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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف
  الدورة السادسة عشرة

  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٩كانكون، 
   من جدول األعمال املؤقتXالبند 

عتمـاده يف الـدورة     بروتوكول مقترح لالتفاقية مقدم من غرينادا ال          
  السادسة عشرة ملؤمتر األطراف

  مذكرة مقدمة من األمانة    
جيوز ملؤمتر األطراف، يف أي : " من االتفاقية على ما يلي١٧ من املادة ١تنص الفقرة   -١

:  على ما يلي   ١٧ة  د من املا  ٢وتنص الفقرة   ". دورة عادية، أن يعتمد بروتوكوالت لالتفاقية     
ف بنص أي بروتوكول مقترح قبل انعقاد دورة من هذا القبيل بستة أشهر   تبلغ األمانة األطرا  "

  ". على األقل
، إىل  ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٨ووفقاً هلذه األحكام، أحالت غرينادا، يف رسالة مؤرخة           -٢

. األمانة نص بروتوكول مقترح لالتفاقية العتماده يف الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف           
 ٢٨ من االتفاقية، أرسلت األمانة مذكرة شـفوية مؤرخـة           ١٧ن املادة    م ٢وعمالً بالفقرة   

إىل املناخ و تغّير   تتضمن هذا النص إىل مجيع حلقات الوصل الوطنية املعنية ب          ٢٠١٠مايو  /أيار
 أي بروتوكول مقترح    إرسالودرجت األمانة أيضاً على     . البعثات الدائمة لدى األمم املتحدة    

  .للِعلم، وإىل الوديع إىل املوقعني على االتفاقية
  .عشرة  دورته السادسةاملقترح يف الربوتوكول هذاويدعى مؤمتر األطراف إىل النظر   -٣
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 موجهة من غرينـادا إىل األمـني   ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٨رسالة مؤرخة       
قترح تاملناخ  تغّير  التنفيذي ألمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن        

  يةفيها بروتوكوالً لالتفاق
  بوير السيد إيفو دي
  األمني التنفيذي

  املناختغّير اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 
  ٢٠١٠مايو / أيار٢٨  

  عزيزي األمني التنفيذي
، قدمت غرينادا، باسم حتالف الدول اجلزرية       ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٢يف    

رية الستبقاء بروتوكول كيوتـو     مقترحاً من حتالف الدول اجلزرية الصغ     "الصغرية، إىل األمانة    
، "املنـاخ تغّير  بشأن  اإلطارية  ووضع بروتوكول كوبنهاغن لتعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة         

فريـق  (إسهاماً منها يف عمل الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجـل              
إلضافية لألطراف املدرجـة يف     والفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات ا     ) العمل التعاوين 

  ).فريق االلتزامات اإلضافية(املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو 
 وكـان يتـضمن   ،  FCCC/AWGLCA/2009/Misc.8وقد ورد االقتراح يف الوثيقة        

وجمموعـةً مـن    " املنـاخ تغّير  بروتوكوالً لتعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن         "
  . رحة لربوتوكول كيوتوالتعديالت املقت

الربوتوكول املقترح لتعزيز تنفيذ اتفاقيـة      "وأرجو من األمانة أن تبلغ إىل األطراف          
 مـن   ١٧الوارد رفق هذه الوثيقة، عمالً باملـادة        " املناختغّير  األمم املتحدة اإلطارية بشأن     

   .االتفاقية  األطراف يف يف الدورة السادسة عشرة ملؤمترهاالتفاقية اإلطارية، كي ُينظر يف اعتماد
التعـديالت املقتـرح    "وباإلضافة إىل ذلك، أرجو من األمانة أن تبلغ إىل األطراف             

 من بروتوكـول    ٢٠الواردة رفق هذه الرسالة، عمالً باملادة       " إدخاهلا على بروتوكول كيوتو   
جتمـاع  كيوتو، كي ُينظر يف اعتمادها يف الدورة السادسة ملؤمتر األطراف العامل بوصـفه ا          

  .األطراف يف بروتوكول كيوتو
 تقـديرها   عنوتود غرينادا، باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية، أن تعرب لألمانة             

قدمته من مساعدة يف إبالغ هـذين النـصني إىل األطـراف يف االتفاقيـة اإلطاريـة                  ملا
  .كيوتو وبروتوكول

  )توقيع(
  زماالسفري ديسيما ولي

  لصغرية رئيس حتالف الدول اجلزرية ا
  السفري واملمثل الدائم لغرينادا لدى األمم املتحدة
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  املرفق

  يف الدورة  همشروع بروتوكول لالتفاقية أعدته حكومة غرينادا العتماد          
  السادسة عشرة ملؤمتر األطراف

  إن األطراف يف هذا الربوتوكول،
ناخ، املشار إليها فيما    املتغّير   أطرافاً يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن         باعتبارها  

  ، "االتفاقية"يلي باسم 
   منها،٢ إىل حتقيق اهلدف النهائي لالتفاقية حسبما ورد يف املادة وإذ تسعى  
   منها، ٣ إىل أحكام االتفاقية وإىل املبادئ الواردة يف املادة وإذ تشري  
 يف ، الذي اعتمده مـؤمتر األطـراف   )‘خطة عمل بايل  ‘ (١٣-م أ /١ باملقرر   وعمالً  

جة إىل عمل تعاوين طويل األجل تـشارك فيـه مجيـع            ادورته الثالثة عشرة، وإذ تسلم باحل     
 ٢٠١٢األطراف للتمكني من تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً وفعاالً ومستداماً من اآلن وحىت عام              

  وما بعده، بقصد حتقيق هدفها النهائي،
ية األمم املتحدة اإلطارية بشأن      إىل أحكام بروتوكول كيوتو امللحق باتفاق      وإذ تشري   

ور هـام   ، وإذ تقر مبا يؤديه من د      ‘ل كيوتو بروتوكو ‘باسماملناخ، واملشار إليه فيما يلي      تغّير  
  ومستمر يف املسامهة يف حتقيق اهلدف النهائي لالتفاقية، 

ر تغّي على ما خلص إليه تقرير التقييم الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية ب            وإذ تشدد   
  املناخ من أن احترار النظام املناخي أمر ال ريب فيه، 

  املناخ، تغّير ضرورة التعجيل بالتصدي ل وإذ تدرك  
 العزم السياسي على توطيد شراكة عاملية كفيلة بتعزيز العمـل التعـاوين             وإذ جتدد   

قية تنفيذاً  الطويل األجل ومعاجلة ثغرات التنفيذ القائمة، وعلى مواصلة السعي إىل تنفيذ االتفا           
لبلدان النامية، أي تعزيـز     ميع ا شامالً وعادالً وفعاالً يراعي األولويات األساسية واملهيمنة جل       
  التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة والقضاء على الفقر،

 أن االنبعاثات التارخيية التراكمية يف البلدان املتقدمة ال تـزال           وإذ تضع يف اعتبارها     
املناخ باتـت   تغّير  اً مقارنة مبا هي عليه يف البلدان النامية، وأن التأثريات السلبية ل           مرتفعة نسبي 

  أمراً جلياً وواسع االنتشار، ال سيما يف مناطق العامل املعرضة للتأثر،
املناخ انعكاسات سلبية هامة على اجملتمـع البـشري والـنظم           تغّير   بأن ل  وإذ تسلم   

لبلدان النامية املعرضة للتأثر بـصفة خاصـة،      ا دد وجود وهت فعالً   حتدثاإليكولوجية أخذت   
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سيما أقل البلدان منواً والبلدان اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األفريقية املتأثرة باجلفاف             وال
  والتصحر والفيضانات، وهي أقل البلدان إسهاماً يف إحداث هذه املشكلة،

ـ     وإذ حتيط علماً        ٢٥ املـؤرخ    ١٠/٤وق اإلنـسان    بقرار جملس األمم املتحدة حلق
  ،"املناختغّير حقوق اإلنسان و" بشأن ٢٠٠٩مارس /آذار

ة يف االنبعاثات العاملية يف أقـرب اآلجـال         دبضرورة إجراء ختفيضات حا   وإذ تقر     
املمكنة لتحقيق اهلدف النهائي لالتفاقية، بوسائل منها وضع استراتيجيات تشمل إجـراءات            

ق مـن    خفض االنبعاثات تستتبع تكاليف إضافية هامة وتضيِّ       سريعة، وبأن كل سنة تأخري يف     
  ،أشد وتزيد من احتماالت حدوث تأثريات مناخية أدىنفرص حتقيق مستويات تثبيت 

املناخ على الصحة وحقوق اإلنسان تغّير باحلاجة إىل التصدي النعكاسات وإذ تسلم    
ان البلدان النامية املعرضـة للتـأثر   واألمن، مبا يف ذلك التهديد اجلسيم للكرامة املتأصلة لسك        

بصفة خاصة وأسباب معيشتهم وأمنهم، وكذلك باحلاجة إىل اختاذ مبادرات، عند االقتضاء،            
  إلعداد اجملتمعات احمللية إلعادة توطينها يف أماكن أخرى،

  :قد اتفقت على ما يلي  

  ١املادة    
  التعاريف
 ١ من االتفاقية واملادة    ١ يف املادة    ألغراض هذا الربوتوكول، تنطبق التعاريف الواردة       

