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  الفصل األول

  ٦-م أإ-مشروع املقرر [    

   منه٣ من املادة ٩تعديالت لربوتوكول كيوتو عمالً بالفقرة     
  ول كيوتو،إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوك 
   من بروتوكول كيوتو،٢١ و٢٠ وإىل املادتني ٣ من املادة ٩إىل الفقرة إذ يشري  
  ،٥-م أإ/١، و٤-م أإ/٣ و١-م أإ/١إىل املقررين وإذ يشري أيضاً  
  ربوتوكول كيوتو،ل بأمهية ضمان السالمة البيئية وإذ يسلِّم 

واملقدمة ] ومرفقاته[تو  يف التعديالت املقترح إدخاهلا على بروتوكول كيو      وقد نظر     
  ،)١( من بروتوكول كيوتو٢١ و٢٠مبوجب املادتني 

بتقارير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف        وإذ حييط علماً     
املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن دوراته املعقودة حىت اآلن وبـالتقرير              

ريق إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف           الشفوي املقدم من رئيس الف    
  بروتوكول كيوتو يف دورته السادسة،

التعديالت املقترح إدخاهلا على بروتوكول كيوتو والـواردة يف         وإذ يضع يف اعتباره      
مرفق تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفـق             

 ،)٢(وجب بروتوكول كيوتو عن أعمال دورته اخلامسة عشرةاألول مب

 أن األطراف املدرجة يف اجلدول الوارد يف الفرع ألف من مرفق هـذا              وإذ يالحظ  
 من بروتوكول كيوتو، موافقتها اخلطيـة علـى         ٢١ من املادة    ٧املقرر قدمت، وفقاً للفقرة     

  اعتماد تعديل للمرفق باء لربوتوكول كيوتو،
  ١اخليار   -١  
   تعديالت بروتوكول كيوتو الواردة يف مرفق هذا املقرر؛يعتمد  

__________ 

 FCCC/KP/CMP/2010/3، وFCCC/KP/CMP/2009/13-FCCC/KP/CMP/2009/2الوثائق  )١(
 .٩٤-٨٨، الفقرات FCCC/KP/CMP/2009/21و

 .FCCC/KP/AWG/2010/18الوثيقة  )٢(
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  ٢اخليار     
 اعتماد تعديالت بروتوكول كيوتو الواردة يف مرفق هذا املقرر، وفقاً ملا يـراه              ُيقرر  

التمكني من تنفيـذ     ومن أجل    ١٦-م أإ /- عمالً باملقرر    مناسباً يف سياق اعتماد بروتوكولٍ    
   تنفيذاً كامالً وفعاالً ومستمراً؛٢٠١٢عد عام  ما بيف فترةاالتفاقية 
 بشأن استخدام األراضي وتغيري اسـتخدام  ٦-م أإ/- باملقررات  حييط علماً   -٢  

       بشأن االجتار باالنبعاثات واآلليات القائمة على مـشاريع،        ٦-م أإ /-األراضي واحلراجة، و  
والقياسات املوحَّدة حلـساب     بشأن غازات الدفيئة والقطاعات وفئات املصادر،        ٦-م أإ /-و

مكافئ ثاين أكسيد الكربون لالنبعاثات البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة            
 بشأن النظر يف املعلومـات املتعلقـة        ٦-م أإ /-البواليع، وغري ذلك من القضايا املنهجية، و      

، اليت ميكن أن تترتب      املباشرة غري  البيئية واالقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك اآلثار       بالتبعات
  ؛)٣(على األدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول

 انطباق أحكام التعديالت الواردة يف مرفق هذا املقرر علـى مجيـع             يقرر[  -٣ 
 بروتوكول كيوتو،    من ٣ من املادة    ١األطراف فور انتهاء فترة االلتزام األوىل مبوجب الفقرة         

  واستمرار انطباقها على أساس مؤقت إىل أن يبدأ سريان التعديالت بالنسبة إىل كل طرف؛
 األطراف إىل إيداع صكوك قبوهلا للتعديالت الواردة يف مرفق هـذا            يدعو  -٤[ 

، بغية ضمان عدم حدوث ثغرة بني فتريت االلتزام األوىل          ٢٠ من املادة    ٤املقرر، وفقاً للفقرة    
  لثانية؛وا

 إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تقيِّم آثـار ترحيـل وحـدات             يطلب  -]٥][٤[[ 
الكميات املسندة إىل فترة االلتزام الثانية على حجم ختفيضات االنبعاثات اليت يتعني أن حتققها          

  األطراف املدرجة يف املرفق األول ككل يف فترة االلتزام الثانية؛

يئة الفرعية للتنفيذ أن توصي، يف دورهتا اخلامـسة          إىل اهل  يطلب أيضاً   -]٦][٥[ 
والثالثني، بإجراءات مناسبة يتخذها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف             

أعاله، لكي يعتمدها مـؤمتر     ] ٥][٤[بروتوكول كيوتو ملعاجلة اآلثار املشار إليها يف الفقرة         
  .]]كول كيوتو يف دورته السابعةاألطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتو

__________ 

 .ترد مشاريع املقررات يف الفصول من الثاين إىل اخلامس )٣(
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  املرفق
  املرفق باء  -ألف [ 

  :حيل اجلدول التايل حمل اجلدول الوارد يف املرفق باء من الربوتوكول  

  املرفق باء    

  ١اخليار     
٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

  الطرف

االلتزام الكمي بتحديد 
خفض االنبعاثات  أو
)٢٠١٢-٢٠٠٨ (  
فترة   نسبة مئوية من سنة أو(

 )األساس

تزام الكمي بتحديد االل
خفض االنبعاثات  أو
])٢٠١٧-٢٠١٣[ 
]٢٠٢٠-٢٠١٣ ([  
نسبة مئوية من سنة (
  )فترة األساس أو

السنة 
 )٤(املرجعية

االلتزام الكمي بتحديد 
خفض االنبعاثات  أو
])٢٠١٧-٢٠١٣[ 
]٢٠٢٠-٢٠١٣ ([  
ُيعبَّر عنه كنسبة مئوية من (

 ))٤(السنة املرجعية
  ١٠٨ أستراليا
 ٩٢ النمسا

  *)أ(بيالروس
 ٩٢ بلجيكا
 ٩٢ *بلغاريا
 ٩٤ كندا

 ٩٥ *)ب(كرواتيا
 ٩٢ *اجلمهورية التشيكية

 ٩٢ الدامنرك
 ٩٢ *ستونياإ

 ٩٢ )د) (ج(االحتاد األورويب
 ٩٢ فنلندا
 ٩٢ فرنسا
 ٩٢ أملانيا
 ٩٢ انناليو

 ٩٤ *هنغاريا
 ١١٠ آيسلندا
 ٩٢ آيرلندا
 ٩٢ إيطاليا
 ٩٤ اليابان

  *)ه(نكازاخستا
  ٩٢ *التفيا

 ٩٢ ليختنشتاين
 ٩٢ *ليتوانيا

__________ 

ألغراض ختصه من أجل التعبري عن هدفه الكمـي بتحديـد      إىل سنة مرجعية   جيوز لطرف االستناد اختيارياً    )٤(
 يف إطار بروتوكـول     ا كنسبة مئوية إىل انبعاثات تلك السنة، دون أن يكون ذلك ملزماً           االنبعاثات وخفضه 

كيوتو، وذلك إضافة إىل إدراجه هدفه الكمي لتحديد االنبعاثات وخفضها بالنسبة إىل سـنة األسـاس يف                 
 .الدويل على الصعيد  ملزماً قانونياًالعمودين الثاين والثالث من هذا اجلدول، وهو ما يشكل التزاماً
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٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

  الطرف

االلتزام الكمي بتحديد 
خفض االنبعاثات  أو
)٢٠١٢-٢٠٠٨ (  
فترة   نسبة مئوية من سنة أو(

 )األساس

تزام الكمي بتحديد االل
خفض االنبعاثات  أو
])٢٠١٧-٢٠١٣[ 
]٢٠٢٠-٢٠١٣ ([  
نسبة مئوية من سنة (
  )فترة األساس أو

السنة 
 )٤(املرجعية

االلتزام الكمي بتحديد 
خفض االنبعاثات  أو
])٢٠١٧-٢٠١٣[ 
]٢٠٢٠-٢٠١٣ ([  
ُيعبَّر عنه كنسبة مئوية من (

 ))٤(السنة املرجعية
 ٩٢ لكسمربغ

  )و(مالطة
 ٩٢ موناكو
 ٩٢ هولندا

 ١٠٠ نيوزيلندا
 ١٠١ النرويج
 ٩٤ *بولندا

 ٩٢ الربتغال
 ٩٢ *رومانيا

 ١٠٠ *)ز(االحتاد الروسي
 ٩٢ *سلوفاكيا
 ٩٢ *سلوفينيا
 ٩٢ إسبانيا
 ٩٢ السويد
 ٩٢ سويسرا
 ١٠٠ *أوكرانيا

اململكة املتحـدة لربيطانيـا     
 العظمى وآيرلندا الشمالية

٩٢ 

  ومل يبدأ نفاذ هذا التعديل بعد ٩٣ )ح(الواليات املتحدة األمريكية

  .بلدان متر مبرحلة انتقال إىل اقتصاد السوق  *
  احلواشي

  .نفاذ هذا التعديل بعدومل يبدأ  .٢-م أإ/١٠أضيفت إىل املرفق باء مبوجب تعديل اعُتمد عمالً باملقرر   )أ(  
وحال انـضمام كرواتيـا إىل االحتـاد األورويب،     .١٢-م أإ /٧هدف مؤقت لكرواتيا، مع مراعاة املقرر         )ب(  

  .سُيستعاض عن اهلدف الكروايت بترتيب يتماشى مع جهود االحتاد األورويب يف جمال التخفيف ويشكل جزءاً منه

 دولة عضواً لدى إيـداع صـك موافقتـها علـى            ١٥وروبية  كان عدد الدول األعضاء يف اجلماعة األ        )ج(  
  .٢٠٠٢مايو / أيار٣١بروتوكول كيوتو يف 

 دولة عضواً لدى إيداع صك قبوله بتعديل املرفق بـاء           ٢٧كان عدد الدول األعضاء يف االحتاد األورويب          )د(  
  ].تاريخ[لربوتوكول كيوتو يف 

 بالتزام كمي بتحديـد  يوتو إلدراج امسها يف املرفق باء مقترناً   قدمت كازاخستان اقتراحاً بتعديل بروتوكول ك       )ه(  
  .FCCC/KP/CMP/2010/4ويرد هذا االقتراح يف الوثيقة  .فترة االلتزام األوىليف  يف املائة ١٠٠ نسبتهوخفض االنبعاثات 

اسـم مالطـة    قرر مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة تعديل املرفق األول لالتفاقية، وذلك بإدراج                )و(  
  .٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٦وبدأ نفاذ هذا التعديل يف  ).١٥-م أ/٣املقرر (

 كـانون   ٩ تلقتـه األمانـة يف       ٢٠١٠ديـسمرب   / كانون األول  ٨أشار االحتاد الروسي يف بالغ مؤرخ         )ز(  
  .لتزام الثانية إىل أنه ال ينوي حتمل التزام كمي بتحديد أو خفض االنبعاثات يف فترة اال٢٠١٠ديسمرب /األول

  .البلدان اليت مل تصدق على بروتوكول كيوتو  )ح(  
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  +٢اخليار 

  الطرف

االلتزام الكمي بتحديد 
خفض االنبعاثات  أو
)٢٠١٢-٢٠٠٨ (  
  نسبة مئوية من سنة أو(

 )فترة األساس

االلتزام الكمي خبفض 
- ٢٠١٣(االنبعاثات 

٢٠١٧([  
نسبة مئوية من سنة أو (

  )فترة األساس
األدىن من أي احلد {

 } اخلفض املطلوب حملياً

االلتزام الكمي خبفض االنبعاثات 
)٢٠١٧-٢٠١٣  
  )نسبة مئوية من سنة أو فترة األساس(
أي جمموع اخلفض املطلوب استناداً إىل {

املسؤولية التارخيية واحتياجات البلدان 
 }النامية

  ١٠٨ أستراليا
 ٩٢ النمسا

  *)أ(بيالروس
 ٩٢ بلجيكا
 ٩٢ *بلغاريا
 ٩٤ كندا

 ٩٥ *)ب(كرواتيا
 ٩٢ *اجلمهورية التشيكية

 ٩٢ الدامنرك
 ٩٢ *ستونياإ

 ٩٢ )د) (ج(االحتاد األورويب
 ٩٢ فنلندا
 ٩٢ فرنسا
 ٩٢ أملانيا
 ٩٢ انناليو

 ٩٤ *هنغاريا
 ١١٠ آيسلندا
 ٩٢ آيرلندا
 ٩٢ إيطاليا
 ٩٤ اليابان

  *)ه(كازاخستان
  ٩٢ *التفيا

 ٩٢ ليختنشتاين
 ٩٢ *ليتوانيا

 ٩٢ لكسمربغ
  )و(مالطة
 ٩٢ موناكو
 ٩٢ هولندا

 ١٠٠ نيوزيلندا
 ١٠١ النرويج
 ٩٤ *بولندا

 ٩٢ الربتغال
 ٩٢ *رومانيا

 ١٠٠ *)ز(االحتاد الروسي
 ٩٢ *سلوفاكيا
 ٩٢ *سلوفينيا
 ٩٢ إسبانيا
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  الطرف

االلتزام الكمي بتحديد 
خفض االنبعاثات  أو
)٢٠١٢-٢٠٠٨ (  
  نسبة مئوية من سنة أو(

 )فترة األساس

االلتزام الكمي خبفض 
- ٢٠١٣(االنبعاثات 

٢٠١٧([  
نسبة مئوية من سنة أو (

  )فترة األساس
األدىن من أي احلد {

 } اخلفض املطلوب حملياً

االلتزام الكمي خبفض االنبعاثات 
)٢٠١٧-٢٠١٣  
  )نسبة مئوية من سنة أو فترة األساس(
أي جمموع اخلفض املطلوب استناداً إىل {

املسؤولية التارخيية واحتياجات البلدان 
 }النامية

 ٩٢ السويد
 ٩٢ سويسرا
 ١٠٠ *أوكرانيا

اململكة املتحـدة لربيطانيـا     
 مى وآيرلندا الشماليةالعظ

٩٢ 

   ٩٣ )ح(الواليات املتحدة األمريكية

 ]XX[ [50][51]  اجملموع

، اليت تعترب بعض األطراف أن إدراجها ينبغي        ٣ مكرراً ثانياً من املادة      ١يتعلق هذا اخليار باقتراح إدراج الفقرة         +
  .أن يقتصر على اخليار باء

  .السوقبلدان متر مبرحلة انتقال إىل اقتصاد   *
  احلواشي

  .ومل يبدأ نفاذ هذا التعديل بعد. ٢-م أإ/١٠أضيفت إىل املرفق باء مبوجب تعديل اعُتمد عمالً باملقرر   )أ(  
وحال انـضمام كرواتيـا إىل االحتـاد األورويب،    . ١٢-م أإ /٧هدف مؤقت لكرواتيا، مع مراعاة املقرر         )ب(  

  .ود االحتاد األورويب يف جمال التخفيف ويشكل جزءاً منهسُيستعاض عن اهلدف الكروايت بترتيب يتماشى مع جه

 دولة عضواً لدى إيـداع صـك موافقتـها علـى            ١٥كان عدد الدول األعضاء يف اجلماعة األوروبية          )ج(  
  .٢٠٠٢مايو / أيار٣١بروتوكول كيوتو يف 

ه بتعديل املرفق بـاء      دولة عضواً لدى إيداع صك قبول      ٢٧كان عدد الدول األعضاء يف االحتاد األورويب          )د(  
  ].تاريخ[لربوتوكول كيوتو يف 

 بالتزام كمي بتحديـد  قدمت كازاخستان اقتراحاً بتعديل بروتوكول كيوتو إلدراج امسها يف املرفق باء مقترناً          )ه(  
  .FCCC/KP/CMP/2010/4ويرد هذا االقتراح يف الوثيقة  .فترة االلتزام األوىليف  يف املائة ١٠٠ نسبتهوخفض االنبعاثات 

قرر مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة تعديل املرفق األول لالتفاقية، وذلك بإدراج اسـم مالطـة                   )و(  
  .٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٦وبدأ نفاذ هذا التعديل يف  ).١٥-م أ/٣املقرر (

 كـانون   ٩  تلقتـه األمانـة يف     ٢٠١٠ديـسمرب   / كانون األول  ٨أشار االحتاد الروسي يف بالغ مؤرخ         )ز(  
  . إىل أنه ال ينوي حتمل التزام كمي بتحديد أو خفض االنبعاثات يف فترة االلتزام الثانية٢٠١٠ديسمرب /األول

  .البلدان اليت مل تصدق على بروتوكول كيوتو  )ح(  
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  ٣اخليار 
٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

  الطرف

االلتزام الكمي بتحديد 
خفض االنبعاثات  أو
)٢٠١٢-٢٠٠٨ (  
فترة   ونسبة مئوية من سنة أ(

 )األساس

االلتزام الكمي بتحديد 
خفض االنبعاثات  أو
])٢٠١٧-٢٠١٣[ 
]٢٠٢٠-٢٠١٣ ([  
نسبة مئوية من سنة (
  )فترة األساس أو

السنة 
 )٥(املرجعية

االلتزام الكمي بتحديد 
خفض االنبعاثات  أو
])٢٠١٧-٢٠١٣[ 
]٢٠٢٠-٢٠١٣ ([  
ُيعبَّر عنه كنسبة مئوية من (

 ))٥(السنة املرجعية
  ١٠٨ ياأسترال
 ٩٢ النمسا

  *)أ(بيالروس
 ٩٢ بلجيكا
 ٩٢ *بلغاريا
 ٩٤ كندا

 ٩٥ *)ب(كرواتيا
 ٩٢ *اجلمهورية التشيكية

 ٩٢ الدامنرك
 ٩٢ *ستونياإ

 ٩٢ )د) (ج(االحتاد األورويب
 ٩٢ فنلندا
 ٩٢ فرنسا
 ٩٢ أملانيا
 ٩٢ انناليو

 ٩٤ *هنغاريا
 ١١٠ آيسلندا
 ٩٢ آيرلندا
 ٩٢ إيطاليا

 ٩٤ ليابانا
  *)ه(كازاخستان

  ٩٢ *التفيا
 ٩٢ ليختنشتاين

 ٩٢ *ليتوانيا
 ٩٢ لكسمربغ

  )و(مالطة
 ٩٢ موناكو
 ٩٢ هولندا

 ١٠٠ نيوزيلندا
 ١٠١ النرويج
 ٩٤ *بولندا

__________ 

 إىل سنة مرجعية ألغراض ختصه من أجل التعبري عن هدفه الكمـي بتحديـد       جيوز لطرف االستناد اختيارياً    )٥(
 يف إطار بروتوكـول     االنبعاثات وخفضها كنسبة مئوية إىل انبعاثات تلك السنة، دون أن يكون ذلك ملزماً            

ها بالنسبة إىل سـنة األسـاس يف        كيوتو، وذلك إضافة إىل إدراجه هدفه الكمي لتحديد االنبعاثات وخفض         
 . على الصعيد الدويل ملزماً قانونياًالعمودين الثاين والثالث من هذا اجلدول، وهو ما يشكل التزاماً
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٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

  الطرف

االلتزام الكمي بتحديد 
خفض االنبعاثات  أو
)٢٠١٢-٢٠٠٨ (  
فترة   ونسبة مئوية من سنة أ(

 )األساس

االلتزام الكمي بتحديد 
خفض االنبعاثات  أو
])٢٠١٧-٢٠١٣[ 
]٢٠٢٠-٢٠١٣ ([  
نسبة مئوية من سنة (
  )فترة األساس أو

السنة 
 )٥(املرجعية

االلتزام الكمي بتحديد 
خفض االنبعاثات  أو
])٢٠١٧-٢٠١٣[ 
]٢٠٢٠-٢٠١٣ ([  
ُيعبَّر عنه كنسبة مئوية من (

 ))٥(السنة املرجعية
 ٩٢ الربتغال
 ٩٢ *رومانيا

 ١٠٠ *)ز(االحتاد الروسي
 ٩٢ *سلوفاكيا
 ٩٢ *سلوفينيا
 ٩٢ إسبانيا
 ٩٢ السويد

 ٩٢ يسراسو
 ١٠٠ *أوكرانيا

اململكة املتحـدة لربيطانيـا     
 العظمى وآيرلندا الشمالية

٩٢ 

   ٩٣ )ح(الواليات املتحدة األمريكية

  .بلدان متر مبرحلة انتقال إىل اقتصاد السوق  *
  احلواشي

  .لتعديل بعدومل يبدأ نفاذ هذا ا. ٢-م أإ/١٠أضيفت إىل املرفق باء مبوجب تعديل اعُتمد عمالً باملقرر   )أ(  
وحال انـضمام كرواتيـا إىل االحتـاد األورويب،    . ١٢-م أإ /٧هدف مؤقت لكرواتيا، مع مراعاة املقرر         )ب(  

  .سُيستعاض عن اهلدف الكروايت بترتيب يتماشى مع جهود االحتاد األورويب يف جمال التخفيف ويشكل جزءاً منه

دولة عضواً لدى إيـداع صـك موافقتـها علـى            ١٥كان عدد الدول األعضاء يف اجلماعة األوروبية          )ج(  
  .٢٠٠٢مايو / أيار٣١بروتوكول كيوتو يف 

 دولة عضواً لدى إيداع صك قبوله بتعديل املرفق بـاء           ٢٧كان عدد الدول األعضاء يف االحتاد األورويب          )د(  
  ].تاريخ[لربوتوكول كيوتو يف 

 بالتزام كمي بتحديـد  ج امسها يف املرفق باء مقترناً  قدمت كازاخستان اقتراحاً بتعديل بروتوكول كيوتو إلدرا        )ه(  
  .FCCC/KP/CMP/2010/4ويرد هذا االقتراح يف الوثيقة  .فترة االلتزام األوىليف  يف املائة ١٠٠ نسبتهوخفض االنبعاثات 

قرر مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة تعديل املرفق األول لالتفاقية، وذلك بإدراج اسـم مالطـة                   )و(  
  .٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٦وبدأ نفاذ هذا التعديل يف  ).١٥-م أ/٣املقرر (

 كـانون   ٩ تلقتـه األمانـة يف       ٢٠١٠ديـسمرب   / كانون األول  ٨أشار االحتاد الروسي يف بالغ مؤرخ         )ز(  
  .انية إىل أنه ال ينوي حتمل التزام كمي بتحديد أو خفض االنبعاثات يف فترة االلتزام الث٢٠١٠ديسمرب /األول

  .البلدان اليت مل تصدق على بروتوكول كيوتو  )ح(  
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  اخليار ألف

 مكـرراً   ١والفقـرة    [ مكرراً ثانياً  ١الفقرة  ] و[[ مكرراً   ١، الفقرة   ٣املادة    -باء   
  ]]ثالثاً

  : من الربوتوكول٣ من املادة ١تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 
ألول، منفـردة أو    تكفل األطراف املدرجة يف املرفـق ا        -رراً مك ١  

جمتمعة، أالّ يتعّدى إمجايل مكافئ ثاين أكسيد الكربون النبعاثاهتا البشرية املنشأ من            
الكميات املـسندة هلـا،     ] جمموع] [مكرراً[غازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف       

حمسوبة وفق التزاماهتا الكمية بتحديد وخفض االنبعاثات املقّيدة يف العمود          ] حمسوباً[
وحمدداً وفق مبدأ املسؤولية التارخيية والَدْين      [الث من اجلدول الوارد يف املرفق باء        الث

ووفقاً ألحكام هذه املـادة، هبـدف       ] )٦(التارخيي ومراعاة احتياجات البلدان النامية    
خفض انبعاثاهتـا   ] ضمان توزيع عادل للحيز اجلوي العاملي بني مجيع األطراف و         [

يف املائة دون مستويات ] X][50][49][33][15[ ال يقل عن الكلية من تلك الغازات مبا
  ].٢٠٢٠][٢٠١٧[ إىل ٢٠١٣ يف فترة االلتزام املمتدة من عام ١٩٩٠

يقرأ هـذا   ( من الربوتوكول    ٣ مكرراً من املادة     ١ُتدرج الفقرة التالية بعد الفقرة      [  
  :) الوارد يف الفرع ألف أعاله٢ باخليار االقتراح مقترناً

 تكفل األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفـردة أو          - )٧( ثانياً مكرراً ١  
، أالّ يتعدى إمجايل    ٣ من املادة    ١جمتمعة، يف سياق وفائها بالتزاماهتا مبوجب الفقرة        

مكافئ ثاين أكسيد الكربون النبعاثاهتا البشرية املنشأ من مصادر حملية من غـازات             
 الكميات احمللية املسندة هلا، احملسوبة وفقـاً        ]ًمكررا[الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف      

اللتزاماهتا الكمية خبفض انبعاثاهتا احمللية املقّيدة يف املرفق باء ووفقاً ألحكام هذه املادة،             
] مبا ال يقـل عـن  ] [بأكثر من[هبدف خفض انبعاثاهتا احمللية الكلية من هذه الغازات       

__________ 

تراعى يف سياق حتديد االلتزامات املتعلقة هبذه املادة املعايري التالية هبدف ضمان االتساق مع اهلـدف النـهائي                  ) ٦(
مـسؤولية  ) أ( :سؤوليات املشتركة وإن كانت متمايزة واخـتالف القـدرات  لالتفاقية ومبادئ اإلنصاف وامل  

نصيب ) ب(األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة وجمتمعة، عن التركزات اجلوية احلالية لغازات الدفيئة؛              
حـصة  ) د(ؤسسية؛  القدرات التكنولوجية واملالية وامل   ) ج(الفرد من انبعاثات البلدان املتقدمة التارخيية واحلالية؛        

االنبعاثات العاملية اليت حتتاج إليها البلدان النامية من أجل تلبية احتياجات تنميتـها االجتماعيـة واالقتـصادية           
 .وللقضاء على الفقر وإعمال احلق يف التنمية

ـ      مكرراً ١ويشكل وفاء البلدان املدرجة يف املرفق األول بااللتزامات الواردة يف الفقرة               ادة  من هـذه امل
 الستهالكها املفرط للفضاء اجلوي املـشترك واحتياجـات         مسامهة منها يف رد ديوهنا املتعلقة باالنبعاثات وفقاً       

 .البلدان النامية
 .ترى بعض األطراف أن هذا املقترح ينبغي أن يدرج يف اخليار باء فقط دون غريه ) ٧(
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 ٢٠١٣  فترة االلتزام املمتدة مـن      يف ١٩٩٠يف املائة دون مستويات عام      ] ٤٩][٥٠[
  ].)٨(٢٠١٧إىل 

 مـن   ٣مـن املـادة     ] مكرراً ثانيـاً  ] [مكرراً [١ُتدرج الفقرة التالية بعد الفقرة        
  :الربوتوكول

تنفذ االلتزامات خبفض االنبعاثات مبوجب     ]. مكرًرا ثالثاً ] [مكرراً ثانياً  [١  
املرفق األول انبعاثاهتا مـن      حبيث ختفض األطراف املدرجة يف       ٣املادة    من ١الفقرة  

غـري اخلاضـعة لربوتوكـول      ] و] مكرراً[املدرجة يف املرفق ألف     [غازات الدفيئة   
 ١٩٩٠يف املائة دون مستويات     ] X][٤٥[ ]٣٠[ ]٢٥[ ]ا ال يقل عن   مب[مونتريال  

 يف املائـة    ٨٠بنسبة تتراوح بـني     [ ] يف املائة أو أكثر    ٨٠بنسبة  [ و ٢٠٢٠حبلول  
 حبلـول  ١٩٩٠يف املائـة دون مـستويات     ] X][٩٥]  يقل عن  مبا ال ][أكثر من [و

بواسـطة   عن طريق خفض غازات الدفيئة من املصادر وعمليات اإلزالـة          [٢٠٥٠
  ].٢٠٥٠ويتحقق ذلك حبلول . البواليع

   مكررا٧ً، الفقرة ٣املادة   -باء   
  : من الربوتوكول٣ من املادة ٧تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 

 فترة االلتزام الكمي الثانية بتحديد االنبعاثات وخفـضها،         يف  -  مكررا٧ً  
، تكون الكمية املسندة لكـل طـرف        ]٢٠٢٠][٢٠١٧[ إىل عام    ٢٠١٣من عام   

 املئوية املُقّيدة له يف العمود الثالث من اجلدول         لنسبةلمدرج يف املرفق األول مساوية      
 النبعاثاته البشرية املنشأ    من إمجايل مكافئ ثاين أكسيد الكربون      الوارد يف املرفق باء   

، أو يف سنة أو فترة   ١٩٩٠يف عام   ] مكرراً[من غازات الدفيئة املدرجة يف املرفق باء        
وعلى األطراف  ]. [مثانية][مخسة[ أعاله، مضروبة يف     ٥األساس احملددة وفقاً للفقرة     

ـ  ألراضـي املدرجة يف املرفق األول اليت شكّل يف حالتها تغيري استخدام ا           ة  واحلراج
 أن ُتدرِج يف انبعاثاهتا لـسنة       ١٩٩٠مصدراً صافياً النبعاثات غازات الدفيئة يف عام        

 أو فترة األساس، ألغراض حساب الكمية املسندة هلا، مكافئ ثاين           ١٩٩٠األساس  
أكسيد الكربون إلمجايل انبعاثاهتا البشرية املنشأ من مصادرها مطروحــاً منــه            

 فيما يتعلق بتغيري اسـتخدام      ١٩٩٠ليع يف عام     بواسطة البوا  لةحجم عمليات اإلزا  
  .األراضي

__________ 

اف، أن يفي بالفارق بني جممـوع الكميـة          لطرف مدرج يف املرفق األول لالتفاقية، مبوافقة باقي األطر         جيوز )٨(
 من خالل اآللية املالية اخلاضعة لسلطة       ٣ من املادة     مكرراً ١ مبوجب الفقرة    املسندة له والكمية املسندة له حملياً     

 .مؤمتر األطراف وتوجيهه، يف سياق التزامه بتغطية جمموع التكاليف اإلضافية املتفق عليها يف إطار االتفاقية
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  ٩، الفقرة ٣املادة    -جيم   
 من الربوتوكول، وُيستعاض عنها بـالفقرة       ٣ من املادة    ٩ أن ُتحذف الفقرة     ينبغي  

  :التالية
دد التزامات األطراف املدرجة يف املرفق األول يف الفترات الالحقة    حت  -٩  

ق باء هلذا الربوتوكول، وهي تعديالت تعتمد وفقا        ضمن تعديالت تدخل على املرف    
ويبدأ مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع        . ٢١ من املادة    ٧ألحكام الفقرة   

 قبل هناية فترة االلتزام األوىل      ماتاألطراف يف هذا الربوتوكول النظر يف هذه االلتزا       
أ مـؤمتر األطـراف     يبد. مبا ال يقل عن سبع سنوات     أعاله   ١املشار إليها يف الفقرة     

العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول النظر يف االلتزامـات املتعلقـة      
] سبع[]مخس []ربعأ[بفترة االلتزام الثالثة قبل هناية فترة االلتزام الثانية مبا ال يقل عن             

ُينظر يف فترات االلتزام بالتنسيق مع العمليات واالستعراضات املناسبة يف          . [سنوات
  .]إطار االتفاقية

  ٢، الفقرة ٤املادة   -دال   
 مـن   ٤ مـن املـادة      ٢ العبارة التالية يف هناية اجلملة األوىل مـن الفقـرة            تضاف  

  :الربوتوكول
        أو يف تاريخ إيداع صكوك قبوهلا أي تعـديالت للمرفـق بـاء عمـالً          ،  
  ٣ من املادة ٩بالفقرة 

  ٣، الفقرة ٤املادة    -هاء   
  : من الربوتوكول، يستعاض عن عبارة٤ من املادة ٣ الفقرة يف  
  ٣ من املادة ٧ الفقرة يف  
  : التاليةبالعبارة

   واليت تتصل به٣ املادة يف  
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  اخليار باء

مكـرراً   ١والفقـرة    [ثانياًمكرراً   ١الفقرة  ] و [[مكرراً ١، الفقرة   ٣املادة   -باء  
  ]]ثاًثال

 ١اخليار     

  : من الربوتوكول٣ من املادة ١ تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة
تكفل األطراف املدرجة يف املرفـق األول، منفـردة أو            -مكرراً  ١  

جمتمعة، أالّ يتعّدى إمجايل مكافئ ثاين أكسيد الكربون النبعاثاهتا البشرية املنشأ من            
الكميات املـسندة هلـا،     ] جمموع []مكرراً[غازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف       

حمسوبة وفق التزاماهتا الكمية بتحديد وخفض االنبعاثات املقّيدة يف العمود          ] حمسوباً[
وحمدداً وفق مبدأ املسؤولية التارخيية والَدْين      [الثالث من اجلدول الوارد يف املرفق باء        

ووفقاً ألحكام هذه املـادة، هبـدف       ] )٦(احتياجات البلدان النامية  ومراعاة  التارخيي  
خفض انبعاثاهتـا   ] اجلوي العاملي بني مجيع األطراف و     ضمان توزيع عادل للحيز     [

يف املائـة دون    ] ١٥][٣٣][٤٩][٥٠][X[الكلية من تلك الغازات مبا ال يقل عن         
  ].٢٠٢٠][٢٠١٧[ إىل ٢٠١٣ يف فترة االلتزام املمتدة من عام ١٩٩٠مستويات 

يقرأ هـذا   (  من الربوتوكول  ٣ من املادة    مكرراً ١ُتدرج الفقرة التالية بعد الفقرة      [  
  ): الوارد يف الفرع ألف أعاله٢ باخليار اًاالقتراح مقترن

 تكفل األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفـردة أو          - )٧( ثانياً مكرراً ١  
، أالّ يتعدى إمجايل    ٣ من املادة    ١جمتمعة، يف سياق وفائها بالتزاماهتا مبوجب الفقرة        

شرية املنشأ من مصادر حملية من غـازات        نبعاثاهتا الب المكافئ ثاين أكسيد الكربون     
 الكميات احمللية املسندة هلا، احملسوبة وفقـاً        ]مكرراً[الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف      

__________ 

يف سياق حتديد االلتزامات املتعلقة هبذه املادة املعايري التالية هبدف ضمان االتساق مع اهلدف النـهائي             تراعى    )٦(
مـسؤولية  ) أ: (لالتفاقية ومبادئ اإلنصاف واملسؤوليات املشتركة وإن كانت متمايزة واختالف القدرات         

