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                                       مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
                       يف بروتوكول كيوتو

            الدورة األوىل
     ٢٠٠٥      ديسمرب  /      ن األول      كانو ٩         نوفمرب إىل  /             تشرين الثاين  ٢٨          مونتريال، 

                       من جدول األعمال املؤقت ٤      البند 
                                                                     تقرير اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة وانتخاب أعضاء اجمللس التنفيذي

 التقرير السنوي املقدم من اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة إىل مؤمتر األطراف العامل
 ∗بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 فةإضا

    َّ ملخ ص
                                     جمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة إىل           املقدم من ا  )     ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤ (                               تغطي هذه اإلضافة للتقرير السنوي  

                التقدم احملرز    )FCCC/KP/CMP/2005/4 (                                                                 مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو          
  .    ٢٠٠٥      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٧        بتمرب إىل  س /       أيلول  ٣٠                                          يف تنفيذ آلية التنمية النظيفة، يف الفترة من 

                               االنبعاثات املعتمدة يف سجل آلية    خلفض                                                     ومشلت التطورات البارزة خالل هذه الفترة إصدار أول وحدات  
                                                                                       وتوافر املنهجية اخلمسني خلطوط األساس والرصد، مبا يف ذلك املنهجية األوىل ألنشطة مشاريع                                 التنمـية النظيفة    

              ً                                                                وكان هناك أيضاً تسارع يف أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة املسجلة واملشاريع        .                             الـتحريج وإعـادة التحريج    
      ً                                             نشاطاً فيما يبلغ عدد املشاريع اجلاري املصادقة          ٣٧                                ً                             اجلـاري املصادقة عليها؛ ويبلغ حالياً عدد األنشطة املسجلة          

  .       ً  مشروعاً   ٤٥٠           عليها زهاء 

                                                      

 ُ                                                                                                 قُدمت هذه الوثيقة بعد األجل احملدد لتقدميها لكي تعكس نتائج االجتماع الثاين والعشرين للمجلس               ∗
  .    ٢٠٠٥      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٧                                                     التنفيذي آللية التنمية النظيفة وما استجد من تطورات حىت 
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  مقدمة-   ً أوال  

  نطاق هذه اإلضافة-ألف 

                                               املقدم من اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة إىل   )     ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤ (                               تغطي هذه اإلضافة للتقرير السنوي  - ١
             التقدم احملرز    ) FCCC/KP/CMP/2005/4 (                       يف بروتوكول كيوتو                                                مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف     

  )    ٢٠٠٥       سبتمرب   /        أيلول   ٣٠ (                                                                                            صوب تنفيذ آلية التنمية النظيفة يف الفترة ما بني املوعد النهائي لتقدمي ذلك التقرير               
   الل                                                                           وإىل جانب تقدمي تقرير عن العمل ملا بني الدورات الذي قام به اجمللس خ               .     ٢٠٠٥       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٧ و

ُ                                          هذه الفترة، تعكس هذه اإلضافة نتائج اجتماع اجمللس الثاين والعشرين الذي ُعقد مبونتريال يف الفترة من                        إىل    ٢٣                                                                  
                                                                  ، مبا يف ذلك املقررات املوصى باختاذها يف الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل     ٢٠٠٥       نوفمرب   /                 تشـرين الثاين     ٢٥

                                          ُ                          للوثيقة األصلية فإن هذه اإلضافة حباجة إىل أن ُتقرأ باالقتران                                  وكما هو احلال بالنسبة     .                      بوصفه اجتماع األطراف  
  . )١ (                                                                                              مع املعلومات املفصلة عن املسائل العملية واإلجرائية املتاحة على موقع آلية التنمية النظيفة على الشبكة

                 ت يف الفترة ما                                                                ً                   ّ              وستقدم رئيسة اجمللس، السيدة سومشا جريا، التقرير وهذه اإلضافة، فضالً عن التطورات اليت جدّ              - ٢
  .                                                        إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف دورته األوىل    ٢٠٠٥      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٣٠   و  ٢٧   بني 

                                                           اإلجـراءات الـيت سـيتخذها مؤمتـر األطـراف العامل            -       بـاء   
                                     بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

                                                 ف، يف دورته األوىل، يف اختاذ اإلجراءات التالية،                                                متر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطرا                 قد يرغب مؤ   - ٣
  :FCCC/KP/CMP/2005/4                                    باإلضافة إىل اإلجراءات احملددة يف الوثيقة 

                                                                                               اسـتعراض هذه اإلضافة إىل التقرير السنوي للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة واإلحاطة               ) أ ( 
                                                    آلية التنمية النظيفة الواردة يف مرفق مقرر مؤمتر                           من طرائق وإجراءات    ٤    و  ٣    ً         ً                        عـلماً هبـا، وفقاً ألحكام الفقرتني        

          من جدول  ٣                            من أجل اعتماده يف إطار البند  (                                                            األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف بشأن آلية التنمية النظيفة 
  )                                                         ويشار إليها فيما بعد بطرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة   ) (      األعمال

                                                              تسجيل أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة؛ وإصدار أول                    ً                      اإلحاطـة علماً بالتسارع األخري يف       ) ب ( 
                                                                                                             وحدات خلفض االنبعاثات املعتمدة؛ واملصادقة اإلضافية والتعيينات املؤقتة للكيانات التشغيلية من جانب اجمللس؛             
                                                                                                            واعتماد منهجيات جديدة خلطوط األساس والرصد، مبا يف ذلك مزيد توحيد املنهجيات؛ وتطوير النسخة الثانية              

                            من سجل آلية التنمية النظيفة

                                                      

                                                    بة املستودع املركزي للمعلومات، وهو يتضمن تقارير                                                                هـذا املوقـع اإللكـتروين على الشبكة العاملية هو مبثا            ) ١ (
                                                                                                                   اجتماعات اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، مبا يف ذلك الوثائق املتصلة جبميع املسائل اليت اتفق عليها اجمللس، وال سيما فيما 

                                          واعتماد الكيانات التشغيلية وتعيينها                                                                                               يتصـل بتسجيل أنشطة املشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة، واملوافقة على املنهجيات،            
  .                                                     كما أن هذا املوقع مبثابة وصلة بسجل آلية التنمية النظيفة  .                                               بصفة مؤقتة، وإصدار وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة
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                                     ً                                                     حتديد الكيانات املعتمدة وتعيينها مؤقتاً من جانب اجمللس، وفق ما هو وارد يف املرفق األول هلذه اإلضافة  ) ج ( 

ّ      خط األساس املبّسط    "                                                                        حبـث واعـتماد املـرفق الثاين هلذه اإلضافة الذي يتضمن توصية بشأن                ) د (              
ّ             اإلرشادي ومنهجيات الرصد املبّسطة لفئا                                                                             ت منتقاة من أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج الصغرية يف إطار                                     

  "                    آلية التنمية النظيفة

  :                                      تقدمي إرشادات إىل اجمللس فيما يتعلق مبا يلي    ) ه ( 

                                                                                                   ما إذا كان ميكن اعتبار السياسات واملعايري والربامج احمللية والوطنية واإلقليمية أنشطة تندرج يف               ̀  ١̀ 
                   من بروتوكول كيوتو؛  )  ب ( ٥-  ١٢                             مية النظيفة، مع مراعاة املادة                      إطار مشاريع آلية التن

                                                                                                  مـا إذا كان ميكن اعتبار مشاريع احتباس الكربون وختزينه أنشطة تندرج يف إطار مشاريع آلية                 ̀  ٢̀ 
  .                                                                        التنمية النظيفة، مع مراعاة املسائل ذات الصلة حبدود املشاريع والتسرب والدوام

  .                ً                                       جيب دفع أجر، أياً كان شكله، لألعضاء واملناوبني لقاء خدماهتم                           تقدمي إرشادات حول ما إذا كان  ) و ( 

  العمل املنجز أثناء الفترة املشمولة بالتقرير-     ً ثانيا  

  عملية اعتماد الكيانات التشغيلية وتعيينها-ألف 

      ليها،                                            ّ        ً                                                 اعـتمد اجمللـس، يف الفترة املشمولة هبذه اإلضافة، وعّين مؤقتاً ثالثة كيانات تشغيلية للمصادقة ع                - ٤
                                                        ّ             ويتضمن املرفق األول هلذه اإلضافة قائمة الكيانات املعتمدة واملعّينة           .                         االعتماد يف قطاعات حمددة    /      ً         وكياناً للتحقيق 

      ومؤمتر   .      ً                                                                                   مؤقتاً من جانب اجمللس واملوصى بتعيينها يف الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
                                  َّ                                 ف إذ مينح مركز الكيان التشغيلي املعيَّن للكيانات احملددة يف القائمة فسوف                                 األطراف العامل بوصفه اجتماع األطرا

  .                                                                                   يؤكد بذلك وسينفذ القرارات اليت اختذها مؤمتر األطراف يف دورتيه التاسعة والعاشرة هبذا اخلصوص

         عتماد من                               ً        ً                                                     وكان مؤمتر األطراف قد أشار مراراً وتكراراً إىل احلاجة إىل احلصول على املزيد من طلبات اال              - ٥
                                                    وكما جاء يف الوثيقة األصلية هلذه اإلضافة، تقدمت حىت اآلن    .                                                     الكـيانات الواقعة يف األطراف من البلدان النامية       

                                                                     وعلى مدى الفترة املشمولة بالتقرير اعتمد اجمللس يف اجتماعه الثاين            .                                         مخسـة مـن هذه الكيانات بطلب اعتماد       
ّ                       الواقع يف طرف غري مدرج يف املرفق األول لالتفاقية، ووّجه الفريق                       ّ        ً                           والعشرين وعّين مؤقتاً الكيان التشغيلي األول                                                     

  . )٢ (                                                                             رسالة إىل كيان يف جنوب أفريقيا يشري فيه إىل أنه اجتاز بنجاح عملية التقييم يف املوقع

                                                                                                إىل اجلهود اليت بذهلا اجمللس التنفيذي لتعزيز التفاهم وتوطيد العالقات مع الكيانات التشغيلية                       وباإلضافة   - ٦
                                                                                         وال سيما تأكيد الدور اهلام الذي تلعبه الكيانات التشغيلية املعينة يف ضمان سالمة              -                            والكيانات املتقدمة بطلبات    

                                                                                                      آلية التنمية النظيفة عند املصادقة على أنشطة املشاريع والتحقق من ختفيضات االنبعاثات املصادق عليها الناجتة عن 
                                                      

                      ّ                                                                               قائمة الكيانات اليت تلقّت الرسالة اإلرشادية متاحة على موقع آلية التنمية النظيفة على الشبكة على العنوان   ) ٢ (
  .<http://cdm.unfccc.int/DOE>  :      التايل



FCCC/KP/CMP/2005/4/Add.1 
Page 5 

                                                                  ثالث حملفل تنسيق الكيانات التشغيلية املعينة والكيانات املتقدمة                                      انضم اجمللس إىل االجتماع ال     -                 هـذه األنشـطة     
ُ                       بطلـبات، الذي ُعقد مبونتريال يف                                                      وهناك اتفاق على أن مثل هذا التفاعل هام          .     ٢٠٠٥       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٦             

   ٥    و  ٤                                                          ومن املقرر عقد االجتماع املقبل من هذا النوع يف يومي             .                                               وجيـب متابعـته قـدر املستطاع وعند اللزوم        
                                                                                 ببون يف أملانيا، يف سياق حلقة عمل جتمع اجمللس واهلياكل الداعمة لـه، مبا يف ذلك الكيانات     ٢٠٠٦      فرباير  /    شباط

  .                                         التشغيلية املعينة والكيانات املتقدمة بطلبات

  منهجيات خطوط األساس وخطط الرصد-باء 

                     العمل خبصوص املنهجيات 

                                                 يف هذه اإلضافة، أربع منهجيات إضافية يف جمال غري جمال                                              أقـر اجمللـس، خالل الفترة املشمولة بالتقرير       - ٧
                                     وباإلضافة إىل ذلك اعتمد اجمللس، كما        .                                                            وكانت منهجيتان من هذه املنهجيات األربع عبارة عن توحيد          .      احلراج

                                                                                 جيم أدناه، املنهجية األوىل ألنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج ومنهجيات           -                              هـو مفصل يف الفراغ الثاين       
                             ً               وهذه املنهجية األخرية موصى وفقاً للمقرر       �                                                                  طة املشاريع الصغرية يف ذلك اجملال وفق ما ورد يف املرفق الثاين                أنش
                   وباإلضافة إىل ذلك،     .                                                                           باعتمادها يف الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف            ١٠-    م أ  /  ١٤

                                                تعكس املعارف واخلربات املكتسبة خالل التنفيذ، مت تعديل      ً                                         ومتشياً مع جهود اجمللس الرامية إىل حتسني أعماله لكي 
  .                         أربع منهجيات سبق اعتمادها

         وإىل جانب   .         منهجية  ٥٠                                                                   ويبلغ اآلن جمموع عدد املنهجيات املتاحة لواضعي املشاريع يف مجيع أحناء العامل  - ٨
ّ                                      منهجية تعّد مثاين منهجيات من بينها منهجيات         ٣٥                                  املنهجـيات الصغرية النطاق هناك                     وتبني القائمة     . )٣ (        موحدة           

                          ً                 واملنهجيات اليت اعتمدت سابقاً ولكن مت تنقيحها   )  * (                        ويشار إليها بنجمة صغرية   (                              ً  التالية املنهجيات املعتمدة حديثاً 
      (+)):      الرمز  (                                يف االجتماع الثاين والعشرين للمجلس 

   ):      املوحدة  (                               منهجيات خطوط األساس وخطط الرصد   ) أ (

  )ACM0002 Version 4+ (                                             د الكهرباء املوصولة بالشبكة من املصادر املتجددة                     املنهجية املوحدة لتولي ̀  ١̀ 

  )ACM0005 Version 2+ (                                          املنهجية املوحدة لزيادة اخلليط يف إنتاج اإلمسنت  ̀  ٢̀ 

  )ACM0007* (                                                           التحويل من الدورة البسيطة إىل الدورة املختلطة يف توليد الطاقة  ̀  ٣̀ 

              الكهربائية أو  (                                        ومن منجم الفحم واستخدامه ألغراض الطاقة                                 استرداد غاز امليثان من طبقة الفحم ̀  ٤̀ 
  )ACM0008* (                         أو الزوال عن طريق التوهج  /         والتسخني و  )             الطاقة احملركة

  :                         منهجيات خطوط األساس والرصد  ) ب (
                                                      

  :                                                                                                            املنهجـيات املعـتمدة مدرجـة عـلى موقـع آلـية التنمـية النظيفة على الشبكة على العنوان التايل                     ) ٣ (
http://cdm.unfccc.int/methodologies.  
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                                                                                           خفـض انبعاثات غازات الدفيئة من خالل حصر غازات مدافن القمامة وإشعاهلا حيثما يوضع               ̀  ١̀ 
ٍ         ياٍز عمومي                      خط األساس مبوجب عقد امت   ) +AM0002 Version 2(  

  )AM0025 Version 2+ (                                                        تفادي االنبعاثات من تسميد النفـايات العضوية مبواقـع الردم  ̀  ٢̀ 