  :وباإلضافة إىل ذلك. ريهيري ما يلزم تغيمن بروتوكول كيوتو مع تغ
مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة        " مؤمتر األطراف "قصد مبصطلح   ُي  

  املناخ؛تغّير بشأن 
اق إىل  الطرف يف هذا الربوتوكول، مـا مل يـشر الـسي          " الطرف"قصد مبصطلح   ُي  
  ذلك؛ خالف

إىل أقل البلـدان منـواً،      " البلدان النامية املعرضة للتأثر بصفة خاصة     "يشري مصطلح     
  . والبلدان األفريقية املتأثرة باجلفاف والتصحر والفيضانات )١(والدول اجلزرية الصغرية النامية

__________ 

إىل الدول اجلزرية الصغرية النامية وما يرتبط هبا مـن دول           " الدول اجلزرية الصغرية النامية   "يشري مصطلح    )١(
 .ذات مناطق ساحلية منخفضة يف حتالف الدول اجلزرية الصغرية
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  ٢املادة     
  الرؤية املشتركة

يق اهلدف النهائي لالتفاقية وتنفيـذ      يف سياق ما تتخذه األطراف من إجراءات لتحق         -١
تنفيذها لالتفاقية من اآلن فـصاعداً      تعزيز   رؤيتها املشتركة    تتوخىأحكام هذا الربوتوكول،    

ف والتكنولوجيا والتمويل   بطريقة متوازنة وشاملة عن طريق التصدي ملسائل التخفيف والتكيّ        
  .ودعم بناء القدرات

. ض االنبعاثات جزءاً من الرؤية املشتركة     يشكل وضع هدف عاملي طويل األجل خلف        -٢
 درجات احلرارة العامليـة      ارتفاع وعلى األطراف أن تسترشد برؤية مشتركة لتحديد متوسط       

 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي ولتثبيت    ١,٥عند مستوى يقل كثرياً عن      
ستوى يقل كـثرياً عـن      تركزات غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي يف األجل الطويل عند م          

 خطـري    جزءاً من املليون من مكافئ ثاين أكسيد الكربون منعاً حلدوث تدخل بشريٍ            ٣٥٠
وحتقيقاً هلذه الغاية، تتفق األطراف على أن االنبعاثات العاملية ينبغي          . إضايف يف النظام املناخي   

 يف  ٨٥ عـن     وأنه سيتعني خفضها بنسبة ال تقل      ٢٠١٥أن تبلغ ثقفها يف موعد أقصاه عام        
  .٢٠٥٠ حبلول عام ١٩٩٠املائة دون مستويات عام 

يستعرض مؤمتر األطراف بصورة دورية التقدم اإلمجايل احملرز صوب حتقيق اهلـدف              -٣
ف والتمويـل   النهائي لالتفاقية واإلجراءات املتصلة بالرؤية املشتركة بشأن التخفيف والتكيّ        

 مـن هـذا   ١٤اء االستعراض املبني يف املـادة    ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، وفقاً إلجر     
ومع مراعاة احلاجة إىل منع حدوث تأثريات إضافية يف البلدان النامية املعرضـة             . الربوتوكول

 عتبات اختراقللتأثر بصفة خاصة والتقليل من هذه التأثريات إىل أدىن حد، واحلاجة إىل تاليف  
استعراضـه هـذه،    يف سياق عمليـات     اف بصورة دورية،    تأثري حرجة، يقوم مؤمتر األطر    

.  حتقيقها حنو أعاله والتقدم احملرز     ٢باستعراض مدى مالءمة األهداف العاملية املبينة يف الفقرة         
  :وتقوم عمليات االستعراض على ما يلي

أفضل املعارف العلمية املتاحة، مبا يف ذلك عمليات التقييم اليت جتريها اهليئة              )أ(  
  املناخ؛تغّير نية باحلكومية الدولية املع

املناخ، وال سيما يف البلدان النامية املعرضة للتـأثر         لتغّير  ظة  التأثريات املالحَ   )ب(  
  بصفة خاصة؛

  املعلومات التقنية واالجتماعية واالقتصادية ذات الصلة؛  )ج(  
  املعلومات املقدمة من األطراف؛  )د(  
تغّيـر  ها األطراف ملكافحة    تقييم األثر اإلمجايل جملموع اخلطوات اليت تتخذ        )ه(  

  .املناخ يف سبيل حتقيق اهلدف النهائي لالتفاقية والرؤية املشتركة
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  ٣املادة     
  فالتكّي

مطلوب على وجه الـسرعة     املعزز املتعلق بالتكيف    توافق األطراف على أن العمل        -١
املنـاخ  تغّيـر  إلتاحة اختاذ إجراءات للحد من القابلية للتأثر وبناء القدرة على حتمل تأثريات             

  .ودعم هذه اإلجراءات وتنفيذها
 البلدان النامية، وال سيما البلدان املعرضة للتأثر بصفة خاصة، مبا يلزمها مـن              تزوَّد  -٢

مـن   )٢(دعم مايل وتكنولوجي ودعم يف جمال بناء القدرات من البلدان املتقدمة األطـراف            
، وذلك لتغطية   ١٢ملنشأ مبوجب املادة    املناخ، ا بتغّير  الصندوق املتعدد األطراف اخلاص      خالل

وتـشمل إجـراءات التكيـف      . جمموع أنشطة التكيف املضطلع هبا عمالً هبذا الربوتوكول       
األنشطة املضطلع هبا على مستوى املشاريع وعلى املستويني القطاعي والـوطين؛   : تشمل فيما

املنـاخ؛  تغّيـر   ات  واإلجراءات اإلدارية والتشريعية؛ ومحاية السكان املشردين بفعل تـأثري        
  .املناختغّير والتصدي للخسائر واألضرار الناشئة عن اآلثار الضارة ل

يكون الدعم املايل املقدم لتنفيذ إجراءات التكيف قائماً على املنح وطويـل األجـل      -٣
وحتصل البلدان النامية علـى هـذا       . ويزيد على االلتزامات احلالية للمساعدة اإلمنائية الرمسية      

ملايل وفقاً إلجراءات مبسطة وعاجلة ومباشرة، مع إيالء األولويـة للبلـدان الناميـة             الدعم ا 
  .املعرضة للتأثر بصفة خاصة

جيوز وضع إجراءات التكيف الوطنية وتنفيذها وفقاً جلداول زمنية خمتلفـة تعكـس        -٤
  .اختالف الظروف الوطنية لألطراف

اصة بـالتكيف وحتـديثها دوريـاً       تقوم مجيع األطراف بوضع أولوياهتا الوطنية اخل        -٥
ال و. إىل االستراتيجيات واخلطط القائمـة     األطراف، استناداً، عند االقتضاء،      وإتاحتها ملؤمتر 

عدم وجود أولويات وطنية للتكيف عائقاً أمام أهلية احلصول علـى الـدعم املـايل               يشكِّل  
  .كيفوالتكنولوجي والدعم على صعيد بناء القدرات إلجراءات وأولويات الت

تتلقى البلدان النامية األطراف الدعم إلنشاء أو تعزيز ترتيبات مؤسسية معينة علـى               -٦
املستوى الوطين ألغراض التكيف من أجل تعزيز العمل املتعلق بكامل إجراءات التكيف مـن     
التخطيط إىل التنفيذ، مبا يف ذلك ختطيط إدارة املخاطر لآللية الدولية املعنية بالتصدي للخسائر      

  .واألضرار
ز ما هو قائم منها ملـساعدة البلـدان الناميـة           نشأ مراكز إقليمية للتكيف أو يعزَّ     ُت  -٧

د والية املراكز اإلقليميـة واإلشـراف عليهـا         وحتدَّ. األطراف على تنفيذ إجراءات التكيف    
__________ 

امات تقدمي الدعم مبوجب االتفاقية على البلدان املتقدمة األطـراف          ألغراض هذا الربوتوكول، تنطبق التز     )٢(
 .وسائر األطراف املتقدمة املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية
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واإلسهام يف متويلها بتوجيه من البلدان النامية األطراف يف كل منطقة معنيـة، بـدعم مـن     
  .دان املتقدمة األطرافالبل
ينظر مؤمتر األطراف يف تنفيذ إجراءات التكيف باعتبار ذلك بنداً دائماً على جدول               -٨

ـ    ويتلقى مؤمتر األطراف لدى نظره يف مسائل التكيف، الدعم من         . أعماله ف،  جلنـة التكّي
 مشفوعاً بأي   إىل مؤمتر األطراف تقريراً سنوياً عن أنشطتها،      هذه اللجنة   املنشأة أدناه، وتقدم    

  . يتخذها مؤمتر األطرافاليت يتعني أن جراءات شأن اإلتوصيات ب
وتتـألف  .  وتوجيهه شراف مؤمتر األطراف  إل ضع جلنة للتكيف خت   انشأ مبوجب هذ  ُت  -٩

غري  جلنة التكيف من أطراف يف هذا الربوتوكول، على أن تكون أغلبية أعضائها من األطراف             
  .املختصةن املنظمات الدولية ماقية، وجيوز أيضاً أن تضم ممثلني املدرجة يف املرفق األول لالتف

يكون الغرض من جلنة التكيف دعم العمل الذي يضطلع به مـؤمتر األطـراف يف                 -١٠
مساعدة البلدان النامية األطراف على تنفيذ إجراءات التكيف، مع إيـالء اهتمـام خـاص               

