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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

تقرير مؤمتـر األطـراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف فــي              
ودة يف ديربان يف الفتـرة      بروتوكول كيوتو عـن دورته السابعة، املعق     

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١١نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٨من 

  إضافة    

  اجلزء الثاين     
اإلجراءات اليت اختذها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف             

  يف بروتوكول كيوتو يف دورته السابعة
  احملتويات

  الصفحة 
  املقرر
ق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف املرفـق األول             حمصلة عمل الفري    ٧-م أإ/١  

  ٢  .......................................................................مبوجب بروتوكول كيوتو
  ١٣  ..............................................استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة  ٧-م أإ/٢  
  ٢٧  ..................................................االجتار باالنبعاثات واآلليات القائمة على مشاريع  ٧-م أإ/٣  
ت وفئات املصادر، واملقاييس املوحَّـدة حلـساب مكـافئ ثـاين أكـسيد              غازات الدفيئة والقطاعا    ٧-م أإ/٤  

 لالنبعاثات البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع، وغـري ذلـك مـن               الكربون
  ٢٨  ................................................................................املنهجية القضايا

ميكـن أن     ذلك اآلثار التبعية، اليت    النظر يف املعلومات املتعلقة بالنتائج البيئية واالقتصادية واالجتماعية، مبا يف           ٧-م أإ/٥  
  ٣٢  .............تترتب على األدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول
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  ٧-م أإ/١املقرر     
حمصلة عمل الفريق العامل املخصص املعـين بااللتزامـات اإلضـافية               

  وتولألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كي
   األطراف يف بروتوكول كيوتو،متر األطراف العامل بوصفه اجتماعإن مؤ  
   من بروتوكول كيوتو،٣ من املادة ٩ بالفقرة إذ يذكر  
   من بروتوكول كيوتو،٢١ من املادة ٧الفقرة ب و٢٠ من املادة ٢ بالفقرة أيضاً وإذ يذكر  
  ،٦-م أإ/١ و٥-م أإ/١ و١-م أإ/١ باملقررات كذلك وإذ يذكر  
 إىل عمل الفريق العامل املخصص املعـين بااللتزامـات اإلضـافية            بتقدير وإذ يشري   

  لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو،
  إىل أمهية بلورة استجابة عاملية شاملة ملشكلة تغري املناخ، أيضاً وإذ يشري  
   كيوتو، بأمهية كفالة السالمة البيئية يف سياق بروتوكولوإذ يسلم  

  ،١٧ -م أإ/٢ املقرر وإذ يضع يف اعتباره  
 دور بروتوكول كيوتو يف سياق جهود التخفيف اليت تبـذهلا األطـراف             وإذ يؤكد   

املدرجة يف املرفق األول، وأمهية كفالة استمرارية إجراءات التخفيف الـيت تتخـذها تلـك               
 وتو دون تأخري،بروتوكول كيوجب األطراف، وضرورة بدء فترة االلتزام الثانية مب

 إىل كفالة خفض انبعاثات غازات الدفيئة اإلمجالية لألطراف املدرجة يف           وإذ يسعى   
 يف املائـة دون مـستويات       ٤٠ و ٢٥  نسبة تتـراوح بـني     قل عن يال  قدار  املرفق األول مب  

يشري يف هذا الصدد إىل أمهية االستعراض املشار إليه يف          إذ  ، و ٢٠٢٠ حبلول عام    ١٩٩٠ عام
  ،٢٠١٥ والذي سيختتم حبلول عام ١٦-م أ/١امس من املقرر الفصل اخل
بنتائج التقييم التقين للمستويات املرجعية إلدارة الغابات املشار إليها         اً  وإذ حييط علم    
 ،٦-م أإ/٢ من املقرر ٥يف الفقرة 

 كـانون   ١ أن تبدأ فترة االلتزام الثانية مبوجب بروتوكول كيوتو يف           يقرر  -١  
 كـانون   ٣١ أو يف    ٢٠١٧ ديسمرب/ كانون األول  ٣١يف  إما   وأن تنتهي    ٢٠١٣يناير  /الثاين
، وسيبت يف ذلك الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية          ٢٠٢٠ديسمرب  /األول

 ؛لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو يف دورته السابعة عشرة

يق العامل املخصص املعين بااللتزامات      باالتفاق الذي توصل إليه الفر     يرحب  -٢  
اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو بشأن ما اضطلع به من              

 يف جماالت اسـتخدام األراضـي       ٦-م أإ /١ و ٥-م أإ /١ و ١-م أإ /١للمقررات  اً  أعمال وفق 
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النبعاثـات، واآلليـات    ، واالجتار با  )٧-م أإ /٢املقرر  (وتغيري استخدام األراضي واحلراجة     
، وغازات الدفيئة، والقطاعات وفئـات املـصادر،        )٧-م أإ /٣املقرر  (القائمة على مشاريع    

واملقاييس املوحدة حلساب مكافئ ثاين أكسيد الكربون لالنبعاثات البشرية املنشأ من املصادر            
، )٧-م أإ /٤املقـرر   (وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع، وغري ذلك من املـسائل املنهجيـة            

 املعلومات املتعلقة باالنعكاسات البيئية واالقتصادية واالجتماعية احملتملة، مبا فيهـا        النظر يف وب
األدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجة       الناجتة عن   اآلثار التبعية،   

  ؛)٧-م أإ/٥املقرر (يف املرفق األول 
قترح إدخاهلا على بروتوكول كيوتو اليت وضعها       بالتعديالت امل اً  حييط علم   -٣  

الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب           
  ذا املقرر؛هلبروتوكول كيوتو بالصيغة اليت وردت هبا يف املرفقات األول والثاين والثالث 

االنبعاثات على نطاق االقتصاد     باألهداف الكمية خلفض      كذلك اًحييط علم   -٤  
بـه هـذه    بلغـت   حتقيقها وفق ما أ   ككل اليت يتعني على األطراف املدرجة يف املرفق األول          

ن يف املرفق األول من هذا املقرر، وباعتزام األطـراف حتويـل هـذه              ما هو مبيّ  و األطراف
 فتـرة   يف) األهداف الكميـة  (األهداف إىل أهداف كمية للحد من االنبعاثات أو خفضها          

 االلتزام الثانية مبوجب بروتوكول كيوتو؛

اليت ترد يف املرفق األول من هذا       و األطراف املدرجة يف املرفق األول       يدعو  -٥  
املقرر أن تقدم معلومات بشأن أهدافها الكمية يف فترة االلتزام الثانية مبوجب بروتوكول كيوتو 

 املخصص املعين بااللتزامات اإلضـافية       لينظر فيها الفريق العامل    ٢٠١٢مايو  / أيار ١حبلول  
 لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو يف دورته السابعة عشرة؛

 إىل الفريق العامل املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف           يطلب  -٦  
الكميـة إىل   املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو أن يقدم نتائج عمله املتعلق باألهـداف             

مـن  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثامنة             
دخل على املرفق باء من بروتوكـول كيوتـو يف تلـك         اعتمادها باعتبارها تعديالت تُ   أجل  

 ؛١٧-م أإ/٢سجام مع تنفيذ املقرر  االنكفالةالدورة، مع 

خصص املعـين بااللتزامـات اإلضـافية       إىل الفريق العامل امل   أيضاً   يطلب  -٧  
لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو أن يقّيم آثار ترحيل وحـدات              

حجم خفض االنبعاثات اليت يتعني أن حتققهـا         الكميات املسندة إىل فترة االلتزام الثانية على      
 على أن ُيـستكمل   تزام الثانية،   األطراف املدرجة يف املرفق األول بصورة إمجالية يف فترة االل         

  هذا العمل يف دورته السابعة عشرة؛
إىل الفريق العامل املخصص املعـين بااللتزامـات        عالوة على ذلك     يطلب  -٨  

اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو أن يوصي بـإجراءات             
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 أعله وأن حييل هذه التوصـيات       ٧ الفقرة   مالئمة تتخذ من أجل معاجلة اآلثار املشار إليها يف        
يف الوقت املناسب لينظر فيها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول             

  كيوتو يف دورته الثامنة؛
 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تقّيم وتتنـاول           يطلب  -٩  

 أعاله ٢املشار إليها يف الفقرة  ٧-م أإ/٥إىل  ٧-أإم /٢من قد ينطوي عليه تنفيذ املقررات  ما
من آثار على املقررات السابقة اليت اعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف             

 ٥املـواد   مبا يشمل   يف بروتوكول كيوتو بشأن املسائل املنهجية املرتبطة بربوتوكول كيوتو،          
لالزمة لينظر فيها مؤمتر األطراف العامل بوصفه        منه، هبدف إعداد مشاريع املقررات ا      ٨ و ٧و

أن بعض املسائل قد    علماً  اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو ويعتمدها يف دورته الثامنة،          
يتعني تناوهلا يف الدورات الالحقة ملؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف               

  بروتوكول كيوتو؛
صص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطـراف       إىل الفريق العامل املخ    يطلب  -١٠  

 أعماله مبوجب  نتائج   تقدمياملدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو أن يسعى إىل           
حبلول الدورة الثامنة ملؤمتر األطـراف      ه  إمتامحبيث يتسىن    يف الوقت املناسب     ١-م أإ /املقرر ا 

 .جتماع األطراف يف بروتوكول كيوتوالعامل بوصفه ا
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  املرفق األول

  التعديالت املقترح إدخاهلا على املرفق باء من برتوكول كيوتو    
  :حيل اجلدول التايل حمل اجلدول الذي يرد ضمن املرفق باء من بروتوكول كيوتو  

