
 

(A)   GE.12-60539    290512    300512 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

األطراف  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع    
  يف بروتوكول كيوتو

تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول              
 تشرين  ٢٨يف الفترة من    ديربان  يف  ، املعقودة   السابعةكيوتو عن دورته    

  ٢٠١١ديسمرب /كانون األول ١١نوفمرب إىل /الثاين

  إضافة    

اإلجراءات اليت اختذها مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه         : اجلزء الثاين     
  السابعةاجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته 

  احملتويات
صـفه اجتمـاع األطـراف يف       املقررات اليت اختذها مؤمتر األطراف العامل بو          

  بروتوكول كيوتو
  الصفحة 

  املقرر   
  ٣  ............................................................تقرير جملس صندوق التكيف  ٧-م أإ/٦  
  ٥  ..............................................................استعراض صندوق التكيف  ٧-م أإ/٧  
  ٦  ...........................................مزيد من اإلرشادات املتعلقة بآلية التنمية النظيفة  ٧-م أإ/٨  
  ١١  ...........................................معيار األمهية النسبية يف إطار آلية التنمية النظيفة  ٧-م أإ/٩  
طرائق وإجراءات احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية باعتبارمهـا              ٧-م أإ/١٠  

  ١٣  ............................................نشاطني من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة
  ٣٩  ....................................... من بروتوكول كيوتو٦إرشادات بشأن تنفيذ املادة   ٧-م أإ/١١  
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  ٤٤  ...........................................................................جلنة االمتثال  ٧-م أإ/١٢  
  ٤٥  ...........................كازاخستان لتعديل املرفق باء لربوتوكول كيوتواقتراح مقّدم من   ٧-م أإ/١٣  
طعن مقدم من كرواتيا يف قرار هنائي صادر عن فرع اإلنفاذ التابع للجنة االمتثال بشأن تنفيـذ                   ٧-م أإ/١٤  

  ٤٦  ......................................................................١٢-م أ/٧املقرر 
  ٤٧  ..................................................بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  ٧-م أإ/١٥  
  ٥٠  .......................................................ؤسساتيةاملسائل اإلدارية واملالية وامل  ٧-م أإ/١٦  
  ٥١  ............................................٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   ٧-م أإ/١٧  
  راالقر  
 ناتـال ولـسكان     - حلكومة مجهورية جنوب أفريقيا وملقاطعة كوازولو        االمتناناإلعراب عن     ٧-م أإ/١  

  ٦٠  ...........................................................................ديربان مدينة
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  ٧-م أإ/٦املقرر     
  تقرير جملس صندوق التكيف    

  بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،إن مؤمتر األطراف العامل   
    من بروتوكول كيوتو،١٢ من املادة ٨ بالفقرة يذكّر إذ  
  ،٦-م أإ/١، و٥-م أإ/١، و٤-م أإ/١، و٣-م أإ/١ باملقررات وإذ يذكّر أيضاً  
  ،)١(بتقرير جملس صندوق التكّيفوإذ حييط علماً   
  فض االنبعاثات املعتمد، خ لوحداتأسعار السوق املنخفضة حالياًوإذ يالحظ   
 باجلهود اليت يبذهلا جملس صندوق التكّيف للتشجيع        تقديرمع ال  حييط علماً   -١  

  على اعتماد الكيانات الوطنية املنفذة والوصول املباشر إىل موارد صندوق التكّيف؛
بأن أمانة االتفاقية قد نظمت، بالتعاون مع جملس صندوق          حييط علماً أيضاً    -٢  

مانته، حلقيت عمل العتماد الكيانات الوطنية املنفذة، عقدت األوىل لفائدة منطقة           التكّيف وأ 
 وعقدت الثانية لفائدة منطقة     ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٦ و ٥أفريقيا يف مبور، بالسنغال، يومي      

 تـشرين   ١٢ إىل   ١٠أمريكا الالتينية والبحر الكارييب يف بنما العاصمة، ببنما، يف الفترة من            
  ؛٢٠١١ نوفمرب/الثاين

الكيانـات   إىل تنظيم حلقيت العمل األخريني للمـساعدة يف اعتمـاد            يتطلع  -٣  
، واملقرر عقدمها لفائدة منطقيت آسيا واحمليط اهلادئ خالل النـصف األول مـن              الوطنية املنفذة 

  ؛٢٠١٢ عام
باملسامهات اليت قدمتها حكومات إسبانيا وسويسرا واململكة املتحدة  يرحب  -٤  
، وبالدعم املقدم من حكـوميت بنمـا        لعظمى وآيرلندا الشمالية والنرويج واليابان    لربيطانيا ا 

والسنغال وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة لتنظيم حلقات العمـل             
  ؛الكيانات الوطنية املنفذةاإلقليمية بغية اعتماد 

 لالتفاقيـة واملنظمـات      األطراف املدرجة يف املرفق األول     يواصل تشجيع   -٥  
يضاف إىل حصة اإليرادات املتأتية مـن أنـشطة         الدولية على تقدمي متويل لصندوق التكّيف       
  ؛املشاريع املنفَّذة يف إطار آلية التنمية النظيفة

 باإلجراءات والقرارات التالية اليت اختذها جملس صندوق التكّيف         حييط علماً   -٦  
  :٥-م أإ/٤ من املقرر ٣ والفقرة ٤-أإم /١ من املقرر ١٠عمالً بالفقرة 

__________ 

)١( FCCC/KP/CMP/2011/6. 
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وطنية منفذة، مبا يف ذلك ثالثة كيانات أثناء الفترة اليت          اعتماد ستة كيانات      )أ(  
  يتناوهلا التقرير، ميكنها احلصول مباشرة على املوارد اليت يتيحها صندوق التكّيف؛

 ٧٠,٢مببلغ  املوافقة على قرارات التمويل املتعلقة مبشاريع وبرامج التكّيف           )ب(  
   مليون دوالر أثناء الفترة اليت يتناوهلا التقرير؛٥٦مليون دوالر أمريكي، منها 

املوافقة على نسخة منقحة من السياسات التنفيذية واملبـادئ التوجيهيـة             )ج(  
  للحصول على املوارد اليت يتيحها صندوق التكّيف؛ والنماذج ذات الصلة

لألطراف بـشأن عمليـة اعتمـاد       وضع طقم أدوات االعتماد وعروض        )د(  
  الكيانات الوطنية املنفذة؛

، تـشريعاً   ٢٠١١فرباير  / شباط ٨ بسن البلد املضيف، يف       أيضاً حييط علماً   -٧  
  ؛)٢(مينح األهلية القانونية جمللس صندوق التكيف

البنك (جملس إدارة البنك الدويل لإلنشاء والتعمري    مبوافقة    كذلك حييط علماً   -٨  
  البنك الدويل؛اليت يقدمها متديد أحكام وشروط اخلدمات على ) الدويل

اإليرادات املتأتية مـن حتويـل وحـدات خفـض          تراكم   بأن   حييط علماً   -٩  
؛ ٢٠١١أغسطس  / آب ٣١ حىت    مليون دوالر أمريكي   ١٦٦االنبعاثات املعتمد إىل نقود بلغ      

ـ     ٨٦وأن جمموع التربعات املتأتية من املاحنني بلـغ          ي؛ وأن جممـوع     مليـون دوالر أمريك
  . مليون دوالر أمريكي١٢التحويالت النقدية إىل الوكاالت املنفذة بلغ 

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩

  

__________ 

، صـدر يف جريـدة القـوانني االحتاديـة           يف أملانيـا   يفلس صندوق التك  جملالقانونية  مينح األهلية   قانون   )٢(
)Bundesgesetzblatt(، ،١٤٥، الصفحة ٤ العدد ،٢٠١١فرباير / شباط٨ اجمللد الثاين. 
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  ٧-م أإ/٧املقرر     
  استعراض صندوق التكيف     

  ، إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو  
  ،٦-م أإ/٦ و٥-م أإ/٥ و٤-م أإ/١ و٣-م أإ/١ و٢-م أإ/٥ات  إىل املقررإذ يشري  
  ،)١( بتقرير جملس صندوق التكيفوإذ حييط علماً  
  ،)٢( بالتقرير املتعلق باستعراض الترتيبات املؤقتة لصندوق التكيفوإذ حييط علماً  
جملس صندوق التكيف أن يقدم إىل األمانة يف أقرب أجل ممكن           إىل   يطلب  -١  

، آراءه بشأن التقرير املتعلق باستعراض الترتيبـات        ٢٠١٢مارس  /وىل يف آذار  جلسته األ بعد  
  املؤقتة لصندوق التكيف إلدراجها يف وثيقة معلومات؛

يف االسـتعراض األويل    أن تنظـر    اهليئة الفرعية للتنفيـذ     إىل   يطلب أيضاً   -٢  
 ١لوبة يف الفقـرة  املطاإلسهامات لصندوق التكيف يف دورهتا السادسة والثالثني، مع مراعاة   

، بغيـة   ٦-م أإ /٦من مرفق املقـرر     ) د-أ(٥ ات الفرعية  الواردة يف الفقر   اإلسهاماتأعاله و 
  اجتماع األطراف باعتماد مشروع مقرر يف دورته الثامنة؛/توصية مؤمتر األطراف

  .  االنتهاء من االستعراض األويل لصندوق التكيف يف دورته الثامنةيقرر  -٣  

  لعاشرةاجللسة العامة ا
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩

  

__________ 

)١( FCCC/KP/CMP/2011/6. 
)٢( FCCC/KP/CMP/2011/6/Add.1. 
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  ٧-م أإ/٨املقرر     
  مزيد من اإلرشادات املتعلقة بآلية التنمية النظيفة    

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
  ،٦-م أإ/١ من بروتوكول كيوتو واملقرر ١٢ و٣أحكام املادتني إذ يشري إىل   
 ٣-أإ م/٢ و٢-أإ م/١ و١-أإ م/٧ و١-م أإ/٣ املقــررات رهوإذ يــضع يف اعتبــا  

  ،٦-أإ م/٣ و٥-أإ م/٢ و٤-أإ م/٢و

  أحكام عامة  -أوالً  
بالتقرير السنوي للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفـة عـن          حييط علماً     -١  

  ؛)١(٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
  نة املاضية؛اجمللس التنفيذي ملا أجنزه من عمل كبري على مدى الس علىيثين   -٢  
آليـة التنميـة    املتعلـق ب   بافتتاح اجمللس التنفيذي احلوار السياسايت       يرحب  -٣  
  النظيفة؛

نـها   ككيانات تشغيلية الكيانات اليت اعتمدها اجمللس التنفيـذي وعيّ         نيعّي  -٤  
نة، وهـي   أو التحقق يف قطاعات معيّ    /والتصديق  مؤقتاً ككيانات تشغيلية كي تضطلع مبهام       

  ؛واردة يف مرفق هذا املقررالكيانات ال
إىل اجمللس التنفيذي مواصلة عمله وبلورة تدابري طوعية مناسبة إلبراز          يطلب    -٥  

الفوائد املشتركة الناجتة عن أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة وبرامج أنشطتها، مع احلفاظ             
  على صالحية األطراف يف حتديد معايري تنميتها املستدامة؛

األمانة أيضاً أن تتيح ألصحاب املصلحة وللكيانات التـشغيلية         إىل  يطلب    -٦  
ألمور منـها   تعديالت  وللمشاركني يف املشاريع مواد إعالمية بشأن ما جيري من حتسينات و          

الطرائق والقواعد واملبادئ التوجيهية واملنهجيات املوافق عليها يف إطار آلية التنمية النظيفـة،             
  إشراك أصحاب املصلحة؛ية إىل الرامبواسطة العملية القائمة 

إكوادور الستضافة اجتماعات اجمللس    املغرب و  عن تقديره حلكوميت     يعرب  -٧  
  التنفيذي وحلكومة غامبيا الستضافة اجتماع الفريق العامل املعين باملشاريع الصغرية؛

إىل اجمللس التنفيذي مواصلة عمله يف سبيل حتسني اإلجراءات املتعلقة          يطلب    -٨  
   األنشطة؛بربامج

__________ 

)١( FCCC/KP/CMP/2011/13) اجلزآن األول والثاين.( 
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  اإلدارة  -ثانياً  
 بالعمل الذي أجنزه اجمللس التنفيذي من أجل توحيد وحتسني طائفـة            يشيد  -٩  

اجلدول واسعة من املعايري واإلجراءات، وتبسيط الضوابط املتعلقة بربامج األنشطة، وتوضيح           
  ؛الزمين الواجب اتباعه

 يف حتسني اتساق    إىل اجمللس التنفيذي مواصلة عمله من أجل املضي       يطلب    -١٠  
  صنع القرارات؛األسلوب الذي يتبعه يف وكفاءة وشفافية 

 اجمللس التنفيذي على أن يتيح للعموم، حيثما كان مناسباً، التقارير           يشجع  -١١  
التقنية اليت يستخدمها يف عملية صنع قراراته، آخذاً يف االعتبار أحكام الـسرية الـواردة يف                

  ؛١-أإ م/٣املقرر 
لعمل الذي أجنزه اجمللس التنفيذي يف سبيل معاجلة موضوع املسؤولية           با يرحب  -١٢  

  يف سياق مشروع اإلجراء املتعلق بأوجه القصور املهمة يف تقارير التصديق والتحقق واالعتماد؛
ج املمكن  ُهإىل األمانة وإىل اجمللس التنفيذي أن ميضيا يف حبث آثار النُ          يطلب    -١٣  

وأن ُيعدا تقريـراً    االعتماد  يف تقارير التصديق والتحقق و     املهمة   أوجه القصور اتباعها ملعاجلة   
  عن استنتاجاهتما؛

 إىل اجمللس التنفيذي أن يقوم، بالتشاور مع أصحاب املصلحة،          يطلب أيضاً   -١٤  
بتنقيح مشروع اإلجراء استناداً إىل ما خلُص إليه، آخذاً يف اعتباره أي استنتاجات قد تتعلق               

اهليئة الفرعية للتنفيذ، وذلك بغية جتنب التكرار وتعزيز الكفاءة،          تنظر فيها    اليتبعملية الطعون   
حىت ُيعتمد مشروع اإلجراء يف الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف     

  يف بروتوكول كيوتو؛
 إىل اجمللس التنفيذي استعراض مدونة قواعـد سـلوكه          يطلب كذلك   - ١٥  

  حسب االقتضاء؛

  منهجيات خطوط األساس والرصد والعنصر اإلضايف  -الثاًث  
 بالعمل الذي أجنزه اجمللس التنفيذي من أجل اعتماد مبادئ توجيهية           بيرّح  -١٦  

  ؛نقوصوتقييم املمارسة الشائعة والطلب امل" غري املسبوق"النشاط بشأن استخدام مفهوم 
إلثبات العنصر اإلضايف    اجمللس التنفيذي على توسيع الطرائق املبّسطة        يشجع  -١٧  

حبيث تشمل طائفة أوسع من أنشطة املشاريع، مبا يف ذلك أنـشطة مـشاريع الكفـاءة يف                 
استعمال الطاقة والكهربة القائمة على الطاقة املتجددة يف املناطق املفتقرة إىل الربط الشبكي،             

  وبلورة منهجيات خطوط أساس مبسطة ألنشطة املشاريع تلك؛
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لس التنفيذي مواصلة ضمان السالمة البيئية لدى بلورة وتنقيح      إىل اجمل يطلب    -١٨  
سيما ببحث الـسبل     منهجيات خطوط األساس والرصد واألدوات املنهجية ذات الصلة، ال        

املمكنة لتحسني النهج املتبع حالياً يف تقييم العنصر اإلضايف، بغية إضفاء الوضـوح الـالزم               
  والقطاع العام؛لتشجيع أنشطة املشاريع يف القطاع اخلاص 

إىل اجمللس التنفيذي املضي يف حتسني املبادئ التوجيهية املتعلقة          أيضاً   يطلب  -١٩  
وتقييم املمارسة الشائعة استناداً إىل تطبيـق تلـك         " غري املسبوق "النشاط  باستخدام مفهوم   

  املبادئ التوجيهية على أنشطة املشاريع؛
مانة أن يتخذا إجراءات من أجل       إىل اجمللس التنفيذي وإىل األ     يطلب كذلك   -٢٠  

  تقليص الوقت الالزم لتجهيز املنهجيات وأن ينقحا على سبيل األولوية املنهجيات املعلقة؛
ما ميكن أن يـنجم عـن تعليقـات          إىل اجمللس التنفيذي أن يبحث       يطلب  -٢١  

  ؛املنهجيات القائمة من آثار على تنفيذ املشاريع
يذي أن ميضي، حسب االقتـضاء، يف بلـورة          إىل اجمللس التنف   أيضاً يطلب  -٢٢  

منهجيات وأدوات تنازلية مبسطة خلطوط األساس والرصد وخطوط أساس موحدة، بالتشاور 
غري نة املختصة، كي ُتستخدم يف البلدان ويف أنواع أنشطة املشاريع           مع السلطات الوطنية املعيّ   

النطاقات املشمولة باملبـادئ التوجيهيـة   ع  وأن ُيوسِّ يف آلية التنمية النظيفة   املمثلة متثيالً كافياً    
   موحدة؛املتعلقة بوضع خطوط أساس قطاعية

 إىل اجمللس التنفيذي اإلسراع يف تنفيذ املبـادئ التوجيهيـة           كذلك يطلب  -٢٣  
منهجيات خطوط األساس والرصد، وإعطـاء األولويـة        املنقوص يف سياق    املتعلقة بالطلب   

الناميـة  أكرب على أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية         للمبادئ التوجيهية املنطبقة بقدر     
  يف آلية التنمية النظيفة؛غري املمثلة متثيالً كافياً والبلدان األفريقية والبلدان 

 إىل اجمللس التنفيذي ضمان استعداده لبحث مقترحـات خطـوط           يطلب  -٢٤  
  .األساس املوحدة

 النظيفة وإصدار وحدات خفـض      تسجيل أنشطة مشاريع آلية التنمية      -رابعاً  
  االنبعاثات املعتمد

 بتطبيق اجمللس التنفيذي إجراءاته املنقحة لتسجيل أنشطة مـشاريع          يرحب  -٢٥  
آلية التنمية النظيفة وإصدار وحدات خفض االنبعاثات املعتمد، مما أدى إىل تقلـيص فتـرة               

  االنتظار بالنسبة إىل املشاركني يف املشاريع؛
 يف سبيل حتسني    ٢٠١٢مانة أن تنفذ املزيد من التدابري خالل عام          إىل األ  يطلب  -٢٦  

كفاءة دورة املشاريع، وذلك مثالً برقمنة أنشطة التصديق والتحقق، وأن تقدم تقريراً عن حالـة               
  التنفيذ إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثامنة؛
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تنفيذي واألمانة على مواصلة اختاذ تدابري لضمان أن يكـون           اجمللس ال  حيث  -٢٧  
متوسط املهلة الفاصلة بني استالم طلبات التسجيل واإلصدار وبداية عمليات التحقـق مـن              

   يوماً تقوميياً؛١٥االكتمال أقل من 
 إىل مدير سجل آلية التنمية النظيفة أن يكفل إمكانية إلغاء وحدات             يطلب  -٢٨  

  ألغراض إدارية وأغراض أخرى؛من حسابات السجل 
 رسـائل   إىل اجمللس التنفيذي تقييم تبعات سحب أو تعليـق        يطلب أيضاً     -٢٩  

نظر فيها مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف            املوافقة وتقدمي توصيات ي   
  ؛ يف دورته الثامنةبروتوكول كيوتو

  اتالتوزيع اإلقليمي ودون اإلقليمي وبناء القدر  -خامساً  
   إىل اجمللس التنفيذي مواصلة تشجيع التوزيع املنصف ألنشطة املشاريع؛ يطلب  -٣٠  
 إىل األمانة أن تقوم، بالتعاون مع اجمللس التنفيذي، وبُسُبل منها           يطلب أيضاً   -٣١  

، بتعزيـز   )٢("إطار نريويب "نة والوكاالت الشريكة يف     العمل مع منتدى السلطات الوطنية املعيّ     
سيما أقل البلدان منواً والدول      يف آلية التنمية النظيفة، ال    غري املمثلة متثيالً كافياً     ن  دعمها للبلدا 

والبلدان األفريقية، وذلك بتقدمي الدعم، رهناً بعبء العمل وبتـوافر          النامية  اجلزرية الصغرية   
  :، يف ميادين منها التالية املاليةاملوارد

