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 موجهة من اليابان إىل     ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٤رسالة مؤرخة   
  األمني التنفيذي ألمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري  

  املناخ يقترح فيها تعديالً لربوتوكول االتفاقية           
وكول التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ أعدتـه حكومـة            جتدون رفق هذا مشروع بروت      
 من االتفاقية العتماد مشروع الربوتوكول ١٧وأرجو من األمانة أن تتخذ ما يلزم من ترتيبات وفقاً للمادة . اليابان

  .يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف يف االتفاقية

توكول إىل الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعـاوين الطويـل           وتقدم حكوميت أيضاً مشروع الربو      
كما ترسل  ). ١٣- م أ /١املقرر  (األجل من حيث إنه يتضمن احلصيلة املتفق عليها املشار إليها يف خطة عمل بايل               

يف املرفق حكوميت مشروع الربوتوكول إىل الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة 
  . بغية ضمان التناغم واالتساق بني الفريقني العاملنيمبوجب بروتوكول كيوتواألول 

للفريق العامـل   وتتطلع حكوميت إىل مناقشة مشروع الربوتوكول مع األطراف يف االتفاقية يف الدورة السادسة                
ريق العامـل املخـصص للنظـر يف        املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل، بالتعاون الوثيق مع عمل الف          

  .مبوجب بروتوكول كيوتوااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول 

  .وشكراً حلسن تعاونكم  

  أكيهيكو فورويا  )توقيع(
  السفري املعين بالشؤون البيئية العاملية

  وزارة اخلارجية
  اليابان
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  املرفق

  يف الدورة اخلامسة عشرة مقدم من اليابان العتماده بروتوكول مشروع 
  ملؤمتر األطراف يف االتفاقية

  إن األطراف يف هذا الربوتوكول،

  ،"االتفاقية" املشار إليها فيما يلي باسم ،أطرافاً يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ باعتبارها  

   منها،٢  إىل حتقيق اهلدف النهائي لالتفاقية حسبما ورد يف املادةوإذ تسعى  

   أحكام االتفاقية،إىلتشري وإذ   

   من االتفاقية،٣ باملادة وإذ تسترشد  

 إىل التقدم الكبري الذي أُحرز مبوجب بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية              وإذ تشري   
  ،"بروتوكول كيوتو"بشأن تغري املناخ، املشار إليه فيما يلي باسم 

   ما طرأ على الظروف من تغريات منذ اعتماد بروتوكول كيوتو،اوإذ تضع يف اعتباره  

 الذي اختذه مؤمتر األطراف يف االتفاقية يف دورته      ١٣- م أ /١خبطة عمل بايل اليت اعُتمدت باملقرر       وعمالً    
  الثالثة عشرة، واليت حددت مخس ركائز يؤسَّس عليها يف وضع إطار عاملي جديد،

   األجل يتمثل يف حتقيق خفض لالنبعاثات العاملية من غازات الدفيئـة            إىل حتقيق هدف طويل   وإذ تطمح     
، استناداً إىل املعارف العلمية للهيئة احلكومية ٢٠٥٠مبا ال يقل عن مخسني يف املائة عن مستواها الراهن حبلول عام 

  ات مبتِكرة،الدولية املعنية بتغري املناخ، وذلك عن طريق بناء جمتمع منخفض الكربون وتطوير تكنولوجي

بأنه ينبغي السعي إىل بلوغ احلد األقصى لالنبعاثات العاملية من غازات الدفيئة يف الـسنوات               وإذ تسلم     
العشر إىل العشرين القادمة، وبأنه ينبغي أن تكون لدى مجيع األطراف رؤية مشتركة بشأن كيفية متهيد السبيل إىل 

  اة مرونة اإلجراءات املناسبة وطنياً وتنوعها، مبراع٢٠٥٠خفض االنبعاثات العاملية حبلول عام 

 بأنه ينبغي جلميع األطراف أن تتخذ إجراءات للتخفيف يف إطار حس تضامين مستنري وفقـاً                وإذ تسلم   
  ملسؤولياهتا املشتركة ولكن املتمايزة ولقدرات كل منها،

  : على ما يليقد اتفقت  

  )التعاريف( ١املادة 

  :وباإلضافة إىل ذلك.  من االتفاقية١بق التعاريف الواردة يف املادة ألغراض هذا الربوتوكول، تنط  

  .مؤمتر األطراف يف االتفاقية" مؤمتر األطراف"يقصد مبصطلح   - ١  
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اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، الـيت اعُتمـدت يف            " االتفاقية"ُيقصد مبصطلح     - ٢  
  .١٩٩٢ مايو/ أيار٩نيويورك يف 

 بـتغري   اهليئة احلكومية الدولية املعنية   "  بتغري املناخ  اهليئة احلكومية الدولية املعنية   "د مبصطلح   ُيقص  - ٣  
  .١٩٨٨  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة يف عاما اشترك يف إنشائهاليتاملناخ 

فاقية األمم املتحدة اإلطاريـة     بروتوكول كيوتو امللحق بات   " بروتوكول كيوتو "ُيقصد مبصطلح     - ٤  
  .١٩٩٧ديسمرب / كانون األول١١بشأن تغري املناخ، الذي اعُتمد يف كيوتو يف 

بروتوكول مونتريال املتعلق بـاملواد املـستنفدة لطبقـة         " بروتوكول مونتريال "ُيقصد مبصطلح     - ٥  
  .ة واملنقحة الحقاً، بصيغته املعدل١٩٨٧سبتمرب /أيلول ١٦يف يف مونتريال  الذي اعتمد ،األوزون

  األطراف احلاضرة اليت تديل بـصوهتا باملوافقـة        " األطراف احلاضرة واملصوتة  "ُيقصد مبصطلح     - ٦  
  .أو الرفض

  .، الطرف يف هذا الربوتوكول، ما مل يشر النص إىل خالف ذلك"الطرف"ُيقصد مبصطلح   - ٧  

التفاقيـة،  لج يف املرفـق األول      الطرف املدر " الطرف املدرج يف املرفق األول    "ُيقصد مبصطلح     - ٨  
  . من االتفاقية٤ من املادة )ز(٢بصيغته اليت قد ُتعّدل، أو الطرف الذي قدم إخطاراً مبوجب الفقرة 

  )السياسات والتدابري( ٢املادة 

  : مبا يلي، قدر املستطاع عملياً، يف تنفيذ املواد ذات الصلة من هذا الربوتوكوليقوم كل طرف  - ١  

  :من مثل ما يلي، لظروفه الوطنيةاً وفقأو مواصلة بلورهتا /وسياسات والتدابري تنفيذ ال  )أ(  

  كفاءة الطاقة يف قطاعات االقتصاد الوطين ذات الصلة؛حتسني   ‘١‘  

يف اً  بواليع ومستودعات غازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال؛ واضع        وحتسني  محاية    ‘٢‘  
فاقات البيئية الدولية ذات الصلة؛ وتعزيز ممارسات اإلدارة املستدامة االعتبار التزاماته مبقتضى االت

  لألحراج والتحريج وإعادة التحريج؛

  تعزيز خفض االنبعاثات من إزالة األحراج وتردي األحراج؛  ‘٣‘  

  تعزيز أشكال الزراعة املستدامة يف ضوء االعتبارات املتصلة بالتغريات املناخية؛  ‘٤‘  

  التكيف مع اآلثار الضارة لتغري املناخ؛تعزيز تدابري   ‘٥‘  

إجراء البحوث بشأن األشكال اجلديدة واملتجددة من الطاقة وتكنولوجيات تنحية ثاين أوكسيد              ‘٦‘  
   وتطويرها وزيادة استخدامها؛وتعزيزهاالكربون والتكنولوجيات املتقدمة واملبتكرة السليمة بيئياً 
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ئص السوق، واحلوافز الضريبية، واإلعفاءات مـن الـضرائب         اخلفض أو اإلهناء التدرجييان لنقا      ‘٧‘  
والرسوم واإلعانات يف مجيع قطاعات انبعاث غازات الدفيئة اليت تتناىف وهدف االتفاقية وتطبيق             

  أدوات السوق؛

التشجيع على إدخال إصالحات مناسبة يف القطاعات ذات الصلة هبـدف تعزيـز الـسياسات             ‘٨‘  
  فض من انبعاثات غازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال؛والتدابري اليت حتد أو خت

أو التخفيض من انبعاثات غازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال          /اختاذ تدابري للحد و     ‘٩‘  
  يف قطاع النقل؛

أو التخفيض من انبعاثات غاز امليثان من خـالل االسـترجاع واالسـتخدام يف إدارة               /احلد و   ‘١٠‘  
  ؛ها وتوزيعهاونقلالطاقة نتاج إلنفايات، وأيضاً يف ا

التعاون مع األطراف األخرى على تعزيز الفعالية املنفردة واملشتركة لسياساهتا وتدابريها املعتمدة          )ب(  
 وهلذه الغاية، تقوم هذه األطراف باختاذ خطوات لتقاسم خرباهتا وتبادل املعلومات بشأن تلك              .مبوجب هذه املادة  

  . ات والتدابري، مبا يف ذلك استحداث طرق لتحسني قابليتها للمقارنة وشفافيتها وفعاليتهاالسياس

تسعى األطراف للحّد أو التخفيض من انبعاثات غازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال   - ٢  
 ،ملنظمة البحرية الدولية  من وقود الطائرات ووقود النقل البحري، عاملة من خالل منظمة الطريان املدين الدويل وا             

  .على التوايل

تسعى األطراف لتنفيذ سياسات وتدابري مبوجب هذه املادة بطريقة تقلل اآلثار الضارة، مبـا يف                 - ٣  
ذلك اآلثار الضارة لتغري املناخ، واآلثار اليت تنعكس على التجارة الدوليـة، والتـأثريات االجتماعيـة والبيئيـة              

 ٨راف األخرى، وال سيما البلدان النامية األطراف وخباصة تلك املدرجة يف الفقرتني             واالقتصادية اليت تلحق األط   
بوصـفه  وجيوز ملؤمتر األطراف العامل     .  من االتفاقية يف احلسبان    ٣ من االتفاقية، مع أخذ املادة       ٤ من املادة    ٩و