  املرفق باء    
٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

  الطرف

االلتزام الكمي باحلد مـن     
ــضها  ــات أو خف االنبعاث

)٢٠١٢-٢٠٠٨ (
مستوى كنسبة مئوية من    (

  )فترة األساس سنة أو

الكمي باحلد من    االلتزام
خفـضها   االنبعاثات أو 

)٢٠١٧[-٢٠١٣ [
]٢٠٢٠[ (  
  مستوى كنسبة مئوية من  (

 )١(سنة األساس  )فترة األساس سنة أو

لكمي باحلـد مـن     اااللتزام  
ــضها  ــات أو خف االنبعاث

)٢٠١٧[-٢٠١٣ [
]٢٠٢٠[ (  
من  عنها كنسبة مئوية     اًمعرب(

  )١()السنة املرجعيةمستوى 

وعود خفض انبعاثـات
غازات الدفيئـة حبلـول

   ٢٠٢٠ عام
 مستوى كنسبة مئوية من  
   )٢()السنة املرجعية

     ١٠٨  )أ(أستراليا
  ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٢  النمسا

١٠- يف املائة إىل     ٥-من     ١٩٩٠   *)ج(بيالروس
 يف املائة

  ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٢ بلجيكا
  ال ينطبق  ينطبقال )ب( ٩٢ *بلغاريا
 يف املائة ٥-  ١٩٩٠ )د( ٩٥ *كرواتيا
  ال ينطبق ال ينطبق )ب(  )ه(قربص

 اجلمهورية

 *التشيكية
  ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٢

  ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٢ الدامنرك
  ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٢  *إستونيا
اد ـاالحت

 )ز)(و(األورويب
- إىل   يف املائـة   ٢٠-من   ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٢

  )ح ( يف املائة٣٠
  ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٢ فنلندا
  ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٢ فرنسا

__________ 

يف التعبري عن هدفه الكمي كنـسبة       ميكن لطرف أن يستخدم سنة مرجعية على أساس اختياري ألغراضه اخلاصة             ) ١(
 وهو هدف غري ملزم دوليا يف إطار بروتوكول كيوتو، إضافة إىل إيراد هدفه الكمـي                -من انبعاثات تلك السنة     

 . إىل سنة األساس يف العمودين الثاين والثالث من هذا اجلدول، وهو هدف ملزم قانونيا ودولياًاستناداً
 . املزيد من املعلومات بشأن هذه الوعودFCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1تتضمن الوثيقة  )٢(
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٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

  الطرف

االلتزام الكمي باحلد مـن     
ــضها  ــات أو خف االنبعاث

)٢٠١٢-٢٠٠٨ (
مستوى كنسبة مئوية من    (

  )فترة األساس سنة أو

الكمي باحلد من    االلتزام
خفـضها   االنبعاثات أو 

)٢٠١٧[-٢٠١٣ [
]٢٠٢٠[ (  
  مستوى كنسبة مئوية من  (

 )١(سنة األساس  )فترة األساس سنة أو

لكمي باحلـد مـن     اااللتزام  
ــضها  ــات أو خف االنبعاث

)٢٠١٧[-٢٠١٣ [
]٢٠٢٠[ (  
من  عنها كنسبة مئوية     اًمعرب(

  )١()السنة املرجعيةمستوى 

وعود خفض انبعاثـات
غازات الدفيئـة حبلـول

   ٢٠٢٠ عام
 مستوى كنسبة مئوية من  
   )٢()السنة املرجعية

  ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٢ أملانيا
  ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٢ اليونان
  ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٤ *هنغاريا
- يف املائـة إىل      ١٥-من    ١٩٩٠  )ط( ١١٠ آيسلندا

  يف املائة٣٠

  ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٢ آيرلندا
  ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٢ إيطاليا

  يف املائة١٥-  ١٩٩٢   *)ي(كازاخستان
  ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٢ *التفيا

- يف املائة إىل     ٢٠-من    ١٩٩٠  ٩٢ ليختنشتاين
  يف املائة٣٠

  ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٢ *ليتوانيا
  ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٢ غلكسمرب
  ال ينطبق ال ينطبق )ب(  )ك(مالطة

  يف املائة٣٠-  ١٩٩٠  ٩٢ موناكو
  ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٢ هولندا
     ١٠٠ )ل(نيوزيلندا
- يف املائة إىل     ٣٠-من    ١٩٩٠  ١٠١ النرويج

 )م( يف املائة٤٠

  ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٤ *بولندا
   ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٢ الربتغال
   ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٢ *رومانيا

   ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٢ *سلوفاكيا
   ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٢ *سلوفينيا
   ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٢ إسبانيا
   ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٢ السويد
 ١٩٩٠  ٩٢ سويسرا

  
- يف املائة إىل     ٢٠-من  
 )ن( يف املائة٣٠

  يف املائة٢٠-   ١٩٩٠  ١٠٠ *أوكرانيا
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٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

  الطرف

االلتزام الكمي باحلد مـن     
ــضها  ــات أو خف االنبعاث

)٢٠١٢-٢٠٠٨ (
مستوى كنسبة مئوية من    (

  )فترة األساس سنة أو

الكمي باحلد من    االلتزام
خفـضها   االنبعاثات أو 

)٢٠١٧[-٢٠١٣ [
]٢٠٢٠[ (  
  مستوى كنسبة مئوية من  (

 )١(سنة األساس  )فترة األساس سنة أو

لكمي باحلـد مـن     اااللتزام  
ــضها  ــات أو خف االنبعاث

)٢٠١٧[-٢٠١٣ [
]٢٠٢٠[ (  
من  عنها كنسبة مئوية     اًمعرب(

  )١()السنة املرجعيةمستوى 

وعود خفض انبعاثـات
غازات الدفيئـة حبلـول

   ٢٠٢٠ عام
 مستوى كنسبة مئوية من  
   )٢()السنة املرجعية

املتحـدة   اململكة
لربيطانيا العظمى  
 وآيرلندا الشمالية

 ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٢

  
 الواليات املتحدة

  )س(األمريكية
     

    

  الطرف

االلتزامات الكمية باحلد من    
ــضها  ــات أو خف االنبعاث

)٢٠١٢-٢٠٠٨ (  
ـنة      ( كنسبة مئوية مـن س
  )فترة األساس أو

      

        ٩٤  )ع(كندا
        ٩٤  )ف(اليابان
اد ـاالحت

  *)ص(الروسي
١٠٠        

          

 :مالحظات

، باتباع اإلجراءات الداخلية الالزمة   ٧-م أإ /١من املقرر    ٥بالفقرة     الكمي عمالً  هدفهاأستراليا مستعدة للنظر يف تقدمي معلومات بشأن          )أ(
، )١٧.م أ /١( اجتماعـات احلـوار   /، واملقرر املتعلق بنتائج الوالية    )١٧-م أ /٢ (بالتخفيف قاملتعل قررامل و ١٧-م أ /١ومع مراعاة املقرر    

االجتار باالنبعاثات، واآلليات القائمة على      (٧-م أإ /٣، و )استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة      (٧-م أإ /٢واملقررات  
ملصادر، واملقاييس املوحدة حلساب مكافئ ثاين أكسيد الكربون لالنبعاثات         غازات الدفيئة، والقطاعات وفئات ا     (٧-م أإ /٤و) مشاريع

املعلومات املتعلقـة    النظر يف ( ٧-م أإ /٥و) البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع، وغري ذلك من املسائل املنهجية            
ها اآلثار التبعية، الناجتة عن األدوات والسياسات والتـدابري واملنـهجيات           باالنعكاسات البيئية واالقتصادية واالجتماعية احملتملة، مبا في      

 ).املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول
 الكمية لالحتاد األورويب ودوله األعضاء املتعلقة بفترة االلتزام الثانية مبوجب بروتوكول كيوتو إىل فهم مؤداه أن االحتاد                  األهدافتستند    )ب(

  . من بروتوكول كيوتو٤للمادة اً  بصورة مشتركة، وفقاألهداف هبذه سيفيانوله األعضاء األورويب ود
 .مل يبدأ بعد نفاذ هذا التعديل. ٢-م أإ/١٠باملقرر  أضيفت إىل املرفق باء مبوجب تعديل اعتمد عمالً  )ج(
 اهلـدف  إىل فهم مؤداه أن كرواتيا سوف تفي هبـذا            الكمي لكرواتيا املتعلق بفترة التزام ثانية مبوجب بروتوكول كيوتو         اهلدفيستند    )د(

ونتيجة لذلك، لن يؤثر انضمام كرواتيـا إىل        .  لربوتوكول كيوتو  ٤للمادة  اً  بصورة مشتركة مع االحتاد األورويب ودوله األعضاء، وفق       
  . الكميهدفهاأو على ، ٤باملادة   عمالًباهلدف،االحتاد األورويب على مشاركتها يف الوفاء املشترك 

__________ 

 .بلدان متر مبرحلة انتقال إىل اقتصاد السوق  *  
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وسيبدأ نفـاذ   ). ١٧-م أ /١٠املقرر  (ل املرفق األول لالتفاقية بتضمينه اسم قربص        قرر مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة أن يعدّ          )ه(
 . أو يف تاريخ الحق٢٠١٣ر يناي/ كانون الثاين١التعديل يف 

