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(A)     GE.05-63136    251005    251005 

 مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
 الدورة األوىل

 ٢٠٠٥سمرب دي/ كانون األول٩نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٨مونتريال، 

  من جدول األعمال املؤقت٣البند 
اعتماد املقررات اليت أحاهلا مؤمتر األطراف إىل الدورة األوىل ملؤمتر األطراف           

 وتالعامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيو

 مؤمتر األطراف العامل بوصفه إىل شاريع املقررات اليت أحيلت خالصة وافية مل
 يف دورته األوىلكي يعتمدها وكول كيوتو اجتماع األطراف يف بروت

 مذكرة من إعداد األمانة

قامت األمانة بإعداد هذه اخلالصة الوافية ملشاريع املقررات اليت أُحيلت إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه  
اجـتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو كي يعتمدها يف دورته األوىل من أجل مساعدة األطراف على التحضري                 

وقد صدرت اخلالصة يف عدة أجزاء؛ وتتضمن هذه الوثيقة مقدمة وعرضاً عاماً وكذلك مشروع مقرر                . للدورة
أما . بشأن الترتيبات املتخذة للدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو             

 :مشاريع املقررات األخرى فترد يف اإلضافات التالية

بشأن استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة       املقررات  
  من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤واألمور ذات الصلة بالفقرة 

 FCCC/KP/CMP/2005/3/Add.1 

 من  ٨ و ٧ و ٥املقـررات بشـأن املـبادئ التوجيهية املتعلقة باملواد          
 بروتوكول كيوتو

 FCCC/KP/CMP/2005/3/Add.2 

 من  ١٧ و ١٢ و ٦آللـيات الـيت تقتضيها املواد       املقـررات بشـأن ا    
بروتوكول كيوتو، وطرائق حساب الكميات املخصصة مبوجب الفقرة     

  من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ٤

 FCCC/KP/CMP/2005/3/Add.3 

املقررات بشأن الطرائق واإلجراءات املتعلقة بآلية التنمية النظيفة على         
 توكول كيوتو من برو١٢النحو احملدد يف املادة 

 FCCC/KP/CMP/2005/3/Add.4 
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  مقدمة-أوالً

  الوالية-ألف 

وثيقة لتيسري عمل   هذه ال  من االتفاقية، أعدت األمانة      ٨ من بروتوكول كيوتو واملادة      ١٤املادة  عمـالً ب   -١
نصوص هذه الوثيقة وجتمع .  األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىلمؤمتر

مجيع مشاريع املقررات اليت أوصى مؤمتر األطراف بأن يعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف 
 .بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل

  نطاق املذكرة-باء 

 مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل           بأن يعتمد   أوصي   -٢
وقد . يف تقارير مؤمتر األطراف السابع والثامن والتاسع والعاشرمشاريع املقررات ، وترد تسعة عشر مشروع مقرر

 األطراف بنصوص واضحة وموحدة      وبغية تزويد  .مؤمتر األطراف  اعتمدها   قررات الحقة ها مب مت تعديـل أربعة من    
ومت تعديل مشاريع املقررات وفق     . ملشاريع املقررات العتمادها، أعدت األمانة هذه اخلالصة الوافية من املقررات         

مـا قـرره مؤمتـر األطراف، وأُدِخلت عليها تعديالت من حيث شكل عرضها وصياغتها على النحو الذي ترد        
 . أدناه٩تفاصيله يف الفقرة 

 :وتتألف مما يلي. رت اخلالصة الوافية يف عدة أجزاء، ولكن ينبغي اعتبارها مبثابة وثيقة واحدة متكاملةوصد -٣

 عرض عام؛ )أ( 

 النصوص الكاملة ملشاريع املقررات الواجب اعتمادها؛ )ب( 

 النسخ املوحدة ملشاريع املقررات اليت مت تعديلها مبقررات الحقة ملؤمتر األطراف؛ )ج( 

ـ  )د(  االت إىل تقاريـر مؤمتـر األطراف اليت ميكن العثور فيها على النصوص األصلية ملشاريع         اإلح
 .مقررات اختذها مؤمتر األطراف وترد فيها تعديالتوأي املقررات 

