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  الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف 
  املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو   

  الدورة الثامنة
   ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٢- ١بون، 
  من جدول األعمال املؤقت) ب(٣البند 

  النظر يف االلتزامات اإلضـافية لألطـراف املدرجـة يف املرفـق األول             
     مبوجب بروتوكول كيوتو

  مقترحات مقدمة من األطراف بشأن املسائل املبينة يف برنـامج عمـل            
  طـراف     الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضـافية لأل        

     املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو
 FCCC/KP/AWG/2008/8 نص بشأن القضايا األخرى املبينة يف الوثيقة

 ∗مذكرة مقدمة من الرئيس

  موجز
طلب الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول                 
. األخرى املبينة يف التقرير املتعلق بدورته السادسة املـستأنفة القضايا إىل رئيسه أن ُيعد نصاً عن     دورته السابعة،   يف  كيوتو،  

االجتار باالنبعاثات واآلليات القائمة علـى مـشاريع؛        : صيغة املقرر، وتغطي القضايا التالية    يف  وتعرض هذه الوثيقة النص     
اضي واحلراجة؛ وغازات الدفيئة والقطاعات وفئات املصادر؛ والقياسات املوحـدة   واستخدام األراضي وتغيري استخدام األر    

املـصارف؛  بواسطة   وعمليات إزالتها    مصادرهاحلساب مكافئ ثاين أكسيد الكربون من االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب           
كول كيوتو فيما يتعلـق     وقدم عدد من األطراف مقترحات إلدخال تعديالت على بروتو        . وقضايا منهجية وقضايا أخرى   

  .ذه املقترحات، بصيغتها املقدمة من األطراف، يف مرفق مستقلويرد جتميع هل. ببعض هذه القضايا

                                                      

قُدمت هذه الوثيقة بعد التاريخ املقرر لتقدميها نظراً لضرورة ضمان الدراسة الكاملة جلميع املقترحات    ∗
 .اليت قدمتها األطراف بشأن النص
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  يف االلتزامات اإلضافية لألطـراف املدرجـة يف املرفـق األول               
  ٤  ١٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبوجب بروتوكول كيوتو    

  املرفقات
  املرفق
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  مكافئ ثـاين   قطاعات وفئات املصادر؛ والقياسات املوحدة حلساب   غازات الدفيئـة وال    -  الثالث

  وعمليات إزالتها بواسطة  أكسيد الكربون من االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب مصادرها   
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  مقدمة
   الوالية- ألف 

طلب الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجـب                 - ١
األخرى القضايا  ، إىل رئيسه أن ُيعد نصاً بشأن        )١(، يف دورته السابعة   )الفريق العامل املخصص  (بروتوكول كيوتو   

  .)٢(نة يف التقرير املتعلق بدورته السادسة املستأنفةاملبي

 ٢٤ويف الدورة نفسها، دعا الفريق العامل املخصص األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، يف موعد أقصاه                   - ٢
وطلب إىل  . )٣(، مزيداً من اآلراء واملقترحات بشأن املسائل املتعلقة بالطلب املشار إليه أعاله           ٢٠٠٩أبريل  /نيسان
سه أن ينظر يف هذه اآلراء واملقترحات، باإلضافة إىل األعمال املنفذة واآلراء واملقترحات األخرى اليت ُدعي إىل رئي

  . )٤(تقدميها يف أثناء الدورة السابعة للفريق العامل املخصص، عمالً هبذا الطلب

   نطاق املذكرة- باء 

  :تعاجل هذه الوثيقة القضايا التالية  - ٣

  ؛)املرفق األول(عاثات واآلليات القائمة على مشاريع االجتار باالنب  •  
  ؛)املرفق الثاين(استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة   •  

غازات الدفيئة، والقطاعات وفئات املصادر؛ والقياسات املوحدة حلساب مكافئ ثاين أكـسيد              •
غري ؛ و املصارفبواسطة  إزالتها  ات  النبعاثات البشرية املنشأ حبسب املصادر وعملي     من ا الكربون  
  ؛)املرفق الثالث(نهجية املقضايا ذلك من ال

  ).املرفق الرابع(قضايا أخرى   •  

ووفقاً للطلب املوّجه إىل الرئيس، يستند النص الوارد يف املرفقات األول والثالث والرابع إىل مقترحات األطراف،              -٤
  .ألعمال املنفَّذة يف أثناء الدورة السابعة للفريق العامل املخصصبصيغتها الواردة يف رسائلها، كما يستند إىل ا

أن يستند النص الذي سُيعد عن القضايا املتعلقة باستخدام          )٥(ويشري الرئيس إىل طلب الفريق العامل املخصص        - ٥
وهلذا السبب، يعكس . )٦(األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة إىل املرفق اخلامس للتقرير املتعلق بالدورة السابعة   

                                                      

)١( FCCC/KP/AWG/2009/5 ٧٤، الفقرة)ب.( 

)٢( FCCC/KP/AWG/2008/8 ٤٩، الفقرة)ج.( 

)٣( FCCC/KP/AWG/2009/5 ٧٥، الفقرة. 

)٤( FCCC/KP/AWG/2009/5 ٧٦، الفقرة. 

)٥( FCCC/KP/AWG/2009/5 ٤٨، الفقرة. 

)٦( FCCC/KP/AWG/2009/5. 
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ومت جتميع املقترحات ذات الـصلة الـيت        . املرفق الثاين، دون أي تعديل، النص الوارد يف املرفق اخلامس لذلك التقرير           
  ). أدناه٩انظر الفقرة (قدمتها األطراف إلدخال تعديالت على بروتوكول كيوتو يف املرفق اخلامس هلذه الوثيقة 

لة نتائج أعمال الفريق العامل املخصص إىل مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه             وملساعدة األطراف يف إحا     - ٦
عتمادها يف دورته اخلامسة، يقـدم      ال) اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو      

يت ينبغي أن   وحتدد هذه املرفقات اإلجراءات ال    . النص الوارد يف املرفقات من األول إىل الرابع يف صيغة نص مقرر           
وميكن حتويـل  . اجتماع األطراف العتماد وتنفيذ خمتلف املقترحات املقدمة من األطراف        /يتخذها مؤمتر األطراف  

اجتماع األطراف /النص الوارد يف املرفقات، يف الوقت املناسب، إىل مشاريع مقررات للعرض على مؤمتر األطراف
  .العتمادها يف دورته اخلامسة

لتحفظات اليت أعربت عنها بعض األطراف فيما يتعلق بنهج إعداد هذه الوثيقة، وخباصـة              ويدرك الرئيس ا    - ٧
. فيما يتعلق مبقترحات إدخال تعديالت على بروتوكول كيوتو تتجاوز املرفق باء وأي تعديالت تترتب على ذلـك                

رئيس أن تتمكن األطراف ويأمل ال. ويدرك الرئيس يف الوقت نفسه اهتمام األطراف األخرى مبناقشة هذه املقترحات
  . خالل العام١- م أإ/١من حل هذه اخلالفات املتعلقة بشكل ومضمون نتائج األعمال املنفَّذة عمالً باملقرر 

.  أعاله، تقتصر املرفقات من األول إىل الرابع على نص يف صيغة مقرر            ٦وكما سبقت اإلشارة يف الفقرة        - ٨
علـى  تعديالت تؤدي إىل إدخال قترحات اليت ترى األطراف أهنا لن       ومن مث فإن هذه املرفقات ال تغطي سوى امل        

  .بروتوكول كيوتو

   طرفاً مقترحات إلدخال تعديالت على بروتوكول كيوتو فيما يتعلـق بالقـضايا احملـددة يف         ٤٢وقدم    - ٩
رحات النـصوص   ومل ُتدرج هذه املقترحات يف املرفقات من األول إىل الرابع وإمنا مت جتميع مقت             .  أعاله ٣الفقرة  

األطراف الراغبة يف تقدمي تعديالت توجيه نظر وينبغي . يف املرفق اخلامس، بصيغتها املقدمة من األطرافالواضحة 
 من ٢٠ من املادة ٢اجتماع األطراف ويعتمدها يف دورته اخلامسة أنه وفقاً للفقرة /لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف

ديالت مقترحة إىل األطراف قبل االجتماع الذي من املقترح اعتماده          نص أي تع  إرسال  بروتوكول كيوتو، ينبغي    
أي تعديالت يف دورته اخلامسة، اعتماد اجتماع األطراف /األطراففحىت يتسىن ملؤمتر    . فيه بستة أشهر على األقل    

  .٢٠٠٩ يونيه/ حزيران١٧ينبغي تعميم نص أي تعديالت مقترحة يف موعد أقصاه 

 أن يتخذه الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلجراء الذي ميكن  - جيم 
  اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

قد يرغب الفريق العامل املخصص يف النظر يف مرفقات هذه الوثيقة واألعمال املسبقة املتعلقـة بوضـع                   - ١٠
وقد يرغب بصورة خاصة يف النظر يف األحكام الواردة        . عاله أ ٣نصوص تفاوضية تعاجل القضايا احملددة يف الفقرة        

  . معاجلة خمتلف املقترحاتحىت يتسىن له يف هذه املرفقات وتقليل عدد اخليارات 
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  املرفق األول

  االنبعاثات واآلليات القائمة على مشاريعباالجتار 
  ر آلية التنمية النظيفةفيما يتعلق باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف إطا

  :١اخليار 

 اإلبقاء على أهلية أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة كأنشطة مشاريع يف ُيقرر  - ١
إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام األوىل، وكذلك على الطرائق واإلجراءات اخلاصة بأنشطة املشاريع هذه،   

  ؛]والالحقة[اللتزام الثانية ا] فترات[يف فترة 

  :٢اخليار 

 أن تقتصر أهلية أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف إطار آلية التنميـة    ُيقرر  
  :النظيفة على ما يلي

  ]؛١- م أإ/١٦التحريج وإعادة التحريج، وفقاً للتعريف الوارد يف املقرر [  )أ(  
  ] من إزالة األحراج وتردي األحراج؛خفض االنبعاثات الناجتة[  )ب(  
  ]إصالح األراضي الرطبة؛[  )ج(  
  ]أنشطة اإلدارة املستدامة للغابات وغريها من أنشطة اإلدارة املستدامة لألراضي؛[  )د(  
  ]إدارة كربون التربة يف الزراعة؛[  )ه(  

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

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التوصية بطرائق وإجراءات ألنشطة استخدام األراضي             يطلب  - ٢
ة إىل مـؤمتر  وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف إطار آلية التنمية النظيفة، بغية إحالة مشروع مقرر بشأن هذه املسأل  

، مبا يف ذلك طرائـق      ]السابعة] [السادسة[األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته           
  :وإجراءات ملعاجلة التراجع احملتمل لعمليات إزالة غازات الدفيئة بواسطة املصارف عن طريق ما يلي

  ] االنبعاثات املعتمد الطويل األجل؛وحدات خفض االنبعاثات املعتمد املؤقت ووحدات خفض[  )أ(
  ]نب الطرف املضيف على أساس طوعي؛إلغاء وحدات من جا[  )ب(
  ]ملشاريع لتغطية إلغاء الوحدات؛التأمني على أنشطة ا[  )ج(
  ]إلغاء وحدات من املخزونات االحتياطية املنشأة الدخار وحدات هلذه األغراض؛[  )د(
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طية املنشأة الدخار كميات الوحدات اليت مل يتم سحبها يف          إلغاء وحدات من األرصدة االحتيا    [  )ه(
  ]اية فترة التزام هلذه األغراض؛هن

احملاسبة املتعلقة باالنبعاثات الناجتة من أنشطة استغالل الغابات املنشأة يف إطار آليـة التنميـة               [  )و(
  ]؛وجودهاالنظيفة يف حال 

  ام احملتمـل يف حالـة أنـشطة املـشاريع     اإلعفاءات من طرائق وإجراءات معاجلة عدم الـدو      [  )ز(
  ]املنخفضة املخاطر؛

يف املرفق باء لربوتوكول كيوتو مدرج  أنه جيوز لطرف ُمدرج يف املرفق األول لالتفاقية وعليه التزام       ُيقرر  - ٣
] وحدات خفض االنبعاثات املعتمد املؤقت ووحدات خفض االنبعاثات املعتمد الطويـل األجـل            [أن يستخدم   

الصادرة ألنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجـة يف          ] فض االنبعاثات املعتمد  وحدات خ [
 من بروتوكول كيوتو ٣ من املادة ١إطار آلية التنمية النظيفة لالمتثال اللتزامها املتعلق باالنبعاثات مبوجب الفقرة 

   لـذلك الطـرف، مـضروباً        يف املائـة مـن انبعاثـات سـنة األسـاس           واحـد حبـد أقـصى     ] [دون قيد [
  ؛] من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٨ و٧يف املائة من الكمية املسَنَدة إليه وفقاً للفقرتني ] x[حبد أقصى ]] [يف مخسة[

  :فيما يتعلق بإدراج احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية يف إطار آلية التنمية النظيفة

  :١اخليار 

 أال تكون األنشطة املتعلقة باحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية مؤهلة              ررُيق  - ٤
  ؛]والالحقة[االلتزام الثانية ] فترات[كأنشطة مشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة 

  :٢اخليار 

 مؤهلة )١(زينه يف التكوينات اجليولوجية أن تكون األنشطة املتعلقة باحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختُيقرر  - ٥
  ] والالحقـة [االلتـزام الثانيـة     ] فتـرات [كأنشطة مـشاريع يف إطـار آليـة التنميـة النظيفـة يف فتـرة                

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

ولوجية التوصية بطرائق وإجراءات ألنشطة مشاريع آلية        إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكن      يطلب  - ٦
التنمية النظيفة املتعلقة باحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية، بغية إحالة مشروع مقرر               
بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو العتماده يف دورتـه                 

  :، مبا يف ذلك طرائق وإجراءات تتعلق مبا يلي]السابعة] [السادسة[

  عدم الدوام؛  )أ(  
  الرصد واإلبالغ والتحقق؛  )ب(  

                                                      

 ].مبا يف ذلك الطبقات احلاملة للمياه اجلوفية املاحلة وباستبعاد االحتباس يف احمليطات[ )١(
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  اآلثار البيئية؛  )ج(  
  تعريف حدود املشاريع؛  )د(  
  قضايا القانون الدويل؛  )ه(  
  احتمال حدوث نتائج معاكسة؛  )و(  

  :لية التنمية النظيفةفيما يتعلق بإدراج األنشطة النووية يف إطار آ

  :١اخليار 

يف إطار آلية التنمية النظيفة يف    مشاريع   أالّ تكون األنشطة املتعلقة باملنشآت النووية مؤهلة كأنشطة          ُيقرر  - ٧
  ؛]والالحقة[االلتزام الثانية ] فترات[فترة 

  :٢اخليار 

مؤهلة كأنشطة مشاريع   [...]] ة منذ   املنشأ] [احلديثة[ أن تكون األنشطة املتعلقة باملنشآت النووية        ُيقرر  - ٨
  ؛]والالحقة[االلتزام الثانية ] فترات[آللية التنمية النظيفة يف فترة 

يطلب إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التوصية بطرائق وإجراءات ألنشطة مشاريع آلية التنمية       - ٩
إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع مقرر بشأن هذه املسألة ع إحالة مشروالنظيفة املتصلة باملنشآت النووية، بغية 

  : بقضييت، مبا يف ذلك ما يتصل]السابعة] [السادسة[يف دورته العتماده األطراف يف بروتوكول كيوتو 

  املتطلبات احملددة لألنشطة النووية املؤهلة؛  )أ(  
  ؛[...]  )ب(  

  املناسبة وطنياًاءات التخفيف أرصدة دائنة على أساس إجربتسجيل فيما يتعلق 

  :١اخليار 

  ال يتخذ قرار فيما يتعلق هبذه املسألة

  :٢اخليار 

 ٣ من االتفاقية وااللتزامات اليت تنص عليها الفقرتان ٤ من املادة ١ بالتزامات مجيع األطراف الواردة يف الفقرة إذ يذكِّر
  راف املتقدمة املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية،  للبلدان املتقدمة األطراف وغريها من األط٤ من املادة ٥و

  ‘ ٢‘)ب(١البلـدان الناميـة األطـراف لتنفيـذ الفقـرة           املناسبة وطنياً يف     بأمهية حفز إجراءات التخفيف      وإذ يسلِّم 
  من خطة عمل بايل تنفيذاً تاماً وفعاالً،
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 إشراك القطاع اخلـاص وأسـواق       من خطة عمل بايل ويالحظ ضرورة     ‘ ٥‘)ب(١الفقرة  وإذ يأخذ يف اعتباره     
إجراءات التخفيـف   إلتاحة ودعم   الكربون لضمان مصادر مستدامة للتدفقات املالية وعمليات نقل التكنولوجيا          

  نظراً لضعف قدرة األموال العامة،وطنياً يف البلدان النامية األطراف املناسبة 

 من الربوتوكول املتعلقة بآلية التنمية النظيفة       ١٢ة   بضرورة االعتماد على اخلربات يف جمال تطبيق املاد        وإذ يعترف 
  ومواصلة دعم اآللية،

مبوجـب بروتوكـول    املناسبة وطنياً   األرصدة الدائنة إلجراءات التخفيف     لتسجيل  أن ينشئ آلية    ُيقرر    - ١٠
منها، الـيت  ، واليت ميكن التحقق املناسبة وطنياًأرصدة دائنة إلجراءات التخفيف    تسجيل  كيوتو، ميكن يف إطارها     

تتخذها البلدان النامية األطراف غري املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقية بغية مساعدة هذه األطراف يف حتقيق التنمية 
  املستدامة واملسامهة يف اجلهود العاملية املبذولة ملكافحة تغري املناخ؛

ه مؤمتر األطراف يف االتفاقية وأن      األرصدة الدائنة هذه لسلطة وتوجي    تسجيل   أن ختضع آلية     ُيقرر كذلك   - ١١
اجمللس ] [هيئة متفرغة ينشئها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو[تشرف عليها 

  ؛]التنفيذي آللية التنمية النظيفة

 التخفيـف   مبوجبها األرصدة الدائنة إلجـراءات    تسجل   على أنه ينبغي إرساء املعايري والقواعد اليت         يوافق  - ١٢
يف باالعتماد على املنهجية احلالية آللية التنمية النظيفة يف إطار بروتوكول كيوتو، وعلى أن يعتمـد                املناسبة وطنياً،   

  :األرصدة الدائنة هذه، مبا يف ذلك ما يتعلق باملسائل التاليةتسجيل مقرراً بشأن عمل آلية اجتماعه السادس 

  أرصدة دائنة؛ وطنياً لتوليد املناسبة نطاق إجراءات التخفيف   )أ(  
  والتحقق منه؛املناسبة وطنياً إجراءات التخفيف تولد منهجيات قياس   )ب(  

  فيما يتعلق بتشجيع وضع خطوط أساس موحدة صاحلة لعدة مشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة

  :١اخليار 

  ال يتخذ قرار فيما يتعلق هبذه املسألة

  :٢اخليار 

هيئة متفرغة ُينشئها مؤمتر األطراف العامل بوصفه       ] [اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة    [ أن يقوم    يقرر  - ١٣
هيئة أو أكثر من هيئة متفرغـة ينـشئها اجمللـس           ] [اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو وتعمل حتت سلطته       

ساس املوحدة ويقوم، حبسب    بتقدمي التوجيه بشأن خطوط األ    ] التنفيذي آللية التنمية النظيفة وتعمل حتت سلطته      
االقتضاء، بتحديد خطوط األساس املوحدة ألنواع حمددة من أنشطة املشاريع وقطاعات أو قطاعات فرعية حمددة               