 .٢٠٠٢مايو / أيار٣١روتوكول كيوتو يف وقت إيداعها صك املوافقة على باً  دولة عضو١٥كانت اجلماعة األوروبية تضم   )و(
 ].التاريخ[وقت إيداعه صك القبول بتعديل املرفق باء من بروتوكول كيوتو يف اً  دولة عضو٢٧كان االحتاد األورويب يضم   )ز(
إىل نسبة خفـض  ، عرضه املشروط باالنتقال    ٢٠١٢ يؤكد االحتاد األورويب من جديد، كجزء من اتفاق عاملي شامل لفترة ما بعد عام               )ح(

، شريطة أن تلتزم البلدان املتقدمة األخرى خبفض مماثل لالنبعاثـات وأن            ١٩٩٠ مقارنة مبستويات عام     ٢٠٢٠ يف املائة حبلول     ٣٠تبلغ  
 .تساهم البلدان النامية مسامهة مناسبة حسب مسؤولياهتا وقدرات كل منها

 بصورة مشتركة   اهلدفة مبوجب بروتوكول كيوتو إىل فهم مؤداه أهنا ستفي هبذا            الكمي آليسلندا املتعلق بفترة التزام ثاني      اهلدفيستند    )ط(
إىل االحتاد    ونتيجة لذلك، لن يؤثر انضمام آيسلندا مستقبالً       . من بروتوكول كيوتو   ٤للمادة  اً  مع االحتاد األورويب ودوله األعضاء، وفق     

 . الكميهدفهاأو على  ،٤باملادة   عمالًباهلدف،األورويب على مشاركتها يف اتفاق الوفاء املشترك 
 كمي باحلد من االنبعاثـات وخفـضها        هبدفاً  لتعديل بروتوكول كيوتو بإدراج امسها يف املرفق باء مقترن        اً  مت كازاخستان مقترح  قّد  )ي(

 .FCCC/KP/CMP/2010/4ويرد هذا املقترح يف الوثيقة .  يف املائة فيما يتصل بفترة االلتزام األوىل١٠٠يعادل نسبة 
وقـد دخـل    ). ١٥-م أ /٣املقـرر   (قرر مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة تعديل املرفق األول من االتفاقية بإدراج اسم مالطة                  )ك(

 .٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٦التعديل حيز النفاذ يف 
، باتباع اإلجـراءات الداخليـة      ٧-م أإ /١ قرر من امل  ٥  الكمي عمالً بالفقرة   هدفها مستعدة للنظر يف تقدمي معلومات بشأن        نيوزيلندا  )ل(

، واملقـررات   )١٧-م أ /١( اجتماعات احلوار /، واملقرر املتعلق بنتائج الوالية    )١٧-م أ /٢ ( بالتخفيف املتعلقالالزمة ومع مراعاة املقرر     
، )واآلليات القائمة على مشاريع   االجتار باالنبعاثات،    (٧-م أإ /٣، و )استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة      (٧-م أإ /٢
غازات الدفيئة، والقطاعات وفئات املصادر، واملقاييس املوحدة حلساب مكافئ ثاين أكسيد الكربون لالنبعاثات البـشرية                (٧-م أإ /٤و

ومـات املتعلقـة   املعلالنظـر يف  ( ٧-م أإ/٥، و)املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع، وغري ذلك من املسائل املنهجيـة       
فيها اآلثار التبعية، الناجتة عن األدوات والسياسات والتـدابري واملنـهجيات            باالنعكاسات البيئية واالقتصادية واالجتماعية احملتملة، مبا     

 ).املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول
كجزء من اتفاق عـاملي   ١٩٩٠أساس مستويات عام  على ٢٠٢٠ يف املائة يف عام ٤٠سوف تنتقل النرويج إىل مستوى خفض يعادل    )م(

 تتفق فيه األطراف املسؤولة عن أهم االنبعاثات على خفض لالنبعاثات ينسجم مع هدف الـدرجتني                ٢٠١٢شامل لفترة ما بعد عام      
 .املئويتني من مقياس درجات احلرارة

، بشرط أن تلتـزم     ١٩٩٠ مقارنة مبستويات عام     ٢٠٢٠  يف املائة حبلول عام    ٣٠قد تنظر سويسرا يف هدف خفض أعلى يعادل نسبة            )ن(
من الناحية االقتصادية مسامهة مناسـبة وفـق        اً  البلدان املتقدمة األخرى خبفض مماثل لالنبعاثات وأن تساهم البلدان النامية األكثر تقدم           

 .مسؤولياهتا وقدرات كل منها
  .بلدان مل تصدق على بروتوكول كيوتو  )س(
  .، أشارت كندا إىل أهنا ال تنوي املشاركة يف فترة التزام ثانية مبوجب بروتوكول كيوتو٢٠١١ هييون/ حزيران٨يف   )ع(
بفترة التزام ثانية مبوجـب بروتوكـول   تنوي بتاتاً التقّيد  أهنا ال إىل  ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول  ١٠أشارت اليابان يف رسالة مؤرخة        )ف(

  .٢٠١٢عام كيوتو بعد 
، إىل أنه  ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٩، وردت إىل األمانة يف      ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٨سي يف رسالة مؤرخة     أشار االحتاد الرو    )ص(

 .خفضها فيما يتصل بفترة االلتزام الثانية ال ينوي حتمل التزام كمي باحلد من االنبعاثات أو



FCCC/KP/CMP/2011/10/Add.1 

9 GE.12-60530 

  املرفق الثاين

  كيوتوالتعديالت املقترح إدخاهلا على املرفق ألف من بروتوكول     
  :يف املرفق ألف من الربوتوكول" غازات الدفيئة"حتل القائمة التالية حمل القائمة املعنونة   

 غازات الدفيئة    

  )CO2(ثاين أكسيد الكربون   
  )CH4(امليثان   
  )N2O(أكسيد النتروز   
  )HFCs(مركبات اهليدروفلوروكربون   
  )PFCs(مركبات اهليدروكربون املشبع بالفلور   
  )SF6(وريد الكربيت سداسي فل  
  )NF3(ثالثي فلوريد النيتروجني   
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  املرفق الثالث

  التعديالت املقترح إدخاهلا على بروتوكول كيوتو    

   مكررا١ً، الفقرة ٣املادة   –ألف  
  : من الربوتوكول٣ من املادة ١ التالية بعد الفقرة ةتدرج الفقر  
فـردة أو جمتمعـة،     تكفل األطراف املدرجـة يف املرفـق األول، من          -مكرراً  ١  

كافئ ثاين أكسيد الكربون البشري املنشأ النبعاثاهتا من غـازات          مل الكمية اإلمجالية تعدى  ت أال
الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف الكميات املسندة إليها، احملسوبة وفقاً اللتزاماهتا الكمية باحلد من              

وارد يف املرفق باء ووفقاً ألحكـام       دة يف العمود الثالث من اجلدول ال      االنبعاثات وخفضها املقيّ  
يف املائة على األقـل دون        ×     من مثل هذه الغازات ب     الكليةهذه املادة، هبدف خفض انبعاثاهتا      

  .]٢٠٢٠] [٢٠١٧[ إىل ٢٠١٣ يف فترة االلتزام املمتدة من عام ١٩٩٠مستويات عام 

   مكررا٧ً، الفقرة ٣املادة   –باء  
  : من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٧  التالية بعد الفقرةةتدرج الفقر  
  الثانية لاللتزام الكمي باحلد من االنبعاثـات وخفـضها،         الفترةيف    -اً مكرر٧  
 ، تعادل الكمية املسندة إىل كل طرف مدرج يف        ]٢٠٢٠] [٢٠١٧[ إىل   ٢٠١٣ من   املمتدة
د يف املرفق بـاء  دت لـه يف العمود الثالث من اجلدول الوارالنسبة املئوية اليت قيّ   األول   املرفق
 من غازات الدفيئة    النبعاثاته نشأكافئ ثاين أكسيد الكربون البشري امل     مل الكمية اإلمجالية إىل  

 ٥، أو يف سنة أو فترة األساس احملددة وفقـاً للفقـرة        ١٩٩٠املدرجة يف املرفق ألف يف عام       
ـ . ]مثانية] [مخسة[أعاله مضروبة يف   ـ يت شـكّ واألطراف املدرجة يف املرفق األول ال ر ل تغّي

درج  تُ ١٩٩٠ بالنسبة إليها مصدراً صافياً النبعاثات غازات الدفيئة يف عام           يضااستخدام األر 
، الكمية  ألغراض حساب الكمية املسندة إليها    ،  ١٩٩٠عام  /ساساأل سنة أو فترة      انبعاثات يف

عمليـات   انـه ماً  مطروحاملنشأ البشرية   النبعاثاهتا مكافئ ثاين أكسيد الكربون   اإلمجالية من   
  . الناجتة عن تغري استخدام األراضي١٩٩٠ يف عام اإلزالة بواسطة البواليع

  ٣ من املادة ٨الفقرة   –جيم  
  : من الربوتوكول، يستعاض عن العبارة٣ من املادة ٨يف الفقرة   
  "٧الفقرة "    
  " مكررا٧ًالفقرة "  ب    
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   مكررا٨ً، الفقرة ٣املادة   –دال  
  : من الربوتوكول٣ من املادة ٨عد الفقرة تدرج الفقرة التالية ب  
 ١٩٩٥ األول أن يـستخدم سـنة    املرفق ألي طرف مدرج يف      جيوز  -اً مكرر٨  

 كسنة أساس له بالنسبة لثالثي فلوريد النيتروجني، ألغراض احلساب املشار إليه            ٢٠٠٠سنة   أو
  . مكرراً أعاله٧يف الفقرة 

