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  األطراف العامل بوصفه اجتماع األطرافمؤمتر 
     يف بروتوكول كيوتو

  الدورة اخلامسة
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨- ٧كوبنهاغن، 
   من جدول األعمال املؤقتالبند العاشر

  اقتراح من الفلبني إلجراء تعديالت 
  على بروتوكول كيوتو

  مذكرة من األمانة

جيوز ألي طرف اقتراح تعديالت على هذا       " من بروتوكول كيوتو على أنه       ٢٠ من املادة    ١تنص الفقرة     - ١
 التعديالت على هذا الربوتوكول     ُتعتمد" من بروتوكول كيوتو أن      ٢٠ من املادة    ٢وتشترط الفقرة   ". الربوتوكول

وترسل األمانة نص أي تعديل . يف 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              

  ."ة إىل األطراف يف هذه االتفاقية واملوقعني عليها، وإىل الوديع للعلماألمانة التعديالت املقترح

جيوز ألي طرف أن يقدم اقتراحات مبرفق       " من بروتوكول كيوتو على أنه       ٢١ من املادة    ٢وتنص الفقرة     - ٢
ـ ٢١ من املادة  ٣ وتنص الفقرة    ."هلذا الربوتوكول وأن يقترح تعديالت ملرفقات هذا الربوتوكول        ول  من بروتوك

ُتعتمد املرفقات هبذا الربوتوكول يف دورة عادية ملؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع              : "كيوتو على ما يلي   
 إىل األطـراف قبـل      رفقملوترسل األمانة نص أي مرفق مقترح أو تعديل مقترح          . األطراف يف هذا الربوتوكول   

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

  ـــــــــــــ
  .أُعيد إصدارها ألسباب فنية  *  
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ص التعديالت ، ن٢٠٠٩يونيه / حزيران١١ووفقاً هلذه األحكام، أحالت الفلبني إىل األمانة، برسالة مؤرخة يف   - ٣
ربوتوكول كيوتو ومشروع مقرر ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف بروتوكـول              لاملقترح إجراؤها   

 من بروتوكـول  ٢١ من املادة   ٣ وبالفقرة   ٢٠ من املادة    ٢وعمالً بالفقرة   . كيوتو ألغراض اعتماد التعديالت املقترحة    
نص التعديالت املقترحة ومشروع املقرر إىل مجيع مراكز التنسيق الوطنية    كيوتو، سترسل األمانة مذكرة شفوية تتضمن       

ووفقاً لألحكـام   . ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٧املعنية بتغري املناخ وإىل البعثات الدائمة لدى األمم املتحدة حبلول تاريخ            
  . وإىل الوديع، للعلمنفسها، سترسل األمانة كذلك التعديالت املقترحة إىل األطراف واملوقعني على االتفاقية

وُيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل النظر يف هذا االقتراح                 - ٤
  .إلجراء تعديالت على بروتوكول كيوتو يف دورته اخلامسة
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  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١١رسالة من الفلبني مؤرخة يف 
  ربوتوكول كيوتولتقترح تعديالت 

 من بروتوكول كيوتو، تقدم مجهورية الفلـبني،  ٢٠ من املادة ١ والفقرة ٢١ من املادة ٢قرة مبوجب الف 
 من ٩ املرفقة هبذه الرسالة وذلك عمالً بالفقرة للربوتوكولبصفتها طرفاً يف ذلك الربوتوكول، التعديالت املقترحة 

توكول كيوتو يف دورته اخلامسة، الـيت        منه، إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف برو          ٣املادة  
  .سُتعقد يف كوبنهاغن، بغرض النظر فيها واعتمادها

طراف يف بروتوكول كيوتـو التعـديالت       األ، تطلب الفلبني إىل األمانة أن ترسل إىل         ٢٠ووفقاً للمادة   
لعامل بوصفه اجتمـاع    املقترحة املرفقة هبذه الرسالة قبل ستة أشهر على األقل من موعد انعقاد مؤمتر األطراف ا              

  .األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته اخلامسة

  ألفاريز. هيهرسون يت  )توقيع(
  الوفدرئيس 

مكتب املستشار الرئاسي يف شؤون 
  االحترار العاملي وتغري املناخ
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  ؤمتر األطراف العامل ملمشروع مقرر 
  بوصفه اجتماع األطراف

  )ديباجة(

 باء بربوتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمـم        فقة هبذا املقرر للمرفق   املر اعتماد التعديالت    يقرر  - ١
  املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛

لربوتوكول وأن يفتح بـاب     ل األمني العام لألمم املتحدة أن يكون وديع هذا التعديل           منيطلب    - ٢
  ؛٢٠١١رس ما/ آذار١٥ إىل ٢٠١٠مارس / آذار١٦التوقيع عليه يف نيويورك يف الفترة من 

  / آذار ١٦لمرفـق بـاء يف      ل مجيع األطراف يف الربوتوكول إىل التوقيع على التعـديالت           يدعو  - ٣
  يف أقرب فرصة ممكنة بعد ذلك التاريخ، كما يدعوها إىل إيداع صكوك التصديق أو القبـول                  أو ٢٠١٠ مارس

  صكوك االنضمام، حسب االقتضاء، يف أقرب وقت ممكن؛ أو املوافقة، أو

 الدول غري األطراف يف االتفاقية إىل التصديق عليها أو االنضمام إليهـا، حـسب         و كذلك يدع  - ٤
  االقتضاء، دون تأخري، حىت جيوز هلا أن تصبح أطرافاً يف الربوتوكول؛

ذلك متشياً مـع    األطراف يف االتفاقية اليت مل تصدق بعد على الربوتوكول على أن تفعل              يشجع  - ٥
  . منها٢فق ما تنص عليه املادة التفاقية ول اهلدف النهائي
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  تعديل املرفق باء بربوتوكول كيوتو
  مقترح من مجهورية الفلبني

  إن األطراف يف هذا التعديل،

 أطرافاً يف بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، املشار إليه باعتبارها
  ،"الربوتوكول" باسم فيما يلي

 من الربوتوكول اليت حتدد االلتزامات للفترات الالحقة لألطراف املدرجـة       ٣ من املادة    ٩بالفقرة  وعمالً  
  ،٢١ من املادة ٧أمساؤها يف املرفق األول وفقاً ألحكام الفقرة 

   من االتفاقية،٤ر باملادة  وتذك٢ّ باملادة وإذ تسترشد

  :قد اتفقت على ما يلي

  ١املادة 

 من الربوتوكول لكي يشمل االلتزامات املتعلقة بفترتني الحقتني إضافيتني متتدان            املرفق باء  هبذايعدَّل    - ١
  : بالنسبة لألطراف املدرجة أمساؤها يف املرفق األول٢٠٢٢ إىل عام ٢٠١٨ ومن عام ٢٠١٧ إىل عام ٢٠١٣من عام 

  املرفق باء

  االلتزام خبفض أو حتديد االنبعاثات كمياً
  )سنة أو فترة األساسكنسبة مئوية من (

  الساري أثناء فترات االلتزام التالية
  ٢٠٢٢- ٢٠١٨  ٢٠١٧- ٢٠١٣  ٢٠١٢- ٢٠٠٨  الدولة الطرف

 ٨٨ ٩٣ ١٠٠  *الروسي االحتاد
 ٣٠ ٥٨ ٩٢  إسبانيا
 ٥١ ٧١ ١٠٨  أستراليا
 ٨٤ ٩١ ٩٢  *إستونيا
 ٣٣ ٦٠ ٩٢  أملانيا

 ٩٧ ٩٨ ١٠٠  *أوكرانيا
 ٤١ ٦٤ ٩٢  آيرلندا
 ٣٥ ٦١ ١١٠  آيسلندا
 ٤٢ ٦٥ ٩٢  إيطاليا
 ٥٥ ٧٣ ٩٢  الربتغال
 ١٧ ٥٠ ٩٢  بلجيكا
 ٩٠ ٩٤ ٩٢  *بلغاريا
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 ٧٢ ٨٣ ٩٤  *بولندا
 ٩١ ٩٥   )١(بيالروس
 ٨٦ ٩٢   تركيا

 ٣٨ ٦٣ ٩٢  األوروبية اجلماعة
 ٦٥ ٧٩ ٩٢  *التشيكية اجلمهورية
 ٣١ ٥٩ ٩٢  الدامنرك
 ٨٩ ٩٣ ٩٢  *رومانيا

