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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

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

  الدورة السادسة عشرة، اجلزء الرابع
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩ -نوفمرب /الثاين تشرين ٢٩ديربان 

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

  كيوتو بروتوكول

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

   من الرئيسشروع استنتاجات مقترحةم    

 إضافة    

قرَّر الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق             
األول مبوجب بروتوكول كيوتو، يف اجلزء الرابع من دورته السادسة عـشرة، أن يوصـي               

ول مبشروع املقرر التايل ليعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوك           
 :كيوتو يف دورته السابعة

 ٧-م أإ/-املقرر     

  ةاستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراج    
 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
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 أن تنفيذ أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضـي واحلراجـة            إذ يؤكد   
روتوكول كيوتو ينبغي أن يكون متسقاً مع أهـداف ومبـادئ           املنصوص عليها يف أحكام ب    

  االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا ومع أي مقررات ُتّتخذ مبوجبهما،
 أن الغابات هي نظم حياتية هلا وظائف متعددة ومتكاملة وأهنا تتكون من             وإذ يؤكد   

  جمموعات متنوعة ومترابطة ومتضافرة،
  ،١-م أإ/١٦ يف املقرر وقد نظر  
  ،٦-م أإ/٢ إىل املقرر وإذ يشري  
 ال تزال حتكم    ١-م أإ /١٦ من املقرر    ١ أن املبادئ الواردة يف الفقرة       يؤكد  -١  

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

اثات غازات الدفيئة البشرية املنـشأ مـن املـصادر           أن ُتحسب انبع   يقرر  -٢  
 من  ٢ و ١وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع وفقاً للمبادئ والتعاريف املشار إليها يف الفقرتني            

   ملرفق هذا املقرر؛ ووفقا٦ً-م أإ/٢املقرر 
أعـاله وفقـاً     ٢ أن ُتستعرض املعلومات املشار إليها يف الفقرة         يقرر أيضاً   -٣  
   من بروتوكول كيوتو؛ ٨مبوجب املادة  ذات الصلة للمقررات
 على أن يتناول يف دورته الثامنة مدى احلاجة إىل تنقيح مقـررات مـؤمتر         يتفق  -٤  

   األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو ذات الصلة مبرفق هـذا املقـرر،              
   من بروتوكول كيوتو؛٨ و٧ و٥جب املواد مبا يف ذلك املقررات املتعلقة باإلبالغ واالستعراض مبو

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تبادر إىل وضع           يطلب  -٥  
برنامج عمل الستطالع سبل حساب أكثر مشوالً لالنبعاثات البشرية املنشأ مـن املـصادر              

سـتخدام األراضـي    وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة عن استخدام األراضي وتغيري ا         
واحلراجة، بوسائل منها اتباع هنج يركز على األنشطة أو هنج يركز على األراضي يتـسمان               
بقدر أكرب من الشمول، وأن تقدم تقريراً إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف              

  يف بروتوكول كيوتو يف دورته التاسعة بشأن نتائج برنامج العمل املذكور؛
إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تبادر إىل وضع           يطلب  -٦  

برنامج عمل للنظر يف طرائق وإجراءات أنشطة إضافية ممكنة الستخدام األراضـي وتغـيري              
 والستحداثها وتقدمي توصية بشأهنا،     جة يف إطار آلية التنمية النظيفة     استخدام األراضي واحلرا  

شروع مقرر بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف العامـل          حسب االقتضاء، هبدف تقدمي م    
  بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو لكي يعتمده يف دورته التاسعة؛
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 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تبادر إىل          كذلك يطلب  -٧  
ألة احتمال عدم الـدوام      ج بديلة ملعاجلة مس   ُهوضع برنامج عمل للنظر يف طرائق وإجراءات نُ       

 والستحداثها وتقدمي توصية بشأهنا، حسب االقتـضاء، هبـدف          مية النظيفة يف إطار آلية التن   
تقدمي مشروع مقرر بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف 

  بروتوكول كيوتو لكي يعتمده يف دورته التاسعة؛
الدولية املعنية بتغري املناخ إىل أن تستعرض وُتحدِّث،         اهليئة احلكومية    يدعو  -٨  

اخلاصة بتقـدير انبعاثـات     و  ذات الصلة مبرفق هذا املقرر     عند االقتضاء، املنهجيات اإلضافية   
غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة عن أنشطة             

 مـن   ٤ و ٣ األراضي واحلراجة املشمولة بأحكام الفقرتني       استخدام األراضي وتغيري استخدام   
 من بروتوكول كيوتو، على أساس مجلة أمور منها الفصل الرابع من منشور اهليئـة               ٣املادة  

إرشادات املمارسات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري اسـتخدام           "املعنون  
  ؛"األراضي واحلراجة

فرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تنظـر، عقـب          إىل اهليئة ال   يطلب  -٩  
 أعاله، يف أي  ٨إجناز اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ العمل املنهجي املبيَّن يف الفقرة             

منهجيات إضافية ذات صلة مبرفق هذا املقرر، هبدف إحالة مشروع مقرر بشأن هذه املسألة              
ه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو لكي يعتمـده يف          إىل مؤمتر األطراف العامل بوصف    

  دورته العاشرة؛ 
 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تبادر إىل وضع           يطلب  -١٠  

برنامج عمل يرمي إىل بلورة طرائق وإجراءات لتطبيق مفهوم العنصر اإلضـايف وإىل تقـدمي               
بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطـراف العامـل         توصية بشأهنا، هبدف إحالة مشروع مقرر       

  بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو لكي يعتمده يف دورته التاسعة؛
 ما يتضمنه مرفق هذا املقرر من تعاريف وطرائق وقواعد ومبـادئ             يعتمد  -١١  

توجيهية ألنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب بروتوكـول           
  .كيوتو لتطبيقها يف فترة االلتزام الثانية
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  املرفق األول

تعاريف وطرائق وقواعد ومبادئ توجيهية متعلقة بأنـشطة اسـتخدام              
 األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب بروتوكول كيوتو

  التعاريف  -ألف   

املضطلع هبـا  ألغراض أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة         -١
 من بروتوكول كيوتو، تنطبق التعاريف التالية إضافة إىل         ٣ من املادة    ٤ و ٣مبوجب الفقرتني   

  :٦-م أإ/٢ من املقرر ٢املشار إليها يف الفقرة تلك  و١-م أإ/١٦تلك الواردة يف املقرر 
.  هي األحداث أو الظروف غري البشرية املنـشأ        -" االضطرابات الطبيعية "  )أ(  

هذا املقرر، يقصد هبا األحداث أو الظروف اليت تسبب انبعاثات هامة يف الغابات             وألغراض  
 حرائق الغابـات  وميكن أن تشمل    . ويكون الطرف غري مسيطر عليها أو غري مؤثر فيها مادياً         

أو االضـطرابات   /أو األحـداث املناخيـة القاسـية و       /أو تفشي احلشرات واألمراض و    /و
وال يدخل يف تلك    . ري مسيطر عليها أو غري مؤثر فيها مادياً       اجليولوجية اليت يكون الطرف غ    

  األحداث أو الظروف قطع األشجار واإلحراق الواجب؛
 هو نظام ممارسـات تطبـق       -" األراضي الرطبة وإعادة الترطيب   جتفيف  "  )ب(  

ألغراض التجفيف وإعادة الترطيب باستعمال أتربة عضوية يف أراض ال تقل مساحتها عـن              
 ومجيـع   ١٩٩٠ويشمل هذا النشاط مجيع األراضي اليت جففت منـذ عـام            . هكتار واحد 

 واليت ال حتسب ضمن أي نشاط آخـر وفـق           ١٩٩٠األراضي اليت أعيد ترطيبها منذ عام       
التعريف الوارد يف هذا املرفق؛ ويعّرف التجفيف يف هذا النشاط بأنه خفض املائدة املائية بفعل      

 التجفيف بصورة جزئيـة أو      ُسكْعادة الترطيب بأهنا عَ   تدخل مباشر لإلنسان، بينما تعّرف إ     
  .تامة بفعل تدخل مباشر لإلنسان

  ٣ من املادة ٣الفقرة   -باء   
أو إعـادة  / التحـريج و  هي أنشطةُ   املؤهلةُ ، األنشطةُ ٣ من املادة    ٣ألغراض الفقرة     -٢

 الشروط املبينة يف    أو إزالة الغابات اليت يتدخل فيها اإلنسان مباشرة واليت تستويف         /التحريج و 
 كانون  ٣١ أو بعد هذا التاريخ وقبل       ١٩٩٠يناير  / كانون الثاين  ١هذا املرفق واليت بدأت يف      

  .ديسمرب من آخر سنة يف فترة االلتزام/األول
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 ٣ ألغراض حتديد مساحة الغابات املزالة اليت تدخل يف نظام احلساب املشمول بالفقرة             -٣
احة الغابات باستخدام نفس وحـدة التقـدير املكـاين          د كل طرف مس   حدِّ، يُ ٣من املادة   

  . املستخدمة لتحديد التحريج وإعادة التحريج، على أال تتجاوز هكتاراً واحداً
، تقريراً عن طريقة التمييـز      ٧ للمادة   م كل طرف مدرج يف املرفق األول، وفقاً       يقّد  -٤

 الغابات، من جهة،    إنشاءة  بني اقتطاع الغابات أو اضطراب النظام احلرجي الذي تعقبه إعاد         
 .٨وستخضع هذه املعلومات لالستعراض وفقاً للمادة . وعملية إزالة الغابات من جهة أخرى

، عن مجيع االنبعاثات الناشئة     ٧ للمادة   يبلغ كل طرف مدرج يف املرفق األول، وفقاً         -٥
  . حساهباويكفلعن حتويل الغابات الطبيعية إىل غابات مزروعة 

  ٣ من املادة ٤ الفقرة  -جيم   
جيوز لكل طرف مدرج يف املرفق األول أن خيتار حساب انبعاثات غازات الدفيئـة                -٦

البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة عن أي من األنشطة التالية              
ـ        : أو عنها مجيعها   ي، وجتفيـف   جتديد الغطاء النبايت، وإدارة األراضي الزراعية، وإدارة املراع

  .األراضي الرطبة وإعادة الترطيب
حتسب مجيع األطراف املدرجة يف املرفق األول انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ     -٧

 ٤أي نشاط مشمول بالفقرة     : من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة عما يلي        
  .إدارة الغابات عن فضالًاختري يف فترة االلتزام األوىل،  ٣من املادة 

 من  ٤كل طرف مدرج يف املرفق األول يرغب يف حساب أنشطة مشمولة بالفقرة               -٨
، يف فترة االلتزام الثانية، حيدد يف تقريره املقدم من أجل إتاحة حتديد الكمية املسندة له   ٣املادة  

يت خيتار إدراجها يف     ال ٣ من املادة    ٤ األنشطةَ املشمولة بالفقرة     ٣ من املادة    ٨ و ٧وفق الفقرتني   
  .  الثانيةوعند االختيار، يبقى قرار الطرف ساريا يف فترة االلتزام. حسابه لفترة االلتزام الثانية

