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    ٨-م أإ/١املقرر     
  )تعديل الدوحة (٣ من مادته ٩تعديل بروتوكول كيوتو عمالً بالفقرة 

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
 ٢١  من املـادة   ٧، والفقرة   ٢٠من املادة    ٢، والفقرة   ٣ من املادة    ٩ إىل الفقرة    إذ يشري   

  من بروتوكول كيوتو،
  ،٧-م أإ/١ و١-م أإ/١ إىل املقررين وإذ يشري أيضاً  
  ،١٧-م أ/١ إىل املقرر وإذ يشري كذلك  
 دور بروتوكول كيوتو يف سياق جهود التخفيف اليت تبـذهلا األطـراف             وإذ يؤكد   

  املدرجة يف املرفق األول،
من األطراف املدرجة يف املرفق األول أن ُتقّيد هلا التزامـات            بقرار عدد    وإذ يرحب   

  ،كمية بتحديد االنبعاثات وخفضها لفترة االلتزام الثانية يف العمود الثالث من املرفق باء
 باحلاجة امللحة إىل أن تودع األطراف، دون تأخري، صكوك القبول املتعلقة            وإذ يسلّم   

 تعديل بروتوكول كيوتو الوارد يف املرفـق األول مـن          هبا من أجل كفالة التعجيل ببدء نفاذ      
  املقرر، هذا

 تيسري مشاركة األطراف املدرجة يف املرفق األول على نطاق واسع يف فترة             وإذ يود   
  االلتزام الثانية،

يشمل آلياته    مبا  باحلاجة إىل استمرار التنفيذ السلس لربوتوكول كيوتو،       وإذ يسلّم أيضاً    
  ، يف انتظار بدء نفاذ التعديل لفترة االلتزام الثانية،١٧ و١٢ و٦ملواد املنصوص عليها يف ا

   باإلعالنات الواردة يف املرفق الثاين هلذا املقرر،علماً وإذ حييط  
  ،١٨-م أ/١ أيضاً باملقرر وإذ حييط علماً  
امي  إىل أمهية عمل الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعّزز الر            وإذ يشري   

نص حمصلة متفق عليه ذي أثر قانوين، وذلـك يف            أو صك قانوين آخر    أو إىل اعتماد بروتوكول  
، ٢٠٢٠  عـام ، على أن يبدأ سريانه وتنفيذه اعتباراً من   ٢٠١٥  عام يتجاوز  ال أقرب موعد ممكن  

يكفل بذل مجيع     مبا فضالً عن خطة العمل املتعلقة بالنهوض مبستوى الطموح يف أهداف التخفيف          
  ،١٧-م أ/١ألطراف أكرب قدر ممكن من اجلهود يف جمال التخفيف عمالً باملقرر ا
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    -أوالً  
 من بروتوكول كيوتو، التعديل الـوارد يف        ٢١ و ٢٠، وفقاً للمادتني    يعتمد  -١  

  املرفق األول هلذا املقرر؛
 إىل األمانة أن ختطر الوديع بالتعديل املعتمد لتعميمه علـى مجيـع             يطلب  -٢  

   من بروتوكول كيوتو؛٢١ و٢٠ أجل قبوله، وفقاً للمادتني األطراف من
 مجيع األطراف أن تودع لدى الوديع، يف أقرب وقت ممكن، صكوك            يناشد  -٣  

   من بروتوكول كيوتو، بغية التعجيل ببدء نفاذه؛٢٠قبوهلا بالتعديل عمالً باملادة 
، ٢٠١٣يناير  /ثاين كانون ال  ١ أن فترة االلتزام الثانية تبدأ يف        يؤكد من جديد    -٤  

  ؛٢٠٢٠ديسمرب / كانون األول٣١ أن تنتهي يف يقررو

    -ثانياً  
 بأنه جيوز لألطراف أن تطبق التعديل بصورة مؤقتة يف انتظار بدء نفاذه             يقر  -٥  

 أن تقدم األطراف إىل الوديع إخطاراً       ويقرر من بروتوكول كيوتو،     ٢١ و ٢٠وفقاً للمادتني   
  ل؛بأي تطبيق مؤقت من هذا القبي

 ٥تطبق التعديل بصورة مؤقتة مبوجب الفقرة   ال أن األطراف اليتيقرر أيضاً  -٦  
يتعلق بفترة االلتزام الثانية وفقاً لتشريعاهتا        فيما ستفي بالتزاماهتا وتتحمل مسؤولياهتا األخرى    

ذ انتظار بدء نفـا     ويف ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١إجراءاهتا الداخلية، ابتداًء من       أو الوطنية
   من بروتوكول كيوتو؛٢١ و٢٠التعديل وفقاً للمادتني 

    -ثالثاً  
 أن ينظر كل طرف مدرج يف املرفق األول جمدداً يف التزامه الكمـي              يقرر  -٧  

ومـن  . ٢٠١٤  عام بتحديد االنبعاثات وخفضها املتعلق بفترة االلتزام الثانية يف أجل أقصاه         
 أن يقلص النسبة املئوية اللتزامه الكمـي        لطرفلأجل رفع مستوى الطموح يف التزامه، جيوز        

يتماشى مع حتقيـق      مبا بتحديد االنبعاثات وخفضها املقيدة يف العمود الثالث من املرفق باء،         
 خفضاً إمجالياً النبعاثات غازات الدفيئة      ٢٠٢٠  عام األطراف املدرجة يف املرفق األول حبلول     

   يف املائة على األقل؛ ٤٠ و٢٥ني غري املشمولة بربوتوكول مونتريال بنسبة تتراوح ب
 أنه من أجل كفالة أن يصبح رفع مستوى الطموح املشار إليه يف             قرر أيضاً ي  -٨  
 إما أن يسوي حساب     املعينلطرف  ل  مكرراً ثالثاً ساري املفعول،    ١و  مكرراً ثانياً  ١الفقرتني  

مـن وحـدات الكميـة       اًعدديلغي، عند حتديد الكمية املسندة إليه،         أو الكمية املسندة إليه  
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 التزامه الكمي بتحديد االنبعاثات وخفضها املقّيد يف العمود الثالث من           تقليصاملسندة يعادل   
الوحدات إىل حساب إلغـاء       هذه نقلعن طريق    الوارد يف املرفق األول هلذا املقرر        املرفق باء 

  علـى احلـساب     بتلك التسوية املدخلة   ُينشأ يف سجله الوطين هلذا الغرض، وإخطار األمانة       
  ؛بعملية النقل هذه أو

 كل طرف عليه التزام كمي بتحديد االنبعاثات وخفضها، مقّيـٌد           إىل يطلب  -٩  
موعـد    إىل األمانة يف   أن يقدم   الوارد يف املرفق األول هلذا املقرر      يف العمود الثالث من املرفق باء     

التزامه، تـشمل    يف   وح معلومات تتعلق بنيته رفع مستوى الطم      ٢٠١٤أبريل  / نيسان ٣٠أقصاه  
تحديد االنبعاثات وخفضها، وأحـدث التوقعـات       ب الوفاء بالتزامه الكمي     صوبالتقدم احملرز   

  املتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة حىت هناية فترة االلتزام الثانية، وإمكانية رفع مستوى الطموح؛
ف املدرجة   أن تنظر األطراف يف املعلومات اليت تقدمها األطرا        يقرر كذلك   -١٠  

 أعاله، أثناء اجتماع مائدة مستديرة وزاري رفيـع املـستوى    ٩يف املرفق األول وفقاً للفقرة      
، ويطلب إىل األمانة أن ُتعّد تقريراً       ٢٠١٤  عام ُيعقد خالل الفترة األوىل النعقاد الدورات يف      

 األطـراف   عن اجتماع املائدة املستديرة كي ينظر فيه مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع           
  يف بروتوكول كيوتو يف دورته العاشرة؛

 بتقديرات تأثر امليزانية باألنشطة اليت ستضطلع هبا األمانة عمالً          حييط علماً   -١١  
 أعاله، ويطلب أن ُيضطلع بإجراءات األمانـة املطلوبـة يف           ١٠باألحكام الواردة يف الفقرة     

   أعاله رهناً بتوافر املوارد املالية؛١٠الفقرة 

    -عاًراب  
 كـانون   ١واعتبـاراً مـن     فترة االلتزام الثانيـة،     إىل  أنه، بالنسبة   ح  يوّض  -١٢  

يظل بإمكان األطراف غري املدرجة يف املرفق األول أن تشارك يف أنشطة            ،  ٢٠١٣يناير  /الثاين
أية أنشطة مـشاريع تـسجل        ويف  من بروتوكول كيوتو   ١٢املشاريع اجلارية يف إطار املادة      

  ؛١-أإ م/٣ألحكام الواردة يف مرفق املقرر وفقاً ل ٢٠١٢ديسمرب /ول كانون األ٣١ بعد
 كـانون   ١ أنه ألغراض فترة االلتزام الثانية، واعتبـاراً مـن           يوضح أيضاً   -١٣  

 فصاعداً، جيوز لطرف مدرج يف املرفق األول أن يستمر يف املـشاركة يف              ٢٠١٣يناير  /الثاين
 كـانون   ٣١أية أنشطة مشاريع تسجل بعد       يف و ١٢أنشطة املشاريع اجلارية مبوجب املادة      

، لكن وحده الطرف الذي لديه التزام كمـي بتحديـد االنبعاثـات             ٢٠١٢ديسمرب  /األول
وخفضها مقيد يف العمود الثالث من املرفق باء الوارد يف املرفق األول هلذا املقرر يكون مؤهالً              

   أدناه؛ ١٥ وللفقرة ١- أإم/٣احتيازها وفقاً للمقرر   أولنقل حيازة وحدات خفض معتمد
 مـؤهالً أدنـاه    ١٦ و ١٥تني   طرف مشار إليه يف الفقر      أي  أن يكون  يقرر  -١٤  

يف االمتثال جلزء من التزامه مبوجـب       لإلسهام   االنبعاثات املعتمد    وحدات خفض الستخدام  
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رفـق  ملاعند بدء نفاذ التعديل الوارد يف       يف فترة االلتزام الثانية      من بروتوكول كيوتو     ٣ املادة
الشروط املنصوص   ذلك الطرف    وبعد أن يستويف  إىل ذلك الطرف،    ذا املقرر بالنسبة    األول هل 

  ؛١-م أإ/٣ من مرفق املقرر ٣١عليها يف الفقرة 
باالجتـار الـدويل    و ٦ بالتنفيذ املشترك يف إطـار املـادة         يتعلق  فيما يقرر  -١٥  

 :يلي  ما من بروتوكول كيوتو،١٧باالنبعاثات مبوجب املادة 

وحده الطرف الذي لديه التـزام      ،  ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١ من   اعتباراً  )أ(  
أهليتـه  مقيد يف العمود الثالث من املرفق باء الوارد يف املرفق األول هلذا املقرر، والذي تثبت                