وإجراءات وإتاحتها ليستخدمها معامل مرجعية يف إطار آلية التنمية النظيفة عن طريق وضع بارامترات، مبا يف ذلك 
يف حتديد عنصر اإلضافة وتطبيق ] اختيارياً] [إلزامياً[ت التشغيلية املعينة استخداماً املشاركون يف املشاريع والكيانا

  أو تطوير منهجيات خطوط األساس؛
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  :وضع خطوط األساس املوحدة ألنواع أنشطة املشاريع اليت تستويف املعايري التالية] أنه ميكن] [جيري[ أن يقرر  - ١٤

  ؛[...]  )أ(  

  :امترات واإلجراءات املستخدمة لتيسري خطوط األساس املوحدة فيما يتعلق بالباريقرر  - ١٥

  :وضعها على أساس  )أ(  

أنشطة املشاريع املماثلة املنفَّذة يف السنوات اخلمس الـسابقة، يف ظـروف            : ١اخليار    ‘١‘
] ١٠[اجتماعية واقتصادية وبيئية وتكنولوجية مماثلة، واليت يكون أداؤها بـني أعلـى             

  ة هذه املشاريع؛يف املائة يف فئ] ٢٠[
املنشآت أو العمليات اليت حيتل أداؤها القمة يف القطاع ذي الصلة، وفقاً ألسس             : ٢اخليار    ‘٢‘

العاديـة  املمارسـة   نطـاق   تشمل فيما تشمل أداء التكنولوجيات األساسية اليت تتجاوز         
  ؛ومعدالت التغلغل التكنولوجي

ري لكثافة الكربون ألنواع حمـددة مـن        يف املائة من التوزيع اجلا    ] x[أعلى  : ٣اخليار    ‘٣‘
  أنشطة املشاريع أو يف نطاق قطاعات حمددة؛

  التوزيع اجلاري لكثافة الكربون ألنواع حمددة من أنشطة املشاريع أو يف نطاق : ٤اخليار   ‘٤‘
  قطاعات حمددة؛

بصورة وأن ُتعدَّل   ] بطابع إقليمي أو وطين أو دون وطين      [الظروف الوطنية   ] تتسم[أن تعكس     )ب(
  ؛]سنوياً [دورية

 أالّ يكون هناك حساب مزدوج لوحدات خفض االنبعاثات أو لعمليات اإلزالة على أساس              يقرر كذلك   - ١٦
  استخدام خطوط أساس موحدة صاحلة لعدة مشاريع؛

 املشاركني يف مشاريع آلية التنمية النظيفة على تطبيق إرشادات اجمللس التنفيذي آلليـة التنميـة                يشجِّع  - ١٧
لنظيفة بشأن خطوط األساس املوحدة، حبسب االقتضاء، يف تطوير منهجيات جديدة خلطوط األساس، مبا يف ذلك ا

  تطبيق خطوط األساس املوحدة اليت وضعها اجمللس التنفيذي؛

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التوصية بطرائق وإجراءات لوضع خطوط أساس             يطلب  - ١٨
التنمية النظيفة، بغية إحالة مشروع مقرر بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر           آلية  ة لعدة مشاريع يف إطار      موحدة وصاحل 

، مبا يف   ]السابعة] [السادسة[األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو العتماده يف دورته            
  :ذلك طرائق وإجراءات تتعلق مبا يلي

  ؛]ا يف ذلك تعريف حد القطاع حبسب احلالة، مب[حتديد خط أساس موحد   )أ(  
  حتديد قابلية خط أساس موحد للتطبيق؛  )ب(  
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  يف إطار آلية التنمية النظيفةاملدرجة فيما يتعلق بالقوائم اإلجيابية أو السلبية ألنواع أنشطة املشاريع 

  :١اخليار 

  ال يتخذ قرار فيما يتعلق هبذه املسألة

  :٢اخليار 

ختفيضات االنبعاثات البشرية املنشأ من املصادر أو حتسينات عمليات إزالـة           ] م اعتبار عد[ اعتبار   يقرر  - ١٩
الفئات التالية من أنشطة املشاريع إضافية ألي ختفيض ميكن النامجة عن االنبعاثات البشرية املنشأ بواسطة املصارف 

  :أن حيدث يف حال عدم وجود أنشطة املشاريع

  ]املستخدمة يف نشاط املشروع؛الرئيسية نولوجيا الفئات املستندة إىل التك[  )أ(  
  ]الفئات املتعلقة بالطرف املضيف لنشاط املشروع؛[  )ب(  
  ]؛)صغري أو كبرينطاق (نشاط املشروع نطاق الفئات املستندة إىل [  )ج(  

 دوري   إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التوصية بطرائق وإجراءات إلجراء تعديل           يطلب  - ٢٠
 أعاله، بغية إحالة مشروع مقرر بشأن هذه املسألة إىل مـؤمتر            ١٩لفئات أنشطة املشاريع املشار إليها يف الفقرة        

  ؛]السابعة] [السادسة[األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو العتماده يف دورته 

   يف إطار آلية التنمية النظيفةفيما يتعلق بتحسني وصول أطراف مضيفة حمددة ألنشطة مشاريع

  :١اخليار 

  ال يتخذ قرار فيما يتعلق هبذه املسألة

  :٢اخليار 

أقل البلدان منواً والـدول اجلزريـة     ] [أطراف مضيفة حمددة  [ب  أن تطبَّق الشروط التالية فيما يتعلق        يقرر  - ٢١
  ]:فئات أخرى من البلدان] [الصغرية النامية

  ؛النطاقريع الصغرية عتبة أعلى ألنشطة املشا  )أ(  
اإلضافة فيما يتعلـق بأنـشطة املـشاريع    عنصر متطلبات إثبات   ] مواصلة تبسيط ] [إعفاء من [  )ب(

  ؛النطاقالصغرية 
خطة إدارة آلية التنمية [متويل التصديق على أنشطة املشاريع والتحقق منها واعتمادها عن طريق           )ج(

  ؛]اآللية املالية لالتفاقية] [النظيفة
  ؛.][..  )د(
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 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التوصية بطرائق وإجراءات للشروط املشار إليها             يطلب  - ٢٢
 أعاله، بغية إحالة مشروع مقرر بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع                 ٢١يف الفقرة   

  ؛]السابعة[] السادسة[األطراف يف بروتوكول كيوتو العتماده يف دورته 

  فيما يتعلق بتعزيز املنافع املشتركة ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة بوسائل ميسِّرة

  :١اخليار 

  ال يتخذ قرار فيما يتعلق هبذه املسألة

  :٢اخليار 

حتقيق  تعزيز كل نشاط من أنشطة املشاريع املدرجة يف إطار آلية التنمية النظيفة يثبت               يقرر: ١- ٢اخليار    - ٢٣
  :افع مشتركة حمددة عن طريق التدابري التاليةمن

  اإلعفاء من دفع رسوم التسجيل؛  )أ(  
  اإلعفاء من نسبة العائدات املخصصة لتغطية املـصروفات اإلداريـة آلليـة التنميـة النظيفـة                  )ب(

  أو املساعدة يف تكاليف التكيف؛/و
  تعجيل تسجيل أنشطة املشاريع؛  )ج(
  ؛اإلعفاء من معايري اإلضافة  )د(
  ؛[...]  )ه(
 أن ُيثبت كل نشاط من أنشطة املشاريع املدرجة يف إطار آلية التنمية النظيفة منـافع                يقرر: ٢- ٢اخليار    

  مشتركة حمددة؛

  : أعاله٢٣ أن تكون املنافع املشتركة املشار إليها يف الفقرة يقرر  - ٢٤

  كفاءة الطاقة؛  )أ(  
  نقل التكنولوجيا؛  )ب(  

حلد من تلوث اهلواء، وحتسني نوعية املياه، ومعاجلة النفايات معاجلة سليمة           اخلدمات البيئية مثل ا     )ج(
  واحلد منها، وصون التنوع البيولوجي وإدارة املوارد اهليدرولوجية؛

  احلد من الفقر؛  )د(  
  النمو االقتصادي؛  )ه(  
  املنافع االجتماعية؛  )و(  
  تعزيز القدرات البشرية واملؤسسية؛  )ز(  



FCCC/KP/AWG/2009/8 
Page 12 

 

أن السلطة الوطنيـة املعينـة   [كل كيان تشغيلي معني، يف إطار تصديقه على نشاط مشروع،            أن يؤكد    يقرر  - ٢٥
   أعاله؛٢٤إليها يف الفقرة املشتركة املشار أن نشاط املشروع أثبت منفعة أو أكثر من املنافع ] للطرف املضيف أكدت

ق وإجراءات للتدابري املشار إليها يف  إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التوصية بطرائيطلب  - ٢٦
 أعاله، بغية إحالة مشروع مقرر بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف ٢٥الفقرة 

  ؛]السابعة] [السادسة[يف بروتوكول كيوتو العتماده يف دورته 

  ةفيما يتعلق بعوامل املضاعفة واخلصم يف إطار آلية التنمية النظيف

  :١اخليار 

  ال يتخذ قرار فيما يتعلق هبذه املسألة

  :٢اخليار 

 أن يولِّد كل نشاط من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة وحدات خفض معتَمد لالنبعاثات تـساوي                 يقرر  - ٢٧
  ؛]خصم] [مضاعفة[وحدات خفض االنبعاثات املعتَمد من الكيانات التشغيلية املعينة مضروبة يف عامل 

 أالّ تتجاوز الكمية اإلمجالية لوحدات خفض االنبعاثات املعتَمد الصادرة لفترة التزام الكمية الكلية لوحدات               يقرر  -٢٨
  خفض االنبعاثات أو اإلزالة اليت حققتها أنشطة املشروع يف إطار آلية التنمية النظيفة خالل فترة االلتزام؛

املشار إليها ] اخلصم] [املضاعفة[وجية التوصية بعوامل  إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنول     يطلب  - ٢٩
 أعاله، بغية إحالة مشروع مقرر بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع                 ٢٧يف الفقرة   

  :على أساس ما يلي] السابعة] [السادسة[األطراف يف بروتوكول كيوتو العتماده يف دورته 

  ]سالمة البيئية؛معايري مستندة إىل ال[  )أ(  
  ]لنشاط املشروع؛الرئيسي معايري مستندة إىل النطاق القطاعي [  )ب(  
  ]املستخدمة يف نشاط املشروع؛الرئيسية معايري مستندة إىل التكنولوجيا [  )ج(  
  ]معايري مستندة إىل إمكانات االحترار العاملي للغازات اليت اخنفضت انبعاثاهتا نتيجة لنشاط املشروع؛[  )د(  
  ]معايري متعلقة بالطرف املضيف لنشاط املشروع؛[  )ه(  
  ]؛)صغري أو كبرينطاق (نشاط املشروع نطاق معايري مستندة إىل [  )و(  

  فيما يتعلق بطرائق معاملة أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة بعد ختريج األطراف املضيفة

  :١اخليار 

  ال يتخذ قرار فيما يتعلق هبذه املسألة
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  :٢اخليار 

 أنه عندما يأخذ طرف غري مدرج يف املرفق األول لالتفاقية يستضيف مشروعاً واحداً              يقرر: ١- ٢اخليار    - ٣٠
أو أكثر من مشاريع آلية التنمية النظيفة املسّجلة على عاتقه هدفاًَ أو التزاماً كمياً فيما يتعلق بقطاع أو أكثر من                    

  :القطاعات اليت تنفَّذ فيها تلك املشاريع

   مشروع خاضعاً للقواعد والطرائق املنظِّمة آللية التنمية النظيفة حـىت هنايـة الفتـرة               يظل كل   )أ(
األرصدة الدائنة للمشروع، حيث ال تعود أنشطة ذلـك املـشروع مؤهَّلـة             لتسجيل  اجلارية  

  كمشروع من مشاريع آلية التنمية النظيفة؛
ات خفض معتَمـد لالنبعاثـات      إصدار وحد الذي يشمل   يف حالة مشروع آلية التنمية النظيفة         )ب(

لتخفيضات يف االنبعاثات من املصادر، حيوِّل الطرف املضيف للمشروع إىل حـسابه            خبصوص ا 
مساوية لوحدات خفض االنبعاثات املعتَمد الصادرة للفترة اليت        ] وحدات[اخلاص باإللغاء كمية    

لتـسجيل  اية الفترة اجلارية    حتديد الطرف املضيف هدفاً أو التزاماً كمياً وتنتهي بنه        بتاريخ  تبدأ  
  ملشروع؛لذلك ااألرصدة الدائنة 

يف حالة مشروع آلية التنمية النظيفة الذي يشمل إصدار وحدات خفض معتَمـد لالنبعاثـات                 )ج(
ولكن ليس وحدات خفض معتَمد مؤقت لالنبعاثات أو وحدات خفض معتَمد طويل األجـل              (

اسطة املصارف، حيوِّل الطرف املضيف إىل حسابه وعلى حتسينات لعمليات اإلزالة بو) لالنبعاثات
تاريخ مساوية لوحدات خفض االنبعاثات املعتَمد الصادرة منذ        ] وحدات[اخلاص باإللغاء كمية    

حتديد اهلدف أو االلتزام الكمي للطرف املضيف حىت هناية الفترة اجلارية إلصدار األرصدة الدائنة 
  لذلك املشروع؛

ندما يصبح طرف مؤهالً الستضافة مشاريع تنفيذ مشتركة، حتّول أي مشاريع مسجلة  أنه عيقرر: ٢- ٢اخليار   
  شترك وختضع لألحكام املتعلقة بالتنفيذ املشترك؛املتنفيذ للآللية التنمية النظيفة يستضيفها ذلك الطرف إىل مشاريع 

  فيما يتعلق بإدراج األنشطة النووية يف إطار التنفيذ املشترك

  :١اخليار 

املشترك يف فترة خاضعة للتنفيذ  أالّ تكون األنشطة املتعلقة باملنشآت النووية مؤهلة كأنشطة مشاريع رريق  - ٣١
  ؛]والالحقة[االلتزام الثانية ] فترات[

  :٢اخليار 

مؤهلة كأنشطة مشاريع   [...]] املُنشأة منذ   ] [احلديثة[ أن تكون األنشطة املتعلقة باملنشآت النووية        يقرر  - ٣٢
  ؛]والالحقة[االلتزام الثانية ] فترات[فيذ املشترك يف فترة للتنخاضعة 
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 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التوصية بطرائق وإجراءات ألنـشطة املـشاريع              يطلب  - ٣٣
طراف املشترك واملتعلقة باملنشآت النووية بغية إحالة مشروع مقرر بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األاخلاضعة للتنفيذ 

   ، مبـا يف ذلـك     ]السابعة] [السادسة[العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو العتماده يف دورته           
  :ما يتعلق باملسائل التالية

  احملددة لألنشطة النووية املؤهلة؛املتطلبات   )أ(  
  ؛[...]  )ب(  

خلاضعة للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك      فيما يتعلق بتعزيز املنافع املشتركة ألنشطة مشاريع التنفيذ املشترك ا         
  باستخدام وسائل ميسِّرة

  :١اخليار 

  ال يتخذ قرار فيما يتعلق هبذه املسألة

  :٢اخليار 

 تعزيز كل نشاط من أنشطة مشاريع التنفيذ املشترك خاضع للجنة اإلشراف على التنفيذ املـشترك                يقرر  - ٣٤
  :تدابري التاليةمنافع مشتركة حمددة، عن طريق الحتقيق يثبت 

  [...]  )أ(  

  : أعاله٣٤ أن تكون املنافع املشتركة احملددة املشار إليها يف الفقرة يقرر  - ٣٥

  نقل التكنولوجيا؛  )أ(  
اخلدمات البيئية مثل احلد من تلوث اهلواء، وحتسني نوعية املياه، ومعاجلة النفايات معاجلة سليمة                )ب(

  إدارة املوارد اهليدرولوجية؛واحلد منها، وصون التنوع البيولوجي، و
  ؛[...]  )ج(  

أن جهة التنسيق املعينـة للطـرف       [ أن حيدِّد كل كيان مستقل معتمد، يف إطار بّته بشأن نشاط مشروع،              يقرر  -٣٦
   أعاله؛٣٥أن نشاط املشروع أثبت منفعة أو أكثر من املنافع املشتركة املشار إليها يف الفقرة ] املضيف أكدت

يئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التوصية بطرائق وإجراءات للتدابري املشار إليها يف  إىل اهليطلب  - ٣٧
 أعاله، بغية إحالة مشروع مقرر بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف ٣٦الفقرة 

  ؛]السابعة] [السادسة[يف بروتوكول كيوتو العتماده يف دورته 
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  املفروضة على ترحيل وحدات كيوتو) املصرفية(يتعلق بالقيود فيما 

  :١اخليار 

   اإلبقاء على القيود احلالية املطبقة على ترحيل وحدات كيوتو إىل فترة االلتزام الالحقة؛يقرر  - ٣٨

  :٢اخليار 

  ؛ أال تكون هناك قيود على ترحيل وحدات كيوتو إىل فترة االلتزام الالحقةيقرر: ١- ٢اخليار   - ٣٩

  :علىمقتصراً ترحيل وحدات كيوتو إىل فترة االلتزام الالحقة يكون  أن يقرر: ٢- ٢اخليار   

  [...]  )أ(  

  الكميات املسندة من فترات التزام الحقةباقتراض فيما يتعلق 

  :١اخليار 

  ال ُيّتخذ قرار فيما يتعلق هبذه املسألة

  :٢اخليار 

يف املرفق باء لربوتوكول كيوتـو أن       مدرج  لالتفاقية عليه التزام    أنه جيوز لطرف مدرج يف املرفق األول        يقرر    - ٤٠
] ،إليه، باستبعاد أي حصة من الكمية املسندة ] [يف املائة] x[حبد أقصى [يقترض كمية مسندة من فترة االلتزام الالحقة 

، يف فترة  بروتوكول كيوتو من٣ من املادة ١غرض االمتثال اللتزامه املتعلق باالنبعاثات مبوجب الفقرة لوأن يستخدمها 
  االلتزام اجلارية؛

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التوصية بطرائق وإجراءات القتراض كمية مسندة يطلب  - ٤١
من فترة االلتزام الالحقة، بغية إحالة مشروع مقرر بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع                 

  ؛]السابعة] [السادسة[ بروتوكول كيوتو العتماده يف دورته األطراف يف

  فيما يتعلق بتوسيع نطاق ممارسة استخدام حصة العائدات

  :١اخليار 

  ال ُيّتخذ قرار فيما يتعلق هبذه املسألة

  :٢اخليار 

تغطيـة تكـاليف    لتغري املناخ يف    الضارة  لآلثار  الشديدة التعرض    أنه، ملساعدة البلدان النامية األطراف       يقرر  - ٤٢
يف املائة من وحدات    ] ٠,٥] [x[، تصدر   ١٧ مكرراً من املادة     ١، والفقرة   ٦ مكرراً من املادة     ٣التكيف، وفقاً للفقرة    
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يف املرفق باء لربوتوكول    مدرج  الكمية املسندة ووحدات اإلزالة لكل طرف مدرج يف املرفق األول لالتفاقية عليه التزام              
   احملدد لصندوق التكيف قبل إصدار وحدات الكمية املسندة ووحدات اإلزالة املتبقية؛كيوتو وُتحوَّل إىل احلساب

لتغري املناخ يف تغطية تكاليف     الشديدة التعرض لآلثار الضارة      أنه، ملساعدة البلدان النامية األطراف       يقرر  - ٤٣
ألنشطة املشاريع اليت تشتمل    الصادرة  [يف املائة من وحدات خفض االنبعاثات املعتَمد        ] x[التكيف، تصدر نسبة    

وحتول إىل احلساب احملدد لـصندوق      ]] y[على ختفيض غازات الدفيئة اليت تفوق فيها إمكانات االحترار العاملي           
، باستبعاد أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة اليت        [التكيف قبل إصدار وحدات خفض االنبعاثات املعتَمد املتبقية         

