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  األطراف العامل بوصفه اجتماع مؤمتر 
  األطراف يف بروتوكول كيوتو

  الدورة اخلامسة
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨- ٧كوبنهاغن، 

   األعمال املؤقت من جدولXالبند 
  بروتوكول كيوتونيوزيلندا لتعديل من اقتراح 

  من األمانةمقدمة مذكرة 
جيوز ألي طرف اقتراح تعديالت على هذا       " من بروتوكول كيوتو على أنه       ٢٠ من املادة    ١تنص الفقرة     - ١

 الربوتوكـول يف    تعتمد التعديالت على هذا   "بأن  من الربوتوكول    ٢٠ من املادة    ٢وتقضي الفقرة   ". الربوتوكول
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              
 ".ذه االتفاقية واملوقعني عليها، وإىل الوديع للعلماألمانة التعديالت املقترحة إىل األطراف يف ه

جيوز ألي طرف أن يقدم اقتراحات مبرفق هلـذا         " من بروتوكول كيوتو     ٢١ من املادة    ٢ بالفقرة   وعمالً  - ٢
من الربوتوكـول    ٢١ من املادة    ٣ومبوجب الفقرة   . "الربوتوكول وأن يقترح تعديالت ملرفقات هذا الربوتوكول      

ذا الربوتوكول والتعديالت على مرفقات هذا الربوتوكول يف دورة عادية ملؤمتر األطراف العامل ُتعتمد مرفقات ه"
وتبلغ األمانة نص أي مرفق مقترح أو تعديل مقترح على مرفق إىل    . بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول     

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

، نـص   ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٢ هلذه األحكام، أحالت نيوزيلندا إىل األمانة، يف رسالة مؤرخة           ووفقاً  - ٣
توكول كيوتو،  و من بر  ٢١ من املادة    ٣ والفقرة   ٢٠ من املادة    ٢قرة   للف وطبقاً. اقتراح لتعديل بروتوكول كيوتو   

مراكز االتصال الوطنية املعنية بتغري املناخ والبعثـات        سترسل األمانة مذكرة شفوية تتضمن هذا النص إىل مجيع          
ـ ومتاشياً. ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٧الدائمة لدى األمم املتحدة حبلول        ة أيـضاً  مع األحكام ذاهتا، سترسل األمان

 . وإىل الوديع للعلم،التعديل املقترح إىل املوقعني على االتفاقية

ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو مدعو إىل النظر يف هذا املقترح يف    - ٤
 .دورته اخلامسة
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 موّجهة من نيوزيلندا ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٢رسالة مؤرخة 
  ألمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن      إىل األمني التنفيذي    

   لربوتوكول كيوتوترح فيها تعديالًتغري املناخ يق         
تتضمن الورقات اليت    من   نيوزيلندا إىل أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ عدداً        قدمت  ،  ٢٠٠٩خالل سنة   

خـالل األيـام    واستمر حتديث هذه املقترحـات      . نيةفترة االلتزام الثا  عن  كيوتو  تعديالت لربوتوكول   مشاريع  
  .يف الوثيقة املرفقةترد هي واألسابيع املاضية لتعكس التقدم احملرز يف دورة املفاوضات احلالية، و

توكول كيوتـو، لتعمـيم هـذه       و من بر  ٢١ و ٢٠ للمادتني   الترتيبات الضرورية، وفقاً  اختاذ  من األمانة   وأرجو  
 ر األطراف العامل بوصفه اجتماعمؤمتألطراف من أجل اعتمادها يف الدورة اخلامسة من التعديالت املقترحة على ا

  .األطراف يف بروتوكول كيوتو

الطلب ونتطلع إىل االستجابة هلذا تيسري يف مساعدة ما تقدمه من وتتقدم نيوزيلندا بشكرها اجلزيل إىل األمانة على 
  .مناقشة مقترحاتنا مع األطراف اآلخرين

  ماسي أدريان 
  تغري املناخبشؤون املكلف السفري 
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   ٢٠ للمادتني التعديالت املقترحة طبقاً
   من بروتوكول كيوتو٢١و

