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  الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف 
  املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

  الدورة العاشرة
   ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٥-٧كوبنهاغن، 

   من جدول األعمال٤البند 
  تزامات اإلضافية لألطرافـين بااللـتقرير الفريق العامل املخصص املع

  و إىل مؤمتر األطرافـاملدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوت
  العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته اخلامسة

بااللتزامات اإلضافية لألطـراف    تقرير الفريق العامل املخصص املعين          
املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو إىل مؤمتر األطراف          

  العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته اخلامسة
لألطراف املدرجة يف املرفق    وافق الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية          -١

، مبـا يف    )١(على إحالة التقرير املتعلق بأعمال دورته العاشرة      ول كيوتو   األول مبوجب بروتوك  
ذلك مشروع النص الوارد يف مرفق التقرير، إىل مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع               

  .األطراف يف بروتوكول كيوتو لكي ينظر فيه يف دورته اخلامسة
مل اإلضـايف املتعلـق      على أن مشروع النص سيستفيد من الع       لعاملفريق ا الواتفق    -٢

  .بالقضايا غري احمللولة
اجتماع األطراف بأن ينظر يف      العامل بوصفه    مؤمتر األطراف العامل  فريق  الويوصي    -٣

  .كيفية مواصلة النظر يف مشروع النص

__________ 

 .ُيستكمل فيما بعد )١(
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  مرفق

  ٥-م أإ/-مشروع املقرر [    

   منه٣ من املادة ٩تعديالت مقترح إدخاهلا على بروتوكول كيوتو عمالً بالفقرة     
  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
   من بروتوكول كيوتو، ٢١ و٢٠ وإىل املادتني ٣ من املادة ٩إىل الفقرة إذ يشري   
  ، ٤-م أإ/٣ و١-م أإ/١إىل املقررين وإذ يشري أيضاً   
قدمـة مبوجـب    يف التعديالت املقترح إدخاهلا على بروتوكول كيوتو وامل       وقد نظر     
  ،)١( من بروتوكول كيوتو٢١ و٢٠املادتني 

بتقارير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف        وإذ حييط علماً      
املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن دوراته املعقودة حىت اآلن وبـالتقرير              

راف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف        مؤمتر األط الفريق إىل   الشفوي املقدم من رئيس     
  بروتوكول كيوتو يف دورته اخلامسة،

التعديالت املقترح إدخاهلا على بروتوكول كيوتو والـواردة يف         وإذ يضع يف اعتباره       
مرفق تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفـق             

  ، )٢(و عن أعمال دورته العاشرةاألول مبوجب بروتوكول كيوت
 أن األطراف املدرجة يف اجلدول الوارد يف الفرع ألف من مرفق هـذا              وإذ يالحظ   

 من بروتوكول كيوتو، موافقتها على اخلطية على        ٢١ من املادة    ٧املقرر قدمت، وفقاً للفقرة     
  اعتماد تعديل للمرفق باء لربوتوكول كيوتو، 

  يوتو الواردة يف مرفق هذا املقرر؛تعديالت بروتوكول كيعتمد   -١  
 الواردة يف مرفق هذا املقرر علـى مجيـع          التانطباق أحكام التعدي   يقرر[  -٢  

 من بروتوكول كيوتو،    ٣ من املادة    ١األطراف فور انتهاء فترة االلتزام األوىل مبوجب الفقرة         
  إىل كل طرف؛ بالنسبة التواستمرار انطباقها على أساس مؤقت إىل أن يبدأ سريان التعدي

__________ 

 .FCCC/KP/CMP/2009/13  إىلFCCC/KP/CMP/2009/2الوثائق من  )١(
)٢( FCCC/KP/CMP/2009/X. 
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األطراف إىل إيداع صكوك قبوهلا للتعديالت الواردة يف مرفق هـذا           يدعو    ]-٣  
، بغية ضمان عدم حدوث ثغرة بني فتـريت االلتـزام           ٢٠ من املادة    ٤اً للفقرة   ـاملقرر، وفق 

  األوىل والثانية؛
ت  إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تقيِّم آثار ترحيل وحدات الكميا          يطلب -]٤] [٣[[  

املخصصة إىل فترة االلتزام الثانية على حجم ختفيضات االنبعاثات الذي يتعني أن حتققه إمجاالً         
  األطراف املدرجة يف املرفق األول يف فترة االلتزام الثانية؛

إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن توصـي، يف دورهتـا الثالثـة            يطلب أيضاً    -]٥] [٤[  
ا مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف          والثالثني، بإجراءات مناسبة يتخذه   

، لكي يعتمدها مؤمتر األطراف      أعاله ]٤] [٣[بروتوكول ملعاجلة اآلثار املشار إليها يف الفقرة        
  .]]العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته السادسة
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  مرفق

  املرفق باء  -ألف   

  ١اخليار     
  :لربوتوكولمن احمل اجلدول الوارد يف املرفق باء حيل اجلدول التايل   
  املرفق باء

 الطرف

 بتحديـد   يم الك االلتزام
أو خفــض االنبعاثــات 

)٢٠١٢-٢٠٠٨(   
نسبة مئوية من سنة أو     (

 )فترة األساس

ــزام  ــالكااللت ــض االنبعاثــات يم  أو خف
])٢٠٢٠-٢٠١٣] [٢٠١٧-٢٠١٣ [( 
 )نسبة مئوية من سنة أو فترة األساس(

)]٢٠٢٠] [٢٠١٧[-٢٠١٣[([  
  ) املرجعيةسنةالنسبة مئوية من (

])X1][(٢٠٠٠[(  

)]٢٠٢٠] [٢٠١٧[-٢٠١٣[([  
  ) املرجعيةسنةالنسبة مئوية من (

])X2][(٢٠٠٠[(  
االلتزام الكمي بتحديد       

  ]سنة األساس[  أو خفض االنبعاثات
    

         ١٠٠ *االحتاد الروسي
         ٩٢ إسبانيا
         ١٠٨ أستراليا

         ٩٢ *ستونياإ
         ٩٢ أملانيــا
         ١٠٠ *أوكرانيا
         ٩٢ آيرلندا
         ١١٠ آيسلندا

         ٩٢ إيطاليــا
         ٩٢ الربتغال
         ٩٢ بلجيكا
         ٩٢ *يابلغار
         ٩٤ *بولندا

          ٩٢  *)أ(بيالروس
        )ج( )ب(٩٢ +اجلماعة األوروبية

         ٩٢ *اجلمهورية التشيكية
         ٩٢ منركاالد

         ٩٢ *رومانيا
         ٩٢ *سلوفاكيا
         ٩٢ *سلوفينيا
         ٩٢ السويد
         ٩٢ سويسرا
         ٩٢ فرنسا
          ٩٢  فنلندا

          ١٠٠  )*د(كازاخستان
         ٩٥ *)ه(كرواتيا



FCCC/KP/AWG/2009/L.15 

5 GE.09-71368 

 الطرف

 بتحديـد   يم الك االلتزام
أو خفــض االنبعاثــات 

)٢٠١٢-٢٠٠٨(   
نسبة مئوية من سنة أو     (

 )فترة األساس

ــزام  ــالكااللت ــض االنبعاثــات يم  أو خف
])٢٠٢٠-٢٠١٣] [٢٠١٧-٢٠١٣ [( 
 )نسبة مئوية من سنة أو فترة األساس(

)]٢٠٢٠] [٢٠١٧[-٢٠١٣[([  
  ) املرجعيةسنةالنسبة مئوية من (

])X1][(٢٠٠٠[(  

)]٢٠٢٠] [٢٠١٧[-٢٠١٣[([  
  ) املرجعيةسنةالنسبة مئوية من (

])X2][(٢٠٠٠[(  
االلتزام الكمي بتحديد       

  ]سنة األساس[  أو خفض االنبعاثات
    

          ٩٤  كندا
         ٩٢ *التفيـا

         ٩٢ لكسمربغ
         ٩٢ *ليتوانيا

         ٩٢ ليختنشتاين
            )و(مالطة

 ملكة املتحدة لربيطانياامل
 العظمى وآيرلندا الشمالية

٩٢         

         ٩٢ موناكو
         ١٠١ النرويج
         ٩٢ النمسا

         ١٠٠ نيوزيلندا
         ٩٤ *هنغاريا
         ٩٢ هولندا

ــدة   ــات املتح الوالي
 )ز(األمريكية

٩٣         

         ٩٤ اليابان
         ٩٢ اليونان

  .، حيل االحتاد األورويب حمل اجلماعة األوروبية وخيلفها٢٠٠٩مرب ديس/ كانون األول١اعتباراً من   +
  .بلدان متر بعملية انتقال إىل اقتصاد السوق  *

  احلواشي
  .ومل يبدأ نفاذ هذا التعديل بعد. ٢-م أإ/١٠مبوجب تعديل اعُتمد عمالً باملقرر أضيفت إىل املرفق باء   )أ(  
. هلا األعضاء بتحديد أو خفض االنبعاثات يف فترة االلتزام األوىل         االلتزام الكمي للجماعة األوروبية ودو      )ب(  

مـايو  / أيار ٣١وكان عدد الدول األعضاء يف اجلماعة األوروبية لدى إيداع صك موافقتها على بروتوكول كيوتو يف                
  .  دولة عضوا١٥ً، ٢٠٠٢
. اثات يف فترة االلتزام الثانيـة     االلتزام الكمي لالحتاد األورويب ودوله األعضاء بتحديد أو خفض االنبع           )ج(  

وكان عدد الدول األعضاء يف االحتاد األورويب لدى إيداع صك قبوله بتعديل املرفـق بـاء لربوتوكـول كيوتـو يف                     
  .  دولة عضوا٢٧ً، ]التاريخ[

قدمت كازاخستان اقتراحاً بتعديل بروتوكول كيوتو إلدراج امسها يف املرفق باء بالتزام كمي بتحديـد                 )د(  
  .  يف املائة لفترة االلتزام األوىل١٠٠فض االنبعاثات بنسبة وخ

وحال انضمام كرواتيـا إىل االحتـاد األورويب،        . ١٢-م أ /٧هدف مؤقت لكرواتيا، مع مراعاة املقرر         )ه(  
  .سُيستعاض عن اهلدف الكروايت بترتيب يتماشى مع جهود االحتاد األورويب يف جمال التخفيف ويشكل جزءاً منه

  ).FCCC/CP/2009/2الوثيقة (لبت مالطة إدراجها يف املرفق األول لالتفاقية باقتراح تعديل لذلك الغرض ط  )و(  
  .بلدان مل تصدِّق على بروتوكول كيوتو  )ز(  
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  ٢اخليار     
  :لربوتوكوللحيل اجلدول التايل حمل اجلدول الوارد يف املرفق باء   
  املرفق باء

  الطرف

االلتزام الكمي بتحديد أو خفـض    
  )٢٠١٢-٢٠٠٨(االنبعاثات 

نسبة مئوية من سنة أو فتـرة(
  )األساس

فض االنبعاثـاتالكمي خب االلتزام  
  )٢٠١٧-٢٠١٣(احمللية 

نسبة مئوية من سـنة أو فتـرة(
أي التخفيضات الـدنيا) األساس

  املشترطة حملياً

  )٢٠١٧-٢٠١٣(فض االنبعاثات خب  الكميااللتزام
أي{) سنسبة مئوية من سنة أو فتـرة األسـا        (

جمموع التخفيـضات املـشترطة باالسـتناد إىل
  }املسؤولية التارخيية واحتياجات البلدان النامية

      ١٠٠  االحتاد الروسي
      ٩٢  إسبانيا
درجةاألخرى املطراف األ[...

        ]يف املرفق األول
      ٩٢  اليونان
  ]XX[  ]٥١[    اجملموع
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  اخليار ألف[

   مكررا١ً قرةالف و١الفقر ، ٣املادة   - باء  

  ١اخليار     
  : من الربوتوكول٣ من املادة ١ج الفقرة التالية بعد الفقرة ُتدَر  
تكفل األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة أو جمتمعة، أالّ يتعدى            - مكرراً   ١  

 النبعاثاهتا من غازات الدفيئة املدرجـة يف        نشأجممل مكافئ ثاين أكسيد الكربون البشري امل      
االنبعاثـات  بتحديـد  الكميـة   اللتزاماهتا   ، احملسوبة وفقاً  خصصة هلا  ألف الكميات امل   املرفق

 ألحكام هـذه    املرفق باء ووفقاً  العمـود الثالث من اجلدول الوارد يف       دة يف   ـوخفضها املقي 
  اإلمجالية من هذه الغازات] احمللية[املادة، بغية خفض انبعاثاهتا 

اهلدف الكمي لتحديـد    ] [يف املائة ] [١٥[] ٤٩[] X[بنسبة ال تقل عن       :١-١اخليار 
 ٢٠١٣ يف فترة االلتزام     ١٩٩٠دون مستويات عام    ] وخفض االنبعاثات 

  ]٢٠٢٠] [٢٠١٧[إىل 

 إىل  ٢٠١٣ يف فترة االلتزام     ١٩٩٠ يف املائة دون مستويات عام       ٣٣بنسبة    :٢-١اخليار 
ت  وصوالً إىل هدف خفض االنبعاثات اإلمجالية من هذه الغـازا          ٢٠١٧

  .٢٠٢٠ حبلول عام ١٩٩٠ يف املائة من مستويات عام ٤٥بنسبة ال تقل عن 

 ٢٠٥٠ حبلول عـام  ١٩٩٠ يف املائة دون مستويات عام ٩٥ال تقل هم بنسبة    :٣-١اخليار 
ويـتم  . عن طريق خفض انبعاثات غازات من املصادر وإزالتها بواسطة البواليع         

  .٢٠٥٠م حتقيق ذلك خالل الفترات الالحقة حىت هناية عا

 يف املائة دون مستويات     ]X[]] ٤٥] ما ال يقل عن     ] [[٣٠[ال تقل عن    بنسبة    :٤-١اخليار 
] ما ال يقل عـن    ] [أكثر من [ إىل   ٨٠وبنسبة   [٢٠٢٠ حبلول عام    ١٩٩٠عام  
 يف  ٨٠وبنـسبة   ] [٢٠٥٠ حبلول عام    ١٩٩٠ يف املائة دون مستويات عام       ٩٥

  ] أو بسنوات أقرب١٩٩٠ام  مقارنة بع٢٠٥٠املائة أو أكثر حبلول عام 

  ٢اخليار     
  ) يف الفرع ألف أعاله٢ال ينطبق إال إذا أُخذ باخليار (  
  : عنها بالفقرة التاليةوُيستعاض من الربوتوكول، ٣ من املادة ١الفقرة ُتحذف   
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تكفل األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة أو جمتمعـة، أالّ يتعـّدى               -١  
 النبعاثاهتا من غازات الدفيئة املدرجـة يف        نشأ الكربون البشري امل   جممل مكافئ ثاين أكسيد   

 االنبعاثات  يدحدتبالكمية  ، حمسوباً وفقاً اللتزاماهتا     خصصة هلا املرفق ألف جمموع الكميات امل    
ن والتـصدي   ْيالـدَ /وخفضها املقيدة يف املرفق باء وحمدداً بتطبيق مبدأ املسؤولية التارخييـة          

وفقاً ألحكام هذه املادة، بغية ضمان توزيع عادل للفضاء اجلوي  )٣(لناميةالحتياجات البلدان ا
  .العاملي بني مجيع األطراف

  : من الربوتوكول٣ من املادة ١ُتدَرج الفقرة التالية بعد الفقرة   
يف وفائها  تكفل األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة أو جمتمعة،            - مكرراً   ١  

 ثـاين أكـسيد الكربـون    مكافئأالّ يتعدى جممل ، ٣ من املادة   ١لفقرة  بالتزاماهتا مبوجب ا  
ألـف  من غازات الدفيئة املدرجـة يف املرفـق          ]حملية[من مصادر    النبعاثاهتا   نشأالبشري امل 
] احملليـة [املخصصة هلا، احملسوبة وفقاً اللتزاماهتا الكمية خبفض انبعاثاهتـا          ] احمللية[الكميات  

اإلمجالية من مثل   ] احمللية[ووفقاً ألحكام هذه املادة، بغية خفض انبعاثاهتا        ء  املقّيدة يف املرفق با   
 يف فترة ١٩٩٠يف املائة دون مستويات عام ] ٤٩ []مبا ال يقل عن] [بأكثر من[هذه الغازات 

  .)٤(٢٠١٧ إىل ٢٠١٣االلتزام املمتدة من 

   مكرراً ٧ ، الفقرة٣املادة   - جيم  
  : من الربوتوكول٣ من املادة ٧ الفقرة ُتدَرج الفقرة التالية بعد  
 عـام [ ، من االنبعاثات وخفضها بتحديد   الثانيةالكمي  يف فترة االلتزام      -  مكرراً ٧  
كـل  ل خصـصة  الكمية امل  تكون،  ]٢٠٢٠عام   إىل   ٢٠١٣عام  ] [٢٠١٧عام   إىل ٢٠١٣
__________ 

تؤخذ بعني االعتبار، يف حتديد االلتزامات الواردة يف هذه املادة، املعايري التالية لضمان حتقيق االتساق مـع               )٣(
 :اهلدف النهائي لالتفاقية ومبادئ اإلنصاف واملسؤوليات املشتركة لكن املتمايزة وقدرات كل طرف

درجة يف املرفق األول، منفردة وجمتمعة، عن التركزات احلاليـة يف           مسؤولية األطراف امل    )أ(
  اجلو من غازات الدفيئة؛

  نصيب الفرد من االنبعاثات التارخيية واحلالية الناشئة يف البلدان املتقدمة؛   )ب(
  القدرات التكنولوجية واملالية واملؤسسية؛    )ج(
بلدان النامية بغية الوفاء باحتياجاهتـا اإلمنائيـة        احلصة من االنبعاثات العاملية اليت تتطلبها ال        )د(

