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 بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة
 اإلطارية بشأن تغري املناخ

 إن األطراف يف هذا الربوتوكول،

 ،"االتفاقية"اإلطارية بشأن تغري املناخ املشار إليها فيما يلي باسم أطرافاً يف اتفاقية األمم املتحدة  باعتبارها 

  منها،٢ إىل حتقيق اهلدف النهائي لالتفاقية حسبما ورد يف املادة وإذ تسعى 

  بأحكام االتفاقية،وإذ تذكّر 

  من االتفاقية،٣ باملادة وإذ تسترشد 

 لذي اختذه مؤمتر األطراف يف االتفاقية يف دورته األوىل، ا١-م أ/ ١لوالية املعتمدة يف برلني باملقرر باوعمالً  

 :قد اتفقت على ما يلي 

 ١املادة 

 :وباإلضافة إىل ذلك.  من االتفاقية١ألغراض هذا الربوتوكول، تنطبق التعاريف الواردة يف املادة  

 .مؤمتر األطراف يف االتفاقية" مؤمتر األطراف"يقصد مبصطلح  -١ 

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، اليت اعُتمدت يف نيويورك يف            " التفاقيةا"ُيقصد مبصطلح    -٢ 
 .١٩٩٢ مايو/ أيار٩

اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ اليت       " اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ     "ُيقصد مبصطلح    -٣ 
 .١٩٨٨ صاد اجلوية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة يف عاماشترك يف إنشائها املنظمة العاملية لألر

بروتوكول مونتريال املتعلق باملواد املستنفدة لطبقة األوزون الذي        " بروتوكول مونتريال "ُيقصد مبصطلح    -٤ 
 .، بصيغته املعدلة واملنقحة الحقا١٩٨٧ًسبتمرب /أيلول ١٦اعتمد يف 

 .األطراف احلاضرة اليت تديل بصوهتا باملوافقة أو الرفض" تةاألطراف احلاضرة واملصو"ُيقصد مبصطلح  -٥ 

 .، الطرف يف هذا الربوتوكول، ما مل يشر النص إىل خالف ذلك"الطرف"ُيقصد مبصطلح  -٦ 

الطرف املدرج يف املرفق األول باالتفاقية، بصيغته اليت        " الطرف املدرج يف املرفق األول    "ُيقصد مبصطلح    -٧ 
 . من االتفاقية٤ من املادة )ز(٢ف الذي قدم إخطاراً مبوجب الفقرة قد ُتعّدل، أو الطر
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 ٢املادة 

يقوم كل طرف مدرج يف املرفق األول، يف أداء التزاماته بتحديد وخفض االنبعاثات كميا مبوجب املادة  -١ 
 :، بغية تعزيز التنمية املستدامة، مبا يلي٣

 :لتدابري وفقا لظروفه الوطنية من مثل ما يليأو صياغة املزيد من السياسات وا/تنفيذ و )أ( 

 تعزيز كفاءة الطاقة يف قطاعات االقتصاد الوطين ذات الصلة؛ `١` 

محاية وتعزيز بواليع ومستودعات غازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال؛ واضعا يف االعتبار              `٢`
وتعزيز ممارسات اإلدارة املستدامة لألحراج     الـتزاماته مبقتضـى االتفاقات البيئية الدولية ذات الصلة؛          

 والتحريج وإعادة التحريج؛

 تعزيز أشكال الزراعة املستدامة يف ضوء االعتبارات املتصلة بالتغريات املناخية؛ `٣` 

إجـراء الـبحوث بشـأن األشكال اجلديدة واملتجددة من الطاقة وتكنولوجيات تنحية ثاين أوكسيد                `٤` 
 ت املتقدمة واملبتكرة السليمة بيئياً وتشجيعها وتطويرها وزيادة استخدامها؛الكربون والتكنولوجيا

اخلفـض أو اإلهناء التدرجييان لنقائص السوق، واحلوافز الضريبية، واإلعفاءات من الضرائب والرسوم              `٥`
 وق؛واإلعانات يف مجيع قطاعات انبعاث غازات الدفيئة اليت تتناىف وهدف االتفاقية وتطبيق أدوات الس

التشجيع على إدخال إصالحات مناسبة يف القطاعات ذات الصلة هبدف تعزيز السياسات والتدابري اليت               `٦`
 حتد أو ختفض من انبعاثات غازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال؛

يال يف  أو التخفيض من انبعاثات غازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتر         /اختـاذ تدابـري للحد و      `٧`
 قطاع النقل؛

أو التخفـيض من انبعاثات غاز امليثان من خالل االسترجاع واالستخدام يف إدارة النفايات،              /احلـد و   `٨`
 نتاج ونقل وتوزيع الطاقة؛إوأيضاً يف 

التعاون مع األطراف األخرى من هذا القبيل على تعزيز الفعالية املنفردة واملشتركة لسياساهتا وتدابريها               )ب( 
ـ  وهلذه الغاية، تقوم هذه األطراف باختاذ      .  من االتفاقية  ٤من املادة   ` ١` )ه(٢تمدة مبوجب هذه املادة، مبقتضى الفقرة       املع

خطـوات لتقاسم خرباهتا وتبادل املعلومات بشأن تلك السياسات والتدابري، مبا يف ذلك استحداث طرق لتحسني قابليتها                 
ر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، يف أول دورة        ويقوم مؤمت . لـلمقارنة وشفافيتها وفعاليتها   

 .له، أو يف أقرب وقت ممكن عملياً بعد ذلك، بالنظر يف طرق تسهيل هذا التعاون، مع مراعاة كافة املعلومات ذات الصلة

دفيئة غري اخلاضعة   تسـعى األطراف املدرجة يف املرفق األول للحّد أو التخفيض من انبعاثات غازات ال              -٢ 
لـربوتوكول مونـتريال من وقود الطائرات ووقود النقل البحري، عاملة من خالل منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة                  

 .البحرية الدولية على التوايل
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تسعى األطراف املدرجة يف املرفق األول لتنفيذ سياسات وتدابري مبوجب هذه املادة بطريقة تقلل اآلثار                -٣ 
ـ  ارة، مبا يف ذلك اآلثار الضارة لتغري املناخ، واآلثار اليت تنعكس على التجارة الدولية، والتأثريات االجتماعية والبيئية                 الض

 من  ٩ و ٨واالقتصادية اليت تلحق األطراف األخرى، وال سيما البلدان النامية األطراف وخباصة تلك املدرجة يف الفقرتني                
وجيوز ملؤمتر األطراف العامل بصفته اجتماع األطراف يف        .  من االتفاقية يف احلسبان    ٣ملادة   من االتفاقية، مع أخذ ا     ٤املادة  

 جراءات أخرى، حسب االقتضاء، لتعزيز تنفيذ أحكام هذه الفقرة؛إهذا الربوتوكول أن يتخذ 

 أي  يعمـد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، إذا ما رأى أن تنسيق                -٤ 
 أعاله سيعود بالنفع، مع مراعاة اختالف الظروف الوطنية واآلثار          )أ(١مـن السياسات والتدابري الوارد ذكرها يف الفقرة         

 .احملتملة، إىل النظر يف السبل والوسائل لكفالة تنسيق تلك السياسات والتدابري بشكل موسع

 ٣املادة 

 أو جمتمعة، أالّ يتعدى جممل مكافئ ثاين أكسيد         تكفـل األطـراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة         -١ 
 الكـربون البشـري املصـدر النبعاثاهتا من غازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف الكميات املسندة إليها، احملسوبة وفقاً                  

ض انبعاثاهتا   املقيدة يف املرفق باء ووفقا ألحكام هذه املادة، بغية خف          اللـتزاماهتا بـاحلد مـن االنبعاثات وخفضها كمّياً        
٢٠٠٨يف فترة االلتزام املمتدة من       ١٩٩٠اإلمجالية من مثل هذه الغازات خبمسة يف املائة على األقل دون مستويات عام              

 .٢٠١٢ إىل

، تقدما ميكن إثباته يف الوفاء      ٢٠٠٥يكـون كـل طرف مدرج يف املرفق األول قد حقق، حبلول عام               -٢ 
 .بالتزاماته مبوجب هذا الربتوكول

إن التغريات الصافية يف انبعاثات غازات الدفيئة من املصادر وإزاالهتا حبسب البواليع، هذه التغريات اليت                -٣ 
تنتج عن أنشطة تغري استخدام األراضي الذي يتسبب فيه اإلنسان مباشرة وأنشطة احلراجة املقصورة على التحريج وإعادة                 

صفها تغريات ممكن التحقق منها يف أرصدة الكربون يف كل فترة           ، واليت تقاس بو   ١٩٩٠التحريج وقطع األحراج منذ عام      
وجيب التبليغ عما   . الـتزام، جيـب أن تستخدم للوفاء بااللتزامات مبوجب هذه املادة لكل طرف مدرج يف املرفق األول                

