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 احملتويات

       الصفحة  

  ٣ ........ )١ (         واحلراجة                                     استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي ١-                  مشروع املقرر م أإ-         النص باء 

                                                 إرشادات املمارسات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام    ١-     م أإ  /-                 مشروع املقرر    -           النص جيم   
   ٣              من املادة     ٤    و  ٣                                                                       األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة املضطلع هبا يف إطار الفقرتني           

   ١١ ....................................................................... )٢ (                 من بروتوكول كيوتو

              ، من بروتوكول  ٣           من املادة   ١٤            صلة بالفقرة             املسائل املت ١-    م أإ /-              مشروع املقرر -         النص دال 
   ١٣ ...................................................................................... )٣ (     كيوتو

                                                      

ّ              مث ُعّدل باملقرر     ) FCCC/CP/2001/13/Add.1   ( ٧-    م أ  /  ١١    ً            أصالً باملقرر       هذا ُ                    أُرفق مشروع املقرر      ) ١ (  ُ   
   ).FCCC/CP/2003/6/Add.2   ( ٩-   م أ /  ٢٢       واملقرر   ) dd.1   ( ٧-     العام              مذكرة من األمني  /  ١٢

   ).FCCC/CP/2001/13/Add.1   ( ٧-   م أ /  ١١ ُ                       ً          أُرفق مشروع املقرر هذا أصالً باملقرر   ) ٢ (
  . ٧-   م أ / ٩        باملقرر ُ                       ً   أُرفق مشروع املقرر هذا أصالً   ) ٣ (
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 النص باء

 ∗١-م أإ/-مشروع املقرر 

 استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

                                                            إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

                                         غيري استخدام األراضي واحلراجة املدرجة يف                                                        أن تنفيذ األنشطة املتصلة باستخدام األراضي وت                 إذ يؤكـد   
                                       ً                                                                       أحكـام بروتوكول كيوتو جيب أن يكون متوافقاً مع أهداف ومبادئ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري                 

                                                           املناخ وبروتوكول كيوتو امللحق هبا ومع أي مقررات تتخذ مبوجبهما،

                   يف دورته السابعة،                         الذي اعتمده مؤمتر األطراف ٧-   م أ /  ١١          يف املقرر        وقد نظر 

                                                                                          أن املـبادئ التالـية تـنظم تناول أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي                     يؤكـد  - ١ 
  :       واحلراجة

                                                أن يرتكز تناول هذه األنشطة على معرفة علمية سليمة  ) أ ( 

    ُ                                                                 أن ُتستخدم على مر الزمن منهجيات متسقة يف تقدير هذه األنشطة واإلبالغ عنها  ) ب ( 

                                                                              ؤدي احملاسبة املتعلقة بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة إىل تغيري   ّ   أالّ ت  ) ج ( 
                    من بروتوكول كيوتو ٣           من املادة  ١                          اهلدف املنصوص عليه يف الفقرة 

    ُ                                               أن ُيستبعد من احملاسبة ما هو موجود من خمزونات الكربون  ) د ( 

                                         استخدام األراضي واحلراجة يف حفظ التنوع                                                        أن يسـهم تنفيذ أنشطة استخدام األراضي وتغيري             ) ه ( 
                                               البيولوجي ويف االستخدام املستدام للموارد الطبيعية

  ّ                                                                                          أالّ تـنطوي احملاسـبة املتعلقة باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة على نقل                ) و ( 
                                 االلتزامات إىل فترة التزامات مقبلة

                                                  ملية إزالة ينجم عن أنشطة استخدام األراضي وتغيري                                               أن حيسـب يف الوقت املناسب أي إلغاء لع          ) ز ( 
                       استخدام األراضي واحلراجة

                                                      

ّ        مث ُعّدل ب    ) FCCC/CP/2001/13/Add.1   ( ٧-    م أ  /  ١١ ُ                       ً               أُرفق مشروع املقرر هذا أصالً باملقرر        ∗   ُ       املقرر   
   ).FCCC/CP/2003/6/Add.2   ( ٩-   م أ /  ٢٢       واملقرر   ) FCCC/CP/2001/13/Add.1   ( ٧-   م أ /  ١٢
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                                     ارتفاع تركيز ثاين أكسيد الكربون إىل ما   �  ١ �   ُ                                           أن ُتستبعد من احملاسبة عمليات اإلزالة الناشئة عن   ) ح ( 
                     يكل العمري الناشئة                        اآلثار الدينامية لله    �  ٣ �                                  ترسبات النيتروجني غري املباشرة؛ و      �  ٢ �                             فوق مستواه قبل الصناعة؛ و    

                                                 عن األنشطة واملمارسات املضطلع هبا قبل السنة املرجعية؛

                                                                                    أن تطـبق األطراف اإلرشادات املتعلقة باملمارسات اجليدة وطرائق تقدير وقياس ورصد                يقـرر  - ٢ 
        إزالتها                                                                                              التغريات الطارئة على خمزونات الكربون وانبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات 

                                                                                                            بواسـطة البواليع النامجة عن أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة واإلبالغ عنها، كما               
                                                            ً                                                    وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، إذا تقرر ذلك طبقاً للمقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر                 

                           ع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛                                         األطراف وعن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتما

                                                                                            أن يتم حساب انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ، حبسب مصادرها وعمليات إزالتها                 يقرر - ٣ 
                   ً                                                             ً                         بواسـطة املصارف، وفقاً ملرفق هذا املقرر واإلبالغ عنها يف قوائم جرد سنوية واستعراضها وفقاً للمقررات ذات          

                                                  للمبادئ التوجيهية املنقحة للفريق احلكومي الدويل                         ً    وتوكول كيوتو، ووفقاً             من بر   ٨    و  ٧    و  ٥                        الصلة املتعلقة باملواد    
                  ُ                      ، وأي تفاصيل أخرى ُتدخل يف املستقبل           ١٩٩٦                                                                      املعين بتغري املناخ بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة لعام           

                       بشأن تغيري استخدام                                                                                                 عـلى هذه املبادئ التوجيهية، أو على أجزاء منها، وأية إرشادات تتعلق باملمارسات اجليدة             
                   ً                                                                                     األراضي واحلراجة وفقاً للمقررات ذات الصلة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف              

