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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

الفريق العامل املخصص املعين بالنظر يف االلتزامـات اإلضـافية          
  مبوجب بروتوكول كيوتو يف املرفق األوللألطراف املدرجة 

  العاشرةالدورة 
  ٢٠٠٩ديسمرب /األول كانون ١٥-٧كوبنهاغن، 

   املؤقتمن جدول األعمال ٣البند 
ف املدرجة يف املرفـق األول مبوجـب        النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطرا    

  بروتوكول كيوتو

  وثائق أُعّدت لتيسري املفاوضات بني األطراف    

  * من الرئيسمذكرة    

  إضافة منقحة    

    مـن   ٩ بـالفقرة    عمالً تعديالت مقترح إدخاهلا على بروتوكول كيوتو،         
   منه٣املادة 

تتضمن هذه اإلضافة جتميعاً لتعديالت اقترحت األطراف إدخاهلا على املرفـق بـاء          
وقد أعد هذه املذكرة رئـيس      . لربوتوكول كيوتو وللتعديالت التبعية على املواد ذات الصلة       

درجـة يف املرفـق     الفريق العامل املخصص املعين بالنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف امل         
، حتت مسؤوليته الشخـصية، اسـتناداً إىل        )الفريق العامل (األول مبوجب بروتوكول كيوتو     

 ١٢ إىل   ١أعمال الفريق العامل يف دورته الثامنة اليت ُعقدت يف بون بأملانيا، يف الفترة مـن                
 يف بون يف    ، وإىل املناقشات اليت أُجريت يف اجتماعه غري الرمسي املعقود         ٢٠٠٩يونيه  /حزيران
__________ 

ملقرر لتقدميها بسبب قصر املدة الفاصلة بني اجلزء الثاين من الدورة التاسـعة       قُدِّمت هذه الوثيقة بعد املوعد ا       *  
للفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكـول              

  .كيوتو ودورته العاشرة

 FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.1/Rev.2  األمم املتحدة 

    Distr.: General 
16 November 2009 
Arabic 
Original: English 
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، وكذلك العمل اإلضايف املضطلع به يف اجلـزء    ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٤ إىل   ١٠الفترة من   
 ٩سـبتمرب إىل  / أيلـول ٢٨األول من دورته التاسعة املعقود يف بانكوك بتايلند يف الفترة من          

 ، ويف اجلزء الثاين من دورته التاسعة املعقود يف برشلونة بإسبانيا          ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول 
  .٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٦ إىل ٢يف الفترة من 
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    :١املادة   
    التعديل  

  املرفق باء  -ألف   

  ١اخليار     
  :لربوتوكولمن احيل اجلدول التايل حمل اجلدول الوارد يف املرفق باء   

  املرفق باء    

 الطرف

االلتزامات بتحديد أو خفض االنبعاثات 
   )٢٠١٢-٢٠٠٨ (كمياً

 )نة أو فترة األساسنسبة مئوية من س(

 االلتزامات بتحديد أو خفض االنبعاثات كمياً
  )]) أ(٢٠٢٠- ٢٠١٣] [٢٠١٧-٢٠١٣([

 )نسبة مئوية من سنة أو فترة األساس(

 ١٠٠ *االحتاد الروسي
 ٩٢ إسبانيا
 ١٠٨ أستراليا

 ٩٢ *ستونياإ
 ٩٢ أملانيــا
 ١٠٠ *أوكرانيا
 ٩٢ آيرلندا
 ١١٠ آيسلندا
 ٩٢ ــاإيطالي

 ٩٢ الربتغال
 ٩٢ بلجيكا
 ٩٢ *يابلغار
 ٩٤ *بولندا

  ٩٢  )ب(*بيالروس
 ٩٢ اجلماعة األوروبية

 ٩٢ *اجلمهورية التشيكية
 ٩٢ منركاالد

 ٩٢ *رومانيا
 ٩٢ *سلوفاكيا
 ٩٢ *سلوفينيا
 ٩٢ السويد
 ٩٢ سويسرا
 ٩٢ فرنسا
 ٩٢ فنلندا

 ٩٥ *كرواتيا
  ٩٤  كندا
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 الطرف

االلتزامات بتحديد أو خفض االنبعاثات 
   )٢٠١٢-٢٠٠٨ (كمياً

 )نة أو فترة األساسنسبة مئوية من س(

 االلتزامات بتحديد أو خفض االنبعاثات كمياً
  )]) أ(٢٠٢٠- ٢٠١٣] [٢٠١٧-٢٠١٣([

 )نسبة مئوية من سنة أو فترة األساس(

 ٩٢ *التفيـا
 ٩٢ لكسمربغ
 ٩٢ *ليتوانيا

 ٩٢ ليختنشتاين
  العظمى  اململكة املتحدة لربيطانيا

 وآيرلندا الشمالية
٩٢ 

 ٩٢ موناكو
 ١٠١ النرويج
 ٩٢ النمسا

 ١٠٠ نيوزيلندا
 ٩٤ *هنغاريا
 ٩٢ هولندا

 ٩٣ )ج(الواليات املتحدة األمريكية
 ٩٤ اليابان

 ٩٢ اليونــان

  .بلدان متر بعملية انتقال إىل اقتصاد السوق  *
قدمت األطراف مقترحاً إلسهام األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة أو جمتمعة، يف حجم                )أ(

ختفيضات االنبعاثات الذي يتعني أن حتققه األطراف املدرجة يف املرفق األول بصورة إمجالية فيما              
، كما قّدمت معلومـات تتعلـق       )٢٠٢٠-٢٠١٣أي  (ين سنوات   يتعلق خبيار فترة االلتزام لثما    

وهذه املقترحات واملعلومات، اليت ميكـن      . باألهداف املمكنة لتحديد وخفض االنبعاثات كمياً     
ــة  ــا يف الوثيق ــالع عليه ــة FCCC/KP/CMP/2009/7االط ــسخة يف الوثيق ــرد مستن ، ت

FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.4/Rev.2.  
  ومل يبـدأ نفـاذ هـذا       . ٢-م أإ /١٠مبوجب تعديل اعُتمد عمالً باملقرر      اء  أضيفت إىل املرفق ب     )ب(

  .التعديل بعد  
  .بلدان مل تصّدق بعد على بروتوكول كيوتو  )ج(
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  ٢اخليار     
  :حيل اجلدول التايل حمل اجلدول الوارد يف املرفق باء من الربوتوكول  

  املرفق باء    

 الطرف

االلتزامات بتحديد أو خفض 
 )٢٠١٢-٢٠٠٨ (كمياًاالنبعاثات 

نسبة مئوية من سنة أو فترة (
  )األساس

فض االنبعاثات خبااللتزامات 
  )) أ(٢٠١٧-٢٠١٣( كمياً

نسبة مئوية من سنة أو فترة (
 )األساس

فض االنبعاثات خبااللتزامات 
  ) )أ(٢٠٢٢-٢٠١٨( كمياً

نسبة مئوية من سنة أو فترة (
  )األساس

  ١٠٠ *االحتاد الروسي
  ٩٢ إسبانيا
  ١٠٨ أستراليا

  ٩٢ *ستونياإ
  ٩٢ أملانيــا
  ١٠٠ *أوكرانيا
  ٩٢ آيرلندا
  ١١٠ آيسلندا

  ٩٢ إيطاليــا
  ٩٢ الربتغال
  ٩٢ بلجيكا
  ٩٢ *بلغاريا
  ٩٤ *بولندا

  ٩٢  *)ب(بيالروس
  ٩٢ اجلماعة األوروبية

  ٩٢ *اجلمهورية التشيكية
  ٩٢ منركاالد
  ٩٢ *ومانيار

  ٩٢ *سلوفاكيا
  ٩٢ *سلوفينيا
  ٩٢ السويد
  ٩٢ سويسرا
  ٩٢ فرنسا
  ٩٢ فنلندا

  ٩٥ *كرواتيا
  ٩٤ كندا

  ٩٢ *التفيـا
  ٩٢ لكسمربغ
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 الطرف

