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  پروتكل كيوتو 
  ون چهارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغيير آب وهوا در مورد كنوانسي

  
  :اعضاي اين پروتكل 

” كه عضو كنوانسيون چهارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغيير آب وهوا هستند كه از اين پس با عنوان 
  :ناميده خواهند شد ” كنوانسيون 

  ن شده است؛آن بيا) 2(در پيگيري هدف نهايي كنوانسيون به گونه اي كه در ماده 
  كنوانسيون ؛) 3(با در نظر گرفتن مفاد كنوانسيون ؛ با بهره جويي از ماده 

 كنفرانس اعضاي كنوانسيون در اولين جلسه آن به تصويب 1/پ س . 1پيرو دستورالعمل برلين كه بر اساس تصميم 
  رسيده است ؛ 

  :به شرح زير توافق نمودند
  

  1ماده 
  : كنوانسيون به كار برده خواهند شد ؛ به عالوه) 1(ه شده در ماده از نظر اين پروتكل، تعاريف اراي

  .به كنفرانس اعضاي كنوانسيون اطالق مي شود” كنفرانس اعضا ” -1
 1992 مه 9به كنوانسيون چهارچوب سازمان ملل متحد راجع به تغيير آب وهوا كه در تاريخ ” كنوانسيون  ” -2

  .اطالق مي شود در نيويورك به تصويب رسيده است،) سي  هجري شم19/2/1371برابر با ( ميالدي 
 1988به هيات بين الدولي تغيير آب وهوا اطالق مي شود كه در سال ” هيات بين الدولي تغيير آب وهوا  ” -3

به طور مشترك به وسيله هواشناسي جهاني و برنامه زيست محيطي سازمان ملل )  هجري شمسي 1377( ميالدي 
  .متحد تشكيل شد

 1987 سپتامبر 16به پروتكل مونترال در مورد مواد كاهنده اليه ازن اطالق مي شود كه د ر” پروتكل مونترال ” -4
  .در مونترال به تصويب رسيد و متعاقباً جرح و تعديل و اصالح شد) هجري شمسي ) 26/6/1366( ميالدي 

  .مثبت يا منفي مي دهند، اطالق مي شودبه اعضايي كه حاضر هستند و راي ” اعضاي حاضر و راي دهنده  ” -5
  .به عضو اين پروتكل اطالق مي شود، جز در صورتي كه متن به گونه ديگري مشخص نمايد” عضو  ” -6
كنوانسيون آمده، به گونه اي ممكن ) 1(به عضوي اطالق مي شود كه در ضميمه ) 1(عضو  مندرج در ضميمه  ” -7

  .كنوانسيون اطالعيه اي را ارايه كرده است) 4(ماده ) 2(بند ) ج (است اصالح شود، يا عضوي به موجب جزء
  
  2ماده 
  

) 3(به منظور رسيدن به حد كمي انتشار و تعهدات مربوط به كاهش به موجب ماده ) 1( هر عضو مندرج در ضميمه 
  :و همچنين ترغيب توسعه پايدار موارد زير را انجام خواهد داد

  :سياستها و اقدامات طبق شرايط ملي خود مانند  اجرا و يا تشريح بيشتر –الف 
  افزايش كارايي انرژي در بخشهاي مربوط اقتصاد ملي ؛  )1(
محافظت و افزايش چاهكها و انباره هاي گازهاي گلخانه اي كه به وسيله پروتكل مونترال كنترل نشده اند،  )2(

 مربوط، ارتقاي فعاليتهاي با توجه به تعهدات خود به موجب موافقتنامه هاي بين المللي زيست محيطي
 پايدار مديريت جنگلها، جنگلكاري و ايجاد جنگلهاي جديد ؛

 ترغيب اشكال پايدار كشاورزي در پرتو مالحظات مربوط به تغيير آب وهوا؛ )3(
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ترغيب تحقيق، توسعه و گسترش استفاده از انواع جديد و تجديد پذير انرژي و فناوريهاي كنترل انتشار  )4(
 ناوريهاي پيشرفته و جديد بي خطر براي محيط زيست ؛دي اكسيد كربن و ف

كاهش تدريجي يا حذف نقايص بازار، انگيزه هاي مالي، معافيت از عوارض و ماليات و يارانه ها در تمام  )5(
بخشهاي انتشار دهنده گازهاي گلخانه اي كه در تضاد با هدف كنوانسيون و اجراي مكانيزمهاي بازار 

