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المقرر /1م أإ11-
تقرير مجلي صنتوق التكيُّف
إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،
إذ يشري إىل الفقرة  4من املقرر /2م أإ،10-
وإذ يرحّب بالتقرير السنوي جمللس صندوق التكيُّف(،)1

وإذ يالحـ ـ حمدودي ــة امل ـ ـوارد يف ص ــندوق التكيُّ ــف ،ب ــالنلر إىل األس ــعار ا الي ــة لوح ــدات
خفض االنبعاثات املعتمد ،مما يؤثر على قدرة الصندوق على تنفيذ واليته،
 -1يرح ــب بالتعه ــدات واملس ــايات املالي ــة املقدم ــة لص ــندوق التكي ــف ،ال ــل أعلنته ــا
حكومــات أملانيــا وإيطاليــا والســويد ولكســمربغ ومنطقــة والونيــا البلجيكيــة ،والبال ــة  77مليــون دوالر
أمريكي؛
 -2يرحــب أيض ـاً باعتمــاد املــديرين التنفيــذيني للبنــك الــدوت لرينشــاء والتعمــري (البنــك
الدوت) التعديالت الـل أجريـع علـى شـرو وأحكـام امـدمات الـل سـيقدمها البنـك الـدوت بوصـفه
القيّم على صندوق التكيُّف بصفة مؤقتة()2؛

 -3يالحـ ـ أن ــه ،يف  30حزيران/يوني ــه  ،2015ك ــان م ــا جمموع ــه  1.8ملي ــون دوالر
أمريكي من التربعات املعلنة لصندوق التكيُّف ال يزال ُمستحقاً؛

 -4يالح ـ ـ ـ أيض ـ ـ ـاً املعلوم ـ ـ ــات واإلج ـ ـ ـراءات واملق ـ ـ ــررات التالي ـ ـ ــة ،املتعلق ـ ـ ــة بص ـ ـ ــندوق
التكيُّـف( ،)3ال ـواردة يف تقريــر جملــس صــندوق التكيُّــف والتقريــر الشــفوي الــذي أدىل بــه رئــيس جملــس
صندق التكيُّف يف كانون األول/ديسمرب :2015
(أ) املوافق ــة عل ــى املرحل ــة الثاني ــة م ــن برن ــامج االس ــتعداد للوص ــول املباش ــر إىل التموي ــل
املتعلق باملناخ ،الـذي أُطلـق يف  1متوز/يوليـه  ،2015واملوافقـة علـى َمـناح التعـاون بـني بلـدان اجلنـو
املقدَّمة لكل من بوروندي وتشاد وكابو فريدي والنيجر ،والبال ة  244 447دوالر أمريكي؛
( ) املوافقة على برنامج تدرييب للمشاريع/الربامج اإلقليمية؛
(ج) بلـ ــوغ القيمـ ــة الماكميـ ــة للمشـ ــاريع وال ـ ـربامج املوافاـ ــق عليهـ ــا  318.6مليـ ــون دوالر
أمريكي يف  30حزيران/يونيه 2015؛
__________
(.FCCC/KP/CMP/2015/2 )1

( )2املقرر /1م أإ ،10-املرفق.
( )3كما ا اشية  1أعاله.
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(د) بل ــوغ األمـ ـوال املتاح ــة ملوافق ــات التموي ــل اجلدي ــدة  129.9ملي ــون دوالر أمريك ــي
يف  30حزيران/يونيه 2015؛
(ه) املوافقــة علــى  14مقمح ـاً مبشــاريع/برامج يبلــمت جممــوع متويلهــا  92.4مليــون دوالر
أمريكــي قــدمتها كيانــات مشــرفة علــى التنفيــذ ،منهــا  9مقمحــات قــدمتها كيانــات وطنيــة مشــرفة علــى
التنفيذ يبلمت جمموع متويلها  54.1مليون دوالر أمريكي؛
(و) تلقـ ــي الصـ ــندوق االسـ ــتكماين لصـ ــندوق التكيُّـ ــف مبـ ــالمت تراكميـ ــة قـ ــدر ا 483.3
مليون دوالر أمريكي؛
مبس ــطة للكيان ــات الصـ ـ رية ذات ام ــربة احمل ــدودة يف
(ز) املوافق ــة عل ــى عملي ــة اعتم ــاد َّ
إدارة املشاريع الل تزيد قيمتها على مليون دوالر أمريكي؛
(ح)

النقاش اجلاري بشأن الروابط بني صندوق التكيف والصندوق األخضر للمناخ؛

( ) اعتم ــاد  20كيانـ ـاً وطنيـ ـاً مش ــرفاً عل ــى التنفي ــذ كنه ــا الوص ــول مباش ــرةً إىل مـ ـوارد
صــندوق التكيُّــف ،منهــا  3كيانــات اعتُمــدت خــالل الفــمة املشــمولة بــالتقرير ،واعتمــاد  5كيانــات
إقليمية مشرفة على التنفيذ ،منها كيان واحد اعتُمد خالل الفمة املشمولة بالتقرير؛

 -5يطلب إىل جملس صـندوق التكيُّـف أن يواصـل جهـوده الراميـة إىل تبسـيط إجـراءات
اعتمــاد الكيانــات الوطنيــة املشــرفة علــى التنفيــذ ،وأن يقــدم تقريـراً بشــأن مــا تــرزه مــن تقــدُّم إىل مـؤمتر
األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف بروتوكـول كيوتـو يف دورتـه الثانيـة عشـرة (تشـرين الثـاين/
نوفمرب )2016؛
 -6تـ البلــدان املتقدمــة األطـراف الــل اســتجابع وــدف ذــع األم ـوال الــذي حــدده
جملــس صــندوق التكيُّــف ،ولكنهــا م تقـدمم مســايات ماليــة بعــد ،علــى القيــام بــذلك يف أقــر فرصــة
ممكنة؛
 -7يشــجع تقــدد دعــم طــوعي إضــايف إىل جانــب حصــة العائــدات املتأتيــة مــن أنشــطة
مشاريع آليـة التنميـة النليفـة هبـدف دعـم جهـود تعبكـة املـوارد الـل يبـذوا جملـس صـندوق التكيـف مـن
أجل تقوية صندوق التكيف؛
 -8يوصي مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف اتفـاق بـاريس أن ينلـر،
أثنــاء دورت ــه األوىل ،يف إمكاني ــة خدم ــة ص ــندوق التكيــف التف ــاق ب ــاريس ،وفق ـاً للفق ـرتني  60و61
من املقرر /1م أ21-؛
 -9ي ـ ــدعو مـ ـ ـؤمتر األطـ ـ ـراف أن يطل ـ ــب ،يف دورت ـ ــه الثاني ـ ــة والعشـ ـ ـرين (تشـ ـ ـرين الث ـ ــاين/
نـوفمرب  ،)2016إىل الفريـق العامـل املصصـص املعـت باتفـاق بـاريس أن يضـطلع باألعمـال التحضـريية
الضــرورية بشــأن املســألة املشــار إليهــا يف الفقــرة  8أعــاله وأن تيــل توصــية إىل م ـؤمتر األط ـراف العامــل
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بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو لينلر فيها ويعتمـد ا يف موعـد ال يتجـاوز دورتـه امامسـة
عشرة (تشرين الثاين/نوفمرب )2019؛
 -10يالحـ مــع التقــدير جهــود أمانــة جملــس صــندوق التكيُّــف يف تنلــيم حلقــات عمــل
للكيانات الوطنية املشرفة على التنفيذ؛
 -11يطلـب إىل جملـس صــندوق التكيُّـف أن يـدرج يف تقــاريره إىل مـؤمتر األطـراف العامــل
بوصـ ــفه اجتمـ ــاع األط ـ ـراف يف بروتوكـ ــول كيوتـ ــو مزيـ ــداً مـ ــن املعلومـ ــات عـ ــن حالـ ــة حافلـ ــة مشـ ــاريع
صندوق التكيُّف ،مبا يف ذلك املشاريع الل متر مبراحل تطور خمتلفة.

اجللسة العامة التاسعة
 13كانون األول/ديسمرب 2015
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المقرر /2م أإ11-
توضيح النص الاوارد فاي الفارع اا مالمااد  ،3الفقار  7مكاررا اانياام مان
تعتيل التوحة لبروتوكول كيوتو
إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،
إذ يشــري إىل الفقــرة  7مكــرراً ثاني ـاً مــن املــادة  3مــن تعــديل بروتوكــول كيوتــو ال ـوارد يف املرفــق
األول باملقرر /1م أإ( 8-تعديل الدوحة)،
وإذ تــيط علم ـاً بالطلــب املقــدم مــن كازاخســتان لتوضــيح ا كــم ال ـوارد يف الفقــرة  7مكــرراً
ثانياً من املادة  3من تعديل الدوحة،
 -1يوضــح أن الفقــرة  7مكــرراً ثاني ـاً مــن املــادة  3مــن تعــديل بروتوكــول كيوتــو ال ـوارد يف
املرفق األول باملقرر /1م أإ( 8-تعديل الدوحة) تنطبـق ،يف فـمة االلتـزام الثانيـة ،علـى األطـراف الـل م
يكن لديها التزام كمي با د من االنبعاثات أو خفضها خالل فمة االلتزام األوىل لربوتوكول كيوتو؛

 -2يوض ــح أيض ـاً أن ــه ألضـ ـراض تنفي ــذ الفق ــرة  7مك ــرراً ثانيـ ـاً م ــن امل ــادة  3م ــن تع ــديل
الدوح ــة ،ف ــان اإلش ــارة إىل نمتوس ــط االنبعاث ــات الس ــنوية للس ــنوات ال ــثال األوىل م ــن ف ــمة االلتـ ـزام
الســابقةن يف الفقــرة  7مكــرراً ثاني ـاً مــن امل ــادة  3مــن تعــديل الدوحــة ،ويــل إىل متوســط االنبعاث ــات
الس ــنوية لط ــرف م ــا يف الس ــنوات  2008و 2009و ،2010وأن عل ــى األط ـراف ال ـل ل ــديها الت ـزام
كم ــي با ــد م ــن االنبعاث ــات أو خفض ــها مقي ـ مد يف العم ــود الثال ـ م ــن املرف ــق ب ــاء لربوتوك ــول كيوت ــو
واملــدرج يف املرفــق األول بــاملقرر /1م أإ ،8-أن توضــح يف تقارير ــا الراميــة إىل تيســري حســا الكميــة
املسـ ــندة واملقدمـ ــة عم ـ ـالً بـ ــاملقرر /2م أإ ،8-مـ ــا إذا كانـ ــع قـ ــد اسـ ــتصدمع يف حسـ ــا متوس ـ ــط
االنبعاثات السنوية للسنوات الثال األوىل من فمة االلتزام السابقة ،أحد ما يلي:
(أ)

ال ازات واملصادر املدرجة يف املرفق ألف بربوتوكول كيوتو؛

( ) نفس ضازات الدفيكـة والقطاعـات وفكـات املصـادر الـل اسـتُصدمع سـا الكميـة
املسندة لفمة االلتزام الثانية؛
 -3يقرر أنه بالنسبة ٍ
لطرف مدرج يف املرفـق األول ّـر بعمليـة انتقـال إىل اقتصـاد السـوق
وم يكن لديه التزام كمي با د من االنبعاثات أو خفضها يف فمة االلتزام األوىل لربوتوكول كيوتو ،فان
الف ــرق اإل ــام ب ــني جمم ــوع االنبعاث ــات خ ــالل ف ــمة االلت ـزام الثاني ــة والكمي ــة املس ــندة املعدل ــة مبوج ــب
الفقرة  7مكرراً ثانياً من املادة  3من تعديل الدوحة ،يُضاف إىل مقدار وحدات الكمية املسندة الذي
ينب ــي أن يؤخــذ با ســبان ألض ـراض التقيــيم املشــار إليــه يف الفقــرة  14مــن مرفــق املقــرر /13م أإ،1-
ويُقيد أي مقدار إضايف مبقدار وحدات الكميـة املسـندة الـل أل ا ـا الطـرف املعـت لفـمة االلتـزام الثانيـة
لربوتوكول كيوتو ،وفقاً للفقرة  7مكرراً ثانياً من املادة  3من تعديل الدوحة.
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المقرر /3م أإ11-
آا ااار تنفيا ا المق ااررا م اان /2م أإ 7-إل ااى /4م أإ 7-و/1م أإ 8-بش ااأن
المقااررا السااابقة المتعلقااة بالقلااايا المنرجيااة المرتبوااة ببروتوكااول كيوتااو،
بمااا فيرااا تلاا المتااالة بااالمواد  5و 7و 8ماان بروتوكااول كيوتااو ،الجاا ا
األولج اآلاار المتالة بالمااسبة واإلبالغ وقلايا أخرى ذا صلة
إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،
إذ يشري إىل املواد  5و 7و 8من بروتوكول كيوتو،
وإذ يش ــري أيض ـ ـاً إىل املق ــررات /2م أإ 6-و/2م أإ 7-و/3م أإ 7-و/4م أإ 7-و/1م أإ8-
و/2م أإ،8-
وإذ يض ـ ـ ـ ــع يف اعتب ـ ـ ـ ــاره املقـ ـ ـ ـ ــررات /11م أإ 1-و/13م أإ 1-و/15م أإ 1-و/16م أإ1-
و/18م أإ 1-و/19م أإ 1-و/27م أإ،1-
 -1يق ــرر أن أي إش ــارة يف ــذا املق ــرر ويف املق ــرر /2م أإ 8-إىل املرف ــق أل ــف ،واملرف ــق
بــاء ،واملــادة  ،3الفق ـرات  1مكــرراً ،و 1مكــرراً ثاني ـاً ،و 1مكــرراً ثالث ـاً ،و 7مكــرراً ،و 7مكــرراً ثاني ـاً،
فهــم ،ألض ـراض فــمة
و ،8و 8مكــرراً ،و 12مكــرراً ،و 12مكــرراً ثاني ـاً ،واملــادة  ،4الفق ـرتني  2و ،3تُ ا
االلتـ ـزام الثاني ــة لربوتوك ــول كيوت ــو ويف انتل ــار ب ــدء نف ــاذ تع ــديل الدوح ــة ،الـ ـوارد يف املرف ــق األول م ــن
املق ــرر /1م أإ ،8-عل ــى أحت ــا وي ــل إىل تل ــك امل ـواد واملرفق ــات كم ــا وردت يف تع ــديل الدوح ــة ،م ــا م
ُتـدَّد خــالف ذلـك ،وتُقـرأ ،عنـد بـدء نفــاذ تعـديل الدوحــة ،علـى أحتــا إحـاالت إىل املـواد ذات الصــلة
يف بروتوكول كيوتو بصي ته املعدلة؛
 -2يقـ ـ ــرر أيض ـ ـ ـاً أن تنطبـ ـ ــق ،ألض ـ ـ ـراض فـ ـ ــمة االلت ـ ـ ـزام الثانيـ ـ ــة ،املقـ ـ ــررات /13م أإ1-
و/15م أإ 1-و/18م أإ 1-و/19م أإ ،1-م ـ ـ ــع إدخ ـ ـ ــال الت ي ـ ـ ـريات الض ـ ـ ــرورية ،إال عن ـ ـ ــدما ُت ـ ـ ـ ّدد
خالف ذلك يف املقررين /1م أإ 8-و/2م أإ 8-ويف ذا املقرر؛
 -3يوض ــح أن أي إشـ ــارة يف املقـ ــرر /13م أإ 1-ويف امل ــرفقني األول والثـ ــاين مـ ــن ـ ــذا
فه ــم ،ألض ـراض ف ــمة االلت ـزام الثاني ــة،
املق ــرر إىل األط ـراف املدرج ــة يف املرف ــق األول أو إىل األط ـراف تُ ا
علــى أحتــا تشــري إىل األط ـراف املدرجــة يف املرفــق األول الــل لــديها التزامــات مقيــدة يف العمــود الثال ـ
من املرفق باء ،ما م ُتدَّد خالف ذلك يف ذا املقرر؛
 -4يوض ــح أيضـ ـاً أن أي إش ــارة يف املق ــرر /13م أإ 1-ويف املـ ـرفقني األول والث ــاين م ــن
ــذا املقــرر إىل األط ـراف املدرجــة يف املرفــق األول أو إىل األط ـراف ال تنطبــق ،ألض ـراض فــمة االلت ـزام
الثانيـ ــة ،علـ ــى األط ـ ـراف املدرج ـ ــة يف املرفـ ــق األول الـ ــل ليسـ ــع ل ـ ــديها التزامـ ــات كميـ ــة با ـ ــد م ـ ــن
االنبعاثات أو خفضها ،ما م ُتدَّد خالف ذلك يف ذا املقرر؛
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 -5يق ـ ـ ـ ــرر ،ألضـ ـ ـ ـ ـراض ف ـ ـ ـ ــمة االلت ـ ـ ـ ـزام الثاني ـ ـ ـ ــة ،أن تنطب ـ ـ ـ ــق الت ي ـ ـ ـ ـريات التالي ـ ـ ـ ــة عل ـ ـ ـ ــى
املقررين /13م أإ 1-و/15م أإ:1-

تُقرأ ذيع اإلحاالت إىل الفقرة  1من املادة  3على أحتا إحاالت إىل الفقرة  1مكرراً

(أ)
من املادة  ،3ما عدا اإلحاالت الواردة يف الفقرتني  (12ـ) و(47ح) من مرفق املقرر /13م أإ1-؛

( ) تُق ـ ـرأ ذيـ ــع اإلحـ ــاالت إىل الفق ـ ـرتني  7و 8مـ ــن املـ ــادة  3علـ ــى أحتـ ــا إحـ ــاالت إىل
الفقرات  7مكرراً و 8و 8مكرراً من املادة  ،3ما عدا يف الفقرة  4من مرفق املقرر /13م أإ1-؛
(ج) تُق ـرأ ذي ــع اإلح ــاالت إىل ف ــمة االلت ـزام األوىل عل ــى أحت ــا إح ــاالت إىل ف ــمة االلت ـزام
الثانية ،ما عدا يف الفقرة (3ه) من املقرر /15م أإ1-؛
(د) تُق ـ ـرأ ذيـ ــع اإلحـ ــاالت إىل األنشـ ــطة املنصـ ــويف عليهـ ــا يف الفقـ ــرة  3مـ ــن املـ ــادة 3
واألنش ــطة املصتـ ــارة املنصـ ــويف عليهـ ــا يف الفقـ ــرة  4مـ ــن املـ ــادة  3علـ ــى أحتـ ــا إحـ ــاالت إىل األنشـ ــطة
املنص ــويف عليه ــا يف الفق ــرة  3م ــن امل ــادة  ،3إدارة األح ـ ـراج مبوج ــب الفق ــرة  4م ــن امل ــادة  ،3وأي
أنشطة خمتارة منصويف عليها يف الفقرة  4من املادة 3؛

(ه) تُقـ ـ ـ ـرأ ذي ـ ـ ــع اإلح ـ ـ ــاالت يف املق ـ ـ ــرر /15م أإ 1-إىل ناملب ـ ـ ــادي التوجيهي ـ ـ ــة للهيك ـ ـ ــة
ا كوميــة الدوليــة املعنيــة بت ــري املنــاخ املنقحــة ( )1996إلعــداد قـوائم اجلـرد الوطنيــة ل ــازات الدفيكــةن
أو إىل نإرش ــادات املمارس ــات اجلي ــدة وإدارة ح ــاالت ع ــدم الت ــيقن يف قـ ـوائم اجل ــرد الوطني ــة ل ــازات
الدفيكــة الصــادرة ع ــن اويكــة ا كومي ــة الدولي ــة املعني ــة بت ــري املن ــاخن عل ــى أحت ــا إح ــاالت إىل ناملب ــادي
التوجيهي ــة إلع ــداد ق ـوائم اجل ــرد الوطني ــة ل ــازات الدفيك ــة لع ــام 2006ن (يش ــار إلي ــه فيم ــا يل ــي باس ــم

نمبـ ــادي عـ ــام  2006إلعـ ــداد ق ـ ـوائم اجلـ ــرد الوطنيـ ــةن) ،كمـ ــا ـ ــري تنفيـ ــذ ا مـ ــن خـ ــالل ناملبـ ــادي
التوجيهيــة إلعــداد البالضــات الوطنيــة املقدمــة مــن األط ـراف املدرجــة يف املرفــق األول لالتفاقيــة ،اجلــزء
األول :املب ــادي التوجيهي ــة لالتفاقي ــة اإلطاريـ ـة بش ــأن اإلب ــالغ ع ــن قـ ـوائم اجل ــرد الس ــنوية النبعاث ــات
ض ــازات الدفيك ــةن وناألس ــاليب التكميلي ــة وإرش ــادات املمارس ــة اجلي ــدة املنقح ــة ع ــام  2013املتص ــلة
بربوتوكــول كيوتــون .وتُقـرأ اإلحــاالت إىل الفصــل  7مــن نإرشــادات املمارســات اجليــدة وإدارة حــاالت
عــدم التــيقن يف قـوائم اجلــرد الوطنيــة ل ــازات الدفيكــةن الصــادرة عــن اويكــة ا كوميــة علــى أحتــا إحــاالت
إىل الفصل  4من اجمللد األول من املبادي التوجيهية للهيكة ا كومية الدولية لعام 2006؛
(و) تُقرأ ذيع اإلحاالت إىل املقرر /16م أإ 1-على أحتا إحـاالت إىل املقـرر /2م أإ7-
واملقرر /6م أإ9-؛
 -6يقـ ــرر أيض ـ ـاً ،ألض ـ ـراض فـ ــمة االلت ـ ـزام الثانيـ ــة ،االستعاضـ ــة عـ ــن الفقـ ــرة  ) (3مـ ــن
املقرر /15م أإ 1-بالفقرة التالية:
 ) (3م ي ــدرج الط ــرف املع ــت تق ــديراً لفك ــة مص ــادر ت ــدد ا املرف ــق أل ــف (عل ــى
النحــو املعــرف يف الفصــل  4مــن اجمللــد األول مــن مبــادي عــام  2006إلعــداد ق ـوائم اجلــرد
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الوطني ــة) تك ــون مس ــؤولة مبفرد ــا ع ــن  7يف املائ ــة أو أكث ــر م ــن جمم ــوع ان ــبعاثات الط ــرف،
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؛
 -7يقــرر كــذلك أال تنطبــق املقــررات /14م أإ 1-و/17م أإ 1-و/6م أإ 3-ألض ـراض
فمة االلتزام الثانية؛
 -8يقــرر ب ـأن تقــدم األط ـراف املدرجــة يف املرفــق األول لالتفاقيــة الــل لــيس لــديها الت ـزام
كم ــي با ــد م ــن االنبعاث ــات أو خفض ــها يف ف ــمة االلتـ ـزام الثاني ــة معلوم ــات ع ــن األنش ــطة الطوعي ــة
مبوجــب الفقــرة  4مــن املــادة  3مــن بروتوكــول كيوتــو الــل ســتدرجها يف تقارير ــا ،وعلــى أبعــد تقــدير
تقرير ا السنوي عن قوائم اجلرد لعام 2016؛
 -9يعتم ــد التنقيح ــات ،املنص ــويف عليه ــا يف املرف ــق األول ،ال ــل أُدخل ــع عل ــى طرائ ــق
احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة مبوجب الفقرة  4من املادة  7من بروتوكول كيوتو()1؛
 -10يشــري إىل أن املــادة  4مــن بروتوكــول كيوتــو تــنص علــى أن أي طــرف مــن األط ـراف
الل توصلع إىل اتفاق على أن تفـي جمتمعـة بالتزاما ـا مبوجـب املـادة  3مـن بروتوكـول كيوتـو يتحمـل
املس ــؤولية ع ــن مس ــتوى انبعاثات ــه اماص ــة احمل ــدد يف االتف ــاق يف ح ــال ع ــاوز اجملم ــوع الكل ــي املش ــم
ملكــافا االنبعاثــات مــن ثــاين أكســيد الكربــون البشــري املصــدر مــن ضــازات الدفيكــة املدرجــة يف املرفــق
ألف امايف بأطراف ذلك االتفاق الكميات املسندة وذه األطراف؛
 -11يقــرر أن علــى كــل طــرف مــن األط ـراف املدرجــة يف املرفــق األول الــل توصــلع إىل
اتفــاق علــى أن تفــي جمتمعــة بالتزاما ــا مبوجــب املــادة  3مــن بروتوك ــول كيوتــو ،وفق ـاً للمــادة  4م ــن
بروتوك ــول كيوت ــو ،أن يوض ــح يف تق ــاريره الرامي ــة إىل تيس ــري حس ــا الكمي ــة املس ــندة واملقدم ــة عم ـالً
بــاملقرر /2م أإ 8-طريقــة وديــد املعلومــات املدرجــة يف املرفــق األول مــن ذلــك املقــرر ،وتطبيــق الفقــرة
 7مك ــرراً ثاني ـاً م ــن امل ــادة  ،3مب ــا يف ذل ــك تنفي ــذ ا التق ــت ،واجل ــزء الس ــادن م ــن املق ــرر /1م أإ.8-
ويصــف ــذا التوضــيح املنهجيــات بالتفصــيل كمــا يصــف ،عنــد االقتضــاء ،أي افماضــات ذات صــلة
تطبقها تلك األطراف لوفائها جمتمعة مبا يلي:
(أ)

تطبيق الفقرات  26-23من املقرر /1م أإ8-؛

( ) حســا انبعاث ــات س ــنة األس ــان وفق ـاً للفق ـرات  5و 7مك ــرراً و 8و 8مك ــرراً م ــن
املادة 3؛
__________
( )1املقرر /13م أإ ،1-املرفق.
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حســا الكميــات املســندة لتلــك األطـراف وفقـاً للفقـرات  7مكــرراً و 8و 8مكــرراً

(ج)
مــن املــادة  3ومســتوى االنبعاثــات املســند لكــل منهــا علــى النحــو املبــني يف االتفــاق عم ـالً بــالفقرة 1
من املادة 4؛
(د) حس ـ ـ ــا احتياط ـ ـ ــات ف ـ ـ ــمة التـ ـ ـ ـزام تل ـ ـ ــك األطـ ـ ـ ـراف وفقـ ـ ـ ـاً للمق ـ ـ ــرر /11م أإ1-
والفقرة  18من املقرر /1م أإ 8-و ذا املقرر؛
( ـ)

التطبيق وا سا عمالً بالفقرة  13من مرفق املقرر /2م أإ7-؛

 -12يعتم ــد النم ــوذج اإللك ــموين املوح ــد لريب ــالغ ع ــن الوح ــدات ال ــل يش ــملها نط ــاق
بروتوكـ ــول كيوتـ ــو وتعليمـ ــات اإلبـ ــالغ لفـ ــمة االلت ـ ـزام الثانيـ ــة ال ـ ـواردة يف املرفـ ــق الثـ ــاين لريبـ ــالغ وفق ـ ـاً
للفقرة  11من مرفق املقرر /15م أإ1-؛
 -13يق ــرر أن عل ــى كـ ــل ط ــرف مـ ــدرج يف املرف ــق األول ولديـ ــه الت ـ ـزام كمـ ــي با ــد مـ ــن
االنبعاثــات أو خفضــها مقيَّــد يف العمــود الثال ـ مــن املرفــق بــاء أن يقــدم إىل األمانــة ،ســنوياً وبطريقــة
إلكمونيـة ،جـداول يف ذـوذج إلكـموين موحـد؛ وأن تُقـدَّم علـى حـدة أي معلومـات ذات صـلة ليســع
ذات طـابع كمــي ـب؛ وأن علــى األطـراف ،مــا م تــرد إشـارة إىل خــالف ذلـك ،أن تقــدم معلومــات
عــن الســنة التقو يــة الســابقة (علــى أســان التوقيــع العــاملي املنســق) ،الــل يشــار إليهــا بعبــارة نالســنة
املبلــمت عنهــان (علـى ســبيل املثــال ،ســتكون نالســنة املبلــمت عنهــان يف النمــوذج اإللكــموين املوحــد املقــدم
يف عام  2017ي السنة التقو ية )2016؛
 -14يقرر أيضاً أن يسـتمر أي طـرف مـدرج يف املرفـق األول ليسـع لديـه التزامـات كميـةم
بتحديــد االنبعاثــات أو خفضــها مقيــدةم يف العمــود الثال ـ مــن املرفــق بــاء يف تقــدد معلومــات وجيهــة
ع ــن س ــجله ال ــوطت ،أو أي ت يـ ـريات في ــه ،مب ــا يش ــمل معلوم ــات ع ــن الوح ــدات املقي ــدة يف س ــجله،
وذلــك عــن طريــق تقــدد اجلــداول النموذجيــة اإللكمونيــة بــاالقمان مــع تقــارير جــرده الســنوية عــن فــمة
االلتـ ـزام الثاني ــة ،عمـ ـالً ب ــاملقرر /13م أإ 1-واملق ــرر /15م أإ 1-واملرف ــق األول هب ــذا املق ــرر ،إذا ك ــان
سجله مربوطاً بسجل املعامالت الدوت يف أي وقع خالل السنة التقو ية املعنية؛
 -15يق ــرر ك ــذلك ،بالنس ــبة لف ــمة االلت ـزام الثاني ــة ،أن عل ــى ك ــل ط ــرف م ــدرج يف املرف ــق
األول ولديـه التـزام كمـي با ـد مــن االنبعاثـات أو خفضـها مقيَّـد يف العمــود الثالـ مـن املرفـق بــاء أن
يقــدم ذوذجــه اإللكــموين املوحــد األول لريبــالغ عــن الوحــدات الــل يشــملها نطــاق بروتوكــول كيوتــو
فيمــا يتعلــق بفــمة االلتـزام الثانيــة بــاالقمان مــع تقــدد تقريــر جــرده الســنوي األول امــايف بفــمة االلتـزام
تلك ،وفقاً للفقرة  5من املقرر /2م أإ8-؛
 -16يق ــرر أن تُ َّنف ــذ املس ــاية بالوح ــدات الكمي ــة املس ــندة كحص ــة م ــن العائ ــدات ب ــأكرب
قدر من الشفافية ،مع مراعاة السالمة البيكية على الصعيد الدوت؛
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 -17يقــرر أيض ـاً أن مــن الواجــب ،عنــدما يضــطلع طــرف مــدرج يف املرفــق األول مبعاملــة
تصــحيحية إلج ـراء تصــحيح يف قاعــدة بيانــات التجميــع واحملاســبة الــل تطبقهــا جلنــة االمتثــال ،عم ـالً
ب ــالفقرة  ) (5م ــن الفص ــل ام ــامس م ــن مرف ــق املق ــرر /27م أإ ،1-تع ــديل املعلوم ــات املدرج ــة يف
قاعــدة بيانــات التجميــع واحملاســبة تعــديالً مناســباً لتفــادي ا ســا م ـرتني ،عقــب اســتعراض املعاملــة
التصحيحية وفقاً للمادة  8من بروتوكول كيوتو وتسوية أي مسألة من مسائل التنفيذ؛
 -18يق ــرر ك ــذلك متدي ــد مدون ــة املمارس ــات املتعلق ــة مبعاجل ــة املعلوم ــات الس ـرية اماص ــة
باســتعراض ق ـوائم اجلــرد مبوجــب املــادة  8مــن بروتوكــول كيوتــو لتشــمل اســتعراض املعلومــات املتعلقــة
بالكميات املسندة مبوجب املادة  8من بروتوكول كيوتو؛
 -19يطلــب إىل مــدير ســجل املعــامالت الــدوت أن يطــور تطبيق ـاً لتيســري تقــدد النمــوذج
اإللكموين املوحد املشار إليـه يف الفقـرة  10أعـاله واإلبـالغ عـن التقـدم احملـرز يف تطـوير ـذا التطبيـق
واختباره يف تقريره السنوي املقبل؛
 -20يعتم ـ ــد التنقيح ـ ــات ال ـ ــل أُدخل ـ ــع عل ـ ــى ناملب ـ ــادي التوجيهي ـ ــة إلع ـ ــداد املعلوم ـ ــات
املطلوبة مبوجب املادة  7من بروتوكول كيوتو()2ن لفمة االلتزام الثانية الواردة يف املرفق الثال .

__________
( )2املقرر /15م أإ ،1-املرفق.
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المرفق األول
طرائق المااسبة المتعلقة بالكميا المسنَت بموجب الفقر  4مان المااد
 7من بروتوكول كيوتو
أحكام عامة
-1

ألضراض فمة االلتزام الثانية ،يُستعاض عن الفقرة  2من املقرر /13م أإ 1-بالفقرة التالية:

 -2ألضراض فمة االلتزام الثانية ،وبعد إجناز االستعراض األوت مبوجب املادة  8من التقرير لتيسري
حسا الكمية املسندة عمالً بالفقرات  7مكرراً و 8و 8مكرراً من املادة  ،3وفقاً للفقرات  2إىل 4
من املقرر /2م أإ ،8-وحل أي مسـألة مـن مسـائل التنفيـذ الـل تتعلـق بـالتكيف مبوجـب الفقـرة  2مـن
ـجل الكميــة
املــادة  5أو الكميــة املســندة عم ـالً بــالفقرات  7مكــرراً و 8و 8مكــرراً مــن املــادة  ،3تُسـ َّ
املسندة لكل طرف عمالً بالفقرات  7مكرراً و 8و 8مكـرراً مـن املـادة  3يف قاعـدة البيانـات ألضـراض
عميع وحماسبة االنبعاثات والكميات املسندة املشار إليها يف الفقرة  50من مرفق املقرر /13م أإ،1-
وتلل ثابتة طوال فمة االلتزام الثانية.

أوال -الورائق
باا -حساب الكميا المسنت عمال بالفقرا  7مكررا و 8و 8مكررا من الماد 3
-2
التالية:

()1

ألض ـراض فــمة االلت ـزام الثانيــة ،يُســتعاض عــن الفقــرة  5مــن مرفــق املقــرر /13م أإ 1-بــالفقرة
 -5تكــون الكمــية املسـندة عمـالً بــالفقرات  7مكـرراً و 8و 8مكــرراً مـن املــادة  3لفــمة
االلتـ ـزام الثاني ــة ،م ــن ع ــام  2013إىل ع ــام  ،2020بالنسـ ــبة لكـ ــل ط ــرف م ــدرج يف املرف ــق
األول ولديــه الت ـزام مقيّــد يف املرفــق بــاء ،مســاوية للنســبة املكويــة املقيّــدة ل ــه يف العمــود الثال ـ
مــن املرفــق بــاء مــن جممــل مكــافا االنبعاثــات مــن ثــاين أكســيد الكربــون البشــري املنشــأ مــن
ضـ ــازات الدفيكـ ــة مـ ــن املصـ ــادر املدرجـ ــة يف املرفـ ــق ألـ ــف لربوتوكـ ــول كيوتـ ــو يف سـ ــنة أو فـ ــمة
األسان مضروبة يف مثانية ،مـع مراعاة ما يلي:
(أ) تك ــون س ــنة  1990ــي س ــنة األس ــان ع ــدا بالنس ــبة ل طـ ـراف ال ــل مت ــر
بعملي ـ ــة االنتق ـ ــال إىل اقتص ـ ــاد الس ـ ــوق وال ـ ــل اخت ـ ــارت س ـ ــنة أو ف ـ ــمة أس ـ ــان ماض ـ ــية ض ـ ــري
عــام  ،1990وفق ـاً للفقــرة  5مــن املــادة  ،3وبالنســبة ل ط ـراف الــل اختــارت عــام 1995

__________
( )1ما م يُذ اكر خالف ذلك يف ذا املرفق ،تتبع عناوين الفروع الواردة يف املرفق التـات تـرقيم عنـاوين الفـروع املقابلـة يف
مرفق املقرر /13م أإ.1-
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كسنة األسـان جملمـوع انبعاثـات اويـدرو فلـورو كربـون واويـدروكربون املشـبع بـالفلور وسـادن
فلوريــد الكربيــع ،وفق ـاً للفقــرة  8مــن املــادة  ،3و 1995أو  2000كســنة األســان جملمــوع
انبعاثات ثال فلوريد النيموجني ،وفقاً للفقرة  8مكرراً من املادة 3؛
( ) علــى األط ـراف الــل شــكل بالنســبة وــا ت يــري اســتصدام األراضــي وا راجــة
(ذيـع االنبعاثـات حبسـب املصـادر وعمليـات اإلزالـة بـالبواليع يف إطـار الفكـة  4مـن ناملبــادي

التوجيهي ـ ــة إلع ـ ــداد البالض ـ ــات الوطني ـ ــة املقدم ـ ــة م ـ ــن األط ـ ـ ـراف املدرج ـ ــة يف املرفـ ـ ــق األول
لالتفاقيـة ،اجلـزء األول :املبـادي التوجيهيـة لالتفاقيـة اإلطاريـة بشـأن اإلبـالغ عـن قـوائم اجلــرد
الس ــنوية النبعاثـ ــات ض ــازات الدفيكـ ــةن (املشـ ــار إليهـ ــا فيمـ ــا يلـ ــي باسـ ــم ناملبـ ــادي التوجيهيـ ــة

لريب ــالغ ع ــن قـ ـوائم اجل ــرد الس ــنوية ل طـ ـراف املدرج ــة يف املرف ــق األول لالتفاقي ــةن) مص ــدراً
صافياً النبعاثات ضـازات الدفيكـة يف سـنة أو فـمة األسـان أن تـدرَج يف انبعاثا ـا خـالل تلـك
الســنة أو الفــمة جممــل انبعاثــات مكــافا ثــاين أكســيد الكربــون البشــري املنشــأ مبينــة حســب
مص ــادر ا ،مطروحـ ـاً من ــه م ــا أُزي ــل ب ــالبواليع يف تل ــك الس ــنة أو الف ــمة م ــن ت ي ــري اس ــتصدام
األراضــي (ذيــع االنبعاثــات مبينــة حســب مصــادر ا ،مطروح ـاً منهــا مــا أُزيــل بــالبواليع املبلــمت
عنه فيما يتصل بتحويل األحراج (إزالة األحراج))()2؛
(ج) يستصدم كل طرف مـن األطـراف الـل توصـلع إىل اتفـاق عمـالً باملـادة 4
لتفــي جمتمعــة بالتزاما ــا مبوجــب املــادة  3مســتوى االنبعاثــات املســند ل ــه يف ذلــك االتفــاق
بدالً من النسبة املكوية املقيّدة لـه يف العمود الثال من املرفق باء.

