدورة،

 ويرحب باملذكرة املشتركة بني البحـرين واململكـة العربيـة            علماً حييط  -١  
السعودية وقطر واإلمارات العربية املتحدة اليت تشري إىل استعداد هذه البلدان لعرض إجراءاهتا             
وخططها الراهنة الرامية إىل حتقيق التنويع االقتصادي الذي يعود مبنافع مـشتركة تتمثـل يف              

  ؛)١(مع تأثريات تغري املناخ وتدابري التصديخفض االنبعاثات والتكيف 
 أن ُتدرج اجلوانب ذات الصلة من تلك اإلجراءات واخلطط يف إطـار     يقرر  -٢  

، ويدعو األطراف املعنية وسائر األطراف إىل أن تقدم   ١٣-م أ /١من املقرر   ‘ ٢‘)ب(١الفقرة  
  إىل األمانة مزيداً من املعلومات عن إجراءاهتا وخططها؛

ن يتم قياس اجلوانب ذات الصلة من اإلجـراءات واخلطـط املقدمـة              أ يقرر  -٣  
 ،١٦-م أ /١هذا املقرر واإلبالغ عنها والتحقق منها وفقاً للترتيبات اليت أرستها املقررات             مبوجب

  ، مع مراعاة األهداف العامة لإلجراءات اليت ستعرض؛١٨-م أ/١ و١٧-م أ/٢و
  .صول على الدعم مبوجب االتفاقيةخيل بأهلية احل  ال أن هذا املقرريؤكد  -٤  

  اجللسة العامة التاسعة
   ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٨

__________ 

)١( FCCC/CP/2012/MISC.2. 
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    ١٨-م أ/٢٥املقرر     
  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية

  إن مؤمتر األطراف،  
، الذي اعُتمدت مبوجبه امليزانية الربناجميـة لفتـرة         ١٧-م أ /١٨ إىل املقرر    إذ يشري   
ب فيه إىل األمينة التنفيذية أن تقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته  وطُل ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني  

قد يلزم إدخاله من تعـديالت    ماالثامنة عشرة تقريراً عن اإليرادات وأداء امليزانية وأن تقترح      
  ،٢٠١٣-٢٠١٢على امليزانية الربناجمية للفترة 

  .)١(طراف من اإلجراءات املالية ملؤمتر األ١١إىل الفقرة اً وإذ يشري أيض  
 يف املعلومات الواردة يف الوثائق اليت أعدهتا األمانة بشأن املسائل اإلداريـة             وقد نظر   

  ،)٢(واملالية واملؤسسية

  ٢٠١١-٢٠١٠البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني   -أوالً  
، وبتقرير  ٢٠١١-٢٠١٠بالبيانات املالية املراجعة لفترة السنتني      اً  حييط علم   -١  
حلسابات الصادر عن جملس مراجعي حسابات األمم املتحـدة، الـذي يتـضمن             مراجعة ا 

  توصيات، وبتعليقات األمانة على هذه التوصيات؛
 عن تقديره لألمم املتحدة الختاذ ترتيبات ملراجعة حسابات االتفاقية          يعرب  -٢  

  وللمالحظات والتوصيات القّيمة الصادرة عن مراجعي احلسابات؛
نفيذية على تنفيذ توصيات مراجعي احلسابات، على النحـو    األمينة الت  حيث  -٣  
  املناسب؛

  ٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية لفترة السنتني   -ثانياً  
 ٢٠١٣-٢٠١٢ بالتقرير املتعلق بأداء ميزانية فتـرة الـسنتني          حييط علماً   -٤  

، وباملعلومات املستكملة عن حالة االشتراكات يف الصناديق        ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٣٠ حىت
  ؛ ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١٥االستئمانية اليت تديرها األمانة حىت 

 لألطراف اليت سددت اشتراكاهتا يف امليزانية األساسية يف         عن تقديره  يعرب  -٥  
  الوقت املناسب؛

__________ 

 .، املرفق األول١-م أ/١٥املقرر  )١(
)٢ ( FCCC/SBI/2012/23و FCCC/SBI/2012/24و Add.1و Add.2و FCCC/SBI/2012/INF.12و Corr.1. 
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تسدد بعد اشتراكاهتا يف امليزانية األساسـية إىل أن           مل  األطراف اليت  يدعو  -٦  
 كـانون   ١ اعتبارها أن موعد استحقاق االشتراكات هو        تفعل ذلك دون تأخري، واضعةً يف     

  وفقاً لإلجراءات املالية ملؤمتر األطراف؛   عاميناير من كل/الثاين
 لألطراف على االشتراكات الـيت سـددهتا للـصندوق          عن تقديره  يعرب  -٧  

