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  األطراف العامل بوصفه اجتماع األطرافمؤمتر 
     يف بروتوكول كيوتو

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨- ٧كوبنهاغن، 
  

  ل املؤقتالبند العاشر من جدول األعما

  من اجلمهورية التشيكية واملفوضية األوروبيةمقدم اقتراح 
  إدخال تعديلب ،ودوهلا األعضاء األوروبية ةـباسم اجلماع

  على بروتوكول كيوتو
  مذكرة من األمني العام

جيوز ألي طرف اقتراح تعديالت على هـذا  " من بروتوكول كيوتو إىل أنه      ٢٠ من املادة    ١تشري الفقرة     - ١
تعتمـد التعـديالت علـى هـذا        " من بروتوكول كيوتو على أنه       ٢٠ من املادة    ٢تنص الفقرة   و". وكولالربوت

وترسل األمانة  . الربوتوكول يف دورة عادية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول            
. تماده فيها بستة أشهر على األقلنص أي تعديل مقترح على هذا الربوتوكول إىل األطراف قبل الدورة املقترح اع

  ."كما ترسل األمانة التعديالت املقترحة إىل األطراف يف هذه االتفاقية واملوقعني عليها، وإىل الوديع للعلم

جيوز ألي طرف أن يقدم اقتراحات مبرفـق  " من بروتوكول كيوتو إىل أنه ٢١ من املادة ٢وتشري الفقرة    - ٢
 من بروتوكـول  ٢١ من املادة   ٣وتنص الفقرة   ". ديالت ملرفقات هذا الربوتوكول   هلذا الربوتوكول وأن يقترح تع    

د املرفقات هبذا الربوتوكول والتعديالت على املرفقات هبذا الربوتوكول يف دورة عاديـة             ـتعتم"كيوتو على أنه    
ـ     . ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول         ق مقتـرح أو  وترسل األمانة نص أي مرف

وترسل . تعديل مقترح على مرفق إىل األطراف قبل الدورة املقترح أن يعتمد فيها النص مبا ال يقل عن ستة أشهر                  
عليها، وكذلك إىل   األمانة أيضاً نص أي مرفق مقترح أو تعديل مقترح على مرفق إىل أطراف االتفاقية واملوقعني                

  ."الوديع للعلم
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، أحالت اجلمهورية التشيكية واملفوضية     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٠رسالة مؤرخة   ووفقاً هلذه األحكام، وب     - ٣
. إدخال تعديل على بروتوكول كيوتوباألوروبية، باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، إىل األمانة نص اقتراح 

ل األمانـة مـذكرة   ، سترسه من٢١ من املادة ٣الفقرة ب، و من بروتوكول كيوتو٢٠ من املادة    ٢وعمالً بالفقرة   
شفوية تتضمن هذا النص إىل كل مراكز التنسيق الوطنية املعنية بتغري املناخ والبعثات الدائمة لدى األمم املتحـدة      

، سترسل األمانة أيـضاً التعـديل املقتـرح إىل           الفقرتني ذاهتما  ووفقاً ألحكام . ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٧حبلول  
  .إلحاطته علماً به، وإىل الوديع ليهاعاملوقعني يف االتفاقية وإىل األطراف 

يف دورتـه   ،نظـر أن ي إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو وُيدعى    - ٤
  .بروتوكول كيوتوإدخال تعديل على بيف هذا االقتراح اخلامسة، 
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  اجلمهورية التشيكيةموجهة من  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠رسالة مؤرخة 
  ، إىل األمنيضية األوروبية، باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاءواملفو
  اناملناخ يقترح ذي ألمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريـالتنفي

  كيوتوبروتوكول إدخال تعديل على فيها 

  .كولجيوز ألي طرف اقتراح تعديالت على هذا الربوتومن بروتوكول كيوتو، ) ١(٢٠وفقاً للمادة   

، تقدم اجلمهورية التشيكية، اليت تتوىل حالياً رئاسـة جملـس االحتـاد األورويب،              الرسالةوبواسطة هذه     
إدخال تعديل علـى بروتوكـول      ب، اقتراحاً    فيها  األعضاء الدولباسم اجلماعة األوروبية و   واملفوضية األوروبية،   

  .كيوتو، وفقاً ملا يرد يف مرفق هذه الوثيقة

ألورويب أن يشدد يف هذه املرحلة على أن اقتراح التعديل هذا ال ميس مبركز االحتاد األورويب ويود االحتاد ا  
مواصلة النظر يف تعديل املرفق باء وغريه من مواد بروتوكول          حيول دون   كما أن هذا االقتراح لن      . يف املفاوضات 

  .التزامات جديدةما تعهدت به البلدان املتقدمة من على اخلصوص تضمينه كيوتو ذات الصلة ل

  .ونرجو أن تتفضل األمانة بإحالة هذه الرسالة مع املرفق إىل األطراف املتعاقدة األخرى  

  

  )التوقيع(
  ينيسوفااانا ريسعادة السيدة 
  وزيرة مستشارة

  للجمهورية التشيكية دائمة بالنيابةالمثلة امل
  جملس االحتاد األورويب

  ]التوقيع[
  غفريدريش فالكنرب -  السيد كارل
  املدير العام

  لبيئةشؤون ااملديرية العامة ل
  املفوضية األوروبية
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   بروتوكول كيوتو علىتعديلإدخال باقتراح االحتاد األورويب 

  ١املادة 

  )هنج قائم على األنشطة(

مع إجراء ما يلزم من تعديالت، مثالً فيما يتعلق بـإدارة            [١- م أإ /١٦ُتضاف التعاريف الواردة يف مرفق املقرر       
  ]الغابات، واالضطرابات الشديدة، واألنشطة اجلديدة