-3

وال تنطبق الفقرات  6و 7و 8من مرفق املقرر /13م أإ 1-ألضراض فمة االلتزام الثانية.

-4

وتُدرج الفقرتان التاليتان وعنوان الفصل التات بعد الفقرة  8من مرفق املقرر /13م أإ:1-

يتضــمن التقريــر املقــدم لتيســري حســا الكميــة املســندة عمـالً بــالفقرات 7
 8مكرراً-
مكــرراً و 8و 8مكــرراً مــن املــادة  ،3املشــار إليــه يف الفقــرة  2مــن مرفــق املقــرر /2م أإ،8-
املعلومات اإلضـافية التاليـة ،وفقـاً للفقـرة الفرعيـة التاليـة ،الـ ُـمدخلة بعـد الفقـرة الفرعيـة (م) يف
املرفق األول باملقرر /2م أإ:8-
(ن) حسـ ــا الف ـ ــرق بـ ــني الكمي ـ ــة املس ـ ــندة فيمـ ــا ـ ــص فـ ــمة االلت ـ ـزام الثاني ـ ــة
ومتوســط االنبعاثــات الســنوية للســنوات الــثال األوىل مــن فــمة االلتـزام الســابقة مضــروباً يف
مثانيــة ،عمـالً بــالفقرة  7مكــرراً ثانيـاً مــن املــادة  ،3ووفقـاً للفقـرتني  8مكــرراً ثانيـاً و 8مكــرراً
ثالثاً أدناه.

__________
( )2املقرر /24م أ ،19-املرفق األول.
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باا مكررا -اإللغاا عمال بالفقر  7مكررا اانيا من الماد 3
 8مكرراً ثانياً -تُفهـ ــم اإلش ـ ــارة إىل الكميـ ــة املس ـ ــندة يف فـ ــمة االلت ـ ـزام الثانيـ ــة امل ـ ــذكورة يف
الفقرة  7مكرراً ثانياً مـن املـادة  3علـى أحتـا إشـارة إىل الكميـة املسـندة يف فـمة االلتـزام الثانيـة
حمسوبة عمالً بالفقرات  7مكرراً و 8و 8مكرراً من الفقرة .3
 8مكرراً ثالثاً -ألض ـراض الفقــرة  7مكــرراً ثاني ـاً مــن املــادة  ،3تكــون الوحــدات املل يــة ــي
وحدات الكميات املسندة الصادرة عن الطرف بالنسبة لفمة االلتزام الثانية.
 8مكرراً رابعاً -عنـدما يطبـق اإلل ــاءا طـرف مـن األطـراف عمـالً بـالفقرة  7مكــرراً ثانيـاً مــن
املــادة  ،3ال يقــل احتيــاطي فــمة االلت ـزام امــايف بفــمة االلت ـزام الثانيــة مبوجــب الفقــرة  6مــن
مرف ــق املقـ ــرر /11م أإ 1-ل ــذلك الطـ ــرف عـ ــن  90يف املائ ــة مـ ــن مثاني ــة أضـ ــعاف متوسـ ــط
انبعاثات ــه الس ــنوية للس ــنوات ال ــثال األوىل م ــن ف ــمة االلتـ ـزام األوىل ،أو  100يف املائ ــة م ــن
مثانية أضعاف آخر قائمة جرد مستعرض له ،أيهما أدىن.
 8مكرراً خامساً -تُفهــم اإلشــارة إىل الكميــة املســندة يف الفقــرة  25مــن املقــرر /1م أإ،8-
بالنسبة لطرف يعيش عمليـة االنتقـال إىل اقتصـاد السـوق وال يفـي بالتزاماتـه املشـمكة مبوجـب
املــادة  ،3وفق ـاً للمــادة  4مــن بروتوكــول كيوتــو ،علــى أحتــا تشــري إىل الكميــة املســندة يف فــمة
االلتزام الثانيـة ،حمسـوبة عمـالً بـالفقرات  7مكـرراً و 8و 8مكـرراً مـن املـادة  ،3ومعدلـة بعـدد
وحدات الكمية املسندة املل ـاة وفقـاً للفقـرة  23مكـرراً ثانيـاً مـن املقـرر /13م أإ 1-بصـي تها
املنقحة هبذا القرار.
 8مكرراً سادساً -أي طـ ــرف يعـ ــيش عمليـ ــة االنتقـ ــال إىل اقتصـ ــاد السـ ــوق وال يفـ ــي بالتزاماتـ ــه
املشمكة مبوجب املـادة  ،3وفقـاً للمـادة  4مـن بروتوكـول كيوتـو ،ويُفهـم بالنسـبة إليـه أن اإلشـارة
إىل الكمي ــة املس ــندة يف ف ــمة االلتـ ـزام الثاني ــة يف املق ــرر /1م أإ ،8-عل ــى أحت ــا تش ــري إىل الكمي ــة
املس ـ ــندة يف ف ـ ــمة االلت ـ ـ ـزام الثاني ـ ــة ،حمس ـ ــوبة عمـ ـ ـالً ب ـ ــالفقرات  7مك ـ ــرراً و 8و 8مك ـ ــرراً م ـ ــن
امل ــادة  ،3ومعدل ــة بع ــدد وح ــدات الكمي ــة املس ــندة املل ــاة وفق ـ ـاً للفق ــرة  23مك ــرراً ثانيـ ـاً م ــن
املقرر /13م أإ ،1-بصي تها املنقحة هبذا املقرر وفقاً للفقرة  8مكرراً خامساً ،لن ينقل وحدات
مــن حســا احتيــاطي فائضــه يف الفــمة الســابقة إىل حســابات أخــرى الحتيــاطي فــائض الفــمة
الســابقة و ــوز لــه اســتصدام وحــدات الكميــة املســندة مــن حســا احتيــاطي فائضــه يف الفــمة
السابقة ل رض السحب وفقاً للفقرة  25من املقرر /1م أإ 8-والفقرة  8مكرراً خامساً أعاله.

جيم -تسجيل الكميا المسنت عمال بالفقرا  7مكررا و 8و 8مكررا من الماد 3
 -25ألض ـ ـراض ف ــمة االلت ـ ـزام الثاني ــة ،تُ ــدرج الفقرت ــان التاليت ــان بع ــد الفق ـ ـرتني  9و 10م ــن مرف ــق
املقرر /13م أإ ،1-على التوات:
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 9مكرراً -بعــد إجـراء اســتعراض أوت مبوجــب املــادة  8وحــل أي مســألة مــن مســائل التنفيــذ
املتعلقــة بالتعــديالت أو حبســا الكميــة املصصصــة للطــرف عم ـالً بــالفقرات  7مكــرراً و8
سجل أي فـرق موجـب بـني الكميـة املسـندة يف فـمة االلتـزام الثانيـة
و 8مكرراً من املادة  ،3يُ َّ
لطــرف مــدرج يف املرفــق األول لالتفاقيــة ومتوســط انبعاثاتــه الســنوية للســنوات الــثال األوىل
مــن فــمة االلت ـزام الســابقة مضــروباً يف مثانيــة لكــل طــرف يف قاعــدة بيانــات عميــع وحســا
االنبعاثات والكميات املسندة املشار إليها يف الفقرة  50من مرفق املقرر /13م أإ.1-
 10مكرراً -بعد أن تُ َّ
سجل الكمية الل ـب إل اه ـا لكـل طـرف مبوجـب الفقـرة  7مكـرراً
ثاني ـ ـ ـاً يف قاعـ ـ ــدة بيانـ ـ ــات التجميـ ـ ــع وا سـ ـ ــا املشـ ـ ــار إليهـ ـ ــا يف الفقـ ـ ــرة  50مـ ـ ــن مرفـ ـ ــق
املقرر /13م أإ ،1-تبقى ثابتة طوال فمة االلتزام الثانية.

دال -عمليااا اإلضااافة إلااى الكميااا المساانت والواارب منرااا عمااال بااالفقرا  7مكااررا
و 8و 8مكررا من الماد  3من أجل المااسبة في تقييم االمتثال
-6

ألضراض فمة االلتزام الثانية ،يُدرج ما يلي بعد الفقرة (11د) من مرفق املقرر /13م أإ:1-

-7

وألضراض فمة االلتزام الثانية ،يُستعاض عن الفقرة (11و) من مرفق املقرر /13م أإ 1-مبا يلي:

(11د) مكرراً -يك ــون أي احتي ــاز م ــن أح ــد األطـ ـراف لوح ــدات الكمي ــات املس ــندة م ــن
حسابات احتياطي فائض أطراف أخرى يف الفمة السابقة وفقاً للمقرر /1م أإ.8-
(11و) ترحي ــل ط ــرف لوح ــدات خف ــض االنبعاث ــات ووح ــدات خف ــض االنبعاث ــات املعتم ــد
و/أو وح ـ ــدات الكمي ـ ــات املس ـ ــندة م ـ ــن ف ـ ــمة الت ـ ـزام س ـ ــابقة وفق ـ ـاً للفق ـ ـرات  26-23م ـ ــن
املقرر /1م أإ.8-
 -8وألضـراض فــمة االلتـزام الثانيــة ،تُضــاف الفقـرات الفرعيــة التاليــة بعــد الفقـرات الفرعيــة املناســبة
من الفقرة  12من مرفق املقرر /13م أإ:1-
(12ه) مكرراً -بالنس ــبة لف ــمة االلتـ ـزام الثاني ــة لربوتوك ــول كيوت ــو ،إل ــاء الط ــرف لوح ــدات
الكميات املسندة مبوجب الفقرتني  1مكرراً ثانياً و 1مكرراً ثالثاً من املادة 3؛
(12ه) مكرراً ثانياً -بالنسـ ــبة لفـ ــمة االلت ـ ـزام الثانيـ ــة لربوتوكـ ــول كيوتـ ــو ،إل ـ ــاء الطـ ــرف
لوحدات الكميات املسندة مبوجب الفقرة  7مكرراً ثانياً من املادة 3؛
(12ز) عمليات نقل الطرف لوحدات الكميـات املسـندة مـن حسـا احتيـاطي فائضـه يف
الف ـ ــمة الس ـ ــابقة إىل حس ـ ــابات احتي ـ ــاطي ف ـ ــائض أط ـ ـراف أخ ـ ــرى يف الف ـ ــمة الس ـ ــابقة وفقـ ـ ـاً
للفقرة  26من املقرر /1م أإ8-؛
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(12ح) نق ــل الط ــرف لوح ــدات الكمي ــات املس ــندة م ــن حس ــا احتي ــاطي ف ــائض الف ــمة
السابقة إىل حسا السحب وفقاً للفقرات  26-23من املقرر /1م أإ8-؛
 ) (12إل ـ ـ ـ ــاء الط ـ ـ ـ ــرف طوعـ ـ ـ ـ ـاً ألي وح ـ ـ ـ ــدات مبوج ـ ـ ـ ــب الفق ـ ـ ـ ــرة (21ه) م ـ ـ ـ ــن مرف ـ ـ ـ ــق
املقرر /13م أإ1-؛
(12ي) إل ــاء الوح ــدات املتبقي ــة بع ــد انقض ــاء الف ــمة اإلض ــافية للوف ــاء بااللتزام ــات واملب ــالمت
املرحلة مبوجب الفقرة  36من مرفق املقرر /13م أإ1-؛
 ) (12إل ــاء الطــرف لوحــدات خفــض االنبعاثــات املعتمــد املؤقتــة بعــد انتهــاء صــالحيتها
مبوجب الفقرة  53من مرفق املقرر /5م أإ1-؛
(12ل) إل ــاء الط ــرف لوح ــدات خف ــض االنبعاث ــات املعتم ــد الطويل ــة األج ــل بع ــد انته ــاء
صالحيتها مبوجب الفقرة  53من مرفق املقرر /5م أإ1-؛
(12م) إل ـ ــاء الطـ ــرف لوحـ ــدات خفـ ــض االنبعاثـ ــات املعتمـ ــد الطويلـ ــة األجـ ــل املقيـ ــدة يف
حســابات اإليــداع عنــدما يكــون نــا تراجــع يف عمليــات اإلزالــة بواســطة البواليــع يف نشــا
املشــروع املعــت مبوجــب الفقــرة  49مــن مرفــق املقــرر /5م أإ 1-والفقــرة  3مــن التــذييل دال
من املقرر /5م أإ1-؛
(12ن) إل ـ ــاء الطـ ــرف لوحـ ــدات خفـ ــض االنبعاثـ ــات املعتمـ ــد الطويلـ ــة األجـ ــل املقيـ ــدة يف
حســابات اإليــداع عنــدما يكــون تقريــر اعتمــاد عــن نشــا املشــروع املعــت م يُقــدم مبوجــب
الفقرة  50من مرفق املقرر /5م أإ 1-والفقرة  3من التذييل دال من املقرر /5م أإ1-؛
(12ن) إل ــاء وح ــدات الكمي ــة املس ــندة و/أو وح ــدات خف ــض االنبعاث ــات املعتم ــد و/أو
وحــدات خفــض االنبعاثــات و/أو وحــدات اإلزالــة و/أو وحــدات خفــض االنبعاثــات املعتمــد
املؤقتـ ــة ب ـ ــرض االستعاضـ ــة عـ ــن وحـ ــدات خفـ ــض االنبعاثـ ــات املعتمـ ــد املؤقتـ ــة قبـ ــل انتهـ ــاء
صالحيتها مبوجب الفقرات  43-41من مرفق املقرر /5م أإ1-؛
(12ع) إل ــاء وحــدات الكميــات املســندة و/أو وحــدات خفــض االنبعاثــات املعتمــد و/أو
وحــدات خفــض االنبعاثــات و/أو وحــدات اإلزالــة ب ــرض االستعاضــة عــن وحــدات خفــض
االنبعاثــات املعتمــد الطويلــة األجــل قبــل انتهــاء صــالحيتها مبوجــب الفقــرة (47أ) مــن مرفــق
املقرر /5م أإ1-؛
(12ف) إل ــاء و/أو حــدات الكميــات املســندة و/أو وحــدات خفــض االنبعاثــات املعتمــد
و/أو وحــدات خف ــض االنبعاث ــات و/أو وح ــدات اإلزال ــة و/أو وح ــدات خف ــض االنبعاث ــات
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
البواليع مبوجب الفقرة  ) (47من مرفق املقرر /5م أإ1-؛
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(12يف) إل ـ ــاء وحـ ــدات الكميـ ــات املسـ ــندة و/أو وحـ ــدات خفـ ــض االنبعاثـ ــات املعتمـ ــد
و/أو وحــدات خف ــض االنبعاث ــات و/أو وح ــدات اإلزال ــة و/أو وح ــدات خف ــض االنبعاث ــات
املعتمــد الطويلــة األجــل مــن نفــس نشــا املشــروع ب ــرض االستعاضــة عــن وحــدات خفــض
االنبعاثات املعتمد الطويلة األجـل عنـدما ال يُقـدَّم تقريـر اعتمـاد مبوجـب الفقـرة (47ج) مـن
مرفق املقرر /5م أإ.1-

اا -أساس تقييم االمتثال
 -9ألض ـ ـ ـراض فـ ـ ــمة االلت ـ ـ ـزام الثانيـ ـ ــة ُ ،ـ ـ ــرى التقيـ ـ ــيم املشـ ـ ــار إليـ ـ ــه يف الفقـ ـ ــرة  14مـ ـ ــن مرفـ ـ ــق
املقرر /13م أإ 1-مع مراعات الفقرة  25من املقرر /1م أإ 8-أيضاً.

واو -عملية الترحيل
 -10ألضـراض فــمة االلتـزام الثانيــة ،يـُـدرج عنـوان اجلـزء التــات والفقـرات التاليــة بعــد الفقــرة  16مــن
مرفق املقرر /13م أإ:1-

اا -حاة العائتا
 16مكرراً-
وفقاً ملا يلي:

ُوســب حصــة العائــدات عم ـالً بــالفقرتني  20و 21مــن املقــرر /1م أإ8-

ُوسب كميـة الوحـدات املفروضـة كحصـة للعائـدات علـى إصـدار وحـدات
(أ)
خفـ ــض االنبعاثـ ــات املعتمـ ــد مـ ــن أنشـ ــطة املشـ ــاريع ،وعلـ ــى عمليـ ــات النقـ ــل الدوليـ ــة األوىل
لوحــدات الكميــة املســندة ،وعلــى إصــدار وحــدات خفــض االنبعاثــات علــى أحتــا  2يف املائــة
مـ ــن كميـ ــة الوح ـ ــدات الصـ ــادرة أو املنقولـ ــة يف ك ـ ــل معاملـ ــة ،مـ ــع ذ ـ ــع األرقـ ــام إىل القيم ـ ــة
الصحيحة األعلى التالية؛
( ) تُض ــم كمي ــة الوح ــدات املفروض ــة كحص ــة للعائ ــدات عل ــى النق ــل ال ــدوت
األول لوحــدات الكميــات املســندة إىل كميــة وحــدات الكميــة املســندة املنقولــة .وتُضــم كميــة
الوحــدات املفروضــة كحصــة للعائــدات علــى إصــدار وحــدات خفــض االنبعاثــات للمشــاريع
املنص ــويف عليه ــا يف امل ــادة  6إىل كمي ــات وح ــدات خف ــض االنبعاث ــات الص ــادرة للمش ــروع
املعت؛
(ج) ل ــن حلض ــع ص ــة اإليـ ـرادات التح ــويالت إىل حس ــا ص ــندوق التكي ــف
عمالً بالفقرات  22-20من املقرر /1م أإ8-؛
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(د) ال حلضع عمليات النقـل الـدوت األوىل للوحـدات بـني حسـابات احتيـاطي
فائض الفمة السابقة صة اإليرادات؛
( ـ) يشــري مصــطلح نالنقــل ال ــدوت األولن إىل أول نقــل خــارجي لكــل وح ــدة
مــن وحــدات الكميــة املســندة مــن الســجل األصــلي إىل ســجل طــرف آخــر ،واقتفــاء أثر ــا
بفضل رقمها التسلسلي.

اانيا -متولبا السجال
ألف -السجال الوطنية
 -11ألضراض فمة االلتزام الثانية ،يُدرج ما يلي بعد الفقرة (21د) من مرفق املقرر /13م أإ:1-

(21د) مكرراً -حس ــا إل ــاء واح ــد لك ــل ف ــمة الت ـ ـزام ل ــرض إل ــاء وح ــدات الكمي ــة
املسندة مبوجب الفقرتني  1مكرراً ثانياً و 1مكرراً ثالثاً من املادة 3؛
(21د) مكرراً ثانياً -حســا إل ــاء واحــد لفــمة االلت ـزام الثانيــة ل ــرض إل ــاء وحــدات
الكمية املسندة مبوجب الفقرة  7مكرراً ثانياً من املادة 3؛
(21د) مكرراً ثالثاً -حس ـ ــا احتي ـ ــاطي واح ـ ــد لف ـ ــائض الف ـ ــمة الس ـ ــابقة لالحتف ـ ــا
بوحدات الكمية املسندة ،وفقاً للفقرات  26-23من املقرر /1م أإ8-؛

 -12ألضراض فمة االلتزام الثانية ،يُدرج ما يلي بعد الفقرة (21و) من مرفق املقرر /13م أإ:1-

(21ز) حسا إل ـاء واحـد إلل ـاء الطـرف طوعـاً أي وحـدات مبوجـب الفقـرة (21ه) مـن
مرفق املقرر /13م أإ1-؛
(21ح) حســا إل ــاء واحــد ل ــرض إل ــاء الوحــدات املتبقيــة بعــد انقضــاء الفــمة اإلضــافية
للوفاء بااللتزامات واملبالمت املرحلة مبوجب الفقرة  36من مرفق املقرر /13م أإ1-؛
 ) (21حس ــا إل ــاء واح ــد ل ــرض إل ــاء الط ــرف وح ــدات خف ــض االنبعاث ــات املعتم ــد
املؤقتة بعد انتهاء صالحيتها مبوجب الفقرة  53من مرفق املقرر /5م أإ1-؛
(21ي) حس ــا إل ــاء واح ــد ل ــرض إل ــاء الط ــرف وح ــدات خف ــض االنبعاث ــات املعتم ــد
الطويلة األجل بعد انتهاء صالحيتها مبوجب الفقرة  53من مرفق املقرر /5م أإ1-؛

 ) (21حس ــا إل ــاء واح ــد ل ــرض إل ــاء الط ــرف وح ــدات خف ــض االنبعاث ــات املعتم ــد
الطويلــة األجــل املقيــدة يف حســابات اإليــداع عنــدما يكــون نــا تراجــع يف عمليــات اإلزالــة
بواس ــطة البوالي ــع يف نش ــا املش ــروع املع ــت مبوج ــب الفق ــرة  49م ــن مرف ــق املق ــرر /5م أإ1-
والفقرة  3من التذييل دال من املقرر /5م أإ1-؛
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(21ل) حس ــا إل ــاء واح ــد ل ــرض إل ــاء الط ــرف وح ــدات خف ــض االنبعاث ــات املعتم ــد
الطويل ــة األج ــل املقي ــدة يف حس ــابات اإلي ــداع عن ــدما ال يُق ــدَّم تقري ــر اعتم ــاد ع ــن نش ــا
املشــروع املعــت مبوجــب الفقــرة  50مــن مرفــق املقــرر /5م أإ 1-والفقــرة  3مــن التــذييل دال
من املقرر /5م أإ1-؛
(21م) حسـ ــا اسـ ــتبدال واحـ ــد ل ـ ــرض إل ـ ــاء وحـ ــدات الكميـ ــة املسـ ــندة و/أو وحـ ــدات
خف ــض االنبعاث ــات املعتم ــد و/أو وح ــدات خف ــض االنبعاث ــات و/أو وح ــدات اإلزال ــة و/أو
وحـ ــدات خفـ ــض االنبعاثـ ــات املعتمـ ــد املؤقتـ ــة ب ـ ــرض إبـ ــدال وحـ ــدات خفـ ــض االنبعاثـ ــات
املعتمد املؤقتة قبل انتهاء صالحيتها مبوجب الفقرة  43من مرفق املقرر /5م أإ1-؛
(21ن) حسـ ــا اسـ ــتبدال واحـ ــد ل ـ ــرض إل ـ ــاء وحـ ــدات الكميـ ــة املسـ ــندة و/أو وحـ ــدات
خفــض االنبعاثــات املعتمــد و/أو وحــدات خفــض االنبعاثــات و/أو وحــدات اإلزالــة ل ــرض
إبـ ـ ــدال وحـ ـ ــدات خفـ ـ ــض االنبعاثـ ـ ــات املعتمـ ـ ــد املؤقتـ ـ ــة قبـ ـ ــل انتهـ ـ ــاء صـ ـ ــالحيتها مبوجـ ـ ــب
الفقرة (47أ) من مرفق املقرر /5م أإ1-؛
(21ن) حسـ ــا اسـ ــتبدال واحـ ــد ل ـ ــرض إل ـ ــاء وحـ ــدات الكميـ ــة املسـ ــندة و/أو وحـ ــدات
خف ــض االنبعاث ــات املعتم ــد و/أو وح ــدات خف ــض االنبعاث ــات و/أو وح ــدات اإلزال ــة و/أو
وحــدات خفــض االنبعاثــات املعتمــد الطوليــة األجــل مــن نفــس نشــا املشــروع ل ــرض إبــدال
وحــدات خفــض االنبعاثــات املعتمــد الطوليــة األجــل عنــدما يكــون نــا تراجــع يف عمليــات
اإلزالة بواسطة البواليع مبوجب الفقرة  ) (47من مرفق املقرر /5م أإ1-؛
(21ع) حسـ ــا اسـ ــتبدال واحـ ــد ل ـ ــرض إل ـ ــاء وحـ ــدات الكميـ ــة املسـ ــندة و/أو وحـ ــدات
خف ــض االنبعاث ــات املعتم ــد و/أو وح ــدات خف ــض االنبعاث ــات و/أو وح ــدات اإلزال ــة و/أو
وحــدات خفــض االنبعاثــات املعتمــد الطوليــة األجــل مــن نفــس نشــا املشــروع ل ــرض إبــدال
وحــدات خفــض االنبعاثــات املعتمــد الطوليــة األجــل عنــدما ال يُقــدَّم تقريــر اعتمــاد مبوجــب
الفقرة (47ج) من مرفق املقرر /5م أإ.1-

باا -إصتار وحتا خفض االنبعااا ووحتا الكمية المسنت ووحتا اإل الة
 -13ال تنطبــق الفقــرة  23مــن مرفــق املقــرر /13م أإ 1-علــى فــمة االلتـزام الثانيــة وتُــدرج الفقـرات
التالية بعد الفقرة  23من مرفق املقرر /13م أإ:1-
 23مكرراً -ألض ـراض فــمة االلت ـزام الثانيــة ،يصــدر كــل طــرف مــدرج يف املرفــق األول يف
ســجله الــوطت كميــة م ــن وحــدات الكميــة املســندة تع ــادل الكميــة املســندة لــذلك الط ــرف
عمـالً بــالفقرات  7مكــرراً و 8و 8مكــرراً مــن املــادة  ،3حمســوبة ومبل ـاً عنهــا وفقـاً للفقــرة 5
مكرراً أعاله ،والفقرة  3من املقرر /2م أإ.8-
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 23مكرراً ثانياً -ألض ـراض ف ــمة االلتـ ـزام الثاني ــة ،ت ــد نق ــل الوح ــدات ال ــل ــب إل اه ــا
وفقاً للفقـرة  7مكـرراً ثانيـاً مـن املـادة  3مباشـرة بعـد إصـدار وحـدات الكميـة املسـندة املشـار
إليها يف الفقرة السابقة.

جيم -عمليا النقل والايا واإللغاا والساب والترحيل
 -14ألضـ ـ ـ ـراض ف ـ ـ ــمة االلتـ ـ ـ ـزام الثاني ـ ـ ــة ،يُس ـ ـ ــتعاض ع ـ ـ ــن الفقـ ـ ـ ـرات  30و 34و 36م ـ ـ ــن مرف ـ ـ ــق
ـدرج الفقـ ـرات  33مك ــرراً و 33مك ــرراً ثانيـ ـاً
املق ــرر /13م أإ 1-ب ــالفقرات  30و 34و 36أدن ــاه وتُـ ا
بعد الفقرة  33على النحو التات:
 -30ألضـ ـراض ف ــمة االلتـ ـزام الثاني ــة ،ــوز نق ــل وح ــدات خف ــض االنبعاث ــات ،وح ــدات
خفــض االنبعاث ــات املعتم ــد ،ووح ــدات الكمي ــة املس ــندة ،ووح ــدات اإلزال ــة ب ــني الس ــجالت
وفق ـ ـاً للمق ـ ــررات /3م أإ 1-و/9م أإ 1-و/11م أإ 1-و/1م أإ ،8-و ك ـ ــن نقله ـ ــا داخ ـ ــل
السجالت.
وز لكل طـرف مـدرج يف املرفـق األول أن يل ـي وحـدات الكميـة املسـندة
 33مكرراً-
مبوجـب الفقـرتني  1مكـرراً ثانيـاً و 1مكـرراً ثالثـاً مـن املــادة  3حبيـ ال كــن اســتصدامها يف
الوفــاء بااللتزامــات املنصــويف عليهــا يف الفقــرة  1مكــرراً مــن املــادة  ،3وفق ـاً للفقــرة (12ه)
مك ــرراً أع ــاله ،بنقله ــا إىل حس ــا اإلل ــاء املناس ــب يف س ــجله ال ــوطت .و ــوز للكيان ــات
القانونيـة ،عنــدما يـأذن الطــرف بــذلك ،أن تنقـل أيضـاً وحــدات الكميـة املســندة إىل حســا
اإلل اء.
 33مكرراً ثانياً -يل ــي ك ــل ط ــرف م ــدرج يف املرف ــق األول وح ــدات الكمي ــة املس ــندة عمـ ـالً
ب ــالفقرة  7مك ــرراً ثاني ـاً م ــن امل ــادة  ،3وفق ـاً للفق ــرة (12ه) مك ــرراً ثاني ـاً أع ــاله ،بنقله ــا إىل
حسا اإلل اء املناسب يف سجله الوطت.
 -34ألضـراض فــمة االلت ـزام الثانيــة ،يقــوم كــل طــرف مــدرج يف املرفــق األول ،قبـل انقضــاء
الف ــمة اإلض ــافية للوف ــاء بااللتزام ــات ،بس ــحب وح ــدات خف ــض االنبعاث ــات و/أو وح ــدات
خف ــض االنبعاث ــات املعتم ــد و/أو وح ــدات الكمي ــة املس ــندة و/أو وح ــدات اإلزال ــة الص ــا ة
لفــمة االلت ـزام املعنيــة الســتصدامها مــن أجــل الوفــاء بالتزاماتــه مبقتضــى الفقــرة  1مكــرراً مــن
املــادة  ،3وفق ـاً للفقــرة  13مــن مرفــق املقــرر /13م أإ 1-والفقــرة  25مــن املقــرر /1م أإ8-
بنقــل وحــدات خفــض االنبعاثــات و/أو وحــدات خفــض االنبعاثــات املعتمــد و/أو وحــدات
الكميــة املســندة و/أو وحــدات اإلزالــة إىل حســا الســحب امــايف بفــمة االلتـزام املعنيــة يف
سجله الوطت.
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 -36ألضـراض فـمة االلتـزام الثانيــة ،ـوز لكـل طــرف مـدرج يف املرفـق األول أن يرحــل إىل
ف ــمة االلت ـزام الالحق ــة ،وفق ـاً للفق ــرة  15م ــن مرف ــق املق ــرر /13م أإ 1-والفق ـرات 26-23
م ـ ــن املق ـ ــرر /1م أإ ،8-وح ـ ــدات خف ـ ــض االنبعاث ـ ــات و/أو وح ـ ــدات خف ـ ــض االنبعاث ـ ــات
املعتم ـ ــد و/أو وح ـ ــدات الكمي ـ ــات املس ـ ــندة ال ـ ــل ت ـ ــتف هب ـ ــا يف س ـ ــجله وم ي ـ ــتم إل اه ـ ــا
أو س ــحبها لف ــمة التـ ـزام أو ال ُت ــتف هب ــا يف حس ــا احتي ــاطي فائض ــه يف الف ــمة الس ــابقة.
ووـ ــتف كـ ــل وحـ ــدة مـ ــن وحـ ــدات خفـ ــض االنبعاثـ ــات و/أو وحـ ــدات خفـ ــض االنبعاثـ ــات
املعتمــد و/أو وحــدات الكميــة املســندة املرحلــة علــى ــذا النحــو بعــدد ا التسلســلي األصــلي
وتكون صا ة يف فمة االلتـزام الالحقـة .ومبجـرد انقضـاء الفـمة اإلضـافية للوفـاء بااللتزامـات،
تُل ـ ــى وفقـ ـ ـاً للفق ـ ــرة (12و) م ـ ــن مرف ـ ــق املق ـ ــرر/13م أإ 1-وح ـ ــدات خف ـ ــض االنبعاث ـ ــات
ووحـدات خفـض االنبعاثـات املعتمـد ووحـدات الكميـة املسـندة ووحـدات اإلزالـة احملـتف هبـا
رحـل علـى ـذا النحـو أو م تُسـحب خـالل فـمة االلتـزام
يف السجل الوطت للطرف الل م تُ َّ
املعنية.

