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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

   لألطرافالفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية
  توكول كيوتورو يف املرفق األول مبوجب باملدرجة
  الثانية عشرةالدورة 

  ٢٠١٠يونيه / حزيران١١-١بون، 
   املؤقت من جدول األعمال٣البند 

  النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة
  يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

  وثائق لتيسري املفاوضات فيما بني األطراف    

  *مذكرة مقدمة من الرئيس    

  إضافة     

 مـن   ٩تعديالت مقترح إدخاهلا على بروتوكول كيوتو عمالً بالفقرة             
   منه٣املادة 

هذه اإلضافة هي نص ملشروع مقرر بشأن خيارات تعديل بروتوكول كيوتو عمالً              
الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية       منه، كي ينظر فيه      ٣ من املادة    ٩بالفقرة  

وقـد  . لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو، يف دورته الثانية عشرة           
  .FCCC/KP/AWG/2010/3من الوثيقة ) أ(٢٧رة أُعد عمالً بالفق

  
__________ 

احلادية عشرة والدورة الثانيـة     لدورة  ار املدة الفاصلة بني     َص إىل قِ  ظراًمت هذه الوثيقة بعد املوعد احملدد ن      ّدقُ  *  
العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف املرفـق األول مبوجـب              فريق  عشرة لل 

  .بروتوكول كيوتو
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  ٥-م أإ/-مشروع املقرر [    

   منه٣ من املادة ٩ربوتوكول كيوتو عمالً بالفقرة لتعديالت     
  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
   كيوتو،  من بروتوكول٢١ و٢٠ وإىل املادتني ٣ من املادة ٩إىل الفقرة إذ يشري   
  ، ٤-م أإ/٣ و١-م أإ/١إىل املقررين وإذ يشري أيضاً   
يف التعديالت املقترح إدخاهلا على بروتوكول كيوتو واملقدمـة مبوجـب           وقد نظر     
  ،)١( من بروتوكول كيوتو٢١ و٢٠املادتني 

بتقارير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف        وإذ حييط علماً      
ة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن دوراته املعقودة حىت اآلن وبـالتقرير              املدرج

الشفوي املقدم من رئيس الفريق إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف               
  بروتوكول كيوتو يف دورته اخلامسة،

ـ       وإذ يضع يف اعتباره        واردة يف  التعديالت املقترح إدخاهلا على بروتوكول كيوتو وال
مرفق تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفـق             

  ، )٢(األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن أعمال دورته العاشرة
 أن األطراف املدرجة يف اجلدول الوارد يف الفرع ألف من مرفق هـذا              وإذ يالحظ   

 من بروتوكول كيوتو، موافقتها اخلطيـة علـى         ٢١ادة   من امل  ٧املقرر قدمت، وفقاً للفقرة     
  اعتماد تعديل للمرفق باء لربوتوكول كيوتو، 

  تعديالت بروتوكول كيوتو الواردة يف مرفق هذا املقرر؛يعتمد   -١  
 انطباق أحكام التعديالت الواردة يف مرفق هذا املقرر علـى مجيـع             يقرر[  -٢  

 من بروتوكول كيوتو،    ٣ من املادة    ١ مبوجب الفقرة    األطراف فور انتهاء فترة االلتزام األوىل     
  واستمرار انطباقها على أساس مؤقت إىل أن يبدأ سريان التعديالت بالنسبة إىل كل طرف؛

األطراف إىل إيداع صكوك قبوهلا للتعديالت الواردة يف مرفق هـذا           يدعو    ]-٣  
غرة بني فتـريت االلتـزام      ، بغية ضمان عدم حدوث ث     ٢٠ من املادة    ٤املقرر، وفقـاً للفقرة    

  األوىل والثانية؛

__________ 

 .FCCC/KP/CMP/2009/13 إىل FCCC/KP/CMP/2009/2الوثائق من  )١(
)٢( FCCC/KP/CMP/2009/X. 
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 إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تقيِّم آثار ترحيـل وحـدات            يطلب  -]٤] [٣[[  
ـ     يـتعني أن  يتالكميات املخصصة إىل فترة االلتزام الثانية على حجم ختفيضات االنبعاثات ال

  انية؛يف فترة االلتزام الثككل  األطراف املدرجة يف املرفق األول احتققه
إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن توصي، يف دورهتا الثالثـة          يطلب أيضاً     -]٥] [٤[  

والثالثني، بإجراءات مناسبة يتخذها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف             
أعاله، لكي يعتمدها مـؤمتر     ] ٤] [٣[ملعاجلة اآلثار املشار إليها يف الفقرة       كيوتو  بروتوكول  
  .]]عامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته السادسةاألطراف ال
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  مرفق

  املرفق باء  -ألف [  
  ١اخليار 

  :حيل اجلدول التايل حمل اجلدول الوارد يف املرفق باء من الربوتوكول  
  املرفق باء    

ـات    بتحديد   يمالكااللتزام   أو خفض االنبعاث
])٢٠٢٠-٢٠١٣] [٢٠١٧-٢٠١٣ [( 
 )نسبة مئوية من سنة أو فترة األساس(