 .هستند
سب در بخشهاي مربوط با هدف ترغيب سياستها و اقداماتي كه نشر گازهاي     تشويق اصالحات منا )6(

 گلخانه اي را كه بوسيله پروتكل مونترال كنترل نشده است، كاهش داده يا محدود مي نمايد؛
اقداماتي در بخش حمل و نقل به منظور محدود كردن و يا كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي كه بوسيله  )7(

  كنترل نشده است ؛پروتكل مونترال
محدود كردن و يا كاهش گاز متان از طريق بهبود و به كارگيري مديريت مواد زايد و بكارگيري مديريت  )8(

 .مواد زايد و نيز توليد، انتقال و توزيع انرژي
 ب ـ همكاري با ساير اعضا براي افزايش كارايي فردي و مشترك سياستها و اقدامات مصوب آنها به موجب اين 

به اين منظور اعضاي مزبور براي مشاركت در . كنوانسيون) 4(ماده ) 2( بند ) ت ( جزء ) 1(،در اجراي رديف ماده
تجربيات و تبادل اطالعات خود در مورد سياستها و اقدامات مزبور، از جمله روشهاي در حال توسعه براي بهبود 

 كنفرانس اعضا كه به عنوان اجالس اعضاي اين پروتكل .مقايسه، شفافيت و كارايي آنها اقداماتي را اتخاذ خواهند كرد
فعاليت مي كند در اولين جلسه خود يا به محض اينكه پس از آن عملي باشد، راههاي تسهيل همكاري ياد شده را با 

  .در نظر گرفتن كليه اطالعات مربوط بررسي خواهند كرد
ازهاي گلخانه اي كه به وسيله پروتكل مونترال ، محدود كردن يا كاهش انتشار گ)1( اعضا مندرج در ضميمه -2

كنترل نشده اند و ناشي از سوختهاي مخزني هوايي و دريايي هستند را بترتيب از طريق كار با سازمان بين المللي 
  .هواپيمايي كشوري و سازمان بين المللي دريانوردي ادامه خواهند داد

ات و سياستهاي موضوع اين ماده تالش خواهند كرد به در جهت اجراي اقدام) 1( اعضاي مندرج در ضميمه -3
صورتي كه اثرات نامطلوب از جمله اثرات نامطلوب تغيير آب وهوا، تاثير بر تجارت بين المللي و تاثيرات اجتماعي، 

) 4(ماده ) 9(و ) 8(محيطي و اقتصادي بر ساير اعضا بويژه اعضاي در حال توسعه و خصوصاً اعضايي كه در بندهاي 
 كه به عنوان  كنفرانس اعضا. كنوانسيون به حداقل برسانند) 3(نوانسيون مشخص شده اند را با توجه به ماده ك

اجالس اعضاي اين پروتكل فعاليت مي كند،  مي تواند در صورت اقتضاء براي ترغيب اجراي مفاد اين بند اقدامات 
  .بيشتري را معمول دارد

اجالس اعضاي اين پروتكل فعاليت مي كند تصميم بگيرد كه هماهنگ كننده چنانچه كنفرانس اعضا كه به عنوان -4
باال با توجه به شرايط و تاثيرات بالقوه ملي متفاوت مفيد خواهد بود، ) 1(بند ) الف ( سياستها و اقدامات موضوع جزء 

  .راهها و روشهايي را براي تشريح هماهنگي اقدامات و سياستهاي مزبور بررسي خواهد نمود
  

  3ماده 
  

به طور منفرد يا مشترك تضمين خواهند نمود كه كل ميزان ) 1(اعضاي مندرج در ضميمه  -1
انتشار دي اكسيد كربن آنها كه ناشي از دخالت انسان در طبيعت است، معادل گازهاي گلخانه اي فهرست 

دار به موجب تعهد اين مق. است و از مقدار تعيين شده براي آنها تجاوز نمي كند ) الف ( شده در ضميمه 
درج شده و طبق مفاد اين ماده با ) ب ( مربوط به كاهش و محدوديت كمي انتشار آنها كه در ضميمه 

