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  استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة    
  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
نشطة املتصلة باستخدام األراضي وتغيري اسـتخدام األراضـي          أن تنفيذ األ   إذ يؤكد  

واحلراجة الواردة ضمن أحكام بروتوكول كيوتو يتعني أن يكون متوافقاً مع أهداف ومبادئ             
  االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا ومع أي مقررات تتخذ مبوجبهما،

  ،١-م أإ/١٦وقد نظر يف املقرر  
 ال تزال حتكم    ١-م أإ /١٦ من املقرر    ١دة يف الفقرة    أن املبادئ الوار  يؤكد   -١ 

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

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

 أعـاله   ٢ أنه يتعني استعراض املعلومات املشار إليها يف الفقرة          يقرر أيضاً  -٣ 
   من بروتوكول كيوتو؛٨وفقاً للمقررات ذات الصلة املندرجة يف إطار املادة 

ت مدى احلاجة إىل تنقيح مقررا    ] السادسة[ على أن يتناول يف دورته       يوافق -٤ 
الـصلة بـاملرفق    مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو ذات         

 ٧ و ٥الوارد يف هذا املقرر، مبا يف ذلك املقررات املتعلقة باإلبالغ واالستعراض مبوجب املواد              
   من بروتوكول كيوتو؛٨و

اضي  على أنه من املرغوب فيه السعي صوب تغطية كاملة لألر           أيضاً يوافق -٥ 
املستغلة عند حساب قطاع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضـي واحلراجـة، مـع        
احلرص يف الوقت ذاته على معاجلة التحديات التقنية ومراعاة احلاجـة إىل تركيـز عمليـة                

   احلساب على االنبعاثات البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع؛
يئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تشرع يف وضع          إىل اهل  يطلب -٦ 

برنامج عمل من أجل استطالع سبل للمضي قدماً صوب حساب أكثر مشـوالً النبعاثـات               
غازات الدفيئة من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة عن استخدام األراضـي             

ا اتباع هنج أكثر مشوالً يركز على األنـشطة     وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، بوسائل منه     
وهنج يركز على األراضي، وأن تقدم تقريراً إىل مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع               

  األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته السابعة بشأن نتائج برنامج العمل هذا؛
 إرشادات   إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تقدم        يطلب[ -٧ 

بشأن توفري واستعراض بيانات شفافة ميكن التحقق منها عن االنبعاثات من جممع منتجـات              
اخلشب املقطوع، مع مراعاة منهجيات تقدير االنبعاثات، كما نقحتـها وحـسَّنتها اهليئـة              
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احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، واحتمال كون أفضل البيانات املتاحـة لالسـتخدام يف              
ير االنبعاثات الناشئة عن منتجات اخلشب املقطوع من جانب طرف من األطراف قبـل              تقد
بيانات مقدمة يف اإلرشادات الصادرة ] ١٩٩٠ومنذ عام    [٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٣١

  ؛]املناخعن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري 
 أن تستهل برنـامج      إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية      يطلب -٨ 

عمل للنظر يف طرائق وإجراءات لألنشطة اإلضافية املمكنة السـتخدام األراضـي وتغـيري              
مثل جتديد الغطاء النبـايت، وإدارة      (استخدام األراضي واحلراجة مبوجب آلية التنمية النظيفة        

ارة كربـون   الغابات، وإدارة األراضي الزراعية، وإدارة املراعي، وإدارة األراضي الرطبة، وإد         
 تقـدمي ، بغيـة    )التربة يف قطاع الزراعة وغريه من أنشطة إدارة األراضي بصورة مـستدامة           

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

ية والتكنولوجية أن تـستهل      إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلم     يطلب كذلك  -٩ 
برنامج عمل للنظر يف طرائق وإجراءات للُنُهج البديلة يف التصدي خلطر عدم الدوام مبوجب              

مثل كيفية حتّمل املسؤولية عن حاالت التراجع، والتأمني، واملخزونـات          (آلية التنمية النظيفة    
شطة املنخفـضة املخـاطر،     أو األرصدة االحتياطية، واالستثناءات اخلاصة باألن     /االحتياطية و 

، بغية إحالة مشروع مقـرر      )وتطبيق معامل خصم على جمموع ختفيضات االنبعاثات احملققة       
  بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف دورته السادسة؛

تضاء،  اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ إىل القيام، حسب االق          يدعو -١٠ 
بتنقيح وتطوير منهجيات إضافية لتقدير انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املـصادر             
وعمليات إزالتها بواسطة البواليع الناجتة عن أنشطة استخدام األراضـي وتغـيري اسـتخدام              

 من بروتوكول كيوتو املتصلة     ٣ من املادة    ٤ و ٣األراضي واحلراجة مبوجب أحكام الفقرتني      
من إرشادات املمارسات اجليـدة    ق هذا املقرر، على أساس مجلة أمور منها الفصل الرابع           مبرف

  ؛فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة
 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تنظـر، عقـب            يطلب  -١١  