  ثانياً اًومكرراً  مكرر١٢، الفقرتان ٣املادة   –هاء  
  : من الربوتوكول٣ من املادة ١٢تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة   
 ، ألغـراض  ميكن لألطراف املدرجة يف املرفق األول أن تستخدم         - اً مكرر١٢  

، ٣حتقيق االمتثال اللتزاماهتا الكمية باحلد من االنبعاثات وخفـضها مبوجـب املـادة              
. نشأ مبوجب االتفاقيـة أو صـكوكها       آليات قائمة على السوق تُ     ناجتة عن وحدات    أية
وحدات من هذا القبيل حيتازها طرف من طرف آخر يف االتفاقية تضاف إىل الكمية     وأية

املسندة إىل الطرف الذي حيتازها وتطـرح مـن كميـة الوحـدات الـيت حيوزهـا                 
  .املُحوِّل  الطرف

 يف  يكفل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف          -اً مكرراً ثاني١٢  
بروتوكول كيوتو، حيثما تستخدم أطراف مدرجة يف املرفق األول الوحدات الناجتـة عـن              

مـن  اً   مكرر ١٢أنشطة معتمدة يف إطار اآلليات القائمة على السوق املشار إليها يف الفقرة             
، ٣أجل التمكن من االمتثال اللتزاماهتا الكمية باحلد من االنبعاثات وخفضها مبوجب املادة             

دم حصة من تلك الوحدات لتغطية التكاليف اإلدارية، وملساعدة البلدان األطـراف     أن ُتستخ 
النامية املتأثرة بصفة خاصة باآلثار الضارة لتغري املناخ على حتمل تكاليف التكيف، إذا ما كان 

  .١٧باملادة  مشموالً تلك الوحدات احتياز

  ٢، الفقرة ٤املادة   –واو  
 مـن   ٤ مـن املـادة      ٢ية اجلملة األوىل من الفقرة      تضاف الكلمات التالية إىل هنا      

  :بروتوكول كيوتو
 ، أو يف تاريخ إيداع صكوك قبوهلا بأي تعديالت تدخل على املرفـق بـاء عمـالً      
  .٣ من املادة ٩بالفقرة 
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  ٣، الفقرة ٤املادة   –زاي  
  :  من الربوتوكول، تدرج عبارة٤ من املادة ٣يف الفقرة   
  " ة االلتزامفتر"بعد " املتعلقة به"    
  :وحتذف عبارة  
  ." من٧يف الفقرة "    

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١١
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 ٧-م أإ/٢املقرر     
  استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة    

 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  

خدام األراضي وتغيري استخدام األراضـي واحلراجـة         أن تنفيذ أنشطة است    إذ يؤكد   
املنصوص عليها يف أحكام بروتوكول كيوتو ينبغي أن يكون متسقاً مع أهـداف ومبـادئ               

  االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا ومع أي مقررات ُتّتخذ مبوجبهما،
أهنـا  أن الغابات هي نظم حياتية هلا وظائف متعددة ومتكاملـة و          أيضاً   وإذ يؤكد   

  تتكون من 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  

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

 أن ُتحسب انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنـشأ مـن املـصادر             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         رر أيضاً يق  -٣  

   من بروتوكول كيوتو؛ ٨مبوجب املادة للمقررات ذات الصلة 
 على أن يتناول يف دورته الثامنة مدى احلاجة إىل تنقـيح مقـررات         يتفق  - ٤  

لة مبرفق هذا مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو ذات الص
 مـن   ٨ و ٧ و ٥يف ذلك املقررات املتعلقة باإلبالغ واالستعراض مبوجب املواد           املقرر، مبا 

  بروتوكول كيوتو؛
 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تبادر إىل وضع           يطلب  -٥  

ـ              صادر برنامج عمل الستطالع سبل حساب أكثر مشوالً لالنبعاثات البشرية املنشأ مـن امل
وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة عن استخدام األراضي وتغيري اسـتخدام األراضـي             
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              

  روتوكول كيوتو يف دورته التاسعة بشأن نتائج برنامج العمل املذكور؛يف ب
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إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تبـادر إىل          أيضاً   يطلب  -٦  
وضع برنامج عمل للنظر يف طرائق وإجراءات أنشطة إضافية ممكنة الستخدام األراضي وتغيري            

 والستحداثها وتقدمي توصية بشأهنا،     لية التنمية النظيفة  جة يف إطار آ   استخدام األراضي واحلرا  
حسب االقتضاء، هبدف تقدمي مشروع مقرر بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف العامـل              

  بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو لكي يعتمده يف دورته التاسعة؛
وجية أن تبادر إىل     إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنول      كذلك يطلب  -٧  

ج بديلة ملعاجلة مسألة احتمال عدم الـدوام        ُهوضع برنامج عمل للنظر يف طرائق وإجراءات نُ       
 والستحداثها وتقدمي توصية بشأهنا، حسب االقتـضاء، هبـدف          مية النظيفة يف إطار آلية التن   

طراف يف تقدمي مشروع مقرر بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األ
  بروتوكول كيوتو لكي يعتمده يف دورته التاسعة؛

 اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ إىل أن تستعرض وُتحدِّث،           يدعو  -٨  
اخلاصة بتقـدير انبعاثـات     و  ذات الصلة مبرفق هذا املقرر     عند االقتضاء، املنهجيات اإلضافية   

عمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة عن أنشطة       غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر و      
 مـن   ٤ و ٣استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة املشمولة بأحكام الفقرتني          

 من بروتوكول كيوتو، على أساس مجلة أمور منها الفصل الرابع من منشور اهليئـة               ٣املادة  
أنشطة استخدام األراضي وتغيري اسـتخدام      إرشادات املمارسات اجليدة فيما يتعلق ب     "املعنون  

  ؛"األراضي واحلراجة
 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تنظـر، عقـب            يطلب  -٩  

 أعاله، يف أي  ٨إجناز اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ العمل املنهجي املبيَّن يف الفقرة             
ا املقرر، هبدف إحالة مشروع مقرر بشأن هذه املسألة         منهجيات إضافية ذات صلة مبرفق هذ     

إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو لكي يعتمـده يف              
  دورته العاشرة؛ 

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تبـادر إىل            أيضاً يطلب  -١٠  
وإجراءات لتطبيق مفهوم العنـصر اإلضـايف وإىل        وضع برنامج عمل يرمي إىل بلورة طرائق        

تقدمي توصية بشأهنا، هبدف إحالة مشروع مقرر بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف العامل              
  بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو لكي يعتمده يف دورته التاسعة؛

مبـادئ   ما يتضمنه مرفق هذا املقرر من تعاريف وطرائق وقواعد و           يعتمد  -١١  
توجيهية ألنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب بروتوكـول           

  .كيوتو لتطبيقها يف فترة االلتزام الثانية
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  املرفق

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

  التعاريف  -لفأ  

ألغراض أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة املضطلع هبـا          -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(  

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

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

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

جفيف وإعادة الترطيب باستعمال أتربة عضوية يف أراض ال تقل مساحتها عـن             ألغراض الت 
 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       
يف هذا النشاط بأنه خفض املائدة املائية بفعل التعريف الوارد يف هذا املرفق؛ ويعّرف التجفيف      

 التجفيف بـصورة جزئيـة      ُسكْتدخل مباشر لإلنسان، بينما تعّرف إعادة الترطيب بأهنا عَ        
  .تامة بفعل تدخل مباشر لإلنسان أو

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

أو إزالة الغابات اليت يتدخل فيها اإلنسان مباشرة واليت تستويف الشروط املبينة يف             /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 لة اليت تدخل يف نظام احلساب املشمول بالفقرة       ألغراض حتديد مساحة الغابات املزا      -٣
د كل طرف مساحة الغابات باستخدام نفس وحـدة التقـدير املكـاين             حدِّ، يُ ٣من املادة   

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

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

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

  ٣ من املادة ٤الفقرة   -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              
جتديد الغطاء النبايت، وإدارة األراضي الزراعية، وإدارة املراعـي، وجتفيـف           : و عنها مجيعها  أ

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

 ٤أي نشاط مشمول بالفقرة     : يمن املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة عما يل        
  .إدارة الغاباتفضالً عن اختري يف فترة االلتزام األوىل،  ٣من املادة 

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

 من  ٤األنشطةَ املشمولة بالفقرة    أو أي تعديالت ُتدخل عليها       ٣ من املادة    ٨ و ٧وفق الفقرتني   
وعند االختيار، يبقى قرار الطـرف      .  اليت خيتار إدراجها يف حسابه لفترة االلتزام الثانية        ٣املادة  

  .  الثانيةساريا يف فترة االلتزام
ف املدرج يف املرفق أن األنـشطة املـذكورة         خالل فترة االلتزام الثانية، يبّين الطر       -٩
  أعاله، إضافة إىل األنشطة املختارة أصالً يف فترة االلتزام األوىل، توجـد منـذ              ٦الفقرة   يف
وال جيوز لطرف مدرج يف املرفق األول حساب        .  وأهنا ناجتة عن تدخل اإلنسان     ١٩٩٠ عام

 من  ٤ ة عن أنشطة مشمولة بالفقرة    انبعاثات من املصادر وعمليات إزالة بواسطة البواليع ناجت       
 . ٣ من املادة ٣ أصالً بالفقرة  إذا كان حساهبا مشموال٣ًاملادة 

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

النبايت، وإدارة األراضي الزراعية، وإدارة املراعي، وجتفيف األراضي الرطبة وإعادة الترطيـب        
، حجَم انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املـصادر          ٣ من املادة    ٤املشمولة بالفقرة   
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ب مدة االلتـزام    وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع يف فترة االلتزام، مطروحاً منها حاصل ضر          
بالسنوات يف حجم انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليـات اإلزالـة              

