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 املواد ذات القدرات حلقة العمل بشأن حوار حول

لمواد العالية على إحداث االحترار العاملي البديلة ل
   ألوزونلاملستنفدة 

  ٢٠٠٩ يوليه/ متوز١٤، جنيف
 

تقرير أمانة األوزون عن تدابري الرقابة احلالية والقيود ومتطلبات إبالغ املعلومات بشأن 
ذات القدرات العالية على إحداث االحترار العاملي البديلة للمواد املستنفدة املواد 

  لألوزون

 نهجمومعلومات أساسية مقدمة و

 بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة ن لألطراف يفوجتماع العشراعتمد اال  - ١
 املواد ذات القدرات العالية على  حوار حولإلجراء عمل تنظيم حلقة بشأن ٢٠/٨ املقرر األوزون

 من هذا املقرر، طلبت ٢ويف الفقرة . إحداث االحترار العاملي البديلة للمواد املستنفدة لألوزون
تعد تقريراً يتضمن جتميعاً لتدابري الرقابة واحلدود الراهنة ومتطلبات أن "األطراف إىل أمانة األوزون 

إبالغ املعلومات عن املركبات اليت هي بدائل للمواد املستنفدة لألوزون واليت يتم تناوهلا يف إطار 
وبعد التشاور مع فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ومع ". اتفاقات دولية ذات صلة بتغري املناخ

، )يشار إليها فيما يلي بأمانة اتفاقية تغري املناخ (نة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخأما
 كبدائل ذات فلورية ومركبات الكربون املشبعة بالفلوراهليدرومركبات الكربون حددت أمانة األوزون 

  . يف التقريرملناقشتهاقدرات عالية على إحداث االحترار العاملي 
، على أنها اتفاقية ٢٠/٨وحددت االتفاقات الدولية املعنية بتغري املناخ، املشار إليها يف املقرر   - ٢

تدابري ومن مث، فإنّ املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة عن . تغري املناخ وبروتوكول كيوتو امللحق ا
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، ومن البالغات املذكورين من االتفاقني اجتميعه قد مت الرقابة احلالية والقيود ومتطلبات إبالغ املعلومات
 احلراري املقدمة من األطراف يف هذه البالغات، ومن املوقع غازات االحتباس حصر ائموالوطنية وق

وقد قامت أمانة اتفاقية تغري املناخ باستعراض هذه الوثيقة للتأكّد من . الشبكي التفاقية تغري املناخ
  .صحتها

 احلراري اخلاصة باألطراف غازات االحتباسائم حصر والوطنية وقولئن كانت البالغات   - ٣
من اتفاقية تغري املناخ قد أتاحت معلومات جيدة عن ) أطراف املرفق األول(املدرجة يف املرفق األول 
  املعلومات، فإنّركبات الكربون اهليدروفلورية ومركبات الكربون املشبعة بالفلوراملسائل ذات الصلة مب

  الناميةولذلك، وجهت أمانة األوزون رسائل إىل البلدان. نادرةيف البلدان النامية كانت عن الوضع 
مركبات الكربون اهليدروفلورية ومركبات الكربون املشبعة تطلب إليها معلومات عما إذا كانت 

 وطلبت . الكميات املنتجة أو املستهلكةوإن كان كذلك ما هي تنتج أو تستهلك يف أقاليمها، بالفلور
 معلومات عن وجود أية سياسات أو تدابري أو متطلبات وطنية لإلبالغ والرصد أو أية األمانة أيضاً

على  مل تتلق أمانة األوزون أي رد ٢٠٠٩مايو / أيار١٨وحىت . خطط للمستقبل بشأن هذه املركبات
  .ة ذا التقريريف إضافوعرضها على األطراف  سوف يتم جتميعها  وأية معلومات ترد الحقاً.طلبها

لفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وفريق التكنولوجيا والتقييم ، أعد ا٢٠٠٥ويف عام   - ٤
قضايا متعلقة : صيانة طبقة األوزون ونظام املناخ العاملي" بعنوان  خاصاً مشتركاً تقريراًاالقتصادي

فريق التكنولوجيا والتقييم وقام ". بالفلورومركبات الكربون املشبعة مبركبات الكربون اهليدروفلورية 
ستنفاد األوزون عن املسائل اليت بالنسبة ال بإعداد تقرير تكميلي يعرض اآلثار املترتبة  الحقاًاالقتصادي

، يعمل الفريق ٢٠/٨ من املقرر ١ بالفقرة وعمالً). التقرير التكميلي(تناوهلا التقرير اخلاص بالنقاش 
 الذي سيوزع على األطراف حال لبيانات الواردة يف التقرير التكميلي لإعداد استكمال على حالياً

ومركبات مركبات الكربون اهليدروفلورية ساسية عن األولتزويد هذا التقرير باملعلومات . توافره
، استقت األمانة من التقرير التكميلي بعض البيانات عن الطلب احلايل واملتوقع الكربون املشبعة بالفلور

ويظهر اجلدول الوارد يف املرفق . ازوناتلك املواد وخم املواد املستنفدة لألوزون وعن انبعاثات على
ومركبات الكربون مركبات الكربون اهليدروفلورية  على الطلب العاملي  عناألول ذا التقرير بيانات

 ٢٠١٥ و٢٠٠٢ لسنيت ا وانبعاثاا وخمزونامركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةواملشبعة بالفلور 
ضمن سيناريو العمل العادي وسيناريو التخفيف من وطأة تغري املناخ، وكذلك اإلمكانات احملتملة 

  .للخفض
ائم احلصرية الوطنية و لبيانات الق)١( أعدته أمانة اتفاقية تغري املناخ وحتليلويتبين من آخر جتميع  - ٥
اليت  (٢٠٠٦  - ١٩٩٠لفترة  خالل ااملرفق األولف أطرا اخلاصة جبميع  احلراريغازات االحتباسل

سادس  وفلورية ومركبات الكربون املشبعة بالفلوراهليدرومركبات الكربون تقدم بيانات عن انبعاثات 
فلورية ومركبات الكربون اهليدرومركبات الكربون معة من أنّ االنبعاثات ا)  معاًفلوريد الكربيت

 يف املائة من جمموع انبعاثات ١,٧بنحو تقدر  ٢٠٠٦ يف عام د الكربيتسادس فلوري واملشبعة بالفلور
                                                        

)١(  FCCC/SBI/2008/12.  
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أنّ الزيادة والتحليل ويظهر التجميع ).  االحترار العامليحمسوبة بإمكانيات( احلراري غازات االحتباس
سادس  وفلورية ومركبات الكربون املشبعة بالفلوراهليدرومركبات الكربون معة من يف االنبعاثات ا

سنة  (٢٠٠٦-١٩٩٠ يف املائة خالل الفترة ١٠,١ بلغت يف اموع وريد الكربيتفل
، فيما تقلصت خالل نفس الفترة االنبعاثات من ثاين أكسيد الكربون ومن امليثان )١٩٩٠:األساس

وتشري .  يف املائة على التوايل٢٣,٩ يف املائة و١٧,٨ يف املائة و ١,٣ بنسبة وأكسيد ثنائي النتروجني
مركبات  االنبعاثات املشتركة من  قد تزيد٢٠١٥ه حبلول عام ت الفريق يف التقرير التكميلي إىل أنتوقعا

 يف املائة ضمن سيناريو العمل ١٦٥ بنسبة فلورية ومركبات الكربون املشبعة بالفلوراهليدروالكربون 
  .ري املناخالعادي، ولكن هذه الزيادة ميكن تفاديها ضمن إطار سيناريو التخفيف من وطأة تغ

 الطلب يقتصر على جتميع  ذلك، وهو مبوجب األطرافاستجابة لطلبأُعد هذا التقرير   - ٦
يتضمن معلومات أو  وهو ال. تدابري الرقابة احلالية والقيود ومتطلبات إبالغ املعلوماتللمعلومات عن 

يلخص الفصل :  فصول كاآليتثالثةوينقسم التقرير إىل . حتليل للوضع أو استعراض لتنفيذ تدابري الرقابة
بالوصف األول تدابري الرقابة والقيود ضمن إطار االتفاقية وبروتوكول كيوتو؛ ويتناول الفصل الثاين 

 للمعلومات عن تدابري الرقابة  الصكني؛ ويقدم الفصل الثالث موجزاًمقتضيات اإلبالغ مبوجب هذين
 مت استقاؤها من آخر البالغات الوطنية املقدمة والقيود ومتطلبات اإلبالغ على املستوى الوطين، اليت

  .مبوجب االتفاقية
تدابري الرقابة احلالية والقيود مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول   - أوالً

 كيوتو

  االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ  -ألف 
  وبدأ نفاذها يف١٩٩٢مايو / أيار يفبشأن تغري املناخاألمم املتحدة اإلطارية اعتمدت اتفاقية   - ٧

تثبيت " يف  من االتفاقية،٢، وفق ما تنص عليه املادة اسيويتمثل هدفها األس. ١٩٩٤ مارس/آذار
تدخل خطري من جانب     يف الغالف اجلوي عند مستوى حيول دوناالحتباس احلراريتركيزات غازات 

، مبا يف ٣ضمن مجلة أمور أخرى إىل املبادئ الواردة يف املادة ، وهي تستند "اإلنسان يف النظام املناخي
  .ذلك مبدأ املسؤوليات املشتركة واملتباينة، والنهج التحوطي، والكفاءة يف التكاليف

  : التزامات األطراف اليت ميكن تلخيصها كاآليت٤وترد يف املادة   - ٨
  :)٤ من املادة ١الفقرة  (التزامات مجيع األطراف  )أ(

جلميع غازات االحتباس احلراري  البشرية املصادرم وطنية حلصر وضع قوائ  ‘١’
 ؛وبواليعها واستكمال هذه القوائم ونشرها دورياً

تتضمن تدابري للتخفيف من تغري املناخ ) إقليميةأو (إعداد برامج وطنية   ‘٢’
 ؛تلك الربامج ونشرها واستكماهلا بصفة دورية   وتنفيذوالتكيف معه 

 وتطبيقهاتطوير التكنولوجيات يف شىت ااالت مثل ون العمل والتعا  ‘٣’
نقلها، يف مجيع القطاعات ذات الصلة؛ والعمل بشكل مبا يف ذلك ، هاونشر
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 واملستودعات وحفظها وتعزيزها؛ واالستعداد البواليعمستدام على إدارة 
-قنية واالجتماعيةتللتكيف؛ وإجراء البحوث العلمية والتكنولوجية وال

والرصد املنتظم وتطوير حمفوظات البيانات وغريها من البحوث، االقتصادية 
  معلومات العلمية والتكنولوجية والفنية؛ وتبادل اااملتصلة بالنظام املناخي

بتغري املناخ واستراتيجيات االقتصادية والقانونية ذات الصلة  - واالجتماعية 
  ؛التعليم والتدريب والتوعية العامةاالستجابة؛ و

البلدان املتقدمة، مبا فيها البلدان اليت متر اقتصاداا (طراف املرفق األول التزامات أ  )ب(
  :)٤ من املادة ٢الفقرة  ()مبرحلة انتقال

اعتماد سياسات وتدابري وطنية بشأن التخفيف من وطأة تغري املناخ وذلك   ‘١’
 بواليع ومحاية وتعزيز االحتباس احلراريانبعاثات غازات باحلد من 

  ؛االحتباس احلراريازات غ   وخزانات
لة عن السياسات والتدابري وكذلك معلومات مفص على إبالغ العمل دورياً  ‘٢’

غازات االحتباس  بواليع تها بواسطةها وإزالدرامصاالنبعاثات حبسب 
 البشرية باالنبعاثاتالعودة بصفة منفردة أو مشتركة احلراري وذلك بغية 

اليت  االحتباس احلرارين غازات غريه مو أكسيد الكربون ينثا   املصدر من
ويستعرض . ١٩٩١مستوياا يف عام ال حيكمها بروتوكول مونتريال إىل 

  ؛وبعد ذلك بصورة دورية، ىلاألومؤمتر األطراف هذه املعلومات يف دورته 
’٣‘  مصادر غازات االحتباس احلراري  حسب حسابات االنبعاثات يفراعيت 

وسيتم االتفاق على .  املتاحة بالبواليع أفضل املعارف العلميةتهاإزالو
منهجيات هذه احلسابات، فيما سيقوم مؤمتر األطراف يف دورته األوىل 