 أعاله، يف   ١١تغري املناخ العمل املنهجي املبيَّن يف الفقرة        إجناز اهليئة احلكومية الدولية املعنية ب     
املنهجيات اإلضافية املنقحة املتصلة مبرفق هذا املقرر، بغية إحالة مشروع مقرر بشأن هـذه              
املسألة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو لكي يعتمده             

  ؛XX]  يف دورته
ضمنه مرفق هذا املقرر من تعاريف وطرائق وقواعد ومبـادئ           ما يت  يعتمد  -١٢  

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

 املتعلقـة بأنـشطة   التعاريف والطرائق والقواعد واملبادئ التوجيهيـة           
 مبوجـب   األراضي وتغيري استخدام األراضـي واحلراجـة      استخدام  

  بروتوكول كيوتو

  اخليار ألف[    

 التعاريف  -ألف   

تنطبق على أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة املـضطلع             -١
 :التعاريف التاليةمن بروتوكول كيوتو  ٣ من املادة ٤ و٣هبا مبوجب الفقرتني 

 هكتار وتكون ذات    ١,٠-٠,٠٥عة أرض مساحتها الدنيا     هي بق " الغابة"  )أ(
يزيـد  ) أو ما يعادل ذلك من مستوى كثافة النباتات       (غطاء تاجي شجري    

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

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

مجيع املزارع اليت مل تبلغ بعد كثافة تاجية        و الطبيعية الناشئة     الشجراءُ الغابِة
 ٥ يف املائة أو ارتفاعاً شجرياً يتراوح بـني متـرين و  ٣٠ و١٠تتراوح بني  

ار، شأهنا شأن املناطق اليت تشكل عادة جزءاً من املنطقة احلرجية والـيت            أمت
تكون غري مشجرة مؤقتاً نتيجة لتدخل بشري مثـل قطـع األشـجار أو              

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

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

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

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

إلنسان يف تعزيز مصادر البذور الطبيعية وذلك يف أراضٍ كانت حرجيـة            ا
وتكون أنشطة إعادة التحريج يف فترة       .لكنها حولت إىل أراضٍ غري حرجية     
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 مقصورة على إعادة حتريج األراضي اليت مل تكن توجد فيها           ثانيةااللتزام ال 
 ؛١٩٨٩ديسمرب  / كانون األول٣١غابة يف 

هي عملية يقوم هبا اإلنسان مباشرة لتحويل أراضٍ حرجية         " الغاباتإزالة  "  )د(
 إىل أراضٍ غري حرجية؛

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

 .لتحريج الـواردان هنـا    هكتار وال ينطبق عليها تعريفا التحريج وإعادة ا       
مباشرة واليت تتعلق بانبعاثات غازات    يشمل األنشطة اليت يقوم هبا اإلنسان       و

خفض خمزونات الكربون يف املواقع اليت صنفت علـى أهنـا           أو  /الدفيئة و 
 ؛الغاباتمناطق جتديد غطاء نبايت وال ينطبق عليها تعريف إزالة 

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

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

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

 إلنتاج احملاصيل؛

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

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

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

 ]؛لب اجلزئي أو الكامل للتجفيفوإعادة الترطيب هي الق

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

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

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

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

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

وتعرَّف بأهنا أحداث أو ظروف خيرج حدوثها أو شدهتا عن سيطرة طرف            
ويبلغ جممـوع انبعاثـات     [ن األطراف، وال يؤثر فيها هذا الطرف مادياً         م

غازات الدفيئة السنوية املرتبطة هبا حبسب املصادر وعمليات إزالتها بواسطة          
مـن  ]  يف املائة  ٥ إىل   Yيتراوح من   ] [يف املائة  Xقدره  [البواليع حداً أدىن    

 ]. األساس جمموع االنبعاثات الوطنية املندرجة يف سنة

 ٣، الفقرة ٣املادة   -باء   

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

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

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

  .عادة التحريج على أال يتجاوز ذلك هكتاراً واحداًاملكاين املستخدمة لتحديد التحريج وإ

، ] فقـط  ١٩٩٠ناير  ي/ كانون الثاين  ١املنشأة قبل   [يف حالة غابات اإلنتاج املغروسة      [  -  مكررا٣ً
غابـة يف   ل، وال يعترب إزالة     قطعاً لألشجار رب حتويل أرض حرجية إىل أرضٍ غري حرجية         ـُيعت

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

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

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

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

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

 .٨ للمادة وفقاًوستخضع هذه املعلومات لالستعراض  .ن جهة أخرىوعملية إزالة الغابات م
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 ٤، الفقرة ٣املادة   -جيم   

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

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

حتسب مجيع األطراف املدرجة يف املرفق األول انبعاثات غازات الدفيئة البشرية           [  - مكرراً ٦
نشاط مضطلع به يف    أي  : عما يلي  الناجتة   املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع      