  مقدمة
أشارت نيوزيلندا يف تقارير سابقة إىل أهنا ترى أن املفاوضات اليت تتم يف إطار كل من الفريق العامـل                     - ١

 املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتـو والفريـق         املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف       
   ينبغي أن تصب يف صك معاهدة واحـد         مبوجب االتفاقية العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل        

وتفضل نيوزيلندا أن يأخذ هذا األمر شكل       .  ضمن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ        ٢٠١٢ملا بعد   
على النحو املنصوص عليه جديد يشمل االلتزامات والتدابري اخلاصة بالبلدان املتقدمة والبلدان النامية صك معاهدة 

عرب تفادي ازدواج  والتماسك وزيادة الفعالية تساقتعزيز االوتشمل مزايا اعتماد صك موحد . يف خطة عمل بايل
 .اجلهود واملؤسسات

 كوبنهاغن كما هي حمددة أعاله، تقترح نيوزيلندا        جين لنتائ ومع عدم اإلخالل مبوقفنا من الشكل القانو        - ٢
 يف  ٢١ من املـادة     ٣الفقرة   و ٢٠ من املادة    ٢ للفقرة    طبقاً إدخال جمموعة من التعديالت على بروتوكول كيوتو      

 إطـار   يف  مع اعتماد اتفاق منفصل ومتكامل متاماً       لفترة التزام ثانية بصيغته احلالية أساساً      لتوكووحالة متديد الرب  
 .مبوجب االتفاقيةالفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل 

توكول كيوتو إىل فتـرة     ووتشمل التعديالت الواردة يف الوثيقة املرفقة بعض العناصر الرئيسية لتمديد بر            - ٣
 جدوالً، كما تضم ٣ملادة  من ا٩ و٧ و١التبعية على الفقرات لتعديالت لوتضم الوثيقة مشروع نص . التزام ثانية

. توكول كيوتو وحمتـواه   و لتحسني أسلوب عمل بر    نطاقاًأوسع  يف املرفق باء أو جيم وتعديالت       إلدراجه   جديداً
 أرسلها البلد السابقة اليتالورقات للتعديالت اليت اقترحتها نيوزيلندا يف االطالع على مزيد من التوضيحات وميكن 

 .)١(بشأن هذه القضايا

مؤمتر األطراف العامـل     حالة متديد بروتوكول كيوتو لفترة التزام ثانية، سيكون من املهم أن يعتمد              ويف  - ٤
القرارات الرئيسية اليت تؤثر يف التقدير الكمي لاللتزامات املتعلقة          يف بروتوكول كيوتو   بوصفه اجتماع األطراف  

 الوقت نفسه الـذي ُتعتمـد فيـه هـذه           يفمثال بقطاع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة         
 . امللقاة على عاتقهات طبيعة ومدى االلتزاما تاماًالتعديالت، مما سيسمح لألطراف كافة بأن تدرك إدراكاً

                                                      

ــة  )١( ــائق التالي ــوع إىل الوث ــى الرج ؛ FCCC/KP/AWG/2009/Misc.1؛ وFCCC/KP/AWG/2009/Misc.6: يرج
 FCCC/AWGLCA/2009/Misc.4؛ و FCCC/KP/AWG/2009/Misc.9/Add.1 and NAMA trading؛ وFCCC/KP/AWG/2009/Misc.9و

(Part I) and REDD و؛FCCC/AWGLCA/2009/Misc.4/Add.1 وFCCC/SBI/2009.Misc.5. 
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  نص التعديالت املقترحة
    مكررا١ً، الفقرة اجلديدة ٣املادة 

فردة أو جمتمعة، أالّ يتعـدى جممـل        يف فترة االلتزام الثانية، تكفل األطراف املدرجة يف املرفق األول، من          
مكافئ ثاين أكسيد الكربون البشري املصدر النبعاثاهتا من غازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف الكميات 

اً  إليهااملسندة   ] جيم] [باء[يف املرفق املقيدة ، احملسوبة وفقاً اللتزاماهتا باحلد من االنبعاثات وخفضها كمّي
  .ادةووفقاً ألحكام هذه امل

