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  األطراف العامل بوصفه اجتماع مؤمتر 
  يف بروتوكول كيوتو األطراف   

  الدورة اخلامسة
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨-٧كوبنهاغن، 

  البند العاشر من جدول األعمال املؤقت

  إجراء تعديالت على بروتوكول كيوتوبمن كولومبيا مقدم راح اقت
  مذكرة من األمانة

جيوز ألي طرف اقتراح تعـديالت علـى هـذا          " من بروتوكول كيوتو على أنه       ٢٠ من املادة    ١تنص الفقرة     -١
وتوكول يف دورة   ُتعتمد التعديالت على هذا الرب    " من بروتوكول كيوتو أن      ٢٠ من املادة    ٢وتشترط الفقرة     ".الربوتوكول

وترسل األمانة نص أي تعديل مقترح على هذا  .عادية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول
كما ترسل األمانة التعديالت املقترحـة   .الربوتوكول إىل األطراف قبل الدورة املقترح اعتماده فيها بستة أشهر على األقل     

 ".التفاقية واملوقعني عليها، وإىل الوديع للعلمإىل األطراف يف هذه ا

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

 يف دورة عادية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه   والتعديالت على املرفقات هبذا الربوتوكول     مد املرفقات هبذا الربوتوكول   ُتعت"
مرفق إىل األطراف قبل    ى  لعوترسل األمانة نص أي مرفق مقترح أو تعديل مقترح           .اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول    

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

اقتـراح  ، نص   ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٢ووفقاً هلذه األحكام، أحالت كولومبيا إىل األمانة، برسالة مؤرخة            - ٣
 مـن بروتوكـول     ٢١ من املادة    ٣الفقرة   و ٢٠ من املادة    ٢وعمالً بالفقرة    .وتوكول كيوتو  بر علىتعديالت  بإجراء  

كيوتو، سترسل األمانة مذكرة شفوية تتضمن هذا النص إىل مجيع مراكز التنسيق الوطنية املعنيـة بـتغري املنـاخ وإىل                    
 أيـضاً حكام نفسها، سترسل األمانـة  ووفقاً لأل .٢٠٠٩يونيه / حزيران١٧البعثات الدائمة لدى األمم املتحدة حبلول     

 . للعلموقعني على االتفاقية وإىل الوديعالتعديالت املقترحة إىل األطراف وامل

وُيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل النظر يف هذا االقتـراح يف                   - ٤
  .دورته اخلامسة
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هة من كولومبيا إىل     موج ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٢رسالة مؤرخة   
  األمني التنفيذي ألمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغـري          

   تعديالت على بروتوكول كيوتو فيها إجراءاملناخ تقترح     
                تعـديالت علـى                                   طيه نص اقتراحهـا بـإجراء                                                        تعليمات من وزارة اخلارجية، تقدم كولومبيا                 بناء على 

فريق ال      أعمال                             من بروتوكول كيوتو ويف سياق   ٢٠              من املادة     ٢                  ألحكام الفقرة                                  ً     بروتوكول كيوتو للنظر فيها وفقاً    
   .العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

الفريق العامل املخـصص للنظـر يف االلتزامـات                               يف املفاوضات يف إطار             التقدم                        ومن مصلحة كولومبيا    
 هذا االقتراح لتوفري املزيد من      يقُدِّماإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو ومن مث            

  .املدخالت يف العمل املضطلع به للمناقشات ذات الصلة

الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف                                                   وتقدم كولومبيا هذا االقتراح لينظر فيه       
 عمل ويف سياق    ،٢٠ من املادة    ٢اً ألحكام الفقرة    درجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو وُيعمم وفق        امل

                                                                     الترتيبات الضرورية إلدراج هذا االقتراح يف وثيقة متنوعات لتنظـر                                       ىل األمانة أن تتفضل باختاذ       إ       وأطلب     ،        الفريق
    .              رة ملؤمتر األطراف                                                 فيها األطراف يف الدورات املتبقية حىت الدورة اخلامسة عش

                      خوليانا غوميز أرانغو
               السكرترية األوىل
               وزارة اخلارجية

          كولومبيا
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   تعديالت على بروتوكول كيوتوبإجراءكولومبيا مقدم اقتراح 
  ١الفقرة ، ٣املادة  :تعديل

  : من الربوتوكول٣ من املادة ١ُتدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 

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

اً املقيدة يف املرفق            املادة، بغية خفـض     ووفقاً ألحكام هذه  [...] احملسوبة وفقاً اللتزاماهتا خبفض االنبعاثات كمّي
 يف ٥٧عـن  و ٢٠٢٠- ٢٠١٣ يف املائة يف فترة االلتزام ٤٥انبعاثاهتا اإلمجالية من هذه الغازات بنسبة ال تقل عن   