                                                                                                      منهجية توليد الكهرباء املوصولة بالشبكة بانبعاثات على مستوى الصفر من املصادر املتجددة يف شيلي               ̀  ٣̀ 
  )AM0026+ (                 تيب حبسب االستحقاق                                            ويف البلدان اليت هلا شبكات توزيع على أساس التر

                                                                                      اسـتبدال ثاين أكسيد الكربون من مصدر أحفوري أو معدين بثاين أكسيد الكربون من مصادر          ̀  ٤̀ 
  )AM0027 (                                  متجددة يف إنتاج املركبات غري العضوية 

          ، مبا يف   "              نطاقات قطاعية  "                                                                 عدد املنهجيات املتاحة يف خمتلف القطاعات، املشار إليها ب              ١               ويـبني اجلدول     - ٩
                                                                                                   ذلك املنهجيات ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة الصغرية، وألنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار 

             ومبا أن بعض     .                                              ً        والرقم املرجعي لكل منهجية من املنهجيات مبني أيضاً         .                                           آلية التنمية النظيفة، واملنهجيات املوحدة    
                                                        د الكلي للمنهجيات املتاحة ملكونات املشاريع املهتمة باستخدام                                            املنهجيات تنطبق يف أكثر من قطاع واحد فإن العد

                          ويتكرر استخدام املنهجيات     .   ٥٠                  منهجية مقابل      ٥٥                                                            منهجية معتمدة أكرب من عدد املنهجيات املوافق عليها، أي          
  ً  ياً        ً            مشروعاً جتري حال      ١٥٠                 ً                  ، الذي يطبق حالياً يف أكثر من        (.AMS.I.D)  "                                 توليد الكهرباء املتجددة للشبكة    "     مثل  

  .            املصادقة عليه

                      حالة هي يف مراحل       ٣٢       ً           ً      مقترحاً هناك حالياً        ١٦٦                                                     ومن بني املقترحات املقدمة إىل اجمللس والبالغ عددها          -  ١٠
                ً                 ً       ً       ً                                    حالة قدمت مؤخراً ومت تقييمها مسبقاً تقييماً إجيابياً وتلقت تعليقات عامة؛ ومثاين حاالت   ١٥  :               خمتلفة من البحث

                                                                      ترة أقصاها مخسة أشهر وإعادة النظر فيها بشكل مباشر من قبل فريق املنهجيات                              ميكن تنقيحها وإعادة تقدميها يف ف
                                                                                                          دون إخضاعها لعمليات استعراض مكتبية إضافية؛ وأربع حاالت تلقت توصية مؤقتة من جانب فريق املنهجيات؛             

            يات املقبل؛                                                                                                  واحلـاالت اليت قدم فيها املشاركون يف املشاريع إيضاحات سوف ينظر فيها يف اجتماع فريق املنهج               
                                                                                               ً   وسينظر يف حالتني يف االجتماع املقبل لفريق املنهجيات ذلك أن األمر حيتاج إىل مزيد اخلربة التقنية؛ وجيري حالياً  
                                                                    ً                                      توحـيد حالـتني؛ فـيما متت إحالة حالة أخرى طلب فريق املنهجيات خبصوصها توجيهاً من اجمللس إىل مؤمتر                   

   ).       أدناه  ١٢            انظر الفقرة  (             ل تقدمي توجيه                                        األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف من أج
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  املنهجيات املعتمدة حبسب نطاق القطاع-١اجلدول 

 
املنهجيات املوحدة 

 املعتمدة

 
املنهجيات الصغرية 
 النطاق املعتمدة

 
املنهجيات 
 املعتمدة

 
 
 اجملموع

 
 

 نطاق القطاع

 
 

 رقم النطاق
ACM0002 
ACM0004 
ACM0006 

ACM0007 

AMS-I.A  
AMS-I.B 
AMS-I.C 
AMS-I.D 
AMS-II.B 
AMS-III.B 

AM0005  
AM0007  
AM0010  
AM0014  
AM0019  
AM0024 

AM0026 

مصادر الطاقة (صناعات الطاقة  ١٧
 )غري املتجددة/املتجددة

١ 

 AMS-II.A  ٢ توزيع الطاقة ١ 
 AMS-II.C 

AMS-II.E 
AMS-II.F 

AM0017 
AM0018 
AM0020 

 ٣ الطلب على الطاقة ٦

ACM0003 
ACM0005 

AMS-II.D AM0007 
AM0008 
AM0014 
AM0024 

 ٤ الصناعات التحويلية ٧

  AM0021 

AM0027 

 ٥ الصناعات الكيميائية ٢

 ٦ البناء صفر   
 AMS-III.C  ٧ النقل ١ 
 ٨ إنتاج املعادن/التعدين صفر   
 ٩ إنتاج الفلذات صفر   

ACM0008 AMS-III.D AM0009 
AM0023 

 من الوقود االنبعاثات املتسربة ٤
 )الصلب والنفط والغاز(

١٠ 

  AM0001 االنبعاثات املتسربة من إنتاج  ١
واستهالك اهليدروكربون املهلجن 

 وسادس فلوريد الكربيت

١١ 

 ١٢ استخدام املذيبات صفر   
ACM0001 AMS-III.D 

AMS-III.E 
AM0002 
AM0003 
AM0006 
AM0010 
AM0011 
AM0012 
AM0013 
AM0016 
AM0022 
AM0025 

 ١٣ معاجلة النفايات والتخلص منها ١٣

  ARAM0001 ١٤ التحريج وإعادة التحريج ١ 
 AMS-III.E AM0006 

AM0016 
 ١٥ الزراعة ٣

                                                                                                                                 للحصول على معلومات مفصلة عن املنهجيات والكيانات التشغيلية املعينة املعتمدة لعمل املصادقة أو التحقق يف قطاعات حمددة، انظر املوقع         :         مـلحوظة 
<http://cdm.unfccc.int/DOE/scopes.html>و   <http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/approved.html>.  
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                                  اإلرشادات واإليضاحات املقدمة من اجمللس

  :                                                                         قدم اجمللس يف اجتماعه الثاين والعشرين إرشادات وإيضاحات بشأن مسائل منها ما يلي -  ١١

                                         املتوسط املرجح لعوامل االنبعاثات املتصلة                              اب ختفيضات االنبعاثات؛ و                          حتلـيل دورة احلياة حلس      ) أ ( 
                                                                                                        هبامش التشغيل وهامش اإلنشاء؛ وتناول عمر املنشآت واملعدات يف املنهجيات اجلديدة املقترحة خلطوط األساس؛              

                                      ومراعاة جوانب الاليقني عند أخذ العينات؛

                                   سيناريو خطوط األساس، ويف حساب                                                        مـراعاة مصادر االنبعاثات ضمن حدود املشروع، ويف         ) ب ( 
                                                      انبعاثات التسرب يف املنهجيات اجلديدة املقترحة خلطوط األساس؛

                                  القطاعية يف سيناريوهات خطوط األساس؛ /                                      املعاجلة املبسطة للسياسات والظروف الوطنية  ) ج ( 

   ١             يف الفقرة              ، كما ورد   "   صفر "                َ     ، ال يستخدم اخلطوةَ      "                             أداة إثبات اإلضافة وتقييمها    "                  فيما يتعلق ب        ) د ( 
   ومت   .                                                                                       من تلك اخلطوة، سوى املشاركني يف املشروع الراغبني أن تبدأ تسجيل األرصدة قبل تاريخ تسجيل املشروع

  .                     توضيح عناصر تلك اخلطوة

                                                                            اإلرشادات املطلوبة من مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

                            ً                                       تقترح اعتبار معيار وطين نشاطاً من أنشطة مشاريع آلية التنمية                         ُ                      يف سـياق منهجية قُدمت إىل اجمللس و        -  ١٢
              ً     اإلقليمية أنشطةً من  /       الوطنية /                                                                          النظيفة، حبث اجمللس مسألة عامة هي مسألة اعتبار السياسات واملعايري والربامج احمللية

                   راف العامل بوصفه                                             واتفق اجمللس على أن يلتمس من مؤمتر األط         .                                                 أنشطة مشاريع اآللية ولكنه مل يتوصل إىل اتفاق       
                                                                                                             اجـتماع األطـراف يف بروتوكول كيوتو إرشادات بشأن ما إذا كان ميكن اعتبار السياسات واملعايري والربامج                 

         من املادة   )  ب ( ٥                                                                                 اإلقليمية أنشطة من أنشطة مشاريع اآللية، مع مراعاة االشتراط الوارد يف الفقرة           /       الوطنية /       احمللـية 
ُ                                                           ُتعتمد ختفيضات االنبعاثات الناجتة عن كل نشاط من أنشطة املشاريع  "                                  من بروتوكول كيوتو الذي يقضي بأن   ١٢
      ...".                                                                     حتقيق فوائد حقيقية قابلة للقياس وطويلة األجل تتصل بتخفيف آثار تغري املناخ    ...          على أساس     ... 

                                                                                                    ولـدى النظر يف اقتراح خاص مبنهجية جديدة، اتفق اجمللس على أن يلتمس من مؤمتر األطراف العامل                  -  ١٣
                                                                                                          فه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إرشادات بشأن ما إذا كان ميكن اعتبار مشاريع احتباس الكربون                   بوص

  .                                                                                       وختزينه أنشطة من أنشطة مشاريع اآللية، مع مراعاة املسائل املتصلة حبدود املشروع والتسرب والدوام

  أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج-جيم 

                       العمل املتعلق باملنهجيات

                              املنهجيات املبسطة خلطوط األساس     "                    ، وافق اجمللس على       ١٠-    م أ  /  ١٤                                    اسـتجابة للطلب الوارد يف املقرر        -  ١٤
    كما   "                                                                                                         والرصـد ألنشـطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج الصغرية النطاق املختارة يف إطار آلية التنمية النظيفة          
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                                            مل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو                                                                    وردت يف املرفق الثاين هلذا التقرير، وأوصى مؤمتر األطراف العا         
  .                    باعتماد هذه املنهجيات

               إعادة التحريج   /                                                                                      وخـالل الفـترة املشمولة بالتقرير، أقر اجمللس املنهجية األوىل ألنشطة مشاريع التحريج             -  ١٥
  .(ARAM0001)  "                          إعادة حتريج األراضي املتردية "        املعنونة 

                                  اإلرشادات واإليضاحات املقدمة من اجمللس

  :                                                                         قدم اجمللس، يف اجتماعه الثاين والعشرين، إرشادات وإيضاحات بشأن املواضيع التالية - ٦ ١

                                                                  حساب االنبعاثات غري انبعاثات ثاين أكسيد الكربون يف فترة ما قبل املشروع  ) أ ( 

                                            انبعاثات غازات الدفيئة يف فترة ما قبل املشروع  ) ب ( 

          ود املشروع                                     حساب االخنفاضات يف جممعات الكربون خارج حد  ) ج ( 

  .                                                                  معادالت حساب صايف انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ بواسطة املصارف  ) د ( 

                                                                                                    واتفـق اجمللـس على إجراءات لتحديد أهلية األراضي ألنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج، وهي                -  ١٧
                            ريج يف إطار آلية التنمية                       ً                                                                  إجراءات ستصبح جزءاً من وثيقة تصميم املشروع ألنشطة مشاريع التحريج وإعادة التح           

                                                                     وسيسمح ذلك بتبسيط منهجيات خطوط األساس والرصد القائمة واملعتمدة           .                                   النظـيفة وستصبح بالتايل إلزامية    
                                                      أداة إثبات اإلضافة وتقييمها ألنشطة مشاريع التحريج        "    من    "    صفر " ُ              وُتحذف اخلطوة     .                        واقتراح منهجيات جديدة  

  .                                                   راء الوارد يف وثيقة تصميم املشروع يتصدى للمسألة نفسها      ألن اإلج  "                            وإعادة التحريج يف إطار اآللية

  الطرائق واإلجراءات املبسطة ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة الصغرية النطاق-دال

  يف   "                              الكتلة األحيائية غري املتجددة    "                                                                اتفق اجمللس يف اجتماعه احلادي والعشرين على حذف اإلشارات إىل            -  ١٨
                                                                                 توضيحية خلطوط األساس والرصد اخلاصة بأنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة الصغرية النطاق                   املنهجيات املبسطة ال

                          وكرر اجمللس يف اجتماعه الثاين    ).                                                                      التذييل باء للطرائق واإلجراءات املبسطة ألنشطة مشاريع اآللية الصغرية النطاق (
                                            النطاق أن يعكف، على سبيل األولوية، على                                                                            والعشـرين طلبه إىل الفريق العامل املعين بأنشطة املشاريع الصغرية           

                                                                                             وضع منهجيات بديلة حلساب ختفيضات االنبعاثات ألنشطة املشاريع الصغرية النطاق اليت تتوخى التحول من كتلة 
                ً        والتمس اجمللس أيضاً مسامهة   .                                                                               أحيائية غري متجددة إىل كتلة أحيائية متجددة، لكي يعد لـه توصية يف هذا الشأن       

  .        املسألة            اجلمهور يف هذه

                                                                                              وفيما خيص التنقيحات والتعديالت على املنهجيات املبسطة التوجيهية خلطوط األساس والرصد ألنشطة             -  ١٩
                                                                                                                 مشـاريع اآللـية الصغرية النطاق، أوضح اجمللس أن التنقيحات لن متس أنشطة مشاريع اآللية املسجلة أثناء فترة                  

                        َّ                              قت املوافقة علها واليت تقدَّم طلبات التسجيل اخلاصة                                                               تسجيل األرصدة وأنشطة املشاريع اليت تستخدم منهجية سب       
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     َّ                                     وسينقَّح فرع اإلرشادات العامة للمنهجيات       .                                                                      هبـا قـبل تنقيح املنهجية أو يف غضون أربعة أسابيع بعد تنقيحها            
  .                                                                                       املبسطة اإليضاحية خلطوط األساس والرصد ألنشطة مشاريع اآللية الصغرية النطاق هبدف إدراج هذا اإليضاح

 ملسائل املتصلة بتسجيل أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة ا-هاء 

ُ       ، ُسجل       ٢٠٠٥        أكتوبر   /                        مـنذ مطلع تشرين األول     -  ٢٠       ً       ً                                       نشاطاً إضافياً من أنشطة املشاريع، وبذلك ارتفع          ١٢  
         تسارع   ٢             ويبني اجلدول     .       ً   نشاطاً   ٣٧       إىل       ٢٠٠٥       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٧                                  العدد اإلمجايل لألنشطة املسجلة حىت      

                للمشاريع الصغرية  (                                                  أي الطلبات املقدمة يف غضون فترة أربعة أسابيع         (                            تسـجيل وطلـبات التسجيل                  عملـيات ال  
                 وتشري احلالة املشار   .              ً                                           وال يوجد حالياً أي نشاط من أنشطة املشاريع مطلوب استعراضه      ).                  أو مثانية أسابيع    )       النطاق

                                املشاريع الصغرية النطاق ودعا اجمللس                                   إىل نشاط مشروع مل يستوف معايري أنشطة   "             قيد االستعراض "            إليها مبصطلح 
        ومل يرد    .                                                         ً                                             املشاركني فيه إىل إعادة تقدمي وثائق تطبق منهجية مالئمة، متيحاً مهلة أقصر لتقدمي طلبات االستعراض              

     ً       ُ        طلباً، إذا أُخذ يف   ٦٦                                      ً  ويبلغ العدد اإلمجايل لطلبات التسجيل حالياً   .                                   املشاركون يف املشروع بعد على عرض اجمللس
  .                                        ً                  شروع واحد قرر املشاركون فيه سحب طلبهم بدالً من تعديل وثائقهم        احلسبان م

  حالة التسجيل-٢اجلدول 

        التاريخ     مسجل             مطلوب تسجيله               مطلوب استعراضه             قيد االستعراض

     ٢٠٠٤      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٨  ١ ٢ ٢ صفر
     ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١  ١ ٢ ٢ ٢
     ٢٠٠٥      يونيه  /        حزيران  ١٥  ٥ ٥ صفر ٣
     ٢٠٠٥      سبتمرب  /       أيلول  ١٣   ١٩ ٨ صفر ١
     ٢٠٠٥      سبتمرب  /       أيلول  ٢٦   ٢٣ ١٣ ١ ٢
     ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٣   ٢٦ ١٥ صفر ٢
     ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٣   ٢٩ ١٧ صفر ٢
     ٢٠٠٥      نوفمرب  /             تشرين الثاين ٩   ٣٤ ١٩ صفر ٢
     ٢٠٠٥      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٦   ٣٥ ٢٤ صفر ٢
  ٥   ٢٠٠      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٧   ٣٧ ٢٧ صفر ١

                                                                                           أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، أكمل اجمللس استعراض نشاط واحد من أنشطة املشاريع يف غضون احلدود    -  ٢١
                                                     ومنذ بداية التسجيل، أجرى اجمللس استعراضات يف مثاين          .                                                          الزمنـية الدنـيا املـتوقعة، وقرر تسجيل هذا النشاط         

ُ                                           وُسجلت ستة أنشطة بعد قيام املشاركني يف املشاريع   .     حاالت ّ    والكيانات التشغيلية املعينة بتقدمي وثائق مصّوبة                                           .  

