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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع
  األطراف يف بروتوكول كيوتو

  الدورة الثامنة
  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧ - نوفمرب/ تشرين الثاين٢٦الدوحة، 

  قت من جدول األعمال املؤXالبند 

  اقتراح مقدم من ناورو إلدخال تعديالت على بروتوكول كيوتو    

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

 مـن بروتوكـول     ٢٠ من املادة    ٢وتقضي الفقرة   . تعديالت على هذا الربوتوكول   إدخال  
ى هذا الربوتوكول يف دورة عادية ملؤمتر األطـراف العامـل           كيوتو أن ُتعتمد التعديالت عل    

إدخاله قترح  ُيوترسل األمانة نص أي تعديل      . بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول     
. على هذا الربوتوكول إىل األطراف قبل الدورة املقترح اعتماده فيها بستة أشهر على األقـل       

 األطراف يف هذه االتفاقية واملوقعني عليهـا، وإىل         كما ترسل األمانة التعديالت املقترحة إىل     
  .الوديع للعلم

 من بروتوكول كيوتو على أنه جيوز ألي طـرف أن           ٢١ من املادة    ٢وتنص الفقرة     -٢
هذا الربوتوكول وأن يقترح تعديالت ملرفقات هـذا        بشأن إضافة مرفق إىل     يقدم اقتراحات   

ُتعتمد املرفقات  : "روتوكول كيوتو على أن    من ب  ٢١ من املادة    ٣وتنص الفقرة   . الربوتوكول
 يف دورة عادية ملؤمتر األطـراف        والتعديالت على مرفقات هذا الربوتوكول     هبذا الربوتوكول 

        وترسل األمانة نص أي مرفق مقتـرح       . العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول      
ترح أن ُيعتمد فيها النص مبا ال يقل عـن           ملرفق إىل األطراف قبل الدورة املق      أو تعديل مقترحٍ  

تعديل ملرفـق إىل أطـراف   مقترح وترسل األمانة أيضاً نص أي مرفق مقترح أو      . ستة أشهر 
  ".االتفاقية واملوقعني عليها، وكذلك إىل الوديع للعلم
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              / حزيـران  ٥  إىل األمانـة، برسـالة مؤرخـة       ناوروووفقاً هلذه األحكام، أحالت       -٣
 مـن  ٢وعمالً بـالفقرة  . ، نص اقتراح إلدخال تعديالت على بروتوكول كيوتو       ٢٠١٢يه  يون

 من بروتوكول كيوتو، أرسلت األمانة مـذكرة شـفوية          ٢١ من املادة    ٣ وبالفقرة   ٢٠املادة  
التنسيق الوطنية املعنية بتغري    جهات   تتضمن هذا النص إىل مجيع       ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٦مؤرخة  

  .ت الدائمة لدى األمم املتحدةاملناخ وإىل البعثا
وُيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو إىل              -٤

  .ثامنةالنظر يف هذا االقتراح يف دورته ال
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 إىل أمانـة    نـاورو  موجهة من    ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٥رسالة مؤرخة   
يهـا إدخـال    اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ تقترح ف        

  تعديالت على بروتوكول كيوتو
لفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضـافية       خالل االجتماع السابع عشر ل      

، )فريق االلتزامات اإلضـافية    (لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو       
 قدم وفد سانت لوسـيا      ،٢٠١٢مايو  / أيار ٢٤ إىل   ١٥املعقود يف بون بأملانيا، يف الفترة من        

حتالف الدول اجلزرية الصغرية، عدداً من التعـديالت اإلضـافية املقتـرح     باسم  إىل األمانة،   
  .إدخاهلا على بروتوكول كيوتو إسهاماً يف عمل فريق االلتزامات اإلضافية

وأرجو من األمانة، باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية، أن تبلـغ إىل األطـراف                
املرفقة ‘ ليت يقترح حتالف الدول اجلزرية الصغرية إدخاهلا على بروتوكول كيوتو         التعديالت ا ‘

 من بروتوكول كيوتو، لعلها ُتعتمد يف الدورة الثامنة         ٢١ و ٢٠هبذه الرسالة، عمالً باملادتني     
ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، املقـرر عقـدها يف              

  .٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٦من الدوحة يف الفترة 
        وتود ناورو، باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية، أن تعرب لألمانة عن تقـديرها               

من مساعدة يف إبالغ هذه التعديالت املقترحة إىل األطراف يف االتفاقية اإلطاريـة             تقدمه  ملا  
  .وبروتوكول كيوتو

  )توقيع(
   موزيسمارلني
  املمثلة الدائمة/السفرية

  رئيسة حتالف الدول اجلزرية الصغرية
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  املرفق

التعديالت اليت يقترح حتالف الدول اجلزرية الصغرية إدخاهلـا علـى               
  بروتوكول كيوتو