 الطرف

 بتحديـد   يم الك االلتزام
أو خفــض االنبعاثــات 

)٢٠١٢-٢٠٠٨(   
و نسبة مئوية من سنة أ    (

 )فترة األساس

الكمي بتحديد  االلتزام  
  ]سنة األساس[  أو خفض االنبعاثات

)]٢٠٢٠] [٢٠١٧[-٢٠١٣[([  
   املرجعيةسنةالنسبة مئوية من [
)])X1][(٢٠٠٠[(  

)]٢٠٢٠] [٢٠١٧[-٢٠١٣[([  
  ة املرجعيسنةالنسبة مئوية من [
)X2[(  

         ١٠٠ *االحتاد الروسي
         ٩٢ إسبانيا
         ١٠٨ أستراليا

         ٩٢ *ستونياإ
         ٩٢ أملانيــا
         ١٠٠ *أوكرانيا
         ٩٢ آيرلندا
         ١١٠ آيسلندا

         ٩٢ إيطاليــا
         ٩٢ الربتغال
         ٩٢ بلجيكا
         ٩٢ *يابلغار
         ٩٤ *بولندا

          ٩٢  *)أ(بيالروس
        )د( )ج(٩٢ األورويباالحتاد 

         ٩٢ *اجلمهورية التشيكية
         ٩٢ منركاالد

         ٩٢ *رومانيا
         ٩٢ *سلوفاكيا
         ٩٢ *سلوفينيا
         ٩٢ السويد
         ٩٢ سويسرا
         ٩٢ فرنسا
          ٩٢  فنلندا

          ١٠٠  )*ه(كازاخستان
         ٩٥ *)ب(ياكروات
          ٩٤  كندا

        ٩٢ *التفيـا
         ٩٢ لكسمربغ
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ـات    بتحديد   يمالكااللتزام   أو خفض االنبعاث
])٢٠٢٠-٢٠١٣] [٢٠١٧-٢٠١٣ [( 
 )نسبة مئوية من سنة أو فترة األساس(

 الطرف

 بتحديـد   يم الك االلتزام
أو خفــض االنبعاثــات 

)٢٠١٢-٢٠٠٨(   
و نسبة مئوية من سنة أ    (

 )فترة األساس

الكمي بتحديد  االلتزام  
  ]سنة األساس[  أو خفض االنبعاثات

)]٢٠٢٠] [٢٠١٧[-٢٠١٣[([  
   املرجعيةسنةالنسبة مئوية من [
)])X1][(٢٠٠٠[(  

)]٢٠٢٠] [٢٠١٧[-٢٠١٣[([  
  ة املرجعيسنةالنسبة مئوية من [
)X2[(  

         ٩٢ *ليتوانيا
         ٩٢ ليختنشتاين

            )و(مالطة
 اململكة املتحدة لربيطانيا
 العظمى وآيرلندا الشمالية

٩٢         

         ٩٢ موناكو
         ١٠١ النرويج
         ٩٢ النمسا

         ١٠٠ نيوزيلندا
         ٩٤ *هنغاريا

         ٩٢ ولنداه
ــدة   ــات املتح الوالي

 )ز(األمريكية
٩٣         

         ٩٤ اليابان
         ٩٢ اليونان

  .بلدان متر بعملية انتقال إىل اقتصاد السوق  *
  احلواشي

  .ومل يبدأ نفاذ هذا التعديل بعد. ٢-م أإ/١٠أضيفت إىل املرفق باء مبوجب تعديل اعُتمد عمالً باملقرر   )أ(
وحال انضمام كرواتيا إىل االحتاد األورويب، سُيـستعاض  . ١٢-م أ/٧ا، مع مراعاة املقرر  هدف مؤقت لكرواتي    )ب(

  .عن اهلدف الكروايت بترتيب يتماشى مع جهود االحتاد األورويب يف جمال التخفيف ويشكل جزءاً منه
وكـان  . االلتزام األوىلااللتزام الكمي للجماعة األوروبية ودوهلا األعضاء بتحديد أو خفض االنبعاثات يف فترة     )ج(

مـايو  / أيار ٣١عدد الدول األعضاء يف اجلماعة األوروبية لدى إيداع صك موافقته على بروتوكول كيوتو يف               
  .  دولة عضوا١٥ً، ٢٠٠٢

وكان عدد  . االلتزام الكمي لالحتاد األورويب ودوله األعضاء بتحديد أو خفض االنبعاثات يف فترة االلتزام الثانية               )د(
، ]التـاريخ [ألعضاء يف االحتاد األورويب لدى إيداع صك قبوله بتعديل املرفق باء لربوتوكول كيوتو يف               الدول ا 

  .  دولة عضوا٢٧ً
قدمت كازاخستان اقتراحاً بتعديل بروتوكول كيوتو إلدراج امسها يف املرفق باء بالتزام كمي بتحديد وخفـض      )ه(

  .  األوىل يف املائة لفترة االلتزام١٠٠االنبعاثات بنسبة 
  ).FCCC/CP/2009/2الوثيقة (طلبت مالطة إدراجها يف املرفق األول لالتفاقية باقتراح تعديل لذلك الغرض   )و(
  .بلدان مل تصدِّق على بروتوكول كيوتو  )ز(
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  ٢اخليار 
  :حيل اجلدول التايل حمل اجلدول الوارد يف املرفق باء للربوتوكول  

  املرفق باء    

  الطرف

 بتحديـد أو    االلتزام الكمـي  
-٢٠٠٨(خفض االنبعاثـات    

٢٠١٢(  
نسبة مئوية من سنة أو فترة      (

  )األساس

االلتزام الكمي خبفض االنبعاثـات     
  )٢٠١٧-٢٠١٣(احمللية 

نسبة مئوية من سنة أو فتـرة       (
أي التخفيضات الدنيا   {األساس  

  } حملياًطلوبةامل

  )٢٠١٧-٢٠١٣(االلتزام الكمي خبفض االنبعاثات 
أي{) ة أو فتـرة األسـاس     نسبة مئوية من سن   (

 باالسـتناد إىلطلوبـة جمموع التخفيـضات امل   
  }املسؤولية التارخيية واحتياجات البلدان النامية

      ١٠٨  أستراليا
األطراف األخرى املدرجة [... 

