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  الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات      
     اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول      

     مبوجب بروتوكول كيوتو 
  الدورة الثامنة

   ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٢- ١ بون،
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٣البند 

  النظر يف االلتزامات اإلضـافية لألطـراف املدرجـة         
     يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

  مقترح بتعديالت يراد إدخاهلا على بروتوكول كيوتو       
  ٣ من املادة ٩   عمالً بالفقرة 

   بروتوكول كيوتو،علىيراد إدخاهلا تعديالت ب مقَترح
  ٣ من املادة ٩ بالفقرة عمالً

  ∗مذكرة مقدمة من الرئيس

  موجز

االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول للنظر يف  الفريق العامل املخصص    طلب  
، ٣ من املادة ٩، عمالً بالفقرة إىل الرئيس إعداد مقترح بتعديالت ُتدخل على بروتوكول كيوتو السابعة، يف دورته ،كيوتو

ويتضمن مرفق هذه الوثيقة مقترحات بالتعديالت املراد إدخاهلا على املرفق باء . الثامنةدورته لكي ينظر فيها هذا الفريق يف 
يستند  و .لربوتوكول كيوتو والتعديالت التبعية اليت ُتدخل على الربوتوكول بناًء على التعديالت اليت ُتدخل على املرفق باء               

  .املرفق إىل مقترحات نصية مقدمة من األطراف

                                                      

قُدمت هذه الوثيقة بعد املوعد احملدد بالنظر إىل احلاجة إىل ضمان املراعاة التامة جلميـع املقترحـات                  ∗
 .النصية املقدمة من األطراف
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  ٣  ٢- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوالية  -  ألف  
  ٣  ٤- ٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نطاق املذكرة  - باء   
  اإلجراءات اليت ميكن أن يتخذها الفريق العامل املخـصص املعـين             -  جيم  
  ول مبوجـب   بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفـق األ           
  ٤  ٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بروتوكول كيوتو    

  املرفق

  ٥  . . .  من هذا الربوتوكول٣ن املادة  م٩ُمقترح بتعديالت ُتدخل على بروتوكول كيوتو، عمالً بالفقرة 
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  مقدمة
   الوالية- ألف 

االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجـب         للنظر يف   طلب الفريق العامل املخصص       - ١
بتعديالت ُتدخل علـى     ُمقترح، من رئيسه إعداد     السابعة، يف دورته    )الفريق العامل املخصص  (كيوتو  بروتوكول  

  . )١( من هذا الربوتوكول٣ من املادة ٩بروتوكول كيوتو، عمالً بالفقرة 

 ٢٤ويف الدورة نفسها، دعا الفريق العامل املخصص األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، يف موعد غايتـه                - ٢
وطلب الفريق كـذلك إىل  . ، مزيداً من اآلراء واملقترحات بشأن املسائل املتعلقة هبذا الطلب    ٢٠٠٩أبريل  /ننيسا

الرئيس أن يضع يف اعتباره، عند إعداد هذا املقتَرح، هذه اآلراء واملقترحات، فضالً عن األعمال املـضطلع هبـا                   
 .للفريق إىل تقدميهاواآلراء واملقترحات األخرى اليت ُدعي أثناء الدورة السابعة 

  نطاق املذكرة - باء 

وحيتوي املرفـق علـى مقترحـات       .  أعاله ١أُعدت هذه الوثيقة استجابةً للطلب املشار إليه يف الفقرة            - ٣
والتعديالت التبعية اليت تنبع مباشرةً من التعديالت اليت        بتعديالت يراد إدخاهلا على املرفق باء لربوتوكول كيوتو         

 ووفقاً للوالية املمنوحة للرئيس، فإن النص الوارد يف املرفق يرتكز على املقترحات النصية              . باء ُتدخل على املرفق  
، واألعمال املضطلع هبـا واآلراء      )٢( أعاله ٢املقدمة من األطراف، كما ُعرضت يف الوثائق املشار إليها يف الفقرة            

، واآلراء املقدمة من األطراف بشأن اآلثار القانونية )٣(واملقترحات اليت ُدعي أثناء الدورة السابعة للفريق إىل تقدميها
  .)٤( من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٩الناشئة عن أعمال الفريق العامل املخصص عمالً بالفقرة 

وقد أدمج الرئيس، حيثما أمكن ذلك، كل . وحيتوي املرفق على خيارات شىت من أجل نظر األطراف فيها  - ٤
ة من األطراف أو ناشئة عن األعمال املضطلع هبا أثناء الدورة السابعة للفريق العامـل               عدة مقترحات نصية مقدم   

عروضة يف هـذه  املختلفة املصياغات الاملخصص يف خيار واحد يتضمن إيراد عناصر داخل أقواس معقوفة تعكس         
الدول الرئيس يف اجلدول    ويف اخليارات املتعلقة بتعديل املرفق باء أو تعديل بروتوكول كيوتو، أدرج            . املقترحات

إما ألن البلدان املعنية قد طلبت ذلك صراحةً أو ألن أمساءهـا مدرجـة يف               يف بروتوكول كيوتو،    األطراف  غري  
 .املقترحات النصية املقدمة من األطراف

                                                      

 .الفصل اخلامس، زاي، FCCC/KP/AWG/2009/5الوثيقة  )١(

 .FCCC/KP/AWG/2009/Misc.8الوثيقة  )٢(

 .FCCC/KP/AWG/2009/CRP.3 وFCCC/KP/AWG/2009/Misc.7يقتان الوث )٣(

 .Add.2 وAdd.1 وFCCC/KP/AWG/2009/Misc.6  الوثائق  )٤(
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االلتزامات للنظر يف  اإلجراءات اليت ميكن أن يتخذها الفريق العامل املخصص           - جيم 
 درجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتواإلضافية لألطراف امل

قد يرغب الفريق العامل املخصص يف النظر يف اخليارات الواردة يف املرفق بغية زيادة تطوير هذا النص عن   - ٥
ويف إطار نظر الفريق العامل املخصص يف اخليارات ذات         . طريق القيام، يف مجلة أمور، بتضييق اخليارات وهتذيبها       

رغب الفريق يف إيالء اهتمام خاص لنطاق ختفيضات االنبعاثات اليت يتعني على األطراف املدرجة يف               الصلة، قد ي  
املرفق األول حتقيقها إمجالياً واإلسهام الذي ُيقدم من األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة وجمتمعـة، مبـا                  

 ٢ ضوء االشتراط القانوين الوارد يف الفقرة        ويف.  من الربتوكول، يف سياق بلوغ هذا النطاق       ٤يتمشى مع املادة    
ترسل األمانة نص أي تعديل مقترح على الربوتوكول إىل األطـراف قبـل              من الربوتوكول ومفاده أن      ٢٠من املادة   

، يتعني اختاذ ترتيبات إلرسال نص التعديالت املقترحة إىل األطراف الدورة املقترح اعتماده فيها بستة أشهر على األقل
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران١٧ حبلول
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  املرفق

  بتعديالت ُتدخل على بروتوكول كيوتو، عمالً  ُمقترح
   من هذا الربوتوكول٣ من املادة ٩بالفقرة 

