
 

(A)   GE.11-62825    020911    050911 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف
  الدورة السابعة عشرة

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ،ديربان
 من جدول األعمال املؤقت× البند 

 من  ٤من املادة   ) و(٢يل الفقرة   م من االحتاد الروسي لتعد    مقترح مقدّ     
  االتفاقية

  مذكرة مقدمة من األمانة    
جيوز ألي طـرف أن يقتـرح       " من االتفاقية على أنه      ١٥ من املادة    ١تنص الفقرة     -١

تعتمـد  : " من االتفاقية على مـا يلـي       ١٥ من املادة    ٢وتنص الفقرة   ". تعديالت لالتفاقية 
وتبلغ األمانة األطـراف بـنص أي       . متر األطراف تعديالت هذه االتفاقية يف دورة عادية ملؤ      

. تعديل مقترح لالتفاقية قبل انعقاد االجتماع الذي يقترح اعتماده فيه بستة أشهر على األقل             
ووفقاً  ."وتقوم األمانة أيضاً بإبالغ التعديالت املقترحة إىل موقعي االتفاقية، وللعلم إىل الوديع  

، ٢٠١١مـايو   / أيار ٢٤إىل األمانة، يف رسالة مؤرخة      هلذه األحكام، أحال االحتاد الروسي      
  . من االتفاقية٤من املادة ) و(٢نص مقترح لتعديل الفقرة 

 من االتفاقية، أحالت األمانـة هـذا املقتـرح إىل           ١٥ من املادة    ٢وعمالً بالفقرة     -٢
، ٢٠١١يونيـه   / حزيران ٣ني عليها مبذكرة شفوية مؤرخة      األطراف يف االتفاقية وإىل املوقعِّ    

  .٢٠١١يونيه / حزيران٢٢ برسالة مؤرخة للعلموإىل الوديع 
  .وترفق هبذه الوثيقة رسالة االحتاد الروسي، إىل جانب نص التعديل املقترح  -٣
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 موجهة من االحتاد الروسـي إىل األمـني         ٢٠١١مايو  / أيار ٢٤رسالة مؤرخة       
إدخـال   يقترح فيها    التنفيذي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ       

   من االتفاقية٤من املادة ) و(٢تعديل على الفقرة 
    مقترحـه الرامـي إىل تعـديل        م االحتاد الروسي عن طريق هذه الرسالة رمسياً       يقّد  

 عـن    من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، فـضالً          ٤من املادة   ) و(٢الفقرة  
  . من االتفاقية١٥ من املادة ١ للفقرة ، وفقاًمشروع مقرر يتخذه مؤمتر األطراف

ويطلب االحتاد الروسي إىل األمانة أن حتيل التعديل املقترح إىل األطراف يف االتفاقية               
 من االتفاقية، وأن تتخذ مجيع الترتيبات الالزمة لينظر فيه مؤمتر           ١٥ من املادة    ٢ للفقرة   وفقاً

 تـشرين   ٢٨الفتـرة مـن     ( جبنوب أفريقيـا     األطراف يف دورته السابعة عشرة يف ديربان      
  ).٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩ - نوفمرب/الثاين

  )توقيع(
  فرولوف ألكسندر :الدكتور

  رئيس دائرة األرصاد اجلوية اهليدرولوجية والرصد البيئي
املنسق الوطين لالتفاقية اإلطارية بـشأن تغـري املنـاخ          

  وبروتوكول كيوتو
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 من اتفاقيـة األمـم      ٤من املادة   ) و(٢عديل الفقرة   مقترح االحتاد الروسي لت       
   املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

املرفقان األول والثاين التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ كجزأين            أُعّد  
  .١٩٩٢ال يتجزآن من مشروع االتفاقية الذي اعتمد الحقا يف عام 

مة والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلـة       ئة البلدان املتقدّ   املرفق األول لالتفاقية ف    ّموض  
ضع املرفقان  ، وُ ١٩٩٢ويف عام   . واقتصر املرفق الثاين لالتفاقية على البلدان املتقدمة      . انتقالية

  .على أساس الدول األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
املسؤوليات املشتركة وإن كانت    " األول والثاين لالتفاقية ليجسدا مبدأ       ُق املرف غَوصي  
  .وملراعاة خصائص خمتلف األطراف وقدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا يف إطار االتفاقية" متباينة

وعلـى وجـه    . مرفقاهتاعليها وعلى   وتنص االتفاقية على إمكانية إدخال تعديالت         
يستعرض مؤمتر األطراف، يف موعـد  : " على ما يلي٤ملادة من ا ) و(٢ تنص الفقرة    التحديد،

، املعلومات املتاحة بغية اختاذ قرارات بشأن ما قـد          ١٩٩٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١أقصاه  
  ؛"يكون مالئماً من تعديالت للقوائم الواردة يف املرفقني األول والثاين مبوافقة الطرف املعين

 مستجدات التطور االقتصادي والتكنولـوجي    وإذ يضع االحتاد الروسي يف اعتباره         
جارية على هذا الصعيد،    اليت ال تزال     والتغريات   ١٩٩٢ منذ اعتماد االتفاقية يف عام       احلاصلة

د بوضوح احلاجة إىل إجـراء اسـتعراض دوري         ُتحدَّيعترب أنه من األمهية الكربى مبكان أن        
ات العلمية، وعلـى حنـو جيـسد        للمرفقني األول والثاين لالتفاقية يف ضوء أحدث املعلوم       

  . االقتصادية للدول األطراف-مبوضوعية حراك وواقع التنمية االجتماعية 
) و(٢يف هناية الفقـرة     : ويقترح االحتاد الروسي إدخال التعديل التايل على االتفاقية         

وُيجرى على أساس   : "ونصها" مبوافقة الطرف املعين  " تضاف مجلة بعد العبارة      ٤من املادة   
ري استعراض آخر لتعديالت القوائم الواردة يف املرفقني األول والثاين وفق ما حيـدده   دو

  ."مؤمتر األطراف، وذلك إىل أن يتحقق هدف االتفاقية
استعراض دوري، وعند االقتضاء حتديث قوائم البلدان املدرجة يف         إجراء  ومن شأن     

يع عبء االلتزامـات فيمـا بـني    أسلم وأعدل طريقة لتوز  أن يكونا   املرفقني األول والثاين،    
  . على حنو يتسم بأكرب قدر من السرعة والكفاءةهاأطراف االتفاقية، ليتسىن حتقيق أهداف
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 من اتفاقيـة األمـم      ٤من املادة   ) و(٢مقترح االحتاد الروسي لتعديل الفقرة          
  املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 

  إن مؤمتر األطراف  
 من االتفاقية، بعد    ٤من املادة   ) و(٢ التالية يف الفقرة     يقرر أن يدرج اجلملة     -١  
وُيجرى على أساس دوري استعراض آخر لتعديالت القوائم        ": "مبوافقة الطرف املعين  "العبارة  

الواردة يف املرفقني األول والثاين وفق ما حيدده مؤمتر األطراف، وذلك إىل أن يتحقق هدف               
  ."االتفاقية

 ١٥ من املادة    ٤ وفق الفقرة     الوارد أعاله يصبح نافذاً    يشري إىل أن التعديل     -٢  
  .من االتفاقية

        


