د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیي وزارت
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رسمي جریده

فوق العاده ګڼه

پروتوکول کیوتو در مورد کنوانسیون تغییرات اقلیم  ۸۷۳۱ -۸۹۹۱هجری شمسی

تاریخ نشر )۸۱(:جدی سال  ۸۷۹۷هـ.ش نمبر مسلسل)۸۸۱۱( :

۸ــ پروتوکول کیوتو در مورد کنوانسیون تغییرات اقلیم  ۸۷۳۱ -۸۹۹۱هجری شمسی
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فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در بارۀ توشیح ،پروتوکول کیوتو در رابطه به کنوانسیون تغییر
اقلیم
شماره)۹۱( :
تاریخ۸۷۹۸/۹/۸۷ :
مادۀ اول:
به تاسی از حکم فقرۀ ( )۶۱مادۀ ( )۱۶قانون اساسی ،الحاق افغانستان به پروتوکوو کووتوو در موورد کنوانسووون تغووور
اقلوم (در چارچوب کنوانسوون مل متحد پورامون تغوور اقلوم) که بر اساس مصوبات شومارۀ ( )۱۶موور ۶۲۳۶/۸/۳۲
مشرانو جرگه شورای ملی به داخ وک مقدمه )۳۳( ،مادۀ تصدوق گردوده است ،توشوح می دارم.
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مادۀ دوم:

اون فرمان از تاروخ توشوح نافذ و همراه مصوبات مجلسون شورای ملی در جرودۀ رسمی نشر گردد.

حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
ولسی جرگه
تصدیق ولسی جرگه
از پروتوکول کیوتو در مورد کنوانسیون تغییرات اقلیم
شماره)۱۳(:
تاریخ۸۷۹۸/۳/۸۸ :
بووه تؤسووی از حکووم مووادۀ نووودم قووانون اساسوی افغانسووتان ،پروتوکووو کووتووو در مووورد کنوانسوووون تغوووورات اقلوووم در جلسو
عمومی مإر ۶۳ماه موزان سا  ۶۲۳۶ولسی جرگه به داخ وک مقدمه ( )۳۲ماده تصدوق گردود.
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الحاج عبدالرووف "ابراهیمی"
رئیس ولسی جرگه

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
مشرانو جرگه
تصدیق مشرانو جرگه
پروتوکول کیوتو در مورد کنوانسیون تغییرات اقلیم
شماره)۱۱( :
تاریخ۸۷۹۸/۱/۸۷ :
بوووه تؤسوووی از حکوووم موووادۀ نوووودم قوووانون اساسوووی افغانسوووتان ،مشووورانو جرگوووه در جلسووو عموووومی روز سوووه شووونبه موووور
 ،۸۷۹۸/۱/۸۷پروتوکو کووتو در مورد کنوانسوون تغوورات اقلوم را به داخ وک مقدمه )۳۲( ،مادۀ بوه اکررووت ارا
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تصدوق نمود.

الحاج محمد علم ایزدیار
نایب اول مشرانو جرگه

پروتوکول کیوتو در مورد کنوانسیون تغییرات اقلیم ۸۷۳۱-۸۹۹۱هجری شمسی
هدف پروتوکول:
افزاوش کاراوی انرژی در بخش های مربوط اقتصاد ملی ،ارتقا فعالوت های پاودار ،مدوروت جنگالت ،جنگو کواری و
اوجاد جنگالت جدود ،ترغوب انواع پاودار زراعتی در رابطه بوا مشوکالت مربووط بوه تغووور اقلووم ووا اب و هووا ،ترغووب
توسعه و گسترش استفاده از انواع انرژی قاب تجدوود و فون اوری هوای کنتورو انتشوار کواربن دای اکسواود و فون اوری
های پوشرفته و جدود بی خطر برای محوط زوست و .....
تغییر اقلیم
پروتوکو کووتو در مورد تغوور اقلوم:
در ارتباط با کنوانسوون چارچوب سازمان مل متحد در مورد تغوور اقلوم اعضای اون پروتوکو متعهد هستند:
که عضو کنوانسوون چارچوب سازمان مل متحد در مورد تغووور اقلووم هسوتند کوه از اوون پوس بوه عنووان «کنوانسووون»

AC
KU

ناموده خواهد شد .در پوگوری هدف نهاوی کنوانسوون به نحووکه در مادۀ ( )۳ان بوان شده است متعهد باشند.

با در نظر داشت مفاد کنوانسوون با بهره جووی از رهنمود مادۀ ( )۲کنوانسووون پوورو دسوتورالعم بورلون کوه بور اسواس
تصموم .۶پ س ۶/کنفرانس اعضای کنوانسوون در اولون جلسه ان به تصووب رسوده است.
به شرح زیر توافق نمودند:

در این پروتوکول ،تعاریف ارائه شده در مادۀ ( )۸کنوانسیون به کار برده خواهند شد؛ عالوه بر آن
مادۀ اول:

( -۶کنفرانس اعضا ) به کنفرانس اعضای کنوانسوون اطالق می شود.

( -۳کنوانسوون) به کنوانسوون چارچوب سازمان مل متحد در رابطه به تغوور اقلوم که بوه تواروخ  ۳موی  ۶۳۳۳مووالدی
(مطابق با  ۶۲۲۶/۳/۶۳هجری شمسی) در نوووارک به تصووب رسوده است ،اطالق می شود.
( -۲هوآت بون الدولتی تغوور اقلوم) به هووآت کشوورهای عضوو تغووور اقلووم اطوالق موی شوود کوه در سوا  ۶۳۸۸مووالدی
( ۶۲۲۲هجری شمسی) به طور مشترک توسط سازمان هواشناسی جهانی و پروگرام محوط زوست سوازمان ملو متحود
تشکو گردود.
( -۶پروتوکو مونتلایر) به توافقنامه مونتلایر در مورد مواد کاهش دهنده خطر به الوه اوزون اطوالق موی شوود کوه در
 ۶۱سپتمبر  ۶۳۸۲موالدی  ۶۲۱۱/۱/۳۱هجری شمسی در مونتلایر به تصووب رسود و متعاقبا ً تعدو و اصالح گردود.
( -۶اعضای حاضر و رأی دهنده) به اعضائوکه حاضر هستند و رأی مربت وا منفی می دهند ،اطالق می گردد.
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( -۱عضوو) بووه عضووو اووون پروتوکووو اطووالق مووی شووود ،بووه اسوترنای حوواالتی کووه مووتن پروتوکووو انوورا بووه گونووه دوگووری
مشخص نماود.
( -۲عضو مندرج در ضموم ( )۶به انعده اعضا اطالق می شود کوه در ضومومه ( )۶کنوانسووون اموده ،بوه گونوه اوکوه
ممکن است اصالح شود ،وا عضوی به موجب جز (ج) بند ( )۳مادۀ ( )۶کنوانسوون اطالعوه ای را اراوه کرده باشد.
مادۀ دوم:
( )۶هر عضو مندرج در ضموم ( )۶به منظور رسودن به اصغری ساختن انتشار الودگی و تعهدات مربووط بوه کواهش
به اساس مادۀ ( )۲و همچنون ترغوب توسعه پاودار موارد زور را انجام خواهد داد:
الف -اجرا و وا تشروح بوشتر سواست ها و اقدامات طبق شراوط ملی خود مانند:
 -۶افزاوش کاراوی انرژی در بخش های مربوط به اقتصاد ملی.
 -۳محافظت و افزاوش چاهک ها و ذخواور گازهوای گلخانوه ای کوه بوه وسووله پروتوکوو موونتلایر کنتورو نشوده انود ،بوا
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توجه به تعهدات خود به موجب موافقتنام ه های بون المللی زوسوت محوطوی مربووط ،ارتقوا فعالووت هوای پاوودار تنظووم و
مدوروت جنگالت ،جنگلکاری و اوجاد جنگالت جدود.

 -۲ترغوب اشکا پاودار زراعتی در روشنی مالحظات مربوط به تغوور اقلوم.

 -۶ترغوب تحقوق ،توسعه و گسترش استفاده از انواع جدود و قاب تجدود انرژی و فن اوری های کنترو انتشار کواربن
دای اکساود و فن اوری های پوشرفته و جدود بوخطر برای محوط زوست.

 -۶کاهش تدروجی وا حذف نقاوص بازار ،انگووزه هوای موالی ،معافووت از عووارا و مالووات و معافووات در تموام بخوش
های انتشار دهنده گازهای گلخانه ئی که در تضاد با اهداف کنوانسوون و اجرای موکانوزم های بازار هستند.

 -۱تشووق اصالحات مناسب در بخش های مربووط بوه اهوداف ترغووب اصوالحات و اقوداماتی کوه انتشوار انعوده گازهوای
گلخانه ئی را که به وسوله پروتوکو مونتلایر کنترو نشده است ،کاهش داده وا محدود می سازد.

 -۲اقدامات در بخش حم و نق به منظور محدود ساختن و وا کاهش انتشار گازهای گلخانه ئی که به وسوله پروتوکو
مونتلایر کنترو نشده است.
 -۸محدود ساختن و وا کاهش گاز متان از طروق بهبود و به استفاده از مدوروت مواد زاود و نووز تولوود ،انتقوا و توزوو
انرژی.
ب -همکاری با ساور اعضا برای افزاوش کاراوی فوردی و مشوترک سواسوت هوا و اقودامات مصووب انهوا بوه موجوب اوون
مادۀ در اجرای ردوف ( )۶جز (ت) بند ( )۳مادۀ ( )۶کنوانسوون .بوه اوون منظوور اعضوای مزبوور بورای مشوارکت در
تجربوات و تباد اطالعات خود در مورد سواست ها واقدامات مزبور از جمله روش هوای در حوا توسوعه بورای بهبوود
مقاوسووه ،شووفافوت و کووارائی انهووا اقووداماتی را اتخوواذ خواهنوود کوورد .کنفوورانس اعضووا کووه بووه عنوووان اجووالس اعضووای اووون
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پروتوکو فعالوت می کند در اولون جلس خود وا به محوا اونکوه پوس از ان عملوی باشود راه هوای تسوهو همکواری وواد
شده را با در نظر داشت کلوه اطالعات مربوط بررسی خواهد کرد.
 -۳اعضای مندرج در ضموم ( )۶محدودوت وا کاهش انتشار گازهای گلخانه ئوی را کوه از طرووق پروتوکوو موونتلایر
کنترو نشده اند و ناشی از سوختهای مخوزن هوواوی و دروواوی هسوتند بوه ترتووب از طرووق کوار بوا سوازمان بوون المللوی
هواپومائی بون المللی کشور و سازمان بون المللی دروانوردی ادامه خواهند داد.
 -۲اعضای مندرج در ضموم ( )۶در جهت اجرای اقدامات و سواست های موضوع اون مادۀ بوه شوکلی توالش خواهنود
کرد که اررات نامطلوب ،از جمله اررات نامطلوب تغوور اقلوم ،تؤرور بر تجارت بون المللی وتوؤرورات اجتمواعی ،محوطوی
و اقتصووادی بوور سوواور اعضووا بووه ووووژه اعضووای در حووا توسووعه و خصوص وا ً اعضووائوکه در بنوودهای ( )۸و ( )۳مووادۀ
کنوانسوون مشخص شده اند ،با توجه به مادۀ ( )۲کنوانسوون به حداق برسانند .کنفرانس اعضوا کوه بوه عنووان اجوالس
اعضای اون پروتوکو فعالوت می کند ،می تواند در صورت اقتضا برای ترغوب اجرای مفاد اون بنود اقودامات بوشوتری
را معمو بدارد.

