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(A)     GE.09-61565    240609    250609 

  األطرافمؤمتر 
  الدورة اخلامسة عشرة

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨- ٧كوبنهاغن، 

   من جدول األعمال املؤقتXالبند 

  أسترالياحكومة مشروع بروتوكول لالتفاقية أعدته 
  العتماده يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف

  مذكرة مقدمة من األمانة

جيوز ملؤمتر األطراف، يف أي دورة عاديـة، أن         : " من االتفاقية على ما يلي     ١٧ من املادة    ١تنص الفقرة     - ١
األمانة األطـراف بـنص أي      تبلغ  : " على ما يلي   ١٧ من املادة    ٢وتنص الفقرة   ". يعتمد بروتوكوالت لالتفاقية  

  ".بروتوكول مقترح قبل انعقاد دورة من هذا القبيل بستة أشهر على األقل

، نـص  ٢٠٠٩يونيـه  / حزيـران ٤، يف رسالة مؤرخة  إىل األمانة  ووفقاً هلذه األحكام، أحالت أستراليا      - ٢
 ٦ سترسـل األمانـة يف       وتبعاً لـذلك،  . بروتوكول مقترح العتماده يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف        

 مذكرة شفوية تتضمن هذا النص إىل جهات التنسيق الوطنية املعنية بتغري املناخ وإىل البعثات ٢٠٠٩يونيه /حزيران
دأبت األمانة على إرسال    وقد  .  من االتفاقية  ١٧ من املادة    ٢الدائمة لدى األمم املتحدة، وفقاً ملقتضيات الفقرة        

  .، وإىل الوديع للعلماملوقعة على االتفاقيةألطراف الربوتوكوالت املقترحة إىل ا

  .يف دورته اخلامسة عشرةهذا لربوتوكول اإىل النظر يف اقتراح مدعو مؤمتر األطراف و  - ٣
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 إىل  أستراليا موجهة من    ٢٠٠٩ يونيه/ حزيران ٤رسالة مؤرخة   
  األمني التنفيذي ألمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري   

  التفاقيةل املناخ يقترح فيها بروتوكوالً           
إىل أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بـشأن تغـري املنـاخ    قدمت أستراليا ،  ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٨يف    

مشروع اتفاق، يشمل مقترحات نص ملحق، كإسهام يف عمل الفريق العامل املخصص املعين بالعمل              ) االتفاقية(
 والفريق العامل املخصص لزيادة التزامات األطراف املدرجة يف املرفق األول بربوتوكـول             التعاوين الطويل األجل  

 .FCCC/AWGLCA/2009/Misc.4/Add.2وترد هذه الورقة يف الوثيقة . كيوتو

وفيما يتعلق مبشروع االتفاق هذا ومقترحات النص امللحق، أرجو أن تتفضل األمانة باختاذ الترتيبـات                  
 اعتمـاد مـشروع االتفـاق    كي يتسّنى  من بروتوكول كيوتو     ٢٠ من االتفاقية واملادة     ١٧ادة  الالزمة وفقاً للم  

ومقترحات النص امللحق يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف يف االتفاقية والدورة اخلامسة ملؤمتر األطـراف                
  .بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتوالعامل 

، مقترحات نص كمشاركة يف أعمـال       ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٥ و ٢٤ة، يف   وقدمت أستراليا إىل األمان     
وترد هذه الورقات . الفريق العامل املخصص لزيادة التزامات األطراف املدرجة يف املرفق األول بربوتوكول كيوتو        

  ) املتعلقة باستخدام األراضي، وتغري استخدام األراضي واحلراجة       (FCCC/KP/AWG/2009/Misc.11يف الوثيقة   
  ).املتعلقة باجلوانب القانونية لفترة التزام ثانية يف سياق بروتوكول كيوتو (FCCC/KP/2009/Misc.8ويف الوثيقة 

وفيما يتعلق مبقترحات النص الواردة أعاله، أرجو أن تتفضل األمانة باختاذ التدابري الالزمة وفقاً للمـادة          
بوصفه العامل  رحات أثناء الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف       اعتماد هذه املقت  كي يتسّنى    من بروتوكول كيوتو     ٢٠