ويتضـمن هذا العرض العام موجزاً خلالصة املقررات وتوضيحاً للنهج املتبع يف إعدادها ومشروع مقرر                -٤
وإذا استدعت الضرورة ذلك، ستصدر إضافات      . لى مجيع مشاريع املقررات األخرى    وحتتوي اإلضافات ع  . واحد

مؤمتر أخـرى إىل هـذه اخلالصة تتضمن أي مشاريع مقررات حييلها مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة إىل                
 . أثناء الدورةاألطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل
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العامل اإلجـراءات الـيت قد يتخذها مؤمتر األطراف          -جيم
  بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 إىل اعتماد مشاريع    مؤمتـر األطـراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو          سـيدعى    -٥
 . املقررات الواردة يف هذه اخلالصة الوافية

  عرض عام-ثانياً

  النهج-ألف

خطة تماد بروتوكول كيوتو يف الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف، اعتمد املؤمتر يف دورته الرابعة              على إثر اع   -٦
لدورة األوىل ملؤمتر األطراف بغرض احلفاظ على زخم العمل واإلعداد ل) ٤-م أ/١انظر املقرر  (عمل بوينس آيرس

ملقرر، أعد مؤمتر األطراف، مبساعدة من  واستناداً إىل هذا ا   . العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو      
وأهنى مؤمتر األطراف يف دورته السابعة      . اهليـئات الفرعية، عددا من مشاريع املقررات بشأن بروتوكول كيوتو         

أعماله املتعلقة هبذه املسائل اليت ترد يف اتفاقات مراكش؛ غري أن األعمال اإلضافية املتعلقة ببعض املسائل تواصلت 
متر األطراف الثامنة والتاسعة والعاشرة وأفضت إىل إعداد مزيد من مشاريع املقررات لكي يعتمدها              يف دورات مؤ  

 يف دورته األوىل، وكذلك إىل تعديالت مؤمتـر األطـراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو       
 املقررات املَُعدة كي يعتمدها     وقد أُرِفقت مشاريع  . أدخلها مؤمتر األطراف على مشاريع مقررات أعدها من قبل        

 يف دورته األوىل مبقررات مؤمتر األطراف       مؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو         
 .وترد يف تقارير املؤمتر يف دوراته السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة

ف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف      مؤمتر األطرا وأحال مؤمتر األطراف تسعة عشر مشروع مقرر إىل          -٧
وأدخل مؤمتر األطراف تعديالت إضافية على بعض من مشاريع املقررات .  للنظر فيها واعتمادهابروتوكول كيوتو

. وتشمل هذه التعديالت إضافة فروع أخرى إىل مشاريع املقررات أو تنقيح نصها           . هـذه مبقررات اختذها الحقاً    
دة ملشاريع املقررات اليت ُعدِّلت على هذا النحو مشفوعة مبا يلزم من اإلحاالت             وقـد أعدت األمانة نسخاً موح     

 ). أدناه٢٠ إىل ١٢انظر الفقرات (

وحيـثما مل تكتمل األعمال املتعلقة مبسألة معينة، مل يتم إدراج مشروع النص املعد يف خالصة مشاريع                  -٨
التعديالت اليت ادات ذات الصلة باملمارسات اجليدة و    وهذا هو شأن مشاريع املقررات املتعلقة باإلرش      . املقـررات 

بنظم السجالت يف إطار    و) ٧-م أ /٢١املرفقة باملقرر    ( من بروتوكول كيوتو   ٥ من املادة    ٢جترى مبوجب الفقرة    
وباإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال مبوجب     ) ٨-م أ /٢٤انظر املقرر    ( من بروتوكول كيوتو   ٧ من املادة    ٤الفقـرة   

 . أدناه٢٦ إىل ٢١وجيري تناول هذه املسائل يف الفقرات ). ٧-م أ/٢٤انظر مرفق املقرر (روتوكول كيوتو ب