                                                                         ً        ً               ويف سـعي لتنفيذ خطة إدارة آلية التنمية النظيفة اليت هتدف إىل أن ميارس اجمللس دوراً تنفيذياً وأن يركز    -  ٢٢
              ً               ومن اآلن فصاعداً، لن يقوم       .                                                                                 عـلى وظائف صنع القرارات، قام اجمللس بتبسيط عملية النظر يف طلبات التسجيل            

                                                 ً                                                     اجمللـس بإعداد عمليات تقييم طلبات التسجيل، ولكن بدالً من ذلك سيقوم بإعدادها عضو من فريق                        أعضـاء 
                                                              وسيقوم بإعداد كل عملية من عمليات التقييم عضو واحد من            .                                               التسجيل الذي سينشئه اجمللس يف اجتماعه املقبل      
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                              جيري اختياره من قائمة خرباء                                      ً                                               هـذا الفـريق، تدعمـه األمانة ومستفيداً من املدخالت املقدمة من خبري واحد               
                                مع تناوب املسؤولية بعد دفعات      (                                                               ويقـوم بتوجيه فريق التسجيل عضو معني أو مناوب من اجمللس              .           املنهجـيات 

                                                                                   ويتألف الفريق من ستة خرباء خيتارون على أساس دعوة لترشيح خرباء، مع املراعاة               )        حاالت   ١٠               تـتكون مـن     
                     وسيجري استعراض هذا     .                                            الكفاءة فيما يتعلق بالقطاعات املشمولة                                                 الكاملـة العتـبار التوازن اجلغرايف، وضمان      

  .    ٢٠٠٦                           الشكل اجلديد حوايل منتصف عام 

                                                                                                       وأخـذ عـدد أنشـطة املشاريع اليت دخلت املرحلة اليت تقوم فيها الكيانات التشغيلية املعينة بعملية التصديق        -  ٢٣
     إىل     ٢٠٠٥           ً               حالة شهرياً يف أوائل عام   ٣٠-  ٢٠           بسرعة من       يتزايد   ")                                               األنشطة قيد التسجيل يف إطار آلية التنمية النظيفة  ("
                التسجيل هو خطاب  /        ً      ً           وألن طلباً واحداً بالتصديق  .  ١                        على حنو ما يبينه الشكل     ٢٠٠٥      نوفمرب  /                    حالة يف تشرين الثاين  ٩٠

   ويف   .    يفة                                                                                                                  إقـرار من طرف من األطراف املعنية، فإن السلطات املعنية الوطنية تقوم بدور حاسم يف نظام آلية التنمية النظ                
     ً                           طرفاً مدرجني يف املرفق الثاين        ١٨                         يف البلدان النامية و      ٧٢           من بينها     .                      سلطة معينة وطنية     ٩٠                        الوقـت احلـايل، توجد      

     ً    بلداً    ٣٦                                                           ، كانت أنشطة مشاريع حتتاج إىل تصديق جتري متابعتها يف               ٢٠٠٥       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٧    ويف    .           لالتفاقـية 
  .                           يف املائة من البلدان املضيفة  ٥٠           طنية، أي يف      ً                                مضيفاً لدى سلطة من السلطات املعنية الو

    ً  وفقاً  (                                                                                                    وبالنسـبة ألنشـطة املشاريع الراغبة يف االستفادة من فترة استحقاقات تبدأ قبل تاريخ التسجيل                 -  ٢٤
      ديسمرب  /              كانون األول    ٣١                        بتوقيت غرينيتش من       ٢٤ /  ٠٠                                    فإن ذلك مسموح به حىت الساعة         ٧-    م أ  /  ١٧          لـلمقرر   
ـ       )    ٢٠٠٥                                                            إذ اختتم بنجاح فحص إكمال الوثائق املقدمة حبلول منتصف           :                احات التالـية                          ، قـدم اجمللـس اإليض
ُ                يناير، ميكن لنشاط املشروع إذا كان ُسجل، أن         /        ُ                                               فـرباير وقُدم إثبات للدفع حبلول منتصف كانون الثاين         /      شـباط                                  

      قاقات                                                   وإذا مل يستوف الشرطان، ميكن تسجيل النشاط يف فترة استح  .                                     يستفيد من حكم جواز السريان بأثر رجعي
  .                      تبدأ بعد تاريخ التسجيل

                التوزيع اإلقليمي

       ً    مشروعاً،   ٣٧   من   :                                                                                يتمثل التوزيع اإلقليمي ألنشطة املشاريع املسجلة يف إطار آلية التنمية النظيفة فيما يلي -  ٢٥
  .           يف أفريقيا ٣                             يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، و  ١٦                                           يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، و  ١٨     يوجد 

                                                                                                    يشري التوزيع اجلغرايف ألنشطة املشاريع اليت طلب مشاركون يف املشاريع التصديق عليها املبني يف الشكل                -  ٢٦
                                                                                                               يف املائة من أنشطة املشاريع قيد التسجيل يف إطار آلية التنمية النظيفة مستضافة يف منطقة آسيا واحمليط                    ٥٦       أن    ١

  .                                      حر الكارييب واثنني يف املائة فقط يف أفريقيا                                      يف املائة يف منطقة أمريكا الالتينية والب  ٤١        اهلادئ، و
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  مسائل تتصل بإصدار وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة وسجل آلية التنمية النظيفة-واو 

  .                             والثانية يف اليوم التايل        ٢٠٠٥        أكتوبر   /              تشرين األول    ٢٠                                                   مت إصدار وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة األوىل يف          -  ٢٧
                                     شروعني كهرومائيني يف هندوراس ومشروع                                                                                  ومت إصـدار هذه االعتمادات يف احلساب املعلق لسجل آلية التنمية النظيفة مل            

  : )٤ (                                                              وترد فيما يلي تفاصيل أنشطة املشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة  .                            بشأن الكتلة األحيائية يف اهلند

           من وحدات   ٣٧     ٠٠٠                    ً              يـتوقع أن يولد سنوياً يف البداية  "La Esperanza Hydroelectric Project"  ) أ ( 
                  من وحدات خفض     ٢     ٢١٠                    يبلغ اإلصدار األول     (                                   مسجل يف إطار شراكة مع إيطاليا                                         خفـض االنـبعاثات املعتمدة وهو       

  )                 االنبعاثات املعتمدة

           من وحدات   ١٧     ٨٠٠                           ، لدى فنلندا حصة فيه، ينتج "Rio Blanco Small Hydroelectric Project"  ) ب ( 
  )          ات املعتمدة                      من وحدات خفض االنبعاث ٧     ٣٠٤                 يبلغ اإلصدار األول  (                           ً خفض االنبعاثات املعتمدة سنوياً 

              مقره يف اهلند "Biomass in Rajasthan - Electricity Generation from Mustard Crop Residues"  ) ج ( 
            اإلصدار األول  (                                     ً  من وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة سنوياً   ٣١     ٣٧٤                                               يشـارك فيه مشاركو مشاريع من هولندا، يولد       

   ).                                من وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة  ٤٨     ٢٣٠     يبلغ 

                                                                            ً                        التوزيع، حسب البلد املضيف، ووحدات خفض االنبعاثات املعتمدة املتوقع توليدها سنوياً من أنشطة               ٣              يـبني الشكل     -  ٢٨
                                                                                            وتبلغ الكمية اإلمجالية من وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة النامجة عن أنشطة مشاريع آلية               .                                املشاريع املسجلة يف الوقت احلايل    
  .            ً                            ً                               مليون سنوياً وهذه القيمة تتغري بسرعة نظراً ألنه جيري تسجيل املزيد من األنشطة   ٧,٩                              التنمية النظيفة يف الوقت احلايل

ُ                                                                                                                       ُركبـت يف األمانة النسخة الكاملة من سجل آلية التنمية النظيفة وجيري القيام مبزيد من العمل جلعل االضطالع عليها                    -  ٢٩
  .                                                  مات آلية التنمية النظيفة لتلقي تعليمات بشأن اإلصدار     ً                                                 ميسراً ألصحاب احلسابات، وحتسني الوصلة اإللكترونية لنظام معلو

  املتوسط السنوي لوحدات خفض االنبعاثات املعتمدة أثناء فترة استحقاقات أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة-٣الشكل 

                                                      

                                                                                                                 ملـزيد مـن التفاصـيل بشـأن عملـية اإلصـدار ومـا يتصـل هبـا من أنشطة مشاريع انظر املوقع الشبكي                         ) ٤ (
UNFCCC CDM <http://cdm.unfccc.int/Issuance>.  

        األرجنتني
        بنغالديش

      بوتان
        بوليفيا
        الربازيل
     شيلي
     الصني

          كوستاريكا
     فيجي

        هندوراس
     اهلند

      املغرب
     بنما
    بريو

             مجهورية كوريا
             جنوب أفريقيا

       ي النكا  سر
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                                                خطـة إدارة آلية التنمية النظيفة وموارد للعمل     -     ًً ثالثاًً
                             املتعلق بآلية التنمية النظيفة

                       ة آلية التنمية النظيفة        خطة إدار

  :                                                                                                  وافق اجمللس، يف اجتماعه الثاين والعشرين، على إدخال التعديالت التالية على خطة إدارة آلية التنمية النظيفة -  ٣٠

                                 خلطة إدارة آلية التنمية النظيفة ٦                                                    تقدمي املزيد من املعلومات املفصلة بشأن امليزانية يف املرفق   ) أ ( 

                                                                     فني لدعم قسم آلية التنمية النظيفة امللحق باألمانة لتحسني االتصال                                  إضافة موظف اتصال وموظ     ) ب ( 
                                                      بشأن املقررات وتعزيز أنشطة التعميم اليت يقوم هبا اجمللس   

  :                                                                                          فيما يتعلق ببناء القدرة، وافق اجمللس على إضافة احلكم التايل إىل خطة إدارة آلية التنمية النظيفة  ) ج ( 
                                                                  لة بني اجمللس والسلطات الوطنية املسماة وذلك بوسائل وقنوات مالئمة، تشمل                             زيادة تدفق املعلومات وحتسني الص

                                                                                                   تقدمي اجمللس معلومات بانتظام عن األنشطة وإنشاء حمفل للسلطات الوطنية املسماة ليجتمع مرتني يف السنة، وقت     
                   توكول كيوتو وذلك                                                                                          انعقـاد اجتماعات اهليئتني الفرعيتني ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف لربو           

                                                                                                     لتبادل املعلومات واخلربات، مبا يف ذلك تعيني احلواجز املنهجية أو العامة اليت حتول دون توزيع مشاريع آلية التنمية 
  .                                         النظيفة على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي

                    ة، وافق اجمللس على                                                                                                وفـيما يـتعلق بإنشاء اللجنة التنفيذية للمجلس التنفيذي التابع آللية التنمية النظيف             -  ٣١
  .                                                   مواصلة النظر يف هذه القضية يف اجتماعه الثالث والعشرين

                                         موارد للعمل املتعلق بآلية التنمية النظيفة

                ، ورد مبلغ قدره     ٢٠٠٥      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٥          أكتوبر إىل  /                                     خالل الفترة املمتدة من أوائل تشرين األول -  ٣٢
                                                مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة من            ١,١٩ (     حدة                                              ملـيون دوالر مـن دوالرات الواليات املت            ١,٦٤

  .                                   للعمل املتعلق بآلية التنمية النظيفة  )                                                مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة من الرسوم    ٠,٤٥           االشتراكات و
    ابل                                               ماليني دوالر من دوالرات الواليات املتحدة مق           ٥,٥٢       إىل       ٢٠٠٥                                           ووصل بذلك إمجايل املوارد املتلقاة يف عام        

            ورغم اخنفاض    .                                           ماليني دوالر من دوالرات الواليات املتحدة          ٥,٦٩          وقدره       ٢٠٠٥                                املبلغ الذي رصد مليزانية عام      
      ٠,١٧                                                 مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة إىل             ١,٨٢                         خالل فترة اإلبالغ من          ٢٠٠٥                   العجز اخلاص بعام    

      ألن      ٢٠٠٥                                    جملموعة الكاملة من األنشطة يف عام                                                                     ملـيون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، مل يتسن تنفيذ ا          
                                                                            ومبا أن متويل األنشطة املقرر تغطيتها باالعتماد املؤقت لربوتوكول كيوتو قد             .                                 املوارد فد أتيحت يف وقت متأخر     

                                                   ، فقد تعني، عالوة على ذلك، سداد بعض التكاليف             ٢٠٠٥                                                          أتيح يف هناية األمر يف الربعني الثالث والرابع من عام           
                                ولذلك، سيتم ترحيل مبلغ قدره       .     ٢٠٠٥            ً                                                     نت قائمة أصالً مقابل احلصول على املوارد التكميلية، يف أواخر                  اليت كا 
   .     ٢٠٠٦                                          ماليني دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لعام     ٤,٢٤
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            ًً                                                                                                ويصل حالياًً إمجايل االحتياجات من املوارد لدعم العمل املتعلق بآلية التنمية النظيفة خالل فترة السنتني               -  ٣٣
                                   وهذا يعكس األنشطة املبينة يف خطة        .                                            مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة           ٢١,٥٣       إىل       ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦

                                 ، ولكنه ال يوضح بعد التكاليف          ٢٠٠٥        أكتوبر   /              تشرين األول    ١٢                                                    إدارة آلية التنمية النظيفة، كما مت إصدارها يف         
         إلضافة      ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                    حدة لفترة السنتني                                     دوالر من دوالرات الواليات املت        ٤٤٠     ٠٠٠                          اإلضافية كمبلغ قدر ب       