  ٢املادة 

  : بالفقرة التالية٢ُيستعاض عن الفقرة 

تتخذ األطراف ما يلزم من إجراءات يف سبيل ختفيض انبعاثات غازات الدفيئة غري اخلاضـعة ألحكـام                   - ٢"
  ."بروتوكول مونتريال والصادرة عن حركة النقل الدويل اجلوي والبحري

  :٢الفقرات التالية بعد الفقرة ُتدرج 

  حتدَّد األهداف الشاملة خلفض االنبعاثات فيما يتعلق باالنبعاثات الصادرة عن حركة الطـريان الـدويل                -  مكرراً   ٢"
  ].xx٢٠ إىل عام xx٢٠من عام املمتدة [ يف فترة االلتزام ٢٠٠٥ دون مستويات عام يف املائة] x[مبا يساوي 

 الكتساب وحدات من اآلليات راءات يف جمال الطريان الدويل، جيوز لألطراف أن تتيح جماالًتكميالً ملا يتخذ من إج
  .ألغراض بلوغ األهداف السالفة الذكر] إتاحة جمال آلليات جديدة [١٢ و٦احملددة يف املادتني 

الدويل مبا يـساوي  حتدَّد األهداف الشاملة خلفض االنبعاثات الصادرة عن حركة النقل البحري        - اً ني مكرراً ثا٢
]Y [دون مستويات عام يف املائة xxxx يف فترة االلتزام ] املمتدة من عامxxإىل عام ٢٠ xx٢٠.[  

، جيوز لألطراف أن تتيح جماالت الكتساب وحـدات مـن           النقل البحري تكميالً ملا يتخذ من إجراءات يف جمال        
  .ألغراض بلوغ األهداف السالفة الذكر] ديدةإتاحة جمال آلليات ج[ ١٧و ١٢ و٦ املواداآلليات احملددة يف 

تعمل األطراف، من خالل منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية، على إتاحـة               -  اًثالث مكرراً ٢
 بلوغ أهداف دولية ال تفضي إىل احنرافات تنافسية أو َتَسرُّب للكربون، يتم من أجلاجملال إلبرام اتفاق دويل فعال 

ويقوم مؤمتر األطراف العامل بوصفه     . )١(]أو بعد عامني من بدء نفاذ هذا الربوتوكول        [٢٠١١اره حبلول عام    إقر

                                                      

يلزم، كبديل عن ذلك، إما اعتماد مقرر يف الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع                 )١(
 خيـار   ، أو إتاحة  ٢٠١١يتجلى فيه اإلطار الزمين احملدد بعام       ) يف كوبنهاغن، على أن يبدأ نفاذه على الفور       (األطراف  

 .٢٠١١يتصف باملرونة يف حال عدم بدء نفاذ اتفاق كوبنهاغن قبل حلول عام 
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اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول بتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ أحكام هذه الفقرة، ويعمل على تعزيز تنفيذها، 
  ."حسب االقتضاء

  ٣املادة 

  :التالية بالفقرة ١ُيستعاض عن الفقرة 

اً    لن تنطبق االلتزامات املتعلقة       - ١" [...] املقيدة يف   [...] للفترة   [...]و باحلد من االنبعاثات وخفضها كمّي
  ]."غازات الدفيئةشروط حمددة، مثل تغطية نسبة مئوية من انبعاثات معينة من استوفيت [مىت إال 

  : مكرراً اجلديدة التالية١ الفقرة دَرجُت

 أو جمتمعة، أال يتعدى جممل مكافئ ثـاين أكـسيد           فرادىل األطراف املدرجة يف املرفق األول،       تكف  -  مكرراً ١"
الكربون البشري املصدر النبعاثاهتا من غازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف الكميات املسندة إليها، احملسوبة وفقاً                

 من املرفق باء ووفقاً ألحكام هذه املادة، بغية         الثالثاللتزاماهتا باحلد من االنبعاث وخفضها كمياً املقيدة يف العمود          
فتـرة  ] يف] [حبلول هناية [١٩٩٠ دون مستويات عام   يف املائة  ٣٠بنسبة  خفض انبعاثاهتا اإلمجالية من هذه الغازات       

  ...]."ووفقاً لتقييم االمتثال السنوي الذي تنص عليه املادة [، ٢٠٢٠عام  ٢٠١٣االلتزام املمتدة من 

  ل مبادة جديدة عن تقييم االمتثال السنويُتستكم

  )النهج القائم على األنشطة(

  : بالفقرة التالية٣ُيستعاض عن الفقرة 

حبسب إزالتها و املصادر من يف انبعاثات غازات الدفيئة  صافية من تغرياتاألوىلما حيدث يف فترة االلتزام   - ٣"
خدام األراضي الذي يتسبب فيه اإلنسان مباشرة وأنـشطة         اليت تنتج عن أنشطة تغري است     ، هذه التغريات    البواليع
، واليت ُتقاس بوصفها تغـريات      ١٩٩٠ منذ عام     األحراج وقطع املقصورة على التحريج وإعادة التحريج       احلراجة

  مبوجب هذه املادة  بااللتزاماتلوفاء  لستخَدم  ت ، جيب أن  كن التحقق منها يف أرصدة الكربون يف كل فترة التزام         مم
  ".رف مدرج يف املرفق األوللكل ط

  : مكرراً اجلديدة التالية٣ الفقرة دَرجُت

من تغريات صافية يف انبعاثات غازات الدفيئة من املصادر وإزالتها ما حيدث يف فترة االلتزام الثانية   -  مكرراً ٣"
اإلنـسان مباشـرة    حبسب البواليع، هذه التغريات اليت تنتج عن أنشطة تغري استخدام األراضي الذي يتسبب فيه               

، واليت ُتقاس بوصـفها     ١٩٩٠وأنشطة احلراجة املقصورة على التحريج وإعادة التحريج وقطع األحراج منذ عام            
وجـب  مبتغريات ممكن التحقق منها يف أرصدة الكربون يف كل فترة التزام، جيب أن ُتستخَدم للوفاء بااللتزامات                 

