
 

(A)   GE.10-60778    070510    070510 

 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، 
   املؤقتاألعمال من جدول ٣البند 

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

  وثائق أُعّدت لتيسري املفاوضات بني األطراف    

  * من الرئيسمذكرة    

  إضافة    

غازات الدفيئة والقطاعات وفئات املصادر؛ والقياسات املوحَّدة حلساب            
كسيد الكربون لالنبعاثات البشرية املنشأ حبسب املـصادر        مكافئ ثاين أ  

  وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع؛ وغري ذلك من القضايا املنهجية
بغـازات الدفيئـة    هذه اإلضافة هي نص مشروع مقرر بشأن اخليارات اليت تتصل             

ـ             ون والقطاعات وفئات املصادر؛ والقياسات املوحَّدة حلساب مكافئ ثـاين أكـسيد الكرب
لالنبعاثات البشرية املنشأ حبسب املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع؛ وغري ذلك مـن             

لتزامـات  الفريق العامل املخـصص املعـين باال  ينظر يف هذا املشروع     ، كي القضايا املنهجية 
. اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية عشرة            

  .FCCC/KP/AWG/2010/3من الوثيقة ) أ(٢٧ أُعّد نّص مشروع املقرر وفقاً للفقرة وقد
__________ 

قُدِّمت هذه الوثيقة بعد املوعد املقرر لتقدميها بسبب قصر املدة الفاصلة بني الدورتني احلادية عشرة والثانية                  *  
تزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف املرفـق األول مبوجـب           عشرة للفريق العامل املخصص املعين باالل     

  .بروتوكول كيوتو
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  ٥-م أإ/-مشروع املقرر     

غازات الدفيئة والقطاعات وفئات املصادر؛ والقياسات املوحَّدة حلساب مكافئ             
وعمليات اإلزالة املنشأ حبسب املصادر ثاين أكسيد الكربون لالنبعاثات البشرية 

  اليع؛ وغري ذلك من القضايا املنهجيةبواسطة البو
  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
   من بروتوكول كيوتو،٢١ و٢٠ و٨ و٧ و٥ وإىل املواد ٣ من املادة ٩إىل الفقرة إذ يشري   
  ، ٤-م أإ/٣ و١-م أإ/١إىل املقررين وإذ يشري أيضاً   
راف من مقترحات تتعلق بغازات الدفيئـة والقطاعـات         يف ما قدمته األط   وقد نظر     

وفئات املصادر، والقياسات املوحَّدة حلساب مكافئ ثاين أكسيد الكربون لالنبعاثات البشرية           
  وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع، وغري ذلك من القضايا املنهجية، املنشأ حبسب املصادر 

خصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف     بتقارير الفريق العامل املُ   وإذ حييط علماً      
املُدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن دورته العاشرة وبـالتقرير الـشفوي              
املقدم من رئيس الفريق إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول              

  كيوتو يف دورته اخلامسة، 
املقدمة من األطراف بشأن عناصر مشاريع املقررات        املقترحات   وإذ يضع يف اعتباره     

الواردة يف مرفق تقرير الفريق العامل املُخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة            
  العاشرة،دورته يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو يف 

  فيما يتعلق بغازات الدفيئة والقطاعات وفئات املصادر
  :١اخليار 

، فيما خيص فترة االلتزام الثانية لربوتوكول كيوتـو، أنـه           ]ُيقرر] [كديؤ[  -١  
ينبغي تقدير االنبعاثات الفعلية للمركبات الكربونية الفلوريـة اهليدروجينيـة واملركبـات            
الكربونية الفلورية املشبعة، مبا يف ذلك األنواع اجلديدة اليت أوردهتا اهليئة احلكومية الدوليـة              

ناخ يف تقريرها التقييمي الرابع، وكذلك االنبعاثات الفعلية لـسادس فلوريـد            املعنية بتغري امل  
 املُـشبع   اإلثـري ومتعدد  [،  ]ور املفل اإلثريومركبات  [،  ]وثالثي فلوريد النتروجني  [الكربيت،  

، يف حالـة تـوافر البيانـات    ]وثالثي فلوريد امليثيل مخاسي فلوريـد الكربيـت    ] [بالفلور
وإدراجها يف تغطية األهداف الكميـة      [ها لإلبالغ عن االنبعاثات     واستخدام] املنهجيات أو[

  ؛]لتحديد االنبعاثات وخفضها لفترة االلتزام الثانية
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  :٢اخليار 
تظل أحكام بروتوكول كيوتو املتعلقة بنطاق تغطية غازات الدفيئة والقطاعــات             

  دون تغيري؛
 حبـسب  الكربون لالنبعاثـات     فيما يتعلق بالقياسات املوحَّدة حلساب مكافئ ثاين أكسيد       

  املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع
، فيما خيص فترة االلتزام الثانية لربوتوكـول كيوتـو، أن تكـون             يقرر  - ٢  

مؤشرات إمكانية االحترار العاملي اليت تستخدمها األطراف يف حساب مكافئ ثاين أكسيد            
وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع لغازات  املنشأ حبسب املصادرالكربون لالنبعاثات البشرية 

املقدمـة مـن اهليئـة      [الدفيئة املُدرجة يف املرفق األول لربوتوكول كيوتو هي املؤشرات          
 ٣- أم/٢ املشار إليه يف املقرر الثايناحلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ يف تقريرها التقييمي 

يئة احلكومية الدولية املعنية بـتغري املنـاخ يف         قيم مؤشرات إمكانية االحترار العاملي لله     ("
" إمكانية االحترار العاملي يف أفق زمين معـني       "املدرجة يف العمود املعنون     ")] [١٩٩٥  عام
 من التصويبات املُدخلة على مسامهة الفريق العامـل األول يف التقريـر           ١٤- ٢اجلدول    يف

، استناداً إىل تقدير آثار غـازات  ]تغري املناخالتقييمي الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية ب      
الدفيئة يف أفق زمين ملائة سنة، ومع مراعاة جوانب عدم التيقن املعقدة اليت تنطوي عليهـا                

  تقديرات مؤشرات إمكانيـة االحترار العاملي؛
تقرير التقييم الثاين وأن تضيف غازات جديدة       إذا ما قررت األطراف أن تستخدم       : مالحظة[

  :ات جديدة من الغازات إىل املرفق ألف، عندئذ ميكن إضافة النص التايل إىل الفقرة أعالهأو فئ
فيما خيص غازات الدفيئة املُدرجة يف املرفق ألف لربوتوكـول          ُيقرر أيضاً،     -٣  

كيوتو اليت ال ترد بشأهنا مؤشرات إمكانية االحترار العاملي يف تقريـر التقيـيم الثـاين، أن                 
يف " إمكانية االحترار العاملي يف أفق زمـين معـني        "لواردة يف العمود املعنون     ُتستخدم القيم ا  

 من التصويبات املُدخلة على مسامهة الفريق العامل األول يف تقرير التقيـيم             ١٤-٢اجلدول  
الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، استناداً إىل تقدير آثار غازات الدفيئة يف أفق               

  ] ملائة سنة؛زمين
إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تقيِّم، استناداً إىل          يطلب    -٤  

أعمال اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، يف مجلة أعمال، انعكاسات اختيار القياسات     
 حبسب املصادر   املنشأاملُستخَدمة يف حساب مكافئ ثاين أكسيد الكربون لالنبعاثات البشرية          

وعمليات إزالتها بواسطة البواليع لغازات الدفيئة املُدرجة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو يف             
  فترة االلتزام الثالثة أو فترات االلتزام الالحقة؛

إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة أن تـشرع       يطلب أيضاً     -٥  
 وأن تقدم توصياهتا بشأن أنـسب القياسـات         ٢٠١٥هذا التقييم يف موعد ال يتجاوز عام         يف

والقيم ذات الصلة اليت يتعني أن تستخدمها األطراف إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع              
  األطراف يف بروتوكول كيوتو، لكي يعتمد مقرراً بشأن القياسات والقيم ذات الصلة؛
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 تطبيق أي مقرر يعتمده مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه           أن يقتصر ُيقرر    -٦  
اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو لتغيري القياسات أو تنقيح القـيم الـيت تـستخدمها               

 مـن   ٣األطراف يف حساب مكافئ ثاين أكسيد الكربون على االلتزامات املشمولة باملـادة             
  د التغيري أو التنقيح املذكورين؛بروتوكول كيوتو فيما يتعلق بأي فترة التزام ُتعتمد بع

األطراف يف االتفاقية ويف بروتوكول كيوتو ويف أي صك قـانوين           يشجع    -٧  
ذي صلة على السعي لتطبيق هنج متسق فيما يتعلق بالقياسات والقـيم ذات الـصلة الـيت                 

  تستخدمها األطراف يف حساب مكافئ ثاين أكسيد الكربون لغازات الدفيئة؛
ق املبادئ التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ بشأن قـوائم            فيما يتعلق بتطبي  

  ٢٠٠٦اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة لعام 
بأن اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وافقت يف دورهتـا          ُيسلِّم    -٨  

جيهيـة إلعـداد    املبـادئ التو  " لتنقيح   ٢٠١٠الثالثني على أن تستهل برنامج عمل يف عام         
املبادئ : البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اجلزء األول      

التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق باإلبالغ عـن قـوائم               
بالغات األطراف املُدرجة يف    يشار إليها فيما يلي باملبادئ التوجيهية إلعداد        " (اجلرد السنوية 

وأن تتناول القضايا املنهجية ذات الصلة باإلبالغ اليت ُتطـرح عنـد            ) املرفق األول لالتفاقية  
اهليئـة    عن ةاملبادئ التوجيهية اخلاصة بالقوائم الوطنية جلرد غازات الدفيئة الصادر        استخدام  

التوصية مبشروع مقـرر بـشأن      ، هبدف   ٢٠٠٦احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ يف عام        
مبادئ توجيهية منقحة إلعداد بالغات األطراف املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة لكـي              

  ؛٢٠١٥يعتمده مؤمتر األطراف توخياً الستخدامها على حنو منتظم ابتداًء من عام 
يات أنه اعتباراً من فترة االلتزام الثانية لربوتوكول كيوتو، تكون املنهج         ُيقرر    -٩  

وعمليات اإلزالة بواسـطة البواليـع      املنشأ حبسب املصادر    املتعلقة بتقدير االنبعاثات البشرية     
فئات /لغازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال فيما يتعلق بغازات الدفيئة والقطاعات

اصـة  املبادئ التوجيهيـة اخل   املصادر املُدرجة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو منسجمةً مع          
بالقوائم الوطنية جلرد غازات الدفيئة الصادرة عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ يف              

 كما ُتطبَّق من خالل املبادئ التوجيهية إلعداد بالغات األطـراف املُدرجـة يف         ٢٠٠٦عام  
املشار إليها يف اليت سيجري اعتمادها من خالل العملية بصيغتها املنقحة املرفق األول لالتفاقية  

   أعاله؛٨الفقرة 
املنشأ حبـسب   فيما يتعلق بتقدير وحساب االنبعاثات البشرية       يقرر أيضاً،     -١٠  
 مــن  ٤ و٣وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع لغازات الدفيئة املشمولة بـالفقرتني        املصادر  

 األطراف يف    من بروتوكول كيوتو، أن يتفق مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع          ٣املادة  
، ٥-م أإ /-من املقرر    XX بروتوكول كيوتو على املنهجيات اإلضافية، املشار إليها يف الفقرة        

دليـل   من   ٤كموعد أقصى، وهي منهجيات تستند إىل أمور منها الفصل          [...] يف دورته   
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إرشادات املمارسات اجليدة يف جمال استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجـة            
  ادر عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ؛الص

 املـصادر   حبسبحساب السلسلة الزمنية لالنبعاثات      أن ُيعاد    يقرر كذلك   -١١  
وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع لغازات الدفيئة، مبا يف ذلك انبعاثات سنة األساس، فيمـا              

  .يتعلق بفترة االلتزام الثانية
  فئات املصادر املُدرجة يف املرفق األول لربوتوكول كيوتو/اتفيما يتعلق بالقطاع[

  :فيما يتعلق بفترة االلتزام الثانية لربوتوكول كيوتو، على ما يلييوافق،   -١٢  
نقل ثاين  "الفئة الفرعية   " مصادر أخرى /احتراق الوقود /الطاقة"تشمل فئة   [  )أ(  

  ]؛"أكسيد الكربون وختزينه
الفئـة الفرعيـة    " مصـادر أخرى /ناعيـةعمليـات ص "تشمـل فئـة     )ب(  

  ؛"صناعة اإللكترونيات"
املعاجلـة األحيائيـة    "الفئة الفرعيـة    " مصادر أخرى /النفايات"تشمل فئة     )ج(  

  ]؛"للنفايات الصلبة
  فيما يتعلق بالقضايا املشتركة

إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن ُتقيِّم انعكاسات         يطلب    -١٣  
 أعاله علـى املقـررات الـيت توجِّـه اإلبـالغ            ١١-١راءات املُتخذة وفقاً للفقرات     اإلج

 من بروتوكول كيوتو، بغية إعداد مشاريع مقـررات         ٨ و ٧ و ٥واالستعراض مبوجب املواد    
مناسبة لكي يعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو            

  ؛كموعد أقصىيف دورته السابعة 
إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تعـاجل أي          يطلب أيضاً     -١٤  

 أعاله بشأن املقررات الـيت      ١٢-١قضايا انتقالية تنشأ عن اإلجراءات املُتخذة وفقاً للفقرات         
 من بروتوكول كيوتو، بغيـة إعـداد        ٨ و ٧ و ٥توجِّه اإلبالغ واالستعراض مبوجب املواد      

اسبة لكي يعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف           مشاريع مقررات من  
  .كموعد أقصىبروتوكول كيوتو يف دورته السابعة 

        