االلتزامات بتحديد أو خفض 
 )٢٠١٢-٢٠٠٨ (كمياًاالنبعاثات 

نسبة مئوية من سنة أو فترة (
  )األساس

فض االنبعاثات خبااللتزامات 
  )) أ(٢٠١٧-٢٠١٣( كمياً

نسبة مئوية من سنة أو فترة (
 )األساس

فض االنبعاثات خبااللتزامات 
  ) )أ(٢٠٢٢-٢٠١٨( كمياً

نسبة مئوية من سنة أو فترة (
  )األساس

  ٩٢ *ليتوانيا
  ٩٢ ليختنشتاين

اململكة املتحدة لربيطانيـا   
  ٩٢ العظمى وآيرلندا الشمالية

  ٩٢ موناكو
  ١٠١ لنرويجا

  ٩٢ النمسا
  ١٠٠ نيوزيلندا
  ٩٤ *هنغاريا
  ٩٢ هولندا

ــدة ــات املتحـ الواليـ
 )ج(األمريكية

٩٣  

  ٩٤ اليابان
  ٩٢  اليونان

  .بلدان متر بعملية انتقال إىل اقتصاد السوق  *
تمعـة، يف   قدمت األطراف مقترحات إلسهام األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفـردة أو جم              )أ(

حجم ختفيضات االنبعاثات الذي يتعني أن حتققه األطراف املدرجـة يف املرفـق األول بـصورة      
، )٢٠٢٢-٢٠١٨ و ٢٠١٧-٢٠١٣أي  (إمجالية فيما يتعلق خبيار فترة االلتزام خلمس سـنوات          

وهــذه  . ة لتحديد وخفض االنبعاثـات كميـاً      ت معلومات تتعلق باألهداف املمكن    كما قّدم 
 FCCC/KP/AWG/2009/Misc.7املعلومات، اليت ميكن االطالع عليها يف الـوثيقتني         املقترحات و 

، تـــــرد مستنـــــسخة يف الوثيقـــــة   FCCC/KP/AWG/2009/Misc.8و
FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.4/Rev.2.  

ومل يبدأ نفاذ هـذا     . ٢-م أإ /١٠مبوجـب تعديل اعُتمـد عمالً باملقرر      أضيفت إىل املرفق باء       )ب(
  .التعديل بعد

  .بلدان مل تصّدق بعد على بروتوكول كيوتو  )ج(
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  ٣اخليار     
  :حيل اجلدول التايل حمل اجلدول الوارد يف املرفق باء من الربوتوكول  

  املرفق باء    

  الدولة الطرف

االلتزام بتحديد أو خفض 
-٢٠٠٨(االنبعاثات كمياً 

كنسبة مئوية من سنة) (٢٠١٢
  )أو فترة األساس

ثات احمللية االلتزام خبفض االنبعا
) ٢٠١٧-٢٠١٣(كمياً 

كنسبة مئوية من سنة أو فترة (
أي التخفيضات الدنيا) (األساس

  )املشترطة حملياً

االلتزام بتحديد أو خفض 
 - ٢٠١٣(االنبعاثات كمياً 

كنسبة مئوية من () ٢٠١٧
أي {) سنة أو فترة األساس
املشترطة جمموع التخفيضات 

باالستناد إىل املسؤولية التارخيية
 }واحتياجات البلدان النامية

      ١٠٨  أستراليا
      ٩٢  النمسا
دول أخرى أطراف [... 

        ]مدرجة يف املرفق األول
      ٩٣  الواليات املتحدة األمريكية

  ]XX[  ]٥١[    اجملموع

  :قدمت دولة بوليفيا املتعددة القوميات املالحظة التفسريية التالية

  مالحظة تفسريية    
 جمموع ختفيضات االنبعاثات املشترطة من األطراف يف        ٣ املادة    من ١حتّدد الفقرة     

وهذه الكمية حمسوبة على النحو . )من االنبعاثات املرتبطة به" والكمية املسندة("املرفق األول 
احتياجات البلـدان  /الذي يشمل البعد الكامل للمسؤولية التارخيية للبلدان املتقدمة وحقوق      

وهذه . نصف من الفضاء اجلوي املتبقي إلعمال حقها يف التنمية        النامية املتصلة بنيل قسط م    
الكمية حمسوبة على أساس منهجية تعكس املسؤولية التارخيية واحتياجات البلدان الناميـة            

  ". املسندةةالكمي"ويشار إليها بوصفها جمموع 
 تنجزها   التخفيضات الدنيا من االنبعاثات الواجب أن      ٣ مكرراً من املادة     ١وحتدد الفقرة     

القصوى من االنبعاثات املرتبطـة     " الكمية احمللية املسندة  "و(حملياً األطراف املدرجة يف املرفق األول       
وهذه الكمية حمسوبة على النحو الذي يعكس ختفيضات االنبعاثات املادية العميقة اليت هي             ). بذلك

. ادي الذي تتطلبه البلدان الناميةضرورية وممكنة يف البلدان املتقدمة من أجل حترير الفضاء اجلوي امل          
وهذه الكمية حمسوبة على أساس منهجية تعكس التخفيضات الفعلية من االنبعاثات املمكنة تقنياً يف         

  ".الكمية املسندة احمللية"البلدان املتقدمة ويشار إليها بوصفها 
تقدمـة أن  أي بني ما جيب على البلدان امل    (والفرق بني هذه اجملاميع والكميات احمللية         

يوفّر األساس للتمويل املكّرس واملضمون للتكّيف ) ستفعله/تفعله وبني ما ميكنها فعله يف الواقع     
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التمويـل  ) آليـات (يف البلدان والتقليل من اآلثار فيها، واملمكن أن يتوفّر من خالل آليـة              
  .أطراف] لا[املعّززة يف إطار مؤمتر والتكنولوجيا 

  ٤اخليار     
  :تايل حمل اجلدول الوارد يف املرفق باء من الربوتوكولحيل اجلدول ال  

  املرفق باء    
V-٢٠١٣(االلتزامات بتحديد أو خفض االنبعاثات كمياً 

   ))أ(

  الطرف

االلتزام بتحديد أو خفض
االنبعاثات كمياًت 

)٢٠١٢-٢٠٠٨(   
كنسبة مئوية من سنة أو (

  )فترة األساس

الكمية املسندة 
جيغاغرام من مكافئ ([

 ] أكسيد الكربونثاين
كنسبة مئوية من سنة أو[

  ])فترة األساس
نسبة مئوية من

 ١٩٩٠سنة 
نسبة مئوية من

 ٢٠٠٠سنة 
نسبة مئوية من

 ٢٠٠٥ سنة
نسبة مئوية من

 ٢٠٠٧سنة 
  ١٠٠ *االحتاد الروسي

  ٩٢ إسبانيا
  ١٠٨ أستراليا

  ٩٢ *ستونياإ
  ٩٢ أملانيــا
  ١٠٠ *أوكرانيا
  ٩٢ آيرلندا
  ١١٠ آيسلندا

  ٩٢ إيطاليــا
  ٩٢ الربتغال
  ٩٢ بلجيكا
  ٩٢ *بلغاريا
  ٩٤ *بولندا

  ٩٢  *)ب(بيالروس
  ٩٢ اجلماعة األوروبية

  ٩٢ *اجلمهورية التشيكية
  ٩٢ منركاالد

  ٩٢ *رومانيا
  ٩٢ *سلوفاكيا
  ٩٢ *سلوفينيا
  ٩٢ السويد
  ٩٢ سويسرا
  ٩٢ فرنسا
  ٩٢ فنلندا