  ؛]واًتستضيفها أقل البلدان من

فيما يتعلق بضمان االتساق بني النهوج اخلاصة مبشاريع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف               
  إطار التنفيذ املشترك ومعاملة أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج آللية التنمية النظيفة

  :١اخليار 

  ال ُيتخذ قرار فيما يتعلق هبذه املسألة

  :٢اخليار 

، تنطبق مـع    ١- م أإ /٥ أن إجراءات وضع وثائق تصميم املشاريع املبينة يف التذييل باء ملرفق املقرر              يقرر  - ٤٤
إدخال ما يلزم من تغيريات على أنشطة مشاريع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف إطـار                 

  التنفيذ املشترك؛

  فيما يتعلق باحتياطي فترة االلتزام

  :١اخليار 

  ال ُيتخذ قرار فيما يتعلق هبذه املسألة

  :٢اخليار 

الالحقة، حيتفظ كل طرف ُمـدرج يف املرفـق األول          االلتزام   أنه، يف فترة االلتزام الثانية وفترات        يقرر  - ٤٥
  : االلتزام ال ينخفض عن أحد املقدارين التاليني أيهما أقلةلالتفاقية، يف سجله الوطين، باحتياطي لفتر

 مـن   ٣ من املـادة     ٨ و ٧لطرف احملسوبة وفقاً للفقرتني     إىل ا املائة من الكمية املسندة     يف  ] X[  )أ(
 وتتفق عليها األطراف يف سياق االلتزامات       ٩٠ أقل من    Xقيمة  حيث تكون   [بروتوكول كيوتو   

، وتنفيذ االجتار باالنبعاثات واآلليـات القائمـة علـى          أو احلد منها  االنبعاثات  خبفض  الكمية  
  ؛ أو]راءات وآليات االمتثال بعد فترة االلتزام األوىلمشاريع، وإج

جمموع قوائم اجلرد اليت مت استعراضها واملبلغة حىت ذلك احلني يف فترة االلتزام تلك، إضافة إىل قائمة                   )ب(
  ].اجلرد اليت خضعت ألحدث استعراض مضروبة يف عدد السنوات املتبقية من فترة االلتزام تلك؛
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  املرفق الثاين

  خدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجةاست
يعرض هذا الفرع مقترحاً بشأن نص يتعلق باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة على               :مالحظة

، كما يرد يف املرفق اخلامس للتقرير املتعلق بالدورة السابعة للفريق العامل ١- م أإ/١٦أساس تنقيحات مرفق املقرر 
  . للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتواملخصص

   التعاريف- ألف 

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

 من اهلكتار وهكتار واحد وتكـون       ٠,٠٥تراوح مساحتها الدنيا بني     هو بقعة أرض ت   " احلرج"  )أ(
 يف ٣٠- ١٠يزيد على ) أو ما يعادل ذلك من مستوى كثافة النباتات(ذات غطاء تاجي شجري 

 أمتار عند النضج يف ٥املائة وميكن أن تبلغ فيه األشجار ارتفاعاً يتراوح حده األدىن بني مترين و 
رة عن تشكيالت حرجية كثيفة تغطي فيها األشجار املختلفة مـن         وقد يكون احلرج عبا   . املوقع

وتندرج يف تعريف احلرج    . حيث االرتفاع والنبت نسبة كبرية من األراضي أو غابة غري كثيفة          
الشجراء احلرجية الطبيعية الناشئة وكذلك مجيع املزارع اليت مل تبلغ بعد كثافة تاجية تتراوح بني      

 أمتار شأهنا شأن املناطق اليت تشكل       ٥عاً شجرياً يتراوح بني مترين و      يف املائة أو ارتفا    ٣٠ و ١٠
عادة جزءاً من املنطقة احلرجية واليت هي غري مشجرة مؤقتاً نتيجة لتدخل بشري مثـل قطـع                 

  األشجار أو ألسباب طبيعية، ولكن يتوقع أن تتحول مرة أخرى إىل أحراج؛
رة لتحويل أراضٍ مل يتم تشجريها ملدة مخسني عاماً         هو عملية يقوم هبا اإلنسان مباش     " التحريج"  )ب(

أو تدخل اإلنـسان يف تعزيـز       /على األقل إىل أراضٍ حرجية عن طريق الغرس وزرع البذور و          
  مصادر البذور الطبيعية؛

هي عملية يقوم هبا اإلنسان مباشرة لتحويل أراضٍ غـري حرجيـة إىل أراضٍ              " إعادة التحريج "  )ج(
أو تدخل اإلنسان يف تعزيز مصادر البذور الطبيعيـة         /وزرع البذور و  حرجية عن طريق الغرس     

وتكون أنـشطة إعـادة     . وذلك يف أراضٍ كانت حرجية لكنها حولت إىل أراضٍ غري حرجية          
التحريج يف فترة االلتزام األوىل مقصورة على إعادة حتريج األراضي اليت مل يكن يوجـد فيهـا                 

  ؛١٩٨٩ديسمرب / كانون األول٣١أحراج يف 
  هي عملية يقوم هبا اإلنسان مباشرة لتحويل أراضٍ حرجية إىل أراضٍ غري حرجية؛" إزالة األحراج"  )د(

                                                      

 .ن مواد بروتوكول كيوتو، ما مل حيدد خالف ذلكيف هذا املرفق إىل مادة م" املادة"تشري  )١(
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هو نشاطٌ يقوم به اإلنسان مباشرة لزيادة خمزونات الكربون يف املواقع عن " جتديد الغطاء النبايت"  )ه(
عريفا التحـريج    هكتار وال ينطبق عليها ت     ٠,٠٥طريق زرع نباتات تغطي مساحة ال تقل عن         

  وإعادة التحريج الواردان هنا؛
هي فقدان خمزونات الكربون النباتية بسبب      " إزالة الغطاء النبايت   "):ُتدرج (١خليار  ا) مكرراً )ه(([

وهي تشمل فقدان النباتات على األرض،      . تدخل اإلنسان حبيث ال ُيستوىف تعريف األحراج      
  حات األراضـي أو األرض املغطـاة بالنبـات         سواء كانت مغطاة باملياه أم ال، وتشمل مسا       

وتشمل إزالة الغطاء النبايت الكتلة األحيائية احلية وغري .  هكتار٠,٠٥وال تقل مساحتها عن 
احلية كما تشمل الكتلة األحيائية فوق األرض وحتت األرض مبا يف ذلك، يف مجلـة أمـور،                 

، واألعشاب البحرية، وأشـجار     اخلث، ونباتات املستنقعات، واجلنيبات، واألراضي العشبية     
  ؛املنغروف، واألعشاب الضارة البحرية

هو نشاط يقوم به اإلنسان " جتديد الغطاء النبايت": )أعاله مبا يلي)  ه(ُيستعاض عن (: ٢اخليار   
 ٠,٠٥لزيادة خمزونات الكربون يف املواقع عن طريق زرع نباتات تغطي مساحة ال تقل عن               

ويف حالة اختيـار    . ريفا التحريج وإعادة التحريج الواردان أعاله     هكتار وال ينطبق عليها تع    
هذا النشاط فإنه يشمل أن تدخل يف احلساب األنشطة اليت يقوم هبا اإلنسان مباشرة وتؤدي               
  إىل خفض خمزونات الكربون يف األرض اليت صنفت على أهنا منطقة جتديـد غطـاء نبـايت                 

  ؛]وال ينطبق عليها تعريف إزالة األحراج
هي جمموعة ممارسات لإلشراف على األرض احلرجية واسـتخدامها هبـدف أداء            " إدارة األحراج "  )و(

واالقتصادية واالجتماعية ذات الصلة لألحراج    ) مبا يف ذلك التنوع البيولوجي    (الوظائف اإليكولوجية   
  يدخل يف ذلك االخنفاض الذي ُيحدثـه اإلنـسان يف خمزونـات الكربـون              [. بطريقة مستدامة 

  ؛]أو الزيادة اليت حيدثها يف انبعاثات غازات الدفيئة يف األرض احلرجية اليت تبقى أرضاً حرجية/و
هي جمموعة املمارسات يف األراضي اليت تنبت فيها احملاصيل الزراعية          " إدارة األراضي الزراعية  "  )ز(

  تاج احملاصيل؛واألراضي املتروكة بائرة أو غري املستخدمة مؤقتاً إلن
هي جمموعة املمارسات يف األراضي املستخدمة إلنتاج املاشية هبدف التحكم يف           " ارة املراعي إد"  )ح(

  ما يتم إنتاجه من نباتات وماشية؛مقدار ونوع 
هو نشاط يقوم به اإلنـسان مباشـرة خلفـض          " إصالح األراضي الرطبة  : "١اخليار  ) مكرراً) ح[((

ت الكربون عن طريق إصـالح األراضـي        انبعاثات غازات الدفيئة مما حيد من ترّدي خمزونا       
ويف حالة اختيار هذا النشاط، فإنه يشمل انبعاثات غازات الدفيئة وخفـض   . الرطبة املتردية 

  ؛]خمزونات الكربون نتيجة لصرف مياه األراضي الرطبة بفعل تدخُّل اإلنسان
 يفي  ١٩٩٠ يف عام    هو حرج قوامه أنواع دخيلة، كان     " حرج اإلنتاج املغروس  ) "مكرراً ثانياً ) ح[((

وجود نوع أو نوعني يف األرض املزروعة، ووجود فئة متساوية يف العمر،            : جبميع املعايري التالية  
بفعل تدخُّل بشري مباشـر     " أحراج اإلنتاج املغروسة  "وتنشأ  . مسافات بينية منتظمة   ووجود

أو زرع  /يتمثل يف حتويل األرض غري احلرجية إىل أرض حرجية عن طريق عمليات الغـرس و              
  ؛البذور ضمن نشاط قوامه التحريج أو إعادة التحريج
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يعين منطقة حرجية حتقق على األقل نفس القدر من خمزون الكربون           " شبيه احلرج ") مكرراً ثالثاً ) ح((
املقطوع قد " حرج اإلنتاج املغروس"الذي كان سيتحقق، خالل الفترة نفسها، لو كانت منطقة 

  ؛]أعيد إنشاؤها
تعين، ألغراض هذا املقرر، حدثاً أو ظرفاً غري عادي خيرج عن إرادة            " القوة القاهرة ) "اً رابعاً مكرر) ح[((

  األطراف، وميكن أن يشمل حرائق الغابات، أو تفشي اآلفات بشكل حـاد، أو الفيـضانات،                
  أو االهنياالت األرضية، أو الرباكني، أو الزالزل، أو العواصف الرحيية الشديدة؛

هو فترة زمنية ُعلِّقت فيها احملاسبة اخلاصة باألراضـي         " الوقت غري احملسوب  ) "خامساًمكرراً  ) ح((
  نتيجة حلدوث قوة قاهرة؛

هي إدارة لألحـراج عادلـة اجتماعيـاً        " اإلدارة احلرجية املستدامة املعتمدة   ) "مكرراً سادساً ) ح((
لعلمية والتكنولوجية  ومسؤولة إيكولوجياً حظيت باعتماد، ونظرت اهليئة الفرعية للمشورة ا        

يف هذا االعتماد مث وافق عليه مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول              
  كيوتو ويرتكز على املعايري املنصوص عليها يف هذا املرفق؛

هي منتجات مرتكزة على الكربون ومستمدَّة مـن        " منتجات اخلشب املقطوع  ) "مكرراً سابعاً ) ح((
 األخشاب اخلام واخلشب اجملّهز واخلشب الرقائقي واخلـشب املـضغوط،           األحراج وتشمل 

ولكنها ال تشمل نشارة اخلشب والكرتون اخلشيب ورقاقات اخلشب والـورق واملنتجـات             
وهي ال تشمل املنتجات القابلة لالحتـراق       . األخرى القصرية األجل املرتكزة على اخلشب     

الوقود األخرى مثـل الزيـوت واملـواد        املستخدمة كوقود، مثل خشب الوقود أو أنواع        
  اهليدروكربونية واملواد الكحولية املستمدة من املنتجات احلرجية؛

هي جمموعة ممارسات تسفر عن التخزين القصري " إدارة منتجات اخلشب املقطوع) "مكرراً ثامناً) ح((
لد األصلي األجل أو الطويل األجل ملخزونات الكربون يف منتجات اخلشب املقطوع داخل الب

  لألحراج الذي مت احلصول فيه على املنتجات اخلشبية؛
هو جمموعة املمارسات املرتبطـة باسـترياد       " استرياد منتجات اخلشب املقطوع   ) "مكرراً تاسعاً ) ح((

  منتجات اخلشب املقطوع من أطراف غري مدرجة يف املرفق األول؛
تـشمل املنتجـات    " ملدرجة يف املرفق األول   املنتجات اخلشبية لألطراف غري ا    ) "مكرراً عاشراً ) ح((

اخلشبية املنتجة أصالً يف األطراف غري املدرجة يف املرفق األول وتـشمل مجيـع املنتجـات                
املرتكزة على الكربون واملستمدة من األحراج وتضم األخشاب اخلـام واخلـشب اجملهـز              

قاقات اخلـشب   واخلشب الرقائقي واخلشب املضغوط ونشارة اخلشب والكرتون اخلشيب ور        
  وهي تشمل املنتجات القابلة لالحتراق املستخدمة كوقود، مثل خـشب الوقـود            . والورق

أو األنواع األخرى من الوقود مثل الزيوت أو املواد اهليدروكربونية أو املـواد الكحوليـة               
  .].املستمدة من املنتجات احلرجية
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  ٣ من املادة ٣ الفقرة - باء 

أو إزالـة   /، تكون األنشطة املؤهلة هي أنشطة التحريج وإعادة التحريج و         ٣ادة   من امل  ٣ألغراض الفقرة     - ٢
 كـانون   ١األحراج اليت يقوم هبا اإلنسان مباشرة، واليت تفي باملتطلبات املبينة يف هذا املرفق والـيت بـدأت يف                   

  . االلتزامديسمرب من آخر عام يف فترة/ كانون األول٣١ أو بعد هذا التاريخ وقبل ١٩٩٠يناير /الثاين

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

  . واحداًللتحريج وإعادة التحريج على أال يتجاوز ذلك هكتاراً

 فقط، ُيعترب حتويل    ١٩٩٠يناير  / كانون الثاين  ١املنشأة قبل   " أحراج اإلنتاج املغروسة  " يف حالة    -  مكرراً   ٣[
" شبيه حرج"األرض احلرجية إىل أرضٍ غري حرجية حصاداً، وال يعترب إزالة أحراج، يف احلاالت اليت يكون فيها 

يف " شبيه احلـرج "وال يدخل   . حريج أو إعادة التحريج   قد أُنشئ يف أرض غري حرجية كانت ستعد مؤهلة للت         
تقدير طرف ما لالنبعاثات وعمليات اإلزالة من أنشطة التحريج وإعادة التحريج وجيب إدراجه ضمن حساب 

  .].، عند اختيارها٣ من  املادة ٤الطرف فيما يتعلق بإدارة األحراج يف إطار الفقرة 

 الناجم عن قطع األشجار يف فترة االلتـزام      )٢(، ال يزيد احلساب املدين    يةالثانيف فترة االلتزام    : ١اخليار  [  - ٤
الذي يتم حسابه بالنسبة إىل  )٣( على احلساب الدائن١٩٩٠الثانية التالية لعملية التحريج وإعادة التحريج منذ عام 

  .تلك الوحدة من األراضي

الناشئ عن وحدة أرض كانـت خاضـعة        جيب يف احلساب املدين     ،  الثانيةيف فترة االلتزام    : ٢اخليار    
 ومل جير قطع أشجارها منذ ذلك احلني، أال يزيد علـى احلـساب              ١٩٩٠للتحريج وإعادة التحريج منذ عام      

  .الدائن الذي يتم حسابه كلياً فيما يتعلق بتلك الوحدة من األرض

  .].حتذف هذه الفقرة: ٣اخليار   

، تقريراً عن الطريقة اليت مييز هبا بني عملية قطع          ٧املادة  يقدم كل طرف مدرج يف املرفق األول، عمالً ب          - ٥
وسـوف  . أشجار األحراج أو اإلخالل بالنظام احلرجي الذي تعقبه إعادة حتريج غابة وبني عملية إزالة األحراج              

  .٨ختضع هذه املعلومات لالستعراض وفقاً للمادة 

                                                      

  .عندما تكون االنبعاثات أكرب من عمليات اإلزالة يف وحدة األراضي: ‘احلساب املدين‘ )٢(
  .عندما تكون عمليات اإلزالة أكرب من االنبعاثات يف وحدة األراضي: ‘احلساب الدائن‘ )٣(
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  ٣ من املادة ٤ الفقرة - جيم 

 جيوز لطرف مدرج يف املرفق األول أن خيتار حساب انبعاثات غـازات             ]لثانيةقبل بدء فترة االلتزام ا    [  - ٦
الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف النامجة عن أي من األنشطة التالية اليت                

 ٤ نشاط مبوجب الفقرة وأي[يتسبب فيها اإلنسان أو عنها مجيعها، غري التحريج وإعادة التحريج، وإزالة األحراج، 
إذا تغريت القواعد بصورة جوهرية، فقد يتعني إعادة : مالحظة( ، يتم اختياره يف فترة االلتزام األوىل٣من املادة 

، وإدارة األحراج، وإدارة األراضـي الزراعيـة،   ]]إزالة الغطاء النبايت[جتديد الغطاء النبايت، ]: [)النظر يف ذلك 
  .]األراضي الرطبةوإصالح [وإدارة املراعي، 

 حتسب مجيع األطراف املدرجة يف املرق األول انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبـسب               -  مكرراً   ٦[
مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف الناجتة عن النشاط املضطلع به يف إطار إدارة األحراج مبوجـب       

  .) أعاله٦هذا يعين حذف إدارة األحراج، من الفقرة ( .] يف فترة االلتزام الثانية٣ من املادة ٤الفقرة 

 ،٣ من املادة    ٤حيدد أي طرف مدرج يف املرفق األول يرغب يف حساب األنشطة املضطلع هبا مبوجب الفقرة                  - ٧
 اليت خيتار إدراجها يف حسابه املتعلق بفترة االلتـزام        ٣ من املادة    ٤يف تقريره، األنشطة املنصوص عليها يف الفقرة        

وبعد االختيار، يتخذ   . ٣ من املادة    ٨ و ٧ وذلك للتمكني من حتديد الكمية املسندة إليـه عمالً بالفقرتني           لثانيةا
  .الثانيةالطرف قراراً فيما خيص فترة االلتزام 

، يبّين كل طرف مدرج يف املرفق األول خيتار أي نشاط إضايف من األنـشطة  الثانيةوخالل فترة االلتزام     - ٨
 أن هـذه  ]، باإلضافة إىل األنشطة املختارة بالفعل خبصوص فترة االلتزام األوىل،[ أعاله   ٦ الفقرة   املذكورة يف 

وال جيوز لطرف مـدرج يف املرفـق األول حـساب    .  وأن مصدرها بشري ١٩٩٠األنشطة قد حدثت منذ عام      
 ٤نصوص عليها يف الفقرة االنبعاثات حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف والنامجة عن األنشطة امل

  . ٣ من املادة ٣، إذا كان قد سبق حساهبا مبوجب الفقرة ٣من املادة 

، تكون انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ والقابلة للحساب حبسب          الثانيةوفيما خيص فترة االلتزام       - ٩
 وإدارة  ]، إزالة الغطاء النبـايت    [ايت  مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف والنامجة عن جتديد الغطاء النب         

، مساوية النبعاثات ٣ من املادة ٤ مبوجب الفقرة ]وإصالح األراضي الرطبة[األراضي الزراعية، وإدارة املراعي، 
  غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف يف فتـرة االلتـزام، ناقـصاً                 