اتفاقية األمم املتحدة ولقد مت تعديل مشاريع املقررات من حيث شكل عرضها وفقا ملعايري األمم املتحدة و -٩
سبيل املثال مت إدخال تعديالت على أنساق        فيما يتعلق بالوثائق والتحرير؛ فعلى       اإلطاريـة بشـأن تغـري املناخ      
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كما أدخلت تعديالت طفيفة فيما يتعلق بالتدقيق اللغوي        . الترويسـات وعلى هامش الفقرات الفرعية واحلواشي      
ويف احلاالت اليت مت فيها . هبدف تصحيح ما شاب النصوص من أخطاء حنوية وإمالئية ومن حيث عالمات الترقيم           

يع املقررات اليت عدَّهلا مؤمتر األطراف، أُجريت أيضا تعديالت تعكس األرقام           إعـداد نصـوص موحـدة ملشار      
 .ومل جير إدخال أي تعديالت ذات أمهية على بنية النصوص. الصحيحة للفقرات واحلواشي واإلحاالت

نصوص؛ لل) أو املصادر األصلية  (وأضيفت حواشي توضيحية إىل عناوين مشاريع املقررات لبيان املصدر األصلي            -١٠
مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف    وسـُتحذَف هذه احلواشي من النسخة النهائية للنصوص بعد أن يعتمدها            

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف       ويف النسخة النهائية للنصوص بعد أن يعتمدها        . يف بروتوكول كيوتو  
من إحاالت إىل خمتلف مشاريع املقررات حبيث تعكس األرقام الصحيحة          ، سيجري تغيري ما يرد فيها       بـروتوكول كيوتو  

 .وؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتللمقررات ذات الصلة مل

  حمتويات اخلالصة -باء 

 :صدرت اخلالصة الوافية يف مخسة أجزاء وحتتوي على املعلومات التالية -١١

مقرر  يرد رفقة
 رمز الوثيقة النص احملتويات ألطرافمؤمتر ا

  عرض عام 
للدورة األوىل ملؤمتر األطراف     الترتيبات املتخذة    -١-م إ أ  /- ٩-م أ/١٧

 العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
 ألف

FCCC/KP/CMP/2005/3 

 ٧-م أ/١١
 )أ(٧-م أ/١٢
 )أ(٩-م أ/٢٢

ام األراضي   اسـتخدام األراضـي وتغيري استخد      -١-م إ أ  /-
  واحلراجة

 باء

إرشادات املمارسات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة       -١-م إ أ  /- ١٠-م أ/١٥
استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف إطار    

  من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤ و٣الفقرتني 

 جيم

 من  ٣ من املادة    ١٤بالفقرة  املسـائل املتصـلة      -١-م إ أ  /- ٧-م أ/٩
 بروتوكول كيوتو

 دال

FCCC/KP/CMP/2005/3/Add.1 

املبادئ التوجيهية للنظم الوطنية مبوجب الفقرة       -١-م إ أ  /- ٧-م أ/٢٠
  من بروتوكول كيوتو٥ من املادة ١

 هاء

 ٧-م أ/٢٢
 )أ(٨-م أ/٢٢
 )أ(١٠-م أ/١٣

طلوبة املـبادئ التوجيهـية إلعداد املعلومات امل      -١-م إ أ  /-
  من بروتوكول كيوتو٧مبوجب املادة 

 واو

النموذج اإللكتروين املوحد لإلبالغ عن الوحدات       -م إ أ  /- ١٠-م أ/١٧
 اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو

 زاي

FCCC/KP/CMP/2005/3/Add.2



FCCC/KP/CMP/2005/3 
Page 6 

 

مقرر  يرد رفقة
 رمز الوثيقة النص احملتويات ألطرافمؤمتر ا

 ٧-م أ/٢٣
 )أ(٨-م أ/٢٢
 )أ(١٠-م أ/١٣

 ٨املبادئ التوجيهية لالستعراض مبوجب املادة       -١-م إ أ  /-
  من بروتوكول كيوتو

 اءح

 طاء  شروط خدمة املستعرضني الرئيسيني -١-م إ أ/- ٨-م أ/٢٣
 من بروتوكول  ٨قضـايا تتصـل بتنفـيذ املادة         -١-م إ أ  /- ٩-م أ/٢١