        ]يف املرفق األول
      ٩٢  النمسا 

      ٩٣  الواليات املتحدة األمريكية
  ]XX[  ]٥١[    اجملموع  
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  اخليار ألف

   مكررا١ً الفقرة و١الفقرة ، ٣املادة   - باء  

  ١اخليار     
  : من الربوتوكول٣ من املادة ١ج الفقرة التالية بعد الفقرة ُتدَر  
تكفل األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة أو جمتمعـة، أالّ             - مكرراً ١

غـازات   مـن  نشأ املةالبشريمن انبعاثاهتا  يتعدى جممل مكافئ ثاين أكسيد الكربون       
 اللتزاماهتـا   ، احملسوبة وفقـاً   خصصة هلا الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف الكميات امل      

العمـود الثالث من اجلدول الوارد     دة يف   ـاالنبعاثات وخفضها املقي  الكمية بتحديد   
اإلمجالية مـن   ] احمللية[ ألحكام هذه املادة، بغية خفض انبعاثاهتا        املرفق باء ووفقاً  يف  

  .هذه الغازات

اهلـدف الكمـي    ] [يف املائة ] [١٥[] ٤٩] [X[بنسبة ال تقل عن       :١-١اخليار 
 يف فتـرة    ١٩٩٠دون مستويات عام    ] لتحديد وخفض االنبعاثات  

  .]٢٠٢٠] [٢٠١٧[ إىل ٢٠١٣االلتزام 

 يف فتـرة االلتـزام      ١٩٩٠ يف املائة دون مستويات عام       ٣٣بنسبة    :٢-١اخليار 
النبعاثات اإلمجاليـة    وصوالً إىل هدف خفض ا     ٢٠١٧ إىل   ٢٠١٣

ات ـن مستوي ـ يف املائة م   ٤٥من هذه الغازات بنسبة ال تقل عن        
  .٢٠٢٠ حبلول عام ١٩٩٠عام 

 حبلـول   ١٩٩٠ يف املائة دون مستويات عام       ٩٥ال تقل عن    بنسبة    :٣-١اخليار 
 عن طريق خفض انبعاثات غازات الدفيئة من املـصادر          ٢٠٥٠عام  

حتقيق ذلك خالل الفترات الالحقـة      ويتم  . وإزالتها بواسطة البواليع  
  .٢٠٥٠حىت هناية عام 

يف املائة دون ] X[]] ٤٥] ما ال يقل عن ] [[٣٠[ال تقل عن بنسبة   :٤-١اخليار 
أكثـر  [ إىل   ٨٠وبنسبة   [٢٠٢٠ حبلول عام    ١٩٩٠مستويات عام   

حبلول  ١٩٩٠ يف املائة دون مستويات عام ٩٥] ما ال يقل عن] [من
 مقارنـة   ٢٠٥٠ يف املائة أو أكثر حبلول عام        ٨٠وبنسبة  ] [٢٠٥٠عام  
  ] أو بسنوات أقرب١٩٩٠بعام 
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  ٢اخليار     
  ) يف الفرع ألف أعاله٢ال ينطبق إال إذا أُخذ باخليار (  
  : عنها بالفقرة التاليةوُيستعاض من الربوتوكول، ٣ من املادة ١الفقرة  ُتحذف  
 جمتمعـة، أالّ يتعـّدى      تكفل األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة أو         -١

 من غـازات الدفيئـة      نشأ امل ةالبشريمن انبعاثاهتا   جممل مكافئ ثاين أكسيد الكربون      
الكمية ، حمسوباً وفقاً اللتزاماهتا خصصة هلااملدرجة يف املرفق ألف جمموع الكميات امل 

ن ْيالـدَ / االنبعاثات املقيدة يف املرفق باء وحمدداً بتطبيق مبدأ املسؤولية التارخيية          فضخب
وفقاً ألحكام هذه املادة، بغية ضمان       )٣(احتياجات البلدان النامية  التارخيي، ومعاجلة   

  .توزيع عادل للفضاء اجلوي العاملي بني مجيع األطراف
  : من الربوتوكول٣ من املادة ١ُتدَرج الفقرة التالية بعد الفقرة   
يف دة أو جمتمعـة،     تكفل األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفر        - مكرراً ١

 ثاين أكسيد   مكافئأالّ يتعدى جممل    ،  ٣ من املادة    ١وفائها بالتزاماهتا مبوجب الفقرة     
من غازات الدفيئة املدرجـة      ]حملية[من مصادر    نشأ امل ةالبشري من انبعاثاهتا    الكربون

املخصصة هلا، احملسوبة وفقاً اللتزاماهتـا الكميـة        ] احمللية[ألف الكميات   يف املرفق   
ووفقاً ألحكام هذه املادة، بغية خفـض   املقّيدة يف املرفق باء     ] احمللية[فض انبعاثاهتا   خب

] ٤٩ []مبا ال يقل عن   ] [بأكثر من [ذه الغازات   ـن ه ـاإلمجالية م ] احمللية[انبعاثاهتا  
  .)٤(٢٠١٧ إىل ٢٠١٣ يف فترة االلتزام املمتدة من ١٩٩٠يف املائة دون مستويات عام 