  ."هذه املادة لكل طرف مدرج يف املرفق األول
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  أو
فيما يتعلق بفترة االلتزام الثانية، يكون مثة خيار جديد يتم فيه الدمج بني أنشطة التحريج وإعادة التحريج وإزالة األحراج                   "

  ."، من اجلهة األخرى)٤(٣  املادة، من جهة، وأنشطة إدارة األحراج الوارد ذكرها يف)٣(٣  املادةالوارد ذكرها يف
  ):ُتحذف اجلملة ما قبل األخرية(الية  بالفقرة الت٤ُيستعاض عن الفقرة 

 الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف          انعقاد يقوم كل طرف مدرج يف املرفق األول، قبل       "
 وتسمح بتقدير ما أحدثـه مـن        ١٩٩٠يف هذا الربوتوكول، بتقدمي بيانات حتدد مستواه من أرصدة الكربون لعام            

بون يف السنوات التالية، وذلك لكي تنظر يف هذه البيانات اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة               تغريات يف أرصدة الكر   
ويقوم مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، يف أول دورة يعقدها، أو . والتكنولوجية

 التوجيهية ملعرفة أي األنشطة اإلضافية اليت يف أقرب وقت ممكن عملياً بعد ذلك، بالبت يف الطرائق والقواعد واملبادئ
 يف فئات ، مبينة حسب مصادرها وبواليع إزالتها،يتسبب فيها اإلنسان واملتصلة بالتغريات يف انبعاثات غازات الدفيئة

ق األول  من الكمية املسندة إىل األطراف املدرجة يف املرفحطَر إىل، أو ُتّمَضالتربات الزراعية وتغري استخدام األرض ُت
وكيفية ضمها، مع مراعاة أوجه عدم التيقن والشفافية يف عملية التبليغ والقابلية للتحقق والعمل املنـهجي للهيئـة                  

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وفقاً للمادة        سديهااحلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، واملشورة اليت ت       
على األنشطة اإلضافية اليت يكـون   من هذا القبيل     وللطرف أن خيتار تطبيق قرار    ...] [ وملقررات مؤمتر األطراف     ٥

  ."١٩٩٠عام   شريطة أن تكون هذه األنشطة قد حدثت منذ،لتزامه األوىلامصدرها اإلنسان بالنسبة لفترة 

  : مكرراً اجلديدة التالية٤ الفقرة درجُت

جيوز [...] [يما يتعلق بفترة االلتزام الثانية مبوجب أحكام املادة         ة ف دوعقبغية الوفاء بااللتزامات امل     -  مكرراً ٤"
بياناً بأي ] أن يقدم] [ التزاماً ُمدرجاً يف املرفق باءَعقََد] [ُمدرج يف املرفق األول  ] [يقدم كل طرف  ]/[لكل طرف 

وحتديد الغطـاء النبـايت،   إدارة األحراج، وإدارة األراضي الزراعية، وإدارة املراعي،    : من األنشطة البشرية التالية   
قد [وعلى طرف ُمدرج يف املرفق األول أن ُيثبت أن هذه األنشطة ]. وإزالة الغطاء النبايت، وإدارة األراضي الرطبة[

وتكون انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ والقابلة للحساب . تسبب فيها اإلنسان]  و١٩٩٠حدثت منذ عام 
ها بواسطة املصارف، والنامجة عن إدارة األراضي الزراعية وإدارة املراعي وجتديد           حبسب مصادرها وعمليات إزالت   

، مبوجب أحكام هذه الفقرة، مـساويةً النبعاثـات         ]وإزالة الغطاء النبايت وإدارة األراضي الرطبة     [الغطاء النبايت   
فترة االلتزام، مطروحاً منها    غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف يف            

انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة          ] Y] [مخسة أمثال [ما مقداره   
أما انبعاثات غازات الدفيئة البـشرية      ]. فترة أساس معينة  ] [١٩٩٠عام  [املصارف، النامجة عن تلك األنشطة يف       

 مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف، والنامجـة عـن إدارة األحـراج             املنشأ والقابلة للحساب حبسب   
  :فتكون مساوية ملا يلي] والتحريج وإعادة التحريج وإزالة األحراج[

•  GN عامل خصم] [حد أقصى[ مع[  
•  NN] فترة أساس] [سنة أساس[  
  ]"نطاقحتديد مبا يف ذلك [هنج وضع حد   •
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  :التالية مكرراً اجلديدة ٧ الفقرة دَرجُت

، [...]إىل  ] ٢٠١٣عام  [يف فترة االلتزام الثانية للحد من االنبعاثات وخفضها كمياً، املمتدة من              -  مكرراً ٧"
مساويةً للنسبة املئوية احملددة لـه يف       ] األول] [باء[تكون الكمية املُسَندة إىل كلٍ من األطراف املدرجة يف املرفق           

املرفق باء من إمجايل مكافئ ثاين أكسيد الكربون النبعاثاته البشرية املنشأ من العمود الثالث من اجلدول الوارد يف   
 ٥، أو يف سنة أو فترة األساس احملددة وفقاً ألحكام الفقرة            ١٩٩٠غازات الدفيئة املُدرجة يف املرفق ألف يف عام         

ل بالنسبة هلا تغـيري اسـتخدام       اليت شكَّ ] األول] [باء[أما األطراف املدرجة يف املرفق      [] Y[أعاله، مضروبةً يف    
فُتدرِج يف سنة أو    ] فترة أساس ما  ] [١٩٩٠عام  [األراضي واحلراجة مصدراً صافياً النبعاثات غازات الدفيئة يف         

 إمجايل مكافئ ثاين أكسيد الكربون النبعاثاهتا البشرية املنشأ مبينةً حـسب            ١٩٩٠فترة األساس النبعاثاهتا لعام     
نتيجة ] فترة أساس ما  ] [١٩٩٠عام  [ا أُزيل من تلك االنبعاثات بواسطة املصارف يف         مصادرها، مطروحاً منه م   