   مكرراً ثانيا١ً الفقرة اجلديدة ،٣املادة 

اً  وأباحلد من االنبعاثات    تنطبق االلتزامات   ال   االلتزامات الكميـة األخـرى يف جمـال        و[ خفضها كمّي
شروط حمددة، مثل الروابط ببدء نفاذ الـصك      الوفاء ب [عند  إال  ] جيم] [باء[املقيدة يف املرفق    ] التخفيف
العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية وتغطية          الفريق  عملية  عن  الناشئ  

  ].نسبة مئوية معينة من االنبعاثات العاملية

  )٢( مكررا٧ً، الفقرة اجلديدة ٣املادة 

، خيتار كل طرف مدرج يف املرفق األول إما عـدد           ]x[ إىل عام    ٢٠١٣يف فترة االلتزام الثانية، من عام       
مكافئ ثاين أكـسيد الكربـون      ات من مكافئ ثاين أكسيد الكربون أو النسبة املئوية جململ           اجليغا غرام 

لغرض حساب ] جيم] [باء[ بالقياس إىل سنة أو فترة األساس املدرجة يف املرفق البشري املصدر النبعاثاته
وية لسنة أو فترة األساس ويف حالة عدم االختيار، ُتستخدم النسبة املئ. الكمية املسندة إليه يف فترة االلتزام

  .ويظل قرار الطرف ثابتاً طوال فترة االلتزام. لتحديد الكمية املسندة

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

  .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 مكافئ ثاين                  )ب(

بري عن التزامه باحلد من االنبعاثات      للتع] جيم] [باء[أكسيد الكربون يف سنة أو فترة األساس املقيدة يف املرفق           
مكافئ ثاين أكسيد   أو خفضها مبوجب هذا الربوتوكول، تكون الكمية املسندة إليه معادلة للنسبة املئوية جململ              

، أو سنة   ١٩٩٠النبعاثاته فيما يتصل بغازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف يف عام            الكربون البشري املصدر    
  . أعاله، مضروباً يف عدد السنوات يف فترة االلتزام٥دة وفقاً للفقرة أو فترة األساس احملد

                                                      

إذا مل توافق األطراف على أن يكون يف استطاعة األطراف املدرجة يف املرفق األول أن تعرب عـن            : تعليق )٢(
يد الكربون، فقد يتعني اإلبقاء يف      التزامها باحلد من االنبعاثات أو خفضها كمياً كعدد من جيغا غرامات مكافئ ثاين أكس             

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

  :ُيستعاض عن النص احلايل مبا يلي

 قبل  فترات االلتزام الالحقة  يتوىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول النظر يف             
  .سنوات] X[ ب  فترة االلتزام قيد النظراليت تسبق مباشرةًهناية فترة االلتزام 

  ]مكرراً [١٢، الفقرة اجلديدة ٣املادة 

إزالـة  االنبعاثات الناشئة عـن     ختفيض  أمساء الوحدات الناجتة عن     [ما حيتازه طرف من طرف آخر من        
ات أرصدة وحـد  ات تسجيل   آلي و ،إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً   ويف البلدان النامية،     الغابات وتدهورها 

واملـادة  ] )٤(]Y[املادة  [، و ])٣(]X[املادة  [وفقاً ألحكام   ] أو تداوهلا /وعلى املستوى القطاعي     االنبعاثات
]Z[)يضاف إىل الكمية املسَندة إىل الطرف الذي حيتازه)٥ .  