نـة والكيانـات    لطات الوطنية املعيّ  املهارات والتدريب ملساعدة الس   سني  حت  )أ(  
نة واملشاركني يف املشاريع يف االضطالع بالـشؤون التقنيـة          واملعّياملقّدمة لطلبات   التشغيلية  

  املتصلة بآلية التنمية النظيفة؛
نـة يف بلـورة     تدعيم املؤسسات بطرق منها دعم السلطات الوطنيـة املعيّ          )ب(  

بالغ الصغر ُتعـّرف    ذات نطاق   قة متجددة   واقتراح خطوط أساس موحدة وتكنولوجيات طا     
  تلقائياً بأهنا إضافية؛

أنشطة السلطات الوطنية املعينة وأصحاب املصلحة يف سياق تنفيذ املبـادئ      )ج(  
  بواسطة تطوير النظم وتطبيقها؛املنقوص التوجيهية املتعلقة خبطوط األساس املوحدة والطلب 

ل لدعم أنشطة األمانة املشار إليها       إىل اجمللس التنفيذي ختصيص أموا     يطلب  -٣٢  
   أعاله؛٣٠يف الفقرة 
إىل األمانة اإلسراع يف تفعيل خمطط القروض وتقدمي تقرير عن          أيضاً   يطلب  -٣٣  

هذه الترتيبات وعن إشرافها على الوكالة املنفذة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع              
  األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثامنة؛

__________ 

)٢( <cdm.unfccc.int/Nairobi_Framework/index.html>. 
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  ملرفقا

الكيانات اليت اعتمدها اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة وعينـها              
مؤقتاً واليت يوصى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف          

االعتمـاد  /ألغراض التصديق والتحقـق   عيينها  بروتوكول كيوتو بت   يف
  يتعلق بنطاقات قطاعية حمددة فيما

 ه لنطاقات قطاعيةاملعّين مؤقتاً واملوصى بتسميت 

 التصديق على املشاريع اسم الكيان
التحقق من خفض 

 االنبعاثات

Colombian Institute for Technical Standards and 

Certification  
٧ ٧ 

China Classification Society Certification Company ١٣ و١٠-١ ١٣ و١٠-١ 

Indian Council of Forestry Research and Education ١٤ ١٤ 

Hong Kong Quality Assurance Agency ١ ١ 

Japan Consulting Institute  ١٠ و٥، ٤ 

KBS Certification Services Pvt. Ltd ١٢، ٧، ٥، ٤، ٣، ١ ،
 ١٥ و١٣

٧، ٥، ٤، ٣، ١ ،
 ١٥ و١٣، ١٢

Carbon Check (Pty) Ltd ١٣ و١٠-٨، ٥-١ ١٣ و١٠-٨، ٥-١ 

China Environmental United Certification Center Co., 

Ltd. 
 ١٥-١١ و٩، ٧-٤ ١٥-١١ و٩، ٧-٤

ولالطالع على التفاصيل، انظـر     .  إىل النطاقات القطاعية كما حددها اجمللس التنفيذي       ١٥ إىل   ١تشري األرقام من      :مالحظة
<http://cdm.unfccc.int/DOE/scopelst.pdf> .      ُتذكر سـوى    مادها، مل وبالنسبة إىل الكيانات اليت ُوسع نطاق اعت

  .النطاقات القطاعية اجلديدة

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١١ديسمرب /األول  كانون١١



FCCC/KP/CMP/2011/10/Add.2 

11 GE.12-60539 

  ٧-م أإ/٩املقرر     
  معيار األمهية النسبية يف إطار آلية التنمية النظيفة    

  ،إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو  
   من بروتوكول كيوتو،١٢ و٣تني  إىل أحكام املادإذ يشري  
  ، ٦-م أإ/٣ رإىل املقر أيضاً وإذ يشري  
 بأن تطبيق مفهوم األمهية النسبية قد ييّسر العمليات يف إطار آلية التنميـة              وإذ يسلّم   
  أن ينعكس سلباً على السالمة البيئية، مع ذلك ال ينبغي بأنه النظيفة و
يف منهجيات خطوط إىل حد ما حالياً خدم ستُي أن مفهوم األمهية النسبية وإذ يالحظ   

  املعتمدة ويف تقييم أنشطة املشاريع، األساس والرصد 
بصورة متسقة يف إطار آليـة      ينبغي أن يطبق    مفهوم األمهية النسبية    أن   ريقّر  -١  

  التنمية النظيفة؛
اليت تكتسي أمهية نسبية بأهنـا معلومـات قـد يـؤدي           املعلومات   ُيعّرف  -٢  
تغّير قرار يتخذه اجمللـس التنفيـذي آلليـة         أو اخلطأ يف التبليغ هبا إىل       تبياهنا  وء  أو س  إغفاهلا
 ؛ النظيفة التنمية

 :أن نطاق األمهية النسبية يشمل بصورة أولية ما يلي يقرر  -٣  

  عّينة؛املتشغيلية الكيانات المرحلة التحقق من جانب   )أ(  
ي آللية التنميـة النظيفـة      تقييم طلبات اإلصدار من جانب اجمللس التنفيذ        )ب(  
  ؛دعمهوهيكل 
  املتطلبات غري اإللزامية واملتطلبات اإللزامية؛  )ج(  
  املعلومات الكمّية؛  )د(  
 أن املعلومات املتعلقة بأنشطة أحد مشاريع آلية التنمية النظيفة          يقرر كذلك   -٤  

، يمتطلباهتا قد يفضأو عدم االمتثال ألحد  تبياهنا  إذا كان إغفاهلا أو سوء      تكتسي أمهية نسبية    
 عن  الذي أُجنز خفض أو إزالة االنبعاثات     جمموع  على املستوى اإلمجايل، إىل املبالغة يف تقدير        

  :فوق ما يليتساوي أو بنسبة تمشاريع آلية التنمية النظيفة نشاط من أنشطة طريق 
 أو إزالة االنبعاثات بالنسبة ألنشطة املشاريع الـيت      خفض   يف املائة من     ٠,٥  )أ(  

 طن من   ٥٠٠ ٠٠٠أو إزالة يساوي أو يتجاوز      خفض  السنوي ملا حتققه من     اجملموع  يكون  
  مكافئ ثاين أكسيد الكربون؛ 
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أو إزالة االنبعاثات بالنسبة ألنشطة املـشاريع الـيت         خفض   يف املائة من     ١  )ب(  
 ٥٠٠ ٠٠٠ و ٣٠٠ ٠٠٠أو إزالة يتراوح بـني      خفض  السنوي ملا حتققه من     اجملموع  يكون  
   مكافئ ثاين أكسيد الكربون؛طن من

أو إزالة االنبعاثات بالنسبة ألنشطة املشاريع الكبرية       خفض   يف املائة من     ٢  )ج(  
 طن  ٣٠٠ ٠٠٠أو إزالة يساوي أو يقل عن       خفض  السنوي ملا حتققه من     اجملموع  اليت يكون   

  من مكافئ ثاين أكسيد الكربون؛
لنسبة ألنشطة املشاريع الصغرية    أو إزالة االنبعاثات با   خفض   يف املائة من     ٥  )د(  

   أدناه؛) ه(٤أنشطة املشاريع الواردة يف الفقرة غري 
أو إزالة االنبعاثات بالنسبة ألنشطة املشاريع املشار       خفض   يف املائة من     ١٠  )ه(  

  .٦-م أإ/٣ من املقرر ٣٨إليها يف الفقرة 
لنظر، على أساس أن يعيد اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة ا  كذلك   يقرر  -٥  

 اتعتبيف   أعاله، و  ٣البيانات املقدمة، يف نطاق مفهوم األمهية النسبية، املشار إليه يف الفقرة            
  ؛األمهية النسبية، وذلك خالل فترة ال تتجاوز سنة واحدة بعد تنفيذمها

 أن تستخدم الكيانات التشغيلية املعّينة املكلّفة بالتحقق مستويات تأكد          يقرر  -٦  
   أم ال؛تكتسي أمهية نسبية دى النظر فيما إذا كانت املعلومات معقولة ل
  :اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة ما يليإىل  يطلب  -٧  
 ٥-١تطبيق مفهوم األمهية النسبية، مع االلتزام باملبادئ احملددة يف الفقرات             )أ(  
بروتوكـول كيوتـو يف     األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف       وموافاة مؤمتر   أعاله،  

  هذا املفهوم؛ تطبيق عن جتربة  بتقرير دورته الثامنة
وتطبيق تفسري  زيادة التفاعل مع الكيانات التشغيلية املعّينة بغية تيسري توحيد            )ب(  

مفهوم األمهية النسبية عن طريق وضع توجيهات تتعلق جبملة أمور منـها كيفيـة حـساب         
، وذلك من أجل السعي بصورة عامة عتبات األمهية النسبيةجتاوز العتبات وما ينبغي فعله عند 

  وخفض التكاليف؛ والكفاءة إىل زيادة الشفافية 
من القياسات يف منهجيات خطوط األساس      التيقن  عدم  أوجه  معاجلة مسألة     )ج(  

لدى تناول مسألة   التيقن   األمر النظر يف هذا النوع من أوجه عدم          يوالرصد، حبيث ال يقتض   
  .لنسبيةاألمهية ا

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١١
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  ٧-م أإ/١٠املقرر     
طرائق وإجراءات احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات             

  اجليولوجية باعتبارمها نشاطني من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة
  ،روتوكول كيوتوإن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف ب  
   من بروتوكول كيوتو،١٢ و٣ إىل أحكام املادتني إذ يشري  
  ،٦-م أإ/٧ و٥-م أإ/٢ و١-م أإ/٣ املقررات  إىلوإذ يشري أيضاً  
 طرائق وإجراءات احتجاز ثاين أكـسيد الكربـون وختزينـه يف            يعتمد  - ١  

 من أنشطة مشاريع    باعتبارمها نشاطني ، الواردة يف مرفق هذا املقرر،       التكوينات اجليولوجية 
  آلية التنمية النظيفة؛

 إجراء استعراض دوري لطرائق وإجراءات احتجـاز ثـاين أكـسيد            ُيقرر  -٢  
الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية باعتبارمها نشاطني من أنشطة مشاريع آلية التنمية            

 مخس سنوات بعد    النظيفة وإجراء االستعراض األول هلذه الطرائق واإلجراءات يف أجل أقصاه         
تاريخ اعتماد هذا املقرر، وذلك باالستناد إىل التوصيات املقّدمة من اجمللس التنفيذي آلليـة              

الفرعية اهليئة  التنمية النظيفة واهليئة الفرعية للتنفيذ، وباالعتماد على املشورة التقنية املقدمة من            
  للمشورة العلمية والتكنولوجية، حسب االقتضاء؛ 

أال يؤثر أي تنقيح للطرائق واإلجراءات الواردة يف مرفق هـذا            يضاًأُيقرر    -٣  
املقرر يف أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة اليت سبق تسجيلها وفقاً هلذه الطرائق واإلجراءات      

 ١-م أإ /٣أو أية أنشطة مشاريع ُمسّجلة وفقاً للطرائق واإلجراءات الواردة يف مرفق املقـرر              
  ؛١-م أإ/٥يف مرفق املقرر  أو

  :ما يليعلى النظر، يف دورته الثامنة، في يوافق  -٤  
أهلية أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه اليت تنطوي على          )أ(  

مواقـع ختـزين    اسـتخدام   نقل ثاين أكسيد الكربون من بلد إىل آخر أو اليت تنطوي على             
  جيولوجي موجودة يف أكثر من بلد؛

ي عاملي من وحدات خفض االنبعاثـات املعتمـد ألنـشطة           إنشاء احتياط   )ب(  
 مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه، باإلضافة إىل االحتيـاطي املـشار إليـه يف              

  من مرفق هذا املقرر؛) ب(٢١ الفقرة
 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تنظر، يف دورهتا           يطلب  -٥  

أعاله، ) أ(٤ أحكام تتعلق بنوع أنشطة املشاريع املشار إليها يف الفقرة           السادسة والثالثني، يف  
مبا يف ذلك أحكام تتعلق بإمكانية إنشاء آلية لتسوية املنازعات، وباالحتياطي العاملي لوحدات             
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أعاله، بغية إحالة مشروع مقرر بشأن      ) ب(٤خفض االنبعاث املعتمد املشار إليها يف الفقرة        
و كـي   مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوت        هذه املسألة إىل    

  ينظر فيه يف دورته الثامنة؛
أن ُتقدم إىل األمانـة،     إىل   األطراف واملنظمات املقبولة بصفة مراقب       يدعو  -٦  

) ب(و) أ(٤ا املشار إليها يف الفقـرة       ، آراءها خبصوص القضاي   ٢٠١٢مارس  / آذار ٥حبلول  
  . متفرقات األمانة أن ُتجّمع هذه اآلراء يف وثيقةأعاله، ويطلب إىل
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  املرفق

طرائق وإجراءات احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات             
  اجليولوجية يف إطار آلية التنمية النظيفة

  التعاريف  -ألف  
 مع إدخـال    ١-م أإ /٣ألغراض هذا املرفق، تنطبق التعاريف الواردة يف مرفق املقرر            -١
تغيريات الضرورية على أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف إطار آليـة           ال

  :وباإلضافة إىل ذلك، تنطبق التعاريف التالية. التنمية النظيفة
احتجـاز ثـاين أكـسيد    " احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه  "بُيقصد    )أ(  

، وحقن ثاين أكسيد الكربون احملتجز يف        ونقله الكربون من مصادر االنبعاثات البشرية املنشأ     
  موقع ختزين جيولوجي حتت األرض لعزله ملدة طويلة عن الغالف اجلوي؛

تكوين جيولوجي مزدوج، أو جمموعة     " موقع التخزين اجليولوجي   "بُيقصد    )ب(  
من هذه التكوينات، يتألف من تكوين حقن ذي مسامية ونفاذية عاليتني نـسبياً ميكـن أن                

 فوقي ذي مسامية ونفاذية منخفضة      ي ثاين أكسيد الكربون، مقترناً بتكوين صخر      ُيحقن فيه 
  ؛منع حترك ثاين أكسيد الكربون من تكوين التخزين إىل أعلىقادرة على ومساكة كافية 

الفترة اليت تبدأ عندما يبدأ حقن ثاين أكـسيد         " املرحلة التشغيلية  "بُيقصد    )ج(  
   دائم حقن ثاين أكسيد الكربون؛الكربون وتنتهي عندما يتوقف بشكل

املرحلة اليت تلي املرحلة التشغيلية وهي الفترة اليت        " مرحلة اإلغالق  "بُيقصد    )د(  
تبدأ عندما يتوقف بشكل دائم حقن ثاين أكسيد الكربون وتنتهي عندما ُيغلق موقع التخزين              

  اجليولوجي؛
سد موقع التخزين   موقع ختزين جيولوجي اكتمال إحكام      " إغالق "بُيقصد    )ه(  

  اجليولوجي، مبا يف ذلك سد اآلبار املتصلة مبوقع التخزين اجليولوجي سّداً مناسباً؛ 
املرحلة اليت تلي مرحلة اإلغالق وهـي       " مرحلة ما بعد اإلغالق    "بُيقصد    )و(  

  الفترة اليت تبدأ عندما ُيغلق موقع التخزين اجليولوجي؛
أكسيد الكربون من حتت سطح األرض أو       أنه انتقال ثاين    ب" النضح"ُيعرف    )ز(  

  قاع البحر ليصل يف النهاية إىل الغالف اجلوي أو احمليط؛
ق للطريقة سُتتبع يف تـشغيل      هي الوصف املوثّ  " املوقع وإدارته هتيئة  خطة  "  )ح(  

  ؛موقع التخزين اجليولوجي وإدارته
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 من رصد موقع ختزين     عملية مقارنة النتائج املالحظة   " املواءمة التارخيية  "بُيقصد    )ط(  
ثاين أكـسيد الكربـون     لنشاط  مع نتائج النمذجة الرقمية التنبؤية      خصائصه  جيولوجي ما وقياس    

احملقون يف موقع التخزين اجليولوجي، واستعمال النتائج املالحظة ملعايرة النماذج الرقمية ونتـائج             
  ة عدة مرات؛تكرار العمليعلى تلك املواءمة وميكن أن تنطوي . النمذجة وحتديثها

املسؤولية القانونية الناشئة عن نشاط مشروع احتجاز       " املسؤولية "بُيقصد    )ي(  
وقع التخزين اجليولـوجي ذي الـصلة، باسـتثناء         املتعلقة مب ثاين أكسيد الكربون وختزينه أو      

صاٍف يف التخزين كما هو مبني يف اجلزء كاف أدناه ولكـن            تراجع  االلتزامات الناشئة عن    
مثالً الرصد، والتدابري التـصحيحية،     ( مجيع االلتزامات املتصلة بتشغيل موقع التخزين        يشمل مبا

، مبا فيها الضرر املسبب     تصحيحهاعن أية أضرار هامة أو      واملتمثلة يف التعويض    ،  )وما إىل ذلك  
  النظام اإليكولوجي، أو أضرار مادية أخرى، أو ضرر شخصي؛الذي يلحق ضرر الللبيئة، مثل 

اإلجراءات والتـدابري املتخـذة لوقـف أي        " التدابري التصحيحية  "بصد  ُيق  )ك(  
موقـع  استعادة سالمة بنية    تسرب أو نضح مادي لثاين أكسيد الكربون أو التحكم فيه، أو            

النوعية البيئية الطويلة األجل املتأثرة تأثراً كبرياً بنشاط مشروع         استعادة  ختزين جيولوجي، أو    
  ون وختزينه؛الحتجاز ثاين أكسيد الكرب

  :  ما يليثاين أكسيد الكربون"  الصايف يف ختزينالتراجع "بُيقصد   )ل(  
إصدار األرصدة الدائنة، أن يكون اخلفـض  ق ما خالل فترة     بالنسبة لفترة حتقُّ   '١'

مصادر غازات الدفيئـة    من  البشرية املنشأ   املتراكم املتحقَّق منه يف االنبعاثات      
مبعىن أن   (اًار آلية التنمية النظيفة سالب    مشروع مسجل يف إط   الناتج عن نشاط    

النضح من موقع التخزين اجليولوجي لنشاط مشروع احتجاز ثاين أكـسيد           
 نـشاط   حققهالذي  االنبعاثات  خفض  الكربون وختزينه يتجاوز ما تبقى من       

 ؛)مشروع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه

أن األخـرية،  رصدة الدائنـة   إصدار األ بالنسبة لفترة حتقق ما بعد انتهاء فترة         '٢'
دث نضح من موقع التخزين اجليولوجي لنشاط مشروع احتجـاز ثـاين            حي

  .أكسيد الكربون وختزينه

  دور مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو  -باء  
الواردة تنطبق أحكام اجلزء باء من الطرائق واإلجراءات املتعلقة بآلية التنمية النظيفة،              -٢

، مع  ")الطرائق واإلجراءات املتعلقة باآللية    "باملشار إليها فيما يلي      (١-م أإ /٣يف مرفق املقرر    
 على أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينـه يف           ،إدخال التغيريات الضرورية  
  .إطار آلية التنمية النظيفة
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  اجمللس التنفيذي  -جيم  
 مـع إدخـال     ، الطرائق واإلجراءات املتعلقة باآلليـة     تنطبق أحكام اجلزء جيم من      -٣

 على أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف إطار آلية            ،التغيريات الضرورية 
التوصيات املقدمة إىل مؤمتر األطـراف      املتعلقة ب  )ه(٥التنمية النظيفة، باستثناء أحكام الفقرة      

) اجتماع األطـراف  /مؤمتر األطراف (كول كيوتو   العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتو     
  .الطرائق واإلجراءات والتعاريف املبسطة ألنشطة املشاريع الصغريةبشأن 

املشار إليه فيما يلي    (وباإلضافة إىل ذلك، يعتمد اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة            -٤
ترتيب اهلرمي لوثائق اجمللس    ف يف ال  الوثائق ذات الصلة حسبما هو معرَّ     ") اجمللس التنفيذي  "ب

التنفيذي، باالعتماد على اخلربات التقنية والقانونية والعمل على ضمان درجة عاليـة مـن              
  :التحفظ فيما يتعلق جبملة أمور أخرى، من بينها ما يلي

