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  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
   يف بروتوكول كيوتو

 الدورة اخلامسة
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨- ٧كوبنهاغن، 

   جدول األعمال املؤقتالبند العاشر من

  اقتراح من توفالو إلجراء تعديالت على بروتوكول كيوتو
  مذكرة من األمانة

  جيوز ألي طرف اقتراح تعديالت على      "ن بروتوكول كيوتو على أنه      ـ م ٢٠ن املادة   ـ م ١تنص الفقرة     - ١
  ".هذا الربوتوكول

د التعديالت على هذا الربوتوكـول يف       ُتعتم" من بروتوكول كيوتو أن      ٢٠ من املادة    ٢وتشترط الفقرة     - ٢
وترسل األمانة نص أي تعديل     . دورة عادية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول          

كما ترسـل   . مقترح على هذا الربوتوكول إىل األطراف قبل الدورة املقترح اعتماده فيها بستة أشهر على األقل              
  ".ترحة إىل األطراف يف هذه االتفاقية واملوقعني عليها، وإىل الوديع للعلماألمانة نص أي تعديالت مق

جيوز ألي طرف أن يقدم اقتراحـات       " من بروتوكول كيوتو على أنه       ٢١ن املادة   ـ م ٢وتنص الفقرة     - ٣
 مـن   ٢١ مـن املـادة      ٣وتنص الفقرة   ". مبرفق هلذا الربوتوكول وأن يقترح تعديالت ملرفقات هذا الربوتوكول        

ُتعتمد املرفقات هبذا الربوتوكول والتعديالت على هذه املرفقات يف دورة عادية           : "وتوكول كيوتو على ما يلي    بر
  وترسل األمانة نص أي مرفـق مقتـرح        . ه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول     ـملؤمتر األطراف العامل بوصف   

وترسـل  .  فيها النص بستة أشهر على األقـل       أو تعديل مقترح ملرفق إىل األطراف قبل الدورة املقترح أن ُيعتمد          
األمانة أيضاً نص أي مرفق مقترح أو تعديل مقترح ملرفق إىل أطراف االتفاقية واملوقعني عليهـا، وكـذلك إىل                   

  ".الوديع، للعلم
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  ، ٢٠٠٩يونيـه   / حزيـران  ١٠ذه األحكام، أحالت توفالو إىل األمانة، برسالة مؤرخـة يف           ـووفقاً هل   - ٤
 ٢١ من املادة    ٣ وبالفقرة   ٢٠ من املادة    ٢وعمالً بالفقرة   . ت املقترح إجراؤها لربوتوكول كيوتو    الـنص التعدي 

من بروتوكول كيوتو، سترسل األمانة مذكرة شفوية تتضمن نص التعديالت املقترحة إىل مجيع مراكز التنـسيق                
  . ٢٠٠٩يونيـه   / حزيـران  ١٧ول تاريخ   الوطنية املعنية بتغري املناخ وإىل البعثات الدائمة لدى األمم املتحدة حبل          

ووفقاً لألحكام نفسها، سترسل األمانة كذلك التعديالت املقترحة إىل األطراف واملوقعني علـى االتفاقيـة وإىل                
  .الوديع، للعلم

وُيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل النظر يف هذا االقتراح                 - ٥
 .ت على بروتوكول كيوتو يف دورته اخلامسةإلجراء تعديال
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   وموجهة٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠ رسالة من توفالو مؤرخة يف
  األمانة التنفيذية ألمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأنإىل 

  املناخ، تقترح تعديالت لربوتوكول كيوتوتغري 

، تود حكومة توفـالو أن      )لوثيقة املرفقة طيه  انظر ا ( من بروتوكول كيوتو     ٢٠ من املادة    ١ للفقرة   وفقاً  
، تطلب حكومة توفالو إىل األمانة أن       ٢٠ من املادة    ٢ للفقرة    ووفقاً ،تقترح التعديالت التالية لربوتوكول كيوتو    