  التعديل: ١املادة 
   املرفق باء-ألف 

  ١اخليار 

  :حيل اجلدول التايل حمل اجلدول الوارد يف املرفق باء للربوتوكول  

  املرفق باء

 الطرف

 تحديد أو خفض االنبعاثات كمياًااللتزامات ب
)٢٠١٢- ٢٠٠٨(  

 )النسبة املئوية من سنة أو فترة األساس(

 االلتزامات بتحديد أو خفض االنبعاثات كمياً
])٢٠١٨- ٢٠١٣] [٢٠١٧- ٢٠١٣ [

]٢٠١٣] [٢٠٢٠- ٢٠١٣ -V
  )])أ(

 )النسبة املئوية من سنة أو فترة األساس(
  ١٠٨ أستراليا
  ٩٢ النمسا

   ٩٢  )ب(*بيالروس
  ٩٢ بلجيكا
  ٩٢ *يابلغار
   ٩٤  كندا

*كرواتيا
 ٩٥  

  ٩٢ *اجلمهورية التشيكية
  ٩٢ منركاالد
  ٩٢ *ستونياإ

  ٩٢ اجلماعة األوروبية
  ٩٢ فنلندا
  ٩٢ فرنسا

  ٩٢ أملانيــا
  ٩٢ اليونــان

  ٩٤ *هنغاريا
  ١١٠ آيسلندا
  ٩٢ آيرلندا

  ٩٢ إيطاليــا
  ٩٤ اليابان
  ٩٢ *التفيـا

  ٩٢ ليختنشتاين
  ٩٢ *ليتوانيا

  ٩٢ لكسمربغ
  ٩٢ موناكو
  ٩٢ هولندا

  ١٠٠ نيوزيلندا
  ١٠١ النرويج
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 )تابع(اجلدول 

 الطرف

 االلتزامات بتحديد أو خفض االنبعاثات كمياً
)٢٠١٢- ٢٠٠٨(  

 )النسبة املئوية من سنة أو فترة األساس(

 ياًااللتزامات بتحديد أو خفض االنبعاثات كم
])٢٠١٨- ٢٠١٣] [٢٠١٧- ٢٠١٣ [

]٢٠١٣] [٢٠٢٠- ٢٠١٣ -V
  )])أ(

 )النسبة املئوية من سنة أو فترة األساس(
  ٩٤ *بولندا

  ٩٢ الربتغال
  ٩٢ *رومانيا

  ١٠٠ *االحتاد الروسي
  ٩٢ *سلوفاكيا
  ٩٢ *سلوفينيا
  ٩٢ إسبانيا
  ٩٢ السويد
  ٩٢ سويسرا
     )ج(تركيا

  ١٠٠ *أوكرانيا

  العظمى  لكة املتحدة لربيطانيااملم
 وآيرلندا الشمالية   

٩٢  

  ٩٣ )ج( الواليات املتحدة األمريكية
     
     

  .البلدان اليت متر بعملية االنتقال إىل اقتصاد السوق  *

  . تنتهي فيه فترة االلتزام الثانيةالذيتشري إىل العام ‘ V‘  )أ(

  .ومل يبدأ نفاذ هذا التعديل بعد. ٢-م أإ/١٠د عمالً باملقرر مبوجب تعديل اعُتمأضيفت إىل املرفق باء   )ب(

  .البلدان اليت 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 
   االنبعاثات كمياً

)٢٠١٢-٢٠٠٨(   
  النسبة املئوية من سنة (

 )أو فترة األساس

فض االنبعاثات خبااللتزامات 
] ٢٠١٧-٢٠١٣[ كمياً
]٢٠٢٠-٢٠١٣[ 
  النسبة املئوية من سنة (

 )أو فترة األساس

  نصيب الفرد الواحد 
  من االنبعاثات 

]٢٠١٧-٢٠١٣ [
]٢٠٢٠-٢٠١٣ [  

فض االنبعاثات خباللتزامات ا
] ٢٠٢٢-٢٠١٨ ([كمياً
]٢٠٢٧-٢٠٢٠ ([
  النسبة املئوية من سنة (

  )أو فترة األساس
    ١٠٨ أستراليا
    ٩٢ النمسا

     ٩٢  *)أ(بيالروس
    ٩٢ بلجيكا
    ٩٢ *بلغاريا
    ٩٤ كندا

*كرواتيا
 ٩٥    

    ٩٢ *اجلمهورية التشيكية
    ٩٢ منركاالد
    ٩٢ *ستونياإ

    ٩٢ اجلماعة األوروبية
    ٩٢ فنلندا
    ٩٢ فرنسا

    ٩٢ أملانيــا
    ٩٢ اليونــان

    ٩٤ *هنغاريا
    ١١٠ آيسلندا
    ٩٢ آيرلندا

    ٩٢ إيطاليــا
    ٩٤ اليابان
    ٩٢ *التفيـا

    ٩٢ ليختنشتاين
    ٩٢ *ليتوانيا

    ٩٢ لكسمربغ
    ٩٢ موناكو
    ٩٢ هولندا

    ١٠٠ نيوزيلندا
    ١٠١ النرويج
    ٩٤ *بولندا

    ٩٢ الربتغال
    ٩٢ *رومانيا

    ١٠٠ *االحتاد الروسي
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 )تابع(اجلدول 

 الطرف

االلتزامات بتحديد أو خفض 
   االنبعاثات كمياً

)٢٠١٢-٢٠٠٨(   
  النسبة املئوية من سنة (

 )أو فترة األساس

فض االنبعاثات خبااللتزامات 
] ٢٠١٧-٢٠١٣[ كمياً
]٢٠٢٠-٢٠١٣[ 

 أو النسبة املئوية من سنة(
 )فترة األساس

  نصيب الفرد الواحد 
  من االنبعاثات 

]٢٠١٧-٢٠١٣ [
]٢٠٢٠-٢٠١٣ [  

فض االنبعاثات خباللتزامات ا
] ٢٠٢٢-٢٠١٨ ([كمياً
]٢٠٢٧-٢٠٢٠ ([
  النسبة املئوية من سنة (

  )أو فترة األساس
    ٩٢ *سلوفاكيا
    ٩٢ *سلوفينيا
    ٩٢ إسبانيا
    ٩٢ السويد
    ٩٢ سويسرا

       )ب(ياترك
    ١٠٠ *أوكرانيا

 اململكة املتحدة لربيطانيـا   
 العظمى وآيرلندا الشمالية   

٩٢    

    ٩٣ )ب(الواليات املتحدة األمريكية
       
       

  .البلدان اليت متر بعملية االنتقال إىل اقتصاد السوق  *

  .ومل يبدأ نفاذ هذا التعديل بعد. ٢-إم أ/١٠مبوجب تعديل اعُتمد عمالً باملقرر أضيفت إىل املرفق باء   )أ(

  .البلدان اليت مل تصّدق بعد على بروتوكول كيوتو  )ب(
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  ٣اخليار 