ـ                    ة احلاليـة لغـازات الدفيئـة؛   األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة وجمتمعة، عن التركـزات اجلوي
القـدرات التكنولوجيـة واملاليـة      ) ج(نصيب الفرد من انبعاثات البلدان املتقدمة التارخيية واحلالية؛         ) ب(

حصة االنبعاثات العاملية اليت حتتاج إليها البلدان النامية من أجل تلبية احتياجـات تنميتـها               ) د(واملؤسسية؛  
 .ية وللقضاء على الفقر وإعمال احلق يف التنميةاالجتماعية واالقتصاد

 مـن هـذه    مكررا١ًويشكل وفاء البلدان املدرجة يف املرفق األول بااللتزامات الواردة يف الفقرة              
 الستهالكها املفرط للفضاء اجلـوي املـشترك        املادة مسامهة منها يف رد ديوهنا املتعلقة باالنبعاثات وفقاً        

 .ميةواحتياجات البلدان النا
 .ترى بعض األطراف أن هذا املقترح ينبغي أن يدرج يف اخليار باء فقط دون غريه  )٧(
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اللتزاماهتا الكمية خبفض انبعاثاهتا احمللية املقّيدة يف املرفق باء ووفقاً ألحكـام هـذه              
    مبـا  ] [بأكثر من [لغازات  املادة، هبدف خفض انبعاثاهتا احمللية الكلية مـن هـذه ا        

 يف فترة االلتزام املمتدة   ١٩٩٠يف املائة دون مستويات عام      ] ٤٩][٥٠] [ال يقل عن  
 .)٨(٢٠١٧ إىل ٢٠١٣من 

 مـن   ٣ مـن املـادة      ] ثانيـاً  مكرراً] [مكرراً[ ١ُتدرج الفقرة التالية بعد الفقرة        
  :الربوتوكول

تزامات خبفض االنبعاثات مبوجب تنفذ االل .]مكرًرا ثالثاً] [مكرراً ثانياً[ ١  
 حبيث ختفض األطراف املدرجة يف املرفق األول انبعاثاهتا مـن           ٣ من املادة    ١الفقرة  

غـري اخلاضـعة لربوتوكـول      ]  و ]مكرراً[املدرجة يف املرفق ألف     [غازات الدفيئة   
 ١٩٩٠يف املائة دون مـستويات      ] X][٤٥][٣٠][٢٥][مبا ال يقل عن   [مونتريال  

أكثر [ يف املائة و٨٠بنسبة تتراوح بني ][ يف املائة أو أكثر ٨٠بنسبة  [ و ٢٠٢٠حبلول  
عن  [٢٠٥٠ حبلول   ١٩٩٠يف املائة دون مستويات     ] X][٩٥] مبا ال يقل عن   ][من

ويتحقق . البواليعواسطة  إزالتها ب عمليات  طريق خفض غازات الدفيئة من املصادر و      
  ].٢٠٥٠ذلك حبلول عام 

  ٢اخليار     

  ) زاي أدناهيقرأ مع الفرع(    
  : من الربوتوكول ويستعاض عنها بالفقرة التالية٣ من املادة ١حتذف الفقرة   

تكفل األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة أو جمتمعـة، أالّ             -١  
يتعدى إمجايل مكافئ ثاين أكسيد الكربون النبعاثاهتا البشرية املنشأ مـن غـازات             

يات املسندة هلا، وفقاً ألحكام هذه املادة، تضاف     الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف الكم     
االجتاه املرتفع، إن وجدت، بغية خفـض       املرتبطة ب   اخلاصة هبا  إليها كميات التسوية  

يف املائة على األقل دون مستويات      ] ٤٠[انبعاثاهتا اإلمجالية من هذه الغازات بنسبة       
  ]].٢٠٢٠][٢٠١٧[ إىل ٢٠١٣[ يف فترة االلتزام املمتدة من ١٩٩٠عام 

  : من الربوتوكول٣ من املادة ١تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 
االجتاه املرتفع، فيما يتعلق بكـل      املرتبطة ب  التسوية   كمياُت  - مكرراً ١  

الكميات املسندة له إمجايل مكافئ ثاين أكسيد       تعادل  طرف مدرج يف املرفق األول      
__________ 

جيوز لطرف مدرج يف املرفق األول لالتفاقية، مبوافقة باقي األطراف، أن يفي بالفارق بـني جممـوع                   )٨(
خالل اآللية املاليـة   من ٣ من املادة   مكرراً ١ مبوجب الفقرة    الكمية املسندة له والكمية املسندة له حملياً      

اخلاضعة لسلطة مؤمتر األطراف وتوجيهه، يف سياق التزامه بتغطية جمموع التكاليف اإلضـافية املتفـق               
 .عليها يف إطار االتفاقية
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دفيئة املدرجة يف املرفق ألف، وفـق       الكربون النبعاثاته البشرية املنشأ من غازات ال      
الفرق بني النسبة   تعادل   أحدث جرد لتلك االنبعاثات جرى استعراضه، هي كمياتٌ       

 إمجايل مكافئ ثاين أكسيد الكربـون       مناملئوية املقيَّدة لذلك الطرف يف املرفق باء        
النبعاثاته البشرية املنشأ من غازات الدفيئـة املدرجـة يف املرفـق ألـف يف عـام              

  .والكميات املسندة لذلك الطرف] مثانية] [مخسة[مضروبة يف ١٩٩٠

  ]]مكرراً ربعاً] [مكرراً ثالثاً] [مكرراً ثانياً[ ١، الفقرة ٣املادة   -جيم [  
 ٣من املادة   ] مكرراً ثالثاً ] [مكرراً ثانياً ] [مكرراً [١ُتدرج الفقرة التالية بعد الفقرة        

  :من الربوتوكول
] مكرراً [١ال تنطبق الفقرة    . ]مكرراً رابعاً ] [مكرًرا ثالثاً [] مكرراً ثانياً [ ١  

بـدء نفـاذ    يلـي   وهـو تـاريخ     (أعاله إال اعتباراً من اليوم التسعني من التاريخ         
  :الذي )٩(])االتفاق[

طرفاً يف االتفاقية قد أودعوا صكوك      ] X[يكون فيه ما ال يقل عن        )أ(  
 يف إطـار    XX٢٠ إىل   ٢٠١٣ة االلتزام من    قبوهلم املتعلقة بالتعديالت اليت حتدد فتر     

 منه، أو قد أودعـوا صـكوك    ٢٠ من املادة    ٥ أو   ٤هذا الربوتوكول، وفقاً للفقرة     
   أو قبوهلم له أو موافقتهم عليه أو انضمامهم إليه؛] االتفاق[تصديقهم على 

أطرافـاً يف   ) أ(تضم األطراف املشار إليها يف الفقـرة الفرعيـة          و )ب( 
  :االتفاقية

يف املائـة مـن اجملمـوع       ] X[زى إليها جمتمعة ما ال يقل عن        يع '١'
ملكافئ ثاين أكسيد الكربون النبعاثات األطـراف يف        ] التراكمي[

 ١االتفاقية من غازات الدفيئة البشرية املنشأ، حمددة وفقاً للفقـرة           
   أدناه؛]مكرراً خامساً] [مكرراً رابعاً] [مكرراً ثالثاً[

و إجراءات قابلة للقياس الكمي تتعلـق       وقّيد كل منها التزامات أ     '٢'
بالتخفيف سواء يف املرفق باء من هذا الربوتوكول أو يف املرفـق            

  ].]االتفاق[من ] ألف[

  ]مكرراً خامساً][مكرراً رابعاً] [مكرراً ثالثاً[مكرراً [ ١، الفقرة ٣املادة  -دال [ 
         مـن  ]مكرراً رابعـاً  ][ثالثاًمكرراً  ] [مكرراً ثانياً [ ١ُتدرج الفقرة التالية بعد الفقرة        

  : من الربوتوكول٣املادة 
__________ 

 .يتناول إمكانية اعتماد اتفاق جديد يف إطار االتفافية )٩(
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يستند احلساب املـذكور     .]مكرراً خامساً ][مكرراً رابعاً ] [مكرًرا ثالثاً [ ١  
أعـاله إىل   ‘ ١‘) ب (]مكرراً رابعاًَ ][مكرراً ثالثاً ][مكرراً ثانياً [ ١يف الفقرة الفرعية    

 مـن   ١٢لوطنية اليت تقدمها وفقاً للمادة      البيانات اليت توردها األطراف يف بالغاهتا ا      
أو بأقرب سنة منها يف حال عدم توفر بيانات لتلك          ] X[االتفاقية واليت تتعلق بسنة     

  .]السنة

  ]مكرراً سادساً][مكرراً خامساً][مكرراً رابعاً[ ١، الفقرة ٣املادة   -هاء  
مـن  ] مكرراً خامساً ][بعاًمكرراً را ][مكرراً ثالثاً  [١ُتدرج الفقرة التالية بعد الفقرة        

  : من الربوتوكول٣املادة 
       ألغراض هذه املـادة،    .]مكرراً سادساً ] [مكرراً خامساً ][مكرراً رابعاً [ ١  

ال ُيعّد أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل االقتـصادي صـكاً يـضاف إىل               
  .الصكوك اليت تودعها الدول األعضاء يف تلك املنظمة

  مكرراً ٤، الفقرة ٣املادة  -واو [ 
  : من الربوتوكول٣ من املادة ٤تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة  

ألغراض الوفاء بااللتزام الكمي بتحديد االنبعاثات وخفضه،         - مكرراً ٤  
ُتحدَّد اإلضافات إىل الكمية املسندة لكل طرف من األطراف املدرجـة يف املرفـق              

] ١][X[بنسبة  ] ٣ من املادة    ٤الفقرة  ] [٣ من املادة    ٤ و ٣الفقرتني  [األول مبوجب   
  .]يف املائة من الكمية املسندة لذلك الطرف لفترة االلتزام الثانية

  ٧، الفقرة ٣املادة  -زاي  
  : من الربوتوكول ويستعاض عنها بالفقرة التالية٣ من املادة ٧حتذف الفقرة 

ها، مـن   يف فترة االلتزام الكمي الثانية بتحديد االنبعاثات وخفض         -٧  
، تكون الكمية املسندة لكل طرف مدرج       ]٢٠٢٠][٢٠١٧[ إىل عام    ٢٠١٣عام  

يف املرفق األول مساوية للنسبة املئوية اليت قُيدت له يف املرفق باء من إمجايل مكـافئ          
ثاين أكسيد الكربون النبعاثاته البشرية املنشأ من غازات الدفيئة املدرجة يف املرفـق             

إلمجايل مكافئ ثاين أكـسيد      ، أو ]مثانية][مخسة[ يف   ، مضروباً ١٩٩٠ألف يف عام    
الكربون النبعاثاته البشرية املنشأ من غازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألـف وفـق              

ـ ، علـى أن تُ    ]مثانية] [مخسة[أحدث جرد له جرى استعراضه مضروبا يف         ار ـخت
  .أصغر القيمتني
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  مكرراً ٧، الفقرة ٣املادة  -حاء  
  : من الربوتوكول٣ من املادة ٧الية بعد الفقرة تدرج الفقرة الت

يف فترة االلتزام الكمي الثانية بتحديد االنبعاثات وخفـضها،          -مكرراً  ٧  
، تكون الكمية املسندة لكـل طـرف        ]٢٠٢٠][٢٠١٧[ إىل عام    ٢٠١٣من عام   

يل إمجامن  لنسبة املئوية اليت قُّيدت لـه يف املرفق باء         لمدرج يف املرفق األول مساوية      
مكافئ ثاين أكسيد الكربون النبعاثاته البشرية املنشأ من غازات الدفيئة املدرجـة يف    

 ٥سنة أو فترة األساس احملددة وفقاً للفقرة  ، أو يف١٩٩٠يف عام ] مكرراً[املرفق باء 
وعلى األطراف املدرجة يف املرفق األول الـيت  [ ].مثانية][مخسة[أعاله، مضروبة يف 

ري استخدام األراضي واحلراجة مصدراً صافياً النبعاثات غازات        تغييف حالتها   شكل  
ساس، األ أو فترة    ١٩٩٠ األساس   سنةل عاثاهتاب ان  أن ُتدرِج يف   ١٩٩٠الدفيئة يف عام    

انبعاثاهتـا  إلمجايل ألغراض حساب الكمية املسندة هلا، مكافئ ثاين أكسيد الكربون   
اإلزالة بواسطة البواليـع يف  يات حجم عملالبشرية املنشأ من مصادرها مطروحاً منه     

  .تغيري استخدام األراضيفيما يتعلق ب ١٩٩٠ عام

  مكرراً ثانياً ٧، الفقرة ٣املادة  -طاء  
  : من الربوتوكول٣ مكرراً من املادة ٧تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 

 تتعدى الكميات املسندة لكـل طـرف مـن          ال  - مكرراً ثانياً ٧  
 يف  لـه املرفق األول يف فترات االلتزام الالحقة الكمية املسندة         األطراف املدرجة يف    

 الكمية  يف] مثانية] [مخسة] [x [ حاصل ضرب  الفترة السابقة مباشرة، أو ال تتعدى     
  .الواردة يف أحدث جرد جرى استعراضه، على أن ختتار أصغر القيمتني

   مكرراً ثالثا٧ً، الفقرة ٣املادة  -ياء  
  : من الربوتوكول٣ من املادة مكرراً ثانياً ٧ بعد الفقرة تدرج الفقرة التالية

يكفل مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع           - مكرراً ثالثاً ٧  
األطراف يف هذا الربوتوكول أن ُيستخدم نصيب من عوائد اإلصدار األول لوحدات     

 X املادتني[الكميات املسندة، ووحدات اإلزالة، وأي وحدات جديدة تنشأ مبوجب          
املتـأثرة  ، يف تغطية التكاليف اإلدارية ويف مساعدة األطراف من البلدان النامية            ]Yو

  .آثار تغري املناخ الضارة على تغطية تكاليف التكيف مع هذه اآلثاربشدة ب
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 مكرراً ثانياً ٨ والفقرة مكرراً ٨، الفقرة ٣املادة  -كاف  

  :ربوتوكول من ال٣ من املادة ٨تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 
جيوز ألي طرف مدرج يف املرفق األول أن يستخدم سـنة             - مكرراً ٨  

 ،سنة أساس له فيما يتعلـق مبركبـات اهليـدروفلوروكربون         ] ٢٠××[ ]١٩٩٥[
 وسداسي فلوريد الكربيـت، ألغـراض       ،ومركبات اهليدروكربون املشبع بالفلور   

  .أعاله] مكرراً [٧احلساب املشار إليه يف الفقرة 
جيوز ألي طرف مدرج يف املرفق األول أن يستخدم           -  ثانياًمكرراً ٨  

] لثالثي فلوريد النيتـروجني،   [سنة أساس له بالنسبة     ] ٢٠××سنة  ] [١٩٩٥سنة  [
] مركبـات اإلثـري املفلـور،     ] [ثالثي فلوريد امليثيل مخاسي فلوريد الكربيـت،      [
 ٧يه يف الفقـرة     ألغراض احلساب املشار إل   ] ومركبات متعدد اإلثري املشبع بالفلور    [
 . أعاله] مكرراً[

  ٩، الفقرة ٣املادة  -الم  

  : من الربوتوكول ويستعاض عنها بالفقرة التالية٣ من املادة ٩حتذف الفقرة 
حتدد التزامات األطراف املدرجة يف املرفق األول يف الفترات الالحقة            -٩  

 ت تعتمد وفقـاً   ضمن تعديالت تدخل على املرفق باء هلذا الربوتوكول، وهي تعديال         
ويستهل مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع        . ٢١ من املادة    ٧ألحكام الفقرة   

األطراف يف هذا الربوتوكول النظر يف هذه االلتزامات قبل هناية فترة االلتـزام األوىل              
يبدأ مؤمتر األطراف العامل  ,. أعاله مبا ال يقل عن سبع سنوات١املشار إليها يف الفقرة 

اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول النظر يف االلتزامات املتعلقة بفترة االلتزام           بوصفه  
ُينظر [ .سنوات] سبع][ مخس][أربع[الثالثة قبل هناية فترة االلتزام الثانية مبا ال يقل عن 

  .]يف فترات االلتزام بالتنسيق مع العمليات واالستعراضات املناسبة يف إطار االتفاقية

   مكررا١٠ً، الفقرة ٣ة املاد -ميم  
  : من الربوتوكول٣ من املادة ١٠تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 

احملـدد  ] للهـدف [ وفقاًالكمية احملسوبة   من  [أي جزء    -ًمكررا ١٠  
 ١٧حيتازه طرف من طرف آخر يف االتفاقية وفقاً ألحكام املـادة        ] Yملادة  ا مبوجب

  .زهيضاف إىل الكمية املسندة للطرف الذي حيتا
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   مكرراً ثانيا١٠ً، الفقرة ٣املادة  -نون  
  : من الربوتوكول٣ مكرراً من املادة ١٠تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 

أي جزء من الكمية املسندة حيتازه طرف من طرف           - مكرراً ثانياً ١٠  
] للهدف[الكمية احملسوبة وفقا [ يضاف إىل ١٧آخر يف االتفاقية وفقاً ألحكام املادة   

  .لطرف احلائزا] Yحملدد مبوجب املادة ا

  ١١، الفقرة ٣املادة  -سني  
  : من الربوتوكول، ُيستعاض عن عبارة٣ من املادة ١١يف الفقرة   
  طرف آخر  
   :بالعبارة التالية  
  طرف يف االتفاقية   

 مكرراً ١٢، الفقرة ٣املادة  -عني [ 

  :لربوتوكول من ا٣ من املادة ١٢تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 
أمسـاء  [ما حيتازه طرف من طرف آخر يف االتفاقية من           - ًمكررا ١٢  

، ]X] [املـواد [وحدات متولدة من آليات السوق اجلديدة املنشأة مبوجب املـادة           
وفقاً ألحكام هذه املواد يضاف إىل الكميـة املـسندة أو إىل             )١١(]Z[و )١٠(]]Y[و
  .]للطرف الذي حيتازها] Yملادة جب امبواحملدد ] للهدف[ وفقاًالكمية احملسوبة [

 ًمكرراً ثانيا ١٢، الفقرة ٣املادة  -فاء  

  : من الربوتوكول٣ من املادة مكرراً ١٢تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 
ما حيّوله طرف إىل طرف آخـر يف االتفاقيـة مـن            - مكرراً ثانياً ١٢  

] Y] [املـادتني [ املادة   متولدة من آليات السوق اجلديدة املنشأة مبوجب      ] وحدات[
  وفقـاً  [للطرف احملوِّل   ] الكمية احملسوبة [وفقاً ألحكام هذه املواد يطرح من       ] Z[و
  ]].للهدف[

__________ 

 ملا هو مقترح    جديدة وفقاً ] آليات[بروتوكول كيوتو املتعلقة بآلية     ] مواد[يشريان إىل مادة    " Y"و" X"الرمز   )١٠(
 .يف إطار الربوتوكول] اآلليات[أدناه، إذا ما أنشئت هذه اآللية 

السوق اجلديدة، إذا مـا     ] آليات[اتفاق يربم يف إطار االتفاقية وحيكم آلية        ] مواد[يشري إىل مادة    " Z"الرمز   )١١(
 .يف إطار هذا االتفاق] اآلليات[هذه اآللية ] أنشئت][أقرت[
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   مكرراً ثالثا١٢ً، الفقرة ٣املادة  -صاد  
  : من الربوتوكول٣ مكرراً ثانياً من املادة ١٢تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 

احملدد ] للهدف[وفقا  الكمية احملسوبة    [أي جزء من    - مكرراً ثالثاً ١٢  
حيوِّله طرف إىل طرف آخر يف االتفاقية مبوجب أحكام املـادتني           ] Yملادة  مبوجب ا 

مبوجب احملدد  ] للهدف[وفقا  [للطرف احملوِّل   ] الكمية احملسوبة [ يطرح من    Y و ١٧
  ] .Yملادة ا

 مكررا ١٣ و١٣، الفقرتان ٣املادة   -قاف   

  ١اخليار     
  . من الربوتوكول٣ من املادة ١٣ل الفقرة لن تعّد  

  ٢اخليار     
  : من الربوتوكول٣ من املادة ١٣تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة   

] فيما يتعلق بفترة االلتزام الثانية    [إضافات إىل الكمية املسندة      - اًمكرر ١٣  
] X[ أعـاله تكـون حمـددة بنـسبة          ١٣من اإلضافات املشار إليها يف الفقـرة        

الفتـرة  [يف املائة من الكمية املـسندة لـذلك الطـرف يف            ] ١٠][٥][١][٠,١[
 ].فترة االلتزام األوىل][السابقة

  ٣اخليار     
  : من الربوتوكول ويستعاض عنها بالفقرة التالية٣ من املادة ١٣حتذف الفقرة   

إذا كانت انبعاثات طرف مدرج يف املرفق األول يف فترة االلتـزام             -١٣  
الكمية املسندة له مبوجب هذه املادة، يسّجل هذا الفارق، بناء على           األوىل تقل عن    

  .لطرف يف فترة االلتزام الثانيةلطلب ذلك الطرف، كفائض 
  : من الربوتوكول٣ من املادة ١٣تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 

إذا كانت انبعاثات طرف مدرج يف املرفق األول يف فترة           - مكرراً ١٣  
 ٧احملددة مبوجب الفقـرات  وية تتجاوز الكمية املسندة له يف هذه الفترة      االلتزام الثان 

هذه إىل  ، جاز للطرف أن يضيف      ٣ من املادة     ثانياً مكرراً ٨ مكرراً و  ٨و] مكرراً[
الكمية املسندة كمية مساوية للكمية اليت جتاوزت هبا انبعاثاته الكميـة املـسندة أو              

  .على أن ختتار الكمية األدىنفائض الطرف يف فترة االلتزام األوىل، 
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  ٤اخليار     
  : من الربوتوكول ويستعاض عنها بالفقرة التالية٣ من املادة ١٣حتذف الفقرة   

إذا كانت انبعاثات طرف مدرج يف املرفق األول يف فترة االلتـزام             -١٣  
األوىل تقل عن الكمية املسندة له مبوجب هذه املادة، ال يضاف هـذا الفـارق إىل                

  .املسندة لذلك الطرف يف فترة االلتزام الثانيةالكمية 

  ١٥، الفقرة ٣املادة  -راء  
  : من الربوتوكول٣ من املادة ١٤تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة   

 ٣١جتري األطراف يف هذا الربوتوكول وتنجز، يف فترة أقـصاها             -١٥  
ـ      واستعراضاً ، تقييماً ٢٠١٥ديسمرب  /كانون األول  يت تبـذهلا    مرحليني للجهـود ال

األطراف املدرجة يف املرفق األول للوفاء بااللتزامات الكميـة بتحديـد وخفـض             
االنبعاثات لفترة االلتزام الثانية املقيدة يف املرفق باء هلذا الربوتوكول، وذلـك بغيـة              
تقييم التقدم احملرز والبت فيما إذا كان من الضروري اختاذ تدابري إضافية، استناداً إىل            

وينجـز هـذا     .لومات العلمية املتاحة، لبلوغ اهلدف النهائي لالتفاقيـة       أفضل املع 
االستعراض يف وقت كاف لتمكني مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف           

تدابري إضافية تتخذها هذه األطراف، وقد تشمل هذه        حتديد  يف هذا الربوتوكول من     
  .نبعاثات وخفضهاالتدابري وضع التزامات كمية أشّد صرامة لتحديد اال

 ٢، الفقرة ٤املادة  -شني  

 مـن   ٤ مـن املـادة      ٢تضاف العبارة التالية يف هناية اجلملة األوىل مـن الفقـرة              
  :الربوتوكول

       ، أو يف تاريخ إيداع صكوك قبوهلا أي تعـديالت للمرفـق بـاء عمـالً           
  .٣ من املادة ٩بالفقرة 

  ٣، الفقرة ٤املادة  -تاء  
  : من الربوتوكول، يستعاض عن عبارة٤من املادة  ٣يف الفقرة   
  ٣ من املادة ٧يف الفقرة     

 :بالعبارة التالية  

  واليت تتصل به٣يف املادة     
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  ٥، الفقرة ٦املادة  -ثاء  
  : من الربوتوكول٦ من املادة ٤تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة   

يف هـذا  يكفل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف          -٥  
الربوتوكول أن نصيباً من العائدات املتأتية من أنشطة املـشاريع املعتمـدة املنـشأة              
مبوجب هذه املادة ُيستخدم من أجل تغطية النفقات اإلدارية، وكذلك مـن أجـل              

آلثار الضارة لـتغري املنـاخ علـى        املتأثرة بشدة با  مساعدة البلدان النامية األطراف     
  .مواجهة تكاليف التكيُّف

  ٩املادة  -خاء [ 
  : ويستعاض عنهما بالفقرات التالية٩ من املادة ٢ و١حتذف الفقرتان   

يتوىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف هـذا             -١  
ويقيِّم االستعراض مـدى   .الربوتوكول إجراء استعراض دوري شامل هلذا الربوتوكول

إىل تعزيزها، ال سيما اهلدف الطويل      مالءمة أحكام هذا الربوتوكول وينظر يف احلاجة        
األجل خلفض االنبعاثات وااللتزامات القائمة مبوجب هذا الربوتوكـول، إسـهاماً يف      

وُيجرى االستعراض يف ضوء أفضل املعـارف العلمية  .حتقيق اهلدف النهائي لالتفاقية
  .املتاحة، ال سيما تقييمات اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ

بناء على االستعراض، يتخذ مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع         -٢  
  .األطراف يف هذا الربوتوكول اإلجراءات املناسبة

ميكن أن تشمل اإلجراءات املناسبة، بوجه خاص، التزامات كمية           -٣  
جديدة بتحديد االنبعاثات وخفضها لفرادى األطراف وكذلك تعزيز االلتزامـات          

تحديد االنبعاثات وخفضها من خالل تعديل املرفق باء وفقاً للمادة          الكمية القائمة ب  
وجيب أن تؤدي االلتزامات اجلديدة إىل ختفيضات بالقيم املطلقة يف انبعاثـات            . ٢١

األطراف املعنية مقارنة مبجموع االنبعاثات الوطنية من غازات الدفيئة كما تـرد يف             
  . عند انتهاء االستعراضقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة املتاحة

 أعاله يف موعد ال يتجـاوز       ١يبدأ االستعراض األول وفقاً للفقرة        -٤  
  .٢٠١٦ وينتهي يف موعد ال يتجاوز عام ٢٠١٤عام 

سنوات، ما مل يقرر مـؤمتر      ] ٤[ُتجرى استعراضات إضافية كل       -٥  
  .]األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول خالف ذلك
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 مكرراً ١٥املادة  -ال ذ 

  : مكررا١٥ً من الربوتوكول باعتبارها املادة ١٥ُتضاف املادة التالية بعد املادة   

  مكرراً ١٥املادة       
ألمانـة االتفاقيـة    املمنوحـة    واحلـصانات    دون املساس باملركز القانوين     

وموظفيها، أو لطرف أو أطراف، أو ألشخاص أو مـسؤولني أو ممـثلني منـتمني               
ينظر ،  بروتوكول املقر املُربم مع حكومة مجهورية أملانيا االحتادية       مبوجب  اء،  لألعض

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكـول يف مـسألة             
  .حصانات األشخاص العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب هذا الربوتوكول

 ١٧املادة  -ضاد  

  :ستعاض عنها بالفقرات التالية من الربوتوكول وُي١٧حتذف املادة 
حيدد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف هـذا             -١  

       ما يلزم من مبادئ وطرائق وقواعد ومبادئ توجيهيـة،        ] X[الربوتوكول يف دورته    
ال سيما فيما يتعلق بالتحقق من االجتار باالنبعاثات واإلبالغ عـن هـذا االجتـار               

 مراعاة هذه املبادئ والطرائق والقواعد واملبادئ التوجيهية ومـا          واملساءلة عنه، مع  
  .يتصل هبا من مقررات اعتمدهتا األطراف لفترة االلتزام األوىل، حسب االقتضاء

جيوز لألطراف املدرجة يف املرفق بـاء أن تـشارك يف االجتـار               -٢  
 ٤حكـام الفقـرة   ، رهنا بأ [٣باالنبعاثات ألغراض الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة   

  ].١-م أإ/١١ من مرفق املقرر ٢ووفقاً لشروط األهلية احملددة يف الفقرة 
اليت تستويف الـشروط    [جيوز لألطراف غري املدرجة يف املرفق باء،          -٣  

 واخلاضـعة للتعـديل حبـسب       ١-م أإ /١١ من مرفق املقـرر      ٢احملددة يف الفقرة    
، أن تـشارك يف االجتـار       ]Yللمادة  [حمددة وفقاً   ] أهداف[واليت لديها   ] االقتضاء،

  ].٥ بالفقرة ، رهناً] [األهداف[باالنبعاثات لبلوغ تلك 
تشارك مبوجب االتفاقية أن     )١٢(]االتفاق[ميكن لألطراف يف     -ً مكررا ٣  

  .)١٣(]Z وY وX و١٢ و٦[يف االجتار بوحدات انبعاثات تولّدت وفقا للمواد 
__________ 

 .ل إمكانية اعتماد اتفاق جديد يف إطار االتفافيةيتناو )١٢(
جديدة وفقا ملا هو مقترح     ] آليات[بروتوكول كيوتو املتعلقة بآلية     ] مواد[يشريان إىل مادة    " Y"و" X"الرمز   )١٣(

اتفاق يربم  ] مواد[يشري إىل مادة    " Z"الرمز  . يف إطار الربوتوكول  ] اآلليات[أدناه، إذا ما أنشئت هذه اآللية       
يف ] اآلليـات [هذه اآلليـة  ] أنشئت][أقرت[السوق اجلديدة، إذا ما ] آليات[ر االتفاقية وحيكم آلية  يف إطا 

 .إطار هذا االتفاق
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الً لإلجراءات احمللية املتخذة     يكون مكم  ٢أي اجتار عمالً بالفقرة       -٤[  
  .]٣ألغراض الوفاء بااللتزامات الكمية بتحديد وخفض االنبعاثات مبوجب املادة 

 يكون مكمالً لإلجراءات احمللية املتخذة      ٣أي اجتار عمالً بالفقرة       -٥[  
  ].]Yاملادة [مبوجب ] األهداف[ألغراض بلوغ 

  ١٨املادة  -ألف ألف 
، وتـدرج   ١ من الربوتوكول فتصبح الفقرة      ١٨لية من املادة    يعاد ترقيم الفقرة احلا     

  : نّصها، فيما يلي١٨ من املادة ٢بعدها فقرة جديدة باعتبارها الفقرة 
 أعاله، تنطبق اإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال       ١وفقاً للفقرة     -٢  

ر  الصادر عـن مـؤمت  ١-م أإ /٢٧مبوجب هذا الربوتوكول واملعتمدة مبوجب املقرر       
ويعتمـد مـؤمتر    .األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكـول 

األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول إجـراءات وآليـات        
  . أعاله١أخرى لتناول حاالت عدم االمتثال مبوجب الفقرة 

   Xاملادة  -باء باء  
  :X باعتبارها املادة وكول من الربوتWتدرج املادة التالية بعد املادة  

  Xاملادة       
  .تعّرف يف هذه املادة آلية سوق جديدة  -١  
الغرض من آلية السوق اجلديدة هو متكني األطراف غري املدرجة يف     -٢  

املرفق األول من تعزيز مسامهتها يف الغاية النهائية لالتفاقية، ومساعدهتا على حتقيـق             
 املدرجة يف املرفق األول على حتقيق االمتثـال         تنميتها املستدامة، ومساعدة األطراف   

والتـشجيع علـى    [،  ٣اللتزاماهتا الكمية بتحديد وخفض االنبعاثات مبوجب املادة        
  ].التنمية املستدامة

  :مبوجب آلية السوق اجلديدة  -٣  
 حداًجيوز لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول أن تقترح طواعية            )أ( 

ُتحدَّد يف مستوى يقل كـثرياً عـن        [ سعة من االقتصاد    قطاعات وا يف  نبعاثات  لال
نطوي على إسهام يف     مبا ي  ][األمور على حاهلا  وفق سيناريو بقاء    االنبعاثات املتوقعة   

   و؛]ختفيف تغري املناخ على الصعيد العاملي
حد مقابل خفض االنبعاثات إىل ما دون       ] وحدات[جيوز إصدار    )ب( 

   واالنبعاثات؛
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طراف غري املدرجة يف املرفق األول من أنشطة خفـض          تستفيد األ  )ج( 
   و؛]وحدات[االنبعاثات اليت تؤدي إىل 

] الوحـدات [جيوز لألطراف املدرجة يف املرفق األول أن تستخدم          )د( 
 بتحديـد    الكمية املستحقة من هذه األنشطة لإلسهام يف االمتثال جلزء من التزاماهتا         

على حنو ما يقرره مؤمتر األطـراف العامـل         ،  ٣ وفقاً للمادة    وخفضهااالنبعاثات  
  و ؛بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول

 أن تستخدم   Y للمادة   حمدد وفقاً ] هدف[جيوز لألطراف اليت هلا      )ه(  
احملدد ] هدفها[مستحقة من هذه األنشطة لإلسهام يف االمتثال جلزء من          ] وحدات[

  .Y للمادة وفقاً
عامل بوصفه اجتماع األطـراف يف هـذا        يضع مؤمتر األطراف ال     -٤  

، طرائق وإجراءات هتدف إىل ضمان الشفافية والكفاءة        ]X[الربوتوكول، يف دورته    
قْيـد  ب  املتعلقـة  قتراحاتالا] وقبول][وإقرار[واملساَءلة يف إعداد وتقدمي واستعراض    

 االنبعاثات، ورصد االنبعاثات واإلبالغ عنها والتحقـق منـها، وحـساب            حدود
  .لربوتوكوللت، مع مراعاة الغاية النهائية لالتفاقية، أي السالمة البيئية الوحدا

  Yاملادة  -جيم جيم 
  :Yباعتبارها املادة من الربوتوكول  Xتدرج املادة التالية بعد املادة   

  Yاملادة       
  ].اسم آلية سوق جديدة[تعّرف يف هذه املادة   -١  
و متكني األطراف غـري     ه] اسم آلية السوق اجلديدة   [الغرض من     -٢  

املدرجة يف املرفق األول من تعزيز مسامهتها يف الغاية النهائية لالتفاقية، ومـساعدهتا             
على حتقيق تنميتها املستدامة، ومساعدة األطراف املدرجة يف املرفـق األول علـى             

  .٣حتقيق االمتثال اللتزاماهتا الكمية بتحديد وخفض االنبعاثات مبوجب املادة 
 لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول أن تقتـرح طواعيـة            جيوز  -٣  