وتشمل وظائف اللجنة، فيما تشمل،     . اصةالحتياجات البلدان النامية املعرضة للتأثر بصفة خ      
  :ما يلي

  التفاعل مع األطراف واهليئات اليت تشارك حالياً يف تنفيذ إجراءات التكيف؛  )أ(  
  حتليل العمل القائم وحتديد املمارسات الفضلى؛  )ب(  
  مساعدة البلدان يف احلصول على التمويل والدعم املتعلقني بالتكيف؛  )ج(  
  تكيف وتعزيز إجراءات التصدي هلذه الثغرات؛حتديد ثغرات ال  )د(  
  م على صعيد بناء القدرات؛م من دعم مايل وتكنولوجي ودعتقييم ما يقدَّ  )ه(  
تقدمي املشورة يف املسائل التقنية استناداً إىل عمل هيئات االتفاقية وأفرقـة              )و(  

  .اخلرباء القائمة
 واحلد منـها   إدارة املخاطر    راتيجياتتتناول است  آلية دولية    وحتدَّد مبوجب هذا  نشأ  ُت  -١١

وآليات تقاسم املخاطر ونقلها يف سياق التأمني، مبا يف ذلك آليـات التـصدي للخـسائر                
والغرض من اآللية الدولية هو دعم البلدان الناميـة         . املناختغّير  واألضرار النامجة عن تأثريات     

اصة، يف بناء القدرة على التحمـل  األطراف، وال سيما البلدان النامية املعرضة للتأثر بصفة خ        
املناخ؛ وإتاحة  تغّير  عن طريق التصدي للمخاطر النامجة عن الظواهر اجلوية القصوى املرتبطة ب          

تعويض وإصالح اخلسائر واألضرار النامجة عن الظواهر املناخية البطيئة احلدوث، مبا يف ذلك             
  .حمليطاتارتفاع مستوى مياه البحر وارتفاع درجات احلرارة وحتمض ا

م الدعم املايل لتخطيط وتنفيذ إجراءات التكيف اليت تتصدى للخسائر واألضرار           يقدَّ  -١٢
 للـصندوق   التابعتني التكيف والتأمني    نافذيتيف البلدان النامية من البلدان املتقدمة عن طريق         

  .املناختغّير املتعدد األطراف اخلاص ب
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ن تنفيذ إجراءات التكيـف عـن طريـق    ينبغي جلميع األطراف أن تعزز اإلبالغ ع       -١٣
  . من االتفاقية١٢ وباملادة ٤ من املادة ٣البالغات الوطنية املمولة واملقدمة عمالً بالفقرة 

  ٤املادة     
  التخفيف

املنـاخ  تغّير  أن تساهم يف اجلهد العاملي الرامي إىل مكافحة         جلميع األطراف   ينبغي    -١
وهـو  شتركة وإن كانت متباينة وقدرات كل منها، على أساس اإلنصاف وفقاً ملسؤولياهتا امل    

املناخ واآلثـار الـضارة     تغّير  دور ريادي يف مكافحة     بأداء  ُيلزم البلدان املتقدمة األطراف     ما  
وينبغي للعمل الوطين املُعزَّز املتعلق بالتخفيف الذي تضطلع به مجيع األطراف أن      . املترتبة عليه 

توكول كيوتـو   وثات غازات الدفيئة غري اخلاضعة لرب     يؤدي، بصفة إمجالية، إىل خفض انبعا     
وتعزيز إزالتها بواسطة البواليع على حنو يكفي التباع مسار لالنبعاثات العاملية يكون متـسقاً          

  .  أعاله٢مع الرؤية املشتركة املبيَّنة يف املادة 
لكليـة  وتبعاً ذلك، ُتفضي التزامات البلدان املتقدمة إىل خفض مجاعي لالنبعاثات ا            -٢

، بينما ينبغي أن ٢٠٢٠ حبلول عام ١٩٩٠ يف املائة دون مستويات عام ٤٥بنسبة ال تقل عن 
 حبلول خطوط األساسهتدف إجراءات البلدان النامية بصفة إمجالية إىل حتقيق احنراف هام عن 

  .اقية من االتف٣ من االتفاقية واملبادئ احملددة يف املادة ٢، مع التسليم بدور املادة ٢٠٢٠عام 
 مجيع البلدان املتقدمة األطراف يف هـذا الربوتوكـول          تضع،  ٢٠١٢ابتداًء من عام      -٣

بوضع استراتيجية إمنائية خفيضة االنبعاثات من غازات الدفيئة وتعرضها على األمانة وتنقحها            
  . كل مخس سنوات

قيق احنراف جوهري عن خطـوط      تعرض البلدان النامية األطراف استراتيجيات لتح       -٤
، استناداً إىل الظروف الوطنية ويف سياق التنمية املستدامة واحلد من الفقر واحلصول             ألساسا

على الطاقة، على أن يتم متكني ذلك مبا تتيحه البلدان املتقدمة األطراف من متويل وتكنولوجيا  
ودعم على صعيد بناء القدرات من خالل نافذة التخفيف التابعة للصندوق املتعدد األطراف             

وجيوز أن تستند العروض األوىل إىل مصادر املعلومات القائمـة مثـل            . املناختغّير  اص ب اخل
  . البالغات الوطنية واخلطط واالستراتيجيات الوطنية

ُتبلَّغ هذه االستراتيجيات إىل مجيع األطراف، عن طريق األمانة، إىل جانب البالغات              -٥
 وجيوز ألقل البلدان منواً وللدول اجلزرية الصغرية . من االتفاقية١٢الوطنية املقدمة وفقاً للمادة 

النامية أن تقدم العروض األوىل والالحقة الستراتيجياهتا حسب تقديرها، ولكن حيـق هلـذه          
 لتلـك   وذوي أولويـة   أن حتصل على متويـل عاجـل         ، إذا اختارت القيام بذلك    ،البلدان

تغّيـر  ملتعدد األطراف اخلـاص ب    االستراتيجيات من خالل نافذة التخفيف التابعة للصندوق ا       
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املناخ، مع مراعاة ضرورة دعم األطراف فيما تبذله من جهود لالنتقال إىل أشكال من التنمية               
  . ذات انبعاثات أدىن

تقوم مجيع األطراف، وفقاً ملسؤولياهتا املشتركة وإن كانت متباينة وقـدرات كـل               -٦
املناخ واآلثار الـضارة    تغّير  يادي يف مكافحة     البلدان املتقدمة بأداء دور ر     ، وهو ما ُيلزم   منها

املناخ حبسب املصادر وإزالة غازات الدفيئة غري       تغّير  املترتبة عليه، باختاذ تدابري لتعزيز ختفيف       
  :، على النحو التايلالبواليغاخلاضعة لربوتوكول مونتريال بواسطة 

هي أطراف أيضاً يف    تكفل األطراف املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت           )أ(  
بروتوكول كيوتو، منفردة أو جمتمعة، أال يتجاوز إمجايل مكافئ ثاين أكسيد 
الكربون البشري املصدر النبعاثاهتا من غازات الدفيئة املدرجة يف املرفـق           
األول للربوتوكول، يف فترة االلتزام الثانية مبوجـب بروتوكـول كيوتـو            

 الكميـات املـسندة إليهـا،      وفترات االلتزام الالحقة،  ) ٢٠١٧-٢٠١٣(
احملسوبة وفقاً اللتزاماهتا الكمية بتحديد االنبعاثات وخفـضها املقيـدة يف           

.  هلذا الربوتوكـول   Zاملرفق باء لربوتوكول كيوتو، واملستنسخة يف املرفق        
 هلذا الربوتوكول االلتزامات الكمية لألطراف بتحديد       Zوُتستنسخ يف املرفق    

 منـها مخـس     لكل االلتزام الالحقة اليت تبلغ      االنبعاثات وخفضها لفترات  
  .سنوات، واملقررة يف تعديالت املرفق باء لربوتوكول كيوتو

 يف املرفق األول لالتفاقية ليس طرفاً يف بروتوكول         مدرجيكفل أي طرف      )ب(  
كيوتو أال يتجاوز إمجايل مكافئ ثاين أكسيد الكربون النبعاثاته البـشرية           

 له عن فتـرة  املقّيدة الكميات Yة املدرجة يف املرفق املنشأ من غازات الدفيئ   
احملـسوبة وفقـاً    أو عن فترات التقييم الالحقـة،        ٢٠١٧-٢٠١٣التقييم  
 الكمية بتحديد االنبعاثات أو خفضها على نطاق االقتصاد ككل          اللتزاماته

وُتقيَّد التزامـات فتـرات التقيـيم       .  هلذا الربوتوكول  Zواملقيَّدة يف املرفق    
 هلذا الربوتوكول وفقاً    Zقة اليت تبلغ كل منها مخس سنوات يف املرفق          الالح

  . من هذا الربوتوكول١٤إلجراءات التعديل املبيَّنة يف املادة 
) ب(و) أ(إذا اقترح طرف يف االتفاقية غري مذكور يف الفقرتني الفـرعيتني              )ج(  

عاثـات  أعاله طواعية، بعد اعتماد هذا الربوتوكول، هدفاً لتحديـد االنب         
 فترات التقييم الالحقـة،      عن  أو ٢٠١٧-٢٠١٣ الوطنية عن فترة التقييم   