دال -اإلجرااا المتعلقة بالمعامال
 -15ألضراض فمة االلتزام الثانية ،ول الفقرة التالية حمل الفقرة  42من مرفق املقرر /13م أإ:1-
 -42يقـ ــوم سـ ــجل املعـ ــامالت ،لـ ــدى اسـ ــتالم السـ ــجل ،بالنسـ ــبة لفـ ــمة االلت ـ ـزام الثانيـ ــة،
باجراء فحص آت للتحقق من عدم وجود أية تفاوتات فيما يتعلق مبا يلي:
(أ) يف ذي ــع املع ــامالت :الوح ــدات املس ــحوبة أو املل ــاة س ــابقاً؛ والوح ــدات
املوجــودة يف أكثــر مــن ســجل واحــد؛ والوحــدات الــل م يــتم بشــأحتا تســوية مــا ســبق وديــده
املر َّحلــة علــى ــو ضــري صــحيح أو املنقولــة علــى ــو ضــري صــحيح
مــن التباســات؛ والوحــدات ا
إىل حســابات احتيــاطي فــائض الفــمة الســابقة؛ والوحــدات الصــادرة علــى ــو ضــري صــحيح،
مب ـ ــا فيه ـ ــا الوح ـ ــدات املصلَّ ـ ــة بالكمي ـ ــات احمل ـ ــددة يف املق ـ ــرر /2م أإ ،7-واإلذن للكيان ـ ــات
القانونية املعنية باملشاركة يف املعاملة؛
( ) يف حال ــة عملي ــات النق ــل بـ ــني الس ــجالت :أ لي ــة األط ـ ـراف املشـ ــاركة يف
املعاملــة للمشــاركة يف التنفيــذ املشــم  ،وآليــة التنميــة النليفــة ،واالعــار الــدوت يف االنبعاثــات
مبوجب املواد  6و 12و 17مـن بروتوكـول كيوتـو؛ وإخـالل الطـرف القـائم بالنقـل باحتيـاطي
ف ــمة االلت ـ ـزام؛ وح ــاالت إخـ ــالل خمتل ــف األط ـ ـراف حب ــدود نقـ ــل الوح ــدات بـ ــني حسـ ــابات
احتياطي فائض الفمة السابقة املنصويف عليها يف الفقرة  26من املقرر /1م أإ8-؛
(ج) يف حالة عمليات اقتناء وحدات خفض االنبعاثات املعتمد املؤقتة ووحدات
خفــض االنبعاثــات املعتمــد الطويلــة األجــل مــن مشــاريع اســتصدام األراضــي وت يــري اســتصدام
األراضي وا راجة مبقتضى املادة  :12اإلخالل بالكميات احملددة يف املقرر /2م أإ7-؛
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(د) يف حالـ ــة سـ ــحب وح ــدات خف ــض االنبعاث ــات املعتم ــد :أ لي ــة الط ــرف،
وفقـ ـاً للفق ــرة  14م ــن املق ــرر /1م أإ ،8-الس ــتصدام وح ــدات خف ــض االنبعاث ــات املعتم ــد
لريسهام يف امتثاله مبقتضى الفقرة  1مكرراً من املادة .3

اا -المعلوما المتاحة للجميع
 -16ألضراض فمة االلتزام الثانية ،ال تنطبق الفقرة (45ه) من مرفق املقرر /13م أإ.1-
 -17وألضـراض فــمة االلتـزام الثانيــة ،يُضــاف مــا يلــي بعــد الفقـرات الفرعيــة املناســبة مــن الفقــرة 47
من مرفق املقرر /13م أإ:1-
(47أ) مكرراً -الكميــة اإلذاليــة لوحــدات الكميــة املســندة يف حســا احتيــاطي فــائض
الفمة السابقة يف بداية السنة؛
(47ح) مكرراً -الكمي ــة اإلذالي ــة لوح ــدات الكمي ــة املس ــندة املل ــاة مبوج ــب الفق ـ ـرتني 1
مكرراً ثانياً و 1مكرراً ثالثاً من املادة 3؛
(47ح) مكرراً ثانياً -الكمي ـ ــة اإلذاليـ ـ ــة لوح ـ ــدات الكميـ ـ ــة املس ـ ــندة املل ـ ـ ــاة مبوجـ ـ ــب
الفقرة  7مكرراً ثانياً من الفقرة .3

االثا -تجميع قوائم جرد االنبعااا والكميا المسنت والمااسبة عنرا
قاعت بيانا التجميع والمااسبة
 -18ألض ـ ـراض فـ ــمة االلت ـ ـزام الثانيـ ــة ،يُضـ ــاف مـ ــا يلـ ــي بعـ ــد الفقـ ــرة الفرعيـ ــة  ) (52مـ ــن مرفـ ــق
املقرر /13م أإ:1-
(52ج) ألضـراض فــمة االلتـزام الثانيــة ،أي فــرق موجــب بــني الكميــة املســندة يف فــمة االلتـزام
الثانيـ ــة بالنسـ ــبة لطـ ــرف مـ ــدرج يف املرفـ ــق األول ومتوسـ ــط االنبعاثـ ــات السـ ــنوية يف ال ـ ـثال
ســنوات األوىل مــن فــمة االلتـزام الســابقة مضــروباً يف مثانيــة ،عمـالً بــالفقرة  7مكــرراً ثانيـاً مــن
املادة 3؛
(52د) ألضـ ـراض ف ــمة االلتـ ـزام الثاني ــة ،املس ــتوى املرجع ــي إلدارة ال اب ــات املب ــني يف ت ــذييل
مرفق املقرر /2م أإ7-؛
(52ه) ألض ـراض فــمة االلت ـزام الثانيــة ،أي إل ــاء لوحــدات بروتوكــول كيوتــو ناشــا عــن عــدم
االمتث ــال يف ف ــمة االلتـ ـزام األوىل ،عمـ ـالً ب ــالفقرة (5أ) م ــن الف ــرع ام ــامس عش ــر م ــن مرف ــق
املقرر /27م أإ.1-
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 -19ألضراض فمة االلتزام الثانية ،يُضاف ما يلي بعد الفقرة (55ه) من مرفق املقرر /13م أإ:1-
(55و) تصويبات تقنية وفقاً للفقرة  15من املقرر /2م أإ7-؛

(55ز) بالنسـ ــبة ل نشـ ــطة الـ ــل اختـ ــار الطـ ــرف تقـ ــدد حسـ ــابات بشـ ــأحتا سـ ــنوياً ،صـ ــايف
االنبعاث ــات البشـ ـرية املنش ــأ م ــن ض ــازات الدفيك ــة وعملي ــات إزالته ــا وفقـ ـاً للمق ــرر /2م أإ7-
وكمية احملاسبة ذات الصلة للسنة التقو ية؛
(55ح) بالنسـ ــبة ل نشـ ــطة الـ ــل اختـ ــار الطـ ــرف تقـ ــدد حسـ ــابات بشـ ــأحتا سـ ــنوياً ،صـ ــايف
االنبعاث ــات البشـ ـرية املنش ــأ م ــن ض ــازات الدفيك ــة وعملي ــات إزالته ــا وفقـ ـاً للمق ــرر /2م أإ7-
وكمية احملاسبة ذات الصلة عند انقضاء فمة االلتزام؛
 ) (55يف فــمة االلت ـزام الثانيــة ،أي ت يــري لريصــدار اإلذــات املســموح بــه لوحــدات اإلزالــة
الناعــة عــن أنشــطة إدارة ال ابــات مبوجــب الفقــرة  4مــن املــادة  ،3بســبب تصــويبات تقنيــة
للمستويات املرجعيـة إلدارة ال ابـات الـل أبلـمت عنهـا أحـد األطـراف وفقـاً للفقـرتني  14و15
من املقرر /2م أإ 7-وروجعع مبوجب املادة  8وفقاً للمقرر /2م أإ.7-
 -20ألض ـ ـراض فـ ــمة االلت ـ ـزام الثانيـ ــة ،يُضـ ــاف مـ ــا يلـ ــي بعـ ــد الفقـ ــرة الفرعيـ ــة (58ح) مـ ــن مرفـ ــق
املقرر /13م أإ:1-
(58ح) مكرراً -ألضراض فمة االلتزام الثانية ،جممل وحـدات الكميـات املسـندة الـل أُل يـع
مبوجب الفقرة  1مكرراً ثانياً و 1مكرراً ثالثاً من املادة 3؛
(58ح) مكرراً ثانياً -ألضراض فمة االلتـزام الثانيـة ،جممـل وحـدات الكميـات املصصصـة
الل أُل يع مبوجب الفقرة  7مكرراً ثانياً من املادة .3
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المرفق 
الثاني
النمااوذا اإللكترونااي الموحاات إلبااالغ المعلومااا المتعلقااة بالوحااتا التااي
()1
يشملرا نواق بروتوكول كيوتو
أوال -تعليما عامة بشأن اإلبالغ
 -1علــى كــل طــرف مــدرج يف املرفــق األول ولــه الت ـزام كمــي با ــد مــن االنبعاثــات أو خفضــها
مقيَّد يف العمود الثال مـن املرفـق بـاء أن يقـدم إىل األمانـة سـنوياً بطريقـة إلكمونيـة جـداول يف ذـوذج
إلك ــموين موح ــد .وتُق ــدَّم عل ــى ح ــدة أي معلوم ــات ذات ص ــلة ليس ــع ذات ط ــابع كم ــي .وتق ــدم
األطـراف املعلومــات اماصــة بالســنة التقو يــة الســابقة (اســتناداً إىل الوقــع العــاملي املنســق) ،مــا م تــرد
إش ــارة إىل ض ــري ذل ــك .ويُش ــار إىل ــذه الس ــنة بعب ــارة نالس ــنة املبل ــمت عنه ــان (م ــثالً يف تقري ــر النم ــوذج
اإللكموين املوحد لعام  ،2017ستكون السنة املبلمت عنها ي السنة التقو ية .)2016
 -2وبالنس ــبة لف ــمة االلتـ ـزام الثاني ــة لربوتوك ــول كيوت ــو ،يق ــدم ك ــل ط ــرف م ــدرج يف املرف ــق األول
ذوذجــه اإللكــموين املوحــد األول لريبــالغ عــن الوحــدات الــل يشــملها نطــاق بروتوكــول كيوتــو لفــمة
االلتزام الثانية مقروناً بتقريره السنوي األول عن قوائم اجلرد لفمة االلتزام املذكورة(.)2
 -3ويق ــدم ك ــل ط ــرف م ــدرج يف املرف ــق األول النم ــوذج اإللك ــموين املوح ــد س ــنوياً ح ـ انقض ــاء
الفمة اإلضافية للوفاء بااللتزامات اماصة بفمة االلتزام املعنية.
 -4وإذا كــان طــرف مــدرج يف املرفــق األول ــري معــامالت لفــم التـزام أو أكثــر يف آن واحــد،
يقــدم الطــرف عندئــذ تقري ـراً منفص ـالً ووافي ـاً عــن كــل فــمة الت ـزام .و ــب علــى كــل تقريــر أال يتضــمن
س ــوى املعلوم ــات املتعلق ــة بالوح ــدات ال ــل يش ــملها نط ــاق بروتوك ــول كيوت ــو الص ــا ة لف ــمة االلتـ ـزام
تلك(.)3
 -5و ــب أن تك ــون ذي ــع الق ــيم املسـ ــجلة يف ج ــداول النم ــوذج اإللك ــموين املوح ــد وحـ ــدات
موجبة وكاملة .و ب عدم إدخال القيم السالبة.

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

( )2وفقاً للفقرة  5من املقرر /2م أإ.8-
( )3وحدات الكميات املسندة ووحدات خفض االنبعاثات ووحدات اإلزالـة ووحـدات خفـض االنبعاثـات املعتمـد ،مبـا
يف ذلك وحدات خفض االنبعاثات املعتمد املؤقتة ووحدات خفض االنبعاثات املعتمد الطويلة األجل.
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 -6ولــيس ذيــع أن ـواع الوحــدات مهم ــة لكــل نــوع م ــن أن ـواع ا س ــا أو املعاملــة أو ا ــد .
وم كانع امانـة ملللـة داخـل اجلـدول ،فـذلك يعـت أن املعلومـات أو املعاملـة ال تنطبـق علـى ذلـك
النوع احملدد من الوحدات.
 -7و ــب أن ُمت ـ كــل اجلــداول بأكملهــا .وإذا كانــع معاملــة خــالل الســنة الســابقة م تشــمل
أي وحدة من نوع حمدد ،يدخل الطرف عبارة نالن يف امانة ليدل على أن املعاملة نم ود ن.
 -8وتوخيـاً للوضــوح ،تُســتعمل عنــاوين وصــفية يف إطــار النمــوذج اإللكــموين املوحــد لريشــارة إىل
أن ـواع حمــددة مــن ا ســابات واملعــامالت .وتــرد يف التوجيهــات املتعلقــة باجلــداول املصتلفــة ال ـواردة يف
اجلـ ــزء الثـ ــاين أدنـ ــاه شـ ــروح وـ ــذه العنـ ــاوين الوصـ ــفية وإشـ ــارات إىل األحكـ ــام ذات الصـ ــلة يف إطـ ــار
بروتوكول كيوتو.

اانيا -تعليما بشأن الجتاول
ألف -الج ااتول  -1مجم ااوع كمي ااا الوح ااتا الت ااي يش ااملرا نو اااق بروتوك ااول كيوت ااو
باسب نوع الاساب في بتاية السنة المبلغ عنرا
 -9يف اجلــدول  ،1تقــدم الــدول األط ـراف املدرجــة يف املرفــق األول املعلومــات املتعلقــة مبجمــوع
كميــات الوحــدات الــل يشــملها نطــاق بروتوكــول كيوتــو وال ـواردة يف ســجلها الــوطت ،ح ـ  1كــانون
الثاين/يناير من السنة املشمولة بالتقرير ،حبسب نوع ا سا ونوع الوحدة.
 -10ويبلــمت كــل طــرف مــدرج يف املرفــق األول عــن جممــوع كميــات الوحــدات الــل يشــملها نطــاق
بروتوكول كيوتو ،مصنفة حبسب نوع الوحدة ،احملتف هبا يف كل من أنواع ا سابات التالية:
(أ)

نحسابات إيداع الطرفن (الفقرة (21أ) من مرفق املقرر /13م أإ)1-؛

( ) نحسابات إيداع الكيانن (الفقرة  ) (21من مرفق املقرر /13م أإ)1-؛
(ج)

نحسابات السحبن (الفقرة (21و) من مرفق املقرر /13م أإ)1-؛

(د)

نحسا احتياطي فائض فمة االلتزام السابقةن (الفقرة  23من املقرر /1م أإ)8-؛

(ه) نحس ــابات إل ــاء املص ــدر الص ــايف مبوج ــب امل ــادة 4-3/3-3ن ،إلل ــاء الوح ــدات
ال ــل يش ــملها نط ــاق بروتوك ــول كيوت ــو نتيج ــة لالنبعاث ــات الناذ ــة ع ــن األنش ــطة املنص ــويف عليه ــا يف
الفقـ ـرتني  3و 4م ــن امل ــادة  3م ــن بروتوك ــول كيوت ــو (الفق ــرة (21ج) م ــن مرف ــق املق ــرر /13م أإ1-
واملقرر /2م أإ)7-؛
(و) نحســا اإلل ــاء لعــدم االمتثــالن ،إلل ــاء الوحــدات الــل يشــملها نطــاق بروتوكــول
تبني جلنة االمتثال أن الطرف املدرج يف املرفق األول م تثل اللتزامه مبوجب الفقـرة 1
كيوتو على إثر ّ
من املادة ( 3الفقرتان (12ه) و(21د) من مرفق املقرر /13م أإ)1-؛
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(ز) نحســا اإلل ــاء الطــوعين لعمليــات اإلل ــاء الطــوعي (الفقــرة (21ه) مــن مرفــق
املقرر /13م أإ)1-؛
(ح) نحس ــا إل ــاء الوح ــدات املتبقي ــة بع ــد المحي ــلن ،إلل ــاء الوح ــدات املتبقي ــة بع ــد
انقضــاء الفــمة اإلضــافية للوفــاء بااللتزامــات وبعــد إج ـراء عمليــات المحيــل ،إن ُوَجــدت (الفقــرة 36
من مرفق املقرر /13م أإ)1-؛
( ) نحس ــا اإلل ــاء املتعل ــق برف ــع مس ــتوى الطم ــوح املنص ــويف علي ــه يف الفق ـ ـرتني 1
مكرراً ثانياً و 1مكرراً ثالثاً من املادة 3ن ،االت اإلل اء عمالً بالفقرة  8من املقرر /1م أإ8-؛
(ي) نحســا اإلل ــاء املنصــويف عليــه يف الفقــرة  7مكــرراً ثانيـاً مــن املــادة 3ن ،لعمليــات
اإلل اء مبوجب الفقرة  7مكرراً ثانياً من املادة 3؛

( ) نحســا إل ــاء وح ــدات خفــض االنبعاثــات املعتم ــد املؤقتــة النتهــاء ص ــالحيتهان،
إلل ــاء وح ــدات خف ــض االنبعاث ــات املعتم ــد املؤقت ــة بع ــد انته ــاء ص ــالحيتها (الفق ــرة  53م ــن مرف ــق
املقرر /5م أإ)1-؛
(ل) نحس ـ ــا إل ـ ــاء وح ـ ــدات خف ـ ــض االنبعاث ـ ــات املعتم ـ ــد الطويل ـ ــة األج ـ ــل النته ـ ــاء
ص ــالحيتهان ،إلل ــاء وح ــدات خف ــض االنبعاث ــات املعتم ــد الطويل ــة األج ــل بع ــد انته ــاء ص ــالحيتها
(الفقرة  53من مرفق املقرر /5م أإ)1-؛
(م) نحس ــا إل ــاء وح ــدات خف ــض االنبعاث ــات املعتم ــد الطويل ــة األج ــل لماج ــع يف
عمليات اإلزالةن إلل اء وحـدات خفـض االنبعاثـات املعتمـد الطويلـة األجـل احملـتف هبـا يف حسـابات
اإلي ــداع عن ــدما يك ــون ن ــا تراج ــع يف عملي ــات اإلزال ــة بواس ــطة البوالي ــع يف نش ــا املش ــروع املع ــت
(الفقرة  49من مرفق املقرر /5م أإ 1-والفقرة  3من التذييل دال من املقرر /5م أإ)1-؛
(ن) نحســا إل ــاء وح ــدات خف ــض االنبعاث ــات املعتم ــد الطويل ــة األج ــل لع ــدم تق ــدد
تقري ـ ــر االعتم ـ ــادن ،إلل ـ ــاء وح ـ ــدات خف ـ ــض االنبعاث ـ ــات املعتم ـ ــد الطويل ـ ــة األج ـ ــل احمل ـ ــتف هب ـ ــا يف
حسـ ــابات اإليـ ــداع عنـ ــدما ال يُقـ ــدم تقريـ ــر اعتمـ ــاد لنشـ ــا املشـ ــروع املعـ ــت (الفقـ ــرة  50مـ ــن مرفـ ــق
املقرر /5م أإ 1-والفقرة  3من التذييل دال من املقرر /5م أإ.)1-
 -11وباإلضــافة إىل ذلــك ،يقــدم كــل طــرف مــدرج يف املرفــق األول تقري ـراً ،حبســب نــوع الوحــدة،
ع ــن جمم ــوع كمي ــات الوح ــدات ال ــل يش ــملها نط ــاق بروتوك ــول كيوت ــو احمل ــتف هب ــا يف ك ــل م ــن أن ـواع
حسابات االستبدال احملددة يف الفقرات التالية من مرفق املقرر /5م أإ:1-
(أ) نحسـ ـ ـ ــا اسـ ـ ـ ــتبدال وحـ ـ ـ ــدات خفـ ـ ـ ــض االنبعاثـ ـ ـ ــات املعتمـ ـ ـ ــد املؤقتـ ـ ـ ــة النتهـ ـ ـ ــاء
ص ــالحيتهان ،إلل ــاء وح ــدات الكمي ــة املس ــندة ،ووح ــدات خف ــض االنبعاث ــات املعتم ــد ،ووح ــدات
خفــض االنبعاثــات ،ووحــدات اإلزالــة ،ووحــدات خفــض االنبعاثــات املعتمــد املؤقتــة ألض ـراض تبــديل
وحدات خفض االنبعاثات املعتمد املؤقتة قبل انتهاء صالحيتها (الفقرة )43؛
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( ) نحس ــا اس ــتبدال وح ــدات خف ــض االنبعاث ــات املعتم ــد الطويل ــة األج ــل النته ــاء
ص ـ ـ ــالحيتهان ،إلل ـ ـ ــاء وح ـ ـ ــدات الكمي ـ ـ ــة املس ـ ـ ــندة و/أو وح ـ ـ ــدات خف ـ ـ ــض االنبعاث ـ ـ ــات املعتم ـ ـ ــد
و/أو وحــدات خفــض االنبعاثــات و/أو وحــدات اإلزالــة ألضـراض تبــديل وحــدات خفــض االنبعاثــات
املعتمد الطويلة األجل قبل انتهاء صالحيتها (الفقرة (47أ))؛
(ج) نحســا اســتبدال وحــدات خفــض االنبعاثــات املعتمــد الطويلــة األجــل لماجــع يف
عمليــات اإلزالــةن ،إلل ــاء وحــدات الكميــة املســندة و/أو وحــدات خفــض االنبعاثــات املعتمــد و/أو
وحــدات خفــض االنبعاثــات و/أو وحــدات اإلزالــة و/أو وحــدات خفــض االنبعاثــات املعتمــد الطوليــة
األجــل مــن نفــس نشــا املشــروع ب ــرض تبــديل وحــدات خفــض االنبعاثــات املعتمــد الطوليــة األجــل
عندما يكون نا تراجع يف عمليات اإلزالة بواسطة البواليع (الفقرة )) (47؛
(د) نحسـا اسـتبدال وحـدات خفــض االنبعاثـات املعتمـد الطويلــة األجـل لعـدم تقــدد
تقري ــر االعتم ــادن ،إلل ــاء وح ــدات الكمي ــة املس ــندة و/أو وح ــدات خف ــض االنبعاث ــات املعتم ــد و/أو
وحــدات خفــض االنبعاثــات و/أو وحــدات اإلزالــة و/أو وحــدات خفــض االنبعاثــات املعتمــد الطوليــة
األجــل مــن نفــس نشــا املشــروع ب ــرض تبــديل وحــدات خفــض االنبعاثــات املعتمــد الطوليــة األجــل
عندما ال يُقدَّم تقرير اعتماد (الفقرة (47ج)).

باا -الجتول 2مأم  -المعامال التاخلية السنوية
 -12تق ــدم األطـ ـراف املدرج ــة يف املرف ــق األول ،يف اجل ــدول (2أ) ،معلوم ــات ع ــن جمم ــوع كمي ــة
الوحــدات الــل يشــملها نطــاق بروتوكــول كيوتــو اماضــعة للمعــامالت الداخليــة (تلــك الــل م تشــمل
س ــجالً آخ ــر) ال ــل ح ــدثع يف الف ــمة م ــن  1ك ــانون الثاين/ين ــاير إىل  31ك ــانون األول/ديس ــمرب م ــن
السنة املبلمت عنها ،على النحو املبني أدناه ،مبا يف ذلك أي معامالت تصحيحية.
 -13تبلــمت األطـراف املدرجــة يف املرفــق األول ،يف إطــار الفــرع املعنــون ناإلصــدار والتحويــل مبوجــب
املــادة 6ن ،معلومــات بشــأن مشــاريع التنفيــذ املشــم يف إطــار بروتوكــول كيوتــو ،وفقـاً للفقـرات التاليــة
من مرفق املقرر /9م أإ:1-
(أ) فيمــا ــص ناملشــاريع الــل وقــق منهــا الطــرفن (يشــار إليهــا أيض ـاً بعبــارة مشــاريع
ناملس ــار األولن) ،تُبلم ــمت األطـ ـراف املدرج ــة يف املرف ــق األول املعلوم ــات املتعلق ــة باملش ــاريع ال ــل وق ــق
الطــرف املضــيف فيهــا مــن خفــض االنبعاثــات أو تعزيــز عمليــات اإلزالــة وفق ـاً للفقــرة  23مــن مرفــق
املقرر /9م أإ:1-
''1
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يُبلمـ ـ ــمت كـ ـ ــل طـ ـ ــرف مـ ـ ــدرج يف املرفـ ـ ــق األول ،وـ ـ ــع بنـ ـ ــد نالكميـ ـ ــات املضـ ـ ــافةن ،عـ ـ ــن
جممـ ــوع كميـ ــة وحـ ــدات خفـ ــض االنبعاثـ ــات الصـ ــادرة عم ـ ـالً بـ ــالفقرة  29مـ ــن مرفـ ــق
املقرر /13م أإ1-؛
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''2

يبلّـمت الطــرف وــع بنــد نالكميــات املطروحــةن عــن الكميــة املقابلــة مــن وحــدات الكميــة
املس ــندة ال ــل ج ــرى وويله ــا ،ويف حال ــة املش ــاريع املتعلق ــة باس ــتصدام األراض ــي وت ي ــري
اسـ ــتصدام األراضـ ــي وا راجـ ــة عـ ــن الكميـ ــة املقابلـ ــة مـ ــن وحـ ــدات اإلزالـ ــة الـ ــل جـ ــرى
وويلها ،عمالً بالفقرة  29من مرفق املقرر /13م أإ1-؛

( ) وفيمــا ــص ناملشــاريع ال ــل وقــق منه ــا كي ــان مســتقلن (يش ــار إليهــا أيض ـاً بعب ــارة
مش ــاريع ناملس ــار الث ــاينن) ،تُبلمــمت األط ـراف املدرج ــة يف املرف ــق األول معلوم ــات تتعل ــق باملش ــاريع ال ــل
ج ــرى فيه ــا التحق ــق م ــن خف ــض االنبعاث ــات أو م ــن تعزي ــز عملي ــات اإلزال ــة م ــن خ ــالل إج ـراء جلن ــة
اإلشراف املنشأة مبوجب املادة  6وفقاً للفقرات  45-30من مرفق املقرر /9م أإ:1-
''1
''2

يُبلمــمت ك ــل ط ــرف م ــدرج يف املرف ــق األول و ــع بن ــد نالكمي ــات املض ــافةن جمم ــوع كمي ــة
وحدات خفض االنبعاثات الصادرة عمالً بالفقرة  29من مرفق املقرر /13م أإ1-؛

يـُبـلمـمت الطـرف وـع بنــد نالكميـات املطروحـةن عـن الكميــة املقابلـة مـن وحـدات الكميــة
املس ــندة ال ــل ج ــرى وويله ــا ،ويف حال ــة مش ــاريع اس ــتصدام األراض ــي وت ي ــري اس ــتصدام
األراضــي وا راجــة عــن الكميــة املقابلــة مــن وحــدات اإلزالــة الــل جــرى وويلهــا ،عم ـالً
بالفقرة  29من مرفق املقرر /13م أإ.1-

 -14ويف إط ــار الف ــرع املعن ــون ناإلص ــدار أو اإلل ــاء وفق ـاً للم ــادتني  3-3و4-3ن ،ينب ــي لك ـل
طرف مدرج يف املرفـق األول أن يبلـمت عـن كميـة وحـدات اإلزالـة الصـادرة أو الوحـدات املل ـاة بالنسـبة
ألنشــطتها املتعلقــة باســتصدام األراضــي وت يــري اســتصدام األراضــي وا راجــة مبوجــب الفق ـرتني  3و4
م ـ ــن امل ـ ــادة  3م ـ ــن بروتوك ـ ــول كيوت ـ ــو ،مص ـ ــنفة حس ـ ــب النش ـ ــا  ،وفقـ ـ ـاً ملرف ـ ــق املق ـ ــرر /16م أإ1-
واملق ــرر /2م أإ ،7-والختيـ ــاره ل نش ــطة عم ـ ـالً ب ــالفقرة (8ج) و(د) مـ ــن مرف ــق املقـ ــرر /13م أإ1-
والفقرتني  7و 8من مرفق املقرر /2م أإ:7-
(أ) بالنس ـ ـ ــبة ألي نش ـ ـ ــا يُفض ـ ـ ــي إىل إزال ـ ـ ــة ص ـ ـ ــافية ،يبل ـ ـ ــمت ك ـ ـ ــل ط ـ ـ ــرف م ـ ـ ــدرج يف
املرفـ ــق األول ،وـ ــع بنـ ــد نالكميـ ــات املضـ ــافةن ،عـ ــن الكميـ ــة اإلذاليـ ــة لوحـ ــدات اإلزالـ ــة الصـ ــادرة
عمالً بالفقرة  25من مرفق املقرر /13م أإ 1-واملقرر /2م أإ7-؛
( ) بالنس ـ ــبة ألي نش ـ ــا يفض ـ ــي إىل انبعاث ـ ــات ص ـ ــافية ،يبل ـ ــمت ك ـ ــل ط ـ ــرف و ـ ــع بن ـ ــد
نالكميـ ــات املطروحـ ــةن عـ ــن الكميـ ــات اإلذاليـ ــة لوحـ ــدات الكميـ ــة املسـ ــندة و/أو وحـ ــدات خفـ ــض
االنبعاث ـ ــات و/أو وح ـ ــدات اإلزال ـ ــة و/أو وح ـ ــدات خف ـ ــض االنبعاث ـ ــات املعتم ـ ــد ال ـ ــل أل ي ـ ــع عمـ ـ ـالً
بالفقرة  32من مرفق املقرر /13م أإ 1-واملرفق /2م أإ.7-
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 -15ويف إطــار الفــرع املعنــون نالتح ـريج وإعــادة التح ـريج مبوجــب امل ــادة 12ن ،يقــدم كــل ط ــرف
مدرج يف املرفـق األول معلومـات عـن أنشـطة مشـاريع التحـريج وإعـادة التحـريج املضـطلع هبـا يف إطـار
آلية التنمية النليفة ،على النحو احملدد يف الفقرات ذات الصلة من مرفق املقرر /5م أإ:)4(1-
(أ) ناس ــتبدال الوح ــدات املنتهي ــة ص ــالحيتها م ــن وح ــدات خف ــض االنبعاث ــات املعتم ــد
املؤقت ــةن ،الكمي ــات اإلذالي ــة لوح ــدات الكمي ــة املس ــندة و/أو وح ــدات خف ــض االنبعاث ــات املعتم ــد
و/أو وح ــدات خف ــض االنبعاث ــات و/أو وح ــدات اإلزال ــة و/أو وح ــدات خف ــض االنبعاث ــات املعتم ــد
املؤقتة الل نُقلع إىل حسا استبدال وحدات خفض االنبعاثات املعتمد املؤقتة (الفقرة )44؛
( ) ناس ــتبدال الوح ــدات وح ــدات خف ــض االنبعاث ــات املعتم ــد الطويل ــة األج ــل املنتهي ــة
صـالحيتهان ،الكميـات اإلذاليـة لوحـدات الكميـة املسـندة و/أو وحـدات خفـض االنبعاثـات املعتمـد
و/أو وحــدات خفــض االنبعاثــات و/أو وحــدات اإلزالــة الــل نُقلــع إىل حســا اســتبدال وحــدات
خف ــض االنبعاث ــات املعتم ــد الطويل ــة األج ــل م ــن أج ــل اس ــتبدال الوح ــدات الطويل ــة األج ــل املنتهي ــة
صالحيتها (الفقرة (47أ))؛
(ج) ناســتبدال وحــدات خفــض االنبعاثــات املعتمــد الطويلــة األجــل لماجــع يف عمليــات
اإلزال ــةن ،الكمي ــات اإلذالي ــة وح ــدات الكمي ــة املس ــندة و/أو وح ــدات خف ــض االنبعاث ــات املعتم ــد
و/أو وح ــدات خف ــض االنبعاث ــات و/أو وح ــدات اإلزال ــة و/أو وح ــدات خف ــض االنبعاث ــات املعتم ــد
الطويلـة األجــل الــل نُقلـع إىل حســا اســتبدال وحـدات خفــض االنبعاثــات املعتمـد الطويلــة األجــل
لماجع يف عمليات اإلزالة (الفقرة )) (47؛
(د) نإل ــاء وح ــدات خف ــض االنبعاث ــات املعتم ــد الطويل ــة األج ــل لماج ــع يف عملي ــات
اإلزالــةن ،الكميــات اإلذاليــة لوحــدات خفــض االنبعاثــات املعتمــد الطويلــة األجــل املل ــاة بعــد تراجــع
يف عمليات اإلزالة (الفقرة  49والتذييل دال ،الفقرة )3؛
(ه) ناســتبدال وحــدات خفــض االنبعاثــات املعتمــد الطويلــة األجــل لعــدم تقــدد تقريــر
االعتمــادن ،الكميــات اإلذاليــة لوحــدات الكميــة املســندة و/أو وحــدات خفــض االنبعاثــات املعتمــد
و/أو وح ــدات خف ــض االنبعاث ــات و/أو وح ــدات خف ــض االنبعاث ــات املعتم ــد الطويل ــة األج ــل ال ــل
نَُقلــع إىل حســا اســتبدال وحــدات خفــض االنبعاثــات املعتمــد الطويلــة األجــل لعــدم تقــدد تقريــر
االعتماد (الفقرة  50والتذييل دال ،الفقرة )3؛
(و) نإل ـ ــاء وحـ ــدات خفـ ــض االنبعاثـ ــات املعتمـ ــد الطويلـ ــة األجـ ــل لعـ ــدم تقـ ــدد تقريـ ــر
االعتمـادن ،الكميـات اإلذاليـة لوحـدات خفـض االنبعاثــات املعتمـد الطويلـة األجـل املل ـاة بعـد عــدم
تقدد تقرير االعتماد (الفقرة  50والتذييل دال ،الفقرة .)3
__________
( )4ترد معلومات إضافية تتعلق بأنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف اجلدول .3
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 -16وــع بنــد ناإلل ــاء ألســبا أخــرىن ،يبلــمت كــل طــرف مــدرج يف املرفــق األول عــن الكميــات
اإلذالي ــة للوح ــدات ال ــل يش ــملها نط ــاق بروتوك ــول كيوت ــو ،حبس ــب الن ــوع ،ال ــل أُل ي ــع ل س ــبا
التالية(:)5
(أ) ناإلل ـ ـ ــاء الط ـ ـ ــوعين ،لعملي ـ ـ ــات اإلل ـ ـ ــاء الط ـ ـ ــوعي (الفق ـ ـ ــرة (21ه) م ـ ـ ــن مرف ـ ـ ــق
املقرر /13م أإ)1-؛

( ) ناإلل ــاء املتعلــق برفــع مســتوى الطمــوح املنصــويف عليــه يف الفق ـرتني  1مكــرراً ثاني ـاً
و 1مكرراً ثالثاً من املادة 3ن ،االت اإلل اء عمالً بالفقرة  8من املقرر /1م أإ.)6(8-
 -17و مــع كــل طــرف مــدرج يف املرفــق األول كميــات الوحــدات الــل يشــملها نطــاق بروتوكــول
كيوتو الواردة يف كل عمود ويبلمت عنها وع البند ناجملموع الفرعين.
 -18ويف خانة نالسحبن ،يبلمت كل طرف مدرج يف املرفق األول عن املعلومات التالية:
(أ) وـع بنــد نالسـحبن ،الكميــات اإلذاليــة للوحـدات الــل يشـملها نطــاق بروتوكــول
كيوتـ ــو ،حبسـ ــب نـ ــوع ،الـ ــل نَُقلـ ــع مـ ــن حسـ ــا إيداعـ ــه الـ ــوطت إىل حسـ ــابه امـ ــايف بالسـ ــحب.
درج ذه القيم يف اجلزء الرئيسي من اجلدول (2أ)؛
وال تُ ا
( ) و ــع بن ــد نالس ــحب م ــن احتي ــاطي ف ــائض الف ــمة الس ــابقةن ،الكمي ــات اإلذالي ــة
لوحدات الكمية املسندة الـل نَُقلـع مـن حسـابه امـايف باحتيـاطي فـائض الفـمة السـابقة إىل حسـابه
درج ذه القيم يف اجلزء الرئيسي من اجلدول (2أ)؛
امايف بالسحب .وال تُ ا
(ج) وــع بنــد ناجملمــوعن ،الكميــات اإلذاليــة للوحــدات الــل نَُقلــع إىل حســابه امــايف

بالسحب.

جيم -الجتول 2مبم  -مجموع المعامال ال ارجية السنوية
 -19تقـ ــدم األط ـ ـراف املدرجـ ــة يف املرفـ ــق األول ،يف اجلـ ــدول  ،) (2معلومـ ــات عـ ــن الكميـ ــات
اإلذاليــة للوحــدات الــل يشــملها نطــاق بروتوكــول كيوتــو اماضــعة للمعــامالت الداخليــة (تلــك الــل
مشلــع ســجالً آخــر) الــل حــدثع يف الفــمة مــن  1كــانون الثاين/ينــاير إىل  31كــانون األول/ديســمرب
من السنة املبلمت عنها ،مبا يف ذلك أي معامالت تصحيحية.
 -20وــع بن ــد نجممــوع عملي ــات النق ــل واالحتيــازن ،يض ــيف ك ــل طــرف م ــدرج يف املرف ــق األول
صفاً منفصالً لكل سجل (سـجل الطـرف أو سـجل آليـة التنميـة النليفـة) ن اقـل إليـه وحـدات يشـملها
نطاق بروتوكول كيوتو أو احتاز ا منه أو ُح مولع منه إليه ذه الوحدات خالل السنة السابقة:

__________
( )5تُبلَّمت عمليات اإلل اء عقب وديد عدم االمتثال يف اجلدول (5أ).

( )6ترد حاالت اإلل اء لرفع مستوى الطموح وفقاً للفقرة  8من املقرر /1م أإ 8-أيضاً يف اجلدول (5أ).
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(أ) يبل ــمت كـ ـل ط ــرف ع ــن كمي ــات ذي ــع وح ــدات بروتوك ــول كيوت ــو ال ــل تتاز ــا م ــن
ســجل ،مب ــا يف ذلــك أي وح ــدات منقول ــة مــن حس ــا صــندوق التكي ــف أو حمال ــة مــن س ــجل آلي ــة
التنمية النليفة ،حبسب النوع ،وع بند نالكميات املضافةن؛
( ) يبلــمت كــل طــرف عــن الكميــات اإلذاليــة للوحــدات الــل يشــملها نطــاق بروتوكــول
كيوتو املنقولة إىل ذلك السـجل ،مبـا يف ذلـك عمليـات النقـل إىل حصـة العائـدات عمـالً بـالفقرة 21
م ــن املق ــرر /1م أإ ،8-وعملي ــات اإلل ــاء لف ــر إص ــدار نش ــا م ــن أنش ــطة مش ــاريع آلي ــة التنمي ــة
النليفــة( ،)7وعمليــات إل ــاء وحــدات عقــب تراجــع التصـزين( )8أو عــدم تقــدد تقريــر االعتمــاد( )9عــن
نشــا مشــروع الحتجــاز وحل ـزين ثــاين أكســيد الكربــون ،وــع بنــد نالكميــات املطروحــةن يف نفــس
السطر.
 -21م ــع ك ــل ط ــرف م ــدرج يف املرف ــق األول كمي ــات الوح ــدات ال ــل يش ــملها نط ــاق بروتوك ــول
كيوتو الواردة يف كل عمود ويبلمت عنها وع بند ناجملموع الفرعين.