  ٩٥ *كرواتيا
  ٩٤ كندا

  ٩٢ *التفيـا
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V-٢٠١٣(االلتزامات بتحديد أو خفض االنبعاثات كمياً 
   ))أ(

  الطرف

االلتزام بتحديد أو خفض
االنبعاثات كمياًت 

)٢٠١٢-٢٠٠٨(   
كنسبة مئوية من سنة أو (

  )فترة األساس

الكمية املسندة 
جيغاغرام من مكافئ ([

 ] أكسيد الكربونثاين
كنسبة مئوية من سنة أو[

  ])فترة األساس
نسبة مئوية من

 ١٩٩٠سنة 
نسبة مئوية من

 ٢٠٠٠سنة 
نسبة مئوية من

 ٢٠٠٥ سنة
نسبة مئوية من

 ٢٠٠٧سنة 
  ٩٢ لكسمربغ

  ٩٢ *ليتوانيا
  ٩٢ ليختنشتاين

اململكة املتحدة 
 العظمى لربيطانيا

  ٩٢ وآيرلندا الشمالية
  ٩٢ موناكو
  ١٠١ النرويج
  ٩٢ النمسا

  ١٠٠ نيوزيلندا
  ٩٤ *هنغاريا
  ٩٢ هولندا

ــدة ــات املتح الوالي
 )ج(األمريكية

٩٣  

  ٩٤ اليابان
  ٩٢ اليونــان

  .بلدان متر بعملية انتقال إىل اقتصاد السوق  *
  .ي فيه فترة االلتزام الثانية تنتهالذي تشري إىل العام ‘V‘  )أ(
  ومل يبدأ نفاذ هذا    . ٢- م أإ /١٠مبوجب تعديل اعُتمد عمالً باملقرر      أضيفت إىل املرفق باء       )ب(

  .التعديل بعد  
  .بلدان مل تصّدق بعد على بروتوكول كيوتو  )ج(
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  ٥اخليار     
  :)١(ج املرفق التايل مباشرةً بعد املرفق باء من الربوتوكولدَرُي  

  ١ - ق باءاملرف    

  طرف مدرج يف 
  املرفق األول

االلتزامات بتحديد أو 
 خفض االنبعاثات كمياً
لفترة االلتزام الثانية 

)٢٠١٧-٢٠١٣(  
نسبة مئوية من سنة (

  سنة األساس طرف غري مدرج يف املرفق األول  )١٩٩٠األساس 

االلتزامات بتحديد أو خفض
لفترة االلتزام االنبعاثات كمياً

  )٢٠١٧- ٢٠١٣(الثانية 
)نسبة مئوية من سنة األساس(

  االحتاد الروسي
  إسبانيا
 أستراليا

  إستونيا
  أملانيا

  أوكرانيا
  آيسلندا
  إيطاليا
  الربتغال
  بلجيكا
  بلغاريا
  بولندا

  بيالروس
  اجلماعة األوروبية

  اجلمهورية التشيكية
  الدامنرك
  رومانيا

  سلوفاكيا
  سلوفينيا
  السويد

__________ 

فقط فيما يتعلق باألطراف املدرجة يف   يشمل االلتزامات ليس     ١ -تشري توفالو إىل أنه ميكن إضافة مرفق باء            )١(
املرفق األول لفترة االلتزام الثانية ولكن أيضاً فيما يتعلق باألطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت اختارت                 

ويف هذه احلالة، ستنعكس االلتزامات املتعلقة بفترة االلتزام الثانيـة يف  . حتمل التزامات يف فترة االلتزام الثانية 
 عن تعديالت تبعية ال ينعكس بعضها يف هذه احلاشية بالنظر           ١ -وسيسفر اعتماد املرفق باء     . ١-ق باء   املرف

 اجملموعـة   FCCC/KP/AWG/2009/Misc.14وترد يف الوثيقة    . إىل أهنا ال تنبع مباشرة من تعديل للمرفق باء        
 . املقدم منها١ -رفق باء الكاملة من التعديالت التبعية املقترحة من توفالو والناشئة عن خيار امل
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  طرف مدرج يف 
  املرفق األول

االلتزامات بتحديد أو 
 خفض االنبعاثات كمياً
لفترة االلتزام الثانية 

)٢٠١٧-٢٠١٣(  
نسبة مئوية من سنة (

  سنة األساس طرف غري مدرج يف املرفق األول  )١٩٩٠األساس 

االلتزامات بتحديد أو خفض
لفترة االلتزام االنبعاثات كمياً

  )٢٠١٧- ٢٠١٣(الثانية 
)نسبة مئوية من سنة األساس(

  سويسرا
  فرنسا
  فنلندا

  كرواتيا
  كندا
  التفيا

  لكسمربغ
  ليتوانيا

  ليختنشتاين
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى

  وآيرلندا الشمالية
  موناكو
  جالنروي
  النمسا

  نيوزيلندا
  هنغاريا
  هولندا

  الواليات املتحدة األمريكية
  اليابان
  اليونان
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  ٦اخليار     
  :)٢(ج املرفق التايل مباشرةً بعد املرفق باء من الربوتوكولُيدَر  

  املرفق جيم    

  الطرف
  سنة أو فترة األساس

  )نسبة مئوية(
  ٢٠٠٧ية السنة املرجع

  )نسبة مئوية(
غرام من مكافئجيغا(امليزانية 

  )ثاين أكسيد الكربون
االلتزامات الكمية األخرى 

  يف جمال التخفيف
  الطرف ألف
  الطرف باء

...  
  

   )٣(٨، الفقرة ١املادة   -باء   
  : من الربوتوكول١ من املادة ٧ُتدَرج الفقرة التالية بعد الفقرة   
أنه طـرف يف  " طرف غري مدرج يف املرفق األول "قصد مبصطلح   ي  -٨    

  . يف املرفق األول لالتفاقية، بصيغته اليت قد تعدل مدرجاًاالتفاقية لكنه ليس طرفاً

  )٤(١ ، الفقرة٣املادة   - جيم  
  : من الربوتوكول، وُيستعاض عنها بالفقرة التالية٣ من املادة ١ُتحذف الفقرة   
درجة يف املرفق األول، منفردة أو جمتمعـة، أالّ         تكفل األطراف امل    -١    

يتعّدى جممل مكافئ ثاين أكسيد الكربون البشري املصدر النبعاثاهتا من غازات الدفيئة            
املدرجة يف املرفق ألف جمموع الكميات املسندة إليها، حمسوباً وفقاً اللتزاماهتا باحلّد من             