  :ُتطبَّق عليه اإلجراءات والقواعد التالية
 مـن   ٢ املادةيقرر مؤمتر األطراف ما إذا كان االقتراح سيساهم يف حتقيق            '١'

توكول، واضعاً يف   و من هذا الرب   ٢االتفاقية والرؤية املشتركة املبينة يف املادة       
باره احلاجة إىل ضمان االتساق والشفافية فيما خيص الطبيعـة القابلـة            اعت
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للقياس واإلبالغ والتحقق لألهداف املتفق عليها عمالً هبذه الفقرة الفرعية          
 .أعاله) ب(و) أ(والفقرتني الفرعيتني 

يتخذ مؤمتر األطراف، إذا كان قراره إجيابياً، اإلجراءات الالزمة لتقييد هذا            '٢'
 لتحديـد   ذا الربوتوكول يف شكل هـدف طـوعي       هل Zرفق  اهلدف يف امل  

قطاعي، ُمعبَّراً عنه كنسبة مئوية مـن       الوطين أو   االنبعاثات على الصعيد ال   
  .سنة أو فترة األساس

على أساس املنهجيات والقواعد واإلجـراءات      " الكميات املقيَّدة "ُتحسب    )د(  
راف املدرجـة   املستخَدمة يف حساب وتسجيل الكميات املُسندة إىل األط       

 مـن  ٨ و٧ و٥ و٣املرفق األول لربوتوكول كيوتـو عمـالً بـاملواد           يف
  .بروتوكول كيوتو

 التالية العتماد هـذا الربوتوكـول       دورته املقبلة ُيحدد مؤمتر األطراف يف       )ه(  
املبادئ والطرائق والقواعد واخلطوط التوجيهية املناسبة لتوليد واسـتخدام         

المتثال، استرشاداً مبتطلبات أهلية    ا  ألغراض وحدات ميكن نقلها واحتيازها   
  . املشاركة يف اآلليات املنصوص عليها يف بروتوكول كيوتو

  ٥املادة     
  إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً

تتخذ البلدان النامية األطراف إجراءات ختفيف مالئمة وطنيـاً يف سـياق التنميـة                -١
زات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال      املستدامة، هتدف إىل خفض االنبعاثات من غا      

 على أن يتم دعمها ومتكينها مبا تتيحه هلـا البلـدان            البواليغوتعزيز عمليات إزالتها بواسطة     
املتقدمة األطراف من تكنولوجيا ومتويل وبناء للقدرات من خالل نافذة التخفيـف التابعـة              

  .املناختغّير للصندوق املتعدد األطراف اخلاص ب
ميكن أن تشمل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً طائفة من اإلجراءات املُضطلع هبا              -٢

على املستوى الوطين أو القطاعي أو على مستوى املشاريع، وُيشتَرط لتسجيلها أن تفضي إىل              
  .خفض مقدَّر كمياً النبعاثات غازات الدفيئة دون خط األساس

ت إلجراءات التخفيف املالئمة وطنياً لتسجيلها      جيوز للبلدان النامية أن تقدم مقترحا       -٣
ط التوجيهية الـيت    و من هذا الربوتوكول، وفقاً للخط     ٦مسبقاً يف السجل املُنشأ عمالً باملادة       

يعتمدها مؤمتر األطراف بشأن التسجيل املُسبق إلجراءات التخفيف املالئمة وطنياً ومطابقتها           
جَّل يف السجل مجيع إجراءات التخفيف املالئمـة        وتس. املالية واإلخطار بتنفيذها وتسجيلها   

وطنياً اليت ُتخطر البلدان النامية السجل بأهنا تنفذها، سواء أكانت هذه اإلجراءات مدعومـة              
  .مالياً أم ال
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تقوم األمانة بتجميع نتائج إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تضطلع هبا البلدان              -٤
يكون الغرض من هذا التجميع إتاحة معلومات عن جهود التخفيف و. النامية عمالً هبذه املادة  

 البلدان النامية األطراف، منفردة وجمتمعة، والنتـائج املنـشودة واحملققـة فعليـاً              تبذهلااليت  
وينظر مؤمتر األطراف يف خطوط توجيهية مفصَّلة بـشأن         . إلجراءات التخفيف اليت تقوم هبا    

  .شكل هذا التجميع وتطبيقه ويعتمدها

  ٦املادة     
  السجل 

  . ُينشأ مبوجب هذا سجل  -١
الغرض من السجل هو تسجيل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان    -٢

 متويل هذه اإلجراءات،     ترتيب النامية األطراف يف هذا الربوتوكول وتيسري تنفيذها من خالل        
يل ما تقدمه البلدان املتقدمة األطراف      عندما يطلب ذلك أحد البلدان النامية األطراف، وتسج       

 إجراءات التخفيف إىليف هذا الربوتوكول من دعم مايل وتكنولوجي ودعم متصل بالقدرات           
  .املالئمة وطنياً

ويواصـل  .  االتفاقية ه أمانةُ  شؤونَ وتتوىليعمل السجل حتت سلطة مؤمتر األطراف         -٣
 هيكل السجل وترتيبات إدارته،     بلورةوتوكول  مؤمتر األطراف يف دورته التالية العتماد هذا الرب       

  .وطنياً  إنشاء أفرقة تقنية تكلَّف بتقييم النتائج احملتملة إلجراءات التخفيف املالئمةمبا يف ذلك
  :ميكن أن تشمل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً املؤهلة للتسجيل ما يلي  -٤

  اف؛اإلجراءات املدعومة من البلدان املتقدمة األطر  )أ(  
  اإلجراءات اليت ُيلتَمس هلا الدعم؛  )ب(  
  .اإلجراءات املموَّلة حملياً من البلدان النامية األطراف  )ج(  

  :يف إطار السجل  -٥
تقدم البلدان النامية األطراف اليت تلتمس الدعم إلجراءات التخفيف املالئمة            )أ(  

، مبا يف ذلـك     وطنياً معلومات عن إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً املقترحة       
  :ما يلي

  وصف لإلجراءات اليت ُيلتَمس هلا الدعم؛ '١'
من طنان األ كمّياً بخفضاً مقدراًالنتائج املتوقَّعة من حيث خفض االنبعاثات      '٢'

  مكافئ ثاين أكسيد الكربون بالقياس إىل خطوط األساس احملددة وطنياً؛
  اإلطار الزمين للتنفيذ؛ '٣'
  .التكلفة التقديرية '٤'
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قين بتنسيق من األمانة تقييم املعلومات املتعلقـة بـإجراءات          يتوىل فريق ت    )ب(  
وفقاً  أعاله،) أ(التخفيف املالئمة وطنياً املقترحة، على النحو املبني يف الفقرة          

إجراء  للخطوط التوجيهية اليت يتفق عليها مؤمتر األطراف لتحديد ما إذا كان          
  . يف السجلجيلهمؤهالً لتسمقترح من إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً 

ُتبلِّغ البلدان النامية األطراف عن إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً املسجلة            )ج(  
يف شكل متفق عليه يبيِّن تأثريات هذه اإلجراءات على قوائم اجلرد الوطنية            

ُيعترف بتخفيضات االنبعاثات اليت حتققها البلـدان الناميـة         و. لالنبعاثات
 اخلاضعة للقياس واإلبالغ والتحقُّق وميكن      األطراف دون خطوط األساس   

 تدابري معاوضة، رهناً بالقواعد واإلجراءات والطرائـق املتـصلة          تستتبعأن  
  .٩بآليات السوق املُنشأة عمالً باملادة 

يف املائـة مـن     ] X[تقدِّم البلدان النامية األطراف اليت تتجاوز انبعاثاهتـا           )د(  
تقريراً كل سنتني، على أن يقدَّم التقرير   ] XXXX[عام  االنبعاثات العاملية يف    

وال ينطبق هذا احلكم على أقل البلـدان        ]. التاريخ[األول يف موعد أقصاه     
منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية اليت هلا أن تقدِّم تقاريرها حسب تقديرها            

  . من االتفاقية١٢أو من خالل عملية البالغات الوطنية عمالً باملادة 
جيوز أن تضطلع بعمليات رصد إجـراءات التخفيـف املالئمـة وطنيـاً               )ه(  

واستعراضها والتحقق منها هيئات وطنية وإقليمية ودولية معتَمـدة وفقـاً           
وخيضع الدعم املقدَّم من    . للخطوط التوجيهية اليت يعتمدها مؤمتر األطراف     

ـ            ار البلدان املتقدمة األطراف إلجراءات التخفيف املالئمـة وطنيـاً يف إط
السجل للقياس واإلبالغ والتحقُّق كل سنة، وفقاً للخطوط التوجيهية اليت          

  .يعتمدها مؤمتر األطراف

  ٧املادة     
  االنبعاثات من الطريان والنقل البحري الدوليني

، يـدعو   ٢بغية خفض االنبعاثات خفضاً يتفق مع الرؤية املشتركة املبينة يف املـادة               
 الدولية ومنظمة الطريان املدين الدويل إىل استهالل إجـراءات          مؤمتر األطراف املنظمة البحرية   

تقنية وعملية إضافية، وتقدمي معلومات حمّدثة عن التقدم احملرز إىل مؤمتر األطـراف يف كـل         
وتتخذ األطراف يف هذا الربوتوكول اليت      . دورة من دوراته، ابتداء من دورته السادسة عشرة       

