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  مشروع نص تفاوضي بشأن الطرائق واإلجراءات املبسطة ألنشطـة-أوالً
 املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة 

  مقدمة-ألف 

تتبع أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة مراحل دورة املشروع  -١
بيـنة يف الطرائق واإلجراءات الالزمة لالضطالع بأنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية                امل

يشار إليها فيما يلي بطرائق وإجراءات أنشطة مشاريع التحريج وإعادة  (٩-م أ/١٩النظيفة الواردة يف مرفق املقرر 
، تبسَّط الطرائق واإلجراءات اخلاصة بأنشطة املشاريع       ولتخفيض تكاليف املعامالت  ). الـتحريج يف إطـار اآللية     

 :الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة على النحو التايل

: جيـوز جتميع أنشطة املشاريع، أو جتميعها يف حوافظ، عند املراحل التالية من دورة املشروع              [ )أ(
وجيب أال يتجاوز حجم إمجايل     . [يل، والرصد، والتحقق، واالعتماد   وثيقة تصميم املشروع، والتصديق، والتسج    
 من طرائق وإجراءات أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج         `١`١اجملموعة احلدود املنصوص عليها يف الفقرة       

 ؛]]يف إطار اآللية

 ختفَّض اشتراطات وثيقة تصميم املشروع؛ )ب(

 ة املشروع لتخفيض تكلفة إعداد خطوط أساس املشاريع؛تبسَّط منهجيات خطوط األساس حبسب فئ )ج(

 تبسَّط خطط الرصد، مبا فيها اشتراطات الرصد املبسطة، لتخفيض تكاليف الرصد؛ )د(

 .جيوز لذات الكيان التشغيلي أن يتوىل عملية التصديق والتحقق واالعتماد  )ه(

ملشاريع الصغرية للتحريج وإعادة    جيوز وضع خط أساس مبسط ومنهجيات رصد مبسطة ألنواع أنشطة ا           -٢
وال حتول هذه القائمة دون وجود أنواع أخرى من أنشطة          . وهي معروضة يف التذييل باء    . التحريج يف إطار اآللية   

فإن كان أحد أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة . املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية
لية ال يندرج ضمن أي من األنواع املذكورة يف التذييل باء، جاز للمشاركني يف املشروع أن                التحريج يف إطار اآل   

للموافقة على وضع خط أساس     ) يشار إليه فيما يلي باجمللس التنفيذي     (يقدمـوا طلبا إىل اجمللس التنفيذي لآللية        
 . أدناه٨أو خطة رصد مبسطة، مع مراعاة أحكام الفقرة /مبسط و

ائق وإجراءات أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية على أنشطة املشاريع          تطـبَّق طـر    -٣
 ٣٤-٤وتطبَّق بدالً منها، الفقرات     . ٣٤-١٢الصـغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية باستثناء فقراهتا           

حكام الواردة يف التذييل باء لطرائق      وينـبغي أن حيل التذييل ألف هلذا املرفق، حبسب االقتضاء، حمل األ           . التالـية 
 .وإجراءات أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية
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طـرائق وإجراءات مبسطة ألنشطة املشاريع الصغرية للتحريج         -باء 
 وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة

 للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية، السـتخدام طرائق وإجراءات مبسطة ألنشطة املشاريع الصغرية     -٤
 :ينبغي أن يتصف نشاط املشروع املقترح مبا يلي

أن يليب معايري التأهل اخلاصة بأنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية               )أ(
  يف إطار اآللية؛ من طرائق وإجراءات أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج`١`١واحملددة يف الفقرة 

 أن يكون متفقا مع أحد أنواع املشاريع املذكورة يف التذييل باء؛ )ب(

 .أال يكون عنصراً فُصل عن العناصر املكونة لنشاط مشروع أكرب، كما هو حمدد يف التذييل جيم )ج(

 .يعد املشاركون يف املشروع وثيقة تصميم املشروع وفقا للنموذج احملدد يف التذييل ألف -٥

 .جيوز للمشاركني يف املشروع استخدام خط األساس املبسط ومنهجيات الرصد املبسطة احملددة يف التذييل باء -٦

جيوز للمشاركني يف أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية أن يقترحوا إدخال                -٧
ددة يف التذييل باء، أو أن يقترحوا فئات مشاريع تغيريات على خط األساس املبسط ومنهجيات الرصد املبسطة احمل    

 .إضافية لينظر فيها اجمللس التنفيذي

على املشاركني يف املشروع الذين يعتزمون عرض نوع جديد من أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة  -٨
لس التنفيذي، يتضمن   الـتحريج يف إطـار اآللـية أو تنقيحات إلحدى املنهجيات أن يقدموا طلبا خطياً إىل اجمل                

. معلومات عن النشاط واملقترحات املتعلقة بكيفية تطبيق خط أساس مبسط ومنهجية رصد مبسطة على هذا النوع
أو إدخال  /وجيـوز للمجلس أن يستند إىل بيوت اخلربة، حبسب االقتضاء، عند النظر يف فئات املشاريع اجلديدة و                

ويقوم اجمللس التنفيذي، على وجه السرعة، بل ويف جلسته التالية          . تنقيحات أو تعديالت على املنهجيات املبسطة     
 .ويقوم اجمللس التنفيذي، بعد املوافقة عليها، بتعديل التذييل باء. إن أمكن، باستعراض املنهجية املقترحة

 .يستعرض اجمللس التنفيذي التذييل باء مرة واحدة على األقل سنوياً، ويعدِّله عند اللزوم -٩

يطـبق أي تعديل على التذييل باء إال على أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار      ال   -١٠
اآللية اليت تسجل بعد تاريخ التعديل، وال يؤثر هذا التعديل يف أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج                 

 .جلة من أجلهايف إطار اآللية اليت سبق تسجيلها أثناء فترات االستحقاق املس

. جيوز جتميع عدة أنشطة مشاريع صغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية بغرض التصديق عليها              [ -١١
كمـا جيـوز، مـن أجل أنشطة املشاريع اجملمعة، اقتراح خطة رصد شاملة ملراقبة أداء عناصر األنشطة املكونة                   

ع اجملمعة مسجلة مع خطة رصد شاملة، تنفذ خطة الرصد          فإذا كانت أنشطة املشاري   . للمشاريع بأسلوب العينات  
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هـذه حبيـث يغطي كلُّ عملية من عمليات التحقق من اعتماد صايف اإلزالة لالنبعاثات البشرية املنشأ بواسطة                  
 .]املصارف مجيَع أنشطة املشاريع اجملمعة

عتماد ألحد أنشطة جيـوز لكـيان تشـغيلي معني واحد أن يؤدي عملية التصديق وكذلك التحقق واال         -١٢
أو ألنشطة مشاريع صغرية جممعة للتحريج وإعادة       [املشـاريع الصـغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية           

 .]التحريج يف إطار اآللية

جيـوز لـلمجلس التنفيذي، عند اقتراح احلصة املخصصة من العائدات لتغطية النفقات اإلدارية ورسوم                -١٣
من النفقات املرتبطة باملشروع، أن ينظر يف اقتراح رسوم أقل ألنشطة املشاريع الصغرية             التسـجيل السترداد أي     

 .للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية

  التصديق والتسجيل-جيم 

للتحريج يتوىل الكيان التشغيلي املعني الذي اختاره املشاركون يف املشروع للتصديق على نشاط مشروع مقترح                -١٤
، نظراً خلضوعه لترتيب تعاقدي معهم، استعراض وثيقة تصميم املشروع وأي وثائق            حريج يف إطار اآللية   وإعـادة الـت   

 :داعمة للتأكد من استيفاء الشروط التالية

 ٨ والفقرتني   ٧-م أ /١٧ من مرفق املقرر     ٣٠-٢٨تلبية اشتراطات املشاركة احملددة يف الفقرات        )أ(
 لتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية؛ من طرائق وإجراءات أنشطة مشاريع ا٩و

دعوة أصحاب املصلحة احملليني إلبداء تعليقاهتم، وتقدمي موجز بالتعليقات الواردة وتلقي الكيان             )ب(
 التشغيلي املعني تقريراً يبّين الكيفية اليت أخذ هبا أي من التعليقات الواردة يف االعتبار؛

 قدموا إىل الكيان التشغيلي املعني وثائق بشأن حتليل ما يؤدي           أن يكـون املشاركون يف املشروع قد       )ج( 
 اقتصادية وبيئية، - الصغري املقترح للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار اآللية من آثار اجتماعية إليه نشاط املشروع

وأن يكون . شروعمبا يف ذلك اآلثار على التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية الطبيعية، واآلثار خارج حدود امل
املشـاركون يف املشروع، إذا ما اعتربوا هم أو الطرف املضيف أي أثر من اآلثار السلبية كبرياً، قد أجروا تقييماً                   

ويقدم . أو تقييماً لآلثار البيئية وفقاً لإلجراءات اليت يطلبها الطرف املضيف         / االقتصادية و  -لآلثـار االجتماعية    
 يؤكد قيامهم هبذا التقييم وفقاً لإلجراءات اليت حيددها الطرف املضيف ويدرجون فيه املشاركون يف املشروع بياناً 

 وصفاً لتدابري الرصد والعالج املقررة للتصدي هلذه اآلثار؛

أن يكون نشاط املشروع الصغري املقترح للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية نشاطاً إضافياً               )د( 
زالة غازات الدفيئة بواسطة املصارف عن جمموع التغريات اليت كانت ستحدث يف            إذا مـا زاد الصايف الفعلي إل      

خمزونات الكربون املوجودة يف جممعات الكربون داخل حدود املشروع يف حالة عدم وجود نشاط املشروع الصغري 
  أدناه؛١٩-١٨املسجل للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار اآللية، وفقاً ملا يرد يف الفقرتني 



FCCC/SBSTA/2004/6/Add.1 
Page 5 

 من  ٣٨أن يكـون املشـاركون يف املشروع قد حددوا النهج املقترح ملعاجلة عدم الدوام وفقاً للفقرة                   )ه( 
 طرائق وإجراءات أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية؛

ع أن نشـاط املشـروع الصغري املقترح للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار اآللية مطابق ألحد األنوا                  )و(
املذكورة يف التذييل باء، ويستخدم أحد خطوط األساس ومنهجيات الرصد املبسطة املبينة يف التذييل باء وأن تقدير خمزون                  

 الكربون القائم جيري بطريقة مناسبة؛

أن جمموعة من أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج تستويف شروط التجميع، وأن خطة              [ )ز(
 ]نشطة املشاريع الصغرية اجملمعة للتحريج وإعادة التحريج مالئمة؛الرصد الشاملة أل

 أن يقدم املشاركون يف املشروع معلومات عن التسرب وفقاً للتذييل باء؛ )ح(

أن يـتفق نشـاط املشروع املقترح مع مجيع الشروط، مبا يف ذلك الرصد والتحقق واإلبالغ، إلدراج                  )ط(
، ومرفقه املتعلق بطرائق وإجراءات     ٩-م أ /١٩ريج يف إطار اآللية، الواردة يف املقرر        أنشـطة مشاريع التحريج وإعادة التح     

أنشـطة مشـاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية اليت مل حتل حملها هذه الطرائق واإلجراءات املبسطة، فضالً عن         
ألطراف يف بروتوكول كيوتو واجمللس     املقـررات ذات الصـلة الـيت اعـتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع ا              

 .التنفيذي

 :على الكيان التشغيلي املعني ما يلي -١٥

أن يكـون قد استلم من املشاركني يف املشروع، قبل تقدمي تقرير التصديق إىل اجمللس التنفيذي،     )أ(
ك إقرار من الطرف موافقة خطية على املشاركة الطوعية من السلطة الوطنية املسماة لكل طرف مشارك، مبا يف ذل

املضـيف بأن نشاط املشروع الصغري املقترح للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية يساعده على حتقيق التنمية                 
 ؛]وأنه جيري وضعه أو تنفيذه من جانب جمتمعات وأفراد منخفضي الدخل[املستدامة 

التصديق إىل اجمللس التنفيذي،    أن يكون قد استلم من املشاركني يف املشروع، قبل تقدمي تقرير            [ )ب(
إعالناً خطياً يفيد أن نشاط املشروع الصغري املقترح للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية جيري وضعه أو تنفيذه 

 .]من جانب جمتمعات وأفراد منخفضي الدخل حسبما يقرره الطرف املضيف

حكام املتعلقة بالسرية الواردة يف الفقرة أن يتيح وثيقة تصميم املشروع للجمهور، مبا يتفق مع األ )ج(
 ؛٧-م أ/١٧من مرفق املقرر ) ح (٢٧