 1990 درصد زير ميزان انتشار در سال 5ديدگاه كاهش انتشار اين گازها در سطح جهان به ميزان حداقل 
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 هجري 1391 تا 1378 (  ميالدي2012 تا 2008در دوره تعهد )  هجري شمسي 1369( ميالدي 
  .محاسبه مي شود) شمسي 
در نيل به تعهدات )  هجري شمسي 1384(  ميالدي 2005بايد تا سال ) 1(هر عضو مندرج در ضميمه  -2

  .خود به موجب اين پروتكل پيشرفت قابل اثباتي داشته باشند
 چاهكها كه از تغيير تغييرات خالص در انتشار گازهاي گلخانه اي از منابع نشر و جابجايي آنها توسط -3

كه محدود به جنگلكاري، ( بكارگيري زمين توسط دخالت مستقيم انسان و فعاليتهاي مربوط به جنگلها 
ناشي )  شده است – هجري شمسي 1369 – ميالدي 1990ايجاد مجدد جنگل و تخريب جنگها از سال 

زه گيري شده بايد در جهت ايفاي مي شود و به صورت تغييرات اثبات پذير موجودي در هر دوره تعهد اندا
انتشار گازهاي گلخانه اي از . به موجب اين ماده به كار گرفته شوند) 1(تعهدات هر عضو مندرج درضميمه 

منابع و جابجايي آنها به وسيله چاهكها كه با فعاليتهاي مزبور ارتباط دارند بايد به صورت شفاف و قابل 
 .مورد تجديد نظر قرار گيرند) 8(و ) 7( اثبات گزارش شده و طبق مواد 

هر عضو . قبل از اولين اجالس كنفرانس اعضا كه به عنوان اجالس اعضاي اين پروتكل فعاليت مي كند -4
(  ميالدي 1990داده هايي را به منظور احراز ميزان موجودي كربن خود در سال ) 1(مندرج در ضميمه 

ودي كربن در سالهاي بعدي براي هيات فرعي و امكان برآورد تغيير در موج)  شمسي – هجري 1369
كنفرانس اعضا كه به عنوان اجالس اعضاي اين پروتكل فعاليت . مشاوره علمي و فني فراهم خواهد نمود

مي كند، اولين جلسه خود و به محض امكان پس از آن، با در نظر گرفتن عدم قطعيت، شفافيت گزارش، 
مشاوره ارايه شده توسط هيات فرعي  لدولي تغيير آب وهوا،قابليت اثبات پذيري، روشهاي هيات بين ا

 قواعد و رهنمودهاي  و تصميمات كنفرانس اعضا بايد درباره الگوها،) 5(مشاوره علمي و فني، طبق ماده 
مربوط به اينكه چطور و كداميك از فعاليتهاي انساني اضافي مرتبط با تغييرات انتشار و جابجايي قواعد و 

بوط به اينكه چطور و كداميك از فعاليتهاي انساني اضافي مرتبط با با تغييرات انتشار و رهنمودهاي مر
جابجايي گازهاي گلخانه اي در خاكهاي كشاورزي و تغيير به كارگيري زمين و طبقه بندي جنگلها بايد به 

.  گيري كندافزوده شود يا از آن كاسته شود، تصميم) 1(مقدار مشخص شده براي اعضا مندرج در ضميمه 
يك عضو مي تواند . اين گونه تصميمات بايد در دوره دوم و دوره هاي بعدي تعهد به كار گرفته شود

تصميمات مربوط به فعاليتهاي انساني اضافي را در اولين دوره تعهد خود به كار بندد مشروط به اينكه اين 
 . باشدصورت پذيرفته)  هجري شمسي 1369(  ميالدي 1990فعاليتها از سال 

كه دستخوش فرآيند عبور به سوي اقتصاد بازار هستند و سال يا دوره ) 1(اعضاي مندرج در ضميمه  -5
 دومين جلسه كنفرانس اعضا مشخص شده است بايد همان سال 9/پ س . 2مبناي آنها به موجب تصميم 

) 1(مندرج درضميمه هر عضو ديگر . يا دوره را براي اجراي تعهدات خود به موجب اين ماده استفاده كنند
) 1(كه دستخوش فرآيند عبور به سوي اقتصاد بازار است و هنوز اولين گزارش ملي خود را، به موجب ماده 

كنوانسيون، تسليم نكرده است نيز مي تواند كنفرانس اعضا را كه به عنوان اجالس اعضاي اين پروتكل 
 1990مبناي تاريخي ديگري غير از سال فعاليت مي كند از قصد خود براي استفاده از سال يا دوره 