                           وال أي طلب قد يتقدم به        )     أعاله  )  ب (  ٢٩              انظر الفقرة    (                                                        موظف اتصال وموظفني لدعم قسم آلية التنمية النظيفة         
       وتتضمن   .                                                                                          مؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو ملكافأة أعضاء اجمللس واملناوبني      

      ً    مبلغاً      ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                                                        قترحة التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ لفترة السنتني                                   امليزانـية الربناجمية امل   
                             وسيلزم تغطية املبلغ املتبقي      .                                                                        مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لتغطية االحتياجات الراهنة             ٤,٥٦      قدره  

      ٤,٢٤                         ومع مراعاة مبلغ ال         .         لتكميلية                                                          مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة من املوارد ا              ١٦,٩٧         وقـدره   
                                    ، واحلاجة إىل ختصيص موارد لتغطية           ٢٠٠٦                                                                  ماليـني دوالر مـن دوالرات الواليات املتحدة املقدر ترحيله لعام            

                                                                            ً                                    االلـتزامات القائمة بصدد تكاليف املوظفني، فستستنفد املوارد التكميلية املتاحة حالياً يف غضون الشهور الستة               
       ، يكرر     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                                         وحىت يتسىن آللية التنمية النظيفة العمل بشكل خمطط ومستدام يف  .    ٢٠٠٦            األوىل من عام 

                                                                                                            اجمللس توصيته الداعية إىل قيام مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، على وجه                
  .        لتكميلية                                                                        السرعة، بتوجيه نداء إىل األطراف لتقدمي تربعات أخرى للصندوق االستئماين لألنشطة ا

  موجز املقررات-رابعا

  .                                                        تنطبق نفس األحكام كما وردت اإلشارة إىل ذلك يف الوثيقة األصلية -  ٣٤
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 املرفق األول

                                                                            ً الكيانات اليت قام اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة باعتمادها وتعيينها مؤقتا  
طراف يف واملوصى بتسميتها من جانب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األ
 االعتماد/بروتوكول كيوتو للتصديق على قطاعات حمددة أو ألغراض التحقق

التعيني املؤقت لنطاق 
 القطاعات

املعني مـن جانب مؤمتر 
           اسم الكيان األطراف لنطاق القطاعات

  التصديق التحقق التصديق التحقق

 ٣، ٢، ١   Bureau Veritas Quality International Holding 

SA (BVQI) 

٥، ٤، ٣، ٢، ١ ،
١١، ١٠، ٧، ٦ ،

١٥، ١٣، ١٢ 

٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١  ١٥ ،
١٣، ١٢، ١١، ١٠ 

Det Norske Veritas Certification Ltd.٫ (DNV 

Certification) 

 ٣، ٢، ١   JACO CDM LTD (JACO) 

 ١٣، ٢، ١   Japan Consulting Institute (JCI CDM) 

 ١٠، ٧، ٦، ٥، ٤  ١٣، ٣، ٢، ١، 
١٢، ١١ 

Japan Quality Assurance Organization (JQA) 

 ١   The Korea Energy Management Corporation 

(KEMCO) 

 ٣، ٢، ١   KPMG Sustainability B٫V٫ (KPMG) 

 ٣، ٢، ١   RWTÜV Systems GmbH (RWTUEV) 

٥، ٤، ٣، ٢، ١ ،
١١، ١٠، ٧، ٦ ،

١٥، ١٣، ١٢ 

٣، ٢، ١ ،
١٥، ١٣ 

 ١٠، ٧، ٦، ٥، ٤، 
١٢، ١١ 

SGS United Kingdom Ltd٫ (SGS UK) 

 ٣، ٢، ١   Spanish Association for Standardisation and 

Certification (AENOR) 

٧، ٦، ٥، ٤ ٣، ٢، ١ ،
١٢، ١١، ١٠ ،

١٥، ١٣ 

 ٣، ٢، ١ TÜV Industrie Service GmbH  TÜV SÜD 

Group (TÜV SUD) 

 ٣، ٢، ١   TÜV Industrie Service GmbH  TÜV 

Rheinland Group (TÜV Rheinland) 

                       املنهجيات املعتمدة حبسب      "-   ١                                           إىل نطاق القطاعات كما ترد يف اجلدول           ١٥       إىل    ١                 تشري األرقام من      :      مالحظة
  .<http://cdm.unfccc.int/DOE/scopelst.pdf>         ً  انظر أيضاً    ".            نطاق القطاع
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 املرفق الثاين

 والرصد من أجل أنواع خمتارة من أنشطة املنهجيات املبسطة خلطوط األساس
 املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة

  مقدمة-   ًأوال 

                                                                                                  يتضمن هذا املرفق منهجيات مبسطة خلطوط األساس والرصد من أجل أنواع خمتارة من أنشطة املشاريع                - ١
  :            ً                   ويتضمن حتديداً املنهجيتني التاليتني  .               لتنمية النظيفة                                           الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية ا

                                                                                 منهجـية مبسـطة خلطوط األساس وعوامل إرشادية ألنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة       ) أ ( 
                                                   التحريج اليت مت تنفيذها على املراعي واألراضي الزراعية؛

                         ياس ورصد الصايف الفعلي                                                                       منهجـية رصد مبسطة تستند إىل أساليب إحصائية مالئمة لتقدير وق            ) ب ( 
  .                                                 لعمليات إزالة غازات الدفيئة بواسطة املصارف والتسرب

                              ً                                                                      وسـيناريو خط األساس األكثر ترجيحاً لنشاط املشروع الصغري للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية                - ٢
           ً    اعى أو أرضاً                                                                                 ً                   التنمية النظيفة هو استخدام األرض قبل تنفيذ نشاط املشروع، سواء كانت هذه األرض أرضاً للمر              

  .                                                   األنشطة اليت مت تنفيذها على املستوطنات أو األراضي الرطبة   )١ (                   وال تشمل هذه املنهجية  .       زراعية

                                                                                                          وال تنطـبق هذه املنهجيات املبسطة خلطوط األساس والرصد على املراعي أو األراضي الزراعية اليت مت حرثها                  - ٣
                                                            سري على أنشطة املشاريع اليت يقدر أن نسبة ترحيل األسر أو                      كما أهنا ال ت     .                                           قـبل تقريـر احملاصيل اليت ستتم زراعتها       

  .         يف املائة  ٥٠                                                                                         األنشطة بسبب تنفيذ أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة تتجاوز 

                                                                       ، جيوز للمشاركني يف املشاريع اقتراح منهجيات جديدة مبسطة أو إدخال             ١٠-    م أ  /  ١٤                 ووفقـا للمقرر     - ٤
            وجيب أن تقدم   .                                                                            ت على منهجيات الرصد املبسطة هذه ألنشطة املشاريع اليت ال تنطبق عليها هذه املنهجيات     تعديال

  .                                                                                                  هذه املنهجيات اجلديدة املقترحة إىل اجمللس التنفيذي التابع آللية التنمية النظيفة للنظر فيها واملوافقة عليها

  :                املشاريع بإثبات                                             وقبل استخدام املنهجيات املبسطة، يقوم املشاركون يف - ٥

                                                                                        مـا إذا كانـت األرض  املخصصة لنشاط املشروع صاحلة باستخدام إجراءات إثبات صالحية                 ) أ ( 
  ؛           التذييل ألف               األرض الواردة يف 

    .           التذييل باء                             ً                                               ما إذا كان نشاط املشروع إضافياً باستخدام إجراءات تقييم عامل اإلضافة الواردة يف   ) ب ( 

                                                      

  ال        الرطبة                                أوهلما أن املنهجيات الالزمة لألراضي   :                               األراضي الرطبة واملستوطنات لسببني       احلالية              تشمل املنهجيات   ال  ) ١ (
                                        مرحلة التبسيط؛ وثانيهما قلة احتمال حدوث    إىل                                                                      تـزال قـيد اإلعداد، وبالنظر إىل مستوى املعرفة، فليس باإلمكان التوصل بعد   

  .                                                                إىل الغابات ألسباب عدة منها اآلثار االجتماعية والبيئية املترتبة عليها       الرطبة                    املستوطنات أو األراضي         حتوالت من 



FCCC/KP/CMP/2005/4/Add.1 
Page 18 

 

  إرشادات عامة-     ًثانيا 

                                                                                        الواجب أن تتناوهلا هذه املنهجيات هي الكتلة اإلحيائية فوق األرض والكتلة اإلحيائية حتت                        عات الكربون     جمم - ٦
                   مبا يف ذلك املصادر     (                      وتقدم مربرات ووثائق       ".                            جممع الكتلة اإلحيائية احلية    "                                             األرض، املشـار إليهما بعد ذلك معا باسم         

           يف منهجيات                                                       التغريات اليت تطرأ على خمزونات الكربون املدرجة                                                   لدعم القيم املختارة لوضع بارامترات تقدير       )        واملراجع
                                                                                                                   خطوط األساس والرصد، فضال عن اختيار النهج، يف وثيقة تصميم املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار                 

           أنه لن                                                           وسيتوخى احلذر يف اختيار معادالت وقيم البارامترات، أي            ). CDM-SSC-AR-PDD (                            آلـية التنمـية النظيفة      
  .        املصارف                                                                            تكون هناك مبالغة يف تقدير صايف عمليات إزالة غازات الدفيئة البشرية املنشأ بواسطة

                                                                               انبعاثات غازات الدفيئة الناجتة عن عمليات اإلزالة الصافية الفعلية لغازات                                وال حاجـة إىل حساب       - ٧
  .                     الدفيئة بواسطة املصارف

               أنشطة املشاريع                                          منهجـيات مبسطة خلطوط األساس من أجل         -     ً ثالثاً
                                                          الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة

 خط األساس لصايف عمليات إزالة غازات الدفيئة بواسطة املصارف  -ألف

                                                                                                    تقوم املنهجيات املبسطة لتقدير خط األساس لصايف عمليات إزالة غازات الدفيئة بواسطة املصارف على               - ٨
                                                                املتعلقة بطرائق وإجراءات حتديد أنشطة مشاريع التحريج وإعادة          )  أ (  ٢٢              د يف الفقرة                            هنـج اخلـط األساسي احملد     

                                                                      التغريات القائمة أو األصلية، على النحو الساري، يف كميات الكربون             : "                                          الـتحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة      
   ".                                       املخزنة يف جممعات الكربون داخل حدود املشروع

  : ٣   و ٢                           رفق، التذييل باء، الفقرتان     ، امل  ١٠-   م أ /  ١٤     ً         ووفقاً للمقرر  - ٩

                                                                                                        إذا كان بإمكان املشاركني يف املشروع تقدمي معلومات ذات صلة لإلفادة بأن تغريات هامة يف كميات الكربون               " 
                                                                                                         املخـزنة يف حدود املشروع ما كانت ستحدث يف غياب نشاط املشروع الصغري للتحريج أو إعادة التحريج يف                  

  .                                                                               فإهنم سيقومون بتقدير كميات الكربون املخزنة حاليا قبل تنفيذ نشاط املشروع                                             إطـار آلـية التنمية النظيفة،       
  .                                                                                        وستعترب كميات الكربون املخزنة حاليا مبثابة خط األساس ويفترض أهنا ستظل ثابتة طوال فترة االعتماد

  ب                                                                                                 إذا كـان مـن املتوقع حدوث تغريات هامة يف كميات الكربون املخزنة يف حدود املشروع، يف غيا                  "  
                املنهجية املبسطة    "                                                                              نشاط املشروع الصغري للتحريج وإعادة التحريج، فسيستخدم املشاركون يف املشروع         

  .                              خلط األساس الواردة يف هذه الوثيقة

                                                                                      وملعرفة ما إذا كانت تغريات هامة يف كمية الكربون املخزنة اليت متثل خط األساس يف حدود املشروع قد  -  ١٠
                                                                       يقوم املشاركون يف املشروع بتقدير مدى أمهية التغريات املتوقع حدوثها يف                                          حدثـت يف غياب نشاط املشروع، س      

                ، ال سيما جممع     )                            املراعي أو األراضي الزراعية    (                                                           كميات الكربون املخزنة يف نوع األرض املستخدمة كخط أساس          
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         وسيقدمون   .           ض للمراعي                           والكتلة اإلحيائية حتت األر      )٢ (                                                            الكتلة اإلحيائية احلية  للنباتات واجلنيبات احلرجية املعمرة       
  :                                                                       وثائق تثبت ذلك مثال بإدراج آراء اخلرباء فيها وسيؤدون عملهم على النحو التايل

                                                                                             إذا مل يتوقع حدوث تغريات هامة يف كميات الكربون املخزنة، خاصة يف جممع الكتلة اإلحيائية                 ) أ ( 
                                    للمراعي، يف غياب نشاط املشروع،                                                                               احلـية للنـباتات واجلنيبات احلرجية املعمرة والكتلة اإلحيائية حتت األرض          

                                                     يفترض أن تكون التغريات يف كميات الكربون املخزنة منعدمة؛

                                                                                                        إذا توقـع تـناقص كمية الكربون املخزنة يف جممع الكتلة اإلحيائية احلية للنباتات واجلنيبات احلرجية                  ) ب ( 
                                    ، يفترض أن يكون خط األساس لصايف                                                                                    املعمـرة أو يف الكـتلة اإلحيائية حتت األرض للمراعي يف غياب نشاط املشروع             

                                                            ويف احلالة الواردة أعاله، يكون خط األساس لكميات الكربون           .                                                ً         عملـيات إزالة غازات الدفيئة بواسطة املصارف منعدماً       
                             ً                                                                      املخزنة يف جممعات الكربون ثابتاً على مستوى كمية الكربون املخزنة حاليا كما مت قياسها يف بداية نشاط املشروع؛

                                                                                      تعادل خط األساس لصايف عمليات إزالة غازات الدفيئة بواسطة املصارف مع التغريات يف                  وإال    ) ج ( 
                                                                                                      كميات الكربون املخزنة والناجتة عن جممع الكتلة اإلحيائية احلية للنباتات واجلنيبات احلرجية املعمرة أو عن الكتلة 

                                       م تقديرها باستخدام املنهجية الواردة                                                                            اإلحيائية حتت األرض للمراعي املتوقع حدوثها يف غياب نشاط املشروع ويت          
  .           باء أدناه-               يف القسم الثالث 

  تقدير صايف خط األساس إلزالة غازات الدفيئة باملصارف-باء

  :ُ                                                               ُيحدد صايف خط األساس إلزالة غازات الدفيئة باملصارف باملعادلة التالية -  ١١

 B(t) = ∑(BA(t) i + BB(t) i) * Ai ) ١ (  
  i 

  :   حيث 

B(t) =  ت الكربون يف اجملمعات احلية يف الكتلة األحيائية داخل حدود املشروع يف الوقت      خمزونا                                                                   (t)  
 (t C)                            يف حال عدم وجود نشاط للمشروع 

BA(t) i =             خمزونات الكربون يف الكتلة احليوية الكائنة فوق األرض يف الوقت                                                                  (t)   للطبقة           (i)   يف حال          
 (t C/ha)                      عدم وجود نشاط للمشروع 