 يومـاً تعليقات على شروط التصديق من األطراف وأصحاب املصلحة           ٣٠أن يـتلقى خـالل       )د(
 واملنظمات غري احلكومية املعتمدة من اتفاقية تنوع املناخ، وأن يتيحها للجمهور؛

 املقررة الستالم التعليقات، وبناء على املعلومات املقدمة ومع مراعاة          أن يبت، بعد انتهاء املهلة      )ه(
التعلـيقات الواردة، فيما إذا كان ينبغي أم ال التصديق على نشاط املشروع الصغري للتحريج وإعادة التحريج يف                  

 إطار اآللية؛
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غري للتحريج أن خيطـر املشـاركني يف املشروع بقراره بشأن التصديق على نشاط املشروع الص              )و(
وإعادة التحريج يف إطار اآللية؛ ويتضمن اإلخطار املوجه إىل املشاركني يف املشروع تأكيد التصديق وتاريخ تقدمي              

شرح أسباب عدم القبول إذا ارتئي أن نشاط املشروع الصغري املقترح للتحريج            تقرير التصديق إىل اجمللس التنفيذي، أو       
 ؛كما هو موثق، ال يستويف اشتراطات التصديقوإعادة التحريج يف إطار اآللية، 

أن يقـدم إىل اجمللس التنفيذي، يف حالة اعتباره نشاط املشروع الصغري املقترح للتحريج وإعادة                )ز(
الـتحريج يف إطار اآللية صاحلاً، طلب تسجيل على هيئة تقرير تصديق يشمل وثيقة تصميم املشروع، واملوافقة                 

 ية من السلطة الوطنية املسماة لكل طرف مشارك، على النحو املشار إليه يف الفقرة             اخلطـية على املشاركة الطوع    
 أعاله، وشرحاً لكيفية مراعاة التعليقات الواردة حق املراعاة؛) أ(١٥

 .أن يتيح تقرير التصديق هذا للجمهور مبجرد إحالته إىل اجمللس التنفيذي )ح(

 مرور أربعة أسابيع على تاريخ استالم اجمللس التنفيذي طلب    ُيعتـرب تسـجيل اجمللس التنفيذي هنائيا بعد        -١٦
التسـجيل، ما مل يطلب أحد األطراف املشاركني يف نشاط املشروع الصغري املقترح للتحريج وإعادة التحريج يف                 
إطـار اآللـية أو ثالثـة أعضاء على األقل من اجمللس التنفيذي إجراء استعراض لنشاط املشروع الصغري املقترح                   

 :وجيري استعراض اجمللس التنفيذي وفقاً للحكمني التاليني. تحريج وإعادة التحريج يف إطار اآلليةلل

 جيب أن يكون االستعراض متصال مبسائل مرتبطة باشتراطات التصديق؛ )أ(

جيـب االنتهاء منه أثناء انعقاد االجتماع الثاين التايل لطلب االستعراض، على أقصى تقدير، مع        )ب(
 .قرر الصادر وأسبابه للمشاركني يف املشروع وللجمهورإبالغ امل

جيـوز إعادة النظر يف نشاط غري مقبول ملشروع مقترح للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية                   -١٧
النظـيفة للمصادقة عليه وتسجيله بعد إجراء التنقيحات املناسبة شريطة أن يتبع هذا النشاط املشروع اإلجراءات                

 .بشروط املصادقة والتسجيل، مبا فيها تلك املتصلة بالتعليقات العامةويفي 

ويكـون نشـاط مشروع صغري للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار اآللية نشاطاً إضافياً إذا زاد الصايف                 -١٨
 الفعـلي إلزالة غازات الدفيئة بواسطة املصارف عن جمموع التغريات اليت كانت ستحدث يف خمزونات الكربون               

املوجودة يف جممعات الكربون داخل حدود املشروع، يف حالة عدم وجود نشاط املشروع الصغري املسجل للتحريج 
 .أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة

ويعد خط األساس لنشاط مشروع صغري مقترح للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة                 -١٩
لذي ميثل بصورة معقولة جمموع التغريات اليت كان ميكن أن حتدث يف خمزونات الكربون املوجودة               هو السيناريو ا  

ويعترب خط األساس   . يف جممعـات الكربون داخل حدود املشروع يف حالة عدم وجود النشاط املقترح للمشروع             
وجودة يف جممعات الكربون خطاً ميثل بصورة معقولة جمموع التغريات اليت كانت ستحدث يف خمزونات الكربون امل

داخل حدود املشروع، يف حالة عدم وجود نشاط املشروع الصغري املقترح للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية 
 .النظيفة إذا كان هذا اخلط قد حتدد باستخدام واحدة من منهجيات خط األساس املشار إليها يف التذييل باء أدناهالتنمية 
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 منهجية خط األساس والرصد املبسطة الواردة يف التذييل باء أدناه ملشروع صغري للتحريج وجيوز استخدام -٢٠
وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة إذا كان املشاركون يف املشروع قادرين على أن يثبتوا لكيان تشغيلي              

وعلى حنو ما   .  امللحق ألف بالتذييل باء    معني أن هذا املشروع لن ينفذ لوجود مانع أو أكثر من املوانع الواردة يف             
هـو منصوص عليه يف التذييل باء، جيوز بالنسبة لنموذج مشروع، تقدمي دليل كمي يثبت أن املشروع لن ينفذ                   

 .خبالف ذلك، بدال من إثبات ذلك على أساس املوانع الواردة يف امللحق ألف من التذييل باء

 نشاط املشروع الصغري للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية           وتـبدأ فترة اعتماد الوحدات عند بدء       -٢١
وفترة االعتماد هذه لنشاط املشروع الصغري املقترح للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية               . التنمـية النظـيفة   
 :النظيفة تكون إما

 لكل جتديد كيان     سنة جيوز جتديدها مرتني على األكثر، شريطة أن يكون         ٢٠فـترة أقصـاها      )أ( 
تشـغيلي معّين يقرر ما إذا كان خط األساس األصلي للمشروع سارياً أو مت حتديثه، واضعاً يف اعتباره البيانات                   

 اجلديدة عند االقتضاء ويبلغ اجمللس التنفيذي بذلك؛ أو

 . سنة٣٠فترة أقصاها  )ب( 

 آلية التنمية النظيفة تصميماً يقلل      يصـمم نشـاط املشروع الصغري للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار            -٢٢
 .التسرب إىل احلد األدىن

  الرصد-دال 

يـدرج املشاركون يف املشروع، كجزء من وثيقة تصميم املشروع فيما يتعلق بنشاط مشروع صغري للتحريج أو      -٢٣
دة التحريج يف إطار آلية  أو جمموعة أنشطة مشاريع صغرية للتحريج أو إعا       [إعـادة الـتحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة          

 :، خطة رصد تنص على ما يلي]التنمية النظيفة

مجـع وحفـظ مجيع البيانات ذات الصلة الالزمة لتقدير أو قياس الصايف الفعلي إلزالة غازات                 )أ( 
 الدفيئة بواسطة املصارف أثناء فترة االعتماد على النحو املنصوص عليه يف التذييل باء؛

لبيانات ذات الصلة الالزمة لتحديد خط األساس لصايف إزالة غازات الدفيئة           مجع وحفظ مجيع ا    )ب( 
 بواسطة املصارف أثناء فترة االعتماد على النحو املنصوص عليه يف التذييل باء؛

حتديـد مجيع املصادر احملتملة للتسرب أثناء فترة االعتماد ومجع البيانات بشأهنا وحفظها على              [ )ج( 
 التذييل باء، إذا مل يفلح املشاركون يف املشروع يف إثباهتم للكيان التشغيلي املعني أن من                النحو املنصوص عليه يف   

 ]غري املتوقع حدوث تسرب كبري؛

حدوث تغريات يف الظروف داخل حدود املشروع، تؤثر على امللكية القانونية لألرض، أو على               )د( 
 حقوق الوصول إىل جممعات الكربون؛
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 لضمان اجلودة ومراقبة اجلودة من أجل عملية الرصد وفقا للتذييل باء؛] مبسطة[إجراءات   )ه( 

اإلجراءات املتعلقة باحلساب الدوري لصايف إزالة غازات الدفيئة البشرية املنشأ بواسطة املصارف  )و( 
 يف تلك بسبب نشاط مشروع صغري من مشاريع التحريج أو إعادة التحريج يف إطار اآللية، وتوثيق اخلطوات املتبعة

 احلسابات؛

اإلجراءات املتبعة الستعراض تنفيذ التدابري ذات الصلة من أجل التقليل من التسرب إىل أدىن حد    )ز( 
 .حيثما تغريت ظروف نشاط املشروع بطريقة قد تؤدي إىل التسرب أو زيادته

لتنمية النظيفة،  وجيـوز، يف خطـة رصـد نشاط مشروع صغري للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية ا                  -٢٤
استخدام منهجية الرصد احملددة يف التذييل باء فيما يتعلق بنشاط املشروع ذي الصلة، إذا قرر الكيان التشغيلي املعيَّن    

 .أثناء التصديق أن منهجية الرصد تعرب عن ممارسة رصد سليمة ومالئمة للظروف اليت جيري فيها نشاط املشروع

الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة جممعة، تطبَّق خطة إذا كانت أنشطة املشاريع [ -٢٥
 أعاله، أو تطبَّق خطة رصد شاملة من        ٢٤ و ٢٣رصـد منفصلة على كل عنصر من أنشطة املشاريع وفقا للفقرتني            

 ممارسة الرصد السليمة واملالئمة   أجل املشاريع اجملمعة، حسبما يقرر الكيان التشغيلي املعيَّن أثناء التصديق للتعبري عن           
ألنشـطة املشاريع اجملمعة، وللتكفل جبمع البيانات الالزمة حلساب صايف إزالة غازات الدفيئة البشرية املنشأ بواسطة       

 .]وقد تشمل املمارسة اجليدة رصد عينة من املشاريع اجملمعة. املصارف اليت حتققت بفضل أنشطة املشاريع اجملمعة

شـاركون يف املشروع بتنفيذ خطة الرصد الواردة يف وثيقة تصميم املشروع املسجل، وحبفظ            ويقـوم امل   -٢٦
البيانات املرصودة ذات الصلة وبإبالغ بيانات الرصد ذات الصلة إىل الكيان التشغيلي املعني املتعاقد معه من أجل                 

 حتققت أثناء فترة االعتماد اليت حددها التحقق من صايف إزالة غازات الدفيئة البشرية املنشأ بواسطة املصارف واليت
 .املشاركون يف املشروع

أو استكمال /ويربر املشاركون يف املشروع أي تنقيحات جيري إدخاهلا على خطة الرصد لتحسني الدقة و  -٢٧
 .املعلومات، وتعَرض هذه التنقيحات على كيان تشغيلي معني إلقرارها

تنقيحات اليت أجريت عليها، حسب االقتضاء، شرطاً للتحقق،        ويكـون تنفيذ خطة الرصد املسجلة وال       -٢٨
 .واالعتماد وإصدار شهادات وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة أو الطويلة األجل

ويقـدم املشاركون يف املشروع إىل الكيان التشغيلي املعني الذي تعاقدوا معه إلجراء التحقق تقريراً عن                 -٢٩
 . أعاله ألغراض التحقق واالعتماد٢٣ واملبينة يف الفقرة الرصد وفقاً خلطة الرصد املسجلة

  مقترحات إضافية للطرائق املبسطة-هاء 

تعفى أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة من حصة العائدات               [ -٣٠
 .]لتغطية تكاليف التكيف
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ت إضافية ضمن حدود املشروع إىل أن يصبح صايف إزالة          للمشـاركني يف املشـروع أن يدرجوا جماال       [ -٣١
غازات الدفيئة البشرية املنشأ بواسطة املصارف احملققة بفضل نشاط مشروع صغري للتحريج أو إعادة التحريج يف                

 كيلو طن من ثاين أكسيد الكربون سنوياً، شريطة أن تكون للمجاالت            ٨إطـار آلـية التنمية النظيفة ما يعادل         
 .]املضافة خصائص مماثلة من حيث خطوط األساس والقابلية لإلضافةاجلديدة 

للمشاركني يف املشروع أن يقرروا أي جممعات للكربون ستدرج يف تقييم التغريات احلاصلة يف : ١اخليار [ -٣٢
 .وهلم أن خيتاروا استبعاد أي جممع دون االضطرار إىل تقدمي معلومات أخرى. خمزونات الكربون

للمشاركني يف املشروع أن يستبعدوا، من رصد خط األساس لصايف إزالة انبعاثات غازات             : ٢اخلـيار    
الدفيئة بواسطة املصارف والكمية الفعلية إلزالة انبعاثات غازات الدفيئة بواسطة املصارف، جممعات الكربون اليت              