AC
KU

 -۶از انجائوکه کنفرانس اعضا که به عنوان اجالس اعضای اون پروتوکو فعالوت می کند تصموم بگورد که هماهنگ
کردن سواست ها و اقدامات موضوع جز (الف) بند ( )۶باال با توجه به شوراوط متفواوت بواالقوۀ ملوی مفوود خواهود بوود،
راه ها و روشهائی را برای تشروح هماهنگی اقدامات و سواست های مزبور بررسی خواهند نمود.
مادۀ سوم:

 -۶اعضای مندرج در ضموم ( )۶به طور منفرد وا مشترک تضمون خواهنود نموود کوه مووزان مجمووعی انتشوار کواربن
دای اکساود انها که ناشی از دخالت انسان در طبوعت است معاد به گازهای گلخانه ئی اوکه در ضموم (الف) فهرسوت
شده است و از مقدار تعوون شده برای انها تجاوز نمی کند .اون مقدار به موجوب تعهودات مربووط بوه کواهش و محودودوت
کموت انتشار انها که در ضموم (ب) درج شده و طبق مفاد اون ماده با دودگاه کاهش انتشار اوون گازهوا در سوطح جهوان
به موزان  ۶درصد زور موزان انتشار در سا  ۶۳۳۱موالدی ( ۶۲۱۳هجری شمسوی) در دوره تعهود  ۳۱۱۸توا ۳۱۶۳
موالدی ( ۶۲۲۸تا  ۶۲۳۶هجری شمسی) محاسبه می شود.

 -۳هر عضو مندرج در ضموم ( )۶باوود توا سوا  ۳۱۱۶مووالدی ( ۶۲۸۶هجوری شمسوی) در تطبووق تعهودات خوود بوه
اساس اون پروتوکو پوشرفت قاب مالحظه داشته باشد.
 -۲تغوورات خاص در انتشار گازهای گلخانه ئی از مناب انتشار و جابجاوی انها در چاهوک هوا از تغووور بهوره بورداری
از زمون از طروق مداخله مستقوم انسان ها و فعالوت های مربوط به جنگالت ( کوه محودود بوه جنگلکواری ،اوجواد مجودد
جنگو و تخروووب جوونگالت از سووا  ۶۳۳۱موووالدی ۶۲۱۳ -هجووری شمسووی -شووده اسووت) ناشووی مووی شووود و بووه صووورت
تغوورات قاب مشاهده می باشد در هر دوره تعهد انودازه گووری شوده باوود در جهوت اوفوای تعهودات هور عضوو منودرج در
ضموم ( )۶به موجب اون مادۀ به کار گرفته شوند .انتشار گازهای گلخانه ئی از منواب و جابجواوی انهوا بوسووله چاهوک
ها که با فعالوت های مذکور ارتباط دارند باود به صورت شفاف و قاب اربات گزارش داده شده و طبق موواد ( )۲و ()۸
مورد تجدود نظر قرار گورند.
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 -۶قب از اولوون اجوالس کنفورانس اعضوا کوه بوه عنووان اجوالس اعضوای اوون پروتوکوو فعالووت موی کنود ،هور عضوو
منوودرج در ضووموم ( )۶فووراورده هووائی را بووه منظووور احووراز موووزان موجودوووت کوواربن خووود در سووا  ۶۳۳۱موووالدی
( ۶۲۱۳هجری شمسی) و امکان براورد تغووور در موجودووت کواربن در سوالهای بعودی را بورای هووؤت فرعوی مشواوره
عملی و فنی فراهم خواهد نموود  .کنفورانس اعضوا کوه بوه عنووان اجوالس اعضوای اوون پروتوکوو فعالووت موی کنود ،در
اولون جلسه خود و در اوان اشوتراک ممکنوه بعودی ،بوا نظور داشوت نامالوموات ،شوفافوت گوزارش ،قابلووت اربوات پوذوری،
روشهای هوؤت بون الدولی تغووور اقلووم ،مشووره اراووه شوده توسوط هووؤت فرعوی مشواوره علموی و فنوی طبوق موادۀ ( )۶و
تصاموم کنفرانس اعضا باود درباره الگوها ،قواعد و رهنمودهای مربووط بوه اونکوه چطوور و کودام ووک از فعالووت هوای
انسانی ،اضافی مرتبط با تغوورات انتشار و جابجاوی گازهای گلخانوه ئوی در خواک هوای کشواورزی و تغووور بکوارگوری
زمون و طبقه بندی جونگالت باوود بوه مقودار مشوخص شوده بورای اعضوای منودرج در ضوموم ( )۶افوزوده شوود ووا از ان
کاسته شود ،تصوموم گووری کنود ،اونگونوه تصواموم باوود در دورۀ دوم و دوره هوای بعودی تعهود بوه کوار گرفتوه شوود ،ووک
عضو تصاموم مربوط به فعالوت های انسوانی اضوافی را در اولوون دورۀ تعهود خوود بوه کوار ببورد مشوروط بوه اونکوه اوون
فعالوت ها از سا  ۶۳۳۱موالدی ( ۶۲۱۳هجری شمسی) صورت پذورفته باشد.
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 -۶اعضای مندرج در ضموم ( )۶که دستخوش فراوند گذار به سوی اقتصاد بازار هستند و سا وا دوره مبنای انهوا بوه
موجب تصموم .۳پ س  ۳ /دومون اجالس کنفرانس اعضای مشخص شده است باود همان سا وا دوره را برای اجرای
تعهدات خود به موجب اون مادۀ استفاده کنند .هر عضو دوگر مندرج در ضموم ( )۶که دسوتخوش فراونود عبوور بسووی
اقتصاد بازار است و هنوز اولون گزارش ملی خود را به موجب موادۀ ( )۶۳کنوانسووون تسولوم نکورده اسوت نووز موتوانود
کنفرانس اعضا را که به عنوان اجالس اعضای اون پروتوکو فعالوت می کند از قصد خوود بورای اسوتفاده از سوا ووا
دوره مبنای تاروخی دوگری غور از سا  ۶۳۳۱موالدی ( ۶۲۱۳هجری شمسی) برای اجرای تعهودات خوود بوه موجوب
اون مادۀ مطل نماود .کنفرانس اعضا که به عنوان اجالس اعضای اون پروتوکو فعالووت موی کنود در موورد قبوو اوون
اطالعوه تصموم گوری خواهد کرد.

 -۱کنفوورانس اعضووا کووه بووه عنوووان اجووالس اعضووای اووون پروتوکووو فعالوووت مووی کنوود ،بووا توجووه بووه بنوود ( )۱مووادۀ ()۶
کنوانسوون ،مقدار معونی قابلوت انعطاف را برای اعضای مندرج در ضوموم ( )۶کوه دسوتخوش فراونود عبوور بوه سووی
اقتصاد بازار هستند ،در اجرای تعهدات انها به موجب اون پروتوکو به غور از تعهدات منودرج در اوون موادۀ ،در نظور
خواهد گرفت.
 -۲مقدار تعوون شده هر عضو مندرج در ضموم ( )۶در اولون دوره تعهد مربوط به کواهش و محودودوت کموی انتشوار،
از سا  ۳۱۱۶تا  ۳۱۱۸موالدی ( ۶۲۸۲تا  ۶۲۳۶هجری شمسی) برابر با فوصدی مشخص شده بورای ان در ضوموم
(ب) ،مربوط به ک کاربن دای اکساود ناشی از دخالت انسان در طبوعت که معاد انتشوار گازهوای گلخانوه ئوی فهرسوت
شده در ضموم (الف) در سا ۶۳۳۱موالدی ( ۶۲۱۳هجری شمسی) وا سا وا دوره مبنای است که طبوق بنود ( )۶بواال
مشخص شده ضرب دره خواهد بود .ان دسته از اعضای مندرج در ضموم ( )۶که در مورد انها تغوور کاربری زموون
و جنگ کاری منب خالص انتشار گازهای گلخانه ئی در سوا  ۶۳۳۱مووالدی ( ۶۲۱۳هجوری شمسوی) موی باشود ،باوود
کو کوواربن دا ی اکسوواود ناشوی از دخالووت انسووان در طبوعووت کوه معوواد انتشووار منهووای مقودار جابجووا شووده در سووا ۶۳۳۱

4

موالدی ( ۶۲۱۳هجری شمسی) و ناشی از تغوور کاربری زمون است را برای محاسبه مقدار تعوون شده خود در سا وا
دوره مبنای انتشار  ۶۳۳۱موالدی ( ۶۲۱۳هجری شمسی) خود به حساب اورند.
 -۸هر عضو مندرج در ضموم ( )۶می تواند به منظور محاسبه موضوع بند ( )۲را سا مبنای خود در مورد هوودرو
فلورو کاربن ها ،پر فلورو کاربن ها و هگزافلورود سولفور ،سا  ۶۳۳۶موالدی ( ۶۲۲۶هجری شمسی) قرار دهد.
 -۳تعهدات مربوط به دوره های بعدی برای اعضای مندرج در ضوموم ( )۶در تعودوالت ضوموم (ب) اوون پروتوکوو
که طبق بند ( )۲مادۀ ( ) ۳۱به تصووب خواهد رسود احراز خواهد شد .کنفرانس اعضا که بوه عنووان اجوالس اعضوای
اون پروتوکو فعالوت می کند ،بررسی تعهدات مزبور را حوداق ( )۲سوا قبو از اتموام دوره او تعهود موذکور در بنود
( )۲شروع خواهد کرد.
 -۶۱هر واحد کاهش انتشار وا هر بخش از مقدار تعوون شوده کوه عضووی از عضوو دوگور طبوق موادۀ ( )۱و موادۀ ()۶۱
مکرراً کسب می کند ،باود به مقدار تعوون شده برای ان عضو اضافه شود.
 -۶۶هر واحد کاهش انتشار وا هر بخش از مقدار تعوون شده که عضوی به عضو دوگر طبق مفاد مادۀ ششم و شانزدهم
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مکرر انتقا می دهد ،باود از مقدار تعوون شده برای ان عضو کسر شود.