إىل [لقطاعات واسعة من االقتصاد بغية خفض انبعاثاهتا يف تلك القطاعات           ] أهدافاً[
        ]األمور علـى حاهلـا    وفق سيناريو بقاء    مستوى يقل كثرياً عن االنبعاثات املتوقعة       

  ].ى الصعيد العامليمبا ينطوي على إسهام يف ختفيف تغري املناخ عل[
 هلذه املادة أال تتجـاوز    حمدد وفقاً ] هدف[يكفل الطرف الذي له       -٤  
 ]. للهدفالكمية احملسوبة وفقاً[ يف الفترة  من االقتصاد القطاع الواسعيفانبعاثاته 
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يضع مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف هـذا             -٥  
ءات هتدف فيما يتعلق بآليـة الـسوق        ، طرائق وإجرا  ]X[الربوتوكول، يف دورته    

اجلديدة اإلضافية إىل ضمان الشفافية والكفاءة واملساَءلة يف إعداد وتقدمي واستعراض           
وقبول اقتراحات متعلقة بقْيد األهداف ورصد االنبعاثات واإلبالغ عنها والتحقـق           

بصورة كبرية  ] األهداف[يكفل، كحد أدىن، أن حتيد      [منها، وحساب الوحدات،    
 األمور على حاهلا وأن حتدد علـى        وفق سيناريو بقاء   االنبعاثات املتوقع حدوثها     عن

  .لربوتوكوللمع مراعاة الغاية النهائية لالتفاقية وهي السالمة البيئية ] حنو متحفظ،
أن يـصدر   ] غري املـدرج يف املرفـق األول      [جيوز أيضاً للطرف      -٦[  

نظم إلزامية لالجتار باالنبعاثـات     وفق  عترف هبا   ُيصدر أو   متثل وحدات تُ  ] وحدات[
ويضع مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف  .منشأة من قبل ذلك الطرف

طرائق وإجراءات هلذا الغرض، ويكفل على أقل       ] X[يف هذا الربوتوكول يف دورته      
تقدير ضمان السالمة البيئية والدقة من خالل رصد االنبعاثـات واإلبـالغ عنـها              

ها وحساب الوحدات، مع مراعاة الغاية النهائية لالتفاقية، أي الـسالمة           والتحقق من 
  .]لربوتوكوللالبيئية 

  Zاملادة  -دال دال 

  :Z من الربوتوكول باعتبارها املادة Yتدرج املادة التالية بعد املادة   

  Zاملادة       
حيدد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول،            

ملؤمتر األطراف ذات صلة باملوضوع، طرائق        يف ذلك كل املراعاة أي مقررات      راعياًم
خفـض االنبعاثـات   [وجود ازدواج يف حساب  ] لضمان عدم ][لتاليف[وإجراءات  
مبوجب هذا الربوتوكول أو أي صك قانوين آخـر         ] بني اآلليات املنشأة  ] [وإزالتها

  .مندرج يف إطار االتفاقية

 ٢١املادة  -هاء هاء  

  : من الربوتوكول، ويستعاض عنها بالفقرة التالية٢١ من املادة ٤حتذف الفقرة   
تبذل األطراف كل جهد للتوصل، بتوافق اآلراء، إىل اتفاق بشأن            -٤  
وإذا استنفدت مجيع اجلهـود      . مرفق  يقترح إدخاله على    أو تعديل   يقترح أي مرفق 

عتمد املرفق أو تعديل املرفق اتفاق، ُياملبذولة لتحقيق توافق يف اآلراء دون التوصل إىل   
، كحل أخري، بأغلبية ثالثة أربـاع أصـوات         ...]]أو  [خالف املرفق ألف أو باء      [

وتعتمد التعديالت املدخلة على املرفـق       .األطراف احلاضرة واملصوتة يف االجتماع    
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 ؛ وال يكـون   ..]]و[بتوافق اآلراء وفيما يتصل باملرفق باء       ...] [و  [باء  ]  و ألف[
وترسل األمانة املرفق املعتمد أو التعـديل        .ذلك إال مبوافقة خطية من الطرف املعين      

 على مجيع األطراف من أجل يعممهاملعتمد الذي أدخل على مرفق إىل الوديع، الذي         
  .قبوله

  : من الربوتوكول، ويستعاض عنها بالفقرة التالية٢١ من املادة ٥حتذف الفقرة   
أو ] [أو بـاء  [ تعديل املرفق خالف املرفق ألف       يبدأ نفاذ املرفق أو     -٥  

 أعاله بالنسبة إىل مجيع األطـراف يف هـذا          ٤ و ٣الذي ُيعتمد وفقاً للفقرتني     ...] 
الربوتوكول بعد انقضاء ستة أشهر على تاريخ إبالغ الوديع هذه األطراف باعتماد            

 أبلغت الوديع خطياً  املرفق أو باعتماد تعديل املرفق، ما عدا بالنسبة إىل األطراف اليت            
ويبـدأ نفـاذ    .خالل تلك الفترة بعدم قبوهلا للمرفق أو التعديل املدخل على املرفق

املرفق أو التعديل املدخل على مرفق بالنسبة إىل األطراف اليت تسحب إخطارها بعدم 
  .تاريخ تلقي الوديع سحب ذلك اإلخطارالذي يلي قبوهلا إياه يف اليوم التسعني 

  : من الربوتوكول ويستعاض عنها بالفقرة التالية٢١ من املادة ٧ة حتذف الفقر  
يبدأ ]  هلذا الربوتوكول،  ٢٠وفقاً لإلجراء املنصوص عليه يف املادة       [  -٧  

بالنـسبة إىل مجيـع    ...]] [أو  [أو باء   [نفاذ التعديالت املدخلة على املرفقات ألف       
اريخ إبالغ الوديع هـذه     األطراف يف هذا الربوتوكول بعد انقضاء ستة أشهر على ت         

  ].األطراف باعتماد املرفق أو باعتماد التعديل املدخل على املرفق
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  املرفق ألف  -واو واو  

  ١اخليار     
  .عدم تعديل قائمة غازات الدفيئة الواردة يف املرفق ألف للربوتوكول  

  ٢اخليار     
يف املرفق ألـف    " ةغازات الدفيئ "حيل اجلدول التايل حمل القائمة الواردة حتت عنوان           

  :للربوتوكول

  غازات الدفيئة    
  (CO2)ثاين أكسيد الكربون 

  (CH4)امليثان 
  (N2O)أكسيد النيتروز 

  (HFC)) اهليدروفلوروكربونات(املركبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية 
  (PFC)) اهليدروكربونات املشبعة بالفلور(املركبات الكربونية الفلورية املشبعة 

  *]بات املشبعة بالفلوراملرك[
  (SF6)سداسي فلوريد الكربيت   
  ](NF3)ثالثي فلوريد النيتروجني [  
  ](SF5CF3) ثالثي فلوريد امليثيل مخاسي فلوريد الكربيت[  

  ](HFE مركبات اإلثري املفلور[
  مركبات متعدد اإلثري املشبع بالفلور[

  )]]PFPMIE(يزوبروبيل متعدد امليثيل املشبع بالفلور إمركب إثري   

__________ 

سداسي فلوريد الكربيت، ثالثي فلوريد النيتروجني، ثالثي فلوريد امليثيل          (SF5CF3و NF3 و SF6املركبات    *  
املركبـات  "ات فردية إذا ما حذفت الفئة املسماة          ميكن أن تدرج باعتبارها غاز    )  مخاسي فلوريد الكربيت  

  ".املشبعة بالفلور
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  الفصل الثاين

  استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة    
  )نسخة مدجمة(

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،[  
 ال تزال حتكم    ١-م أإ /١٦ من املقرر    ١ أن املبادئ الواردة يف الفقرة       يؤكد  -١  

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

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

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

مدى احلاجة إىل تنقيح مقررات     ] السابعة[ على أن يتناول يف دورته       يوافق[  -٤  
ق مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو ذات الـصلة بـاملرف           

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

 على أنه من املرغوب فيه السعي صوب تغطية كاملة لألراضي           يوافق أيضاً   -٥  
 املستغلة عند حساب قطاع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضـي واحلراجـة، مـع       

احلرص يف الوقت ذاته على معاجلة التحديات التقنية ومراعاة احلاجـة إىل تركيـز عمليـة                
  احلساب على االنبعاثات البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع؛ 

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تشرع يف وضع           يطلب  -٦  
الع سبل للمضي قدماً صوب حساب أكثر مشـوالً النبعاثـات           برنامج عمل من أجل استط    

غازات الدفيئة من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة عن استخدام األراضـي             
وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، بوسائل منها اتباع هنج أكثر مشوالً يركز على األنـشطة          

اً إىل مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع         وهنج يركز على األراضي، وأن تقدم تقرير      
  بشأن نتائج برنامج العمل هذا؛] الثامنة[األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته 

إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تقدم إرشادات         يطلب  [  -٧  
قطاع منتجـات   بشأن توفري واستعراض بيانات شفافة ميكن التحقق منها عن االنبعاثات من            

اخلشب املقطوع، مع مراعاة منهجيات تقدير االنبعاثات، كما نقحتـها وحـسَّنتها اهليئـة              
احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، وكون أفضل البيانات املتاحـة لالسـتخدام يف تقـدير        
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 ٣١االنبعاثات الناشئة عن منتجات اخلشب املقطوع من جانب طرف من األطـراف قبـل          
قـد تتمثـل يف البيانـات املقدمـة يف          ] ١٩٩٠ومنذ عام    [٢٠٠٧ديسمرب  /ألولكانون ا 

  ]اإلرشادات الصادرة عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ؛
 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تستهل برنامج          يطلب[  -٨  

كنة السـتخدام األراضـي وتغـيري       عمل للنظر يف طرائق وإجراءات لألنشطة اإلضافية املم       
استخدام األراضي واحلراجة مبوجب آلية التنمية النظيفة، بغية تقدمي مشروع مقرر بشأن هذه             
املسألة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو لكي يعتمده             

  ]؛]الثامنة[يف دورته 
ة العلمية والتكنولوجية أن تستهل      إىل اهليئة الفرعية للمشور    يطلب كذلك [  -٩  

برنامج عمل من أجل  النظر يف طرائق وإجراءات للنهج البديلة ملعاجلة مسألة خطـر عـدم                 
الدوام  يف إطار آلية التنمية النظيفة، ومن أجل استحداثها والتوصية هبا حـسب االقتـضاء،             

ل بوصـفه اجتمـاع     هبدف تقدمي مشروع مقرر بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف العام          
  ]؛]السابعة[األطراف يف بروتوكول كيوتو لكي يعتمده يف دورته 

 اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ إىل القيام، حسب اللـزوم            يدعو  -١٠  
ويف توقيت ميكّن اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من إجناز عملها على النحـو              [

، بتنقيح وتطوير منهجيات إضافية لتقدير انبعاثـات غـازات          ] أدناه ١١املذكور يف الفقرة    
الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات إزالتها بواسطة البواليع الناجتة عن أنشطة استخدام 

 من  ٣ من املادة    ٤ و ٣األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب أحكام الفقرتني         
مبرفق هذا املقرر، على أساس مجلة أمور منها الفصل الرابـع مـن             بروتوكول كيوتو املتصلة    

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

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تنظـر، عقـب            يطلب  -١١  
 أعاله، يف   ١٠ة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ العمل املنهجي املبيَّن يف الفقرة            إجناز اهليئ 

املنهجيات اإلضافية املنقحة املتصلة مبرفق هذا املقرر، هبدف إحالة مشروع مقرر بشأن هـذه    
املسألة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو لكي يعتمده             

قبل اعتماد فترة االلتزام الثانية، وذلك بغية التمكني من استخدام هـذه            ] [XX ل دورته ا  يف[
، اعتباراً من بدء فتـرة      ٣املنهجيات يف أغراض التأكد من االمتثال لاللتزامات مبوجب املادة          

  ]؛] من بروتوكول كيوتو٥ من املادة ٢االلتزام الثانية ووفقاً للفقرة 
 يتضمنه مرفق هذا املقرر من تعاريف وطرائـق وقواعـد         ما] مؤقتاً [يعتمد  -١٢  

ومبادئ توجيهية متعلقة بأنشطة استخدام األراضي وتغيري اسـتخدام األراضـي واحلراجـة       
  يف فترة االلتزام الثانية؛] فقط[مبوجب بروتوكول كيوتو لتطبيقها 
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 ٢٨ إىل كل طرف يف املرفق األول أن يقدم إىل األمانـة حبلـول               يطلب[  -١٣  
، معلومات عن املستوى املرجعي إلدارة الغابات املقّيد يف تذييل املرفـق            ٢٠١١فرباير  /اطشب

.  األول هلذا املقرر، وفقاً للمبادئ التوجيهية املوجزة يف اجلزء األول من املرفق الثاين هلذا املقرر              
غابـات  وميكن أيضاً أن تتضمن املعلومات املقدمة حتديثا لقيمة املستوى املرجعـي إلدارة ال            

  املقيدة يف تذييل هذا املرفق؛
 أن ختضع أي معلومات مقدمة إىل تقييم تقين جيريه فريق اسـتعراض             يقرر  -١٤  

وفقا للمبادئ التوجيهية املبينة يف اجلزء الثاين من املرفق الثاين هلذا املقرر ليتسىن ملؤمتر األطراف 
يف نتائج هذا التقييم يف دورته      العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو أن ينظر          

  .السابعة
 إىل األمانة، رهنا بتوافر املوارد املالية، أن جتري التقييمـات التقنيـة             يطلب  -١٥  

   أعاله؛١٤املشار إليها يف الفقرة 
 أن حيل مستوى مرجعي إلدارة الغابات خاص بكـل طـرف مـن              يقرر  -١٦  

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع  األطراف املدرجة يف املرفق األول، ومستمد من نظر     
 ١٤األطراف يف بروتوكول كيوتو يف التقييم التقين يف دورته السابعة،  املشار إليه يف الفقرة                

أعاله، حمل القيمة الورادة يف تذييل املرفق األول هلذا املقرر، مع مراعاة التقارير املقدمة عـن                
        ه األمانة وردود األطـراف املـشار إليهـا يف          عملية االستعراض والتقرير التوليفي الذي تعدّ     

   من املرفق الثاين هلذا املقّرر؛٣٣الفقرة 
 األطراف على أن تدعو خرباءها يف جمال استخدام األراضي وتغيري           يشجع  -١٧  

استخدام األراضي واحلراجة إىل تقدمي ترشحهم لُيدَرجوا يف قائمة خرباء االتفاقيـة، هبـدف     
  .]اء يف  استعراض  استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجةزيادة عدد اخلرب

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تنظر يف وضع           يطلب[  -١٨  
 الستطالع املفاهيم واملنهجيات والتعـاريف املتعلقـة بـالقوة          X لبرنامج عمل يف دورهتا ا    

ادة الترطيب والتجفيف، واألساليب البديلـة ذات       القاهرة، ومنتجات اخلشب املقطوع، وإع    
الصلة باحلساب يف جمال إدارة الغابات، لينظر فيه مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع               

 إلدراجه يف فترة االلتـزام الثالثـة        األطراف يف بروتوكول كيوتو يف الوقت املناسب توخياً       
  لربوتوكول كيوتو، عند االقتضاء؛

يئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تبدأ برنامج عمل        إىل اهل  يطلب  -١٩  
           مـن  ٢لوضع طرائق وإجراءات فيما خيص تطبيق مفهوم العنصر اإلضايف، وفـق الفقـرة              

 من املرفق األول هلذا املقرر، وأن تقدم توصية بشأن تلك الطرائق والتوصـيات،              ١١الفقرة  
ملسألة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع         هبدف إحالة مشروع مقرر بشأن هذه ا      

  ].]دورته الثامنة[األطراف يف بروتوكول كيوتو لكي يعتمده يف 
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  املرفق األول

التعاريف والطرائق والقواعد واملبادئ التوجيهية املتعلقة بأنـشطة اسـتخدام              
  األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب بروتوكول كيوتو

  التعاريف  -ألف   
على أنـشطة  ] وفيما يتعلق بفترة االلتزام الثانية فقط،   ، مؤقتاً [تنطبق التعاريف التالية      -١

 من ٤ و٣استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة املضطلع هبا مبوجب الفقرتني 
  : من بروتوكول كيوتو٣املادة 

هكتار وتضم غطـاء     ١,٠-٠,٠٥هي بقعة أرض مساحتها الدنيا      " الغابة"  )أ(  
 يف املائة   ٣٠-١٠يزيد عن   ) أو ما يعادل ذلك من حيث مستوى كثافة النبت         ( شجرياً تاجياً

 أمتار عند النضج يف     ٥وميكن أن تبلغ فيها األشجار ارتفاعاً يتراوح حده األدىن بني مترين و           
 حيـث   وقد تكون الغابة تشكيالت حرجية كثيفة تغطي فيها األشجار املختلفة من          . املوقع

وتندرج يف تعريـف الغابـِة      . االرتفاع والنبت نسبة كبرية من األراضي أو غابة غري كثيفة         
 يف  ٣٠ و ١٠الشجراُء الطبيعية الناشئة ومجيع املزارع اليت مل تبلغ بعد كثافة تاجية تتراوح بني              

 عـادة    أمتار، شأهنا شأن املناطق اليت تـشكل       ٥املائة أو ارتفاعاً شجرياً يتراوح بني مترين و       
جزءاً من املنطقة احلرجية واليت تكون غري مشجرة مؤقتاً نتيجة لتدخل بشري مثـل قطـع                

  األشجار أو ألسباب طبيعية، ولكن يتوقع أن تتحول مرة أخـرى إىل غابة؛
هو عملية يقوم هبا اإلنسان مباشرة لتحويل أراضٍ مل ُتشجَّر ملدة           " التحريج"  )ب(  

أو تـدخل   /أو زرع البذور و   /ضٍ حرجية عن طريق الغرس و     مخسني عاماً على األقل إىل أرا     
  اإلنسان يف تعزيز مصادر البذور الطبيعية؛

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

. يعية وذلك يف أراضٍ كانت حرجية لكنها حولت إىل أراضٍ غري حرجية           مصادر البذور الطب  
وتكون أنشطة إعادة التحريج يف فترة االلتزام الثانية مقصورة على إعادة حتريج األراضي اليت              

  ؛١٩٨٩ديسمرب / كانون األول٣١مل تكن توجد فيها غابة يف 
لتحويل أراضٍ حرجية   هي عملية يقوم هبا اإلنسان مباشرة       " إزالة الغابات "  )د(  

  إىل أراضٍ غري حرجية؛
هو نشاطٌ ميارسه اإلنسان مباشرة لزيادة خمزونـات        " جتديد الغطاء النبايت  "  )ه(  

 وال ينطبق عليها    ٠,٠٥الكربون يف املواقع عن طريق زرع نباتات تغطي مساحة ال تقل عن             
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األنشطة اليت  ميارسـها     ويشمل هذا التجديد    . تعريفا التحريج وإعادة التحريج الواردان هنا     
أو اخنفاض خمزونـات الكربـون يف       /اإلنسان مباشرة واليت تتعلق بانبعاثات غازات الدفيئة و       

  املواقع اليت صنفت على أهنا مناطق جتديد غطاء نبايت وال ينطبق عليها تعريف إزالة الغابات؛
] إىل تسيري الرامية  [لتسيري  ] املمارسات[هي نظام ممارسات    " إدارة الغابات "  )و(  

 مبا يف ذلك التنوع     -(واستخدام األرض احلرجية هبدف أداء ما يلزم من وظائف إيكولوجية           
واقتصادية واجتماعية للغابات، وهي تشمل االنبعاثات من املصادر وعمليات         ) -البيولوجي  

  إزالتها بواسطة البواليع؛
 اليت تـستنبت    هي جمموعة ممارسات يف األراضي    " إدارة األراضي الزراعية  "  )ز(  

  فيها احملاصيل الزراعية واألراضي املتروكة بائرة أو غري املستخدمة مؤقتاً إلنتاج احملاصيل؛
هي جمموعة ممارسات يف األراضي املستخدمة إلنتاج املاشية        " إدارة املراعي "  )ح(  

  هتدف إىل التحكم يف مقدار ونوع ما ُينتج من نباتات وماشية؛
هي جمموعة ممارسـات إلعـادة الترطيـب        " تجفيفإعادة الترطيب وال  "  )ط(  

وينطبق هذا النشاط على مجيع     . والتجفيف يف أراض تغطي مساحة ال تقل عن هكتار واحد         
، واليت ال ُتحسب ضمن أي أنشطة       ١٩٩٠أو أعيد ترطيبها منذ عام      /األراضي اليت ُجففت و   

ة املياه اجلوفية ناتج    أخرى معرفة يف هذا املرفق، حيث إن التجفيف هو ختفيض ملستوى فرش           
  ؛ أو كلياًعكس ذلك جزئياً عن تدخل اإلنسان وإعادة الترطيب هي عملية  هدفها

أحـداثاً أو   ][أو )١٤(وقـائع [تعين، ألغراض هذا املقرر،     " القوة القاهرة ["  )ي(  
خيرج حدوثها عن سيطرة    ] أحداث أو ظروف  ] [وقائع أو [غري عادية، وتعرَّف بأهنا     ] ظروفاً

ملا يرتبط هبا   ] اجملموع السنوي [ويبلغ  [طراف، وال يؤثر فيها هذا الطرف مادياً        طرف من األ  
 Xقدره  [من انبعاثات لغازات الدفيئة من املصادر وعمليات إزالتها بواسطة البواليع حداً أدىن             

من جمموع االنبعاثات الوطنية املندرجة يف سنة       ] يف املائة ] Z [٥ إىل   Yيتراوح من   ] [يف املائة 
  ].]ساساأل

  ٣، الفقرة ٣املادة   -باء   
أو /، تكون األنشطة املؤهلة هي أنشطة التحـريج و        ٣ من املادة    ٣ألغراض الفقرة     -٢

اليت ميارسها اإلنسان مباشرة واليت  تـستويف الـشروط      ] أو إزالة الغابات  /و[إعادة التحريج   
 ٣١ بعد هذا التاريخ وقبل  أو١٩٩٠يناير / كانون الثاين١املبينة يف هذا املرفق واليت بدأت يف 

__________ 

ـ [أو ظرف مناخي قاسـي      /أو تفشي حشرات وأمراض و    /و] أو حرائق [مرتبطة حبدوث حريق    [ )١٤( روف ظ
قد يتمثل احلدث أو الظرف يف حريق       ] ] [اضطرابات جيولوجية [أو اضطراب جيولوجي    /و] مناخية قاسية 

أو /و] ظـروف مناخيـة قاسـية   [أو ظرف مناخي قاسـي  /ات وأمراض وأو تفشي حشر/و] أو حرائق [
 ]].اضطرابات جيولوجية[اضطراب جيولوجي 
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واليت تكون أي إزالة مرتبطة هبا إضـافة     [ديسمرب من آخر سنة يف فترة االلتزام        /كانون األول 
  ].ألي إزالة كانت ستحدث يف غياب بروتوكول كيوتو

، حتسب أنشطة إزالة الغابات اليت ميارسها اإلنـسان         ٣ من املادة    ٣ألغراض الفقرة   [  -٣
 ١٩٩٠يناير  / كانون الثاين  ١ التعريف الوارد يف هذا املرفق وبدأت يف         مباشرة واليت تنسجم مع   

  . كانون األول من السنة آخر سنة من فترة االلتزام٣١أو بعده وقبل 
، تقريراً عن مجيع االنبعاثـات      ٧يقدم كل طرف مدرج يف املرفق األول، عمالً باملادة            -٤

  .]وحتويل غابات  أصلية إىل غابات جمددةالناشئة عن حتويل غابات طبيعية إىل غابات مغروسة 
ألغراض حتديد مساحة الغابات املزالة اليت ُتدخل يف نظام احلساب املنصوص عليه يف            -٥

، حيدد كل طرف مساحة الغابات باستخدام نفس وحدة التقدير املكاين           ٣ من املادة    ٣الفقرة  
  . هكتاراً واحداًاملستخدمة لتحديد التحريج وإعادة التحريج، على أال تتجاوز 

ال تتجاوز األرصدة املدينة الناشئة عن قطع غابة تغطي وحدة من األراضي كانت             [  -٦
 كـانون   ٣١ و ١٩٩٠يناير  /  كانون الثاين  ١خاضعة للتحريج وإعادة التحريج يف الفترة بني        

، ومل جير فيها قطع لألشجار منذئذ، األرصدة الدائنـة احملـسوبة يف             ٢٠٠٧ديسمرب  /األول
  .]٢٠٠٨يناير /  كانون الثاين١موع لتلك الوحدة من األراضي منذ اجمل
، تقريراً عن الطريقة اليت مييز      ٧يقدم كل طرف مدرج يف املرفق األول، عمالً باملادة            -٧

هبا بني قطع أشجار الغابات أو اإلخالل بالنظام احلرجي الذي تعقبه إعادة حتريج، من جهة،               
  . ٨وستخضع هذه املعلومات لالستعراض وفقاً للمادة . خرىوعملية إزالة الغابات من جهة أ

  ٤، الفقرة ٣املادة    -جيم   
جيوز لكل طرف مدرج يف املرفق األول أن خيتار حساب انبعاثات غازات الدفيئـة                -٨

البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة عن أي من األنشطة التالية              
] وإدارة األراضـي الزراعيـة،    ] [وإدارة الغابات، ] [جتديد الغطاء النبايت،  : [عهاأو عنها مجي  

  ].وإعادة الترطيب والتجفيف] [وإدارة املراعي،[
حتسب مجيع األطراف املدرجة يف املرفق األول انبعاثات غازات الدفيئـة البـشرية       [  -٩

أي نشاط مضطلع به يف     : ا يلي املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة عم        
وإدارة ] [جتديـد الغطـاء النبـايت،     [ يف فترة االلتـزام األوىل؛ و      ٣ من املادة    ٤إطار الفقرة   

  ].وإعادة الترطيب والتجفيف] [وإدارة املراعي،] [وإدارة األراضي الزراعية،] [الغابات،
لدفيئـة البـشرية   حتسب مجيع األطراف املدرجة يف املرفق األول انبعاثات غازات ا    [  -١٠

         ختتـاره يف فتـرة   ٣ مـن املـادة     ٤املنشأ من املصادر الناجتة عن أي نشاط مبوجب الفقرة          
  ].االلتزام األوىل
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 مـن  ٤كل طرف مدرج يف املرفق األول يرغب يف حساب أنشطة مبوجب الفقرة   [  -١١
تاحة حتديد الكمية املـسندة  ، يف فترة االلتزام الثانية، حيدد يف تقريره املقدم من أجل إ           ٣املادة  

 اليت ٣ من املادة ٤ األنشطةَ املنصوص عليها يف الفقرة ٣ من املادة ٨ و٧لـه عمالً بالفقرتني 
وعند االختيار، ُيثبَّت قرار الطرف يف فتـرة        .  خيتار إدراجها يف حسابه لفترة االلتزام الثانية      

  .)]شطة أو بعضها إلزاميةُتلغى أو تنقح إذا كانت مجيع األن. (االلتزام الثانية
خالل فترة االلتزام الثانية، يربهن الطرف املدرج يف املرفق األول على أن األنـشطة                -١٢

 أعاله، إضافة إىل األنشطة املختارة أصالً يف إطار فترة االلتزام األوىل، ٨املشار إليها يف الفقرة 
 أي إزالة متعلقة هبا هـي       ، وأن [ وأهنا ناجتة عن تدخل اإلنسان       ١٩٩٠قد حدثت منذ عام     

وال جيوز لطرف مدرج يف .] إضافة إىل أي إزالة كانت ستحدث يف غياب بروتوكول كيوتو         
املرفق األول حساب االنبعاثات من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتـة عـن              

ـ       ٣ من املادة    ٤األنشطة املشمولة بالفقرة      مـن  ٣رة ، إذا كان قد سبق حساهبا مبوجب الفق
  .٣املادة 
فيما خيص فترة االلتزام الثانية، تكون الكميات احملسوبة من  انبعاثات غازات الدفيئـة                -١٣

البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع، الناجتة عن أنشطة جتديد الغطـاء              
 والتجفيف املشمولة بالفقرة    النبايت، وإدارة األراضي الزراعية، وإدارة املراعي، وإعادة الترطيب       

، مساوية النبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وحجم عمليـات            ٣ من املادة    ٤
اإلزالة بواسطة البواليع يف فترة االلتزام، مطروحاً منها مدة االلتزام بعدد السنوات مـضروبة يف               

عمليات اإلزالة بواسـطة البواليـع      انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وحجم         
  .الناجتة عن تلك األنشطة املؤهلة يف سنة األساس لذلك الطرف، مع جتنب احملاسبة املزدوجة

يستند حساب إعادة الترطيب والتجفيف إىل منهجيات تقـدير خاصـة بإعـادة               -١٤
ية جمففة،  الترطيب وباألراضي احملولة إىل أراض رطبة وباستخدام األراضي ذات األتربة عضو          

الـيت  [املبادئ التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية املعنية بـتغري املنـاخ           ] أحدث[اليت ترد يف    
  .، وإىل أي توضيحات الحقة يوافق عليها مؤمتر األطراف]اعتمدت حديثا

  حساب إدارة الغابات    

  ):املستويات املرجعية (١اخليار [    
ن الكميات احملسوبة من انبعاثات غازات الدفيئة       فيما خيص فترة االلتزام الثانية، تكو       -١٥

البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة عن إدارة الغابات املشمولة             
 مساوية النبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وحجـم           ٣ من املادة    ٤بالفقرة  
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مـدة  = Y[ترة االلتزام، مطروحاً منها حاصل ضـرب        عمليات اإلزالة بواسطة البواليع يف ف     
  .)١٥(يف املستوى املرجعي املسجَّل يف التذييل] االلتزام

   - مكرراً ١٥[
ال ُيعتمد أي رصيد دائن أو مدين إذا كان صايف عمليـات اإلزالـة أو                [:اخليار أ   

 احلالة ُيحسب   ويف هذه . ن املستوى املرجعي   م )١٦( يف املائة  Xاالنبعاثات يبلغ قيمة يف حدود      
 يف املائة فـوق     Xالرصيد الدائن أو املدين خارج هذا النطاق حبساب الفرق استناداً إىل نسبة             

املستوى املرجعي أو دونه حسبما إذا كان صايف عمليات اإلزالـة أو االنبعاثـات يتجـاوز         
  .]املستوى املرجعي أو يقل عنه

ت غازات الدفيئة البشرية املنـشأ      ال ينشأ رصيد مدين إذا مل تؤد انبعاثا        [:اخليار ب   
 من  ٤من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع يف سياق إدارة الغابات املشمولة بالفقرة             

  .] يف فترة االلتزام إىل إزالة صافية٣املادة 
يف فترة االلتزام الثانية، ال تتجاوز الكميات اليت تضاف إىل الكميـة            [  - مكرراً ثانياً ١٥

، ٣ من املـادة  ٤والناجتة عن إدارة الغابات املشمولة بالفقرة ] أو تطرح منها[طرف  املسندة ل 
يف املائـة مـن     ] X[، نسبة   ٦وعن أنشطة مشاريع إدارة الغابات املضطلع هبا مبوجب املادة          

انبعاثات سنة األساس، باستثناء أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة           
وجيوز لألطراف استخدام عمليات اإلزالة الناجتة عن       ]. [٨]] والفقرة [٧[رة  املشمولة بالفق 

 والفائضة عن احلد الكمي  يف حساهبا  املتعلق          ٣ من املادة    ٤إدارة الغابات املشمولة بالفقرة     
 مليون طن ٢، يف حدود كمية تصل إىل ٣ من املادة ٣مبصدر انبعاثات صاف مبوجب الفقرة      

 الكربون يف السنة مضروبة يف مدة فترة االلتزام املعرب عنها بالسنوات،            من مكافئ ثاين أكسيد   
 من االنبعاثات يف     صافياً شرط أال يكون تغيري استخدام األراضي واحلراجة قد شكل مصدراً         

  .]١٩٩٠عام 

__________ 

     :  مع مراعاة مـا يلـي       شفافاً ُحدِّدت املستويات املرجعية إلدارة الغابات املقيدة يف تذييل هذا املرفق حتديداً           )١٥(
ت وفق ما هو مبني يف قوائم جرد غازات الدفيئـة           عمليات اإلزالة أو االنبعاثات الناجتة عن إدارة الغابا       ) أ(

أنشطة إدارة الغابات اليت سبق االضطالع هبا؛       ) ج(هيكل الفئات العمرية؛    ) ب(والبيانات التارخيية املناسبة؛    
 تواصل معاجلة إدارة الغابـات      )ه(أنشطة إدارة الغابات املتوقعة وفق سيناريو بقاء األمور على حاهلا؛           ) د(

         مـن املقـرر   ١ للفقـرة   احلاجة إىل استثناء اإلزالة من احلساب وفقـاً       ) و(فترة االلتزام األويل؛    املطبقة يف   
 يف املستويات املرجعيـة     وروعي أيضاً . أعاله) ه(و) د(و) ج(وقد طبقت عند اللزوم النقاط      . ١-م أإ /١٦

 ٣١ إىل ٢٨ام الفقـرات مـن   وأحك[ أدناه ٢٤إلدارة الغابات احلاجة إىل وجود اتساق مع أحكام الفقرة        
باستثناء االنبعاثات من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع املرتبطة         ] [أدناه املتعلقة مبسألة القوة القاهرة    

 ..]بقوة قاهرة
يفترض فيه أن القيمة نفسها سـوف تنطبـق   .  يف املائة يشري إىل نسبة مئوية من املستوى املرجعي     X"الرمز   )١٦(

 .رافعلى مجيع األط
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]  مكرراً ثانيـاً   ١٥[احلدود الكمية الواردة يف الفقرة       [) مكرراً ثانياً  ١٥إضافة إىل   (  
ت غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع           حلساب انبعاثا 

 يف فترة االلتزام ال تنطبـق إذا كـان          ٣ من املادة    ٤الناجتة عن إدارة الغابات يف إطار الفقرة        
  .]املستوى املرجعي للطرف غري قائم على توقعات

األول، يف سياق احلساب املتعلـق      تكفل األطراف املدرجة يف املرفق        - مكرراً ثالثاً ١٥
بإدارة الغابات، أن يتسم هذا احلساب باملوضوعية عن طريق ضمان االتساق املنهجي بـني              
املستوى املرجعي واإلبالغ عن إدارة الغابات يف فترة االلتزام الثانية، مبا يشمل االتساق على              

] علقة مبنتجات اخلشب املقطـوع   واملعاجلة املت [صعيد اجملال احملسوب املشمول بإدارة الغابات       
ومن أجل  . فيما يتصل باملستوى املرجعي وفترة االلتزام     ] واالضطرابات الناجتة عن قوة قاهرة    [