خالل فترة االلتزام الثانية، يبّين الطرف املدرج يف املرفق أن األنـشطة املـذكورة                -٩
    لتزام األوىل، توجـد منـذ      أعاله، إضافة إىل األنشطة املختارة أصالً يف فترة اال         ٦الفقرة   يف

وال جيوز لطرف مدرج يف املرفق األول حساب        .  وأهنا ناجتة عن تدخل اإلنسان     ١٩٩٠عام  
 من  ٤ انبعاثات من املصادر وعمليات إزالة بواسطة البواليع ناجتة عن أنشطة مشمولة بالفقرة           

 . ٣ من املادة ٣ أصالً بالفقرة  إذا كان حساهبا مشموال٣ًاملادة 

خيص فترة االلتزام الثانية، تعادل الكميةُ احملسوبة من انبعاثات غازات الدفيئـة             فيما  -١٠
البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع، الناجتةُ عن أنشطة جتديد الغطاء             

ـ        ب النبايت، وإدارة األراضي الزراعية، وإدارة املراعي، وجتفيف األراضي الرطبة وإعادة الترطي
، حجَم انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املـصادر          ٣ من املادة    ٤املشمولة بالفقرة   

وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع يف فترة االلتزام، مطروحاً منها حاصل ضرب مدة االلتـزام              
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بالسنوات يف حجم انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليـات اإلزالـة              
لذلك الطرف، مـع   بالنسبة  اسطة البواليع الناجتة عن تلك األنشطة املؤهلة يف سنة األساس           بو

  . جتنب احملاسبة املزدوجة
يستند احلساب املتعلق بتجفيف األراضي الرطبة وإعادة الترطيـب إىل منـهجيات              -١١

األراضي اليت  التقدير اخلاصة باألراضي الرطبة، واألراضي احملّولة إىل أراض رطبة، وباستخدام           
تضم أتربة عضوية جمففة، الواردة يف أحدث املبادئ التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية املعنية             
بتغري املناخ اليت اعتمدها مؤمتر األطراف أو شجع على اسـتخدامها، ويف أي توضـيحات               

  .الحقة يوافق عليها مؤمتر األطراف
كميةُ احملسوبة من انبعاثات غازات الدفيئـة       خيص فترة االلتزام الثانية، تعادل ال      فيما  -١٢

البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع، الناجتـةُ عـن إدارة الغابـات               
، حجَم انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املـصادر          ٣ من املادة    ٤املشمولة بالفقرة   

تزام، مطروحاً منها حاصل ضرب مدة االلتـزام        وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع يف فترة االل      
  . )١(وى املرجعي املسجل يف التذييلبالسنوات يف املست

وفيما خيص فترة االلتزام الثانية، ال تتجاوز الكميات املضافة إىل الكميـة املـسندة                -١٣
رة  وعن أنشطة مشاريع إدا    ٣ من املادة    ٤لطرف والناجتة عن إدارة الغابات املشمولة بالفقرة        

 يف املائة من انبعاثات غازات الدفيئة يف سنة األساس،          ٣,٥، نسبةَ   ٦الغابات املشمولة باملادة    
 ٧باستثناء أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة املشمولة بـالفقرتني     

  .، مضروبة يف مدة فترة االلتزام بالسنوات٣ من املادة ٨و
 املرفق األول، يف سياق احلساب املتعلق بإدارة الغابات،         حترص األطراف املدرجة يف     -١٤

غة عـن إدارة الغابـات يف فتـرة    على االتساق املنهجي بني املستوى املرجعي والبيانات املبلّ   
االلتزام الثانية، مبا يشمل املساحة املشمولة باحلساب، واملعاجلة املتعلقة مبنتجـات اخلـشب             

دخل األطـراف   وُت. بعاثات ناجتة عن االضطرابات الطبيعية    املقطوع، واحلساب املتعلق بأي ان    
تصويبات تقنية، عند اللزوم، لضمان االتساق، مبا يشمل تطبيق منهجيات اهليئة احلكوميـة             

أي التداخل مع البيانـات     (الدولية املعنية بتغري املناخ اخلاصة بكفالة اتساق السالسل الزمنية          
غ املعلومات املتعلقة بالتـصويبات     وتبلّ. هذه التصويبات ، وتبلّغ عن طريقة إدخال      )التارخيية
__________ 

: سجلت املستويات املرجعية إلدارة الغابات يف تذييل هذا املرفق على حنو شفاف مع مراعـاة مـا يلـي                   )١(
عمليات اإلزالة أو االنبعاثات الناجتة عن إدرة الغابات وفق قوائم جرد غازات الدفيئة والبيانات التارخيية                )أ(

أنـشطة  ) د(أنشطة إدارة الغابات اليت سبق االضطالع هبا؛        ) ج(فئات العمرية؛   هيكل ال ) ب(ذات الصلة؛   
استمرار معاجلة إدارة الغابات وفـق فتـرة      ) ه(ناريو بقاء األمور على حاهلا؛      يإدارة الغابات املتوقعة وفق س    

وقد . ١-م أإ /١٦ من املقرر    ١ضرورة استبعاد عمليات اإلزالة من احلساب وفق الفقرة         ) و(االلتزام األوىل؛   
وروعـي يف املـستويات املرجعيـة إلدارة        . أعاله حيثما كان ذلك مناسباً    ) ه(و) د(و) ج(بقت النقاط   طُ