 -۶۳هر گاه نشر تائود شده که عضوی از عضو دوگر طبق مفاد مادۀ ( )۶۳کسب می کند باود به مقدار تعوون شده برای
ان عضو اضافه شود.

 -۶۲اگر موزان انتشار عضو مندرج در ضموم ( )۶در خال دوره تعهد کمتر مقدار تعوون شده برای ان به موجب اون
مادۀ باشد ،اون اختالف به درخواست ان عضو به مقدار تعوون شده برای ان عضو بورای دوره هوای بعودی تعهود اضوافه
خواهد شد.

 -۶۶هر عضو مندرج در ضموم ( )۶باوود توالش نماوود کوه تعهودات اشواره شوده در بنود ( )۶را بوه گونوه اجورا کنود کوه
تارورات نامطلوب اجتماعی ،محوط زوستی و اقتصادی را باالی کشور هوای عضوو در حوا توسوعه بوه وووژه اعضوائوکه
در بندهای ( )۸و ( )۳مادۀ ( )۶کنوانسوون مشخص شوده انود بوه حوداق برسواند .در راسوتای تصواموم مربوطوه کنفورانس
اعضا در مورد اجرای بندهای مذکور ،کنفرانس اعضا که به عنوان اجالس اعضای اون پروتوکوو فعالووت موی کنود
باود اقدامات الزم را برای به حداق رسواندن توارورات نوامطلوب تغووور اقلووم و ووا توارورات اقودامات واکنشوی بور اعضوای
موضوع بندهای مذکور در اولون جلسه خود بررسی کند .در موان موضوعاتی که باود بررسوی شووند ،توؤمون اعتبوارات
مالی ،بومه و انتقا فن اوری قرار خواهد داشت.
مادۀ چهارم:
 -۶انعده از اعضای مندرج توافوق کننوده در ضوموم ( )۶کوه تعهودات خوود را بوه اسواس موادۀ ( )۲بوه صوورت مشوترک
اجرا کنند ،چنون تلقی خواهد شد که تعهدات مزبور را انجوام داده انود مشوروط بوه اونکوه مقودار کوا کواربن دای اکسواود
ناشی از دخالت انسان در طبوعت که معاد موزان انتشار گازهای گلخانه ئی می باشد و در ضموم (الف) فهرست شده
است نباود از مقادور تعوون شده برای انها بر اساس تعهدات مربوط به کاهش و محدودوت مقدار کمی انها که در ضموم
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(ب) توضوح داده شده و طبق مفاد موادۀ ( )۲محاسوبه شوده اسوت تجواوز نماوود .سوطح انتشوار مربووط کوه بوه هور ووک از
اعضا موافقتنامه تخصوص داده شده موافقتنام مذکور درج خواهد شد.
 -۳اعضای هر وک از موافقتنامه های مزبور ،شراوط موافقتناموه را در تواروخ تودوو اسوناد تنفووذ ،پوذورش ،تصوووب ووا
قبولی خود به اطالع سکرتروت خواهند رساند سکرتروت نوز به نوبه خود ،اعضا و امضا کننودگان کنوانسووون را از
شراوط موافقتنامه مطل خواهد ساخت.
 -۲همچون موافقتنامه در طو دوره تعهدوکوه در بنود ( )۲موادۀ ( )۲مشوخص شوده اسوت ،همچنوان موورد اجورا خواهود
بود.
 -۶در صورتی که اعضا در چارچوب و همراه با سازمان وحدت اقتصادی منطقوی به طوور مشوترک ،فعالووت کننود،
هور تغووووری کووه در ترکووب سووازمان صووورت گوورد ،بوور روی تعهوودات موجوود بووه موجووب اوون پروتوکووو توؤرور نخواهوود
گذاشت .هر نوع تغوور در ترکوب سازمان فقط در مورد مقاصد تعهدات مزبور به موجب موادۀ ( )۲کوه بوه دنبوا تجدوود
نظر مزبور تصووب شده است ،اعما خواهد شد.
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 -۶در صورت که اعضای چنون موافقتنامه نتوانند به سطح کلی کاهش انتشار در مجموع نائ شووند ،هور عضوو چنوون
موافقتنامه ای مسئو سطح انتشار مربوط به خود که در موافقتنامه درج شده است ،خواهد بود.

 -۱در صورتی که اعضا در چارچوب و همراه با سازمان وحدت اقتصوادی منطقووی بوه طوور مشوترک ،فعالووت کننود
که خود نوز عضو اون پروتوکو است ،هر کشور عضو ان سازمان وحدت اقتصادی که بوه طوور انفورادی و هموراه بوا
سازمان وحدت اقتصادی منطقوی طبق مادۀ ( )۳۲فعالوت موکند ،در صورتی که نتواند به سطح کلی کواهش انتشوار در
مجموع نائ شود ،مسئو سطح انتشار خود به نحووکه در اون مادۀ توضوح داده شده است خواهد بود.
مادۀ پنجم:

 -۶هر عضو مندرج در ضموم ( ،)۶باود ح داکرر وکسوا قبو از شوروع اولوون دوره تعهود ،نظوام ملوی را بورای تخموون
موووزان انتشووار تمووامی گازهووای گلخانووه از طروووق منوواب و جابجوواوی انهووا توسووط چاهووک هووا کووه در اروور دخالووت انسووان در
طبوعت به وجود می اوند و به وسوله پروتوکو مونتلایر کنترو نمی شوند ،داشته باشند.
کنفوورانس اع ضووا کووه بووه عنوووان اجووالس اعضووای اووون پروتوکووو فعالوووت مووی کنوود در اولووون جلس و خووود در مووورد
رهنمودهاوی برای نظام های ملی مذکور کوه باوود شوام روش هوای مشوخص شوده در بنود ( )۳زوور باشود تصوموم گووری
خواهد کرد.
 -۳روش های مربوط به تخمون موزان انتشار تمامی گازهای گلخانه ئی از مناب و انتقا انها توسط چاهکها که در ارور
دخالت انسان در طبوعت بوجود می اوند و به وسوله پروتوکو موونتلایر کنتورو نموی شووند باوود موورد قبوو هووؤت بوون
الدولتی تغوور اقلوم بووده و در سوومون جلسوه کنفورانس اعضوا موورد توافوق قورار گرفتوه باشود .در صوورتوکه روشوهای
مربوط به اون رهنمود به کار گرفته نشوند باود تدابور مناسب مطابق هستند بوه توافقوات کنفورانس اعضوا کوه بوه عنووان
اجالس اعضای اون پروتوکو فعالوت موی کنود در اولوون جلسوه خوود در موورد انهوا توافوق موی نماونود بکوار بورده شوود.
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کنفرانس اعضا که به عنوان اجالس اعضای اون پروتوکو فعالوت می کند باود بر اساس کار هوؤت بون الدولتی تغووور
اقلوم اب و هوا و مشورت ،تخصصی هوؤت فرعی مشورتی علمی و فنی به توجه به تصاموم مربوطه کنفورانس اعضوا
به طور منظم روش ها و اصالحات مزبور را بررسی کرده و در صورت اقتضا مورد تجدود نظور قورار دهود .تجدوود
نظر در مورد روش ها وا اصالحات باود تنها در جهت تعووون رعاووت تعهودات بوه موجوب موادۀ ( )۲در موورد هور دوره
تعهد تصووب شده ،پس از تجدود نظر به کار گرفته شود.
 -۲توانائی گرم شدن کره زمون که به خاطر محاسبه تعاد انتشار کاربن دای اکساود توسط انسان ها از طرووق منواب و
انتقا ان به چاهک های گاز گلخانه ئی استفاده می گردد و در ضموم الف درج است ،باود انهائی باشد که توسط هئوت
بون الحکومتی تغوور اقلوم قبو و رد سومون جلسه کنفرانس اعضا باالی ان توافق صورت گرفته باشد.
گازهای گ خانه تغوور اقلوم کنفرانس اعضا که به عنوان اجالس اعضای اون پروتوکو فعالوت می کند باود بر اسواس
کار هوؤت بون الدولی تغوور اقلوم و مشوره های تخصصی هوؤت فرعی مشاوره علمی و فنی ،با توجوه کامو بوه تصواموم
مربوطووه کنفوورانس اعضووا  ،توانوواوی بووالقوه گازهووای گلخانووه وووی در گوورم کووردن زمووون را بررسووی کوورده و در صووورت
اقتضا مورد تجدود نظر قرار دهد .تجدود نظر در تواناوی بالقوه در گرم کردن زموون تنهوا نسوبت بوه تعهودات بوه اسواس
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مادۀ ( )۲در مورد هر دوره تعهد تصووب شده پس از ان تجدود نظر ،اعما خواهد شد.
مادۀ ششم:

هر عضو منودرج در ضوموم ( )۶از نظور اوفوای تعهودات خوود بوه موجوب موادۀ ( )۲موی توانود واحودهای کواهش مووزان
انتشار را که از طرح های کاهش انتشار گازهای گلخانه ئی از طروق مناب و جابجاوی به وسوله چاهک ها کوه در ارور
دخالت انسان در طبوعت بوجود امده اند از افزاوش مقدار جابجاوی اون گازها توسط چاهک ها که در هور ووک از بخوش
های اقتصاد بدست می اود ،به اعضای دوگر انتقا داده وا از اعضا دوگر بدست بواورد .مشروط بر اونکه:
الف -هر وک از اون طرح ها به تصووب اعضای ذوربط رسوده باشد.

