
 

(A)   GE.12-71411   081212    081212 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
  الدورة الثامنة

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧ إىلنوفمرب / تشرين الثاين٢٦من الدوحة، 
  مال من جدول األع٤البند 

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

حمصلة عمل الفريق العامل املخصص املعـين بااللتزامـات اإلضـافية               
  لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

  مقترح من الرئيسمقرر مشروع     

  ٨-م أإ/-مشروع املقرر     

  ٣ من مادته ٩تعديل بروتوكول كيوتو عمالً بالفقرة     
  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
 ٢١ من املادة    ٧، والفقرة   ٢٠ من املادة    ٢، والفقرة   ٣ من املادة    ٩ إىل الفقرة    إذ يشري   

  من بروتوكول كيوتو،
  ،٧-م أإ/١ و١-م أإ/١ىل املقررين  إوإذ يشري أيضاً  
  ،١٧-م أ/١ إىل املقرر وإذ يشري كذلك  
 دور بروتوكول كيوتو يف سياق جهود التخفيف اليت تبـذهلا األطـراف             وإذ يؤكد   

  املدرجة يف املرفق األول،
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 بقرار عدد من األطراف املدرجة يف املرفق األول أن ُتقّيد هلا التزامـات              وإذ يرحب   
  ،نبعاثات وخفضها لفترة االلتزام الثانية يف العمود الثالث من املرفق باءكمية بتحديد اال

 باحلاجة امللحة إىل أن تودع األطراف، دون تأخري، صكوك القبول املتعلقة            وإذ يسلّم   
  هبا من أجل كفالة التعجيل ببدء نفاذ تعديل بروتوكول كيوتو الوارد يف مرفق هذا املقرر،

طراف املدرجة يف املرفق األول على نطاق واسع يف فترة           تيسري مشاركة األ   وإذ يود   
  االلتزام الثانية،

 باحلاجة إىل استمرار التنفيذ السلس لربوتوكول كيوتو، مبا يشمل آلياته           وإذ يسلّم أيضاً    
  ، يف انتظار بدء نفاذ التعديل لفترة االلتزام الثانية،١٧ و١٢ و٦املنصوص عليها يف املواد 

  ذا املقرر، الثاين هلاملرفقباإلعالنات الواردة يف  علماً وإذ حييط  
  ،١٨-م أ/١ باملقرر وإذ حييط علماً أيضاً  
 إىل أمهية عمل الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعـّزز             وإذ يشري   

الرامي إىل اعتماد بروتوكول أو صك قانوين آخر أو نص حمصلة متفق عليه يكون لـه أثـر                  
، على أن يبدأ سريانه وتنفيـذه       ٢٠١٥ذلك يف أقرب موعد ممكن ال يتجاوز عام         قانوين، و 

 عن خطة العمل املتعلقة بالنهوض مبستوى الطموح يف أهداف          ، فضالً ٢٠٢٠اعتباراً من عام    
 التخفيف مبا يكفل بذل مجيع األطراف أكرب قدر ممكن من اجلهود يف جمال التخفيف عمـالً               

  ،١٧-م أ/١باملقرر 

    -أوالً  
 من بروتوكول كيوتو، التعديل الـوارد يف        ٢١ و ٢٠، وفقاً للمادتني    يعتمد  -١  

  ذا املقرر؛هل  األولرفقامل
 إىل األمانة أن ختطر الوديع بالتعديل املعتمد لتعميمه علـى مجيـع             يطلب  -٢  

   من بروتوكول كيوتو؛٢١ و٢٠األطراف من أجل قبوله، وفقاً للمادتني 
تودع لدى الوديع، يف أقرب وقت ممكن، صكوك         مجيع األطراف أن     يناشد  -٣  

   من بروتوكول كيوتو، بغية التعجيل ببدء نفاذه؛٢٠قبوهلا بالتعديل عمالً باملادة 
، ٢٠١٣ينـاير   / كانون الثاين  ١ أن فترة االلتزام الثانية تبدأ يف        يؤكد من جديد    -٤  

  ؛٢٠٢٠ديسمرب / كانون األول٣١ أن تنتهي يف يقررو
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    -ثانياً  
 بأنه جيوز لألطراف أن تطبق التعديل بصورة مؤقتة يف انتظار بدء نفاذه             ريق  -٥  

 من بروتوكول كيوتو، ويقرر أن تقدم األطراف إىل الوديع إخطاراً           ٢١ و ٢٠وفقاً للمادتني   
  ؛ من هذا القبيلبأي تطبيق مؤقت

 ٥ أن األطراف اليت ال تطبق التعديل بصورة مؤقتة مبوجب الفقرة يقرر أيضاً  -٦  
في بالتزاماهتا وتتحمل مسؤولياهتا األخرى فيما يتعلق بفترة االلتزام الثانية وفقاً لتشريعاهتا            ست

 ويف انتظار بدء نفـاذ      ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١الوطنية أو إجراءاهتا الداخلية، ابتداًء من       
   من بروتوكول كيوتو؛٢١ و٢٠التعديل وفقاً للمادتني 

    -ثالثاً  
 يف التزامه الكمـي     ل طرف مدرج يف املرفق األول جمدداً       أن ينظر ك   يقرر  -٧  

ومـن  . ٢٠١٤لتزام الثانية يف أجل أقصاه عام       بتحديد االنبعاثات وخفضها املتعلق بفترة اال     
هلذا الطرف أن يقلص النسبة املئويـة اللتزامـه         جيوز  التزامه،   يف   أجل رفع مستوى الطموح   

 العمود الثالث من املرفق باء، مبا يتماشى مـع          الكمي بتحديد االنبعاثات وخفضها املقيدة يف     
 النبعاثات غازات    إمجالياً  خفضاً ٢٠٢٠حتقيق األطراف املدرجة يف املرفق األول حبلول عام         

   يف املائة على األقل؛ ٤٠ و٢٥الدفيئة غري املشمولة بربوتوكول مونتريال بنسبة تتراوح بني 
ع مستوى الطموح املشار إليه يف       أنه من أجل كفالة أن يصبح رف       قرر أيضاً ي  -٨  
أن  إمـا    املعـين الطرف  يكون على     مكرراً ثالثاً ساري املفعول،    ١و  مكرراً ثانياً  ١الفقرتني  
 مـن   اًعـدد حساب الكمية املسندة إليه أو يلغي، عند حتديد الكمية املسندة إليـه،             يسوي  