وإدارة ] [جتديـد الغطـاء النبـايت،     [؛ و األوىل يف فترة االلتـزام      ٣ من املادة    ٤لفقرة  اإطار  
 ].وإدارة األراضي الرطبة] [وإدارة املراعي،] [وإدارة األراضي الزراعية،] [الغابات،

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

ار الطرف ساريا   وبعد االختيار، يبقى قر   . ٣ من املادة    ٨ و ٧املخصصة لـه عمالً بالفقرتني     
 .)]ُتلغى أو تنقح إذا كانت مجيع األنشطة أو بعضها إلزامية( .يف فترة االلتزام الثانية

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

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

، إضافة إىل األنشطة )إن ُوجدت ( أعاله أو مجيع هذه األنشطة   ٦األنشطة املذكورة يف الفقرة     
 وأهنا ١٩٩٠إطار فترة االلتزام األوىل، أن هذه األنشطة قد حدثت منذ عام        يف   املختارة أصالً 
ـ وال جيوز لطرف مدرج يف املرفق األول حساب االنبعاثـات مـن              .بشرية املنشأ  صادر امل
، إذا  ٣ من املـادة     ٤ بواسطة البواليع الناجتة عن األنشطة املشمولة بالفقرة         ةزالاإلوعمليات  

 .٣ من املادة ٣الفقرة كان قد سبق حساهبا مبوجب 

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

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

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

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

  ):احلدود القصوى (١اخليار [    
ميات املضافة إىل الكمية املخصصة لطرف فيما خيص فترة االلتزام الثانية، ال تزيد الك        -١١

 مـن  ٤الناجتة عن إدارة الغابات املشمولة بـالفقرة  ،  من األطراف والكميات املطروحة منها    
، عن القيمة املسجلة ٦ وعن أنشطة مشاريع إدارة الغابات املضطلع هبا مبوجب املادة      ،٣املادة  

 .]أمثال] X[الوارد أدناه مضروبة يف ] )١([يف التذييل

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

 من املـادة    ٤من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة عن إدارة الغابات املشمولة بالفقرة             
ئة البشرية املنشأ من املصادر وحجم عمليات اإلزالـة بواسـطة           ، مساوية النبعاثات غازات الدفي    ٣

  .)٢(أمثال املستوى املرجـعي املسجَّل يف التذييل] X[البواليع يف فترة االلتزام، مطروحاً منها 
ال ُيعتمد أي رصيد دائن أو مدين إذا كان صـايف عمليـات اإلزالـة أو                [ - مكرراً ١١[

 )٣( يف املائـة   Xتندرج يف نطاق    ] [املستوى املرجعي وصفر  تتراوح بني   [االنبعاثات يبلغ قيمة    
__________ 

طـراف يف  العامـل بوصـفه اجتمـاع األ   للتوصل إىل القيم الواردة يف التذييل، استرشد مؤمتر األطراف      [ )١(
) ح(١ يف املائة حلساب عمليات اإلزالة احملددة يف الفقرة          ٨٥بتطبيق معامل خصم مقداره     بروتوكول كيوتو   

 يف املائة على إدارة الغابات، باستخدام جمموعة مـن          ٣ وبتطبيق حد أقصى مقداره      ،١-م أإ /١٦من املقرر   
ويل اعتبار أيـضاً للظـروف      وأ. ة والزراعة البيانات املقدمة من األطراف ومن منظمة األمم املتحدة لألغذي        

مبا يف ذلك مقدار اجلهد الالزم بذله للوفاء بالتزامات كيوتـو والتـدابري املنفـذة يف جمـال إدارة        (الوطنية  
وال ُيفسَّر إطار احملاسبة الوارد يف هذه الفقرة على أنه ينشئ أي سابقة لفتـرة االلتـزام الثانيـة                   ). الغابات

 .]لالحقةوفترات االلتزام ا
 :ُحدِّدت املستويات املرجعية اخلاصة بإدارة الغابات واملسجلة يف التذييل بشفافية، مع مراعاة ما يلي[ )٢(

عمليات اإلزالة أو االنبعاثات الناجتة عن إدارة الغابات املبيَّنة يف قوائم جرد غازات الدفيئـة                 )أ(  
  والبيانات التارخيية ذات الصلة باملوضوع؛

  ات العمرية؛هيكل الفئ  )ب(  
  أنشطة إدارة الغابات املُضطلع هبا سابقاً؛  )ج(  
  أنشطة إدارة الغابات املتوقعة؛  )د(  
  االستمرار يف معاجلة إدارة الغابات اليت كانت جارية يف فترة االلتزام األوىل؛  )ه(  
  .١-م أإ/١٦من املقرر ) ح(١احلاجة إىل استبعاد عمليات اإلزالة وفقاً للفقرة   )و(  
  .أعاله حيثما كان ذلك مناسباً) ه(و) د(و) ج(قت النقاط طُبِّ  

روعيت يف حتديد املستويات املرجعية إلدارة الغابات أيضاً احلاجة إىل االتساق مع األحكام املتعلقة بالقوة               [
 مكرراً سادساً باستبعاد االنبعاثات من املصادر وعمليـات   ١٩ مكرراً إىل    ١٩القاهرة والواردة يف الفقرات     