بالشفافية وميكن  تقـترن به تلك األنشطة من انبعاثات غازات الدفيئة، مبينة حسب مصادرها وبواليع إزالتها تبليغا يتسم                 
 .٩ و٨التحقق منه واستعراضه وفقا للمادتني 

يقـوم كـل طرف مدرج يف املرفق األول، قبل الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع                  -٤ 
وتسمح بتقدير ما أحدثه من      ١٩٩٠األطراف يف هذا الربوتوكول، بتقدمي بيانات حتدد مستواه من أرصدة الكربون لعام             

ات يف أرصـدة الكـربون يف السـنوات التالية، وذلك لكي تنظر يف هذه البيانات اهليئة الفرعية للمشورة العلمية                    تغـري 
ويقوم مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، يف أول دورة يعقدها، أو يف                . والتكنولوجـية 

القواعد واملبادئ التوجيهية ملعرفة أي األنشطة اإلضافية اليت يتسبب         أقرب وقت ممكن عمليا بعد ذلك، بالبت يف الطرائق و         
فـيها اإلنسـان واملتصـلة بالتغريات يف انبعاثات غازات الدفيئة مبينة حسب مصادرها وبواليع إزالتها يف فئات التربات                   

 يف املرفق األول وكيفية     الزراعـية وتغـري استخدام األرض تضم إىل، أو تطرح من الكمية املسندة إىل األطراف املدرجة               
ضـمها، مع مراعاة أوجه عدم التيقن والشفافية يف عملية التبليغ والقابلية للتحقق والعمل املنهجي للهيئة احلكومية الدولية                
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 وملقررات مؤمتر   ٥املعنـية بـتغري املناخ، واملشورة اليت توفرها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وفقا للمادة                
وللطرف أن خيتار تطبيق قرار كهذا على األنشطة . ويطبق هذا القرار يف فترة االلتزام الثانية والفترات الالحقة     . ألطـراف ا

 .١٩٩٠ اإلضافية اليت يكون مصدرها اإلنسان بالنسبة لفترة التزامه األوىل شريطة أن تكون هذه األنشطة قد حدثت منذ

ول اليت متر بعملية انتقال إىل اقتصاد سوقي واليت تقررت سنة أو            تقـوم األطراف املدرجة يف املرفق األ       -٥ 
 الذي اختذه مؤمتر األطراف يف دورته الثانية، باستخدام سنة أو فترة األساس هذه              ٢-م أ / ٩فترة أساس هلا مبقتضى املقرر      

تقال إىل اقتصاد سوقي مل يقدم بعد وأي طرف آخر مدرج يف املرفق األول مير بعملية ان. لتنفيذ التزاماهتا مبوجب هذه املادة  
من االتفاقية بوسعه أيضا إخطار مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف     ١٢بالغه الوطين األول مبقتضى املادة      

ويبّت . ألداء التزاماته مبوجب هذه املادة     ١٩٩٠هذا الربوتوكول بأنه يعتزم استخدام سنة أو فترة أساس تارخيية غري سنة             
 .مؤمتر األطراف عامال بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول يف قبول ذلك اإلخطار

 من  ٦جيوز ملؤمتر األطراف عامال بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، مع مراعـاة الفقـرة               -٦ 
قال إىل اقتصاد سوقي درجة معينة من        من االتفاقية، أن مينح األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت متر بعملية انت             ٤املـادة   

 .املرونة يف تنفيذ التزاماهتا مبقتضى هذا الربوتوكول باستثناء االلتزامات الواردة يف هذه املادة

، تعادل الكمية ٢٠١٢ إىل ٢٠٠٨يف فـترة االلـتزام األوىل باحلد من االنبعاثات وخفضها كمّيا، من       -٧ 
ه يف املرفق باء بالنسبة جململ صايف مكافئ ثاين ـول النسبة املئوية اليت قيدت ل    املسـندة إىل كل طرف مدرج يف املرفق األ        

سنة أو فترة    تدرج يف    ١٩٩٠أكسيد الكربون البشري املصدر النبعاثاته من غازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف يف عام               
يف املرفق األول اليت شكل بالنسبة هلا تغيري        واألطراف املدرجة   .  أعاله مضروبة يف مخسة    ٥األسـاس احملددة وفقاً للفقرة      

 تدرج يف سنة أو فترة األساس ١٩٩٠ النبعاثات غازات الدفيئة يف عام      صـافياً  اسـتخدام األرض واحلـراجة مصـدراً      
إمجايل مكافئ االنبعاثات من ثاين أكسيد الكربون البشري املصدر مبينة حسب مصادرها، مطروحا  ١٩٩٠النبعاثاهتا لعام 

واألطراف املدرجة  . من تغري استخدام األرض ألغراض حساب الكمية املسندة إليها         ١٩٩٠ا أزيل بالبواليع يف عام      منه م 
 ١٩٩٠ النبعاثات غازات الدفيئة يف عام        صافياً يف املـرفق األول الـيت شكل تغري استخدام األرض بالنسبة إليها مصدراً            

املكافئ اإلمجايل النبعاثات غازات ثاين أكسيد الكربون البشرية         ١٩٩٠تدرج يف سنة أو فترة األساس لالنبعاثات يف عام          
 .الناجتة عن تغري استخدام األرض يف حساب الكمية املسندة إليها ١٩٩٠املصدر مطروحا منه اإلزاالت يف عام 

ه بالنسبة للمركبات   ـكسنة أساس ل   ١٩٩٥جيوز ألي طرف مدرج يف املرفق األول أن يستخدم سنة            -٨ 
ونية الفلورية اهليدروجينية واملركبات الكربونية الفلورية املشبعة وسادس فلوريد الكربيت، ألغراض احلساب املشار              الكرب

 . أعاله٧إليه يف الفقرة 

حتـدد االلـتزامات للفـترات الالحقة لألطراف املدرجة يف املرفق األول يف تعديالت للمرفق باء هبذا           -٩ 
ويتوىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا         . ٢١  من املادة  ٧الفقرة  الربوتوكول، تعتمد وفقا ألحكام     

 . أعاله بسبع سنوات على األقل١الربوتوكول النظر يف تلك االلتزامات قبل هناية فترة االلتزام األوىل املشار إليها يف الفقرة 

ندة حيتازها طرف من طرف آخر      تضـاف أي وحدات خفض لالنبعاثات أو أي جزء من الكمية املس            -١٠ 
 .مكررة تضاف إىل الكمية املسندة إىل الطرف الذي حيتازها ١٧ أو املادة ٦وفقا ألحكام املادة 
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تطرح أي وحدات خفض لالنبعاثات، أو أي جزء من الكمية املسندة اليت ينقلها طرف إىل طرف آخر                  -١١ 
 .دة إىل الطرف الناقل، من الكمية املسن١٧ أو املادة ٦وفقا ألحكام املادة 

 تضاف  ١٢إن أية وحدات خفض انبعاثات مصدقة حيتازها طرف من طرف آخر وفقا ألحكام املادة                -١٢ 
 .إىل الكمية املسندة إىل الطرف الذي حيتازها

إذا كانـت انبعاثات طرف مدرج يف املرفق األول يف فترة االلتزام تقل عن الكمية املسندة إليه مبوجب                   -١٣ 
 .ادة، يضاف بناء على طلب ذلك الطرف، هذا الفارق إىل الكمية املسندة إىل ذلك الطرف لفترات االلتزام الالحقةهذه امل

 أعاله على حنو ١يسـعى كـل طرف مدرج يف املرفق األول إىل تنفيذ االلتزامات املذكورة يف الفقرة             -١٤ 
ياً بالبلدان النامية األطراف، وخاصة البلدان املدرجة يف        يقلـل إىل أدىن حـد الـتأثريات الضارة اجتماعياً وبيئياً واقتصاد           

ومتشيا مع املقررات ذات الصلة اليت اختذها مؤمتر األطراف، بشأن تنفيذ هاتني      .  من االتفاقية  ٤ من املادة    ٩ و ٨الفقـرتني   
ىل، بالنظر يف التدابري    الفقـرتني يقوم مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، يف دورته األو              

أو آثار تدابري االستجابة على األطراف املشار إليها يف هاتني /الـالزم اختاذها لتقليل اآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ و         
 .ومن بني القضايا الواجب التصدي هلا إقرار التمويل والتأمني ونقل التكنولوجيا. الفقرتني

 ٤املادة 

  مدرجة يف املرفق األول توصلت إىل اتفاق على أن تفي جمتمعة بالتزاماهتا مبوجب              تعتـرب أيـة أطراف     -١ 
 أهنا وفت بتلك االلتزامات إذا كان اإلمجايل املشترك ملكافئ انبعاثاهتا من ثاين أكسيد الكربون البشري املصدر من                  ٣املادة  