__________ 

 بعني االعتبار، يف حتديد االلتزامات الواردة يف هذه املادة، املعايري التالية لضمان حتقيق االتساق مـع                 تؤخذ )٣(
 :اهلدف النهائي لالتفاقية ومبادئ اإلنصاف واملسؤوليات املشتركة لكن املتمايزة وقدرات كل طرف

غـازات  لكزات احلاليـة    مسؤولية األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة وجمتمعة، عن التر           )أ(
  ؛اجلويف  الدفيئة

  نصيب الفرد من االنبعاثات التارخيية واحلالية الناشئة يف البلدان املتقدمة؛  )ب(
  القدرات التكنولوجية واملالية واملؤسسية؛  )ج(
اعية االجتمتنميتها  احلصة من االنبعاثات العاملية اليت تتطلبها البلدان النامية بغية الوفاء باحتياجات              )د(

  .واالقتصادية، الستئصال الفقر وإعمال احلق يف التنمية
 من هذه املـادة مـسامهةً يف        ١ويشكل وفاء األطراف املدرجة يف املرفق األول بالتزاماهتا املبينة يف الفقرة            

 .مية احتياجات البلدان النامعاجلةتسديد ديون االنبعاثات اليت تعكس استهالكاً مفرطاً للفضاء اجلوي املشترك و
جيوز لطرف مدرج يف املرفق األول، باالتفاق مع أطراف أخرى، أن يفي بالفارق بني اجملموع اخلاص بـه                   )٤(

 من خالل اآللية املالية اخلاضعة لسلطة وتوجيـه         ٣ من املادة    ١والكميات احمللية املخصصة مبوجب الفقرة      
 .تفق عليها مبوجب االتفاقيةمؤمتر األطراف يف سياق التزامها بتوفري كامل التكاليف اإلضافية امل
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   مكرراً ٧  الفقرة،٣املادة   -جيم   
  : من الربوتوكول٣ من املادة ٧ُتدَرج الفقرة التالية بعد الفقرة   
 عام[ ، من االنبعاثات وخفضها بتحديد   الثانيةالكمي  يف فترة االلتزام      -  مكررا٧ً

 خصـصة  الكمية امل  تكون،  ]٢٠٢٠عام   إىل   ٢٠١٣عام  ] [٢٠١٧عام   إىل ٢٠١٣
العمـود  ه يف   ـدت ل لنسبة املئوية اليت قيُ   ل معادلةكل طرف مدرج يف املرفق األول       ل

النبعاثاته جململ مكافئ ثاين أكسيد الكربون       املرفق باء الثالث من اجلدول الوارد يف      
سنة أو  ، أو   ١٩٩٠ من غازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف يف عام           نشأ امل ةالبشري

علـى  و[. ]مثانيـة  []مخسة[ مضروبة يف    ، أعاله ٥فترة األساس احملددة وفقاً للفقرة      
ـ اها تغيري استخدام األر   يلإاألطراف املدرجة يف املرفق األول اليت شكل بالنسبة           يض

ج يف سنة أو درُِتأن  ١٩٩٠ النبعاثات غازات الدفيئة يف عام  صافياًواحلراجة مصدراً
ـ  مكافئ ثاين أكسيد الكربون       جممل ١٩٩٠فترة األساس النبعاثاهتا لعام      اثاهتا ـمن انبع

 ١٩٩٠زيل بالبواليع يف عام      منه ما أُ   ة حسب مصادرها، مطروحاً   ـ مبين أـنش امل ةـريالبش
  .]خصصة هلا ألغراض حساب الكمية امليضاري استخدام األريتغل نتيجة

   مكرراً ٩ ، الفقرة٣املادة   -دال   
  :عن عبارة ُيستعاض من الربوتوكول، ٣ من املادة ٩يف الفقرة   
  النظر يف تلك االلتزامات    
  :بعبارة  
  النظر يف االلتزامات املتعلقة بفترة االلتزام الثانية    
  : من الربوتوكول٣ من املادة ٩ج الفقرة التالية بعد الفقرة ُتدَر  
يتوىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف هـذا              - مكرراً ٩

الحقة اللتزام  الفترات ا فترة االلتزام الثالثة و   املتعلقة ب الربوتوكول النظر يف االلتزامات     
 ]بـسبع ] [خبمس[ ]اليت تسبق مباشرةً فترة االلتزام قيد النظر      هناية فترة االلتزام     قبل[

  ].قبل هناية أي فترة التزام بسبع سنوات] [سنوات على األقل

  ٢، الفقرة ٤املادة   - هاء  

  : من الربوتوكول٤ من املادة ٢ُتضاف العبارة التالية يف هناية اجلملة األوىل من الفقرة   
 ٩ أي تعديالت على املرفق باء عمـالً بـالفقرة   داع صكوك قبوهلاإييف تاريخ   ، أو   

  ٣مكرراً من املادة  ٩والفقرة 
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  ٣، الفقرة ٤املادة   - واو  

  ١اخليار     
  : عن عبارةُيستعاض من الربوتوكول، ٤ من املادة ٣يف الفقرة   
  ٣ادة  من امل٧فترة االلتزام احملددة يف الفقرة     
  :بعبارة  

ـ          ـ  ـأي فترة التزام حيددها مؤمتر األطراف العام ـ  ـل بوصف اع ـه اجتم
  األطراف يف هذا الربوتوكول

  ٢اخليار     
  : عن عبارةُيستعاض من الربوتوكول، ٤ من املادة ٣يف الفقرة   
  ٣ من املادة ٧يف الفقرة     
  :بعبارة  
  ] هبااليت تتصلو ٣يف املادة     