ية الدولية ومنظمة الطريان املدين الدويل ما يلزم من تـدابري           هي أيضاً أعضاء يف املنظمة البحر     
لوضع هذه اإلجراءات موضع التنفيذ يف كل من املنظمة البحرية الدولية ومنظمـة الطـريان               

  .املدين الدويل على التوايل
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  ٨املادة     
  خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية؛
  ودور حفظ الغابات وإدارهتا املستدامة وتعزيز خمزون كربون الغابات يف

  البلدان النامية
هتدف مجيع األطراف إىل وقف فقدان الغطاء احلرجي يف البلدان الناميـة حبلـول                -١
يف البلدان النامية بنسبة    على نطاق كبري    ن إزالة الغابات     على أبعد تقدير واحلد م     ٢٠٣٠ عام

  . مقارنة باملستويات احلالية٢٠٢٠ يف املائة حبلول عام ٥٠ال تقل عن 
تتخذ مجيع األطراف ُنُهجاً سياساتية وحوافز إجيابية بشأن املسائل املتعلقة خبفـض              -٢

الناميـة؛ ودور حفـظ الغابـات       االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان         
  .وإدارهتا املستدامة وتعزيز خمزون كربون الغابات يف البلدان النامية

  : أعاله ما يلي١تتوخى اإلجراءات اليت تتخذها األطراف يف سياق الفقرة   -٣
   من االتفاقية؛٢ يف املادة احملددتساهم يف حتقيق اهلدف   )أ(  
  هة قطرياً وطوعية؛تكون موّج  )ب(  
  ُيضطلع هبا وفقاً لقدرات األطراف وظروفها الوطنية وحتترم سيادهتا؛  )ج(  
  تتفق مع األهداف الوطنية للتنمية املستدامة؛  )د(  
  تساهم يف احلد من الفقر؛  )ه(  
  ُتعزِّز املشاركة القطرية الواسعة؛  )و(  
  تساهم يف الوفاء باحتياجات البلدان يف جمال التكيف؛  )ز(  
لنامية يف إعادة تنظيم دور الغابات يف سياق دعم االقتصادات     تدعم البلدان ا    )ح(  

  .اخلفيضة الكربون
  : أعاله، تكفل األطراف ما يلي١عند اختاذ اإلجراءات املشار إليها يف الفقرة   -٤

  التصدي على حنو واٍف ملسألة عدم دوام اإلجراءات؛  )أ(  
 وانتقاهلا على الصعيدين    اختاذ اإلجراءات الالزمة ملعاجلة تسرُّب االنبعاثات       )ب(  

  الدويل والوطين؛
إنشاء هياكل إلدارة الغابات متينة وشفافة وخاضعة للمساءلة وآليات دعم            )ج(  

  ميّسرة واحلفاظ عليها، مع مراعاة التشريعات الوطنية؛
   واالتفاقات الدولية ذات الصلة؛املعاهداتتوافُق اإلجراءات مع   )د(  
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ع إعالن األمم املتحدة اخلاص حبقوق الـشعوب        توافُق مجيع اإلجراءات م     )ه(  
األصلية واحترام معارف الشعوب األصلية وحقوقها مبا يف ذلـك ضـمان         

  موافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية؛
 اجلهـات  لكـل لمـشاركة الكاملـة والفعليـة      لمجيع اإلجراءات   تعزيز    )و(  

  املصلحة؛ صاحبة
ع البيولوجي وعدم مـنح حـوافز        مجيع اإلجراءات مع حفظ التنوُّ     توافق  )ز(  

  .لتحويل الغابات الطبيعية
 ١تضع البلدان النامية األطراف اليت تسعى إىل اختاذ اإلجراءات املشار إليها يف الفقرة                -٥

  :أعاله ما يلي، وفقاً لظروفها الوطنية
  خطط عمل وطنية؛  )أ(  
ة جيـري   أو مستويات مرجعية وطني   /مستويات مرجعية وطنية لالنبعاثات و      )ب(  

بصفة منتظمة حتديثها وتقدميها إىل مؤمتر األطراف ليقـوم باستعراضـها           
  والتحقق منها وفقاً لإلجراءات واخلطوط التوجيهية اليت يضعها؛

نظم وطنية متينة وشفافة لرصد االنبعاثات وعمليات إزالتها واإلبالغ عنها            )ج(  
  . أعاله١جراءات املتخذة فيما يتعلق بالفقرة إليف سياق ا

أعاله سياسات وتدابري ملعاجلة    ) أ(٥تتضمن خطط العمل الوطين املشار إليها يف الفقرة           -٦
  . أعاله٤من الفقرة ) ز(إىل ) أ(املسائل واملفاهيم واملبادئ املشار إليها يف الفقرات الفرعية 

تتخذ مجيع األطراف سياسات وتدابري من أجل التصدي ملسببات إزالـة الغابـات               -٧
  .وتدعيم حفظ الغابات وإدارهتا املستدامة وتعزيز خمزونات كربون الغاباتوتدهورها 

 أعاله بالتمويل والتكنولوجيـا وتطـوير       ١ُيدعم تنفيذ اإلجراءات املبّينة يف الفقرة         -٨
القدرات من خالل نافذة لتمويل إجراءات خفض االنبعاثات النامجة عـن إزالـة الغابـات               

املنـاخ يف إطـار هـذا       تغّيـر   تعدد األطراف اخلاص ب   وتدهورها تكون تابعة للصندوق امل    
الربوتوكول ومن خالل مجلة مصادر متنوعة، مبا يف ذلك املصادر العامة واخلاصة والقائمـة              

 تستخدم معايري منهجية رصينة لإلجراءات القابلة للقيـاس      )٣(على السوق، حسب االقتضاء،   
 البيئيـة إذا ربطـت آليـة خلفـض          وسيلزم احلفاظ بقوة على السالمة    . واإلبالغ والتحقق 

  .االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها بأسواق الكربون الدولية
 أعاله، تنشئ البلدان النامية األطراف صـناديق        ١دعماً لإلجراءات املبّينة يف الفقرة        -٩

  .استئمانية جمتمعية وصناديق وطنية حلفظ الغابات

__________ 

 .أبدت توفالو حتفظاً على اإلشارة إىل املصادر القائمة على السوق )٣(
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 التالية العتماد هذا الربوتوكـول، وسـائل         املقبلة رتهيعتمد مؤمتر األطراف، يف دو      -١٠
نامجة عن إزالـة    النبعاثات  االمناسبة لقياس إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً املرتبطة خبفض         

الغابات وتدهورها ولإلبالغ عن هذه اإلجراءات والتحقق منها، ويضع طرائق وإجـراءات            
  .ستويات املرجعيةأو امل/لتحديد مستويات االنبعاثات املرجعية و

التالية العتماد هذا الربوتوكـول، وسـائل       املقبلة  يعتمد مؤمتر األطراف، يف دورته        -١١
مناسبة لتحديد مستوى مرجعي دويل وإنشاء نظم رصد دولية ملعاجلة مسألة انتقال االنبعاثات 

  .على الصعيد الدويل
ة الغابات وتدهورها ملـساعدة  نشأ مراكز إقليمية خلفض االنبعاثات النامجة عن إزال       ُت  -١٢

  . أعاله١البلدان النامية على اختاذ اإلجراءات املبّينة يف الفقرة 

  ٩املادة     
  السياسات والتدابري

خيضع استخدام البلدان املتقدمة األطراف للسياسات والتدابري للوفـاء بالتزاماهتـا             
ت والتدابري، حيّدد مـؤمتر     وتيسرياً الستخدام األطراف هذه السياسا    . لسلطة مؤمتر األطراف  

األطراف، يف دورته املقبلة التالية العتماد هذا الربوتوكول، املبـادئ والطرائـق والقواعـد              
. واخلطوط التوجيهية املناسبة للسياسات والتدابري احملّددة املنشأة مبوجب هـذا الربوتوكـول           

لف أشكال الوحدات ويكفل مؤمتر األطراف، عند قيامه بذلك، عدم ازدواج احلساب بني خمت  
  .اليت تولّدها السياسات والتدابري، مبا يف ذلك الوحدات املنشأة عمالً بربوتوكول كيوتو

  ١٠املادة     
  بناء القدرات

تؤكد األطراف أن بناء القدرات مسألة مشتركة بني القطاعات ومرتبطـة ارتباطـاً         -١
ولتمكني البلـدان   .  وهذا الربوتوكول  أساسياً بتنفيذ البلدان النامية إجراءاهتا مبوجب االتفاقية      

النامية األطراف من املشاركة الكاملة يف العمليات الوطنية والدولية املتصلة بتنفيذ االتفاقيـة             
وهذا الربوتوكول، توافق البلدان املتقدمة األطراف على تقدمي الدعم املايل والتكنولـوجي يف             

أن  شفافة وعاجلة ومستدامة وقابلة للتنبؤ، على      من االتفاقية بطريقة     ٤ من املادة    ٩سياق الفقرة   
من خالل نافـذة    حتت اإلشراف العام ملؤمتر األطراف،       ،يتاح احلصول على هذا الدعم مباشرة     

  .املناختغّير خمصصة لتمويل بناء القدرات تنشأ يف إطار الصندوق املتعدد األطراف اخلاص ب
  :لق ببناء القدرات، يف مجلة أمورتتفق األطراف على أن يكون العمل املعزز املتع  -٢