  . تقوم بتعميم التعديالت املقترحة
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  اقتراح من توفالو إلجراء تعديالت على بروتوكول كيوتو

  :  من الربوتوكول١ من املادة ٧لفقرة  الفقرة التالية بعد اُتدرج
 يف  مدرجاًأنه طرف يف االتفاقية لكنه ليس طرفاً" طرف غري مدرج يف املرفق األول" يقصد مبصطلح  - ٨- ١املادة  

  .املرفق األول لالتفاقية، بصيغته اليت قد تعدل

  : من الربوتوكول٢ من املادة ١ الفقرة التالية بعد الفقرة ُتدرج
 أوالً - قطع على نفسه التزاماً ُمقيداً يف املرفق بـاء          كل طرف غري مدرج يف املرفق األول،        : اًكرر م - ١- ٢املادة  
 بتنفيـذ   ،، بغية تعزيز التنمية املـستدامة     ٣ مبوجب املادة    يف أداء التزاماته بتحديد وخفض االنبعاثات كمياً      يقوم  

  . أعاله٢من املادة ) ب(- )أ(١األحكام املنصوص عليها يف الفقرة 

  : بالفقرة التالية من الربوتوكول٢ من املادة ٢ن الفقرة ع يستعاُض
، اليت تقطع علـى نفـسها       تسعى األطراف املدرجة وكذلك األطراف غري املدرجة يف املرفق األول          - ٢- ٢املادة  

ربوتوكول مونتريال أو التخفيض من انبعاثات غازات الدفيئة غري اخلاضعة ل يف املرفق باء أوالً إىل احلد اًالتزاماً ُمقيد
عاملة من خالل منظمة الطريان     ،  ٣من وسائل النقل اجلوي والبحري الدولية، كجزء من التزاماهتا مبوجب املادة            

  .املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية على التوايل

  : من الربوتوكول٣ من املادة ١ الفقرة التالية بعد الفقرة ُتدرج
ة يف املرفق األول وكذلك األطراف غري املدرجة يف املرفق األول،           ـ األطراف املدرج  تكفل:  مكرراً - ١- ٣املادة  

 أال يتعدى جممل مكافئ ثاين أكسيد الكربـون البـشري املـصدر             -  منفردة أو جمتمعة   - إذا ما اختارت ذلك     
 ليهـا، احملـسوبة وفقـاً      الكميات املسندة إ   أوالً واملرفق ألف    لف يف املرفق أ   املقيدةالنبعاثاهتا من غازات الدفيئة     

 ألحكام هذه املادة بغية خفـض        ووفقاً أوالً يف املرفق باء     املقيدة اللتزاماهتا باحلد من االنبعاثات وخفضها كمياً     
 يف فترة   ١٩٩٠ يف املائة على األقل إىل ما دون مستويات عام           ٤٠انبعاثاهتا اإلمجالية من مثل هذه الغازات بنسبة      

  .٢٠١٧ إىل ٢٠١٣االلتزام املمتدة من 

  : من الربوتوكول٣ من املادة ٥ الفقرة التالية بعد الفقرة ُتدرج
يقطع على نفسه التزاماً مقيداً يف املرفق بـاء          ،جيوز ألي طرف غري مدرج يف املرفق األول       :  مكرراً - ٥- ٣املادة  
زم استخدام سنة أو فترة  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول بأنه يعتخطارإأوالً، 

 بوصفه اجتمـاع    ويبت مؤمتر األطراف عامالً   .  التزاماته مبوجب هذه املادة    لتنفيذ ١٩٩٠أساس تارخيية غري سنة     
  .األطراف يف هذا الربوتوكول يف قبول ذلك اإلخطار

  : من الربوتوكول٣ من املادة ٧الفقرة التالية بعد الفقرة ُتدرج 
، ٢٠١٧ إىل   ٢٠١٣ مـن     املمتدة ، باحلد من االنبعاثات وخفضها كمّياً     الثانيةرة االلتزام   يف فت :  مكرراً - ٧- ٣ املادة