ات وخفضها املقّيـد يف      التزامه الكمي بتحديد االنبعاث    تقليصوحدات الكمية املسندة يعادل     
الوحدات   هذه نقلعن طريق   ذا املقرر   األول هل رفق  امل الوارد يف    العمود الثالث من املرفق باء    

 بتلك التسوية املدخلـة     إىل حساب إلغاء ُينشأ يف سجله الوطين هلذا الغرض، وإخطار األمانة          
  ؛بعملية النقل هذه على احلساب أو

كمي بتحديد االنبعاثات وخفضها، مقّيـٌد       كل طرف عليه التزام      إىل يطلب  -٩  
موعـد    إىل األمانة يف   أن يقدم   الوارد يف املرفق األول هلذا املقرر      يف العمود الثالث من املرفق باء     

التزامه، تـشمل    يف    معلومات تتعلق بنيته رفع مستوى الطموح      ٢٠١٤أبريل  / نيسان ٣٠أقصاه  
د االنبعاثات وخفضها، وأحـدث التوقعـات       تحديب الوفاء بالتزامه الكمي     صوبالتقدم احملرز   

  املتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة حىت هناية فترة االلتزام الثانية، وإمكانية رفع مستوى الطموح؛
 أن تنظر األطراف يف املعلومات اليت تقدمها األطراف املدرجة          يقرر كذلك   -١٠  
ة مستديرة وزاري رفيـع املـستوى    أعاله، أثناء اجتماع مائد  ٩  األول وفقاً للفقرة   يف املرفق 
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، ويطلب إىل األمانة أن ُتعّد تقريراً       ٢٠١٤ُيعقد خالل الفترة األوىل النعقاد الدورات يف عام         
كي ينظر فيه مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف          اجتماع املائدة املستديرة    عن  

  يف بروتوكول كيوتو يف دورته العاشرة؛
 تضطلع هبا األمانة عمالً   سيرات تأثر امليزانية باألنشطة اليت       بتقد حييط علماً   -١١  

 أعاله، ويطلب أن ُيضطلع بإجراءات األمانـة املطلوبـة يف           ١٠باألحكام الواردة يف الفقرة     
   بتوافر املوارد املالية؛ أعاله رهنا١٠ًالفقرة 

    -رابعاً  
 / كانون الثـاين   ١ من   واعتباراًفترة االلتزام الثانية،    إىل  ، بالنسبة   أنهيوضح    -١٢  

يظل بإمكان األطراف غري املدرجة يف املرفق األول أن تـشارك يف أنـشطة              ،  ٢٠١٣يناير  
أية أنشطة مـشاريع تـسجل      يف   من بروتوكول كيوتو و    ١٢املشاريع اجلارية يف إطار املادة      

  ؛١-إأ م/٣كام الواردة يف مرفق املقرر ألح لوفقاً ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١ بعد
 كـانون   ١ مـن     أنه ألغراض فترة االلتزام الثانية، واعتبـاراً       يوضح أيضاً   -١٣  

، جيوز لطرف مدرج يف املرفق األول أن يستمر يف املـشاركة يف              فصاعداً ٢٠١٣يناير  /الثاين
 كـانون   ٣١ ويف أية أنشطة مشاريع تسجل بعد        ١٢أنشطة املشاريع اجلارية مبوجب املادة      

 الطرف الذي لديه التزام كمـي بتحديـد االنبعاثـات           ، لكن وحده  ٢٠١٢ديسمرب  /األول
 ذا املقرر يكون مؤهالً األول هل رفق  املوخفضها مقيد يف العمود الثالث من املرفق باء الوارد يف           

  أدناه؛  ١٥ وللفقرة ١-م أإ/٣ للمقرر لنقل حيازة وحدات خفض معتمد أو احتيازها وفقاً
 مـؤهالً أدنـاه    ١٦ و ١٥تني  فقر طرف مشار إليه يف ال      أي  أن يكون  يقرر  -١٤  

يف االمتثال جلزء من التزامـه مبوجـب        لإلسهام   االنبعاثات املعتمد    وحدات خفض الستخدام  
رفـق  املعند بدء نفاذ التعديل الـوارد يف        يف فترة االلتزام الثانية      من بروتوكول كيوتو     ٣ املادة

الشروط املنـصوص    الطرف    ذلك وبعد أن يستويف  إىل ذلك الطرف،    ذا املقرر بالنسبة    األول هل 
  ؛١-م أإ/٣ من مرفق املقرر ٣١عليها يف الفقرة 

باالجتـار الـدويل    و٦ بالتنفيذ املشترك يف إطـار املـادة          فيما يتعلق  يقرر  -١٥  
 : من بروتوكول كيوتو، ما يلي١٧باالنبعاثات مبوجب املادة 

ه التـزام   وحده الطرف الذي لدي   ،  ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١ من   اعتباراً  )أ(  
أهليتـه  ذا املقرر، والذي تثبت     هل  األول رفقاملمقيد يف العمود الثالث من املرفق باء الوارد يف          

يكـون  ،  ١-م أإ /١١ من مرفق املقـرر      ٣ ألحكام الفقرة    بالنسبة لفترة االلتزام األوىل وفقاً    
ندة،  املـس  ةوحدات الكمي و واحتياز وحدات خفض االنبعاثات املعتمد،        حيازة  لنقل مؤهالً

 ١٧الصاحلة لفترة االلتزام الثانية مبوجب املادة        ووحدات خفض االنبعاثات، ووحدات اإلزالة    
  ؛ ١-م أإ/١١من مرفق املقرر ) ب(٣من بروتوكول كيوتو، مع مراعاة أحكام الفقرة 
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 علـى هـذا     ١-إم أ /١١من مرفق املقرر    ) ب(٢ال تسري أحكام الفقرة       )ب(  
  كمية املسندة إليه يف فترة االلتزام الثانية؛حساب وتسجيل البعد الطرف إال 