دال -الجا ااتول 2مام  -المعا ااامال السا اانوية با ااين حسا ااابا احتيا اااطي فا ااائض الفتا اار
السابقة
 -22و ــع بن ــد نعملي ــات النق ــل واالحتي ــاز ب ــني حس ــابات احتي ــاطي ف ــائض الف ــمة الس ــابقةن،
يضـيف كــل طـرف مــدرج يف املرفــق األول صـفاً منفصـالً لكــل سـجل نقــل إليــه وحـدات كميــة مســندة
مـن حسـابه امـايف باحتيـاطي فـائض الفـمة السـابقة أو احتـاز منـه وحـدات الكميـة املسـندة املوجــودة
يف حسا الحتياطي فائض الفمة السابقة خالل السنة السابقة:
(أ) يُبلَّــمت عــن كميــة وحــدات الكميــة املســندة الــل يــتم احتياز ــا وــع بنــد نالكميــات
املضــافةن .ويُبلَّــمت عــن ــذه الكميــة أيض ـاً يف إطــار الفــرع املعنــون نجممــوع عمليــات النقــل واالحتيــازن
من اجلدول ) (2؛
( ) يُبلَّــمت عــن كميــة وحــدات الكميــة املســندة املنقولــة وــع بنــد نالكميــات املطروحــةن.
ويُبلَّـ ــمت عـ ــن ـ ــذه الكميـ ــة أيض ـ ـاً يف إطـ ــار الفـ ــرع املعنـ ــون نجممـ ــوع عمليـ ــات النقـ ــل واالحتيـ ــازن مـ ــن
اجلدول .) (2
 -23و مــع كــل طــرف مــدرج يف املرفــق األول كميــات الوحــدات الــل يشــملها نطــاق بروتوكــول
كيوتو الواردة يف كل عمود ويبلمت عنها وع بند ناجملموع الفرعين.
__________
( )7الفقرة  52من مرفق املقرر /5م أإ.1-

( )8الفقرة  ) (24من مرفق املقرر /10م أإ.7-
( )9الفقرة  27من مرفق املقرر /10م أإ.7-
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اا -الجا ا ااتول 2مدم  -حاا ا ااة عائا ا ااتا المعا ا ااامال بموجا ا ااب المقا ا اارر /1م أإ،8-
الفقر  - 21صنتوق التكيف
 -24يشــري مص ــطلح نالنقــل ال ــدوت األولن إىل النق ــل امــارجي األول لك ــل وحــدة م ــن وح ــدات
الكمية املسندة من السجل األصلي إىل سجل طرف آخر ،واقتفاء أثر ا بفضل رقمها التسلسلي.
 -25يبلـمت كــل طــرف مــدرج يف املرفـق األول عــن كميــة الوحــدات املنقولـة والوحــدات الصــادرة الــل
تنطبــق عليهــا ضـريبة صــة العائــدات وكميــة الوحــدات ذات الصــلة املســا ا م هبــا يف صــندوق التكيــف
وفقاً للفقرة  21من املقرر /1م أإ 8-على النحو التات:
(أ) يبلمـ ـمت ك ــل ط ــرف ،و ــع بن ــدي نعملي ــات النق ــل الدولي ــة األوىل لوح ــدات الكمي ــة
احملولــةن ،عــن الكميــة اإلذاليــة لوحــدات الكميــة املســندة املنقولــة ألول
املســندةن ونالكميــة املنقولــة أو ّ
مــرة م ــن ســجله إىل س ــجل آخ ــر ويقتفــي أثر ــا بفض ــل رقمهــا التسلس ــلي .ويبل ــمت كــل ط ــرف ،و ــع
بن ــدي نعملي ــات النق ــل ال ــدوت األوىل لوح ــدات الكمي ــة املس ــندةن ونالكمي ــة املس ــا ا م هب ــا كحص ــة
إيـ ـرادات يف ص ــندوق التكي ــفن ،ع ــن الكمي ــة اإلذالي ــة لوح ــدات الكمي ــة املس ــندة املس ــا ا م هب ــا يف
صــندوق التكيــف .وتُــدرج عمليــات النقــل ــذه أيض ـاً يف الفــرع املعنــون نعمليــات النقــل واالحتيــازن
من اجلدول ) (2؛
( ) يبلم ـمت كــل طــرف ،وــع بنــدي نإصــدار وحــدات خفــض االنبعاثــات مــن املشــاريع
احملول ــةن ،ع ــن الكمي ــة اإلذالي ــة لوح ــدات خف ــض
ال ــل وق ــق منه ــا الط ــرفن ونالكمي ــة املنقول ــة أو َّ
االنبعاثــات املتصــلة باملشــاريع الــل وقــق فيهــا الطــرف املضــيف مــن عمليــات خفــض االنبعاثــات أو
عمليات تعزيز إزالة االنبعاثات وفقـاً للفقـرة  23مـن مرفـق املقـرر /9م أإ .1-ويبلـمت كـل طـرف ،وـع
بندي نإصدار وحـدات خفـض االنبعاثـات مـن املشـاريع الـل وقـق منهـا الطـرفن ونالكميـة املسـا م
هب ــا كحص ــة إي ـ ـرادات يف ص ــندوق التكي ــفن ،ع ــن الكمي ــة اإلذالي ــة لوح ــدات خف ــض االنبعاث ــات
الص ــادرة املتعلق ــة باملش ــاريع ال ــل وق ــق فيه ــا الط ــرف املض ــيف م ــن عملي ــات خف ــض االنبعاث ــات أو
عمليـ ــات تعزيـ ــز إزالـ ــة االنبعاثـ ــات وفق ـ ـاً للفقـ ــرة  23مـ ــن مرفـ ــق املقـ ــرر /9م أإ 1-واملسـ ــا ا م هبـ ــا يف
صــندوق التكيــف .وتُــدرج عمليــات النقــل ــذه أيض ـاً يف الفــرع املعنــون نعمليــات النقــل واالحتيــازن
من اجلدول ) (2؛
(ج) يبلمــمت كــل طــرف ،وــع بنــدي نإصــدار وحــدات خفــض االنبعاثــات الــل وقــق منهــا
احملولـةن ،عـن الكميـة اإلذاليـة لوحـدات خفـض االنبعاثـات الـل
كيان مسـتقلن ونالكميـة املنقولـة أو َّ
مت التحقق منها بصورة مستقلة من جانـب جلنـة اإلشـراف علـى تنفيـذ املـادة  .6وـع بنـدي نإصـدار
وحــدات خفــض االنبعاثــات احملقــق فيهــا بصــورة مســتقلةن ونالكميــة املســا ا م هبــا كحصــة إي ـرادات يف
صــندوق التكيــفن ،يبلمــمت كــل طــرف عــن الكميــة اإلذاليــة لوحــدات خفــض االنبعاثــات الصــادرة الــل
مت التحق ــق منه ــا بص ــورة مس ــتقلة م ــن جان ــب جلن ــة اإلش ـراف عل ــى تنفي ــذ امل ــادة  6واملس ــا ا م هب ــا يف
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ـدرج عمليـات النقـل ـذه أيضـاً يف الفـرع املعنـون نعمليـات النقـل واالحتيـازن مـن
صندوق التكيف .تُ ا
اجلدول .) (2

واو -الجتول 2مهم  -مجموع المعامال السنوية
 -26يضــيف كــل طــرف مــدرج يف املرفــق األول اجملــاميع الفرعيــة للجــدولني (2أ) و ) (2ويق ـ ّدم
الكميات املقابلة وع بند ناجملموعن يف اجلدول (2ه).

اا -الجتول  - 3انتراا الاالحية السنوية واإللغاا واالستبتال
 -27تق ــدم األط ـ ـراف املدرج ــة يف املرفـ ــق األول ،يف اجل ــدول  ،3معلومـ ــات ع ــن انتهـ ــاء صـ ــالحية
وح ــدات خف ــض االنبعاث ــات املعتم ــد املؤقت ــة ووح ــدات خف ــض االنبعاث ــات املعتم ــد الطويل ــة األج ــل
ووحدات خفض االنبعاثات املعتمد من أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وحلزينه وإل ائها
واس ــتبداوا وفق ـاً لطرائ ــق وإج ـراءات أنش ــطة مش ــاريع التح ـريج وإع ــادة التح ـريج يف إط ــار آلي ــة التنمي ــة
النليفــة (املقــرر /5م أإ )1-وطرائــق وإج ـراءات احتجــاز ثــاين أكســيد الكربــون وحلزينــه يف التكوينــات
اجليولوجيــة باعتباريــا نشــاطني مــن أنشــطة مشــاريع آليــة التنميــة النليفــة (املقــرر /10م أإ .)7-وتقــدم
األط ـراف املدرجــة يف املرفــق األول ذيــع املعــامالت الــل حــدثع يف الفــمة مــن  1كــانون الثاين/ينــاير
إىل  31كانون األول/ديسمرب من السنة املبلمت عنها ،مبا يف ذلك أي معامالت تصحيحية.
 -28يقــدم كــل طــرف مــدرج يف املرفــق األول املعلومــات التاليــة يف إطــار الفــرع املعنــون نوحــدات
خفض االنبعاثات املعتمد املؤقتةن:
(أ) ناملنتهيـ ــة صـ ــالحيتها يف حسـ ــام السـ ــحب واالسـ ــتبدالن :كميـ ــة وحـ ــدات خفـ ــض
االنبعاثـ ــات املعتمـ ــد املؤقتـ ــة الـ ــل انتهـ ــع صـ ــالحيتها يف السـ ــنة املبلـ ــمت عنهـ ــا يف حسـ ــا السـ ــحب
وحسـ ــا اسـ ــتبدال وحـ ــدات خفـ ــض االنبعاثـ ــات املعتمـ ــد املؤقتـ ــة يف فـ ــمة االلت ـ ـزام السـ ــابقة وكميـ ــة
الوحــدات الــل اســت َ
صدمع لتعويضــها .ويُفــمض أن وحــدات خفــض االنبعاثــات املعتمــد املؤقتــة ــذه
ُ
كانع صا ة يف فمة االلتزام السابقة وستنتهي صالحيتها يف السنة األخرية من فمة االلتزام؛
( ) ناملنتهيـ ــة صـ ــالحيتها يف حسـ ــابات اإليـ ــداعن :كميـ ــة وحـ ــدات خفـ ــض االنبعاثـ ــات
املعتم ــد املؤقت ــة ال ــل انته ــع ص ــالحيتها يف الس ــنة املبل ــمت عنه ــا يف ذي ــع حس ــابات اإلي ــداع اماص ــة
باألطراف والكيانات يف فمة االلتزام السابقة وكمية الوحدات الل أل يع نتيجة لذلك.
 -29ويقــدم كــل طــرف مــدرج يف املرفــق األول املعلومــات التاليــة يف إطــار الفــرع املعنــون نوحــدات
خفض االنبعاثات املعتمد الطويلة األجلن:
(أ) ناملنتهيـ ــة صـ ــالحيتها يف حسـ ــام السـ ــحب واالسـ ــتبدالن ،كميـ ــة وحـ ــدات خفـ ــض
االنبعاثات املعتمد الطويلة األجـل الـل انتهـع صـالحيتها يف السـنة املبلـمت عنهـا يف حسـا السـحب
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وحس ــا اس ــتبدال وح ــدات خف ــض االنبعاث ــات املعتم ــد الطويل ــة األج ــل يف ف ـمات االلت ـزام الس ــابقة
وكمية الوحدات الـل اسـت َ
صدمع لتعويضـها .يُفـمض أن وحـدات خفـض االنبعاثـات املعتمـد الطويلـة
ُ
األجل ذه كانع صا ة يف فمة االلتزام السابقة؛
( ) نانتهـ ــع صـ ــالحيتها يف حسـ ــابات اإليـ ــداعن ،كميـ ــة وحـ ــدات خفـ ــض االنبعاثـ ــات
املعتمـ ــد الطويلـ ــة األجـ ــل الـ ــل انتهـ ــع صـ ــالحيتها يف ذيـ ــع حسـ ــابات اإليـ ــداع اماصـ ــة بـ ــاألطراف
والكيان ــات وكمي ــة الوح ــدات ال ــل أُل َي ــع نتيج ــة ل ــذلك .ويُف ــمض أن وح ــدات خف ــض االنبعاث ــات
املعتمد الطويلة األجل ذه كانع صا ة يف فمة االلتزام سابقة؛
(ج) نر ن ـاً بماجــع عمليــات اإلزالــةن ،إذا كــان الطــرف قــد تلقــى مــن اجمللــس التنفيــذي
آلليــة التنميــة النليفــة إخطــاراً (إخطــارات) بماجــع عمليــات اإلزالــة الناشــكة يف إطــار نشــا مشــروع،
كمي ــة وح ــدات خف ــض االنبعاث ــات املعتم ــد الطويل ــة األج ــل املطل ــو م ــن الط ــرف اس ــتبداوا عمـ ـالً
باإلخطـار (اإلخطــارات) وكميـة الوحــدات الـل اســتصدمها الطـرف لالســتبدال أو اإلل ـاء نتيجــة وــذه
اإلخطارات؛
(د) نر ن ـاً بعــدم تق ـدد تقريــر االعتمــادن ،يف حــال كــان الطــرف املــدرج يف املرفــق األول
قـد تلقـى مـن اجمللـس التنفيـذي آلليـة التنميــة النليفـة إخطـاراً (إخطـارات) بعـدم تقـدد تقريـر االعتمــاد
يف إط ــار نش ــا مش ــروع ،كمي ــة وح ــدات خف ــض االنبعاث ــات املعتم ــد الطويل ــة األج ــل املطل ــو م ــن
الط ـ ــرف اس ـ ــتبداوا عمـ ـ ـالً باإلخط ـ ــار (اإلخط ـ ــارات) وكمي ـ ــة الوح ـ ــدات ال ـ ــل اس ـ ــتصدمها الط ـ ــرف
لالستبدال أو اإلل اء نتيجة اإلخطار (اإلخطارات).
 -30ويقــدم كــل طــرف مــدرج يف املرفــق األول املعلومــات التاليــة يف إطــار الفــرع املعنــون ناحتجــاز
الكربون ووحدات خفض االنبعاثات املصزنةن:
(أ) نر نـ ـاً بماج ــع ص ـ ٍ
ـاف يف التصـ ـزينن ،يف ح ــال ك ــان الط ــرف ق ــد تلق ــى م ــن اجملل ــس
التنفيذي آللية التنمية النليفـة إخطـاراً (إخطـارات) بماجـع ص ٍ
ـاف يف حلـزين نشـا مشـروع الحتجـاز
ثــاين أكســيد الكربــون وحلزينــه ،كميــة الوحــدات املطلــو مــن الطــرف املــدرج يف املرفــق األول إل اه ــا
عمـ ـالً ب ــذلك اإلخط ــار وكمي ــة الوح ــدات ال ــل اس ــتصدمها الط ــرف امل ــدرج يف املرف ــق األول لريل ــاء
نتيج ــة و ــذه اإلخط ــارات .وتُنق ــل الوح ــدات املس ــتصدمة لتلبي ــة ــذا املطل ــب إىل س ــجل آلي ــة التنمي ــة
النليفــة ،وبالتــات ال يُبلَّــمت عنهــا يف اجلــدول (2أ) .ويُبلَّــمت أيضـاً عــن ــذه الوحــدات املســتصدمة للوفــاء
هبذا املطلب يف اجلدول ) (2؛
( ) نر ن ـاً 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
عــن نشــا مشــروع الحتجــاز ثــاين أكســيد الكربــون وحلزينــه ،كميــة الوحــدات املطلــو مــن الطــرف
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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لتلبيــة ــذا املطلــب إىل ســجل آليــة التنميــة النليفــة ،وبالتــات ال يُبلَّــمت عنهــا يف اجلــدول (2أ) .ويُبلَّــمت
أيضاً عن الوحدات املستصدمة للوفاء هبذا املطلب يف اجلدول .) (2
 -31وعمــع األط ـراف املدرجــة يف املرفــق األول كميــات الوحــدات الــل يشــملها نطــاق بروتوكــول
كيوتو الواردة يف كل عمود وتبلّمت عنها وع بند ناجملموعن.

حاا -الج ااتول  - 4مجم ااوع كمي ااا الوح ااتا الت ااي يش ااملرا نو اااق بروتوك ااول كيوت ااو
باسب نوع الاساب في نراية السنة المبلغ عنرا
 -32ت ـ ــورد األط ـ ـراف املدرج ـ ــة يف املرف ـ ــق األول ،يف اجل ـ ــدول  ،4املعلوم ـ ــات املتعلق ـ ــة بالكمي ـ ــات
اإلذاليــة للوحــدات الــل يشــملها نطــاق بروتوكــول كيوتــو ال ـواردة يف كــل نــوع مــن أن ـواع ا ســابات،
حبسب نوع الوحدة ،يف السجل الوطت يف  31كانون األول/ديسمرب من السنة املبلمت عنها.
 -33ويتبع يكل اجلدول  4يكل اجلدول .1

طاا -الجتول 5مأم  -معلوما موج عن الكميا الملافة والكميا الموروحة
 -34يف اجل ــدول (5أ) ،تق ــدم األطـ ـراف املدرج ــة يف املرف ــق األول معلوم ــات تراكمي ــة ع ــن الس ــنة
املبلــمت عنهــا والســنوات املبلــمت عنهــا ســابقاً لتيســري تســجيل املعلومــات املتعلقــة بفــمة االلت ـزام يف قاعــدة
بيانات التجميع واحملاسبة وفقاً ملرفق املقرر /13م أإ 1-و ذا املقرر.
 -35ويبلمت كل طرف مدرج يف املرفق األول عن املعلومات التالية:
(أ) نوحــدات الكميــة املســندة الصــادرةن ونالكميــات املضــافةن ،الكميــة اإلذاليــة مــن
وحــدات الكميــة املســندة الصــادرة علــى أســان الكميــة املســندة إليــه مبوجــب الفق ـرات  7مكــرراً و8
و 8مكرراً من املادة 3؛
( ) نالفق ــرة  7مك ــرراً ثاني ـاً م ــن امل ــادة  ،3عملي ــات اإلل ــاءن ونالكمي ــات املطروح ــةن،
الكمية اإلذالية من وحدات الكمية املسندة املل اة وفقاً للفقرة  7مكرراً ثانياً من املادة 3؛

(ج) ناإلل ــاء عق ــب رف ــع مس ــتوى الطم ــوحن ،الكمي ــة اإلذالي ــة م ــن وح ــدات الكمي ــة
املسندة املل اة وفقاً للفقرة  8من املقرر /1م أإ8-؛
(د) إل ــاء الوح ــدات املتبقي ــة بع ــد المحي ــلن ،الكمي ــة اإلذالي ــة م ــن الوح ــدات ،حبس ــب
نــوع الوحــدة ،املل ــاة بعــد انقضــاء الفــمة اإلضــافية للوفــاء بااللتزامــات وبعــد إج ـراء عمليــات المحيــل،
إن ُوَجدت (الفقرة  36من مرفق املقرر /13م أإ)1-؛

(ه) ناإلل ـ ــاء لعـ ــدم االمتثـ ــالن ،عنـ ــد االقتض ـ ــاء ،كميـ ــات وحـ ــدات بروتوكـ ــول كيوت ـ ــو،
حبس ــب الن ــوع ،ال ــل أل ا ــا الط ــرف عمـ ـالً بقـ ـرار م ــن جلن ــة االمتث ــال ب ــأن الط ــرف م تث ــل اللتزام ــه
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مبوج ـ ــب الفق ـ ــرة  1م ـ ــن امل ـ ــادة  ،3بالنس ـ ــبة لف ـ ــمة االلتـ ـ ـزام الس ـ ــابقة عمـ ـ ـالً ب ـ ــالفقرة  37م ـ ــن مرف ـ ــق
املقرر /13م أإ)10(1-؛
(و) نالمحي ــلن ،وـ ـع بن ــد نالكمي ــات املض ــافةن ،وعن ــد االقتض ــاء الكمي ــات اإلذالي ــة
لوح ــدات خف ــض االنبعاث ــات و/أو وح ــدات خف ــض االنبعاث ــات املعتم ــد ال ــل مت ترحيله ــا م ــن ف ــمة
االلتـزام الســابقة؛ ووــع بنــد نالكميــات املطروحــةن ،الكميــات اإلذاليــة لوحــدات خفــض االنبعاثــات
و/أو وحدات خفض االنبعاثات املعتمد الل مت ترحيلها إىل فمة االلتزام الالحقة؛
(ز) نالمحيــل إىل احتيــاطي فــائض الفــمة الســابقةن ،وــع بنــد نالكميــات املطروحــةن،
املرحلــة مــن فــمة االلت ـزام الســابقة إىل
وعنــد االقتضــاء ،الكميــات اإلذاليــة لوحــدات الكميــة املســندة َّ
حس ــا احتي ــاطي ف ــائض الف ــمة الس ــابقة؛ وو ــع بن ــد نالكمي ــات املطروح ــةن ،الكمي ــات اإلذالي ــة
لوحــدات خفــض االنبعاثــات الــل مت ترحيلهــا مــن حســا احتيــاطي فــائض الفــمة الســابقة إىل فــمة
االلتزام الالحقة.

ياا -الجتول 5مبم  -معلوما موج عن المعامال السنوية
 -36يق ـ ــدم ك ـ ــل ط ـ ــرف م ـ ــدرج يف املرف ـ ــق األول ،يف اجل ـ ــدول  ،) (5معلوم ـ ــات م ـ ــوجزة ع ـ ــن
املعامالت السنوية للسنة املبلمت عنها والسنوات املبلمت عنها سابقاً بالنسبة لفمة االلتزام:
(أ) بالنسـ ــبة للسـ ــنة املبل ـ ــمت عنهـ ــا ،يق ـ ــدم كـ ــل ط ـ ــرف تقري ـ ـراً ع ـ ــن الكميـ ــات اإلذالي ـ ــة
للوحدات الل يشملها نطاق بروتوكول كيوتو ،حبسب نوع ،من اجلدول (2ه)؛
( ) بالنس ــبة جلمي ــع الس ــنوات الس ــابقة للس ــنة املبل ــمت عنه ــا ،يق ــدم الط ــرف تقريـ ـراً ع ــن
الكميــات اإلذاليــة للوحــدات الــل يشــملها نطــاق بروتوكــول كيوتــو ،كمــا وردت يف اجلــدول ) (5
يف جداول النموذج اإللكموين املوحد السابقة؛
(ج)
ح تار ه.

وــع بنــد ناجملمــوعن ،يقــدم كــل طــرف تقري ـراً عــن جممــوع املعــامالت الــل أُجريــع

كاف -الجا ااتول 5مام  -معلوما ااا ما ااوج عا اان المعا ااامال السا اانوية با ااين حسا ااابا
احتياطي فائض الفتر السابقة
 -37يقـ ـ ــدم كـ ـ ــل طـ ـ ــرف مـ ـ ــدرج يف املرفـ ـ ــق األول ،يف اجلـ ـ ــدول (5ج) ،معلومـ ـ ــات مـ ـ ــوجزة عـ ـ ــن
املعامالت السنوية بني حسابات احتيـاطي فـائض الفـمة السـابقة للسـنة املبلـمت عنهـا وجلميـع السـنوات
املبلمت عنها سابقاً بالنسبة لفمة االلتزام:

__________
( )10ال تُتــاح ــذه املعلومــات إال عنــد االنتهــاء مــن تقيــيم االمتثــال بالنســبة لفــمة االلت ـزام الســابقة ،بعــد انقضــاء الفــمة
اإلضافية للوفاء بااللتزامات.
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(أ) بالنسبة للسنة املبلمت عنها ،يقدم كل طـرف تقريـراً عـن الكميـات اإلذاليـة لوحـدات
الكمية املسندة من اجلدول (2ج)؛
( ) بالنس ــبة جلمي ــع الس ــنوات الس ــابقة للس ــنة املبل ــمت عنه ــا ،يق ــدم الط ــرف تقريـ ـراً ع ــن
الكمي ــات اإلذالي ــة لوح ــدات الكمي ــة املس ــندة ،كم ــا وردت يف اجل ــدول (5ج) يف ج ــداول النم ــوذج
اإللكموين املوحد السابقة؛
(ج)
ح تار ه.

وــع بنــد ناجملمــوعن ،يقــدم كــل طــرف تقري ـراً عــن جممــوع املعــامالت الــل أُجريــع

الم -الجتول 5مدم -معلوما موج عن انتراا الاالحية واإللغاا واالستبتال
 -38تق ـ ــدم األطـ ـ ـراف املدرج ـ ــة يف املرف ـ ــق األول ،يف اجل ـ ــدول (5د) ،معلوم ـ ــات م ـ ــوجزة تتص ـ ــل
بعمليــات اســتبدال وإل ــاء وحــدات خفــض االنبعاثــات املعتمــد املؤقتــة ووحــدات خفــض االنبعاثــات
املعتم ــد الطويل ــة األج ــل ووح ــدات خف ــض االنبعاث ــات املعتم ــد م ــن أنش ــطة مش ــاريع احتج ــاز ث ــاين
أكسيد الكربون وحلزينه بالنسبة لكل سنة مبلمت عنها يف فمة االلتزام.
 -39وبالنسبة للسنة املبلمت عنها ،يقدم كل طرف مدرج يف املرفق األول املعلومات التالية:
(أ) و ــع بن ــد نش ــر االس ــتبدال أو اإلل ــاءن ،الكمي ــات اإلذالي ــة لوح ــدات خف ــض
االنبعاث ــات املعتم ــد املؤقت ــة ووح ــدات خف ــض االنبعاث ــات املعتم ــد الطويل ــة األج ــل ووح ــدات خف ــض
االنبعاث ـ ــات املعتم ـ ــد م ـ ــن أنش ـ ــطة مش ـ ــاريع احتج ـ ــاز ث ـ ــاين أكس ـ ــيد الكرب ـ ــون وحلزين ـ ــه ال ـ ــل انته ـ ــع
صــالحيتها ،أو كانــع موضــوع تراجــع يف عمليــات اإلزالــة أو تراجــع يف التص ـزين ،أو م يُقــدم بشــأحتا
تقرير اعتماد يف تلك السنة؛
( ) و ـ ــع بن ـ ــد ناالس ـ ــتبدالن ،الكمي ـ ــات اإلذالي ـ ــة للوح ـ ــدات ال ـ ــل يش ـ ــملها نط ـ ــاق
بروتوك ـ ــول كيوت ـ ــو ،حبس ـ ــب الن ـ ــوع ،املل ـ ــاة إلب ـ ــدال وح ـ ــدات خف ـ ــض االنبعاث ـ ــات املعتم ـ ــد املؤقت ـ ــة
أو وحدات خفض االنبعاثـات املعتمـد الطويلـة األجـل .وينب ـي أن تطـابق ـذه الكميـات تلـك املبلـمت
عنها وع بند ناجملموعن يف اجلدول 3؛
(ج) وــع بنــد ناإلل ــاءن ،الكميــات اإلذاليــة لوحــدات بروتوكــول كيوتــو ،حبســب النــوع،
املل ــاة لتب ــديل وح ــدات خف ــض االنبعاث ــات املعتم ــد املؤقت ــة أو وح ــدات خف ــض االنبعاث ــات املعتم ــد
الطويل ــة األج ــل أو لالس ــتجابة لماج ــع التصـ ـزين أو ع ــدم تق ــدد تقري ــر اعتم ــاد ع ــن أنش ــطة مش ــاريع
احتجـاز ثــاين أكســيد الكربـون وحلزينــه .وينب ــي أن تطــابق ـذه الكميــات تلــك املبلـمت عنهــا وــع بنــد
ناجملموعن يف اجلدول .3

GE.16-01211

37/78

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

 -40بالنســبة جلميــع الســنوات الســابقة للســنة املبلــمت عنهــا ،يكــرر الطــرف املــدرج يف املرفــق األول
املعلوم ــات ال ـواردة و ــع بن ــد نش ــر االستعاض ــة أو اإلل ــاءن وو ــع بن ــدي ناالس ــتبدالن وناإلل ــاءن
على النحو الوارد يف النموذج اإللكموين املوحد السابق.
 -41وــع بنــد ناجملمــوعن ،يبلــمت كــل طــرف مــدرج يف املرفــق األول عــن جممــوع كــل عم ــود .ويف
حتايــة فــمة االلت ـزام ،ينب ــي أن تطــابق الكميــات اإلذاليــة لوحــدات خفــض االنبعاثــات املعتمــد املؤقتــة
ووح ــدات خف ــض االنبعاث ــات املعتم ــد الطويل ــة األجـ ــل ووح ــدات خف ــض االنبعاث ــات املعتم ــد مـ ــن
أنشــطة مشــاريع احتجــاز ثــاين أكســيد الكربــون وحلزينــه الكميــات اإلذاليــة للوحــدات الــل يشــملها
نطاق بروتوكول وع بندي ناالستبدالن وناإلل اءن.

ميم -الجتول 5مهم  -معلوما موج عن الساب
 -42تقـدم األطـراف املدرجــة يف املرفـق األول ،يف اجلـدول (5ه) ،معلومــات مـوجزة عـن الســحب
لتيسري تقييم االمتثال يف حتاية الفمة اإلضافية للوفاء بااللتزامات.
 -43بالنســبة للســنة املبلــمت عنهــا ،يبلــمت كــل طــرف مــدرج يف املرفــق األول ،وــع بنــد نالســحبن،
الكمي ــات اإلذالي ــة للوح ــدات ال ــل يش ــملها نط ــاق بروتوك ــول كيوت ــو ،حبس ــب الن ــوع ،املس ــحوبة يف
ذل ــك الع ــام ل ــرض إثب ــات امتثاو ــا اللتزامه ــا مبوج ــب الفق ــرة  1م ــن امل ــادة  3م ــن بروتوك ــول كيوت ــو.
وينب ـ ــي أن تط ـ ــابق ـ ــذه الكمي ـ ــات تل ـ ــك املبل ـ ــمت عنه ـ ــا و ـ ــع بن ـ ــدي نالس ـ ــحبن وناجملم ـ ــوعن يف
اجلدول (2أ).
 -44وبالنســبة جلميــع الســنوات الســابقة للســنة املبلــمت عنهــا ،يكــرر الطــرف املــدرج يف املرفــق األول
املعلومات املبلمت عنها يف النموذج اإللكموين املوحد السابق.
 -45ووع بند ناجملموعن ،يبلمت كل طرف مدرج يف املرفق األول عن جمموع كل عمود.

نون -الج ااتول  - 6بن اات تا ا كيراج المع ااامال التا اااياية المل ااولع بر ااا ف ااي الس اانة
المبلغ عنرا
 -46تبل ـ ـ ــمت األط ـ ـ ـراف املدرج ـ ـ ــة يف املرف ـ ـ ــق األول ،يف اجل ـ ـ ــداول (6أ) إىل (6ج) ،أي مع ـ ـ ــامالت
تصــحيحية اضـطُلَع هبــا يف الســنة املبلــمت عنهــا علــى عالقــة بالســنوات املبلــمت عنهــا ســابقاً ،مبــا يف ذلــك
املع ـ ــامالت الرامي ـ ــة إىل إج ـ ـراء تص ـ ــحيح يف قاع ـ ــدة بيان ـ ــات التجمي ـ ــع واحملاس ـ ــبة ال ـ ــل تطبقه ـ ــا جلن ـ ــة
االمتثــال ،عم ـالً بــالفقرة  ) (5مــن الفصــل امــامس مــن مرفــق املقــرر /27م أإ .1-وعــدر اإلشــارة
إىل أن كميــات الوحــدات الــل يشــملها نطــاق بروتوكــول كيوتــو املبلــمت عنهــا نــا مدرجــة يف املعــامالت
السـ ــنوية املبلـ ــمت عنهـ ــا يف اجلـ ــدولني  2و 3وتـ ــرد يف اجلـ ــداول (6أ) إىل (6ج) كبنـ ــد تـ ــذكريي توخي ـ ـاً
للشـفافية .وتقـدم األطـراف توضـيحات عــن ـذه املعـامالت يف نـص مرفــق هبـا ،علـى النحـو املطلــو
38/78

GE.16-01211

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

يف الفق ــرة  8م ــن الف ــرع ــاء م ــن املب ــادي التوجيهي ــة لتق ــدد التق ــارير مبوج ــب امل ــادة  7م ــن بروتوك ــول
كيوتو.

االثا -جتاول النموذا اإللكتروني الموحت
 -47جــداول النمــوذج اإللكــموين املوحــد ضــري مدرجــة يف ــذه الوثيقــة ولكــن كــن تنزيلهــا مــن
املوقع الشبكي لالتفاقية(.)11

__________
(<http://unfccc.int/national_reports/accounting_reporting_and_review_under_the_kyoto_protocol/items/ )11
>.7969.php
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المرفق الثالث
المبااادل التوجيريااة إلعااتاد المعلومااا المولوبااة بموجااب الماااد  7ماان
بروتوكول كيوتو
 -1ألض ـ ـراض ف ــمة االلت ـ ـزام الثاني ــة ،ال تنطب ــق الفق ــرة  11م ــن مرف ــق املق ــرر /15م أإ 1-وتبل ــمت
األط ـ ـراف ع ــن الوح ــدات ال ــل يش ــملها نط ــاق بروتوك ــول كيوت ــو وفق ـ ـاً للنم ــوذج اإللك ــموين املوح ــد
وتوجيهات اإلبالغ الواردة يف املرفق الثاين.
-2

وألضراض فمة االلتزام الثانية ،تُبدَّل الفقرة  18من مرفق املقرر /15م أإ 1-بالفقرة التالية:
 -18ألض ـراض فــمة االلت ـزام الثانيــة ،يبلــمت كــل طــرف م ــدرج يف املرفــق األول عــن حســا
احتيـ ــاطي فـ ــمة االلت ـ ـزام امـ ــايف بـ ــه وفق ـ ـاً ملرفـ ــق املقـ ــرر /18م أ ،7-واملقـ ــرر /11م أإ،1-
والفقرة  18من املقرر /1م أإ8-؛

-3

وألضراض فمة االلتزام الثانية ،تُبدَّل الفقرة  19من مرفق املقرر /15م أإ 1-بالفقرة التالية:
 -19ألضـ ـ ـراض ف ـ ــمة االلتـ ـ ـزام الثاني ـ ــة ،يت ـ ــيح ك ـ ــل ط ـ ــرف م ـ ــدرج يف املرف ـ ــق األول ،بن ـ ــاءً
عل ـ ــى طل ـ ــب أفرق ـ ــة خـ ـ ـرباء االس ـ ــتعراض ،إمكاني ـ ــة ا ص ـ ــول عل ـ ــى املعلوم ـ ــات املودع ـ ــة يف
السـ ــجل الـ ــوطت واملتعلقـ ــة حبسـ ــابات اإليـ ــداع املشـ ــار إليهـ ــا يف الفقـ ــرة  ) (21مـ ــن مرفـ ــق
املقـ ــرر /13م أإ ،1-وأن ـ ـواع أخـ ــرى مـ ــن ا سـ ــابات واملعـ ــامالت اماصـ ــة بالسـ ــنة التقو يـ ــة
الســابقة ،الــل تؤيــد املعلومــات التكميليــة املبلــمت عنهــا مبوجــب الفقـرتني  1أعــاله والفقــرة 12
من مرفق املقرر /15م أإ.1-

-4

وألضراض فمة االلتزام الثانية ،تُدرج الفقرة التالية بعد الفقرة  24من مرفق املقرر /15م

أإ:1-

 24مكرراً -تســتمر األطـراف املدرجــة يف املرفــق األول لالتفاقيــة الــل لــيس لــديها الت ـزام
كم ــي با ــد م ــن االنبعاث ــات أو خفض ــها يف ف ــمة االلتـ ـزام الثاني ــة يف تق ــدد معلوم ــات ع ــن
مسـاعيها ،يف إطــار الفقــرة  14مــن املــادة  3مـن بروتوكــول كيوتــو ،الراميــة إىل تنفيــذ التزاما ــا
املنصــويف عليهــا يف الفقــرة  1مــن املــادة  3مــن بروتوكــول كيوتــو علــى ــو يقلــل مــن اآلثــار
االجتماعيــة والبيكيــة واالقتصــادية الســلبية يف البلــدان الناميــة األطـراف ال ســيما تلــك املــذكورة
يف الفقرتني  8و 9من املادة  4من االتفاقية ،عمالً بأحكام ذا املقرر.

