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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

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

  ، اجلزء الرابعالدورة السادسة عشرة
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩ -نوفمرب /الثاين تشرين ٢٩ديربان 

  األعمال من جدول ٣البند 
النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول 

  مبوجب بروتوكول كيوتو

النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطـراف املدرجـة يف املرفـق األول                
  مبوجب بروتوكول كيوتو

   من الرئيسةمشروع استنتاجات مقترحة    

  إضافة    
قّرر الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق             

األول مبوجب بروتوكول كيوتو، يف اجلزء الرابع من دورته السادسة عـشرة، أن يوصـي               
ول مبشروع املقرر التايل ليعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوك           

  :كيوتو يف دورته السابعة
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  ٧-م أإ/-املقرر     

 املوحَّدة حلساب مكافئ    املقاييس و ،غازات الدفيئة والقطاعات وفئات املصادر        
وعمليات اإلزالـة   ثاين أكسيد الكربون لالنبعاثات البشرية املنشأ من املصادر         

   وغري ذلك من القضايا املنهجية،بواسطة البواليع
  عامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،إن مؤمتر األطراف ال  
   من بروتوكول كيوتو،٢١ و٢٠ و٨ و٧ و٥ وإىل املواد ٣ من املادة ٩إىل الفقرة إذ يشري   
  ، ٦-م أإ/١ و٥-م أإ/١ و١-م أإ/١إىل املقررات وإذ يشري أيضاً   
ما قدمته األطراف من مقترحات تتعلق بغازات الدفيئـة والقطاعـات           فيوقد نظر     

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

مة من األطراف بشأن عناصر مشاريع املقررات        املقترحات املقدَّ  وإذ يضع يف اعتباره     
مرفق تقرير الفريق العامل املُخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة          الواردة يف   

  يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو يف دورته العاشرة،

  )١(غازات الدفيئة  -ألف   
، فيما خيص فترة االلتزام الثانية بربوتوكول كيوتـو، أن االنبعاثـات            يقرر  -١  
وكربون واهليدروكربون املشبع بالفلور الواردة يف تقرير التقيـيم         أنواع اهليدروفلور يف  الفعلية  

سداسي فلوريد الكربيت    يف، و )٢(ية الدولية املعنية بتغري املناخ    الرابع الصادر عن اهليئة احلكوم    
حيثما تتاح لألطـراف البيانـات أو       ويبلغ عنها   ر  وثالثي فلوريد النيتروجني، ينبغي أن تقدَّ     

ها، وأن تدرج يف سياق تطبيق االلتزامات الكمية باحلد من االنبعاثات           املنهجيات الالزمة عن  
  وخفضها لتلك الفترة؛

 بأن تقرير التقييم الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ أورد            يقّر  -٢  
مواصـلة  غازات جديدة من غازات الدفيئة ذات مؤشرات االحترار العاملي العالية اليت ينبغي             

مدى لزوم تناوهلا كجـزء  نَتج اآلن بكميات كبرية، من أجل حتديد ا، وإن كانت ال تُ    رصده
  التخفيف؛ من التزامات 

__________ 

  . يقابلها يف بروتوكول كيوتوبعض الفقرات الواردة يف هذا اجلزء قد تتطلب تعديالً )١(
ـ    من التصويبات امل   ١٤-٢قائمة الغازات وأنواع الغازات الواردة يف اجلدول         )٢(  الفريـق   سامهةدخلة على م

  .العامل األول يف تقرير التقييم الرابع الصادر عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ
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 األطراف القادرة على اإلبالغ عن انبعاثات هذه الغـازات ضـمن           عيشّج  -٣  
  قوائم جردها لغازات الدفيئة أن تفعل ذلك؛

يف سياق البت   اً  ن مفيد  على أن تناول االعتبارات التالية ميكن أن يكو        يتفق  -٤  
يف مدى وجود حاجة إىل إضافة غازات أخرى من غازات الدفيئة إىل املرفـق ألـف مـن                  

  :بروتوكول كيوتو
يف االحتـرار  إسهامه مـستقبالً   لغاز من الغازات وتوقعات   احلايلاإلسهام    )أ(  