 ٣٥ و ٣٣الغابات أيضاً احلاجة إىل االتساق مع بيانات مستجمعات الكربون واألحكام الواردة يف الفقرتني              
  .أدناه املتعلقة بالتعامل مع االضطرابات الطبيعية
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وفقاً ،  التقنية واالتساق املنهجي ضمن قوائم جرد غازات الدفيئة وتقارير اجلرد املقدمة سنوياً           
ستعرض كجزء من    من بروتوكول كيوتو، وتُ    ٧ و ٥للمقررات ذات الصلة املشمولة باملادتني      
 ٨ للمقررات ذات الصلة املشمولة باملادة دفيئة وفقاًاالستعراض السنوي لقوائم جرد غازات ال

  .من بروتوكول كيوتو
بعد اعتماد املستوى املرجعي إلدارة الغابات، إذا كانت البيانات املقدمة بشأن إدارة              -١٥

الغابات أو األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية واملستخدمة يف حتديد املستوى املرجعي     
إعادة حساب، ُيطبق تصويب تقين لتضمني حساب االنبعاثـات أثـر         بيانات تشملها عملية    

إعادة احلساب السالفة الذكر على البيانات املقدمة اليت استخدمها الطرف يف حتديد املستوى             
  .املرجعي

حتسب أيضاً االنبعاثات اليت حتدث خالل فترة االلتزام الثانية بسبب منتجات اخلشب   -١٦
وإذا كان املـستوى املرجعـي      . ات قبل بدء فترة االلتزام الثانية     املقطوع املستخرج من الغاب   

إلدارة الغابات مستندا إىل توقعات، ميكن للطرف أن خيتار أال حيسب انبعاثـات منتجـات               
الثانية، ويكفل اتـساق املعاجلـة       الغابات قبل بدء فترة االلتزام       اخلشب املقطوع الناشئة من   

.  أعـاله  ١٤ للفقرة   قطوع يف فترة االلتزام الثانية وفقاً     املتعلقة مبستجمع منتجات اخلشب امل    
وتستثىن منتجات اخلشب املقطوع اليت سبق حساهبا خالل فترة االلتزام األوىل على أسـاس              

 يف سياق وضـع مـستوى      املتعلقة مبنتجات اخلشب املقطوع    وتقوم املعاجلة . األكسدة اآلنية 
 وليس على أسـاس     ٢٩نة يف الفقرة     املبيّ مرجعي متوقع إلدارة الغابات على أساس األحكام      

  .)٢(األكسدة اآلنية

  ١٢املادة   - دال  
تعترب أنشطة التحريج وإعادة التحريج من أنشطة املشاريع املؤهلة يف إطار آلية التنمية               -١٧

وستكون األنشطة املضافة إىل أنشطة التحريج وإعادة التحريج        . النظيفة يف فترة االلتزام الثانية    
ذا ما ووفق عليها مبوجب أي مقرر مقبل ملؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع               مؤهلة إ 

  .األطراف يف بروتوكول كيوتو
تنطبق على فترة االلتزام الثانية، مع تغيري ما يلزم تغيريه، الطرائق واإلجراءات الواردة               -١٨

ليـة التنميـة     بشأن أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آ         ١-م أإ /٥يف املقرر   
 بشأن أنشطة املشاريع الـصغرية      ١-م أإ /٦النظيفة، والطرائق واإلجراءات الواردة يف املقرر       

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

  .اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
__________ 

  .٣٢ة أحكام الفقرة مع مراعا )٢(
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فيما خيص فترة االلتزام الثانية، ال يتجاوز جمموع الكميـات املـضافة إىل الكميـة           -١٩
املسندة لطرف من األطراف والناجتة عن أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج املـشمولة             

طرف مضروبة يف مدة فتـرة       يف املائة من انبعاثات سنة األساس لذلك ال        ١ نسبةَ   ١٢باملادة  
  .االلتزام بالسنوات

  أحكام عامة  - هاء  
الـوارد يف  " الغابة"يأخذ كل طرف مدرج يف املرفق األول، ألغراض تطبيق تعريف            -٢٠

  . ، بتعريف الغابة الذي اختري يف فترة االلتزام األوىل١-م أإ/١٦املقرر 
تر تعريفاً للغابة يف فتـرة االلتـزام        ختتار األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت مل خت          -٢١

، قيمة دنيا واحدة للغطاء     ١-م أإ /١٦الوارد يف املقرر    " الغابة"األوىل، ألغراض تطبيق تعريف     
 يف املائة، وقيمة دنيا واحدة ملساحة األرض تتـراوح          ٣٠ و ١٠التاجي الشجري تتراوح بني     

  تفاع األشجار تتـراوح بـني      من اهلكتار وهكتار واحد، وقيمة دنيا واحدة الر        ٠,٠٥بني  
  . أمتار٥مترين و

فيما خيص فترة االلتزام الثانية، رهناً باألحكام األخرى الواردة يف هذا املرفق، تعادل               -٢٢
 ٧مالً بالفقرتني    املضافة إىل الكمية املسندة ألي طرف والكميات املطروحة منها ع          الكمياُت

 انبعاثاِت غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة           ٣ من املادة    ٨و
البواليع املقيسة بوصفها تغريات يف خمزونات الكربون ميكن التحقق منها، وانبعاثاِت غـازات    
الدفيئة من غري ثاين أكسيد الكربـون يف فتـرة االلتزام الناجتة عن أنشطة التحريج وإعـادة               

 كـانون  ١ اليت حصلت منذ  - ٣ من املادة    ٣ املشمولة بالفـقرة    -لة الغابات   التحريج وإزا 
وحيثما يكون ناتج هذا احلساب إزالة صافية لغازات الدفيئة، تـضاف           . ١٩٩٠يناير  /الثاين