  اخليار باء

   مكررا١ً الفقرة و١الفقرة ، ٣ادة امل  - باء  

  ١اخليار     
  : من الربوتوكول٣ من املادة ١ج الفقرة التالية بعد الفقرة ُتدَر  
تكفل األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفـردة أو جمتمعـة، أالّ              - مكرراً ١

 مـن غـازات   نشأ املةالبشريمن انبعاثاهتا  يتعدى جممل مكافئ ثاين أكسيد الكربون       
 اللتزاماهتـا   ، احملسوبة وفقـاً   خصصة هلا فيئة املدرجة يف املرفق ألف الكميات امل      الد

العمـود الثالث من اجلدول الوارد     دة يف   ـاالنبعاثات وخفضها املقي  الكمية بتحديد   
اإلمجالية مـن   ] احمللية[ ألحكام هذه املادة، بغية خفض انبعاثاهتا        املرفق باء ووفقاً  يف  

  .هذه الغازات

اهلـدف الكمـي    ] [يف املائة ] [١٥[] ٤٩] [X[بنسبة ال تقل عن       :١-١اخليار 
 يف فتـرة    ١٩٩٠دون مستويات عام    ] لتحديد وخفض االنبعاثات  

  ]٢٠٢٠] [٢٠١٧[ إىل ٢٠١٣االلتزام 
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 يف فتـرة االلتـزام      ١٩٩٠ يف املائة دون مستويات عام       ٣٣بنسبة    :٢-١اخليار 
اإلمجاليـة   وصوالً إىل هدف خفض االنبعاثات       ٢٠١٧ إىل   ٢٠١٣

 يف املائة من مـستويات عـام        ٤٥بنسبة ال تقل عن     من هذه الغازات    
  .٢٠٢٠ حبلول عام ١٩٩٠

 حبلول عـام    ١٩٩٠ يف املائة دون مستويات عام       ٩٥ال تقل عن    بنسبة    :٣-١اخليار 
 عن طريق خفض انبعاثات غازات الدفيئة من املصادر وإزالتـها           ٢٠٥٠

ة حىت هنايـة    ـل الفترات الالحق  ويتم حتقيق ذلك خال   . بواسطة البواليع 
  .٢٠٥٠عام 

 يف املائـة دون     ]X[]] ٤٥] ما ال يقل عن     ] [[٣٠[ال تقل عن    بنسبة    :٤-١اخليار 
] أكثر مـن  [ إىل   ٨٠وبنسبة   [٢٠٢٠ حبلول عام    ١٩٩٠مستويات عام   

 حبلـول عـام     ١٩٩٠ يف املائة دون مستويات عام       ٩٥] ما ال يقل عن   [
 مقارنة بعـام    ٢٠٥٠أو أكثر حبلول عام      يف املائة    ٨٠وبنسبة  ] [٢٠٥٠
  ] أو بسنوات أقرب١٩٩٠

  ٢اخليار     
  ) يف الفرع ألف أعاله٢ال ينطبق إال إذا أُخذ باخليار (  
  : عنها بالفقرة التاليةوُيستعاض من الربوتوكول، ٣ من املادة ١الفقرة  ُتحذف  
 يتعـّدى   تكفل األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة أو جمتمعـة، أالّ            -١

 من غـازات الدفيئـة      نشأ امل ةالبشريمن انبعاثاهتا   جممل مكافئ ثاين أكسيد الكربون      
الكمية ، حمسوباً وفقاً اللتزاماهتا خصصة هلااملدرجة يف املرفق ألف جمموع الكميات امل 

ن ْيالـدَ / االنبعاثات املقيدة يف املرفق باء وحمدداً بتطبيق مبدأ املسؤولية التارخيية          فضخب
وفقاً ألحكام هذه املادة، بغية ضمان       )٥(احتياجات البلدان النامية  التارخيي، ومعاجلة   

  .توزيع عادل للفضاء اجلوي العاملي بني مجيع األطراف

__________ 

تؤخذ بعني االعتبار، يف حتديد االلتزامات الواردة يف هذه املادة، املعايري التالية لضمان حتقيق االتساق مـع                  )٥(
 :اهلدف النهائي لالتفاقية ومبادئ اإلنصاف واملسؤوليات املشتركة لكن املتمايزة وقدرات كل طرف

غـازات  لق األول، منفردة وجمتمعة، عن التركزات احلالية        مسؤولية األطراف املدرجة يف املرف      )أ(
  ؛ يف اجلوالدفيئة

  نصيب الفرد من االنبعاثات التارخيية واحلالية الناشئة يف البلدان املتقدمة؛  )ب(
  القدرات التكنولوجية واملالية واملؤسسية؛  )ج(
 تـها ت تنمي  الوفـاء باحتياجـا    احلصة من االنبعاثات العاملية اليت تتطلبها البلدان النامية بغية          )د(

  .االجتماعية واالقتصادية، الستئصال الفقر وإعمال احلق يف التنمية
 من هذه املادة مـسامهةً يف       ١ويشكل وفاء األطراف املدرجة يف املرفق األول بالتزاماهتا املبينة يف الفقرة            

 .احتياجات البلدان الناميةمعاجلة رك وتسديد ديون االنبعاثات اليت تعكس استهالكاً مفرطاً للفضاء اجلوي املشت
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  : من الربوتوكول٣ من املادة ١ُتدَرج الفقرة التالية بعد الفقرة   
يف معـة،   تكفل األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفـردة أو جمت           - مكرراً ١