 إصدار  بتواصل إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر يف طرائق لإلسراع           يطلب  -١٦  
فترة االلتـزام الثانيـة     يف   ٦ واحتياز وحدات خفض االنبعاثات مبوجب املادة         حيازة ونقل
طرائق لإلسراع بإثبـات أهليـة      ، ويف   أعاله ١٥يتعلق باألطراف املشار إليها يف الفقرة        فيما

  . اليت مل تثبت أهليتها يف فترة االلتزام األوىلو  أعاله١٥ املشار إليها يف الفقرة األطراف
) ه(٣١ أن ميدد العمل باألحكـام الواردة يف اجلملة الثانية من الفقـرة             يقرر  -١٧  

، ١-م أإ /٩من مرفق املقرر    ) ه(٢١ واجلملة الثانية من الفقرة الفرعية       ،١-م أإ /٣من مرفق املقرر    
   الثانية؛ لتسري على فترة االلتزام١-م أإ/١١من مرفق املقرر ) ه(٢واجلملة الثانية من الفقرة 

 ،١-م أإ /١١مـن مرفـق املقـرر        ١٠-٦ فيما يتعلق بالفقرات     يقرر أيضاً   -١٨  
  :ولغرض فترة االلتزام الثانية

إال أعـاله    ١٦و ١٥تني  ر مشار إليه يف الفق    طرفكل  أهنا ال تسري على       )أ(  
  بعد حساب وتسجيل الكمية املسندة إليه يف فترة االلتزام الثانية؛

 من بروتوكول   ٣ من املادة    ٨ و ٧أن يستعاض عن أية إشارة إىل الفقرتني          )ب(  
   من بروتوكول كيوتو؛٣ مكرراً من املادة ٨ و٨ مكرراً و٧إشارة إىل الفقرات بكيوتو 

يف " مخسة أضعاف آخر جـرد مـستعرض      "ة إىل   أن يستعاض عن اإلشار     )ج(  
  ؛"مثانية أضعاف آخر جرد مستعرض" باإلشارة إىل ١-م أإ/١١ من مرفق املقرر ٦الفقرة 

ال تـسري   ١-م أإ/١٣ من مرفق املقرر  ٢٣أحكام الفقرة   أن   يقرر كذلك   -١٩  
  ؛على أغراض فترة االلتزام الثانية

  -خامساً  
ملخصصة ملساعدة البلدان النامية األطـراف   ا نصيب العائداتيظل أن  يقرر  -٢٠  

ـ   املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة لتغري املناخ على حتمل تكاليف التكيف            يف  ا املشار إليه
مساوياً ، ٧-م أإ/١٧من املقرر ) أ(١٥ من بروتوكول كيوتو، والفقرة ١٢ من املادة ٨الفقرة 
  ؛الصادرة ألنشطة املشاريع املسجلة خفض االنبعاثات املعتمد يف املائة من وحدات ٢لنسبة 

 زيادة أخرى لصندوق التكيـف    ، فيما يتعلق بفترة االلتزام الثانية،       يقرر أيضاً   -٢١  
عمليات النقل الـدويل األوىل     : من نصيب العائدات املفروض على      يف املائة  ٢من خالل نسبة    

 ٦املـادة   ب شمولةامللوحدات الكميات املسندة، وإصدار وحدات خفض االنبعاثات للمشاريع         
األطـراف  حوزة  يف  حتويل وحدات الكميات املسندة أو وحدات اإلزالة اليت كانت سابقاً   عند

  إىل وحدات خفض انبعاثات؛ 
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أنـشطة  اسـتفادة   ،  ٧-إم أ /١٧ باملقرر    عمالً  تستمر،  أن يؤكد من جديد    -٢٢  
عفاء من نصيب العائـدات،   األطراف من اإل مشاريع آلية التنمية النظيفة يف البلدان األقل منواً       

  للمساعدة يف تغطية تكاليف التكيف؛

    -سادساً  
له التـزام  ، طرف من األطراف املدرجة يف املرفق األول      كلينشئ   أن   قرري  -٢٣  

فائض فترة  ل اًاحتياطي املقرر،   ذاهل  األول رفقامليف   الوارد    يف العمود الثالث من املرفق باء      قيدم
  .لوطين يف سجله اااللتزام السابقة

تقلّ أعاله  ٢٣ أنه إذا كانت انبعاثات طرف مشار إليه يف الفقرة       قرر أيضاً ي  -٢٤  
على طلب ذلـك    ُيرحل الفارق، بناء    ،  ٣يف فترة التزام عن الكمية املسندة إليه مبوجب املادة          

  :و التايلالطرف، إىل فترة االلتزام الالحقة، على النح
ات أو وحدات خفـض انبعاثـات       ترحيل أية وحدات خفض انبعاث    جيوز    )أ(  

معتمد حيوزها ذلك الطرف يف سجله الوطين، ومل تكن قد سحبت أو ألغيت يف فترة االلتزام                
تلك، إىل فترة االلتزام الالحقة، يف حدود كمية قصوى من كل صـنف مـن الوحـدات                 

  ؛٣ من املادة ٨ و٧ للفقرتني  يف املائة من الكمية املسندة حمسوبة وفقا٢,٥ً قدرها
كميات مسندة حيوزها ذلك الطرف يف سجله الوطين        تضاف أي وحدات      )ب(  

 تلك، إىل الكمية املسندة إىل ذلك الطرف يف         فترة االلتزام يف   ومل تكن قد سحبت أو ألغيت     
من الكمية املسندة إىل الطرف املُـشكّل مـن وحـدات           ذلك اجلزء   و. فترة االلتزام الثانية  

ل الوطين للطرف واليت مل تكن قد سحبت أو ألغيـت يف            الكميات املسندة املقيدة يف السج    
فترة االلتزام تلك، ُيحول إىل حساب احتياطي فائض الفترة السابقة املنشأ لفتـرة االلتـزام               

  .الالحقة يف سجله الوطين
أنه جيوز استخدام وحدات حساب احتياطي فـائض الفتـرة           قرر كذلك ي  -٢٥  

ة اإلضافية للوفاء بالتزامات فترة االلتزام الثانية، يف      السابقة لطرف ما لغرض السحب خالل الفتر      
حدود ما تتجاوز فيه االنبعاثات خالل فترة االلتزام الثانية الكمية املسندة لفترة االلتزام تلـك،               