يها احملسوبة وفقا اللتزاماهتا باحلد من االنبعاثات       غـازات الدفيـئة املدرجة يف املرفق ألف ال يتجاوز الكميات املسندة إل            
وحيدد يف ذلك االتفاق مستوى االنبعاثات الذي يرصد        . ٣وخفضـها كميا، املدرجة يف املرفق باء ووفقا ألحكام املادة           

 .لكل طرف من األطراف على حدة

داع صكوك تصديقها أو إيختطـر أطـراف أي اتفاق من هذا القبيل األمانة بأحكام االتفاق يف تاريخ          -٢ 
وتبلغ األمانة بدورها األطراف يف االتفاقية واملوقعني عليها        . قـبوهلا أو موافقـتها أو انضمامها اخلاصة هبذا الربوتوكول         

 .بأحكام االتفاق

 .٣ من املادة ٧يظلّ أي اتفاق من هذا القبيل نافذا طيلة فترة االلتزام احملددة يف الفقرة  -٣ 

راف جمتمعة بعمل ذلك يف إطار منظمة للتكامل االقتصادي اإلقليمي وباالشتراك معها،            إذا قامت األط   -٤ 
فـإن أي تغـيري يطـرأ عـلى تكوين تلك املنظمة بعد اعتماد هذا الربوتوكول ال ميس االلتزامات القائمة مبوجب هذا                      

 اليت اعتمدت يف وقت     ٣وجب املادة   وأي تغيري يطرأ على تكوين املنظمة ال يسري إال ألغراض االلتزامات مب           . الربوتوكول
 .الحق لذلك التغيري

يف حالـة إخفاق أطراف مثل هذا االتفاق يف بلوغ املستوى اإلمجايل لتخفيضات االنبعاثات املشتركة                -٥ 
 .بينها، يكون كل طرف يف هذا االتفاق مسؤوال عن مستوى انبعاثاته احملدد يف االتفاق
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قليمي هي نفسها طرف إلل ذلك يف إطار منظمة للتكامل االقتصادي ا ذا قامـت األطراف جمتمعة بعم     إ -٦ 
يف هـذا الربوتوكول، وباالشتراك معها، فإن كل دولة عضو يف منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمي تلك تكون مسؤولة                  

 بلوغ املستوى   ، عند اإلخفاق يف   ٢٤مـنفردة، وبالتضـامن مع منظمة التكامل االقتصادي االقليمي العاملة وفقاً للمادة             
 .اإلمجايل لتخفيضات االنبعاثات املشتركة، عن مستوى انبعاثاهتا كما جرى اإلخطار هبا وفقاً هلذه املادة

 ٥املادة 

ينشئ كل طرف مدرج يف املرفق األول قبل بدء فترة التزامه األوىل بسنة واحدة على األقل نظاماً وطنياً         -١ 
سب مصادرها وإزالتها بالبواليع من مجيع غازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول           لـتقدير االنـبعاثات البشرية املصدر حب      

ويبت مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول يف دورته األوىل يف املبادئ التوجيهية        . مونتريال
 . أدناه٢هلذه األنظمة الوطنية، اليت يتعني أن تأخذ باملناهج احملددة يف الفقرة 

تكـون مناهج تقدير االنبعاثات البشرية املصدر حبسب املصادر واإلزالة بالبواليع جلميع غازات الدفيئة               -٢ 
غـري اخلاضـعة لـربوتوكول مونتريال هي تلك اليت تقبلها اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ويوافق عليها مؤمتر                    

ت اليت ال تستخدم فيها هذه املناهج، تطبق تعديالت مناسبة وفقاً للمناهج اليت يتفق              ويف احلاال . األطراف يف دورته الثالثة   
واستناداً يف مجلة أمور إىل     . علـيها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول يف دورته األوىل             

ة من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية،       أعمـال اهليـئة احلكومـية الدولية املعنية بتغري املناخ واملشورة املقدم           
يسـتعرض مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول بانتظام وينقح عند االقتضاء هذه املناهج                 

دام أي ويقتصر استخ . والتعديالت، على أن يراعي يف ذلك متاماً أية مقررات ذات صلة باملوضوع يتخذها مؤمتر األطراف              
، بالنسبة ألي فترة التزام     ٣تنقـيح للمـناهج أو التعديالت على أغراض التأكد من االمتثال لاللتزامات مبوجب املـادة               

 .تعتمد بعد ذلك التعديل

وتكـون إمكانات االحترار العاملي املستخدمة يف حساب املكافئ من ثاين أكسيد الكربون لالنبعاثات               -٣ 
ادر واإلزالة بالبواليع لغازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف هي تلك اليت تقبلها اهليئة احلكومية               البشرية املصدر حبسب املص   

واستناداً يف مجلة أمور إىل أعمال اهليئة احلكومية . الدولـية املعنية بتغري املناخ ويوافق عليها مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة      
املقدمة من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يستعرض مؤمتر األطراف          الدولـية املعنـية بتغري املناخ واملشورة        

حترار العاملي لكل غاز    الالعـامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول بانتظام وينقح حسب االقتضاء إمكانات ا             
وال ينطبق أي تنقيح    . ر األطراف مـن غـازات الدفيـئة هذه، على أن يراعى يف ذلك متاماً أية مقررات ذات صلة ملؤمت                 

 . بصدد أي فترة التزام تعتمد بعد ذلك التنقيح٣إلمكانات االحترار العاملي إال على االلتزامات مبوجب املادة 

 ٦املادة 

، أن ينقل إىل طرف     ٣جيـوز ألي طرف مدرج يف املرفق األول لغرض الوفاء بالتزاماته مبوجب املادة               -١ 
ت خفض انبعاثات نامجة عن املشاريع اهلادفة إىل خفض االنبعاثات البشرية املصدر من غازات              آخـر أو حيتاز منه وحدا     

 :الدفيئة أو تعزيز إزالتها بواسطة البواليع يف أي قطاع من قطاعات االقتصاد شريطة ما يلي

 أن حيظى أي مشروع من هذا القبيل مبوافقة األطراف املعنية؛ )أ( 
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ذا القبيل خفضاً يف االنبعاثات حسب مصادرها أو تعزيزاً إلزالتها بالبواليع،           أن يوفر أي مشروع من ه      )ب( 
 باإلضافة إىل أي خفض أو إزالة بوسائل أخرى؛

 ؛٧ و٥أال حيتاز طرف أي وحدات خفض لالنبعاثات إذا مل ميتثل اللتزاماته مبوجب املادتني  )ج( 

ءات حملية ألغراض تلبية االلتزامات مبوجب أن يكـون احتياز وحدات خفض االنبعاثات مكمالً إلجرا        )د( 
 ؛٣املادة 

جيـوز ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف أن يواصل يف دورته األوىل أو يف أقرب وقت                  -٢ 
 ممكن عمليا بعدها، بلورة املزيد من املبادئ التوجيهية من أجل تنفيذ هذه املادة، مبا يشمل التحقق واإلبالغ؛

رج يف املرفق األول أن يأذن لكيانات قانونية باملشاركة، حتت مسؤولية ذلك الطرف، يف              لطـرف مد   -٣ 
 إجراءات تفضي إىل توليد وحدات خفض االنبعاثات أو نقلها أو احتيازها مبوجب هذه املادة؛

، مسألة تتصل بتنفيذ طرف ما مدرج يف املرفق         ٨إذا حتـددت، وفقـاً لألحكام ذات الصلة من املادة            -٤ 
ألول للمقتضـيات املشار إليها يف هذه املادة، جيوز استمرار عمليات نقل واحتياز وحدات خفض االنبعاثات بعد حتديد                  ا

 إىل أن ُتحل أي مسألة ٣املسألة، شريطة أال يستخدم أي طرف أي وحدات من هذا القبيل للوفاء بالتزاماته مبوجب املادة              
 .من هذا القبيل تتعلق باالمتثال

 ٧املادة 

يـدرج كـل طرف مدرج يف املرفق األول يف قائمة جرده السنوية لالنبعاثات البشرية املصدر حبسب                  -١ 
املصادر وإزالتها حبسب البواليع من غازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال، املقدمة وفقا للمقررات ذات الصلة                

، كما تتحدد وفقاً للفقرة     ٣غراض التحقق من االمتثال للمادة      الصادرة عن مؤمتر األطراف املعلومات التكميلية الالزمة أل       
 . أدناه٤

من االتفاقية   ١٢يـدرج كـل طـرف مدرج يف املرفق األول يف بالغه الوطين املقدم مبوجب املادة                  -٢ 
 . أدناه٤املعلومات التكميلية الالزمة إلثبات امتثاله اللتزاماته مبوجب هذا الربوتوكول، كما تتحدد وفقاً للفقرة 

