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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف       
 املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

 الدورة السادسة عشرة، اجلزء الرابع
 ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩ -نوفمرب / الثاين تشرين٢٩ديربان، 

  من جدول األعمال٣البند 
النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب          

 بروتوكول كيوتو

النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطـراف املدرجـة يف املرفـق األول                
 مبوجب بروتوكول كيوتو

 ة من الرئيسمشروع استنتاجات مقترح    

 إضافة    

توصية الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة              
 يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

قرَّر الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق             
من دورته السادسة عـشرة، أن يوصـي        األول مبوجب بروتوكول كيوتو، يف اجلزء الرابع        

مبشروع املقرر التايل ليعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول            
 :كيوتو يف دورته السابعة
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 ٧-م أإ/-مشروع املقرر     

حمصلة عمل الفريق العامل املخصص املعـين بااللتزامـات اإلضـافية               
 وجب بروتوكول كيوتولألطراف املدرجة يف املرفق األول مب

 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  

  من بروتوكول كيوتو،٣ من املادة ٩ بالفقرة رإذ يذكّ  

 من بروتوكـول    ٢١ من املادة    ٧ وبالفقرة   ٢٠ من املادة    ٢بالفقرة  اً  أيضوإذ يذكر     
 كيوتو،

 ،٦-م أإ/١ و٥- أإم/١ و١-م أإ/١ كذلك باملقررات وإذ يذكر  

وإذ يشري بتقدير إىل عمل الفريق العامل املخصص املعـين بااللتزامـات اإلضـافية                
 لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو،

 إىل أمهية بلورة استجابة عاملية شاملة ملشكلة تغري املناخ،اً  أيضوإذ يشري  

  يف سياق بروتوكول كيوتو، بأمهية كفالة السالمة البيئيةوإذ يسلم  

 ،)١(١٧ -م أإ/- املقرر وإذ يضع يف اعتباره  

 دور بروتوكول كيوتو يف سياق جهود التخفيف اليت تبـذهلا األطـراف             وإذ يؤكد   
املدرجة يف املرفق األول، وأمهية كفالة استمرارية إجراءات التخفيف الـيت تتخـذها تلـك               

 ية مبوجب بروتوكول كيوتو دون تأخري،األطراف، وضرورة بدء فترة االلتزام الثان

 إىل كفالة خفض انبعاثات غازات الدفيئة اإلمجالية لألطراف املدرجة يف           وإذ يسعى   
 ١٩٩٠ يف املائة دون مستويات عام       ٤٠ و ٢٥املرفق األول مبقدار ال يقل عن نسبة تتراوح بني          

 إليه يف الفصل اخلامس     ، ويشري يف هذا الصدد إىل أمهية االستعراض املشار        ٢٠٢٠حبلول عام   
 ،٢٠١٥ والذي سيختتم حبلول عام ١٦-م أ/١من املقرر 

بنتائج التقييم التقين للمستويات املرجعية إلدارة الغابات املشار إليها         اً  وإذ حييط علم    
 ،٦-م أإ/٢ من املقرر ٥يف الفقرة 

ن  كـانو  ١ أن تبدأ فترة االلتزام الثانية مبوجب بروتوكول كيوتو يف           يقرر  -١  
 ؛٢٠١٧ديسمرب / كانون األول٣١ وأن تنتهي يف ٢٠١٣يناير /الثاين

__________ 

 . من جدول أعمال مؤمتر األطراف٤مشروع مقرر مقترح اعتماده يف إطار البند  )١(
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 باالتفاق الذي توصل إليه الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات          يرحب  -٢  
اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو بشأن ما اضطلع به من              

 يف جماالت اسـتخدام األراضـي       ٦-م أإ /١و ٥-م أإ /١ و ١-م أإ /١للمقررات  اً  أعمال وفق 
، واالجتار باالنبعاثات، واآلليات القائمة     )٢()م أإ /-املقرر  (وتغيري استخدام األراضي واحلراجة     

، وغازات الدفيئة، والقطاعات وفئات املصادر، واملقاييس       )٣()٧-م أإ /-املقرر  (على مشاريع   
اثات البشرية املنشأ من املصادر وعمليات      املوحدة حلساب مكافئ ثاين أكسيد الكربون لالنبع      

