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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
  يف بروتوكول كيوتو

  الدورة السادسة
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٩كانكون، 

   من جدول األعمال املؤقتXالبند 

  اقتراح مقدم من غرينادا إلدخال تعديالت على بروتوكول كيوتو    

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

 من بروتوكول كيوتـو أن      ٢٠ من املادة    ٢وتقضي الفقرة   ". تعديالت على هذا الربوتوكول   
ذا الربوتوكول يف دورة عادية ملؤمتر األطـراف العامـل بوصـفه            ُتعتمد التعديالت على ه   "

وترسل األمانة نص أي تعديل مقتـرح علـى هـذا    . اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول  
كما ترسل  . الربوتوكول إىل األطراف قبل الدورة املقترح اعتماده فيها بستة أشهر على األقل           

  ". هذه االتفاقية واملوقعني عليها، وإىل الوديع للعلماألمانة التعديالت املقترحة إىل األطراف يف
جيوز ألي طرف أن    " من بروتوكول كيوتو على أنه       ٢١ من املادة    ٢وتنص الفقرة     -٢

". يقدم اقتراحات مبرفق هلذا الربوتوكول وأن يقترح تعديالت ملرفقات هـذا الربوتوكـول            
ُتعتمـد املرفقـات هبـذا       ": من بروتوكول كيوتو علـى أن      ٢١ من املادة    ٣وتنص الفقرة   

الربوتوكول يف دورة عادية ملؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف هـذا                
وترسل األمانة نص أي مرفق مقترح أو تعديل مقترح ملرفق إىل األطراف قبـل              . الربوتوكول

 نـص أي  وترسل األمانة أيضاً. الدورة املقترح أن ُيعتمد فيها النص مبا ال يقل عن ستة أشهر   
مرفق مقترح أو تعديل مقترح ملرفق إىل أطراف االتفاقية واملـوقعني عليهـا، وكـذلك إىل                

  ".الوديع، للعلم
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 / أيـار  ٢٨ووفقاً هلذه األحكام، أحالت غرينادا إىل األمانة، برسـالة مؤرخـة يف               -٣
 ٢وعمـالً بـالفقرة     . ، نص اقتراح إلدخال تعديالت على بروتوكول كيوتو       ٢٠١٠ مايو
 األمانة مذكرة شفوية    أرسلت من بروتوكول كيوتو،     ٢١ من املادة    ٣ وبالفقرة   ٢٠ملادة  ا من

نص إىل مجيع مراكز التنسيق الوطنية املعنية بتغري        هذا ال تتضمن   ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٨مؤرخة  
ووفقاً لألحكام نفسها، سترسـل األمانـة       . املناخ وإىل البعثات الدائمة لدى األمم املتحدة      

  . وإىل الوديع، للعلم عليهاواملوقعني االتفاقيةيف ل املقترح إىل األطراف كذلك التعدي
وُيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو إىل              -٤

  .السادسةالنظر يف هذا االقتراح يف دورته 
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 موجهة من غرينـادا إىل األمـني        ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٨رسالة مؤرخة   
تغري املناخ تقتـرح   انة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن       التنفيذي ألم 

  فيها إدخال تعديالت على بروتوكول كيوتو
   دي بويرالسيد إيفو

  األمني التنفيذي
  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

  ٢٠١٠مايو / أيار٢٨
  السيد األمني التنفيذي

غرينادا، باسم حتالف الدول اجلزرية     ، قدمت   ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٢يف    
اقتراحاً من حتالف الدول اجلزرية الصغرية لبقاء بروتوكـول كيوتـو           ‘الصغرية، إىل األمانة    

ولربوتوكول لكوبنهاغن من أجل تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة بـشأن تغـري               
ظر يف االلتزامـات اإلضـافية     ، كمسامهة يف أعمال الفريق العامل املخصص املعين بالن        ‘املناخ

  .لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو
ــة     ــراح يف الوثيق ــد ورد االقت ــضمن FCCC/AWGLCA/2009/Misc.8وق ، وت

 وجمموعة  ‘لتعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ        ‘ مقترحاً   ‘بروتوكوالً‘
  . اهلا على بروتوكول كيوتومن التعديالت املقترح إدخ

الربوتوكول املقترح لتعزيز تنفيذ اتفاقية األمـم       ‘وأرجو أن تتفضل األمانة بإرسال        
 مـن   ١٧ املرفق هبذه الرسالة إىل األطراف، عمالً باملادة         ‘املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ    

  .األطراف يف االتفاقيةاالتفاقية اإلطارية ليتسىن اعتماده يف الدورة السادسة عشرة ملؤمتر 
على  إدخاهلا التعديالت املقترح‘ بإرسال   التفضلوباإلضافة إىل ذلك، أرجو من األمانة         

اعتمادها  ليتسىن من بروتوكول كيوتو،     ٢٠ املرفقة إىل األطراف، عمالً باملادة       ‘بروتوكول كيوتو 
  .بروتوكول كيوتويف الدورة السادسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف 