يكـون  ،  ١-م أإ /١١ من مرفق املقـرر      ٣ ألحكام الفقرة    بالنسبة لفترة االلتزام األوىل وفقاً    
 املـسندة،   ةوحدات الكمي و واحتياز وحدات خفض االنبعاثات املعتمد،        حيازة قل لن مؤهالً

 ١٧الصاحلة لفترة االلتزام الثانية مبوجب املادة        ووحدات خفض االنبعاثات، ووحدات اإلزالة    
  ؛ ١-م أإ/١١من مرفق املقرر ) ب(٣من بروتوكول كيوتو، مع مراعاة أحكام الفقرة 

 علـى هـذا     ١-م أإ /١١من مرفق املقرر    ) ب(٢ال تسري أحكام الفقرة       )ب(  
  حساب وتسجيل الكمية املسندة إليه يف فترة االلتزام الثانية؛بعد   إالالطرف

 إصدار  بتواصل إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر يف طرائق لإلسراع           يطلب  -١٦  
 الثانيـة فترة االلتـزام    يف   ٦ واحتياز وحدات خفض االنبعاثات مبوجب املادة         حيازة ونقل
طرائق لإلسراع بإثبـات أهليـة        ويف ، أعاله ١٥يتعلق باألطراف املشار إليها يف الفقرة        فيما

   ؛تثبت أهليتها يف فترة االلتزام األوىل  مل أعاله واليت١٥األطراف املشار إليها يف الفقرة 
ـ ) ه(٣١ أن ميدد العمل باألحكام الواردة يف اجلملة الثانية من الفقرة            يقرر  -١٧   ن م

، ١-م أإ /٩من مرفـق املقـرر      ) ه(٢١ واجلملة الثانية من الفقرة الفرعية       ،١-م أإ /٣مرفق املقرر   
   لتسري على فترة االلتزام الثانية؛١-م أإ/١١من مرفق املقرر ) ه(٢واجلملة الثانية من الفقرة 

، ١-م أإ /١١من مرفـق املقـرر       ١٠-٦يتعلق بالفقرات     فيما يقرر أيضاً   -١٨  
  :االلتزام الثانيةولغرض فترة 

  أعـاله  ١٦ و ١٥تني   مشار إليه يف الفقـر     كل طرف تسري على     ال أهنا  )أ(  
  بعد حساب وتسجيل الكمية املسندة إليه يف فترة االلتزام الثانية؛ إال

 من بروتوكول   ٣ من املادة    ٨ و ٧أن يستعاض عن أية إشارة إىل الفقرتني          )ب(  
   من بروتوكول كيوتو؛٣ مكرراً من املادة ٨ و٨ مكرراً و٧إشارة إىل الفقرات بكيوتو 

" مخسة أضعاف آخـر جـرد مـستعرض       "أن يستعاض عن اإلشارة إىل        )ج(  
  ؛"مثانية أضعاف آخر جرد مستعرض" باإلشارة إىل ١-م أإ/١١ من مرفق املقرر ٦الفقرة  يف

تـسري    ال١-م أإ/١٣ من مرفق املقرر  ٢٣أحكام الفقرة   أن   يقرر كذلك   -١٩  
  ؛فترة االلتزام الثانيةعلى أغراض 



FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1 

GE.13-60383 6 

  -خامساً  
 املخصصة ملساعدة البلدان النامية األطـراف   نصيب العائداتيظل أن  يقرر  -٢٠  

ـ   املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة لتغري املناخ على حتمل تكاليف التكيف            يف  ا املشار إليه
مساوياً ،  ٧- أ م/١٧من املقرر   ) أ(١٥ من بروتوكول كيوتو، والفقرة      ١٢ من املادة    ٨الفقرة  
  خفض االنبعاثات املعتمد الصادرة ألنشطة املشاريع املسجلة؛ يف املائة من وحدات ٢لنسبة 

زيادة أخرى لصندوق التكيف    يتعلق بفترة االلتزام الثانية،       فيما ،يقرر أيضاً   -٢١  
عمليات النقل الدويل األوىل لوحدات   من عائدات   يف املائة  ٢ تهنسباقتطاع نصيب   من خالل   

 ٦املـادة   ب املشمولةإصدار وحدات خفض االنبعاثات للمشاريع      عمليات  الكميات املسندة و  
األطراف حوزة  يف وحدات اإلزالة اليت كانت سابقاً     أو  حتويل وحدات الكميات املسندة    عند

  إىل وحدات خفض انبعاثات؛ 
أنـشطة   إعفـاء ،  ٧-م أ /١٧ بـاملقرر     عمالً ستمر،ي  أن يؤكد من جديد    -٢٢  
  املوجه نصيب العائدات اقتطاع   األطراف من     آلية التنمية النظيفة يف البلدان األقل منواً       مشاريع
   يف تغطية تكاليف التكيف؛للمسامهة

    -سادساً  
له التـزام  ،  طرف من األطراف املدرجة يف املرفق األول     ينشئ كل  أن   قرري  -٢٣  

حتيـاطي  الاً  املقرر، حـساب ذاهل  األولرفقامليف  الوارد  يف العمود الثالث من املرفق باء      قيدم
  ؛فائض فترة االلتزام السابقة يف سجله الوطين

تقلّ  أعاله ٢٣ أنه إذا كانت انبعاثات طرف مشار إليه يف الفقرة       قرر أيضاً ي  -٢٤  
على طلب ذلـك    ُيرحل الفارق، بناء    ،  ٣يف فترة التزام عن الكمية املسندة إليه مبوجب املادة          

  :ام الالحقة، على النحو التايلالطرف، إىل فترة االلتز
وحدات خفـض انبعاثـات       أو ترحيل أية وحدات خفض انبعاثات    جيوز    )أ(  

ألغيت يف فترة االلتزام      أو تكن قد سحبت    ومل معتمد حيوزها ذلك الطرف يف سجله الوطين،      
تلك، إىل فترة االلتزام الالحقة، يف حدود كمية قصوى من كل صـنف مـن الوحـدات                 

  ؛٣ من املادة ٨ و٧املائة من الكمية املسندة حمسوبة وفقاً للفقرتني  يف ٢,٥ قدرها
 كميات مسندة حيوزها ذلك الطرف يف سجله الوطين       تضاف أي وحدات      )ب(  

 تلك، إىل الكمية املسندة إىل ذلك الطرف يف         فترة االلتزام يف   ألغيت  أو تكن قد سحبت   ومل
 من وحدات الكميـات     لُسندة إىل الطرف املُشكَّ   الكمية امل  جزء   وُيحّول. فترة االلتزام الثانية  

يف فترة االلتـزام   ألغي  أويكن قد سحب  ملاملسندة املقيدة يف السجل الوطين للطرف والذي    
  .تلك إىل حساب احتياطي فائض الفترة السابقة املنشأ لفترة االلتزام الالحقة يف سجله الوطين
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احتياطي فـائض الفتـرة     أنه جيوز استخدام وحدات حساب       قرر كذلك ي  -٢٥  
لغرض السحب خالل الفترة اإلضافية للوفاء بالتزامات فترة االلتزام الثانيـة،             ما السابقة لطرف 

تتجاوز فيه االنبعاثات خالل فترة االلتزام الثانية الكمية املسندة لفترة االلتزام تلك،              ما حدود يف
  ؛ من بروتوكول كيوتو٣املادة  مكرراً من ٨ و٨ مكرراً و٧على النحو املبني يف الفقرات 

بني احتياطيات فائض الفترات      فيما واحتيازهاوحدات  ال ميكن نقل    ه أن يقرر  -٢٦  
احتياطيات وحدات من   أن حيتاز    أعاله   ٢٣جيوز ألي طرف مشار إليه يف الفقرة        و. السابقة

يف  ويضيفها إىل احتياطي فائض فترتـه الـسابقة          ألطراف األخرى فائض الفترات السابقة ل   
 يف املائة من الكمية املسندة إليـه يف فتـرة االلتـزام األوىل، عمـالً             ٢حدود نسبة أقصاها    

  ؛٣املادة   من٨ و٧ بالفقرتني

  -سابعاً  
 ٧-م أإ /٢ آثار تنفيذ املقـررات مـن      بشأن   ٨-م أإ /٢  باملقرر حييط علماً   -٢٧  

 يف  جتمـاع األطـراف    املقررات السابقة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه ا       على ٧-م أإ /٥ إىل
 املتـصلة فيها تلك     مبا املسائل املنهجية املرتبطة بربوتوكول كيوتو،    ب املتعلقة بروتوكول كيوتو 

  ؛٨ و٧ و٥باملواد 
 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تضع يف اعتبارها           يطلب  -٢٨  

  ؛٨-إم أ/٢لمقرر ل تضطلع به من عمل وفقاً  فيماأحكام هذا املقرر
 إىل األمانة واهليئات املعنية يف إطار بروتوكول كيوتو أن تتخذ           يطلب أيضاً   -٢٩  

  مجيع التدابري الضرورية لتيسري تنفيذ هذا املقرر؛ 
 أن الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضـافية لألطـراف           يقرر  -٣٠  

، ١-م أإ /١ املبينـة يف املقـرر       ةالوالياملدرجة يف املرفق األول من بروتوكول كيوتو قد أجنز          
  .ويقرر مبوجبه إهناء أعماله
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   األولاملرفق

  تعديل الدوحة املدخل على بروتوكول كيوتو    

    ١املادة     
  التعديالت

 املرفق باء لربوتوكول كيوتو  -ألف  

   :حيل اجلدول التايل حمل اجلدول الذي يرد ضمن املرفق باء من الربوتوكول   
٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

 الطرف

بتحديـد  االلتزام الكمي   
خفـضها    أو نبعاثاتاال
)٢٠١٢-٢٠٠٨ (  
مستوى كنسبة مئوية من    (

  )فترة األساس  أوسنة

بتحديـد  الكمي   االلتزام
ــاتاال خفــضها   أونبعاث
)٢٠٢٠-٢٠١٣ (  
  مستوى كنسبة مئوية من  (

  )فترة األساس  أوسنة
ــسنة  الـ

  )١(املرجعية

بتحديـد  لكمـي   اااللتزام  
ــات ــضها   أواالنبعاث خف

)٢٠٢٠-٢٠١٣(  
من ا كنسبة مئوية    ه عن اًمعرب(

  )١()السنة املرجعيةمستوى 

وعود خفض انبعاثـات
حبلـول غازات الدفيئـة    
ــام ٢٠٢٠ عــــ

 مستوى كنسبة مئوية من  (
  )٢()السنة املرجعية

 يف ١٥- إىل ٥-من  ٩٨ ٢ ٠٠٠ ٩٩,٥ ١٠٨  أستراليا
 )٣( يف املائة٢٥-  أواملائة

   بقال ينط  ال ينطبق )٤(٨٠ ٩٢  النمسا

  يف املائة٨- ال ينطبق ١٩٩٠  ٨٨  *)٥(بيالروس

   ال ينطبق  ال ينطبق )٤(٨٠ ٩٢ بلجيكا

   ال ينطبق  ال ينطبق  )٤(٨٠ ٩٢ *بلغاريا

  يف املائة إىل ٢٠- من   ال ينطبق  ال ينطبق  )٦(٨٠ ٩٥ *كرواتيا
 )٧( يف املائة٣٠-

   ال ينطبق  ال ينطبق  )٤(٨٠  قربص

 اجلمهورية

 *التشيكية
   ال ينطبق  ال ينطبق  )٤(٨٠ ٩٢

   ال ينطبق  ال ينطبق  )٤(٨٠ ٩٢ الدامنرك

   ال ينطبق  ال ينطبق  )٤(٨٠ ٩٢  *إستونيا

   يف املائة إىل ٢٠-من   ال ينطبق ١٩٩٠  )٤(٨٠ ٩٢  االحتاد األورويب
 )٧( يف املائة٣٠-
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٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