 أمثال انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة            ]×] [مخسة[ما مقداره   
  .املصارف، النامجة عن تلك األنشطة املؤهلة يف سنة األساس لذلك الطرف مع جتنب احملاسبة املزدوجة

 النشاط املختار  إذا كان أحد األطراف يشكل مصرفاً صافياً لالنبعاثات يف سنة األساس خبصوص-  مكرراً ٩[
إلدارة األراضي الزراعية أو إدارة املراعي أو جتديد الغطاء النبايت، وقدم معلومات تربهن على عدم وجـود                 
تغيري يف صايف خمزون كربون التربة يف األرض موضع النشاط املعين ألن كربون التربة قد وصـل إىل درجـة                    

ويكون على هذا الطرف تقدمي     . تقريره عن احملاسبة  يف  ‘ صفر‘التشبع، يكون على هذا الطرف عندئذ كتابة        
  .]وختضع هذه املعلومات لالستعراض من جانب خرباء. هذه املعلومات يف تقريره الوطين عن قوائم اجلرد
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، جيوز لطرف مدرج يف املرفق األول، ُيعد مـصدراً صـافياً            الثانيةوفيما خيص فترة االلتزام     : ١اخليار  [  - ١٠
، أن حيسب انبعاثات غازات الدفيئة البـشرية املنـشأ حبـسب            ٣ من املادة    ٣حكام الفقرة   لالنبعاثات مبوجب أ  

 ٣ من املـادة     ٤مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف يف املناطق اخلاضعة إلدارة األحراج مبوجب الفقرة             
  ، علـى   ٣ مـن املـادة      ٣وذلك حىت مستوى يعادل املصدر الصايف لالنبعاثـات مبوجـب أحكـام الفقـرة               

 ميغاطن من الكربون مضروباً خبمسة أمثال، إذا كان جمموع انبعاثات غازات الدفيئة البـشرية               ٩,٠أال يتجاوز   
 يساوي أو يزيد عن ١٩٩٠املنشأ حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف يف األحراج املدارة منذ عام 

  .٣ من املادة ٣رة دها مبوجب الفقاملصدر الصايف لالنبعاثات اليت مت تكب

  .].ُتحذف الفقرة: ٢اخليار   

 والكميات املطروحة - ، ينبغي فيما يتعلق بالكميات املضافة إىل ]وحدها [الثانيةوفيما خيص فترة االلتزام   - ١١
  ، ٣ مـن املـادة      ٤ النامجة عن إدارة األحراج مبوجب الفقـرة         )٤( الكمية املسندة إىل طرف من األطراف      - من  

  :٦راج املضطلع هبا مبوجب املادة والنامجة عن أنشطة مشاريع إدارة األح]  أعاله١٠لفقرة بعد تطبيق ا[

  .أمثال ]×[] خبمسة[ الوارد أدناه، مضروبة )٥(أال تتجاوز هذه الكميات القيمة احملددة يف التذييل: ١اخليار [

  ].ييل أدناهكما هو حمدد يف التذ] [Y[أن ختضع هذه الكميات لتطبيق عامل خصم : ٢اخليار 

وميكن تعيني هذا احلد على  .أن ختضع هذه الكميات حلد، على النحو املنصوص عليه يف التذييل أدناه: ٣اخليار 
  :أساس ما يلي

املتصلة  ميكن حتديد املستويات املتفق عليها وذلك باستخدام عمليات اإلزالة أو االنبعاثات املتوسطة  )أ(
وميكن للبلدان، خالف هذا، أن تقتـرح       .  تارخيية متفق عليها   بإدارة األحراج لسنة أو فترة أساس     

بديالً لعمليات اإلزالة أو لالنبعاثات يف البيانات املقدمة املذكورة أدناه وأن تقدم العناصر              مستوى
  ؛ذات الصلة اليت تدعم ذلك

املوروثة املرتبطة  ميكن تطبيق مستوى بديل يف احلاالت اليت تؤدي فيها الظروف الوطنية، وخاصة اآلثار                )ب(
  يف ظل وجود إدارة حرجية مستدامة؛بالتركيبة العمرية، إىل تدهور مصارف االنبعاثات املسقطة حىت 

  استمرارية ترتيب احملاسبة يف فترة االلتزام األوىل؛  )ج(
                                                      

  ).طرائق حساب الكميات املسندة(× - م أإ/- وفقاً للمقرر  )٤(
 يف املائة ٨٥ند التوصل إىل القيم الواردة يف التذييل أدناه، استرشد مؤمتر األطراف بتطبيق عامل خصم قدره ع[

استخدام األراضي، وتغيري استخدام األراضي،     ( ١- م أإ /١٦من املقرر   ) ح(١حلساب عمليات اإلزالة احملددة يف الفقرة       
حراج باستخدام جمموعة من البيانات املقدمة من األطراف ومـن           يف املائة على إدارة األ     ٣ وحد أقصى قدره     )واحلراجة

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

  ].سابقة لفترة االلتزام الثانية وفترات االلتزام الالحقة
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 يـتعني   وينبغي أن تكون العناصر الـيت     . احملاسبة املتعلقة بإدارة األحراج باستخدام خط أساس تطلّعي       : ٤اخليار  
  :انعكاسها يف نص قانوين لتنفيذ املقترح هي ما يلي

تعرَّف احملاسبة املتعلقة بإدارة األحراج بأهنا ترتكز على تقديرات لالنبعاثات وعمليات اإلزالة املرتبطة               )أ(
بطة بإدارة األحراج يف فترة االلتزام مطروحاً منها املستويات املرجعية لالنبعاثات وعمليات اإلزالة املرت

  ؛)خط األساس التطلعي يف إطار هنج العمل املعتاد(بإدارة األحراج فيما يتعلق بفترة االلتزام 
يقوم الطرف الذي اختار إجراء حماسبة فيما يتعلق بإدارة األحراج بتحديد املستوى املرجعـي                )ب(

علومات اجلرد  لالنبعاثات وعمليات اإلزالة املرتبطة بإدارة األحراج على أن توضع يف االعتبار م           
احلالية املتعلقة باألحراج، واإلجراءات املتخذة بالفعل خلفض االنبعاثات وزيادة عمليات اإلزالة،         
والبيانات التارخيية واألنشطة املتعلقة بإدارة األحراج، وخطط إدارة األحراج يف إطار هنج العمل             

كن أن ُيطلب إىل الفريق احلكومي ومي. املعتاد، والعالقة بني النشاط التارخيي والنشاط املخطط له
لقة بتحديـد هـذا     الدويل املعين بتغري املناخ تقدمي إرشادات فيما يتصل بالقضايا املنهجية املتع          

  املستوى املرجعي؛
وخيضع املستوى . يقدم الطرف وصفاً وتربيراً للمستوى املرجعي واملعلومات املستخدمة لتحديده     )ج(

ويتعني حتديد آليـة وتوقيـت      . لالستعراض من جانب خرباء   املرجعي واملعلومات ذات الصلة     
  ؛٢٠١٣ض، اللذين سيكونان قبل عام اإلبالغ واالستعرا

ميكن ألي طرف من األطراف أن يستبعد االنبعاثات وعمليات اإلزالة الالحقة الناجتة عن وقوع                )د(
إدارة األحراج يف   ة ب أحداث اضطرابات طبيعية من تقديراته لالنبعاثات وعمليات اإلزالة املرتبط        

  فترة االلتزام؛
يكون على الطرف الذي قرر استبعاد االنبعاثات وعمليات اإلزالة الناجتة عن وقـوع اضـطرابات                 )ه(

ويشمل ذلك الربهنة   . طبيعية تقدمي معلومات عن هذه االضطرابات يف تقرير اجلرد الوطين املقدم منه           
 هبا من انبعاثات وعمليات إزالة هي أمور ليـست          على أن أحداث االضطرابات الطبيعية وما يرتبط      

  ].وختضع املعلومات املقدمة لالستعراض. بشرية املنشأ ومل يتسبب فيها اإلنسان مباشرة

 وفقاً لألحكام الواردة أعاله بـشأن احملاسـبة   ١- م أإ/١٦سيجري تنقيح أو حذف تذييل مرفق املقرر     :مالحظة
  .٣ من املادة ٤ة املتعلقة بإدارة األحراج مبوجب الفقر

 ويف تذييل   ١٠وجيوز ألي طرف أن يطلب إىل مؤمتر األطراف إعادة النظر يف قيمه الرقمية كما ترد يف الفقرة                  [  -١٢
، وذلك بغية قيام مؤمتر األطراف بالتوصية مبقرر يعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف                 ١١الفقرة  

وتستند إعادة النظر هذه إىل بيانات قطريـة        . عدى السنتني قبل بداية فترة االلتزام األوىل      بروتوكول كيوتو، يف أجل ال يت     
وتقدَّم هذه البيانات والعناصر وُتستعرض وفقـاً للمقـررات         . ٤يف احلاشية رقم     حمددة وعناصر اإلرشاد واالعتبار الوارد    

للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ      يهية املنقحة   للمبادئ التوج  من بروتوكول كيوتو ووفقاً      ٨ و ٧ و ٥املتصلة باملواد   
، وأية تفاصيل مقبلة هلذه املبادئ التوجيهية أو ألجزاء منها، وأيـة            ١٩٩٦لغازات الدفيئة لعام    بشأن قوائم اجلرد الوطنية     

 للمقـررات ذات    إرشادات بشأن املمارسات اجليدة خبصوص استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة طبقاً           
  .)ُينظر يف حذفها، بسبب احلاجة احملددة ألغراض فترة االلتزام األوىل(.] الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف
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  ١٢ املادة - دال 

واملقترحات اجلاري النظر فيهـا  . يلزم إجراء املزيد من املناقشات بشأن كيفية تناول مسألة عدم الدوام    :مالحظة
  .FCCC/KP/AWG/2009/INF.2تنعكس يف الوثيقة 

   هي١٢أهلية أنشطة مشاريع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب املادة   - ١٣

  .تقتصر على أنشطة التحريج وإعادة التحريج: ١اخليار [

  .].)يبت يف ذلك فيما بعد(ُيوسَّع نطاق قائمة األنشطة : ٢اخليار 

، جيب أن تكون ١٢ التحريج وإعادة التحريج مؤهلة مبوجب املادة لكي تكون أنشطة مشاريع [-  مكرراً ١٣
أما األرض الـيت مل     .  وأن تظل غري حرجية حىت بداية فترة االلتزام الثانية         ١٩٩٠األرض غري حرجية يف عام      

 وُسمح بعد ذلك بتجديد غطائها النبـايت أو بإعـادة           ١٩٨٩ديسمرب  / كانون األول  ٣١حتتو على حرج يف     
   بداية فترة االلتزام الثانية مث أزيل غطاؤها النبايت أو أزيل طابعها احلرجي قبل فترة االلتزام الثانية                 حترجيها قبل 

  .].١٢فال تكون مؤهلة مبوجب املادة 

  .].١٩٩٠  األرض اليت كانت مراعي أو أرض جنيبات طبيعية يف عام١٢ ال تكون مؤهلة مبوجب املادة - ثالثة ١٣

، ال يتجاوز جمموع الكميات املضافة إىل الكمية املـسندة إىل أحـد األطـراف           الثانيةويف فترة االلتزام      - ١٤
  والنامجة عن أنشطة املشاريع املؤهلة فيما خيص استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجـة مبوجـب                

  .]×[] مخسة[ يف املائة من انبعاثات سنة األساس لذلك الطرف مضروباً يف ١ ما نسبته ١٢املادة 

 يف  ١٢يتقرر تناول أنشطة مشاريع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب املادة             [  - ١٥
ميكن زيادة تعديل هـذه الفقـرة،       (.] الثالثةفترات االلتزام القادمة كجزء من املفاوضات املتعلقة بفترة االلتزام          

  .) مكررا١٥ًويتصل بذلك املقترح املتعلق بالفقرة 

 تنطبق على فترة االلتزام الثانية وفترات االلتزام الالحقة، مع تغيري ما يلزم تغيريه، احملاسـبة                -  مكرراً   ١٥[
  .].٩- م أ/١٩ على النحو املبيَّن يف املقرر ١٢املتعلقة بأنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج مبوجب املادة 

   أحكام عامة- هاء 

أعـاله،  ) أ(١الوارد يف الفقرة    " احلرج"ألول، ألغراض تطبيق تعريف     يقوم كل طرف مدرج يف املرفق ا        - ١٦
 يف املائة وقيمة دنيا مفردة لبقعة أرض تتراوح      ٣٠ و ١٠باختيار قيمة دنيا مفردة لغطاء تاجي شجري تتراوح بني          

.  أمتار ٥ من اهلكتار وهكتار واحد وقيمة دنيا مفردة الرتفاع األشجار تتراوح بني مترين و             ٠,٠٥مساحتها بني   
وتدرج القيم املختارة يف تقريره بوصفها جزءاً ال يتجزأ . الثانيةوحتدد القيم اليت خيتارها الطرف ملدة فترة االلتزام     

، ٧- م أ /١٩ ووفقـاً للمقـرر      ٣ من املادة    ٨ و ٧منه للتمكني من حساب الكمية املسندة إليه عمالً بالفقرتني          
ويثبـت كـل    . ي وارتفاع األشجار واملساحة الدنيا لبقعة األراضي      وتشمل القيم اخلاصة بالغطاء التاجي الشجر     
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طرف يف تقريره توافق هذه القيم مع املعلومات اليت قُدمت يف املاضي إىل منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة أو 
  . ذلكغريها من اهليئات الدولية ويوضح، يف حالة وجود اختالف بينها، ملاذا اختريت هذه القيم وكيف كان

، ورهناً باألحكام األخرى الواردة يف هذا املرفق، تكون الكميات املضافة  الثانيةوفيما خيص فترة االلتزام       - ١٧
، مـساوية   ٣ من املـادة     ٨ و ٧ الكمية املسندة إىل أي طرف عمالً بالفقرتني         -  والكميات املطروحة من     - إىل  

ا وعمليات إزالتها بواسطة املصارف اليت يـتم قياسـها          النبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مصادره      
بوصفها تغريات ميكن التحقق منها يف خمزونات الكربون، وانبعاثات غازات الدفيئة من غري ثاين أكسيد الكربون                

 الناجتة عن أنشطة ]]السنة[ديسمرب / كانون األول٣١] [ حىت٢٠١٣يناير / كانون الثاين١من [خالل الفترة  
 مـن   ٤، وإدارة األحراج مبوجب الفقرة      ٣ من املادة    ٣عادة التحريج وإزالة األحراج، مبوجب الفقرة       التحريج وإ 

وحيثما تكون نتيجة هذا احلساب مصرفاً صافياً لغازات . ١٩٩٠يناير / كانون الثاين١، اليت حصلت منذ ٣املادة 
 تكون نتيجة هذا احلساب مصدراً صافياً وحيثما. الدفيئة، تضاف هذه القيمة إىل الكمية املسندة إىل ذلك الطرف        

  .النبعاثات غازات الدفيئة، ُتطرح هذه القيمة من الكمية املسندة إىل ذلك الطرف

يبدأ يف تاريخ بدء النشاط أو بداية فترة االلتزام، أيهما أبعد، حساب انبعاثات غازات الدفيئة البـشرية                   - ١٨
 املصارف، النامجة عن أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام املنشأ، حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة

  .٣ من املادة ٤ و٣األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني 

، جيب حـساب مجيـع      ٣ من املادة    ٤ و ٣ما أن يتم احلساب خبصوص بقعة األراضي مبوجب الفقرتني            - ١٩
التها بواسطة املصارف على هذه األراضـي       انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات إز        

  .طوال فترات االلتزام الالحقة واملتتالية

مـساحات  ] باملعلومات املتعلقة   ] [إمكانية حتديد  [١- ٥تكفل نظم قوائم اجلرد الوطنية مبوجب املادة          - ٢٠
 من املادة ٤ و٣ني األراضي اخلاضعة ألنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرت         

يف قوائم جرده الوطنيـة     ] معلومات عن هذه املساحات   [، وينبغي لكل طرف مدرج يف املرفق األول أن يقدم           ٣
  .٨وسيجري استعراض هذه املعلومات وفقاً للمادة . ٧وفقاً للمادة 

لة األحيائية فوق الكت: حيسب كل طرف مدرج يف املرفق األول مجيع التغريات يف جممعات الكربون التالية  - ٢١
وجيوز للطرف أن خيتار عدم     . األرض والكتلة األحيائية حتت األرض والركام واحلطب، وكربون التربة العضوي         

  .حساب جممع بعينه يف فترة التزام ما، إذا قدم معلومات شفافة وميكن التحقق منها تثبت أن هذا اجملمع ليس َمْصدراً

  الطبيعيةفيما يتعلق بالتكّيف مع االضطرابات 

  إزالة تأثريات االضطرابات الطبيعية هي أمر اختيـاري، ويلـزم تقـدمي معلومـات              : ١اخليار  [ -   مكرراً ٢١
  عن أحداث االضطرابات الطبيعية كما توجد حاجة إىل تقدمي معلومات تربهن على أن االنبعاثـات وعمليـات                

النظر يف القضايا التالية يف سياق مواالة ] ينبغي] [ميكن[و. اإلزالة ليست بشرية املنشأ ومل يقم هبا اإلنسان مباشرة
  :تطوير الطرائق
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ويلزم تقدمي نـص    . يكون للطرف خيار استبعاد تأثري االضطرابات الطبيعية من احملاسبة اليت يقوم هبا             ‘١‘
  ؛بشأن كيفية إزالة االنبعاثات وعمليات اإلزالة الالحقة الناجتة عن االضطرابات الطبيعية من احملاسبة

يلزم وضع مبادئ تسترشد هبا األطراف يف اإلبالغ عن االنبعاثات وعمليات اإلزالـة الالحقـة                 ‘٢‘
 ٣ من املادة ٣الناجتة عن أحداث االضطرابات الطبيعية الواقعة يف األراضي املنطبقة عليها الفقرة  

عيـة يف   وجيوز أن يشمل ذلك تقدمي معلومات عن االضطرابات الطبي        . ٣ من املادة    ٤أو الفقرة   
  تقرير اجلرد الوطين املقدم من األطراف، تشمل الربهنة على أن أحداث االضطرابات الطبيعيـة              
. وما يرتبط هبا من انبعاثات وعمليات إزالة ليست بشرية املنشأ ومل يتسبب فيها اإلنسان مباشرة

  :يشمل ذلك، يف مجلة أمور، ما يليوقد 

  ت الطبيعية وسببها ونطاق تأثريها؛معلومات حتدِّد موقع أحداث االضطرابا  )أ(
وقـوع أحـداث   معلومات تربهن على عدم حدوث تغيري يف استخدام األراضي عقب          )ب(

  االضطرابات الطبيعية؛
   وعمليات اإلزالة اليت سُتستبعد؛معلومات عن االنبعاثات  )ج(
  ملنشـأ؛ة املستبعدة ليست بشرية امعلومات تربهن على أن االنبعاثات وعمليات اإلزال  )د(
  وقوع أحداث االضطرابات الطبيعية؛معلومات عن خمزونات الكربون قبل   )ه(
  .معلومات عن رصد خمزونات الكربون واستعادهتا عقب وقوع االضطراب الطبيعي  )و(

  ويلزم تقدمي إرشادات لدعم عملية االستعراض؛. ختضع املعلومات املقدمة لالستعراض  ‘٣‘
صياغة طلب يقدم إىل الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ لكي   جيوز لألطراف أن تنظر يف        ‘٤‘

يساعد يف حتديد الطرائق املنهجية املتصلة بكيفية استبعاد االنبعاثات وعمليات اإلزالة املرتبطـة             
  باالضطرابات الطبيعية، واملتصلة أيضاً بالربهنـة علـى أن أحـداث االضـطرابات الطبيعيـة               