كأساس ‘ ٢’و‘ ١’باستعراض كفاءة التدابري الواردة يف الفقرتني الفرعيتني 
  .للمزيد من التدابري املناسبة من قبل األطراف

ان املتقدمة، من دون البلدان اليت متر البلد( املرفق الثاين البلدان الواردة يفالتزامات   )ج(
  :)٤ من املادة ٥ و٤ و٣الفقرات  ( )اقتصاداا مبرحلة انتقال
توفري موارد مالية جديدة وإضافية لتغطية التكاليف الكاملة املتفق عليها اليت   ‘١’

تتكبدها األطراف من البلدان النامية يف االمتثال اللتزاماا ولنقل 
  التكنولوجيا؛

ساعدة األطراف من البلدان النامية املعرضة بصفة خاصة آلثار تغري املناخ م  ‘٢’
  .الضارة على الوفاء بتكاليف التكيف

األمم ، ونتيجة الستعراض التزامات األطراف، وافق مؤمتر األطراف يف اتفاقية ١٩٩٥ويف عام   - ٩
يق هدف يتمثل يف اعتماد  على والية برلني اليت تضمنت حتقاملتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
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وقد اعتمد بروتوكول كيوتو يف الدورة الثالثة ملؤمتر . ١٩٩٧بروتوكول يف دورة املؤمتر الثالثة يف عام 
  .٢٠٠٥فرباير / شباط١٦ وبدأ نفاذه يف ١٩٩٧ديسمرب / يف كانون األول يف االتفاقيةاألطراف

  بروتوكول كيوتو  -باء 
 يف إقرار  بارزاً إجنازا١٩٩٧ًديسمرب / كانون األول يفشكل اعتماد بروتوكول كيوتو  - ١٠

عاثاا ببشأن احلد أو التقليص من انأطراف املرفق األول، أي األطراف من البلدان املتقدمة، التزامات 
 من الربوتوكول ٣ املادة وتنص.  ضمن حيز زمين حمددمن غازات االحتباس احلراري بكميات حمددة

لالنبعاثات وعلى قواعد ومقتضيات لألطراف لكي جتري  سقوف على) ا التقريراملرفق الثاين ذنظر أ(
 املتفق عليها خطوة  يف االنبعاثاتوتعترب التخفيضات. ختفيضات يف االنبعاثات وتكون مسؤولة عنها
وترد يف . ) أعاله٧نظر الفقرة أ (٢  كما يرد يف املادةأوىل هامة باجتاه بلوغ اهلدف األمسى لالتفاقية

ويورد هذا . رفق باء بالربوتوكول الكميات املطلوب تقليصها أو خفضها بالنسبة للبلدان املتقدمةامل
وبيالروس وتركيا مها الطرفان من املرفق . املرفق األول من أطراف  طرفا٤١ً من مجلة  طرفا٣٩ًاملرفق 

 يف ٥ بنسبة  حتقق خفضاًأن أطراف املرفق باء عموماًوينتظر من . األول اللذان ال يردان يف املرفق باء
ويقتضي الربوتوكول من األطراف أن حترز حبلول عام . ١٩٩٠املائة عن مستوى خط األساس لسنة 

  . لإلثبات يف الوفاء بالتزاماا قابالً تقدما٢٠٠٥ً
ويفرض الربوتوكول رقابة على ستة من غازات االحتباس احلراري الواردة يف املرفق ألف   - ١١

مركبات  ووأكسيد ثنائي النتروجنيثاين أكسيد الكربون وامليثان : الغازات هيوهذه . بالربوتوكول
 ويقاس هدف. سادس فلوريد الكربيت وفلورية ومركبات الكربون املشبعة بالفلوراهليدروالكربون 

نسبة مئوية من مستوى خط  ك املرفق باء أطرافلتقليص أو خفض االنبعاثات بالنسبة لكل طرف منا
 يف مرونةوهذا يعين أنّ األطراف لديها .  غازات االحتباس احلراري الستة ككل مجيعاتانبعاثاألساس 

بل  اخلاضعة للرقابة  احلراريغازات االحتباس  اليت تقرر احلد منها من بني انبعاثاتاالنبعاثات حتديد
لربوتوكول هي وسنة األساس يف ا. لعام معينة إذا ما استوىف اهلدف ا زيادة انبعاثات أن تقررجيوز هلاو

سادس  وفلورية ومركبات الكربون املشبعة بالفلوراهليدروركبات الكربون  ولكن بالنسبة مل١٩٩٠سنة 
والتخفيضات احملددة ينبغي بلوغها خالل .  كسنة أساس١٩٩٥جيوز استخدام سنة  فلوريد الكربيت

 ينثاثات مبا يكافئ ويتم حساب خفض االنبعا). ٢٠١٢ - ٢٠٠٨(فترة االلتزام وقدرها مخس سنوات 
 هادر مصاحبسب لغازات االحتباس احلراري الستالبشرية املصدر    نبعاثات من االأكسيد الكربون

 يف  االنبعاثات تضرب قيمة، أكسيد الكربونينثاوألغراض حساب كميات مكافئ .  بالبواليعلتهازاإو
 وافق عليها واملاملناخ املعين بتغري لفريق احلكومي الدويل ل املقبولة ذات الصلةمليالعامكانات االحترار إ

  .)نظر املرفق الرابع ذا التقريرأ (األطراف يف دورته الثالثة   مؤمتر من
 مدرج يف املرفق باء أن يفي باألهداف املرسومة  من أطراف املرفق ألفوجيب على كل طرف  - ١٢

مرنة بواسطة آليات و  حملياًللحد أو خلفض االنبعاثات وذلك خبفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري
اليت تتيح لألطراف حتقيق أهدافها على حنو فعال من حيث التكاليف عرب التعاون تعرف بآليات كيوتو 

  لإلجراءات احمللية اليت جيب أن تشكل جزءاًوجيب أن يكون استخدام آليات كيوتو مكمالً. الدويل
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 آليةوتشمل آليات كيوتو . ه يف احلد من االنبعاثات من جهود الطرف الرامية إىل الوفاء بالتزاماتكبرياً
، وتبادل االنبعاثات، احملدد يف ٦، والتنفيذ املشترك، احملدد يف املادة ١٢، احملددة يف املادة ةالنظيفالتنمية 
 القواعد والطرائق املفصلة ٢٠٠١ة يف عام بعوقد اعتمد مؤمتر األطراف يف دورته السا. ١٧املادة 

ليات، وكذلك مقررات بشأن مسائل حامسة أخرى مثل االمتثال وجمموعة خاصة من التدابري لتسيري اآل
  .اليت أصبحت تعرف باتفاقات مراكش االتفاقات ، وذلك ضمن سلسلة منالبلدان منواًلفائدة أقل 

وأهداف احلد من االنبعاثات أو خفضها بالنسبة ألطراف املرفق باء حمددة كمستويات   - ١٣
عاثات بواالن. ٢٠١٢ - ٢٠٠٨، على امتداد فترة االلتزام "كميات مسندةوحدات "ا، أو مسموح 

 من ثاين أكسيد  واحداًوكل وحدة تساوي طناً. املسموح ا مقسومة إىل وحدات كميات مسندة
وتبادل االنبعاثات يتيح للبلدان اليت لديها وحدات انبعاثات زائدة عن احلاجة، أي مسموح . الكربون

 اأطرافا ولكنها غري مستخدمة، أن تبيع تلك الوحدات إىل ويتم .  جتاوزت املستويات املسموح هلا
  ".بسوق الكربون"هذا االجتار باالنبعاثات ضمن ما يعرف بصورة عامة 

 تبادل وحدات أخرى ضمن إطار  الفعلية، ميكن أيضاًالكميات املسندةوعالوة على وحدات   - ١٤
 بأطنان ثاين أكسيد وهذه الوحدات األخرى املقيسة أيضاً. نبعاثات التابع للربوتوكولنظام االجتار باال

  :الكربون تشمل ما يلي
خدام األراضي وأنشطة وحدات اإلزالة، على أساس استخدام األراضي وتغير است  )أ(

  الغابات؛ زراعة احلراجة مثل
  شتركة؛وحدات خفض االنبعاثات اليت تولدها مشاريع التنفيذ امل  )ب(
  .ةالنظيف التنمية يةائتمانات خفض االنبعاثات املصدقة اليت تولدها أنشطة مشاريع آل  )ج(

 ألطراف املرفق باء احلصول على ائتمانات خفض االنبعاثات مصدقة ةالنظيف التنمية وتتيح آلية  - ١٥
مية، اليت تفضي إىل ختفيضات يف وقابلة للتبادل وذلك لدى تنفيذ مشاريع التنمية املستدامة يف البلدان النا

وجيب أن . وميكن احتساب ائتمانات خفض االنبعاثات املصدقة يف بلوغ أهداف كيوتو. االنبعاثات
السلطات  ومتنح املوافقة. حتصل املشاريع على التأهيل بواسطة عملية صارمة وعامة للتسجيل واإلصدار

 إىل حتويل املساعدة اإلمنائية ةالنظيفالتنمية  مشاريع آلية وال جيب أن يفضي متويل أنشطة. الوطنية املعينة
 الذي هو مسؤول يف اية املطاف أمام ةالنظيفالتنمية ويشرف على اآللية الس التنفيذي آللية . الرمسية

 ٤  ٢٠٠؛ ومثة أزيد من ٢٠٠٦وقد بدأت اآللية يف العمل منذ بداية عام . األطراف يف الربوتوكول
ويصل جمموع ). أي متت املوافقة عليه( مشروع مسجل ١ ٦٤٠جناز وأكثر من مشروع قيد اإل

 بليون طن ٢,٩ مشروع إىل أكثر من ٤ ٢٠٠  التخفيضات املصدقة املرتقبة من االنبعاثات نتيجة لـ
  ).٢٠١٢ - ٢٠٠٨(من مكافئ ثاين أكسيد الكربون خالل فترة االلتزام األوىل للربوتوكول 

 طرف يف املرفق باء احلصول على وحدات خفض انبعاثات  ألييذ املشتركوتتيح آلية التنف  - ١٦
عائدة من مشروع للحد أو خلفض االنبعاثات يف طرف آخر من أطراف املرفق باء، مما يتيح لألطراف 
وسيلة مرنة وفعالة من حيث التكاليف للوفاء بأهداف كيوتو وميكّن الطرف املضيف من االنتفاع من 
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وجيب أن حتظى املشاريع مبوافقة الطرف املضيف وأن حيصل . يب ومن نقل التكنولوجياثمار األجنتاالس
 وميكن للمشاريع املنفذة انطالقاً. املشاركون على اإلذن باملشاركة من قبل طرف يشارك يف املشروع

 أن تكون مؤهلة كمشاريع تنفيذ مشترك إذا كانت تفي باملقتضيات ذات الصلة، ولكن ٢٠٠٠من عام 
  .٢٠٠٨دات خفض االنبعاثات ال ميكن إصدارها إال لفترة ائتمان تنطلق بداية من عام وح
 بوحدات ويتم تعقب عمليات النقل واحليازة جلميع أنواع الوحدات، املشار إليها مجاعياً  - ١٧

: وجيري تطبيق نوعني من التسجيل حالياً. كيوتو، وتسجيلها بواسطة نظم للتسجيل مبقتضى االتفاقية
 الذي ةالنظيفالتنمية ، وسجل آلية  طرفا٣٩ًجالت الوطنية حلكومات أطراف املرفق باء وعددها الس

وعالوة على تسجيل حيازة . ةالنظيفالتنمية  حتت سلطة جملس آلية أمانة اتفاقية تغري املناختديره 
وحدات كيوتو، تنجز هذه السجالت مبادالت االنبعاثات وذلك بتحويل الوحدات من حسابات 

كما تقوم . البائعني إىل حسابات املشترين، وهي بذلك تشكل البنية التحتية األساسية لسوق الكربون
النظم احمللية أو اإلقليمية لالجتار باالنبعاثات، اليت تستخدم وحدات كيوتو، بتسوية حساباا من خالل 

اتفاقية ته وتديره أمانة ويعمل كل سجل عرب وصلة بدفتر املعامالت الدولية الذي أنشأ. نظم التسجيل
ويتحقّق هذا الدفتر من معامالت السجالت يف الزمن احلقيقي وذلك من أجل ضمان . تغري املناخ

وعند اية فترة االلتزام احملددة يف الربوتوكول، . اتساقها مع القواعد املتفق عليها يف بروتوكول كيوتو
ودة لدى طرف من أطراف املرفق األول تتم مقارنة الوضع النهائي للرصيد من الوحدات املوج