  .اجتماع األطراف يف الربوتوكول

النصوص املساعدة املقدمة من األمانة وتتطلع إىل مناقشة مشروع االتفاق ومقترحات عن أستراليا وتعرب   
  .مع األطراف األخرى

  هاورد مبساي  )توقيع(  
  املبعوث اخلاص املعين بتغري املناخ     
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  ٢٠١٢عنوان اتفاق ما بعد عام 
  ]الديباجة[

  ،االتفاقإن األطراف يف هذا 

  "االتفاقية"أطرافاً يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، املشار إليها فيما يلي باسم  باعتبارها  

   منها٢ لتحقيق اهلدف النهائي لالتفاقية حسبما ورد يف املادة وإذ تسعى  

   منها٢ مببادئ االتفاقية حسبما أُمجلت يف املادة وإذ تسترشد  

  ١٢ و٤يف املادتني املنصوص عليها بأحكام االتفاقية، وال سيما التزامات مجيع األطراف وإذ تذكر   

بربوتوكول كيوتو وبالتقدم احملرز يف إطاره، وكذلك بالتغريات اليت شهدهتا ظـروف            وإذ تذكر كذلك      
  دهالعديد من األطراف منذ اعتما

ألطـراف،  ل احلاجة إىل مراعاة التغريات املقبلة يف الظروف االقتصادية واالجتماعيـة            وإذ تالحظ أيضاً    
  وكذلك التطور املستمر للمعارف العلمية ذات الصلة بتغري املناخ وأسبابه وآثاره

ورة القيـام   باحلاجة إىل مواصلة تعزيز تنفيذ االتفاقية بالعمل التعاوين الطويل األجل وضـر           وإذ تعترف     
  باقتطاعات جذرية يف االنبعاثات العاملية بغية حتقيق اهلدف النهائي لالتفاقية 

 ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول         ١- م أإ /١لوالية املقرَّر   وفقاً  إذ تتصرف   و  
، وخطة عمل بـايل     ٢٠١٢ ما بعد    لألطراف املدرجة يف املرفق األول لفترة     اإلضافية  كيوتو املتعلقة بااللتزامات    

   ملؤمتر األطراف يف االتفاقية يف دورته الثالثة عشرة١٣- م أ/١املعتمدة مبوجب املقرر 

  : على ما يليقد اتفقت  

  ١املادة    

  عاريفت
  :وباإلضافة إىل ذلك.  من االتفاقية١ألغراض هذا االتفاق، تنطبق التعاريف الواردة يف املادة   

  ...] الحقاً حكاماألُتدرج س[  
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  ٢املادة    

  اهلدف
اهلدف من هذا االتفاق هو حتقيق استجابة سليمة بيئياً لتغري املناخ بتنفيذ االتفاقية على حنو فعال،   - ١

  :، وذلك بالقيام مبا يلي٢من أجل حتقيق هدفها النهائي كما تنص عليه املادة 

ن من معادل ثاين أكسيد الكربون أو أقل من  جزء يف املليو٤٥٠تثبيت غازات الدفيئة اجلوية حبد   )أ(  
 مث  [x]ذلك، عن طريق العمل املوحد الطويل األجل الذي يضع العامل على مسار ليبلغ ذروة االنبعاثات العاملية                 

   مستويات؛[x] على [x] يف املائة حبلول [x]ختفيض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 
مـن  للتقليل إىل أدىن حـد  املستويات على كافة تكييف الو تعبئة مزيد من االهتمام واجلهود حن   )ب(  

  .اآلثار السلبية لتغري املناخ، بغية املساعدة على إقامة جمتمعات حملية مرنة بيئياً وتعزيز التنمية املستدامة

  ٣املادة    

  املبادئ
 :ا ما يلي من االتفاقية تسترشد األطراف بأمور منه٣إضافة إىل املبادئ الواردة يف املادة   - ١

  تغري املناخ واآلثار السلبية النامجة عنه؛لينبغي أن تتزعم البلدان األطراف املتقدمة التصّدي   )أ(  
هتا املشتركة اينبغي جلميع األطراف أن تسهم يف اجلهود العاملية للتصدي لتغري املناخ، وفقاً ملسؤولي  )ب(  

  ة من اجلهود؛ طائف مع توّخي- وإن كانت متمايزة وحسب قدرات كل منها 
علـى  واآلخـرين   ملستوى جهد   اثل  ممينبغي جلميع األطراف أن تعمل على بذل مستوى جهد            )ج(  