 .]ستحيل تقييمهاال يتوقع فيها حدوث أي تغيريات كبرية يف خمزونات الكربون أو اجملمعات اليت ي

ال ينـبغي تقديُر انبعاثات غري ثاين أكسيد الكربون الناجتة عن أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج أو إعادة                 [ -٣٣
التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة، مثل زيادة أكسيد النيتروز بسبب التخصيب، وخصُمها من صايف إزالة غازات       

 يف املائة أو أكثر من الصايف املقترح    ١٥ملصارف إال إذا شكلت هذه االنبعاثات نسبة        الدفيئة البشرية املنشأ بواسطة ا    
ولتقييم هذه االنبعاثات، جيوز استخدام األساليب النموذجية . [إلزالة غازات الدفيئة البشرية املنشأ بواسطة املصارف 

 استخدام األراضي واحلراجة اليت وضعها      على النحو املبني يف إرشادات املمارسات اجليدة الستخدام األراضي وتغيري         
 .]]الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

يف غياب ملكية رمسية لألراضي، ينبغي أن تكون حقوق احليازة أو االستخدام، واحلقوق العرفية املعترف [ -٣٤
اهتم من أجل املشاركة يف آلية      هبـا أو حقوق التصرف يف األراضي شرطاً كافياً للجماعات واألفراد املتدنية إيراد            

وينبغي أن خيصص هلذه اجلماعات واألفراد املتدنية إيراداهتم قسط وافر من املزايا احملصلة من نشاط . التنمية النظيفة
 .]املشروع الصغري للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة

املشاركني يف املشروع، بتنسيق عدة     ] موافقة[يقوم، ب     أو الطرف املستثمر أن     /جيوز للطرف املضيف و   [ -٣٥
أنشطة مشاريع صغرية للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة هبدف التقليل من تكاليف التصديق، 

 .]والتحقق واالعتماد
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 التذييل ألف

 وثيقة تصميم املشروع ألنشطة املشاريع الصغرية للتحريج 
  يف إطار آلية التنمية النظيفةوإعادة التحريج

لتحريج الصغرية ل شاريع  امل ألنشطة   الغرض من هذا التذييل هو بيان املعلومات املطلوبة يف وثيقة تصميم املشروع            -١
وجيب وصف نشاط أي مشروع بالتفصيل يف وثيقة لتصميم املشروع، مع           .  النظيفة وإعـادة التحريج يف إطار آلية التنمية      

شطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة املبينة يف هذا املرفق، وال سيما مراعاة أحكام أن  
 : ما يلياملتعلق بالرصد؛ وجيب أن حيتوي الوصف على] أعاله[املتعلق باملصادقة والتسجيل والفرع دال ] أعاله[الفرع جيم 

و إعادة التحريج يشمل الغرض من املشروع؛ ووصفا تقنياً         وصـف لنشاط املشروع الصغري للتحريج أ       )أ( 
لنشاط املشروع، مبا يف ذلك األنواع واألصناف املختارة وكيفية نقل التكنولوجيا والدراية العملية، إذا اقتضى األمر ذلك؛                 

  نشاط املشروع؛ووصفاً للموقع املادي لنشاط املشروع وحدوده؛ وحتديداً للغازات اليت ستكون انبعاثاهتا جزءاً من

وصف للظروف البيئية السائدة يف املنطقة، مبا يف ذلك وصف املناخ واهليدرولوجيا والتربة والنظم  )ب( 
 اإليكولوجية واحتماالت وجود أنواع نادرة أو مهددة باالنقراض وموائلها؛

 الراهن  وصـف السند القانوين مللكية األرض، وحقوق الوصول إىل الكربون احملتجز، والوضع            )ج( 
 حليازة األراضي واستخدام األراضي؛

 ٢١جممعات الكربون املختارة، فضال عن معلومات تتسم بالشفافية وقابلة للتحقق، وفقا للفقرة      )د( 
 من الطرائق واإلجراءات املتبعة يف أنشطة مشاريع التحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة؛

 ساس والرصد الواردة يف التذييل باء واليت مت اختيارها؛بيان منهجية خط األ  )ه( 

وصف كيفية تطبيق منهجية خط األساس املبسطة الواردة يف التذييل باء يف سياق نشاط املشروع  )و( 
 الصغري للتحريج أو إعادة التحريج؛

 التدابري اليت يتعني تنفيذها لتقليل احتماالت التسرب، عند االقتضاء؛ )ز( 

يخ بدء نشاط املشروع مشفوعاً باملربرات، وما مت اختياره من فترات االعتماد اليت يتوقع أن               تار )ح( 
 حيقق خالهلا نشاط املشروع إزالة صافية لغازات الدفيئة البشرية املنشأ بواسطة املصارف؛

ات املتبعة  من الطرائق واإلجراء٣٨بيان النهج الذي اختري ملعاجلة مسألة عدم الدوام وفقاً للفقرة  )ط( 
 يف أنشطة مشاريع التحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة؛

وصـف كيفية زيادة الصايف الفعلي إلزالة غازات الدفيئة بواسطة املصارف مبا يتجاوز جمموع               )ي( 
 ميكن أن حتدث    التغيريات يف خمزونات الكربون اليت تشتمل عليها جممعات الكربون يف حدود املشروع واليت كان             

 يف غياب نشاط مشروع صغري للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة؛
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 :اآلثار البيئية لنشاط املشروع )ك( 

 على التنوع البيولوجي، والنظم     تقـدمي وثـائق عـن حتلـيل اآلثار البيئية، مبا يف ذلك اآلثار              `١`
ز حدود املشروع النامجة عن نشاط املشروع الصغري        اإليكولوجـية الطبيعية، واآلثار اليت تتجاو     

وينبغي أن يتضمن هذا التحليل، . للتحريج أو إعادة التحريج املقترح يف إطار آلية التنمية النظيفة
 عند االقتضاء، معلومات عن أمور منها اهليدرولوجيا والتربة وخطر احلرائق واآلفات واألمراض؛

ن يف النشاط أو الدولة املضيفة أن أي أثر سليب يعد أثرا مهما، تقدمي              يف حالـة ما إذا رأى املشاركو       `٢`
وفقاً لإلجراءات اليت   ] يالئم احلجم [بـيان بأن املشاركني يف املشروع قد أجروا تقييماً لألثر البيئي            

 .اشترطها الطرف املضيف، يشتمل على استنتاجات وكل املراجع الداعمة للوثائق

 : االقتصادية لنشاط املشروع-اآلثار االجتماعية  )ل( 

 االقتصادية، مبا يف ذلك اآلثار اليت تتجاوز حدود         -تقـدمي وثائق عن حتليل اآلثار االجتماعية         `١`
املشروع النامجة عن نشاط مشروع صغري للتحريج أو إعادة التحريج املقترح يف إطار آلية التنمية 

اء، معلومات عن أمور منها اجملتمعات      وينـبغي أن يتضمن هذا التحليل، عند االقتض       . النظـيفة 
احمللية، والسكان األصليون، وحيازة األراضي، والعمالة احمللية، وإنتاج األغذية، واألماكن الثقافية 

 والدينية، وفرص احلصول على خشب الوقود وغريه من منتجات الغابات؛

أي أثر سليب يعد أثرا مهما،      يف حالـة ما إذا رأى املشاركون يف النشاط أو الدولة املضيفة أن               `٢`
يالئم [ االقتصادي   -تقـدمي بيان بأن املشاركني يف املشروع قد أجروا تقييماً لألثر االجتماعي             

، وفقاً لإلجراءات اليت اشترطها الطرف املضيف، يشتمل على استنتاجات وكل املراجع            ]احلجم
 .الداعمة للوثائق

الالزمة للتصدي لآلثار اهلامة املشـار إليهـا يف الفقرتني وصف الرصد املقرر والتدابري العالجية  )م( 
  أعاله؛`٢`)ل( و`٢`)ك(١الفرعيتني 

تقدمي معلومات عن مصادر التمويل العام لنشاط املشروع من األطراف املدرجة يف املرفق األول               )ن( 
ية عن مسارها وأنه منفصل عن      الـيت عليها أن تؤكد أن هذا التمويل لن يؤدي إىل حتويل املساعدة اإلمنائية الرمس              

 االلتزامات املالية لتلك األطراف وغري مقتطع منها؛

تعليقات أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك وصف وجيز للعملية، وموجز التعليقات الواردة، وتقرير  )س( 
 عن كيفية إيالء االعتبار الواجب ألي تعليقات واردة؛

 الواردة يف التذييل باء يف سياق نشاط املشروع         وصـف كيفـية تطبيق منهجية الرصد املبسطة        )ع( 
 .الصغري للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار اآللية
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 التذييل باء

 خط األساس اإلرشادي ومنهجيـات الرصد ألنواع خمتارة من أنشطة
 املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة

ي إعداد قائمة إرشادية للمنهجيات املبسطة ألنواع خمتارة من أنشطة املشاريع الصغرية يتوىل اجمللس التنفيذ -١
 :للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة، وذلك وفقاً للتوجيه التايل

 منهجية خط األساس

 نشاط املشروع إذا مـا اسـتطاع املشاركون يف املشروع أن يقدموا معلومات كافية تبني أنه، يف غياب    -٢
الصـغري للـتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة، ال يتوقع أن حتدث تغريات هامة يف كميات                    
الكـربون املخزونة يف حدود املشروع، فسيتعني عليهم أن يقيموا كميات الكربون املخزنة فعالً قبل تنفيذ نشاط           

 .زنة فعالً كخط أساس، ويفترض أهنا ثابتة طوال فترة التمويلويتعني اعتبار كميات الكربون املخ. املشروع

وإذا كـان من املتوقع أن حتدث تغريات هامة يف كميات الكربون املخزنة يف حدود املشروع، وذلك يف                 -٣
غياب نشاط املشروع الصغري للتحريج أو إعادة التحريج، فسيعتمد املشاركون يف املشروع منهجيات مبسطة خلط 

 .قوم بإعدادها اجمللس التنفيذياألساس ي

يتويل اجمللس التنفيذي إعداد منهجيات مبسطة خلط األساس من أجل األنواع التالية من أنشطة املشاريع                -٤
 :)١(الصغرية للتحريج أو إعادة التحريج

 من املراعي إىل األراضي احلرجية )أ( 

 من أراضي احملاصيل إىل األراضي احلرجية )ب( 

 ضي الرطبة إىل األراضي احلرجيةمن األرا )ج( 

 من املستوطنات إىل األراضي احلرجية )د( 

 أعاله، ويقوم بإعداد العوامل النموذجية لتقييم       ٤ينظر اجمللس التنفيذي يف األنواع املشار إليها يف الفقرة           -٥
رته احلادية عشرة، كميات الكربون املخزنة وللمنهجيات املبسطة خلط األساس، كي يدرسها مؤمتر األطراف يف دو

 وجيوز للمشاركني يف املشروع   . وذلك مع مراعاة أنواع التربة ومدة املشروع والظروف املناخية، إن اقتضى األمر           
 

 ــــــــــــــــــ
أساس التمثيل املتساوق  (٢ينبغي أن تكون فئات األراضي متساوقة مع الفئات احملددة يف الفصل  )١( 

ملمارسات اجليدة الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة اليت وضعها          إلرشادات ا ) لقطع األراضي 
 .الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ
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أن يستخدموا إما العوامل النموذجية أو الطرق اخلاصة باملشروع، شريطة أن تعكس املمارسة اجليدة املالئمة لنوع 
 .النشاط اخلاص باملشروع

 صدمنهجية الر

 .ليس من املطلوب أي رصد خلط األساس -٦

يقوم اجمللس التنفيذي بإعداد منهجيات رصد مبسطة مبنية على طرائق إحصائية مناسبة لتقدير أو قياس                -٧
العمليات النهائية الفعلية إلزالة غازات الدفيئة بواسطة املصارف، وذلك لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته                

كن للمجلس التنفيذي، حسب االقتضاء، أن يبني الطرائق املختلفة لألنواع املختلفة من أنشطة             ومي. احلادية عشرة 
مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية، ويقترح العوامل النموذجية، يف حال وجودها، لتيسري تقدير أو                

 .قياس صايف إزالة غازات الدفيئة الفعلي بواسطة املصارف

 التنفيذي السبل الالزمة لتبسيط املتطلبات اخلاصة باملعلومات الضرورية لتحديد ما إذا كان     يدرس اجمللس  -٨
أو انبعاثات غازات الدفيئة من تقدير صايف إزالة غازات         /ممكـناً اسـتثناء جممع أو أكثر من جممعات الكربون و          