  .االجتماعية واالقتصادية، الستئصال الفقر وإعمال احلق يف التنمية
 من هذه املادة مسامهةً     ١ويشكل وفاء األطراف املدرجة يف املرفق األول بالتزاماهتا املبينة يف الفقرة            

طاً للفضاء اجلوي املشترك ويف التصدي الحتياجات       يف تسديد ديون االنبعاثات اليت تعكس استهالكاً مفر       
 .البلدان النامية

جيوز لطرف مدرج يف املرفق األول، باالتفاق مع أطراف أخرى، أن يفي بالفارق بني اجملموع اخلاص بـه     )٤(
 من خالل اآللية املالية اخلاضعة لسلطة وتوجيـه  ٣ من املادة ١مبوجب الفقرة  الكميات احمللية املخصصة    و

 . األطراف يف سياق التزامها بتوفري كامل التكاليف اإلضافية املتفق عليها مبوجب االتفاقيةمؤمتر
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لثالـث مـن    العمود ا ه يف   ـدت ل لنسبة املئوية اليت قيُ   لمعادلة  طرف مدرج يف املرفق األول      
 النبعاثاته مـن    نشأجململ مكافئ ثاين أكسيد الكربون البشري امل       املرفق باء اجلدول الوارد يف    

سنة أو فترة األساس احملددة وفقـاً       ، أو   ١٩٩٠غازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف يف عام         
األول اليت  األطراف املدرجة يف املرفق     على  و[. ]مثانية] [مخسة[ مضروبة يف    ، أعاله ٥للفقرة  

 النبعاثات غازات الدفيئة     صافياً  واحلراجة مصدراً  يضاها تغيري استخدام األر   يلإشكل بالنسبة   
 االنبعاثات من    جممل ١٩٩٠ج يف سنة أو فترة األساس النبعاثاهتا لعام         درُِتأن   ١٩٩٠يف عام   

زيل بالبواليع يف   أُ منه ما     مبينة حسب مصادرها، مطروحاً    نشأمكافئ ثاين أكسيد الكربون البشري امل     
  .]خصصة هلا ألغراض حساب الكمية امليضاري استخدام األريتغل  نتيجة١٩٩٠عام 

   مكرراً ٩ ، الفقرة٣املادة   -دال   
  :عن عبارةُيستعاض  من الربوتوكول، ٣ من املادة ٩يف الفقرة   
  النظر يف تلك االلتزامات  
  :بعبارة  
  تزام الثانيةالنظر يف االلتزامات املتعلقة بفترة االل  
  : من الربوتوكول٣ من املادة ٩ج الفقرة التالية بعد الفقرة ُتدَر  
يتوىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف هـذا              - مكرراً   ٩  

 قبـل [الحقة  اللتزام  الفترات ا فترة االلتزام الثالثة و   املتعلقة ب الربوتوكول النظر يف االلتزامات     
 سنوات علـى    ]بسبع] [خبمس[ ]اليت تسبق مباشرةً فترة االلتزام قيد النظر      هناية فترة االلتزام    

  ].قبل هناية أي فترة التزام بسبع سنوات []األقل

  ٢، الفقرة ٤املادة   - هاء  

  : من الربوتوكول٤ من املادة ٢ُتضاف العبارة التالية يف هناية اجلملة األوىل من الفقرة   
 ٩أي تعديالت على املرفق بـاء عمـالً بـالفقرة       داع صكوك قبوهلا  إييف تاريخ   ، أو   

  ٣مكرراً من املادة  ٩والفقرة 

  ٣، الفقرة ٤املادة   - واو  

  ١اخليار     
  : عن عبارةُيستعاض من الربوتوكول، ٤ من املادة ٣يف الفقرة   
  ٣ من املادة ٧فترة االلتزام احملددة يف الفقرة   
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  :بعبارة  
اع األطـراف يف    ـه اجتم ـل بوصف ـاف العام أي فترة التزام حيددها مؤمتر األطر       

  هذا الربوتوكول

  ٢اخليار     
  : عن عبارةُيستعاض من الربوتوكول، ٤ من املادة ٣يف الفقرة   
  ٣ من املادة ٧يف الفقرة   
  :بعبارة  
  ] واملتصلة هبا٣يف املادة   
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  اخليار باء[

   مكررا١ً الفقرة و١ ةالفقر، ٣املادة   - باء  

  ١اخليار     
  : من الربوتوكول٣ من املادة ١ج الفقرة التالية بعد الفقرة ُتدَر  
تكفل األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة أو جمتمعة، أالّ يتعدى            - مكرراً   ١  

 النبعاثاهتا من غازات الدفيئة املدرجـة يف        نشأجممل مكافئ ثاين أكسيد الكربون البشري امل      
االنبعاثـات  الكميـة بتحديـد    اللتزاماهتا   سوبة وفقاً ، احمل خصصة هلا املرفق ألف الكميات امل   

 ألحكام هـذه    املرفق باء ووفقاً  العمـود الثالث من اجلدول الوارد يف       دة يف   ـوخفضها املقي 
  اإلمجالية من هذه الغازات] احمللية[املادة، بغية خفض انبعاثاهتا 

لكمي لتحديـد   اهلدف ا ] [يف املائة ] [١٥[] ٤٩] [X[بنسبة ال تقل عن       :١-١اخليار 
 ٢٠١٣ يف فترة االلتزام     ١٩٩٠دون مستويات عام    ] وخفض االنبعاثات 

  ]٢٠٢٠] [٢٠١٧[إىل 

 إىل  ٢٠١٣ يف فترة االلتزام     ١٩٩٠ يف املائة دون مستويات عام       ٣٣بنسبة    :٢-١اخليار 
 وصوالً إىل هدف خفض االنبعاثات اإلمجالية من هذه الغـازات           ٢٠١٧

  .٢٠٢٠ حبلول عام ١٩٩٠ من مستويات عام  يف املائة٤٥بنسبة ال تقل عن 

 ٢٠٥٠ حبلول عام    ١٩٩٠ يف املائة دون مستويات عام       ٩٥ عنال تقل   بنسبة    :٣-١اخليار 
ويـتم  . عن طريق خفض انبعاثات غازات من املصادر وإزالتها بواسطة البواليع         

  .٢٠٥٠حتقيق ذلك خالل الفترات الالحقة حىت هناية عام 

 يف املائة دون مستويات     ]X[]] ٤٥] ما ال يقل عن     ] [[٣٠[قل عن   ال ت بنسبة    :٤-١اخليار 
] ما ال يقل عـن    ] [أكثر من [ إىل   ٨٠وبنسبة   [٢٠٢٠ حبلول عام    ١٩٩٠عام  
 يف  ٨٠وبنـسبة   ] [٢٠٥٠ حبلول عام    ١٩٩٠ يف املائة دون مستويات عام       ٩٥

  ] أو بسنوات أقرب١٩٩٠ مقارنة بعام ٢٠٥٠املائة أو أكثر حبلول عام 

  ٢ار اخلي    
  ) يف الفرع ألف أعاله٢ال ينطبق إال إذا أُخذ باخليار (  
  : عنها بالفقرة التاليةوُيستعاض من الربوتوكول، ٣ من املادة ١الفقرة ُتحذف   
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تكفل األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة أو جمتمعـة، أالّ يتعـّدى               -١  
اهتا من غازات الدفيئة املدرجـة يف        النبعاث نشأجممل مكافئ ثاين أكسيد الكربون البشري امل      

 االنبعاثات  يدحدتبالكمية  ، حمسوباً وفقاً اللتزاماهتا     خصصة هلا املرفق ألف جمموع الكميات امل    
ن والتـصدي   ْيالـدَ /وخفضها املقيدة يف املرفق باء وحمدداً بتطبيق مبدأ املسؤولية التارخييـة          

ادة، بغية ضمان توزيع عادل للفضاء اجلوي وفقاً ألحكام هذه امل )٥(الحتياجات البلدان النامية
  .العاملي بني مجيع األطراف

  : من الربوتوكول٣ من املادة ١ُتدَرج الفقرة التالية بعد الفقرة   
يف وفائها  تكفل األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة أو جمتمعة،            - مكرراً   ١  

 ثـاين أكـسيد الكربـون    مكافئى جممل أالّ يتعد، ٣ من املادة   ١بالتزاماهتا مبوجب الفقرة    
ألـف  من غازات الدفيئة املدرجـة يف املرفـق          ]حملية[من مصادر    النبعاثاهتا   نشأالبشري امل 
] احملليـة [املخصصة هلا، احملسوبة وفقاً اللتزاماهتا الكمية خبفض انبعاثاهتـا          ] احمللية[الكميات  

اإلمجالية من مثل   ] احمللية[ية خفض انبعاثاهتا    ووفقاً ألحكام هذه املادة، بغ    املقّيدة يف املرفق باء     
 يف فترة ١٩٩٠يف املائة دون مستويات عام ] ٤٩ []مبا ال يقل عن] [بأكثر من[هذه الغازات 

  .)٦(٢٠١٧ إىل ٢٠١٣االلتزام املمتدة من 

   مكرراً ثانيا١ً ، الفقرة٣املادة   - جيم  
  : من الربوتوكول٣ة  مكرراً من املاد١ُتدرج الفقرة التالية بعد الفقرة   

__________ 

تؤخذ بعني االعتبار، يف حتديد االلتزامات الواردة يف هذه املادة، املعايري التالية لضمان حتقيق االتساق مـع               )٥(
 :تمايزة وقدرات كل طرفاهلدف النهائي لالتفاقية ومبادئ اإلنصاف واملسؤوليات املشتركة لكن امل

مسؤولية األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة وجمتمعة، عن التركزات احلالية يف اجلو               )أ(
  من غازات الدفيئة؛

  نصيب الفرد من االنبعاثات التارخيية واحلالية الناشئة يف البلدان املتقدمة؛  )ب(
  القدرات التكنولوجية واملالية واملؤسسية؛  )ج(
صة من االنبعاثات العاملية اليت تتطلبها البلدان النامية بغية الوفـاء باحتياجاهتـا اإلمنائيـة               احل  )د(

  .االجتماعية واالقتصادية، الستئصال الفقر وإعمال احلق يف التنمية
 من هذه املادة مسامهةً يف     ١ويشكل وفاء األطراف املدرجة يف املرفق األول بالتزاماهتا املبينة يف الفقرة             
ديد ديون االنبعاثات اليت تعكس استهالكاً مفرطاً للفضاء اجلوي املشترك ويف التصدي الحتياجـات              تس

 .البلدان النامية
جيوز لطرف مدرج يف املرفق األول، باالتفاق مع أطراف أخرى، أن يفي بالفارق بني اجملموع اخلاص بـه     )٦(

ل اآللية املالية اخلاضعة لسلطة وتوجيـه        من خال  ٣ من املادة    ١مبوجب الفقرة   الكميات احمللية املخصصة    و
 .مؤمتر األطراف يف سياق التزامها بتوفري كامل التكاليف اإلضافية املتفق عليها مبوجب االتفاقية
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 مكرراً أعاله إال اعتباراً من اليوم التسعني مـن          ١ ال تنطبق الفقرة     - مكرراً ثانياً    ١  
  :الذي )٧(])االتفاق[وهو تاريخ تالٍ لبدء نفاذ (التاريخ 

طرفاً من األطراف يف االتفاقية بإيداع صكوك       ] X[يقوم فيه ما ال يقل عن         )أ(  
وجـب هـذا     مب XX٢٠ إىل   ٢٠١٣ت اليت حتدد فترة االلتـزام       قبوهلا فيما يتعلق بالتعديال   
 من هذا الربوتوكول، أو بإيداع صـك تـصديقها علـى            ٥ أو   ٤الربوتوكول وفقاً للفقرة    

  أو موافقتها عليه أو انضمامها إليه؛ وله  قبوهلا  أو]االتفاق[
ـ  ) أ(أصبحت فيه تلك األطراف املشار إليها يف الفقرة الفرعية            )ب(   اً تضم أطراف

  :يف االتفاقية
] املتـراكم [يف املائة من اإلمجـايل      ] X[تستأثر يف اجملموع مبا ال يقل عن         '١'

ملكافئ ثاين أكسيد الكربون البشري املنشأ النبعاثات األطراف يف االتفاقية          
 ؛ و]السنة[من غازات الدفيئة بالنسبة إىل 

ـ    '٢' التخفيف قّيد كل منها التزامات أو إجراءات قابلة للقياس الكمي تتعلق ب
 ].االتفاق[سواء يف املرفق باء من هذا الربوتوكول أو يف املرفق ألف من 

   مكرراً ثالثا١ً ، الفقرة٣املادة   - دال  
  : من الربوتوكول٣ من املادة  مكرراً ثانيا١ًج الفقرة التالية بعد الفقرة ُتدَر  
إمجايل مكافئ ثاين   "ب  مكرراً ثانياً أعاله، ُيقصد      ١ ألغراض الفقرة     - مكرراً ثالثاً    ١  

النبعاثات األطراف يف االتفاقية من غازات الدفيئة بالنسبة إىل         املنشأ  أكسيد الكربون البشري    
أو أقرب سنة أبلغت عنـها األطـراف يف         ] X[الكمية املُبلغ عنها بالنسبة إىل سنة       " ]السنة[

  . من االتفاقية١٢تقاريرها الوطنية املقدمة وفقاً للمادة 

   مكرراً رابعا١ً ، الفقرة٣ادة امل  - هاء  
  : من الربوتوكول٣ من املادة  مكرراً ثالثا١ًج الفقرة التالية بعد الفقرة ُتدَر  
ألغراض هذه املادة، ال ُيعد أي صك تودعه منظمـة تكامـل              - مكرراً رابعاً    ١  

  .اقتصادي إقليمي صكاً إضافياً للصكوك اليت تودعها الدول األعضاء يف تلك املنظمة
  

__________ 

 .ُيقصد به اتفاق جديد ُيعتمد يف إطار االتفاقية   )٧(
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   مكرراً ٧ ، الفقرة٣املادة   -واو  
  : من الربوتوكول٣ من املادة ٧ُتدَرج الفقرة التالية بعد الفقرة   
 عـام [ ، من االنبعاثات وخفضها بتحديد   الثانيةالكمي  يف فترة االلتزام      -  مكرراً ٧  
كـل  ل خصـصة  الكمية امل  تكون،  ]٢٠٢٠عام   إىل   ٢٠١٣عام  ] [٢٠١٧عام   إىل ٢٠١٣

العمود الثالـث مـن     ه يف   ـدت ل لنسبة املئوية اليت قيُ   لمعادلة  ملرفق األول   طرف مدرج يف ا   
 النبعاثاته مـن    نشأجململ مكافئ ثاين أكسيد الكربون البشري امل       املرفق باء اجلدول الوارد يف    

سنة أو فترة األساس احملددة وفقـاً       ، أو   ١٩٩٠غازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف يف عام         
األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت      على  و[. ]مثانية] [مخسة[ مضروبة يف    ، أعاله ٥للفقرة  

 النبعاثات غازات الدفيئة     صافياً  واحلراجة مصدراً  يضاها تغيري استخدام األر   يلإشكل بالنسبة   
 االنبعاثات من    جممل ١٩٩٠ج يف سنة أو فترة األساس النبعاثاهتا لعام         درُِتأن   ١٩٩٠يف عام   

زيل بالبواليع يف    منه ما أُ    مبينة حسب مصادرها، مطروحاً    نشأسيد الكربون البشري امل   مكافئ ثاين أك  
  .]خصصة هلا ألغراض حساب الكمية امليضاري استخدام األريتغل  نتيجة١٩٩٠عام 

   مكرراً ٨ ، الفقرة٣املادة   -زاي  
  : من الربوتوكول٣ من املادة ٨الفقرة ُتدرج الفقرة التالية بعد   
كـسنة  ] ١٩٩٥سنة  [  جيوز ألي طرف مدرج يف املرفق األول أن يستخدم            - مكرراً   ٨  

أساس له بالنسبة للمركبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية واملركبات الكربونية الفلوريـة املـشبعة             
  . مكرراً أعاله٧وسادس فلوريد الكربيت، ألغراض احلساب املشار إليه يف الفقرة 

  مكرراً  ٩ ، الفقرة٣املادة   - حاء  
  :عن عبارةُيستعاض  من الربوتوكول، ٣ من املادة ٩يف الفقرة   
  النظر يف تلك االلتزامات  
  :بعبارة  
  النظر يف االلتزامات املتعلقة بفترة االلتزام الثانية  
  : من الربوتوكول٣ من املادة ٩ج الفقرة التالية بعد الفقرة ُتدَر  
بوصفه اجتمـاع األطـراف يف هـذا        يتوىل مؤمتر األطراف العامل       - مكرراً   ٩  

 قبـل [الحقة  اللتزام  الفترات ا فترة االلتزام الثالثة و   املتعلقة ب الربوتوكول النظر يف االلتزامات     
 سنوات علـى    ]بسبع] [خبمس[ ]اليت تسبق مباشرةً فترة االلتزام قيد النظر      هناية فترة االلتزام    

  ].قبل هناية أي فترة التزام بسبع سنوات []األقل
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   مكرراً ١٢ ، الفقرة٣املادة   -ء طا  
  : من الربوتوكول٣ من املادة ١٢تضاف الفقرة التالية بعد   
أمسـاء وحـدات    [  ما حيتازه طرف من طرف آخر يف االتفاقية من            - مكرراً   ١٢  

متولدة من آليات السوق اجلديدة املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو أو مبوجب اتفاق ُيربم يف              
يضاف إىل الكمية املخصصة    ] )٩(]باء[املادة  [ و )٨(]ألف[املادة  [قاً ألحكام   وف] إطار االتفاقية 

