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(A)     GE.09-62966    200809    200809 

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
  يف بروتوكول كيوتو   

  الدورة اخلامسة
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨- ٧كوبنهاغن، 

  البند العاشر من جدول األعمال املؤقت

راح مقدم من دولة بوليفيا املتعـددة القوميـات وباسـم           اقت
  باراغواي ومجهورية فرتويال البوليفارية وماليزيا بإجراء تعديل      

   على بروتوكول كيوتو                    
  مذكرة مقدمة من األمانة

على هذا  جيوز ألي طرف اقتراح تعديالت      " من بروتوكول كيوتو على أنه       ٢٠ من املادة    ١تنص الفقرة     - ١
ُتعتمد التعديالت على هذا الربوتوكول     " من بروتوكول كيوتو أن      ٢٠ من املادة    ٢وتشترط الفقرة   ". الربوتوكول

وترسل األمانة نص أي تعديل . يف دورة عادية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول
كما ترسـل   . ة املقترح اعتماده فيها بستة أشهر على األقل       مقترح على هذا الربوتوكول إىل األطراف قبل الدور       

  ".التعديالت املقترحة إىل األطراف يف هذه االتفاقية واملوقعني عليها، وإىل الوديع للعلمنّص األمانة 

جيوز ألي طرف أن يقدم اقتراحات مبرفق       " من بروتوكول كيوتو على أنه       ٢١ من املادة    ٢وتنص الفقرة     - ٢
 من بروتوكـول  ٢١ من املادة   ٣وتنص الفقرة   ". ول وأن يقترح تعديالت ملرفقات هذا الربوتوكول      هلذا الربوتوك 
ُتعتمد املرفقات هبذا الربوتوكول والتعديالت على املرفقات هبذا الربوتوكول يف دورة عادية ملؤمتر : "أنكيوتو على 

مقترح  مانة نص أي مرفق مقترح أو تعديلوترسل األ. األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول
أيضاً نص  وترسل األمانة. على مرفق إىل األطراف قبل الدورة املقترح أن ُيعتمد فيها النص مبا ال يقل عن ستة أشهر       

  ."أي مرفق مقترح أو تعديل مقترح على مرفق إىل أطراف االتفاقية واملوقعني عليها، وكذلك إىل الوديع، للعلم
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 بالنيابة عن باراغواي ومجهورية فرتويال       قامت، دولة بوليفيا املتعددة القوميات   هلذه األحكام، فإن    ووفقاً    - ٣
يتعلق بإجراء مانة األإىل ، بإحالة نّص اقتراح ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٧مبوجب رسالة مؤرخة  ،البوليفارية وماليزيا

 من بروتوكول كيوتو،    ٢١ من املادة    ٣الفقرة   وب ٢٠ من املادة    ٢وعمالً بالفقرة   . بروتوكول كيوتو تعديل على   
سترسل األمانة مذكرة شفوية تتضمن هذا النص إىل مجيع مراكز التنسيق الوطنية املعنية بتغري املناخ وإىل البعثات                 

ووفقاً لألحكام نفسها، سترسل األمانـة      . ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٧ يف موعد أقصاه  الدائمة لدى األمم املتحدة     
  .ل املقترح إىل األطراف واملوقعني على االتفاقية وإىل الوديع، للعلمكذلك التعدي

 إىل النظر يف هذا االقتراح يف  مدعومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتوو  - ٤
  .دورته اخلامسة
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 رسالة موجهـة من دولة بوليفيا املتعددة القوميات بالنيابة عـن         
  فرتويال البوليفارية وماليزيا إىل أمانة اتفاقيـة       باراغواي ومجهورية 

  إجراء تعديل  األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ تتعلق باقتراح
  بروتوكول كيوتوعلى                          

El Ministerio de Relaciones Exteriores – Dirección General de Relaciones Multilaterales –, 
saluda muy atentamente a la Honorable Secretaria de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático, y tiene a bien complementar la propuesta sobre la enmienda según el mandato 
del articulo 3.9 del Protocolo de Kyoto enviado el día de ayer desde nuestro punto focal, Sr. Juan Pablo 
Ramos – Viceministo de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático, a nombre de Malasia, 
Paraguay y Venezuela. 