 أعاله سنويا، بدءا بأول ١يقـدم كـل طرف مدرج يف املرفق األول املعلومات املطلوبة مبوجب املادة         -٣ 
قائمـة للجرد مستحقة مبقتضى االتفاقية عن السنة األوىل من فترة االلتزام من بعد بدء نفاذ هذا الربوتوكول بالنسبة إىل                    

 أعاله كجزء من البالغ الوطين األول املستحق ٢ملطلوبة مبوجب الفقرة ويقوم كل طرف بتقدمي املعلومات ا   . ذلك الطرف 
مبوجب االتفاقية بعد بدء نفاذ هذا الربوتوكول بالنسبة إىل ذلك الطرف وبعد اعتماد املبادئ التوجيهية املنصوص عليها يف                  

وكول تواتر تقدمي البالغات الالحقة     وحيدد مؤمتر األطراف  العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوت          .  أدناه ٤الفقرة  
 .املطلوبة مبوجب هذه املادة، واضعا يف اعتباره أي جدول زمين لتقدمي البالغات الوطنية يقرره مؤمتر األطراف

يعتمد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول يف دورته األوىل، ويستعرض        -٤ 
توجيهية إلعداد املعلومات املطلوبة مبوجب هذه املادة، مع مراعاة املبادئ التوجيهية إلعداد            دوريـا بعـد ذلك، املبادئ ال      
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كما يبت مؤمتر األطراف العامل  . البالغات الوطنية من قبل األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت اعتمدها مؤمتر األطراف            
 .م األوىل، يف طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندةبوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، قبل فترة االلتزا

 ٨املادة 

 من كل طرف    ٧تسـتعرض أفرقة استعراض مكونة من خرباء املعلومات املقدمة مبوجب املادة             -١ 
 للمبادئ التوجيهية اليت     باملقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف ووفقاً        مـدرج يف املرفق األول عمالً     

.  أدناه ٤ هلذا الغرض مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول مبوجب الفقرة               اعتمدها
 من كل طرف مدرج يف املرفق األول تستعرض كجزء من عملية ٧ من املادة ١واملعلومات املقدمة مبوجب الفقرة 

وتستعرض باملثل املعلومات املقدمة    . ت املسندة التجميع واحملاسبة السنوية املتعلقة بقوائم جرد االنبعاثات والكميا       
 . من كل طرف مدرج يف املرفق األول وذلك كجزء من استعراض البالغات٧ من املادة ٢مبوجب الفقرة 

تـتوىل األمانـة التنسيق بني أفرقة االستعراض املكونة من خرباء خيتارون من بني أولئك الذين                 -٢ 
 االقتضاء، املنظمات احلكومية الدولية، وفقاً للتوجيه الذي يوفره هلذا الغرض ترشحهم األطراف يف االتفاقية، وعند

 .مؤمتر األطراف

.  جلميع جوانب تنفيذ الطرف هلذا الربوتوكول وشامالً متعمقاً فنياًتوفر عملية االستعراض تقييماً -٣ 
امل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا      وتعد أفرقة االستعراض املكونة من خرباء تقريرا يرفع إىل مؤمتر األطراف الع           

. الربوتوكول ويقّيم هذا التقرير تنفيذ الطرف اللتزاماته وحيدد أي مشاكل حمتملة وعوامل تؤثر يف أداء االلتزامات
وتضع األمانة قائمة مبسائل التنفيذ اليت يشار إليها يف . وتعمم األمانة هذه التقارير على مجيع األطراف يف االتفاقية

 .تقارير لتكون موضع مزيد من نظر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكولهذه ال

يعـتمد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول يف دورته األوىل،               -٤ 
ب أفرقة االستعراض ويسـتعرض دوريـاً بعد ذلك، املبادئ التوجيهية الستعراض تنفيذ هذا الربوتوكول من جان         

 .املكونة من خرباء، مع مراعاة املقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف

يقوم مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول مبساعدة اهليئة الفرعية              -٥ 
 :ر يف ما يليللتنفيذ، واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عند االقتضاء، بالنظ

 وتقارير االستعراض اليت أعدها اخلرباء بشأهنا       ٧املعلومـات املقدمة من األطراف مبوجب املادة         )أ( 
 مبوجب هذه املادة؛

 أعاله، وأيضاً أية    ٣واملسـائل الـيت تتعلق بالتنفيذ واليت تضع األمانة قائمة هبا مبوجب الفقرة               )ب( 
 .مسائل تثريها األطراف

األطـراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، بعد نظره يف            يـتخذ مؤمتـر      -٦ 
 . أعاله، مقررات بشأن أية مسألة تلزم لتنفيذ هذا الربوتوكول٥املعلومات املشار إليها يف الفقرة 
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 ٩املادة 

يذ  باستعراض تنفيقوم مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول دورياً -١ 
هـذا الـربوتوكول عـلى ضوء أفضل املعلومات والتقييمات العلمية املتاحة بشأن تغري املناخ وأثاره، فضالً عن                  

وتنّسق مثل هذه االستعراضات مع االستعراضـات ذات       . املعلومات التقنية واالجتماعية واالقتصادية ذات الصلة     
 من ٧ من املادة )أ(٢ والفقـرة ٤ من املادة )د(٢ة الصلة مبوجب االتفاقية، وبشكل خاص تلك اليت تطلبها الفقر

وعـلى أسـاس هذه االستعراضات، يتخذ مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا               . االتفاقـية 
 .الربوتوكول إجراء مناسباً

ذا جيري االستعراض األول يف الدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف ه -٢ 
 .وجتري االستعراضات الالحقة بصورة منتظمة ويف الوقت املناسب. الربوتوكول

 ١٠املادة 

تضع مجيع األطراف يف اعتبارها مسؤولياهتا املشتركة، وإن كانت متباينة، وأولوياهتا وأهدافها وظروفها              
ة بالنسبة لألطراف غري    ، وبدون إدخال أي التزامات جديد     واإلقليميالتـنموية احملـددة على الصعيدين الوطين        

 من االتفاقية   ٤ من املادة    ١املدرجـة يف املرفق األول، ولكن مع إعادة تأكيد االلتزامات القائمة مبوجب الفقرة              
 ٤ من املادة ٧ و٥ و٣ومواصلة النهوض بتنفيذ هذه االلتزامات بقصد حتقيق التنمية املستدامة، مع مراعاة الفقرات 

 :ليمن االتفاقية، وتقوم مبا ي

 وقدر اإلمكان، برامج وطنية، وإذا اقتضى األمر ذلك برامج          تصـوغ، مـىت كان ذلك مناسباً       )أ( 
أو مناذج لألنشطة /إقليمية فعالة من حيث التكلفة لتحسني نوعية عوامل االنبعاثات احمللية، وبيانات عن األنشطة و

م اجلرد الوطنية لالنبعاثات البشرية      االقتصادية لكل طرف من أجل إعداد قوائ       -تعكـس الظـروف االجتماعية      
املصدر حبسب مصادرها وإزالتها ببواليع غازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال، واستيفاء هذه القوائم              

، باستخدام مناهج قابلة للمقارنة يوافق عليها مؤمتر األطراف، وتتفق مع املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات دورياً
 ليت يعتمدها مؤمتر األطراف؛الوطنية ا

تصـوغ وتنفذ وتنشر وتستويف بانتظام برامج وطنية وبرامج إقليمية حيثما اقتضى األمر ذلك،               )ب( 
 ؛ مناسباًتتضمن تدابري لتخفيف تغّير املناخ وتدابري لتسهيل التكيف مع تغري املناخ تكّيفاً

 عن الزراعة واحلراجة لصناعة فضالًتعـىن بـرامج كهذه بقطاعات منها قطاع الطاقة والنقل وا      `١`
وعالوة على ذلك من شأن تكنولوجيات ومناهج التكيف لتحسني التخطيط    . وإدارة الـنفايات  

 العمراين أن تساعد على حتسني التكيف مع تغّير املناخ؛

تقوم األطراف املدرجة يف املرفق األول بتقدمي معلومات مبوجب هذا الربوتوكول تتضمن الربامج  `٢`
؛ وتسعى األطراف األخرى لتضمني بالغاهتا الوطنية، عند االقتضاء،         ٧ للمادة   لوطنـية، وفقاً  ا

معلومات عن الربامج اليت تشتمل على تدابري يعتقد الطرف أهنا تساهم يف التصدي لتغري املناخ               
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 وآثـاره الضارة، مبا يف ذلك خفض الزيادة يف انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز عمليات اإلزالة              
 بالبواليع وتدابري بناء القدرة والتكيف؛