  مستوى مماثل من التنمية ويف ظروف وطنية مماثلة؛
  يفأكثـر   ينبغي لألطراف اليت تعكس ظروفها الوطنية مسؤولية أو قـدرة أكـرب أن تـساهم                  )د(  

  اجلهود العاملية؛
من أجل دعم جهودها الرامية  ةولوية لألطراف اليت تعكس ظروفها الوطنية أقل قدرينبغي منح األ  )ه(  

  التخفيف من تغري املناخ؛إىل 
أشد ضعفاً أمـام اآلثـار      قدرة و ينبغي منح األولوية لألطراف اليت تعكس ظروفها الوطنية أقل            )و(  

  .ع اآلثار السلبية لتغري املناخالسلبية لتغري املناخ، لتلقي الدعم يف اجلهود اليت تبذهلا للتكيف م
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  ٤املادة    

  اجلداول الوطنية اللتزامات وإجراءات التخفيف
  :يقوم كل طرف مبا يلي  - ١

  االحتفاظ جبدول وطين؛  )أ(  
  ؛وله الوطينأو إجراءات التخفيف املناسبة وطنياً املسجلة يف جد/أو تنفيذ التزامات و/استيفاء و  )ب(  
واإلبالغ عنها، الوطين  هولأو اإلجراءات املناسبة وطنياً املسجلة يف جد  /مات و قياس نتائج االلتزا    )ج(  

  ).القياس واإلبالغ والتحقق (٢٠اً لألحكام الواردة يف املادة وفق

 ٢، ومن أجل بلوغ اهلـدف الـوارد يف املـادة            )املبادئ (٣ مع املبادئ الواردة يف املادة       متشياً  - ٢
  :لكل طرف ما يلي، تسجل اجلداول الوطنية )اهلدف(

  ؛٢٠٥٠مسار انبعاثات وطين حىت عام   )أ(  
  .]٢٠ XX[إىل  ]٢٠ XX[ ناسبة وطنياً لفترة االلتزام مناملتخفيف الأو إجراءات /التزامات و  )ب(  

داول الوطنية نتائج قابلـة     تكون اللتزامات وإجراءات التخفيف املناسبة وطنياً واملسجلة يف اجل          - ٣
القيـاس   (٢٠املـادة   التحقق منها على الصعيد الكمي، وفقاً لألحكام الواردة يف          و عنهاميكن اإلبالغ    و للقياس

  : وميكن أن تشمل أموراً منها ما يلي،)واإلبالغ والتحقق

  احلد من االنبعاثات الكمية أو التزامات التخفيض القابلة للقياس على مستوى االقتـصاد كلـه        )أ(  
  أو على املستوى القطاعي؛ 

  ة على مـستوى االقتـصاد كلـه أو علـى          ات احلد أو التخفيض من االنبعاثات الكمي      إجراء  )ب(  
  املستوى القطاعي؛ 

  التزامات أو إجراءات كثافة االنبعاثات؛  )ج(  
  التزامات أو إجراءات الطاقة النظيفة؛  )د(  
  الطاقة؛الكفاءة يف استخدام التزامات أو إجراءات   )ه(  
  مثـل املـستويات الـوطين     [ محاية وحتسني املصارف واخلزانـات       عتبة االنبعاثات الرامية إىل     )و(  

  ؛] النبعاثات احلراجة
  إىل بلوغ احلد من االنبعاثات الكمية أو نتائج التخفيض؛الرامية خرى األجراءات اإل  )ز(  
  [...].  )ح(  
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  ذا االتفاق، وهو اهلـدف الـوارد يف       على األطراف التالية، كحد أدىن، وبغرض بلوغ هدف ه          - ٤
 :، أن تسجل يف اجلداول الوطنية ما يلي)املبادئ (٣ مع مبادئ هذا االتفاق الواردة يف املادة ومتشياً) اهلدف (٢دة املا

التزام كمي باحلد من االنبعاث أو خفضه على حتديد بالنسبة إىل مجيع البلدان األطراف املتقدمة،   )أ(  
  مستوى االقتصاد كله؛