__________ 

تقترح نيوزيلندا إضافة جدول جديد ُيدرج بوصفه املرفق جيم كخيار إضايف لعرض التزامات األطراف يف                  )٢(
ويكون املرفق جيم مضافاً إىل املرفق باء، الذي يظل قائماً لألغراض املرجعية املـستمرة              . فترة االلتزام الثانية  

وُيقترح أن يتضمن هذا املرفق اجلديد      . واالمتثال يف هناية فترة االلتزام    وُيستخدم من أجل إجراءات احملاسبة      
ليس فقط االلتزامات اجلديدة املتعلقة بتحديد أو خفض االنبعاثات كمياً، اليت سُيعرب عنها كنسبة مئوية من                
انبعاثات سنة األساس وكذلك بكميات من جيغا غرامات مكافئ ثاين أكسيد الكربـون، ولكـن أيـضاً                 

وسيسفر اعتماد املرفق جيم عن تعديالت تبعية ال تنعكس         ". اللتزامات الكمية األخرى يف جمال التخفيف     ا"
يف هذه احلاشية بالنظر إىل أهنا ناشئة عن مقترح إضافة مرفق جديد وال تنبع مباشرة من تعديل على املرفـق                

قترحة من نيوزيلندا والناشئة عن      التعديالت التبعية امل   FCCC/KP/AWG/2009/Misc.7وترد يف الوثيقة    . باء
وأوضحت نيوزيلندا أيضاً أن اجلدول اجلديد ميكن أن يكون جزءاً من املرفق            . خيار املرفق جيم املقدم منها    

 .باء بصيغته املعّدلة
 . مقترح١ - الوارد يف الفرع ألف أعاله فيما يتعلق مبرفق باء ٥يتصل هذا الفرع باخليار    )٣(
 . الوارد يف الفرع ألف أعاله٣ال إذا أُِخذ باخليار ال ينطبق هذا الفرع إ   )٤(
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اء وحمـدداً بتطبيـق مبـدأ املـسؤولية         االنبعاثات وخفضها كمياً املقيدة يف املرفق ب      
وفقاً ألحكام هذه املادة، بغيـة       )٥(الدين والتصدي الحتياجات البلدان النامية    /التارخيية

  .ضمان توزيع عادل للفضاء اجلوي العاملي بني مجيع األطراف

   مكررا١ً ، الفقرة٣املادة   - دال  

  ١اخليار     
  : من الربوتوكول٣ادة  من امل١ج الفقرة التالية بعد الفقرة ُتدَر  
تكفل األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة أو جمتمعة، أالّ  -  مكررا١ً    

يتعدى جممل مكافئ ثاين أكسيد الكربون البشري املصدر النبعاثاهتا من غازات الدفيئة            
بتحديـد   اللتزاماهتـا    املدرجة يف املرفق ألف الكميات املسندة إليها، احملسوبة وفقـاً         

املرفق  يف   ]ود الثالث من اجلدول الوارد    ـالعميف  [دة  ـ املقي نبعاثات وخفضها كمّياً  اال
   ألحكام هذه املادة، بغية خفض انبعاثاهتا اإلمجالية من مثل هذه الغازاتباء ووفقاً
، ]V] [٢٠٢٠حبلول عـام    [ ]W] [١٩٩٠عام  [يف املائة دون مستويات      Xبنسبة  

  ]٢٠٥٠ حبلول عام ١٩٩٠ عام  يف املائة دون مستوياتSوبنسبة [
  ]أو] [و[

الثانيـة  يف فترة االلتـزام      ١٩٩٠يف املائة على األقل دون مستويات عام         Xبنسبة  [
 يف املائة   Qوبنسبة  [ ]]٢٠٢٠-٢٠١٣ []٢٠١٧ عام   إىل ٢٠١٣عام  [املمتدة من   

__________ 

تقول بوليفيا إنه تؤخذ بعني االعتبار، يف حتديد االلتزامات الواردة يف هذه املادة، املعايري التالية سـعياً وراء                     )٥(
حتقيق االتساق مع اهلدف النهائي لالتفاقية ومبادئ اإلنصاف واملسؤوليات املشتركة وإن كانـت متباينـة               

 :رات كل جهةوقد

  مسؤولية األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة وجمتمعة، عن التركـزات احلاليـة يف                )أ(      
  اجلو من غازات الدفيئة؛    
  االنبعاثات التارخيية واحلالية حبسب الفرد الناشئة يف البلدان املتقدمة؛  )ب(      
  القدرات التكنولوجية واملالية واملؤسسية؛  )ج(      
  احلصة من االنبعاثات العاملية اليت تتطلبها البلدان النامية بغية الوفـاء باحتياجاهتـا اإلمنائيـة                 )د(      
  .االجتماعية واإلمنائية االقتصادية، الستئصال الفقر وإعمال احلق يف التنمية    
  دة، مـسامهةً يف     من هـذه املـا     ١ويشكل وفاء األطراف املدرجة يف املرفق األول بالتزاماهتا املبينة يف الفقرة                
  تسديد ديون االنبعاثات اليت تعكس استهالكاً مفرطاً للفضاء اجلوي املـشترك ويف التـصدي الحتياجـات                    
 .البلدان النامية    



FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.1/Rev.2 

GE.09-64630 14 

 ٢٠١٨ يف فترة االلتزام الثالثة املمتدة من عام         ١٩٩٠على األقل دون مستويات عام      
   )٦(]٢٠٢٢ عام إىل

  ]].R][٧[تقييم االمتثال السنوي املنصوص عليه يف املادة ] لوفقاً ] [مع تقدمي[[

  ٢اخليار     
  : من الربوتوكول٣ من املادة ١ج الفقرة التالية بعد الفقرة ُتدَر  
تكفل األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة أو جمتمعة، أالّ  -  مكررا١ً    

 ثاين أكسيد الكربون البشري املصدر النبعاثاهتا من غازات الدفيئة          يتعدى جممل مكافئ  
بتحديـد   اللتزاماهتـا    املدرجة يف املرفق ألف الكميات املسندة إليها، احملسوبة وفقـاً         

 ألحكام هذه املادة، بغية خفـض       املقيدة يف املرفق باء ووفقاً     االنبعاثات وخفضها كمّياً  
 يف  X مبقدار أكرب مـن      ١٩٩٠ دون مستويات عام     زاتانبعاثاهتا اإلمجالية من هذه الغا    

 اليت ُحددت على أسـاس      ٢٠١٧ إىل عام    ٢٠١٣املائة يف فترة االلتزام املمتدة من عام        
 املتمثلني يف   بدأيناملعايري التالية من أجل ضمان االتساق مع اهلدف النهائي لالتفاقية وامل          

  :اإلنصاف واملسؤوليات املشتركة ولكن املتباينة
املسؤولية التارخيية لألطراف املدرجة يف املرفـق األول، منفـردة            )أ(    
  جمتمعة، عن التركّزات اجلوية الراهنة من غازات الدفيئة؛و

  االنبعاثات التارخيية واحلالية للفرد الواحد يف البلدان املتقدمة؛  )ب(    
  القدرات التكنولوجية واملالية واملؤسسية؛  )ج(    
اج إليه البلدان النامية من االنبعاثات العاملية لكي        النصيب الذي حتت    )د(    

  .تفي باحتياجاهتا االجتماعية واإلمنائية

  ٣اخليار     
  ) يف الفرع ألف أعاله٣ال ينطبق إالّ إذا أُخذ باخليار (  
  : من الربوتوكول٣ من املادة ١ج الفقرة التالية بعد الفقرة ُتدَر  
يف املرفق األول، منفردة أو جمتمعة،      تكفل األطراف املدرجة يف      -  مكرراً ١    