 ١-كيوتو
 ياء

 من بروتوكول ٨ قضـايا تتصـل بتنفـيذ املادة         -١-م إ أ  /- ١٠-م أ/١٨
 ٢-كيوتو

 كاف

 

 ٦قها عمالً باملواد    مبادئ اآلليات وطابعها ونطا    -١-م إ أ  /- ٧-م أ/١٥
   من بروتوكول كيوتو١٧ و١٢و

 الم

 من بروتوكول   ٦املـبادئ التوجيهية لتنفيذ املادة       -١-م إ أ  /- ٧-م أ/١٦
  كيوتو

 ميم

الطـرائق والقواعـد واملبادئ التوجيهية لتبادل        -١-م إ أ  /- ٧-م أ/١٨
 من بروتوكول   ١٧حقـوق إطالق االنبعاثات مبوجب املادة       

 كيوتو

 نون

مبوجب ددة  طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات احمل     -١-م إ أ  /- ٧-م أ/١٩
  بروتوكول كيوتو من٧ من املادة ٤الفقرة 

 سني

FCCC/KP/CMP/2005/3/Add.3 

طـرائق وإجـراءات آلية للتنمية النظيفة، وفق         -١-م إ أ  /- ٧-م أ/١٧
  من بروتوكول كيوتو١٢التعريف الوارد يف املادة 

 عني

الطرائق واإلجراءات الالزمة لالضطالع بأنشطة      -١-م إ أ  /- ٩-م أ/١٩
مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة         

 يف فترة االلتزام األوىل لربوتوكول كيوتو

 فاء

الطـرائق واإلجراءات املبسطة ألنشطة املشاريع       -١-م إ أ  /- ١٠-م أ/١٤
ة للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة         الصغري

 لربوتوكول كيوتو والتدابري الالزمة     يف فـترة االلتزام األوىل    
 لتيسري تنفيذ أنشطة املشاريع هذه

 صاد

  ٨-م أ/٢١
 ٩-م أ/١٩و
 ١٠-م أ/١٢و

 قاف  اإلرشادات املتصلة بآلية التنمية النظيفة -١-م إ أ/-

FCCC/KP/CMP/2005/3/Add.4

ات مؤمتـر األطراف هذه مشروع املقرر األصلي الذي أحيل إىل الدورة األوىل ملؤمتر      عدَّلـت مقـرر    )أ(
 .األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
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 مشاريع املقررات املوحدة -جيم

أعـدت نصـوص موحدة لبعض مشاريع املقررات ملساعدة األطراف على تركيز اهتمامها على أحدث                -١٢
 :وقد أُعدَّت النصوص املوحدة اليت تتناوهلا املناقشة أدناه بغرض. وافرة ملشاريع املقررات هذهالنسخ املت

 إدراج التعديالت اليت مت إدخاهلا على النصوص السابقة اليت اعتمدها مؤمتر األطراف؛ )أ(

 إدماج نصوص إضافية اعتمدها مؤمتر األطراف؛ )ب( 

 .تصلة بآلية التنمية النظيفةإعداد نص موحد بشأن اإلرشادات امل )ج( 

  تعديالت مشروع املقرر بشأن استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة -١
 )FCCC/KP/CMP/2005/3/Add.1النص باء الوارد يف الوثيقة (

ومت تعديل اجلدول الوارد يف تذييل مشروع املقرر       . ٧-م أ /١١يـرد مشـروع املقرر هذا مرفقاً باملقرر          -١٣
  الذي أعاد النظر يف القيمة احملددة لالحتاد الروسي، واملقرر          ٧-م أ /١٢املقرر  : مبقـررين ملؤمتـر األطـراف مها      

وترد نسخة مستكملة من اجلدول تعكس هذه التغيريات يف خالصة          .  الـذي حيـدد قـيمة لكرواتيا       ٩-م أ /٢٢
 .املقررات