أنشطة مشاريع احتجـاز ثـاين أكـسيد        املشروع اخلاصة ب  وثيقة تصميم     )أ(  
  ؛١-م أإ/٣يل باء من مرفق املقرر الكربون وختزينه، مع مراعاة التذي

التـذييل  اختيار وتوصيف مواقع التخزين اجليولوجي، حسبما هو حمدد يف            )ب(  
  باء من هذا املرفق؛

أدنـاه  ) ج(١٠تقييم املخاطر والسالمة، حسبما هو مشار إليـه الفقـرة             )ج(  
  وحسبما هو حمدد يف التذييل باء من هذا املرفق؛

االقتصادية، حسبما هو مشار إليه يف       - ئية واالجتماعية تقييمات اآلثار البي    )د(  
  أدناه؛) ج(١٠الفقرة 

  متطلبات الرصد، حسبما هو مشار إليه يف التذييل باء من هذا املرفق؛  )ه(  
أدنـاه  ) ز(١٠ايل، حسبما هو مشار إليـه الفقـرة         املعتماد  االمتطلبات    )و(  

  وحسبما هو حمدد يف التذييل باء من هذا املرفق؛
  املوقع وإدارته، حسبما هو حمدد يف التذييل باء من هذا املرفق؛هتيئة خطة   )ز(  
نـة تـضمن    معايري حمددة مصممة خصيصاً العتماد كيانات تشغيلية معيَّ         )ح(  

  .استيفاءها مستوى من اخلربة والكفاءة واالستقاللية

  اعتماد الكيانات التشغيلية وتعيينها  -دال  
ن الطرائق واإلجراءات املتعلقـة باآلليـة، مـع إدخـال     تنطبق أحكام اجلزء دال م     -٥

التغيريات الضرورية، على أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينـه يف إطـار              
نـة املـسؤولة عـن    وباإلضافة إىل ذلك، جيب أن تتوفر لدى الكيانات التشغيلية املعيَّ   . اآللية
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لكربون وختزينه والتحقق منها كل التجربة       مشاريع احتجاز ثاين أكسيد ا     على أنشطة التصديق  
  .املناسبة ذات الصلة باحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه، وفقاً ملا يشترطه اجمللس التنفيذي

  نةالكيانات التشغيلية املعيَّ  -هاء  
تنطبق أحكام اجلزء هاء من الطرائق واإلجراءات املتعلقـة باآلليـة، مـع إدخـال               -٦

 على أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف إطار آلية            الضرورية، التغيريات
  .التنمية النظيفة

  شروط املشاركة  -واو  
تنطبق أحكام اجلزء واو من الطرائق واإلجراءات املتعلقة باآللية، مع إدخال التغيريات          -٧

لية التنميـة   الضرورية، على أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف إطار آ           
 أدناه على أنشطة مشاريع احتجاز ثاين       ٨وباإلضافة إىل ذلك، تنطبق أحكام الفقرة       . النظيفة

  .أكسيد الكربون وختزينه
لطرف غري مدرج يف املرفق األول من االتفاقيـة أن يستـضيف نـشاط              جيوز  وال    -٨

فة إال إذا أبلغ أمانة     مشروع الحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف إطار آلية التنمية النظي          
االتفاقية مبوافقته على السماح بتنفيذ أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف             

  :يليتتيح ما إقليمه وشريطة أن يكون قد وضع قوانني ولوائح 
حتدد إجراءات تنطوي على أحكام الختيار مواقع التخـزين اجليولـوجي             )أ(  

 مناسب، مع االعتراف مبتطلبات املشروع املتعلقة بأنشطة مشاريع على حنووهتيئتها وتوصيفها 
احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف إطار آلية التنمية النظيفة احملددة يف التذييل باء مـن                

  هذا املرفق؛
ختويل املشاركني يف املشاريع حقوق ختزين ثاين       هبا  حتدد الوسائل اليت ميكن       )ب(  

  فراغات املسامية األرضية والوصول إليها؛أكسيد الكربون يف ال
يف الوقت املناسـب إىل املتـأثرين مـن         فعالة  تنص على تقدمي تعويضات       )ج(  

كيانات وأفراد وجمتمعات حملية عن أية أضرار هامة، مثل الضرر البيئي، مبا يف ذلك األضرار               
صية، الـيت يـسببها     اليت تلحق بالنظم اإليكولوجية، وغري ذلك من األضرار املادية أو الشخ          

  نشاط املشروع، مبا يف ذلك بعد مرحلة اإلغالق؛
ُتّتخذ يف الوقت املناسب لوقف أي نضح       فعالة  تنص على تدابري تصحيحية       )د(  

موقـع ختـزين   واستعادة سـالمة بنيـة      غري مقصود لثاين أكسيد الكربون أو التحكم فيه،         
ل املتأثرة تأثراً كبرياً بنشاط من أنـشطة        النوعية البيئية الطويلة األج   واستعادة  جيولوجي ما،   

  مشروع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه؛
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حتدد سبالً ملعاجلة ترتيبات املسؤولية املتعلقة مبواقع التخزين اجليولوجي لثاين            )ه(  
 من التذييل باء مـن     ٢٥ إىل   ٢٢من  أكسيد الكربون، مع مراعاة األحكام املبينة يف الفقرات         

  ؛هذا املرفق
صاٍف يف التخـزين يف     تراجع  فيما خيص طرفاً مضيفاً يقبل االلتزام مبعاجلة          )و(  

  .د تدابري للوفاء هبذا االلتزام أدناه، حتّد٢٦احلالة املشار إليها يف الفقرة 

  والتسجيلالتصديق   -زاي  
تنطبق أحكام اجلزء زاي من الطرائق واإلجراءات املتعلقة باآلليـة، مـع إدخـال                -٩

ت الضرورية، على أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينـه يف إطـار              التغيريا
 ١٣ إىل   ١٠من  وباإلضافة إىل ذلك، تنطبق أحكام الفقرات       ). ج(٣٧اآللية، باستثناء الفقرة    

  .أدناه على أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه
 من الطرائق واإلجـراءات املتعلقـة       ٣٧ة  وباإلضافة إىل املتطلبات الواردة يف الفقر       -١٠

  :باآللية، جيب على الكيان التشغيلي املعني أن يؤكد أيضاً استيفاء املتطلبات التالية
   أعاله؛٨تلبية شروط املشاركة احملددة يف الفقرة   )أ(  
 من  ٥ إىل   ١من  توصيف موقع التخزين اجليولوجي واختياره وفقاً للفقرات          )ب(  

 من التذييل باء مـن      ٣ إىل   ١من  ذا املرفق وتلبية الشروط املبينة يف الفقرات        التذييل باء من ه   
  هذا املرفق؛

والسالمة، وفقاً لقوانني الطرف املـضيف ولوائحـه        لألخطار  إجراء تقييم     )ج(  
   من التذييل باء من هذا املرفق؛٩ إىل ٦من واألحكام املبينة يف الفقرات 

االقتصادي وفقاً لقوانني الطـرف      - االجتماعيإجراء تقييمات األثر البيئي و      )د(  
 من املرفق باء مـن هـذا        ٢٩ إىل   ٢٦من  املضيف ولوائحه ووفقاً لألحكام املبينة يف الفقرات        

األخطار ، مع االعتماد على تقييم       العابرة للحدود  التذييل، مبا يف ذلك فيما يتعلق باآلثار احملتملة       
وجيب أن تشمل هذه التقييمات أيـضاً وصـفاً         . أعاله) ج(١٠والسالمة املشار إليه يف الفقرة      

اقتـصادية   - مفصالً للرصد املقرر والتدابري التصحيحية الالزمة ملعاجلة أية آثار بيئية واجتماعية          
  جيري حتديدها، وُتجمع وفقاً لإلجراءات حسبما يقتضيه الطرف املضيف؛

أعاله لقابلية  ) د(و) ج(١٠ملشار إليها يف الفقرتني     تأكيد نتائج التقييمات ا     )ه(  
  االستمرار التقنية والبيئية لنشاط املشروع املقترح الحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه؛

االتفاق على أحكام املسؤولية وفقاً لقوانني الطـرف املـضيف ولوائحـه              )و(  
   من التذييل باء من هذا املرفق؛٢٥ إىل ٢٢من واألحكام املبينة يف الفقرات 
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نة أحكام مالية من جانب املشاركني يف املشاريع وفقاً للمتطلبات املبيَّ         وضع    )ز(  
   من التذييل باء من هذا املرفق؛٢١ إىل ١٨من يف الفقرات 

املـشروع،  الواردة يف وثيقة تصميم     ذات الصلة بالرصد    مطابقة األحكام     )ح(  
  فيها خطة الرصد، هلذا املرفق والتذييل باء من هذا املرفق؛ مبا

تقدمي املشاركني يف املشروع وصفاً وحتليالً للظروف البيئية يف منطقة موقع             )ط(  
  :التخزين اجليولوجي قبل أي ختزين لثاين أكسيد الكربون، مبا يف ذلك وصف ملا يلي

املياه األرضية، واملياه اجلوفية، مثل احلموضة      وطبقة  خصائص اهليدرولوجيا،    '١'
 ؛الذائبةوالغازات 

التربة وغازات التربة، مثل حتليل نظائر ثاين أكسيد        عند االقتضاء، خصائص     '٢'
 الكربون ومعدل تدفق ثاين أكسيد الكربون؛

وموائل نادرة أو مهـددة   أحيائية  النظم اإليكولوجية واحتمال وجود أنواع       '٣'
 باالنقراض أو حساسة؛

  البيانات املناخية؛ '٤'
مـشاريع  مطابقة نشاط املشروع املقترح مجيع املتطلبات األخرى ألنشطة           )ي(  

احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه الواردة يف هذا املقرر وغريه من املقررات ذات الـصلة               
  .اجتماع األطراف أو اجمللس التنفيذي/اليت اعتمدها مؤمتر األطراف

 من الطرائق واإلجـراءات املتعلقـة       ٤٠وباإلضافة إىل املتطلبات الواردة يف الفقرة         -١١
ن قد تلقى من املشاركني يف املشروع، قبل تقدمي         املعيَّالتشغيلي  كيان  باآللية، جيب أن يكون ال    

نة التابعة للطـرف    إىل اجمللس التنفيذي، تأكيداً خطياً من السلطة الوطنية املعيّ        التصديق  تقرير  
  :املضيف ملا يلي

أن احلق يف ختزين ثاين أكسيد الكربون يف موقع التخزين اجليولوجي املقترح     )أ(  
  ليه قد ُخّول للمشاركني يف املشروع املعنيني؛والوصول إ

 ٢١ إىل   ١٨من  أن الطرف املضيف يوافق على االعتماد املايل، وفقاً للفقرات            )ب(  
  من التذييل باء من هذا املرفق، الوارد وصفه يف وثيقة تصميم املشروع؛

قة أن الطرف املضيف يوافق على توزيع املسؤولية على النحو املقترح يف وثي             )ج(  
   من التذييل باء من هذا املرفق؛٢٥ يف الفقرة اتصميم املشروع ونقل املسؤولية املشار إليه

صـاٍف يف  تراجـع  ما إذا كان الطرف املضيف يقبل أم ال التزام معاجلـة       )د(  
  . أدناه٢٦التخزين يف احلالة املشار إليها يف الفقرة 
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احتجاز ثـاين   مشاريع  طة  من أنش يف سياق نشاط    وجيب أن تشمل حدود املشروع        -١٢
أكسيد الكربون وختزينه مجيع املكونات املوجودة فوق سطح األرض، مبا يف ذلـك، عنـد               

  :االقتضاء، ما يلي
  املنشأة اليت ُيحتجز فيها ثاين أكسيد الكربون؛  )أ(  
  أية مرافق للمعاجلة؛  )ب(  
 خـط  جتهيزات النقل، مبا فيها خطوط األنابيب وحمطات التعزيز على طول        )ج(  

  من هذه اخلطوط، أو مرافق التفريغ يف حالة النقل بسفينة أو مقطورة أو شاحنة صهرجيية؛
  أية مرافق جتميع أو صهاريج ختزين يف موقع احلقن؛  )د(  
  مرفق احلقن؛  )ه(  
، مبا فيها موقع التخزين اجليولوجي ومجيع مـصادر    اجلوفيةمكونات الطبقة     )و(  

ل عملية توصيف موقع التخزين اجليولـوجي واختيـاره،       النضح احملتملة، حسبما ُيحدد خال    
  . املنفذة وفقاً للتذييل باء من هذا املرفق

وتشمل حدود املشروع أيضاً احلدود العمودية واجلانبية ملوقع التخزين اجليولـوجي             -١٣
د ثاين أكسيد الكربون على املدى الطويـل        لثاين أكسيد الكربون املتوقعة عندما يستقر تصعّ      

  .اإلغالق ومرحلة ما بعد اإلغالق مرحلة خالل

  الرصد  -حاء  
تنطبق أحكام اجلزء حاء من الطرائق واإلجراءات املتعلقة باآلليـة، مـع إدخـال                -١٤

التغيريات الضرورية، على أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينـه يف إطـار              
ة يف التذييل باء من هذا املرفـق علـى       نوباإلضافة إىل ذلك، تنطبق أحكام الرصد املبيّ      . اآللية

  .أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه

  التحقق واالعتماد  -طاء  
تنطبق أحكام اجلزء طاء من الطرائق واإلجراءات املتعلقـة باآلليـة، مـع إدخـال        -١٥

طـار  التغيريات الضرورية، على أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينـه يف إ            
 أدناه على أنشطة مشاريع احتجاز ثاين       ١٦وباإلضافة إىل ذلك، تنطبق أحكام الفقرة       . اآللية

  .أكسيد الكربون وختزينه
 من الطرائق واإلجراءات املتعلقة باآللية،      ٦٢وعالوة على األحكام الواردة يف الفقرة         -١٦

 يف املشروع إلجراء التحقق     ن الذي يتعاقد معه املشاركون    جيب أن يقوم الكيان التشغيلي املعيّ     
  :مبا يلي
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نة حتديد ما إذا كان الرصد قد أُجري وفقاً خلطة الرصد وأحكام الرصد املبيّ              )أ(  
   من التذييل باء من هذا املرفق؛١٧ إىل ١٠من يف الفقرات 

  ؛املوقع وإدارتههتيئة د خبطة حتديد ما إذا كان هناك تقّي  )ب(  
 احنرافات هامة خالل املواءمـة التارخييـة        حتديد ما إذا كانت قد لوحظت       )ج(  

 ، يف هذه احلالة، حـسب االقتـضاء، إعـادة توصـيف ملوقـع             ت قد أُجري  تإذا كان  وما
اجليولوجي، وحتديث لتقييم املخاطر والسالمة، وحتديث لتقييمات اآلثـار البيئيـة            التخزين

د وفقـاً لألحكـام     االقتصادية، وتنقيح حلدود املشروع، وتنقيح خلطة الرص       - واالجتماعية
  الواردة يف التذييل باء من هذا املرفق؛

من موقع التخزين اجليولوجي لنـشاط      قد حدث نضح    حتديد ما إذا كان       )د(  
  مشروع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه خالل فترة التحقق؛ 

  :يف حالة حدوث هذا النضح  )ه(  
د وصفها يف تقيـيم     حتديد ما إذا كانت التدابري التصحيحية واخلطط الوار        '١'

 واتسمت بالفعالية؛ ُنفذت قد والسالمة األخطار 

  صاف يف التخزين كنتيجة للنضح؛تراجع حتديد ما إذا كان قد حدث  '٢'
الصايف يف  التراجع   يف التخزين، حتديد كمية      صاٍفتراجع  يف حالة حدوث      )و(  

  التخزين الذي حدث كنتيجة للنضح؛
  ار عابرة للحدود غري مقصودة؛حتديد ما إذا كانت هناك أية آث  )ز(  
  .عند االقتضاء، حتديد ما إذا كان موقع التخزين اجليولوجي أُغلق بنجاح  )ح(  

وميكن االضطالع بعملية التحقق واالعتماد األولية اخلاصة بنـشاط مـن أنـشطة               -١٧
. مشروع الحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف وقت خيتاره املـشاركون يف املـشروع             

 تقارير التحقق واالعتماد الالحقة إىل اجمللس التنفيذي يف موعد ال يتجاوز مخسة أعوام              وُتقدم
ويستمر التحقق واالعتماد إىل ما بعد هناية فتـرة االعتمـاد           . بعد هناية فترة التحقق السابقة    

 وال يتوقف إال بعد     ،األخرية لنشاط املشروع املقترح الحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه        
 ن يف اء رصد موقع التخزين اجليولوجي وفقاً لشروط إهناء الرصد، حـسبما هـو مبـيّ              انته

  . من التذييل باء من هذا املرفق١٦ الفقرة

  إصدار وحدات خفض االنبعاثات املعتمد  -ياء  
 من الطرائق واإلجراءات املتعلقة باآلليـة، مـع إدخـال           ٦٥تنطبق أحكام الفقرة      -١٨

طة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينـه يف إطـار           التغيريات الضرورية، على أنش   
 أدناه على أنشطة مشاريع ٢٣ إىل  ١٩من  وباإلضافة إىل ذلك، تنطبق أحكام الفقرات       . اآللية

  .احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه
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إصدار األرصدة الدائنة طلبـاً     م عن فترة حتقق خالل فترة        مقدَّ  اعتمادٍ ويشكل تقريرُ   -١٩
 يف  اخلفض املتحقق منه  تعادل   اجمللس التنفيذي إلصدار وحدات خلفض االنبعاثات املعتمد         إىل
املـشروع املـسجل    الناتج عن نـشاط     غازات الدفيئة   نبعاثات البشرية املنشأ من مصادر      اال

  . الحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه
إصدار لألرصـدة   ترة  وال يشكل تقرير اعتماد مقدم عن فترة حتقق بعد هناية آخر ف             -٢٠

صـاٍف يف   تراجع  يقدم، عند االقتضاء، معلومات عن كمية أي        الدائنة طلباً لإلصدار ولكنه     
التخزين حدث خالل فترة التحقق كنتيجة للنضح من موقع التخزين اجليولوجي لنشاط من             

ي احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه، وفقاً هلذه الطرائق واإلجـراءات وأ          مشاريع  أنشطة  
  .قرارات صادرة عن اجمللس التنفيذي

وبعد إصدار األرصدة الدائنة،    وعند تقدمي تقرير اعتماد عن فترة حتقق ما خالل فترة             -٢١
، يتعني على مدير سـجل آليـة التنميـة          فيذي من النظر يف تقرير االعتماد     انتهاء اجمللس التن  

اً، الكمية احملددة من وحدات   النظيفة، الذي يعمل حتت سلطة اجمللس التنفيذي أن يصدر، فور         
 دها يف احلساب املعلق للمجلس التنفيذي يف سـجل اآلليـة،          خفض االنبعاثات املعتمد ويقيّ   

وبعد هذا اإلصدار، جيب أن يقوم مدير سجل        . ١-م أإ /٣للتذييل دال من مرفق املقرر       وفقاً
  :اآللية فوراً مبا يلي

 حلـصة اإليـرادات     املقابلة كمية وحدات خفض االنبعاثات املعتمد    حتويل    )أ(  
 النفقات اإلدارية وللمساعدة يف مواجهة تكاليف التكيـف، علـى التـوايل،     الالزمة لتغطية   

 من بروتوكول كيوتو، إىل احلسابات املناسبة يف سجل اآلليـة           ١٢ من املادة    ٨للفقرة   وفقاً
  إدارة حصة اإليرادات؛اخلاصة ب
نبعاثـات املعتمـد الـصادرة إىل      يف املائة من وحدات خفض اال      ٥حتويل    )ب(  

حساب احتياطي لسجل اآللية، ُينشأ لنشاط مشروع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينـه             
من التذييل ألف من    ) أ(٣صاٍف يف التخزين، كما هو مشار إليه يف الفقرة          حتّسباً ألي تراجع    

  هذا املرفق؛
حـسابات الـسجل    وحدات خفض االنبعاثات املعتمد املتبقية إىل       حتويل    )ج(  

  .اخلاصة باألطراف واملشاركني يف املشاريع املعنيني، وفقاً لطلبهم
ل تقرير االعتماد األخري، املقدم بعد انتهاء رصـد موقـع التخـزين             يشكّوميكن أن     -٢٢

 من التذييل باء من هـذا       ١٦اجليولوجي وفقاً لشروط إهناء الرصد، حسبما هو مبني يف الفقرة           
أي من وحدات خفض االنبعاثات املعتمد املتبقية يف احلساب االحتيـاطي           ل  لتحوياملرفق، طلباً   