كنفرانس . براي اجراي تعهدات خود به موجب اين ماده مطلع نمايد)  هجري شمسي 1369( ميالدي 
اعضا كه به عنوان اجالس اعضاي اين پروتكل فعاليت مي كند در مورد قبول اين اطالعيه تصميم گيري 

 .خواهد كرد
) 4(ماده ) 6(اي اين پروتكل فعاليت مي كند، با توجه به بند  كه به عنوان اجالس اعض كنفرانس اعضا -6

كه دستخوش فرآيند عبور ) 1(كنوانسيون، مقدار معيني قابليت انعطاف را براي اعضاي مندرج در ضميمه 
به سوي اقتصاد بازار هستند، در اجراي تعهدات آنها به موجب اين پروتكل به غير از تعهدات مندرج در اين 

 .ظر خواهد گرفتماده، در ن
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در اولين تعهد مربوط به كاهش و محدوديت كمي ) 1(مقدار تعيين شده براي هر عضو مندرج در ضميمه  -7
برابر با درصد مشخص شده )  هجري شمسي 1391 تا 1387(  ميالدي 2012 تا 2008انتشار، از سال 

ن در طبيعت كه معادل ، مربوط به كل دي اكسيد كربن ناشي از دخالت انسا)ب (براي آن در ضميمه 
 هجري 1369(  ميالدي 1990در سال ) الف ( انتشار گازهاي گلخانه اي فهرست شده در ضميمه 

آن دسته .  خواهد بود5باال مشخص شده ضرب در ) 5(يا سال يا دوره مبنايي است كه طبق بند ) شمسي
نگلكاري منبع خالص انتشار كه در مورد آنها تغيير كاربري زمين و ج) 1(از اعضاي مندرج در ضميمه 

مي باشد، بايد كل دي اكسيد كربن )  هجري شمسي 1369( ميالدي 1990گازهاي گلخانه اي در سال 
 1369( ميالدي 1990ناشي از دخالت انسان در طبيعت كه معادل انتشار منهاي مقدارجابجا شده در سال 

سبه مقدار تعيين شده خود در سال يا و ناشي از تغيير كاربري زمين است را براي محا) هجري شمسي 
 .خود به حساب آورند)  هجري شمسي 1369(  ميالدي 1990دوره مبناي انتشار 

فوق سال مبناي خود را در ) 7(مي تواند به منظور محاسبه موضوع بند ) 1( هر عضو مندرج در ضميمه  -8
قرار ) هجري شمسي 1374( الدي  مي1995مورد هيدروكربنها، پرفلوروكربنها و هگزافلوريد سولفور، سال 

 .دهد
اين ) ب ( در اصالحيه هاي ضميمه ) 1(تعهدات مربوط به دوره هاي بعدي براي اعضا مندرج در ضميمه  -9

كنفرانس اعضا كه به . به تصويب خواهد رسيد،  احراز خواهد شد) 20(ماده ) 7(پروتكل كه طبق بند 
سال قبل از اتمام ) 7( بررسي تعهدات مزبور را حداقل عنوان اجالس اعضاي اين پروتكل فعاليت مي كند، 

 .فوق شروع خواهد كرد) 7( دوره اول تعهد مذكور در بند 
) 16(و ماده ) 6(هر واحد كاهش نشر، يا هر بخش از مقدار تعيين شده كه عضوي از عضو ديگر طبق ماده  -10

 .مكرر كسب مي كند، بايد به مقدار تعيين شده براي آن عضو اضافه شود
يا ) 6( هر واحد كاهش نشر، يا هر بخش از مقدار تعيين شده كه عضوي به عضو ديگر طبق مفاد ماده  -11

 .مكرر انتقال مي دهد، بايد از مقدار تعيين شد ه براي آن  عضو اضافه شود) 16(
كسب مي كند بايد به مقدار ) 12(هر كاهش نشر تاييد شده كه عضوي از عضو ديگر طبق مفاد ماده  -12

 . شده براي آن عضو اضافه شودتعيين
در خالل دوره تعهد كمتر از مقدار تعيين شده براي آن به ) 1(اگر ميزان انتشار عضو مندرج در ضميمه  -13

اين اختالف به درخواست آن عضو به مقدار تعيين شده براي آن عضو براي دوره  موجب اين ماده باشد، 
 .هاي بعدي تعهد اضافه خواهد شد