تسجيل النامية اليت تعكس ظروفها الوطنية مسؤولية أو قدرة أكرب،          بالنسبة إىل البلدان األطراف       )ب(  
  . عن خطوط األساساحنراف جوهري أو إجراءات التخفيف املناسبة وطنياً الرامية إىل حتقيق /التزامات و

  :كل التزام وإجراء ختفيف مناسب وطنياًلبالنسبة األطراف املعلومات التالية يف جداوهلا الوطنية، ُتدرج   -٥

  وصف موجز، يشمل ما إذا كان األمر يتعلق بالتزام أو بإجراء؛تقدمي   )أ(  
 مل يكن األمـر     ذا إ و، أ اء سُيتخذ على صعيد االقتصاد ككل     كان االلتزام أو اإلجر   بيان ما إذا      )ب(  

  كذلك، القطاع الذي سُيتخذ فيه؛
 ى أساسه سيخضع االلتزام أو    حتديد خط األساس أو احلالة املرجعية لاللتزام أو اإلجراء الذي عل            )ج(  

  ؛)القياس واإلبالغ والتحقق (٢٠ق، وفقاً للمادة اإلجراء للقياس واإلبالغ والتحق
تقدير نتائج احلد من االنبعاثات أو خفضها املتوقع من االلتزام أو اإلجراء أو األرقـام الكليـة                   )د(  

  أو اإلجراءات؛/لاللتزامات و
بدعم مـايل   سيتسّنى اختاذه   أو  /اإلجراء سُيتخذ من جانب واحد و     كان االلتزام أم    بيان ما إذا      )ه(  

  .أو يف جمال بناء القدرات متفق عليه سابقاً/وتكنولوجي و

  .هبذا االتفاق ومتثل جزءاً ال يتجزأ منه) يف املرفق ألف(ُترفق اجلداول الوطنية   - ٦

   بنـاءً  ]٢٠ XX[ إىل   ]٢٠ XX[ُتدعى أقل البلدان منواً إىل إنشاء جداول وطنية لفترة االلتزام             - ٧
  .على تقديرها

 أن إجراءات التخفيف املناسبة وطنياً املـسجلة يف اجلـداول           اليت سُتدرج الحقاً   ستوضِّح األحكام    :مالحظة[
نزاهة على  احلفاظلغرض فيما عدا  ،  )االمتثال (٢١الوطنية لألطراف لن ختضع لنظام االمتثال املشار إليه يف املادة           

  .] وآلياهتاالدوليةسوق الكربون 

  ٥املادة    

  اجلداول الوطنيةتعزيز االلتزامات واإلجراءات يف 
، أن ُيعدل جدوله الـوطين      ]٢٠ XX[ إىل   ]٢٠ XX[ميكن ألي طرف، أثناء فترة االلتزام من          - ١

  . الية اإلمج التخفيفنتيجةلتسجيل التزامات أو إجراءات التخفيف اإلضافية املناسبة وطنياً اليت تعزز لديه 
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   من ٢ووفقاً للفقرة   .  أعاله ١قرة   بالف يعرض طرف ما على األمانة نص أي تعديل مقترح عمالً           - ٢
، حتيل األمانة نص أي تعديل من هذه التعديالت إىل األطراف واجلهات املوقعة على االتفاقية قبل ستة                 ٢٩املادة  

  .رض اعتمادهاالذي ُتقترح فيه التعديالت بغ] اهليئة العليا[أشهر من اجتماع 

 أعاله، على أساس ١ بالفقرة  على التعديل املقترح عمالًي طرف أن يقدم اعتراضاً كتابياًأل جيوز  - ٣
اهليئـة  [للطرف الذي يسعى لتقدمي التعديل، قبل اجتمـاع         اإلمجالية   التخفيف   نتيجةأن التعديل املقترح ال ُيعزز      

  .الذي ُتقترح فيه التعديالت بغرض اعتمادها] العليا

 أعاله قبل ١ بالفقرة  على التعديل املقترح عمالًإذا مل يقدم أي طرف إىل األمانة اعتراضاً كتابياً        - ٤
] X[ ُتقترح فيه التعديالت العتمادها، ال تنطبق اإلجراءات الواردة مبوجب الفقرتني            الذي] اهليئة العليا [اجتماع  