لذلك الطرف، مـع   بالنسبة  بواسطة البواليع الناجتة عن تلك األنشطة املؤهلة يف سنة األساس           
  . جتنب احملاسبة املزدوجة

دة الترطيـب إىل منـهجيات      يستند احلساب املتعلق بتجفيف األراضي الرطبة وإعا        -١١
التقدير اخلاصة باألراضي الرطبة، واألراضي احملّولة إىل أراض رطبة، وباستخدام األراضي اليت            
تضم أتربة عضوية جمففة، الواردة يف أحدث املبادئ التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية املعنية             

امها، ويف أي توضـيحات     بتغري املناخ اليت اعتمدها مؤمتر األطراف أو شجع على اسـتخد          
  .الحقة يوافق عليها مؤمتر األطراف

خيص فترة االلتزام الثانية، تعادل الكميةُ احملسوبة من انبعاثات غازات الدفيئـة             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   
وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع يف فترة االلتزام، مطروحاً منها حاصل ضرب مدة االلتـزام              

  . )١(وى املرجعي املسجل يف التذييلبالسنوات يف املست
 الكمية املسندة لطرف    وفيما خيص فترة االلتزام الثانية، ال تتجاوز الكميات املضافة إىل           -١٣
 وعن أنشطة مشاريع إدارة الغابات      ٣ من املادة    ٤والناجتة عن إدارة الغابات املشمولة بالفقرة       ما  

 يف املائة من انبعاثات غازات الدفيئة يف سنة األساس، باسـتثناء            ٣,٥، نسبةَ   ٦املشمولة باملادة   
 مـن   ٨ و ٧املشمولة بـالفقرتني    أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة        

  .، مضروبة يف مدة فترة االلتزام بالسنوات أو أي تعديالت ُتدخل عليها٣املادة 
حترص األطراف املدرجة يف املرفق األول، يف سياق احلساب املتعلق بإدارة الغابات،              -١٤

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

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

أي التداخل مع البيانـات     (الدولية املعنية بتغري املناخ اخلاصة بكفالة اتساق السالسل الزمنية          
__________ 

: يف تذييل هذا املرفق على حنو شفاف مع مراعاة ما يلي          املسّجلة  املستويات املرجعية إلدارة الغابات     ُحدِّدت   )١(
ائم جرد غازات الدفيئة والبيانات التارخيية      رة الغابات وفق قو   اعمليات اإلزالة أو االنبعاثات الناجتة عن إد       )أ(

أنـشطة  ) د(أنشطة إدارة الغابات اليت سبق االضطالع هبا؛        ) ج(هيكل الفئات العمرية؛    ) 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 ٣٣ الغابات أيضاً احلاجة إىل االتساق مع بيانات مستجمعات الكربون واألحكام الواردة يف الفقرتني            
  .أدناه املتعلقة بالتعامل مع االضطرابات الطبيعية
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غ املعلومات املتعلقة بالتـصويبات     وتبلّ. ، وتبلّغ عن طريقة إدخال هذه التصويبات      )التارخيية
وفقاً ،  وياًالتقنية واالتساق املنهجي ضمن قوائم جرد غازات الدفيئة وتقارير اجلرد املقدمة سن           

ستعرض كجزء من    من بروتوكول كيوتو، وتُ    ٧ و ٥للمقررات ذات الصلة املشمولة باملادتني      
 ٨ للمقررات ذات الصلة املشمولة باملادة االستعراض السنوي لقوائم جرد غازات الدفيئة وفقاً

  .من بروتوكول كيوتو
انات املقدمة بـشأن إدارة     بعد اعتماد املستوى املرجعي إلدارة الغابات، إذا كانت البي          -١٥

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

  .ديد املستوى املرجعياحلساب السالفة الذكر على البيانات املقدمة اليت استخدمها الطرف يف حت
حتسب أيضاً االنبعاثات اليت حتدث خالل فترة االلتزام الثانية بسبب منتجات اخلشب   -١٦

وإذا كان املـستوى املرجعـي      . املقطوع املستخرج من الغابات قبل بدء فترة االلتزام الثانية        
ت منتجـات   إلدارة الغابات مستندا إىل توقعات، ميكن للطرف أن خيتار أال حيسب انبعاثـا            

الثانية، ويكفل اتـساق املعاجلـة       الغابات قبل بدء فترة االلتزام       اخلشب املقطوع الناشئة من   
.  أعـاله  ١٤ للفقرة   املتعلقة مبستجمع منتجات اخلشب املقطوع يف فترة االلتزام الثانية وفقاً         

سـاس  وتستثىن منتجات اخلشب املقطوع اليت سبق حساهبا خالل فترة االلتزام األوىل على أ            
 يف سياق وضـع مـستوى      املتعلقة مبنتجات اخلشب املقطوع    وتقوم املعاجلة . األكسدة اآلنية 

ولـيس علـى    أدناه   ٢٩نة يف الفقرة    مرجعي متوقع إلدارة الغابات على أساس األحكام املبيّ       
  .)٢(أساس األكسدة اآلنية

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

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

  .األطراف يف بروتوكول كيوتو
م الثانية، مع تغيري ما يلزم تغيريه، الطرائق واإلجراءات الواردة          تنطبق على فترة االلتزا     -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
__________ 

  . أدناه٣٢مع مراعاة أحكام الفقرة  )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     

فاع األشجار تتراوح بني مترين  من اهلكتار وهكتار واحد، وقيمة دنيا واحدة الرت      ٠,٠٥بني  
  . أمتار٥و

فيما خيص فترة االلتزام الثانية، رهناً باألحكام األخرى الواردة يف هذا املرفق، تعـادل                -٢٢
 ٧ املضافة إىل الكمية املسندة ألي طرف والكميات املطروحة منها عمالً بـالفقرتني              الكمياُت

اثاِت غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر       انبعأو أي تعديالت ُتدخل عليها       ٣ من املادة    ٨و
وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع املقيسة بوصفها تغريات يف خمزونات الكربون ميكن التحقـق             
منها، وانبعاثاِت غازات الدفيئة من غري ثاين أكسيد الكربـون يف فتـرة االلتزام الناجتة عـن               

 الـيت  - ٣  من املـادة ٣ املشمولة بالفـقرة -غابات أنشطة التحريج وإعادة التحريج وإزالة ال    
وحيثما يكون ناتج هذا احلساب إزالـة صـافية         . ١٩٩٠يناير  / كانون الثاين  ١حصلت منذ   

وحيثما تكون نتيجة هذا    . لغازات الدفيئة، تضاف هذه القيمة إىل الكمية املسندة لذلك الطرف         
  .  القيمة من الكمية املسندة لذلك الطرف صافياً لغازات الدفيئة، ُتطرح هذهاحلساب انبعاثاً

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 األجلنيَخْؤاية فترة االلتزام، وُي يف بداية النشاط أو بد٣ 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  ٥ من املادة ١تكفل ُ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  

  . ٨قاً للمادة ستعرض هذه املعلومات وفوُت. 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

وجيوز ألي طرف أن خيتـار عـدم        . )٣(وكربون التربة العضوي، ومنتجات اخلشب املقطوع     
ب مستجمع بعينه يف فترة من فترات االلتزام، باستثناء منتجات احلطـب املقطـوع، إذا               حسا
  .قدم معلومات شفافة وميكن التحقق منها تثبت أن هذا املستجمع ليس مصدراً ما
ال حتسب انبعاثات منتجات اخلشب املقطوع اليت تستخرج مـن الغابـات والـيت         -٢٧

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

 .يقوم احلساب على أساس األكسدة اآلنية  -٢٨

شريطة وجود بيانـات تتـسم بالـشفافية        و أعاله،   ٢٨بصرف النظر عن الفقرة       -٢٩
شب املقطوع املبينة أدناه، يقوم احلـساب  التحقق منها فيما يتصل بفئات منتجات اخل     وميكن

على أساس تغري مستجمع منتجات اخلشب املقطوع خالل فترة االلتزام الثانيـة والفتـرات              
 وعلى اعتبار عمـر نـصف       )٤( إىل دالة حتلل من الدرجة األوىل      الالحقة، الذي يقدر استناداً   

 سنة بالنسبة   ٣٥ اخلشب، و   سنة بالنسبة أللواح   ٢٥ يبلغ سنتني بالنسبة للورق، و     )٥(مفترض
  .للخشب املنشور

 لالستعاضة عن قيم عمـر النـصف        )٦(جيوز للطرف استخدام بيانات حمددة قطرياً       -٣٠
 للتعاريف ومنهجيات   املفترضة املبينة أعاله، أو حلساب االنبعاثات املتعلقة هبذه املنتجات وفقاً         

ومية الدولية املعنيـة بـتغري املنـاخ        التقدير الواردة يف أحدث املبادئ التوجيهية للهيئة احلك       
توضيحات الحقة يوافق عليها مؤمتر األطراف، شريطة توافر بيانات شـفافة وميكـن              وأي

التحقق منها واتسام املنهجيات املستخدمة على األقل بـنفس تفـصيل ودقـة املنـهجيات           
  . املنصوص عليها أعاله

اتج عن إزالة الغابات على أساس      يقوم احلساب املتعلق مبنتجات اخلشب املقطوع الن        -٣١
  .األكسدة اآلنية