 ثاين أكسيد   مكافئأالّ يتعدى جممل    ،  ٣ من املادة    ١وفائها بالتزاماهتا مبوجب الفقرة     
من غازات الدفيئة املدرجـة      ]حملية[من مصادر    نشأ امل ةالبشريمن انبعاثاهتا   الكربون  
املخصصة هلا، احملسوبة وفقاً اللتزاماهتـا الكميـة        ] احمللية[ألف الكميات   يف املرفق   

ووفقاً ألحكام هذه املادة، بغية خفـض   املقّيدة يف املرفق باء     ] احمللية[ثاهتا  خبفض انبعا 
 ]مبا ال يقـل عـن     ] [بأكثر من [ذه الغازات   ـن ه ـة م ـاإلمجالي] احمللية[انبعاثاهتا  

 ٢٠١٣ يف فترة االلتزام املمتدة من       ١٩٩٠يف املائة دون مستويات عام      ] ٤٩بنسبة  [
  .)٦(٢٠١٧إىل 

   مكرراً ثانيا١ً لفقرة، ا٣املادة   - جيم  
  : من الربوتوكول٣ مكرراً من املادة ١ُتدرج الفقرة التالية بعد الفقرة   
 مكرراً أعاله إال اعتباراً من اليوم التسعني من         ١ ال تنطبق الفقرة      - مكرراً ثانياً ١

  :الذي )٧(])االتفاق[وهو تاريخ تالٍ لبدء نفاذ (التاريخ 
طرفاً من األطراف يف االتفاقية بإيداع      ] X[يقوم فيه ما ال يقل عن         )أ(

صكوك قبوهلا فيما يتعلق بالتعديالت اليت حتدد فتـرة االلتـزام           
 ٥ أو   ٤وجب هذا الربوتوكول وفقاً للفقرة       مب XX٢٠ إىل   ٢٠١٣

من هذا الربوتوكول، أو بإيداع صك تصديقها على    ٢٠من املادة   
  امها إليه؛ و قبوهلا له أو موافقتها عليه أو انضم أو]االتفاق[

تضم ) أ(أصبحت فيه تلك األطراف املشار إليها يف الفقرة الفرعية            )ب(
  :أطرافاً يف االتفاقية

يف املائة من اإلمجـايل     ] X[مبا ال يقل عن     جمتمعة  تستأثر   '١'
انبعاثـات  مـن  ملكافئ ثاين أكسيد الكربون    ] املتراكم[

البشرية املنـشأ   األطراف يف االتفاقية من غازات الدفيئة       
 ؛ و]السنة[بالنسبة إىل 

__________ 

جيوز لطرف مدرج يف املرفق األول، باالتفاق مع أطراف أخرى، أن يفي بالفارق بني اجملموع اخلاص بـه                   )٦(
 من خالل اآللية املالية اخلاضعة لسلطة وتوجيـه         ٣ من املادة    ١والكميات احمللية املخصصة مبوجب الفقرة      

 .بتوفري كامل التكاليف اإلضافية املتفق عليها مبوجب االتفاقيةمؤمتر األطراف يف سياق التزامها 
 .ُيقصد به اتفاق جديد ُيعتمد يف إطار االتفاقية )٧(
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قّيد كل منها التزامات أو إجراءات قابلة للقياس الكمـي           '٢'
تتعلق بالتخفيف سواء يف املرفق باء من هذا الربوتوكول         

 ].االتفاق[أو يف املرفق ألف من 

   مكرراً ثالثا١ً ، الفقرة٣املادة   - دال  
  : من الربوتوكول٣ة  من املاد مكرراً ثانيا١ًج الفقرة التالية بعد الفقرة ُتدَر  
إمجايل مكافئ ثاين   "ب  مكرراً ثانياً أعاله، ُيقصد      ١ ألغراض الفقرة     - مكرراً ثالثاً    ١

البشرية املنشأ  انبعاثات األطراف يف االتفاقية من غازات الدفيئة        من  أكسيد الكربون   
لغـت  أو أقرب سنة أب   ] X[الكمية املُبلغ عنها بالنسبة إىل سنة       " ]السنة[بالنسبة إىل   

  . من االتفاقية١٢الوطنية املقدمة وفقاً للمادة بالغاهتا عنها األطراف يف 

   مكرراً رابعا١ً ، الفقرة٣املادة   - هاء  
  : من الربوتوكول٣ من املادة  مكرراً ثالثا١ًج الفقرة التالية بعد الفقرة ُتدَر  
 تكامل اقتـصادي    ألغراض هذه املادة، ال ُيعد أي صك تودعه منظمة            - مكرراً رابعاً    ١

  .إقليمي صكاً إضافياً للصكوك اليت تودعها الدول األعضاء يف تلك املنظمة

   مكرراً ٧ ، الفقرة٣املادة   -واو   
  : من الربوتوكول٣ من املادة ٧ُتدَرج الفقرة التالية بعد الفقرة   
 ، مـن  االنبعاثات وخفضها بتحديد   ةـالثانيي  ـالكميف فترة االلتزام      -  مكرراً ٧
 الكميـة   تكـون ،  ]٢٠٢٠عـام    إىل   ٢٠١٣عام  ] [٢٠١٧عام   إىل ٢٠١٣ امع[
ه يف  ـدت ل لنسبة املئوية اليت قيُ   لمعادلة  كل طرف مدرج يف املرفق األول       ل خصصةامل

من جململ مكافئ ثاين أكسيد الكربون       املرفق باء العمود الثالث من اجلدول الوارد يف       
، أو  ١٩٩٠ املدرجة يف املرفق ألف يف عام         من غازات الدفيئة   نشأ امل ةالبشريانبعاثاته  