BB(t) i =    الكربون يف الكتلة احليوية الكائنة حتت األرض يف الوقت                  خمزونات                                                         (t)   للطبقة           (i)   يف حال          
 (t C/ha)                      عدم وجود نشاط للمشروع 

Ai =   مساحة منطقة نشاط املشروع يف الطبقة                                 i (ha) 

                                                      

                    جنيبات النب والشاي    ً مثالً (                                   إىل نباتات وجنيبات حرجية خبالف األشجار        احلرجية                  النباتات واجلنيبات     تشري  ) ٢ (
               األدىن من املساحة      واحلد               الغطاء التاجي،  (        ت عتبات                                  وتوجد يف األراضي الزراعية واملراعي حت  )           زيت النخيل   أو         واملطـاط  

  .                      وتستخدم لتحديد الغابات  )               وارتفاع األشجار
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                                                                                                أمـا ترتيب طبقات نشاط املشروع ألغراض تقدير صايف خط األساس إلزالة غازات الدفيئة باملصارف                -  ١٢
                                                                        من الدليل الذي وضعه الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ حتت عنوان       ٢- ٣- ٣- ٤       للبند            ً       فـيجري وفقـاً     

                       واحلسابات املتعلقة بكل     .  "                                                                            إرشسـادات املمارسة اجليدة الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة          "
  .                             طبقة جتري على النحو املبني أدناه

                         الكتلة األحيائية فوق األرض

  :                 على النحو التايلBA(t)         خط األساس     حيسب  -  ١٣

 BA(t) =  M(t) * 0.5 ) ٢ (  

  :   حيث

M(t) =          الكـتلة األحيائية فوق األرض يف الوقت                                         (t)       املوجودة يف حال عدم وجو نشاط املشروع                                           
)(t dm/ha)

٣( 

 (t C/t dry matter)                            اجلزء الكربوين من املادة اجلافة   = 0.5

                                                             ت منو الكتلة األحيائية ملنطقة بعينها وعمر األشجار اخلشبية                                 باستخدام متوسط معدال   M(t)               تقـدر قـيم      -  ١٤
  :    ِّ                          املعمِّرة بتطبيق املعادلة التالية

 if a < m, then M(t) =   g * a; if a ≥ m, then M(t) =  g * m ) ٣ (  
  :   حيث

g =  املعدل السنوي لنمو الكتلة األحيائية ألشجار الغابات اخلشبية                                                       
m =  بالسنوات (         ِّ    شبية املعمِّرة                        الوقت حىت نضوج األشجار اخل        (  
a =   بالسنوات (                            ِّ    متوسط عمر األشجار اخلشبية املعمِّرة        (  

   ٢- ٣- ٣                 ً                                    وإذا مل تتوفر أيضاً القيم الوطنية تؤخذ القيم من اجلدول   . (g)                              َّ       ينبغي استخدام القيم احمللية املوثَّقة ل   -  ١٥
                                   تغري املناخ الستخدام األراضي وتغيري                                                                              مـن إرشادات املمارسة اجليدة اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين ب           

  .                      استخدام األراضي واحلراجة

                                                                                           اليت يأخذها نشاط املشروع يف االعتبار حيددها املشاركون يف املشروع لكل نوع من األنواع               (m)       قـيم    -  ١٦
ّ                                     وُتحّدد هذه القيم ويف وثيقة تصميم املشروع   .              ً             اليت تعترب جزءاً من خط األساس   ُ (CDM-SSC-AR-PDD).  

                                                      

) ٣ (  dm =    مادة جافة         .  
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                 احليوية حتت األرض      الكتلة

  :                 على النحو التايلBB(t)    حتسب  -  ١٧

 BB(t) =  M(t) * R * 0.5 ) ٤ (  

  :   حيث

M(t) =         الكتلة األحيائية فوق األرض يف الوقت                                       (t)        اليت توجد يف حال عدم وجود نشاط املشروع                                              
(t dm/ha) 

R =   نسبة اجلذر إىل الساق                   (t dm/t dm) 
 (t C/t dm)                          جزء الكربون يف املادة اجلافة   = 0.5

  .                                                              ويف حال عدم وجود هذه القيم، تستخدم قيم افتراضية وطنية           . R                              َّ              ينبغي استخدام القيم احمللية املوثَّقة ل          -  ١٨
                 اليت وضعها الفريق   "                      إرشادات املمارسة اجليدة "    يف  ٣- ٤- ٣                           ً                      وإذا مل تتوفر قيم وطنية أيضاً تؤخذ القيم من اجلدول 

  .                     ستخدام األراضي واحلراجة                                   احلكومي الدويل الستخدام األراضي وتغيري ا

  الصايف الفعلي لعمليات إزالة غازات الدفيئة بواسطة املصارف-جيم 

                                                                                                      الصـايف الفعـلي لعملـيات إزالة غازات الدفيئة بواسطة املصارف ال يأخذ يف االعتبار إال التغريات يف                -  ١٩
                                بون لسيناريو املشروع يف تاريخ بدء                أما خمزونات الكر   ).       أعاله ٨            انظر الفقرة  (                              جممعات الكربون لسيناريو املشروع 

                                                                                    تكون هي نفسها كما يف اإلسقاط لصايف خط األساس لعمليات إزالة غازات الدفيئة              (t=0)   )٤ (              نشـاط املشروع  
                                                                   وجلميع السنوات األخرى حتسب خمزونات الكربون داخل حدود املشروع يف            . (t=0)                         بواسـطة املصارف عندما     

  :                 على النحو التايلt (N(t))      الوقت 

 N(t) = ∑(NA(t) i + NB(t) i) * Ai ) ٥ (  

  :   حيث

NA(t) i =             خمـزونات الكربون يف الكتلة األحيائية فوق األرض يف الوقت                                                             (t)   للطبقة           (i)   يف سيناريو              
 (t C/ha)       املشروع 

NB(t) i =            الوقت                                                       خمـزونات الكربون يف الكتلة األحيائية حتت األرض يف       (t)   للطبقة           (i)   يف سيناريو              
 (t C/ha)       املشروع 

Ai =   مساحة طبقة نشاط املشروع                       i (ha) 
                                                      

ّ                                                                ينـبغي أن يكون تاريخ بدء نشاط املشروع الوقت الذي تعّد فيه األرض لبدء نشاط املشروع يف التحريج وإعادة                     ) ٤ (                                                  
                                                                            من الطرائق واإلجراءات اخلاصة بأنشطة التحريج وإعادة التحريج يف إطار             ٢٣       ً        ووفقاً للفقرة   .                                         التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة     

           انظر موقع   (                                                                                                                                  آلـية التنمية النظيفة، تبدأ فترة االعتماد يف بداية نشاط مشروع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة                    
   ).<http://unfccc.int/resource/docs/cop9/06a02.pdf#page=21>  :                    االتفاقية على الشبكة



FCCC/KP/CMP/2005/4/Add.1 
Page 22 

 

    اليت   "                        إرشادات املمارسة اجليدة   "       من    ٢- ٣- ٣- ٤                                      ً                جتـري ترتيب الطبقات لسيناريو املشروع وفقاً للبند          -  ٢٠
                      وجتري احلسابات املبينة     .                                                                               وضعها الفريق احلكومي الدويل الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة         

  .              أدناه لكل طبقة

                 ألحيائية فوق األرض        الكتلة ا

  :                 على النحو التايلNA(t)    حتسب  -  ٢١

 NA(t)            =  T(t) * 0. 5 ) ٦ (  

  :   حيث

T(t) =   الكتلة األحيائية فوق األرض يف الوقت                                 (t) يف سيناريو املشروع                   (t dm/ha) 
 (t C/t dm)                          جزء الكربون يف املادة اجلافة   = 0.5

 T(t)     =  SV(t)  * BEF * WD ) ٧ (  

  :   حيث

SV(t) =   حجم الساق يف الوقت                  "t" لسيناريو املشروع                  (m3 /ha) 
WD =   كثافة اخلشب األساسية                   (t dm/m3) 
BEF =         عـامل متـّدد الكتلة األحيائية                            ّ                                 من حجم الساق إىل احلجم اإلمجايل        )                 حول حلاء الشجرة   (      

  )          بدون أبعاد (

                             َّ        نبغي استخدام القيم احمللية املوثَّقة       وي   ).                             مثل جداول املردود القياسية    (                     من مصادر وطنية     SV(t)           تؤخذ قيم    -  ٢٢
                 ً                وإذا مل تتوفر أيضاً قيم وطنية        .                                                             ويف حال عدم توفر هذه القيم تستخدم قيم افتراضية وطنية           . (BEF)               لعامل التمدد   

                                  اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل       "                        إرشادات املمارسة اجليدة   "      يف     ١٠- ١-      ألف  ٣                            تؤخـذ القـيم من اجلدول       
   .(WD)                               َّ                       وينبغي استخدام القيم احمللية املوثَّقة لكثافة اخلشب          .                            ري استخدام األراضي واحلراجة                        الستخدام األراضي وتغي  

ُ                                            ويف حـال عـدم وجود هذه القيم، ُيرَجُع إىل القيم االفتراضية الوطنية              َ                  ً                      وإذا مل تتوفر أيضاً قيم افتراضية وطنية،   .                            ُ  
                          اليت وضعها الفريق احلكومي     "     جليدة                   إرشادات املمارسة ا   "      يف    ٩- ١-      ألف  ٣                                   وجب احلصول على القيم من اجلدول       

  .                                                 الدويل الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

                        الكتلة األحيائية حتت األرض

  :                 على النحو التايلNB(t)ُ      ُتحسب  -  ٢٣

 NB(t)     =   T(t)   *  R * 0.5 ) ٨ (  
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  :   حيث

R =   بدون أبعاد (                   نسبة اجلذر إىل الساق          (  
 (t C/t dm)          ادة اجلافة                 جزء الكربون يف امل  = 0.5

                                       وإذا مل تتوفر قيم وطنية وجب احلصول         . (R)                           َّ                                   ينـبغي استخدام قيم وطنية موثَّقة لنسبة اجلذر إىل الساق            -  ٢٤
                                  اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل       "                        إرشادات املمارسة اجليدة   "      يف    ٨- ١-      ألف  ٣                              عـلى قيم مالئمة من اجلدول       

  .         واحلراجة                                   الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي

ّ   التسر ب-دال        

                                       ليس من املطلوب تقدير التسرب إذا ما أثبت  "  ،   ١٠-   م أ /  ١٤                             يف التذييل باء يف مرفق املقرر  ٩    ً         وفقاً للفقرة  -  ٢٥
                                                                                                   املشـاركون يف املشـروع أن نشاط املشروع الصغري للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار اآللية ال يسفر عن نقل       

                                                               نشوء أنشطة خارج حدود املشروع ميكن أن تنسب إىل نشاط املشروع الصغري                             األنشطة أو الناس أو ال يتسبب يف
  .                                                                                                  اخلاص بالتحريج أو إعادة التحريج يف إطار اآللية، حبيث حتدث زيادة يف انبعاثات غازات الدفيئة بواسطة املصادر

   ".                                            ويطلب القيام بتقدير التسرب يف مجيع احلاالت األخرى

ّ                                        أن يقيِّموا إمكانية حدوث تسّرب جراء نقل األنشطة أو الناس، وذلك بأن                         ينبغي للمشاركني يف املشروع  -  ٢٦                    ِّ      
  :                                يأخذوا يف االعتبار املؤشرين التاليني

                                                                      األسر املعيشية يف اجملتمع احمللي املشمول أو املتأثر بنشاط املشروع اليت            /                        النسـبة املـئوية لألسر      ) أ ( 
                        انتقلت بسبب هذا النشاط؛

                      اليت انتقلت إىل خارج      )                       مثل اللحوم أو الذرة    (                           إنتاج املنتوجات الرئيسية                              النسبة املئوية من إمجايل       ) ب ( 
  .                                حدود املشروع بسبب نشاط هذا املشروع

  :                                 يف املائة، انطبقت املعادلة التالية  ١٠      ّ                       ً      إذا قلّت قيمة هذين املؤشرين معاً عن  -  ٢٧

 L (t)     =   0 ) ٩ (  

  :   حيث

L (t) =  الوقت                                      تسرب يعزى إىل نشاط املشروع داخل حدوده يف        (t).  

                          يف املائة، كان التسرب       ٥٠                                 يف املائة وقلت عن أو بلغت          ١٠                                            إذا زادت قيمة أي من هذين املؤشرين عن          -  ٢٨
  :                                                                       يف املائة من الصايف الفعلي لعمليات إزالة غازات الدفيئة بواسطة املصارف، أي  ١٥      عندئذ 
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 L (t)     =   N(t)  * 0.15 ) ١٠  (  

  :   حيث

L (t) =  اط املشروع داخل حدوده يف الوقت      ُ           تسرب ُيعزى إىل نش                             (t) 
N(t) =   خمزونات الكربون يف اجملمعات احلية للكتلة األحيائية داخل حدود املشروع يف الوقت                                                                      (t) يف    

 (t C)               سيناريو املشروع 

                          يف املائة، تعذر تقدير صايف   ٥٠                                            أعاله، إذا زادت قيمة أي من هذين املؤشرين عن  ٣                  وكما جاء يف الفقرة  -  ٢٩
  .                                       زات الدفيئة البشرية املنشأ بواسطة املصارف        إزالة غا

    ١٠          أكثر من    (                                                     ً     ً                             إذا رأى املشاركون يف املشروع أن استعمال األمسدة يشكل تسرباً كبرياً ألكسيد النيتروز               -  ٣٠
                          ً                 ، وجب تقدير االنبعاثات وفقاً ملا جاء يف         )                                                                        يف املائة من صايف إزالة غازات الدفيئة البشرية املنشأ بواسطة املصارف          

    ُ                         اليت ُيشار إليها فيما يلي        (                                                                                 ات املمارسة اجليدة ومعاجلة عدم التيقن يف قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة                إرشاد "
    ").                          دليل إرشادات املمارسة اجليدة "       بعبارة 

  التقدير يف الوضع الالحق لصايف إزالة غازات الدفيئة البشرية املنشأ بواسطة املصارف-هاء 

                                                                                     ة البشرية املنشأ بواسطة املصارف هو الصايف الفعلي لعمليات إزالة غازات الدفيئة                                         صـايف إزالـة غازات الدفيئ      -  ٣١
  .                    ً                                                          ً           بواسطة املصارف مطروحاً منه صايف خط األساس إلزالة غازات الدفيئة بواسطة املصارف مطروحاً منه التسرب

  :                    تحسب على النحو التايل   ف(tv)                             الناجتة عن ذلك يف سنة التحقق (tCERs)                                أما وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة  -  ٣٢

 tCER(tv)     =  44/12 * (N(tv) – B(tv) – L(tv)) ) ١١  (  

  :     وكانت    B(tv) = B(t=0)                                     ً        إذا اعتربت التغريات يف خمزون الكربون صفراً، كانت 

L(tv)    =  0.15 * N(tv))    عند االقتضاء ُيرَجع إىل الفقرة               َ   )      أعاله  ٢٨            ُ  

  :   حيث

tCER(tv) =  ؤقتة املنبعثة ويف وقت التحقق                        وحدات التخفيض املعتمد امل                           tv (t CO2) 