  ٣ من املادة ١ُتدرج الفقرة التالية بعد الفقرة     
        ق األول، منفـردة أو جمتمعـة،    تكفل األطراف املدرجة يف املرف- مكرراً ١، الفقرة   ٣املادة  

 البشرية املنشأ من غازات الدفيئـة       نبعاثاهتاالأال يتعدى إمجايل مكافئ ثاين أكسيد الكربون        
 احملسوبة طبقاً لاللتزامات الكميـة بتحديـد        املستندة إليها، املدرجة يف املرفق ألف الكميات      

ام هذه املادة، بغية خفـض انبعاثاهتـا        وفقاً ألحك ووخفض االنبعاثات الواردة يف املرفق باء       
حبلول  ١٩٩٠عن مستويات عام    على األقل   يف املائة   ] ٣٣بنسبة  [اإلمجالية من هذه الغازات     

  .٢٠١٧ إىل عام ٢٠١٣املمتدة من عام الثانية فترة االلتزام هناية 

  ٣ من املادة ٧ُتدرج الفقرة التالية بعد الفقرة     
 الفترة الثانية لاللتزام الكمي بتحديد االنبعاثات وخفـضها،          يف - مكرراً   ٧، الفقرة   ٣املادة  

كل طـرف   املسندة إىل   ، تكون الكمية    ]٢٠٢٠] [٢٠١٧[ إىل عام    ٢٠١٣املمتدة من عام    
       إمجـايل مكـافئ    من  مدرج يف املرفق األول معادلة للنسبة املئوية اليت قُيِّدت له يف املرفق باء              

        رجة يف املرفق ألـف يف      د البشرية املنشأ من غازات الدفيئة امل      هبعاثاتالنثاين أكسيد الكربون    
] مخـسة [ أعاله، مـضروبة يف      ٥، أو سنة أو فترة األساس احملددة وفقاً للفقرة          ١٩٩٠عام  

  .]مثانية[

  ٣ مكرراً ثانياً من املادة ٧ُتدرج الفقرة اجلديدة     
 الكمي خبفض االنبعاثات أو حتديدها الـذي         يطابق االلتزام  - مكرراً ثانياً    ٧، الفقرة   ٣املادة  

 من املرفـق بـاء، مـستوى        ٣احملدد يف العمود    ويتعهد به كل طرف لفترة االلتزام الثانية،        
مسار خطـي مـستقيم     انبعاثات ذلك الطرف يف منتصف فترة االلتزام الثانية، مع افتراض           

، )٢٠١٠(اللتـزام األوىل    ه، يف منتصف فترة ا    تاملستوى الذي بلغ  ) أ: (يربط بني النبعاثات  
االنبعاثاُت املتصلة بااللتزام الكمي بتحديد االنبعاثات أو خفضها الذي تعهد به كل طرف يف   

املستوى الذي تبلغه االنبعاثات املتصلة بقيمة أكثـر األهـداف          ) ب(فترة االلتزام األوىل، و   
قيمة متثل خفضاً   ب ، أو ٢٠٢٠طموحاً مما يتعهد به كل طرف يف جمال خفض االنبعاثات لعام            

  .سنة أو فترة األساساستناداً إىل مطلقاً أكرب يف االنبعاثات 



FCCC/KP/CMP/2012/2 

5 GE.12-62201 

  ٣ مكرراً ثالثاً من املادة ٧ُتدرج الفقرة اجلديدة     
         ، ]٣ مكرراً ثانيـاً مـن املـادة         ٧على الرغم من الفقرة      [- مكرراً ثالثاً    ٧، الفقرة   ٣املادة  

  :يف فترة االلتزام الثانية أدىن املقدارين التالينيألي طرف سندة ال تتجاوز الكمية امل
إمجايل  من املرفق باء من      ٢كمية معادلة للنسبة املئوية املقيدة له يف العمود           )أ(  

  البشرية املنشأ من غازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألفهنبعاثاتالمكافئ ثاين أكسيد الكربون 
 عدد سنوات فترة االلتزام الثانية؛ أولفترة االلتزام األوىل، مضروبة يف 

كمية معادلة النبعاثات ذلك الطرف املتحقق منها من إمجايل مكافئ ثـاين              )ب(  
           نبعاثاته البشرية املنشأ من غازات الدفيئة الـواردة يف املرفـق ألـف يف              الأكسيد الكربون   

دد سنوات فتـرة االلتـزام   ، مضروبة يف ع٢٠١٠، استناداً إىل تقرير جرده لعام      ٢٠٠٨عام  
  .الثانية

  ٣ من املادة ٩ُتدرج الفقرة التالية بعد الفقرة     
يبدأ مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول           - مكرراً   ٩الفقرة  

لألطراف املدرجة يف املرفق األول يف موعد يسبق بوقت كاف          النظر يف االلتزامات اإلضافية     
  .تزامأي فترة ال