  :حيل اجلدول التايل حمل اجلدول الوارد يف املرفق باء من الربوتوكول  

 املرفق باء

 الطرف

االلتزامات بتحديد أو خفض 
 )٢٠١٢-٢٠٠٨ (االنبعاثات كمياً

  النسبة املئوية من سنة (
 )أو فترة األساس

 فض االنبعاثات كمياًخبااللتزامات 
)٢٠١٦-٢٠١٣ ( 
  النسبة املئوية من سنة (

 )أو فترة األساس

 فض االنبعاثات كمياًخباللتزامات ا
  ) ٢٠٢٢- ٢٠١٨انتهاء يف (

  النسبة املئوية من سنة (
  )أو فترة األساس

   ١٠٨ أستراليا
   ٩٢ النمسا

    ٩٢  *)أ(بيالروس
   ٩٢ بلجيكا
   ٩٢ *بلغاريا
   ٩٤ كندا

*كرواتيا
 ٩٥   

   ٩٢ *اجلمهورية التشيكية
   ٩٢ منركاالد
   ٩٢ *ستونياإ

   ٩٢ اجلماعة األوروبية
   ٩٢ فنلندا
   ٩٢ فرنسا

   ٩٢ أملانيــا
   ٩٢ اليونــان

   ٩٤ *هنغاريا
   ١١٠ آيسلندا
   ٩٢ آيرلندا

   ٩٢ إيطاليــا
   ٩٤ اليابان
   ٩٢ *التفيـا

   ٩٢ ليختنشتاين
   ٩٢ *ليتوانيا

   ٩٢ لكسمربغ
   ٩٢ موناكو
   ٩٢ هولندا

   ١٠٠ نيوزيلندا
   ١٠١ النرويج
   ٩٤ *بولندا

   ٩٢ الربتغال
   ٩٢ *رومانيا

   ١٠٠ *االحتاد الروسي
   ٩٢ *سلوفاكيا
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 )تابع(اجلدول 

 الطرف

االلتزامات بتحديد أو خفض 
 )٢٠١٢-٢٠٠٨ (ثات كمياًاالنبعا

  النسبة املئوية من سنة (
 )أو فترة األساس

 فض االنبعاثات كمياًخبااللتزامات 
)٢٠١٦-٢٠١٣ ( 
  النسبة املئوية من سنة (

 )أو فترة األساس

 فض االنبعاثات كمياًخباللتزامات ا
  ) ٢٠٢٢-٢٠١٨انتهاء يف (

  النسبة املئوية من سنة (
  )أو فترة األساس

   ٩٢ *سلوفينيا
   ٩٢ إسبانيا
   ٩٢ السويد
   ٩٢ سويسرا
      )ب(تركيا

   ١٠٠ *أوكرانيا
 اململكة املتحـدة لربيطانيـا    

 العظمى وآيرلندا الشمالية   
٩٢   

   ٩٣ )ب(الواليات املتحدة األمريكية
      
      

  .البلدان اليت متر بعملية االنتقال إىل اقتصاد السوق  *  

  .ومل يبدأ نفاذ هذا التعديل بعد. ٢-م أإ/١٠مبوجب تعديل اعُتمد عمالً باملقرر  باء أضيفت إىل املرفق  )أ(  

  .البلدان اليت مل تصّدق بعد على بروتوكول كيوتو  )ب(  
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  ٤اخليار 

  :حيل اجلدول التايل حمل اجلدول الوارد يف املرفق باء من الربوتوكول  

 املرفق باء

V -  ٢٠١٣ (ثات كمياًاللتزامات بتحديد أو خفض االنبعاا
  ))أ(

  لطرفا

جيغا (الكمية املسندة 
غرام من مكافئ ثاين 
  )أكسيد الكربون

معدالت خفض 
االنبعاثات عن مستوى 

   ١٩٩٠عام 
 )بالنسبة املئوية(

معدالت خفض 
االنبعاثات عن مستوى 

   ٢٠٠٠عام 
  )بالنسبة املئوية(

معدالت خفض 
االنبعاثات عن مستوى 

   ٢٠٠٥عام 
  )بالنسبة املئوية(

معدالت خفض 
االنبعاثات عن مستوى 

   ٢٠٠٧عام 
  )بالنسبة املئوية(

      أستراليا
      النمسا

        *)ب(بيالروس
      بلجيكا
      *بلغاريا
      كندا

      *كرواتيا
      *اجلمهورية التشيكية

      منركاالد
      *ستونياإ

      اجلماعة األوروبية
      فنلندا

      رنساف
      أملانيــا

      اليونــان
      *هنغاريا
      آيسلندا
      آيرلندا

      إيطاليــا
      اليابان
      *التفيـا

      ليختنشتاين
      *ليتوانيا

      لكسمربغ
      موناكو
      هولندا

      نيوزيلندا
      النرويج
      *بولندا

      الربتغال
      *رومانيا

      *االحتاد الروسي
      *سلوفاكيا
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 )تابع(اجلدول 

V - ٢٠١٣ (اللتزامات بتحديد أو خفض االنبعاثات كمياًا
  ))أ(

  لطرفا

جيغا (الكمية املسندة 
غرام من مكافئ ثاين 
  )أكسيد الكربون

معدالت خفض 
االنبعاثات عن 

  ١٩٩٠مستوى عام 
 )بالنسبة املئوية(

الت خفض معد
االنبعاثات عن 

  ٢٠٠٠مستوى عام 
  )بالنسبة املئوية(

معدالت خفض 
االنبعاثات عن 

  ٢٠٠٥مستوى عام 
  )بالنسبة املئوية(

معدالت خفض 
االنبعاثات عن 

  ٢٠٠٧مستوى عام 
  )بالنسبة املئوية(

      *سلوفينيا
      إسبانيا
      السويد
      سويسرا
        )ج(تركيا

      *أوكرانيا
 اململكة املتحـدة لربيطانيـا    

 العظمى وآيرلندا الشمالية   
     

      )ج(الواليات املتحدة األمريكية
       
       

  .البلدان اليت متر بعملية االنتقال إىل اقتصاد السوق  *  

  . تنتهي فيه فترة االلتزام الثانيةالذي العامتشري إىل ‘ V‘  )أ(  

  .ومل يبدأ نفاذ هذا التعديل بعد. ٢-م أإ/١٠مبوجب تعديل اعُتمد عمالً باملقرر ء أضيفت إىل املرفق با  )ب(  

  .البلدان اليت مل تصّدق بعد على بروتوكول كيوتو  )ج(  
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  )١(٥اخليار 

  :حيل اجلدول التايل حمل اجلدول الوارد يف املرفق باء من الربوتوكول  

 املرفق باء

 الطرف

االلتزامات بتحديد أو خفض 
 )٢٠١٢-٢٠٠٨ (ثات كمياًاالنبعا

  النسبة املئوية من سنة (
 )أو فترة األساس

 فض االنبعاثات كمياًخبااللتزامات 
)٢٠١٧-٢٠١٣( 
  النسبة املئوية من سنة (

 )األساس أو فترة

 فض االنبعاثات كمياًخباللتزامات ا
النسبة املئوية () ٢٠٢٢-٢٠١٨(

  )من سنة أو فترة األساس
 ]٦١][٥١[ ]٨٢][٧١[ ١٠٨ أستراليا
 ]٣٢][١٥[ ]٦٩][٤٩[ ٩٢ النمسا

 ]٩٣][٩١[ ]٩٧][٩٥[  ٩٢  *)أ(بيالروس
 ]٣٤][١٧[ ]٧٠][٥٠[ ٩٢ بلجيكا
 ]٩٢][٩٠[ ]٩٦][٩٤[ ٩٢ *بلغاريا
 ]٥٣][٤٢[ ]٧٩][٦٥[ ٩٤ كندا