 للتعـديالت   الساندة عمليات التحقق من املعلومات      - ام  تعديل املرفق ألف أثناء فترة التز      (٢٩من املادة   ] X[و
يف االجتماع ذي الصلة وُتسّجل يف اجلـدول        ] اهليئة العليا [وُتعترب هذه التعديالت معتمدة من جانب       ). املقترحة
  . املعينللطرف الوطين

 أعـاله قبـل     ١ بالفقرة    على تعديل مقترح عمالً    إذا قدم أي طرف إىل األمانة اعتراضاً كتابياً         - ٥
تعديل  (٢٩التعديل وُيعتمد وفقاً للمادة ُيبحث ، لغرض اعتمادهاُتقترح فيه تعديالت الذي  ]اهليئة العليا[اجتماع 

  .بأكمله) املرفق ألف أثناء فترة االلتزام

  ٦املادة    

  تعديل اإلجراءات يف اجلداول الوطنية
، أن ُيعدِّل جدوله الـوطين      ]٢٠ XX[ إىل   ]٢٠ XX[ من   جيوز ألي طرف، أثناء فترة االلتزام       - ١

  .اإلمجالية أو حسَّنها عن طريق التعديل أو االستبدالالتخفيف بنتيجة  طاملا احتفظ استبدالهلتغيري إجراء قائم أو 

 أعاله وُتعتمـد وفقـاً      ١ بالفقرة   على اجلداول الوطنية عمالً   إدخاهلا   التعديالت املقترح  ُتبحث  - ٢
  ).عديل املرفق ألف أثناء فترة االلتزامت (٢٩للمادة 

   حتد األحكام املزمع إدراجها التغيري، عند االقتضاء، لغرض احلفاظ على نزاهـة سـوق الكربـون                :مالحظة[
  .] وآلياتهةالدولي

  ٧املادة    

  تنمية منخفضة االنبعاثاتاستراتيجية 
املنخفضة التنمية و استراتيجيات أو خطط  اقترح عدد من األطراف إدراج مفهوم الكربون املنخفض أ:مالحظة[

وباإلمكان إدراج أحكـام    .  إمكانية إدراج هذا املفهوم هنا     ونفكّر يف . ٢٠١٢االنبعاث، يف هندسة ما بعد عام       
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تطالب األطراف بإعداد وإتاحة هذه االستراتيجيات، وحتديد وظائفها وعالقتها باجلداول الوطنية الوارد وصفها             
  .]أدناهاملبّين ية حمتملة على النحو أعاله، وأرضية تيسري

  ٨املادة    

  التزامات كمية باحلد من االنبعاثات وخفضها
مع تسجيل التزامه باحلد أو اخلفض       لكل طرف     املسندة  الكمية سابحلعايري  امل ُتدرج أحكام لوضع     :مالحظة[

االنبعاثات ألغراض التحقق من    ساب  حل، و جدوله الوطين على صعيد االقتصاد كله أو على املستوى القطاعي يف          
 تنص علـى توضـيح    وُتحدِّد هذه األحكام شكالً مشتركاً هلذه االلتزامات، بيد أهنا ميكن أن            . هذه االلتزامات 

طلقة، كنسبة مئوية أخرى، مثل االنبعاثات امل) إضافية(أشكال جتاه لتزاماهتا ال، يف جداوهلا الوطنية،  أيضاًألطرافا
  .]أو كتخفيض مقابل خطوط أساسية متعددة بديل، مقابل خط أساس

  ٩املادة    

  كمية باحلد من االنبعاثات أو خفضها اللتزامات الالوفاء املشترك با
 ُتدرج أحكام لتمكني األطراف اليت هلا التزامات كمية باحلد من االنبعاثات أو خفضها على مستوى                :مالحظة[

الوفاء بالتزاماهتا املشتركة، إذا اختارت القيام بذلك، بغية تكييف         االقتصاد كله واملسجلة يف جداوهلا الوطنية من        
  .]احتياجات منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية

  ١٠املادة    

  الطريان الدويل والنقل البحري
 ميكن إدراج أحكام ملعاجلة االنبعاثات من هذه القطاعات، مبا فيها التوجيه املناسب لتطوير اتفاقات               :مالحظة[
  .]نفصلة تتعلق بقطاعات حمددة، وتوضيح العالقة بني هذه االتفاقات واجلداول الوطنيةم