  ٣ من املادة ١٢ُتدرج الفقرتان التاليتان بعد الفقرة     
ميكن لألطراف املدرجة يف املرفق األول أن تستخدم، ألغراض          - مكرراً   ١٢، الفقرة   ٣املادة  

، ٣ االنبعاثات وخفضها مبوجب املادة      تحديدحتقيق االمتثال اللتزاماهتا الكمية ب    مساعدهتا يف   
، شريطة  ائمة على السوق ُتنشأ مبوجب االتفاقية أو صكوكها       أية وحدات ناجتة عن آليات ق     

امتثاهلا للطرائق واإلجراءات واملبادئ التوجيهية اليت يضعها مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه    
أية وحدات من هذا القبيل حيتازها طرف       ُتضاف  و. اجتماع األطراف لضمان السالمة البيئية    
طرح من كميـة    ملسندة إىل الطرف الذي حيتازها وتُ     من طرف آخر يف االتفاقية إىل الكمية ا       

  .وِّلالوحدات اليت حيوزها الطرف احمل
يكفل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف         - مكرراً ثانياً    ١٢، الفقرة   ٣املادة  
اآلليات  أن ُتستخدم حصة من أية وحدات ناجتة عن أنشطة معتمدة يف إطار              ربوتوكولهذا ال 

لتغطيـة التكـاليف اإلداريـة،      أعاله   مكرراً   ١٢على السوق املشار إليها يف الفقرة       القائمة  
وملساعدة البلدان األطراف النامية املتأثرة بصفة خاصة باآلثار الضارة لتغري املناخ على حتمل             

  .تكاليف التكيف
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  ٣ من املادة ١٣بعد الفقرة تان التاليتان ُتدرج الفقر    
 ووحـدات   ، جمموع وحدات الكميات املسندة املرحَّلة      ُيعتربُ -اً   مكرر ١٣، الفقرة   ٣املادة  

 ووحدات خفض االنبعاثات املوافَق على ترحيلها من فترة االلتزام          ،خفض االنبعاثات املعتمد  
جمموعاً السابقة، أو املطلوب إضافتها إىل الكمية املسندة إىل ذلك الطرف مبوجب هذه املادة،              

  .تلك الوحداتحيازة ف يف الفترة السابقة، وال ميكن نقل ذا الطراحتياطياً فائضاً هل
 بعد هناية فترة التزام، ال جيوز لطرف أن يستخدم وحداته           - مكرراً ثانياً    ١٣، الفقرة   ٣املادة  

] ٥[كمية تعادل   يف حدود   من احتياطي فائض فترة االلتزام السابقة إال لغرض تقييم امتثاله،           
 ٢٠٠٨النبعاثات الواردة يف قوائم جرد ذلك الطرف يف عـام           يف املائة من الفرق بني كمية ا      

فترة االلتزام اجلارية، إذا كانت هذه الكميـة        يف  والكمية املسندة إليه    ] ٨] [٥[مضروبة يف   
] ٥[ مـضروبة يف    ٢٠٠٨املسندة أقل من كمية االنبعاثات الواردة يف قوائم جرده يف عـام             

  .لفترة السابقة، ومبا ال يتجاوز نطاق احتياطي فائض ا]٨[

  ١٨ُتدرج الفقرة التالية بعد املادة     
 هلـذا  أعاله، تنطبق اإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال        ١وفقاً للفقرة    - مكرراً   ١٨املادة  

 الصادر عن مؤمتر األطراف العامل بوصفه       ١-م أإ /٢٧الربوتوكول واملعتمدة مبوجب املقرر     
ويعتمد مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع         . اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول    

األطراف يف هذا الربوتوكول إجراءات وآليات أخرى لتناول حاالت عدم االمتثال مبوجـب           
  . أعاله١الفقرة 
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التعديالت اليت يقترح حتالف الدول اجلزرية الصغرية إدخاهلـا علـى           
  :بروتوكول كيوتواملرفق باء من 

  : الوارد يف املرفق باء من الربوتوكوليستعاض هبذا اجلدول عن اجلدول  
  املرفق باء

٣  ٢  ١  

  الطرف

االلتزام الكمي بتحديد االنبعاثات أو     
  خفضها

)٢٠١٢-٢٠٠٨(  
  )األساس فترة نسبة مئوية من سنة أو(

 أو   االنبعاثـات  تحديدااللتزام الكمي ب  
  خفضها

)٢٠١٧-٢٠١٣(  
 )١()األساس فترة نسبة مئوية من سنة أو(

  ٨١  ٩٢  إسبانيا
  )٢(٩٣  ١٠٨  )١(أستراليا
  ٨١  ٩٢  *إستونيا
  ٨١  ٩٢  أملانيا

  ٤٦  ١٠٠  *أوكرانيا
  ٨١  ٩٢  آيرلندا
  ٨١  ١١٠  )٣(آيسلندا
  ٨١  ٩٢  إيطاليا
  ٨١  ٩٢  الربتغال
  ٨١  ٩٢  بلجيكا
  ٨١  ٩٢  *بلغاريا
  ٨١  ٩٤  *بولندا