                  يف بروتوكول كيوتو؛

                                                                                           ما يتضمنه املرفق من تعاريف وطرائق وقواعد ومبادئ توجيهية متعلقة بأنشطة استخدام                  يعتمد - ٤ 
             كيوتو كي    ل              من بروتوكو    ١٢    و  ٦    و  ٣                                     ي واحلراجة املضطلع هبا مبوجب املواد                                      األراضـي وتغيري استخدام األراض    

  .                        تطبق يف فترة االلتزام األوىل
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 املرفق

 التعاريف والطرائق والقواعد واملبادئ التوجيهية املتعلقة بأنشطة استخدام األراضي
 وتغيري استخدام األراضي واحلراجة املضطلع هبا مبوجب بروتوكول كيوتو

 عاريف الت-ألف 

   ٣                                                                                                ينطبق على أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة املضطلع هبا مبوجب الفقرتني               - ١
  :                  التعاريف التالية )١ ( ٣           من املادة  ٤ و

                                  وهكتار واحد وتكون ذات غطاء          ٠,٠٥                                            هو بقعة أرض تتراوح مساحتها الدنيا بني          "       احلـرج  "  ) أ ( 
                                         يف املائة وميكن أن تبلغ فيه األشجار          ٣٠-  ١٠           يزيد على     )         النباتات                             أو ما يعادل مستوى كثافة       (              تـاجي شجري    

                                   وقد يكون احلرج عبارة عن تشكيالت        .                               أمتار عند النضج يف املوقع      ٥       ً                                   ارتفاعـاً يتراوح حده األدىن بني مترين و       
  .      كثيفة                                                                                          حرجية كثيفة تغطي فيها األشجار املختلفة من حيث االرتفاع والنبت نسبة كبرية من األراضي أو غابة غري 

                                                                                                                  وتـندرج يف تعريف احلرج الشجراء احلرجية الطبيعية الناشئة وكذلك مجيع املزارع اليت مل تبلغ بعد كثافة تاجية                  
                                             أمتار شأهنا شأن املناطق اليت تشكل عادة         ٥                   ً      ً                            يف املائة أو ارتفاعاً شجرياً يتراوح بني مترين و           ٣٠    و   ١٠            تتراوح بني   

         ً                                                   جرة مؤقتاً نتيجة لتدخل بشري مثل قطع األشجار أو ألسباب طبيعية،     ً                                جزءاً من املنطقة احلرجية واليت هي غري مش
                             ولكن يتوقع أن تتحول إىل أحراج

ٍ                           ً               هو عملية يقوم هبا اإلنسان مباشرة لتحويل أراٍض مل يتم تشجريها ملدة مخسني عاماً                "        التحريج "  ) ب (                                           
ٍ                                    على األقل إىل أراٍض حرجية عن طريق الغرس وزرع البذور و                               تعزيز مصادر البذور الطبيعية                أو تدخل اإلنسان يف /               

ٍ              هي عملية يقوم هبا اإلنسان مباشرة لتحويل أراٍض غري حرجية إىل أراٍض              "                   إعـادة الـتحريج    "  ) ج (                   ٍ                                          
ٍ   أو تدخل اإلنسان يف تعزيز مصادر البذور الطبيعية وذلك يف أراٍض  /                                          حرجـية عـن طريق الغرس وزرع البذور و                                                               

ٍ           كانت حرجية لكنها حولت إىل أراٍض غري حرجية                                                     تكون أنشطة إعادة التحريج يف فترة االلتزام األوىل مقصورة  و  .                             
     ١٩٨٩      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١                                                  على إعادة حتريج األراضي اليت مل يكن يوجد فيها أحراج يف 

ٍ                هي عملية يقوم هبا اإلنسان مباشرة لتحويل أراٍض حرجية إىل أراٍض غري حرجية إعادة  "             إزالة األحراج "  ) د (                ٍ                                           

       ٌ                                                          هو نشاطٌ يقوم به اإلنسان مباشرة لزيادة خمزونات الكربون يف املواقع عن   "         النبايت           جتديد الغطاء "    ) ه ( 
                                                             هكتار وال ينطبق عليها تعريفا التحريج وإعادة التحريج             ٠,٠٥                                                طـريق زرع نـباتات تغطي مساحة ال تقل عن           

             الواردان هنا

                                                      

  .                                                                       يف هذا املرفق إىل مادة من مواد بروتوكول كيوتو، ما مل يرد ما يدل على خالف ذلك  "      املادة "         تشري كلمة   ) ١ (
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             ا هبدف أداء                                                          هـي جمموعـة املمارسات لإلشراف على األحراج واستخدامه          "                إدارة األحـراج   "  ) و ( 
                                                   واالقتصادية واالجتماعية ذات الصلة لألحراج بطريقة        )                              مبا يف ذلك التنوع البيولوجي     (                         الوظـائف اإليكولوجـية     

        مستدامة

                                                            هي جمموعة املمارسات يف األراضي اليت تنبت فيها احملاصيل الزراعية أو   "                      إدارة األراضي الزراعية "  ) ز ( 
      ً              مؤقتاً إلنتاج احملاصيل                                    األراضي املتروكة بائرة أو غري املستخدمة 

                                                                        هي جمموعة املمارسات يف األراضي املستخدمة إلنتاج املاشية هبدف التحكم يف             "              إدارة املراعي  "  ) ح ( 
  .                                         مقدار ونوع ما يتم إنتاجه من نباتات وماشية

 ٣ من املادة ٣ الفقرة -باء 

          أو إزالة   /                 إعادة التحريج و                                                ، تكون األنشطة املؤهلة هي أنشطة التحريج و        ٣              من املادة     ٣                 ألغـراض الفقرة     - ٢
         كانون   ١                                                                                                          األحـراج الـيت يقـوم هبا اإلنسان مباشرة، واليت تفي باملتطلبات املبينة يف هذا املرفق واليت بدأت يف                    

  .                               ديسمرب من آخر عام يف فترة االلتزام /            كانون األول  ٣١                          أو بعد هذا التاريخ وقبل     ١٩٩٠      يناير  /     الثاين

