
 

(A)   GE.09-64652    241109    261109 

االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  الفريق العامل املخصص املعين بالنظر يف االلتزامات اإلضافية
  لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بوتوكول كيوتو

  الدورة العاشرة
  ٢٠٠٩ديسمرب /ألول كانون ا١٥-٧كوبنهاغن، 

   املؤقت من جدول األعمال٣البند 
يف املرفق األول مبوجب     النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة     

  بروتوكول كيوتو

  وثائق لتيسري املفاوضات فيما بني األطراف    

  *مذكرة مقدمة من الرئيس    

  إضافة منقحة    

من الوثيقة  ) ج(٤٩ الفقرة   مشاريع مقررات بشأن املسائل األخرى احملددة يف          
FCCC/KP/AWG/2008/8  

تتضمن هذه اإلضافة جتميعاً لعناصر املقررات اليت اقترحتها األطراف ليعتمدها مؤمتر             -١
اجتمـاع  /مؤمتر األطـراف (األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو  

الفريق العامل املخصص املعـين     وقد أعّد هذا التجميع رئيس       .يف دورته اخلامسة  ) األطراف
بالنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو            

إىل العمل الـذي أجنـزه   ، على مسؤوليته الشخصية، باالستناد   )فريق االلتزامات اإلضافية  (
، ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ١٢ إىل   ١ون، أملانيا، يف الفترة من      ـالفريق يف دورته الثامنة املعقودة يف ب      

 ١٠ يف بون يف الفترة مـن        الذي عقده الفريق  جتماع غري الرمسي    االوإىل املناقشات اليت أُجريت يف      
__________ 

اليت عقـدها     املستأنفة لدورة التاسعة ا بني   ر املدة الفاصلة  َص إىل قِ  مت هذه الوثيقة بعد املوعد احملدد نظراً      ّدقُ  *  
  .العاشرةفريق ودورته ال

 FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.3/Rev.3  األمم املتحدة 

    Distr.: General 
16 November 2009 
Arabic 
Original: English 



FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.3/Rev.3 

GE.09-64652 2 

 اجلزء األول من دورته التاسعة املعقـود يف         خالل، وإىل عمل الفريق     ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٤إىل  
، وإىل عمـل  ٢٠٠٩أكتـوبر  /ن األول تشري٩سبتمرب إىل / أيلول٢٨ يف الفترة من    ، تايلند، بانكوك

 تـشرين   ٦ إىل   ٢الفريق يف دورته التاسعة املستأنفة املعقودة يف برشلونة، إسبانيا، يف الفتـرة مـن               
 .٢٠٠٩نوفمرب /الثاين

اجتمـاع  /وترد يف املرفق األول العناصر املقترحة ملشاريع مقررات مؤمتر األطـراف            -٢
وترد يف املرفـق الثـاين      . شاريعامليات القائمة على    األطراف بشأن االجتار باالنبعاثات واآلل    

خيارات واقتراحات بشأن كيفية تناول التعاريف والطرائق والقواعد واملبـادئ التوجيهيـة            
ويتـضمن   .الالزمة ملعاجلة مسألة استخـدام األراضي وتغيري استخـدام األراضي واحلراجة        

اجتماع األطـراف بـشأن     /متر األطراف املرفق الثالث العناصر املقترحة ملشاريع مقررات مؤ      
القطاعات واملصادر؛ والقياسات املوحدة حلساب مكافئ ثاين أكسيد        فئات  غازات الدفيئة و  

الكربـون لالنبعاثات البشريـة املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع؛ وغـري            
ترحة ملشاريع مقـررات مـؤمتر      وترد يف املرفق الرابع العناصر املق      .ذلك من القضايا املنهجية   

 .اجتماع األطراف بشأن مسائل أخرى/األطراف

وتتضمن املرفقات األول والثاين والثالث تعديالت على املرفقات املقابلة هلا الـواردة     -٣
أما املرفق الرابع فلم يتغري مقارنة باملرفق        .FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.3/Rev.2يف الوثيقة   

 .FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.3وثيقة املقابل الوارد يف ال
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  املرفق األول

اجتمـاع  /جتميع العناصر املقترحة ملشاريع مقررات مؤمتر األطـراف           
  األطراف بشأن االجتار باالنبعاثات واآلليات القائمة على املشاريع

ـ                  ة ـفيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف إطـار آلي
  نمية النظيفةالت

  ):١الفقرة  (١اخليار 
 اإلبقاء على أهلية أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة           ُيقرر  -١

كأنشطة مشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام األوىل، وكذلك على الطرائـق               
 ؛]الالحقةفترات االلتزام و[م الثانية نشطة املشاريع يف فترة االلتزاذه األواإلجراءات اخلاصة هب

  ):٤-٢الفقرات  (٢اخليار 
 أن تقتصر أهلية أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجـة   ُيقرر  -٢

 : النظيفة على ما يلييف إطار آلية التنمية

 ]؛١-م أإ/١٦ للتعريف الوارد يف املقرر وفقاًالتحريج وإعادة التحريج، [  )أ(  

 ]؛الغابات وتدهور الغاباتخفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة [  )ب(

 ]األراضي الرطبة؛إصالح [  )ج(

ـ      ـأنشطة اإلدارة احلرجية املستدام   [  )د( ستدامة ة وغريها من أنشطة اإلدارة امل
 ]لألراضي؛

 ] الزراعة؛ قطاعإدارة كربون التربة يف[  )ه(

دارة األراضي الزراعية، وإدارة املراعـي،      جتديد الغطاء النبايت، وإدارة الغابات، وإ     [  )و(
 ]؛١-م أإ/١٦ للتعريف الوارد يف املقرر وفقاً

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن توصي بطرائق وإجراءات           يطلب  -٣
ألنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف إطار آلية التنمية النظيفـة،             

 طرائـق   يـشمل ، مبا يف    ]السابعة] [السادسة[اد مقرر بشأن هذه املسألة يف دورته        بغية اعتم 
ق ـ عن طري  ،وإجراءات ملعاجلة التراجع احملتمل لعمليات إزالة غازات الدفيئة بواسطة البواليع         

 :ما يلي

وحدات مؤقتة خلفض االنبعاثات املعتمد ووحدات طويلـة األجـل          [ :١اخليار    )أ(
 ]عتمد؛االنبعاثات امل خلفض
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ع حتمـل الطـرف     ـد م ـدات خفض االنبعاثات املعتم   ـوح[ :٢اخليار  
  ]املضيف مسؤولية التراجع؛

  :]وحدات خفض االنبعاثات املعتمد عن طريق ما يلي[ :٣اخليار 

 ]التأمني على أنشطة املشاريع لتغطية إلغاء الوحدات؛[ '١'

ـ   املستمدة  وحدات  الإلغاء  [ '٢' ة املنـشأة   ـمن األرصدة االحتياطي
 ]دات هلذه األغراض؛حدخار وال

إلغاء وحدات من األرصدة االحتياطية املنشأة الدخار كميـات         [ '٣'
 ]الوحدات اليت مل تسحب يف هناية فترات االلتزام هلذه األغراض؛

 الذي  اإلعفاءات من طرائق وإجراءات معاجلة عدم الدوام احملتمل       [ '٤'
 ] أنشطة املشاريع املنخفضة املخاطر؛قد تتسم به

] أينمـا [الغابات يف إطار آلية التنمية النظيفـة        أشجار  قطع  ات  ـانبعاثب  حسا[   )ب(
 ]؛حدث ذلك ]مىت[

 أنه جيوز ألي طرف ُمدرج يف املرفق األول لالتفاقية وعليه التزام مـدرج يف              ُيقرر  - ٤
الوحدات املؤقتة خلفض االنبعاثـات املعتمـد       [املرفق باء لربوتوكول كيوتو أن يستخدم       

] وحدات خفض االنبعاثات املعتمد   ] [ األجل خلفض االنبعاثات املعتمد    والوحدات الطويلة 
الصادرة ألنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف إطار آلية التنمية            

 من بروتوكـول    ٣ من املادة    ١النظيفة لالمتثال اللتزامه املتعلق باالنبعاثات مبوجب الفقرة        
أقصى قدره واحد يف املائة من انبعاثات سنة األساس لـذلك           إىل حد   ] [دون قيد [كيوتو  

يف املائة من الكمية املخصصة له      ] x[إىل حد أقصى قدره     ]] [يف مخسة [الطرف، مضروباً   
 ؛] من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٨ و٧عمالً بالفقرتني 

   النظيفةفيما يتعلق بإدراج أسر ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف إطار آلية التنمية    
  ):٥الفقرة  (١اخليار 

يف التكوينـات   [ أال تكون األنشطة املتعلقة بأسر ثاين أكسيد الكربون وختزينه           ُيقرر  -٥
االلتـزام  ] فترات[مؤهلة كأنشطة مشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة           ] اجليولوجية

 ؛]والالحقة[الثانية 

  ):٦الفقرة  (٢اخليار 
األنشطة املتعلقة بأسر ثاين أكسيد الكربون وختزينه مؤهلة كأنـشطة    أال تكون    ُيقرر  -٦

مشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام الثانية أو فترات االلتزام الالحقة مـا مل                 
  :  وإىل أن جيد هلا حال ُمرضيااجتماع األطراف مجيع الشواغل التالية/ مؤمتر األطرافيتناول
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 ، مبا يف ذلك عدم الدوام الطويل األجل؛عدم الدوام  )أ(  

 القياس واإلبالغ والتحقق؛  )ب(

 التأثريات البيئية؛  )ج(

 تعريف حدود املشاريع؛  )د(

 قضايا القانون الدويل؛  )ه(

 القضايا املتعلقة باملسؤولية؛  )و(

 احتمال حدوث نتائج عكسية؛  )ز(

 السالمة؛  )ح(

 ]التغطية التأمينية للتعويض عن الضرر؛[  )ط(

  ):٨-٧الفقرات  (٣اخليار 
يف التكوينـات   [ أن تكون األنشطة املتعلقة بأسر ثاين أكسيد الكربون وختزينه           ُيقرر  -٧

]  وباستبعاد االحتجـاز يف احمليطـات،      ،اجليولوجية، مبا يف ذلك طبقات املياه اجلوفية املاحلة       
فترات االلتـزام   و[م الثانية   مؤهلة كأنشطة مشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزا          

 ؛]، على أال تزيد املشاريع املسجَّلة لفترة االلتزام الثانية عن مشروعني لكل منطقة] [الالحقة

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة أن توصـي بطرائـق              يطلب[  -٨
يف [د الكربون وختزينه    وإجراءات ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة املتعلقة بأسر ثاين أكسي         

 /، بغية إحالة مشروع مقرر بشأن هذه املسألة إىل مـؤمتر األطـراف          ]التكوينات اجليولوجية 
، مبا يف ذلك طرائق وإجـراءات       ]السابعة] [السادسة[اجتماع األطراف العتماده يف دورته      

 :]تتعلق مبا يلي

 عدم الدوام، مبا يف ذلك عدم الدوام الطويل األجل؛  )أ(  

 القياس واإلبالغ والتحقق؛  )ب(  

 التأثريات البيئية؛  )ج(  

 تعريف حدود املشاريع؛  )د(  

 قضايا القانون الدويل؛  )ه(  

 القضايا املتعلقة باملسؤولية؛  )و(  

  احتمال حدوث نتائج عكسية؛  )ز(  
 السالمة؛  )ح(  

 ]التغطية التأمينية للتعويض عن الضرر؛[  )ط(  
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  وية يف إطار آلية التنمية النظيفةفيما يتعلق بإدراج األنشطة النو    
  ):٩الفقرة  (١اخليار 

 أالّ تكون األنشطة املتعلقة باملنشآت النووية مؤهلة كأنشطة مشاريع يف إطـار             ُيقرر  -٩
 ؛]الالحقةفترات االلتزام و[آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام الثانية 

  ):١١-١٠الفقرات  (٢اخليار 
 كـانون   ١املنشأة منذ   ] [احلديثة[شطة املتعلقة باملنشآت النووية      أن تكون األن   ُيقرر  -١٠
مؤهلة كأنشطة مشاريع آللية التنمية النظيفة يف فتـرة االلتـزام الثانيـة        ] ٢٠٠٨يناير  /الثاين

 ؛]الالحقةفترات االلتزام و[

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن توصي بطرائق وإجراءات           يطلب  -١١
نشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة املتصلة باملنشآت النووية، بغية إحالة مشروع مقرر بشأن             أل

 ؛]السابعة] [السادسة[اجتماع األطراف العتماده يف دورته /هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف

  فيما يتعلق بتسجيل أرصدة دائنة على أساس إجراءات التخفيف املناسبة وطنياً    
  ):١٢فقرة ال (١اخليار 
 ال ُيتخذ أي قرار بشأن هذه املسألة؛  -١٢

  ):١٥-١٣الفقرات  (٢اخليار 
 مـن االتفاقيـة     ٤ من املادة    ١بالتزامات مجيع األطراف الواردة يف الفقرة       إذ يذكِّر     

والتزامات البلدان املتقدمة األطراف وغريها من األطراف املتقدمة املدرجة يف املرفـق الثـاين       
  ،٤ من املادة ٥ و٣ردة يف الفقرتني لالتفاقية، الوا

بأمهية حتفيز إجراءات التخفيف املناسبة وطنياً املتخذة يف البلدان الناميـة           وإذ يسلِّم     
  ،من خطة عمل بايل تنفيذاً تاماً وفعاالً‘ ٢‘)ب(١األطراف لتنفيذ الفقرة 

من خطة عمل بايل ويـشري إىل ضـرورة         ‘ ٥‘)ب(١يف االعتبار الفقرة    وإذ يأخذ     
إشراك القطاع اخلاص وأسواق الكربون لضمان توافر مصادر تدفقات مالية مستدامة ولنقل            

 ،التكنولوجيا بغية إتاحة ودعم إجراءات التخفيف املناسبة وطنياً يف البلدان النامية األطـراف            
  ،وذلك بالنظر إىل حمدودية سبل التمويل العامة

 مـن   ١٢دة من تطبيـق املـادة       بضرورة االعتماد على اخلربات املستم    وإذ يعترف     
  ،مواصلة دعم اآلليةبضرورة آلية التنمية النظيفة وبشأن  الربوتوكول

آلية لتسجيل األرصدة الدائنة إلجراءات التخفيف املناسبة وطنياً مبوجب         ُيقرر إنشاء     -١٣
البلدان النامية األطراف غـري     لصاحل   أرصدة دائنة    اعتمادبروتوكول كيوتو، ميكن يف إطارها      

ميكن اليت تتخذها و  ناسبة وطنياً   املتخفيف  الإجراءات   مقابل   املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقية    
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 يف اجلهود املبذولـة     واملسامهة يف حتقيق التنمية املستدامة      هتابغية مساعد ، وذلك   التحقق منها 
 عاملياً ملكافحة تغري املناخ؛

ة هذه لسلطة وتوجيـه مـؤمتر        أن ختضع آلية تسجيل األرصدة الدائن      ُيقرر كذلك   -١٤
اجتماع /هيئة متفرغة ينشئها مؤمتر األطراف العامل     [األطراف يف االتفاقية وأن تشرف عليها       

 ؛]اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة] [األطراف

املتعلقة ل األرصدة الدائنة    يتسجحتكم   املعايري والقواعد اليت      ضرورة وضع   على يوافق  -١٥
يف املناسبة وطنياً، باالعتماد على املنهجية احلالية آللية التنمية النظيفة يف إطار إجراءات التخفب

بروتوكول كيوتو، على أن يعتمد يف اجتماعه السادس مقرراً بشأن عمـل آليـة تـسجيل                
 :األرصدة الدائنة هذه، مبا يف ذلك ما يتعلق باملسائل التالية

 املؤهلة لتوليد أرصدة دائنة؛نطاق إجراءات التخفيف املناسبة وطنياً   )أ(  

 ؛منهجيات قياس خطوات إجراءات التخفيف املناسبة وطنياً والتحقق منها  )ب(

  فيما يتعلق بتشجيع وضع خطوط أساس موحدة صاحلة لعدة مشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة    
  ):١٦الفقرة  (١اخليار 
 ال ُيتخذ أي قرار بشأن هذه املسألة؛  -١٦

  ):٢٠-١٧لفقرات ا (٢اخليار 
 إىل آراء   أن يقوم اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، عند االقتضاء، استناداً         يقرر    - ١٧

الـسالمة  جوانب  ذات الصلة، بتحسني    الوطنية  خرباء هيكل دعمه وغريه من املؤسسات       
سـاس   آلية التنمية النظيفة، وبتحديد خطوط أ      عمل يف   ة اإلقليمي والتغطيةالبيئية والكفاءة   

عن طريق  ] وقطاعات أو قطاعات فرعية حمددة    [موحدة ألنواع حمددة من أنشطة املشاريع       
] لالسـتخدام اإللزامـي   [وضع بارامترات، مبا فيها املعايري املرجعية، وإجراءات وإتاحتها         

لالستخدام االختياري حسبما تقـرره هيئـة وطنيـة خمتـصة           [] لالستخدام االختياري [
يف سـياق   ] ندما تقرر هيئة وطنية خمتصة استخدامه يف قطاع بعينه        ولالستخدام اإللزامي ع  

 ؛االنبعاثاتخفض حتديد عنصر اإلضافة وحساب 

 إىل اجمللس التنفيذي أن يبقي هذه املسألة خاضعة الستعراض مستمر وأن يقدم  يطلب  -١٨
اول فيـه   اجتماع األطراف، ابتداء من دورته السادسة، يتن      / إىل مؤمتر األطراف    سنوياً تقريراً

  ؛ واستخدامهاخطوط األساس املوحدةعملية وضع 
 أن البارامترات واإلجراءات املستخدمة لتيسري تطبيق خطوط األساس املوحدة          يقرر  -١٩
  : أن تليب ما يليجيب
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االستفادة من منشآت وعمليات ذات أداء عـال،        [على أساس   أن توضع     )أ(
مراعـاة  [] ة والتكنولوجية ومراعاة الظروف االجتماعية واالقتصادية والبيئي    

االستفادة [ ] ُنفذت يف السنوات اخلمس املاضية      اليت ماثلةاملشاريع  املأنشطة  
يف ظـروف اجتماعيـة     القائمـة   [ ]مرافق أو عمليات القطاع املعـين     من  

 ]١٠[مصنفة ضمن   ] على أن تكون  [،  ]واقتصادية وبيئية وتكنولوجية مماثلة   
من حيـث   ] ة اليت تندرج فيها   فئال  أفضل ما تضمه   يف املائة من  ] ×[ ]٢٠[
 ؛]نبعاثاتاالكثافة [ ]األداء[

 أن تكون ذات طابع إقليمي أو وطين أو دون إقليمي؛  )ب(

 أن تعدَّل دورياً؛  )ج(

 أالّ يكون هناك حساب مزدوج لوحـدات خفـض االنبعاثـات أو             يقرر كذلك   -٢٠
 ة مشاريع؛لعمليات اإلزالة على أساس استخدام خطوط أساس موحدة صاحلة لعد

 ألنشطة املشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة وإمكانيـة          ة اإلقليمي التغطيةفيما يتعلق بتحسني        
 الوصول إليها 