 الطرف

بتحديـد  االلتزام الكمي   
خفـضها    أو نبعاثاتاال
)٢٠١٢-٢٠٠٨ (  
مستوى كنسبة مئوية من    (

  )فترة األساس  أوسنة

بتحديـد  الكمي   االلتزام
ــاتاال خفــضها   أونبعاث
)٢٠٢٠-٢٠١٣ (  
  مستوى كنسبة مئوية من  (

  )فترة األساس  أوسنة
ــسنة  الـ

  )١(املرجعية

بتحديـد  لكمـي   اااللتزام  
ــات ــضها   أواالنبعاث خف

)٢٠٢٠-٢٠١٣(  
من ا كنسبة مئوية    ه عن اًمعرب(

  )١()السنة املرجعيةمستوى 

وعود خفض انبعاثـات
حبلـول غازات الدفيئـة    
ــام ٢٠٢٠ عــــ

 مستوى كنسبة مئوية من  (
  )٢()السنة املرجعية

   ال ينطبق  ال ينطبق  )٤(٨٠ ٩٢ فنلندا

   ال ينطبق  ال ينطبق  )٤(٨٠  ٩٢ فرنسا

   ال ينطبق  ال ينطبق  )٤(٨٠ ٩٢ ياأملان

   ال ينطبق  ال ينطبق  )٤(٨٠ ٩٢ اليونان

   ال ينطبق  ال ينطبق  )٤(٨٠ ٩٤ *هنغاريا

   ال ينطبق  ال ينطبق  )٨(٨٠ ١١٠ آيسلندا

   ال ينطبق  ال ينطبق  )٤(٨٠ ٩٢ آيرلندا

   ال ينطبق  ال ينطبق  )٤(٨٠ ٩٢ إيطاليا

  يف املائة٧- ٩٥ ١٩٩٠ ٩٥  *كازاخستان

   ال ينطبق  ال ينطبق  )٤(٨٠ ٩٢ *التفيا

  يف املائة إىل ٢٠- من  ٨٤ ١٩٩٠ ٨٤  ٩٢ ليختنشتاين
 )٩( يف املائة٣٠-

   ال ينطبق  ال ينطبق  )٤(٨٠ ٩٢ *ليتوانيا

   ال ينطبق  ال ينطبق  )٤(٨٠ ٩٢ لكسمربغ

   ال ينطبق  ال ينطبق  )٤(٨٠  مالطة

  يف املائة٣٠- ٧٨ ١٩٩٠ ٧٨ ٩٢ موناكو

   ال ينطبق  ال ينطبق )٤(٨٠ ٩٢ هولندا

      

  يف املائة إىل ٣٠- من  ٨٤ ١٩٩٠  ٨٤ ١٠١ النرويج
 )١٠( يف املائة٤٠-

   ال ينطبق  ال ينطبق )٤(٨٠ ٩٤ *بولندا

   ال ينطبق  ال ينطبق )٤(٨٠ ٩٢ الربتغال

   ال ينطبق  ال ينطبق )٤(٨٠ ٩٢ *رومانيا
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٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

 الطرف

بتحديـد  االلتزام الكمي   
خفـضها    أو نبعاثاتاال
)٢٠١٢-٢٠٠٨ (  
مستوى كنسبة مئوية من    (

  )فترة األساس  أوسنة

بتحديـد  الكمي   االلتزام
ــاتاال خفــضها   أونبعاث
)٢٠٢٠-٢٠١٣ (  
  مستوى كنسبة مئوية من  (

  )فترة األساس  أوسنة
ــسنة  الـ

  )١(املرجعية

بتحديـد  لكمـي   اااللتزام  
ــات ــضها   أواالنبعاث خف

)٢٠٢٠-٢٠١٣(  
من ا كنسبة مئوية    ه عن اًمعرب(

  )١()السنة املرجعيةمستوى 

وعود خفض انبعاثـات
حبلـول غازات الدفيئـة    
ــام ٢٠٢٠ عــــ

 مستوى كنسبة مئوية من  (
  )٢()السنة املرجعية

   ال ينطبق  ال ينطبق )٤(٨٠ ٩٢ *سلوفاكيا

   ال ينطبق  ال ينطبق )٤(٨٠ ٩٢ *ياسلوفين

   ال ينطبق  ال ينطبق )٤(٨٠ ٩٢ إسبانيا

   ال ينطبق  ال ينطبق )٤(٨٠ ٩٢ السويد

  يف املائة إىل ٢٠- من  ال ينطبق ١٩٩٠ ٨٤,٢ ٩٢ سويسرا
 )١١( يف املائة٣٠-

  يف املائة٢٠- ال ينطبق ١٩٩٠ )١٢(٧٦ ١٠٠ *أوكرانيا

املتحــدة  اململكــة
مـى  العظ لربيطانيا

 وآيرلندا الشمالية

   ال ينطبق  ال ينطبق )٤(٨٠ ٩٢

  الطرف

 بتحديدااللتزامات الكمية   
خفـضها    أو االنبعاثات

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

     ٩٤  )١٣(كندا

     ٩٤  )١٤(اليابان

      ١٠٠  )١٥(نيوزيلندا

االحتاد 
  *)١٦(الروسي

١٠٠ 
    

  .مبرحلة انتقال إىل اقتصاد السوقبلدان متر   *
  . مقدمة يف مراسالت مع األطراف املعنية٥ و٢ و١عدا احلواشي   مامجيع احلواشي الواردة أدناه،  

خفـضها    أو بتحديد االنبعاثات  الكمي   التزامهجيوز لطرف أن يستخدم سنة مرجعية على أساس اختياري ألغراضه اخلاصة يف التعبري عن                 )١(
التزامـه  كنسبة من انبعاثات تلك السنة، دون أن يكون ذلك ملزماً دولياً يف إطار بروتوكول كيوتو، إضافة إىل إيـراد                    ) ميااللتزام الك (

  . يف العمودين الثاين والثالث من هذا اجلدولوامللزم قانونياً ودولياً إىل سنة األساساً استناد) التزاماته الكمية (الكمي
 .Add.2 وAdd.1 وFCCC/KP/AWG/2012/MISC.1 وFCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1ك الوعود يف الوثائق ترد معلومات أخرى بشأن تل  )٢(
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 املتمثل يف بلوغ خفـض  ٢٠٢٠  لعامااللتزام الكمي ألستراليا يف فترة االلتزام الثانية لربوتوكول كيوتو يتسق مع حتقيق أستراليا هلدفها غري املشروط     )٣( 
 يف املائـة، إىل     ٥ املتمثل يف نسبة     ٢٠٢٠  لعام وحتتفظ أستراليا خبيار االنتقال الحقاً، يف إطار هدفها       . ٢٠٠٠  عام ت يف املائة دون مستويا    ٥نسبته  
ويظل هذا املرجع حمتفظاً بالوضع املـرتبط بـالوعود         . ، رهناً بتحقق بعض الشروط    ٢٠٠٠  عام  يف املائة دون مستويات    ٢٥  أو  يف املائة  ١٥نسبة  

  .يتصل به من قواعد وطرائق  ما أويرقى إىل التزام جديد ملزم قانونياً يف إطار هذا الربوتوكول  والقات كانكوناملندرجة يف إطار اتفا
 الكمية لالحتاد األورويب ودوله األعضاء املتعلقة بفترة االلتزام الثانية مبوجب بروتوكول كيوتو إىل فهم مـؤداه أن االحتـاد                    االلتزاماتتستند    )٤( 

 الكميـة هـذه     ختل االلتزامات   وال  . من بروتوكول كيوتو   ٤ه األعضاء سيفيان بتلك األهداف بصورة مشتركة، وفقاً للمادة          األورويب ودول 
 . ألحكام بروتوكول كيوتو بصورة مشتركة، وفقاً بااللتزاماتبإخطار الحق من جانب االحتاد األورويب ودوله األعضاء باالتفاق على الوفاء

  .يبدأ بعد نفاذ هذا التعديل  ومل .٢-م أإ/١٠ باء مبوجب تعديل اعتمد عمالً باملقرر أضيفت إىل املرفق  )٥( 
الكمي لكرواتيا املتعلق بفترة التزام ثانية مبوجب بروتوكول كيوتو إىل فهم مؤداه أن كرواتيا سوف تفي هبذا اهلدف بصورة                   االلتزام  يستند    )٦( 

يؤثر انضمام كرواتيـا إىل االحتـاد        ال ونتيجة لذلك،    .بروتوكول كيوتو من   ٤وفقاً للمادة   مشتركة مع االحتاد األورويب ودوله األعضاء،       
  .الكميالتزامها على   أو،٤األورويب على مشاركتها يف اتفاق الوفاء املشترك السالف الذكر، عمالً باملادة 

، عرضه املشروط املتعلق باالنتقال إىل نسبة خفـض         ٢٠١٢  عام دبع  ما ، كجزء من اتفاق عاملي شامل لفترة      جمدداًيؤكد االحتاد األورويب      )٧( 
، شريطة أن تلتزم البلدان املتقدمة األخرى خبفض مماثل لالنبعاثات وأن           ١٩٩٠  عام  مقارنة مبستويات  ٢٠٢٠  عام  يف املائة حبلول   ٣٠تبلغ  

   .منها تساهم البلدان النامية مسامهة مناسبة حسب مسؤولياهتا وقدرات كل
 الكمي آليسلندا املتعلق بفترة التزام ثانية مبوجب بروتوكول كيوتو إىل فهم مؤداه أن آيسلندا سوف تفي هبذا اهلدف بصورة                    االلتزامد  يستن  )٨(

  .بروتوكول كيوتومن  ٤مشتركة مع االحتاد األورويب ودوله األعضاء، وفقاً للمادة 
قـد  و. ١٩٩٠  عام مقارنة مبستويات٢٠٢٠  عام يف املائة حبلول٢٠خفض بنسبة االلتزام الكمي الوارد يف العمود الثالث يشري إىل هدف          )٩(

 بشرط أن تلتزم البلـدان      ،١٩٩٠  عام  مقارنة مبستويات  ٢٠٢٠  عام  يف املائة حبلول   ٣٠تنظر ليختنشتاين يف هدف خفض أعلى يعادل نسبة         
ر تقدماً من الناحية االقتصادية مسامهة مناسبة وفـق مـسؤولياهتا   املتقدمة األخرى خبفض مماثل لالنبعاثات وأن تساهم البلدان النامية األكث   