  .للطرف الذي حيتازها

  ٢ ، الفقرة٤املادة   - ياء  

  : من الربوتوكول٤ من املادة ٢ُتضاف العبارة التالية يف هناية اجلملة األوىل من الفقرة   
 ٩بـاء عمـالً بـالفقرة     أي تعديالت على املرفق   داع صكوك قبوهلا  إييف تاريخ   ، أو   

  ٣مكرراً من املادة  ٩والفقرة 

  ٣، الفقرة ٤املادة   - كاف  

  ١اخليار     
  : عن عبارةُيستعاض من الربوتوكول، ٤ من املادة ٣يف الفقرة   
  ٣ من املادة ٧فترة االلتزام احملددة يف الفقرة   
  :بعبارة  
ماع األطـراف يف    أي فتـرة التـزام حيـددها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجت          

  هذا الربوتوكول

  ٢اخليار     
  : عن عبارةُيستعاض من الربوتوكول، ٤ من املادة ٣يف الفقرة   
  ٣ من املادة ٧يف الفقرة   
  :بعبارة  
   واملتصلة هبا٣يف املادة   

__________ 

السوق اجلديدة إذا مـا     ) لياتآ(من اتفاق ُيربم يف إطار االتفاقية ويتناول آلية         ) املواد(إىل املادة   " ألف"تشري     )٨(
 .مبوجب ذلك االتفاق) اآلليات(أنشئت هذه اآللية 

السوق اجلديدة إذا ما أنـشئت      ) آليات(من بروتوكول كيوتو اليت تتناول آلية       ) املواد(إىل املادة   " باء"تشري     )٩(
 .مبوجب الربوتوكول) اآلليات(هذه اآللية 
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  ٩املادة    -الم 
  : ويستعاض عنها بالفقرات التالية٩ من املادة ٢ و١حتذف الفقرتان   
ألطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول        يتوخى مؤمتر ا    -٤  

ويقيِّم االستعراض مدى مالءمة أحكام هذا      . إجراء استعراض دوري شامل هلذا الربوتوكول     
الربوتوكول وينظر يف احلاجة إىل تعزيزها، وال سيما اهلدف الطويل األجل خلفض االنبعاثات             

. كول، إسهاماً يف حتقيق اهلدف النهائي لالتفاقيـة       مبوجب هذا الربوتو  القائمة  االلتزامات  "[و
جرى االستعراض على ضوء أفضل املعارف العلمية املتاحة، وال سيما التقييمات اليت جتريها  وُي

وعلـى  وينبغي إجراء االستعراض بالتنسيق الوثيق      .] اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ     
والعمليـات  ات الصلة اليت ُتجرى يف إطار اهليئـات         حنو يتماشى مع عمليات االستعراض ذ     

  .األخرى لالتفاقية
وبناء على االستعراض، يتخذ مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع              -٥  

  .األطراف يف هذا الربوتوكول اإلجراءات املناسبة
ميكن أن تشمل اإلجراءات املناسبة، بوجه خاص، التزامات كمية جديـدة             -٦  

لفرادى األطراف وكذلك تعزيز االلتزامات الكميـة القائمـة         وخفضها  ات  تحديد االنبعاث ب
عتمد تعديالت املرفق باء هلذا الربوتوكـول إال مبوافقـة          وال تُ . تحديد االنبعاثات وخفضها  ب

طلقة يف انبعاثات   بالقيم امل وتؤدي االلتزامات اجلديدة إىل ختفيضات      . خطية من الطرف املعين   
  .املتاحة عند إهناء االستعراض] بيانات مستويات االنبعاثات الوطنية[ب ألطراف املعنية مقارنة ا

 ٢٠١٤ أعاله يف موعد ال يتجـاوز عـام       ١يبدأ االستعراض األول وفقاً للفقرة        -٧  
  . ٢٠١٦وينتهي يف موعد ال يتجاوز عام 

 سنوات، ما مل يقرر مؤمتر األطـراف        ]٤[ُتجرى استعراضات إضافية كل       -٨  
  .جتماع األطراف يف هذا الربوتوكول خالف ذلكالعامل بوصفه ا

  :التصويت باألغلبية وبدء النفاذ سريعاً: بند اختياري    
تبذل األطراف كل جهد للتوصل، بتوافق اآلراء، إىل اتفاق بشأن ما قـد               -٩  

وإذا اسـتنفدت   .  أعاله ٣ُيقترح من تعديالت على املرفق باء هلذا الربوتوكول وفقاً للفقرة           
آلراء دون التوصل إىل اتفاق، يعتمد التعديل، كحـل  يف اود املبذولة لتحقيق توافق     مجيع اجله 

  . أخري، بأغلبية أربعة أمخاس األطراف احلاضرين واملصوتني يف االجتماع
 أعاله بعد انقضاء سـتة      ٥ و ٣يبدأ نفاذ التعديالت املعتمدة وفقاً للفقرتني         -١٠  

طراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف هـذا         أشهر على اعتمادها ما مل يقرر مؤمتر األ       
  . الربوتوكول خالف ذلك لدى اعتماد التعديل
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  ٢١املادة   -ميم   
  : بالفقرة التالية٢١ من املادة ٤ عن الفقرة يستعاض  
تبذل األطراف كل جهد للتوصل، بتوافق اآلراء، إىل اتفاق بشأن أي مرفق              -٤  

ع اجلهود املبذولة لتحقيـق توافـق يف اآلراء دون          وإذا استنفدت مجي  . مقترح أو تعديل ملرفق   
، كحـل   ...]أو  [رفق عدا املرفق ألف أو بـاء        املالتوصل إىل اتفاق، يعتمد املرفق أو تعديل        

وتعتمـد  . أخري، بأغلبية ثالثة أرباع أصوات األطراف احلاضرين واملصوتني يف االجتمـاع          
راء وال تعتمد التعديالت على املرفـق       بتوافق اآل ...] و  [ ألف وباء    اتالتعديالت على املرفق  

وترسل األمانة املرفق املعتمـد أو التعـديل        . إال مبوافقة خطية من الطرف املعين     ...] و  [باء  
  . الوديع الذي يقوم بتعميمه على مجيع األطراف من أجل قبولهىلاملعتمد على مرفق إ

  : بالفقرة التالية٢١ من املادة ٥ عن الفقرة يستعاض  
عتمد وفقاً  ُي...] أو  [مرفق أو تعديل على مرفق عدا املرفق ألف أو باء           كل    -٥  
 أعاله يبدأ نفاذه بالنسبة إىل مجيع األطراف يف هذا الربوتوكول بعد انقـضاء              ٤ و ٣للفقرتني  

ستة أشهر على تاريخ إبالغ الوديع هذه األطراف باعتماد املرفق أو باعتماد التعـديل علـى     
 األطراف اليت أبلغت الوديع كتابة خالل تلك الفترة بعدم قبوهلا للمرفق   املرفق، إال بالنسبة إىل   
ويبدأ نفاذ املرفق أو التعديل على مرفق بالنسبة إىل األطراف الـيت تـسحب              . أو التعديل على املرفق   

   . اإلخطاركعدم قبوهلا إياه يف اليوم التسعني التايل لتاريخ تلقي الوديع سحب ذلبإخطارها 
  : بالفقرة التالية٢١ من املادة ٧ الفقرة  عنيستعاض  
هلذا الربوتوكـول   ...] أو  [يبدأ نفاذ التعديالت على املرفقات ألف أو باء           -٧  

بالنسبة إىل مجيع األطراف يف هذا الربوتوكول بعد انقضاء ستة أشهر على تـاريخ إبـالغ                
  .الوديع هذه األطراف باعتماد املرفق أو باعتماد التعديل على املرفق

  املرفق ألف  -نون   
يف املرفـق   " غازات الدفيئة "دول التايل حمل القائمة الواردة حتت عنوان        ـل اجل ـحي  

  :ألف للربوتوكول

  غازات الدفيئة     
  (CO2)ثاين أكسيد الكربون   
  (CH4)امليثان   
  (N2O)أكسيد النيتروز   
  (HFCs) ية اهليدروجينيةفلورلكربونية الركبات اامل  
  (PFCs)ة املشبعالفلورية  يةونركبات الكربامل  
  (SF6) سداسي فلوريد الكربيت  
  ](NF3) ثالثي فلوريد النيتروجني  
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  ٥-م أإ/-مشروع املقرر     

  استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة    
  ،إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

تصلة باستخدام األراضي وتغيري اسـتخدام األراضـي         أن تنفيذ األنشطة امل    إذ يؤكد   
واحلراجة الواردة ضمن أحكام بروتوكول كيوتو يتعني أن يكون متوافقاً مع أهداف ومبادئ             

  تفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا ومع أي مقررات تتخذ مبوجبهما،الا
  ،١-م أإ/١٦ يف املقرر وقد نظر  
 ال تزال حتكم    ١-م أإ /١٦ من املقرر    ١فقرة   أن املبادئ الواردة يف ال     يؤكد  -١  

معاجلة أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف فترة االلتزام الثانيـة             
  ؛ لربوتوكول كيوتووفترات االلتزام الالحقة

 أن ُتحسب انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنـشأ مـن املـصادر             يقرر  -٢  
   ملرفق هذا املقرر؛وفقاً البواليع، وعمليات اإلزالة بواسطة

 أعـاله   ٤ املعلومات املشار إليها يف الفقرة       استعراضأنه يتعني   أيضاً   يقرر  -٣  
   من بروتوكول كيوتو؛٨ للمقررات ذات الصلة املندرجة يف إطار املادة وفقاً

مدى احلاجة إىل تنقيح مقررات      ]السادسة[ على أن يتناول يف دورته       يوافق  -٤  
 يف بروتوكول كيوتو ذات  الصلة بـاملرفق         اجتماع األطراف  العامل بوصفه    األطرافمؤمتر  

 ٧ و ٥الوارد يف هذا املقرر، مبا يف ذلك املقررات املتعلقة باإلبالغ واالستعراض مبوجب املواد              
  ؛ من بروتوكول كيوتو٨و

 على أنه من املرغوب فيه السعي صوب تغطية كاملة لألراضي           أيضاً يوافق  -٥  
استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضـي واحلراجـة، مـع    قطاع  ستغلة عند حساب    امل

احلاجـة إىل تركيـز عمليـة        احلرص يف الوقت ذاته على معاجلة التحديات التقنية ومراعاة        
  البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع؛  احلساب على االنبعاثات

رعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تشرع يف وضع         إىل اهليئة الف   يطلب  -٦  
 النبعاثـات   مشـوالً  صوب حساب أكثر     قدماًبرنامج عمل من أجل استطالع سبل للمضي        

املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة عن استخدام األراضـي          غازات الدفيئة من    
ج أكثر مشوالً يركز على األنـشطة       بسبل منها اتباع هن   وتغيري استخدام األراضي واحلراجة،     

اجتمـاع   العامـل بوصـفه      إىل مؤمتر األطراف   وأن تقدم تقريراً  وهنج يركز على األراضي،     
  ؛ العمل هذابرنامجالسابعة بشأن نتائج دورته يف   بروتوكول كيوتواألطراف يف
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إرشادات  إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تقدم          يطلب[  -٧  
بشأن توفري واستعراض بيانات شفافة ميكن التحقق منها عن االنبعاثات من جممع منتجـات              
اخلشب املقطوع، مع مراعاة منهجيات تقدير االنبعاثات، كما نقحتـها وحـسَّنتها اهليئـة              

كون أفضل البيانات املتاحـة لالسـتخدام يف        احتمال  احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، و     
اثات الناشئة عن منتجات اخلشب املقطوع من جانب طرف من األطراف قبـل             تقدير االنبع 

الصادرة اإلرشادات بيانات مقدمة يف ] ١٩٩٠ومنذ عام    [٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٣١
  ]عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ؛

 برنـامج    إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تستهل        يطلب  -٨  
عمل للنظر يف طرائق وإجراءات لألنشطة اإلضافية املمكنة السـتخدام األراضـي وتغـيري              

مثل جتديد الغطاء النبـايت، وإدارة      (استخدام األراضي واحلراجة مبوجب آلية التنمية النظيفة        
 الغابات، وإدارة األراضي الزراعية، وإدارة املراعي، وإدارة األراضي الرطبة، وإدارة كربـون           

، وأن تقوم عنـد     )التربة يف قطاع الزراعة وغريه من أنشطة إدارة األراضي بصورة مستدامة          
االقتضاء بتطوير هذه الطرائق واإلجراءات والتوصية هبا، بغية إحالة مشروع مقرر بشأن هذه             
املسألة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو لكي يعتمده             

  ه السابعة؛يف دورت
إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تـستهل         يطلب كذلك     -٩  

برنامج عمل للنظر يف طرائق وإجراءات للُنُهج البديلة يف التصدي خلطر عدم الدوام مبوجب              
مثل كيفية حتّمل املسؤولية عن حاالت التراجع، والتأمني، واملخزونـات          (آلية التنمية النظيفة    

حتياطية، واالستثناءات اخلاصة باألنشطة املنخفـضة املخـاطر،        الرصدة ا األأو  /تياطية و االح
، وأن تقوم عنـد االقتـضاء       )وتطبيق معامل خصم على جمموع ختفيضات االنبعاثات احملققة       

بتطوير هذه الطرائق واإلجراءات والتوصية هبا، بغية إحالة مشروع مقرر بشأن هذه املـسألة              
  ف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف دورته السادسة؛إىل مؤمتر األطرا

إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تنظر يف تنقـيح           يطلب    -١٠  
الواردة يف املقرر   لالتفاقية   األطراف املدرجة يف املرفق األول       اتبالغعداد  املبادئ التوجيهية إل  

اإلبالغ املوحَّد للمعلومات اإلضافية    منوذج   هبا من جداول      لفترة االلتزام الثانية وما يرتبط     ٣-م أإ /٦
  ؛املتصلة باملرفق الوارد يف هذا املقرر بغية إحالة مشروع مقرر بشأن اإلبالغ واالستعراض

اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ إىل القيام، حسب االقتضاء،          يدعو    -١١  
 انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املـصادر         بتنقيح وتطوير منهجيات إضافية لتقدير    

وعمليات إزالتها بواسطة البواليع الناجتة عن أنشطة استخدام األراضـي وتغـيري اسـتخدام              
 من بروتوكول كيوتو املتصلة     ٣ من املادة    ٤ و ٣األراضي واحلراجة مبوجب أحكام الفقرتني      

إرشادات املمارسات اجليـدة   صل الرابع من    مبرفق هذا املقرر، على أساس مجلة أمور منها الف        
  ؛ةفيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراج
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إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تنظـر، عقـب           يطلب    -١٢  
 أعاله، يف   ١١قرة  إجناز اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ العمل املنهجي املبيَّن يف الف           

املنهجيات اإلضافية املنقحة املتصلة مبرفق هذا املقرر، بغية إحالة مشروع مقرر بشأن هـذه              
املسألة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو لكي يعتمده             

  ؛]XX[يف دورته 
اعد ومبـادئ   ما يتضمنه مرفق هذا املقرر من تعاريف وطرائق وقو        يعتمد    -١٣  

توجيهية متعلقة بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضـي واحلراجـة مبوجـب             
  .بروتوكول كيوتو لتطبيقها يف فترة االلتزام الثانية
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  مرفق

 املتعلقـة بأنـشطة   التعاريف والطرائق والقواعد واملبادئ التوجيهيـة           
  استخدام األراضي وتغيري 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 

 هكتار وتكـون ذات  ١,٠-٠,٠٥هي بقعة أرض مساحتها الدنيا     " الغابة"  )أ(
يزيـد  ) ن مستوى كثافة النباتات   أو ما يعادل ذلك م    (غطاء تاجي شجري    

 األشجار ارتفاعاً يتراوح حـده      ا يف املائة وميكن أن تبلغ فيه      ٣٠-١٠عن  
وقـد تكـون الغابـة     . أمتار عند النضج يف املوقـع    ٥األدىن بني مترين و   

تشكيالت حرجية كثيفة تغطي فيها األشجار املختلفة من حيث االرتفـاع     
وتندرج يف تعريـف     .ة غري كثيفة  والنبت نسبة كبرية من األراضي أو غاب      

مجيع املزارع اليت مل تبلغ بعد كثافة تاجيـة  والغابة الشجراء الطبيعية الناشئة  
 ٥يف املائة أو ارتفاعاً شجرياً يتراوح بني متـرين و        ] ٣٠ و ١٠[تتراوح بني   

أمتار، شأهنا شأن املناطق اليت تشكل عادة جزءاً من املنطقة احلرجية والـيت             
رة مؤقتاً نتيجة لتدخل بشري مثـل قطـع األشـجار أو            تكون غري مشج  

 رى إىل غابة؛ـألسباب طبيعية، ولكن يتوقع أن تتحول مرة أخ

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

 خل اإلنسان يف تعزيز مصادر البذور الطبيعية؛أو تد/أو زرع البذور و/و

هي عملية يقوم هبا اإلنسان مباشرة لتحويل أراضٍ غـري          " إعادة التحريج "  )ج(
أو تدخل  /أو زرع البذور و   /حرجية إىل أراضٍ حرجية عن طريق الغرس و       

اإلنسان يف تعزيز مصادر البذور الطبيعية وذلك يف أراضٍ كانت حرجيـة            
وتكون أنشطة إعادة التحريج يف فترة       .اضٍ غري حرجية  لكنها حولت إىل أر   