 ):٢١الفقرة  (١اخليار 

 ال ُيتخذ أي قرار بشأن هذه املسألة؛  -٢١

  ):٢٤-٢٢الفقرات  (٢اخليار 

]  ميغاوات ]١٠ []٥[تتجاوز طاقتها   اليت ال   [أنشطة املشاريع   ] أنه يتعني اعتبار  [ يقرر  -٢٢
مثل الطاقة الشمسية وطاقة الريح وطاقة      (ة   أساسي كتكنولوجيااليت تعتمد على طاقة متجددة      ]و[

أو على  /و) الكتلة األحيائية املتجددة والطاقة احلرارية األرضية أو وحدات الطاقة املائية الصغرية          
 أو الـدورة    ،يد املشترك للطاقـة واحلـرارة     مثل التول [(تكنولوجيا الوقود األحفوري النظيفة     

ة مـشاريع الكفـاءة     ـأنشطأو على   /و،  )] الوقود إىل أنواع أخرى من    أو التحول    ،املختلطة
أنشطةً تستويف شرط عنصر    [،  ]جيغاوات ساعة يف السنة   ] ٢٠ [ حجمها ال يتعدى اليت  [الطاقية  
 ؛]إلضافةأنشطةً مؤهلة لتطبيق طرائق مبسطة يف حتديد عنصر ا[ ]اإلضافة

 والدول اجلزريـة الـصغرية   أقل البلدان منواً[ أن تطبق التدابري التالية على  أيضاً يقرر  -٢٣
 ]]:وبلدان أفريقيا[النامية 

 عتبة أعلى ألنشطة املشاريع الصغرية النطاق؛  )أ(  

إىل حـني أول إصـدار      [رسوم التـسجيل    ] إرجاء سداد ] [اإلعفاء من [  )ب(
] عتمد الناجتة عن نشاط من أنشطة املـشاريع    لوحدات خفض االنبعاثات امل   

أو /اإلدارية آللية التنمية النظيفة و    حصة اإليرادات لتغطية النفقات     ]و[] منو[
 املساعدة يف حتمل تكاليف التكيف؛ 
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متويل مسبق لعملية اعتماد أنشطة املشاريع والتحقق منها والتصديق عليهـا             )ج(
آلية التنمية النظيفة، علـى أن      عن طريق تقدمي قروض يف إطار خطة إدارة         

 ض االنبعاثات املعتمد؛ـتسدد عند أول صدور لوحدات خف

يف هناية كل فترة التـزام، تكـون        ] [يطبق نظام حصص متوازن جغرافيا    [  )د(
يف املائة من جمموع كمية وحدات خفض االنبعاثـات املعتمـد           ] ×[نسبة  

 لالمتثال اللتزاماهتا   املستخدمة من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول       
الكمية بتحديد االنبعاثات وخفضها قد استمدت من أنشطة مشاريع آليـة           

 ؛]التنمية النظيفة يف البلدان النامية

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن توصي بطرائق وإجراءات           يطلب  -٢٤
مشروع مقرر بشأن هـذه املـسألة إىل         أعاله، بغية إحالة     ٢٣للتدابري املشار إليها يف الفقرة      

 اجتماع األطراف العتماده يف دورته السادسة؛/مؤمتر األطراف

  فيما يتعلق بتعزيز املنافع املشتركة ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة بوسائل ميسِّرة    
  ):٢٥الفقرة  (١اخليار 
 ال ُيتخذ أي قرار بشأن هذه املسألة؛  -٢٥

  :)٢٦الفقرة  (٢اخليار 
 إىل اجمللس التنفيذي إعمال تدابري يف سياق تسجيل أنشطة املشاريع وتقييمها            يطلب  -٢٦

اتضاح املنافع املشتركة اليت حيققها كل نـشاط مـن          ] ضمان] [نيـحتس[املستمر من أجل    
 أنشطة املشاريع؛

  ):٣٠-٢٧الفقرات  (٣اخليار 

ار آلية التنمية النظيفة يثبت      تعزيز كل نشاط من أنشطة املشاريع املدرجة يف إط         يقرر  -٢٧
 :حتقيقه منفعة واحدة أو أكثر من املنافع املشتركة احملددة، وذلك عن طريق التدابري التالية

إىل حـني أول إصـدار      [رسوم التـسجيل    ] إرجاء سداد ] [اإلعفاء من [  )أ(
] لوحدات خفض االنبعاثات املعتمد الناجتة عن نشاط من أنشطة املـشاريع       

أو /اإلدارية آللية التنمية النظيفة و    اإليرادات لتغطية النفقات    حصة  ]و[] منو[
 املساعدة يف حتمل تكاليف التكيف؛ 

 التعجيل بتسجيل أنشطة املشاريع؛  )ب(

  تطبيق طرائق وإجراءات مبسطة؛  )ج(
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 : أعاله فيما يلي٢٧يقرر أن تتمثل املنافع املشتركة املشار إليها يف الفقرة   -٢٨

 ية؛الكفاءة الطاق  )أ(

 نقل التكنولوجيا؛  )ب(

اخلدمات البيئية مثل احلد من تلوث اهلواء، وحتسني نوعية املياه، ومعاجلة             )ج(
النفايات معاجلة سليمة واحلد منها، وصون التنـوع البيولـوجي، وإدارة           

 املوارد اهليدرولوجية؛

 ختفيف حدة الفقر؛  )د(

 النمو االقتصادي؛  )ه(

 املنافع االجتماعية؛  )و(

 تعزيز القدرات البشرية واملؤسسية؛  )ز(  

 على كل كيان تشغيلي معني أن يؤكد، يف إطار اعتماده لنشاط من             ه يتعني  أن يقرر  -٢٩
نشاط ] أن[] أقرت بأن  قـدف  ـأن السلطة الوطنية املعينة للطرف املضي     [أنشطة املشاريع،   

  أعاله؛٢٨فقرة املشروع أثبت منفعة أو أكثر من املنافع املشتركة املشار إليها يف ال

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن توصي بطرائق وإجراءات           يطلب  -٣٠
 أعاله، بغية إحالة مشروع مقرر بشأن هذه املسألة إىل ٢٩-٢٧للتدابري املشار إليها يف الفقرة  

 اجتماع األطراف العتماده يف دورته السادسة؛/مؤمتر األطراف

  امل املضاعفة واخلصم يف إطار آلية التنمية النظيفةفيما يتعلق بعو    
  ):٣١الفقرة  (١اخليار 
 ال ُيتخذ أي قرار بشأن هذه املسألة؛  -٣١

  ):٣٤-٣٢الفقرات  (٢اخليار 

 أن على كل نشاط من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة أن يولِّد وحـدات               يقرر  -٣٢
 مـن   ين املعتَمد  أو إزالة االنبعاثات   اثاتوحدات خفض االنبع  تعادل  خفض انبعاثات معتَمد    

 ؛]خصم] [مضاعفة[جانب الكيانات التشغيلية املعينة مضروبة يف معامل 

جمموع كميـة وحدات خفض االنبعاثات املعتَمد الصادرة لفتـرة         يتجاوز   أال يقرر  -٣٣
طة  أنـش  الناتج عـن    االنبعاثات إزالة إمجايل حجم خفض االنبعاثات أو     من فترات االلتزام  

 املشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة خالل فترة االلتزام؛
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 ]املـضاعفة [ عامالتمب  إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن توصي        يطلب  -٣٤
 أعاله، بغية إحالة مشروع مقرر بشأن هذه املـسألة إىل           ٣٢املشار إليها يف الفقرة     ] اخلصم[

 ؛]السابعة] [السادسة[اف العتماده يف دورته اجتماع األطر/مؤمتر األطراف

  بقصد تفادي ازدواجية احلساب ةـأنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفتناول  فيما يتعلق بطرائق    
  ):٣٥الفقرة  (١اخليار 
 ال ُيتخذ أي قرار بشأن هذه املسألة؛  -٣٥

  ):٣٦الفقرة  (٢اخليار 

 مـدرج يف املرفـق األول لالتفاقيـة         طرف غري يقرر   أنه عندما    يقرر :١-٢اخليار    -٣٦
على عاتقه  أن يأخذ   يستضيف مشروعاً واحداً أو أكثر من مشاريع آلية التنمية النظيفة املسّجلة            

 :هدفاًَ أو التزاماً كمياً فيما يتعلق بقطاع أو أكثر من القطاعات اليت تنفَّذ فيها تلك املشاريع

ملنظِّمة آللية التنمية النظيفة حىت     يظل كل مشروع خاضعاً للقواعد والطرائق ا        )أ(
هناية الفترة اجلارية لتسجيل األرصدة الدائنة لذلك املشروع، وعندئذ ال تبقى           

 أنشطة ذلك املشروع مؤهَّلة كمشروع من مشاريع آلية التنمية النظيفة؛

يف حالة مشروع من مشاريع آلية التنمية النظيفة ينطـوي علـى إصـدار                )ب(
 معتَمد لقاء عمليات خفض انبعاثات من املصادر،        وحدات خفض انبعاثات  

حيوِّل الطرف املضيف للمشروع إىل حسابه اخلاص باإللغاء كميـة مـن            
مساوية لوحدات خفض االنبعاثات املعتَمد الصادرة للفترة اليت        ] الوحدات[

تبدأ يف تاريخ حتديد اهلدف أو االلتزام الكمي للطرف املضيف وتنتـهي يف             
 رية لتسجيل األرصدة الدائنة لذلك املشروع؛متم الفترة اجلا

يف حالة مشروع من مشاريع آلية التنمية النظيفة ينطوي على إصـدار وحـدات          )ج(
وحدات مؤقتة خلفـض انبعاثـات   دون أن يشمل ذلك (خفض انبعاثات معتمد   

لقاء إدخال حتـسينات    ) معتَمد أو وحدات طويلة األجل خلفض انبعاثات معتَمد       
زالة بواسطة البواليع، حيوِّل الطرف املضيف إىل حسابه اخلـاص          على عمليات اإل  

مساوية لوحدات خفـض االنبعاثـات املعتَمـد        ] الوحدات[باإللغاء كمية من    
الصادرة منذ تاريخ حتديد اهلدف أو االلتزام الكمي للطرف املضيف حىت هنايـة             

 الفترة اجلارية لتسجيل األرصدة الدائنة لذلك املشروع؛

 أنه عندما يصبح طرف من األطراف مؤهالً الستضافة مـشاريع           يقرر :٢-٢اخليار    
تنفيذ مشتركة، حتّول أي مشاريع مسجلة يف إطار آلية التنمية النظيفة يستضيفها ذلك الطرف    

 إىل مشاريع للتنفيذ املشترك وختضع لألحكام املتعلقة بالتنفيذ املشترك؛
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 ر التنفيذ املشتركفيما يتعلق بإدراج األنشطة النووية يف إطا    

 :)٣٧الفقرة  (١اخليار 

أالّ تكون األنشطة املتعلقة باملنشآت النووية مؤهلة كمشاريع خاضعة للتنفيذ املشترك      -٣٧
 ؛]والالحقة[االلتزام الثانية ] فترات[يف فترة 

 ):٣٤-٣٢الفقرات  (٢اخليار 

 كـانون   ١املنشأة منذ    []احلديثة[ أن تكون األنشطة املتعلقة باملنشآت النووية        ُيقرر  -٣٨
] فتـرات [مؤهلة كمشاريع مندرجة يف إطار التنفيذ املشترك يف فتـرة           ] ٢٠٠٨يناير  /الثاين

 ؛]والالحقة[االلتزام الثانية 

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن توصي بطرائق وإجراءات           يطلب  -٣٩
ة باملنشآت النووية، بغية إحالة مـشروع       ألنشطة مندرجة يف إطار التنفيذ املشترك ذات صل       

ـ     /مقرر بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف       اده يف دورتـه    ـاجتمـاع األطـراف العتم
 ؛]السابعة] [السادسة[

فيما يتعلق بتعزيز املنافع املشتركة ملشاريع التنفيذ املشترك، اخلاضعة للجنة اإلشـراف علـى                  
 رةالتنفيذ املشترك، باستخدام وسائل ميسِّ

 :)٤٠الفقرة  (١اخليار 

 ال ُيتخذ أي قرار بشأن هذه املسألة؛  -٤٠

 :)٤١الفقرة  (٢اخليار 
يطلب إىل جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك أن ُتعمل تـدابري يف سـياق حتديـد                  -٤١

ة اليت حيققهـا    ـاملشاريع اخلاضعة هلا وتقييمها املستمر من أجل تعزيز اتضاح املنافع املشترك          
 ؛وعكل مشر

  ):٤٥-٤٢الفقرات  (٣اخليار 

 تعزيز كل مشروع من مشاريع التنفيذ املشترك خاضع للجنة اإلشراف علـى             يقرر  -٤٢
 التنفيذ املشترك يثبت حتقيقه منفعة واحدة أو أكثر من املنافع املشتركة احملددة؛

 : أعاله فيما يلي٤٢ أن تتمثل املنافع املشتركة املشار إليها يف الفقرة يقرر  -٤٣

 نقل التكنولوجيا؛ )أ(

اخلدمات البيئية مثل احلد من تلوث اهلواء، وحتسني نوعية املياه، ومعاجلـة             )ب(
ـ النفايات معاجلة سليمة واحلد منها، وصون التنوع البيولو        ي، وإدارة  ـج

 املوارد اهليدرولوجية؛
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أن  أن على كل كيان مستقل معتمد، يف إطار بّته يف مشروع من املـشاريع،                يقرر  -٤٤
أن املشروع أثبت منفعة أو أكثر      ] أقرت بأن  أن حلقة الوصل املعينة للطرف املضيف     [يؤكد  

  أعاله؛٣٥من املنافع املشتركة املشار إليها يف الفقرة 

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن توصي بطرائق وإجراءات           يطلب  -٤٥
 أعاله، بغية إحالة مشروع مقرر بشأن هذه املسألة         ٤٤-٤٢للتدابري املشار إليها يف الفقرات      

 ؛]السابعة] [السادسة[اجتماع األطراف العتماده يف دورته /إىل مؤمتر األطراف

 املفروضة على ترحيل وحدات كيوتو) االدخارية(فيما يتعلق بالقيود     

  :)٤٦الفقرة  (١اخليار 
 من فترة االلتزام األوىل إىل فترة متديد القيود املطبقة على ترحيل وحدات كيوتو  يقرر    -٤٦

 االلتزام الثانية لتشمل فترات االلتزام الالحقة؛

  :)٤٧الفقرة  (٢اخليار 
  أال تكون هناك قيود على ترحيل وحدات كيوتو إىل ما بعد فترة االلتزام الثانية؛يقرر  -٤٧

 :)٤٨الفقرة  (٣اخليار 

لى ـة ع ـتزام الثاني ـ فترة االل   أن يقتصر ترحيل وحدات كيوتو إىل ما بعد        ررـيق  -٤٨
 ؛[...]ما يلي 

 فيما يتعلق باقتراض الكمية املخصصة من فترات التزام مقبلة    

 :)٤٩الفقرة  (١اخليار 

 ال ُيتخذ أي قرار بشأن هذه املسألة؛  -٤٩

  ):٥١-٥٠الفقرات  (٢اخليار 

مدرج يف املرفق باء     أنه جيوز لطرف مدرج يف املرفق األول لالتفاقية عليه التزام            يقرر  -٥٠
إىل حد أقصى قـدره     [لربوتوكول كيوتو أن يقترض كمية خمصصة من فترة االلتزام الالحقة           

]x [ يف املائة] [     ،دمها لغـرض  ـوأن يستخ] ، مع استبعاد أي حصة من الكمية املخصصة له
تو، يف   من بروتوكول كيو   ٣ من املادة    ١االمتثال اللتزامه املتعلق باالنبعاثات مبوجب الفقرة       

 فترة االلتزام اجلارية؛

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن توصي بطرائق وإجراءات           يطلب  -٥١
القتراض كمية خمصصة من فترة االلتزام الالحقة، بغية إحالة مشروع مقرر بشأن هذه املسألة              

 ؛]السابعة[] السادسة[اجتماع األطراف العتماده يف دورته /إىل مؤمتر األطراف
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 فيما يتعلق بتقاسم اإليرادات    

 :)٥٢الفقرة  (١اخليار 

 ال ُيتخذ أي قرار بشأن هذه املسألة؛  -٥٢

  :)٥٣الفقرة  (٢اخليار 
 أنه، ملساعدة البلدان النامية األطراف املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة لتغري            يقرر  -٥٣

ر ، ُتصَد١٧ من املادة ٢، والفقرة ٦املادة  للفقرة من وفقاًاملناخ على تغطية تكاليف التكيف،    
يف املائة من وحدات الكمية املخصصة ووحدات اإلزالة لكل طرف مدرج           ] ٨] [٢] [٠,٥[

يف املرفق األول لالتفاقية عليه التزام مدرج يف املرفق باء لربوتوكـول كيوتـو وُتحـوَّل إىل          
ـ  صندوق التكيف قبل إصدار وحدات ال       املخصص لذلك يف   ساباحل  املخصـصة   اتكمي

 ووحدات اإلزالة املتبقية؛

  :)٥٤الفقرة  (٣اخليار 
يقرر أن تعدل حصة اإليرادات ملساعدة البلدان النامية األطراف املعرضة بشدة لآلثار       -٥٤

يف املائة من وحـدات خفـض       ] ×[الضارة لتغري املناخ على حتمل تكاليف التكيف لتصبح         
 .االنبعاثات املعتمد

ان االتساق بني النهج اخلاصة مبشاريع استخدام األراضي وتغيري اسـتخدام           فيما يتعلق بضم      
األراضي واحلراجة يف إطار التنفيذ املشترك ومعاجلة أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج            

  آللية التنمية النظيفة
  :)٥٥الفقرة  (١اخليار 
 ال ُيتخذ أي قرار بشأن هذه املسألة؛  -٥٥

 :)٥٦الفقرة  (٢اخليار 

ـ              يقرر  -٥٦ ق ـ أن إجراءات وضع وثائق تصميم املشاريع املبينة يف التذييل باء مـن مرف
، تنطبق، مع إدخال ما يلزم من تغيريات، عـلى أنشطة مشاريع اسـتخدام             ١-م أإ /٥املقرر  

 األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف إطار التنفيذ املشترك؛

  مفيما يتعلق باحتياطي فترة االلتزا    
  : )٥٧الفقرة  (١اخليار 
 ال ُيتخذ أي قرار بشأن هذه املسألة؛  -٥٧
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 : )٥٨الفقرة  (٢اخليار 

 أنه، يف فترة االلتزام الثانية وفترات االلتزام الالحقة، حيتفظ كل طرف ُمـدرج              يقرر  -٥٨
أصـغر  عـن   يقـل    يف املرفق األول لالتفاقية، يف سجله الوطين، باحتياطي لفترة االلتزام ال          

 :قدارين التالينيامل

يف املائة من الكمية املخصصة للطرف      )] ٩٠تساوي أو تقل عن     (× نسبة  [  )أ(
  من بروتوكول كيوتو؛ أو٣  من املادة٨ و٧احملسوبة عمال بالفقرتني 

 حىت تارخيـه يف   املبلغ عنها   اليت خضعت لالستعراض و   جمموع قوائم اجلرد      )ب(
من يف املائة )] ١٠٠ أو تقل عن تساوي(× [فترة االلتزام، يضاف إليه نسبة 