 ]٨٣][٧٨[ ]٩٢][٨٧[ ٩٥ *كرواتيا
 ]٧٢][٦٥[ ]٨٧][٧٩[ ٩٢ *اجلمهورية التشيكية

 ]٤٥[]٣١[ ]٧٥][٥٩[ ٩٢ منركاالد
 ]٨٧][٨٤[ ]٩٤][٩١[ ٩٢ *ستونياإ

 ]٥١][٣٨[ ]٧٨][٦٣[ ٩٢ اجلماعة األوروبية
 ]٥٦][٤٥[ ]٨٠][٦٧[ ٩٢ فنلندا
 ]٣١][١٤[ ]٦٩][٤٨[ ٩٢ فرنسا

 ]٤٦][٣٣[ ]٧٦][٦٠[ ٩٢ أملانيــا
 ]٦٠][٥١[ ]٨٢][٧٠[ ٩٢ اليونــان

 ]٧٥][٦٩[ ]٨٩][٨١[ ٩٤ *هنغاريا
 ]٤٨][٣٥[ ]٧٧][٦١[ ١١٠ آيسلندا
 ]٥٣][٤١[ ]٧٩][٦٤[ ٩٢ آيرلندا

 ]٥٣][٤٢[ ]٧٩][٦٥[ ٩٢ إيطاليــا
 ]٤٩][٣٦[ ]٧٧][٦٢[ ٩٤ اليابان
 ]٨٥][٨١[ ]٩٣][٨٨[ ٩٢ *التفيـا

 ]٥١][٣٨[ ]٧٨][٦٣[ ٩٢ ليختنشتاين
 ]٨٥][٨٢[ ]٩٣][٨٩[ ٩٢ *ليتوانيا

 ]٤٠][٢٥[ ]٧٣][٥٥[ ٩٢ لكسمربغ
 ]٥١][٣٨[ ]٧٨][٦٣[ ٩٢ موناكو
 ]٤٩][٣٦[ ]٧٧][٦٢[ ٩٢ اهولند

  ــــــــــــ
القيم املدرجة يف العمودين الثالث والرابع من هذا اجلدول مأخوذة مـن الورقـات الـواردة مـن الفلـبني           )١(  

)FCCC/KP/AWG/2009/Misc.7 (   وجنوب أفريقيا)FCCC/KP/AWG/2009/Misc.8 .(     واألرقام موضوعة داخل أقواس معقوفة
واجملموعة األوىل من األرقام الواردة يف العمودين الثالث والرابع مقترحة من . دما يف كل حالة أرقاماً خمتلفةألن هذين الطرفني قد ق

وال ينبغي اعتبار إدراج هذه األرقام مبثابة موافقة علـى          . الفلبني يف حني أن اجملموعة الثانية من األرقام مقترحة من جنوب أفريقيا           
  وينبغي كذلك مالحظة أن أي تعديالت علـى املرفـق بـاء      . ملدرجة هذه األرقام أمام أمسائها    األرقام من جانب األطراف ا    هذه  

  . من برتوكول كيوتو، أن ُتعتمد إال مبوافقة خطية من الطرف املعين٢١ من املادة ٧ال ميكن، وفقاً للفقرة 
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 )تابع(اجلدول 

 الطرف

االلتزامات بتحديد أو خفض 
 )٢٠١٢-٢٠٠٨ (االنبعاثات كمياً

  النسبة املئوية من سنة (
 )أو فترة األساس

 فض االنبعاثات كمياًخبااللتزامات 
)٢٠١٧-٢٠١٣( 
  النسبة املئوية من سنة (

 )أو فترة األساس

 فض االنبعاثات كمياًخباللتزامات ا
 النسبة املئوية () ٢٠٢٢-٢٠١٨(

  )من سنة أو فترة األساس
 ]٦٤][٥٥[ ]٨٤][٧٣[ ١٠٠ نيوزيلندا
 ]٢٧][٨[ ]٦٧][٤٥[ ١٠١ النرويج
 ]٧٨][٧٢[ ]٩٠][٨٣[ ٩٤ *بولندا

 ]٦٤][٥٥[ ]٨٤][٧٣[ ٩٢ الربتغال
 ]٩١][٨٩[ ]٩٦][٩٣[ ٩٢ *رومانيا

 ]٩١][٨٨[ ]٩٦][٩٣[ ١٠٠ *االحتاد الروسي
 ]٧٩][٧٤[ ]٩١][٨٤[ ٩٢ *سلوفاكيا
 ]٦٢][٥٣[ ]٨٣][٧٢[ ٩٢ *سلوفينيا
 ]٤٤][٣٠[ ]٧٥][٥٨[ ٩٢ إسبانيا
 ]٢٣][٤[ ]٦٥[]٤٢[ ٩٢ السويد
 ]٣١][١٤[ ]٦٩][٤٨[ ٩٢ سويسرا
 ]٨٩][٨٦[ ]٩٥][٩٢[    )ب(تركيا

 ]٩٨][٩٧[ ]٩٩][٩٨[ ١٠٠ اأوكراني
 اململكة املتحدة لربيطانيـا   

 العظمى وآيرلندا الشمالية   
٢٥][٦[ ]٦٦][٤٤[ ٩٢[ 

 ]٤٨][٣٤[ ]٧٦][٦١[ ٩٣ )ب(الواليات املتحدة األمريكية
        
        

  . متر بعملية االنتقال إىل اقتصاد السوقالبلدان اليت  *  

  .ومل يبدأ نفاذ هذا التعديل بعد. ٢-م أإ/١٠مبوجب تعديل اعُتمد عمالً باملقرر أضيفت إىل املرفق باء   )أ(  

  .البلدان اليت مل تصّدق بعد على بروتوكول كيوتو  )ب(  
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  ٦اخليار 

  :)٢(ولُيدرج اجلدول التايل مباشرةً بعد املرفق باء من الربوتوك  

 املرفق باء

  فترة االلتزام الثالثة  فترة االلتزام الثالثة  فترة االلتزام الثانية  

 الطرف

االلتزامات بتحديد أو خفض 
لألطراف املدرجة  االنبعاثات كمياً
 )٢٠١٨- ٢٠١٣(يف املرفق األول 

  النسبة املئوية من سنة (
 )أو فترة األساس

االلتزامات بتحديد أو خفض 
لألطراف املدرجة  ياًاالنبعاثات كم

M- ٢٠١٩(يف املرفق األول 
 ) )ب(

  النسبة املئوية من سنة (
 )أو فترة األساس

  اللتزامات بتحديد أو خفض ا
 لألطراف املدرجة يف االنبعاثات كمياً
M -٢٠١٩ ()أ(املرفق األول

  *) )ب(
  النسبة املئوية من سنة (

  )أو فترة األساس
    
    
      

  . ذلك مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتويبت يفينبغي أن   *  

لظروفها وقدراهتا الوطنية ومدعومة يف ذلك مبوارد مالية وبنقل للتكنولوجيا، باختاذ إجراءات مناسبة              تقوم البلدان النامية، تبعاً     )أ(  
  .خلفض االنبعاثات كمياً يف فترة االلتزام الثالثة

