
 
 FCCC/KP/CMP/2015/8/Add.1  األمــم املتحـدة

 

  

 االتفاقية اإلطارية بشأن
 تغّير المناخ

 
Distr.: General 

29 January 2016 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

240216    250216    GE.16-01211 (A) 

*1601211*  

 مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع
    األطراف في بروتوكول كيوتو

فاي بروتوكاول كيوتاو  تقرير مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتمااع األطاراف  
تشارين  30، المعقاود  فاي بااريي فاي الفتار  مان عن دورتاه الاادياة عشار 

 2015كانون األول/ديسمبر  13الثاني/نوفمبر إلى 
 

 إضافة  
 

مااؤتمر األطااراف العاماال بوصاافه اجتماااع الجاا ا الثااانيج اإلجاارااا  التااي ات اا  ا   
 في بروتوكول كيوتو عن دورته الاادية عشر  األطراف

  
 الماتويا 

 
المقااررا  التااي اعتماات ا مااؤتمر األطااراف العاماال بوصاافه اجتماااع األطااراف   

 في بروتوكول كيوتو
 

 الصفحة  املقرر

. تقرير جملس صندوق التكيُّف 11-/م أإ1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
مكرراً ثانياً( من تعديل الدوحة  7، الفقرة 3توضيح النص الوارد يف الفرع زاي )املادة  11-/م أإ2

. لربوتوكول كيوتو . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  6 
بشأن املقررات السابقة  8-/م أإ1و 7-/م أإ4إىل  7-/م أإ2آثار تنفيذ املقررات من  11-/م أإ3

 7و 5املتعلقة بالقضايا املنهجية املرتبطة بربوتوكول كيوتو، مبا فيها تلك املتصلة باملواد 
من بروتوكول كيوتو، اجلزء األول: اآلثار املتصلة باحملاسبة واإلبالغ وقضايا أخرى  8و

. ذات صلة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  7 
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املقررات السابقة بشأن  8-/م أإ1و 7-/م أإ4إىل  7-/م أإ2آثار تنفيذ املقررات من  11-/م أإ4
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 11-م أإ/1المقرر   
 تقرير مجلي صنتوق التكيُّف  

 
 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، 

 ،10-/م أإ2من املقرر  4إىل الفقرة  إذ يشري 
 ،(1)السنوي جمللس صندوق التكيُّف بالتقريروإذ يرّحب  
حمدوديــــة املــــوارد يف صــــندوق التكيُّــــف، بــــالنلر إىل األســــعار ا اليــــة لوحــــدات  وإذ يالحــــ  

 خفض االنبعاثات املعتمد، مما يؤثر على قدرة الصندوق على تنفيذ واليته،
، الــــل أعلنتهــــا التكيــــف لصــــندوق بالتعهــــدات واملســــايات املاليــــة املقدمــــة يرحــــب -1 

مليــون دوالر  77كومــات أملانيــا وإيطاليــا والســويد ولكســمربغ ومنطقــة والونيــا البلجيكيــة، والبال ــة ح
 أمريكي؛
باعتمــاد املـــديرين التنفيــذيني للبنـــك الــدوت لرينشـــاء والتعمــري )البنـــك يرحــب أيضـــاً  -2 

بوصـفه  يقدمها البنـك الـدوتسـشـرو  وأحكـام امـدمات الـل  الـل أجريـع علـىالدوت( التعديالت 
 ؛(2)القّيم على صندوق التكيُّف بصفة مؤقتة

مليــــون دوالر  1.8، كــــان مــــا جمموعــــه 2015حزيران/يونيــــه  30أنــــه، يف  يالحــــ  -3 
 أمريكي من التربعات املعلنة لصندوق التكيُّف ال يزال ُمستحقاً؛

املعلومـــــــات واإلجـــــــراءات واملقـــــــررات التاليـــــــة، املتعلقـــــــة بصـــــــندوق يالحـــــــ  أيضـــــــاً  -4 
، الــواردة يف تقريــر جملــس صــندوق التكيُّــف والتقريــر الشــفوي الــذي أدىل بــه رئــيس جملــس (3)فالتكيُّــ

 :2015صندق التكيُّف يف كانون األول/ديسمرب 
املوافقـــة علـــى املرحلـــة الثانيـــة مـــن برنـــامج االســـتعداد للوصـــول املباشـــر إىل التمويـــل  )أ( 

واملوافقـة علـى َمـناح التعـاون بـني بلـدان اجلنـو   ،2015متوز/يوليـه  1املتعلق باملناخ، الـذي أُطلـق يف 
 دوالر أمريكي؛ 244 447املقدَّمة لكل من بوروندي وتشاد وكابو فريدي والنيجر، والبال ة 

 املوافقة على برنامج تدرييب للمشاريع/الربامج اإلقليمية؛ ) ( 
ليـــــون دوالر م 318.6بلــــوغ القيمـــــة الماكميـــــة للمشـــــاريع والـــــربامج املوافاـــــق عليهـــــا  )ج( 

 ؛2015حزيران/يونيه  30أمريكي يف 

__________ 

 (1) FCCC/KP/CMP/2015/2  . 
 ، املرفق.10-/م أإ1املقرر  (2) 
 أعاله. 1ا اشية كما  (3) 
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مليــــون دوالر أمريكــــي  129.9بلــــوغ األمــــوال املتاحــــة ملوافقــــات التمويــــل اجلديــــدة  )د( 
 ؛2015حزيران/يونيه  30 يف

مليـــون دوالر  92.4مقمحــاً مبشـــاريع/برامج يبلــمت جممــوع متويلهــا  14املوافقــة علــى  )ه( 
مقمحــات قــدمتها كيانــات وطنيــة مشــرفة علــى  9تنفيــذ، منهــا أمريكــي قــدمتها كيانــات مشــرفة علــى ال

 مليون دوالر أمريكي؛ 54.1يبلمت جمموع متويلها  التنفيذ
 483.3تلقـــــي الصـــــندوق االســـــتكماين لصـــــندوق التكيُّـــــف مبـــــالمت تراكميـــــة قـــــدر ا  )و( 

 مليون دوالر أمريكي؛
ــــطة للكيانــــات الصــــ رية ذات ا )ز(  مــــربة احملــــدودة يف املوافقـــة علــــى عمليــــة اعتمــــاد مبسَّ

 إدارة املشاريع الل تزيد قيمتها على مليون دوالر أمريكي؛
 النقاش اجلاري بشأن الروابط بني صندوق التكيف والصندوق األخضر للمناخ؛ )ح( 
كيانــــاً وطنيــــاً مشــــرفاً علــــى التنفيــــذ  كنهــــا الوصــــول مباشــــرًة إىل مــــوارد   20اعتمــــاد  ) ( 

كيانـــات   5اعُتمـــدت خـــالل الفـــمة املشـــمولة بـــالتقرير، واعتمـــاد  كيانـــات  3صـــندوق التكيُّـــف، منهـــا 
 إقليمية مشرفة على التنفيذ، منها كيان واحد اعُتمد خالل الفمة املشمولة بالتقرير؛

إىل جملس صـندوق التكيُّـف أن يواصـل جهـوده الراميـة إىل تبسـيط إجـراءات  يطلب -5 
وأن يقــدم تقريــراً بشــأن مــا تــرزه مــن تقــدُّم إىل مــؤمتر اعتمــاد الكيانــات الوطنيــة املشــرفة علــى التنفيــذ، 

 األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف بروتوكـول كيوتـو يف دورتـه الثانيـة عشـرة )تشـرين الثـاين/
 (؛2016نوفمرب 
البلــدان املتقدمــة األطــراف الــل اســتجابع وــدف ذــع األمــوال الــذي حــدده  تــ  -6 

جملــس صــندوق التكيُّــف، ولكنهــا م تقــدمم مســايات ماليــة بعــد، علــى القيــام بــذلك يف أقــر  فرصــة 
 ممكنة؛

تقــدد دعــم طــوعي إضــايف إىل جانــب حصــة العائــدات املتأتيــة مــن أنشــطة  يشــجع -7 
هبـدف دعـم جهـود تعبكـة املـوارد الـل يبـذوا جملـس صـندوق التكيـف مـن  مشاريع آليـة التنميـة النليفـة
 أجل تقوية صندوق التكيف؛

مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف اتفـاق بـاريس أن ينلـر،  يوصي -8 
 61و 60تفـــاق بـــاريس، وفقـــاً للفقـــرتني ال صـــندوق التكيـــف إمكانيـــة خدمـــةأثنـــاء دورتـــه األوىل، يف 

 ؛21-/م أ1من املقرر 
 )تشـــــرين الثـــــاين/ والعشـــــرين الثانيـــــةمـــــؤمتر األطـــــراف أن يطلـــــب، يف دورتـــــه  يـــــدعو -9 
، إىل الفريـق العامـل املصصـص املعـت باتفـاق بـاريس أن يضـطلع باألعمـال التحضــريية (2016 نـوفمرب

العامــل تيــل توصــية إىل مــؤمتر األطــراف أن أعــاله و  8الضــرورية بشــأن املســألة املشــار إليهــا يف الفقــرة 
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بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو لينلر فيها ويعتمـد ا يف موعـد ال يتجـاوز دورتـه امامسـة 
 (؛2019عشرة )تشرين الثاين/نوفمرب 

جهــود أمانــة جملــس صــندوق التكيُّــف يف تنلــيم حلقــات عمــل  يالحــ  مــع التقــدير -10 
 للكيانات الوطنية املشرفة على التنفيذ؛

لـس صــندوق التكيُّـف أن يـدرج يف تقــاريره إىل مـؤمتر األطـراف العامــل إىل جم يطلـب -11 
بوصــــفه اجتمــــاع األطــــراف يف بروتوكــــول كيوتــــو مزيــــداً مــــن املعلومــــات عــــن حالــــة حافلــــة مشــــاريع 

 صندوق التكيُّف، مبا يف ذلك املشاريع الل متر مبراحل تطور خمتلفة.
 اجللسة العامة التاسعة

 2015كانون األول/ديسمرب   13
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 11-/م أإ2المقرر   
مكاررا  اانياا م مان  7، الفقار  3توضيح النص الاوارد فاي الفارع  اا مالمااد    

 تعتيل التوحة لبروتوكول كيوتو
 

 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، 
وتــو الــوارد يف املرفــق مــن تعــديل بروتوكــول كي 3مكــرراً ثانيــاً مــن املــادة  7إىل الفقــرة إذ يشــري  

 )تعديل الدوحة(، 8-/م أإ1األول باملقرر 
مكــرراً  7بالطلــب املقــدم مــن كازاخســتان لتوضــيح ا كــم الــوارد يف الفقــرة وإذ تــيط علمــاً  

 من تعديل الدوحة، 3ثانيًا من املادة 
يف مــن تعــديل بروتوكــول كيوتــو الــوارد  3مكــرراً ثانيــاً مــن املــادة  7أن الفقــرة يوضــح  -1 

)تعديل الدوحة( تنطبـق، يف فـمة االلتـزام الثانيـة، علـى األطـراف الـل م  8-/م أإ1املرفق األول باملقرر 
 يكن لديها التزام كمي با د من االنبعاثات أو خفضها خالل فمة االلتزام األوىل لربوتوكول كيوتو؛

مـــن تعـــديل  3دة مكـــرراً ثانيـــاً مـــن املـــا 7أنـــه ألضـــراض تنفيـــذ الفقـــرة يوضـــح أيضـــاً  -2 
الدوحـــة، فـــان اإلشـــارة إىل نمتوســـط االنبعاثـــات الســـنوية للســـنوات الـــثال  األوىل مـــن فـــمة االلتـــزام 

مـــن تعـــديل الدوحـــة، ويـــل إىل متوســـط االنبعاثـــات  3مكـــرراً ثانيـــاً مـــن املـــادة  7الســـابقةن يف الفقـــرة 
ل لـــديها التـــزام  ، وأن علـــى األطـــراف الـــ2010و 2009و 2008الســـنوية لطـــرف مـــا يف الســـنوات 

كمـــي با ـــد مـــن االنبعاثـــات أو خفضـــها مقيـــدم يف العمـــود الثالـــ  مـــن املرفـــق بـــاء لربوتوكـــول كيوتـــو 
، أن توضــح يف تقارير ــا الراميــة إىل تيســري حســا  الكميــة 8-/م أإ1واملــدرج يف املرفــق األول بــاملقرر 

ع يف حســـــا  متوســـــط ، مـــــا إذا كانـــــع قـــــد اســـــتصدم8-/م أإ2املســـــندة واملقدمـــــة عمـــــاًل بـــــاملقرر 
 االنبعاثات السنوية للسنوات الثال  األوىل من فمة االلتزام السابقة، أحد ما يلي:

 ال ازات واملصادر املدرجة يف املرفق ألف بربوتوكول كيوتو؛ )أ( 
نفس ضازات الدفيكـة والقطاعـات وفكـات املصـادر الـل اسـُتصدمع  سـا  الكميـة  ) ( 

 الثانية؛املسندة لفمة االلتزام 
أنه بالنسبة لطرٍف مدرج يف املرفـق األول  ـّر بعمليـة انتقـال إىل اقتصـاد السـوق يقرر  -3 

وم يكن لديه التزام كمي با د من االنبعاثات أو خفضها يف فمة االلتزام األوىل لربوتوكول كيوتو، فان 
لكميـــة املســـندة املعدلـــة مبوجـــب الفـــرق اإل ـــام بـــني جممـــوع االنبعاثـــات خـــالل فـــمة االلتـــزام الثانيـــة وا

من تعديل الدوحة، ُيضاف إىل مقدار وحدات الكمية املسندة الذي  3مكرراً ثانياً من املادة  7 الفقرة
، 1-/م أإ13مــن مرفــق املقــرر  14ينب ــي أن يؤخــذ با ســبان ألضــراض التقيــيم املشــار إليــه يف الفقــرة 

سـندة الـل أل ا ـا الطـرف املعـت لفـمة االلتـزام الثانيـة ويُقيد أي مقدار إضايف مبقدار وحدات الكميـة امل
 من تعديل الدوحة. 3مكرراً ثانياً من املادة  7لربوتوكول كيوتو، وفقاً للفقرة 

 اجللسة العامة الثامنة
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  11-/م أإ3المقرر   
بشاااأن  8-/م أإ1و 7-/م أإ4إلاااى  7-/م أإ2آااااار تنفيااا  المقاااررا  مااان   

المقااررا  السااابقة المتعلقااة بالقلااايا المنرجيااة المرتبوااة ببروتوكااول كيوتااو، 
مااان بروتوكاااول كيوتاااو، الجااا ا  8و 7و 5بماااا فيراااا تلااا  المتاااالة باااالمواد 

 صلة  األولج اآلاار المتالة بالمااسبة واإلبالغ وقلايا أخرى ذا 
 

 بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  إن مؤمتر األطراف العامل 
 ،من بروتوكول كيوتو 8و 7و 5إىل املواد  إذ يشري 
 8-/م أإ1و 7-/م أإ4و 7-/م أإ3و 7-/م أإ2و 6-/م أإ2إىل املقــــررات  وإذ يشــــري أيضــــاً  

   ،8-/م أإ2و
ــــــــــارهوإذ يضــــــــــع    1-/م أإ16و 1-/م أإ15و 1-/م أإ13و 1-/م أإ11املقــــــــــررات  يف اعتب

   ،1-/م أإ27و 1-/م أإ19و 1-أإ /م18و
إىل املرفــــق ألــــف، واملرفــــق  8-/م أإ2أن أي إشــــارة يف  ــــذا املقــــرر ويف املقــــرر يقـــرر  -1 

، ثانيــاً  مكــرراً  7، ومكــرراً  7، وثالثــاً  مكــرراً  1، وثانيــاً  مكــرراً  1، ومكــرراً  1، الفقــرات 3بــاء، واملــادة 
ــم، ألضــراض فــمة 3و 2، الفقــرتني 4ملــادة ، واثانيــاً  مكــرراً  12، ومكــرراً  12، ومكــرراً  8، و8و ، تُفها

االلتـــزام الثانيــــة لربوتوكـــول كيوتــــو ويف انتلـــار بــــدء نفــــاذ تعـــديل الدوحــــة، الـــوارد يف املرفــــق األول مــــن 
م  ، علـــى أحتـــا ويـــل إىل تلـــك املـــواد واملرفقـــات كمـــا وردت يف تعـــديل الدوحـــة، مـــا8-/م أإ1 املقـــرر

دء نفــاذ تعـديل الدوحــة، علـى أحتــا إحـاالت إىل املــواد ذات الصــلة ُتـدَّد خــالف ذلـك، وتُقــرأ، عنـد بــ
   يف بروتوكول كيوتو بصي ته املعدلة؛

 1-/م أإ13أن تنطبــــــق، ألضـــــــراض فــــــمة االلتـــــــزام الثانيــــــة، املقـــــــررات  يقــــــرر أيضـــــــاً  -2 
ـــــــدما ُتـــــــّدد 1-/م أإ19و 1-/م أإ18و 1-أإ /م15و ـــــــريات الضـــــــرورية، إال عن ، مـــــــع إدخـــــــال الت ي

   ويف  ذا املقرر؛ 8-/م أإ2و 8-/م أإ1يف املقررين  خالف ذلك
األول والثــــاين مــــن  ــــذا املــــرفقني ويف  1-/م أإ13أن أي إشــــارة يف املقــــرر  يوضــــح -3 

ـــم، ألضـــراض فـــمة االلتـــزام الثانيـــة،  املقـــرر إىل األطـــراف املدرجـــة يف املرفـــق األول أو إىل األطـــراف تُفها
املرفــق األول الــل لــديها التزامــات مقيــدة يف العمــود الثالــ   علــى أحتــا تشــري إىل األطــراف املدرجــة يف

   من املرفق باء، ما م ُتدَّد خالف ذلك يف  ذا املقرر؛
األول والثــــاين مــــن  رفقنيويف املــــ 1-/م أإ13أن أي إشــــارة يف املقــــرر  أيضــــاً يوضــــح  -4 

، ألضـــراض فـــمة االلتـــزام بـــقال تنط  ـــذا املقـــرر إىل األطـــراف املدرجـــة يف املرفـــق األول أو إىل األطـــراف
با ـــــد مـــــن  كميـــــة  لـــــديها التزامـــــاتليســـــع الثانيـــــة، علـــــى األطـــــراف املدرجـــــة يف املرفـــــق األول الـــــل 

 ؛، ما م ُتدَّد خالف ذلك يف  ذا املقرراالنبعاثات أو خفضها
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ـــــــــريات التاليـــــــــة علـــــــــى  ،يقـــــــــرر -5  ـــــــــزام الثانيـــــــــة، أن تنطبـــــــــق الت ي ألضـــــــــراض فـــــــــمة االلت
 : 1-/م أإ15و 1-أإ /م13 املقررين
 مكرراً  1إىل الفقرة ت على أحتا إحاال 3من املادة  1إىل الفقرة ت حاالاإل ذيعتُقرأ  )أ( 
  ؛1-/م أإ13)ح( من مرفق املقرر 47) ـ( و12، ما عدا اإلحاالت الواردة يف الفقرتني 3من املادة 
إىل ت إحــــاالعلــــى أحتــــا  3مــــن املــــادة  8و 7إىل الفقــــرتني ت حــــاالاإل ذيــــعتُقــــرأ  ) ( 
   ؛1-/م أإ13من مرفق املقرر  4، ما عدا يف الفقرة 3املادة من  مكرراً  8و 8و مكرراً  7 الفقرات
إىل فـــمة االلتـــزام  تإىل فـــمة االلتـــزام األوىل علـــى أحتـــا إحـــاال تحـــاالاإل ذيـــعتُقـــرأ  )ج( 
 ؛1-/م أإ15)ه( من املقرر 3عدا يف الفقرة  الثانية، ما
 3مــــن املــــادة  3إىل األنشــــطة املنصــــويف عليهــــا يف الفقــــرة  تحــــاالاإلذيــــع تُقــــرأ  )د( 

إىل األنشــــطة ت علــــى أحتــــا إحــــاال 3مــــن املــــادة  4واألنشــــطة املصتــــارة املنصــــويف عليهــــا يف الفقــــرة 
، وأي 3مــــن املــــادة  4، إدارة األحــــراج مبوجــــب الفقــــرة 3مــــن املــــادة  3 املنصــــويف عليهــــا يف الفقــــرة

 ؛ 3من املادة  4أنشطة خمتارة منصويف عليها يف الفقرة 
ناملبـــــــادي التوجيهيـــــــة للهيكـــــــة إىل  1-/م أإ15يف املقـــــــرر ت حـــــــاالاإل ذيـــــــعتُقـــــــرأ  ()ه 

 رد الوطنيــة ل ــازات الدفيكــةن( إلعــداد قــوائم اجلــ1996ا كوميــة الدوليــة املعنيــة بت ــري املنــاخ املنقحــة )
نإرشــــادات املمارســــات اجليــــدة وإدارة حــــاالت عــــدم التــــيقن يف قــــوائم اجلــــرد الوطنيــــة ل ــــازات أو إىل 

ناملبـــادي إىل  تعلـــى أحتـــا إحـــاال الدفيكـــة الصـــادرة عـــن اويكـــة ا كوميـــة الدوليـــة املعنيـــة بت ـــري املنـــاخن
)يشـــار إليـــه فيمـــا يلـــي باســـم  ن2006يكـــة لعـــام التوجيهيـــة إلعـــداد قـــوائم اجلـــرد الوطنيـــة ل ـــازات الدف

إلعــــداد قــــوائم اجلــــرد الوطنيــــةن(، كمــــا  ــــري تنفيــــذ ا مــــن خــــالل ناملبــــادي  2006 نمبــــادي عــــام
التوجيهيــة إلعــداد البالضــات الوطنيــة املقدمــة مــن األطــراف املدرجــة يف املرفــق األول لالتفاقيــة، اجلــزء 

ة بشــــأن اإلبــــالغ عــــن قــــوائم اجلــــرد الســــنوية النبعاثــــات األول: املبــــادي التوجيهيــــة لالتفاقيــــة اإلطاريــــ
املتصـــلة  2013ناألســـاليب التكميليـــة وإرشـــادات املمارســـة اجليـــدة املنقحـــة عـــام ضـــازات الدفيكـــةن و
نإرشــادات املمارســات اجليــدة وإدارة حــاالت مــن  7إىل الفصــل  تحــاالاإل. وتُقــرأ بربوتوكــول كيوتــون

 تالصــادرة عــن اويكــة ا كوميــة علــى أحتــا إحــاال ل ــازات الدفيكــةنعــدم التــيقن يف قــوائم اجلــرد الوطنيــة 
 ؛2006من اجمللد األول من املبادي التوجيهية للهيكة ا كومية الدولية لعام  4إىل الفصل 
 7-/م أإ2إىل املقـرر  على أحتا إحـاالت 1-/م أإ16إىل املقرر  تُقرأ ذيع اإلحاالت )و( 
 ؛9-/م أإ6واملقرر 
) ( مـــــن 3ألضـــــراض فـــــمة االلتـــــزام الثانيـــــة، االستعاضـــــة عـــــن الفقـــــرة  ،يقـــــرر أيضـــــاً  -6 
 بالفقرة التالية:  1-/م أإ15 املقرر

الطـــرف املعـــت تقـــديراً لفكـــة مصـــادر تـــدد ا املرفـــق ألـــف )علـــى  م يـــدرج ) (3 
إلعــداد قــوائم اجلــرد  2006 مــن اجمللــد األول مــن مبــادي عــام 4النحــو املعــرف يف الفصــل 
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ــــبعاثات الطـــرف،  7مســـؤولة مبفرد ـــا عـــن الوطنيـــة( تكـــون  يف املائـــة أو أكثـــر مـــن جممــــوع ان
حبسب تعريفه كمجموع االنبعاثات الـل قـدمها الطـرف والناشـكة عـن ال ـازات ومـن املصـادر 
احملــددة يف املرفــق ألــف لربوتوكــول كيوتــو، ضــمن أحــد  تقريــر مــن تقــارير اجلــرد املستعرضــة 

 للطرف ترد به تقديرات عن املصدر؛
ألضـــراض  3-/م أإ6و 1-/م أإ17و 1-/م أإ14أال تنطبـــق املقـــررات  يقـــرر كـــذلك -7 

 فمة االلتزام الثانية؛ 
التــزام   الــل لــيس لــديهااألطــراف املدرجــة يف املرفــق األول لالتفاقيــة أن تقــدم بــيقــرر  -8 
معلومـــات عـــن األنشـــطة الطوعيـــة  يف فـــمة االلتـــزام الثانيـــة خفضـــها وأاالنبعاثـــات  با ـــد مـــنكمـــي 

مــن بروتوكــول كيوتـــو الــل ســتدرجها يف تقارير ـــا، وعلــى أبعــد تقـــدير  3مــن املـــادة  4 مبوجــب الفقــرة
 ؛2016تقرير ا السنوي عن قوائم اجلرد لعام 

األول، الـــل أُدخلـــع علـــى طرائـــق  املرفـــقالتنقيحـــات، املنصـــويف عليهـــا يف  يعتمـــد -9 
 ؛(1)من بروتوكول كيوتو 7من املادة  4املسندة مبوجب الفقرة  احملاسبة املتعلقة بالكميات

مــن بروتوكــول كيوتــو تــنص علــى أن أي طــرف مــن األطــراف  4أن املــادة  إىليشــري  -10 
مـن بروتوكـول كيوتـو يتحمـل  3الل توصلع إىل اتفاق على أن تفـي جمتمعـة بالتزاما ـا مبوجـب املـادة 

احملـــدد يف االتفـــاق يف حـــال عـــاوز اجملمـــوع الكلـــي املشـــم   املســـؤولية عـــن مســـتوى انبعاثاتـــه اماصـــة
ملكــافا االنبعاثــات مــن ثــاين أكســيد الكربــون البشــري املصــدر مــن ضــازات الدفيكــة املدرجــة يف املرفــق 

 ألف امايف بأطراف ذلك االتفاق الكميات املسندة وذه األطراف؛ 
األول الــل توصـــلع إىل أن علــى كــل طـــرف مــن األطــراف املدرجـــة يف املرفــق  يقــرر -11 

مـــن  4مـــن بروتوكـــول كيوتـــو، وفقـــاً للمـــادة  3اتفـــاق علـــى أن تفـــي جمتمعـــة بالتزاما ـــا مبوجـــب املـــادة 
كيوتـــو، أن يوضـــح يف تقـــاريره الراميـــة إىل تيســـري حســـا  الكميـــة املســـندة واملقدمـــة عمـــاًل  بروتوكـــول
ول مــن ذلــك املقــرر، وتطبيــق الفقــرة طريقــة وديــد املعلومــات املدرجــة يف املرفــق األ 8-/م أإ2 بــاملقرر

ـــاً  مكـــرراً  7 . 8-/م أإ1الســـادن مـــن املقـــرر  واجلـــزء ، مبـــا يف ذلـــك تنفيـــذ ا التقـــت،3مـــن املـــادة  ثاني
ويصــف  ــذا التوضــيح املنهجيــات بالتفصــيل كمــا يصــف، عنــد االقتضــاء، أي افماضــات ذات صــلة 

 تطبقها تلك األطراف لوفائها جمتمعة مبا يلي: 
 ؛ 8-/م أإ1من املقرر  26-23الفقرات  تطبيق )أ( 
مـــن  مكـــرراً  8و 8و مكـــرراً  7و 5حســـا  انبعاثـــات ســـنة األســـان وفقـــاً للفقـــرات  ) ( 
 ؛ 3املادة 

__________ 

 ، املرفق.1-/م أإ13املقرر  (1) 
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 مكــرراً  8و 8و مكــرراً  7حســا  الكميــات املســندة لتلــك األطــراف وفقــاً للفقــرات  )ج( 
 1ومســتوى االنبعاثــات املســند لكــل منهــا علــى النحــو املبــني يف االتفــاق عمــاًل بــالفقرة  3مــن املــادة 
 ؛ 4من املادة 
 1-/م أإ11حســــــــا  احتياطــــــــات فــــــــمة التــــــــزام تلــــــــك األطــــــــراف وفقــــــــاً للمقــــــــرر  )د( 
 و ذا املقرر؛  8-/م أإ1من املقرر  18 والفقرة

   ؛7-/م أإ2مرفق املقرر  من 13التطبيق وا سا  عماًل بالفقرة  ) ـ( 
النمــــوذج اإللكــــموين املوحــــد لريبــــالغ عــــن الوحــــدات الــــل يشــــملها نطــــاق  يعتمــــد -12 

الثــــاين لريبــــالغ وفقـــــاً  املرفــــقبروتوكــــول كيوتــــو وتعليمــــات اإلبـــــالغ لفــــمة االلتــــزام الثانيــــة الـــــواردة يف 
 ؛1-/م أإ15من مرفق املقرر  11 للفقرة

ــــزامأن علــــى كــــل طــــرف مــــدرج  يقــــرر -13  با ــــد مــــن  كمــــي  يف املرفــــق األول ولديــــه الت
خفضــها مقيَّــد يف العمــود الثالــ  مــن املرفــق بــاء أن يقــدم إىل األمانــة، ســنوياً وبطريقــة  االنبعاثــات أو

إلكمونيـة، جـداول يف ذـوذج إلكـموين موحـد؛ وأن تُقـدَّم علـى حـدة أي معلومـات ذات صـلة ليســع 
مــا م تــرد إشـارة إىل خــالف ذلـك، أن تقــدم معلومــات ذات طـابع كمــي  ـب؛ وأن علــى األطـراف، 

عــن الســنة التقو يــة الســابقة )علــى أســان التوقيــع العــاملي املنســق(، الــل يشــار إليهــا بعبــارة نالســنة 
ســبيل املثــال، ســتكون نالســنة املبلــمت عنهــان يف النمــوذج اإللكــموين املوحــد املقــدم  ىاملبلــمت عنهــان )علــ

 (؛ 2016و ية  ي السنة التق 2017يف عام 
يف املرفـق األول ليسـع لديـه التزامـات كميـةم يسـتمر أي طـرف مـدرج  أن يقرر أيضاً  -14 

يف تقــدد معلومــات وجيهــة  بتحديــد االنبعاثــات أو خفضــها مقيــدةم يف العمــود الثالــ  مــن املرفــق بــاء
له، عـــن ســـجله الـــوطت، أو أي ت يـــريات فيـــه، مبـــا يشـــمل معلومـــات عـــن الوحـــدات املقيـــدة يف ســـج

وذلــك عــن طريــق تقــدد اجلــداول النموذجيــة اإللكمونيــة بــاالقمان مــع تقــارير جــرده الســنوية عــن فــمة 
واملرفـــق األول هبـــذا املقـــرر، إذا كـــان  1-/م أإ15واملقـــرر  1-/م أإ13االلتـــزام الثانيـــة، عمـــاًل بـــاملقرر 

 ملعنية؛يف أي وقع خالل السنة التقو ية ا سجل املعامالت الدوتسجله مربوطًا ب
، بالنســـبة لفـــمة االلتـــزام الثانيـــة، أن علـــى كـــل طـــرف مـــدرج يف املرفـــق كـــذلكيقـــرر   -15 

با ـد مــن االنبعاثـات أو خفضـها مقيَّـد يف العمــود الثالـ  مـن املرفـق بــاء أن  كمـي  التـزام األول ولديـه
بروتوكــول كيوتــو ذوذجــه اإللكــموين املوحــد األول لريبــالغ عــن الوحــدات الــل يشــملها نطــاق  يقــدم

فيمــا يتعلــق بفــمة االلتــزام الثانيــة بــاالقمان مــع تقــدد تقريــر جــرده الســنوي األول امــايف بفــمة االلتــزام 
 ؛8-/م أإ2من املقرر  5تلك، وفقًا للفقرة 

ـــذ املســـاية بالوحـــدات الكميـــة املســـندة كحصـــة مـــن العائـــدات بـــأكرب  يقـــرر -16  أن تُنفَّ
 السالمة البيكية على الصعيد الدوت؛  قدر من الشفافية، مع مراعاة
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أن مــن الواجــب، عنــدما يضــطلع طــرف مــدرج يف املرفــق األول مبعاملــة  أيضــاً  يقــرر -17 
تصــحيحية إلجــراء تصــحيح يف قاعــدة بيانــات التجميــع واحملاســبة الــل تطبقهــا جلنــة االمتثــال، عمــاًل 

عــــديل املعلومــــات املدرجــــة يف ، ت1-/م أإ27) ( مــــن الفصــــل امــــامس مــــن مرفـــق املقــــرر 5 بـــالفقرة
قاعــدة بيانــات التجميــع واحملاســبة تعــدياًل مناســباً لتفــادي ا ســا  مــرتني، عقــب اســتعراض املعاملــة 

 من بروتوكول كيوتو وتسوية أي مسألة من مسائل التنفيذ؛  8التصحيحية وفقًا للمادة 
الســـرية اماصـــة  متديـــد مدونـــة املمارســـات املتعلقـــة مبعاجلـــة املعلومـــاتكـــذلك   يقـــرر -18 

مـــن بروتوكـــول كيوتـــو لتشـــمل اســـتعراض املعلومـــات املتعلقـــة  8باســـتعراض قـــوائم اجلـــرد مبوجـــب املـــادة 
 من بروتوكول كيوتو؛  8بالكميات املسندة مبوجب املادة 

إىل مــدير ســجل املعــامالت الــدوت أن يطــور تطبيقــاً لتيســري تقــدد النمــوذج  يطلــب -19 
أعـاله واإلبـالغ عـن التقـدم احملـرز يف تطـوير  ـذا التطبيـق  10إليـه يف الفقـرة اإللكموين املوحد املشار 

 ؛ املقبلتقريره السنوي  واختباره يف
ـــــة إلعـــــداد املعلومـــــات  يعتمـــــد -20  ـــــى ناملبـــــادي التوجيهي التنقيحـــــات الـــــل أُدخلـــــع عل

 .  الثال  املرفق يفن لفمة االلتزام الثانية الواردة (2)من بروتوكول كيوتو 7املطلوبة مبوجب املادة 
 

__________ 

   ، املرفق.1-/م أإ15املقرر  (2) 



 FCCC/KP/CMP/2015/8/Add.1 

 

12/78 GE.16-01211 

 

 األول المرفق
 

 مان المااد  4طرائق المااسبة المتعلقة بالكميا  المسَنت  بموجب الفقر    
 من بروتوكول كيوتو 7

 
 أحكام عامة  

 
 بالفقرة التالية:  1-/م أإ13من املقرر  2ألضراض فمة االلتزام الثانية، ُيستعاض عن الفقرة  -1
من التقرير لتيسري  8ألضراض فمة االلتزام الثانية، وبعد إجناز االستعراض األوت مبوجب املادة  -2

 4إىل  2، وفقاً للفقرات 3من املادة  مكرراً  8و 8و مكرراً  7حسا  الكمية املسندة عماًل بالفقرات 
مـن  2، وحل أي مسـألة مـن مسـائل التنفيـذ الـل تتعلـق بـالتكيف مبوجـب الفقـرة 8-/م أإ2من املقرر 
، ُتســـجَّل الكميـــة 3مــن املـــادة  مكـــرراً  8و 8و مكـــرراً  7أو الكميـــة املســـندة عمــاًل بـــالفقرات  5املــادة 

يف قاعـدة البيانـات ألضـراض  3مـن املـادة  مكـرراً  8و 8و مكرراً  7املسندة لكل طرف عماًل بالفقرات 
، 1-/م أإ13 من مرفق املقرر 50وحماسبة االنبعاثات والكميات املسندة املشار إليها يف الفقرة  عميع

 وتلل ثابتة طوال فمة االلتزام الثانية. 
  