حيذَف النص املطبوع خبـط مائـل يف حالـة           [.]لتغيري استخدام األراضي ألغراض حساب الكمية املسَندة إليها       
  ".]احلساب على أساس األراضي، وجيوز حذفه يف حالة احلساب على أساس األنشطة

  ) على األنشطةالنهج القائم(

  :١ مكرراً اجلديدة التالية يف الفقرة ١ الفقرة الفرعية دَرجُت

تكفل األطراف املدرجة يف املرفق األول، فرادى أو جمتمعة، أال يتعدى إمجايل مكافئ ثاين أكسيد                 -  مكرراً ١"
 حسب مصادرها وحسب مـا      الكربون النبعاثاهتا البشرية املنشأ من غازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف، مبينةً           

أُزيل منها بواسطة املصارف، الكميات املسندةَ إليها، حمسوبةً وفقاً اللتزاماهتا باحلد من االنبعاثات وخفضها كمياً 
  ".[...]املدرجة يف املرفق باء 

  أو

  : مكرراً اجلديدة التالية٢ الفقرة دَرجُت

، وفاًء منه ملا    ]َعقََد التزاماً مدرجاً يف املرفق باء     ] [ولاملدرجة يف املرفق األ   [يقدم كل من األطراف       -  مكرراً ٢"
، بيانات عن انبعاثاته من غـازات       [...]عقده من التزامات فيما يتعلق بفترة االلتزام الثانية مبوجب أحكام املادة            

 األراضـي    حسب مصادرها وحسبما أُزيل منها بواسطة املصارف، نتيجة الستخدام         الدفيئة البشرية املنشأ، مبينةً   
وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، على النحو املَبلَّغ عنه مبوجب أحكام االتفاقية، بتضمينه هذه االنبعاثات وما               

  ".]ومجيع السنوات الالحقة[، ]١٩٩٠عام [أُزيل من االنبعاثات من سنة األساس 

ات استخدام  ـه فئ ـق ألف بتضمين  ـرف ويعدَّل امل  ،)٧(٣واجلملة الثانية من املادة     ) ٤(٣ و )٣(٣ُتحذف املادتان   
  .األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة
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  تعديالت اختيارية أخرى

  :التالية اً اجلديدةاني مكرراً ث٣الفقرة دَرج ُت

تكون املبادئ التالية هي املبادئ الناظمة ملعاجلة أنشطة استخدام األراضي وتغـيري اسـتخدام                - اً ني مكرراً ثا٣"
  ."١- م أإ/١٦الواردة يف املقرر ) ح(١إىل ) أ(١تضاف املبادئ من : واحلراجةاألراضي 

  :اً اجلديدة التاليةاني مكرراً ث٤الفقرة تدَرج 

، ]X[ يف دورتـه     ،ماع األطراف يف هذا الربوتوكول    يعتمد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجت       - اً نيمكرراً ثا ٤"
ا يتم الحقاً يف إدارة األحراج من عمليات إزالة نتيجة حلـدوث        طرائق وإجراءات حلساب كميات االنبعاثات وم     

  ."اضطرابات شديدة

  :اً اجلديدة التاليةثالث مكرراً ٤ الفقرة ُتدَرج

يعتمد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، يف دورته اخلامسة،   - اً ثالث مكرراً ٤"
  ."زونات الكربون املتصلة مبنتجات اخلشب املقطوعطرائق وإجراءات حلساب تغريات خم

  : بالفقرة التالية٨يستعاض عن الفقرة 

 بوصفها سنة األساس فيما يتعلق بثالثي x٢٠٠جيوز ألي طرف مدرج يف املرفق األول أن يستخدم السنة   -  ٨"
ثر ألغراض احلساب املشار إليه يف فلوريد النيتروجني ومركَّبات اهليدروفلوروإيثر ومركبَّات مثاين الفلور متعدد اإلي

  ." أعالهxالفقرة 

  : مكرراً اجلديدة التالية٩ الفقرة دَرجُت

  مـدى مالءمـة    يتوىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكـول النظـر يف               -   مكررا٩ً"
لقة بفترة االلتزام الثالثـة وفتـرات االلتـزام         املتع وااللتزامات[...]  واإلجراءات املنصوص عليها يف املادة       االلتزامات
  ".الثانية وفترات االلتزام الالحقةهناية فترة االلتزام من  سنوات/سنة Z  ما ال يقل عن قبلالالحقة

  ٦املادة 

  : مكرراً اجلديدة التالية٢ الفقرة دَرجُت

] x[وتوكول أن يقوم، يف دورته      جيوز ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الرب           -  مكرراً ٢"
 ألغراض منها أو يف أقرب وقت ممكن عملياً بعدها، بإعادة النظر يف املبادئ التوجيهية املتعلقة بتنفيذ هذه املادة،                 
  ."حتسني فعاليتها وكفاءهتا عن طريق متديد توقيتها وضمان سالمتها البيئية واإلعداد ملشارِكني جدد
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  ١٢املادة 

  : بالفقرة التالية٦قرة ُيستعاض عن الف

 قد  ما باإلضافة إىل    ، على الترتيب لتمويل أنشطة املشاريع املعتمدة حسب االقتضاء        تساعد آلية التنمية النظيفة     -  ٦"
  ."من أجل تنفيذ االستراتيجيات اإلمنائية القليلة االنبعاث الكربوينمن دعم مايل آخر للبلدان النامية يقدَّم 

  :نان التاليتااً اجلديدتني مكرراً ثا٧راً و مكر٧ الفقرتان دَرجُت

، بتنقـيح   ]x[يقوم مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، يف دورته               -  مكررا٧ً"
 والتنمية املستدامة، وللسالمة    الطرائق واإلجراءات ضماناً لتوزيع جغرايف أكثر عدالةً ملشاريع آلية التنمية النظيفة          