 .العام الذي تنتهي فيه فترة االلتزام الثالثةمتثل " M"  )ب(  

  ـــــــــــــــــــــ
. فيما يتعلق بفترة االلتزام الثالثـة     " جيم"تقترح بنغالديش يف الورقة املقدمة منها إدراج مرفق برقم            )٢(  

 أعاله لكي يشمل القـيم  ١، الذي ينبغي تعديله على النحو املبني يف اخليار "باء"مضافاً إىل املرفق " جيم"ويكون املرفق   
وقت مناسب وفقاً للتعديل التبعي     "سيجري يف   " جيم"وتوضح بنغالديش أن إدراج املرفق      . املتعلقة بفترة االلتزام الثانية   

  ).FCCC/KP/AWG/2009/Misc.8" ( من الربوتوكول٣ من املادة ٩للفقرة 
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  ٧اخليار 

  :)٣(وتوكولُيدرج املرفق التايل مباشرةً بعد املرفق باء من الرب  

 املرفق جيم

  الطرف
سنة أو فترة األساس 

  )يف املائة(
 ٢٠٠٧السنة املرجعية 

  )يف املائة(
جيغا غرامات مكافئ (امليزانية 

  )ثاين أكسيد الكربون
االلتزامات الكمية األخرى 

  يف جمال التخفيف
          سترالياأ

          النمسا
          *)أ(بيالروس

...          
          

  . متر بعملية االنتقال إىل اقتصاد السوقالبلدان اليت  *  

  .ومل يبدأ نفاذ هذا التعديل بعد. ٢- م أإ/١٠أضيفت إىل املرفق باء مبوجب تعديل اعُتمد عمالً باملقرر   )أ(  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــ

كخيار إضايف لعـرض التزامـات      " جيم"تقترح نيوزيلندا إضافة جدول جديد ُيدرج بوصفه املرفق           )٣(  
املرجعيـة  ألغـراض   ل، الذي يظل قائماً     "باء"مضافاً إىل املرفق    " جيم"ويكون املرفق   . طراف يف فترة االلتزام الثانية    األ

وُيقترح أن يتضمن هذا املرفق اجلديد ليس . املستمرة وُيستخدم من أجل إجراءات احملاسبة واالمتثال يف هناية فترة االلتزام
تحديد أو خفض االنبعاثات كمياً، اليت سُيعرب عنها كنسبة مئوية من انبعاثات سـنة              بفقط االلتزامات اجلديدة املتعلقة     

االلتزامات الكمية األخرى يف جمال     "األساس وكذلك بكميات جيغا غرامات مكافئ ثاين أكسيد الكربون، ولكن أيضاً            
 بالنظر إىل أهنا ناشئة عن مقترح عن تعديالت تبعية ال تنعكس يف هذه احلاشية" جيم"وسيسفر اعتماد املرفق ". التخفيف

 FCCC/KP/AWG/2009/Misc.7وتـرد يف الوثيقـة      . املرفق بـاء  على  إضافة مرفق جديد وال تنبع مباشرة من تعديل         
  .املقدم منها" جيم"التعديالت التبعية املقترحة من نيوزيلندا والناشئة عن خيار املرفق 
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  ٨اخليار 

  :)٤(رفق باء من الربوتوكولُدرج املرفق التايل مباشرةً بعد امل  

 املرفق جيم

  الطرف
 االلتزامات بتحديد أو خفض االنبعاثات كمياً

  )٢٠١٧- ٢٠١٣(لفترة االلتزام الثانية 
    أستراليا
    النمسا

…    
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ـــــــــــــ

تعلق باألطراف  يشمل االلتزامات ليس فقط فيما ي     " جيم"برقم  مرفق   توفالو إىل أنه ميكن إضافة       ريتش  )٤(  
املدرجة يف املرفق األول لفترة االلتزام الثانية ولكن أيضاً فيما يتعلق باألطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت اختارت                   

االلتزامـات  " جيم"يف املرفق   وستنعكس  " باء"ويف هذه احلالة، لن ُيعدل املرفق       . حتمل التزامات يف فترة االلتزام الثانية     
   بالنظر إىل أهنا    عن تعديالت تبعية ال تنعكس يف هذه احلاشية       " جيم"وسيسفر اعتماد املرفق    . ترة االلتزام الثانية  املتعلقة بف 

 التبعيـة  التعـديالت  FCCC/KP/AWG/2009/Misc.6/Add.1وترد يف الوثيقة ". باء"ال تنبع مباشرة من تعديل للمرفق      
  .املقدم منها" جيم"املقترحة من توفالو والناشئة عن خيار املرفق 
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   مكررا١ً، الفقرة ٣ املادة - باء 
  ١اخليار 

  ) للمرفق باء أعاله١لن ينطبق إال إذا وقع االختيار على اخليار (

  : من الربوتوكول٣ من املادة ١ُتدرج الفقرة التالية بعد الفقرة   

دى جممل مكافئ ثـاين     تكفل األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة أو جمتمعة، أالّ يتع           - مكرراً ١  
أكسيد الكربون البشري املصدر النبعاثاهتا من غازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف الكميات املـسندة إليهـا،             

املرفق العمود الثالث من اجلدول الوارد يف  املقيدة يف  اللتزاماهتا باحلد من االنبعاثات وخفضها كمّياً      احملسوبة وفقاً 
  بنسبةاملادة، بغية خفض انبعاثاهتا اإلمجالية من مثل هذه الغازات  ألحكام هذه باء ووفقاً

‘X ‘       ١٩٩٠عام  [يف املائة على األقل دون مستويات [[W]]       ٢٠١٣عـام   يف فترة االلتزام املمتدة من 
  ،] على التوايلUو Tو، ٢٠٢٠حبلول عام ] [V إىل

  أو

   إىل ٢٠١٣عام  زام املمتدة من    يف فترة االلت   ١٩٩٠يف املائة على األقل دون مستويات عام         ٤٠
  ،٢٠١٨عام 

  أو

  يف فترة االلتزام املمتـدة مـن        [١٩٩٠دون مستويات عام    ] على األقل [يف املائة   ] ٤٥] [٤٠] [٣٠[
  ،]٢٠٢٠حبلول عام ] [٢٠٢٠ عام إىل ٢٠١٣عام 

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

  ٢اخليار 

  : من الربوتوكول٣ من املادة ١ُتدرج الفقرة التالية بعد الفقرة   

تكفل األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة أو جمتمعة، أالّ يتعدى جممل مكافئ ثـاين                - مكرراً ١  
ـ             ا، أكسيد الكربون البشري املصدر النبعاثاهتا من غازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف الكميات املـسندة إليه

 ألحكام هذه املادة، بغية      املقيدة يف املرفق باء ووفقاً      اللتزاماهتا باحلد من االنبعاثات وخفضها كمّياً      احملسوبة وفقاً 
 يف املائة يف فترة االلتزام X مبقدار أكرب من ١٩٩٠ دون مستويات عام خفض انبعاثاهتا اإلمجالية من هذه الغازات  