 صافياً  وحيثما تكون نتيجة هذا احلساب انبعاثاً     . هذه القيمة إىل الكمية املسندة لذلك الطرف      
  . ح هذه القيمة من الكمية املسندة لذلك الطرفلغازات الدفيئة، ُتطر

يبدأ حساب انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة              -٢٣
البواليع الناجتة عن أنشطة استخدام األراضي وتغيري اسـتخدام األراضـي واحلراجـة املـشمولة       

  .ذ بأبعد األجلنيَخْؤأو بداية فترة االلتزام، وُي يف بداية النشاط ٣ من املادة ٤ و٣بالفقرتني 
، جيـب أن    ٣ من املـادة     ٤ و ٣يف حالة احلساب املتعلق بأراض مشمولة بالفقرتني          -٢٤

  . جيري احلساب على هذه األراضي طوال فترات االلتزام الالحقة واملتتالية
 إمكانية حتديـد  ٥ادة  من امل١تكفل ُنظم قوائم اجلرد الوطنية املُنشأة مبوجب الفقرة    -٢٥

مساحات األراضي املشمولة بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة وفق           
، ويقدم كل طرف ُمدرج يف املرفق األول املعلومات املتعلقة هبـذه            ٣ من املادة    ٤ و ٣الفقرتني  

  . ٨ات وفقاً للمادة ستعرض هذه املعلوموُت. ٧املساحات يف قوائم جرده الوطنية وفقاً للمادة 
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حيسب كل طرف مدرج يف املرفق األول مجيع التغريات املتعلقة مبستجمعات الكربون              -٢٦
الكتلة األحيائية السطحية، والكتلة األحيائية اجلوفية، والفـرش احلرجـي، واحلطـب،          : التالية

م وجيوز ألي طرف أن خيتـار عـد       . )٣(ة العضوي، ومنتجات اخلشب املقطوع    وكربون الترب 
     حساب مستجمع بعينه يف فترة من فترات االلتزام، باستثناء منتجات احلطـب املقطـوع، إذا               

  .ما قدم معلومات شفافة وميكن التحقق منها تثبت أن هذا املستجمع ليس مصدراً
ال حتسب انبعاثات منتجات اخلشب املقطوع اليت تستخرج مـن الغابـات والـيت         -٢٧

وال حيـسب الطـرف     .  إال هلذا الطرف   ٣ من املادة    ٤ و ٣  حيسبها الطرف مبوجب الفقرتني   
  .املستورد منتجات اخلشب املقطوع املستوردة، بصرف النظر عن منشئها

 .يقوم احلساب على أساس األكسدة اآلنية  -٢٨

شريطة وجود بيانات تتسم بالشفافية وميكـن       و أعاله،   ٢٨بصرف النظر عن الفقرة       -٢٩
 منتجات اخلشب املقطوع املبينة أدناه، يقوم احلساب على أساس        التحقق منها فيما يتصل بفئات    

تغري مستجمع منتجات اخلشب املقطوع خالل فترة االلتزام الثانية والفترات الالحقة، الـذي             
 يبلغ سنتني   )٥( وعلى اعتبار عمر نصف مفترض     )٤( إىل دالة حتلل من الدرجة األوىل      يقدر استناداً 

  . سنة بالنسبة للخشب املنشور٣٥سبة أللواح اخلشب، و سنة بالن٢٥بالنسبة للورق، و
 لالستعاضة عن قيم عمـر النـصف        )٦(نات حمددة قطرياً  جيوز للطرف استخدام بيا     -٣٠

 للتعاريف ومنهجيات   املفترضة املبينة أعاله، أو حلساب االنبعاثات املتعلقة هبذه املنتجات وفقاً         
لهيئة احلكومية الدولية املعنية بـتغري املنـاخ وأي         التقدير الواردة يف أحدث املبادئ التوجيهية ل      

توضيحات الحقة يوافق عليها مؤمتر األطراف، شريطة توافر بيانات شفافة وميكن التحقق منها             
  . واتسام املنهجيات املستخدمة على األقل بنفس تفصيل ودقة املنهجيات املنصوص عليها أعاله

ملقطوع الناتج عن إزالة الغابات على أساس       يقوم احلساب املتعلق مبنتجات اخلشب ا       -٣١
  .األكسدة اآلنية

يف حالة حساب مستقل النبعاثات ثاين أكسيد الكربون مـن منتجـات اخلـشب          -٣٢
. املقطوع يف مواقع التخلص من النفايات الصلبة، يكون ذلك على أساس األكسدة اآلنيـة              

__________ 

  .ميكن حساب هذا املستجمع على أساس األكسدة اآلنية )٣(
املبادئ التوجيهية املتعلقة بقوائم اجلرد الوطنيـة لغـازات الدفيئـة،          " الواردة يف    ١-١٢املعادلة  استناداً إىل    )٤(

 لتقـدير تغـريات     ، باعتبارها أساساً  "٢٠٠٦الصادرة عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ يف عام           
  .مستجمع منتجات اخلشب املقطوع خالل فترة التزام

         دليـل إرشـادات املمارسـات اجليـدة يف جمـال          " من   ٣-١- أ ٣ تستند قيم عمر النصف إىل اجلدول      )٥(
استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة الصادر عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ              

  ".٢٠٠٣عام  يف
  إىل قيم عمر النصف احملددة قطريـاً       يف حالة منتجات اخلشب املقطوع املُصدَّر، تشري البيانات احملددة قطرياً          )٦(

  .وإىل استعمال منتجات اخلشب املقطوع يف البلد املستورد
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ب املقطوع ألغراض طاقية على ويقوم حساب انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الناجتة عن اخلش    
  .أساس األكسدة اآلنية