 ٧٤ ٨٤ ٩٢  *سلوفاكيا
 ٥٣ ٧٢ ٩٢ *سلوفينيا

 ٤ ٤٢ ٩٢  ويدالس
 ١٤ ٤٨ ٩٢  سويسرا
 ١٤ ٤٨ ٩٢  فرنسا
 ٤٥ ٦٧ ٩٢  فنلندا

 ٧٨ ٨٧ ٩٥  *كرواتيا
 ٤٢ ٦٥ ٩٤  كندا
 ٨١ ٨٨ ٩٢  *التفيا

 ٣٨ ٦٣ ٩٢  ليختنشتاين
 ٢٥ ٥٥ ٩٢  لكسمربغ
 ٨٢ ٨٩ ٩٢  *ليتوانيا

ــا املتحــدة اململكــة  لربيطاني
  الشمالية وآيرلندا العظمى

٦ ٤٤ ٩٢ 

 ٣٨ ٦٣ ٩٢ موناكو
 ٨ ٤٥ ١٠١  يجالنرو
 ١٥ ٤٩ ٩٢  النمسا

 ٥٥ ٧٣ ١٠٠  نيوزيلندا
 ٦٩ ٨١ ٩٤  *هنغاريا
 ٣٦ ٦٢ ٩٢  هولندا

 ٣٤ ٦١ ٩٣  )٢(األمريكية املتحدة الواليات
 ٣٦ ٦٢ ٩٤  اليابان
 ٥١ ٧٠ ٩٢  اليونان

  . التعديل بعد هذايبدأ نفاذومل . ٢- م أ/١٠بلدان أُضيفت إىل املرفق باء مبوجب تعديل اعُتمد عمالً باملقرر   )١(  
  .مل تصّدق بعد على بروتوكول كيوتو  )٢(  
  .بلدان متر مبرحلة انتقال إىل اقتصاد السوق  *  
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  : من الربوتوكول٣ونتيجة للتعديل أعاله، ُتعتمد مبوجبه التغيريات التالية يف املادة   - ٢  

   مكررا١ًإضافة الفقرة   )أ(  

أو جمتمعةً، أالّ يتعدى جممل مكافئ ثاين أكسيد        تكفل األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردةً          
الكربون البشري املصدر النبعاثاهتا من غازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف الكميـات املـسندة إليهـا،      

  بـصيغته املعدلـة،    احملسوبة وفقاً اللتزاماهتا باحلد من االنبعاثات وخفضها كمياً املقيدة يف املرفق بـاء،              و
  يف املائة على األقل    ٣٠بنسبة  هذه املادة، بغية خفض انبعاثاهتا اإلمجالية من هذه الغازات          ووفقاً ألحكام   

 يف املائة على األقل ٥٠بنسبة ، و٢٠١٧ إىل ٢٠١٣ يف فترة االلتزام املمتدة من ١٩٩٠دون مستويات عام 
 املائـة علـى      يف ٩٥وبنسبة  ،  ٢٠٢٢ إىل   ٢٠١٨ يف فترة االلتزام املمتدة من       ١٩٩٠دون مستويات عام    

  .٢٠٥٠ حبلول عام ١٩٩٠ دون مستويات عام األقل

  : على النحو التايل٧تعديل اجلملة األوىل من الفقرة   )ب(  

 الكمية املسندة إىل كل طـرف       تكونفترة التزام باحلد من االنبعاثات وخفضها كمياً،         كليف    
جممل إىل  بالنسبة بصيغته املعدلة،رفق باء، لنسبة املئوية اليت قُيدت له يف املمعادلة لمدرج يف املرفق األول 

صايف مكافئ ثاين أكسيد الكربون البشري املصدر النبعاثاته من غازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف يف 
  . أعاله مضروبة يف مخسة٥فترة األساس احملددة وفقاً للفقرة   يف سنة أوأو  ١٩٩٠عام 

  : على النحو التايل٩تعديل اجلملة الثانية من الفقرة   )ج(  

يبدأ مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هـذا الربوتوكـول النظـر يف تلـك                   
املذكورة يف املرفق    فترة من فترات االلتزام      آخرااللتزامات مرة كل سبع سنوات على األقل قبل انتهاء          

  .باء، بصيغته املعدلة

  ٢املادة 

ألطراف اليت قبلته ابتداًء من اليوم التسعني بعد تاريخ تسلُّم          إىل ا  التعديل بالنسبة هذا   يبدأ نفاذ   - ١  
  .الوديع صكوك القبول من ثالثة أرباع األطراف يف هذا الربوتوكول، على األقل

طرف آخر يف اليوم التسعني بعد التاريخ الذي ُيوِدع فيـه ذلـك             إىل أي    التعديل بالنسبة    هذا يبدأ نفاذ   
  .لدى الوديعديل  التعهذاالطرف صك قبوله 

االقتـصادي مـضافاً إىل تلـك       إقليمية للتكامل   ، ال ُيعترب أي صك تودعه منظمة        املادةوألغراض هذه     
  .الصكوك اليت تودعها الدول األعضاء يف تلك املنظمة

 -  -  -  -  -  