  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة  مكررا٨ً، و٨، و مكررا٧ًعلى النحو املبني يف الفقرات 
واحتيازها فيما بني احتياطيات فائض الفترات      دات  وحال ميكن نقل    ه أن يقرر  -٢٦  
احتياطيات وحدات من   أن حيتاز   أعاله   ٢٣جيوز ألي طرف مشار إليه يف الفقرة        و. السابقة

 ويضيفها إىل احتياطي فائض فترتـه الـسابقة يف          ألطراف األخرى فائض الفترات السابقة ل   
 يف فتـرة االلتـزام األوىل، عمـالً     يف املائة من الكمية املسندة إليـه         ٢حدود نسبة أقصاها    

  ؛٣املادة   من٨ و٧ بالفقرتني
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  -سابعاً  
 بشأن اآلثار املترتبة على تنفيـذ املقـررات         ٨-م أإ /-  باملقرر حييط علماً   -٢٧  

  يف املقررات السابقة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف         ٧-م أإ /٥ إىل   ٧-م أإ /٢ من
ائل املنهجية املرتبطة بربوتوكول كيوتو، مبا فيها تلـك املتعلقـة            بشأن املس  يف بروتوكول كيوتو  

  ؛)١(٨ و٧ و٥باملواد 
 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تضع يف اعتبارها           يطلب  -٢٨  

  ؛)٢(٨-إم أ/-لمقرر ل أحكام هذا املقرر يف ما تضطلع به من عمل وفقاً
ئات املعنية يف إطار بروتوكول كيوتو أن تتخذ         إىل األمانة واهلي   يطلب أيضاً   -٢٩  

  مجيع التدابري الضرورية لتيسري تنفيذ هذا املقرر؛ 
 أن الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضـافية لألطـراف           يقرر  -٣٠  

، ١-إم أ /١ املبينـة يف املقـرر       الواليةمن بروتوكول كيوتو قد أجنز      املدرجة يف املرفق األول     
  .وجبه إهناء أعمالهويقرر مب

__________ 

 يف املقـررات الـسابقة      ٧-م أإ /٥ إىل   ٧-م أإ /٢املقرر املتعلق باآلثار املترتبة على تنفيذ املقـررات مـن            )١(
 ٨ و ٧ و ٥املسائل املنهجية املرتبطـة بربوتوكـول كيوتـو، مبـا فيهـا تلـك املتعلقـة بـاملواد                    بشأن

)FCCC/KP/CMP/2012/L.4/Rev.1.(  
 يف املقررات الـسابقة بـشأن   ٧-م أإ/٥ إىل ٧-م أإ/٢اآلثار املترتبة على تنفيذ املقررات من  ب املتعلقرر  املق )٢(

 من بروتوكول كيوتـو     ٨ و ٧ و ٥املسائل املنهجية املرتبطة بربوتوكول كيوتو، مبا فيها تلك املتعلقة باملواد           
)FCCC/KP/CMP/2012/L.4/Rev.1.(  
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   األولاملرفق

  ١املادة     
  التعديالت

 املرفق باء لربوتوكول كيوتو  -ألف  

   :حيل اجلدول التايل حمل اجلدول الذي يرد ضمن املرفق باء من الربوتوكول   
٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

 الطرف

بتحديد االلتزام الكمي   
نبعاثات أو خفـضها    اال
)٢٠١٢-٢٠٠٨ (  
مستوى كنسبة مئوية من    (
  )فترة األساس ة أوسن

بتحديد الكمي   زامـااللت
ها ـخفض نبعاثات أو اال
)٢٠٢٠-٢٠١٣ (  
  مستوى كنسبة مئوية من  (

 )١(سنة األساس  )فترة األساس سنة أو

بتحديـد  لكمي  اااللتزام  
االنبعاثات أو خفـضها    

)٢٠٢٠-٢٠١٣(  
من  عنا كنسبة مئوية     اًمعرب(

  )١()السنة املرجعيةمستوى 

ود خفض انبعاثات ـوع
حبلـولة ـغازات الدفيئ

  ٢٠٢٠ عام
  مستوىكنسبة مئوية من(

  )٢()السنة املرجعية
 يف ١٥- إىل ٥-من  ٩٨ ٢ ٠٠٠ ٩٩,٥ ١٠٨  أستراليا

 )٣( يف املائة٢٥-املائة أو 
   ال ينطبق  ال ينطبق )٤(٨٠ ٩٢  النمسا

  يف املائة٨– ال ينطبق ١٩٩٠  ٨٨  *)٥(بيالروس
   بقال ينط  ال ينطبق )٤(٨٠ ٩٢ بلجيكا
   ال ينطبق  ال ينطبق  )٤(٨٠ ٩٢ *بلغاريا
ائة إىلـ يف امل٢٠- من   ال ينطبق  ال ينطبق  )٦(٨٠ ٩٥ *كرواتيا

 )٧( يف املائة٣٠-
   ال ينطبق  ال ينطبق  )٤(٨٠  قربص

 اجلمهورية
 *التشيكية

   ال ينطبق  ال ينطبق  )٤(٨٠ ٩٢

   ال ينطبق  ال ينطبق  )٤(٨٠ ٩٢ الدامنرك
   ال ينطبق  ال ينطبق  )٤(٨٠ ٩٢  *إستونيا

ائة إىل ـ يف امل٢٠-من   ال ينطبق ١٩٩٠  )٤(٨٠ ٩٢  االحتاد األورويب
 )٧( يف املائة٣٠-

   ال ينطبق  ال ينطبق  )٤(٨٠ ٩٢ فنلندا
   ال ينطبق  ال ينطبق  )٤(٨٠  ٩٢ فرنسا
   ال ينطبق  ال ينطبق  )٤(٨٠ ٩٢ أملانيا

   ال ينطبق  ال ينطبق  )٤(٨٠ ٩٢ اليونان
   ال ينطبق  ال ينطبق  )٤(٨٠ ٩٤ *هنغاريا
   ال ينطبق  ال ينطبق  )٨(٨٠ ١١٠ آيسلندا
   ال ينطبق  ال ينطبق  )٤(٨٠ ٩٢ آيرلندا
   ال ينطبق  ال ينطبق  )٤(٨٠ ٩٢ إيطاليا