ليت ُحددت على أساس املعايري التالية من أجل ضمان االتـساق مـع              ا ٢٠١٧ إىل عام    ٢٠١٣املمتدة من عام    
  :اهلدف النهائي لالتفاقية واهلدفني املتمثلني يف اإلنصاف واملسؤوليات املشتركة ولكن املتباينة
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جمتمعة، عن التركّزات اجلويـة  واملسؤولية التارخيية لألطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة     )أ(  
  ازات الدفيئة؛الراهنة من غ

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

  .االجتماعية واإلمنائية
  ٣اخليار 

  ) للمرفق باء أعاله٣ إال إذا وقع االختيار على اخليار لن ينطبق(

  : من الربوتوكول٣ من املادة ١ُتدرج الفقرة التالية بعد الفقرة   

تكفل األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة أو جمتمعة، أالّ يتعدى جممل مكافئ              -  مكرراً ١  
ت الدفيئة املدرجة يف املرفق ألـف الكميـات         ثاين أكسيد الكربون البشري املصدر النبعاثاهتا من غازا       

اً  خبفض اللتزاماهتا   املسندة إليها، احملسوبة وفقاً     ألحكام هـذه   املقيدة يف املرفق باء ووفقاً    االنبعاثات كمّي
  يف املائة علـى األقـل دون مـستويات     Q بنسبة املادة، بغية خفض انبعاثاهتا اإلمجالية من هذه الغازات     

 يف  وذلك١٩٩٠دون مستويات عام  يف املائة S وعلى األقل بنسبة ٢٠١٦ول عام  وذلك حبل١٩٩٠عام 
  .٢٠٢٢ إىل ٢٠١٨فيما يتعلق خبفض االنبعاثات كمياً واليت تنتهي يف  الثانيةفترة االلتزام 

  ٤اخليار 

  ) للمرفق باء أعاله٢لن ينطبق إال إذا وقع االختيار على اخليار (

  : من الربوتوكول٣ من املادة ١رة ُتدرج الفقرة التالية بعد الفق  

تكفل األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة أو جمتمعة، أالّ يتعدى جممل مكافئ              -  مكرراً ١  
ثاين أكسيد الكربون البشري املصدر النبعاثاهتا من غازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألـف الكميـات                

اً  فضخب اللتزاماهتا   املسندة إليها، احملسوبة وفقاً     ألحكام هـذه   املقيدة يف املرفق باء ووفقاً    االنبعاثات كمّي
   بنسبةخفض انبعاثاهتا اإلمجالية من هذه الغازات] هبدف] [بغية [املادة،

 يف فترة االلتزام    ١٩٩٠دون مستويات عام    ] على األقل [يف املائة   ] ٣٠أكثر من   ][٢٠] [١٨[
دون ] علـى األقـل   [يف املائة   ] ٥٠ من   أكثر] [٤٥] [٤٠[ وبنسبة   ٢٠١٧ إىل   ٢٠١٣الثانية  

  .٢٠٢٢ إىل ٢٠١٨ يف فترة االلتزام الثالثة ١٩٩٠مستويات عام 
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  أو

 يف ٥٦ و٢٠٢٠ إىل ٢٠١٣ يف فترة االلتزام   ١٩٩٠ يف املائة على األقل دون مستويات عام         ٤٥
  .٢٠٢٧ حبلول عام ١٩٩٠املائة على األقل دون مستويات عام 

  ٥اخليار 

  ) للمرفق باء أعاله٤ا وقع االختيار على اخليار لن ينطبق إال إذ(

  : من الربوتوكول٣ من املادة ١ُتدرج الفقرة التالية بعد الفقرة   

تكفل األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة أو جمتمعة، أالّ يتعدى جممل مكافئ              -  مكرراً ١  
، يف فترة االلتزام ئة املدرجة يف املرفق ألفثاين أكسيد الكربون البشري املصدر النبعاثاهتا من غازات الدفي

واحملددة بطريقة تكفل إمكانية املقارنة بـني        الكميات املسندة إليها املقيدة يف املرفق باء         ،V إىل   ٢٠١٣
جهود كل طرف مدرج يف املرفق األول، مع أخذ اجلوانب الوطنية والقطاعية يف احلسبان، من أجل تصدر 

، بقصد اإلسهام يف اجلهود العاملية الرامية إىل كسر االرتفـاع يف االنبعاثـات         عملية مكافحة تغري املناخ   
العاملية من غازات الدفيئة يف السنوات العشر إىل العشرين القادمة، وضمان إجياد مسار طويل األجل أمام  

  .كل طرف مدرج يف املرفق األول يؤدي إىل حتقيق اخنفاض ُيعتد به يف االنبعاثات

   مكرراً ثانيا١ً، الفقرة ٣  املادة-جيم 

  ١اخليار 

  )، الوارد أعاله٣مكرراً من املادة  ١ للفقرة ٤إذا وقع االختيار على اخليار لن ينطبق إال (

  : من الربوتوكول٣ مكرراً من املادة ١ُتدرج الفقرة التالية بعد الفقرة   

ة، أالّ يتعدى جممل مكافئ     تكفل األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة أو جمتمع         -  مكرراً ١  
ثاين أكسيد الكربون البشري املصدر النبعاثاهتا من غازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألـف الكميـات                

اً  خبفض اللتزاماهتا   املسندة إليها، احملسوبة وفقاً     ألحكام هـذه   املقيدة يف املرفق باء ووفقاً    االنبعاثات كمّي
] أكثر من] [[ يف املائة على األقل٨٥[بنسبة قدرها لية من هذه الغازات املادة، بغية خفض انبعاثاهتا اإلمجا

. ٢٠٥٠ حبلـول عـام      ١٩٩٠دون مستويات عام    ]  يف املائة على األقل    N] [ يف املائة  ٩٥] على األقل [
  .٢٠٥٠ويتحقق ذلك أثناء فترات االلتزام الالحقة حبلول هناية عام 



FCCC/KP/AWG/2009/7 
Page 21 

  ٢اخليار 

، أعاله، يتعلق بفترة التزام ثانية ٣مكرراً من املادة  ١ملقترح املقدم يف إطار الفقرة لن ينطبق إال يف حالة إن كان ا(
  )فقط وليس لفترات التزام متعددة

  : من الربوتوكول٣ مكرراً من املادة ١تُُدرج الفقرة التالية بعد الفقرة   

للفترة [...] و ها كمّياًباحلد من االنبعاثات وخفضلن تنطبق االلتزامات املتعلقة   -  مكرراً ثانيا١ً  
لُبيت شروط حمددة، مثل تغطية نسبة مئوية من انبعاثات معينة من ثاين            [إال مىت   [...] املقيدة يف   [...] 