اجللسة الثامنة
 10كانون األول/ديسمرب 2015
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المقرر /4م أإ11-
آاا ااار تنفي ا ا المقا ااررا ما اان /2م أإ 7-إلا ااى /4م أإ 7-و/1م أإ 8-بشا ااأن
المقررا السابقة المتعلقة بالقلايا المنرجية المرتبوة ببروتوكاول كيوتاو ،بماا
فيرااا تل ا المتااالة بااالمواد  5و 7و 8ماان بروتوكااول كيوتااو ،الج ا ا الثااانيج
اآلاار المتعلقة باالستعراض والتعتيال والمسائل األخرى ذا الالة
إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،
إذ يشري إىل املواد  5و 7و 8من بروتوكول كيوتو،
وإذ يش ــري أيض ـ ـاً إىل املق ــررات /2م أإ 6-و/2م أإ 7-و/3م أإ 7-و/4م أإ 7-و/1م أإ8-
و/2م أإ ،8-و/6م أإ،9-
وإذ يض ـ ـ ـ ــع يف اعتب ـ ـ ـ ــاره املقـ ـ ـ ـ ــررات /11م أإ 1-و/13م أإ 1-و/15م أإ 1-و/16م أإ1-
و/18م أإ 1-و/19م أإ 1-و/20م أإ ،1-و/21م أإ ،1-و/22م أإ ،1-و/23م أإ،1-
و/24م أإ ،1-و/25م أإ ،1-و/27م أإ ،1-و/8م أإ،5-
 -1يق ـ ــرر أن أي إش ـ ــارة يف ـ ــذا املق ـ ــرر إىل املرف ـ ــق أل ـ ــف ،واملرف ـ ــق ب ـ ــاء ،وامل ـ ــادة ،3
الفقـرات  1مكــرراً ،و 1مكــرراً ثانيـاً ،و 1مكــرراً ثالثـاً ،و 7مكــرراً ،و 7مكــرراً ثانيـاً ،و ،8و 8مكــرراً،
فه ــم ،ألضـ ـراض ف ــمة االلتـ ـزام الثاني ــة
و 12مك ــرراً ،و 12مك ــرراً ثانيـ ـاً ،وامل ــادة  ،4الفقـ ـرتني  2و ،3تُ ا
لربوتوكــول كيوتــو ويف انتلــار بــدء نفــاذ تعــديل الدوحــة ،الـوارد يف املرفــق األول مــن املقــرر /1م أإ،8-
علــى أحتــا ويــل إىل تلــك املـواد واملرفقــات كمــا وردت يف تعــديل الدوحــة ،مــا م ُتــدَّد خــالف ذلــك،
وتُق ـرأ ،عنــد بــدء نفــاذ تعــديل الدوحــة ،علــى أحتــا إحــاالت إىل امل ـواد ذات الصــلة يف بروتوكــول كيوتــو
بصي ته املعدلة؛
 -2يقرر أيضاً أن ينطبق ،ألضراض فمة االلتزام الثانية ،املقرران /20م أإ 1-و/22م أإ،1-
مع إدخال الت يريات الضرورية ،إال عندما ُت ّدد خالف ذلك يف املقررين /1م أإ 8-و/2م أإ 8-ويف ذا
املقرر؛
 -3يق ـ ــرر أيضـ ـ ـاً ،ألضـ ـ ـراض ف ـ ــمة االلتـ ـ ـزام الثاني ـ ــة ،أن تنطب ـ ــق الت يـ ـ ـريات التالي ـ ــة عل ـ ــى
املقررات /18م أإ 1-و/19م أإ ،1-و/20م أإ ،1-و/22م أإ:1-
(أ) تُق ـرأ أي إحال ــة إىل الفق ـرتني  7و 8م ــن امل ــادة  3عل ــى أحت ــا إحال ــة إىل الفق ـرات 7
مكرراً و 8و 8مكرراً من املادة 3؛
( ) تُق ـرأ ذيــع اإلحــاالت إىل ناملبــادي التوجيهيــة للهيكــة ا كوميــة الدوليــة املعنيــة بت ــري
املنــاخ املنقحــة ( )1996إلعــداد ق ـوائم اجلــرد الوطنيــة ل ــازات الدفيكــةن (املشــار إليهــا فيمــا يلــي باســم
ناملبــادي التوجيهيــة املنقحــة ()1996ن) الــل وضــعتها نإرشــادات املمارســات اجليــدة وإدارة حــاالت
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عدم التيقن يف قوائم اجلرد الوطنية ل ازات الدفيكةن (املشار إليها فيما يلي باسم نإرشادات املمارسات
اجليدة للهيكـةن) واملبـادي التوجيهيـة للهيكـة ا كوميـة الدوليـة الـل وضـعتها إرشـادات املمارسـات اجليـدة
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
الدفيكة لعام ( 2006املشار إليها فيما يلي باسـم نمبـادي عـام  2006إلعـداد قـوائم اجلـرد الوطنيـةن)
كمــا َّ
تنفــذ مــن خــالل ناملبــادي التوجيهيــة إلعــداد البالضــات الوطنيــة مــن جانــب األطـراف املدرجــة يف
املرفــق األول لالتفاقيــة ،اجلــزء األول :املبــادي التوجيهيــة لالتفاقيــة اإلطاريــة بشــأن اإلبــالغ عــن ق ـوائم
اجلـرد الســنويةن واألســاليب التكميليــة وإرشــادات املمارســات اجليــدة املنقحــة لعــام  2013املنبثقــة عــن
بروتوكــول كيوتــو وملحــق عــام  2013باملبــادي التوجيهيــة إلعــداد ق ـوائم اجلــرد الوطنيــة ل ــازات الدفيكــة
لعـ ــام  :2006األراضـ ــي الرطبـ ــة ،كمـ ــا نفـ ــذت وفق ـ ـاً للمقـ ــررين /24م أ 19-و/6م أإ ،9-باسـ ــتثناء
اإلشارات الواردة يف الفقرة  1من املقرر /20م أإ1-؛
(ج) تُق ـ ـرأ ذي ـ ــع اإلح ـ ــاالت إىل الفص ـ ــل  7م ـ ــن إرش ـ ــادات املمارس ـ ــات اجلي ـ ــدة للهيك ـ ــة
ا كوميــة الدوليــة علــى أحتــا إحــاالت إىل الفصــل  4مــن اجمللــد األول مــن املبــادي التوجيهيــة إلعــداد
قوائم اجلرد الوطنية ل ازات الدفيكة لعام 2006؛
(د)

تُقرأ ذيع اإلشارات إىل نفكات املصادرن على أحتا إشارات إىل نالفكاتن؛

( ـ) تُقـ ـرأ ذي ــع اإلش ــارات إىل ناالس ــتعراض األوتن عل ــى أحت ــا إش ــارات إىل ناس ــتعراض
التقري ـ ــر لتيس ـ ــري حس ـ ــا الكمي ـ ــة املس ـ ــندةن؛ م ـ ــا ع ـ ــدا اإلش ـ ــارة ال ـ ـواردة يف الفق ـ ــرة  125م ـ ــن مرف ـ ــق
املقرر /22م أإ1-؛
(و) تُق ـ ـرأ ذيـ ــع اإلشـ ــارات إىل نالعمليـ ــات الصـ ــناعية واسـ ــتصدام املـ ــذيبات ومنتجـ ــات
أخرىن على أحتا إشارات إىل نالعمليات الصناعية واستصدام املنتجاتن؛
(ز) تُقرأ ذيع اإلحاالت إىل املقرر /13م أإ 1-على أحتـا إحـاالت إىل املقـرر /13م أإ1-
مقمنـ ـ ـ ـاً ب ـ ـ ــاملقرر /3م أإ ،11-م ـ ـ ــا ع ـ ـ ــدا تل ـ ـ ــك الـ ـ ـ ـواردة يف الفقـ ـ ـ ـرتني  2و 5م ـ ـ ــن املق ـ ـ ــرر /22م أإ1-
والفقرات (85أ) و(ج) ،و(86أ) و(ج) ،و(87أ) ،و(89أ) ،و 92من مرفق املقرر /22م أإ1-؛
(ح) تُقرأ ذيع اإلحاالت إىل الفقرات  6و 7و 8من مرفـق املقـرر /13م أإ 1-علـى أحتـا
إحاالت إىل الفقرة  2من املرفـق األول مـن املقـرر /2م أإ ،8-مـا عـدا تلـك الـواردة يف الفقـرتني  2و5
من املقرر /22م أإ1-؛
( ) تُق ـرأ أي إحالــة إىل األنشــطة املنصــويف عليهــا يف الفقــرة  3مــن املــادة  3واألنشــطة
املصتـارة املنصـويف عليهـا يف الفقــرة  4مـن املـادة  3علـى أحتــا إحالـة إىل األنشـطة املنصـويف عليهــا يف
الفقــرة  3مــن املــادة  ،3إدارة األح ـراج مبوجــب الفقــرة  4مــن املــادة  ،3وأي أنشــطة خمتــارة منصــويف
عليها يف الفقرة  4من املادة 3؛
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(ي) يُس ـ ــتعاض عـ ـ ــن أي إش ـ ــارة إىل املقـ ـ ــرر /16م أإ 1-باش ـ ــارة إىل املقـ ـ ــرر /2م أإ7-
واملقرر /6م أإ9-؛
( ) تُق ـرأ اإلشــارة إىل نالقســم األول مــن املبــادي التوجيهيــة إلعــداد املعلومــات املطلوبــة
مبوج ـ ــب امل ـ ــادة 7ن يف الفق ـ ـرتني (50أ) و 69م ـ ــن مرف ـ ــق املق ـ ــرر /22م أإ 1-عل ـ ــى أحت ـ ــا إش ـ ــارة إىل
ناإلرشادات الواردة يف املرفق الثاين من املقرر /2م أإ 8-ويف املقرر /6م أإ9-ن؛
(ل) تُقرأ اإلشارة إىل نالفرع أوالً-دال ،املعلومات املتعلقة جبرد ضازات الدفيكة ،من املبادي
التوجيهية إلعداد املعلومات املطلوبة مبوجب املادة 7ن يف الفقرة  51من مرفق املقرر /22م أإ 1-على
أحتا إحالة إىل ناإلرشادات الواردة يف املرفق الثاين من املقرر /2م أإ 8-ويف املقرر /6م أإ9-ن؛
(م) اإلحالــة إىل نالفــرع األول  -ــاء مــن مرفــق املقــرر /15م أإ1-ن يف الفقـرتني (88أ)
و 93من مرفق املقرر /22م أإ 1-علـى أحتـا إحالـة إىل ناإلرشـادات املدرجـة يف الفـرع األول -ـاء مـن
مرفق املقرر /15م أإ 1-ويف املرفق الثال من املقرر /3م أإ11-ن؛
(ن) تُقـ ـرأ اإلح ــاالت إىل نالف ــرع  2-2-3-7م ــن إرش ــادات املمارس ــات اجلي ــدة وإدارة
حــاالت عــدم التــيقن يف الق ـوائم الوطنيــة جلــرد ضــازات الدفيكــة والبنــد  6-5مــن إرشــادات املمارســات
اجليدة الستصدام األراضـي وت يـري اسـتصدام األراضـي وا راجـةن علـى أحتـا إحـاالت إىل نالفـرع 3-5
من الفصل  5من اجمللد األول من مبادي عام  2006إلعداد قوائم اجلرد الوطنيةن؛
(ن) تُق ـرأ اإلحــاالت إىل نالفقــرة  21مــن مرفــق املقــرر /16م أإ1-ن علــى أحتــا إحــاالت
إىل نالفقرة  26من مرفق املقرر /2م أإ7-ن؛
(ع) تُقـ ـ ـرأ اإلحال ـ ــة إىل ناإلرش ـ ــادات املتعلق ـ ــة باملمارس ـ ــة اجلي ـ ــدة ال ـ ــل وض ـ ــعتها اويك ـ ــة
ا كومي ـ ــة الدولي ـ ــة املعني ـ ــة بت ـ ــري املن ـ ــاخ (الفص ـ ــل  ،7الف ـ ــرع )2-7ن يف الفق ـ ــرة (14أ) م ـ ــن مرف ـ ــق
املقــرر /19م أإ 1-علــى أحتــا إحالــة إىل نالفصــل  ،3-4اجمللــد  ،1مــن مبــادي عــام  2006إلعــداد
قوائم اجلرد الوطنيةن؛
(ف) ألضـراض فــمة االلتـزام الثانيــة ،تُقـرأ ذيــع اإلحــاالت إىل املقــرر /15م أإ 1-يف اجلــزء
الثال من مرفـق املقـرر /22م أإ 1-علـى أحتـا إحـاالت إىل املقـرر /15م أإ 1-مقرونـاً بـاملرفق الثالـ
من املقرر /3م أإ11-؛
(يف) تُق ـ ـ ـرأ اإلح ـ ـ ــاالت إىل عب ـ ـ ــارة نحس ـ ـ ــبما يُبل ـ ـ ــمت عنه ـ ـ ــا وفق ـ ـ ـاً للفق ـ ـ ــرة  6م ـ ـ ــن مرف ـ ـ ــق
املقرر /13م أإ1-ن الواردة يف الفقرة (85أ) من مرفق املقرر /22م أإ 1-على أحتا إحاالت إىل عبارة
نحسـبما يُقـدم يف التقريــر لتيسـري حسـا الكميــة املسـندة لكــل طـرف مـدرج يف املرفــق األول لـه التـزام
مقيد يف العمود الثال من املرفق باء من تعديل الدوحة وفقاً للفقرة  2من املقرر /2م أإ8-ن؛
(ق) يُقـرأ تعريــف فكــة املصــادر الرئيســية يف الفقــرة (3د) مــن املقــرر /19م أإ 1-علــى أنــه
نتلــك الفكــة ذات األولويــة يف عمليــات اجلــرد الوطنيــة بــالنلر إىل أن لتقــديرا ا تــأثرياً امـاً علــى جممــل
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عمليــة جــرد انبعاثــات ضــازات الدفيكــة املباشــرة للبلــد املعــت مــن حيـ املســتوى املطلــق لالنبعاثــات أو
اعاه االنبعاثات وعمليات اإلزالة ،أو عدم التيقن من االنبعاثات أو عمليات اإلزالة؛
 -4يعتمـ ــد التنقيحـ ــات الـ ــل أُجريـ ــع علـ ــى ناملبـ ــادي التوجيهيـ ــة لالسـ ــتعراض مبوجـ ــب
املادة  8من بروتوكول كيوتون لفمة االلتزام الثانية الواردة يف املرفق األول؛
يعتم ـ ــد أيض ـ ـ ـاً التنقيح ـ ــات ال ـ ــل أُجري ـ ــع عل ـ ــى نإرش ـ ــادات املمارس ـ ــات اجلي ـ ــدة
-5
والتع ــديالت مبوج ــب الفق ــرة  2م ــن امل ــادة  5م ــن بروتوك ــول كيوت ــون لف ــمة االلتـ ـزام الثاني ــة الـ ـواردة يف
املرفق الثاين؛
 -6يوض ــح أن التع ــديالت املش ــار إليه ــا يف الفق ــرة  5أع ــاله ال تنطب ــق ،ألضـ ـراض ف ــمة
االلتزام الثانية ،على األطـراف املدرجـة يف املرفـق األول لالتفاقيـة الـل لـيس لـديها التـزام كمـي بتحديـد
االنبعاثات وخفضها يف فمة االلتزام الثانية؛
 -7يطلــب إىل األمانــة ،ب يــة تنقــيح ناملبــادي التوجيهيــة لالســتعراض مبوجــب امل ــادة 8
مـن بروتوكـول كيوتـون ،أن تعــدل أدوات تكنولوجيـا املعلومـات ذات الصـلة ،عنــد االقتضـاء ،مـن أجــل
دعم تنفيذ عملية االستعراض؛
 -8يســلم بعــدم اح ـمام موعــد حزيران/يونيــه  2014النهــائي ،احملــدد يف الفقــرة  4مــن
املقــرر /6م أإ ،9-لتقــدد الربنــامج ا اســوم املطــور لنمــوذج اإلبــالغ املوحــد إىل األط ـراف لتمكينهــا
من تقدد قوائم اجلرد اماصة هبا؛
 -9يالحـ ـ ـ أن نس ـ ــصة ك ـ ــانون األول/ديس ـ ــمرب  2014للربن ـ ــامج ا اس ـ ــوم لنم ـ ــوذج
اإلب ــالغ املوح ــد ال تعم ــل بطريق ــة م ــن ش ــأحتا متك ــني األطـ ـراف املدرج ــة يف املرف ــق األول م ــن إع ــداد
تقارير ا املتعلقة بقوائم اجلرد()1؛
 -10يؤكد أن األطراف املدرجـة يف املرفـق األول قـد تقـدم جـداول ذـوذج اإلبـالغ املوحـد
لعـ ــام  2015بعـ ــد  15نيسـ ــان/أبريل ،علـ ــى أال تتجـ ــاوز يف ذلـ ــك مـ ــدة التـ ــأخري النـ ــاجم عـ ــن عـ ــدم
جا زية الربنامج ا اسوم لنموذج اإلبالغ املوحد؛
 -11يالح ـ أن ت ــأخر ط ــرف م ــن األطـ ـراف يف تق ــدد ج ــداول ذ ــوذج اإلب ــالغ املوح ــد
يــؤخر أيضـاً تقــدد التقريــر لتيســري حســا الكميــة املســندة إىل ــذا الطــرف املشــار إليهــا يف الفقــرة 2
من املقرر /2م أإ8-؛
 -12يعـ ــمف أن بامكـ ــان األط ـ ـراف املدرجـ ــة يف املرفـ ــق األول أن تقـ ــدم التقريـ ــر لتيسـ ــري
حس ــا الكمي ــة املس ــندة املش ــار إليه ــا يف الفق ــرة  11أع ــاله وأن تق ــدم ق ـ ـوائم اجل ــرد الس ــنوية بع ــد
__________
( )1يُقصــد بكــون الربنــامج ا اســوم يعمــل أن إبــالغ البيانــات املتعلقــة بانبعاثــات ضــازات الدفيكــة/عمليات اإلزالــة يــتم
بصورة دقيقة سواء تعلق األمر جبداول ذوذج اإلبالغ املوحد أو بنموذج .xml
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تــاري  15نيســان/أبريل ،علــى أال تتجــاوز يف ذلــك مــدة التــأخري النــاجم عــن عــدم جا زيــة الربنــامج
ا اسوم لنموذج اإلبالغ املوحد؛
 -13تـ األطـراف املدرجــة يف املرفـق األول علــى تقــدد التقريـر لتيســري حســا الكميــة
املسندة املشار إليها يف الفقرة  2من املقرر /2م أإ ،8-يف أقر وقع ممكن.
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المرفق األول
التنقيا ااا الت ااي أيجري ااا عل ااى المب ااادل التوجيري ااة لالس ااتعراض بموج ااب
الماد  8من بروتوكول كيوتو
أوال نرج عام لالستعراض
 -1ألضراض فمة االلتزام الثانية لربوتوكول كيوتو ،تُبدَّل ا اشية  1لعنوان مرفق املقرر /22م أإ1-
با اشـية التاليـة :تشـري كلمـة نمـادةن يف ـذه املبــادي التوجيهيـة إىل مـادة مـن مـواد بروتوكـول كيوتــو أو
مادة يف تعديل الدوحة لربوتوكول كيوتو (املرفق األول للمقرر /1م أإ ،)8-ما م يرد خالف ذلك.
-2

ألضراض فمة االلتزام الثانية ،ال تنطبق ا اشيتان  5و 6من مرفق املقرر /22م أإ.1-

اانيا اس ااتعراض التقري اار لتيس ااير حس اااب الكمي ااة المس اانت عم ااال ب ااالفقرا 7
مكررا و 8و 8مكررا من الماد 3
-3
مبا يلي:

ألضراض فـمة االلتـزام الثانيـة ،يُسـتعاض عـن الفقـرتني  11و 12مـن مرفـق املقـرر /22م أإ1-
 -11ض ــع ك ــل ط ــرف م ــدرج يف املرف ــق األول ل ــه التـ ـزام مقي ــد يف العم ــود الثالـ ـ م ــن
اجلــدول ال ـوارد يف املرفــق بــاء مــن تعــديل الدوحــة الســتعراض التقريــر لتيســري حســا الكميــة
املســندة إليــه عم ـالً بــالفقرة  2مــن املقــرر /2م أإ 8-بالنســبة لفــمة االلت ـزام الثانيــة إىل جانــب
تقدد قائمة جرد للسنة األوىل من فمة االلتزام الثانية.
 -12يسـ ــتعرض فريـ ــق خ ـ ـرباء االسـ ــتعراض املعلومـ ــات التاليـ ــة ال ـ ـواردة أو احملـ ــال إليهـ ــا يف
التقرير لتيسري حسا الكمية املسندة املشار إليها يف الفقرة  2من املقرر /2م أإ:8-
(أ) حسـ ــا الكميـ ــة املسـ ــندة وفق ـ ـاً للفق ـ ـرات  7مكـ ــرراً و 8و 8مكـ ــرراً م ـ ـن
املــادة  3وفق ـاً للفقــرة  2مــن املرفــق األول للمقــرر 3م أإ ،11-واحتيــاطي فــمة االلت ـزام ،مبــا
يتفــق وطرائــق احملاســبة املتعلقــة بالكميــات املســندة مبوجــب الفقــرة  4مــن املــادة  ،7متشــياً مــع
اإلجراءات الواردة يف اجلزء الثال من ذه املبادي التوجيهية(،)1
( ) املعلومـ ـ ــات املقدمـ ـ ــة وفق ـ ـ ـاً للفق ـ ـ ـرات (1و) إىل  ) (1مـ ـ ــن املرفـ ـ ــق األول
للمقرر /2م أإ 8-املتصلة حبسا األنشطة مبوجب الفقرتني  3و 4من املادة ،3

__________
( )1تُفهم اإلشارات إىل ن ذه املبادي التوجيهيةن فيما يلي على أحتا تشري إىل املبـادي التوجيهيـة الـواردة يف مرفـق املقـرر
/22م أإ ،1-بصي تها املعدلة هبذا املقرر.
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(ج) فيم ــا يتعل ــق ب ــاألطراف املدرج ــة يف املرف ــق األول ال ــل و ــا التـ ـزام مقي ــد يف
العمــود الثالـ مــن اجلــدول ال ـوارد يف املرفــق بــاء مــن تعــديل الدوحــة ولــيس وــا ــدف كمــي
بتحديد أو خفض االنبعاثات يف فمة االلتزام األوىل:
‘ ‘1النلــام الــوطت عم ـالً بــالفقرة  1مــن املــادة  ،5وفق ـاً لريج ـراءات ال ـواردة يف
اجلزء الرابع من ذه املبادي التوجيهية؛
‘ ‘2الســجل الــوطت عم ـالً بــالفقرة  4مــن املــادة  ،7وفق ـاً لريج ـراءات ال ـواردة
يف اجلزء امامس من ذه املبادي التوجيهية؛
(د) تــل ــذا االســتعراض حمــل اســتعراض العناصــر نفســها يف اســتعراض قائمــة
اجلــرد الســنوية الــذي ُ ــرى بــاالقمان مــع ــذا االســتعراض .وبالنســبة ل طـراف الــل توصــلع
إىل اتف ـ ــاق عل ـ ــى الوف ـ ــاء جمتمع ـ ــة بالتزاما ـ ــا مبوج ـ ــب امل ـ ــادة  ،3وفقـ ـ ـاً للم ـ ــادة  ،4اكتم ـ ــال
املعلومات املشار إليها يف الفقرة  11من املقرر /3م أإ.11-
-4

يُستعاض عن الفقرة  14من مرفق املقرر /22م أإ 1-مبا يلي:

 -14بالنســبة ل ط ـراف املدرجــة يف املرفــق األول الــل وــا الت ـزام مقيــد يف العمــود الثال ـ
م ــن اجل ــدول ال ـوارد يف املرف ــق ب ــاء م ــن تع ــديل الدوح ــة ول ــيس و ــا ــدف كم ــي بتحدي ــد أو
خفــض االنبعاثــات يف فــمة االلت ـزام األوىل ُ ،ــرى اســتعراض التقريــر لتيســري حســا الكميــة
املســندة إليهــا يف فــمة االلت ـزام الثانيــة كأنــه زيــارة قطريــة .وبالنســبة ل ط ـراف األخــرى املدرجــة
يف املرف ــق األول ،ــرى االس ــتعراض إم ــا كاس ــتعراض مرك ــزي أو كزي ــارة قطري ــة ،م ــع إعط ــاء
األولوي ــة للزي ــارات القطري ــة بالنس ــبة ل طـ ـراف ال ــل م تُس ــتعرض هب ــذه الطريق ــة يف الس ــنوات
األخرية.

االثا -االستعراض السنوا للنظم والسجال الوطنية
 -5ألض ـ ـ ـراض ف ـ ـ ــمة االلت ـ ـ ـزام الثاني ـ ـ ــة ،يُس ـ ـ ــتعاض ع ـ ـ ــن الفق ـ ـ ــرة  ‘3‘) (15و‘ ‘4م ـ ـ ــن مرف ـ ـ ــق
املقرر /22م أإ 1-مبا يلي:
 ‘3‘) (15املعلومات املقدمة عن النلم الوطنيـة أو عـن الت يـريات الـل أُدخلـع عليهـا
وفقاً لريجراءات الواردة يف اجلزء الرابع من ذه املبادي التوجيهية؛
 ‘4‘) (15املعلومــات املقدمــة عــن الســجالت الوطنيــة أو عــن الت يـريات الــل أُدخلــع
عليها وفقاً لريجراءات الواردة يف اجلزء امامس من ذه املبادي التوجيهية.
 -6ألض ـ ـراض فـ ــمة االلت ـ ـزام الثانيـ ــة ،تُـ ــدرج الفقـ ــرة التاليـ ــة بعـ ــد الفقـ ــرة  ‘4‘) (15مـ ــن مرفـ ــق
املقرر /22م أإ:1-
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 ‘4‘) (15مكرراً -عنــدما يق ــدم أحــد األط ـراف املدرجــة يف املرف ــق األول دون الت ـزام
كمــي بتحديــد االنبعاثــات وخفضــها يف فــمة االلت ـزام الثانيــة لربوتوكــول كيوتــو معلومــات عــن
سجله الوطت وفقاً للمقرر /15م أإ ،1-فينب ي استعراض تلك املعلومات.
-7

ال تنطبق الفقرة  17من مرفق املقرر /22م أإ 1-ألضراض فمة االلتزام الثانية.

-8
مبا يلي:

وألض ـ ـراض فـ ــمة االلت ـ ـزام الثانيـ ــة ،يُسـ ــتعاض عـ ــن الفقـ ــرة  97مـ ــن مرفـ ــق املقـ ــرر /22م أإ1-
 ُ -97رى استعراض النلام الوطت باالقمان مع استعراض قوائم اجلرد السنوية.

رابعا -االستعراض السنوا لتقارير التقييم المستقل الموحت
 -9ألض ـ ـ ـراض ف ـ ـ ــمة االلت ـ ـ ـزام الثاني ـ ـ ــة ،يُس ـ ـ ــتعاض ع ـ ـ ــن الفق ـ ـ ــرة  ‘2‘) (86و‘ ‘3م ـ ـ ــن مرف ـ ـ ــق
املقرر /22م أإ 1-مبا يلي:
 ‘2‘) (86تق ــارير التقي ــيم املس ــتقل املوح ــدة ال ــل تع ــد ا األمان ــة العام ــة ،مب ــا يف ذل ــك
املعلومات املتعلقة بأي تباينات أو حاالت عدم استبدال مشار إليها يف ذه التقارير؛
 ‘3‘) (86املعلومــات ال ـواردة يف الســجل الــوطت الــل تؤكــد أو توضــح املســائل املثــارة
يف تقــارير التقيــيم املســتقل املوحــدة ،إذا كانــع تقــارير التقيــيم املســتقل املوحــدة الــل أعــد ا
األمانــة تشــري إىل أي مســائل تتعلــق باحملاســبة واملعــامالت واإلبــالغ عــن الوحــدات مبوجــب
بروتوكــول كيوتــو .ويف ــذه ا ــاالت ،تتــيح األط ـراف املدرجــة يف املرفــق األول لفريــق خ ـرباء
االســتعراض االط ــالع فع ـالً علــى س ــجلها ال ــوطت خ ــالل االســتعراض .وتنطب ــق أيض ـاً عل ــى
ذه املعلومات األجزاء ذات الصلة مـن الفقـرتني  9و 10مـن اجلـزء األول مـن ـذه املبـادي
التوجيهية.
 -10ألضراض فمة االلتزام الثانية ،ودي اإلحالة يف الفقـرة (87ج) مـن مرفـق املقـرر /22م أإ1-
على النحو التات:
(87ج) يك ــون حس ــا املس ــتوى املطل ــو م ــن احتي ــاطي ف ــمة االلتـ ـزام مطابقـ ـاً مل ــا ورد يف
املقرر /3م أإ.11-
 -11ألض ـراض فــمة االلت ـزام الثانيــة ،يُســتعاض عــن الفقــرة  ) (88مــن مرفــق املقــرر /22م أإ1-
مبا يلي:
و ــدد املعلوم ــات الـ ـواردة يف تق ــارير التقي ــيم املس ــتقل املوح ــدة أي مس ــائل
) (88
متصــلة باحملاســبة واملعــامالت واإلبــالغ عــن الوحــدات الــل يشــملها نطــاق بروتوكــول كيوتــو،
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وما إذا كانع ذه املسـائل ال تـزال قائمـة ،ومـا إذا كـان الطـرف قـد نفـذ التوصـيات املقدمـة
يف االستعراضات السابقة.
 -12ال تنطب ـ ـ ـ ــق الفق ـ ـ ـ ــرة (88ج-ز) و( ) م ـ ـ ـ ــن مرف ـ ـ ـ ــق املق ـ ـ ـ ــرر /22م أإ 1-ألضـ ـ ـ ـ ـراض ف ـ ـ ـ ــمة
االلتزام الثانية.
 -13ألض ـراض فــمة االلت ـزام الثانيــة ،يُســتعاض عــن الفقــرة (88ح) مــن مرفــق املقــرر /22م أإ1-
مبا يلي:
(88ح) ُتســب املســتوى املطلــو الحتيــاطي فــمة االلت ـزام ،علــى النحــو املبلــمت عنــه ،وفق ـاً
للمقرر/3م أإ.11-
 -14ألضراض فمة االلتـزام الثانيـة ،يُسـتعاض عـن الفقـرة (88ي)‘ ‘5مـن مرفـق املقـرر /22م أإ1-
مبا يلي:
(88ي)‘ ‘5يقــيّم مــا إذا كــان ســجل املعــامالت قــد حــدَّد وجــود أي تبــاين يف تقــارير
التقي ــيم املس ــتقل املوح ــدة فيم ــا يتص ــل باملع ــامالت ال ــل يب ــدأ ا الط ــرف؛ وإذا ك ــان األم ــر
كذلك ،يقوم فريق خرباء االستعراض مبا يلي:
''1

ـحح أو األطـ ـراف ق ــد
ي ــدرن س ــبب التب ــاين وم ــا إذا ك ــان الط ــرف ق ــد ص ـ َّ
صححع املشكلة الل تسبَّبع يف حدو التباين؛
َّ

''2

يقـ ـيمم م ــا إذا كان ــع املش ــكلة ال ــل سـ ـبَّبع التب ــاين تتص ــل بق ــدرة الس ــجل
ال ـ ــوطت عل ـ ــى ض ـ ــمان الدق ـ ــة يف حس ـ ــا وح ـ ــدات خف ـ ــض االنبعاث ـ ــات
ووحــدات خفــض االنبعاثــات املعتمــد ووحــدات خفــض االنبعاثــات املعتمــد
املؤقتـ ــة ووحـ ــدات خفـ ــض االنبعاثـ ــات املعتمـ ــد الطويلـ ــة األجـ ــل ووحـ ــدات
الكميــة املســندة ووحــدات اإلزالــة ويف إصــدار ا وحياز ــا ووويلهــا واقتنائهــا
وإل ائه ــا وس ــحبها ،وإب ــدال وح ــدات خف ــض االنبعاث ــات املعتم ــد املؤقت ــة
ووح ــدات خف ــض االنبعاث ــات املعتم ــد الطويل ــة األج ــل ،وترحي ــل وح ــدات
خفــض االنبعاثــات ووحــدات خفــض االنبعاثــات املعتمــد ووحــدات الكميــة
املســندة ،وإذا كــان األمــر كــذلك ،يبــدأ يف إج ـراء اســتعراض شــامل لنلــام
السجل وفقاً للجزء امامس من ذه املبادي التوجيهية.

 -15ألض ـراض ف ــمة االلت ـزام الثاني ــة ،يُســتعاض ع ــن الفقــرة  ) (88م ــن مرفــق املق ــرر /22م أإ1-
مبا يلي:
 ) (88م ــا إذا ك ــان ج ــرى ودي ــد أي حال ــة ع ــدم اس ــتبدال للوح ــدات يف تق ــارير التقي ــيم
املستقل املوحدة ،وإذا كان األمر كذلك ،يقوم فريق خرباء االستعراض مبا يلي:
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''1

ـحح
النل ـ ــر يف س ـ ــبب ع ـ ــدم االس ـ ــتبدال وفيم ـ ــا إذا ك ـ ــان الط ـ ــرف ق ـ ــد ص ـ ـ َّ
املشكلة الل تسبَّبع يف عدم االستبدال؛

''2

تقي ــيم م ــا إذا كان ــع املش ــكلة ال ــل سـ ـبَّبع ع ــدم االس ــتبدال تتص ــل بق ــدرة
الس ـ ـ ــجل ال ـ ـ ــوطت عل ـ ـ ــى ض ـ ـ ــمان الدق ـ ـ ــة يف حس ـ ـ ــا وح ـ ـ ــدات خف ـ ـ ــض
االنبعاثـ ـ ــات ووحـ ـ ــدات خفـ ـ ــض االنبعاثـ ـ ــات املعتمـ ـ ــد ووحـ ـ ــدات خفـ ـ ــض
االنبعاث ــات املعتم ــد املؤقت ــة ووح ــدات خف ــض االنبعاث ــات املعتم ــد الطويل ــة
األجــل ووحــدات الكمي ـة املســندة ووحــدات اإلزال ــة ويف حياز ــا ووويله ــا
واقتنائهـا وإل ائهـا وســحبها ،واسـتبدال وحـدات خفــض االنبعاثـات املعتمــد
املؤقت ــة ووح ــدات خف ــض االنبعاث ــات املعتم ــد الطويل ــة األج ــل ،وإذا ك ــان
األمـر كـذلك ،البـدء يف إجـراء اسـتعراض شـامل لنلـام السـجل وفقـاً للجـزء
امامس من ذه املبادي التوجيهية.