. ذلك، ُيدخل الطرف تصويبات تقنية، عند اللزوم، ويبلغ عن طريقة حتديد هذه التصويبات            
 يف فترة االلتـزام     وُيستعرض ذلك كجزء من تقرير اجلرد الوطين يف إطار بروتوكول كيوتو          

  . من بروتوكول كيوتو٨ و٧ و٥الثانية وفقاً ألي نص وللمقررات ذات الصلة باملواد 
بعد اعتماد املستوى املرجعي إلدارة الغابات، إذا كانت البيانات املقدمة            - مكرراً رابعاً ١٥

عـيني  عن إدارة الغابات أو عن األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية واملـستخدمة يف ت              
املستوى املرجعي بيانات ختضع إلعادة احلساب، ُيطبق تصويب تقين على احلساب ليشمل أثر             

  .إعادة احلساب على البيانات املقدمة اليت استخدمها الطرف يف تعيني املستوى املرجعي
 االنبعاثات اليت حتدث خالل فترة االلتـزام بـسبب          حتسب أيضاً [  - مكرراً خامساًً ١٥

      ومنـذ   [٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١املقطوع املستخرج من الغابات قبل      منتجات اخلشب   
 إىل توقعات، وذلك    ، ما عدا إذا كان املستوى املرجعي إلدارة الغابات مستنداً         ]١٩٩٠عام  
وتـستبعد  .  مكرراً ثالثاً أعـاله    ١٥ باألحكام املتعلقة باالتساق املشار إليها يف الفقرة         رهناً

اخلشب املقطوع احملسوبة أصالً يف أثناء فترة االلتزام األوىل على أسـاس            انبعاثات منتجات   
  .]]األكسدة اآلنية

  )خطوط األساس (٢اخليار [
فيما خيص فترة االلتزام الثانية، تكون الكميات  احملسوبة من انبعاثات غازات الدفيئة               -١٥

اجتة عن أنشطة إدارة الغابـات  البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الن    
 مساوية النبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املـصادر  ٣ من املادة    ٤املشمولة بالفقرة   

يف ] X[وحجم عمليات اإلزالة بواسطة البواليع يف فترة االلتزام، مطروحاً منها حاصل ضرب            
غازات الدفيئة البشرية املنـشأ     متوسط املستوى املرجعي املقيد يف التذييل  ومتوسط انبعاثات          

من املصادر وحجم عمليات اإلزالة بواسطة البواليع يف  األراضي احلرجية  اليت ظلت أراض               
، مع كفالة وجود إمكانية للمقارنة بـني        ٢٠٠٩ إىل عام    ٢٠٠٠حرجية يف الفترة من عام      

وحيثما يكون  . اماألراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية واألراضي املستغلة يف فترة االلتز          
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عمليات اإلزالة، يكون هذا    / على توقعات لالنبعاثات   املستوى املرجعي املقيد يف التذييل مبنياً     
  . ٢٠٢٠ إىل عام ٢٠١٠التوقع خاصا بالفترة املمتدة من عام 

   - مكرراً ١٥[
ال ُيعتمد أي رصيد دائن أو مدين إذا كان صايف اإلزالة أو االنبعاثـات           [:اخليار أ   

ويف هذه احلالة ُيحسب الرصـيد  . من املستوى املرجعي   )١٧( يف املائة  Xقيمة يف حدود    يبلغ  
 يف املائة فوق املستوى Xالدائن أو املدين خارج هذا النطاق حبساب الفرق استناداً إىل نسبة 

املرجعي أو دونه حسبما إذا كان صايف عمليات اإلزالة أو االنبعاثات يتجـاوز املـستوى             
  .] عنهاملرجعي أو يقل

ال ينشأ رصيد مدين إذا مل تؤد انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنـشأ              [:اخليار ب   
 من  ٤من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع يف سياق إدارة الغابات املشمولة بالفقرة             

  .] يف فترة االلتزام إىل إزالة صافية٣املادة 
ثانية، ال تتجاوز الكميات اليت تـضاف إىل الكميـة          يف فترة االلتزام ال   [  - مكرراً ثانياً ١٥

، ٣ مـن املـادة   ٤والناجتة عن إدارة الغابات املشمولة بالفقرة  ] أو تطرح منها  [املسندة لطرف   
يف املائة من انبعاثات    ] X[ نسبةَ   ٦وعن أنشطة مشاريع إدارة الغابات املضطلع هبا مبوجب املادة          

 األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة املـشمولة        سنة األساس، باستثناء أنشطة استخدام    
وجيوز لألطراف استخدام عمليات اإلزالـة الناجتـة عـن إدارة           ]. [٨]] والفقرة [٧[بالفقرة  

 والفائضة عن احلد الكمي يف حساهبا  املتعلق مبـصدر           ٣ من املادة    ٤الغابات املشمولة بالفقرة    
 مليون طـن مـن      ٢، يف حدود كمية تصل إىل       ٣ من املادة    ٣انبعاثات صاف مبوجب الفقرة     

مكافئ ثاين أكسيد الكربون يف السنة مضروبة يف مدة فترة االلتزام املعرب عنها بالسنوات، شرط               
  .] ١٩٩٠ من االنبعاثات يف عام  صافياًأال يكون تغيري استخدام األراضي قد شكل مصدراً

]  مكرراً ثانيـاً   ١٤[ردة يف الفقرة    احلدود الكمية الوا   [) مكرراً ثانياً  ١٥إضافة إىل   (  
حلساب انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع            

 يف فترة االلتزام ال تنطبق إذا كـان         ٣ من املادة    ٤الناجتة عن إدارة الغابات املشمولة بالفقرة       
  .]خط األساس املتعلق بالطرف غري قائم على توقعات

تكفل األطراف املدرجة يف املرفق األول، يف سياق احلساب املتعلـق             - مكرراً ثالثاً ١٥
بإدارة الغابات، أن يتسم هذا احلساب باملوضوعية عن طريق ضمان االتساق املنهجي بـني              
خط األساس واإلبالغ عن إدارة الغابات يف فترة االلتزام الثانية، مبا يشمل االتـساق علـى                

] واملعاجلة املتعلقة مبنتجات اخلشب املقطـوع    [حملسوب املشمول بإدارة الغابات     صعيد اجملال ا  
ومـن أجـل    . فيما يتصل خبط األساس وفترة االلتزام     ] واالضطرابات الناجتة عن قوة قاهرة    [

__________ 

يفترض فيه أن القيمة نفسها سـوف تنطبـق   .  يف املائة يشري إىل نسبة مئوية من املستوى املرجعي     X"الرمز   )١٧(
 .على مجيع األطراف
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. ذلك، ُيدخل الطرف تصويبات تقنية، عند اللزوم، ويبلغ عن طريقة حتديد هذه التصويبات            
رير اجلرد الوطين لربوتوكول كيوتو يف فترة االلتزام الثانية وفقاً          وُيستعرض ذلك كجزء من تق    

  . من بروتوكول كيوتو٨ و٧ و٥ألي نص وللمقررات ذات الصلة باملواد 
بعد اعتماد خط أساس إدارة الغابات، إذا كانت البيانات املقدمـة             - مكرراً رابعاً ١٥

حرجيـة واملـستخدمة يف تعـيني    عن إدارة الغابات أو  األراضي احلرجية اليت ظلت أراض      
املستوى املرجعي بيانات ختضع إلعادة احلساب، يطبق تصويب تقين على احلساب ليشمل أثر 

  . إعادة احلساب على البيانات املقدمة اليت استخدمها الطرف يف تعيني املستوى املرجعي
م بـسبب   حتسب أيضا االنبعاثات اليت حتدث خالل فترة االلتـزا        [  - مكرراً خامساًً ١٥

      ومنـذ   [٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١منتجات اخلشب املقطوع املستخرج من الغابات قبل        
، ما عدا إذا كان املستوى املرجعي إلدارة الغابات مستندا إىل توقعات، وذلك             ]١٩٩٠عام  
عد وتـستب .  مكرراً ثالثاً أعـاله    ١٥ باألحكام املتعلقة باالتساق املشار إليها يف الفقرة         رهناً

انبعاثات منتجات اخلشب املقطوع احملسوبة أصالً يف أثناء فترة االلتزام األوىل على أسـاس               
  .]] األكسدة اآلنية

  ): صايف احلساب املتعلق بفترة االلتزام األوىل-صايف  (٣اخليار [
فيما خيص فترة االلتزام الثانية، تكون الكميات  احملسوبة من انبعاثات غازات الدفيئة               -١٥
شرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة عن إدارة الغابات املشمولة             الب

، مساوية النبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وحجـم          ٣ من املادة    ٤بالفقرة  
فترة = Y[عمليات اإلزالة بواسطة البواليع يف فترة االلتزام الثانية مطروحاً منها حاصل ضرب             

يف املتوسط السنوي النبعاثات غازات الدفيئة البـشرية املنـشأ مـن املـصادر        )١٨(]االلتزام
  .وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة عن أنشطة إدارة الغابات يف فترة االلتزام األوىل

 ٤يف حالة األطراف اليت مل ختتر إدارة الغابات كنشاط مؤهل وفق الفقـرة             - مكرراً ١٥
 يف فترة االلتزام األوىل، تكون الكميات  احملسوبة من انبعاثات غازات الدفيئة من              ٣املادة  من  

 مـن   ٤املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة عن إدارة الغابات املشمولة بالفقرة            
املـصادر   يف فترة االلتزام الثانية مساوية النبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من             ٣املادة  

مدة = Y[وحجم اإلزالة بواسطة البواليع يف فترة االلتزام الثانية، مطروحاً منها حاصل ضرب             
يف املتوسط السنوي النبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املـصادر واإلزالـة          ] االلتزام

  .زام األوىلبواسطة البواليع يف  األراضي احلرجية  اليت ظلت أراض حرجية يف أثناء فترة االلت
فيما خيص فترات االلتزام الالحقة، تكون الكميـات احملـسوبة مـن              - مكرراً ثانياً ١٥

انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتـة             
 البـشرية   مساوية النبعاثات غازات الدفيئة٣ من املادة ٤عن إدارة الغابات املشمولة بالفقرة      

__________ 

 . حبيث يدل على فترة التزام مدهتا مخس سنوات٥هذا الرقم ميكن أن يكون  )١٨(
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املنشأ من املصادر وحجم إزالتها بواسطة البواليع يف كل فترة التزام الحقة مطروحـاً منـها                
يف املتوسط السنوي النبعاثات غـازات الدفيئـة        ] طول فترة االلتزام  = ي  [حاصل ضرب   

 البشرية املنشأ من املصادر وعمليات إزالتها بواسطة البواليع الناجتة عن أنشطة إدارة الغابـات  
  .]يف مجيع فترات االلتزام السابقة

  ):احلدود القصوى( ٤اخليار [
فيما خيص فترة االلتزام الثانية، ال يتجاوز جمموع الكميـات املـضافة إىل الكميـة           -١٥

 وعن  ٣ من املادة    ٤املسندة لطرف من األطراف، والناجتة عن إدارة الغابات املشمولة بالفقرة           
يف املائة من انبعاثات سنة     ] X[،  ٦ضطلع هبا مبوجب املادة       أنشطة مشاريع إدارة الغابات امل    

  ].]مدة االلتزام= Y[األساس املتعلقة بذلك الطرف، مضروبة يف 
  :٥اخليار [

فيما خيص فترة االلتزام الثانية، ال تفوق الكميات املضافة إىل الكمية املسندة لطرف               -١٥
 مـن  ٤دارة الغابات املشمولة بـالفقرة  من األطراف والكميات املطروحة منها، الناجتة عن إ     

، القيمة املقيـدة يف     ٦، وعن أنشطة مشاريع إدارة الغابات املضطلع هبا مبوجب املادة           ٣املادة  
  ].]طول مدة االلتزام= Y[، الوارد مضروبة يف ١-م أإ/١٦تذييل مرفق املقرر 

  ١٢املادة   -دال   
ع مؤهلة يف إطار آليـة التنميـة        أنشطة التحريج وإعادة التحريج هي أنشطة مشاري        -١٦

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

  .]األطراف يف بروتوكول كيوتو
انية، مع تغيري ما يلزم تغيريه، الطرائق واإلجراءات الواردة         تنطبق على فترة االلتزام الث      -١٧

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

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

  .]اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
املسندة  فيما خيص فترة االلتزام الثانية، ال يتجاوز جمموع الكميات املضافة إىل الكمية              -١٨

 ١٢لطرف من األطراف والناجتة عن أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج مبوجب املادة             
  ].X[ يف املائة من انبعاثات سنة األساس لذلك الطرف مضروباً يف ١ما نسبته 
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  أحكام عامة   -هاء   
الـوارد يف  " الغابة"يأخذ كل طرف مدرج يف املرفق األول، ألغراض تطبيق تعريف            -١٩
  . أعاله، بتعريف الغابة الذي اختري يف فترة االلتزام األوىل) أ(١فقرة ال

ختتار األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت مل ختتر تعريفاً للغابة يف فتـرة االلتـزام                  -٢٠
أعاله، قيمة دنيا واحدة للغطاء     ) أ(١الوارد يف الفقرة    " الغابة"األوىل، ألغراض تطبيق تعريف     

 يف املائة، وقيمة دنيا واحدة ملساحة األرض تتـراوح          ٣٠ و ١٠ تتراوح بني    التاجي الشجري 
 من اهلكتار وهكتار واحد، وقيمة دنيا واحدة الرتفاع األشجار تتراوح بني مترين       ٠,٠٥بني  
  . أمتار٥و

فيما خيص فترة االلتزام الثانية، ورهناً باألحكام األخرى الواردة يف هـذا املرفـق،                -٢١
ملضافة إىل الكمية املسندة ألي طرف والكميات املطروحـة منـها عمـالً     تكون الكميات ا  

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

زات الدفيئة من غري ثاين أكسيد الكربـون خالل الفتـرة من          التحقق منها، والنبعاثات غا   
الناجتة عن أنـشطة    ]] YY[ديسمرب  /  كانون األول  ٣١[إىل  ] ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١[

وإدارة الغابـات  [، ٣ من املادة ٣التحريج وإعادة التحريج وإزالة الغابات، مبوجب الفـقرة      
وحيثمـا  . ١٩٩٠ينـاير   / كانون الثاين  ١ منذ   اليت حصلت ] ،٣ من املادة    ٤مبوجب الفقرة   

يكون ناتج هذا احلساب إزالة صافية لغازات الدفيئة، تضاف هذه القيمة إىل الكمية املسندة              
وحيثما تكون نتيجة هذا احلساب انبعاثا صافياً لغازات الدفيئة، ُتطرح هـذه            . لذلك الطرف 

 هذه الفقرة يف ضوء ما ُيتخذ مـن         قد يلزم تنقيح  (. القيمة من الكمية املسندة لذلك الطرف     
  .)مقررات بشأن إدارة الغابات

يبدأ حساب انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالـة              -٢٢
بواسطة البواليع الناجتة عن أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضـي واحلراجـة             

تهل النشاط أو بداية فترة االلتزام، مع اعتماد أبعد          يف مس  ٣ من املادة    ٤ و ٣مبوجب الفقرتني   
  .التارخيني

، جيب هبذه األراضي طوال ٣ من املادة ٤ و٣عندما ُتحسب أراض مبوجب الفقرتني   -٢٣
  . فترات االلتزام الالحقة واملتتالية

  إمكانية حتديـد ٥ من املادة ١تكفل ُنظم قوائم اجلرد الوطنية املُنشأة مبوجب الفقرة    -٢٤
املعلومات املتعلقة مبساحات األراضي اخلاضعة ألنشطة استخدام األراضي وتغيري اسـتخدام           

، ويقدم كل طرف ُمدرج يف املرفـق        ٣ من املادة    ٤ و ٣األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني     
وسـيجري  . ٧األول املعلومات املتعلقة هبذه املساحات يف قوائم جرده الوطنية وفقاً للمادة            

  . ٨ املعلومات وفقاً للمادة استعراض هذه
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سب كل طرف مدرج يف املرفق األول مجيع التغريات الطارئـة يف مـستجمعات              حي  -٢٥
الكتلة األحيائية السطحية، والكتلة األحيائية اجلوفيـة، والفـرش احلرجـي،           : الكربون التالية 

خيتار وجيوز ألي طرف أن     ]. ومنتجات اخلشب املقطوع  [واحلطب، وكربون التربة العضوي،     
، ]باستثناء منتجات احلطب املقطوع   [عدم حساب مستجمع بعينه يف فترة من فترات االلتزام،          

  .إذا ما قدم معلومات شفافة وميكن التحقق منها تثبت أن هذا املستجمع ليس مصدراً
عند حساب انبعاثات غازات الدفيئة من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع،           [  -٢٦

  .]ف املدرجة يف املرفق األول أن تقصي تأثري التغري احلاصل بني السنواتجيوز لألطرا
ال حتسب انبعاثات منتجات اخلشب املقطوع اليت تزال من الغابات واليت حيـسبها               -٢٧

يكون احلساب على أساس دالة حتلل من الدرجـة         .  إال هلذا الطرف   ٣طرف مبوجب املادة    
 سنة بالنسبة   ٢٥يبلغ سنتني بالنسبة للورق، و     )٢٠(وعلى اعتبار عمر نصف مفترض     )١٩(األوىل

ويف املقابل، فيما يتعلق فقط مبنتجـات اخلـشب      .  سنة خلشب  اجملزأ    ٣٥أللواح اخلشب، و  
املقطوع املستخرج واملستهلك حمليا، جيوز للطرف استخدام بيانات حمددة قطريا لالستعاضة           

 املتعلقة هبـذه املنتجـات وفقـا        عن قيم عمر النصف احملددة أعاله، أو حلساب االنبعاثات        
للتعاريف ومنهجيات التقدير الواردة يف املبادئ التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري            
املناخ املعتمدة مؤخرا وأي توضيحات الحقة يوافق عليها مؤمتر األطراف، شـريطة وجـود     

نتجات اخلشب املقطوع الناتج    يستند احلساب املتعلق مب   . [بيانات شفافة وميكن التحقق منها    
  .]عن إزالة الغابات إىل مبدأ األكسدة اآلنية

يف حالة األخذ حبساب مستقل النبعاثات ثاين أكسيد الكربون من منتجات اخلشب              -٢٨
. املقطوع يف مواقع التخلص من النفايات الصلبة، يكون ذلك على أساس األكسدة اآلنيـة              

        شب املقطوع الناتج عـن إزالـة الغابـات إىل مبـدأ            ويستند احلساب املتعلق مبنتجات اخل    
  .األكسدة اآلنية

خيتار كل طرف، ألغراض تطبيق تعريف القوة القاهرة، قيمة دنيـا واحـدة يف              [[  -٢٩
ويبني . وُيثبَّت اختيار الطرف طيلة فترة االلتزام     ]. يف املائة ] Z] [٥[ و   Y[حدود تتراوح بني    

  .]قيمةالطرف سبب وكيفية اختيار ال
 ٤ و ٣حيثما حتدث قوة قاهرة يف أراض مشمولة بأنشطة تدخل يف إطار الفقـرتني                -٣٠

 أدناه، أن تستثين من     ٣٢ و ٣١، جيوز لألطراف، شريطة تلبية متطلبات الفقرتني        ٣من املادة   
 الناجتة عـن  ] املتجاوزة للعتبة و  [ أو يف هناية فترة االلتزام، االنبعاثات السنوية         حساهبا، سنوياً 

__________ 

رد الوطنيـة لغـازات الدفيئـة،       املبادئ التوجيهية املتعلقة بقوائم اجل    " الواردة يف    ١-١٢باستخدام املعادلة    )١٩(
 ."٢٠٠٦الصادرة عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ يف عام 

دليل إرشادات املمارسات اجليـدة يف جمـال اسـتخدام           " ألف ١-٣ تستند قيم عمر النصف إىل اجلدول      )٢٠(
          ة املعنيـة بـتغري املنـاخ يف        األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة الصادر عن اهليئة احلكومية الدولي         

 ."٢٠٠٣عام 
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 منها أي كميات مزالة يف األراضي املتأثرة وذلك حىت هنايـة فتـرة              القوة القاهرة مطروحاً  
وُتوضَّح معاجلة االنبعاثات وعمليات اإلزالة يف هذه األراضي يف فترات االلتزام . االلتزام الثانية

يف تلك  الالحقة ضمن احملاسبة املتعلقة باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة           
وحتسب االنبعاثات املتصلة بقطع األخشاب املستنقذة يف فترة االلتزام اليت حيدث       . )٢١(الفترات

وال تستثين األطراف االنبعاثات يف حالة تغيري اسـتخدام األراضـي بعـد             . فيها هذا القطع  
  .حدوث قوة قاهرة

قـاهرة،  حيسب الطرف املدرج يف املرفق األول، والذي يطبِّـق أحكـام القـوة ال              -٣١
 أعـاله، مبينـاً أن هـذه        ٣٠االنبعاثاِت وعمليات اإلزالة رهناً باألحكام الواردة يف الفقرة         

       االنبعاثات وعمليات اإلزالة  متتثل لتعريف القوة القاهرة، وُيقدم معلومات شفافة تـستجيب            
  :ملا يلي

، مبا يشمل    أعاله حمدَّدة  ٣٠تبني أن مجيع األراضي املشمولة بأحكام املادة          )أ(  
  حتديد إحداثيات املوقع اجلغرايف، وسنة حدوث القوة القاهرة ونوعها؛ 

 ٣٠تبني عدم حدوث تغيري يف استخدام األراضي املشمولة بأحكام املـادة              )ب(  
أعـاله وتصـف أساليب ومعايري حتديـد أي تغيريات يف استخدام تلـك األراضـي يف              

  املستقبل خالل فترة االلتزام؛
ت أنّ وقوع األحداث كان خارجاً عن سيطرة الطرف وغري خاضـع            ُتثب  )ج(  

لتأثريه املادي يف فترة االلتزام، عن طريق بيان اجلهود املبذولة، إذا كان ذلك ممكناً عمليـاً،                 
   أعاله؛٣٠إلدارة أو ضبط األحداث اليت أّدت إىل تطبيق أحكام الفقرة 

 عمليـاً، السـتعادة خمزونـات     ُتثبت اجلهود املبذولة، إذا كان ذلك ممكناً        )د(  
   أعاله؛٣٠الكربون يف األراضي املشمولة بأحكام الفقرة 

  .تبني أن االنبعاثات ذات الصلة بقطع األخشاب املستنقذة مل  تستثن  )ه(  
 أعاله يف التقارير الوطنية املقدمة من       ٣١ُتدَرج املعلومات اإلضافية الواردة يف الفقرة         -٣٢

وختضع مجيع املعلومات والتقديرات املشار إليهـا       .  غازات الدفيئة  األطراف بشأن قوائم جرد   
 أعاله الستعراض اخلرباء يف إطار استعراض التقارير الوطنيـة املقدمـة مـن              ٣١يف الفقرة   

  .]األطراف بشأن قوائم جرد غازات الدفيئة
عاثات  االنب ٣ من املادة    ٤جيوز أن حتسب يف إطار إدارة الغابات املشمولة بالفقرة          [  -٣٣

 ١٩٩٠يناير  / كانون الثاين  ١الناجتة عن عملية حتويل إىل أرض غري حرجية لغابة وجدت قبل            
أو زرع البذور يف أرض كانت غري حرجية، /نتيجة تدخل مباشر لإلنسان من خالل الغرس و 

__________ 

 .إدراج عمليات اإلزالة يف املستويات املرجعية أو عن طريق هنج آخر متفق عليهب )٢١(
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 من الكربون  معادالًوذلك شريطة أن يستعاض عن الغابة احملولة بغابة حتوي على األقل خمزوناً         
  .أ يف أرض مؤهلة لتكون خبالف ذلك أرض حتريج أو إعادة حتريجتنش
ال تدخل يف احلساب املتعلق بالتحريج أو إعادة التحريج أو إزالة الغابات مبوجـب                -٣٤

، بل حتسب ٣٣ مجيع األراضي املشمولة باألحكام املشار إليها يف الفقرة ٣ من املادة ٣الفقرة 
  .٣ من املادة ٤ة يف إطار إدارة الغابات مبوجب الفقر

 أعاله ويبلغ عنها    ٣٣حتدد مجيع األراضي املشمولة باألحكام املشار إليها يف الفقرة            -٣٥
  .]على حنو مستقل، مبا يشمل حتديد إحداثيات املوقع والسنة
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  )]سادسا مكرراً ١٥-١٥، الفقرات )املستويات املرجعية( ١اخليار (تذييل [    

 الطرف
طن من مليون (املستوى املرجعي 

 ]احلد الكمي[ )مكافئ ثاين أكسيد الكربون يف السنة

  [9.16-] أستراليا
  [2.12-] النمسا

  [24.93-] بيالروس
  [3.40-] بلجيكا
  [10.08-] بلغاريا
  [105.40-] كندا

  ]XX[ كرواتيا
  [0.16-] )أ(قربص

  [3.86-] اجلمهورية التشيكية
  [0.18] الدامنرك
  [1.97-] استونيا

  )أ(]-283.2[ االحتاد األورويب
  [13.70-] فنلندا
  [66.98-] فرنسا
  [2.07-] أملانيا
  [1.38-] اليونان
  [0.50-] هنغاريا
  ]XX[ آيسلندا
  [0.07-] آيرلندا
  [15.61-] إيطاليا
  [0.00] اليابان
  [12.93-] التفيا

  ]XX[ ليختنشتاين
  [11.48-] ليتوانيا
  [0.26-] غلكسمرب
  [0.05-] )أ(مالطة
  ]XX[ موناكو
  [1.69-] هولندا

  [17.05] نيوزيلندا
  [14.20-] النرويج
  [34.67-] بولندا

  [0.92-] الربتغال
  [29.43-] رومانيا

  [89.10-] االحتاد الروسي
  [0.51-] سلوفاكيا
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 الطرف
طن من مليون (املستوى املرجعي 

 ]احلد الكمي[ )مكافئ ثاين أكسيد الكربون يف السنة

  [2.73-] سلوفينيا
  [41.53-] إسبانيا
  [21.84-] السويد
  [0.48] سويسرا
  [28.5- أوكرانيا

)ب(
[  

  [3.44-] اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

قربص ومالطة دولتـان عـضوين يف االحتـاد      .يشمل اجملموع املتعلق باالحتاد األورويب قربص ومالطة        )أ(  
 يف بروتوكول كيوتو اليت يقع عليها التزام مقيـد  أيضاًاألورويب لكنهما ليستا طرفني من األطراف يف االتفاقية األطراف      

  .يف املرفق باء لربوتوكول كيوتو
، يستند هذا الرقم إىل     ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٠وفق التقرير الذي تلقته األمانة من أوكرانيا يف           )ب(  

ملستغلة وهو رقم سـوف ُيحـدَّث يف   بني الغابات املستغلة والغابات غري ا)  يف املائة٥٠/٥٠(افتراض توزيع بالتناصف   
  . إىل آخر املعلوماتأقرب وقت ممكن استناداً

. وضعت األطراف افتراضات خمتلفة يف سياق إعداد املستويات املرجعية املقترحة يف التذييل أعـاله              :مالحظة  
   :انظر .ترد هذه االفتراضات ضمن تقارير األطرافو

<http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/kp/items/4907.php>.  
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للحـساب  ) خطوط األساس (واخليار الثاين   ) املستويات املرجعية  (١ينطبق يف سياق اخليار     
  املتعلق بإدارة الغابات

 املرفق الثاين[

خطـوط  /قدمي واستعراض املعلومات عن املستويات املرجعية     مبادئ توجيهية لت      
  األساس إلدارة الغابات

يورِد كل طرف من األطراف املدرجة يف املرفق األول يف تقاريره املعلومات املطلوبة               -١
مبوجب اجلزء األول من هذه املبادئ التوجيهية، على أن تكون معلومات شفافة، وكاملـة،              

، ودقيقة، من أجل إتاحة إجراء تقييم تقين، على النحـو احملـدد يف    ومتسقة، وقابلة للمقارنة  
اجلزء الثاين من هذه املبادئ التوجيهية، للبيانات واملنهجيات واإلجـراءات املـستخَدمة يف             

، وذلـك   ]الذي يتضمن املستويات املرجعية   [حساب املستويات املرجعية احملددة يف التذييل       
 الدورة السابعة ملؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع           لتيسري النظر يف هذه التقارير يف     

األطراف يف بروتوكول كيوتو هبدف االتفاق على املستوى املرجعي إلدارة الغابات الـذي             
يتعّين على كل طرف من األطراف املدرجة يف املرفق األول أن يـستخدمه يف أثنـاء فتـرة             

  .االلتزام الثانية لربوتوكول كيوتو

  مبادئ توجيهية لتقدمي املعلومات املتعلقة باملستويات املرجعية إلدارة الغابات :اجلزء األول    

  األهداف    
  :أهداف تقدمي تقارير املعلومات هي  -٢

تقدمي معلومات منسجمة مع مبادئ اإلبالغ العامة احملددة يف إطار االتفاقية،   )أ( 
، عن الطريقة الـيت تأخـذ هبـا         )٢٢(خية الدولية املعنية بتغري املنا    واليت صاغتها اهليئة احلكوم   

 من املرفـق األول هلـذا   ١٥ من الفقرة ١٥األطراف يف االعتبار العناصر الواردة يف احلاشية     
املقرر عند حساب مستوياهتا املرجعية إلدارة الغابات، وتقدمي أي معلومات إضافية ذات صلة             

 هبذا املوضوع؛

 يف حساب املستويات املرجعيـة      ها األطراف تتوثيق املعلومات اليت استخدم     )ب( 
  إلدارة الغابات توثيقاً شامالً وشفافاً؛

__________ 

دليل إرشادات املمارسـات  ‘املبادئ التوجيهية إلعداد بالغات األطراف املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقية و           )٢٢(
ري استخدام األراضي واحلراجة الصادر عن اهليئة احلكومية الدوليـة          اجليدة يف جمال استخدام األراضي وتغي     

  .‘املعنية بتغري املناخ
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تقدمي معلومات منهجية شفافة وكاملة ومتسقة وقابلة للمقارنـة ودقيقـة            )ج( 
تستخدم عند حساب املستويات املرجعية إلدارة الغابات وذلك لتيـسري تطبيـق أحكـام              

  .ول هلذا املقرر الواردة يف املرفق األمكرراً ثالثاً ١٥ الفقرة
  :للمبادئ التوجيهية التاليةوفقاً قدم األطراف املعلومات ُت  -٣

 وصف عام    

 من  ١٥للحاشية  وفقاً  تقدمي وصف عام حلساب املستويات املرجعية إلدارة الغابات           -٤
  . يف املرفق األول هلذا املقرر١٥الفقرة 

ر من العناصـر الـواردة يف       تقدمي وصف للطريقة اليت أُخذ هبا يف االعتبار كل عنص           -٥
 الواردة يف املرفق األول هلذا املقرر عند حساب املستوى املرجعي           ١٥ من الفقرة    ١٥احلاشية  

  .إلدارة الغابات

  املستجمعات والغازات    
حتديد املستجمعات والغازات اليت أُدرجت يف املستوى املرجعـي وبيـان أسـباب       -٦

  .ياستبعاد مستجمع من حساب املستوى املرجع
 من املرفق األول هلذا املقرر واملستجمعات املندرجة        ٢٥توضيح االتساق بني الفقرة       -٧

 .يف املستوى املرجعي

   والنماذج املستخَدمةواألساليبالُنهج     
تقدمي وصف عام للُنهج واألساليب والنماذج، مبا فيها االفتراضات، املـستخَدمة يف              -٨

، مع اإلشارة عند اللزوم إىل أحدث تقرير قُدِّم بشأن   حساب املستوى املرجعي إلدارة الغابات    
  .اجلرد الوطين

  وصف حساب املستويات املرجعية    
تقدمي وصف لكيفيـة النظر يف كل عنصر من العناصر التاليـة أو معاجلتـه عنـد                  -٩

حساب املستوى املرجعـي إلدارة الغابات، على أن تؤخذ يف االعتبار املبادئ الـواردة يف              
  ،١-م أإ/١٦املقرر 

  املساحة اخلاضعة إلدارة الغابات؛ )أ( 
 عن إدارة الغابات، والعالقـة بـني إدارة         الناجتة اإلزالةعملية  االنبعاثات و  )ب( 
 حسب ما تبينه قوائم جـرد غـازات         اليت ظلت أراض حرجية     احلرجية راضيواأل الغابات

 مـن   ٣للفقـرة   وفقاً  ت املقدمة   الدفيئة والبيانات التارخيية ذات الصلة، مبا يف ذلك املعلوما        
يتعلـق بـإدارة الغابـات وفـق         فيما من املادة ذاهتا،     ٤للفقرة  وفقاً  ، وعند اللزوم    ٣ املادة

  مبوجب االتفاقية؛ اليت ظلت أراض حرجية  احلرجيةراضيوباأل بروتوكول كيوتو
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مدة الدوران،  والتوسع،  و،  يةفئات العمر بنية ال خصائص الغابات، مبا يشمل      )ج( 
غري ذلك من املعلومات ذات الصلة باملوضوع، مبا يشمل املعلومات املتعلقة بأنـشطة إدارة              و

 ". األمور على حاهلاسيناريو بقاء " وفقالغابات

  املعدالت التارخيية واملفترضة لقطع األشجار؛  )د( 
  ]منتجات اخلشب املقطوع؛[ )ه( 
  ]االضطرابات يف سياق القوة القاهرة؛[  )و( 
  .١-م أإ/١٦من املقرر ‘ ٢‘)ح(١و‘ ١‘)ح(١للفقرات وفقاً عاد االستب )ز(  

تقدمي وصف ألي عناصر أخرى ذات صلة تؤخذ يف االعتبار أو تعالَج يف حـساب                 -١٠
 مـن   ١٥املستوى املرجعي إلدارة الغابات، مبا يف ذلك أي معلومات إضافية تتـصل باحلاشـية               

  . الواردة يف املرفق األول هلذا املقرر١٥ الفقرة

  السياسات املشمولة    
تقدمي وصف يتناول السياسات احمللية املعتمدة واملنفَّذة يف موعـد أقـصاه كـانون                -١١
 واليت أُخذت يف االعتبار عند حساب املستوى املرجعي إلدارة الغابات،           ٢٠٠٩ديسمرب  /األول

 . جعيوبيان الكيفية اليت أُخذت هبا هذه السياسات يف االعتبار عند حساب املستوى املر

يشمل افتراضات بشأن     ال تقدمي تأكيد بأن حساب املستوى املرجعي إلدارة الغابات         -١٢
، وال يشمل   ٢٠٠٩ديسمرب  /التغريات يف السياسات احمللية املعتمدة واملنفَّذة بعد كانون األول        