 ز تنفيذ أحكام هذه الفقرةجراءات أخرى، حسب االقتضاء، لتعزيإيف هذا الربوتوكول أن يتخذ اجتماع األطراف 
  .استناداً إىل املعلومات املقدمة من األطراف املتأثرة

  )التزامات األطراف يف جمال التخفيف( ٣املادة 

  )التزامات األطراف املدرجة يف املرفق األول(  - ١  

  )اهلدف الكمي خلفض االنبعاثات الوطنية(  )أ(

و جمتمعة، أالّ يتعدى جممل مكافئ ثاين أكسيد الكربون تكفل األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة أ
، xx٢٠ إىل ٢٠١٣، يف فترة االلتزام املمتدة من  النبعاثاهتا من غازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف املنشأالبشري

يت يبذهلا كل واملوضوعة بطريقة تضمن إمكانية مقارنة اجلهود ال املقيدة يف املرفق باء  إىل كل منهاالكميات املسندة
طرف من األطراف املدرجة يف املرفقة األول، مبراعاة اجلوانب الوطنية والقطاعية، بغية تصدر جهود مكافحة تغري               
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املناخ، إسهاماً منها يف اجلهود العاملية املبذولة من أجل بلوغ احلد األقصى لالنبعاثات العاملية من غازات الدفيئة يف 
لقادمة، ولضمان مسار طويل األجل لكل طرف مدرج يف املرفـق األوىل صـوب              السنوات العشر إىل العشرين ا    

  .اًكبرياً خفض االنبعاثات خفض

  )الوفاء املشترك(  )ب(

 كل  تعترب أي أطراف مدرجة يف املرفق األول توصلت إىل اتفاق على أن تفي جمتمعة بالتزامات                ‘١‘  
لتزامات إذا كان اإلمجايل املشترك ملكافئ  أهنا وفت بتلك االأعاله) أ(الفقرة الفرعية  مبوجب منها

  انبعاثاهتا من ثاين أكسيد الكربون البشري املصدر من غازات الدفيئة املدرجة يف املرفـق ألـف        
د يف ذلك االتفاق مستوى االنبعاثات وحيدَّ.  يف املرفق باءاملقيدةال يتجاوز الكميات املسندة إليها 

  ؛على حدةالتفاق يف االذي يرصد لكل طرف من األطراف 

داع صكوك تصديقها   إيختطر أطراف أي اتفاق من هذا القبيل األمانة بأحكام االتفاق يف تاريخ               ‘٢‘  
وتبلغ األمانة بدورها األطراف يف     . أو قبوهلا أو موافقتها أو انضمامها اخلاصة هبذا الربوتوكول        

  ؛االتفاقية واملوقعني عليها بأحكام االتفاق

  ؛أعاله) أ(املشار إليها يف الفقرة الفرعية طيلة فترة االلتزام اً  من هذا القبيل نافذيظلّ أي اتفاق  ‘٣‘  

إذا قامت األطراف جمتمعة بعمل ذلك يف إطار منظمة للتكامل االقتصادي اإلقليمي وباالشتراك               ‘٤‘  
معها، فإن أي تغيري يطرأ على تكوين تلك املنظمة بعد اعتمـاد هـذا الربوتوكـول ال ميـس                   

  ؛تزامات القائمة مبوجب هذا الربوتوكولاالل

يف بلوغ املـستوى اإلمجـايل لتخفيـضات        يف اتفاق من هذا القبيل      طراف  األيف حالة إخفاق      ‘٥‘  
عن مستوى انبعاثاته احملدد      االنبعاثات املشتركة بينها، يكون كل طرف يف هذا االتفاق مسؤوالً         

  ؛يف االتفاق

قليمي هي نفسها   إللك يف إطار منظمة للتكامل االقتصادي ا      ذا قامت األطراف جمتمعة بعمل ذ     إ  ‘٦‘  
طرف يف هذا الربوتوكول، وباالشتراك معها، فإن كل دولة عضو يف منظمة التكامل االقتصادي    

قليمي العاملة اإلقليمي تلك تكون مسؤولة منفردة، وبالتضامن مع منظمة التكامل االقتصادي اإل
لوغ املستوى اإلمجايل لتخفيضات االنبعاثات املشتركة، عن       ، عند اإلخفاق يف ب    ٢٤وفقاً للمادة   

  .أعاله‘ ٢‘وفقاً للفقرة الفرعية مستوى انبعاثاهتا كما جرى اإلخطار هبا 

  )استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة(  )ج(

الناشئة   بالبواليع حبسب املصادر وعمليات إزالتهاإن التغريات الصافية يف انبعاثات غازات الدفيئة  ‘١‘  
 اإلنسان مباشرة وأنشطة احلراجة املقصورة      ا يتسبب فيه  يتري استخدام األراضي ال   يعن أنشطة تغ  

، واليت تقاس بوصفها تغـريات      ١٩٩٠األحراج منذ عام    وإزالة  على التحريج وإعادة التحريج     
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، أعاله) أ(لفقرة الفرعية  املشار إليها يف التزاماالالكربون يف فترة خمزونات ممكن التحقق منها يف 
لكل طرف مدرج يف املرفق أعاله ) أ(الفقرة الفرعية جيب أن تستخدم للوفاء بااللتزامات مبوجب 

 حبسب املـصادر    وجيب التبليغ عما تقترن به تلك األنشطة من انبعاثات غازات الدفيئة          . األول
  ؛٦ و٥ قق منه واستعراضه وفقاً للمادتني يتسم بالشفافية وميكن التح، تبليغاًوعمليات إزالتها بالبواليع

إزالتها بالبواليع، الناشـئة عـن أنـشطة        عمليات  إن انبعاثات غازات الدفيئة حبسب املصادر و        ‘٢‘  
استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة اإلضافية اليت يتسبب فيها اإلنسان ميكن            

أعاله لكل طرف من األطراف املدرجة ) أ(فرعية استخدامها للوفاء بااللتزامات مبوجب الفقرة ال
  ؛١٩٩٠يف املرفق األول، شريطة أن تكون هذه األنشطة قد حدثت منذ عام 

دورتـه األوىل،   يقوم مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، يف              ‘٣‘  
ل املشار إليها يف الفقرتني الفرعيتني املتصلة باملسائبالبت يف الطرائق والقواعد واملبادئ التوجيهية 

مع مراعاة أوجه عدم التيقن والشفافية يف عملية التبليغ والقابليـة للتحقـق             أعاله،  ‘ ٢‘و‘ ١‘
والعمل املنهجي للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، واملشورة اليت توفرها اهليئة الفرعية             

  .  وملقررات مؤمتر األطراف٤لمادة لاً للمشورة العلمية والتكنولوجية وفق

  )مسائل أخرى(  )د(  

 من  ٦ بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، مع مراعـاة الفقـرة           العاملجيوز ملؤمتر األطراف    
 من االتفاقية، أن مينح األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت متر بعملية انتقال إىل اقتصاد سوقي درجـة                   ٤املادة  
  .ن املرونة يف تنفيذ التزاماهتا مبقتضى هذا الربوتوكول باستثناء االلتزامات الواردة يف هذه املادةمعينة م

  )إجراءات األطراف املدرجة يف املرفق جيم(  - ٢

تتخذ األطراف خالف األطراف املدرجة يف املرفق األول إجراءات التخفيف املناسبة وطنياً على               )أ(
  .النحو املبني يف املرفق جيم

  )خطة العمل الوطنية(  )ب(

 يف املرفق جيم، كجزء من إجراءات التخفيف املناسبة وطنياً املبينة يف املرفق جيم، مدرجيقوم كل طرف  
. بوضع وتقدمي خطة عمل وطنية، تشمل سياسات وتدابري التخفيف وتتضمن قدر اإلمكان عناصر مقدرة كميـاً               

اف يف هذا الربوتوكول يف املبادئ التوجيهية خلطـط العمـل           ويبت مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطر      
  .أعاله) أ(١الوطنية اليت يتعني أن تأخذ مبنهجيات للتقدير الكمي، قبل بدء فترة االلتزام املشار إليها يف الفقرة 

  )هدف الكثافة(  )ج(

ملية من غازات الدفيئة على األطراف املدرجة يف املرفق جيم اليت تساهم مسامهة جوهرية يف االنبعاثات العا
واليت لديها قدرات استجابة مناسبة أن حتقق األهداف اخلاصة هبا لكثافة انبعاثات غازات الدفيئة على النحو املبني    
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أعاله، بغية احلد بصورة جوهرية من منو انبعاثاهتا مـن    ) أ(١يف املرفق جيم يف فترة االلتزام املشار إليها يف الفقرة           
  .غازات الدفيئة

  )قضايا منهجية( ٤ادة امل

مـن  ) أ(١االلتزام املشار إليها يف الفقرة      قبل بدء فترة     ،ينشئ كل طرف مدرج يف املرفق األول        - ١  
إزالتها عمليات   نظاماً وطنياً لتقدير االنبعاثات البشرية املصدر حبسب املصادر و         ،بسنة واحدة على األقل    ٣املادة  

ويبت مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع . اخلاضعة لربوتوكول مونتريالبالبواليع من مجيع غازات الدفيئة غري      
الوطنية، اليت يتعني أن تأخـذ  للنظم يف املبادئ التوجيهية  قبل بدء فترة االلتزام هذه      األطراف يف هذا الربوتوكول     

  . أدناه٣احملددة يف الفقرة باملنهجيات 

قبل خلاصة به لكثافة انبعاثات غازات الدفيئة،       ينشئ كل طرف قُيدت يف املرفق جيم األهداف ا          - ٢
 نظاماً وطنياً لتقدير االنبعاثات     ،بسنة واحدة على األقل    ٣من املادة   ) أ(١االلتزام املشار إليها يف الفقرة      بدء فترة   

إزالتها بالبواليع من مجيع غازات الدفيئة غـري اخلاضـعة لربوتوكـول            عمليات  البشرية املصدر حبسب املصادر و    
يف قبل بدء فترة االلتزام هذه ويبت مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول . نتريالمو

   . أدناه٣احملددة يف الفقرة قدر اإلمكان باملنهجيات الوطنية، اليت يتعني أن تأخذ للنظم املبادئ التوجيهية 