خامسا -االتساق مع المبادل التوجيرية المنقاة لالستعراض بموجب االتفاقية
 -16ألضـ ـراض ف ــمة االلتـ ـزام الثاني ــة ،ال تنطب ــق الفقرت ــان  55و 57م ــن مرف ــق املق ــرر /22م أإ1-
ويُستعاض عن الفقرة  52بالفقرة التالية:
 -52فيمــا يتصــل بتنلــيم اســتعراض قـوائم اجلــرد يف مراحــل خمتلفــة ووديــد اجلــدول الــزمت
لالستعراضــات املكتبيــة واملركزيــة والقطريــة ،تنطبــق نفــس األحكــام املتفــق عليهــا يف ناملبــادي
التوجيهي ــة التفاقي ــة األم ــم املتح ــدة اإلطاري ــة بش ــأن ت ــري املن ــاخ لالس ــتعراض التق ــت لقـ ـوائم
جـ ــرد ضـ ــازات الدفيكـ ــة مـ ــن األط ـ ـراف املدرجـ ــة يف املرفـ ــق األول لالتفاقيـ ــةن ال ـ ـواردة يف مرفـ ــق
املقرر /13م أ.20-

 -17وألضـراض فــمة االلتـزام الثانيــة ،ال تنطبــق الفقــرة  59ووــل الفقــرة التاليــة حمــل الفقــرة  60مــن
املقرر /22م أإ:1-
 ُ -60ــرى التثبــع األوت مبــا يتفــق والتقيــيم األوت ال ـوارد يف اجلــزء الثال ـ مــن ناملبــادي
التوجيهي ــة التفاقيـ ـة األم ــم املتح ــدة اإلطاري ــة بش ــأن ت ــري املن ــاخ لالس ــتعراض التق ــت لقـ ـوائم
جـ ــرد ضـ ــازات الدفيكـ ــة مـ ــن األط ـ ـراف املدرجـ ــة يف املرفـ ــق األول لالتفاقيـ ــةن ال ـ ـواردة يف مرفـ ــق
املقرر /13م أ .20-ويشمل التثبع األوت باإلضافة إىل ذلك ما يلي:
(أ) م ـ ــا إذا ك ـ ــان ط ـ ــرف م ـ ــدرج يف املرف ـ ــق األول لالتفاقي ـ ــة م يق ـ ــدم ،ض ـ ــمن
أحــد ق ـوائم اجلــرد املستعرضــة للطــرف الــل يــرد فيهــا تقــدير املصــدر ،تقــديراً لفكــة املصــدر
(عل ــى النح ــو املع ـ ّـرف يف الفص ــل  4م ــن اجملل ــد  1م ــن املب ــادي التوجيهي ــة للهيك ــة ا كومي ــة
الدولية املعنية بت ـري املنـاخ لعـام  )2006الـل تسـتأثر وحـد ا بنسـبة  7يف املائـة أو أكثـر مـن
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جمموع انبعاثات الطـرف ،املعـرف بأنـه إذـات انبعاثـات ال ـازات املقدمـة مـن املصـادر الـواردة
يف املرف ــق أل ــف م ــن بروتوك ــول كيوت ــو عل ــى ــو م ــا ورد يف تع ــديل الدوح ــة ،وفق ــا ألح ــد
استعراض لقوائم اجلرد املتعلقة بالطرف الل مت فيها تقدير املصدر؛
( ) مــا إذا كــان طــرف مــدرج يف املرفــق األول م يقــدم معلومــات تكميليــة وفقـاً
للمرفق الثاين من املقررين /2م أإ 8-و/6م أإ.9-
 -18وألضراض فمة االلتزام الثانيـة ،يُسـتعاض عـن الفقـرات  63-61مـن مرفـق املقـرر /22م أإ1-
مبا يلي:
 -61فيمــا يتعلــق بنطــاق االســتعراض الفــردي ،تنطبــق نفــس األحكــام الـواردة يف ناملبــادي
التوجيهي ــة التفاقي ــة األم ــم املتح ــدة اإلطاري ــة بش ــأن ت ــري املن ــاخ لالس ــتعراض التق ــت لقـ ـوائم
ج ــرد ض ــازات الدفيك ــة م ــن األطـ ـراف املدرج ــة يف املرف ــق األول لالتفاقي ــةن ،الـ ـواردة يف مرف ــق
املقرر/13م أ.20-
 -19وألضراض فمة االلتزام الثانيـة ،يُسـتعاض عـن الفقـرات  67-65مـن مرفـق املقـرر /22م أإ1-
مبا يلي:
 -65فيم ـ ــا يتعل ـ ــق بنطـ ـ ــاق االس ـ ــتعراض الفـ ـ ــردي ،تنطب ـ ــق نفـ ـ ــس األحك ـ ــام ال ـ ـ ـواردة يف
ناملبــادي التوجيهيــة التفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن ت ــري املنــاخ لالســتعراض التق ــت
لقوائم جرد ضازات الدفيكـة مـن األطـراف املدرجـة يف املرفـق األول لالتفاقيـةن الـواردة يف مرفـق
املقرر /13م أ .20-وباإلضافة إىل ذلك ،فان استعراض قوائم اجلرد:

(أ) ينلر يف تطبيـق متطلبـات مبـادي عـام  2006إلعـداد قـوائم اجلـرد الوطنيـة
واألسـ ــاليب التكميليـ ــة املنقحـ ــة لعـ ــام  2013وإرشـ ــادات املمارسـ ــات اجليـ ــدة املنبثقـ ــة عـ ــن
بروتوك ــول كيوت ــو وملح ــق األراض ــي الرطب ــة كم ــا اعتم ــده م ـؤمتر األطراف/اجتم ــاع األطـ ـراف
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
املق ـ ــرر/13م أ 20-واملق ـ ــررات ذات الص ـ ــلة الص ـ ــادرة ع ـ ــن مـ ـ ـؤمتر األطـ ـ ـراف بش ـ ــأن تل ـ ــك
املتطلبات ،ووديد أي ا راف عن ذه املتطلبات؛

( ) يقـ ــيم مـ ــا إذا كانـ ــع وطـ ــائف النلـ ــام الـ ــوطت أنشـ ــكع لتيسـ ــري التحسـ ــني
املســتمر لق ـوائم جــرد ضــازات الدفيكــة ومــا إذا كانــع إج ـراءات ضــمان اجلودة/مراقبــة اجلــودة
وفقاً للمبادي التوجيهية للنلم الوطنية حسب املقرر /19م أإ 1-قد نـُفمذت؛
(ج) يقــيم مــدى اكتمــال املعلومــات اإلضــافية وشــفافيتها وفقـاً لريبــالغ مبوجــب
املادة  7من بروتوكول كيوتو؛
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(د) يق ــيم م ــا إذا كان ــع املعلوم ــات اإلضـ ــافية املبل ــمت عنه ــا بالنس ــبة ل نشـ ــطة
املش ـ ــمولة ب ـ ــالفقرة  3م ـ ــن امل ـ ــادة  ،3وإدارة ال اب ـ ــات املش ـ ــمولة ب ـ ــالفقرة  4م ـ ــن امل ـ ــادة ،3
وأي أنش ــطة خمت ــارة مش ــمولة ب ــالفقرة  4م ــن امل ــادة  3م ــن بروتوك ــول كيوت ــو ج ــرى تق ــدير ا
وإبالضهـ ــا وحسـ ــاهبا متشـ ــياً مـ ــع املنهجيـ ــات التكميليـ ــة ودليـ ــل املمارسـ ــات اجليـ ــدة املنقحـ ــة
لع ــام  2013املنبثق ــة ع ــن ملح ــق بروتوك ــول كيوت ــو ،واملق ــرر /2م أإ ،7-واملرف ــق الث ــاين م ــن
املقرر /2م أإ ،8-واملقرر /6م أإ.9-ن
 -20وألضراض فمة االلتزام الثانية ،تُقـرأ الفقـرة (69د)‘ ‘1مـن مرفـق املقـرر /22م أإ 1-علـى أحتـا
نالفج ـ ـوات يف تقـ ــديرات اجلـ ــرد لفكـ ــات املصـ ــادر أو ال ــازات الـ ــل تـ ــرد بشـ ــأحتا أسـ ــاليب يف املبـ ــادي
التوجيهي ــة للهيك ــة ا كومي ــة الدولي ــة املعني ــة بت ــري املن ــاخ ،وملح ــق األراض ــي الرطب ــة ،ل طـ ـراف ال ــل
اختارت ومل مسؤولية عفيف األراضي الرطبة وإعادة ترطيبهان.
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المرفق الثاني
التنقياا ااا المتخلا ااة علا ااى إرما ااادا الممارسا ااا الجيا اات والتعا ااتيال
الموبقة بموجب الفقر  2من الماد  5من بروتوكول كيوتو
-1
كيوتو.

ال تنطب ــق الفقرت ــان  1و 2م ــن املق ــرر /20م أإ 1-ألضـ ـراض ف ــمة االلتـ ـزام الثاني ــة لربوتوك ــول

-2

وألضراض فمة االلتزام الثانية ،يُستعاض عن الفقرة  11من املقرر /20م أإ 1-مبا يلي:

-3

وألضراض فمة االلتزام الثانية ،تُدرج الفقرة التالية بعد الفقرة  11من املقرر /20م أإ:1-

 -11يقـ مرر أن ألي طــرف يف املرفــق األول أن يقــدم تقــديراً منقح ـاً جلــزء مــن قائمــة جــرده
لســنة مــن فــمة االلت ـزام الــل أُدخــل فيه ــا تعــديل يف وقــع ســابق ،ش ـريطة أن يُق ـ ّدم التق ــدير
املــنقح يف موعــد يطــابق ،كأقصــى حــد ،موعــد قائمــة اجلــرد للســنة األخــرية مــن فــمة االلت ـزام.
ور ن ـاً بــاجراء اســتعراض مبوجــب املــادة  8وبقبــول فريــق خ ـرباء االســتعراض للتقــدير املــنقح،
تل التقدير املنقح حمـل التقـدير املعـدَّل .ويف حالـة نشـوء خـالف بـني طـرف يف املرفـق األول
وفريــق خ ـرباء االســتعراض بشــأن التقــدير املــنقحُ ،وــال املســألة إىل جلنــة االمتثــال ،الــل وــل
امــالف وفق ـاً إلج ـراءات وآليــات االمتثــال .واميــار املتــاح لطـ ٍ
ـرف مــدرج يف املرفــق األول أن
يقــدم تقــديراً منقحـاً جلــزء مــن قائمــة اجلــرد اماصــة بــه ســبق تعديلــه ،ينب ــي أال نــع األطـراف
املدرجة يف املرفق األول من بـذل قصـارى جهـد ا ملعاجلـة املشـكلة يف الوقـع الـذي ُحـددت
فيـه ألول مــرة وضــمن اإلطــار الــزمت املبــني يف املبــادي التوجيهيــة املتعلقــة بــاجراء االســتعراض
مبوجب املادة .8
 -12يقــرر أن األط ـراف املدرجــة يف املرفــق األول لالتفاقيــة الــل لــيس ل ـديها الت ـزام كمــي
بتحديــد االنبعاثــات وخفضــها يف فــمة االلت ـزام الثانيــة كنهــا تقــدد تقــدير مــنقح جلــزء مــن
قـوائم اجلــرد اماصــة هبــا أو عــن ســنة واحــدة خــالل عمليــة االســتعراض ،ويالحـ أن تطبيــق
التعــديالت ال ينطبــق علــى ــذه األطـراف .ويُســتعاض عــن التقــدير الســابق بالتقــدير املــنقح،
ر ن ـاً باملوافقــة عليــه مــن جانــب فريــق خ ـرباء االســتعراض .ومــنح أحــد األط ـراف خيــار تقــدد
تقــدير مــنقح جلــزء مــن ق ـوائم اجلــرد اماصــة بــه ال ينب ــي أن نعــه مــن بــذل قصــارى جهــده
لتصـ ـ ــحيح املشـ ـ ــكلة فـ ـ ــور وديـ ـ ــد ا ووفق ـ ـ ـاً لريطـ ـ ــار الـ ـ ــزمت احملـ ـ ــدد يف املبـ ـ ــادي التوجيهيـ ـ ــة
لالستعراض مبوجب املادة  8من بروتوكول كيوتو.
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أوال -اإلرمادا التقنية المتعلقة بمنرجيا التعتيال الموبقة بموجاب الفقار 2
من الماد  5من بروتوكول كيوتو
-4
الثانية.

ال تنطبـق ا اشـية  3الـواردة يف الفقـرة  4مــن مرفـق املقـرر /20م أإ 1-ألضـراض فـمة االلتـزام

 -5وألض ـ ـ ـراض فـ ـ ــمة االلت ـ ـ ـزام الثانيـ ـ ــة ،تُـ ـ ــدرج الفقـ ـ ــرة التاليـ ـ ــة بعـ ـ ــد الفقـ ـ ــرة (13ج) مـ ـ ــن مرفـ ـ ــق
املقرر /20م أإ:1-
(13ج) بالنسـ ــبة إلدارة األراضـ ــي الزراعيـ ــة وإدارة املراعـ ــي وعديـ ــد ال طـ ــاء النبـ ــا وعفيـ ــف
األراضــي الرطبــة وإعــادة ترطيبهــا مبوجــب الفقــرة  4مــن املــادة  ،3ينب ــي أن يُبح ـ ويُطبَّــق
أي تعــديل لالنبعاثــات أو عمليــات اإلزالــة يف ســنة األســان الناذــة عــن تلــك األنشــطة وفقـاً
الختيـار الطـرف فيمـا يتصـل بـالتواتر الـدوري لتقـدد ا سـابات املتعلقـة هبـذه األنشـطة (مـثالً
علـى أســان ســنوي أو يف حتايــة فــمة االلتـزام) .ويف ا الـة الــل يكــون فيهــا الطــرف قــد اختــار
تقــدد ا ســابات املتعلقــة هبــذه األنشــطة ســنوياً ويقــدم تقــديرات أُعيــد حســاهبا ،ــوز تطبيــق
التع ــديالت ب ــأثر رجع ــي بالنس ــبة لس ــنة األس ــان ،ش ـريطة أال تك ــون ــذه التق ــديرات املع ــاد
حس ــاهبا ق ــد خض ــعع م ــن قب ــل لالس ــتعراض ،وتنطب ــق أحك ــام الفق ــرة  4أع ــاله عل ــى ــذه
التقديرات املعاد حساهبا.
-6

وألضراض فمة االلتزام الثانية ،تُدرج الفقرة التالية بعد الفقرة  13من مرفق املقرر /20م أإ:1-

 13مكرراً -تُطبَّـ ــق التسـ ــويات عل ـ ــى التصـ ــويبات التقني ـ ــة للمسـ ــتويات املرجعي ـ ــة إلدارة
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
ا ســا م تســفر عــن تصــويب تقــت للمســتوى املرجعــي الــذي يضــمن االتســاق املنهجــي
ـحح إلدارة ال ابـ ــات والتقـ ــديرات املبلـ ــمت عنهـ ــا بالنسـ ــبة إلدارة
بـ ــني املسـ ــتوى املرجعـ ــي املصـ ـ ّ
ال اب ــات .وتُطبّــق األس ــاليب وعوام ــل ال ــتح ّف عل ــى التع ــديالت املدخل ــة عل ــى التص ــويبات
التقنيــة إلدارة ال ابــات باســتصدام اإلرشــادات الـواردة يف التــذييل ــذا املرفــق .وعنــدما يــؤدي
تعـ ـ ــديل تقـ ـ ــدير لالنبعاثات/عمليـ ـ ــات اإلزالـ ـ ــة املتعلقـ ـ ــة بـ ـ ــادارة ال ابـ ـ ــات أيض ـ ـ ـاً إىل تعـ ـ ــديل
للتصويب التقت ،ينب ي أال تُطبق عوامل التح ّف على التصويب التقت.
 -7وألض ـ ـراض فـ ــمة االلت ـ ـزام الثانيـ ــة ،يُسـ ــتعاض عـ ــن الفقـ ــرة  17مـ ــن مرفـ ــق املقـ ــرر /20م أإ1-
بالفقرة التالية:
 -17وإذا وجـد فـريق خرباء االسـتعراض أن تقـديراً مقـدماً مـن طـرف مـن األطـراف يـؤدي
إىل تق ــدير ن ــاقص لالن ــبعاثات أو إىل تق ــدير زائ ــد لعملي ــات اإلزال ــة يف سـ ــنة األس ــان أو يف
املســتوى املرجعــي إلدارة ال ابــات بعــد أي تصــويب تقــت ،أو إىل تقــدير زائــد لالنبعاثــات أو
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تقــدير نــاقص لعمليــات اإلزالــة يف ســنة مــن ســنوات فــمة االلت ـزام أو املســتوى املرجعــي إلدارة
ال ابات بعد أي تصويب تقت ،وجب أال يُطبق التعديل احملسو وفقاً للفقرة  54أدناه.

 -8وألض ـ ـراض فـ ــمة االلت ـ ـزام الثانيـ ــة ،يُسـ ــتعاض عـ ــن الفقـ ــرة  18مـ ــن مرفـ ــق املقـ ــرر /20م أإ1-
بالفقرة التالية:
 -18وباملثل ،إذا رأى فريـق خـرباء االسـتعراض أن تقـديراً مقـدماً مـن طـرف مـن األطـراف
ي ــؤدي إىل تق ــدير ن ــاقص لعملي ــات اإلزال ــة الناذ ــة ع ــن أي نش ــا مبوج ــب الفق ــرة  3م ــن
املــادة  ،3أو عــن أي نشــا خمتــار مبوجــب الفقــرة  4مــن املــادة  ،3يف إحــدى ســنوات فــمة
االلت ـزام ،أو يــؤدي إىل تقــدير زائــد لعمليــات اإلزالــة يف ســنة األســان عــن أي نشــا خم ــتار
مبوجـ ــب الفق ــرة  4م ــن امل ــادة ( 3إدارة األراض ــي املزروع ــة واملراع ــي وعدي ــد ال ط ــاء النب ــا
وعفي ـ ــف األراض ـ ــي الرطب ـ ــة وإع ـ ــادة ترطيبه ـ ــا) ،ينب ـ ــي أالّ يطبّـ ــق التع ـ ــديل احملس ـ ــو وفقـ ـ ـاً
للفقــرة  54أدنــاه إذا كــان مــن شــأن ــذا ا ســا أن يــؤدي إىل تقــدير معــدَّل يكــون أقــل
وفلاً من التقدير األصلي املقدم من الطرف املعت.
 -9وتُق ـ ـرأ اإلحالـ ــة إىل نالفقـ ــرة  21مـ ــن مرفـ ــق املقـ ــرر /16م أإ1-ن يف الفقـ ــرة  21مـ ــن مرفـ ــق
املقرر /20م أإ 1-على أحتا إحالة إىل نالفقرة  26من مرفق املقرر /2م أإ7-ن.
 -10وألض ـ ـراض فـ ــمة االلت ـ ـزام الثانيـ ــة ،يُسـ ــتعاض عـ ــن الفقـ ــرة  28مـ ــن مرفـ ــق املقـ ــرر /20م أإ1-
مبا يلي:
 -28يف ا ال ــة الــل ال تكــون فيهــا أي طريقــة مــن طــرق التعــديل األساســية املدرج ــة يف
اجلــدول  1مناســبة ال ــة تعــديل معينــة ،ــوز ألفرقــة خ ـرباء االســتعراض أن تســتصدم طــرق
تع ــديل أخ ــرى .وإذا طُبمق ــع ط ــرق تع ــديل ض ــري تل ــك املدرج ــة يف ــذه اإلرش ــادات التقني ــة،
وج ــب عل ــى أفرق ــة خ ـرباء االس ــتعراض ذك ــر س ــبب ع ــدم اس ــتصدام أي م ــن طرائ ــق التع ــديل
األساس ــية ال ـ ـواردة يف ــذه اإلرش ــادات التقني ــة ،ووج ــب عليه ــا تربي ــر اعتبار ــا أن الطريق ــة
املصتارة مناسبة.
 -11وألض ـ ـ ـ ـراض فـ ـ ـ ــمة االلت ـ ـ ـ ـزام الثاني ـ ـ ــة ،يُسـ ـ ـ ــتعاض عـ ـ ـ ــن الفق ـ ـ ــرة الفرعيـ ـ ـ ــة (34أ) مـ ـ ـ ــن مرفـ ـ ـ ــق
املقرر /20م أإ 1-بالفقرة التالية ،مبا يف ذلك ا اشية اإلضافية:
(-34أ) الق ــيم النموذجيـ ــة للهيكـ ــة ا كوميـ ــة الدوليـ ــة املعنيـ ــة بت ـ ــري املنـ ــاخ املسـ ــتمدة مـ ــن
املبــادي التوجيهيــة إلعــداد ق ـوائم اجلــرد الوطنيــة ل ــازات الدفيكــة لع ـام ( 2006املشــار إليهــا
فيم ـ ــا يل ـ ــي باس ـ ــم نمب ـ ــادي ع ـ ــام  2006إلع ـ ــداد قـ ـ ـوائم اجل ـ ــرد الوطني ـ ــةن) ،أو األس ـ ــاليب
التكميلي ــة وإرش ــادات املمارس ــات اجلي ــدة املنقح ــة لع ــام  2013املتص ــلة بربوتوك ــول كيوت ــو

وملح ــق ع ــام  2013للمب ــادي التوجيهي ــة الص ــادرة يف ع ــام  2006ع ــن اويك ــة ا كومي ــة
الدولي ــة املعني ــة بت ــري املن ــاخ بش ــأن قـ ـوائم اجل ــرد الوطني ــة ل ــازات الدفيك ــة :األراض ــي الرطب ــة
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(املش ــار إلي ــه فيم ــا يل ــي باس ــم نملح ــق األراض ــي الرطب ــةن)( ،)1أو ض ــري ذل ــك م ــن مص ــادر
البيان ــات الدولي ــة املوص ــى هب ــا الـ ـواردة يف مـ ـوارد اس ــتعراض قـ ـوائم اجل ــرد امل ــذكورة يف الت ــذييل
األول املرفـق بتلــك الوثيقـة ،ومتشــياً مــع إرشـادات املمارســات اجليــدة للهيكـة ا كوميــة الدوليــة
املعنيــة بت ــري املنــاخ .وإذا اســتُصدمع عوامــل انبعــا أو بــاراممات جــرد أخــرى مــن مصــادر
بيان ـ ــات دولي ـ ــة أخ ـ ــرى ،يتع ـ ــني عل ـ ــى فري ـ ــق خ ـ ـرباء االس ـ ــتعراض أن ي ـ ــربر ويوثمـ ــق ،يف تقري ـ ــر
االستعراض ،سبب استصدامها.
 -12وألض ـ ـراض فـ ــمة االلت ـ ـزام الثانيـ ــة ،يُسـ ــتعاض عـ ــن الفقـ ــرة  38مـ ــن مرفـ ــق املقـ ــرر /20م أإ1-
مبا يلي:
 -38وعـ ــند اسـ ــتصدام ب ــارامم متوس ــط للج ــرد م ــن جمموع ــة م ــن البل ــدان ،ــب توثي ــق
االفماضــات الــل اســتند إليهــا اختيــار اجملموعــة ،كمــا ــب توثيــق مــدى تطــابق بــارامم اجلــرد
املتوســط ــذا مــع البــارامم النمــوذجي أو النطــاق النمــوذجي ال ـوارد يف مبــادي عــام 2006
إلعــداد ق ـوائم اجلــرد الوطنيــة ،واألســاليب التكميليــة وإرشــادات املمارســات اجليــدة املنقحــة
لعــام  2013املتصــلة بربوتوكــول كيوتــو ،وملحــق األراضــي الرطبــة ،حســب االقتضــاء ،حيثمــا
كانــع متاحــة .وباملثــل ،عنــدما يــتعلق التجميـع باســتصدام عامــل ضــري مباشــر (تطبيــق معــدل
انبعــا أو إزالــة متوســط يعتمــد علــى عامــل ضــري مباشــر) مــن جمموعــة مــن البلــدان ،ــب
توثيق االفماضات الل استند إليها التجميع والعالقة احملددة بالعامل ضري املباشر.
 -13وألض ـ ـراض فـ ــمة االلت ـ ـزام الثانيـ ــة ،يُسـ ــتعاض عـ ــن الفقـ ــرة  42مـ ــن مرفـ ــق املقـ ــرر /20م أإ1-
بالفقرة التالية:
 -42تشري ذه الطريقـة األساسـية للتعـديل إىل طـرق التعـديل النموذجيـة مـن املسـتوى 1
ال ـوارد وصــفها يف مبــادي عــام  2006إلعــداد ق ـوائم اجلــرد الوطنيــة ،واألســاليب التكميليــة

وإرشـ ــادات املمارسـ ــات اجليـ ــدة املنقحـ ــة لعـ ــام  2013املتصـ ــلة بربوتوكـ ــول كيوتـ ــو ،وملحـ ــق
األراضــي الرطبــة .وال كــن الرجــوع إىل ملحــق األراضــي الرطبــة إال يف ا ــاالت الــل يكــون

فيهــا الطــرف قــد اختــار نشــا عفيــف األراضــي الرطبــة وإعــادة ترطيبهــا ويف ا ــاالت الــل
يطب ــق فيه ــا الط ــرف أس ــاليب م ــن ملح ــق األراض ــي الرطب ــة عل ــى أس ــان ط ــوعي .وال ك ــن
تطبيق طريقة التعديل ـذه إال عنـدما تكـون بيانـات النشــا متاحـة مـن مصـادر وطنيـة وفقـاً
للفقــرة  29أعــاله أو مــن مصــادر بيانــات دوليــة كمــا ورد وصفــها فــي الفقــرة  31أعــاله ،أو
يتم ا صـول عليهـا علـى النحـو الـوارد يف الفقـرة  33أعـاله .و ـب اسـتصدام عامـل انبعـا
أو بــارامم جــرد آخــر حســب مــا تتطلبــه الطريقــة ويــتم ا صــول عليــه علــى النحــو ال ـوارد يف
الفقرة  34أعاله.

__________
( )1عند اختيار عفيف األراضي الرطبة وإعادة ترطيبها ،ينب ي أن تُعطى األفضلية املطلقة مللحـق األراضـي الرطبـة علـى
باقي الفكات الواجبة التطبيق.
56/78

GE.16-01211

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

 -14وال تنطب ـ ــق الفقـ ـ ـرات  61و 64و 68و 74م ـ ــن مرف ـ ــق املق ـ ــرر /20م أإ 1-ألضـ ـ ـراض ف ـ ــمة
االلتزام الثانية.
 -15وألض ـ ـراض فـ ــمة االلت ـ ـزام الثانيـ ــة ،يُسـ ــتعاض عـ ــن الفقـ ــرة  63مـ ــن مرفـ ــق املقـ ــرر /20م أإ1-
بالفقرة التالية:
 -63ع ـ ــند تعدي ـ ــل تقديـ ـ ـرات مرَّكبـ ــات اويـ ــدروفلوروكربون ) (HFCواويـ ــدروكربون املشـ ــبع
ب ـ ــالفلور ) (PFCوثالث ـ ــي فلوري ـ ــد النيموج ـ ــني ) (NF3وس ـ ــادن فلوري ـ ــد الك ـ ـ ـربيع ) (SF6م ـ ــن
اســتهال مرَّكبــات الكربــون املهلجنــة وثالثــي فلوريــد النيموجــني وســادن فلوريــد الكربيــع،
ينب ــي إي ــالء االعتب ــار لع ــدم الت ــيقن يف أرقـ ــام املبـ ــيعات (كمبيع ــات ــذه املـ ـواد الكيميائي ــة
لصــناعة اإلرضــاء) وضري ــا مــن البــاراممات (كتكــوين املـزيج يف املـ مربدات) علــى ــو مــا يــرد يف
مبادي عام  2006إلعداد قوائم اجلرد الوطنية.
 -16وألض ـ ـراض فـ ــمة االلت ـ ـزام الثانيـ ــة ،يُسـ ــتعاض عـ ــن الفقـ ــرة  69مـ ــن مرف ـ ـق املقـ ــرر /20م أإ1-
مبا يلي:
 -69إ ّن تقـ ــديرات االنبعاثـ ــات وعمليـ ــات اإلزالـ ــة يف قطـ ــاع اسـ ــتصدام األراضـ ــي وت يـ ــري
اســتصدام األراضــي وا راجــة ومــن أنشــطة ــذا القطــاع قــد ال تســتند إىل بيانــات ســنوية وإذــا
إىل اســتقر ٍاء وقــد يعــاد حســاهبا يف مرحلــة الحقــة .ووــذا الســبب ،ينب ــي أن يطبَّـق بعنايــة أي
تعديل اسـتقرائي علـى سـنة األسـان إلدارة األراضـي املزروعـة واملراعـي وعديـد ال طـاء النبـا
وعفيــف األراضــي الرطبــة وإعــادة ترطيبهــا ،ألن البيانــات قــد ال تُبلَّــمت ع ــن الســنوات املمتــدة
بــني ســنة األســان وفــمة االلت ـزام .وإذا لــزم االســتقراء لســنة األســان بالنســبة و ـذه األنشــطة،
يصــبح بامكــان فري ــق خ ـرباء االس ــتعراض أن يســتصدم كعام ــل ضــري مباش ــر السلســلة الزمني ــة
لقطـ ــاع اسـ ــتصدام األراضـ ــي وت يـ ــري اسـ ــتصدام األراضـ ــي وا راجـ ــة ال ـ ـواردة يف قائمـ ــة اجلـ ــرد
السنوية املقدمة مبوجب االتفاقية.
 -17وألضـ ـراض ف ــمة االلتـ ـزام الثاني ــة ،يُس ــتعاض ع ــن الفق ــرة (1أ) م ــن الت ــذييل الثالـ ـ م ــن مرف ــق
املقرر /20م أإ 1-مبا يلي:
ـتصدم جــزء يف حســا التعــديالت مــن أجــل
(1أ) فــيما ي ــتعلق مبصــادر املرفــق ألــف ،يُسـ ا
تقــدير االنبعاثــات لســنة األســان وتقــدير االســتصراج يف فــمة االلت ـزام (مثــل ضــازات مــدافن
آخــر ســا تعــديالت االنبعاثــات بالنســبة إلحــدى ســنوات فــمة االلت ـزام
القمامــة) وجــزء ا
وتقديرات االستصراج يف سنة األسان.
 -18وألض ـ ـراض فـ ــمة االلت ـ ـزام الثانيـ ــة ،يُسـ ــتعاض عـ ــن الفقـ ــرة  3مـ ــن التـ ــذييل الثال ـ ـ مـ ــن مرفـ ــق
املقرر /20م أإ 1-مبا يلي:
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 -3ويف حالــة عــدم اشــتمال اجل ــدول علــى فكــة معينــة ،تس ــري أحكــام الفقــرة  55م ــن
اإلرشــادات التقنيــة ،كمــا ــو ا ــال بالنســبة لفكــات مثــل نوســائل أخــرىن وــع بنــد الطاقــة،
والعمليات الصـناعية واسـتصدامات أخـرى للمنتجـات ،والزراعـة ،واسـتصدام األراضـي وت يـري
استصدام األراضي وا راجة ،والنفايات.

اانيا -إجرااا إدخال التعتيال بموجب الفقار  2مان المااد  5مان بروتوكاول
كيوتو
 -19ألض ـراض فــمة االلت ـزام الثانيــة ،يُســتعاض عــن الفقــرة  ) (80مــن مرفــق املقــرر /22م أإ1-
مبا يلي:
ينب ي أال يبدأ إجراء التعديل إال بعـد أن تكـون قـد أُتيحـع لــلطرف فرصـة
) (80
لعــالج املشــكلة وإذا خلــص فريــق خ ـرباء االســتعراض إىل أن الطــرف م يعــا املشــكلة علــى
ــو واف بتق ــدد تق ــدير م ــنقح مقب ــول ،ض ــمن امل ــدد الزمني ــة املبين ــة يف الفقـ ـرتني  74و76
أع ــاله ،وإذا اف ــمض فري ــق خ ـرباء االس ــتعراض أن الت ــري الن ــاتج ع ــن التع ــديل س ــيفوق العتب ــة
الواردة يف الفقرة  37من مرفق املقرر /24م أ.19-

االثا -جتاول عوامل التافظ
 -20وألضـراض فــمة االلتـزام الثانيــة ،يُســتعاض عــن اجلــداول  1إىل  ) (4يف التــذييل الثالـ مــن
مرفق املقرر /20م أإ 1-باجلداول الواردة يف تذييل ذه الوثيقة.
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ت ييل

جتاول عوامل التافظ
اجلدول 1
عواماال التاف ااظ المسااتعملة فااي التعااتيال المتخلااة علااى تقااتيرا االنبعااااا فااي سن ااة
األساس أو تقتيرا االسات راا فاي فتار االلتا ام مللمااادر الما كور فاي المرفاق ألاف مان
بروتوكول كيوتوم
عوامل االنبعاثات
СО2

 -1الواقة
ألف -احماق الوقود (حتج قطاعي)
 -1صناعات الطاقة
 -2الصناعات التحويلية والبناء
-3أ  -النقل احمللي (الطريان والنقل البحري)
- -3ج  -النقل الربي والسكك ا ديدية
 -4قطاعات أخرى
 -5مصادر أخرى
الكتلة األحيائية (ذيع مصادر احماق الوقود)
عربات الطرق ضري املعبدة
احماق الوقود (النهج املرجعي)
باء  -االنبعاثات املتسربة من الوقود
 -1الوقود الصلب
 -2النفط وال از الطبيعي
جيم  -نقل ثاين أكسيد الكربون وحلزينه
 -2العمليا الاناعية واست تام المنتجا
ألف -صناعة التعدين
باء  -الصناعات الكيميائية
جيم  -إنتاج الفلزات
دال  -منتجات ضري طاقية من الوقود واستصدام املذيبات
اء  -الصناعة اإللكمونية
واو -استصدام املنتجات وبدائل املواد الل تستنفد األوزون
زاي  -العمليات الصناعية واستصدامات أخرى للمنتجات
حاء -مصادر أخرى
 -3ال راعة
ألف -التصمر املعوي
باء  -إدارة السماد الطبيعي
جيم  -زراعة األرز
دال  -المبة الزراعية
اء  -حرق السافانا وع املراقبة
واو -حرق املصلفات الزراعية يف ا قول
زاي  -التجيري
حاء -استصدام اليوريا
طاء -مصادر أخرى
 -5النفايا
ألف -التصلص من النفايات الصلبة
باء  -املعاجلة البيولوجية للنفايات الصلبة
جيم  -ترميد النفايات وحرقها يف العراء
دال  -معاجلة املياه املستعملة وتصريفها
اء  -مصادر أخرى
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СН4

N2 O

PFCs HFCs

SF6

NF3

بيانات األنشطة

تقديرات االنبعاثات
CO2
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٠٫٨٩

٠٫٨٩

٠٫٩٨

٠٫٨٩

٠٫٨٢ ٠٫٨٩

٠٫٩٨

٠٫٨٢ ٠٫٨٩

٠٫٩٤

٠٫٨٩

٠٫٨٩
٠٫٧٣

٠٫٨٢

٠٫٧٣

٠٫٩٤ ٠٫٩٤

٠٫٨٢

٠٫٨٢ ٠٫٨٢

٠٫٩٤ ٠٫٩٤

٠٫٨٢

٠٫٨٢ ٠٫٨٢

٠٫٩٨

٠٫٩٤

٠٫٩٤

٠٫٨٩

٠٫٩٤

٠٫٨٢

٠٫٨٩
٠٫٨٩

٠٫٨٢ ٠٫٨٢ ٠٫٩٤

٠٫٨٩

٠٫٨٢

٠٫٧٣

٠٫٧٣ ٠٫٧٣

٠٫٩٤

٠٫٧٣ ٠٫٧٣

٠٫٨٩ ٠٫٨٢

٠٫٨٢

٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٧٣

٠٫٨٩ ٠٫٨٩

٠٫٩٨

٠٫٨٢ ٠٫٨٢

٠٫٨٢ ٠٫٨٢
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اجلدول 2
عوام اال ال ااتافظ المس ااتعملة ف ااي التع ااتيال المتخل ااة عل ااى تق ااتيرا االنبعاا ااا ف ااي س اانة
االلت ام أو تقتيرا االسات راا فاي سانة األسااس مللمااادر الما كور فاي المرفاق ألاف مان
بروتوكول كيوتوم
عوامل االنبعاثات
СО2

СН4

N2O

PFCs HFCs

SF6

NF3

بيانات األنشطة

تقديرات االنبعاثات
CO2

CH4

N2 O

PFCs HFCs

SF6

NF3

 -1الواقة
ألف -احماق الوقود (حتج قطاعي)
 -1صناعات الطاقة
 -2الصناعات التحويلية والبناء
-3أ  -النقل احمللي (الطريان والنقل البحري)
- -3ج  -النقل الربي والسكك ا ديدية
 -4قطاعات أخرى
 -5مصادر أخرى
الكتلة األحيائية (ذيع مصادر احماق الوقود)
عربات الطرق ضري املعبدة
احماق الوقود (حتج مرجعي)
باء  -االنبعاثات املتسربة من الوقود
 -1الوقود الصلب
 -2النفط وال از الطبيعي
جيم  -نقل ثاين أكسيد الكربون وحلزينه
 -2العمليا الاناعية واست تام المنتجا
ألف -صناعة التعدين
باء  -الصناعات الكيميائية
جيم  -إنتاج الفلزات
دال  -منتجات ضري طاقية من الوقود واستصدام املذيبات
اء  -الصناعة اإللكمونية
واو -استصدام املنتجات وبدائل املواد الل تستنفد األوزون
زاي  -العملي ات الصناعية واستصدامات أخرى للمنتجات
حاء -مصادر أخرى
 -3ال راعة
ألف -التصمر املعوي
باء  -إدارة السماد الطبيعي
جيم  -زراعة األرز
دال  -المبة الزراعية
اء  -حرق السافانا وع املراقبة
واو -حرق املصلفات الزراعية يف ا قول
زاي  -التجيري
حاء -استصدام اليوريا
طاء -مصادر أخرى
 -5النفايا
ألف-
باء -
جيم -
دال -
اء -
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التصلص من النفايات الصلبة
املعاجلة البيولوجية للنفايات الصلبة
ترميد النفايات وحرقها يف العراء
معاجلة املياه املستعملة وتصريفها
مصادر أخرى

1٫02
1٫02
1٫02
1٫02
1٫02
1٫02

1٫37
1٫37
1٫21
1٫21
1٫37
1٫37
1٫21
1٫37

1٫02
1٫06
1٫21
1٫06
1٫06
1٫21
1٫21
1٫12
1٫02

1٫21
1٫02

1٫37 1٫37
1٫37 1٫37 1٫37
1٫21

1٫02
1٫02
1٫02

1٫37 1٫37
1٫37 1٫37 1٫37
1٫37

1٫02
1٫02

1٫21
1٫21
1٫12
1٫12
1٫21
1٫21
1٫21
1٫37

1٫06
1٫06
1٫06 1٫21 1٫21 1٫21 1٫12 1٫12 1٫37 1٫02
1٫02
1٫21 1٫21 1٫02
1٫21 1٫02
1٫06
1٫12
1٫06 1٫37 1٫37 1٫37
1٫21
1٫21 1٫21
1٫12
1٫12 1٫12
1٫02

