
االتفاقية اإلطارية
 بشأن تغري املناخ

  األمم املتحدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A)     GE.01-70347    

 مؤمتر األطراف
 الدورة السادسة، اجلزء الثاين

 ٢٠٠١يوليه / متوز٢٧-١٦بون، 
  من جدول األعمال٧ و٤البندان 

 استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى لالتفاقية

 األعمال التحضريية للدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه
 )٤-أم /٨املقرر (اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو 

 ٦-م أ/٥املقرر 

 تنفيذ خطة عمل بيونس آيريس

 إن مؤمتر األطراف، 

 ،٦-م أ/١ و٥-م أ/١ و٤-م أ/١ إىل مقرراته إذ يشري 

التقرير يف ها إليه اهليئتان الفرعيتان يف اجلزء األول من دورته السادسة، وايف النصوص اليت أحالتوقد نظر   
ضافة لذلك التقرير، مستخدماً كأداة النص التفاوضي املوحد الذي  املتعـلق باجلـزء األول مـن دورتـه السادسـة واإل           

 أعده رئيسه،

 باملسامهة اليت قدمتها أفرقة التفاوض املنشأة يف اجلزء الثاين من الدورة،وإذ يسلم  

Distr. 
LIMITED 
 
FCCC/CP/2001/L.6 
23 July 2001 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



FCCC/CP/2001/L.6 
Page 2 

 

  اإلضايف الصادر إىل كيان تشغيلي لآلليات املالية وبناءاملقررات املتعلقة بالتوجيهوإذ يالحظ مع االرتياح  
وبناء القدرات يف االقتصادات املارة مبرحلة ) األطـراف غـري املدرجـة يف املـرفق األول    (القـدرات يف البـلدان الـنامية     

 انتقالية،

 اعـتماد االتفاقات اليت يتضمنها املرفق هلذا املقرر بوصفها عناصر أساسية لتنفيذ خطة عمل   يقـرر  -١ 
 بيونس آيريس؛

ثاين من الدورة الراهنة للتفاوض حول رزمة متوازنة والعتماد  أن يكرس األسبوع ال  يقرر كذلك  -٢ 
  أعاله والرامية إىل تفعيلها؛١هذه الرزمة من املقررات اإلضافية املنطوية على االتفاقات املشار إليها يف الفقرة 

 كافة األطراف على االشتراك النشط والبناء يف هذه املفاوضات؛حيث  -٣ 

 ١ة بلورة النصوص املنطوية على العناصر األساسية املشار إليها يف الفقرة  إىل رئيسه مواصليطلب -٤ 
 .أعاله، وذلك تسهيالً للمفاوضات

 املرفق

 عناصر أساسية لتنفيذ خطط عمل بيونس آيريس

   التمويل يف إطار االتفاقية-أوالً 

 :إن مؤمتر األطراف 

ة اإلطارية بشأن تغري املناخ، وخباصة موادها يشري إىل األحكام ذات الصلة من اتفاقية األمم املتحد -١ 
 ؛١١ و١٠-٤ و٩-٤ و٨-٤ و٧-٤ و٥-٤ و٤-٤ و٣-٤ و١-٤

 ؛١-م أ/١٥ و١-م أ/١١يشري أيضاً إىل مقرريه  -٢ 

، لتنفيذ األنشطة املتعلقة ببناء ٦-م أ/- و٦-م أ/-يالحـظ أن الـتمويل قد وفّر، مبقتضى مقرريه         -٣ 
 .ة يف املرفق األول وأنه مت إسداء التوجيه اإلضايف ذا املعىن ملرفق البيئة العامليةالقدرات يف األطراف غري املدرج

 : مؤمتر األطراف يوافق على ما يليإن 

 :أن -٤ 
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هـناك حاجـة للـتمويل، مبـا يف ذلـك الـتمويل اجلديـد والذي يضاف إىل التربعات املخصصة ال                   )أ( 
  العاملية وإىل التمويل املتعدد األطراف والثنائي لغرض تنفيذ االتفاقية؛التركيز املتعلق بتغري املناخ ملرفق البيئة

وال بـد مـن أن تـتاح لألطـراف غـري املدرجة يف املرفق األول مستويات من التمويل كافية وميكن             )ب( 
 التنبؤ ا؛

 ٩-٤ و ٨-٤ و ٥-٤ و ٤-٤ و ٣-٤ و ١-٤ممـا يسهل الوفاء بااللتزامات املعقودة مبقتضى املواد          )ج( 
قيام األطراف املدرجة يف املرفق الثاين وغريها من األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت هي يف وضع يسمح هلا بأن 

 :توفر التمويل للبلدان النامية األطراف بعمل ذلك من خالل القنوات التايل ذكرها

 ما يتم من جتديد ملوارد مرفق البيئة العاملية؛ ��١

 تغري املناخ الذي سينشأ مبقتضى هذا املقرر؛الصندوق اخلاص ب ��٢

 .القنوات الثنائية واملتعددة األطراف ��٣

تدعـو إىل تطويـر الطـرائق املناسـبة لتقاسـم األعـباء فـيما بـني األطـراف املدرجة يف املرفق                      احلاجـة    )د( 
 الثاين؛

 وي؛ا املالية على أساس سنمسامهاعن أن تقدم تقارير مطالبة باألطراف املدرجة يف املرفق الثاين  )ه ( 

 .أعاله على أساس سنوي) ه (٤عليها أن تستعرض التقارير املشار إليها يف الفقرة  )و( 

 إن مؤمتر األطراف 

يالحـظ أن أطـرافاً عديـدة مدرجـة يف املـرفق الـثاين أبدت استعدادها لاللتزام بتوفري ما يكفي من           -٥ 
 .التمويل عن طريق إعالن سياسي