 ثاين أكـسيد    مكافئأالّ يتعدى جممل    ،  ٣ من املادة    ١وفائها بالتزاماهتا مبوجب الفقرة     
من غازات الدفيئـة املدرجـة يف       من مصادر حملية    الكربون البشري املصدر النبعاثاهتا     

ية احمللية من مثل هذه     باء ووفقاً ألحكام هذه املادة، بغية خفض انبعاثاهتا اإلمجال        املرفق  

__________ 

قدمت األطراف مقترحات بشأن حجم ختفيضات االنبعاثات الذي يتعني أن حتققه األطراف املدرجـة يف                  )٦(
 .FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.4/Rev.2ملقترحات يف الوثيقة وترد هذه ا. املرفق األول بصورة إمجالية
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 املمتـدة    يف فترة االلتزام   ١٩٩٠يف املائة دون مستويات عام      ] ٤٩[الغازات بأكثر من    
  .)٧(٢٠١٧ إىل ٢٠١٣ من

  ٤اخليار     
  ) يف الفرع ألف أعاله٤ال ينطبق إال إذا أُخذ باخليار (  
  : من الربوتوكول٣ من املادة ١ج الفقرة التالية بعد الفقرة ُتدَر  
تكفل األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة أو جمتمعة، أالّ  - راً مكر١    

يتعدى جممل مكافئ ثاين أكسيد الكربون البشري املصدر النبعاثاهتا من غازات الدفيئة            
 الكميات املسندة إليها املقيدة يف ،V إىل ٢٠١٣، يف فترة االلتزام املدرجة يف املرفق ألف

ة تكفل إمكانية املقارنة بني جهود كل طرف مدرج يف املرفق           واحملددة بطريق املرفق باء   
األول، مع أخذ اجلوانب الوطنية والقطاعية يف احلسبان، من أجل تصدر عملية مكافحة            
تغري املناخ، بقصد اإلسهام يف اجلهود العاملية الرامية إىل كسر االرتفاع يف االنبعاثـات              

شر إىل العشرين القادمة، وضمان إجياد مسار       العاملية من غازات الدفيئة يف السنوات الع      
طويل األجل أمام كل طرف مدرج يف املرفق األول يؤدي إىل حتقيق اخنفاض ُيعتد بـه                

  .يف االنبعاثات

  ٥اخليار     
  ) يف الفرع ألف أعاله٥ال ينطبق إال إذا أُخذ باخليار (  
  :ل من الربوتوكو٣ من املادة ١رة ج الفقرة التالية بعد الفقُتدَر  
غـري  األطـراف   وتكفل األطراف املدرجة يف املرفق األول،        -  مكرراً ١    

منفردة أو جمتمعة، أالّ يتعـدى جممـل         إن هي شاءت ذلك،      املدرجة يف املرفق األول   
مكافئ ثاين أكسيد الكربون البشري املصدر النبعاثاهتا من غازات الدفيئة املدرجـة يف             

 اللتزاماهتـا   ت املسندة إليها، احملسوبة وفقـاً     الكميا ١ -ويف املرفق ألف    املرفق ألف   
  ألحكام هذه املادة،   ووفقاً )٨(١- املقيدة يف املرفق باء       االنبعاثات كمّياً  خفضبتحديد و 

 يف املائة على األقل دون      X قدرها    بنسبة خفض انبعاثاهتا اإلمجالية من هذه الغازات     بغية  
  .٢٠١٧-٢٠١٣ يف فترة االلتزام ١٩٩٠مستويات عام 

__________ 

حسب بوليفيا، جيوز لطرف مدرج يف املرفق األول، باالتفاق مع أطراف أخرى، أن يفي بالفـارق بـني                     )٧(
 من خالل اآللية املالية اخلاضـعة       ٣ من املادة    ١اجملموع اخلاص به واملبالغ املسندة إليه حملياً مبوجب الفقرة          

  يه مؤمتر األطراف يف سياق التزامها بتـوفري كامـل التكـاليف اإلضـافية املتفـق عليهـا                  لسلطة وتوج 
 .مبوجب االتفاقية

 . يف الفرع ألف أعاله٥انظر اخليار    )٨(
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   مكرراً ثانيا١ً ، الفقرة٣املادة   - هاء  
  : من الربوتوكول٣من املادة  مكرراً ١ُتدرج الفقرة التالية بعد الفقرة   
 مكرراً أعاله إال اعتباراً مـن اليـوم         ١ ال تنطبق الفقرة     - مكرراً ثانياً    ١    

  :الذي )٩(])االتفاق[وهو تاريخ تالٍ لبدء نفاذ (التسعني من التاريخ 
طرفاً من األطراف يف االتفاقية بإيداع      ] X[م فيه ما ال يقل عن       يقو  )أ(    

 مبوجب هذا   V إىل   ٢٠١٣صكوك قبوهلا فيما يتعلق بالتعديالت اليت حتدد فترة االلتزام          
 من هذا الربوتوكول، أو بإيداع صك تـصديقها أو          ٥ أو   ٤الربوتوكول وفقاً للفقرة    

  قبوهلا أو موافقتها على االتفاق أو
تضم ) أ(حت فيه تلك األطراف املشار إليها يف الفقرة الفرعية          أصب  )ب(    

  :أطرافاً يف االتفاقية
] املتراكم[يف املائة من اإلمجايل     ] X[تستأثر يف اجملموع مبا ال يقل عن         '١'

ملكافئ ثاين أكسيد الكربون البشري املصدر النبعاثات األطـراف يف   
 ؛ و]السنة[زات الدفيئة بالنسبة إىل االتفاقية من غا

قّيد كل منها التزامات كمية أو إجراءات تتعلق بالتخفيف سـواء يف             '٢'
 ].االتفاق[املرفق باء من هذا الربوتوكول أو يف املرفق ألف من 

   مكرراً ثالثا١ً ، الفقرة٣املادة   - واو  
  : من الربوتوكول٣ من املادة  مكرراً ثانيا١ًج الفقرة التالية بعد الفقرة ُتدَر  
إمجـايل  "ب  مكرراً ثانياً أعاله، ُيقصد      ١ ألغراض الفقرة    -ثاً   مكرراً ثال  ١    

مكافئ ثاين أكسيد الكربون البشري النبعاثات األطراف يف االتفاقية من غازات الدفيئة           
أو أقرب سنة أبلغت عنها ] X[الكمية املُبلغ عنها بالنسبة إىل سنة ]" X[بالنسبة إىل سنة 

  . من االتفاقية١٢مة وفقاً للمادة األطراف يف تقاريرها الوطنية املقد

   مكرراً رابعا١ً ، الفقرة٣املادة   - زاي  
  : من الربوتوكول٣ من املادة  مكرراً ثالثا١ًج الفقرة التالية بعد الفقرة ُتدَر  
 ألغراض هذه املادة، ال ُيعد أي صك تودعـه منظمـة            - مكرراً رابعاً    ١    

اليت تودعها الدول األعضاء يف تلـك       تكامل اقتصادي إقليمي صكاً إضافياً للصكوك       
  .املنظمة

__________ 

 .تتوخى أستراليا اعتماد اتفاق جديد يف إطار االتفاقية   )٩(
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   مكرراً ٧ ، الفقرة٣املادة   - حاء  