 .]]زالة بواسطة البواليع النامجة عن قوة قاهرةاإل
 .وُيفترض أن نفس القيمة سُتطبق على مجيع األطراف. إىل املستوى املرجعي"  يف املائةX"تشري نسبة  )٣(
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هذا النطـاق   املدين خارج   ويف هذه احلالة ُيحسب الرصيد الدائن أو        . من املستوى املرجعي  
 يف املائة فوق املستوى املرجعي أو دونه حسبما إذا كـان            Xحبساب الفرق استناداً إىل نسبة      

  .]]ز املستوى املرجعي أو يقل عنهصايف عمليات اإلزالة أو االنبعاثات يتجاو
فيما خيص فترة االلتزام الثانية، ال تزيد الكميات املـضافة إىل الكميـة             [  - مكرراً ثانياً ١١

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

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

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

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

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

  .]بروتوكول كيوتو

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

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

  .اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
ة، مع تغيري ما يلزم تغيريه، الطرائق واإلجراءات الواردة         تنطبق على فترة االلتزام الثاني      -١٣

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

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

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

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

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

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

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

وفيما خيص فترة االلتزام الثانية، ورهناً باألحكام األخرى الواردة يف هـذا املرفـق،         -١٧
املضافة إىل الكمية املخصصة ألي طرف والكميات املطروحة منها عمـالً           تكون الكميات   

 النبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املـصادر         ، مساويةً ٣ من املادة    ٨ و ٧بالفقرتني  
وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع اليت تقاس بوصفها تغريات يف خمزونات الكربـون ميكـن              

رة مـن   ـون خالل الفت  ـات الدفيئة من غري ثاين أكسيد الكرب      التحقق منها، وانبعاثات غاز   
الناجتة عن أنشطة   ]] السنة[ديسمرب   / كانون األول  ٣١[إىل  ] ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١[

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

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

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

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

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

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

  .املتتاليةاألراضي طوال فترات االلتزام الالحقة و
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  القوة القاهرة    

  ]ُيحذف الفرع اخلاص بالقوة القاهرة :١اخليار [    

  ) مكرراً سادسا١٩ً مكرراً إىل ١٩الفقرات  (:٢اخليار [    
خيتار كل طرف، ألغراض تطبيق تعريـف القـوة القـاهرة، قيمـة دنيـا                 - مكرراً ١٩

عمليات اإلزالة بواسطة البواليع    جملموع انبعاثات غازات الدفيئة السنوية من املصادر و        مفردة
وُيثبَّت . من جمموع االنبعاثات الوطنية املُدرجة يف سنة األساس       ]  يف املائة  ٥ إىل   Y[يف حدود   

  .]ويبني كل طرف سبب وكيفية اختيار القيمة]. فترة االلتزام[اختيار الطرف طيلة 
ة االلتزام الثانيـة أو     كل طرف ُمدرج يف املرفق األول يشهد خالل فتر          - مكرراً ثانياً ١٩

فترات االلتزام الالحقة حدوث قوة قاهرة تؤثر يف خمزونات الكربـون يف أراضٍ مـشمولة               
، إذا   [٣ من املـادة     ٤، ويف أراضٍ خاضعة ألنشطة مشمولة بالفقرة        ٣ من املادة    ٣بالفقرة  

أن [لتـزام،  جيوز له يف هناية فترة االلتزام، أو سنوياً خـالل فتـرة اال  ] كان قد اختار ذلك، 
] ثاين أكسيد الكربـون   [يستبعد من احلساب جمموع االنبعاثات السنوية املرتبطة بذلك من          

أن يرحِّل االنبعاثـات املرتبطـة    ] [أو] [إىل أن ُتعاَدل بعمليات إزالة الحقة     ] غازات الدفيئة [
أال يطرأ  بشرط  ] إىل فترة االلتزام الالحقة   ] غازات الدفيئة ] [ثاين أكسيد الكربون  [بذلك من   

االنبعاثات املرتبطة ] ترحيل] [أو] [استبعاد[وال جيوز . على تلك األراضي تغري يف استخدامها
  .بقطع اخلشب املسترد

كل طرف ُمدرج يف املرفق األول يطبِّق أحكام القوة القاهرة جيـب أن               - مكرراً ثالثاً ١٩
 مكرراً أعاله، مبيناً    ١٩الفقرة  حيسب االنبعاثات وعمليات اإلزالة رهناً باألحكام الواردة يف         

  :)٤(أن هذه االنبعاثات وعمليات اإلزالة متتثل لتعريف القوة القاهرة وأن يقدم معلومات
 مكرراً ثانيــاً أعـاله      ١٩تبني أن مجيع األراضي املشمولة بأحكام املادة          )أ(

حمدَّدة، مبا يشمل حتديد إحداثيات املوقع اجلغرايف، وسنة حـدوث القـوة           
  هرة ونوعها؛القا