 . سياسات حملية جديدة

 عن املستويات املرجعية مبادئ توجيهية الستعراض تقارير املعلومات املقدمة -اجلزء الثاين     
  إلدارة الغابات

  أهداف االستعراض    
  :أهداف االستعراض هي  -١٣

تقييم ما إذا كانت األطراف قد قدمت معلومات شفافة وكاملة ومتـسقة             )أ( 
 مـن   ١٥ من الفقرة    ١٥وقابلة للمقارنة ودقيقة عن كيفية أخذ العناصر الواردة يف احلاشية           

   االعتبار عند حساب املستويات املرجعية إلدارة الغابات؛املرفق األول هلذا املقرر يف
التأكد مما إذا كان حساب املستوى املرجعي إلدارة الغابات منسجماً مـع             )ب( 

  املعلومات واألوصاف اليت استخدمها الطرف؛

  تقدمي توصيات تقنية، حسب االقتضاء، إىل الطرف املدرج يف املرفق األول؛ )ج( 
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ييم تقين لدعم تناول مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع         االضطالع بتق  )د( 
األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته السابعة مسألة املستويات املرجعية إلدارة الغابـات             

  اليت يتعني استخدامها خالل فترة االلتزام الثانية لربوتوكول كيوتو؛
شفافة وكاملـة   تقييم ما إذا كانت األطراف قد قدمت معلومات منهجية           )ه( 

ومتسقة وقابلة للمقارنة ودقيقة لتيسري عمليات استعراض االتساق املنهجي على النحو احملدد            
  .مكرراً ثالثاً ١٥يف الفقرة 

  نطاق االستعراض    
االستعراض هو تقييم تقين للبيانـات واملنـهجيات واالفتراضـات واإلجـراءات              -١٤

يتعلق باألطراف املدرجـة يف      فيمارة الغابات   املستخَدمة يف حساب املستويات املرجعية إلدا     
املرفق األول، وذلك لتحديد ما إذا كانت تتسق مع املبادئ التوجيهية الواردة يف اجلزء األول               

 . من هذا املرفق

  :سُيقيِّم فريق االستعراض املسائل التالية  -١٥
مدى حتديد الطرف املستجمعات والغازات املدرجة يف حساب املـستوى           )أ( 

ملرجعي إلدارة الغابات، وما إذا كان قد أوضح أسباب اسـتبعاد مـستجمع مـذكور يف                ا
 أو غاز من حساب املستوى املرجعي إلدارة الغابات، ومـا إذا كانـت تغطيـة                ٢٥ الفقرة

  ؛٢٥املستجمعات يف املستوى املرجعي إلدارة الغابات منسجمة مع أحكام الفقرة 
   املستخدمة يف حتديد املستويات املرجعية؛وصف الُنُهج واألساليب والنماذج )ب( 
 مـن اجلـزء األول،      ١٠ و ٩كيفية تناول كل عنصر من عناصر الفقرتني         )ج( 

  يشمل تربير عدم تناول أي عنصر بعينه؛ مبا
مدى انسجام قيمة املستوى املرجعـي إلدارة الغابـات مـع املعلومـات              )د( 

  واألوصاف املقدمة من الطرف؛
  علومات املقدمة من الطرف؛مدى شفافية امل )ه( 
لألحكام املنصوص عليها   وفقاً  مدى تقدمي وصف للسياسات احمللية املدرجة        )و( 

 أعاله واملستخدمة يف حتديد املستوى املرجعي وكيفية استخدام هذه السياسات           ١١يف الفقرة   
  يف حتديد املستوى املرجعي؛

ـ          )ز(   ي إلدارة الغابـات   مدى تقدمي تأكيد مؤداه أن حتديد املـستوى املرجع
  . أعاله١٢للفقرة وفقاً يشمل افتراضات بشأن تغريات يف السياسات احمللية  ال

كجزء من عملية التقييم التقين، ميكن لفريق االستعراض أن يقدم توصيات تقنية إىل               -١٦
وقـد  . الطرف املدرج يف املرفق األول بشأن حساب املستوى املرجعي إلدارة الغابات لديه           

  .ك توصية إلجراء مراجعة تقنية للعناصر املستخدمة يف حتديد املستوى املرجعييشمل ذل
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متتنع أفرقة االستعراض عن إصدار أي حكم بشأن السياسات احمللية اليت روعيت يف               -١٧
 .حتديد املستوى املرجعي

  إجراءات االستعراض    

  إجراءات عامة    
باستعراض مركزي جلميع تقارير جتتمع أفرقة االستعراض يف مكان واحد لالضطالع   -١٨

 . املعلومات املقدمة عن املستوى املرجعي إلدارة الغابات

يسند كل تقرير معلومات إىل فريق استعراض يكون مسؤوالً عـن أداء التقييــم                -١٩
 .لإلجـراءات واألطـر الزمنيـة احملددة يف هذه املبادئ التوجيهيةوفقاً التقين 

تقييماً مستفيضاً وشامالً لتقرير معلومات املستوى املرجعي       ُيقدم كل فريق استعراض       -٢٠
 .إلدارة الغابات، وُيِعّد تقريراً يكون الفريق مسؤوالً عنه مسؤولية مجاعية

وتتألف أفرقة االستعراض مـن خـرباء يف        . تتوىل األمانة تنسيق عملية االستعراض      -٢١
. اجة ُيختارون من قائمة اخلرباء    استعراض استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلر      

ويعمل اخلرباء املشاركون يف هذه األفرقة بصفتهم الشخصية وال يكون اخلبري من مـواطين              
 . الطرف موضع االستعراض أو مموَّالً من ذلك الطرف

 من مرفق   ١٠ و ٩ستعمل أفرقة االستعراض وفق القواعد نفسها احملددة يف الفقرتني            -٢٢
 .١-م أإ/٢٢املقرر 

  تكوين أفرقة االستعراض    

ينبغي أن تضم أفرقة االستعراض على األقل ثالثة خرباء يف جمال استخدام األراضي               -٢٣
وتكفل األمانة أن يضم كل فريق من أفرقة االستعراض         . وتغيري استخدام األراضي واحلراجة   

 ينتمـي اً  متشارك اًرئيسياً  طرف ُمدرج يف املرفق األول وخبري     ل ينتمياً  متشاركاً  رئيسياً  خبري
وستختار األمانة أعضاء فريق االستعراض حبيث يتحقـق        . طرف غري ُمدرج يف املرفق األول     ل

توازن بني اخلرباء املنتمني لألطراف املدرجة يف املرفق األول واألطـراف غـري املدرجـة يف            
  .األول املرفق

 التوقيت    

 أمسـاء  ٢٠١١فربايـر  / شباطيؤكد هلا كل طرف حبلول هناية    األمانة، لعملاً  تيسري  -٢٤
خربائه العاملني يف جمال استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجـة واملدرجـة             
أمساؤهم يف قائمة اخلرباء الذين ميكنهم املشاركة يف استعراض املـستويات املرجعيـة إلدارة              

  .٢٠١١الغابات يف عام 



FCCC/KP/AWG/2010/18/Add.1 

53 GE.11-60447 

رقة االستعراض يف الوقت املطلوب قبـل       حتيل األمانة مجيع املعلومات الالزمة إىل أف        -٢٥
 . بدء االستعراض

ينبغي أن حيدد فريق االستعراض، قبل االسـتعراض، أي مـسائل أوليـة تتطلـب        -٢٦
 . توضيحات من الطرف، عند االقتضاء

 وكفالة انسجامه ٢٠١١مايو /يتجاوز هناية أيار  الينبغي إجراء االستعراض يف موعد   -٢٧
وجيـوز للطـرف املـشمول      .  أدناه ٣٢ إىل   ٢٨حملددة يف الفقرات من     مع املواعيد املبدئية ا   

باالستعراض أن يتفاعل مع فريق االستعراض أثناء استعراض تقريره لإلجابة علـى األسـئلة              
 . ملا يطلبه الفريقوفقاً وتقدمي معلومات إضافية 

 جيوز لفريق االستعراض أن يلتمس أي توضيحات إضافية من الطـرف يف موعـد               -٢٨
وميكن أن يشمل ذلك توصيات تقنية تقدم إىل        . عقب االستعراض اً  واحداً  يتجاوز أسبوع  ال

ويقدم الطرف إىل فريق االستعراض أي توضـيحات        . الطرف بشأن حتديد مستواه املرجعي    
اإلدالء مبستوى مرجعي   اً  يتجاوز مخسة أسابيع بعد الطلب وميكن له أيض         ال تطلب يف موعد  

 . التقنية لفريق االستعراضمنقح استجابة للتوصيات 

 يعّد فريق االستعراض مشروع تقرير ويتيح للطرف فرصة االطالع عليه يف موعـد              -٢٩
  . اًمقتضباً وينبغي أن يتضمن التقرير موجز. يتجاوز مثانية أسابيع عقب االستعراض ال

 . يعطى الطرف مهلة ثالثة أسابيع للرد على مشروع تقرير فريق االستعراض  -٣٠

ذا مل يوافق الطرف على االستنتاجات الواردة يف مشروع التقرير، يلـتمس فريـق              إ  -٣١
االستعراض، يف رده على تعليقات الطرف، املشورة من جمموعـة ُمـَصغَّرة مـن خـرباء                

 يف مسألة قابليـة املقارنـة       اينظرولاالستعراض ذوي اخلربة الذين تنظم األمانة اجتماعاً هلم         
 . بني األطراف فيما

ّد فريق االستعراض تقريراً هنائياً يف غضون ثالثة أسابيع بعد تلقـي رد الطـرف،            يع  -٣٢
يتضمن التقرير  و. ويرسل هذا التقرير إىل األمانة لنشره يف موقع االتفاقية على الشبكة العاملية           

النهائي التقييم التقين والتوصيات التقنية، عند االقتضاء، إىل جانب جواب الطرف وكذلك،            
املشورة املقدمة من الفريق املصغر خلرباء االستعراض البارزين الذي جيتمع بدعوة           إن وجدت،   
 . من األمانة

 عن االستنتاجات الرئيسية لعملية اسـتعراض املـستوى         توليفياًاً  سُتعّد األمانة تقرير    -٣٣
املرجعي إلدارة الغابات، مبا يشمل تعليقات األطراف، لينظر فيها مؤمتر األطـراف العامـل              

يتاح التقريـر التـوليفي     و. صفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته السابعة        بو
  .]]للعموم وينشر يف املوقع الشبكي لالتفاقية
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 )خيارات مستقلة(    

  اخليار ألف
  ،إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو[ 

تزال حتكم    ال ١-م أإ /١٦ من املقرر    ١أن املبادئ الواردة يف الفقرة       يؤكد  -١  
معاجلة أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف فترة االلتزام الثانيـة             

  وفترات االلتزام الالحقة لربوتوكول كيوتو؛

 أن ُتحسب انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر واإلزالة           يقرر  -٢  
  ملرفق هذا املقرر؛قاً وفبواسطة البواليع، 

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

مدى احلاجة إىل تنقيح مقررات     ] السابعة[ على أن يتناول يف دورته       يوافق  -٤  
مل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو ذات الـصلة بـاملرفق          مؤمتر األطراف العا  

األول الوارد يف هذا املقرر، مبا يف ذلك املقررات املتعلقة باإلبالغ واالسـتعراض مبوجـب               
   من بروتوكول كيوتو؛٨ و٧ و٥ املواد

 على أنه من املرغوب فيه السعي صوب تغطية كاملة لألراضي           يوافق أيضاً   -٥  
ند حساب قطاع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضـي واحلراجـة، مـع       املستغلة ع 

احلرص يف الوقت ذاته على معاجلة التحديات التقنية ومراعاة احلاجـة إىل تركيـز عمليـة                
  احلساب على االنبعاثات البشرية املنشأ من املصادر واإلزالة بواسطة البواليع؛

لعلمية والتكنولوجية أن تشرع يف وضع       إىل اهليئة الفرعية للمشورة ا     يطلب  -٦  
برنامج عمل من أجل استطالع سبل للمضي قدماً صوب حساب أكثر مشـوالً النبعاثـات               
غازات الدفيئة من املصادر ولإلزالة بواسطة البواليع الناجتة عن استخدام األراضـي وتغـيري              

 على األنشطة وهنـج     استخدام األراضي واحلراجة، بوسائل منها اتباع هنج أكثر مشوالً يركز         
يركز على األراضي، وأن تقدم تقريراً إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف              

  بشأن نتائج برنامج العمل هذا؛] الثامنة[يف بروتوكول كيوتو يف دورته 
 إىل اهليئة الفرعية للمـشورة العلميـة والتكنولوجيـة أن تقـدم             يطلب[  -٧  
اض بيانات شفافة ميكن التحقق منها عن االنبعاثات من قطاع          بشأن توفري واستعر   إرشادات

منتجات اخلشب املقطوع، مع مراعاة منـهجيات تقـدير االنبعاثـات، كمـا نقحتـها               
كون أفضل البيانات املتاحة لالستخدام     و اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ،      وحسَّنتها
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              خلشب املقطوع من جانب طرف من األطـراف       يف تقدير االنبعاثات الناشئة عن منتجات ا      
قد تتمثل يف البيانات املقدمة يف      ] ١٩٩٠ومنذ عام    [٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٣١قبل  

  ]اإلرشادات الصادرة عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ؛
تستهل برنـامج    إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن         يطلب  -٨  

عمل للنظر يف طرائق وإجراءات لألنشطة اإلضافية املمكنة يف جمال استخدام األراضي وتغيري             
استخدام األراضي واحلراجة مبوجب آلية التنمية النظيفة، وعند اللزوم استحداثها والتوصـية            

ه هبا، من أجل تقدمي مشروع مقرر بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطـراف العامـل بوصـف                
  ؛]الثامنة[اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو لكي يعتمده يف دورته 

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تـستهل          يطلب كذلك   -٩  
للنهج البديلة ملعاجلة مسألة خطـر عـدم        لنظر يف طرائق وإجراءات     ا من أجل برنامج عمل   

 ، حـسب االقتـضاء     والتوصية هبا  ومن أجل استحداثها  آلية التنمية النظيفة،    يف إطار    الدوام
 تقدمي مشروع مقرر بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع               هبدف

  ؛]السابعة[األطراف يف بروتوكول كيوتو لكي يعتمده يف دورته 
 حسب  اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ إىل أن تنقح وتطور،          يدعو  -١٠  
ويف توقيت ميكّن اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من إجناز مـا ورد يف              [ اللزوم

، منهجيات إضافية لتقدير انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر ] أدناه ١١الفقرة  
 إزالتها بواسطة البواليع الناجتة عن أنشطة استخدام األراضـي وتغـيري اسـتخدام            عمليات  و

 من بروتوكول كيوتو املتصلة     ٣ من املادة    ٤ و ٣األراضي واحلراجة مبوجب أحكام الفقرتني      
من إرشادات املمارسات   باملرفق األول هلذا املقرر، على أساس مجلة أمور منها الفصل الرابع            

  ؛يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة فيمااجليدة 
هليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تنظـر، عقـب           إىل ا  يطلب  -١١  

 أعاله، يف   ١٠إجناز اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ العمل املنهجي املبيَّن يف الفقرة             
املنهجيات اإلضافية املنقحة املتصلة مبرفق هذا املقرر، هبدف إحالة مشروع مقرر بشأن هـذه    

ألطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو لكي يعتمده          املسألة إىل مؤمتر ا   
قبل اعتماد فترة االلتزام الثانية، وذلك إلتاحة استخدام هذه املنهجيات يف ] [XX  ليف دورته ا[

، اعتباراً من بدء فترة االلتزام الثانيـة،  ٣أغراض التأكد من االمتثال لاللتزامات مبوجب املادة  
  ؛ من بروتوكول كيوتو٥ من املادة ٢ة للفقروفقاً 

ما يتضمنه املرفق األول هلذا املقرر من تعـاريف وطرائـق           ] مؤقتاً [يعتمد  -١٢  
وقواعد ومبادئ توجيهية متعلقة بأنشطة استخدام األراضي وتغـيري اسـتخدام األراضـي             

  يف فترة االلتزام الثانية؛] فقط[واحلراجة مبوجب بروتوكول كيوتو لتطبيقها 
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 إىل كل طرف من األطراف املدرجة يف املرفق األول أن يقـدم إىل              يطلب[  -١٣  
، معلومات عن مستواه املرجعي إلدارة الغابات املقيد        ٢٠٠١فرباير  / شباط ٢٨األمانة، حبلول   

يف تذييل املرفق األول هلذا املقرر، باتباع املبادئ التوجيهية املبينة يف اجلزء األول من املرفـق                
لقيمة املستوى املرجعي إلدارة الغابات     اً  ملقرر؛ وجيوز تضمني هذه املعلومات حتديث     الثاين هلذا ا  

  املقيد يف تذييل هذا املرفق؛
 أن ختضع أي معلومات مقدمة إىل تقييم تقين جيريه فريق اسـتعراض             يقرر  -١٤  

ىن ملؤمتر األطراف للمبادئ التوجيهية املبينة يف اجلزء الثاين من املرفق الثاين هلذا املقرر ليتسوفقاً 
العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو أن ينظر يف حمصلة التقيـيم الـتقين يف      

  .دورته السابعة
بتوافر املوارد املالية، أن جتري التقييمـات التقنيـة         اً   إىل األمانة، رهن   يطلب  -١٥  

   أعاله؛١٤املشار إليها يف الفقرة 
دارة الغابات خاص بكـل طـرف مـن          أن حيل مستوى مرجعي إل     يقرر  -١٦  

 ومستمد من نظر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع  ،األطراف املدرجة يف املرفق األول    
 ١٤األطراف يف بروتوكول كيوتو يف التقييم التقين يف دورته السابعة، املشار إليه يف الفقـرة             

، مع مراعاة التقارير املقدمة عـن        يف تذييل املرفق األول هلذا املقرر      الواردةأعاله، حمل القيمة    
عملية االستعراض والتقرير التوليفي الذي تعّده األمانة وردود األطـراف املـشار إليهـا يف               

   من املرفق الثاين هلذا املقّرر؛٣٣ الفقرة
 األطراف على أن تدعو خرباءها يف جمال استخدام األراضي وتغيري           يشجع  -١٧  

دَرجوا يف قائمة خرباء االتفاقية، هبـدف       دمي ترشيحاهتم ليُ  استخدام األراضي واحلراجة إىل تق    
  استعراض استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة؛يف زيادة عدد خرباء 

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تضع منهجيات          يطلب  -١٨  
 .]ملقرراملرفق األول هلذا ا من مكرراً رابعاً ١٢للفقرة وفقاً 
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 املرفق األول

التعاريف والطرائق والقواعد واملبادئ التوجيهية املتعلقة بأنـشطة اسـتخدام              
  األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب بروتوكول كيوتو

  التعاريف -ألف  
طة على أنش  ]يتعلق بفترة االلتزام الثانية فقط،     فيماواً  ، مؤقت [تنطبق التعاريف التالية      -١

 من ٤ و٣استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة املضطلع هبا مبوجب الفقرتني 
  : من بروتوكول كيوتو٣املادة 

 هكتار وتضم غطـاء     ١,٠-٠,٠٥هي بقعة أرض مساحتها الدنيا      " الغابة" )أ( 
ائة  يف امل  ٣٠-١٠يزيد عن   ) أو ما يعادل ذلك من حيث مستوى كثافة النبت        (اً  شجرياً  تاجي

 أمتار عند النضج يف     ٥وميكن أن تبلغ فيها األشجار ارتفاعاً يتراوح حده األدىن بني مترين و           
وقد تكون الغابة تشكيالت حرجية كثيفة تغطي فيها األشجار املختلفة من حيـث             . املوقع

وتنـدرج يف   . االرتفاع والنبت التحيت نسبة كبرية من األراضي أو قد تكون غابة غري كثيفة            
 الغابِة الشجراُء الطبيعية الناشئة ومجيع املزارع اليت مل تبلغ بعد كثافة تاجية تتـراوح               تعريف
 أمتار، شأهنا شأن املناطق اليت      ٥ يف املائة أو ارتفاعاً شجرياً يتراوح بني مترين و         ٣٠ و ١٠ بني

تشكل عادة جزءاً من املنطقة احلرجية واليت تكون غري مشجرة مؤقتاً نتيجة لتدخل بـشري               
  ثل قطع األشجار أو ألسباب طبيعية، ولكن يتوقع أن تتحول مرة أخـرى إىل غابة؛م

هو عملية يقوم هبا اإلنسان مباشرة لتحويل أراضٍ مل ُتشجَّر ملدة           " التحريج" )ب( 
أو تـدخل   /أو زرع البذور و   /مخسني عاماً على األقل إىل أراضٍ حرجية عن طريق الغرس و          

  ر الطبيعية؛اإلنسان يف تعزيز مصادر البذو
هي عملية يتدخل فيها اإلنسان مباشرة لتحويل أرض غري         " إعادة التحريج "  )ج(  

أو بتدخل اإلنسان يف حتسني /أو زرع البذور و/حرجية إىل أرض حرجية، عن طريق الغرس و
وتكون . مصادر البذور الطبيعية، يف أرض كانت حرجية لكنها حتولت إىل أرض غري حرجية            

ريج يف فترة االلتزام الثانية مقصورة على إعادة حتريج األراضي اليت مل تكن             أنشطة إعادة التح  
  ؛١٩٨٩ديسمرب /كانون األول ٣١توجد فيها غابة يف 

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

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

ويشمل هذا التجديد األنشطة    . الواردان هنا  التحريج وإعادة التحريج  اً  ينطبق عليها تعريف   وال
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أو اخنفاض خمزونـات    /و اإلنسان مباشرة واليت تتعلق بانبعاثات غازات الدفيئة         ميارسهااليت  
الكربون يف املواقع اليت صنفت على أهنا مناطق جتديد غطاء نبايت وال ينطبق عليها تعريـف                

  إزالة الغابات؛
] الرامية إىل تسيري  [لتسيري  ] املمارسات[هي نظام ممارسات    " إدارة الغابات " )و( 

 مبا يف ذلك التنوع     -(واستخدام األرض احلرجية هبدف أداء ما يلزم من وظائف إيكولوجية           
واقتصادية واجتماعية للغابات، وهي تشمل االنبعاثات من املصادر وعمليات         ) -البيولوجي  

 البواليع؛ إزالتها بواسطة

هي جمموعة ممارسات يف األراضي اليت تـستنبت        " إدارة األراضي الزراعية  " )ز( 
  دمة مؤقتاً إلنتاج احملاصيل؛فيها احملاصيل الزراعية واألراضي املتروكة بائرة أو غري املستخ

هي جمموعة ممارسات يف األراضي املـستخدمة إلنتـاج         " إدارة املراعـي " )ح( 
  املاشية هتـدف إىل التحكم يف مقدار ونوع ما ُينتج من نباتات وماشية؛

هي جمموعة ممارسـات إلعـادة الترطيـب        " إعادة الترطيب والتجفيف  "[ )ط( 
وينطبق هذا النشاط على مجيع     . تقل عن هكتار واحد     ال والتجفيف يف أراض تغطي مساحة    

ُتحسب ضمن أي أنشطة      ال ، واليت ١٩٩٠أو أعيد ترطيبها منذ عام      /األراضي اليت ُجففت و   
أخرى معرفة يف هذا املرفق، حيث إن التجفيف هو ختفيض ملستوى فرشة املياه اجلوفية ناتج               

  ]؛أو كلياًاً س ذلك جزئيعن تدخل اإلنسان وإعادة الترطيب هي عملية هدفها عك
 )٢٣(تعين، ألغراض هذا املقرر، وقائع خارقـة      " القوة القاهرة [" :١اخليار  [ )ي( 

تعرَّف بأهنا وقائع خترج شدهتا عن سيطرة طرف من األطراف، وال يؤثر فيها هذا الطـرف                
ـ               [مادياً   صادر اليت يبلغ اجملموع السنوي ملا يرتبط هبا من انبعاثات لغازات الدفيئـة مـن امل

يف ] Z] [٥[ إىل   Yيتـراوح مـن     ] [يف املائة  X يعادل[ وإلزالتها بواسطة البواليع حداً أدىن    
  ].]األساس من جمموع االنبعاثات الوطنية املندرجة يف سنة] املائة

هذا املقـرر، حـدثاً أو ظرفـاً        تعين، ألغراض   " القوة القاهرة " :٢اخليار  [    
 خارجان عن سيطرة طرف من األطراف، وال يؤثر          يعرفان بأهنما واقعة أو ظرف     )٢٤(خارقني

ويبلغ اجملموع السنوي ملا يرتبط هبما من انبعاثات لغازات الدفيئـة           [فيهما هذا الطرف مادياً     
] ٥[ إىل   Yيتراوح من   ] [يف املائة  X يعادل[ من املصادر وإلزالتها بواسطة البواليع حداً أدىن      

]Z [األساس نية املندرجة يف سنةمن جمموع االنبعاثات الوط] يف املائة[.[  

__________ 

أو اضـطرابات   /أو أحداث مناخيـة قاسـية و      /أو تفشي احلشرات واألمراض و    /مرتبطة حبدوث حرائق و    )٢٣(
  .جيولوجية

اخي قاس  أو حدث من  /أو تفشي حشرات وأمراض و    /و] أو حرائق [ يتمثل احلدث أو الظرف يف حريق        قد )٢٤(
  .أو اضطراب جيولوجي/و
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  ٣، الفقرة ٣املادة  -باء  
أو /، تكون األنشطة املؤهلة هي أنشطة التحـريج و        ٣ من املادة    ٣ألغراض الفقرة     -٢

أو إزالة الغابات اليت يتدخل فيها اإلنسان مباشرة واليت تستويف الـشروط            /إعادة التحريج و  
 ٣١ أو بعد هذا التاريخ وقبل ١٩٩٠يناير /ون الثاينكان ١املبينة يف هذا املرفق واليت بدأت يف 

  .ديسمرب من آخر سنة يف فترة االلتزام/كانون األول
ألغراض حتديد مساحة الغابات املزالة اليت تدخل يف نظام احلساب املنصوص عليـه               -٣

، حيدد كل طرف مساحة الغابات باستخدام نفس وحدة التقـدير           ٣ من املادة    ٣يف الفقرة   
  .  املستخدمة لتحديد التحريج وإعادة التحريج، على أال تتجاوز هكتاراً واحداًاملكاين

ال تتجاوز األرصدة املدينة الناشئة عن قطع غابة تغطي وحدة من األراضي كانت             [  -٤
 كانون  ٣١ و ١٩٩٠يناير  / كانون الثاين  ١مشمولة بالتحريج أو إعادة التحريج يف الفترة بني         

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

، تقريراً عن طريقة التمييـز      ٧يقدم كل طرف مدرج يف املرفق األول، عمالً باملادة            -٥
 تعقبه إعادة حتريج، من جهـة،       بني قطع أشجار الغابات أو اضطراب النظام احلرجي الذي        

 .٨للمادة وفقاً وستخضع هذه املعلومات لالستعراض . وعملية إزالة الغابات من جهة أخرى

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

ة البواليع الناجتة عن أي من األنشطة التالية        البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسط      
] وإدارة األراضـي الزراعيـة،    ] [وإدارة الغابات، ] [جتديد الغطاء النبايت،  [ :أو عنها مجيعها  

  ].والتجفيف وإعادة الترطيب] [وإدارة املراعي،[
حتسب مجيع األطراف املدرجة يف املرفق األول انبعاثات غازات الدفيئـة البـشرية       [  -٧

أي نشاط مضطلع به يف      :أ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة عما يلي         املنش
وإدارة ] [جتديـد الغطـاء النبـايت،     و[؛   يف فترة االلتـزام األوىل     ٣ من املادة    ٤إطار الفقرة   

  ].والتجفيف وإعادة الترطيب] [وإدارة املراعي،] [وإدارة األراضي الزراعية،] [الغابات،
 مـن  ٤رف مدرج يف املرفق األول يرغب يف حساب أنشطة مبوجب الفقرة  كل ط [  -٨

، يف فترة االلتزام الثانية، حيدد يف تقريره املقدم من أجل إتاحة حتديد الكمية املسندة له   ٣املادة  
 الـيت  ٣ من املـادة  ٤ األنشطةَ املنصوص عليها يف الفقرة ٣ من املادة  ٨ و ٧عمالً بالفقرتني   
وعند االختيار، ُيثبَّت قرار الطـرف يف فتـرة         .  حسابه لفترة االلتزام الثانية    خيتار إدراجها يف  

  ]).ُتحذف أو تنقح إذا كانت مجيع األنشطة أو بعضها إلزامية(. االلتزام الثانية
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خالل فترة االلتزام الثانية، يبّين الطرف املدرج يف املرفق أن األنـشطة املـذكورة                -٩
 األنشطة املختارة أصالً يف فترة االلتزام األوىل، موجودة منـذ            أعاله، إضافة إىل   ٨الفقرة   يف

وال جيوز لطرف مدرج يف املرفق األول حساب        .  وأهنا ناجتة عن تدخل اإلنسان     ١٩٩٠عام  
االنبعاثات من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة عـن األنـشطة املـشمولة              

 . ٣ من املادة ٣يف الفقرة  ا مندرج أصالً، إذا كان حساهب٣ من املادة ٤ بالفقرة

 من انبعاثات غازات الدفيئـة      ة احملسوب الكميةكون  تخيص فترة االلتزام الثانية،      فيما  -١٠
البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع، الناجتة عن أنشطة جتديد الغطاء             

املـشمولة  ] والتجفيف وإعادة الترطيـب   [راعي  النبايت، وإدارة األراضي الزراعية، وإدارة امل     
، مساوية حلجم انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ مـن املـصادر            ٣ من املادة    ٤بالفقرة  

مـدة  = Y[وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع يف فترة االلتزام، مطروحاً منها حاصل ضرب            
نشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة يف حجم انبعاثات غازات الدفيئة البشرية امل] االلتزام

، مع جتنب احملاسبة ] [يف سنة األساس لذلك الطرف[البواليع الناجتة عن تلك األنشطة املؤهلة      
  .)ُتحذف إدارة الغابات من هذه الفقرة حسب اخليار املعتمد(. ]املزدوجة

نـهجيات  ينسجم احلساب املتعلق بالتجفيف وإعادة الترطيب مع التعـاريف وم         [  -١١
التقدير الواردة يف أحدث املبادئ التوجيهية اليت اعتمدهتا اهليئة احلكومية الدولية املعنية بـتغري              

  .]املناخ ويف أي توضيحات الحقة يوافق عليها مؤمتر األطراف

  حساب إدارة الغابات    
  :) املرجعيةاملستويات( ١اخليار [

 من انبعاثات غازات الدفيئـة      ة احملسوب ةتكون الكمي  خيص فترة االلتزام الثانية،    فيما  -١٢
البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتـة عـن إدارة الغابـات،               

، مساوية حلجم انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ مـن          ٣ من املادة    ٤املشمولة بالفقرة   
          لتزام، مطروحاً منها حاصـل ضـرب      املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع يف فترة اال       

]Y =٢٥(يف املستوى املرجـعي املقيد يف تذييل هذا املرفق] مدة االلتزام(.  