  ١، الفقرة ٤املادة 

  د الذي اقترحتـه نيوزيلنـدا    لريتبط باجلدول اجلدي٤ من املادة ١يف الفقرة " املرفق باء"جيب حتديث اإلشارة إىل   
  . الثانيةمااللتزابفترة إذا ما اعتمد على شكل مرفق جيم خاص 

  ٣، الفقرة ٤املادة 

  :ُيستعاض عن النص احلايل مبا يلي

ر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع      مؤمت حيددها   م فترة التزا   طيلة أي  فاق من هذا القبيل نافذاً    يظل أي ات  
  . يسري عليها هذا االتفاقو األطراف يف بروتوكول كيوتو

   مكررا١٢ًاملادة اجلديدة 

 التخفيف  وتداوهلا يف إطار إجراءات    لتسجيل أرصدة وحدات االنبعاثات    آلية ، مبوجب هذا،  ُتحدَّد  - ١
  .املالئمة وطنياً

                                                      

 اتفاق يتوصل إليه الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويـل   )مواد(ة  إىل ماد " X"يشري الرمز    )٣(
يف إطار إجراءات التخفيف املالئمة وطنيـاً وتـسجيل         أو تداوهلا   /عملية تسجيل أرصدة وحدات االنبعاثات و      ب األجل، تتعلق 

 .يف إطار ذلك االتفاق) اآلليات(اآللية أو تداوهلا على املستوى القطاعي إذا أنشئت هذه /أرصدة وحدات االنبعاثات و

 عملية تسجيل أرصدة وحدات االنبعاثات بتتعلق من بروتوكول كيوتو )مواد(إىل مادة " Y"يشري الرمز  )٤(
املستوى على  أو تداوهلا   / و تسجيل أرصدة وحدات االنبعاثات   ويف إطار إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً       أو تداوهلا   /و

 .يف إطار ذلك االتفاق) اآلليات(ذه اآللية هالقطاعي إذا أنشئت 

 اتفاق يتوصل إليه الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويـل            )مواد(إىل مادة   " Z"يشري الرمز    )٥(
  .إطار ذلك االتفاق  يفُتنشأ ،  يف البلدان الناميةإزالة الغابات وتدهورهالتخفيض االنبعاثات الناجتة عن األجل تتعلق بآلية 
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اآللية مساعدة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول على اختـاذ إجـراءات             يكون الغرض من      - ٢
 االنبعاثات يف اجلو، وتعزيز تـدابري       حتقيق فوائد واضحة يف جمال ختفيف     تؤدي إىل   وطنياً   ختفيف مالئمة 

عاملية للتخفيف تكون فعالة من حيث التكلفة من خالل استعمال األسواق، ومساعدة األطراف املدرجة              
  .٣ة  مبوجب املادخفضها كمياًلتزاماهتا باحلد من االنبعاثات وبايف املرفق األول على الوفاء 

  .تكون مشاركة أي طرف يف اآللية طوعية  - ٣

أن يشارك مشارك غري مدرج يف املرفق األول جيوز ألي طرف ،  مكررا١٧ًاملادة رهناً مبقتضيات   - ٤
 : املسجلة أو املتداولة لذلك الطرفدىن كمي ألرصدة وحدات االنبعاثاتيف اآللية على أساس حد أ

األطراف العامل ق ومبادئ توجيهية يعتمدها مؤمتر  لقواعد وإجراءات وطرائيوضع وفقاً  )أ
  ؛ربوتوكولالاألطراف يف  بوصفه اجتماع

 . ربوتوكولالاألطراف يف  األطراف العامل بوصفه اجتماعيوافق عليه مؤمتر   )ب

 أو أكثر  مؤهالً قطاعاً املسجلة أو املتداولةيشمل احلد األدىن الكمي ألرصدة وحدات االنبعاثات  - ٥
  . رك غري املدرج يف املرفق األولطرف املشاخيتاره ال

أدىن مـستوى   عند   املسجلة أو املتداولة     احلد األدىن الكمي ألرصدة وحدات االنبعاثات     ُيوضع    - ٦
املـستوى  من  أعلى  مستوى  عند  ، أو   كثرياً من املستوى املتوقع النبعاثات غازات الدفيئة البشرية املصدر        

البشرية املصدر ضمن حدود القطاع، مع مراعاة الظروف الوطنيـة   غازات الدفيئة   إزالة   عملياتاملتوقع ل 
  .وقدرات كل طرف مشارك غري مدرج يف املرفق األول

كل طرف غري مدرج يف املرفق األول خيتار املشاركة على أساس حد أدىن ألرصـدة وحـدات          - ٧
 : عليه ما يليييسراملسجلة االنبعاثات 