 ١٩تبني عدم حدوث تغيري يف استخدام األراضي املشمولة بأحكام املـادة              )ب(
مكرراً ثانياً أعاله وتصف الطريقة اليت سيسمح هبا رصد األراضي بتحديد           

  أي تغيريات ُمقبلة يف استخدام تلك األراضي؛
ُتثبت أن وقوع األحداث أو الظروف أو شدهتا كان خارجاً عن سـيطرة               )ج(

لطرف وغري خاضع لتأثريه املادي، عن طريق بيان اجلهود املبذولة، إذا كان      ا

__________ 

 .قد ال يلزم تقدمي مجيع املعلومات الواردة أدناه يف حالة الترحيل )٤(
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ذلك ممكناً عملياً، إلدارة أو ضبط األحداث أو الظـروف الـيت أدت إىل              
   مكرراً ثانياً أعاله؛١٩تطبيق أحكام الفقرة 

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

تصف النظام املعمول به لضمان رصد االنبعاثات وعمليات اإلزالة الالحقة            )ه(
 مكرراً ثانيـاً أعـاله      ١٩اليت حتدث يف األراضي املشمولة بأحكام الفقرة        

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

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

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

] اسـتبعادها [االنبعاثات املرتبطة جبمـع اخلشـب املستَرد مل جيرِ        ُتبني أن     )ح(
  ].ترحيلها] [أو[

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

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

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

جيب على األطراف املُدرجة يف املرفـق األول أن تكفـل اسـتمرار     [  - مكرراً خامساً ١٩
تضمني تقاريرها تقديرات لالنبعاثات من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليـع إىل أن             

ة الناجتة عن القوة القاهرة بعمليات إزالة الحقـة، وأن تكفـل            ُتعاَدل انبعاثات غازات الدفيئ   
نزاهة احملاسبة عن طريق احلفاظ على االتساق مع تنـاول املـستويات املرجعيـة املُحـددة                

  )٥(.]الغابات إلدارة
جيب إعادة إدخال األراضـي اليت أصابتهـا قوة قاهـرة يف عمليـة             - مكرراً سادساً ١٩

انبعاثات غازات الدفيئة املستبَعدة وعمليات اإلزالة الالحقـة يف         احلساب مىت جرت معادلة     
  .]تلك األراضي

__________ 

 .قد ال يلزم ذلك يف حالة الترحيل )٥(
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 إمكانية حتديـد  ٥ من املادة ١تكفل ُنظم قوائم اجلرد الوطنية املُنشأة مبوجب الفقرة    -٢٠
املعلومات املتعلقة مبساحات األراضي اخلاضعة ألنشطة استخدام األراضي وتغيري اسـتخدام           

، وأن املعلومـات املتعلقـة هبـذه        ٣ من املـادة     ٤ و ٣ مبوجب الفقرتني    األراضي واحلراجة 
. ٧املساحات سُيقدمها كل طرف ُمدرج يف املرفق األول يف قوائم جرده الوطنية وفقاً للمادة             

  .٨وسيجري استعراض هذه املعلومات وفقاً للمادة 
معات الكربون حيسب كل طرف مدرج يف املرفق األول مجيع التغريات الطارئة يف جم  -٢١
الكتلة األحيائية السطحية، والكتلة األحيائية اجلوفية، والفرش احلرجـي، واحلطـب،        : التالية

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

  .ثبت أن هذا اجملمع ليس مصدراًت
عند حساب انبعاثات غازات الدفيئة من املصادر وعمليات اإلزالة بواسـطة          [  - مكرراً ٢١

  .]البواليع، جيوز لألطراف املدرجة يف املرفق األول أن ُتلغي تأثري التغري بني السنوات

  منتجات اخلشب املقطوع    

  .]شب املقطوعُيحذف الفرع اخلاص مبنتجات اخل  :١اخليار [    

  ) مكرراً ثامنا٢١ً مكرراً ثانياً إىل ٢١الفقرات (  :٢اخليار [    
حيسب البلد املُنتج انبعاثات كربون اخلشب املُزال من الغابات اخلاضـعة             - مكرراً ثانياً ٢١

 استناداً إىل مبدأ األكسدة اآلنية، كإجراء مبدئي، أو إىل تقديرات           ٣للحساب مبوجب املادة    
ويقتـصر  . النبعاثات، شريطة توافر بيانات شفافة وميكـن التحقـق منـها          وقت حدوث ا  

 الواردة من الغابات املقطوعة الـيت أُدرجـت         )٧(على منتجات اخلشب املقطوع    )٦(احلساب
  . اإلزالة املرتبطة هبا يف حساب الطرف املعيناالنبعاثات وعمليات

ن الغابات اخلاضعة للحـساب     حتسب انبعاثات كربون اخلشب املُزال م       - مكرراً ثالثاً ٢١
 استناداً إىل مبدأ األكسدة اآلنية، كإجراء مبدئي، أو إىل تقديرات وقـت             ١٢مبوجب املادة   