 
 

 (signed) Dirección General de Relaciones Multilaterales 
   Ministerio de Relaciones Exteriores 
   Estado Plurinacional de Bolivia  
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  اقتراح مقدم من بوليفيا بالنيابة عن بارغواي وفرتويال وماليزيا
  تعديل على بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية

   اإلطارية بشأن تغري املناخ*األمم املتحدة
  ٣املادة 

 جممل مكافئي ثاين أكسيد تكفل األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة أو جمتمعة، أالّ يتعّدى  - ١
 الكميات املـسندة إليهـا،      جمموعالكربون البشري املصدر النبعاثاهتا من غازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف            

 بتطبيق مبدأ املـسؤولية  وحمدداًحمسوباً وفقاً اللتزاماهتا باحلّد من االنبعاثات وخفضها كمياً املقيدة يف املرفق باء    
من   ووفقاً ألحكام هذه املادة، بغية خفض انبعاثاهتا اإلمجالية)١(لتصدي الحتياجات البلدان الناميةواالدين /التارخيية

  .٢٠١٧ إىل ٢٠١٣ يف فترة االلتزام املمتدة من ١٩٩٠يف املائة دون مستويات عام ] س س [بأكثر منهذه الغازات 

لتزاماهتا مبوجـب   باتمعة، يف وفائها     تكفل األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة أو جم         -  مكرراً   ١
 من مصادر حملية   أالّ يتعدى جممل مكافئي ثاين أكسيد الكربون البشري املصدر النبعاثاهتا            ،٣ من املادة    ١الفقرة  

 وفقاً اللتزاماهتـا باحلـد مـن     حمسوباً املسندة إليها،    احملليةمن غازات الدفيئة املدرجة يف املرفق األول الكميات         
 من مثل هذه احمللية املدرجة يف املرفق باء ووفقاً ألحكام هذه املادة، بغية خفض انبعاثاهتا اإلمجالية احمللية االنبعاثات
  .)٢(٢٠١٧ إىل ٢٠١٣ يف فترة االلتزام املمتدة من ١٩٩٠ دون مستويات عام ] يف املائة٤٩[بأكثر من الغازات 

  ٤املادة 
أي " بالعبارة التالية "٣ من املادة ٧فترة االلتزام احملددة يف الفقرة " يستعاض عن    ٤ من املادة    ٣يف الفقرة     

  ".فترة التزام حيددها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
                                                      

". UNITED" كما ورد، وقع إصالحها حبيث يصبح نصها االقتراحاليت تضمنها " UNTIED"ن كلمة إ  *
ومل يطرأ أي تغيري على نص االقتراح املقّدم من دولة بوليفيا . دولة بوليفيا املتعددة القوميات هبذا اإلصالحوقد أبلغت 

بصيغته اليت عّمم هبا على األطراف يف ماليزيا واملتعددة القوميات نيابة عن باراغواي ومجهورية فرتويال البوليفارية 
 .٢٠٠٩يونيه / حزيران١٧ بروتوكول كيوتو واألطراف يف االتفاقية بتاريخ

 وراء  من هذه املادة، املعايري التالية سعيا١ًتؤخذ بعني االعتبار، يف حتديد االلتزامات الواردة يف الفقرة  )١(
  :حتقيق االتساق مع اهلدف النهائي لالتفاقية ومبادئ اإلنصاف واملسؤوليات املشتركة وإن كانت متباينة وقدرات كل جهة

   التركزات احلالية يف اجلو من غازات الدفيئة؛عن وجمتمعة، منفردةاملدرجة يف املرفق األول، مسؤولية األطراف   )أ(  
  ؛املتقدمةواالنبعاثات التارخيية واحلالية حبسب الفرد الناشئة يف البلدان   )ب(  
  القدرات التكنولوجية واملالية واملؤسسية؛و  )ج(  
  البلدان النامية بغية الوفاء باحتياجاهتا اإلمنائية االجتماعيةواحلصة من االنبعاثات العاملية اليت تتطلبها  )د(  
 .ستئصال الفقر وإعمال احلق يف التنميةال االقتصادية، واإلمنائية