 بـالبواليع   تهاإزالعمليات  ب املصادر و   تقدير االنبعاثات البشرية املصدر حبس     منهجياتتكون    - ٣
جلميع غازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال هي تلك اليت تقبلها اهليئة احلكومية الدولية املعنية بـتغري                 

، تطبـق   املنهجياتويف احلاالت اليت ال تستخدم فيها هذه        . املناخ ويوافق عليها مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة       
 اليت يتفق عليها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف هـذا               للمنهجياتمناسبة وفقاً   تعديالت  

واستناداً يف مجلة أمور إىل أعمال اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ واملشورة . الربوتوكول يف دورته األوىل
ة، يستعرض مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع          املقدمة من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجي      

 والتعديالت، على أن يراعي يف ذلـك        املنهجياتاألطراف يف هذا الربوتوكول بانتظام وينقح عند االقتضاء هذه          
 أو التعديالت على    للمنهجياتويقتصر استخدام أي تنقيح     . متاماً أية مقررات ذات صلة يتخذها مؤمتر األطراف       

  .التنقيحن االمتثال لاللتزامات بالنسبة ألي فترة التزام تعتمد بعد ذلك أغراض التأكد م

تكون إمكانات االحترار العاملي املستخدمة يف حساب املكافئ من ثـاين أكـسيد الكربـون                 - ٤  
 بالبواليع لغازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف هـي  إزالتهاعمليات ولالنبعاثات البشرية املصدر حبسب املصادر    

العامل بوصـفه اجتمـاع     مؤمتر األطراف   ويبت فيها   تلك اليت تقبلها اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ          
واستناداً يف مجلة أمور . ٣من املادة ) أ(١األطراف يف هذا الربوتوكول قبل بدء فترة االلتزام املشار إليها يف الفقرة 

ية بتغري املناخ واملشورة املقدمة من اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة              إىل أعمال اهليئة احلكومية الدولية املعن     
والتكنولوجية، يستعرض مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول بانتظام وينقح حسب 

 أية مقـررات    حترار العاملي لكل غاز من غازات الدفيئة هذه، على أن يراعى يف ذلك متاماً             الاالقتضاء إمكانات ا  
ي فترة  بالنسبة أل وال ينطبق أي تنقيح إلمكانات االحترار العاملي إال على االلتزامات           . ذات صلة ملؤمتر األطراف   

  .التزام تعتمد بعد ذلك التنقيح
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  )قائمة اجلرد واملعلومات( ٥املادة 

 املصدر حبسب   كل طرف مدرج يف املرفق األول قائمة جرده السنوية لالنبعاثات البشرية          يضّمن    - ١  
للمقررات ذات اً غازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال، املقدمة وفقلالبواليع بإزالتها عمليات املصادر و

 ألغراض التحقق من ، مبا فيها املعلومات القطاعية،   الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف املعلومات التكميلية الالزمة       
  . أدناه٤، كما تتحدد وفقاً للفقرة ٣ملادة  من ا١للفقرة االمتثال 

مـن االتفاقيـة    ١٢كل طرف مدرج يف املرفق األول بالغه الوطين املقدم مبوجب املادة  يضّمن    - ٢  
  . أدناه٤املعلومات التكميلية الالزمة إلثبات امتثاله اللتزاماته مبوجب هذا الربوتوكول، كما تتحدد وفقاً للفقرة 

 بأول  بدءاًاً، أعاله سنوي١رفق األول املعلومات املطلوبة مبوجب املادة يقدم كل طرف مدرج يف امل  - ٣  
 بعد ،٣من املادة ) أ(١ املشار إليها يف الفقرة قائمة للجرد مستحقة مبقتضى االتفاقية عن السنة األوىل من فترة االلتزام

 ٢مات املطلوبة مبوجب الفقرة     ويقوم كل طرف بتقدمي املعلو    . بدء نفاذ هذا الربوتوكول بالنسبة إىل ذلك الطرف       
أعاله كجزء من البالغ الوطين األول املستحق مبوجب االتفاقية بعد بدء نفاذ هذا الربوتوكول بالنسبة إىل ذلـك                  

وحيدد مؤمتر األطراف العامل بوصـفه      .  أدناه ٤الطرف وبعد اعتماد املبادئ التوجيهية املنصوص عليها يف الفقرة          
 يف  ، واضعاً  أعاله ٢ الفقرة    الالحقة املطلوبة مبوجب   املعلوماتربوتوكول تواتر تقدمي    اجتماع األطراف يف هذا ال    

  .اعتباره أي جدول زمين لتقدمي البالغات الوطنية يقرره مؤمتر األطراف

يعتمد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول يف دورتـه األوىل،                - ٤  
 مع مراعاة  أعاله،٢ و١ الفقرتني  املبادئ التوجيهية إلعداد املعلومات املطلوبة مبوجببعد ذلك،اً ويستعرض دوري

. املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية من قبل األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت اعتمدها مؤمتر األطراف
 املشار فترة االلتزام األوىلبدء ول، قبل كما يبت مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوك

  .، يف طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة٣من املادة ) أ(١إليها يف الفقرة 

يقوم كل طرف قُيدت أهدافه اخلاصة لكثافة انبعاثات غازات الدفيئة يف املرفق جيم بتـضمني                 - ٥  
إزالتها بالبواليع لغازات الدفيئـة غـري       عمليات  واملصادر  قائمة جرده السنوية لالنبعاثات البشرية املنشأ حبسب        

 ألغراض التحقق مـن     ، مبا فيها املعلومات القطاعية،    املعلومات التكميلية الالزمة  اخلاضعة لربوتوكول مونتريال،    
  . أدناه٨، كما تتحدد وفقاً للفقرة ٣ملادة  من ا٢للفقرة االمتثال 

بتـضمني   كثافة انبعاثات غازات الدفيئة يف املرفق جيم      قُيدت أهدافه اخلاصة ل   كل طرف   يقوم    - ٦  
 ،٣ من املـادة     ٢فيما خيص تنفيذ الفقرة     من االتفاقية املعلومات التكميلية      ١٢بالغه الوطين املقدم مبوجب املادة      

  . أدناه٤كما تتحدد وفقاً للفقرة 

 املعلومات   املرفق جيم  قُيدت أهدافه اخلاصة لكثافة انبعاثات غازات الدفيئة يف       يقدم كل طرف      - ٧  
 أعاله كجزء   ٦ ويقوم كل طرف بتقدمي املعلومات املطلوبة مبوجب الفقرة          .اً أعاله سنوي  ٥املطلوبة مبوجب املادة    

من البالغ الوطين األول املستحق مبوجب االتفاقية بعد بدء نفاذ هذا الربوتوكول بالنسبة إىل ذلك الطرف وبعد                 
  . أدناه٨صوص عليها يف الفقرة اعتماد املبادئ التوجيهية املن



FCCC/CP/2009/3 
Page 10 

 

يعتمد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول يف دورتـه األوىل،                - ٨  
كما يبت .  أعاله٦ و٥ الفقرتني بعد ذلك، املبادئ التوجيهية إلعداد املعلومات املطلوبة مبوجباً ويستعرض دوري

 املشار إليها يف    فترة االلتزام األوىل  بدء  طراف يف هذا الربوتوكول، قبل      مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األ     
  .قياس أهداف الكثافة، يف طرائق احملاسبة املتعلقة ب٣من املادة ) أ(١الفقرة 

  )استعراض املعلومات( ٦املادة 

  ١ -    

 كل طرف من ٥املادة  من ٣الفقرة ستعراض املعلومات املقدمة مبوجب خرباء االتستعرض أفرقة   )أ(
 للمبادئ التوجيهية الـيت      باملقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف ووفقاً        مدرج يف املرفق األول عمالً    

 )ب( الفرعية   اعتمدها هلذا الغرض مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول مبوجب الفقرة             
تستعرض كجزء من عملية التجميع واحملاسبة الـسنوية         ٥من املادة    ١مبوجب الفقرة   املطلوبة  واملعلومات  . أدناه

مبوجـب  املطلوبـة   ستعرض املعلومات   ُتباإلضافة إىل ذلك،    و. املتعلقة بقوائم جرد االنبعاثات والكميات املسندة     
  ؛ كجزء من استعراض البالغات٥  من املادة٢الفقرة 

اف يف هذا الربوتوكول يف دورتـه األوىل،        يعتمد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطر        )ب(
من  التزامات األطراف املدرجة يف املرفق األول،        ويستعرض دورياً بعد ذلك، املبادئ التوجيهية الستعراض تنفيذ       

  .االستعراض مع مراعاة املقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطرافخرباء جانب أفرقة 

 من كل طرف ٥ من املادة ٧ملعلومات املقدمة مبوجب الفقرة تستعرض أفرقة خرباء االستعراض ا  - ٢  
مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع ويعتمد . قُيدت أهدافه اخلاصة لكثافة انبعاثات غازات الدفيئة يف املرفق جيم

  .راضالستعهلذا ااألطراف يف هذا الربوتوكول يف دورته األوىل، ويستعرض دورياً بعد ذلك، املبادئ التوجيهية 

 أعاله واملكونة   ٢ و ١املشار إليها يف الفقرتني     االستعراض  خرباء  تتوىل األمانة التنسيق بني أفرقة        - ٣
ختارون من بني أولئك الذين ترشحهم األطراف يف االتفاقية، وعند االقتضاء، املنظمـات احلكوميـة        ُيمن خرباء   

  .افالدولية، وفقاً للتوجيه الذي يوفره هلذا الغرض مؤمتر األطر

.  جلميع جوانب تنفيذ الطرف هلذا الربوتوكول وشامالً متعمقاً فنياًتوفر عملية االستعراض تقييماً  - ٤  
، يرفع إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكولاً االستعراض تقريرخرباء وتعد أفرقة 

وتعمم األمانة . شاكل حمتملة وعوامل تؤثر يف أداء االلتزاماتويقّيم هذا التقرير تنفيذ الطرف التزاماته وحيدد أي م
وتضع األمانة قائمة مبسائل التنفيذ اليت يشار إليها يف هذه التقارير           . هذه التقارير على مجيع األطراف يف االتفاقية      