 اص بتغري املناخالصندوق اخل

 : على ما يليإن مؤمتر األطراف يوافق 

أن ينشـأ صـندوق خـاص بتغري املناخ لغرض متويل األنشطة والربامج والتدابري املتصلة بتغري املناخ              -١ 
ية والـيت تكـون مـتممة للـتدابري املمولـة بواسـطة املـوارد املخصصة ال التركيز املتعلق بتغري املناخ ملرفق البيئة العامل            

 :وبواسطة التمويل الثنائي واملتعدد األطراف يف ااالت التايل ذكرها
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 التكيف؛ )أ( 

 نقل التكنولوجيا؛ )ب( 

 الطاقة والنقل والصناعة والزراعة واحلراجة وإدارة النفايات؛ )ج( 

يف ) ح(٨-٤واألنشـطة الـرامية إىل مسـاعدة البـلدان الـنامية األطـراف املشار إليها يف إطار املادة           )د( 
 .سبيل تنويع اقتصاداا

أن تدعى األطراف املدرجة يف املرفق الثاين وغريها من األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت هي  -٢ 
يف وضـع يسـمح هلـا القيـام بذلك إىل املسامهة يف الصندوق الذي يتوىل تشغيله كيان يقوم بتشغيل اآللية املالية، يف      

 ر األطراف؛ظل التوجيه الصادر عن مؤمت

 . أعاله إىل وضع الترتيبات الالزمة هلذا الغرض٢دعوة الكيان املشار إليه يف الفقرة  -٣ 

 أقل البلدان منواً

 :على ما يلييوافق مؤمتر األطراف إن  

صندوق لفائدة أقل البلدان منواً يقوم بتشغيله الكيان الذي يتوىل تشغيل اآللية املالية، يف أن ينشأ   -١ 
وجيب أن يشتمل . جيه الصـادر عـن مؤمتـر األطـراف، وذلـك لدعـم برنامج العمل لفائدة أقل البلدان منواً                 ظـل الـتو   

 برنامج العمل هذا على أمور منها برامج العمل الوطنية للتكيف؛

  أعاله إىل وضع الترتيبات الالزمة هلذا الغرض؛١دعوة الكيان املشار إليه يف الفقرة  -٢ 

 أعـاله بشأن طرائق تشغيل هذا الصندوق مبا يف    ١يان املشـار إليـه يف الفقـرة         إسـداء الـتوجيه لـلك      -٣ 
 .ذلك سبل الوصول السريع إليها

   التمويل يف إطار بروتوكول كيوتو-ثانياً 

 :إن مؤمتر األطراف 

  من بروتوكول كيوتو؛٨-١٢ و١١ و١٠يشري إىل املواد  -١ 

 ؛١-م أ/١٥ و١-م أ/١١يشري أيضاً إىل مقرريه  -٢ 
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يسلم بوجوب توفري التمويل لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول ويكون متويالً جديداً ومضافاً  -٣ 
 ملسامهات املقدمة يف إطار االتفاقية؛إىل ا

 .يوافق على ضرورة تطوير الطرائق املناسبة لتقاسم األعباء -٤ 

 صندوق التكيف التابع لربوتوكول كيوتو

 :لى ما يليإن مؤمتر األطراف يوافق ع 

أن ينشـأ صـندوق للـتكيف لتمويل مشاريع وبرامج التكيف امللموسة يف البلدان النامية األطراف                  -١ 
 اليت هي أطراف يف الربوتوكول؛

أن يمـول صـندوق التكيف باستخدام النصيب من العوائد املتأتية من أنشطة مشاريع آلية التنمية                -٢ 
 النظيفة وغريها من مصادر التمويل؛

أن تدعـى األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت تعتزم التصديق على بروتوكول كيوتو إىل توفري         -٣ 
 التمويل الذي يكون مضافاً إىل النصيب من العوائد املتأتية من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة؛

 لالتفاقية، يف ظل    أن يشـغل ويـدار صـندوق الـتكيف مـن جانب الكيان الذي يشغل اآللية املالية                 -٤ 
التوجيه الصادر عن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، وذلك بتوجيه سيسديه 

 مؤمتر األطراف يف الفترة السابقة على بدء نفاذ بروتوكول كيوتو؛

 غرض؛إىل وضع الترتيبات الالزمة هلذا ال أعاله ٤دعوة الكيان املشار إليه يف الفقرة  -٥ 

أن تقـدم األطـراف املدرجـة يف املـرفق األول الـيت تعـتزم التصـديق عـلى بـروتوكول كيوتو تقريراً                 -٦ 
 بشأن مسامهاا املالية يف الصندوق على أساس سنوي؛

 أعاله على أساس سنوي وأن يعاد النظر فيها بعد ٦أن تسـتعرض التقارير املشار إليها يف الفقرة        -٧ 
 .يوتو من جانب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتوبدء نفاذ بروتوكول ك

   تطوير التكنولوجيا ونقلها-ثالثاً 

 :إن مؤمتر األطراف يوافق على ما يلي 

 .إنشاء فريق خرباء معين بنقل التكنولوجيا تسميه األطراف -١ 
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 : على النحو التايلون خبرياً يكون٢٠ من أن يتألف فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا هذا -٢ 

ثالثـة أعضـاء مـن األطـراف غـري املدرجـة يف املـرفق األول، يخـتارون مـن أفـريقيا وآسيا ومنطقة                         )أ( 
 أمريكا الالتينية واحمليط اهلادي والبحر الكارييب؛

 عضو واحد من الدول النامية اجلزرية الصغرية؛ )ب( 

 درجة يف املرفق األول؛سبعة أعضاء من األطراف امل )ج( 

 .وثالثة أعضاء من املنظمات الدولية ذات العالقة باملوضوع )د( 

: أن يكـــون هلـــؤالء اخلـــرباء الدرايـــة يف أي مـــن اـــاالت الـــتايل ذكـــرها والـــيت تشـــمل مـــا يـــلي  -٣ 
مات واقتصاد  الـتخفيف من أثر غازات الدفيئة والتكيف معها، تكنولوجيا التقييم وتكنولوجيا املعلو            تكـنولوجيات 