  .٢٠٢٨املائة حبلول عام 

 مكرراً، حـددت    ١أساس خفض االنبعاثات اإلمجالية املنصوص عليه يف الفقرة          على   - ثانياً   مكرراً   ١
[...]  يف املرفـق     املقيدةفض االنبعاثات الكمية    خبدية لألطراف املدرجة يف املرفق األول       األطراف االلتزامات الفر  

  ؛٢٠٠٥ إىل عام ١٨٥٠رخيية، من عام لفتريت االلتزام الثانية والثالثة، بتطبيق مبدأ املسؤولية التا
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  [...]املرفق 

 الطرف  

االلتزام بتحديد أو خفض 
  االنبعاثات كمياً

)٢٠١٢-٢٠٠٨(  
  بة املئوية من سنة النس(

 )أو فترة األساس

االلتزام خبفض 
االنبعاثات كمياً 

)٢٠٢٠-٢٠١٣ (
النسبة املئوية من سنة (

 )1()أو فترة األساس

  
االلتزام خبفض االنبعاثات 

) ٢٠٢٨-٢٠٢١(كمياً 
  النسبة املئوية من سنة (

 )أو فترة األساس
 [ ]  [٨٩] ١٠٨ أستراليا
 [ ]  [٧١] ٩٢   النمسا
 [ ]  [٨٣] ٩٢   )*أ(روسبيال

 [ ]  [٦٤] ٩٢   بلجيكا
 [ ]  [٨٤] ٩٢   *بلغاريا
 [ ] [٧٧] ٩٤   كندا

 [ ] [٨٦] ٩٥   *كرواتيا
 [ ]  [٧٤] ٩٢   *اجلمهورية التشيكية

 [ ]  [٧٤] ٩٢   الدامنرك
 [ ]  [٨٤] ٩٢   *إستونيا

 [ ] [٧٢] ٩٢   اجلماعة األوروبية
 [ ] [٨٠] ٩٢   فنلندا
 [ ]  [٧٠] ٩٢   فرنسا
 [ ]  [٦٩] ٩٢   أملانيا

 [ ]  [٨٤] ٩٢   اليونان
 [ ]  [٧٩] ٩٤   *هنغاريا
 [ ]  [٩١] ١١٠ آيسلندا
 [ ]  [٨١] ٩٢   آيرلندا
 [ ]  [٨٠] ٩٢   إيطاليا
 [ ]  [٨١] ٩٤   اليابان
 [ ]  [٨٥] ٩٢   *التفيا

 [ ] [٧٢] ٩٢   ليختنشتاين
 [ ] [٨٥] ٩٢   *ليتوانيا

 [ ] [٧٣] ٩٢   لكسمربغ
 [ ] [٧٢] ٩٢   موناكو
 [ ] [٧٨] ٩٢   هولندا

 [ ] [٨٤] ١٠٠ نيوزيلندا
 [ ] [٨٢] ١٠١ النرويج
 [ ] [٧٦] ٩٤ *بولندا

 [ ] [٨٣] ٩٢ الربتغال
 [ ] [٨٣] ٩٢ *رومانيا

 [ ] [٨٥] ١٠٠ *االحتاد الروسي
 [ ] [٧٨] ٩٢ *سلوفاكيا
 [ ] [٨١] ٩٢ *سلوفينيا
 [ ] [٨٠] ٩٢ إسبانيا
 [ ] [٦٩] ٩٢ السويد
 [ ] [٧٦] ٩٢ سويسرا
 [ ] [٨٩] ١٠٠ أوكرانيا

 [ ] [٥٧] ٩٢ اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
 [ ] [٧٤] ٩٣ الواليات املتحدة األمريكية

    
    

                                                      

 آليات املرونة أو استخدام األراضي وتغيري الناجتة عنال تشمل التخفيضات [...]  يف املرفق املدرجةالقيم   )١(
 .تخدام األراضي واحلراجةاس
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  ٣املادة  :تعديل
  ٣الفقرة ، ٣املادة 

  التالية] مكرراً [٣ُتضاف الفقرة 

ن عيف انبعاثات غازات الدفيئة من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة املصارف الناجتة إن التغريات الصافية 
أنشطة تغيري استخدام األراضي واحلراجة اليت يقوم هبا اإلنسان مباشرة، وتقتصر على التحريج وإعادة التحـريج                

لتحقق منها يف خمزونات الكربون يف كل فترة وممكن ات قابلة للقياس ، وهي تغريا١٩٩٠وإزالة األحراج منذ عام 
زامات كل طرف مدرج يف املرفق األول مبوجب هـذه          جيب أن تستخدم يف سبيل الوفاء بالت      من فترات االلتزام،    

 .كل طرف من جانب    يف املائة من التخفيضات اخلاضعة للمحاسبة ألغراض االمتثال          ٢املادة، وعلى أال تتجاوز     
اإلبالغ عن انبعاثات غازات الدفيئة من املصادر وعمليات إزالتها بواسطة املصارف املتصلة بتلك األنشطة              جيب  و