  .لتكون موضع مزيد من نظر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول

يقوم مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول مبساعدة اهليئة الفرعية               - ٥  
  :للتنفيذ، واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عند االقتضاء، بالنظر يف ما يلي
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اء بـشأهنا    وتقارير االستعراض اليت أعدها اخلرب     ٥املعلومات املقدمة من األطراف مبوجب املادة         )أ(  
  مبوجب هذه املادة؛

 أعاله، وأيـضاً أيـة      ٤واملسائل اليت تتعلق بالتنفيذ واليت تضع األمانة قائمة هبا مبوجب الفقرة              )ب(  
  .مسائل تثريها األطراف

يتخذ مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكـول، بعـد نظـره يف                  - ٦  
  . أعاله، مقررات بشأن أية مسألة تلزم لتنفيذ هذا الربوتوكول٥فقرة املعلومات املشار إليها يف ال

يقوم مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول بإعادة النظر يف خطة                - ٧  
 ويقوم. ، من كل من األطراف املدرجة يف املرفق جيم٣ من املادة ٢العمل الوطنية املقدمة، مبقتضى أحكام الفقرة 

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، يف دورته األوىل، باعتماد املبادئ التوجيهية               
  .املتعلقة بعملية االستعراض املذكورة، ويعيد النظر فيها دورياً

  )التنفيذ املشترك، االجتار يف االنبعاثات، آلية التنمية النظيفة( ٧املادة 

  )كمية املسندة أو الطرح منهااإلضافة إىل ال(  - ١

، أو أي وحدات خفـض معتمـد لالنبعاثـات، أو أي            تضاف أي وحدات خفض لالنبعاثات      )أ(  
 ٣ أو الفقرة ٢الفقرة ألحكام  اً  حيتازها طرف من طرف آخر وفق     وحدات من الكميات املسندة أو وحدات اإلزالة،        

  ؛إىل الكمية املسندة إىل الطرف الذي حيتازهاأدناه 

أو أي وحدات خفض معتمد لالنبعاثات، أو أي وحدات تطرح أي وحدات خفض لالنبعاثات،   )ب(  
 من  أدناه٣ أو الفقرة ٢الفقرة ألحكام اً ينقلها طرف إىل طرف آخر وفقمن الكميات املسندة أو وحدات اإلزالة، 

  ؛الكمية املسندة إىل الطرف الناقل

 الفقرة ألحكاماً زها طرف من طرف آخر وفق   نبعاثات حيتا معتمد لال أي وحدات خفض    تضاف    )ج(
  ؛ إىل الكمية املسندة إىل الطرف الذي حيتازها أدناه٤

يكون احتياز وحدات خفض االنبعاثات، أو وحدات خفض االنبعاثات املعتمد، أو وحـدات               )د(  
 لغـرض الوفـاء      أدناه مكمالً لإلجراءات احمللية    ٤ و ٣ و ٢الكميات املسندة، أو حدات اإلزالة مبوجب الفقرات        

  .٣ من املادة ١بااللتزامات مبوجب الفقرة 

  )التنفيذ املشترك(  - ٢

، أن ٣املادة  من ١الفقرة جيوز ألي طرف مدرج يف املرفق األول لغرض الوفاء بالتزاماته مبوجب   )أ(  
مـن  اثات  ينقل إىل طرف آخر أو حيتاز منه وحدات خفض انبعاثات نامجة عن املشاريع اهلادفة إىل خفض االنبع                
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البواليع يف أي قطاع من قطاعات االقتصاد ب إزالتها  عمليات أو تعزيزاملنشأ حبسب املصادرالبشرية غازات الدفيئة 
  :شريطة ما يلي

  أن حيظى أي مشروع من هذا القبيل مبوافقة األطراف املعنية؛  ‘١‘  

لعمليـات  أو تعزيـزاً  ر املصادسب حبأن يوفر أي مشروع من هذا القبيل خفضاً يف االنبعاثات       ‘٢‘  
  إىل أي خفض أو إزالة بوسائل أخرى؛يضاف إزالتها بالبواليع، 

   .٥ و٤ أال حيتاز طرف أي وحدات خفض لالنبعاثات إذا مل ميتثل اللتزاماته مبوجب املادتني  ‘٣‘  

ت  يف إجراءاته،لطرف مدرج يف املرفق األول أن يأذن لكيانات قانونية باملشاركة، حتت مسؤولي  )ب(  
  ؛تفضي إىل توليد وحدات خفض االنبعاثات أو نقلها أو احتيازها مبوجب هذه املادة

 مسألة تتصل بتنفيذ طرف مدرج يف املرفق        ،٦ ددت، وفقاً لألحكام ذات الصلة من املادة      إذا حُ   )ج(  
بعاثات بعد استمرار عمليات نقل واحتياز وحدات خفض االن الفقرة، جاز    األول للمقتضيات املشار إليها يف هذه     

  مـن  ١ الفقرة   حتديد املسألة، شريطة أال يستخدم أي طرف أي وحدات من هذا القبيل للوفاء بالتزاماته مبوجب              
  . إىل أن ُتحل أي مسألة تتعلق باالمتثال٣املادة 

  )االجتار يف االنبعاثات(  - ٣

ار يف االنبعاثات، وحدات أو أن حتتاز، عن طريق االجت/األول أن تنقل وجيوز لألطراف املدرجة يف املرفق   
 خفض االنبعاثات، أو وحدات خفض االنبعاثات املعتمد، أو وحدات الكميات املسندة، أو وحـدات اإلزالـة               

  . ٣املادة  من ١الفقرة ألغراض الوفاء بالتزاماهتا مبوجب 

  )آلية التنمية النظيفة(  - ٤

  ؛د، مبوجب هذا، آلية للتنمية النظيفةحتدَّ  )أ(  

تعزيز إجراءات التخفيف املناسبة وطنياً اليت تتخـذها        غرض من آلية التنمية النظيفة هو       يكون ال   )ب(  
حتقيق التنمية املستدامة واإلسهام يف اهلدف النـهائي لالتفاقيـة، ومـساعدة    جيم يف األطراف املدرجة يف املرفق    

  ؛٣ملادة  من ا١للفقرة  وفقاً اثات كمياًالتزاماهتا بتحديد وخفض االنبعالوفاء باألطراف املدرجة يف املرفق األول على 

  :يف إطار آلية التنمية النظيفة  )ج(  

  ختفيـضات   من أنشطة املشاريع الـيت ينـتج عنـها            جيم تستفيد األطراف املدرجة يف املرفق      ‘١‘  
   لالنبعاثات؛ةمعتمد
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أتية من أنـشطة   املتةاالنبعاثات املعتمدختفيضات لألطراف املدرجة يف املرفق األول أن تستخدم       ‘٢‘  
 مـن   ١مبوجب الفقرة   اً  زء من التزاماهتا بتحديد وخفض االنبعاثات كمي      للوفاء جب املشاريع هذه   

  .، على حنو ما يقرره مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول٣ادة امل

فه اجتماع األطراف يف هذا ختضع آلية التنمية النظيفة لسلطة وتوجيه مؤمتر األطراف العامل بوص  )د(  
  ؛الربوتوكول ويشرف عليها جملس تنفيذي تابع آللية التنمية النظيفة

تعتمد كيانات التشغيل اليت يعينها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف هـذا                 ) ه(  
  :يليملشاريع، على أساس ما من أنشطة االربوتوكول ختفيضات االنبعاثات الناجتة عن كل نشاط 

  املشاركة الطوعية اليت يوافق عليها كل طرف معين؛  ‘١‘  

  حتقيق فوائد حقيقية قابلة للقياس وطويلة األجل تتصل بتخفيف تغري املناخ؛  ‘٢‘  

 أي ختفيضات ميكن أن حتدث يف غياب النشاط املعتمد  اليت تضاف إىلالتخفيضات يف االنبعاثات  ‘٣‘  
  .بيقاً واسعاً ومتسماً بالكفاءة على أنشطة املشاريع مع اعتماد منهجيات مطبقة تطللمشروع

  ؛تساعد آلية التنمية النظيفة على الترتيب لتمويل أنشطة املشاريع املعتمدة حسب االقتضاء  )و(  

ستخدم نصيب  يكفل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول أن يُ             )ز(  
األطـراف  اإلدارية فضالً عن مساعدة البلدان      النفقات  شاريع املعتمدة يف تغطية     من العوائد املتأتية من أنشطة امل     

  ؛النامية املعرضة بصفة خاصة آلثار تغري املناخ الضارة على الوفاء بتكاليف التكيف

املذكورة جيوز أن تشمل املشاركة يف إطار آلية التنمية النظيفة، مبا يف ذلك املشاركة يف األنشطة   )ح(  
أو عامة، وختـضع    /أعاله ويف احتياز ختفيضات االنبعاثات املعتمدة، كيانات خاصة و        ‘ ١‘)ج(رة الفرعية   يف الفق 

  .هذه املشاركة ألي توجيه قد يوفره اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة

 أو يف مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، يف دورته األوىليبت   - ٥  
 أعاله، مبا يف ذلـك للتحقـق        ٤ و ٣ و ٢يف مبادئ توجيهية لتنفيذ الفقرات      ،  قرب موعد ممكن عملياً بعد ذلك     أ

  . واإلبالغ، مع مراعاة خصائص املخططات اخلاصة بكل منها

  )خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة األحراج وتردي األحراج يف األطراف املدرجة يف املرفق جيم( ٨املادة 

حيدد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف املبادئ والطرائق والقواعد واملبادئ التوجيهية ذات        
الصلة، وخباصة للتحقق واإلبالغ واحملاسبة فيما خيص خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة األحراج وتردي األحراج         

  .يف األطراف املدرجة يف املرفق جيم
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  )التكيف( ٩املادة 

تويل األطراف، استناداً إىل املعارف العلمية والتكنولوجية، االعتبار الكامل لإلجراءات الالزمة             - ١
  .للوفاء باالحتياجات والشواغل العاجلة للبلدان األطراف النامية الناشئة عن اآلثار الضارة لتغري املناخ

ل أشد البلدان تعرضـاً     حيدد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكو           - ٢
لآلثار الضارة لتغري املناخ اليت حتتاج إىل مساعدة عاجلة وإضافية، وتشمل فيما تشمل أقل البلدان منواً والبلـدان             