 مقصورة على إعادة حتريج األراضي اليت مل تكن توجد فيهـا      ثانيةااللتزام ال 
 ؛١٩٨٩ديسمرب  / كانون األول٣١غابة يف 
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هي عملية يقوم هبا اإلنسان مباشرة لتحويل أراضٍ حرجية         " الغاباتإزالة  "  )د(
 إىل أراضٍ غري حرجية؛

هو نشاطٌ يقوم به اإلنسان مباشرة لزيادة خمزونـات         " ديد الغطاء النبايت  جت"  )ه(
 ٠,٠٥الكربون يف املواقع عن طريق زرع نباتات تغطي مساحة ال تقل عن             

 . التحريج وإعادة التحريج الـواردان هنـا       هكتار وال ينطبق عليها تعريفاً    
بعاثات غازات  مباشرة واليت تتعلق بان   يشمل األنشطة اليت يقوم هبا اإلنسان       و

خفض خمزونات الكربون يف املواقع اليت صنفت على أهنا مناطق أو /الدفيئة و
 ؛الغاباتجتديد غطاء نبايت وال ينطبق عليها تعريف إزالة 

هي جمموعة ممارسات لتسيري واستخدام األرض احلرجيـة        " الغاباتإدارة  "  )و(
التنـوع  مبـا يف ذلـك      (اإليكولوجيـة   ذات الصلة   هبدف أداء الوظائف    

للغابات، وهي تشمل االنبعاثات من     واالقتصادية واالجتماعية   ) البيولوجي
 ؛املصادر وعمليات إزالتها بواسطة البواليع

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

 إلنتاج احملاصيل؛

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

عادة الترطيب والتجفيف يف إلجمموعة ممارسات هي   "إدارة املناطق الرطبة  ["  )ط(
اليت وتشمل مجيع األراضي    . احد و أراض تغطي مساحة ال تقل عن هكتار      

ضمن أنشطة  واليت ال ُتحسب    ،  ١٩٩٠ترطيبها منذ سنة    أو أعيد   /ُجففت و 
، حيث إن التجفيف هو التخفيض االصطناعي ملنسوب املياه اجلوفية          أخرى

 ]؛وإعادة الترطيب هي القلب اجلزئي أو الكامل للتجفيف

، كانـت يف    ]دخيلة[واع  هي غابة مؤلفة من أن    [" غروسةاملنتاج  اإلغابة  "[  )ي(
نوع أو نوعـان يف     ] يهيمن عليها [ : تفي جبميع املعايري التالية    ١٩٩٠عام  

 .األرض املزروعة، وفئات متساوية يف العمر، ومـسافات بينيـة منتظمـة         
يتعني أن تكون ناشئة عن تدخُّل بشري مباشر         ]"غابات اإلنتاج املغروسة  "و

أو أرض حرجية غري منتجة      [لتحويل األرض غري احلرجية إىل أرض حرجية      
أو زرع البـذور يف     /عن طريق تدابري الغرس و    ] إىل غابات إنتاج مغروسة   

  ]إطار نشاط التحريج أو إعادة التحريج؛
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تعين منطقة حرجية حتقق على األقل نفس القدر من خمزون          " عادلةاملغابة  ال"[  )ك(
ابة اإلنتـاج   غ"الكربون الذي يتحقق، خالل الفترة نفسها، لو أُعيد إنشاء          

  ]اليت جرى قطعها؛" املغروسة
ـ   وثاً أو ظر  احدأتعين، ألغراض هذا املقرر،     " قاهرةالقوة  ال"[  )ل( ة، فاً غري عادي

ف بأهنا أحداث أو ظروف خيرج حدوثها أو شدهتا عن سيطرة طرف            رَّوتع
ويبلغ جممـوع انبعاثـات     [من األطراف، وال يؤثر فيها هذا الطرف مادياً         

لسنوية املرتبطة هبا حبسب املصادر وعمليات إزالتها بواسطة        غازات الدفيئة ا  
مـن  ]  يف املائة  ٥ إىل   ٣يتراوح من   ] [يف املائة  Xقدره  [البواليع حداً أدىن    

 ]. جمموع االنبعاثات الوطنية املندرجة يف سنة األساس

 ٣، الفقرة ٣املادة   -باء   

أو / هي أنشطة التحـريج و     ، تكون األنشطة املؤهلة   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

ديد مساحة الغابات املزالة اليت ُتدخل يف نظام احلساب املنصوص عليه           وألغراض حت   -٣
، حيدد كل طرف مساحة الغابات باستخدام نفس وحدة التقـدير           ٣ من املادة    ٣يف الفقرة   

  .املكاين املستخدمة لتحديد التحريج وإعادة التحريج على أال يتجاوز ذلك هكتاراً واحداً

، ] فقط ١٩٩٠ناير  ي / كانون الثاين  ١املنشأة قبل   [نتاج املغروسة   يف حالة غابات اإل   [  -  مكرراً ٣
غابـة يف   ل، وال يعترب إزالة     قطعاً لألشجار رب حتويل أرض حرجية إىل أرضٍ غري حرجية         ـُيعت

احلاالت اليت تكون فيها غابة معادلة قد أُنشئت يف مكان آخر على أرض غري حرجية كانت                
ال تدخل الغابة املعادلة يف تقدير طرف ما لالنبعاثـات          و .مؤهلة للتحريج أو إعادة التحريج    

وعمليات اإلزالة املرتبطة بأنشطة التحريج وإعادة التحريج وجيب إدراجها ضمن حـساب            
 .]، عند اختيارها٣ادة ـن املـ م٤ يف إطار الفقرة الغاباتالطرف اخلاص بإدارة 

 وحدة من األراضي كانت     ال تتجاوز األرصدة املدينة الناشئة عن قطع غابة تغطي        [  -٤
 كـانون   ٣١ و ١٩٩٠يناير   / كانون الثاين  ١ بنيخاضعة للتحريج وإعادة التحريج يف الفترة       

منذئذ، األرصدة الدائنـة احملـسوبة يف       لألشجار  ، ومل جير فيها قطع      ٢٠٠٧ديسمرب  /األول
 .]٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين١اجملموع لتلك الوحدة من األراضي منذ 

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

 .٨ للمادة وفقاًوستخضع هذه املعلومات لالستعراض  .وعملية إزالة الغابات من جهة أخرى
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 ٤لفقرة ، ا٣املادة   -جيم   

 انبعاثات غازات الدفيئـة     خيتار حساب جيوز لكل طرف مدرج يف املرفق األول أن           -٦
 بواسطة البواليع الناجتة عن أي من األنشطة التالية         ةزالاإلصادر وعمليات   املالبشرية املنشأ من    

 ]وإدارة األراضـي الزراعيـة،    [] وإدارة الغابات،  []،جتديد الغطاء النبايت  [ :أو عنها مجيعها  
 ].وإدارة األراضي الرطبة []،وإدارة املراعي[

حتسب مجيع األطراف املدرجة يف املرفق األول انبعاثات غـازات الدفيئـة            [  - مكرراً ٦
نـشاط  أي  : عما يلـي  البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة          

] جتديد الغطاء النبـايت،   [؛ و األوىلزام   يف فترة االلت   ٣ من املادة    ٤لفقرة  امضطلع به يف إطار     
 ].وإدارة األراضي الرطبة] [وإدارة املراعي،] [وإدارة األراضي الزراعية،] [وإدارة الغابات،[

 مـن  ٤طرف مدرج يف املرفق األول يرغب يف حساب أنشطة مبوجب الفقرة  كل  [  -٧
 مـن   ٤نصوص عليها يف الفقرة     يف تقريره، األنشطة امل   حيدد  ، يف فترة االلتزام الثانية،      ٣املادة  
 اليت خيتار إدراجها يف حسابه لفترة االلتزام الثانية وذلك إلتاحـة حتديـد الكميـة                ٣املادة  

وبعد االختيار، يبقى قرار الطرف ساريا      . ٣ من املادة    ٨ و ٧املخصصة لـه عمالً بالفقرتني     
 .)]ة أو بعضها إلزاميةُتلغى أو تنقح إذا كانت مجيع األنشط( .يف فترة االلتزام الثانية

اليت خيتارها طـرف مـن       ٣ من املادة    ٤األنشطة املنصوص عليها يف الفقرة        -  مكررا٧ً[
وُيدرج هذا احلساب    . االلتزام الثانية  ة يف فتر  احساهبيستمر  يف فترة االلتزام األوىل،     األطراف  

  .]٣ من املادة ٨ و٧ه عمالً بالفقرتني ل املخصصةيف احتساب الكمية 
وخالل فترة االلتزام الثانية، يبّين أي طرف مدرج يف املرفق األول خيتار أيـاً مـن                  -٨

، إضافة إىل األنشطة )إن ُوجدت ( أعاله أو مجيع هذه األنشطة   ٦األنشطة املذكورة يف الفقرة     
 وأهنا ١٩٩٠ يف إطار فترة االلتزام األوىل، أن هذه األنشطة قد حدثت منذ عام         املختارة أصالً 

ـ وال جيوز لطرف مدرج يف املرفق األول حساب االنبعاثـات مـن              .ملنشأبشرية ا  صادر امل
، إذا  ٣ من املـادة     ٤ بواسطة البواليع الناجتة عن األنشطة املشمولة بالفقرة         ةزالاإلوعمليات  

 .٣ من املادة ٣كان قد سبق حساهبا مبوجب الفقرة 

بة من غازات الدفيئة البشرية  وسوفيما خيص فترة االلتزام الثانية، تكون االنبعاثات احمل         -٩
 ]جتديد الغطـاء النبـايت،    [ بواسطة البواليع، الناجتة عن      ةزالاإلصادر وعمليات   املاملنشأ من   

] وإدارة األراضي الرطبـة    []وإدارة املراعي، [ ]وإدارة األراضي الزراعية،  [] إدارة الغابات، و[
صادر املزات الدفيئة البشرية املنشأ من      ، مساوية النبعاثات غا   ٣ من املادة    ٤املشمولة بالفقرة   

أمثال انبعاثات غازات   ] X[ بواسطة البواليع يف فترة االلتزام، مطروحاً منها         ةزالاإلوعمليات  
عمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة عـن هـذه         حجم  صادر و املالدفيئة البشرية املنشأ من     

ُتحـذف إدارة   ( .جتنب احملاسبة املزدوجة  األنشطة املؤهلة يف سنة األساس لذلك الطرف، مع         
  ).تبعاً للخيار املعتمد  الفقرةالغابات من هذه
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  حساب إدارة الغابات    
  :)احلدود القصوى( ١اخليار [

فيما خيص فترة االلتزام الثانية، ال تزيد الكميات املضافة إىل الكمية املخصصة لطرف         -١١
 مـن  ٤ة عن إدارة الغابات املشمولة بـالفقرة  الناجت،  من األطراف والكميات املطروحة منها    

، عن القيمة املسجلة ٦ وعن أنشطة مشاريع إدارة الغابات املضطلع هبا مبوجب املادة      ،٣املادة  
 .]أمثال] X[الوارد أدناه مضروبة يف ] )١٠([يف التذييل

  ):املستويات املرجعية( ٢اخليار [
بعاثات احملسوبة من غازات الدفيئة البشرية      فيما خيص فترة االلتزام الثانية، تكون االن        -١١

املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة عن إدارة الغابات املشمولة بالفقرة             
، مساوية النبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وحجم عمليات           ٣ من املادة    ٤

عي املسجَّل  ـأمثال املستوى املرج  ] X[م، مطروحاً منها    اإلزالة بواسطة البواليع يف فترة االلتزا     
  . )١١(يف التذييل

ال ُيعتمد أي رصيد دائن أو مدين إذا كان صايف عمليـات اإلزالـة أو               [  - مكرراً ١١[
 )٣( يف املائـة   Xتندرج يف نطاق    ] [تتراوح بني املستوى املرجعي وصفر    [االنبعاثات يبلغ قيمة    

__________ 

العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف      ، استرشد مؤمتر األطراف     للتوصل إىل القيم الواردة يف التذييل أدناه      [ )١٠(
 يف املائة حلساب عمليات اإلزالة احملـددة يف الفقـرة           ٨٥بتطبيق معامل خصم مقداره     بروتوكول كيوتو   

 يف املائة على إدارة الغابـات، باسـتخدام         ٣ وبتطبيق حد أقصى مقداره      .١-م أإ /١٦من املقرر   ) ح(١
ويل اعتبار أيضاً   وأ. قدمة من األطراف ومن منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة        جمموعة من البيانات امل   

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

 .]وفترات االلتزام الالحقة
 :ُحدِّدت املستويات املرجعية اخلاصة بإدارة الغابات واملسجلة يف التذييل بشفافية، مع مراعاة ما يلي[ )١١(

عمليات اإلزالة أو االنبعاثات الناجتة عن إدارة الغابات املبيَّنة يف قوائم جرد غازات الدفيئـة                 )أ(    
  نات التارخيية ذات الصلة باملوضوع؛والبيا
  هيكل الفئات العمرية؛  )ب(  
  أنشطة إدارة الغابات املُضطلع هبا سابقاً؛  )ج(  
  أنشطة إدارة الغابات املتوقعة؛  )د(  
  االستمرار يف معاجلة إدارة الغابات اليت كانت جارية يف فترة االلتزام األوىل؛  )ه(  
  .١-م أإ/١٦من املقرر ) ح(١الة وفقاً للفقرة احلاجة إىل استبعاد عمليات اإلز  )و(  
  .أعاله حيثما كان ذلك مناسباً) ه(و) د(و) ج(طُبِّقت النقاط   
روعيت يف حتديد املستويات املرجعية إلدارة الغابات أيضاً احلاجة إىل االتساق مع األحكام املتعلقة              [  

 سادساً باستبعاد االنبعاثات مـن املـصادر         مكرراً ١٩ مكرراً إىل    ١٩بالقوة القاهرة والواردة يف الفقرات      
  .]]وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع النامجة عن قوة قاهرة

 .وُيفترض أن نفس القيمة سُتطبق على مجيع األطراف.  يف املائة إىل املستوى املرجعيXتشري نسبة   )٣(
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هذا النطـاق   املدين خارج    احلالة ُيحسب الرصيد الدائن أو       ويف هذه . من املستوى املرجعي  
 يف املائة فوق املستوى املرجعي أو دونه حسبما إذا كـان            Xحبساب الفرق استناداً إىل نسبة      

  .]]صايف عمليات اإلزالة أو االنبعاثات يتجاوز املستوى املرجعي أو يقل عنه
انية، ال تزيد الكميات املـضافة إىل الكميـة         فيما خيص فترة االلتزام الث      [- مكرراً ثانياً    ١١

 ، الناجتة عن إدارة الغابـات املـشمولة       ]والكميات املطروحة منها  [املخصصة لطرف من األطراف     
، عن  ٦، وعن أنشطة مشاريع إدارة الغابات املُضطلع هبا مبوجب املادة           ٣ من املادة    ٤بالفقرة  

  .] أمثال]X[احلد الكمي املسجَّل يف التذييل مضروباً يف 
جيوز لطرف من األطراف أن يعيد النظر يف مستواه املرجعي املسجَّل يف              [- مكرراً ثالثاً    ١١

أو /أو تغطية جممع الكربون و    / أعاله لدى تغيري املنهجيات و     ١١التذييل واملوصوف يف الفقرة     
ة البواليع  بيانات األنشطة املستخَدمة يف حساب انبعاثاته من املصادر وعمليات اإلزالة بواسط          

وجيب أن تستند إعادة النظر هذه إىل العناصـر    . الناجتة عن إدارة الغابات لفترة االلتزام الثانية      
 أعاله وأن ُتدرج يف التقرير الوطين للطرف عن قـوائم جـرد             ١١الواردة يف حاشية الفقرة     

م اجلـرد   وختضع هذه املعلومات لالستعراض يف إطار استعراض اخلرباء لقوائ        . غازات الدفيئة 
 مـن  ٨الوطنية لغازات الدفيئة اخلاصة بالطرف وفقاً للمقررات املناسـبة املتـصلة باملـادة          

  .]بروتوكول كيوتو

  ١٢املادة   -دال   
آليـة التنميـة    يف إطار   أنشطة التحريج وإعادة التحريج هي أنشطة مشاريع مؤهلة           -١٢

أنـشطة التحـريج وإعـادة      إىل  ة  وستكون األنشطة اإلضافي  . النظيفة يف فترة االلتزام الثانية    
التحريج مؤهلة إذا متت املوافقة عليها مبوجب أي مقرر مقبل ملؤمتر األطراف العامل بوصـفه       

  .اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
، الطرائق واإلجراءات الواردة    تغيريهما يلزم   تغيري  تنطبق على فترة االلتزام الثانية، مع         -١٣

تعلقة بأنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنميـة            وامل ١-م أإ /٥يف املقرر   
 واملتعلقة بأنشطة املشاريع الصغرية     ١-م أإ /٦النظيفة، والطرائق واإلجراءات الواردة يف املقرر       

وميكن أن تنطبق ُنهج بديلـة ملعاجلـة        . للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة       
وام وفقاً ألي مقررات مقبلة تصدر عن مؤمتر األطـراف العامـل بوصـفه             احتمال عدم الد  

  .اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
فيما خيص فترة االلتزام الثانية، ال يزيد جمموع الكميات املضافة إىل الكمية املخصصة   -١٤

 ١٢ة  لطرف من األطراف والناجتة عن أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج مبوجب املاد           
  ].X[ يف املائة من انبعاثات سنة األساس لذلك الطرف مضروباً يف ١ما نسبته 
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  أحكام عامة  -هاء   
الـوارد يف   " الغابة"يطبق كل طرف مدرج يف املرفق األول، ألغراض تطبيق تعريف             -١٥

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

املدرجة يف املرفق األول اليت مل ختتر تعريفاً للغابة يف فتـرة االلتـزام              تقوم األطراف     -١٦
أعاله، باختيار قيمة دنيا مفردة     ) أ(١الوارد يف الفقرة    " الغابة"األوىل، ألغراض تطبيق تعريف     