ويقتصر احلساب على   . حدوث االنبعاثات، شريطة توافر بيانات شفافة وميكن التحقق منها        
ات وعمليـات   منتجات اخلشب املقطوع الواردة من الغابات املقطوعة اليت أُدرجت االنبعاث         

  .إعادة التحريج/اإلزالة يف حساب نشاط مشاريع التحريج

__________ 

على اب االنبعاثات وعمليات اإلزالة الناجتة عن إدارة الغابات، فإهنا ُتطبق أيضاً            حيثما ُتطبق نسبة على حس     )٦(
 ).سُيفصل ذلك أكثر يف النص رهناً بقواعد احلساب اليت سُيتفق عليها(جممع منتجات اخلشب املقطوع 

 .ُتطبق تعاريف وتصنيفات منتجات اخلشب اليت قدمتها منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة )٧(
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جيوز احلساب على أساس وقت حدوث االنبعاثات فيما يتعلق مبجمع            - مكرراً رابعاً ٢١
منتجات اخلشب املقطوع املنتجة واملستهلكة حملياً فقط، كما جيوز احلساب على أساس وقت 

  .جات اخلشب املقطوع املُصدَّرةحدوث االنبعاثات فيما يتعلق مبجمع منت
ُتحدد يف تقديرات صايف االنبعاثات النامجة عن منتجـات اخلـشب             - مكرراً خامساً ٢١

املقطوع فئات املنتجات واالفتراضات األساسية املستخدمة لكل مـن األســواق احملليـة             
  .وأسواق التصدير

 املقطوع املصدرة   عندما حيسب طرف من األطراف منتجات اخلشب        - مكرراً سادساً ٢١
على أساس وقت حدوث االنبعاثات، ُتبلغ التقديرات بصورة منفصلة لكل بلد ُتصّدر إليـه              

  .منتجات اخلشب املقطوع، باستخدام بيانات حمددة قطرياً تبني مصري اخلشب يف بلد املستورد
ُتحسب انبعاثات منتجات اخلشب املقطوع يف مواقع الـتخلص مـن            - مكرراً سابعاً ٢١
  .نفايات الصلبة استناداً إىل مبدأ األكسدة اآلنيةال
 والناجتة عن   )٨(ُتحسب أيضاً االنبعاثات اليت حتدث خالل فترة االلتزام         - مكرراً ثامناً ٢١[

ومنـذ   [٢٠٠٧ديـسمرب   / كانون األول  ٣١جممع اخلشب املقطوع من جانب الطرف قبل        
اً مع آخر إرشادات اهليئة احلكومية      ، باستخدام نفس اإلجراء الوارد أعاله ومتاشي      ]١٩٩٠ عام

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

حتافظ األطراف املدرجة يف املرفق األول علـى االتـساق يف تنـاول            - مكرراً تاسعاً ٢١
جعي ويف فترة االلتزام، مع إدخال تعديل حسايب إذا منتجات اخلشب املقطوع يف املستوى املر   

  .]]اقتضى األمر ذلك، وتقدم تقريراً عن كيفية إدخال هذا التعديل

__________ 

 مراعاة أنه سبق حساب انبعاثات منتجات اخلشب املقطوع الناجتة عن احملاصيل احملسوبة يف إطار الفقرة                مع )٨(
واملتعلقة بـالفترة   ) للبلدان اليت اختارت إدارة الغابات     (٣ من املادة    ٤، وبعض أجزاء الفقرة     ٣ من املادة    ٣

 .تجات اخلشب املقطوع، استناداً إىل مبدأ األكسدة اآلنية لكربون من٢٠١٢ إىل ٢٠٠٨من 
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  ])١١، الفقرة ١اخليار ( تذييل[      
  )أ(سنة/ميغاطن من الكربون  الطرف

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

  ٠,١٠  ستونياإ
  ١,٢٤  أملانيا
  ١,١١  كرانياأو

  ٠,٠٥  آيرلندا
  ٠,٠٠  آيسلندا
  )ب(٢,٧٨  إيطاليا

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

  ]٠,٠٠[  بيالروس
  ٠,٣٢  اجلمهورية التشيكية

  ٠,٠٥  الدامنرك
  ١,١٠  رومانيا

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

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

  ٠,٠١  لكسمربغ
  ٠,٠١  ليختنشتاين

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

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

  
__________ 

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

  
  الطرف

ميغـاطن مـن    (املستوى املرجعي   
  ) سنة/مكافئ ثاين أكسيد الكربون

  
  ]التحديد الكمي[

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

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

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

    ]XX[  أوكرانيا
    ]٠,٠٩-[  آيرلندا
    ]XX[  آيسلندا
    ]٥٣,٤٥-[  إيطاليا
    ]٠,٢٨-[  الربتغال
    ]٣,١٥-[  بلجيكا
    ]٦,٤٩-[  بلغاريا
    ]٣٤,٠١-[  بولندا