__________ 

 :مع مراعاة مـا يلـي    اً  شفافاً   املستويات املرجعية إلدارة الغابات املقيدة يف تذييل هذا املرفق حتديد          ُحدِّدت )٢٥(
عمليات اإلزالة أو االنبعاثات الناجتة عن إدارة الغابات وفق ما هو مبني يف قوائم جرد غازات الدفيئـة                   )أ(

أنشطة إدارة الغابات اليت سبق االضـطالع       ) ج(هيكل الفئات العمرية؛    ) ب(اسبة؛  والبيانات التارخيية املن  
تواصـل معاجلـة إدارة     ) ه(ناريو بقاء األمور على حاهلـا؛       أنشطة إدارة الغابات املتوقعة وفق سي     ) د(هبا؛  

من املقرر   ١للفقرة   وفقاًاحلاجة إىل استثناء اإلزالة من احلساب       ) و(الغابات املطبقة يف فترة االلتزام األويل؛       
يف املستويات املرجعيـة    اً  وروعي أيض . أعاله) ه(و) د(و) ج(وقد طبقت عند اللزوم النقاط      . ١-م أإ /١٦

 ٣١ إىل   ٢٨وأحكام الفقرات مـن     [ أدناه   ٢٤إلدارة الغابات احلاجة إىل وجود  اتساق مع أحكام الفقرة           
بعاثات من املصادر وعمليات اإلزالـة بواسـطة البواليـع          باستثناء االن ] [أدناه املتعلقة مبسألة القوة القاهرة    

  ..]املرتبطة بقوة قاهرة



FCCC/KP/AWG/2010/18/Add.1 

61 GE.11-60447 

 - مكرراً ١٢[

ال ُيعتمد أي رصيد دائن أو مدين إذا كان صـايف عمليـات اإلزالـة أو                [ :اخليار أ   
ويف هذه احلالة ُيحـسب     . ي من املستوى املرجع   )٢٦( يف املائة  Xقيمة يف حدود     االنبعاثات يبلغ 

 يف املائـة فـوق      Xالرصيد الدائن أو املدين خارج هذا النطاق حبساب الفرق استناداً إىل نسبة             
املستوى املرجعي أو دونه حسبما إذا كان صايف عمليات اإلزالة أو االنبعاثات يتجاوز املستوى              

  .]عنه املرجعي أو يقل
ؤد انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنـشأ       ال ينشأ رصيد مدين إذا مل ت      [ :اخليار ب   

 من  ٤من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع يف سياق إدارة الغابات املشمولة بالفقرة             
  .] يف فترة االلتزام إىل إزالة صافية٣املادة 
 تتجاوز الكميات اليت تـضاف إىل الكميـة        يف فترة االلتزام الثانية، ال    [  - مكرراً ثانياً ١٢

، ٣ مـن املـادة   ٤والناجتة عن إدارة الغابات املشمولة بالفقرة  ] أو تطرح منها  [املسندة لطرف   
يف املائة من انبعاثات    ] X[ نسبة   ٦وعن أنشطة مشاريع إدارة الغابات املضطلع هبا مبوجب املادة          

ولة سنة األساس، باستثناء أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة املـشم           
جيوز لألطراف استخدام كميات اإلزالة الناجتة عن إدارة الغابات         و]. [٨] والفقرة [٧[بالفقرة  

صدر انبعاثـات   املتعلق مب حساهبا  يف   والفائضة عن احلد الكمي      ٣ من املادة    ٤املشمولة بالفقرة   
 مليون طـن مـن مكـافئ    ٢، يف حدود كمية تصل إىل ٣ من املادة ٣صاف مبوجب الفقرة  

أكسيد الكربون يف السنة مضروبة يف مدة فترة االلتزام املعرب عنـها بالـسنوات، شـرط                 ثاين
  .]١٩٩٠يكون تغيري استخدام األراضي قد شكال مصدراً صافياً من االنبعاثات يف عام  أال

] مكرراً ثانيـاً   ١٢[احلدود الكمية الواردة يف الفقرة      [)  مكرراً ثانياً  ١٢إضافة إىل   (  
ازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع          حلساب انبعاثات غ  

تنطبق إذا كان   ال، يف فترة االلتزام٣ من املادة   ٤الناجتة عن إدارة الغابات، واملشمولة بالفقرة       
 .]املستوى املرجعي اخلاص بالطرف غري قائم على توقعات

 املرفق األول، يف سياق احلساب املتعلـق        تكفل األطراف املدرجة يف    - رابعاًمكرراً  ١٢
بإدارة الغابات، أن يتسم هذا احلساب باملوضوعية عن طريق ضمان االتساق املنهجي بـني              
املستوى املرجعي واإلبالغ عن إدارة الغابات يف فترة االلتزام الثانية، مبا يشمل االتساق على              

] اجلة املتعلقة مبنتجات اخلشب املقطـوع    واملع[صعيد اجملال احملسوب املشمول بإدارة الغابات       
ومن أجل  . يتصل باملستوى املرجعي وفترة االلتزام     فيما]  عن قوة قاهرة   واالضطرابات الناجتة [

. ذلك، ُيدخل الطرف تصويبات تقنية، عند اللزوم، ويبلغ عن طريقة حتديد هذه التصويبات            

__________ 

ويفترض فيها أن نفس القيمة سوف تطبـق        . إىل نسبة مئوية من املستوى املرجعي     "  يف املائة  X"يشري الرمز    )٢٦(
  .على مجيع األطراف
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كول كيوتو يف فترة االلتـزام      وُيستعرض ذلك كجزء من تقرير اجلرد الوطين يف إطار بروتو         
  . من بروتوكول كيوتو٨ و٧ و٥ألي أحكام ومقررات ذات الصلة باملواد وفقاً الثانية 
بعد اعتماد املستوى املرجعي إلدارة الغابات، إذا كانت البياناُت املقدمة           - خامساًمكرراً  ١٢

ـ اليت ظلت أراض حرجية       احلرجية راضياألعن إدارة الغابات أو عن       ستخدمة يف تعـيني    وامل
 احلـساب ليـشمل     علىطبق تصويب تقين    ياملستوى املرجعي بياناٍت ختضع إلعادة احلساب،       

 . إعادة احلساب على البيانات املقدمة اليت استخدمها الطرف يف تعيني املستوى املرجعي أثر

تجـات  االنبعاثات اليت حتدث خالل فترة االلتزام بسبب من       اً  حتسب أيض [  - سادساًمكرراً  ١٢
، ]١٩٩٠ومنذ عام    [٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١ اخلشب املقطوع املستخرج من الغابات قبل     

باألحكام اً  إىل توقعات، وذلك رهن   اً  ما عدا إذا كان املستوى املرجعي إلدارة الغابات مستند        
تجـات  وتستبعد انبعاثات من  .  أعاله مكرراً ثالثاً  ١٢املتعلقة باالتساق املشار إليها يف الفقرة       

  .]]األكسدة اآلنيةاخلشب املقطوع احملسوبة أصالً يف أثناء فترة االلتزام األوىل على أساس 

 )خطوط األساس( ٢اخليار [

 من انبعاثات غـازات     ة احملسوب تكون الكمية خيص فترة االلتزام الثانية،      فيما  -١٢ 
 الناجتة عـن أنـشطة إدارة       الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع        

 حلجم انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنـشأ        ة مساوي ٣ من املادة    ٤الغابات املشمولة بالفقرة    
 متوسط حاصـل    امن املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع يف فترة االلتزام، مطروحاً منه          

 وحاصل ضـرب    )٢٧(ذا املرفق يف املستوى املرجعي املقيد يف تذييل ه      ] مدة االلتزام = Y[ضرب  
]Y = يف املتوسط السنوي حلجم انبعاثات غازات الدفيئة البـشرية املنـشأ مـن             ] مدة االلتزام

املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع يف األراضي احلرجية اليت ظلـت أراض حرجيـة يف               
ألراضي احلرجية ، مع كفالة وجود إمكانية للمقارنة بني ا      ٢٠٠٩ إىل عام    ٢٠٠٠الفترة من عام    

وحيثمـا يكـون    . اليت ظلت أراض حرجية واألراضي املشمولة بإدارة الغابات يف فترة االلتزام          
عمليـات اإلزالـة،    /املستوى املرجعي املقيد يف تذييل هذا املرفق مبنياً على توقعات لالنبعاثات          

 . اللتزام الثانية إىل هناية فترة ا٢٠١٠يكون هذا التوقع سارياً على الفترة املمتدة من عام 

__________ 

 :مع مراعاة مـا يلـي    اً  شفافاً  حتديدُحدِّدت املستويات املرجعية إلدارة الغابات املقيدة يف تذييل هذا املرفق            )٢٧(
عمليات اإلزالة أو االنبعاثات الناجتة عن إدارة الغابات وفق ما هو مبني يف قوائم جرد غازات الدفيئـة                   )أ(

أنشطة إدارة الغابات اليت سبق االضـطالع       ) ج(هيكل الفئات العمرية؛    ) ب(والبيانات التارخيية املناسبة؛    
تواصـل معاجلـة إدارة     ) ه(ات املتوقعة وفق سيناريو بقاء األمور على حاهلـا؛          أنشطة إدارة الغاب  ) د(هبا؛  

من املقرر  ١للفقرة  وفقاً  احلاجة إىل استثناء اإلزالة من احلساب       ) و(الغابات املطبقة يف فترة االلتزام األويل؛       
 يات املرجعيـة  يف املستو اً  وروعي أيض . أعاله) ه(و) د(و) ج(وقد طبقت عند اللزوم النقاط      . ١-م أإ /١٦

 ٣١ إىل   ٢٨وأحكام الفقرات مـن     [ أدناه   ٢٤ اتساق مع أحكام الفقرة      إلدارة الغابات احلاجة إىل وجود    
 البواليـع    املصادر وعمليات اإلزالـة بواسـطة      باستثناء االنبعاثات من  ] [أدناه املتعلقة مبسألة القوة القاهرة    

  ..]املرتبطة بقوة قاهرة
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  :مكرراً ١٢[
ال ينشأ أي رصيد دائن أو مدين إذا كـان صـايف عمليـات اإلزالـة أو                 [ :اخليار أ   

ويف هذه احلالة ُيحسب الرصيد .  من خط األساس   )٢٨( يف املائة  Xاالنبعاثات يبلغ قيمة يف حدود      
املائة فوق املـستوى     يف   Xاملدين خارج هذا النطاق حبساب الفرق استناداً إىل نسبة           الدائن أو 

املرجعي أو دونه حسبما إذا كان صايف عمليات اإلزالة أو االنبعاثات يتجاوز املستوى املرجعي              
  .]عنه أو يقل

ال ينشأ رصيد مدين إذا مل تؤد انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنـشأ             [ :اخليار ب  
 من  ٤لغابات املشمولة بالفقرة    من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع يف سياق إدارة ا         

  .] يف فترة االلتزام إىل إزالة صافية٣ املادة
تتجاوز الكميات اليت تـضاف إىل        ال خيص فترة االلتزام الثانية،    فيما[ - مكرراً ثانياً ١٢

 مـن   ٤والناجتة عن إدارة الغابات املشمولة بالفقرة       ] أو تطرح منها  [الكمية املسندة لطرف    
يف املائة  ] X[ نسبةَ   ٦شطة مشاريع إدارة الغابات املضطلع هبا مبوجب املادة         ، وعن أن  ٣املادة  

من انبعاثات سنة األساس، باستثناء أنشطة استخدام األراضي وتغيري اسـتخدام األراضـي             
جيوز لألطراف استخدام كميات اإلزالة الناجتة      و[. ]٨] والفقرة [٧[للفقرة  وفقاً  ] واحلراجة

 حـساهبا   يف  والفائضة عن احلد الكمـي     ٣ من املادة    ٤مولة بالفقرة   عن إدارة الغابات املش   
 ٢، يف حدود كمية تـصل إىل        ٣ من املادة    ٣صدر انبعاثات صاف مبوجب الفقرة      مب املتعلق

مليون طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون يف السنة مضروبة يف مدة فترة االلتزام املعرب عنها                
من االنبعاثـات   اً  صافياً  خدام األراضي قد شكال مصدر    بالسنوات، شرط أال يكون تغيري است     

  .]١٩٩٠يف عام 

] مكرراً ثانيـاً   ١٢[احلدود الكمية الواردة يف الفقرة      [ )مكرراً ثانياً  ١٢إضافة إىل   (  
إزالتها بواسطة البواليع   عمليات  حلساب انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر و        

تنطبق إذا كان خط   ال يف فترة االلتزام  ٣ من املادة    ٤ت يف إطار الفقرة     الناجتة عن إدارة الغابا   
  .]األساس املتعلق بالطرف غري قائم على توقعات

تكفل األطراف املدرجة يف املرفق األول، يف سياق احلساب املتعلـق            - ]رابعاًمكرراً  ١٢[
تساق املنهجي بـني    بإدارة الغابات، أن يتسم هذا احلساب باملوضوعية عن طريق ضمان اال          

خط األساس واإلبالغ عن إدارة الغابات يف فترة االلتزام الثانية، مبا يشمل االتـساق علـى                
] واملعاجلة املتعلقة مبنتجات اخلشب املقطـوع    [صعيد اجملال احملسوب املشمول بإدارة الغابات       

ومـن أجـل    . يتصل خبط األساس وفترة االلتزام     فيما]  قاهرة قوة  عن الناجتة واالضطرابات[
. ذلك، ُيدخل الطرف تصويبات تقنية، عند اللزوم، ويبلغ عن طريقة حتديد هذه التصويبات            

__________ 

ويفترض فيها أن نفس القيمة سوف تطبـق        . سبة مئوية من املستوى املرجعي    إىل ن "  يف املائة  X"يشري رمز    )٢٨(
  .على مجيع األطراف
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وُيستعرض ذلك كجزء من تقرير اجلرد الوطين يف إطار بروتوكول كيوتو يف فترة االلتـزام               
  . من بروتوكول كيوتو٨ و٧ و٥ألي أحكام ومقررات ذات الصلة باملواد وفقاً الثانية 
بعد اعتماد خط أساس إدارة الغابات، إذا كانت البياناُت املقدمة عن            -  رابعاًمكرراً ١٢

واملـستخدمة يف تعـيني     اليت ظلت أراض حرجيـة        احلرجية راضياألإدارة الغابات أو عن     
 احلساب ليشمل أثر على طبق تصويب تقينياملستوى املرجعي بياناٍت ختضع إلعادة احلساب، 

 . خط األساس  املقدمة اليت استخدمها الطرف يف تعينيإعادة احلساب على البيانات

االنبعاثات اليت حتدث خالل فترة االلتزام بسبب منتجـات         اً  حتسب أيض [  - سادساًمكرراً  ١٢
، ]١٩٩٠ومنذ عام    [٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١ اخلشب املقطوع املستخرج من الغابات قبل     

باألحكام اً  إىل توقعات، وذلك رهن   اً  بات مستند ما عدا إذا كان املستوى املرجعي إلدارة الغا       
وتستبعد انبعاثات منتجـات    .  أعاله مكرراً ثالثاً  ١٢املتعلقة باالتساق املشار إليها يف الفقرة       

  .]]األكسدة اآلنيةاخلشب املقطوع احملسوبة أصالً يف أثناء فترة االلتزام األوىل على أساس 
  ): بفترة االلتزام األوىل صايف احلساب املتعلق-صايف  (٣اخليار [

 من انبعاثات غازات الدفيئـة      ة احملسوب تكون الكمية  خيص فترة االلتزام الثانية،    فيما  -١٢
املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليـع الناجتـة عـن إدارة الغابـات               البشرية  
ة البشرية املنشأ مـن      حلجم انبعاثات غازات الدفيئ    ة، مساوي ٣ من املادة    ٤ بالفقرة املشمولة
وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع يف فترة االلتزام الثانية مطروحاً منها حاصل ضرب             املصادر

]Y = يف املتوسط السنوي النبعاثات غازات الدفيئة البـشرية املنـشأ مـن      )٢٩(]فترة االلتزام 
 .بات يف فترة االلتزام األوىلاملصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة عن أنشطة إدارة الغا

 مـن  ٤ يف حالة األطراف اليت مل ختتر إدارة الغابات كنشاط مؤهل وفق الفقرة         - مكرراً ١٢
  من انبعاثات غازات الدفيئة من املصادر      ةاحملسوبتكون الكمية     يف فترة االلتزام األوىل،    ٣املادة  

 يف فترة   ٣  من املادة  ٤بات املشمولة بالفقرة    وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة عن إدارة الغا       
 حلجم انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املـصادر وعمليـات   ةااللتزام الثانية مساوي  

مـدة  = Y[اإلزالة بواسطة البواليع يف فترة االلتزام الثانية، مطروحاً منها حاصـل ضـرب              
فيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليـات       يف املتوسط السنوي النبعاثات غازات الد     ] االلتزام

  .اإلزالة بواسطة البواليع يف األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية يف فترة االلتزام األوىل
 من انبعاثات   ة احملسوب تكون الكمية  خيص فترات االلتزام الالحقة،    فيما - مكرراً ثانياً ١٢

يات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتـة عـن إدارة       املنشأ من املصادر وعمل   غازات الدفيئة البشرية    
 حلجم انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ       ة مساوي ٩ من املادة    ٤ الغابات املشمولة بالفقرة  

من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع يف كل فترة التزام الحقة مطروحاً منها حاصل              
ط السنوي النبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ       يف املتوس ] فترة االلتزام طول   = Y[ضرب  
__________ 

  .مع فترة التزام مدهتا مخس سنواتاً ، متاشي٥هذا رقم قد يكون  )٢٩(
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من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة عن أنشطة إدارة الغابات يف مجيع فترات              
  .]االلتزام السابقة

  :٤اخليار [
تفوق الكميات املضافة إىل الكمية املسندة لطرف         ال خيص فترة االلتزام الثانية،    فيما  -١٢

 مـن  ٤طراف والكميات املطروحة منها، الناجتة عن إدارة الغابات املشمولة بـالفقرة      من األ 
، القيمـة املقيـدة يف      ٦، وعن أنشطة مشاريع إدارة الغابات املضطلع هبا وفق املادة           ٣املادة  

  ].مدة االلتزام= Y[ مضروبة يف ١-م أإ/١٦تذييل مرفق املقرر 

  ١٢املادة  -دال  
ادة التحريج هي أنشطة مشاريع مؤهلة يف إطار آليـة التنميـة            أنشطة التحريج وإع    -١٣

ستكون األنشطة املضافة إىل أنـشطة التحـريج وإعـادة          و[. النظيفة يف فترة االلتزام الثانية    
التحريج مؤهلة إذا ما ووفق عليها مبوجب أي مقرر مقبل ملؤمتر األطراف العامـل بوصـفه                

  .]اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
تنطبق على فترة االلتزام الثانية، مع تغيري ما يلزم تغيريه، الطرائق واإلجراءات الواردة               -١٤

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

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

  .]اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
لكميات املضافة إىل الكمية املـسندة      يزيد جمموع ا   خيص فترة االلتزام الثانية، ال     فيما  -١٥

 ١٢لطرف من األطراف والناجتة عن أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج مبوجب املـادة              
  ].مدة االلتزام= Y[ يف املائة من انبعاثات سنة األساس لذلك الطرف مضروباً يف ١عما نسبته 

  أحكام عامة -هاء  
الـوارد يف  " الغابة"ألغراض تطبيق تعريف   يأخذ كل طرف مدرج يف املرفق األول،          -١٦

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

ختتار األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت مل ختتر تعريفاً للغابة يف فترة االلتزام األوىل،                 -١٧
 للغطـاء التـاجي     واحدةه، قيمة دنيا    أعال) أ(١الوارد يف الفقرة    " الغابة"ألغراض تطبيق تعريف    

 ٠,٠٥ ملساحة األرض تتراوح بـني       واحدة يف املائة، وقيمة دنيا      ٣٠ و ١٠الشجري تتراوح بني    
 .  أمتار٥ الرتفاع األشجار تتراوح بني مترين وواحدةمن اهلكتار وهكتار واحد، وقيمة دنيا 
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خرى الواردة يف هـذا املرفـق،       خيص فترة االلتزام الثانية، ورهناً باألحكام األ       فيما  -١٨
تكون الكميات املضافة إىل الكمية املسندة ألي طرف والكميات املطروحـة منـها عمـالً       

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

التحقق منها، وانبعاثات غازات الدفيئة من غري ثاين أكسيد الكربـون خالل الفتـرة مـن              
الناجتة عن أنـشطة    ]] YY [ديسمرب  / كانون األول  ٣١[إىل  ] ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١[

 وإدارة الغابـات [، ٣ من املادة ٣التحريج وإعادة التحريج وإزالة الغابات، مبوجب الفـقرة      
وحيثمـا  . ١٩٩٠ينـاير   / كانون الثاين  ١اليت حصلت منذ    ] ،٣ من املادة    ٤مبوجب الفقرة   

يكون ناتج هذا احلساب إزالة صافية لغازات الدفيئة، تضاف هذه القيمة إىل الكمية املسندة              
صافياً لغازات الدفيئة، ُتطرح هـذه      اً  وحيثما تكون نتيجة هذا احلساب انبعاث     . لذلك الطرف 

قد يلزم تنقيح هذه الفقرة يف ضوء ما ُيتخذ من          (. لكمية املخصصة لذلك الطرف   القيمة من ا  
  .)مقررات بشأن إدارة الغابات

إزالتـها  عمليـات   يبدأ حساب انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املـصادر و            -١٩
جة مبوجـب  البواليع الناجتة عن أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلرا         بواسطة
  . يف مستهل النشاط أو بداية فترة االلتزام، مع اعتماد أبعد التارخيني٣ من املادة ٤ و٣ الفقرتني

، جيب حـساب مجيـع      ٣ من املادة    ٤ و ٣بعد حساب األراضي مبوجب الفقرتني        -٢٠
 انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات إزالتها بواسطة البواليع يف هـذه    

 . األراضي طوال فترات االلتزام الالحقة واملتتالية

 إمكانية حتديـد  ٥ من املادة ١تكفل ُنظم قوائم اجلرد الوطنية املُنشأة مبوجب الفقرة    -٢١
املعلومات املتعلقة مبساحات األراضي اخلاضعة ألنشطة استخدام األراضي وتغيري اسـتخدام           

، ويقدم كل طرف ُمدرج يف املرفـق        ٣ملادة   من ا  ٤ و ٣األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني     
وسـيجري  . ٧للمادة  وفقاً  األول املعلومات املتعلقة هبذه املساحات يف قوائم جرده الوطنية          

 . ٨للمادة وفقاً استعراض هذه املعلومات 

حيسب كل طرف مدرج يف املرفق األول مجيع التغريات الطارئـة يف مـستجمعات                -٢٢
األحيائية السطحية، والكتلة األحيائية اجلوفيـة، والفـرش احلرجـي،          الكتلة   :الكربون التالية 

وجيوز ألي طرف أن خيتار     ]. ومنتجات اخلشب املقطوع  [واحلطب، وكربون التربة العضوي،     
، ]باستثناء منتجات احلطب املقطوع   [عدم حساب مستجمع بعينه يف فترة من فترات االلتزام،          

  .قق منها تثبت أن هذا املستجمع ليس مصدراًإذا ما قدم معلومات شفافة وميكن التح
عند حساب انبعاثات غازات الدفيئة من املصادر واإلزالة بواسطة البواليع، جيـوز            [  -٢٣

  .]لألطراف املدرجة يف املرفق األول أن تقصي تأثري التغري احلاصل بني السنوات
ات اليت حيـسبها    انبعاثات منتجات اخلشب املقطوع املستخرج من الغاب      [ :١اخليار    -٢٤

ويستند احلساب إىل دالة حتلل من الدرجة       . حتسب إال هلذا الطرف     ال ٣طرف مبوجب املادة    
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 سـنة   ٣٠األوىل مقترنة بقيم مفترضة لعمر النصف تعادل سنتني بالنسبة ملنتجات الـورق و            
يتعلق فقط مبنتجات  فيمامن ذلك للطرف،   بالنسبة ملنتجات اخلشب الصلب، كما جيوز بدالً      

 وشريطة وجود بيانات شفافة وميكن التحقق منها        اً،اخلشب املقطوع املنتجة واملستهلكة حملي    
بشأن األنشطة، أن حيسب االنبعاثات املتعلقة هبذه املنتجات وفق التعاريف ومنهجيات التقدير 

نـاخ  الواردة يف أحدث املبادئ التوجيهية الصادرة عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري امل            
  .]وأي توضيحات الحقة يوافق عليها مؤمتر األطراف

 من الغابات   تستخرج ال حتسب انبعاثات منتجات اخلشب املقطوع اليت      [ :٢اخليار    
ويستند احلساب إىل دوال التحلل املفترضة      .  إال هلذا الطرف   ٣وحيسبها طرف مبوجب املادة     

يتعلق فقط مبنتجـات اخلـشب       فيمامن ذلك للطرف،      ، كما جيوز بدالً   Zاملقيدة يف املرفق    
 وشريطة وجود بيانات شفافة وميكن التحقق منها بـشأن          اً،املقطوع املنتجة واملستهلكة حملي   

األنشطة، أن حيسب االنبعاثات املتعلقة هبذه املنتجات وفق التعاريف ومنـهجيات التقـدير             
دولية املعنية بتغري املنـاخ     الواردة يف أحدث املبادئ التوجيهية الصادرة عن اهليئة احلكومية ال         

ويستند احلـساب املتعلـق مبنتجـات       . وأي توضيحات الحقة يوافق عليها مؤمتر األطراف      
  .]اخلشب املقطوع الناتج عن إزالة الغابات إىل مبدأ األكسدة اآلنية

ساب مستقل النبعاثات ثاين أكسيد الكربـون مـن منتجـات           يف حالة األخذ حب   [  -٢٥
 يكون ذلك على أساس األكـسدة       ،اقع التخلص من النفايات الصلبة    اخلشب املقطوع يف مو   

   .]ويستند احلساب املتعلق باخلشب املقطوع ألغراض طاقية إىل مبدأ األكسدة اآلنية. اآلنية
 يف  واحـدة خيتار كل طرف، ألغراض تطبيق تعريف القوة القاهرة، قيمة دنيـا            [[  -٢٦

ويبني . ُيثبَّت اختيار الطرف طيلة فترة االلتزام     و. ]يف املائة ] Z] [٥[ و Y[حدود تتراوح بني    
  .]الطرف سبب وكيفية اختيار القيمة

 ٤ و ٣ قاهرة يف أراض مشمولة بأنشطة تدخل يف إطار الفقـرتني            قوة حيثما حتدث   -٢٧
، أن تستثين من    أدناه ٢٩ و ٢٨، جيوز لألطراف، شريطة تلبية متطلبات الفقرتني        ٣من املادة   

 عـن   الناجتة] املتجاوزة للعتبة و  [ هناية فترة االلتزام، االنبعاثات السنوية       أو يف اً  حساهبا، سنوي 
منها أي كميات مزالة يف األراضي املتأثرة وذلك حىت هنايـة فتـرة             اً   القاهرة مطروح  القوة

وُتوضَّح معاجلة االنبعاثات وعمليات اإلزالة اليت حتدث يف هذه األراضـي يف            . االلتزام الثانية 
ألراضـي  زام الالحقة ضمن احملاسبة املتعلقة باستخدام األراضي وتغيري استخدام ا         فترات االلت 

وحتسب االنبعاثات املتصلة بقطع األخشاب املستنقذة يف فترة        . )٣٠(واحلراجة يف تلك الفترات   
وال تستثين األطراف االنبعاثات يف حالة تغيري اسـتخدام         . االلتزام اليت حيدث فيها هذا القطع     

  .قوة قاهرةناجتة عن  ظروف األراضي عقب
حيسب الطرف املدرج يف املرفق األول والذي يطبِّق أحكام القوة القاهرة االنبعاثاِت              -٢٨

عمليـات   أعاله، مبيناً أن هذه االنبعاثـات و       ٢٧واإلزالة رهناً باألحكام الواردة يف الفقرة       
  :لتعريف القوة القاهرة ويقدم معلومات شفافة اإلزالة متتثل

__________ 

  .من خالل إدراج عمليات اإلزالة يف املستويات املرجعية أو من خالل هنج آخر متفق عليه )٣٠(
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 أعاله حمدَّدة، مبا يشمل     ٢٧بني أن مجيع األراضي املشمولة بأحكام املادة        ت )أ( 
  حتديد إحداثيات املوقع اجلغرايف، وسنة حدوث القوة القاهرة ونوعها؛

 ٢٧تبني عدم حدوث تغيري يف استخدام األراضي املشمولة بأحكام املـادة             )ب( 
تخدام تلـك األراضـي يف       وتصـف أساليب ومعايري حتديـد أي تغيريات يف اس        أعـاله

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

لتأثريه املادي يف فترة االلتزام، عن طريق بيان اجلهود املبذولة، إذا كان ذلك ممكناً عمليـاً،                 
  ؛أعاله ٢٧رة إلدارة أو ضبط األحداث اليت أّدت إىل تطبيق أحكام الفق

ُتثبت اجلهود املبذولة، إذا كان ذلك ممكناً عمليـاً، السـتعادة خمزونـات            )د( 
   أعاله؛٢٧الكربون يف األراضي املشمولة بأحكام الفقرة 

  .تستثن  أن االنبعاثات ذات الصلة بقطع األخشاب املستنقذة ملتبني )ه( 
 يف التقارير الوطنية املقدمة من      عالهأ ٢٨ُتدَرج املعلومات اإلضافية الواردة يف الفقرة         -٢٩

وختضع مجيع املعلومات والتقديرات املشار إليهـا       . األطراف بشأن قوائم جرد غازات الدفيئة     
 الستعراض اخلرباء يف إطار استعراض التقارير الوطنيـة املقدمـة مـن             أعاله ٢٨يف الفقرة   

  .]األطراف بشأن قوائم جرد غازات الدفيئة
، االنبعاثات ٣ من املادة ٤يف إطار إدارة الغابات، املشمولة بالفقرة  جيوز أن حتسب    [  -٣٠

 ١٩٩٠يناير / كانون الثاين١النامجة عن عملية حتويل إىل أرض غري حرجية لغابة وجدت قبل    
أو زرع البذور، يف أرض كانـت غـري         /نتيجة تدخل مباشر لإلنسان، من خالل الغرس و       

بة احملولة بغابة حتوي على األقل خمزوناً معادالً من      حرجية، وذلك شريطة أن يستعاض عن الغا      
  .الكربون تنشأ يف أرض مؤهلة لتكون خبالف ذلك أرض حتريج أو إعادة حتريج

ال تدخل يف احلساب املتعلق بالتحريج أو إعادة التحريج أو إزالة الغابات مبوجـب                -٣١
، بل  أعاله ٣٠ إليها يف الفقرة      مجيع األراضي املشمولة باألحكام املشار     ٣ من املادة    ٣الفقرة  

  .٣ من املادة ٤حتسب يف إطار إدارة الغابات مبوجب الفقرة 
 ويبلغ عنها   أعاله ٣٠حتدد مجيع األراضي املشمولة باألحكام املشار إليها يف الفقرة            -٣٢

  .]على حنو مستقل، مبا يشمل حتديد إحداثيات املوقع والسنة



FCCC/KP/AWG/2010/18/Add.1 

69 GE.11-60447 

 ]) مكرراً خامسا١٢ً-١٢، الفقرات )رجعيةاملستويات امل( ١اخليار (تذييل [    

 الطرف
مليون طن من مكـافئ(املستوى املرجعي   

 ]احلد الكمي[ )ثاين أكسيد الكربون يف السنة

  [9.16-] أستراليا
  [2.12-] النمسا

  [24.93-] بيالروس
  [3.40-] بلجيكا
  [10.08-] بلغاريا
  [105.40-] كندا

  [xx] كرواتيا
  [0.16-] )أ(قربص

  [3.86-] اجلمهورية التشيكية
  [0.18] الدامنرك
  [1.97-] استونيا

   )أ(]-283.2[ )٢٧(االحتاد األورويب 
  [13.70-] فنلندا
  [66.98-] فرنسا
  [2.07-] أملانيا
  [1.38-] اليونان
  [0.50-] هنغاريا
   ]XX[ آيسلندا
  [0.07-] آيرلندا
  [15.61-] اإيطالي
  [0.00] ناليابا

  [12.93-] التفيـا
   ]XX[ ليختنشتاين

  [11.48-] ليتوانيا
  [0.26-] لكسمربغ

  [0.05-] )أ(مالطة
  ]XX[ موناكو
  [1.69-] هولندا

  [17.05] وزيلنداني
  [14.20-] النرويج
  [34.67-] بولندا

  [0.92-] الربتغال
  [29.43-] رومانيا

  [89.10-] االحتاد الروسي
  [0.51-] سلوفاكيا
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 الطرف
مليون طن من مكـافئ(املستوى املرجعي   

 ]احلد الكمي[ )ثاين أكسيد الكربون يف السنة

  [2.73-] سلوفينيا
  [41.53-] إسبانيا
  [21.84-] السويد
  [0.48] سويسرا
  ])ب(-28.5[ أوكرانيا

  [3.44-] الشمالية اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا

 يف االحتـاد    قربص ومالطة دولتان عـضويني    . يشمل اجملموع املتعلق باالحتاد األورويب قربص ومالطة        )أ(  
يف بروتوكول كيوتو اليت يقع عليها التزام مقيـد  اً األورويب لكنهما ليستا طرفني من األطراف يف االتفاقية األطراف أيض     

 . يف املرفق باء لربوتوكول كيوتو
، يستند هذا الرقم إىل     ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٠وفق التقرير الذي تلقته األمانة من أوكرانيا يف           )ب(  

بني الغابات املستغلة والغابات غري املستغلة وهو رقم سـوف ُيحـدَّث يف   )  يف املائة٥٠/٥٠(فتراض توزيع بالتناصف   ا
  .إىل آخر املعلوماتاً أقرب وقت ممكن استناد

تـرد هـذه    . وضعت األطراف افتراضات خمتلفة يف سياق إعداد املستويات املرجعية املقترحة يف هذا التذييل              :مالحظة
  .<<http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/kp/items/4907.php> :انظر. اضات ضمن تقارير األطرافاالفتر
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للحـساب  ) خطوط األساس (واخليار الثاين   ) املستويات املرجعية  (١ينطبق يف سياق اخليار     
  املتعلق بإدارة الغابات

كلما " مستوى مرجعي "ارة  إىل جانب عب  " خطوط األساس "سوف تدرج عبارة     :مالحظة(
  )وردت

  املرفق الثاين[
خطـوط  /مبادئ توجيهية لتقدمي واستعراض املعلومات عن املستويات املرجعية           

  األساس إلدارة الغابات
يورِد كل طرف من األطراف املدرجة يف املرفق األول يف تقاريره املعلومات املطلوبة               -١

ية، على أن تكون معلومات شفافة، وكاملـة،        مبوجب اجلزء األول من هذه املبادئ التوجيه      
ومتسقة، وقابلة للمقارنة، ودقيقة، من أجل إتاحة إجراء تقييم تقين، على النحـو احملـدد يف      
اجلزء الثاين من هذه املبادئ التوجيهية، للبيانات واملنهجيات واإلجـراءات املـستخَدمة يف             

 وذلـك   ]يتضمن املستويات املرجعيـة   الذي  [حساب املستويات املرجعية احملددة يف التذييل       
لتيسري النظر يف هذه التقارير يف الدورة السابعة ملؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع                

املستوى املرجعي إلدارة الغابات الـذي       األطراف يف بروتوكول كيوتو هبدف االتفاق على      
يف أثنـاء فتـرة   يتعّين على كل طرف من األطراف املدرجة يف املرفق األول أن يـستخدمه           

 . االلتزام الثانية لربوتوكول كيوتو

   مبادئ توجيهية لتقدمي املعلومات املتعلقة باملستويات املرجعية إلدارة الغابات- اجلزء األول    

  األهداف    
  : تقدمي تقارير املعلومات هيأهداف  -٢

تقدمي معلومات منسجمة مع مبادئ اإلبالغ العامة اليت وضعت يف إطـار              )أ( 
، عن الطريقة اليت تأخذ     )٣١(ية الدولية املعنية بتغري املناخ    تفاقية، واليت صاغتها اهليئة احلكوم    اال

 من املرفق األول هلذا     ١٥ من الفقرة    ١٥هبا األطراف يف االعتبار العناصر الواردة يف احلاشية         
ذات صلة  املقرر عند حساب مستوياهتا املرجعية إلدارة الغابات، وتقدمي أي معلومات إضافية            

 هبذا املوضوع؛

ها األطراف يف حساب املستويات املرجعيـة       تتوثيق املعلومات اليت استخدم     )ب( 
 إلدارة الغابات توثيقاً شامالً وشفافاً؛

__________ 

دليل إرشادات املمارسات   ‘ألطراف املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقية و      املبادئ التوجيهية إلعداد بالغات ا     )٣١(
اجليدة يف جمال استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة الصادر عن اهليئة احلكومية الدوليـة               

  .‘املعنية بتغري املناخ
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تقدمي معلومات منهجية شـفافة وكاملـة ومتـسقة وقابلـة للمقارنـة              )ج( 
لتيسري تطبيق أحكام   تستخدم عند حساب املستويات املرجعية إلدارة الغابات وذلك          ودقيقة
  . الواردة يف املرفق األول هلذا املقررمكرراً ثالثاً ١٥الفقرة 

  :للمبادئ التوجيهية التاليةوفقاً األطراف املعلومات ُتقّدم   -٣

 وصف عام    

 من  ١٥للحاشية  وفقاً  تقدمي وصف عام حلساب املستويات املرجعية إلدارة الغابات           -٤
  .املقرر ذا يف املرفق األول هل١٥الفقرة 

تقدمي وصف للطريقة اليت أُخذ هبا يف االعتبار كل عنصر من العناصـر الـواردة يف                  -٥
 الواردة يف املرفق األول هلذا املقرر عند حساب املستوى املرجعي           ١٥ من الفقرة    ١٥احلاشية  

  .إلدارة الغابات

  املستجمعات والغازات    
املستوى املرجعـي وبيـان أسـباب    حتديد املستجمعات والغازات اليت أُدرجت يف    -٦

  .استبعاد مستجمع من حساب املستوى املرجعي
 من املرفق األول هلذا املقرر واملستجمعات املندرجة        ٢٥توضيح االتساق بني الفقرة       -٧