  ،  ٣              من املادة     ٣                                                     واليت تدخل يف نظام احلساب املنصوص عليه يف الفقرة                                            ولتحديد املساحة املزالة أحراجها      - ٣
                                                                                            حيدد كل طرف مساحة احلرج باستخدام نفس وحدة التقييم املكاين املستخدمة لتحديد املساحة اخلاضعة للتحريج 

  .                                             وإعادة التحريج على أال يتجاوز ذلك هكتارا واحدا

                                                          الناجم عن قطع األشجار يف فترة االلتزام األوىل التالية لعملية  )٢ (     املدين                                    يف فترة االلتزام األوىل، ال يتجاوز احلساب  - ٤
  .                                            الذي يتم حسابه بالنسبة لتلك الوحدة من األراضي   )٣ (                احلساب الدائن    ١٩٩٠                               التحريج وإعادة التحريج منذ عام 

                  ا بني عملية قطع                                       ، تقريرا عن الطريقة اليت مييز هب       ٧                                                    ويقدم كل طرف مدرج يف املرفق األول، عمال باملادة           - ٥
     وسوف   .                                                                                                      أشـجار األحراج أو اإلخالل بالنظام احلرجي الذي تعقبه إعادة حتريج غابة وبني عملية إزالة األحراج               

  . ٨                                     ختضع هذه املعلومات الستعراض وفقا للمادة 

 ٣ من املادة ٤ الفقرة -جيم 

                    البشرية املنشأ حبسب                                                                                  جيـوز لطـرف مدرج يف املرفق األول أن خيتار حساب انبعاثات غازات الدفيئة                - ٦
                                                                                                      مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف النامجة عن أي من األنشطة التالية اليت يتسبب فيها اإلنسان أو عنها    

  :                          ، يف فترة االلتزام األوىل     ٣              من املادة     ٤                                                                        مجـيعها، غري التحريج وإعادة التحريج، وإزالة األحراج، مبوجب الفقرة           
  .                                               ة األحراج، وإدارة األراضي الزراعية، وإدارة املراعي                         جتديد الغطاء النبايت، وإدار

                                                      

  .                                                       عندما تكون االنبعاثات أكرب من عمليات اإلزالة يف وحدة األراضي  :            احلساب املدين  ) ٢ (
  .                                                       عندما تكون عمليات اإلزالة أكرب من االنبعاثات يف وحدة األراضي  :            حلساب الدائن ا  ) ٣ (
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           من املادة  ٤                                                                       وحيدد أي طرف مدرج يف املرفق األول يرغب يف حساب األنشطة املضطلع هبا مبوجب الفقرة  - ٧
  م                                               اليت خيتار إدراجها يف حسابه املتعلق بفترة االلتزا ٣           من املادة  ٤                                         ، يف تقريره، األنشطة املنصوص عليها يف الفقرة  ٣

                     وبعد االختيار، يتخذ     .  ٣              من املادة     ٨    و  ٧                                              ً                    األوىل وذلك للتمكني من حتديد الكمية املخصصة لـه عمالً بالفقرتني           
  .                                     الطرف قرارا فيما خيص فترة االلتزام األوىل

                          ّ                                                                            وخـالل فترة االلتزام األوىل، يبّين كل طرف مدرج يف املرفق األول خيتار أحد أو كل األنشطة الوارد                   - ٨
                  وال جيوز أن يقوم أي   .                   وأن مصدرها البشر    ١٩٩٠                                     أعاله أن هذه األنشطة قد حدثت منذ عام  ٦   رة             ذكرها يف الفق

                                                                                                       طرف مدرج يف املرفق األول حبساب االنبعاثات حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف النامجة عن               
   .  ٣           من املادة  ٣         الفقرة                            ، إذا كان قد سبق حساهبا مبوجب ٣           من املادة  ٤                             األنشطة املنصوص عليها يف الفقرة 

                                                                                                             وفيما خيص فترة االلتزام األوىل، تكون انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ والقابلة للحساب حبسب مصادرها             - ٩
                                                                                                             وعمليات إزالتها بواسطة املصارف والنامجة عن إدارة األراضي الزراعية وإدارة املراعي وجتديد الغطاء النبايت مبوجب الفقرة 

                                                                                                       ، مساوية النبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف يف               ٣    دة              مـن املا    ٤
                   ً                                                                                                         فـترة االلـتزام، ناقصاً ما مقداره مخسة أمثال انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات إزالتها                  

  .                               الطرف مع تفادي احملاسبة املزدوجة                يف سنة األساس لذلك                                           بواسطة املصارف، النامجة عن تلك األنشطة املؤهلة 

                                                                   ً      ً                           وفـيما خيص فترة االلتزام األوىل، جيوز لطرف مدرج يف املرفق األول، يتكبد مصدراً صافياً لالنبعاثات                 -  ١٠
                                                                  أن حيسب انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات  ٣           من املادة  ٣                  مبوجب أحكام الفقرة 

ـ                     وذلك حىت مستوى     ٣              من املادة     ٤                                                                     تها بواسطة املصارف يف املناطق اخلاضعة إلدارة األحراج مبوجب الفقرة                 إزال
               ميغاتون من      ٩,٠                    ، على أال يتجاوز      ٣              من املادة     ٣                                                                     يعـادل املصـدر الصايف لالنبعاثات املنصوص عليها يف أحكام الفقرة            

                                                             زات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات إزالتها                      ً                                             الكربون مضروباً خبمسة أمثال، إذا كان إمجايل انبعاثات غا        
                                                                يساوي أو يزيد عن املصدر الصايف لالنبعاثات اليت مت تكبدها               ١٩٩٠                                                 بواسـطة املصـارف يف األحراج املدارة منذ عام          

  . ٣           من املادة  ٣            مبوجب الفقرة 

                   والكميات املطروحة -          املضافة إىل                                                                  وفيما خيص فترة االلتزام األوىل وحدها، ال جيوز أن تتجاوز الكميات         -  ١١
      ، بعد  ٣           من املادة  ٤                                      النامجة عن إدارة األحراج مبوجب الفقرة   )٤ (                                     الكمـية املخصصة لطرف من األطراف      -      مـن   