(N(tv) =               خمـزونات الكربون يف اجملمعات احلية للكتلة األحيائية داخل حدود املشروع يف وقت                                                                                 
 (t C)                   يف سيناريو املشروع (tv)       التحقق 

B(tv) =                خمـزون الكـربون يف اجملمعات احلية للكتلة األحيائية داخل حدود املشروع يف وقت                                                                                 
 (t C)                                         ، وهو املخزون الذي يقع يف غياب نشاط املشروع (tv)       التحقق 

L(tv) =   التسرب الذي يعزى إىل نشاط املشروع داخل حدوده يف وقت التحقق                                                        tv (t C) 
tv =  سنة التحقق           

 t CO2  (t CO2/t C)           إىل مكافئ t C                عامل التحويل من   = 44/12



FCCC/KP/CMP/2005/4/Add.1 
Page 25 

  :                 على النحو التايل(tv)          نة التحقق      يف س(ICERs)                                       وحتسب وحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل  -  ٣٣

 lCER(tv)    =   44/12 * [(N(tv) – N(tv-κ)) – L(tv)] ) ١٢  (  

 L(tv)     =   0.15 * (N(tv) – N(tv-κ)))    أعاله  ٢٧             ُ                عند االقتضاء، ُيرجع إىل الفقرة      (  

 N(tv-κ)    = N(t=0)  ) للتحقق األول           (  

  :   حيث

lCER(tv) =  جل املنبعثة يف وقت التحقق                               وحدات التخفيض املعتمد الطويل األ                        tv (t CO2) 
(N(tv) =               خمـزونات الكربون يف اجملمعات احلية للكتلة األحيائية داخل حدود املشروع يف وقت                                                                                 

 (t C)                   يف سيناريو املشروع (tv)       التحقق 
B(tv) =                خمـزون الكـربون يف اجملمعات احلية للكتلة األحيائية داخل حدود املشروع يف وقت                                                                                 

 (t C)                                       هو املخزون الذي يوجد يف غياب نشاط املشروع    ، و(tv)       التحقق 
L(tv) =   التسرب الذي يعزى إىل نشاط املشروع داخل حدوده يف وقت التحقق                                                        tv (t C) 

tv =  سنة التحقق           
κ =  الفترة الزمنية الفاصلة بني عملييت حتقق                                    

 (t CO2/t C)           إىل مكافئ t C                عامل التحويل من   = 44/12

       ً    إسقاطاً  (CDM-SSC-AR-PDD)                                             املشروع أن يقدموا يف وثيقة تصميم املشروع                              ينـبغي للمشاركني يف      -  ٣٤
                                                                                               لصايف إزالة غازات الدفيئة البشرية املنشأ كوحدات ختفيض معتمد مؤقتة أو كوحدات ختفيض معتمد طويلة األجل 

  .                  جلميع فترات االعتماد

                                                منهجـية رصد مبسطة للمشاريع الصغرية للتحريج        -     ً  رابعاً 
                            إطار آلية التنمية النظيفة                وإعادة التحريج يف

                                                           التقدير يف الوضع الالحق لصايف خط األساس لعمليات إزالة           -    ألف 
                            غازات الدفيئة بواسطة املصارف

           أما صايف خط   .             ً                 ، ليس مطلوباً أي رصد خلط األساس  ١٠-   م أ /  ١٤                         من التذييل باء يف املقرر  ٦    ً         وفقاً للفقرة  -  ٣٥
                                                       املصارف يف منهجية الرصد فيكون مثل استخدام منهجية خط                                                         األسـاس لعملـيات إزالة غازات الدفيئة بواسطة         

  .             ً      يف الفرع ثالثاً أعاله  "    باء "               األساس املبسطة يف 
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                                                                  التقدير يف الوضع الالحق للصايف الفعلي لعمليات إزالة غازات          -       بـاء   
                      الدفيئة بواسطة املصارف

                           ركني يف املشروع أن يقيسوا                                                                             قبل سحب العينات لتحديد أي تغيريات يف خمزونات الكربون، ينبغي للمشا           -  ٣٦
ُ            ويرصـدوا املسـاحة اليت ُزرعت                                                                                   وميكن إجناز ذلك بطرق مثل الزيارات املوقعية، أو حتليل معلومات املسح، أو              .                    

  .                                                                             الصور الفوتوغرافية امللتقطة من اجلو، أو التصوير ذي التحليل العايل بواسطة السواتل

ُ                                         ملساحة اليت ُزرعت ينبغي استخدام هذه الطريقة يف                                                         وحاملـا خيتار املشاركون يف املشروع طريقة رصد ا         -  ٣٧           
                                  ُ ِّ            وإذا اكتشف وجود نقص كبري يف األداء، قُيِّمت          .                                                         رصد أداء املساحات املزروعة يف مجيع جوانب نشاط املشروع        

  .                                                    التغريات يف خمزونات الكربون من هذه املساحات كطبقة منفصلة

ّ                                           ً  تقّدر خمزونات الكربون بإجراءات سحب العينات سحباً -  ٣٨   :        ً                                عشوائياً من الطبقات، وباملعادالت التالية  

 P(t)    =   ∑(PA(t) i + PB(t) i) * Ai ) ١٣  (  

  :   حيث

P(t) =            خمزونات الكربون اليت توجد داخل حدود املشروع يف الوقت                                                          (t)     واليت نشأت عن نشاط                        
 (t C)       املشروع 

PA(t) i =              خمـزونات الكـربون يف الكتلة األحيائية فوق األرض يف الوقت                                                               (t)    يف الطبقة              "i"  وهي       
 (t C/ha)                                             املخزونات الناشئة عن نشاط املشروع يف أثناء فترة 

PB(t) i =             خمـزونات الكربون يف الكتلة األحيائية حتت األرض يف الوقت                                                            (t)    يف الطبقة              "i"  وهي ،       
 (t C/ha)                                                   املخزونات الناشئة عن نشاط املشروع يف أثناء فترة الرصد 

Ai =  لطبقة                      مساحة نشاط املشروع يف ا      (ha) "i" 

                                                                                            يكون ترتيب طبقات العينات الترتيب نفسه الذي اتبع يف الوضع السابق يف تقدير الصايف الفعلي لعمليات  -  ٣٩
  .                      ُ              واحلسابات املبينة أدناه ُتجرى لكل طبقة   ).           جيم أعاله-                ُ  انظر الفرع ثالثاُ  (                                  إزالة غازات الدفيئة بواسطة املصارف 

                         الكتلة األحيائية فوق األرض

  :               على النحو التايل  PA(t)  ب   حتس -  ٤٠

 PA(t)    =  E(t)* 0. 5 ) ١٤  (  

  :   حيث 

 E(t) =   تقدير الكتلة األحيائية فوق األرض                               (t dm/ha) يف الوقت          (t)الناشئ عن نشاط املشروع                        
 (t C/t dm)                          جزء الكربون يف املادة اجلافة   = 0.5 
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  :                       باتباع اخلطوات التاليةE(t)     تقدر  -  ٤١

                       ً           وتصمم هذه اإلجراءات وفقاً للطرق       .                ً                 اء سليم إحصائياً لسحب العينات               يصـمم إجر     : ١         اخلطـوة     ) أ ( 
                                  اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل       "                        إرشادات املمارسة اجليدة   "       من    ٤- ٣- ٣- ٤                                     املوحـدة الـوارد وصفها يف الفرع        

              احات املتأثرة                   ً                            وينبغي النظر الحقاً يف طبقات إضافية يف املس         .                                                   السـتخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة      
                                                                                  ويشمل هذا اإلجراء حتديد عدد ونوع وحجم قطع األراضي الدائمة، وينبغي وصفه يف وثيقة تصميم   .               باحلرائق واآلفات

          يف املائة   ١٠ ±                                                       أمـا درجة الدقة املستهدفة املسموح هبا للرصد فال تزيد على    . (CDM-SSC-AR-PDD)         املشـروع  
                   يف املائة للمتوسط؛  ٩٥               مبستوى ثقة يبلغ 

                                                                               حتديد قطع األراضي الدائمة ووضع عالمات عليها، وتوثيق مواقعها يف تقرير الرصد األول؛ : ٢      اخلطوة   ) ب ( 

                                           أو هذا وارتفاع الشجرة حبسب االقتضاء؛       (DBH)                                   قياس القطر عند مستوى الصدر        : ٣       اخلطوة    ) ج ( 
                                         وهذا القياس ينبغي إيراده يف تقارير الرصد؛

                                                             ية فوق األرض باستخدام معادالت املغايرة النسبية اليت توضع                                تقدر الكتلة األحيائ    : ٤         اخلطـوة     ) د ( 
  :                        وإذا مل تتوفر هذه املعادالت  .                         على الصعيد احمللي أو الوطين

                                                                                         تستخدم معادالت املغايرة النسبية املدرجة يف التذييل جيم يف هذا التقرير أو يف املرفق                :  ١       اخليار   ̀  ١̀ 
                                      وضعها الفريق احلكومي الدويل الستخدام          اليت    "                          إرشـادات املمارسة اجليدة    "      يف    ٢  -          ألـف     ٤

                                     األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة؛

ّ                                              تستخدم عوامل متّدد الكتلة األحيائية وحجم الساق على النحو التايل  :  ٢      اخليار  ̀  ٢̀                :  

E(t)   =   SV * BEF * WD ) ١٥  (  

  :   حيث

SV =   حجم الساق          (m3/ha) 
WD =   كثافة اخلشب األساسية                   (t dm/m3) 

BEF =     من حجم الساق إىل احلجم   )           حول اللحاء (                            عـامل متدد الكتلة األحيائية                      
  )          بدون أبعاد (      اإلمجايل  

                 إرشادات املمارسة   "                                                                                 يسـتخدم املشاركون يف املشروع عامل متدد الكتلة األحيائية االفتراضي املقترح يف              -  ٤٢
                                ام األراضي واحلراجة، وذلك على                                                                     اليت وصفها الفريق احلكومي الدويل الستخدام األراضي وتغيري استخد          "      اجليدة

  .                                                                                               وجه التحديد لألنواع االستوائية ذات األوراق العريضة بغية التوصل إىل تقدير متحفظ إلمجايل الكتلة األحيائية

                    مثل القطر عند مستوى  (                                                   من قياسات موقعية تستخدم فيها بارامترات مناسبة    (SV)                    يقـدر حجم الساق      -  ٤٣
ّ                          ً                          ي ضمان التطبيق الثابت لعامل متّدد الكتلة األحيائية استناداً إىل تعريف حجم                 وينبغ   ).                           الصـدر أو هذا واالرتفاع                                  
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                                                                                          احلجـم اإلمجايل للساق أو حجم الساق السميك يتطلب عوامل خمتلفة من عوامل متدد الكتلة                 :    ً   مـثالً  (         السـاق   
   ).        األحيائية

                       ذه القيم تستخدم قيم                         ويف حال عدم وجود ه      .                                                        ينبغي استخدام قيم حملية موثقة لكثافة اخلشب األساسية        -  ٤٤
        إرشادات  "    يف  ٩- ١-     ألف ٣                 ً                                         وإذا مل تتوفر أيضاً قيم وطنية وجب احلصول على القيم من اجلدول   .               افتراضية وطنية
   .                                                                          اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة  "              املمارسة اجليدة

                       الكتلة احليوية فوق األرض

  :                 على النحو التايلPB(t)     تقدر  -  ٤٥

 * R * 0.5  PB(t)    =    E(t)  ) ١٦  (  

  :   حيث 

 R           =       بدون أبعاد (                   نسبة اجلذر إىل الساق          (  
 (t C/t dm)                          جزء الكربون يف املادة اجلافة         =   0.5 

      اجلدول                                                وإذا مل تتوفر قيم وطنية، وجب احلصول على القيم من   . R                                َّ       ينبغي استخدام القيم الوطنية املوثَّقة ل   -  ٤٦
                                                          اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل الستخدام األراضي وتغيري          "                          إرشـادات املمارسة اجليدة    "      يف    ٨- ١-        ألـف   ٣

  .                      استخدام األراضي واحلراجة

                                                                                                          مل تـتوفر نسب اجلذر إىل الساق يف األنواع املعنية، استخدم دعاة املشروع معادلة املغايرة النسبية اليت                  -  ٤٧
  : )٥ ( )    ١٩٩٧ (                  وضعها كرينز وآخرون 

  exp(–7747 + 0.8836 * ln E(t)) * 0.5  PB(t)    =    ) ١٧  (  

  تقييم التسرب يف الوضع الالحق-جيم 

  :                                                                           بغية تقدير التسرب يقوم املشاركون يف املشروع يف كل فترة رصد برصد املؤشرين التاليني -  ٤٨

                         تأثر بنشاط املشروع اليت                                                 األسر املعيشية يف اجملتمع احمللي املشمول أو امل        /                        النسـبة املـئوية لألسر      ) أ ( 
                        انتقلت بسبب هذا النشاط؛

                      اليت انتقلت إىل خارج      )                       مثل اللحوم أو الذرة    (                                                     النسبة املئوية من إمجايل إنتاج املنتوجات الرئيسية          ) ب ( 
  .                                حدود املشروع بسبب نشاط هذا املشروع

                                                      

) ٥ (  Cairns, M.A., S. Brown, E.H. Helmer, G.A. Baumgardner (1997). Root biomass allocation in 

the world’s upland forests. Oecologia (1):1–11.  
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  :    الية                             يف املائة، انطبقت املعادلة الت  ١٠      ّ                       ً      إذا قلّت قيمة هذين املؤشرين معاً عن  -  ٤٩

 L(t)  = 0 ) ١٨  (  

  :   حيث 

 L(t)    =        تسرب يعزى إىل نشاط املشروع داخل حدوده يف الوقت                                            (t) 

                          يف املائة، كان التسرب       ٥٠                                 يف املائة وقلت عن أو بلغت          ١٠                                            إذا زادت قيمة أي من هذين املؤشرين عن          -  ٥٠
  :          املصارف، أي                                                             يف املائة من الصايف الفعلي لعمليات إزالة غازات الدفيئة بواسطة   ١٥      عندئذ 

 L(t)  = Pt * 0.15 ) ١٩  (  

  :   حيث 

 L(t) =   تسرب يعزى إىل نشاط املشروع داخل حدوده يف الوقت                                            (t) 

 P(t) =               خمزونات الكربون يف اجملمعات احلية للكتلة األحيائية داخل حدود املشروع يف الوقت                                                                                  (t)  
  .(t C)                 يف سيناريو املشروع 

                يف املائة، تعذر   ٥٠                                         ل، إذا زادت قيمة أي من هذين املؤشرين عن                    من الفصل األو    ٤                      وكما جاء يف الفقرة      -  ٥١
  .                                                         تقدير صايف إزالة غازات الدفيئة البشرية املنشأ بواسطة املصارف

    ١٠        أكثر من  (                                                      ً     ً                  إذا رأى املشاركون يف املشروع أن استعمال األمسدة يتشكل تسرباً كبرياً ألكسيد النيتروز  -  ٥٢
                          ً                 ، وجب تقدير االنبعاثات وفقاً ملا جاء يف         )                                  ئة البشرية املنشأ بواسطة املصارف                                          يف املائة من صايف إزالة غازات الدفي      

  .                             اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل  "                      إرشادات املمارسة اجليدة "