 املوارد والتنمية االجتماعية؛

أن يقوم فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا مرة كل سنة بانتخاب رئيس له ونائب للرئيس من   -٤ 
بـني األعضـاء فيـه عـلى أن يكـون أحدمهـا عضـواً مـن طـرف مـدرج يف املـرفق األول واآلخر عضواً من طرف غري                       

اك تـناوب سـنوي عـلى منصب الرئيس ومنصب نائب الرئيس بني العضو من              ويكـون هـن   . مـدرج يف املـرفق األول     
 .طرف مدرج يف املرفق األول والعضو من طرف غري مدرج يف املرفق األول

املقرر ( من االتفاقية    ٩-٤ و ٨-٤تنفيذ املادة    -رابعاً 
 مــــــــن ١٤-٣ و٣-٢ واملادتــــــــان ٣-م أ/٣

 )بروتوكول كيوتو

 ري املناخاآلثار الضارة النامجة عن تغ  -١

 :إن مؤمتر األطراف يوافق على ما يلي 

والصندوق ) ٦-م أ/-وفقاً للمقرر (أن يدعم تنفيذ األنشطة احملددة من خالل مرفق البيئة العاملية  -١ 
 وغري ذلك من املصادر الثنائية واملتعددة األطراف؛) ٦-م أ/-وفقاً للمقرر (اخلاص بتغري املناخ 
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ثامنة، يف تنفيذ التدابري املتصلة بالتأمني للوفاء باالحتياجات احملددة للبلدان     أن يـنظر، يف دورتـه ال       -٢ 
الـنامية األطـراف واالسـتجابة لشـواغلها نتـيجة لآلثـار الضـارة الـنامجة عـن تغـري املـناخ وذلـك باالسـتناد إىل نتائج                

 .حلقات العمل املكرسة للتأمني

 تأثري تنفيذ تدابري االستجابة  -٢

 :طراف يوافق على ما يليإن مؤمتر األ 

والصندوق ) ٦-م أ/-وفقاً للمقرر ( من خالل مرفق البيئة العاملية احملددةأن يدعم تنفيذ األنشطة  -١ 
 .وغريمها من املصادر الثنائية واملتعددة األطراف) ٦-م أ/-وفقاً للمقرر (اخلاص بتغري املناخ 

املتصـلة بالـتأمني للوفاء باحتياجات البلدان النامية   أن يـنظر، يف دورتـه الثامـنة، يف تـنفيذ الـتدابري           -٢ 
األطـراف واالسـتجابة لشـواغلها نتـيجة لـتأثري تـنفيذ تدابـري االسـتجابة، وذلـك باالسـتناد إىل نتائج حلقات العمل                        

 .لتأمنياملكرسة ل

  بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤ املسائل املتصلة بالفقرة -خامساً 

 : بأنإن مؤمتر األطراف يسلِّم 

 من بروتوكول كيوتو يعد انشغاالً إمنائياً ٣ من املادة ١التقليل إىل أدىن حد من آثار تنفيذ الفقرة  -١ 
فاألطراف املدرجة يف املرفق األول تتعهد بأن تراعي مراعاةً كاملة . ميس كالً من البلدان الصناعية والبلدان النامية  
وتعترب هذه األطراف مثل هذا اإلجراء إجراًء يهدف إىل .  التقليل منهاآثار هذه اإلجراءات ومنع آثارها السلبية أو

 .حتقيق الفعالية من حيث التكلفة

يوافــق مؤمتـر األطراف على توصية مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو               
 :مبا يلي

ات، كجــزء مــن املعــلومات اإلضــافية دعــوة األطــراف املدرجــة يف املــرفق األول إىل تقــدمي املعــلوم -١ 
 من بروتوكول كيوتو، فيما ٧ من املادة  ١الالزمـة لتقرير جردها السنوي، وفقاً للمبادئ التوجيهية عمالً بالفقرة           

 من بروتوكول كيوتو، على تنفيذ التزاماا املشار ٣ من املادة ١٤يتصل بكيفية سعيها إىل العمـل، مبوجب الفقرة 
 مـن بـروتوكول كيوتـو بطـريقة تقـلل إىل أدىن حـد مـن اآلثـار االجـتماعية والبيئية            ٣ مـن املـادة      ١ إليهـا يف الفقـرة    

 ٤ من املادة  ٩ و ٨واالقتصـادية السـلبية على األطراف من البلدان النامية، وال سيما منها تلك احملددة يف الفقرتني                 
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 ٣معلومات حول اإلجراءات احملددة يف الفقرة من االتفاقية؛ ودعوا أيضاً إىل تلك الدول أن تدرج ذا اخلصوص 
 أدناه، استناداً إىل منهجيات يتم حتديدها يف حلقة تدارس تنظَّم هلذا الغرض؛

  أعاله؛١قرار قيام فرع التيسري التابع للجنة االمتثال بالنظر يف املعلومات املشار إليها يف الفقرة  -٢ 

يف املـرفق الـثاين وغريها من األطراف املدرجة يف املرفق         املوافقـة عـلى أن قيـام األطـراف املدرجـة             -٣ 
األول، واليت هي يف وضع يسمح هلا بذلك، بإعطاء األولوية لإلجراءات التالية لدى  تنفيذ التزاماا مبوجب الفقرة 

 : من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤

فــز الضــريبية، واإلعفــاءات مــن  الــتخفيض الــتدرجيي أو اإلزالــة الــتدرجيية لعيــوب الســوق، واحلوا  )أ( 
الضـرائب والرسـوم، واإلعانـات يف مجيـع القطاعـات اليت تنبعث منها غازات دفيئة، مع مراعاة احلاجة إىل إصالح                 