                 ، القيمة احملددة يف  ٦                                                                 أعاله والنامجة عن أنشطة مشاريع إدارة األحراج املضطلع هبا مبوجب املادة   ١٠             تطبيق الفقرة 
  .                     اه، مضروبة خبمسة أمثال            الوارد أدن )٥ (       التذييل

                                                      

   ).                         طرائق حساب الكميات املخصصة   ( ١-    م أإ /-    ً         وفقاً للمقرر   ) ٤ (
    ٨٥                                                                                      عند التوصل إىل القيم الواردة يف التذييل أدناه، استرشد مؤمتر األطراف بتطبيق عامل خصم بنسبه   ) ٥ (

                                    استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي    ( ١-    م أإ /-         من املقرر   )  ح ( ١             ددة يف الفقرة                              يف املائة حلساب عمليات اإلزالة احمل
                                                                                     يف املائة على إدارة األحراج باستخدام جمموعة من املعلومات اليت أتاحتها األطراف              ٣                    وعامل غطاء نسبته      )          واحلـراجة 

                                      مبا يف ذلك مقدار اجلهد الالزم بذله للوفاء    (                               وأويل اعتبار أيضا للظروف الوطنية  .                                   ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
                                                        وال يفسر إطار احملاسبة املقرر يف هذه الفقرة على أنه ينشئ أية    ).                                                     بالتزامات كيوتو وتنفيذ التدابري املتعلقة بإدارة األحراج

  .                                                 سابقة لفترة االلتزام الثانية وفترات االلتزام الالحقة
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    ١٠                                                                                    وجيوز ألي طرف أن يطلب إىل مؤمتر األطراف إعادة النظر يف قيمه الرقمية كما هي واردة يف الفقرة  -  ١٢
                                                                                       ، وذلك بغية قيام مؤمتر األطراف بالتوصية مبقرر يعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه               ١١                       ويف التذيـيل للفقرة     

                 وتتم إعادة النظر   .                                                   يف أجل ال يتعدى السنتني قبل بداية فترة االلتزام األوىل                               اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،
          وتقدم هذه   .   ١١         للفقرة  ٥             يف احلاشية رقم                                                                 تلك باالستناد لبيانات قطرية حمددة وعناصر اإلرشاد واالعتبار الواردة

        للمبادئ              ً    ل كيوتو ووفقاً                  من بروتوكو   ٨    و  ٧    و  ٥                              ً                                   البيانات والعناصر وتستعرض وفقاً للمقررات ذات الصلة باملواد         
  ،     ١٩٩٦                    لغازات الدفيئة لعام                                                             للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ بشأن قوائم اجلرد الوطنية                  التوجيهية املنقحة 

                                                                                                              وأيـة تفاصـيل مقبلة هلذه املبادئ التوجيهية أو ألجزاء منها، وأية إرشادات بشأن املمارسات اجليدة خبصوص                 
  .                          ً                                           ستخدام األراضي واحلراجة طبقاً للمقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف                      استخدام األراضي وتغيري ا

 ١٢ املادة -دال 

      على   ١٢                                                                                تقتصر أهلية أنشطة مشاريع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب املادة  -  ١٣
  .                            أنشطة التحريج وإعادة التحريج

                                                          ز جمموع الكميات املضافة إىل الكمية املخصصة ألحد األطراف والنامجة                              ويف فترة االلتزام األوىل، ال يتجاو -  ١٤
     ما   ١٢                                                                                                   عن أنشطة املشاريع املؤهلة فيما خيص استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب املادة             

  .                                                ً        يف املائة من انبعاثات سنة األساس لذلك الطرف مضروباً يف مخسة ١      نسبته 

     يف    ١٢                                                                           طة مشاريع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب املادة                             ويتقرر تناول أنش   -  ١٥
  .                                                              فترات االلتزام املقبلة كجزء من املفاوضات حول فترة االلتزام الثانية

  عموميات-هاء 

      أعاله،   )  أ ( ١                   الوارد يف الفقرة      "     احلرج "                                                             يقـوم كل طرف مدرج يف املرفق األول، ألغراض تطبيق تعريف             -  ١٦
                                                    يف املائة وقيمة دنيا مفردة لبقعة أرض تتراوح           ٣٠    و   ١٠                                                        تقاء قيمة دنيا مفردة لغطاء تاجي شجري تتراوح بني             بان

           وحتدد القيم   .        أمتار ٥                                                                 وهكتار واحد وقيمة دنيا مفردة الرتفاع األشجار تتراوح بني مترين و       ٠,٠٥             مساحتها بني   
                                                  م املختارة يف تقريره بوصفها جزءا ال يتجزأ منه للتمكني           وتدرج القي  .                                        اليت خيتارها الطرف ملدة فترة االلتزام األوىل 

                    ، وتشمل القيم اخلاصة  ٧-   م أ /  ١٩               وطبقا للمقرر  ٣           من املادة  ٨   و ٧                                      من حتديد الكمية املخصصة له عمال بالفقرتني 
                                 ويثبت كل طرف يف تقريره توافق هذه  .                                                                 بالغطاء التاجي الشجري وارتفاع األشجار واملساحة الدنيا لبقعة األراضي

                                                                                                                   القيم مع املعلومات اليت قدمت يف املاضي إىل منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة أو غريها من اهليئات الدولية                  
  .                                                 ويوضح يف حالة وجود اختالف بينها سبب وطريقة اختيارها

         املضافة                                  ً                                                           وفيما خيص فترة االلتزام األوىل، ورهناً باألحكام األخرى الواردة يف هذا املرفق، تكون الكميات            -  ١٧
          ، مساوية   ٣              من املادة     ٨    و  ٧                                           الكمية املخصصة ألي طرف مبوجب الفقرتني        -                              والكمـيات املطـروحة من       -    إىل  

                                                                                                               النـبعاثات غـازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف اليت يتم قياسها                
                                                  اثات غازات الدفيئة من غري ثاين أكسيد الكربون                                                                    بوصفها تغريات ميكن التحقق منها يف خمزونات الكربون، وانبع        