  ١١املادة    

  آثار التبعية
  .] ميكن، عند االقتضاء، إدراج أحكام لوضع مبادئ عن كيفية معاجلة األطراف آثار التبعية على أفضل وجه:مالحظة[
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  ١٢املادة    

  ]آليات السوق القائمة[
 آليات السوق القائمة، مع إدخال حتسينات عند االقتضاء، وحتدد         تشمل األحكام اليت ستدَرج الحقاً     :مالحظة[

  .]هذه األحكام عالقة التزامات التخفيف املناسبة وطنياً املسجلة يف اجلداول الوطنية لألطراف اخلاصة هبذه اآلليات

  ١٣املادة    

  يةتسجيل أرصدة وحدات خفض االنبعاثات القطاعآلية 
تسجيل أرصدة وحدات خفض االنبعاثات القطاعية، وميكن       الحقاً آلية ل   األحكام اليت ستدَرج     تنشئ :مالحظة[

وتوجز األحكام  . أن يشارك فيها الطرف الذي سجل هدف عدم فقدان على املستوى القطاعي يف جدوله الوطين              
، واملوافقة على اهلدف، ألغراض املسجل اهلدف يستند إليهاالشروط اإلضافية للتحقق من البيانات واملعلومات اليت 

 التزامات كمية باحلد من االنبعاثات أو خفضها على مستوى اليت هلاوستكون األطراف . االستفادة من هذه اآللية
 مسجلة يف جداوهلا الوطنية قادرة على شراء أو استعمال األرصدة املولدة          قطاعياالقتصاد كله أو على املستوى ال     

  .]ذه االلتزاماتللوفاء هب

  ١٤املادة    

  آلية سوق الكربون احلرجي
سوق الكربون احلرجي، ميكن أن يشارك فيها الطرف الذي لآلية الحقاً  األحكام اليت ستدَرج ستنشئ :مالحظة[

وتوجز األحكام الشروط اإلضافية للتحقق من البيانات       . سجل مستوى انبعاثات حراجية وطنية يف جدوله الوطين       
هذه  ومات اليت يستند إليها مستوى انبعاثات املسجل، واملوافقة على مستوى االنبعاثات ألغراض االستفادة من   واملعل
واألطراف اليت هلا التزامات كمية باحلد من االنبعاثات أو خفضها على مستوى االقتصاد كله أو على املستوى . اآللية

  .]راء واستعمال األرصدة املولدة للوفاء هبذه االلتزاماتالقطاعي مسجلة يف جداوهلا الوطنية تكون قادرة على ش

  ١٥املادة    

  تسجيل األرصدة
 بإصدار أرصدة ووحدات مبوجب هذا االتفاق لألطراف املؤهلة،          الحقاً  تقضي األحكام اليت ستدَرج    :مالحظة[

  .]ةبالتزامات وإجراءات التخفيف املناسبة وطنياً املسجلة يف جداوهلا الوطنيفيما يتصل 
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  ١٦املادة    

  التكيف
 التكيف، وتفّصل العالقة القائمة بني التكيـف واسـتراتيجيات           الحقاً  تتناول األحكام اليت ستدَرج    :مالحظة[

 املنخفـضة   التنمية إمكانية استخدام استراتيجيات     يف ذلك  املنخفضة االنبعاث، وأرضية تيسري حمتملة، مبا        التنمية
  .]يف واجلهود املبذولة يف إطاره واحتياجاتهاالنبعاث يف حتديد أهداف التك

  ١٧املادة    

  التعاون التكنولوجي
تفّصل العالقة القائمة بـني التعـاون   س التعاون التكنولوجي، و الحقاًتتناول األحكام اليت ستدَرج س :مالحظة[

  .]التكنولوجي واجلداول الوطنية واالستراتيجيات اإلمنائية املنخفضة االنبعاث

  ١٨دة املا   

  التمويل
تفّصل العالقة القائمة بني التمويـل واجلـداول        سالتمويل، و الحقاً  تتناول األحكام اليت ستدَرج      س :مالحظة[

 إمكانيـة اسـتخدام      ذلـك   املنخفضة االنبعاث وأرضية تيسري حمتملـة، مبـا يف         التنميةالوطنية، واستراتيجيات   
  .] التمويل واحتياجات الدعم املايلوفريت املنخفضة االنبعاث يف حتديد التنميةاستراتيجيات 