 أسعار الطاقة لتعكس أسعار السوق واملؤثرات اخلارجية؛

  الناحية البيئيـة؛إلغاء اإلعانات ذات الصلة باستخدام التكنولوجيات غري السليمة وغري اآلمنة من )ب( 

الـتعاون يف جمال التطوير التكنولوجي الستخدامات الوقود األحفوري يف ااالت غري املستهلكة              )ج( 
 للطاقة، ودعم األطراف من البلدان النامية حتقيقاً هلذه الغاية؛

 منها قدر  التعاون يف جمال تطوير ونشر ونقل تكنولوجيات الوقود األحفوري املتطورة اليت ينبعث )د( 
أو التكـنولوجيات ذات الصلة بالوقود األحفوري اليت تفضي إىل تنحية غازات الدفيئة             /أقـل مـن غـازات الدفيـئة و        

وختزيـنها وتشـجيع اسـتخدامها عـلى نطـاق أوسـع؛ وتسـهيل مشـاركة أقـل البـلدان منـواً وغريهـا من األطراف غري                    
 املدرجة يف املرفق األول يف هذا اجلهد؛

 من االتفاقية من   ٤ من املادة    ٩ و ٨قـدرة األطـراف مـن البلدان النامية احملددة يف الفقرتني            تعزيـز    )ه ( 
أجل حتسني الفعالية يف األنشطة التمهيدية واألنشطة االشتقاقية ذات الصلة بالوقود األحفوري، مع مراعاة احلاجة               

 إىل حتسني كفاءة هذه األنشطة من الناحية البيئية؛

ف مـن البـلدان الـنامية الـيت تعـتمد اعـتماداً كـبرياً على تصدير واستهالك الوقود                   مسـاعدة األطـرا    )و( 
 .األحفوري على تنويع اقتصاداا
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  من بروتوكول كيوتو١٧ و١٢ و٦ اآلليات عمالً باملواد -سادساً 

 املبادئ والطابع والنطاق -١

 :إن مؤمتر األطراف يوافق على ما يلي 

 اقية؛إعادة تأكيد ديباجة االتف -١ 

التسليم بأن بروتوكول كيوتو مل خيلق أو مينح أي حق أو سند أو استحقاق إلصدار انبعاثات من  -٢ 
 أي نوع كان لألطراف املدرجة يف املرفق األول؛

 : إن مؤمتر األطراف يوافق على ما يلي 

ــادتني       -٣  ــواردة يف امل ــبادئ ال ــاألهداف وامل ــات، ب ــدى اســتخدام اآللي ، ٣ و٢تسترشــد األطــراف، ل
  من االتفاقية؛٤ من املادة ٧وبالفقرة 

تـنفذ األطـراف املدرجـة يف املـرفق األول إجـراًء داخـلياً وفقـاً لـلظروف الوطـنية بغيـة التقـليل من               -٤ 
االنبعاثات بطريقة تفضي إىل تضييق الفوارق بالنسبة للفرد بني األطراف من البلدان املتقدمة واألطراف من البلدان 

 مل يف نفس الوقت من أجل حتقيق هدف االتفاقية النهائي؛النامية، والع

تكمل اإلجراءات الداخلية استخدام اآلليات وبالتايل تشكل اإلجراءات الداخلية عنصراً هاماً يف             -٥ 
اجلهد الذي يبذله كل طرف من األطراف املدرجة يف املرفق األول للوفاء بالتزاماته باحلد من االنبعاثات وخفضها      

 ؛٣ من املادة ١ مبوجب الفقرة كمياً

 ٥دعـوة األطـراف املدرجـة يف املـرفق األول إىل تقـدمي املعـلومات ذات الصلة فيما يتعلق بالفقرة                   -٦ 
 ؛٨ من بروتوكول كيوتو، من أجل االستعراض مبوجب املادة ٧أعاله وفقاً للمادة 

رز القابل لإلثبات، كما ورد ذلك يف     مـراعاة تقـدمي هذه املعلومات لتقدمي التقارير عن التقدم احمل           -٧ 
 ؛)١()٧املادة  (٦-م أ/املقرر ـ

  أعاله؛٧ إىل ٥تطرق فرع التيسري التابع للجنة االمتثال ملسائل التنفيذ فيما يتصل بالفقرات من  -٨ 

توصـية مؤمتـر األطـراف العـامل بوصـفه اجـتماع األطـراف يف بـروتوكول كيوتـو جبواز استخدام                     -٩ 
 ١٢ و٦ اازة لالنبعاثات ووحدات خفض االنبعاثات ووحدات الكمية املسندة مبوجب املواد         وحـدات التخفيض  
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، وبإمكانيــة إضــافة هــذه ٣ مــن املــادة ١ لوفــاء األطــراف املدرجــة يف املــرفق األول بالــتزاماا مبوجــب الفقــرة  ٧و
 خصم وحدات خفض  وبإمكانية٣ مـن املادة  ١٢ و ١١ و ١٠الوحـدات وفـق مـا هـو منصـوص عـليه يف الفقـرات                

، طبقاً لألحكام ٣ من املادة ١١ و١٠االنـبعاثات ووحدات الكمية املسندة وفق ما هو منصوص عليه يف الفقرتني           
، دون تغيري االلتزامات يف جمال   )طرائق احملاسبة فيما يتعلق بالكميات املسندة     : ٦-م أ /املقرر ـ (املتعلقة بالسجالت   

  وصفها يف املرفق باء يف بروتوكول كيوتو؛احلد من االنبعاثات وخفضها الوارد

حتديــد حصــة العــائدات ملســاعدة األطــراف مــن البــلدان الــنامية املــتأثرة بشــكل خــاص مــن اآلثــار  -١٠ 
 من ١٢ من املادة ٨السـلبية لـتغري املـناخ عـلى حتمـل تكـاليف الـتكيف، كمـا وردت اإلشـارة إىل ذلـك يف الفقـرة               