                              الناجتة عن أنشطة التحريج         ٢٠١٢       ديسمرب   /              كانون األول    ٣١       حىت       ٢٠٠٨       يناير   /               كانون الثاين   ١                 خالل الفترة من    
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  ،  ٣              من املادة     ٤                                 ، وإدارة األحراج مبوجب الفقرة       ٣              من املادة     ٣                                                وإعادة التحريج وإزالة األحراج، مبوجب الفقرة       
                                                           وحيثما تكون نتيجة هذا احلساب بالوعة خالصة لغازات الدفيئة،     .     ١٩٩٠       يناير   /               كانون الثاين   ١   ذ               اليت حصلت من  

                                 ً      ً        وحيثما تكون نتيجة هذا احلساب مصدراً خالصاً         .                                                         تضـاف هـذه القـيمة إىل الكمية املخصصة لذلك الطرف          
  .                                                                   النبعاثات غازات الدفيئة، تطرح هذه القيمة من الكمية املخصصة لذلك الطرف

                                                                                               أ حسـاب انـبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ، حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة                    ويـبد  -  ١٨
      من   ٤    و  ٣                                                                                               املصـارف، النامجة عن أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني              

  .         ً                                                 ، اعتباراً من بدء النشاط أو بداية فترة االلتزام، أيهما أبعد ٣      املادة 

                         ، يتعني حساب مجيع انبعاثات  ٣             من املادة    ٤    و  ٣                                              أن يـتم حساب بقعة األراضي مبوجب الفقرتني                ومـا    -  ١٩
                                                                                                           غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف على هذه األراضي على مدى               

  .                                         فترات االلتزام الالحقة والفترة القريبة منها

                                    إمكانية حتديد مساحات األراضي اخلاضعة  ٥           من املادة  ١               ية مبوجب الفقرة                           وتكفل نظم قوائم اجلرد الوطن -  ٢٠
               ، وينبغي لكل    ٣              من املادة     ٤    و  ٣                                                                        ألنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني          

  .  ٧    ادة                                                                                 ً                 طـرف مـدرج يف املرفق األول أن يقدم معلومات عن هذه املساحات يف قوائمه الوطنية للجرد وفقاً للم          
  . ٨                                ً         وسيجري استعراض هذه املعلومات وفقاً للمادة 

                      الكتلة األحيائية فوق     :                                                                                  وحيسـب كـل طرف مدرج يف املرفق األول مجيع التغريات يف جممعات الكربون التالية               -  ٢١
                           وجيوز للطرف أن خيتار عدم       .                                                                                    األراضـي والكـتلة األحيائية حتت األراضي والقمامة واحلطب، وكربون التربة العضوي           

  .                                                                                            اب جممع بعينه يف فترة التزام إذا قدم معلومات شفافة وميكن التحقق منها تثبت أن هذا اجملمع ليس مصدرا  حس

 



FCCC/KP/CMP/2005/3/Add.1 
Page 10 

 

 

 التذييل

  ) أ (     الطرف    سنة /                 ميغاطن من الكربون

         أستراليا     ٠,٠٠
       النمسا     ٠,٦٣

        بيـالروس 
       بلجيكا     ٠,٠٣
        بلغاريا     ٠,٣٧
     كندا      ١٢,٠٠
        كرواتيا    ) ب (     ٠,٢٦٥

      شيكية            اجلمهورية الت     ٠,٣٢
        الدامنرك     ٠,٠٥
        إستونيا     ٠,١٠
       فنلندا     ٠,١٦
      فرنسا     ٠,٨٨
       أملانيا     ١,٢٤
        اليونان     ٠,٠٩
        هنغاريا     ٠,٢٩
        آيسلندا     ٠,٠٠
        آيرلندا     ٠,٠٥
        إيطاليا     ٠,١٨
        اليابان      ١٣,٠٠
      التفيا     ٠,٣٤
           ليختنشتاين     ٠,٠١
         ليتوانيا     ٠,٢٨
       لكسمربغ     ٠,٠١
       موناكو     ٠,٠٠
       هولندا     ٠,٠١
    ندا      نيوزيل     ٠,٢٠
        النرويج     ٠,٤٠
       بولندا     ٠,٨٢
        الربتغال     ٠,٢٢
        رومانيا     ١,١٠
             االحتاد الروسي  ) ج (     ٣٣,٠٠
         سلوفاكيا     ٠,٥٠
         سلوفينيا     ٠,٣٦
        إسبانيا     ٠,٦٧
       السويد     ٠,٥٨
       سويسرا     ٠,٥٠
         أوكرانيا     ١,١١
                                                اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية     ٠,٣٧

_______________                

                           وذلك نتيجة للمشاورات اليت  ٦-   م أ / ٥                                                        ائمة البلدان الواردة يف هذا اجلدول عن تلك الواردة يف املقرر       ختتلف ق  ) أ ( 
  .                  أجريت أثناء الدورة

  . ٩-   م أ /  ٢٢                          أضيف هذا الرقم مبوجب املقرر   ) ب ( 
  . ٧-   م أ /  ١٢             مبوجب املقرر      ١٧,٦٣    ً      بدالً من      ٣٣,٠٠                   مت تغيري الرقم ليصبح   ) ج ( 
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 النص جيم

 ∗١- أإم/-مشروع املقرر 
 إرشادات املمارسات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي

  من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤ و٣ واحلراجة املضطلع هبا يف إطار الفقرتني 
                                                            إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

     من  ١             ، وإىل الفقرة  ٥           من املادة  ٢             ، وإىل الفقرة  ٣              من املادة     ٤    و  ٣    تني                          ، بوجه خاص، إىل الفقر             إذ يشـري   
                     من بروتوكول كيوتو، ٧      املادة 

  ، ٩-   م أ /  ١٣   و ٧-   م أ /  ٢٢   و ٧-   م أ /  ٢١   و ٧-   م أ /  ١٩   و ٧-   م أ /  ١١             إىل املقررات             ً وإذ يشري أيضاً 
              ونتريال، حبسب                                                                           أن انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ، غري املشمول بربوتوكول م                                 وإذ يؤكـد مـن جديد      

                                                                                                           مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف، ينبغي اإلبالغ عنها بطريقة شفافة ومتسقة وقابلة للمقارنة وكاملة ودقيقة،

                                                                    يف التوصيات ذات الصلة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية،       وقد نظر 
                                          املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واليت                                                          ، بالنسبة لفترة االلتزام األوىل، أن تقوم األطراف             يقـرر  - ١ 