 جيوز لطرف مدرج يف املرفق األول، باالتفاق مع أطراف أخرى، أن يفي بالفارق بني اجملموع اخلاص به                 )٢(
 من خالل اآللية املالية اخلاضعة لسلطة وتوجيه مؤمتر األطراف يف           ٣ من املادة    ١ة  واملبالغ املسندة إليه حملياً مبوجب الفقر     

 .سياق التزامها بتوفري كامل التكاليف اإلضافية املتفق عليها مبوجب االتفاقية
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  املرفق باء

االلتزام بتحديد أو خفـض       الدولة الطرف
- ٢٠٠٨(االنبعاثات كمياً   

كنسبة مئوية من   ) (٢٠١٢
  )سنة أو فترة األساس

االلتزام خبفض االنبعاثات   
- ٢٠١٣(احمللية كميـاً    

كنسبة مئوية من ) (٢٠١٧
أي ) (سنة أو فترة األساس   

التخفيــضات الــدنيا  
  )املشترطة حملياً

االلتزام بتحديد أو خفض    
 - ٢٠١٣(االنبعاثات كمياً   

كنسبة مئوية من   ) ٢٠١٧
أي {) سنة أو فترة األساس   

ــضات   ــوع التخفي جمم
ــتناد إىل  ــشترطة باالس امل
املـــسؤولية التارخييـــة 
 }واحتياجات البلدان النامية

      ١٠٨  أستراليا
      ٩٢  النمسا

  مالحظة تفسريية

 والكمية(" من األطراف يف املرفق األول املشترطة جمموع ختفيضات االنبعاثات ٣ من املادة ١حتّدد الفقرة   
 على النحو الذي يشمل البعد الكامل للمسؤولية التارخيية ة حمسوبه الكميةوهذ. املرتبطة بهمن االنبعاثات " ةاملسند

نيل قسط منصف من الفضاء اجلوي املتبقي إلعمـال         املتصلة ب احتياجات البلدان النامية    /للبلدان املتقدمة وحقوق  
ارخيية واحتياجات البلدان النامية     على أساس منهجية تعكس املسؤولية الت      ة حمسوب وهذه الكمية . حقها يف التنمية  

  ".ةاملسندالكميات " جمموع ا بوصفهاويشار إليه

 حملياً األطراف   تنجزها التخفيضات الدنيا من االنبعاثات الواجب أن        ٣ مكرراً من املادة     ١وحتدد الفقرة     
 ةحمسوبه الكمية   وهذ. )بذلكالقصوى من االنبعاثات املرتبطة     " الكمية احمللية املسندة  "و(املدرجة يف املرفق األول     

على النحو الذي يعكس ختفيضات االنبعاثات املادية العميقة اليت هي ضرورية وممكنة يف البلدان املتقدمة من أجل                 
 علـى أسـاس منهجيـة تعكـس     ة حمسوبه الكميةوهذ.  الذي تتطلبه البلدان الناميةاملاديحترير الفضاء اجلوي   

  ".احمللية ةاملسندالكمية  "ا بوصفها املمكنة تقنياً يف البلدان املتقدمة ويشار إليهالتخفيضات الفعلية من االنبعاثات

ما جيب على البلدان املتقدمة أن تفعله وبني ما ميكنـها            أي بني ( احمللية   الكمياتوالفرق بني هذه اجملاميع و      
لبلدان والتقليل من اآلثار فيها، واملمكن يوفّر األساس للتمويل املكّرس واملضمون للتكّيف يف ا) ستفعله/فعله يف الواقع

  . والصني٧٧ل  التمويل والتكنولوجيا التابعة لالتفاقية األمر الذي اقترحته جمموعة ا)آليات(أن يتوفّر من خالل آلية 

  ـ ـ ـ ـ ـ