                                                 الـتقدير يف الوضـع الالحق لصايف إزالة غازات          -    دال 
                                    الدفيئة البشرية املنشأ بواسطة املصارف

                                                                املنشأ بواسطة املصارف هو الصايف الفعلي لعمليات إزالة غازات الدفيئة                                 صايف إزالة غازات الدفيئة البشرية  -  ٥٣
  .                    ً                                                          ً             بواسطة املصارف مطروحاً منه صايف خط األساس إلزالة غازات الدفيئة بواسطة املصارف مطروحاً منه التسرب

  :       التايل                 فتحسب على النحوtv                             الناجتة عن ذلك يف سنة التحقق tCERs                                أما وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة  -  ٥٤

 ) 44/12 * (P(tv) – B(tv) – L(tv) tCER(tv)  =   ) ٢٠  (  

  :           وكانتB(tv)    =   B(t=0)  :                                      ً       إذا اعتربت التغريات يف خمزون الكربون صفراً، كانت 

 0.15 * P(tv)     =       L(tv))    عند االقتضاء ُيرَجع إىل الفقرة               َ   ُ            ٥٠  (  
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              فتحسب على   tv                               ناجتة عن ذلك يف سنة التحقق            ال lCERs                                             وأما وحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل        -  ٥٥
  :           النحو التايل

 44/12 * [(P(tv) – P(tv-K) – L(tv)] lCER(tv)   ) ٢١  (  

 0.15 * (P(tv) - P(tv-κ))    =    L(tv))      ٥٠            ُ                عند االقتضاء ُيرجع إىل الفقرة  (  

 P(t=0) = B(t=0)    =           P(tv-κ))   للتحقق األول           (  

  :   حيث 

 tCER(tv) =   املعتمد املؤقتة املنبعثة ويف وقت التحقق         التخفيض       وحدات                                    (t CO2) 
 lCER(tv) =   وحدات التخفيض املعتمد الطويل األجل املنبعثة يف وقت التحقق                                                      (t CO2) 
 P(tv) =              خمزونات الكربون يف اجملمعات احلية للكتلة األحيائية داخل حدود املشروع يف وقت                                                                               

 (t C)                   يف سيناريو املشروع (tv)       التحقق 

 B(tv) =               خمزون الكربون يف اجملمعات احلية للكتلة األحيائية داخل حدود املشروع يف وقت التحقق                                                                                     
(tv) وهو املخزون الذي يوجد يف غياب نشاط املشروع ،                                          (t C) 

 L(tv) =   التسرب الذي يعزى إىل نشاط املشروع داخل حدوده يف وقت التحقق                                                        tv (t C)   
 tv =  سنة التحقق           
 κ =  صلة بني عملييت حتقق                    الفترة الزمنية الفا                  
   t CO2   (t CO2/t C)           إىل مكافئ t C                عامل التحويل من   = 44/12 

  فترات الرصد-هاء 

                                                                                                 من الضروري إجراء الرصد كل مخس سنوات للعينات الدائمة من قطع األرض اليت أقرت داخل حدود                 -  ٥٦
  .                                                     املشروع إلجراء رصد مناسب للكتلة األحيائية فوق األرض وحتتها

  البيانات مجع-واو 

                       ً                                                                                     يـنظم مجع البيانات تنظيماً يضع يف االعتبار جممعات الكربون املقاسة، وإطار العينة املستخدمة، وعدد قطع                 -  ٥٧
   ٢    و  ١               ويوجز اجلدوالن     .                               ً                                                               األرض الدائمـة املطلـوب رصدها وفقاً للفرع أدناه املعنون مراقبة النوعية وضمان النوعية             

  .                                                            لفعلي لعمليات إزالة غازات الدفيئة بواسطة املصارف ولرصد التسرب                                   البيانات اليت يتعني مجعها لرصد الصايف ا

  مراقبة النوعية وضمان النوعية-زاي 

                                                          اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل الستخدام األراضي وتغيري          "                        إرشادات املمارسة اجليدة   "                 كمـا جـاء يف       -  ٥٨
                              ً                  وعية ومراقبة النوعية تنفذ وفقاً خلطة ملراقبة                           ً               ، يقتضي الرصد أحكاماً لضمان الن      )   ١١١- ٤       البند   (                     اسـتخدام األراضـي     
  :                   ً                                                          وتصبح هذه اخلطة جزءاً من وثائق املشروع وتشمل اإلجراءات الوارد وصفها أدناه من أجل  .                      النوعية وضمان النوعية
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                          مجع قياسات ميدانية موثوقة؛  ) أ ( 

                                                   التحقق من الطرق اليت تستخدم يف مجع البيانات امليدانية؛  ) ب ( 

                              طرق إدخال البيانات وحتليلها؛         التحقق من  ) ج ( 

                                                               وهذه النقطة مهمة أمهية كبرية، وكذلك ألنشطة املشاريع الصغرية           .                          حفـظ البيانات وأرشفتها     ) د ( 
                                                                 ً                                    للـتحريج وإعـادة التحريج، ألن املقاييس األمنية ألنشطة املشاريع أطول كثرياً منها يف التحسينات التكنولوجية    

                                                                 ول الفرع التايل كل نقطة تتسم بأمهية ألنشطة املشاريع الصغرية للتحريج        ويتنا  .                                 لألرشـفة اإللكترونـية للبيانات    
  .              وإعادة التحريج

  اإلجراءات الالزمة لضمان موثوقية القياس امليداين-حاء 

                وينبغي أن يتلقى   .                                                                          إن مجع بيانات جديرة بالثقة بواسطة القياس امليداين خطوة هامة يف خطة ضمان اجلودة -  ٥٩
                          ومن املمارسات اجليدة وضع      .            ً                                                    قياس تدريباً على خمتلف جوانب مجع البيانات امليدانية وحتليلها                           املكلفون بأنشطة ال  

                وتتضمن إجراءات    .                                                                                        إجـراءات تشغيل موحدة لكل خطوة من خطوات القياس امليداين والتمسك هبا على الدوام             
                       الوثائق الالزمة ألغراض                          ً     ً                                  ً                     التشـغيل املوحـدة هذه وصفاً مفصالً ملختلف خطوات القياس امليداين وأحكاماً بشأن              

       ولضمان   .                                                                                                     التدقـيق، حبيث يتسىن ملوظفي امليدان يف املستقبل فحص النتائج املاضية وتكرار القياس بصورة متسقة              
  :                                                                 مجع بيانات ميدانية جديرة بالثقة واحلفاظ عليها، يستحسن التأكد مما يلي

                                     إلجراءات وبأمهية مجع البيانات بأقصى                                                                أن يكون أعضاء األفرقة امليدانية ملمني متام اإلملام بشىت ا           ) أ ( 
ٍ                قدٍر ممكن من الدقة؛    

ٍ                                                                    أن حتـّدد األفرقة امليدانية قطع أراٍض جتريبية يف امليدان، عند احلاجة، وأن تقيس مجيع العناصر                  ) ب (                            ّ     
                                                             ذات الصلة بواسطة إجراءات التشغيل املوحدة لتقدير أخطاء القياس؛

                                                 فريق امليداين وأن يتأكد رئيس املشروع من حصول                                                   أن تسـتعرض الوثيقة أمساء مجيع أعضاء ال         ) ج ( 
                          الفريق على التدريب الالزم؛

  .                            ً       ً  أن يتلقى املوظفون اجلدد تدريباً مناسباً  ) د ( 

  إجراءات التدقيق يف مجع البيانات امليدانية-طاء 

             قطع بشكل     ١٠                                                                                للـتحقق من صحة حتديد قطع األراضي وصحة القياسات، يستحسن إعادة قياس كل               -  ٦٠
  :                                                                                   وينبغي حتقيق أهداف اجلودة التالية فيما يتعلق بالقياسات اجلديدة مقارنة بالقياسات األصلية  .                ومقارنة النتائج      مستقل 

                         بدون أخطاء ضمن قطعة األرض  :                          األشجار الناقصة أو الزائدة  ) أ ( 

           بدون أخطاء  :                     أصناف أو فئات األشجار  ) ب ( 
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                 املائة، أيهما أكرب    يف  ١             سنتيمتر أو    ٠,١  <±  :  )DBH (                 القطر عند القامة   ) ج ( 

          يف املائة ٥  <±  :        االرتفاع  ) د ( 

  )                مع تعديل الزاوية (              ً   يف املائة أفقياً  ١  <±  :                    ضلع القطعة املستطيلة /                       نصف قطر القطعة الدائرية    ) ه ( 

َ     وُتقاَرن   .                                    يف املائة من القطع بشكل مستقل        ٢٠       إىل     ١٠                                                    ومـع انـتهاء العمل امليداين، ينبغي التدقيق يف           -  ٦١    ُ 
ـ    ّ                                                   ية الـيت يـتّم مجعها يف هذه املرحلة مع البيانات األصلية                               البـيانات امليدان                       ُ          وينبغي تصحيح أي أخطاء ُتالحظ       .          

                             ُ                                                                             كما ينبغي التعبري عن أي أخطاء ُتالحظ بنسبتها املئوية من مجيع القطع اليت أعيد التدقيق فيها بغية                   .           وتسـجيلها 
ّ                   إعطاء نسبة مقّدرة للخطأ يف القياس              .  

 لبيانات وحتليلها إجراءات التدقيق يف إدخال ا-ياء 

     وميكن   .                    ُ                                                                       للحصول على تقديرات ُيعتد هبا جيب إدخال البيانات يف جداول حتليل البيانات بشكل صحيح              -  ٦٢
ٍ                                                     احلـّد مـن األخطاء يف هذه العملية عن طريق التدقيق باملقارنة عند إدخال كٍل من البيانات امليدانية والبيانات                                                                                  ّ   

                   وينبغي جلميع املوظفني   .                                          االقتضاء، يف اجلداول لضمان واقعية البيانات                                       املختربية، وإدراج االختبارات الداخلية، عند
                                                        ُ                                                     املشـتركني يف قـياس البيانات وحتليلها أن يتشاوروا حلل أي مشاكل ُتالحظ قبل إجناز التحليل النهائي لبيانات             

  .                    تلك القطعة يف التحليل                                                                               وإذا تعذر حل أي مشكلة تتعلق بالبيانات املتعلقة برصد قطعة ما، فينبغي عدم استخدام   .      الرصد

  احملافظة على البيانات وخزهنا-كاف 

                                                             إعادة التحريج من طابع طويل األمد يف إطار آلية التنمية           /    ً                                          نظـراً ملـا تتسم به أنشطة مشاريع التحريج         -  ٦٣
ّ              وينبغي أن يتّم حفظ البي      .           ً     ً            يشكل عنصراً هاماً يف العمل      )                     احملافظة عليها وخزهنا   (                              النظيفة، فإن حفظ البيانات           انات             

ّ                                                بعدة أشكال وأن يتّم تزويد كل مشارك يف املشروع بنسخة من مجيع البيانات                  .  

  :                                       َّ                     وينبغي خزن ما يلي يف مكان خمصص وآمن، ويفضَّل أن يكون خارج املوقع -  ٦٤

                                                           من مجيع البيانات امليدانية، وحتليالت البيانات، والنماذج؛         )            أو ورقـية   /              إلكترونـية و   (       نسـخ     ) أ ( 
                                                زون الكربون واحلسابات املوازية والنماذج املستخدمة؛                    وتقديرات التغريات يف خم

                                            أي معلومات ناجتة من أنظمة املعلومات اجلغرافية؛  ) ب ( 

  .                           نسخ من تقارير القياس والرصد  ) ج ( 

     ً                                                                                       ونظراً للفترة الزمنية اليت تستغرقها أنشطة املشروع وسرعة حتديث الربامج واملعدات احلاسوبية املستخدمة  -  ٦٥
ٍ                  ُيوصى بتحديث النسخ اإللكترونية من البيانات والتقرير دورياً أو حتويلها إىل نسٍق ميكن استخدامه               خلزن البيانات،                  ً                                                       ُ

  .                                              بواسطة أي برنامج حاسويب قد يتم تطويره يف املستقبل
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                                                                   البيانات الواجب مجعها أو استخدامها لرصد التغريات القابلة للتحقق منها  - ١      اجلدول 
                                   جممعات الكربون الواقعة ضمن حدود                                       يف خمزونات الكربون اليت توجد يف       

                                                                   املشـروع، وذلـك يف سياق نشاط مشروع التحريج وإعادة التحريج            
                                                            املقترح يف إطار آلية التنمية النظيفة، وكيفية حفظ هذه البيانات

 النسبة طريقة احلفظ تعليق
التـواتـر 

 )بالسنوات(

            بالقياس أو  
          باحلساب أو 
               بالتقدير

وحـدة 
 املصـدر البيانات

تغري يف امل
 البيانات

                   ميكن استخدام نظام   
                    املعلومات اجلغرافيـة  

             للمسح امليداين

ــية،               إلكترون
           ورقية، صور

        خطـــوط  بالقياس ٥          يف املائة   ١٠٠
         العـــرض 

       والطول

ــيداين أو   ــح امل                     املس
ــجل  ــات الس                   معلوم
ــور  ــاري أو الص                      العق

                  اجلوية أو الساتلية

           ُ  ّ    األماكن اليت ُنفّذ   
             املشروع فيها 

                   ميكن استخدام نظام   
                   املعلومات اجلغرافيـة 

             للمسح امليداين

ــية،               إلكترون
           ورقية، صور

ــيداين أو   هكتار بالقياس ٥          يف املائة   ١٠٠ ــح امل                     املس
ــجل  ــات الس                   معلوم
ــور  ــاري أو الص                      العق
                          اجلويـة أو الساتلية أو     
                        نظام املعلومات اجلغرافية 

Ai ــاحة            مسـ
           ُ       املناطق اليت ُنفذ   
               املشـروع فيها   
               لكـل نوع من    
               أنواع الطبقات 

ــج ــع ُ     ُيس          ل موق
ــة األرض                قطـعـ
ــام   ــطة نظ                  بواس
                  املعلومات اجلغرافية 

ــلى   ــدد ع  ُ              وُيح
       اخلريطة

ــية،               إلكترون
      ورقية

        خطـــوط  بالتحديد ٥          يف املائة   ١٠٠
         العـــرض 

       والطول

ــروع  ــرائط املش                  خ
        وتصميمه

               موقع العينـات  
                 الدائمة من قطع   

       األراضي

                   قـياس القطر عند    
    لكل   ) DBH (       القامة 

                 شـجرة تقع ضمن    
                      العينة وتنطبق عليها   

         روط احلجم ش

ــية،               إلكترون
      ورقية

            كل شجرة يف   
             عيـنة قطعة   

      األرض 

              قطـر الشجرة                     قطعة األرض الدائمة سم بالقياس ٥
ــة  ــند القام                ع

  )   م    ١,٣٠ (

                   قياس االرتفاع لكل   
                 شـجرة تقع ضمن    
                      العينة وتنطبق عليها   

          شروط احلجم

ــية،               إلكترون
      ورقية

            كل شجرة يف   
             عيـنة قطعة   

      األرض 

              ارتفاع الشجرة  ة                قطعة األرض الدائم م بالقياس ٥

ــية،                إلكترون
      ورقية

              عينات لكل    ٣
            شــجرة مــن 
            قاعدة ووسط  
            وقمـة جذع   
          ثالث شجرات

