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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف
  الدورة السابعة عشرة

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩ - نوفمرب/ تشرين الثاين٢٨ديربان، 
  من جدول األعمال املؤقت× البند 

  ل املرفق األول من االتفاقيةمقترح مقدم من االحتاد األورويب وقربص لتعدي    

  مة من األمانةمذكرة مقّد    
وتـنص  . ١٦ و ١٥يرد بيان اإلجراءات املتبعة لتعديل االتفاقية ومرفقاهتا يف مادتيها            -١

 ".جيوز ألي طرف أن يقترح تعديالت لالتفاقية" من االتفاقية على أنه ١٥ من املادة ١الفقرة 
تعتمد تعديالت هذه االتفاقيـة يف      ": اقية على ما يلي    من االتف  ١٥ من املادة    ٢وتنص الفقرة   

وتبلغ األمانة األطراف بنص أي تعديل مقترح لالتفاقيـة قبـل           . دورة عادية ملؤمتر األطراف   
وتقوم األمانة أيضاً بإبالغ    . انعقاد االجتماع الذي يقترح اعتماده فيه بستة أشهر على األقل         

   ."، وللعلم إىل الوديعالتعديالت املقترحة إىل موقعي االتفاقية
تقتـرح مرفقـات االتفاقيـة    : " من االتفاقية على ما يلي   ١٦ من املادة    ٢وتنص الفقرة     -٢

 مـن  ٤وتنص الفقرة ". ١٥ من املادة ٤ و٣ و٢وتعتمد وفقاً لإلجراء املنصوص عليه يف الفقرات     
تعديل ملرفقات االتفاقية   خيضع اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي       : " من االتفاقية على ما يلي     ١٦املادة  

  ." أعاله٣ و٢لذات اإلجراء املتعلق باقتراح واعتماد وبدء نفاذ مرفقات االتفاقية، وفقاً للفقرتني 
         / أيـار  ١٨م االحتاد األورويب وقربص، يف رسالة مؤرخـة         حكام، قدّ األ هلذه   ووفقاً  -٣

ية هبدف إضافة اسم قربص إىل هذا  يرمي إىل تعديل املرفق األول لالتفاق ، مقترحاً ٢٠١١مايو  
  .، أو يف تاريخ الحق٢٠١٣يناير / كانون الثاين١ من املرفق اعتباراً

 من االتفاقية، أحالت األمانة هذا املقترح إىل األطـراف يف           ١٥ من املادة    ٢ بالفقرة   وعمالً  -٤
وإىل الوديـع   ،  ٢٠١١يونيـه   / حزيران ٣ مذكرة شفوية مؤرخة      عن طريق  االتفاقية واملوقعني عليها  

  .٢٠١١يونيه / حزيران٢٢رسالة مؤرخة عن طريق على سبيل اإلطالع 
  .وترفق هبذه الوثيقة رسالة االحتاد األورويب وقربص، إىل جانب نص التعديالت املقترحة  -٥
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االحتـاد األورويب   مـن   موجهة   ٢٠١١مايو  / أيار ١٨رسالة مؤرخة       
تحدة اإلطارية بشأن تغري     إىل األمني التنفيذي التفاقية األمم امل      وقربص
  التفاقيةل املرفق األول  فيها تعديليقترحاناملناخ 
يقترح االحتاد األورويب وقربص، بوصفهما طرفان يف االتفاقية، تعـديل املرفـق األول               

 التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ هبدف إضافة اسم قربص إىل هذا املرفق اعتبـاراً               
  .ويرد نص التعديل يف مرفق هذه الرسالة.  أو تاريخ الحق٢٠١٣يناير /الثاين كانون ١من 

فق عليه يف الدورة اخلامـسة عـشرة ملـؤمتر          وينسجم هذا املقترح مع التعديل املتّ       
. والذي ينص على إدراج مالطة يف املرفـق األول لالتفاقيـة          ) ١٥-م أ /٣املقرر  (األطراف  

 يف االحتاد األورويب، فهي تسعى      ر الظروف السياسية لقربص بوصفها دولة عضواً      ونتيجة لتغيّ 
إىل أن تضع نفسها يف نفس املستوى القانوين للدول األخرى األعضاء يف االحتـاد األورويب               

  .املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
 االتفاقيـة   ونقترح اعتماد هذا التعديل يف الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف يف            

 كـانون   ٩نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٨الذي سيعقد يف ديربان جبنوب أفريقيا يف الفترة من          
ونطلب إىل أمانة االتفاقية أن تعمم التعديل املقترح على األطراف يف           . ٢٠١١ديسمرب  /األول

  .ن االتفاقية م١٥ من املادة ٢ للفقرة طالع، وفقاًاالاالتفاقية وأن حتيله إىل الوديع على سبيل 
ولقربص حالياً، باعتبارها طرفاً غري مدرج يف املرفق األول، عدد من املشاريع املندرجـة                

  حيزَ  التعديلِ ومن الضرورة مبكان أال تتأثر بدخولِ     . يف إطار آلية التنمية النظيفة لربوتوكول كيوتو      
وذلـك   ول كيوتـو،     من بروتوك  ١٢النفاذ عمليةُ إصدار وحدات اخلفض املعتمد مبوجب املادة         

  .٢٠١٣يناير / كانون الثاين١فيما يتصل خبفض االنبعاثات الذي يتحقق قبل 
 يف املرفق األول، ولتفادي تـأثر        مدرجاً ولتحقيق انتقال سلس لقربص لتصبح طرفاً       
 النظيفة مقابل اخلفض احملقق خالل فترة       التنمية دائن مكتسب من مشاريع آلية       رصيدإصدار  

 كـانون   ١إال يف   نفاذ هذا التعديل     املتعلقة بربوتوكول كيوتو، ينبغي أال يبدأ        االلتزام األوىل 
  . لالتفاقية١٦ و١٥ إلجراءات املادتني  أو يف تاريخ الحق، وفقا٢٠١٣ًيناير /الثاين

لذا نطلب أن ُيَضمَّن جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف              
مـسألة  ماد التعديل املقترح، وأن يشمل ذلك تأخري بدء النفـاذ و           بشأن اعت  يف االتفاقية بنداً  

  .٢٠١٣يناير / كانون الثاين١ر وحدات اخلفض املعتمد املكتسبة قبل اإصد
  
  )توقيع(  )توقيع(

  هيديغاردكوين   إلياديس. دميتريس ج
وزير الزراعة واملوارد الطبيعية والبيئة 

 مجهورية قربص
 ضايابقة املعنية ضة األوروبيفوامل

 تغري املناخ
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  املرفق

       مقترح لتعديل املرفق األول التفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة بـشأن               
  تغري املناخ

 أو يف تاريخ الحـق، وفـق        ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١يبدأ نفاذ هذا التعديل يف        
  اريـة بـشأن    من اتفاقية األمم املتحدة اإلط     ١٦ و ١٥اإلجراءات املنصوص عليها يف املادتني      

  .تغري املناخ
 ١٢وال يؤثر بدء نفاذ هذا التعديل على إصدار وحدات اخلفض املعتمد مبوجب املادة               

من بروتوكول كيوتو مقابل خفض االنبعاثات الذي يتحقق بفضل مشاريع تستضيفها قـربص             
  .٢٠١٣يناير / كانون الثاين١قبل 

  :درج العبارة أدناه بني امسي فنلندا وكرواتياُت  
  .قربص  

        