  .وقدرات كل منها
 مقارنـة  ٢٠٢٠  عـام  يف املائة حبلـول ٣٠ يف املائة يتسق مع هدفها املتمثل يف خفض بنسبة      ٨٤االلتزام الكمي للنرويج املتمثل يف نسبة         )١٠(

املي شامل تتفق فيه األطراف الرئيسية من حيـث انبعاثاهتـا علـى خفـض           وإذا كان بإمكان النرويج اإلسهام يف اتفاق ع       . ١٩٩٠ بعام
  حبلـول ٤٠يتماشى وهدف الدرجتني املئويتني من مقياس درجات احلرارة، فستنتقل النرويج إىل مستوى خفـض بنـسبة          مبا االنبعاثات

يرقى   وال عود املندرجة يف إطار اتفاقات كانكون      ويظل هذا املرجع حمتفظاً بالوضع املرتبط بالو        .١٩٩٠  عام  مقارنة مبستويات  ٢٠٢٠ عام
  .يتصل به من قواعد وطرائق  ما أوإىل التزام جديد ملزم قانونياً يف إطار هذا الربوتوكول

  مقارنـة مبـستويات  ٢٠٢٠  عـام  يف املائة حبلول٢٠االلتزام الوارد يف العمود الثالث من هذا اجلدول يشري إىل خفض لالنبعاثات بنسبة      )١١(
 رهناً  ،١٩٩٠  عام  مقارنة مبستويات  ٢٠٢٠  عام  يف املائة حبلول   ٣٠نسبة  يصل إىل   قد تنظر سويسرا يف هدف خفض أعلى        و. ١٩٩٠ امع

 حبصول التزامات خفض مماثلة من جانب البلدان املتقدمة األخرى ومسامهة مناسبة من جانب البلدان النامية وفقاً ملـسؤولياهتا وقـدراهتا                   
ترقى إىل    وال وهذه اإلحالة هلا وضع الوعد املقطوع يف إطار اتفاقات كانكون         . ف احملدد يف درجتني حراريتني مئويتني     يتماشى مع اهلد   مبا

  .يتصل به من قواعد وطرائق  ما أوالتزام جديد ملزم قانونياً يف إطار هذا الربوتوكول
  . األصل السيادي احملتاز بصورة مشروعةحتديد الستخدام هذا  أوقبول بأي إلغاء  والينبغي وجود ترحيل كامل؛  )١٢(
وسيصبح هذا اإلجـراء  .  من كندا بشأن انسحاهبا من بروتوكول كيوتو        خطياً ، تلقى الوديع إخطاراً   ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٥يف    )١٣(

  .٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١٥ساري املفعول يف 
 التقّيد بفترة االلتزام الثانية مبوجـب       ٢٠١٢  عام تنوي بعد   ال إىل أهنا  ٢٠١٠رب  ديسم/ كانون األول  ١٠أشارت اليابان يف رسالة مؤرخة        )١٤(

  .كيوتو لبروتوكو
 هبدف كمي خبفض االنبعاثـات علـى نطـاق          ٢٠٢٠ إىل   ٢٠١٣  عام وستلتزم يف الفترة من   . تظل نيوزيلندا طرفاً يف بروتوكول كيوتو       )١٥(

  .رية بشأن تغري املناخاالقتصاد ككل يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطا
 ، إىل أنـه ٢٠١٠ ديـسمرب / كـانون األول ٩، وردت إىل األمانة يف ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول  ٨أشار االحتاد الروسي يف رسالة مؤرخة         )١٦(

   .يتصل بفترة االلتزام الثانية  فيماخفضها  أوينوي حتمل التزام كمي بتحديد االنبعاثات ال
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 ل كيوتواملرفق ألف لربوتوكو  -باء   

   :لربوتوكولليف املرفق ألف " غازات الدفيئة"حتل القائمة التالية حمل القائمة املعنونة    

  غازات الدفيئة   

 )CO2(ثاين أكسيد الكربون   

 )CH4(امليثان   

 )N2O ()تروزيأكسيد الن(ثنائي فلوريد النيتروجني   

  )HFCs(مركبات اهليدروفلوروكربون    

  )PFCs(ن املشبع بالفلور مركبات اهليدروكربو   

 )SF6(سداسي فلوريد الكربيت   

 )١()NF3(ثالثي فلوريد النيتروجني   

   مكررا١ً، الفقرة ٣املادة   -جيم  

  :ربوتوكولال من ٣ من املادة ١تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة   

عدى يت جمتمعة، أال   أو تكفل األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة          - مكررا١ً  
إمجايل مكافئ ثاين أكسيد الكربون النبعاثاهتا البشرية املنشأ من غازات الدفيئة املدرجـة يف              
املرفق ألف الكميات املسندة إليها، احملسوبة وفقاً اللتزاماهتا الكميـة بتحديـد االنبعاثـات              

ذه املادة،  وخفضها املقّيدة يف العمود الثالث من اجلدول الوارد يف املرفق باء ووفقاً ألحكام ه             
  يف املائة على األقـل دون مـستويات        ١٨    هبدف خفض انبعاثاهتا الكلية من هذه الغازات ب       

  .٢٠٢٠  عام إىل٢٠١٣  عام يف فترة االلتزام املمتدة من١٩٩٠ عام

   مكرراً ثانيا١ً، الفقرة ٣املادة   -دال  
  :ل من الربوتوكو٣ مكرراً من املادة ١تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة   

  جيوز لطرف مدرج يف املرفق باء أن يقترح تسوية لتقليص النـسبة         - مكرراً ثانياً  ١  
 اللتزامه الكمـي بتحديـد االنبعاثـات        - املقيدة يف العمود الثالث من املرفق باء         -املئوية  

وختطر األمانة األطـراف    . وخفضها املقيد يف العمود الثالث من اجلدول الوارد يف املرفق باء          
تقل عن ثالثة أشهر قبل اجتماع مؤمتر األطراف العامـل            ال بشأن هذه التسوية مبدة   مبقترح  

  .بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول الذي ُيعرض فيه املقترح من أجل اعتماده

__________ 

 .اللتزام الثانيةبعد بدء فترة ا  إالال ينطبق )١(
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   مكرراً ثالثا١ً، الفقرة ٣املادة   -هاء  

  :لربوتوكول من ا٣ مكرراً ثانياً من املادة ١تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة   

  ُيعترب ُمعتمداً من جانب مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع        - مكرراً ثالثاً  ١  
األطراف يف هذا الربوتوكول مقترح التسوية الذي يقدمه طرف مدرج يف املرفق األول مـن               

 مكـرراً  ١أجل رفع مستوى طموح التزامه الكمي بتحديد االنبعاثات وخفضها وفقاً للفقرة  
يعترض على اعتماده أكثر من ثالثة أرباع عـدد األطـراف            مل  ما  أعاله، ٣ املادة   ثانياً من 

وختطر األمانة الوديع بالتسوية املعتمدة، اليت يتوىل الوديع تعميمها علـى           . احلاضرة واملصوتة 
يناير من السنة اليت تلي اإلخطار من جانب        / كانون الثاين  ١مجيع األطراف، ويبدأ نفاذها يف      

  .كون هذه التسويات ملزمة لألطرافوت. الوديع

   مكررا٧ً، الفقرة ٣املادة   -واو  

  : من الربوتوكول٣ من املادة ٧تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة   

يف الفترة الثانية لاللتزام الكمي بتحديد االنبعاثات وخفضها، املمتـدة              - مكررا٧ً   
مدرج يف املرفق األول النسبة     ، تساوي الكمية املسندة إىل كل طرف        ٢٠٢٠ إىل   ٢٠١٣ من

املئوية، املقّيدة له يف العمود الثالث من اجلدول الوارد يف املرفق باء، من إمجايل مكافئ ثـاين                 
 أكسيد الكربون النبعاثاته البشرية املنشأ من غازات الدفيئة املدرجـة يف املرفـق ألـف يف               

  . أعاله مـضروبة يف مثانيـة      ٥ فترة األساس احملددة وفقاً للفقرة      أو يف سنة   أو ،١٩٩٠ عام
واألطراف املدرجة يف املرفق األول اليت شكّل تغّير استخدام األراضي واحلراجة بالنسبة إليها                

فتـرة    أو  ُتدرج يف انبعاثاهتا لـسنة     ١٩٩٠  عام مصدراً صافياً النبعاثات غازات الدفيئة يف     
ايل مكافئ ثـاين أكـسيد      ، ألغراض حساب الكمية املسندة إليها، إمج      ١٩٩٠  لعام األساس

الكربون النبعاثاهتا البشرية املنشأ من املصادر مطروحاً منها كميات عمليات اإلزالة بواسطة            
   . الناجتة عن تغري استخدام األراضي١٩٩٠  عامالبواليع يف

   مكرراً ثانيا٧ً، الفقرة ٣املادة   -زاي  

  :من الربوتوكول ٣ مكرراً من املادة ٧تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة   
 أيُّ طرف مدرج يف املرفق األولبُيحّول إىل حساب اإللغاء اخلاص   - مكرراً ثانيا٧ً  

نبعاثـات  متوسط اال طرف يف فترة االلتزام الثانية و     ذلك ال  بني الكمية املسندة إىل       إجيايب فرق
  . يف مثانية مضروباًالسابقة من فترة االلتزام وية للسنوات الثالث األوىلالسن
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  ٨، الفقرة ٣املادة   -حاء  

  : من الربوتوكول، يستعاض عن العبارة٣ من املادة ٨يف الفقرة   

احلسابات املشار إليها يف    "     بعبارة  " أعاله ٧الفقرة  احلساب املشار إليه يف     "   
  ". أعالهمكرراً ٧والفقرة  ٧الفقرة 

     مكررا٨ً، الفقرة ٣املادة   -طاء  

    :ربوتوكولال من ٣ من املادة ٨لفقرة تدرج الفقرة التالية بعد ا   
 أو  ١٩٩٥  عـام  جيوز ألي طرف مدرج يف املرفق األول أن يـستخدم           - مكرراً ٨  

، ألغراض احلساب املـشار إليـه يف        بأكسيد النيتروز يتعلق    فيما  له اً أساس  سنةً ٢٠٠٠ عام
    . مكرراً أعاله٧الفقرة 

     ثانياً مكررا١٢ً مكرراً و١٢، الفقرتان ٣املادة   -ياء  

    : من الربوتوكول٣ من املادة ١٢ بعد الفقرة تان التاليتانتدرج الفقر    

 لألطراف املدرجة يف املرفق األول أن تستخدم، ألغراض حتقيـق           جيوز  - مكررا١٢ً  
، أية وحدات ناجتـة     ٣االنبعاثات وخفضها مبوجب املادة     بتحديد  االمتثال اللتزاماهتا الكمية    