 الورائق -أوال   
 

 (1)3 من الماد  مكررا   8و 8و مكررا   7حساب الكميا  المسنت  عمال  بالفقرا   -باا 
 
بــالفقرة  1-/م أإ13مــن مرفــق املقــرر  5ألضــراض فــمة االلتــزام الثانيــة، ُيســتعاض عــن الفقــرة  -2

 التالية:
لفــمة  3مـن املــادة  مكــرراً  8و 8و مكـرراً  7تكــون الكمـــية املسـندة عمــاًل بــالفقرات  -5

ـــة، مـــن عـــام  ، بالنســــبة لكــــل طـــرف مـــدرج يف املرفـــق 2020إىل عـــام  2013االلتـــزام الثاني
ـــه يف العمــود الثالــ   األول ولديــه التــزام مقّيــد يف املرفــق بــاء، مســاوية للنســبة املكويــة املقّيــدة ل

املنشــأ مــن مــن املرفــق بــاء مــن جممــل مكــافا االنبعاثــات مــن ثــاين أكســيد الكربــون البشــري 
ضـــــازات الدفيكـــــة مـــــن املصـــــادر املدرجـــــة يف املرفـــــق ألـــــف لربوتوكـــــول كيوتـــــو يف ســـــنة أو فـــــمة 

 األسان مضروبة يف مثانية، مـع مراعاة ما يلي: 
 ـــي ســـنة األســـان عـــدا بالنســـبة ل طـــراف الـــل متـــر  1990تكـــون ســـنة  )أ( 

ن ماضـــــية ضـــــري بعمليـــــة االنتقـــــال إىل اقتصـــــاد الســـــوق والـــــل اختـــــارت ســـــنة أو فـــــمة أســـــا
  1995، وبالنســـبة ل طـــراف الـــل اختـــارت عـــام 3مـــن املـــادة  5، وفقـــاً للفقـــرة 1990 عـــام

__________ 

عنـاوين الفـروع املقابلـة يف ما م يُذكار خالف ذلك يف  ذا املرفق، تتبع عناوين الفروع الواردة يف املرفق التـات تـرقيم  (1) 
 . 1-/م أإ13مرفق املقرر 
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كسنة األسـان جملمـوع انبعاثـات اويـدرو فلـورو كربـون واويـدروكربون املشـبع بـالفلور وسـادن 
كســنة األســان جملمــوع   2000أو  1995، و3مــن املــادة  8 فلوريــد الكربيــع، وفقــاً للفقــرة

 ؛ 3من املادة  مكرراً  8ثال  فلوريد النيموجني، وفقًا للفقرة  انبعاثات
علــى األطــراف الــل شــكل بالنســبة وــا ت يــري اســتصدام األراضــي وا راجــة  ) ( 

ناملبــادي مـن  4)ذيـع االنبعاثـات حبسـب املصـادر وعمليـات اإلزالـة بـالبواليع يف إطـار الفكـة 
ــــــة املقدمــــــة  ــــــة إلعــــــداد البالضــــــات الوطني مــــــن األطــــــراف املدرجــــــة يف املرفــــــق األول التوجيهي

لالتفاقيـة، اجلـزء األول: املبـادي التوجيهيـة لالتفاقيـة اإلطاريـة بشـأن اإلبـالغ عـن قـوائم اجلــرد 
)املشــــار إليهــــا فيمــــا يلــــي باســــم ناملبــــادي التوجيهيــــة  الســــنوية النبعاثــــات ضــــازات الدفيكــــةن

رفــــق األول لالتفاقيــــةن( مصــــدراً لريبـــالغ عــــن قــــوائم اجلــــرد الســــنوية ل طــــراف املدرجــــة يف امل
فـمة األسـان أن تـدرَج يف انبعاثا ـا خـالل تلـك  صافياً النبعاثات ضـازات الدفيكـة يف سـنة أو

الســنة أو الفــمة جممــل انبعاثــات مكــافا ثــاين أكســيد الكربــون البشــري املنشــأ مبينــة حســب 
مــــن ت يــــري اســــتصدام  مصــــادر ا، مطروحــــاً منــــه مــــا أُزيــــل بــــالبواليع يف تلــــك الســــنة أو الفــــمة

األراضــي )ذيــع االنبعاثــات مبينــة حســب مصــادر ا، مطروحــاً منهــا مــا أُزيــل بــالبواليع املبلــمت 
 ؛(2)عنه فيما يتصل بتحويل األحراج )إزالة األحراج((

 4يستصدم كل طرف مـن األطـراف الـل توصـلع إىل اتفـاق عمـاًل باملـادة  )ج( 
مســـتوى االنبعاثـــات املســـند لــــه يف ذلـــك االتفـــاق  3لتفـــي جمتمعـــة بالتزاما ـــا مبوجـــب املـــادة 

 بداًل من النسبة املكوية املقّيدة لـه يف العمود الثال  من املرفق باء. 
 ألضراض فمة االلتزام الثانية. 1-/م أإ13من مرفق املقرر  8و 7و 6وال تنطبق الفقرات  -3
 :  1-/م أإ13من مرفق املقرر  8وعنوان الفصل التات بعد الفقرة  انالتاليت الفقرتانوُتدرج  -4

 7 يتضــمن التقريــر املقــدم لتيســري حســا  الكميــة املســندة عمــاًل بــالفقرات -مكرراً  8
، 8-/م أإ2 مـــن مرفـــق املقـــرر 2، املشـــار إليـــه يف الفقـــرة 3مـــن املـــادة  مكـــرراً  8و 8و مكـــرراً 

يف  الــُمدخلة بعـد الفقـرة الفرعيـة )م( ة الفرعيـة التاليـة،وفقـاً للفقـر املعلومات اإلضـافية التاليـة، 
 :  8-/م أإ2املرفق األول باملقرر 

حســـــا  الفـــــرق بـــــني الكميـــــة املســـــندة فيمـــــا  ـــــص فـــــمة االلتـــــزام الثانيـــــة  )ن( 
ومتوســط االنبعاثــات الســنوية للســنوات الــثال  األوىل مــن فــمة االلتــزام الســابقة مضــروباً يف 

 مكــرراً  8و ثانيــاً  مكــرراً  8، ووفقــاً للفقــرتني 3مــن املــادة  ثانيــاً  مكــرراً  7رة مثانيــة، عمــاًل بــالفق
 أدناه.  ثالثاً 

__________ 

 ، املرفق األول. 19-/م أ24املقرر  (2) 
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   3 من الماد  اانيا   مكررا   7اإللغاا عمال  بالفقر   -مكررا   ااب
 
تُفهـــــم اإلشـــــارة إىل الكميـــــة املســـــندة يف فـــــمة االلتـــــزام الثانيـــــة املـــــذكورة يف  -ثانياً  مكرراً  8

علـى أحتـا إشـارة إىل الكميـة املسـندة يف فـمة االلتـزام الثانيـة  3مـن املـادة  ثانياً  مكرراً  7 الفقرة
 .  3من الفقرة  مكرراً  8و 8و مكرراً  7حمسوبة عماًل بالفقرات 

، تكــون الوحــدات املل يــة  ــي 3مــن املــادة  ثانيــاً  مكــرراً  7ألضــراض الفقــرة  -ثالثاً  مكرراً  8
 طرف بالنسبة لفمة االلتزام الثانية. وحدات الكميات املسندة الصادرة عن ال

مــن  ثانيـاً  مكــرراً  7عنـدما يطبـق اإلل ــاءا طـرف مـن األطــراف عمـاًل بـالفقرة  -رابعاً  مكرراً  8
مــن  6، ال يقــل احتيــاطي فــمة االلتــزام امــايف بفــمة االلتــزام الثانيــة مبوجــب الفقــرة 3املــادة 

ــــذلك الطــــرف عــــن  1-/م أإ11مرفــــق املقــــرر  ــــة 90ل ــــة أضــــعاف متوســــط  يف املائ مــــن مثاني
يف املائـــة مـــن  100انبعاثاتـــه الســـنوية للســـنوات الـــثال  األوىل مـــن فـــمة االلتـــزام األوىل، أو 

 مثانية أضعاف آخر قائمة جرد مستعرض له، أيهما أدىن. 
، 8-أإ /م1 مـــن املقـــرر 25تُفهــم اإلشـــارة إىل الكميـــة املســندة يف الفقـــرة  -خامساً  مكرراً  8

عيش عمليـة االنتقـال إىل اقتصـاد السـوق وال يفـي بالتزاماتـه املشـمكة مبوجـب بالنسبة لطرف ي
مــن بروتوكــول كيوتــو، علــى أحتــا تشــري إىل الكميــة املســندة يف فــمة  4، وفقــاً للمــادة 3 املــادة

، ومعدلـة بعـدد 3مـن املـادة  مكـرراً  8و 8و مكـرراً  7االلتزام الثانيـة، حمسـوبة عمـاًل بـالفقرات 
بصـي تها  1-/م أإ13مـن املقـرر  ثانيـاً  مكـرراً  23ملسندة املل ـاة وفقـاً للفقـرة وحدات الكمية ا

 القرار.  املنقحة هبذا
أي طـــــرف يعـــــيش عمليـــــة االنتقـــــال إىل اقتصـــــاد الســـــوق وال يفـــــي بالتزاماتـــــه  -سادساً  مكرراً  8

مـن بروتوكـول كيوتـو، ويُفهـم بالنسـبة إليـه أن اإلشـارة  4، وفقـاً للمـادة 3املشمكة مبوجب املـادة 
، علـــى أحتـــا تشـــري إىل الكميـــة 8-/م أإ1إىل الكميـــة املســـندة يف فـــمة االلتـــزام الثانيـــة يف املقـــرر 

مــــــن  مكــــــرراً  8و 8و مكــــــرراً  7ة االلتــــــزام الثانيــــــة، حمســــــوبة عمــــــالً بــــــالفقرات املســــــندة يف فــــــم 
مــــن  ثانيــــاً  مكــــرراً  23ومعدلــــة بعــــدد وحــــدات الكميــــة املســــندة املل ــــاة وفقــــاً للفقــــرة  ،3 املــــادة
، لن ينقل وحدات خامساً  مكرراً  8، بصي تها املنقحة هبذا املقرر وفقاً للفقرة 1-/م أإ13 املقرر

فائضــه يف الفــمة الســابقة إىل حســابات أخــرى الحتيــاطي فــائض الفــمة  مــن حســا  احتيــاطي
الســابقة و ــوز لــه اســتصدام وحــدات الكميــة املســندة مــن حســا  احتيــاطي فائضــه يف الفــمة 

 أعاله.  خامساً  مكرراً  8والفقرة  8-/م أإ1من املقرر  25السابقة ل رض السحب وفقاً للفقرة 
  

 3 من الماد  مكررا   8و 8و مكررا   7عمال  بالفقرا  تسجيل الكميا  المسنت   -جيم 
 
ــــان التاليتــــان بعــــد الفقــــرتني  -25 مــــن مرفــــق  10و 9ألضــــراض فــــمة االلتــــزام الثانيــــة، تُــــدرج الفقرت
 ، على التوات: 1-/م أإ13 املقرر
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مســائل التنفيــذ  وحــل أي مســألة مــن 8بعــد إجــراء اســتعراض أوت مبوجــب املــادة  -مكرراً  9
 8و مكـــرراً  7املتعلقـــة بالتعـــديالت أو حبســـا  الكميـــة املصصصـــة للطـــرف عمـــاًل بـــالفقرات 

، ُيسجَّل أي فـرق موجـب بـني الكميـة املسـندة يف فـمة االلتـزام الثانيـة 3من املادة  مكرراً  8و
وىل لطــرف مــدرج يف املرفــق األول لالتفاقيــة ومتوســط انبعاثاتــه الســنوية للســنوات الــثال  األ

مــن فــمة االلتــزام الســابقة مضــروباً يف مثانيــة لكــل طــرف يف قاعــدة بيانــات عميــع وحســا  
 .  1-/م أإ13 من مرفق املقرر 50 االنبعاثات والكميات املسندة املشار إليها يف الفقرة

 مكـرراً  7بعد أن ُتسجَّل الكمية الل  ـب إل اه ـا لكـل طـرف مبوجـب الفقـرة  -مكرراً  10
مـــــــن مرفـــــــق  50اعـــــــدة بيانـــــــات التجميـــــــع وا ســـــــا  املشـــــــار إليهـــــــا يف الفقـــــــرة يف ق ثانيـــــــاً 
 ، تبقى ثابتة طوال فمة االلتزام الثانية. 1-/م أإ13 املقرر

  
 مكااررا   7عمليااا  اإلضااافة إلااى الكميااا  المساانت  والواارب منرااا عمااال  بااالفقرا   -دال 

 من أجل المااسبة في تقييم االمتثال  3من الماد   مكررا   8و 8و
 
 : 1-/م أإ13 )د( من مرفق املقرر11ألضراض فمة االلتزام الثانية، يُدرج ما يلي بعد الفقرة  -6

يكــــون أي احتيــــاز مــــن أحــــد األطــــراف لوحــــدات الكميــــات املســــندة مــــن  -مكرراً )د( 11
 .  8-/م أإ1 السابقة وفقًا للمقررحسابات احتياطي فائض أطراف أخرى يف الفمة 

 مبا يلي: 1-/م أإ13)و( من مرفق املقرر 11وألضراض فمة االلتزام الثانية، ُيستعاض عن الفقرة  -7
ترحيـــل طـــرف لوحـــدات خفـــض االنبعاثـــات ووحـــدات خفـــض االنبعاثـــات املعتمـــد  )و(11

ـــــزام ســـــابقة وفقـــــاً للفقـــــرات ـــــات املســـــندة مـــــن فـــــمة الت  مـــــن 26-23 و/أو وحـــــدات الكمي
 .  8-/م أإ1 املقرر

وألضــراض فــمة االلتــزام الثانيــة، ُتضــاف الفقــرات الفرعيــة التاليــة بعــد الفقــرات الفرعيــة املناســبة  -8
 :  1-/م أإ13من مرفق املقرر  12من الفقرة 
بالنســــبة لفــــمة االلتــــزام الثانيــــة لربوتوكــــول كيوتــــو، إل ــــاء الطــــرف لوحــــدات  -مكرراً )ه( 12

 ؛ 3من املادة  ثالثاً  مكرراً  1و ثانياً  مكرراً  1وجب الفقرتني الكميات املسندة مب
بالنســـــبة لفـــــمة االلتـــــزام الثانيـــــة لربوتوكـــــول كيوتـــــو، إل ـــــاء الطـــــرف  -ثانياً  مكرراً )ه( 12

 ؛ 3من املادة  ثانياً  مكرراً  7لوحدات الكميات املسندة مبوجب الفقرة 
حسـا  احتيـاطي فائضـه يف  عمليات نقل الطرف لوحدات الكميـات املسـندة مـن )ز(12

ـــــاطي فـــــائض أطـــــراف أخـــــرى يف الفـــــمة الســـــابقة وفقـــــاً  الفـــــمة الســـــابقة إىل حســـــابات احتي
 ؛ 8-/م أإ1من املقرر  26 للفقرة



 FCCC/KP/CMP/2015/8/Add.1 

 

16/78 GE.16-01211 

 

ــــاطي فــــائض الفــــمة  )ح(12 نقــــل الطــــرف لوحــــدات الكميــــات املســــندة مــــن حســــا  احتي
 ؛ 8-/م أإ1من املقرر  26-23السابقة إىل حسا  السحب وفقًا للفقرات 

)ه( مــــــــــن مرفــــــــــق 21إل ــــــــــاء الطــــــــــرف طوعــــــــــاً ألي وحــــــــــدات مبوجــــــــــب الفقــــــــــرة  ) (12
 ؛ 1-أإ /م13 املقرر
إل ـــاء الوحـــدات املتبقيـــة بعـــد انقضـــاء الفـــمة اإلضـــافية للوفـــاء بااللتزامـــات واملبـــالمت  )ي(12

 ؛ 1-/م أإ13من مرفق املقرر  36املرحلة مبوجب الفقرة 
إل ـــاء الطـــرف لوحـــدات خفـــض االنبعاثـــات املعتمـــد املؤقتـــة بعـــد انتهـــاء صـــالحيتها  ) (12

 ؛ 1-/م أإ5من مرفق املقرر  53مبوجب الفقرة 
إل ــــاء الطــــرف لوحــــدات خفــــض االنبعاثــــات املعتمــــد الطويلــــة األجــــل بعــــد انتهــــاء  )ل(12

 ؛ 1-/م أإ5من مرفق املقرر  53صالحيتها مبوجب الفقرة 
حـــــدات خفـــــض االنبعاثـــــات املعتمـــــد الطويلـــــة األجـــــل املقيـــــدة يف إل ـــــاء الطـــــرف لو  )م(12

حســابات اإليــداع عنــدما يكــون  نــا  تراجــع يف عمليــات اإلزالــة بواســطة البواليــع يف نشــا  
التـــذييل دال  مـــن 3 والفقـــرة 1-/م أإ5مـــن مرفـــق املقـــرر  49املشـــروع املعـــت مبوجـــب الفقـــرة 

 ؛ 1-/م أإ5من املقرر 
ت خفـــــض االنبعاثـــــات املعتمـــــد الطويلـــــة األجـــــل املقيـــــدة يف إل ـــــاء الطـــــرف لوحـــــدا )ن(12

يُقــدم مبوجـــب  حســابات اإليــداع عنـــدما يكــون تقريـــر اعتمــاد عــن نشـــا  املشــروع املعـــت م
 ؛1-/م أإ5من التذييل دال من املقرر  3والفقرة  1-/م أإ5من مرفق املقرر  50الفقرة 
نبعاثــــات املعتمــــد و/أو إل ــــاء وحــــدات الكميــــة املســــندة و/أو وحــــدات خفــــض اال )ن(12

وحــدات خفــض االنبعاثــات و/أو وحــدات اإلزالــة و/أو وحــدات خفــض االنبعاثــات املعتمــد 
املؤقتــــة ب ــــرض االستعاضــــة عــــن وحــــدات خفــــض االنبعاثــــات املعتمــــد املؤقتــــة قبــــل انتهــــاء 

 ؛1-/م أإ5من مرفق املقرر  43-41صالحيتها مبوجب الفقرات 
ة و/أو وحـــدات خفـــض االنبعاثـــات املعتمـــد و/أو إل ـــاء وحـــدات الكميـــات املســـند )ع(12

وحــدات خفــض االنبعاثــات و/أو وحــدات اإلزالــة ب ــرض االستعاضــة عــن وحــدات خفــض 
)أ( مــن مرفــق 47 االنبعاثــات املعتمــد الطويلــة األجــل قبــل انتهــاء صــالحيتها مبوجــب الفقــرة

 ؛ 1-/م أإ5املقرر 
خفــض االنبعاثــات املعتمــد إل ــاء و/أو حــدات الكميــات املســندة و/أو وحــدات  )ف(12

و/أو وحـــدات خفـــض االنبعاثـــات و/أو وحـــدات اإلزالـــة و/أو وحـــدات خفـــض االنبعاثـــات 
املعتمــد الطوليــة األجــل مــن نفــس نشــا  املشــروع ب ــرض االستعاضــة عــن وحــدات خفــض 
االنبعاثــات املعتمــد الطوليــة األجــل عنــدما يكــون  نــا  تراجــع يف عمليــات اإلزالــة بواســطة 

 ؛1-/م أإ5) ( من مرفق املقرر 47ة جب الفقر البواليع مبو 
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إل ــــاء وحــــدات الكميــــات املســــندة و/أو وحــــدات خفــــض االنبعاثــــات املعتمــــد  )يف(12
و/أو وحـــدات خفـــض االنبعاثـــات و/أو وحـــدات اإلزالـــة و/أو وحـــدات خفـــض االنبعاثـــات 
املعتمــد الطويلــة األجــل مــن نفــس نشــا  املشــروع ب ــرض االستعاضــة عــن وحــدات خفــض 

)ج( مـن 47اثات املعتمد الطويلة األجـل عنـدما ال يُقـدَّم تقريـر اعتمـاد مبوجـب الفقـرة االنبع
 .  1-/م أإ5مرفق املقرر 

  
 أساس تقييم االمتثال - اا 

 
مـــــــن مرفـــــــق  14ألضـــــــراض فـــــــمة االلتـــــــزام الثانيـــــــة، ُ ـــــــرى التقيـــــــيم املشـــــــار إليـــــــه يف الفقـــــــرة  -9

   أيضاً. 8-/م أإ1املقرر من  25مع مراعات الفقرة  1-أإ /م13 املقرر
  

 عملية الترحيل -واو 
 
مــن  16التــات والفقــرات التاليــة بعــد الفقــرة  زءألضــراض فــمة االلتــزام الثانيــة، يُــدرج عنــوان اجلــ -10

 :  1-/م أإ13مرفق املقرر 
  

  حاة العائتا - اا 
 
 8-/م أإ1مــن املقــرر  21و 20ُوســب حصــة العائــدات عمــاًل بــالفقرتني  -مكرراً  16

 وفقًا ملا يلي: 
ُوسب كميـة الوحـدات املفروضـة كحصـة للعائـدات علـى إصـدار وحـدات  )أ( 

خفــــض االنبعاثــــات املعتمــــد مــــن أنشــــطة املشــــاريع، وعلــــى عمليــــات النقــــل الدوليــــة األوىل 
يف املائــة  2فــض االنبعاثــات علــى أحتــا لوحــدات الكميــة املســندة، وعلــى إصــدار وحــدات خ

مـــــن كميـــــة الوحـــــدات الصـــــادرة أو املنقولـــــة يف كـــــل معاملـــــة، مـــــع ذـــــع األرقـــــام إىل القيمـــــة 
 الصحيحة األعلى التالية؛ 

ــــدوت  ) (  ُتضــــم كميــــة الوحــــدات املفروضــــة كحصــــة للعائــــدات علــــى النقــــل ال
ة املنقولــة. وُتضــم كميــة األول لوحــدات الكميــات املســندة إىل كميــة وحــدات الكميــة املســند

الوحــدات املفروضــة كحصــة للعائــدات علــى إصــدار وحــدات خفــض االنبعاثــات للمشــاريع 
إىل كميـــات وحـــدات خفـــض االنبعاثـــات الصـــادرة للمشـــروع  6املنصـــويف عليهـــا يف املـــادة 

 املعت؛ 
لــــن حلضــــع  صــــة اإليــــرادات التحــــويالت إىل حســــا  صــــندوق التكيــــف  )ج( 

 ؛ 8-/م أإ1من املقرر  22-20عماًل بالفقرات 
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ال حلضع عمليات النقـل الـدوت األوىل للوحـدات بـني حسـابات احتيـاطي  )د( 
 فائض الفمة السابقة  صة اإليرادات؛ 

لكـــل وحـــدة  يشـــري مصـــطلح نالنقـــل الـــدوت األولن إىل أول نقـــل خـــارجي ) ـ( 
مـــن وحـــدات الكميـــة املســـندة مـــن الســـجل األصـــلي إىل ســـجل طـــرف آخـــر، واقتفـــاء أثر ـــا 

 بفضل رقمها التسلسلي.
  

 متولبا  السجال  -اانيا   
 

   السجال  الوطنية -ألف 
 
 : 1-/م أإ13)د( من مرفق املقرر 21ألضراض فمة االلتزام الثانية، يُدرج ما يلي بعد الفقرة  -11

حســــا  إل ــــاء واحــــد لكــــل فــــمة التــــزام ل ــــرض إل ــــاء وحــــدات الكميــــة  -مكرراً )د( 21
 ؛3من املادة  ثالثاً  مكرراً  1و ثانياً  مكرراً  1املسندة مبوجب الفقرتني 

حســـا  إل ـــاء واحـــد لفـــمة االلتـــزام الثانيـــة ل ـــرض إل ـــاء وحـــدات  -ثانياً  مكرراً )د( 21
 ؛3من املادة  ثانياً  مكرراً  7الكمية املسندة مبوجب الفقرة 

حســــــا  احتيــــــاطي واحــــــد لفــــــائض الفــــــمة الســــــابقة لالحتفــــــا   -ثالثاً  مكرراً )د( 21
 ؛8-/م أإ1من املقرر  26-23بوحدات الكمية املسندة، وفقًا للفقرات 

 : 1-/م أإ13)و( من مرفق املقرر 21ألضراض فمة االلتزام الثانية، يُدرج ما يلي بعد الفقرة  -12
)ه( مـن 21 حـد إلل ـاء الطـرف طوعـاً أي وحـدات مبوجـب الفقـرةحسا  إل ـاء وا )ز(21

 ؛1-/م أإ13مرفق املقرر 
حســا  إل ـــاء واحـــد ل ـــرض إل ـــاء الوحـــدات املتبقيـــة بعـــد انقضـــاء الفـــمة اإلضـــافية  )ح(21

 ؛1-/م أإ13من مرفق املقرر  36للوفاء بااللتزامات واملبالمت املرحلة مبوجب الفقرة 
ض إل ــــاء الطــــرف وحــــدات خفــــض االنبعاثــــات املعتمــــد حســــا  إل ــــاء واحــــد ل ــــر  ) (21

 ؛1-/م أإ5من مرفق املقرر  53املؤقتة بعد انتهاء صالحيتها مبوجب الفقرة 
حســــا  إل ــــاء واحــــد ل ــــرض إل ــــاء الطــــرف وحــــدات خفــــض االنبعاثــــات املعتمــــد  )ي(21

 ؛1-/م أإ5من مرفق املقرر  53الطويلة األجل بعد انتهاء صالحيتها مبوجب الفقرة 
حســــا  إل ــــاء واحــــد ل ــــرض إل ــــاء الطــــرف وحــــدات خفــــض االنبعاثــــات املعتمــــد  ) (21

الطويلــة األجــل املقيــدة يف حســابات اإليــداع عنــدما يكــون  نــا  تراجــع يف عمليــات اإلزالــة 
 1-/م أإ5مـــن مرفـــق املقـــرر  49بواســـطة البواليـــع يف نشـــا  املشـــروع املعـــت مبوجـــب الفقـــرة 

 ؛1-/م أإ5قرر من التذييل دال من امل 3والفقرة 
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حســــا  إل ــــاء واحــــد ل ــــرض إل ــــاء الطــــرف وحــــدات خفــــض االنبعاثــــات املعتمــــد  )ل(21
ــــر اعتمــــاد عــــن نشــــا   الطويلــــة األجــــل املقيــــدة يف حســــابات اإليــــداع عنــــدما ال يُقــــدَّم تقري

مـــن التـــذييل دال  3 والفقـــرة 1-/م أإ5مـــن مرفـــق املقـــرر  50املشـــروع املعـــت مبوجـــب الفقـــرة 
 ؛1-إ/م أ5من املقرر 

حســــا  اســــتبدال واحــــد ل ــــرض إل ــــاء وحــــدات الكميــــة املســــندة و/أو وحــــدات  )م(21
خفــــض االنبعاثــــات املعتمــــد و/أو وحــــدات خفــــض االنبعاثــــات و/أو وحــــدات اإلزالــــة و/أو 

االنبعاثـــــات  وحــــدات خفـــــض االنبعاثـــــات املعتمــــد املؤقتـــــة ب ـــــرض إبــــدال وحـــــدات خفـــــض
 ؛1-/م أإ5من مرفق املقرر  43الفقرة املعتمد املؤقتة قبل انتهاء صالحيتها مبوجب 

حســــا  اســــتبدال واحــــد ل ــــرض إل ــــاء وحــــدات الكميــــة املســــندة و/أو وحــــدات  )ن(21
خفــض االنبعاثـــات املعتمـــد و/أو وحــدات خفـــض االنبعاثـــات و/أو وحــدات اإلزالـــة ل ـــرض 
إبـــــــدال وحـــــــدات خفـــــــض االنبعاثـــــــات املعتمـــــــد املؤقتـــــــة قبـــــــل انتهـــــــاء صـــــــالحيتها مبوجـــــــب 

 ؛ 1-/م أإ5من مرفق املقرر  )أ(47 الفقرة
حســــا  اســــتبدال واحــــد ل ــــرض إل ــــاء وحــــدات الكميــــة املســــندة و/أو وحــــدات  )ن(21

خفــــض االنبعاثــــات املعتمــــد و/أو وحــــدات خفــــض االنبعاثــــات و/أو وحــــدات اإلزالــــة و/أو 
وحــدات خفــض االنبعاثــات املعتمــد الطوليــة األجــل مــن نفــس نشــا  املشــروع ل ــرض إبــدال 

عاثــات املعتمــد الطوليــة األجــل عنــدما يكــون  نــا  تراجــع يف عمليــات وحــدات خفــض االنب
 ؛1-/م أإ5) ( من مرفق املقرر 47اإلزالة بواسطة البواليع مبوجب الفقرة 

حســــا  اســــتبدال واحــــد ل ــــرض إل ــــاء وحــــدات الكميــــة املســــندة و/أو وحــــدات  )ع(21
خفــــض االنبعاثــــات املعتمــــد و/أو وحــــدات خفــــض االنبعاثــــات و/أو وحــــدات اإلزالــــة و/أو 
وحــدات خفــض االنبعاثــات املعتمــد الطوليــة األجــل مــن نفــس نشــا  املشــروع ل ــرض إبــدال 

ال يُقـــدَّم تقريـــر اعتمـــاد مبوجـــب  وحـــدات خفـــض االنبعاثـــات املعتمـــد الطوليـــة األجـــل عنـــدما
 .  1-/م أإ5)ج( من مرفق املقرر 47الفقرة 

  
 إصتار وحتا  خفض االنبعااا  ووحتا  الكمية المسنت  ووحتا  اإل الة  -باا 

 
علــى فــمة االلتــزام الثانيــة وتُــدرج الفقــرات  1-/م أإ13مــن مرفــق املقــرر  23ال تنطبــق الفقــرة  -13

 :  1-/م أإ13من مرفق املقرر  23التالية بعد الفقرة 
ألضــراض فــمة االلتــزام الثانيــة، يصــدر كــل طــرف مــدرج يف املرفــق األول يف  -مكرراً  23

ل الكميـــة املســـندة لـــذلك الطـــرف ســـجله الـــوطت كميـــة مـــن وحـــدات الكميـــة املســـندة تعـــاد
 5 ، حمســوبة ومبل ــاً عنهــا وفقــاً للفقــرة3مــن املــادة  مكــرراً  8و 8و مكــرراً  7عمــاًل بــالفقرات 

 .  8-/م أإ2من املقرر  3أعاله، والفقرة  مكرراً 
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ألضـــراض فـــمة االلتـــزام الثانيـــة، تـــد  نقـــل الوحـــدات الـــل  ـــب إل اه ـــا  -ثانياً  مكرراً  23
مباشـرة بعـد إصـدار وحـدات الكميـة املسـندة املشـار  3مـن املـادة  ثانيـاً  كـرراً م 7وفقاً للفقـرة 

 إليها يف الفقرة السابقة. 
  

 عمليا  النقل والايا   واإللغاا والساب والترحيل  -جيم 
 
مــــــــن مرفــــــــق  36و 34و 30ألضـــــــراض فــــــــمة االلتــــــــزام الثانيــــــــة، ُيســـــــتعاض عــــــــن الفقــــــــرات  -14
 ثانيـــاً  مكـــرراً  33و مكـــرراً  33أدنـــاه وتُـــدراج الفقـــرات  36و 34و 30بـــالفقرات  1-/م أإ13 املقـــرر

 على النحو التات:  33بعد الفقرة 
ألضــــراض فــــمة االلتــــزام الثانيــــة،  ــــوز نقــــل وحــــدات خفــــض االنبعاثــــات، وحــــدات  -30

خفـــض االنبعاثـــات املعتمـــد، ووحـــدات الكميـــة املســـندة، ووحـــدات اإلزالـــة بـــني الســـجالت 
، و كـــــن نقلهـــــا داخـــــل 8-/م أإ1و 1-/م أإ11و 1-/م أإ9و 1-/م أإ3 وفقـــــاً للمقـــــررات
 السجالت. 

 وز لكل طـرف مـدرج يف املرفـق األول أن يل ـي وحـدات الكميـة املسـندة  -مكرراً  33
 كــن اســتصدامها يف  حبيـ  ال 3مـن املــادة  ثالثــاً  مكـرراً  1و ثانيــاً  مكـرراً  1مبوجـب الفقــرتني 

)ه( 12، وفقــاً للفقــرة 3 مــن املــادة مكــرراً  1الفقــرة  الوفــاء بااللتزامــات املنصــويف عليهــا يف
أعــــاله، بنقلهــــا إىل حســــا  اإلل ــــاء املناســــب يف ســــجله الــــوطت. و ــــوز للكيانــــات  مكــــرراً 

القانونيـة، عنــدما يـأذن الطــرف بــذلك، أن تنقـل أيضــاً وحــدات الكميـة املســندة إىل حســا  
 اإلل اء. 

يل ـــي كـــل طـــرف مـــدرج يف املرفـــق األول وحـــدات الكميـــة املســـندة عمـــاًل  -ثانياً  مكرراً  33
أعـــاله، بنقلهـــا إىل  ثانيـــاً  مكـــرراً )ه( 12، وفقـــاً للفقـــرة 3مـــن املـــادة  ثانيـــاً  مكـــرراً  7بـــالفقرة 

 حسا  اإلل اء املناسب يف سجله الوطت. 
ل انقضــاء ألضــراض فــمة االلتــزام الثانيــة، يقــوم كــل طــرف مــدرج يف املرفــق األول، قبــ -34

وحــــدات  الفـــمة اإلضــــافية للوفــــاء بااللتزامــــات، بســــحب وحــــدات خفــــض االنبعاثــــات و/أو
خفـــض االنبعاثـــات املعتمـــد و/أو وحـــدات الكميـــة املســـندة و/أو وحـــدات اإلزالـــة الصـــا ة 

مـــن  مكـــرراً  1 لفـــمة االلتـــزام املعنيـــة الســـتصدامها مـــن أجـــل الوفـــاء بالتزاماتـــه مبقتضـــى الفقـــرة
 8-/م أإ1مــن املقــرر  25والفقــرة  1-/م أإ13مــن مرفــق املقــرر  13 اً للفقــرة، وفقــ3املــادة 

بنقــل وحــدات خفــض االنبعاثــات و/أو وحــدات خفــض االنبعاثــات املعتمــد و/أو وحــدات 
الكميــة املســندة و/أو وحــدات اإلزالــة إىل حســا  الســحب امــايف بفــمة االلتــزام املعنيــة يف 

 سجله الوطت. 
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ام الثانيــة،  ـوز لكـل طــرف مـدرج يف املرفـق األول أن يرحــل إىل ألضـراض فـمة االلتـز  -36
 26-23والفقـــرات  1-/م أإ13مـــن مرفـــق املقـــرر  15فـــمة االلتـــزام الالحقـــة، وفقـــاً للفقـــرة 

، وحـــــدات خفـــــض االنبعاثـــــات و/أو وحـــــدات خفـــــض االنبعاثـــــات 8-/م أإ1 مـــــن املقـــــرر
ســــــجله وم يــــــتم إل اه ــــــا  املعتمــــــد و/أو وحــــــدات الكميــــــات املســــــندة الــــــل تــــــتف  هبــــــا يف

ُتـــتف  هبــــا يف حســـا  احتيـــاطي فائضــــه يف الفـــمة الســــابقة.  ســـحبها لفـــمة التــــزام أو ال أو
ووــــتف  كــــل وحــــدة مــــن وحــــدات خفــــض االنبعاثــــات و/أو وحــــدات خفــــض االنبعاثــــات 
املعتمــد و/أو وحــدات الكميــة املســندة املرحلــة علــى  ــذا النحــو بعــدد ا التسلســلي األصــلي 

ة يف فمة االلتـزام الالحقـة. ومبجـرد انقضـاء الفـمة اإلضـافية للوفـاء بااللتزامـات، وتكون صا 
وحــــــدات خفــــــض االنبعاثــــــات  1-/م أإ13)و( مــــــن مرفــــــق املقــــــرر12تُل ــــــى وفقــــــاً للفقــــــرة 

ووحـدات خفـض االنبعاثـات املعتمـد ووحـدات الكميـة املسـندة ووحـدات اإلزالـة احملـتف  هبـا 
ُتسـحب خـالل فـمة االلتـزام  م تُرحَّـل علـى  ـذا النحـو أو يف السجل الوطت للطرف الل م

 املعنية. 
  