اخلاصة باألطراف واملشاركني   حسابات السجل   صاٍف يف التخزين إىل     حتّسباً ألي تراجع    املنشأ  
  .يف املشروع املعنيني
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 أعاله، وبعـد انتـهاء      ٢٢وعند تقدمي تقرير االعتماد األخري، املشار إليه يف الفقرة            -٢٣
أن لس التنفيذي من النظر يف تقرير االعتماد، يتعني على مدير سجل آلية التنمية النظيفـة                اجمل

، فوراً، أياً من وحدات خفض االنبعاثات املعتمد املتبقية يف احلساب االحتياطي املنـشأ              حيّول
صاٍف يف التخزين إىل حسابات السجل اخلاصة باألطراف واملشاركني يف          حتّسباً ألي تراجع    

  .شاريع املعنيني، وفقاً لطلبهمامل

  معاجلة عدم الدوام  -كاف  
صافياً يف التخزين حدث خالل فترة تراجعاً عندما يؤكد تقرير من تقارير التحقق أن          -٢٤

احتجاز ثاين  مشاريع  التحقق كنتيجة للنضح من موقع التخزين اجليولوجي لنشاط من أنشطة           
  :لتنفيذي أن يقوم مبا يليأكسيد الكربون وختزينه، يتعني على اجمللس ا

الـصايف يف   التراجع  كمية  يقابل  إللغاء ما   النظيفة  خيطر مدير سجل اآللية       )أ(  
التخزين من وحدات خفض االنبعاثات املعتمد الصادرة لنشاط مشروع احتجاز ثاين أكسيد            

  :الكربون وختزينه احملتفظ هبا يف سجل اآللية
صاٍف يف التخزين،   باً ألي تراجع    حتّسأوالً، من احلساب االحتياطي املنشأ       '١'

 من التذييل ألف من هذا املرفق؛) أ(٣كما هو مشار إليه يف الفقرة 

 ق؛ثانياً، من احلساب املعلّ '٢'

أخرياً، من حسابات اإليداع اخلاصة باملشاركني يف املشروع، مبا يتناسـب            '٣'
مع كمية وحدات خفض االنبعاثات املعتمد لنشاط مشروع احتجاز ثـاين           

  لكربون وختزينه احملتفظ هبا يف كل حساب لإليداع؛أكسيد ا
وحـدات  مقابلـها   الصايف يف التخزين مل ُتلغ      التراجع  حيدد أي كمية من       )ب(  

 تكون هذه الكمية معلقة، يطلـب إىل املـشاركني يف           ماأعاله، وحيث ) أ(٢٤مبوجب الفقرة   
 الكميـات   يوماً بعد اإلخطار، كميـة مـن وحـدات    ٣٠، يف غضون    حيولوااملشروع أن   

املخصصة، أو وحدات خفض االنبعاثات املعتمد، أو وحدات خفض االنبعاثات، أو وحدات            
يف سجل اآللية منشأ هلذا الغرض، كمـا هـو          تعادل الكمية املعلّقة إىل حساب إلغاء       اإلزالة  

من التذييل ألف من هذا املرفق، أو حساب إلغـاء يف الـسجل             ) ب(٣مشار إليه يف الفقرة     
  . طرفالوطين ألي

 ١٧الوقت احملـدد يف الفقـرة       غضون  وعندما ال ُيقدَّم تقرير من تقارير التحقق يف           -٢٥
 التحققتقرير  أعاله، جيب على اجمللس التنفيذي أن خيطر حاالً املشاركني يف املشروع لتقدمي             

وإذا مل ُيستلم تقرير التحقق يف غضون ستة أشهر بعد تلقي املشاركني يف املـشروع               . املتأخر
  :إلخطار، جيب على اجمللس التنفيذي أن يقوم مبا يليل
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خيطر مدير سجل اآللية إللغاء مجيع وحدات خفض االنبعاثات املعتمد اليت             )أ(  
  أُصدرت لنشاط مشروع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه وُيحتفظ هبا يف سجل اآللية؛

، يف غضون سنة    يطلب يف وقت الحق إىل املشاركني يف املشروع أن يلغوا           )ب(  
واحدة بعد اإلخطار، كمية من وحدات الكميات املخصصة، أو وحدات خفض االنبعاثات            

وحـدات خفـض    تعادل كمية   املعتمد، أو وحدات خفض االنبعاثات، أو وحدات اإلزالة         
  :االنبعاثات املعتمد الصادرة منذ بداية نشاط مشروع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه

 من وحدات الكميات املخصـصة، أو وحـدات خفـض     ُتطرح منها أي   '١'
االنبعاثات املعتمد، أو وحدات خفض االنبعاثات، أو وحدات اإلزالة اليت          

صاٍف يف التخـزين،    تراجع  إىل حساب إلغاء لغرض التعويض عن       ُحولت  
 أعاله؛) أ(٢٥قبل إخطار مدير سجل اآللية املشار إليه يف الفقرة 

نبعاثات املعتمد صادرة لنشاط مـشروع      ُتطرح منها أية وحدات خلفض اال      '٢'
  .أعاله) أ(٢٥احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه كانت أُلغيت وفقاً للفقرة 

 ٢٤نة يف الفقرة    وإذا مل ميتثل املشاركون يف املشروع، كلياً أو جزئياً، للمتطلبات املبيّ            -٢٦
يف الـسجل   ب إلغاء   إىل حسا املعلّقة  كميات الوحدات   ُتحّول  أعاله، جيب أن    ) ب(٢٥ أو

الوطين لطرف مدرج يف املرفق األول من االتفاقية أو سجل اآللية، يف غضون عام واحد من                
  :إخطار اجمللس التنفيذي، من جانب

يف رسالة موافقته االلتزام    قد قبل   الطرف املضيف   كان  الطرف املضيف، إذا      )أ(  
  احلالة؛مثل هذه صاٍف يف التخزين يف تراجع مبعاجلة 

األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت حتتفظ بوحدات خلفض االنبعاثـات             )ب(  
املعتمد صادرة لنشاط مشروع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف حسابات سـجالهتا             

صاٍف يف تراجع يف رسالة موافقته االلتزام مبعاجلة قد قبل الطرف املضيف  يكن  الوطنية، إذا مل    
  .لةهذه احلامثل التخزين يف 

صـاٍف يف   تراجع  يف رسالة موافقته االلتزام مبعاجلة      قد قبل   الطرف املضيف   كان  وإذا    -٢٧
الـيت  املعلّقة  هذه احلالة، يتعني على اجمللس التنفيذي أن حيدد كمية الوحدات           مثل  التخزين يف   

 ولتلبية هذا املطلب، يـتعني علـى  . جيب إلغاؤها وإخطار الطرف املضيف املعين مبطلب اإللغاء 
إىل حساب اإللغاء املنشأ هلذا الغرض يف سجل اآللية أو حساب إلغاء            حيّول  الطرف املضيف أن    

السجل الوطين ألي طرف كمية من وحدات الكميات املخصصة، أو وحـدات خفـض              يف  
  .االنبعاثات املعتمد، أو وحدات خفض االنبعاثات، أو وحدات اإلزالة تعادل الكمية املتبقية

صاٍف تراجع  يف رسالة موافقته االلتزام مبعاجلة      قد قبل   لطرف املضيف   ايكن  وإذا مل     -٢٨
  :هذه احلالة، فإن على اجمللس التنفيذي أن يقوم مبا يليمثل يف التخزين يف 

  اليت جيب إلغاؤها؛املعلّقة حيدد كمية الوحدات   )أ(  
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يطلب إىل مدير سجل املعامالت الدولية أن حيدد كمية وحدات خفـض              )ب(  
ثات املعتمد الصادرة لنشاط مشروع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه احملتفظ هبا            االنبعا

يف كل سجل وطين، مع التمييز بني الوحدات املقيدة يف حـسابات اإليـداع واحلـسابات            
  األخرى، لفترات االلتزام احلالية والسابقة؛

ت املعتمد  ت خفض االنبعاثا  خيطر سجل املعامالت الدولية فوراً بأن وحدا        )ج(  
للتحويـل   أهنا مقيدة يف حسابات اإليداع غري مؤهلة، وفقاً هلذه الطرائق واإلجراءات،             احملدد

وعندما ُيلىب مطلـب  .  أعاله٢٦ألغراض أخرى غري غرض املطلب املنصوص عليه يف الفقرة  
 أعاله، تصبح وحدات خفـض االنبعاثـات املعتمـد          ٢٦اإللغاء، كما هو مبني يف الفقرة       

لنشاط مشروع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف حسابات اإليداع مؤهلـة             الصادرة
  ؛للتحويلمن جديد 
اليت جيب أن يلغيها كل طرف يف املرفق األول         املعلّقة  حيدد كمية الوحدات      )د(  

  أعاله على جمموع الكمية املتبقية؛) ب(٢٨بشكل تناسيب، بقسمة الكمية احملددة يف الفقرة 
ل طرف مدرج يف املرفق األول حيتفظ بوحدات خلفض االنبعاثات          خيطر ك   )ه(  

املعتمد صادرة لنشاط مشروع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف حـسابات سـجله              
ولتلبية هذا املطلب، جيـب     . أعاله) د(٢٨الوطين مبطلب اإللغاء، حسبما هو حمدد يف الفقرة         

ملعنية كمية من وحدات الكميات املخصـصة،       األطراف املدرجة يف املرفق األول ا     حتّول  أن  
وحدات خفض االنبعاثات املعتمد، أو وحدات خفض االنبعاثات، أو وحـدات اإلزالـة     أو

و حساب إلغـاء    إىل حساب اإللغاء املنشأ هلذا الغرض يف سجل اآللية أ         املعلّقة  تعادل الكمية   
  . يف سجالهتا الوطنية
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  التذييل ألف

أنشطة مشاريع  خاصة بتناول   ية التنمية النظيفة    متطلبات إضافية لسجل آل       
  احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف إطار آلية التنمية النظيفة

تنطبق أحكام التذييل دال من الطرائق واإلجراءات املتعلقة بآلية التنميـة النظيفـة،               -١
إلجـراءات املتعلقـة    الطرائق وا  "باملشار إليها فيما يلي      (١-م أإ /٣الواردة يف مرفق املقرر     

، مع إدخال التغيريات الضرورية، على أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون            ")باآللية
وباإلضافة إىل ذلك، تنطبق أحكام هذا التـذييل علـى          . وختزينه يف إطار آلية التنمية النظيفة     

  .أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه
اجمللس التنفيذي لآللية، لضمان احلساب     يتعهده  ، الذي أنشأه و   وُيستخدم سجل اآللية    -٢

أنشطة مشاريع احتجـاز    الناجتة عن   إصدار وحدات خفض االنبعاثات املعتمد      لعمليات  الدقيق  
  .واقتنائها وإلغائهاحتويلها هذه الوحدات وحيازة ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف إطار اآللية و

 من التذييل دال مـن الطرائـق      ٣جل احملددة يف الفقرة     وباإلضافة إىل حسابات الس     -٣
  :واإلجراءات املتعلقة باآللية، جيب أن يتضمن سجل اآللية ما يلي

حساباً احتياطياً لكل نشاط من أنشطة مشاريع احتجـاز ثـاين أكـسيد               )أ(  
ي حتسباً أل مدير سجل اآللية بوحدات خفض االنبعاثات املعتمد        فيه  الكربون وختزينه، حيتفظ    

  اٍف يف التخزين؛تراجع ص
حساب إلغاء ُتنقل إليه وحدات خفض االنبعاثات املعتمـد مـن أنـشطة          )ب(  

صاٍف يف التخزين، وفقـاً     حتسباً ألي تراجع    مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه       
  .لألحكام الواردة يف املرفق أعاله

ل، بعد  مدير سجل اآللية أن يرحّ    ن على    على طلب املشاركني يف املشروع، يتعيّ      وبناًء  -٤
انتهاء فترة التزام ما، أية وحدات خلفض االنبعاثات املعتمد حمتفظ هبا يف حـساب احتيـاطي                

  .ع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه إىل فترة االلتزام الالحقةيرالنشاط من أنشطة مش
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  التذييل باء

د الكربون وختزينه   متطلبات إضافية ألنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسي          
  يف إطار آلية التنمية النظيفة

  اختيار موقع التخزين اجليولوجي وتوصيفه  -١  
ال ُتستعمل مواقع التخزين اجليولوجي لتخزين ثاين أكـسيد الكربـون كأنـشطة               -١

ظـروف االسـتعمال   سـياق   مشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة إال إذا مل يكن هناك، يف             
بيئية أو صحية هامـة، وكـان موقـع    أخطار ، ومل توجد أية     هام نضح   املقترحة، أي خطر  

  .قوانني الطرف املضيف ولوائحهالشروط اليت تنص عليها جلميع مستوفياً التخزين اجليولوجي 
  .موقع التخزين اجليولوجي يف املياه الدوليةكون وال ي  -٢
ميكـن أن  يولـوجي  وجيب تقييم ما يلي عند حتديد ما إذا كانت مواقع التخزين اجل     -٣

شياً مع اُتستخدم لتخزين ثاين أكسيد الكربون كأنشطة مشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة مت          
  : من هذا التذييل١الفقرة 

مجيع األدلة املتاحة، مثل البيانات والتحليل واملواءمة التارخيية،        ما إذا كانت      )أ(  
كل كامل ودائم حبيث ال ينطوي ذلك، يف        ن أن ثاين أكسيد الكربون احملقون سُيخزن بش       تبيَّ

ظروف االستعمال املقترحة أو الفعلية، على أية خماطر هامة حلدوث النضح أو أي خطر على               
  اإلنسان أو البيئة؛صحة 

  .ما إذا كان موقع التخزين اجليولوجي مناسباً إلمدادات املياه الصاحلة للشرب  )ب(  
 أعاله،  ٣ إىل   ١املتطلبات املبينة يف الفقرات     ولغرض حتديد ما إذا كانت قد استوفيت          -٤

  :يتخذ املشاركون يف املشروع اخلطوات التالية لتوصيف موقع التخزين اجليولوجي املقترح
وتنطوي هـذه   .  وتقييمها وضيبهامجع البيانات واملعلومات وت   : ١اخلطوة    )أ(  

ـ            زين اجليولـوجي   اخلطوة على مجع ما يكفي من البيانات واملعلومات لتوصيف موقع التخ
إلمكانات أويل  دير  وُتقّيم البيانات واملعلومات اجملمعة إلجراء تق     . وحتديد منافذ النضح احملتملة   

م البيانات واملعلومات ملعرفة نوعيتـها،      وُتقّي. التخزين يف املوقع ولتقييم قابلية استمرار الرصد      
  وعند االقتضاء ُتجمع بيانات جديدة؛

تنطوي . يطةة موقع التخزين اجليولوجي واملناطق احمل     توصيف بني : ٢اخلطوة    )ب(  
احلقـن  ) تكوينـات (هذه اخلطوة على تقييم اهلياكل املعروفة واملستدل عليها داخل تكوين           

اليت قد تكون مبثابة عامـل مينـع        ) التكوينات الصخرية الفوقية  (الفوقي   يصخرالتكوين  الو
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منـوذج  توضـيب  طوي هذه اخلطوة على    وتن. ثاين أكسيد الكربون احملقون   يسهل انتقال    أو
. واحد أو أكثر من النماذج األرضية السكونية الرقمية الثالثية األبعاد ملوقع التخزين اجلغرايف            

وُيـستعمل  . املصاحب للبارامترات الرئيسية املستخدمة لبنـاء النمـوذج       عدم التيقن   وُيقّيم  
  :النموذج لتوصيف مجلة أمور، منها ما يلي

  اجليولوجي؛هيكل االحتواء  '١'
  احلقن؛) تكوينات(مجيع اخلصائص اجليولوجية ذات الصلة لتكوين  '٢'
  ؛سطحي والغطاء ال)التكوينات الصخرية الفوقية(التكوين الصخري الفوقي  '٣'
  نظام االنكسار؛ '٤'
مثالً تكوين احلقن،   (االمتداد املساحي والعمودي ملوقع التخزين اجليولوجي        '٥'

ومناطق االحتواء الثانوية،   حي،  التكوين الصخري الفوقي، والغطاء السط    و
  ؛)حمليطةواملناطق ا

  احلقن؛) تكوينات(قدرات التخزين يف تكوين  '٦'
  واخلصائص املادية؛انتشار السوائل  '٧'
  خصائص أخرى ذات صلة؛ '٨'
. األخطارالدينامي، وتوصيف احلساسية، وتقييم     نشاط  توصيف ال : ٣اخلطوة    )ج(  

ثاين أكسيد الكربون داخل بنية موقع التخـزين        لاملتوقع  النشاط  تنطوي هذه اخلطوة على تقييم      
وتـستعمل هـذه اخلطـوة      . ، مع تركيز خاص على خماطر النضح      حمليطةاجليولوجي واملناطق ا  

النمذجة الدينامية الرقمية لثاين أكسيد الكربون احملقون باستخدام النموذج السكوين املـبني يف             
، )فاعل بني كل عملية واحـدة يف النمـوذج        أي الت ( أعاله لتقييم العمليات املتقارنة      ٢اخلطوة  

كربون احملقون مع املعادن يف عني      مثالً تفاعل ثاين أكسيد ال    (وعند اإلمكان العمليات التفاعلية     
وُتـستخدم هـذه    . ، وعمليات احملاكاة القصرية والطويلة األجـل      )املكان يف النموذج الرقمي   

النمذجة الرقمية لتقدمي نظرة عن ضغط ثاين أكسيد الكربـون ومـداه يف موقـع التخـزين                 
ات الـصخرية   التكوين(الصخري الفوقي   تكوين  التصدع  أخطار  اجليولوجي مع مرور الزمن، و    

وجيب أن ُتجرى عمليات حماكاة متعددة لتحديد حساسية التقييمات         . ، وخماطر النضح  )الفوقية
تقييمـات  لوتشكل عمليات احملاكاة اليت ُتجرى يف هذه اخلطوة أساسـاً         . لالفتراضات املتخذة 

   أدناه؛٩ إىل ٦والسالمة، اليت ترد تفاصيلها يف الفقرات األفكار 
املوقـع  لتهيئـة   توضع خطة   . ع خطة لتطوير املوقع وإدارته    وض: ٤اخلطوة    )د(  

وتعاجل اخلطة الشروط املقترحة الستخدام موقع .  أعاله٣-١وإدارته باالعتماد على اخلطوات 
  :التخزين اجليولوجي وتشمل، يف ما تشمله، أوصافاً ملا يلي

  إعداد املوقع؛ '١'
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  ، وموقع البئر ومساره وعمقه؛املواد والتقنيات املستخدمةتتعلق مثالً ببناء البئر،  '٢'
  معدالت احلقن وأقصى ضغط مسموح به قرب حفرة البئر؛ '٣'
  برامج وبروتوكوالت التشغيل والصيانة؛ '٤'
توقيت وإدارة مرحلة إغالق املشروع املقترح الحتجـاز ثـاين أكـسيد             '٥'

  .الكربون وختزينه، مبا يف ذلك إغالق املوقع واألنشطة ذات الصلة
ة من البيانات واملعلومات يف إجراء عملية توصيف موقـع          وُتستعمل جمموعة واسع    -٥

  :التخزين اجليولوجي واختياره، مبا يف ذلك، يف مجلة أمور أخرى، ما يلي
سطحي والتكوين الـصخري    املعلومات اجليولوجية، مثل أوصاف الغطاء ال       )أ(  
عات املبينـة  احلقن، ومواقع التصد ) تكوينات( وتكوين   )التكوينات الصخرية الفوقية  (الفوقي  

مهمتان لتحديـد   مستان  حفرة البئر، والنفاذية واملسامية، ومها      الباطنية و على اخلرائط، والبئر    
على االحتواء، واملعلومات املتعلقـة     الصخري الفوقي   تكوين  الحمقونية تكوين احلقن، وقدرة     

  التارخيي؛االهتزازي بالتكتونية اإلقليمية، مبا يف ذلك جمال اإلجهاد والنشاط 
) تكوينات(املعلومات اجليوفيزيائية، مثل السماكة واالمتداد اجلانيب لتكوين          )ب(  

، والـضغط، ودرجـة     )التكوينات الصخرية الفوقيـة   (التكوين الصخري الفوقي    التخزين و 
وقد تشمل مصادر البيانات، فيما تـشمله،       . احلرارة، ووجود التصدعات، وتغاير اخلزانات    