وأية وحدات مـن هـذا      . صكوكها  أو  السوق ُتنشأ مبوجب االتفاقية    عن آليات قائمة على   
طرف من طرف آخر يف االتفاقية تضاف إىل الكمية املسندة إىل الطرف الذي             حيتازها  القبيل  

  .وتطرح من كمية الوحدات اليت حيوزها الطرف املُحوِّلحيتازها 

هـذا  ع األطراف يف     يكفل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتما       - مكرراً ثانياً  ١٢  
ربوتوكول، حيثما استخدمت أطراف مدرجة يف املرفق األول وحدات ناجتة عن أنـشطة             ال

 مكرراً أعاله من أجل     ١٢معتمدة يف إطار اآلليات القائمة على السوق املشار إليها يف الفقرة            
، أن ُيرصد   ٣الوفاء بالتزاماهتا الكمية بتحديد االنبعاثات وخفضها مبوجب املادة         مساعدهتا يف   

 الوحدات لتغطية التكاليف اإلدارية، وملساعدة البلـدان الناميـة األطـراف     هذهنصيب من   
كـان    مـا  املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة لتغري املناخ على حتمل تكاليف التكيف، إذا           

    .١٧اكتساب تلك الوحدات مشموالً باملادة 

    ٢، الفقرة ٤املادة   -كاف  

 مـن  ٤ مـن املـادة      ٢يل إىل هناية اجلملة األوىل مـن الفقـرة          يضاف الشطر التا      
    :ربوتوكولال
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يف تاريخ إيداع صكوك قبوهلا بأي تعديل ُيدخل علـى املرفـق بـاء عمـالً                  أو ،    
    .٣ من املادة ٩ بالفقرة

    ٣، الفقرة ٤املادة   -الم  

    : من الربوتوكول، يستعاض عن العبارة٤ من املادة ٣يف الفقرة     

  "٧الفقرة احملدد يف "      

  :بعبارة  

  "٣اليت يتعلق هبا احملددة يف املادة "    

    ٢املادة     
  بدء النفاذ

  . من بروتوكول كيوتو٢١ و٢٠يبدأ نفاذ هذا التعديل وفقاً للمادتني   
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  املرفق الثاين

إعالنات سياسية بشأن وحدات الكميات املسندة املُرّحلة مـن فتـرة               
  توكول كيوتوااللتزام األوىل لربو

  أستراليا    
 وحدات الكميات املسندة املرّحلة من فتـرة االلتـزام           إىل شراء   أستراليا تسعىلن    -١

يتعلـق بنقـل وحـدات        فيما وستتقيد أستراليا بالترتيبات املتخذة يف بلدان أخرى      . األوىل
بعاثات الكميات املسندة مبوجب أي ترتيب قد يكون لدى أستراليا لربط خطتنا لالجتار باالن            

وحدات الكميات املسندة املـستوردة غـري مقبـول         نقل حيازة   ظل  يوس. بأي خطة أخرى  
  .نظام أستراليا لالجتار باالنبعاثاتب املشمولة الكيانات  من جانبمتثالاالألغراض 

   ٢٧  لاالحتاد األورويب ودوله األعضاء ا    
الراميـة   " املناخ والطاقة  حزمة تدابري "  ب املتعلقةال تسمح تشريعات االحتاد األورويب        

 باستخدام فائض وحدات    ٢٠٢٠-٢٠١٣ تنفيذ أهدافه يف جمال خفض االنبعاثات للفترة         إىل
  .الكميات املسندة املُرّحلة من فترة االلتزام األوىل لبلوغ تلك األهداف

  اليابان    
وحدات الكميات املسندة املُرّحلـة مـن فتـرة      إىل شراء    حكومة اليابان    تسعىلن    

  .لتزام األوىلاال

  ليختنشتاين    
فائض وحدات الكميات املسندة املُرّحلة من فتـرة        إىل احتياز   ليختنشتاين  تسعى  لن    

  . للوفاء بالتزاماهتا يف فترة االلتزام الثانيةاستعماهلاااللتزام األوىل و

  موناكو    
 األوىل  وحدات الكميات املسندة املُرحلة من فترة االلتزام   إىل شراء  موناكوتسعى  لن    

  .مبوجب بروتوكول كيوتو
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  النرويج    
 وحدات الكميات املسندة املُرحلة من فترة االلتزام األوىل     إىل شراء النرويج  تسعى  لن    

  .مبوجب بروتوكول كيوتو

  سويسرا    
 مبوجب القانون الداخلي السويسري املعمول به يف أثناء فتـرة االلتـزام الثانيـة،               

 الكميات املسندة املُرحلة واملنقولة من أطراف أخـرى         وحداتإىل شراء    سويسرا   تسعى لن
وسـتتقيد سويـسرا    .  من بروتوكول كيوتو لفترة االلتزام الثانيـة       ٣لالمتثال مبوجب املادة    

يتعلق بنقل وحدات الكميات املسندة مبوجـب أي          فيما بالترتيبات املتخذة يف بلدان أخرى    
االنبعاثات بأي خطط أخرى لالجتـار      ترتيب قد يكون لدى سويسرا لربط خطتنا لالجتار ب        

  .باالنبعاثات

  اجللسة العامة التاسعة
  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٨
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    ٨-م أإ/٢املقرر     
 علـى املقـررات     ٧-م أإ /٥ إىل   ٧-م أإ /٢آثار تنفيذ املقررات من     

فيهـا    مبا السابقة املتعلقة بالقضايا املنهجية املرتبطة بربوتوكول كيوتو،      
   من بروتوكول كيوتو٨ و٧ و٥واد تلك املتصلة بامل

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
، ١-أإ م/١٢، و ١-م أإ /١١، و ١-م أإ /٩، و ١-م أإ /٣، و ١-م أإ /٢ إىل مقرراته    إذ يشري   

، ١-م أإ /١٨، و ١-م أإ /١٧، و ١-م أإ /١٦، و ١-م أإ /١٥، و ١-م أإ /١٤، و ١-م أإ /١٣و
، ٧-م أإ /١، و ٣-م أإ /٦، و ١-م أإ /٢٧، و ١-م أإ /٢٢، و ١-م أإ /٢٠ و ،١-م أإ /١٩و
  ،٧-م أإ/٥، و٧-م أإ/٤، و٧-م أإ/٣ و،٧-م أإ/٢و

، بوجه خاص، إىل قراره أن تبدأ فتـرة االلتـزام الثانيـة مبوجـب               وإذ يشري أيضاً    
  ،)١(٢٠١٣يناير / كانون الثاين١بروتوكول كيوتو يف 

  ذ فترة االلتزام الثانية دون تأخري، على أمهية أن يبدأ تنفيوإذ يشدد  
  يترتب عليه أي تغيري يف املقررات السابقة؛  ال٧-م أإ/٥ على أن املقرر يتفق  -١  
مقيَّد  التزام كمي بتحديد االنبعاثات وخفضها     أن يقّدم كل طرف له       يقرر  -٢  

يف العمود الثالث من املرفق باء لربوتوكول كيوتو، على النحـو الـوارد يف مرفـق                
، لتيـسري   ٢٠١٥أبريـل   / نيسان ١٥، تقريراً إىل األمانة، يف موعد أقصاه        ٨-م أإ /١ ملقررا

 مكـرراً   ٨ و ٨ مكرراً و  ٧حساب الكمية املسندة إليه يف فترة االلتزام الثانية عمالً بالفقرات           
نبعاثاتـه والكميـة    ال على مسك حماسبة   من بروتوكول كيوتو، وإلثبات قدرته       ٣ من املادة 
  ؛)املسندة يلي بتقرير تيسري حساب الكمية  فيمايشار إليه(ه املسندة إلي
 أن يتضمن تقرير تيسري حساب الكمية املسندة، لفترة االلتـزام           يقرر أيضاً   -٣  

  الثانية، املعلومات احملددة يف املرفق األول هلذا املقرر؛
، ألغراض اإلبالغ عن أنشطة اسـتخدام األراضـي وتغـيري           يقرر كذلك   -٤  

 من  ٣ من املادة    ٤ و ٣ألراضي واحلراجة، يف فترة االلتزام الثانية، مبوجب الفقرتني         استخدام ا 
نبعاثـات  ال السنوي   جردهبروتوكول كيوتو، أن يورد كل طرف مدرج يف املرفق األول يف            

 من بروتوكول كيوتو، املعلومات احملددة يف املرفق        ٥ من املادة    ٢غازات الدفيئة وفقاً للفقرة     
  اجلرد السنوي اخلاص بالسنة األوىل من فترة االلتزام الثانية؛بملقرر، بدءاً الثاين هلذا ا

 مقّيد  كمي بتحديد االنبعاثات وخفضها    أن يقّدم كل طرف له التزام        يقرر  -٥  
يف العمود الثالث من املرفق باء لربوتوكول كيوتو منوذجه اإللكتروين املوحد األول لإلبـالغ   

__________ 

  .١، الفقرة ٧-م أإ/١املقرر  )١(
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 مع باالقترانيتعلق بفترة االلتزام الثانية، وذلك   فيماول كيوتوعن الوحدات املشمولة بربوتوك 
  فترة االلتزام تلك؛ب اخلاص السنوي األول تقرير جرده

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تواصل تقيـيم           يطلب  -٦  
 املقررات  لىع،  ٨-م أإ /١، واملقرر   ٧-م أإ /٤ إىل   ٧-م أإ /٢وتناول آثار تنفيذ املقررات من      

ذات الصلة املعتمدة لفترة االلتزام األوىل، هبدف إكمال نظرها فيها واقتراح أي تغيريات لتلك 
املقررات لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف بروتوكـول              

  كيوتو ويعتمدها يف دورته التاسعة؛
ميكن أن ينجزه     ال  أعاله ٦قرة   أن جزءاً من العمل املشار إليه يف الف        يالحظ  -٧  

  يف دورته العاشرة؛  إالمؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
  إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تبدأ النظر         يطلب أيضاً   -٨  

سـتخدام   جداول تكميلية لإلبالغ عن أنشطة استخدام األراضـي وتغـيري ا           يلزم من  فيما
 من بروتوكول كيوتو لفترة االلتزام      ٣ من املادة    ٤ و ٣الفقرتني  ب املشمولةاألراضي واحلراجة   

 نظرها يف أي إرشادات منهجية تكميلية تنشأ عـن عمـل اهليئـة               مع الثانية، وذلك مبوازاة  
 ٧-م أإ /٢ مـن املقـرر      ٨احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ املـشار إليـه يف الفقـرة             

االستنتاجات اليت خلُصت إليها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتـا             ويف
، هبدف إكمال هذا العمل حبلول موعد الدورة التاسعة ملـؤمتر األطـراف             )٢(الثالثة والثالثني 

  العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛
 ١٥، يف موعــد أقــصاه  األطــراف إىل أن تقــّدم إىل األمانــةيــدعو  -٩  
  أعاله، ومقترحاهتـا   ٨ و ٦، آراءها بشأن اآلثار املشار إليها يف الفقرتني         ٢٠١٣ فرباير/شباط
  عناصر مقترحاهتا ملعاجلة تلك اآلثار؛ أو