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

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

    ]٢,١٥-[  سلوفاكيا
    ]٢,٧١-[  سلوفينيا
    ]٢١,٨٤-[  السويد
    ]١,١١-[  سويسرا
    ]٥٠,٩٨-[  فرنسا
    ]١٣,٧٠-[  فنلندا
    ]٠,١٨-[  )أ(قربص
    ]XX[  كرواتيا
    ]١٠٥,٤٠-[  كندا
    ]٢٦,٠٣-[  التفيا

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

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

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

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

__________ 

قربص ومالطة دولتان عضوان يف االحتاد األورويب، ولكنهما ليستا يف عداد األطراف يف االتفاقية اليت هي                  )أ(
 .يت عليها التزام مسجل يف املرفق باء لربوتوكول كيوتوأيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو وال
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 اخليار باء[    

 التعاريف  - ألف  

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

 :تنطبق التعاريف التالية  -١

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  أو املستوطنات؛وجاألراضي احلرجية أو األراضي الزراعية أو املر

ل األساسية للنقل   تشمل كل األراضي املطوَّرة، مبا فيها اهلياك      " املستوطنات"  )و(
، اليت ال تدخل ضمن فئات األراضي       هاحجمكان   اًواملستوطنات البشرية أي  

  أو األراضي الرطبة؛وجاحلرجية أو األراضي الزراعية أو املر
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بقـع  مجيـع  تشمل التربة العارية والصخر واجلليـد و   " األراضي األخرى "  )ز(
راضي الزراعية أو  األرض اليت ال تدخل ضمن فئات األراضي احلرجية أو األ         

 . أو األراضي الرطبة أو املستوطناتوجاملر

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

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

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

 .]أكسيد الكربون

 تهاانبعاثات غازات الدفيئة وعمليات إزال حساب قواعد  - باء  

هـذه االنبعاثـات    لغرض حساب انبعاثات غازات الدفيئة وعمليات إزالة        : ١اخليار    -٢
الناجتة عن استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، حيـسب أي طـرف مـن               
األطراف انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع يف             

 واألراضي الرطبة واملستوطنات وكذلك انبعاثات      وج واألراضي الزراعية واملر   األراضي احلرجية 
استخدام األراضي   غازات الدفيئة من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة عن تغيري          

 أو األراضي الرطبة    وج املتمثلة يف األراضي احلرجية أو األراضي الزراعية أو املر         هفئاتإحدى  من  
 .ة أخرى من فئات استخدام األراضيـوطنات إىل أي فئـستأو امل

هذه االنبعاثـات   لغرض حساب انبعاثات غازات الدفيئة وعمليات إزالة         :٢اخليار    
الناجتة عن استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، حيسب أي طـرف مـن              

 املصادر وعمليـات اإلزالـة      األطراف تلك االنبعاثات من غازات الدفيئة البشرية املنشأ من        
الناجتة عن تغيري استخدام األراضي من فئة األراضي        ] يف األراضي احلرجية و   [بواسطة البواليع   

لفتـرة  [احلرجية إىل فئات استخدام األراضي األخرى والعكس بالعكس، وجيوز أن حيسب            
نـشأ مـن املـصادر    تلك االنبعاثات من غازات الدفيئة البشرية امل      ]] وحدها[االلتزام الثانية   

، وجواألراضي الزراعيـة، واملـر    ] األراضي احلرجية، [وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع يف      
واألراضي الرطبة، واملستوطنات وكذلك انبعاثات غازات الدفيئة من املـصادر وعمليـات            

 أو  وجملراستخدام األراضي من األراضي الزراعية أو ا       اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة عن تغيري     
 .األراضي الرطبة أو املستوطنات إىل أي فئة أخرى من فئات استخدام األراضي
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عندما ال ُتحسب انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنـشأ مـن            : إضافة :٢خليار  ا[  
 ما حيسب   املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع يف األراضي احلرجية، ُتدخل تسوية على          

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

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

 .حمسوبة، مثلما هو الشأن يف حالة احتراق وقود الكتلة األحيائية يف قطاع الطاقة

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

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

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

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

 .]هو الشأن يف حالة احتراق وقود الكتلة األحيائية يف قطاع الطاقة

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

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

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

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

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

 :١اخليار     

فيما خيص فترة االلتزام الثانية، تكون االنبعاثات احملسوبة من غازات الدفيئة البشرية              -٥
املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع، الناجتة عن استخدام األراضي وإعـادة             

ستخدام األراضي واحلراجة، مساويةً النبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املـصادر            ا
] x] [مخـسة [[وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع يف فترة االلتزام، مطروحاً منها ما مقداره            
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انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليـع            ] أمثال
، واألراضـي الرطبـة،     وج، األراضي الزراعية، واملر   ] و األراضي احلرجية [اليت حتدث على    [

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

ملضافة إىل الكميـة املخصـصة      ، تكون الكميات ا   ]وحدها[فيما خيص فترة االلتزام الثانية        -٦
والكميات املطروحة منها الناجتة عن انبعاثات غازات الدفيئة البشرية          )٩( من األطراف  لطرف

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

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

] مخـسة [اه، مضروبة يف    ـال تتجاوز القيمة احملددة يف التذييل الوارد أدن         :ءاخليار با
]X [أمثال. 