 من  الـتعاون عـلى تعزيـز الطرائق الفعالة للتطوير والتطبيق والنشر فيما يتعلق بالسليم بيئياً               )ج( 
، عند التكنولوجيات والدراية العملية واملمارسات والعمليات املتصلة بتغري املناخ واختاذ كافة التدابري املمكنة عملياً

تشجيع وتيسري ومتويل نقلها أو الوصول إليها، وال سيما نقلها أو الوصول إليها يف البلدان النامية، مبا                 االقتضاء، ل 
 العامة امللكية أو الواقعة يف اجملال العام،        يف ذلك وضع سياسات وبرامج للنقل الفعال للتكنولوجيات السليمة بيئياً         

 ؛ والوصول إليهاوجيات السليمة بيئياًوخلق بيئة مواتية للقطاع اخلاص، من أجل نقل التكنول

الـتعاون يف البحث العلمي والتقين وتعزيز احلفاظ على وتطوير نظم للرصد املنتظم واستحداث               )د( 
ئة والعواقب                   حمفوظـات للبـيانات للتقلـيل من جماالت الشّك ذات الصلة بنظام املناخ، وآثار تغري املناخ السّي

ستراتيجيات االستجابة، وتشجيع تطوير وتعزيز القدرات واإلمكانات احمللية        االقتصـادية واالجتماعية ملختلف ا    
للمشـاركة يف اجلهـود والربامج والشبكات الدولية واحلكومية الدولية فيما يتصل بالبحث والرصد املنتظم، مع          

  من االتفاقية؛٥مراعاة املادة 

يئات القائمة، بالتعاون يف وتعزيز تطوير القيام على املستوى الدويل، وعند االقتضاء باستخدام اهل  )ه( 
وتنفيذ الربامج التعليمية والتدريبية، مبا يف ذلك تقوية بناء املؤسسات الوطنية وال سيما القدرات البشرية واملؤسسية 

ام وتـبادل أو إعارة املوظفني لتدريب اخلرباء يف هذا اجملال، وال سيما بالنسبة للبلدان النامية، وتسهيل الوعي الع                 
وجيب استنباط طرائق مالئمة    . وإمكانـية الوصول العام، على الصعيد الوطين، إىل املعلومات املتعلقة بتغري املناخ           

  من االتفاقية؛٦لتنفيذ هذه األنشطة من خالل هيئات االتفاقية ذات الصلة، مع مراعاة املادة 

 للمقررات  هبذه املادة ووفقاًزة عمالًتضمني بالغاهتا الوطنية معلومات عن الربامج واألنشطة املنج )و( 
 ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف؛

 . من االتفاقية مراعاة تامة يف تنفيذ االلتزامات مبوجب هذه املادة٤ من املادة ٨مراعاة الفقرة  )ز( 

 ١١املادة 

 . من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨ و٧ و٥ و٤تراعي األطراف أحكام الفقرات  ١٠لدى تنفيذ املادة  -١ 

تقـوم الـبلدان املـتقدمة األطـراف وسائر البلدان األطراف املتقدمة املدرجة يف املرفق الثاين                 -٢ 
 من  ١١ واملادة   ٤ من املادة    ٣ ألحكام الفقرة     من االتفاقية، وفقاً   ٤ من املادة    ١باالتفاقية، يف سياق تنفيذ الفقرة      

 :ا تشغيل اآللية املالية لالتفاقية، مبا يلياالتفاقية، ومن خالل كيان أو كيانات يناط هب

توفري املوارد املالية اجلديدة واإلضافية لتغطية التكاليف اإلضافية الكاملة املتفق عليها اليت تتكبدها  )أ( 
 من االتفاقية اليت تشملها ٤من املادة ) أ(١الـبلدان النامية يف النهوض بالوفاء بااللتزامات القائمة مبوجب الفقرة      

 ؛١٠من املادة ) أ(الفقرة الفرعية 
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وكذلك توفري املوارد املالية، مبا يف ذلك املوارد الالزمة لنقل التكنولوجيا، اليت حتتاجها البلدان               )ب( 
النامية األطراف للوفاء بالتكاليف اإلضافية الكاملة املتفق عليها للنهوض بالوفاء بااللتزامات القائمة مبوجب الفقرة 

واليت يتفق عليها بني بلد نام طرف والكيان الدويل أو الكيانات            ١٠ من االتفاقية املشمولة باملادة      ٤ من املادة    ١
 . من االتفاقية وفقا لتلك املادة١١الدولية املشار إليها يف املادة 

ويوضـع يف احلسـبان عند الوفاء هبذه االلتزامات ضرورة تأمني كفاية تدفق األموال وإمكانية التنبؤ هبا               
وينطبق، مع ما يلزم من تعديل على       . وأمهـية تقاسم األعباء على حنو مناسب فيما بني البلدان املتقدمة األطراف           

أحكـام هـذه الفقرة، التوجيه الصادر إىل الكيان أو الكيانات املناط هبا تشغيل اآللية املالية لالتفاقية الوارد يف                   
 .مبا يف ذلك املقررات املتفق عليها قبل اعتماد هذا الربوتوكولاملقررات ذات الصلة اليت اختذها مؤمتر األطراف، 

كما جيوز أن توفر البلدان املتقدمة األطراف واألطراف املتقدمة األخرى املدرجة يف املرفق الثاين               -٣ 
ذه املوارد،  من هذا الربوتوكول على أن تستغل البلدان النامية األطراف ه          ١٠باالتفاقية املوارد املالية لتنفيذ املادة      

 .من خالل قنوات ثنائية وإقليمية وقنوات أخرى متعددة األطراف

 ١٢املادة 

 .حتدد، مبوجب هذا، آلية للتنمية النظيفة -١ 

يكـون الغرض من آلية التنمية النظيفة هو مساعدة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول على                 -٢ 
نهائي لالتفاقية، ومساعدة األطراف املدرجة يف املرفق األول على         حتقـيق التنمية املستدامة واإلسهام يف اهلدف ال       

 .٣ وفقاً للمادة االمتثال اللتزاماهتا بتحديد وخفض االنبعاثات كمياً

 :يف إطار آلية التنمية النظيفة -٣ 

تسـتفيد األطـراف غري املدرجة يف املرفق األول من أنشطة املشاريع اليت ينتج عنها ختفيضات                 )أ( 
  لالنبعاثات؛معتمدة

لألطراف املدرجة يف املرفق األول أن تستخدم االنبعاثات املعتمدة املتأتية من أنشطة املشاريع هذه  )ب( 
، على حنو ما يقرره مؤمتر      ٣لإلسهام يف االمتثال جلزء من التزاماهتا بتحديد وخفض االنبعاثات كميا وفقاً للمادة             

 .هذا الربوتوكولاألطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف 

ختضع آلية التنمية النظيفة لسلطة وتوجيه مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا  -٤ 
 .الربوتوكول ويشرف عليها جملس تنفيذي تابع آللية التنمية النظيفة

 تعـتمد كـيانات التشغيل اليت يعينها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا               -٥ 
 :الربوتوكول ختفيضات االنبعاثات الناجتة عن كل نشاط للمشاريع، على أساس ما يلي

 املشاركة الطوعية اليت يوافق عليها كل طرف معين؛ )أ( 
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 حتقيق فوائد حقيقية قابلة للقياس وطويلة األجل تتصل بتخفيف تغري املناخ؛ )ب( 

ات ميكن أن حتدث يف غياب النشاط       تكـون التخفيضات يف االنبعاثات عالوة على أي ختفيض         )ج( 
 .املعتمد للمشروع

 .تساعد آلية التنمية النظيفة على الترتيب لتمويل أنشطة املشاريع املعتمدة حسب االقتضاء -٦ 

يضـع مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، يف دورته األوىل،               -٧ 
فية والكفاءة واحملاسبة عن طريق املراجعة املستقلة ملشاريع األنشطة         طـرائق وإجـراءات هتدف إىل ضمان الشفا       

 .والتحقق منها

يكفل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول أن يستخدم نصيب              -٨ 
طراف من البلدان من العوائد املتأتية من أنشطة املشاريع املعتمدة يف تغطية التكاليف اإلدارية فضالً عن مساعدة األ

 .النامية املعرضة بصفة خاصة آلثار تغري املناخ الضارة على الوفاء بتكاليف التكيف

جيوز أن تشمل املشاركة يف إطار آلية التنمية النظيفة، ومبا يف ذلك املشاركة يف األنشطة الواردة              -٩ 
أو عامة، وختضع هذه املشاركة /ات خاصة و أعاله، ويف احتياز ختفيضات االنبعاثات املعتمدة، كيان)أ(٣يف الفقرة 

 .ألي توجيه قد يوفره اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة

وحىت بداية   ٢٠٠٠ميكن استخدام ختفيضات االنبعاثات املعتمدة اليت تتحقق يف الفترة من عام             -١٠ 
 .األوىلفترة االلتزامات األوىل للمساعدة يف حتقيق االمتثال أثناء فترة االلتزام 