 يف املائة، وقيمة دنيا مفردة ملـساحة األرض         ٣٠ و ١٠للغطاء التاجي الشجري تتراوح بني      
 اهلكتار وهكتار واحد، وقيمة دنيا مفردة الرتفاع األشجار تتـراوح            من ٠,٠٥تتراوح بني   
   . أمتار٥بني مترين و

وفيما خيص فترة االلتزام الثانية، ورهناً باألحكام األخرى الواردة يف هـذا املرفـق،         -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  
وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع اليت تقاس بوصفها تغريات يف خمزونات الكربـون ميكـن              

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[

 الغابـات وإدارة [، ٣ من املادة ٣قرة ـ، مبوجب الف الغاباتالتحريج وإعادة التحريج وإزالة     
وحيثمـا  . ١٩٩٠ينـاير   / كانون الثاين  ١ اليت حصلت منذ     ]،٣ من املادة    ٤مبوجب الفقرة   

زات الدفيئة، تـضاف هـذه القيمـة إىل الكميـة        يكون ناتج هذا احلساب إزالة صافية لغا      
وحيثما تكون نتيجة هذا احلساب انبعاثا صافياً لغازات الدفيئـة،           .املخصصة لذلك الطرف  

 يف ضـوء  تنقيح هذه الفقرةيلزم قد ( .ُتطرح هذه القيمة من الكمية املخصصة لذلك الطرف       
 .)بشأن إدارة الغابات ما ُيتخذ من مقررات

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

 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 ٣ألراضي مبوجب الفقرتني    بعد حساب ا    -١٩
انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع يف هـذه        

  .األراضي طوال فترات االلتزام الالحقة واملتتالية

  القوة القاهرة    
  ]ُيحذف الفرع اخلاص بالقوة القاهرة :١اخليار [
  ) مكرراً سادسا١٩ً مكرراً إىل ١٩الفقرات ( :٢يار اخل[
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 خيتار كل طرف، ألغراض تطبيق تعريف القوة القاهرة، قيمة دنيـا مفـردة              - مكرراً   ١٩
جملموع انبعاثات غازات الدفيئة السنوية من املصادر وعمليات اإلزالة بواسـطة البواليـع يف              

وُيثبَّـت  . طنية املُدرجة يف سنة األساس    من جمموع االنبعاثات الو   ]  يف املائة  ٥ إىل   Y[حدود  
  .]ويبني كل طرف سبب وكيفية اختيار القيمة]. فترة االلتزام[اختيار الطرف طيلة مدة 

 كل طرف ُمدرج يف املرفق األول يشهد خالل فترة االلتـزام الثانيـة أو               - مكرراً ثانياً    ١٩
كربـون يف أراضٍ مـشمولة      فترات االلتزام الالحقة حدوث قوة قاهرة تؤثر يف خمزونات ال         

، إذا   [٣ من املـادة     ٤، ويف أراضٍ خاضعة ألنشطة مشمولة بالفقرة        ٣ من املادة    ٣بالفقرة  
أن [جيوز له يف هناية فترة االلتزام، أو سنوياً خـالل فتـرة االلتـزام،    ] كان قد اختار ذلك، 

] سيد الكربـون  ثاين أك [ من احلساب جمموع االنبعاثات السنوية املرتبطة بذلك من          بعديست
أن يرحِّل االنبعاثـات املرتبطـة    ] [أو] [إىل أن ُتعاَدل بعمليات إزالة الحقة     ] غازات الدفيئة [

بشرط أال يطرأ   ] إىل فترة االلتزام الالحقة   ] غازات الدفيئة ] [ثاين أكسيد الكربون  [بذلك من   
نبعاثات املرتبطة اال] ترحيل] [أو] [بعاداست[وال جيوز . على تلك األراضي تغري يف استخدامها

  .ستردبقطع اخلشب امل
 كل طرف ُمدرج يف املرفق األول يطبِّق أحكام القوة القـاهرة جيـب أن        - مكرراً ثالثاً    ١٩

 مكرراً أعاله، مبيناً    ١٩حيسب االنبعاثات وعمليات اإلزالة رهناً باألحكام الواردة يف الفقرة          
  : )١٢(القوة القاهرة وأن يقدم معلوماتأن هذه االنبعاثات وعمليات اإلزالة متتثل لتعريف 

ـ   ١٩تبني أن مجيع األراضي املشمولة بأحكام املادة          )أ( اً أعـاله   ـ مكرراً ثاني
دوث القـوة   ـاملوقع اجلغرايف، وسنة ح   إحداثيات  حمدَّدة، مبا يشمل حتديد     

  القاهرة ونوعها؛
 ١٩ تبني عدم حدوث تغيري يف استخدام األراضي املشمولة بأحكام املـادة            )ب(

مكرراً ثانياً أعاله وتصف الطريقة اليت سيسمح هبا رصد األراضي بتحديد           
  أي تغيريات ُمقبلة يف استخدام تلك األراضي؛

ُتثبت أن وقوع األحداث أو الظروف أو شدهتا كان خارجاً عن سـيطرة               )ج(
الطرف وغري خاضع لتأثريه املادي، عن طريق بيان اجلهود املبذولة، إذا كان  

اً عملياً، إلدارة أو ضبط األحداث أو الظـروف الـيت أدت إىل             ذلك ممكن 
   مكرراً ثانياً أعاله؛١٩تطبيق أحكام الفقرة 

ُتثبت اجلهود املبذولة، إذا كان ذلك ممكناً عمليـاً، السـتعادة خمزونـات             )د(
   مكرراً ثانياً أعاله؛١٩الكربون يف األراضي املشمولة بأحكام الفقرة 

__________ 

 .قد ال يلزم تقدمي مجيع املعلومات الواردة أدناه يف حالة الترحيل )١٢(
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ول به لضمان رصد االنبعاثات وعمليات اإلزالة الالحقة        تصف النظام املعم    )ه(
 مكرراً ثانيـاً أعـاله      ١٩اليت حتدث يف األراضي املشمولة بأحكام الفقرة        

  واإلبالغ عنها؛
ُتثبت أن عمليات اإلزالة بواسطة البواليع اليت تشهدها األراضي بعد حدوث   )و(

ثـاين  [انبعاثـات   القوة القاهرة ال تدخل يف احلساب إىل حني أن تعاِدل           
   نتيجة للقوة القاهرة؛ملستبعدةا] غازات الدفيئة] [أكسيد الكربون

ُتثبت االتساق مع معاملة القوة القاهرة يف املستويات املرجعيـة املُحـددة              )ز(
  إلدارة الغابات؛

] اسـتبعادها [ب املستَرد مل جيرِ     ـع اخلش ـُتبني أن االنبعاثات املرتبطة جبم      )ح(
  ].ترحيلها] [أو[

 مكرراً ثالثاً أعـاله يف      ١٩ ُتدَرج املعلومات اإلضافية الواردة يف الفقرة        - مكرراً رابعاً    ١٩
وُتدَرج القيم احلقيقية   . التقارير الوطنية املقدمة من األطراف بشأن قوائم جرد غازات الدفيئة         

ه يف   مكـرراً ثالثـاً أعـال      ١٩لالنبعاثات وعمليات اإلزالة وتلك اليت يرد ذكرها يف الفقرة          
وستخضع مجيع املعلومات والتقـديرات  . جداول منوذج اإلبالغ املوحد املقدمة من األطراف   

 مكرراً ثالثاً أعاله الستعراض اخلرباء يف إطار استعراض التقـارير           ١٩املشار إليها يف الفقرة     
  . الوطنية املقدمة من األطراف بشأن قوائم جرد غازات الدفيئة

على األطراف املُدرجة يف املرفـق األول أن تكفـل اسـتمرار            جيب   [- مكرراً خامساً    ١٩
تضمني تقاريرها تقديرات لالنبعاثات من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليـع إىل أن             
ُتعاَدل انبعاثات غازات الدفيئة الناجتة عن القوة القاهرة بعمليات إزالة الحقـة، وأن تكفـل               

 االتساق مع تناول املستويات املرجعية املُحـددة إلدارة         نزاهة احملاسبة عن طريق احلفاظ على     
  )١٣(.]الغابات

رة يف عمليـة    ـا قوة قاه  ـي اليت أصابته  ـ جيب إعادة إدخال األراض    - مكرراً سادساً    ١٩
احلساب مىت جرت معادلة انبعاثات غازات الدفيئة املستبَعدة وعمليات اإلزالة الالحقـة يف             

  .]تلك األراضي
 إمكانية حتديـد  ٥ من املادة ١وائم اجلرد الوطنية املُنشأة مبوجب الفقرة تكفل ُنظم ق   -٢٠

وتغيري اسـتخدام   األراضي  املعلومات املتعلقة مبساحات األراضي اخلاضعة ألنشطة استخدام        
، وأن املعلومـات املتعلقـة هبـذه        ٣ من املـادة     ٤ و ٣األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني     

. ٧رج يف املرفق األول يف قوائم جرده الوطنية وفقاً للمادة         املساحات سُيقدمها كل طرف ُمد    
  .٨وسيجري استعراض هذه املعلومات وفقاً للمادة 

__________ 

 . يلزم ذلك يف حالة الترحيلقد ال )١٣(
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حيسب كل طرف مدرج يف املرفق األول مجيع التغريات الطارئة يف جممعات الكربون   -٢١
واحلطـب،  الكتلة األحيائية السطحية، والكتلة األحيائية اجلوفية، والفرش احلرجـي،       : التالية

وجيوز ألي طرف أن خيتار عـدم       . ]ومنتجات اخلشب املقطوع  [وكربون التربة العضوي،    
حساب جممع بعينه يف فترة من فترات االلتزام، إذا قدم معلومات شفافة وميكن التحقق منها               

  .تثبت أن هذا اجملمع ليس مصدراً
يات اإلزالة بواسطة   عند حساب انبعاثات غازات الدفيئة من املصادر وعمل       [  - مكرراً ٢١

  .] بني السنواتغريالبواليع، جيوز لألطراف املدرجة يف املرفق األول أن ُتلغي تأثري الت

  منتجات اخلشب املقطوع    
  .]ُيحذف الفرع اخلاص مبنتجات اخلشب املقطوع  :١اخليار [
  ) مكرراً ثامنا٢١ً مكرراً ثانياً إىل ٢١الفقرات (  :٢اخليار [

حيسب البلد املُنتج انبعاثات كربون اخلشب املُزال من الغابات اخلاضـعة             -  مكررا ثانياً  ٢١
ية، كإجراء مبدئي، أو إىل تقديرات      ن استناداً إىل مبدأ األكسدة اآل     ٣للحساب مبوجب املادة    

ويقتـصر  . وقت حدوث االنبعاثات، شريطة توافر بيانات شفافة وميكـن التحقـق منـها            
 الواردة من الغابات املقطوعة اليت أُدرجـت        )١٥(وععلى منتجات اخلشب املقط    )١٤(احلساب

  .االنبعاثات عمليات اإلزالة املرتبطة هبا يف حساب الطرف املعين
حتسب انبعاثات كربون اخلشب املُزال من الغابات اخلاضعة للحـساب            -  مكرراً ثالثاً  ٢١

 تقديرات وقـت     استناداً إىل مبدأ األكسدة اآلنية، كإجراء مبدئي، أو إىل         ١٢مبوجب املادة   
ويقتصر احلساب على   . حدوث االنبعاثات، شريطة توافر بيانات شفافة وميكن التحقق منها        

منتجات اخلشب املقطوع الواردة من الغابات املقطوعة اليت أُدرجت االنبعاثات وعمليـات            
  .إعادة التحريج/اإلزالة يف حساب نشاط مشاريع التحريج

على أساس وقت حدوث االنبعاثات فيما يتعلق مبجمـع          جيوز احلساب     - مكرراً رابعاً    ٢١
 حملياً فقط، كما جيوز احلساب على أساس وقت ة واملستهلكةمنتجات اخلشب املقطوع املنتج

  .ةحدوث االنبعاثات فيما يتعلق مبجمع منتجات اخلشب املقطوع املُصدَّر
 منتجـات اخلـشب      ُتحدد يف تقديرات صايف االنبعاثات النامجة عن        - مكرراً خامساً    ٢١

ـ           واق احملليـة   ـاملقطوع فئات املنتجات واالفتراضات األساسية املستخدمة لكل مـن األس
  .وأسواق التصدير

__________ 

على حيثما ُتطبق نسبة على حساب االنبعاثات وعمليات اإلزالة الناجتة عن إدارة الغابات، فإهنا ُتطبق أيضاً                 ) ١٤(
 ).سُيفصل ذلك أكثر يف النص رهناً بقواعد احلساب اليت سُيتفق عليها(جممع منتجات اخلشب املقطوع 

 .ليت قدمتها منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعةُتطبق تعاريف وتصنيفات منتجات اخلشب ا )١٥(
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 عندما حيسب طرف من األطراف منتجات اخلشب املقطوع املصدرة           - مكرراً سادساً    ٢١
 ُتصّدر إليـه    على أساس وقت حدوث االنبعاثات، ُتبلغ التقديرات بصورة منفصلة لكل بلد          

  .منتجات اخلشب املقطوع، باستخدام بيانات حمددة قطرياً تبني مصري اخلشب يف بلد املستورد
ُتحسب انبعاثات منتجات اخلشب املقطوع يف مواقع الـتخلص مـن             - مكرراً سابعاً    ٢١

  .النفايات الصلبة استناداً إىل مبدأ األكسدة اآلنية
 والناجتة عن   )١٦(النبعاثات اليت حتدث خالل فترة االلتزام      ُتحسب أيضاً ا    - مكرراً ثامناً    ٢١[

ومنذ عام  [ ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٣١جممع اخلشب املقطوع من جانب الطرف قبل        
اهليئة احلكوميـة   إرشادات  ، باستخدام نفس اإلجراء الوارد أعاله ومتاشياً مع آخر          ]١٩٩٠

ؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف   الدولية املعنية بتغري املناخ، اليت وافق عليها م       
  .]بروتوكول كيوتو

ـ           - مكرراً تاسعاً    ٢١ اق يف تنـاول    س حتافظ األطراف املدرجة يف املرفق األول علـى االت
منتجات اخلشب املقطوع يف املستوى املرجعي ويف فترة االلتزام، مع إدخال تعديل حسايب إذا    

  ].]ن كيفية إدخال هذا التعديلاقتضى األمر ذلك، وتقدم تقريراً ع

__________ 

مع مراعاة أنه سبق حساب انبعاثات منتجات اخلشب املقطوع الناجتة عن احملاصيل احملسوبة يف إطار الفقرة            )١٦(
واملتعلقة بالفترة  ) للبلدان اليت اختارت إدارة الغابات     (٣ من املادة    ٤، وبعض أجزاء الفقرة     ٣ من املادة    ٣

 .، استناداً إىل مبدأ األكسدة اآلنية لكربون منتجات اخلشب املقطوع٢٠١٢ىل  إ٢٠٠٨من 
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  ])١١، الفقرة ١اخليار (تذييل [    
  )أ(سنة/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
  )ب(٢,٧٨  إيطاليا

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

  ]٠,٠٠[  بيالروس
  ٠,٣٢  اجلمهورية التشيكية

  ٠,٠٥  الدامنرك
  ١,١٠  رومانيا

  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  ملكة املتحدةامل
  ٠,٠٠  موناكو
  ٠,٤٠  النرويج
  ٠,٦٣  النمسا

  ٠,٢٠  نيوزيلندا
  ٠,٢٩  هنغاريا
  ٠,٠١  هولندا
  ١٣,٠٠  اليابان
  ٠,٠٩  اليونان

  
  

__________ 

 .١-م أإ/١٦حسبما يرد يف تذييل املقرر   )أ(
 .٢-م أإ/٨ مبوجب املقرر ٢,٧٨ إىل ٠,١٨ُعدِّل هذا الرقم من   )ب(
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  ]) مكررا١١ً-١١، الفقرات ٢اخليار (تذييل [    
  ]التحديد الكمي[ ) سنة/ميغاطن من الكربون(املستوى املرجعي   الطرف

    ]٢٨٦- [  )٢٧( االحتاد األورويب
    ]١٧٧,٨- [  االحتاد الروسي

    ]١٩,٣٧- [  إسبانيا
    ]٩,١٦- [  أستراليا

    ]٠,٧٤- [  ستونياإ
    ]٠,٨٥[  أملانيا

    ]XX[  أوكرانيا
    ]٠,٠٩- [  آيرلندا
    ]XX[  آيسلندا
    ]٥٣,٤٥- [  إيطاليا
    ]٠,٢٨- [  الربتغال
    ]٣,١٥- [  بلجيكا
    ]٩,٤٩- [  بلغاريا
    ]٣٤,٠١- [  بولندا

    ]٢٤,٩٣- [  يالروسب
    ]٣,٩٩- [  اجلمهورية التشيكية

    ]٠,٣٢[  الدامنرك
    ]٣٠,٢٦- [  رومانيا

    ]٢,١٥- [  سلوفاكيا
    ]٢,٧١- [  سلوفينيا
    ]٢١,٨٤- [  السويد
    ]١,١١- [  سويسرا
    ]٥٠,٩٨- [  فرنسا
    ]١٣,٧٠- [  فنلندا
    ]٠,١٨- [  )أ(قربص

    ]XX[  كرواتيا
    ]١٠٥,٤٠- [  كندا
    ]٢٦,٠٣- [  التفيا

    ]٠,٢٦- [  لكسمربغ
    ]٦,٣٤- [  ليتوانيا

    ]XX[  ليختنشتاين
    ]٠,٠٥- [  )أ(مالطة

    ]٣,٤٤- [  اململكة املتحدة
    ]XX[  موناكو
    ]١٤,٢٠- [  النرويج
    ]١,٥٢- [  النمسا