  من بروتوكول كيوتو٨ و٧لقني باملادتني نصوص إضافية ينبغي إدماجها يف مشروعي املقررين املتع -٢
 )FCCC/CP/CMP/2005/3/Add.2النصان واو وحاء الواردان يف الوثيقة (

ورغم أن العمل بشأن معظم النص قد .  يف اتفاقات مراكش٨ و٧يرد مشروعا املقررين املتعلقان باملادتني  -١٤
أن يقوم مؤمتر األطراف واهليئات الفرعية باستكمال       اكتمل خالل الدورة السابعة ملؤمتر األطراف، فإن من املقرر          

وهذه الفروع هي املبادئ التوجيهية املتعلقة بإعداد واستعراض املعلومات املتصلة بالوحدات اليت            . بعـض الفروع  
اإلجراءات املعجلة الستعراض إعادة األهلية الستخدام      يشـملها نطاق بروتوكول كيوتو والسجالت الوطنية، و       

 .اآلليات

 من بروتوكول   ٧املبادئ التوجيهية إلعداد املعلومات املطلوبة مبوجب املادة        ويرد مشروع املقرر املتعلق ب     -١٥
اهليئة الفرعية للمشورة العلمية    ويف هذا املقرر، طلب مؤمتر األطراف من        . ٧-م أ /٢٢ يف مـرفق املقرر      كـيوتو 

صلة بالكميات احملددة وبالسجالت الوطنية إلدماجهما يف  التوسع يف الفرعني املتعلقني باملعلومات املتوالتكنولوجية
وقد .  من بروتوكول كيوتو٧باملبادئ التوجيهية إلعداد املعلومات املطلوبة مبوجب املادة      مشـروع املقرر املتعلق     

 .٨-م أ/٢٢توسعت اهليئة يف هذين الفرعني واعتمد مؤمتر األطراف الفروع اإلضافية مبقرره 

 يف مرفق  من بروتوكول كيوتو٨املبادئ التوجيهية لالستعراض مبوجب املادة قرر املتعلق بويرد مشروع امل -١٦
ويف هذا املقرر، طلب مؤمتر األطراف من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التوسع           . ٧-م أ /٢٣املقرر  

 بغرض إدماجها يف املبادئ  من بروتوكول كيوتو٨املـبادئ التوجيهـية لالسـتعراض مبوجب املادة       يف فـروع    
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واإلجراءات وتتعلق هذه الفروع باستعراض املعلومات املتعلقة بالكميات احملددة والسجالت الوطنية،           . التوجيهية
 واضطلعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية       .املعجلـة السـتعراض إعادة األهلية الستخدام اآلليات       

 هذه الفروع اإلضافية إلدماجها يف املبادئ ٨-م أ/٢٢ واعتمد مؤمتر األطراف مبقرره     بالعمل املتعلق هبذه الفروع،   
 .٨ و٧التوجيهية مبوجب املادتني 

، طلب مؤمتر األطراف من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تدمج يف ٨-م أ/٢٢ويف املقرر  -١٧
عناصر إضافية الزمة لتجسيد املقررات املتخذة فيما يتعلق بتعاريف  أي ٨ و٧املبادئ التوجيهية الواردة يف املادتني 

واضطلعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بعمل       . جالتحريج وإعادة التحري  وطرائق أنشطة مشاريع    
ملبادئ  الذي ينقح وحيل حمل فروع ا١٠-م أ/١٣إضـايف فـيما يتعلق هبذه املسألة واعتمد مؤمتر األطراف املقرر        

التوجيهـية إلبالغ واستعراض املعلومات املتعلقة بالكميات احملددة والسجالت الوطنية اليت مت اعتمادها مبوجب              
 .٨-م أ/٢٢املقرر 

وتـرد النسـخ املوحدة ملشاريع املقررات واملبادئ التوجيهية هذه اليت تضم الفروع اإلضافية الواردة يف                -١٨
 .يع املقررات يف جمموعة مشار١٠-م أ/١٣املقرر 