  ١٩املادة    

  أرضية التيسري
   هندسـة فتـرة   اقترح عدد من األطراف إدراج مفهوم األرضية املطابقة أو التنسيقية أو التيسريية يف            :مالحظة[

ة هذه  وميكن إدراج أحكام لوصف وظيف    .  إمكانية إدراج هذا املفهوم يف هذا املوضع       ونزمع. ٢٠١٢ما بعد عام    
  .] املنخفضة االنبعاثالتنميةاألرضية وعالقتها باجلداول الوطنية وباستراتيجيات 
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  ٢٠املادة    

  القياس واإلبالغ والتحقق
 ستحدد األحكام اليت ستدَرج الحقاً متطلبات القياس واإلبالغ والتحقق لاللتزامات واإلجراءات الكمية :مالحظة[

 وغريها من املعلومات الالزمة عنـد     (طنياً املسجلة يف اجلداول الوطنية لألطراف       للتخفيف من االنبعاثات املناسبة و    
وُيعيَّر نظام القياس واإلبالغ والتحقق وفقاً ملسؤوليات وقدرات األطراف، ووفقاً لفئـات االلتزامـات              ). االقتضاء

ة بفضل الدعم، أو اليت تسعى      أي تطبيق شروط أكثر صرامة على االلتزامات واإلجراءات املمكن        (واإلجراءات املسجلة   
   .]، ويقوم هذا النظام على أساس تقدمي عمليات جرد وطنية منتظمة)جللب أرصدة عن طريق آليات تسجيل األرصدة

  ٢١املادة    

  االمتثال
ستوضح األحكام اليت ستدَرج الحقاً أن إجراءات التخفيف الوطنية املسجلة يف اجلداول الوطنية لألطراف              :مالحظة[

  .]، فيما عدا ألغراض احلفاظ على نزاهة سوق الكربون الدولية وآلياهتا)املزمع إنشاؤه(ختضع لنظام االمتثال لن 

  ٢٢املادة    

  استعراض االتفاق

  من مباشرة النظر يف كفاءة وفعالية هذا االتفاق،        ] اهليئة العليا [الحقاً  تمكّن األحكام اليت ستدَرج      س :مالحظة[
  .]الزمنالوطنية، يف فترة معينة من  اجلداولمبا يف ذلك 

  ٢٣املادة    

  عملية املشاورات املتعددة األطراف
  .] الحقاً سُتدَرج األحكام:مالحظة[
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  ٢٤املادة    

  اهليئات املنشأة مبوجب االتفاق
لبـة   اهليئات ذات الصلة مبوجب االتفاق، مبا فيها اهليئـات املطا         الحقاً ستمثل األحكام اليت ستدرج    :مالحظة[

بتدقيق النتائج الكمية لاللتزامات واإلجراءات للحد من االنبعاثات املناسبة وطنياً واملسجلة يف اجلداول الوطنيـة               
  .]مناوبيهم احلصانات ألعضاء هذه اهليئات وومنحلألطراف عند االقتضاء، 

  ٢٥املادة    

  الترتيبات املؤسسية
  .] الحقاًسُتدَرج األحكام:مالحظة[

  ٢٦املادة    

   تسوية الرتاعاتإجراءات
  .] الحقاً سُتدَرج األحكام:مالحظة[

  ٢٧املادة    

  التعديالت املدخلة على االتفاق
  .]تعديالت على هذا االتفاقالدخال إجراء إل الحقاًتضع األحكام اليت ستدرج  س:مالحظة[

  ٢٨املادة    

 اعتماد املرفقات وتعديلها

التعديالت عليها،  إدخال  عتماد مرفقات هذا االتفاق و    ال الحقاً إجراءً   األحكام اليت ستدرج   ستحدد :مالحظة[
  .]٢٩باستثناء ما يرد منها يف إطار املادة 
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  ٢٩املادة    

  أثناء فترة االلتزام) اجلداول الوطنية(تعديل املرفق ألف 
  .ة فترة االلتزام من بداياعتباراًإال مرة كل سنتني ) اجلداول الوطنية( تعديل املرفق ألف جيوزال   - ١