، مضروبا يف الفرق بني عدد سنوات فتـرة         خضع لالستعراض جرد  أحدث  
 االلتزام تلك وعدد السنوات اليت بلغ خبصوصها عن قوائم اجلرد؛

  :)٥٩الفقرة  (٣اخليار 
وأن ينقح، عند االقتضاء، صيغة احتياطي فتـرة        ] ×ل ا[ أن يستعرض يف دورته      يقرر  -٥٩

ويراعي مؤمتر   .فيما يتعلق بفترة االلتزام الثانية لدعم التنفيذ الفعال لالجتار باالنبعاثات         االلتزام  
اجتماع األطراف، يف مجلة أمور، القواعد والطرائق واملبادئ التوجيهية واإلجراءات          /األطراف

 .ذات الصلة هبذا املوضوع فيما يتعلق بالقياس واإلبالغ والتحقق واالمتثال

  باالجتار باالنبعاثاتفيما يتعلق     
  ):٦٠الفقرة  (١اخليار 
 ال ُيتخذ أي قرار بشأن هذه املسألة؛  -٦٠

  ):٦١الفقرة  (٢اخليار 

 مقررات بشأن طرائق ومبادئ توجيهية لالجتار       أن يعتمد يف أقرب وقت ممكن      يقرر  -٦١
  .]أمساء الوحدات املولدة من اآلليات اجلديدة القائمة على السوق[ب 
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  ثايناملرفق ال

اخليارات واالقتراحات املتعلقة بطريقة تنـاول التعـاريف والطرائـق              
والقواعد واملبادئ التوجيهية الالزمة ملعاجلة استخدام األراضي وتغيري        

  استخدام األراضي واحلراجة

  ]٥-م أإ/_مشروع املقرر [    

  استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة    
مـؤمتر  (عامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف بروتوكـول كيوتـو            إن مؤمتر األطراف ال   [

  ،اجتماع األطراف/األطراف
 أن تنفيذ األنشطة املتصلة باستخدام األراضي وتغيري اسـتخدام األراضـي            إذ يؤكد   

واحلراجة الواردة ضمن أحكام بروتوكول كيوتو يتعني أن يكون متوافقاً مع أهداف ومبادئ             
ارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو امللحـق هبـا ومـع أي             اتفاقية األمم املتحدة اإلط   
  مقررات تتخذ مبوجبهما،

اجتماع األطـراف يف    / الذي اعتمده مؤمتر األطراف    ١-م أإ /١٦ يف املقرر    وقد نظر   
  دورته األوىل،

 ال تزال حتكم    ١-م أإ /١٦ من املقرر    ١ أن املبادئ الواردة يف الفقرة       يؤكد  -١  
ام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف فترة االلتزام الثانيـة           معاجلة أنشطة استخد  

  وفترات االلتزام الالحقة؛
 أن تطبق األطراف اإلرشادات املتعلقة باملمارسات اجليدة وبطرائـق          يقرر  -٢  

التقدير والقياس والرصد املستخدمة فيما يتعلق بالتغريات الطارئة على خمزونـات الكربـون             
ازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتـة       وانبعاثات غ 

عن أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، كمـا وضـعتها اهليئـة              
 بـاملقررات ذات الـصلة ملـؤمتر        عمالً احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، إذا تقرر ذلك       

  ألطراف؛اجتماع ا/األطراف
 أن ُتحسب انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنـشأ مـن املـصادر             يقرر  -٣  

   ملرفق هذا املقرر؛وفقاًوعمليات اإلزالة بواسطة البواليع، 
 أن يكون اإلبالغ عن انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنـشأ مـن             يقرر  -٤  

 اإلضافية اخلاصة بتقدير وحساب     للمنهجيات وفقاًاملصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع      
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انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع، وهـي             
  ؛]××ل ا[اجتماع األطراف يف دورته /منهجيات يتعني أن يوافق عليها مؤمتر األطراف

 وفقـاً ه   أعـال  ٤ أنه يتعني مراجعة املعلومات املشار إليها يف الفقرة          يقرر  -٥  
   من بروتوكول كيوتو؛٨للمقررات ذات الصلة املندرجة يف إطار املادة 

مدى احلاجة إىل تنقيح مقررات      ]السادسة[ على أن يتناول يف دورته       يوافق  -٦  
  اجتماع األطراف؛/مؤمتر األطراف

، ألغراض تبيان التزامات التخفيف املتعلقة بفترة االلتـزام         ]أنه ينبغي  [يقرر  -٧[  
، أن ُيدرج استخدام األراضي وتغري اسـتخدام األراض واحلراجـة يف التزامـات              ]نيةالثا[

التخفيف، وأن تشمل خطوط األساس مجيع مصادر االنبعاثات البشرية املنـشأ وعمليـات             
  ] اإلزالة سواء كانت إلزامية أو اختيارية، مبا يف ذلك إزالة الغابات؛

وب تغطيـة كاملـة لألراضـي        على أنه من املرغوب فيه السعي ص       يوافق  -٨[  
املستغلة عند حساب استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، مع احلـرص يف             

احلاجة إىل تركيز عملية احلـساب علـى         الوقت ذاته على معاجلة التحديات التقنية ومراعاة      
  البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع؛  االنبعاثات
 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تشرع يف وضع           يطلب  -٩  

 النبعاثـات   مشـوالً  صوب حساب أكثر     قدماًبرنامج عمل من أجل استطالع سبل للمضي        
املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة عن استخدام األراضي وتغـيري اسـتخدام             

] ××ل ا[اجتماع األطراف يف دورته     / إىل مؤمتر األطراف   راًاألراضي واحلراجة، وأن تقدم تقري    
  ]بشأن حمصلة هذا الربنامج؛

 اخليارات واملقترحات الواردة يف مرفق هذا املقرر لتطبيقها يف فتـرة            يعتمد  -١٠  
  .]االلتزام الثانية



FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.3/Rev.3 

GE.09-64652 18 

  املرفق

اخليارات واالقتراحات املتعلقة بطريقة تنـاول التعـاريف والطرائـق              
ملبادئ التوجيهية الالزمة ملعاجلة استخدام األراضي وتغيري       والقواعد وا 

  استخدام األراضي واحلراجة

  اخليار ألف[    

 التعاريف  -ألف   

تنطبق على أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة املـضطلع             -١
 : التعاريف التالية٣ من املادة ٤ و٣هبا مبوجب الفقرتني 

 ١,٠] [ هكتـار  ١,٠-٠,٠٥[بقعة أرض مساحتها الـدنيا      هي  " الغابة"  )أ(
أو ما يعادل ذلك من مـستوى    (وتكون ذات غطاء تاجي شجري      ] هكتار

يف املائة وميكن أن تبلـغ      ] ٥٠-٣٠] [٣٠-١٠[يزيد عن   ) كثافة النباتات 
 أمتار عند النـضج  ٥ األشجار ارتفاعاً يتراوح حده األدىن بني مترين و       افيه

 الغابة تشكيالت حرجية كثيفة تغطي فيها األشـجار         وقد تكون  .يف املوقع 
املختلفة من حيث االرتفاع والنبت نسبة كبرية من األراضي أو غابة غـري             

] مجيع املزارع و[وتندرج يف تعريف الغابة الشجراء الطبيعية الناشئة         .كثيفة
يف املائة  ] ٥٠-٣٠[و] ٣٠-١٠[اليت مل تبلغ بعد كثافة تاجية تتراوح بني         

 أمتار، شأهنا شأن املنـاطق الـيت        ٥فاعاً شجرياً يتراوح بني مترين و     أو ارت 
تشكل عادة جزءاً من املنطقة احلرجية واليت تكون غري مشجرة مؤقتاً نتيجة            
لتدخل بشري مثل قطع األشجار أو ألسباب طبيعية، ولكـن يتوقـع أن             

 رى إىل غابة؛ـتتحول مرة أخ

 مباشـرة لتحويـل أراضٍ مل يـتم         هو عملية يقوم هبا اإلنسان    " التحريج"  )ب(
تشجريها ملدة مخسني عاماً على األقل إىل أراضٍ حرجية عن طريق الغـرس    

 أو تدخل اإلنسان يف تعزيز مصادر البذور الطبيعية؛/أو زرع البذور و/و

هي العملية اليت يقوم هبا اإلنسان مباشرة لتحويـل أراضٍ          " إعادة التحريج "  )ج(
أو /أو زرع البـذور و /ة عن طريق الغـرس و  غري حرجية إىل أراضٍ حرجي    

تدخل اإلنسان يف تعزيز مصادر البذور الطبيعية وذلـك يف أراضٍ كانـت            
وينبغي أال تقـل الكثافـة      [ .حرجية لكنها حولت إىل أراضٍ غري حرجية      
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التاجية للشجر بعد إعادة التحريج عما كانـت عليـه أصـالً يف هـذه               
والفترات [ يف فترة االلتزام األوىل      وتكون أنشطة إعادة التحريج    .]األراضي
مقصورة على إعادة حتريج األراضي اليت مل تكن توجد فيها غابة           ] الالحقة

 ؛١٩٨٩ديسمرب  / كانون األول٣١يف 

هي العملية اليت يقوم هبا اإلنسان مباشـرة لتحويـل أراضٍ   " الغاباتإزالة  "  )د(
 حرجية إىل أراضٍ غري حرجية؛

هو نشاط يتـسبب فيـه اإلنـسان    " كتلة األحيائية احلرجية  اخنفاض ال " )د مكرراً [(
أو انبعاثات غازات الدفيئة مـن      /ويؤدي إىل اخنفاض خمزونات الكربون و     

وهو يشمل فقـدان خمزونـات    . حرجيةاألراضي احلرجية اليت تبقى أراضٍ 
على السواء كمـا    كربون أو انبعاثات من الكتلة األحيائية احلية وغري احلية          

  ]ة األحيائية السطحية واجلوفية على السواء؛يشمل الكتل
هو نشاطٌ يقوم به اإلنسان مباشرة لزيادة خمزونـات         " جتديد الغطاء النبايت  "  )ه(

 ٠,٠٥الكربون يف املواقع عن طريق زرع نباتات تغطي مساحة ال تقل عن             
يف [ . التحريج وإعادة التحريج الواردان هنا     هكتار وال ينطبق عليها تعريفاً    

اختيار هذا النشاط، فإنه يشمل أن تدخل يف احلساب األنشطة الـيت            حالة  
] املواقع[يقوم هبا اإلنسان مباشرة وتؤدي إىل خفض خمزونات الكربون يف           

اليت صنفت على أهنا مناطق جتديد غطاء نبايت وال ينطبق عليها           ] األراضي[
 ]؛الغاباتتعريف إزالة 

هي فقدان بسبب تدخل اإلنسان     " غطاء النبايت إزالة ال  ")ُتدرج( :١اخليار  [ )مكرراًه (
وهـي   .ملخزونات الكربون من النباتات اليت ال تستويف تعريف الغابـات         

تشمل فقدان النباتات على األرض، سواء كانت مغمـورة بامليـاه أم ال،             
وتشمل مساحات أرضية أو أراضي مغطاة بالنبات ال تقل مساحتها عـن            

ء النبايت الكتلة األحيائية احلية وغري احلية       وتشمل إزالة الغطا   . هكتار ٠,٠٥
على السواء كما تشمل الكتلة األحيائية السطحية واجلوفية، مبا يف ذلـك،            
يف مجلة أمور، اخلث، ونباتات املستنقعات، واجلنيبات، واألراضي العشبية،         

  ]واألعشاب البحرية، وأشجار املنغروف، واألعشاب البحرية؛
هـو  " جتديد الغطاء النبايت  : ")أعاله مبا يلي  ) ه(عن  ُيستعاض  ( :٢ اخليار[   

نشاط يقوم به اإلنسان مباشرة لزيادة خمزونات الكربون يف املواقـع عـن             
] ٠,٠٥[نباتات تغطي مـساحة ال تقـل عـن          ] أو إدارة /و[طريق زرع   

هكتار وال تستويف تعريفي التحريج وإعادة التحـريج الـواردين          ] ٠,٢٥[
ويف حالة اختيار هذا النشاط      ].الغابات الوارد أدناه  أو تعريف إدارة    [أعاله  

فإنه يشمل أن تدخل يف احلساب األنشطة اليت يقوم هبا اإلنسان مباشـرة             
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وتؤدي إىل خفض خمزونات الكربون يف األراضي اليت صنفت علـى أهنـا             
  ]؛الغاباتديد الغطاء النبايت وال ينطبق عليها تعريف إزالة ـة لتجـمنطق

هي جمموعة ممارسات لتسيري واستخدام األرض احلرجيـة        " غاباتالإدارة  "  )و(
) مبـا يف ذلـك التنـوع البيولـوجي        (هبدف أداء الوظائف اإليكولوجية     

وتدخل يف ذلـك    ]. [بطريقة مستدامة  [للغاباتواالقتصادية واالجتماعية   
أو /اليت ُيحدثها اإلنسان يف خمزونات الكربون و      ] والزيادات[االخنفاضات  

 يف انبعاثات غازات الدفيئة يف األراضي احلرجية اليت تبقـى أراضٍ          الزيادات  
ويف حالة اختيار هذا النشاط، يدخل يف احلسبان أيضاً االخنفاض          [ ].حرجية

أو الزيادات يف انبعاثات    /الذي يتسبب فيه اإلنسان يف خمزونات الكربون و       
 ؛] حرجيةغازات الدفيئة يف األراضي احلرجية اليت تبقى أراضٍ

هي جمموعة املمارسات يف األراضي اليت تستنبت       " إدارة األراضي الزراعية  "  )ز(
فيها احملاصيل الزراعية واألراضي املتروكة بائرة أو غري املـستخدمة مؤقتـاً            

مبا يف ذلك، عند االقتضاء، املزارع التجارية إلنتاج زيت         [إلنتاج احملاصيل   
 ]النخيل أو املطاط مثال؛

 هي جمموعة ممارسات يف األراضي املـستخدمة إلنتـاج          "يـإدارة املراع "  )ح(
 دف إىل التحكم يف مقدار ونوع ما ُينتج من نباتات وماشية؛ـاملاشية هت

  :١اخليار   )ط[(
هي جمموعة من املمارسـات     ]" األراضي اخلثية ] [األراضي الرطبة [إدارة  ["   

يف الـيت تـؤثر     ] األراضـي اخلثيـة   ] [األراضي الرطبة [لتسيري واستخدام   
، مبا ]تغريات خمزونات الكربون] [انبعاثات غازات الدفيئة وعمليات اإلزالة[

األراضـي  [وإصالح  ] األراضي اخلثية ] [األراضي الرطبة [يف ذلك جتفيف    
  ]اجملففة؛] األراضي اخلثية] [الرطبة

  :٢اخليار 
جمموعة من املمارسات املتعلقة بإعادة الترطيب      هي   "إدارة املناطق الرطبة  ["   

× [ ] هكتار ٠,٥[تغطي مساحة ال تقل عن      [عمليات التجفيف يف أراض     و
ـ ينتج عنها انبعاثات حمسوبة من غازات الدفيئة من         ] و]] [هكتار صادر امل

وتشمل مجيع األراضي اجملففـة ومجيـع        ]. بواسطة البواليع  إزالة وعمليات
 األراضي املعاد ترطيبها منذ سنة األساس، شريطة أال تكون هذه األراضـي           

 ]؛ أو طوعياًمدرجة ضمن أنشطة أخرى اختريت إلزامياً

، كانت يف عـام     ]دخيلة[هي غابة مؤلفة من أنواع      " غابة إنتاج مغروسة  "  )ي[(
نوع أو نوعان يف األرض     ] يهيمن عليها [ : تفي جبميع املعايري التالية    ١٩٩٠
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ويـتعني أن    .املزروعة، وفئات متساوية يف العمر، ومسافات بينية منتظمة       
ناشئة عن تدخُّل بشري مباشر لتحويـل       " غابات اإلنتاج املغروسة  "ون  تك

أو أرض حرجية غـري منتجـة إىل        [األرض غري احلرجية إىل أرض حرجية       
أو زرع البذور يف إطـار    /عن طريق تدابري الغرس و    ] غابات إنتاج مغروسة  

  ]نشاط التحريج أو إعادة التحريج؛
ية حتقق على األقل نفس القدر من خمزون        تعين منطقة حرج  " عادلةاملغابة  ال"  )ك[(

غابة اإلنتـاج   "الكربون الذي يتحقق، خالل الفترة نفسها، لو أُعيد إنشاء          
  ]اليت جرى قطعها؛" املغروسة

تعين، ألغراض هذا املقرر، حدثاً أو ظرفاً غري عادي خيرج          " قاهرةالقوة  ال"  )ل[(
 تفشي اآلفـات    وميكن أن يشمل حرائق الغابات، أو     [عن إرادة األطراف    

ات األرضـية، أو الـرباكني، أو       ربشكل حاد، أو الفيضانات، أو االهنيـا      
أو غري ذلك من أشكال التقلبات املناخيـة        ] [الزالزل، أو الزوابع الشديدة   
ال يقصد بالقوة القاهرة تربير إمهـال أو        [ ].واألحداث الطقسية القصوى  

طبـق هـذا    ين( ]]غريه من سوء التصرف من جانب أي من األطـراف؛         
 ١٩، الفقرتـان    "االضطرابات الطبيعية " الوارد حتت    ١التعريف على اخليار    

 ). ثالثاً مكررا١٩ً ومكرراً

هو فترة زمنية تعلق فيها احملاسبة اخلاصة باألراضـي         " الوقت غري احملسوب  "  )م[(
  ]نتيجة حلدوث قوة قاهرة؛

ة للغابـات عادلـة     هي إدارة معتمـد   " اإلدارة احلرجية املستدامة املعتمدة   "  )ن[(
وستنظر اهليئـة    .ومسؤولة إيكولوجياً ] وقابلة للتطبيق اقتصادياً  [اجتماعياً  

الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا االعتماد مث يوافق عليـه يف            
بروتوكول كيوتو باالستناد   اجتماع األطراف يف    /وقت الحق مؤمتر األطراف   

   املرفق؛إىل املعايري املنصوص عليها يف هذا
هي منتجات كربون مستمدَّة من الغابـات       " [منتجات اخلشب املقطوع  "  )س(

تشمل اخلشب اجملهز واخلشب اخلام واخلشب الرقائقي واخلشب املضغوط،         
ولكنها ال تشمل نشارة اخلشب أو الكرتون أو رقاقات اخلشب أو الورق            

 تشمل  وهي ال  .أو املنتجات األخرى املشتقة من اخلشب والقصرية األجل       
املنتجات القابلة لالحتراق املستخدمة كوقود، مثل خشب الوقود أو أنواع          
الوقود األخرى مثل الزيوت أو املواد اهليدروكربونية أو املـواد الكحوليـة            

  ]املستمدة من املنتجات احلرجية؛
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جمموعة املمارسـات املؤديـة إىل      [هي  " إدارة منتجات اخلشب املقطوع   "  )ع[(
ات كربون ألجل قصري أو طويل يف منتجـات اخلـشب           االحتفاظ مبخزون 

] املقطوع داخل البلد األصلي للغابات الذي ترد منه املنتجـات اخلـشبية           
جمموعة من املمارسات املؤدية إىل االحتفاظ مبخزونات كربون يف منتجات [

  ]؛]اخلشب املقطوع
ـ  هو جمموعة املمارسات املرتبطة   " استرياد منتجات اخلشب املقطوع   "  )ف[( رياد ـ باست