ئة من وحدات التخفيض اازة لالنبعاثات اليت يتم إصدارها لنشاط مشروع من  يف املا٢بروتوكول كيوتو، بنسبة 
 مشاريع آلية التنمية النظيفة؛

توصـية مؤمتـر األطـراف العـامل بوصـفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بأن تتوقف أهلية           -١١ 
ه لشروط املنهجية وتقدمي التقارير طـرف مـن األطـراف املدرجـة يف املـرفق األول للمشـاركة يف اآلليات على امتثال                

 من بروتوكول كيوتو، مع قيام فرع اإلنفاذ التابع ٧ من املادة ٤و ١ والفقرتني ٥ من املادة ٢ و١مبوجب الفقرتني 
للجـنة االمتـثال باإلشـراف، وفقـاً لألحكـام ذات الصـلة، ورهـناً أيضـاً باألحكـام ذات الصـلة املتعـلقة باإلجراءات                      

 من الفرع الثامن ٨صـل باالمتثال مبوجب بروتوكول كيوتو، وفق ما ترد اإلشارة إليه يف الفقرة       واآلليـات فـيما يت    
 .أدناه

 )٢(٦أنشطة املشاريع يف إطار املادة  -٢

 :إن مؤمتر األطراف يوافق على ما يلي 

 ٦تـأكيد أنـه مـن صالحيات الطرف املضيف تأكيد ما إذا كان نشاط مشروع ما يف إطار املادة             -١ 
 اعده أم ال على حتقيق التنمية املستدامة؛يس

التســليم بضــرورة امتــناع األطــراف املدرجــة يف املــرفق األول عــن اســتخدام وحــدات خفــض           -٢ 
 .٣ من املادة ١االنبعاثات اليت تولَّدها املرافق النووية للوفاء بالتزاماا مبوجب الفقرة 

 :إن مؤمتر األطراف يوافق على ما يلي 

ر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بإنشاء جلنة إشراف توصية مؤمت -٣ 
، ٦تشـرف، يف مجلة أمور، على التحقق من وحدات خفض االنبعاثات اليت تولدها أنشطة املشاريع يف إطار املادة      

 .)٣(يف سياق املسار الثاين
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 )آلية التنمية النظيفة (١٢املادة  -٣

 :وافق على ما يليإن مؤمتر األطراف ي 

تـأكيد أنـه مـن صـالحيات الطـرف املضيف أن يؤكد ما إذا كان نشاط مشروع ما يف إطار آلية               -١ 
 التنمية النظيفة يساعده أم ال على حتقيق التنمية املستدامة؛

التسليم بضرورة امتناع األطراف املدرجة يف املرفق األول عن استخدام وحدات التخفيض اازة  -٢ 
 ؛٣ من املادة ١اثات اليت تولدها املرافق النووية للوفاء بالتزاماا مبوجب الفقرة لالنبع

تأكيد أن التمويل احلكومي ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة جيب أال يفضي إىل حتويل وجهة  -٣ 
ة يف املرفق الثاين وال     املسـاعدة اإلمنائيـة الـرمسية وجيـب أن يكـون مسـتقالً عـن االلـتزامات املاليـة لألطـراف املدرجـ                      

 .يحسب ألغراض الوفاء بتلك االلتزامات

 :إن مؤمتر األطراف يوافق على ما يلي 

تيسـري بداية سريعة آللية للتنمية النظيفة، والدعوة إىل تقدمي الترشيحات لعضوية الس التنفيذي         -٤ 
 لتنفيذي يف تلك الدورة؛قبل انعقاد دورته السابعة، لكي ينتخب مؤمتر األطراف أعضاء الس ا

: تـألف اـلس التـنفيذي مـن عشرة أعضاء من األطراف يف بروتوكول كيوتو، على النحو التايل                  -٥ 
عضـو مـن كـل جمموعـة مـن جمموعـات األمـم املـتحدة اإلقليمية اخلمس، وعضوان آخران من األطراف املدرجة يف           

 املــرفق األول، وعضــو ممـثل لــلدول الــنامية اجلــزرية  املـرفق األول، وعضــوان آخــران مـن األطــراف غــري املدرجـة يف   
 .الصغرية، مع مراعاة املمارسة املتبعة حالياً يف مكتب مؤمتر األطراف

قيام الس التنفيذي باستنباط الطرائق واإلجراءات املبسطة ألنشطة املشاريع الصغرية التالية آللية  -٦ 
 : الثامنةالتنمية النظيفة، وتوصية املؤمتر ا يف دورته

أو ( ميغاواط ١٥أنشـطة مشـاريع الطاقـة املتجددة اليت هلا قدرة إنتاج قصوى تعادل ما يصل إىل       )أ( 
 ؛)قدرة مناسبة معادلة لذلك

أنشـطة مشـاريع حتسـني كفـاءة اسـتخدام الطاقـة اليت حتد من استهالك الطاقة على جانيب العرض                )ب( 
 اط يف الساعة يف كل سنة؛ أو  جيغاو١٥أو الطلب، مبا يصل إىل ما يعادل /و
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أنشـطة املشـاريع األخـرى اليت حتد من االنبعاثات البشرية املصدر وتطلق يف نفس الوقت أقل من         )ج( 
 . كيلوطناً من مكافئ ثاين أكسيد الكربون سنويا١٥

رية دعوة الس التنفيذي إىل استعراض الطرائق واإلجراءات املبسطة وحتديد أنشطة املشاريع الصغ -٧ 
أعـاله والـتقدم، عـند الـلزوم، بالتوصيات املناسبة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه              ) ج(٦املشـار إليهـا يف الفقـرة        

 اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

اقتصـار أهـلية اسـتخدام األراضـي والـتغيري يف استخدام األراضي ومشاريع احلراجة مبوجب املادة                 -٨ 
وجيب أن يتم تنفيذ أنشطة املشاريع هذه وفقاً . عادة التحريج أثناء فترة االلتزام األوىل عـلى إزالـة األحـراج وإ       ١٢

 ٩للتعريف والطرائق اليت تضعها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، حسب ما هو مشار إليه يف الفقرة          
 ؛)استخدام األرض وتغيري استخدام األرض واحلراجة(من الفرع السابع أدناه 

قــرار معاجلــة مشــاريع اســتخدام األرض وتغيــري اســتخدام األرض واحلــراجة يف إطــار آليــة التــنمية  -٩ 
 .النظيفة يف فترات االلتزام املقبلة كجزء من املفاوضات بشأن فترة االلتزام الثانية

  استخدام األرض وتغيري استخدام األرض واحلراجة-سابعاً

 :إن مؤمتر األطراف 

ــناول أنشــطة اســتخدام األرض وإعــادة اســتخدام األرض     يؤكــد أن املــ  -١  ــنظم ت ــتالية ت بادئ ال
 :واحلراجة

 يرتكز تناول هذه األنشطة على معرفة علمية سليمة؛ )أ( 

 تستخدم على مر الزمن منهجيات متسقة يف تقدير هذه األنشطة واإلبالغ عنها؛ )ب( 

إعـادة استخدام األرض واحلراجة إىل      ال تـؤدي احملاسـبة املتعـلقة بأنشـطة اسـتخدام األرض و             )ج( 
  من بروتوكول كيوتو؛١-٣تغيري اهلدف املنصوص عليه يف املادة 

 يستبعد من احملاسبة ما هو موجود من أرصدة الكربون؛ )د( 

يسـاهم تـنفيذ أنشـطة اسـتخدام األرض وإعـادة اسـتخدام األرض واحلـراجة يف احلفاظ على                    )ه ( 
 ام املستدام للموارد الطبيعية؛التنوع البيولوجي ويف االستخد



FCCC/CP/2001/L.6 
Page 13 

ال تـنطوي احملاسـبة املتعـلقة باسـتخدام األرض وإعـادة اسـتخدام األرض واحلراجة على نقل                   )و( 
 االلتزامات إىل فترة التزامات مقبلة؛

يحسـب يف الوقـت املناسـب كـل انقالب يف عملية إزالة ينجم عن أنشطة استخدام األرض                    )ز( 
 راجة؛وإعادة استخدام األرض واحل

ارتفاع تركيز ثاين أكسيد الكربون إىل ) أ(تسـتبعد مـن احملاسبة عمليات اإلزالة الناشئة عن      )ح( 
اآلثار الدينامية للهيكل   ) ج(ترسـبات النيتروجني غري املباشرة؛      ) ب(مـا فـوق مسـتواه قـبل عصـر الصـناعة؛             

 .جعيةالعمري الناشئة عن األنشطة واملمارسات املضطلع ا قبل السنة املر

 :إن مؤمتر األطراف يوافق على ما يلي 

إزالـــة "و" إعـــادة الـــتحريج"و" الـــتحريج"ويف تعـــريف أنشـــطة " احلـــرج"الـــبت يف تعـــريف  -٢ 
 وتعرف هذه األنشطة على أساس تغيري يف استخدام األرض؛. ٣-٣ألغراض تنفيذ املادة " األحراج

د خالل فترة االلتزام األوىل التالية للتحريج ال تزيد األرصدة املدنية النامجة عن أنشطة احلصا -٣ 
  عن األرصدة الدائنة املكتسبة يف وحدة األرض هذه؛١٩٩٠وإعادة التحريج منذ عام 

ــلزراعة "و" إدارة األحــراج"تكــون  -٤  إدارة األراضــي املخصصــة "و" إدارة األراضــي الصــاحلة ل
خدام األرض وإعادة استخدام األرض واحلراجة أنشطة مؤهلة من أنشطة است" جتديد الغطاء النبايت"و" للرعي

ولـلطرف أن خيتار تطبيق أي نشاط من هذه األنشطة أو كلها  .  مـن بـروتوكول كيوتـو   ٤-٣مبوجـب املـادة    
 ويقرر الطرف خياره لألنشطة املؤهلة قبل بدء فترة االلتزام األوىل؛. خالل فترة االلتزام األوىل

 أعــاله أو كــلها أن ٤نشــطة املذكــورة يف الفقــرة عــلى كــل طــرف خيــتار أي نشــاط مــن األ  -٥ 
وال ينبغي أن .  وأا بشرية املنشأ١٩٩٠يثبت، خالل فترة االلتزام األوىل، أن هذه األنشطة حدثت منذ عام 

تحسـب يف هـذه األنشطة االنبعاثات وعمليات اإلزالة الناشئة عن التحريج وإعادة التحريج وإزالة األحراج                 
 ؛٣-٣ يف املادة املشار إىل حساا

وترمي هذه القواعد إىل التنفيذ . تنطـبق قواعـد احملاسـبة الـتالية يف فـترة االلـتزام األوىل فقـط               -٦ 
 :العملي للمبادئ التوجيهية الواردة يف الديباجة
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أي صايف االنبعاثات أو عمليات اإلزالة خالل فترة االلتزام مطروحاً (تطبيق احملاسبة الصافية  )أ( 
إدارة (لألنشــطة الــزراعية )  االنــبعاثات أو عمــليات اإلزالــة يف ســنة األســاس مضــروبةً يف مخســة  مــنها صــايف

 ؛)األراضي الصاحلة للزارعة، وإدارة األراضي املخصصة للرعي، وجتديد الغطاء النبايت

، إذا ٣-٣حساب إدارة األحراج حىت مستوى يعادل أي أرصدة مدنية ممكنة مبوجب املادة   )ب( 
 مكافئاً هلذه األرصدة    ١٩٩٠ التغري يف كميات  الكربون املوجودة يف األحراج املدارة منذ سنة             كـان إمجـايل   