 .اسطة املصارفأو صايف إزالة غازات الدفيئة الفعلي بو/الدفيئة املرجعي بواسطة املصارف و

 التسرب

ليس من املطلوب تقدير التسرب إذا ما أثبت املشاركون يف املشروع أن نشاط املشروع الصغري للتحريج                 -٩
أو إعادة التحريج يف إطار اآللية ال يسفر عن إزاحة األنشطة من مكاهنا أو هتجري الناس، أو ال يتسبب يف انطالق                     

ب إىل نشاط املشروع الصغري للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار       أنشـطة خـارج حدود املشروع ميكن أن تنس        
ويطلب القيام بتقدير التسرب يف مجيع      . اآللـية، حبيث حتدث زيادة يف انبعاثات غازات الدفيئة حبسب مصادرها          

 .ويعد اجمللس التنفيذي مبادئ توجيهية لتقدير التسرب. احلاالت األخرى

 الضميمة ألف بالتذييل باء

 من الطرائق   ٢٠اجمللـس التنفـيذي بإعداد الضميمة ألف بالتذييل باء، املشار إليها يف الفقرة              يقـوم   ( 
واإلجراءات املبسطة ألنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية، مع مراعاة القائمة احلالية               

دم التحريج وإعادة التحريج، كما وردت يف   للعقـبات اليت تعترض أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة اخلاصة بع          
 .)٨-م أ/٢١الضميمة ألف بالتذييل باء يف املرفق الثاين بالقرار 
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 التذييل جيم

 معايري لتحديد حدوث التجزؤ

وال حيق لنشاط مشروع صغري يشكل      . ُيعرَّف التجزؤ بأنه انشطار نشاط مشروع كبري إىل أجزاء أصغر          -١
أن يستخدم الطرائق واإلجراءات املبسطة ألنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج جزءاً من نشاط مشروع كبري   

إذ يتعني على نشاط املشروع بأكمله أو أي عنصر من نشاط املشروع            . الصـغرية يف إطـار آلية التنمية النظيفة       
إطار آلية التنمية   الكـامل أن يعـتمد الطرائق واإلجراءات املعتادة ألنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف               

 .النظيفة

ُيعـد النشـاط املقترح ملشروع صغري للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار اآللية عنصراً جمزأً من نشاط                   -٢
مشـروع كبري إذا كان هناك نشاط مسجل ملشروع صغري للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة، أو إذا               

 :آخر ملشروع صغري للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة كالتايلكان هناك طلب لتسجيل نشاط 

 يضم نفس املشاركني يف املشروع )أ( 

 مسجل يف غضون السنتني املنصرمتني )ب( 

إذا كانـت حـدود مشروعه تقع يف حدود كيلومتر واحد من حدود مشروع النشاط الصغري                 )ج( 
 .تحريج يف إطار اآللية يف أقرب نقطة منهاملقترح للتحريج أو إعادة ال

إذا ما اعُترب نشاط مقترح ما ملشروع صغري للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار اآللية عنصراً جمزأً طبقاً ملا  -٣
 أعاله، ولكن احلجم اإلمجايل ملثل هذا النشاط مضافاً إىل نشاط املشروع الصغري املسجل سابقاً               ٢ورد يف الفقرة    

 أو إعادة التحريج يف إطار اآللية ال يتجاوز حدود أنشطة مشروع صغري للتحريج أو إعادة التحريج يف     للـتحريج 
، فإنه ميكن لنشاط املشروع أن يؤهل ٩-م أ /١٩من املرفق باملقرر    ) ح(١إطار اآللية، كما ورد بيانه يف الفقـرة        

 .ج وإعادة التحريج يف إطار اآلليةالستخدام الطرائق واإلجراءات املبسطة ألنشطة مشروع صغري للتحري
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 توصية اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية -ثانياً 

، يف دورهتا احلادية والعشرين، أن توصي       )اهليئة(قـررت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية        [ 
 :]مؤمتر األطراف باعتماد مشروع املقرر التايل يف دورته العاشرة

 ١٠-م أ/-وع املقرر مشر

 إرشادات املمارسات اجليدة بشأن أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي[
 ] من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤ و٣واحلراجة املضطلع هبا يف إطار الفقرتني 

 إن مؤمتر األطراف، 

 ،٩-م أ/١٣ و٧-م أ/٢٢ و٧-م أ/٢١ و٧-م أ/١٩ و٧-م أ/١١إىل املقررات إذ يشري  

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو باعتماد مشروع           يوصـي  -١[ 
إرشادات املمارسات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي           ( ١-م أإ /-املقـرر   

 ؛] أدناه) من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤ و٣واحلراجة يف إطار الفقرتني 

 األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت صدقت على بروتوكول كيوتو على أن   يشـجع  -٢ 
تقـدم، عـلى أسـاس طوعـي، تقديرات النبعاثات غازات الدفيئة حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة         

وتوكول كيوتو يف عروضها  من بر٣ من املادة ٤ و٣املصارف، النامجة عن األنشطة املضطلع هبا يف إطار الفقرتني 
لألنشطة املضطلع  )١(، وذلك باستخدام جداول منوذج اإلبالغ املوحد٢٠٠٧أبريل / نيسان١٥املطلوب تقدميها يف 

 من بروتوكول كيوتو، وهي اجلداول الواردة يف املرفق الثاين هلذا املقرر،            ٣ من املادة    ٤ و ٣هبا يف إطار الفقرتني     
رجها يف مرفق بالتقرير الوطين لقوائم اجلرد، وهي املعلومات الواردة يف املرفق األول وأن تقدم معلومات إضافية تد

 هلذا املقرر؛

، آراءها بشأن اجلداول ٢٠٠٧يونيه / حزيران٣٠األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول يدعو  -٣ 
  أعاله وجتارهبا بشأن استخدامها؛٢املشار إليها يف الفقرة 

                                                      

منـوذج اإلبالغ املوحد هو صيغة موحدة تستخدمها األطراف يف اإلبالغ اإللكتروين لتقديرات              )١(
اب فنية، ال ميكن يف هذه الوثيقة وألسب. انبعاثات غازات الدفيئة وعمليات إزالتها وأية معلومات أخرى ذات صلة

توحيد شكل الصيغة املطبوعة جلداول منوذج اإلبالغ املوحد ألنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي              
 ).حجم اجلداول وأنواع األحرف، مثالً(واحلراجة 
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مانـة تولـيف آراء األطـراف لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية               إىل األ  يطلـب  -٤ 
 والتكنولوجية يف دورهتا السابعة والعشرين؛

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تقوم، بعد النظر يف التجارب املكتسبة يطلب -٥ 
 بتحديث هذه اجلداول وإدراجها يف مرفق املقرر املشار إليه يف  أعاله،٢يف استخدام اجلداول املشار إليها يف الفقرة 

  أعاله؛١الفقرة 

 إىل األمانة أن تقوم، رهناً بتوافر التمويل اإلضايف، بوضع وحدة منوذجية مؤقتة للجداول              يطلب -٦ 
 .٢٠٠٧أبريل / نيسان١٥ أعاله، بغية تيسري تقدمي العروض املطلوبة يف ٢املشار إليها يف الفقرة 
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 املرفق األول

إرشـادات بشـأن إبـالغ املعلومات اإلضافية املتعلقة بأنشطة استخدام           
 األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة املضطلع هبا يف إطار الفقرتني         

  إلدراجها يف مرفق للتقرير الوطين لقوائم اجلرد٣ من املادة ٤ و٣      

ومات اإلضافية املتعلقة بأنشطة استخدام األراضي وتغيري       يقـدم هـذا املرفق إرشادات بشأن إبالغ املعل         -١
 إلدراجها يف التقرير الوطين لقوائم      ٣ من املادة    ٤ و ٣استخدام األراضي واحلراجة املضطلع هبا يف إطار الفقرتني         

  وهي تستند، عند٧-م أ /٢٢وُتقدم هذه اإلرشادات ملساعدة األطراف على الوفاء باشتراطات املقرر          . )١(اجلـرد 
االقتضاء، إىل إرشادات املمارسات اجليدة بشأن استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة اليت وضعها 

إرشادات الفريق احلكومي الدويل بشأن املمارسات اجليدة الستخدام (الفـريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ    
إدراج معلومات إضافية يف التقرير الوطين لقوائم اجلرد، تبعاً وميكن ). األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

للنهج الوطين الذي يتبعه كل طرف يف تقدير انبعاثات غازات الدفيئة وعمليات إزالتها، وهي االنبعاثات النامجة                
 . عن أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف إطار بروتوكول كيوتو

 :ع اإلرشادات املبيَّنة أدناه، ينبغي لألطراف أن ُتبلغ ما يليومتشياً م -٢

 معلومات عامة )أ( 

 معلومات متصلة باألراضي  )ب( 

 معلومات عن كل نشاط من األنشطة  )ج( 

 معلومات أخرى )د( 

 .٦معلومات متصلة باملادة   )ه( 

 وعن  ٣ من املادة    ٣ إطار الفقرة    وينبغي إبالغ املعلومات املتصلة باألنشطة عن كل نشاط يضطلع به يف           -٣
وملا كانت أنشطة التحريج وإعادة التحريج خاضعة لنفس        . ٣ من املادة    ٣كل نشاط يتم اختياره يف إطار الفقرة        

، )استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة     ( ١-م أإ  /�األحكـام املبيَّـنة يف مرفق مشروع املقرر         
 . فإنه ميكن إبالغ هذه األنشطة معاً،٧-م أ/١١امللحق باملقرر 

 معلومات عامة -١

وأية معايري أخرى )  من التقرير الوطين لقوائم اجلرد١-١كما ورد يف اجلدول (تعريف احلرج  ١-١
 )مثل العرض األدىن(

 ـــــــــــــ

 .٩-م أ/١٣رر ، بصيغته املعدَّلة باملق٨-م أ/١٨ُيقدم التقرير الوطين لقوائم اجلرد وفقاً للمقرر  )١( 
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 من التقرير الوطين لقوائم ١كما يف اجلدول  (٣ من املادة ٤األنشطة املختارة يف إطار الفقرة  ٢-١
 )اجلرد

 من املادة   ٣وصف كيفية تطبيق تعاريف كل نشاط من األنشطة املضطلع هبا يف إطار الفقرة               ٣-١
 ٣ من املادة ٤ وكل نشاط يتم اختياره يف إطار الفقرة ٣

 من املادة ٤أو الترتيب اهلرمي لألنشطة املضطلع هبا يف إطار الفقرة / شروط األسبقية ووصف ٤-١
 .، وكيفية تطبيقها بصورة متسقة يف حتديد كيفية تصنيف األراضي٣

 معلومات متصلة باألراضي -٢

 من  ٣وحدة التقدير املساحي املستخدمة يف حتديد مساحة وحدات األراضي مبوجب الفقرة             ١-٢
استخدام األراضي وتغيري    (١-م أإ  /- من مرفق مشروع املقرر      ٣وفقـاً للفقرة     (٣ املـادة 

 ) ٧-م أ/١١، امللحق باملقرر )استخدام األراضي واحلراجة

 من التقرير الوطين لقوائم ٢املنهجية املستخدمة يف وضع مصفوفة حتويل األراضي يف اجلدول    ٢-٢
 اجلرد

املواقع اجلغرافية، ونظام رموز حتديد املواقع اجلغرافية،       أو قاعدة بيانات لتحديد     /خـرائط و   ٣-٢
 .ومجيعها معلومات ميكن تقدميها إلكترونياً

 معلومات خاصة بكل نشاط -٣

 طرائق تقدير التغري يف خمزونات الكربون وانبعاثات غازات الدفيئة وعمليات إزالتها ١-٣

 وصف املنهجيات واالفتراضات األساسية املستخدمة ١-١-٣

عمليات إزالة جملمعات الكربون أو غازات الدفيئة       /تقدمي مربرات عند إغفال أي انبعاثات      ٢-١-٣
 واألنشطة املختارة يف إطار     ٣ من املادة    ٣النامجة عن األنشطة املضطلع هبا يف إطار الفقرة         

 من التقرير الوطين لقوائم اجلرد مشفوعاً       ١ينبغي أن يكون اجلدول      (٣ من املادة    ٤الفقرة  
 )ذه املعلومات يف مجيع احلاالت اليت ُيقدم فيها تقرير وطينهب

معلومـات عما إذا كانت قد أُخذت يف احلسبان أم ال أية انبعاثات غري مباشرة وطبيعية                 ٣-١-٣
 لغازات الدفيئة وعمليات إزالتها