 إذا اختـار    -  املرفق األول يف   أو أي طرف غري مدرج       تعادل الكمية املسندة إىل كل طرف مدرج يف املرفق األول         
كافئ ثاين أكسيد الكربون البـشري      بالنسبة جململ صايف م   أوالً  النسبة املئوية اليت قيدت لـه يف املرفق باء          -  ذلك
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 ٢٠٠٥ يف عام    أوالً ويف املرفق ألف     ١٩٩٠يف عام   أوالً  املصدر النبعاثاته من غازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف          
  .مضروبة يف مخسة، حسب االقتضاء، أعاله اً مكرر٥ أو الفقرة ٥سنة أو فترة األساس احملددة وفقاً للفقرة أو يف 

  : من الربوتوكول٣ من املادة ٨التالية بعد الفقرة  الفقرة ُتدرج

 أو أي طرف غري مدرج يف       جيوز ألي طرف مدرج يف املرفق األول      الثانية،  يف فترة االلتزام    :  مكرراً - ٨- ٣املادة  
كسنة أساس له بالنـسبة   ٢٠٠٥أن يستخدم سنة ، قطع على نفسه التزاماً مقيداً يف املرفق باء أوالً،          املرفق األول 

  .أعاله اًمكرر ٧، ألغراض احلساب املشار إليه يف الفقرة أوالًغازات املدرجة يف املرفق ألف لل

  : بالفقرة التالية من الربوتوكول٣ من املادة ٩ الفقرة ستعاُض عنُي

، أو األطراف غري املدرجة يف      حتدد االلتزامات للفترات الالحقة لألطراف املدرجة يف املرفق األول        : - ٩- ٣املادة  
 هبـذا   أوالً  تعديالت للمرفق بـاء    مبوجب، اليت تقطع على نفسها التزاماً مقيداً يف املرفق باء أوالً،            ملرفق األول ا

ويتوىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف . ٢١  من املادة٧ ألحكام الفقرة الربوتوكول، تعتمد وفقاً
  .سنوات على األقلخبمس  الالحقةاية فترة االلتزام يف هذا الربوتوكول النظر يف تلك االلتزامات قبل هن

  : من الربوتوكول٣ من املادة ١٣ الفقرة التالية بعد الفقرة درجُت

غري مدرج يف املرفق األول وقطع على نفسه التزاماً مقيـداً يف             إذا كانت انبعاثات طرف   :  مكرراً - ١٣- ٣املادة  
كمية املسندة إليه مبوجب هذه املادة، يضاف بناء على طلـب ذلـك              عن ال   يف فترة االلتزام   تقل،  املرفق باء أوالً  

  . االلتزام الالحقةة لفترإليهالطرف، هذا الفارق إىل الكمية املسندة 

  : من الربوتوكول٣ من املادة ١٤ الفقرة التالية بعد الفقرة ُتدرج

 سه التزاماً مقيداً يف املرفق باء أوالً،      ، يقطع على نف   مدرج يف املرفق األول   غري  يسعى كل طرف    :  مكرراً - ١٤- ٣املادة  
أعاله على حنو يقلل إىل أدىن حد التأثريات الضارة اجتماعياً وبيئيـاً             اًمكرر ١االلتزامات املذكورة يف الفقرة      إىل تنفيذ 

  . من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨واقتصادياً بالبلدان النامية األطراف، وخاصة البلدان املدرجة يف الفقرتني 

  : من الربوتوكول٤ من املادة ١الفقرة التالية بعد الفقرة ُتدرج 

،  وكذلك أي أطراف غري مدرجة يف املرفق األول        تعترب أي أطراف مدرجة يف املرفق األول       : مكرراً - ١- ٤املادة  
زاماهتا مبوجب  إىل اتفاق على أن تفي جمتمعة بالت      بعد توصلها   تقطع على نفسها التزاماً مقيداً يف املرفق باء أوالً،          