 ١٣املادة 

 .يعمل مؤمتر األطراف، الذي هو اهليئة العليا لالتفاقية، بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول -١ 

جيوز لألطراف يف االتفاقية غري األطراف يف هذا الربوتوكول املشاركة بصفة املراقبني يف أعمال               -٢ 
وعندما يعمل مؤمتر   . اع األطراف يف هذا الربوتوكول    أي دورة مـن دورات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتم         

 على  األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، يكون اختاذ القرارات مبوجب هذا الربوتوكول وقفاً             
 . يف هذا الربوتوكولأعضائه الذين يكونون أطرافاً

توكول، يستبدل بأي عضو    عـندما يعمل مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربو           -٣ 
 يف هذا الربوتوكول     يف االتفاقية ولكن ال يكون يف الوقت ذاته طرفاً         من أعضاء مكتب مؤمتر األطراف ميثل طرفاً      

 .عضو إضايف تنتخبه األطراف يف هذا الربوتوكول من بينها

ا الربوتوكول ُيبقي مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول تنفيذ هذ       -٤ 
ويؤدي املهام  .  فعاالً قـيد االسـتعراض املنتظم ويتخذ، يف حدود واليته، القرارات الالزمة لتعزيز تنفيذه تنفيذاً             

 :املسندة إليه مبوجب هذا الربوتوكول فيقوم مبا يلي



-13- 

يذ ه وفقاً ألحكام هذا الربوتوكول، لتنف     ـإجراء تقييم، على أساس مجيع املعلومات اليت تتاح ل         )أ( 
الـربوتوكول من قبل األطراف، وكذلك لآلثار الشاملة النامجة عن التدابري املتخذة عمالً هبذا الربوتوكول وعلى                
وجـه اخلصـوص اآلثار البيئية واالقتصادية واالجتماعية وكذلك آثارها التراكمية ومدى إحراز تقدم حنو إجناز                

 اهلدف من االتفاقية؛

طراف مبوجب هذا الربوتوكول، مع إيالء االعتبار الواجب ألية الفحـص الدوري اللتزامات األ   )ب( 
 من االتفاقية، يف ضوء هدف االتفاقية، ٧ من املادة    ٢ والفقرة   ٤ من املادة    )د(٢استعراضـات تقتضـيها الفقرة      

العادية واخلـربة املكتسبة يف تنفيذها، وتطور املعارف العلمية والتكنولوجية، والنظر، يف هذا الصدد، يف التقارير                
 ؛املتعلقة بتنفيذ هذا الربوتوكول واعتمادها

تعزيز وتيسري تبادل املعلومات عن التدابري اليت يعتمدها األطراف لتناول تغري املناخ وآثاره، مع               )ج( 
مـراعاة الظـروف واملسؤوليات والقدرات املختلفة لألطراف وااللتزامات اليت يتحملها كل طرف مبوجب هذا               

 الربوتوكول؛

القـيام، بناء على طلب طرفني أو أكثر، بتيسري تنسيق التدابري اليت تعتمدها لتناول تغري املناخ                 )د( 
وآثـاره، مـع مراعاة اختالف الظروف واملسؤوليات والقدرات لألطراف وااللتزامات اليت يتحملها كل طرف               

 مبوجب هذا الربوتوكول؛

وتوكول، ومع املراعاة التامة للمقررات ذات الصلة      القيام، وفقاً هلدف االتفاقية وأحكام هذا الرب        )ه( 
 من أجل التنفيذ الفعال هلذا الربوتوكول الصادرة عن مؤمتر األطراف يف االتفاقية، بوضع منهجيات وصقلها دورياً

وتكـون هـذه املنهجـيات قابلة للمقارنة ويتفق عليها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا               
 ول؛الربوتوك

 تقدمي توصيات بشأن أية أمور تلزم لتنفيذ هذا الربوتوكول؛ )و( 

 ؛١١ من املادة ٢ للفقرة السعي إىل تعبئة موارد مالية وفقاً )ز( 

 إنشاء ما ُيعترب ضرورياً من اهليئات الفرعية لتنفيذ هذا الربوتوكول؛ )ح( 

اون املنظمات الدولية املختصة  القـيام، حيـثما يكون مالئماً، بالتماس واستخدام خدمات وتع          )ط( 
 واهليئات احلكومية الدولية واهليئات غري احلكومية املناسبة، والتماس واستخدام املعلومات اليت تقدمها؛

ممارسة أي مهام أخرى تلزم لتنفيذ هذا الربوتوكول، والنظر يف أي مهام نامجة عن مقرر يتخذه                 )ي( 
 .مؤمتر األطراف يف االتفاقية

 أحكام النظام الداخلي ملؤمتر األطراف واإلجراءات املالية املنطبقة مبوجب االتفاقية، مع           تنطـبق    -٥ 
مـا يلزم من تعديل يف إطار هذا الربوتوكول، باستثناء ما خيالف ذلك من األمور اليت يقررها بتوافق اآلراء مؤمتر            

 األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول؛
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مانـة إىل عقد الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا          تدعـو األ   -٦ 
الـربوتوكول باالقـتران مـع الدورة األوىل ملؤمتر األطراف يف االتفاقية املقرر عقدها بعد تاريخ بدء نفاذ هذا                   

 األطراف يف هذا الربوتوكول   وتعقد الدورات العادية الالحقة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع        . الربوتوكول
مرة كل سنة وباالقتران مع الدورات العادية ملؤمتر األطراف يف االتفاقية ما مل يقرر مؤمتر األطراف العامل بوصفه                  

 .اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول خالف ذلك

اليت يعتربها  تعقد دورات استثنائية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف األوقات             -٧ 
مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول ضرورية، أو بناء على طلب مكتوب من أي                 
طرف، شريطة أن حيظى هذا الطلب بتأييد ما ال يقل عن ثلث األطراف يف غضون ستة أشهر من إرسال األمانة                    

 .هذا الطلب إىل األطراف

 عن أي دولة    هتا املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضالً      ميكـن لألمم املتحدة ووكاال     -٨ 
عضـو فـيها أو املراقـبني لديها من غري األطراف يف االتفاقية، أن يكونوا ممثلني بصفة مراقب يف دورات مؤمتر               

وجيوز قبول حضور أي هيئة أو وكالة، سواء    . األطـراف العـامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول         
كانـت وطنية أو دولية، حكومية أو غري حكومية، ذات اختصاص يف املسائل املشمولة بالربوتوكول وتكون قد                 
أبلغت األمانة برغبتها يف أن تكون ممثلة بصفة مراقب يف دورة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف 

وخيضع قبول املراقبني واشتراكهم . لى األقلهـذا الربوتوكول، ما مل يعترض على ذلك ثلث األطراف احلاضرة ع        
 . أعاله٥للنظام الداخلي على النحو املشار إليه يف الفقرة 

 ١٤املادة 

 . من االتفاقية بوصفها أمانة هذا الربوتوكول٨تعمل األمانة املنشأة مبوجب املادة  -١ 

 من  ٢ة مبوجب الفقرة    تطـبق على هذا الربوتوكول، بعد تعديل ما يلزم تعديله، وظائف األمان            -٢ 
ومتارس األمانة .  من االتفاقية٨ من املادة ٣ والترتيـبات املوضوعة ألداء األمانة ملهامها مبوجب الفقرة       ٨املـادة   

 .باإلضافة إىل ذلك املهام املسندة إليها مبوجب هذا الربوتوكول

 ١٥املادة 

ة الفرعية للتنفيذ املنشأتني مبوجب     تكـون اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئ         -١ 
 مـن االتفاقية مها، على التوايل، اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية هلذا الربوتوكول              ١٠و ٩املـادتني   

وتطبق على هذا الربوتوكول األحكام املتصلة بأداء هاتني اهليئتني ملهامهما          . واهليئة الفرعية لتنفيذ هذا الربوتوكول    
ُتعقد دورات اجتماعات اهليئة الفرعية للمشورة العلمية       . االتفاقـية، وذلك بعد تعديل ما يلزم تعديله       مبوجـب   

والتكنولوجية واهليئة الفرعية لتنفيذ هذا الربوتوكول باالقتران على التوايل مع اجتماعات اهليئة الفرعية للمشورة              
 .العلمية والتكنولوجية، واهليئة الفرعية لتنفيذ االتفاقية
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 يف هذا الربوتوكول أن تشارك بصفة املراقب يف         جيـوز لألطراف يف االتفاقية اليت ليست أطرافاً        -٢ 
وعندما تعمل اهليئات الفرعية بوصفها اهليئات الفرعية هلذا        . أعمـال أي دورة مـن دورات اهليـئات الفرعـية          