  ]منتجات اخلشب املقطوع من أطراف غري مدرجة يف املرفق األول؛
تشمل املنتجات  " املنتجات اخلشبية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول       "  )ص[(

اخلشبية املنتجة أصالً يف األطراف غري املدرجة يف املرفق األول ويدرج فيها            
ه من عناصـر الكتلـة      الكربون املزال من الغابات يف شكل خشب وغري       [

مجيع منتجات الكربون املستمدة من الغابات ويـدرج فيهـا          ] [األحيائية
اخلشب اجملهز، واخلشب اخلام، واخلشب الرقائقي، واخلشب املـضغوط،         

وتدرج فيهـا   [ ].ونشارة اخلشب، والكرتون، ورقاقات اخلشب، والورق     
وقود أو األنواع املنتجات القابلة لالحتراق املستخدمة كوقود، مثل خشب ال

األخرى من الوقود مثل الزيوت، أو املـواد اهليدروكربونيـة، أو املـواد             
 ].]الكحولية املستمدة من املنتجات احلرجية

 النظر يف استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة  :ألف مكرراً[

 :١اخليار [

 وعمليات اإلزالـة البـشرية      ينبغي أن تشمل احلسابات الوطنية االنبعاثات       - مكرراً ١
تناول   حتقيق أهدافها ومع طريقة    من أجل  االتفاقية املتبعة يف إطار      املنشأ، مبا يتفق مع الطريقة    

 .خرىاألقطاعات ال

أن ] ينبغـي [،  ]الثانيـة [ألغراض وصف التزامات التخفيف لفترة االلتزام         - مكرراً ثانياً ١
] وينبغي[راضي واحلراجة يف التزامات التخفيف      ُيدرج استخدام األراضي وتغيري استخدام األ     

أن تشمل خطوط األساس مجيع مصادر االنبعاثات وعمليات اإلزالة البشرية املنشأ اإللزاميـة           
 .الغاباتواملختارة يف القطاع، مبا فيها إزالة 

ُتستخدم طرائق تقدير دقيقة لكفالة موثوقية بيانات االنبعاثـات         ] سوف[  -  ثالثاً مكررا١ً
 وينبغي أن .استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجةالناجتة عن   عمليات اإلزالة و

  ).٣ واملستوى ٢املستوى (نهجيات حماسبة أعلى مستوى األخذ مب  حنوقدماً األطرافمتضي 
 استخدام األراضي   حساب يقوم أن] ينبغي[بالنسبة إىل فترة االلتزام الثالثة،       -  رابعاً مكررا١ً
فئات استخدام األراضـي الـواردة يف       يوضح   هنجعلى  تغيري استخدام األراضي واحلراجة     و



FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.3/Rev.3 

23 GE.09-64652 

االتفاقية لتوفري إطار شامل وقدرات معززة ملقارنة حسابات اسـتخدام األراضـي جلميـع              
  .]]األطراف اليت تأخذ على عاتقها التزامات التخفيف

  :٢اخليار [

 ])١(حيذف اجلزء ألف مكرراً

 ٣، الفقرة ٣املادة   -باء   

أو /، تكون األنشطة املؤهلة هي أنشطة التحـريج و        ٣ من املادة    ٣ألغراض الفقرة     -٢
 اليت يقوم هبا اإلنسان مباشرة واليت تفي باملتطلبات املبينة يف           الغاباتأو إزالة   /إعادة التحريج و  

 كانون  ٣١ أو بعد هذا التاريخ وقبل       ١٩٩٠يناير  / كانون الثاين  ١هذا املرفق واليت بدأت يف      
 .ديسمرب من آخر عام يف فترة االلتزام/األول

تدرج األطراف يف خط األساس اخلاص هبا من أجـل حتديـد الكميـة                -  مكررا٢ً[
 الغابـات إزالـة   ب املتعلقـة  االنبعاثات وعمليات اإلزالة  ] الثانية[املخصصة هلا لفترة االلتزام     
 .]والتحريج وإعادة التحريج

عليه لغابات املزالة اليت ُتدخل يف نظام احلساب املنصوص         وألغراض حتديد مساحة ا     -٣
 التقدير املكـاين    ، حيدد كل طرف مساحة الغابات باستخدام نفس وحدة        ٣ من املادة    ٣يف الفقرة   

] هكتـاراً واحـداً   [املستخدمة لتحديد التحريج وإعادة التحريج على أال يتجـاوز ذلـك            
وتقدم األطـراف معلومـات      .)٢(ية يف البلد   يف املائة من جمموع املنطقة احلرج      ٠,٠٠٠٠٥[

شفافة وميكن التحقق منها بشأن كيفية احلفاظ على اتساق التسلسل الزمين لألنشطة املبلـغ              
وحدة التقدير املكاين املستخدمة لتحديـد       يف حالة تغيري     ٣ من املادة    ٣املشمولة بالفقرة   وعنها  

 .]مساحة الغابات يف سياق فترة االلتزام الثانية

               / كـانون الثـاين    ١املنشأة قبـل    " [غابات اإلنتاج املغروسة  "يف حالة     -   مكررا٣ً[
،  لألشجار قطعاًرب حتويل أرض حرجية إىل أرضٍ غري حرجية         ـ، ُيعت ] فقط ١٩٩٠ناير  ي

قد أُنشئت يف مكان آخر     " غابة معادلة "غابة يف احلاالت اليت تكون فيها       لوال يعترب إزالة    
الغابـة  "وال تـدخل     . حرجية كانت مؤهلة للتحريج أو إعادة التحريج       على أرض غري  

يف تقدير طرف ما لالنبعاثات وعمليات اإلزالة املرتبطة بأنشطة التحريج وإعادة           " املعادلة
 ٤ يف إطار الفقرة     الغاباتالتحريج وجيب إدراجها ضمن حساب الطرف اخلاص بإدارة         

 .]، عند اختيارها٣من املادة 

__________ 

 ). مسائل عامة-هاء  زء يف اجل بعض العناصر الواردة ضمن اجلزء ألف مكرراًميكن أن تدرج الحقاً( )١(
 .٢٠٠٦باالستناد إىل جمموع مساحة الغابات يف عام  )٢(
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 تغطي وحـدة مـن      )٣(ال تتجاوز األرصدة املدينة الناشئة عن قطع غابة        :١ار  اخلي[  -٤
 ١٩٩٠يناير  / كانون الثاين١ بنياألراضي كانت خاضعة للتحريج وإعادة التحريج يف الفترة     

منذئذ، األرصـدة الدائنـة   لألشجار ، ومل جير فيها قطع     ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٣١و
 .]٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين١حدة من األراضي منذ احملسوبة يف اجملموع لتلك الو

 ]ُتحذف الفقرة :٢اخليار [  

، تقريراً عن الطريقة اليت مييز      ٧يقدم كل طرف مدرج يف املرفق األول، عمالً باملادة            -٥
 ، من جهة  ، أو اإلخالل بالنظام احلرجي الذي تعقبه إعادة حتريج        ،هبا بني قطع أشجار الغابات    

 .٨ للمادة وفقاًوستخضع هذه املعلومات لالستعراض  .لغابات من جهة أخرىوعملية إزالة ا

 ٤، الفقرة ٣املادة   -جيم   

 :١اخليار [

جيوز لكـل  ] [،]وعند االقتضاء، أي فترة التزام الحقة[قبل بدء فترة االلتزام الثانية  [  -٦
 ]حيسب كل طـرف مـدرج يف املرفـق األول         ] [طرف مدرج يف املرفق األول أن حيسب      

 بواسطة البواليع الناجتـة     ةزالاإلصادر وعمليات   املانبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من       
، غـري التحـريج     ]أو عنها مجيعها  [األنشطة التالية اليت يتسبب فيها اإلنسان       ] أي من [عن  

، يكون اختـاره  ٣ من املادة ٤، وأي نشاط مبوجب الفقرة  [وإعادة التحريج وإزالة الغابات     
 تغـريت القواعـد بـصورة        مـا  إذا قد يتعني إعادة النظر يف ذلك     (فترة االلتزام األوىل    يف  

وإدارة األراضي  ] وإدارة الغابات، [،  ]]وإزالة الغطاء النبايت  [جتديد الغطاء النبايت    [ ]:)جوهرية
وإدارة منتجـات   ] [األراضي اخلثيـة  ] [األراضي الرطبة [وإدارة  [[الزراعية، وإدارة املراعي    

 ]. املقطوعاخلشب

حتسب مجيع األطراف املدرجة يف املرفق األول انبعاثات غـازات الدفيئـة            [  - مكرراً ٦
البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة عن النشاط املضطلع به يف              

ُتقدم معلومـات     ملما  [ يف فترة االلتزام الثانية      ٣ من املادة    ٤لفقرة  ل وفقاًإطار إدارة الغابات    
قد يستدعي حذف إدارة    ( .]]بأن هذا النشاط ليس مصدراً    تفيد  شفافة وميكن التحقق منها     

 ).] أعاله٦الغابات من الفقرة 

 :٢اخليار [

حتسب مجيع األطراف املدرجة يف املرفق األول انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ      -٦
يع الناجتة عن مجيع األنشطة اليت يتـسبب فيهـا           بواسطة البوال  ةزالاإلصادر وعمليات   املمن  

__________ 

 .يلزم النظر يف هذا األمر يف سياق قواعد االضطراب الطبيعي )٣(
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 التحريج وإعـادة التحـريج وإزالـة        فيما عدا  تعريفها يف هذا املرفق،      ما يرد اإلنسان حسب 
 .إدارة الغابات، وإدارة األراضي الزراعية، وإدارة املراعي  أي:الغابات

ات غـازات   جيوز ألي طرف مدرج يف املرفق األول أن خيتار حساب انبعاث            - مكرراً ٦
صادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة عن أي من األنشطة  املالدفيئة البشرية املنشأ من     

ـ        واردة ـاليت يقوم هبا اإلنسان أو مجيعها حسب تعريفها يف هذا املرفق باستثناء األنـشطة ال
 . أعاله٦الفقرة 

 انبعاثات غازات الدفيئـة     خيتار أي طرف مدرج يف املرفق األول حساب         - مكرراً ثانياً ٦
 بواسطة البواليع ألي من األنشطة اليت يقوم هبـا          ةزالاإلصادر وعمليات   املالبشرية املنشأ من    

اإلنسان أو مجيعها، حسب تعريفها يف هذا املرفق، واليت اختارها الطرف حلـساهبا يف فتـرة       
  .] مكرراً أعاله٦االلتزام السابقة حسب الوصف الوارد يف الفقرة 

حيسب أي طرف مدرج يف املرفق األول انبعاثات غازات الدفيئـة البـشرية               -  مكررا٦ً[
صادر الناجتة عن اخنفاض الكتلة األحيائية، وإزالة الغطـاء النبـايت، ومنتجـات             املاملنشأ من   

نصوص عليها يف   املطريقة  الاخلشب املقطوع املستوردة من طرف غري مدرج يف املرفق األول ب          
  .] عشر أدناهحادي  مكررا٢١ًراً سابعاً و مكر٢١الفقرتني 

 ٤حيدد أي طرف مدرج يف املرفق األول يرغب يف حساب أنشطة مبوجب الفقرة              [  -٧
 مـن  ٤، يف تقريره، األنشطة املنصوص عليها يف الفقرة        ]يف فترة االلتزام الثانية   [،  ٣من املادة   

نية وذلك إلتاحـة حتديـد الكميـة         اليت خيتار إدراجها يف حسابه لفترة االلتزام الثا        ٣املادة  
وبعد االختيار، يبقى قرار الطرف ساريا      . ٣ من املادة    ٨ و ٧املخصصة لـه عمالً بالفقرتني     

ُتلغى أو تنقح إذا كانت مجيع األنشطة أو        ( ].وفترات االلتزام الالحقة  [يف فترة االلتزام الثانية     
 .)]بعضها إلزامية

 من ٤ من األنشطة املنصوص عليها يف الفقرة      طانشال أي طرف خيتار     ـيواص  -  مكررا٧ً[
 أو مجيعها، يف فترة االلتزام األوىل، حساب هذه األنشطة يف فترات االلتزام الثانيـة               ٣املادة  

 ٧ه عمالً بالفقرتني    ل املخصصةوُيدرج هذا احلساب املستمر يف احتساب الكمية         .والالحقة
  .]٣ من املادة ٨و
انية، يبّين أي طرف مدرج يف املرفق األول خيتار أيـاً مـن             وخالل فترة االلتزام الث     -٨

 ٦، الفقرات من    ٢يف اخليار   ( أعاله    مكرراً ٦والفقرة  [ أعاله   ٦األنشطة املذكورة يف الفقرة     
 يف إطـار    ، إضافة إىل األنشطة املختارة أصالً     ] [أو مجيع هذه األنشطة   ] [)ثانياً مكررا   ٦إىل  

وال  . وأهنا بشرية املنـشأ    ١٩٩٠ األنشطة قد حدثت منذ عام       أن هذه ] فترة االلتزام األوىل،  
 بواسطة  ةزالاإلصادر وعمليات   املجيوز لطرف مدرج يف املرفق األول حساب االنبعاثات من          

، إذا كان قد سبق حساهبا مبوجب ٣ من املادة ٤البواليع الناجتة عن األنشطة املشمولة بالفقرة      
 .٣ من املادة ٣الفقرة 
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بة من غازات الدفيئة البشرية   وص فترة االلتزام الثانية، تكون االنبعاثات احملس      وفيما خي   -٩
وجتديـد  ] إدارة الغابـات،  [ بواسطة البواليع، الناجتة عن      ةزالاإلصادر وعمليات   املاملنشأ من   

وإدارة [وإدارة األراضي الزراعيـة، وإدارة املراعـي،        ] وإزالة الغطاء النبايت،  [الغطاء النبايت،   
، مـساوية النبعاثـات   ٣ من املادة ٤املشمولة بالفقرة ]] األراضي اخلثية ] [اضي الرطبة األر[

 بواسطة البواليع يف فترة االلتـزام،       ةزالاإلصادر وعمليات   املغازات الدفيئة البشرية املنشأ من      
حجم صادر و املأمثال انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من        ] x] [مخسة[مطروحاً منها   

فتـرة  ] [سنة األساس [يف  [يات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة عن هذه األنشطة املؤهلة          عمل
ُتحـذف إدارة   ( .، مع جتنب احملاسبة املزدوجة    ]٢٠١٢خالل عام   ] [لذلك الطرف ] األساس

ُيـستخدم عـام    [ ).الغابات من هذه الفقرة إذا اعتمد أحد اخليارات األخرى احملددة أدناه          
، سواء اختار الطرف املدرج يف املرفق األول أو مل خيتر حساب أي من  كسنة مرجعية٢٠١٢

 .]تلك األنشطة املختارة يف فترة االلتزام األوىل أو مجيعها

بة من غازات الدفيئـة     وفيما خيص فترة االلتزام الثانية، تكون االنبعاثات احملس         - مكرراً ٩[
ة األحيائية احلرجية مـساوية النبعاثـات       صادر الناجتة عن اخنفاض الكتل    املالبشرية املنشأ من    

عمليات اإلزالة بواسطة البواليـع املرتبطـة       حجم  صادر و املغازات الدفيئة البشرية املنشأ من      
باخنفاض الكتلة األحيائية احلرجية يف فترة االلتزام، مطروحاً منها مخسة أمثال انبعاثات غازات 

ة البواليع الناجتة عـن اخنفـاض الكتلـة         عمليات اإلزالة بواسط  حجم  الدفيئة من املصادر و   
 كـسنة   ٢٠١٢وُيستخدم عـام     .، مع جتنب احملاسبة املزدوجة    ٢٠١٢األحيائية خالل عام    

مرجعية، سواء اختار الطرف املدرج يف املرفق األول أو مل خيتر حساب أي من تلك األنشطة                
  .]املختارة يف فترة االلتزام األوىل أو مجيعها

تدرج األطراف يف خط أساسها االنبعاثات وعمليات اإلزالـة         ] ينبغي أن [ - مكرراً ثانياً ٩[
؛ ]الثانيـة [املرتبطة باألنشطة املختارة من أجل حتديد الكمية املخصصة هلا يف فترة االلتـزام              

وتدرج يف حساباهتا االنبعاثات وعمليات اإلزالة املرتبطة باألنشطة املختـارة يف         ] وينبغي أن [
  ].]ثانيةال[فترة االلتزام 

فيما خيص فترة االلتزام الثانية، جيوز ألي طرف مدرج يف املرفـق األول              :١اخليار    -١٠[
، أن حيسب انبعاثات غـازات      ٣ من املادة    ٣يسجل انبعاثات صافية مشمولة بأحكام الفقرة       

دارة الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع يف املناطق اخلاضعة إل            
 حىت مستوى يعادل صـايف االنبعاثـات املـشمولة    ٣ من املادة    ٤الغابات املشمولة بالفقرة    

 ميغاطن من الكربون مضروباً يف مخسة       ٩,٠، على أال يتجاوز     ٣ من املادة    ٣بأحكام الفقرة   
أمثال، إذا كان جمموع انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالـة              

 ٤الناجتة عن إدارة الغابات املشمولة بالفقرة       ] [يف الغابات اخلاضعة لإلدارة   [سطة البواليع   بوا
 يساوي أو يتجاوز ما سجل من انبعاثات صـافية مـشمولة            ١٩٩٠منذ عام   ] ،٣من املادة   
  ].٣ من املادة ٣بالفقرة 

  ]ُتحذف الفقرة :٢ اخليار[  
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  حساب إدارة الغابات    
  :)ىاحلدود القصو( ١اخليار [

، ال تزيد الكميـات املـضافة إىل الكميـة          ]وحدها[فيما خيص فترة االلتزام الثانية        -١١
الناجتـة عـن إدارة الغابـات       ،   والكميات املطروحة منها   )٤(املخصصة لطرف من األطراف   

وعن أنشطة مشاريع إدارة    ]  أعاله، ١٠بعد تطبيق الفقرة     [،٣ من املادة    ٤املشمولة بالفقرة   
الوارد أدناه مضروبة ] )٥([، عن القيمة املسجلة يف التذييل٦لع هبا مبوجب املادة    الغابات املضط 

 .]أمثال] x] [مخسة[يف 

  :])معامالت اخلصم/معامل( ٢اخليار (

  :١-٢اخليار [

، ختضع الكميـات املـضافة إىل الكميـة         ]وحدها[فيما خيص فترة االلتزام الثانية        -١١
يات املطروحة منها الناجتة عن إدارة الغابات مبوجب        والكم )٦(املخصصة لطرف من األطراف   

وعن أنشطة مشاريع إدارة الغابـات      ]  أعاله، ١٠بعد تطبيق الفقرة    [،  ٣ من املادة    ٤الفقرة  
حسبما ورد وصفه   ] [ يف املائة  x[، لتطبيق معامل خصم مقداره      ٦املضطلع هبا مبوجب املادة     

  ].]يف التذييل الوارد أدناه
  :٢-٢اخليار [

املائـة  يف  ] x[ق معامل خصم مقداره     ، ُيطبّ ]وحدها[فيما خيص فترة االلتزام الثانية        -١١
خالل مرحلة احلساب على كل أرصدة الكربون الدائنة وأرصدة الكربون املدينـة، الناجتـة عـن                