وتود غرينادا أن ُتعرب، باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية، عن تقديرها لألمانـة               
  . وبروتوكول كيوتواإلطاريةتفاقية اال إىل األطراف يف هذه النصوصملساعدهتا يف إرسال 

  )التوقيع(
  ليمز دسيما وةالسفري
   حتالف الدول اجلزرية الصغريةةرئيس
   لغرينادا لدى األمم املتحدة ةلدائم اة واملمثلةالسفري
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  تعديالت مقترح إدخاهلا على بروتوكول كيوتو
  : من الربوتوكول٣ من املادة ١ الفقرة التالية بعد الفقرة ُتدرج  
  تكفل األطراف املدرجة يف املرفـق األول، منفـردة           - مكرراً   ١ الفقرة   ،٣املادة    

يد الكربون لالنبعاثات البشرية املنـشأ مـن        إمجايل مكافئ ثاين أكس   تعدى  يجمتمعة، أال    أو
لاللتزامـات  طبقـاً   ، احملسوبة   املخصصة هلا  املدرجة يف املرفق ألف الكميات       غازات الدفيئة 

 بغية خفض   ،حكام هذه املادة  وفقاً أل  يف املرفق باء     الواردةالكمية بتحديد وخفض االنبعاثات     
 يف فترة   ١٩٩٠يف املائة عن مستويات عام      ] ٣٣بنسبة  [انبعاثاهتا اإلمجالية من هذه الغازات      

، سعياً لتحقيق هدف خفـض االنبعاثـات        ٢٠١٧ إىل عام    ٢٠١٣االلتزام املمتدة من عام     
 حبلول  ١٩٩٠يف املائة عن مستويات عام      ] ٤٥[اإلمجالية من هذه الغازات بنسبة ال تقل عن         

  .٢٠٢٠عام 
  :لربوتوكول من ا٣ من املادة ٧الفقرة التالية بعد الفقرة ُتدرج   
اللتزام الكمي بتحديـد االنبعاثـات   الثانية ل فترة  ال  يف    - مكرراً   ٧، الفقرة   ٣املادة    

 لكـل طـرف     املخصصة، تكون الكمية    ٢٠١٧ إىل عام    ٢٠١٣من عام   املمتدة  وخفضها،  
مكافئ ثـاين   إمجايل  مدرج يف املرفق األول معادلة للنسبة املئوية اليت قُيِّدت له يف املرفق باء              

املُدرجة يف املرفق ألف يف عـام       من غازات الدفيئة    البشرية املنشأ    أكسيد الكربون النبعاثاته  
  . أعاله، مضروبة يف مخسة٥، أو سنة أو فترة األساس احملددة وفقاً للفقرة ١٩٩٠

  : من الربوتوكول٣ من املادة ٩ُتضاف الفقرة التالية بعد الفقرة   
هـذا  دأ مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف           يب  - مكرراً   ٩الفقرة    

  . االلتزامات اإلضافية قبل هناية أي فترة التزام بسبع سنوات على األقلالنظر يف ربوتوكول ال
  : من الربوتوكول٦ من املادة ٥ُتضاف الفقرة التالية بعد الفقرة   
هذا تماع األطراف يف      يكفل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اج       - مكرراً   ٥الفقرة    

املنـشأة  و اليت أُقرت ربوتوكول أن ُتستخَدم نسبة من العائدات املتأتية من أنشطة املشاريع           ال
مبوجب هذه املادة يف تغطية املصروفات اإلدارية ويف مساعدة البلدان النامية األطراف املُعرَّضة             

  .ف لآلثار الضارة لتغري املناخ يف تغطية تكاليف التكية خاصبصفة
  :١٧ يف املادة ٢ وُتدرج فقرة ١ باعتبارها الفقرة ١٧ الفقرة الواردة يف املادة ُيعاد ترقيم  

يكفل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هـذا الربوتوكـول أن               -٢
 يف تغطيـة    املخصـصة ُتستخَدم نسبة من العائدات املتأتية من إصدار وحدات الكميـات           

 لآلثار الضارة   ة خاص بصفةويف مساعدة البلدان النامية األطراف املُعرَّضة       املصروفات اإلدارية   
  .لتغري املناخ يف تغطية تكاليف التكيف
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  :١٨ يف املادة ٢ وُتدرج فقرة ١٨ من املادة ١ُيعاد ترقيم الفقرة   
 أعاله، تنطبق اإلجراءات واآلليـات املتـصلة باالمتثـال مبوجـب            ١وفقاً للفقرة     -٢

 الصادر عن مؤمتر األطراف العامـل       ١-م أإ /٢٧تو واملعتمدة مبوجب املقرر     بروتوكول كيو 
  . بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول

  . مكررا١٥ً من الربوتوكول باعتبارها املادة ١٥ُتضاف الفقرة التالية بعد املادة   
ـ   بروتوكول املساس باملركز القانوين واحلصانات اليت مينحها        دون   ربم مـع    املقر املُ

لطـرف أو أطـراف،    وأحكومة مجهورية أملانيا االحتادية ألمانـة االتفاقيـة وموظفيهـا،     
ألشخاص أو مسؤولني أو ممثلني لألعضاء، ينظر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع              أو