انظر، ) (عمليات إعادة احلساب  (التغريات يف البيانات والطرائق منذ تقدمي العرض السابق          ٤-١-٣
 من إرشادات الفريق احلكومي الدويل بشأن املمارسات        ١-٤-٢-٤يف مجلة أمور، الفرع     

 )اجليدة الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة
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 من إرشادات الفريق احلكومي الدويل ٢-٥انظر، يف مجلة أمور، الفرع  (تقديرات الاليقني    ٥-١-٣
  األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجةبشأن املمارسات اجليدة الستخدام

مثل الفترات اليت تتخلل عمليات القياس،      (معلومـات عـن القضـايا املنهجية األخرى          ٦-١-٣
 من إرشادات الفريق    ٣-٢-٤انظر، يف مجلة أمور، الفرع      ) (والـتغريات بـني السنوات    

استخدام األراضي  احلكومـي الدويل بشأن املمارسات اجليدة الستخدام األراضي وتغيري          
 )واحلراجة

استخدام  (١-م أإ /- من مرفق مشروع املقرر      ١٨ألغـراض احلساب املطلوب يف الفقرة        ٧-١-٣
، يشار إىل سنة بدء ٧-م أ/١١امللحق باملقرر ) األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

 .٢٠٠٨النشاط إذا كان ذلك بعد سنة 

 ٣ من املادة ٣الفقرة  ٢-٣

 كانون ١ بدأت بتاريخ ٣ من املادة ٣ومـات تـبني أن األنشـطة املضطلع هبا يف إطار الفقرة         معل ١-٢-٣
  وأهنا ذات منشأ بشري مباشر٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١ أو بعده وقبل ١٩٩٠يناير /الثاين

معلومات عن كيفية التمييز بني إزالة األحراج وأنشطة احلصاد أو األنشطة املخلة باألحراج  ٢-٢-٣
 اليت يعقبها إعادة زراعة األحراج

معلومات عن املساحة واملوقع اجلغرايف للمناطق احلرجية اليت فقدت غطاءها احلرجي ولكنها  ٣-٢-٣
 .مل ُتصنف بعد على أهنا مناطق أزيلت منها األحراج

 ٣ من املادة ٤ الفقرة -٣-٣

 كانون ١ حدثت منذ ٣ملادة  من ا٤معلومات تبني أن األنشطة املضطلع هبا مبوجب الفقرة  ١-٣-٣
  وأهنا بشرية املنشأ١٩٩٠يناير /الثاين

معلومـات عن إدارة األراضي الزراعية وإدارة املراعي وجتديد الغطاء النبايت، إذا اختريت              ٢-٣-٣
 هذه األنشطة لسنة األساس

 :معلومات عن إدارة األحراج[ ٣-٣-٣

-١اً للتعريف الوارد يف البند أن يكون تعريف احلرج ألغراض هذه الفئة مطابق )أ(  
  أعاله١

أن تكـون إدارة األحراج عبارة عن نظام من ممارسات اإلشراف على أراضي              )ب(  
) مبا يف ذلك التنوع البيولوجي    (األحـراج واستخدامها هبدف أداء الوظائف اإليكولوجية        

 من مرفق   )و(١الفقرة  (واالقتصـادية واالجتماعية ذات الصلة لألحراج بطريقة مستدامة         
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، امللحق  )استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة      (١-م أإ /-مشروع املقرر   
 ).]٧-م أ/١١باملقرر 

 معلومات أخرى -٤

 وأية أنشطة يتم    ٣ من املادة    ٣حتليل الفئات الرئيسية لألنشطة املضطلع هبا يف إطار الفقرة           ١-٤
 من التقرير ٣ا ورد، يف مجلة أمور، يف اجلدول كم (٣ من املادة ٤اختيارها يف إطار الفقرة 

 من إرشادات الفريق احلكومي الدويل بشأن املمارسات        ٤-٥الوطين لقوائم اجلرد، الفرع     
 ).اجليدة الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

 ٦معلومات متصلة باملادة  -٥

 KP-I)A.1.2(٥ و KP-I)A.1.1(٥اجلداول  ينـبغي أن يتضـمن رمز التحديد الوارد يف          [ :١اخليار 
 إشارة حمددة لبيان ما إذا  كانت األراضي خاضعة ملشروع KP-I)B.4(٥ وKP-I)B.3(٥ وKP-I)B.1(٥و

 .] من بروتوكول كيوتو٦مبوجب املادة 

ينبغي أن يتضمن رمز التحديد إشارة حمددة لبيان ما إذا كانت حدود املوقع اجلغرايف تشمل [ :٢اخليار 
 .] من بروتوكول كيوتو٦اضي اخلاضعة ملشروع مبوجب املادة األر
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TABLE NIR 1.  SUMMARY TABLE 
Activity coverage and other information relating to activities under Article 3.3 and elected activities under Article 3.4 
 

Change in carbon pool reported(1) Greenhouse gas sources reported(2) 

Fertilization(3) 
Drainage of soils 

under forest 
management 

Disturbance 
associated with land-

use conversion to 
croplands 

Liming Biomass burning(4) Activity Above-
ground 
biomass 

Below-
ground 
biomass 

Litter Dead 
wood 

Soil 

N2O N2O N2O CO2 CO2 CH4 N2O 

Afforestation and 
Reforestation 

    

  

      

            

Article 3.3 
activities 

Deforestation                         
Forest Management                         
Cropland Management                         
Grazing Land 
Management 

            
      

      
Article 3.4 
activities 

Revegetation                         
 
(1) Indicate R (reported), NR (not reported), IE (included elsewhere) or NO (not occurring), for each relevant activity under Article 3.3 or elected activity under Article 3.4.  If changes in a carbon pool are not 
reported, it must be demonstrated in the NIR that this pool is not a net source of greenhouse gases. Indicate NA (not applicable) for each activity that is not elected under Article 3.4.  Explanation about the use 
of notation keys should be provided in the text. 

(2) Indicate R (reported), NE (not estimated), IE (included elsewhere) or NO (not occurring) for greenhouse gas sources reported, for each relevant activity under Article 3.3 or elected activity under Article 
3.4.  Indicate NA (not applicable) for each activity that is not elected under Article 3.4.  Explanation about the use of notation keys should be provided in the text. 

(3) N2O emissions from fertilization for Cropland Management, Grazing Land Management and Revegetation should be reported in the Agriculture sector. If a Party is not able to separate fertilizer applied to 
Forest Land from Agriculture, it may report all N2O emissions from fertilization in the Agriculture sector.  

(4) If CO2 emissions from biomass burning are not already included under changes in carbon stocks, they should be reported under biomass burning; this also includes the carbon component of CH4. Parties 
that include CO2 emissions from biomass burning in their carbon stock change estimates should report IE (included elsewhere). 

 
Table NIR 1.1 Additional information 
Selection of parameters for defining "Forest" under the Kyoto Protocol 
 
Parameter Range Selected value  
Minimum land area 0.05 - 1 ha    
Minimum crown cover 10 - 30 %    
Minimum height 2 - 5 m    
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Table NIR 2.  LAND TRANSITION MATRIX 
Area change between the previous and the current inventory year (1), (2), (3) 

 
Article 3.3 activities Article 3.4 activities 

Afforestation 
and 

reforestation 
Deforestation 

Forest 
Management (if 

elected) 

Cropland 
Management (if 

elected) 

Grazing Land 
Management (if 

elected) 

Revegetation (if 
elected) 

Other Total 

 
TO…       

 
       FROM…  

(kha) 
Afforestation and Reforestation         Article 3.3 

activities Deforestation         
Forest Management (if elected)         
Cropland Management(4) (if elected)         
Grazing Land Management(4) (if elected)         

Article 3.4 
activities 

Revegetation(4) (if elected)         
Other         
Total area         

 
 

(1) This table should be used to report land area and changes in land area subject to the various activities in the inventory year.  For each activity it should be used to report area change between the previous 
year and the current inventory year.  For example, the total area of land subject to Forest Management in the year preceeding the inventory year, and which was deforested in the inventory year, should be 
reported in the cell in column B and in the row of Forest Management. 

(2) Some of the transitions in the matrix are not possible and the cells concerned have been shaded. 

(3) In accordance with section 4.2.3.2 of the IPCC good practice guidance for LULUCF, the value of the reported area subject to the various activities under Article 3.3 and 3.4 for the 
inventory year should be that on 31 December of that year.  

(4) Lands subject to Cropland Management, Grazing Land Management or Revegetation which, after 2008, are subject to activities other than those under Article 3.3 and 3.4, should still be 
tracked and reported under Cropland Management, Grazing Land Management or Revegetation, respectively. 
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TABLE NIR 3.  SUMMARY OVERVIEW FOR KEY CATEGORIES FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO 
PROTOCOL  

     Country 
     Year 
     Submission 

 
GAS CRITERIA USED FOR KEY CATEGORY IDENTIFICATION COMMENTS (3) 

KEY CATEGORIES OF EMISSIONS AND REMOVALS 
  

Associated category in 
UNFCCC inventory(1) is key 

(indicate which category) 

Category contribution is greater 
than the smallest category 

considered key in the UNFCCC 
inventory (1) (including LULUCF) 

Other (2)   

Specify key categories according to the national level of 
disaggregation used(1) 

          

For example:  Cropland Management CO2 
X (Cropland remaining 

Cropland) 
      

            
            
            
            

      
(1) See section 5.4 of the IPCC good practice guidance for LULUCF.  
(2) This should include qualitative consideration as per section 5.4.3 of the IPCC good practice guidance for LULUCF or any other criteria. 
(3) Describe the criteria identifying the category as key. 

      
Documentation box:            
Parties should provide in the NIR the full information on methodologies used for identifying key categories (according to section 5.4 of the IPCC good practice guidance for LULUCF).  
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Annex II 
Tables of the common reporting format for land use, land-use change and forestry under the Kyoto Protocol* 

TABLE 5(KP)  REPORT OF SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES Country 
UNDER THE KYOTO PROTOCOL (1), (2)   Year 
   Submission 

 
Net CO2 emissions/ removals(3), 

(4) CH4 
(5) N2O (6) 

GREENHOUSE GAS SOURCE AND SINK ACTIVITIES 
(Gg) 

A. Article 3.3 activities        
A.1. Afforestation and Reforestation (7)       

A.1.1.  Units of land not harvested since the beginning of the commitment period       
A.1.2.  Units of land harvested since the beginning of the commitment period       

A.2. Deforestation       
B. Article 3.4 activities       

B.1. Forest Management (if elected)       
B.2. Cropland Management (if elected)       
B.3. Grazing Land Management (if elected)       
B.4. Revegetation (if elected)       

 
Documentation box:       

Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. 
Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table. 
        
        

 
(1) All estimates in this table include emissions and removals from projects under Article 6 hosted by the reporting Party. 
(2) If Cropland Management, Grazing Land Management and/or Revegetation are elected, this table and all relevant tables should also be reported for the base year for these activities. 
(3) According to the Revised 1996 IPCC Guidelines, for the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for emissions positive (+). Net changes in carbon stocks are converted to 
CO2 by multiplying C by 44/12 and by changing the sign for net CO2 removals to be negative (-) and net CO2 emissions to be positive (+). 
(4) CO2 emissions from liming, biomass burning and drained organic soils, where applicable, are included in this column. 
(5) CH4 emissions reported here for Cropland Management, Grazing Land Management and Revegetation, if elected, include only emissions from biomass burning (with the exception of savannah burning  and 
agricultural residue burning which are reported in the Agriculture sector). Any other CH4 emissions from Agriculture should be reported in the Agriculture sector. 
(6) N2O emissions reported here for Cropland Management, if elected, include only emissions from biomass burning (with the exception of savannah burning and agricultural residue burning which are reported 
in the Agriculture sector) and N2O from conversion to Cropland of lands other than Forest Land (Table 5(KP-II)3). Any other N2O emissions from Agriculture should be reported in the Agriculture sector. 
(7) As both Afforestation and Reforestation under Article 3.3 are subject to the same provisions specified in the annex to draft decision -/CMP.1 (Land use, land-use change and forestry), attached to decision 
11/CP.7, they can be reported together.  
    