 إذا كان اإلمجايل املشترك ملكافئ انبعاثاهتا من ثاين أكسيد الكربون البشري            ، أهنا وفت بتلك االلتزامات    ،٣املادة  
 ال يتجاوز الكميات املسندة إليها احملسوبة  ،أوالًاملرفق ألف   يف   و املصدر من غازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف       

وحيدد يف . ٣ ألحكام املادة  ووفقاًأوالً ، املدرجة يف املرفق باءن االنبعاثات وخفضها كمياً اللتزاماهتا باحلد موفقاً
  .ذلك االتفاق مستوى االنبعاثات الذي يرصد لكل طرف من األطراف على حدة
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  : من الربوتوكول٤ من املادة ٣ الفقرة التالية بعد الفقرة ُتدرج

  .٣  من املادةاً مكرر٧ طيلة فترة االلتزام احملددة يف الفقرة ا القبيل نافذاًيظلّ أي اتفاق من هذ: مكرراً - ٣- ٤املادة 

  : من الربوتوكول٥ من املادة ١ الفقرة التالية بعد الفقرة ُتدرج

، يقطع على نفسه التزاماً مقيداً يف املرفق بـاء          مدرج يف املرفق األول   غري  ينشئ كل طرف     : مكرراً - ١- ٥املادة  
 نظاماً وطنياً لتقدير االنبعاثات البشرية املصدر حبـسب         ال أكثر، ة التزامه األوىل بسنة واحدة      قبل بدء فتر  أوالً،  

ويبت مـؤمتر األطـراف   . مصادرها وإزالتها بالبواليع من مجيع غازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال      
هلذه األنظمة الوطنية، اليت يتعني أن تأخذ العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول يف املبادئ التوجيهية 

  . لذلك الطرف بعامني ال أكثرااللتزام األوىلبدء فترة ، قبل  أدناه٢باملناهج احملددة يف الفقرة 

  : من الربوتوكول٥ من املادة ٣الفقرة التالية بعد الفقرة ُتدرج 

 حساب املكافئ من ثاين أكسيد الكربـون      وتكون إمكانات االحترار العاملي املستخدمة يف     :  مكرراً - ٣- ٥املادة  
املرفق ألف يف  ولالنبعاثات البشرية املصدر حبسب املصادر واإلزالة بالبواليع لغازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف

 مجلة واستناداً يف. هي تلك اليت تقبلها اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ويوافق عليها مؤمتر األطرافأوالً 
أمور إىل أعمال اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ واملشورة املقدمة من اهليئة الفرعية للمـشورة العلميـة                
والتكنولوجية، يستعرض مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول بانتظام وينقح حسب 

 يف ذلك متاماً أية مقـررات       يحترار العاملي لكل غاز من غازات الدفيئة هذه، على أن يراع          الاالقتضاء إمكانات ا  
 ٣وال ينطبق أي تنقيح إلمكانات االحترار العاملي إال على االلتزامات مبوجب املـادة              . ذات صلة ملؤمتر األطراف   

  .فترة التزام تعتمد بعد ذلك التنقيحبالنسبة ألي 

  : من الربوتوكول٦ من املادة ١ الفقرة الفقرة التالية بعدُتدرج 

، يقطع على نفسه التزاماً مقيداً يف املرفق باء أوالً،         مدرج يف املرفق األول     غري جيوز ألي طرف  :  مكرراً - ١- ٦املادة  
 أو أي طرف مدرج يف املرفق األول،غري مدرج   إىل طرف آخر-  ٣لغرض الوفاء بالتزاماته مبوجب املادة  -   ينقلأن

النبعاثات البشرية املصدر حبسب املصادر  ااز منه وحدات خفض انبعاثات نامجة عن املشاريع اهلادفة إىل خفضأو حيت
  :يف أي قطاع من قطاعات االقتصاد شريطة ما يلي إزالتها حبسب البواليع من غازات الدفيئة تعزيز وأ

  أن حيظى أي مشروع من هذا القبيل مبوافقة األطراف املعنية؛  )أ(  
أن يوفر أي مشروع من هذا القبيل خفضاً يف االنبعاثات حسب مصادرها أو تعزيزاً إلزالتـها                  )ب(  