 وذلك لتحديد ما إذا كان قد احترم ٢٠١٢-٢٠٠٨بانبعاثات ذلك الطرف على امتداد فترة االلتزام 
  .هذا الطرف هدف االنبعاثات احملدد يف بروتوكول كيوتو

  و تغري املناخ وبروتوكول كيوتإبالغ املعلومات ضمن إطار االتفاقية اإلطارية بشأن  - ثانياً
  البالغات الوطنية:  تغري املناخاالتفاقية اإلطارية بشأن  -ألف 

  )األطراف من البلدان املتقدمة(أطراف املرفق األول   - ١
وتعرف . تقتضي االتفاقية من مجيع األطراف أن تبلغ عما تتخذه من إجراءات لتنفيذ االتفاقية  - ١٨

قدم معظم األطراف العاملة مبوجب املرفق وقد ". بالبالغات الوطنية"تقارير األطراف عن التنفيذ 
، والثانية خالل الفترة ١٩٩٥ أو ١٩٩٤، بالغاا الوطنية األوىل يف  طرفا٤١ًاألول، وعددها 

وقد ورد . ٢٠٠٧، والرابعة يف عام ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٣٠، والثالثة بعد ١٩٩٨  - ١٩٩٧
 أن تقدم بالغاا الوطنية أطراف املرفق األول ومطلوب إىل. ٢٠٠٨يونيه /حبلول حزيران أربعون بالغاً
 أن تتبع يف ومطلوب إليها أيضاً. ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١ يف أمانة اتفاقية تغري املناخاخلامسة إىل 

إعداد هذه البالغات املبادئ التوجيهية بشأن اإلبالغ اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة 
  .١٩٩٩يف عام 

تشجع املبادئ التوجيهية بشأن إعداد البالغات الوطنية تقدمي معلومات متسقة وشفافة تتسم و  - ١٩
بقابلية املقارنة وبالدقة واالكتمال بغية إجراء استعراض وتقييم شاملني لتنفيذ االتفاقية من جانب 

 وتقييم األطراف؛ ورصد التقدم الذي أحرزته أطراف املرفق األول يف الوفاء بأهداف االتفاقية؛
  .األطراف ملدى صحة التزاماا
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املبادئ الوطين، بصيغتها الواردة يف لبالغ ا قائمة عناصروترد يف املرفق الثالث ذا التقرير   - ٢٠
ويرد يف املبادئ التوجيهية شرح مفصل لكل عنصر من العناصر اليت ينبغي إدراجها يف . التوجيهية

 لكي تعود إليها اتفاقية تغري املناخقع الشبكي ألمانة متاحة على املوواليت هي البالغ الوطين 
  )٢(.األطراف

وخيضع كل بالغ وطين إىل استعراض مستفيض من قبل فريق دويل من اخلرباء تنسقه أمانة   - ٢١
ويهدف االستعراض، الذي ينطوي عادة على دراسة مكتبية وزيارة إىل البلد، إىل .  تغري املناخاتفاقية

ويفضي االستعراض إىل تقرير يشرح عادة . ل وتقين ملدى تنفيذ الطرف اللتزاماتهإتاحة تقييم شام
البالغ الوطين ويستكمله، ويقصد به تيسري عمل مؤمتر األطراف يف تقييم تنفيذ التزامات أطراف املرفق 

اف وعالوة على ذلك، تسهل التقارير مقارنة املعلومات املقدمة يف البالغات الوطنية لألطر. األول
  .وذلك على الرغم من عدم استخدام مؤشرات مشتركة

 يلخص أهم املعلومات املقدمة يف  وتوليفياً جتميعياً تقريراً دورياًأمانة اتفاقية تغري املناخوتعد   - ٢٢
كان آخر تقرير جتميعي وتوليفي لبالغات أطراف املرفق األول قد قُدم إىل . البالغات الوطنية الفردية

فرعية املعنية بتنفيذ االتفاقية يف دورا السابعة والعشرين املعقودة يف بايل، إندونيسيا، يف كانون اهليئة ال
  .٢٠٠٧ديسمرب /األول

  )الناميةاألطراف من البلدان (العاملة مبوجب املرفق األول غري األطراف   - ٢
الوطنية ومواعيد تقدميها خمتلفة  ملبدأ املسؤوليات املشتركة واملتباينة، فإنّ حمتوى البالغات وفقاً  - ٢٣

ومطلوب من كل طرف أن يقدم بالغه األويل يف . بالنسبة لألطراف غري العاملة مبوجب املرفق األول
غضون ثالث سنوات من بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة لذلك الطرف، أو من تاريخ توفّر املوارد املالية 

 أن تعد بالغاا الوطنية يف الوقت ملصنفة كأقل البلدان منواً ا٤٨ وجيوز للبلدان النامية الـ. للقيام بذلك
  .الذي تراه مناسباً

. وليس لألطراف غري العاملة مبوجب املرفق األول أي التزامات كمية مبوجب االتفاقية  - ٢٤
ولذلك، فإنّ مقتضيات اإلبالغ بشأا ليس بنفس القدر من الصرامة اليت عليها مقتضيات اإلبالغ 

.  بأطراف املرفق األول، واملساعدة املالية هي من الشروط األساسية إلعداد بالغاا الوطنيةاخلاصة
 بشأن إعداد البالغات الوطنية لألطراف غري العاملة مبوجب املرفق )٣(وحتدد املبادئ التوجيهية املنقَّحة

ذه البالغات بالنسبة هلذه ، نطاق ه٢٠٠٢األول، اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة يف عام 
  :األطراف وذلك كاآليت

االحتباس قائمة وطنية حتصر االنبعاثات البشرية الصنع من مصادر مجيع غازات   )أ(
بقدر ما تسمح به ،  البواليعوإزالة هذه الغازات بواسطة، مونتريال   ال حيكمها بروتوكولاحلراري اليت

   ؛ويتفق عليها مؤمتر األطراف   وذلك باستخدام منهجيات متماثلة يروجها، طاقاته

                                                        
)٢(  http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?such=j&symbol="FCCC/CP/1999/7"#beg. 

)٣(  http://unfccc.int/resource/docs/cop8/07a02.pdf#page=2. 

http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?such=j&symbol
http://unfccc.int/resource/docs/cop8/07a02.pdf#page=2
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 أو يتوخىغري العامل مبوجب املرفق األول عرض عام للتدابري اليت اختذها الطرف   )ب(
   ؛ختاذها لتنفيذ االتفاقيةإ

 ذات صلة بتحقيق هدف االتفاقية وأن من هاأي معلومات أخرى يرى الطرف أن  )ج(
ت صلة حبسابات االجتاهات العاملية مواد ذا، إن أمكن عملياً، مبا يف ذلك، بالغه   املناسب إدراجها يف

  .لالنبعاثات
 املرفق األول مدرج يف غري  طرفا١٥٠ً من مجلة  طرفا١٣٤ً، قدم ٢٠٠٨مايو /وحىت أيار  - ٢٥

ويقدم مرفق البيئة العاملية، بصفته اهليئة املديرة آللية االتفاقية املالية، املساعدة . بالغاته الوطنية األولية
برنامج األمم :  للتوجيهات املقدمة من مؤمتر األطراف وعرب وكاالته املنفِّذةفقاًاملالية لتلك األطراف و

 املساعدة وتقدم الوكاالت الثنائية أيضاً. املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، والبنك الدويل
غواي ومجهورية وقدمت أورو. املالية والتقنية للكثري من هذه األطراف لكي تعد بالغاا الوطنية الثانية

كوريا واملكسيك بالغاا الوطنية الثانية فيما تعمل األطراف األخرى على استيفاء بالغاا مبعلومات 
  .٢٠٠٢ املنقحة واملعتمدة يف عام حديثة وذلك على أساس املبادئ التوجيهية

ل إىل التجميع والتوليف وختضع البالغات الوطنية من األطراف غري العاملة مبوجب املرفق األو  - ٢٦
 على ١٩٩٩وقد دأبت األمانة منذ عام . ، لكنها ال يتم استعراضها بعمقأمانة اتفاقية تغري املناخمن قبل 

  .إعداد تقارير جتميعية وتوليفية سنوية من أجل األخذ يف االعتبار البالغات األولية املقدمة من األطراف
  اريقائمة حصرية بغازات االحتباس احلر  - ٣

ائم حصرية وقب تزود أمانة اتفاقية تغري املناخ إىل أطراف املرفق األول أن ١٩٩٦طُلب منذ عام   - ٢٧
سنوية لالنبعاثات البشرية املصدر حبسب مصادرها وإزالتها ببواليع غازات االحتباس احلراري غري 

إبالغ واستعراض إجراءات مبادئ توجيهية بشأن وقد استحدثت . اخلاضعة لربوتوكول مونتريال
  .ائم احلصرية من غازات االحتباس احلراري يف أطراف املرفق األولوللق

ائم احلصرية السنوية لغازات االحتباس احلراري تشمل االنبعاثات من هذه الغازات ووهذه الق  - ٢٨
رية فلواهليدرومركبات الكربون  ووأكسيد ثنائي النتروجنيثاين أكسيد الكربون وامليثان (وإزالتها 

هي الطاقة، ( قطاعات ستة مصنفة حبسب) سادس فلوريد الكربيت وومركبات الكربون املشبعة بالفلور
والعمليات الصناعية، واملذيبات، والزراعة، واستخدام األراضي، وتغري استخدام األراضي واحلراجة، 

نة أو فترة األساس  من سلكل السنوات انطالقاًوينبغي اإلبالغ عن تقديرات االنبعاثات . )والنفايات
ومبوجب املبادئ . أبريل من كل سنة/ نيسان١٥هو ائم والقواملوعد املقرر لتقدمي هذه . وحىت آخر سنة

ائم احلصرية السنوية، التابعة لالتفاقية، تتألّف و بالق)٤(التوجيهية بشأن إبالغ أطراف املرفق األول
  :بالغات هذه القائمات من جزأين مها

وصف احلصرية، مبا يف ذلك ائم والقمعلومات مفصلة وكاملة عن : تقرير جرد وطين  )أ(
شامل للمنهجيات املستخدمة يف إعداد القائمة احلصرية، ومصادر البيانات، واهلياكل املؤسسية، 

  وضمان اجلودة، وإجراءات الرقابة؛
                                                        

)٤(  FCCC/SBSTA/2006/9 <http://unfccc.int/resource/docs/2006/sbsta/eng/09.pdf. 

http://unfccc.int/resource/docs/2006/sbsta/eng/09.pdf
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يت وهي عبارة عن سلسلة من جداول البيانات املوحدة ال: استمارة اإلبالغ املوحدة  )ب(
  .تتضمن معلومات رقمية باألساس يتم تقدميها إلكترونياً

فلورية اهليدرومركبات الكربون وفيما خيص  ملبادئ االتفاقية التوجيهية بشأن اإلبالغ، ووفقاً  - ٢٩
مركبات الكربون عن على األقل ، يشترط من األطراف أن تبلغ ومركبات الكربون املشبعة بالفلور

 السبعة وذلك حبسب كل مادة على مركبات الكربون املشبعة بالفلورعشر وعن الثالثة فلورية اهليدرو
وتشجع أطراف املرفق األول . حدة ما مل يشترط مجعها حلماية املعلومات التجارية أو العسكرية السرية

ا  على اإلبالغ عن االنبعاثات واإلزالة لغازات االحتباس احلراري اإلضافية اليت توجد بشأبقوة أيضاً
.  عام، واليت مل يعتمدها مؤمتر األطراف بعد١٠٠حملتملة على إحداث االحترار العاملي بعد  اقيم لقدراا

ويظهر اجلدول باملرفق الرابع من . وينبغي اإلبالغ عن هذه االنبعاثات واإلزالة مبعزل عن ااميع الوطنية
 وقدرات إحداث لكربون املشبعة بالفلورفلورية ومركبات ااهليدرومركبات الكربون هذا التقرير قائمة 

  .االحترار العاملي لدى مجيع غازات االحتباس احلراري الواردة يف سلّة كيوتو
 للهيكل املطلوب لتقارير اجلرد الوطين، وهو  عاماًويتضمن املرفق اخلامس ذا التقرير بياناً  - ٣٠

رفق السادس قائمة باجلداول اليت تشكل ويتضمن امل. يظهر البيانات واملعلومات اليت ينبغي إدراجها
وميكن االطالع . استمارة اإلبالغ املوحدة، وهو يظهر أنواع وأصناف البيانات اليت جيب اإلبالغ ا