فوق را به گونه اي اجرا ) 1(بايد تالش كند كه تعهدات اشاره شده در بند ) 1(ر ضميمه هر عضو مندرج د -14
كند كه تاثيرات نامطلوب اجتماعي، زيست محيطي و اقتصادي بر روي اعضاي در حال توسعه بويژه 

 در راستاي. كنوانسيون مشخص شده اند را به حداقل برساند) 4(ماده ) 9(و ) 8(اعضايي كه در بندهاي 
كنفرانس اعضا كه به عنوان اجالس  تصميمهاي مربوط كنفرانس اعضا در مورد اجراي بندهاي مذكور،

اعضاي اين پروتكل فعاليت مي كند بايد اقدامات الزم را براي به حداقل رساندن تاثيرات نامطلوب تغيير 
.  جلسه خود بررسي كندآب وهوا و يا تاَثيرات اقدامات واكنشي بر اعصاي موضوع بندهاي مذكور در اولين

 .در ميان موضوعاتي كه بايد بررسي شوند، تاَمين اعتبارات مالي، بيمه و انتقال فناوري قرار خواهد داشت
  

  4ماده 
  

را به ) 3(كه توافق نموده اند كه تعهدات خود به موجب ماده ) 1(آن دسته از اعضاي مندرج در ضميمه  -1
 شد كه تعهدات مزبور را انجام داده اند مشروط به اينكه چنين تلقي خواهد. صورت مشترك اجرا كنند

مقدار كل دي اكسيد كربن ناشي از دخالت انسان در طبيعت كه معادل ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي 
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فهرست شده نبايد از مقادير تعيين شده براي آنها كه براساس تعهدات ) الف ( مي باشد كه در ضميمه 
) 3(توضيح داده شده و طبق مفاد ماده ) ب(يت مقدار كمي آنها كه در ضميمه مربوط به كاهش و محدود

سطح انتشار مربوط به كاهش و محدوديت مقدار كمي آنها كه در ضميمه  . محاسبه شده است تجاوز كند
سطح انتشار مربوط كه به . محاسبه شده است تجاوز كند) 3(توضيح داده  شده و طبق مفاد ماده ) ب(

  .عضاي موافقتنامه تخصيص داده شده در آن موافقتنامه درج خواهد شدهريك از ا
اعضاي هرگونه موافقتنامه مزبور، شرايط موافقتنامه را در تاريخ توديع اسناد تنفيذ، پذيرش، تصويب يا  -2

دبيرخانه نيز به نوبه خود، اعضا و امضاء كنندگان كنوانسيون . الحاق خود به اطالع دبيرخانه خواهند رساند
 .را از شرايط موافقتنامه مطلع خواهد كرد

همچنان مورد اجرا خواهد  مشخص شده است،) 3(ماده ) 7(موافقتنامه در طول دوره تعهدي كه در بند  -3
 .بود

 به طور مشترك، در چارچوب و همراه با سازمان وحدت اقتصادي منطقه اي فعاليت كنند، هر  چنانچه اعضا -4
از تصويب اين پروتكل صورت گيرد، بر روي تعهدات موجود به موجب تغييري كه در تركيب سازمان بعد 
هر تغييري در تركيب سازمان فقط در مورد مقاصد تعهدات مزبور به . اين پروتكل تاثير نخواهد گذاشت

 .كه به دنبال تجديد نظر مزبور تصويب شده، اعمال خواهد شد) 3(موجب ماده 
نتوانند به سطح كلي كاهش انتشار در مجموع نايل شوند، هر در صورتي كه اعضاي چنين موافقتنامه اي  -5

عضو چنين موافقتنامه اي مسئول سطح انتشار مربوط به خود كه در موافقتنامه درج شده است، خواهد 
 .بود

 به طور مشترك، در چهارچوب و همراه با سازمان وحدت اقتصادي منطقه اي فعاليت كنند  چنانچه اعضا -6
تكل است، هر كشور عضو آن سازمان وحدت اقتصادي كه به طور انفرادي و همراه با كه خود عضو اين پرو

در صورتي كه نتواند به سطح كلي . فعاليت مي كنند) 23(سازمان وحدت اقتصادي منطقه اي طبق ماده 
كاهش انتشار در مجموع نايل شود، مسئول سطح انتشار خود به گونه اي كه در اين ماده توضيح داده شده 

