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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  لتزامات اإلضافية لألطرافالفريق العامل املخصص املعين باال
  املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

  الثانية عشرةالدورة 
  ٢٠١٠ يونيه/ حزيران١١-١بون، 
   من جدول األعمال املؤقت٣البند 

النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب          
  بروتوكول كيوتو

  وثائق أُعّدت لتيسري املفاوضات بني األطراف    

  * من الرئيسمذكرة    

  إضافة    

  االجتار باالنبعاثات واآلليات القائمة على مشاريع    
 بشأن االجتار باالنبعاثات واآلليات القائمة على       هذه اإلضافة هي نص مشروع مقرر       

لتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة    باال الفريق العامل املخصص املعين   مشاريع، كي ينظر فيه     
 نّص مـشروع    وقد أُعدّ  .يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية عشرة         

  .FCCC/KP/AWG/2010/3من الوثيقة  )أ(٢٧املقرر وفقا للفقرة 

__________ 

قُدِّمت هذه الوثيقة بعد املوعد املقرر لتقدميها بسبب قصر املدة الفاصلة بني الدورتني احلادية عشرة والثانية                  *  
عشرة للفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف املرفـق األول مبوجـب                
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  ٥-م أإ/-مشروع املقرر     

  االجتار باالنبعاثات واآلليات القائمة على مشاريع    
  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
   من بروتوكول كيوتو،١٧ و١٢ و٦إىل املواد إذ يشري   
 الكمية بتحديد االنبعاثات     بأن البلدان املتقدمة األطراف ستحقق التزاماهتا      وإذ يسلم [  

إىل وإذ يـشري    [] وخفضها، يف املقام األول، عن طريق بذل جهود حملية خلفض االنبعاثات،          
  ]،١-م أإ/٢ من املقرر ١الفقرة 

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

  آلية التنمية النظيفة  -أوالً   

  أسر ثاين أكسيد الكربون وختزينه    
  :١اخليار 

 أال تكون األنشطة املتعلقة بأسر ثاين أكسيد الكربون وختزينه مؤهلة يف إطـار              يقرر  -١
ايا غري حملولـة علـى      آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام الثانية نظراً إىل وجود شواغل وقض           

  : املستوى 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(  
   معكوسة تؤدي إىل زيادة التبعية للوقود األحفوري؛احتمال ظهور حوافز  )ز(  
  السالمة؛  )ح(  
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عدم وجود تغطية تأمينية للتعويض عن األضرار اليت ميكن أن تلحق بالبيئـة       )ط(  
  وبالغالف اجلوي نتيجة التسرب من مواقع التخزين؛

  :٢اخليار 
 يف التكوينـات     أال تكون األنشطة املتعلقة بأسر ثاين أكسيد الكربون وختزينه         يقرر  -٢

  اجليولوجية مؤهلة يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام الثانية وفترات االلتزام الالحقة؛
 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن توصي بطرائق وإجراءات           يطلب  -٣

 النظيفـة، بغيـة إحالـة     أعاله يف إطار آلية التنمية٢إلدراج األنشطة املشار إليها يف الفقرة  
مشروع مقرر بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف               

، مبا يف ذلك طرائق وإجـراءات       ]الثامنة] [السابعة[بروتوكول كيوتو لكي يعتمده يف دورته       
  :تتعلق مبا يلي

  عدم الدوام، مبا يف ذلك عدم الدوام الطويل األجل؛  )أ(  
  ياس واإلبالغ والتحقق؛الق  )ب(  
  التأثريات البيئية؛  )ج(  
  تعريف حدود أنشطة املشاريع؛  )د(  
  قضايا القانون الدويل؛  )ه(  
  قضايا املسؤولية؛  )و(  
  التغطية التأمينية للتعويض عن أضرار التسرب؛  )ز(  
  احتمال حدوث نتائج عكسية؛  )ح(  
  السالمة؛  )ط(  

  األنشطة النووية    
  :١اخليار 

ال تكون األنشطة املتعلقة باملنشآت النووية مؤهلة يف إطار آلية التنمية النظيفة             أ يقرر  -٤
  يف فترة االلتزام الثانية؛

  :٢اخليار 
 بأن على األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت هي أيضاً أطراف يف              يسلم  -٥