  :وفيما خيص املعاجلة املتعلقة بانبعاثات االضطرابات الطبيعية  -٣٣
ن الطرف ما إذا كان ينوي تطبيق هذا احلكـم علـى إدارة الغابـات               يبّي  )أ(  

ه ن تقريـرَ   خالل فترة االلتزام الثانية، ويف هذه احلالة ُيـضمِّ         ٣ من املادة    ٤املشمولة بالفقرة   
 بـشأن مـستوى      معلومات حمددة قطريـاً    ٢٠١٥الوطين عن قوائم جرد غازات الدفيئة لعام        

 لالنبعاثات املتعلقة بإدارة الغابات يرتبط باضطرابات طبيعيـة سـنوية أدرجـت يف             )٧(أساسي
مستواه املرجعي إلدارة الغابات، وبشأن كيفية تقدير املستوى األساسي، وبشأن كيفية تفادي            

كانية اخللوص إىل أرصدة دائنة صافية، أو أرصدة مدينة صافية خالل فترة االلتزام، مبا يشمل               إم
    مـن  ٤ات املشمولة بـالفقرة     وعند حساب إدارة الغاب   . )٨(استخدام هامش، حيثما يلزم ذلك    

 أدناه، ميكن لكل طـرف أن يـستثين مـن           ٣٤، وشريطة استيفاء متطلبات الفقرة      ٣ املادة
سنويا أو يف هناية فترة االلتزام الثانية، االنبعاثات الناجتة عـن االضـطرابات             احلساب، سواء   

وتـستثىن مـن    . الطبيعية اليت تتجاوز يف أي سنة مفردة املستوى األساسي إلدارة الغابـات           
وال جيـوز   . احلساب أي عمليات إزالة الحقة خالل فترة االلتزام تتعلق باألراضي املتـأثرة           

نبعاثات املتعلقة باالضطرابات إال يف السنوات الـيت تتجـاوز فيهـا            لألطراف أن تستثين اال   
  ؛االنبعاثات املستوى األساسي بإضافة اهلامش، حيثما يكون اهلامش ضرورياً

يبني كل طرف ما إذا كان ينوي تطبيق هذا احلكم خالل فتـرة االلتـزام                 )ب(  
ن ، ويف هذه احلالة ُيضمِّ    ٣ املادة    من ٣الثانية على التحريج وإعادة التحريج املشمولني بالفقرة        

 بـشأن مـستوى      معلومات حمددة قطرياً   ٢٠١٥ه عن قوائم جرد غازات الدفيئة لعام        تقريَر
، )٩(ج مرتبطة باضطرابات طبيعيـة سـنوية      أساسي النبعاثات تتعلق بالتحريج وإعادة التحري     

__________ 

ميكن تعريف املستوى األساسي باعتباره معدل سالسل زمنية متسقة وكاملة أصالً ومتـضمنة النبعاثـات                )٧(
 - يربط باالضطرابات الطبيعية بعد تطبيق عملية متكررة الستبعاد القـيم الـشاذة              ٢٠٠٩-١٩٩٠الفترة  
.  إىل أن تنعدم القـيم الـشاذة       - إىل هامش حمدد بضعف االحنراف املعياري حول القيمة الوسطى           استناداً

ـ   قطرياً حمدداًوميكن لألطراف أن تطبق كبديل عن ذلك هنجاً   يح إمكانيـة املقارنـة    يتسم بالـشفافية ويت
وُيتفادى يف مجيع . ٢٠٠٩-١٩٩٠باستخدام سالسل زمنية من البيانات املتسقة والكاملة فيما يتعلق بالفترة         

وإذا كـان املـستوى املرجعـي إلدارة    . الُنهج إمكانية اخللوص إىل أرصدة دائنة صافية خالل فترة االلتزام      
 لالنبعاثات، فمن أجل تطبيق القيمة األساسية    أساسياً الغابات اخلاص بطرف من األطراف ال يشمل مستوى       

  .، تقدر قيمة املستوى األساسي بتطبيق النهج األول املذكور أعاله)أ(٣٣وفق ما أشري إليه يف الفقرة 
، يعـادل اهلـامش ضـعف    ٧يف حالة تعريف املستوى األساسي باستخدام النهج األول الوارد يف احلاشية       )٨(

ويف حالة تعريـف    . علق بالسالسل الزمنية اليت تستخدم يف حتديد املستوى األساسي        االحنراف املعياري املت  
املستوى األساسي باستخدام هنج حمدد قطرياً أو إذا كان املستوى املرجعي للطرف يعادل صفراً، جيب على                

مكانيـة  ج إ ُهتفادى يف مجيـع الـنُ     وُت. الطرف أن يبني كيفية حتديد اهلامش، عندما يكون اهلامش ضرورياً         
  .اخللوص إىل أرصدة دائنة صافية خالل فترة االلتزام

حيسب املستوى األساسي النبعاثات التحريج وإعادة التحريج املرتبط باضطرابات، وحيسب اهلامش عن اللـزوم،               )٩(
  .باستخدام منهجية تتسق مع املنهجية اليت يستخدمها الطرف حلساب املستوى األساسي إلدارة الغابات
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 أرصـدة دائنـة     وبشأن كيفية تقدير املستوى األساسي، وكيفية تفادي إمكانية اخللوص إىل         
يكـون  صافية أو أرصدة مدينة صافية خالل فترة االلتزام، مبا يشمل استخدام هامش، حيثما     

وعند االضطالع باحلساب املتعلق بالتحريج وإعادة التحـريج املـشمولني          . اهلامش ضرورياً 
 أدناه، ميكن لكـل طـرف أن   ٣٤، وشريطة استيفاء متطلبات الفقرة  ٣ من املادة    ٣بالفقرة  