وتقوم هذه البلدان األطراف النامية بصياغة برامج وطنية إلجراءات التكيف وتطويرهـا            . اجلزرية الصغرية النامية  
 جيري حبثها على أساس كل بلد على حدة حبيث تفضي إىل ترتيب أولوية اإلجراءات               وحتديثها وتقدميها، على أن   
  .اليت حيتاج تنفيذها للمساعدة

تنهض البلدان األطراف النامية واألطراف املتقدمة األخرى املدرجة يف املرفق الثـاين لالتفاقيـة                - ٣
م مجيع األطراف، مبراعاة مسؤولياهتا املشتركة وتقو.  أعاله٢مبستوى التعاون لدعم إجراءات التكيف، وفقاً للفقرة 

ولكن املتمايزة وقدرات كل منها وأولوياهتا وأهدافها وظروفها اإلمنائية الوطنية واإلقليمية احملددة، بالتعاون على              
 زيادة القدرة على مقاومة تغري املناخ، وخباصة يف البلدان القابلة للتأثر، عن طريق تبادل املعلومـات واملعـارف                 

والعرب، وبناء القدرات، واملساعدة على إدماج إجراءات التكيف يف التخطيط الوطين، وعن طريق مشاريع وبرامج  
  .حمددة تشَرك فيها هيئات متعددة األطراف أو إقليمية والقطاعان العام واخلاص واجملتمع املدين

  )التكنولوجيا( ١٠املادة 

ملشتركة ولكن املتمايزة وقدرات كل منها، بالتعـاون        تقوم مجيع األطراف، مبراعاة مسؤولياهتا ا       - ١
على تعزيز نقل ما يلزم من تكنولوجيات ودراية عملية ونشرها أو احلصول عليها لدعم إجـراءات التخفيـف                  

وتعزز البلدان األطراف املتقدمة تطوير التكنولوجيات املبتكرة عن    . والتكيف اليت تتخذها البلدان األطراف النامية     
وتستعرض مجيع األطراف دورياً . يم التعاون الدويل بسبل منها تقاسم خرائط الطرق لتطوير التكنولوجياطريق تدع

  .التقدم احملرز وحتدد اجملاالت اليت ينبغي فيها تعزيز التعاون الدويل

أو منظمات دولية خمتـصة،     /ميكن أن يشمل التعاون على إجراءات التخفيف كيانات خاصة و           - ٢
أو القطاعي، بسبل من بينها النهوض بالشراكات بني القطاعني العام واخلاص وتوفري خرباء /وطين وعلى املستوى ال

  .أو اخلاص/يضطلعون مبهام استشارية يف القطاعني العام و

ميكن أن يكون التعاون على دعم إجراءات التكيف مطلوباً أيضاً لتحسني تقاسم التكنولوجيات               - ٣
  ى املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية وعلـى مـستوى اجملتمـع املـدين بطريقـة      والدراية العملية القائمة عل 

  .متماسكة ومتكاملة
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  )التمويل( ١١املادة 

التفاقيـة، يف   ل وسائر األطراف املتقدمة املدرجة يف املرفق الثاين          املتقدمة تقوم البلدان األطراف    - ١  
 من االتفاقية، ومن ١١ واملادة ٤ من املادة ٣ ألحكام الفقرة وفقاً من االتفاقية، ٤ من املادة ١سياق تنفيذ الفقرة 

  : هبا تشغيل اآللية املالية لالتفاقية، مبا يلياملناطكيانات الكيان أو الخالل 

 التكاليف الكاملة املتفق عليها اليت تتكبدها البلـدان       ب للوفاءتوفري موارد مالية جديدة وإضافية        )أ(  
   ؛ من االتفاقية٤من املادة ) أ(١ االلتزامات القائمة مبوجب الفقرة بتنفيذنهوض  النامية يف الاألطراف

املوارد املالية، مبا يف ذلك املوارد الالزمة لنقل التكنولوجيا، اليت حتتاجها   مثل هذه   وكذلك توفري     )ب(  
االلتزامات القائمة مبوجب نفيذ بتالنامية للوفاء بالتكاليف اإلضافية الكاملة املتفق عليها للنهوض        األطراف  البلدان  
والكيان الدويل أو الكيانات الدولية املشار      نام  تفق عليها بني بلد طرف       من االتفاقية واليت يُ    ٤ من املادة    ١الفقرة  

  .لتلك املادةاً  من االتفاقية وفق١١إليها يف املادة 

اية تدفق األموال وإمكانية التنبؤ     ضرورة تأمني كف  القائمة   هذه االلتزامات    تنفيذويوضع يف احلسبان عند       
 بعد تعديل ما يلزم تعديله مـن وينطبق، .  املتقدمة األطرافهبا وأمهية تقاسم األعباء على حنو مناسب بني البلدان    

أحكام هذه الفقرة، التوجيه الصادر إىل الكيان أو الكيانات املناط هبا تشغيل اآللية املالية لالتفاقيـة الـوارد يف                   
  .ات الصلة اليت اختذها مؤمتر األطراف، مبا يف ذلك املقررات املتفق عليها قبل اعتماد هذا الربوتوكولاملقررات ذ

يبت مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول يف الطرائق اخلاصـة                - ٢  
  .٣ادة من امل) أ(١باملوارد املالية، قبل بدء فترة االلتزام املشار إليها يف الفقرة 

أن التفاقية لاألطراف املتقدمة املدرجة يف املرفق الثاين سائر املتقدمة واألطراف لبلدان ل ميكنكما   - ٣  
 من خالل قنوات ثنائية وإقليمية وقنوات أخرى  النامية أن تستفيد منها، األطراف وميكن للبلداناملوارد املاليةتوفر 

 الذي يؤديه تدفق األموال العامة لتيسري التمويل واالستثمار مـن           ، مع االعتراف بالدور احلفاز    متعددة األطراف 
  .جانب القطاع اخلاص

  )التعاون( ١٢ املادة

وقدرات كل منها وأولوياهتا ،  ولكن املتمايزة يف اعتبارها مسؤولياهتا املشتركة، إذ تضعمجيع األطرافإن   
 مـن   ١تأكيد االلتزامات القائمة مبوجب الفقرة      ذ تعيد   وأهدافها وظروفها اإلمنائية الوطنية واإلقليمية احملددة، وإ      

  : النهوض بتنفيذ هذه االلتزامات تقوم مبا يلي، وإذ تواصل من االتفاقية٤املادة 

التعاون يف تقاسم املعلومات والبيانات، ويف بناء القدرات لكي تساعد، عند االقتضاء، البلدان               )أ(  
، ويف وضع قوائم اجلرد املشار ٣ من املادة ٢نية املشار إليها يف الفقرة األطراف النامية يف وضع خطط العمل الوط  

، ويف صياغة وتطوير وحتديث الربامج الوطنية إلجراءات التكيف املشار إليهـا يف             ٥ من املادة    ٥إليها يف الفقرة    
  ؛٩ من املادة ٢الفقرة 
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صـد املنـتظم واسـتحداث    وتطوير نظـم للر حفظ التعاون يف البحث العلمي والتقين وتعزيز       )ب(  
تغري املناخ وتشجيع تطوير    الضارة ل ثار  اآلبنظام املناخ، و  أوجه عدم التيقن املتصلة     حمفوظات للبيانات للتقليل من     

  وتعزيز القدرات واإلمكانات احمللية للمشاركة يف اجلهود والربامج والـشبكات الدوليـة واحلكوميـة الدوليـة                
   من االتفاقية؛٥، مع مراعاة املادة فيما يتصل بالبحث والرصد املنتظم

القيام على املستوى الدويل، وعند االقتضاء باستخدام اهليئات القائمة، بالتعاون يف تطوير وتنفيذ   )ج(  
الوطنيـة وال سـيما   القـدرات  بناء تدعيم ، مبا يف ذلك  وتعزيز هذا التطوير والتنفيذالربامج التعليمية والتدريبية  

ؤسسية وتبادل أو إعارة املوظفني لتدريب اخلرباء يف هذا اجملال، وال سيما بالنسبة للبلـدان               القدرات البشرية وامل  
  .  وإمكانية حصوله على املعلومات يف هذا الشأن، على الصعيد الوطين، بتغري املناخ وعي اجلمهورالنامية، وتسهيل

  )وتوكولمؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الرب( ١٣املادة 

  يعمل مؤمتر األطراف، الذي هو اهليئـة العليـا لالتفاقيـة، بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف                    - ١  
  .هذا الربوتوكول

 يف أعمال    مراقب بصفةأن تشارك   جيوز لألطراف يف االتفاقية غري األطراف يف هذا الربوتوكول            - ٢  
وعندما يعمل مـؤمتر    .  هذا الربوتوكول  أي دورة من دورات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف          

 على  األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، يكون اختاذ القرارات مبوجب هذا الربوتوكول وقفاً             
  .يف هذا الربوتوكولاألطراف 

ستبدل بأي عـضو  عندما يعمل مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، يُ           - ٣  
 يف هذا الربوتوكول     يف االتفاقية ولكن ال يكون يف الوقت ذاته طرفاً         كتب مؤمتر األطراف ميثل طرفاً    من أعضاء م  

  .عضو إضايف تنتخبه األطراف يف هذا الربوتوكول من بينها

ُيبقي مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول تنفيذ هذا الربوتوكول        - ٤  
ويـؤدي املهـام    .  فعاالً تنفيذاً ظم ويتخذ، يف حدود واليته، القرارات الالزمة لتعزيز تنفيذه        قيد االستعراض املنت  

  :املسندة إليه مبوجب هذا الربوتوكول فيقوم مبا يلي

ه وفقاً ألحكام هذا الربوتوكول، لتنفيذ      ـإجراء تقييم، على أساس مجيع املعلومات اليت تتاح ل          )أ(  
ك لآلثار الشاملة النامجة عن التدابري املتخذة عمالً هبذا الربوتوكول وعلى وجه             وكذل ،الربوتوكولاألطراف هلذا   

  اخلصوص اآلثار البيئية واالقتصادية واالجتماعية وكذلك آثارها التراكمية ومدى إحراز تقدم حنو إجناز اهلـدف               
  من االتفاقية؛