، )٥(مانة اتفاقية تغري املناخيف املبادئ التوجيهية بشأن القائمات احلصرية، املتاحة على املوقع الشبكي أل
  .صلة لبنود تقرير اجلرد الوطين واستمارة اإلبالغ املوحدةعلى املزيد من الشروح املف

وتنص مبادئ االتفاقية التوجيهية بشأن اإلبالغ على أن تستخدم أطراف املرفق األول املبادئ   - ٣١
 لتقدير وإبالغ االنبعاثات البشرية املصدر لفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخالتوجيهية اليت أعدها ا

. )٦(ها وإزالتها بالبواليعر االحتباس احلراري غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال حبسب مصادمن غازات
وتوفّر هذه املبادئ التوجيهية اإلرشاد على حساب االنبعاثات من أصناف مصادر االنبعاث الستة 

لى أن تعمد، وتشجع أطراف املرفق األول ع. الرئيسية، ومعلومات وأساليب لتقدير االنبعاثات وإزالتها
حسب اإلمكان، إىل جتاوز األساليب املبدئية وإىل استخدام منهجياا الوطنية اخلاصة وعوامل االنبعاث 

وينبغي وضع هذه املنهجيات وعوامل .  حلاالا الوطنيةوبيانات األنشطة اليت تراها مالئمة جداً
وضعها الفريق ومع التوجيهات على االنبعاث وبيانات األنشطة بشكل يتسق مع املبادئ التوجيهية اليت 

  .املمارسة اجليدة يف استخدام األراضي، وتغري استخدام األراضي واحلراجة
  :ائمها احلصرية، املبادئ العامة التاليةووينبغي لألطراف أن تتوخى، يف إعداد ق  - ٣٢

                                                        
)٥(  http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&priref=600003988#beg. 
 احلصرية الوطنية بغازات ائمواملبادئ التوجيهية بشأن الق: "د هذه املبادئ التوجيهية يف ثالث وثائق هيتر  )٦(

توجيهات على املمارسة اجليدة وإدارة حاالت عدم اليقني يف "؛ و١٩٩٦، بصيغتها املنقحة يف عام "االحتباس احلراري
توجيهات على املمارسة اجليدة يف "؛ و٢٠٠٠معة يف عام ، ا" احلصرية الوطنية بغازات االحتباس احلراريائموالق

وضمن اهليئة الفرعية التابعة . ٢٠٠٤، املستحدثة يف عام "استخدام األراضي، وتغري استخدام األراضي واحلراجة
فريق يف عام  املبادئ التوجيهية اليت أعدها اللالتفاقية واملعنية باملشورة العلمية والتكنولوجية، تناقش األطراف حالياً

 . احلصرية الوطنية لغازات االحتباس احلراريائمو بشأن الق٢٠٠٦

http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&priref=600003988#beg
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ينبغي توخي الوضوح يف شرح الفرضيات واملنهجيات املتبع يف إعداد : الشفافية  )أ(
  قائمة احلصرية وذلك من أجل تيسري تكرارها وتقييمها من قبل مستعملي املعلومات املبلَّغ عنها؛ال

 السنوات ائموينبغي لعناصر القائمة احلصرية أن تكون متسقة مع ق: ساوقالت  )ب(
جمموعات بيانات ألساس وللسنوات التالية، وتستخدم السابقة، وذلك باستخدام منهجيات مماثلة لسنة ا

  ؛ لتقدير االنبعاثات أو اإلزالة من املصادر أو البواليعمتسقة
ينبغي أن تكون تقديرات االنبعاثات وإزالتها قابلة للمقارنة فيما بني : قابلية املقارنة  )ج(

 األطراف؛ ولذلك ينبغي لألطراف أن تستخدم منهجيات واستمارات يوافق عليها مؤمتر األطراف
  ؛ عنها واإلبالغائم والقلتقدير تلك 
ينبغي للقائمة احلصرية أن تغطي مجيع املصادر والبواليع وكذلك مجيع : االكتمال  )د(

ائمو بشأن القلفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخها االغازات الواردة يف املبادئ التوجيهية اليت أعد 
در أو البواليع ذات الصلة احلصرية الوطنية لغازات االحتباس احلراري، باإلضافة إىل أصناف املصا

 تغطية جغرافية كاملة للمصادر والبواليع التابعة واالكتمال يعين أيضاً. القائمة اخلاصة بأطراف بعينها
  ؛ألطراف املرفق األول

القياس النسيب لصحة التقديرات من االنبعاثات أو اإلزالة ينبغي، قدر : الدقة  )ه(
من االنبعاثات أو اإلزالة الفعلية، وينبغي التخلص من حاالت  أعلى أو أقل املستطاع، أال يكون دائماً

  .عدم اليقني إىل أقصى قدر ممكن
 عمالً  إجبارياحلصرية الوطنية بغازات االحتباس احلراري إىل استعراض تقينائم والقوختضع   - ٣٣

 لكافة  وتقييماًعاً وجتمي أولياً تثبتاً االستعراضيشملو )٧(.مببادئ االتفاقية التوجيهية بشأن االستعراض
 احلصرية الفردية وذلك بواسطة ائمو للقاًاستعراضاملرفق األول و احلصرية السنوية ألطراف ائموالق

وتنشر نتائج خمتلف مراحل االستعراض . زيارات إىل داخل البلداستعراض مركزي واستعراض مكتيب و
 بقاعدة بيانات أمانة اتفاقية تغري املناختفظ  وحت)٨(.مانة اتفاقية تغري املناخالتقين على املوقع الشبكي أل

 هذه ائمووتؤخذ البيانات من البالغات السنوية عن ق. عن انبعاثات وإزالة غازات االحتباس احلراري
املرفق أطراف غري االنبعاثات املقدمة من أطراف املرفق األول وكذلك من البالغات الوطنية املقدمة من 

  .األول
  تكميلية مبوجب بروتوكول كيوتواملعلومات ال  - ٤

احلصر الوطنية لغازات االحتباس احلراري إىل ائم وقتستند مقتضيات بروتوكول كيوتو بشأن   - ٣٤
ويغطي البالغ الذي يقدمه كل طرف من أطراف املرفق األول التزامه مبوجب . مقتضيات االتفاقية

 تفي نوية لغازات االحتباس احلراري أنساحلصرية الائم والقبروتوكول كيوتو واالتفاقية، ومن شأن 
 هي أيضاًاملرفق األول اليت وأطراف . بالشروط املنهجية ومبتطلبات اإلبالغ اليت تنص عليها االتفاقية

                                                        
)٧(  FCCC/CP/2002/8.  
)٨(  http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/inventory_review_reports/items/4400.php. 

http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/inventory_review_reports/items/4400.php
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 ٧ من املادة ١ أن تقدم معلومات تكميلية مبوجب الفقرة أطراف يف بروتوكول كيوتو مطلوب منها
 ويتم اإلبالغ عن املعلومات التكميلية مع بالغ )٩(.وكول من الربوت٣وذلك لضمان االمتثال للمادة 

  :القائمة احلصرية املطلوبة مبوجب االتفاقية، وهي تتضمن ما يلي
 احلراري البشرية املصدر حبسب مصادرها غازات االحتباسمعلومات عن انبعاثات   )أ(

، مبا يف ذلك  وأنشطة احلراجةوإزالتها ببواليع، النامجة عن استخدام األراضي وتغير استخدام األراضي
، وإدارة الغابات، وإدارة أراضي ١٩٩٠أنشطة التشجري وإعادة التشجري وإزالة األشجار منذ عام 

  ؛احملاصيل، وإدارة املراعي، وإعادة التغطية بالنباتات
ختفيضات االنبعاثات ووحدات خفض االنبعاثات،  (معلومات عن وحدات كيوتو  )ب(
  ؛)، ووحدات اإلزالةكميات مسندةالوحدات املصدقة، و
 احلراري البشرية املصدر غازات االحتباسالتغيريات يف النظم الوطنية لتقدير انبعاثات   )ج(

  ؛ غازات االحتباس احلراريحبسب مصادرها وإزالتها ببواليع
  التغيريات يف السجالت الوطنية؛  )د(
  .التقليل إىل أدىن حد من اآلثار الضارة  )ه(

 خمطط تقرير  تراعي هليكل تقرير جرد وطين حيمل شروحاً مثاالًأمانة اتفاقية تغري املناخت طور  - ٣٥
. املعلومات التكميلية املطلوبة مبوجب بروتوكول كيوتوالقائمة احلصرية الوطنية مبوجب االتفاقية و
اهليكل  ا أطراف يف بروتوكول كيوتو على استخدام هذوتشجع أطراف املرفق األول اليت هي أيضاً

  .وشروحه
  تدابري الرقابة، والقيود ومقتضيات اإلبالغ على املستوى الوطين  - ثالثاً

، مبقتضى مبادئ االتفاقية التوجيهية بشأن البالغات مطلوب إىل أطراف املرفق األول أن تبلغ  - ٣٦
تزامات بالتخفيف  عن السياسات والتدابري املعتمدة أو املقررة، أو املنسوخة، بشأن تنفيذ االلالوطنية،

وجيوز لألطراف أن تعطي األولوية للسياسات والتدابري، أو جمموعات السياسات . من وطأة تغري املناخ
 احلراري وإزالتها، وأن تشري إىل ما هو غازات االحتباسوالتدابري، اليت هلا أكرب أثر على انبعاثات 

ألطراف ليست مطالبة باإلبالغ عن كل ولكن ا. ابتكاري منها أو ميكن تكراره من قبل أطراف أخرى
  . احلراريغازات االحتباس انبعاثات  يفاسة أو تدبري يؤثّريس
 ملقتضيات اإلبالغ ذات الصلة، يتم اإلبالغ عن السياسات والتدابري ضمن القطاعات ووفقاً  - ٣٧

غازات ، ويتم تقسيمها حبسب والنقل والصناعة والزراعة واحلراجة وإدارة النفاياتمثل الطاقة 
ويبلَّغ عن السياسات . ويتم كذلك وصف السياسات والتدابري الشاملة للقطاعات. االحتباس احلراري
 قطاع  ضمنفلورية ومركبات الكربون املشبعة بالفلوراهليدرومركبات الكربون والتدابري بشأن 

  ".العمليات من غري الطاقة " قطاعمن" العمليات الصناعية"
                                                        

  .)FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.2 (CMP.1/15 للمبادئ التوجيهية الواردة يف املقرر وفقاً  )٩(



UNEP/OzL.Pro/workshop.4/2 

13 

 احلراري، النامجة عن قطاع العمليات غازات االحتباس انبعاثات  تقدير جمموعوجرى  - ٣٨
 وضمن )١٠(. يف املائة من اموع العاملي من انبعاثات مكافئ ثاين أكسيد الكربون٣الصناعية، بنسبة 

مركبات الكربون قطاع العمليات الصناعية، قدرت االنبعاثات املكافئة لثاين أكسيد الكربون من 
 ويتألّف الباقي . يف املائة٢٠ بأقل من ١٩٩٥ يف عام مركبات الكربون املشبعة بالفلورفلورية واهليدرو

).  بإنتاج اإلمسنتترتبط أساساً( وأكسيد الكربون وأكسيد ثنائي النتروجني سادس فلوريد الكربيتمن 
غازات احلصرية لائم والق بشأن )١١( للتجميع والتوليف الذي أعدته أمانة اتفاقية تغري املناخووفقاً

 احلراري يف قطاع العمليات الصناعية من غازات االحتباس احلراري، تقلّص جمموع انبعاثات االحتباس
، ٢٠٠٦ ترياغرام يف عام ١ ٢٤٠ إىل ١٩٩٠ ترياغرام من مكافئ ثاين أكسيد الكربون يف عام ١ ٤٣٠

  . يف املائة١٣أي ما يعادل نسبة 
 من معلومات عن السياسات والتدابري ذات الصلة وقد مت استخالص ما يرد يف هذا التقرير  - ٣٩
 من آخر تقرير جتميع وتوليف فلورية ومركبات الكربون املشبعة بالفلوراهليدروركبات الكربون مب

 وذلك على أساس ٢٠٠٧نوفمرب / أعدا أمانة اتفاقية تغري املناخ يف تشرين الثاين)١٢(للبالغات الوطنية
 ٣٩ كان ٢٠٠٧أكتوبر /وحىت تشرين األول. لوطنية ألطراف املرفق األولاجلولة الرابعة من البالغات ا

  .من هذه األطراف قد قدم بالغه الوطين
علومات حللقة العمل امل وثيقة اللمحة العامة الواردة يف هذا التقرير، ترد يفوعالوة على   - ٤٠

)UNEP/OzL.Pro/Workshop.4/INF/1( والتدابري بشأن قتطفات من السياسات ملخصات مفصلة مل
، اليت أفادت ا أطراف املرفق األول فلورية ومركبات الكربون املشبعة بالفلوراهليدرومركبات الكربون 

ة إىل تبادل أية معلومات أخرى عن .  الرابعة الوطنيةايف بالغاواألطراف يف بروتوكول مونتريال مدعو
 املعلومات إىل أمانة األوزون قبل انطالق حلقة سياساا وتدابريها يف حلقة العمل أو إىل تقدمي تلك

  .العمل لكي يتم توزيعها مسبقاً
فلورية ومركبات اهليدرومركبات الكربون وبصورة عامة، تسعى السياسات والتدابري بشأن   - ٤١

  : إىل حتقيق ما يليالكربون املشبعة بالفلور
ة ومركبات الكربون فلورياهليدرومركبات الكربون استخدام بعض ) حظر(تقليص   )أ(

   املستخدمة كبدائل للمواد املستنفدة لألوزون؛املشبعة بالفلور
حتسني صنع الغازات احملتوية على الفلورين واملستخدمة كبدائل للمواد املستنفدة   )ب(

  لألوزون، ومناولة تلك الغازات واستعماهلا واستعادا يف اية عمرها؛

                                                        
)١٠(  Jos G.J. Olivier and Joost Bakker, Historical global emission trends of the Kyoto gases HFCs, PFCs, and sulphur hexafluoride. 
)١١(  FCCC/SBI/2008/12. 