  ؛الهتزازيصوتية، وعمليات املسح اسجالت اآلبار، والسجالت ال
املعلومات اجليوميكانيكية، مثل حالة اإلجهاد وضغط االنكسار الـصخري      )ج(  

. )التكوينات الصخرية الفوقيـة   (التكوين الصخري الفوقي    احلقن و ) تكوينات(داخل تكوين   
لقطر وتشمل مصادر البيانات بيانات ثقب احلفر، مثل االتساعات املستدل عليها من سجلي ا            

الكسر الصغري، واملعلومات املتعلقة بتباين اخلـواص       اختبار  وجهاز املشاهدة عن بعد، ونتائج      
  ؛حاالت فقدان سوائل احلفرباختالف احملور داخل اخلزان، و

املعلومات اجليوكيميائية، مثل املعلومات املتعلقـة خبـصائص الـصخور            )د(  
درجة ملوحـة   دام خصائص السوائل، مثل     وجيب أيضاً استخ  . بالتركيبة املعدنية والسوائل و 

  ؛ليالتحلّبس احل، لتحديد معدالت احمللول اُألجاج
املياه األرضية واجتـاه    طبقة  املعلومات اهليدروجيولوجية، مثل خصائص       )ه(  

ـ        يف هذه الطبقة ونسبه     تدفق  ال ، سطحيداخل موقع التخزين اجليولـوجي، والغطـاء ال
  .احمليطةواملناطق 
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  والسالمةر األخطاتقييم   -٢  
تخـزين  سـالمة بنيـة موقـع ال   والسالمة بغية تقييم    لألخطار  ُيجرى تقييم شامل      -٦

اجليولوجي واآلثار احملتملة على صحة اإلنسان والنظم البيئية بالقرب من نـشاط املـشروع              
وُيستخدم تقييم املخاطر والـسالمة أيـضاً       . املقترح الحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه     

  .االقتصادية - به يف تقييمات اآلثار البيئية واالجتماعيةلالسترشاد 
  :ما يليتناول تقييم األخطار والسالمة وي  -٧

حمددة مقترنة بفشل االحتواء املؤدي إىل انبعاثات لغازات الدفيئة مـن   أخطار    )أ(  
  : واآلثار احملتملة على ما يلي، يف مجلة أمور أخرىجوفية،منشآت سطحية ونضح من منشآت 

  ويث مصادر مياه الشرب اجلوفية؛لت '١'
  اخلصائص الكيميائية ملياه البحر؛  '٢'
مثالً كنتيجة لتراكمات ثاين أكـسيد      (صحة اإلنسان والنظم اإليكولوجية      '٣'

  ؛)ساكنالكربون على مستويات خطرية يف جو 
نشأ توميكن أن . خطر استمرار النضح البطيء من موقع للتخزين اجليولوجي  )ب(  

  : أمور، منها ما يليلةه احلالة يف مجهذ
  مهجورة؛) آبار(حقن أو بئر ) آبار(نضح على طول بئر  '١'
  نضح على طول تصدع أو انكسار؛ '٢'
  ؛فوقي اليتكوين الصخرالنضح من خالل  '٣'
خماطر التحرير املكثف واملفاجئ لثاين أكسيد الكربـون مـن املنـشآت              )ج(  

  .تاق خطوط األنابيبالسطحية الحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه، مثالً بسبب انف
  :والسالمة جيب أناألخطار وتقييم   -٨

يغطي السلسلة الكاملة لعملية احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه، مبا يف             )أ(  
  ذلك البيئات اجملاورة؛

فيما يتعلق باحتواء ثاين أكسيد الكربون، باالستناد       يؤكد السالمة التشغيلية      )ب(  
التخزين اجليولوجي، ومنافذ النضح احملتملة، واآلثار الثانوية       موقع  حمددة بشأن   إىل معلومات   

  ؛نزوح احمللول اُألجاجلتخزين ثاين أكسيد الكربون يف موقع التخزين اجليولوجي، مثل 
املوقع وإدارته، حبيث   يئة  ُيستخدم لتحديد البيانات التشغيلية لتطبيق خطة هت        )ج(  

التكوينـات  (الصخري الفوقي   تكوين  بالر  ضُيحدد ضغط احلقن األقصى املناسب الذي لن ي       
   ملوقع التخزين اجليولوجي؛سطحي والغطاء ال)الصخرية الفوقية
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املستحثة احملتملة أو اآلثار اجليولوجيـة األخـرى،        االهتزازية  ثار  اآليراعي    )د(  
وكذلك أية آثار حمتملة أخرى على البيئة، مبا يف ذلك على الـنظم اإليكولوجيـة احملليـة                 

والصحة العامة، واآلثار البيئية العاملية على املناخ اليت ميكن أن ُتعزى مباشرة إىل             كات  متلوامل
  نشاط مشروع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه، مبا يف ذلك اآلثار الناجتة عن النضح؛

  هج أنشطة الرصد املعززة؛ُيستخدم للمساعدة على حتديد أولوية املواقع وُن  )ه(  
 للتدابري التصحيحية، مبا فيها خطط االستجابات اليت ميكن أن          يوفر أساساً   )و(  

توقف أي انبعاثات غري مقصودة من املنشآت السطحية الحتجاز ثاين أكـسيد الكربـون              
موقع ختـزين   سالمة بنية   وتعيد  أو تتحكم فيهما،    وختزينه وأي نضح لثاين أكسيد الكربون،       
األجل املتأثرة تأثراً كبرياً بنشاط مشروع الحتجاز     جيولوجي ما، وتعيد النوعية البيئية الطويلة       

  وتكون هذه التدابري واخلطط مصاحبة خلطط الرصد؛. ثاين أكسيد الكربون وختزينه
  .يشمل خطة اتصال  )ز(  

احملتملة الحتجاز ثاين أكسيد الكربون ونقله وختزينـه يف         األخطار  ومن أجل تقييم      -٩
  :يف املشروع اخلطوات التاليةموقع ختزين جيولوجي، يتخذ املشاركون 

  :تشمل هذه اخلطوة حتليل ما يلي. توصيف اخلطر: ١اخلطوة   )أ(  
 األخطار احملتملة الناجتة عن احتجاز ثاين أكسيد الكربون ونقله وحقنه؛ '١'

 منافذ النضح احملتمل من موقع التخزين اجليولوجي؛ '٢'

 منافذ النضح احملتمل احملددة؛من حجم النضح احملتمل  '٣'

مترات احلامسة اليت تؤثر يف النضح احملتمل، مثـل احلـدود القـصوى             البارا '٤'
 احلقن، ودرجة احلرارة؛احملقون، ونسب التكوين يف لضغط ل

 حساسية خمتلف االفتراضات املتخذة خالل النمذجة الرقمية؛  '٥'

  البيئة؛على صحة اإلنسان وعلى أية عوامل أخرى ميكن أن تشكل خطراً  '٦'
يقوم هذا التقييم على خـصائص اجملموعـات        . رضتقييم التع : ٢اخلطوة    )ب(  

احملتملني ألي ثاين أكسيد كربـون      نشاط  السكانية والنظم اإليكولوجية اجملاورة، واملصري وال     
  ضح، وعوامل أخرى؛ان

 األحيائيـة   يقوم هذا التقييم على حساسية األنواع     . تقييم اآلثار : ٣اخلطوة    )ج(  
داث النضح احملتملة احملددة خالل توصيف اخلطر وآثـار         اجملتمعات أو املوائل املرتبطة بأح     أو

  تركيزات ثاين أكسيد الكربون املرتفعة يف الغالف اجلوي واحمليط احليوي والغالف املائي؛
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موقـع  ألمـان   يشمل هذا التوصيف تقييماً     . األخطارتوصيف  : ٤اخلطوة    )د(  
الطويل، مبا يف ذلـك تقيـيم       يف املدى القصري واملتوسط و    وسالمة بنيته   التخزين اجليولوجي   

  املوقع وإدارته؛يئة  النضح يف إطار ظروف االستعمال املقترحة احملددة يف خطة هتأخطار
. ألحداث الكربى، مبا فيهـا النـضح      واجهة ا خطة الطوارئ مل  : ٥اخلطوة    )ه(  

تشمل هذه اخلطة مجيع اخلطط الضرورية اليت جيب تطبيقها يف حالة األحداث الكربى، مبا يف               
األدوات والتجهيزات، واإلمكانيات املاليـة لتخفيـف       تأهب األفراد املدربني، وإتاحة     ذلك  

  .اآلثار الضارة للحدث، وأفرقة مستعدة للعمل بأسرع ما ميكن

  الرصد  -٣  
جيب رصد أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف إطـار اآلليـة                -١٠

  :لتحقيق األهداف التالية
  البيئيني ملوقع التخزين اجليولوجي؛السالمة واألمان تأكيد   )أ(  
تأكيد أن ثاين أكسيد الكربون احملقون حمصور داخـل موقـع التخـزين               )ب(  

  اجليولوجي وداخل حدود املشروع؛
ال خيتلف عن النشاط املتوقع     ثاين أكسيد الكربون احملقون     نشاط  ضمان أن     )ج(  

  ر الضارة؛نضح أو غريه من اآلثالتقليل خطر وقوع أي 
ملوقع، مع مراعاة ظروف االستعمال املقترحـة       التنفيذ اجليد إلدارة ا   ضمان    )د(  

  أعاله؛) د(٤املوقع وإدارته، اليت ُحّددت وفقاً للفقرة هتيئة املبينة يف خطة 
الناجتني عن  التدفق وجمموع كتلة ثاين أكسيد الكربون       نسبة  كشف وتقدير     )ه(  
  أي نضح؛
يف مالئمة  نت قد اتُّخذت يف حالة النضح تدابري تصحيحية         حتديد ما إذا كا     )و(  

  الوقت املناسب؛
الـيت  غازات الدفيئـة    نبعاثات البشرية املنشأ من مصادر      االحتديد خفض     )ز(  

  .حدثت كنتيجة لنشاط املشروع املسجَّل الحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه
خطة رصد نـشاط    جيب أن تليب     أعاله،   ١٠ولتحقيق األهداف املوجزة يف الفقرة        -١١

 ما يلي خالل املرحلـة التـشغيلية،        املشروع املقترح الحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه      
 مـن   ٥٣، إضافة إىل املتطلبات املبينة يف الفقـرة         ومرحلة اإلغالق، ومرحلة ما بعد اإلغالق     

املشار إليها فيما يلي     (١-م أإ /٣الطرائق واإلجراءات املتعلقة باآللية، الواردة يف مرفق املقرر         
  ):"الطرائق واإلجراءات املتعلقة باآللية"بعبارة 
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تعكس مبادئ ومعايري املمارسة اجليدة الدولية لرصد مواقـع التخـزين           أن    )أ(  
جمموعة التكنولوجيات الوارد وصفها يف األجزاء ذات الصلة من املبادئ          تراعي  اجليولوجي و 

وطنية لغازات الدفيئة، الصادرة عن اهليئة احلكومية الدوليـة         التوجيهية إلعداد قوائم اجلرد ال    
   من دالئل املمارسة اجليدة؛ا وغريه٢٠٠٦املعنية بتغري املناخ يف عام 

 حتدد بشفافية أية بارامترات ومعلومات سُترصد وُتجمـع، وموقـع         أن    )ب(  
غالق، ومرحلة ما تطبيقها خالل املرحلة التشغيلية، ومرحلة اإلواتر خمتلف تقنيات الرصد وت

  بعد اإلغالق؛
  :تنص على تقنيات وطرائق حمددة ميكنها أنأن   )ج(  
م كمية ثاين أكسيد الكربون املخـزن يف موقـع التخـزين            تكشف وتقيّ  '١'

  اجليولوجي؛
الصخري الفـوقي ويف    تكوين  التكشف النضح احملتمل عن طريق منافذ يف         '٢'

  يولوجي؛وقع التخزين اجلالغطاء السطحي واملناطق احمليطة مب
  أي نضح؛الناجتني عن التدفق وجمموع كتلة ثاين أكسيد الكربون نسبة تقدر  '٣'
تشمل أحكاماً للمواءمة التارخيية، باستخدام نتـائج الرصـد ملعـايرة           أن    )د(  

  وحتديث النماذج الرقمية اليت اسُتعملت لتوصيف موقع التخزين اجليولوجي؛
ون وتكوينـه، مبـا يف ذلـك        تنص على قياس تيار ثاين أكسيد الكرب      أن    )ه(  

الشوائب، يف خمتلف مراحل سلسلة احتجاز ثاين أكسيد الكربون ونقله وختزينه، مبا يف ذلك              
  مناسب؛وفق تواتر احلقن يف موقع التخزين اجليولوجي، ) مراحل(مرحلة 

احلقن وبئر  ) آبار(تنص على قياس درجة احلرارة والضغط يف أعلى بئر          أن    )و(  
  مناسب؛وفق تواتر وأسفلها، املالحظة ) آبار(

تنص على رصد وقيـاس البـارامترات اجليولوجيـة واجليوكيميائيـة           أن    )ز(  
واجليوميكانيكية املختلفة، مثل ضغوط السوائل، وخصائص السوائل املزاحة، والتـدفقات،          

  مناسب؛وفق تواتر اخلفيف، االهتزازي والنشاط 
ـ     تنص على رصد وقياس البارامترات ذات ال      أن    )ح(    سطحيصلة يف الغطـاء ال
وقع التخزين اجليولوجي، مثل رصد خصائص املياه اجلوفيـة، وقياسـات           احمليطة مب واملناطق  

جيب أن  ، وقياسات التركزات السطحية لثاين أكسيد الكربون يف اجلو، اليت           وفيةغازات اجل ال
  مناسب؛وفق تواتر ُتعاير لكشف عالمات النضح، 

  ق النقل واحلقن أو تدهورها؛تنص على كشف تآكل مرافأن   )ط(  
  .ة أية تدابري تصحيحية ُتتخذ يف حالة النضحيتنص على تقييم فعالأن   )ي(  
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حيـّدثوا،  ل فترة حتقق، مبواءمة تارخيية، ووجيب أن يقوم املشاركون يف املشروع، لك     -١٢
يات عند االقتضاء النماذج الرقمية املستعملة لتوصيف موقع التخزين اجليولوجي بإجراء عمل           

وجيب أن ُتعدل النماذج الرقمية يف      . حماكاة جديدة باستخدام البيانات واملعلومات املرصودة     
  .املالحظ واملتوقعالنشاط حالة وجود احنرافات هامة بني 

وعندما ُتالحظ احنرافات هامة خالل املواءمة التارخيية أو عند طلب جتديـد فتـرة                -١٣
  :ركني يف املشروع، حسب االقتضاء، أن، جيب على املشاإصدار األرصدة الدائنة

   أعاله؛٥ إىل ١يعيدوا توصيف موقع التخزين اجليولوجي، وفقاً للفقرات   )أ(  
  حدود املشروع؛راجعوا ي  )ب(  
   أعاله؛٩ إىل ٦والسالمة، وفقاً للفقرات األخطار حيّدثوا تقييم   )ج(  
دية، املشار إليهـا يف     االقتصا - حيّدثوا تقييمات اآلثار البيئية واالجتماعية      )د(  
  من املرفق أعاله؛) د(١٠ الفقرة

أو اكتمال البيانات واملعلومات، /ينقحوا خطة الرصد من أجل حتسني دقة و        )ه(  
مع مراعاة االحنرافات املالحظة خالل املواءمة التارخيية، والتغيريات اليت أُجريت على حـدود       

والسالمة، والتغيريات اليت أُجريت على  طار  األخاملشروع، والتغيريات اليت أُجريت على تقييم       
االقتصادية، واملعارف العلمية اجلديدة، والتحـسينات       - تقييمات اآلثار البيئية واالجتماعية   

  أفضل التكنولوجيا املتاحة؛املرتبطة ب
نشطة الوارد وصفها يف املوقع وإدارته، مع مراعاة نتائج األ  يئة  ثوا خطة هت  حيّد  )و(  

  .أعاله، عند االقتضاء) ه - أ(١٣الفقرة 
 أعـاله إىل أن موقـع التخـزين         ١٣وعندما تشري املعلومات املعدة وفقاً للفقـرة          -١٤

 أعاله، جيـب أن يتوقـف       ٣ إىل   ١اجليولوجي مل يعد يستويف املتطلبات املبينة يف الفقرات         
  .إصدار وحدات خفض االنبعاثات املعتمد

اخلاصة إصدار األرصدة الدائمة    ) فترات(أي نضح حيدث خالل فترة      مراعاة  وينبغي    -١٥
نه انبعاثات مشروع أو    ساس أ  على أ  ،بنشاط مشروع الحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه      

غازات الدفيئـة  نبعاثات البشرية املنشأ من مصادر  اال يف حساب اخلفض املرصود يف       ،تسرب
وجيب حتديد كمية أي    . ةالناجتة عن نشاط مشروع مسجل يف إطار أنشطة آلية التنمية النظيف          

  .األخرية واإلبالغ عنه يف تقارير الرصدإصدار األرصدة الدائنة نضح حيدث بعد هناية فترة 
  :وينبغي لرصد موقع التخزين اجليولوجي أن  -١٦

يبدأ قبل بداية أنشطة احلقن لضمان الوقت الكايف جلمـع أيـة بيانـات           )أ(  
  أساسية مطلوبة؛
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إصدار األرصـدة الدائنـة     ) فترات(ب خالل فترة    مناسوفق تواتر   ُيجرى    )ب(  
  ملشروع املقترح وبعدها؛لنشاط ا

إصدار لألرصدة الدائنـة    ترة  ف عاماً على هناية آخر      ٢٠ال ينتهي قبل مضي       )ج(  
أو بعد توقف إصدار وحـدات      لنشاط املشروع املندرج يف إطار أنشطة آلية التنمية النظيفة          

  سبق؛خفض االنبعاثات املعتمد، أيهما أ
ال ينتهي إال إذا مل ُيالحظ أي نضح يف أي وقـت يف الـسنوات العـشر                   )د(  

 وإذا كانت مجيع األدلة املتاحة من املالحظات والنمذجة تدل على أن ثاين أكـسيد               لسابقةا
ح ذلك من   وميكن أن يوضّ  . الكربون املخزن سُيعزل متاماً من الغالف اجلوي يف املدى الطويل         

  :الدليلني التاليني
بني النمذجة الرقمية لتوزيع تصعد     نسجاماً  املواءمة التارخيية تؤكد أن هناك ا      '١'

املرصود لتصعد  النشاط  اين أكسيد الكربون يف موقع التخزين اجليولوجي و       ث
  ثاين أكسيد الكربون؛

النمذجة الرقمية واملالحظات تؤكد أنه ال ميكن توقع أي نضح يف املستقبل             '٢'
  .من موقع التخزين اجليولوجي

صد موقع التخزين اجليولوجي كيان أو طرف مسؤول عن موقـع       توىل ر وجيب أن ي    -١٧
  .التخزين اجليولوجي، أو كيان متعاقد مع الكيان أو الطرف املسؤول

  متطلبات االعتماد املايل  -٤  
  :جيب أن ينشئ املشاركون يف املشروع اعتماداً مالياً  -١٨

 الطرف املضيف ولوائحه الناشئة عن      للوفاء جبميع االلتزامات وفقاً لقوانني      )أ(  
  إقامة نشاط املشروع املقترح الحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه؛

للسماح باستمرار سالمة تشغيل موقع التخزين اجليولوجي وفقاً لقـوانني            )ب(  
  الطرف املضيف ولوائحه؛

يف ر عسر املشاركني يف املشروع وفقاً لقوانني الطرف املض        اخطأملواجهة    )ج(  
  ولوائحه؛
لتوفري سبيل انتصاف للمجتمعات احمللية والنظم اإليكولوجيـة املتـأثرة يف             )د(  

حالة حدوث نضح من موقع التخزين اجليولوجي لنشاط مشروع الحتجاز ثـاين أكـسيد              
  الكربون وختزينه وفقاً لقوانني الطرف املضيف ولوائحه؛

ناشئة عن نقل املسؤولية وفقاً     لتمكني الطرف املضيف من الوفاء بالتزاماته ال        )ه(  
  . أدناه٢٥من املرفق أعاله والفقرة ) ج(١١للفقرة 
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  :وجيب أن يغطي االعتماد املايل ما يلي  -١٩
مناسب، ملوقـع التخـزين اجليولـوجي       وفق تواتر   تكلفة الرصد املستمر،      )أ(  