  عملية مستمرة متدرجة ومتكررة؛  )أ(  
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  موجهاً قطرياً ومتسقاً مع األولويات والظروف الوطنية؛  )ب(  
  .قائماً على املشاركة  )ج(  

تتفق األطراف على تعزيز إجراءات بناء القدرات من أجل التنفيذ الكامل إلطـار بنـاء                 -٣
  :، مبا يف ذلك يف مجلة أمور٧م أ /٢على النحو الوارد يف مرفق املقرر القدرات يف البلدان النامية 

بناء قدرات البلدان النامية وتطويرهـا ودعمهـا وحتـسينها وتعزيزهـا،              )أ(  
االقتضاء، يف اجملاالت احملددة يف النتائج املتفق عليها ألركان خطـة            حسب

  عمل بايل؛
نفيذ مـشاريع بنـاء القـدرات       دعم البلدان النامية األطراف يف صياغة وت        )ب(  

  وبراجمها وأنشطتها املتصلة جبميع جوانب االتفاقية وهذا الربوتوكول؛
اإلقليمية  وأالوطنية   وأمكانات دون الوطنية    إلتدعيم القدرات واملهارات وا     )ج(  

ملعاجلة االحتياجات الناشئة يف جمال بناء القدرات، وخباصة االحتياجـات          
  تفاقية وهذا الربوتوكول؛املتصلة بتعزيز تنفيذ اال

تدعيم القدرة على ختطيط اإلجراءات املتعلقة بتغّيـر املنـاخ وإعـدادها              )د(  
وتنفيذها، مبا يشمل دمج هذه اإلجراءات يف االسـتراتيجيات واخلطـط           

  الوطنية ذات الصلة؛
املناخ واإلبالغ عنـه، مبـا يف     تغّير  تدعيم القدرة على رصد العمل املتعلق ب        ) ه(  

  .عداد البالغات الوطنيةذلك إ

  ١١املادة     
  تطوير التكنولوجيا ونقلها

تنهض مجيع األطراف بالتعاون والتطوير املشترك من أجل تعزيز تطوير تكنولوجيات             -١
مواتية للمناخ ونشرها وتعميمها ونقلها، وال سيما اختاذ تدابري فعالة لتشجيع وإتاحة حوافز              

مية، وإزالة احلواجز ذات الصلة، ومعاجلة مـسائل حقـوق          لنقل التكنولوجيا إىل البلدان النا    
  .امللكية الفكرية معاجلة مناسبة

، للوفاء  "آلية التكنولوجيا "نشأ مبوجب هذا آلية لتطوير التكنولوجيا ونقلها، تدعى         ُت  -٢
 ٧ و ٥ و ٣الكامل بالتزامات تطوير التكنولوجيا ونقلها مبوجب االتفاقية، وال سيما الفقرات           

  . من االتفاقية٤ة من املاد
تعمل آلية التكنولوجيا حتت سلطة مؤمتر األطراف وبتوجيه منه وتكـون مـسؤولة               -٣

 تشرف على أفرقة مكلفـة بـدعم         معنية بالتكنولوجيا  وتتألف اآللية من هيئة تنفيذية    . أمامه
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 برامج حوافز تطوير التكنولوجيا ونقلها، وبرامج بناء القدرات، ومراكز االبتكار وشـبكاته،           
  .بلورهتامواصلة  مؤمتر األطراف يتعني علىوغريها من اجملاالت ذات األولوية اليت 

أربعة أعضاء من   :  عضواً كما يلي   ٢١تتألف اهليئة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا من         -٤
كل جمموعة من جمموعات األمم املتحدة اإلقليمية، مع مراعاة احلاجة إىل ضمان متثيل أقـل               

أن  مؤمتر األطراف    ويتعني على . ، وعضو واحد ميثل الدول اجلزرية الصغرية النامية       البلدان منواً 
قواعدها املفصلة وطرائق عملها، مبا يف ذلك إجراءات        وبلورة هيكل آلية التكنولوجيا     يواصل  

  : اهليئة التنفيذية بالوظائف األساسية التاليةوتضطلع. اختاذ القرارات باألغلبية
 التكنولوجيات السليمة بيئياً واختبارها ونشرها واعتمادها       التعجيل بتطوير   )أ(  

وتعميمها يف البلدان النامية األطراف، ونقل هذه التكنولوجيات من البلدان املتقدمة األطراف            
سليمة بيئياً، وتعزيز التكنولوجيات غري بالإىل البلدان النامية األطراف، بغية تاليف آثار االرهتان 

  يف البلدان النامية األطراف؛التنمية املستدامة 
إتاحة الوصول إىل التكنولوجيا ألغراض التكّيف على املـستوى الـوطين             )ب(  

ودون اإلقليمي واإلقليمي، عن طريق بناء القدرات وتوفري موارد مالية جديدة وإضافية كافية             
 التكيـف   وميكن التنبؤ هبا للوفاء بتكاليف إدماج التكيف يف عملية التنمية وتكاليف أنشطة           

  القائمة بذاهتا؛
رصد وتقييم الدعم املايل وأداء تطوير التكنولوجيات السليمة بيئياً ونقلـها             )ج(  

  من حيث سرعة التدفق التكنولوجي ونطاقه وحجمه؛
إزالة احلواجز اليت تعترض تطوير التكنولوجيا ونقلها إىل البلـدان الناميـة،       )د(  

زيـز الوصـول العاجـل إىل       وتدعيم وسائل تيسري هذا النقـل بغيـة تع        
  التكنولوجيات املتقدمة السليمة بيئياً؛

بتكار التكنولـوجي   الالعمل على إنشاء مراكز وشبكات وطنية وإقليمية ل         ) ه(  
ودعمها، حسب االقتضاء، مبا يف ذلك ترتيبات التوأمة بني املراكز، بغيـة            

ني بلـدان   تدعيم التعاون يف جمال البحث والتطوير، والتعاون التكنولوجي ب        
الشمال واجلنوب، وفيما بني بلدان اجلنوب، والتعاون الثالثي، من أجـل           
التعجيل بتطوير تكنولوجيات آمنة وسليمة بيئيـاً واختبارهـا ونـشرها           
وتعميمها ونقلها لدعم ما تضطلع به البلدان النامية األطراف من إجراءات           

  يف جمال التخفيف والتكيف؛
 مؤمتر األطراف عن التقدم احملرز صوب حتقيق اهلدف         تقدمي تقارير سنوية إىل     )و(  

  . أعاله، مبا يف ذلك تقدمي توصيات للمزيد من اإلجراءات١احملدد يف الفقرة 
 األنشطة واإلجراءات املتصلة بالتكنولوجيا مؤهلة للحصول على الدعم مـن           تكون  -٥

ررها مؤمتر األطـراف    املناخ على أساس أولويات يق    تغّير  الصندوق املتعدد األطراف اخلاص ب    
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آخذاً يف اعتباره برامج العمل احلالية املضطلع هبا مبوجب االتفاقية، وأي إرشادات إضـافية              
  .أخرى يقررها مؤمتر األطراف عمالً هبذا الربوتوكول

  ١٢املادة     
  املناختغّير الصندوق املتعدد األطراف اخلاص ب

املتقدمة املدرجة يف املرفق الثاين     راف  األطتقدم البلدان املتقدمة األطراف وغريها من         -١
موارد مالية جديدة وإضافية وقابلة للتنبؤ هبا لدعم العمل املعزَّز املتعلق بالتخفيف والتكيُّف يف              

وُيسترَشد يف توفري املـوارد املاليـة       .  من االتفاقية  ٤ املادةمجيع البلدان النامية، وفقاً ألحكام      
ان النامية األطراف يف هذا الربوتوكول، وال سـيما البلـدان           مببادئ االتفاقية وأولويات البلد   

  . النامية املعرضة للتأثر بصفة خاصة
 ١١ من االتفاقية وأحكام املادة      ٤ من املادة    ٧ و ٥ و ٤ و ٣يف سياق تنفيذ الفقرات       -٢

  .املناختغّير من االتفاقية، ُينشأ مبوجب هذا صندوق متعدد األطراف خاص ب
تغّير راف جملساً تنفيذياً إلدارة الصندوق املتعدد األطراف اخلاص ب        ينتخب مؤمتر األط    -٣

ويعمل اجمللس التنفيذي حتت سلطة مؤمتر األطراف وبتوجيه منه ويكـون مـسؤوالً             . املناخ
أمامه، وميارس اجمللس سلطاته ويقدم إرشادات استراتيجية عامـة إىل الـصندوق املتعـدد              

  .املناختغّير األطراف اخلاص ب
 ١٩ن التمثيل يف اجمللس التنفيذي متثيالً عادالً ومتوازناً، ويتألف اجمللـس مـن              يكو  -٤

ثالثة أعضاء من كل جمموعة من جمموعات األمـم املتحـدة اإلقليميـة،             : عضواً كما يلي  
  .وعضوان ميثالن الدول اجلزرية الصغرية النامية، وعضوان من جمموعة أقل البلدان منواً

:  نوافذ متويـل منفـصلة     ستاملناخ  تغّير  األطراف اخلاص ب  تكون للصندوق املتعدد      -٥
التكيف؛ والتخفيف؛ وخفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها؛ والتأمني؛ وبناء          