 ميغـاطن مـن الكربون للطرف الواحد كل سنة؛ بدون           ٨,٢حـىت   ( أو أكـرب مـنه       ٣-٣املديـنة مبوجـب املـادة       
 ؛)خصم

 أو املطروحة منها )٤(ال جيوز أن تزيد الكميات املضافة إىل الكمية املسندة إىل أحد األطراف )ج( 
 بعد تطبيق تعويض األرصدة املدينة املبني يف الفقرة الفرعية ٤-٣والـنامجة عـن إدارة األحـراج مبوجب املادة         

٥(، عن القيمة املسجلة يف التذييل ضاد هلذا املقرر؛٦أعـاله والناجم عــن إدارة األحراج مبوجب املادة        ) ب(

)(٦( 

األرض وإعـادة اسـتخدام األرض ومشاريع احلراجة مبوجب         تقتصـر أهـلية أنشـطة اسـتخدام          -٧ 
 ، يف فترة االلتزام األوىل، على التحريج وإعادة التحريج؛١٢املادة 

ال يـتجاوز إمجـايل الكميـات املضافة إىل الكمية املسندة ألحد األطراف والنامجة عن أنشطة                  -٨ 
ــتزام األوىل، ١٢ب املــادة اســتخدام األرض وإعــادة اســتخدام األرض واحلــراجة املؤهــلة مبوجــ   ــترة االل ، يف ف

 واحداً يف املائة من انبعاثات سنة األساس لذلك الطرف مضروباً يف مخسة؛

يطــلب إىل اهليــئة الفــرعية للمشــورة العــلمية والتكــنولوجية وضــع تعــاريف وطــرائق إلدراج    -٩ 
اللتزام األوىل، والتصدي ملسائل عدم مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة ا     

 االقتصادية والبيئية، مبا يف ذلك -االسـتمرار واإلضـافية والتسـرب وجوانـب عدم اليقني واآلثار االجتماعية        
 ١اآلثــار عــلى التــنوع الــبيولوجي والــنظم اإليكولوجيــة الطــبيعية، واالسترشــاد باملــبادئ الــواردة يف الفقــرة    

ليها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، دف اعتماد مقرر بشأن       واالختصاصـات الـيت ستوافق ع     
هـذه الـتعاريف والطـرائق يف دورـا التاسـعة إلحالته إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف          

 .بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل
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 التذييل ضاد

  سنة/ميغاطن
 أستراليا ٠,٠٠
 النمسا ٠,٦٣
 بلجيكا ٠,٠٣
 بلغاريا ٠,٣٧
 كندا ١٢,٠٠

 )٧(كرواتيا 

 اجلمهورية التشيكية ٠,٣٢
 الدامنرك ٠,٠٥
 إستونيا ٠,١٠
 فنلندا ٠,١٦
 فرنسا ٠,٨٨
 أملانيا ١,٢٤
 اليونان ٠,٠٩
 هنغاريا ٠,٢٩
 آيسلندا ٠,٠٠
 آيرلندا ٠,٠٥
 إيطاليا ٠,١٨
 اليابان ١٣,٠٠
 التفيا ٠,٣٤
 نليختنشتاي ٠,٠١
 ليتوانيا ٠,٢٨
 لكسمربغ ٠,٠١
 موناكو ٠,٠٠
 هولندا ٠,٠١
 نيوزيلندا ٠,٢٠
 النرويج ٠,٤٠
 بولندا ٠,٨٢
 الربتغال ٠,٢٢
 رومانيا ١,١٠
 االحتاد الروسي ١٧,٦٣
 سلوفاكيا ٠,٥٠
 سلوفينيا ٠,٣٦
 إسبانيا ٠,٦٧
 السويد ٠,٥٨
 سويسرا ٠,٥٠
 أوكرانيا ١,١١
 ة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشماليةاململكة املتحد ٠,٣٧

 )٨(الواليات املتحدة األمريكية 
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  اإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال مبوجب بروتوكول كيوتو-ثامناً

 :إن مؤمتر األطراف يوافق على ما يلي 

فــرع حتقيقـاً هلــدف تعزيــز االمتــثال وتوخيــاً لإلنــذار املــبكر بإمكانيــة عــدم االمتــثال، يكــون   -١ 
 :التيسري مسؤوالً عن تقدمي املشورة والتيسري لاللتزام مبا يلي

قبل بدء فترة االلتزام ذات الصلة وأثناء فترة ) ١-٣املادة (التزامات االنبعاثات احملددة كمياً  )أ( 
 االلتزام هذه؛

ــالغ    )ب(  ــنهجية وشــروط اإلب ــواد (الشــروط امل ــترة   ) ٤-٧ و١-٧ و٢-٥ و١-٥امل ــدء ف ــبل ب ق
 .ام األوىلااللتز

 اليت يطبقها فرع اإلنفاذ إىل تعويض عدم االمتثال         ١-٣ـدف نـتائج عـدم االمتـثال للمادة           -٢ 
 :وفيما يلي هذه النتائج. لضمان السالمة البيئية، وتوفر النتائج حافزاً على االمتثال

  لفترة االلتزام األوىل؛١,٣خصم مبعدل  )أ( 

 لة لفترات االلتزام الالحقة؛خصم مبعدل حيدد يف تعديالت مقب )ب( 

 :وضع خطة عمل لالمتثال )ج( 

 تقدم إىل فرع اإلنفاذ ليقوم باستعراضها وتقييمها؛ ��١  

 تتوخى إجراءات لالمتثال اللتزامات االنبعاثات احملددةكمياً لفترة االلتزام الالحقة؛ ��٢ 