 وبـالنظر يف  ،  )٤()٧-م أإ /-املقرر  (اإلزالة بواسطة البواليع، وغري ذلك من املسائل املنهجية         
املعلومات املتعلقة باالنعكاسات البيئية واالقتصادية واالجتماعية احملتملة، مبا فيها اآلثار التبعية،  

تدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجـة يف املرفـق         الناجتة عن األدوات والسياسات وال    
 ؛)٥()٧-م أإ/-املقرر (األول 

بالتعديالت املقترح إدخاهلا على بروتوكول كيوتو اليت وضعها        اً  حييط علم   -٣  
الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب           

 لصيغة اليت وردت هبا يف املرفقات األول والثاين والثالث هلذا املقرر؛بروتوكول كيوتو با

كذلك باألهداف الكمية خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد        اً  حييط علم   -٤  
ككل اليت يتعني على األطراف املدرجة يف املرفق األول حتقيقها وفق ما أبلغـت بـه هـذه                  

هذا املقرر، وباعتزام األطـراف حتويـل هـذه         األطراف وما هو مبّين يف املرفق األول من         
يف فتـرة   ) األهداف الكميـة  (األهداف إىل أهداف كمية للحد من االنبعاثات أو خفضها          

 االلتزام الثانية مبوجب بروتوكول كيوتو؛

 األطراف املدرجة يف املرفق األول واليت ترد يف املرفق األول من هذا              يدعو  -٥  
أهدافها الكمية يف فترة االلتزام الثانية مبوجـب بروتوكـول          املقرر أن تقدم معلومات بشأن      

 لينظر فيها الفريق العامل املخصص املعـين بااللتزامـات          ٢٠١٢مايو  / أيار ١كيوتو حبلول   
اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو يف دورتـه الـسابعة              

 عشرة؛

اللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف       إىل الفريق العامل املعين با     يطلب  -٦  
املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو أن يقدم نتائج عمله املتعلق باألهـداف الكميـة إىل               
مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثامنة مـن              

__________ 

 من جدول أعمال مؤمتر األطراف العامل بوصـفه         ٤مشروع مقرر مقترح اعتماده يف إطار البند         )٢(
 .ألطراف يف بروتوكول كيوتواجتماع ا

 .٢انظر احلاشية  )٣(

 .٢انظر احلاشية  )٤(

 .٢انظر احلاشية  )٥(
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وتوكـول كيوتـو يف تلـك    أجل اعتمادها باعتبارها تعديالت ُتدخل على املرفق باء من بر         
 ؛)٦(١٧-م أإ/-الدورة، مع كفالة االنسجام مع تنفيذ املقرر 

 إىل الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطـراف          يطلب  -٧  
املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو أن يقّيم آثار ترحيل وحدات الكميـات              

ية على حجم خفض االنبعاثات اليت يتعني أن حتققها األطـراف           املسندة إىل فترة االلتزام الثان    
املدرجة يف املرفق األول بصورة إمجالية يف فترة االلتزام الثانية، على أن ُيستكمل هذا العمل يف 

 دورته السابعة عشرة؛

 إىل الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطـراف          يطلب  -٨  
ألول مبوجب بروتوكول كيوتو أن يوصي بإجراءات مالئمة تتخـذ مـن   املدرجة يف املرفق ا  

ه وأن حييل هذه التوصيات يف الوقت املناسب   ال أع ٧أجل معاجلة اآلثار املشار إليها يف الفقرة        
لينظر فيها ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورتـه              

 الثامنة؛

الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تقّيم وتتنـاول         إىل اهليئة    يطلب  -٩  
 أعاله من آثار على     ٢ املشار إليها يف الفقرة      )٧(٧-م أإ /-قد ينطوي عليه تنفيذ املقررات       ما

املقررات السابقة اليت اعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول            
 منـه،   ٨ و ٧ و ٥رتبطة بربوتوكول كيوتو، مبا يشمل املواد       كيوتو بشأن املسائل املنهجية امل    

هبدف إعداد مشاريع املقررات الالزمة لينظر فيها مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع              
أن بعـض املـسائل قـد       اً  األطراف يف بروتوكول كيوتو ويعتمدها يف دورته الثامنة، علم        

 العامل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف         تناوهلا يف الدورات الالحقة ملؤمتر األطراف      يتعني
 بروتوكول كيوتو؛

 إىل الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطـراف          يطلب  -١٠  
املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو أن يسعى إىل تقدمي نتائج أعماله مبوجب              