 بعد هناية    عاماً ٢٠ن ملدة ال تقل عن      من جانب كيان تشغيلي معيّ    تكلفة التحقق والتصديق    و
أو بعد توقـف  يف إطار آلية التنمية النظيفة     لنشاط مشروع   إصدار لألرصدة الدائنة    آخر فترة   

  إصدار وحدات خفض االنبعاثات املعتمد، أيهما أسبق؛
 نـة يف الفقـرات    يف حالة حدوث نضح، التكلفة املصاحبة لاللتزامات املبيّ         )ب(  

   من املرفق أعاله؛٢٨ إىل ٢٤ من
  ية تدابري تصحيحية يقتضيها قوانني الطرف املضيف ولوائحه؛تكلفة أ  )ج(  
أية متطلبات أخرى حيددها الطرف املضيف وتكون متفقاً عليهـا وقـت              )د(  

  .موافقة الطرف املضيف وموصوفة يف وثيقة تصميم املشروع
  .وجيب أن يوصف نوع االعتماد املايل ومستواه يف وثيقة تصميم املشروع  -٢٠
ن االعتماد املايل، وفقاً لقوانني الطرف املـضيف ولوائحـه، قـابالً            وجيب أن يكو    -٢١
إىل الطرف املضيف عند الوفاء جبميع االلتزامات اليت تقع على عاتق املـشاركني يف              تحويل  لل

املشروع وفقاً هلذه الطرائق واإلجراءات وقوانني الطرف املضيف ولوائحه أو عنـد عـسر              
  .املشارك يف املشروع

  ةاملسؤولي  -٥  
ق املشاركون يف املشروع بوضوح يف وثيقة تصميم املشروع الطريقة اليت توزع            يوثّ  -٢٢

هبا التزامات املسؤولية الناشئة عن نشاط مشروع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينـه أو              
من املرفق أعاله، خالل املرحلة     ) ي(١موقع ختزينه اجليولوجي، حسبما هو معرف يف الفقرة         

  . مرحلة اإلغالق، ومرحلة ما بعد اإلغالق وفقاً هلذا املقررالتشغيلية، و
وتنطبق أحكام قوانني الطرف املضيف ولوائحه ذات الصلة، مبا فيها تلك املشار إليها   -٢٣

  . من املرفق أعاله، على املسائل املتصلة باملسؤولية٨يف الفقرة 
 نقـل للمـسؤولية إىل      وخالل املرحلة التشغيلية ويف أي وقت يلي ذلك حىت ُينفذ           -٢٤

مـن  ) ي(١ أدناه، تقع املسؤولية كما هي معرفة يف الفقرة          ٢٥الطرف املضيف وفقاً للفقرة     
  .املرفق أعاله على عاتق املشاركني يف املشروع

  :وُينفذ نقل املسؤولية من املشاركني يف املشروع إىل الطرف املضيف بعد  -٢٥
قاً لشروط إهناء الرصد، كما هي      انتهاء رصد موقع التخزين اجليولوجي وف       )أ(  

   أعاله؛١٦نة يف الفقرة مبّي
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تأكد الطرف املضيف من االمتثال للشروط احملددة من الـسلطة الوطنيـة              )ب(  
 من املرفق أعاله، وتلك املنصوص عليها       ١١نة يف رسالة موافقتها، املشار إليها يف الفقرة         املعّي

  .لى موقع التخزين اجليولوجييف القوانني واللوائح ذات الصلة املنطبقة ع

  االقتصادية - تقييمات اآلثار البيئية واالجتماعية  -٦  
تنطـوي  فيما خيص أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه، جيب أن              -٢٦

حتليـل دقيـق    على  االقتصادية، كحد أدىن،     -  الشاملة لآلثار البيئية واالجتماعية    التقييماُت
أكاسيد النيتروجني، وأكاسيد الكربيـت، والغبـار، والزئبـق،         (جلوية  وشامل لالنبعاثات ا  

، وتوليـد النفايـات الـصلبة،       )تعددة احللقات، إىل غري ذلك    املعطرية  اليدروكربونات  اهلو
  .واستخدام املياه املقترن بالتكنولوجيات احلالية الحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه

االقتصادية  - إجراء تقييمات اآلثار البيئية واالجتماعية    ند  ُتطّبق ع ويف مجيع احلاالت،      -٢٧
مستوى عـالٍ مـن احلمايـة للبيئـة ككـل           بلوغ  أفضل التقنيات املتاحة من أجل تسهيل       

  .وللمجتمعات احمللية
على األقل علـى حتليـل      االقتصادية   - قييمات اآلثار البيئية واالجتماعية   نطوي ت وت  -٢٨

  .االقتصادية - ةثار البيئية واالجتماعيشامل لآل
تـصديق  ن الذي اختاره املشاركون يف املشروع لل      وجيب على الكيان التشغيلي املعيّ      -٢٩

على نشاط من أنشطة املشروع، كونه متعاقداً معهم، أن يستعرض وثيقة تصميم املـشروع              
وأية وثائق داعمة تؤكد أن اجلهات صاحبة املصلحة احمللية ُدعيت إىل إبداء تعليقاهتـا، وأن               

ن تلقى تقريراً موجهاً إليه عـن       موجزاً للتعليقات الواردة قد قُدم، وأن الكيان التشغيلي املعيّ        
  . الواجب ألية تعليقات االعتباُرويلَكيف أُ

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩
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  ٧-م أإ/١١املقرر     
   من بروتوكول كيوتو٦إرشادات بشأن تنفيذ املادة     

  ر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،إن مؤمت  
  ، منها٢ هدف االتفاقية احملدد يف املادة إذ يضع يف اعتباره  
   من بروتوكول كيوتو،٦ و٣إىل أحكام املادتني وإذ يشري   
املبـادئ التوجيهيـة    ( ومرفقـه    ١-م أإ /٩ و ١-م أإ /٢ املقررات   وإذ يضع يف اعتباره     
 ،٥-م أإ /٣، و ٤-م أإ /٥، و ٣-م أإ /٣، و ٢-م أإ /٣، و ٢-م أإ /٢، و ١-م أإ /١٠و )كاملشتر للتنفيذ

  ،٦-م أإ/٤و
  ،٦-م أإ/١من املقرر ) ب(٦إىل الفقرة وإذ يشري   
 تقديره لألطراف الـيت سـامهت يف متويـل العمـل املتعلـق               بالغ عنوإذ يعرب     
  املشترك،  بالتنفيذ

ترشيح أعضاء وأعضاء مناوِبني يف جلنـة        على أمهية قيام اجلهات املعنية ب      وإذ يشدِّد   
اإلشراف على التنفيذ املشترك يتمتعون باملؤهالت املطلوبة ولديهم الوقت الكايف وحيـدوهم            
االلتزام للعمل يف اللجنة وأداء وظائفهم، من أجل ضمان توافر اخلـربات الالزمـة للجنـة                

ة بالتنفيذ املشترك واختـاذ القـرارات   جماالت منها الشؤون املالية والبيئية والتنظيمية املتعلق  يف
  التنفيذية، وضمان قدرهتا على العمل بفعالية،

 باملعلومات املقدمة على موقع االتفاقية الشبكي اخلـاص         وإذ حييط علماً مع التقدير      
 واملتعلقة مبقررات جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك وحالة العمل الـذي           )١(بالتنفيذ املشترك 
  جنة،تضطلع به الل

  أحكام عامة  -أوالً  
 األطراف اليت تود املشاركة يف مشاريع التنفيذ املشترك إىل تزويد األمانة         يدعو  -١  

، إن مل يسبق هلـا      )٢( من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك     ٢٠باملعلومات املطلوبة وفقاً للفقرة     
  تقدمي هذه املعلومات؛

ي للجنة اإلشـراف علـى التنفيـذ         بالتقرير السنو  حييط علماً مع التقدير     -٢  
 التنفيـذ    آلية املشترك، مبا يف ذلك إجنازات اللجنة والتحديات اليت تواجهها يف إشرافها على           

__________ 

)١( <http://ji.unfccc.int/index.html>. 
 .١-م أإ/٩املقرر مرفق  )٢(
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املشترك، ومعلومات عن العمل الذي أجنزته خالل الفترة املشمولة بالتقرير وعن وضعها املايل             
  ؛)٣( وكذلك باإلجراءات املتخذة،ومواردها املالية

 وثيقة من وثائق تصميم املشاريع، ووثيقة واحـدة         ٢٩١ أن    بتقدير يالحظ  -٣  
 تقريـراً   ٦٢ قراراً متعلقاً بوثائق تصميم املشاريع، و      ٣٩من وثائق تصميم برنامج األنشطة، و     

 عملية من عمليات التحقق من خفض االنبعاثات البشرية املنشأ من           ٥٧من تقارير الرصد، و   
البشرية بواسطة البواليع قد أُتيحت لعموم اجلمهور وفقـاً         املصادر أو حتسني عمليات اإلزالة      

 كيانـاً مـن   ١٥ من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك، وأن        ٣٨ و ٣٦ و ٣٤ و ٣٢للفقرات  
  ؛ كياناً مستقالً معتمدا١١ًالكيانات املستقلة قدمت طلبات اعتماد، وأن هناك حالياً 

ك لكفاءة تنفيـذها وتـشغيلها       على جلنة اإلشراف على التنفيذ املشتر      يثين  -٤  
  إجراء التحقق يف إطار اللجنة؛

 جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك على مواصلة ترشـيد عمليـة            يشجع  -٥  
اعتماد الكيانات املستقلة، مبا يشمل بذل جهود يف سبيل مواءمة عملية االعتمـاد يف إطـار                

   النظيفة؛التنفيذ املشترك مع عملية االعتماد يف إطار آلية التنمية
 جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك على املضي يف تعزيز تنفيذ           يشجع أيضاً   -٦  

إجراء التحقق يف إطار اللجنة، آخذةً يف اعتبارها اخلصائص املميزة للتنفيذ املشترك مبوجـب              
 من بروتوكول كيوتو، وعلى مواصلة تعزيز الشفافية والتشديد، يف تفاعلـها مـع              ٦املادة  

صل املعّينة والكيانات املستقلة واملشاركني يف املشاريع وأصحاب املصلحة، على          حلقات الو 
  وجود ُنُهج خاصة بالتنفيذ املشترك؛

 بأن جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك قد واصلت         ُيحيط علماً مع التقدير     -٧  
جيهيـة  استعراض وثائقها التنظيمية وتواصل العمل على حتسني وضوح األحكام واملبادئ التو 

املعتمدة بشأن إجراء التحقق يف إطار اللجنة، وحتديد اآلجال الزمنية يف دورة مشاريع التنفيذ              
املشترك، واستخدام األدوات اإللكترونية الختاذ القرارات، ال سيما يف ما يتـصل بعمليـات       

  ؛وُمفردة للمشاريعاالستعراض، وتشجيع ودعم استخدام أساليب منهجية مبتكرة 
 بأن جلنة اإلشراف على التنفيذ املـشترك قـد          لماً مع التقدير أيضاً   حييط ع   -٨  

واصلت جهودها يف سبيل تعزيز شفافية وكفاءة عملية االعتماد، ال سيما فيما يتعلق بتنقيح              
  إجراء االعتماد؛

ـ          إىليشري    -٩   سني  طلبه إىل جلنة اإلشراف على التنفيذ املـشترك مواصـلة حت
بغية التَّعجيل باملَُهل الزمنية احملددة يف      بإجراء التحقق يف إطار اللجنة      املتعلقة   وثائقها التنظيمية 

   دون تقويض مصداقيته؛اإلجراء

__________ 

)٣( FCCC/KP/CMP/2011/4. 
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 على أن ينظر، يف دورته الثامنة، يف مسألة إصدار وحدات ختفـيض             يوافق  -١٠  
  بالنسبة إىل املشاريع اليت تنظر فيها جلنـة        ٦-م أإ /٤ من املقرر    ١١االنبعاثات عمالً بالفقرة    

   من املقرر ذاته؛١٠اإلشراف على التنفيذ املشترك وفقاً للفقرة 
 بالتوصيات املتعلقة خبيارات االعتماد على النهج املتبع يف التنفيذ          حييط علماً   -١١  
، مبا يشمل التوصيات الرئيسية املتعلقة باالستعراض األول للمبـادئ التوجيهيـة            )٤(املشترك

  ؛ ١-م أإ/٩ن املقرر  م٨للتنفيذ املشترك وفقاً للفقرة 
 برأي جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، كما ُعـرض يف           حييط علماً أيضاً    -١٢  

 أعاله، فيما يتعلق بضرورة توضـيح كيفيـة التعامـل مـع         ١١الوثيقة املشار إليها يف الفقرة      
ختفيض االنبعاثات وإزالتها اليت تعقب فتـرة االلتـزام األوىل لربوتوكـول كيوتـو،            عمليات
  استعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك، وبالتوصيات املتعلقة بتطور التنفيذ الشامل؛ وبعملية

لمبادئ التوجيهيـة   األول ل ستعراض  ال قراره املتعلق بالشروع يف ا     إىليشري    -١٣  
  ؛٦-م أإ/٤ من املقرر ١٥للتنفيذ املشترك، على حنو ما جاء يف الفقرة 

ملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات املقبولة بصفة       مجيع األطراف وا   يدعو  -١٤  
، آراءها بشأن تنقيح املبادئ     ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٦مراقب إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول        

التوجيهية للتنفيذ املشترك، آخذة يف احلسبان، حيثما كان مناسباً، جتربتها يف تنفيذ اآلليـات              
يف ذلك املبادئ التوجيهية الوطنية، والتوصيات املشار       املشمولة بنطاق بروتوكول كيوتو، مبا      

   أعاله؛١١إليها يف الفقرة 
 إىل األمانة أن جتّمع تلك اآلراء يف تقرير توليفي لينظر فيه يف دورته              يطلب  -١٥  

الثامنة مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو، وأن تتـيح              
  ؛٢٠١٢يوليه / متوز٣١لول التقرير لعموم اجلمهور حب

 إىل جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك أن تـصوغ جمموعـة            يطلب أيضاً   -١٦  
منقحة من اخلصائص الرئيسية والتدابري االنتقالية املتصلة بالتعامل مع التغـيريات املمكنـة يف         

 أعـاله   ١١ املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك، مع مراعاة التوصيات املشار إليها يف الفقـرة           
 أعاله، وأن تقـدم تلـك       ١٥ و ١٤واآلراء الواردة والتقرير التوليفي املشار إليه يف الفقرتني         

اخلصائص والتدابري إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو            
ها يف كي يناقشها يف دورته الثامنة، هبدف وضع مبادئ توجيهية منقحة للتنفيذ املشترك يعتمد

  دورته التاسعة؛
، يف الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع           أن يواصل  يقرر  -١٧  

) أ(٢٦ املسألة الناشئة عن التوصية الواردة يف الفقرة      األطراف يف بروتوكول كيوتو، نظره يف       

__________ 

)٤( FCCC/KP/CMP/2011/9. 
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ف على  ، بغية اختاذ قرار بشأهنا، ويطلب إىل جلنة اإلشرا        FCCC/KP/CMP/2011/9من الوثيقة   
التنفيذ املشترك أن تعد املزيد من املعلومات الالزمة لذلك البحث، آخذة يف اعتبارها العمـل               
الذي يقوم به الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق             

  األول مبوجب بروتوكول كيوتو؛
شراف على التنفيذ املشترك من  مبا أعربت عنه جلنة اإلحييط علماً مع التقدير  -١٨  

  ارتياح إزاء النوعية الرفيعة للعمل املنجز يف إطار هيكل دعمها، مبا يشمل موظفي األمانة؛ 

  اإلدارة  -ثانياً  
 على جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك حلفاظها على خطة إداريـة            يثين  - ١٩  

 ٥، والفقرة ١- م أإ/١٠ من املقرر  )ز(٢للتنفيذ املشترك، عمالً باألحكام الواردة يف الفقرة        
، ٤-م أإ /٥من املقرر   ) أ(١٠، والفقرة   ٣-م أإ /٣من املقرر   ) أ(٦، والفقرة   ٢-م أإ /٣ من املقرر 
؛ ولتنفيذها تدابري ٦- م أإ/٤من املقرر ) أ(١٩، والفقرة ٥- م أإ/٣من املقرر ) أ(١٦والفقرة 

 حيثما كان مناسباً، جتربة اجمللـس       ترمي إىل تعزيز عملية التنفيذ املشترك، مراعية يف ذلك،        
الحتياجـات األطـراف والكيانـات املـستقلة        تلبيتها  التنفيذي آللية التنمية النظيفة؛ ول    

واملشاركني يف املشاريع وأصحاب املصلحة وعموم اجلمهور، وذلك بـالنظر إىل املـوارد             
  احملدودة املتاحة؛

لتنفيذ املـشترك أنـشأت      بأن جلنة اإلشراف على ا     حييط علماً مع التقدير     -٢٠  
  منتدى حللقات الوصل املعينة واعتمدت اختصاصاته؛

 بأن جلنة اإلشراف علـى التنفيـذ املـشترك          حييط علماً مع التقدير أيضاً      -٢١  
  ؛٢٠١١ والتوعية لعام باإلعالماعتمدت خطة عملها املتعلقة 

  : جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك على ما يلييشجع  -٢٢  
ستمرار يف إبقاء اخلطة اإلدارية للتنفيذ املشترك قيد االستعراض         اال  )أ(    

وإدخال التعديالت الالزمة عليها لضمان سري التنفيذ املشترك علـى حنـو يتـسم              
  بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة والشفافية؛

تعزيز تفاعلها مع حلقات الوصل املُعّينـة والكيانـات املـستقلة             )ب(    
  .شاريعواملشاركني يف امل

 جلنة اإلشراف على التنفيذ املـشترك وحلقـات الوصـل املعّينـة             يشجع  -٢٣  
والكيانات املستقلة واملشاركني يف املشاريع وأصحاب املصلحة على بذل كل جهد ممكـن             

  ؛يف إطار اللجنةللمسامهة يف إضفاء املزيد من الشفافية واالتساق والكفاءة على إجراء التحقق 
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 املستقلة أيضاً على املضي يف بناء قدراهتا وتعزيزهـا مبـا             الكيانات يشجع  -٢٤  
ميكنها من االضطالع مبهامها على حنو سليم يف إطار عملية التحقق اخلاضعة للجنة اإلشراف              

  على التنفيذ املشترك؛

  املوارد الالزمة للعمل املتعلق بالتنفيذ  -ثالثاً  
شراف على التنفيذ املشترك،    تنقيح هيكل الرسوم كما استكملته جلنة اإل      يؤيد    -٢٥  

، ١مبا يف ذلك الرسوم املتصلة مبشاريع التنفيذ املشترك يف إطـار اإلجـراء اخلـاص باملـسار       
  ؛٦-م أإ/٤ من املقرر ٣٠ بالفقرة عمالً

 / آذار ٢٥ إىل   ١املشاريع اليت ُسجلت يف الفتـرة مـن         إزاء   عن قلقه    يعرب  -٢٦  
 وفقـاً هليكـل    واليت مل ُتسّدد رسومها بعُد١ يف إطار اإلجراء اخلاص باملسار  ٢٠١١ مارس

  ؛ أعاله٢٥املشار إليه يف الفقرة الرسوم اجلديد 
 بأن احلالة املالية للجنة وهليكل دعمها قد حتسنت مقارنة بالفترة           حييط علماً   -٢٧  

  ؛١، وذلك خاصة بفضل إقرار الرسوم يف إطار اإلجراء اخلاص باملسار ٢٠١٠ذاهتا من عام 
 إىل جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك أن تستعرض هيكل الرسوم،           يطلب  -٢٨  

وذلك على وجه التحديد لضمان إمكانية املقاصة بني الرسوم اليت يدفعها مشروع ما يف إطار              
، علماً أن   ٢ وتلك الواجب دفعها يف إطار اإلجراء اخلاص باملسار          ١اإلجراء اخلاص باملسار    

 رسوم مدفوعة بالفعل وال ُتطبق إال مرة واحدة لكل نشاط           هذه املقاصة ال تشمل إرجاع أي     
  من أنشطة املشاريع؛ 

 إىل األمانة تعديل ممارسات االتفاقية حبيث تغطى تكاليف السفر          يطلب أيضاً   -٢٩  
وبدالت اإلقامة اليومية جلميع األعضاء واألعضاء املناوبني يف جلنة اإلشـراف علـى التنفيـذ               