 ة اإلرشادات املتصلة بآلية التنمية النظيفتوحيد النصوص املتعلقة ب -٣
 )FCCC/KP/CMP/2005/3/Add.4النص قاف الوارد يف الوثيقة       (

، اتفقت األطراف على إعطاء إشارة البدء على الفور آللية التنمية النظيفة وتوىل ٧-م أ/١٧مبوجب املقرر  -١٩
و إىل حني   مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوت        همة القيام بدور    مؤمتر األطراف م  

ويف وقت الحق، اعتمد مؤمتر األطراف ثالثة مقررات تتضمن إرشادات          . دخـول بروتوكول كيوتو حيز النفاذ     
فقاً بكل مقرر من    ويرد مر . ١٠-م أ /١٢ و ٩-م أ /١٨ و ٨-م أ /٢١ وهي املقررات    -بشأن آلية التنمية النظيفة     

و يف  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوت        هـذه املقررات مشروع مقرر ليعتمده       
ومت إدماج  . مقررات مؤمتر األطراف  " يقر ويضع موضع التنفيذ الكامل    "دورته األوىل ُدعيَّ فيه هذا األخري إىل أن         

وأُرِفق مبشروع  . إلحاالت الواردة يف ديباجاهتا حسب االقتضاء     مشـاريع املقررات هذه يف نص واحد وتوحيد ا        
املقرر هذا يف شكل مرفقات مرقمة أوال إىل رابعا املرفقات اليت وردت يف األصل بوصفها مرفقات ملقررات مؤمتر                  

 .ومت توحيد املرفق األول لتيسري الرجوع إليه. األطراف

 طراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتومؤمتر األوسيدعو مشروع املقرر املوحد هذا  -٢٠
 واملرفقات امللحقة هبذه ١٠-م أ/١٢ و٩-أ/ ١٨ و٨-م أ/٢١املقررات " يقر ويضع موضع التنفيذ الكامل"إىل أن 
 وهبذه الطريقة، سيجري االستعاضة عن مشاريع املقررات الثالثة املتعلقة باإلرشادات املوجهة إىل اجمللس. املقررات

مؤمتر األطراف العامل بوصفه    التنفيذي آللية التنمية النظيفة واليت أحاهلا مؤمتر األطراف بنص واحد ُيعَرض على             
 . كي يعتمده يف دورته األوىلاجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
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  نصوص مل ُتدَرج يف اخلالصة-دال

ائل اليت مل يكتمل بعد العمل املتعلق هبا،        مل ُيدَرج يف اخلالصة أي مشروع نص جرى إعداده بشأن املس           -٢١
 من بروتوكول ٥ من املادة ٢وهي مشروع املقرر املتعلق بإرشادات املمارسات اجليدة والتعديالت مبوجب الفقرة 

 من بروتوكول كيوتو؛ والنص     ٧ من املادة    ٤كيوتو؛ ومقرر مؤمتر األطراف بشأن نظم السجالت مبوجب الفقرة          
 .ءات واآلليات املتعلقة باالمتثال مبوجب بروتوكول كيوتوالذي يتناول اإلجرا

  من بروتوكول كيوتو٥ من املادة ٢إرشادات املمارسات اجليدة والتعديالت اليت جترى مبوجب الفقرة  -١

ؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع  إىل الدورة األوىل مل    ٧-م أ /٢١أحال مؤمتر األطراف مبوجب مقرره       -٢٢
 مشروع مقرر بشأن إرشادات املمارسات اجليدة والتعديالت اليت جترى مبوجب           بروتوكول كيوتو األطـراف يف    

ويف هذا املقرر، طلب مؤمتر األطراف أيضاً إىل اهليئة الفرعية للمشورة .  من بروتوكول كيوتو٥ من املادة ٢الفقرة 
متر ها يف مشروع املقرر كي يقوم مؤ      العلمية والتكنولوجية أن تستكمل األعمال بشأن منهجيات التعديل إلدراج        

وقد اضطلعت اهليئة الفرعية للمشورة     .  باعتمادها األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو       
 اإلرشادات ٩-م أ/٢٠العلمية والتكنولوجية باألعمال املتعلقة هبذه املسألة، واعتمد مؤمتر األطراف مبوجب مقرره 