ل الدورة الثامنة ملؤمتر األطـراف       يف الوقت املناسب حبيث يتسىن إمتامه حبلو       ١-م أإ /١املقرر  
 .العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

__________ 

 . من جدول أعمال مؤمتر األطراف٤مشروع مقرر مقترح اعتماده يف إطار البند  )٦(

 من جدول أعمال مؤمتر األطراف العامل بوصـفه         ٤مشروع مقرر مقترح اعتماده يف إطار البند         )٧(
 .تواجتماع األطراف يف بروتوكول كيو
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 املرفق األول

 التعديالت املقترح إدخاهلا على املرفق باء من برتوكول كيوتو    

 :حيل اجلدول التايل حمل اجلدول الذي يرد ضمن املرفق باء من بروتوكول كيوتو  

  املرفق باء    
٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

  فالطر

االلتزام الكمي باحلـد    
ــات أو  ــن االنبعاث م

ــضها  -٢٠٠٨(خف
ــسبة ) (٢٠١٢ كنـ

مئوية من مستوى سنة    
  )أو فترة األساس

االلتزام الكمي باحلد   
مـن االنبعاثــات أو  

ــضها  -٢٠١٣(خف
كنــسبة ) (٢٠١٧

مئوية من مـستوى    
  )سنة أو فترة األساس

ســــنة 
  )٨(األساس

االلتزام الكمي باحلـد    
ــات أو  ــن االنبعاث م

ــضها  -٢٠١٣(خف
ا ـمعرب عنه ) (٢٠١٧

كنسبة مئويـة مـن     
ــسنة   ــستوى ال م

  )٨()املرجعية

وعود خفض انبعاثات   
غازات الدفيئة حبلـول    

كنـسبة   (٢٠٢٠عام  
مئوية من مستوى السنة    

   )٩()املرجعية
     ١٠٨  )أ(أستراليا

  ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٢ النمسا

 ١٠- إىل    يف املائة  ٥-   ١٩٩٠   )*ج(بيالروس
  ائةيف امل

  ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٢ بلجيكا

  ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٢ *بلغاريا 

  يف املائة٥-  ١٩٩٠ )ب( ٩٥ *كرواتيا

  ال ينطبق ال ينطبق )ب(  ) ه(قربص

  ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٢ *التشيكية اجلمهورية

  ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٢ الدامنرك

   ينطبقال ال ينطبق )ب( ٩٢  *إستونيا

  إىل  يف املائة٢٠-من  ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٢ )ز)(و(االحتاد األورويب
  )ح( يف املائة٣٠- 

  ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٢ فنلندا

  ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٢ فرنسا

  ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٢ أملانيا

  ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٢ اليونان

  ال ينطبق بقال ينط )ب(  ٩٤ *هنغاريا

__________ 

ميكن لطرف أن يستخدم سنة مرجعية على أساس اختياري ألغراضه اخلاصة يف التعبري عن هدفه الكمي كنـسبة                   ) ٨(
 يف إطار بروتوكول كيوتو، إضافة إىل إيراد هدفه الكمـي            وهو هدف غري ملزم دولياً     -من انبعاثات تلك السنة     

 . ودولياًجلدول، وهو هدف ملزم قانونياً إىل سنة األساس يف العمودين الثاين والثالث من هذا ااستناداً
 . املزيد من املعلومات بشأن هذه الوعودFCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1تتضمن الوثيقة  )٩(
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 إىل   يف املائة  ١٥-من    ١٩٩٠  )ب( ١١٠ آيسلندا
  يف املائة٣٠-

  ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٢ يرلنداآ

  ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٢ إيطاليا

  يف املائة١٥-  ١٩٩٢   )*ي(كازاخستان

  ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٢ *التفيا

 إىل   يف املائة  ٢٠-من    ١٩٩٠  ٩٢ ليختنشتاين
  يف املائة٣٠-

  ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٢ *ليتوانيا

  ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٢ لكسمربغ

  ال ينطبق ال ينطبق )ب(  )ك(مالطة

  يف املائة٣٠-  ١٩٩٠  ٩٢ موناكو

  ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٢ هولندا

     ١٠٠ )ل(نيوزيلندا

 إىل   يف املائة  ٣٠-من    ١٩٩٠   ١٠١ النرويج
 املائة يف ٤٠-

  ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٤ *بولندا

  ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٢ الربتغال

  ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٢ *رومانيا

  ال ينطبق ال ينطبق )ب(  ٩٢ *سلوفاكيا

  ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٢ *سلوفينيا

  ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٢ إسبانيا

  ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٢ السويد

 يف املائة إىل    ٢٠-من    ١٩٩٠  ٩٢ سويسرا
  يف املائة٣٠-

  يف املائة٢٠-  ١٩٩٠   ١٠٠ *أوكرانيا

املتحدة لربيطانيا  اململكة
 يرلندا الشماليةآالعظمى و

  ال ينطبق ال ينطبق )ب( ٩٢

 الواليــات املتحــدة
 )م(األمريكية

     

       ٩٤  )ن(كندا
      ٩٤  )س(اليابان

      ١٠٠ )*ع(االحتاد الروسي

 :مالحظات

 مـن   ٣بـالفقرة     أستراليا مستعدة للنظر يف تقدمي معلومات بشأن هدفها الكمي عمالً           )أ(  
 ومقـررات مـؤمتر     ١٧-م أ /١، باتباع اإلجراءات الداخلية الالزمة ومع مراعاة املقـرر          ٧-م أإ /١املقرر  

 ].١٧-م أ/××[األطراف املتعلقة بالتخفيف 

مية لالحتاد األورويب ودوله األعضاء املتعلقة بفترة االلتزام الثانيـة          تستند األهداف الك    )ب(  
مبوجب بروتوكول كيوتو إىل فهم مؤداه أن االحتاد األورويب ودوله األعضاء سيفيان هبذه األهداف بصورة               

 . من بروتوكول كيوتو٤للمادة اً مشتركة، وفق
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مل يبدأ بعد نفاذ    . ٢-م أإ /١٠ملقرر  با  أضيفت إىل املرفق باء مبوجب تعديل اعتمد عمالً         )ج(  
 .هذا التعديل

يستند اهلدف الكمي لكرواتيا املتعلق بفترة التزام ثانية مبوجب بروتوكول كيوتـو إىل               )د(  
ـ                 اً فهم مؤداه أن كرواتيا سوف تفي هبذا اهلدف بصورة مشتركة مع االحتاد األورويب ودوله األعضاء، وفق

ة لذلك، لن يؤثر انضمام كرواتيا إىل االحتاد األورويب على مـشاركتها            ونتيج.  لربوتوكول كيوتو  ٤للمادة  
 .، أو على هدفها الكمي٤باملادة  يف الوفاء املشترك باهلدف، عمالً

قرر مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة أن يعّدل املرفق األول لالتفاقية بتـضمينه          [  ( ه(  
 .] أو يف تاريخ الحق٢٠١٣يناير / كانون الثاين١لتعديل يف وسيبدأ نفاذ ا). ١٧-م أ/-املقرر (اسم قربص 

وقت إيداعها صـك املوافقـة علـى        اً   دولة عضو  ١٥كانت اجلماعة األوروبية تضم       )و(  
 .٢٠٠٢مايو / أيار٣١بروتوكول كيوتو يف 

وقت إيداعه صك القبول بتعديل املرفق باء       اً   دولة عضو  ٢٧كان االحتاد األورويب يضم       )ز(  
 ].التاريخ[وكول كيوتو يف من بروت

فاق عاملي شـامل لفتـرة مـا بعـد          يؤكد االحتاد األورويب من جديد، كجزء من ات         )ح(  
 مقارنة مبـستويات  ٢٠٢٠ يف املائة حبلول     ٣٠، عرضه املشروط باالنتقال إىل نسبة خفض تبلغ         ٢٠١٢ عام

اثات وأن تساهم البلدان الناميـة      ، شريطة أن تلتزم البلدان املتقدمة األخرى خبفض مماثل لالنبع         ١٩٩٠عام  
 .مسامهة مناسبة حسب مسؤولياهتا وقدرات كل منها

يستند اهلدف الكمي آليسلندا املتعلق بفترة التزام ثانية مبوجب بروتوكول كيوتـو إىل               )ط(  
  مـن  ٤للمادة  اً  فهم مؤداه أهنا ستفي هبذا اهلدف بصورة مشتركة مع االحتاد األورويب ودوله األعضاء، وفق             