  بالبواليع، باإلضافة إىل أي خفض أو إزالة بوسائل أخرى؛
  ؛٧ و٥أال حيتاز طرف أي وحدات خفض لالنبعاثات إذا مل ميتثل اللتزاماته مبوجب املادتني   )ج(  
االلتزامات الوفاء ب النبعاثات مكمالً إلجراءات حملية ألغراض      أن يكون احتياز وحدات خفض ا       )د(  

  .٣مبوجب املادة 
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  : من الربوتوكول٦ من املادة اًمكرر ١الفقرة التالية بعد الفقرة ُتدرج 
، أن يقطع على نفسه التزاماً مقيداً يف املرفق رف غري مدرج يف املرفق األولطإذا اختار :  مكرراً ثالثاً- ١- ٦املادة 
، يستمر العمل بالطرائق واإلجراءات اليت حددها مؤمتر األطرف بوصفه اجتمـاع األطـراف يف هـذا                  أوالً باء

آلية التنمية النظيفـة    ملشاريع   للقيام بأي نشاط من األنشطة املسجلة        -   مع إجراء التعديل الالزم    -  الربوتوكول
إلغاء كمية من االعتماد السارية، كما يتم    ، اليت يستضيفها ذلك الطرف، وذلك حىت هناية فترة        ١٢مبوجب املادة   

  . منذ ذلك احلنيتم إصدارهايوحدات خفض االنبعاثات املعتمد اليت تساوي وحدات الكمية املسندة 

  : من الربوتوكول٦ من املادة ٣ الفقرة التالية بعد الفقرة ُتدرج
أن يأذن  لتزاماً مقيداً يف املرفق باء أوالً، يقطع على نفسه امدرج يف املرفق األولغري لطرف :  مكرراً- ٣- ٦املادة 

، يف إجراءات تفضي إىل توليد وحدات خفض االنبعاثات أو نقلها أو            تهلكيانات قانونية باملشاركة، حتت مسؤولي    
  .احتيازها مبوجب هذه املادة

  : من الربوتوكول٦ من املادة ٤الفقرة التالية بعد الفقرة ُتدرج 
 يف غري مدرج طرف ما بقياممسألة تتصل  ،٨وفقاً لألحكام ذات الصلة من املادة ، ددتإذا حت:  مكررا٤ً- ٦املادة 

قتضيات املشار إليها يف هذه املادة، جيوز       بتنفيذ امل ، قطع على نفسه التزاماً مقيداً يف املرفق باء أوالً،           املرفق األول 
ة، شريطة أال يستخدم أي طـرف أي       استمرار عمليات نقل واحتياز وحدات خفض االنبعاثات بعد حتديد املسأل         

  . إىل أن ُتحل أي مسألة تتعلق باالمتثال٣وحدات من هذا القبيل للوفاء بالتزاماته مبوجب املادة 

  : من الربوتوكول٦ من املادة ٥الفقرة التالية بعد الفقرة ُتدرج 
ول أن نصيباً من العائدات املتأتية      يكفل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوك          - ٥- ٦املادة  

من أنشطة املشاريع املعتَمدة املنشأة مبوجب هذه املادة ُيستخدم من أجل تغطية املصروفات اإلدارية، وكذلك من أجل                 
  .مساعدة البلدان النامية األطراف الشديدة التعرُّض لآلثار الضارة لتغري املناخ على مواجهة تكاليف التكيُّف

  : من الربوتوكول٧ من املادة ١ التالية بعد الفقرة  الفقرةُتدرج
ُيدرج كل طرف غري مدرج يف املرفق األول، يقطع على نفسه التزاماً مقيداً يف املرفق بـاء                 :  مكرراً - ١- ٧املادة  

يف قائمة جرده السنوية لالنبعاثات البشرية املصدر حبسب املصادر وإزالتها حبسب البواليع من غـازات               أوالً، يف   
 ، للمقررات ذات الصلة الصادرة عن مـؤمتر األطـراف         لدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال، املقدمة وفقاً      ا