ـ           د الناجتـة عـن     بروتوكول كيوتو أن متتنع عن استخدام وحدات خفض االنبعاثات املعتم
  املنشآت النووية للوفاء بالتزاماهتا الكمية بتحديد االنبعاثات وخفضها؛
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  :٣اخليار 
 كـانون   ١ أن تكون األنشطة املتعلقة باملنشآت النووية اليت بدأ تـشغيلها يف             يقرر  -٦

فترات  أو بعده مؤهلة يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام الثانية و             ٢٠٠٨يناير  /الثاين
  االلتزام الالحقة؛

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن توصي بطرائق وإجراءات           يطلب  -٧
 أعاله يف إطار آلية التنمية النظيفـة، بغيـة إحالـة    ٦إلدراج األنشطة املشار إليها يف الفقرة  

 األطـراف يف    مشروع مقرر بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع           
  بروتوكول كيوتو لكي يعتمده يف دورته الثامنة؛

  خطوط األساس املوحدة    
  :١اخليار 

  ال يتخذ أي قرار بشأن هذه املسألة  -٨
  :٢اخليار 

 أن تستخدم، حسب االقتضاء، خطوط أساس موحدة على املستوى الـوطين            يقرر  -٩
ديد عنصر اإلضافة وحـساب     دون الوطين ألنواع حمددة من أنشطة املشاريع يف سياق حت          أو

ختفيضات االنبعاثات وعمليات إزالتها، وذلك من أجل حتسني جوانـب الـسالمة البيئيـة              
  والكفاءة والتوزيع اإلقليمي يف عمل آلية التنمية النظيفة؛

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن توصي بطرائق وإجراءات           يطلب  -١٠
 أعـاله وتعديلـها الـدوري    ٩املوحدة املشار إليهـا يف الفقـرة   لتحديد خطوط األساس   

واستخدامها، بغية إحالة مشروع مقرر بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه             
  اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو لكي يعتمده يف دورته السابعة؛

يف بعض الدول يع راستخدام وحدات خفض االنبعاثات املعتمد من أنشطة املشا        
  األطراف املضيفة

  :١اخليار 
  ال يتخذ أي قرار بشأن هذه املسألة  -١١

  : ٢اخليار 
األطراف املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت هي أيـضاً          ] يشجع] [أن على ُيقرر  [  -١٢

 املائـة    يف ١٠حبيـث يكـون     [أن تتخذ تدابري معقولة     ] على[أطراف يف بروتوكول كيوتو     
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حدات خفض االنبعاثات املُعتمد املستخَدمة لالمتثال للتزاماهتا الكمية بتحديـد          جمموع و  من
 ]من أجل الزيادة يف انتقاء    [ ]من أجل استخدام  ] [االنبعاثات وخفضها يف فترة االلتزام الثانية     

أقل البلدان منـوا ويف     [وحدات خلفض االنبعاثات املُعتمد من أنشطة املشاريع املُستضافة يف          
منـذ بدايـة فتـرة      ]  أنشطة مشاريع ُمسجلة   ١٠أطراف لديها أقل من     ] [أفريقيابلدان يف   
  ؛]األوىل االلتزام
 إىل اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة أن ُيضمن تقريره السنوي املقدم إىل             يطلب  -١٣

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف بروتوكـول كيوتـو، اعتبـاراً مـن        
لومات ُمحدَّثة عن اإلجراءات املُتخذة فيما يتصل بالتدابري املشار إليهـا يف            ، مع ٢٠١١ عام
   أعاله؛١٢ ةالفقر

  املنافع املشتركة    
  :١اخليار 
  ال ُيتخذ أي قرار بشأن هذه املسألة  -١٤

  :٢اخليار 
إىل اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة تنفيذ تدابري يف سياق تسجيل أنشطة            يطلب    -١٥
   منافعها املشتركة؛زيادة إبرازريع وتقييمها املستمر من أجل املشا

  معامالت اخلصم    
  :١اخليار 
  ال ُيتخذ أي قرار بشأن هذه املسألة  -١٦

  :٢اخليار 
أن على أنشطة حمددة من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة أن تولِّد وحدات             ُيقرر    -١٧