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

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

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

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

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

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

 :٢اخليار     

جعي فيما يتعلـق    ينبغي ألي طرف مدرج يف املرفق األول أن يطبق، كمستوى مر            -٥
بقطاع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، إمجايل مكافئ ثاين أكـسيد            
الكربون النبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع           

 ومع مراعاة الظروف الوطنية، جيوز ألي طرف مـدرج يف          .XX٢٠-XX٢٠املقدرة للفترة   
 املرفق األول أن يطبق فيما يتعلق بقطاع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضـي واحلراجـة              

__________ 

 ").طرائق حساب الكميات املخصصة ("١-م أإ/-وفقاً للمقرر  )٩(
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من  )١٠()بالصيغة املعدلة (،  ٣ من املادة    ٣مستوى مرجعياً خيتلف عن املستوى الذي اختري يف الفقرة          
رة ومن أجل ذلك، يقدم الطرف، يف موعد ال يتجاوز سنتني قبل بداية فت             .بروتوكول كيوتو 

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

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

 ١٢املادة   -جيم   

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

  عامةأحكام  - دال  

 )١٦مثل اخليار ألف، الفقرة (  -٨

 )١٩مثل اخليار ألف، الفقرة (  -٩

 )٢٠لفقرة مثل اخليار ألف، ا(  -١٠

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

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

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

. )١١(وميكن التحقق منها إلظهار أن استبعاد ذلك اجملمع ال يؤدي إىل خصم رصـيد مـدين               
 .)ُيدرج أيضاً نفس النص حتت اخليار ألف من هذا املرفق(

 :اخليار األول[    

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

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

__________ 

 .FCCC/KP/AWG/2009/8 من املرفق اخلامس من الوثيقة ٣٨انظر الصفحة  )١٠(
ترة االلتزام أصغر   يعين القيد املدين إما أن متوسط صايف الزيادة السنوية يف خمزونات الكربون املبلغ عنها يف ف                )١١(

من ذلك املبلغ عنه يف الفترة املرجعية وإما أنه قد أُبلغ عن اخنفاض صاٍف للمتوسط السنوي يف خمزونـات                   
 .ملرجعيةفترة االالكربون يف 
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فتـرة االلتـزام، لالنبعاثـات    ، عند هنايـة  ])١٢(عملية استعراض [يطلب   :١اخليار  
وعمليات اإلزالة الالحقة، يف حدود مستويات ما قبل احلدث املصنف كقوة قاهرة،            

وال ُتخرج من احملاسبة خمزونات الكربون الناجتة عن أي          .بقصد إزالتها من احملاسبة   
تغيريات يف استخدام األراضي حتدث يف تلـك املنـاطق وُتحـسب االنبعاثـات              

 .كاملة املقابلة

االلتزام التالية االنبعاثات غري البـشرية      ) فترات(خيتار أن ُيرّحل إىل فترة       :٢اخليار  
 .قوة قاهرةكاملنشأ الناجتة عن احلدث املصنف 

 ])١٩مثل اخليار ألف، الفقرة (  -١٣

 :اخليار الثاين[    

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

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

 .بتحديد االنبعاثات وخفضها يف فترة االلتزام اليت تشري إليها البيانات

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

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

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

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

 .]مكافئ ثاين أكسيد الكربون

ند هناية فترة االلتزام، حيسب أي طرف مدرج يف املرفـق األول الفـرق بـني                وع  -١٤
انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع، املقيسة            
على أهنا تغيريات يف خمزونات الكربون ميكن التحقق منها، وانبعاثات غازات الدفيئة من غري              

 كـانون   ٣١ إىل   ٢٠١٣ينـاير   / كـانون الثـاين    ١ربون خالل الفترة من     ثاين أكسيد الك  
 الناجتة عن قطاع استخدام األراضي وتغـيري اسـتخدام األراضـي            XX٢٠ديسمرب  /األول

وحيثما  .واحلراجة، أي صايف االنبعاثات املتوقعة لذلك الطرف املسجلة يف تذييل هذا املرفق           

__________ 

 .باستخدام إرشادات ُيتفق عليها )١٢(
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 هذه القيمة من انبعاثات غازات الدفيئة البشرية تكون نتيجة هذا احلساب قيمة موجبة، ُتطرح
املنشأ من املصادر وإزالتها بواسطة البواليع احملسوبة لذلك الطرف فيما يتعلق بقطاع استخدام             
األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة؛ وعالوة على ذلك، ُتضاف يف فتـرة االلتـزام             

فيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة       كمية مكافئة إىل انبعاثات غازات الد      الالحقة
رف فيما يتعلق بقطاع اسـتخدام األراضـي وتغـيري          ـبواسطة البواليع احملسوبة لذلك الط    

 .استخدام األراضي واحلراجة

  ])خليار ألف ملنتجات اخلشب املقطوعيطبق هنا النص املدرج حتت ا(  -١٥

        