* On all CRF tables, please use, as applicable, the notation keys as specified in the annex to decision 18/CP.8. 
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TABLE 5(KP-I)A.1.1.  SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA ON CARBON STOCK CHANGES AND NET CO2 EMISSIONS AND   
REMOVALS FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL Country 
Article 3.3 activities: Afforestation and Reforestation  (1), (2) Year 
Units of land not harvested since the beginning of the commitment period Submission 

 
GEOGRA-
PHICAL 

LOCATION (3) 
ACTIVITY DATA IMPLIED CARBON STOCK CHANGE FACTORS (7) CHANGE IN CARBON STOCK (7) 

Carbon stock change 
in above-ground 

biomass per area(5), (6) 
Carbon stock change 

in below-ground 
biomass per area(5), (6) 

Carbon stock change 
in above-ground 

biomass(5), (6) 
Carbon stock change 

in below-ground 
biomass(5), (6) Area 

subject 
to the 

activity Gains Losses Net 
change Gains Losses Net 

change 

Net 
carbon 
stock 

change 
in litter 

per 
area(5) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood 
per 

area(5) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in soils 

per 
area(5) 

Implied 
emission/ 
removal 

factor per 
area (8) 

Gains Losses Net 
change Gains Losses Net 

change 

Net 
carbon 
stock 

change 
in litter 

(5) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood(5) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in 

soils (5) 

Net CO2 
emissions/ 
removals (8) 

Identification  
code  Subdivision(4) 

(kha) (Mg C/ha) (Mg CO2/ha) (Gg C) (Gg CO2) 
Total  for 
activity A.1.1                                             

[specify 
identification 

code]   
                                          

  
[specify 

subdivision]                                           

  
[specify 

subdivision]                                           
[specify 

identification code]                                             

  
[specify 

subdivision]                                           
…  …                                            

 
Documentation box: 
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under the 
Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table.  

    
(1) Report here information on anthropogenic change in carbon stock for the inventory year for all geographical locations that encompass units of land subject to Afforestation and Reforestation 
under Article 3.3 not harvested since the beginning of the commitment period. 
(2) As both Afforestation and Reforestation under Article 3.3 are subject to the same provisions specified in the annex to draft decision -/CMP.1 (Land use, land-use change and forestry), 
attached to decision 11/CP.7, they can be reported together. 
(3) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Afforestation and Reforestation. 
(4) Activity data may be further subdivided according to climate zone, management system, soil type, vegetation type, tree species, ecological zone, national land classification or other criteria. 
Complete one row for each subdivision. 
(5) The signs for estimates of gains in carbon stocks are positive (+) and of losses in carbon stocks are negative (-).   
(6) In all cases where the good practice guidance methods used give separate estimates of gains and losses, these estimates should be reported. 
(7) Note that net change corresponds to increase/decrease of carbon stock  (see table 4.2.6a of the IPCC good practice guidance for LULUCF). 
(8) According to the Revised 1996 IPCC Guidelines, for the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for emissions positive (+). Net changes in carbon stocks 
are converted to CO2 by multiplying C by 44/12 and changing the sign for net CO2 removals to be negative (-) and for net CO2 emissions to be positive (+). 
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TABLE 5(KP-I)A.1.2.   SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA ON CARBON STOCK CHANGES AND NET CO2 EMISSIONS AND  
REMOVALS FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL Country 
Article 3.3 activities: Afforestation and Reforestation  (1), (2) Year 
Units of land harvested since the beginning of the commitment period Submission 

 
GEOGRA-
PHICAL 

LOCATION (3) 
ACTIVITY DATA IMPLIED CARBON STOCK CHANGE FACTORS(7) CHANGE IN CARBON STOCK(7) 

Carbon stock change 
in above-ground 

biomass per area(5), (6) 
Carbon stock change 

in below-ground 
biomass per area (5), (6) 

Carbon stock change 
in above-ground 

biomass(5), (6) 
Carbon stock change in 

below-ground biomass(5), (6) Area 
subject 
to the 
activity Gains Losses Net 

change Gains Losses Net 
change 

Net 
carbon 
stock 

change 
in litter 

per 
area(5) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood 
per 

area(5) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in soils 

per 
area(5) 

Implied 
emission/ 
removal 

factor per 
area (8) 

Gains Losses Net 
change Increase Decrease Net 

change 

Net 
carbon 
stock 

change 
in 

litter (5) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood(5) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in 

soils (5) 

Net CO2 
emissions/ 
removals (8) 

Identification 
code  Subdivision(4) 

(kha) (Mg C/ha) (Mg CO2/ha) (Gg C) (Gg CO2) 
Total for activity 
A.1.2                                             

[specify 
identification 

code]   
                                          

  
[specify 

subdivision]                                           

  
[specify 

subdivision]                                           
[specify 

identification 
code]   

                                          

  
[specify 

subdivision]                                           
…  …                                            

 
Documentation box: 
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. 
Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table. 

 

 
(1) Report here information on anthropogenic change in carbon stock for the inventory year for all geographical locations that encompass units of land subject to Afforestation and Reforestation under Article 3.3 
harvested since the beginning of the commitment period. 
(2) As both Afforestation and Reforestation under Article 3.3 are subject to the same provisions specified in the annex to draft decision -/CMP.1 (Land use, land-use change and forestry), attached to 
decision 11/CP.7, they can be reported together. 
(3) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Afforestation and Reforestation.  
(4) Activity data may be further subdivided according to climate zone, management system, soil type, vegetation type, tree species, ecological zone, national land classification or other criteria. Complete one 
row for each subdivision. 
(5) The signs for estimates of gains in carbon stocks are positive (+) and of losses in carbon stocks are negative (-).   
(6) In all cases where the good practice guidance methods used give separate estimates of gains and losses, these estimates should be reported. 
(7) Note that net change corresponds to increase/decrease of carbon stock  (see table 4.2.6a of the IPCC good practice guidance for LULUCF). 
(8) According to the Revised 1996 IPCC Guidelines, for the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for emissions positive (+). Net changes in carbon stocks are converted to 
CO2 by multiplying C by 44/12 and changing the sign for net CO2 removals to be negative (-) and for net CO2 emissions to be positive (+). 
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TABLE 5(KP-I)A.1.3.  SUPPLEMENTARY BACKGROUND FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY  
ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL 
Article 3.3 activities: Afforestation and Reforestation  (1), (2) Country 

Units of land otherwise subject to elected activities under Article 3.4 (information item) Year 
  Submission 

 
GEOGRAPHICAL LOCATION(3) ACTIVITY DATA 

  
Identification code Subdivision(4) 

Area subject to the activity 

    (kha) 
Total for activity A.1.3     

[specify identification code]     
…  [specify subdivision]   
  [specify subdivision]   

[specify identification code]     
…  …    

   
Documentation box: 

Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. 
Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table. 

  
   

(1) Units of land subject to Afforestation or Reforestation under Article 3.3 otherwise subject to elected activities under Article 3.4 are implicitly included under A.1.1 or A.1.2.  They are reported here for 
transparency and to fulfil the requirement of paragraph 6 (b) (ii) of the annex to draft decision -/CMP.1 (Article 7), attached to decision 22/CP.7.   
(2) As both Afforestation and Reforestation under Article 3.3 are subject to the same provisions specified in the annex to draft decision -/CMP.1 (Land use, land-use change and forestry), attached to decision 
11/CP.7, they can be reported together. 
(3) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Afforestation and Reforestation, which would otherwise be included in land subject to elected activities 
under Article 3.4. 
(4) Activity data may be further subdivided according to climate zone, management system, soil type, vegetation type, tree species, ecological zone, national land classification or other criteria. Complete one 
row for each subdivision. 
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TABLE 5(KP-I)A.2.   SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA ON CARBON STOCK CHANGES AND NET CO2 EMISSIONS AND  
REMOVALS FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL Country 
Article 3.3 activities: Deforestation (1) Year 

  Submission 
 

GEOGRA-
PHICAL 

LOCATION(2) 
ACTIVITY DATA IMPLIED CARBON STOCK CHANGE FACTORS (6) CHANGE IN CARBON STOCK (6) 

Carbon stock change in 
above-ground biomass 

per area(4), (5) 
Carbon stock change in 
below-ground biomass 

per area(4), (5) 
Carbon stock change in 

above-ground biomass(4), (5) Carbon stock change in 
below-ground biomass(4), (5) Area 

subject 
to the 

activity Gains Losses Net 
change Gains Losses Net 

change 

Net 
carbon 
stock 

change 
in litter 

per 
area(4) 

Net 
carbon 
stock 

change in 
dead wood 
per area (4) 

Net 
carbon 
stock 

change in 
soils per 
area (4) 

Implied 
emission/ 
removal 

factor per 
area (7) 

Gains Losses Net 
change Gains Losses Net 

change 

Net 
carbon 
stock 

change in 
litter (4) 

Net 
carbon 
stock 

change in 
dead 

wood(4) 

Net 
carbon 
stock 

change in 
soils (4) 

Net CO2 
emissions/ 
removals (7) 

Identification 
code  Subdivision(3) 

(kha) (Mg C/ha) (Mg CO2/ha) (Gg C) (Gg CO2) 
Total for activity A.2.                                             

[specify 
identification 

code]   
                                          

  
[specify 

subdivision]                                           

  
[specify 

subdivision]                                           
[specify 

identification 
code]   

                                          

  
[specify 

subdivision]                                           
…  …                                            

 
Documentation box: 
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. Use this documentation box 
to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table.   

  
 

(1) Report here information on anthropogenic change in carbon stock for the inventory year for all geographical locations that encompass units of land subject to Deforestation under Article 3.3. 
(2) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Deforestation. 
(3) Activity data may be further subdivided according to climate zone, management system, soil type, vegetation type, tree species, ecological zone, national land classification or other criteria. Complete one row for each subdivision. 
(4) The signs for estimates of gains in carbon stocks are positive (+) and of losses in carbon stocks are negative (-).   
(5) In all cases where the good practice guidance methods used give separate estimates of gains and losses, these estimates should be reported.  
(6) Note that net change corresponds to increase/decrease of carbon stock  (see table 4.2.6a of the IPCC good practice guidance for LULUCF).  
(7) According to the Revised 1996 IPCC Guidelines, for the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for emissions positive (+). Net changes in carbon stocks are converted to CO2 by multiplying C by 44/12 
and changing the sign for net CO2 removals to be negative (-) and for net CO2 emissions to be positive (+). 
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TABLE 5(KP-I)A.2.1.  SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND  
FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL 
Article 3.3 activities: Deforestation (1)  Country 
Units of land otherwise subject to elected activities under Article 3.4 (information item) Year 

  Submission 
   

GEOGRAPHICAL LOCATION(2) ACTIVITY DATA 

Area subject to the activity Identification code Subdivision(3) 

(kha) 
Total for activity A.2.1.     

[specify identification code]     
…  [specify subdivision]   
…  [specify subdivision]   

[specify identification code]     
…  …    

   
Documentation box: 

Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under the 
Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table. 

  
   

(1) Units of lands subject to Deforestation under Article 3.3 otherwise subject to elected activities under Article 3.4 are implicitly included under A.2.  They are reported here for transparency 
and to fulfil the requirement of paragraph 6 (b) (ii) of the annex to draft decision -/CMP.1 (Article 7), attached to decision 22/CP.7.  
(2) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Deforestation which would otherwise be included in land subject to elected activities 
under Article 3.4.   
(3) Activity data may be further subdivided according to climate zone, management system, soil type, vegetation type, tree species, ecological zone, national land classification or other 
criteria. Complete one row for each subdivision. 
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TABLE 5(KP-I)B.1.   SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA ON CARBON STOCK CHANGES AND NET CO2 EMISSIONS AND  Country 
REMOVALS FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL Year 

Elected Article 3.4 activities: Forest Management (1) Submission 

 
GEOGRA-
PHICAL 

LOCATION(2) 
ACTIVITY DATA IMPLIED CARBON STOCK CHANGE FACTORS (6) CHANGE IN CARBON STOCK (6) 

Carbon stock 
change in above-

ground biomass per 
area (4), (5) 

Carbon stock 
change in below-

ground biomass per 
area (4), (5) 

Carbon stock 
change in above-

ground biomass(4), (5) 
Carbon stock 

change in below-
ground biomass(4), (5) 

Area 
subject 
to the 

activity 
Gains Losses Net 

change Gains Losses Net 
change 

Net 
carbo

n 
stock 
chang
e in 

litter 
per 
area 

(4) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood 
per 

area(4) 

 
Net 

carbon 
stock 

change 
in soils 

per 
area (4) 

Implied 
emission/ 
removal 

factor per 
area (7) 

Gains Losses Net 
change Gains Losses Net 

change 

Net 
carbon 
stock 

change 
in litter 

(4) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood(4) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in 

soils (4) 

Net CO2 
emissions/ 
removals (7) 

Identification 
code  Subdivision(3) 

(kha) (Mg C/ha) (Mg 
CO2/ha) (Gg C) (Gg CO2) 

Total for  
activity B.1                                             

[specify 
identification 

code]   
                                          

  
[specify 

subdivision]                                           

  
[specify 

subdivision]                                           
[specify 

identification 
code]   

                                          

  
[specify 

subdivision]                                           
…  …                                            

 
Documentation box: 
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. Use this 
documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table. 