نبعاثات وعمليات اإلزالة ليست بشرية املنشأ ومل يتسبب فيهـا اإلنـسان            وما يرتبط هبا من اال    
  .ويشمل ذلك الطرائق املنهجية املوضوعة بالفعل. مباشرة

االلتزام التالية االنبعاثـات غـري      ) فترات(جيوز للطرف املدرج يف املرفق األول أن ُيرحَّل إىل فترة           : ٢اخليار  
  .ت الطبيعيةالبشرية املنشأ الناجتة عن االضطرابا

جيوز لطرف من األطراف املدرجة يف املرفق األول يكون قد اختار حساب أي أو كل نشاط مـن                  : ٣اخليار  
  أثناء فترة االلتزام الثانيـة     " قوة قاهرة " ويكون قد عاىن من      ٣ من املادة    ٤األنشطة املختارة يف إطار الفقرة      

ر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف للحصول       أو فترات االلتزام الالحقة، أن يلتمس موافقة من مؤمت        
على وقت غري حمسوب ولكي ُيخرج بالتايل هذه األرض من نظام احملاسبة لفترة زمنية ما إىل أن تعاد خمزونات  

  ".القوة القاهرة"الكربون على األرض احملددة جغرافياً صراحة إىل حالتها قبل حدوث 
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ل بوصفه اجتماع األطراف يف االعتبار اجلوانب التالية، عند اختاذ مقـرر   يأخذ مؤمتر األطراف العام    )مكرراً(
ما إذا كانت القوة القاهرة تتفق مع : بشأن املوافقة أم ال على ختصيص وقت غري حمسوب لطرف من األطراف

ن يف  ؛ وما إذا كا   "القوة القاهرة "التعريف احملدد يف هذا املقرر؛ وكيف مل يكن اإلنسان هو السبب يف حدوث              
استطاعة الطرف تقدمي معلومات ذات مرجعية جغرافية ميكن التحقق منها بـشأن األرض موضـوع القـوة                 
القاهرة؛ وما إذا كان يف استطاعة الطرف تقدمي تقدير ميكن التحقق منه ملخزونات الكربون يف األرض املتأثرة   

رة؛ وما إذا كان الطرف قد قدم تقديراً بالوقت املطلوب للوقت غري احملسوب؛ قبل حدوث القوة القاهرة مباش
وما إذا كان يف مقدور الطرف اإلبقاء على جرد وتقييم مستمرين الستعادة خمزونات الكربون حىت هناية فترة                 

  .الوقت غري احملسوب

وحماسبة أثناء فترة االلتزام    مىت ُخصص لألرض وقت غري حمسوب، جيب أن تظل موضع إبالغ            ) مكرراً ثانياً (
  ].‘القوة القاهرة‘الثانية وبعدها إىل أن تكون األرض قد استعادت خمزونات الكربون كما كانت قبل حدوث 

  فيما يتعلق مبنتجات اخلشب املقطوع

ُيحسب الكربون املزال يف اخلشب واألنواع األخرى من الكتلة األحيائية من           : ١اخليار  [ -   مكرراً ثانياً  ٢١
 ويكون هذا احلساب مستنداً ١٢ و٦ و٣األحراج املشمولة باحملاسبة يف إطار بروتوكول كيوتو مبوجب املواد 

إىل األكسدة اآلنية النموذجية أو إىل التقديرات املتعلقة بوقت حدوث االنبعاثات بشرط أن تكون البيانـات                
ك الكربون املوجود يف اخلشب املصّدر، إىل       وميكن حتويل هذا الكربون، مبا يف ذل      . القابلة للتحقق منها متاحة   

  .جممع منتجات خشب مقطوع يدرجه الطرف املنتج للخشب يف احملاسبة

جيب أن ُيدخل أي طرف ُمدرج يف املرفق األول يف احلساب استرياد منتجات اخلشب املقطوع واليت : ٢اخليار 
ول وذلك بطريقة مـن الطـرق املبينـة يف          تعود يف منشئها إىل طرف من األطراف غري املدرجة يف املرفق األ           

  .الفقرات الواردة أدناه

جيوز لطرف من األطراف املدرجة يف املرفق األول أن خيتار حساب اسـتعمال منتجـات اخلـشب                 ) مكرراً(
 كـانون   ١املقطوع فيما يتعلق مبنتجات اخلشب املقطوع املأخوذ من أحراج ختضع ألنشطة إعادة حتريج منذ               

 يف إقليم ذلك الطرف وتصبح بعد ذلك موضع أنشطة مرتبطة باخنفاض الكتلة األحيائية              ١٩٩٠يناير  /الثاين
  .احلرجية أثناء فترة االلتزام

جيوز لطرف من األطراف املدرجة يف املرفق األول أن خيتار حساب استعمال منتجات اخلشب              )  مكرراً ثانياً (
خمتارة إلدارة األحراج إذا كانت قد اختريت يف فترة         املقطوع فيما يتعلق هبذه املنتجات املستمدة من أنشطة         

  .االلتزام األوىل أو من أنشطة خمتارة إلدارة األحراج يف فترة االلتزام الثانية

أدناه، ال تدخل ضمن نظام احملاسبة منتجـات        ‘×‘ على الرغم من األحكام الواردة يف الفقرة        ) مكرراً ثالثاً (
  .خراخلشب املقطوع املستوردة من بلد آ
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يكون حساب التغيريات يف خمزون الكربون ألغراض حساب منتجات اخلشب املقطوع، إذا            )  مكرراً رابعاً (
اختري ذلك، يف األرض موضوع احلساب سواًء باعتبارها أرضاً معاد حترجيها أو باعتبارها أرضاً خاضعة لإلدارة 

 أي تغيريات   منهربون يف احلرج املؤهل مطروحاً      احلرجية املختارة مستنداً إىل جمموع الزيادة يف منو خمزون الك         
 خمزونات  منه مطروحاً خمزونات الكربون املتخلفة عن أنشطة قطع األخشاب،         منه مطروحاًيف كربون التربة،    

 خمزونات الكربون من منتجـات اخلـشب        مطروحاً منه الكربون من أي خملفات خشبية من مصانع اخلشب         
 منه مطروحاًاقات اخلشب أو املنتجات اخلشبية األخرى القصرية األجل، املستخدمة ألغراض صنع الورق ورق

 يف  مـضروباً تقدير الكربون الصادر عن منتجات اخلشب املقطوع اليت أُنتجت مث ُدمِّرت أثناء فترة االلتزام               
  .عامل حتويل من الكربون إىل مكافئ ثاين أكسيد الكربون

وع من عمليات إزالة األحراج على أساس أن كـل الكتلـة            ُتحسب منتجات اخلشب املقط   ) مكرراً خامساً (
األحيائية الكربونية الناجتة عن إزالة األحراج ُتعترب قد تأكسدت يف السنة اليت حدثت فيها إزالـة األحـراج       

وُتحسب أيضاً سائر انبعاثات الكتلة األحيائية، مثل فقـدان كربـون التربـة             . وُتحسب على أهنا انبعاثات   
  . يتسبب فيها اإلنسان وما إىل ذلك مما يرتبط بنشاط إزالة األحراج، وتعامل على أهنا انبعاثاتواحلرائق اليت

مىت غادرت منتجات اخلشب املقطوع بلد الطرف املدرج يف املرفق األول الذي نشأت فيـه     ) مكرراً سادساً (
  .ى أهنا انبعاثاتعلاملنتجات احلرجية أصالً، ُتحسب خمزونات الكربون الداخلة ضمن هذه املنتجات 

تدرج على أساس اختياري التغيريات يف خمزونات الكربون املرتبطة مبجمع اخلشب املقطوع من األحراج  :٣اخليار 
   ].املشمولة باحملاسبة مبوجب بروتوكول كيوتو، وإال طُبِقت األحكام احلالية

راضي وتغيري اسـتخدام األراضـي      ُيدرج نص بشأن احلد من استعمال قطاع استخدام األ         -   مكرراً ثالثاً  ٢١[
  ].واحلراجة ألغراض االمتثال اللتزامات املرفق األول

  .يتعني إعادة النظر يف املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ واالستعراض تبعاً للخيارات املختارة: مالحظة

 اهليئة الفرعية للمشورة    تبعاً لدرجة التفصيل يف بعض املقترحات، قد يكون من الضروري أن ُيطلب إىل            : مالحظة
وقد يشمل ذلك مـواالة     . العلمية والتكنولوجية وضع مزيد من الطرائق، مثالً يف حالة منتجات اخلشب املقطوع           

الوارد يف دليل املمارسات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري           " األراضي املدارة "النظر يف مفهوم    
  ك يف ضوء حلقة العمل اليت عقدها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املنـاخ              استخدام األراضي واحلراجة وذل   

  .٢٠٠٩مايو /يف أيار
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  املرفق الثالث

  غازات الدفيئـة والقطاعات وفئات املصادر؛ والقياسات املوحدة حلساب
  مكافئ ثاين أكسيد الكربون من االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب مصادرها

  واسطة املصارف؛ وغري ذلك من القضايا املنهجيةوعمليات إزالتها ب
  فيما يتعلق بغازات الدفيئة والقطاعات وفئات املصادر

  :١اخليار 

 أنه ينبغي تقدير االنبعاثات الفعلية للهيدروكلوفلوركربون واملركبات الكربونية الفلورية          يؤكد من جديد    - ١
جلديدة اليت حددها الفريق احلكومي الدويل املعين بـتغري         املشبَّعة وسادس فلوريد الكربيت، مبا يف ذلك األنواع ا        

  .املناخ يف تقريره التقييمي الرابع، يف حالة توافر البيانات، واستخدامها لإلبالغ عن االنبعاثات

  :٢اخليار 

  .تظل أحكام بروتوكول كيوتو املتعلقة بنطاق غازات الدفيئة والقطاعات دون تغيري

دة حلساب مكافئ ثاين أكسيد الكربون من االنبعاثات حبسب مصادرها وعمليـات            فيما يتعلق بالقياسات املوح   
  إزالتها بواسطة املصارف

  :١اخليار 

ُيقرر أنه ألغراض هذا االتفاق، تكون إمكانات االحترار العاملي املستخَدمة يف حساب املكافئ من ثاين                 - ٢
ليات اإلزالة بواسطة املصارف لغازات الدفيئـة       أكسيد الكربون لالنبعاثات البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعم       

املدرجة يف املرفق األول لربوتوكول كيوتو هي تلك اليت يوفرها الفريق احلكومي الدويل املعين بـتغري املنـاخ يف                   
وأي تنقيح إلمكانيـة    .  عام ١٠٠تقريره التقييمي الرابع استناداً إىل آثار غازات الدفيئة على مدى أفق زمين ميتد              

ترار العاملي جيريه الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ بعد التقرير التقييمي الرابع أو أي تنقيحات للنهج    االح
 من بروتوكـول  ٣املستخَدم يف حساب مكافئ ثاين أكسيد الكربون ال تسري إال على االلتزامات مبوجب املادة              

وُتستخَدم إمكانات االحترار العاملي تلـك املتفـق   . [تنقيحكيوتو فيما يتعلق بأي فترة التزام معتمدة بعد ذلك ال  
  ].بشأهنا على هذا النحو يف حتديد الوفاء بالتزامات التخفيف لفترة االلتزام الثانية

  :٢اخليار 

تظل أحكام بروتوكول كيوتو املتعلقة بإمكانات االحترار العاملي دون تغيري إىل أن تنتهي اهليئة الفرعية للمشورة                
ة والتكنولوجية من النظر يف هذه املسألة وأن توصي، حبسب االقتضاء، مبشروع مقرر يعتمـد إمكانـات                 العلمي

  .حرارية عاملية كقياس موحَّد
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فيما يتعلق بتطبيق املبادئ التوجيهية إلعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل 
  ٢٠٠٦املعين بتغري املناخ يف عام 

 أن تكون املنهجيات املستخَدمة لتقدير االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات اإلزالة             ُيقرر  - ٣
بواسطة املصارف جلميع غازات الدفيئة اليت ال ختضع ألحكام بروتوكول مونتريال، ابتداًء من فترة االلتزام الثانية، 

رد الوطنية لغازات الدفيئة اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين          متسقة مع املبادئ التوجيهية إلعداد قوائم اجل      
ويقوم مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف بروتوكـول كيوتـو              . ٢٠٠٦بتغري املناخ يف عام     

ويعاد حساب الـسالسل الزمنيـة      . باستعراض استخدام هذه املبادئ التوجيهية قبل بداية كل فترة التزام الحقة          
لالنبعاثات حبسب مصادرها وعمليات اإلزالة بواسطة املصارف مبا يف ذلك انبعاثات سنة األسـاس باسـتخدام                

ويقوم مؤمتر .  قبل بدء فترة االلتزام الثانية٢٠٠٦املبادئ التوجيهية للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ لعام 
  كيوتو بتنقـيح اإلرشـادات التقنيـة للتعـديالت يف          األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول        

  .٢٠٠٦واضعاً يف اعتباره املبادئ التوجيهية للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ لعام [...] دورته 

قد يلزم وضع إرشادات منهجية إضافية لتقدير االنبعاثات حبسب مصادرها وعمليات اإلزالة بواسـطة               :مالحظة
 من بروتوكول كيوتو، تبعاً للنتائج اليت ستسفر عنها املناقـشات           ٣ من املادة    ٤ و ٣ الفقرتني   املصارف ألغراض 

فمنهجيات تقدير هذه األنشطة غـري متاحـة يف   . املتعلقة باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة   
  .٢٠٠٦املبادئ التوجيهية للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ لعام 

وينبغي أن حيدد نص مقرر عملية وتوقيت إعادة احلسابات الالزمة نتيجة لتطبيق املبادئ التوجيهية اجلديدة قبل بدء 
  .فترة االلتزام الثانية

  فيما يتعلق بالقضايا الشاملة

املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجـة يف           " احلاجة إىل تنقيح     يالحظ  - ٤
املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق : املرفق األول باالتفاقية، اجلزء األول

، لتنفيذ األحكـام الـواردة يف       FCCC/SBSTA/2006/9، الواردة يف الوثيقة     "باإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية    
  . أعاله٣ إىل ١الفقرات من 

  . أعاله٤طراف إىل تنقيح املبادئ التوجيهية املشار إليها يف الفقرة  مؤمتر األيدعو  - ٥

إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن ُتعد مشاريع مقررات يعتمدها مؤمتر األطراف      يطلب    - ٦
 ١الفقرات من العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثامنة، إلدماج األحكام الواردة يف 

  : أعاله يف املقررات التالية٣إىل 

   مـن   ٤ بشأن طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املخصصة مبوجب الفقـرة           ١- م أإ /١٣املقرر    )أ(
   من بروتوكول كيوتو؛٧املادة 
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 بشأن النموذج اإللكتروين املوحد لإلبالغ عن الوحدات اليت يشملها نطـاق  ١- م أإ/١٤املقرر    )ب(
   كيوتو؛بروتوكول

 مـن  ٧ بشأن املبادئ التوجيهية إلعداد املعلومات املطلوبة مبوجـب املـادة     ١- م أإ /١٥املقرر    )ج(
  برتوكول كيوتو؛

 مـن   ٥ من املـادة     ١ بشأن املبادئ التوجيهية للنظم الوطنية مبوجب الفقرة         ١- م أإ /١٩املقرر    )د(
  بروتوكول كيوتو؛

   مـن   ٥ مـن املـادة      ٢ة بالتعديالت مبوجب الفقـرة       بشأن القضايا املتعلق   ١- م أإ /٢١املقرر    )ه(
  كيوتو؛ بروتوكول

   من بروتوكول كيوتو؛٨ بشأن املبادئ التوجيهية لالستعراض مبوجب املادة ١- م أإ/٢٢املقرر   )و(
 بشأن إرشادات املمارسات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري   ٣- م أإ /٦املقرر    )ز(

  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤ و٣احلراجة يف إطار الفقرتني استخدام األراضي و
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  املرفق الرابع

  قضايا أخرى
  فيما يتعلق بإجراء عملية تقييم واستعراض يف منتصف فترة االلتزام

  :١اخليار 

  ال ُيتخذ قرار فيما يتعلق هبذه املسألة

  :٢اخليار 

، ٢٠١٥ديسمرب / كانون األول٣١خالل فترة أقصاها   أن ُتجري األطراف يف بروتوكول كيوتو وُتنهي،         يقرر  
تقييماً واستعراضاً للجهود املبذولة للوفاء بااللتزامات الكمية باحلد من االنبعاثات وخفضها لفترة االلتزام الثانية بغيـة                

ة املتاحـة، لبلـوغ     تقييم التقدم احملرز والبّت يف مدى ضرورة اختاذ تدابري إضافية، استناداً إىل أفضل املعلومات العلمي              
اهلدف النهائي لالتفاقية، حىت يتسىن ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو حتديـد أي                 
تدابري إضافية ينبغي أن تتخذها األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت عليها التزام مـدرج يف املرفـق بـاء                     

  .)١(ابري اليت قد تشمل وضع التزامات كمية أشد صرامة للحد من االنبعاثات وخفضهالربوتوكول كيوتو، وهي التد

  ٧- م أ/١٤فيما يتعلق باملقرر 
  :١اخليار 

  ال ُيتخذ قرار فيما يتعلق هبذه املسألة

  :٢اخليار 

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،
 بشأن أثر املـشاريع املنفـردة علـى         ٧- م أ /١٤، واملقرر   ٣- م أ /١قرر  من امل ) د(٥ إىل الفقرة    إذ يشري   

  االنبعاثات يف فترة االلتزام، 

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

  بأمهية الطاقة املتجددة يف بلوغ هدف االتفاقية،وإذ يعترف   

راف يف دورته السابعة سـارية لفتـرة         الذي اعتمده مؤمتر األط    ٧- م أ /١٤ أن تظل أحكام املقرر      ُيقرر  
  .االلتزام الثانية وفقاً للشروط املفصَّلة يف ذلك املقرر

                                                      

 .ذكر الطرف الذي اقترح هذا النص أن ذلك سيكون مناسباً يف حالة فترات االلتزام اليت تتجاوز مخسة أعوام )١(
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  املرفق اخلامس

  جتميع ملا قدمته األطراف من مقترحات بإدخال 
  تعديالت على بروتوكول كيوتو

والنص املقدم . يوتويتضمن هذا املرفق جتميعاً ملا قدمته األطراف من مقترحات بإدخال تعديالت على بروتوكول ك
  .من األطراف هو مقتطف من البيانات املقدمة منها دومنا تعديل، مبا يف ذلك احلواشي واملراجع

   االجتار باالنبعاثات، واآلليات القائمة على مشاريع- أوالً 
  ٣املادة 

  مقترح مقدم من أستراليا

  ]:مكرراً [١٢رة جديدة هي الفقرة ُتدرج فق  •

نوع أرصدة وحدات خفض االنبعاثات يف إطار اآللية السوقية املطبقـة           [ن طرف آخر من     ما حيتازه طرف ما م    "
 يضاف إىل ١٧وفقاً ألحكام املادة ] مبقتضى إجراءات خفض االنبعاثات الناشئة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية

  ."ملسَندة إىل الطرف الذي حيتازهالكمية ا

  ]:مكرراً ثانياً [١٢ُتدرج فقرة جديدة هي الفقرة   •

وفقاً  )١(]xxنوع أرصدة وحدات خفض االنبعاثات املتولِّدة مبقتضى أحكام املادة [ما حيتازه طرف ما من طرف آخر من "
  ."يضاف إىل الكمية املسَندة إىل الطرف الذي حيتازه] xx[ألحكام املادة 

  مقترح مقدم من نيوزيلندا
  ]:مكرراً [١٢تضاف فقرة جديدة هي الفقرة   •
من  )٣(]Y[املواد  [و] )٢(]x[املادة  [ما حيتازه طرف من طرف آخر من وحدات خفض أو إزالة لالنبعاثات وفقاً ألحكام               "