    ]١٧,٠٥[  نيوزيلندا
    ]١,٢٥- [  هنغاريا
    ]١,٨٤- [  هولندا
    ]٠,٠٠[  اليابان
    ]٣,٠٨- [  اليونان

__________ 

االتفاقية اليت هي   قربص ومالطة دولتان عضوان يف االحتاد األورويب، ولكنهما ليستا يف عداد األطراف يف                )أ(
 .أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو واليت عليها التزام مسجل يف املرفق باء لربوتوكول كيوتو
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 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    )أو ما يعادل ذلك من مستوى كثافة النباتات       (تاجي شجري   

تبلغ فيه األشجار ارتفاعاً يتـراوح حـده    يف املائة وميكن أن     ٣٠-١٠عن  
وقد تكون الغابة إما عبارة  . أمتار عند النضج يف املوقع٥األدىن بني مترين و   

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

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

 أمتار، شأهنا شأن املناطق اليت تشكل عادة جزءاً من املنطقة           ٥بني مترين و  
احلرجية واليت تكون غري مشجرة مؤقتاً نتيجة لتدخل بشري مثـل قطـع             

 ار أو ألسباب طبيعية، ولكن يتوقع أن تتحول مرة أخرى إىل غابة؛األشج

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

 نظم  تشمل كل األراضي الصاحلة للزراعة واحلرث وكذلك      " األراضي الزراعية "  )ج(
 األراضي احلرجية؛احلراجة الزراعية اليت ال تدخل ضمن فئة 

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

تشمل األراضي املغطاة أو املشبعة باملياه طوال الـسنة أو         " األراضي الرطبة "  )ه(
األراضي اليت ال تدخل ضمن فئات    خالل جزء منها، مثل األراضي اخلثية، و      

  أو املستوطنات؛وجاألراضي احلرجية أو األراضي الزراعية أو املر

تشمل كل األراضي املطوَّرة، مبا فيها اهلياكل األساسية للنقل         " املستوطنات"  )و(
، اليت ال تدخل ضمن فئات األراضي       هاحجمكان   اًواملستوطنات البشرية أي  
  أو األراضي الرطبة؛وجاعية أو املراحلرجية أو األراضي الزر
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بقـع  مجيـع   تشمل التربة العارية والصخر واجلليـد و      " األراضي األخرى "  )ز(
األرض اليت ال تدخل ضمن فئات األراضي احلرجية أو األراضي الزراعية أو            

 . أو األراضي الرطبة أو املستوطناتوجاملر

ملقرر، حدثاً أو ظرفاً غـري      تعين، ألغراض هذا ا   " القوة القاهرة " :١اخليار   )ح[(
 . األطرافسيطرةعادي خيرج عن 

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

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

 .]أكسيد الكربون

 تهاانبعاثات غازات الدفيئة وعمليات إزال حساب قواعد  - باء  

هـذه االنبعاثـات    لغرض حساب انبعاثات غازات الدفيئة وعمليات إزالة        : ١اخليار    -٢
يري استخدام األراضي واحلراجة، حيـسب أي طـرف مـن           الناجتة عن استخدام األراضي وتغ    

األطراف انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع يف             
 واألراضي الرطبة واملستوطنات وكذلك انبعاثات      وجاألراضي احلرجية واألراضي الزراعية واملر    

استخدام األراضي   إلزالة بواسطة البواليع الناجتة عن تغيري     غازات الدفيئة من املصادر وعمليات ا     
 أو األراضي الرطبة    وج املتمثلة يف األراضي احلرجية أو األراضي الزراعية أو املر         هفئاتإحدى  من  

 .ة أخرى من فئات استخدام األراضيـوطنات إىل أي فئـأو املست

 االنبعاثـات   ههذزالة  لغرض حساب انبعاثات غازات الدفيئة وعمليات إ       :٢اخليار    
الناجتة عن استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، حيسب أي طـرف مـن              
األطراف تلك االنبعاثات من غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليـات اإلزالـة              

األراضي الناجتة عن تغيري استخدام األراضي من فئة        ] يف األراضي احلرجية و   [بواسطة البواليع   
لفتـرة  [احلرجية إىل فئات استخدام األراضي األخرى والعكس بالعكس، وجيوز أن حيسب            

تلك االنبعاثات من غازات الدفيئة البشرية املنـشأ مـن املـصادر          ]] وحدها[االلتزام الثانية   
، وجواألراضي الزراعيـة، واملـر    ] األراضي احلرجية، [وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع يف      

ضي الرطبة، واملستوطنات وكذلك انبعاثات غازات الدفيئة من املـصادر وعمليـات            واألرا
 أو  وجاستخدام األراضي من األراضي الزراعية أو املر       اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة عن تغيري     

 .األراضي الرطبة أو املستوطنات إىل أي فئة أخرى من فئات استخدام األراضي

ال ُتحسب انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنـشأ مـن          عندما   : إضافة :٢خليار  ا[  
 ما حيسب   املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع يف األراضي احلرجية، ُتدخل تسوية على          
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 انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة     من
 استخدام األراضي واحلراجة فيما يتعلـق باالنبعاثـات         عن قطاع استخدام األراضي وتغيري    

االنبعاثات املنقولة انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر الـيت           يقصد ب و .املنقولة
حتدث يف األراضي احلرجية وتكون نتيجة الخنفاضات يف االنبعاثات املبلغ عنها يف إطار فئـة      

 .حتراق وقود الكتلة األحيائية يف قطاع الطاقةحمسوبة، مثلما هو الشأن يف حالة ا

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 

حلرجية إما ألن اإلدارة احلرجية مل ُتختر أو ألن وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع يف األراضي ا
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              
 .راجة فيمـا يتعلـق بنقـل االنبعاثـات        استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحل     

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    

 .] قطاع الطاقةهو الشأن يف حالة احتراق وقود الكتلة األحيائية يف

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

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

تعتمـدها  []  يف بروتوكول كيوتو   اجتماع األطراف  العامل بوصفه    مؤمتر األطراف يعتمدها  [
 .هلذا الغرض ]األطراف

ر وعمليات اإلزالـة    ولغرض احلساب، يبلغ عن انبعاثات غازات الدفيئة من املصاد          -٤
بوساطة البواليع الناجتة عن تغيري استخدام األراضي الذي حيدث يف األراضـي احلرجيـة أو               

 أو األراضي الرطبة أو املستوطنات خالل فترة االلتزام يف إطـار            وجاألراضي الزراعية أو املر   
 .فئة األراضي اليت ُحّولت إليها األراضي

 :١اخليار 

زام الثانية، تكون االنبعاثات احملسوبة من غازات الدفيئة البشرية         فيما خيص فترة االلت     -٥
املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع، الناجتة عن استخدام األراضي وإعـادة             
استخدام األراضي واحلراجة، مساويةً النبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املـصادر            

] x] [مخـسة [[لبواليع يف فترة االلتزام، مطروحاً منها ما مقداره         وعمليات اإلزالة بواسطة ا   
انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليـع            ] أمثال

، واألراضـي الرطبـة،     وج، واألراضي الزراعية، واملر   ]األراضي احلرجية [اليت حتدث على    [
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] 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
ة والكميات املطروحة منها الناجتة عن انبعاثات غازات الدفيئة البشري         )١٧( من األطراف  لطرف

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

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

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

 يطبق هنا النص املـدرج حتـت        -املستوى املرجعي   /األدىن هنج احلد  ( :اخليار جيم 
 .)اخليار ألف من هذا املرفق

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

املطروحة منها، مساوية النبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنـشأ مـن            والكميات   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] [ىل إ ٢٠١٣يناير  /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    

تنقيح هذه الفقـرة    يلزم  قد  ( . املخصصة لذلك الطرف   الدفيئة، ُتطرح هذه القيمة من الكمية     
 .) أعاله٦ و٥لتكون متسقة مع الفقرتني 

 :٢اخليار 

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

عاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع          الكربون النب 
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              
من  )١٨()بالصيغة املعدلة (،  ٣ من املادة    ٣ف عن املستوى الذي اختري يف الفقرة        مستوى مرجعياً خيتل  
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      .ة اجلرد السنوية لغازات الدفيئة اليت يقدمها الطرف       هذه القيم مع قائم   

__________ 

 ").طرائق حساب الكميات املخصصة ("١-م أإ/-وفقاً للمقرر  )١٧(
 .FCCC/KP/AWG/2009/8 من املرفق اخلامس من الوثيقة ٤٤انظر الصفحة  )١٨(
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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

 ١٢املادة   -جيم   

 .)ا النص املدرج حتت اخليار ألف من هذا املرفقيطبق هن(

  عامةأحكام  - دال  

 )١٦مثل اخليار ألف، الفقرة (  -٨

 )١٩مثل اخليار ألف، الفقرة (  -٩

 )٢٠مثل اخليار ألف، الفقرة (  -١٠

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

 الطارئـة يف   حيسب كل طرف مدرج يف املرفق األول مجيـع الـتغريات           :٢اخليار    
فـرش  الكتلة األحيائية السطحية، والكتلة األحيائية اجلوفيـة، وال        :جممعات الكربون التالية  

وجيوز ألي طرف    .، واحلطب، وكربون التربة العضوي، ومنتجات اخلشب املقطوع       احلرجي
 يف فترة من فترات االلتزام إذا قُدمت معلومـات شـفافة            هعينبأن خيتار عدم حساب جممع      

 .)١٩(التحقق منها إلظهار أن استبعاد ذلك اجملمع ال يؤدي إىل خصم رصـيد مـدين              وميكن  
 .)ُيدرج أيضاً نفس 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 [يف خمزونات الكربون يف األراضي احلرجية       الثانية أو فترات االلتزام الالحقة، وأثرت       

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

، عند هناية فترة االلتزام، لالنبعاثات وعمليات       ])٢٠(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           . من احملاسبة  إزالتها
 .يف استخدام األراضي حتدث يف تلك املناطق وُتحسب االنبعاثات املقابلة كاملة

__________ 

الزيادة السنوية يف خمزونات الكربون املبلغ عنها يف فتـرة االلتـزام            يعين القيد املدين إما أن متوسط صايف         )١٩(
أصغر من ذلك املبلغ عنه يف الفترة املرجعية وإما أنه قد أُبلغ عن اخنفاض صاٍف للمتوسـط الـسنوي يف                    

 .ملرجعيةفترة االخمزونات الكربون يف 
 .باستخدام إرشادات ُيتفق عليها )٢٠(
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االلتزام التالية االنبعاثات غـري البـشرية       ) فترات(خيتار أن ُيرّحل إىل فترة       :٢اخليار  
 .قوة قاهرةكصنف املنشأ الناجتة عن احلدث امل

 ])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            

 بوصـفه   م القيم والبيانات إىل مؤمتر األطراف العامل      وُتقدَّ . املختارة البيانات اليت تدعم القيم   
قبل التوصل إىل اتفاق بشأن االلتزامـات الكميـة         يف بروتوكول كيوتو    اجتماع األطراف   

 .بتحديد االنبعاثات وخفضها يف فترة االلتزام اليت تشري إليها البيانات

 االنبعاثات أو خفضها اليت تقع علـى        وإىل جانب قائمة االلتزامات الكمية بتحديد       -١٣
  العامـل بوصـفه    ربوتوكول كيوتو، يعتمد مؤمتر األطراف    لاألطراف املسجلة يف املرفق باء      

تذييالً هلذا املرفق يتضمن قائمة بـصايف االنبعاثـات         يف بروتوكول كيوتو    اجتماع األطراف   
 واحلراجة وغريمهـا مـن   املتوقعة لكل طرف مسجل يف املرفق باء فيما يتعلق بقطاع الزراعة        

وتساوي قيمة صايف االنبعاثات املتوقعة اجملموع اجلربي لالنبعاثات         .أوجه استخدام األراضي  
البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة عـن قطـاع اسـتخدام               

اردة يف املرفق ألـف     األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة واملتعلقة بغازات الدفيئة الو        
من جبيغاغرامات ذلك ر عن قيمة  اليت يتوقع حساهبا خالل فترة االلتزام اليت تنطبق عليها؛ وُيعبَّ         

 .]مكافئ ثاين أكسيد الكربون

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

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       

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

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

األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة؛ وعالوة على ذلك، ُتضاف يف فتـرة االلتـزام             
كمية مكافئة إىل انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة             الالحقة

اضـي وتغـيري    رف فيما يتعلق بقطاع اسـتخدام األر      ـبواسطة البواليع احملسوبة لذلك الط    
 .استخدام األراضي واحلراجة

 .)يطبق هنا النص املدرج حتت اخليار ألف ملنتجات اخلشب املقطوع(  -١٥
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  ٥-م أإ/- مشروع املقرر

  االجتار باالنبعاثات واآلليات القائمة على مشاريع    
  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

   من بروتوكول كيوتو،١٧ و١٢ و٦د إىل املواإذ يشري 
 بأن البلدان املتقدمة األطراف ستحقق التزاماهتا الكمية بتحديد االنبعاثات          وإذ يسلم [  
إىل وإذ يـشري    ] [عن طريق بذل جهود حملية خلفض االنبعاثات،      ، يف املقام األول،     وخفضها

  ]،١-م أإ/٢ من املقرر ١الفقرة 
عامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف       بتقارير الفريق ال   وإذ حييط علماً    

  ، اآلناملدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن أعمال دوراته حىت 

  آلية التنمية النظيفة  -أوالً   
  ينهزأسر ثاين أكسيد الكربون وخت

  :١اخليار 
ه مؤهلـة   نشطة املتعلقة بأسر ثاين أكسيد الكربون وختزين      أل أال تكون ا   يقرر  -١  

على غري حملولة يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام الثانية نظراً لوجود شواغل وقضايا            
  : املستوى الدويل، من بينها

  عدم الدوام، مبا يف ذلك عدم الدوام الطويل األجل؛  )أ(  
   واإلبالغ والتحقق؛سالقيا  )ب(  
  التأثريات البيئية؛  )ج(  
  ة املشاريع؛تعريف حدود أنشط  )د(  
  قضايا القانون الدويل؛  )ه(  
  قضايا املسؤولية؛  )و(  
  احتمال ظهور حوافز معكوسة تؤدي إىل زيادة التبعية للوقود األحفوري؛  )ز(  
  السالمة؛  )ح(  
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 للتعويض عن األضرار اليت ميكن أن تلحق بالبيئـة  يةعدم وجود تغطية تأمين     )ط(  
  لتخزين؛وبالغالف اجلوي نتيجة التسرب من مواقع ا

  :٢اخليار 
 أال تكون األنشطة املتعلقة بأسر ثاين أكسيد الكربـون وختزينـه يف             يقرر  -٢  

التكوينات اجليولوجية مؤهلة يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام الثانيـة وفتـرات               
  االلتزام الالحقة؛

صي بطرائـق    إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تو        يطلب  -٣  
 أعاله يف إطار آلية التنمية النظيفة، بغية        ٢وإجراءات إلدراج األنشطة املشار إليها يف الفقرة        

إحالة مشروع مقرر بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف              
، مبـا يف ذلـك طرائـق        ]السابعة] [السادسة[يف بروتوكول كيوتو لكي يعتمده يف دورته        

  :وإجراءات تتعلق مبا يلي
  عدم الدوام، مبا يف ذلك عدم الدوام الطويل األجل؛  )أ(  
   واإلبالغ والتحقق؛سالقيا  )ب(  
  التأثريات البيئية؛  )ج(  
  تعريف حدود أنشطة املشاريع؛  )د(  
  قضايا القانون الدويل؛  )ه(  
  قضايا املسؤولية؛  )و(  
  رب؛ عن أضرار التسية للتعويضالتغطية التأمين  )ز(  
  احتمال حدوث نتائج عكسية؛  )ح(  
  السالمة؛  )ط(  

  األنشطة النووية    
  :١اخليار 

 النووية مؤهلة يف إطار آلية التنمية       نشآت أال تكون األنشطة املتعلقة بامل     يقرر  -٤  
  النظيفة يف فترة االلتزام الثانية؛

  :٢اخليار 
ة اليت هي أيـضاً      بأن على األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقي        يسلم  -٥  

أطراف يف بروتوكول كيوتو أن متتنع عن استخدام وحدات خفض االنبعاثات املعتمد الناجتة             
  النووية للوفاء بالتزاماهتا الكمية بتحديد االنبعاثات وخفضها؛نشآت عن امل
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  :٣اخليار 

 ١ النووية اليت بدأ تـشغيلها يف        نشآت أن تكون األنشطة املتعلقة بامل     يقرر  -٦  
 أو بعده مؤهلة يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام الثانيـة              ٢٠٠٨يناير  /ن الثاين كانو

  وفترات االلتزام الالحقة؛
 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن توصي بطرائـق           يطلب  -٧  

نمية النظيفة، بغية    أعاله يف إطار آلية الت     ٦وإجراءات إلدراج األنشطة املشار إليها يف الفقرة        
إحالة مشروع مقرر بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف              

  يف بروتوكول كيوتو لكي يعتمده يف دورته السابعة؛

  تسجيل األرصدة الدائنة باالستناد إىل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً    
  :١اخليار 

  ؛ملسألةال يتخذ أي قرار بشأن هذه ا  -٨  
  :٢اخليار 

 إنشاء آلية لتسجيل األرصدة الدائنة إلجراءات التخفيف املالئمة وطنياً          يقرر  -٩  
مبوجب بروتوكول كيوتو، ميكن يف إطارها إصدار أرصدة دائنة لـصاحل البلـدان الناميـة               
األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية مقابل ما تتخذه من إجراءات ختفيف مالئمة              
وطنياً ميكن التحقق منها، وذلك بغية مساعدهتا يف حتقيق التنمية املـستدامة واإلسـهام يف               