 اإلجرااا  المتعلقة بالمعامال   -دال 
 
 : 1-/م أإ13من مرفق املقرر  42ألضراض فمة االلتزام الثانية، ول الفقرة التالية حمل الفقرة  -15

يقــــوم ســــجل املعــــامالت، لــــدى اســــتالم الســــجل، بالنســــبة لفــــمة االلتــــزام الثانيــــة،  -42
 باجراء فحص آت للتحقق من عدم وجود أية تفاوتات فيما يتعلق مبا يلي: 

يف ذيــــع املعــــامالت: الوحــــدات املســــحوبة أو املل ــــاة ســــابقاً؛ والوحــــدات  )أ( 
بشــأحتا تســوية مــا ســبق وديــده  املوجــودة يف أكثــر مــن ســجل واحــد؛ والوحــدات الــل م يــتم

مــن التباســات؛ والوحــدات املراحَّلــة علــى  ــو ضــري صــحيح أو املنقولــة علــى  ــو ضــري صــحيح 
إىل حســابات احتيــاطي فــائض الفــمة الســابقة؛ والوحـــدات الصـــادرة علــى  ــو ضــري صــحيح، 

كيانــــــات واإلذن لل، 7-/م أإ2مبــــــا فيهــــــا الوحــــــدات املصلَّــــــة بالكميــــــات احملــــــددة يف املقــــــرر 
 القانونية املعنية باملشاركة يف املعاملة؛ 

ــــة األطــــراف املشــــاركة يف  ) (  ــــات النقــــل بــــني الســــجالت: أ لي ــــة عملي يف حال
املعاملــة للمشــاركة يف التنفيــذ املشــم ، وآليــة التنميــة النليفــة، واالعــار الــدوت يف االنبعاثــات 

الطـرف القـائم بالنقـل باحتيـاطي مـن بروتوكـول كيوتـو؛ وإخـالل  17و 12و 6 مبوجب املواد
فــــمة االلتــــزام؛ وحــــاالت إخــــالل خمتلــــف األطــــراف حبــــدود نقــــل الوحــــدات بــــني حســــابات 

 ؛ 8-/م أإ1 من املقرر 26احتياطي فائض الفمة السابقة املنصويف عليها يف الفقرة 
املؤقتة ووحدات  يف حالة عمليات اقتناء وحدات خفض االنبعاثات املعتمد )ج( 

مــن مشــاريع اســتصدام األراضــي وت يــري اســتصدام  عاثــات املعتمــد الطويلــة األجــلخفــض االنب
 ؛ 7-/م أإ2: اإلخالل بالكميات احملددة يف املقرر 12األراضي وا راجة مبقتضى املادة 



 FCCC/KP/CMP/2015/8/Add.1 

 

22/78 GE.16-01211 

 

يف حالـــــة ســـــحب وحــــدات خفــــض االنبعاثــــات املعتمــــد: أ ليــــة الطــــرف،  )د( 
وحــــدات خفــــض االنبعاثــــات املعتمــــد  ، الســــتصدام8-/م أإ1مــــن املقــــرر  14وفقــــاً للفقــــرة 

 .  3من املادة  مكرراً  1لريسهام يف امتثاله مبقتضى الفقرة 
  

 المعلوما  المتاحة للجميع  - اا 
 
 .  1-/م أإ13)ه( من مرفق املقرر 45ألضراض فمة االلتزام الثانية، ال تنطبق الفقرة  -16
 47 الفقــرات الفرعيــة املناســبة مــن الفقــرةوألضــراض فــمة االلتــزام الثانيــة، ُيضــاف مــا يلــي بعــد  -17

 :  1-/م أإ13من مرفق املقرر 
الكميـــة اإلذاليـــة لوحـــدات الكميـــة املســـندة يف حســـا  احتيـــاطي فـــائض  -مكرراً )أ( 47

 الفمة السابقة يف بداية السنة؛ 
 1الكميــــة اإلذاليــــة لوحــــدات الكميــــة املســــندة املل ــــاة مبوجــــب الفقــــرتني  -مكرراً )ح( 47
 ؛ 3من املادة  ثالثاً  مكرراً  1و ثانياً  مكرراً 
ــــــة اإلذاليــــــة لوحــــــدات الكميــــــة املســــــندة املل ــــــاة مبوجــــــب  -ثانياً  مكرراً )ح( 47 الكمي
 .  3من الفقرة  ثانياً  مكرراً  7 الفقرة

  
 تجميع قوائم جرد االنبعااا  والكميا  المسنت  والمااسبة عنرا -االثا   

 
 قاعت  بيانا  التجميع والمااسبة   

 
مــــن مرفــــق  ) (52الفرعيــــة  ةألضــــراض فــــمة االلتــــزام الثانيــــة، ُيضــــاف مــــا يلــــي بعــــد الفقــــر  -18
 :  1-/م أإ13 املقرر

ألضــراض فــمة االلتــزام الثانيــة، أي فــرق موجــب بــني الكميــة املســندة يف فــمة االلتــزام  )ج(52
ثال  الثانيـــــة بالنســـــبة لطـــــرف مـــــدرج يف املرفـــــق األول ومتوســـــط االنبعاثـــــات الســـــنوية يف الـــــ

مــن  ثانيــاً  مكــرراً  7ســنوات األوىل مــن فــمة االلتــزام الســابقة مضــروباً يف مثانيــة، عمــاًل بــالفقرة 
 ؛3 ادةامل
ألضــــراض فــــمة االلتــــزام الثانيــــة، املســــتوى املرجعــــي إلدارة ال ابــــات املبــــني يف تــــذييل  )د(52

 ؛ 7-/م أإ2مرفق املقرر 
لوحــدات بروتوكــول كيوتــو ناشــا عــن عــدم ألضــراض فــمة االلتــزام الثانيــة، أي إل ــاء  )ه(52

)أ( مـــن الفــــرع امـــامس عشــــر مـــن مرفــــق 5االمتثـــال يف فـــمة االلتــــزام األوىل، عمـــاًل بــــالفقرة 
 .  1-/م أإ27املقرر 
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 : 1-/م أإ13)ه( من مرفق املقرر 55ألضراض فمة االلتزام الثانية، ُيضاف ما يلي بعد الفقرة  -19
 ؛ 7-/م أإ2من املقرر  15ة تصويبات تقنية وفقًا للفقر  )و(55
صـــــايف  بالنســـــبة ل نشـــــطة الـــــل اختـــــار الطـــــرف تقـــــدد حســـــابات بشـــــأحتا ســـــنوياً، )ز(55

 7-/م أإ2 االنبعاثــــات البشــــرية املنشــــأ مــــن ضــــازات الدفيكــــة وعمليــــات إزالتهــــا وفقــــاً للمقــــرر
 وكمية احملاسبة ذات الصلة للسنة التقو ية؛ 

صـــــايف  لطـــــرف تقـــــدد حســـــابات بشـــــأحتا ســـــنوياً،بالنســـــبة ل نشـــــطة الـــــل اختـــــار ا )ح(55
 7-/م أإ2 االنبعاثــــات البشــــرية املنشــــأ مــــن ضــــازات الدفيكــــة وعمليــــات إزالتهــــا وفقــــاً للمقــــرر

 وكمية احملاسبة ذات الصلة عند انقضاء فمة االلتزام؛ 
يف فــمة االلتـــزام الثانيــة، أي ت يـــري لريصــدار اإلذـــات املســموح بـــه لوحــدات اإلزالـــة  ) (55
تصـــويبات تقنيـــة  ، بســـبب3مـــن املـــادة  4عـــن أنشـــطة إدارة ال ابـــات مبوجـــب الفقـــرة  لناعـــةا

 15و 14للمستويات املرجعيـة إلدارة ال ابـات الـل أبلـمت عنهـا أحـد األطـراف وفقـاً للفقـرتني 
 .  7-/م أإ2وفقًا للمقرر  8وروجعع مبوجب املادة  7-/م أإ2من املقرر 

)ح( مـــــن مرفـــــق 58الثانيـــــة، ُيضـــــاف مـــــا يلــــي بعـــــد الفقـــــرة الفرعيـــــة ألضــــراض فـــــمة االلتـــــزام  -20
 :  1-/م أإ13 املقرر

ألضراض فمة االلتزام الثانية، جممل وحـدات الكميـات املسـندة الـل أُل يـع  -مكرراً )ح( 58
 ؛ 3من املادة  ثالثاً  مكرراً  1و ثانياً  مكرراً  1مبوجب الفقرة 

ام الثانيـة، جممـل وحـدات الكميـات املصصصـة ألضراض فمة االلتـز  -ثانياً  مكرراً )ح( 58
 .3من املادة  ثانياً  مكرراً  7الل أُل يع مبوجب الفقرة 
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          الثاني المرفق
  

النمااوذا اإللكترونااي الموحاات إلبااالغ المعلومااا  المتعلقااة بالوحااتا  التااي   
 (1)يشملرا نواق بروتوكول كيوتو

 
 تعليما  عامة بشأن اإلبالغ -أوال   

 
االنبعاثـــات أو خفضـــها  با ـــد مـــن علـــى كـــل طـــرف مـــدرج يف املرفـــق األول ولـــه التـــزام كمـــي -1

مقيَّد يف العمود الثال  مـن املرفـق بـاء أن يقـدم إىل األمانـة سـنوياً بطريقـة إلكمونيـة جـداول يف ذـوذج 
ــــدَّم علــــى حــــدة أي معلومــــات ذات صــــلة ليســــع ذات طــــابع كمــــي. وتقــــدم  إلكــــموين موحــــد. وتُق

م تــرد  األطــراف املعلومــات اماصــة بالســنة التقو يــة الســابقة )اســتناداً إىل الوقــع العــاملي املنســق(، مــا
إشـــارة إىل ضـــري ذلـــك. وُيشـــار إىل  ـــذه الســـنة بعبـــارة نالســـنة املبلـــمت عنهـــان )مـــثاًل يف تقريـــر النمـــوذج 

 (.  2016 نة املبلمت عنها  ي السنة التقو ية، ستكون الس2017اإللكموين املوحد لعام 
وبالنســــبة لفــــمة االلتــــزام الثانيــــة لربوتوكــــول كيوتــــو، يقــــدم كــــل طــــرف مــــدرج يف املرفــــق األول  -2

ذوذجــه اإللكــموين املوحــد األول لريبــالغ عــن الوحــدات الــل يشــملها نطــاق بروتوكــول كيوتــو لفــمة 
 .(2)ألول عن قوائم اجلرد لفمة االلتزام املذكورةااللتزام الثانية مقرونًا بتقريره السنوي ا

ويقـــدم كـــل طـــرف مـــدرج يف املرفـــق األول النمـــوذج اإللكـــموين املوحـــد ســـنوياً حـــ  انقضـــاء  -3
 الفمة اإلضافية للوفاء بااللتزامات اماصة بفمة االلتزام املعنية. 

زام أو أكثــر يف آن واحــد، وإذا كــان طــرف مــدرج يف املرفــق األول  ــري معــامالت لفــم  التــ -4
كــل تقريـــر أال يتضـــمن علـــى  يقــدم الطـــرف عندئــذ تقريـــراً منفصــاًل ووافيـــاً عــن كـــل فــمة التـــزام. و ــب 

الوحــــدات الــــل يشــــملها نطــــاق بروتوكــــول كيوتــــو الصــــا ة لفــــمة االلتــــزام املتعلقــــة بعلومــــات ســــوى امل
 .(3)تلك
ــــع القــــيم املســــجلة يف جــــداول النمــــو  -5 ذج اإللكــــموين املوحــــد وحــــدات و ــــب أن تكــــون ذي

 موجبة وكاملة. و ب عدم إدخال القيم السالبة. 

__________ 

وحدات الكمية املسندة، ووحدات خفض االنبعاثات، ووحدات اإلزالة، ووحدات خفض االنبعاثات املعتمـد، مبـا  (1) 
   ملعتمد الطويلة األجل.يف ذلك وحدات خفض االنبعاثات املعتمد املؤقتة ووحدات خفض االنبعاثات ا

   .8-/م أإ2من املقرر  5وفقاً للفقرة  (2) 
وحدات الكميات املسندة ووحدات خفض االنبعاثات ووحدات اإلزالـة ووحـدات خفـض االنبعاثـات املعتمـد، مبـا  (3) 

   يف ذلك وحدات خفض االنبعاثات املعتمد املؤقتة ووحدات خفض االنبعاثات املعتمد الطويلة األجل.
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ولـــيس ذيـــع أنـــواع الوحـــدات مهمـــة لكـــل نـــوع مـــن أنـــواع ا ســـا  أو املعاملـــة أو ا ـــد .  -6
وم  كانع امانـة ملللـة داخـل اجلـدول، فـذلك يعـت أن املعلومـات أو املعاملـة ال تنطبـق علـى ذلـك 

 وحدات. النوع احملدد من ال
و ــب أن مُتــ  كــل اجلــداول بأكملهــا. وإذا كانــع معاملــة خــالل الســنة الســابقة م تشــمل  -7

 أي وحدة من نوع حمدد، يدخل الطرف عبارة نالن يف امانة ليدل على أن املعاملة نم ود ن. 
إىل  وتوخيــاً للوضــوح، ُتســتعمل عنــاوين وصــفية يف إطــار النمــوذج اإللكــموين املوحــد لريشــارة -8

 أنــواع حمـــددة مــن ا ســـابات واملعـــامالت. وتــرد يف التوجيهـــات املتعلقـــة باجلــداول املصتلفـــة الـــواردة يف
الثـــــاين أدنـــــاه شـــــروح وـــــذه العنـــــاوين الوصـــــفية وإشـــــارات إىل األحكـــــام ذات الصـــــلة يف إطـــــار  اجلـــــزء

 بروتوكول كيوتو. 
  

 تعليما  بشأن الجتاول -ا  ااني 
 

مجمااااوع كميااااا  الوحااااتا  التااااي يشااااملرا نواااااق بروتوكااااول كيوتااااو  -1الجااااتول  -ألف 
 باسب نوع الاساب في بتاية السنة المبلغ عنرا 

 
املعلومـــات املتعلقـــة مبجمـــوع  ، تقـــدم الـــدول األطـــراف املدرجــة يف املرفـــق األول1يف اجلــدول  -9

كــانون   1حــ   الــوطت،كميــات الوحــدات الــل يشــملها نطــاق بروتوكــول كيوتــو والــواردة يف ســجلها 
 الثاين/يناير من السنة املشمولة بالتقرير، حبسب نوع ا سا  ونوع الوحدة. 

ويبلــمت كــل طــرف مــدرج يف املرفــق األول عــن جممــوع كميــات الوحــدات الــل يشــملها نطــاق  -10
 بروتوكول كيوتو، مصنفة حبسب نوع الوحدة، احملتف  هبا يف كل من أنواع ا سابات التالية: 

 (؛ 1-/م أإ13)أ( من مرفق املقرر 21نحسابات إيداع الطرفن )الفقرة  )أ( 
 (؛ 1-/م أإ13) ( من مرفق املقرر 21نحسابات إيداع الكيانن )الفقرة  ) ( 
 (؛ 1-/م أإ13)و( من مرفق املقرر 21نحسابات السحبن )الفقرة  )ج( 
 (؛ 8-/م أإ1من املقرر  23نحسا  احتياطي فائض فمة االلتزام السابقةن )الفقرة  )د( 
ن، إلل ـــاء الوحـــدات 4-3/3-3نحســـابات إل ـــاء املصـــدر الصـــايف مبوجـــب املـــادة  ()ه 

الـــل يشـــملها نطـــاق بروتوكـــول كيوتـــو نتيجـــة لالنبعاثـــات الناذـــة عـــن األنشـــطة املنصـــويف عليهـــا يف 
 1-أإ/م 13)ج( مــــن مرفــــق املقــــرر 21مــــن بروتوكــــول كيوتــــو )الفقــــرة  3مــــن املــــادة  4و 3الفقــــرتني 
 (؛ 7-/م أإ2واملقرر 
نحســا  اإلل ــاء لعــدم االمتثــالن، إلل ــاء الوحــدات الــل يشــملها نطــاق بروتوكـــول   )و( 

 1كيوتو على إثر تبنّي جلنة االمتثال أن الطرف املدرج يف املرفق األول م  تثل اللتزامه مبوجب الفقـرة 
 (؛ 1-إ/م أ13)د( من مرفق املقرر 21)ه( و12)الفقرتان  3من املادة 
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)ه( مـــن مرفـــق 21نحســـا  اإلل ـــاء الطـــوعين لعمليـــات اإلل ـــاء الطـــوعي )الفقـــرة  )ز( 
 (؛ 1-/م أإ13املقرر 

املتبقيــــة بعــــد  تنحســــا  إل ــــاء الوحــــدات املتبقيــــة بعــــد المحيــــلن، إلل ــــاء الوحــــدا )ح( 
 36لفقــرة انقضــاء الفــمة اإلضــافية للوفــاء بااللتزامــات وبعــد إجــراء عمليــات المحيــل، إن ُوَجــدت )ا

 (؛ 1-/م أإ13من مرفق املقرر 
 1نحســــا  اإلل ــــاء املتعلــــق برفــــع مســــتوى الطمــــوح املنصــــويف عليــــه يف الفقــــرتني  ) ( 
 ؛ 8-/م أإ1من املقرر  8ن،  االت اإلل اء عماًل بالفقرة 3من املادة  ثالثاً  مكرراً  1و ثانياً  مكرراً 

ن، لعمليــات 3مــن املــادة  ثانيــاً  مكــرراً  7نحســا  اإلل ــاء املنصــويف عليــه يف الفقــرة  )ي( 
 ؛ 3من املادة  ثانياً  مكرراً  7اإلل اء مبوجب الفقرة 

نحســـا  إل ـــاء وحـــدات خفـــض االنبعاثـــات املعتمـــد املؤقتـــة النتهـــاء صـــالحيتهان،  ) ( 
مــــن مرفــــق  53إلل ـــاء وحــــدات خفــــض االنبعاثــــات املعتمــــد املؤقتــــة بعــــد انتهــــاء صــــالحيتها )الفقــــرة 

 (؛ 1-/م أإ5 املقرر
نحســـــا  إل ـــــاء وحـــــدات خفـــــض االنبعاثـــــات املعتمـــــد الطويلـــــة األجـــــل النتهـــــاء  )ل( 

صــــالحيتهان، إلل ــــاء وحــــدات خفــــض االنبعاثــــات املعتمــــد الطويلــــة األجــــل بعــــد انتهــــاء صــــالحيتها 
 (؛ 1-/م أإ5من مرفق املقرر  53)الفقرة 
 نحســــا  إل ــــاء وحــــدات خفــــض االنبعاثــــات املعتمــــد الطويلــــة األجــــل لماجــــع يف )م( 

ن إلل اء وحـدات خفـض االنبعاثـات املعتمـد الطويلـة األجـل احملـتف  هبـا يف حسـابات عمليات اإلزالة
املشـــروع املعـــت  اإليـــداع عنـــدما يكـــون  نـــا  تراجـــع يف عمليـــات اإلزالـــة بواســـطة البواليـــع يف نشـــا 

 (؛1-/م أإ5من التذييل دال من املقرر  3والفقرة  1-/م أإ5من مرفق املقرر  49)الفقرة 
نحســـا  إل ـــاء وحـــدات خفـــض االنبعاثـــات املعتمـــد الطويلـــة األجـــل لعـــدم تقـــدد  )ن( 

تقريـــــر االعتمـــــادن، إلل ـــــاء وحـــــدات خفـــــض االنبعاثـــــات املعتمـــــد الطويلـــــة األجـــــل احملـــــتف  هبـــــا يف 
مــــن مرفــــق  50حســــابات اإليــــداع عنــــدما ال يُقــــدم تقريــــر اعتمــــاد لنشــــا  املشــــروع املعــــت )الفقــــرة 

 .(1-/م أإ5من التذييل دال من املقرر  3فقرة وال 1-/م أإ5 املقرر
وباإلضــافة إىل ذلــك، يقــدم كــل طــرف مــدرج يف املرفــق األول تقريــراً، حبســب نــوع الوحــدة،  -11

عـــن جممـــوع كميـــات الوحـــدات الـــل يشـــملها نطـــاق بروتوكـــول كيوتـــو احملـــتف  هبـــا يف كـــل مـــن أنـــواع 
 :  1-/م أإ5فق املقرر حسابات االستبدال احملددة يف الفقرات التالية من مر 

نحســـــــــا  اســـــــــتبدال وحـــــــــدات خفـــــــــض االنبعاثـــــــــات املعتمـــــــــد املؤقتـــــــــة النتهـــــــــاء  )أ( 
صــــالحيتهان، إلل ــــاء وحــــدات الكميــــة املســــندة، ووحــــدات خفــــض االنبعاثــــات املعتمــــد، ووحــــدات 
خفــض االنبعاثــات، ووحــدات اإلزالــة، ووحــدات خفــض االنبعاثــات املعتمــد املؤقتــة ألضــراض تبـــديل 

 (؛ 43االنبعاثات املعتمد املؤقتة قبل انتهاء صالحيتها )الفقرة وحدات خفض 
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نحســــا  اســــتبدال وحــــدات خفــــض االنبعاثــــات املعتمــــد الطويلــــة األجــــل النتهــــاء  ) ( 
ــــــــات املعتمــــــــد  ــــــــة املســــــــندة و/أو وحــــــــدات خفــــــــض االنبعاث صــــــــالحيتهان، إلل ــــــــاء وحــــــــدات الكمي

تبــديل وحــدات خفــض االنبعاثــات وحــدات خفــض االنبعاثــات و/أو وحــدات اإلزالــة ألضــراض  و/أو
 )أ((؛ 47املعتمد الطويلة األجل قبل انتهاء صالحيتها )الفقرة 

يف نحســا  اســتبدال وحــدات خفــض االنبعاثــات املعتمــد الطويلــة األجــل لماجــع  )ج( 
ن، إلل ـــاء وحـــدات الكميـــة املســـندة و/أو وحـــدات خفـــض االنبعاثـــات املعتمـــد و/أو عمليـــات اإلزالـــة

بعاثــات و/أو وحــدات اإلزالــة و/أو وحــدات خفــض االنبعاثــات املعتمــد الطوليــة وحــدات خفــض االن
األجــل مــن نفــس نشــا  املشــروع ب ــرض تبــديل وحــدات خفــض االنبعاثــات املعتمــد الطوليــة األجــل 

 ) ((؛ 47عندما يكون  نا  تراجع يف عمليات اإلزالة بواسطة البواليع )الفقرة 
اثـات املعتمـد الطويلــة األجـل لعـدم تقــدد نحسـا  اسـتبدال وحـدات خفــض االنبع )د( 

تقريـــر االعتمـــادن، إلل ـــاء وحـــدات الكميـــة املســـندة و/أو وحـــدات خفـــض االنبعاثـــات املعتمـــد و/أو 
وحــدات خفــض االنبعاثــات و/أو وحــدات اإلزالــة و/أو وحــدات خفــض االنبعاثــات املعتمــد الطوليــة 

عاثــات املعتمــد الطوليــة األجــل األجــل مــن نفــس نشــا  املشــروع ب ــرض تبــديل وحــدات خفــض االنب
 .  )ج((47عندما ال يُقدَّم تقرير اعتماد )الفقرة 

  
 المعامال  التاخلية السنوية  - مأم2الجتول  -باا 

 
)أ(، معلومــــات عــــن جممــــوع كميــــة 2تقــــدم األطــــراف املدرجــــة يف املرفــــق األول، يف اجلــــدول  -12

الوحــدات الــل يشــملها نطــاق بروتوكــول كيوتــو اماضــعة للمعــامالت الداخليــة )تلــك الــل م تشــمل 
كـــانون األول/ديســـمرب مـــن   31كـــانون الثاين/ينـــاير إىل   1ســـجاًل آخـــر( الـــل حـــدثع يف الفـــمة مـــن 

 مت عنها، على النحو املبني أدناه، مبا يف ذلك أي معامالت تصحيحية. السنة املبل
تبلــمت األطــراف املدرجــة يف املرفــق األول، يف إطــار الفــرع املعنــون ناإلصــدار والتحويــل مبوجــب  -13

ن، معلومــات بشــأن مشــاريع التنفيــذ املشــم  يف إطــار بروتوكــول كيوتــو، وفقــاً للفقــرات التاليــة 6املــادة 
 :  1-/م أإ9قرر من مرفق امل
فيمــا  ــص ناملشــاريع الــل وقــق منهــا الطــرفن )يشــار إليهــا أيضــاً بعبــارة مشــاريع  )أ( 

ناملســـار األولن(، تُبلمــــمت األطـــراف املدرجــــة يف املرفـــق األول املعلومــــات املتعلقـــة باملشــــاريع الـــل وقــــق 
مـــن مرفـــق  23لفقــرة الطــرف املضـــيف فيهــا مـــن خفـــض االنبعاثــات أو تعزيـــز عمليــات اإلزالـــة وفقـــاً ل

 :  1-/م أإ9املقرر 
يُبلمــــــمت كــــــل طــــــرف مــــــدرج يف املرفــــــق األول، وــــــع بنــــــد نالكميــــــات املضــــــافةن، عــــــن  '1'

مـــــن مرفـــــق  29كميـــــة وحـــــدات خفـــــض االنبعاثـــــات الصـــــادرة عمـــــاًل بـــــالفقرة  جممـــــوع
 ؛ 1-/م أإ13 املقرر
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ميــة مت الطــرف وــع بنــد نالكميــات املطروحــةن عــن الكميــة املقابلــة مــن وحــدات الكيبلّــ '2'
املســـندة الـــل جـــرى وويلهـــا، ويف حالـــة املشـــاريع املتعلقـــة باســـتصدام األراضـــي وت يــــري 
اســــتصدام األراضــــي وا راجــــة عــــن الكميــــة املقابلــــة مــــن وحــــدات اإلزالــــة الــــل جــــرى 

 ؛ 1-/م أإ13من مرفق املقرر  29وويلها، عماًل بالفقرة 
)يشـــار إليهـــا أيضـــاً بعبـــارة وفيمـــا  ـــص ناملشـــاريع الـــل وقـــق منهـــا كيـــان مســـتقلن  ) ( 

مشـــاريع ناملســـار الثـــاينن(، تُبلمـــمت األطـــراف املدرجـــة يف املرفـــق األول معلومـــات تتعلـــق باملشـــاريع الـــل 
ـــة مـــن خـــالل إجـــراء جلنـــة  جـــرى فيهـــا التحقـــق مـــن خفـــض االنبعاثـــات أو مـــن تعزيـــز عمليـــات اإلزال

 :  1-/م أإ9ق املقرر من مرف 45-30وفقًا للفقرات  6اإلشراف املنشأة مبوجب املادة 
يُبلمـــمت كـــل طـــرف مـــدرج يف املرفـــق األول وـــع بنـــد نالكميـــات املضـــافةن جممـــوع كميـــة  '1'

 ؛ 1-/م أإ13 من مرفق املقرر 29وحدات خفض االنبعاثات الصادرة عماًل بالفقرة 
لمـمت الطـرف وـع بنــد نالكميـات املطروحـةن عـن الكميــة املقابلـة مـن وحـدات الكميــة يـُبـ   '2'

ـــة مشـــاريع اســـتصدام األراضـــي وت يـــري اســـتصدام املســـندة الـــل  جـــرى وويلهـــا، ويف حال
األراضــي وا راجــة عــن الكميــة املقابلــة مــن وحــدات اإلزالــة الــل جــرى وويلهــا، عمــاًل 

 .  1-/م أإ13من مرفق املقرر  29بالفقرة 
ل ن، ينب ـــي لكـــ4-3و 3-3ويف إطـــار الفـــرع املعنـــون ناإلصـــدار أو اإلل ـــاء وفقـــاً للمـــادتني  -14

بالنسـبة  طرف مدرج يف املرفـق األول أن يبلـمت عـن كميـة وحـدات اإلزالـة الصـادرة أو الوحـدات املل ـاة
 4و 3الفقــرتني  ألنشــطتها املتعلقــة باســتصدام األراضــي وت يــري اســتصدام األراضــي وا راجــة مبوجــب

 1-/م أإ16مصــــــنفة حســــــب النشــــــا ، وفقــــــاً ملرفــــــق املقــــــرر  مــــــن بروتوكــــــول كيوتــــــو، 3 مــــــن املــــــادة
ــــالفقرة 7-/م أإ2 واملقــــرر  1-/م أإ13)ج( و)د( مــــن مرفــــق املقــــرر 8، والختيــــاره ل نشــــطة عمــــاًل ب

 :  7-/م أإ2 من مرفق املقرر 8و 7والفقرتني 
إىل إزالــــــــة صــــــــافية، يبلــــــــمت كــــــــل طــــــــرف مــــــــدرج يف  يُفضــــــــيبالنســــــــبة ألي نشــــــــا   )أ( 
لوحـــــدات اإلزالـــــة الصـــــادرة األول، وـــــع بنـــــد نالكميـــــات املضـــــافةن، عـــــن الكميـــــة اإلذاليـــــة  املرفـــــق
 ؛7-/م أإ2واملقرر  1-/م أإ13من مرفق املقرر  25 بالفقرة عمالً 

بالنســـــبة ألي نشـــــا  يفضـــــي إىل انبعاثـــــات صـــــافية، يبلـــــمت كـــــل طـــــرف وـــــع بنـــــد  ) ( 
نالكميـــــات املطروحـــــةن عـــــن الكميـــــات اإلذاليـــــة لوحـــــدات الكميـــــة املســـــندة و/أو وحـــــدات خفـــــض 

ـــــة ـــــات و/أو وحـــــدات اإلزال ـــــل أل يـــــع عمـــــاًل  االنبعاث ـــــات املعتمـــــد ال و/أو وحـــــدات خفـــــض االنبعاث
 . 7-/م أإ2واملرفق  1-/م أإ13من مرفق املقرر  32 بالفقرة
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ن، يقـــدم كـــل طـــرف 12ويف إطـــار الفـــرع املعنـــون نالتحـــريج وإعـــادة التحـــريج مبوجـــب املـــادة  -15
يف إطـار  هبـااملضـطلع مدرج يف املرفـق األول معلومـات عـن أنشـطة مشـاريع التحـريج وإعـادة التحـريج 

 :(4)1-/م أإ5من مرفق املقرر  ذات الصلةيف الفقرات  احملدد ، على النحوآلية التنمية النليفة
ناســـتبدال الوحـــدات املنتهيـــة صـــالحيتها مـــن وحـــدات خفـــض االنبعاثـــات املعتمـــد  )أ( 

املعتمــــد املؤقتـــةن، الكميـــات اإلذاليــــة لوحـــدات الكميــــة املســـندة و/أو وحـــدات خفــــض االنبعاثـــات 
و/أو وحـــدات خفـــض االنبعاثـــات و/أو وحـــدات اإلزالـــة و/أو وحـــدات خفـــض االنبعاثـــات املعتمـــد 

 (؛ 44املؤقتة الل نُقلع إىل حسا  استبدال وحدات خفض االنبعاثات املعتمد املؤقتة )الفقرة 
ناســـتبدال الوحـــدات وحـــدات خفـــض االنبعاثـــات املعتمـــد الطويلـــة األجـــل املنتهيـــة  ) ( 
ن، الكميـات اإلذاليـة لوحـدات الكميـة املسـندة و/أو وحـدات خفـض االنبعاثـات املعتمـد صـالحيتها

و/أو وحـــدات خفـــض االنبعاثـــات و/أو وحـــدات اإلزالـــة الـــل نُقلـــع إىل حســـا  اســـتبدال وحـــدات 
 مــــن أجـــل اســــتبدال الوحــــدات الطويلــــة األجــــل املنتهيــــةخفـــض االنبعاثــــات املعتمــــد الطويلــــة األجــــل 

 )أ((؛ 47صالحيتها )الفقرة 
يف عمليــات وحــدات خفــض االنبعاثــات املعتمــد الطويلــة األجــل لماجــع  ناســتبدال )ج( 
ن، الكميــــات اإلذاليــــة وحــــدات الكميــــة املســــندة و/أو وحــــدات خفــــض االنبعاثــــات املعتمــــد اإلزالــــة

و/أو وحـــدات خفـــض االنبعاثـــات و/أو وحـــدات اإلزالـــة و/أو وحـــدات خفـــض االنبعاثـــات املعتمـــد 
جــل الــل نُقلـع إىل حســا  اســتبدال وحـدات خفــض االنبعاثــات املعتمـد الطويلــة األجــل الطويلـة األ
 ) ((؛ 47)الفقرة  يف عمليات اإلزالةلماجع 
يف عمليــــات وحــــدات خفــــض االنبعاثــــات املعتمــــد الطويلــــة األجــــل لماجــــع  نإل ــــاء )د( 
ن، الكميــات اإلذاليــة لوحــدات خفــض االنبعاثــات املعتمــد الطويلــة األجــل املل ــاة بعــد تراجــع اإلزالــة

 (؛ 3دال، الفقرة  والتذييل 49)الفقرة  يف عمليات اإلزالة
وحـــدات خفـــض االنبعاثـــات املعتمـــد الطويلـــة األجـــل لعـــدم تقـــدد تقريـــر  ناســـتبدال (ه) 

املســندة و/أو وحــدات خفــض االنبعاثــات املعتمــد االعتمــادن، الكميــات اإلذاليــة لوحــدات الكميــة 
و/أو وحــــدات خفــــض االنبعاثــــات و/أو وحــــدات خفــــض االنبعاثــــات املعتمــــد الطويلــــة األجــــل الــــل 
نَُقلــع إىل حســا  اســتبدال وحــدات خفــض االنبعاثــات املعتمــد الطويلــة األجــل لعــدم تقــدد تقريــر 

 (؛ 3 والتذييل دال، الفقرة 50االعتماد )الفقرة 
وحــــدات خفــــض االنبعاثــــات املعتمــــد الطويلــــة األجــــل لعــــدم تقــــدد تقريــــر  نإل ــــاء )و( 

االعتمـادن، الكميـات اإلذاليـة لوحـدات خفـض االنبعاثــات املعتمـد الطويلـة األجـل املل ـاة بعـد عــدم 
 .(3والتذييل دال، الفقرة  50تقدد تقرير االعتماد )الفقرة 

__________ 

 .3ترد معلومات إضافية تتعلق بأنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف اجلدول  (4) 
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طــرف مــدرج يف املرفــق األول عــن الكميــات وــع بنــد ناإلل ــاء ألســبا  أخــرىن، يبلــمت كــل  -16
ــــوع، الــــل أُل يــــع ل ســــبا   ــــل يشــــملها نطــــاق بروتوكــــول كيوتــــو، حبســــب الن اإلذاليــــة للوحــــدات ال

 :(5)التالية
)ه( مـــــــن مرفـــــــق 21ناإلل ـــــــاء الطـــــــوعين، لعمليـــــــات اإلل ـــــــاء الطـــــــوعي )الفقـــــــرة  )أ( 
 (؛1-/م أإ13 املقرر

 ثانيــاً  مكــرراً  1ح املنصــويف عليــه يف الفقــرتني ناإلل ــاء املتعلــق برفــع مســتوى الطمــو  ) ( 
 .  (6)8-/م أإ1من املقرر  8ن،  االت اإلل اء عماًل بالفقرة 3من املادة  ثالثاً  مكرراً  1و

و مـــع كـــل طـــرف مـــدرج يف املرفـــق األول كميـــات الوحـــدات الـــل يشـــملها نطـــاق بروتوكـــول   -17
 كيوتو الواردة يف كل عمود ويبلمت عنها وع البند ناجملموع الفرعين. 

 ويف خانة نالسحبن، يبلمت كل طرف مدرج يف املرفق األول عن املعلومات التالية:  -18
للوحـدات الــل يشـملها نطــاق بروتوكــول   وـع بنــد نالسـحبن، الكميــات اإلذاليــة )أ( 

كيوتــــو، حبســــب نـــــوع، الــــل نَُقلـــــع مــــن حســــا  إيداعـــــه الــــوطت إىل حســـــابه امــــايف بالســـــحب. 
 )أ(؛ 2ُتدراج  ذه القيم يف اجلزء الرئيسي من اجلدول  وال

وــــع بنــــد نالســــحب مــــن احتيــــاطي فــــائض الفــــمة الســــابقةن، الكميــــات اإلذاليــــة  ) ( 
ة الـل نَُقلـع مـن حسـابه امـايف باحتيـاطي فـائض الفـمة السـابقة إىل حسـابه لوحدات الكمية املسند

 )أ(؛ 2امايف بالسحب. وال ُتدراج  ذه القيم يف اجلزء الرئيسي من اجلدول 
وــع بنــد ناجملمــوعن، الكميــات اإلذاليــة للوحــدات الــل نَُقلــع إىل حســابه امــايف  )ج( 

 بالسحب. 
  

   امال  ال ارجية السنويةمجموع المع - مبم2الجتول  -جيم 
 
) (، معلومـــــات عـــــن الكميـــــات 2تقـــــدم األطـــــراف املدرجـــــة يف املرفـــــق األول، يف اجلـــــدول  -19

اإلذاليــة للوحــدات الــل يشــملها نطــاق بروتوكــول كيوتــو اماضــعة للمعــامالت الداخليــة )تلــك الــل 
كــانون األول/ديســمرب  31كــانون الثاين/ينــاير إىل   1مشلــع ســجاًل آخــر( الــل حــدثع يف الفــمة مــن 

 من السنة املبلمت عنها، مبا يف ذلك أي معامالت تصحيحية. 
وـــع بنـــد نجممـــوع عمليـــات النقـــل واالحتيـــازن، يضـــيف كـــل طـــرف مـــدرج يف املرفـــق األول  -20

صفاً منفصاًل لكل سجل )سـجل الطـرف أو سـجل آليـة التنميـة النليفـة( نقاـل إليـه وحـدات يشـملها 
 نطاق بروتوكول كيوتو أو احتاز ا منه أو ُحوملع منه إليه  ذه الوحدات خالل السنة السابقة: 

__________ 

 )أ(.5تُبلَّمت عمليات اإلل اء عقب وديد عدم االمتثال يف اجلدول  (5) 
 )أ(. 5أيضاً يف اجلدول  8-/م أإ1من املقرر  8ترد حاالت اإلل اء لرفع مستوى الطموح وفقاً للفقرة  (6) 
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ل طــــرف عــــن كميــــات ذيــــع وحــــدات بروتوكــــول كيوتــــو الــــل تتاز ــــا مــــن يبلــــمت كــــ )أ( 
ســـجل، مبـــا يف ذلـــك أي وحـــدات منقولـــة مـــن حســـا  صـــندوق التكيـــف أو حمالـــة مـــن ســـجل آليـــة 

 التنمية النليفة، حبسب النوع، وع بند نالكميات املضافةن؛ 
كـــول  يبلــمت كـــل طـــرف عـــن الكميـــات اإلذاليــة للوحـــدات الـــل يشـــملها نطـــاق بروتو  ) ( 

 21 كيوتو املنقولة إىل ذلك السـجل، مبـا يف ذلـك عمليـات النقـل إىل حصـة العائـدات عمـاًل بـالفقرة
، وعمليــــات اإلل ــــاء لفــــر  إصــــدار نشــــا  مــــن أنشــــطة مشــــاريع آليــــة التنميــــة 8-/م أإ1مــــن املقــــرر 

عــن  (9)أو عــدم تقــدد تقريــر االعتمــاد (8)، وعمليــات إل ــاء وحــدات عقــب تراجــع التصــزين(7)النليفــة
نشـــا  مشـــروع الحتجـــاز وحلـــزين ثـــاين أكســـيد الكربـــون، وـــع بنـــد نالكميـــات املطروحـــةن يف نفـــس 

 السطر.
 مـــع كـــل طـــرف مـــدرج يف املرفـــق األول كميـــات الوحـــدات الـــل يشـــملها نطـــاق بروتوكـــول   -21

 كيوتو الواردة يف كل عمود ويبلمت عنها وع بند ناجملموع الفرعين. 
  