عدد يشكل حداً أدىن من األطراف املدرجة يف املرفق األول، [أكسيد الكربون، وقبول التعديل من جانب 
النتائج املتفق عليها يف إطار أعمال الفريق العامل املخصص واالقتناع بوجود عالقات ارتباط مع بدء نفاذ 

  ]].املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية

   مكررا٧ً، الفقرة ٣ املادة -دال 

  ١اخليار 

  : من الربوتوكول٣ من املادة ٧ُتدرج الفقرة التالية بعد الفقرة   

] ٢٠١٧ إىل ٢٠١٣من [، من االنبعاثات وخفضها كمّياً باحلد الثانيةيف فترة االلتزام  -  مكررا٧ً  
 تكون، ]V إىل ٢٠١٣] [٢٠٢٠ إىل ٢٠١٣] [٢٠١٨ إىل ٢٠١٣] [٢٠٢٢ إىل ٢٠١٨اليت تنتهي يف   [

ـ   ،النسبة املئوية ] أو أكرب من  [ل معادلة  الكمية املسندة إىل كل طرف مدرج يف املرفق األول           دت  اليت قُي
 جململ مكافئ ثاين أكسيد الكربون البشري املصدر ،املرفق باءالوارد يف العمود الثالث من اجلدول ه يف ـل

  سنة أو فترة األسـاس احملـددة       ، أو   ١٩٩٠النبعاثاته من غازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف يف عام           
ل األطراف املدرجة يف املرفق األوعلى و[. ]Y] [مثانية] [ستة] [مخسة[ مضروبة يف ، أعاله٥وفقاً للفقرة 

   النبعاثات غـازات الدفيئـة يف        صافياً ها تغيري استخدام األرض واحلراجة مصدراً     يلإاليت شكل بالنسبة    
 االنبعاثات من مكافئ ثـاين       جممل ١٩٩٠ج يف سنة أو فترة األساس النبعاثاهتا لعام         درُِتأن   ١٩٩٠عام  

 ١٩٩٠ بالبواليع يف عام     زيل منه ما أُ   أكسيد الكربون البشري املصدر مبينة حسب مصادرها، مطروحاً       
   ].تغري استخدام األرض ألغراض حساب الكمية املسندة إليهال نتيجة

  ٢اخليار 

  : من الربوتوكول٣ من املادة ٧ُتدرج الفقرة التالية بعد الفقرة   

تعادل الكمية املسندة إىل كل طرف مـدرج يف         ، على التوايل،    U و T و ٢٠٢٠ حبلول عام    - مكرراً ٧  
مل مكافئ ثاين   جمل ،املرفق باء العمود الثالث من اجلدول الوارد يف       ه يف   ـ اليت قيدت ل   ،لنسبة املئوية املرفق األول ا  

سـنة أو فتـرة     ، أو   Wأكسيد الكربون البشري املصدر النبعاثاته من غازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف يف              
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P ، وهي أعاله٥األساس احملددة وفقاً للفقرة 
 إليهادرجة يف املرفق األول اليت شكل بالنسبة األطراف املوعلى . )٥(

ـ   أن ١٩٩٠ النبعاثات غازات الدفيئة يف عـام         صافياً تغيري استخدام األرض واحلراجة مصدراً       ج يف سـنة    درِ ُت
 االنبعاثات من مكافئ ثاين أكسيد الكربون البشري املصدر مبينـة            جممل ١٩٩٠أو فترة األساس النبعاثاهتا لعام      

تغري استخدام األرض ألغراض حساب     ل  نتيجةً ١٩٩٠زيل بالبواليع يف عام     أُ منه ما    مطروحاًحسب مصادرها،   
  . الكمية املسندة إليها

  )٦(٣اخليار 

  : من الربوتوكول٣ من املادة ٧ُتدرج الفقرة التالية بعد الفقرة   

ج يف املرفق ، خيتار كل طرف مدرV إىل عام ٢٠١٣ يف فترة االلتزام الثانية، من عام -   مكررا٧ً  
مكافئ ثاين أكسيد األول إما عدد اجليغا غرامات من مكافئ ثاين أكسيد الكربون أو النسبة املئوية جململ 

 لغـرض  )٧( بالقياس إىل سنة أو فترة األساس املدرجة يف املرفق جـيم       الكربون البشري املصدر النبعاثاته   
دم االختيار، ُتستخدم النسبة املئوية لسنة أو فترة ويف حالة ع. حساب الكمية املسندة إليه يف فترة االلتزام

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

فيما يتعلق بكل طرف مدرج يف املرفق األول خيتار استخدام عدد اجليغا غرامات مـن                 )أ(  
  يف املرفق جيم للتعبري عن التزامه باحلد من االنبعاثـات          انبعاثاته من مكافئ ثاين أكسيد الكربون املقيدة        

  أو خفضها مبوجب هذا الربوتوكول، يشكل هذا الرقم الكمية املسندة إليه؛
فيما يتعلق بكل طرف مدرج يف املرفق األول خيتار استخدام النسبة املئوية النبعاثاته من     )ب(  

املقيدة يف املرفق جيم للتعبري عن التزامه باحلد مـن          مكافئ ثاين أكسيد الكربون يف سنة أو فترة األساس          
االنبعاثات أو خفضها مبوجب هذا الربوتوكول، تكون الكمية املسندة إليه معادلة للنسبة املئوية جملمـل               

ألف يف  يف املرفق   النبعاثاته فيما يتصل بغازات الدفيئة املدرجة       مكافئ ثاين أكسيد الكربون البشري املصدر       
   أعاله، مـضروباً يف عـدد الـسنوات يف          ٥و سنة أو فترة األساس احملددة وفقاً للفقرة         ، أ ١٩٩٠عام  

  .فترة االلتزام

                                                      

املستهدف هو أمر ينطوي على نتيجة خمتلفـة        فيما يتعلق بالتاريخ    رأت كندا أن حتديد خفض خطي        )٥(
 .سيتعني أن تنعكس يف النص تبعاً لذلك

األطراف على أن يكون يف استطاعة األطراف املدرجة يف املرفق األول           رأت نيوزيلندا أنه إذا مل توافق        )٦(
أن تعرب عن التزامها باحلد من االنبعاثات أو خفضها كمياً كعدد من جيغا غرامات مكافئ ثاين أكسيد الكربون، فقـد                    

 وقد يلزم ذلك أيضاً حلساب      .٣ من املادة    ٧ على اجلملة الثانية من الفقرة       ٣ مكرراً من املادة     ٧يتعني اإلبقاء يف الفقرة     
 .نطاقات النسب املئوية املرجعية لألطراف اليت ختتار استخدام خيار اجليغا غرامات حلساب الكمية املسندة إليها

  . يف الفرع ألف أعاله٧انظر اخليار  )٧(



FCCC/KP/AWG/2009/7 
Page 23 

  )٨( مكرراً ثانيا٧ً، الفقرة ٣ املادة -هاء 

  : من الربوتوكول٣ مكرراً من املادة ٧ُتدرج الفقرة التالية بعد الفقرة   

] ٢٠٢٢ عـام    إىل ٢٠١٨عام  [، من   نبعاثات كمّياً  اال خبفض الثالثةيف فترة االلتزام      -  مكرراً ثانيا٧ً  
 الـيت   ،، تعادل الكمية املسندة إىل كل طرف مدرج يف املرفق األول النسبة املئويـة             ]٢٠٢٧ عام   إىل ٢٠٢٠عام  [

مل مكافئ ثاين أكسيد الكربون البشري املصدر النبعاثاته من غازات الدفيئة املدرجـة          جمل ،ه يف املرفق باء   ـقيدت ل 
  ].مثانية] [مخسة[ مضروبة يف ، أعاله٥سنة أو فترة األساس احملددة وفقاً للفقرة ، أو ١٩٩٠ق ألف يف عام يف املرف