  . أدناه٤، كما تتحدد وفقاً للفقرة ٣املعلومات التكميلية الالزمة ألغراض التحقق من االمتثال للمادة 

  : من الربوتوكول٧ من املادة ٢الفقرة التالية بعد الفقرة ُتدرج 
، قطع على نفسه التزاماً مقيداً يف املرفق بـاء          مدرج يف املرفق األول   غري  كل طرف   ُيضمِّن  :  مكرراً - ٢- ٧ملادة  ا

من االتفاقية املعلومات التكميلية الالزمة إلثبات امتثاله اللتزاماتـه          ١٢ الوطين املقدم مبوجب املادة      أوالً، بالغَه 
  . أدناه٤رة مبوجب هذا الربوتوكول، كما تتحدد وفقاً للفق
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  : من الربوتوكول٧ من املادة ٣ الفقرة التالية بعد الفقرة ُتدرج
، قطع على نفسه التزاماً مقيداً يف املرفق باء أوالً،          مدرج يف املرفق األول   غري  يقدم كل طرف    :  مكرراً ٣- ٧املادة  

قة مبقتضى االتفاقية عن الـسنة       بأول قائمة للجرد مستح    ، بدءاً  أعاله سنوياً  ١ الفقرةاملعلومات املطلوبة مبوجب    
على نفسه التزاماً مقيداً يف املرفق باء    الطرف غري املدرج يف املرفق األول        يقطعأن  األوىل من فترة االلتزام من بعد       

 أعاله كجزء من البالغ الوطين األول املستحق ٢بتقدمي املعلومات املطلوبة مبوجب الفقرة  هذا الطرفويقوم . أوالً
بالنسبة إىل ذلك الطرف وبعد اعتمـاد       األحكام وأحكام الربوتوكول املتصلة     هذه  فاقية بعد بدء نفاذ     مبوجب االت 

وحيدد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف         .  أدناه ٤املبادئ التوجيهية املنصوص عليها يف الفقرة       
 يف اعتباره أي جدول زمـين        املادة، واضعاً   الالحقة املطلوبة مبوجب هذه    املعلوماتهذا الربوتوكول تواتر تقدمي     

  .لتقدمي البالغات الوطنية يقرره مؤمتر األطراف

  : من الربوتوكول٧ من املادة ٤الفقرة التالية بعد الفقرة ُتدرج 
يعتمد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول يف دورته األوىل، :  مكرراً- ٤- ٧املادة 

 بعد ذلك، املبادئ التوجيهية إلعداد املعلومات املطلوبة مبوجب هذه املادة، مع مراعاة املبـادئ                دورياً ويستعرض
  . املدرجة يف املرفق األول اليت اعتمدها مؤمتر األطراف غريالتوجيهية إلعداد البالغات الوطنية من قبل األطراف

  :توكول من الربو٨ من املادة ١الفقرة التالية بعد الفقرة رج ُتد
 من كل طرف ٧تستعرض أفرقة استعراض مكونة من خرباء املعلومات املقدمة مبوجب املادة :  مكرراً- ١- ٨املادة 

باملقررات ذات الصلة الصادرة    غري مدرج يف املرفق األول قطع على نفسه التزاماً مقيداً يف املرفق باء أوالً، عمالً                
 اليت اعتمدها هلذا الغرض مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع            للمبادئ التوجيهية  عن مؤمتر األطراف ووفقاً   

 من ٧ من املادة اًمكرر ١واملعلومات املقدمة مبوجب الفقرة .  أدناه٤األطراف يف هذا الربوتوكول مبوجب الفقرة 
 من عملية تستعرض كجزء، قطع على نفسه التزاماً مقيداً يف املرفق باء أوالً    يف املرفق األول     غري مدرج كل طرف   

املعلومات املقدمة  أيضاً  وتستعرض  . التجميع واحملاسبة السنوية املتعلقة بقوائم جرد االنبعاثات والكميات املسندة        
قطع على نفسه التزاماً مقيداً يف املرفق باء درج يف املرفق األول غري م من كل طرف ٧ من املادة ٢مبوجب الفقرة 