الفعلية  بعد التحقق من ختفيضاته       التخفيف املالئمة وطنياً   جراءاتوحدات إ ُتصدر للطرف     )أ
  بالقياس إىل احلد األدىن؛أو إزالتها بالبواليع ضمن حدود القطاع /من االنبعاثات و

للطرف ضمن حدود القطاع احلد األدىن، أو إذا كانت         الفعلية  إذا جتاوزت االنبعاثات      )ب
طاع دون احلد األدىن، ال ُتصدر أي وحدات        عمليات إزالة االنبعاثات ضمن حدود الق     

   نتـائج أخـرى     علـى ذلـك أي     وال يترتـب      التخفيف املالئمة وطنيـاً    إلجراءات
  . مبقتضى الربوتوكول

كل طرف غري مدرج يف املرفق األول خيتار املشاركة على أساس حد أدىن لوحدات االنبعاثات                 - ٨
 : عليه ما يليياملتداولة يسر

تداول بقدر فترة  يف بداية كل  التخفيف املالئمة وطنياًات إجراءاتوحدُتصدر للطرف   )أ
  ؛اثاتالطرف من وحدات االنبعملا يتداوله ذلك ُيحسب وفق احلد األدىن 
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 التخفيف املالئمة    من وحدات إجراءات   ، يسحب الطرف عدداً   كل فترة تداول  يف هناية     )ب
صـايف  ، تعـادل     مكرراً ١٧لمادة  لاحملتازة وفقاً   ، أو الوحدات املؤهلة األخرى      وطنياً

 .التداولفترة دود القطاع خالل ضمن حالفعلية انبعاثاته 

وتكون  ربوتوكولالاألطراف يف    األطراف العامل بوصفه اجتماع   مؤمتر  بتوجيه من   تعمل اآللية     - ٩
  ف األطـرا  األطراف العامل بوصفه اجتماع    وتشرف عليها هيئة ينشئها أو يعينها مؤمتر         ،مسؤولة أمامه 

 .ربوتوكولاليف 

والقواعد والطرائق  التعاريف   ربوتوكولاليف   األطراف األطراف العامل بوصفه اجتماع   يعتمد مؤمتر     - ١٠
وشروط القياس ها؛ حتديد القطاعات املؤهلة وحدود: والتوجيهات اخلاصة باآللية، مبا يف ذلك ما يرتبط مبا يلي

آثار تغيُّر  ترتبط بالتخفيف من  وطويلة األجلقابلة للقياسو وضمان فوائد حقيقية ؛واإلبالغ والتحققوالرصد 
إىل فتـرة   وترحيل الوحدات مـن     وتداوهلا؛  تسجيل أرصدة وحدات االنبعاثات     كل من فتريت     ومدة   ؛املناخ
ومعاجلة التسرب احملتمل على مـستوى    ؛ وحساهبا  التخفيف املالئمة وطنياً   إجراءات وإصدار وحدات    ؛أخرى

 .األدىن لتداول الوحدات، مبا يف ذلك التدابري التيسرييةالوفاء باحلد وعواقب عدم  ؛مجيع القطاعات

   ثانياً مكررا١٢ًاملادة 

 لـضمان عـدم     طرائق وإجراءات  ربوتوكولالاألطراف يف    مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع    حيدد  
يتعلق بأي صك قانوين آخر يف إطار اآلليات املوضوعة مبوجب هذا الربوتوكول أو فيما  ازدواج احلساب   

  .االتفاقية مبقتضى

  ١٧املادة 

 لريتبط باجلدول اجلديد الذي اقترحته نيوزيلندا إذا ما اعتمـد           ١٧يف املادة   " املرفق باء "جيب حتديث اإلشارة إىل     
  . الثانيةمااللتزافترة على شكل مرفق جيم يف 

   مكررا١٧ًاملادة اجلديدة 

ل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول ما يتصل باملوضوع مـن            ُيحدِّد مؤمتر األطراف العام     - ١
واحملاسبة عن تداول وحدات    واإلبالغ  مبادئ وطرائق وقواعد ومبادئ توجيهية، ال سيما فيما يتعلق بالتحقق           