  :البيئية آللية التنمية النظيفة، باختاذه مجلة إجراءات، من بينها إرساء ما يلي

  ؛معامل مرجعية لتحديد خطوط األساس والبت يف عناصر اإلضافة ألنواع حمددة من املشاريع  )أ(
َمد فيما يتعلق بأنواع عوامل خصم من أجل تطبيقها على إصدار وحدات خفض االنبعاثات املعت     )ب(

حمددة من مشاريع آلية التنمية النظيفة كبديل يف احلاالت اليت ال يكون من اجملدي فيها إرسـاء                 
  خطوط أساس استناداً إىل معامل مرجعية؛

  معايري بشأن التكنولوجيا الرئيسية املستخدمة يف القطاع ذي الصلة؛  )ج(
  .هنج الختاذ القرارات قوامه القواعد  )د(

ال جيوز تسجيل مشروع ما يف البلدان النامية األكثر تقدماً من الناحية االقتـصادية إال عنـدما              - كرراً ثانياً م٧
  ."يكون البلد الطرف املضيف ذو الصلة قد قّدم أحدث قائمة جرد وطنية ملا لديه من انبعاثات عند الطلب

   تسجيل أرصدة وحدات خفض االنبعاثات القطاعية- ] x[املادة "

  : املادة اجلديدة التاليةَرجدُت

  .د فيما يلي آلية لتسجيل أرصدة وحدات خفض االنبعاثات القطاعيةُتحدَّ  - ١"

  :يكون الغرض من آلية تسجيل أرصدة وحدات خفض االنبعاثات القطاعية هو التايل  - ٢

   الكربون؛متكني األطراف من زيادة مسامهتها يف اهلدف النهائي لالتفاقية ومن الوصول إىل أسواق  )أ(
مساعدة األطراف املدرجة يف املرفق األول على االمتثال جلزء من التزاماهتا بتحديـد وخفـض                 )ب(

  ؛٣االنبعاثات كمياً مبوجب أحكام املادة 
  .تعزيز التنمية املستدامة  )ج(



FCCC/KP/CMP/2009/2 
Page 10 

 

تكون آلية تسجيل األرصدة القطاعية خاضعةً لسلطة وتوجيه مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع                 - ٣
  ].هيئة[ألطراف يف هذا الربوتوكول، وتكون خاضعةً إلشراف ا

 مع - جيوز لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت لديها عتبات انبعاثات قطاعية مطلقة واليت تستويف       - ٤
، أن تـشارك يف تـسجيل       ١- م أإ /١١ من مرفق املقرر     ٢ الشروط احملددة يف الفقرة      - التعديل حسب االقتضاء    

  . القطاعية مبوجب أحكام هذه املادةاألرصدة

جيوز لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول أن تقترح عتبات انبعاثات قطاعية مطلقـة، كجـزء مـن                    - ٥
  .استراتيجيتها اإلمنائية املنخفضة الكربون

ـ  ] وحدات أخرى قابلة لإلبدال   /وحدات خفض انبعاثات معتَمد   [أن ُتصدر   ] هليئة ما [جيوز  [  - ٦ ق فيما يتعل
  .بتخفيضات االنبعاثات القطاعية اليت تتجاوز عتبة االنبعاثات املطلقة

 بوضع طرائق   ،]x[ يف دورته    ،ماع األطراف يف هذا الربوتوكول    يقوم مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجت       - ٧
  :وإجراءات من أجل ما يلي

 هـذه املقترحـات     إعداد مقترحات بشأن حتديد عتبات االنبعاثات القطاعية املطلقة، وتقـدمي           )أ(
  واستعراضها واملوافقة عليها؛

  .رصد االنبعاثات والتحقق منها واإلبالغ عنها، وحساب الوحدات  )ب(

  :تكفل الطرائق واإلجراءات، كحٍد أدىن، ما يلي  - ٨

ألطراف فيما يتعلق بالقطاعات ذات الصلة متغـايرةً        دى ا أن تكون عتبات االنبعاثات املطلقة ل       )أ(
عن االنبعاثات االعتيادية، وأن يتم حتديدها بطريقة حماِفظة، ُتراعى فيها مجلة أمور،            تغايراً كبرياً   

  منها أكفأ التقنيات واإلجراءات والبدائل وعمليات اإلنتاج البديلة؛
 ببيانات وبنسب مرتقَبة لتخفيض االنبعاثات يتم التحقق مـن          ، يف القطاع ذي الصلة    ،أن يؤخذ   )ب(

  ة؛صحتها من ِقبل جهات مستقل
  أن ُتتاح منهجيات لتقدير انبعاثات غازات الدفيئة القطاعية وحلساهبا بطريقة حماِفظة؛  )ج(
  أن يتم رصد االنبعاثات القطاعية واإلبالغ عنها واستعراضها بفعالية؛  )د(
  أن ُيوضع تعريف واضح للحدود القطاعية؛  )ه(
 القابلـة    األخرى الوحدات/وحدات خفض االنبعاثات املعتمد   [تسجيل أرصدة   أن تكون فترة      )و(

  سنوات؛/سنة] x] [لإلبدال
  سنوات؛/سنة] x[أن ُيعاد النظر يف عتبات االنبعاثات القطاعية املطلقة كل   )ز(
  أن يتم التقليل من التسرُّب قدر اإلمكان؛  )ح(
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م قدَّيأن تكون اإليرادات املتأتية من ختفيض االنبعاثات القطاعية مضافةً إىل أي دعم مايل آخر                 )ط(
  ."إىل إجراءات التخفيف املناسبة وطنياً

  ١٧املادة 
  : مبا يلي١٧ُيستعاض عن املادة 

ُيحدِّد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول ما يتصل باملوضوع من مبادئ   - ١"
ثات واإلبالغ عن هذا االجتار     وطرائق وقواعد ومبادئ توجيهية، ال سيما فيما يتعلق بالتحقق من االجتار باالنبعا           