__________ 

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

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

استخدام األراضي   دليل إرشادات املمارسات اجليدة يف جمال     " من   ٣-١- أ ٣ تستند قيم عمر النصف إىل اجلدول      ) ٥(
  ."٢٠٠٣عام  اجة الصادر عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ يفوتغيري استخدام األراضي واحلر

يف حالة منتجات اخلشب املقطوع املُصدَّر، تشري البيانات احملددة قطرياً إىل قيم عمر النصف احملددة قطريـاً                  )٦(
  .وإىل استعمال منتجات اخلشب املقطوع يف البلد املستورد
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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              

ألغراض طاقية على ويقوم حساب انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الناجتة عن اخلشب املقطوع     
  .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            

وص إىل أرصدة دائنة صافية، أو أرصدة مدينة صافية خالل فترة االلتزام، مبا يشمل              إمكانية اخلل 
  مـن  ٤وعند حساب إدارة الغابات املشمولة بـالفقرة        . )٨(استخدام هامش، حيثما يلزم ذلك    

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

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           

تعلقة باالضطرابات إال يف السنوات الـيت تتجـاوز فيهـا           لألطراف أن تستثين االنبعاثات امل    
  ؛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 من املادة    ٣الثانية على التحريج وإعادة التحريج املشمولني بالفقرة        

 بـشأن مـستوى      معلومات حمددة قطرياً   ٢٠١٥ه عن قوائم جرد غازات الدفيئة لعام        تقريَر

__________ 

اعتباره معدل سالسل زمنية متسقة وكاملة أصالً ومتـضمنة النبعاثـات           ميكن تعريف املستوى األساسي ب     )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

 يتسم بالـشفافية ويتـيح إمكانيـة املقارنـة      قطرياً حمدداًاف أن تطبق كبديل عن ذلك هنجاً وميكن لألطر 
وُيتفادى يف مجيع . ٢٠٠٩-١٩٩٠باستخدام سالسل زمنية من البيانات املتسقة والكاملة فيما يتعلق بالفترة         

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

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

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

ج إمكانيـة   ُهتفادى يف مجيـع الـنُ     وُت.  اهلامش، عندما يكون اهلامش ضرورياً     الطرف أن يبني كيفية حتديد    
  .اخللوص إىل أرصدة دائنة صافية خالل فترة االلتزام
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، )٩(ج مرتبطة باضطرابات طبيعيـة سـنوية      أساسي النبعاثات تتعلق بالتحريج وإعادة التحري     
نـة  وبشأن كيفية تقدير املستوى األساسي، وكيفية تفادي إمكانية اخللوص إىل أرصـدة دائ            

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             ساب، سواء سنوياً  يستثين من احل  

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

أن تستثين االنبعاثات املتعلقة باالضطرابات إال يف السنوات اليت تتجـاوز           وال جيوز لألطراف    
  ؛فيها االنبعاثات املستوى األساسي بإضافة اهلامش، حيثما يكون اهلامش ضرورياً

  حتسب األطراف االنبعاثات ذات الصلة بقطع األخشاب املستنقذة؛  )ج(  
ة عن االضطرابات الطبيعية    ال تستثين األطراف من احلساب االنبعاثات الناجت        )د(  

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

  :صايف االنبعاثات وعمليات اإلزالة املشمولة بتلك األحكام وُيقدم معلومات شفافة تستجيب ملا يلي
،  أعـاله  )ب(٣٣و) أ(٣٣ن حتديد مجيع األراضي املشمولة بـالفقرتني        تبّي  )أ(  

  يشمل تبيان إحداثيات املوقع اجلغرايف، وسنة حدوث االضطرابات وأنواعها؛  مبا
ن كيفية تقدير االنبعاثات السنوية الناجتة عن االضـطرابات وعمليـات           تبّي  )ب(  

  اإلزالة الالحقة يف تلك املناطق؛
 ٣٣ حدوث تغيري يف استخدام األراضي املشمولة بأحكام املـادة           ن عدم تبّي  )ج(  

ام تلك األراضـي يف املـستقبل     أعاله وتشرح أساليب ومعايري حتديد أي تغيريات يف استخد        
  فترة االلتزام؛ خالل

ُتثبت أنّ وقوع األحداث كان خارجاً عن سيطرة الطرف وغري خاضـع              )د(  
طريق بيان اجلهود املبذولة ملنع وقوع األحداث الـيت أّدت  لتأثريه املادي يف فترة االلتزام، عن      

   أعاله وإلدارهتا والسيطرة عليها؛٣٣إىل تطبيق أحكام الفقرة 
ُتثبت اجلهود املبذولة، حيثما يكون ذلك ممكناً، إلعادة تأهيـل األراضـي              )ه(  

   أعاله؛٣٣املشمولة بأحكام الفقرة 
  . تستثناألخشاب املستنقذة ملالصلة بقطع تبني أن االنبعاثات ذات   )و(  

__________ 

حيسب املستوى األساسي النبعاثات التحريج وإعادة التحريج املرتبط باضطرابات، وحيسب اهلامش عن اللـزوم،               ) ٩(
  .خدمها الطرف حلساب املستوى األساسي إلدارة الغاباتباستخدام منهجية تتسق مع املنهجية اليت يست
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 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            

الستعراض الـدوري    أعاله ل  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
راضي  أعاله يف فترات االلتزام الالحقة ضمن احلساب املتعلق باستخدام األ٣٣إليها 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   اقتطاع عن عملية    اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة   

  : 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   /ن الثاين  كانو ١ة 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    /وعة، وذلك بفعل تدخل مباشر لإلنسان متمثل يف عملية غرس و          واملقط

  ؛١٩٨٩ديسمرب / كانون األول٣١حرجية مل تكن تضم غابة قبل 
 ستبلغ على األقل خمزونا من الكربـون       املنشأةأن تكون هذه الغابة اجلديدة        )ج(  

 وقت قطعها، يف غضون دورة       يف واملقتطعة 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

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

ماليـني  (املستوى املرجعي   
ـ   يف  طنان  األ اين مكـافئ ث

  )ب()سنة/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-  )د() ج(قربص

 ٤,٦٨٦- ٢,٦٩٧- التشيكية اجلمهورية
 ٠,٤٠٩ ٠,٣٣٤ الدامنرك
 ٢,٧٤١- ١,٧٤٢-  إستونيا

 ٣٠٦,٨٥٣- ٢٥٣,٢٩٨- ) ه() 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- )ز(لكسمربغ
 ٠,٠٤٩- ٠,٠٤٩- )ز ()ج(مالطة
   - )ح(موناكو
 ١,٤٢٥-  ١,٤٦٤- هولندا
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  )أ(الطرف

ماليـني  (املستوى املرجعي   
ـ   يف  طنان  األ اين مكـافئ ث

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

  بالنسبة ملنتجات اخلشب املقطوع
  ١١,١٥٠ نيوزيلندا
  ١١,٤٠٠- النرويج
 ٢٧,١٣٣- ٢٢,٧٥٠- بولندا

 ٦,٨٣٠- ٦,٤٨٠- الربتغال
 ٢٨,٧٩٣- ١٥,٤٤٤- )ط(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- )ي(أوكرانيا

 لربيطانيـا  املتحدة ملكةامل
 ٨,٢٦٨- ٣,٤٤٢- يرلندا الشماليةآالعظمى و

وتـرد  . أعاله أخذت األطراف بعدة افتراضات عند هتيئة املستويات املرجعية املقترحة يف التذييل            :مالحظة
  .<http://unfccc.int/4907.php> انظر. االفتراضات ضمن الورقات اليت قدمتها األطراف

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

  . األكسدة اآلنيةبناء على افتراض  )ب(
ورويب قربص ومالطة من األعضاء يف االحتاد األ      . يشمل اجملموع املتعلق باالحتاد األورويب قربص ومالطة        )ج(

  .لكنهما ليسا من أطراف بروتوكول كيوتو اليت هلا التزام مسجل يف املرفق باء هلذا الربوتوكول
مل تعد لكسمربغ ورقة فردية ومل ُتدرج بياناهتا إال يف تقرير التقيـيم الـتقين لالحتـاد األورويب                    )د(

)FCCC/TAR/2011/EU(.  
 طلبت املفوضية األوروبية تعـديل املـستوى        ،٢٠١٢فرباير  / شباط ٧يف بالغ إىل األمانة مؤرخ        )ه(

  .املرجعي إلدارة الغابات لالحتاد األورويب ليعكس جمموع األرقام اخلاصة بدول األعضاء
، الحظت اليونان عـدم وجـود تقـدير ملـستواها           ٢٠١٢فرباير  / شباط ٧يف بالغ إىل األمانة مؤرخ        )و(

 األوىل ملنتجات اخلشب املقطوع ومـن مث طلبـت          إلدارة الغابات يطبق دالة التحلل من الدرجة       املرجعي
  .FCCC/KP/AWG/2011/L.3/Add.2إزالة التقدير الذي أُدرج يف اجلدول الوارد يف الوثيقة 

ُتدرج بياناهتما إال يف تقرير التقييم الـتقين لالحتـاد           مل تعد لكسمربغ ومالطة ورقات فردية ومل        )ز(
تكن هناك تقديرات تطبق دالـة       كال الطرفني، مل   وبالنسبة ل  ).FCCC/TAR/2011/EU(األورويب  

  .التحلل من الدرجة األوىل ملنتجات اخلشب املقطوع
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  . تقترح موناكو مستوى مرجعياً إلدارة الغابات بسبب افتقارها لألراضي احلرجية مل  )ح(
) ألوىلالذي يطبق دالة التحلل من الدرجـة ا       (مل ُيحّدث مستوى رومانيا املرجعي إلدارة الغابات          )ط(