  ٦٥  ٩٢  +بيالروس
  ٨١  ٩٢  )٣(اجلماعة األوروبية

__________ 

 على أنه ميكن لطرف أن يستخدم سنة مرجعية على أساس اختياري ألغراضه اخلاصة يف               ٦-م أإ /١اتُّفق يف املقرر     )١(
 يف إطـار بروتوكـول      دولياً أن يكون ذلك ملزماً      ، دون التعبري عن هدفه الكمي كنسبة من انبعاثات تلك السنة        

كيوتو، إضافة إىل إيراد هدفه الكمي استناداً إىل سنة األساس يف العمودين الثاين والثالث من هذا اجلدول، وهـو                   
 .هدف ملزم قانونيا ودولياً

 املتعلقـة بالـسنة      إذا ُحسبت بدالً من ذلك كنسبة مئوية من ختفيضات االنبعاثات          ٩٠تصبح كمية هذا االلتزام      ) ٢(
 .٢٠٠٠املرجعية ألستراليا وهي سنة 

سيشترك يف الوفاء بالتزامات االحتاد األورويب ودوله األعضاء لفترة االلتزام الثانية مبوجب بروتوكول كيوتو               )٣(
  . من بروتوكول كيوتو٤كل من االحتاد األورويب ودوله األعضاء وكرواتيا وآيسلندا، وفقاً للمادة 
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٣  ٢  ١  

  الطرف

االلتزام الكمي بتحديد االنبعاثات أو     
  خفضها

)٢٠١٢-٢٠٠٨(  
  )األساس فترة نسبة مئوية من سنة أو(

 أو   االنبعاثـات  تحديدااللتزام الكمي ب  
  خفضها

)٢٠١٧-٢٠١٣(  
 )١()األساس فترة نسبة مئوية من سنة أو(

  ٨١  ٩٢  *التشيكية اجلمهورية
  ٨١  ٩٢  دامنركال

  ال توجد أهداف كمية  ١٠٠  *روسيا
  ٨١  ٩٢  *رومانيا

  ٨١  ٩٢  *سلوفاكيا
  ٨١  ٩٢ *سلوفينيا
  ٨١  ٩٢  السويد
  ٨١  ٩٢  سويسرا
  ٨١  ٩٢  فرنسا
  ٨١  ٩٢  فنلندا
  قربص

  ١٠٠  ^كازاخستان
٨١  
٧٣  

  ٨١  ٩٥  )٣(*كرواتيا
 #انسحبت  ٩٤  كندا

  ٨١  ٩٢  *التفيا
  ٨١  ٩٢  لكسمربغ
  ٨١  ٩٢  *ليتوانيا

  ٨١  ٩٢  ليختنشتاين
  ٨١    ةمالط

 لربيطانيـا  املتحـدة  اململكة
  ٨١  ٩٢  الشمالية وآيرلندا العظمى
  ٨١  ٩٢ موناكو
  ٨١  ١٠١  النرويج
  ٨١  ٩٢  النمسا

  ٩٠  ١٠٠  نيوزيلندا
  ٨١  ٩٤  *هنغاريا
  ٨١  ٩٢  هولندا
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٣  ٢  ١  

  الطرف

االلتزام الكمي بتحديد االنبعاثات أو     
  خفضها

)٢٠١٢-٢٠٠٨(  
  )األساس فترة نسبة مئوية من سنة أو(

 أو   االنبعاثـات  تحديدااللتزام الكمي ب  
  خفضها

)٢٠١٧-٢٠١٣(  
 )١()األساس فترة نسبة مئوية من سنة أو(

  ال توجد أهداف كمية  ٩٤ &األمريكية املتحدة الواليات
  اف كميةال توجد أهد  ٩٤  اليابان
  ٨١  ٩٢  اليونان
  .بلدان متر مبرحلة انتقال إىل اقتصاد السوق *  
اعُتمد االلتزام الكمي بتحديد االنبعاثات أو خفضها لفترة االلتزام األوىل، ولكنه مل يـدخل                +  

  ].تاريخ[حيز النفاذ بعد يف 
  .اهلدف املقترح لفترة االلتزام األوىل  ^  
  .تومل تصدق بعد على بروتوكول كيو  &  
 كـانون  ١٥قُدم إخطار باالنسحاب من بروتوكول كيوتو، يبـدأ نفـاذه اعتبـاراً مـن              #  

  .٢٠١٢ديسمرب /األول

        