  اجلهود املبذولة عاملياً ملكافحة تغري املناخ؛
 أن ختضع آلية تسجيل األرصدة الدائنة هذه لسلطة وتوجيـه           يقرر كذلك   -١٠  

 العامل بوصفه اجتماع     عليها هيئة متفرغة ينشئها مؤمتر األطراف      فمؤمتر األطراف وأن تشر   
  األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

 على ضرورة وضع املعايري والقواعد اليت حتكم تـسجيل األرصـدة            يوافق  -١١  
الدائنة اليت يتم إصدارها مقابل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً، باالعتماد على املنهجيـة             

   ؛احلالية آللية التنمية النظيفة
د يف دورته السادسة مقرراً بشأن عمل آليـة تـسجيل            على أن يعتم   يوافق  -١٢  

  :األرصدة الدائنة هذه، مبا يف ذلك ما يتعلق مبا يلي
  نطاق إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً املؤهلة لتوليد أرصدة دائنة؛  )أ(  
  منهجيات قياس إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً والتحقق من توليدها؛  )ب(  
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  ةخطوط األساس املوحد    
  :١اخليار 
  ال يتخذ أي قرار بشأن هذه املسألة  -١٣

  :٢اخليار 
 أن تستخدم، حسب االقتضاء، خطوط أساس موحدة على املـستوى    يقرر  -١٤  

الوطين أو دون الوطين ألنواع حمددة من أنشطة املشاريع يف سياق حتديد عنـصر اإلضـافة                
سني جوانب الـسالمة    وحساب ختفيضات االنبعاثات وعمليات إزالتها، وذلك من أجل حت        

  البيئية والكفاءة والتغطية اإلقليمية يف عمل آلية التنمية النظيفة؛
 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن توصي بطرائـق           يطلب  -١٥  

 أعـاله وتعديلـها     ١٤وإجراءات لتحديد خطوط األساس املوحدة املشار إليها يف الفقـرة           
ة إحالة مشروع مقرر بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف العامل           الدوري واستخدامها، بغي  

  بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو لكي يعتمده يف دورته السادسة؛
   )٢١(حتسني التوزيع والوصول على الصعيد اإلقليمي

 إىل اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة أن يضع طرائـق مبـسطة             يطلب  -١٦  
 ر اإلضافة ألنواع حمددة من أنشطة املشاريع، بدءاً بأنشطة املشاريع الـيت ال تتجـاوز              إلثبات عنص 

أو علـى تكنولوجيـات الوقـود       /و[ واليت تعتمد على طاقة متجـددة        طاواغ مي ٥طاقتها  
كتكنولوجيا أساسية وأنشطة مشاريع ذات كفاءة يف استخدام الطاقـة          ] األحفوري النظيفة 

   ساعة يف السنة؛طاواغ جي٢٠لطاقة ال يتعدى حجمها هتدف إىل حتقيق وفورات يف ا
أن ُيجيز إرجاء سداد رسوم تسجيل أنشطة املشاريع املُستـضافة يف           ُيقرر    -١٧  

 أنشطة مشاريع ُمسجلة إىل حني إصدار أول وحـدات خفـض            ١٠أطراف لديها أقل من     
  االنبعاثات املُعتمد؛

ظيفة أن ُيقدم متويالً مسبقاً لعملية      إىل اجمللس التنفيذي آللية التنمية الن     يطلب    -١٨  
 أنشطة مـشاريع ُمـسجلة      ١٠اعتماد أنشطة املشاريع املُستضافة يف أطراف لديها أقل من          

والتحقق منها والتصديق عليها عن طريق تقدمي قروض يف إطار خطـة إدارة آليـة التنميـة                 
  تمد؛النظيفة، على أن ُتسدَّد حال إصدار أول وحدات خفض االنبعاثات املُع

األطراف املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت       ] يشجع] [أن على ُيقرر  [[  -١٩  
 يف ١٠حبيث يكـون  [أن تتخذ تدابري معقولة   ] على[هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو       

املائة من جمموع وحدات خفض االنبعاثات املُعتمد املستخَدمة المتثال التزاماهتـا الكميـة              

__________ 

 .لى بروتوكول كيوتوقد يقتضي هذا اخليار إدخال تعديل ع )٢١(
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وحدات خلفض االنبعاثات املُعتمد مـن      ] ثات وخفضها يف فترة االلتزام الثانية     بتحديد االنبعا 
  ] أنشطة مشاريع ُمسجلة؛١٠أنشطة املشاريع املُستضافة يف أطراف لديها أقل من 

 آللية التنمية النظيفة أن ُيضمن تقريره الـسنوي          إىل اجمللس التنفيذي   يطلب  -٢٠  
اعتباراً من    اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،     املقدم إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه     

، معلومات ُمحدَّثة عن اإلجراءات املُتخذة فيما يتصل بالتدابري املشار إليهـا يف             ٢٠١٠عام  
   أعاله؛١٩ إىل ١٦الفقرات 

  املنافع املشتركة    
  :١اخليار 

  ال ُيتخذ أي قرار بشأن هذه املسألة  -٢١  
  :٢اخليار 

التنفيذي آللية التنمية النظيفة إعمال تـدابري يف سـياق          إىل اجمللس   يطلب    -٢٢  
  منافعها املشتركة؛إظهار تسجيل أنشطة املشاريع وتقييمها املستمر من أجل حتسني 

  معامالت اخلصم
  :١اخليار 

  ال ُيتخذ أي قرار بشأن هذه املسألة  -٢٣  
  :٢اخليار 

ية النظيفة أن تولِّد    أن على أنشطة حمددة من أنشطة مشاريع آلية التنم        ُيقرر    -٢٤  
وحدات خفض انبعاثات ُمعتمد تعادل املستوى املُعتمد لوحـدات خفـض االنبعاثـات أو              

  وحدات إزالتها بعد تسويتها مبعامل خصم؛
إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن توصي بطرائـق          يطلب    -٢٥  

أعاله، بغية إحالة مشروع مقرر بشأن       ٢٤وإجراءات ملعامالت اخلصم املشار إليها يف الفقرة        
هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو لكـي              

  يعتمده يف دورته السابعة؛
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  التنفيذ املشترك  -ثانياً   

  األنشطة النووية    
  :١اخليار 

 إطار التنفيـذ    النووية مؤهلةً يف  نشآت  أال تكون األنشطة املتعلقة بامل    ُيقرر    -٢٦  
  املشترك يف فترة االلتزام الثانية؛

  :٢اخليار 
بأن على األطراف املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت هي أيـضاً            ُيسلِّم    -٢٧  

أطراف يف بروتوكول كيوتو أن متتنع عن استخدام وحدات خفض االنبعاثات الناجتة عـن              
  تحديد االنبعاثات وخفضها؛ النووية للوفاء بالتزاماهتا الكمية بنشآتامل

  :٣اخليار 
 ١لها يف   تـشغي  النووية اليت بدأ     نشآتأن تكون األنشطة املتعلقة بامل    ُيقرر    -٢٨  

 أو بعده مؤهلةً يف إطار التنفيذ املشترك يف فترة االلتـزام الثانيـة              ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين 
  وفترات االلتزام الالحقة؛

ورة العلمية والتكنولوجية أن توصي بطرائـق       إىل اهليئة الفرعية للمش   يطلب    -٢٩  
 أعاله يف إطار التنفيذ املشترك، بغيـة        ٢٨وإجراءات إلدراج األنشطة املشار إليها يف الفقرة        

إحالة مشروع مقرر بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف              
  يف بروتوكول كيوتو لكي يعتمده يف دورته السابعة؛

  ملنافع املشتركةا    
  :١اخليار 

  ال ُيتخذ أي قرار بشأن هذه املسألة  -٣٠  
  :٢اخليار 

تدابري يف سياق حتديد    إعمال  إىل جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك       يطلب    -٣١  
  منافعها املشتركة؛سني إظهار املشاريع اخلاضعة هلا وتقييمها املستمر من أجل حت
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  مسائل أخرى  -ثالثاً   

  )اإليداع(الترحيل     
  :١اخليار 

تطبيق القيود املفروضة على ترحيل الوحدات من فترة االلتزام األوىل          ُيقرر    -٣٢  
إىل فترة االلتزام الثانية على ترحيل الوحدات من فترة االلتزام الثانية وفترات االلتزام الالحقة              

  إىل فترات التزام ُمقبلة؛
  :٢اخليار 

 الوحدات من فترة االلتزام الثانية وفترات       عدم فرض قيود على ترحيل    ُيقرر    -٣٣  
  االلتزام الالحقة إىل فترات التزام ُمقبلة؛

  تقاسم اإليرادات    
  :١اخليار 

  ال ُيتخذ أي قرار بشأن هذه املسألة  -٣٤  
  :)٢٢(٢اخليار 

أنه، ملساعدة البلدان النامية األطراف املُعرَّضة بوجه خـاص لآلثـار           ُيقرر    -٣٥  
على الوفاء بتكاليف التكيـف، ُتـصدر       ] أو لتنفيذ تدابري االستجابة   /و[خ  الضارة لتغري املنا  

لفترة االلتـزام  [ املُخصصة ووحدات اإلزالة اتيف املائة من وحدات الكمي ] ٨] [٢] [٠,٥[
لكل طرف ُمدرج يف املرفق األول لالتفاقيـة عليـه التـزام    ] الثانية وفترات االلتزام الالحقة   

 وُتحوَّل إىل احلساب املُخصص لذلك يف صـندوق         ،وتوكول كيوتو ُمسجَّل يف املرفق باء لرب    
  التكيف قبل إصدار وحدات الكميات املُخصصة ووحدات اإلزالة املُتبقية؛

  احتياطي فترة االلتزام    
أن يستعرض يف دورته السابعة وأن ُينقح، عنـد االقتـضاء، صـيغة          ُيقرر    -٣٦  

لتزام الثانية لدعم التنفيذ الفعال لالجتار باالنبعاثات،       احتياطي فترة االلتزام فيما يتعلق بفترة اال      
آخذاً يف اعتباره مجلة أمور من بينها القواعد والطرائق واملبادئ التوجيهية واإلجراءات املناسبة             

  فيما يتعلق بالقياس واإلبالغ والتحقق واالمتثال؛

__________ 

 .قد يقتضي هذا اخليار إدخال تعديل على بروتوكول كيوتو )٢٢(
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  االجتار باالنبعاثات
  :١اخليار 

   املسألةال ُيتخذ أي قرار بشأن هذه  -٣٧  
  :٢اخليار 

متكني مجيع األطراف من املشاركة يف االجتار بالوحدات املتوِلدة عن          ُيقرر    -٣٨  
  مجيع اآلليات القائمة على السوق؛

متكني مجيع األطراف املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقية الـيت عليهـا            ُيقرر    -٣٩  
م الوحدات املتوِلـدة عـن مجيـع    التزام ُمسجَّل يف املرفق باء لربوتوكول كيوتو من استخدا   

  اآلليات القائمة على السوق للوفاء بالتزاماهتا الكمية بتحديد االنبعاثات وخفضها؛
إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن توصي بطرائـق          يطلب    -٤٠  

مـشروع   أعاله، بغية إحالة     ٣٩ و ٣٨وإجراءات فيما خيص التدابري املشار إليها يف الفقرتني         
مقرر بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول              

  كيوتو لكي يعتمده يف دورته السابعة؛

  اآلليات اجلديدة القائمة على السوق    
  :١اخليار 

  ال ُيتخذ أي قرار بشأن هذه املسألة  -٤١  
  :)٢٣(٢اخليار 

على السوق تراعي املشاركة الطوعيـة      أن ينشئ آليات جديدة قائمة      ُيقرر    -٤٢  
لألطراف، وتعكس املسامهات الصافية يف جهود التخفيف املبذولة عاملياً من جانب البلـدان             
النامية األطراف، وتكون خاضعة لسلطة وتوجيه مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع             

  األطراف يف بروتوكول كيوتو؛
لعلمية والتكنولوجية أن توصي بطرائـق      إىل اهليئة الفرعية للمشورة ا    يطلب    -٤٣  

 أعاله،  ٤٢وإجراءات فيما خيص اآلليات اجلديدة القائمة على السوق املشار إليها يف الفقرة             
بغية إحالة مشروع مقرر بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع                

  األطراف يف بروتوكول كيوتو لكي يعتمده يف دورته السادسة؛
  
  

__________ 

 .قد يقتضي هذا اخليار إدخال تعديل على بروتوكول كيوتو )٢٣(
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  عنصر التكميل    
  :١اخليار 

  ال ُيتخذ أي قرار بشأن هذه املسألة  -٤٤  
  :٢اخليار 

الثانية، أال تتجاوز الكميـات املُـضافة إىل        ، فيما خيص فترة االلتزام      ُيقرر  -٤٥  
الكمية املُخصصة لطرف من األطراف والكميات املطروحة منـها الناجتـة عـن االجتـار               

 يف املائة من االلتزام الكمي لـذلك        ٣٠شاريع ما نسبته    باالنبعاثات واآلليات القائمة على م    
  .الطرف بتحديد االنبعاثات وخفضها
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  ٥-م أإ/-مشروع املقرر 

غازات الدفيئة والقطاعات وفئات املصادر؛ والقياسات املوحَّدة حلساب مكافئ             
ثاين أكسيد الكربون لالنبعاثات البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالـة           

  ة البواليع؛ وغري ذلك من القضايا املنهجيةبواسط
  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
   من بروتوكول كيوتو،٢١ و٢٠ و٨ و٧ و٥ وإىل املواد ٣ من املادة ٩إىل الفقرة إذ يشري   
  ، ٤-م أإ/٣ و١-م أإ/١إىل املقررين وإذ يشري أيضاً   
ه األطراف من مقترحات تتعلق بغازات الدفيئـة والقطاعـات          يف ما قدمت  وقد نظر     

وفئات املصادر، والقياسات املوحَّدة حلساب مكافئ ثاين أكسيد الكربون لالنبعاثات البشرية           
  املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع، وغري ذلك من القضايا املنهجية، 

 املُخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف      بتقارير الفريق العامل  وإذ حييط علماً      
املُدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن دورته العاشرة وبـالتقرير الـشفوي              
املقدم من رئيس الفريق إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول              

  كيوتو يف دورته اخلامسة، 
حات املقدمة من األطراف بشأن عناصر مشاريع املقررات         املقتر وإذ يضع يف اعتباره     

الواردة يف مرفق تقرير الفريق العامل املُخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة            
  العاشرة،دورته يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو يف 

  فيما يتعلق بغازات الدفيئة والقطاعات وفئات املصادر    
  :١اخليار 

، فيما خيص فترة االلتزام الثانية لربوتوكول كيوتـو، أنـه           ]ُيقرر] [يؤكد[  -١  
جينيـة واملركبـات    يدرومركبات الكربونية الفلوريـة اهل    ينبغي تقدير االنبعاثات الفعلية لل    

املشبعة، مبا يف ذلك األنواع اجلديدة اليت أوردهتا اهليئة احلكومية الدوليـة            الكربونية الفلورية   
ري املناخ يف تقريرها التقييمي الرابع، وكذلك االنبعاثات الفعلية لـسادس فلوريـد             املعنية بتغ 

ومتعدد األثـري املُـشبع     [،  ]ومركبات األثري املفلّور  [،  ] النتروجني يدوثالثي فلور [الكربيت،  
أو [، يف حالـة تـوافر البيانـات         ]وثالثي فلوريد امليثيل مخاسي فلوريد الكربيت     ] [بالفلور

وإدراجها يف تغطيـة األهـداف الكميـة    [استخدامها لإلبالغ عن االنبعاثات     و] املنهجيات
  ؛]لتحديد االنبعاثات وخفضها لفترة االلتزام الثانية

  



FCCC/KP/AWG/2009/L.15 

GE.09-71368 50 

  
  :٢اخليار 

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

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

فيما خيص فترة االلتزام الثانية لربوتوكول كيوتو، أن تكون مؤشرات          ،  قرري  -٢  
إمكانية االحترار العاملي اليت تستخدمها األطراف يف حساب مكافئ ثاين أكسيد الكربـون             

ملصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليـع لغـازات الدفيئـة          لالنبعاثات البشرية املنشأ من ا    
املقدمة من اهليئة احلكومية الدولية     [املُدرجة يف املرفق األول لربوتوكول كيوتو هي املؤشرات         

قـيم مؤشـرات    ("٣-م/٢املعنية بتغري املناخ يف تقريرها التقييمي الرابع املشار إليه يف املقرر       
درجة امل")] [١٩٩٥ة بتغري املناخ يف عام  للهيئة احلكومية الدولية املعنيإمكانية االحترار العاملي

 مـن   ١٤-٢يف اجلـدول    " إمكانية االحترار العاملي يف أفق زمين معـني       "يف العمود املعنون    
 التصويبات املُدخلة على مسامهة الفريق العامل األول يف التقرير التقييمي الرابـع للهيئـة احلكوميـة            

 سـنة،  ١٠٠ل ، استناداً إىل تقدير آثار غازات الدفيئة يف أفق زمين          ]ية بتغري املناخ  الدولية املعن 
ـ         يومع مراعاة جوانب عدم الت     ة ـقن املعقدة اليت تنطوي عليها تقديرات مؤشـرات إمكاني

  االحترار العاملي؛
تقرير التقييم الثاين وأن تضيف غازات جديدة       إذا ما قررت األطراف أن تستخدم       : مالحظة[
  :و فئات جديدة من الغازات إىل املرفق ألف، عندئذ ميكن إضافة النص التايل إىل الفقرة أعالهأ