، وذلك وفقاً للقيمة املنقحة لألكسدة      FCCC/KP/AWG/2011/L.3/Add.2الذي أُدرج يف الوثيقة     
ويف بالغ موجه إىل    ). FCCC/TAR/2011/ROU(اآلنية اليت يتضمنها تقرير التقييم التقين لرومانيا        

ي إلدارة  ، طلبت رومانيا إدراج هذا املستوى املرجع      ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٩األمانة يف   
  .الغابات يف هذا اجلدول

  .املستوى املرجعي املنقّح إلدارة الغابات ألوكرانيا تقدير أويل أو مؤقت  )ي(

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١١
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  ٧-م أإ/٣املقرر     
  االجتار باالنبعاثات واآلليات القائمة على مشاريع    

  ماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجت  
   من بروتوكول كيوتو،١٧ و١٢ و٦املواد ب ُيذكِّرإذ   
  ،٦-م أإ/١ و٥-م أإ/١ و١-م أإ/٢ و١-م أإ/١املقررات ب ُيذكِّر أيضاًوإذ   
 إىل تقارير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطـراف           وإذ يشري   

   اآلن،حىت ه املعقودة بروتوكول كيوتو عن دوراتاملدرجة يف املرفق األول مبوجب
 لإلجراءات احمللية وأن    الً يكون استخدام اآلليات مكمّ    أن يؤكد من جديد    -١  

اجلهد الذي يبذله كل طرف مدرج يف املرفق        من   هاماً  عنصراً مثّل اإلجراءات احمللية من     شكُِّت
 ٣ من املـادة     ١خفضها مبوجب الفقرة     االنبعاثات و   باحلد من  كميةالاألول للوفاء بالتزاماته    

  من بروتوكول كيوتو، أو أي تعديل يف هذا الصدد؛
ح، عنـد االقتـضاء، صـيغة       أن يستعرض يف دورته الثامنة وأن ُينقّ      ُيقرر    -٢  

ـ          لتنفيـذ الفعـال لالجتـار      ل اًاحتياطي فترة االلتزام فيما يتعلق بفترة االلتزام الالحقة دعم
باره مجلة أمور من بينها القواعد والطرائـق واملبـادئ التوجيهيـة            باالنبعاثات، آخذاً يف اعت   

  ق واالمتثال؛ بالقياس واإلبالغ والتحقّاملرتبطةواإلجراءات املناسبة 

 إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر، يف دورهتا السادسة والثالثني، يف             يطلب  -٣  
شاريع مقـررات يعتمـدها مـؤمتر        أعاله هبدف التوصية مب    ٢املسألة املشار إليها يف الفقرة      

  .األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثامنة

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١١
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  ٧-م أإ/٤املقرر     
 املوحَّدة حلساب   املقاييس و ،غازات الدفيئة والقطاعات وفئات املصادر        

ربون لالنبعاثات البشرية املنشأ مـن املـصادر        مكافئ ثاين أكسيد الك   
   وغري ذلك من القضايا املنهجية،بواسطة البواليعوعمليات اإلزالة 

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
   من بروتوكول كيوتو،٢١ و٢٠ و٨ و٧ و٥ وإىل املواد ٣ من املادة ٩إىل الفقرة إذ يشري   
  ، ٦-م أإ/١ و٥-م أإ/١ و١-م أإ/١إىل املقررات شري أيضاً وإذ ي  
ما قدمته األطراف من مقترحات تتعلق بغازات الدفيئـة والقطاعـات           فيوقد نظر     

 املوحَّدة حلساب مكافئ ثاين أكسيد الكربون لالنبعاثات البشرية         املقاييسوفئات املصادر، و  
  يع، وغري ذلك من القضايا املنهجية، بواسطة البوالوعمليات اإلزالة املنشأ من املصادر 

مة من األطراف بشأن عناصر مشاريع املقررات        املقترحات املقدَّ  وإذ يضع يف اعتباره     
الواردة يف مرفق تقرير الفريق العامل املُخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة            

  يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو يف دورته العاشرة،

  )١(غازات الدفيئة  -ألف  
، فيما خيص فترة االلتزام الثانية بربوتوكول كيوتـو، أن االنبعاثـات            يقرر  -١  
أنواع اهليدروفلوروكربون واهليدروكربون املشبع بالفلور الواردة يف تقرير التقيـيم          يف  الفعلية  

اسي فلوريد الكربيت   سديف  ، و )٢(ية الدولية املعنية بتغري املناخ    الرابع الصادر عن اهليئة احلكوم    
حيثما تتـاح لألطـراف البيانـات       ويبلغ عنها   ر  وثالثي فلوريد النيتروجني، ينبغي أن تقدَّ     

املنهجيات الالزمة عنها، وأن تدرج يف سياق تطبيق االلتزامـات الكميـة باحلـد مـن                 أو
  االنبعاثات وخفضها لتلك الفترة؛

ة الدولية املعنية بتغري املناخ أورد       بأن تقرير التقييم الرابع للهيئة احلكومي      يقّر  -٢  
مواصـلة  غازات جديدة من غازات الدفيئة ذات مؤشرات االحترار العاملي العالية اليت ينبغي             

مدى لزوم تناوهلا كجـزء  نَتج اآلن بكميات كبرية، من أجل حتديد رصدها، وإن كانت ال تُ    
  التخفيف؛ من التزامات 

__________ 

  .بعض الفقرات الواردة يف هذا اجلزء قد تتطلب تعديالً يقابلها يف بروتوكول كيوتو )١(
 من التصويبات املدخلة على مـسامهة الفريـق         ١٤-٢قائمة الغازات وأنواع الغازات الواردة يف اجلدول         )٢(

  .لصادر عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخالعامل األول يف تقرير التقييم الرابع ا
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غ عن انبعاثات هذه الغـازات ضـمن        األطراف القادرة على اإلبال    عيشّج  -٣  
  قوائم جردها لغازات الدفيئة أن تفعل ذلك؛

يف سياق البت   اً   على أن تناول االعتبارات التالية ميكن أن يكون مفيد         يتفق  -٤  
يف مدى وجود حاجة إىل إضافة غازات أخرى من غازات الدفيئة إىل املرفـق ألـف مـن                  

  :بروتوكول كيوتو
يف االحتـرار  إسهامه مـستقبالً  از من الغازات وتوقعات   لغ اإلسهام احلايل   )أ(  

   عنهما مبكافئ ثاين أكسيد الكربون؛راًالعاملي الناتج عن مصادر بشرية املنشأ، معّب
االعتبارات العملية املتعلقة بتوافر البيانات أو منهجيات التقدير املتفق عليها،            )ب(  

  ؛املوحدةالبيانات وهتيئة املنهجيات واالحتياجات اإلضافية من املوارد الالزمة جلمع 
يف املرفق ألف من بروتوكـول        إمكانية إبدال غازات الدفيئة املدرجة أصالً       )ج(  

  على االجتاهات يف هذا الصدد؛اً كيوتو، أو التعرف مبكر

  املقاييس املوحدة  -باء  
، فيما خيص فترة االلتزام الثانية لربوتوكـول كيوتـو، أن تـستخدم             يقرر  - ٥  

اف يف حساب مكافئ ثاين أكسيد الكربون النبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من             األطر
مصادرها وعمليات إزالتها بوساطة البواليع مؤشرات االحترار العاملي املدرجـة يف العمـود             

 من التصويبات ١٤-٢يف اجلدول  الوارد  " إمكانية االحترار العاملي يف أفق زمين معني      "املعنون  
على مسامهة الفريق العامل األول يف تقرير التقييم الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية             املُدخلة  

 استناداً إىل تقدير آثار غازات الدفيئة يف أفق زمين ميتد ملائة سنة، ومع مراعـاة                ،بتغري املناخ 
  تقديرات مؤشرات االحترار العاملي؛ بأوجه عدم التيقن املعقدة املرتبطة 

ىل أن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ال تزال بصدد تقيـيم           إ يشري  -٦  
املقاييس املوحدة البديلة وأوجه القصور يف استخدام مؤشرات االحترار العاملي، وذلـك يف             

  سياق عملها املتعلق بتقرير التقييم اخلامس؛
 جيداً يـستند     إىل أن مؤشر االحترار العاملي مقياس حمدد حتديداً         أيضاً يشري  -٧  

، غري أنـه  ال يزال مفيداً يف هنج يتناول عدة غازاتوإىل أن هذا املؤشر     إىل التأثري اإلشعاعي،    
هلدف سياسايت بعينه، وقد يكون من األفضل اعتماد مقاييس بديلة حـسب            اً  م توخي يصّم مل
  ؛ حمددة من أهداف سياساتيةمتليه ما

ؤشر االحترار العاملي اسـتناداً      إىل قيود استخدام م     عالوة على ذلك   يشري  -٨  
 عام يف تقييم مدى إسهام انبعاثات غازات الدفيئـة القـصرية العمـر يف               ١٠٠أفق ميتد    إىل
  املناخ؛ تغري
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 بتقدير إىل طلب اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تنظم           يشري  -٩  
عقد يف النصف األول مـن      وحدة تُ بتوافر املوارد، حلقة عمل بشأن املقاييس امل      اً  األمانة، رهن 

  ؛٢٠١٢ عام
إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تقيِّم، استناداً إىل          يطلب    -١٠  

أعمال اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ وغريهـا، انعكاسـات اختيـار املقـاييس               
اثات البشرية املنشأ مـن املـصادر   املُستخَدمة يف حساب مكافئ ثاين أكسيد الكربون لالنبع       