وحدات إزالتها   عتمد تعادل املستوى املُعتمد لوحدات خفض االنبعاثات أو       خفض انبعاثات مُ  
  بعد تسويتها مبعامل خصم؛

إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن توصي بطرائق وإجراءات          يطلب    -١٨
 أعاله، بغية إحالة مشروع مقرر بـشأن هـذه          ١٧ملعامالت اخلصم املشار إليها يف الفقرة       

لة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو لكي يعتمده             املسأ
  يف دورته الثامنة؛
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  التنفيذ املشترك  -ثانياً   

  األنشطة النووية    
  :١اخليار 
أال تكون األنشطة املتعلقة باملنشآت النووية مؤهلةً يف إطار التنفيذ املشترك يف            ُيقرر    -١٩

  ية؛فترة االلتزام الثان
  :٢اخليار 
بأن على األطراف املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت هي أيضاً أطراف يف             ُيسلِّم    -٢٠

بروتوكول كيوتو أن متتنع عن استخدام وحدات خفض االنبعاثات الناجتة عـن املنـشآت              
  النووية للوفاء بالتزاماهتا الكمية بتحديد االنبعاثات وخفضها؛

  :٣اخليار 
 كـانون   ١ن تكون األنشطة املتعلقة باملنشآت النووية اليت بدأ تـشغيلها يف            أُيقرر    -٢١
 أو بعده مؤهلةً يف إطار التنفيذ املشترك يف فترة االلتزام الثانيـة وفتـرات               ٢٠٠٨يناير  /الثاين

  االلتزام الالحقة؛
 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن توصي بطرائق وإجراءات         يطلب    -٢٢

 أعاله يف إطار التنفيذ املشترك، بغية إحالة مشروع   ٢١إلدراج األنشطة املشار إليها يف الفقرة       
مقرر بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول              

  كيوتو لكي يعتمده يف دورته الثامنة؛

  املنافع املشتركة    

  :١اخليار     
   بشأن هذه املسألةال ُيتخذ أي قرار  -٢٣

  :٢اخليار 
إىل جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك إعمال تدابري يف سياق حتديد املشاريع            يطلب    -٢٤

   منافعها املشتركة؛زيادة إبرازاخلاضعة هلا وتقييمها املستمر من أجل 
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  مسائل أخرى  -ثالثاً   

  )اإليداع(الترحيل     
  :١اخليار 
ضة على ترحيل الوحدات من فترة االلتزام األوىل إىل فتـرة         تطبيق القيود املفرو  ُيقرر    -٢٥

االلتزام الثانية على ترحيل الوحدات من فترة االلتزام الثانية وفترات االلتـزام الالحقـة إىل               
  فترات التزام ُمقبلة؛

  :٢اخليار 
عدم فرض قيود على ترحيل الوحدات من فترة االلتزام الثانية وفترات االلتزام            ُيقرر    -٢٦
  لالحقة إىل فترات التزام ُمقبلة؛ا

  وحدات اإلزالة/تقاسم اإليرادات إلصدار وحدات الكميات املخصصة    
  :١اخليار 
  ال ُيتخذ أي قرار بشأن هذه املسألة  -٢٧

  :)١(٢اخليار 
أنه، ملساعدة البلدان النامية األطراف املُعرَّضة بوجه خاص لآلثار الـضارة لـتغري             ُيقرر    -٢٨

] ٨[ ]٢] [٠,٥[على الوفاء بتكاليف التكيف، ُتصدر      ] تنفيذ تدابري االستجابة  ثر  ألأو  /و[املناخ  
وحدات الكميات املُخصصة   [ ]وحدات اإلزالة [ ]وحدات الكميات املُخصصة  [يف املائة من    

لكل طرف ُمدرج يف املرفق     ] لفترة االلتزام الثانية وفترات االلتزام الالحقة     ] [ووحدات اإلزالة 
 عليه التزام ُمسجَّل يف املرفق باء لربوتوكول كيوتو، وُتحـوَّل إىل احلـساب              األول لالتفاقية 

هـذه  ] [هذه الفئـة  [املُخصص لذلك يف صندوق التكيف قبل إمكانية إصدار هذا الطرف           
  من الوحدات املُتبقية؛] الفئات