  )٩( مكرراً ثالثا٧ً، الفقرة ٣ املادة -واو 

  : من الربوتوكول٣ مكرراً ثانياً من املادة ٧ُتدرج الفقرة التالية بعد الفقرة   

، تكون الكمية املسندة إىل ٢٠٥٠لتزام الالحقة حىت عام فيما يتعلق بفترات اال -   مكرراً ثالثا٧ً  
مكافئ ثاين أكسيد كل طرف مدرج يف املرفق األول معادلة للنسبة املئوية، اليت ُتدرج يف املرفق باء، جململ 

، أو سنة أو فترة ١٩٩٠ألف يف عام  يف املرفق النبعاثاته من غازات الدفيئة املدرجةالكربون البشري املصدر 
 يف طول فترة االلتزام املذكورة، على أن تؤخذ يف احلسبان ة أعاله، مضروب٥اس احملددة وفقاً للفقرة األس

احلاجة إىل ضمان أن تفي األطراف املدرجة يف املرفق باء بالتزاماهتا اإلمجالية املتعلقة خبفض االنبعاثـات                
  .  مكرراً ثانياً أعاله١ مكرراً و١كما ُحددت يف الفقرتني 

  )١٠(] مكررا٩ًو [٩] الفقرتان[، الفقرة ٣املادة  -زاي 

  ١اخليار 

  :، ُيستعاض عن عبارة من الربوتوكول٣ من املادة ٩يف الفقرة   

  النظر يف تلك االلتزامات  

  :بعبارة  

  النظر يف االلتزامات املتعلقة بفترة االلتزام الثانية  

  :وكول من الربوت٣ من املادة ٩وُتدرج الفقرة التالية بعد الفقرة   

                                                      

 . الوارد يف الفرع باء أعاله٤يتصل هذا الفرع فقط باخليار  )٨(

 . يف الفرع باء أعاله الوارد٤يتصل هذا الفرع فقط باخليار  )٩(

 . على النحو املناسب األقواس املعقوفة وحمتوياهتا، تبعاً للخيار الذي ُيؤخذ بهسُتزال )١٠(
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يتوىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكـول النظـر يف               -   مكرراً ٩  
الـيت  هناية فترة االلتـزام    من   سنوات Z قبل   املتعلقة بفترة االلتزام الثالثة وفترات االلتزام الالحقة      االلتزامات  

  .تسبق مباشرةً فترة االلتزام قيد النظر

  ٢اخليار 

  : من الربوتوكول وُيستعاض عنها بالفقرة التالية٣ من املادة ٩فقرة ُتحذف ال  

فترة التزام  يتوىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول النظر يف               -٩  
  .الراهنةهناية فترة االلتزام من  سنوات] Z[ ]مخس [قبلالحقة 

  ٣اخليار 

 مـن   ٩ من الربوتوكول وُتدرج الفقرة التالية بعد الفقرة         ٣من املادة    ٩ُتحذف اجلملة الثانية من الفقرة        
  : من الربوتوكول٣املادة 

يتوىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هـذا الربوتوكـول النظـر يف                -  مكرراً ٩  
الـيت  ية فترة االلتـزام   هنامن  على األقل    سنوات] سبع] [مخس[قبل  املتعلقة بأي فترات التزام الحقة      االلتزامات  

  .تسبق مباشرةً فترة االلتزام قيد النظر

  ٤اخليار 

  : من الربوتوكول٣ من املادة ٩ُتدرج الفقرة التالية بعد الفقرة   

 يتوىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول النظر يف            -   مكرراً ٩  
  املتعلقـة  ] األخـرى [االلتزامات  ]  و [...] خاه يف إطار املواد   مدى كفاية االلتزامات واإلجراءات املتو    [
علـى   سنوات]Z[ ]مخس [قبلفترات االلتزام الالحقة    ] فترة االلتزام الثالثة و   ] [أي فترة التزام أخرى   [ب 

 فترة االلتزام الثانيـة وفتـرات     ] [اليت تسبق مباشرةً فترة االلتزام قيد النظر      فترة االلتزام   [هناية  األقل من   
  ].االلتزام الالحقة

  ٥اخليار 

  : من الربوتوكول٣ من املادة ٩ُتدرج الفقرة التالية بعد الفقرة   

حتدد االلتزامات للفترات الالحقة لألطراف املدرجة يف املرفق األول يف تعديالت للمرفـق              -  مكرراً ٩  
 مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه       ويتوىل. ٢١  من املادة  ٧ ألحكام الفقرة    عتمد وفقاً  هبذا الربوتوكول، تُ   ...][

 ١٥أثناء استعراض منتصف املدة احملدد يف الفقرة        اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول النظر يف تلك االلتزامات          
  .، أدناه٣من املادة 
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  )١١(١٥، الفقرة ٣ املادة - حاء 

  : من الربوتوكول٣ من املادة ١٤ُتدرج الفقرة التالية بعد الفقرة   

 الستعراض ُيجرى يف منتصف ٣ من املادة ١لتزامات املنصوص عليها يف الفقرة ختضع اال  - ١٥  
املدة على أساس أفضل املعلومات العلمية املتاحة واالمتثال لاللتزامات من جانب األطراف املدرجـة يف               

  فيما يتعلق بفترة   ٢٠١٧أي يف عام    (وُيجرى هذا االستعراض يف منتصف كل فترة التزام         [...]. املرفق  
  ).االلتزام الثانية

  )١٢(] مكررا٣ً، و٣و] [٣و [٢] الفقرات[، الفقرة ٤ املادة - طاء 

  ١اخليار 

  : من الربوتوكول٤ من املادة ٢ُتضاف العبارة التالية يف هناية اجلملة األوىل من الفقرة   

  .٣ من املادة ]مكرراً [٩ أي تعديالت على املرفق باء عمالً بالفقرة داع صكوك قبوهلاإييف تاريخ ، أو   

  ٢اخليار 

  : من الربوتوكول، ُيستعاض عن عبارة٤ من املادة ٣يف الفقرة   

  ٣ من املادة ٧فترة االلتزام احملددة يف الفقرة   

  :بعبارة  

  .أي فترة التزام حيددها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول  

  ٣اخليار 

  : من الربوتوكول٤ من املادة ٣الفقرة ُتدرج الفقرة التالية بعد   

 يف فترة االلتزام الثانية، يبقى أي اتفاق من هذا القبيل معموالً به طوال فترة االلتزام احملددة                 -  مكرراً ٣  
  .٣ مكرراً من املادة ٧يف الفقرة 

                                                      

 . الوارد يف الفرع زاي أعاله٥يتصل هذا الفرع فقط باخليار  )١١(

 . على النحو املناسب األقواس املعقوفة وحمتوياهتا، تبعاً للخيار الذي ُيؤخذ بهسُتزال )١٢(
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  بدء النفاذ: ٢املادة 
  ١اخليار 

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

  ٢اخليار 

   مـن   ١تنطبق أحكام هذا التعديل على مجيع األطراف فور انتهاء فترة االلتزام األوىل مبوجب الفقـرة                  -١  
  . من الربوتوكول، ويستمر انطباقه على أساس مؤقت إىل أن يبدأ سريان التعديل بالنسبة إىل كل طرف٣املادة 

  .  من الربوتوكول٢٠ من املادة ٥ و٤تني وفقاً للفقر ،يبدأ نفاذ التعديل  -٢  

 -  -  -  -  - 