ب -هر وک از اون طرح ها ،کاهش در انتشوار از منواب ووا افوزاوش در جابجواوی توسوط چاهوک هوا را فوراهم کنود وعنوی
اضافه بر موزانی که به طرق مختلف اتفاق موافتد.

ج -هوچ واحد کاهش انتشار را در صورتی که مطابق تعهدات ان به موجب مواد ( )۶و ( )۲نباشد ،دروافت نکند.
د -کسب واحد های کاهش انتشار باود مکم فعالوت های داخلی از نظر اوفای تعهدات به موجب مادۀ ( )۲باشد.
 -۳کنفرانس اعضا که به عنوان اجوالس اعضوای اوون پروتوکوو فعالووت موی کنود موتوانود در اولوون جلسوه خوود ووا در
اولون فرصت بعد از ان ،رهنمودهای اجرای اون مادۀ را به شمو تؤوود و گزارش دهی بوشتر شرح دهد.
 -۲هر عضو مندرج در ضموم ( )۶می تواند مطابق بوه مسوئولوت خوود بوه اشوخاص حقووقی اجوازه شورکت در فعالووت
های را که منجر به اوجاد ،انتقا وا کسب واحد های کاهش انتشار به موجب اون مادۀ می شود ،بدهد.
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 -۶اگوور عضووو منوودرج در ضووموم ( )۶در مووورد اجوورای الزامووات موضوووع اووون بنوود طبووق مربوووط مووادۀ ( )۸سوووالی را
مطرح کند ،اکتساب و انتقا واحد های کاهش انتشار ممکن است تا بعد از اونکه سوا مطرح شود ادامه وابود ،مشوروط
بر اونکه امکان استفاده از هر وک از واحد های مزبور بوسوله وک عضو برای اوفای تعهدات خود به موجب موادۀ ()۲
تا وقتی که موضوع موافقت ح و فص شود ،وجود نداشته باشد.
مادۀ هفتم:
 -۶هر عضوو منودرج در ضوموم ( )۶باوود در گوزارش موجوودی سواالنه خوود در موورد انتشوار گازهوای گلخانوه ئوی از
مناب و جابجاوی به وسوله چاهک ها که ناشی از دخالت انسان در طبوعوت اسوت و بوسووله پروتوکوو موونتلایر کنتورو
نمی شوند ،و طبق تصاموم مربوط کنفرانس اعضا اراوه شوده اسوت ،اطالعوات تکمولوی الزم را کوه طبوق بنود ( )۶زوور
تعوون خواهد شد ،از نظر حصو اطمونان از رعاوت مادۀ ( )۲درج کند.
 -۳هر عضو مندرج در ضموم ( )۶باود اطالعات متمم مورد نواز را جهت اربات رعاوت تعهدات خوود بوه موجوب اوون
پروتوکو که طبق بند ( )۶زور تعوون خواهد شد در گزارش ملوی خوود کوه بوه اسواس موادۀ ( )۶۳کنوانسووون اراووه شوده
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است ،بگنجاند.

 -۲هر عضو مندرج در ضموم ( )۶باود اطالعات سالوانه را به اساس بند ( )۶فووق اراووه دهود کوه شوروع ان بوا اولوون
گزارش موجودی مطوابق بوه کنوانسووون بورای اولوون سوا دوره تعهود پوس از الزم االجورا شودن اوون پروتوکوو بورای
عضو مذکور ،صورت خواهد گرفت .هر عضو باوود اطالعوات مقورر بوه موجوب بنود ( )۳فووق را بوه عنووان بخشوی از
اولون گزارش ملی خود به اساس کنوانسوون پس از الزم االجرا شودن اوون پروتوکوو در موورد ان و پوس از تصوووب
رهنمودهاوی که در بند ( )۶زور پوش بونی شده است اراوه نماود .دفعات اراوه اطالعات بعدی مقرر به موجوب اوون موادۀ
توسط کنفرانس اعضا که به عنوان اجالس اعضای اون پروتوکو فعالوت می کند با توجه به جدو زمانی برای اراوه
گزارش های ملی که کنفرانس اعضا در مورد ان تصموم گرفته است ،تعوون خواهد شد.

 -۶کنفرانس اعضا که به عنووان اجوالس اعضوای اوون پروتوکوو فعالووت موی کنود در اولوون جلسوه خوود رهنموود تهووه
اطالعات را مطابق اون موادۀ تصوووب خواهود کورد و پوس از ان رهنمودهوای تهووه اطالعوات بوه موجوب اوون موادۀ را بوا
توجه به رهنمودهای تهوه گزارش ملی توسط اعضای مندرج در ضوموم ( )۶کوه بوه تصوووب کنفورانس اعضوا رسووده
است ،به طور دورانی مورد تجدود نظر قرار خواهد داد .همچنون کنفرانس اعضوا کوه بوه عنووان اجوالس اعضوای اوون
پروتوکو فعالوت می کند باود پوش از اولوون دوره تعهود در موورد چگوونگی محاسوبه مقوادور تعووون شوده ،تصوموم گووری
نماود.
مادۀ هشتم:
 -۶اطالعاتی که مطابق مادۀ ( )۲توسط مندرج در ضموم ( )۶اراووه موی شوود ،باوود بوه وسووله متخصصوون مطوابق بوه
تصاموم مربوط کنفرانس اعضا و طبق رهنمودهوائی کوه موجوب بنود ( )۶بودون منظوور توسوط کنفورانس اعضوا کوه بوه
عنوان اجالس اعضا اون پروتوکو فعالوت می کند تصووب شده اند مورد بررسی قورار خواهود گرفوت .اطالعواتی کوه
بووه اسوواس بنوود ( )۶مووادۀ ( )۲توسووط هوور عضووو منوودرج در ضووموم ( )۶اراوووه مووی گووردد بووه عنوووان بخووش از بررسووی
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گوورداوری و محاسووبه سوواالنه ذخوووره انتشووار و مقووادور تعوووون شووده ،مووورد تجدووود نظوور قوورار خواهوود گرفووت .بوور عووالوه
اطالعاتی که به موجب بند( )۳مواده( )۲توسوط هور عضوو منودرج در ضوموم ( )۶اراووه موی گوردد بوه عنووان بخشوی از
بررسی گزارشات مورد بررسی و تجدود نظر قرار خواهند گرفت.
 -۳گروه های متخصص بررسی به وسوله سکرتروت هماهنگ خواهند شد و متشک از متخصصونی خواهند بود که از
موان افراد معرفی شده توسط اعضای کنوانسوون وا در صورت اقتضا سازمانهای بوون الودولتی ،طبوق رهنموودی کوه بوه
همون منظور توسط کنفرانس اعضا پوش بونی شده است ،انتخاب گردوده اند.
 -۲جروان بررسی باود شام ارزوابی فنی جام از تمام جنبه های اجرائی توسط عضو اون پروتوکو باشد .گروه های
متخصص بررسی باود گزارشی را برای کنفرانس اعضا که به عنوان اجالس اعضای اون پروتوکو فعالووت موی کنود
تهوه کنند که اجرای تعهدات را ارزوابی کرده و مسائ بالقوه و عوامو موورر در اجورای تعهودات را مشوخص کنود .اوون
گزارش ها دبورخانه سکرتروت از طروق سکرتروت به تمام اعضای کنوانسوون توزو خواهد شد.
سکرتروت مذکور سواالت مربوط به اجراات را که در اون گزارش ها مشخص شوده اسوت بورای بررسوی بوشوتر توسوط
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کنفرانس اعضا که به عنوان اجالس اعضای اون پروتوکو فعالوت می کند ،فهرست خواهد کرد.

 -۶کنفرانس اعضوا کوه بوه عنووان اجوالس اعضوای اوون پروتوکوو فعالووت موی کنود در اولوون جلسو خوود رهنمودهوای
بررسی اجراات گروه های متخصص بررسی را با توجه به تصاموم مربوطه کنفرانس اعضا تصووب نموده و پس از
ان به صورت دورانی انها را مورد تجدود نظر خواهد داد.

 -۶کنفرانس اعضا که به عنوان اجالس اعضای اون پروتوکو فعالوت می کند به کمک هوؤت فرعوی اجرائوووی و در
صورت اقتضا هوؤت فرعی مشاوره علمی و فنی موارد زور را بررسی خواهد نمود:

الف -اطالعات اراوه شده به اساس مادۀ ( )۲توسط اعضا و گزارش های انجوام بررسوی هوای علموی بور روی انهوا بوه
موجب اون مادۀ.

ب -سواالت مربوط به اجرااتی که توسط سکرتروت مطابق به بند ( )۲فوق فهرست شده و همچنون سوواالتی کوه توسوط
اعضا مطرح شده است.
 -۱کنفرانس اعضا که به عنوان اجالس اعضای اون پروتوکو فعالوت می کند ،پورو بررسی خود در مورد اطالعات
موضوع بند ( )۶فوق در مورد هر وک از موضوعات الزم برای اجرای اون پروتوکو تصموم گوری خواهد نمود.
مادۀ نهم:
 -۶کنفرانس اعضا که به عنووان اجوالس اعضوا اوون پروتوکوو فعالووت موی کنود ،در پرتوو بهتورون اطالعواتی علموی و
ارزوابی موجود در مورد تغوور اقلوم (اب و هوا) و اررات ان و همچنون اطالعوات فنوی ،اجتمواعی و اقتصوادی مربووط،
اون پروتوکو را به صورت دورانی مورد تجدود نظر قرار خواهد داد .اون تجدود نظرها با تجدوود نظرهوای مربووط بوه
کنوانسوون به ووژه موارد مقرر در جز (ب) بند ( )۳مادۀ ( )۶و جز (الف) بند ( )۳مادۀ ( )۲کنوانسووون اعضوا کوه
به عنوان اجالس اعضای اون پروتوکو فعالوت می کند بر پاوه اون بررسی هوا اقودامات مناسوبی را اتخواذ خواهود کورد.
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اولوون تجدووود نظوور در دومووون اجوالس کنفوورانس اعضووا کووه بوه عنوووان اجووالس اعضووای اوون پروتوکووو فعالوووت مووی کنوود
صورت خواهد گرفت .تجدود نظرهای بعدی در فواص منظم و به موق انجام خواهد شد.
مادۀ دهم:
کلوه اعضا با توجه به مسئولوت های مشترک و در عون حا متفاوت خود ،اولووت های توسعه منطقوی و ملی خاص
خود ،اهداف و شراوط ،بدون عنوان کردن تعهدات جدود برای اعضاوی که نام انها در ضموم ( )۶درج نشوده ،همچنوون
تؤوود مجدد تعهدات موجوود در بنود ( )۶موادۀ ( )۶کنوانسووون و اداموه رونود پوشورفت در اجورای اوون تعهودات بوه منظوور
دستوابی به توسعه پاودار با توجه به بندهای ( ۶ ،۲و  )۲مادۀ ( )۶کنوانسوون:
الف -در صورتی که مناسب باشد و در حد امکان ،به منظور بهبود کوفوت عوامو محلوی نشور و داده هوای فعالووت و ووا
الگوهاوی که منعکس کننده شراوط اقتصادی ،اجتمواعی هور عضوو بورای تهووه و روز امود کوردن دورانوی فهرسوت هوای
ملی انتشار گازهای گلخانه ئی ،از مناب و جابجاوی از طروق چاه هک ها ،می باشود کوه بوه وسووله پروتوکوو موونتلایر
کنترو نمی شوند و ناشی از دخالت انسان در طبوعت می باشوند ،برناموه هوای مقورون بوه صورفه و در صوورت اقتضوا
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اسوتفاده از روش هوای قابو مقاوسوه کنفوورانس اعضوا در موورد انهوا توافوق نموووده اسوت و سوازگار بوا رهنمودهوای تهوووه
گزارش ملی مصوب کنفرانس اعضا است ،تنظوم خواهند نمود.