  .٨ و٧بأسلوب شفاف وميكن التحقق منه وجيري استعراضها وفقاً ألحكام املادتني 

  ٧، الفقرة ٣املادة 

  : من الربوتوكول٣ من املادة ٧ُتدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 

، تكون الكمية املسندة إىل كل طرف ٢٠٥٠فيما يتعلق بفترات االلتزام الالحقة حىت عام   -   مكررا٧ً
، جململ مكافئ ثاين أكسيد الكربـون البـشري         [...]مدرج يف املرفق األول معادلة للنسبة املئوية، اليت ُتدرج يف املرفق            

 ٥ وفقاً للفقرة ، أو سنة أو فترة األساس احملددة١٩٩٠لف يف عام املصدر النبعاثاته من غازات الدفيئة املدرجة يف املرفق أ
األطـراف   وفـاء    أعاله، مضروبة يف طول فترة االلتزام املذكورة، على أن تؤخذ يف احلسبان احلاجة إىل ضمان              

  .أعاله مكرراً ١ ةاالنبعاثات كما ُحددت يف الفقراملدرجة يف املرفق باء بالتزاماهتا اإلمجالية املتعلقة خبفض 

  ٩، الفقرة ٣املادة 

ُتحدَّد االلتزامات للفترات الالحقة لألطراف املدرجة يف املرفق األول يف تعديالت للمرفـق              -   مكرراً ٩
مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه      يعمد  و. ٢١ من املادة    ٧هبذا الربوتوكول، ُتعتمد وفقاً ألحكام الفقرة       [...] 

 اسـتعراض   لـى النظر يف هذه االلتزامات بعد مضي عام واحد ع         إهناء   إىلاجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول      
  . ذات الصلة٣من املادة ) س (منتصف املدة مبوجب أحكام الفقرة

  )س(، الفقرة ٣املادة 

  : من الربوتوكول٣ من املادة ١٤ُتدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 

الستعراض ُيجرى يف منتصف املدة على أساس  ٣ من املادة ١ختضع االلتزامات املنصوص عليها يف الفقرة 
وُيجرى هذا   [...].أفضل املعلومات العلمية املتاحة واالمتثال لاللتزامات من جانب األطراف املدرجة يف املرفق             
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مؤمتر األطراف يقوم و).  فيما يتعلق بفترة االلتزام الثانية٢٠١٦أي يف عام (االستعراض يف منتصف كل فترة التزام 
   . هذه املادةاخلاّصة بتنفيذاملبادئ التوجيهية ببلورة بوصفه اجتماع األطراف، يف دورته السادسة عشرة، العامل 

  ١٢، الفقرة ٣املادة 

  ]مكرراً [١٢ الفقرة  فقرة جديدة هيُتضاف

 وحـدات   اسم رصيد [ما حيتازه طرف مدرج يف املرفق األول من طرف غري مدرج يف املرفق األول من                
اآللية السوقية املطبقة مبقتضى إجراءات خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالـة الغابـات             ت يف إطار    خفض االنبعاثا 

، قد يسهم يف االمتثال جلزء من التزاماهتما خبفض االنبعاثات كمياً مبوجـب   ١٢، وفقاً ألحكام املادة     ]وتدهورها
  ." هذا الربوتوكول يف مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطرافحسب ما حدده، ٣املادة 

  ٦املادة  :تعديل
  ٥ الفقرة  فقرة جديدة هيُتدرج

أن نسبة من العائدات تستخدم يكفل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول 
مـساعدة  فضالً عن   تغطية املصروفات اإلدارية    سبيل   احملددة يف هذه املادة يف       أتية من أنشطة املشاريع املعتمدة    املت

  ." تكاليف التكيفعلى تسديدلآلثار الضارة لتغري املناخ املعرضة بوجه خاص البلدان النامية األطراف 

  ١٧املادة  :تعديل
  ٢ الفقرة  فقرة جديدة هيُتدرج

نسبة من العائدات املتأتية    تستخدم  يكفل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول أن            
مساعدة البلدان الناميـة األطـراف      فضالً عن   تغطية املصروفات اإلدارية    سبيل   وحدات الكميات املسندة يف      من إصدار 

  .تكاليف التكيفعلى تسديد  املناخ  لآلثار الضارة لتغريعرضة بوجه خاصامل

  ١٨املادة  :تعديل
  ٢ الفقرة  فقرة جديدة هيُتدرج

راءات واآلليات املتصلة باالمتثال مبوجـب بروتوكـول         أعاله، تنطبق اإلج   ١٨ من املادة    ١وفقاً للفقرة   
  .١- م أإ/٢٧ املقرر مبوجبكيوتو بالصيغة اليت اعتمدها مؤمتر األطرف العامل بوصفه اجتماع األطراف 

_ _ _ _ _ 

 