 يف الصندوق االستئماين لألنشطة التكميليـة ألغـراض متويـل           املشترك من احلصة املخصصة   
  املشترك، رهناً بتوافر موارد مالية متأتية حصراً من الرسوم اإلدارية للتنفيذ املشترك؛ التنفيذ

لتغطيـة   ٢ أن اإليرادات احملصلة من تقاضي رسوم مشاريع املسار          يالحظ  -٣٠  
راف على التنفيذ املشترك ميكـن أن ُتـستخدم         التكاليف اإلدارية املتصلة بأنشطة جلنة اإلش     

  .٢٠١٢لتغطية النفقات اإلدارية اعتباراً من عام 

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١١ديسمرب /كانون األول ٩
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  ٧-م أإ/١٢املقرر     
  جلنة االمتثال    

   إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
    من بروتوكول كيوتو،١٨ باملادة يذكّر إذ  
، ٤-م أإ /٤، و ٣-م أإ /٥، و ٢-م أإ /٤، و ١-م أإ /٢٧ بـاملقررات    وإذ يذكّر أيضاً    

   ،٦-م أإ/١٣، و٥-م أإ/٦و
مؤمتر األطـراف العامـل     يف التقرير السنوي الذي قدمته جلنة االمتثال إىل       نظروقد    

  ،)١(بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
   لألطراف اليت سامهت يف متويل أعمال جلنة االمتثال،وإذ ُيعرب عن تقديره  
 العمل الذي اضطلعت به جلنة االمتثال خـالل الفتـرة           يالحظ بتقدير   - ١  

  املشمولة بالتقرير؛
يف مالحظات جلنة االمتثال املتعلقة باتساق عمليات االستعراض         النظر   يقرر  -٢  

  ة؛ من بروتوكول كيوتو يف الدورات القادم٨مبوجب املادة 
على أن تكون أي ترتيبات قانونيـة        استمرار حرص جلنة االمتثال      يالحظ  -٣  

لالمتيازات واحلصانات يعتمدها مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف        
، ويكرر يف هذا الـصدد أنـه        )٢(بروتوكول كيوتو شاملةً ألعضاء اللجنة وأعضائها املناوبني      

هليئة الفرعية للتنفيذ املتعلق مبـشروع الترتيبـات التعاهديـة          يتطلع إىل النظر يف نتائج عمل ا      
  المتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املُنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو؛

باالقتراح الذي تقدمت به جلنة االمتثال لتوسيع أحقية احلصول          حييط علماً   -٤  
 اليت تعقدها حبيث تـشمل مجيـع        على متويل لسد نفقات السفر واملشاركة يف االجتماعات       

متويل سفر مجيـع    أعضائها وأعضائها املناوبني، ويطلب إىل األمانة أن تعد تقريراً عما حيدثه            
األعضاء واألعضاء املناوبني ومشاركتهم يف اجتماعات اهليئات املنـشأة مـن آثـار علـى          

  .السادسة واخلمسنيالسياسات وامليزانية كي تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا 

  العامة العاشرةاجللسة 
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩

__________ 

)١( FCCC/KP/CMP/2011/5 and Corr.1. 
)٢( FCCC/KP/CMP/2011/5، ١٥ الفقرة. 
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  ٧-م أإ/١٣املقرر     
  م من كازاخستان لتعديل املرفق باء لربوتوكول كيوتواقتراح مقّد    

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
  ،٦-م أإ/٨إىل مقرره إذ يشري   
، اليت الحـظ    )١(دورته اخلامسة اليت خلص إليها يف     ستنتاجات  اال إىل   وإذ يشري أيضاً    
، ٢٠٠٩يونيـه   / حزيـران  ١٩ تصديق كازاخستان على بروتوكول كيوتو يف        بعدفيها أنه   

 كازاخستان  أصبحت،  ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٧نفاذ بالنسبة لكازاخستان يف     ودخوله حيز ال  
 ظلت  لكنهالالتفاقية ألغراض بروتوكول كيوتو،      يف املرفق األول     ةدرجامل  من األطراف  طرفاً
  ، نفسها غري مدرج يف املرفق األول لالتفاقية ألغراض االتفاقيةطرفاً

 باملعلومات اليت قدمتها كازاخستان عن جهودها احمللية املبذولـة يف           يرحب  -١  
  جمال التخفيف، مبا يشمل وضع استراتيجية وطنية خفيضة االنبعاثات؛

أن يدرج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت لدورته املقبلـة            على   يوافق  -٢  
  .هبدف مواصلة النظر يف هذا االقتراح

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩

  

__________ 

)١( FCCC/KP/CMP/2009/21 ٩١، الفقرة. 
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  ٧-م أإ/١٤املقرر     
طعن مقدم من كرواتيا يف قرار هنائي صادر عن فرع اإلنفـاذ التـابع                  

   ١٢-م أ/٧للجنة االمتثال بشأن تنفيذ املقرر 

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
   من بروتوكول كيوتو، ١٨ إىل املادة إذ يشري  
  ،١-م أإ/٢٧إىل املقرر اً وإذ يشري أيض  
  ،)١(إىل استنتاجاته يف دورته السادسة بشأن الطعن املقدم من كرواتياوإذ يشري كذلك   
كرواتيا لطعنها يف قرار هنائي صادر عن فرع اإلنفـاذ           بسحب   حييط علماً   -١  

  ، ومن مث ينهي نظره يف الطعن؛)٢(التابع للجنة االمتثال
 بالورقة التقنية اليت أعدهتا األمانة بشأن املقتضيات اإلجرائية    حييط علماً أيضاً    -٢  

م /٢٧قرر  ونطاق ومضمون القانون املعمول به يف سياق النظر يف الطعون املقدمة مبوجب امل            
 وغريه من املقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع              ١-أإ

األطراف يف بروتوكول كيوتو، فضالً عن النهج الذي تتبعه اهليئات الدولية األخـرى ذات              
  . )٣(الصلة فيما يتعلق باحلرمان من احملاكمة وفق األصول القانونية املرعية

  عاشرةاجللسة العامة ال
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩

  

__________ 

)١( FCCC/KP/CMP/2010/12 ٦٨ و٦٧، الفقرتان. 
)٢( FCCC/KP/CMP/2011/2. 
)٣( FCCC/KP/CMP/2011/6. 
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  ٧-م أإ/١٥املقرر     
  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو    

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
  ،٦-م أإ/١١ و٤-م أإ/٦ باملقررين إذ يذكّر  
ا على املـشاركة يف     ّ بأن بناء قدرات البلدان النامية عامل أساسي يف إقداره         إذ يقر و  

  تنفيذ بروتوكول كيوتو،
 يف املعلومات الواردة يف الوثائق اليت أعدهتا األمانـة لـدعم االسـتعراض              قد نظر و  

  ،)١(٧-م أ/٢الشامل الثاين لتنفيذ إطار بناء قدرات البلدان النامية املنشأ مبوجب املقرر 
تمكني البلدان الناميـة،     احتياجات أساسية ال يزال يتعني تلبيتها ل       وجودظ  إذ يالح و  

سيما البلدان األقل منواً، والبلدان األفريقية، والدول النامية اجلزرية الصغرية، من املشاركة             وال
  بفعالية يف آلية التنمية النظيفة،

أمهية مراعاة اجلوانب اجلنسانية، ويعترف بدور الشباب واملعـاقني         اً  إذ يؤكد جمدد  و  
  قدرات،واحتياجاهتم يف أنشطة بناء ال

 أن األطراف والوكاالت املتعددة األطراف والثنائية، خاصة تلك املعنية          يالحظوإذ    
ببناء القدرات على وضع أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة وتنفيذها، تعاجل جمموعـة مـن               

  ،٧-م أ/٢ و١-م أإ/٢٩اجملاالت ذات األولوية احملددة يف املقررين 
 بروتوكول كيوتو، ويرحب بالـدور الـذي يؤديـه       بالتزام األطراف يف   إذ يذكرّ و  

، ٧-م أ /٢ و ١-م أإ /٢٩القطاع اخلاص يف تنفيذ أنشطة بناء القدرات احملددة يف املقـررين            
  ويشجع القطاع اخلاص على مواصلة عمله يف هذا اجملال،

 أن نطاق االحتياجات واجملاالت ذات األولوية احملددة يف إطار بنـاء            يقرر  -١  
، واجملاالت ذات األولوية لبناء القدرات      ٧-م أ /٢ان النامية املنشأ مبوجب املقرر      قدرات البلد 

يـزال   ، ال١-م أإ/٢٩املتعلقة مبشاركة البلدان النامية يف آلية التنمية النظيفة الواردة يف املقرر   
  وجيهاً وميثل أساس تنفيذ أنشطة بناء القدرات يف البلدان النامية ودليل ذلك التنفيذ؛

 األطراف على أن تستمر يف حتسني تنفيذ أنشطة بناء القدرات املتعلقة            يشجع  -٢  
  واستمراريتها؛ بتنفيذ بروتوكول كيوتو، واإلبالغ عن فعالية برامج بناء القدرات املتصلة بذلك

__________ 

)١( FCCC/SBI/2009/MISC.1, FCCC/SBI/2009/MISC.2, FCCC/SBI/2009/MISC.8, 

FCCC/SBI/2009/MISC.12/Rev.1, FCCC/SBI/2009/4, FCCC/SBI/2009/5, FCCC/SBI/2011/15, 

and FCCC/KP/CMP/2011/3 )اجلزآن األول والثاين(. 
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 األطراف اليت لديها القدرة، والوكاالت املتعددة األطراف والثنائيـة          يدعو  -٣  
 مواصلة توفري املوارد التقنية واملالية على حنو متـسق لـدعم            والدولية، والقطاع اخلاص إىل   

أنشطة بناء القدرات يف البلدان النامية املتعلقة بتنفيذ بروتوكول كيوتو، مبا يكفل مواجهـة              
  :مجلة من التحديات، منها ما يلي

  ؛التوزيع اجلغرايف ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة  )أ(  
  ة التقنية لتقدير التغريات يف خمزون الكربون يف التربة؛االفتقار إىل اخلرب  )ب(  
  للتخطيط ألنشطة املشاريع وتنفيذها؛واالحتفاظ هبم احلاجة إىل تدريب اخلرباء   )ج(  
 األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية إىل أن تقدم الدعم يف جمال             يدعو  -٤  

لتخطيط ألنشطة مشاريع آلية التنميـة      بناء القدرات، مىت كانت قادرة على ذلك، من أجل ا         
  النظيفة على الصعيدين الوطين واإلقليمي، حسب االقتضاء، وتنفيذ تلك األنشطة؛

 أنه ينبغي مواصلة تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان الناميـة علـى              يقرر  -٥  
  :وية واملؤسسية والفردية، حسب االقتضاء، وذلك عن طريق ما يليياملستويات البن

إجراء مشاورات مع اجلهات ذات املصلحة طوال العملية برمتـها، مـن              )أ(  
  ؛تصميم أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة إىل تنفيذها

تعزيز عملية إدماج االحتياجات من بناء القدرات، املتعلقة باملـشاركة يف             )ب(  
  ؛بروتوكول كيوتو، يف االستراتيجيات وخطط التنمية الوطنية

  لتنسيق القطري ألنشطة بناء القدرات؛تكثيف ا  )ج(  
سـيما عـن     توطيد التواصل وتبادل املعلومات فيما بني البلدان النامية، ال          )د(  

  ؛طريق التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي
 جهود التعاون بني البلدان النامية األطـراف والبلـدان املتقدمـة            يشجع  -٦  

    بناء القدرات املتعلقة باملشاركة يف آلية التنمية النظيفة؛األطراف إلعداد وتنفيذ أنشطة
 املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املعنيـة،         أيضاً يشجع  -٧  

خاصة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، والبنك الدويل، ومصرف            
معهد و ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،       ألفريقيا،التنمية األفريقي، واللجنة االقتصادية     

 وأمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، على          ،األمم املتحدة للتدريب والبحث   
، مبـا يف ذلـك   )٢(مواصلة تعزيز وتنسيق أنشطتها لبناء القدرات املندرجة ضمن إطار نريويب       

  ؛تقدمي الدعم لبناء املهارات

__________ 

)٢( <http://cdm.unfccc.int/Nairobi_Framework/index.html>. 
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 إهناء االستعراض الشامل الثاين والشروع يف إجراء استعراض شامل ثالث           يقرر  -٨  
 ١٦-م أ /١ملدى تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية، على أن يؤخذ يف احلسبان املقـرران                

 /حزيـران (األربعني للهيئة الفرعية للتنفيذ     الثانية و  املتعلقان ببناء القدرات، يف الدورة       ١٧-م أ /-و
 يف الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف العامل بوصـفه          ، بغية استكمال االستعراض   )٢٠١٥ يونيه

  .)٢٠١٦ديسمرب / كانون األول-نوفمرب /تشرين الثاين(اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو 

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩
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  ٧-م أإ/١٦املقرر     
  ة واملالية واملؤسساتيةاإلدارياملسائل     

  ،إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو  
 يف املعلومات الواردة يف الوثائق اليت أعدهتا األمانة بشأن املسائل اإلداريـة             وقد نظر   

  ،)١(واملالية واملؤسسية
ـ  ١٩ و١١ إىل الفقرتني   يشريوإذ     راف املعتمـدة   من اإلجراءات املالية ملـؤمتر األط

  ،)٢(، اليت تسري أيضاً يف إطار بروتوكول كيوتو١-م أ/١٥مبوجب املقرر 
 ٣١ حىت   ٢٠١١-٢٠١٠ بالبيانات املالية املؤقتة لفترة السنتني       حييط علماً   -١  

 / كـانون الثـاين    ١، وبالتقرير املتعلق بأداء امليزانية للفترة من        ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول 
 تـشرين   ١٥، وحبالة املسامهات املقدمة حـىت       ٢٠١١يونيه  /يران حز ٣٠ إىل   ٢٠١٠ يناير
 إىل الصندوق االستئماين للميزانية األساسية لالتفاقيـة، والـصندوق          ٢٠١١نوفمرب  /الثاين

االستئماين لألنشطة التكميلية، والصندوق االسـتئماين للمـشاركة يف عمليـة االتفاقيـة،             
  ، والصندوق االستئماين لسجل املعامالت الدويل؛والصندوق االستئماين آللية التنمية النظيفة

مليزانية األساسـية   يف ا  لألطراف اليت سددت اشتراكاهتا      يعرب عن تقديره    -٢  
   وقت استحقاقها؛)٣(وسجل املعامالت الدويل

مليزانية األساسية وسجل املعامالت    يف ا  األطراف اليت مل تسدد اشتراكاهتا       يدعو  -٣  
موعد استحقاق االشـتراكات     إىل ذلك دون إبطاء، آخذةً يف االعتبار أن        إىل أن تبادر     )٤(الدويل
  يناير من كل سنة وفقاً لإلجراءات املالية؛/ كانون الثاين١ هو

 للمسامهات الـواردة مـن األطـراف إىل الـصندوق           يعرب عن تقديره    -٤  
  لية؛االستئماين للمشاركة يف عملية االتفاقية والصندوق االستئماين لألنشطة التكمي

 حلكومة أملانيا لتربعها السنوي للميزانية األساسية       يكرر اإلعراب عن تقديره     -٥  
 يورو بوصـفها احلكومـة      ١ ٧٨٩ ٥٢٢ يورو، ومسامهتها اخلاصة مببلغ      ٧٦٦ ٩٣٨ مببلغ

  .املضيفة لألمانة
  اجللسة العامة العاشرة

٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩

__________ 

)١( FCCC/SBI/2011/16و ،FCCC/SBI/2011/INF.3و ،FCCC/SBI/2011/INF.14. 
 . من بروتوكول كيوتو،١٣ من املادة ٥ للفقرة طبقاً )٢(
)٣( FCCC/SBI/2011/INF.14 ٧، اجلدول. 
 .أعاله ٣انظر احلاشية  )٤(
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  ٧-م أإ/١٧املقرر     
  ٢٠١٣-٢٠١٢جمية لفترة السنتني امليزانية الربنا    

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
   من بروتوكول كيوتو،١٣ من املادة ٥ إىل الفقرة إذ يشري  
 بشأن منهجية جلمع رسوم سـجل املعـامالت   ٦-م أإ/٩ إىل املقرر   أيضاً وإذ يشري   

  ،٢٠١٣-٢٠١٢الدويل يف فترة السنتني 
   منه،٦ و٥، وخباصة الفقرتان ١٧-م أ/١٨ باملقرر إذ حييط علماًو  
 املقدمـة مـن   ٢٠١٣-٢٠١٢ يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني     وقد نظر   

  ،)١(األمني التنفيذي
 املتعلـق بامليزانيـة الربناجميـة لفتـرة         ١٧-م أ /١٨على املقـرر    يوافق    -١  
ر األطراف يف دورته السابعة عشرة، من حيـث          الذي اعتمده مؤمت   ٢٠١٣-٢٠١٢ السنتني

  انطباقه على بروتوكول كيوتو؛
 الـوارد يف  ٢٠١٣ و ٢٠١٢ جدول االشتراكات اإلرشادي للسنتني      يعتمد  -٢  

 يف املائة من االشـتراكات اإلرشـادية املبينـة يف           ٣٢املرفق األول هلذا املقرر والذي يغطي       
  ؛١٧-م أ/١٨  من املقرر١اجلدول 
ـ            يدعو  -٣   بـأن  اً  مجيع األطراف يف بروتوكول كيوتـو إىل أن تأخـذ علم

يناير مـن كـل سـنة وفقـاً     / كانون الثاين١االشتراكات يف امليزانية األساسية ُتستحق يف      
من اإلجراءات املالية وأن تدفع فوراً وبالكامل االشتراكات املطلوبة لتمويـل           ) ب(٨ للفقرة

  ؛٢٠١٣ و٢٠١٢، لكل من السنتني ١٧-م أ/١٨النفقات املعتَمدة املبينة يف املقرر 
 آللية التنمية النظيفة والتنفيذ املشترك      )٢( باحتياجات التمويل  حييط علماً   - ٤  

املقترحة من اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة وجلنة اإلشراف على التنفيذ املـشترك،             
  على التوايل؛

، ٢٠١٣-٢٠١٢دويل لفترة السنتني     على امليزانية اخلاصة بسجل املعامالت ال      يوافق  - ٥  
  ؛)٣( يورو، لألغراض احملددة يف امليزانية املقترحة لسجل املعامالت الدويل٥ ٧٧٠ ٠٢٠ البالغة

 يف املائـة مـن      ٨,٣ حتديد مستوى احتياطي رأس املال املتداول عند         يقرر  - ٦  
  اإلنفاق املقدر للصندوق االستئماين لسجل املعامالت الدويل؛

، على  ٢٠١٣-٢٠١٢ وم سجل املعامالت الدويل لفترة السنتني      رس يعتمد  -٧  
  .النحو الوارد يف املرفق الثاين هلذا املقرر

__________ 

)١( FCCC/SBI/2011/2و Add.1–3. 
)٢( FCCC/SBI/2011/2/Add.12 و. 
)٣( FCCC/SBI/2011/2/Add.3. 
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  املرفق األول

اجلدول اإلرشادي الشتراكات األطراف يف بروتوكول كيوتو لفتـرة             
  )أ(٢٠١٣-٢٠١٢ السنتني

  الطرف
جدول األنصبة املقـررة    

  ٢٠١٢ لألمم املتحدة لعام

قـررة  جدول األنصبة امل  
املعدلَّ لربوتوكول كيوتو   

  ٢٠١٢ لعام

جدول األنـصبة املقـررة     
املعدَّل لربوتوكول كيوتـو    

  ٢٠١٣لعام 
 ٢٫٥٠٠ ٢٫٥٠٠ ٢٫٥٠٠  االحتاد األورويب
 ٢٫٠٠٣ ٢٫٠٠٣ ١٫٦٠٢ االحتاد الروسي

 ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ ٠٫٠٠٨ إثيوبيا
 ٠٫٠١٩ ٠٫٠١٩ ٠٫٠١٥ أذربيجان
 ٠٫٣٥٩ ٠٫٣٥٩ ٠٫٢٨٧ األرجنتني