فيما خيص غازات الدفيئة املُدرجة يف املرفق ألف لربوتوكـول           ،ُيقرر أيضاً   -٣  
مؤشرات إمكانية االحترار العاملي يف تقريـر التقيـيم الثـاين، أن            بشأهنا  كيوتو اليت ال ترد     

يف " إمكانية االحترار العاملي يف أفق زمـين معـني        "يم الواردة يف العمود املعنون      ُتستخدم الق 
 من التصويبات املُدخلة على مسامهة الفريق العامل األول يف تقرير التقيـيم             ١٤-٢اجلدول  

الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، استناداً إىل تقدير آثار غازات الدفيئة يف أفق               
  ] سنة؛١٠٠ل زمين 

إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تقيِّم، استناداً إىل          يطلب    -٤  
أعمال اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، يف مجلة أعمال، انعكاسات اختيار القياسات     

نشأ مـن املـصادر   املُستخَدمة يف حساب مكافئ ثاين أكسيد الكربون لالنبعاثات البشرية امل       
وعمليات إزالتها بواسطة البواليع لغازات الدفيئة املُدرجة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو يف             

  فترة االلتزام الثالثة أو فترات االلتزام الالحقة؛
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إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تشرع يف         يطلب أيضاً     -٥  
 وأن تقدم توصياهتا بشأن أنسب القياسات والقيم ٢٠١٥ز عام هذا التقييم يف موعد ال يتجاو

ذات الصلة اليت يتعني أن تستخدمها األطراف إىل مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع             
  األطراف يف بروتوكول كيوتو، لكي يعتمد مقرراً بشأن القياسات والقيم ذات الصلة؛

األطراف العامـل بوصـفه     أن يقتصر تطبيق أي مقرر يعتمده مؤمتر        ُيقرر    -٦  
اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو لتغيري القياسات أو تنقيح القـيم الـيت تـستخدمها               

 مـن   ٣األطراف يف حساب مكافئ ثاين أكسيد الكربون على االلتزامات املشمولة باملـادة             
  ين؛بروتوكول كيوتو فيما يتعلق بأي فترة التزام ُتعتمد بعد التغيري أو التنقيح املذكور

األطراف يف االتفاقية ويف بروتوكول كيوتو ويف أي صك قـانوين           يشجع    -٧  
ذي صلة على السعي إىل تطبيق هنج متسق فيما يتعلق بالقياسات والقيم ذات الـصلة الـيت                 

  تستخدمها األطراف يف حساب مكافئ ثاين أكسيد الكربون لغازات الدفيئة؛

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

بأن اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وافقت يف دورهتـا          ُيسلِّم    -٨  
املبـادئ التوجيهيـة إلعـداد      " لتنقيح   ٢٠١٠الثالثني على أن تستهل برنامج عمل يف عام         

املبادئ : لوطنية املقدمة من األطراف املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اجلزء األول     البالغات ا 
التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق باإلبالغ عـن قـوائم               

 يف  باملبادئ التوجيهية إلعداد بالغات األطراف املُدرجة     يشار إليها فيما يلي     " (اجلرد السنوية 
وأن تتناول القضايا املنهجية ذات الصلة باإلبالغ اليت ُتطـرح عنـد            ) املرفق األول لالتفاقية  

اهليئـة    عن ةاملبادئ التوجيهية اخلاصة بالقوائم الوطنية جلرد غازات الدفيئة الصادر        استخدام  
ن ، هبدف التوصية مبشروع مقـرر بـشأ       ٢٠٠٦احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ يف عام        

مبادئ توجيهية منقحة إلعداد بالغات األطراف املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة لكـي              
  ؛٢٠١٥يعتمده مؤمتر األطراف توخياً الستخدامها على حنو منتظم ابتداًء من عام 

أنه اعتباراً من فترة االلتزام الثانية لربوتوكول كيوتو، تكون املنهجيات          ُيقرر    -٩  
نبعاثات البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع لغازات          املتعلقة بتقدير اال  

فئات املصادر  /الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول كيوتو فيما يتعلق بغازات الدفيئة والقطاعات         
املبادئ التوجيهية اخلاصـة بـالقوائم      املُدرجة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو منسجمةً مع         

ازات الدفيئة الصادرة عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املنـاخ يف عـام     الوطنية جلرد غ  
 كما ُتطبَّق من خالل املبادئ التوجيهية إلعداد بالغات األطراف املُدرجة يف املرفـق              ٢٠٠٦

   أعاله؛٨األول لالتفاقية اليت سيجري اعتمادها من خالل العملية املشار إليها يف الفقرة 
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فيما يتعلق بتقدير وحساب االنبعاثات البـشرية املنـشأ مـن            ً،ضاقرر أي ي  -١٠  
ـ ٤ و٣املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع لغازات الدفيئة املشمولة بـالفقرتني          ن ـ م

 من بروتوكول كيوتو، أن يتفق مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف             ٣املادة  
، ٥-م أإ /-من املقرر    XX فية، املشار إليها يف الفقرة    بروتوكول كيوتو على املنهجيات اإلضا    

دليل  من   ٤كموعد أقصى، وهي منهجيات تستند يف مجلة أمور إىل الفصل           [...] يف دورته   
إرشادات املمارسات اجليدة يف جمال استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجـة            

   املناخ؛الصادر عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري
حساب السلسلة الزمنية لالنبعاثـات مـن املـصادر    أن ُيعاد    يقرر كذلك   -١١  

وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع لغازات الدفيئة، مبا يف ذلك انبعاثات سنة األساس، فيمـا              
  .يتعلق بفترة االلتزام الثانية

  وتوكول كيوتوفئات املصادر املُدرجة يف املرفق األول لرب/فيما يتعلق بالقطاعات    
  : على ما يلي،فيما يتعلق بفترة االلتزام الثانية لربوتوكول كيوتو ،يوافق  -١٢  
نقل ثاين  "الفئة الفرعية   " مصادر أخرى /احتراق الوقود /الطاقة"تشمل فئة   [  )أ(  

  ]؛"أكسيد الكربون وختزينه
الفئـة الفرعيـة    " ادر أخرى ـمص/ةـات صناعي ـعملي"ة  ـل فئ ـتشم  )ب(  

  ؛"لكترونياتصناعة اإل"
املعاجلـة األحيائيـة    "الفئة الفرعيـة    " مصادر أخرى /النفايات"تشمل فئة     )ج(  

  ]؛"للنفايات الصلبة

  فيما يتعلق بالقضايا الشاملة    
إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن ُتقيِّم انعكاسات         يطلب    -١٣  

 املقـررات الـيت توجِّـه اإلبـالغ          أعاله علـى   ١١-١اإلجراءات املُتخذة وفقاً للفقرات     
 من بروتوكول كيوتو، بغية إعداد مشاريع مقـررات         ٨ و ٧ و ٥واالستعراض مبوجب املواد    

مناسبة لكي يعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو            
  يف دورته السابعة على أبعد تقدير؛

شورة العلمية والتكنولوجية أن تعـاجل أي       إىل اهليئة الفرعية للم   يطلب أيضاً     -١٤  
 أعاله بشأن املقررات الـيت      ١٢-١قضايا انتقالية تنشأ عن اإلجراءات املُتخذة وفقاً للفقرات         

 من بروتوكول كيوتو، بغيـة إعـداد        ٨ و ٧ و ٥توجِّه اإلبالغ واالستعراض مبوجب املواد      
وصفه اجتماع األطـراف يف     مشاريع مقررات مناسبة لكي يعتمدها مؤمتر األطراف العامل ب        

  .بروتوكول كيوتو يف دورته السابعة على أبعد تقدير
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   )٢٤(]٥-م أإ/-مشروع املقرر[

النظر يف املعلومات املتعلقة بالنتائج البيئية واالقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك     
   التبعية، اليت ميكن أن تترتب على األدوات والسياسات والتدابريراآلثا

ضطلع به الفريق العامل املخصص املعـين بااللتزامـات اإلضـافية           ي إىل ما    إذ يشري   
لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو من عمـل بـشأن النظـر يف                
املعلومات املتعلقة بالنتائج البيئية واالقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك اآلثار التبعيـة، الـيت              

وات والسياسات والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف        ميكن أن تترتب على األد    
 من  ٣ينبغي أن يسترشد ويستنري بالفقرة      ) ُيشار إليها فيما يلي بالنتائج احملتملة     (املرفق األول   

 من بروتوكول كيوتو، واألحكام واملبـادئ ذات الـصلة          ٣ من املادة    ١٤ والفقرة   ٢املادة  
  ات العلمية واالجتماعية والبيئية واالقتصادية املتاحة، لالتفاقية، وأفضل املعلوم

 أن ما يضطلع به الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامـات اإلضـافية             وإذ يؤكد   
لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو من عمل ينبغـي أن يـسترشد               

  ها، من٢باهلدف النهائي لالتفاقية، كما هو حمدد يف املادة 
 ١-م أإ/١٥ أن إطاراً للنظر يف النتائج احملتملة قد ُوضع مبوجب املقررات      وإذ يالحظ   

  ، ١-م أإ/٣١ و١-م أإ/٢٧و
 أن العمل اإلضايف املتعلق هبذه املسألة ينبغـي، وفقـاً لألحكـام             وإذ يالحظ أيضاً    

قـررات ذات  واملبادئ واملواد ذات الصلة يف االتفاقية وبروتوكول كيوتو، أن يـستند إىل امل            
الصلة ملؤمتر األطراف وملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،     
وإىل األعمال اجلارية ضمن اهليئات األخرى ويف إطار العمليات األخرى مبوجب االتفاقيـة             
وبروتوكول كيوتو، وذلك هبدف احلفاظ على هنج يتسق مع األعمال األخرى اجلاريـة يف              

   عملية االتفاقية،إطار
 أن السعي للتقليل إىل أدىن حد من التأثريات الضارة لـسياسات            وإذ يالحظ كذلك    

  وتدابري التخفيف هو هاجس مشترك للبلدان النامية والبلدان املتقدمة على حد سواء، 
ـ             وإذ يالحظ    ة ـ أن سياسات وتدابري التخفيف ميكن أن تسفر عـن نتـائج إجيابي

  وأخرى سلبية،
 أن العمل املتعلق بالنظر يف النتائج احملتملة ينبغي أن يركـز علـى              الحظ أيضاً وإذ ي   

  ،التقليل إىل أدىن حد من النتائج احملتملة السلبية بالنسبة لألطراف، وال سيما البلدان النامية األطراف
__________ 

 . على إصدار هذا النص يف شكل مقرر أو يف شكل جمموعة استنتاجاتمل تتفق األطراف بعد )٢٤(
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تطرح حتديات جلميع األطراف، إال     ] ميكن أن [ بأن النتائج السلبية احملتملة      وإذ يسلم   
  أشد وطأة على البلدان النامية األطراف، وال سيما،] ميكن أن تكون] [ ستكون [أهنا

   من االتفاقية، ٤ من املادة ١٠ و٩ و٨األطراف احملددة يف الفقرات : ١اخليار   
البلدان النامية األطراف األشد فقراً وقابلية للتأثر هبذه النتائج واألقل قدرة           : ٢خليار  ا  

  ،)٢٥(على التصدي هلا
   التحديات املطروحة يف توقع النتائج احملتملة وعزوها وحتديدها كمياً،ذ يالحظوإ  
 ٢ من املـادة     ٣ من االتفاقية يف تنفيذ الفقرة       ٣ من املادة    ٥ أمهية الفقرة    وإذ يؤكد   
   من بروتوكول كيوتو، ٣ من املادة ١٤والفقرة 
قيد أو يعوق التقـدم يف       أن العمل املتعلق بالنتائج احملتملة ال ينبغي أن ي         وإذ يالحظ   

معاجلة مسألة تغري املناخ، وينبغي أن يستفيد من جتارب األطراف والعرب املستخلصة، وينبغي             
ـ راعيأن يأخذ يف االعتبار دور السياسات والتدابري الوطنية وينبغي أن ي    مـن النتـائج   الً ك

  السلبية واإلجيابية احملتملة،
ميكن أن تتأثر بالقـدرة املؤسـسية واإلطـار          أن النتائج احملتملة     وإذ يالحظ أيضاً    

  التنظيمي يف األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية،
 األطراف املدرجة يف املرفق األول على دعم اجلهـود الـيت تبـذهلا              حيث  -١  

  ؛األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف تعزيز تلك القدرات واألطر يف هذا الصدد
ود حاجة إىل تعميق فهم النتائج احملتملة وأي تأثريات مالحظة          بوجيعترف    -٢  

  : بوسائل شىت منهاهميكن حتقيق ذلك وأن
أن تقدم مجيع األطراف، بصورة منتظمة ومنهجية، معلومات مكتملة قدر            )أ(

اإلمكان، عن التأثريات احملتملة واملالحظة للسياسات والتدابري، خاصة من         
  ن تستعرض هذه املعلومات بصفة منتظمة؛خالل البالغات الوطنية، وأ

أن جتري املؤسسات الوطنية واملنظمات الدولية ذات الصلة، يف مجلة جهات   )ب(
  أخرى، تقييماً للنتائج احملتملة والتأثريات املالحظة؛

املعلومات املستمدة من األعمال اليت تضطلع هبا هيئـات أخـرى تابعـة               )ج(
  دة يف النظر يف النتائج احملتملة؛لالتفاقية اليت ميكن أن تكون مفي

  
  

__________ 

 .طلبت إحدى اجملموعات حذف هذه الفقرة )٢٥(
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  ٣-  
 بشأن إعـداد    ١-م أإ /١٥ أن يستعرض املبادئ التوجيهية الواردة يف املقرر         يقرر: ١اخليار  [

 من بروتوكول كيوتو بغية مساعدة األطراف املدرجة يف         ٧املعلومات املطلوبة مبوجب املادة     
  ؛]ملة يف بالغاهتا الوطنيةاملرفق األول لالتفاقية على اإلبالغ عن النتائج احملت

  ؛١-م أإ/١٥ستخدم املبادئ التوجيهية القائمة الواردة يف املقرر أن ي يقرر: ٢خليار ا
أن ما تبذله األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة مـن            [يقرر  : ٢ و ١بديل للخيارين   

يف وضـع   ] ل العنايـة  أنه ينبغي لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية أن تبذ         ] [عناية  
يف ] ميكن أن يساعدها  ] [ملساعدهتا[السياسات والتدابري مبوجب املادة من بروتوكول كيوتو        

 مـن بروتوكـول     ٢ من املادة    ٣السعي إىل تنفيذ هذه السياسات والتدابري متاشياً مع الفقرة          
األطراف غـري   كيوتو على حنو يسمح بالتقليل إىل أدىن حد من النتائج السلبية احملتملة على              

  .املدرجة يف املرفق األول
  ٤-  

، تتناول جلنة االمتثال املسائل املتعلقة بتنفيـذ        ١-م أإ /٢٧ أنه وفقاً للمقرر     يالحظ: ١اخليار  
  . من بروتوكول كيوتو فيما خيص النتائج احملتملة٣ من املادة ١٤الفقرة 

املرفـق األول    أن أحد السبل لتيسري امتثال األطـراف املدرجـة يف            يالحظ أيضاً   
 من بروتوكول كيوتو هو متكني األطراف املتأثرة من         ٢ من املادة    ٣اللتزاماهتا مبوجب الفقرة    

  عرض مسائل تنفيذ تدابري االستجابة على فرع التيسري التابع للجنة االمتثال؛
ينشئ منتدى دائماً كوسيلة ميكن لألطراف من أن  أن يستخدم جلنة االمتثال أو     يقرر  
إلبالغ عن تأثريات ونتائج السياسات والتدابري؛ فمن شأن ذلـك أن يـوفر حيـزاً               خالهلا ا 

مشتركاً ميكن فيه لألطراف أن تقدم معلومات عن احتياجاهتا وشواغلها احملددة فيما يتعلـق              
بتلك النتائج، وأن حتدد السبل الكفيلة بالتقليل إىل أدىن حد من نتـائج هـذه الـسياسات                 

 األطراف املدرجة يف املرفق األول على األطراف غري املدرجة يف املرفق            والتدابري اليت تعتمدها  
  )٢٦(األول لالتفاقية؛

 أن البالغات الوطنية واستعراضها يف إطار اهليئة الفرعية للتنفيذ يوفر قنـاة             يالحظ: ٢اخليار  
ميكن من خالهلا لألطراف اإلبالغ عن تأثريات ونتائج السياسات والتدابري الـيت تعتمـدها              

  األطراف املدرجة يف املرفق األول؛
بأن تبلغ األطراف يف بالغاهتا الوطنية عن التأثريات املالحظة واالحتياجـات           يوصي    

نتائج االجتماعية والبيئية واالقتصادية املترتبة على إجـراءات        بالوالشواغل احملددة فيما يتعلق     
  التخفيف اليت تتخذها األطراف؛

__________ 

 .ت حذف هذه الفقرةطلبت إحدى اجملموعا )٢٦(
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  ٥-م أإ/- مشروع املقرر    

  ٧-م أإ/١٤طبيق املقرر ت    
  ،إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 بشأن تأثري فرادى    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 ه إىل مقرريوإذ يشري أيضاً  
   بأمهية الطاقة املتجددة يف بلوغ هدف االتفاقية، وإذ يقر  
 الذي اعتمده مؤمتر األطـراف يف       ٧-م أ /١٤أن تظل أحكام املقرر     يقرر    -١  

  .دورته السابعة سارية لفترة االلتزام الثانية وفقاً للشروط املفصلة يف ذلك املقرر

        