  .اتوذلك كجزء من استعراض البالغ ،أوالً

  : بالفقرة التالية من الربوتوكول١٠ن الفقرة األوىل من املادة ع ُيستعاض
تضع مجيع األطراف يف اعتبارها مسؤولياهتا املشتركة، وإن كانت متباينة، وأولوياهتا وأهدافها وظروفها : ١٠املادة 

 ٤ من املادة ١قائمة مبوجب الفقرة قليمي، مع إعادة تأكيد االلتزامات الإلالتنموية احملددة على الصعيدين الوطين وا
 ٥ و٣من االتفاقية ومواصلة النهوض بتنفيذ هذه االلتزامات بقصد حتقيق التنمية املستدامة، مع مراعاة الفقـرات            

  : من االتفاقية، وتقوم مبا يلي٤ من املادة ٧و

  : من الربوتوكول١٢من املادة ) ب(٣الفقرة التالية بعد الفقرة ُتدرج 
غري املدرجة يف املرفق األول اليت قطعت على نفسها التزاماً مقيداً يف املرفق باء  لألطراف: مكرراً) ج(٣- ١٢املادة 
 املتأتية من أنشطة املشاريع هذه لإلسهام يف االمتثال جلزء من ،االنبعاثات املعتمدوحدات خفض أن تستخدم أوالً، 
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، على حنو ما يقرره مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه           ٣  وفقاً للمادة  التزاماهتا بتحديد وخفض االنبعاثات كمياً    
  .اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول

  :١- ١٧  املادة١٧الفقرة األوىل من املادة ُتسمَّى  من الربوتوكول و١٧التالية بعد املادة ُتدرج الفقرة 
ل أن نصيباً من العائدات      يكفل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكو          :٢- ١٧املادة  

املتأتية من إصدار وحدات الكمية املسندة ُيستخدم من أجل تغطية املصروفات اإلدارية، وكذلك من أجل مساعدة 
  .البلدان النامية األطراف الشديدة التعرُّض لآلثار الضارة لتغري املناخ على مواجهة تكاليف التكيُّف

  :١- ١٨ املادة ١٨ وىل من املادة الفقرة األىسمَّن الربوتوكول وُت م١٨ الفقرة التالية بعد املادة ُتدرج
طبق اإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتو،         أعاله، تُ  ١٨ من املادة    ١ مبوجب الفقرة    :٢-١٨املادة  

  . ١-م أإ/٢٧املقرر رقم ب ، مبوجمؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكولحسبما اعتمدها 

  :املرفق التايل بعد املرفق ألف من الربوتوكولُيدرج 
  املرفق ألف أوالً

  غازات الدفيئة

 (NF3) ثالثي فلورو النيتروجني

 (HFEs)مركبات اإليثر املفلور /مركبات اإليثر الفلورية اهليدروجينية

  (PFGMIEs)مركبات مثاين الفلور متعدد اإليثر 

   املصادرفئات/القطاعات

  وسائل النقل اجلوي والبحري الدولية

  : املرفق التايل بعد املرفق باء من الربوتوكولُيدرج

  املرفق باء أوالً
طرف مدرج يف   

  املرفق األول
  
  
  
  

ــزام ــن االلت ــد م  باحل
ها ـخفـض أو  االنبعاثات  

رة االلتزام  ـي فت ـ ف كمّياً
 )٢٠١٧- ٢٠١٣( الثانية

 كنسبة مئوية من سـنة    
  ١٩٩٠األساس 

ــ ــري ط رف غ
مدرج يف املرفق   

  األول

ــزام  سنة األساس ــن االلت  باحلــد م
خفـضها  أو  االنبعاثات  

 يف فترة االلتـزام     كمّياً
 )٢٠١٧- ٢٠١٣(الثانية  

ــن  ــة م ــسبة مئوي كن
  سنة األساس
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