 ٦، وعن إدارة الغابات املضطلع هبا مبوجـب املـادة        ٣ من املادة    ٤ و ٣األنشطة املشمولة بالفقرتني    
  .]]ارا من بداية فترة االلتزام الثانية وفترات االلتزام الالحقةاعتب
 ):املستويات املرجعية( ٣اخليار [

 انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ      حسابفيما خيص فترة االلتزام الثانية، ُيربط         -١١
 ٤ بـالفقرة     املشمولة الغاباتالناجتة عن إدارة    [من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع       

__________ 

 ").طرائق حساب الكميات املخصصة ("١-م أإ/- للمقرر وفقاً )٤(

 يف  ٨٥للتوصل إىل القيم الواردة يف التذييل أدناه، استرشد مؤمتر األطراف بتطبيق معامل خصم مقـداره                [ )٥(
استخدام األراضي، وتغـيري     ("١-م أإ /١٦من املقرر   ) ح(١املائة حلساب عمليات اإلزالة احملددة يف الفقرة        

 يف املائة علـى إدارة الغابـات، باسـتخدام          ٣وبتطبيق حد أقصى مقداره     ") ألراضي، واحلراجة استخدام ا 
ويل اعتبار أيـضاً    وأ. جمموعة من البيانات املقدمة من األطراف ومن منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة           

التدابري املنفذة يف جمال إدارة مبا يف ذلك مقدار اجلهد الالزم بذله للوفاء بالتزامات كيوتو و         (للظروف الوطنية   
وال ُيفسَّر إطار احملاسبة الوارد يف هذه الفقرة على أنه ينشئ أية سابقة لفترة االلتزام الثانية وفترات                 ). الغابات

 .]االلتزام الالحقة

 ").طرائق حساب الكميات املخصصة ("١-م أإ/١٣ للمقرر وفقاً )٦(
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ـ [ .مبستوى مرجعي ] الناجتة عن األراضي احلرجية   ] [،٣من املادة    ـ [ )٧(]تحددس ] ددتُح
ـ ] [بأراضي الغابـات [ ]بإدارة الغابات [ة اخلاصة   ـاملستويات املرجعي  التـذييل   جلة يفسامل

 :مع مراعاة ما يلي]أدناه

حنو ما يتبني من    ة أو االنبعاثات الناجتة عن إدارة الغابات على         ـات اإلزال ـعملي  )أ(
 ؛م جرد غازات الدفيئة والبيانات التارخيية ذات الصلة باملوضوعـقوائ

 هيكل الفئات العمرية؛  )ب(

 :]مراعاة العناصر التالية على حنو شفاف] عند اللزوم] [وميكن أيضاً[[

 أنشطة إدارة الغابات املضطلع هبا سابقا؛  )ج(

 أنشطة إدارة الغابات املتوقعة؛  )د(

 .ستمرارية مقارنة مبعاجلة إدارة الغابات يف فترة االلتزام األوىلاال  )ه(

حتديد على حنو متسق عند     مسألة منتجات اخلشب املقطوع      لتناول   حيز خيصص الحقا    
ات وعمليات اإلزالة الناجتة عن إدارة الغابات خالل        ـتقدير االنبعاث واملستوى املرجعي   

  .فترة االلتزام
على حنو يتـسق مـع      ] قد ُحددت [ ]ستحدد[يات املرجعية   حيز خمصص لضمان أن املستو    

األحكام املتعلقة باالضطرابات الطبيعية واألحـداث املرتبطـة بقـوة قـاهرة الـواردة يف               
 . ××إىل × الفقرتني من /الفقرات

املرجعـي  يسجل الفرق بني صايف عمليات اإلزالة أو االنبعاثات واملستوى            - مكرراً ١١
 . الجتاه الفرقوفقاًدائن أو مدين حيال االلتزامات، كرصيد  خالل فترة االلتزام

دائن أو مدين إذا ما كان صايف عمليات اإلزالة أو          رصيد   ال يعتمد أي  [  - مكرراً ثانياً ١١
 )٨(يف املائـة  × تندرج يف نطاق    [ ]بني املستوى املرجعي وصفر   تتراوح  [االنبعاثات يبلغ قيمة    
الدائن أو املدين خارج هـذا النطـاق        الرصيد   الة حيسب ويف هذه احل   .من املستوى املرجعي  
يف املائة فوق املستوى املرجعي أو دونه حسبما إذا كـان           ×  إىل نسبة    حبساب الفرق استناداً  

 .عي أو يقل عنهـصايف عمليات اإلزالة أو االنبعاثات يتجاوز املستوى املرج

ظر يف قيمه الرقمية املشمولة  جيوز ألي طرف أن يطلب إىل مؤمتر األطراف إعادة الن         [  -١٢
ـ  ـ، وذلك لكي يوص   ])١اخليار  ([ أعاله   ١١ أعاله وبتذييل الفقرة     ١٠بالفقرة   ؤمتر ـي م

اجتماع األطراف، يف أجل ال يتعدى سنتني قبل بداية         /األطراف مبقرر يعتمده مؤمتر األطراف    
 بيانات قطرية وعناصر    وجتري عملية إعادة النظر املذكورة باالستناد إىل       .فترة االلتزام األوىل  

__________ 

 .ةيلزم إرساء عملية لتحديد املستويات املرجعي )٧(
 .ويفترض أن نفس القيمة سُتطبق على كل البلدان .يف املائة إىل املستوى املرجعي× تشري نسبة  )٨(
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وُتقّدم هذه البيانات    ].)١اخليار  ([ أعاله   ١١اإلرشاد واالعتبارات الواردة يف حاشية الفقرة       
 من بروتوكـول    ٨ و ٧ و ٥ للمقررات املتصلة باملواد     وفقاًوالعناصر واالعتبارات وُتستعَرض    

 اجلرد الوطنية لغـازات      املتعلقة بقوائم  ١٩٩٦للمبادئ التوجيهية املنقحة لعام      وفقاًكيوتو، و 
، وأي حتديث مقبل هلذه املبادئ عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ      الدفيئة، الصادرة 

التوجيهية أو ألجزاء منها، وأية إرشادات بشأن املمارسات اجليـدة خبـصوص اسـتخدام              
الصادرة عن مـؤمتر   للمقررات ذات الصلة  وفقاًاألراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة      

  .)]ُينظر يف حذفها، بسبب احلاجة احملددة ألغراض فترة االلتزام األوىل( .األطراف

 )٩(١٢املادة   -دال   

وتـرد   .يلزم إجراء املزيد من املناقشات بشأن كيفية تناول مسألة عـدم الـدوام             :مالحظة
 .FCCC/KP/AWG/2009/INF.2املقترحات اليت جيري النظر فيها يف الوثيقة 

تكون أهلية أنشطة مشاريع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجـة             -١٣
  ١٢مبوجب املادة 

 .]مقتصرة على أنشطة التحريج وإعادة التحريج :١اخليار [

 .])ُيـبت يف ذلك الحقاً(ُيوسَّع نطاق قائمة األنشطة  :٢اخليار [

وإعادة التحريج مؤهلة مبوجـب     ج  ـة مشاريع التحري  ـلكي تكون أنشط    -  مكررا١٣ً[
 وأن تظل   ١٩٩٠ أن األرض كانت غري مشتملة على غابة يف عام           ، يشترط وجوباً  ١٢املادة  

أما األرض اليت مل تشتمل علـى   .ابة حىت بداية فترة االلتزام الثانية     ـلى غ ـة ع ـغري مشتمل 
ايت أو بإعادة    وُسمح بعد ذلك بتجديد غطائها النب      ١٩٨٩ديسمرب  / كانون األول  ٣١غابة يف   

حترجيها قبل بداية فترة االلتزام الثانية مث أزيل غطاؤها النبايت أو أزيلت الغابة منها قبل فتـرة                 
 .].١٢االلتزام الثانية فال تكون مؤهلة مبوجب املادة 

 األرض اليت كانـت مراعـي أو أرض         ١٢مؤهلة مبوجب املادة     ليست   - مكرراً ثانياً ١٣[
 .]١٩٩٠جنيبات طبيعية يف عام 

فيما خيص فترة االلتزام الثانية، ال يتجاوز جمموع الكميات املـضافة إىل الكميـة              [  -١٤
املخصصة ألحد األطراف والناجتة عن أنشطة مشاريع استخدام األراضي وتغـيري اسـتخدام     

يف املائة من انبعاثات سنة     ] x] [واحد[ ما نسبته    ١٢األراضي واحلراجة املؤهلة مبوجب املادة      
 ].]x] [مخسة[س لذلك الطرف، مضروباً يف األسا

__________ 

الـواردة يف الوثيقـة      ١٢املرفـق ال يـشمل اقتراحـات األطـراف بـشأن املـادة               هـذا    :مالحظة )٩(
FCCC/KP/AWG/2009/Misc.11و Add.1. 
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ُيـبت يف تناول أنشطة مشاريع استخدام األراضي وتغيري اسـتخدام األراضـي            [  -١٥
 يف فترات االلتزام القادمة كجزء من املفاوضات املتعلقة بفتـرة           ١٢واحلراجة مبوجب املادة    

ويتصل بذلك املقترح املتعلق قد تكون هذه الفقرة حباجة إىل تعديل إضايف، ( .]االلتزام الثالثة
 .) مكررا١٥ًبالفقرة 

ق على فترة االلتزام الثانية وفترات االلتزام الالحقة، مع تغيري ما يلزم            ـتنطب -  مكررا١٥ً[
 علـى   ١٢ة بأنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج مبوجب املادة         ـتغيريه، احملاسبة املتعلق  
 .].٩-م أ/١٩النحو املبيَّن يف املقرر 

 مسائل عامة  -هاء   

 :١اخليار [

       الـوارد يف   " الغابـة "يقوم كل طرف مدرج يف املرفق األول، ألغراض تطبيق تعريف             -١٦
 يف  ٣٠ و ١٠أعاله، باختيار قيمة دنيا مفردة للغطاء التاجي الشجري تتراوح بـني            ) أ(١الفقرة  

هلكتار وهكتار واحد وقيمـة      من ا  ٠,٠٥املائة وقيمة دنيا مفردة ملساحة األراضي تتراوح بني         
وتسري القيم اليت خيتارها الطـرف       . أمتار ٥دنيا مفردة الرتفاع األشجار تتراوح بني مترين و       

وتدرج القيم املختارة يف تقرير الطرف بوصـفها         ].والالحقة[االلتزام الثانية   ] فترات[ملدة فترة   
 ٣ مـن املـادة      ٨ و ٧الفقرتني  جزءاً ال يتجزأ منه إلتاحة حساب الكمية املخصصة له عمالً ب          

، وتشمل القيَم اخلاصة بالغطاء التاجي الشجري وارتفاع األشـجار          ٧-م أ /١٩ للمقرر   وفقاًو
التعريف املستخدم  [ويثبت كل طرف يف تقريره توافق هذه القيم مع           .واملساحة الدنيا لألراضي  

ظمة األمم املتحـدة لألغذيـة      املعلومات اليت قُدمت يف املاضي إىل من      ] [يف فترة االلتزام األوىل   
ويوضح يف حالة اختالفها ملاذا وكيف اختريت هـذه         ] والزراعة أو غريها من اهليئات الدولية،     

 ].]وما هي اآلثار اليت ميكن أن تترتب عليها فيما خيص اتساق احلساب[القيم 

   :٢اخليار [
الـوارد يف   " ةالغاب"يطبق كل طرف مدرج يف املرفق األول، ألغراض تطبيق تعريف             -١٦

  .أعاله، تعريف الغابة الذي اختري يف فترة االلتزام األوىل) أ(١الفقرة 

تقوم األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت مل ختتر تعريفاً للغابـة يف فتـرة                 - مكرراً ١٦
يا أعاله، باختيار قيمة دن) أ(١الوارد يف الفقرة " الغابة"االلتزام األوىل، ألغراض تطبيق تعريف   

 يف املائة، وقيمة دنيا مفـردة ملـساحة         ٣٠ و ١٠مفردة للغطاء التاجي الشجري تتراوح بني       
 من اهلكتار وهكتار واحد، وقيمة دنيا مفردة الرتفاع األشـجار           ٠,٠٥األرض تتراوح بني    
  . أمتار٥تتراوح بني مترين و

 .االلتزام الثانيـة  ] فترة[على مدة   " الغابة"يسري اختيار الطرف لتعريف       - مكرراً ثانياً ١٦
اب الكمية  ـوتدرج القيم املختارة يف تقرير الطرف بوصفها جزءاً ال يتجزأ منه إلتاحة حس            
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، وتشمل القـيَم    ٧-م أ /١٩ للمقرر   وفقاً و ٣ من املادة    ٨ و ٧املخصصة له عمالً بالفقرتني     
بت كـل   يث و .اخلاصة بالغطاء التاجي الشجري وارتفاع األشجار واملساحة الدنيا لألراضي        

طرف يف تقريره توافق هذه القيم مع املعلومات اليت قُدمت يف املاضـي إىل منظمـة األمـم          
املتحدة لألغذية والزراعة أو غريها من اهليئات الدولية ويوضح، يف حالة وجـود اخـتالف               

   .]بينها، ملاذا وكيف اختريت هذه القيم
 األخرى الواردة يف هـذا املرفـق،   وفيما خيص فترة االلتزام الثانية، ورهناً باألحكام       -١٧

تكون الكميات املضافة إىل الكمية املخصصة ألي طرف والكميات املطروحة منها عمـالً             
 النبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املـصادر         ، مساويةً ٣ من املادة    ٨ و ٧بالفقرتني  

ونات الكربـون ميكـن     وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع اليت تقاس بوصفها تغريات يف خمز         
رة مـن   ـون خالل الفت  ـالتحقق منها، وانبعاثات غازات الدفيئة من غري ثاين أكسيد الكرب         

الناجتة عن أنشطة   ]] السنة[ديسمرب   / كانون األول  ٣١[إىل  ] ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١[
 لغابـات ا، وإدارة   ٣ من املادة    ٣قرة  ـ، مبوجب الف  الغاباتالتحريج وإعادة التحريج وإزالة     

وحيثما يكون  . ١٩٩٠يناير  / كانون الثاين  ١، اليت حصلت منذ     ٣ من املادة    ٤مبوجب الفقرة   
ناتج هذا احلساب إزالة صافية لغازات الدفيئة، تضاف هذه القيمة إىل الكمية املخصصة لذلك 

وحيثما تكون نتيجة هذا احلساب انبعاثا صافياً لغازات الدفيئة، ُتطرح هذه القيمـة              .الطرف
قد تكون هناك حاجة إىل تنقيح هذه الفقرة لتكـون          ( .من الكمية املخصصة لذلك الطرف    

 .)١١ و٩متسقة مثالً مع الفقرتني 

يبدأ حساب انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة             - ١٨
ضي واحلراجة  بواسطة البواليع الناجتة عن أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األرا         

 مع اعتماد  يف مستهل النشاط أو بداية فترة االلتزام،         ٣ من املادة    ٤ و ٣مبوجب الفقرتني   
 .نيتارخيالأبعد 

، جيب حـساب مجيـع   ٣ من املادة  ٤ و ٣بعد حساب األراضي مبوجب الفقرتني      [  -١٩
ليع يف هـذه  انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البوا       

ستكون هناك حاجة إىل تنقيح هذه الفقرة       ( .]األراضي طوال فترات االلتزام الالحقة واملتتالية     
 .) خاضعة لالختيار٣ من املادة ٤إذا بقيت األنشطة الواردة يف الفقرة 

 االضطرابات الطبيعية    

  :١اخليار [

ي نشاط من األنشطة    حساب أ خيتار   جيوز ألي طرف مدرج يف املرفق األول        - مكرراً ١٩
 أثناء فترة االلتـزام     )١٠(قوة قاهرة ويواجه    أو مجيعها،  ٣ من املادة    ٤املختارة يف إطار الفقرة     

__________ 

 .١كما ُعّرفت يف الفقرة  )١٠(



FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.3/Rev.3 

GE.09-64652 32 

اجتماع األطـراف   /الثانية أو فترات االلتزام الالحقة، أن يلتمس موافقة من مؤمتر األطراف          
اسبة لفترة زمنية   ُيخرج بالتايل هذه األرض من نظام احمل      للحصول على وقت غري حمسوب ولكي       

ما إىل أن تعاد خمزونات الكربون يف األرض احملددة جغرافياً بشكل صـريح إىل حالتـها الـسابقة                  
 .حلدوث القوة القاهرة

عند اختاذ قرار بشأن املوافقة أم ال على ختصيص وقت غري حمـسوب              - مكرراً ثانياً ١٩
راف يف االعتبار اجلوانـب     اجتماع األط /لطرف من األطراف، يأخذ مؤمتر األطراف العامل      

ما إذا كانت القوة القاهرة تتفق مع التعريف احملدد يف هذا املقرر؛ وكيف أن اإلنسان                :التالية
مل يكن هو السبب يف حدوث القوة القاهرة؛ وما إذا كان يف استطاعة الطـرف أن يقـدم                  

 القاهرة؛ وما إذا    القوةاليت تأثرت ب   معلومات حمددة جغرافيا ميكن التحقق منها بشأن األرض       
كان يف استطاعة الطرف أن يقدم تقديراً ميكن التحقق منه ملخزونات الكربـون يف األرض               
املتأثرة قبل حدوث القوة القاهرة مباشرة؛ وما إذا كان الطرف قد قدم تقديراً ملدة الوقت غري            

عادة احملسوب؛ وما إذا كان يف مقدور الطرف اإلبقاء على جرد وتقيـيم مـستمرين السـت              
 .خمزونات الكربون حىت هناية فترة الوقت غري احملسوب

مىت ُخصص لألرض وقت غري حمسوب، جيب أن تظل موضع إبـالغ              -  ثالثاً مكررا١٩ً
وحماسبة أثناء فترة االلتزام الثانية وبعدها إىل أن تستعيد األرض خمزونات الكربون كما كانت            

  ].قبل حدوث القوة القاهرة
  :٢اخليار [
 ))يف هناية املطاف إىل اجلزء اخلاص بالتعاريف أعاله ميكن إضافته (تعريف(

، ألغراض هذا املقرر، احلدث أو الظـرف غـري          "القوة القاهرة "تعين   :١-٢اخليار  
 يف حدوثهما أو يف خطورهتمـا والـذي تبلـغ           العادي الذي مل يؤثر الطرف مادياً     

عمليات اإلزالة بواسطة   حجم   و االنبعاثات املرتبطة به من غازات الدفيئة من املصادر       
من جمموع االنبعاثات الوطنيـة يف فتـرة        ] يف املائة × [البواليع ما ال يقل عن نسبة       

  االلتزام باستثناء قطاع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة؛
  تكون  أو ظرفاً  ، ألغراض هذا املقرر، حدثاً    "االضطراب الطبيعي "عين   ي :٢-٢اخليار  

غري املرتبطة به   عاثات غازات الدفيئة من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع          انب
  .ومل يتسبب فيها اإلنسان مباشرةاملنشأ بشرية 

 )املنهجية(    

كل طرف مدرج يف املرفق األول يشهد خالل فترة االلتزام الثانية أو فترات               - مكرراً ١٩
يؤثر على خمزونات الكربون    / تؤثر )١١(]اب طبيعي اضطر[ ]قوة قاهرة [االلتزام الالحقة حدوث    