  ."يضاف إىل الكمية املسَندة إىل الطرف الذي حيتازه] اتفاق كوبنهاغن
                                                      

نبعاثات على أسـاس    إىل املادة اليت تتناول عملية تسجيل أرصدة وحدات خفض اال         ‘ س‘يشري الرمز    )١(
ٍد مسبقاً   ].وال ينطوي على خسارة[قطاعي دون مستوى مستهَدف حمّد

إىل املادة اليت تتناول عملية تسجيل أرصدة وحدات خفـض االنبعاثـات يف إطـار    ‘ س‘يشري الرمز   )٢(
 .إجراءات مناسبة وطنياً لتخفيف آثار تغري املناخ

سجيل أرصدة وحدات خفض االنبعاثـات يف إطـار         إىل املادة اليت تتناول عملية ت     ‘ ص‘يشري الرمز    )٣(
 .إجراءات خفض االنبعاثات الناشئة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية
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  ٦املادة 

  يشار إليهـا فيمـا يلـي       (ا  مقترح مقدم من اجلمهورية التشيكية باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيه          
  )باالحتاد األورويب

  ]:مكرراً [٢تضاف فقرة جديدة هي الفقرة   •

أو يف أقـرب   ] x[جيوز ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول أن يقوم، يف دورته               "
هذه املادة، مبا يف ذلك لتحسني فعاليتها وقت ممكن عملياً بعدها، بإعادة النظر يف املبادئ التوجيهية املتعلقة بتنفيذ 

  ."وكفاءهتا عن طريق متديد توقيتها وضمان سالمتها البيئية واإلعداد ملشارِكني جدد

  مقترح مقدم من توفالو

  : اجلديدة التالية٥تضاف الفقرة   •

ات املتأتية مـن    يكفل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول أن نصيباً من العائد             "
أنشطة املشاريع املعتَمدة املنشأة مبوجب هذه املادة ُيستخدم من أجل تغطية املصروفات اإلدارية، وكذلك من أجل 

  ."مساعدة البلدان النامية األطراف الشديدة التعرُّض لآلثار الضارة لتغري املناخ على مواجهة تكاليف التكيُّف

  ٧املادة 

  مقترح مقدم من أستراليا

  : بالفقرة التالية٤ُيستعاض عن الفقرة   •

يعتمد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، يف دورته األوىل، ويستعرض دورياً               "
بعد ذلك، املبادئ التوجيهية املتعلقة بإعداد املعلومات املطلوبة مبوجب هذه املادة، مع مراعاة املبادئ التوجيهيـة                

كما يبت . إعداد البالغات الوطنية من قبل األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت اعتمدها مؤمتر األطرافاملتعلقة ب
مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، قبل فترة االلتزام األوىل، يف طرائق حساب                

  ."الكميات املسَندة عن فترة االلتزام املذكورة

  ]:مكرراً [٤جديدة هي الفقرة تضاف فقرة   •

يبت مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، قبل فترة االلتزام الثانية، يف طرائـق                 "
  ."حساب الكميات املسَندة عن فترة االلتزام املذكورة
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  ١٢املادة 

  مقترح مقدم من االحتاد األورويب

  ]:راًمكر [٧تضاف فقرة جديدة هي الفقرة   •

، بتنقـيح الطرائـق     ]x[يقوم مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، يف دورتـه              "
واإلجراءات ضماناً لتوزيع جغرايف أكثر عدالةً ملشاريع آلية التنمية النظيفة، والتنمية املستدامة، وللسالمة البيئيـة            

  :، من بينها إرساء ما يليآللية التنمية النظيفة، باختاذه مجلة إجراءات

  معامل مرجعية لتحديد خطوط األساس والبت يف عناصـر اإلضـافة ألنـواع حمـددة                 )أ(
  من املشاريع؛

  عوامل خصم من أجل تطبيقها على إصدار وحـدات خفـض االنبعاثـات املعتَمـد                 )ب(
   فيما يتعلق بأنواع حمددة من مشاريع آلية التنمية النظيفة كبـديل يف احلـاالت الـيت               

  ال يكون من اجملدي فيها إرساء خطوط أساس استناداً إىل معامل مرجعية؛
  معايري بشأن التكنولوجيا الرئيسية املستخدمة يف القطاع ذي الصلة؛  )ج(
  ."هنج الختاذ القرارات قوامه القواعد  )د(

  ]:مكرراً ثانياً [٧تضاف فقرة جديدة هي الفقرة   •

ن النامية األكثر تقدماً من الناحية االقتصادية إال عندما يكون البلد الطرف            ال جيوز تسجيل مشروع ما يف البلدا      "
  ."املضيف ذو الصلة قد قّدم أحدث قائمة جرد وطنية ملا لديه من انبعاثات عند الطلب

  مقترح مقدم من اليابان

  : بالفقرة التالية٢ُيستعاض عن الفقرة   •

تخذه األطراف املدرجة يف املرفق جيم من إجراءات مناسبة وطنيـاً  الغرض من آلية التنمية النظيفة هو تعزيز ما ت    "
كمـا أن   . لتخفيف آثار تغري املناخ، من حيث حتقيق تنمية مستدامة واإلسهام يف بلوغ اهلدف املنشود لالتفاقية              

 ٣ملـادة    من ا  ١الغرض منها هو مساعدة األطراف املدرجة يف املرفق األول على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب الفقرة               
اً   ."باحلد من االنبعاثات وخفضها كمّي

  :مبا يلي) أ(٣ُيستعاض عن الفقرة   •

  ."تستفيد األطراف املدرجة يف املرفق جيم من أنشطة املشاريع اليت تسفر عن ختفيضات معتَمدة لالنبعاثات"
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  :مبا يلي) ب(٣ُيستعاض عن الفقرة   •

تخفيضات املعتَمدة لالنبعاثات النامجة عن أنشطة املشاريع هذه        لألطراف املدرجة يف املرفق األول أن تستخدم ال       "
، على  ٣  من املادة  ١من أجل الوفاء جبزء من التزاماهتا باحلد من االنبعاثات وخفضها كمياً وفقاً ألحكام الفقرة               

  ."حنو ما يقرره مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول

  :مبا يلي) ج(٥رة ُيستعاض عن الفق  •

ما ختضع له االنبعاثات من التخفيضات اليت تكون إضافةً إىل ما قد حيدث من ختفيضات يف غياب النشاط املعتَمد "
  ."للمشروع، مع األخذ باملنهجيات املطّبقة على نطاق واسع وبكفاءة على أنشطة املشاريع

  مقترح مقدم من كولومبيا

  ]:كرراًم [٨تضاف فقرة جديدة هي الفقرة   •

يكفل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول أن نسبة من العائدات املتأتيـة مـن                  "
 مـن هـذا     ٦واملـادة   ) آلية التنمية النظيفة  ( أعاله   ١٢ من املادة    ١أنشطة املشاريع املعتمدة، احملددة يف الفقرة       

، تـستخدم يف   )االجتار باالنبعاثـات   (١٧ة احملددة يف املادة     ؛ وكذلك تلك األنشط   )التنفيذ املشترك (الربوتوكول  
تغطية املصروفات اإلدارية وكذلك يف مساعدة البلدان النامية األطراف الشديدة التعرض لآلثار الضارة لتغري املناخ 

  ."يف تغطية تكاليف التكيف

  ١٧املادة 

  مقترح مقدم من أستراليا

  :تضاف الفقرة اجلديدة التالية  •

ز لألطراف غري املدرجة يف املرفق باء أن تشارك يف االجتار باالنبعاثات لغرض الوفاء بالتزاماهتـا القطاعيـة                  جيو"
وما قد يتم من عمليات اجتار من هذا القبيل يكون مكمِّالً ملا ُيتخذ حملياً من إجـراءات  ]. x[املنصوص عليها يف  

  ]."x[لغرض الوفاء بااللتزامات القطاعية مبقتضى 

  ح مقدم من االحتاد األورويبمقتر

  : مبا يلي١٧ُيستعاض عن املادة   •

ُيحدِّد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول ما يتصل باملوضوع من مبادئ   - ١"
وطرائق وقواعد ومبادئ توجيهية، ال سيما فيما يتعلق بالتحقق من االجتار باالنبعاثات واإلبالغ عن هذا               

  .جتار واملساءلة عنهاال
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جيوز لألطراف املدرجة يف املرفق باء أن تشارك يف االجتار باالنبعاثات ألغراض الوفاء بالتزاماهتا مبوجب                 - ٢
  .١- م أإ/١١ من مرفق املقرر ٢ واستيفاء الشروط احملددة يف الفقرة ٧، مع مراعاة أحكام الفقرة ٣املادة 

 باء اليت لديها نسب قطاعية مستهَدفة لتخفيض االنبعاثات والـيت           جيوز لألطراف غري املدرجة يف املرفق       - ٣
، ومع ١- أإ م/١١ من مرفق املقرر ٢ الشروط احملددة يف الفقرة -  مع التعديل حسب االقتضاء - تستويف 

  .، أن تشارك يف االجتار باالنبعاثات٨مراعاة أحكام الفقرة 

رح نسباً قطاعية مستهدفة لتخفيض االنبعاثات، كجزء من جيوز لألطراف غري املدرجة يف املرفق باء أن تقت  - ٤
  .استراتيجيتها اإلمنائية املنخفضة الكربون

بوضع طرائق ] ،x، يف دورته    [يقوم مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول             - ٥
  :وإجراءات من أجل ما يلي

فة لتخفيض االنبعاثات، وتقدمي هـذه      إعداد مقترحات بشأن النسب القطاعية املستهد       )أ(
  املقترحات واستعراضها واملوافقة عليها؛

  .رصد االنبعاثات والتحقق منها واإلبالغ عنها، وحساب الوحدات  )ب(

  :ق واإلجراءات، كحد أدىن، ما يليتكفل الطرائ  - ٦

اً عـن   أن تكون النسب القطاعية املستهَدفة لتخفيض االنبعاثات متغايرةً تغايراً كـبري            )أ(
االنبعاثات االعتيادية، وأن يتم حتديدها بطريقة حماِفظة، تراعى فيها مجلة أمور، منـها             

  أكفأ التقنيات واإلجراءات والبدائل وعمليات اإلنتاج البديلة؛
أن يؤخذ يف القطاع ذي الصلة ببيانات وبنسب مرَتقبة لتخفيض االنبعاثات يتم التحقق    )ب(

  ة؛ مستقلمن صحتها من ِقبل جهات
  أن ُتتاح منهجيات لتقدير انبعاثات غازات الدفيئة القطاعية وحلساهبا بطريقة حماِفظة؛  )ج(
  إلبالغ عنها واستعراضها بفعالية؛أن يتم رصد االنبعاثات القطاعية وا  )د(
  وضع تعريف واضح للحدود القطاعية؛أن ُي  )ه(
] الوحدات القابلة لإلبدال/دةبوحدات الكميات املُسن[أن تكون فترة االجتار فيما يتعلق   )و(

]x [سنوات؛/سنة  
] x[أن ُيعاد النظر يف النَسب املستهَدفة للتقليـل مـن االنبعاثـات القطاعيـة كـل                  )ز(

  سنوات؛/سنة
  لتقليل من التسرُّب قدر اإلمكان؛أن يتم ا  )ح(
مايل أن تكون اإليرادات املتأتية من ختفيضات االنبعاثات القطاعية مضافةً إىل أي دعم               )ط(

  .آخر مقدَّم إىل إجراءات التخفيف املناسبة وطنياً
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من طرائق وما ميكن اختاذه من ينظر أيضاً مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فيما ميكن وضعه   - )أ(٦
 غـري   إجراءات فيما يتعلق باإلقرار بالوحدات املستحَدثة مبوجب الُنظم اإللزامية لالجتار باالنبعاثات يف البلـدان             

  .مر الذي يكفل السالمةَ البيئيةاملدرجة يف املرفق باء، األ

 يكون مكمِّالً لإلجراءات احمللية اليت ُتتخذ ألغراض الوفـاء          ٢ما يتم من اجتار باالنبعاثات عمالً بأحكام الفقرة           -٧
  .٣ضها كمياً مبوجب أحكام املادة بالتزامات احلد من االنبعاثات وخف

 يكون مكمِّالً لإلجراءات احمللية اليت ُتتخذ ألغراض        ٣االنبعاثات عمالً بأحكام الفقرة     ما يتم من اجتار ب      - ٨
  ."٣بلوغ النَسب  املستهَدفة لتخفيض االنبعاثات القطاعية مبوجب أحكام الفقرة 

  مقترح مقدم من اليابان

  :ُيستعاض عن املادة مبا يلي  •

أو حتتاز، من خالل عملية االجتار باالنبعاثات، وحدات خفض /جيوز لألطراف املُدرجة يف املرفق األول أن تنقل و"
االنبعاثات أو وحدات خفض االنبعاثات املعتَمد أو وحدات الكميات املسَندة أو وحدات اإلزالة، ألغراض الوفاء      

 وما يتم من احتياز لوحدات خفض االنبعاثات أو وحدات خفض. ٣ من املادة ١بالتزاماهتا مبوجب أحكام الفقرة 
يكون مكمِّـالً   ] أحكام هذه املادة  [االنبعاثات املعتَمد أو وحدات الكميات املسَندة أو وحدات اإلزالة مبوجب           

  ."٣   من املادة١إلجراءات حملية ألغراض الوفاء بااللتزامات مبوجب أحكام الفقرة 

  مقترح مقدم من توفالو

  : اجلديدة التالية٢ُتضاف الفقرة   •

عامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول أن نصيباً من العائدات املتأتية مـن              يكفل مؤمتر األطراف ال   "
إصدار وحدات كميات ُمسَندة ُيستخدم من أجل تغطية املصروفات اإلدارية، وكذلك من أجل مساعدة البلدان               

  ."فالنامية األطراف الشديدة التعرُّض لآلثار الضارة لتغري املناخ على مواجهة تكاليف التكي

  مقترحات أخرى

  مقترح مقدم من اليابان

  :ُتضاف الفقرة اجلديدة التالية  •

   إجراءات خفض االنبعاثات الناشئة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية- ] x[املادة "

يقوم مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف بتحديد املبادئ والطرائق والقواعد واملبادئ التوجيهية ذات              
لصلة، وخباصة فيما يتعلق بالتحقق من عمليات ختفيض االنبعاثات الناشئة عن إزالة الغابات وتـدهورها لـدى                 ا

  ."األطراف املُدرجة يف املرفق جيم، وفيما يتعلق باإلبالغ عن هذه العمليات واملساءلة عنها
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  مقترح مقدم من االحتاد األورويب

  :ُتضاف الفقرة اجلديدة التالية  •

   تسجيل أرصدة وحدات خفض االنبعاثات القطاعية- ] x[املادة "

  .ُتحدد فيما يلي آلية لتسجيل أرصدة وحدات خفض االنبعاثات القطاعية  - ١

  :هو التايليكون الغرض من آلية تسجيل أرصدة وحدات خفض االنبعاثات القطاعية   - ٢

  لوصـول إىل   متكني األطراف من زيادة مسامهتها يف اهلدف النهائي لالتفاقيـة ومـن ا              )أ(
  أسواق الكربون؛

مساعدة األطراف املدرجة يف املرفق األول على حتقيق االمتثال جلـزء مـن التزاماهتـا               )ب(
  ؛٣ثات كمياً مبوجب أحكام املادة بتحديد وخفض االنبعا

  .تعزيز التنمية املستدامة  )ج(

 العامل بوصـفه اجتمـاع      تكون آلية تسجيل األرصدة القطاعية خاضعةً لسلطة وتوجيه مؤمتر األطراف           - ٣
  ].هيئة[ول، وتكون خاضعةً إلشراف األطراف يف هذا الربوتوك

 مع - جيوز لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت لديها عتبات انبعاثات قطاعية مطلقة واليت تستويف       - ٤
تـشارك يف   ، أن   ١- م أإ /١١ من مرفق املقـرر      ٢ الشروط احملددة يف الفقرة      - التعديل حسب االقتضاء    

  .لقطاعية مبوجب أحكام هذه املادةتسجيل األرصدة ا

جيوز لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول أن تقترح عتبات انبعاثات قطاعية مطلقـة، كجـزء مـن                    - ٥
  .تها اإلمنائية املنخفضة الكربوناستراتيجي

فيما يتعلـق   ] بلة لإلبدال وحدات أخرى قا  /وحدات خفض انبعاثات معتَمد   [أن ُتصدر   ] هليئة ما [جيوز  [  - ٦
  .تتجاوز عتبة االنبعاثات املطلقةبتخفيضات االنبعاثات القطاعية اليت 

ع طرائق بوض] ،x، يف دورته    [يقوم مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول             - ٧
  :وإجراءات من أجل ما يلي

لقطاعيـة املطلقـة، وتقـدمي هـذه        إعداد مقترحات بشأن حتديد عتبات االنبعاثات ا        )أ(
  املقترحات واستعراضها واملوافقة عليها؛

  .رصد االنبعاثات والتحقق منها واإلبالغ عنها، وحساب الوحدات  )ب(



FCCC/KP/AWG/2009/8 
Page 40 

 

  :تكفل الطرائق واإلجراءات، كحٍد أدىن، ما يلي  - ٨

يرةً أن تكون عتبات االنبعاثات املطلقة لألطراف فيما يتعلق بالقطاعات ذات الصلة متغا  )أ(
تغايراً كبرياً عن االنبعاثات االعتيادية، وأن يتم حتديدها بطريقة حماِفظة، ُتراعى فيهـا             

  لبدائل وعمليات اإلنتاج البديلة؛مجلة أمور، منها أكفأ التقنيات واإلجراءات وا
أن يؤخذ يف القطاع ذي الصلة ببيانات وبنسب مرتقَبة لتخفيض االنبعاثات يتم التحقق    )ب(

  من ِقبل جهات مستقلة؛من صحتها 
  أن ُتتاح منهجيات لتقدير انبعاثات غازات الدفيئة القطاعية وحلساهبا بطريقة حماِفظة؛  )ج(
  إلبالغ عنها واستعراضها بفعالية؛أن يتم رصد االنبعاثات القطاعية وا  )د(
  وضع تعريف واضح للحدود القطاعية؛أن ُي  )ه(
بوحـدات خفـض االنبعاثـات      [يما يتعلق   أن تكون فترة االجتار برَخص اإلطالق ف        )و(

  سنوات؛/سنة] x] [الوحدات القابلة لإلبدال/املعتمد
  سنوات؛/سنة] x[أن ُيعاد النظر يف عتبات االنبعاثات القطاعية املطلقة كل   )ز(
  لتقليل من التسرُّب قدر اإلمكان؛أن يتم ا  )ح(
اعية مضافةً إىل أي دعم مايل      أن تكون اإليرادات املتأتية من ختفيضات االنبعاثات القط         )ط(

  ."آخر مقدَّم إىل إجراءات التخفيف املناسبة وطنياً

  :ُتدرج املادة اجلديدة التالية  •

   املزدوج فيما يتعلق باآلليات  األحكام االنتقالية والَعدُّ- ] Y[املادة "

بتحديـد  ] ،xرتـه   ، يف دو  [يقوم مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول             - ١
  :الطرائق واإلجراءات اليت

 وأشـكال   ١٧ ألف و  ١٢ و ١٢ و ٦تتفادى الَعدُّ املزدوج بني اآلليات احملددة يف املواد           )أ(
  الدعم األخرى؛

تقتضي اختاذ ما يلزم من تدابري من أجل االنتقال بني اآلليات بشكل منظم حيثما تكون           )ب(
موضع التنفيـذ يف    ) ٣(١٧ ألف و  ١٢ادتني  األطراف قد وضعت اآلليات احملددة يف امل      

  فيها هذه اآلليات واجبة التطبيق؛القطاعات اليت تكون 
 ]xxxx[تكفل أن األرصدة الصادرة عن أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة املُسجَّلة قبل   )ج(