 ٠٫٠١٨ ٠٫٠١٨ ٠٫٠١٤ دناألر
 ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٥ أرمينيا
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ إريتريا
 ٣٫٩٧٢ ٣٫٩٧٢ ٣٫١٧٧ إسبانيا
 ٢٫٤١٧ ٢٫٤١٧ ١٫٩٣٣ أستراليا
 ٠٫٠٥٠ ٠٫٠٥٠ ٠٫٠٤٠ إستونيا
 ٠٫٤٨٠ ٠٫٤٨٠ ٠٫٣٨٤ إسرائيل
 ٠٫٠٥٠ ٠٫٠٥٠ ٠٫٠٤٠ إكوادور
 ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٠ ألبانيا
 ١٠٫٠٢٥ ١٠٫٠٢٥ ٨٫٠١٨ أملانيا

 ٠٫٤٨٩ ٠٫٤٨٩ ٠٫٣٩١ اإلمارات العربية املتحدة
 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢ أنتيغوا وبربودا

 ٠٫٢٩٨ ٠٫٢٩٨ ٠٫٢٣٨ إندونيسيا
 ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ أنغوال

 ٠٫٠٣٤ ٠٫٠٣٤ ٠٫٠٢٧ أوروغواي
 ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٠ أوزبكستان

 ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٦ أوغندا
 ٠٫١٠٩ ٠٫١٠٩ ٠٫٠٨٧ أوكرانيا

 ٠٫٢٩١ ٠٫٢٩١ ٠٫٢٣٣  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
 ٠٫٦٢٣ ٠٫٦٢٣ ٠٫٤٩٨ يرلنداآ

 ٠٫٠٥٣ ٠٫٠٥٣ ٠٫٠٤٢ آيسلندا
 ٦٫٢٥٠ ٦٫٢٥٠ ٤٫٩٩٩ إيطاليا
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  الطرف
جدول األنصبة املقـررة    

  ٢٠١٢ لألمم املتحدة لعام

قـررة  جدول األنصبة امل  
املعدلَّ لربوتوكول كيوتو   

  ٢٠١٢ لعام

جدول األنـصبة املقـررة     
املعدَّل لربوتوكول كيوتـو    

  ٢٠١٣لعام 
 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢ بابوا غينيا اجلديدة

 ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٧ باراغواي
 ٠٫١٠٣ ٠٫١٠٣ ٠٫٠٨٢ باكستان

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ باالو
 ٠٫٠٤٩ ٠٫٠٤٩ ٠٫٠٣٩ البحرين
 ٢٫٠١٤ ٢٫٠١٤ ١٫٦١١ الربازيل
 ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ ٠٫٠٠٨ بربادوس
 ٠٫٦٣٩ ٠٫٦٣٩ ٠٫٥١١ الربتغال

 ٠٫٠٣٥ ٠٫٠٣٥ ٠٫٠٢٨ بروين دار السالم
 ١٫٣٤٤ ١٫٣٤٤ ١٫٠٧٥ بلجيكا
 ٠٫٠٤٨ ٠٫٠٤٨ ٠٫٠٣٨ بلغاريا
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ بليز

 ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ بنغالديش
 ٠٫٠٢٨ ٠٫٠٢٨ ٠٫٠٢٢  بنما
 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣ بنن

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ بوتان
 ٠٫٠٢٣ ٠٫٠٢٣ ٠٫٠١٨ بوتسوانا

 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣ بوركينا فاسو
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ بوروندي

 ٠٫٠١٨ ٠٫٠١٨ ٠٫٠١٤ البوسنة واهلرسك
 ١٫٠٣٥ ١٫٠٣٥ ٠٫٨٢٨ بولندا
 ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٧ ) متعددة القوميات-دولة  (بوليفيا
 ٠٫١١٣ ٠٫١١٣ ٠٫٠٩٠ بريو

 ٠٫٠٥٣ ٠٫٠٥٣ ٠٫٠٤٢ بيالروس
 ٠٫٢٦١ ٠٫٢٦١ ٠٫٢٠٩ تايلند

 ٠٫٠٣٣ ٠٫٠٣٣ ٠٫٠٢٦ تركمانستان
 ٠٫٧٧١ ٠٫٧٧١ ٠٫٦١٧ تركيا

 ٠٫٠٥٥ ٠٫٠٥٥ ٠٫٠٤٤ ترينيداد وتوباغو
 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢ تشاد
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ توغو
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ توفالو
 ٠٫٠٣٨ ٠٫٠٣٨ ٠٫٠٣٠ تونس
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ تونغا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  ليشيت-تيمور 
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  الطرف
جدول األنصبة املقـررة    

  ٢٠١٢ لألمم املتحدة لعام

قـررة  جدول األنصبة امل  
املعدلَّ لربوتوكول كيوتو   

  ٢٠١٢ لعام

جدول األنـصبة املقـررة     
املعدَّل لربوتوكول كيوتـو    

  ٢٠١٣لعام 
 ٠٫٠١٨ ٠٫٠١٨ ٠٫٠١٤ جامايكا

 ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٤ اجلبل األسود
 ٠٫١٦٠ ٠٫١٦٠ ٠٫١٢٨ اجلزائر

 ٠٫٠٢٣ ٠٫٠٢٣ ٠٫٠١٨ جزر البهاما
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ جزر القمر

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ جزر سليمان
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ جزر كوك

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ جزر مارشال
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ مجهورية أفريقيا الوسطى

 ٠٫٤٣٦ ٠٫٤٣٦ ٠٫٣٤٩ اجلمهورية التشيكية
 ٠٫٠٥٣ ٠٫٠٥٣ ٠٫٠٤٢ اجلمهورية الدومينيكية

 ٠٫٠٣١ ٠٫٠٣١ ٠٫٠٢٥ اجلمهورية العربية السورية
 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣ مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ ٠٫٠٠٨ مجهورية ترتانيا املتحدة
 ٢٫٨٢٦ ٢٫٨٢٦ ٢٫٢٦٠ مجهورية كوريا

 ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٧ مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٧ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢ مجهورية مولدوفا
 ٠٫٤٨١ ٠٫٤٨١ ٠٫٣٨٥ جنوب أفريقيا

 ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٦ جورجيا
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  جيبويت
 ٠٫٩٢٠ ٠٫٩٢٠ ٠٫٧٣٦  الدامنرك
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ دومينيكا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ الرأس األخضر
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ رواندا
 ٠٫٢٢١ ٠٫٢٢١ ٠٫١٧٧ رومانيا
 ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٤ زامبيا

 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣  زمبابوي
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ساموا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ سان تومي وبرينسييب
 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣ سان مارينو

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ سانت فنسنت وجزر غرينادين
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ سانت كيتس ونيفس
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  الطرف
جدول األنصبة املقـررة    

  ٢٠١٢ لألمم املتحدة لعام

قـررة  جدول األنصبة امل  
املعدلَّ لربوتوكول كيوتو   

  ٢٠١٢ لعام

جدول األنـصبة املقـررة     
املعدَّل لربوتوكول كيوتـو    

  ٢٠١٣لعام 
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ سانت لوسيا
 ٠٫٠٢٤ ٠٫٠٢٤ ٠٫٠١٩ سري النكا
 ٠٫٠٢٤ ٠٫٠٢٤ ٠٫٠١٩ السلفادور
 ٠٫١٧٨ ٠٫١٧٨ ٠٫١٤٢ سلوفاكيا
 ٠٫١٢٩ ٠٫١٢٩ ٠٫١٠٣ سلوفينيا
 ٠٫٤١٩ ٠٫٤١٩ ٠٫٣٣٥ سنغافورة
 ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٦ السنغال
 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣ سوازيلند
 ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ السودان
 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣ سورينام
 ١٫٣٣٠ ١٫٣٣٠ ١٫٠٦٤ السويد
 ١٫٤١٣ ١٫٤١٣ ١٫١٣٠ سويسرا
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ سرياليون
 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢ سيشيل
 ٠٫٢٩٥ ٠٫٢٩٥ ٠٫٢٣٦ شيلي
 ٠٫٠٤٦ ٠٫٠٤٦ ٠٫٠٣٧ صربيا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ الصومال
 ٣٫٩٨٧ ٣٫٩٨٧ ٣٫١٨٩ الصني

 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢ طاجيكستان
 ٠٫٠٢٥ ٠٫٠٢٥ ٠٫٠٢٠ العراق
 ٠٫١٠٨ ٠٫١٠٨ ٠٫٠٨٦ عمان
 ٠٫٠١٨ ٠٫٠١٨ ٠٫٠١٤ غابون
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ غامبيا
 ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٦ غانا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ غرينادا
 ٠٫٠٣٥ ٠٫٠٣٥ ٠٫٠٢٨ غواتيماال

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ غيانا
 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢ غينيا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  بيساو-غينيا 
 ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ ٠٫٠٠٨ غينيا االستوائية

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ فانواتو
 ٧٫٦٥٥ ٧٫٦٥٥ ٦٫١٢٣ فرنسا
 ٠٫١١٣ ٠٫١١٣ ٠٫٠٩٠ الفلبني

 ٠٫٣٩٣ ٠٫٣٩٣ ٠٫٣١٤ ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال 
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  الطرف
جدول األنصبة املقـررة    

  ٢٠١٢ لألمم املتحدة لعام

قـررة  جدول األنصبة امل  
املعدلَّ لربوتوكول كيوتو   

  ٢٠١٢ لعام

جدول األنـصبة املقـررة     
املعدَّل لربوتوكول كيوتـو    

  ٢٠١٣لعام 
 ٠٫٧٠٨ ٠٫٧٠٨ ٠٫٥٦٦ فنلندا
 ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٤ فيجي

 ٠٫٠٤١ ٠٫٠٤١ ٠٫٠٣٣  فييت نام
 ٠٫٠٥٨ ٠٫٠٥٨ ٠٫٠٤٦ قربص
 ٠٫١٦٩ ٠٫١٦٩ ٠٫١٣٥ قطر

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ قريغيزستان
 ٠٫٠٩٥ ٠٫٠٩٥ ٠٫٠٧٦ كازاخستان
 ٠٫٠١٤ ٠٫٠١٤ ٠٫٠١١ الكامريون
 ٠٫١٢١ ٠٫١٢١ ٠٫٠٩٧ كرواتيا
 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣ كمبوديا
 ٤٫٠١٠ ٤٫٠١٠ ٣٫٢٠٧ كندا
 ٠٫٠٨٩ ٠٫٠٨٩ ٠٫٠٧١ كوبا

 ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٠ كوت ديفوار
 ٠٫٠٤٣ ٠٫٠٤٣ ٠٫٠٣٤ كوستاريكا

 ٠٫١٨٠ ٠٫١٨٠ ٠٫١٤٤ لومبياكو
 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣ الكونغو
 ٠٫٣٢٩ ٠٫٣٢٩ ٠٫٢٦٣ الكويت
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ كرييباس
 ٠٫٠١٥ ٠٫٠١٥ ٠٫٠١٢ كينيا
 ٠٫٠٤٨ ٠٫٠٤٨ ٠٫٠٣٨ التفيا
 ٠٫٠٤١ ٠٫٠٤١ ٠٫٠٣٣ لبنان

 ٠٫١١٣ ٠٫١١٣ ٠٫٠٩٠ لكسمربغ
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ليربيا
 ٠٫١٦١ ٠٫١٦١ ٠٫١٢٩ اليبي

 ٠٫٠٨١ ٠٫٠٨١ ٠٫٠٦٥ ليتوانيا
 ٠٫٠١١ ٠٫٠١١ ٠٫٠٠٩ ليختنشتاين

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ليسوتو
 ٠٫٠٢١ ٠٫٠٢١ ٠٫٠١٧ مالطة
 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣ مايل

 ٠٫٣١٦ ٠٫٣١٦ ٠٫٢٥٣ ماليزيا
 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣ مدغشقر

 ٠٫١١٨ ٠٫١١٨ ٠٫٠٩٤ مصر
 ٠٫٠٧٣ ٠٫٠٧٣ ٠٫٠٥٨ املغرب

 ٢٫٩٤٦ ٢٫٩٤٦ ٢٫٣٥٦ املكسيك
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  الطرف
جدول األنصبة املقـررة    

  ٢٠١٢ لألمم املتحدة لعام

قـررة  جدول األنصبة امل  
املعدلَّ لربوتوكول كيوتو   

  ٢٠١٢ لعام

جدول األنـصبة املقـررة     
املعدَّل لربوتوكول كيوتـو    

  ٢٠١٣لعام 
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ مالوي
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ملديف

 ١٫٠٣٨ ١٫٠٣٨ ٠٫٨٣٠ اململكة العربية السعودية
يرلندا آاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و

 الشمالية
٨٫٢٥٧ ٨٫٢٥٧ ٦٫٦٠٤ 

 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢ منغوليا
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ موريتانيا

 ٠٫٠١٤ ٠٫٠١٤ ٠٫٠١١ موريشيوس
 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣ موزامبيق
 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣ موناكو
 ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٦ ميامنار

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  ) املوحدة-واليات (ميكرونيزيا 
 ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ ٠٫٠٠٨ ناميبيا
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ناورو
 ١٫٠٨٩ ١٫٠٨٩ ٠٫٨٧١ النرويج
 ١٫٠٦٤ ١٫٠٦٤ ٠٫٨٥١ النمسا
 ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٦ نيبال
 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢ النيجر
 ٠٫٠٩٨ ٠٫٠٩٨ ٠٫٠٧٨ نيجرييا

 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣ نيكاراغوا
 ٠٫٣٤١ ٠٫٣٤١ ٠٫٢٧٣ نيوزيلندا
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ نيوي
 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣ هاييت
 ٠٫٦٦٨ ٠٫٦٦٨ ٠٫٥٣٤ اهلند

 ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ ٠٫٠٠٨ هندوراس
 ٠٫٣٦٤ ٠٫٣٦٤ ٠٫٢٩١ هنغاريا
 ٢٫٣١٩ ٢٫٣١٩ ١٫٨٥٥ هولندا
 ١٥٫٦٦٦ ١٥٫٦٦٦ ١٢٫٥٣٠ اليابان
 ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ اليمن
 ٠٫٨٦٤ ٠٫٨٦٤ ٠٫٦٩١ اليونان

 ١٠٠٫٠٠٠ ١٠٠٫٠٠٠ ٨٠٫٤٩١  اجملموع  

  .٢٠١٢ديسمرب /قد يعدل اجلدول بعد استعراض جتريه اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف كانون األول  )أ(
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  املرفق الثاين

  ٢٠١٣-٢٠١٢ت الدويل لفترة السنتني رسوم سجل املعامال    

  الطرف
 ٢٠١٢الرسوم لعام 

  )باليورو(
 ٢٠١٣الرسوم لعام 

  )باليورو(

جـــدول الرســـوم 
  )أ(٢٠١١-٢٠١٢للفترة  

  )بالنسبة املئوية(
 ٢٫٥٦٨ ٠٨٧ ٧٤ ٠٨٧ ٧٤  االحتاد األورويب
 ٢٫٦٢٤ ٧٠٣ ٧٥ ٧٠٣ ٧٥ االحتاد الروسي

 ٥٫٠٨٠ ٥٥٩ ١٤٦ ٥٥٩ ١٤٦ إسبانيا
 ٢٫٧١٧ ٣٨٦ ٧٨ ٣٨٦ ٧٨ رالياأست

 ٠٫٠٢٧ ٧٧٩ ٧٧٩ إستونيا
 ١٤٫٦٨٢ ٥٧٧ ٤٢٣ ٥٧٧ ٤٢٣ أملانيا

 ٠٫٧١٣ ٥٧٠ ٢٠ ٥٧٠ ٢٠ أوكرانيا
 ٠٫٧٦٢ ٩٨٤ ٢١ ٩٨٤ ٢١ يرلنداآ

 ٠٫٧٠٥ ٣٣٩ ٢٠ ٣٣٩ ٢٠ آيسلندا
 ٨٫٦٩٤ ٨٢٣ ٢٥٠ ٨٢٣ ٢٥٠ إيطاليا
 ٠٫٩٠٢ ٠٢٣ ٢٦ ٠٢٣ ٢٦ الربتغال
 ١٫٨٨٧ ٤٤٠ ٥٤ ٤٤٠ ٥٤ بلجيكا
 ٠٫٠٣٤ ٩٨١ ٩٨١ بلغاريا
 ٠٫٨٥٧ ٧٢٥ ٢٤ ٧٢٥ ٢٤ بولندا

 ٠٫٤٨١ ٨٧٧ ١٣ ٨٧٧ ١٣ اجلمهورية التشيكية
 ١٫٢٦٥ ٤٩٥ ٣٦ ٤٩٥ ٣٦ الدامنرك
 ٠٫١٢٠ ٤٦٢ ٣ ٤٦٢ ٣ رومانيا

 ٠٫١٠٨ ١١٦ ٣ ١١٦ ٣ سلوفاكيا
 ٠٫١٦٤ ٧٣١ ٤ ٧٣١ ٤ سلوفينيا
 ١٫٨٣٤ ٩١١ ٥٢ ٩١١ ٥٢ السويد
 ٢٫٦٤٠ ١٦٤ ٧٦ ١٦٤ ٧٦ سويسرا
 ١٠٫٢٠٣ ٣٥٨ ٢٩٤ ٣٥٨ ٢٩٤ فرنسا
 ٠٫٩٦٥ ٨٤٠ ٢٧ ٨٤٠ ٢٧ فنلندا

 ٠٫٠٧٦ ١٩٣ ٢ ١٩٣ ٢ كرواتيا
 ٤٫٣٥١ ٥٢٧ ١٢٥ ٥٢٧ ١٢٥ كندا
 ٠٫٠٣١ ٨٩٤ ٨٩٤ التفيا

 ٠٫١٤٦ ٢١٢ ٤ ٢١٢ ٤ لكسمربغ
 ٠٫٠٥٣ ٥٢٩ ١ ٥٢٩ ١ ليتوانيا
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  الطرف
 ٢٠١٢الرسوم لعام 

  )باليورو(
 ٢٠١٣الرسوم لعام 

  )باليورو(

جـــدول الرســـوم 
  )أ(٢٠١١-٢٠١٢للفترة  

  )بالنسبة املئوية(
 ٠٫١٨٠ ١٩٣ ٥ ١٩٣ ٥ ليختنشتاين

يرلنـدا  آظمـى و  اململكة املتحدة لربيطانيا الع   
 ١١٫٣٧٠ ٠٢٦ ٣٢٨ ٠٢٦ ٣٢٨  الشمالية

 ٠٫١٧٣ ٩٩١ ٤ ٩٩١ ٤ موناكو
 ٢٫٢١٨ ٩٩٠ ٦٣ ٩٩٠ ٦٣  النرويج
 ١٫٥١٩ ٨٢٣ ٤٣ ٨٢٣ ٤٣ النمسا

 ٠٫٩١٩ ٥١٣ ٢٦ ٥١٣ ٢٦ نيوزيلندا
 ٠٫٤١٨ ٠٥٩ ١٢ ٠٥٩ ١٢ هنغاريا
 ٣٫٢٠٦ ٤٩٣ ٩٢ ٤٩٣ ٩٢ هولندا
 ١٤٫٢٨٩ ٢٣٩ ٤١٢ ٢٣٩ ٤١٢ اليابان
 ١٫٠١٩ ٣٩٨ ٢٩ ٣٩٨ ٢٩ اليونان

 ٠١٠١٠٠٫٠٠ ٨٨٥ ٠١٠٢ ٨٨٥ ٢  اجملموع  

  .٦-م أإ/٩على النحو الوارد يف املقرر   )أ(

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩
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  ٧-م أإ/١ر اقرال    
 حلكومة مجهورية جنـوب أفريقيـا وملقاطعـة         االمتناناإلعراب عن       

  ربانولسكان مدينة ديل  ناتا-كوازولو 
  إن مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
 /كانون األول  ١١نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٨ يف ديربان يف الفترة من       وقد اجتمعا   
   بناء على دعوة من حكومة مجهورية جنوب أفريقيا،٢٠١١ديسمرب 
 الدورة  هامجهورية جنوب أفريقيا لتمكين   حلكومة  يعربان عن بالغ امتناهنما       -١  

ة ملؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع         رة ملؤمتر األطراف والدورة السابع    السابعة عش 
  األطراف يف بروتوكول كيوتو من االنعقاد يف ديربان؛

ناتـال   - إىل حكومة جنوب أفريقيا أن تنقل إىل مقاطعة كوازولو        يطلبان    -٢  
تنان مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع     ديربان عبارات ام وسكان

  .سن الضيافة وحفاوة االستقبال ُحمن به املشاركني أحاطوااألطراف يف بروتوكول كيوتو ملا 

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١١

       