              بأطنان املادة   بالتقدير مرة واحدة
             اجلافة لكل م  

           من الكتلة     ٣
        الطرية 

ــة،   ــع الدائم                     القط
        املؤلفات

                الكثافة اخلشبية  
        األساسية

       ً               استناداً إىل البيانات   
                 احملصـلة من مجيع    
                القطـع وجممعات   

     ربون   الك

            مجيع بيانات            إلكترونية
       املشروع

               جمموع انبعاثات               أنشطة املشروع ملغم باحلساب ٥
ــيد  ــاين أكس               ث

        الكربون
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  البيانات الواجب مجعها أو استخدامها لرصد التسرب وكيفية حفظها-٢اجلدول 

 النسبة طريقة احلفظ تعليق
التـواتـر 

 )بالسنوات(

              بالقـــياس أو 
ــاب أو            باحلس
                   بالتقدير

 وحـدة
 املتغري يف البيانات املصـدر البيانات

              عدد األسر أو    بالتقدير ٥ بالنسبة املئوية إلكترونية 
             األسر املعيشية

               مسح قائم على   
        املشاركة

     األسر  /                    النسبة املئوية لألسر  
                          املعيشية املشاركة يف نشاط    
                              املشروع أو املتأثرة به، اليت     
                         تعني إجالؤها جراء تنفيذ    

            نشاط املشروع
     احلجم  (        الكمية   بالتقدير ٥ بالنسبة املئوية ةإلكتروني 

  )         أو الكتلة
                            النسبة املئوية جملموع إنتاج         املسح

           كاللحم أو   (                املنتج الرئيسي   
          ضمن حدود    )          ً  القمح مثالً 

                          املشروع، والذي تعني نقله    
                         جراء تنفيذ نشاط مشروع    

                  إعادة التحريج يف    /       التحريج
                          إطار آلية التنمية النظيفة

 ):حسب ترتيب ظهورها(ت املختصرات والبارامترا

 يشري إىل الوحدات

البارامتر 
أو 

 املختصر
t C  خمزونات الكربون ضمن حدود منطقة املشروع عند الزمن                                               tاليت كانت ستحدث لو مل ُينفذ نشاط املشروع ،               ُ                        B(t) 

t C/ha            خمـزونات الكـربون يف الكتلة األحيائية السطحية عند الزمن                                                               t     من الطبقة            i    و مل ُينفذ                         اليت كانت ستحدث ل      ُ     
            نشاط املشروع

BA(t) i 

t C/ha          خمزونات الكربون يف الكتلة األحيائية اجلوفية عند الزمن                                                          t     من الطبقة            i        اليت كانت ستحدث لو مل ُينفذ نشاط                 ُ                      
       املشروع

BB (t) i 

ha  مساحة الطبقة             i  اليت يشملها املشروع                  Ai 

t dm/ha  عند الزمن                         الكتلة األحيائية السطحية          t   نفذ نشاط املشروع         اليت كانت  M(t)            ُ                 ستحدث لو مل ُي

t C/t dm   0.5                 إىل أطنان الكربون  )            املادة اجلافة (ُ                                  ُمعامل حتويل أطنان الكتلة األحيائية 

 m                                               الزمن الذي يستغرقه نضوج نباتات الغابات الدائمة الزمن

t dm/t dm  نسبة اجلذور إىل الفروع                      R 

t C      ع عند الزمن                                            خمزونات الكربون ضمن حدود منطقة املشرو               t     من الطبقة            i      اليت كانت ستحدث لو مل                           
نفذ نشاط املشروع  ُ                 ُي

N(t) 

t C/ha  خمزونات الكربون يف الكتلة األحيائية السطحية عند الزمن                                                   t  يف إطار سيناريو املشروع                      NA(t) i 

t C/ha           خمـزونات الكربون يف الكتلة األحيائية اجلوفية عند الزمن                                                            t     من الطبقة            i   حدث لو مل                   اليت كانت ست           
نفذ نشاط املشروع  ُ                 ُي

NB(t) i 

t dm/ha  الكتلة األحيائية السطحية عند الزمن                                  t  يف إطار سيناريو املشروع                      T(t) 

m3 /ha  حجم اجلذع عند الزمن                   t  يف إطار سيناريو املشروع                      SV(t) 
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 يشري إىل الوحدات

البارامتر 
أو 

 املختصر
t of dm/m3 

(fresh volume) 
 WD                       الكثافة اخلشبية األساسية

بدون أبعاد  BEF                           من حجم اجلذع إىل احلجم الكامل  )                 مع احتساب القشرة (           األحيائية                  معامل توسع الكتلة

t C  التسرب يف إطار سيناريو املشروع عند الزمن                                       t Lt 

t C  خمزونات الكربون ضمن حدود منطقة املشروع عند الزمن                                               t ،  نشاط املشروع ءالتی حتققت جرا              P(t) 

t C/ha ة عند الزمن                                        خمزونات الكربون يف الكتلة األحيائية السطحي            t   الطبقة من       iنشاط املشروع ء حتققت جرا     ، اليت              PA(t) i 

t C/ha  خمزونات الكربون يف الكتلة األحيائية اجلوفية عند الزمن                                                  t   الطبقة من       iنشاط املشروع ء حتققت جرا     ، اليت              PB(t) i 

t of dm/ha  الكتلة األحيائية السطحية عند الزمن                                  t نشاط املشروع ءحتققت جرا      ، اليت                E(t) 

 DBH  )   م   ١,٣        سم أو    ١٣٠ (                      قطر الشجرة عند القامة  سم أو م

t C  التسرب الناتج عن نشاط املشروع عند الزمن                                       t L p(t) 
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 التذييل ألف

 إثبات أهلية األراضي

      يناير  /               كانون الثاين   ١                                                                                جيـب إثـبات أن األراضي اليت سيعاد حترجيها هي أراض خالية من األحراج منذ                 - ١
                                                            القيم العددية للغطاء الشجري التاجي، وارتفاع األشجار، واملساحة  (                دام تعريف احلرج                    وذلـك باسـتخ        ١٩٩٠

                                   ومن أجل إثبات أهلية األراضي للتحريج   .  )١ ( )                                                                  الدنـيا، والعـرض األدىن، حسب ما ختتاره السلطة الوطنية املعينة         
      ١٩٩٠                ف احلرج حوايل عام                                                                                 وإعادة التحريج، جيب على مقدمي املشاريع أن يثبتوا أن األراضي مل تكن تفي بتعري        

                                                   ً                                   وجيب التنبه يف ذلك إىل أن األرض اجلرداء ميكن أن تكون حرجاً إذا ما أدى استمرار                  .                        وقبل بدء نشاط املشروع   
   .                                                                     االستخدام احلايل لألرض يف املستقبل إىل وضع قد يتم فيه جتاوز عتبات تعريف احلرج

                                           ع الصغري للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية                                               ويوضح املشاركون يف املشروع، يف وثيقة تصميم املشرو   - ٢
  :                                                                                        التنمية النظيفة، األسباب اليت جتعل األراضي مؤهلة، وعليهم أن يقدموا أحد األدلة الداعمة التالية

                                ُ   َّ                         صور جوية ملتقطة بواسطة السواتل ُتكمَّل ببيانات أرضية مرجعية؛  ) أ ( 

                                   دام األراضي أو معلومات مستقاة من                                        تراخيص استخدام األراضي، وخطط استخ     (             مسوح أرضية     ) ب ( 
                                                                                                سـجالت حملـية مثل السجالت العقارية، وسجالت املالكني، وسجالت استخدام األراضي أو سجالت إدارة               

   ).      األراضي

ّ           منطبقة، يقدم املشاركون يف املشروع شهادة خطية ُتعّد         /        متاحة  ٢                                          إذا مل تكن اخليارات الواردة يف الفقرة         - ٣   ُ                                          
   .                   قائم على املشاركة                        باتباع منهجية تقييم ريفي

                                                      

                                                                 تكون أنشطة إعادة التحريج يف فترة االلتزام األوىل مقتصرة على           "   ،   ٧-    م أ  /  ١١           من املقرر     )  ج ( ١    ً            وفقـاً للفقرة      ) ١ (
   ".                             واليت مل تكن مشجرة بصفة مؤقتة    ١٩٨٩      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١                                              إعادة حتريج األراضي اليت مل يكن يوجد فيها أحراج يف 
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 تقييم عامل اإلضافة

                             ً                                                        يقدم املشاركون يف املشروع توضيحاً يبني أن نشاط املشروع ما كان ليحدث على أية حال بسبب وجود  - ١
  :                  أحد احلواجز التالية

   :               ، ومنها ما يلي      املالية /                                   حواجز االستثمار، غري احلواجز االقتصادية - ٢

                                         ديون بالنسبة هلذا النوع من أنشطة املشاريع؛                عدم توفر متويل لل  ) أ ( 

                                                                                    عدم توفر إمكانية الوصول إىل األسواق الرأمسالية الدولية بسبب وجود خماطر حقيقية أو متصورة   ) ب ( 
                                                                                  ترتبط باالستثمار احمللي أو االستثمار األجنيب املباشر يف البلد الذي سينفذ فيه نشاط املشروع؛

  .             على االئتمانات                       عدم توفر إمكانية احلصول   ) ج ( 

  :              ، ومنها ما يلي              احلواجز املؤسسية - ٣

                                                   خماطر تتصل بالتغيريات يف السياسات احلكومية أو القوانني؛  ) أ ( 

  .                                                     عدم إنفاذ التشريعات املتصلة باألحراج أو باستخدام األراضي  ) ب ( 

  :              ، ومنها ما يلي                  احلواجز التكنولوجية - ٤

  ؛                                     عدم توفر إمكانية احلصول على مواد الزرع  ) أ ( 

  .                                          عدم توفر اهلياكل األساسية لتطبيق التكنولوجيا  ) ب ( 

  :              ، ومنها ما يلي                             احلواجز املتصلة بالتقاليد احمللية - ٥

                                                                                              توفـر أو عـدم توفـر املعـارف التقلـيدية فيما يتصل بالقوانني واألعراف وشروط السوق                   ) أ ( 
           واملمارسات؛

  .                             املعدات والتكنولوجيا التقليدية  ) ب ( 

  :      ما يلي      ومنها  ،                   املمارسات السائدة                حلواجز الناشئة عن ا - ٦

                                                  ؛ وأال تكون عملية تنفيذ لنشاط مشروع من هذا          "              األول من نوعه   "                          أن يكـون نشاط املشروع        ) أ ( 
  .                 ً                                النوع جارية حالياً يف البلد املضيف أو املنطقة املضيفة
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  :              ، ومنها ما يلي                                         احلواجز الناشئة عن األوضاع اإليكولوجية احمللية - ٧

  ؛ )               الرياح، والتملح /                      مثل التعرية بفعل املياه   (            تدهور التربة  ) أ ( 

  ؛ )                           مثل انزالقات األراضي، واحلرائق (                     أو اليت يسببها اإلنسان  /                      أحداث الكوارث الطبيعية  ) ب ( 

  ؛ )             املتأخر واجلفاف /                مثل الصقيع املبكر (                        األحوال اجلوية غري املواتية   ) ج ( 

                     مثل احلشائش واألعشاب    (       ألشجار                                                                 انتشـار أنـواع الفطـريات الناهزة اليت متنع جتدد موارد ا             ) د ( 
  ؛ )      الضارة

                                     وجود مسار غري موات للتعاقب اإليكولوجي؛        ) ه ( 

                                                   الضغط األحيائي من حيث الرعي، ومجع األعالف، وما إىل ذلك؛  ) و ( 

  :              ، ومنها ما يلي                                  احلواجز الناشئة عن األوضاع االجتماعية - ٨

  ؛ )                     اضي نتيجة لنمو السكان                       مثل تزايد الطلب على األر (                      الضغط السكاين على األرض   ) أ ( 

                                                                              الصراع االجتماعي فيما بني جمموعات املصاحل يف املنطقة اليت جيري فيها تنفيذ نشاط املشروع؛  ) ب ( 

                                  مثل الرعي غري املشروع، واستخراج      (                                                      انتشـار املمارسـات غـري املشروعة على نطاق واسع             ) ج ( 
  ؛ )                              املنتجات غري اخلشبية، وقطع األشجار

                ً     ً   أو مدربة تدريباً جيداً؛ /             ة عمل ماهرة و             االفتقار إىل قو  ) د ( 

  .                       عدم تنظيم اجملتمعات احمللية        ) ه ( 
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 التذييل جيم

َ                                                        معاد الت التغاير النسيب النموذجية لتقدير الكتلة احليوية السطحية     

املعدل السنوي هلطول 
 األمطار

             حـدود قطر    
             اجلـذع على    
      َ  املعاد لة            مستوى الصدر

ــامل  ع ُ        ُم
         االرتباط 

(R2)  

ةواضعو املعادل  
 

                                         أنواع عريضة األوراق، املناطق املدارية اجلافة
<900 mm 3–30 cm AGB = 10^{-0.535 + log10(π *DBH2/4)} 0.94  ١٩٩٢ (                يريزار وآخرون -         مارتينيز    (  
900–1500 mm 5–40 cm AGB = exp{-1.996 + 2.32 * ln(DBH)} 0.89  ١٩٩٧ (      براون    (  

    طبة                                      أنواع عريضة األوراق، املناطق املدارية الر
< 1500 mm 5–40 cm  AGB = 34.4703 – 8.0671*DBH + 

0.6589*(DBH2) 
  )    ١٩٨٩ (             براون وآخرون  0.67

1500–4000 mm < 60 cm AGB = exp{-2.134 + 2.530 * ln(DBH)} 0.97  ١٩٩٧ (      براون    (  
1500–4000 mm 60–148 cm AGB = 42.69 – 12.800*(DBH) + 

1.242*(DBH)2 
  ) ٩   ١٩٨ (             براون وآخرون  0.84

1500–4000 mm 5–130 cm AGB = exp{-3.1141 + 
0.9719*ln(DBH2*H) 

  )    ١٩٨٩ (             براون وآخرون  0.97

1500–4000 mm 5–130 cm AGB = exp{-2.4090 + 
0.9522*ln(DBH2*H*WD)} 

  )    ١٩٨٩ (             براون وآخرون  0.99

                                          أنواع عريضة األوراق، املناطق املدارية الرطبة
> 4000 mm 4–112 cm AGB = 21.297 – 6.953*(DBH) + 

0.740*(DBH2) 
  )    ١٩٩٧ (      براون  0.92

> 4000 mm 4–112 cm AGB = exp{-3.3012 + 
0.9439*ln(DBH2*H)} 

  )    ١٩٨٩ (             براون وآخرون  0.90

              أشجار صنوبرية
  )    ١٩٩٧ (      براون  cm AGB = exp{-1.170 + 2.119*ln(DBH)} 0.98 52–2        غري حمددة
    خنيل

  )    ١٩٩٧ (      براون  cm AGB = 10.0 + 6.4 * H 0.96 7.5 <        غري حمددة
  )    ١٩٩٧ (      براون  cm AGB = 4.5 + 7.7 * WDH 0.90 7.5 <        غري حمددة

  .                      الكثافة احلرجية األساسية    = WD         االرتفاع؛     = H ُ                         قُطر اجلذع على مستوى الصدر؛     = DBH                       الكتلة احليوية السطحية؛     = AGB  :      مالحظة

  :      املراجع
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