  يف املائة٧- ٩٥ ١٩٩٠ ٩٥  *كازاخستان
   ال ينطبق  ال ينطبق  )٤(٨٠ ٩٢ *التفيا

إىلائة ـ يف امل٢٠- من  ٨٤ ١٩٩٠ ٨٤  ٩٢ ليختنشتاين
 )٩( يف املائة٣٠-



FCCC/KP/CMP/2012/L.9 

9 GE.12-71411 

٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

 الطرف

بتحديد االلتزام الكمي   
نبعاثات أو خفـضها    اال
)٢٠١٢-٢٠٠٨ (  
مستوى كنسبة مئوية من    (
  )فترة األساس ة أوسن

بتحديد الكمي   زامـااللت
ها ـخفض نبعاثات أو اال
)٢٠٢٠-٢٠١٣ (  
  مستوى كنسبة مئوية من  (

 )١(سنة األساس  )فترة األساس سنة أو

بتحديـد  لكمي  اااللتزام  
االنبعاثات أو خفـضها    

)٢٠٢٠-٢٠١٣(  
من  عنا كنسبة مئوية     اًمعرب(

  )١()السنة املرجعيةمستوى 

ود خفض انبعاثات ـوع
حبلـولة ـغازات الدفيئ

  ٢٠٢٠ عام
  مستوىكنسبة مئوية من(

  )٢()السنة املرجعية
   ال ينطبق  ال ينطبق  )٤(٨٠ ٩٢ *ليتوانيا

   ال ينطبق  ال ينطبق  )٤(٨٠ ٩٢ لكسمربغ
   ال ينطبق  ال ينطبق  )٤(٨٠  مالطة

  يف املائة٣٠– ٧٨ ١٩٩٠ ٧٨ ٩٢ موناكو
   ال ينطبق  ال ينطبق )٤(٨٠ ٩٢ هولندا

      
ائة إىلـ يف امل٣٠- من  ٨٤ ١٩٩٠  ٨٤ ١٠١ النرويج

 )١٠( يف املائة٤٠-
   ال ينطبق  ال ينطبق )٤(٨٠ ٩٤ *بولندا

   ال ينطبق  ال ينطبق )٤(٨٠ ٩٢ الربتغال
   ال ينطبق  ال ينطبق )٤(٨٠ ٩٢ *رومانيا

   ال ينطبق  ال ينطبق )٤(٨٠ ٩٢ *سلوفاكيا
   ال ينطبق  ال ينطبق )٤(٨٠ ٩٢ *سلوفينيا
   ال ينطبق  ال ينطبق )٤(٨٠ ٩٢ إسبانيا
   ال ينطبق  ال ينطبق )٤(٨٠ ٩٢ السويد
ائة إىلـ يف امل٢٠- من  ال ينطبق ١٩٩٠ ٨٤٫٢ ٩٢ سويسرا

 )١١( يف املائة٣٠-
  يف املائة٢٠– ال ينطبق ١٩٩٠ )١٢(٧٦ ١٠٠ *أوكرانيا
دة ـاملتح اململكة

لربيطانيا العظمى  
 وآيرلندا الشمالية

   ال ينطبق  ال ينطبق )٤(٨٠ ٩٢

  الطرف

  دبتحديااللتزامات الكمية   
االنبعاثــات أو خفــضها 

)٢٠١٢-٢٠٠٨ (  
ـنة     ( كنسبة مئوية من س
   )فترة األساس أو

 
   

     ٩٤  )١٣(كندا
     ٩٤  )١٤(اليابان

      ١٠٠  )١٥(نيوزيلندا
االحتـاد 
  *)١٦(الروسي

١٠٠ 
    

  .بلدان متر مبرحلة انتقال إىل اقتصاد السوق  *
  . مقدمة يف مراسالت مع األطراف املعنية٥ و٢ و١واردة أدناه، ما عدا احلواشي مجيع احلواشي ال  

بتحديـد   الكمـي  التزامهجيوز لطرف أن يستخدم سنة مرجعية على أساس اختياري ألغراضه اخلاصة يف التعبري عن                 )١(
كنسبة من انبعاثات تلك السنة، دون أن يكون ذلك ملزماً دوليـاً يف إطـار       ) االلتزام الكمي ( االنبعاثات أو خفضها  

 يف العمودين الثـاين      ودولياً وامللزم قانونياً   املستند إىل سنة األساس    الكميالتزامه  كول كيوتو، إضافة إىل إيراد      بروتو
  .والثالث من هذا اجلدول
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 FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1 و FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1ترد معلومات أخرى بشأن تلك الوعود يف الوثائق           )٢(
 .Add.2 وAdd.1و

ام الكمي ألستراليا يف فترة االلتزام الثانية لربوتوكول كيوتو يتسق مع حتقيق أسـتراليا هلـدفها غـري املـشروط                    االلتز  )٣( 
وحتتفظ أسـتراليا خبيـار االنتقـال       . ٢٠٠٠ يف املائة دون مستويات عام       ٥ املتمثل يف بلوغ خفض نسبته       ٢٠٢٠ لعام

 يف املائة دون مـستويات      ٢٥ يف املائة أو     ١٥املائة، إىل نسبة     يف   ٥ املتمثل يف نسبة     ٢٠٢٠، يف إطار هدفها لعام      الحقاً
 بالوضع املرتبط بالوعود املندرجة يف إطار اتفاقـات         ويظل هذا املرجع حمتفظاً   .  بتحقق بعض الشروط   ، رهناً ٢٠٠٠عام  

  .وطرائق يف إطار هذا الربوتوكول أو ما يتصل به من قواعد كانكون وال يرقى إىل التزام جديد ملزم قانونياً
 الكمية لالحتاد األورويب ودوله األعضاء املتعلقة بفترة االلتزام الثانية مبوجب بروتوكول كيوتـو إىل               االلتزاماتتستند    )٤( 

 من بروتوكول ٤فهم مؤداه أن االحتاد األورويب ودوله األعضاء سيفيان بتلك األهداف بصورة مشتركة، وفقاً للمادة            
 الكمية هذه بإخطار الحق من جانب االحتاد األورويب ودوله األعضاء باالتفـاق علـى               توال ختل االلتزاما    .كيوتو
 . ألحكام بروتوكول كيوتو بصورة مشتركة، وفقاً بااللتزاماتالوفاء