 أو يف هناية فترة االلتزام الثانية، االنبعاثـات الناجتـة عـن             تثين من احلساب، سواء سنوياً    يس
ة االضطرابات الطبيعية اليت تتجاوز يف أي سنة مفردة املستوى األساسي للتحـريج وإعـاد             

.  إزالة الحقة خالل فترة االلتزام تتعلق باألراضي املتأثرة        وتستثىن من احلساب كل   . التحريج
وز لألطراف أن تستثين االنبعاثات املتعلقة باالضطرابات إال يف السنوات اليت تتجـاوز             وال جي 

  ؛فيها االنبعاثات املستوى األساسي بإضافة اهلامش، حيثما يكون اهلامش ضرورياً
  حتسب األطراف االنبعاثات ذات الصلة بقطع األخشاب املستنقذة؛  )ج(  
اثات الناجتة عن االضطرابات الطبيعية     ال تستثين األطراف من احلساب االنبع       )د(  

  .يف األراضي املشمولة بتغري استخدام األراضي بسبب اضطرابات
 أعاله ٣٣حيسب كل طرف مدرج يف املرفق األول يطبِّق األحكام الواردة يف الفقرة               -٣٤

صايف االنبعاثات وعمليات اإلزالة املشمولة بتلك األحكام وُيقدم معلومات شفافة تستجيب           
  :ا يليمل

، مبا يشمل   )ب(٣٣و) أ(٣٣ن حتديد مجيع األراضي املشمولة بالفقرتني       تبّي  )أ(  
  تبيان إحداثيات املوقع اجلغرايف، وسنة حدوث االضطرابات وأنواعها؛ 

ن كيفية تقدير االنبعاثات السنوية الناجتة عن االضـطرابات وعمليـات           تبّي  )ب(  
  اإلزالة الالحقة يف تلك املناطق؛

 ٣٣ن عدم حدوث تغيري يف استخدام األراضي املشمولة بأحكام املـادة            تبّي  )ج(  
ام تلك األراضي يف املستقبل   أعـاله وتشرح أساليب ومعايري حتديـد أي تغيريات يف استخد        

  فترة االلتزام؛ خالل
ُتثبت أنّ وقوع األحداث كان خارجاً عن سيطرة الطرف وغري خاضـع              )د(  

ام، عن طريق بيان اجلهود املبذولة ملنع وقوع األحداث الـيت أّدت   لتأثريه املادي يف فترة االلتز    
   أعاله وإلدارهتا والسيطرة عليها؛٣٣إىل تطبيق أحكام الفقرة 

ُتثبت اجلهود املبذولة، حيثما يكون ذلك ممكناً، إلعادة تأهيـل األراضـي              )ه(  
   أعاله؛٣٣املشمولة بأحكام الفقرة 

  . تستثنة بقطع األخشاب املستنقذة ملالصلتبني أن االنبعاثات ذات   )و(  
 أعاله يف التقارير الوطنية املقدمـة       ٣٤ُتدَرج املعلومات اإلضافية الواردة يف الفقرة         -٣٥

وختـضع  .  أعاله ٣٣بشأن قوائم جرد غازات الدفيئة من جانب األطراف اليت تطبق الفقرة            
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أعاله لالستعراض الـدوري     ٣٤ و ٣٣مجيع املعلومات والتقديرات املشار إليها يف الفقرتني        
  .للتقارير السنوية الوطنية املقدمة من األطراف بشأن قوائم جرد غازات الدفيئة

حتدث يف األراضي املـشار  النبعاثات وعمليات اإلزالة اليت     وُتدرج املعاجلة املتعلقة با     -٣٦
خدام األراضي  أعاله يف فترات االلتزام الالحقة ضمن احلساب املتعلق باست٣٣إليها يف الفقرة  

  .وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف فترات االلتزام تلك
وجيوز لطرف مدرج يف املرفق األول أن يدرج يف حسابه املتعلق بـإدارة الغابـات                 -٣٧

 انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات         ٣ من املادة    ٤املشمولة بالفقرة   
 اليت حتـسب    -  وحتويلها املزروعة الغابات   اقتطاعالناجتة عن عملية    اإلزالة بواسطة البواليع    

  : إىل أراض غري حرجية، شريطة استيفاء مجيع املتطلبات التالية-ضمن إدارة الغابات 
 يف األصل بفعل تدخل مباشر لإلنسان       أنشئت قد   املزروعةأن تكون الغابة      )أ(  

ويف  ؛١٩٩٠ينـاير   / كانون الثاين  ١ ة قبل أو زرع أرض غري حرجي    /متمثل يف عملية غرس و    
، أن يكون ذلك قد حدث آخر مرة يف أرض حرجية بفعل            املزروعةالغابة  حالة إعادة إنشاء    

  ؛١٩٦٠يناير / كانون الثاين١أو زرع بعد /تدخل مباشر لإلنسان متمثل يف عملية غرس و
  غابة جديدة ذات مساحة معادلة على األقـل للغابـة املزروعـة            ُتنشأأن    )ب(  

أو زرع ألرض غري    /واملقطوعة، وذلك بفعل تدخل مباشر لإلنسان متمثل يف عملية غرس و          
  ؛١٩٨٩ديسمرب / كانون األول٣١حرجية مل تكن تضم غابة قبل 

 ستبلغ على األقل خمزونا من الكربـون       املنشأةأن تكون هذه الغابة اجلديدة        )ج(  
 يف وقت قطعها، يف غضون دورة       تطعةواملق املزروعةيعادل املخزون الذي كانت تضمه الغابة       

