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(A)     GE.06-70510    121106    121106 

                      اهليئة الفرعية للتنفيذ
                       الدورة اخلامسة والعشرون

     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٤- ٦      نريويب، 

               من جدول األعمال  )  أ (  ١٦      البند 
           مسائل أخرى

           س لكرواتيا                          مستوى االنبعاثات يف سنة األسا

 مستوى االنبعاثات يف سنة األساس لكرواتيا

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

 توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ

                                                                                                        قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا اخلامسة والعشرين أن توصي مؤمتر األطراف بأن يعتمد يف دورته                 
  :                 مشروع املقرر التايل             الثانية عشرة 

 ١٢-م أ/-املقرر مشروع 

 مستوى االنبعاثات يف سنة األساس لكرواتيا

  ،           مؤمتر األطراف   إن  

               من االتفاقية، ٤           من املادة  ٦                  إىل أحكام الفقرة       إذ يشري 

                                                                                               لطلب حكومة كرواتيا بشأن النظر يف مستوى االنبعاثات من غازات الدفيئة يف سنتها األساس                            وإذ يسـتجيب   
  ،             من االتفاقية ٤           من املادة  ٦    ً        وفقاً للفقرة 

  ،  ١١-   م أ /  ١٠         ، واملقرر  ٤-   م أ /  ١١         ، واملقرر  ٢-   م أ / ٩                 إىل أحكام املقرر        وإذ يشري 
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   ، FCCC/SBI/2006/MISC.1                                 تقرير كرواتيا الوارد يف الوثيقة          وإذ يراعي 

                       والوارد يف الوثيقة        ٢٠٠٤                                                           ُ                  إىل تقرير االستعراض الفردي جلرد غازات الدفيئة لكرواتيا الذي قُدم يف                       وإذ يشـري   
FCCC/WEB/IRI/2004/HRV                الـذي يقر جبملة أمور منها أن جرد غازات الدفيئة لكرواتيا ال يتضمن االنبعاثات من ،                                                                                             

  .                   أو السنوات الالحقة    ١٩٩٠                                              حمطات توليد الطاقة اخلارجة عن حدود كرواتيا لسنة 

       سيما                                                                                هذا القرار ليست له أية آثار على مستويات االنبعاثات األصلية بالنسبة ألي طرف آخر، ال      أن         وإذ يالحظ 
  ، ) ١ (                                           بالنسبة للبوسنة واهلرسك، وصربيا، واجلبل األسود

                 من االتفاقية من  ٤           من املادة  ٦                                                                        أن مخسة أطراف سبق هلا أن احتجت باملرونة املنصوص عليها يف الفقرة                    وإذ يرى  
           صاد السوق،        ً                                                     ، مراعاةً للظروف االقتصادية للبلدان اليت هي يف طور االنتقال إىل اقت    ١٩٩٠                       أجل اختيار سنة أساس غري 

                 وبعده، ويف هيكل     ١٩٩٠                                                                         يف ظـروف كرواتيا اخلاصة فيما يتعلق بانبعاثات غازات الدفيئة قبل عام                  وإذ يـنظر   
                                        قطاع توليد الكهرباء ليوغوسالفيا السابقة،

ّ     ّ   ً                                                              أن النّية تتجه إىل أن يكون النهج املتوّخى حتفّظياً، وأنه ال ينبغي منح درجة عالية من املرونة بدو                      ُ       وإذ ُيالحـظ      ن        ّ                             
   ِّ  مربِّر،

      ٣١,٧          يعادل       ١٩٩٠                                               يبني أن إمجايل انبعاثات غازات الدفيئة يف             ٢٠٠٤                            أن اجلرد املبلغ عنه يف           يالحظ - ١ 
                               مليون طن من ثاين أكسيد الكربون؛

        ماليني     ٣,٥                      ، بإضافة ما يعادل      ٤              من املادة     ٦                                                    السماح لكرواتيا، بعدما احتجت بأحكام الفقرة              يقـرر  - ٢ 
        لغرض      ١٩٩٠                                                                              إىل مستوى انبعاثاهتا من غازات الدفيئة غري املراقبة بربوتوكول كيوتو لعام                                           طـن من ثاين أكسيد الكربون       

  .             من االتفاقية ٤           من املادة  ٢                                                                        إثبات مستوى انبعاثات السنة األساس لتنفيذ التزاماهتا املنصوص عليها يف الفقرة 

_ _ _ _ _ 

                                                      

  .                           تحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ                    ً                                 يعد اجلبل األسود حالياً دولة مراقبة لدى اتفاقية األمم امل  ) ١ (