  .مل يبدأ بعد نفاذ هذا التعديلو  .٢-م أإ/١٠أضيفت إىل املرفق باء مبوجب تعديل اعتمد عمالً باملقرر   )٥( 
الكمي لكرواتيا املتعلق بفترة التزام ثانية مبوجب بروتوكول كيوتو إىل فهم مؤداه أن كرواتيا سـوف                تزام  االليستند    )٦( 

ونتيجة    .بروتوكول كيوتو من   ٤تفي هبذا اهلدف بصورة مشتركة مع االحتاد األورويب ودوله األعضاء، وفقاً للمادة             
 مشاركتها يف اتفاق الوفاء املشترك السالف الذكر، عمـالً          لذلك، ال يؤثر انضمام كرواتيا إىل االحتاد األورويب على        

  .الكميالتزامها ، أو على ٤باملادة 
، عرضـه املـشروط املتعلـق       ٢٠١٢، كجزء من اتفاق عاملي شامل لفترة ما بعد عام           جمدداًيؤكد االحتاد األورويب      )٧( 

، شريطة أن تلتزم البلدان ١٩٩٠مبستويات عام   مقارنة   ٢٠٢٠ يف املائة حبلول عام      ٣٠باالنتقال إىل نسبة خفض تبلغ      
املتقدمة األخرى خبفض مماثل لالنبعاثات وأن تساهم البلدان النامية مسامهة مناسبة حـسب مـسؤولياهتا وقـدرات       

   .منها كل
دا سـوف    الكمي آليسلندا املتعلق بفترة التزام ثانية مبوجب بروتوكول كيوتو إىل فهم مؤداه أن آيسلن              االلتزاميستند    )٨(

  .بروتوكول كيوتومن  ٤تفي هبذا اهلدف بصورة مشتركة مع االحتاد األورويب ودوله األعضاء، وفقاً للمادة 
 مقارنـة  ٢٠٢٠ يف املائـة حبلـول عـام     ٢٠االلتزام الكمي الوارد يف العمود الثالث يشري إىل هدف خفض بنسبة              )٩(

 ٢٠٢٠ يف املائـة حبلـول عـام    ٣٠على يعادل نسبة   قد تنظر ليختنشتاين يف هدف خفض أ      و. ١٩٩٠مبستويات عام   
 بشرط أن تلتزم البلدان املتقدمة األخرى خبفض مماثل لالنبعاثات وأن تساهم البلـدان              ،١٩٩٠مقارنة مبستويات عام    

  .النامية األكثر تقدماً من الناحية االقتصادية مسامهة مناسبة وفق مسؤولياهتا وقدرات كل منها
 يف املائـة حبلـول      ٣٠ يف املائة يتسق مع هدفها املتمثل يف خفض بنسبة           ٨٤للنرويج املتمثل يف نسبة     االلتزام الكمي     )١٠(

وإذا كان بإمكان النرويج اإلسهام يف اتفاق عاملي شامل تتفق فيه األطراف الرئيسية             . ١٩٩٠ مقارنة بعام    ٢٠٢٠ عام
 املئويتني من مقيـاس درجـات احلـرارة،         من حيث انبعاثاهتا على خفض االنبعاثات مبا يتماشى وهدف الدرجتني         

 ويظل هذا املرجع     .١٩٩٠ مقارنة مبستويات عام     ٢٠٢٠ حبلول عام    ٤٠فستنتقل النرويج إىل مستوى خفض بنسبة       
 يف إطـار     بالوضع املرتبط بالوعود املندرجة يف إطار اتفاقات كانكون وال يرقى إىل التزام جديد ملزم قانونياً               حمتفظاً

  .ل أو ما يتصل به من قواعد وطرائقهذا الربوتوكو
 ٢٠٢٠ يف املائة حبلول عـام       ٢٠االلتزام الوارد يف العمود الثالث من هذا اجلدول يشري إىل خفض لالنبعاثات بنسبة                )١١(

 يف املائـة حبلـول      ٣٠نـسبة   يـصل إىل    قد تنظر سويسرا يف هدف خفض أعلى        و. ١٩٩٠مقارنة مبستويات عام    
األخـرى   حبصول التزامات خفض مماثلة من جانب البلدان املتقدمة           رهناً ،١٩٩٠ت عام    مقارنة مبستويا  ٢٠٢٠ عام

 مبا يتماشى مع اهلدف احملدد يف درجتني حراريتني          ملسؤولياهتا وقدراهتا  ومسامهة مناسبة من جانب البلدان النامية وفقاً      
 يف رقى إىل التزام جديد ملزم قانونيـاً     ال ت كانكون و يف إطار اتفاقات    املقطوع  الوعد  هذه اإلحالة هلا وضع     و. مئويتني

  .إطار هذا الربوتوكول أو ما يتصل به من قواعد وطرائق
  .ينبغي وجود ترحيل كامل؛ وال قبول بأي إلغاء أو حتديد الستخدام هذا األصل السيادي احملتاز بصورة مشروعة  )١٢(
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.  من كندا بشأن انسحاهبا من بروتوكول كيوتـو        اً خطي ، تلقى الوديع إخطاراً   ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٥يف    )١٣(
  .٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١٥ل يف وسيصبح هذا اإلجراء ساري املفعو

 التقّيد بفتـرة االلتـزام      ٢٠١٢إىل أهنا ال تنوي بعد عام       ديسمرب  /كانون األول  ١٠أشارت اليابان يف رسالة مؤرخة        )١٤(
  . كيوتولالثانية مبوجب بروتوكو

 هبـدف كمـي خبفـض       ٢٠٢٠ إىل   ٢٠١٣وستلتزم يف الفترة من عام      .  يف بروتوكول كيوتو   يوزيلندا طرفاً تظل ن   )١٥(
  .االنبعاثات على نطاق االقتصاد ككل يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

 / كـانون األول   ٩مانـة يف    ، وردت إىل األ   ٢٠١٠ديـسمرب   / كانون األول  ٨أشار االحتاد الروسي يف رسالة مؤرخة         )١٦(
   .، إىل أنه ال ينوي حتمل التزام كمي بتحديد االنبعاثات أو خفضها فيما يتصل بفترة االلتزام الثانية٢٠١٠ ديسمرب
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 وتوكول كيوتولرباملرفق ألف   -باء  