ل يف غياب ذلك رصيد مدين مبوجب       سجَّ، على أن يُ   واملقتطعة عادية للغابة املزروعة     اقتطاع
  .٣ من املادة ٤الفقرة 
حتسب مجيع األراضي ومستجمعات الكربون املرتبطة هبا املشمولة باحلكم الوارد يف             -٣٨

  ٣ وليس بـالفقرة     ٣ من املادة    ٤مشمولة بالفقرة    أعاله باعتبارها إدارة للغابات      ٣٧الفقرة  
  .٤من املادة 

 أعـاله   ٣٧د مجيع األراضي املرتبطة مبستجمعات الكربون املشمولة بـالفقرة          حتدَّ  -٣٩
  .وترصد ويبلغ عنها، مبا يشمل تبيان إحداثيات املوقع اجلغرايف وسنة التحويل
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 تذييل

  )أ(الطرف
 يفطنان  األماليني  (املستوى املرجعي   

  )ب()سنة/مكافئ ثاين أكسيد الكربون
تطبيق دالة حتلل من الدرجة األوىل      

  بالنسبة ملنتجات اخلشب املقطوع
 ٤,٧٠٠  أستراليا

 ٦,٥١٦-  ٢,١٢١- النمسا

  ٣٠,٠٢٠- بيالروس

 ٢,٤٩٩- ٢,٤٠٧- بلجيكا

 ٧,٩٥٠- ٨,١٦٨- بلغاريا

 ١١٤,٣٠٠- ٧٠,٦٠٠- كندا

  ٦,٢٨٩- كرواتيا

 ٠,١٥٧- ٠,١٦٤-  )ج(قربص

 ٤,٦٨٦- ٢,٦٩٧- التشيكية اجلمهورية

 ٠,٤٠٩ ٠,٣٣٤ الدامنرك

 ٢,٧٤١- ١,٧٤٢-  إستونيا

 ٣٠٦,٨٥٣- ٢٥٣,٢٩٨- )ج()٢٧(االحتاد األورويب 

 ٢٠,٤٦٦- ١٩,٣٠٠- فنلندا

 ٦٧,٤١٠-  ٦٣,١٠٩- فرنسا

 ٢٢,٤١٨- ٢,٠٦٧- أملانيا

 ١,٣٩٦- ١,٨٣٠- اليونان

 ١,٠٠٠- ٠,٨٩٢- هنغاريا

  ٠,١٥٤- آيسلندا

 ٠,١٤٢- ٠,٠٠٨- يرلنداآ

 ٢٢,١٦٦- ٢١,١٨٢- إيطاليا

  ٠,٠٠ اليابان

 ١٦,٣٠٢- ١٤,٢٥٥- التفيا

 ٠,٠٠٠١ ٠,٠٠٢٥- ليختنشتاين

 ٤,٥٥٢- ٤,١٣٩- ليتوانيا

 ٠,٤١٨- ٠,٤١٨- لكسمربغ

 ٠,٠٤٩- ٠,٠٤٩- )ج(مالطة

   - )د(موناكو

 ١,٤٢٥-  ١,٤٦٤- هولندا

  ١١,١٥٠ نيوزيلندا
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  )أ(الطرف
 يفطنان  األماليني  (املستوى املرجعي   

  )ب()سنة/مكافئ ثاين أكسيد الكربون
تطبيق دالة حتلل من الدرجة األوىل      

  بالنسبة ملنتجات اخلشب املقطوع
  ١١,٤٠٠- النرويج

 ٢٧,١٣٣- ٢٢,٧٥٠- بولندا

 ٦,٨٣٠- ٦,٤٨٠- الربتغال

 ٢٨,٣٩٣- ١٥,٤٤٤- رومانيا

  ١١٦,٣٠٠- الروسي االحتاد

 ١,٠٨٤- ٠,٣٥٨ سلوفاكيا

 ٣,١٧١- ٣,٠٣٣- سلوفينيا

 ٢٣,١٠٠- ٢٠,٨١٠- إسبانيا

 ٤١,٣٣٦- ٣٦,٠٥٧- السويد

  ٠,٢٢٠ سويسرا

  ٤٨,٧٠٠- )ه(أوكرانيا

ربيطانيـا ل دةاملتح اململكة
 ٨,٢٦٨- ٣,٤٤٢- يرلندا الشماليةآالعظمى و

 أخذت األطراف بعدة افتراضات عند هتيئة املستويات املرجعية املقترحة يف التذييل            :مالحظة
 انظـر . وترد االفتراضات ضـمن الورقـات الـيت قدمتـها األطـراف           . أعاله

>http://unfccc.int/4907.php<.  

تدخل تصويبات تقنية تراعي، عند اللزوم، املعاجلة املتعلقة باالضطرابات الطبيعيـة ومنتجـات             ُس  )أ(  
  .اخلشب املقطوع، أو أي أحكام ذات صلة ترد يف هذا املرفق

  . األكسدة اآلنيةبناء على افتراض  )ب(  
قربص ومالطة من األعـضاء يف االحتـاد        . لق باالحتاد األورويب قربص ومالطة    يشمل اجملموع املتع    )ج(  

األورويب لكنهما ليسا من أطراف بروتوكول كيوتو اليت هلا التزام مسجل يف املرفـق بـاء هلـذا              
  .الربوتوكول

  .مل تقترح موناكو مستوى مرجعياً إلدارة الغابات بالنظر إىل افتقارها إىل أراض حرجية  )د(  
  . أو مؤقتلغابات يف أوكرانيا هو تقدير أويلح إلدارة استوى املرجعي املنقّامل  )ه(  

        