1٫06
1٫06
1٫21
1٫06
1٫06
1٫06

1٫21
1٫37
1٫37
1٫12
1٫37
1٫37
1٫37
1٫37

1٫37
1٫37
1٫37
1٫37
1٫37
1٫37
1٫37
1٫37

1٫06
1٫37 1٫37 1٫37 1٫12 1٫12 1٫37 1٫06
1٫21 1٫21 1٫06
1٫37 1٫06
1٫21
1٫37 1٫37 1٫37
1٫21 1٫21
1٫21 1٫21
1٫06

1٫12
1٫21 1٫12
1٫12
1٫37
1٫06 1٫06
1٫06 1٫06

1٫02
1٫02
1٫06
1٫21
1٫21
1٫21
1٫06
1٫06

1٫06
1٫21

1٫12 1٫12
1٫37 1٫37
1٫12 1٫21 1٫12
1٫12 1٫12

1٫21
1٫06
1٫21
1٫02

1٫37
1٫37 1٫37
1٫37 1٫37 1٫37
1٫21 1٫21

1٫02
1٫12

1٫12
1٫21 1٫12
1٫12
1٫37
1٫21 1٫21
1٫21 1٫21
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اجلدول 3
عوامال التافظ المستعملة في االنبعااا الااافية للتعاتيال المتخلاة فاي قوااع اسات تام
األراضااي وتغيياار اساات تام األراضااي والاراجااة خااالل االسااتعراض األولااي أل ااراض تاتياات
الكميااة المساانت إلااى أحاات األطااراف بموجااب الفقاارتين  7و 8ماان الماااد  3ماان بروتوكااول
مأم
كيوتو
عوامل االنبعاثات
СО2

 -4است تام األراضي وتغيير است تام األراضي والاراجة
ألف  - 1-األراضي الارجية التي ظلا أراض حرجية
الت ريات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا ية
الت ريات يف خمزون الكربون يف ا طب
الت ريات يف خمزون الكربون يف القمامة
الت ريات الصافية يف خمزون الكربون يف المبة :المبة املعدنية
( )
الت ريات الصافية يف خمزون الكربون يف المبة :المبة العضوية
ألف  - 2-األراضي الماولة إلى أراض حرجية
الت ريات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا ية
الت ريات يف خمزون الكربون يف ا طب
الت ريات يف خمزون الكربون يف القمامة
الت ريات الصافية يف خمزون الكربون يف المبة :المبة املعدنية
الت ريات الصافية يف خمزون الكربون يف المبة :المبة العضوية
باا  - 1-األراضي ال راعية التي ظلا أراض راعية
الت ريات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا ية
الت ريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة
الت ريات يف خمزون الكربون يف القمامة
الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة :المبة املعدنية
( )
الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة :المبة العضوية
باا  - 2-األراضي الماولة إلى أراض راعية
الت ريات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا ية
الت ريات يف خمزون الكربون يف ا طب
الت ريات يف خمزون الكربون يف القمامة
الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة :المبة املعدنية
( )
الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة :المبة العضوية
جيم  - 1-المراعي التي ظلا مراع
الت ريات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا ية
(نسبة اجلذور إىل الفروع)
(ذيع الباراممات األخرى)
الت ريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة
الت ريات يف خمزون الكربون يف القمامة
الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة :المبة املعدنية
( )
الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة :المبة العضوية
جيم  - 2-األراضي الماولة إلى مراع
الت ريات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا ية
(نسبة اجلذور إىل الفروع)
(ذيع الباراممات األخرى)
الت ريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة
الت ريات يف خمزون الكربون يف القمامة
الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة :المبة املعدنية
( )
الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة :المبة العضوية
دال - 1-األراضي الرطبة التي ظلا أراض رطبة
دال - 1- 1-أراضي است راا ال ث التي ظلا أراض الست راا
ال ث
الت ريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة
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СН4

N2 O

HFCs

SF6 PFCs

NF3

بيانات األنشطة

تقديرات االنبعاثات
CO2

٠٫٨٩

٠٫٩٨

٠٫٨٩

٠٫٧٣

٠٫٩٨

٠٫٧٣

٠٫٨٢

٠٫٩٨

٠٫٨٢

٠٫٨٢

٠٫٩٨

٠٫٨٢

٠٫٧٣

٠٫٩٤

٠٫٧٣

٠٫٨٩

٠٫٩٤

٠٫٨٩

٠٫٧٣

٠٫٩٤

٠٫٧٣

٠٫٨٢

٠٫٩٤

٠٫٨٢

٠٫٨٢

٠٫٩٤

٠٫٨٢

٠٫٧٣

٠٫٩٤

٠٫٧٣

٠٫٨٢

٠٫٩٨

٠٫٨٢

٠٫٧٣

٠٫٩٨

٠٫٧٣

٠٫٨٢

٠٫٩٨

٠٫٨٢

٠٫٨٢

٠٫٩٨

٠٫٨٢

٠٫٨٢

٠٫٩٤

٠٫٨٢

٠٫٨٢

٠٫٩٤

٠٫٨٢

٠٫٧٣

٠٫٩٤

٠٫٧٣

٠٫٨٢

٠٫٩٤

٠٫٨٢

٠٫٨٢

٠٫٩٤

٠٫٨٢

٠٫٨٢

٠٫٩٤

٠٫٨٢

٠٫٧٣

٠٫٩٨

٠٫٧٣

٠٫٨٢

٠٫٩٨

٠٫٨٢

٠٫٧٣

٠٫٩٨

٠٫٧٣

٠٫٨٢

٠٫٩٨

٠٫٨٢

٠٫٨٢

٠٫٩٨

٠٫٨٢

٠٫٨٢

٠٫٩٤

٠٫٨٢

٠٫٧٣

٠٫٩٤

٠٫٧٣

٠٫٨٢

٠٫٩٤

٠٫٨٢

٠٫٧٣

٠٫٩٤

٠٫٧٣

٠٫٨٢

٠٫٩٤

٠٫٨٢

٠٫٨٢

٠٫٩٤

٠٫٨٢

٠٫٨٢

٠٫٩٤

٠٫٨٢

٠٫٧٣

٠٫٨٢

٠٫٧٣

CH4

N2 O

SF6 PFCs HFCs

NF3
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عوامل االنبعاثات
СО2

الت ريات يف خمزون الكربون يف القمامة
الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة :المبة املعدنية
الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة :المبة العضوية
دال - 2- 1-األراضي المغمور بالمياه التي تظل أراض مغمور
(ج)
بالمياه
دال - 2-األراضي الماولة إلى أراض رطبة
الت ريات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا ية
الت ريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة
الت ريات يف خمزون الكربون يف القمامة
الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة :المبة املعدنية
الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة :المبة العضوية
دال - 1- 2-األراضي الماولة إلى است راا ال ث
الت ريات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا ية
الت ريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة
الت ريات يف خمزون الكربون يف القمامة
الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة :المبة املعدنية
الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة :المبة العضوية
دال - 2- 2-األراضي الماولة إلى أراض مغمور
الت ريات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا ية
الت ريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة
الت ريات يف خمزون الكربون يف القمامة
الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة :المبة املعدنية
الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة :المبة العضوية
اا -1-المستوطنا التي ظلا مستوطنا
(د)
الت ريات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا ية
الت ريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة
الت ريات يف خمزون الكربون يف القمامة
الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة :المبة املعدنية
( )
الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة :المبة العضوية
اا -2-األراضي الماولة إلى مستوطنا
(د)
الت ريات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا ية
الت ريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة
الت ريات يف خمزون الكربون يف القمامة
الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة :المبة املعدنية
( )
الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة :المبة العضوية
واو  - 1-األراضي األخرى التي ظلا أراض أخرى
واو  - 2-األراضي الماولة إلى أراض أخرى
الت ريات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا ية
الت ريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة
الت ريات يف خمزون الكربون يف القمامة
الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة :المبة املعدنية
( )
الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة :المبة العضوية
الفئا المشتركة
انبعاثات أكسـيد النيـموز املباشـرة مـن مـدخالت النيـموز إىل األراضـي الـل
يستصدم فيها السماد
االنبعاثــات وعمليــات اإلزالــة مــن التجفيــف وإعــادة المطيــب وضــري ذلــك
من إدارة المبات العضوية واملعدنية
(ه)
المبة العضوية اجملففة
المبة العضوية املعاد ترطيبها
انبعاث ـ ــات أكس ـ ــيد الني ـ ــموز املباش ـ ــرة م ـ ــن تع ـ ــدين/تثبيع الني ـ ــموز املـ ـ ـرتبط
بفقدان/كسب املواد العضوية يف المبة
انبعاثات أكسيد النيموز ضري املباشرة من األراضي الل يُستصدم فيها السماد
حرق الكتلة ا يوية
منتجات امشب املقطوع
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СН4

N2 O

٠٫٧٣

HFCs

SF6 PFCs

NF3

بيانات األنشطة

تقديرات االنبعاثات
CO2

CH4

N2 O

٠٫٨٢

٠٫٧٣

٠٫٧٣

٠٫٨٩

٠٫٨٢

٠٫٧٣

٠٫٧٣

٠٫٧٣

٠٫٨٩

٠٫٨٢

٠٫٧٣

٠٫٧٣

٠٫٧٣

٠٫٩٤

٠٫٧٣

٠٫٧٣

٠٫٩٤

٠٫٧٣

٠٫٧٣

٠٫٩٤

٠٫٧٣

٠٫٧٣

٠٫٩٤

٠٫٧٣

٠٫٧٣

٠٫٩٤

٠٫٧٣

٠٫٧٣

٠٫٨٢

٠٫٧٣

٠٫٧٣

٠٫٨٢

٠٫٧٣

٠٫٨٢

٠٫٧٣

٠٫٧٣

٠٫٨٩

٠٫٨٢

٠٫٧٣

٠٫٧٣

٠٫٧٣

٠٫٨٩

٠٫٨٢

٠٫٧٣

٠٫٧٣

٠٫٨٢

٠٫٨٩

٠٫٨٢

NA
NA

٠٫٨٩
٠٫٨٩

NA

٠٫٨٩

NA

٠٫٨٩

٠٫٨٩

٠٫٨٩

٠٫٨٢

٠٫٧٣

٠٫٩٨

٠٫٧٣

٠٫٧٣

٠٫٩٨

٠٫٧٣

٠٫٨٢

٠٫٩٨

٠٫٨٢

٠٫٨٢

٠٫٩٨

٠٫٨٢

٠٫٨٩

٠٫٨٩

٠٫٨٢

٠٫٧٣

٠٫٩٨

٠٫٧٣

٠٫٧٣

٠٫٩٨

٠٫٧٣

٠٫٨٢

٠٫٩٨

٠٫٨٢

٠٫٨٢

٠٫٩٤

٠٫٨٢

٠٫٨٩

٠٫٨٩

٠٫٨٢

٠٫٧٣

٠٫٩٤

٠٫٧٣

٠٫٧٣

٠٫٩٤

٠٫٧٣

٠٫٨٢

٠٫٩٤

٠٫٨٢

٠٫٨٢

٠٫٩٤

٠٫٨٢

٠٫٧٣

٠٫٧٣

٠٫٩٤

٠٫٧٣

٠٫٧٣ ٠٫٧٣

٠٫٩٤

٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٧٣

٠٫٧٣

NA ٠٫٧٣

٠٫٩٤

٠٫٧٣ ٠٫٧٣

٠٫٨٢
٠٫٨٩

SF6 PFCs HFCs

NF3

٠٫٧٣

٠٫٧٣

٠٫٩٤

٠٫٧٣

٠٫٧٣

٠٫٩٤

٠٫٧٣

٠٫٨٢ ٠٫٨٢

٠٫٨٩

٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٧٣

٠٫٨٩

٠٫٨٢
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مالحلة:
(أ)
( )

(ج)
(د)
(ه)

GE.16-01211

ؤشــر علــى البيانــات بعبــارة نال ينطبــقن إذا كانــع األطـراف إمــا ضــري مطالابــة بــالتبليمت عــن ــذه الفكــة يف قـوائم جــرد
يُ َّ
ضازات الدفيكة أو ضري مطالابة بادراجها يف جماميعها الوطنية.
 :NAال ينطبق
تشمل االنبعاثات الصافية االخنفاضات الصافية يف خمزونات الكربون يف فرادى جممعات الكربون.
وفقاً مللحق عام  2013للمبادي التوجيهية الصادرة يف عام  2006عن اويكة ا كوميـة الدوليـة املعنيـة بت ـري املنـاخ
بشـأن قـوائم اجلــرد الوطنيـة ل ــازات الدفيكـة :األراضـي الرطبــة (الفصـل ،)2تبلــمت نسـبة عـدم التــيقن  20يف املائـة فيمــا
ــص المبــة العضــوية اجملففــة ،وتســاوي عوامــل الــتحف  . 0.94وتزيــد نســبة عــدم التــيقن بالنســبة النبعاثــات ثــاين
أكسيد الكربون علـى  150يف املائـة فيمـا ـص المبـات العضـوية الداخليـة اجملففـة واملعـاد ترطيبهـا (تسـاوي عوامـل
الــتحف  ) 0.73حســبما ورد يف ــذا اجلــدول وــع عن ـوان ناالنبعاثــات وعمليــات اإلزالــة مــن التجفيــف وإعــادة
المطيبن.
ال تــرد أي منهجيــات يف املبــادي التوجيهيــة إلعــداد قـوائم اجلــرد الوطنيــة ل ــازات الدفيكــة لعــام ( 2006املشــار إليهــا
فيما يلي بتسمية نمبادي عام  2006إلعداد قوائم اجلرد الوطنيةن).
وفقاً ملبادي عام  2006إلعداد قوائم اجلرد الوطنية ،ال تتعلق بيانـات األنشـطة اماصـة هبـذه الفكـة الفرعيـة (الكتلـة
األحيائية ا ية) مبساحة األرض بل مبساحة التاج أو عدد األشجار ،حبسب املنهجية.
ترد نا أيضاً معلومات عـن ثـاين أكسـيد الكربـون رضـم أن مـن املمكـن اإلبـالغ عـن االنبعاثات/عمليـات اإلزالـة يف
استصدام األراضي الل تلل يف نفس الفكة ويف األراضي احملولة إىل فكة جديدة من فكات استصدام األراضي.
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اجلدول 4
عواماال الااتافظ المس ااتعملة فااي عملي ااا اإل الااة الا ااافية للتعااتيال المتخل ااة فااي قو اااع
اساات تام األراضااي وتغيياار اساات تام األراضااي والاراجااة خااالل االسااتعراض األولااي لغاارض
تاتيا اات الكميا ااة المسا اانت ألحا اات األطا ااراف بموجا ااب الفقا اارتين  7و 8ما اان الما اااد  3ما اان
مأم
بروتوكول كيوتو
عوامل االنبعاثات
СО2

 -4است تام األراضي وتغيير است تام األراضي والاراجة
ألف  - 1-األراضي الارجية التي ظلا أراض حرجية
الت ريات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا ية
الت ريات يف خمزون الكربون يف ا طب
الت ريات يف خمزون الكربون يف القمامة
الت ريات الصافية يف خمزون الكربون يف المبة :المبة املعدنية
( )
الت ريات الصافية يف خمزون الكربون يف المبة :المبة العضوية
ألف  - 2-األراضي الماولة إلى أراض حرجية
الت ريات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا ية
الت ريات يف خمزون الكربون يف ا طب
الت ريات يف خمزون الكربون يف القمامة
الت ريات الصافية يف خمزون الكربون يف المبة :المبة املعدنية
الت ريات الصافية يف خمزون الكربون يف المبة :المبة العضوية
باا  - 1-األراضي ال راعية التي ظلا أراض راعية
الت ريات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا ية
الت ريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة
الت ريات يف خمزون الكربون يف القمامة
الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة :المبة املعدنية
( )
الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة :المبة العضوية
باا  - 2-األراضي الماولة إلى أراض راعية
الت ريات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا ية
الت ريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة
الت ريات يف خمزون الكربون يف القمامة
الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة :المبة املعدنية
( )
الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة :المبة العضوية
جيم  - 1-المراعي التي ظلا مراع
الت ريات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا ية
(نسبة اجلذور إىل الفروع)
(ذيع الباراممات األخرى)
الت ريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة
الت ريات يف خمزون الكربون يف القمامة
الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة :المبة املعدنية
( )
الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة :المبة العضوية
جيم  - 2-األراضي الماولة إلى مراع
الت ريات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا ية
(نسبة اجلذور إىل الفروع)
(ذيع الباراممات األخرى)
الت ريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة
الت ريات يف خمزون الكربون يف القمامة
الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة :المبة املعدنية
( )
الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة :المبة العضوية
دال - 1-األراضي الرطبة التي ظلا أراض رطبة
دال - 1- 1-أراضي است راا ال ث التي ظلا أراض الست راا
ال ث
الت ريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة
الت ريات يف خمزون الكربون يف القمامة

64/78

СН4

N2O

PFCs HFCs

SF6

NF3

بيانات األنشطة

تقديرات االنبعاثات
CO2

١٫١٢

١٫٠٢

١٫١٢

١٫٣٧

١٫٠٢

١٫٣٧

١٫٢١

١٫٠٢

١٫٢١

١٫٢١

١٫٠٢

١٫٢١

١٫٣٧

١٫٠٦

١٫٣٧

١٫١٢

١٫٠٦

١٫١٢

١٫٣٧

١٫٠٦

١٫٣٧

١٫٢١

١٫٠٦

١٫٢١

١٫٢١

١٫٠٦

١٫٢١

١٫٣٧

١٫٠٦

١٫٣٧

١٫٢١

١٫٠٢

١٫٢١

١٫٣٧

١٫٠٢

١٫٣٧

١٫٢١

١٫٠٢

١٫٢١

١٫٢١

١٫٠٢

١٫٢١

١٫٢١

١٫٠٦

١٫٢١

١٫٢١

١٫٠٦

١٫٢١

١٫٣٧

١٫٠٦

١٫٣٧

١٫٢١

١٫٠٦

١٫٢١

١٫٢١

١٫٠٦

١٫٢١

١٫٢١

١٫٠٦

١٫٢١

١٫٣٧

١٫٠٢

١٫٣٧

١٫٢١

١٫٠٢

١٫٢١

١٫٣٧

١٫٠٢

١٫٣٧

١٫٢١

١٫٠٢

١٫٢١

١٫٢١

١٫٠٢

١٫٢١

١٫٢١

١٫٠٦

١٫٢١

١٫٣٧

١٫٠٦

١٫٣٧

١٫٢١

١٫٠٦

١٫٢١

١٫٣٧

١٫٠٦

١٫٣٧

١٫٢١

١٫٠٦

١٫٢١

١٫٢١

١٫٠٦

١٫٢١

١٫٢١

١٫٠٦

١٫٢١

١٫٣٧

١٫٢١

١٫٣٧

١٫٣٧

١٫٢١

١٫٣٧

CH4

PFCs HFCs N2 O

SF6

NF3
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عوامل االنبعاثات
СО2

الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة :المبة املعدنية
الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة :المبة العضوية
دال - 2- 1-األراضي المغمور بالمياه التي تظل أراض مغمور
مام
بالمياه
دال - 2-األراضي الماولة إلى أراض رطبة
الت ريات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا ية
الت ريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة
الت ريات يف خمزون الكربون يف القمامة
الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة :المبة املعدنية
الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة :المبة العضوية
دال - 1- 2-األراضي الماولة إلى است راا ال ث
الت ريات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا ية
الت ريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة
الت ريات يف خمزون الكربون يف القمامة
الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة :المبة املعدنية
الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة :المبة العضوية
دال - 2- 2-األراضي الماولة إلى أراض مغمور بالمياه
الت ريات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا ية
الت ريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة
الت ريات يف خمزون الكربون يف القمامة
الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة :المبة املعدنية
الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة :المبة العضوية
اا -1-المستوطنا التي ظلا مستوطنا
(د)
الت ريات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا ية
الت ريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة
الت ريات يف خمزون الكربون يف القمامة
الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة :المبة املعدنية
( )
الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة :المبة العضوية
اا -2-األراضي الماولة إلى مستوطنا
(د)
الت ريات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا ية
الت ريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة
الت ريات يف خمزون الكربون يف القمامة
الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة :المبة املعدنية
( )
الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة :المبة العضوية
واو  - 1-األراضي األخرى التي ظلا أراض أخرى
واو  - 2-األراضي الماولة إلى أراض أخرى
الت ريات يف خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية ا ية
الت ريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة
الت ريات يف خمزون الكربون يف القمامة
الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة :المبة املعدنية
( )
الت ريات يف خمزون الكربون يف المبة :المبة العضوية
الفئا المشتركة
انبعاث ـات أكســيد النيــموز املباشــرة مــن مــدخالت النيــموز إىل األراضــي
الل يستصدم فيها السماد
االنبعاثـ ــات وعمليـ ــات اإلزالـ ــة مـ ــن التجفيـ ــف وإعـ ــادة المطيـ ــب وضـ ــري
ذلك من إدارة المبات العضوية واملعدنية
(ه)
المبة العضوية اجملففة
المبة العضوية املعاد ترطيبها
انبعاث ــات أكس ــيد الني ــموز املباش ــرة م ــن تع ــدين/تثبيع الني ــموز املـ ـرتبط
بفقدان/كسب املواد العضوية يف المبة
انبعاثـ ــات أكسـ ــيد النيـ ــموز ضـ ــري املباش ـ ـرة مـ ــن األراضـ ــي الـ ــل يُسـ ــتصدم فيهـ ــا
السماد
حرق الكتلة ا يوية
منتجات امشب املقطوع

СН4

N2O

PFCs HFCs

SF6

NF3

بيانات األنشطة

تقديرات االنبعاثات
CO2

CH4

PFCs HFCs N2 O

١٫٣٧

١٫١٢

١٫٢١

١٫٣٧

١٫٣٧

١٫٣٧

١٫١٢

١٫٢١

١٫٣٧

١٫٣٧

١٫٣٧

١٫٠٦

١٫٣٧

١٫٣٧

١٫٠٦

١٫٣٧

١٫٣٧

١٫٠٦

١٫٣٧

١٫٣٧

١٫٠٦

١٫٣٧

١٫٣٧

١٫٠٦

١٫٣٧

١٫٣٧

١٫٢١

١٫٣٧

١٫٣٧

١٫٢١

١٫٣٧

١٫٢١

١٫٣٧

١٫٣٧

١٫١٢

١٫٢١

١٫٣٧

١٫٣٧

١٫٣٧

١٫١٢

١٫٢١

١٫٣٧

١٫٣٧

١٫٢١

١٫١٢

١٫٢١

NA

١٫١٢

NA

١٫١٢

NA

١٫١٢

NA

١٫١٢

١٫١٢

١٫١٢

١٫٢١

١٫٣٧

١٫٠٢

١٫٣٧

١٫٣٧

١٫٠٢

١٫٣٧

١٫٢١

١٫٠٢

١٫٢١

١٫٢١

١٫٠٢

١٫٢١

١٫١٢

١٫١٢

١٫٢١

١٫٣٧

١٫٠٢

١٫٣٧

١٫٣٧

١٫٠٢

١٫٣٧

١٫٢١

١٫٠٢

١٫٢١

١٫٢١

١٫٠٦

١٫٢١

١٫١٢

١٫١٢

١٫٢١

١٫٣٧

١٫٠٦

١٫٣٧

١٫٣٧

١٫٠٦

١٫٣٧

١٫٢١

١٫٠٦

١٫٢١

١٫٢١

١٫٠٦

١٫٢١

١٫٣٧

١٫٣٧

١٫٠٦

١٫٣٧ ١٫٣٧ ١٫٣٧
NA ١٫٣٧ ١٫٣٧

١٫٠٦

١٫٣٧ ١٫٣٧ ١٫٣٧

١٫٠٦

١٫٣٧ ١٫٣٧

١٫٣٧

١٫٠٦

١٫٣٧

١٫٣٧

١٫٠٦

١٫٣٧

١٫٢١ ١٫٢١ ١٫٢١

١٫١٢

١٫٣٧ ١٫٣٧ ١٫٣٧

١٫١٢

١٫١٢

١٫٢١

SF6

NF3

١٫٣٧

ؤشــر علــى البيانــات بعبــارة نال ينطبــقن إذا كانــع األطـراف إمــا ضــري مطالابــة بــالتبليمت عــن ــذه الفكــة يف قـوائم جــرد
مالحلة :يُ َّ
ضازات الدفيكة أو ضري مطالابة بادراجها يف جماميعها الوطنية.
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:NA

(أ)
( )

(ج)
(د)
( ـ)
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ال ينطبق
تشمل عمليات اإلزالة الصافية االخنفاضات الصافية يف خمزونات الكربون يف فرادى جممعات الكربون.
وفقاً مللحق عام  2013للمبادي التوجيهية الصادرة يف عام  2006عن اويكة ا كومية الدولية املعنيـة بت ـري املنـاخ
بشأن قـوائم اجلـرد الوطنيـة ل ـازات الدفيكـة :األراضـي الرطبـة (الفصـل ،)2تبلـمت نسـبة عـدم التـيقن  20يف املائـة فيمـا
ــص المبــة العضــوية اجملففــة ،وتســاوي عوامــل الــتحف  . 1.06وتزيــد نســبة عــدم التــيقن بالنســبة النبعاثــات ثــاين
أكسيد الكربون على  150يف املائـة فيمـا ـص المبـات العضـوية الداخليـة اجملففـة واملعـاد ترطيبهـا (تسـاوي عوامـل
ال ـتحف  ) 1.37حســبما ورد يف ــذا اجلــدول وــع عن ـوان ناالنبعاثــات وعمليــات اإلزالــة مــن التجفيــف وإعــادة
المطيبن.
ال تــرد أي منهجيــات يف املبــادي التوجيهيــة إلعــداد قـوائم اجلــرد الوطنيــة ل ــازات الدفيكــة لعــام ( 2006املشــار إليهــا
فيما يلي بتسمية نمبادي عام  2006إلعداد قوائم اجلرد الوطنيةن).
وفقاً ملبادي عام  2006إلعداد قوائم اجلرد الوطنية ،ال تتعلق بيانات األنشـطة اماصـة هبـذه الفكـة الفرعيـة (الكتلـة
األحيائية ا ية) مبساحة األرض بل مبساحة التاج أو عدد األشجار ،حبسب املنهجية.
ترد نا أيضاً معلومات عن ثـاين أكسـيد الكربـون رضـم أن مـن املمكـن اإلبـالغ عـن االنبعاثات/عمليـات اإلزالـة يف
استصدام األراضي الل تلل يف نفس الفكة ويف األراضي احملولة إىل فكة جديدة من فكات استصدام األراضي.
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اجلدول 5
عوام ا اال ال ا ااتافظ المس ا ااتعملة ف ا ااي التع ا ااتيال المتخل ا ااة ف ا ااي أنش ا ااوة اس ا اات تام األراض ا ااي
وتغيي اار اس اات تام األراض ااي والاراج ااة بموج ااب الفقا ارتين  3و 4م اان الم اااد  3م اان بروتوك ااول
كيوتا ااوج عواما اال الا ااتافظ المسا ااتعملة فا ااي عمليا ااا اإل الا ااة(أ) فا ااي سا اانة ما اان سا اانوا فتا اار
( )
االلت ام/االنبعااا (أ) في سنة األساس
عوامل االنبعاثات
СО2

التاريج وإعاد التاريج مالمجموعم
ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية فوق األرض
ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية وع األرض
ت ريات خمزون الكربون يف القمامة
ت ريات خمزون الكربون يف ا طب
ت ريات خمزون الكربون يف المبة  :المبة املعدنية
(ج)
ت ريات خمزون الكربون يف المبة  :المبة العضوية
منتجات امشب املقطوع
(د)
(األراضي اماضعة الضطرابات طبيعية)
ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية فوق األرض
ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية وع األرض
ت ريات خمزون الكربون يف القمامة
ت ريات خمزون الكربون يف ا طب
ت ريات خمزون الكربون يف المبة  :المبة املعدنية
(ج)
ت ريات خمزون الكربون يف المبة  :المبة العضوية
منتجات امشب املقطوع
(ه)
إزالة ال ابات (اجملموع)
(و)
ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية فوق األرض
ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية وع األرض
ت ريات خمزون الكربون يف القمامة
ت ريات خمزون الكربون يف ا طب
ت ريات خمزون الكربون يف المبة  :المبة املعدنية
(ج)
ت ريات خمزون الكربون يف المبة  :المبة العضوية
منتجات امشب املقطوع
(ز)
إدارة ال ابات (اجملموع)
ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية فوق األرض
ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية وع األرض
ت ريات خمزون الكربون يف القمامة
ت ريات خمزون الكربون يف ا طب
ت ريات خمزون الكربون يف المبة  :المبة املعدنية
(ج)
ت ريات خمزون الكربون يف المبة  :المبة العضوية
منتجات امشب املقطوع
(ز)
ضابة حديثة النشأة )(CEF-ne
ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية فوق األرض
ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية وع األرض
ت ريات خمزون الكربون يف القمامة
ت ريات خمزون الكربون يف ا طب
ت ريات خمزون الكربون يف المبة :المبة املعدنية
(ج)
ت ريات خمزون الكربون يف المبة :المبة ا يوية
(ح)
خمزون الكربون عند قطع األخشا
منتجات امشب املقطوع
( )
(املزارع ا رجية املقطوعة واحملولة )(CEF-hc
ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية فوق األرض
ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية وع األرض
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СН4

N2O

PFCs HFCs

SF6

NF3

بيانات األنشطة

تقديرات االنبعاثات
CO2

0٫89
0٫89
0٫82
0٫73
0٫82
0٫73
0٫89

0٫94
0٫94
0٫94
0٫94
0٫94
0٫94
0٫82

0٫89
0٫89
0٫82
0٫73
0٫82
0٫73
0٫73

0٫89
0٫89
0٫82
0٫73
0٫82
0٫73
0٫89

0٫94
0٫94
0٫94
0٫94
0٫94
0٫94
0٫82

0٫89
0٫89
0٫82
0٫73
0٫82
0٫73
0٫73

0٫73
0٫82
0٫73
0٫73
0٫82
0٫82
0٫89

0٫94
0٫94
0٫94
0٫94
0٫94
0٫94
0٫82

0٫73
0٫82
0٫73
0٫73
0٫82
0٫82
0٫73

0٫89
0٫89
0٫82
0٫73
0٫82
0٫73
0٫89

0٫98
0٫94
0٫98
0٫98
0٫98
0٫94
0٫82

0٫89
0٫89
0٫82
0٫73
0٫82
0٫73
0٫73

0٫89
0٫89
0٫82
0٫73
0٫82
0٫73

0٫94
0٫94
0٫94
0٫94
0٫94
0٫94

0٫89
0٫89
0٫82
0٫73
0٫82
0٫73

0٫89

0٫82

0٫73

0٫73
0٫82

0٫94
0٫94

0٫73
0٫82

CH4

N2 O

SF6 PFCs HFCs

NF3

67/78

FCCC/KP/CMP/2015/8/Add.1
عوامل االنبعاثات
СО2

ت ريات خمزون الكربون يف القمامة
ت ريات خمزون الكربون يف ا طب
ت ريات خمزون الكربون يف المبة  :المبة املعدنية
(ج)
ت ريات خمزون الكربون يف المبة  :المبة العضوية
منتجات امشب املقطوع
(ز)( )
إدارة ال ابات (األراضي اماضعة لالضطرابات الطبيعية)
ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية فوق األرض
ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية وع األرض
ت ريات خمزون الكربون يف القمامة
ت ريات خمزون الكربون يف ا طب
ت ريات خمزون الكربون يف المبة  :المبة املعدنية
(ج)
ت ريات خمزون الكربون يف المبة  :المبة العضوية
منتجات امشب املقطوع
(ي)
تصويب تقت
( )
إدارة األراضي الزراعية
ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية فوق األرض
ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية وع األرض
ت ريات خمزون الكربون يف القمامة
ت ريات خمزون الكربون يف ا طب
ت ريات خمزون الكربون يف المبة  :المبة املعدنية
(ج)
ت ريات خمزون الكربون يف المبة  :المبة العضوية
( )
إدارة املراعي
ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية فوق األرض
ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية وع األرض
ت ريات خمزون الكربون يف القمامة
ت ريات خمزون الكربون يف ا طب
ت ريات خمزون الكربون يف المبة  :المبة املعدنية
(ج)
ت ريات خمزون الكربون يف المبة  :المبة العضوية
( )
عديد ال طاء النبا
ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية فوق األرض
ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية وع األرض
ت ريات خمزون الكربون يف القمامة
ت ريات خمزون الكربون يف ا طب
ت ريات خمزون الكربون يف المبة  :المبة املعدنية
(ج)
ت ريات خمزون الكربون يف المبة  :المبة العضوية
( )
عفيف األراضي الرطبة وإعادة ترطيبها
ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية فوق األرض
ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية وع األرض
ت ريات خمزون الكربون يف القمامة
ت ريات خمزون الكربون يف ا طب
ت ريات خمزون الكربون يف المبة  :المبة املعدنية
(ج)
ت ريات خمزون الكربون يف المبة  :المبة العضوية
منتجات امشب املقطوع
من التحريج/إعادة التحريج
من إزالة ال ابات
من إدارة ال ابات
الفئا المشتركة
انبعاثات أكسيد النيموز املباشرة من التسميد بالنيموز
انبعاثات امليتان وأكسيد النموز من المبات العضوية اجملففة واملعاد ترطيبها
(ل)
المبة العضوية اجملففة
(ل)
المبة العضوية املعاد ترطيبها
انبعاث ــات أكس ــيد الني ــموز م ــن تع ــدين/تثبيع الني ــموز بس ــبب فقدان/كس ــب
الكربون املرتبط بتحويل استصدام األراضي وت يري إدارة المبة املعدنية
انبعاثات ضازات الدفيكة من حرق الكتلة ا يوية ()N2O ،CH4 ،CO2
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СН4