   :لربوتوكولليف املرفق ألف " غازات الدفيئة"حتل القائمة التالية حمل القائمة املعنونة    

  زات الدفيئةغا 

 )CO2(ثاين أكسيد الكربون 

 )CH4(امليثان 

 )N2O(أكسيد النتروز 

  )HFCs(مركبات اهليدروفلوروكربون  

  )PFCs(مركبات اهليدروكربون املشبع بالفلور  

 )SF6(سداسي فلوريد الكربيت 

 )١()NF3(ثالثي فلوريد النيتروجني 

  مكرراً ١، الفقرة ٣املادة   -جيم  

  :ربوتوكولال من ٣ من املادة ١لتالية بعد الفقرة تدرج الفقرة ا  

يتعدى  تكفل األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة أو جمتمعة، أال             - مكرراً ١  
إمجايل مكافئ ثاين أكسيد الكربون النبعاثاهتا البشرية املنشأ من غازات الدفيئة املدرجـة يف              

ة وفقاً اللتزاماهتا الكميـة بتحديـد االنبعاثـات         املرفق ألف الكميات املسندة إليها، احملسوب     
وخفضها املقّيدة يف العمود الثالث من اجلدول الوارد يف املرفق باء ووفقاً ألحكام هذه املادة،               

 يف املائة على األقـل دون مـستويات         ١٨    هبدف خفض انبعاثاهتا الكلية من هذه الغازات ب       
  .٢٠٢٠ إىل عام ٢٠١٣ يف فترة االلتزام املمتدة من عام ١٩٩٠ عام

   ثانياً مكررا١ً، الفقرة ٣املادة   -دال  
  :ربوتوكولال من ٣ من املادة مكرراً ١تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة   

 لطرف مدرج يف املرفق باء أن يقترح تسوية لتقليص النـسبة         جيوز  - ثانياً  مكرراً ١  
لتزامه الكمـي بتحديـد االنبعاثـات        ال -  املقيدة يف العمود الثالث من املرفق باء       - املئوية

وختطر األمانة األطـراف    . اجلدول الوارد يف املرفق باء     وخفضها املقيد يف العمود الثالث من     
أشهر قبل اجتماع مؤمتر األطراف العامـل        مبقترح بشأن هذه التسوية مبدة ال تقل عن ثالثة        

  .قترح من أجل اعتمادهبوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول الذي ُيعرض فيه امل

__________ 

 .تزام الثانيةال ينطبق إال بعد بدء فترة االل )١(
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   مكرراً ثالثا١ً، الفقرة ٣املادة   -هاء  

  : من الربوتوكول٣من املادة مكرراً ثانياً  ١تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة   

 من جانب مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع       ُيعترب ُمعتمداً   - مكرراً ثالثاً  ١  
 يقدمه طرف مدرج يف املرفق األول مـن         ربوتوكول مقترح التسوية الذي   ال  هذا األطراف يف 

 مكـرراً  ١ للفقرة أجل رفع مستوى طموح التزامه الكمي بتحديد االنبعاثات وخفضها وفقاً 
 أعاله، ما مل يعترض على اعتماده أكثر من ثالثة أرباع عـدد األطـراف               ٣من املادة   ثانياً  

ليت يتوىل الوديع تعميمها علـى      وختطر األمانة الوديع بالتسوية املعتمدة، ا     . احلاضرة واملصوتة 
يناير من السنة اليت تلي اإلخطار من جانب        / كانون الثاين  ١ يف   نفاذهامجيع األطراف، ويبدأ    

  .لألطرافوتكون هذه التسويات ملزمة . لوديعا

  مكرراً ٧، الفقرة ٣املادة   -واو  

  : من الربوتوكول٣ من املادة ٧ التالية بعد الفقرة ةتدرج الفقر  

يف الفترة الثانية لاللتزام الكمي بتحديد االنبعاثات وخفضها، املمتـدة              -راًمكر ٧   
، تساوي الكمية املسندة إىل كل طرف مدرج يف املرفق األول النسبة            ٢٠٢٠ إىل   ٢٠١٣ من

املئوية، املقّيدة له يف العمود الثالث من اجلدول الوارد يف املرفق باء، من إمجايل مكافئ ثـاين                 
ن النبعاثاته البشرية املنشأ من غازات الدفيئة املدرجـة يف املرفـق ألـف يف               أكسيد الكربو 

  .مثانيـة  أعاله مـضروبة يف      ٥وفقاً للفقرة   ، أو يف سنة أو فترة األساس احملددة         ١٩٩٠ عام
واألطراف املدرجة يف املرفق األول اليت شكّل تغّير استخدام األراضي واحلراجة بالنسبة إليها                

 ُتدرج يف انبعاثاهتا لـسنة أو فتـرة         ١٩٩٠ النبعاثات غازات الدفيئة يف عام       مصدراً صافياً 
، ألغراض حساب الكمية املسندة إليها، إمجايل مكافئ ثـاين أكـسيد            ١٩٩٠األساس لعام   

الكربون النبعاثاهتا البشرية املنشأ من املصادر مطروحاً منها كميات عمليات اإلزالة بواسطة            
   .لناجتة عن تغري استخدام األراضي ا١٩٩٠البواليع يف عام 

   مكرراً ثانيا٧ً، الفقرة ٣املادة   -زاي  

  : من الربوتوكول٣ من املادة مكرراً ٧تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة   
 أيُّ طرف مدرج يف املرفق األولبإىل حساب اإللغاء اخلاص  ُيحّول  - مكرراً ثانيا٧ً  

 نبعاثـات متوسط اال طرف يف فترة االلتزام الثانية و     ك ال ذل بني الكمية املسندة إىل       إجيايب فرق
  . يف مثانية، مضروباًالسابقة من فترة االلتزام وية للسنوات الثالث األوىلالسن
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  ٨، الفقرة ٣املادة   -حاء  

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

 ٧الفقرة  احلسابات املشار إليها يف     "     ةعبارب  " أعاله ٧الفقرة  احلساب املشار إليه يف     " 
  ." أعالهمكرراً ٧والفقرة 