يلزم مـن تـدابري       ما  إىل األمانة أن ُتنفّذ، رهناً بتوافر املوارد املالية،        يطلب  -١٠  
  :يلي  ماحسب االقتضاء،ليتسىن تنفيذ هذا املقرر، ومنها، 

تنظيم حلقة عمل، ُتعقد قبل الدورة الثامنة والثالثني للهيئة الفرعية للمشورة           )أ(  
   أعاله؛٦العلمية والتكنولوجية، هبدف تيسري عمل اهليئة الفرعية املشار إليه يف الفقرة 

ر أعاله كي تنظ  ) أ(١٠إعداد تقرير عن حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة            )ب(  
  فيه اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثامنة والثالثني؛

تنظيم حلقة عمل، ُتعقد قبل الدورة التاسعة والـثالثني للهيئـة الفرعيـة               )ج(  
للمشورة العلمية والتكنولوجية، هبدف تيسري العمل املتعلق جبداول منوذج اإلبالغ املوحد عن            

__________ 

)٢( FCCC/SBSTA/2010/13 ٧٢، الفقرة. 
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 مـن   ٤ و ٣الفقرتني  ب املشمولةي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة      أنشطة استخدام األراض  
   من بروتوكول كيوتو؛٣ املادة

أعاله كي تنظر   ) ج(١٠إعداد تقرير عن حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة            )د(  
  فيه اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا التاسعة والثالثني؛

 أعاله للعموم يف املوقـع      ٩ومات املقدمة املشار إليها يف الفقرة       إتاحة املعل   )ه(  
الشبكي لالتفاقية اإلطارية، وجتميعها يف وثيقة متفرقات قبل انعقاد حلقة العمل املشار إليهـا       

  أعاله؛) أ(١٠يف الفقرة 
 أعـاله   ١٠على تنفيذ األنشطة املشار إليها يف الفقرة        يترتب    مبا حييط علماً   -١١  
   آثار تقديرية يف امليزانية؛ منطلع هبا األمانةاليت ستض
 رهنـاً بتـوافر   املقـرر  أن تضطلع األمانة باألنشطة املطلوبة يف هذا  يطلب  -١٢  
  .املالية املوارد
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 املرفق األول

  تقرير تيسري حساب الكمية املسندة    
 عمالً -ة  تيسري حساب الكمية املسند   الرامي إىل   تقرير  الُتدرج املعلومات التالية يف       -١

يتعلـق بفتـرة     فيما-  من بروتوكول كيوتو٣ من املادة  مكررا٨ً و ٨واً   مكرر ٧بالفقرات  
االلتزام الثانية وإىل إثبات قدرة كل طرف عليه التزام كمي بتحديد االنبعاثات وخفضها مقيد 

 :نبعاثاته وكمياته املسندةال مسك حماسبةيف العمود الثالث من املرفق باء على 

رود كاملة لالنبعاثات البشرية املنشأ من املصادر لغازات الدفيئـة غـري            ج  )أ(  
املشمولة بربوتوكول مونتريال وعمليات اإلزالة البشرية املنشأ بواسطة البواليع، املعاد حساهبا           

 من سنة أسـاس     أو ١٩٩٠  عام  بالنسبة إىل مجيع السنوات ابتداء من      ٧-م أإ /٤وفق املقرر   
 من بروتوكـول كيوتـو،      ٣ من املادة    ٥فق عليها مبوجب الفقرة     فترة أساس أخرى موا    أو

 من بروتوكـول    ٥ من املادة    ٢ للفقرة   زة وفقاً  إىل آخر سنة يتاح فيها جرد، واجملهّ       ووصوالً
كيوتو وأي مقررات ذات صلة صادرة عن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف             

حالة تقـدمي    ويف.ومؤمتر األطراف) ألطرافاجتماع ا /مؤمتر األطراف (يف بروتوكول كيوتو    
 ة واحـد  مـرة   إال  اجلرود قدمت  ال السنوية لغازات الدفيئة،    الطرف جرودالتقرير بتزامن مع    

  مقترنني؛ التقرير واجلرودويقدم 

واهليـدروكربون   حتديد السنة األساس املختارة ملركبات اهلريوفلوكربون،       )ب(  
 من بروتوكول كيوتو،    ٣ من املادة    ٨للفقرة  اً  كربيت وفق املشبع بالفلور، وسداسي فلوريد ال    

يكن للطرف املدرج يف املرفق األول هدف كمي بتحديد االنبعاثات وخفضها يف فترة               مل إذا
ـ  لثالثي فلوريد النيتروجني  االلتزام األوىل، وحتديد السنة األساس املختارة         ٨للفقـرة   اً   وفق

يتصل جبميع األطراف املدرجـة يف املرفـق          فيما  من بروتوكول كيوتو،   ٣من املادة   اً  مكرر
  األول اليت هلا هدف كمي بتحديد االنبعاثات وخفضها يف فترة االلتزام الثانية؛

 بفترة االلتـزام    يتصل  فيما  من بروتوكول كيوتو   ٤االتفاق املشمول باملادة      )ج(  
 من بروتوكول ٣املادة الثانية، الذي يكون الطرف قد أبرمه من أجل الوفاء بالتزاماته مبوجب            

 كيوتو بصورة مشتركة مع أطراف أخرى؛

  مكـرراً  ٨ و ٨واً   مكرر ٧بالفقرات    حساب الكمية املسندة للطرف عمالً      )د(  
اله الذي يتعني تقدميـه     أع) أ(١إىل اجلرد املشار إليه يف الفقرة       اً  من بروتوكول كيوتو، استناد   

 ؛٢٠١٥أبريل / نيسان١٥صاه يف موعد أق

أي   أو ١-م أإ /١١للمقـرر   اً   احتياطي الطرف لفترة االلتزام وفق     حساب  )ه(  
 تعديل الحق هلذا املقرر متصل حبساب احتياطي فترة االلتزام؛
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 للغطاء التاجي الشجري، ومـساحة       الطرف حتديد القيم الدنيا األحادية اليت خيتارها       )و(
 ٣شطته املشمولة بـالفقرتني     األراضي، وارتفاع األشجار الستخدامها يف احملاسبة املتعلقة بأن       

خيتـر    مل  من بروتوكول كيوتو، إذا كان الطرف املدرج يف املرفـق األول           ٣ من املادة    ٤و
للغابة يف فترة االلتزام األوىل، وإثبات اتساق تلك القيم مع املعلومات التارخيية املقدمة             اً  تعريف
من اهليئات الدولية أو، يف حالـة       غريها    أو إىل منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة     اً  سابق

ـ               اً وجود اختالف بني تلك القيم واملعلومات، توضيح سبب وكيفية اختيـار القـيم، وفق
إذا كان الطرف املدرج يف املرفق األول قد اختـار            أما .٧-م أإ /٢ و ١-م أإ /١٦للمقررين  

 فترة االلتزام الثانية؛ أن خيتار التعريف نفسه يف فعليهتعريفه للغابة يف فترة االلتزام األوىل، 

 مـن   ٣ مـن املـادة      ٤حتديد األنشطة اليت خيتار الطرف مبوجب الفقرة          )ز(  
عن األنشطة الـيت      بروتوكول كيوتو إدراجها يف حماسبته املتعلقة بفترة االلتزام الثانية، فضالً         

ع إيراد   من بروتوكول كيوتو، م    ٣ من املادة    ٤اختريت يف فترة االلتزام األوىل مبوجب الفقرة        
 مـن   ١املعلومات املتعلقة بالطريقة اليت سيحدد هبا الطرف يف نظامه الوطين مبوجب الفقرة             

 من بروتوكول كيوتو املساحات األرضية املرتبطة جبميع األنشطة املختارة اإلضـافية            ٥املادة  
والطريقة اليت يكفل الطرف هبا أن األراضي اليت كانت موضع حماسـبة ضـمن األنـشطة                

 من بروتوكول كيوتو يف فترة االلتزام األوىل سـتظل          ٣ من املادة    ٤ و ٣لة بالفقرتني   املشمو
 ؛٧-م أإ/٢ و١-م أإ/١٦لمقررين لاً كذلك يف فترات االلتزام الالحقة، وفق

يتـصل بكـل نـشاط مـشمول          فيما إذا كان الطرف ينوي     ما حتديد  )ح(  
أن تسري على   أواحملاسبة سنوية من بروتوكول كيوتو أن تكون ٣ من املادة ٤ و٣ بالفقرتني

  ؛فترة االلتزام برمتها

، وأي  ٧-م أإ /٢املستوى املرجعي إلدارة الغابات املقيد يف تذييل مرفق املقرر            )ط(  
تصويبات تقنية ترد يف تقرير اجلرد املتعلق بالسنة األوىل من فترة االلتزام الثانية، واإلحاالت إىل               

 من مرفـق    ١٤فقرة  الشتراطات ال اً  تضمن تلك املعلومات وفق   فروع تقرير اجلرد الوطين اليت ت     
 ؛)١(٧-م أإ/٢املقرر 

املعلومات املتعلقة بالطريقة اليت حسبت هبا يف املستوى املرجعي االنبعاثـات             )ي(  
 ١٦للفقرة  اً  الناجتة عن منتجات اخلشب املقطوع من الغابات قبل بداية فترة االلتزام الثانية، وفق            

  ؛٧-م أإ/٢ من مرفق املقرر
إذا كان الطرف ينوي تطبيق األحكـام املتـصلة باسـتثناء             ما توضيح بشأن   )ك(  

االنبعاثات الناجتة عن االضطرابات الطبيعية من احملاسبة املتعلقة بالتحريج وإعادة التحريج املشمولة            
 ٣ املـادة     من ٤أو إدارة الغابات املشمولة بالفقرة      / من بروتوكول كيوتو و    ٣ من املادة    ٣بالفقرة  
__________ 

.  يف شكل مرفقات بالتقرير٦-م أإ/٢ من املقرر ٤بالفقرة  تدرج األطراف املعلومات املطلوبة عمالً   )١(
وتبلغ أي تصويبات تقنية ناشئة عن التصويبات الواردة يف تقرير التقييم التقين ضمن تقرير اجلـرد                

 .يتصل بالسنة األوىل من فترة االلتزام الثانية  فيمااملقدم
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 وأي  ٧-م أإ /٢ من مرفق املقـرر      ٣٣للفقرة  اً  من بروتوكول كيوتو خالل فترة االلتزام الثانية وفق       
إرشادات منهجية إضافية ذات صلة تضعها اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ويقرها مؤمتر              

  : يشمل  مبااجتماع األطراف ومؤمتر األطراف،/األطراف
 عن املستوى األساسي لالنبعاثات الناشئة عن االضطرابات        طريةقمعلومات   '١'

الطبيعية السنوية اليت أدرجت يف املستوى املرجعي للطـرف املعتمـد يف            
 الغابات؛ إدارة