  ؛]xxxxحىت [سيستمر إصدارها 
   القطاعات اليت حتدَّد فيها عتبات      تستثين ما يستجّد من مشاريع آلية التنمية النظيفة يف          )د(

  ."أو أهداف االنبعاثات القطاعية املطلقة
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   استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة- ثانياً 
  ١املادة 

  مقترح مقدم من االحتاد األورويب التباع هنج قائم على األنشطة

مثالً، فيما يتعلق   : ء ما يلزم من تعديالت    مع إجرا  [١- م أإ /١٦ُتضاف التعاريف الواردة يف مرفق املقرر         •
  .]بإدارة الغابات، واالضطرابات الشديدة، واألنشطة اجلديدة

  ٣املادة 

  ويب التباع هنج قائم على األنشطةمقترح مقدم من االحتاد األور

  :التالية] مكرراً [٣ُتضاف الفقرة   •

ثات غازات الدفيئة حبسب مصادرها وعمليات إزالتها       ما حيدث يف فترة االلتزام الثانية من صايف تغريات يف انبعا          "
 من أنشطة تغيري استخدام ١٩٩٠بواسطة املصارف، هذه التغريات النامجة عما َتَسبَّب فيه اإلنسان مباشرة منذ عام 

األراضي وأنشطة احلراجة، واملقصورة على التحريج وإعادة التحريج وإزالة األحراج، واليت ُتقاس بوصفها تغريات 
كن التحقق منها يف أرصدة الكربون يف كل فترة من فترات االلتزام ُيستخَدم من أجل الوفاء مبا على كل مـن                     مي

  ."األطراف املدرجة يف املرفق األول من التزامات مبوجب هذه املادة

  أو

دة التحريج وإزالة فيما يتعلق بفترة االلتزام الثانية، يكون مثة خيار جديد يتم فيه الدمج بني أنشطة التحريج وإعا             "
  ."، من اجلهة األخرى٤- ٣ذكرها يف ، من جهة، وأنشطة إدارة األحراج الوارد ٣- ٣األحراج الوارد ذكرها يف 

  :التالية] مكرراً [٤ضاف الفقرة ُت  •

جيـوز لكـل   [...] [بغية الوفاء بااللتزامات املقطوعة فيما يتعلق بفترة االلتزام الثانية مبوجب أحكـام املـادة        "
بياناً ] أن يقدم] [قطع على نفسه التزاماً ُمدرجاً يف املرفق باء] [ُمدرج يف املرفق األول] [يقدم كل طرف]/[طرف

إدارة األحراج، وإدارة األراضي الزراعية، وإدارة املراعي، وحتديد الغطاء النبايت، : بأي من األنشطة البشرية التالية
قد [وعلى طرف ُمدرج يف املرفق األول أن ُيثبت أن هذه األنشطة ]. طبةوإزالة الغطاء النبايت، وإدارة األراضي الر[

وتكون انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ والقابلة للحساب . تسبب فيها اإلنسان]  و١٩٩٠حدثت منذ عام 
اعي وجتديد  حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف، والنامجة عن إدارة األراضي الزراعية وإدارة املر            

، مبوجب أحكام هذه الفقرة، مـساويةً النبعاثـات         ]وإزالة الغطاء النبايت وإدارة األراضي الرطبة     [الغطاء النبايت   
غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف يف فترة االلتزام، مطروحاً منها               

ازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة         انبعاثات غ ] Y] [مخسة أمثال [ما مقداره   
أما انبعاثات غازات الدفيئة البـشرية      ]. فترة أساس معينة  ] [١٩٩٠عام  [املصارف، النامجة عن تلك األنشطة يف       
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ج املنشأ والقابلة للحساب حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف، والنامجـة عـن إدارة األحـرا               
  :فتكون مساوية ملا يلي] والتحريج وإعادة التحريج وإزالة األحراج[

•  GN عامل خصم] [حد أقصى[ مع[  
•  NN] فترة أساس] [سنة أساس[  
  ]"مبا يف ذلك نطاق[هنج وضع حد   •

  :التالية] مكرراً [٧ُتضاف الفقرة   •

، تكون الكمية   [...]إىل  ] ٢٠١٣عام  [من  يف فترة االلتزام الثانية للحد من االنبعاثات وخفضها كمياً، املمتدة           "
مساويةً للنسبة املئوية احملددة له يف العمود الثالث        ] األول] [باء[املُسَندة إىل كلٍ من األطراف املدرجة يف املرفق         

ة من اجلدول الوارد يف املرفق باء من إمجايل مكافئ ثاين أكسيد الكربون النبعاثاته البشرية املنشأ من غازات الدفيئ
 أعاله، مضروبةً   ٥، أو يف سنة أو فترة األساس احملددة وفقاً ألحكام الفقرة            ١٩٩٠املُدرجة يف املرفق ألف يف عام       

اليت شكَّل بالنسبة هلا تغيري استخدام األراضي واحلراجـة         ] األول] [باء[أما األطراف املدرجة يف املرفق      [] Y[يف  
فُتدرِج يف سـنة أو فتـرة األسـاس         ] فترة أساس ما  ] [١٩٩٠عام  [مصدراً صافياً النبعاثات غازات الدفيئة يف       

 إمجايل مكافئ ثاين أكسيد الكربون النبعاثاهتا البشرية املنشأ مبينةً حـسب مـصادرها،              ١٩٩٠النبعاثاهتا لعام   
نتيجـة لتغـيري   ] فترة أساس مـا ] [١٩٩٠عام [مطروحاً منه ما أُزيل من تلك االنبعاثات بواسطة املصارف يف    

حيذَف النص املطبوع خبط مائل يف حالة احلساب على .]] دام األراضي ألغراض حساب الكمية املسَندة إليهااستخ
  .]"أساس األراضي، وجيوز حذفه يف حالة احلساب على أساس األنشطة

  مقترح مقدم من االحتاد األورويب بشأن اتباع هنج قائم على األراضي

  :ليةالتا] مكرراً [١فرعية تضاف الفقرة ال  •

تكفل األطراف املدرجة يف املرفق األول، فرادى أو جمتمعة، أال يتعدى إمجايل مكافئ ثاين أكسيد الكربـون النبعاثاهتـا                   "
البشرية املنشأ من غازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف، مبينة حسب مصادرها وحسب ما أُزيل منها بواسطة املصارف،                  

  [...]." املدرجة يف املرفق باء فقاً اللتزاماهتا باحلد من االنبعاثات وخفضها كمياًالكميات املسندةَ إليها، حمسوبةً و

  أو

  ]:مكرراً [٢قرة جديدة هي الفقرة تضاف ف  •

، وفاًء منه ملا عقده مـن       ]َعقََد التزاماً مدرجاً يف املرفق باء     ] [املدرجة يف املرفق األول   [يقدم كل من األطراف     "
، بيانات عن انبعاثاته من غـازات الدفيئـة         [...] االلتزام الثانية مبوجب أحكام املادة       التزامات فيما يتعلق بفترة   

البشرية املنشأ، مبينة حسب مصادرها وحسبما أُزيل منها بواسطة املصارف، نتيجة الستخدام األراضي وتغـيري               
ينه هذه االنبعاثات وما أُزيل من استخدام األراضي واحلراجة، على النحو املَبلَّغ عنه مبوجب أحكام االتفاقية، بتضم

  ]."ومجيع السنوات الالحقة[، ]١٩٩٠عام [االنبعاثات من سنة األساس 
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  .، ويعدَّل املرفق ألف بتضمينه فئات استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة٤-٣ و٣-٣ُتحذف املادتان 

  مقترحات اختيارية أخرى مقدمة من االحتاد األورويب

  :التالية] مكرراً ثانياً [٣الفقرة تضاف   •

: تكون املبادئ التالية هي املبادئ الناظمة ملعاجلة أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجـة              "
  ."١- م أإ/١٦الواردة يف املقرر ) ح(١إىل ) أ(١تضاف املبادئ من 

  :يةالتال] مكرراً ثانياً [٤تضاف الفقرة   •

، طرائق وإجراءات ]،...، يف دورته [راف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول يعتمد مؤمتر األط"
  ."لة نتيجة حلدوث اضطرابات شديدةحلساب كميات االنبعاثات وما يتم الحقاً يف إدارة األحراج من عمليات إزا

  :التالية] مكرراً ثالثاً [٤فقرة تضاف ال  •

فه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، يف دورته اخلامسة، طرائق وإجراءات يعتمد مؤمتر األطراف العامل بوص"
  ."حلساب تغريات خمزونات الكربون املتصلة مبنتجات اخلشب املقطوع

  مقترح مقدم من اليابان

  : مبا يلي٤يستعاض عن الفقرة   •

املصارف، النامجة عن أنشطة    جيوز استخدام انبعاثات غازات الدفيئة حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة           "
استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة اإلضافية البشرية املنشأ، من أجل الوفاء مبا على كل مـن                 

أعاله، شريطة أن تكون هـذه      ) أ(األطراف املدرجة يف املرفق األول من التزامات مبوجب أحكام الفقرة الفرعية            
  ".١٩٩٠ قد حدثت منذ عام األنشطة

  ]:مكرراً [٤قرة جديدة هي الفقرة تضاف ف  •

يبت مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، يف دورته األوىل، يف الطرائـق والقواعـد                  "
ـ      ‘ ٢‘و‘ ١‘واملبادئ التوجيهية املتصلة باملسائل املشار إليها يف الفقرتني الفرعيتني           دم أعاله، واضعاً يف اعتباره أوجه ع

اليقني، والشفافية يف اإلبالغ، وإمكانية التحقق، والعمل املنهجي للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، وما تسديه                
  ." ومقررات مؤمتر األطراف٤اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من مشورة وفقاً ألحكام املادة 

نيا اجلديدة وبنما ومجهورية أفريقيا الوسطى وغانا وغيانا ومدغشقر         مقترح مقدم من إكوادور وأوغندا وبابوا غي      
  ونيكاراغوا وهندوراس

  : لتصبح على النحو التايل١لفقرة تعدل ا  •
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 لصايفتكفل األطراف املدرجة يف املرفق األول، فرادى أو جمتمعة، أال يتعدى إمجايل مكافئ ثاين أكسيد الكربون "
غازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف الكميات املسندةَ إليها، حمسوبةً وفقاً اللتزاماهتا            انبعاثاهتا البشرية املنشأ من     

 انبعاثاهتا  صايفباحلد من االنبعاثات وخفضها كمياً املدرجة يف املرفق باء ووفقاً ألحكام هذه املادة، بغية خفض                
 يف فترة االلتزام املمتدة من      ١٩٩٠ت عام    يف املائة دون مستويا    XXاإلمجالية من هذه الغازات بنسبة ال تقل عن         

  ."٢٠١٧إىل عام  ٢٠١٣عام 

  : بالفقرة التالية٣اض عن الفقرة يستع  •

ينبغي ألي طرف مدرج يف املرفق األول أن يطبق، كمستوى مرجعي فيما يتعلق بقطاع الزراعـة واحلراجـة وأوجـه                    "
 البشرية املنشأ من غازات الدفيئة املدرجة )٤(بعاثاته السنويةاالستخدام األخرى، متوسطَ قيمة مكافئ ثاين الكربون لصايف ان

ومع مراعاة الظروف الوطنية، .  أدناه٧، ألغراض احلساب الوارد ذكره يف الفقرة ٢٠٠٥-٢٠٠٠يف املرفق ألف يف الفترة 
  ."حنرافات صلة تأييداً هلذا االجيوز ألي طرف مدرج يف املرفق األول أن يطبق قيماً خمتلفة توفر عناصر ذ

  ٤حتذف الفقرة   •

  : مبا يلي٧يستعاض عن الفقرة   •

تكـون  ،  ٢٠١٧ إىل عام    ٢٠١٣ باحلد من االنبعاثات وخفضها كمياً، املمتدة من عام          الثانيةيف فترة االلتزام    "
ة إىل  الكمية املسَندة إىل كل طرف مدرج يف املرفق األول مساويةً للنسبةَ املئوية احملددة له يف املرفق باء بالنـسب                  

 انبعاثاته البشرية املنشأ من غازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف يف عام لصايفإمجايل مكافئ ثاين أكسيد الكربون 
  ." أعاله، مضروبةً يف مخسة٣و ٥، أو يف سنة أو فترة األساس احملددة وفقاً ألحكام الفقرتني ١٩٩٠

  )حتذف اجلملة الثانية(

  :ى النحو التايل ليصبح عل١٣فقرة يعدل نص ال  •

 انبعاثات طرف مدرج يف املرفق األول يف فترة االلتزام يقل عن الكمية املسندة إليه مبوجب هذه املادة،                  صايفإذا كان   "
  ."يضاف هذا الفارق، بناء على طلب ذلك الطرف، إىل الكمية املسَندة إىل ذلك الطرف لفترات االلتزام الالحقة

  مقترح مقدم من كولومبيا

  :التالية] مكرراً [٣ الفقرة تضاف  •

ما حيدث من تغريات صافية يف انبعاثات غازات الدفيئة من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة املصارف الناجتة من "
وتقتصر على التحريج وإعادة التحريج وإزالة أنشطة تغيري استخدام األراضي واحلراجة اليت يقوم هبا اإلنسان مباشرة،         

                                                      

صايف االنبعاثات هو الكمية الناجتة عن اجملموع اجلربي النبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ، حبسب  )٤(
 .كافئه من ثاين أكسيد الكربونمصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف، وهو حمسوب مب
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، وهي تغريات قابلة للقياس كتغريات ميكن التحقق منها يف خمزونات الكربون يف كل فترة مـن                ١٩٩٠األحراج منذ عام    
فترات االلتزام، يستخدم يف الوفاء بالتزامات كل طرف مدرج يف املرفق األول مبوجب هذه املادة، ولكن على أال تتجاوز                   

وجيري اإلبالغ عن انبعاثات غازات     . خلاصة بكل طرف   يف املائة من التخفيضات اخلاضعة للمحاسبة ألغراض االمتثال ا         ٢
الدفيئة من املصادر وعمليات إزالتها بواسطة املصارف املتصلة بتلك األنشطة بأسلوب شفاف وميكن التحقق منه وجيري                

  ."٨ و٧استعراضها وفقاً ألحكام املادتني 

  ٤املادة 

ا ومجهورية أفريقيا الوسطى وغانا وغيانا ومدغشقر       مقترح مقدم من إكوادور وأوغندا وبابوا غينيا اجلديدة وبنم        
  ونيكاراغوا وهندوراس

  : ليصبح على النحو التايل١لفقرة يعدل نص ا  •

 ٣أية أطراف مدرجة يف املرفق األول تكون قد توصلت إىل اتفاق على أن تفي جمتمعةً بالتزاماهتا مبوجب املادة                   "
 انبعاثاهتـا   لصايفموع اإلمجايل املشترك ملكافئ ثاين أكسيد الكربون        ُتعتَبر مستوفيةً تلك االلتزامات إذا كان اجمل      

البشرية املنشأ من غازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف ال يتجاوز الكميات املسندة إليها حمسوبةً وفقاً اللتزاماهتا                 
 وحيدد يف ذلك االتفاق مستوى .٣باحلد من انبعاثاهتا وخفضها كمياً، املدرجة يف املرفق باء ووفقاً ألحكام املادة             

  ."االنبعاثات املخصَّص لكل طرف من األطراف على حدة

  املرفق ألف

مقترح مقدم من إكوادور وأوغندا وبابوا غينيا اجلديدة وبنما ومجهورية أفريقيا الوسطى وغانا وغيانا ومدغشقر               
  ونيكاراغوا وهندوراس

  :على النحو التايليف املرفق ألف تعدل القطاعات والفئات املدرجة   •

    ...  

   الفئاتفئات املصادر/القطاعات

...  

  واحلراجة وغريمها من أوجه استخدام األراضي، الزراعة

  التخمر املعوي
  إدارة السماد الطبيعي

  زراعة األُرز
  التربة الزراعية
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  اإلحراق الواجب للسَّفناء
  اإلحراق امليداين للمخلَّفات الزراعية

  ي احلرجية اليت ما زالت أراضَي حرجيةاألراض  :األراضي احلرجية
  األراضي احملولة إىل أراضٍ حرجية  

  األراضي اليت ما زالت أراضي زراعية  :األراضي الزراعية
  األراضي احملّولة إىل أراض زراعية  

  املراعي اليت ما زالت مراعي  :املراعي
  األراضي احملولة إىل مراعٍ  

   زالت أراضَي رطبةاألراضي الرطبة اليت ما  :األراضي الرطبة
  األراضي احملولة إىل أراضٍ رطبة  

  األراضي احملولة إىل مستوطنات  :املستوطنات
  األراضي احملولة إىل أراض أخرى  :أراض أخرى

  أوجه استخدام أخرى

غازات الدفيئة والقطاعات، وفئات املصادر؛ والقياسات املوحدة         –ثالثاً 
عاثـات البـشرية    حلساب مكافئ ثاين أكسيد الكربون من االنب      

املنشأ حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف؛ وغري 
  ذلك من القضايا املنهجية

  ٣املادة 

  مقترح مقدم من االحتاد األورويب

  : بالفقرة التالية٨اض عن الفقرة يستع  •

ق بثالثي فلوريد  بوصفها سنة األساس فيما يتعلx٢٠٠جيوز ألي طرف مدرج يف املرفق األول أن يستخدم السنة "
  النيتروجني ومركَّبات اهليدروفلوروإيثر ومركبَّات مثاين الفلور متعدد اإليثر ألغراض احلـساب املـشار إليـه يف                

  ." أعالهxالفقرة 

  ٥املادة 

  مقترح مقدم من أستراليا

  : مبا يلي٢لة األخرية يف الفقرة يستعاض عن اجلم  •
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يتم إجراؤه من تعديالت ال جيوز استخدامه ألغراض التحقـق مـن            ما قد يتم من تنقيح للمنهجيات أو ما قد          "
 فيما يتعلق بفترة االلتزام األوىل، بل جيوز لألطراف أن تستخدمه على ٣االمتثال لاللتزامات مبوجب أحكام املادة    

   ."أساس طوعي، لغرض اإلبالغ يف فترة االلتزام األوىل

  :التالية] مكرراً [٢تضاف الفقرة   •

، حبسب مصادرها وعمليات اإلزالة ألق بفترة االلتزام الثانية، تكون منهجيات تقدير االنبعاثات البشرية املنشفيما يتع"
بواسطة املصارف، جلميع غازات الدفيئة غري اخلاضعة ألحكام بروتوكول مونتريال، هي املنهجيات اليت يوافق عليها               

، استناداً، يف مجلة أمـور، إىل       ]xx[لربوتوكول يف دورته    مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا ا        
. أعمال الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ واملشورة اليت تسديها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية            

يتفق عليها مـؤمتر    ويف احلاالت اليت ال تستخدم فيها هذه ااملنهجيات، تطبق تعديالت مناسبة وفقاً للمنهجيات اليت               
واستناداً، يف مجلة أمور، إىل أعمال      ]. xx[األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول يف دورته           

الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ واملشورة املقدمة من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يقـوم                
صفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، بانتظام، بإعادة النظر يف هـذه املنـهجيات              مؤمتر األطراف العامل بو   

والتعديالت وبتنقيحها عند االقتضاء، واضعاً يف كامل اعتباره ما قد يتخذه مؤمتر األطراف من قـرارات يف هـذا                   
تخدامه إال ألغراض التحقق    وما قد يتم من تنقيح للمنهجيات أو ما قد يتم إجراؤه من تعديالت ال جيوز اس               . الشأن

  ." فيما يتعلق بأية فترة التزام يتم األخذ هبا إثر ذلك التنقيح٣من االمتثال لاللتزامات مبوجب أحكام املادة 
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  املرفق ألف