  تعزيز االلتزامات  (٥طرف إىل األمانة نص أي تعديل للمرفق ألف املقترح وفقاً للمادة أي يقدم    - ٢
وترسل األمانة جتميعـاً    ). تعديل اإلجراءات يف اجلداول الوطنية     (٦أو املادة   ) أو اإلجراءات يف اجلداول الوطنية    

قترح فيه الذي ُت] اهليئة العليا[وقعني عليها قبل ستة أشهر من اجتماع للتعديالت املقترحة إىل أطراف االتفاقية وامل
  .٦ أو املادة ٥التعديالت املزمع اعتمادها، مع اإلشارة إىل ما إذا كان التعديل املقترح قُدم مبوجب املادة 

املقترحـة   للتعديالت   السائدةعمليات التحقق من املعلومات     الحقاً  توضح األحكام اليت ستدرج     س :مالحظة[
  .]وتسجيلها يف اجلداول الوطنية

 وفقاً هلذه املادة، بالنسبة إىل مجيـع أطـراف هـذا            املعتمديبدأ نفاذ التعديل على املرفق ألف         - ٣
 بعد ستة أشهر من تاريخ إبالغ الوديع هذه األطراف باعتماد املرفق أو باعتماد التعديل على املرفق،              ،الربوتوكول

ويبدأ نفاذ التعديل   . ُتبلغ الوديع، كتابة، خالل هذه الفترة بعدم قبوهلا التعديل على املرفق          باستثناء األطراف اليت    
على املرفق بالنسبة إىل األطراف اليت تسحب إخطار عدم قبوهلا يف اليوم التسعني التايل لتـاريخ تلقـي الوديـع                   

  .اإلخطار باالنسحاب

  ٣٠املادة    

  نتقاليةاالترتيبات ال
  .] الحقاًَرج األحكام سُتد:مالحظة[

  ٣١املادة    

  احلق يف التصويت
  .] الحقاً سُتدَرج األحكام:مالحظة[

  ٣٢املادة    

  الوديع
  .] الحقاً سُتدَرج األحكام:مالحظة[
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  ٣٣املادة    

 صادقةملالتوقيع والتصديق، القبول أو ا

  .] الحقاً سُتدَرج األحكام:مالحظة[

  ٣٤املادة    

 بدء النفاذ

  .] الحقاً سُتدَرج األحكام:ظةمالح[

  ٣٥املادة    

 التحفظات

  .] الحقاً سُتدَرج األحكام:مالحظة[

  ٣٦املادة    

 االنسحاب

  .] الحقاً سُتدَرج األحكام:مالحظة[

  ٣٧املادة    

 حجية النصوص

  .] الحقاً سُتدَرج األحكام:مالحظة[
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  املرفق ألف
  فاجلداول الوطنية اللتزامات وإجراءات التخفي

  ] باجلداول الوطنية لألطرافأجبديةقائمة [
  ]اسم الطرف[ل اجلدول الوطين 

  ]٤ للمادة ميأل اجلدول وفقاً[

  املسار الوطين

   ٢٠٥٠مسار االنبعاثات حىت عام 

 التزامات وإجراءات التخفيف املناسبة وطنياً على مستوى االقتصاد كله

  وصف موجز/االسم
 مدعوم/من جانب واحد نتائج االنبعاثات املرتقبة  يةالة املرجعاحل/خط األساس  لاللتزام أو اإلجراء

على سبيل املثال السنة، الفتـرة،        
بقاء األمور على حاهلـا، الطـن       

 /املتري من ثاين أكسيد الكربون    
 /ةســاع/كيلــووات الوحــدة،
  . ..وحدة، إخل

XXX XXX  

  القطاعية املناسبة وطنياًالتزامات وإجراءات التخفيف 

  موجزوصف /االسم
 مدعوم/من جانب واحد نتائج االنبعاثات املرتقبة  يةالة املرجعاحل/خط األساس  لاللتزام أو اإلجراء

على سبيل املثال السنة، الفتـرة،        
بقاء األمور على حاهلـا، الطـن       

 /املتري من ثاين أكسيد الكربون    
ــووات الوحــدة،  /ةســاع/كيل

  ... إخل وحدة،

XXX  XXX  
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  املرفق باء
  صادرامل/ئة وفئات القطاعاتغازات الدفي

 .] الحقاًاملصدر/ ستدرج غازات الدفيئة وفئات القطاعات:مالحظة[

 -  -  -  -  -  