N2O

PFCs HFCs

SF6

NF3

بيانات األنشطة

تقديرات االنبعاثات
CO2

CH4

N2 O

0٫73
0٫73
0٫82
0٫82
0٫89
0٫73
0٫82
0٫73
0٫73
0٫82
0٫82
0٫89
0٫89

0٫94
0٫94
0٫94
0٫94
0٫82

0٫82
0٫73
0٫82
0٫82
0٫73

0٫94
0٫94
0٫94
0٫94
0٫94
0٫94
0٫82

0٫82
0٫73
0٫73
0٫82
0٫82
0٫82
0٫73

0٫82
0٫82
0٫82
0٫73
0٫82
0٫82

0٫98
0٫98
0٫98
0٫98
0٫98
0٫94

0٫82
0٫82
0٫82
0٫73
0٫82
0٫82

0٫82
0٫73
0٫82
0٫73
0٫82
0٫82

0٫98
0٫98
0٫98
0٫98
0٫98
0٫94

0٫82
0٫73
0٫82
0٫73
0٫82
0٫82

0٫82
0٫73
0٫73
0٫73
0٫82
0٫82

0٫98
0٫98
0٫98
0٫98
0٫98
0٫94

0٫82
0٫73
0٫73
0٫73
0٫82
0٫82

0٫73
0٫73
0٫73
0٫73
0٫73 0٫73 0٫73
NA 0٫73 0٫73

0٫94
0٫94
0٫94
0٫94
0٫94
0٫94

0٫73
0٫73
0٫73
0٫73
0٫73 0٫73 0٫73
0٫73 0٫73

0٫89
0٫89
0٫89

0٫82
0٫82
0٫82

0٫73
0٫73
0٫73

0٫73

0٫94

0٫73

0٫73 0٫73 0٫73
NA 0٫73 0٫73

0٫94
0٫94

0٫73 0٫73 0٫73
0٫73 0٫73

0٫73
0٫82 0٫82 0٫82

0٫94
0٫89

0٫73
0٫73 0٫73 0٫73

SF6 PFCs HFCs

NF3
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ؤشــر علــى البيانــات بعبــارة نال ينطبــقن إذا كانــع األطـراف إمــا ضــري مطالابــة بــالتبليمت عــن ــذه الفكــة يف قـوائم جــرد
مالحلة :يُ َّ
ضازات الدفيكة أو ضري مطالابة بادراجها يف جماميعها الوطنية.
 :NAال ينطبق
(أ) تش ــمل االنبعاث ــات وعملي ــات اإلزال ــة الص ــافية الزي ــادات واالخنفاض ــات الص ــافية يف خمزون ــات الكرب ــون يف فـ ـرادى
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،
وعفيف األراضي الرطبة وإعادة ترطيبها ،وعديد ال طاء النبا مبوجب الفقرة  4من املادة  3من بروتوكول كيوتو.
(ج) وفقاً مللحق عام  2013للمبادي التوجيهية الصادرة يف عام  2006عن اويكة ا كوميـة الدوليـة املعنيـة بت ـري املنـاخ
بشأن قوائم اجلرد الوطنية ل ازات الدفيكة :األراضي الرطبة (الفصل  ،)2تبلمت نسـبة عـدم التـيقن فيمـا ـص المبـات
العضوية اجملففة  20يف املائة ،وتساوي عوامل التحف  .1.06/0.94وتزيد نسبة عـدم التـيقن بالنسـبة النبعاثـات
ثــاين أكســيد الكربــون علــى  150يف املائــة فيمــا ــص المبــات العضــوية الداخليــة اجملففــة واملعــاد ترطيبهــا (تســاوي
عوامل الـتحف  )1.37/0.73حسـبما ورد يف ـذا اجلـدول وـع البنـد املعنـون ناالنبعاثـات وعمليـات اإلزالـة مـن
التجفيف وإعادة المطيبن.
(د) يف ا ـاالت الـل ُوسـب فيهـا التعــديالت ملت ـريات أخـرى تتصـل هبــذه الفكـة يف اجلـدول  4(KP-I)A.1.1مـن ذــوذج
اإلبــالغ املوحــد ،ينب ــي تطبيــق عامــل الــتحف امــايف بــاجملمع املعــت .وينطبــق ذلــك بصــفة خاصــة علــى املنــاطق
اماضـعة لالضــطرابات الطبيعيــة يف سـنة اإلبــالغ عنهــا ألول مــرة :املسـتويات األساســية ،واوـوامش ،واالنبعاثــات يف
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.
( ـ) يف ا ــاالت الــل ُوســب فيهــا التعــديالت ملت ـريات أخــرى تتصــل هبــذه الفكــة يف اجلــدول  4(KP-I)A.2مــن ذــوذج
اإلبــالغ املوحــد ،ينب ــي تطبيــق عامــل الــتحف ام ـ ايف بــاجملمع املعــت .وينطبــق ذلــك بصــفة خاصــة علــى املنــاطق
اماضـعة لالضــطرابات الطبيعيــة يف سـنة اإلبــالغ عنهــا ألول مــرة :املسـتويات األساســية ،واوـوامش ،واالنبعاثــات يف
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.
(و) تنطبق نفس عوامل التحف على األراضي الل أُزيلع ضابا ا وسبق اإلبالغ عنها يف إطار التحريج/إعادة التحـريج
وإدارة ال ابات واملعرضة لالضطرابات الطبيعية.
(ز) يف ا ــاالت الــل ُوســب فيهــا التعــديالت ملت ـريات أخــرى تتصــل هبــذه الفكــة يف اجلــداول  4(KP-I)B.1و4(KP-
ا
 I)B.1.1و 4(KP-I)B.1.2من ذوذج اإلبالغ املوحد ،ينب ي تطبيق عامل التحف امايف باجملمع املعت.
(ح) بالنسبة جلميع ذه ا االت ،افماض حاالت عدم التيقن اماصة باجملمع املعت الل ري تعديلها.
( ) َُ
افمضع بالنسبة وذا النشا عوامل التحف اماصة بازالة ال ابات.
(ي) يف ا االت الل ُو اسب فيها التعديالت من أجل التصـويبات التقنيـة ،ينب ـي تطبيـق عامـل الـتحف امـايف بـاجملمع
املعت.
( ) تبل ـ ـ ـ ــمت حال ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ــدم الت ـ ـ ـ ــيقن بالنس ـ ـ ـ ــبة لبيان ـ ـ ـ ــات أنش ـ ـ ـ ــطة س ـ ـ ـ ــنة األس ـ ـ ـ ــان  50يف املائ ـ ـ ـ ــة ،وتس ـ ـ ـ ــاوي عوام ـ ـ ـ ــل
التحف .1.12/0.89
(ل) وترد نا أيضاً معلومات عن ثاين أكسيد الكربون رضم أن مـن املمكـن اإلبـالغ عـن االنبعاثات/عمليـات اإلزالـة يف
استصدام األراضي الل تلل يف نفس الفكة ويف األراضي احملولة إىل فكة جديدة من فكات استصدام األراضي.
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اجلدول 6
عواماال الااتافظ المسااتعملة فااي التعااتيال المتخلااة فااي أنشااوة اساات تام األراضااي وتغيياار
اساات تام األراضااي والاراجااة بموجااب الفقاارتين  3و 4ماان الماااد  3ماان بروتوكااول كيوتااوج
عواماال الااتافظ المسااتعملة فااي االنبعااااا مأم فااي ساانة ماان ساانوا فتاار االلت ا ام /عمليااا
مبم
اإل الةمأم في سنة األساس
عوامل االنبعاثات
СО2

التاريج وإعاد التاريج مالمجموعم
ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية فوق األرض
ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية وع األرض
ت ريات خمزون الكربون يف القمامة
ت ريات خمزون الكربون يف ا طب
ت ريات خمزون الكربون يف المبة  :المبة املعدنية
(ج)
ت ريات خمزون الكربون يف المبة  :المبة العضوية
منتجات امشب املقطوع
(د)
(األراضي اماضعة الضطرابات طبيعية)
ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية فوق األرض
ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية وع األرض
ت ريات خمزون الكربون يف القمامة
ت ريات خمزون الكربون يف ا طب
ت ريات خمزون الكربون يف المبة  :المبة املعدنية
(ج)
ت ريات خمزون الكربون يف المبة  :المبة العضوية
منتجات امشب املقطوع
(ه)
إ الة الغابا مالمجموعم
(و)
ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية فوق األرض
ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية وع األرض
ت ريات خمزون الكربون يف القمامة
ت ريات خمزون الكربون يف ا طب
ت ريات خمزون الكربون يف المبة  :المبة املعدنية
(ج)
ت ريات خمزون الكربون يف المبة  :المبة العضوية
منتجات امشب املقطوع
(ز)
إدار الغابا مالمجموعم
ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية فوق األرض
ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية وع األرض
ت ريات خمزون الكربون يف القمامة
ت ريات خمزون الكربون يف ا طب
ت ريات خمزون الكربون يف المبة  :المبة املعدنية
(ج)
ت ريات خمزون الكربون يف المبة  :المبة العضوية
منتجات امشب املقطوع
(ز)
ضابة حديثة النشأة )(CEF-ne
ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية فوق األرض
ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية وع األرض
ت ريات خمزون الكربون يف القمامة
ت ريات خمزون الكربون يف ا طب
ت ريات خمزون الكربون يف المبة :المبة املعدنية
(ج)
ت ريات خمزون الكربون يف المبة :المبة ا يوية
(ح)
خمزون الكربون عند قطع األخشا
منتجات امشب املقطوع
( )
(املزارع ا رجية املقطوعة واحملولة )(CEF-hc
ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية فوق األرض
ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية وع األرض
ت ريات خمزون الكربون يف القمامة
ت ريات خمزون الكربون يف ا طب
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СН4

N2O

PFCs HFCs

SF6

NF3

بيانات األنشطة

تقديرات االنبعاثات
CO2

1٫12
1٫12
1٫21
1٫37
1٫21
1٫37
1٫12

1٫06
1٫06
1٫06
1٫06
1٫06
1٫06
1٫21

1٫12
1٫12
1٫21
1٫37
1٫21
1٫37
1٫37

1٫12
1٫12
1٫21
1٫37
1٫21
1٫37
1٫12

1٫06
1٫06
1٫06
1٫06
1٫06
1٫06
1٫21

1٫12
1٫12
1٫21
1٫37
1٫21
1٫37
1٫37

1٫37
1٫21
1٫37
1٫37
1٫21
1٫21
1٫12

1٫06
1٫06
1٫06
1٫06
1٫06
1٫06
1٫21

1٫37
1٫21
1٫37
1٫37
1٫21
1٫21
1٫37

1٫12
1٫12
1٫21
1٫37
1٫21
1٫37
1٫12

1٫02
1٫02
1٫02
1٫02
1٫02
1٫06
1٫21

1٫12
1٫12
1٫21
1٫37
1٫21
1٫37
1٫37

1٫12
1٫12
1٫21
1٫37
1٫21
1٫37

1٫06
1٫06
1٫06
1٫06
1٫06
1٫06

1٫12
1٫12
1٫21
1٫37
1٫21
1٫37

1٫12

1٫21

1٫37

1٫37
1٫21
1٫37
1٫37

1٫06
1٫06
1٫06
1٫06

1٫37
1٫21
1٫21
1٫37

CH4

N2 O

SF6 PFCs HFCs

NF3
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عوامل االنبعاثات
СО2

ت ريات خمزون الكربون يف المبة  :المبة املعدنية
ت ريات خمزون الكربون يف المبة  :المبة العضوية
منتجات امشب املقطوع
(ز)( )
إدار الغابا ماألراضي ال اضعة لالضورابا الوبيعيةم
ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية فوق األرض
ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية وع األرض
ت ريات خمزون الكربون يف القمامة
ت ريات خمزون الكربون يف ا طب
ت ريات خمزون الكربون يف المبة  :المبة املعدنية
(ج)
ت ريات خمزون الكربون يف المبة  :المبة العضوية
منتجات امشب املقطوع
(ي)
تصويب تقت
( )
إدارة األراضي الزراعية
ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية فوق األرض
ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية وع األرض
ت ريات خمزون الكربون يف القمامة
ت ريات خمزون الكربون يف ا طب
ت ريات خمزون الكربون يف المبة  :المبة املعدنية
(ج)
ت ريات خمزون الكربون يف المبة  :المبة العضوية
( )
إدارة املراعي
ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية فوق األرض
ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية وع األرض
ت ريات خمزون الكربون يف القمامة
ت ريات خمزون الكربون يف ا طب
ت ريات خمزون الكربون يف المبة  :المبة املعدنية
(ج)
ت ريات خمزون الكربون يف المبة  :المبة العضوية
( )
عديد ال طاء النبا
ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية فوق األرض
ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية وع األرض
ت ريات خمزون الكربون يف القمامة
ت ريات خمزون الكربون يف ا طب
ت ريات خمزون الكربون يف المبة  :المبة املعدنية
(ج)
ت ريات خمزون الكربون يف المبة  :المبة العضوية
( )
عفيف األراضي الرطبة وإعادة ترطيبها
ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية فوق األرض
ت ريات خمزون الكربون يف الكتلة ا يوية وع األرض
ت ريات خمزون الكربون يف القمامة
ت ريات خمزون الكربون يف ا طب
ت ريات خمزون الكربون يف المبة  :المبة املعدنية
(ج)
ت ريات خمزون الكربون يف المبة  :المبة العضوية
منتجات امشب املقطوع
من التحريج/إعادة التحريج
من إزالة ال ابات
من إدارة ال ابات
الفئا المشتركة
انبعاثات أكسيد النيموز املباشرة وضري املباشرة من التسميد بالنيموز
انبعاثات امليتان وأكسيد النموز من المبات العضوية اجملففة واملعاد ترطيبها
(ل)
المبة العضوية اجملففة
(ل)
المبة العضوية املعاد ترطيبها
انبعاث ـ ـ ـ ــات أكسـ ـ ـ ـ ــيد الني ـ ـ ـ ــموز مـ ـ ـ ـ ــن تع ـ ـ ـ ــدين/تثبيع النيـ ـ ـ ـ ــموز بسـ ـ ـ ـ ــبب
فقدان/كس ــب الكرب ــون امل ـرتبط بتحوي ــل اس ــتصدام األراض ــي وت ي ــري إدارة
المبة املعدنية
انبعاثات ضازات الدفيكة من حرق الكتلة ا يوية ()N2O ،CH4 ،CO2
(ج)

СН4

N2O

PFCs HFCs

SF6

NF3

بيانات األنشطة

تقديرات االنبعاثات
CO2

CH4

N2 O

1٫21
1٫21
1٫12
1٫37
1٫21
1٫37
1٫37
1٫21
1٫21
1٫12
1٫12

1٫06
1٫06
1٫21

1٫21
1٫21
1٫37

1٫06
1٫06
1٫06
1٫06
1٫06
1٫06
1٫21

1٫21
1٫37
1٫37
1٫21
1٫21
1٫21
1٫37

1٫21
1٫21
1٫21
1٫37
1٫21
1٫21

1٫02
1٫02
1٫02
1٫02
1٫02
1٫06

1٫21
1٫21
1٫21
1٫37
1٫21
1٫21

1٫21
1٫37
1٫21
1٫37
1٫21
1٫21

1٫02
1٫02
1٫02
1٫02
1٫02
1٫06

1٫21
1٫37
1٫21
1٫37
1٫21
1٫21

1٫21
1٫37
1٫37
1٫37
1٫21
1٫21

1٫02
1٫02
1٫02
1٫02
1٫02
1٫06

1٫21
1٫37
1٫37
1٫37
1٫21
1٫21

1٫37
1٫37
1٫37
1٫37
1٫37 1٫37 1٫37
NA 1٫37 1٫37

1٫06
1٫06
1٫06
1٫06
1٫06
1٫06

1٫37
1٫37
1٫37
1٫37
1٫37 1٫37 1٫37
1٫37 1٫37

1٫12
1٫12
1٫12

1٫21
1٫21
1٫21

1٫37
1٫37
1٫37

1٫37

1٫06

1٫37

1٫37 1٫37 1٫37
NA 1٫37 1٫37

1٫06
1٫06

1٫37 1٫37 1٫37
1٫37 1٫37

1٫37
1٫21 1٫21 1٫21

1٫06
1٫12

1٫37
1٫37 1٫37 1٫37

SF6 PFCs HFCs

NF3

ؤشــر علــى البيانــات بعبــارة نال ينطبــقن إذا كانــع األطـراف إمــا ضــري مطالابــة بــالتبليمت عــن ــذه الفكــة يف قـوائم جــرد
مالحلة :يُ َّ
ضازات الدفيكة أو ضري مطالابة بادراجها يف جماميعها الوطنية.

GE.16-01211

71/78

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

 :NAال ينطبق
(أ) تش ــمل االنبعاث ــات وعملي ــات اإلزال ــة الص ــافية الزي ــادات واالخنفاض ــات الص ــافية يف خمزون ــات الكرب ــون يف فـ ـرادى
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،
وعفيف األراضي الرطبة وإعادة ترطيبها ،وعديد ال طاء النبا مبوجب الفقرة  4من املادة  3من بروتوكول كيوتو.
(ج) يف ا ـاالت الـل ُو اسـب فيهـا التعــديالت ملت ـريات أخـرى تتصـل هبــذه الفكـة يف اجلـدول  4(KP-I)A.1.1مـن ذــوذج
اإلبالغ املوحد األ ول ،ينب ي تطبيق عامل التحف امايف باجملمع املعت .وينطبق ذلـك بصـفة خاصـة علـى املنـاطق
اماضــعة لالضــطرابات الطبيعيــة يف ســنة اإلبــالغ عنهــا أول مــرة :املســتويات األساســية ،واو ـوامش ،واالنبعاثــات يف
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.
(د) تنطبــق نفــس عوامــل الــتحف بالنســبة ل راضــي الــل أُزيلــع ضابا ــا وســبق اإلبــالغ عنهــا يف إطــار التحريج/إعــادة
التحريج وإدارة ال ابات واملعرضة لالضطرابات الطبيعية.
( ـ) يف ا ال ــة ال ــل ُوس ــب فيه ــا التع ــديالت ملت ـ ـريات أخ ــرى تتص ــل هب ــذه الفك ــة يف اجل ــدول  4(KP-I)A.2م ــن ذ ــوذج
اإلبــالغ املوحــد ،ينب ــي تطبيــق عامــل الــتحف امــايف بــاجملمع املعــت .وينطبــق ذلــك بصــفة خاصــة علــى املنــاطق
اماضــعة لالضــطرابات الطبيعيــة يف ســنة اإلبــالغ عنهــا أول مــرة :املســتويات األساســية ،واو ـوامش ،واالنبعاثــات يف
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.
(و) وفقاً مللحق عام  2013للمبادي التوجيهية الصادرة يف عام  2006عن اويكة ا كوميـة الدوليـة املعنيـة بت ـري املنـاخ
بشـأن قـوائم اجلــرد الوطنيـة ل ــازات الدفيكـة :األراضـي الرطبــة (الفصـل ،)2تبلــمت نسـبة عـدم التــيقن  20يف املائـة فيمــا
ص المبة العضوية اجملففـة ،وتسـاوي عوامـل الـتحف  .1.06/0.94وتزيـد نسـبة عـدم التـيقن بالنسـبة النبعاثـات
ثــاين أكســيد الكربــون علــى  150يف املائــة فيمــا ــص المبــات العضــوية الداخليــة اجملففــة واملعــاد ترطيبهــا (تســاوي
عوامل الـتحف  ) 1.37/0.73حسـبما ورد يف ـذا اجلـدول يف إطـار ناالنبعاثـات وعمليـات اإلزالـة مـن التجفيـف
وإعادة المطيبن.
(ز) يف ا ــاالت الــل ُو اســب فيهــا التعــديالت ملت ـريات أخــرى تتصــل هبــذه الفكــة يف اجلــدول  4(KP-I)B.1مــن ذــوذج
اإلبالغ املوحد ،ينب ي تطبيق عامل التحف امايف باجملمع املعت.
(ح) بالنسبة جلميع ذه ا االت ،افماض حاالت عدم التيقن اماصة باجملمع املعت الل ري تعديلها.
( ) َُ
افمضـع عوامـل الـتحف إلزالـة ال ابـات بالنسـبة وــذا النشـا  .ويف ا ـاالت الـل ُو اسـب فيهـا التعـديالت ملت ـريات
أخرى تتصل هبذه الفكة يف اجلـدول  4(KP-I)B.1مـن ذـوذج اإلبـالغ املوحـد ،ينب ـي تطبيـق عامـل الـتحف امـايف
باجملمع املعت.
(ي) يف ا الة الل ُوسب فيها التعديالت للتصويب التقت ،ينب ي تطبيق عامل التحف امايف باجملمع املعت.
( ) تبلــمت نســبة عــدم التــيقن بالنســبة لبيانــات األنشــطة اماصــة بســنة األســان  50يف املائــة ،وتســاوي عوامــل الــتحف
.1.12/0.89
(ل) ترد نا أيضاً معلومات عـن ثـاين أكسـيد الكربـون رضـم أن مـن املمكـن اإلبـالغ عـن االنبعاثات/عمليـات اإلزالـة يف
ا ستصدام األراضي الل تلل يف نفس الفكة ويف األراضي احملولة إىل فكة جديدة من فكات استصدام األراضي.

اجللسة العامة الثامنة
 10كانون األول/ديسمرب 2015

72/78

GE.16-01211

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

المقرر /5م أإ11-
برنااامج تااتريب أعلاااا أفرقااة خب اراا االسااتعراض المشاااركين فااي عمليااا
االستعراض السنوا بموجب الماد  8من بروتوكول كيوتو
إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،
وقد نلر يف املقررات /22م أإ ،1-و/24م أإ ،1-و/8م أإ ،5-و/3م أإ ،11-و/4م أإ،11-
وإذ يسـ ـلّم بأيي ــة برن ــامج ت ــدريب أعض ــاء أفرق ــة خـ ـرباء االس ــتعراض املش ــاركني يف عملي ــات
االســتعراض الســنوي مبوجــب املــادة  8مــن بروتوكــول كيوتــو ،و ــو برنــامج يســتند إىل برنــامج التــدريب
امايف خبرباء استعراض قوائم جرد ضازات الدفيكة مبوجب االتفاقية،
 -1يطل ــب إىل األمان ــة أن و ـ ـ مد وتن مف ــذ ال ــدورات املتعلق ــة ب ــالنلم الوطني ــة ،وتطبي ــق
التعديالت ،وطرائق احملاسـبة املتعلقـة بالكميـات املسـنادة مبوجـب الفقـرة  4مـن املـادة  7مـن بروتوكـول
كيوتــو ،واســتعراض الســجالت الوطنيــة واملعلومــات املتعلقــة بالكميــات املســنادة ،واســتعراض األنشــطة
َّ
املنفــذة مبوجــب الفق ـرتني  3و 4مــن املــادة  3مــن بروتوكــول كيوتــو ،و ــي دورات مدرجــة يف برنــامج
تـدريب أعضــاء أفرقـة خـرباء االســتعراض املشـاركني يف عمليــات االســتعراض السـنوي مبوجــب املــادة 8
مــن بروتوكــول كيوتــو ،علــى النحــو املبـ ّـني يف املرفــق ،لتجســيد أي ت ي ـريات تنشــأ عــن تنفيــذ املقــررات
مــن /2م أإ 7-إىل /4م أإ 7-واملقــرر /1م أإ ،8-وأي مقــررات أخــرى ذات صــلة صــادرة عــن م ـؤمتر
األطـ ـراف العام ــل بوص ــفه اجتم ــاع األطـ ـراف يف بروتوك ــول كيوت ــو ،مب ــا يف ذل ــك النل ــر يف املتطلب ــات
اماصـة بـاألطراف املدرجــة يف املرفـق األول الــل ليسـع لــديها التزامـات كميـةم بتحديـد االنبعاثــات أو
خفضــها لفــمة االلت ـزام الثانيــة مبوجــب بروتوكــول كيوتــو ،وأن تن مفــذ برنــامج التــدريب احملـ َّـد يف أقــر
وقــع ممكــن ،ر نـاً بتـوافر املـوارد املاليــة ،مــع ا ــريف علــى تضــمني الــدورات القواعــد والطرائــق الســارية
على فمة االلتزام الثانية مبوجب بروتوكول كيوتو؛
 -2يطلــب أيض ـاً إىل األمانــة أن تُع ـ ّد وتُن ّفــذ الــدورات املشــار إليهــا يف الفقــرة  1أعــاله،
إن كان ذلك ممكناً حبلـول موعـد االسـتعراض األول لقـوائم اجلـرد اماصـة بفـمة االلتـزام الثانيـة مبوجـب
بروتوكــول كيوتــو ،مشــدداً علــى إعطــاء األولويــة إلعــداد الــدورة املتعلقــة باســتعراض األنشــطة َّ
املنفــذة
مبوجب الفقرتني  3و 4من املادة  3من بروتوكول كيوتو؛
 -3يطلــب كــذلك إىل األمانــة أن تواصــل ممارســتها ا اليــة املتمثلــة يف تضــمني تقرير ــا
الســنوي إىل اويكــة الفرعيــة للمشــورة العلميــة والتكنولوجيــة عــن االســتعراض التقــت لقـوائم جــرد ضــازات
الدفيكــة املقدمــة مــن األط ـراف املدرجــة يف املرفــق األول لالتفاقيــة الــل ــي أيض ـاً أط ـراف يف بروتوكــول
كيوتـ ــو ،معلومـ ــات عـ ــن برنـ ــامج التـ ــدريب احملـ ـ َّـد  ،وخباصـ ــة املعلومـ ــات املتعلقـ ــة بـ ــاجراءات تنلـ ــيم
االمتحان واختيار املتدربني واملد مربني ،لكي تقيّم األطراف فعالية الربنامج؛
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 -4يش ــجع األط ـ ـراف املدرجـ ــة يف املرفـ ــق األول لالتفاقيـ ــة الـ ــل ـ ــي أيض ـ ـاً أط ـ ـراف يف
بروتوكــول كيوتــو ،القــادرة علــى تقــدد الــدعم املــات لتنفيــذ برنــامج التــدريب املشــار إليــه يف الفقــرة 1
أعاله ،على أن تفعل ذلك؛
 -5ت ــيط علم ـ ـاً باآلث ــار التقديري ــة املمتب ــة يف امليزاني ــة عل ــى األنش ــطة املش ــار إليه ــا يف
الفقرة  1أعاله املقرر أن تضطلع هبا األمانة؛
-6
املوارد املالية.
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المرفق
برنااامج تااتريب أعلاااا أفرقااة خب اراا االسااتعراض المشاااركين فااي عمليااا
االستعراض السنوا بموجب الماد  8من بروتوكول كيوتو
أوال -تفاصيل برنامج التتريب
ــدف دورات برنــامج التــدريب إىل تــدريب أعضــاء أفرقــة خ ـرباء االســتعراض علــى اســتعراض
-1
املعلومات املقدمة مبوجب املادة  7من بروتوكول كيوتو .وستُتاح ذيع الـدورات التدريبيـة يف اإلنمنـع.
وفيمــا يتعلــق باملتــدربني الــذين يصــعب علــيهم الوصــول إىل شــبكة اإلنمنــع ،ســتقدَّم الــدورات بوســائل
إلكمونيــة أخــرى؛ وفيمــا ــص الــدورات الــل يقــدمها مــدر  ،سيتواصــل املتــدربون واملــدر إلكمونيـاً.
وبنـ ــاءً علـ ــى طلـ ــب أي مـ ــن األط ـ ـراف ،سـ ــتُتاح الـ ــدورات أيض ـ ـاً للجهـ ــات األخـ ــرى املهتمـ ــة بعمليـ ــة
االســتعراض ،شـريطة أال يتطلــب ذلــك مـوارد إضــافية .وســتُتاح علــى مــدار العــام للمتــدربني ،بنــاءً علــى
الطلب ،ذيع الدورات بدون مدر .
 -2وستش ــتمل ذي ــع ال ــدورات التدريبي ــة عل ــى امتح ــان .وس ــتكون إجـ ـراءات االمتح ــان موح ــدة
وموضوعية وشفافة .وستجري االمتحانات على اإلنمنع.
ـدد الـذين يُكملـون بنجـاح متطلبـات
 -3وسيُدعى خرباء اسـتعراض قـوائم جـرد ضـازات الدفيكـة اجل ُ
برنامج التدريب ذات الصلة إىل املشاركة يف استعراض مركزي أو قطـري ،فيعملـون جنبـاً إىل جنـب مـع
خرباء استعراض قوائم جرد ضازات الدفيكة املتمرسني.
 -4و ـ ــوز للص ـ ـرباء الـ ــذين ال ينجحـ ــون يف امتحـ ــان دورة مـ ــن الـ ــدورات يف حمـ ــاولتهم األوىل أن
يتقــدموا إىل االمتح ــان مــرة أخ ــرى ،ش ـريطة أن يكون ـوا قــد أدوا يف الوق ــع املطلــو ذي ــع املهــام ال ــل
ُحددت يف الدورة ،وأال تتكبد األمانة تكاليف إضافية نتيجة إلعادة االمتحان.

 -5وســيُدعى ام ـرباء ذوو امــربة الفني ــة املناســبة إىل العم ــل مــد مربني يف دورات برن ــامج الت ــدريب،
على أن ت طي مهارا م املواضيع الل تتناووا كل دورة .وسيقدم ـؤالء امـرباء املشـورة والـدعم بالربيـد
اإللكموين أو بوسائل إلكمونية أخرى .وستسعى األمانة لتحقيق توازن ج رايف بني املـدربني املشـاركني
يف برنامج التدريب.
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اانيا -دورا برنامج التتريب
ألف -النظم الوطنية
الوص اافج تتن ــاول ــذه ال ــدورة املب ــادي التوجيهي ــة الس ــتعراض ال ــنلم الوطني ــة مبوج ــب الفق ــرة  1م ــن
املـادة  5مـن بروتوكـول كيوتـو واألجـزاء ذات الصــلة مـن املبـادي التوجيهيـة املشـار إليهـا يف املــادتني 7
و 8من بروتوكول كيوتو.
اإلعتادج .2016
التنفي ج .2022-2016
الجمرااور المسااترتفج خ ـرباء االســتعراض الرئيســيون ،وام ـرباء ضــري املتصصصــني ،وخ ـرباء اســتعراض
ق ـوائم جــرد ضــازات الدفيكــة الــذين أكمل ـوا بنجــاح الــدورة األساســية لالســتعراض التقــت لق ـوائم جــرد
ض ــازات الدفيك ــة اماص ــة ب ــاألطراف املدرج ــة يف املرف ــق األول لالتفاقي ــة (األطـ ـراف املدرج ــة يف املرف ــق
األول).
نوع التور ج تعلّم إلكموين بدون مدر .
ـدد
م اارو االمتا ااان وم ااكلهج يُش ــم أن يك ــون خ ـرباء اس ــتعراض ق ـوائم ج ــرد ض ــازات الدفيك ــة اجل ـ ُ
ـدد ق ـ ــد جنح ـ ـ ـوا يف االمتح ـ ــان قب ـ ــل املش ـ ــاركة يف أفرق ـ ــة خ ـ ـ ـرباء
وخ ـ ـ ـرباء االس ـ ــتعراض الرئيس ـ ــيون اجل ـ ـ ُ
االستعراض .و ري االمتحان عرب اإلنمنع.

باا -توبيق التعتيال
الوصافج تتنـاول ــذه الـدورة مقـررات مـؤمتر األطـراف العامـل بوصــفه اجتمـاع األطـراف يف بروتوكــول
كيوتــو واإلرشــادات التقنيــة املتعلقــة مبنهجيــات إدخــال التعــديالت مبوجــب الفقــرة  2مــن املــادة  5مــن
بروتوك ــول كيوت ــو واألجـ ـزاء ذات الص ــلة م ــن املب ــادي التوجيهي ــة املش ــار إليه ــا يف امل ــادتني  7و 8م ــن
بروتوكول كيوتو.
اإلعتادج .2016
التنفي ج .2022-2016
الجمرااور المسااترتفج خـرباء االســتعراض الرئيســيون ،وخ ـرباء اســتعراض ق ـوائم جــرد ضــازات الدفيكــة
املتمرس ــون ،وخـ ـرباء اس ــتعراض قـ ـوائم ج ــرد ض ــازات الدفيك ــة ال ــذين أكملـ ـوا بنج ــاح ال ــدورة األساس ــية
لالستعراض التقت لقوائم جرد ضازات الدفيكة اماصة باألطراف املدرجة يف املرفق األول.
نوع التور ج تعلّم إلكموين مبساعدة مد مر .
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ـدد
م اارو االمتا ااان وم ااكلهج يُش ــم أن يك ــون خ ـرباء اس ــتعراض ق ـوائم ج ــرد ض ــازات الدفيك ــة اجل ـ ُ
ـدد ق ـ ــد جنح ـ ـ ـوا يف االمتح ـ ــان قب ـ ــل املش ـ ــاركة يف أفرق ـ ــة خ ـ ـ ـرباء
وخ ـ ـ ـرباء االس ـ ــتعراض الرئيس ـ ــيون اجل ـ ـ ُ
االستعراض .و ري االمتحان عرب اإلنمنع.

جيم -طرائق المااسبة المتعلقة بالكميا المسنَت بموجب الفقر  4من الماد 7
الوصفج تقدم ـذه الـدورة إرشـادات ألعضـاء أفرقـة خـرباء االسـتعراض الـذين يستعرضـون املعلومـات
املقدم ــة يف التقري ــر األوت املتعل ــق بف ــمة االلتـ ـزام الثاني ــة مبوج ــب بروتوك ــول كيوت ــو ،وحس ــا الكمي ــة
املسنادة مبوجب الفقرات  7مكـرراً و 7مكـرراً ثانيـاً و 8و 8مكـرراً مـن املـادة  3مـن بروتوكـول كيوتـو،
واحتي ــاطي ف ــمة االلت ـ ـزام ،والس ــجالت الوطني ــة ،وفق ـ ـاً لطرائ ــق احملاس ــبة املتعلق ــة بالكمي ــات املس ــنادة
مبوجب الفقرة  4من املادة .7
اإلعتادج .2016
التنفي ج .2022-2016
الجمرا ااور المسا ااترتفج أعض ــاء أفرق ــة خ ـ ـرباء االس ــتعراض ال ــذين يستعرض ــون الس ــجالت الوطني ــة
واملعلومات اماصة بالكميات املسنادة ،وامرباء ضري املتصصصني ،وخرباء االستعراض الرئيسيون.

نوع التور ج تعلّم إلكموين بدون مد مر .

م اارو االمتا ااان وم ااكلهج يُش ــم امتح ــان األعض ــاء اجل ــدد يف أفرق ــة خ ـرباء االس ــتعراض .و ــري
االمتحان عرب اإلنمنع.

دال -استعراض السجال الوطنية والمعلوما المتعلقة بالكميا المسنَت
الوصفج تقدم ـذه الـدورة إرشـادات ألعضـاء أفرقـة خـرباء االسـتعراض الـذين يستعرضـون املعلومـات
الســنوية املتعلقــة بالكميــات املســنادة مبوجــب الفق ـرات  7مكــرراً و 7مكــرراً ثاني ـاً و 8و 8مكــرراً مــن
املــادة  3مــن بروتوكــول كيوتــو ،واملعلومــات املتعلقــة بوحــدات بروتوكــول كيوتــو والنمــوذج اإللكــموين
املوحـ ــد ،وفق ـ ـاً للفقـ ــرة  4مـ ــن املـ ــادة  7مـ ــن بروتوكـ ــول كيوتـ ــو .وباإلضـ ــافة إىل ذلـ ــك ،تقـ ــدم الـ ــدورة
َّ
إرشــادات بشــأن اســتعراض الســجالت الوطنيــة ،مبــا يف ذلــك مــا تُبلــمت عنــه األطـراف مــن تعــديالت يف
الســجالت الوطنيــة وفق ـاً للمقــررات /15م أإ 1-و/1م أإ 8-و/4م أإ 11-والتزامهــا باملعــايري التقنيــة
لتبادل البيانات بني نلم السجالت.
اإلعتادج .2016
التنفي ج .2022-2016
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الجمرا ااور المسا ااترتفج أعض ــاء أفرق ــة خ ـ ـرباء االس ــتعراض ال ــذين يستعرض ــون الس ــجالت الوطني ــة
واملعلومات املتعلقة بالكميات املسنادة ،وامرباء ضري املتصصصني ،وخرباء االستعراض الرئيسيون.

نوع التور ج تعلّم إلكموين مبساعدة مد مر  ،ر ناً بتوافر املوارد.

ـدد ضــري املتصصصــني وخ ـرباء االســتعراض
ماارو االمتا ااان ومااكلهج يُشــم أن يكــون ام ـرباء اجلـ ُ
ـدد وأي أعضــاء جــدد يف أفرقــة خ ـرباء االســتعراض ممــن ســيتولون اســتعراض الســجالت
الرئيســيون اجلـ ُ
الوطنيــة واملعلومــات الســنوية املتعلقــة بالكميــات املســنادة قــد جنح ـوا يف االمتحــان قبــل مشــاركتهم يف
أفرقة خرباء االستعراض .و ري االمتحان عرب اإلنمنع.

اا -اسااتعراض األنشااوة َّ
المنفا بموجااب الفقارتين  3و 4ماان الماااد  3ماان بروتوكااول
كيوتو

الوصفج تقدم ـذه الـدورة إرشـادات ألعضـاء أفرقـة خـرباء االسـتعراض الـذين يستعرضـون املعلومـات
املقدم ــة خ ــالل ف ــمة االلتـ ـزام ع ــن أنش ــطة اس ــتصدام األراض ــي وت ي ــري اس ــتصدام األراض ــي وا راج ــة
املش ــمولة ب ــالفقرتني  3و 4م ــن امل ــادة  3م ــن بروتوك ــول كيوت ــو ،وف ــق متطلب ــات املق ــررات /2م أإ7-
و/2م أإ 8-و/6م أإ ،9-مبــا يف ذلــك إج ـراءات إدخــال التعــديالت مبوجــب الفقــرة  2مــن املــادة 5
من بروتوكول كيوتو.
اإلعتادج .2016
التنفي ج .2022-2016
الجمر ااور المس ااترتفج خ ـرباء اس ــتعراض ق ـوائم اجل ــرد املتعلق ــة بأنش ــطة اس ــتصدام األراض ــي وت ي ــري
استصدام األراضي وا راجة وخرباء االستعراض الرئيسيون.
نوع التور ج تعلّم إلكموين مبساعدة مد مر  ،ر ناً بتوافر املوارد.
ماارو االمتاااان ومااكلهج يُشــم أن يكــون ذيــع خ ـرباء اســتعراض ق ـوائم اجلــرد املتعلقــة بأنشــطة
ـدد ق ــد
اس ــتصدام األراض ــي وت ي ــري اس ــتصدام األراض ــي وا راج ــة وخـ ـرباء االس ــتعراض الرئيس ــيون اجل ـ ُ
جنحوا يف االمتحان قبل مشاركتهم يف أفرقة خرباء االستعراض .و ري االمتحان عرب اإلنمنع.
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