با  احتياااااطي فااااائض الفتاااار  عااااامال  الساااانوية بااااين حساااااالم - مام2الجااااتول  -دال 
   السابقة

 
وــــع بنــــد نعمليــــات النقــــل واالحتيــــاز بــــني حســــابات احتيــــاطي فــــائض الفــــمة الســــابقةن،  -22

يضـيف كــل طـرف مــدرج يف املرفــق األول صـفاً منفصــاًل لكــل سـجل نقــل إليــه وحـدات كميــة مســندة 
مـن حسـابه امـايف باحتيـاطي فـائض الفـمة السـابقة أو احتـاز منـه وحـدات الكميـة املسـندة املوجــودة 

 فائض الفمة السابقة خالل السنة السابقة:  يف حسا  الحتياطي
يُبلَّــمت عــن كميـــة وحــدات الكميــة املســـندة الــل يــتم احتياز ـــا وــع بنــد نالكميـــات  )أ( 

املضــافةن. ويُبلَّــمت عــن  ــذه الكميــة أيضــاً يف إطــار الفــرع املعنــون نجممــوع عمليــات النقــل واالحتيــازن 
 ) (؛ 2من اجلدول 
لكميــة املســندة املنقولــة وــع بنــد نالكميــات املطروحــةن. يُبلَّــمت عــن كميــة وحــدات ا ) ( 

ويُبلَّــــمت عــــن  ــــذه الكميــــة أيضـــــاً يف إطــــار الفــــرع املعنــــون نجممـــــوع عمليــــات النقــــل واالحتيــــازن مـــــن 
 ) (. 2 اجلدول
و مـــع كـــل طـــرف مـــدرج يف املرفـــق األول كميـــات الوحـــدات الـــل يشـــملها نطـــاق بروتوكـــول   -23

 لمت عنها وع بند ناجملموع الفرعين. كيوتو الواردة يف كل عمود ويب

__________ 

 .  1-/م أإ5من مرفق املقرر  52الفقرة  (7) 
 .  7-/م أإ10) ( من مرفق املقرر 24الفقرة  (8) 
 .  7-/م أإ10من مرفق املقرر  27الفقرة  (9) 
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، 8-/م أإ1حااااااااة عائاااااااتا  المعاااااااامال  بموجاااااااب المقااااااارر  - مدم2الجاااااااتول  - اا 
 صنتوق التكيف  - 21 الفقر 

 
يشـــري مصـــطلح نالنقـــل الـــدوت األولن إىل النقـــل امـــارجي األول لكـــل وحـــدة مـــن وحـــدات  -24

 فاء أثر ا بفضل رقمها التسلسلي. الكمية املسندة من السجل األصلي إىل سجل طرف آخر، واقت
يبلـمت كــل طــرف مــدرج يف املرفـق األول عــن كميــة الوحــدات املنقولـة والوحــدات الصــادرة الــل  -25

تنطبــق عليهــا ضــريبة  صــة العائــدات وكميــة الوحــدات ذات الصــلة املســا ام هبــا يف صــندوق التكيــف 
 على النحو التات:  8-/م أإ1من املقرر  21وفقًا للفقرة 
مت كــــل طــــرف، وــــع بنــــدي نعمليــــات النقــــل الدوليــــة األوىل لوحــــدات الكميــــة يبلمــــ )أ( 

املســندةن ونالكميــة املنقولــة أو احملّولــةن، عــن الكميــة اإلذاليــة لوحــدات الكميــة املســندة املنقولــة ألول 
مـــرة مـــن ســـجله إىل ســـجل آخـــر ويقتفـــي أثر ـــا بفضـــل رقمهـــا التسلســـلي. ويبلـــمت كـــل طـــرف، وـــع 

النقــــل الــــدوت األوىل لوحــــدات الكميــــة املســــندةن ونالكميــــة املســــا ام هبــــا كحصــــة  بنــــدي نعمليــــات
إيــــرادات يف صــــندوق التكيــــفن، عــــن الكميــــة اإلذاليــــة لوحــــدات الكميــــة املســــندة املســــا ام هبــــا يف 
صــندوق التكيــف. وتُــدرج عمليــات النقــل  ـــذه أيضــاً يف الفــرع املعنــون نعمليــات النقــل واالحتيـــازن 

   ) (؛2من اجلدول 
مت كـــل طـــرف، وـــع بنـــدي نإصـــدار وحـــدات خفـــض االنبعاثـــات مـــن املشـــاريع يبلمـــ ) ( 

الــــل وقــــق منهــــا الطــــرفن ونالكميــــة املنقولــــة أو احملوَّلــــةن، عــــن الكميــــة اإلذاليــــة لوحــــدات خفــــض 
االنبعاثــات املتصـــلة باملشــاريع الـــل وقــق فيهـــا الطــرف املضـــيف مــن عمليـــات خفــض االنبعاثـــات أو 

. ويبلـمت كـل طـرف، وـع 1-/م أإ9مـن مرفـق املقـرر  23زالة االنبعاثات وفقـاً للفقـرة عمليات تعزيز إ
بندي نإصدار وحـدات خفـض االنبعاثـات مـن املشـاريع الـل وقـق منهـا الطـرفن ونالكميـة املسـا م 
ــــات  ــــة اإلذاليــــة لوحــــدات خفــــض االنبعاث ــــرادات يف صــــندوق التكيــــفن، عــــن الكمي هبــــا كحصــــة إي

شــــاريع الـــل وقــــق فيهـــا الطـــرف املضــــيف مـــن عمليــــات خفـــض االنبعاثــــات أو الصـــادرة املتعلقـــة بامل
واملســـــا ام هبـــــا يف  1-/م أإ9مـــــن مرفـــــق املقـــــرر  23عمليـــــات تعزيـــــز إزالـــــة االنبعاثـــــات وفقـــــاً للفقـــــرة 

صــندوق التكيــف. وتُــدرج عمليــات النقــل  ـــذه أيضــاً يف الفــرع املعنــون نعمليــات النقــل واالحتيـــازن 
 ) (؛ 2من اجلدول 
يبلمــمت كــل طــرف، وــع بنــدي نإصــدار وحــدات خفــض االنبعاثــات الــل وقــق منهــا   ()ج 

كيان مسـتقلن ونالكميـة املنقولـة أو احملوَّلـةن، عـن الكميـة اإلذاليـة لوحـدات خفـض االنبعاثـات الـل 
. وـع بنـدي نإصـدار 6مت التحقق منها بصورة مستقلة من جانـب جلنـة اإلشـراف علـى تنفيـذ املـادة 

االنبعاثــات احملقــق فيهــا بصــورة مســتقلةن ونالكميــة املســا ام هبــا كحصــة إيــرادات يف وحــدات خفــض 
صــندوق التكيــفن، يبلمــمت كــل طــرف عــن الكميــة اإلذاليــة لوحــدات خفــض االنبعاثــات الصــادرة الــل 

واملســـا ام هبـــا يف  6مت التحقـــق منهـــا بصـــورة مســـتقلة مـــن جانـــب جلنـــة اإلشـــراف علـــى تنفيـــذ املـــادة 
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. تُـدراج عمليـات النقـل  ـذه أيضـاً يف الفـرع املعنـون نعمليـات النقـل واالحتيـازن مـن صندوق التكيف
 ) (. 2اجلدول 

  
 مجموع المعامال  السنوية - مهم2الجتول  -واو 

 
) ( ويقــّدم 2)أ( و2يضــيف كــل طــرف مــدرج يف املرفــق األول اجملــاميع الفرعيــة للجــدولني  -26

 )ه(.2اجلدول  الكميات املقابلة وع بند ناجملموعن يف
  

 انتراا الاالحية السنوية واإللغاا واالستبتال - 3الجتول  - اا 
 
، معلومــــات عــــن انتهــــاء صــــالحية 3تقــــدم األطــــراف املدرجــــة يف املرفــــق األول، يف اجلــــدول  -27

وحــــدات خفــــض االنبعاثــــات املعتمــــد املؤقتــــة ووحــــدات خفــــض االنبعاثــــات املعتمــــد الطويلــــة األجــــل 
اثات املعتمد من أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وحلزينه وإل ائها ووحدات خفض االنبع

ـــة التنميـــة  واســـتبداوا وفقـــاً لطرائـــق وإجـــراءات أنشـــطة مشـــاريع التحـــريج وإعـــادة التحـــريج يف إطـــار آلي
( وطرائــق وإجــراءات احتجــاز ثــاين أكســيد الكربــون وحلزينــه يف التكوينــات 1-/م أإ5النليفــة )املقــرر 

(. وتقــدم 7-/م أإ10 اجليولوجيــة باعتباريــا نشــاطني مــن أنشــطة مشــاريع آليــة التنميــة النليفــة )املقــرر
كـــانون الثاين/ينـــاير   1األطـــراف املدرجـــة يف املرفـــق األول ذيـــع املعـــامالت الـــل حـــدثع يف الفـــمة مـــن 

 يحية. كانون األول/ديسمرب من السنة املبلمت عنها، مبا يف ذلك أي معامالت تصح  31 إىل
يقــدم كــل طـــرف مــدرج يف املرفـــق األول املعلومــات التاليـــة يف إطــار الفـــرع املعنــون نوحـــدات  -28

 خفض االنبعاثات املعتمد املؤقتةن: 
ناملنتهيــــة صــــالحيتها يف حســــام الســــحب واالســــتبدالن: كميــــة وحــــدات خفــــض  )أ( 

نهـــــا يف حســـــا  الســـــحب االنبعاثـــــات املعتمـــــد املؤقتـــــة الـــــل انتهـــــع صـــــالحيتها يف الســـــنة املبلـــــمت ع
وحســـــا  اســـــتبدال وحـــــدات خفـــــض االنبعاثـــــات املعتمـــــد املؤقتـــــة يف فـــــمة االلتـــــزام الســـــابقة وكميـــــة 
الوحــدات الــل اســُتصَدمع لتعويضــها. ويُفــمض أن وحــدات خفــض االنبعاثــات املعتمــد املؤقتــة  ــذه  

 ن فمة االلتزام؛ كانع صا ة يف فمة االلتزام السابقة وستنتهي صالحيتها يف السنة األخرية م
ناملنتهيــــة صــــالحيتها يف حســــابات اإليــــداعن: كميــــة وحــــدات خفــــض االنبعاثــــات  ) ( 

املعتمــــد املؤقتــــة الــــل انتهــــع صــــالحيتها يف الســــنة املبلــــمت عنهــــا يف ذيــــع حســــابات اإليــــداع اماصــــة 
 باألطراف والكيانات يف فمة االلتزام السابقة وكمية الوحدات الل أل يع نتيجة لذلك. 

ويقــدم كــل طــرف مــدرج يف املرفــق األول املعلومــات التاليــة يف إطــار الفــرع املعنــون نوحــدات  -29
 خفض االنبعاثات املعتمد الطويلة األجلن: 

ناملنتهيــــة صــــالحيتها يف حســــام الســــحب واالســــتبدالن، كميــــة وحــــدات خفــــض  )أ( 
االنبعاثات املعتمد الطويلة األجـل الـل انتهـع صـالحيتها يف السـنة املبلـمت عنهـا يف حسـا  السـحب 
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وحســـا  اســـتبدال وحـــدات خفـــض االنبعاثـــات املعتمـــد الطويلـــة األجـــل يف فـــمات االلتـــزام الســـابقة 
صَدمع لتعويضـها. يُفـمض أن وحـدات خفـض االنبعاثـات املعتمـد الطويلـة وكمية الوحدات الـل اسـتُ 

 سابقة؛ الاألجل  ذه كانع صا ة يف فمة االلتزام 
نانتهــــع صــــالحيتها يف حســــابات اإليــــداعن، كميــــة وحــــدات خفــــض االنبعاثــــات  ) ( 

اف املعتمــــد الطويلـــــة األجــــل الـــــل انتهــــع صـــــالحيتها يف ذيــــع حســـــابات اإليــــداع اماصـــــة بـــــاألطر 
والكيانـــات وكميـــة الوحـــدات الـــل أُلَ يـــع نتيجـــة لـــذلك. ويُفـــمض أن وحـــدات خفـــض االنبعاثــــات 

 املعتمد الطويلة األجل  ذه كانع صا ة يف فمة االلتزام سابقة؛ 
ن، إذا كـــان الطـــرف قـــد تلقـــى مـــن اجمللـــس التنفيـــذي عمليـــات اإلزالـــةنر نـــاً بماجـــع  )ج( 

نشــا  مشــروع،   يف إطــارطــارات( بماجــع عمليــات اإلزالــة الناشــكة خإآلليــة التنميــة النليفــة إخطــاراً )
كميـــة وحـــدات خفـــض االنبعاثـــات املعتمـــد الطويلـــة األجـــل املطلـــو  مـــن الطـــرف اســـتبداوا عمـــاًل 

الســتبدال أو اإلل ـاء نتيجــة وــذه لوكميـة الوحــدات الـل اســتصدمها الطـرف  )اإلخطــارات( اإلخطـارب
 اإلخطارات؛ 

دد تقريــر االعتمــادن، يف حــال كــان الطــرف املــدرج يف املرفــق األول نر نــاً بعــدم تقــ )د( 
 قـد تلقـى مـن اجمللـس التنفيـذي آلليـة التنميــة النليفـة إخطـاراً )إخطـارات( بعـدم تقـدد تقريـر االعتمــاد

، كميـــة وحـــدات خفـــض االنبعاثـــات املعتمـــد الطويلـــة األجـــل املطلـــو  مـــن يف إطـــار نشـــا  مشـــروع
اإلخطــــــار )اإلخطــــــارات( وكميــــــة الوحــــــدات الــــــل اســــــتصدمها الطــــــرف الطــــــرف اســــــتبداوا عمــــــاًل ب

 .لالستبدال أو اإلل اء نتيجة اإلخطار )اإلخطارات(
ويقــدم كــل طــرف مــدرج يف املرفــق األول املعلومــات التاليــة يف إطــار الفــرع املعنــون ناحتجــاز  -30

 الكربون ووحدات خفض االنبعاثات املصزنةن: 
التصـــزينن، يف حـــال كـــان الطـــرف قـــد تلقـــى مـــن اجمللـــس نر نـــاً بماجـــع صـــاٍف يف  )أ( 

التنفيذي آللية التنمية النليفـة إخطـاراً )إخطـارات( بماجـع صـاٍف يف حلـزين نشـا  مشـروع الحتجـاز 
ثــاين أكســيد الكربــون وحلزينــه، كميــة الوحــدات املطلــو  مــن الطــرف املــدرج يف املرفــق األول إل اه ــا 

الــــل اســــتصدمها الطــــرف املــــدرج يف املرفــــق األول لريل ــــاء عمــــاًل بــــذلك اإلخطــــار وكميــــة الوحــــدات 
نتيجـــة وـــذه اإلخطـــارات. وتُنقـــل الوحـــدات املســـتصدمة لتلبيـــة  ـــذا املطلـــب إىل ســـجل آليـــة التنميـــة 

)أ(. ويُبلَّــمت أيضــاً عــن  ــذه الوحــدات املســتصدمة للوفــاء 2النليفــة، وبالتــات ال يُبلَّــمت عنهــا يف اجلــدول 
 ) (؛ 2هبذا املطلب يف اجلدول 

نر نــاً بعــدم تقــدد تقريــر االعتمــادن، يف حالــة كــان الطــرف املــدرج يف املرفــق األول  ) ( 
قـد تلقـى مـن اجمللـس التنفيـذي آلليـة التنميــة النليفـة إخطـاراً )إخطـارات( بعـدم تقـدد تقريـر االعتمــاد 

لطــرف عــن نشــا  مشــروع الحتجــاز ثــاين أكســيد الكربــون وحلزينــه، كميــة الوحــدات املطلــو  مــن ا
املــدرج يف املرفــق األول اســتبداوا مبقتضــى اإلخطــار )اإلخطــارات( وكميــة الوحــدات الــل اســتصدمها 
الطــرف املــدرج يف املرفــق األول لريل ــاء نتيجــة اإلخطــار )اإلخطــارات(. وتُنقــل الوحــدات املســتصدمة 
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)أ(. ويُبلَّـــمت 2 اجلـــدول لتلبيـــة  ـــذا املطلـــب إىل ســـجل آليـــة التنميـــة النليفـــة، وبالتـــات ال يُبلَّـــمت عنهـــا يف
 ) (.2أيضًا عن الوحدات املستصدمة للوفاء هبذا املطلب يف اجلدول 

وعمــع األطـــراف املدرجـــة يف املرفــق األول كميـــات الوحـــدات الــل يشـــملها نطـــاق بروتوكـــول   -31
 كيوتو الواردة يف كل عمود وتبّلمت عنها وع بند ناجملموعن. 

  
الوحاااتا  التاااي يشاااملرا نوااااق بروتوكاااول كيوتاااو مجماااوع كمياااا   - 4الجاااتول  -حاا 

 باسب نوع الاساب في نراية السنة المبلغ عنرا
 
ـــــات 4تـــــورد األطـــــراف املدرجـــــة يف املرفـــــق األول، يف اجلـــــدول  -32 ، املعلومـــــات املتعلقـــــة بالكمي

اإلذاليـــة للوحـــدات الـــل يشـــملها نطـــاق بروتوكـــول كيوتـــو الـــواردة يف كـــل نـــوع مـــن أنـــواع ا ســـابات، 
 كانون األول/ديسمرب من السنة املبلمت عنها.   31سب نوع الوحدة، يف السجل الوطت يف حب
 .  1 يكل اجلدول  4ويتبع  يكل اجلدول  -33

  
 معلوما  موج   عن الكميا  الملافة والكميا  الموروحة - مأم5الجتول  -طاا 

 
)أ(، تقــــدم األطــــراف املدرجــــة يف املرفــــق األول معلومــــات تراكميــــة عــــن الســــنة 5يف اجلــــدول  -34

املبلــمت عنهــا والســنوات املبلــمت عنهــا ســابقاً لتيســري تســجيل املعلومــات املتعلقــة بفــمة االلتــزام يف قاعــدة 
 و ذا املقرر.  1-/م أإ13بيانات التجميع واحملاسبة وفقًا ملرفق املقرر 

 رف مدرج يف املرفق األول عن املعلومات التالية: ويبلمت كل ط -35
نوحـــدات الكميـــة املســـندة الصـــادرةن ونالكميـــات املضـــافةن، الكميـــة اإلذاليـــة مـــن  )أ( 

 8و مكــرراً  7وحــدات الكميــة املســندة الصــادرة علــى أســان الكميــة املســندة إليــه مبوجــب الفقــرات 
 ؛ 3من املادة  مكرراً  8و

، عمليـــات اإلل ـــاءن ونالكميـــات املطروحـــةن، 3مـــن املـــادة  يـــاً ثان مكـــرراً  7نالفقـــرة  ) ( 
 ؛ 3من املادة  ثانياً  مكرراً  7الكمية اإلذالية من وحدات الكمية املسندة املل اة وفقًا للفقرة 

ناإلل ــــاء عقــــب رفــــع مســــتوى الطمــــوحن، الكميــــة اإلذاليــــة مــــن وحــــدات الكميــــة  )ج( 
 ؛ 8-/م أإ1 من املقرر 8املسندة املل اة وفقًا للفقرة 

إل ـــاء الوحـــدات املتبقيـــة بعـــد المحيـــلن، الكميـــة اإلذاليـــة مـــن الوحـــدات، حبســـب  )د( 
نــوع الوحــدة، املل ــاة بعــد انقضــاء الفــمة اإلضــافية للوفــاء بااللتزامــات وبعــد إجــراء عمليــات المحيــل، 

 (؛ 1-/م أإ13من مرفق املقرر  36إن ُوَجدت )الفقرة 
لن، عنـــــد االقتضـــــاء، كميـــــات وحـــــدات بروتوكـــــول كيوتـــــو، اإلل ـــــاء لعـــــدم االمتثـــــان )ه( 

حبســـب النــــوع، الـــل أل ا ــــا الطـــرف عمــــاًل بقــــرار مـــن جلنــــة االمتثـــال بــــأن الطـــرف م  تثــــل اللتزامــــه 
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مـــــن مرفـــــق  37، بالنســـــبة لفـــــمة االلتـــــزام الســـــابقة عمـــــاًل بـــــالفقرة 3مـــــن املـــــادة  1مبوجـــــب الفقـــــرة 
 ؛(10)1-/م أإ13 املقرر

ع بنـــد نالكميـــات املضـــافةن، وعنـــد االقتضـــاء الكميـــات اإلذاليـــة نالمحيـــلن، وـــ )و( 
لوحــــدات خفــــض االنبعاثــــات و/أو وحــــدات خفــــض االنبعاثــــات املعتمــــد الــــل مت ترحيلهــــا مــــن فــــمة 
االلتــزام الســابقة؛ ووــع بنــد نالكميــات املطروحــةن، الكميــات اإلذاليــة لوحــدات خفــض االنبعاثــات 

 د الل مت ترحيلها إىل فمة االلتزام الالحقة؛ و/أو وحدات خفض االنبعاثات املعتم
نالمحيـــل إىل احتيـــاطي فـــائض الفـــمة الســـابقةن، وـــع بنـــد نالكميـــات املطروحـــةن،  )ز( 

وعنــد االقتضــاء، الكميــات اإلذاليــة لوحــدات الكميــة املســندة املرحَّلــة مــن فــمة االلتــزام الســابقة إىل 
نــــد نالكميــــات املطروحــــةن، الكميــــات اإلذاليــــة حســــا  احتيــــاطي فــــائض الفــــمة الســــابقة؛ ووــــع ب

لوحـــدات خفـــض االنبعاثـــات الـــل مت ترحيلهـــا مـــن حســـا  احتيـــاطي فـــائض الفـــمة الســـابقة إىل فـــمة 
 .االلتزام الالحقة

  
 معلوما  موج   عن المعامال  السنوية  - مبم5الجتول  -ياا 

 
) (، معلومــــــات مــــــوجزة عــــــن 5يقــــــدم كــــــل طــــــرف مــــــدرج يف املرفــــــق األول، يف اجلــــــدول  -36

 املعامالت السنوية للسنة املبلمت عنها والسنوات املبلمت عنها سابقًا بالنسبة لفمة االلتزام: 
بالنســـــبة للســـــنة املبلـــــمت عنهـــــا، يقـــــدم كـــــل طـــــرف تقريـــــراً عـــــن الكميـــــات اإلذاليـــــة  )أ( 

 )ه(؛2وتوكول كيوتو، حبسب نوع، من اجلدول للوحدات الل يشملها نطاق بر 
بالنســــبة جلميــــع الســــنوات الســــابقة للســــنة املبلــــمت عنهــــا، يقــــدم الطــــرف تقريــــراً عــــن  ) ( 

) ( 5الكميــات اإلذاليــة للوحـــدات الــل يشـــملها نطــاق بروتوكــول كيوتـــو، كمــا وردت يف اجلـــدول 
 يف جداول النموذج اإللكموين املوحد السابقة؛

ناجملمـــوعن، يقـــدم كـــل طـــرف تقريـــراً عـــن جممـــوع املعـــامالت الـــل ُأجريـــع وـــع بنـــد  )ج( 
 ح  تار ه.

  
معلوماااااا  ماااااوج   عااااان المعاااااامال  السااااانوية باااااين حساااااابا   - مام5الجاااااتول  -كاف 

 احتياطي فائض الفتر  السابقة 
 
)ج(، معلومــــــات مــــــوجزة عــــــن 5يقــــــدم كــــــل طــــــرف مــــــدرج يف املرفــــــق األول، يف اجلــــــدول  -37

نوية بني حسابات احتيـاطي فـائض الفـمة السـابقة للسـنة املبلـمت عنهـا وجلميـع السـنوات املعامالت الس
 املبلمت عنها سابقًا بالنسبة لفمة االلتزام: 

__________ 

ال تُتــاح  ـــذه املعلومــات إال عنـــد االنتهــاء مـــن تقيــيم االمتثـــال بالنســبة لفـــمة االلتــزام الســـابقة، بعــد انقضـــاء الفـــمة  (10) 
  اإلضافية للوفاء بااللتزامات.
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بالنسبة للسنة املبلمت عنها، يقدم كل طـرف تقريـراً عـن الكميـات اإلذاليـة لوحـدات  )أ( 
 )ج(؛ 2الكمية املسندة من اجلدول 

وات الســــابقة للســــنة املبلــــمت عنهــــا، يقــــدم الطــــرف تقريــــراً عــــن بالنســــبة جلميــــع الســــن ) ( 
)ج( يف جـــداول النمـــوذج 5الكميـــات اإلذاليـــة لوحـــدات الكميـــة املســـندة، كمـــا وردت يف اجلـــدول 

 اإللكموين املوحد السابقة؛ 
وـــع بنـــد ناجملمـــوعن، يقـــدم كـــل طـــرف تقريـــراً عـــن جممـــوع املعـــامالت الـــل ُأجريـــع  )ج( 
 .ح  تار ه

  
 معلوما  موج   عن انتراا الاالحية واإللغاا واالستبتال -مدم5الجتول  -الم 

 
)د(، معلومــــــات مــــــوجزة تتصــــــل 5تقــــــدم األطــــــراف املدرجــــــة يف املرفــــــق األول، يف اجلــــــدول  -38

بعمليــات اســـتبدال وإل ـــاء وحــدات خفـــض االنبعاثـــات املعتمـــد املؤقتــة ووحـــدات خفـــض االنبعاثـــات 
خفــــض االنبعاثــــات املعتمــــد مــــن أنشــــطة مشــــاريع احتجــــاز ثــــاين  املعتمــــد الطويلــــة األجــــل ووحــــدات

 أكسيد الكربون وحلزينه بالنسبة لكل سنة مبلمت عنها يف فمة االلتزام. 
 وبالنسبة للسنة املبلمت عنها، يقدم كل طرف مدرج يف املرفق األول املعلومات التالية:  -39

ذاليــــة لوحــــدات خفــــض وــــع بنــــد نشــــر  االســــتبدال أو اإلل ــــاءن، الكميــــات اإل )أ( 
االنبعاثـــات املعتمـــد املؤقتـــة ووحـــدات خفـــض االنبعاثـــات املعتمـــد الطويلـــة األجـــل ووحـــدات خفـــض 
االنبعاثـــــات املعتمـــــد مـــــن أنشـــــطة مشـــــاريع احتجـــــاز ثـــــاين أكســـــيد الكربـــــون وحلزينـــــه الـــــل انتهــــــع 

قــدم بشــأحتا التصــزين، أو م يُ  عمليــات اإلزالــة أو تراجــع يف صــالحيتها، أو كانــع موضــوع تراجــع يف
 تقرير اعتماد يف تلك السنة؛ 

وــــــع بنــــــد ناالســــــتبدالن، الكميــــــات اإلذاليــــــة للوحــــــدات الــــــل يشــــــملها نطــــــاق  ) ( 
بروتوكــــــول كيوتــــــو، حبســــــب النــــــوع، املل ــــــاة إلبــــــدال وحــــــدات خفــــــض االنبعاثــــــات املعتمــــــد املؤقتــــــة 

وحدات خفض االنبعاثـات املعتمـد الطويلـة األجـل. وينب ـي أن تطـابق  ـذه الكميـات تلـك املبلـمت  أو
 ؛ 3عنها وع بند ناجملموعن يف اجلدول 

وــع بنــد ناإلل ــاءن، الكميــات اإلذاليــة لوحــدات بروتوكــول كيوتــو، حبســب النــوع،  )ج( 
ـــة أو وحـــدا ت خفـــض االنبعاثـــات املعتمـــد املل ـــاة لتبـــديل وحـــدات خفـــض االنبعاثـــات املعتمـــد املؤقت

الطويلـــة األجـــل أو لالســـتجابة لماجـــع التصـــزين أو عـــدم تقـــدد تقريـــر اعتمـــاد عـــن أنشـــطة مشـــاريع 
احتجـاز ثــاين أكســيد الكربـون وحلزينــه. وينب ــي أن تطــابق  ـذه الكميــات تلــك املبلـمت عنهــا وــع بنــد 

 .  3ناجملموعن يف اجلدول 
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ســنة املبلــمت عنهــا، يكــرر الطــرف املــدرج يف املرفــق األول بالنســبة جلميــع الســنوات الســابقة لل -40
املعلومـــات الـــواردة وـــع بنـــد نشـــر  االستعاضـــة أو اإلل ـــاءن ووـــع بنـــدي ناالســـتبدالن وناإلل ـــاءن 

 على النحو الوارد يف النموذج اإللكموين املوحد السابق. 
كـــل عمـــود. ويف   وـــع بنـــد ناجملمـــوعن، يبلـــمت كـــل طـــرف مـــدرج يف املرفـــق األول عـــن جممـــوع -41

حتايــة فــمة االلتــزام، ينب ــي أن تطــابق الكميــات اإلذاليــة لوحــدات خفــض االنبعاثــات املعتمــد املؤقتــة 
ــــات املعتمــــد مــــن  ــــة األجــــل ووحــــدات خفــــض االنبعاث ــــات املعتمــــد الطويل ووحــــدات خفــــض االنبعاث

الـــل يشـــملها أنشــطة مشـــاريع احتجـــاز ثـــاين أكســـيد الكربـــون وحلزينــه الكميـــات اإلذاليـــة للوحـــدات 
 نطاق بروتوكول وع بندي ناالستبدالن وناإلل اءن.

  
 معلوما  موج   عن الساب  - مهم5الجتول  -ميم 

 
)ه(، معلومــات مـوجزة عـن الســحب 5تقـدم األطـراف املدرجــة يف املرفـق األول، يف اجلـدول  -42

 لتيسري تقييم االمتثال يف حتاية الفمة اإلضافية للوفاء بااللتزامات. 
بالنســبة للســنة املبلــمت عنهــا، يبلــمت كــل طــرف مــدرج يف املرفــق األول، وــع بنــد نالســحبن،  -43

الكميـــات اإلذاليـــة للوحــــدات الـــل يشــــملها نطـــاق بروتوكــــول كيوتـــو، حبســــب النـــوع، املســــحوبة يف 
مـــن بروتوكـــول كيوتــــو.  3مـــن املــــادة  1ذلـــك العـــام ل ـــرض إثبــــات امتثاوـــا اللتزامهـــا مبوجــــب الفقـــرة 

أن تطــــــابق  ــــــذه الكميــــــات تلــــــك املبلــــــمت عنهــــــا وــــــع بنــــــدي نالســــــحبن وناجملمــــــوعن يف  وينب ــــــي
 )أ(. 2 اجلدول
وبالنســبة جلميــع الســنوات الســابقة للســنة املبلــمت عنهــا، يكــرر الطــرف املــدرج يف املرفــق األول  -44

 املعلومات املبلمت عنها يف النموذج اإللكموين املوحد السابق. 
 بلمت كل طرف مدرج يف املرفق األول عن جمموع كل عمود. ووع بند ناجملموعن، ي -45

  
بنااات تااا كيراج المعاااامال  التاااااياية الملاااولع براااا فاااي السااانة  - 6الجاااتول  -نون 

 المبلغ عنرا
 
)ج(، أي معـــــــامالت 6)أ( إىل 6تبلـــــــمت األطـــــــراف املدرجـــــــة يف املرفـــــــق األول، يف اجلـــــــداول  -46

تصــحيحية اضــطَُلع هبــا يف الســنة املبلــمت عنهــا علــى عالقــة بالســنوات املبلــمت عنهــا ســابقاً، مبــا يف ذلــك 
ـــــل تطبقهـــــا جلنـــــة  ـــــع واحملاســـــبة ال ـــــات التجمي ـــــة إىل إجـــــراء تصـــــحيح يف قاعـــــدة بيان املعـــــامالت الرامي

. وعــدر اإلشــارة 1-/م أإ27) ( مــن الفصــل امــامس مــن مرفــق املقــرر 5ثــال، عمــاًل بــالفقرة االمت
إىل أن كميــات الوحــدات الــل يشــملها نطــاق بروتوكــول كيوتــو املبلــمت عنهــا  نــا مدرجــة يف املعــامالت 

)ج( كبنـــــد تـــــذكريي توخيـــــاً 6)أ( إىل 6وتـــــرد يف اجلـــــداول  3و 2الســـــنوية املبلـــــمت عنهـــــا يف اجلـــــدولني 
شـفافية. وتقـدم األطـراف توضـيحات عــن  ـذه املعـامالت يف نـص مرفــق هبـا، علـى النحـو املطلــو  لل
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مـــن بروتوكـــول   7مـــن الفـــرع  ـــاء مـــن املبـــادي التوجيهيـــة لتقـــدد التقـــارير مبوجـــب املـــادة  8يف الفقـــرة 
 كيوتو. 

  
 جتاول النموذا اإللكتروني الموحت  -ا  االث 

 
مدرجـــة يف  ـــذه الوثيقـــة ولكـــن  كـــن تنزيلهـــا مـــن ضـــري جـــداول النمـــوذج اإللكـــموين املوحـــد  -47

 .  (11)املوقع الشبكي لالتفاقية
  

__________ 

 (11) <http://unfccc.int/national_reports/accounting_reporting_and_review_under_the_kyoto_protocol/items/ 

7969.php>. 
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 الثالث المرفق
 

مااان  7المباااادل التوجيرياااة إلعاااتاد المعلوماااا  المولوباااة بموجاااب المااااد    
 كيوتو  بروتوكول

 
ــــق الفقــــرة  -1 ــــة، ال تنطب ــــزام الثاني وتبلــــمت  1-/م أإ15مــــن مرفــــق املقــــرر  11ألضــــراض فــــمة االلت

ــــو وفقــــاً للنمــــوذج اإللكــــموين املوحــــد  ــــل يشــــملها نطــــاق بروتوكــــول كيوت األطــــراف عــــن الوحــــدات ال
 وتوجيهات اإلبالغ الواردة يف املرفق الثاين. 