ويوصي اجمللس مؤمتر األطراف بنسبة التمويل اليت ُتخصَّص لكـل          . القدرات؛ والتكنولوجيا 
  . ولوية لتمويل التكيفنافذة من نوافذ التمويل، على أن يعطي األ

ُينشئ اجمللس التنفيذي أفرقة استشارية تقنية لكل نافذة من نوافذ التمويل للقيـام يف                -٦
مجلة أمور بتحديد مصادر التمويل وأولوياته، وتقدمي املساعدة، بناء علـى طلـب البلـدان         

لـس التنفيـذي    ويقوم اجمل . النامية، يف وضع مقترحات املشاريع وإجياد الدعم املايل املناسب        
أيضاً، بتوجيه من مؤمتر األطراف، بوضع إرشادات استراتيجية بشأن ضمان اإلنـصاف يف             
توزيع املوارد املالية على حنو يكفل للبلدان النامية القدرة على االضطالع مبا تقترحـه مـن                

  .إجراءات ختفيف مالئمة وطنياً وأولويات تكيف وطنية
ألطراف بتقديرات سنوية للموارد املالية املتعهَّـد هبـا         يوايف اجمللس التنفيذي مؤمتر ا      -٧

واملوزعة واملخصصة لتعزيز تنفيذ االتفاقية، وكذلك احتياجات البلدان النامية مـن حيـث             
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التخفيف والتكيف، آخذاً يف حسبانه إجراءات التخفيف والتكيف اليت تقترحهـا البلـدان             
لتقديرات يف تدعيم عمليات استعراض تنفيذ      وُتستخَدم هذه ا  . النامية لإلطار الزمين املناسب   
  .١٤هذا الربوتوكول وفقاً للمادة 

يدعو مؤمتر األطراف املؤسسات الدولية القائمة للعمل كأمانة للـصندوق املتعـدد              -٨
كما يدعو مؤمتر األطراف مؤسسة مالية دولية قائمة للعمـل          . املناختغّير  األطراف اخلاص ب  

  .ذا االختيار على أساس عملية مفتوحة لتقدمي العطاءات للمجلس، على أن يتم هأميناً
املناخ عمله يف موعد أقـصاه الـدورة      تغّير  يبدأ الصندوق املتعدد األطراف اخلاص ب       -٩

  .السادسة عشرة ملؤمتر األطراف
املناخ من موارد مالية جديدة وإضافية      تغّير  ُيموَّل الصندوق املتعدد األطراف اخلاص ب       -١٠
  : منها ما يلي، من املصادر املتنوعةمزيجُتولَّد من واعدة اإلمنائية الرمسية  على املستزيد

النـاتج  {[لبلدان املتقدمة األطراف، استناداً إىل      ا  تدفعها اشتراكات مقررة   )أ(  
 }مـستويات االنبعاثـات احلاليـة     { }مبدأ تغرمي امللوِّث  { }اجمللي اإلمجايل 

 يف املائة من الناتج     }٢{ }٠,٨{ }١ إىل   ٠,٥{{، تبلغ   }املسؤولية التارخيية {
  ؛)٤(]} يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل١ إىل ٠,٥{ }القومي اإلمجايل

اإليرادات املتولِّدة من بروتوكول كيوتو واملنقولة من صندوق التكيف إىل            )ب(  
  املناخ؛تغّير نافذة التكيف التابعة للصندوق املتعدد األطراف اخلاص ب

 مـن   ٩ املتولِّدة من أي سياسات وتدابري موضوعة مبوجب املادة          اإليرادات  )ج(  
  هذا الربوتوكول؛

العقوبات أو الغرامات املفروضة نتيجة عدم امتثال البلدان املتقدمة األطراف            )د(  
  التزاماهتا خبفض االنبعاثات وتقدمي الدعم املايل؛

ملقدمة من كيان    املوارد ا  ، على سبيل املثال ال احلصر،     مصادر أخرى تشمل    )ه(  
  .يدير اآللية املالية يف إطار االتفاقية

  ١٣املادة     
  االمتثال
يوافق مؤمتر األطراف على إجراءات وآليات مناسبة وفعالة لتحديد ومعاجلة حاالت             

عدم االمتثال ملا اختذته البلدان املتقدمة األطراف من التزامات كميـة بتحديـد االنبعاثـات      
وتستند .  من هذا الربوتوكول   ٤من املادة   ) ب(٦و) أ(٦ الفرعيتني   وخفضها عمالً بالفقرتني  

__________ 

 .الربوتوكول القائمة بعقد مزيد من املناقشات بشأن مصادر التمويل ألغراض هذا هذهال ُتخل  )٤(
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 من بروتوكـول    ١٨هذه اإلجراءات واآلليات إىل اإلجراءات واآلليات املنشأة عمالً باملادة          
كيوتو، مبا يف ذلك املقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع              

 معاجلة حاالت عدم االمتثال، على أن جيري تعزيز هذه          األطراف يف بروتوكول كيوتو، بغية    
  .اإلجراءات واآلليات

  ١٤املادة     
  إجراءات االستعراض والتعديل

  االستعراض    
 مخس، وكل   ٢٠١٥يستعرض مؤمتر األطراف تنفيذ هذا الربوتوكول ابتداء من عام            -١

 مدى مالءمـة    وتشمل هذه االستعراضات الدورية استعراض    . سنوات على األقل بعد ذلك    
  . من هذا الربوتوكول٢ من املادة ٣الرؤية املشتركة والتقدم احملَرز حنو حتقيقها، وفقاً للفقرة 

  طرائق إجراء هذه االستعراضات    ،٢٠١٢ يف موعد أقصاه عام      ،يضع مؤمتر األطراف    -٢
يف الدورية، مبا يف ذلك قائمة إرشادية باإلجراءات اليت ميكن أن يتخـذها مـؤمتر األطـراف                 

  . حتقيق اهلدف النهائي لالتفاقيةصوب حنو حتقيق الرؤية املشتركة والتقدم للمضياستعراضه األول 

  التعديل    
 مـن   ٢تنظر األطراف يف تعديل األهداف العاملية الطويلة األجل الواردة يف الفقرة              -٣

 من ٣لفقرة  من هذا الربوتوكول على أساس االستعراضات الدورية اليت ُتجرى وفقاً ل٢املادة  
وتبتُّ األطراف يف وجوب إدخال تعديالت من عدمـه         .  من هذه املادة   ١ وللفقرة   ٢املادة  
  . يف طبيعة هذه التعديالت، مبا يف ذلك نطاقها وحجمها وتوقيتها، يف حالة اإلجياب،وتبتُّ

 االقتراحات اخلاصة هبذه التعديالت إىل مجيع األطراف يف االتفاقية قبل عقـد             ترَسل  -٤
وعند البت يف إدخال    . رة مؤمتر األطراف املقترح اعتمادها فيها مبا ال يقل عن ستة أشهر           دو

 قصارى جهـدها  ، تبذل األطراف يف هذا الربوتوكول       ٢ من املادة    ٢تعديالت على الفقرة    
وإذا اسُتنِفدت مجيع اجلهود املبذولة للتوصل إىل توافـق يف          . للتوصل إىل اتفاق بتوافق اآلراء    

 ويرسـل . ثلثي األصوات  هذه القرارات، كحل أخري،      جاز اعتماد ن بلوغ اتفاق،    اآلراء دو 
الوديع إىل األطراف القرارات اخلاصة بتعديل األهداف العاملية الطويلة األجـل الـواردة يف              

ويبدأ نفاذ هذه التعديالت بعد التاريخ الذي يعمِّم فيه الوديع الـبالغ            . ٢ من املادة    ٢الفقرة  
  .بستة أشهر

  عديل املرفقاتت    
 قبل هناية فترة االلتزام احلالية مبا ال يقل     Z و Yيف تعديل املرفقني    نظرها   األطراف   تبدأ  -٥

 مـن هـذا الربوتوكـول ونتـائج         ٤ من املـادة     ١عن سنتني، مع مراعاة أحكام الفقرة       
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 االقتراحات اخلاصة هبذه التعديالت إىل مجيع األطـراف يف          وترَسل. االستعراضات الدورية 
. التفاقية قبل عقد دورة مؤمتر األطراف املقتَرح اعتمادها فيها مبا ال يقل عن سـتة أشـهر                ا

وإذا .  للتوصل إىل اتفاق بتوافـق اآلراء      قصارى جهدها وتبذل األطراف يف هذا الربوتوكول      
اسُتنِفدت مجيع اجلهود املبذولة للتوصل إىل توافق يف اآلراء دون بلوغ اتفاق، جاز اعتمـاد               

، شـريطة عـدم اعتمـاد أي تعـديل     ثلثي األصواتأغلبية بعديالت، كحل أخري،  هذه الت 
لطرف املعين، وعدم إدخال أي تعديل خالل السنة اليت تسبق هناية فترة            ا مبوافقة خطية من   إال

، ويبدأ نفـاذ    Z الوديع إىل األطراف القرارات اخلاصة بتعديل املرفق         ويرِسل. االلتزام احلالية 
  .د التاريخ الذي يعمِّم فيه الوديع البالغ بستة أشهرهذه التعديالت بع

  ١٥املادة     
  تعديل الربوتوكول

  .جيوز ألي طرف أن يقترح تعديالت على هذا الربوتوكول  -١
ُتعتَمد التعديالت على هذا الربوتوكول يف دورة عادية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه              -٢