  ربون؛ عنهما مبكافئ ثاين أكسيد الكراًالعاملي الناتج عن مصادر بشرية املنشأ، معّب
االعتبارات العملية املتعلقة بتوافر البيانات أو منهجيات التقدير املتفق عليها،            )ب(  

  ؛املوحدةواالحتياجات اإلضافية من املوارد الالزمة جلمع البيانات وهتيئة املنهجيات 
يف املرفق ألف من بروتوكـول        إمكانية إبدال غازات الدفيئة املدرجة أصالً       )ج(  

  على االجتاهات يف هذا الصدد؛اً ف مبكركيوتو، أو التعر

  املقاييس املوحدة  -باء   
، فيما خيص فترة االلتزام الثانية لربوتوكـول كيوتـو، أن تـستخدم             يقرر  - ٥  

األطراف يف حساب مكافئ ثاين أكسيد الكربون النبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من             
ات االحترار العاملي املدرجـة يف العمـود        مصادرها وعمليات إزالتها بوساطة البواليع مؤشر     

 من التصويبات ١٤-٢يف اجلدول  الوارد  " إمكانية االحترار العاملي يف أفق زمين معني      "املعنون  
املُدخلة على مسامهة الفريق العامل األول يف تقرير التقييم الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية              

ار غازات الدفيئة يف أفق زمين ميتد ملائة سنة، ومع مراعـاة             استناداً إىل تقدير آث    ،بتغري املناخ 
  تقديرات مؤشرات االحترار العاملي؛ بأوجه عدم التيقن املعقدة املرتبطة 

 إىل أن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ال تزال بصدد تقيـيم           يشري  -٦  
رات االحترار العاملي، وذلـك يف      املقاييس املوحدة البديلة وأوجه القصور يف استخدام مؤش       

  سياق عملها املتعلق بتقرير التقييم اخلامس؛
 إىل أن مؤشر االحترار العاملي مقياس حمدد حتديداً جيـداً يـستند إىل         يشري  -٧  

، غـري أنـه     ال يزال مفيداً يف هنج يتناول عدة غازات       وإىل أن هذا املؤشر     التأثري اإلشعاعي،   
يت بعينه، وقد يكون من األفضل اعتماد مقاييس بديلة حـسب           هلدف سياسا اً  م توخي يصّم مل
  ؛ حمددة من أهداف سياساتيةمتليه ما

 ١٠٠ إىل قيود استخدام مؤشر االحترار العاملي استناداً إىل أفق ميتـد             يشري  -٨  
  عام يف تقييم مدى إسهام انبعاثات غازات الدفيئة القصرية العمر يف تغري املناخ؛
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 بتقدير إىل طلب اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تنظم           يشري  -٩  
عقد يف النصف األول مـن      بتوافر املوارد، حلقة عمل بشأن املقاييس املوحدة تُ       اً  األمانة، رهن 

  ؛٢٠١٢ عام
إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تقيِّم، استناداً إىل          يطلب    -١٠  
ئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ وغريهـا، انعكاسـات اختيـار املقـاييس              أعمال اهلي 

املُستخَدمة يف حساب مكافئ ثاين أكسيد الكربون لالنبعاثات البشرية املنشأ مـن املـصادر          
مـن  غازات الدفيئة املُدرجـة يف املرفـق ألـف          بالنسبة ل بواسطة البواليع   اإلزالة  وعمليات  

  ترة االلتزام الثالثة أو فترات االلتزام الالحقة؛بروتوكول كيوتو يف ف
 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة أن تـشرع            أيضاً يطلب  -١١  

 وأن تقدم توصياهتا بشأن أنـسب املقـاييس      ٢٠١٥هذا التقييم يف موعد ال يتجاوز عام         يف
 األطراف العامـل بوصـفه      والقيم ذات الصلة اليت يتعني أن تستخدمها األطراف إىل مؤمتر         

  يف هذا الصدد؛ اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، لكي يعتمد مقرراً
 أن يقتصر تطبيق أي مقرر يعتمده مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه             ُيقرر  -١٢  

اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو لتغيري املقاييس أو تنقيح القـيم الـيت تـستخدمها               
 مـن   ٣اين أكسيد الكربون على االلتزامات املشمولة باملـادة         األطراف يف حساب مكافئ ث    

  بروتوكول كيوتو فيما يتعلق بأي فترة التزام ُتعتمد بعد التغيري أو التنقيح املذكورين؛
 األطراف يف االتفاقية ويف بروتوكول كيوتو ويف أي صكوك قانونية           يشجع  -١٣  

قاييس والقـيم ذات الـصلة الـيت        ذات صلة على السعي لتطبيق هنج متسق فيما يتعلق بامل         
  تستخدمها األطراف يف حساب مكافئ ثاين أكسيد الكربون لغازات الدفيئة؛

غازات الدفيئة الصادرة عن اهليئة لالوطنية اجلرد املبادئ التوجيهية لقوائم تطبيق    -جيم   
   ٢٠٠٦احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ يف عام 

ة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة وافقـت يف         بأن اهليئ  حييط علماً   -١٤  
املبادئ التوجيهية إلعداد   " لتنقيح   ٢٠١٠دورهتا الثالثني على أن تستهل برنامج عمل يف عام          

املبادئ : من األطراف املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اجلزء األول   املقدمة  البالغات الوطنية   
يشار إليها فيما يلـي     " (شأن اإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية     التوجيهية لالتفاقية اإلطارية ب   

أن على   و ،)باملبادئ التوجيهية لإلبالغ من جانب األطراف املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقية          
املبـادئ التوجيهيـة    تتناول القضايا املنهجية ذات الصلة باإلبالغ اليت ُتطرح عند استخدام           

 الدفيئة الصادرة عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ يف           لقوائم اجلرد الوطنية لغازات   
، هبدف التوصية مبشروع مقرر بشأن مبادئ توجيهية منقحة لإلبالغ من جانب            ٢٠٠٦عام  

األطراف املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقية لكي يعتمده مؤمتر األطراف توخياً الستخدام تلك       
  ؛٢٠١٥تداًء من عام املبادئ على حنو منتظم اب
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ربوتوكـول كيوتـو، أن تكـون       ب، اعتباراً من فترة االلتزام الثانيـة        ُيقرر  -١٥  
اإلزالة بواسـطة البواليـع     عمليات  منهجيات تقدير االنبعاثات البشرية املنشأ من املصادر و       

بالنسبة لغازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال وفيما يتـصل بغـازات الدفيئـة              
املبـادئ  فئات املصادر املُدرجة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو منسجمةً مـع       /قطاعاتوال

التوجيهية لقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة الصادرة عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري             
 كما ُتطبَّق من خالل املبادئ التوجيهية لإلبالغ من جانب األطـراف            ٢٠٠٦املناخ يف عام    

درجة يف املرفق األول لالتفاقية بصيغتها املنقحة، اليت سيجري اعتمادها من خالل العملية              املُ
   أعاله؛١٤املشار إليها يف الفقرة 

 فيما يتعلق بتقدير وحساب االنبعاثات البشرية املنشأ من املصادر          ، أيضاً يقرر  -١٦  
 ٣  مـن املادة٤ و٣مولة بالفقرتني وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع بالنسبة لغازات الدفيئة املش

من بروتوكول كيوتو، أن يتفق مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول             
، يف دورته   ٧-م أإ /- من املقرر    ٩ و ٨كيوتو على املنهجيات اإلضافية، املشار إليها يف الفقرتني         

 ٤ تستند إىل أمور منها الفصل       نهجيات جيب أن  على أن تستند تلك امل    العاشرة كموعد أقصى،    
إرشادات املمارسات اجليدة يف جمال استخدام األراضي وتغيري اسـتخدام األراضـي            من دليل   

  ؛واحلراجة الصادر عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ
 أن ُيعاد فيما يتعلق بفترة االلتزام الثانية حـساب الـسالسل             كذلك يقرر  -١٧  
نبعاثات من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع بالنسبة لغازات الدفيئة، مبا يف       الزمنية لال 

  .ذلك انبعاثات سنة األساس

        