 بالفقرة التالية:  1-/م أإ15من مرفق املقرر  18وألضراض فمة االلتزام الثانية، تُبدَّل الفقرة  -2
ألضــراض فــمة االلتــزام الثانيــة، يبلــمت كــل طــرف مـــدرج يف املرفــق األول عــن حســا   -18

، 1-/م أإ11، واملقـــــرر 7-/م أ18احتيـــــاطي فـــــمة االلتـــــزام امـــــايف بـــــه وفقـــــاً ملرفـــــق املقـــــرر 
 ؛ 8-/م أإ1من املقرر  18 والفقرة

 بالفقرة التالية: 1-/م أإ15من مرفق املقرر  19وألضراض فمة االلتزام الثانية، تُبدَّل الفقرة  -3
ألضــــــراض فــــــمة االلتــــــزام الثانيــــــة، يتــــــيح كــــــل طــــــرف مــــــدرج يف املرفــــــق األول، بنــــــاًء  -19
طلــــــب أفرقــــــة خــــــرباء االســــــتعراض، إمكانيــــــة ا صــــــول علــــــى املعلومــــــات املودعــــــة يف  علــــــى

) ( مــــن مرفــــق 21الــــوطت واملتعلقــــة حبســــابات اإليــــداع املشــــار إليهــــا يف الفقــــرة  الســــجل
، وأنـــــواع أخـــــرى مـــــن ا ســـــابات واملعـــــامالت اماصـــــة بالســـــنة التقو يـــــة 1-م أإ/13 املقـــــرر

 12 أعــاله والفقــرة 1الســابقة، الــل تؤيــد املعلومــات التكميليــة املبلــمت عنهــا مبوجــب الفقــرتني 
   .1-/م أإ15من مرفق املقرر 

 :1-/م أإ15من مرفق املقرر  24وألضراض فمة االلتزام الثانية، ُتدرج الفقرة التالية بعد الفقرة  -4
التــزام   الــل لــيس لــديهااألطــراف املدرجــة يف املرفــق األول لالتفاقيــة تســتمر  -مكرراً  24

يف تقـــدد معلومـــات عــــن  يف فـــمة االلتـــزام الثانيـــة خفضـــها وأاالنبعاثـــات  با ـــد مـــنكمـــي 
تنفيــذ التزاما ــا مـن بروتوكــول كيوتــو، الراميــة إىل  3مــن املــادة  14إطــار الفقــرة  مسـاعيها، يف

مــن بروتوكــول كيوتــو علــى  ــو يقلــل مــن اآلثــار  3مــن املــادة  1املنصــويف عليهــا يف الفقــرة 
االجتماعيــة والبيكيــة واالقتصــادية الســلبية يف البلــدان الناميــة األطــراف ال ســيما تلــك املــذكورة 

 من االتفاقية، عماًل بأحكام  ذا املقرر. 4من املادة  9و 8 يف الفقرتني
 سة الثامنةاجلل

 2015كانون األول/ديسمرب   10
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   11-/م أإ4المقرر   
بشاااااأن  8-/م أإ1و 7-/م أإ4إلاااااى  7-/م أإ2آااااااار تنفيااااا  المقاااااررا  مااااان   

المقررا  السابقة المتعلقة بالقلايا المنرجية المرتبوة ببروتوكاول كيوتاو، بماا 
ماان بروتوكااول كيوتااو، الجاا ا الثااانيج  8و 7و 5فيرااا تلاا  المتااالة بااالمواد 
 الالة والتعتيال  والمسائل األخرى ذا  اآلاار المتعلقة باالستعراض

 
 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
 من بروتوكول كيوتو، 8و 7و 5إىل املواد  إذ يشري 
 8-/م أإ1و 7-/م أإ4و 7-/م أإ3و 7-/م أإ2و 6-/م أإ2إىل املقــــررات  وإذ يشــــري أيضــــاً  

 ،9-/م أإ6، و8-/م أإ2و
ــــــــــارهوإذ يضــــــــــع    1-/م أإ16و 1-/م أإ15و 1-/م أإ13و 1-/م أإ11املقــــــــــررات  يف اعتب

، 1-/م أإ23، و1-/م أإ22، و1-/م أإ21، و1-/م أإ20و 1-/م أإ19و 1-/م أإ18و
 ،5-/م أإ8، و1-أإ /م27، و1-/م أإ25، و1-/م أإ24و

ــــــاء، واملــــــادة يقــــــرر  -1  ــــــف، واملرفــــــق ب ، 3أن أي إشــــــارة يف  ــــــذا املقــــــرر إىل املرفــــــق أل
، مكــرراً  8، و8، وثانيــاً  مكــرراً  7، ومكــرراً  7، وثالثــاً  مكــرراً  1، وثانيــاً  مكــرراً  1، ومكــرراً  1 الفقــرات

ـــم، ألضـــراض فـــمة االلتـــزام الثانيــــة 3و 2، الفقــــرتني 4، واملـــادة ثانيـــاً  مكـــرراً  12، ومكـــرراً  12و ، تُفها
، 8-/م أإ1لربوتوكــول كيوتــو ويف انتلــار بــدء نفــاذ تعــديل الدوحــة، الــوارد يف املرفــق األول مــن املقــرر 

م ُتــدَّد خــالف ذلــك،  علــى أحتــا ويــل إىل تلــك املــواد واملرفقــات كمــا وردت يف تعــديل الدوحــة، مــا
نــد بــدء نفــاذ تعــديل الدوحــة، علــى أحتــا إحــاالت إىل املــواد ذات الصــلة يف بروتوكــول كيوتــو وتُقــرأ، ع

 بصي ته املعدلة؛ 
، 1-أإ /م22و 1-/م أإ20أن ينطبق، ألضراض فمة االلتزام الثانية، املقرران  يقرر أيضاً  -2 

ويف  ذا  8-/م أإ2و 8-/م أإ1مع إدخال الت يريات الضرورية، إال عندما ُتّدد خالف ذلك يف املقررين 
 املقرر؛ 
ألضــــــراض فــــــمة االلتــــــزام الثانيــــــة، أن تنطبــــــق الت يــــــريات التاليــــــة علــــــى ، يقـــــرر أيضــــــاً  -3 
 :1-/م أإ22، و1-/م أإ20، و1-/م أإ19و 1-/م أإ18 املقررات
ـــة إىل الفقـــرتني تُقـــرأ أي إ )أ(  ـــة إىل الفقـــرات  3مـــن املـــادة  8و 7حال  7علـــى أحتـــا إحال
 ؛ 3مكرراً من املادة  8و 8مكرراً و
تُقـــرأ ذيـــع اإلحـــاالت إىل ناملبـــادي التوجيهيـــة للهيكـــة ا كوميـــة الدوليـــة املعنيـــة بت ـــري  ) ( 

إليهــا فيمــا يلــي باســم  ( إلعــداد قــوائم اجلــرد الوطنيــة ل ــازات الدفيكــةن )املشــار1996املنــاخ املنقحــة )
(ن( الـــل وضـــعتها نإرشـــادات املمارســـات اجليـــدة وإدارة حـــاالت 1996ناملبـــادي التوجيهيـــة املنقحـــة )
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عدم التيقن يف قوائم اجلرد الوطنية ل ازات الدفيكةن )املشار إليها فيما يلي باسم نإرشادات املمارسات 
الدوليـة الـل وضـعتها إرشـادات املمارسـات اجليـدة اجليدة للهيكـةن( واملبـادي التوجيهيـة للهيكـة ا كوميـة 

للهيكــة، واملبــادي التوجيهيــة للهيكــة ا كوميــة الدوليــة، وأي إرشــادات للممارســات اجليــدة أو إرشــادات 
للممارسات اجليدة للهيكة على أحتا إحاالت إىل املبادي التوجيهية إلعداد قـوائم اجلـرد الوطنيـة ل ـازات 

إلعـداد قـوائم اجلـرد الوطنيـةن(   2006ار إليها فيما يلي باسـم نمبـادي عـام )املش 2006الدفيكة لعام 
ــذ مــن خــالل ناملبــادي التوجيهيــة إلعــداد البالضــات الوطنيــة مــن جانــب األطــراف املدرجــة يف  كمــا تنفَّ
املرفـــق األول لالتفاقيـــة، اجلـــزء األول: املبـــادي التوجيهيـــة لالتفاقيـــة اإلطاريـــة بشـــأن اإلبـــالغ عـــن قـــوائم 

املنبثقــة عــن  2013رد الســنويةن واألســاليب التكميليــة وإرشــادات املمارســات اجليــدة املنقحــة لعــام اجلــ
باملبــادي التوجيهيــة إلعــداد قــوائم اجلــرد الوطنيــة ل ــازات الدفيكــة  2013بروتوكــول كيوتــو وملحــق عــام 

ناء ، باســــتث9-/م أإ6و 19-/م أ24: األراضــــي الرطبــــة، كمــــا نفــــذت وفقــــاً للمقــــررين 2006لعــــام 
 ؛1-/م أإ20من املقرر  1اإلشارات الواردة يف الفقرة 

ـــــع اإلحـــــاالت إىل الفصـــــل  )ج(  ـــــرأ ذي ـــــة  7تُق ـــــدة للهيك مـــــن إرشـــــادات املمارســـــات اجلي
مــن اجمللــد األول مــن املبــادي التوجيهيــة إلعــداد  4ا كوميــة الدوليــة علــى أحتــا إحــاالت إىل الفصــل 

 ؛2006قوائم اجلرد الوطنية ل ازات الدفيكة لعام 
 ؛تُقرأ ذيع اإلشارات إىل نفكات املصادرن على أحتا إشارات إىل نالفكاتن )د( 
تُقــــرأ ذيــــع اإلشــــارات إىل ناالســــتعراض األوتن علــــى أحتــــا إشــــارات إىل ناســــتعراض  ) ـ( 

ـــــواردة يف الفقـــــرة  ـــــق  125التقريـــــر لتيســـــري حســـــا  الكميـــــة املســـــندةن؛ مـــــا عـــــدا اإلشـــــارة ال مـــــن مرف
  ؛1-/م أإ22 املقرر

تُقـــــرأ ذيـــــع اإلشـــــارات إىل نالعمليـــــات الصـــــناعية واســـــتصدام املـــــذيبات ومنتجـــــات  )و( 
 أخرىن على أحتا إشارات إىل نالعمليات الصناعية واستصدام املنتجاتن؛

 1-/م أإ13على أحتـا إحـاالت إىل املقـرر  1-/م أإ13تُقرأ ذيع اإلحاالت إىل املقرر  )ز( 
 1-/م أإ22مــــــــن املقــــــــرر  5و 2عــــــــدا تلــــــــك الــــــــواردة يف الفقــــــــرتني ، مــــــــا 11-/م أإ3مقمنـــــــاً بــــــــاملقرر 

 ؛1-/م أإ22من مرفق املقرر  92)أ(، و89)أ(، و87)أ( و)ج(، و86)أ( و)ج(، و85 والفقرات
علـى أحتـا  1-/م أإ13من مرفـق املقـرر  8و 7و 6تُقرأ ذيع اإلحاالت إىل الفقرات  )ح( 

 5و 2، مـا عـدا تلـك الـواردة يف الفقـرتني 8-/م أإ2ر من املرفـق األول مـن املقـر  2إحاالت إىل الفقرة 
 ؛1-/م أإ22من املقرر 
واألنشــطة  3مــن املــادة  3تُقــرأ أي إحالــة إىل األنشــطة املنصــويف عليهــا يف الفقــرة  ) ( 

علـى أحتــا إحالـة إىل األنشـطة املنصـويف عليهــا يف  3مـن املـادة  4املصتـارة املنصـويف عليهـا يف الفقــرة 
، وأي أنشــطة خمتــارة منصــويف 3مــن املــادة  4، إدارة األحــراج مبوجــب الفقــرة 3ة مــن املــاد 3الفقــرة 

 ؛3من املادة  4عليها يف الفقرة 
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 7-/م أإ2باشــــــارة إىل املقــــــرر  1-/م أإ16ُيســــــتعاض عــــــن أي إشــــــارة إىل املقــــــرر  )ي( 
 ؛9-/م أإ6واملقرر 
املعلومـــات املطلوبـــة تُقــرأ اإلشـــارة إىل نالقســم األول مـــن املبــادي التوجيهيـــة إلعــداد  ) ( 

ـــــى أحتـــــا إشـــــارة إىل  1-/م أإ22مـــــن مرفـــــق املقـــــرر  69)أ( و50ن يف الفقـــــرتني 7مبوجـــــب املـــــادة  عل
 ن؛9-/م أإ6ويف املقرر  8-/م أإ2ناإلرشادات الواردة يف املرفق الثاين من املقرر 

، من املبادي دال، املعلومات املتعلقة جبرد ضازات الدفيكة-تُقرأ اإلشارة إىل نالفرع أوالً  )ل( 
على  1-/م أإ22من مرفق املقرر  51ن يف الفقرة 7التوجيهية إلعداد املعلومات املطلوبة مبوجب املادة 

 ن؛9-/م أإ6ويف املقرر  8-/م أإ2أحتا إحالة إىل ناإلرشادات الواردة يف املرفق الثاين من املقرر 
)أ( 88ن يف الفقــرتني 1-/م أإ15 ــاء مــن مرفــق املقــرر  -اإلحالــة إىل نالفــرع األول  )م( 

 ـاء مـن -علـى أحتـا إحالـة إىل ناإلرشـادات املدرجـة يف الفـرع األول 1-/م أإ22من مرفق املقرر  93و
 ن؛11-/م أإ3ويف املرفق الثال  من املقرر  1-/م أإ15مرفق املقرر 
مـــن إرشـــادات املمارســـات اجليـــدة وإدارة  2-2-3-7 تُقـــرأ اإلحـــاالت إىل نالفـــرع )ن( 

مــن إرشــادات املمارســات  6-5حــاالت عــدم التــيقن يف القــوائم الوطنيــة جلــرد ضــازات الدفيكــة والبنــد 
 3-5اجليدة الستصدام األراضـي وت يـري اسـتصدام األراضـي وا راجـةن علـى أحتـا إحـاالت إىل نالفـرع 

 إلعداد قوائم اجلرد الوطنيةن؛ 2006ام من اجمللد األول من مبادي ع 5من الفصل 
ن علــى أحتــا إحــاالت 1-/م أإ16مــن مرفــق املقــرر  21تُقــرأ اإلحــاالت إىل نالفقــرة  )ن( 

 ن؛7-/م أإ2من مرفق املقرر  26إىل نالفقرة 
تُقــــــرأ اإلحالــــــة إىل ناإلرشــــــادات املتعلقــــــة باملمارســــــة اجليــــــدة الــــــل وضــــــعتها اويكــــــة  )ع( 

)أ( مــــــن مرفــــــق 14(ن يف الفقــــــرة 2-7، الفــــــرع 7يــــــة بت ــــــري املنــــــاخ )الفصــــــل ا كوميــــــة الدوليــــــة املعن
إلعــداد  2006، مــن مبــادي عــام 1، اجمللــد 3-4علــى أحتــا إحالــة إىل نالفصــل  1-/م أإ19 املقــرر

 قوائم اجلرد الوطنيةن؛
يف اجلــزء  1-/م أإ15ألضــراض فــمة االلتــزام الثانيــة، تُقــرأ ذيــع اإلحــاالت إىل املقــرر  )ف( 

مقرونـاً بـاملرفق الثالـ   1-/م أإ15علـى أحتـا إحـاالت إىل املقـرر  1-/م أإ22ل  من مرفـق املقـرر الثا
 ؛11-/م أإ3من املقرر 
ـــــــرأ  )يف(  ـــــــمت عنهـــــــا وفقـــــــاً للفقـــــــرة  اإلحـــــــاالتتُق ـــــــارة نحســـــــبما يُبل ـــــــق  6إىل عب مـــــــن مرف
إىل عبارة  إحاالتعلى أحتا  1-/م أإ22)أ( من مرفق املقرر 85ن الواردة يف الفقرة 1-أإ /م13 املقرر

نحسـبما يُقـدم يف التقريــر لتيسـري حسـا  الكميــة املسـندة لكــل طـرف مـدرج يف املرفــق األول لـه التــزام 
 ن؛8-/م أإ2من املقرر  2مقيد يف العمود الثال  من املرفق باء من تعديل الدوحة وفقاً للفقرة 

علــى أنــه  1-/م أإ19ر )د( مــن املقــر 3يُقــرأ تعريــف فكــة املصــادر الرئيســية يف الفقــرة  )ق( 
نتلــك الفكــة ذات األولويــة يف عمليــات اجلــرد الوطنيــة بــالنلر إىل أن لتقــديرا ا تــأثرياً  امــاً علــى جممــل 
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عمليــة جــرد انبعاثــات ضــازات الدفيكــة املباشــرة للبلــد املعــت مــن حيــ  املســتوى املطلــق لالنبعاثــات أو 
 ؛ن االنبعاثات أو عمليات اإلزالةاعاه االنبعاثات وعمليات اإلزالة، أو عدم التيقن م

التنقيحـــــات الـــــل ُأجريــــع علـــــى ناملبـــــادي التوجيهيــــة لالســـــتعراض مبوجـــــب  يعتمــــد -4 
 من بروتوكول كيوتون لفمة االلتزام الثانية الواردة يف املرفق األول؛ 8 املادة

ــــــدة  أيضــــــاً  يعتمــــــد  -5  ــــــع علــــــى نإرشــــــادات املمارســــــات اجلي التنقيحــــــات الــــــل ُأجري
مــــن بروتوكـــول كيوتــــون لفــــمة االلتــــزام الثانيــــة الــــواردة يف  5مــــن املــــادة  2ت مبوجــــب الفقــــرة والتعـــديال
 الثاين؛ املرفق

أعــــاله ال تنطبــــق، ألضــــراض فــــمة  5أن التعــــديالت املشــــار إليهــــا يف الفقــــرة  يوضــــح -6 
التـزام كمـي بتحديـد  الـل لـيس لـديهاااللتزام الثانية، على األطـراف املدرجـة يف املرفـق األول لالتفاقيـة 

 االنبعاثات وخفضها يف فمة االلتزام الثانية؛ 
 8إىل األمانـــة، ب يـــة تنقـــيح ناملبـــادي التوجيهيـــة لالســـتعراض مبوجـــب املـــادة  يطلـــب -7 

مـن بروتوكـول كيوتـون، أن تعــدل أدوات تكنولوجيـا املعلومـات ذات الصـلة، عنــد االقتضـاء، مـن أجــل 
 دعم تنفيذ عملية االستعراض؛

مـــن  4النهـــائي، احملـــدد يف الفقـــرة  2014بعـــدم احـــمام موعـــد حزيران/يونيـــه  يســـلم -8 
، لتقــدد الربنــامج ا اســوم املطــور لنمــوذج اإلبــالغ املوحــد إىل األطــراف لتمكينهــا 9-/م أإ6املقــرر 

 من تقدد قوائم اجلرد اماصة هبا؛ 
م لنمــــــوذج للربنــــــامج ا اســــــو  2014أن نســــــصة كــــــانون األول/ديســــــمرب  يالحــــــ  -9 

اإلبـــالغ املوحــــد ال تعمـــل بطريقــــة مـــن شــــأحتا متكــــني األطـــراف املدرجــــة يف املرفـــق األول مــــن إعــــداد 
 ؛ (1)تقارير ا املتعلقة بقوائم اجلرد

جـداول ذـوذج اإلبـالغ املوحـد أن األطراف املدرجـة يف املرفـق األول قـد تقـدم  يؤكد -10 
يف ذلــــك مــــدة التــــأخري النــــاجم عــــن عــــدم  نيســــان/أبريل، علــــى أال تتجــــاوز 15بعــــد  2015لعــــام 

 ؛جا زية الربنامج ا اسوم لنموذج اإلبالغ املوحد
أن تـــأخر طـــرف مـــن األطـــراف يف تقـــدد جـــداول ذـــوذج اإلبـــالغ املوحـــد  يالحـــ  -11 

 2يــؤخر أيضــاً تقــدد التقريــر لتيســري حســا  الكميــة املســندة إىل  ــذا الطــرف املشــار إليهــا يف الفقــرة 
 ؛ 8-أإ /م2من املقرر 
أن بامكـــــان األطـــــراف املدرجـــــة يف املرفـــــق األول أن تقـــــدم التقريـــــر لتيســـــري  يعـــــمف -12 

أعــــاله وأن تقــــدم قــــوائم اجلــــرد الســــنوية بعــــد  11حســــا  الكميــــة املســــندة املشــــار إليهــــا يف الفقــــرة 

__________ 

يُقصــد بكــون الربنــامج ا اســوم يعمــل أن إبــالغ البيانــات املتعلقــة بانبعاثــات ضــازات الدفيكــة/عمليات اإلزالــة يــتم  (1) 
 .xmlداول ذوذج اإلبالغ املوحد أو بنموذج بصورة دقيقة سواء تعلق األمر جب
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نيســان/أبريل، علــى أال تتجــاوز يف ذلــك مــدة التــأخري النــاجم عــن عــدم جا زيــة الربنــامج  15 تــاري 
  اسوم لنموذج اإلبالغ املوحد؛ا

األطــراف املدرجــة يف املرفـق األول علــى تقــدد التقريـر لتيســري حســا  الكميــة  تـ  -13 
 ، يف أقر  وقع ممكن.8-/م أإ2من املقرر  2املسندة املشار إليها يف الفقرة 
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 المرفق األول
  

التاااي أيجرياااا علاااى المباااادل التوجيرياااة لالساااتعراض بموجاااب  التنقيااااا   
 من بروتوكول كيوتو 8الماد  

 
 نرج عام لالستعراض أوال   

 
 1-/م أإ22لعنوان مرفق املقرر  1ألضراض فمة االلتزام الثانية لربوتوكول كيوتو، تُبدَّل ا اشية  -1

يهيـة إىل مـادة مـن مـواد بروتوكـول كيوتــو أو با اشـية التاليـة: تشـري كلمـة نمـادةن يف  ـذه املبــادي التوج
 (، ما م يرد خالف ذلك.8-/م أإ1مادة يف تعديل الدوحة لربوتوكول كيوتو )املرفق األول للمقرر 

 .  1-/م أإ22من مرفق املقرر  6و 5ألضراض فمة االلتزام الثانية، ال تنطبق ا اشيتان  -2
  

 7اساااتعراض التقريااار لتيساااير حساااااب الكمياااة المسااانت  عماااال  بااااالفقرا   ا  ياان 
  3 مكررا  من الماد  8و 8مكررا  و

 
 1-/م أإ22مـن مرفـق املقـرر  12و 11ألضراض فـمة االلتـزام الثانيـة، ُيسـتعاض عـن الفقـرتني  -3

 مبا يلي: 
 ضــــع كــــل طــــرف مــــدرج يف املرفــــق األول لــــه التــــزام مقيــــد يف العمــــود الثالــــ  مــــن  -11

اجلــدول الــوارد يف املرفــق بــاء مــن تعــديل الدوحــة الســتعراض التقريــر لتيســري حســا  الكميــة 
بالنســبة لفــمة االلتــزام الثانيــة إىل جانــب  8-/م أإ2مــن املقــرر  2املســندة إليــه عمــاًل بــالفقرة 

 ة األوىل من فمة االلتزام الثانية. تقدد قائمة جرد للسن
يســــتعرض فريــــق خـــــرباء االســــتعراض املعلومـــــات التاليــــة الـــــواردة أو احملــــال إليهـــــا يف  -12

 :  8-/م أإ2من املقرر  2التقرير لتيسري حسا  الكمية املسندة املشار إليها يف الفقرة 
ن مـــــ مكـــــرراً  8و 8و مكـــــرراً  7حســـــا  الكميـــــة املســـــندة وفقـــــاً للفقـــــرات  )أ( 
، واحتيـــاطي فـــمة االلتـــزام، مبـــا 11-م أإ3مـــن املرفـــق األول للمقـــرر  2وفقـــاً للفقـــرة  3 املـــادة

، متشــياً مــع 7مــن املــادة  4يتفــق وطرائــق احملاســبة املتعلقــة بالكميــات املســندة مبوجــب الفقــرة 
 ، (1)اإلجراءات الواردة يف اجلزء الثال  من  ذه املبادي التوجيهية

) ( مـــــــن املرفـــــــق األول 1)و( إىل 1مـــــــة وفقـــــــاً للفقـــــــرات املعلومـــــــات املقد ) ( 
 ، 3من املادة  4و 3املتصلة حبسا  األنشطة مبوجب الفقرتني  8-/م أإ2للمقرر 

__________ 

تُفهم اإلشارات إىل ن ذه املبادي التوجيهيةن فيما يلي على أحتا تشري إىل املبـادي التوجيهيـة الـواردة يف مرفـق املقـرر  (1) 
 ، بصي تها املعدلة هبذا املقرر.1-/م أإ22
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فيمــــا يتعلــــق بــــاألطراف املدرجــــة يف املرفــــق األول الــــل وــــا التــــزام مقيــــد يف  )ج( 
س وــا  ــدف كمــي العمــود الثالــ  مــن اجلــدول الــوارد يف املرفــق بــاء مــن تعــديل الدوحــة ولــي

 بتحديد أو خفض االنبعاثات يف فمة االلتزام األوىل: 
، وفقــاً لريجــراءات الــواردة يف 5مــن املــادة  1النلــام الــوطت عمــاًل بــالفقرة  ‘1‘

 اجلزء الرابع من  ذه املبادي التوجيهية؛ 
، وفقـــاً لريجـــراءات الـــواردة 7مـــن املـــادة  4الســـجل الـــوطت عمـــاًل بـــالفقرة  ‘2‘

 ء امامس من  ذه املبادي التوجيهية؛ يف اجلز 
تــل  ــذا االســتعراض حمــل اســتعراض العناصــر نفســها يف اســتعراض قائمــة  )د( 

اجلــرد الســنوية الــذي ُ ــرى بــاالقمان مــع  ــذا االســتعراض. وبالنســبة ل طــراف الــل توصــلع 
، اكتمـــــال 4، وفقـــــاً للمـــــادة 3إىل اتفـــــاق علـــــى الوفـــــاء جمتمعـــــة بالتزاما ـــــا مبوجـــــب املـــــادة 

 .  11-/م أإ3من املقرر  11املعلومات املشار إليها يف الفقرة 
 مبا يلي:  1-/م أإ22من مرفق املقرر  14ُيستعاض عن الفقرة  -4

بالنســـبة ل طـــراف املدرجـــة يف املرفـــق األول الـــل وـــا التـــزام مقيـــد يف العمـــود الثالـــ   -14
مـــن اجلـــدول الـــوارد يف املرفـــق بـــاء مـــن تعـــديل الدوحـــة ولـــيس وـــا  ـــدف كمـــي بتحديـــد أو 

فــمة االلتــزام األوىل، ُ ــرى اســتعراض التقريــر لتيســري حســا  الكميــة خفــض االنبعاثــات يف 
املســندة إليهــا يف فــمة االلتــزام الثانيــة كأنــه زيــارة قطريــة. وبالنســبة ل طــراف األخــرى املدرجــة 
يف املرفــــق األول،  ــــرى االســــتعراض إمــــا كاســــتعراض مركــــزي أو كزيــــارة قطريــــة، مــــع إعطــــاء 

النســـبة ل طـــراف الـــل م ُتســـتعرض هبـــذه الطريقـــة يف الســـنوات األولويـــة للزيـــارات القطريـــة ب
 األخرية. 

  
 االستعراض السنوا للنظم والسجال  الوطنية -ا  االث 

 
ـــــــة، ُيســـــــتعاض عـــــــن الفقـــــــر  -5 ـــــــزام الثاني ـــــــمة االلت مـــــــن مرفـــــــق ‘ 4‘و‘ 3‘) (15 ةألضـــــــراض ف

 مبا يلي:  1-/م أإ22 املقرر
املعلومات املقدمة عن النلم الوطنيـة أو عـن الت يـريات الـل أُدخلـع عليهـا  ‘3‘) (15

 وفقًا لريجراءات الواردة يف اجلزء الرابع من  ذه املبادي التوجيهية؛ 
املعلومــات املقدمــة عــن الســجالت الوطنيــة أو عــن الت يــريات الــل أُدخلــع  ‘4‘) (15

 من  ذه املبادي التوجيهية. عليها وفقًا لريجراءات الواردة يف اجلزء امامس 
مـــــن مرفـــــق ‘ 4‘) (15ألضـــــراض فـــــمة االلتـــــزام الثانيـــــة، تُـــــدرج الفقـــــرة التاليـــــة بعـــــد الفقـــــرة  -6

 :  1-/م أإ22 املقرر
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أحـــد األطـــراف املدرجـــة يف املرفـــق األول دون التـــزام   عنـــدما يقـــدم -مكرراً ‘ 4‘) (15
لربوتوكــول كيوتــو معلومــات عــن  كمــي بتحديــد االنبعاثــات وخفضــها يف فــمة االلتــزام الثانيــة

 ، فينب ي استعراض تلك املعلومات. 1-/م أإ15للمقرر  سجله الوطت وفقاً 
 ألضراض فمة االلتزام الثانية.  1-/م أإ22من مرفق املقرر  17ال تنطبق الفقرة  -7
 1-/م أإ22مــــن مرفــــق املقــــرر  97وألضــــراض فــــمة االلتــــزام الثانيــــة، ُيســــتعاض عــــن الفقــــرة  -8
 يلي:  مبا

 ُ رى استعراض النلام الوطت باالقمان مع استعراض قوائم اجلرد السنوية.  -97
  

 االستعراض السنوا لتقارير التقييم المستقل الموحت  -ا  ابعر  
 
ـــــــة، ُيســـــــتعاض عـــــــن الفقـــــــر  -9 ـــــــزام الثاني ـــــــمة االلت مـــــــن مرفـــــــق ‘ 3‘و‘ 2‘) (86 ةألضـــــــراض ف

 مبا يلي:  1-/م أإ22 املقرر
تقـــارير التقيـــيم املســـتقل املوحـــدة الـــل تعـــد ا األمانـــة العامـــة، مبـــا يف ذلـــك  ‘2‘) (86

 املعلومات املتعلقة بأي تباينات أو حاالت عدم استبدال مشار إليها يف  ذه التقارير؛ 
املعلومــات الــواردة يف الســجل الــوطت الــل تؤكــد أو توضــح املســائل املثــارة  ‘3‘) (86

وحـــدة، إذا كانــع تقـــارير التقيــيم املســـتقل املوحــدة الـــل أعـــد ا يف تقــارير التقيـــيم املســتقل امل
األمانـــة تشـــري إىل أي مســـائل تتعلـــق باحملاســـبة واملعـــامالت واإلبـــالغ عـــن الوحـــدات مبوجـــب 
بروتوكــول كيوتـــو. ويف  ـــذه ا ـــاالت، تتـــيح األطـــراف املدرجـــة يف املرفـــق األول لفريـــق خـــرباء 

طت خـــالل االســـتعراض. وتنطبـــق أيضـــاً علـــى االســـتعراض االطـــالع فعـــاًل علـــى ســـجلها الـــو 
مـن اجلـزء األول مـن  ـذه املبـادي  10و 9 ذه املعلومات األجزاء ذات الصلة مـن الفقـرتني 

 .  جيهيةالتو 
 1-/م أإ22)ج( مـن مرفـق املقـرر 87ألضراض فمة االلتزام الثانية، ودي  اإلحالة يف الفقـرة  -10

 على النحو التات: 
يكــــون حســــا  املســــتوى املطلــــو  مــــن احتيــــاطي فــــمة االلتــــزام مطابقــــاً ملــــا ورد يف  )ج(87

 .  11-/م أإ3املقرر 
 1-/م أإ22) ( مـــن مرفـــق املقـــرر 88ألضـــراض فـــمة االلتـــزام الثانيـــة، ُيســـتعاض عـــن الفقـــرة  -11

 مبا يلي: 
وــــدد املعلومــــات الــــواردة يف تقــــارير التقيــــيم املســــتقل املوحــــدة أي مســــائل  ) (88
صــلة باحملاســبة واملعــامالت واإلبــالغ عــن الوحــدات الــل يشــملها نطــاق بروتوكــول كيوتــو، مت
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كانع  ذه املسـائل ال تـزال قائمـة، ومـا إذا كـان الطـرف قـد نفـذ التوصـيات املقدمـة  إذا وما
 يف االستعراضات السابقة.

ألضــــــــــراض فــــــــــمة  1-/م أإ22ز( و) ( مــــــــــن مرفــــــــــق املقــــــــــرر -)ج88 ةال تنطبــــــــــق الفقــــــــــر  -12
 الثانية.  لتزاماال
 1-/م أإ22)ح( مـــن مرفـــق املقـــرر 88ألضـــراض فـــمة االلتـــزام الثانيـــة، ُيســـتعاض عـــن الفقـــرة  -13
 يلي:  مبا

ُتســـب املســـتوى املطلـــو  الحتيـــاطي فـــمة االلتـــزام، علـــى النحـــو املبلـــمت عنـــه، وفقـــاً  )ح(88
 .  11-/م أإ3للمقرر

 1-/م أإ22مـن مرفـق املقـرر ‘ 5‘)ي(88قـرة ألضراض فمة االلتـزام الثانيـة، ُيسـتعاض عـن الف -14
 مبا يلي: 
يقـــّيم مـــا إذا كـــان ســـجل املعـــامالت قـــد حـــدَّد وجـــود أي تبـــاين يف تقـــارير  ‘5‘)ي(88 

ــــدأ ا الطــــرف؛ وإذا كــــان األمــــر   ــــل يب التقيــــيم املســــتقل املوحــــدة فيمــــا يتصــــل باملعــــامالت ال
             كذلك، يقوم فريق خرباء االستعراض مبا يلي: 

يـــدرن ســــبب التبــــاين ومـــا إذا كــــان الطــــرف قـــد صــــحَّح أو األطــــراف قــــد  '1'
 صحَّحع املشكلة الل تسبَّبع يف حدو  التباين؛

يقــــيمم مــــا إذا كانــــع املشــــكلة الــــل ســــبَّبع التبــــاين تتصــــل بقــــدرة الســــجل   '2'
الــــــوطت علــــــى ضــــــمان الدقــــــة يف حســــــا  وحــــــدات خفــــــض االنبعاثــــــات 

خفــض االنبعاثــات املعتمــد ووحــدات خفــض االنبعاثــات املعتمــد ووحــدات 
املؤقتــــة ووحــــدات خفــــض االنبعاثــــات املعتمــــد الطويلــــة األجــــل ووحــــدات 
الكميــة املســندة ووحــدات اإلزالــة ويف إصــدار ا وحياز ــا ووويلهــا واقتنائهــا 
ــــة  ــــات املعتمــــد املؤقت ــــدال وحــــدات خفــــض االنبعاث وإل ائهــــا وســــحبها، وإب

، وترحيـــل وحـــدات ووحـــدات خفـــض االنبعاثـــات املعتمـــد الطويلـــة األجـــل
خفــض االنبعاثــات ووحــدات خفــض االنبعاثــات املعتمــد ووحــدات الكميــة 
املســـندة، وإذا كـــان األمـــر كـــذلك، يبـــدأ يف إجـــراء اســـتعراض شـــامل لنلـــام 

 السجل وفقًا للجزء امامس من  ذه املبادي التوجيهية. 
 1-/م أإ22ملقـــرر ) ( مـــن مرفـــق ا88ألضـــراض فـــمة االلتـــزام الثانيـــة، ُيســـتعاض عـــن الفقـــرة  -15
 يلي:  مبا

ــــيم  ) (88 ــــد أي حالــــة عــــدم اســــتبدال للوحــــدات يف تقــــارير التقي مــــا إذا كــــان جــــرى ودي
 املستقل املوحدة، وإذا كان األمر كذلك، يقوم فريق خرباء االستعراض مبا يلي: 
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النلـــــر يف ســـــبب عـــــدم االســـــتبدال وفيمـــــا إذا كـــــان الطـــــرف قـــــد صـــــحَّح  '1'
 االستبدال؛ املشكلة الل تسبَّبع يف عدم

تقيـــيم مـــا إذا كانـــع املشـــكلة الـــل ســـبَّبع عـــدم االســـتبدال تتصـــل بقـــدرة  '2'
الســـــــجل الـــــــوطت علـــــــى ضـــــــمان الدقـــــــة يف حســـــــا  وحـــــــدات خفـــــــض 
االنبعاثـــــــات ووحـــــــدات خفـــــــض االنبعاثـــــــات املعتمـــــــد ووحـــــــدات خفـــــــض 
االنبعاثـــات املعتمـــد املؤقتـــة ووحـــدات خفـــض االنبعاثـــات املعتمـــد الطويلـــة 

ة املســـندة ووحـــدات اإلزالـــة ويف حياز ـــا ووويلهـــا األجـــل ووحـــدات الكميـــ
واقتنائهـا وإل ائهـا وســحبها، واسـتبدال وحـدات خفــض االنبعاثـات املعتمــد 
املؤقتــــة ووحــــدات خفــــض االنبعاثــــات املعتمــــد الطويلــــة األجــــل، وإذا كــــان 
األمـر كـذلك، البـدء يف إجـراء اسـتعراض شـامل لنلـام السـجل وفقـاً للجـزء 

 دي التوجيهية.امامس من  ذه املبا
  
 االتساق مع المبادل التوجيرية المنقاة لالستعراض بموجب االتفاقية -خامسا   

 
ـــة،  -16  1-/م أإ22 مـــن مرفـــق املقـــرر 57و 55ال تنطبـــق الفقرتـــان ألضـــراض فـــمة االلتـــزام الثاني

 :  بالفقرة التالية 52وُيستعاض عن الفقرة 
مراحــل خمتلفــة ووديــد اجلــدول الــزمت  فيمــا يتصــل بتنلــيم اســتعراض قــوائم اجلــرد يف -52

لالستعراضــات املكتبيــة واملركزيــة والقطريــة، تنطبــق نفــس األحكــام املتفــق عليهــا يف ناملبــادي 
التوجيهيــــة التفاقيــــة األمــــم املتحــــدة اإلطاريــــة بشــــأن ت ــــري املنــــاخ لالســــتعراض التقــــت لقــــوائم 

التفاقيــــةن الــــواردة يف مرفــــق ضــــازات الدفيكــــة مــــن األطــــراف املدرجــــة يف املرفــــق األول ل جــــرد
 .  20-/م أ13 املقرر

مــن  60الفقــرة وــل الفقــرة التاليــة حمــل و  59ال تنطبــق الفقــرة وألضــراض فــمة االلتــزام الثانيــة،  -17
 :  1-أإ /م22 املقرر

ُ ـــرى التثبـــع األوت مبـــا يتفـــق والتقيـــيم األوت الـــوارد يف اجلـــزء الثالـــ  مـــن ناملبـــادي  -60
ة األمــــم املتحــــدة اإلطاريــــة بشــــأن ت ــــري املنــــاخ لالســــتعراض التقــــت لقــــوائم التوجيهيــــة التفاقيــــ

ضــــازات الدفيكــــة مــــن األطــــراف املدرجــــة يف املرفــــق األول لالتفاقيــــةن الــــواردة يف مرفــــق  جــــرد
 . ويشمل التثبع األوت باإلضافة إىل ذلك ما يلي: 20-/م أ13 املقرر

اقيـــــة م يقــــــدم، ضــــــمن مـــــا إذا كــــــان طـــــرف مــــــدرج يف املرفــــــق األول لالتف )أ( 
أحــد  قــوائم اجلــرد املستعرضــة للطــرف الــل يــرد فيهــا تقــدير املصــدر، تقــديراً لفكــة املصــدر 

مـــن املبـــادي التوجيهيـــة للهيكـــة ا كوميـــة  1مـــن اجمللـــد  4)علـــى النحـــو املعـــّرف يف الفصـــل 
أكثـر مـن  يف املائـة أو 7( الـل تسـتأثر وحـد ا بنسـبة 2006الدولية املعنية بت ـري املنـاخ لعـام 
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جمموع انبعاثات الطـرف، املعـرف بأنـه إذـات انبعاثـات ال ـازات املقدمـة مـن املصـادر الـواردة 
يف املرفـــق ألـــف مـــن بروتوكـــول كيوتـــو علـــى  ـــو مـــا ورد يف تعـــديل الدوحـــة، وفقـــا ألحـــد  

 استعراض لقوائم اجلرد املتعلقة بالطرف الل مت فيها تقدير املصدر؛ 
رج يف املرفــق األول م يقــدم معلومــات تكميليــة وفقــاً مــا إذا كــان طــرف مــد ) ( 

 .  9-/م أإ6و 8-/م أإ2للمرفق الثاين من املقررين 
 1-/م أإ22مـن مرفـق املقـرر  63-61وألضراض فمة االلتزام الثانيـة، ُيسـتعاض عـن الفقـرات  -18

 مبا يلي: 
يف ناملبــادي فيمــا يتعلــق بنطــاق االســتعراض الفــردي، تنطبــق نفــس األحكــام الــواردة  -61

التوجيهيــــة التفاقيــــة األمــــم املتحــــدة اإلطاريــــة بشــــأن ت ــــري املنــــاخ لالســــتعراض التقــــت لقــــوائم 
ضــــازات الدفيكــــة مــــن األطــــراف املدرجــــة يف املرفــــق األول لالتفاقيــــةن، الــــواردة يف مرفــــق  جــــرد
 .  20-/م أ13املقرر

 1-/م أإ22مرفـق املقـرر  مـن 67-65وألضراض فمة االلتزام الثانيـة، ُيسـتعاض عـن الفقـرات  -19
 مبا يلي: 