 .يف املستوى املرجعي

   والنماذج املستخَدمةواألساليبالُنهج     
االفتراضـات، املـستخَدمة يف     تقدمي وصف للُنهج واألساليب والنماذج، مبا فيها          -٨

حساب املستوى املرجعي إلدارة الغابات، مع اإلشارة عند اللزوم إىل أحدث تقرير قُدِّم بشأن       
  .اجلرد الوطين

  وصف حساب املستويات املرجعية    
تقدمي وصف لكيفيـة النظر يف كل عنصر من العناصر التاليـة أو معاجلتـه عنـد                  -٩

الغابات، على أن تؤخذ يف االعتبار املبـادئ الـواردة يف           حساب املستوى املرجعي إلدارة     
  ،١-م أإ/١٦ املقرر

  املساحة اخلاضعة إلدارة الغابات؛ )أ( 
 عن إدارة الغابات، والعالقة بـني إدارة        الناجتةاإلزالة  عمليات  االنبعاثات و  )ب( 
ات  حسب ما تبينه قوائم جـرد غـاز         احلرجية اليت ظلت أراض حرجية     راضيواأل الغابات

 مـن   ٣للفقـرة   وفقاً  الدفيئة والبيانات التارخيية ذات الصلة، مبا يف ذلك املعلومات املقدمة           
يتعلـق بـإدارة الغابـات وفـق         فيما من املادة ذاهتا،     ٤للفقرة  وفقاً  ، وعند اللزوم    ٣ املادة

  مبوجب االتفاقية؛  احلرجية اليت ظلت أراض حرجيةراضيوباأل بروتوكول كيوتو
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غابات مبا يف ذلك هيكل الفئات العمريـة، والنمـو، وطـول            خصائص ال  )ج( 
 وفقالدورة، وغريها من املعلومات ذات الصلة، مبا فيها معلومات عن أنشطة إدارة الغابات              

 ؛" حاهلاعلىبقاء األمور سيناريو "

   لقطع األشجار؛واملفترضةاملعدالت التارخيية  )د( 
  ]منتجات اخلشب املقطوع؛[ )ه( 
  ]ابات يف سياق القوة القاهرة؛االضطر[ )و( 
  .١-م أإ/١٦من املقرر ‘ ٢‘)ح(١و‘ ١‘)ح(١للفقرات وفقاً االستبعاد  )ز( 

تقدمي وصف ألي عناصر أخرى ذات صلة تؤخذ يف االعتبار أو تعالَج يف حـساب                 -١٠
 مـن   ١٥املستوى املرجعي إلدارة الغابات، مبا يف ذلك أي معلومات إضافية تتـصل باحلاشـية               

  . الواردة يف املرفق األول هلذا املقرر١٥ الفقرة

  السياسات املشمولة    
تقدمي وصف يتناول السياسات احمللية املعتمدة واملنفَّذة يف موعـد أقـصاه كـانون                -١١
 واليت أُخذت يف االعتبار عند حساب املستوى املرجعي إلدارة الغابات،           ٢٠٠٩ديسمرب  /األول

 . سياسات يف االعتبار عند حساب املستوى املرجعيوبيان الكيفية اليت أُخذت هبا هذه ال

يشمل افتراضات بشأن     ال تقدمي تأكيد بأن حساب املستوى املرجعي إلدارة الغابات         -١٢
، وال يشمل   ٢٠٠٩ديسمرب  /التغريات يف السياسات احمللية املعتمدة واملنفَّذة بعد كانون األول        

 . سياسات حملية جديدة

وجيهية الستعراض تقارير املعلومـات املقدمـة عـن         مبادئ ت  - اجلزء الثاين     
  املستويات املرجعية إلدارة الغابات

  أهداف االستعراض    
  :أهداف االستعراض هي  -١٣

تقييم ما إذا كانت األطراف قد قدمت معلومات شفافة وكاملة ومتـسقة             )أ( 
 مـن   ١٥الفقرة   من   ١٥وقابلة للمقارنة ودقيقة عن كيفية أخذ العناصر الواردة يف احلاشية           

  املرفق األول هلذا املقرر يف االعتبار عند حساب املستويات املرجعية إلدارة الغابات؛
التأكد مما إذا كان حساب املستوى املرجعي إلدارة الغابات منسجماً مـع             )ب( 

  املعلومات واألوصاف اليت استخدمها الطرف؛

  ملدرج يف املرفق األول؛تقدمي توصيات تقنية، حسب االقتضاء، إىل الطرف ا )ج( 
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االضطالع بتقييم تقين لدعم تناول مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع           )د( 
األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته السابعة مسألة املستويات املرجعية إلدارة الغابـات             

  اليت يتعني استخدامها خالل فترة االلتزام الثانية لربوتوكول كيوتو؛
إذا كانت األطراف قد قدمت معلومات منهجية شفافة وكاملـة          تقييم ما    )ه( 

ومتسقة وقابلة للمقارنة ودقيقة لتيسري عمليات استعراض االتساق املنهجي على النحو احملدد            
  . من املرفق األول هلذا املقررمكرراً ثالثاً ١٢يف الفقرة 

  نطاق االستعراض    
ات واالفتراضـات واإلجـراءات     االستعراض هو تقييم تقين للبيانـات واملنـهجي         -١٤

يتعلق باألطراف املدرجـة يف      فيمااملستخَدمة يف حساب املستويات املرجعية إلدارة الغابات        
املرفق األول، وذلك لتحديد ما إذا كانت تتسق مع املبادئ التوجيهية الواردة يف اجلزء األول               

 . من هذا املرفق

  :سُيقيِّم فريق االستعراض املسائل التالية  -١٥
مسألة ما إذا كان الطرف قد حدد املستجمعات والغـازات املدرجـة يف              )أ( 

حساب املستوى املرجعي إلدارة الغابات، وما إذا كان قد أوضح أسباب استبعاد مـستجمع   
 أو غاز من حساب املستوى املرجعي إلدارة الغابات، وما إذا كانـت             ٢٢مذكور يف الفقرة    

  ؛٢٢رجعي إلدارة الغابات منسجمة مع أحكام الفقرة تغطية املستجمعات يف املستوى امل
  وصف الُنُهج واألساليب والنماذج املستخدمة يف حتديد املستويات املرجعية؛ )ب( 
 مـن اجلـزء األول،      ١٠ و ٩كيفية تناول كل عنصر من عناصر الفقرتني         )ج( 

  يشمل تربير عدم تناول أي عنصر بعينه؛ مبا
ملستوى املرجعي إلدارة الغابات منـسجمة مـع   مسألة ما إذا كانت قيمة ا   )د( 

  املعلومات واألوصاف املقدمة من الطرف؛
  مسألة ما إذا كانت املعلومات املقدمة من الطرف معلومات شفافة؛ )ه( 
لألحكام املنصوص عليها   وفقاً  مدى تقدمي وصف للسياسات احمللية املدرجة        )و( 

ستوى املرجعي وكيفية استخدام هذه السياسات       أعاله واملستخدمة يف حتديد امل     ١١يف الفقرة   
  يف حتديد املستوى املرجعي؛

 مدى تقدمي تأكيد مؤداه أن حتديد املـستوى املرجعـي إلدارة الغابـات             )ز( 
  . أعاله١٢للفقرة وفقاً يشمل افتراضات بشأن تغريات يف السياسات احمللية  ال

عراض أن يقدم توصيات تقنية إىل      كجزء من عملية التقييم التقين، ميكن لفريق االست         -١٦
وقـد  . الطرف املدرج يف املرفق األول بشأن حساب املستوى املرجعي إلدارة الغابات لديه           
  .يشمل ذلك توصية إلجراء مراجعة تقنية للعناصر املستخدمة يف حتديد املستوى املرجعي
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 روعيت يف   متتنع أفرقة االستعراض عن إصدار أي حكم بشأن السياسات احمللية اليت            -١٧
  .حتديد املستوى املرجعي

  إجراءات االستعراض    

  إجراءات عامة    
جتتمع أفرقة االستعراض يف مكان واحد لالضطالع باستعراض مركزي جلميع تقارير   -١٨

 . املعلومات املقدمة عن املستوى املرجعي إلدارة الغابات

ـ            -١٩ ن أداء التقييــم    يسند كل تقرير معلومات إىل فريق استعراض يكون مسؤوالً ع
 . لإلجـراءات واألطـر الزمنيـة احملددة يف هذه املبادئ التوجيهيةوفقاً التقين 

ُيقدم كل فريق استعراض تقييماً مستفيضاً وشامالً لتقرير معلومات املستوى املرجعي             -٢٠
 . إلدارة الغابات، وُيِعّد تقريراً يكون الفريق مسؤوالً عنه مسؤولية مجاعية

وتتألف أفرقة االستعراض مـن خـرباء يف        .  األمانة تنسيق عملية االستعراض    تتوىل  -٢١
. استعراض استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة ُيختارون من قائمة اخلرباء          

ويعمل اخلرباء املشاركون يف هذه األفرقة بصفتهم الشخصية وال يكون اخلبري من مـواطين              
 . وَّالً من ذلك الطرفالطرف موضع االستعراض أو مم

 من مرفق   ١٠ و ٩ستعمل أفرقة االستعراض وفق القواعد نفسها احملددة يف الفقرتني            -٢٢
 .١-م أإ/٢٢املقرر 

 تكوين أفرقة االستعراض    

ينبغي أن تضم أفرقة االستعراض على األقل ثالثة خرباء يف جمال استخدام األراضي               -٢٣
كفل األمانة أن يضم كل فريق من أفرقة االستعراض         وت. وتغيري استخدام األراضي واحلراجة   

 ينتمـي اً  متشاركاً  رئيسياً  طرف ُمدرج يف املرفق األول وخبري     ل ينتمياً  متشاركاً  رئيسياً  خبري
وستختار األمانة أعضاء فريق االستعراض حبيث يتحقـق        . طرف غري ُمدرج يف املرفق األول     ل

 يف املرفق األول واألطـراف غـري املدرجـة يف       توازن بني اخلرباء املنتمني لألطراف املدرجة     
  .األول املرفق

 التوقيت    

 أمسـاء  ٢٠١١فربايـر  / األمانة، يؤكد هلا كل طرف حبلول هناية شباط    لعمل تيسرياً  -٢٤
خربائه العاملني يف جمال استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجـة واملدرجـة             

كنهم املشاركة يف استعراض املـستويات املرجعيـة إلدارة         أمساؤهم يف قائمة اخلرباء الذين مي     
  .٢٠١١الغابات يف عام 
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حتيل األمانة مجيع املعلومات الالزمة إىل أفرقة االستعراض يف الوقت املطلوب قبـل               -٢٥
 . بدء االستعراض

ينبغي أن حيدد فريق االستعراض، قبل االسـتعراض، أي مـسائل أوليـة تتطلـب        -٢٦
 .  عند االقتضاءتوضيحات من الطرف،

 وكفالة انسجامه ٢٠١١مايو /يتجاوز هناية أيار  الينبغي إجراء االستعراض يف موعد   -٢٧
وجيـوز للطـرف املـشمول      .  أدناه ٣٢ إىل   ٢٨مع املواعيد املبدئية احملددة يف الفقرات من        

باالستعراض أن يتفاعل مع فريق االستعراض أثناء استعراض تقريره لإلجابة علـى األسـئلة              
 . ملا يطلبه الفريقوفقاً وتقدمي معلومات إضافية 

 جيوز لفريق االستعراض أن يلتمس أي توضيحات إضافية من الطـرف يف موعـد               -٢٨
وميكن أن يشمل ذلك توصيات تقنية تقـدم إىل         . بعد االستعراض اً  واحداً  يتجاوز أسبوع  ال

راض أي توضـيحات    ويقدم الطرف إىل فريق االستع    . الطرف بشأن حتديد مستواه املرجعي    
تقدمي مستوى مرجعـي    اً  يتجاوز مخسة أسابيع بعد الطلب وميكن له أيض         ال تطلب يف موعد  

 .منقح استجابة للتوصيات التقنية لفريق االستعراض

 يعّد فريق االستعراض مشروع تقرير ويتيح للطرف فرصة االطالع عليه يف موعـد              -٢٩
  .اًمقتضباً بغي أن يتضمن التقرير موجزوين. يتجاوز مثانية أسابيع عقب االستعراض ال

 . يعطى الطرف مهلة ثالثة أسابيع للرد على مشروع تقرير فريق االستعراض  -٣٠

إذا مل يوافق الطرف على االستنتاجات الواردة يف مشروع التقرير، يلـتمس فريـق                -٣١
ء االستعراض، يف رده على تعليقات الطرف، املشورة من جمموعـة ُمـَصغَّرة مـن خـربا               

 يف مسألة قابليـة املقارنـة       اينظرول االستعراض ذوي اخلربة الذين تنظم األمانة اجتماعاً هلم       
 . بني األطراف فيما

يعّد فريق االستعراض تقريراً هنائياً يف غضون ثالثة أسابيع بعد تلقـي رد الطـرف،              -٣٢
يتضمن التقرير  و. مليةويرسل هذا التقرير إىل األمانة لنشره يف موقع االتفاقية على الشبكة العا           

النهائي التقييم التقين والتوصيات التقنية، عند االقتضاء، إىل جانب جواب الطرف وكذلك،            
إن وجدت، املشورة املقدمة من الفريق املصغر خلرباء االستعراض البارزين الذي جيتمع بدعوة             

 . من األمانة

ئيسية لعملية اسـتعراض املـستوى      عن االستنتاجات الر  اً  توليفياً  سُتعّد األمانة تقرير    -٣٣
املرجعي إلدارة الغابات، مبا يشمل تعليقات األطراف، لينظر فيها مؤمتر األطـراف العامـل              

يتاح التقريـر التـوليفي     و. بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته السابعة        
 .]]للعموم وينشر يف املوقع الشبكي لالتفاقية
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  Zاملرفق 
  يتعلق مبنتجات اخلشب املقطوع فيما املفترضة دوال التحلل    

 يتعلق مبنتجات اخلشب املقطوع فيمادوال التحلل املفترضة 

  سنة٥٠ البناء

  سنة٢٠ النوافذ واألبواب واألعمال الداخلية

  سنة١٢ األثاث

  سنوات٣ التغليف

 سنتان الورق

  سنوات٥ مواد أخرى
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  اخليار باء
 ،مل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتوإن مؤمتر األطراف العا[  

 أن تنفيذ األنشطة املتصلة باستخدام األراضي وتغيري اسـتخدام األراضـي            إذ يؤكد   
واحلراجة الواردة ضمن أحكام بروتوكول كيوتو يتعني أن يكون متوافقاً مع أهداف ومبادئ             

  وجبهما،االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا ومع أي مقررات تتخذ مب
  ،١-م أإ/١٦ يف املقرر وقد نظر  
تزال حتكم    ال ١-م أإ /١٦ من املقرر    ١ أن املبادئ الواردة يف الفقرة       يؤكد  -١  

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

 انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنـشأ مـن املـصادر            أن ُتحسب  يقرر  -٢  
  ملرفق هذا املقرر؛وفقاً اإلزالة بواسطة البواليع، عمليات و

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

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تنظر يف وضـع            طلبي  -٤  
 الستطالع املفاهيم واملنهجيات والتعاريف املتعلقة مبـسألة القـوة     Xبرنامج عمل يف دورهتا     

القاهرة ومنتجات اخلشب املقطوع وإدارة األراضي الرطبة واملنـهجيات البديلـة حلـساب       
ر فيه مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف            انبعاثات إدارة الغابات، لينظ   

بروتوكول كيوتو يف وقت يتالءم مع إمكانية إدراج املسألة يف فترة االلتزام الثالثـة املتعلقـة                
  بربوتوكول كيوتو، عند االقتضاء؛

إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تبدأ برنامج         اً  أيضيطلب    -٥  
خيص تطبيق مفهوم العنصر اإلضايف، وفق ما أُشري إليه يف           فيما طرائق وإجراءات    عمل لوضع 

 من مرفق هذا املقرر، وأن تقدم توصية بشأن تلك الطرائـق والتوصـيات،   ١٦ و٨الفقرتني  
هبدف إحالة مشروع مقرر بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع               

  ؛]الثامنة[كي يعتمده يف دورته األطراف يف بروتوكول كيوتو ل
ما يتضمنه مرفق هذا املقرر من تعاريف وطرائـق وقواعـد         ] مؤقتاً [يعتمد  -٦  

ومبادئ توجيهية متعلقة بأنشطة استخدام األراضي وتغيري اسـتخدام األراضـي واحلراجـة       
  يف فترة االلتزام الثانية؛] فقط[مبوجب بروتوكول كيوتو لتطبيقها 
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  املرفق
والطرائق والقواعد واملبادئ التوجيهية املتعلقة بأنـشطة اسـتخدام         التعاريف      

  األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب بروتوكول كيوتو

  التعاريف -ألف  
على أنـشطة  ]يتعلق بفترة االلتزام الثانية فقط،   فيماواً  ، مؤقت [تنطبق التعاريف التالية      -١

 من ٤ و٣ألراضي واحلراجة املضطلع هبا مبوجب الفقرتني استخدام األراضي وتغيري استخدام ا
  : من بروتوكول كيوتو٣املادة 

 هكتار وتضم غطـاء     ١,٠-٠,٠٥هي بقعة أرض مساحتها الدنيا      " الغابة" )أ( 
 يف املائة   ٣٠-١٠يزيد عن   ) أو ما يعادل ذلك من حيث مستوى كثافة النبت        (اً  شجرياً  تاجي

 أمتار عند النضج يف     ٥فاعاً يتراوح حده األدىن بني مترين و      وميكن أن تبلغ فيها األشجار ارت     
وقد تكون الغابة تشكيالت حرجية كثيفة تغطي فيها األشجار املختلفة من حيـث             . املوقع

وتندرج يف تعريـف الغابـِة      . االرتفاع والنبت نسبة كبرية من األراضي أو غابة غري كثيفة         
 يف  ٣٠ و ١٠ليت مل تبلغ بعد كثافة تاجية تتراوح بني         الشجراُء الطبيعية الناشئة ومجيع املزارع ا     

 أمتار، شأهنا شأن املناطق اليت تـشكل عـادة          ٥املائة أو ارتفاعاً شجرياً يتراوح بني مترين و       
جزءاً من املنطقة احلرجية واليت تكون غري مشجرة مؤقتاً نتيجة لتدخل بشري مثـل قطـع                

  ول مرة أخـرى إىل غابة؛األشجار أو ألسباب طبيعية، ولكن يتوقع أن تتح
هو عملية يقوم هبا اإلنسان مباشرة لتحويل أراضٍ مل ُتشجَّر ملدة           " التحريج" )ب( 

أو تـدخل   /أو زرع البذور و   /مخسني عاماً على األقل إىل أراضٍ حرجية عن طريق الغرس و          
  اإلنسان يف تعزيز مصادر البذور الطبيعية؛

ها اإلنسان مباشرة لتحويل أرض غري      هي عملية يتدخل في   " إعادة التحريج "  )ج(  
أو بتدخل اإلنسان يف حتسني /أو زرع البذور و/حرجية إىل أرض حرجية، عن طريق الغرس و

وتكون . مصادر البذور الطبيعية، يف أرض كانت حرجية لكنها حتولت إىل أرض غري حرجية            
ج األراضي اليت مل تكن     أنشطة إعادة التحريج يف فترة االلتزام الثانية مقصورة على إعادة حتري          

  ؛١٩٨٩ديسمرب / كانون األول٣١توجد فيها غابة يف 
هي عملية يقوم هبا اإلنسان مباشرة لتحويل أراضٍ حرجية         " إزالة الغابات " )د( 

  إىل أراضٍ غري حرجية؛
اإلنسان مباشرة لزيادة خمزونـات      ميارسههو نشاطٌ   " جتديد الغطاء النبايت  " )ه( 

 مـن اهلكتـار     ٠,٠٥تقل عن     ال ن طريق زرع نباتات تغطي مساحة     الكربون يف املواقع ع   
ويشمل هذا التجديد األنشطة    . الواردان هنا  التحريج وإعادة التحريج  اً  ينطبق عليها تعريف   وال
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أو اخنفاض خمزونـات    / اإلنسان مباشرة واليت تتعلق بانبعاثات غازات الدفيئة و        ميارسهااليت  
لى أهنا مناطق جتديد غطاء نبايت وال ينطبق عليها تعريـف           الكربون يف املواقع اليت صنفت ع     

  إزالة الغابات؛
هي نظام ممارسات لتسيري واسـتخدام األرض احلرجيـة         " إدارة الغابات " )و( 

واقتـصادية  ) - مبا يف ذلك التنوع البيولوجي       -(هبدف أداء ما يلزم من وظائف إيكولوجية        
  البواليع؛ ن املصادر وعمليات إزالتها بواسطةواجتماعية للغابات، وهي تشمل االنبعاثات م

هي جمموعة ممارسات يف األراضي اليت تـستنبت        " إدارة األراضي الزراعية  " )ز( 
  فيها احملاصيل الزراعية واألراضي املتروكة بائرة أو غري املستخدمة مؤقتاً إلنتاج احملاصيل؛

ـ      " إدارة املراعـي " )ح(  ستخدمة إلنتـاج   هي جمموعة ممارسات يف األراضي امل
  املاشية هتدف إىل التحكم يف مقدار ونوع ما ُينتج من نباتات وماشية؛

  ٣، الفقرة ٣املادة  -باء  
، تكون األنشطة املؤهلـة هـي أنـشطة التحـريج           ٣ من املادة    ٣ألغراض الفقرة     -٢
 املرفق   املبينة يف هذا   تستويف الشروط   اإلنسان مباشرة واليت   ميارسهاإعادة التحريج اليت     أو/و

 كـانون  ٣١ أو بعـد هـذا التـاريخ وقبـل     ١٩٩٠يناير / كانون الثاين١واليت بدأت يف  
 واليت تكون أي إزالة مرتبطة هبا إضـافية ألي          ،ديسمرب من آخر سنة يف فترة االلتزام      /األول

 . إزالة كانت ستحدث يف غياب بروتوكول كيوتو

اإلنـسان  ميارسها  الغابات اليت   ، حتسب أنشطة إزالة     ٣ من املادة    ٣ألغراض الفقرة     -٣
            / كـانون الثـاين    ١مباشرة واليت تنسجم مع التعريف الوارد يف هذا املرفـق وبـدأت يف              

 من آخر سنة مـن فتـرة        ديسمرب/ كانون األول  ٣١ أو بعد هذا التاريخ وقبل       ١٩٩٠يناير  
  .االلتزام

م احلساب املنصوص عليـه     ألغراض حتديد مساحة الغابات املزالة اليت تدخل يف نظا          -٤
، حيدد كل طرف مساحة الغابات باستخدام نفس وحدة التقـدير           ٣ من املادة    ٣يف الفقرة   

  .املكاين املستخدمة لتحديد التحريج وإعادة التحريج، على أال تتجاوز هكتاراً واحداً
ع ، تقريراً عن طريقة بني قط     ٧يقدم كل طرف مدرج يف املرفق األول، عمالً باملادة            -٥

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

، تقريراً عن مجيع االنبعاثات     ٧للمادة  وفقاً  يقدم كل طرف مدرج يف املرفق األول،          -٦
  .جمددة إىل غاباتأصلية طبيعية إىل غابات مغروسة وحتويل غابات الناشئة عن حتويل غابات 
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  ٣، الفقرة ٤املادة  -جيم  
جيوز لكل طرف مدرج يف املرفق األول أن خيتـار حـساب انبعاثـات غـازات                  -٧

البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتـة عـن أي مـن                الدفيئة
جتديد الغطاء النبـايت، وإدارة الغابـات، وإدارة األراضـي     :ها مجيعهاالتالية أو عن األنشطة

  .الزراعية، وإدارة املراعي
 مـن   ٤كل طرف مدرج يف املرفق األول يرغب يف حساب أنشطة مبوجب الفقرة               -٨

، يف فترة االلتزام الثانية، حيدد يف تقريره املقدم من أجل إتاحة حتديد الكمية املسندة له   ٣املادة  
 الـيت  ٣ من املـادة  ٤ األنشطةَ املنصوص عليها يف الفقرة ٣ من املادة  ٨ و ٧ بالفقرتني   عمالً

وعند االختيار، ُيثبَّت قرار الطـرف يف فتـرة         . خيتار إدراجها يف حسابه لفترة االلتزام الثانية      
 . االلتزام الثانية

ة البشرية املنشأ حتسب مجيع األطراف املدرجة يف املرفق األول انبعاثات غازات الدفيئ    -٩
 مـن   ٤من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة عن أي نشاط مبوجب الفقـرة              

  . ختتاره يف فترة االلتزام األوىل٣ املادة
اً خالل فترة االلتزام الثانية، يربهن الطرف املدرج يف املرفق األول الذي خيتار نشاط              -١٠

، إضـافة   )إن وجدت ( أعاله، أو مجيع تلك األنشطة       ١٣ من األنشطة املشار إليها يف الفقرة     
األنشطة املختارة أصالً يف إطار فترة االلتزام األوىل، أن تلك األنشطة قد حـدثت منـذ                 إىل
 وأهنا ناجتة عن تدخل اإلنسان، وأن أي إزالة متعلقة هبا هي إضافة إىل أي إزالة                ١٩٩٠ عام

وز لطـرف مـدرج يف املرفـق األول         وال جي . كانت ستحدث يف غياب بروتوكول كيوتو     
حساب االنبعاثات من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة عن األنشطة املشمولة            

 . ٣ من املادة ٣، إذا كان قد سبق حساهبا مبوجب الفقرة ٣ من املادة ٤ بالفقرة

ثات غازات الدفيئـة     من انبعا  ة احملسوب تكون الكمية  خيص فترة االلتزام الثانية،    فيما  -١١
البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع، الناجتة عن جتديد الغطاء النبايت،             

 حلجـم   ة، مساوي ٣ من املادة    ٤وإدارة األراضي الزراعية، وإدارة املراعي، املشمولة بالفقرة        
الة بواسطة البواليع يف فتـرة    انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلز        

يف حجم انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنـشأ        ] X[االلتزام، مطروحاً منها حاصل ضرب      
من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة عن هذه األنشطة املؤهلة يف سنة األساس              

  . لذلك الطرف، مع جتنب احلساب املزدوج
يتجاوز جمموع الكميـات املـضافة إىل الكميـة       ال تزام الثانية، خيص فترة االل   فيما  -١٢

 وعـن   ٣ من املادة    ٤املسندة لطرف من األطراف والناجتة عن إدارة الغابات مبوجب الفقرة           
يف املائة من انبعاثـات     ] X[ نسبة   ٦أنشطة مشاريع إدارة الغابات املضطلع هبا مبوجب املادة         

 ].Y[سنة األساس لذلك الطرف مضروبة يف 
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  ١٢املادة  -دال  
أنشطة التحريج وإعادة التحريج هي أنشطة مشاريع مؤهلة يف إطار آليـة التنميـة                -١٣

 . النظيفة يف فترة االلتزام الثانية

تنطبق على فترة االلتزام الثانية، مع تغيري ما يلزم تغيريه، الطرائق واإلجراءات الواردة               -١٤
 مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنميـة           واملتعلقة بأنشطة  ١-م أإ /٥يف املقرر   

 واملتعلقة بأنشطة املشاريع الصغرية     ١-م أإ /٦النظيفة، والطرائق واإلجراءات الواردة يف املقرر       
 . للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة

املـضافة إىل الكميـة   يتجاوز جمموع الكميـات     ال خيص فترة االلتزام الثانية،    فيما  -١٥
املسندة لطرف من األطراف والناجتة عن أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج مبوجـب             

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

  أحكام عامة -هاء  
الـوارد يف  " غابةال"يأخذ كل طرف مدرج يف املرفق األول، ألغراض تطبيق تعريف            -١٦

  .أعاله، بتعريف الغابة الذي اختري يف فترة االلتزام األوىل) أ(١الفقرة 
ختتار األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت مل ختتر تعريفاً للغابة يف فتـرة االلتـزام                  -١٧

طاء  للغ واحدةأعاله، قيمة دنيا    ) أ(١الوارد يف الفقرة    " الغابة"األوىل، ألغراض تطبيق تعريف     
 ملساحة األرض تتـراوح     واحدة يف املائة، وقيمة دنيا      ٣٠ و ١٠التاجي الشجري تتراوح بني     

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

فـق،  خيص فترة االلتزام الثانية، ورهناً باألحكام األخرى الواردة يف هـذا املر      فيماو  -١٨
تكون الكميات املضافة إىل الكمية املسندة ألي طرف والكميات املطروحـة منـها عمـالً       

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

نها، والنبعاثات غازات الدفيئة من غري ثاين أكسيد الكربـون خالل الفتـرة من            التحقق م 
الناجتة عـن أنـشطة     ] YY[ديسمرب  / كانون األول  ٣١[إىل  ] ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١[

، وإدارة الغابـات    ٣ من املادة    ٣التحريج وإعادة التحريج وإزالة الغابات، مبوجب الفـقرة        
وحيثما يكون . ١٩٩٠يناير  / كانون الثاين  ١، اليت حصلت منذ     ٣ة   من املاد  ٤مبوجب الفقرة   

ناتج هذا احلساب إزالة صافية لغازات الدفيئة، تضاف هذه القيمة إىل الكمية املسندة لذلك              
صافياً لغازات الدفيئة، ُتطرح هذه القيمـة       اً  وحيثما تكون نتيجة هذا احلساب انبعاث     . الطرف

  .من الكمية املسندة لذلك الطرف
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ـ عمليات اإل يبدأ حساب انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر و           -١٩  ةزال
بواسطة البواليع الناجتة عن أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضـي واحلراجـة             

 يف مستهل النشاط أو بداية فترة االلتزام، مـع اعتمـاد            ٣ من املادة    ٤ و ٣مبوجب الفقرتني   
  .نيالتارخي أبعد
، جيب حـساب مجيـع     ٣ من املادة    ٤ و ٣مبوجب الفقرتني    أراض وعندما ُتحسب   -٢٠

انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر يف هذه األراضي طوال فتـرات االلتـزام               
  .الالحقة واملتتالية

ديـد   إمكانية حت٥ من املادة ١تكفل ُنظم قوائم اجلرد الوطنية املُنشأة مبوجب الفقرة    -٢١
املعلومات املتعلقة مبساحات األراضي اخلاضعة ألنشطة استخدام األراضي وتغيري اسـتخدام           

، ويقدم كل طرف ُمدرج يف املرفـق        ٣ من املادة    ٤ و ٣األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني     
وسـيجري  . ٧للمادة  وفقاً  األول املعلومات املتعلقة هبذه املساحات يف قوائم جرده الوطنية          

  .٨للمادة وفقاً  هذه املعلومات استعراض
حيسب كل طرف مدرج يف املرفق األول مجيع التغريات الطارئة يف مـستجمعات               -٢٢

الكتلة األحيائية السطحية، والكتلة األحيائية اجلوفية، والفـرش احلرجـي،           :الكربون التالية 
بعينه وجيوز ألي طرف أن خيتار عدم حساب مستجمع         . واحلطب، وكربون التربة العضوي   

يف فترة من فترات االلتزام، إذا قدم معلومات شفافة وميكن التحقق منـها تثبـت أن هـذا                  
  .]املستجمع ليس مصدراً
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  الفصل الثالث

  االجتار باالنبعاثات واآلليات القائمة على مشاريع[   
  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، 
   من بروتوكول كيوتو،١٧ و١٢ و٦ إىل املوادإذ يشري  
التزاماهتا الكميـة بتحديـد     أن حتقق   البلدان املتقدمة األطراف     على    بأن وإذ يسلِّم [ 

] جهود حمليـة خلفـض االنبعاثـات،      على  ، يف املقام األول،      باالعتماد االنبعاثات وخفضها 
  ]،١-م أإ/٢ من املقرر ١ إىل الفقرة يشري وإذ[

الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف        بتقارير   وإذ حييط علماً   
  املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن أعمال دوراته حىت اآلن،

باآلليات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو، ويؤيد استمرار اسـتخدام         وإذ يعترف    
  ،]ومجيع الوحدات ذات الصلة هبا[هذه اآلليات 

وحدات خفض االنبعاثات ووحدات الكمية املـسندة مبوجـب          أن   يقرر[  -١  
 من  ٤ و ٣عن وحدات اإلزالة الناجتة عن األنشطة املشمولة بالفقرتني           ، فضالً ١٧ و ٦املادتني  

، اليت صدرت خالل فترة االلتزام األوىل لربوتوكول كيوتو ميكـن أن تـستخدم يف               ٣املادة  
  ]؛٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٣١االجتار بالوحدات بعد 

 كـانون  ٣١ أن توليد وحدات خفض االنبعاثات ميكن أن يستمر بعد      يقرر[  -٢  
  ]، باستخدام وحدات الكمية املسندة الصادرة خالل فترة االلتزام األوىل؛٢٠١٢ديسمرب /األول

] اآلليات املنشأة يف إطار بروتوكول كيوتو     [ ]آلية التنمية النظيفة  [ أن   يقرر[  -٣  
 جلميـع األغـراض احملـددة يف        ٢٠١٢ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١ستستمر بعد تاريخ    

وأن باإلمكان مواصلة توليد وحدات اخلفض املعتمد املشمولة ] ١٧ و١٢ و٦املواد ][١٢ املادة[
، ٢٠١٢ديـسمرب   / كانون األول  ٣١ واستخدامها يف االجتار بالوحدات بعد تاريخ        ١٢باملادة  
  ]يتصل هبذا الغرض؛ ظيفة واألمانة سيستمر فيماعمل اجمللس التنفيذي آللية التنمية الن وأن

 أن االجتار بوحدات خفض االنبعاثات ووحدات الكميـة املـسندة           يقرر[  -٤  
 ٢٠١٢ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١ووحدات خفض االنبعاثات املعتمد وإصدارها بعـد        

  ]سينطبق فقط على األطراف اليت تصدق على فترة االلتزام الثانية؛
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  نمية النظيفةآلية الت  -ألف  

  ثاين أكسيد الكربون وختزينهاحتجاز     
  :١اخليار 

 ثاين أكسيد الكربون وختزينـه مؤهلـة يف   باحتجاز أال تكون األنشطة املتعلقة  يقرر  -٥
إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام الثانية نظراً إىل وجود شواغل وقضايا غري حمـسومة                

  :على الصعيد الدويل، من بينها
  عدم الدوام، مبا يف ذلك عدم الدوام الطويل األجل؛ )أ( 
  القياس واإلبالغ والتحقق؛ )ب( 
  التأثريات البيئية؛  )ج( 
  تعريف حدود أنشطة املشاريع؛ )د( 
  قضايا القانون الدويل؛ )ه( 
  قضايا املسؤولية؛ )و( 
  احتمال ظهور حوافز عكسية تؤدي إىل زيادة التبعية للوقود األحفوري؛ )ز( 
  السالمة؛  )ح( 
عدم وجود تغطية تأمينية للتعويض عن األضرار اليت ميكن أن تلحق بالبيئـة      )ط( 