)١٢(  FCCC/SBI/2007/INF.6/Add.1. 
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مركبات الكربون  وكربون املشبعة بالفلورمركبات التقليص االنبعاثات من   )ج(
 من إنتاج مركبات الكربون املشبعة بالفلور يف صناعة أشباه املوصالت، وانبعاثات فلوريةاهليدرو

  . من مصادر خمتلفةفلوريةاهليدرومركبات الكربون ونيوم، وانبعاثات األمل
مركبات الكربون وترد يف الفقرات أدناه حملة عن التدابري الرئيسية اليت اختذا األطراف بشأن   - ٤٢

آلثار املترتبة عن السياسات والتدابري يف ا وترد. فلورية ومركبات الكربون املشبعة بالفلوراهليدرو
حلد من االنبعاثات لدى التخفيف من وطأة تغري املناخ ومسامهة تلك اآلثار، كلما كانت متاحة، يف ا

 البالغات الوطنية القليل من املعلومات عن أهداف سياسات وتدابري احلد أو وتتضمن. األطراف
وتعطي   وحدها؛فلورية ومركبات الكربون املشبعة بالفلوراهليدرومركبات الكربون التقليص من 

ينبغي  التخفيضات املتوقّعة، ولكن  عنالبيانات املتوفرة عن آثار التخفيف من وطأة تغري املناخ فكرةً
فلورية ومركبات اهليدروركبات الكربون إدراك أن أهداف التقليص املقدمة يف البالغات قد ال ختتص مب

  . غازات أخرى من غازات االحتباس احلراري، وهي رمبا تشمل أيضاًالكربون املشبعة بالفلور
م يف انبعاثات غازات االحتباس احلراري ويستخدم االحتاد األورويب لوائح بشأن التحكّ  - ٤٣

ويتضمن التوجيه ). فلورية ومركبات الكربون املشبعة بالفلوراهليدرومركبات الكربون مبا فيها (املفلورة 
بشأن هذه الغازات واليات بشأن احتوائها واستردادها، ومقتضيات بشأن تدريب وتأهيل املوظفني 

ي عليها؛ وضوابط بشأن تسويق واستعمال طائفة معينة منها يف املشاركني يف صيانة املعدات اليت حتتو
تطبيقات حمددة؛ وأحكام بشأن تعزيز رصد االنبعاثات بواسطة مقتضيات اإلبالغ؛ ومقتضيات بشأن 

وما  هذه الغازات وذلك بذكر األمساء الكيميائية وكميات املواد الكيمائية  علىوسم اآلالت اليت حتتوي
 ترياغرام من مكافئ ثاين ٢٣اجلماعة األوروبية، (مولة بربوتوكول كيوتو  كانت هذه املواد مشإذا

وحيظر التوجيه بشأن أجهزة التكييف النقالة استخدام بعض ).  يف املائة٢,٤ إىل ٢,١أكسيد الكربون، 
وسوف يتم حظر .  يف نظم أجهزة التكييف داخل العربات اجلديدةفلوريةاهليدرومركبات الكربون 

 من االستعمال يف وحدات ١٥٠ إحداث االحترار العاملي اليت تفوق  علىالقدراتالغازات ذات 
، ويف مجيع السيارات اجلديدة ٢٠١١من سنة  تكييف اهلواء يف السيارات النموذجية اجلديدة اعتباراً

 على مواءمة اختبارات الكشف عن تسرب السوائل وعلى وينص التوجيه أيضاً. ٢٠١٧ من سنة اعتباراً
وبذلك يدخل هذا التوجيه . التعديل الالحق لوحدات تكييف اهلواء النقالة وإعادة ملئهاحدود 

 على كامل أنواع العربات، الذي ينص على التزامات ةتعديالت على التوجيه األورويب بشأن املوافق
  .الشروط التقنية قبل تسويق العربات تلبيةب

 بتوجيهات دابري وطنية عمالًء يف االحتاد األورويب سياسات وت األعضاوينتظر أن تعتمد الدول  - ٤٤
  .الغازات املفلورة

  :ومن اللوائح املستخدمة يف بلدان أخرى يوجد على سبيل املثال ما يلي  - ٤٥
فلورية ومركبات اهليدروركبات الكربون  ملتراقب أستراليا االستخدام النهائي  )أ(

لوقاية من احلرائق والتربيد وتكييف اهلواء وذلك بواسطة معايري  يف قطاعات االكربون املشبعة بالفلور
دنيا متسقة جلميع األفراد الذين يعملون يف مناولة الغازات املفلورة يف هذه القطاعات الصناعية، ومنح 

غازات االحتباس احلراري مراقبة (التراخيص للتقنيني واملوظفني اآلخرين، ووضع قواعد حليازة الغازات 
  ؛) يف املائة٧،  الكربون ترياغرام من مكافئ ثاين أكسيد٤,٧:  اللوائحبواسطة
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ينص برنامج الواليات املتحدة األمريكية الكبري بشأن البدائل اجلديدة على التخلص   )ب(
التدرجيي من استعمال املواد املستنفدة لألوزون؛ وإجراء البحوث وحتديد بدائل مالئمة للمناخ 

مركبات الكربون ورصد االنبعاثات من غازات االحتباس احلراري مثل واألوزون وتنفيذ هذه البدائل؛ 
 ترياغرام من مكافئ ١٥٠( والتقليل منها إىل أدىن حد فلورية ومركبات الكربون املشبعة بالفلوراهليدرو

  ؛)٢٠١٢ثاين أكسيد يف عام 
يد  يف قطاع التربفلوريةاهليدرومركبات الكربون سترداد وتدمري الاليابان خططت   )ج(

وذلك بواسطة قوانني ولوائح منها قوانني بشأن إعادة تدوير آالت مرتلية معينة، واسترداد وتدمري 
جمموع االنبعاثات من الغازات املفلورة : اهلدف(فلوريدات الكربون، وإعادة تدوير العربات املهتلكة 

 ثاين أكسيد  مليون طن من مكافئ٥١حنو ( )١٩٩٥(يف املائة مستوى سنة األساس  +٠,١قدره 
  ؛))الكربون

تنفذ سويسرا، بواسطة تعديالت متعلقة باملناخ على مرسومها بشأن املواد اخلطرة   )د(
، وبعدد من اللوائح األخرى، ضوابط على استعمال حاويات ٢٠٠٣أبريل / املعتمد يف نيسانبيئياً

 النامجة عن ةركّب املات االحتباس احلراريورشاشات الغاز املضغوط؛ وهي حتد من انبعاثات غاز
الرغاوى البالستيكية؛ وحتد أو حتظر استعمال املذيبات واملربدات؛ وحتظر عرض وتوريد عناصر إطفاء 

  واآلالت اليت حتتوي على هذه العناصر؛ ة املركّباالحتباس احلرارياللهب املصنوعة من غازات 
 يقتضي من املصانع، القانون احمللي لتركيا بشأن تلوث اهلواء الناجم عن الصناعة  )ه(

وهو ينص على حدود وضوابط " تراخيص االنبعاثات"سيما حمطات توليد الطاقة، احلصول على  وال
  استعمال الغازات املفلورة؛

 عدد من البلدان منها أستراليا وكرواتيا واليابان ضوابط بشأن الغازات أدرج أيضاً  )و(
  .زات اخلاضعة للرقابة مبوجب بروتوكول مونتريالاملفلورة يف القوانني واللوائح السارية بشأن الغا

وعلى سبيل املثال، .  البلدان املبادرات والشراكات الطوعية للمنشآت منوتستخدم يف عدد  - ٤٦
فلورية اهليدرومركبات الكربون تستخدم هذه الربامج يف الواليات املتحدة للحد من انبعاثات 

 يف إنتاج أشباه املوصالت، وتوزيع الطاقة لوريد الكربيتسادس ف وومركبات الكربون املشبعة بالفلور
يوم؛ نو يف إنتاج األملمركبات الكربون املشبعة بالفلور؛ وخلفض انبعاثات يومساملغنيالكهربائية، وإنتاج 
 ٣٥,٦الرعاية البيئية، (؛ وحتسني األداء البيئي ملكيفات اهلواء النقالة ثالثي كلور امليثانوخفض انبعاثات 

 ترياغرام ١٦,٥، ثالثي كلور امليثان يف املائة؛ شراكة ٨,٨غرام من مكافئ ثاين أكسيد الكربون، تريا
 ٥,٥ يف املائة؛ شراكة محاية املناخ يف تكييف اهلواء النقال، ٤,١من مكافئ ثاين أكسيد الكربون، 

  ). يف املائة١,٤ترياغرام من مكافئ ثاين أكسيد الكربون، 
فلورية اهليدرومركبات الكربون ري مالية، مثل الضرائب على توريد وإنتاج  تدابوذُكرت أيضاً  - ٤٧

ويف حالة النرويج تتم االستعاضة عن الضريبة .  يف النرويج والدامنركومركبات الكربون املشبعة بالفلور
  .جبدول للسداد ينص على إعادة الضريبة عندما يتم تدمري الغاز
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فقد . برامج وأنشطة للبحث والتطوير وإذكاء الوعي والتثقيفوأبلغ عدد قليل من البلدان عن   - ٤٨
 إىل حبوث وتطويرات يف جمال بدائل الغازات املفلورة وما يتصل ا من نشر أشارت اليابان مثالً

يف نيوزيلندا هي برنامج تثقيفي طوعي يهدف إىل حتسني " محلة الالخسران"و. للمعلومات والتثقيف
 اهلواء مبخاطر غازات االحتباس احلراري ذات الصلة باملربدات وعي مهندسي التربيد وتكييف

  .الفلوروكربونية
مركبات الكربون وتقوم نظم خمصصات االنبعاثات القابلة للتداول بدور يف احلد من انبعاثات   - ٤٩

يب وتستخدم هذه النظم باألساس يف االحتاد األورو. فلورية ومركبات الكربون املشبعة بالفلوراهليدرو
ونظام االحتاد . وهي الوسيلة األوىل للحد من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون من إنتاج الطاقة واستعماهلا

األورويب لتداول االنبعاثات هو أكرب النظم وأشهرها، لكن مثة نظامني آخرين يف طور العمل مها نظام 
شيكاغو املناخية بالواليات خفض غازات االحتباس احلراري يف نيوساوث وايلز بأستراليا، وبورصة 

وجيرى العمل على تطوير نظم كثرية أخرى يف أستراليا وسويسرا وكندا ونيوزيلندا والنرويج . املتحدة
  .والواليات املتحدة واليابان