إىل االحتاد األورويب على مشاركتها يف        ونتيجة لذلك، لن يؤثر انضمام آيسلندا مستقبالً      . بروتوكول كيوتو 
 .، أو على هدفها الكمي٤باملادة  اتفاق الوفاء املشترك باهلدف، عمالً

اً لتعديل بروتوكول كيوتو بإدراج امسها يف املرفق باء مقترن        اً  قّدمت كازاخستان مقترح    )ي(  
.  يف املائة فيما يتصل بفتـرة االلتـزام األوىل         ١٠٠كمي باحلد من االنبعاثات وخفضها يعادل نسبة        هبدف  

 .FCCC/KP/CMP/2010/4ويرد هذا املقترح يف الوثيقة 

قرر مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة تعديل املرفق األول من االتفاقية بـإدراج                )ك(  
 .٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٦ل التعديل حيز النفاذ يف وقد دخ). ١٥-م أ/٣املقرر (اسم مالطة 

 مـن   ٣بالفقرة    نيوزيلندا مستعدة للنظر يف تقدمي معلومات بشأن هدفها الكمي عمالً           )ل(  
 ومقـررات مـؤمتر     ١٧-م أ /١، باتباع اإلجراءات الداخلية الالزمة ومع مراعاة املقـرر          ٧-م أإ /١املقرر  

 ].١٧- أم/××[األطراف املتعلقة بالتخفيف 

 .بلدان مل تصدق على بروتوكول كيوتو  )م(  

، أشارت كندا إىل أهنا ال تنوي املشاركة يف فترة التزام ثانية            ٢٠١١ه  يوني/ حزيران ٨يف    )ن(  
 .مبوجب بروتوكول كيوتو

 إىل أن ليس هلا أي      ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول  ١٠أشارت اليابان يف رسالة مؤرخة        )س(  
 .٢٠١٢رة التزام ثانية مبوجب بروتوكول كيوتو بعد نية أن تكون ملزمة بفت

، وردت ٢٠١٠ديـسمرب  / كـانون األول  ٨أشار االحتاد الروسي يف رسالة مؤرخـة          )ع(  
، إىل أنه ال ينوي حتمل التزام كمي باحلد مـن االنبعاثـات             ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٩األمانة يف    إىل
  .خفضها فيما يتصل بفترة االلتزام الثانية أو
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 املرفق الثاين

 التعديالت املقترح إدخاهلا على املرفق ألف من بروتوكول كيوتو    

يف املرفـق ألـف مـن       " غازات الدفيئـة  "حتل القائمة التالية حمل القائمة املعنونة         
 :الربوتوكول

 غازات الدفيئة    

 )CO2(ثاين أكسيد الكربون 

 )CH4(امليثان 

 )N2O(أكسيد النتروز 

 )HFCs(وكربون مركبات اهليدروفلور

 )PFCs(مركبات اهليدروكربون املشبع بالفلور 

 )SF6(سداسي فلوريد الكربيت 

 )NF3(ثالثي فلوريد النيتروجني 
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 املرفق الثالث

 التعديالت املقترح إدخاهلا على بروتوكول كيوتو    

  مكررا١ً، الفقرة ٣املادة   -ألف   

 :ن الربوتوكول م٣ من املادة ١تدرج الفقرات التالية بعد الفقرة   

تكفل األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة أو جمتمعة، أال تتعدى             - مكررا١ً  
الكمية اإلمجالية ملكافئ ثاين أكسيد الكربون البشري املنشأ النبعاثاهتا من غـازات الدفيئـة              

باحلـد مـن    اللتزاماهتا الكمية   اً  املدرجة يف املرفق ألف الكميات املسندة إليها، احملسوبة وفق        
ألحكام اً  االنبعاثات وخفضها املقّيدة يف العمود الثالث من اجلدول الوارد يف املرفق باء ووفق            

يف املائة على األقل دون      ×    هذه املادة، هبدف خفض انبعاثاهتا الكلية من مثل هذه الغازات ب          
 .٢٠١٧ إىل ٢٠١٣ يف فترة االلتزام املمتدة من عام ١٩٩٠مستويات عام 

  مكررا٧، الفقرة ٣املادة   -باء   

 : من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٧تدرج الفقرات التالية بعد الفقرة   

يف الفترة الثانية لاللتزام الكمي باحلد من االنبعاثات وخفضها، املمتدة            - مكررا٧ً  
، تعادل الكمية املسندة إىل كل طرف مدرج يف املرفق األول النـسبة   ٢٠١٧ إىل   ٢٠١٣من  
 اليت قّيدت لـه يف العمود الثالث من اجلدول الوارد يف املرفق باء إىل الكمية اإلمجالية                املئوية