                                                                                                      صدقت على بروتوكول كيوتو بتطبيق إرشادات املمارسات اجليدة الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي             
                                                                                                 واحلراجة، اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، على أن يكون ذلك التطبيق بطريقة منسجمة مع 

      ومرفق    ،   )                                                استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة      (   ١-     م أإ  /-                  ، ومشروع املقرر                     بـروتوكول كيوتو  
                                                                              ، وذلك لغرض تقدمي معلومات عن انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ، حبسب مصادرها  )١ (               مشروع املقرر هذا

                      خدام األراضي واحلراجة                                                                                       وعملـيات إزالـتها بواسطة املصارف النامجة عن أنشطة استخدام األراضي وتغيري است            
     من  ٤                                                       ، وعن األنشطة املختارة، إن وجدت، املضطلع هبا يف إطار الفقرة  ٣           من املادة  ٣                        املضطلع هبا يف إطار الفقرة 

                     من بروتوكول كيوتو؛ ٥           من املادة  ٢       ً         ، ووفقاً للفقرة  ٣      املادة 
                     قوائم اجلرد السنوية                                                                         أن يستخدم، ألغراض إبالغ املعلومات املكملة للمعلومات الواردة يف               يقرر - ٢ 

                    من مرفق مشروع     ٩- ٥                                                                                          لغـازات الدفيـئة يف فـترة االلتزام األوىل، وباإلضافة إىل العناصر احملددة يف الفقرات                
                                                           ، معلومات إضافية تدرج يف مرفق بالتقرير الوطين لقوائم          ٧-    م أ  /  ٢٢                  ، امللحق باملقرر     ) ٧       املادة   (   ١-     م أإ  /-       املقرر  

            عن األنشطة  )٢ (                         ً                           املرفق األول هلذا املقرر، فضالً عن جداول منوذج اإلبالغ املوحد                             اجلرد، وهي املعلومات الواردة يف 
         املقرر؛                                                         من بروتوكول كيوتو، وهي اجلداول الواردة يف املرفق الثاين هلذا ٣           من املادة  ٤   و ٣                       املضطلع هبا مبوجب الفقرتني 

  .      أعاله ٢              ليها يف الفقرة                                                       إىل األمانة أن تستحدث برنامج حاسوب إلبالغ اجلداول املشار إ    يطلب - ٣ 

                                                      

   ).FCCC/CP/2004/10/Add.2   (  ١٠-   م أ /  ١٥ ُ                   ً          أُرفق مشروع املقرر أصالً باملقرر  ∗ 
                                         إرشادات املمارسات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة  "     من  ٤                                      مع مالحظة أن طرق اإلبالغ الواردة يف الفصل   ) ١ (
                                                          ، اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، ينبغي هلا  "                                     األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة       استخدام

                                                                                      يد مساحات األراضي اليت ختضع ألنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة                                 أن تضمن إمكانية حتد   
  . ٣           من املادة  ٤   و ٣                       املضطلع هبا مبوجب الفقرتني 

                                                                   تستخدمها األطراف يف اإلبالغ اإللكتروين لتقديرات انبعاثات غازات              موحدة                                منـوذج اإلبالغ املوحد هو صيغة         ) ٢ (
              ، ال ميكن يف هذه  )        ً                        منها مثالً حجم اجلداول وأشكال األحرف (            وألسباب فنية   .                      علومات أخرى ذات صلة                                    الدفيئة وعمليات إزالتها وأية م    

  .                                                                                                         الوثيقة توحيد شكل الصيغة املطبوعة جلداول منوذج اإلبالغ املوحد ألنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة
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 املرفقات

 ∗]١٠-م أ/١٥ من املقرر ٥         ً        تدرج وفقا  للفقرة [

                                                      

                                           معلومات تكميلية تدرج يف مرفق بالتقرير الوطين   )  أ (                             من مشروع املقرر هذا استخدام  ٢              يقرر يف الفقرة  ∗
      من   ٤    و  ٣                                                                                  اجلداول الواردة يف منوذج اإلبالغ املوحد عن األنشطة املضطلع هبا يف إطار الفقرتني                )  ب (                   عن قوائم اجلرد؛ و   

             وقد أحيل هذا   .                                                                                     من بروتوكول كيوتو، وهي املعلومات واجلداول اليت ترد على التوايل، يف املرفقني األول والثاين   ٣       املادة  
                                                                                                                 املقرر لكي يعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، مع إدراج مالحظة يف القسم                 

  ) FCCC/CP/2004/10/Add.2   (  ١٠-    م أ  /  ١٥                                                    ً                  الذي يتضمن املرفقني مفادها أن هذين املرفقني سيدرجان وفقاً للمقرر           
                                                                          ؤمتر األطراف من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تقوم                    ، يطلب م    ١٠-    م أ  /  ١٥              من املقرر     ٥            ويف الفقرة   

                                                                                                                   بتحديـث جداول منوذج اإلبالغ املوحد الواردة يف املرفق الثاين بذلك املقرر، وإعداد مشروع مقرر كي يعتمده مؤمتر                  
ّ               األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو من أجل إدماج اجلداول احملّدث                                      ة يف مرفق مبشروع املقرر                                                                              

                                                                                                         وينبغي أن جتري عملية حتديث اجلداول هذه بعد النظر يف اخلربات املكتسبة يف استخدام جداول منوذج اإلبالغ                   .      هـذا 
                                                                       وعلى أساس آراء األطراف اليت ستنظر فيها اهليئة الفرعية للمشورة             ١٠-    م أ  /  ١٥                                          املوحـد الوارد يف املرفق الثاين باملقرر        

                                                      وتـرد جـداول منـوذج اإلبـالغ املوحـد يف الوثيقة              .                                          وجـية يف دورهتـا السـابعة والعشـرين                           العلمـية والتكنول  
FCCC/CP/2004/10/Add.2 ٦٨-  ٥١          الصفحات  .  
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 النص دال

 ∗١-م أإ/-مشروع املقرر 

 ، من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتصلة بالفقرة 

                                                             إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، 

                                                اية النظام املناخي لفائدة األجيال احلاضرة واملقبلة،       على مح             وقد عقد العزم 

                     من بروتوكول كيوتو، ٣           من املادة   ١٤                          يف املسائل املتصلة بالفقرة        وقد نظر 