. ]مثانيـة ] [مخـسة [ مضروبة يف    ، أعاله ٥سنة أو فترة األساس احملددة وفقاً للفقرة        
ها تغـيري اسـتخدام     يلإاألطراف املدرجة يف املرفق األول اليت شكل بالنسبة         على  و[

ج درُِتأن   ١٩٩٠ النبعاثات غازات الدفيئة يف عام        صافياً  واحلراجة مصدراً  يضااألر
من مكافئ ثاين أكسيد الكربون       جممل ١٩٩٠يف سنة أو فترة األساس النبعاثاهتا لعام        

ل بـالبواليع يف   ـزيا أُ ـه م ـ من اًـ مبينة حسب مصادرها، مطروح    نشأ امل ةالبشريانبعاثاهتا  
  .]خصصة هلا ألغراض حساب الكمية امليضاري استخدام األريتغل  نتيجة١٩٩٠عام 
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   مكرراً ٨ ، الفقرة٣املادة   -زاي  
  : من الربوتوكول٣ من املادة ٨ُتدرج الفقرة التالية بعد الفقرة   
ـ   ـرف م ـ  جيوز ألي ط    - مكرراً   ٨ سـنة  [دم  ـرفق األول أن يـستخ    ـدرج يف امل

سنة أساس له بالنسبة للمركبات الكربونية الفلوريـة اهليدروجينيـة واملركبـات     ] ١٩٩٥
 فلوريد الكربيت وثالثي فلوريد النيتروجني، ألغـراض        الكربونية الفلورية املشبعة وسداسي   

  . مكرراً أعاله٧احلساب املشار إليه يف الفقرة 

   مكرراً ٩ ، الفقرة٣املادة   -حاء   
  :عن عبارةُيستعاض  من الربوتوكول، ٣ من املادة ٩يف الفقرة   
  النظر يف تلك االلتزامات    
  :بعبارة  
  ة االلتزام الثانيةالنظر يف االلتزامات املتعلقة بفتر    
  : من الربوتوكول٣ من املادة ٩ج الفقرة التالية بعد الفقرة ُتدَر  
يتوىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف هـذا              - مكرراً ٩

الحقة اللتزام  الفترات ا فترة االلتزام الثالثة و   املتعلقة ب الربوتوكول النظر يف االلتزامات     
 ]بـسبع ] [خبمس[ ]اليت تسبق مباشرةً فترة االلتزام قيد النظر      زام  هناية فترة االلت   قبل[

  ].قبل هناية أي فترة التزام بسبع سنوات] [سنوات على األقل

   مكرراً ١٢ ، الفقرة٣املادة   -طاء   
  : من الربوتوكول٣ من املادة ١٢تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة   

أمسـاء وحـدات    [تفاقية من   ما حيتازه طرف من طرف آخر يف اال         - مكرراً ١٢
متولدة من آليات السوق اجلديدة املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو أو مبوجب اتفاق            

يـضاف إىل  ] )٩(]باء[املادة [ و)٨(]ألف[املادة [وفقاً ألحكام ] ُيربم يف إطار االتفاقية 
  .الكمية املخصصة للطرف الذي حيتازها

__________ 

السوق اجلديدة إذا مـا     ) آليات(من اتفاق ُيربم يف إطار االتفاقية ويتناول آلية         ) املواد(إىل املادة   " ألف"تشري   )٨(
 .مبوجب ذلك االتفاق) اآلليات(أنشئت هذه اآللية 

السوق اجلديدة إذا ما أنـشئت      ) آليات(من بروتوكول كيوتو اليت تتناول آلية       ) املواد(إىل املادة   " باء"تشري   )٩(
 .مبوجب الربوتوكول) اآلليات(هذه اآللية 
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  ٢ ، الفقرة٤املادة   - ياء  

  : من الربوتوكول٤ من املادة ٢ التالية يف هناية اجلملة األوىل من الفقرة ُتضاف العبارة  
 ٩ أي تعديالت على املرفق باء عمـالً بـالفقرة   داع صكوك قبوهلاإييف تاريخ   ، أو   

  ٣مكرراً من املادة  ٩والفقرة 

  ٣، الفقرة ٤املادة   -كاف   

  ١اخليار     
  : عن عبارةاضُيستع من الربوتوكول، ٤ من املادة ٣يف الفقرة   
  ٣ من املادة ٧فترة االلتزام احملددة يف الفقرة     
  :بعبارة  

أي فتـرة التـزام حيـددها مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع            
  األطراف يف هذا الربوتوكول

  ٢اخليار     
  : عن عبارةُيستعاض من الربوتوكول، ٤ من املادة ٣يف الفقرة   
  ٣ من املادة ٧يف الفقرة     
  :ةبعبار  
  هبااليت تتصل و ٣يف املادة     

  ٩املادة    -الم 
  : ويستعاض عنهما بالفقرات التالية٩ من املادة ٢ و١حتذف الفقرتان   
يتوخى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول            -١

ويقيِّم االستعراض مـدى مالءمـة      . إجراء استعراض دوري شامل هلذا الربوتوكول     
الطويـل   هذا الربوتوكول وينظر يف احلاجة إىل تعزيزها، وال سيما اهلـدف             أحكام

االلتزامات القائمة مبوجب هذا الربوتوكول، إسهاماً يف حتقيـق  [األجل خلفض االنبعاثات و 
ارف العلمية املتاحـة،  ـوُيجرى االستعراض على ضوء أفضل املع     . اهلدف النهائي لالتفاقية  

وينبغي إجـراء   .] ريها اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ      وال سيما التقييمات اليت جت    
 عمليات االستعراض ذات الصلة اليت      االستعراض بالتنسيق الوثيق وعلى حنو يتماشى مع      