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول        نهجيات التعديالت وأحال إىل     التقنـية املتعلقة مب   
ولكن .  من بروتوكول كيوتو٥ من املادة ٢و مشروع مقرر بشأن املسائل املتصلة بالتعديالت مبوجب الفقرة كيوت

 التعديل اخلاصة بقطاع استخدام     اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واصلت األعمال املتعلقة مبنهجيات        
األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، أسفرت عن مشروع مقرر أحيل إىل مؤمتر األطراف كي يعتمده يف                

 وينقح مشروع املقرر هذا وحيل حمل املقرر       ). FCCC/SBSTA/2005/4/Add.1انظر  (دورتـه احلاديـة عشـرة       
التقنية املنقحة املتعلقة مبنهجيات التعديالت وحييل مشروع مقرر        ، ومن حيث إنه يتضمن اإلرشادات       ٩-م أ /٢١

 بشأن القضايا املتعلقة بالتعديالت مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو        جديد إىل   
 . من بروتوكول كيوتو٥ من املادة ٢مبوجب الفقرة 

عشرة بالنظر يف مشروع املقرر هذا واعتماده، سيجري        وبعـد أن قام مؤمتر األطراف يف دورته احلادية           -٢٣
مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف       إعداد نسخة منقحة وموحدة من النص الكامل ملشروع مقرر          

 من بروتوكول كيوتو يتضمن     ٥ من املادة    ٢ بشأن إرشادات املمارسات اجليدة مبوجب الفقرة        بروتوكول كيوتو 
مؤمتر األطراف العامل بوصفه اليت أوصى هبا مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة وستحال إىل الفروع اإلضافية 

كما سيحال مشروع املقرر املنفصل بشأن القضايا املتعلقة        .  العتمادها اجـتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو     
اف العامل بوصفه اجتماع    مؤمتر األطر  من بروتوكول كيوتو إىل      ٥ من املادة    ٢بالـتعديالت مبوجـب الفقـرة       

 .األطراف يف بروتوكول كيوتو
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  من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ٤نظم السجالت مبوجب الفقرة  -٢

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف      ، بأن يعتمد    ٨-م أ /٢٤أوصى مؤمتر األطراف يف مقرره       -٢٤
ت مة للمعايري التقنية لتبادل البيانات بني نظم السجالشروط التصميم العاو يف دورته األوىل     يف بـروتوكول كيوت   

مؤمتر  مبشروع مقرر إىل     ٨-م أ /٢٤وبذلك، مل يوِص املقرر     . بروتوكول كيوتو  من   ٧ من املادة    ٤الفقرة  مبوجب  
و حيث كان من املزمع أن يدرج مرفق ذلك املقرر          األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوت       

و يتناول إرشادات أمشل فيما يتعلق      ؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوت        يف مقرر مل  
 هذا النهج بإصداره توصية تقضي بأن يعتمد        ١٠-م أ /١٦وأكد مؤمتر األطراف مبوجب مقرره      . بنظم السجالت 

دور ومهام مدير سجل    و مقررا بشأن    مؤمتـر األطـراف العـامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوت           
 .املعامالت الدويل، وخباصة فيما يتعلق مبعايري تبادل البيانات والتعاون فيما بني مديري نظم السجالت

ومـن املتوقع أن تواصل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثالثة والعشرين مناقشة            -٢٥
و يف دورته األوىل     العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوت       مؤمتر األطراف هذه املسألة وأن حتيل إىل      

 . العتماده٨-م أ/٢٤مشروع مقرر يتضمن املرفق الذي ورد يف األصل مرفقاً باملقرر 

 جراءات واآلليات املتصلة باالمتثال مبوجب بروتوكول كيوتواإل -٣

  مرفقاً باملقرر   تثال مبوجب بروتوكول كيوتو   اإلجراءات واآلليات املتصلة باالم   يـرد املـرفق املـتعلق ب       -٢٦
اإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال مبوجب بروتوكول      ومـن املتوقع أن يستكمل العمل املتعلق ب       . ٧-م أ /٢٤