وجرى يف بعض احلاالت اإلبالغ عن االلتزامات القطاعية الطوعية بقيادة الدوائر الصناعية   - ٥٠
فعلى سبيل املثال، تسعى إحدى املبادرات بقيادة الدوائر . يات الصناعيةبعاثات العملنللحد من ا

 يف إنتاج األملونيوم عرب العامل، ومثة مركبات الكربون املشبعة بالفلورالصناعية إىل احلد من انبعاثات 
ونيوم، الشراكة الطوعية لصناعة األمل: الواليات املتحدة األمريكية( التزامات على املستوى الوطين أيضاً

 يف املائة؛ هولندا، إنتاج األملونيوم مبستوى ٢,٥ ترياغرام من مكافئ ثاين أكسيد الكربون، ١٠,٣
 ٤,٢ ترياغرام من مكافئ ثاين أكسيد الكربون، ١,١، مركبات الكربون املشبعة بالفلورمنخفض من 

ترياغرام من مكافئ ثاين  ٤,١ إىل ١,٤، يف املائة؛ النرويج، اتفاق تغري املناخ مع صناعة األملونيوم
  ). يف املائة٣٧,٣ إىل ١٦,٥أكسيد الكربون، 

فلورية ومركبات الكربون اهليدرومركبات الكربون وفيما يتعلق مبقتضيات اإلبالغ عن   - ٥١
لبالغات ا يف الكثري من الوصف أو التفسري الوقوف على على املستوى الوطين، مل يتسن املشبعة بالفلور

ولكن من املرجح أن تكون هناك يف معظم البلدان مقتضيات ونظم لإلبالغ ألنها .  الرابعةالوطنية
مركبات لوائح اليت تستهدف بالتحديد الوطنية والدولية، مثل الضرائب وال لتنفيذ التدابري أساس هام
م وعالوة على ذلك، متكّن مقتضيات ونظ. مركبات الكربون املشبعة بالفلوروفلورية اهليدروالكربون 

السنوية من غازات االحتباس ائمها احلصرية وق الوطنية وألطراف من إعداد بالغاااإلبالغ هذه ا
  .احلراري
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)١٣(املرفق األول

                                                        
 .مل ختضع املعلومات الواردة يف املرفقات إىل حترير رمسي  )١٣(

، مقدرة ٢٠١٥ و٢٠٠٢الطلب على مركبات الكربون اهليدروفلورية ومركبات الكربون املشبعة بالفلور واالنبعاثات واملخزونات منهما يف عام 
  لعمل املعتاد وسيناريو التخفيف وكذلك إمكانات اخلفض السيناريو

 الطلب

 من ١-كيلوطن يف السنة(داالت استنفاد األوزون  )كيلوطن(اإلنتاج  
  )داالت استنفاد األوزون

طن متري من مكافئ ثاين (إمكانات االحترار العاملي 
 )١-أكسيد الكربون يف السنة

 ٢٠٠٢ BAU-2015 MIT-2015 Red-2015 ٢٠٠٢ BAU-2015 MIT-2015 Red-2015 ٢٠٠٢ BAU-2015 MIT-2015 Red-2015 

مركبات الكربون 
 اهليدروكلورية فلورية

٢٨٢ ٦٢٣ ٩٠٥ ٧٦١ ٨ ٢٤ ٣١ ٣٢ ١٦٠ ٣٩١ ٥٥١ ٤٩٦ 

مركبات الكربون 
 لوريةفاهليدرو

٤٣٤ ٨٨٩ ١ ٣٢٣ ٤٤٩     ١٩٧ ٤٦٦ ٦٦٣ ٢٠٧ 

مركبات الكربون 
 املشبعة بالفلور

٠,٢ ٠,٢ ١,٠      ٠,٠٢ ٠,٠٢ ٠,١١  

 االنبعاثات

مركبات الكربون 
 اهليدروكلورية فلورية

٣٤٤ ٤٨٤ ٨٢٨ ٤٤٨ ١٠ ١٦ ٢٦ ١٥ ٢٠٠ ٢٩٢ ٤٩٢ ٢٧١ 
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مركبات الكربون 
 لوريةفاهليدرو

٧٣٧ ٤١٦ ١ ١٥٣ ٤٣٤     ٢٣١ ١٨٤ ٤١٥ ١٢٤ 

مركبات الكربون 
 املشبعة بالفلور

٠,٢ ٠,٢ ١      ٠,٠٢ ٠,٠٢ ٠,١١  

                    املخزونات

مركبات الكربون 
 اهليدروكلورية فلورية

٥٢٠ ٤ ٣٥٢ ٤ ٨٧١ ٣ ٨٤١ ١٥ ٢٣٢ ٢٤٧ ١٩٤ ٣٠٠ ٣ ٠١٧ ٣ ٣١٧ ٢ ٦٥١ 

مركبات الكربون 
 لوريةفاهليدرو

٧٠٠ ٤ ٥٢٧ ٥ ٢٢٧ ١ ١٠٣     ٣٣٧ ٢ ٦١٣ ٢ ٩٥٠ ٥٤٤ 

مركبات الكربون 
 املشبعة بالفلور

٤ ٤ ٥      ١ ١ ١  

  مالحظات تفسريية
  . االستعمال، قد تفوق بيانات الطلب بيانات اإلنتاج السنوي إلعادةونظراً. يشري إىل االستخدام الصايف ملركبات الكربون الفلورية وبدائلها" الطلب"
  .الغالف اجلوي أو مل تدمر يف مرافق التدمري جودة يف املعدات القائمة ويف املخزونات من املواد الكيميائية والرغاوى وغريها من املنتجات اليت مل تطلَق بعد يفواد املهي جمموع كميات املو" املخزونات"
  .شرة من غازات االحتباس احلراري ذات الصلة بالطاقةجداول االنبعاثات غري املباومل تدرج يف . تشري إىل االنبعاثات املباشرة دون غريها" االنبعاثات"

BAU-2015 : ٢٠١٥اسقاطات سيناريو العمل املعتاد لعام  
MIT-2015 : ٢٠١٥اسقاطات سيناريو التخفيف لعام  
Red-2015 : الفرق بني اسقاطات سيناريو العمل املعتاد وسيناريو التخفيف: ٢٠١٥إمكانات التخفيض يف عام.  



UNEP/OzL.Pro/Workshop.4/2 

19 

  املرفق الثاين

  ٣املادة : تووروتوكول كيب

 مكافئ ثاين تكفل األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة أو جمتمعة، أال يتعدى جممل  - ١
أكسيد الكربون البشري املصدر النبعاثاا من غازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف الكميات املسندة 

ت وخفضها كمياً املقيدة يف املرفق باء ووفقاً ألحكام إليها، احملسوبة وفقاً اللتزاماا باحلد من االنبعاثا
 على األقل دون هذه املادة، بغية خفض انبعاثاا اإلمجالية من مثل هذه الغازات خبمسة يف املائة

  .٢٠١٢ إىل ٢٠٠٨ يف فترة االلتزام املمتدة من ١٩٩٠مستويات عام 
كن إثباته يف ، تقدماً مي٢٠٠٥ يكون كل طرف مدرج يف املرفق األول قد حقق، حبلول عام  - ٢

  .الوفاء بالتزاماته مبوجب هذه الربوتوكول
إن التغريات الصافية يف انبعاثات غازات الدفيئة من املصادر وإزاالا حبسب البواليع، هذه   - ٣

التغريات اليت تنتج عن أنشطة تغري استخدام األراضي الذي يتسبب فيه اإلنسان مباشرة وأنشطة احلراجة 
بوصفها تغريات   تقاس، واليت١٩٩٠قصورة على التحريج وإعادة التحريج وقطع األحراج منذ عام امل

ممكن التحقق منها يف أرصدة الكربون يف كل فترة التزام، جيب أن تستخدم للوفاء بااللتزامات مبوجب 
انبعاثات  عما تقترن به تلك األنشطة من وجيب التبيلغ. رج يف املرفق األولهذه املادة لكل طرف مد

، مبينة حسب مصادرها وبواليع إزالتها تبليغاً يتسم بالشفافية وميكن التحقق منه غازات الدفيئة
  .٩ و٨واستعراضه وفقاً للمادتني 

 كل طرف مدرج يف املرفق األول، قبل الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع   - ٤
 وتسمح ١٩٩٠ حتدد مستواه من أرصدة الكربون لعام  يف هذا الربوتوكول، بتقدمي بياناتاألطراف

بتقدير ما أحدثه من تغريات يف أرصدة الكربون يف السنوات التالية، وذلك لكي تنظر يف هذه البيانات 
ويقوم مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف . اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

ل دورة يعقدها، أو يف أقرب وقت ممكن عملياً بعد ذلك، بالبت يف الطرائق  يف أوهذا الربوتوكول،
والقواعد واملبادئ التوجيهية ملعرفة أي األنشطة اإلضافية اليت يتسبب فيها اإلنسان واملتصلة بالتغريات 
 يف انبعاثات غازات الدفيئة مبينة حسب مصادرها وبواليع إزالتها يف فئات التربات الزراعية وتغري
استخدام األرض تضم إىل، أو تطرح من الكمية املسندة إىل األطراف املدرجة يف املرفق األول وكيفية 
ضمها، مع مراعاة أوجه عدم التيقن والشفافية يف علمية التبليغ والقابلية للتحقق املنهجي للهيئة 

ية للمشورة العلمية والتكنولوجية  املعنية بتغري املناخ، واملشورة اليت توفرها اهليئة الفرعاحلكومية الدولية
. ويطبق هذه القرار يف فترة االلتزام الثانية والفترات الالحقة.  وملقررات مؤمتر األطراف٥وفقاً للمادة 

وللطرف أن خيتار تطبيق قرار كهذا على األنشطة اإلضافية اليت يكون مصدرها اإلنسان بالنسبة لفترة 
  .١٩٩٠األنشطة قد حدثت منذ التزامه األوىل شريطة أن تكون هذه 

تقوم األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت متر بعملية انتقال إىل اقتصاد سوقي واليت تقررت   - ٥
 الذي اختذه مؤمتر األطراف يف دورته الثانية، باستخدام ٢-م أ/٩ فترة أساس هلا مبقتضى املقرر سنة أو
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وأي طرف آخر مدرج يف املرفق األول . وجب هذه املادةسنة أو فترة األساس هذه لتنفيذ التزاماا مب
 من االتفاقية بوسعه ١٢مير بعملية انتقال إىل اقتصاد سوقي مل يقدم بعد بالغه الوطين مبقتضى املادة 

أيضاً إخطار مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول بأنه يعتزم استخدام 
ويبت مؤمتر األطراف .  ألداء التزاماته مبوجب هذه املادة١٩٩٠ية غري سنة سنة أو فترة أساس تارخي

  .عامالً بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول يف قبول ذلك اإلخطار
 ٦ بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، مع مراعاة الفقرة جيوز ملؤمتر األطراف عامالً  - ٦

 مينح األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت متر بعملية انتقال إىل اقتصاد من االتفاقية، أن ٤من املادة 
 درجة معينة من املرونة يف تنفيذ التزاماا مبقتضى هذه الربوتوكول باستثناء االلتزامات الواردة يف سوقي

  .هذه املادة
، تعادل ٢٠١٢ إىل ٢٠٠٨يف فترة االلتزام األوىل باحلد من االنبعاثات وخفضها كمياً، من   - ٧

الكمية املسندة إىل كل طرف مدرج يف املرفق األول النسبة املئوية اليت قيدت له يف املرفق باء بالنسبة 
درجة يف املرفق ل صايف مكافئ ثاين أكسيد الكربون البشري املصدر النبعاثاته من غازات الدفيئة امل

واألطراف .  أعاله مضروبة يف مخسة٥ للفقرة سنة أو فترة األساس احملددة وفقاً أو ١٩٩٠ألف يف عام 
املدرجة يف املرفق األول اليت شكل بالنسبة هلا تغيري استخدام األرض واحلراجة مصدراً صافياً النبعاثات 

 إمجايل مكافئ ١٩٩٠ تدرج يف سنة أو فترة األساس النبعاثاا لعام ١٩٩٠غازات الدفيئة يف عام 
بون البشري املصدر مبينة حسب مصادرها، مطروحاً منه ما أزيل االنبعاثات من ثاين أكسيد الكر

واألطراف .  من تغري استخدام األرض ألغراض حساب الكمية املسندة إليها١٩٩٠بالبواليع يف عام 
املدرجة يف املرفق األول اليت شكل تغري استخدام األرض بالنسبة إليها مصدراً صافياً النبعاثات غازات 