مـن  غازات الدفيئة املُدرجـة يف املرفـق ألـف          بالنسبة ل بواسطة البواليع   وعمليات اإلزالة   
  بروتوكول كيوتو يف فترة االلتزام الثالثة أو فترات االلتزام الالحقة؛

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة أن تـشرع            أيضاً يطلب  -١١  
 وأن تقدم توصياهتا بشأن أنـسب املقـاييس      ٢٠١٥ا التقييم يف موعد ال يتجاوز عام        هذ يف

والقيم ذات الصلة اليت يتعني أن تستخدمها األطراف إىل مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه               
  يف هذا الصدد؛ اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، لكي يعتمد مقرراً

ده مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه        أن يقتصر تطبيق أي مقرر يعتم      ُيقرر  -١٢  
اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو لتغيري املقاييس أو تنقيح القـيم الـيت تـستخدمها               

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

 األطراف يف االتفاقية ويف بروتوكول كيوتو ويف أي صكوك قانونية           يشجع  -١٣  
ذات صلة على السعي لتطبيق هنج متسق فيما يتعلق باملقاييس والقـيم ذات الـصلة الـيت                 

  تستخدمها األطراف يف حساب مكافئ ثاين أكسيد الكربون لغازات الدفيئة؛

لقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة الصادرة عن اهليئة املبادئ التوجيهية تطبيق    -جيم  
   ٢٠٠٦احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ يف عام 

بأن اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة وافقـت يف           حييط علماً   -١٤  
إلعداد املبادئ التوجيهية   " لتنقيح   ٢٠١٠دورهتا الثالثني على أن تستهل برنامج عمل يف عام          

املبادئ : من األطراف املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اجلزء األول   املقدمة  البالغات الوطنية   
يشار إليها فيما يلـي     " (التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية        

أن على   و ،)التفاقيةباملبادئ التوجيهية لإلبالغ من جانب األطراف املُدرجة يف املرفق األول ل          
املبـادئ التوجيهيـة    تتناول القضايا املنهجية ذات الصلة باإلبالغ اليت ُتطرح عند استخدام           

لقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة الصادرة عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ يف              
ة لإلبالغ من جانب    ، هبدف التوصية مبشروع مقرر بشأن مبادئ توجيهية منقح        ٢٠٠٦عام  

األطراف املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقية لكي يعتمده مؤمتر األطراف توخياً الستخدام تلك       
  ؛٢٠١٥املبادئ على حنو منتظم ابتداًء من عام 
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ربوتوكـول كيوتـو، أن تكـون       ب، اعتباراً من فترة االلتزام الثانيـة        ُيقرر  -١٥  
اإلزالة بواسـطة البواليـع     عمليات  نشأ من املصادر و   منهجيات تقدير االنبعاثات البشرية امل    

بالنسبة لغازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال وفيما يتـصل بغـازات الدفيئـة              
املبـادئ  فئات املصادر املُدرجة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو منسجمةً مـع       /والقطاعات

صادرة عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري       التوجيهية لقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة ال      
 كما ُتطبَّق من خالل املبادئ التوجيهية لإلبالغ من جانب األطـراف            ٢٠٠٦املناخ يف عام    

املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقية بصيغتها املنقحة، اليت سيجري اعتمادها من خالل العملية              
   أعاله؛١٤املشار إليها يف الفقرة 

 فيما يتعلق بتقدير وحساب االنبعاثات البشرية املنشأ من املصادر          ، أيضاً رريق  -١٦  
 ٣  مـن املادة٤ و٣وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع بالنسبة لغازات الدفيئة املشمولة بالفقرتني 

من بروتوكول كيوتو، أن يتفق مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول             
، يف دورته   ٧-م أإ /٢ من املقرر    ٩ و ٨نهجيات اإلضافية، املشار إليها يف الفقرتني       كيوتو على امل  

 مـن دليـل     ٤العاشرة كموعد أقصى، على أن تستند تلك املنهجيات إىل أمور منها الفصل             
واحلراجـة  إرشادات املمارسات اجليدة يف جمال استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضـي            

  ؛ومية الدولية املعنية بتغري املناخالصادر عن اهليئة احلك
 أن ُيعاد فيما يتعلق بفترة االلتزام الثانية حـساب الـسالسل             كذلك يقرر  -١٧  

الزمنية لالنبعاثات من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع بالنسبة لغازات الدفيئة، مبا يف        
  .ذلك انبعاثات سنة األساس

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١١ديسمرب /ألول كانون ا١١
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  ٧-م أإ/٥ املقرر    
النظر يف املعلومات املتعلقة بالنتائج البيئية واالقتـصادية واالجتماعيـة،             

 التبعية، اليت ميكن أن تترتب على األدوات والسياسات ريف ذلك اآلثا مبا
  والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول

  عامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،إن مؤمتر األطراف ال  
ما يضطلع به الفريق العامل املخصص املعـين بااللتزامـات اإلضـافية             بأنإذ يذكر     

لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو من عمل بشأن النظر يف املعلومات              
ا يف ذلك اآلثار التبعية، اليت ميكن أن تترتـب    املتعلقة بالنتائج البيئية واالقتصادية واالجتماعية، مب     

على األدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجـة يف املرفـق األول             
 ٢ مـن املـادة      ٣ينبغي أن يسترشد ويستنري بـالفقرة       ) إليها فيما يلي بالنتائج احملتملة     ُيشار(

واألحكام واملبادئ ذات الصلة اليت تنص عليها        من بروتوكول كيوتو،     ٣ من املادة    ١٤ والفقرة
  االتفاقية، وأفضل املعلومات العلمية واالجتماعية والبيئية واالقتصادية املتاحة يف هذا العدد،

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

   منها،٢باهلدف النهائي لالتفاقية، كما ورد يف املادة 
 ١-م أإ /١٥إىل أن إطاراً للنظر يف النتائج احملتملة قد ُوضع مبوجب املقررات            وإذ يشري     

  ،١-م أإ/٣١ و١-م أإ/٢٧و
لألحكـام   إىل أن العمل اإلضايف املتعلق هبذه املسألة ينبغي، وفقـاً             أيضاً يشريوإذ    

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

  إطار عملية االتفاقية،
 إىل أن السعي للتقليل إىل أدىن حد من التأثريات الضارة لسياسات             كذلك يشريوإذ    

  وتدابري التخفيف هو هاجس مشترك للبلدان النامية والبلدان املتقدمة على حد سواء، 
 إىل أن سياسات وتدابري التخفيف ميكن أن تسفر عن نتـائج إجيابيــة              يشري وإذ  

  وأخرى سلبية،
أن العمل املتعلق بالنظر يف النتائج احملتملة ينبغي أن يركز على إىل   أيضاًيشريوإذ   

التقليل إىل أدىن حد من النتائج احملتملة السلبية بالنسبة إىل األطراف، وال سيما البلـدان               
  األطراف،النامية 

   إىل التحديات املطروحة يف توقع النتائج احملتملة وعزوها وحتديدها كمياً،وإذ يشري  
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 من  ١٤ والفقرة   ٢ من املادة    ٣ من االتفاقية يف تنفيذ الفقرة       ٣ أمهية املادة    وإذ يؤكد   
   من بروتوكول كيوتو، ٣املادة 

ن يستفيد من جتارب األطراف      إىل أن العمل املتعلق بالنتائج احملتملة ينبغي أ        وإذ يشري   
والعرب املستخلصة، وينبغي أن يأخذ يف االعتبار دور السياسات والتدابري الوطنية، وينبغي أن             

  يراعي كالً من النتائج السلبية واإلجيابية احملتملة،
 إىل أن تأثريات النتائج احملتملة قد تتوقف على القـدرة املؤسـسية             وإذ يشري أيضاً    

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

  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف تعزيز تلك القدرات واألطر يف هذا الصدد؛
ريات ملحوظة  بوجود حاجة إىل تعميق فهم النتائج احملتملة وأي تأث        يعترف    -٢  

  :وأن ذلك ميكن حتقيقه بوسائل شىت منها
تقدمي مجيع األطراف، بصورة منتظمة ومنهجية، معلومات مكتملـة قـدر       )أ(  

اإلمكان عن التأثريات احملتملة وامللحوظة للسياسات والتدابري، خاصة من خالل البالغـات            
  الوطنية، واستعراضها هذه املعلومات بصفة منتظمة؛

ملؤسسات الوطنية واملنظمات الدولية ذات الـصلة وغريهـا مـن           إجراء ا   )ب(  
  اجلهات، تقييماً للنتائج احملتملة والتأثريات امللحوظة؛

االستعانة باملعلومات املستمدة من األعمال اليت تضطلع هبا هيئات أخـرى             )ج(  
  تابعة لالتفاقية واليت ميكن أن تكون مفيدة يف النظر يف النتائج احملتملة؛

 األطراف املدرجة يف املرفق األول على وضع سياساهتا وتـدابريها           شّجعي  -٣  
 من بروتوكول كيوتو مبا يساعدها يف السعي لتنفيذ هذه السياسات والتـدابري             ٢وفق املادة   

  . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣متاشياً مع الفقرة 
تفعيل برنامج العمل    الذي ُينشأ مبوجبه احملفل املعين ب      ١٧-م أ /٨املقرر  ُيقّر    -٤  

املتعلق بتأثريات تنفيذ تدابري التصدي، والذي أحاط جبميع املناقشات اليت جرت حـىت اآلن              
  .بشأن تدابري التصدي يف إطار االتفاقية

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١١

        