 إيالء األولوية للسياسات والتدابري احمللية؛  ��٣  

 .١٧ق أهلية القيام بعمليات النقل مبوجب املادة تعلي )د( 

يكون فرع اإلنفاذ مسؤوالً عن البت يف عدم امتثال أحد األطراف املدرجة يف املرفق األول                -٣ 
 :مبا يلي

 ؛)١-٣املادة (التزامات االنبعاثات احملددة كمياً  )أ( 
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 ؛)٤-٧ و١-٧ و٢-٥ و١-٥املواد (الشروط املنهجية وشروط اإلبالغ  )ب( 

 .١٧ و١٢ و٦شروط األهلية مبوجب املواد  )ج( 

ــامل بوصــفه اجــتماع األطــراف ضــد        -٤  ــر األطــراف الع ــتقدمي الطعــون إىل مؤمت ينشــأ إجــراء ل
 إذا رأى الطــرف املعــين أن األصــول ١-٣القــرارات الــنهائية الــيت يــتخذها فــرع اإلنفــاذ فــيما يتصــل باملــادة  

بية ثالثة األرباع لنقض قرارات فرع اإلنفاذوجيب التصويت بأغل. القانونية مل تراع. 

 :يتم ما يلي -٥ 

تـراعى مـبادئ األصول القانونية واملسؤوليات املشتركة ولكن املتمايزة وقدرات كل طرف              )أ( 
 يف تصميم اإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال؛

 ة؛ من االتفاقي٣يشار يف الديباجة إىل املبادئ املذكورة يف املادة  )ب( 

 .ترد يف والية فرع التيسري مبادئ املسؤوليات املشتركة ولكن املتمايزة وقدرات كل طرف )ج( 

 :تتألف عضوية كل من فرع اإلنفاذ وفرع التيسري مما يلي -٦ 

عضـو مـن كـل جمموعـة مـن جمموعـات األمـم املـتحدة اإلقلـيمية اخلمـس وعضـو مـن الدول                          )أ( 
 اجلماعات صاحبة املصاحل على حنو ما تعرب عنه املمارسة احلالية ملكتب            اجلـزرية الصـغرية الـنامية، مـع مراعاة        

 االتفاقية؛

 عضوان من األطراف املدرجة يف املرفق األول؛ )ب( 

 .عضوان من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول )ج( 

ثالثة تـتخذ جلـنة االمتـثال قـراراا بـتوافق اآلراء، فـإن تعـذر ذلـك وجب التصويت بأغلبية                       -٧ 
وباإلضافة إىل ذلك، تتطلب قرارات فرع اإلنفاذ تصويت أغلبية األعضاء من األطراف املدرجة يف              . األرباع

 .املرفق األول، وكذلك أغلبية األعضاء من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

 :يقوم مؤمتر األطراف مبا يلي )٨( 
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 ات املتصلة باالمتثال كما وردت أعاله؛يعتمد، يف دورته السادسة، اإلجراءات واآللي )أ( 

يوصـي مؤمتـر األطـراف العـامل بوصـفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بأن يعتمد،                  )ب( 
 . من بروتوكول كيوتو١٨يف دورته األوىل، اإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال بأحكام املادة 

 احلواشي

 .٤ و٣، الفقرتان ٦-م أ/الفرع الثالث، مشروع املقرر ـ، FCCC/CP/2001/2/Add.4انظر الوثيقة  )١( 

 .ويشار إليها عموماً بالتنفيذ املشترك )٢( 

 .هناك حاجة إىل االتفاق على تكوين جلنة اإلشراف )٣( 

 ).طرائق حساب الكميات املسندة( ٦-م أ / -سيجري تفصيل ذلك يف املقرر  )٤( 

لقيم الواردة يف التذييل ضاد بتطبيق معامل خصم       استرشـد مؤمتـر األطـراف يف التوصل إىل ا          )٥( 
 يف املائة على إدارة ٣وحد أعلى قدره  ) ح (١ يف املائـة ملـراعاة عمـليات اإلزالـة احملددة يف الفقرة              ٨٥قـدره   

وروعيت أيضاً  . األحـراج، باسـتخدام جمموعـة مـن الـبيانات املقدمـة من األطراف ومنظمة األغذية والزراعة                
مبــا ذلــك درجــة اجلهــود الــالزم بذهلــا لــلوفاء بالــتزامات كيوتــو وتدابــري إدارة األحــراج    (الظــروف الوطــنية 

 .وال يفسر إطار احملاسبة املقرر يف هذه الفقرة على أنه يضع سابقة لفترة االلتزام الثانية وما يليها). املنفذة

ى أن تكون مؤهلة تعكـس خانة الصفر اخلاصة بأستراليا يف التذييل ضاد تصميم أستراليا عل           )٦( 
 . من بروتوكول كيوتو٧-٣للوفاء باجلملة الثانية من املادة 

سـقط اسـم كـرواتيا سـهواً مـن هـذا التذييل يف مشروع املقرر املقدم حتت سلطة الرئيس يف           )٧( 
وستضاف قيمة رقمية لكرواتيا يف الوقت . ٢٠٠١يوليه / متوز٢١ دقيقة من مساء يوم ٤٧الساعة العاشرة و

 .املناسب

. تعكـس اخلانـة الفارغـة عـدم مشـاركة الواليـات املـتحدة األمـريكية يف إعـداد هـذا اجلدول               )٨( 
سنة باالستناد إىل البيانات اليت قدمتها الواليات / ميغاطن٢٨والرقم التقرييب للواليات املتحدة األمريكية هو 

دمة من منظمة األغذية والزراعة      والبيانات املق  FCCC/SBSTA/2000/MISC.6املـتحدة األمـريكية يف الوثيقة       
 .TBFRA-2000 (UN-ECE/FAO)يف الوثيقة 

- - - - - 