ب -برنامووه هووای ملووی و در صووورت اقتضووا منطقوووی را کووه شووام اقووداماتی بوورای تعوودو تغوووور اقلوووم و اقوودامات بوورای
تسهو بخشی انطباق الزم با تغوور اقلوم می باشد تنظوم ،اجرا و منتشر کرده و به طور منظم بروز خواهند داد:
 -۶اون برنامه ها باود از با بخش های انرژی ،حم و نق  ،صنعت و کشاورزی ،جنگلداری ،مدوروت مواد زاود ارتباط
داشته باشد .به عالوه فن اوروهای انطباق و روش های بهبود طرح های فضاوی باود قابلوت انطباق بوا اقلووم را افوزاوش،
و.

 -۳اعضای مندرج در ضموم ( )۶باود اطالعات مربوط به اقدامات در رابطه بوا اوون پروتوکوو از جملوه برناموه هوای
ملی را طبق رهنمودهای مقرر در مادۀ ( )۸ارائه دهند و ساور اعضوا باوود توالش کننود توا در صوورت اقتضوا اطالعوات
مربوووط بووه برنامووه هوواوی کووه شووام اقووداماتی باشوود کووه هوور عضووو معتقوود اسووت مووی توانوود در مووورد تغوووور اقلوووم و اروورات
نامطلوب ان انجام دهند به شومو جلووگوری از افوزاوش انتشوار گازهوای گلخانوه ئوی و گسوترش جابجواوی از طرووق چواه
هک ها و ظرفوت سازی و اقداماتی که از طروق توافق صورت می گورد در گزارشات ملی خود ملحوظ نماوند.
ج -در تحقوقات علمی و فنی همکاری نموده و نگهداری و توسعه نظوام هوای نظوارتی اصوولی و توسوعه ارتقوا خواهنود
بخشوود تووا عوودم قاطعوووت هووای موورتبط بووا سوسووتم اب و هوووا ،توؤرورات نووامطلوب ناشووی از تغوووور اقلوووم و نتواوج اقتصووادی و
اجتماعی استراتوژی های واکنش مختلف را کاهش دهند ،و توسعه و تقووت ظرفوت های درونی و تواناوی هوای انهوا را
ارتقا بخشند تا در تالش های بون المللی و بون الدولی ،برنامه ها و شبکه های تحقوقاتی و نظارت اصوولی بوا توجوه بوه
مادۀ ( )۶کنوانسوون مشارکت داشته باشند.
د -در زمونووه ارتقووا الگوهووای مووورر توسووعه ،کوواربرد و انتشووار و اتخوواذ کلوووه اقوودامات عملووی بوورای ارتقووا

تسووهو و در

صورت اقتضا تؤمون هزون ه انتقا وا دستوابی به فن اوری های بی خطور از نظور محووط زوسوت دانوش فنوی ،روووه هوا و
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فراوند های مربوط به تغوور اقلوم خصوصا ً در کشوور هوای در حوا توسوعه ،از جملوه تنظووم سواسوت هوا و برناموه هواوی
برای انتقا مورر فن اوری های بی خطر از نظر زوست محوطی که متعلق به عموم بوده وا در دسترس همگان است و
اوجوواد محوطووی بوورای بخووش خصوصووی بوورای اونکووه بتوانوود فوون اوری هووای بووی خطوور از نظوور محوووط را ترغوووب نموووده،
دسترسی به انها را ارتقا و انتقا دهد ،همکاری خواهند نمود.
هـ  -در توسعه و اجرای برنامه های اموزشوی و پرورشوی از جملوه تقوووت ظرفووت سوازی ملوی بوه وووژه ظرفووت هوای
انسانی و سازمانی و تباد کارکنان برای اموزش متخصصون در اون زمونه به ووژه برای کشورهای در حا توسوعه و
تسهو بخشی اگاهی عامه و دسترسی همگان به اطالعات راج به تغوور اقلووم در سوطح ملوی و در صوورت اقتضوا بوا
استفاده از هوؤت های موجود همکاری نموده و ان را ارتقا خواهند بخشود .الگوهای مناسب برای انجام اون فعالووت هوا
از طروق هوؤت مربوط کنوانسوون با توجه به مادۀ ( )۱ان توسعه خواهند وافت.
و -اطالعات مربوط بوه برناموه هوا و فعالووت هوای متقبو شوده بوه اسواس اوون موادۀ را طبوق تصواموم کنفورانس اعضوا در
گزارش ملی خود درج خواهند کرد.

مادۀ یازدهم:
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ز -در اجرای تعهدات موضوع اون مادۀ بند ( )۸مادۀ ( )۶کنوانسوون را مورد توجه کام قرار خواهند داد.

 -۶اعضا در اجرای مادۀ ( )۶۱مفاد بندهای ( ۸ ،۲ ،۶ ،۶و  ) ۳مادۀ ( )۶کنوانسوون را مدنظر قرار خواهند گرفت.
 -۳در زمونه اجرای بند ( )۶موادۀ ( )۶کنوانسووون ،طبوق بنود ( )۲موادۀ ( )۶کنوانسووون ،طبوق بنود ( )۲موادۀ ( )۶و موادۀ
( )۶۶کنوانسوووون و از طروووق واحوودهای فعووا وووا واحوودهای موکووانوزم مووالی کنوانسوووون اعضووای توسووعه وافتووه و سوواور
اعضای توسعه وافته مندرج در ضموم ( )۳کنوانسوون باود:

الف -تؤمون مناب مالی جدود و اضافی جهت تؤمون تمام هزونه های مورد توافق کوه اعضوای در حوا توسوعه در پوشوبرد
اجرای تعهدات موجوده به اساس جز (الف) بنود ( )۶موادۀ ( )۶کنوانسووون کوه در بنود (الوف) موادۀ ( )۶۱گنجانووده شوده
متحم می شوند.

ب -همچنان ،مناب مالی را به شمو انتقا فن اوری مورد نواز اعضوای در حوا توسوعه بوه منظوور توؤمون کلووه هزونوه
های اضافی پوشبرد اجرای تعهدات موجود در بند ( )۶مادۀ ( )۶کنوانسوون که در بند (الف) مادۀ ( )۶۱گنجانوده شوده و
بون وک عضو در حا توسعه و موسسه بون المللی وا موسسات مادۀ ( )۶۶کنوانسوون طبوق ان موادۀ موورد توافوق قورار
گرفته است ،فراهم خواهند کرد .در اجرای اون تعهدات باود لزوم صحت و قاب پووش بونوی کوردن جرووان سورماوه هوا و
اهموت مسئولوت مناسب که بون کشورهای توسوعه وافتوه بوه طوور مشوترک وجوود دارد ،در نظور گرفتوه شوود .راهنمواوی
موکووانوزم ملووی کنوانسوووون در تصوواموم مربوطووه کنفوورانس اعضووا از جملووه تصوواموم اتخوواذ شووده قب و از تصووووب اووون
پروتوکو با اعما تغوورات الزم در مورد مفاد اون بند به کار گرفته خواهد شد.

11

 -۲همچنان ،اعضای توسعه وافته و دوگر اعضای توسعه وافته مندرج در ضموم ( )۳کنوانسوون می توانند مناب موالی
را برای اجرای مادۀ ( )۶۱از طروق مجاری دو طرفه ،منطقوی و ساور مجواری چنود جانبوه فوراهم کننود و اعضوای در
حا توسعه نوز می توانند از اون مناب سود ببرند.
مادۀ دوازدهم:
 -۶بدونوسوله موکانوزم توسعه پاک چنون تعروف می شود:
 -۳هدف از موکانوزم توسعه پواک ،کموک بوه اعضوای منودرج نشوده در ضوموم ( )۶جهوت دسوتوابی بوه توسوعه پاوودار و
کمک به هدف نهائی کنوانسوون و همچنون مساعدت به اعضوای منودرج در ضوموم ( )۶بورای نوو بوه رعاووت تعهودات
کاهش و محدودوت کمی انتشار به موجب مادۀ ( )۲می باشد.
 -۲مطابق به موکانوزم توسعه پاک:
الف -اعضای مندرج نشده در ضموم ( )۶از فعالوت های پروژه که منجر به کاهش انتشار تؤووود شوده موی شووند ،بهوره
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خواهند برد.

ب -اعضای مندرج در ضموم ( )۶می توانند از کاهش انتشار تائود شده که از فعالوت های پروژه مزبوور حاصو شوده
است برای کمک به رعاوت تعهدات کاهش و محدودوت کموت نشر به اسواس موادۀ ( )۲بوه گونوه اوکوه کنفورانس اعضوا
که به عنوان اجالس اعضای اون پروتوکو فعالوت می کند معون کرده است ،استفاده نماوند.

 -۶موکانوزم توسعه پاک به اختوار و راهنماوی کنفرانس اعضوا کوه بوه عنووان اجوالس اعضوای اوون پروتوکوو فعالووت
می کند ،خواهد بود و هوؤت اجرائووی موکانوزم توسعه پاک بر ان نظارت خواهد کرد.