     مكررا٨ً، الفقرة ٣املادة   -طاء  

    :ربوتوكولال من ٣ من املادة ٨تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة    
 ١٩٩٥عـام   وز ألي طرف مدرج يف املرفق األول أن يـستخدم           ـجي  - مكرراً ٨  

يما يتعلق بثالثي فلوريد النيتروجني، ألغراض احلساب املشار         له ف  اً أساس  سنةً ٢٠٠٠ عام أو
    . مكرراً أعاله٧إليه يف الفقرة 

     مكرراً ثانيا١٢ً مكرراً و١٢، الفقرتان ٣املادة   -ياء  

    : من الربوتوكول٣ من املادة ١٢ بعد الفقرة تان التاليتانتدرج الفقر    

فق األول أن تستخدم، ألغراض حتقيق       لألطراف املدرجة يف املر    جيوز  - مكرراً ١٢  
، أية وحدات ناجتـة     ٣االنبعاثات وخفضها مبوجب املادة     بتحديد  االمتثال اللتزاماهتا الكمية    

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

  .وتطرح من كمية الوحدات اليت حيوزها الطرف املُحوِّلحيتازها 

هـذا  يكفل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف           - مكرراً ثانياً  ١٢  
 أطراف مدرجة يف املرفق األول وحدات ناجتة عن أنـشطة           استخدمتربوتوكول، حيثما   ال

 مكرراً أعاله من أجل     ١٢مة على السوق املشار إليها يف الفقرة        معتمدة يف إطار اآلليات القائ    
، أن ُيرصد   ٣الوفاء بالتزاماهتا الكمية بتحديد االنبعاثات وخفضها مبوجب املادة         مساعدهتا يف   

 الوحدات لتغطية التكاليف اإلدارية، وملساعدة البلـدان الناميـة األطـراف     هذهنصيب من   
ة لتغري املناخ على حتمل تكاليف التكيف، إذا مـا كـان            املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضار    

    .١٧ تلك الوحدات مشموالً باملادة اكتساب

    ٢، الفقرة ٤املادة   -كاف  

    :ربوتوكولال من ٤ من املادة ٢يضاف الشطر التايل إىل هناية اجلملة األوىل من الفقرة     

لـى املرفـق بـاء عمـالً        ، أو يف تاريخ إيداع صكوك قبوهلا بأي تعديل ُيدخل ع              
    .٣ من املادة ٩ بالفقرة
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    ٣، الفقرة ٤املادة   -الم  

    : من الربوتوكول، يستعاض عن العبارة٤ من املادة ٣يف الفقرة     

  "٧لفقرة ااحملدد يف "    

  :بعبارة  

  "٣اليت يتعلق هبا احملددة يف املادة "  

  ٢املادة     
  بدء النفاذ

  . من بروتوكول كيوتو٢١ و٢٠دتني  للمايبدأ نفاذ هذا التعديل وفقاً  



FCCC/KP/CMP/2012/L.9 

GE.12-71411 16 

  املرفق الثاين

إعالنات سياسية بشأن وحدات الكميات املسندة املُرّحلة مـن فتـرة               
  االلتزام األوىل لربوتوكول كيوتو

  أستراليا    
. لن تشتري أستراليا وحدات الكميات املسندة املرّحلة مـن فتـرة االلتـزام األوىل         -١

تعلق بنقل وحـدات الكميـات      فيما ي  بلدان أخرى    يبات املتخذة يف  بالترتوستتقيد أستراليا   
أي خطة  بأستراليا لربط خطتنا لالجتار باالنبعاثات      يكون لدى   أي ترتيب قد    مبوجب  املسندة  

وستظل وحدات الكميـات    . أخرى، مبا يف ذلك خطة االحتاد األورويب لالجتار باالنبعاثات        
المتثال من الكيانات املسؤولة يف نظام أستراليا لالجتار املسندة املستوردة غري مقبولة ألغراض ا    

  .باالنبعاثات

   ٢٧  لاالحتاد األورويب ودوله األعضاء ا    
ال تسمح تشريعات االحتاد األورويب الناظمة جملموعة املناخ والطاقة املُعـّدة لتنفيـذ              -٢

ت الكميات   باستخدام فائض وحدا   ٢٠٢٠-٢٠١٣أهدافه يف جمال خفض االنبعاثات للفترة       
  .املسندة املُرّحلة من فترة االلتزام األوىل لبلوغ تلك األهداف

  اليابان    
  .لن تشتري حكومة اليابان وحدات الكميات املسندة املُرّحلة من فترة االلتزام األوىل  -٣

  ليختنشتاين    
وىل لن حتتاز ليختنشتاين فائض وحدات الكميات املسندة املُرّحلة من فترة االلتزام األ             -٤

وتستعملها للوفاء بالتزاماهتا يف فترة االلتزام الثانية، ما مل يتعلق األمـر بوحـدات مرتبطـة                
  .بالترحيل يف إطار خطة االحتاد األورويب لالجتار باالنبعاثات

  موناكو    
لن تشتري موناكو وحدات الكميات املسندة املُرحلة من فترة االلتزام األوىل مبوجب           -٥

  .بروتوكول كيوتو
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  النرويج    
لن تشتري موناكو وحدات الكميات املسندة املُرحلة من فترة االلتزام األوىل مبوجب           -٦

  .بروتوكول كيوتو

  سويسرا    
مبوجب القانون الداخلي السويسري املعمول به يف أثناء فترة االلتزام الثانيـة، لـن                -٧

ف أخـرى لالمتثـال     تشتري سويسرا وحدات الكميات املسندة املُرحلة واملنقولة من أطرا        
وستتقيد سويـسرا بالترتيبـات     .  من بروتوكول كيوتو لفترة االلتزام الثانية      ٣مبوجب املادة   

املتخذة يف بلدان أخرى فيما يتعلق بنقل وحدات الكميات املسندة مبوجب أي ترتيب قـد               
 مبا يف ذلـك نظـام       ،بأي خطة أخرى  باالنبعاثات  الجتار  خطتنا ل لربط  يكون لدى سويسرا    

  .حتاد األورويب لالجتار باالنبعاثاتاال

        