ــــــق نفــــــس األحكــــــام الــــــواردة يف  -65 ــــــق بنطــــــاق االســــــتعراض الفــــــردي، تنطب فيمــــــا يتعل
التوجيهيـــة التفاقيـــة األمـــم املتحـــدة اإلطاريـــة بشـــأن ت ـــري املنـــاخ لالســـتعراض التقـــت  ناملبـــادي

الـواردة يف مرفـق  لقوائم جرد ضازات الدفيكـة مـن األطـراف املدرجـة يف املرفـق األول لالتفاقيـةن
 . وباإلضافة إىل ذلك، فان استعراض قوائم اجلرد: 20-/م أ13املقرر 

إلعـداد قـوائم اجلـرد الوطنيـة  2006ينلر يف تطبيـق متطلبـات مبـادي عـام  )أ( 
وإرشـــــادات املمارســـــات اجليـــــدة املنبثقـــــة عـــــن  2013لعـــــام  املنقحـــــةواألســـــاليب التكميليـــــة 

 رطبـــة كمـــا اعتمـــده مـــؤمتر األطراف/اجتمـــاع األطـــرافبروتوكـــول كيوتـــو وملحـــق األراضـــي ال
وناملبــادي التوجيهيــة التفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن ت ــري املنــاخ لالســتعراض التقــت 
لقوائم جرد ضازات الدفيكـة مـن األطـراف املدرجـة يف املرفـق األول لالتفاقيـةن الـواردة يف مرفـق 

صــــــادرة عــــــن مــــــؤمتر األطــــــراف بشــــــأن تلــــــك واملقــــــررات ذات الصــــــلة ال 20-/م أ13املقــــــرر
 املتطلبات، ووديد أي ا راف عن  ذه املتطلبات؛

يقـــــيم مـــــا إذا كانـــــع وطـــــائف النلـــــام الـــــوطت أنشـــــكع لتيســـــري التحســـــني  ) ( 
املســتمر لقـــوائم جــرد ضـــازات الدفيكـــة ومــا إذا كانـــع إجـــراءات ضــمان اجلودة/مراقبـــة اجلـــودة 

 قد نـُفمذت؛ 1-/م أإ19ية حسب املقرر وفقًا للمبادي التوجيهية للنلم الوطن
يقــيم مــدى اكتمــال املعلومــات اإلضــافية وشــفافيتها وفقــاً لريبــالغ مبوجــب  )ج( 
 من بروتوكول كيوتو؛ 7املادة 
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يقــــيم مــــا إذا كانــــع املعلومــــات اإلضــــافية املبلــــمت عنهــــا بالنســــبة ل نشــــطة  )د( 
، 3مــــــن املــــــادة  4لة بــــــالفقرة ، وإدارة ال ابــــــات املشــــــمو 3مــــــن املــــــادة  3املشــــــمولة بــــــالفقرة 

مــــن بروتوكــــول كيوتــــو جــــرى تقــــدير ا  3مــــن املــــادة  4أنشــــطة خمتــــارة مشــــمولة بــــالفقرة  وأي
املنهجيـــــات التكميليـــــة ودليـــــل املمارســـــات اجليـــــدة املنقحـــــة وإبالضهـــــا وحســـــاهبا متشـــــياً مـــــع 

مــــن ، واملرفــــق الثــــاين 7-/م أإ2، واملقــــرر املنبثقــــة عــــن ملحــــق بروتوكــــول كيوتــــو 2013 لعـــام
 .ن9-/م أإ6، واملقرر 8-/م أإ2 املقرر

علـى أحتـا  1-/م أإ22مـن مرفـق املقـرر ‘ 1‘)د(69وألضراض فمة االلتزام الثانية، تُقـرأ الفقـرة  -20
نالفجــــوات يف تقــــديرات اجلــــرد لفكــــات املصــــادر أو ال ــــازات الــــل تــــرد بشــــأحتا أســــاليب يف املبــــادي 

بت ــــري املنــــاخ، وملحــــق األراضــــي الرطبــــة، ل طــــراف الــــل  التوجيهيــــة للهيكــــة ا كوميــــة الدوليــــة املعنيــــة
 اختارت ومل مسؤولية عفيف األراضي الرطبة وإعادة ترطيبهان.
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 المرفق الثاني
 

المتخلااااة علااااى إرمااااادا  الممارسااااا  الجياااات  والتعااااتيال   التنقياااااا   
 من بروتوكول كيوتو  5من الماد   2الموبقة بموجب الفقر  

 
ألضــــراض فـــمة االلتــــزام الثانيـــة لربوتوكــــول   1-/م أإ20مــــن املقـــرر  2و 1ال تنطبـــق الفقرتـــان  -1

 كيوتو. 
 مبا يلي:  1-/م أإ20ملقرر من ا 11وألضراض فمة االلتزام الثانية، ُيستعاض عن الفقرة  -2

أن ألي طــرف يف املرفــق األول أن يقــدم تقــديراً منقحــاً جلــزء مــن قائمــة جــرده  يقــرمر -11
لســـنة مـــن فـــمة االلتـــزام الـــل أُدخـــل فيهـــا تعـــديل يف وقـــع ســـابق، شـــريطة أن يُقـــّدم التقـــدير 

ة االلتــزام. املــنقح يف موعــد يطــابق، كأقصــى حــد، موعــد قائمــة اجلــرد للســنة األخــرية مــن فــم 
وبقبـــول فريـــق خـــرباء االســـتعراض للتقـــدير املـــنقح،  8ور نـــاً بـــاجراء اســـتعراض مبوجـــب املـــادة 

تل التقدير املنقح حمـل التقـدير املعـدَّل. ويف حالـة نشـوء خـالف بـني طـرف يف املرفـق األول 
 وــل وفريــق خــرباء االســتعراض بشــأن التقــدير املــنقح، ُوــال املســألة إىل جلنــة االمتثــال، الــل

امــالف وفقــاً إلجــراءات وآليــات االمتثــال. واميــار املتــاح لطــرٍف مــدرج يف املرفــق األول أن 
يقــدم تقــديراً منقحــاً جلــزء مــن قائمــة اجلــرد اماصــة بــه ســبق تعديلــه، ينب ــي أال  نــع األطــراف 
املدرجة يف املرفق األول من بـذل قصـارى جهـد ا ملعاجلـة املشـكلة يف الوقـع الـذي ُحـددت 

ه ألول مــرة وضــمن اإلطــار الــزمت املبــني يف املبــادي التوجيهيــة املتعلقــة بــاجراء االســتعراض فيــ
 .  8مبوجب املادة 

 :  1-/م أإ20من املقرر  11وألضراض فمة االلتزام الثانية، ُتدرج الفقرة التالية بعد الفقرة  -3
التـــزام كمـــي  ديهاالـــل لـــيس لـــأن األطـــراف املدرجـــة يف املرفـــق األول لالتفاقيـــة يقـــرر  -12

بتحديـــد االنبعاثـــات وخفضـــها يف فـــمة االلتـــزام الثانيـــة  كنهـــا تقـــدد تقـــدير مـــنقح جلـــزء مـــن 
قــوائم اجلــرد اماصــة هبــا أو عــن ســنة واحــدة خــالل عمليــة االســتعراض، ويالحــ  أن تطبيــق 
التعــديالت ال ينطبــق علــى  ــذه األطــراف. وُيســتعاض عــن التقــدير الســابق بالتقــدير املــنقح، 

باملوافقــة عليــه مــن جانــب فريــق خــرباء االســتعراض. ومــنح أحــد األطــراف خيــار تقــدد   نــاً ر 
تقــدير مــنقح جلــزء مــن قــوائم اجلــرد اماصــة بــه ال ينب ــي أن  نعــه مــن بــذل قصــارى جهــده 

لريطــــــار الــــــزمت احملــــــدد يف املبــــــادي التوجيهيــــــة  لتصــــــحيح املشــــــكلة فــــــور وديــــــد ا ووفقــــــاً 
   من بروتوكول كيوتو. 8لالستعراض مبوجب املادة 
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 2اإلرمادا  التقنية المتعلقة بمنرجيا  التعتيال  الموبقة بموجاب الفقار   -أوال   
 من بروتوكول كيوتو  5من الماد  

 
ألضــراض فـمة االلتــزام  1-/م أإ20مــن مرفـق املقـرر  4الــواردة يف الفقـرة  3ال تنطبـق ا اشـية  -4

 الثانية. 
)ج( مــــــن مرفــــــق 13التاليــــــة بعــــــد الفقــــــرة وألضــــــراض فــــــمة االلتــــــزام الثانيــــــة، تُــــــدرج الفقــــــرة  -5

 :  1-/م أإ20 املقرر
بالنســــبة إلدارة األراضــــي الزراعيــــة وإدارة املراعــــي وعديــــد ال طــــاء النبــــا  وعفيــــف  )ج(13

، ينب ـــي أن يُبحـــ  ويُطبَّـــق 3مـــن املـــادة  4األراضـــي الرطبـــة وإعـــادة ترطيبهـــا مبوجـــب الفقـــرة 
أي تعــديل لالنبعاثــات أو عمليــات اإلزالــة يف ســنة األســان الناذــة عــن تلــك األنشــطة وفقــاً 

ا يتصـل بـالتواتر الـدوري لتقـدد ا سـابات املتعلقـة هبـذه األنشـطة )مـثاًل الختيـار الطـرف فيمـ
علـى أســان ســنوي أو يف حتايــة فــمة االلتــزام(. ويف ا الـة الــل يكــون فيهــا الطــرف قــد اختــار 
تقــدد ا ســابات املتعلقــة هبــذه األنشــطة ســنوياً ويقــدم تقــديرات أُعيــد حســاهبا،  ــوز تطبيــق 

ـــأثر رجعـــي با لنســـبة لســـنة األســـان، شـــريطة أال تكـــون  ـــذه التقـــديرات املعـــاد التعـــديالت ب
أعـــاله علـــى  ـــذه  4حســـاهبا قـــد خضـــعع مـــن قبـــل لالســـتعراض، وتنطبـــق أحكـــام الفقـــرة 

 التقديرات املعاد حساهبا. 
 :1-/م أإ20من مرفق املقرر  13وألضراض فمة االلتزام الثانية، ُتدرج الفقرة التالية بعد الفقرة  -6

ُتطبَّـــــق التســـــويات علـــــى التصـــــويبات التقنيـــــة للمســـــتويات املرجعيـــــة إلدارة  -مكرراً  13
ال ابــات عنــدما يُعــاد حســا  البيانــات املقدمــة عــن إدارة ال ابــات أو األراضــي ا رجيــة الــل 
طلــع أراض حرجيــة مســتصدمة لتحديــد املســتوى املرجعــي، وعنــدما تكــون عمليــات إعــادة 

املرجعـــي الـــذي يضـــمن االتســـاق املنهجـــي  تســـفر عـــن تصـــويب تقـــت للمســـتوى ا ســـا  م
بـــــني املســـــتوى املرجعـــــي املصـــــّحح إلدارة ال ابـــــات والتقـــــديرات املبلـــــمت عنهـــــا بالنســـــبة إلدارة 

األســـاليب وعوامـــل الـــتحّف  علـــى التعـــديالت املدخلـــة علـــى التصـــويبات  ال ابـــات. وُتطبّـــق
ا املرفــق. وعنــدما يــؤدي التقنيــة إلدارة ال ابــات باســتصدام اإلرشــادات الــواردة يف التــذييل  ــذ

تعــــــديل تقــــــدير لالنبعاثات/عمليــــــات اإلزالــــــة املتعلقــــــة بــــــادارة ال ابــــــات أيضــــــاً إىل تعــــــديل 
 للتصويب التقت، ينب ي أال ُتطبق عوامل التحّف  على التصويب التقت. 

 1-/م أإ20مــــن مرفــــق املقــــرر  17وألضــــراض فــــمة االلتــــزام الثانيــــة، ُيســــتعاض عــــن الفقــــرة  -7
 لتالية: بالفقرة ا

وإذا وجـد فـريق خرباء االسـتعراض أن تقـديراً مقـدماً مـن طـرف مـن األطـراف يـؤدي  -17
ــــبعاثات أو إىل تقـــدير زائـــد لعمليـــات اإلزالـــة يف ســــنة األســـان أو يف  إىل تقـــدير نـــاقص لالن

املســتوى املرجعــي إلدارة ال ابــات بعــد أي تصــويب تقــت، أو إىل تقــدير زائــد لالنبعاثــات أو 
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نــاقص لعمليــات اإلزالــة يف ســنة مــن ســنوات فــمة االلتــزام أو املســتوى املرجعــي إلدارة تقــدير 
 أدناه.  54ال ابات بعد أي تصويب تقت، وجب أال يُطبق التعديل احملسو  وفقًا للفقرة 

 1-/م أإ20مــــن مرفــــق املقــــرر  18وألضــــراض فــــمة االلتــــزام الثانيــــة، ُيســــتعاض عــــن الفقــــرة  -8
 بالفقرة التالية: 
وباملثل، إذا رأى فريـق خـرباء االسـتعراض أن تقـديراً مقـدماً مـن طـرف مـن األطـراف  -18

مــــن  3يــــؤدي إىل تقــــدير نــــاقص لعمليــــات اإلزالــــة الناذــــة عــــن أي نشــــا  مبوجــــب الفقــــرة 
، يف إحــدى ســنوات فــمة 3مــن املــادة  4، أو عــن أي نشــا  خمتــار مبوجــب الفقــرة 3 املــادة

زائــد لعمليــات اإلزالــة يف ســنة األســان عــن أي نشــا  خمـــتار االلتــزام، أو يــؤدي إىل تقــدير 
)إدارة األراضــــي املزروعــــة واملراعــــي وعديــــد ال طــــاء النبــــا   3مــــن املــــادة  4مبوجـــــب الفقــــرة 

وعفيـــــف األراضـــــي الرطبـــــة وإعـــــادة ترطيبهـــــا(، ينب ـــــي أالّ يطبّـــــق التعـــــديل احملســـــو  وفقـــــاً 
أن يـــؤدي إىل تقـــدير معـــدَّل يكـــون أقـــل أدنـــاه إذا كـــان مـــن شـــأن  ـــذا ا ســـا   54 للفقـــرة

 وفلًا من التقدير األصلي املقدم من الطرف املعت. 
مـــــن مرفـــــق  21ن يف الفقـــــرة 1-/م أإ16مـــــن مرفـــــق املقـــــرر  21وتُقـــــرأ اإلحالـــــة إىل نالفقـــــرة  -9

 ن.  7-/م أإ2من مرفق املقرر  26على أحتا إحالة إىل نالفقرة  1-/م أإ20 املقرر
 1-/م أإ20مــــن مرفــــق املقــــرر  28وألضــــراض فــــمة االلتــــزام الثانيــــة، ُيســــتعاض عــــن الفقــــرة  -10
 يلي:  مبا

يف ا الــــة الـــل ال تكـــون فيهـــا أي طريقـــة مـــن طـــرق التعـــديل األساســـية املدرجـــة يف  -28
مناســـبة  الــــة تعـــديل معينـــة،  ـــوز ألفرقـــة خـــرباء االســـتعراض أن تســـتصدم طـــرق  1اجلـــدول 

ذا طُبمقـــع طـــرق تعـــديل ضـــري تلـــك املدرجـــة يف  ـــذه اإلرشـــادات التقنيـــة، تعـــديل أخـــرى. وإ
وجـــب علـــى أفرقـــة خـــرباء االســـتعراض ذكـــر ســـبب عـــدم اســـتصدام أي مـــن طرائـــق التعـــديل 
ــــة، ووجــــب عليهــــا تربيــــر اعتبار ــــا أن الطريقــــة  األساســــية الــــواردة يف  ــــذه اإلرشــــادات التقني

 املصتارة مناسبة. 
ــــــــة، ُيســــــــتعاض عــــــــن الفقــــــــرة الفرعيــــــــة  وألضــــــــراض فــــــــمة االلتــــــــزام -11 )أ( مــــــــن مرفــــــــق 34الثاني
 بالفقرة التالية، مبا يف ذلك ا اشية اإلضافية:  1-أإ /م20 املقرر

القــــيم النموذجيــــة للهيكــــة ا كوميــــة الدوليــــة املعنيــــة بت ــــري املنــــاخ املســــتمدة مــــن  )أ(-34
)املشـــار إليهـــا  2006ام املبـــادي التوجيهيـــة إلعـــداد قـــوائم اجلـــرد الوطنيـــة ل ـــازات الدفيكـــة لعـــ

إلعــــــداد قـــــوائم اجلــــــرد الوطنيـــــةن(، أو األســــــاليب  2006فيمـــــا يلــــــي باســـــم نمبــــــادي عـــــام 
ــــدة املنقحــــة لعــــام  ــــو املتصــــلة  2013التكميليــــة وإرشــــادات املمارســــات اجلي بربوتوكــــول كيوت

عــــن اويكــــة ا كوميــــة  2006للمبــــادي التوجيهيــــة الصــــادرة يف عــــام  2013 وملحــــق عــــام
األراضــــي الرطبــــة  نيــــة بت ــــري املنــــاخ بشــــأن قــــوائم اجلــــرد الوطنيــــة ل ــــازات الدفيكــــة:الدوليــــة املع
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ضــــري ذلــــك مــــن مصــــادر  ، أو(1))املشــــار إليــــه فيمــــا يلــــي باســــم نملحــــق األراضــــي الرطبــــةن(
البيانـــات الدوليـــة املوصـــى هبـــا الـــواردة يف مـــوارد اســـتعراض قـــوائم اجلـــرد املـــذكورة يف التـــذييل 

ة، ومتشــياً مــع إرشـادات املمارســات اجليــدة للهيكـة ا كوميــة الدوليــة األول املرفـق بتلــك الوثيقـ
املعنيــة بت ــري املنــاخ. وإذا اســُتصدمع عوامــل انبعــا  أو بــاراممات جــرد أخــرى مــن مصــادر 
ـــــر  ـــــربر ويوثمـــــق، يف تقري ـــــى فريـــــق خـــــرباء االســـــتعراض أن ي بيانـــــات دوليـــــة أخـــــرى، يتعـــــني عل

 االستعراض، سبب استصدامها. 
 1-/م أإ20مــــن مرفــــق املقــــرر  38ض فــــمة االلتــــزام الثانيــــة، ُيســــتعاض عــــن الفقــــرة وألضــــرا -12
 يلي:  مبا

وعـــــند اســـــتصدام بــــارامم متوســــط للجــــرد مــــن جمموعــــة مــــن البلــــدان،  ــــب توثيــــق  -38
االفماضــات الــل اســتند إليهــا اختيــار اجملموعــة، كمــا  ــب توثيــق مــدى تطــابق بــارامم اجلــرد 

 2006مم النمــوذجي أو النطــاق النمـــوذجي الــوارد يف مبــادي عـــام املتوســط  ــذا مــع البـــارا
قـــوائم اجلـــرد الوطنيـــة، واألســـاليب التكميليـــة وإرشـــادات املمارســـات اجليـــدة املنقحـــة إلعـــداد 
حيثمــا   املتصــلة بربوتوكــول كيوتــو، وملحــق األراضــي الرطبــة، حســب االقتضــاء، 2013لعــام 

ع باســتصدام عامــل ضــري مباشــر )تطبيــق معــدل كانــع متاحــة. وباملثــل، عنــدما يـــتعلق التجميــ
انبعـــا  أو إزالـــة متوســـط يعتمـــد علـــى عامـــل ضـــري مباشـــر( مـــن جمموعـــة مـــن البلـــدان،  ـــب 

 توثيق االفماضات الل استند إليها التجميع والعالقة احملددة بالعامل ضري املباشر. 
 1-/م أإ20املقــــرر  مــــن مرفــــق 42وألضــــراض فــــمة االلتــــزام الثانيــــة، ُيســــتعاض عــــن الفقــــرة  -13

 بالفقرة التالية: 
 1 تشري  ذه الطريقـة األساسـية للتعـديل إىل طـرق التعـديل النموذجيـة مـن املسـتوى -42

إلعـــداد قـــوائم اجلـــرد الوطنيـــة، واألســـاليب التكميليـــة  2006الـــوارد وصـــفها يف مبـــادي عـــام 
وتــــو، وملحـــــق املتصـــــلة بربوتوكــــول كي 2013وإرشــــادات املمارســــات اجليـــــدة املنقحــــة لعــــام 

وال  كــن الرجــوع إىل ملحــق األراضــي الرطبــة إال يف ا ــاالت الــل يكــون  األراضــي الرطبــة.
فيهـــا الطـــرف قـــد اختـــار نشـــا  عفيـــف األراضـــي الرطبـــة وإعـــادة ترطيبهـــا ويف ا ـــاالت الـــل 
يطبـــق فيهـــا الطـــرف أســـاليب مـــن ملحـــق األراضـــي الرطبـــة علـــى أســـان طـــوعي. وال  كـــن 

ديل  ـذه إال عنـدما تكـون بيانـات النشــا  متاحـة مـن مصـادر وطنيـة وفقـاً تطبيق طريقة التع
أعــاله، أو  31أعــاله أو مــن مصــادر بيانــات دوليــة كمــا ورد وصفـــها فـــي الفقــرة  29للفقــرة 

أعـاله. و ـب اسـتصدام عامـل انبعـا   33يتم ا صـول عليهـا علـى النحـو الـوارد يف الفقـرة 
الطريقــة ويــتم ا صــول عليــه علــى النحــو الــوارد يف  أو بــارامم جــرد آخــر حســب مــا تتطلبــه

 أعاله.  34الفقرة 
__________ 

أن تُعطى األفضلية املطلقة مللحـق األراضـي الرطبـة علـى عند اختيار عفيف األراضي الرطبة وإعادة ترطيبها، ينب ي  (1) 
 باقي الفكات الواجبة التطبيق.
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ألضـــــراض فـــــمة  1-/م أإ20مـــــن مرفـــــق املقـــــرر  74و 68و 64و 61وال تنطبـــــق الفقـــــرات  -14
 االلتزام الثانية. 

 1-/م أإ20مــــن مرفــــق املقــــرر  63وألضــــراض فــــمة االلتــــزام الثانيــــة، ُيســــتعاض عــــن الفقــــرة  -15
 بالفقرة التالية: 
بـــــات اويـــــدروفلوروكربون  -63 واويـــــدروكربون املشـــــبع  (HFC)عــــــند تعديــــــل تقديــــــرات مركَّ

مــــــن  (SF6)وســـــادن فلوريــــــد الكــــــربيع  (NF3)وثالثــــــي فلوريـــــد النيموجــــــني  (PFC)بـــــالفلور 
اســـتهال  مركَّبـــات الكربـــون املهلجنـــة وثالثـــي فلوريـــد النيموجـــني وســـادن فلوريـــد الكربيـــع، 

لعــــدم التــــيقن يف أرقـــــام املبـــــيعات )كمبيعــــات  ــــذه املــــواد الكيميائيــــة  ينب ــــي إيــــالء االعتبــــار
لصــناعة اإلرضــاء( وضري ــا مــن البــاراممات )كتكــوين املــزيج يف املــربمدات( علــى  ــو مــا يــرد يف 

 إلعداد قوائم اجلرد الوطنية.  2006مبادي عام 
 1-/م أإ20ق املقــــرر مــــن مرفــــ 69وألضــــراض فــــمة االلتــــزام الثانيــــة، ُيســــتعاض عــــن الفقــــرة  -16
 يلي:  مبا

إّن تقـــــديرات االنبعاثـــــات وعمليـــــات اإلزالـــــة يف قطـــــاع اســـــتصدام األراضـــــي وت يـــــري  -69
اســتصدام األراضــي وا راجــة ومــن أنشــطة  ــذا القطــاع قــد ال تســتند إىل بيانــات ســنوية وإذــا 

ق بعنايـــة أي إىل اســتقراٍء وقــد يعــاد حســاهبا يف مرحلــة الحقــة. ووــذا الســـبب، ينب ــي أن يطبَّــ
تعديل اسـتقرائي علـى سـنة األسـان إلدارة األراضـي املزروعـة واملراعـي وعديـد ال طـاء النبـا  
وعفيــف األراضــي الرطبــة وإعــادة ترطيبهــا، ألن البيانــات قــد ال تُبلَّــمت عـــن الســنوات املمتــدة 

ذه األنشــطة، بــني ســنة األســان وفــمة االلتــزام. وإذا لــزم االســتقراء لســنة األســان بالنســبة وــ
يصـــبح بامكـــان فريـــق خـــرباء االســـتعراض أن يســـتصدم كعامـــل ضـــري مباشـــر السلســـلة الزمنيـــة 
لقطـــــاع اســـــتصدام األراضـــــي وت يـــــري اســـــتصدام األراضـــــي وا راجـــــة الـــــواردة يف قائمـــــة اجلـــــرد 

 السنوية املقدمة مبوجب االتفاقية. 
مـــن التـــذييل الثالـــ  مـــن مرفـــق )أ( 1وألضـــراض فـــمة االلتـــزام الثانيـــة، ُيســـتعاض عـــن الفقـــرة  -17
 مبا يلي:  1-/م أإ20 املقرر

فـــيما يـــتعلق مبصــادر املرفــق ألــف، ُيســتصدام جــزء يف حســا  التعــديالت مــن أجــل  )أ(1
تقـــدير االنبعاثـــات لســـنة األســـان وتقـــدير االســـتصراج يف فـــمة االلتـــزام )مثـــل ضـــازات مـــدافن 
ـــر  ســـا  تعـــديالت االنبعاثـــات بالنســـبة إلحـــدى ســـنوات فـــمة االلتـــزام  القمامـــة( وجـــزء آخا

 سان. وتقديرات االستصراج يف سنة األ
مــــن التــــذييل الثالــــ  مــــن مرفــــق  3وألضــــراض فــــمة االلتــــزام الثانيــــة، ُيســــتعاض عــــن الفقــــرة  -18
 مبا يلي:  1-/م أإ20 املقرر
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مـــن  55ويف حالـــة عـــدم اشـــتمال اجلـــدول علـــى فكـــة معينـــة، تســـري أحكـــام الفقـــرة  -3
لطاقــة، اإلرشــادات التقنيــة، كمــا  ــو ا ــال بالنســبة لفكــات مثــل نوســائل أخــرىن وــع بنــد ا

والعمليات الصـناعية واسـتصدامات أخـرى للمنتجـات، والزراعـة، واسـتصدام األراضـي وت يـري 
 استصدام األراضي وا راجة، والنفايات. 

  
مان بروتوكاول  5مان المااد   2إجرااا  إدخال التعتيال  بموجب الفقار   -اانيا   

 كيوتو
 
 1-/م أإ22) ( مـــن مرفـــق املقـــرر 80 ألضـــراض فـــمة االلتـــزام الثانيـــة، ُيســـتعاض عـــن الفقـــرة -19

 مبا يلي: 
ينب ي أال يبدأ إجراء التعديل إال بعـد أن تكـون قـد أُتيحـع لــلطرف فرصـة  ) (80

لعــالج املشــكلة وإذا خلــص فريــق خــرباء االســتعراض إىل أن الطــرف م يعــا  املشــكلة علــى 
 76و 74لفقــــرتني  ــــو واف بتقــــدد تقــــدير مــــنقح مقبــــول، ضــــمن املــــدد الزمنيــــة املبينــــة يف ا

أعـــاله، وإذا افـــمض فريـــق خـــرباء االســـتعراض أن الت ـــري النـــاتج عـــن التعـــديل ســـيفوق العتبـــة 
 .  19-/م أ24من مرفق املقرر  37الواردة يف الفقرة 

  
 جتاول عوامل التافظ -االثا   

 
مــن  ) ( يف التــذييل الثالــ 4إىل  1وألضــراض فــمة االلتــزام الثانيــة، ُيســتعاض عــن اجلــداول  -20

 باجلداول الواردة يف تذييل  ذه الوثيقة. 1-/م أإ20مرفق املقرر 
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 ت ييل
 جتاول عوامل التافظ  
  1اجلدول   

عوامااال التافااااظ المساااتعملة فاااي التعاااتيال  المتخلاااة علاااى تقاااتيرا  االنبعاااااا  فاااي سنااااة 
ألاف مان تقتيرا  االسات راا فاي فتار  االلتا ام مللمااادر الما كور  فاي المرفاق  األساس أو

 بروتوكول كيوتوم

 

 عوامل االنبعاثات 
 بيانات األنشطة

 تقديرات االنبعاثات

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

                الواقة -1

                احماق الوقود )حتج قطاعي( -ألف

     ٠٫٧٣ ٠٫٨٢ ٠٫٩٤ ٠٫٩٨     ٠٫٧٣ ٠٫٨٢ ٠٫٩٨ ات الطاقةصناع -1

     ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٩٤ ٠٫٩٤     ٠٫٧٣ ٠٫٨٢ ٠٫٩٨ الصناعات التحويلية والبناء  -2

     ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٨٢ ٠٫٨٢     ٠٫٨٢ ٠٫٨٩ ٠٫٩٨ النقل احمللي )الطريان والنقل البحري( -أ-3

     ٠٫٧٣ ٠٫٨٩ ٠٫٩٤ ٠٫٩٤     ٠٫٨٢ ٠٫٨٩ ٠٫٩٨ النقل الربي والسكك ا ديدية -ج- -3

     ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٩٤ ٠٫٩٤     ٠٫٧٣ ٠٫٨٢ ٠٫٩٨ قطاعات أخرى  -4

     ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٩٤ ٠٫٨٢     ٠٫٧٣ ٠٫٨٢ ٠٫٩٨ مصادر أخرى -5

     ٠٫٧٣ ٠٫٧٣  ٠٫٨٢     ٠٫٨٢ ٠٫٨٢  الكتلة األحيائية )ذيع مصادر احماق الوقود(

     ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٨٢ ٠٫٨٩     ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٩٨ الطرق ضري املعبدة عربات

       ٠٫٩٨ ٠٫٩٨       ٠٫٩٨ احماق الوقود )النهج املرجعي(

                االنبعاثات املتسربة من الوقود -باء

      ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٩٨      ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ الوقود الصلب -1

     ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٩٨     ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ النفط وال از الطبيعي -2

       ٠٫٧٣ ٠٫٩٨       ٠٫٨٢ نقل ثاين أكسيد الكربون وحلزينه -جيم

                واست تام المنتجا  العمليا  الاناعية -2

       ٠٫٩٤ ٠٫٩٤       ٠٫٩٤ صناعة التعدين -ألف

 ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٨٩ ٠٫٨٩ ٠٫٧٣ ٠٫٩٤ ٠٫٩٤ ٠٫٨٢ ٠٫٨٢ ٠٫٨٢ ٠٫٨٩ ٠٫٨٩ ٠٫٧٣ ٠٫٩٨ الصناعات الكيميائية -باء

  ٠٫٨٢ ٠٫٨٢ ٠٫٩٤  ٠٫٧٣ ٠٫٩٤ ٠٫٩٨  ٠٫٨٢ ٠٫٨٢ ٠٫٩٨  ٠٫٨٢ ٠٫٩٨ إنتاج الفلزات -جيم

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٤       ٠٫٨٩ منتجات ضري طاقية من الوقود واستصدام املذيبات -دال

 ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٧٣     ٠٫٩٤ ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٧٣     الصناعة اإللكمونية - اء

   ٠٫٨٢ ٠٫٨٢    ٠٫٨٢   ٠٫٨٢ ٠٫٨٢    استصدام املنتجات وبدائل املواد الل تستنفد األوزون -واو

  ٠٫٨٢ ٠٫٨٢  ٠٫٩٤   ٠٫٨٩  ٠٫٨٩ ٠٫٨٩  ٠٫٩٨   العمليات الصناعية واستصدامات أخرى للمنتجات -زاي

                مصادر أخرى -حاء

                ال راعة -3

      ٠٫٨٩  ٠٫٩٨      ٠٫٨٩  التصمر املعوي -ألف

     ٠٫٨٢ ٠٫٨٩  ٠٫٩٨     ٠٫٨٢ ٠٫٨٩  إدارة السماد الطبيعي -باء

      ٠٫٨٩  ٠٫٩٤      ٠٫٨٩  زراعة األرز -جيم

     ٠٫٧٣   ٠٫٨٢     ٠٫٧٣   المبة الزراعية -دال

     ٠٫٨٢ ٠٫٨٢  ٠٫٨٢     ٠٫٩٤ ٠٫٩٤  حرق السافانا وع املراقبة - اء

     ٠٫٨٢ ٠٫٨٢  ٠٫٨٢     ٠٫٩٤ ٠٫٩٤  حرق املصلفات الزراعية يف ا قول -واو

       ٠٫٩٤ ٠٫٩٤       ٠٫٩٨ التجيري -زاي

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٤       ٠٫٨٩ استصدام اليوريا -حاء

                مصادر أخرى -طاء

                النفايا  -5

      ٠٫٧٣  ٠٫٨٢      ٠٫٨٩ ٠٫٨٩ التصلص من النفايات الصلبة -ألف

     ٠٫٧٣ ٠٫٧٣  ٠٫٩٤     ٠٫٧٣ ٠٫٧٣  عاجلة البيولوجية للنفايات الصلبةامل -باء

     ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٨٢     ٠٫٨٩ ٠٫٨٢ ٠٫٨٩ ترميد النفايات وحرقها يف العراء -جيم

     ٠٫٨٢ ٠٫٨٢  ٠٫٩٨     ٠٫٨٩ ٠٫٨٩  معاجلة املياه املستعملة وتصريفها -دال

                مصادر أخرى - اء
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    2ول اجلد  
عوامااال الاااتافظ المساااتعملة فاااي التعاااتيال  المتخلاااة علاااى تقاااتيرا  االنبعاااااا  فاااي سااانة 
االلت ام أو تقتيرا  االسات راا فاي سانة األسااس مللمااادر الما كور  فاي المرفاق ألاف مان 

 بروتوكول كيوتوم

 

 عوامل االنبعاثات 
 بيانات األنشطة

 تقديرات االنبعاثات

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

                الواقة -1

                احماق الوقود )حتج قطاعي( -ألف

     1٫37 1٫21 1٫06 1٫02     1٫37 1٫21 1٫02 صناعات الطاقة -1

     1٫37 1٫37 1٫06 1٫06     1٫37 1٫21 1٫02 الصناعات التحويلية والبناء  -2

     1٫37 1٫37 1٫21 1٫21     1٫21 1٫12 1٫02 احمللي )الطريان والنقل البحري( النقل -أ-3

     1٫37 1٫12 1٫06 1٫06     1٫21 1٫12 1٫02 النقل الربي والسكك ا ديدية -ج- -3

     1٫37 1٫37 1٫06 1٫06     1٫37 1٫21 1٫02 قطاعات أخرى  -4

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

     1٫37 1٫37  1٫21     1٫21 1٫21  الكتلة األحيائية )ذيع مصادر احماق الوقود(

     1٫37 1٫37 1٫21 1٫12     1٫37 1٫37 1٫02 ضري املعبدة عربات الطرق

       1٫02 1٫02       1٫02 احماق الوقود )حتج مرجعي(

                االنبعاثات املتسربة من الوقود -باء

      1٫37 1٫37 1٫02      1٫37 1٫37 الوقود الصلب -1

     1٫37 1٫37 1٫37 1٫02     1٫37 1٫37 1٫37 النفط وال از الطبيعي -2

       1٫37 1٫02       1٫21 نقل ثاين أكسيد الكربون وحلزينه -جيم

                واست تام المنتجا  العمليا  الاناعية -2

       1٫06 1٫06       1٫06 صناعة التعدين -ألف

 1٫37 1٫37 1٫37 1٫12 1٫12 1٫37 1٫06 1٫06 1٫21 1٫21 1٫21 1٫12 1٫12 1٫37 1٫02 الصناعات الكيميائية -باء

  1٫21 1٫21 1٫06  1٫37 1٫06 1٫02  1٫21 1٫21 1٫02  1٫21 1٫02 إنتاج الفلزات -جيم

       1٫21 1٫06       1٫12 ضري طاقية من الوقود واستصدام املذيبات منتجات -دال

 1٫37 1٫37 1٫37     1٫06 1٫37 1٫37 1٫37     الصناعة اإللكمونية - اء

   1٫21 1٫21    1٫21   1٫21 1٫21    استصدام املنتجات وبدائل املواد الل تستنفد األوزون -واو

  1٫21 1٫21  1٫06   1٫12  1٫12 1٫12  1٫02   ات الصناعية واستصدامات أخرى للمنتجاتالعملي -زاي

                مصادر أخرى -حاء

                ال راعة -3

      1٫12  1٫02      1٫12  التصمر املعوي -ألف

     1٫21 1٫12  1٫02     1٫21 1٫12  السماد الطبيعيإدارة  -باء

      1٫12  1٫06      1٫12  األرززراعة  -جيم

     1٫37   1٫21     1٫37   الزراعية المبة -دال

     1٫21 1٫21  1٫21     1٫06 1٫06  سافانا وع املراقبةحرق ال - اء

     1٫21 1٫21  1٫21     1٫06 1٫06  صلفات الزراعية يف ا قولحرق امل -واو

       1٫06 1٫06       1٫02 التجيري -زاي

       1٫21 1٫06       1٫12 استصدام اليوريا -حاء

                مصادر أخرى -طاء

                النفايا  -5

      1٫37  1٫21      1٫12 1٫12 التصلص من النفايات الصلبة -ألف

     1٫37 1٫37  1٫06     1٫37 1٫37  ة البيولوجية للنفايات الصلبةاملعاجل -باء

     1٫37 1٫37 1٫37 1٫21     1٫12 1٫21 1٫12 يد النفايات وحرقها يف العراءترم -جيم

     1٫21 1٫21  1٫02     1٫12 1٫12  معاجلة املياه املستعملة وتصريفها -دال

                مصادر أخرى -اء 
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  3اجلدول   
عوامال التافظ المستعملة في االنبعااا  الااافية للتعاتيال  المتخلاة فاي قوااع اسات تام 
األراضااي وتغيياار اساات تام األراضااي والاراجااة خااالل االسااتعراض األولااي أل ااراض تاتياات 