) املـستويات األساسـية    ( األساسي معلومات بشأن طريقة تقدير املستوى     '٢'
ـ  ٣ من املـادة     ٣الفقرة  ب املشمولةلتحريج وإعادة التحريج    ألنشطة ا  ن  م

 من  ٣ من املادة    ٤الفقرة  ب املشمولةأو إدارة الغابات    /بروتوكول كيوتو و  
 أرصـدة    من توقعُي  ما بروتوكول كيوتو، ومعلومات بشأن طريقة تفادي     

يشمل معلومـات     مبا أرصدة مدينة صافية يف فترة االلتزام،       أو دائنة صافية 
 ؛كان هذا اهلامش الزماً  ماعن حتديد هامش يف هذا الصدد، إذا

 من بروتوكـول    ٥ من املادة    ١للفقرة  اً  وصف للنظام الوطين للطرف وفق      )ل(  
 مـن  ٧للمبادئ التوجيهية إلعداد املعلومات املطلوبة مبوجب املـادة     "اً  كيوتو، يبلّغ عنه وفق   

يكن للطرف املدرج يف املرفق األول هـدف كمـي لتحديـد              مل ، إذا "بروتوكول كيوتو 
 لتزام األوىل؛االنبعاثات وخفضها يف فترة اال

للمبادئ التوجيهية إلعداد   "اً  وصف للسجل الوطين للطرف، يبلغ عنه وفق        )م(  
يكن للطرف املـدرج يف       مل ، إذا " من بروتوكول كيوتو   ٧املعلومات املطلوبة مبوجب املادة     

 .املرفق األول هدف كمي لتحديد االنبعاثات وخفضها يف فترة االلتزام األوىل
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 املرفق الثاين

ومات أنشطة استخدام األراضـي وتغـيري اسـتخدام األراضـي           معل    
 من بروتوكول كيوتو،    ٣  من املادة  ٤ و ٣واحلراجة املشمولة بالفقرتني    

  املقدمة يف التقارير السنوية جلرد غازات الدفيئة
على كل طرف مدرج يف املرفق األول أن يدرج يف جرده السنوي لغـازات الدفيئـة        -١

غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسـطة          معلومات بشأن انبعاثات    
البواليع الناشئة عن أنشطة استخدام األراضي وتغري استخدام األراضـي واحلراجـة املـشمولة      

 ٣ من املـادة     ٤ من بروتوكول كيوتو، وإدارة الغابات املشمولة بالفقرة         ٣ من املادة    ٣بالفقرة  
 مـن بروتوكـول     ٣ من املادة    ٤أنشطة خيتارها مشمولة بالفقرة     من بروتوكول كيوتو، وأية     

 من بروتوكول كيوتو، على النحـو الـذي تبينـه أي            ٥ من املادة    ٢، وفقاً للفقرة    )١(كيوتو
إرشادات منهجية تكميلية ذات صلة تضعها اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ويقرهـا              

اجتماع /مؤمتر األطراف (ع األطراف يف بروتوكول كيوتو      مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتما    
 ٣وجيب التمييز بوضوح بني تقديرات األنشطة املشمولة بـالفقرة       . ومؤمتر األطراف ) األطراف
، وأية أنـشطة خمتـارة مـشمولة    ٣ من املادة ٤، وإدارة الغابات املشمولة بالفقرة  ٣من املادة   
بعاثات البشرية املنشأ من املصادر الواردة يف املرفق ألف         ، من ناحية، واالن   ٣ من املادة    ٤بالفقرة  

وعلى كل طرف مدرج يف املرفق األول أن يفي لدى          . من بروتوكول كيوتو، من ناحية أخرى     
ـ  ٦-٣اإلبالغ عن املعلومات املطلوبة أعاله مبتطلبات اإلبالغ احملددة يف الفقرات            اً  أدناه، مراعي

 من  ٢رير تيسري حساب الكمية املسندة املشار إليه يف الفقرة          املعلومات املبلغ عنها كجزء من تق     
  .١-م أإ/١٦ من مرفق املقرر ١٦للفقرة اً هذا املقرر والقيم املختارة وفق

 ٣وجيب أن تشمل املعلومات العامة الواجب إبالغها عن األنشطة املشمولة بالفقرة              -٢
، وأية أنشطة خمتـارة مـشمولة   ٣ادة  من امل٤، وإدارة الغابات املشمولة بالفقرة ٣من املادة  
  : يلي  ما٣ من املادة ٤بالفقرة 

 مع مراعاة املبـادئ التوجيهيـة     معلومات عن طريقة تطبيق منهجيات اجلرد،         )أ(  
 اليت اعتمدهتا اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ بشأن التقارير الوطنيـة جلـرد             ٢٠٠٦ لعام

 منهجية تكميليـة ذات صـلة تـضعها اهليئـة ويقرهـا مـؤمتر              وأي إرشادات  غازات الدفيئة 
  ؛١-أإ م/١٦اجتماع األطراف ومؤمتر األطراف، ومع التسليم باملبادئ الواردة يف املقرر /األطرف

  :يلي  مااملوقع اجلغرايف حلدود املناطق اليت تضم  )ب(  
__________ 

املبينة يف تقرير الطرف املـشار إليـه يف          جيب أن تكون األنشطة املختارة هي نفس األنشطة        )١(
 . من هذا املقرر٢الفقرة 
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 مـن   ٣ من املادة    ٣وحدات األراضي اليت حتتضن أنشطة مشمولة بالفقرة         '١'
  كيوتو؛ توكولبرو

 مـن   ٣ من املادة    ٣وحدات األراضي اليت حتتضن أنشطة مشمولة بالفقرة         '٢'
بروتوكول كيوتو، واليت لوال ذلك لكانت ستدرج يف األراضي املشمولة           

 مـن   ٣ مـن املـادة      ٤بأنشطة خمتارة مشمولة بالفقرة       أو بإدارة الغابات 
  ؛٧-م أإ/٢ من مرفق املقرر ٩بروتوكول كيوتو، عمالً بأحكام الفقرة 

يف فترة  ٣ من املادة ٤األراضي اليت حتتضن إدارة الغابات املشمولة بالفقرة  '٣'
  ؛٣ من املادة ٤االلتزام الثانية وأي أنشطة خمتارة مشمولة بالفقرة 

والقصد من هذه املعلومات هو ضمان إمكانية حتديد وحدات األراضـي             
 علومـات علـى أسـاس     وتشجَّع األطراف على تكميل هذه امل     . ومناطق األراضي 

اجتماع األطراف ومؤمتر األطراف من مقررات ذات صلة        /يتخذه مؤمتر األطراف   ما
  باإلرشادات املنهجية املرتبطة باستخدام األراضي وتغري استخدام األراضي واحلراجة؛

وحدة التقييم املكاين املستخدمة يف احملاسبة املتعلقة مبساحة التحريج وإعادة            )ج(  
  لة الغابات؛التحريج وإزا

معلومات انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة            )د(  
، وإدارة الغابات املـشمولة  ٣ من املادة ٣الناشئة عن األنشطة املشمولة بالفقرة       بواسطة البواليع 

 املواقـع   ، يف كـل   ٣ من املادة    ٤، وأي أنشطة خمتارة مشمولة بالفقرة       ٣ من املادة    ٤بالفقرة  
أعاله، منذ بداية فتـرة     ) ب(٣السنوات السابقة، يف إطار الفقرة       ويفاً  اجلغرافية املبلغ عنها حالي   

احلالة األخرية تدرج أيـضاً       ويف .اًمنذ بدء النشاط إذا كان بدء النشاط أحدث عهد          أو االلتزام
 من  ٣لة بالفقرة   وعندما تكون أراض موضع حماسبة يف إطار األنشطة املشمو        . سنة بدء النشاط  

أي أنـشطة خمتـارة مـشمولة      أو،٣ من املادة    ٤إدارة الغابات املشمولة بالفقرة       أو ،٣املادة  
  ، تتواصل عملية اإلبالغ على مدى فترات االلتزام التالية واملتعاقبة؛٣ من املادة ٤بالفقرة 

معلومات عن مستجمعات الكربون التالية اليت ليست موضع حماسـبة، إن             )ه(  
أو الفـرش احلرجـي     /أو الكتلة األحيائية اجلوفيـة و     /الكتلة األحيائية السطحية و   : جدتو
أو كربون التربة العضوي، باإلضافة إىل معلومات ميكن التحقق منها تثبت أن /احلطب و أو/و

تكن مصدراً صافياً النبعاثات غازات دفيئـة         مل هذه املستجمعات اليت ليست موضع حماسبة     
  املنشأ؛ بشرية

معلومات تثبت، عندما يطبق طرف أحكـام االضـطرابات الطبيعيـة يف              )و(  
حماسبته اخلاصة بفترة االلتزام الثانية، أن انبعاثات االضطرابات الطبيعية يف كل سنة بعينـها              

ـ        مبا ،)املستويات األساسية (تتجاوز املستوى األساسي     اً يشمل اهلامش حيثما يكـون الزم
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 وهلذا الغرض، يـدرج الطـرف يف مجلـة        . ٧-م أإ /٢قرر   من مرفق امل   ٣٣مبوجب الفقرة   
  :يلي  مبامعلومات تفي ٧-م أإ/٢ من مرفق املقرر ٣٤ و٣٣للفقرتني اً يدرجه وفق ما

املستثناة بسبب االضطرابات الطبيعية قد ُحـددت        مجيع األراضي    أنن  تبّي '١'
 اجلغـرايف وسـنة حـدوث االضـطرابات     موقعها إحداثيات إىلاً  استناد

 وأنواعها؛

  الطبيعيـة  االنبعاثات السنوية الناجتة عن االضـطرابات       تقدير طريقةن  تبّي '٢'
 يف فترة االلتزام وطريقة استثنائها      وعمليات اإلزالة الالحقة يف تلك املناطق     

  ؛من احملاسبة
 يف أراض تسري عليها األحكام الواردة يف الفقـرة          ن عدم حدوث تغيري   تبّي '٣'

اليب ومعايري حتديد أي تغريات     أسوتوضح   ٧-م أإ /٢ من مرفق املقرر     ٣٣
  ؛ الثانيةفترة االلتزام يف استخدام تلك األراضي يف املستقبل خالل

 عن سيطرة الطرف وغـري      ة خارج تكانالظروف    أو ُتثبت أنّ األحداث   '٤'
 املبذولة ملنع    املمكنة  اجلهود يبني  مبا  يف فترة االلتزام،   املباشر لتأثريه   ةخاضع

مـن   ٣٣ أّدت إىل تطبيق أحكام الفقرة        اليت الظروف  أو وقوع األحداث 
  أعاله وإلدارهتا والسيطرة عليها؛ ٧-م أإ/٢مرفق املقرر 

ُتثبت اجلهود املبذولة، حيثما يكون ذلك ممكناً، إلعادة تأهيـل األراضـي             '٥'
  ؛٧-م أإ/٢من مرفق املقرر  ٣٣املشمولة بأحكام الفقرة 

 ل االسـتنقاذ  األشجار علـى سـبي    ن أن االنبعاثات ذات الصلة بقطع       تبّي '٦'
  .احملاسبة  منتستثن مل