  ١اخليار     
  : من الربوتوكول٣ من املادة ٧ُتدَرج الفقرة التالية بعد الفقرة   
  من ،االنبعاثات وخفضها كمّياً  بتحديد   الثانيةيف فترة االلتزام     -  مكرراً ٧    
 الكمية املـسندة   تكون،  ]٢٠٢٠عام   إىل   ٢٠١٣عام  ] [٢٠١٧عام   إىل ٢٠١٣ عام[

العمـود  ه يف   ـدت ل لنسبة املئوية اليت قيُ   لمعادلة  إىل كل طرف مدرج يف املرفق األول        
جململ مكافئ ثاين أكسيد الكربون البشري       )١٠(املرفق باء الثالث من اجلدول الوارد يف      

سنة أو  ، أو   ١٩٩٠املصدر النبعاثاته من غازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف يف عام            
علـى  و. ]مثانيـة ] [مخـسة [ مضروبة يف    ، أعاله ٥فترة األساس احملددة وفقاً للفقرة      

ـ اخدام األر ها تغيري اسـت   يلإاألطراف املدرجة يف املرفق األول اليت شكل بالنسبة           يض
ج يف سـنة أو  درُِتأن  ١٩٩٠ النبعاثات غازات الدفيئة يف عام    صافياً واحلراجة مصدراً 

 االنبعاثات من مكافئ ثاين أكسيد الكربون        جممل ١٩٩٠فترة األساس النبعاثاهتا لعام     
 ١٩٩٠زيل بالبواليع يف عام      منه ما أُ   البشري املصدر مبينة حسب مصادرها، مطروحاً     

  . ألغراض حساب الكمية املسندة إليهايضاري استخدام األريتغل نتيجة

   مكررا١ًاخليار     
  : من الربوتوكول٣ من املادة ٧ج الفقرة التالية بعد الفقرة ُتدَر  
  من ،االنبعاثات وخفضها كمّياً  بتحديد   الثانيةيف فترة االلتزام     -  مكرراً ٧    
 الكمية املـسندة    تكون ،]٢٠٢٠عام   إىل   ٢٠١٣عام  ] [٢٠١٧عام   إىل ٢٠١٣ عام[

العمـود  ه يف   ـدت ل لنسبة املئوية اليت قيُ   لمعادلة  إىل كل طرف مدرج يف املرفق األول        
جململ مكافئ ثاين أكسيد الكربون البشري       )١١(املرفق باء الثالث من اجلدول الوارد يف      

أو سنة  ، أو   ١٩٩٠املصدر النبعاثاته من غازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف يف عام            
علـى  و. ]مثانيـة ] [مخـسة [ مضروبة يف    ، أعاله ٥فترة األساس احملددة وفقاً للفقرة      

ـ اها تغيري اسـتخدام األر    يلإاألطراف املدرجة يف املرفق األول اليت شكل بالنسبة           يض
، واليت مل تكن أطرافاً     ١٩٩٠ النبعاثات غازات الدفيئة يف عام        صافياً واحلراجة مصدراً 

ج يف سنة أو فترة األساس النبعاثاهتا       درُِتأن   فترة االلتزام األويل  يف هذا الربوتوكول يف     
 االنبعاثات من مكافئ ثاين أكسيد الكربون البشري املصدر مبينـة            جممل ١٩٩٠لعام  

__________ 

 يف الفـرع    ٢ أو   ١ا أُِخذ باخليار    ال تنطبق اإلشارة إىل العمود الثالث من اجلدول الوارد يف املرفق باء إال إذ                )١٠(
 .ألف أعاله

 يف الفـرع    ٢ أو   ١ال تنطبق اإلشارة إىل العمود الثالث من اجلدول الوارد يف املرفق باء إال إذا أُِخذ باخليار                    )١١(
 .ألف أعاله
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ري استخدام  يتغل  نتيجة ١٩٩٠زيل بالبواليع يف عام      منه ما أُ   حسب مصادرها، مطروحاً  
  . ألغراض حساب الكمية املسندة إليهايضااألر

  ٢اخليار     
  : من الربوتوكول٣ من املادة ٧ج الفقرة التالية بعد الفقرة ُتدَر  
تعادل الكمية املسندة ، على التوايل،  U و T و ٢٠٢٠ حبلول عام    -  مكرراً ٧    

العمود الثالـث   ه يف   ـإىل كل طرف مدرج يف املرفق األول النسبة املئوية اليت قيدت ل           
مل مكافئ ثاين أكسيد الكربون البـشري املـصدر         جملاملرفق باء   من اجلدول الوارد يف     

سنة أو فتـرة األسـاس      ، أو   Wالنبعاثاته من غازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف يف          
P ، وهي  أعاله ٥احملددة وفقاً للفقرة    

األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت      وعلى  . )١٢(
 النبعاثات غازات    صافياً اً واحلراجة مصدر  يضا تغيري استخدام األر   إليهاشكل بالنسبة   
  جممـل ١٩٩٠ج يف سنة أو فترة األساس النبعاثاهتا لعام درِ ُت أن١٩٩٠الدفيئة يف عام  

االنبعاثات من مكافئ ثاين أكسيد الكربون البشري املصدر مبينة حسب مـصادرها،            
 غراض أل يضاري استخدام األر  يتغل  نتيجةً ١٩٩٠زيل بالبواليع يف عام     أُ منه ما    مطروحاً

  .حساب الكمية املسندة إليها

   )١٣(٣اخليار     
  ) يف الفرع ألف أعاله٦ال ينطبق إالّ إذا أُخذ باخليار (  
  : من الربوتوكول٣ من املادة ٧ج الفقرة التالية بعد الفقرة ُتدَر  
، خيتار كل   V إىل عام    ٢٠١٣ يف فترة االلتزام الثانية، من عام        -  مكرراً ٧    

 إما عدد اجليغا غرامات من مكافئ ثاين أكسيد الكربون          طرف مدرج يف املرفق األول    
 بالقيـاس   مكافئ ثاين أكسيد الكربون البشري املصدر النبعاثاته      أو النسبة املئوية جململ     

لغرض حساب الكمية املسندة إليه      )١٤(إىل سنة أو فترة األساس املدرجة يف املرفق جيم        
خدم النسبة املئوية لسنة أو فترة األساس       ويف حالة عدم االختيار، ُتست    . يف فترة االلتزام  

  :ويظل قرار الطرف ثابتاً طوال فترة االلتزام كما يلي. لتحديد الكمية املسندة
__________ 

رأت كندا أن حتديد خفض خطي فيما يتعلق بالتاريخ املستهدف هو أمر ينطوي على نتيجة خمتلفة سيتعني                    )١٢(
 .نعكس يف النص تبعاً لذلكأن ت

رأت نيوزيلندا أنه إذا مل توافق األطراف على أن يكون يف استطاعة األطراف املدرجة يف املرفـق األول أن                      )١٣(
تعرب عن التزامها باحلد من االنبعاثات أو خفضها كمياً كعدد من جيغا غرامات مكـافئ ثـاين أكـسيد                   

 .٣ من املـادة     ٧ على اجلملة الثانية من الفقرة       ٣ من املادة     مكرراً ٧الكربون، فقد يتعني اإلبقاء يف الفقرة       
وقد يلزم ذلك أيضاً حلساب نطاقات النسب املئوية املرجعية لألطراف اليت ختتار استخدام خيـار اجليغـا                 