ء االعتبار الواجب ألية    الفحص الدوري اللتزامات األطراف مبوجب هذا الربوتوكول، مع إيال          )ب(  
 من االتفاقية، يف ضوء هـدف االتفاقيـة،   ٧ من املادة   ٢ والفقرة   ٤ من املادة    )د(٢استعراضات تقتضيها الفقرة    

واخلربة املكتسبة يف تنفيذها، وتطور املعارف العلمية والتكنولوجية، والنظر، يف هذا الصدد، يف التقارير العاديـة                
  ؛توكول واعتمادهااملتعلقة بتنفيذ هذا الربو
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تغري املناخ وآثاره، مع ل  للتصديتعزيز وتيسري تبادل املعلومات عن التدابري اليت يعتمدها األطراف  )ج(  
   املختلفة وااللتزامـات الـيت يتحملـها كـل طـرف مبوجـب              ا وقدراهت اومسؤولياهتاألطراف  مراعاة ظروف   
  هذا الربوتوكول؛

تغري املناخ  للتصدي ل كثر، بتيسري تنسيق التدابري اليت تعتمدها       القيام، بناء على طلب طرفني أو أ        )د(  
 وااللتزامات اليت يتحملها كل طرف مبوجب       ا وقدراهت اومسؤولياهتاألطراف  وآثاره، مع مراعاة اختالف ظروف      

  هذا الربوتوكول؛

رات ذات الصلة القيام، وفقاً هلدف االتفاقية وأحكام هذا الربوتوكول، ومع املراعاة التامة للمقر            ) ه(  
 ، من أجل التنفيذ الفعال هلذا الربوتوكولالصادرة عن مؤمتر األطراف يف االتفاقية، بوضع منهجيات وصقلها دورياً

وتكون هذه املنهجيات قابلة للمقارنة ويتفق عليها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف هـذا              
  الربوتوكول؛

  ور تلزم لتنفيذ هذا الربوتوكول؛تقدمي توصيات بشأن أية أم  )و(  

  ؛١١لمادة ل وفقاًإضافية السعي إىل تعبئة موارد مالية   )ز(  

  إنشاء ما ُيعترب ضرورياً من اهليئات الفرعية لتنفيذ هذا الربوتوكول؛  )ح(  

القيام، حيثما يكون مناسباً، بالتماس واستخدام خدمات وتعاون املنظمات الدوليـة املختـصة             )ط(  
  احلكومية الدولية واهليئات غري احلكومية املناسبة، والتماس واستخدام املعلومات اليت تقدمها؛واهليئات 

ممارسة أي مهام أخرى تلزم لتنفيذ هذا الربوتوكول، والنظر يف أي مهام نامجة عن مقرر يتخذه                  )ي(  
  .مؤمتر األطراف يف االتفاقية

بعـد  إلجراءات املالية املنطبقة مبوجب االتفاقية، تنطبق أحكام النظام الداخلي ملؤمتر األطراف وا      - ٥  
 يف إطار هذا الربوتوكول، باستثناء ما خيالف ذلك من األمور اليت يقررها بتوافق اآلراء مؤمتر تعديل ما يلزم تعديله

  .األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول

 األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف هـذا     تدعو األمانة إىل عقد الدورة األوىل ملؤمتر        - ٦  
وتعقد . الربوتوكول باالقتران مع الدورة األوىل ملؤمتر األطراف املقرر عقدها بعد تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول            

الدورات العادية الالحقة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول مـرة كـل سـنة                
 ما مل يقرر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا ،ن مع الدورات العادية ملؤمتر األطرافوباالقترا

  .الربوتوكول خالف ذلك

تعقد دورات استثنائية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف األوقات اليت يعتربها               - ٧  
 مـن أي    خطيذا الربوتوكول ضرورية، أو بناء على طلب        مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف ه       
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طرف، شريطة أن حيظى هذا الطلب بتأييد ما ال يقل عن ثلث األطراف يف غضون ستة أشهر من إرسال األمانة                    
  .هذا الطلب إىل األطراف

  عن أي دولـة    ميكن لألمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضالً           - ٨  
عضو فيها أو املراقبني لديها من غري األطراف يف االتفاقية، أن يكونوا ممثلني بـصفة مراقـب يف دورات مـؤمتر              

وجيوز قبول حضور أي هيئة أو وكالـة، سـواء     . األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول       
ائل املشمولة بالربوتوكول وتكون قـد      كانت وطنية أو دولية، حكومية أو غري حكومية، ذات اختصاص يف املس           

أبلغت األمانة برغبتها يف أن تكون ممثلة بصفة مراقب يف دورة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف 
ومشاركتهم وخيضع قبول املراقبني    . هذا الربوتوكول، ما مل يعترض على ذلك ثلث األطراف احلاضرة على األقل           

  . أعاله٥لنحو املشار إليه يف الفقرة للنظام الداخلي على ا

  )األمانة( ١٤املادة 

  . من االتفاقية بوصفها أمانة هذا الربوتوكول٨تعمل األمانة املنشأة مبوجب املادة   - ١  

 مـن   ٢، وظائف األمانة مبوجب الفقرة      بعد تعديل ما يلزم تعديله    تطبق على هذا الربوتوكول،       - ٢  
ومتارس .  من االتفاقية٨ من املادة ٣ت املوضوعة ألداء األمانة مهامها مبوجب الفقرة والترتيبامن االتفاقية  ٨املادة 

  .األمانة باإلضافة إىل ذلك املهام املسندة إليها مبوجب هذا الربوتوكول

  )اهليئة الفرعية( ١٥املادة 

ـ            - ١   شأتني مبوجـب   تكون اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ املن
 من االتفاقية مها، على التوايل، اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية هلـذا الربوتوكـول               ١٠و ٩املادتني  

وتطبق على هذا الربوتوكول األحكام املتصلة بأداء هاتني اهليئتني مهامهما        . واهليئة الفرعية لتنفيذ هذا الربوتوكول    
ُتعقد دورات اجتماعـات اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة        و.  يلزم تعديله  مبوجب االتفاقية، بعد تعديل ما    

 واهليئة الفرعية لتنفيذ هذا الربوتوكول باالقتران على التوايل مع اجتماعات اهليئـة              هلذا الربوتوكول  والتكنولوجية
  . واهليئة الفرعية لتنفيذ االتفاقية لالتفاقيةالفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

 يف هذا الربوتوكول أن تشارك بصفة مراقـب يف          جيوز لألطراف يف االتفاقية اليت ليست أطرافاً        - ٢  
 هلـذا    اهليئتان الفرعيتان بوصفهما اهليئتني الفرعيتني     وعندما تعمل اهليئتني الفرعيتني   أعمال أي دورة من دورات      

  أطـراف يف   الـيت هـي      أطراف االتفاقية     على  مبوجب هذا الربوتوكول وقفاً    الربوتوكول، يكون اختاذ القرارات   
  .هذا الربوتوكول

 من االتفاقية مهامهما خبصوص ١٠ و٩عندما متارس اهليئتان الفرعيتان املنشأتان، مبوجب املادتني   - ٣  
ستبدل بأي عضو من أعضاء مكتيب هاتني اهليئتني الفرعيتني ميثـل طرفـاً يف              املسائل املتعلقة هبذا الربوتوكول، يُ    

 تنتخبه األطراف يف هذا الربوتوكول إضايفية بدون أن يكون يف الوقت ذاته طرفاً يف هذا الربوتوكول عضو االتفاق
  .من بينها
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  )عملية التشاور املتعددة األطراف( ١٦املادة 

ينظر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول يف أقرب وقت ممكن عملياً، يف        
من االتفاقية على هذا الربوتوكول ويعّدل هذه        ١٣التشاور املتعددة األطراف املشار إليها يف املادة        تطبيق عملية   

ويؤخذ بأي عملية . العملية حسب االقتضاء، على ضوء أي قرارات ذات صلة يتخذها مؤمتر األطراف يف االتفاقية
  .١٨  للمادةجراءات واآلليات املنشأة وفقاًساس باإلاملتشاور متعددة األطراف قد تطبق على هذا الربوتوكول دون 

  )استعراض الربوتوكول( ١٧املادة 

ـ   مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول          جيري    - ١   ذا استعراضـات هل
 على ضوء أفضل املعلومات والتقييمـات       ، مبا يف ذلك النظر يف التزامات األطراف للفترات الالحقة،         الربوتوكول

، مـع   ثاره، فضالً عن املعلومات التقنية واالجتماعية واالقتصادية ذات الصلة        آالعلمية املتاحة بشأن تغري املناخ و     
) أ(١قبل هناية فترة االلتزام املشار إليها يف الفقرة         جيري االستعراض األول    و. مراعاة التغريات يف ظروف األطراف    

. منتظمة ويف الوقت املناسـب    على فترات   ستعراضات الالحقة   وجتري اال  خبمس سنوات على األقل،      ٣من املادة   
وعلى أساس هذه االستعراضات، يتخذ مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول إجراء 

  .، ميكن أن يشمل اعتماد تعديل للمرفقني باء وجيممناسباً

  يف بروتوكول كيوتو، يف دورتـه األوىل       يقوم مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف          - ٢  
أو يف أقرب وقت ممكن عملياً، بتحديد العناصر اليت ينبغي اعتبارها معايري للتغريات يف ظروف األطراف، مبـا يف          

  .ذلك مراحل النمو االقتصادي، وقدرات االستجابة، واألنصبة من انبعاثات غازات الدفيئة يف العامل

  )االمتثال( ١٨املادة 

ـ مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، يف دورتـه األوىل،               يقوم   إقرار ب
اإلجراءات واآلليات املناسبة والفعالة لتحديد ومعاجلة حاالت عدم االمتثال ألحكام هذا الربوتوكـول بوسـائل        

وأية . متثال ونوعه ودرجته وتواترهتشمل وضع قائمة إرشادية باآلثار املترتبة على ذلك، مع مراعاة سبب عدم اال
  إجراءات وآليات تتوخى مبقتضى هذه املادة وتترتب عليها عواقـب ملزمـة تعتمـد بواسـطة تعـديل علـى                    