__________ 

 . ملا استبعداعتباراً )١١(
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 ]إدارة الغابـات  [ )١٢(]ألنشطة[، ويف أراض خاضعة     ٣ من املادة    ٣يف أراض مشمولة بالفقرة     
أو  [)١٤( يف هناية فترة االلتزام)١٣(جيوز له ] ،تار ذلك قد اخ  ، إذا كان   [٣ من املادة    ٤الفقرة   وفقاً

ن احلساب انبعاثات غازات الدفيئة املرتبطة بـذلك إىل         أن يستثين م  [ ]سنويا خالل فترة االلتزام   
أن يرحل انبعاثات غازات الدفيئة املرتبطة بذلك إىل        ] [أو [)١٥(]أن ُتعاَدل بعمليات إزالة الحقة    

 . بشرط أال يطرأ على تلك األراضي تغري يف استخدامها)١٦(]فترة التزام الحقة

يكفـل  رفق األول أن حيرص على أن       جيب على كل طرف مدرج يف امل       [- مكرراً ثانياً    ١٩
إتاحة تقديرات لالنبعاثات من املصادر وعمليات اإلزالة بواسـطة البواليـع    استمراراإلبالغ  

 إىل أن ُتعاَدل انبعاثات غازات      )١٧(يف الغالف اجلوي  التأثري احلقيقي احلاصل     على حنو يعكس  
حيـرص  ليات إزالة الحقة، وأن     بعم] االضطراب الطبيعي ][القوة القاهرة [الدفيئة الناجتة عن    

  )١٨(.]على احلفاظ على االتساق مع تناول املستويات املرجعية احملددة إلدارة الغابات
 )١٩()املعلومات(

 يف تطبيـق    )٢٠(كل طرف مدرج يف املرفق األول يرغـب       جيب على     -  ثالثاً مكررا١٩ً
  :أن جيمع معلومات تليب ما يلي  مكررا١٩أحكام الفقرة 

 حمددةٌ، مبا يشمل  مكررا١٩ًمجيع األراضي املشمولة بأحكام الفقرة  تبني أن     )أ(
االضـطراب  [ ]القـوة القـاهرة   [حدوث  )] سنوات[(حتديد املوقع وسنة    

 ونوعهما؛] الطبيعي

ام الفقرة  ـولة بأحك ـتبني عدم حدوث تغيري يف استخدام األراضي املشم         )ب(
 ؛ مكررا١٩ً

إلدارة أو ضـبط    ] ،كون ذلـك ممكنـاً    عندما ي  ،[ثبت اجلهود املبذولة     ُت  )ج(
 ؛ مكررا١٩ًاألحداث أو الظروف اليت أدت إىل تطبيق أحكام الفقرة 

السـتعادة خمزونـات    ] ،عندما يكون ذلك ممكناً    ،[ُتثبت اجلهود املبذولة      )د(
 ؛ مكررا١٩ًالكربون يف األراضي املشمولة بأحكام الفقرة 

__________ 

 ؟)٤-٣(نطبق على األنشطة غري احلرجية هل ي :سؤال )١٢(
 . للطابع الطوعي للنصاًاعتبار )١٣(
 . لوقت تفعيل النصاعتباراً )١٤(
 . ملا استبعداعتباراً )١٥(
 . ملا يرحل إىل فترة االلتزام الالحقةاعتباراً )١٦(
 ".يف الغالف اجلويالتأثري احلقيقي احلاصل "يدل على  أفضل تعبريمن احملتمل أن تدعو احلاجة إىل إجياد  )١٧(
 .راء تقييم إذا لزم األمر فيما يتعلق بالترحيلإج )١٨(
 .قد ال تدعو احلاجة إىل كل املعلومات الواردة أدناه يف حالة الترحيل )١٩(
 .تعزيزا للطابع الطوعي للنص )٢٠(
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عاثات وعمليات اإلزالة الالحقة    تصف النظام املعمول به لضمان رصد االنب        )ه(
  واإلبالغ عنها؛ مكررا١٩ًاليت حتدث يف األراضي املشمولة بأحكام الفقرة 

ا األراضـي بعـد     ـُتثبت أن عمليات اإلزالة بواسطة البواليع اليت تشهده         )و(
ال تدخل يف احلـساب إىل      ] االضطراب الطبيعي [ ]القوة القاهرة [حدوث  

 ]القـوة القـاهرة   [ات الدفيئة الناجتـة عـن       حني أن تعاِدل انبعاثات غاز    
 ؛]االضطراب الطبيعي[

االضـطراب  [ ]القوة القاهرة [ُتثبت احلفاظ على االتساق مع تناول مسألة          )ز(
 يف حتديد املستويات املرجعية إلدارة الغابات؛] الطبيعي

 ١٩تبني، فيما يتعلق باالنبعاثات وعمليات اإلزالة املقدرة املشمولة بالفقرة            )ح(
 وفقـاً ] املرحلـة [ ]أو[ ]املستثناة[، أن االنبعاثات وعمليات اإلزالة      مكرراً
 ؛]االضطراب الطبيعي[ ]القوة القاهرة[ تتقيد بتعريف  مكررا١٩ًللفقرة 

  )العملية(    
 يف   ثالثـاً   مكـرراً  ١٩ستدرج املعلومات اإلضافية الواردة يف الفقرة         -  مكرراً رابعا١٩ً

ستدرج القيم   .بقوائم جرد انبعاثات غازات الدفيئة الذي يقدمه الطرف       التقرير الوطين املتعلق    
يف ) ح ( ثالثاً مكررا١٩ًاحلقيقية لالنبعاثات وعمليات اإلزالة وتلك اليت يرد ذكرها يف الفقرة          

ستخضع مجيـع املعلومـات والتقـديرات        .جداول منوذج اإلبالغ املوحد اخلاص بالطرف     
 الستعراض خرباء يف إطار استعراض التقرير الوطين املتعلـق         لثاً ثا  مكرراً ١٩املشمولة بالفقرة   

  .ازات الدفيئة الذي يقدمه الطرفـبقوائم جرد انبعاثات غ

  )أعمال أخرى(    
يطلب إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تـضع،            -  مكرراً خامسا١٩ً

يهية لإلبالغ مـن جانـب األطـراف        كجزء من برنامج عملها املتعلق بتنقيح املبادئ التوج       
املدرجة يف املرفق األول يف إطار االتفاقية، جداول منوذج إبالغ موحد وأجزاء خمصـصة يف               

 ١٩التقرير الوطين املتعلق بقوائم اجلرد من أجل تقدمي التقديرات واملعلومات املتعلقة بالفقرة             
  . ثالثاًمكرراً

ة الدولية املعنية بتغري املناخ إىل تقدمي تقديرات        تدعى اهليئة احلكومي  [  -  مكرراً سادسا١٩ً
 .]])يلزم حتديد ما ينبغي أن ُيطلب إىل اهليئة عمله بالضبط(وإرشادات فيما يتعلق باإلبالغ 

] إمكانيـة حتديـد    [٥ من املادة    ١تكفل نظم قوائم اجلرد الوطنية مبوجب الفقرة          -٢٠
 ألنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام مساحات األراضي اخلاضعة  ] باملعلومات املتعلقة   [

، وينبغي لكل طرف مدرج يف املرفق       ٣ من املادة    ٤ و ٣األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني     
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. ٧ للمـادة  وفقـاً ] معلومات عن هذه املـساحات [األول أن يقدم يف قوائم جرده الوطنية   
 .٨ للمادة وفقاًوسيجري استعراض هذه املعلومات 

ف مدرج يف املرفق األول مجيع التغريات الطارئة يف جممعات الكربون حيسب كل طر  -٢١
كربون ]و[الكتلة األحيائية السطحية، والكتلة األحيائية اجلوفية، والركام، واحلطب،          :التالية

وجيوز ألي طرف أن خيتار عدم احتـساب         ].ومنتجات اخلشب املقطوع  [التربة العضوي،   
لتزام، إذا قدم معلومات شفافة وميكن التحقق منها تثبت أن          جممع بعينه يف فترة من فترات اال      

  .هذا اجملمع ليس َمْصدراً

 منتجات اخلشب املقطوع    

 :)٢١(١اخليار [

حتسب انبعاثات كربون اخلشب املزال من الغابات اخلاضـعة للحـساب             - مكرراً ٢١
 إىل مبـدأ    اداً من بروتوكول كيوتو من جانب البلد املنتج، اسـتن         ١٢ و ٣املشمول باملادتني   

، أو إىل تقديرات وقت حدوث االنبعاثات، شـريطة تـوافر   مبدئي األكسدة اآلنية، كإجراء  
 .)٢٢(بيانات شفافة وميكن التحقق منها

جيوز لطرف أن خيتار احلساب على أساس وقت حدوث االنبعاثـات            - مكرراً ثانياً ٢١
 فقط، كما جيوز لـه      تهلكة حملياً فيما يتعلق مبجمع منتجاته من اخلشب املقطوع املنتجة واملس        
تعلق مبجمع منتجاته من اخلشب يأن خيتار احلساب على أساس وقت حدوث االنبعاثات فيما     

  .املقطوع املصدرة

منتجات اخلشب املقطـوع    النامجة عن   نبعاثات  اال تقديرات صايف     ُتحدَّد يف  -  ثالثاً مكررا٢١ً
  .أسواق التصدير وألألسواق احمللية بالنسبة سواء  األساسية  املنتجات واالفتراضاُتفئاُت
حتسب انبعاثات منتجات اخلشب املقطوع املوجودة يف مواقع التخلص           -  مكرراً رابعا٢١ً

  .من النفايات الصلبة على أساس مبدأ األكسدة اآلنية
عندما حتسب انبعاثات منتجات اخلشب املقطوع املصدرة على أساس          -  مكرراً خامسا٢١ً

االنبعاثات، ُيبلغ عن التقديرات بصورة مستقلة لكل بلد تصدر إليه منتجـات            وقت حدوث   
  . تبني مصري اخلشب يف البلد املستورد)٢٣(اخلشب املقطوع، باستخدام بيانات حمدد قطريا

__________ 

 .ُتطّبق تعاريف وتصنيفات منتجات اخلشب اليت قدمتها منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة )٢١(
ة املتعلقة باهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إلتاحـة تقـدمي           يلزم مزيد من التفصيل بشأن العملي      )٢٢(

 .واستعراض بيانات شفافة وميكن التحقق منها
يلزم مزيد من التفصيل بشأن العملية املتعلقة باهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إلتاحـة تقـدمي                 )٢٣(

 .واستعراض بيانات شفافة وميكن التحقق منها
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 الواردة من الغابات    )٢٤(يقتصر احلساب على منتجات اخلشب املقطوع       - مكرراً سادسا٢١ً
 .ثات وعمليات اإلزالة املرتبطة هبا يف حساب الطرف املعيناملقطوعة اليت أُدرجت االنبعا

 عن والنامجة) ٢٥(حتسب كذلك االنبعاثات اليت حتدث خالل فترة االلتزام       [  -  مكرراً سابعا٢١ً
، باستخدام نفس اإلجراء الـوارد      ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٣١جممع اخلشب املقطوع قبل     

  ].]ة بتغري املناخـة املعنيـادرة عن اهليئة احلكومية الدولي آلخر منهجيات التقدير الصوفقاً[أعاله 
  :٢اخليار [

استعمال منتجات  حساب   جيوز ألي طرف مدرج يف املرفق األول أن خيتار          - مكرراً ٢١
 كـانون   ١ألنشطة إعادة حتـريج منـذ       اليت ختضع    اخلشب املقطوع املستمدة من الغابات    

اخنفـاض   تـسبب   تصبح بعد ذلك موضع أنشطة     بلد الطرف واليت  ال يف   ١٩٩٠يناير  /الثاين
  .الكتلة األحيائية احلرجية أثناء فترة االلتزام

حـساب   جيوز أيضاً ألي طرف مدرج يف املرفـق األول أن خيتـار             - مكرراً ثانياً ٢١
استعمال منتجات اخلشب املقطوع املستمدة من أنشطة خمتارة من أنشطة إدارة الغابـات إذا              

  . االلتزام األوىل أو اختار أنشطة إدارة الغابات يف فترة االلتزام الثانيةاختار ذلك يف فترة

 أدناه، ال تـدخل ضـمن   xعلى الرغم من األحكام الواردة يف الفقرة    -  ثالثاً مكررا٢١ً
  . اخلشب املقطوع املستوردة من بلد آخرمنتجاُتاحلساب  نظام

منتجات اخلشب  حساب  ون لغرض   يكون حساب تغريات خمزون الكرب      -  رابعاً مكررا٢١ً
أراض أُعيد حترجيهـا أو     املشمولة باحلساب سواء ك    يف األراضي    -  إذا اختري ذلك   - املقطوع

 لإلدارة احلرجية، مستنداً إىل جمموع منو خمزون الكربـون يف الغابـة             اعهاخضاختري إ أراض  ك
ت الكربون املخلفة مـن  خمزونامطروحا منه املؤهلة مطروحاً منه أي تغيريات يف كربون التربة،       

أنشطة قطع األخشاب، مطروحاً منه خمزونات الكربون املتمثلة يف أي خملفات خـشبية مـن               
 الكربون املتمثلة يف منتجـات اخلـشب املـستخدمة          خمزوناتمطروحاً منه   مصانع اخلشب،   

ألغراض صنع الورق أو رقاقات اخلشب أو غري ذلك من املنتجات اخلشبية القصرية األجـل،               
تقدير الكربون الصادر عن منتجات اخلشب املقطوع اليت أُنتجت مث ُدمِّرت أثنـاء       روحاً منه   مط

 .فترة االلتزام، مضروباً يف معامل حتويل من الكربون إىل مكافئ ثاين أكسيد الكربون

حتسب منتجات اخلشب املقطوع املستمدة من عمليات إزالة الغابات          -  خامساً مكررا٢١ً
كسد يف الـسنة الـيت      ؤ تُ ة بإزالة الغاب  اليت ُتزال ل الكتلة األحيائية الكربونية      أن ك  اعتبارعلى  
 سائر  كذلكوُتحسب باعتبارها انبعاثات . وُتحسب على أهنا انبعاثاتةدث فيها إزالة الغابحت

__________ 

 علـى  ا تطبق نسبة على حساب االنبعاثات وعمليات اإلزالة الناجتة عن إدارة الغابات، فإهنا تطبق أيـضاً             حيثم ) ٢٤(
 ).يت سيتفق عليهاـاب الـسيفصل ذلك أكثر يف النص رهنا بقواعد احلس(جممع منتجات اخلشب املقطوع 

بة يف إطـار    ويل احملـس  ة عن احملاص  ـمع مراعاة أنه سبق حساب انبعاثات منتجات اخلشب املقطوع الناجت          )٢٥(
واملتعلقـة  ) للبلدان اليت اختارت إدارة الغابات     (٣ من املادة    ٤، وبعض أجزاء الفقرة     ٣ من املادة    ٣الفقرة  

 .، استنادا إىل مبدأ األكسدة اآلنية لكربون منتجات اخلشب املقطوع٢٠١٢ إىل ٢٠٠٨بالفترة من 
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وغري انبعاثات الكتلة األحيائية، مثل فقدان كربون التربة، واحلرائق اليت يتسبب فيها اإلنسان،             
 .زالة الغاباتبإ  األنشطة املرتبطةذلك من

مىت ما غادر منتج من منتجات اخلشب املقطوع البلد الطرف املـدرج           -  سادساً مكررا٢١ً
يف املرفق األول الذي ُحصِّل منه املنتج احلرجي، ُتحسب خمزونات الكربون اليت يشتمل عليها              

 ].هذا املنتج على أهنا انبعاثات

 ألطراف غري املدرجة يف املرفق األولبا تعلقة املمنتجات اخلشب املقطوع[    

 اخلـشب   حيسب أي طرف ُمدرج يف املرفق األول استرياد منتجـات           - سابعاً  مكررا٢١ً
 مكرراً  ٢١ ملا تنص عليه الفقرتان      وفقاً الواردة من طرف غري مدرج يف املرفق األول          املقطوع
  . مكرراً تاسعاً أدناه٢١ثامناً و

 منتجـات اخلـشب     ُتحسب خمزونات الكربون اليت تشتمل عليهـا        - مناً ثامكرراً ٢١
املستوردة إىل طرف مدرج يف املرفق األول والواردة من طرف غري مدرج يف املرفـق األول                

طرف غري مدرج يف املرفق األول على       بلد  نتيجة ألنشطة إزالة الغابات أو تدهور الغابات يف         
 .املرفق األولأهنا انبعاث يف الطرف املستورد املدرج يف 

 مكرراً ثامناً أعاله، ليس علـى أي        ٢١على الرغم من أحكام الفقرة        - سعاً تامكرراً ٢١
طرف مدرج يف املرفق األول أن حيسب االنبعاثات النامجة عن منتجات اخلشب املستوردة إىل 
بلده والواردة من طرف ليس مدرجاً يف املرفق األول، إذا أمكن التحقق مـن أن منتجـات                 

  .مارسات اإلدارة احلرجية املستدامة املعتمدةملشب هذه هي نتاج اخل

جيب أن حتظى كل ممارسات اإلدارة احلرجية املستدامة املعتمدة مبوافقة            -ً ا عاشر مكررا٢١ً
اجتماع األطراف، استنادا إىل توصيات من اهليئة الفرعية للمـشورة          /مؤمتر األطراف العامل  

 .قيد يف سجل حتتفظ به األمانةالعلمية والتكنولوجية، وأن ُت

عند تقدمي توصيات للموافقة على ممارسات اإلدارة احلرجية املـستدامة           - حادي عشر     مكرراً ٢١
   :املعتمدة، تراعي اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية مراعاة تامة املعايري التالية

  اجملتمعات احمللية؛ال تؤثر املمارسات سلباً على الشعوب األصلية أو  )أ(  

 ال تؤثر املمارسات سلباً على التنوع البيولوجي؛  )ب(  

 تكون املمارسات قانونية، حسبما تنص عليه قوانني بلد املنشأ؛  )ج(  

 وجود قدرات كافية إلنفاذ القوانني؛  )د(  

 ؛تؤدي املمارسات إىل إمداد طويل األجل ومستدام مبنتجات اخلشب  )ه(

 للممارسات؛وجود رصد مستقل   )و(  

ال تؤدي املمارسات إىل نقل االنبعاثات إىل موقع آخر، سواء داخل بلـد               )ز(
  .]املنشأ أو خارجه
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 :٣اخليار [

 .]حيذف اجلزء اخلاص مبنتجات اخلشب املقطوع

 ُيدرج حكم لتقييد االعتماد على اسـتخدام األراضـي وتغـيري            -  مكرراً ثاين عشر   ٢١[
 .]]ثال اللتزامات األطراف املدرجة يف املرفق األولاستخدام األراضي واحلراجة لالمت

 )١(اخليار باء[    

 التعاريف  - ألف  

 )١-م أإ/٥ُنقل تعريفا التحريج وإعادة التحريج إىل املقرر (

 :تنطبق التعاريف التالية  -١

 هكتار وذات غطـاء     ١,٠-٠,٠٥هي بقعة أرض مساحتها الدنيا      " الغابة"  )أ(
تزيد نـسبته    )ك من مستوى كثافة النباتات    أو ما يعادل ذل   (تاجي شجري   

 يف املائة وميكن أن تبلغ فيه األشجار ارتفاعاً يتـراوح حـده        ٣٠-١٠عن  
وقد تكون الغابة إما عبارة  . أمتار عند النضج يف املوقع ٥األدىن بني مترين و   