  ميلية؛ االستئماين للمشاركة يف عملية االتفاقية اإلطارية، والصندوق االستئماين لألنشطة التك
 األطراف على مواصلة اإلسهام يف الصندوق االستئماين للمشاركة يف          حيث  -٨  

 ،٢٠١٣  عـام  عملية االتفاقية اإلطارية، من أجل كفالة أوسع مشاركة ممكنة يف مفاوضات          
  الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية؛ ويف

 ٧٦٦ ٩٣٨بالغ   حلكومة أملانيا لتربعها السنوي ال     عن تقديره  يكرر اإلعراب   -٩  
 يورو بـصفتها احلكومـة      ١ ٧٨٩ ٥٢٢يورو للميزانية األساسية وملسامهتها اخلاصة مببلغ       

  املضيفة لألمانة يف بون؛ 
 بالتزام األمينة التنفيذية بزيادة فعالية كلفة عمليات األمانة، ويرحب          يرحب  -١٠  

انيا، من أجل توطيـد دور      يف هذا السياق باجلهود اليت تبذهلا األمانة، بالتعاون مع حكومة أمل          
بون كمركز لعقد دورات واجتماعات االتفاقية اإلطارية، هبدف تقليص التكاليف ومواصلة           

  حتسني املرافق واخلدمات املتاحة يف مقر األمانة؛

  ٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   -ثالثاً  
لفرعية للتنفيذ ميزانية برناجمية     إىل األمينة التنفيذية أن تقدم إىل اهليئة ا        يطلب  -١١  

   لكي تنظر فيها يف دورهتا الثامنة والثالثني؛ ٢٠١٥-٢٠١٤مقترحة لفترة السنتني 
 إىل األمينة التنفيذية أن تتوىل، عند إعداد امليزانية الربناجمية لفترة           يطلب أيضاً   -١٢  
تبّينـت    ما ا، إعداد خمصص احتياطي لتمويل خدمات املؤمترات، إذ       ٢٠١٥-٢٠١٤السنتني  

  ضرورة ذلك يف ضوء املقررات اليت تتخذها اجلمعية العامة يف دورهتا الثامنة والستني؛
 إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن توصي، يف دورهتا الثامنـة والـثالثني،             يطلب  -١٣  

مبيزانية برناجمية لكي يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة، ومـؤمتر األطـراف              
  بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته التاسعة؛العامل 

 إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تأذن لألمينة التنفيذيـة بإخطـار            يطلب أيضاً   -١٤  
  . استناداً إىل امليزانية املوصى هبا٢٠١٤  لعاماألطراف بالقيمة اإلرشادية الشتراكاهتا

  اجللسة العامة التاسعة
   ٢٠١٢رب ديسم/ كانون األول٧
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    ١٨-م أ/٢٦قرر امل    
  مواعيد وأماكن انعقاد الدورات املقبلة

  إن مؤمتر األطراف،  
   من االتفاقية،٧ من املادة ٤ إىل الفقرة إذ يشري  
 كـانون   ١٨ املـؤرخ    ٤٠/٢٤٣ إىل قرار اجلمعية العامة لألمم املتحـدة         وإذ يشري   
   بشأن خطة املؤمترات،١٩٨٥ديسمرب /األول

  من مشروع النظام الداخلي املعمول به      ٢٢ من املادة    ١ إىل الفقرة    كوإذ يشري كذل    
  يتصل بالتناوب يف منصب الرئيس بني اجملموعات اإلقليمية اخلمس، فيما

  مواعيد وأماكن انعقاد الدورات املقبلة   -أوالً  

الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة التاسعة ملؤمتر األطراف العامـل             -ألف  
  فه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتوبوص

 يقبل بتقدير عرض حكومة بولندا استضافة الدورة التاسعة عـشرة    أن يقرر  -١  
ملؤمتر األطراف والدورة التاسعة ملؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف               

رب إىل  نـوفم / تشرين الثـاين   ١١بروتوكول كيوتو يف وارسو، بولندا، يف الفترة من االثنني          
 بتأكيد مكتب مـؤمتر األطـراف ومـؤمتر         ، رهناً ٢٠١٣نوفمرب،  / تشرين الثاين  ٢٢ اجلمعة

األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو أن مجيع العناصر اللوجستية            
 لقـرار اجلمعيـة العامـة لألمـم         والتقنية واملالية الالزمة الستضافة الدورتني متوافرة، وفقاً      

   بالتوصل إىل إبرام اتفاق البلد املضيف؛، ورهنا٤٠/٢٤٣ً املتحدة
 إىل األمينة التنفيذية أن تواصل املشاورات مع حكومة بولنـدا، وأن            يطلب  -٢  

