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 الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية الهيئة
 الدورة الثالثة واألربعون

 2015كانون األول/ديسمرب   4-1باريس، 
 )ج( من جدول األعمال11البند 

 القضايا المنهجية بموجب بروتوكول كيوتو 
 7الفقيييرة ، 3توضييييل الييينر اليييوارع زييي) الفييير   ا   المييياعة 

تعييديا الدو يية لوروتوكييول كيوتييو، ال  يييما  ميي  مكييرراث نااييياث 
لتحديييد تمتو يين االاوعانيياا  ا ييتادامها المعلوميياا المقييرر

    األولى م  زترة االلتزام السابقةت السنوية للسنواا الثالث
مكيرراث ناايياث  مي   7، الفقيرة 3توضيل النر اليوارع زي) الفير   ا   المياعة   

و يية لوروتوكييول كيوتييو، ال  يييما المعلوميياا المقييرر ا ييتادامها تعييديا الد
لتحدييييد تمتو ييين االاوعانييياا السييينوية للسييينواا اليييثالث األوليييى مييي  زتيييرة 

 االلتزام السابقةت
 

 إضازة  
 

 توصية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  
 

واألربعني، مبشـرو  املرـرر التـاك، كـظ ينيـر  يـ   الثالثةأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا  
 يف بروتوكول كيوتو ويعتمده يف دورت  احلادية عشرة: مؤمتر األطراف العامل بوصف  اجتما  األطراف
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 11-/م أإ-مشرو  المقرر   
 

مكيرراث ناايياث  مي   7، الفقيرة 3توضيل النر اليوارع زي) الفير   ا   المياعة   
 كيوتو  تعديا الدو ة لوروتوكول

 
 إن مؤمتر األطراف العامل بوصف  اجتما  األطراف يف بروتوكول كيوتو، 
مــن تعــديل بروتوكــول كيوتــو الــوارد يف املر ــ   3مــن املــادة  ثانيــا   مكــررا   7إىل الفرــرة إذ يشــ   

 )تعديل الدوحة(، 8-/م أإ1األول باملررر 
 مكــررا   7الــوارد يف الفرــرة  خســتان لتوحــيك احلكــمابالطلــا املرــدم مــن كا  وإذ حيــيع علمــا   

 من تعديل الدوحة، 3من املادة  ثانيا  
مــن تعــديل بروتوكــول كيوتــو الــوارد يف  3ثانيــا  مــن املــادة  مكــررا   7أن الفرــرة يوحــك  -1 

)تعديل الدوحة( تنطبـ ، يف  ـ ة اتلتـ ام الثانيـة، علـر األطـراف الـ     8-/م أإ1املر   األول باملررر 
 يكن لديها الت ام كمظ باحلد من اتنبعاثات أو خفضها خالل   ة اتلت ام األوىل لربوتوكول كيوتو؛

مـــن تعـــديل  3مكـــررا  ثانيـــا  مـــن املـــادة  7أنـــ  ألضـــراذ تنفيـــذ الفرـــرة  ضـــا  يوحـــك أي -2 
الدوحـــة،  ـــان اإىلـــارة إىل نمتوثـــع اتنبعاثـــات الســـنوية للســـنوات الـــثال  األوىل مـــن  ـــ ة اتلتـــ ام 

مـــن تعـــديل الدوحـــة، ويـــل إىل متوثـــع اتنبعاثـــات  3مكـــررا  ثانيـــا  مـــن املـــادة  7الســـابرةن يف الفرـــرة 
، وأن علـــر األطـــراف الـــ  لـــديها التـــ ام  2010و 2009و 2008مـــا يف الســـنوات  الســـنوية لطـــرف

كمـــظ باحلـــد مـــن اتنبعاثـــات أو خفضـــها مريـــدم يف العمـــود الثالـــق مـــن ا ـــدول الـــوارد يف املر ـــ  بـــا  
، أن توحــك يف ترارير ــا الراميــة إىل تيســ  8-/م أإ1لربوتوكــول كيوتــو واملــدرج يف املر ــ  األول بــاملررر 

، مـا إذا كانـت  ـد اثـت دمت يف حسـاب 8-/م أإ2لكمية املسندة واملردمـة عمـال  بـاملررر حساب ا
 متوثع اتنبعاثات السنوية للسنوات الثال  األوىل من   ة اتلت ام السابرة، أحد ما يلظ:

 الغا ات واملصادر املدرجة يف املر   ألف بربوتوكول كيوتو؛ )أ( 
و ئـات املصـادر الـ  اثـتت دمت حلسـاب الكميـة  نفس ضا ات الد يئـة والرطاعـات )ب( 

 املسندة لف ة اتلت ام الثانية؛
أن  بالنسبة لطرٍف مدرج يف املر ـ  األول رـرب بعمليـة انترـال إىل ا تصـاد السـو  يررر  -3 

و  يكن لدي  الت ام كمظ باحلد من اتنبعاثات أو خفضها يف   ة اتلت ام األوىل لربوتوكول كيوتو،  ان 
الفـــر  اإ ـــام بـــني عمـــو  اتنبعاثـــات خـــالل  ـــ ة اتلتـــ ام الثانيـــة والكميـــة املســـندة املعدلـــة مبوجـــا 

من تعديل الدوحة، يتضاف إىل مردار وحدات الكمية املسندة الذي  3ثانيا  من املادة  مكررا   7 الفررة
، 1-/م أإ13   املرــررمــن مر ــ 14ينبغــظ أن يؤخــذ باحلســبان ألضــراذ التريــيم املشــار إليــ  يف الفرــرة 

ويتريد أي مردار إحايف مبردار وحدات الكميـة املسـندة الـ  ألغا ـا الطـرف املعـ  لفـ ة اتلتـ ام الثانيـة 
 من تعديل الدوحة. 3مكررا  ثانيا  من املادة  7لربوتوكول كيوتو، و را  للفررة 

 