  ، ٤-   م أ / ٥   ، و ٤-   م أ / ٨             إىل املقررين        وإذ يشري 

  ، ٥-   م أ /  ١٢   و ٤-   م أ / ٥             إىل املقررين             ً وإذ يشري أيضاً 

                           ً     ً                              اف النامية اللتزاماهتا تنفيذاً فعاالً سيتوقف على مدى تنفيذ                                         أن مدى تنفيذ البلدان األطر                  ً   وإذ يؤكد جمدداً   
ّ                        البلدان األطراف املتقدمة اللتزاماهتا املتصلة باملوارد املالية ونقل التكنولوجيا تنفيذاً فعاالً مع املراعاة التاّمة حلقيقة                                ً     ً                                                                              

                      ف من البلدان النامية،                                                                        أن التنمية االقتصادية واالجتماعية واستئصال الفقر مها أول وأهم أولويات األطرا

                                                             ً        ً                   أن على األطراف أن حتمي النظام املناخي لفائدة أجيال البشرية حاضراً ومستقبالً، على                          ً    وإذ يؤكد جمدداً     
                    ً                                      ً                                             أساس من اإلنصاف ووفقاً ملسؤولياهتا املشتركة ولكن املتباينة ووفقاً لقدرات كل منها، وأنه ينبغي بالتايل للبلدان 

                                                           الرائدة يف التصدي لتغري املناخ وما يترتب عليه من آثار ضارة،                         األطراف املتقدمة أن تكون هي

                                                                                      بأنـه جيب إيالء االعتبار الكامل للبلدان األطراف النامية اليت سيتعني عليها حتمل عبء غري                 وإذ يسـلم   
                                 متناسب أو غري عادي مبوجب االتفاقية،

                                  بلدان اجلزرية الصغرية، والبلدان ذات                                                    بأن البلدان اجلزرية ذات األراضي املنخفضة وغريها من ال        وإذ يسلم 
                                                                                                       املناطق الساحلية املنخفضة واملناطق القاحلة وشبه القاحلة واملعرضة للفيضانات واجلفاف والتصحر والبلدان النامية 

ّ                                               ذات النظم اإليكولوجية اجلبلية اهلشة معّرضة بشكل خاص لآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ،                                     

                                                                                  ً          خلاصة اليت تواجهها تلك البلدان، وال سيما البلدان النامية، اليت تعتمد اقتصاداهتا اعتماداً                         بالصعوبات ا            وإذ يعترف  
      ً                                                                                                  شديداً على إنتاج الوقود األحفوري واستخدامه وتصديره، نتيجة لإلجراءات املتخذة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة،

                                   بروتوكول كيوتو مبا يف ذلك تبادل             من    ٣              من املادة      ١٤                                        إنشاء عملية تتناول تنفيذ الفقرة           يقرر - ١ 
                                                                                                             املعلومـات وتطوير املنهجيــات بشأن تقييم اآلثار االجتماعية والبيئية واالقتصادية الضارة على األطراف من              

                                                      

   ).FCCC/CP/2001/13/Add.1   ( ٧-   م أ / ٩ ُ                       ً          أُرفق مشروع املقرر هذا أصالً باملقرر  ∗
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                                              من االتفاقية، وتقليل هذه اآلثار إىل أدىن         ٤              من املادة     ٩    و  ٨                                                         البلدان النامية، وال سيما البلدان احملددة يف الفقرتني         
                                                                ضايا اليت يتعني النظر فيها توفري التمويل والتأمني ونقل التكنولوجيا؛           حد؛ ومن الق

                           من بروتوكول كيوتو هو      ٣              من املادة     ١                                                       بأن التقليل إىل أدىن حد من تأثري تنفيذ الفقرة                يعترف - ٢ 
ّ                   شـاغل إمنـائي يهم البلدان الصناعية والبلدان النامية على حّد سواء              ل                                     ويلتزم كل طرف مدرج يف املرفق األو        .                                                       

                                                                                                                               باملراعاة التامة لعواقب هذه التدابري بالنسبة للبلدان النامية، وبأن مينع آثارها الضارة على البلدان النامية أو يعمل                 
                                                                                ً                 على التقليل من هذه اآلثار إىل أدىن حد؛ وتعترب هذه األطراف مثل هذه التدابري إجراء فعاالً من حيث التكلفة؛

                                                 جة يف املرفق األول أن يقدم، يف إطار املعلومات                                          إىل كـل طـرف من األطراف املدر               يطلـب    - ٣ 
     من  ١                                                                 ً                                      التكميلية الالزمة لتقريره املتعلق بقائمة جرده السنوية، معلومات وفقاً للمبادئ التوجيهية الواردة يف الفقرة  

                                   من بروتوكول كيوتو، إىل تنفيذ       ٣              من املادة      ١٤                                                        من بروتوكول كيوتو عن كيفية سعيه، مبوجب الفقرة           ٧       املادة  
                                                                    من بروتوكول كيوتو بطريقة تقلل إىل أدىن حد اآلثار االجتماعية            ٣              من املادة     ١                                اللـتزامات الواردة يف الفقرة       ا

      من   ٤              من املادة     ٩    و  ٨                                                                                             والبيئية واالقتصادية الضارة بالبلدان األطراف النامية، وخاصة البلدان احملددة يف الفقرتني            
                                                           يف هذا الصدد، معلومات عن اإلجراءات احملددة يف الفقرة                                                            االتفاقية، ويطلب كذلك إىل تلك األطراف أن تدرج،       

         أدناه؛  ١١               ً                                                       أدناه، استناداً إىل املنهجيات احملددة يف حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة  ٨

        أعاله؛ ٣                                                                          أن ينظر فرع التيسري التابع للجنة االمتثال يف املعلومات املشار إليها يف الفقرة     يقرر - ٤ 

                                                                         املدرجة يف املرفق األول إىل تقدمي معلومات عن احتياجاهتا وشواغلها احملددة                     األطراف غري      يدعو - ٥ 
   ٣              من املادة     ١                                                                                                     املتصلة باآلثار االجتماعية والبيئية واالقتصادية الضارة النامجة عن تنفيذ االلتزامات مبوجب الفقرة             