  وبالغالف اجلوي نتيجة التسرب من مواقع التخزين؛
  :٢اخليار 

 ثاين أكسيد الكربون وختزينـه يف       باحتجاز أال تكون األنشطة املتعلقة      يقرر  -٦  
 التنمية النظيفة يف فترة االلتزام الثانيـة وفتـرات          التكوينات اجليولوجية مؤهلة يف إطار آلية     

  االلتزام الالحقة؛
 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن توصي بطرائـق           يطلب  -٧  

 أعاله يف إطار آلية التنمية النظيفة، هبدف    ٦وإجراءات إلدراج األنشطة املشار إليها يف الفقرة        
ملسألة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف         إحالة مشروع مقرر بشأن هذه ا     

، مبا يف ذلك طرائق وإجراءات ]الثامنة] [السابعة[يف بروتوكول كيوتو لكي يعتمده يف دورته 
  :تتعلق مبا يلي

  عدم الدوام، مبا يف ذلك عدم الدوام الطويل األجل؛ )أ( 
  القياس واإلبالغ والتحقق؛ )ب( 
  ية؛التأثريات البيئ  )ج( 
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  تعريف حدود أنشطة املشاريع؛ )د( 
  قضايا القانون الدويل؛ )ه( 
  قضايا املسؤولية؛ )و( 
التغطية التأمينية للتعويض عن األضرار اليت ميكن أن تلحق بالبيئة وبالغالف            )ز( 

  اجلوي نتيجة التسرب من مواقع التخزين؛
  د األحفوري؛احتمال ظهور حوافز عكسية تؤدي إىل زيادة التبعية للوقو )ح( 
  السالمة؛ )ط( 

  األنشطة النووية    
  :١اخليار 

 أال تكون األنشطة املتعلقة باملنشآت النووية مؤهلة يف إطار آلية التنمية            يقرر  -٨  
  النظيفة يف فترة االلتزام الثانية؛

  :٢اخليار 
 بأن على األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت هي أيـضاً             يسلم  -٩  
يف بروتوكول كيوتو أن متتنع عن استخدام وحدات خفض االنبعاثات املعتمد الناجتة            أطراف  

  عن املنشآت النووية للوفاء بالتزاماهتا الكمية بتحديد االنبعاثات وخفضها؛
  :٣اخليار 

 ١ أن تكون األنشطة املتعلقة باملنشآت النووية اليت بدأ تـشغيلها يف             يقرر  -١٠  
 بعده مؤهلة يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام الثانيـة              أو ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين 

  وفترات االلتزام الالحقة؛
 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن توصي بطرائـق           يطلب  -١١  

 أعاله يف إطار آلية التنمية النظيفة، بغية        ١٠وإجراءات إلدراج األنشطة املشار إليها يف الفقرة        
حالة مشروع مقرر بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف              إ

  يف بروتوكول كيوتو لكي يعتمده يف دورته الثامنة؛

  خطوط األساس املوحدة    
  :١اخليار 

  ال ُيتخذ أي قرار بشأن هذه املسألة  -١٢  
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  :٢اخليار 
دة على املـستوى   أن تستخدم، حسب االقتضاء، خطوط أساس موح  يقرر  -١٣  

الوطين أو دون الوطين ألنواع حمددة من أنشطة املشاريع يف سياق حتديد عنـصر اإلضـافة                
 االنبعاثات وإزالتها، وذلك من أجل حتسني جوانب السالمة البيئية والكفاءة           خفضوحساب  

  والتوزيع اإلقليمي يف عمل آلية التنمية النظيفة؛
ة العلمية والتكنولوجية أن توصي بطرائـق        إىل اهليئة الفرعية للمشور    يطلب  -١٤  

علـى   أعاله وضبطها    ١٣وإجراءات لتحديد خطوط األساس املوحدة املشار إليها يف الفقرة          
دوري واستخدامها، هبدف إحالة مشروع مقرر بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطـراف             حنو  

  ورته السابعة؛العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو لكي يعتمده يف د

استخدام وحدات خفض االنبعاثات املعتمد املكتسبة من أنشطة املشاريع يف بعـض الـدول            
  األطراف املضيفة

 أن على األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية األطراف أيضاً يف            يقرر  -١٥  
ـ              دد أنـشطة   بروتوكول كيوتو اليت لديها القدرة الالزمة أن تتخذ تدابري معقولة لزيـادة ع

أقل البلدان منواً، والدول اجلزرية الصغرية النامية وبلدان يف أفريقيـا، والبلـدان        [املشاريع يف   
والبلدان النامية، وفق تعريفها يف     ] [ أنشطة مشاريع مسجلة،   ١٠األطراف اليت لديها أقل من      

  ؛]اتعد قائمة هب[ ]تقدم تقارير عنها[وأن ]  من االتفاقية،٤ من املادة ٨الفقرة 
 إىل اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة أن ُيضمِّن تقريره السنوي املقدم            يطلب  -١٦  

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف بروتوكـول كيوتـو، اعتبـاراً مـن                 إىل
يتـصل بالتـدابري املـشار إليهـا يف          ، معلومات حمدَّثة عن اإلجراءات املُتخذة فيما      ٢٠١١ عام

   أعاله؛١٥ الفقرة

  املصاحبةاملنافع     
يطلب إىل اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة أن يضع تدابري لتعزيز إبراز              -١٧  

وأن حيدد أي مساوئ أو تأثريات سلبية [ ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة،   املنافع املصاحبة 
صالحيات البلدان املضيفة   مع احلرص على أن تظل التنمية املستدامة من         ] ألنشطة املشاريع، 

 وأال تزداد تكاليف املعامالت؛

  معامالت اخلصم    
  :١اخليار 

  ال ُيتخذ أي قرار بشأن هذه املسألة  -١٨  
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  :٢اخليار 
يتصل بفترات االلتزام الثانية والالحقة      فيمايقرر أن تنطبق معامالت اخلصم        -١٩  

دة من أنشطة املشاريع املـشمولة      أنواع حمد يتعلق ب  فيماعلى توليد وحدات اخلفض املعتمد      
  بآلية التنمية النظيفة؛

إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن توصي بطرائـق          يطلب    -٢٠  
 أعاله، بغية إحالة مشروع مقرر بشأن       ١٩وإجراءات ملعامالت اخلصم املشار إليها يف الفقرة        
ماع األطراف يف بروتوكول كيوتو لكـي       هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجت       

  يعتمده يف دورته الثامنة؛

  التنفيذ املشترك -باء  

  األنشطة النووية    
  :١اخليار 

أال تكون األنشطة املتعلقة باملنشآت النووية مؤهلةً يف إطار التنفيـذ           ُيقرر    -٢١  
  املشترك يف فترة االلتزام الثانية؛

  :٢اخليار 
راف املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت هي أيـضاً          بأن على األط  ُيسلِّم    -٢٢  

أطراف يف بروتوكول كيوتو أن متتنع عن استخدام وحدات خفض االنبعاثات الناجتة عـن              
  املنشآت النووية للوفاء بالتزاماهتا الكمية بتحديد االنبعاثات وخفضها؛

  :٣اخليار 
 ١وية اليت بدأ تـشغيلها يف       أن تكون األنشطة املتعلقة باملنشآت النو     ُيقرر    -٢٣  

 أو بعده مؤهلةً يف إطار التنفيذ املشترك يف فترة االلتـزام الثانيـة              ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين 
  وفترات االلتزام الالحقة؛

إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن توصي بطرائـق          يطلب    -٢٤  
 أعاله يف إطار التنفيذ املشترك، بغيـة        ٢٣رة  وإجراءات إلدراج األنشطة املشار إليها يف الفق      

إحالة مشروع مقرر بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف              
  يف بروتوكول كيوتو لكي يعتمده يف دورته الثامنة؛

  املصاحبةاملنافع     
  :١اخليار 

  ال ُيتخذ أي قرار بشأن هذه املسألة  -٢٥  
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  :٢اخليار 
إىل جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك إعمال تدابري يف سياق حتديد            يطلب  -٢٦  

  ؛املصاحبة املشاريع اخلاضعة هلا وتقييمها املستمر من أجل زيادة إبراز منافعها

  مسائل أخرى -جيم  

  )اإليداع(الترحيل     
  :١اخليار 

األوىل تطبيق القيود املفروضة على ترحيل الوحدات من فترة االلتزام          ُيقرر    -٢٧  
إىل فترة االلتزام الثانية على ترحيل الوحدات من فترة االلتزام الثانية وفترات االلتزام املقبلة إىل               

  فترات التزام الحقة؛
  :٢اخليار 

عدم فرض قيود على ترحيل الوحدات من فترة االلتزام الثانية وفترات           ُيقرر    -٢٩  
  االلتزام املقبلة إىل فترات التزام الحقة؛

  :٣اخليار 
 أن تفرض قيود جديدة على ترحيل الوحدات من فترة االلتزام األوىل            يقرر  -٢٨  

إىل فترة االلتزام الثانية ومن فترات االلتزام الثانية والالحقة إىل فترات االلتزام املقبلة هبـدف               
ربوتوكول كيوتو وتعزيز املستوى الفعلي اإلمجايل الذي تطمـح إليـه           لمحاية السالمة البيئية    

 التخفيف اليت تبذهلا األطراف املدرجة يف املرفق األول، عن طريق ُنُهج ميكن أن تشمل               جهود
على استخدام الوحدات الفائضة عن االستخدام احمللـي،        اً  أو قيد /كمية، و اً  تشمله قيود  فيما
أن بعض النـهج قـد      اً  أو تدابري لضمان أال تكون الوحدات الفائضة قابلة لالجتار، مراعي         /و

  أو إدخال تعديل على بروتوكول كيوتو؛/و اًمتضافراً يذتتطلب تنف

 الوحدات اجلديدة/وحدات اإلزالة/حصة إيرادات إصدار وحدات الكميات املسندة    

  :١اخليار 
  ال ُيتخذ أي قرار بشأن هذه املسألة  -٣٠  

  :)٣٢(٢اخليار 
آلثـار  با  بشدة املتأثرةأن احلصة اليت تقدم من اإليرادات إىل البلدان النامية          ُيقرر    -٣١  

ملساعدهتا على حتّمل تكاليف التكيف، على      ] أو لتأثري تنفيذ تدابري التصدي    /و[الضارة لتغري املناخ    
__________ 

  . لربوتوكول كيوتوهذا اخليار قد يتطلب تعديالً )٣٢(
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يف املائـة   ] X[تعادل   من بروتوكول كيوتو،  ] ٣املادة   مكرراً ثالثاً  ٧الفقرة  [النحو املشار إليه يف     
 يف املائة مـن     ]X[ األول، و  من وحدات الكميات املسندة اليت يصدرها طرف مدرج يف املرفق         

يف املائة مـن الوحـدات   ] X[ و،وحدات اإلزالة اليت يصدرها طرف مدرج يف املرفق األول      
  .من بروتوكول كيوتو] اليت تنشئ آليات جديدة) املواد(املادة [ل وفقاً اجلديدة اليت تصدر 

 حصة إيرادات إصدار وحدات خفض انبعاثات معتمد    

  :١اخليار 
  ذ أي قرار بشأن هذه املسألةال ُيتخ  -٣٢  

  :٢اخليار 
 زيادة حصة اإليرادات املخصصة ملساعدة البلدان الناميـة األطـراف           ُيقرر  -٣٣  

املعرضة بشدة لآلثار الضارة لتغري املناخ على حتمل تكاليف التكيف، على النحو املشار إليه              
ة من وحدات خفـض      يف املائ  ]X[ من بروتوكول كيوتو، لتصبح      ١٢ من املادة    ٨ يف الفقرة 

  ؛]لفترة االلتزام الثانية وفترات االلتزام الالحقة[االنبعاثات املعتمد 

  احتياطي فترة االلتزام    
أن يستعرض يف دورته الثامنة وأن ُينقح، عنـد االقتـضاء، صـيغة             ُيقرر    -٣٤  

ار باالنبعاثات،  يتعلق بفترة االلتزام الثانية لدعم التنفيذ الفعال لالجت        فيمااحتياطي فترة االلتزام    
آخذاً يف اعتباره مجلة أمور من بينها القواعد والطرائق واملبادئ التوجيهية واإلجراءات املناسبة             

  يتعلق بالقياس واإلبالغ والتحقق واالمتثال؛ فيما

  االجتار باالنبعاثات    
  :١اخليار 

  ال ُيتخذ أي قرار بشأن هذه املسألة  -٣٥  
  :)٣٣(٢اخليار 

آليات من آليات السوق وأي وحدات متصلة هبا قـد تـنص             أن أي    يقرر  -٣٦  
عليها االتفاقية والصكوك امللحقة هبا ميكن أن تستخدم من جانب األطراف املدرجة يف املرفق              

 ٣ الكمية بتحديد االنبعاثات وخفضها مبوجب املـادة         لتزاماهتاالاألول للمسامهة يف االمتثال     
ق األول لتعزيز مـسامهتها يف اهلـدف النـهائي          ومن جانب األطراف غري املدرجة يف املرف      

  .لالتفاقية

__________ 

  . لربوتوكول كيوتوالًهذا اخليار قد يتطلب تعدي )٣٣(
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 كذلك أن يضع طرائق وإجـراءات السـتخدام آليـات الـسوق             يقرر  -٣٧  
أخرى قد تلـزم    اً   أعاله وأن يعتمد أحكام    ٣٦والوحدات املتصلة هبا املشار إليهما يف الفقرة        

  ].X[لذلك، مبا يشمل إدخال أي تعديالت على بروتوكول كيوتو يف دورته 
، بـشأن   ٢٠١١] X[ األطراف إىل أن توايف األمانة بورقات، حبلول         يدعو  -٣٨  

اهليئة الفرعية للمـشورة    [هذه الطرائق واإلجراءات، لتجميعها يف وثيقة متفرقات لتنظر فيها          
 ؛]X[يف دورهتا ] العلمية والتكنولوجية

  اآلليات اجلديدة القائمة على السوق    
  :١اخليار 

   قرار بشأن هذه املسألةال ُيتخذ أي  -٣٩  
  :)٣٤(٢اخليار 

 أن ُتنشأ آليات سوق جديدة الغرض منها متكني األطراف غري املدرجة          يقرر  -٤٠  
يف املرفق األول من تعزيز مسامهتها يف اهلدف النهائي لالتفاقية، ومساعدة األطراف املدرجة             

، ٣ثات وخفضها مبوجب املادة يف املرفق األول على االمتثال اللتزاماهتا الكمية بتحديد االنبعا        
  .والتشجيع على التنمية املستدامة

 وضع طرائق وإجراءات لآلليات القائمة على السوق املـشار          يقرر كذلك   -٤١  
 أعاله واعتماد األحكام الالزمة لذلك، مبا يشمل إدخال أي تعـديالت            ٤٠الفقرة   إليها يف 
 الطرائق واإلجراءات، على أقل     ، على أن تكفل تلك    ]X[بروتوكول كيوتو، يف دورته      على

تقدير، ضمان السالمة البيئية والدقة من خالل رصد االنبعاثات واإلبالغ عنـها والتحقـق              
وحساب الوحدات، مع مراعاة اهلدف النهائي لالتفاقية وعنصر الـسالمة البيئيـة يف              منها

  كيوتو؛ بروتوكول
، بـشأن   ٢٠١١] X [ األطراف إىل أن توايف األمانة بورقات، حبلول       يدعو  -٤٢  

اهليئة الفرعية للمـشورة    [هذه الطرائق واإلجراءات، لتجميعها يف وثيقة متفرقات لتنظر فيها          
 ؛]X[يف دورهتا ] العلمية والتكنولوجية

  عنصر التكميل    
  :١اخليار 

  ال ُيتخذ أي قرار بشأن هذه املسألة  -٤٣  

__________ 

  . لربوتوكول كيوتوهذا اخليار قد يتطلب تعديالً )٣٤(
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 :٢اخليار 

 أال يتجاوز صايف حاصل اإلضافة إىل       خيص فترة االلتزام الثانية،    فيما،  ُيقرر  -٤٤  
الكمية املسندة لطرف ُمدرج يف املرفق األول والطرح من هـذه الكميـة نتيجـة االجتـار                 

 يف املائة من النسبة املئويـة       ٣٠باالنبعاثات وعمليات اآلليات القائمة على مشاريع ما نسبته         
 مكافئ ثـاين أكـسيد      املسجلة لذلك الطرف يف املرفق باء من برتوكول كيوتو من إمجايل          

الكربون النبعاثاته من غازات الدفيئة البشرية املنشأ املدرجة يف املرفق ألف من بروتوكـول              
  .] مضروبة يف عدد سنوات فترة االلتزام الثانية١٩٩٠كيوتو يف عام 
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  الفصل الرابع

غازات الدفيئة والقطاعات وفئات املصادر، والقياسات املوحَّدة حلساب مكافئ            
 أكسيد الكربون لالنبعاثات البشرية املنشأ من املصادر واإلزالة بواسـطة           ثاين

  البواليع، وغري ذلك من املسائل املنهجية
  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، 
 بروتوكول من   ٢١ و ٢٠ و ٨ و ٧ و ٥ وإىل املواد    ٣ من املادة    ٩إىل الفقرة   إذ يشري    
  كيوتو،

  ،٥-م أإ/١ و١-م أإ/١إىل املقررين إذ يشري أيضاً و 
قدمته األطراف من مقترحات تتعلق بغازات الدفيئـة والقطاعـات           فيماوقد نظر    

وفئات املصادر، والقياسات املوحَّدة حلساب مكافئ ثاين أكسيد الكربون لالنبعاثات البشرية           
  ن املسائل املنهجية،املنشأ من املصادر واإلزالة بواسطة البواليع، وغري ذلك م

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

  يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو يف دورته العاشرة،

  يئةغازات الدف -ألف  
  ١اخليار 

خيص فترة االلتزام الثانية لربوتوكول كيوتو، أن االنبعاثات الفعلية           فيما ُيقرر  -١  
  املـشبعة،   الفلوريـة  ، واملركبات الكربونيـة   الكربونية الفلورية اهليدروجينية  ركبات  لفئات امل 

يـر التقيـيم    املدرجة يف تقر  ] ومركبات متعدد اإلثري املشبع بالفلور    ] [ومركبات اإلثري املفلور  [
، وكذلك االنبعاثات الفعلية لسداسي فلوريد      )٣٥(الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ      

، ينبغي  ]وثالثي فلوريد امليثيل مخاسي فلوريد الكربيت     [،  ]وثالثي فلوريد النتروجني  [الكربيت،  
غ عـن االنبعاثـات، وأن   أن تقدر، حيثما تتاح البيانات أو املنهجيات، وأن تستخدم يف اإلبال  

 تدرج يف تغطية األهداف الكمية لتحديد االنبعاثات وخفضها يف فترة االلتزام الثانية؛

  ٢اخليار 
يقرر أن تظل أحكام بروتوكول كيوتو املتعلقة بنطاق تغطية غازات الدفيئة             -١  

  والقطاعات دون تغيري؛
__________ 

 من التصويبات املُدخلة على مـسامهة الفريـق         ١٤-٢قائمة الغازات وأنواع الغازات الواردة يف اجلدول         )٣٥(
  .العامل األول يف تقرير التقييم الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ
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  املقاييس املوحدة -باء  
  ١اخليار 

 مؤشرات  يف سياق يف فترة االلتزام الثانية لربوتوكول كيوتو،        أن ُتعتمد    يقرر  -٢  
إمكانية االحترار العاملي اليت تستخدمها األطراف يف حساب مكافئ ثاين أكـسيد الكربـون              

غـازات  يتعلـق ب   فيمالالنبعاثات البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع          
 لربوتوكول كيوتو، املؤشراُت املدرجـة يف العمـود املعنـون           الدفيئة املُدرجة يف املرفق األول    

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

آثار غازات الدفيئة على امتداد أفق زمين يبلغ مداه مائة سنة، ومـع مراعـاة               استناداً إىل تقدير    
 جوانب عدم التيقن املعقدة اليت تنطوي عليها تقديرات مؤشرات إمكانيـة االحترار العاملي؛

  ٢اخليار 
مؤشرات  يف سياق  أن ُتعتمد يف فترة االلتزام الثانية لربوتوكول كيوتو،    يقرر  -٢  

العاملي اليت تستخدمها األطراف يف حساب مكافئ ثاين أكسيد الكربـون           إمكانية االحترار   
غـازات  يتعلق ب  فيما لالنبعاثات البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع        

الدفيئة املُدرجة يف املرفق األول لربوتوكول كيوتو، املؤشراُت املقدمة من اهليئـة احلكوميـة              
 ٣-م أ /٢املقرر  ما ينص عليه    ري املناخ يف تقرير التقييم الثاين الصادر عنها وفق          لدولية املعنية بتغ  ا

قيم مؤشرات إمكانية االحترار العاملي للهيئة احلكومية الدولية املعنيـة بـتغري املنـاخ يف               ("
، استناداً إىل تقدير آثار غازات الدفيئة على امتداد أفق زمين يبلغ مـداه مائـة      ")١٩٩٥ عام

 مراعاة جوانب عدم التيقن املعقدة اليت تنطوي عليها تقديرات مؤشرات إمكانيـة            سنة، ومع 
خيص غازات الدفيئة املُدرجة يف املرفق ألف لربوتوكـول          فيما،  ُيقرر أيضاً و. االحترار العاملي 

ترد بشأهنا مؤشرات إمكانية االحترار العاملي يف تقريـر التقيـيم الثـاين، أن                ال كيوتو اليت 
 ضمن" نإمكانية االحترار العاملي يف أفق زمين معيّ      "لقيم الواردة يف العمود املعنون      ُتستخدم ا 
 من التصويبات املُدخلة على مسامهة الفريق العامل األول يف تقرير التقيـيم             ١٤-٢اجلدول  

أفق الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، استناداً إىل تقدير آثار غازات الدفيئة يف               
  زمين ملائة سنة؛

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تقيِّم، استناداً إىل           يطلب  -٣  
أعمال اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، يف مجلة أعمال، آثار اختيـار القياسـات               

نشأ مـن املـصادر   املُستخَدمة يف حساب مكافئ ثاين أكسيد الكربون لالنبعاثات البشرية امل       
يتعلق بغازات الدفيئـة املُدرجـة يف املرفـق ألـف            فيمابواسطة البواليع   عمليات اإلزالة   و

  لربوتوكول كيوتو يف فترة االلتزام الثالثة أو فترات االلتزام الالحقة؛
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 أيضاً إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة أن تـشرع            يطلب  -٤  
 وأن تقدم توصياهتا بشأن أنسب القياسـات        ٢٠١٥يتجاوز عام     ال دهذا التقييم يف موع    يف

والقيم ذات الصلة هبا اليت يتعني أن تستخدمها األطراف إىل مؤمتر األطراف العامل بوصـفه               
اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، لكي يعتمد مقرراً بشأن القياسـات والقـيم ذات              

  الصلة هبا؛
مقرر يعتمده مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه         أن يقتصر تطبيق أي      ُيقرر  -٥  

اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو لتغيري القياسات أو تنقيح القـيم الـيت تـستخدمها               
 مـن   ٣األطراف يف حساب مكافئ ثاين أكسيد الكربون على االلتزامات املشمولة باملـادة             

  أو التنقيح املذكورين؛يتعلق بأي فترة التزام ُتعتمد بعد التغيري  فيمابروتوكول كيوتو 
 األطراف يف االتفاقية ويف بروتوكول كيوتو ويف أي صك قـانوين            يشجع  -٦  

يتعلق بالقياسات والقيم ذات الـصلة الـيت         فيماذي صلة على السعي إىل تطبيق هنج متسق         
  تستخدمها األطراف يف حساب مكافئ ثاين أكسيد الكربون لغازات الدفيئة؛

 املتعلقـة   ٢٠٠٦توجيهية للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ لعام         تطبيق املبادئ ال   -جيم  
  بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة 

 بأن اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وافقت يف دورهتـا           ُيسلِّم  -٧  
إلعـداد  املبـادئ التوجيهيـة     " لتنقيح   ٢٠١٠الثالثني على أن تستهل برنامج عمل يف عام         

املبادئ  :البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اجلزء األول
يتعلق باإلبالغ عـن قـوائم       فيماالتوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ         

 األطراف املُدرجة يف    يلي باملبادئ التوجيهية إلعداد بالغات     فيمايشار إليها   " (اجلرد السنوية 
وأن تتناول املسائل املنهجية ذات الصلة باإلبالغ اليت ُتطـرح عنـد            ) املرفق األول لالتفاقية  

املبادئ التوجيهية اخلاصة بالقوائم الوطنية جلرد غازات الدفيئة الصادرة عن اهليئـة            ‘استخدام  
صية مبشروع مقـرر بـشأن   ، هبدف التو  ‘٢٠٠٦احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ يف عام        

مبادئ توجيهية منقحة إلعداد بالغات األطراف املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقية يعتمـده             
  ؛٢٠١٥مؤمتر األطراف ويبدأ استخدامه على حنو اعتيادي يف عام 

منهجيات   أنه اعتباراً من فترة االلتزام الثانية لربوتوكول كيوتو، تكون         ُيقرر  -٨  
يتعلـق   فيمـا إزالتها بواسطة البواليع    عمليات  ت البشرية املنشأ من املصادر و     تقدير االنبعاثا 

غـازات الدفيئـة    يف حالـة    اً  وحتديـد  ،بغازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال     
املبـادئ   منسجمةً مع    ،فئات املصادر املُدرجة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو       /والقطاعات

 الوطنية جلرد غازات الدفيئة الصادرة عن اهليئة احلكومية الدوليـة           التوجيهية اخلاصة بالقوائم  
 وفق صيغة تطبيقها من خالل املبادئ التوجيهيـة املنقحـة           ٢٠٠٦املعنية بتغري املناخ يف عام      
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إلعداد بالغات األطراف املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت سيجري اعتمادها من خالل             
   أعاله؛٧الفقرة العملية املشار إليها يف 

 تقدير وحساب االنبعاثات البشرية املنشأ من املصادر        يف سياق  ، أيضاً يقرر  -٩[  
 مـن  ٤ و ٣غازات الدفيئة املشمولة بالفقرتني     ب يتعلق فيمااإلزالة بواسطة البواليع    عمليات  و

  من بروتوكول كيوتو، أن يتفق مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف            ٣املادة  
، ٦-م أإ /- من املقرر    XXبروتوكول كيوتو على املنهجيات اإلضافية، املشار إليها يف الفقرة          

دليـل   من   ٤كموعد أقصى، وهي منهجيات تستند إىل أمور منها الفصل          [...] يف دورته   
إرشادات املمارسات اجليدة يف جمال استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجـة            

  ]؛ئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخالصادر عن اهلي
 الـسالسل   أن ُيعاد حـساب    ، ألغراض فترة االلتزام الثانية،     كذلك يقرر  -١٠  

غازات الدفيئـة،   يتعلق ب  فيما اإلزالة بواسطة البواليع  عمليات  الزمنية لالنبعاثات من املصادر و    
  .يف ذلك انبعاثات سنة األساس مبا

  الشاملةالقضايا  -دال  
 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن ُتقيِّم انعكاسات          يطلب  -١١  

 توجِّـه اإلبـالغ     الـيت  أعاله علـى املقـررات       ١٠-١للفقرات  وفقاً  اإلجراءات املُتخذة   
 من بروتوكول كيوتو، هبدف إعداد مشاريع مقررات        ٨ و ٧ و ٥واالستعراض مبوجب املواد    
ألطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو        مناسبة لكي يعتمدها مؤمتر ا    

 قـد   ٨ و ٤يف دورته السابعة كموعد أقصى، واإلحاطة علماً بأن القضايا املتصلة بالفقرتني            
تتطلب معاجلة يف دورات الحقة ملؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف               

  بروتوكول كيوتو؛

رعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تتناول أي       إىل اهليئة الف  اً   أيض يطلب  -١٢  
يتعلق بـاملقررات    فيما أعاله   ١١-١للفقرات  وفقاً  انتقالية تنشأ عن اإلجراءات املُتخذة      آثار  

 من بروتوكول كيوتو، هبدف إعداد      ٨ و ٧ و ٥اليت توجِّه اإلبالغ واالستعراض مبوجب املواد       
ألطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف       مشاريع مقررات مناسبة لكي يعتمدها مؤمتر ا      

 ٨ و ٤أن املسائل املتصلة بالفقرتني     اً  بروتوكول كيوتو يف دورته السابعة كموعد أقصى، علم       
قد تتطلب معاجلة يف دورات الحقة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف               

  .بروتوكول كيوتو
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  الفصل اخلامس

البيئية واالقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك بالنتائج قة النظر يف املعلومات املتعل   
، اليت ميكن أن تترتب علـى األدوات والـسياسات والتـدابري            اجلانبية اآلثار

  واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول
 إىل أن ما يضطلع به الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضـافية             إذ يشري  

راف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو من عمـل بـشأن النظـر يف                لألط
، الـيت   اجلانبيةاملعلومات املتعلقة بالنتائج البيئية واالقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك اآلثار           

ميكن أن تترتب على األدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف            
 من  ٣ينبغي أن يسترشد ويستنري بالفقرة      ) يلي بالنتائج احملتملة   فيماُيشار إليها   (ألول  املرفق ا 
 ذات  هـا مبادئو  االتفاقية أحكاموب  من بروتوكول كيوتو،   ٣ من املادة    ١٤ والفقرة   ٢املادة  
   وأفضل املعلومات العلمية واالجتماعية والبيئية واالقتصادية املتاحة،،باملوضوعالصلة 

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

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

  ،١-م أإ/٣١ و١-م أإ/٢٧و
لألحكـام  وفقـاً    أن العمل اإلضايف املتعلق هبذه املسألة ينبغـي،          وإذ يالحظ أيضاً   

واملبادئ واملواد ذات الصلة يف االتفاقية وبروتوكول كيوتو، أن يـستند إىل املقـررات ذات              
األطراف يف بروتوكول كيوتو، الصلة ملؤمتر األطراف وملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع     

وإىل األعمال اجلارية ضمن اهليئات األخرى ويف إطار العمليات األخرى مبوجب االتفاقيـة             
وبروتوكول كيوتو، وذلك هبدف احلفاظ على هنج يتسق مع األعمال األخرى اجلاريـة يف              

  إطار عملية االتفاقية،
ن التأثريات الضارة لسياسات    لتقليل إىل أدىن حد م    إىل ا  أن السعي    وإذ يالحظ كذلك   

  وتدابري التخفيف هو هاجس مشترك للبلدان النامية والبلدان املتقدمة على حد سواء،
       أن سياسات وتدابري التخفيف ميكن أن تـسفر عـن نتـائج إجيابيــة               وإذ يالحظ  

  وأخرى سلبية،
ي أن يركز على التقليل      أن العمل املتعلق بالنظر يف النتائج احملتملة ينبغ        وإذ يالحظ أيضاً   

  سيما البلدان النامية األطراف، إىل أدىن حد من النتائج احملتملة السلبية بالنسبة إىل األطراف، ال
   التحديات املطروحة يف توقع النتائج احملتملة وعزوها وحتديدها كمياً،وإذ يالحظ 
 من  ١٤ والفقرة   ٢دة   من املا  ٣ من االتفاقية يف تنفيذ الفقرة       ٣ أمهية املادة    وإذ يؤكد  

   من بروتوكول كيوتو،٣املادة 
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 أن العمل املتعلق بالنتائج احملتملة ينبغي أن يستفيد من جتارب األطراف            وإذ يالحظ  
 وينبغي أن   ،والعرب املستخلصة، وينبغي أن يأخذ يف االعتبار دور السياسات والتدابري الوطنية          

   حملتملة،من النتائج السلبية واإلجيابية اكالًّ يراعي 
 أن النتائج احملتملة ميكن أن تتأثر بالقـدرة املؤسـسية واإلطـار             وإذ يالحظ أيضاً   
  ألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية،لالتنظيمي 
 األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية على دعم اجلهـود الـيت             حيث  -١  

التفاقية من أجل تعزيز تلك القدرات واألطر يف        تبذهلا األطراف غري املدرجة يف املرفق األول ل       
  الصدد؛ هذا

 مرصودةبوجود حاجة إىل تعميق فهم النتائج احملتملة وأي تأثريات          يعترف    -٢  
  :وأن ذلك ميكن حتقيقه بوسائل شىت منها

مجيع األطراف، بصورة منتظمة ومنهجية، معلومات مكتملـة قـدر    تقدمي   )أ( 
للسياسات والتدابري، خاصة من خالل البالغـات       واملرصودة   ملةاإلمكان، عن التأثريات احملت   

  الوطنية، وأن تستعرض هذه املعلومات بصفة منتظمة؛
، يف مجلـة جهـات      املعنيـة   املؤسسات الوطنية واملنظمات الدولية     إجراء )ب( 

  ؛املرصودة أخرى، تقييماً للنتائج احملتملة والتأثريات
ال اليت تضطلع هبا هيئـات أخـرى تابعـة          املعلومات املستمدة من األعم    )ج( 
   اليت ميكن أن تكون مفيدة يف النظر يف النتائج احملتملة؛،لالتفاقية
 األطراف املدرجة يف املرفق األول على وضع سياساهتا وتـدابريها           يشّجع  -٣  

تنفيذ هذه السياسات والتدابري    إىل    من بروتوكول كيوتو ملساعدهتا يف السعي      ٢مبوجب املادة   
  . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣اشياً مع الفقرة مت

  :١اخليار   -٤  

قوم األطراف من خالهلا باإلبالغ عن تـأثريات        ت أن ينشئ حمفالً دائماً كوسيلة       يقرر 
ونتائج السياسات والتدابري وتقييمها؛ ومن شأن ذلك أن يوفر حيزاً مشتركاً ميكن فيه لألطراف              

يتعلق هبذه النتائج، وأن حتدد الـسبل        ا وشواغلها احملددة فيما   أن تقدم معلومات عن احتياجاهت    
الكفيلة بالتقليل إىل أدىن حد من تأثري نتائج هذه السياسات والتدابري اليت تعتمـدها األطـراف      

  املدرجة يف املرفق األول على األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛
  :٢اخليار  

اف القنوات املوجودة، مبا يف ذلـك البالغـات الوطنيـة،           أن تستخدم األطر  يقرر   
يتعلـق بالنتـائج     فيمالإلبالغ عن التأثريات اليت ترصد واالحتياجات والشواغل اليت حتدد          

  .االجتماعية والبيئية واالقتصادية املترتبة على إجراءات التخفيف اليت تتخذها األطراف
        