 -۶کاهش انتشار که از هر فعالوت پروژه صورت می گورد باود به وسوله موسسات عملوات توسط کنفرانس اعضوا کوه
به عنوان اجالس اعضای اون پروتوکو فعالوت می کند انتخاب می گردند بر اساس موارد زور تائود گردد:
الف -مشارکت داوطلبانه که توسط هر عضو مورد بحث پذورفته شده باشد.

ب -مناب واقعی ،قاب اندازه گوری و درازمدت که با کاهش تغوورات اقلوم ارتباط دارد.
ج -کاهش انتشاراتوکه اضافه بر مقداری است که در عدم فعالوت های پروژه تائود شده حاص خواهد شد.
 -۱موکانوزم توسعه پاک در صورت لزوم به تؤمون فعالوت های پروژه تائود شده کمک خواهد کرد.
 -۲کنفرانس اعضا کوه بوه عنووان اجوالس اعضوای اوون پروتوکوو فعالووت موی کنود در نخسوتون جلسوه خوود ،الگوهوا و
تودابور را بووا هوودف تضوومون شووفافوت ،و قابلوووت پاسووخگوئی از طروووق مقاوسووه مسووتق و تائووود فعالوووت هووای پووروژه ،تعوووون
خواهد کرد.
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 -۸کنفرانس اعضا که به ع نووان اجوالس اعضوای اوون پروتوکوو فعالووت موی کنود تضومون خواهود نموود کوه بخشوی از
عاودات فعالوت های پروژه تائود شده برای تؤمون هزونه های اجراوی و نوز کمک به اعضوای در حوا توسوعه کوه بوووژه
در برابر تؤرورات نامطلوب تغوور اقلوم از لحاظ تؤمون هزونه های توافق پذوری اسوب پذور هستند ،به کار می رود.
 -۳مشارکت به موجب موکانوزم توسعه پاک از جمله در فعالوت های موضوع جز (الف) بند ( )۲فوق و کسب کواهش
نشر تائود شده موی توانود مإسسوات خصوصوی و ووا دولتوی را در برگوورد و تواب هور گونوه راهنمواوی اوکوه ممکون اسوت
توسط هوؤت اجراوی موکانوزم توسعه پاک اراوه گردد ،می باشد.
 -۶۱کاهش انتشار تائوود شوده کوه در طوی دوره زموانی از سوا  ۳۱۱۱مووالدی ( ۶۲۲۳هجوری شمسوی) توا اغواز اولوون
دوره تعهد به دست امده است می تواند جهت کمک به تحقق رعاوت در اولون دوره تعهد به کار رود.
 -۶۶کنفرانس اعضا که به عنوان اجالس اعضای اون پروتوکو فعالوت می کند در چهوارمون جلسوه خوود طورح هوای
ضمنی بند ( )۶۱فوق را تجزوه و تحلو خواهد کرد.
مادۀ سیزدهم:
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 -۶کنفرانس اعضا که رکن عالی کنوانسوون است  ،به عنوان اجالس اعضای اون پروتوکو فعالوت خواهد کرد.
 -۳اعضووای کنوانسوووون کووه عضووو اووون پروتوکووو نوسووتند مووی تواننوود بووه عنوووان نوواظر در جروووان هوور وووک از جلسووات
کنفرانس اعضا که به عنوان اجالس اعضای اون پروتوکو فعالوت می کند ،شرکت داشته باشند .هنگامی که کنفرانس
اعضا به عنوان اجالس اعضای اون پروتوکو فعالوت می کند ،اتخاذ تصاموم به موجب اون پروتوکوو تنهوا توسوط ان
اعضاوی صورت خواهد گرفت که عضو اون پروتوکو هستند.

 -۲زمانی که کنفورانس اعضوا بوه عنووان اجوالس اعضوای اوون پروتوکوو فعالووت موی کنود ،هور عضوو دفتور کنفورانس
اعضا که نماونده وک عضو کنوانسوون می باشد که در ان زمان عضو پروتوکو نوست ،به وسوله عضو دوگری که از
موان اعضای اون پروتوکو و توسط انها انتخاب می گردد ،جاوگزون خواهد شد.

 -۶کنفرانس اعضا که به عنووان اجوالس اعضوای اوون پروتوکوو فعالووت موی کنود اجورای اوون پروتوکوو را بوه طوور
منظم بررسی و در حوزه اختوار خود برای ترغوب اجرای مإرر ان ،تصاموم الزم را اتخاذ خواهد کرد.
کنفرانس وظاوفی را که توسط پروتوکو به ان محو شده ،انجام خواهد داد:
الف -اجرای اون پروتوکو توسط اعضا ،اررات کلی ناشی از اقدامات انجام شده به موجب اون پروتوکو بووژه اررات
محووط زوسوتی ،اقتصووادی و اجتمواعی و نووز توؤرورات فزاونوده و مقودار پوشوورفتی کوه در جهوت تطبوووق اهوداف کنوانسوووون
حاص شده را بر پاوه دسترسی به کلوه اطالعات مربوط به ان طبق مفاد اون پروتوکو ارزوابی خواهد کرد.
ب -با توجه به بررسی های مورد نواز به اساس جز (ت) بند ( )۳مادۀ ( )۶و بنود ( )۳موادۀ ( )۲کنوانسووون ،در پرتوو
هدف کنوانسوون و تجربواتی که از اجرای کنوانسوون بدست امده و تکام تدروجی اگاهی علمی و فنوی ،تعهودات اعضوا
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به موجب اون پروتوکو را به صوورت دورانوی موورد رسوودگی قورار خواهود داد و در اوون خصووص گزارشوات مونظم
درباره اجرای اون پروتوکو را بررسی و تصووب خواهد نمود.
ج -تباد اطالعات در مورد اقدامات اتخاذ شده توسط اعضا برای پرداختن به موضوع تغووور اقلووم و توارورات ان را بوا
توجه به شراوط ،مسئولوت ها و تواناوی های متفاوت اعضا و تعهدات مربوط انهوا بوه موجوب اوون پروتوکوو ترغووب و
تسهو خواهد نمود.
د -به درخواست دو وا تعداد بوشتری از اعضا ،هماهنگی اقدامات اتخاذ شده توسوط انهوا بورای در نظور گورفتن تغووورات
اب و هوای و تارورات ان را با توجه به شراوط ،مسئولوت ها و تواناوی های متفاوت اعضا و تعهدات مربوط انها را بوه
اساس اون پروتوکو تسهو خواهد بخشود.
هـ  -طبق اهداف کنوانسوون و مفاد اون پروتوکو و توجه کام به تصاموم مربوط به کنفرانس اعضا  ،توسعه و بهبوود
دورانی روش های قاب مقاوسوه بورای اجورای موإرر پروتوکوو اعضوا کوه بوه عنووان اجوالس اعضوای اوون پروتوکوو
فعالوت می کند با ان موافقت کرده ،ترغوب و هداوت خواهد نمود.
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و – موارد ضروری برای اجرای اون پروتوکو را توصوه خواهد کرد.

ز -برای بسوج ساختن مناب مالی طبق بند ( )۳مادۀ ( )۶۶تالش خواهد کرد.

ح – هوؤت فرعی را که برای اجرای اون پروتوکو ضروری بنظر می رسند تاسوس خواهد نمود.

ط – در صورت اقتضا خدمات و همکاری و اطالعات تهوه شده توسط سازمان بون المللوی ذوصوالح و هووؤت هوای بوون
الدولتی و غور دولتی را درخواست و مورد استفاده قرار خواهد داد.

ی – وظاوفی را که ممکن است برای تطبووق اوون پروتوکوو الزم باشود ،انجوام داده و کارهوای محولو ناشوی از تصوموم
کنفرانس اعضا را بررسی خواهند کرد.

 -۶طرز العم کنفرانس اعضا و طرز العم های مالی کنوانسوون با اعما تغوورات بوه اسواس اوون پروتوکوو اعموا
خواهد شد مگر د ر مواردی که کنفرانس اعضا که به عنوان اجالس اعضای اون پروتوکوو فعالووت موی کنود بوه اتفواق
ارا به گونه دوگری تصموم گوری کرده باشد.
 -۱اولون جلسه کنفرانس اعضا که به عنوان اجالس اعضای اون پروتوکو فعالوت می کند توسط سکرتروت به تعقوب
اولون جلسه کنفرانس اعضا که بعد از تاروخ الزم االجرا شدن اون پروتوکو برنامه روزی شده است ،تشکو خواهود
شد .جلسات عادی بعدی کنفرانس اعضا که به عنوان اجوالس اعضوای اوون پروتوکوو فعالووت موی کنود هور سوا و بوه
دنبا جلسات عادی کنفورانس اعضوا تشوکو خواهود شود بوه اسوترنای حاالتوکوه کنفورانس اعضوا کوه بوه عنووان اجوالس
اعضای اون پروتوکو فعالوت می کند به گونه دوگری تصموم گوری کرده باشد.
 -۲جلسات فوق العاده کنفرانس اعضا که به عنوان اجالس اعضای اون پروتوکو فعالوت می کند در مواق دوگر نووز
تشکو خواهود شود در صوورتی کوه بوه وسووله کنفورانس اعضوا کوه بوه عنووان اعضوای اوون پروتوکوو فعالووت موی کنود
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ضروری تشخوص داده شود وا به درخواست کتبی هر وک از اعضا مشروط بر اونکه ظرف شش ماه از زمان ارسا
درخواست به اعضا توسط دبورخانه سکرتروت حداق وک سوم اعضا از ان حماوت کنند.
 -۸سازمان مل متحد ،اژانس های تخصصی ان و اژانس بون المللی انرژی اتمی و نوز هر کشور عضوو انهوا ووا نواظر
در انها که عضو کنوانسوون نوستند می توانند در جلسات کنفرانس اعضا که به عنوان اجالس اعضای اوون پروتوکوو
فعالوت می کند به عنوان ناظر نماوندگی داشته باشند .هر هوؤت وا اژانس اعم از ملی وا بون المللی ،دولتی وا غور دولتوی
که در مورد موضوعات مشمو اون پروتوکو واجد شراوط هستند و سکرتروت را از خواسته خود مبنوی بور نماونودگی
داشتن به عنوان ناظر در جلسه کنفرانس اعضا کوه بوه عنووان اجوالس اعضوای اوون پروتوکوو فعالووت موی کنود مطلو
ساخته باشند نوز می توانند به عنوان نواظر پذورفتوه شووند ،مگور اونکوه حوداق ووک سووم اعضوای حاضور بوا ان مخالفوت
کنند .پذورش و شرکت ناظرون با رعاوت ائون کار موضوع بند ( )۶خواهد بود.
مادۀ چهاردهم:
 -۶سکرتروت ای که به موجب مادۀ ( )۸کنوانسوون تاسوس شده است به عنوان سکرتروت اون پروتوکوو انجوام وظوفوه
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خواهد کرد.