 . يف هذا الربوتوكولنون أطرافاًالربوتوكول، يكون اختاذ القرارات وفقاً على أطراف االتفاقية الذين يكو

 من االتفاقية مهامهما خبصوص     ١٠ و ٩عـندما متـارس اهليئتان الفرعيتان املنشأتان، مبوجب املادتني           -٣ 
املسائل املتعلقة هبذا الربوتوكول، يستبدل بأي عضو من أعضاء مكتيب هاتني اهليئتني الفرعيتني ميثل طرفاً يف االتفاقية بدون                  

 .وقت ذاته طرفاً يف هذا الربوتوكول عضو آخر تنتخبه األطراف يف هذا الربوتوكول من بينهاأن يكون يف ال

 ١٦املادة 

ينظر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول يف أقرب وقت ممكن عملياً، يف        
ن االتفاقية على هذا الربوتوكول ويعّدل هذه م ١٣تطبيق العملية التشاورية املتعددة األطراف املشار إليها يف املادة 

ويؤخذ بأي عملية . العملية حسب االقتضاء، على ضوء أي قرارات ذات صلة يتخذها مؤمتر األطراف يف االتفاقية
 .١٨  للمادةتشاور متعددة األطراف قد تطبق على هذا الربوتوكول دون مساس باإلجراءات واآلليات املنشأة وفقاً

 ١٧املادة 

ـ   دد مؤمتـر األطراف ما يتصل باملوضوع من مبادئ وطرائق وقواعد ومبادئ توجيهية وال سيما فيما يتعلق                 حي
وجيوز لألطراف املدرجة يف املرفق باء االشتراك يف االجتار يف          . بالـتحقق والتبلـيغ واحملاسـبة عن االجتار يف االنبعاثات         

 ويكون أي اجتار من هذا القبيل إضافة إىل التدابري احمللية اليت تتخذ .٣االنـبعاثات ألغراض الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة     
 .ألغراض الوفاء بالتزامات احلد من االنبعاثات وخفضها كميا مبوجب هذه املادة

 ١٨املادة 

يعمـد مؤمتـر األطـراف العـامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، يف دورته األوىل، إىل إقرار                    
آلليات املناسبة والفعالة لتحديد ومعاجلة حاالت عدم االمتثال ألحكام هذا الربوتوكول الصادر عن طرف              اإلجـراءات وا  

من األطراف املدرجة يف املرفق األول بوسائل تشمل وضع قائمة إرشادية باآلثار املترتبة على ذلك، مع مراعاة سبب عدم                   
توخى مبقتضى هذه املادة وتترتب عليها عواقب ملزمة تعتمد         وأية إجراءات وآليات ت   . االمتـثال ونوعـه ودرجته وتواتره     
 .بواسطة تعديل على هذا الربوتوكول

 ١٩املادة 

من االتفاقية املتعلقة بتسوية املنازعات، وذلك بعد تعديل ما يلزم           ١٤تطـبق على هذا الربوتوكول أحكام املادة         
 .تعديله

 ٢٠املادة 

 .ذا الربوتوكولجيوز ألي طرف اقتراح تعديالت على ه -١ 
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تعتمد التعديالت على هذا الربوتوكول يف دورة عادية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف               -٢ 
وترسل األمانة نص أي تعديل مقترح على هذا الربوتوكول إىل األطراف قبل الدورة املقترح اعتماده               . يف هذا الربوتوكول  

ألمانة التعديالت املقترحة إىل األطراف يف هذه االتفاقية واملوقعني عليها، وإىل           كما ترسل ا  . فـيها بستة أشهر على األقل     
 .الوديع للعلم

وإذا . تـبذل األطراف كل جهد للتوصل بتوافق اآلراء إىل اتفاق بشأن أي تعديل مقترح للربوتوكول               -٣ 
، ُيعتمد التعديل كمالذ أخري بأغلبية ثالثة اسـُتنفدت مجيع حماوالت التوصل إىل توافق يف اآلراء ومل يتم التوصل إىل اتفاق   

وتبلغ األمانة التعديل املعتمد للوديع الذي يعممه على مجيع         . أربـاع أصوات األطراف احلاضرين واملصوتني يف االجتماع       
 .األطراف من أجل قبوهلا

بدأ نفاذه بالنسبة    أعاله ي  ٣والتعديل الذي ُيعتمد وفقاً للفقرة      . تودع صكوك قبول التعديل لدى الوديع      -٤ 
إىل األطـراف اليت قبلته يف اليوم التسعني التايل لتاريخ استالم الوديع لصك القبول مما ال يقل عن ثالثة أرباع األطراف يف       

 .هذا الربوتوكول

يـبدأ نفاذ التعديل بالنسبة إىل أي طرف آخر يف اليوم التسعني التايل لتاريخ قيام ذلك الطرف بإيداع                   -٥ 
 . التعديل املذكور لدى الوديعصك قبوله

 ٢١املادة 

تشـكل مرفقات هذا الربوتوكول جزءاً ال يتجزأ من الربوتوكول، وتشكل أي إشارة إىل الربوتوكول                -١ 
وأية مرفقات تعتمد بعد بدء نفاذ هذا       . إشـارة يف الوقـت ذاتـه إىل أي من مرفقاته ما مل ينص صراحة على غري ذلك                 

ى القوائم واالستمارات وأي مادة أخرى ذات طبيعة وصفية وهلا طابع علمي أو تقين أو               الـربوتوكول تكـون قاصرة عل     
 .إجرائي أو إداري

جيـوز ألي طـرف أن يقـدم اقـتراحات مبرفق هلذا الربوتوكول وأن يقترح تعديالت ملرفقات هذا                   -٢ 
 .الربوتوكول

 الربوتوكول يف دورة عادية ملؤمتر      تعـتمد املـرفقات هبذا الربوتوكول والتعديالت على املرفقات هبذا          -٣ 
وترسل األمانة نص أي مرفق مقترح أو تعديل مقترح على . األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول     

وترسل األمانة أيضاً نص أي مرفق      . مرفق إىل األطراف قبل الدورة املقترح أن يعتمد فيها النص مبا ال يقل عن ستة أشهر               
 . تعديل مقترح على مرفق إىل أطراف االتفاقية واملوقعني عليها، وكذلك إىل الوديع للعلممقترح أو

تبذل األطراف كل جهد للتوصل بتوافق اآلراء إىل اتفاق بشأن أي مرفق مقترح للربوتوكول أو تعديل                 -٤ 
توصل إىل اتفاق، ُيعتمد املرفق أو التعديل       وإذا اسُتنفدت مجيع اجلهود املبذولة للتوصل إىل توافق يف اآلراء ومل يتم ال            . ملرفق

وُترسل األمانة املرفق أو    . على مرفق كمالذ أخري بأغلبية ثالثة أرباع أصوات األطراف احلاضرين واملصوتني يف االجتماع            
 .التعديل املعتمد إىل الوديع الذي يقوم بتعميمه على مجيع األطراف من أجل قبوله
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 أعاله  ٤ و ٣ديل على املرفق، غري املرفق ألف أو باء، الذي اعُتمد وفقاً للفقرتني             يبدأ نفاذ املرفق أو التع     -٥ 
بالنسبة إىل مجيع أطراف هذا الربوتوكول بعد ستة أشهر من تاريخ إبالغ الوديع هذه األطراف باعتماد املرفق أو باعتماد                   

ل تلك الفترة بعدم قبوهلا للمرفق أو التعديل على         الـتعديل على املرفق، إال بالنسبة لألطراف اليت ُتبلغ الوديع، كتابة، خال           
ويـبدأ نفاذ املرفق أو التعديل بالنسبة إىل األطراف اليت تسحب إخطار عدم قبوهلا يف اليوم التسعني التايل لتاريخ           . مـرفق 

 .تلقي الوديع لإلخطار باالنسحاب

ول، فإن نفاذ ذلك املرفق أو تعديل       إذا انطـوى اعتماد مرفق أو تعديل ملرفق على تعديل هلذا الربوتوك            -٦ 
 .املرفق ال يبدأ إال عند بدء نفاذ تعديل هذا الربوتوكول

ُتعتمد اقتراحات تعديالت املرفقني ألف وباء هلذا الربوتوكول ويبدأ نفاذها وفقا لإلجراء احملّدد يف املادة               -٧ 
 .لطرف املعينعلى أالّ يعتمد أي تعديل على املرفق باء إال مبوافقة خطية من ا. ٢٠

 ٢٢املادة 

 . أدناه٢لكل طرف صوت واحد، باستثناء ما هو منصوص عليه يف الفقرة  -١ 

قليمي، يف املسائل الداخلة يف اختصاصها، حقها يف التصويت         إلمتـارس منظمات التكامل االقتصادي ا      -٢ 
وال متارس هذه املنظمة حقها يف . كولبعـدد من األصوات يساوي عدد الدول األعضاء فيها اليت تكون أطرافاً يف الربوتو  