  .هذا الربوتوكول

  )تسوية املنازعات( ١٩املادة 

  .ما يلزم تعديلهمن االتفاقية املتعلقة بتسوية املنازعات، بعد تعديل  ١٤تطبق على هذا الربوتوكول أحكام املادة   

  )التعديالت( ٢٠املادة 

  .جيوز ألي طرف اقتراح تعديالت على هذا الربوتوكول  - ١  
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عتمد التعديالت على هذا الربوتوكول يف دورة عادية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع              ُت  - ٢  
 إىل األطراف قبل الدورة وترسل األمانة نص أي تعديل مقترح على هذا الربوتوكول. األطراف يف هذا الربوتوكول

كما ترسل األمانة التعديالت املقترحة إىل األطـراف يف االتفاقيـة           . املقترح اعتماده فيها بستة أشهر على األقل      
  .واملوقعني عليها وإىل الوديع للعلم

. تبذل األطراف كل جهد للتوصل بتوافق اآلراء إىل اتفاق بشأن أي تعديل مقترح للربوتوكول               - ٣  
 إىل توافق يف اآلراء ومل يتم التوصل إىل اتفاق، ُيعتمد التعديل كمالذ          اجلهود املبذولة للتوصل   ُتنفدت مجيع وإذا اس 

إىل  وتبلغ األمانة التعديل املعتمـد       .أخري بأغلبية ثالثة أرباع أصوات األطراف احلاضرين واملصوتني يف االجتماع         
  .لوديع الذي يعممه على مجيع األطراف من أجل قبولها

 أعاله يبدأ نفاذه    ٣والتعديل الذي ُيعتمد وفقاً للفقرة      . تودع صكوك قبول التعديل لدى الوديع       - ٤  
بالنسبة إىل األطراف اليت قبلته يف اليوم التسعني التايل لتاريخ استالم الوديع صك القبول مما ال يقل عن ثالثة أرباع 

  .األطراف يف هذا الربوتوكول

نسبة إىل أي طرف آخر يف اليوم التسعني التايل لتاريخ قيام ذلك الطـرف              يبدأ نفاذ التعديل بال     - ٥  
  .بإيداع صك قبوله التعديل املذكور لدى الوديع

  )املرفق( ٢١املادة 

تشكل مرفقات هذا الربوتوكول جزءاً ال يتجزأ من الربوتوكـول، وتـشكل أي إشـارة إىل                  - ١  
 مرفقات تعتمد بعد    وأي. ا مل ينص صراحة على غري ذلك      ه م الربوتوكول إشارة يف الوقت ذاته إىل أي من مرفقات        

بدء نفاذ هذا الربوتوكول تكون قاصرة على القوائم واالستمارات وأي مادة أخرى ذات طبيعة وصفية وهلا طابع                 
  .علمي أو تقين أو إجرائي أو إداري

  ت ملرفقـات   جيوز ألي طرف أن يقدم اقتراحات مبرفق هلذا الربوتوكول وأن يقتـرح تعـديال               - ٢  
  .هذا الربوتوكول

تعديالت على مرفقات هذا الربوتوكول يف دورة عادية ملؤمتر      التعتمد مرفقات هذا الربوتوكول و      - ٣  
 األمانة نص أي مرفق مقتـرح أو تعـديل          وتبلغ. األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول       

 األمانة  وتبلغ. ح أن يعتمد فيها النص مبا ال يقل عن ستة أشهر          مقترح على مرفق إىل األطراف قبل الدورة املقتر       
  أيضاً نص أي مرفق مقترح أو تعديل مقترح على مرفق إىل أطراف االتفاقية واملـوقعني عليهـا، وكـذلك إىل                    

  .الوديع للعلم

تبذل األطراف كل جهد للتوصل بتوافق اآلراء إىل اتفاق بشأن أي مرفق مقترح للربوتوكول أو                 - ٤  
وإذا اسُتنفدت مجيع اجلهود املبذولة للتوصل إىل توافق يف اآلراء ومل يتم التوصل إىل اتفاق، ُيعتمد                . تعديل ملرفق 

. رفق كمالذ أخري بأغلبية ثالثة أرباع أصوات األطراف احلاضرين واملصوتني يف االجتماعاملاملرفق أو التعديل على 
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األمانة املرفق أو التعديل وتبلغ . م إال مبوافقة خطية من الطرف املعينوال ُتعتمد أي تعديالت على املرفقني باء وجي
  .على مجيع األطراف من أجل قبولهيعممه  الذي لوديعا  إىلاملعتمد

 أعاله  ٤ و ٣يبدأ نفاذ املرفق أو التعديل على املرفق، غري املرفق ألف الذي اعُتمد وفقاً للفقرتني                 - ٥  
وتوكول بعد تاريخ إبالغ الوديع هذه األطراف باعتماد املرفق أو باعتماد التعديل بالنسبة إىل مجيع أطراف هذا الرب

  ملرفـق  ا، إال بالنسبة لألطراف اليت ُتبلغ الوديع، كتابة، خالل تلك الفترة بعـدم قبوهلـا                 بستة أشهر  على املرفق 
 تسحب إخطار عدم قبوهلا يف اليوم       ويبدأ نفاذ املرفق أو التعديل بالنسبة إىل األطراف اليت        . رفقاملأو التعديل على    

  .إلخطارسحب هذا االتسعني التايل لتاريخ تلقي الوديع 

 لإلجـراء احملـّدد يف  اً وفق أعاله يبدأ نفاذه ٤ و٣كل تعديل للمرفق ألف ُيعتمد وفقاً للفقرتني         - ٦  
  . ٢٠ املادة من٥ و٤الفقرتني 

هلذا الربوتوكول، فإن نفاذ ذلك املرفـق أو       إذا انطوى اعتماد مرفق أو تعديل ملرفق على تعديل            - ٧  
  .تعديل املرفق ال يبدأ إال عند بدء نفاذ تعديل هذا الربوتوكول

  )التصويت (٢٢املادة 

  . أدناه٢لكل طرف صوت واحد، باستثناء ما هو منصوص عليه يف الفقرة   - ١  

تـصاصها، حقهـا يف     قليمي، يف املسائل الداخلة يف اخ     إلمتارس منظمات التكامل االقتصادي ا      - ٢  
وال متارس هذه   . التصويت بعدد من األصوات يساوي عدد الدول األعضاء فيها اليت تكون أطرافاً يف الربوتوكول             

  .املنظمة حقها يف التصويت إذا ماَرست أي من الدول األعضاء فيها حقها، والعكس بالعكس

  )الوديع( ٢٣املادة 

  .ا الربوتوكوليكون األمني العام لألمم املتحدة وديع هذ  

  )االنضمام/املوافقة/القبول/التصديق (٢٤املادة 

الدول ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي األطراف يف االتفاقية لتوقيع يفتح هذا الربوتوكول   - ١  
 XX  ويفتح باب توقيعه يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك من.ها أو انضمامتها أو موافقا أو قبوهلهاوخيضع لتصديق

  وتودع صكوك التـصديق    .  ويفتح باب االنضمام إليه ابتداًء من اليوم التايل لتاريخ إغالق باب توقيعه            .XX إىل
  .أو القبول أو املوافقة أو االنضمام لدى الوديع

أي منظمة للتكامل االقتصادي اإلقليمي تصبح طرفاً يف هذا الربوتوكول بدون أن يكون أي من               - ٢  
ويف حالـة مثـل هـذه    . رفاً فيه تكون ملزمة بكل االلتزامات مبوجب هذا الربوتوكـول الدول األعضاء فيها ط  

املنظمات، إذا ما كانت واحدة أو أكثر من الدول األعضاء فيها طرفاً يف هذا الربوتوكول، تقرر املنظمة والدول                  
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هذه احلـاالت ال حيـق      ويف مثل   . األعضاء فيها مسؤوليات كل منها عن أداء التزاماهتا مبوجب هذا الربوتوكول          
  .مبوجب هذا الربوتوكولاً للمنظمة والدول األعضاء فيها أن متارس يف وقت واحد حقوق

  تعلن منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي، يف صـكوك تـصديقها أو قبوهلـا أو موافقتـها              - ٣  
 الوديع، الذي اً  نظمات أيض وختطر هذه امل  . أو انضمامها، مدى اختصاصها باملسائل اليت حيكمها هذا الربوتوكول        

  . بدوره األطراف، بأي تعديل جوهري ملدى اختصاصهاخيطر

  )بدء النفاذ (٢٥املادة 

من األطراف اً  طرفXX يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول يف اليوم التسعني من تاريخ قيام ما ال يقل عن  - ١  
من غازات  العاملية  املائة من إمجايل االنبعاثات      يف   XX تستأثر يف اجملموع مبا ال يقل عن      اً  يف االتفاقية، تضم أطراف   
بإيـداع   ،[...]على حنو ما قرره مؤمتر األطراف يف دورته         ] ٢٠٠٧ [لعاماملتصلة بالطاقة   ثاين أوكسيد الكربون    

  .صكوك تصديقها أو قبوهلا أو موافقتها أو انضمامها

 اقتصادي إقليمي تصّدق علـى      يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول، بالنسبة لكل دولة أو منظمة تكامل           - ٢  
 أعاله لبدء النفـاذ، يف      ١الربوتوكول أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه، بعد الوفاء بالشروط املبينة يف الفقرة                

  .اليوم التسعني التايل لتاريخ إيداع صكّها للتصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام

اً ودعه منظمة تكامل اقتصادي إقليمي بوصفه صـك       ألغراض هذه املادة، ال حيسب أي صك ت         - ٣  
  .يضاف للصكوك اليت تودعها الدول األعضاء يف تلك املنظمة

  )التحفظ (٢٦املادة 

  .ال جيوز إبداء حتفظات على هذا الربوتوكول  

  )االنسحاب (٢٧املادة 

، جيـوز    الربوتوكول بالنسبة لطرف ما     هذا يف أي وقت بعد ثالث سنوات من تاريخ بدء نفاذ           - ١  
  .إىل الوديعخطي لذلك الطرف االنسحاب من الربوتوكول بإرسال إخطار 

إلخطار ايبدأ نفاذ أي انسحاب من هذا القبيل عند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تلقي الوديع                  - ٢  
  .خطار باالنسحابإلباالنسحاب أو يف أي تاريخ الحق ُيحّدد يف ا