 .غرامات حلساب الكمية املسندة إليها
 . يف الفرع ألف أعاله٦انظر اخليار    )١٤(
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فيما يتعلق بكل طرف مدرج يف املرفق األول خيتار استخدام            )أ(    
عدد اجليغا غرامات من انبعاثاته من مكافئ ثاين أكسيد الكربون املقيدة يف املرفق   

تعبري عن التزامه بتحديد االنبعاثات أو خفضها مبوجب هذا الربوتوكول،          جيم لل 
  يشكل هذا الرقم الكمية املسندة إليه؛

فيما يتعلق بكل طرف مدرج يف املرفق األول خيتـار اسـتخدام              )ب(    
النسبة املئوية النبعاثاته من مكافئ ثاين أكسيد الكربون يف سنة أو فترة األساس املقيدة              

جيم للتعبري عن التزامه بتحديد االنبعاثـات أو خفـضها مبوجـب هـذا              يف املرفق   
مكافئ ثاين أكسيد الكربون    لنسبة املئوية جململ    ا الكمية املسندة إليه     عادلالربوتوكول، ت 

، أو  ١٩٩٠غازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف يف عام         من  النبعاثاته  البشري املصدر   
ـ       يف عدد السنوات يف     ةً أعـاله، مضروب  ٥اً للفقرة   سنة أو فترة األسـاس احملددة وفق

  .فترة االلتزام

   مكرراً ثانيا٧ً، الفقرة ٣املادة   - طاء  
  )أعاله) العمود الرابع( يف الفرع ألف ١ال ينطبق إالّ إذا أُِخذ باخليار (  
  : من الربوتوكول٣ مكرراً من املادة ٧ج الفقرة التالية بعد الفقرة ُتدَر  
عـام  ، من    االنبعاثات كمّياً  خبفض الثالثةيف فترة االلتزام      - نياً مكرراً ثا٧    

، تعادل الكمية املسندة إىل كل طرف مدرج يف املرفـق األول            ٢٠٢٢ عام   إىل ٢٠١٨
مل مكافئ ثاين أكسيد الكربون البـشري       جمله يف املرفق باء     ـالنسبة املئوية اليت قيدت ل    

سـنة أو   ، أو   ١٩٩٠جة يف املرفق ألف يف عام       املصدر النبعاثاته من غازات الدفيئة املدر     
  . مضروبة يف مخسة، أعاله٥فترة األساس احملددة وفقاً للفقرة 

   مكرراً ثالثا٧ً، الفقرة ٣املادة   - ياء  
  )٣ مكرراً من املادة ١ املتعلق بالفقرة ١ال ينطبق إالّ إذا أُِخذ باخليار (  
  : من الربوتوكول٣انياً من املادة  مكرراً ث٧ج الفقرة التالية بعد الفقرة ُتدَر  
، ٢٠٥٠اللتزام الالحقة حـىت عـام       فيما يتعلق بفترات ا    -  مكرراً ثالثاً  ٧    

 يف  قيَّـد لنسبة املئوية اليت تُ   ا الكمية املسندة إىل كل طرف مدرج يف املرفق األول           تعادل
غـازات  النبعاثاته مـن    مكافئ ثاين أكسيد الكربون البشري املصدر       املرفق باء جململ    

، أو سنة أو فترة األساس احملـددة وفقـاً   ١٩٩٠الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف يف عام     
 يف طول فترة االلتزام املذكورة، على أن تؤخذ يف احلـسبان            ة أعاله، مضروب  ٥للفقرة  

احلاجة إىل ضمان أن تفي األطراف املدرجة يف املرفق باء بالتزاماهتا اإلمجالية املتعلقـة              
  . أعاله مكررا١ً ةعاثات كما ُحددت يف الفقرخبفض االنب
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   )١٥(] مكررا٩ًو [٩] الفقرتان[، الفقرة ٣املادة   - كاف  

  ١اخليار     
  : من الربوتوكول٣ من املادة ٩ج الفقرة التالية بعد الفقرة ُتدَر  
يتوىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا          -  مكرراً ٩    

  قبـل   أخرى فترات التزام الحقة   بأيةاملتعلقة  اإلضافية   االلتزامات   الربوتوكول النظر يف  
  .سنوات على األقل خبمس اليت تسبق مباشرةً فترة االلتزام قيد النظرهناية فترة االلتزام 

  ٢اخليار     
  : من الربوتوكول وُيستعاض عنها بالفقرة التالية٣ من املادة ٩ُتحذف الفقرة   
العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف هـذا        يتوىل مؤمتر األطراف      -٩    

الـيت تـسبق    هناية فترة االلتزام     قبل  أخرى فترة التزام الحقة  أي  الربوتوكول النظر يف    
  .سنوات] Z] [مخس[ب مباشرة فترة االلتزام قيد النظر 

  ٣اخليار     
  :ا بالفقرتني التاليتني من الربوتوكول وُيستعاض عنه٣ من املادة ٩ُتحذف الفقرة   
مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف هـذا          جيري    -٩    

، مبا يف ذلك النظـر يف التزامـات األطـراف           ذا الربوتوكول استعراضات هل الربوتوكول  
 على ضوء أفضل املعلومات والتقييمات العلمية املتاحة بشأن تغري املناخ           للفترات الالحقة، 

، مـع مراعـاة     ماعية واالقتصادية ذات الصلة   ثاره، فضالً عن املعلومات التقنية واالجت     آو
قبل هناية فترة االلتزام املـشار      جيري االستعراض األول    و. األطراف التغريات يف ظروف  

وجتـري   أعاله خبمس سـنوات علـى األقـل،          ٣ مكرراً من املادة     ١إليها يف الفقرة    
ـ     . منتظمة ويف الوقت املناسب   على فترات   االستعراضات الالحقة    ذه وعلـى أسـاس ه

االستعراضات، يتخذ مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف هـذا            
  .)١٦( قد يشمل اعتماد تعديل للمرفقني باء وجيمالربوتوكول إجراء مناسباً

يقوم مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا          - مكرراً   ٩    
ياً، بتحديد العناصر، مبـا يف  الربوتوكول، يف دورته األوىل أو يف أقرب وقت ممكن عمل       

ذلك مراحل النمو االقتصادي وقدرات االستجابة واألنصبة من انبعاثات غازات الدفيئة           
  .يف العامل، اليت ينبغي اعتبارها معايري للتغريات يف ظروف األطراف

__________ 

 .املعقوفة وحمتوياهتا، تبعاً للخيار الذي ُيؤخذ بهسُتزال على النحو املناسب األقواس    )١٥(
يشري املرفق باء إىل التزامات األطراف املدرجة يف املرفق األول بتحديد أو خفض االنبعاثات كمّياً، ويـشري                    )١٦(

املرفق جيم إىل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت يتعني أن تتخذها األطراف خبالف األطراف املدرجـة        
 يف االقتراح املقدم من اليابان بشأن تعديل بروتوكـول          ١٧ويستند هذا املقترح إىل املادة      . ق األول يف املرف 

 .FCCC/KP/CMP/2009/11كيوتو املضّمن يف الوثيقة 
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  ٤اخليار     
  : من الربوتوكول٣ من املادة ٩ج الفقرة التالية بعد الفقرة ُتدَر  
يتوىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا          - مكرراً   ٩    

 يف إطار املواد    ةمدى كفايـة االلتزامـات واإلجراءات املتوخـا     الربوتوكول النظر يف  
فتـرة  هناية   قبلفترة االلتزام الثالثة وفترات االلتزام الالحقة       بوااللتزامات املتعلقة   [...] 