 -۳بند ( )۳مادۀ ( )۸کنوانسوون در مورد وظاوف سکرتروت و بند ( )۲مادۀ ( )۸کنوانسوون درباره ترتوبوات اوجواد شوده
بوورای وظوواوف سووکرتروت بووا اعمووا تغوووورات الزم ،در مووورد اووون پروتوکووو اعمووا خواهوود شوود.به عووالوه سووکرتروت
وظاوفی را که به موجب اون پروتوکو به ان محو شده است ،انجام خواهد داد.
مادۀ پانزدهم:

۶ـ هوئت فرعی مشاوره علمی و فنی و هوئت فرعی اجراوی که به موجب مواد ( )۳و ( )۶۱کنوانسوون تاسوس شده انود
به ترتوب به عنوان هوئت فرعی مشاوره علمی و فنی و هوئت فرعی اجراوی اون پروتوکوو فعالووت خواهنود کورد .مفواد
مربوط به وظاوف اون دو هوئت به موجب کنوانسوون با اعموا تغووورات الزم ،در موورد پروتوکوو بوه ترتووب بوه دنبوا
اجالس هوئت فرعی مشاوره علمی و فنی و هوؤت فرعی اجراوی اون پروتوکو به ترتوب به دنبا اجالس هوئت فرعوی
مشاوره علمی و فنی و هوئت فرعی اجراوی کنوانسوون تشکو خواهد شد.

 -۳ان دسته از اعضای کنوانسوون که عضو اوون پروتوکوو نموی باشوند موی تواننود بوه عنووان نواظر در جرووان جلسوات
هوئوت فرعوی حضووور داشوته باشوند .هنگووامی کوه هوئوت فرعووی بوه عنووان فرعووی اوون پروتوکوو فعالوووت موی کننود اتخوواذ
تصاموم به اساس اون پروتوکو تنها به وسوله اعضای اون پروتوکو انجام خواهد شد.
 -۲در صورتوکه هوؤت های فرعی اوکه بوه اسواس موواد ( )۳و ( )۶۱کنوانسووون تؤسووس شوده انود ،وظوائف خوود را در
مورد موضوعات مرتبط به اون پروتوکو انجام می دهند ،هر عضو ادارات هوئت های فرعوی مزبوور کوه نماونوده ووک
عضو کنوانسوون است و تا انزمان عضو اون پروتوکو نبوده اند ،توسط وک عضوو اضوافی اوکوه از بوون اعضوای اوون
پروتوکو و توسط خود انها انتخاب می شود تعووا خواهد شد.
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مادۀ شانزدهم:
کنفرانس اعضا که به عنوان اجالس اعضای اون پروتوکو فعالوت می کند بوه زودتورون فرصوت ممکون ،کواربرد اوون
پروتوکو را بررسی نموده و در صورت اقتضا پروسوه مشوورتی چنود جانبوه مطوابق بوه موادۀ ( )۶۲اوون کنوانسووون بوا
توجه به تصاموم مربوطوه کوه ممکون اسوت توسوط کنفورانس اعضوا گرفتوه شوده باشود اصوالح خواهود نموود ،هور پروسوه
مشورتی چند جانبه که در مورد اون پروتوکو اعما می شود ،بدون لطمه زدن به رووه ها و موکانوزم هائوکوه مطوابق
مادۀ ( )۶۲اوجاد شده است ،عم خواهد نمود.
مادۀ هفدهم:
کنفرانس اعضا که به عنوان اجالس اعضای اون پروتوکو فعالوت می کند در اولون جلسه خود ،رووه هوا و موکوانوزم
های مناسب و مإرر را برای تعوون و مورد بحث قرار دادن موارد عدم رعاوت مفاد اون پروتوکو  ،از جمله از طرووق
تهوه فهرست گز ارش از نتاوج ان با توجه به عوام  ،نوع درجه و دفعات عدم رعاوت ،تصوووب خواهود نموود .هور ووک
از رووه ها و موکانوزم ها مطابق اون مادۀ که متضمن نتاوج الزام اور باشد ،از طروق اصالحوه اون پروتوکو تصوووب

مادۀ هجدهم:
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خواهد شد.

مفاد مادۀ ( )۶۶کنوانسوون در مورد ح و فص اختالفات با تغوورات الزم ،در مورد اون پروتوکو اعما خواهد شد.
مادۀ نزدهم:

مقدمات مادۀ ( )۶۶کنوانسوون ح مناقشات درون پروتوکو با تغوورات و اصالحات وارده بکار برده خواهد شد.
مادۀ بیستم:

 -۶هر عضو می تواند تعدوالت با اصالحات مناسب را در مورد اون پروتوکو پوشنهاد نماود.

 -۳تعدوالت وا اصالحات در اوون پروتوکوو  ،در جلسوات معموو کنفورانس اعضوا کوه بوه عنووان اجوالس اعضوای اوون
پروتوکو فعالوت می کند تصووب خواهد شد .متن هر اصالح پوشنهادی در اون پروتوکو حداق ( )۱ماه قب از جلسه
اوکه اصالحات مذکور در ان جهوت تصوووب پوشونهاد موی شوود ،توسوط سوکرتروت بوه کلووه اعضوا ارسوا خواهود شود.
سکرتروت ،همچنون موتن هور ووک از تعودوالت ووا اصوالحات وارده شوده را بوه اعضوا و امضوا کننودگان کنوانسووون و
جهت اطالع به بخش تحفظ اسناد ارسا خواهد کرد.
 -۲تمام اعضا به اتفاق ارا در مورد هر تعودو ووا اصوالحوه پوشونهادی در اوون پروتوکوو هموه توالش خوود را بوه کوار
خواهند گرفت .اگر تمام تالش ها برای نو به اتفاق ارا به نتوجه نرسد و توافق حاص نگردد ،بوه عنووان اخورون راه،
اصالحوه با ر أی اکرروت سه چهارم حاضر و رأی دهنده در جلسه تصوووب خواهود شود .اصوالحو تصوووب شوده توسوط
سکرتروت به ب خش تحفظ اسناد ارسا خواهد شد و وی ان را جهوت منظووری و پوذورش بوه تموام اعضوا ارسوا خواهود
نمود.
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 -۶اسناد پذورش اصالحات ،در بخش تحفظ اسناد باقی خواهد ماند.
اصوالحاتی کوه طبوق بنود (  )۲فووق بووه تصوووب رسووده اسوت در نوودمون روز پووس از تواروخ دروافوت اسوناد پوذورش سووه
چهارم اعضا ی اون پروتوکو توسط امون اسناد در مورد اعضائی که ان را پذورفته اند ،الزم االجر خواهد شد.
 -۶تعدوالت هر عضو دوگر ،در نودمون روز پس از تاروخی که در ان ،عضو موذکور اسوناد پوذورش اصوالحوه موذکور
را نزد امون اسناد تسلوم نماود ،الزم االجرا خواهد شد.
مادۀ بیست و یکم:
 -۶ضماوم اون پروتوکو بخش تفکوک ناپذور ان را تشکو داده و ارجاع به اون پروتوکو همزمان در حکم ارجواع بوه
ضمائم ان می باشد مگور اونکوه بوه گونوه دوگوری بوه طوور صوروح پووش بونوی شوده باشود .هور ضومومه اوکوه بعود از الزم
االجرا شدن اون پروتوکو تصووب گردد منحصر بوه فهرسوت هوا ،فورموه هوا و دوگور موواد توضووحی خواهود بوود کوه
دارای ووژگی علمی ،فنی ،وا اجرائووی باشد.

دهد.
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 -۳هر عضو می تواند درباره الحاق ضمومه ای به اون پروتوکو و اصالح ضمائم اون پروتوکو پوشنهاداتی را اراووه

 -۲ضماوم اون پروتوکو و تعدوالت ضماوم ان در جلسات معمو وا دورانی کنفرانس که به عنوان اجالس اعضای اون
پروتوکو فعالوت می کند تصوووب خواهود شود .موتن هور ضومومه پوشونهادی ووا تعودوالت ضومومه حوداق ( )۱مواه قبو از
جلسه ای کوه در ان مووارد مزبوور بورای تصوووب پوشونهاد شوده اسوت توسوط سوکرتروت بوه اعضوا ارسوا خواهود شود.
سکرتروت همچنون متن هر ضمومه پوشنهادی وا تعدو ضمومه را به اعضا و امضا کنندگان کنوانسوون و جهت اطالع
به بخش تحفظ اسناد ارسا خواهد نمود.