                        ة تقدمي الدعم هلذا الغرض؛                                                                من بروتوكول كيوتو، ويطلب إىل األطراف املدرجة يف املرفق الثاين باالتفاقي

                                                                                وضع مبادئ توجيهية قبل الدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف     يقرر - ٦ 
                                                                                                                        بـروتوكول كيوتو للمساعدة على البت فيما إذا كانت األطراف املدرجة يف املرفق األول تسعى إىل التقليل إىل أدىن حد                    

                                                                                         آلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ، واآلثار على التجارة الدولية، واآلثار االجتماعية                                                 مـن اآلثـار الضارة، مبا يف ذلك ا        
   ٩   و ٨                                                                                                                    والبيئـية واالقتصادية على األطراف األخرى، خاصة البلدان األطراف النامية، وال سيما البلدان احملددة يف الفقرتني                 

         أدناه؛  ١١                                  حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة                      ً                     من االتفاقية، استناداً إىل املنهجيات احملددة يف ٤         من املادة 

                                                                                             الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ إىل القيام، بالتعاون مع املنظمات األخرى املختصة،                     يدعـو    - ٧ 
                                                                                                                 بـإعداد ورقة تقنية بشأن تكنولوجيات ختزين الكربون يف طبقات أرضية، تشمل أحدث املعلومات، وتقدمي تقرير يف هذا             

                                                                                             إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو لكي ينظر فيه خالل دورته الثانية؛     الشأن

                                                                                               على ضرورة قيام األطراف املدرجة يف املرفق الثاين باالتفاقية، وغريها من األطراف املدرجة يف                      يوافـق  - ٨ 
                        من بروتوكول كيوتو،     ٣              من املادة      ١٤                      زاماهتا مبوجب الفقرة                                                                   املرفق األول القادرة على ذلك، بإيالء األولوية، يف تنفيذ الت         

  :                لإلجراءات التالية
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                                                                                             التخفيض أو اإلهناء التدرجيي لنقائص السوق واحلوافز املالية واإلعفاءات من الضرائب والرسوم              ) أ ( 
                الح أسعار الطاقة                                                                                    واإلعانات يف مجيع القطاعات اليت تنشأ عنها انبعاثات غازات الدفيئة، مع مراعاة احلاجة إىل إص

                                            ً                      حبيث تعكس أسعار السوق واملؤثرات اخلارجية، سعياً إىل حتقيق هدف االتفاقية

                                                                    ً إلغاء اإلعانات املرتبطة باستخدام تكنولوجيات غري سليمة وغري مأمونة بيئياً  ) ب ( 

  ة                                                                                        الـتعاون يف جمال التطوير التكنولوجي الستخدام الوقود األحفوري يف اجملاالت غري املستهلك              ) ج ( 
                                                    ً            للطاقة، وتقدمي الدعم إىل البلدان األطراف النامية حتقيقاً هلذه الغاية

                                                                                              الـتعاون يف جمـال تطوير ونشر ونقل تكنولوجيات الوقود األحفوري املتقدمة اليت تنشأ عنها                 ) د ( 
  ت                                                                       أو التكنولوجيات املتصلة بالوقود األحفوري اليت تؤدي إىل تنحية غازا          /                                        انـبعاثات أقـل من غازات الدفيئة و       

                                                                             ً                             الدفيئة وختزينها، وتشجيع استخدامها على نطاق أوسع، وتيسري مشاركة أقل البلدان منواً واألطراف األخرى غري           
                               املدرجة يف املرفق األول يف هذا اجلهد

                         من االتفاقية من أجل      ٤              من املادة     ٩    و  ٨                                                          تعزيز قدرة البلدان األطراف النامية احملددة يف الفقرتني             ) ه ( 
                                                                                           األنشطة التمهيدية والرئيسية املتصلة بأنواع الوقود األحفوري، مع مراعاة احلاجة إىل حتسني                               حتسـني الكفاءة يف     

                                    كفاءة هذه األنشطة من الناحية البيئية

                                               ً      ً                                            مساعدة البلدان األطراف النامية اليت تعتمد اعتماداً شديداً على تصدير واستهالك أنواع الوقود               ) و ( 
                           األحفوري يف تنويع اقتصاداهتا؛

                                                                                  األطـراف املدرجـة يف املرفق األول على اعتماد سياسات وتدابري تفضي إىل خفض                ع     يشـج  - ٩ 
                                                                                                                      انـبعاثات غازات الدفيئة، باعتبار ذلك مسامهة فعالة يف التقليل إىل أدىن حد من اآلثار الضارة النامجة عن تغري                    

                                                                    املناخ، وعلى تقدمي معلومات عن هذه السياسات والتدابري يف بالغاهتا الوطنية؛

                                                             ً                           اسـتعراض اإلجراءات اليت تتخذها األطراف املدرجة يف املرفق األول، وفقاً هلذا املقرر،                    يقـرر  -  ١٠ 
                                               ومن بني القضايا اليت يتعني النظر فيها توفري          .                                                                     والـنظر خالل دورته الثالثة يف ما يلزم اختاذه من إجراءات أخرى           

  ؛ ٣           من املادة   ١٤                                     ً          التمويل والتأمني ونقل التكنولوجيا، عمالً بالفقرة 

                                                                                 إىل األمانة أن تنظم، قبل الدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف         يطلـب  -  ١١ 
                                                                                                            يف بـروتوكول كيوتو، حلقة عمل بشأن منهجيات اإلبالغ عن سبل التقليل إىل أدىن حد من اآلثار االجتماعية                  

                                          لى تنفيذ األطراف املدرجة يف املرفق األول                                                                                 والبيئـية واالقتصـادية الضـارة بالبلدان األطراف النامية واملترتبة ع          
  ؛ ٣           من املادة  ١                                                                            ً             للسياسات والتدابري الرامية إىل الوفاء بالتزاماهتا باحلد من االنبعاثات وخفضها كمياً مبوجب الفقرة 

                                                                                              إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ النظر يف نتائج                    يطلـب    -  ١٢ 
                                                                        أعاله، وتقدمي توصيات بشأهنا إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع             ١١                              عمل املشار إليها يف الفقرة              حلقة ال 

  .                                       األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية
_ _ _ _ _ 