ملكافئ ثاين أكسيد الكربون البشري املنشأ النبعاثاته من غازات الدفيئة املدرجة يف املرفـق              
 أعـاله مـضروبة يف   ٥، أو يف سنة أو فترة األساس احملددة وفقاً للفقرة ١٩٩٠ألف يف عام    

واألطراف املدرجة يف املرفق األول اليت شكّل تغّير استخدام األراضي بالنسبة إليهـا             . مخسة
 ُتدرج يف انبعاثـات سـنة أو فتـرة      ١٩٩٠مصدراً صافياً النبعاثات غازات الدفيئة يف عام        

، ألغراض حساب الكمية املسندة إليها، الكمية اإلمجالية من مكافئ ثاين        ١٩٩٠عام  /األساس
منها عمليات اإلزالة بواسطة البواليـع يف       اً   النبعاثاهتا البشرية املنشأ مطروح    أكسيد الكربون 

 . الناجتة عن تغري استخدام األراضي١٩٩٠عام 
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 ٣ من املادة ٨الفقرة   -جيم   

 : من الربوتوكول، يستعاض عن العبارة٣ من املادة ٨يف الفقرة   

 "٧الفقرة "    

 ." مكررا٧ًالفقرة  "  ب  

  مكررا٨، الفقرة ٣املادة   -دال   

 : من الربوتوكول٣ من املادة ٨تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة   

 ١٩٩٥جيوز ألي طرف مدرج يف املرفق األول أن يستخدم سـنة              - مكررا٨ً  
 كسنة أساس لـه بالنسبة لثالثي فلوريد النيتروجني، ألغراض احلساب املشار ٢٠٠٠سنة   أو

 .أعالهاً  مكرر٧إليه يف الفقرة 

 ثانياًاً ومكرراً  مكرر١٢، الفقرتان ٣املادة   -هاء   

 : من الربوتوكول٣ من املادة ١٢تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة   

ميكن لألطراف املدرجة يف املرفق األول أن تستخدم، ألغراض حتقيق    - مكررا١٢ً  
أية وحدات ناجتة   ،  ٣االمتثال اللتزاماهتا الكمية باحلد من االنبعاثات وخفضها مبوجب املادة          

وأية وحدات مـن هـذا      . عن آليات قائمة على السوق ُتنشأ مبوجب االتفاقية أو صكوكها         
القبيل حيتازها طرف من طرف آخر يف االتفاقية تضاف إىل الكمية املسندة إىل الطرف الذي               

 .حيتازها وتطرح من كمية الوحدات اليت حيوزها الطرف املُحوِّل

 مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف          يكفل  - ثانياً مكررا١٢ً  
بروتوكول كيوتو، حيثما تستخدم أطراف مدرجة يف املرفق األول الوحدات الناجتـة عـن              

مـن  اً   مكرر ١٢أنشطة معتمدة يف إطار اآلليات القائمة على السوق املشار إليها يف الفقرة             
، ٣االنبعاثات وخفضها مبوجب املادة     أجل التمكن من االمتثال اللتزاماهتا الكمية باحلد من         

أن ُتستخدم حصة من تلك الوحدات لتغطية التكاليف اإلدارية، وملساعدة البلدان األطـراف      
النامية املتأثرة بصفة خاصة باآلثار الضارة لتغري املناخ على حتمل تكاليف التكيف، إذا ما كان 

 .١٧باملادة  احتياز تلك الوحدات مشموالً
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 ٢، الفقرة ٤دة املا  -واو   

 مـن   ٤ مـن املـادة      ٢تضاف الكلمات التالية إىل هناية اجلملة األوىل من الفقرة            
 :بروتوكول كيوتو

 ، أو يف تاريخ إيداع صكوك قبوهلا بأي تعديالت تدخل على املرفـق بـاء عمـالً      
 .٣ من املادة ٩بالفقرة 

 ٣، الفقرة ٤املادة   -زاي   

 : وتوكول، تدرج عبارة من الرب٤ من املادة ٣يف الفقرة   

 " فترة االلتزام"بعد " املتعلقة به"    

 :وحتذف عبارة  

 ." من٧يف الفقرة "    

     