ماان بروتوكااول   3الماااد  ماان  8و 7الكميااة المساانت  إلااى أحاات األطااراف بموجااب الفقاارتين 
   مأمكيوتو

 

 بيانات األنشطة عوامل االنبعاثات 
 تقديرات االنبعاثات

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

                است تام األراضي وتغيير است تام األراضي والاراجة -4

                األراضي الارجية التي ظلا أراض حرجية -1-ألف

       ٠٫٨٩ ٠٫٩٨       ٠٫٨٩ الت ريات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا ية

       ٠٫٧٣ ٠٫٩٨       ٠٫٧٣ الت ريات يف خمزون الكربون يف ا طب

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٨       ٠٫٨٢ الت ريات يف خمزون الكربون يف القمامة

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٨       ٠٫٨٢ الت ريات الصافية يف خمزون الكربون يف المبة: المبة املعدنية

       ٠٫٧٣ ٠٫٩٤       ٠٫٧٣ ) (: المبة العضويةالت ريات الصافية يف خمزون الكربون يف المبة

                األراضي الماولة إلى أراض حرجية -2-ألف

       ٠٫٨٩ ٠٫٩٤       ٠٫٨٩ الت ريات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا ية

       ٠٫٧٣ ٠٫٩٤       ٠٫٧٣ الت ريات يف خمزون الكربون يف ا طب

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٤       ٠٫٨٢ الت ريات يف خمزون الكربون يف القمامة

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٤       ٠٫٨٢ الت ريات الصافية يف خمزون الكربون يف المبة: المبة املعدنية

       ٠٫٧٣ ٠٫٩٤       ٠٫٧٣ : المبة العضويةالت ريات الصافية يف خمزون الكربون يف المبة

                األراضي ال راعية التي ظلا أراض  راعية -1-باا

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٨       ٠٫٨٢ الت ريات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا ية

       ٠٫٧٣ ٠٫٩٨       ٠٫٧٣ الت ريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٨       ٠٫٨٢ الت ريات يف خمزون الكربون يف القمامة

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٨       ٠٫٨٢ : المبة املعدنيةالت ريات يف خمزون الكربون يف المبة

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٤       ٠٫٨٢ ) (العضوية : المبةالت ريات يف خمزون الكربون يف المبة

                األراضي الماولة إلى أراض  راعية -2-باا

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٤       ٠٫٨٢ الت ريات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا ية

       ٠٫٧٣ ٠٫٩٤       ٠٫٧٣ الت ريات يف خمزون الكربون يف ا طب

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٤       ٠٫٨٢ الت ريات يف خمزون الكربون يف القمامة

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٤       ٠٫٨٢ الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة: المبة املعدنية

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٤       ٠٫٨٢ ) (: المبة العضويةالت ريات يف خمزون الكربون يف المبة

                المراعي التي ظلا مراع -1-جيم

                الت ريات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا ية

       ٠٫٧٣ ٠٫٩٨       ٠٫٧٣ ()نسبة اجلذور إىل الفروع

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٨       ٠٫٨٢ )ذيع الباراممات األخرى(

       ٠٫٧٣ ٠٫٩٨       ٠٫٧٣ الت ريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٨       ٠٫٨٢ الت ريات يف خمزون الكربون يف القمامة

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٨       ٠٫٨٢ الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة: المبة املعدنية

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٤       ٠٫٨٢ ) (: المبة العضويةالت ريات يف خمزون الكربون يف المبة

                األراضي الماولة إلى مراع -2-جيم

                الت ريات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا ية

       ٠٫٧٣ ٠٫٩٤       ٠٫٧٣ ()نسبة اجلذور إىل الفروع

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٤       ٠٫٨٢ )ذيع الباراممات األخرى(

       ٠٫٧٣ ٠٫٩٤       ٠٫٧٣ الت ريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٤       ٠٫٨٢ الت ريات يف خمزون الكربون يف القمامة

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٤       ٠٫٨٢ الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة: المبة املعدنية

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٤       ٠٫٨٢ ) (: المبة العضويةالت ريات يف خمزون الكربون يف المبة

                األراضي الرطبة التي ظلا أراض رطبة -1-دال

أراضي است راا ال ث التي ظلا أراض الست راا  -1-1-دال
                ال ث 

       ٠٫٧٣ ٠٫٨٢       ٠٫٧٣ الت ريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة
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 بيانات األنشطة عوامل االنبعاثات 
 تقديرات االنبعاثات

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

       ٠٫٧٣ ٠٫٨٢       ٠٫٧٣ الت ريات يف خمزون الكربون يف القمامة

     ٠٫٧٣  ٠٫٧٣ ٠٫٨٢     ٠٫٨٩  ٠٫٧٣ الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة: المبة املعدنية

     ٠٫٧٣  ٠٫٧٣ ٠٫٨٢     ٠٫٨٩  ٠٫٧٣ العضوية الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة: المبة

 األراضي المغمور  بالمياه التي تظل أراض مغمور  -2-1-دال
                )ج(بالمياه

                األراضي الماولة إلى أراض رطبة -2-دال

       ٠٫٧٣ ٠٫٩٤       ٠٫٧٣ الت ريات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا ية

       ٠٫٧٣ ٠٫٩٤       ٠٫٧٣ الت ريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة

       ٠٫٧٣ ٠٫٩٤       ٠٫٧٣ الت ريات يف خمزون الكربون يف القمامة

       ٠٫٧٣ ٠٫٩٤       ٠٫٧٣ الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة: المبة املعدنية

       ٠٫٧٣ ٠٫٩٤       ٠٫٧٣ العضوية الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة: المبة

                األراضي الماولة إلى است راا ال ث -1-2-دال

       ٠٫٧٣ ٠٫٨٢       ٠٫٧٣ الت ريات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا ية

       ٠٫٧٣ ٠٫٨٢       ٠٫٧٣ الت ريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة

       ٠٫٧٣ ٠٫٨٢       ٠٫٧٣ الت ريات يف خمزون الكربون يف القمامة

     ٠٫٧٣  ٠٫٧٣ ٠٫٨٢     ٠٫٨٩  ٠٫٧٣ الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة: المبة املعدنية

     ٠٫٧٣  ٠٫٧٣ ٠٫٨٢     ٠٫٨٩  ٠٫٧٣ الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة: المبة العضوية

                األراضي الماولة إلى أراض مغمور  -2-2-دال

       ٠٫٨٢ ٠٫٨٩       ٠٫٨٢ الت ريات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا ية

        ٠٫٨٩       NA الت ريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة

        ٠٫٨٩       NA الت ريات يف خمزون الكربون يف القمامة

        ٠٫٨٩       NA الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة: المبة املعدنية

        ٠٫٨٩       NA العضوية الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة: المبة

                المستوطنا  التي ظلا مستوطنا  -1- اا

       ٠٫٨٢ ٠٫٨٩       ٠٫٨٩ )د(الت ريات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا ية

       ٠٫٧٣ ٠٫٩٨       ٠٫٧٣ الت ريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة

       ٠٫٧٣ ٠٫٩٨       ٠٫٧٣ الت ريات يف خمزون الكربون يف القمامة

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٨       ٠٫٨٢ الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة: المبة املعدنية

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٨       ٠٫٨٢ ) (العضوية الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة: المبة

                األراضي الماولة إلى مستوطنا  -2- اا

       ٠٫٨٢ ٠٫٨٩       ٠٫٨٩ )د(الت ريات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا ية

       ٠٫٧٣ ٠٫٩٨       ٠٫٧٣ الت ريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة

       ٠٫٧٣ ٠٫٩٨       ٠٫٧٣ الت ريات يف خمزون الكربون يف القمامة

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٨       ٠٫٨٢ الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة: المبة املعدنية

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٤       ٠٫٨٢ ) (العضوية الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة: المبة

                األراضي األخرى التي ظلا أراض أخرى -1-واو

                األراضي الماولة إلى أراض أخرى -2-واو

       ٠٫٨٢ ٠٫٨٩       ٠٫٨٩ الت ريات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا ية

       ٠٫٧٣ ٠٫٩٤       ٠٫٧٣ الت ريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة

       ٠٫٧٣ ٠٫٩٤       ٠٫٧٣ الت ريات يف خمزون الكربون يف القمامة

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٤       ٠٫٨٢ الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة: المبة املعدنية

       ٠٫٨٢ ٠٫٩٤       ٠٫٨٢ ) (العضوية الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة: المبة

                الفئا  المشتركة

انبعاثات أكسـيد النيـموز املباشـرة مـن مـدخالت النيـموز إىل األراضـي الـل 
     ٠٫٧٣   ٠٫٩٤     ٠٫٧٣   يستصدم فيها السماد

االنبعاثــات وعمليــات اإلزالـــة مــن التجفيـــف وإعــادة المطيـــب وضــري ذلـــك 
                من إدارة المبات العضوية واملعدنية

     ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٩٤     ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ )ه(المبة العضوية اجملففة

      ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٩٤     NA ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ المبة العضوية املعاد ترطيبها

ـــــرتبط  ـــــموز امل ـــــموز املباشـــــرة مـــــن تعـــــدين/تثبيع الني انبعاثـــــات أكســـــيد الني
     ٠٫٧٣   ٠٫٩٤     ٠٫٧٣   بفقدان/كسب املواد العضوية يف المبة

     ٠٫٧٣   ٠٫٩٤     ٠٫٧٣   انبعاثات أكسيد النيموز ضري املباشرة من األراضي الل يُستصدم فيها السماد

     ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٨٩     ٠٫٨٢ ٠٫٨٢ ٠٫٨٢ حرق الكتلة ا يوية

       ٠٫٨٢ ٠٫٨٩       ٠٫٨٩ منتجات امشب املقطوع
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ــر علــى البيانــات بعبــارة نال ينطبــقن إذا كانــع األطــراف إمــا ضــري مطالابــة بــالتبليمت عــن  ــذه الفكــة يف قــوائم جــرد  مالحلة: يُؤشَّ
 ضازات الدفيكة أو ضري مطالابة بادراجها يف جماميعها الوطنية. 

NA: ال ينطبق 
 ن يف فرادى جممعات الكربون. تشمل االنبعاثات الصافية االخنفاضات الصافية يف خمزونات الكربو  )أ(
عن اويكة ا كوميـة الدوليـة املعنيـة بت ـري املنـاخ  2006للمبادي التوجيهية الصادرة يف عام  2013مللحق عام وفقاً  ) (

يف املائـة فيمــا  20 (، تبلــمت نسـبة عـدم التــيقن2)الفصـل بشـأن قـوائم اجلــرد الوطنيـة ل ــازات الدفيكـة: األراضـي الرطبــة
. وتزيــد نســبة عــدم التــيقن بالنســبة النبعاثــات ثــاين 0.94 ــص المبــة العضــوية اجملففــة، وتســاوي عوامــل الــتحف  

يف املائـة فيمـا  ـص المبـات العضـوية الداخليـة اجملففـة واملعـاد ترطيبهـا )تسـاوي عوامـل  150أكسيد الكربون علـى 
( حســـبما ورد يف  ـــذا اجلـــدول وـــع عنـــوان ناالنبعاثـــات وعمليـــات اإلزالـــة مـــن التجفيـــف وإعـــادة 0.73ف  الـــتح

 المطيبن. 
)املشــار إليهــا  2006 ال تــرد أي منهجيــات يف املبــادي التوجيهيــة إلعــداد قــوائم اجلــرد الوطنيــة ل ــازات الدفيكــة لعــام )ج(

 رد الوطنيةن(.إلعداد قوائم اجل 2006فيما يلي بتسمية نمبادي عام 
إلعداد قوائم اجلرد الوطنية، ال تتعلق بيانـات األنشـطة اماصـة هبـذه الفكـة الفرعيـة )الكتلـة  2006وفقاً ملبادي عام  )د(

 األحيائية ا ية( مبساحة األرض بل مبساحة التاج أو عدد األشجار، حبسب املنهجية. 
أن مـن املمكـن اإلبـالغ عـن االنبعاثات/عمليـات اإلزالـة يف  ترد  نا أيضاً معلومات عـن ثـاين أكسـيد الكربـون رضـم )ه(

 من فكات استصدام األراضي. استصدام األراضي الل تلل يف نفس الفكة ويف األراضي احملولة إىل فكة جديدة
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  4اجلدول   
عوامااال الاااتافظ المساااتعملة فاااي عملياااا  اإل الاااة الااااافية للتعاااتيال  المتخلاااة فاااي قوااااع 

وتغيياار اساات تام األراضااي والاراجااة خااالل االسااتعراض األولااي لغاارض اساات تام األراضااي 
ماااان  3ماااان الماااااد   8و 7تاتياااات الكميااااة المساااانت  ألحاااات األطااااراف بموجااااب الفقاااارتين 

مأمبروتوكول كيوتو
 

 

 بيانات األنشطة عوامل االنبعاثات 
 تقديرات االنبعاثات

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

                است تام األراضي وتغيير است تام األراضي والاراجة -4

                األراضي الارجية التي ظلا أراض حرجية -1-ألف

       ١٫١٢ ١٫٠٢       ١٫١٢ ات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا يةالت ري 

       ١٫٣٧ ١٫٠٢       ١٫٣٧  ريات يف خمزون الكربون يف ا طبالت

       ١٫٢١ ١٫٠٢       ١٫٢١  ريات يف خمزون الكربون يف القمامةالت

       ١٫٢١ ١٫٠٢       ١٫٢١  ريات الصافية يف خمزون الكربون يف المبة: المبة املعدنيةالت

       ١٫٣٧ ١٫٠٦       ١٫٣٧ ) (: المبة العضويةالت ريات الصافية يف خمزون الكربون يف المبة

                األراضي الماولة إلى أراض حرجية -2-ألف

       ١٫١٢ ١٫٠٦       ١٫١٢ ات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا يةالت ري 

       ١٫٣٧ ١٫٠٦       ١٫٣٧  ريات يف خمزون الكربون يف ا طبالت

       ١٫٢١ ١٫٠٦       ١٫٢١ الت ريات يف خمزون الكربون يف القمامة

       ١٫٢١ ١٫٠٦       ١٫٢١  ريات الصافية يف خمزون الكربون يف المبة: المبة املعدنيةالت

       ١٫٣٧ ١٫٠٦       ١٫٣٧ : المبة العضوية ريات الصافية يف خمزون الكربون يف المبةالت

                األراضي ال راعية التي ظلا أراض  راعية -1-باا

       ١٫٢١ ١٫٠٢       ١٫٢١ الت ريات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا ية

       ١٫٣٧ ١٫٠٢       ١٫٣٧  ريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتةالت

       ١٫٢١ ١٫٠٢       ١٫٢١  ريات يف خمزون الكربون يف القمامةالت

       ١٫٢١ ١٫٠٢       ١٫٢١ : المبة املعدنية ريات يف خمزون الكربون يف المبةالت

       ١٫٢١ ١٫٠٦       ١٫٢١ ) (العضوية : المبة ريات يف خمزون الكربون يف المبةالت

                األراضي الماولة إلى أراض  راعية -2-باا

       ١٫٢١ ١٫٠٦       ١٫٢١ ات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا يةالت ري 

       ١٫٣٧ ١٫٠٦       ١٫٣٧  ريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتةالت

       ١٫٢١ ١٫٠٦       ١٫٢١  ريات يف خمزون الكربون يف القمامةالت

       ١٫٢١ ١٫٠٦       ١٫٢١  ريات يف خمزون الكربون يف المبة: المبة املعدنيةالت

       ١٫٢١ ١٫٠٦       ١٫٢١ ) (: المبة العضويةالت ريات يف خمزون الكربون يف المبة

                المراعي التي ظلا مراع -1-جيم

                ات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا يةالت ري 

       ١٫٣٧ ١٫٠٢       ١٫٣٧ (اجلذور إىل الفروع)نسبة 

       ١٫٢١ ١٫٠٢       ١٫٢١ يع الباراممات األخرى()ذ

       ١٫٣٧ ١٫٠٢       ١٫٣٧ الت ريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة

       ١٫٢١ ١٫٠٢       ١٫٢١  ريات يف خمزون الكربون يف القمامةالت

       ١٫٢١ ١٫٠٢       ١٫٢١  ريات يف خمزون الكربون يف المبة: المبة املعدنيةالت

       ١٫٢١ ١٫٠٦       ١٫٢١ ) (: المبة العضوية ريات يف خمزون الكربون يف المبةالت

                األراضي الماولة إلى مراع -2-جيم

                 ريات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا يةالت

       ١٫٣٧ ١٫٠٦       ١٫٣٧ (بة اجلذور إىل الفروع)نس

       ١٫٢١ ١٫٠٦       ١٫٢١ )ذيع الباراممات األخرى(

       ١٫٣٧ ١٫٠٦       ١٫٣٧  ريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتةالت

       ١٫٢١ ١٫٠٦       ١٫٢١  ريات يف خمزون الكربون يف القمامةالت

       ١٫٢١ ١٫٠٦       ١٫٢١  ريات يف خمزون الكربون يف المبة: المبة املعدنيةالت

       ١٫٢١ ١٫٠٦       ١٫٢١ ) (: المبة العضويةالت ريات يف خمزون الكربون يف المبة

                األراضي الرطبة التي ظلا أراض رطبة -1-دال

أراضي است راا ال ث التي ظلا أراض الست راا  -1-1-دال
                ال ث 

       ١٫٣٧ ١٫٢١       ١٫٣٧ ات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتةالت ري 

       ١٫٣٧ ١٫٢١       ١٫٣٧  ريات يف خمزون الكربون يف القمامةالت
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 بيانات األنشطة عوامل االنبعاثات 
 تقديرات االنبعاثات

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

     ١٫٣٧  ١٫٣٧ ١٫٢١     ١٫١٢  ١٫٣٧ الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة: المبة املعدنية

     ١٫٣٧  ١٫٣٧ ١٫٢١     ١٫١٢  ١٫٣٧ العضوية الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة: المبة

األراضي المغمور  بالمياه التي تظل أراض مغمور   -2-1-دال
                مامبالمياه

                األراضي الماولة إلى أراض رطبة -2-دال

       ١٫٣٧ ١٫٠٦       ١٫٣٧ ات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا يةالت ري 

       ١٫٣٧ ١٫٠٦       ١٫٣٧  ريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتةالت

       ١٫٣٧ ١٫٠٦       ١٫٣٧  ريات يف خمزون الكربون يف القمامةالت

       ١٫٣٧ ١٫٠٦       ١٫٣٧  ريات يف خمزون الكربون يف المبة: المبة املعدنيةالت

       ١٫٣٧ ١٫٠٦       ١٫٣٧ العضوية  ريات يف خمزون الكربون يف المبة: المبةالت

                األراضي الماولة إلى است راا ال ث -1-2-دال

       ١٫٣٧ ١٫٢١       ١٫٣٧ ات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا يةالت ري 

       ١٫٣٧ ١٫٢١       ١٫٣٧  ريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتةالت

       ١٫٣٧ ١٫٢١       ١٫٣٧  ريات يف خمزون الكربون يف القمامةالت

     ١٫٣٧  ١٫٣٧ ١٫٢١     ١٫١٢  ١٫٣٧  ريات يف خمزون الكربون يف المبة: المبة املعدنيةالت

     ١٫٣٧  ١٫٣٧ ١٫٢١     ١٫١٢  ١٫٣٧ الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة: المبة العضوية

                األراضي الماولة إلى أراض مغمور  بالمياه -2-2-دال

       ١٫٢١ ١٫١٢       ١٫٢١ ات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا يةالت ري 

        ١٫١٢       NA  ريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتةالت

        ١٫١٢       NA  ريات يف خمزون الكربون يف القمامةالت

        ١٫١٢       NA الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة: المبة املعدنية

        ١٫١٢       NA العضوية  ريات يف خمزون الكربون يف المبة: المبةالت

                المستوطنا  التي ظلا مستوطنا  -1- اا

       ١٫٢١ ١٫١٢       ١٫١٢ )د(ات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا يةالت ري 

       ١٫٣٧ ١٫٠٢       ١٫٣٧  ريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتةالت

       ١٫٣٧ ١٫٠٢       ١٫٣٧ الت ريات يف خمزون الكربون يف القمامة

       ١٫٢١ ١٫٠٢       ١٫٢١  ريات يف خمزون الكربون يف المبة: المبة املعدنيةالت

       ١٫٢١ ١٫٠٢       ١٫٢١ ) (العضوية  ريات يف خمزون الكربون يف المبة: المبةالت

                األراضي الماولة إلى مستوطنا  -2- اا

       ١٫٢١ ١٫١٢       ١٫١٢ )د(ات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا يةالت ري 

       ١٫٣٧ ١٫٠٢       ١٫٣٧ الت ريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة

       ١٫٣٧ ١٫٠٢       ١٫٣٧  ريات يف خمزون الكربون يف القمامةالت

       ١٫٢١ ١٫٠٢       ١٫٢١ الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة: المبة املعدنية

       ١٫٢١ ١٫٠٦       ١٫٢١ ) (العضوية  ريات يف خمزون الكربون يف المبة: المبةالت

                األراضي األخرى التي ظلا أراض أخرى -1-واو

                األراضي الماولة إلى أراض أخرى -2-واو

       ١٫٢١ ١٫١٢       ١٫١٢ ات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا يةالت ري 

       ١٫٣٧ ١٫٠٦       ١٫٣٧  ريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتةالت

       ١٫٣٧ ١٫٠٦       ١٫٣٧  ريات يف خمزون الكربون يف القمامةالت

       ١٫٢١ ١٫٠٦       ١٫٢١ الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة: المبة املعدنية

       ١٫٢١ ١٫٠٦       ١٫٢١ ) (العضوية  ريات يف خمزون الكربون يف المبة: المبةالت

                ئا  المشتركةالف

ــ ات أكســيد النيــموز املباشــرة مــن مــدخالت النيــموز إىل األراضــي انبعاث
     ١٫٣٧   ١٫٠٦     ١٫٣٧   الل يستصدم فيها السماد

ــــب وضــــري  ــــف وإعــــادة المطي ــــات اإلزالــــة مــــن التجفي ــــات وعملي االنبعاث
                ذلك من إدارة المبات العضوية واملعدنية

     ١٫٣٧ ١٫٣٧ ١٫٣٧ ١٫٠٦     ١٫٣٧ ١٫٣٧ ١٫٣٧ )ه(المبة العضوية اجملففة

      ١٫٣٧ ١٫٣٧ ١٫٠٦     NA ١٫٣٧ ١٫٣٧ بة العضوية املعاد ترطيبهاالم 

مــــن تعــــدين/تثبيع النيــــموز املــــرتبط  انبعاثــــات أكســــيد النيــــموز املباشــــرة
     ١٫٣٧   ١٫٠٦     ١٫٣٧   بفقدان/كسب املواد العضوية يف المبة

انبعاثــــات أكســــيد النيــــموز ضــــري املباشـــــرة مــــن األراضــــي الــــل يُســــتصدم فيهـــــا 
     ١٫٣٧   ١٫٠٦     ١٫٣٧   السماد

     ١٫٣٧ ١٫٣٧ ١٫٣٧ ١٫١٢     ١٫٢١ ١٫٢١ ١٫٢١ حرق الكتلة ا يوية

       ١٫٢١ ١٫١٢       ١٫١٢ منتجات امشب املقطوع

ــر علــى البيانــات بعبــارة نال ينطبــقن إذا كانــع األطــراف إمــا ضــري مطالابــة بــالتبليمت عــن  ــذه الفكــة يف قــوائم جــرد  حلة:مال يُؤشَّ
 ضازات الدفيكة أو ضري مطالابة بادراجها يف جماميعها الوطنية. 
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NA: ال ينطبق 
 تشمل عمليات اإلزالة الصافية االخنفاضات الصافية يف خمزونات الكربون يف فرادى جممعات الكربون.  )أ(
عن اويكة ا كومية الدولية املعنيـة بت ـري املنـاخ  2006للمبادي التوجيهية الصادرة يف عام  2013مللحق عام وفقاً  ) (

يف املائـة فيمـا  20 (، تبلـمت نسـبة عـدم التـيقن2)الفصـل بـةبشأن قـوائم اجلـرد الوطنيـة ل ـازات الدفيكـة: األراضـي الرط
. وتزيــد نســبة عــدم التــيقن بالنســبة النبعاثــات ثــاين 1.06 ــص المبــة العضــوية اجملففــة، وتســاوي عوامــل الــتحف  

يف املائـة فيمـا  ـص المبـات العضـوية الداخليـة اجملففـة واملعـاد ترطيبهـا )تسـاوي عوامـل  150أكسيد الكربون على 
( حســـبما ورد يف  ـــذا اجلـــدول وـــع عنـــوان ناالنبعاثـــات وعمليـــات اإلزالـــة مـــن التجفيـــف وإعـــادة 1.37تحف  الـــ

 المطيبن. 
)املشــار إليهــا  2006 املبــادي التوجيهيــة إلعــداد قــوائم اجلــرد الوطنيــة ل ــازات الدفيكــة لعــامال تــرد أي منهجيــات يف  )ج(

 إلعداد قوائم اجلرد الوطنيةن(. 2006فيما يلي بتسمية نمبادي عام 
إلعداد قوائم اجلرد الوطنية، ال تتعلق بيانات األنشـطة اماصـة هبـذه الفكـة الفرعيـة )الكتلـة  2006وفقاً ملبادي عام  )د(

 املنهجية. األحيائية ا ية( مبساحة األرض بل مبساحة التاج أو عدد األشجار، حبسب 
ترد  نا أيضاً معلومات عن ثـاين أكسـيد الكربـون رضـم أن مـن املمكـن اإلبـالغ عـن االنبعاثات/عمليـات اإلزالـة يف  ) ـ(

 استصدام األراضي الل تلل يف نفس الفكة ويف األراضي احملولة إىل فكة جديدة من فكات استصدام األراضي. 
  



FCCC/KP/CMP/2015/8/Add.1 
 

 

GE.16-01211 67/78 

 

 5اجلدول   
تعاااااتيال  المتخلاااااة فااااااي أنشاااااوة اسااااات تام األراضااااااي عوامااااال الاااااتافظ المساااااتعملة فااااااي ال

مااان بروتوكاااول   3مااان المااااد   4و 3اسااات تام األراضاااي والاراجاااة بموجاااب الفقااارتين  وتغييااار
فاااااي سااااانة مااااان سااااانوا  فتااااار   )أ(كيوتاااااوج عوامااااال الاااااتافظ المساااااتعملة فاااااي عملياااااا  اإل الاااااة

 ) (في سنة األساس )أ(االلت ام/االنبعااا 

 

 األنشطةبيانات  عوامل االنبعاثات 
 تقديرات االنبعاثات

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

                التاريج وإعاد  التاريج مالمجموعم

       0٫89 0٫94       0٫89 ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية فوق األرض

       0٫89 0٫94       0٫89 ون الكربون يف الكتلة ا يوية وع األرضت ريات خمز 

       0٫82 0٫94       0٫82 ت ريات خمزون الكربون يف القمامة

       0٫73 0٫94       0٫73 ت ريات خمزون الكربون يف ا طب

       0٫82 0٫94       0٫82 : المبة املعدنيةت ريات خمزون الكربون يف المبة

       0٫73 0٫94       0٫73 )ج(العضوية : المبةت ريات خمزون الكربون يف المبة

       0٫73 0٫82       0٫89 منتجات امشب املقطوع

                )د()األراضي اماضعة الضطرابات طبيعية(

       0٫89 0٫94       0٫89 ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية فوق األرض

       0٫89 0٫94       0٫89 ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية وع األرض

       0٫82 0٫94       0٫82 ت ريات خمزون الكربون يف القمامة

       0٫73 0٫94       0٫73 ت ريات خمزون الكربون يف ا طب

       0٫82 0٫94       0٫82 : المبة املعدنيةت ريات خمزون الكربون يف المبة

       0٫73 0٫94       0٫73 )ج(: المبة العضويةت ريات خمزون الكربون يف المبة

       0٫73 0٫82       0٫89 منتجات امشب املقطوع

                )ه(إزالة ال ابات )اجملموع(

       0٫73 0٫94       0٫73 )و(ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية فوق األرض

       0٫82 0٫94       0٫82 ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية وع األرض

       0٫73 0٫94       0٫73 ت ريات خمزون الكربون يف القمامة

       0٫73 0٫94       0٫73 ت ريات خمزون الكربون يف ا طب

       0٫82 0٫94       0٫82 املعدنية: المبة ت ريات خمزون الكربون يف المبة

       0٫82 0٫94       0٫82 )ج(: المبة العضويةت ريات خمزون الكربون يف المبة

       0٫73 0٫82       0٫89 منتجات امشب املقطوع

                )ز(إدارة ال ابات )اجملموع(

       0٫89 0٫98       0٫89 ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية فوق األرض

       0٫89 0٫94       0٫89 ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية وع األرض

       0٫82 0٫98       0٫82 ت ريات خمزون الكربون يف القمامة

       0٫73 0٫98       0٫73 ت ريات خمزون الكربون يف ا طب

       0٫82 0٫98       0٫82 المبة املعدنية: ت ريات خمزون الكربون يف المبة

       0٫73 0٫94       0٫73 )ج(: المبة العضويةت ريات خمزون الكربون يف المبة

       0٫73 0٫82       0٫89 منتجات امشب املقطوع

(CEF-ne) ضابة حديثة النشأة
                )ز(

       0٫89 0٫94       0٫89 فوق األرضت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية 

       0٫89 0٫94       0٫89 ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية وع األرض

       0٫82 0٫94       0٫82 ون الكربون يف القمامةت ريات خمز 

       0٫73 0٫94       0٫73 ت ريات خمزون الكربون يف ا طب

       0٫82 0٫94       0٫82 ت ريات خمزون الكربون يف المبة: المبة املعدنية

       0٫73 0٫94       0٫73 )ج(ت ريات خمزون الكربون يف المبة: المبة ا يوية

                )ح(الكربون عند قطع األخشا  خمزون

       0٫73 0٫82       0٫89 منتجات امشب املقطوع

(CEF-hc))املزارع ا رجية املقطوعة واحملولة 
) (                

       0٫73 0٫94       0٫73 ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية فوق األرض

       0٫82 0٫94       0٫82 ون الكربون يف الكتلة ا يوية وع األرضت ريات خمز 
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 األنشطةبيانات  عوامل االنبعاثات 
 تقديرات االنبعاثات

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

       0٫82 0٫94       0٫73 ون الكربون يف القمامةت ريات خمز 

       0٫73 0٫94       0٫73 ون الكربون يف ا طبت ريات خمز 

       0٫82 0٫94       0٫82 : المبة املعدنيةون الكربون يف المبةت ريات خمز 

       0٫82 0٫94       0٫82 )ج(: المبة العضويةون الكربون يف المبةت ريات خمز 

       0٫73 0٫82       0٫89 شب املقطوعمنتجات ام

               0٫73 )ز() (بات )األراضي اماضعة لالضطرابات الطبيعية(إدارة ال ا

       0٫82 0٫94       0٫82 ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية فوق األرض

       0٫73 0٫94       0٫73 ون الكربون يف الكتلة ا يوية وع األرضت ريات خمز 

       0٫73 0٫94       0٫73 ون الكربون يف القمامةت ريات خمز 

       0٫82 0٫94       0٫82 ون الكربون يف ا طبت ريات خمز 

       0٫82 0٫94       0٫82 : المبة املعدنيةون الكربون يف المبةت ريات خمز 

       0٫82 0٫94       0٫89 )ج(: المبة العضويةون الكربون يف المبةت ريات خمز 

       0٫73 0٫82       0٫89 شب املقطوعمنتجات ام

                )ي(تصويب تقت

                ) (إدارة األراضي الزراعية

       0٫82 0٫98       0٫82 ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية فوق األرض

       0٫82 0٫98       0٫82 ون الكربون يف الكتلة ا يوية وع األرضت ريات خمز 

       0٫82 0٫98       0٫82 ون الكربون يف القمامةت ريات خمز 

       0٫73 0٫98       0٫73 ون الكربون يف ا طبت ريات خمز 

       0٫82 0٫98       0٫82 : المبة املعدنيةون الكربون يف المبةت ريات خمز 

       0٫82 0٫94       0٫82 )ج(: المبة العضويةون الكربون يف المبةت ريات خمز 

                ) (اعيإدارة املر 

       0٫82 0٫98       0٫82 ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية فوق األرض

       0٫73 0٫98       0٫73 ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية وع األرض

       0٫82 0٫98       0٫82 ت ريات خمزون الكربون يف القمامة

       0٫73 0٫98       0٫73 ون الكربون يف ا طبت ريات خمز 

       0٫82 0٫98       0٫82 : المبة املعدنيةون الكربون يف المبةت ريات خمز 

       0٫82 0٫94       0٫82 )ج(: المبة العضويةت ريات خمزون الكربون يف المبة

                ) (عديد ال طاء النبا 

       0٫82 0٫98       0٫82 ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية فوق األرض

       0٫73 0٫98       0٫73 ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية وع األرض

       0٫73 0٫98       0٫73 ت ريات خمزون الكربون يف القمامة

       0٫73 0٫98       0٫73 ت ريات خمزون الكربون يف ا طب

       0٫82 0٫98       0٫82 : المبة املعدنيةت ريات خمزون الكربون يف المبة

       0٫82 0٫94       0٫82 )ج(: المبة العضويةت ريات خمزون الكربون يف المبة

                ) (عفيف األراضي الرطبة وإعادة ترطيبها

       0٫73 0٫94       0٫73 ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية فوق األرض

       0٫73 0٫94       0٫73 ا يوية وع األرضت ريات خمزون الكربون يف الكتلة 

       0٫73 0٫94       0٫73 ت ريات خمزون الكربون يف القمامة

       0٫73 0٫94       0٫73 ت ريات خمزون الكربون يف ا طب

     0٫73 0٫73 0٫73 0٫94     0٫73 0٫73 0٫73 : المبة املعدنيةت ريات خمزون الكربون يف المبة

      NA     0٫94 0٫73 0٫73 0٫73 0٫73 )ج(: المبة العضويةون الكربون يف المبةت ريات خمز 

                شب املقطوعمنتجات ام

       0٫73 0٫82       0٫89 من التحريج/إعادة التحريج

       0٫73 0٫82       0٫89 من إزالة ال ابات

       0٫73 0٫82       0٫89 من إدارة ال ابات

                الفئا  المشتركة

     0٫73   0٫94     0٫73   انبعاثات أكسيد النيموز املباشرة من التسميد بالنيموز

                يتان وأكسيد النموز من المبات العضوية اجملففة واملعاد ترطيبهاانبعاثات امل

     0٫73 0٫73 0٫73 0٫94     0٫73 0٫73 0٫73 )ل(المبة العضوية اجملففة

      NA     0٫94 0٫73 0٫73 0٫73 0٫73 )ل(المبة العضوية املعاد ترطيبها

مــــن تعــــدين/تثبيع النيــــموز بســــبب فقدان/كســــب انبعاثــــات أكســــيد النيــــموز 
     0٫73   0٫94     0٫73   الكربون املرتبط بتحويل استصدام األراضي وت يري إدارة المبة املعدنية

     0٫82 0٫82 0٫82     0٫89 0٫73 0٫73 0٫73 (CO2 ،CH4 ،N2Oانبعاثات ضازات الدفيكة من حرق الكتلة ا يوية )
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ــر علــى البيانــات بعبــارة نال ينطبــقن إذا كانــع األطــراف إمــا ضــري مطالابــة بــالتبليمت عــن  ــذه الفكــة يف قــوائم جــرد يُ  مالحلة: ؤشَّ
 ضازات الدفيكة أو ضري مطالابة بادراجها يف جماميعها الوطنية. 