  .واملساءلة عنه

جيوز لألطراف املدرجة يف املرفق باء أن تشارك يف االجتار باالنبعاثات ألغراض الوفاء بالتزاماهتا مبوجب                 - ٢
  .١- م أإ/١١ من مرفق املقرر ٢ واستيفاء الشروط احملددة يف الفقرة ٧، مع مراعاة أحكام الفقرة ٣املادة 

ف غري املدرجة يف املرفق باء اليت لديها نسب قطاعية مستهَدفة لتخفيض االنبعاثات والـيت               جيوز لألطرا   - ٣
، ومع مراعاة   ١- م أإ /١١ من مرفق املقرر     ٢ الشروط احملددة يف الفقرة      -  مع التعديل حسب االقتضاء      - تستويف  

  .، أن تشارك يف االجتار باالنبعاثات٨أحكام الفقرة 

جة يف املرفق باء أن تقترح نسباً قطاعية مستهدفة لتخفيض االنبعاثات، كجزء من جيوز لألطراف غري املدر  - ٤
  .استراتيجيتها اإلمنائية املنخفضة الكربون

 بوضع طرائق   ،]x[ يف دورته    ،ماع األطراف يف هذا الربوتوكول    يقوم مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجت       - ٥
  :وإجراءات من أجل ما يلي

، وتقدمي هذه املقترحات     القطاعية فة لتخفيض االنبعاثات  ب املستهدَ النَسإعداد مقترحات بشأن      )أ(
  واستعراضها واملوافقة عليها؛

  .رصد االنبعاثات والتحقق منها واإلبالغ عنها، وحساب الوحدات  )ب(
  :تكفل الطرائق واإلجراءات، كحد أدىن، ما يلي  - ٦

متغايرةً تغايراً كبرياً عن االنبعاثـات       عية القطا فة لتخفيض االنبعاثات  ب املستهدَ النَسأن تكون     )أ(
االعتيادية، وأن يتم حتديدها بطريقة حماِفظة، تراعى فيها مجلة أمور، منـها أكفـأ التقنيـات                

  واإلجراءات والبدائل وعمليات اإلنتاج البديلة؛
مـن   ببيانات وبنسب مرَتقبة لتخفيض االنبعاثات يتم التحقق         ، يف القطاع ذي الصلة    ،أن يؤخذ   )ب(

  صحتها من ِقبل جهات مستقلة؛
  أن ُتتاح منهجيات لتقدير انبعاثات غازات الدفيئة القطاعية وحلساهبا بطريقة حماِفظة؛  )ج(
  أن يتم رصد االنبعاثات القطاعية واإلبالغ عنها واستعراضها بفعالية؛  )د(
  أن ُيوضع تعريف واضح للحدود القطاعية؛  )ه(
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  سنوات؛/سنة] x] [الوحدات القابلة لإلبدال/ت الكميات املُسندةبوحدا[أن تكون فترة االجتار   )و(
  سنوات؛/سنة] x[ االنبعاثات القطاعية كل لتخفيضأن ُيعاد النظر يف النَسب املستهَدفة   )ز(
  أن يتم التقليل من التسرُّب قدر اإلمكان؛  )ح(
قدَّم يىل أي دعم مايل آخر      أن تكون اإليرادات املتأتية من ختفيض االنبعاثات القطاعية مضافةً إ           )ط(

  .إىل إجراءات التخفيف املناسبة وطنياً

من طرائق وما ميكـن     ينظر أيضاً مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فيما ميكن وضعه              - مكرراً ٦
ثات يف البلدان غـري     اختاذه من إجراءات فيما يتعلق باإلقرار بالوحدات املستحَدثة مبوجب الُنظم اإللزامية لالجتار باالنبعا            

  .املدرجة يف املرفق باء، األمر الذي يكفل السالمةَ البيئية

 يكون مكمِّالً لإلجراءات احمللية اليت ُتتخذ ألغـراض         ٢نبعاثات عمالً بأحكام الفقرة     به من ا  جتار  إلما يتم من ا     -٧
  .٣الوفاء بالتزامات احلد من االنبعاثات وخفضها كمياً مبوجب أحكام املادة 

 يكون مكمِّالً لإلجراءات احمللية اليت ُتتخذ ألغراض ٣ عمالً بأحكام الفقرة االجتار به من انبعاثاتما يتم   -٨
  ."٣بلوغ النَسب  املستهَدفة لتخفيض االنبعاثات القطاعية مبوجب أحكام الفقرة 

   األحكام االنتقالية والَعدُّ املزدوج فيما يتعلق باآلليات-  Yاملادة "

  :دة اجلديدة التاليةُتدرج املا

 بتحديـد الطرائـق     ،]x[ يف دورته    ،يقوم مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول         "
  :واإلجراءات اليت

تسجيل أرصدة وحدات خفض     - xو ١٢ و ٦تتفادى الَعدُّ املزدوج بني اآلليات احملددة يف املواد           )أ(
  عم األخرى؛ وأشكال الد١٧ واالنبعاثات القطاعية

تقتضي اختاذ ما يلزم من تدابري من أجل االنتقال بني اآلليات بشكل منظم حيثما تكون األطراف   )ب(
موضع التنفيذ يف القطاعات اليت تكون   ) ٣(١٧ ألف و  ١٢قد وضعت اآلليات احملددة يف املادتني       

  فيها هذه اآلليات واجبة التطبيق؛
ام   [مشاريع آلية التنمية النظيفة املُسجَّلة قبـل        تكفل أن األرصدة الصادرة عن أنشطة         )ج(  ]xxxxع

  ؛]xxxx  عامحىت[سيستمر إصدارها 
  تستثين ما يستجّد من مشاريع آلية التنمية النظيفة يف القطاعات الـيت حتـدَّد فيهـا عتبـات                    )د(

  ."أو أهداف االنبعاثات القطاعية املطلقة
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  ٢١املادة 