 املكافئ اإلمجايل ١٩٩٠ تدرج يف سنة أو فترة األساس لالنبعاثات يف عام ١٩٩٠الدفيئة يف عام 
 الناجتة ١٩٩٠اثات غازات ثاين أكسيد الكربون البشرية املصدر مطروحاً منه اإلزاالت يف عام عالنب

  .عن تغري استخدام األرض يف حساب الكمية املسندة إليها
 كسنة أساس له بالنسبة ١٩٩٥ستخدم سنة جيوز ألي طرف مدرج يف املرفق األول أن ي  - ٨

للمركبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية واملركبات الكربونية الفلورية املشبعة وسادس فلوريد 
  . أعاله٧الكربيت، ألغراض احلساب املشار إليها يف الفقرة 

يالت للمرفق باء حتدد االلتزامات للفترات الالحقة لألطراف املدرجة يف املرفق األول يف تعد  - ٩
ويتوىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه . ٢١ من املادة ٧ذا الربوتوكول، تعتمد وفقاً ألحكام الفقرة 

اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول النظر يف تلك االلتزامات قبل اية فترة االلتزام األوىل املشار إليها 
  . أعاله بسبع سنوات على األقل١يف الفقرة 

ضاف أي وحدات خفض لالنبعاثات أو أي جزء من الكمية املسندة حيتازها طرف من ت  - ١٠
 مكررة تضاف إىل الكمية املسندة إىل الطرف الذي ١٧ أو املادة ٦طرف آخر وفقاً ألحكام املادة 

  .حيتازها
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تطرح أي وحدات خفض لالنبعاثات، أو أي جزء من الكمية املسندة اليت ينقلها طرف إىل   - ١١
  .، من الكمية املسندة إىل الطرف الناقل١٧ أو املادة ٦خر وفقاً ألحكام املادة طرف آ

 ١٢إن أية وحدات خفض انبعاثات مصدقة حيتازها طرف من طرف آخر وفقاً ألحكام املادة   - ١٢
  .تضاف إىل الكمية املسندة إىل الطرف الذي حيتازها

 فترة االلتزام تقل عن الكمية املسندة إليه إذا كانت انبعاثات طرف مدرج يف املرفق األول يف  - ١٣
مبوجب هذه املادة، يضاف بناء على طلب ذلك الطرف، هذا الفارق إىل الكمية املسندة إىل ذلك 

  .الطرف لفترات االلتزام الالحقة
 أعاله على ١يسعى كل طرف مدرج يف املرفق األول إىل تنفيذ االلتزامات املذكورة يف الفقرة   - ١٤

 إىل أدىن حد التأثريات الضارة اجتماعياً وبيئياً واقتصادياً بالبلدان النامية األطراف، وخاصة حنو يقلل
ومتشياً مع املقررات ذات الصلة اليت .  من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨بالبلدان املدرجة يف الفقرتني 

امل بوصفه اجتماع اختذها مؤمتر األطراف، بشأن تنفيذ هاتني الفقرتني يقوم مؤمتر األطراف الع
األطراف يف هذا الربوتوكول، يف دورته األوىل، بالنظر يف التدابري الالزم اختاذها لتقليل اآلثار الضارة 

ومن . أو آثار تدابري االستجابة على األطراف املشار إليها يف هاتني الفقرتني/النامجة عن تغري املناخ و
  .ل والتأمني ونقل التكنولوجيابني القضايا الواجب التصدي هلا إقرار التموي
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  لثاملرفق الثا
  هيكل البالغ الوطين

  موجز تنفيذي  -أوالً 
  الظروف الوطنية املتصلة بانبعاثات غازات الدفيئة وإزالتها  -ثانياً 

  ١٠ - ٤ و٦ - ٤املرونة وفقاً للمادة 
  معلومات من قوائم جرد غازات الدفيئة  -ثالثاً 

  )لبالغ الوطينأو كمرفق ل(جداول موجزة   -ألف 
  موجز وصفي  -باء 

  السياسات والتدابري  -رابعاً 
  عملية وضع السياسات  -ألف 

  السياسات والتدابري وآثارها  - باء
  ١-اجلدول 

  السياسات والتدابري اليت مل تعد قائمة  - جيم
  االسقاطات واألثر اإلمجايل للسياسات والتدابري  -خامساً 

  االسقاطات  -ألف 
  رسوم بيانية

  تقدير اآلثار االمجالية للسياسات والتدابري  - باء
  املنهجية  - جيم

  ٢ - اجلدول
  تقييم قلة املناعة وآثار تغري املناخ وتدابري التكيف  -سادساً 

  اآلثار املتوقعة لتغري املناخ  -ألف 
  تقييم قلة املناعة   -باء 

  تدابري التكيف  - جيم
  املوارد املالية ونقل التكنولوجيا  -سابعاً 

  ‘جديدة وإضافية‘توفري موارد   -ألف 
  تقدمي املساعدة إىل البلدان النامية األطراف شديدة التعرض لتغري املناخ  - باء

  توفري موارد مالية  - جيم
  األنشطة ذات الصلة بنقل التكنولوجيا  - دال

  ٦-٣اجلداول 
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  البحث واملراقبة املنتظمة  -ثامناً 
   املنتظمةالسياسة العامة بشأن البحث واملراقبة  -ألف 

  البحث  - باء
  املراقبة املنتظمة  - جيم

  التثقيف والتدريب والتوعية العامة  -تاسعاً 
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  املرفق الرابع
 (PFCs)لور فومركبات الكربون املشبعة بال (HFCs)قائمة مركبات الكربون اهليدروفلورية 

لرقابة وقدرات إحداث االحترار العاملي لدى مجيع غازات االحتباس احلراري اخلاضعة ل
  مبوجب بروتوكول كيوتو

 اليت حددها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ إلمكانات االحترار العاملي يف عام )أ(القيم
   سنة١٠٠، استناداً إىل آثار غازات الدفيئة على امتداد ١٩٩٥

  الصيغة الكيميائية  غاز الدفيئة
ريق احلكومي قيم إمكانات االحترار العاملي اليت حددها الف

  ١٩٩٥الدويل املعين بتغري املناخ يف عام 
 CO2 1 ثاين أكسيد الكربون
 CH4 21 امليثان
 N20 310 أكسيد ثنائي النيتروجني

 مركبات الكربون اهليدروفلورية
HFC-23 CHF3 11 700 
HFC-32 CH2F2 650 
HFC-41 CH3F 150 
HFC-43-l0mee C5H2F10 1 300 
HFC-125 C2HF, 2 800 
HFC-134 C2H2F4 (CHF2CHF2) 1 000 
HFC-134a C2H2F4 (CH2FCF3) 1 300 
HFC-152a C2H4F2 (CH3CHF,) 140 
HFC-143 C2H3F3 (CHF2CH2F) 300 
HFC-143a C2H3F3 (CF3CH3) 3 800 
HFC-227ea C3HF7 2 900 
HFC-236fa C3H2F6 6 300 
HFC-254ca C3H3F5 560 

 بالفلور املشبعة مركبات الكربون
Perfluoromethane CF4 6 500 
Perfluoroethane C,F6 9 200 
Perfluoropropane  C 3F, 7 000 
Perfluorobutane C4F10 7 000 
Perfluorocyclobutane c-C4F, 8 700 
Perfluoropentane C5F12 7 500 
Perfluorohexane C6F14 7 400 

Sulphur hexafluoride 
Sulphur hexafluoride SF6 23 900 

  .وفق ما قدمه الفريق احلكومي الدويل املعين بتغير املناخ يف تقريره التقييمي الثاين  )أ(  
  .١٥ الصفحة FCCC/SBSTA/2006/9  :املصدر
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  املرفق اخلامس
  هيكل تقرير اجلرد الوطين

  )م ت(موجز تنفيذي 
مثالً، فيما يتصل بالسياق (ملناخ معلومات أساسية عن قوائم جرد غازات الدفيئة وتغري ا  - ١:م ت

  )الوطين، تقدمي معلومات إىل عامة اجلمهور
  .تلخيص االجتاهات الوطنية يف جمال االنبعاثات وعمليات اإلزالة املتصلة ا  - ٢:م ت
  حملة عن تقديرات واجتاهات االنبعاثات حسب فئات املصادر واملصارف  - ٣:م ت
  ) الدفيئة غري املباشرةمثالً، غازات(معلومات أخرى   - ٤:م ت

  مقدمة: ١الفصل 
مثالً، فيما يتصل بالسياق (معلومات أساسية عن قوائم جرد غازات الدفيئة وتغري املناخ   ١-١

  )الوطين، تقدمي معلومات إىل عامة اجلمهور
  وصف الترتيبات املؤسسية اخلاصة بإعداد قوائم اجلرد  ٢-١
  )ثل مجع البيانات، وجتهيز البيانات، وختزين البياناتم(وصف موجز لعملية إعداد قوائم اجلرد   ٣-١
  وصف عام موجز للمنهجيات ومصادر البيانات املستخدمة  ٤-١
  وصف موجز للفئات الرئيسية  ٥-١
مراقبة اجلودة، مبا يف ذلك التحقق من املسائل املتصلة /معلومات عن خطة ضمان اجلودة  ٦-١

  بالسرية ومعاجلتها حيثما اقتضى األمر ذلك
تقييم عام حلاالت عدم التيقن، مبا يف ذلك تقدمي بيانات تتصل امش عدم التيقن اإلمجايل   ٧-١

  الذي يكتنف جماميع قوائم اجلرد
  ) من هيكل تقرير اجلرد الوطين٥باإلشارة إىل املرفق (تقييم عام ملدى الشمول   ٨-١

  اجتاهات انبعاثات غازات الدفيئة: ٢الفصل 
حملة عامة عن اجتاهات االنبعاثات، ولكن من غري الضروري  هذا الفصل تقدماملعلومات الواردة يف 

  .تكرار املعلومات املقدمة يف الفصول القطاعية ويف جداول االجتاهات الواردة يف منوذج اإلبالغ املوحدة
  وصف وتفسري اجتاهات االنبعاثات فيما يتعلق مبجموع انبعاثات غازات الدفيئة  ١-٢
  جتاهات االنبعاثات حسب الغازاتوصف وتفسري ا  ٢-٢
  وصف وتفسري اجتاهات االنبعاثات حسب املصادر  ٣-٢
وصف وتفسري اجتاهات االنبعاثات فيما يتعلق بغازات الدفيئة غري املباشرة وثاين أكسيد   ٤-٢

  الكربيت

  ))رقم القطاع يف منوذج اإلبالغ املوحد(اسم القطاع  مثالً: (٩-٣الفصول 
وجيب اإلبالغ عن املعلومات . املوجز أدناه يف كل من الفصول القطاعية التاليةينبغي اتباع اهليكل 

  .باتباع قطاعات فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ
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  )مثالً، حملة عامة ووصف من الناحية الكمية(حملة عامة عن القطاع   ١-٣

  )رقم فئة املصدر يف منوذج اإلبالغ املوحد (فئة املصدر  ٢-٣

جيب تقدمي املعلومات التالية عن كل فئة من فئات املصادر اليت عينها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري 
 ألف يف منوذج اإلبالغ املوحد، أو املستوى الذي وصفت -١أي على مستوى اجلدول التلخيصي (املناخ 

ذي اعتمده الطرف املدرج يف املرفق فيه طرق الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، أو املستوى ال
  ):األول لتقدير انبعاثاته من غازات الدفيئة

  )مثالً، خصائص املصادر(وصف فئات املصادر   ١-٢-٣
عوامل االنبعاثات، واالفتراضات، /بيانات األنشطة/مثالً، اختيار الطرق(القضايا املنهجية   ٢-٢-٣

 وأسباب اختيارها، -ت االنبعاثات وعمليات اإلزالة والبارامترات واألعراف اليت تستند إليها تقديرا
  ))مثل وصف الطرائق الوطنية(وأية قضايا منهجية حمددة 

  حاالت عدم التيقن واتساق السالسل الزمنية  ٣-٢-٣
مراقبة اجلودة بالنسبة لكل مصدر على حدة والتحقق من ذلك، حيثما /ضمان اجلودة  ٤-٢-٣

  ينطبق ذلك
ات لكل مصدر على حدة، حيثما ينطبق، مبا يف ذلك التغيريات اليت إعادة إجراء حساب  ٥-٢-٣