  تقاسم اإليرادات إلصدار وحدات التخفيض املعتمدة لالنبعاثات    
  :١اخليار 
  ذ أي قرار بشأن هذه املسألةال ُيتخ  -٢٩
  

__________ 

 .ذا اخليار إدخال تعديل على بروتوكول كيوتوقد يقتضي ه )١(
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  :٢اخليار 
 أن تعدل حصة اإليرادات ملساعدة البلدان النامية األطراف املعرضة بشدة لآلثار    يقرر  -٣٠

 مـن   ٨، على النحو املشار إليه يف الفقـرة         الضارة لتغري املناخ على حتمل تكاليف التكيف      
 دات خفض االنبعاثات املعتمد   يف املائة من وح   ] ×[ لتصبح    من بروتوكول كيوتو،   ١٢ املادة

 ؛]لفترة االلتزام الثانية وفترات االلتزام الالحقة[

  احتياطي فترة االلتزام    
أن يستعرض يف دورته الثامنة وأن ُينقح، عند االقتضاء، صيغة احتياطي فتـرة             ُيقرر    -٣١

نبعاثـات، آخـذاً يف     االلتزام فيما يتعلق بفترة االلتزام الثانية لدعم التنفيذ الفعال لالجتار باال          
اعتباره مجلة أمور من بينها القواعد والطرائق واملبادئ التوجيهية واإلجراءات املناسبة فيمـا             

  يتعلق بالقياس واإلبالغ والتحقق واالمتثال؛

  االجتار باالنبعاثات    
  :١اخليار 
  ال ُيتخذ أي قرار بشأن هذه املسألة  -٣٢

  :٢اخليار 
 من املشاركة يف االجتار بالوحدات املتوِلدة عـن مجيـع           متكني مجيع األطراف  ُيقرر    -٣٣

  اآلليات القائمة على السوق؛
متكني مجيع األطراف املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت عليها التزام ُمسجَّل            ُيقرر    -٣٤

يف املرفق باء لربوتوكول كيوتو من استخدام الوحدات املتوِلدة عن مجيع اآلليات القائمة على              
  لسوق للوفاء بالتزاماهتا الكمية بتحديد االنبعاثات وخفضها؛ا

إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن توصي بطرائق وإجراءات          يطلب    -٣٥
 أعاله، بغية إحالة مشروع مقرر بـشأن  ٣٤ و٣٣فيما خيص التدابري املشار إليها يف الفقرتني  

مل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو لكـي         هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف العا     
  يعتمده يف دورته الثامنة؛

  اآلليات اجلديدة القائمة على السوق    
  :١اخليار 
  ال ُيتخذ أي قرار بشأن هذه املسألة  -٣٦



FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.3 

9 GE.10-60771 

  :)٢(٢اخليار 
أن ينشئ آليات جديدة قائمة على السوق تراعي املشاركة الطوعية لألطراف،           ُيقرر    -٣٧

امهات الصافية يف جهود التخفيف املبذولة عاملياً من جانـب البلـدان الناميـة              وتعكس املس 
األطراف، وتكون خاضعة لسلطة وتوجيه مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف      

  بروتوكول كيوتو؛
إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن توصي بطرائق وإجراءات          يطلب    -٣٨

 أعاله، بغية إحالة    ٣٧اآلليات اجلديدة القائمة على السوق املشار إليها يف الفقرة          فيما خيص   
مشروع مقرر بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف               

  بروتوكول كيوتو لكي يعتمده يف دورته السابعة؛

  عنصر التكميل    
  :١اخليار 
  سألةال ُيتخذ أي قرار بشأن هذه امل  -٣٩

  :٢اخليار 
، فيما خيص فترة االلتزام الثانية، أال تتجاوز الكميـات املُـضافة إىل الكميـة               ُيقرر  -٤٠

املُخصصة لطرف من األطراف والكميات املطروحة منها الناجتة عن االجتـار باالنبعاثـات             
 يف املائة من االلتزام الكمـي لـذلك الطـرف           ٣٠واآلليات القائمة على مشاريع ما نسبته       

  .بتحديد االنبعاثات وخفضها

        

__________ 

 .قد يقتضي هذا اخليار إدخال تعديل على بروتوكول كيوتو )٢(