   
 

(1) If Forest Management has been elected, report here information on anthropogenic carbon stock change for the inventory year for all geographical locations that encompass land subject to Forest Management under 
Article 3.4. 
(2) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Forest Management (if elected).  
(3) Activity data may be further subdivided according to climate zone, management system, soil type, vegetation type, tree species, ecological zone, national land classification or other criteria. Complete one row for each subdivision. 
(4) The signs for estimates of gains in carbon stocks are positive (+) and of losses in carbon stocks are negative (-).   
(5) In all cases where the good practice guidance methods used give separate estimates of gains and losses, these estimates should be reported. 
(6) Note that net change corresponds to increase/decrease of carbon stock  (see table 4.2.6a of the IPCC good practice guidance for LULUCF). 
(7) According to the Revised 1996 IPCC Guidelines, for the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for emissions positive (+). Net changes in carbon stocks are converted to CO2 by multiplying C by 44/12 
and changing the sign for net CO2 removals to be negative (-) and for net CO2 emissions to be positive (+). 
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TABLE 5(KP-I)B.2   SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA ON CARBON STOCK CHANGES AND NET CO2 EMISSIONS AND REMOVALS FOR LAND USE, 
LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL Country 

Elected Article 3.4 activities: Cropland Management (1), (2) Year 

 Submission 
 

GEOGRA-
PHICAL 

LOCATION(3) ACTIVITY DATA IMPLIED CARBON STOCK CHANGE FACTORS (7) CHANGE IN CARBON STOCK (7) 
Carbon stock change in 
above-ground biomass 

per area (5), (6) 
Carbon stock change in 
below-ground biomass 

per area (5), (6) 
Net carbon stock 

change in soils per 
area (5) 

Carbon stock change 
 in above-ground 

biomass(5), (6) 
Carbon stock change 

 in below-ground 
biomass (5), (6) 

Net carbon stock 
change in soils (5) Area 

subject 
to the 

activity 
Area of 
organic 
soils(9) 

Gains Losses Net 
change Gains Losses Net 

change 

Net 
carbon 
stock 

change 
in litter 

per 
area (5) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood 
per 

area (5) 
Mineral 

soils 
Organic 

soils 

Implied 
emission/ 
removal 

factor per 
area (10) 

Gains Losses Net 
change Gains Losses Net 

change 

Net C 
stock 

change 
in 

litter (5) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood(5) 

Mineral 
soils 

Organic 
soils(8) 

Net CO2 
emissions/ 
removals(10) 

Identification 
code  

Sub-
division(4) 

(kha) (kha) (Mg C/ha) (Mg CO2/ha) (Gg C) (Gg CO2) 
Total for  
activity B.2                                                   

[specify 
identification 

code]   
                                                

  
[specify 

subdivision]                                                 

  
[specify 

subdivision]                                                 
[specify 

identification 
code]   

                                                

  
[specify 

subdivision]                                                 
…  …                                                  

 
Documentation box:   

  Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. 
Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table.   

  
    
 

(1) If Cropland Management has been elected, report here information on anthropogenic carbon stock change for the inventory year for all geographical locations that encompass land subject to Cropland 
Management under Article 3.4. 
(2) If Cropland Management has been elected, this table and all relevant tables should also be reported for the base year for Cropland Management. 
(3) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Cropland Management (if elected).  
(4) Activity data may be further subdivided according to climate zone, management system, soil type, vegetation type, tree species, ecological zone, national land classification or other criteria. Complete one 
row for each subdivision. 
(5) The signs for estimates of gains in carbon stocks are positive (+) and of losses in carbon stocks are negative (-).   
(6) In all cases where the good practice guidance methods used give separate estimates of gains and losses, these estimates should be reported. 
(7) Note that net change corresponds to increase/decrease of carbon stock  (see table 4.2.6b of the IPCC good practice guidance for LULUCF). 
(8) The value reported here is an emission and not a carbon stock change. 
(9) This information is needed for the calculation of the net carbon stock changes in soils per area. 
(10) According to the Revised 1996 IPCC Guidelines, for the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for emissions positive (+). Net changes in carbon stocks are converted to 
CO2 by multiplying C by 44/12 and changing the sign for net CO2 removals to be negative (-) and for net CO2 emissions to be positive (+). 
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TABLE 5(KP-I)B.3   SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA ON CARBON STOCK CHANGES AND NET CO2 EMISSIONS AND REMOVALS FOR LAND USE,  Country
LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL Year
Elected Article 3.4 activities: Grazing Land Management (1), (2) Submission

 
GEOGRAPHICAL 

LOCATION(3) ACTIVITY DATA IMPLIED CARBON STOCK CHANGE FACTORS (7) CHANGE IN CARBON STOCK (7)  
Carbon stock change 

in above-ground 
biomass per area (5), (6) 

Carbon stock change in 
below-ground biomass per 

area (5), (6) 
Net carbon stock 

change in soils per 
area (5) 

Carbon stock change 
 in above-ground 

biomass(5), (6) 
Carbon stock change 

in below-ground 
biomass (5), (6) 

Net carbon stock 
change in soils (5)  Area 

subject 
to the 

activity 
Area of 
organic 
soils(9) 

Gains Losses Gains Losses Decrease Net 
change 

Net 
carbon 
stock 

change 
in litter 

per 
area (5) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood 

per 
area (5) 

Mineral 
soils Organic 

soils 

Implied 
emission/ 

removal factor 
per area (10) 

Gains Losses Net 
change Gains Losses Net 

change 

Net C 
stock 

change 
in  

litter (5) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood(5) 

Mineral 
soils Organic 

soils(8) 

Net CO2 
emissions/ 
removals(10) 

 
Identification code  Subdivision(4) 

(kha) (kha) (Mg C/ha) 
(Mg CO2/ha) (Gg C) (Gg CO2)  

Total for activity B.3                                                    
[specify identification 

code]                                                    

  
[specify 

subdivision]                                                  

  
[specify 

subdivision]                                                  
[specify identification 

code]                                                    

  
[specify 

subdivision]                                                  
…  …                                                   

 
Documentation box: 

Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. 
Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table. 

  
 

(1) If Grazing Land Management has been elected, report here information on anthropogenic carbon stock change for the inventory year for all geographical locations that encompass land subject to Grazing 
Land Management under Article 3.4. 
(2) If Grazing Land Management has been elected, this table and all relevant CRF Tables should also be reported for the base year for Cropland Management. 
(3) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Grazing Land Management (if elected). 
(4) Activity data may be further subdivided according to climate zone, management system, soil type, vegetation type, tree species, ecological zone, national land classification or other criteria. Complete one 
row for each subdivision. 
(5) The signs for estimates of gains in carbon stocks are positive (+) and of losses in carbon stocks are negative (-).   
(6) In all cases where the good practice guidance methods used give separate estimates of gains and losses, these estimates should be reported. 
(7) Note that net change corresponds to increase/decrease of carbon stock  (see table 4.2.6b of the IPCC good practice guidance for LULUCF). 
(8) The value reported here is an emission and not a carbon stock change. 
(9) This information is needed for the calculation of the net carbon stock changes in soils per area. 
(10) According to the Revised 1996 IPCC Guidelines, for the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for emissions positive (+). Net changes in carbon stocks are converted to 
CO2 by multiplying C by 44/12 and changing the sign for net CO2 removals to be negative (-) and for net CO2 emissions to be positive (+).  
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TABLE 5(KP-I)B.4   SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA ON CARBON STOCK CHANGES AND NET CO2 EMISSIONS AND REMOVALS FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND 
FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL Country

Elected Article 3.4 activities: Revegetation (1), (2) Year
 Submission
 

GEOGRAPHICAL 
LOCATION(3) ACTIVITY DATA IMPLIED CARBON STOCK CHANGE FACTORS(7) CHANGE IN CARBON STOCK(7) 

Carbon stock change in 
above-ground biomass 

per area (5), (6) 
Carbon stock change in 
below-ground biomass 

per area (5), (6) 
Net carbon stock 

change in soils per 
area (5) 

Carbon stock change in 
above-ground 
biomass(5), (6) 

Carbon stock change in 
below-ground 
biomass (5), (6) 

Net carbon stock 
change in soils (5) Area 

subject 
to the 

activity 
Area of 
organic 
soils (9) 

Gains Losses Net 
change Gains Losses Net 

change 

Net 
carbon 
stock 

change 
in litter 

per 
area (5) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood 
per 

area (5) 
Mineral 

soils 
Organic 

soils 

Implied 
emission/ 
removal 

factor per 
area (10) 

Gains Losses Net 
change Gains Losses Net 

change 

Net C 
stock 

change 
in 

litter (5) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood(5) 

Mineral 
soils 

Organic 
soils(8) 

Net CO2 
emissions/ 
removals(10) 

Identification code  Subdivision(4) 

(kha) (kha) (Mg C/ha) (Mg CO2/ha) (Gg C) (Gg CO2) 
Total for activity B.4                                                   

[specify identification 
code]                                                   

  
[specify 

subdivision]                                                 

  
[specify 

subdivision]                                                 
[specify identification 

code]                                                   

  
[specify 

subdivision]                                                 
…  …                                                  

 
Documentation box: 
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. 
Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table. 

 
 

(1) If Revegetation has been elected, report here information on anthropogenic carbon stock change for the inventory year for all geographical locations that encompass land subject to Revegetation under 
Article 3.4. 
(2) If Revegetation has been elected, this table and all relevant tables should also be reported for the base year for Revegetation. 
(3) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Revegetation (if elected). 
(4) Activity data may be further subdivided according to climate zone, management system, soil type, vegetation type, tree species, ecological zone, national land classification or other criteria. Complete one 
row for each subdivision. 
(5) The signs for estimates of gains in carbon stocks are positive (+) and of losses in carbon stocks are negative (-).   
(6) In all cases where the good practice guidance methods used give separate estimates of gains and losses, these estimates should be reported. 
(7) Note that net change corresponds to increase/decrease of carbon stock  (see table 4.2.6b of the IPCC good practice guidance for LULUCF). 
(8) The value reported here is an emission and not a carbon stock change. 
(9) This information is needed for the calculation of the net carbon stock changes in soils per area. 
(10) According to the Revised 1996 IPCC Guidelines, for the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for emissions positive (+). Net changes in carbon stocks are converted to 
CO2 by multiplying C by 44/12 and changing the sign for net CO2 removals to be negative (-) and for net CO2 emissions to be positive (+). 
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TABLE 5(KP-II)1  SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES  
UNDER THE KYOTO PROTOCOL Country 
Direct N2O emissions from N fertilization (1), (2)   Year 

   Submission 
 

ACTIVITY DATA IMPLIED EMISSION FACTOR EMISSIONS 

Total amount of fertilizer applied  
N2O-N emissions per unit of 

fertilizer N2O 
Identification code of geographical location 

(Gg N/year)  (kg N2O-N/kg N) (3) (Gg) 
A.1.1.  Afforestation/Reforestation: units of land not harvested since the beginning of the 
commitment period (4) 

  
    

[specify identification code]       
…        

A.1.2.  Afforestation/Reforestation: units of land harvested since the beginning of the 
commitment period (4) 

  
    

[specify identification code]       
…        

B.1.  Forest Management (if elected) (5)       
[specify identification code]       

…        
    

Documentation box: 
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. 
Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table. 

  
 

(1) N2O emissions from fertilization for Cropland Management, Grazing Land Management and Revegetation should be reported in the Agriculture sector. If a Party is not able to separate fertilizer applied to 
Forest Land  from Agriculture, it may report all N2O emissions from fertilization in the Agriculture sector. This should be explicitly indicated in the documentation box. 
(2) Direct N2O emissions from fertilization are estimated following section 3.2.1.4.1 of the IPCC good practice guidance for LULUCF based on the amount of fertilizer applied to land under Forest 
Management.  The indirect N2O emissions from Afforestation and Reforestation and land under Forest Management are estimated as part of the total indirect emissions in the Agriculture sector based on the 
total amount of fertilizer used in the country. Parties should show that double counting of N2O emissions from fertilization with Agriculture sector estimates has been avoided. 
(3) In the calculation of the implied emission factor, N2O emissions are converted to N2O-N by multiplying by 28/44. 
(4) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Afforestation and Reforestation. 
(5) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Forest Management (if elected).  
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TABLE 5(KP-II)2  SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES  
UNDER THE KYOTO PROTOCOL Country 

N2O emissions from drainage of soils (1), (2) Year 
 Submission 

 
ACTIVITY DATA IMPLIED EMISSION FACTOR EMISSIONS 

Area of drained soils N2O-N per area drained N2O Identification code of geographical location(3) 
(kha) (kg N2O-N/ha) (4) (Gg) 

B.1.  Forest Management (if elected)       
Total for organic soils       
Total for mineral soils       

[specify identification code]       
Organic soils       
Mineral soils       

…        

 
Documentation box: 

Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. 
Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table. 