  اخليار ألف

  : بالفقرات التالية٧و ٥ و٤يستعاض عن الفقرات 

تبذل األطراف كل جهد يف سبيل التوصل، بتوافق اآلراء، إىل اتفاق بشأن مـا قـد يقتـرح مـن مرفقـات                        -٤"
وإذا اسُتنفدت مجيع اجلهود املبذولة للتوصل إىل توافق يف اآلراء ومل يتم التوصـل              . بالربوتوكول أو من تعديالت ملرفق به     

، بأغلبية ثالثة أربـاع     ...]أو[تماد املرفق أو التعديل على مرفق، عدا املرفق ألف أو باء            إىل اتفاق، يتم، كمالذ أخري، اع     
ُيعتمد ...] و[وما يتم إدخاله من تعديالت على املرفقات ألف وباء          . أصوات األطراف احلاضرين واملصوتني يف االجتماع     

وترِسل . ال ُيعَتمد إال مبوافقة مكتوبة من الطرف املعين       ،  ...]و[بتوافق اآلراء؛ وما يتم إدخاله من تعديالت على املرفق باء           
  .األمانة املرفق املعَتمد أو التعديل املعتمد على مرفق إىل الوديع، الذي يقوم بتعميمه على مجيع األطراف من أجل قبوله

 ألف أو    أعاله من مرفقات أو تعديالت على مرفقات عدا املرفق         ٤ و ٣ما ُيعَتمد وفقاً ألحكام الفقرتني        - ٥
يصبح نافذاً بالنسبة إىل مجيع األطراف يف هذا الربوتوكول بعد ستة أشهر من تاريخ إبالغ الوديـع                 ...] أو  [باء  

هذه األطراَف باعتماد املرفق أو باعتماد التعديل على املرفق، عدا بالنسبة إىل األطراف اليت أبلغت الوديع، كتابةً،     
ويصبح املرفق أو التعديل على مرفق نافذاً،       . ا املرفَق أو التعديلَ على املرفق     يف غضون الفترة املذكورة، بعدم قبوهل     

بالنسبة إىل األطراف اليت تسحب إخطارها بعدم قبوهلا إّياه، يف اليوم التسعني التايل لتاريخ تلقي الوديع سـحب                  
  .ذلك اإلخطار

الربوتوكول يصبح نافذاً بالنـسبة إىل      هلذا  ...] أو  [ما يتم إدخاله من تعديالت على املرفق ألف أو باء             - ٧
مجيع األطراف يف هذا الربوتوكول بعد ستة أشهر من تاريخ إبالغ الوديع هذه األطراَف باعتماد املرفق أو باعتماد 

  ."التعديل على املرفق

  اخليار باء

  : بالفقرتني التاليتني٥ و٤ُيستعاض عن الفقرتني 

، بتوافق اآلراء، إىل اتفاق بشأن ما قد ُيقترح مـن مرفقـات      تبذل األطراف كل جهد يف سبيل التوصل        - ٤"
وإذا اسُتنفدت مجيع اجلهود املبذولة للتوصل إىل توافق يف اآلراء ومل يـتم  . بالربوتوكول أو من تعديالت ملرفق به     

،  ...]أو[التوصل إىل اتفاق، يتم، كمالذ أخري، اعتماد املرفق أو التعديل على مرفق، عدا املرفق ألـف أو بـاء                    
وما يتم إدخاله مـن تعـديالت علـى    . بأغلبية ثالثة أرباع أصوات األطراف احلاضرين واملصوتني يف االجتماع    

وُترِسل األمانة املرفق املعَتمد أو التعديل . هبذا الربوتوكول ال ُيعَتمد إال بتوافق اآلراء...] أو [املرفقات ألف أو باء 
  .يقوم بتعميمه على مجيع األطراف من أجل قبولهاملعَتمد على مرفق إىل الوديع، الذي 

 أعاله من مرفقات أو تعديالت على مرفقات يصبح نافذاً بالنسبة           ٤ و ٣ما ُيعَتمد وفقاً ألحكام الفقرتني        - ٥
إىل مجيع األطراف يف هذا الربوتوكول بعد ستة أشهر من تاريخ إبالغ الوديع هذه األطراَف باعتماد املرفـق أو                   
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ديل على املرفق، عدا بالنسبة إىل األطراف اليت أبلغت الوديع، كتابةً، يف غضون الفترة املذكورة، بعدم باعتماد التع
ويصبح املرفق أو التعديل على مرفق نافذاً، بالنسبة إىل األطراف اليت تسحب       . قبوهلا املرفَق أو التعديلَ على املرفق     

  ." لتاريخ تلقي الوديع سحب ذلك اإلخطارإخطارها بعدم قبوهلا إّياه، يف اليوم التسعني التايل

  يف اهليئات املنشأةالعاملني  اتحصان: Zاملادة 

  :ج املادة اجلديدة التاليةُتدَر

ُيمنح العاملون بوصفهم أعضاًء أو أعضاًء مناوبني يف اهليئات املنشأة مبقتضى أحكام هذا الربوتوكول ما يلزم من                   - ١"
.  وال تسري هذه احلصانات إال على األنشطة املتصلة بـأدائهم وظـائفهم الرمسيـة           .احلصانات ألداء وظائفهم باستقالل   

  :وُيمنحون االمتيازات واحلصانات التالية

احلصانة من اإلجراءات القانونية جبميع أنواعها يف ما يصدر عنهم من أقـوال أو كتابـٍة ومـا        )أ(
ذه احلـصانة مـن اإلجـراءات    ويظلون متمتعني هب. يقومون به من أعمال أثناء أدائهم مهامهم      

 مبوجب  عضاًء مناوبني يف اهليئات املنشأة    القانونية حىت بعد انقضاء فتراهتم بوصفهم أعضاًء أو أ        
  أحكام هذا الربوتوكول؛