  مقترح مقدم من أستراليا

  :يعدل املرفق ألف على النحو التايل  •

  الصيغة الكيميائية  االسم الشائع
  CO2  ثاين أكسيد الكربون

  CH4  امليثان
  N2O  أكسيد النيتروز

    مركَّبات اهليدروفلوروكربون
HFC-23 
HFC-32 
HFC-41 

HFC-125 
HFC-134 

HFC-134a 
HFC-143 

HFC-143a 
HFC-152

  )ا(
HFC-152a 
HFC-161

  )ا(
HFC-227ea 
HFC-236cb

  )ا(
HFC-236ea

  )ا(
HFC-236fa 
HFC-245ca 
HFC-245fa

  )ا(
HFC-365mfc

  )ا(
HFC-43-10mee  

CHF3  
CH2F2 

CH3F  
CHF2CF3 

CHF2CHF2 

CH2FCF3 

CH2FCHF2 

CH3CF3 

CH2FCH2F 
CH3CHF2 
CH3CH2F 

CF3CHFCF3 

CH2FCF2CF3 

CHF2CHFCF3 
CF3CH2CF3 

CH2FCF2CHF2 

CHF2CH2CF3 
CH3CF2CH2CF3 

CF3CHFCHFCF2CF3  
  )١(ثالثي فلوريد النيتروجني

NF3  
    مركَّبات الكربون املشبع بالفلور

PFC-14 
PFC-116 
PFC-218 
PFC-318 

PFC-3-1-10 
PFC-4-1-12 
PFC-5-1-14 
PFC-9-1-18

  )ا(

CF4 

C2F6 

C3F8 

c-C4F8 

C4F10 

C5F12 

C6F14 

C10F18  
  SF6  سداسي فلوريد الكربيت

  .تشري احلاشية إىل الغازات اإلضافية اليت سيشملها الربوتوكول يف فترة االلتزام الثانية  )١(  
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  مقترح مقدم من االحتاد األورويب

  :تدرج الغازات التالية  •

  (CO2)ثاين أكسيد الكربون 
  (CH4)امليثان 

  (N2O)أكسيد النيتروز 
  (HFCs)مركَّبات اهليدروفلوروكربون 

  (PFCs)مركَّبات الكربون املشبع بالفلور 
  املركَّبات املشبعة بالفلور 

  (SF6)سداسي فلوريد الكربيت   
  (NF3)ثالثي فلوريد النيتروجني   

  (HFEs)مركَّبات اإليثر املفلَور /ر الفلورية اهليدروجينيةمركَّبات اإليث
  (PFPMIE)مركبات مثاين الفلور متعدد اإليثر 

  :تدرج القطاعات التالية  •

  الطاقة

  أنشطة احتراق الوقود
  صناعات الطاقة

  الصناعات التحويلية والبناء
  النقل 

  قطاعات أخرى
  قطاعات غري حمددة

  االنبعاثات املتسربة من الوقود
  الوقود الصلب

  النفط والغاز الطبيعي
  انبعاثات أخرى من إنتاج الطاقة

  نقل ثاين أكسيد الكربون وختزينه
  CO2نقل ثاين أكسيد الكربون 

  احلقن والتخزين
  وسائل أخرى
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  العمليات الصناعية واستخدام املنتجات
  الصناعة التعدينية
  الصناعة الكيميائية
  صناعة الفلزات

  ة من استخدام الوقود واملذيباتمنتجات من غري الطاق
  صناعة اإللكترونيات

  استخدام املركَّبات املفلَورة كبدائل عن املواد املستنِفدة لألوزون
  حتويل املنتجات واستخدماهتا األخرى

  جماالت إنتاج أخرى

ألرض ى ا الزراعة واحلراجة وغريمها من جماالت استخدام األراضي، وإمجايل املصادر، ومصادر االنبعاثات عل           [
  ]من غري ثاين أكسيد الكربون

يبني النص الوارد بني قوسني معقوفني التغيريات الرئيسية اليت مت األخذ هبا فيما يتعلق هبذا القطاع يف                  :مالحظة* 
استخدام األراضي، وتغيري ( عن الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ ٢٠٠٦املبادئ التوجيهية الصادرة يف عام 

والصعوبة الرئيسية ). ام األراضي، واحلراجة، مقابل الزراعة واحلراجة وغريمها من جماالت استخدام األراضياستخد
يف هذه املرحلة فيما يتعلق بالنص الوارد بني قوسني معقوفني هي عدم االتفاق على طريقة احلساب فيما يتعلـق                   

جزاء غري الواردة بني قوسني معقوفني فهي تـبني         أما األ . باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة     
ويلزم إجناز مزيد من العمل بشأن هذه . الفئات الزراعية املدرجة حالياً يف املرفق ألف، مع بعض اإلضافات الطفيفة

  .املسألة يف النص التفاوضي

  املاشية  
  التخمر املعوي    
  إدارة السماد الطبيعي    

  األراضي[  
  األراضي احلََرجية    
  األراضي الزراعية    
  املراعي    
  األراضي الرطبة    
  املستوطنات    
  ]أراض أخرى    

  إمجايل املصادر ومصادر االنبعاثات على األرض من غري ثاين أكسيد الكربون
  انبعاثات غازات الدفيئة من حرق الكتلة األحيائية

  املعاجلة باجلري
  استخدام اليوريا
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  راضي اليت يستخدم فيها السمادانبعاثات أكسيد النيتروز املباشرة من األ
  انبعاثات أكسيد النيتروز غري املباشرة من األراضي اليت يستخدم فيها السماد

  انبعاثات أكسيد النيتروز غري املباشرة من إدارة السماد الطبيعي
ّز   زراعة األُر

  ]مصادر أخرى

  وسائل أخرى[
  منتجات األخشاب املقطوعة    

  ]مصادر أخرى

  النفايات
  لنفايات الصلبة تصريف ا  
  املعاجلة احليوية للنفايات الصلبة  
  معاجلة املياه املستعملة والتخلص منها  
  ترميد النفايات وحرقها يف اهلواء الطلق  
  استخدامات أخرى  

  مصادر أخرى
  انبعاثات أكسيد النيتروز غري املباشرة من الترسب اجلوي للنيتروجني يف أكاسـيد النتـروجني                  
  وغاز النشادر     
  .انبعاثات أخرى    

   مسائل أخرى- رابعاً 
  ٢املادة 

  )االنبعاثات من الوقود املستخدم يف النقل الدويل اجلوي والبحري(مقترح مقدم من االحتاد األورويب 
  : مبا يلي٢يستعاض عن الفقرة   •
ام بروتوكول  تتخذ األطراف ما يلزم من إجراءات يف سبيل ختفيض انبعاثات غازات الدفيئة غري اخلاضعة ألحك              "

  ."مونتريال والصادرة عن حركة النقل الدويل اجلوي والبحري
  :٢تضاف الفقرات التالية بعد الفقرة   •
  حتدَّد األهداف الشاملة خلفض االنبعاثات فيما يتعلق باالنبعاثات الصادرة عن حركة الطـريان الـدويل                -  مكرراً   ٢"

  ].xx٢٠ إىل عام xx٢٠من عام [ فترة االلتزام  يف٢٠٠٥دون مستويات عام ]  يف املائةx[مبا يساوي 
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تكميالً ملا يتخذ من إجراءات يف جمال الطريان الدويل، جيوز لألطراف أن تتيح جماالت الكتساب  -  مكرراً ثانياً ٢
ألغراض بلوغ األهـداف    ] إتاحة جمال آلليات جديدة    [١٢ و ٦وحدات من اآلليات احملددة يف املادتني       

  .السالفة الذكر

حتدَّد األهداف الشاملة خلفض االنبعاثات الصادرة عن حركة النقل البحري الدويل مبا يـساوي         - مكرراً ثالثاً  ٢
]Yيف املائة  [ دون مستويات عامxxxx يف فترة االلتزام ] املمتدة من عامxxإىل عام ٢٠ xx٢٠.[  

، جيوز لألطراف أن تتيح جماالً الكتساب       تكميالً ملا يتخذ من إجراءات يف جمال النقل البحري          -  مكرراً رابعاً ٢
راض بلوغ األهداف ألغ] إتاحة جمال آلليات جديدة  [١٧ و ١٢ و ٦وحدات من اآلليات احملددة يف املواد       

  .السالفة الذكر
 تعمل األطراف، من خالل منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية، على إتاحة              -  مكرراً خامساً    ٢

برام اتفاق دويل فعال على بلوغ أهداف دولية ال تفضي إىل احنرافـات تنافـسية أو َتـَسرُّب                  اجملال إل 
ويقوم مؤمتر  . )٥(]أو بعد عامني من بدء نفاذ هذا الربوتوكول        [٢٠١١للكربون، يتم إقراره حبلول عام      

نفيذ أحكام هـذه  األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول بتقييم التقدم احملرز يف ت       
  ."الفقرة، ويعمل على تعزيز تنفيذها، حسب االقتضاء

  مقترح مقدم من اليابان
  : على النحو التايل٢تعدل الفقرة   •

تسعى األطراف لتحديد أو خفض االنبعاثات من غازات الدفيئة اليت ال ختضع ألحكام بروتوكـول مونتريـال                 "
والنقل البحري، بالعمل من خالل منظمة الطريان املدين الـدويل          والصادرة من الوقود املستخدم يف النقل اجلوي        

  ."واملنظمة البحرية الدولية، كل فيما خيصه

  ٢١املادة 

  )تبسيط اإلجراءات، اخليار ألف(مقترح مقدم من االحتاد األورويب 

  : بالفقرة التالية٤يستعاض عن الفقرة   •

اء، إىل اتفاق بشأن ما قد يقترح من مرفقات بالربوتوكول أو من            تبذل األطراف كل جهد يف سبيل التوصل، بتوافق اآلر        "
وإذا اسُتنفدت مجيع اجلهود املبذولة للتوصل إىل توافق يف اآلراء ومل يتم التوصـل إىل اتفـاق، يـتم،    . تعديالت ملرفق به  

ثالثة أرباع أصوات األطراف    ، بأغلبية   ...]أو[كمالذ أخري، اعتماد املرفق أو التعديل على مرفق، عدا املرفق ألف أو باء              
  ُيعتمد بتوافـق اآلراء؛    ...] و[دخاله من تعديالت على املرفقات ألف وباء        إوما يتم   . احلاضرين واملصوتني يف االجتماع   

                                                      

يلزم، كبديل عن ذلك، إما اعتماد مقرر يف الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع                 )٥(
، أو إتاحة خيـار     ٢٠١١ليتجلى فيه اإلطار الزمين احملدد بعام       ) يف كوبنهاغن، على أن يبدأ نفاذه على الفور       (األطراف  

 .٢٠١١نفاذ اتفاق كوبنهاغن قبل حلول عام يتصف باملرونة يف حال عدم بدء 
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وترِسل األمانة املرفق   . ، ال ُيعَتمد إال مبوافقة مكتوبة من الطرف املعين        ...]و[وما يتم إدخاله من تعديالت على املرفق باء         
  ."على مجيع األطراف من أجل قبولهعَتمد أو التعديل املعتمد على مرفق إىل الوديع، الذي يقوم بتعميمه امل

  : بالفقرة التالية٥يستعاض عن الفقرة   •

   أعاله من مرفقات أو تعديالت على مرفقات عدا املرفق ألـف أو بـاء               ٤ و ٣ما ُيعَتمد وفقاً ألحكام الفقرتني      "
بالنسبة إىل مجيع األطراف يف هذا الربوتوكول بعد ستة أشهر من تاريخ إبالغ الوديع هذه               يصبح نافذاً   ...] أو  [

األطراَف باعتماد املرفق أو باعتماد التعديل على املرفق، عدا بالنسبة إىل األطراف اليت أبلغت الوديع، كتابةً، يف                 
 ويصبح املرفق أو التعديل على مرفق نافـذاً،         .غضون الفترة املذكورة، بعدم قبوهلا املرفَق أو التعديلَ على املرفق         

بالنسبة إىل األطراف اليت تسحب إخطارها بعدم قبوهلا إّياه، يف اليوم التسعني التايل لتاريخ تلقي الوديع سـحب                  
  ."ذلك اإلخطار

  : بالفقرة التالية٧ُيستعاض عن الفقرة   •

هلذا الربوتوكول يصبح نافذاً بالنـسبة إىل مجيـع         ...] أو  [ما يتم إدخاله من تعديالت على املرفق ألف أو باء           "
األطراف يف هذا الربوتوكول بعد ستة أشهر من تاريخ إبالغ الوديع هذه األطراَف باعتماد املرفـق أو باعتمـاد                   

  ."التعديل على املرفق

  )تبسيط اإلجراءات، اخليار باء( مقترح مقدم من االحتاد األورويب

  : التالية بالفقرة٤ُيستعاض عن الفقرة   •

تبذل األطراف كل جهد يف سبيل التوصل، بتوافق اآلراء، إىل اتفاق بشأن ما قد ُيقترح من مرفقات بالربوتوكول "
وإذا اسُتنفدت مجيع اجلهود املبذولة للتوصل إىل توافق يف اآلراء ومل يتم التوصـل إىل               . أو من تعديالت ملرفق به    

، بأغلبية ثالثـة    ...]أو  [و التعديل على مرفق، عدا املرفق ألف أو باء          اتفاق، يتم، كمالذ أخري، اعتماد املرفق أ      
وما يتم إدخاله من تعديالت على املرفقات ألف أو باء . أرباع أصوات األطراف احلاضرين واملصوتني يف االجتماع

و التعديل املعَتمد على مرفق     وُترِسل األمانة املرفق املعَتمد أ    . هبذا الربوتوكول ال ُيعَتمد إال بتوافق اآلراء      ...] أو  [
  ."إىل الوديع، الذي يقوم بتعميمه على مجيع األطراف من أجل قبوله

  : بالفقرة التالية٥ُيستعاض عن الفقرة   •

 أعاله من مرفقات أو تعديالت على مرفقات يصبح نافذاً بالنسبة إىل مجيع ٤ و٣ما ُيعَتمد وفقاً ألحكام الفقرتني "
وكول بعد ستة أشهر من تاريخ إبالغ الوديع هذه األطراَف باعتماد املرفـق أو باعتمـاد                األطراف يف هذا الربوت   

التعديل على املرفق، عدا بالنسبة إىل األطراف اليت أبلغت الوديع، كتابةً، يف غضون الفترة املذكورة، بعدم قبوهلا                 
اً، بالنسبة إىل األطراف الـيت تـسحب        ويصبح املرفق أو التعديل على مرفق نافذ      . املرفَق أو التعديلَ على املرفق    

  ."إخطارها بعدم قبوهلا إّياه، يف اليوم التسعني التايل لتاريخ تلقي الوديع سحب ذلك اإلخطار
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  مقترح مقدم من اليابان

  : مبا يلي٦يستعاض عن الفقرة   •

لإلجـراءات املبينـة يف      أعاله من تعديل للمرفق ألف يصبح نافذاً وفقاً          ٤ و ٣ما يعتمد وفقاً ألحكام الفقرتني      "
  ."٢٠ من املادة ٥ و٤الفقرتني 

  : مبا يلي٧يستعاض عن الفقرة   •

إذا كان اعتماد مرفق أو تعديل على مرفق ينطوي على تعديل هلذا الربوتوكول، ال يصبح ذلك املرفق أو التعديل        "
  ."على مرفق نافذاً إال عند بدء نفاذ التعديل على هذا الربوتوكول

  مقترحات أخرى

  مقترح مقدم من االحتاد األورويب

  : التالية)االمتيازات واحلصانات(ُتضاف املادة اجلديدة   •

  [...]املادة "

  ُيمنح األطراف العاملون بوصفهم أعضاًء أو أعضاًء مناوبني يف اهليئات املنشأة مبقتضى أحكام هذا الربوتوكـول                  - ١
سري هذه احلصانات إال على األنشطة املتصلة بـأدائهم         وال ت . ما يلزم من احلصانات ألداء وظائفهم باستقالل      

  :وُيمنحون االمتيازات واحلصانات التالية. وظائفهم الرمسية

احلصانة من اإلجراءات القانونية جبميع أنواعها يف ما يصدر عنهم من أقوال أو كتابـٍة            )أ(
ـ    . وما يقومون به من أعمال أثناء أدائهم مهامهم        صانة مـن   ويظلون متمتعني هبذه احل

اإلجراءات القانونية حىت بعد انقضاء فتراهتم بوصفهم أعضاًء أو أعـضاًء منـاوبني يف              
  اهليئات املشكَّلة مبوجب أحكام هذا الربوتوكول؛

  .حرمة مجيع احملررات واملستندات  )ب(

أجل حتقيق  لألعضاء واألعضاء املناوبني من أجل أدائهم مهامهم الرمسية بكفاءة وليس من احلصاناتُتمنح   - ٢
وحيق لألمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغـري  . منفعة شخصية هلؤالء األفراد أنفسهم   

املناخ، بل ومن واجبه، أن يرفع احلصانة عن أي عضو أو عضو مناوب عندما يرى أن تلك احلصانة حتول 
  .ل بتنفيذ أحكام هذا الربوتوكولدون أن تأخذ العدالة جمراها، وأن من املمكن رفعها دون اإلخال
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 أعاله هي اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، وجلنة اإلشراف          ١اهليئات املنشأة املشار إليها يف الفقرة         - ٣
 مـن   ٨على التنفيذ املشترك، وجلنة االمتثال، وأفرقة خرباء االستعراض املنشأة مبوجب أحكـام املـادة               

  .")٦(بروتوكول كيوتو

  مقدم من كولومبيامقترح 

  :التالية] مكرراً [١٨تضاف الفقرة   •

يضمن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، يف دورته السادسة عشرة، نظر هيئة     "
 االمتثال يف اإلجراءات واآلليات اجلديدة، بغية استعراض االلتزامات بالتخفيض من قبل األطراف املدرجة يف املرفق

ويف الدور نفسها، يشرع مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا            . األول يف فترات االلتزام التالية    
لتحدي ومعاجلة حاالت عدم : الربوتوكول، على وجه اخلصوص، يف النظر يف اإلجراءات واآلليات املناسبة والفعالة

  ، مبا يف ذلك الغرامات املالية اليت ينبغي حتديـدها          ١٥- ٣دة  االمتثال ألحكام هذا الربوتوكول، وفقاً ألحكام املا      
وينبغي أن تساعد تلك املوارد البلدان النامية األطراف        . وفقاً لسبب عدم االمتثال ونوعه ودرجته ومعدل حدوثه       

  ."الشديدة التعرض لآلثار الضارة لتغري املناخ يف تغطية تكاليف التكيف

  ):حصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة(تضاف املادة اجلديدة التالية   •

  ]Y[املادة 

مينح األفراد بوصفهم أعضاء أو أعضاء مناوبني يف اهليئات املنشأة مبوجب هذا الربوتوكول ما يلزم مـن                   - ١"
. ةوال تسري هذه احلصانات إال على األنشطة املتصلة بأدائهم وظائفهم الرمسي. احلصانات ألداء وظائفهم باستقالل

  :ومينحون ما يلي

  احلصانة من اإلجراءات القانونية جبميع أنواعها بشأن ما يصدر عنهم مـن عبـارات شـفوية                  )أ(
ويستمر منح هذه احلصانة من اإلجراءات القانونية حىت بعد         . أو خطية ومن أفعال يف أثناء أدائهم مهامه       

  يئات املنشأة مبوجب هذا الربوتوكول؛انتهاء صفة األشخاص املعنيني كأعضاء أو أعضاء مناوبني يف اهل
  ."حرمة مجيع األوراق واملستندات  )ب(

 -  -  -  -  -  

                                                      

ال يزال االحتاد األورويب يواصل حتليله بشأن مسألة االمتيازات واحلصانات، ورمبا ُيديل يف وقت الحق      )٦(
 .بآراء إضافية بشأن الترتيبات التعاهدية