  

 
(1) Methodologies for estimating N2O emissions from drainage of soils are not addressed in the Revised 1996 IPCC Guidelines, but Appendix 3a.2 of the IPCC good practice guidance for LULUCF provides 
methodologies for consideration. 
(2) N2O emissions from drainage of soils include those resulting from Forest Management.  N2O emissions from drained Cropland and Grassland soils are covered in the Agriculture sector under Cultivation of 
Histosols. 
(3) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Forest Management (if elected). 
(4) In the calculation of the implied emission factor, N2O emissions are converted to N2O-N by multiplying by 28/44. 
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TABLE 5(KP-II)3  SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA FOR LAND USE, LAND-USE  
CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL  Country 

N2O emissions from disturbance associated with land-use conversion to cropland (1), (2)  Year 

   Submission 
 

ACTIVITY DATA IMPLIED EMISSION 
FACTOR EMISSIONS 

Land area converted N2O-N per area converted (5) N2O Identification code of geographical location 
(kha) (kg N2O-N/ha) (Gg) 

A.2.  Deforestation (3), (6)       
Total organic soils       
Total mineral soils       

[specify identification code]       
Organic soils (7)       
Mineral soils (7)       

…        
B.2.   Cropland Management (if elected) (4), (8)       

Total organic soils       
Total mineral soils       

[specify identification code]       
Organic soils (7)       
Mineral soils (7)       

…        
Information items (9)       
A.2.1.  Deforestation: units of land otherwise subject to 
elected activities under Article 3.4 (6) 

  
    

Total organic soils       
Total mineral soils       

[specify identification code]       
Organic soils (7)       
Mineral soils (7)       

…        
    

Documentation box: 
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary 
information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if 
any additional details are needed to understand the content of this table. 

  
 

(1) Methodologies for N2O emissions from disturbance associated with land-use conversion to Croplands are found in section 3.3.2.3.1.1 of the 
IPCC good practice guidance for LULUCF. N2O emissions from fertilization in the preceding land use and new land use should not be reported 
here. Parties should avoid double counting with N2O emissions from drainage and from cultivation of organic soils reported in Agriculture under 
Cultivation of Histosols. 
(2) According to the IPCC good practice guidance for LULUCF N2O emissions from disturbance of soils are only relevant for land conversions 
to Cropland.  N2O emissions from Cropland Management when Cropland is remaining Cropland are included in the Agriculture sector. 
(3) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Deforestation. 
(4) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Cropland Management, if elected. 
(5) In the calculation of the implied emission factor, N2O emissions are converted to N2O-N by multiplying by 28/44. 
(6) N2O emissions associated with Deforestation followed by the establishment of Cropland should be reported under Deforestation even if 
Cropland Management is not elected under Article 3.4. 
(7) Parties may separate data for organic and mineral soils, if they have data available. 
(8) This includes N2O emissions in land subject to Cropland Management from disturbance of soils due to the conversion to Cropland of lands 
other than Forest Lands. 
(9) Units of land subject to Deforestation under Article 3.3 otherwise subject to elected activities under Article 3.4 are implicitly included under 
A.2.  They are reported here for transparency and to fulfil the requirement of paragraph 6 (b) (ii) of the annex to draft decision -/CMP.1 (Article 
7), attached to decision 22/CP.7. 
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TABLE 5(KP-II)4  SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND  
FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL Country 
Carbon emissions from lime application (1) Year 
 Submission  

ACTIVITY DATA IMPLIED EMISSION FACTOR EMISSIONS 
Total amount of lime 

applied Carbon emission per unit of lime Carbon Identification code of geographical location (2) 
(Mg/year) (Mg C/Mg) (Gg) 

A.1.1.  Afforestation/Reforestation: units of land not 
harvested since the beginning of the commitment 
period (2), (8), (9) 

  
    

Total for limestone       
Total for dolomite       

[specify identification code]       
Limestone (CaCO3)       

Dolomite (CaMg(CO3)2)       
…        

A.1.2.  Afforestation/Reforestation: units of land 
harvested since the beginning of the commitment 
period (2), (8), (9) 

  
    

Total for limestone       
Total for dolomite       

[specify identification code]       
Limestone (CaCO3)       

Dolomite (CaMg(CO3)2)       
…        

A.2.  Deforestation (3), (8), (9)       
Total for limestone       
Total for dolomite       

[specify identification code]       
Limestone (CaCO3)       

Dolomite (CaMg(CO3)2)       
…        

B.1.  Forest Management (if elected) (4), (8), (9)       
Total for limestone       
Total for dolomite       

[specify identification code]       
Limestone (CaCO3)       

Dolomite (CaMg(CO3)2)       
…        

B.2.  Cropland Management (if elected) (5), (8), (9)       
Total for limestone       
Total for dolomite       

[specify identification code]       
Limestone (CaCO3)       

Dolomite (CaMg(CO3)2)       
…        

B.3.  Grazing Land Management (if elected)  (6), (8), (9)       
Total for limestone       
Total for dolomite       

[specify identification code]       
Limestone (CaCO3)       

Dolomite (CaMg(CO3)2)       
…        

B.4.  Revegetation (if elected) (7), (8), (9)       
Total for limestone       
Total for dolomite       

[specify identification code]       
Limestone (CaCO3)       

Dolomite (CaMg(CO3)2)       
…       

 
Documentation box: 

Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on 
LULUCF activities under the Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to 
understand the content of this table. 

 
 

(1) Carbon emissions from agricultural lime application are addressed in sections 3.3.1.2.1.1 and 3.3.2.1.1.1 of the IPCC good practice guidance for LULUCF. 
(2) Geographical locations refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Afforestation and Reforestation. 
(3) Geographical locations refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Deforestation. 
(4) Geographical locations refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Forest Management, if elected. 
(5) Geographical locations refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Cropland Management, if elected. 
(6) Geographical locations refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Grazing Land Management, if elected. 
(7) Geographical locations refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Revegetation, if elected. 
(8) If Parties are not able to separate lime application for different geographical locations, they should include liming for all geographical locations in the total.  
(9) A Party may report aggregate estimates for total lime applications when data are not available for limestone and dolomite. 
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TABLE 5(KP-II)5  SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND   
FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL Country 
GHG emissions from biomass burning Year 

 Submission  
ACTIVITY DATA IMPLIED EMISSION 

FACTOR EMISSIONS 
Description(7) Unit Values CO2 CH4 N2O CO2 (8) CH4 

(8) N2O Identification code of geographical location 
Area (AB) or 

biomass 
burned (BB) 

ha  or 
kg dm   (Mg/activity data unit) (Gg) 

A.1.1.  Afforestation/Reforestation: units of land not  
harvested since the beginning of the commitment 
period(1), (9)                   

Total for controlled burning                   
Total for wildfires                   

[specify identification code]                  
Controlled burning                   

Wildfires                   
…                    

A.1.2.  Afforestation/Reforestation: units of land harvested 
since the beginning of the commitment period(1), (9)                   

Total for controlled burning                   
Total for wildfires                   

[specify identification code]                   
Controlled burning                   

Wildfires                   
…                    

A.2.  Deforestation(2),  (9)                   
Total for controlled burning                   

Total for wildfires                   
[specify identification code]                   

Controlled burning                   
Wildfires                   

…                    
B.1.  Forest Management (if elected) (3),  (9)                   

Total for controlled burning                   
Total for wildfires                   

[specify identification code]                   
Controlled burning                   

Wildfires                   
…                    

B.2.  Cropland Management (if elected) (4),  (9),  (10)                   
Total for controlled burning                   

Total for wildfires                   
[specify identification code]                   

Controlled burning                   
Wildfires                   

…                    
B.3.  Grazing Land Management (if elected) (5),  (9),  (11)                   

Total for controlled burning                   
Total for wildfires                   

[specify identification code]                   
Controlled burning                   

Wildfires                   
…                    

B.4.  Revegetation (if elected) (6),  (9)                   
Total for controlled burning                   

Total for wildfires                   
[specify identification code]                   

Controlled burning                   
Wildfires                   

…                    
 

Documentation box: 
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: 
Supplementary information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to 
relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table. 

   
(1) Geographical locations refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Afforestation and Reforestation. 
(2) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Deforestation. 
(3) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Forest Management, if elected. 
(4) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Cropland Management, if elected. 
(5) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Grazing Land Management, if elected. 
(6) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Revegetation, if elected. 
(7) For each activity, activity data should be selected between area burned (AB) or biomass burned (BB). Units will be ha for area burned, and kg 
dm for biomass burned. The implied emission factor will refer to the selected activity data with an automatic change in the units. 
(8) If CO2 emissions from biomass burning are not already included in Tables 5(KP-I)A.1.1 to 5(KP-I)B.4, they should be reported here. This also 
includes the carbon component of CH4.  This should be clearly documented in the documentation box and in the NIR. Parties that include all carbon 
stock changes in the carbon stock tables (5(KP-I)A.1.1 to 5(KP-I)B.4) should report IE (included elsewhere) in the CO2 column. 
(9) Parties should report controlled/prescribed burning and wildfires emissions separately, where appropriate. 
(10) Burning of agricultural residues is included in the Agriculture sector. 
(11) Greenhouse gas emissions from prescribed savannah burning are reported in the Agriculture sector. 
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 ١-م أإ/-مشروع املقرر 

إرشـادات املمارسـات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام            [
 ] من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤ و٣األراضي واحلراجة املضطلع هبا مبوجب الفقرتني 

 و،إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوت

 من ١، وإىل الفقرة ٥ من املادة ٢، وإىل الفقرة  ٣ من املادة    ٤ و ٣، بوجه خاص، إىل الفقرتني      إذ يشـري   
  من بروتوكول كيوتو،٧املادة 

 ،٩-م أ/١٣ و٧-م أ/٢٢ و٧-م أ/٢١ و٧-م أ/١٩ و٧-م أ/١١ إىل املقررات وإذ يشري أيضاً 

 املنشأ حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة        أن انبعاثات غازات الدفيئة البشرية     وإذ يؤكـد مـن جديـد       
 املصارف، غري املشمولة بربوتوكول مونتريال، ينبغي اإلبالغ عنها بطريقة شفافة ومتسقة وقابلة للمقارنة وكاملة ودقيقة،

  يف التوصيات ذات الصلة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية،وقد نظر 

ف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت صدقت على بروتوكول كيوتو بتطبيق             أن تقوم األطرا   يقرر -١[ 
إرشـادات املمارسـات اجليدة الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، اليت وضعها الفريق احلكومي               

 وتغيري استخدام األراضي    الـدويل املعـين بتغري املناخ، يف إعداد قوائم جرد غازات الدفيئة ألنشطة استخدام األراضي              
 ]؛٧-م أ/١١ من بروتوكول كيوتو، وفقاً للمقرر ٣ من املادة ٤ و٣واحلراجة املضطلع هبا مبوجب الفقرتني 

 أن يسـتخدم، ألغراض إبالغ املعلومات املكملة ملعلومات قوائم اجلرد السنوية لغازات             يقـرر  -٢ 
 ١-م أإ/- من مرفق مشروع املقرر ٩-٥عناصر احملددة يف الفقرات الدفيئة يف فترة االلتزام األوىل، وباإلضافة إىل ال

، معلومات إضافية تدرج يف مرفق بالتقرير الوطين لقوائم اجلرد، وهي           ٧-م أ /٢٢، املـلحق باملقرر     )٧املـادة   (
ملضطلع هبا  عن األنشطة ا)١(املعلومات الواردة يف املرفق األول هلذا املقرر، فضالً عن جداول منوذج اإلبالغ املوحد

  من بروتوكول كيوتو، وهي اجلداول الواردة يف املرفق الثاين هلذا املقرر؛٣ من املادة ٤ و٣مبوجب الفقرتني 

 . أعاله٢ إىل األمانة أن تستحدث برناجماً حاسوبياً إلبالغ اجلداول املشار إليها يف الفقرة يطلب -٣ 

 املرفقات
 ]١٠-م أ/- من املقرر ٥توضع وفقاً للفقرة [

----- 
 ـــــــــــــ

منـوذج اإلبالغ املوحد هو صيغة موحدة تستخدمها األطراف يف اإلبالغ اإللكتروين لتقديرات              )١( 
وألسباب فنية، ال ميكن يف هذه الوثيقة . انبعاثات غازات الدفيئة وعمليات إزالتها وأية معلومات أخرى ذات صلة

الغ املوحد ألنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي        توحيد شكل الصيغة املطبوعة جلداول منوذج اإلب      
 ).حجم اجلداول وأنواع األحرف، مثالً(واحلراجة 