 .التصويت إذا ماَرست أي من الدول األعضاء فيها حقها، والعكس بالعكس

 ٢٣املادة 

 .يكون األمني العام لألمم املتحدة وديع هذا الربوتوكول 

 ٢٤املادة 

ظمات التكامل  يفتح هذا الربوتوكول للتوقيع وخيضع لتصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام الدول ومن              -١ 
مارس /آذار ١٦االقتصـادي اإلقلـيمي األطراف يف االتفاقية، ويفتح باب توقيعه يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك من                  

وتودع . ، ويفتح باب االنضمام إليه ابتداًء من اليوم التايل لتاريخ إغالق باب توقيعه         ١٩٩٩مـارس   /آذار ١٥إىل   ١٩٩٨
 .افقة أو االنضمام لدى الوديعصكوك التصديق أو القبول أو املو

أي منظمة للتكامل االقتصادي اإلقليمي تصبح طرفاً يف هذا الربوتوكول بدون أن يكون أي من الدول                 -٢ 
ويف حالة مثل هذه املنظمات، إذا ما كانت     . األعضاء فيها طرفاً فيه تكون ملزمة بكل االلتزامات مبوجب هذا الربوتوكول          

األعضاء فيها طرفاً يف هذا الربوتوكول، تقرر املنظمة والدول األعضاء فيها مسؤوليات كل منها واحدة أو أكثر من الدول 
ويف مثل هذه احلاالت ال حيق للمنظمة والدول األعضاء فيها أن متارس يف . عـن أداء الـتزاماهتا مبوجب هذا الربوتوكول      
 .وقت واحد حقوقا مبوجب هذا الربوتوكول
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 االقتصادي اإلقليمي، يف صكوك تصديقها أو قبوهلا أو موافقتها أو انضمامها، تعلـن منظمات التكامل    -٣ 
وختطر هذه املنظمات أيضا الوديع، الذي حيظر بدوره األطراف،         . مدى اختصاصها باملسائل اليت حيكمها هذا الربوتوكول      

 .بأي تعديل جوهري ملدى اختصاصها

 ٢٥املادة 

 طرفا من األطراف يف     ٥٥م التسعني من تاريخ قيام ما ال يقل عن          يـبدأ نفاذ هذا الربوتوكول يف اليو       -١ 
 يف املائة من إمجايل االنبعاثات من      ٦٠االتفاقـية، تضـم أطرافا مدرجة يف املرفق األول تستأثر يف اجملموع مبا ال يقل عن                 

قها أو قبوهلا أو    لألطراف املدرجة يف املرفق األول بإيداع صكوك تصدي        ١٩٩٠غـازات ثـاين أوكسـيد الكربون لعام         
 .موافقتها أو انضمامها

لألطراف  ١٩٩٠ أوكسيد الكربون لعام     ينيعين إمجايل االنبعاثات من غازات ثا     "ألغراض هذه املادة،     -٢ 
الكمية املبلغ عنها يف تاريخ اعتماد هذا الربوتوكول من قبل األطراف املدرجة يف املرفق األول يف                " املدرجة يف املرفق األول   

 . من االتفاقية، أو قبل ذلك التاريخ١٢ا الوطنية األوىل املقدمة عمال باملادة بالغاهت

يـبدأ نفـاذ هـذا الـربوتوكول، بالنسبة لكل دولة أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمي تصّدق على                   -٣ 
لبدء النفاذ، يف اليوم  أعاله ١الـربوتوكول أو تقـبله أو توافـق عليه أو تنضم إليه، بعد الوفاء بالشروط املبينة يف الفقرة              

 .التسعني التايل لتاريخ إيداع صكّها للتصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام

ألغـراض هذه املادة، ال حيسب أي صك تودعه منظمة تكامل اقتصادي إقليمي بوصفه صكا يضاف                 -٤ 
 .للصكوك اليت تودعها الدول األعضاء يف تلك املنظمة

 ٢٦املادة 

 .ء حتفظات على هذا الربوتوكولال جيوز إبدا 

 ٢٧املادة 

يف أي وقت بعد ثالث سنوات من تاريخ بدء نفاذ الربوتوكول بالنسبة لطرف ما، جيوز لذلك الطرف                  -١ 
 .االنسحاب من الربوتوكول بإرسال إخطار مكتوب إىل الوديع

 الوديع لإلخطار   يـبدأ نفـاذ أي انسـحاب من هذا القبيل عند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تلقي                 -٢ 
 .خطار باالنسحابإلباالنسحاب أو يف أي تاريخ الحق ُيحّدد يف ا

 .أي طرف ينسحب من االتفاقية يعترب منسحبا أيضا من هذا الربوتوكول -٣ 
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 ٢٨املادة 

 نكليزية والروسية والصينية والعربية   إلسبانية وا إليودع أصل هذا الربوتوكول الذي تتساوى يف احلجية نصوصه با          
 .والفرنسية لدى األمني العام لألمم املتحدة

 .ديسمرب من سنة سبع وتسعني وتسعمائة وألف/ يف كيوتو يف اليوم احلادي عشر من شهر كانون األولحرر 

 قام املوقعون أدناه، املفوضون طبقاً لألصول، بالتوقيع على هذا الربوتوكول بالتواريخ املبينة قرين              وإثباتاً ملا تقدم   
 . كل منهم
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 املرفق ألف

 غازات الدفيئة

 (CO2)ثاين أكسيد الكربون 

 (CH2)امليثان 

 (N2O) أكسيد النيتروز

 (HFCs)املركّبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية 

 (PFCs)عة املركبات الكربونية الفلورية املشب

 (SF6)سادس فلوريد الكربيت 

 فئات املصادر والبواليع/القطاعات

 الطاقة

 وقوداحتراق ال 

 صناعات الطاقة  

 الصناعات التحويلية والبناء  

 النقل  

 قطاعات أخرى  

 استخدامات أخرى  

 انبعاثات الوقود اهلاربة 

 الوقود الصلب  

 النفط والغاز الطبيعي  

 استخدامات أخرى  

 العمليات الصناعية 

 املنتجات الفلزية  

 الصناعة الكيميائية  

 إنتاج املعادن  

 اج أخرىجماالت إنت  
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 انتاج املركبات الكربونية اهلالوجينية وسادس فلوريد الكربيت  

 استهالك املركبات الكربونية اهلالوجينية وسادس فلوريد الكربيت  

 استخدامات أخرى  

 استخدام املذيبات ومنتجات أخرى 

 الزراعة 

 التخمر املعوي  

 إدارة السماد الطبيعي  

 زراعة األرز  

 ةالتربة الزراعي  

 اإلحراق الواجب للسفناء  

 اإلحراق امليداين للنفيات الزراعية  

 استخدامات أخرى  

 النفايات 

 تصريف النفايات الصلبة على األرض  

 معاجلة املياه املستعملة  

 حرق النفايات  

 استخدامات أخرى  
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 املرفق باء
 االنبعاثات كمياًد و حتديأااللتزامات خبفض 

 )أو فترة األساسكنسبة مئوية من سنة (
 الدولة الطرف 

١٠٠ 
٩٢ 
١٠٨ 
٩٢ 
٩٢ 
١٠٠ 
٩٢ 
١١٠ 
٩٢ 
٩٢ 
٩٢ 
٩٢ 
٩٤ 
٩٢ 
٩٢ 
٩٢ 
١٠٠ 
٩٢ 
٩٢ 
٩٢ 
١٠٠ 
٩٢ 
٩٢ 
٩٥ 
٩٤ 
٩٢ 
٩٢ 
٩٢ 
٩٢ 
٩٢ 
٩٢ 
١٠١ 
٩٢ 
١٠٠ 
٩٤ 
٩٢ 
٩٣ 
٩٢ 
٩٢ 

 *االحتاد الروسي 
 سبانياإ
  سترالياأ

  *إستونيا
  ملانياأ

 *أوكرانيا
 يرلنداآ
 يسلنداآ

 إيطاليا
 الربتغال
 يكابلج

 *بلغاريا
 *بولندا

 *اجلمهورية التشيكية
 اجلماعة األوروبية

 الدامنرك
 *رومانيا

 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 السويد
 سويسرا
 فرنسا
 فنلندا

 *كرواتيا
 كندا
 *التفيا

 خلتنشتاين
 لكسمربغ
 *ليتوانيا

 يرلندا الشماليةآاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و
 موناكو
 النرويج
 النمسا

 نيوزيلندا
 *نغارياه

 هولندا
 الواليات املتحدة األمريكية

 ناليابا
 اليونان

 ــــــــــــ _ _ _ _ _
 .بلدان متر مبرحلة انتقال إىل اقتصاد سوقي * 