يتفق مع أحكام األمر اإلداري لألمـم         مبا تتفاوض بشأن اتفاق البلد املضيف لعقد الدورتني      
 والتوقيـع عليـه يف أجـل أقـصاه          ، هبدف إبرام اتفاق البلد املضيف     ST/AI/342املتحدة  
انعقاد الدورتني الثامنتني والثالثني للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة           موعد

  الفرعية للتنفيذ؛
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الدورة العشرون ملؤمتر األطراف والدورة العاشرة ملؤمتر األطـراف العامـل             -باء  
  بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 أنه وفقاً ملبدأ التناوب بني اجملموعات اإلقليمية، سـيكون رئـيس            الحظي  -٣  
الدورة العشرين ملؤمتر األطراف والدورة العاشرة ملؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع             

  األطراف يف بروتوكول كيوتو من دول أمريكا الالتينية والكارييب؛
الدورة العشرين ملـؤمتر  األطراف إىل مواصلة التشاور بشأن استضافة     يدعو    -٤  

األطراف والدورة العاشرة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول            
 كـانون   ١٤ديـسمرب إىل األحـد      / كـانون األول   ٣كيوتو يف الفترة من يوم األربعـاء        

، هبدف اختتام هذه املشاورات يف أجل أقصاه موعد انعقاد الـدورة            ٢٠١٤ديسمرب  /األول
  ة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ؛ الثامن

 إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر، يف دورهتا الثامنـة والـثالثني، يف      يطلب  -٥  
مسألة البلد املضيف للدورة العشرين ملؤمتر األطراف والدورة العاشرة ملؤمتر األطراف العامل            

 مقرر بشأن هذه املسألة     بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، وأن توصي مبشروع        
  كي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة؛

الدورة احلادية والعشرون ملؤمتر األطراف والدورة احلاديـة عـشرة ملـؤمتر              -جيم  
  األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

حلاديـة   مع التقدير بعرض حكومة فرنسا استـضافة الـدورة ا          حييط علماً   -٦  
والعشرين ملؤمتر األطراف والدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع             

ديـسمرب إىل   / كـانون األول   ٢األطراف يف بروتوكول كيوتو يف الفترة من يوم األربعـاء           
  ؛٢٠١٥ديسمرب / كانون األول١٣ األحد

رة احلاديـة    األطراف إىل مواصلة التشاور بشأن البلد املضيف للـدو         يدعو  -٧  
والعشرين ملؤمتر األطراف والدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع             
األطراف يف بروتوكول كيوتو، هبدف اختتام هذه املشاورات يف أجل أقصاه موعد انعقـاد              

  الدورة الثامنة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ؛ 
ن تنظر، يف دورهتا الثامنـة والـثالثني، يف    إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أ   يطلب  -٨  

مسألة البلد املضيف للدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف والدورة احلادية عشرة ملـؤمتر             
األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، وأن توصي مبشروع مقـرر        

  سعة عشرة؛بشأن هذه املسألة كي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته التا
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  اجلدول الزمين الجتماعات هيئيت االتفاقية  -ثانياً  
  ؛ )١(٢٠١٧  عام أن يعتمد التواريخ التالية للفترات الدوراتية يفيقرر  -٩  

 مايو؛ / أيار٢١مايو إىل األحد / أيار١٠من األربعاء  •

  .نوفمرب/ تشرين الثاين١٠نوفمرب إىل األحد / تشرين الثاين٢٩من األربعاء  •
  لعامة التاسعةاجللسة ا

   ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧

__________ 

 .)٢٣٧، الفقرة FCCC/SBI/2012/15(دسة والثالثني أوصت به اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السا  ملاوفقاً )١(
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    ١٨-أ م/١القرار     
  اإلعراب عن االمتنان حلكومة دولة قطر ولسكان مدينة الدوحة

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

 كـانون   ٧إىل  نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٦ يف الدوحة، يف الفترة من       وقد اجتمعا   
  ، بناًء على دعوة من حكومة دولة قطر،٢٠١٢ديسمرب /األول

 حلكومة دولة قطر لتمكينها الدورة الثامنة عـشرة         يعربان عن بالغ امتناهنما     -١  
ملؤمتر األطراف والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول            

  كيوتو من االنعقاد يف الدوحة؛
 إىل حكومة دولة قطر أن تنقل إىل سكان الدوحة عبارات امتنـان             يطلبان  -٢  

 مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول كيوتـو             
  .أحاطوا به املشاركني من ُحسن الضيافة وحفاوة االستقبال ملا

  اجللسة العامة التاسعة
  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٨

        

  