نـشأة  امليئـات   اهلاألطراف يف هذا الربوتوكول يف مسألة حصانات األشخاص العاملني يف           
  .توكولمبوجب هذا الربو
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  :يستعاض عن املرفق ألف مبا يلي  

  املرفق ألف    

  غازات الدفيئة    
  (CO2)ثاين أكسيد الكربون 

  (CH4)امليثان 
  (N2O)أكسيد النيتروز 

  (HFCs)مركَّبات اهليدروفلوروكربون 
  (PFCs)مركَّبات الكربون املشبع بالفلور 

  املركَّبات املشبعة بالفلور 
  (SF6)سداسي فلوريد الكربيت   
  (NF3)ثالثي فلوريد النيتروجني   
  (HFEs) املفلَور ريمركَّبات اإليث/اهليدروفلورو إيثريمركَّبات 
  (PFPMIE)الفلور ب البويل إيثري املشبعمركبات 

  (SF5CF3)ثالثي فلوريد امليثيل مخاسي فلوريد الكربيت 

  فئات املصادر/القطاعات    

  الطاقة    
  احتراق الوقود  
  صناعات الطاقة  
  اعات التحويلية والبناءالصن  
  النقل   
  قطاعات أخرى  
  مصادر أخرى  

  االنبعاثات املتسربة من الوقود    
  الوقود الصلب

  النفط والغاز الطبيعي
  انبعاثات أخرى

  العمليات الصناعية    
  املنتجات املعدنية  
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  الصناعة الكيميائية  
  إنتاج الفلزات  
  عمليات إنتاج أخرى  
   فلوريد الكربيتإنتاج اهلالوكربونات وسداسي  
  استهالك اهلالوكربونات وسداسي فلوريد الكربيت  
  عمليات أخرى  

  استخدام املذيبات ومنتجات أخرى    

  الزراعة    
  التخمر املعوي  
  إدارة السماد الطبيعي  
  زراعة األرز  
  التربة الزراعية  
  اإلحراق الواجب للسافانا  
  اإلحراق املوقعي للنفايات الزراعية  
  مصادر أخرى  

  النفايات    
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  :يستعاض عن املرفق باء مبا يلي  

  باءاملرفق     

  الطرف

ــزام ــد  االلت ــي بتحدي الكم
  خفضها االنبعاثات أو

)٢٠١٢-٢٠٠٨(  
ــة مــن ســنة ( نــسبة مئوي
  )األساس فترة أو

  االلتزام الكمي خبفض االنبعاثات
)٢٠١٧-٢٠١٣(  
ــنة  ( ــن س ــة م ــسبة مئوي ن
  )األساس فترة أو

   ١٠٠  *الروسي االحتاد
   ٩٢  ياإسبان

   ١٠٨  أستراليا
   ٩٢  *إستونيا
   ٩٢  أملانيا

   ١٠٠  *أوكرانيا
   ٩٢  آيرلندا
   ١١٠  آيسلندا
   ٩٢  إيطاليا
   ٩٢  الربتغال
   ٩٢  بلجيكا
   ٩٢  *بلغاريا
   ٩٤  *بولندا

     +بيالروس
   ٩٢  *التشيكية اجلمهورية
   ٩٢  الدامنرك
   ٩٢  *رومانيا

   ٩٢  *سلوفاكيا
   ٩٢ *سلوفينيا

   ٩٢  سويدال
   ٩٢  سويسرا
   ٩٢  فرنسا
   ٩٢  فنلندا

     ^كازاخستان
   ٩٥  *كرواتيا
   ٩٤  كندا
   ٩٢  *التفيا

   ٩٢  لكسمربغ 
   ٩٢  *ليتوانيا

   ٩٢  ليختنشتاين
     ±مالطة
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  الطرف

ــزام ــد  االلت ــي بتحدي الكم
  خفضها االنبعاثات أو

)٢٠١٢-٢٠٠٨(  
ــة مــن ســنة ( نــسبة مئوي
  )األساس فترة أو

  االلتزام الكمي خبفض االنبعاثات
)٢٠١٧-٢٠١٣(  
ــنة  ( ــن س ــة م ــسبة مئوي ن
  )األساس فترة أو

 العظمى لربيطانيا املتحدة اململكة
   ٩٢  الشمالية  وآيرلندا
   ٩٢ موناكو
   ١٠١  النرويج
   ٩٢  النمسا

   ١٠٠  نيوزيلندا
   ٩٤  *هنغاريا
   ٩٢  هولندا

   ٩٣  األمريكية املتحدة الواليات
   ٩٤  اليابان
   ٩٢  اليونان

  .بلدان متر مبرحلة انتقال إىل اقتصاد السوق  *
  .بلدان اقترحت تعديالً لربوتوكول كيوتو مل يبدأ نفاذه بعد  +
  .هدفاً ملستويات االنبعاثاتبلد سيطلب إدخال تعديل على املرفق باء لربوتوكول كيوتو حبيث يشمل   ^
  .بلد جيري النظر يف انضمامه إىل املرفق األول  ±

        