  .على األقل سنوات ]Z[ب  الالحقة االلتزام الثانية وفترات االلتزام

  ٥اخليار     
  : من الربوتوكول٣ من املادة ٩ج الفقرة التالية بعد الفقرة ُتدَر  
حتدد االلتزامات للفترات الالحقة لألطراف املدرجة يف املرفق         -  مكرراً ٩    

 ٧ ألحكام الفقرة    عتمد وفقاً ذا الربوتوكول، تُ  هل ...][األول يف تعديالت للمرفق     
ويتوىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هـذا          . ٢١ املادةمن  

أثناء استعراض منتصف املدة احملدد يف الفقرة الربوتوكول النظر يف تلك االلتزامات 
  .، أدناه٣ من املادة ١٥

  )١٧(١٥، الفقرة ٣املادة   - الم  
  :وكول من الربوت٣ من املادة ١٤ُتدَرج الفقرة التالية بعد الفقرة   
 ٣ مـن املـادة      ١ختضع االلتزامات املنصوص عليهـا يف الفقـرة           -١٥    

الستعراض ُيجرى يف منتصف املدة على أساس أفضل املعلومات العلمية املتاحة واالمتثال            
سـتعراض يف   وُيجرى هذا اال  [...]. لاللتزامات من جانب األطراف املدرجة يف املرفق        

  .)١٨(منتصف كل فترة التزام

   )١٩(]٣] [٢[، الفقرة ٤ادة امل  - ميم  

  ١اخليار     
   ٤ مـن املـادة      ٢ُتضاف العبارة التالية يف هناية اجلملة األوىل مـن الفقـرة              

  :من الربوتوكول

__________ 

 . الوارد يف الفرع كاف أعاله٥يتصل هذا الفرع فقط باخليار    )١٧(
  لتزام حمددة بثماين سـنوات هـو    ومنتصف فترة ا٢٠١٥منتصف فترة التزام حمددة خبمس سنوات هو عام         )١٨(

 .٢٠١٦عام 

 .سُتزال على النحو املناسب األقواس املعقوفة وحمتوياهتا، تبعاً للخيار الذي ُيؤخذ به   )١٩(
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 ٩ أي تعديالت على املرفق بـاء عمـالً بـالفقرة      داع صكوك قبوهلا  إييف تاريخ   ، أو   
  ٣من املادة ] مكرراً[

  ٢اخليار     
  :ن الربوتوكول، ُيستعاض عن عبارة م٤ من املادة ٣يف الفقرة   
  ٣ من املادة ٧فترة االلتزام احملددة يف الفقرة   
  :بعبارة  
أي فترة التزام حيددها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف           

  .هذا الربوتوكول

   )٢٠( مكررا١ً، الفقرة ٦املادة   - نون  
  : من الربوتوكول٦ من املادة ١ُتدَرج الفقرة التالية بعد الفقرة   
 اختار أن يقطـع      مدرج يف املرفق األول     غري وز ألي طرف  جي  - مكرراً ١    

لغرض الوفاء بالتزاماتـه مبوجـب   ،  ينقل أن١ -على نفسه التزاماً مقيداً يف املرفق باء  
  أن  أو  غري مدرج يف املرفق األول أو أي طرف مدرج فيه،          طرف آخر أي   إىل   ،٣املادة  

النبعاثـات   افض انبعاثات نامجة عن املشاريع اهلادفة إىل خفـض        حيتاز منه وحدات خ   
يف أي قطاع  البواليع من غازات الدفيئةبإزالتها  تعزيز وأالبشرية املصدر حبسب املصادر 

  :من قطاعات االقتصاد شريطة ما يلي
  أن حيظى أي مشروع من هذا القبيل مبوافقة األطراف املعنية؛  )أ(    
ع من هذا القبيل خفضاً يف االنبعاثات حـسب     أن يوفر أي مشرو     )ب(    

  مصادرها أو تعزيزاً إلزالتها بالبواليع، باإلضافة إىل أي خفض أو إزالة بوسائل أخرى؛
أال حيتاز طرف أي وحدات خفـض لالنبعاثـات إذا مل ميتثـل        )ج(    

  ؛٧ و٥اللتزاماته مبوجب املادتني 
 إلجـراءات  أن يكون احتياز وحدات خفض االنبعاثات مكمـالً    )د(    

  .٣االلتزامات مبوجب املادة الوفاء بحملية ألغراض 

   )٢١( مكرراً ثانيا١ً، الفقرة ٦املادة   - سني  

  : من الربوتوكول٦ مكرراً من املادة ١ُتدَرج الفقرة التالية بعد الفقرة   

__________ 

 . مقترح١ - الوارد يف الفرع ألف أعاله فيما يتعلق مبرفق باء ٥يتصل هذا الفرع باخليار    )٢٠(
 . مقترح١ -ه فيما يتعلق مبرفق باء  الوارد يف الفرع ألف أعال٥يتصل هذا الفرع باخليار    )٢١(
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إذا اختار طرف غري مدرج يف املرفق األول أن يقطع على             - مكرراً ثانيا١ً    
، يستمر العمل بالطرائق واإلجراءات اليت حـددها        ١ - مقيداً يف املرفق باء      التزاماًنفسه  

مؤمتر األطرف بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، مع إجراء التعديل الـالزم،         
، اليت  ١٢للقيام بأي نشاط من األنشطة املسجلة ملشاريع آلية التنمية النظيفة مبوجب املادة             

ذلك حىت هناية فترة تسجيل األرصدة احلالية، كما يتم إلغـاء           يستضيفها ذلك الطرف، و   
مقدار من وحدات الكميات املسندة يعادل وحدات خفض االنبعاثات املعتمد اليت يـتم             

  .إصدارها منذ ذلك احلني

    )٢٢()ج (٣، الفقرة ١٢املادة   - عني  
  : من الربوتوكول١٢من املادة ) ب(٣ُتدَرج الفقرة التالية بعد الفقرة   
 غري املدرجة يف املرفق األول اليت اختارت أن تقطع          لألطراف  )ج(    

وحـدات خفـض    أن تـستخدم     ١ - على نفسها التزاماً مقيداً يف املرفق بـاء         
االنبعاثات املعتمد املتأتية من أنشطة املشاريع هذه لإلسهام يف االمتثال جلزء من            

، على حنو ما يقـرره      ٣ة   وفقاً للماد  التزاماهتا بتحديد وخفض االنبعاثات كمياً    
  .مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول

    :٢املادة   
    بدء النفاذ  

  ١اخليار     
  . من الربوتوكول٢٠ من املادة ٥ و٤يبدأ نفاذ هذا التعديل وفقاً للفقرتني   

  ٢اخليار     
ء فتـرة  تنطبق أحكام هذا التعديل على مجيع األطراف فور انتـها           -١    

 من الربوتوكول، ويستمر انطباقـه علـى        ٣ من املادة    ١االلتزام األوىل مبوجب الفقرة     
  .أساس مؤقت إىل أن يبدأ سريان التعديل بالنسبة إىل كل طرف

   ٢٠ من املـادة     ٥ و ٤وفقاً للفقرتني    ،التعديلهذا  يبدأ نفاذ     -٢    
  .من الربوتوكول

        

__________ 

 . مقترح١ - الوارد يف الفرع ألف أعاله فيما يتعلق مبرفق باء ٥يتصل هذا الفرع باخليار    )٢٢(