  .من هذا الربوتوكولاً أيضاً حبأي طرف ينسحب من االتفاقية يعترب منس  - ٣  

  )النصوص ذات احلجية (٢٨املادة 

نكليزية والروسية والصينية   إلسبانية وا إليودع أصل هذا الربوتوكول الذي تتساوى يف احلجية نصوصه با           
  .والعربية والفرنسية لدى األمني العام لألمم املتحدة
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  املرفق ألف

  غازات الدفيئة
 (CO2)ثاين أكسيد الكربون 

 (CH4)ن امليثا

  (N2O) أكسيد النيتروز
  (HFCs)املركّبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية 

 (PFCs)عة املركبات الكربونية الفلورية املشب

 (SF6)سادس فلوريد الكربيت 

  فئات املصادر/القطاعات
  الطاقة

  احتراق الوقود  
  صناعات الطاقة

  الصناعات التحويلية والبناء
  النقل

  قطاعات أخرى
  استخدامات أخرى

  الشاردة انبعاثات الوقود 
  الوقود الصلب

  النفط والغاز الطبيعي
  استخدامات أخرى

  العمليات الصناعية
  املنتجات الفلزية

  الصناعة الكيميائية
  إنتاج املعادن

  جماالت إنتاج أخرى
   املركبات الكربونية اهلالوجينية وسادس فلوريد الكربيتإنتاج

  نية اهلالوجينية وسادس فلوريد الكربيتاستهالك املركبات الكربو
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  استخدامات أخرى

  استخدام املذيبات ومنتجات أخرى
  الزراعة

  التخمر املعوي
  إدارة السماد الطبيعي

  زراعة األرز
  التربة الزراعية

  للسافانا اإلحراق الواجب 
  يات الزراعيةااإلحراق امليداين للنف
  استخدامات أخرى

  النفايات
  بة على األرضتصريف النفايات الصل
  معاجلة املياه املستعملة

  حرق النفايات
  استخدامات أخرى
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  املرفق باء
  xx٢٠ -  ٢٠١٣االلتزام بتحديد أو خفض االنبعاثات كمياً يف فترة االلتزام   الطرف

  الكمية املسندة  
جيغا غرام من مكافئ (

) ثاين أكسيد الكربون
(Gg-CO2e) 

معدالت اخلفض 
 ١٩٩٠عن سنة 

 معدالت اخلفض
 ٢٠٠٠عن سنة 

معدالت اخلفض 
 ٢٠٠٥عن سنة 

معدالت اخلفض 
 ٢٠٠٧عن سنة 

 )نسبة مئوية( )نسبة مئوية( )نسبة مئوية( )نسبة مئوية(   

 xxx xxx  xxx xxx xxx ألف

 xxx xxx xxx xxx xxx باء

… … … … … … 

  املرفق جيم
 ٣ من املادة ٢بالفقرة إجراءات التخفيف املناسبة وطنياً اليت يتعني اختاذها عمالً  الطرف

 وضع خطة عمل وطنية وتقدميها ألف

  وضع خطة عمل وطنية وتقدميها  )١( *باء
  :حتقيق األهداف على النحو املبني أدناه  )٢(

انبعاثات غازات الدفيئة على نطاق االقتصاد أو استهالك الطاقة بالقياس إىل النـاتج               )أ(  
دوالرات الواليـات املتحـدة     /يد الكربـون   طـن مـن مكـافئ ثـاين أكـس          xx :احمللي اإلمجـايل  

  دوالرات الواليات املتحدة/أو ماليني األطنان من املكافئ النفطي
  انبعاثات غازات الدفيئة لكل وحدة واألهداف األخرى يف القطاعات الرئيسية  )ب(  

طن الصلب اخلـام    / كيلوغرام من مكافئ ثاين أكسيد الكربون      xx: احلديد والصلب   ‘١‘
  )لطرائق الرئيسية لصنع الصلبمميزاً با(

 طن  /طن اإلمسنت أو ميغا جول    / كيلوغرام من مكافئ ثاين أكسيد الكربون      xx: اإلمسنت  ‘٢‘
  كلنكر

  طن األملنيوم األويل/ كيلوغرام من مكافئ ثاين أكسيد الكربونxx: األملنيوم  ‘٣‘
ملستمدة من احتـراق    الكفاءة احلرارية ملنشأة تعمل بالطاقة ا     : توليد الطاقة الكهربائية    ‘٤‘

نـسبة  (النسبة من حجم اإلدخال اإلمجايل للطاقة غري الكربونية     )/نسبة مئوية (الفحم  
  )مئوية أو كيلوواط

  قطاعات أخرى  ‘٥‘  
 وضع خطة عمل وطنية وتقدميها جيم

… … 

اثات العامليـة مـن     هي األطراف اليت تساهم مسامهة جوهرية يف االنبع       ("*") األطراف املشار إليها بعالمة       )مالحظة(
  .غازات الدفيئة واليت لديها قدرات استجابة مناسبة
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  مالحظات يف الصياغة

املالحظات التالية املتعلقة بالصياغة مالحظات أعدهتا حكومة اليابان لتقدمي شروح إضـافية ملـشروع                
  .الربوتوكول املقترح هذا ألغراض اإلحالة فقط وهي ال تشكل جزءاً أصيالً منه

  ين املواد والفقراتعناو  - ١

  .أضيفت عناوين املواد والفقرات إىل مشروع الربوتوكول تسهيالً لإلحالة فقط  

  األطراف املدرجة يف املرفق األول  - ٢

  البلدان األعضاء يف منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي،             ‘ ١‘ترى حكومة اليابان أن       
لتعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ولكن اليت بلغت مراحـل مـن    البلدان اليت ليست أعضاء يف منظمة ا      ‘ ٢‘و

البلدان اليت ترغب طواعيةً يف أن ُتعامل معاملة البلـدان          ‘ ٣‘التنمية االقتصادية مكافئة ملا بلغه أعضاء املنظمة، و       
 مـن   ٤من املـادة    ) ب(و) أ(٢املتقدمة ينبغي إما أن تنضم إىل املرفق األول، أو أن تكون ملزمة بأحكام الفقرة               

  . من االتفاقية٤من املادة ) ز(٢االتفاقية، وفقاً لإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرة 

  الغازات  - ٣

املركّبات الغازات اجلديدة يف فئيت ‘ ١‘(تسلم حكومة اليابان بأنه لدى توسيع نطاق تغطية غازات الدفيئة   
، NF3  ،HFEs‘ ٢‘، و (PFCs)عة  الكربونية الفلورية املـشب   املركبات   و (HFCs)الكربونية الفلورية اهليدروجينية    

PFPMIE  ،SFCF3 ينبغـي  ٢٠١٢مبوجب إطار فترة ما بعـد     ) الغازات اخلاضعة لربوتوكول مونتريال   ‘ ٣‘، و ،
مؤمتر األطراف /النظر، من زاوية قانونية، فيما إذا كان ينبغي تعديل أو تنقيح املقررات ذات الصلة ملؤمتر األطراف   

  .أو االتفاقية/أو مشروع الربوتوكول و/بوصفه اجتماع األطراف يف الربوتوكول والعامل 

  ختفيضات االنبعاثات اإلمجالية من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول  - ٤

ويلزم مزيد من النقاش للنظـر يف       . تسلم حكومة اليابان باألمهية األساسية لتعزيز ختفيف غازات الدفيئة          
ثات اإلمجالية من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول، وهي ختفيضات تتسم بأهنا طموحـة             ختفيضات االنبعا 

  .وواقعية وقابلة للتحقيق، مع مراعاة التحليالت العلمية واالقتصادية

  آليات املستحقات واستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة  - ٥

يف الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف         قد يلزم إيراد نتائج املناقشات اجلارية         
املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو بشأن آليات املستحقات واستخدام األراضي وتغيري استخدام              

وينبغي أن يتناول أي نظر إضايف يف مسائل مثـل          . األراضي واحلراجة، حسب االقتضاء، يف مشروع الربوتوكول      
  .ليات املستحقات حبث كيفية ضمان الشفافية والكفاءة واحملاسبة والسالمة البيئيةآ
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  قوائم اجلرد  - ٦

 قوائم جـرد وطنيـة      تقوم بوضع  من االتفاقية، جيب على كل األطراف أن         ٤ من املادة    ١وفقاً للفقرة     
طراف املدرجة يف املرفـق األول      وتسلم حكومة اليابان بأمهية قيام األطراف خالف األ       . هامي دورياً وتقد  وحتديثها

  .بتقدمي قوائم جرد لضمان خفض االنبعاثات العاملية

  التمويل  - ٧

تسلم حكومة اليابان بضرورة زيادة مقدار التدفقات املالية لإلجراءات اليت تتخذها البلدان الناميـة يف                 
 مناقشة مسألة التمويل، مبا يف ذلك ميدان ختفيف آثار تغري املناخ والتكيف معه، وتود مواصلة املشاركة بنشاط يف

ولذلك، تواصل حكومة اليابان استكشاف السبل . حبث األفكار املقترحة حالياً دون استبعاد االحتماالت األخرى
  .ملعاجلة املسائل املتعلقة باملوارد واآلليات املالية

  بدء النفاذ  - ٨

، من أجل التوصل إىل إطار فعال تشارك فيه ينبغي النظر يف وضع اشتراط مناسب لبدء نفاذ اإلطار اجلديد  
  .مجيع االقتصادات الرئيسية

  املبادئ التوجيهية لقوائم اجلرد  - ٩

تسلم حكومة اليابان بأنه قد يلزم إيراد نتائج املناقشات اإلضافية املتعلقة باملبادئ التوجيهية اليت وضعتها                 
ائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، حسب االقتضاء، يف املرفـق   اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ لوضع قو       
  .ألف ويف املواد ذات الصلة من مشروع الربوتوكول

  املرفق  - ١٠

سنوات األساس املذكورة يف املرفق باء وكذلك القطاعات واملؤشرات املذكورة يف املرفق جـيم أوردت                 
النقـل  "اليت جيدها القراء يف املرفق جيم املقترح        " رىالقطاعات األخ "وقد تشمل   . على سبيل التوضيح ال احلصر    

  .عند االقتضاء" الطرقي

_ _ _ _ _ 

  

 