  .حرمة مجيع احملررات واملستندات  )ب(

 من أجل حتقيق  لألعضاء واألعضاء املناوبني من أجل أدائهم مهامهم الرمسية بكفاءة وليساحلصاناتُتمنح   - ٢
وحيق لألمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، بل       . منفعة شخصية هلؤالء األفراد أنفسهم    

ومن واجبه، أن يرفع احلصانة عن أي عضو أو عضو مناوب عندما يرى أن تلك احلصانة حتول دون أن تأخـذ                     
  .إلخالل بتنفيذ أحكام هذا الربوتوكولالعدالة جمراها، وأن من املمكن رفعها دون ا

اله هي اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفـة، وجلنـة          ـ أع ١أة املشار إليها يف الفقرة      ـاهليئات املنش   - ٣
 مـن   ٨اإلشراف على التنفيذ املشترك، وجلنة االمتثال، وأفرقة خرباء االستعراض املنشأة مبوجب أحكام املـادة               

  ".)٢(بروتوكول كيوتو

  

                                                      

ال يزال االحتاد األورويب يواصل حتليله بشأن مسألة االمتيازات واحلصانات، ورمبا ُيديل يف وقت الحق      )٢(
 .بآراء إضافية بشأن الترتيبات التعاهدية
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  املرفق ألف

  :ُيعدل املرفق ألف على النحو التايل
"  

  :ج الغازات التاليةدَرُت  •  

  (CO2)ثاين أكسيد الكربون 
  (CH4)امليثان 

  (N2O)أكسيد النيتروز 
  (HFCs)مركَّبات اهليدروفلوروكربون 

  (PFCs)مركَّبات الكربون املشبع بالفلور 
  املركَّبات املشبعة بالفلور 

  (SF6)يت سداسي فلوريد الكرب  
  (NF3)ثالثي فلوريد النيتروجني   

  (HFEs)مركَّبات اإليثر املفلَور /مركَّبات اإليثر الفلورية اهليدروجينية
  (PFPMIE)مركبات مثاين الفلور متعدد اإليثر 

  :ج القطاعات التاليةدَرُت  •  

  الطاقة

  أنشطة احتراق الوقود
  صناعات الطاقة

  الصناعات التحويلية والبناء
  النقل 

  قطاعات أخرى
  قطاعات غري حمددة

  االنبعاثات املتسربة من الوقود
  الوقود الصلب

  النفط والغاز الطبيعي
  انبعاثات أخرى من إنتاج الطاقة
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  نقل ثاين أكسيد الكربون وختزينه
  نقل ثاين أكسيد الكربون 

  احلقن والتخزين
  وسائل أخرى

  العمليات الصناعية واستخدام املنتجات
  ةالصناعة التعديني

  الصناعة الكيميائية
  صناعة الفلزات

  منتجات من غري الطاقة من استخدام الوقود واملذيبات
  صناعة اإللكترونيات

  استخدام املركَّبات املفلَورة كبدائل عن املواد املستنِفدة لألوزون
  حتويل املنتجات واستخدماهتا األخرى

  جماالت إنتاج أخرى

استخدام األراضي، وإمجايل املصادر، ومصادر االنبعاثات على األرض        الزراعة واحلراجة وغريمها من جماالت      [
  ]من غري ثاين أكسيد الكربون

 يبني النص الوارد بني قوسني معقوفني التغيريات الرئيسية اليت مت األخذ هبا فيما يتعلق هبذا القطاع يف املبـادئ                  :مالحظة* 
استخدام األراضي، وتغـيري اسـتخدام      (ويل املعين بتغري املناخ      عن الفريق احلكومي الد    ٢٠٠٦التوجيهية الصادرة يف عام     

والصعوبة الرئيسية يف هذه املرحلة     ). األراضي، واحلراجة، مقابل الزراعة واحلراجة وغريمها من جماالت استخدام األراضي         
تخدام األراضي وتغيري   فيما يتعلق بالنص الوارد بني قوسني معقوفني هي عدم االتفاق على طريقة احلساب فيما يتعلق باس               

أما األجزاء غري الواردة بني قوسني معقوفني فهي تبني الفئات الزراعية املدرجـة حاليـاً يف                . استخدام األراضي واحلراجة  
  .سياق املفاوضاتويلزم إجناز مزيد من العمل بشأن هذه املسألة يف . املرفق ألف، مع بعض اإلضافات الطفيفة

  املاشية

  التخمر املعوي  
  دارة السماد الطبيعيإ  

  األراضي[

  األراضي احلََرجية  
  األراضي الزراعية  
  املراعي  
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  األراضي الرطبة  
  املستوطنات  
  ]أراض أخرى  

  إمجايل املصادر ومصادر االنبعاثات على األرض من غري ثاين أكسيد الكربون

  انبعاثات غازات الدفيئة من حرق الكتلة األحيائية
  املعاجلة باجلري
  ليوريااستخدام ا

  انبعاثات أكسيد النيتروز املباشرة من األراضي اليت يستخدم فيها السماد
  انبعاثات أكسيد النيتروز غري املباشرة من األراضي اليت يستخدم فيها السماد

  انبعاثات أكسيد النيتروز غري املباشرة من إدارة السماد الطبيعي
ّز   زراعة األُر

  ] أخرىمصادر

  وسائل أخرى[
  خشاب املقطوعةمنتجات األ  
  ]مصادر أخرى  

  النفايات

  تصريف النفايات الصلبة   
  املعاجلة احليوية للنفايات الصلبة  
  معاجلة املياه املستعملة والتخلص منها  
  ترميد النفايات وحرقها يف اهلواء الطلق  
   أخرىعمليات  

   أخرىمصادر  
روجني يف أكاسيد النتـروجني     رة من الترسب اجلوي للنيت    ـانبعاثات أكسيد النيتروز غري املباش    

  وغاز النشادر 
  ."انبعاثات أخرى

 -  -  -  -  - 