أدرج طرف يف حماسبته انبعاثات لغازات الدفيئـة مـن املـصادر              ما إذا  )ز(  
وعمليات إزالة بواسطة البواليع ناشئة عن مستجمع منتجات اخلشب املقطوع غـري تلـك              

ت  باألكسدة اآلنية، معلومات عن االنبعاثات وعمليات اإلزالة الناشئة عـن تغـريا            املشمولة
وتقدم تقـديرات   . ٧-م أإ /٢للمقرر  اً  مستجمعات اخلشب املقطوع املدرجة يف احملاسبة وفق      

، وإدارة ٣ من املادة ٣االنبعاث واإلزالة بصورة مستقلة بالنسبة إىل األنشطة املشمولة بالفقرة        
. ٣ من املادة    ٤، وأي أنشطة خمتارة مشمولة بالفقرة       ٣ من املادة    ٤الغابات املشمولة بالفقرة    

 ٣٢-٢٧ و ١٦للفقرات  اً  يقدمه املعلومات التالية وفق     ما وهلذا الغرض، يقدم الطرف يف مجلة     
 :٧-م أإ/٢من مرفق املقرر 

معلومات األنشطة ذات الصلة بفئات منتجات اخلشب املقطوع املـستند           '١'
إليها يف تقدير مستجمع منتجات اخلشب املقطوع املستخرج من الغابات          

 الك احمللي والتصدير، حسب االقتضاء؛احمللية ألغراض االسته
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معلومات عن أعمار النصف املستند إليها يف تقدير االنبعاثات وعمليـات            '٢'
 مـن مرفـق     ٣٠  أو ٢٩للفقرتني  اً  اإلزالة ذات الصلة بتلك الفئات وفق     

من ذلك معلومات عن املنهجيات املطبقـة يف          بدالً  أو ،٧-م أإ /٢ املقرر
 مـن مرفـق     ٣٠للفقرة  اً   املقطوع وفق  اخلاصة مبنتجات اخلشب   احملاسبة
دقة عن   أو  تقل تفصيالً   ال يبني أن املنهجيات املطبقة     مبا ،٧-م أإ /٢ املقرر

منهجية التحلّل من الدرجة األوىل مبراعاة قيم أعمار النصف املبدئية الواردة         
  ؛٧-م أإ/٢ من مرفق املقرر ٢٩يف الفقرة 

إىل قيم توقعية، معلومات    اً  ستندإذا كان املستوى املرجعي إلدارة الغابات م       '٣'
تبني هل أدرجت يف احملاسبة انبعاثات منتجات اخلشب املقطوع الناشئة عن 

  الغابات قبل بدء فترة االلتزام الثانية؛
معلومات تبّين الطريقة اليت استثنيت هبا من حماسبة فترة االلتـزام الثانيـة              '٤'

ع الـيت كانـت     االنبعاثات الناشئة عن مستجمع منتجات اخلشب املقطو      
  موضع حماسبة خالل فترة االلتزام األوىل على أساس األكسدة اآلنية؛

معلومات تبّين أن منتجات اخلشب املقطوع الناشئة عن إزالة الغابات قـد             '٥'
  ؛أساس األكسدة اآلنيةأدرجت يف احملاسبة على 

معلومات تبّين أن انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الناشئة عـن منتجـات             '٦'
 عندما تـدرج    -قطوع يف مواقع التخلص من النفايات الصلبة        اخلشب امل 

 وعن اخلشب املقطوع ألغراض طاقية      -هذه االنبعاثات يف حماسبة منفصلة      
  قد كانت موضع حماسبة على أساس األكسدة اآلنية؛

معلومات تبّين أن االنبعاثات وعمليات اإلزالة الناشـئة عـن تغـريات يف         '٧'
تشمل منتجات    ال املدرج يف احملاسبة  مستجمع منتجات اخلشب املقطوع     

  .خشب مقطوع مستوردة، بصرف النظر عن منشئها
إذا كانت انبعاثات غازات الدفيئة البـشرية         ما معلومات تبّين اً  وينبغي أن تقدم أيض     -٣

املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناشئة من أنشطة اسـتخدام األراضـي              
، وإدارة الغابات املشمولة    ٣ من املادة    ٣راضي واحلراجة املشمولة بالفقرة     وتغري استخدام األ  

عمليات  ، تستبعد ٣ من املادة    ٤، وأية أنشطة خمتارة مشمولة بالفقرة       ٣ من املادة    ٤بالفقرة  
  :يلي  مبااإلزالة املرتبطة

قبل احلقبـة     ما تركزات ثاين أكسيد الكربون العالية اليت تفوق مستويات         )أ(  
  اعية؛الصن

  ترسبات النتروجني غري املباشرة؛  )ب(  
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 / كانون الثاين  ١اآلثار الدينامية للبنية العمرية الناشئة عن أنشطة سابقة لتاريخ            )ج(  
  .١٩٩٠يناير 
ويتعني أن تشمل املعلومات احملددة املطلوب اإلبالغ عنها بشأن األنشطة املـشمولة              -٤

  :يلي  ما٣ من املادة ٣بالفقرة 
 ١ بـدأت يف     ٣ من املادة    ٣ات تثبت أن األنشطة املشمولة بالفقرة       معلوم  )أ(  

ديسمرب من السنة األخرية لفتـرة      / كانون األول  ٣١بعده وقبل     أو ١٩٩٠يناير  /كانون الثاين 
  االلتزام، وأهنا ناجتة بصورة مباشرة عن فعل اإلنسان؛

ب االضـطرا   أو معلومات عن طريقة التمييز بني عمليات قطع األشـجار          )ب(  
  .احلرجي الذي تعقبه إعادة حتريج من ناحية، وإزالة الغابات من ناحية أخرى

 من  ٤إدارة الغابات املشمولة بالفقرة     ُتضّمن املعلومات املطلوب اإلبالغ عنها بشأن         -٥
  :يلي  ما٣ من املادة ٤بالفقرة  مشمولة أنشطة خمتارة وأية ٣املادة 

 ١ حدثت منذ    ٣ من املادة    ٤بالفقرة  معلومات تثبت أن األنشطة املشمولة        )أ(  
   وأهنا من فعل اإلنسان؛١٩٩٠يناير /كانون الثاين

يف حالة األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت ختتار إدارة األراضي املزروعة   )ب(  
أو التجفيف وإعادة الترطيب يف     /أو استصالح الغطاء النبايت و    /أو إدارة األراضي الرعوية و    /و

بة، معلومات تبني انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليـات            املناطق الرط 
سنة األساس لكل واحد من األنشطة        ويف اإلزالة بواسطة البواليع يف كل سنة من فترة االلتزام        

  أعاله؛) ب(٢املختارة يف املواقع اجلغرافية املبلغ عنها مبوجب الفقرة 
ات من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليـع        معلومات تثبت أن االنبعاث     )ج(  

، وأي أنـشطة خمتـارة مـشمولة    ٣ من املـادة     ٤الناشئة عن إدارة الغابات املشمولة بالفقرة       
 ؛٣ من املادة ٣تدرج يف احملاسبة يف إطار األنشطة املشمولة بالفقرة   مل،٣ من املادة ٤ بالفقرة

يف احملاسبة مجيع االنبعاثات الناشئة عن      معلومات عن الطريقة اليت تدرج هبا         )د(  
ألي إرشادات منهجية تكميلية تضعها اهليئة      اً  حتويل غابات طبيعية إىل غابات مستزرعة، وفق      

  ؛اجتماع األطراف/احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ويقرها مؤمتر األطراف
يانات املبلغة عن   معلومات تثبت االتساق املنهجي بني املستوى املرجعي والب         )ه(  

 إدارة الغابات خالل فترة االلتزام الثانية، سواء تعلق األمر باملساحة املدرجـة يف احملاسـبة،              
باحملاسبة املتعلقة بأي انبعاثات ناشـئة        أو تناول بيانات منتجات اخلشب املقطوع،    طريقة  ب أو

  عن اضطرابات طبيعية؛
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 من  ٧-م أإ /٢من مرفق املقرر     ١٤بالفقرة    أي تصويبات تقنية تعتمد عمالً      )و(  
أجل كفالة االتساق بني املستوى املرجعي والبيانات املبلغة عن إدارة الغابات خـالل فتـرة               

  االلتزام الثانية؛
 ٤ بإدارة الغابات املشمولة بالفقرة      ةاملتعلقيف حالة طرف يدرج يف حماسبته         )ز(  
ـ اإلصادر وعمليات   امل  انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من      ٣من املادة     بواسـطة   ةزال

 معلومات  وحتويلها إىل أراض غري حرجية،     مستزرعة غابات   اقتطاع عملية   الناشئة عن البواليع  
 ٧-م أإ /٢ من مرفق املقرر     ٣٩-٣٧نة يف الفقرات    تثبت أن الطرف قد استوىف الشروط املبيّ      

دولية املعنية بتغري املنـاخ     وأي إرشادات منهجية تكميلية ذات صلة تضعها اهليئة احلكومية ال         
  :يلي  مااجتماع األطراف، على أن تشمل تلك املعلومات/ويقرها مؤمتر األطراف

يتصل هبا من مستجمعات كربـون مـشمولة          وما حتديد مجيع األراضي   '١'
، مـع حتديـد املوقـع اجلغـرايف         ٧-م أإ /٢ من مرفق املقرر     ٣٧بالفقرة  
  التحويل؛ وسنة

يف األصل بفعل تدخل مباشر لإلنسان ج كان معلومات تثبت أن إنشاء احلر   '٢'
 كـانون  ١ض غري حرجية قبـل    اأريف  أو زرع   / عملية غرس و   من خالل 

معلومـات  ، حالة إعادة إنشاء احلرج املـستزرع      ويف ؛١٩٩٠يناير  /الثاين
من أن ذلك قد حدث يف أرض حرجية بفعل تدخل مباشر لإلنسان            تثبت  
  ؛١٩٦٠يناير /لثاين كانون ا١أو زرع بعد / عملية غرس وخالل

 احلـرج عادل على األقل    ت مساحة   ذي جديد   حرج معلومات تثبت إنشاء   '٣'
عمليـة  من خـالل    إلنسان  من ا تدخل مباشر   وذلك ب ،  املستزرع املقطوع 

 كانون  ٣١قبل  اً  حرجتكن تضم     مل أرض غري حرجية  يف  أو زرع   /غرس و 
  ؛١٩٨٩ديسمرب /األول

ـ     بلي س املنشأ اجلديد   احلرج معلومات تثبت أن   '٤' مـن  اً  غ على األقـل خمزون
 وقت قطعه، يف    املقطوع احلرجضمه  يالكربون يعادل املخزون الذي كان      

رصـيد  يقّيـد   ذلك  وخبالف  ،   للحرج املستزرع   عادية قطعغضون دورة   
  .٣ من املادة ٤مدين مبوجب الفقرة 

  اجللسة العامة التاسعة
  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٨

       