شروط وتستويف هذه األطراف    ]. جيم] [باء []األول[األطراف غري املدرجة يف املرفق      جانب   من   االنبعاثات
 : هذا الربوتوكولمؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف شروط أخرى يضعها هلية التالية وأياأل

 لتقدير االنبعاثات البشرية املصدر حبسب مصادرها وإزالتها بالبواليع         وطينإنشاء نظام     )أ
لشروط الـواردة يف    وفقاً ل من مجيع غازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال         

   هبذه املادة؛يهية املوضوعة عمالًملبادئ التوجا
   هبذه املادة؛ للشروط الواردة يف املبادئ التوجيهية املوضوعة عمالًسجل وطين وفقاًإنشاء   )ب
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أحدث قائمة جرد لالنبعاثات البشرية املصدر حبـسب        القيام على أساس سنوي بتقدمي        )ج
ئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريـال      غازات الدفي مجيع  املصادر وإزالتها بالبواليع من     

إيـالء  مـع    هبذه املادة، و    للشروط الواردة يف املبادئ التوجيهية املوضوعة عمالً       وفقاً
  . االعتبار التام ألي قرارات ذات صلة باملوضوع يتخذها مؤمتر األطراف

وحـدات  يف تـداول    أن تـشارك    ] جيم] [باء] [األول[ يف املرفق    جيوز لألطراف غري املدرجة     - ٢
االنبعاثات لغرض املشاركة مع غريها يف الوفاء بااللتزامات أو الوفاء مبا يقع على عاتقهـا هـي مـن                   

خـر يف إطـار     آالتزامات، إن ُوجدت، يف إطار اآلليات احملددة يف هذا الربوتوكول أو أي صك قانوين               
 مكمالًالقبيل  أي تداول من هذا وجيب أن يكون. احملددة واملتعلقة بتلك اآللياترهناً بالشروط االتفاقية، 

ا يقع الوفاء مبللتدابري احمللية اليت تتخذها تلك األطراف لغرض املشاركة مع غريها يف الوفاء بااللتزامات أو 
 .على عاتقها هي من التزامات، إن ُوجدت، يف إطار هذه اآلليات

  ٢١املادة 

  : احلالية مبا يلي٧ و٥ و٤الفقرات ُيستعاض عن نص 

  ل األطراف كل جهد للتوصل بتوافق اآلراء إىل اتفاق بشأن أي مرفـق مقتـرح للربوتوكـول                 تبذ  - ٤
ت مجيع اجلهود املبذولة للتوصل إىل توافق يف اآلراء، ومل يتم التوصل إىل اتفاق،              دوإذا اسُتنف . أو تعديل ملرفق  

ألطراف احلاضرين واملصوتني يف    ُيعتمد املرفق أو التعديل على مرفق كمالذ أخري بأغلبية ثالثة أرباع أصوات ا            
وترسل األمانة . إال مبوافقة خطية من الطرف املعين] جيم] [باء[وال ُتعتمد التعديالت على املرفقني . االجتماع

 .إىل الوديع الذي يقوم بتعميمه على مجيع األطراف من أجل قبولهعلى املرفق أو التعديل املعتمد املعتمد املرفق 

 أعـاله  ٤ و ٣ الذي اعُتمد وفقاً للفقـرتني       ،ق أو التعديل على املرفق، غري املرفق ألف       يبدأ نفاذ املرف    - ٥
بالنسبة إىل مجيع أطراف هذا الربوتوكول بعد تاريخ إبالغ الوديع هذه األطراف باعتماد املرفق أو باعتمـاد                 

ل تلك الفترة بعدم قبوهلـا      ، إال بالنسبة لألطراف اليت ُتبلغ الوديع، كتابة، خال         بستة أشهر  التعديل على املرفق  
بالنسبة إىل األطراف على املرفق، غري املرفق ألف،  تعديل  الويبدأ نفاذ املرفق أو     . لتعديل على املرفق  لأو   للمرفق