  أجريت استجابة لعملية االستعراض
مثل (التحسينات املزمع إجراؤها حسب كل مصدر على حدة، حيثما ينطبق ذلك   ٦-٢-٣

، مبا فيها تلك املقررة استجابة لعملية )املنهجيات، وبيانات األنشطة، وعوامل االنبعاثات، إخل
  ستعراضاال

جيوز لألطراف املدرجة يف املرفق األول اإلبالغ عن بعض املعلومات املطلوبة أعاله يف شكل إمجايل فيما 
يتعلق ببعض فئات املصادر أو العديد من فئات املصادر إذا استخدمت ذات املنهجية وبيانات النشاط 

لق بالفئات الرئيسية، ينبغي أن تكون وفيما يتع. أو عوامل االنبعاثات، وذلك تفادياً لتكرار املعلومات/و
  .املعلومات مفصلة بغية التمكني من استعراض قائمة اجلرد استعراضاً شامالً

  ) يف منوذج اإلبالغ املوحد١القطاع (الطاقة : ٣الفصل 
  :باإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تشمل املعلومات عن الطاقة ما يلي

  :، مبا يف ذلك معلومات مفصلة عن)ملوحد ألف يف منوذج اإلبالغ ا-١(احتراق الوقود 
  مقارنة النهج القطاعي بالنهج املرجعي  •
  وقود الصهاريج املستخدم يف النقل الدويل  •
  املواد اخلام واستخدام الوقود يف غري جمال الطاقة  •
  مجع ثاين أكسيد الكربون من غازات املداخن وما يعقب ذلك من ختزين لثاين أكسيد الكربون  •
  ا خاصة بأقطار حمددةقضاي  •

  ) باء من منوذج اإلبالغ املوحد- ١(االنبعاثات املتسربة من الوقود الصلب ومن النفط والغاز الطبيعي 
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  ) من منوذج اإلبالغ املوحد٢القطاع (العمليات الصناعية : ٤الفصل 
  ) من منوذج اإلبالغ املوحد٣القطاع (استعمال املذيبات واملنتجات األخرى : ٥الفصل 
  ) من منوذج اإلبالغ املوحد٤القطاع (الزراعة : ٦الفصل 
 من منوذج اإلبالغ ٥القطاع (استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي، واحلراجة : ٧الفصل 
  )املوحد

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تشتمل املعلومات املتعلقة باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي 
  :يواحلراجة على ما يل

معلومات عن النهج املستخدمة لعرض مساحات األراضي وعن بيانات استخدام األراضي   •
  املستعملة يف إعداد قائمة اجلرد؛

تعاريف استخدام األراضي ونظم التصنيف املستخدمة وصلتها بفئات استخدام األراضي وتغيري   •
  .استخدام األراضي واحلراجة

  )ذج اإلبالغ املوحد من منو٦القطاع (النفايات : ٨الفصل 
  )حيثما ينطبق ذلك) ( من منوذج اإلبالغ املوحد٧القطاع (مسائل أخرى : ٩الفصل 

وباإلضافة إىل ذلك، فإن املعلومات اليت أدرجت من قبل يف أطر املعلومات اإلضافية والوثائق الواردة يف 
 أن تدرج، حسبما يكون ، ينبغي(FCCC/CP/1999/7) منوذج اإلبالغ املوحد املخصصة لفترة االختبار

  .ذلك مناسباً، يف تقرير اجلرد الوطين وتفصل فيه على النحو املبني يف التذييل املرفق ذا اهليكل املقترح
  إعادة احلسابات والتحسينات: ١٠الفصل 

ينبغي أن تقدم يف هذا الفصل معلومات توفر حملة عامة عن إعادة احلسابات والتحسينات اليت أجريت يف 
د، غري أنه ليس من الضروري تكرار املعلومات املقدمة يف الفصول القطاعية، وبالتحديد املعلومات اجلر

الواجب توفريها واخلاصة بالفئات، وبوجه خاص، ينبغي لألطراف املدرجة يف املرفق األول إيراد إشارات 
  .إحالة يف املعلومات املقدمة يف الفصول القطاعية

  ات إلعادة احلساباتتقدمي إيضاحات وتربير  ١-١٠
  ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة ملستويات االنبعاثات  ٢-١٠
  ما يترتب من آثار يف اجتاهات االنبعاثات، مبا يف ذلك اتساق السلسلة الزمنية  ٣-١٠
إعادة احلسابات، مبا يف ذلك االستجابة لعملية االستعراض، والتحسينات املقرر إدخاهلا على   ٤-١٠

  )الترتيبات املؤسسية، إعداد اجلردمثل (اجلرد 

  املراجع
  مرفقات تقرير اجلرد الوطين

  الفئات الرئيسية: ١املرفق 
  وصف املنهجية املستخدمة لتحديد الفئات الرئيسية  •
  اإلشارة إىل جداول الفئات الرئيسية يف منوذج اإلبالغ املوحد  •
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  معلومات عن مستوى التفصيل  •
 من إرشادات املمارسة اجليدة، اليت وضعها الفريق ٣-ألف-٧ إىل ١-ألف-٧اجلداول   •

  )١(احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

مناقشة مفصلة للمنهجية والبيانات املستخدمة لتقدير انبعاثات ثاين أكسيد الكربون من : ٢املرفق 
  احتراق الوقود األحفوري

حيثما كان (أو املصارف الفردية عمليات وصف منهجية مفصلة أخرى بشأن فئات املصادر : ٣املرفق 
  )ذلك مناسباً

النهج املرجعي لثاين أكسيد الكربون ومقارنته بالنهج القطاعي، ومعلومات ذات صلة مبيزانية : ٤املرفق 
  الطاقة الوطنية

) احملتملة(تقدير مدى الشمول ومصادر ومصارف انبعاثات غازات الدفيئة وعمليات اإلزالة : ٥املرفق 
  املستبعدة

أو غري ذلك ) حيثما كان ذلك مناسباً(معلومات إضافية ستعترب جزءاً من تقرير اجلرد الوطين : ٦رفق امل
  من املعلومات املرجعية املفيدة

 من إرشادات املمارسة اجليدة اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل ٢-٦ و١-٦اجلدوالن : ٧املرفق 
  )٢(املعين بتغير املناخ

  ) اختيارية-أية معلومات أخرى ذات صلة  (-ى مرفقات أخر: ٨املرفق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــ
  . من هذه املبادئ التوجيهية٣٠أضيف هذا البند توخياً لالتساق مع األحكام الواردة يف الفقرة   )١(
  .يهيةمن هذه املبادئ التوج) و( ٤١ و٣٢أضيف هذا البند توخياً لالتساق مع األحكام الواردة يف الفقرتني   )٢(
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  املرفق السادس
  استمارة اإلبالغ املوحدة

  الطاقة

   تقرير قطاعي عن الطاقة١اجلدول 
  بيانات قطاعية أساسية يف جمال الطاقة

   ج قطاعي–أنشطة حرق الوقود ) أ(  ألف١اجلدول 
   ج مرجعي-انبعاثات ثاين أكسيد الكربون النامجة عن أنشطة حرق الوقود ) ب(  ألف١اجلدول 
  مقارنة انبعاثات ثاين أكسيد الكربون النامجة عن حرق الوقود) ج(  ألف١ اجلدول
  املواد األولية واستخدام الوقود ألغراض أخرى غري الطاقة) د(  ألف١اجلدول 
   االنبعاثات اهلاربة النامجة عن الوقود الصلب١-باء-١اجلدول 
  لطبيعي ومصادر أخرى االنبعاثات اهلاربة النامجة عن النفط والغاز ا٢-باء-١اجلدول 
  جيم الوقود املستخدم يف النقل الدويل والعمليات املتعددة األطراف -١اجلدول 

  العمليات الصناعية
   تقرير قطاعي عن العمليات الصناعية‘١’ ٢اجلدول 

  بيانات قطاعية أساسية عن العمليات الصناعية
  وأُكسيد النيتروززاي انبعاثات ثاين أكسيد الكربون وامليثان - ألف‘١ ’٢اجلدول 
 انبعاثات مركبات اهليدروفلوروكربون - تقرير قطاعي عن العمليات الصناعية ‘٢’ ٢اجلدول 

  اهليدروكربون املشبع بالفلور وسادس فلوريد الكربيت ومركبات
هاء إنتاج الفلزات، إنتاج اهليدروكربونات املهلجنة وسادس فلوريد - جيم‘٢ ’٢اجلدول 
  الكربيت
  واو استهالك اهليدروكربونات املهلجنة وسادس فلوريد الكربيت ‘٢ ’٢اجلدول 

  استخدام املذيبات وغريها من املنتجات
   تقرير قطاعي عن استخدام املذيبات وغريها من املنتجات٣اجلدول 
  دال بيانات قطاعية أساسية عن استخدام املذيبات وغريها من املنتجات- ألف٣اجلدول 

  الزراعة
  عي عن الزراعة تقرير قطا٤اجلدول 

  بيانات قطاعية أساسية عن الزراعة
   ألف التخمر املعوي٤اجلدول 
  )الزبل(انبعاثات امليثان النامجة عن إدارة السماد الطبيعي ) أ(  باء٤اجلدول 
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  )الزبل(انبعاثات أكسيد النيتروز النامجة عن إدارة السماد الطبيعي ) ب(  باء٤اجلدول 
   جيم زراعة األرز٤اجلدول 

   دال التربة الزراعية٤جلدول ا
   هاء حرق السافانا٤اجلدول 
   واو حرق املخلفات الزراعية يف احلقول٤اجلدول 

  استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة
   تقرير قطاعي عن استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة٥اجلدول 

  ضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجةبيانات قطاعية أساسية عن استخدام األرا
   ألف األراضي احلرجية٥اجلدول 
   باء األراضي الزراعية ٥اجلدول 
  )املروج الطبيعية( جيم املراعي ٥اجلدول 
   دال األراضي الرطبة٥اجلدول 
   هاء املستوطنات٥اجلدول 
   واو األراضي األخرى٥اجلدول 
  شرة النامجة عن استخدام السماد الطبيعي انبعاثات أكسيد النيتروز املبا‘١ ’٥اجلدول 
   انبعاثات أكسيد النيتروز النامجة عن اجنراف التربة‘٢ ’٥اجلدول 
 انبعاثات أكسيد النيتروز النامجة عن االختالالت املرتبطة باستخدام األراضي ‘٣ ’٥اجلدول 

  أراضي زراعية لتحويلها إىل
  يف الزراعة) الكلسي(دام اجلري  انبعاثات الكربون النامجة عن استخ‘٤ ’٥اجلدول 
   احتراق الكتلة األحيائية‘٥ ’٥اجلدول 

  النفايات
   تقرير قطاعي عن النفايات٦اجلدول 

  بيانات قطاعية أساسية عن النفايات
   ألف التخلص من النفايات الصلبة٦اجلدول 
   باء معاجلة املياه املستعملة ٦اجلدول 

  جداول ملخصة
الفريق احلكومي الدويل املعين (عن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة ألف تقرير ملخص -١امللخص 

  ) ألف٧املناخ، اجلدول  بتغري
الفريق احلكومي الدويل  (ملخص مقتضب عن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئةباء تقرير -١امللخص 
  )بتغري املناخ، اجلدول باء املعين

  عادل ثاين أكسيد الكربون تقرير ملخص عن االنبعاثات مب٢امللخص 
   تقرير ملخص عن الطرائق وعوامل االنبعاثات املستخدمة٣امللخص 
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  جداول أخرى

   حملة عامة موجزة عن الفئات الرئيسية٧اجلدول 
   البيانات املعاد حساا-إعادة احلساب ) أ( ٨اجلدول 
   معلومات توضيحية-إعادة احلساب ) ب( ٨اجلدول 
   معلومات عن الرموز الدالة-االكتمال ) أ( ٩اجلدول 
   معلومات عن غازات دفيئة إضافية-االكتمال ) ب( ٩اجلدول 
  )ثاين أكسيد الكربون( اجتاهات االنبعاثات ١٠اجلدول 
  )امليثان( اجتاهات االنبعاثات ١٠اجلدول 
  )أكسيد النيتروز( اجتاهات االنبعاثات ١٠اجلدول 
كربون املشبع  كربون، ومركبات اهليدرو فلورو يدرومركبات اهل( اجتاهات االنبعاثات ١٠اجلدول 
  )وسادس فلوريد الكربيت بالفلور،
  )ملخص( اجتاهات االنبعاثات ١٠اجلدول 

______________  