 -۶اعضا برای نو به اتفاق ارا در مورد هر ضمومه پوشنهادی وا تعدو ضمومه هموه توالش خوود را بوه کوار خواهنود
برد .اگر تمام تالشها برای نو به اتفواق ارا بوه نتوجوه نرسوند و بوه عنووان اخورون راه روی ان توافوق صوورت نگرفتوه
باشد ،ضمومه وا تعدو ضمومه با رأی اکرروت سه چهارم اعضوای حاضور و رأی دهنوده در جلسوه تصوووب خواهود شود.
ضمومه وا تعدو تصوووب شوده ،توسوط سوکرتروت بوه اموون اسوناد ارسوا خواهود شود و وی ان را بورای پوذورش بوه تموام
اعضا ارسا خواهد کرد.
 -۶تمام ضماوم به جز ضمومه های (الف) و (ب) که طبق بندهای ( )۲و ( )۶فوق بوه تصوووب رسووده ووا اصوالح شوده
باشوود ،در مووورد تمووامی اعضووای اووون پروتوکووو  ۱موواه بعوود از توواروخ مکاتبووه امووون اسووناد بووا اعضووای مزبووور در مووورد
تصووب وا اصالح ضمومه ،الزم االجرا خواهد شد .جز در مورد اعضائوکه ظرف مدت مزبور عدم پذورش ضومومه
وا اصالحوه ضمومه را به طور کتبی به امون اسناد اعالم کرده باشند .ضمومه وا تعودو ضومومه در موورد اعضوائوکه از
اعالم عدم پذورش خود را اظهار کرده انود در نوودمون روز بعود از تواروخ دروافوت اعوالم انصوراف مزبوور توسوط اموون
اسناد ،الزم االجرا خواهد شد.
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 -۱اگر تصووب ضمومه وا تعدو ضمومه مستلزم اصوالح اوون پروتوکوو باشود ،ان ضومومه ووا تعودو ضومومه توا قبو از
اونکه پروتوکو الزم االجرا نشود ،مرعی االجرا نخواهد شد.
 -۲تعدو ضومومه هوای (الوف) و (ب) اوون پروتوکوو طبوق طرزالعمو موذکور در موادۀ ( )۶۳تصوووب و الزم االجورا
خواهد شد مشروط بر اونکه هر تعدو در ضموم (ب) تنها با موافقت کتبی عضو مربوط تصووب گردد.
 -۶هر عضو وک رأی خواهد داشت مگر در مواردی که در بند ( )۳زور پوش بونی شده است.
 -۳سازمان های وحدت اقتصادی منطقوی در موضوعاتی که در حوطه صالحوت انها است ،از حق رأی خود بوا تعوداد
رأی هاوی معاد تعداد دولت های عضو خود که عضو اون پروتوکو هستند ،استفاده خواهند کرد .در صورتی که هور
وک از دولتهای عضو چنون سازمانی از حق رأی خود استفاده کند سازمان از حق رأی خود استفاده نخواهد کورد و بور
عکس.
مادۀ بیست و دوم:

مادۀ بیست و سوم:
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دبور ک سازمان مل متحد ،امون وا تحفظ کننده اسناد اون پروتوکو خواهد بود.

 -۶اووون پروتوکووو بوورای امضووا مفتوووح بوووده و بووه تنفوووذ ،پووذورش وووا تصووووب کشووورها و سووازمانهای وحوودت اقتصووادی
منطقوی که عضو کنوانسوون هستند ،ارتباط دارد ،اون پروتوکو در مقر سازمان مل متحد در نووووارک از تواروخ ۶۱
موار  ۶۳۳۸الووی ۶۶مووار  ۶۲۲۱/۶۳/۳۶( ۶۳۳۳الووی  ۶۲۲۲/۶۳/۳۶هجووری شمسووی) بوورای امضووا مفتوووح خواهوود
بووود .اووون پروتوکووو بعوود از توواروخ بسووته شوودن ان بوورای امضووا بوورای الحوواق مفقوووح خواهوود بووود .اسووناد تنفوووذ ،پووذورش،
تصووب ،تائود وا الحاق نزد امون اسناد تودو خواهد شد.

 -۳هوور سووازمان وحوودت اقتصووادی منطقوووی کووه بوودون انکووه کشووور هووای عضووو ان عضووو پروتوک وو باشووند عضووو اووون
پروتوکو می شود ،نسبت به کلوه تعهدات به موجب اون پروتوکو ملزم می باشود .در موورد سوازمان هوای مزبوور کوه
وک وا چند کشور عضو ان ،عضو اون پروتوکو باشند ،سازمان و کشوورهای عضوو ان باوود در موورد مسوئولوت هوای
مربوووط خووود بوورای اجوورای تعهداتشووان بووه موجووب اووون پروتوکووو تصووموم گوووری کننوود .در چنووون مووواردی ،سووازمان و
کشورهای عضو ان مجاز نخواهند بود به طور همزمان حقوق مربوط به اون پروتوکو را اعما کنند.
 -۲سازمان های وحدت اقتصادی منطقووی باوود حودود صوالحوت خوود را در موورد موضووعاتی کوه در اوون پروتوکوو
مورد حکم قرار گرفته است ،در اسناد تنفوذ ،پذورش ،تصووب وا الحاق خود اعالم کننود .همچنوان ،اوون سوازمان هوا باوود
امون اسناد را که به نوبه خود بقووه اعضوا را مطلو موی سوازد ،از هور تغووور اساسوی در حودود صوالحوت خوود اطوالع
دهند.
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مادۀ بیست و چهارم:
 -۶اون پروتوکو در نود روز بعد از تاروخی که حداق ( )۶۶عضو کنوانسوون ،که دسته اعضوای منودرج در ضوموم
( )۶نوز شام ان موباشند و در مجموع حداق  ٪۶۶ک موزان انتشوار کواربن دای اکسواود سوا  ۶۳۳۱مووالدی (۶۲۱۳
هجری شمسی) اعضای مندرج در ضموم ( )۶را تولود کرده اند ،اسوناد مربوطوه بوه تنفووذ ،پوذورش ،تصوووب ووا الحواق
خود را ارائه دهند ،الزم االجرا خواهد شد.
 -۳با در نظر داشت اهوداف اوون موادۀ  ،مووزان کو انتشوار کواربن دای اکسواود اعضوای منودرج در ضوموم ( )۶در سوا
 ۶۳۳۱موالدی ( ۶۲۱۳هجری شمسی) به معنای مقداری است که در زمان تصووب اون پروتوکو وا قب از ان توسوط
اعضای مندرج در ضموم ( )۶در اولون مکاتبات ملی انها طبق مادۀ ( )۶۳کنوانسوون ارائه کرده اند ،ذکر شده است.
 -۲اون پروتوکو در مورد هر کشور وا سازمان وحدت اقتصادی منطقوی که بعد از انجام شراوط مندرج در بند فووق،
اووون پروتوکووو را تنفوووذ ،قبووو وووا تصووووب کنوود وووا بووه ان ملحووق شووود ،در نووودمون روز پووس از توواروخ تودوو سووند تنفوووذ،
پذورش ،تصووب وا الحاق ان ،الزم االجرا خواهد شد.
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 -۶با در نظرداشت اهداف اون مادۀ ،عالوه بر اسناد تودو شوده توسوط کشوور هوای عضوو اوون سوازمان ،هور سوندی کوه
توسط سازمان وحدت اقتصادی منطقوی تودو گردوده باشد ،محاسبه نخواهد شد.
مادۀ بیست و پنجم:

هوچگونه استرنات را نمی توان درون پروتوکو منظور نمود.
مادۀ بیست و ششم:

 -۶اعضای اون پروتوکو در هور زموان پوس از گذشوت سوه سوا از تواروخ الزم االجورای اوون پروتوکوو موی توانود بوا
ارسا اطالعوه کتبی به امون اسناد اون پروتوکو کناره گوری نماود.

 -۳اون کناره گوری بعد از ختم وکسا از زمان دروافت اطالعوه کناره گوری توسط امون اسناد وا تاروخ معون خوتم ان
ممکن است در اطالعوه انصراف تعوون شده باشد ،قاب اجرا خواهد بود.
 -۲اعالم انصراف هر عضو از کنوانسوون به عنوان انصراف از اون پروتوکو نوز تلقی می گردد.
مادۀ بیست و هفتم:
نسخه اصلی اون پروتوکو که متن هوای عربوی ،چونوی ،انگلوسوی ،فرانسووی ،روسوی و هسوپانوی ان از اعتبوار وکسوان
برخوردار هستند نزد دبور ک سازمان مل متحد حفظ خواهد بود.
اون سند در دهمون روز دسامبر  ۶۳۳۲موالدی  ۶۲۲۱/۳/۶۳هجری شمسی) در کووتو امادۀ و تنظوم شده است.
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ضمیمۀ (الف)
گاز های گلخانه ئی.
کاربن دای اکساود ( . ( CO 2
موتان CH 4
اکسود نوتروژن ()ON 2
هودروفلورو کاربن ها )(HFCs
پرفلوروکاربنها (( . PFCs
سولفوروهگزافلورود (.)SF 6
طبقه بندی بخش ها  /مناب :

احتراق مواد سوخت.
صناو انرژی .
صناو تولودی و ساخت.
حم و نق .
ساور بخشها .
ساور .
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انرژی .

انتشار گازات مضر ناشی از مواد سوخت .
مواد سوخت جامد .
گاز های طبوعی و نفت .
ساور .
فراورده های معدنی .
صناو شومواوی .
فراوندهای صنعتی .
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تولود فلزات .
ساور تولودات .
تولود هالوکاربن ها و سولفوروهگزافلورود
مصرف هالوکاربن ها و سولفوروهگزافلورود
مصرف حال ها و دوگر محصوالت کشاورزی.
تخمور روده ای.
مدوروت کود.
کشت برنج.
خاک های کشاورزی.
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سوزاندن تجووز شده زمونهای هموار.

سوزاندن باقومانده مواد کشاورزی در مزارع
ساور.
ضاوعات.

دف ضاوعات جامد روی زمون.
مدوروت فاضالب.
سوزاندن مواد زاود.
ساور.
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ضمیمۀ (ب)
اعضا تعهدات مربوط به حد کمی موزان انتشار وا کاهش ( تغوور درصد از سا وا دوره مبنا).
استرالوا .۶۱۸
اتروش .۳۳
بلژوک .۳۳
 +بلغارستان .۳۳
کانادا .۳۶
 +کرواسی .۳۶
 +جمهوری چک .۳۳

 +استونی .۳۳
اتحادوه اروپا (.۳۳ )۶
فنالند .۳۳
فرانسه .۳۳
المان .۳۳
وونان .۳۳
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دانمارک .۳۳

 +مجارستان .۳۶
اوسلند .۶۶۱
اورلند .۳۳
اوتالوا .۳۳
جاپان . ۳۶
 +لتونی .۳۳
لوختن اشتاون .۳۳
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 +لوتوانی .۳۳
لوکزامبورگ .۳۳
موناکو .۳۳
هالند .۳۳
نووزولند .۶۱۱
ناروی .۶۱۶
 +لهستان . ۳۶
پرتگا .۳۳
 +رومانی .۳۳

 +اسلوواکی .۳۳
 +اسلوونی .۳۳
هسپانوا .۳۳
سوئد .۳۳
سوئوس .۳۳
 +اکراون .۶۱۱
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 +فدراسوون روسوه .۶۱۱

کشورهای بروتانوای کبور و اورلند شمالی .۳۳
اواالت متحده امروکا .۳۲
 کشورهاوی که در حا فراوند عبور به سوی اقتصاد بازار می باشند. -۶اتحادوه اروپا و کشورهای عضو ان تعهدات مربوط به خود را به اساس بند ( )۶مادۀ ( )۲طبق مفاد مادۀ ( )۶انجوام
خواهند داد.
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