عن تشكيالت حرجية كثيفة تغطي فيها األشجار املختلفـة مـن حيـث             
وتندرج يف   .رية من األراضي وإما غابة غري كثيفة      االرتفاع والنبت نسبة كب   

تعريف الغابة الشجراء الطبيعية الناشئة وكذلك مجيع املزارع اليت مل تبلـغ            
 يف املائة أو ارتفاعاً شجرياً يتـراوح        ٣٠ و ١٠بعد كثافة تاجية تتراوح بني      

 أمتار، شأهنا شأن املناطق اليت تشكل عادة جزءاً من املنطقـة  ٥بني مترين و 
احلرجية واليت تكون غري مشجرة مؤقتاً نتيجة لتدخل بشري مثـل قطـع             
 األشجار أو ألسباب طبيعية، ولكن يتوقع أن تتحول مرة أخرى إىل غابة؛

تشمل كل األراضي اليت تغطيها نباتات خشبية تدخل        " األراضي احلرجية "  )ب(
 ضمن تعريف الغابة؛

ـ  ـتشمل كل األراضي الصاحل   " األراضي الزراعية "  )ج( زراعة واحلـرث   ـة لل
 وكذلك نظم احلراجة الزراعية اليت ال تدخل ضمن فئة األراضي احلرجية؛

املراعي وأراضي الرعي وكذلك نظـم احلراجـة        ] كل[تشمل  " املراعي"  )د(
 الزراعية اليت ال تدخل ضمن فئيت األراضي احلرجية واألراضي الزراعية؛

__________ 

فيما يتصل هبـذا اخليـار يف املرفـق اخلـامس مـن             ترد التعديالت املقترح إدخاهلا على بروتوكول كيوتو         )١(
FCCC/KP/AWG/2009/8. 
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ة أو  ـأو املشبعة باملياه طوال السن    تشمل األراضي املغطاة    " األراضي الرطبة "  )ه(
الل جزء منها، مثل األراضي اخلثية، واألراضي اليت ال تدخل ضـمن            ـخ

 فئات األراضي احلرجية أو األراضي الزراعية أو املراعي أو املستوطنات؛

تشمل كل األراضي املطوَّرة، مبا فيها اهلياكل األساسية للنقل         " املستوطنات"  )و(
ية من أي حجم، اليت ال تدخل ضمن فئات األراضـي           واملستوطنات البشر 

 احلرجية أو األراضي الزراعية أو املراعي أو األراضي الرطبة؛

تشمل التربة العارية والصخر واجلليد وبقع األرض اليت        " األراضي األخرى "  )ز(
ال تدخل ضمن فئات األراضي احلرجية أو األراضي الزراعية أو املراعي أو            

 .أو املستوطناتاألراضي الرطبة 

تعين، ألغراض هذا املقرر، حدثاً أو ظرفاً غـري         " القوة القاهرة " :١اخليار   )ح[(
 .عادي خيرج عن إرادة األطراف

نبعاثات غازات  الهو اجملموع اجلربي    " صايف االنبعاثات املتوقعة  " :٢اخليار     
 الـوارد   الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع        

 القطاعـات املتوقـع     الصادرة من ذكرها يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو       
حساهبا خالل فترة االلتزام ذات الصلة؛ ويعرب عنه جبيغاغرامات مكافئ ثاين           

 .]أكسيد الكربون

 انبعاثات غازات الدفيئة وعمليات اإلزالة حساب قواعد   - باء  

دفيئة وعمليات اإلزالـة الناجتـة عـن        لغرض حساب انبعاثات غازات ال    : ١اخليار    -٢
استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، حيسب أي طرف من األطراف انبعاثات            
غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع يف األراضي احلرجية             

نات وكذلك انبعاثات غازات الدفيئـة      واألراضي الزراعية واملراعي واألراضي الرطبة واملستوط     
إحـدى  استخدام األراضي مـن   من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة عن تغيري       

 املتمثلة يف األراضي احلرجية أو األراضي الزراعية أو املراعـي أو األراضـي الرطبـة أو                 هفئات
 .ة أخرى من فئات استخدام األراضيـوطنات إىل أي فئـاملست

لغرض حساب انبعاثات غازات الدفيئة وعمليات اإلزالـة الناجتـة عـن      :٢اخليار    
استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، حيسب أي طرف من األطراف تلك            

يف [االنبعاثات من غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع             
 الناجتة عن تغيري استخدام األراضي من فئة األراضي احلرجية إىل فئـات    ]األراضي احلرجية و  

لفتـرة االلتـزام الثانيـة      [استخدام األراضي األخرى والعكس بالعكس، وجيوز أن حيسب         
تلك االنبعاثات من غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالـة            ]] وحدها[
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واألراضي الزراعية، واملراعي، واألراضي الرطبـة،      ] رجية،األراضي احل [بواسطة البواليع يف    
واملستوطنات وكذلك انبعاثات غازات الدفيئة من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع           

استخدام األراضي من األراضي الزراعية أو املراعي أو األراضي الرطبـة أو             الناجتة عن تغيري  
 . استخدام األراضياملستوطنات إىل أي فئة أخرى من فئات

عندما ال ُتحسب انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنـشأ مـن            : إضافة -٢خليار  ا[  
 ما حيسب   املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع يف األراضي احلرجية، ُتدخل تسوية على          

اليع الناجتة  انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البو     من
عن قطاع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة فيما يتعلـق باالنبعاثـات             

االنبعاثات املنقولة انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر الـيت           يقصد ب و .املنقولة
 إطار فئـة  حتدث يف األراضي احلرجية وتكون نتيجة الخنفاضات يف االنبعاثات املبلغ عنها يف     
 .حمسوبة، مثلما هو الشأن يف حالة احتراق وقود الكتلة األحيائية يف قطاع الطاقة

وُيدرج حكم مماثل حتت اخليار ألف من هذا املرفق ملراعاة عدم حساب األراضي احلرجية أو               
عندما ال ُتحسب متاماً انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ مـن املـصادر              :حساهبا جزئياً 

عمليات اإلزالة بواسطة البواليع يف األراضي احلرجية إما ألن اإلدارة احلرجية مل ُتختر أو ألن و
ألراضي احلرجية، ُتدخل تسوية علـى      املساحة الوطنية ل   نشاط اإلدارة احلرجية ال يغطي كل     

 االنبعاثات البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة عـن أنـشطة             
 .استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة فيمـا يتعلـق بنقـل االنبعاثـات             

واالنبعاثات املنقولة هي انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر الـيت حتـدث يف               
األراضي احلرجية وتكون نتيجة الخنفاض يف االنبعاثات املبلغ عنها يف إطار فئة حمسوبة، مثلما     

 .]شأن يف حالة احتراق وقود الكتلة األحيائية يف قطاع الطاقةهو ال

ر انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ وعمليات اإلزالة الناجتة عن اسـتخدام            ُتقّد  -٣
املبـادئ  اإلرشـادات الـواردة يف       إىل   استناداًاألراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة      

، الـصادرة عـن اهليئـة       ٢٠٠٦لوطنية لغازات الدفيئة لعام     التوجيهية املتعلقة بقوائم اجلرد ا    
أي مبادئ توجيهية إضافية لقوائم جرد غازات الدفيئة         ، أو احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ    

 .هلذا الغرض]األطراف] [اجتماع األطراف/مؤمتر األطراف[ُتعتمد من جانب 

 من املصادر وعمليات اإلزالـة      ولغرض احلساب، يبلغ عن انبعاثات غازات الدفيئة        -٤
بوساطة البواليع الناجتة عن تغيري استخدام األراضي الذي حيدث يف األراضـي احلرجيـة أو               
األراضي الزراعية أو املراعي أو األراضي الرطبة أو املستوطنات خالل فترة االلتزام يف إطـار               

 .فئة األراضي اليت ُحّولت إليها األراضي

 :١اخليار 

 فترة االلتزام الثانية، تكون االنبعاثات احملسوبة من غازات الدفيئة البشرية           فيما خيص   -٥
املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع، الناجتة عن استخدام األراضي وإعـادة             
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استخدام األراضي واحلراجة، مساويةً النبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املـصادر            
] x] [مخـسة [[لة بواسطة البواليع يف فترة االلتزام، مطروحاً منها ما مقداره           وعمليات اإلزا 

انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليـع            ] أمثال
، واألراضي الزراعية، واملراعي، واألراضـي الرطبـة،        ]األراضي احلرجية [اليت حتدث على    [

] املبلغ عنها بوصفها املـستوى املرجعـي      ]] [فترة األساس ] [سنة األساس [واملستوطنات يف   
 .لذلك الطرف، مع جتنب احملاسبة املزدوجة

، تكون الكميات املضافة إىل الكميـة املخصـصة         ]وحدها[فيما خيص فترة االلتزام الثانية        -٦
دفيئة البشرية  والكميات املطروحة منها الناجتة عن انبعاثات غازات ال        )٢( من األطراف  لطرف

 :املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع اليت حتدث يف األراضي احلرجية

 ]. يف املائةx[خاضعة لتطبيق معامل خصم مقداره  :اخليار ألف  

] مخـسة [اه، مضروبة يف    ـال تتجاوز القيمة احملددة يف التذييل الوارد أدن        :اخليار باء 
]x [أمثال. 

 يطبق هنا النص املدرج حتت اخليار -املستوى املرجعي /األدىن ج احلدهن :اخليار جيم
 .)ألف من هذا املرفق

وفيما خيص فترة االلتزام الثانية، ورهناً باألحكام األخرى الواردة يف هـذا املرفـق،          -٧
 مـن  ٨ و٧لفقرتني ل وفقاًتكون الكميات املضافة إىل الكمية املخصصة لطرف من األطراف     

الكميات املطروحة منها، مساوية النبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنـشأ مـن             و ٣املادة  
املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع املقيسة بوصفها تغريات يف خمزونات الكربون ميكن            

 ١مـن   [التحقق منها، وانبعاثات غازات الدفيئة من غري ثاين أكسيد الكربون خالل الفترة             
اليت حتدث يف األراضي    ]] السنة[ديسمرب  / كانون األول  ٣١] [ إىل ٢٠١٣ر  يناي/كانون الثاين 

وحيثما تكون نتيجة هذا احلساب إزالة صافية لغازات الدفيئة، تضاف هذه القيمة             .احلرجية
وحيثما تكون نتيجة هذا احلساب انبعاثا صافياً لغازات         .إىل الكمية املخصصة لذلك الطرف    

قد تكون هناك حاجـة إىل      ( .ن الكمية املخصصة لذلك الطرف    الدفيئة، ُتطرح هذه القيمة م    
 .)٦ و٥تنقيح هذه الفقرة لتكون متسقة مع الفقرتني 

 :٢اخليار 

ينبغي ألي طرف مدرج يف املرفق األول أن يطبق، كمستوى مرجعي فيما يتعلـق                -٥
ـ            سيد بقطاع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، إمجايل مكافئ ثاين أك

الكربون النبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع            
ومع مراعاة الظروف الوطنية، جيوز ألي طرف مـدرج يف           .٢٠××-٢٠××املقدرة للفترة   

 املرفق األول أن يطبق فيما يتعلق بقطاع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضـي واحلراجـة              

__________ 

 ").طرائق حساب الكميات املخصصة ("١-م أإ/- للمقرر وفقاً )٢(
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مـن   )٣(بالصيغة املعدلة (،  ٣ من املادة    ٣توى مرجعياً خيتلف عن املستوى الذي اختري يف الفقرة          مس
ومن أجل ذلك، يقدم الطرف، يف موعد ال يتجاوز سنتني قبل بداية فترة              .بروتوكول كيوتو 

وينبغي تقـدمي   .االلتزام ذات الصلة، القيم املقترحة والعناصر ذات الصلة لدعم هذا االحنراف         
وينبغـي أن ختـضع      .ه القيم مع قائمة اجلرد السنوية لغازات الدفيئة اليت يقدمها الطرف          هذ

البيانات املقدمة إلجراء االستعراض، وينبغي أن يكون املستوى املرجعي املتفق عليه جزءاً من             
 .تقرير االستعراض السنوي الذي يقدمه الطرف عن قائمة جرده املتعلقة بغازات الدفيئة

 ١٢ادة امل  -جيم   

 .)يطبق هنا النص املدرج حتت اخليار ألف من هذا املرفق(

 مسائل عامة  - دال  

 )١٦مثل اخليار ألف، الفقرة (  -٨

 )١٩مثل اخليار ألف، الفقرة (  -٩

 )٢٠مثل اخليار ألف، الفقرة (  -١٠

 )٢١مثل اخليار ألف، الفقرة (: ١اخليار   -١١

ل مجيـع الـتغريات الطارئـة يف        حيسب كل طرف مدرج يف املرفق األو       :٢اخليار    
الكتلة األحيائية السطحية، والكتلة األحيائية اجلوفيـة، والركـام،          :جممعات الكربون التالية  

وجيوز ألي طرف أن خيتار      .واحلطب، وكربون التربة العضوي، ومنتجات اخلشب املقطوع      
ة وميكن التحقق عدم حساب جممع معني يف فترة من فترات االلتزام إذا قُدمت معلومات شفاف       

ُيدرج أيضاً نفـس    ( )٤(منها إلظهار أن استبعاد ذلك اجملمع ال يؤدي إىل خصم رصيد مدين           
 .)النص حتت اخليار ألف من هذا املرفق

 :اخليار األول[

جيوز ألي طرف مدرج يف املرفق األول حدثت فيه قوة قاهرة خالل فترة االلتـزام                 -١٢
وفئات [ وأثرت يف خمزونات الكربون يف األراضي احلرجية         الثانية أو فترات االلتزام الالحقة،    

 :، أن يقوم مبا يلي] ]، الختيارهوفقاً ،[أخرى من األراضي 

__________ 

 .FCCC/KP/AWG/2009/8 من املرفق اخلامس من الوثيقة ٣٨انظر الصفحة  )٣(

 عنها يف فترة االلتزام أصغر      يعين القيد املدين إما أن متوسط صايف الزيادة السنوية يف خمزونات الكربون املبلغ             )٤(
من ذلك املبلغ عنه يف الفترة املرجعية وإما أنه قد أُبلغ عن اخنفاض صاٍف للمتوسط السنوي يف خمزونـات                   

 .الكربون يف فترة االلتزام
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، عند هناية فترة االلتزام، لالنبعاثات وعمليات       ])٥(عملية استعراض [يطلب   :١اخليار  
 اإلزالة الالحقة، يف حدود مستويات ما قبل احلدث املصنف كقوة قـاهرة، بقـصد         

وال ُتخرج من احملاسبة خمزونات الكربون الناجتة عن أي تغيريات           .إزالتها من احملاسبة  
 .يف استخدام األراضي حتدث يف تلك املناطق وُتحسب االنبعاثات املقابلة كاملة

االلتزام التالية االنبعاثات غـري البـشرية       ) فترات(خيتار أن ُيرّحل إىل فترة       :٢اخليار  
 .احلدث املصنف على أنه قوة قاهرةاملنشأ الناجتة عن 

 ])١٩مثل اخليار ألف، الفقرة (  -١٣

 :اخليار الثاين[

تقدم األطراف املدرجة يف املرفق األول قيمة مقترحة لصايف االنبعاثـات املتوقعـة               -١٢
لقطاع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة لفترة االلتزام التالية، إىل جانب            

اجتماع /وُتقدم القيم والبيانات إىل مؤمتر األطراف العامل       .اليت تدعم القيم املختارة   البيانات  
األطراف قبل التوصل إىل اتفاق بشأن االلتزامات الكمية بتحديد االنبعاثات وخفضها يف فترة      

 .االلتزام اليت تشري إليها البيانات

 أو خفضها اليت تقع علـى       وإىل جانب قائمة االلتزامات الكمية بتحديد االنبعاثات        -١٣
اجتمـاع   /األطراف املسجلة يف املرفق باء من بروتوكول كيوتو، يعتمد مـؤمتر األطـراف            

األطراف تذييالً هلذا املرفق يتضمن قائمة بصايف االنبعاثات املتوقعة لكل طرف مـسجل يف              
وتساوي  .ضياملرفق باء فيما يتعلق بقطاع الزراعة واحلراجة وغريمها من أوجه استخدام األرا           

قيمة صايف االنبعاثات املتوقعة اجملموع اجلربي لالنبعاثات البشرية املنشأ من املصادر وعمليات            
اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة عن قطاع استخدام األراضي وتغـيري اسـتخدام األراضـي              

ل فترة االلتزام   واحلراجة واملتعلقة بغازات الدفيئة الواردة يف املرفق ألف اليت يتوقع حساهبا خال           
 .]مكافئ ثاين أكسيد الكربونمن جبيغاغرامات ذلك اليت تنطبق عليها؛ وُيعرب عن قيمة 

وعند هناية فترة االلتزام، حيسب أي طرف مدرج يف املرفـق األول الفـرق بـني                  -١٤
سة انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع، املقي           

على أهنا تغيريات يف خمزونات الكربون ميكن التحقق منها، وانبعاثات غازات الدفيئة من غري              
 كـانون   ٣١ إىل   ٢٠١٣ينـاير   / كـانون الثـاين    ١ثاين أكسيد الكربون خالل الفترة من       

 الناجتة عن قطاع استخدام األراضي وتغـيري اسـتخدام األراضـي            ٢٠××ديسمرب  /األول
وحيثما  .بعاثات املتوقعة لذلك الطرف املسجلة يف تذييل هذا املرفق        واحلراجة، أي صايف االن   

تكون نتيجة هذا احلساب قيمة موجبة، ُتطرح هذه القيمة من انبعاثات غازات الدفيئة البشرية 
املنشأ من املصادر وإزالتها بواسطة البواليع احملسوبة لذلك الطرف فيما يتعلق بقطاع استخدام             

ام األراضي واحلراجة؛ وعالوة على ذلك، ُتضاف يف فتـرة االلتـزام            األراضي وتغيري استخد  
__________ 

 .باستخدام إرشادات ُيتفق عليها )٥(
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كمية مكافئة إىل انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة             الالحقة
رف فيما يتعلق بقطاع اسـتخدام األراضـي وتغـيري          ـبواسطة البواليع احملسوبة لذلك الط    

 .استخدام األراضي واحلراجة

 .)يطبق هنا النص املدرج حتت اخليار ألف ملنتجات اخلشب املقطوع(  -١٥

ُيدرج حكم لتقييد االعتماد على استخدام األراضي وتغـيري اسـتخدام األراضـي          -١٦[
  .]]واحلراجة لالمتثال اللتزامات األطراف املدرجة يف املرفق األول
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  ])١١، الفقرة ١اخليار (تذييل [    
  )١(نةس/ميغاطن من الكربون  الطرف