NA: ال ينطبق 
زونــــات الكربــــون يف فــــرادى تشــــمل االنبعاثــــات وعمليــــات اإلزالــــة الصــــافية الزيــــادات واالخنفاضــــات الصــــافية يف خم )أ(

 جممعات الكربون )يف سنة من سنوات فمة االلتزام ويف سنة األسان، على التوات(. 
بالنسبة لسنة األسان، تنطبق عوامـل الـتحف  الـواردة يف  ـذا اجلـدول علـى إدارة األراضـي الزراعيـة، وإدارة املراعـي،  ) (

 من بروتوكول كيوتو.  3من املادة  4ل طاء النبا  مبوجب الفقرة وعفيف األراضي الرطبة وإعادة ترطيبها، وعديد ا
عن اويكة ا كوميـة الدوليـة املعنيـة بت ـري املنـاخ  2006للمبادي التوجيهية الصادرة يف عام  2013وفقاً مللحق عام  )ج(

يقن فيمـا  ـص المبـات (، تبلمت نسـبة عـدم التـ2بشأن قوائم اجلرد الوطنية ل ازات الدفيكة: األراضي الرطبة )الفصل 
. وتزيد نسبة عـدم التـيقن بالنسـبة النبعاثـات 0.94/1.06يف املائة، وتساوي عوامل التحف   20العضوية اجملففة 

يف املائــة فيمــا  ــص المبــات العضــوية الداخليــة اجملففــة واملعــاد ترطيبهــا )تســاوي  150ثــاين أكســيد الكربــون علــى 
د يف  ـذا اجلـدول وـع البنـد املعنـون ناالنبعاثـات وعمليـات اإلزالـة مـن ( حسـبما ور 0.73/1.37عوامل الـتحف  

 التجفيف وإعادة المطيبن. 
مـن ذــوذج  A.1.1(KP-I)4يف ا ـاالت الـل ُوسـب فيهـا التعــديالت ملت ـريات أخـرى تتصـل هبــذه الفكـة يف اجلـدول  )د(

اإلبـــالغ املوحـــد، ينب ـــي تطبيـــق عامـــل الـــتحف  امـــايف بـــاجملمع املعـــت. وينطبـــق ذلـــك بصـــفة خاصـــة علـــى املنـــاطق 
اماضـعة لالضــطرابات الطبيعيــة يف سـنة اإلبــالغ عنهــا ألول مــرة: املسـتويات األساســية، واوــوامش، واالنبعاثــات يف 

الالحقـة يف سـنة اجلـرد. وبالنسـبة لقطـع األخشـا  املســتنقذة،  قائمـة اجلـرد الـل  كـن اسـتبعاد ا، وعمليـات اإلزالـة
 ينب ي تطبيق عوامل التحف  اماصة مبنتجات امشب املقطوع. 

مــن ذــوذج  A.2(KP-I)4يف ا ــاالت الــل ُوســب فيهــا التعــديالت ملت ــريات أخــرى تتصــل هبــذه الفكــة يف اجلــدول  ) ـ(
ايف بـــاجملمع املعـــت. وينطبـــق ذلـــك بصـــفة خاصـــة علـــى املنـــاطق اإلبـــالغ املوحـــد، ينب ـــي تطبيـــق عامـــل الـــتحف  امـــ

اماضـعة لالضــطرابات الطبيعيــة يف سـنة اإلبــالغ عنهــا ألول مــرة: املسـتويات األساســية، واوــوامش، واالنبعاثــات يف 
ذة، قائمـة اجلـرد الـل  كـن اسـتبعاد ا، وعمليـات اإلزالـة الالحقـة يف سـنة اجلـرد. وبالنسـبة لقطـع األخشـا  املســتنق

 ينب ي تطبيق عوامل التحف  اماصة مبنتجات امشب املقطوع. 
تنطبق نفس عوامل التحف  على األراضي الل أُزيلع ضابا ا وسبق اإلبالغ عنها يف إطار التحريج/إعادة التحـريج  )و(

 وإدارة ال ابات واملعرضة لالضطرابات الطبيعية. 
ـــب فيهـــا التعـــديالت مل )ز( -KP)4و B.1(KP-I)4ت ـــريات أخـــرى تتصـــل هبـــذه الفكـــة يف اجلـــداول يف ا ـــاالت الـــل ُوسا

I)B.1.1 4و(KP-I)B.1.2  .من ذوذج اإلبالغ املوحد، ينب ي تطبيق عامل التحف  امايف باجملمع املعت 
 بالنسبة جلميع  ذه ا االت، افماض حاالت عدم التيقن اماصة باجملمع املعت الل  ري تعديلها.  )ح(
 ضع بالنسبة وذا النشا  عوامل التحف  اماصة بازالة ال ابات. افمَُ  ) (
يف ا االت الل ُوساب فيها التعديالت من أجل التصـويبات التقنيـة، ينب ـي تطبيـق عامـل الـتحف  امـايف بـاجملمع  )ي(

 املعت. 
عوامــــــــــل يف املائــــــــــة، وتســــــــــاوي  50تبلــــــــــمت حالــــــــــة عــــــــــدم التــــــــــيقن بالنســــــــــبة لبيانــــــــــات أنشــــــــــطة ســــــــــنة األســــــــــان  ) (

 .  0.89/1.12 التحف 
وترد  نا أيضاً معلومات عن ثاين أكسيد الكربون رضم أن مـن املمكـن اإلبـالغ عـن االنبعاثات/عمليـات اإلزالـة يف  )ل(

 استصدام األراضي الل تلل يف نفس الفكة ويف األراضي احملولة إىل فكة جديدة من فكات استصدام األراضي.
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  6اجلدول   
المسااتعملة فااي التعااتيال  المتخلااة فااي أنشااوة اساات تام األراضااي وتغيياار عواماال الااتافظ 

ماان بروتوكااول كيوتااوج  3ماان الماااد   4و 3اساات تام األراضااي والاراجااة بموجااب الفقاارتين 
عمليااا   فااي ساانة ماان ساانوا  فتاار  االلتاا ام/ مأم عواماال الااتافظ المسااتعملة فااي االنبعااااا 

 مبمفي سنة األساس مأماإل الة
 

 بيانات األنشطة نبعاثات عوامل اال
 تقديرات االنبعاثات

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

                مالمجموعم التاريج وإعاد  التاريج

       1٫12 1٫06       1٫12 ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية فوق األرض

       1٫12 1٫06       1٫12 ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية وع األرض

       1٫21 1٫06       1٫21 ات خمزون الكربون يف القمامةت ري 

       1٫37 1٫06       1٫37 ت ريات خمزون الكربون يف ا طب

       1٫21 1٫06       1٫21 : المبة املعدنيةات خمزون الكربون يف المبةت ري 

       1٫37 1٫06       1٫37 )ج(العضوية : المبةات خمزون الكربون يف المبةت ري 

       1٫37 1٫21       1٫12 جات امشب املقطوعمنت

                )د(راضي اماضعة الضطرابات طبيعية()األ

       1٫12 1٫06       1٫12 ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية فوق األرض

       1٫12 1٫06       1٫12 ات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية وع األرضت ري 

       1٫21 1٫06       1٫21 ات خمزون الكربون يف القمامةت ري 

       1٫37 1٫06       1٫37 ات خمزون الكربون يف ا طبت ري 

       1٫21 1٫06       1٫21 : المبة املعدنيةات خمزون الكربون يف المبةت ري 

       1٫37 1٫06       1٫37 )ج(: المبة العضويةات خمزون الكربون يف المبةت ري 

       1٫37 1٫21       1٫12 جات امشب املقطوعمنت

                )ه(لة الغابا  مالمجموعمإ ا

       1٫37 1٫06       1٫37 )و(خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية فوق األرض ت ريات

       1٫21 1٫06       1٫21 ات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية وع األرضت ري 

       1٫37 1٫06       1٫37 ات خمزون الكربون يف القمامةت ري 

       1٫37 1٫06       1٫37 ات خمزون الكربون يف ا طبت ري 

       1٫21 1٫06       1٫21 : المبة املعدنيةات خمزون الكربون يف المبةت ري 

       1٫21 1٫06       1٫21 )ج(: المبة العضويةت ريات خمزون الكربون يف المبة

       1٫37 1٫21       1٫12 منتجات امشب املقطوع

                )ز(ر  الغابا  مالمجموعمإدا

       1٫12 1٫02       1٫12 خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية فوق األرض ت ريات

       1٫12 1٫02       1٫12 ات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية وع األرضت ري 

       1٫21 1٫02       1٫21 ت ريات خمزون الكربون يف القمامة

       1٫37 1٫02       1٫37 ات خمزون الكربون يف ا طبت ري 

       1٫21 1٫02       1٫21 : المبة املعدنيةات خمزون الكربون يف المبةت ري 

       1٫37 1٫06       1٫37 )ج(: المبة العضويةات خمزون الكربون يف المبةت ري 

       1٫37 1٫21       1٫12 جات امشب املقطوعمنت

(CEF-ne) ضابة حديثة النشأة
                )ز(

       1٫12 1٫06       1٫12 ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية فوق األرض

       1٫12 1٫06       1٫12 ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية وع األرض

       1٫21 1٫06       1٫21 ات خمزون الكربون يف القمامةت ري 

       1٫37 1٫06       1٫37 ات خمزون الكربون يف ا طبت ري 

       1٫21 1٫06       1٫21 ت ريات خمزون الكربون يف المبة: المبة املعدنية

       1٫37 1٫06       1٫37 )ج(ت ريات خمزون الكربون يف المبة: المبة ا يوية

                )ح(خمزون الكربون عند قطع األخشا 

       1٫37 1٫21       1٫12 منتجات امشب املقطوع

(CEF-hc))املزارع ا رجية املقطوعة واحملولة 
) (                

       1٫37 1٫06       1٫37 ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية فوق األرض

       1٫21 1٫06       1٫21 ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية وع األرض

       1٫21 1٫06       1٫37 ت ريات خمزون الكربون يف القمامة

       1٫37 1٫06       1٫37 ت ريات خمزون الكربون يف ا طب
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 بيانات األنشطة نبعاثات عوامل اال
 تقديرات االنبعاثات

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

       1٫21 1٫06       1٫21 : المبة املعدنيةت ريات خمزون الكربون يف المبة

       1٫21 1٫06       1٫21 )ج(: المبة العضويةت ريات خمزون الكربون يف المبة

       1٫37 1٫21       1٫12 منتجات امشب املقطوع

               1٫37 )ز() (إدار  الغابا  ماألراضي ال اضعة لالضورابا  الوبيعيةم

       1٫21 1٫06       1٫21 ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية فوق األرض

       1٫37 1٫06       1٫37 ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية وع األرض

       1٫37 1٫06       1٫37 ت ريات خمزون الكربون يف القمامة

       1٫21 1٫06       1٫21 ت ريات خمزون الكربون يف ا طب

       1٫21 1٫06       1٫21 : المبة املعدنيةت ريات خمزون الكربون يف المبة

       1٫21 1٫06       1٫12 )ج(: المبة العضويةت ريات خمزون الكربون يف المبة

       1٫37 1٫21       1٫12 منتجات امشب املقطوع

                )ي(تصويب تقت

                ) (إدارة األراضي الزراعية

       1٫21 1٫02       1٫21 ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية فوق األرض

       1٫21 1٫02       1٫21 ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية وع األرض

       1٫21 1٫02       1٫21 ت ريات خمزون الكربون يف القمامة

       1٫37 1٫02       1٫37 ت ريات خمزون الكربون يف ا طب

       1٫21 1٫02       1٫21 : المبة املعدنيةت ريات خمزون الكربون يف المبة

       1٫21 1٫06       1٫21 )ج(: المبة العضويةت ريات خمزون الكربون يف المبة

                ) (إدارة املراعي

       1٫21 1٫02       1٫21 ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية فوق األرض

       1٫37 1٫02       1٫37 ات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية وع األرضت ري 

       1٫21 1٫02       1٫21 ات خمزون الكربون يف القمامةت ري 

       1٫37 1٫02       1٫37 ت ريات خمزون الكربون يف ا طب

       1٫21 1٫02       1٫21 : المبة املعدنيةت ريات خمزون الكربون يف المبة

       1٫21 1٫06       1٫21 )ج(: المبة العضويةت ريات خمزون الكربون يف المبة

                ) (يد ال طاء النبا عد

       1٫21 1٫02       1٫21 خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية فوق األرض ت ريات

       1٫37 1٫02       1٫37 ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية وع األرض

       1٫37 1٫02       1٫37 ات خمزون الكربون يف القمامةت ري 

       1٫37 1٫02       1٫37 ات خمزون الكربون يف ا طبت ري 

       1٫21 1٫02       1٫21 : المبة املعدنيةات خمزون الكربون يف المبةت ري 

       1٫21 1٫06       1٫21 )ج(: المبة العضويةت ريات خمزون الكربون يف المبة

                ) (يف األراضي الرطبة وإعادة ترطيبهاعف

       1٫37 1٫06       1٫37 خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية فوق األرض ت ريات

       1٫37 1٫06       1٫37 ات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية وع األرضت ري 

       1٫37 1٫06       1٫37 ات خمزون الكربون يف القمامةت ري 

       1٫37 1٫06       1٫37 ات خمزون الكربون يف ا طبت ري 

     1٫37 1٫37 1٫37 1٫06     1٫37 1٫37 1٫37 : المبة املعدنيةت ريات خمزون الكربون يف المبة

      NA     1٫06 1٫37 1٫37 1٫37 1٫37 )ج(: المبة العضويةات خمزون الكربون يف المبةت ري 

                منتجات امشب املقطوع

       1٫37 1٫21       1٫12 من التحريج/إعادة التحريج

       1٫37 1٫21       1٫12 من إزالة ال ابات

       1٫37 1٫21       1٫12 إدارة ال اباتمن 

                ئا  المشتركةالف

     1٫37   1٫06     1٫37   ات أكسيد النيموز املباشرة وضري املباشرة من التسميد بالنيموزانبعاث

                انبعاثات امليتان وأكسيد النموز من المبات العضوية اجملففة واملعاد ترطيبها

     1٫37 1٫37 1٫37 1٫06     1٫37 1٫37 1٫37 )ل(العضوية اجملففة المبة

      NA     1٫06 1٫37 1٫37 1٫37 1٫37 )ل(بة العضوية املعاد ترطيبهاالم 

ــــــــــموز انب ــــــــــات أكســــــــــيد الني ــــــــــموز بســــــــــبب عاث مــــــــــن تعــــــــــدين/تثبيع الني
ـــري إدارة  ـــل اســـتصدام األراضـــي وت ي ـــون املـــرتبط بتحوي فقدان/كســـب الكرب

     1٫37   1٫06     1٫37   المبة املعدنية

     1٫21 1٫21 1٫21     1٫12 1٫37 1٫37 1٫37 (CO2 ،CH4 ،N2Oانبعاثات ضازات الدفيكة من حرق الكتلة ا يوية )

ــر علــى البيانــات بعبــارة نال ينطبــقن إذا كانــع األطــراف إمــا ضــري مطالابــة بــالتبليمت عــن  ــذه الفكــة يف قــوائم جــرد  مالحلة: يُؤشَّ
 ضازات الدفيكة أو ضري مطالابة بادراجها يف جماميعها الوطنية. 
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NA: ال ينطبق 
تشــــمل االنبعاثــــات وعمليــــات اإلزالــــة الصــــافية الزيــــادات واالخنفاضــــات الصــــافية يف خمزونــــات الكربــــون يف فــــرادى  )أ(

 جممعات الكربون )يف سنة من سنوات فمة االلتزام ويف سنة األسان، على التوات(. 
ي الزراعيـة، وإدارة املراعـي، بالنسبة لسنة األسان، تنطبق عوامـل الـتحف  الـواردة يف  ـذا اجلـدول علـى إدارة األراضـ ) (

 من بروتوكول كيوتو.  3من املادة  4وعفيف األراضي الرطبة وإعادة ترطيبها، وعديد ال طاء النبا  مبوجب الفقرة 
مـن ذــوذج  A.1.1(KP-I)4يف ا ـاالت الـل ُوساـب فيهـا التعــديالت ملت ـريات أخـرى تتصـل هبــذه الفكـة يف اجلـدول  )ج(

ول، ينب ي تطبيق عامل التحف  امايف باجملمع املعت. وينطبق ذلـك بصـفة خاصـة علـى املنـاطق اإلبالغ املوحد األ
اماضــعة لالضــطرابات الطبيعيــة يف ســنة اإلبــالغ عنهــا أول مــرة: املســتويات األساســية، واوــوامش، واالنبعاثــات يف 

وبالنسـبة لقطـع األخشـا  املســتنقذة،  قائمـة اجلـرد الـل  كـن اسـتبعاد ا، وعمليـات اإلزالـة الالحقـة يف سـنة اجلـرد.
 ينب ي تطبيق عوامل التحف  اماصة مبنتجات امشب املقطوع. 

تنطبــق نفــس عوامــل الــتحف  بالنســبة ل راضــي الــل أُزيلــع ضابا ــا وســبق اإلبــالغ عنهــا يف إطــار التحريج/إعــادة  )د(
 التحريج وإدارة ال ابات واملعرضة لالضطرابات الطبيعية. 

ـــة يف اجلـــدول  ) ـ( ـــل ُوســـب فيهـــا التعـــديالت ملت ـــريات أخـــرى تتصـــل هبـــذه الفك ـــة ال مـــن ذـــوذج  A.2(KP-I)4يف ا ال
اإلبـــالغ املوحـــد، ينب ـــي تطبيـــق عامـــل الـــتحف  امـــايف بـــاجملمع املعـــت. وينطبـــق ذلـــك بصـــفة خاصـــة علـــى املنـــاطق 

ت األساســية، واوــوامش، واالنبعاثــات يف اماضــعة لالضــطرابات الطبيعيــة يف ســنة اإلبــالغ عنهــا أول مــرة: املســتويا
قائمـة اجلـرد الـل  كـن اسـتبعاد ا، وعمليـات اإلزالـة الالحقـة يف سـنة اجلـرد. وبالنسـبة لقطـع األخشـا  املســتنقذة، 

 ينب ي تطبيق عوامل التحف  اماصة مبنتجات امشب املقطوع. 
عن اويكة ا كوميـة الدوليـة املعنيـة بت ـري املنـاخ  2006للمبادي التوجيهية الصادرة يف عام  2013وفقاً مللحق عام  )و(

يف املائـة فيمــا  20(، تبلــمت نسـبة عـدم التــيقن 2بشـأن قـوائم اجلــرد الوطنيـة ل ــازات الدفيكـة: األراضـي الرطبــة )الفصـل
. وتزيـد نسـبة عـدم التـيقن بالنسـبة النبعاثـات 0.94/1.06 ص المبة العضوية اجملففـة، وتسـاوي عوامـل الـتحف  

يف املائــة فيمــا  ــص المبــات العضــوية الداخليــة اجملففــة واملعــاد ترطيبهــا )تســاوي  150ثــاين أكســيد الكربــون علــى 
( حسـبما ورد يف  ـذا اجلـدول يف إطـار ناالنبعاثـات وعمليـات اإلزالـة مـن التجفيـف 0.73/1.37عوامل الـتحف  

 وإعادة المطيبن. 
ــب فيهــا التعــديالت )ز( مــن ذــوذج  B.1(KP-I)4ملت ــريات أخــرى تتصــل هبــذه الفكــة يف اجلــدول  يف ا ــاالت الــل ُوسا

 اإلبالغ املوحد، ينب ي تطبيق عامل التحف  امايف باجملمع املعت. 
 بالنسبة جلميع  ذه ا االت، افماض حاالت عدم التيقن اماصة باجملمع املعت الل  ري تعديلها.  )ح(
 ابـات بالنسـبة وــذا النشـا . ويف ا ـاالت الـل ُوساـب فيهـا التعـديالت ملت ــريات افُمَضـع عوامـل الـتحف  إلزالـة ال ) (

مـن ذـوذج اإلبـالغ املوحـد، ينب ـي تطبيـق عامـل الـتحف  امـايف  B.1(KP-I)4أخرى تتصل هبذه الفكة يف اجلـدول 
 باجملمع املعت. 

 عامل التحف  امايف باجملمع املعت.  يف ا الة الل ُوسب فيها التعديالت للتصويب التقت، ينب ي تطبيق )ي(
يف املائــة، وتســاوي عوامــل الــتحف   50تبلــمت نســبة عــدم التــيقن بالنســبة لبيانــات األنشــطة اماصــة بســنة األســان  ) (

0.89/1.12  . 
ترد  نا أيضاً معلومات عـن ثـاين أكسـيد الكربـون رضـم أن مـن املمكـن اإلبـالغ عـن االنبعاثات/عمليـات اإلزالـة يف  )ل(

 ستصدام األراضي الل تلل يف نفس الفكة ويف األراضي احملولة إىل فكة جديدة من فكات استصدام األراضي.ا
 اجللسة العامة الثامنة

 2015كانون األول/ديسمرب   10
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 11-/م أإ5المقرر   
 عمليااا برنااامج تااتريب أعلاااا أفرقااة خبااراا االسااتعراض المشاااركين فااي   

 من بروتوكول كيوتو 8بموجب الماد   السنوااالستعراض 
 

 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، 
 ،11-/م أإ4، و11-/م أإ3، و5-/م أإ8، و1-/م أإ24، و1-/م أإ22يف املقررات  وقد نلر 
بأييــــة برنـــامج تــــدريب أعضـــاء أفرقــــة خـــرباء االســــتعراض املشـــاركني يف عمليــــات  وإذ يســـّلم 

مــن بروتوكــول كيوتــو، و ــو برنــامج يســتند إىل برنــامج التــدريب  8االســتعراض الســنوي مبوجــب املــادة 
 امايف خبرباء استعراض قوائم جرد ضازات الدفيكة مبوجب االتفاقية،

ــــذ وــــدم  أن األمانــــة إىل يطلــــب -1  ــــق  وتنفم ــــدورات املتعلقــــة بــــالنلم الوطنيــــة، وتطبي ال
مـن بروتوكـول  7مـن املـادة  4التعديالت، وطرائق احملاسـبة املتعلقـة بالكميـات املسـنادة مبوجـب الفقـرة 

 األنشــطة كيوتــو، واســتعراض الســجالت الوطنيــة واملعلومــات املتعلقــة بالكميــات املســنادة، واســتعراض
كيوتــو، و ــي دورات مدرجــة يف برنــامج  بروتوكــول مــن 3 ملــادةا مــن 4و 3 الفقــرتني مبوجــب املنفَّــذة

 8تـدريب أعضــاء أفرقـة خــرباء االســتعراض املشـاركني يف عمليــات االســتعراض السـنوي مبوجــب املــادة 
مــن بروتوكــول كيوتـــو، علــى النحــو املبـــنّي يف املرفــق، لتجســـيد أي ت يــريات تنشــأ عـــن تنفيــذ املقـــررات 

مقــررات أخــرى ذات صــلة صــادرة عــن مــؤمتر  ، وأي8-/م أإ1واملقــرر  7-/م أإ4إىل  7-/م أإ2 مــن
األطـــراف العامـــل بوصـــفه اجتمـــاع األطـــراف يف بروتوكـــول كيوتـــو، مبـــا يف ذلـــك النلـــر يف املتطلبـــات 

 أو االنبعاثــات بتحديـد كميــةم  التزامـات لــديها ليسـع الــل األول املرفـق يف اماصـة بـاألطراف املدرجــة
لثانيــة مبوجــب بروتوكــول كيوتــو، وأن تنفمــذ برنــامج التــدريب احملــدَّ  يف أقــر  لفــمة االلتــزام ا خفضــها

وقــع ممكــن، ر نــاً بتــوافر املــوارد املاليــة، مــع ا ــريف علــى تضــمني الــدورات القواعــد والطرائــق الســارية 
 على فمة االلتزام الثانية مبوجب بروتوكول كيوتو؛

أعــاله،  1الــدورات املشــار إليهــا يف الفقــرة إىل األمانــة أن تُعــّد وتُنّفــذ  يطلــب أيضــاً  -2 
إن كان ذلك ممكناً حبلـول موعـد االسـتعراض األول لقـوائم اجلـرد اماصـة بفـمة االلتـزام الثانيـة مبوجـب 
ـــذة  بروتوكـــول كيوتـــو، مشـــدداً علـــى إعطـــاء األولويـــة إلعـــداد الـــدورة املتعلقـــة باســـتعراض األنشـــطة املنفَّ

 من بروتوكول كيوتو؛ 3من املادة  4و 3مبوجب الفقرتني 
إىل األمانـــة أن تواصـــل ممارســـتها ا اليـــة املتمثلـــة يف تضـــمني تقرير ـــا  يطلـــب كـــذلك -3 

الســنوي إىل اويكــة الفرعيــة للمشــورة العلميــة والتكنولوجيــة عــن االســتعراض التقــت لقــوائم جــرد ضــازات 
 ــي أيضــاً أطــراف يف بروتوكــول   الدفيكــة املقدمــة مــن األطــراف املدرجــة يف املرفــق األول لالتفاقيــة الــل

 تنلــــيم بــــاجراءات املتعلقــــة املعلومــــات كيوتــــو، معلومــــات عــــن برنــــامج التــــدريب احملــــدَّ ، وخباصــــة
 الربنامج؛ فعالية األطراف تقّيم لكي واملدرمبني، املتدربني واختيار االمتحان
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ف يف األطــــراف املدرجــــة يف املرفــــق األول لالتفاقيــــة الــــل  ــــي أيضــــاً أطــــرا يشــــجع -4 
 1املشـــار إليـــه يف الفقـــرة  التـــدريب برنـــامج بروتوكــول كيوتـــو، القـــادرة علـــى تقـــدد الـــدعم املــات لتنفيـــذ

 ذلك؛ تفعل أن أعاله، على
ــــار تــــيط علمــــاً  -5  ــــة التقديريــــة باآلث املشــــار إليهــــا يف  األنشــــطة علــــى امليزانيــــة يف املمتب
 األمانة؛ هبا أعاله املقرر أن تضطلع 1 الفقرة

ـــة بـــاإلجراءات األمانـــة تضـــطلع أن يطلـــب -6   بتـــوافر ر نـــاً  املقـــرر  ـــذا يف منهـــا املطلوب
 .املالية املوارد
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 المرفق
 

برنااامج تااتريب أعلاااا أفرقااة خبااراا االسااتعراض المشاااركين فااي عمليااا    
 من بروتوكول كيوتو 8االستعراض السنوا بموجب الماد  

  
 تفاصيل برنامج التتريب -أوال   

 
علــى اســتعراض  االســتعراض أعضــاء أفرقــة خــرباء تــدريب برنــامج التــدريب إىل دورات  ــدف -1

. التدريبيـة يف اإلنمنـع الـدورات ذيع وسُتتاح. من بروتوكول كيوتو 7املعلومات املقدمة مبوجب املادة 
 بوســائل الــدورات ســتقدَّم نمنــع،اإل شــبكة إىل الوصــول علــيهم يصــعب وفيمــا يتعلــق باملتــدربني الــذين

 وفيمــا  ــص الــدورات الــل يقــدمها مــدر ، سيتواصــل املتــدربون واملــدر  إلكمونيــاً. أخــرى؛ إلكمونيــة
 بعمليـــــة املهتمـــــة األخـــــرى ســـــُتتاح الـــــدورات أيضـــــاً للجهـــــات األطـــــراف، مـــــن أي طلـــــب علـــــى وبنـــــاءً 

علــى مــدار العــام للمتــدربني، بنــاًء علــى وســُتتاح . إضــافية مــوارد ذلــك يتطلــب أال شــريطة االســتعراض،
 الطلب، ذيع الدورات بدون مدر .

 موحــــدة االمتحــــان إجــــراءات وستشـــتمل ذيــــع الــــدورات التدريبيــــة علــــى امتحــــان. وســــتكون -2
 وشفافة. وستجري االمتحانات على اإلنمنع. وموضوعية

كملـون بنجـاح متطلبـات يُ  الـذين قـوائم جـرد ضـازات الدفيكـة اجلـددُ  اسـتعراض خرباء وسُيدعى -3
 مـع جنـب إىل جنبـاً  فيعملـون قطـري، أو مركزي استعراض يف برنامج التدريب ذات الصلة إىل املشاركة

 قوائم جرد ضازات الدفيكة املتمرسني. استعراض خرباء
 أن األوىل حمـــــاولتهم يف الـــــدورات مـــــن دورة امتحـــــان يف ينجحـــــون ال الـــــذين للصـــــرباء و ـــــوز -4

 الـــل املهـــام ذيـــع املطلـــو  الوقـــع يف يكونـــوا قـــد أدوا أن شـــريطة أخـــرى، مـــرة االمتحـــانإىل  يتقـــدموا
 االمتحان. إلعادة نتيجة إضافية تكاليف األمانة تتكبد وأال الدورة، يف ُحددت

 التـــدريب، برنـــامج دورات يف مـــدرمبني العمـــل إىل املناســـبة الفنيـــة امـــربة ذوو امـــرباء وســـُيدعى -5
 بالربيـد والـدعم املشـورة امـرباء  ـؤالء وسيقدم. دورة كل تتناووا الل املواضيع مهارا م ت طي أن على

 املشـاركني املـدربني بني ج رايف توازن لتحقيق األمانة أخرى. وستسعى إلكمونية بوسائل اإللكموين أو
 التدريب. برنامج يف
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 دورا  برنامج التتريب -اانيا   
 

 النظم الوطنية -ألف 
 

 مـــن 1 الفقـــرة مبوجـــب الوطنيـــة الـــنلم الســـتعراض التوجيهيـــة املبـــادي الـــدورة  ـــذه تتنـــاول جالوصاااف
 7 املــادتني يف إليهـا املشـار التوجيهيـة املبـادي مـن الصــلة ذات واألجـزاء كيوتـو بروتوكـول مـن 5 املـادة
 كيوتو. بروتوكول من 8و

 .2016 اإلعتادج
 .2022-2016 التنفي ج

 اســتعراض وخــرباء املتصصصــني، ضــري وامــرباء الرئيســيون، ســتعراضاال خــرباء الجمرااور المسااترتفج
 جـــرد لقـــوائم التقـــت لالســـتعراض األساســـية الـــدورة بنجـــاح أكملـــوا الـــذين الدفيكـــة ضـــازات جـــرد قـــوائم
 املرفـــق يف املدرجـــة األطـــراف) لالتفاقيـــة األول املرفـــق يف املدرجـــة بـــاألطراف اماصـــة الدفيكـــة ضـــازات
 .(األول

 تعّلم إلكموين بدون مدر . نوع التور ج
اجلـــدُد  الدفيكـــة ضـــازات جـــرد قـــوائم اســـتعراض خـــرباء أن يكـــون ُيشـــم  جوماااكله االمتااااان مااارو 
ــــــل االمتحــــــان اجلــــــدُد قــــــد جنحــــــوا يف الرئيســــــيون االســــــتعراض وخــــــرباء ــــــة يف املشــــــاركة قب  خــــــرباء أفرق

 عرب اإلنمنع. االمتحان و ري. االستعراض
  

 توبيق التعتيال  -باا 
 

 بروتوكــول يف األطـراف اجتمـاع بوصــفه العامـل األطـراف مــؤمتر مقـررات الـدورة  ــذه تتنـاول الوصافج
 مــن 5 املــادة مــن 2 الفقــرة مبوجــب التعــديالت إدخــال مبنهجيــات املتعلقــة التقنيــة واإلرشــادات كيوتــو

ـــة املبـــادي مـــن الصـــلة ذات واألجـــزاء كيوتـــو بروتوكـــول  مـــن 8و 7 املـــادتني يف إليهـــا املشـــار التوجيهي
 كيوتو. بروتوكول
 .2016 اإلعتادج
 .2022-2016 التنفي ج

الدفيكــة  ضــازات جــرد قــوائم اســتعراض وخــرباء الرئيســيون، االســتعراض خــرباء الجمرااور المسااترتفج
 األساســــية الــــدورة بنجــــاح أكملــــوا الــــذين الدفيكــــة ضــــازات جــــرد قــــوائم اســــتعراض وخــــرباء املتمرســـون،
 األول. املرفق يف املدرجة باألطراف اماصة الدفيكة ضازات جرد لقوائم التقت لالستعراض
 تعّلم إلكموين مبساعدة مدرم . نوع التور ج
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اجلـــدُد  الدفيكـــة ضـــازات جـــرد قـــوائم اســـتعراض خـــرباء أن يكـــون ُيشـــم  جوماااكله االمتااااان مااارو 
ــــــل االمتحــــــان اجلــــــدُد قــــــد جنحــــــوا يف الرئيســــــيون االســــــتعراض وخــــــرباء ــــــة يف املشــــــاركة قب  خــــــرباء أفرق

 عرب اإلنمنع. االمتحان و ري. االستعراض
  

 7 الماد  من 4 الفقر  بموجب المسَنت  بالكميا  المتعلقة المااسبة طرائق -جيم 
 

 املعلومـات يستعرضـون الـذين االسـتعراض خـرباء أفرقـة ألعضـاء إرشـادات الـدورة  ـذه تقدم جالوصف
 الكميــــة وحســــا  االلتــــزام الثانيــــة مبوجــــب بروتوكــــول كيوتــــو،األوت املتعلــــق بفــــمة  التقريــــر يف املقدمــــة
 كيوتـو، بروتوكـول مـن 3 املـادة مكـرراً مـن 8و 8مكـرراً ثانيـاً و 7مكـرراً و 7الفقرات  مبوجب املسنادة

 املســــنادة بالكميــــات املتعلقــــة احملاســــبة الوطنيــــة، وفقــــاً لطرائــــق والســــجالت االلتــــزام، فــــمة واحتيــــاطي
 .7 املادة من 4 الفقرة مبوجب

 .2016 اإلعتادج
 .2022-2016 التنفي ج

 الوطنيــــة الــــذين يستعرضــــون الســــجالت االســــتعراض أعضــــاء أفرقــــة خــــرباء الجمرااااور المسااااترتفج
 الرئيسيون. االستعراض وخرباء املتصصصني، ضري وامرباء املسنادة، بالكميات اماصة واملعلومات

 تعّلم إلكموين بدون مدرم . نوع التور ج
 و ـــري ُيشـــم  امتحـــان األعضـــاء اجلـــدد يف أفرقـــة خـــرباء االســـتعراض. جوماااكله االمتااااان مااارو 
 عرب اإلنمنع. االمتحان

  
 المسَنت  بالكميا  المتعلقة والمعلوما  الوطنية السجال  استعراض -دال 

 
 املعلومـات يستعرضـون الـذين االسـتعراض خـرباء أفرقـة ألعضـاء إرشـادات الـدورة  ـذه تقدم الوصفج
 مكـــرراً مـــن 8و 8مكـــرراً ثانيـــاً و 7مكـــرراً و 7الفقـــرات  مبوجـــب املســـنادة بالكميـــات املتعلقـــة الســـنوية
 اإللكــموين والنمــوذج كيوتــو بروتوكــول بوحــدات املتعلقــة واملعلومــات كيوتــو، بروتوكــول مــن 3 املــادة

ــــد،  الــــدورة تقــــدم ذلــــك، إىل وباإلضــــافة. كيوتــــو بروتوكــــول مــــن 7 املــــادة مــــن 4 للفقــــرة وفقــــاً  املوحَّ
 يف تعــديالت مــن األطــراف تُبلــمت عنــه مــا ذلــك يف مبــا الوطنيــة، الســجالت اســتعراض بشــأن إرشــادات
 التقنيــة والتزامهــا باملعــايري 11-/م أإ4و 8-/م أإ1و 1-أإ م/15 للمقــررات وفقــاً  الوطنيــة الســجالت

 السجالت. نلم بني البيانات لتبادل
 .2016 اإلعتادج
 .2022-2016 التنفي ج
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 الوطنيــــة الــــذين يستعرضــــون الســــجالت االســــتعراض أعضــــاء أفرقــــة خــــرباء الجمرااااور المسااااترتفج
 الرئيسيون. االستعراض وخرباء املتصصصني، ضري وامرباء املسنادة، بالكميات املتعلقة واملعلومات

 تعّلم إلكموين مبساعدة مدرم ، ر نًا بتوافر املوارد. نوع التور ج
 االســـتعراض وخـــرباء املتصصصـــني اجلـــدُد ضـــري شـــم  أن يكـــون امـــرباءيُ  جوماااكله االمتااااان مااارو 

 الســجالت اســتعراض ممــن ســيتولون االســتعراض خــرباء أفرقــة جــدد يف أعضــاء وأي الرئيســيون اجلــددُ 
 يف مشـــاركتهم قـــد جنحــوا يف االمتحـــان قبـــل املســـنادة بالكميـــات املتعلقــة الســـنوية واملعلومـــات الوطنيــة
 االمتحان عرب اإلنمنع. و ري. االستعراض خرباء أفرقة

 بروتوكااول ماان 3 الماااد  ماان 4و 3 الفقاارتين بموجااب المنفَّاا   األنشااوة اسااتعراض - اا 
 كيوتو

 
 املعلومـات يستعرضـون الـذين االسـتعراض خـرباء أفرقـة ألعضـاء إرشـادات الـدورة  ـذه تقدم جالوصف
 وا راجــــة األراضــــي اســــتصدام وت يــــري األراضــــي اســــتصدام أنشــــطة عــــن االلتــــزام فــــمة خــــالل املقدمــــة
 7-/م أإ2 املقـــررات متطلبـــات وفـــق كيوتـــو، بروتوكـــول مـــن 3 املـــادة مـــن 4و 3 بـــالفقرتني املشـــمولة

 5 املـــادة مـــن 2 الفقـــرة مبوجـــب التعــديالت إدخـــال إجـــراءات ذلـــك يف مبــا ،9-/م أإ6و 8-/م أإ2و
 كيوتو. بروتوكول من

 .2016 اإلعتادج
 .2022-2016 التنفي ج

 وت يـــري األراضـــي اســـتصدام بأنشـــطة املتعلقـــة اجلـــرد قـــوائم اســـتعراض خـــرباء جمراااور المساااترتفجال
 الرئيسيون. االستعراض وخرباء وا راجة األراضي استصدام

 تعّلم إلكموين مبساعدة مدرم ، ر نًا بتوافر املوارد. نوع التور ج
 بأنشـــطة املتعلقـــة اجلـــرد قـــوائم اســـتعراض خـــرباء ُيشـــم  أن يكـــون ذيـــع جوماااكله االمتااااان مااارو 

وخــــرباء االســــتعراض الرئيســــيون اجلــــدُد قــــد  وا راجــــة األراضــــي اســــتصدام وت يــــري األراضــــي اســــتصدام
 عرب اإلنمنع. االمتحان و ري. االستعراض خرباء أفرقة يف مشاركتهم جنحوا يف االمتحان قبل
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