 .اليت تسحب إخطار عدم قبوهلا يف اليوم التسعني التايل لتاريخ تلقي الوديع لإلخطار باالنسحاب

 .٢٠ لإلجراء احملدد يف املادة الربوتوكول ويبدأ نفاذها وفقاًُتعتمد تعديالت املرفق ألف هلذا   - ٧

  ]Y[املادة اجلديدة 

ُيمنح األفراد املنتخبون أو املختارون أو املعينون للعمل يف اهليئات والكيانات املنـشأة مبوجـب هـذا                   -١
 . ألحكام هذه املادةاحلصانات وفقاً] Z[الربوتوكول واملدرجة يف املرفق 

. وظائفهم الرمسيـة أداًء مـستقالً      ما يلزم من احلصانات ألداء       ١راد املشار إليهم يف الفقرة      ُيمنح األف   -٢
 :ويتمتع هؤالء األفراد أثناء أداء وظائفهم الرمسية، مبا يف ذلك الوقت الذي يقضونه يف األسفار املتصلة بوظائفهم

   الشخصي؛االحتجازباحلصانة من التوقيف أو   )أ
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 در عنهم قوالً أو كتابةً أو فعـالً       اءات القانونية جبميع أنواعها يف ما يص      احلصانة من اإلجر  ب  )ب
ويظل األفراد املعنيون متمتعني هبذه احلصانة حىت بعد أن يتوقفوا         . وظائفهم الرمسية أداء  أثناء  

  ؛املنشأة مبوجب هذا الربوتوكولأفرقة اخلرباء املكلفة باالستعراض عن العمل يف اهليئات أو 
  .ل احملررات واملستنداتحبرمة ك  )ج

من أجل أداء وظائفهم الرمسية أداًء مـستقالً ولـيس         احلصانات   ١ألفراد املشار إليهم يف الفقرة      ُيمنح ا   -٣
وحيق للمدير التنفيذي، بل جيب عليه، أن يرتع احلصانة عن أي فرد مىت رأى              . لفائدة األفراد بصفتهم الشخصية   

 .بتنفيذ هذا الربوتوكول نزعها ال ميس وأنأن احلصانة قد تعرقل سري العدالة 

  إلدراج اهليئات والكيانات املنشأة ] Z[مرفق جديد 

  : وهي كالتايل،]Y[ للمادة  وفقاًاتاهليئات والكيانات املنشأة اليت ُتمنح احلصانبيتضمن هذا املرفق قائمة 

  اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة
  نة اإلشراف على التنفيذ املشتركجل
  ]جملس صندوق التكيف[
  ]نة االمتثالجل[

   من هذا الربوتوكول٨وجب املادة أفرقة اخلرباء املكلفة باالستعراض مب

  :جيممرفق جديد إنشاء جدول جديد ُيدرج يف املرفق باء أو 

االلتـزام  بفترة  اخلاصة  لتزامات  االميكن إدراج اجلدول التايل يف املرفق باء لربتوكول كيوتو، بعد اجلدول احلايل، لتسجيل              
  .اً جيمجديدبوصفه مرفقاً إدراجه بصورة منفصلة أيضاً، كحل بديل، وميكن . الثانية

  الطرف
سنة أو فتـرة األسـاس      

  )نسبة مئوية(
ــة  ــسنة املرجعي  ٢٠٠٧ال

  )نسبة مئوية(
جيغا غرامات مكافئ   (امليزانية  

  )ثاين أكسيد الكربون
االلتزامات الكمية األخرى   

  يف جمال التخفيف
    xx xx  xx  )٦(فأل

  xx  xx  xx  xx  باء 
    xx  xx  xx  جيم
  xx  -   -   -   )٧(دال
          

 -  -  -  -  - 
                                                      

 .التزامات احلّد من االنبعاثات أو خفضها كمياًألطراف املدرجة يف املرفق األول من املتوقع أن تأخذ ا )٦(

ميكن لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول تسجيل التزامات كمية أخرى يف جمال التخفيف يف هذا                 )٧(
 . أيضاًالعمود