  ٣٣,٠٠  االحتاد الروسي
  ٠,٦٧  إسبانيا
  ٠,٠٠  أستراليا

  ٠,١٠  ستونياإ
  ١,٢٤  أملانيا

  ١,١١  أوكرانيا
  ٠,٠٥  آيرلندا
  ٠,٠٠  آيسلندا
  )٢(٢,٧٨  إيطاليا

  ٠,٢٢  الربتغال
  ٠,٠٣  بلجيكا
  ٠,٣٧  بلغاريا
  ٠,٨٢  بولندا

    بيالروس
  ٠,٣٢  اجلمهورية التشيكية

  ٠,٠٥  الدامنرك
  ١,١٠  يارومان

  ٠,٥٠  سلوفاكيا
  ٠,٣٦  سلوفينيا
  ٠,٥٨  السويد
  ٠,٥٠  سويسرا
  ٠,٨٨  فرنسا
  ٠,١٦  فنلندا

  ٠,٢٦٥  كرواتيا
  ١٢,٠٠  كندا
  ٠,٣٤  التفيا

  ٠,٠١  لكسمربغ
  ٠,٠١  ليختنشتاين

  ٠,٣٧  اململكة املتحدة
  ٠,٠٠  موناكو
  ٠,٤٠  النرويج
  ٠,٦٣  النمسا

  ٠,٢٠  نيوزيلندا
  ٠,٢٩  هنغاريا

  ٠,٠١  نداهول
  ١٣,٠٠  اليابان
  ٠,٠٩  اليونان

__________ 

 .١-م أإ/١٦حسبما يرد يف تذييل املقرر    )١(
 .٢-م أإ/٨جب املقرر  مبو٢,٧٨ إىل ٠,١٨ُعدِّل هذا الرقم من    )٢(
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  ])١١، الفقرة ١-٢اخليار (تذييل [
  )نسبة مئوية(معامل اخلصم   الطرف

    االحتاد الروسي
    أستراليا

    ستونياإ
    أملانيا

    أوكرانيا
    آيرلندا
    آيسلندا
    إيطاليا
    الربتغال
    بلجيكا
    بلغاريا
    بولندا

    بيالروس
    كيةاجلمهورية التشي

    الدامنرك
    رومانيا

    سلوفاكيا
    سلوفينيا
    السويد
    سويسرا
    فرنسا
    فنلندا

    كرواتيا
    كندا
    التفيا

    لكسمربغ
    ليختنشتاين

    اململكة املتحدة
    موناكو
    النرويج
    النمسا

    نيوزيلندا
    هنغاريا
    هولندا
    اليابان
    اليونان
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  ])ياًً ثان مكررا١١ً-١١ ، الفقرات٣اخليار (تذييل [
  التحديد الكمي ) سنة/ميغاطن من الكربون(املستوى املرجعي   الطرف

      االحتاد الروسي
      إسبانيا
      أستراليا

      ستونياإ
      أملانيا

      أوكرانيا
      آيرلندا
      آيسلندا
      إيطاليا
      الربتغال
      بلجيكا
      بلغاريا
      بولندا

      بيالروس
      ة التشيكيةاجلمهوري
      الدامنرك
      رومانيا

      سلوفاكيا
      سلوفينيا
      السويد
      سويسرا
      فرنسا
      فنلندا

      كرواتيا
      كندا
      التفيا

      لكسمربغ
      ليختنشتاين

      اململكة املتحدة
      موناكو
      النرويج
      النمسا

      نيوزيلندا
      هنغاريا
      هولندا
      اليابان
      اليونان
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 املرفق الثالث

جتميع العناصر املقترحة ملشاريع مقررات مؤمتر األطراف العامل بوصفه             
اجتماع األطرف يف بروتوكـول كيوتـو بـشأن غـازات الدفيئـة            
والقطاعات وفئات املصادر؛ والقياسات املوحدة حلساب مكافئ ثـاين         
أكسيد الكربون لالنبعاثات البشرية املنشأ من املـصادر وعمليـات          

 اإلزالة بواسطة البواليع؛ وغري ذلك من القضايا املنهجية

 فيما يتعلق بغازات الدفيئة والقطاعات وفئات املصادر    

 :١اخليار 

 أنه ينبغي تقـدير االنبعاثـات الفعليـة للهيـدروفلوروكربونات           يؤكد من جديد    -١
 واع اجلديدة اليت  واهليدروكربونات املشبعة بالفلور وسادس فلوريد الكربيت، مبا يف ذلك األن         

  يف حالة توافر البيانات    ،لهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ     ترد يف تقرير التقييم الرابع ل     
 .، واستخدامها لإلبالغ عن االنبعاثاتالالزمة

 :٢اخليار 

ـ             ات ـتظل أحكام بروتوكول كيوتو املتعلقة بنطاق تغطية غازات الدفيئة والقطاع
 .دون تغيري

 :٣ اخليار

، تقيـيم االنبعاثـات     ]املنهجيات[ ]البيانات[يؤكد من جديد أنه ينبغي، حيثما تتاح          
الفعلية للهيدروفلوروكربونات واهليدروكربونات املشبعة بالفلور وسادس فلوريـد الكربيـت          

ترد يف تقريـر    اليت  ] من الغازات [اجلديدة  ] الغازات[أنواع  /األنواع] مبا يف ذلك  [ ]إضافة إىل [
، متعدد  )HFE(مركبات األثري املفلور    [لهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ،       م الرابع ل  التقيي

، ثالثي فلوريد امليثيـل مخاسـي       )NF3(، ثالثي فلورو النتروجني     )PFPE(األثري املشبع بالفلور  
 .الغ عن االنبعاثاتـاق اإلبـك يف سيـ، واستخدام نتائج ذل)]SF5CF3(فلوريد الكربيت 

فيما يتعلق بالقياسات املوحدة حلساب مكافئ ثاين أكسيد الكربون لالنبعاثات من املـصادر                 
 وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع

كمؤشرات إلمكانية  يعتمد ، أنفترة االلتزام الثانية بربوتوكول كيوتو ، ألغراضُيقرر  -٢
ن لالنبعاثات البشرية املنشأ    املستخَدمة يف حساب مكافئ ثاين أكسيد الكربو      االحترار العاملي   

اهليئـة احلكوميـة الدوليـة مـن         قدمته    ما  من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع     
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 ]الثاين الذي أصـدرته    تقرير التقييم [يف   ]قيم ملؤشرات إمكانية االحترار العاملي    ] [مؤشرات[
 ،]١ادر عن الفريق العامل      من التصويبات املدخلة على تقرير التقييم الرابع الص        ١٤-٢اجلدول  [

، ومع اعتبار جوانب عـدم التـيقن         عام ١٠٠آثار غازات الدفيئة يف أفق      تقدير  استناداً إىل   
 .مؤشرات إمكانية االحترار العاملي املعقدة اليت تنطوي عليها تقديرات

إذا ما قررت األطراف أن تستخدم تقرير التقييم الثاين وأن تضيف غازات جديدة             : مالحظة
  :فئات جديد من الغازات إىل املرفق ألف، عندئذ ميكن إضافة النص التايل إىل الفقرة أعالهأو 
فيما يتعلق بغازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف من بروتوكول كيوتو اليت ال تـرد فيمـا                 [

يف ] االحتـرار العـاملي  إمكانية قيم مؤشرات ] [االحترار العامليإمكانية مؤشرات [يتعلق هبا   
 مـن  ١٤-٢اليت ترد يف اجلـدول  ] قيم املؤشرات][املؤشرات[ير التقييم الثاين، ُتستخدم  تقر

للهئية احلكوميـة الدوليـة      التابع   ١تصويبات تقرير التقييم الرابع الصادر عن الفريق العامل         
  .] سنة١٠٠ إىل آثار غازات الدفيئة يف أفق املعنية بتغري املناخ، استناداً

لفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تقيِّم، استنادا إىل أعمال          إىل اهليئة ا   يطلب  -٣
اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، يف مجلة أعمال، انعكاسات اختيـار القياسـات              

مـن  البـشرية املنـشأ     النبعاثـات   لاملستخدمة يف حساب مكافئ ثاين أكسيد الكربـون         
يف  واليع املدرجة يف القائمة ألف من بروتوكول كيوتـو         بواسطة الب  تهاعمليات إزال /املصادر

  . أو فترات االلتزام الالحقةفترة االلتزام الثالثة

 تشرع يف عملها يف      إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن       يطلب أيضاً   -٤
 وأن تقدم توصياهتا بشأن أنسب القياسات والقيم ذات الـصلة الـيت يـتعني               ٢٠١٥عام  

  .املقبلةيف دورته  بشأهنا  لكي يعتمد مقرراًاجتماع األطراف/مؤمتر األطرافاستخدامها إىل 

لتغـيري   اجتماع األطـراف  /مؤمتر األطراف يعتمده   يقتصر تطبيق أي مقرر     أن يقرر  -٥
إال علـى   القياسات أو تنقيح القيم املستخدمة يف حساب مكافئ ثاين أكـسيد الكربـون              

د بعد ـرة التزام تعتمـفيما يتعلق بأي فتمن بروتوكول كيوتو    ٣املادة  االلتزامات املشمولة ب  
  . املذكورينالتنقيحالتغيري أو 

علـى   ويف أي صك ذي صـلة بروتوكول كيوتو ويف   االتفاقية  األطراف يف  يشجع  -٦
املستخدمة يف حساب  والقيم ذات الصلة فيما يتعلق بالقياساتمتسق  هنجتطبيق  لىاحلرص ع 

  . أكسيد الكربون غازات الدفيئةمكافئ ثاين

فيما يتعلق بتطبيق املبادئ التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ بشأن قـوائم                  
 ٢٠٠٦اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة لعام 

بأن اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وافقت يف دورهتا الثالثني علـى أن             إذ يذكِّر   [
املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة      " لتنقيح   ٢٠١٠تستهل برنامج عمل يف عام      

املبادئ التوجيهية التفاقية األمـم     : من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اجلزء األول        
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، وأن تتنـاول    "املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق باإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية           
اخلاصـة  املبـادئ التوجيهيـة     القضايا املنهجية ذات الصلة باإلبالغ اليت تطرح عند استخدام          

بالقوائم الوطنية جلرد غازات الدفيئة، الصادرة عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املنـاخ يف      
رد السنوية ليعتمدها   ، هبدف التوصية مببادئ توجيهية منقحة لإلبالغ عن قوائم اجل         ٢٠٠٦عام  

 ]،٢٠١٥مؤمتر األطراف توخيا الستخدامها على حنو منتظم ابتداء من عام 

 فيما يتعلق بغازات الدفيئة     ،فترة االلتزام الثانية  ]  من اعتباراًو[ ] من  أنه اعتباراً  يقرر[  -٧
نبعاثات فئات املصادر املدرجة يف املرفق ألف، تكون املنهجيات املتعلقة بتقدير اال          /والقطاعات

البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع فيما يتعلق جبميع غازات الدفيئة             
املبادئ التوجيهية اخلاصة بالقوائم الوطنيـة      [غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال منسجمة مع       

] ٢٠٠٦ يف عام    ة، الصادرة عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ        ئجلرد غازات الدفي  
املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف        "املنهجيات املشار إليها يف     [

املبادئ التوجيهية التفاقية األمـم املتحـدة        :املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اجلزء األول      
، كما تنقحها اهليئـة     "نويةاإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق باإلبالغ عن قوائم اجلرد الس          

 ٢٠١٠الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من خالل برنامج عملها الذي تستهله يف عام             
وفيما يتعلـق بتقـدير      [...]].يوافق عليها مؤمتر األطراف الحقاً يف دورته        وبالصيغة اليت   

 البواليع فيما يتعلق    ة املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة      ـوحساب االنبعاثات البشري  
يوافـق مـؤمتر     من بروتوكول كيوتو،     ٣ من املادة    ٤ و ٣بغازات الدفيئة املشمولة بالفقرتني     

 وهي منهجيات تستند    ،]X لا[اجتماع األطراف على املنهجيات اإلضافية حبلول دورته        /األطراف
خدام األراضي  دليل إرشادات املمارسات اجليدة يف جمال است       من   ٤يف مجلة أمور إىل الفصل      

 الصادر عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املنـاخ يف           وتغيري استخدام األراضي واحلراجة   
 .٢٠٠٣عام 

ويعاد حساب انبعاثات الغازات الدفيئة من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع           -٨
ق بفترة االلتـزام الثانيـة      وفق التسلسل الزمين، مبا يف ذلك انبعاثات سنة األساس، فيما يتعل          

اجتماع األطراف بتنقـيح اإلرشـادات      /ويقوم مؤمتر األطراف العامل    ].بربوتوكول كيوتو [
 ٢٠٠٦املبادئ التوجيهيـة لعـام      واضعاً يف اعتباره    [...] التقنية إلدخال تعديالت عليها يف دورته       

  .]الصادرة عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ

 ].أية مسائل انتقالية] ...[اجتماع األطراف يف دورته /يتناول مؤمتر األطراف[  -٩

 املصادر املدرجة يف املرفق ألف/فيما يتعلق بفئات القطاعات[    

 :يوافق على أنه فيما يتعلق بفترة االلتزام الثانية بربوتوكول كيوتو  -٦

نقل ثـاين   "عية  الفئة الفر " مصادر أخرى /احتراق الوقود /الطاقة"تشمل فئة     )أ(
 ؛"أكسيد الكربون وختزينه
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صـناعة  "الفئـة الفرعيـة   " مصادر أخـرى  /عمليات صناعية "تشمل الفئة     )ب(
 ؛"اإللكترونيات

املعاجلـة األحيائيـة    "الفئة الفرعيـة    " مصادر أخرى /النفايات"تشمل فئة     )ج(
  ".]للنفايات الصلبة

  فيما يتعلق بالقضايا الشاملة    
املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة مـن        "نقيح   احلاجة إىل ت   يالحظ  -١١

املبادئ التوجيهية التفاقية األمـم      :األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اجلزء األول       
، الـواردة يف    "ة بشأن تغري املناخ فيما يتعلق باإلبالغ عن قوائم اجلرد الـسنوية           ـدة اإلطاري ـاملتح

  . أعاله٦ إىل ٣، هبدف تنفيذ األحكام الواردة يف الفقرات من FCCC/SBSTA/2006/9الوثيقة 
 . أعاله١١ مؤمتر األطراف إىل تنقيح املبادئ التوجيهية املشار إليها يف الفقرة يدعو  -١٢

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن ُتعد مـشاريع مقـررات      يطلب  -١٣
مـن أجـل إدمـاج      ) ٢٠١٢(اع األطراف يف دورته الثامنة      اجتم/يعتمدها مؤمتر األطراف  

  : أعاله يف املقررات التالية٣ إىل ١األحكام الواردة يف الفقرات من 

الكميات املخصـصة املـشمولة     حساب   بشأن طرائق    ١-م أإ /١٣املقرر    )أ(
  من بروتوكول كيوتو؛٧ من املادة ٤بالفقرة 

 تروين املوحد لإلبالغ عن الوحدات     بشأن النموذج اإللك   ١-م أإ /١٤املقرر    )ب(
 ربوتوكول كيوتو؛املشمولة ب

 املتعلق باملبادئ التوجيهية إلعداد املعلومـات املطلوبـة         ١-م أإ /١٥املقرر    )ج(
  من برتوكول كيوتو؛٧مبوجب املادة 

 املتعلق باملبادئ التوجيهية للنظم الوطنية املشمولة بالفقرة        ١-م أإ /١٩املقرر    )د(
  من بروتوكول كيوتو؛٥ من املادة ١

 املتعلق بالقضايا ذات الصلة بالتعديالت املشمولة بالفقرة        ١-م أإ /٢١املقرر    )ه(
  من بروتوكول كيوتو؛٥ من املادة ٢

 ٨ بشأن املبادئ التوجيهية لالستعراض املشمول باملـادة         ١-م أإ /٢٢املقرر    )و(
 من بروتوكول كيوتو؛

ت املمارسات اجليـدة يف جمـال أنـشطة          املتعلق بإرشادا  ٣-م أإ /٦املقرر    )ز(
 ٣استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة املشمولة بالفقرتني         

  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤و
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 املرفق الرابع

جتميع للعناصر املقترحة ملقررات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع          
 خرىاألطراف يف بروتوكول كيوتو بشأن قضايا أ

 فيما يتعلق بإجراء عملية تقييم واستعراض يف منتصف فترة االلتزام    

 :١اخليار 

 ال ُيتخذ أي قرار بشأن هذه املسألة

  :٢اخليار 

 ٣١ أن ُتجري األطراف يف بروتوكول كيوتو وُتكِمل، خالل فترة أقـصاها         ررـيق  -١
للوفاء بااللتزامات الكمية   ، تقييماً واستعراضاً للجهود املبذولة      ٢٠١٥ديسمرب  /كانون األول 

بتحديد االنبعاثات وخفضها اليت اتفق عليها لفترة االلتزام الثانية بغية تقييم التقـدم احملـرز               
والبّت يف مدى ضرورة اختاذ تدابري إضافية، استناداً إىل أفضل املعلومات العلميـة املتاحـة،               

اجتماع األطـراف حتديـد أي       /لبلوغ اهلدف النهائي لالتفاقية، حىت يتسىن ملؤمتر األطراف       
اليت عليها التزام   وتدابري إضافية ينبغي أن تتخذها األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية            

مدرج يف املرفق باء لربوتوكول كيوتو، وقد تشمل هذه التدابري وضع التزامات كمية أشـد               
 .)١(صرامة لتحديد االنبعاثات وخفضها

اجتماع األطراف يف النظر يف اإلجراءات واآلليـات      /طراف أن يشرع مؤمتر األ    يقرر  -٢
 وفقـاً املناسبة والفعالة لتحديد ومعاجلة حاالت عدم االمتثال ألحكام بروتوكول كيوتـو،            

ذات الصلة هبذا املوضوع، مبا يف ذلك اجلزاءات املاليـة الـيت ينبغـي               )٢("×"ألحكام املادة   
وينبغي أن ُتستخدم املوارد     .درجته وتواتر حدوثه   لسبب عدم االمتثال ونوعه و     وفقاًحتديدها  

اليت تستمد من اجلزاءات املالية ملساعدة البلدان النامية األطراف املعرضة بشدة لآلثار الضارة             
 .لتغري املناخ يف تغطية تكاليف التكيف

 ٧-م أ/١٤فيما يتعلق باملقرر     

 :١اخليار 

 ال ُيتخذ أي قرار بشأن هذه املسألة

__________ 

 . سنواتطرف الذي اقترح هذا النص أن ذلك سيكون مناسباً يف حالة فترات التزام تتجاوز مخسـكر الذ ) ١(
إىل مادة جديدة تدرج يف بروتوكول كيوتو وتتـصل باسـتعراض منتـصف املـدة               " ×"تشري العالمة    )٢(

 .اللتزامات األطراف املدرجة يف املرفق األول من االتفاقية
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  :٢اخليار 

 ، العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتوإن مؤمتر األطراف  

فرادى  بشأن أثري    ٧-م أ /١٤، واملقرر   ٣-م أ /١من املقرر   ) د(٥ إىل الفقرة    إذ يشري   
 املشاريع على االنبعاثات يف فترة االلتزام،

 ،٣-م أإ/٨ و٣-م أإ/٧ إىل مقَرريه وإذ يشري أيضاً  

 ة املتجددة يف بلوغ هدف االتفاقية، بأمهية الطاقوإذ يقر  

 الذي اعتمده مؤمتر األطـراف يف دورتـه         ٧-م أ /١٤ أن تظل أحكام املقرر      ُيقرر  -١
  . للشروط املفصَّلة يف ذلك املقرروفقاًالسابعة سارية لفترة االلتزام الثانية 

        
  