األمانة إىل األطراف نص أي تعديل مقتـَرح        وُترسل  . اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول    
 دورة مؤمتر األطراف املقتَرح فيهـا اعتمـاده          عقد على هذا الربوتوكول إىل األطراف قبل     

وترسل األمانة أيضاً نص أي تعديالت مقترحة إىل األطـراف يف           . يقل عن ستة أشهر    ال مبا
  .االتفاقية واملوقِّعني عليها، وإىل الوديع للعلم

 للتوصل بتوافق اآلراء إىل اتفاق بشأن أي تعـديل          قصارى جهدها ألطراف  تبذل ا   -٣
وإذا اسُتنِفدت مجيع اجلهود املبذولة للتوصـل إىل توافـق يف اآلراء        . مقترح هلذا الربوتوكول  

دون بلوغ اتفاق، جاز اعتماد التعديل، كحل أخري، بأغلبية ثلثي أصوات األطراف احلاضرين             
انة التعديل املعتَمد إىل الوديع الذي يعمِّمه على مجيع األطراف مـن            وُترسل األم . واملصوِّتني
  .أجل قبوله

 أعاله ٣وكل تعديل ُيعتَمد وفقاً للفقرة  . توَدع صكوك قبول التعديالت لدى الوديع       -٤
 الوديع صـكوك  تلقييبدأ نفاذه بالنسبة إىل األطراف اليت قَبِلته يف اليوم الثالثني التايل لتاريخ         

  .مما ال يقل عن نصف األطراف يف هذا الربوتوكولالقبول 

  ١٦املادة     
  تسوية املنازعات

 من االتفاقية املتعلقة بتسوية املنازعات      ١٤تطبَّق على هذا الربوتوكول أحكام املادة         
  .بعد تعديل ما يلزم تعديله
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  ١٧املادة     
  العالقة بني هذا الربوتوكول واالتفاقية وبروتوكول كيوتو

 هـو أيـضاً اهليئـة العليـا         ، اهليئة العليـا لالتفاقيـة     بصفتهر األطراف،   إن مؤمت   -١
  .الربوتوكول هلذا
 مؤمتر األطراف قرارات مبوجب هذا الربوتوكول فإن هذه القـرارات           عندما يتخذ   -٢
وال حيق العمل . جيوز أن تتخذها سوى األطراف اليت هي أيضاً أطراف يف هذا الربوتوكول ال

  . أة مبوجب هذا الربوتوكول إال لألطراف فيهيف اهليئات املُنش
وتطبَّق على .  من االتفاقية أمانة هلذا الربوتوكول٨تعمل األمانة املُنشأة مبوجب املادة      -٣

 مـن االتفاقيـة املتعلقـة    ٨ من املادة ٢هذا الربوتوكول، بعد تعديل ما يلزم تعديله، الفقرة    
التفاقية املتعلقة بالترتيبات املوضوعة ألداء األمانة       من ا  ٨ من املادة    ٣بوظائف األمانة والفقرة    

  .ومتارس األمانة، باإلضافة إىل ذلك، املهام املسَندة إليها مبوجب هذا الربوتوكول. مهامها

  ١٨املادة     
  حصانات األشخاص العاملني يف اهليئات املُنشأة مبوجب الربوتوكول

مينحها بروتوكول املقر املـربم مـع       دون اإلخالل باملركز القانوين واحلصانات اليت         
 فيهـا   حكومة مجهورية أملانيا االحتادية ألمانة االتفاقية وموظفيها أو لطـرف أو ألطـراف            

ألشخاص أو موظفني أو ممثلني لألعضاء، ينظر مؤمتر األطراف، يف دورته املقبلة التاليـة               أو
 اهليئات املنشأة مبوجب    العتماد هذا الربوتوكول، يف مسألة حصانات األشخاص العاملني يف        

  .هذا الربوتوكول

  ١٩املادة     
  التحفظات واالنسحابات

يف أي وقت بعد بدء نفاذ الربوتوكول بالنسبة إىل طرف مـن األطـراف بـثالث                -١
 خطـي سنوات، جيوز لذلك الطرف االنسحاب من هذا الربوتوكـول بإرسـال إخطـار              

  .الوديع إىل
ء سنة واحدة على تاريخ تلقّي الوديع اإلخطار        يبدأ نفاذ هذا االنسحاب بعد انقضا       -٢

  .باالنسحاب، أو يف أي تاريخ الحق ُيحدَّد يف اإلخطار باالنسحاب
  .كل طرف ينسحب من االتفاقية ُيعترب منسحباً أيضاً من هذا الربوتوكول  -٣
  .ال جيوز إبداء حتفظات على هذا الربوتوكول  -٤
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  ٢٠املادة     
  بدء النفاذ

ربوتوكول للتوقيع وخيضع لتصديق الدول ومنظمات التكامل االقتصادي        ُيفَتح هذا ال    -١
وُيفَتح باب التوقيـع  . اإلقليمي األطراف يف هذه االتفاقية أو لقبوهلا أو موافقتها أو انضمامها         

وُيفَتح باب االنضمام إىل هذا     . Y إىل   Xعليه يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك يف الفترة من           
وتوَدع صكوك التصديق   . ًء من اليوم التايل لتاريخ إغالق باب التوقيع عليه        الربوتوكول ابتدا 

  .أو القبول أو املوافقة أو االنضمام لدى الوديع
للتـصديق  ] XX[يبدأ نفاذ الربوتوكول يف اليوم الثالثني من تاريخ إيداع الـصك              -٢
  .املوافقة أو القبول أو االنضمام أو
لنسبة إىل أي طرف يف االتفاقية ُيـصدِّق علـى هـذا            يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول با      -٣

للتـصديق  ] XX[الربوتوكول أو يوافق عليه أو يقبل به أو ينضم إليه بعد إيـداع الـصك                
املوافقة أو القبول أو االنضمام، يف اليوم الثالثني التايل لتاريخ إيـداع صـك تـصديقه                 أو
  .موافقته أو قبوله أو انضمامه أو

  ٢١املادة     
  ق املؤقتالتطبي

يوافق كل طرف موقِّع على تطبيق هذا الربوتوكول تطبيقاً مؤقتاً ريثما يبدأ نفـاذه،                -١
  .دام هذا التطبيق املؤقت ال يتعارض مع دستوره أو قوانينه أو أنظمته ما
 ١ شهراً ابتداًء من     ١٢ أعاله ملدة    ١يبدأ التطبيق املؤقت على النحو احملدد يف الفقرة           -٢

فإذا مل يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول قبل انقضاء فترة التطبيق املؤقت           . ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين 
وتنتهي فترة التطبيق املؤقت، بأي     . جاز متديد هذه الفترة إن قررت ذلك مجيع الدول املوقِّعة         

إال أنه جيوز لألطراف يف هذا الربوتوكول       . حال من األحوال، مىت بدأ نفاذ هذا الربوتوكول       
وقِّعة اليت مل يبدأ بعد نفاذ هذا الربوتوكول بالنسبة إليها أن تقرر حينئذ متديد فترة               وللدول امل 

  .التطبيق املؤقت بالنسبة إىل تلك الدول املوقِّعة

  ٢٢املادة     
  الوديع

  .يكون األمني العام لألمم املتحدة وديعاً هلذا الربوتوكول  
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  ٢٣املادة     
  حجية النصوص

اإلسبانية واإلنكليزية  كول، الذي تتساوى يف احلجية نصوصه يوَدع أصل هذا الربوتو     -١
  .والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى األمني العام لألمم املتحدة

ـ         ـ ذّيل املوقِّع  دَّمـوإثباتاً ملا تق     ذا ـون أدناه، املفوضـون حـسب األصـول، ه
  .الربوتوكول بتوقيعاهتم

  .ـــــــــــ يف ــــــــــــــ، بتاريخ ـــُحرِّر



FCCC/CP/2010/3 

25 GE.10-61110 

 Yاملرفق 

  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)مركَّبات اإليثر املفلَور /مركَّبات اإليثر الفلورية اهليدروجينية
  (PFPMIE)  املشبع بالفلور اإليثراملتعددةركبات امل

  (SF5CF3)ثالثي فلوريد امليثيل مخاسي فلوريد الكربيت 

  فئات املصادر/القطاعات    

  الطاقة    
  أنشطة احتراق الوقود

  صناعات الطاقة
  ية والبناءالصناعات التحويل

  النقل 
  قطاعات أخرى
  مصادر أخرى

  االنبعاثات املتسربة من الوقود    
  الوقود الصلب

  النفط والغاز الطبيعي
  انبعاثات أخرى 
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  العمليات الصناعية
  املنتجات الفلزية  
  الصناعة الكيميائية  
  إنتاج املعادن  
  جماالت إنتاج أخرى  
   فلوريد الكربيتيوسداسنتاج املركبات الكربونية اهلالوجينية إ  
   فلوريد الكربيتوسداسياستهالك املركبات الكربونية اهلالوجينية   
  استخدامات أخرى  

  استخدام املذيبات ومنتجات أخرى    

  الزراعة    
  التخمر املعوي  
  إدارة السماد الطبيعي  
  زراعة األرز  
  التربة الزراعية  
  اإلحراق الواجب للسفناء  
  زراعيةاإلحراق امليداين للنفيات ال  
  استخدامات أخرى  

  النفايات    
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 Zاملرفق 

  ]يدرج جدول فيما بعد[

        