و باعتماد تلك ؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوت      يف الـدورة األوىل مل     كـيوتو 
وستنظر األطراف .  من بروتوكول كيوتو١٨وفقا ألحكام املادة ) ٧-م أ/٢٤املرفقة باملقرر (اإلجراءات واآلليات 

ؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف ما إذا كانت ستعتمد إجراءات وآليات االمتثال بوصفها مقررا مل
 . أم بوصفها تعديال للربوتوكوليف بروتوكول كيوتو

ؤمتر األطراف العامل بوصفه    ألوىل مل ترتيـبات الـدورة ا     -ثالثا 
 اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

لدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه      اترتيبات  يرد نص مشروع مقرر وهو مشروع املقرر املتعلق ب         -٢٧
 اليت وعلى خالف مشاريع املقررات األخرى    .  بوصفه مرفقا هلذه الوثيقة    اجـتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو     

لدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل     اترتيبات  تتناول مسائل موضوعية، يغطي هذا املشروع مسائل إجرائية تتعلق ب         
 . كيوتوبوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول
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 املرفق

 النص ألف

 *١-م إ أ/-مشروع املقرر 

  يف بروتوكول كيوتوللدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطرافترتيبات 

 ،مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتوإن  

  من بروتوكول كيوتو،١٥ و١٣ إىل املادتني إذ يشري 

اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تقوم يف دورهتا املقبلة باستعراض الترتيبات اليت وضعت لعقد              إىليطلب   -١ 
 باالقتران مع دورة مؤمتر      العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو       لـدورة األوىل ملؤمتـر األطراف     ا

و بشأن  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوت        األطـراف وأن تقـدم توصيات إىل        
 ترتيبات عقد الدورات املقبلة؛

م الداخلي ملؤمتر األطراف    ق مشروع النظا  لدى تطبي يقـرر أنـه ينبغي أن يكون ما يلي معلوماً            -٢ 
 : من بروتوكول كيوتو١٣ من املادة ٥، عمال بالفقرة )١(اًالساري حالي

، تنتهي فترة والية أي عضو بديل من أعضاء املكتب،          ٢٦-٢٢أنـه فيما يتعلق مبشاريع املواد        )أ( 
 من  ١٥ من املادة    ٣رة   والفق ١٣ من املادة    ٣ُينتخـب من قبل األطراف يف الربوتوكول ومن بينها وفقا للفقرة            
 بروتوكول كيوتو، بانتهاء فترة والية عضو املكتب الذي حل حمله؛

 :٢١-١٧أنه فيما يتعلق مبشاريع املواد  )ب( 

تكـون وثـائق التفويض الواردة من األطراف يف بروتوكول كيوتو صاحلة ملشاركة ممثليها يف                `١`
 يف بروتوكول كيوتو؛دورات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف 

يقدم مكتب مؤمتر األطراف تقريرا واحدا عن وثائق التفويض للموافقة عليها، وفقاً لإلجراءات              `٢`
املتـبعة، إىل مؤمتـر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول              

 كيوتو؛

                                                      

 ).FCCC/CP/2003/6/Add.2 (٩-م أ/١٧ورد هذا املشروع يف األصل مرفقاً باملقرر  *
 .FCCC/CP/1996/2انظر  )١(
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 :٧ و٦أنه فيما يتعلق مبشروعي املادتني  )ج( 

لدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو ُتقـبل لدى ا   `١`
 بة لدى الدورات السابقة ملؤمتر األطراف؛املنظمات اليت قُبلت بوصفها مراِق

بة لدى دورات مؤمتر األطراف ودورات مؤمتر األطراف     يطبَّق إجراء واحد لقبول املنظمات املراقِ      `٢`
 األطراف يف بروتوكول كيوتو، على أن يتوىل مؤمتر األطراف البت يف            العـامل بوصفه اجتماع   

 .بةراققبول املنظمات امل

_ _ _ _ _ 

 