  .ُتجرى يف إطار اهليئات والعمليات األخرى لالتفاقية
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وبناء على االستعراض، يتخذ مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع              -٢
  .ألطراف يف هذا الربوتوكول اإلجراءات املناسبةا
ميكن أن تشمل اإلجراءات املناسبة، بوجه خاص، التزامات كمية جديـدة             -٣

بتحديد االنبعاثات وخفضها لفرادى األطراف وكذلك تعزيز االلتزامـات الكميـة           
وكول وال ُتعتمد تعديالت املرفق باء هلذا الربوت      . القائمة بتحديد االنبعاثات وخفضها   
وتؤدي االلتزامات اجلديدة إىل ختفيضات بالقيم      . إال مبوافقة خطية من الطرف املعين     

] بيانات مستويات االنبعاثات الوطنية   [ب املطلقة يف انبعاثات األطراف املعنية مقارنة       
  .هاء االستعراضتاملتاحة عند إن

 ٢٠١٤ عـام   أعاله يف موعد ال يتجـاوز     ١يبدأ االستعراض األول وفقاً للفقرة        -٤
  . ٢٠١٦وينتهي يف موعد ال يتجاوز عام 

سنوات، ما مل يقرر مؤمتر األطـراف       ] ٤[ُتجرى استعراضات إضافية كل       -٥
  .العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول خالف ذلك

  :التصويت باألغلبية وبدء النفاذ سريعاً: بند اختياري
اآلراء، إىل اتفاق بشأن ما قـد       تبذل األطراف كل جهد للتوصل، بتوافق         -٦

وإذا .  أعـاله  ٣ُيقترح من تعديالت على املرفق باء هلذا الربوتوكول وفقاً للفقـرة            
استنفدت مجيع اجلهود املبذولة لتحقيق توافق يف اآلراء دون التوصـل إىل اتفـاق،              

وتني ـن واملص ـيعتمد التعديل، كحل أخري، بأغلبية أربعة أمخاس األطراف احلاضري        
  . االجتماعيف 
 أعاله بعد انقضاء سـتة      ٥ و ٣يبدأ نفاذ التعديالت املعتمدة وفقاً للفقرتني         -٧

أشهر على اعتمادها ما مل يقرر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف              
  . هذا الربوتوكول خالف ذلك لدى اعتماد التعديل

  ٢١املادة   -ميم   
  :فقرة التالية بال٢١ من املادة ٤ عن الفقرة يستعاض  
تبذل األطراف كل جهد للتوصل، بتوافق اآلراء، إىل اتفاق بشأن أي مرفق              -٤

ـ        . مقترح أو تعديل ملرفق    ق يف  ـوإذا استنفدت مجيع اجلهود املبذولة لتحقيـق تواف
اآلراء دون التوصل إىل اتفاق، يعتمد املرفق أو تعديل املرفق عدا املرفق ألف أو بـاء                

بأغلبية ثالثة أرباع أصوات األطراف احلاضرين واملصوتني يف    ، كحل أخري،    ...]أو  [
بتوافـق اآلراء   ...] و  [ف وباء   ـات أل ـوتعتمد التعديالت على املرفق   . االجتماع

. إال مبوافقة خطية من الطرف املعـين      ...] و  [وال تعتمد التعديالت على املرفق باء       
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ى مرفق إىل الوديع الـذي يقـوم        وترسل األمانة املرفق املعتمد أو التعديل املعتمد عل       
  .بتعميمه على مجيع األطراف من أجل قبوله

  : بالفقرة التالية٢١ من املادة ٥ عن الفقرة يستعاض  
ُيعتمد وفقاً  ...] أو  [كل مرفق أو تعديل على مرفق عدا املرفق ألف أو باء              -٥

وتوكول بعد   أعاله يبدأ نفاذه بالنسبة إىل مجيع األطراف يف هذا الرب          ٤ و ٣للفقرتني  
انقضاء ستة أشهر على تاريخ إبالغ الوديع هذه األطراف باعتماد املرفق أو باعتماد             
التعديل على املرفق، إال بالنسبة إىل األطراف اليت أبلغت الوديع كتابة خالل تلـك              

ويبدأ نفاذ املرفق أو التعديل على مرفـق  . أو التعديل على املرفق   الفترة بعدم قبوهلا للمرفق     
نسبة إىل األطراف اليت تسحب إخطارها بعدم قبوهلا إياه يف اليوم التسعني التايل لتـاريخ               بال

   .تلقي الوديع سحب ذلك اإلخطار
  : بالفقرة التالية٢١ من املادة ٧ عن الفقرة يستعاض  
هلذا الربوتوكـول   ...] أو  [يبدأ نفاذ التعديالت على املرفقات ألف أو باء           -٧

راف يف هذا الربوتوكول بعد انقضاء ستة أشهر على تـاريخ           بالنسبة إىل مجيع األط   
  .إبالغ الوديع هذه األطراف باعتماد املرفق أو باعتماد التعديل على املرفق

  املرفق ألف  -نون   
يف املرفـق   " غازات الدفيئة "حيـل اجلـدول التايل حمل القائمة الواردة حتت عنوان           

  :ألف للربوتوكول

  غازات الدفيئة     
  (CO2) أكسيد الكربون ثاين  
  (CH4)امليثان   
  (N2O)أكسيد النيتروز   
  (HFCs)املركبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية   
  (PFCs)املركبات الكربونية الفلورية املشبعة   
  (SF6)سداسي فلوريد الكربيت   
  ](NF3)ثالثي فلوريد النيتروجني   

        