 .ست خواهد بودا
  

  5ماده 
نظام ملي را براي  بايد حداكثر يك سال قبل از شروع اولين دوره تعهد، ) 1(هر عضو مندرج در ضميمه  -1

برآورد ميزان انتشار تمامي گازهاي گلخانه از طريق منابع و جابجايي آنها توسط چاهكها كه در اثر دخالت 
  .تكل مونترال كنترل نمي شوند، در محل داشته باشندانسان در طبيعت به وجود مي آيند و به وسيله پرو

كنفرانس اعضا كه به عنوان اجالس اعضاي اين پروتكل فعاليت مي كند در اولين جلسه خود در مورد 
زير باشد تصميم ) 2(رهنمودهايي براي نظامهاي ملي مزبوركه بايد شامل روشهاي مشخص شده در بند 

  .گيري خواهد كرد
برآورد ميزان انتشار تمامي گازهاي گلخانه اي از منابع و جابجايي آنها توسط چاهكها روشهاي مربوط به  -2

كه در اثر دخالت انسان در طبيعت به وجود مي آيند و به وسيله پروتكل مونترال كنترل نمي شوند بايد 
ق قرار گرفته مورد قبول هياَت بين الدولي تغيير آب وهوا بوده و در سومين جلسه كنفرانس اعضا مورد تواف

در صورتي كه روشهاي مزبور به كار گرفته نشوند بايد اصالحات مناسبي اعمال شود كه طبق . باشد
 كه به عنوان اجالس اعضاي اين پروتكل فعاليت مي كند در اولين  روشهايي هستند كه كنفرانس اعضا

س اعضاي اين پروتكل فعاليت كنفرانس اعضا كه به عنوان اجال. جلسه خود در مورد آنها توافق كرده است
مي كند بايد از جمله براساس كار هيات بين الدولي تغيير آب وهوا و مشاوره تخصصي هيات فرعي مشاوره 
علمي و فني با توجه كامل به تصميمات مربوط كنفرانس اعضا به طور منظم روشها و اصالحات مزبور را 

تجديد نظر در مورد روشها يا اصالحات بايد .  دهدبررسي كرده و در صورت اقتضا مورد تجديد نظر قرار
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در مورد هر دوره تعهد تصويب شده، پس از آن ) 3(تنها در جهت تعيين رعايت تعهدات به موجب ماده 
  .تجديد نظر به كار گرفته شوند

تشار توانايي بالقوه در گرم كردن كره زمين مورد استفاده براي محاسبه مقدار دي اكسيد كربن كه معادل ان -3
گازهاي گلخانه اي از طريق منابع و جابجايي به وسيله چاهك است كه در اثر دخالت انسان در طبيعت به 

فهرست شده اند بايد  ) الف(وجود مي آيند و به وسيله پروتكل مونترال كنترل نمي شوند و در ضميمه 
س اعضا مورد توافق قرار گرفته مورد قبول هيات بين الدولي تغيير آب وهوا بوده و در سومين جلسه كنفران

كه به عنوان اجالس اعضاي اين پروتكل فعاليت مي كند بايد از جمله براساس كار  كنفرانس اعضا. باشد
 با توجه كامل به  هيات بين الدولي تغيير آب وهوا و مشاوره تخصصي هيات فرعي مشاوره علمي و فني،

ازهاي گلخانه اي در گرم كردن كره زمين را بررسي كرده تصميمات مربوط كنفرانس اعضا، توانايي بالقوه گ
تجديد نظر در توانايي بالقوه در گرم كردن كره زمين تنها . و در صورت اقتضا مورد تجديد نظر قرار دهد

در مورد هر دوره تعهد تصويب شده پس از آن تجديدنظر، اعمال ) 3(نسبت به تعهدات به موجب ماده 
 .خواهد شد

  
  6ماده 
  

مي تواند واحدهاي كاهش ) 3(از نظر ايفاي تعهدات خود به موجب ماده ) 1(عضو مندرج در ضميمه هر  -7
ميزان انتشار را كه از طرحهاي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي از طريق منابع و جابجايي به وسيله 

اين گازها توسط چاهكها كه در اثر دخالت انسان در طبيعت به وجود آمده اند از افزايش مقدار جابجايي 
چاهكها در هر يك از بخشهاي اقتصاد به دست مي آيد، به اعضاي ديگر انتقال داده يا از اعضاي ديگر 

  :بگيرد، مشروط برآنكه 
   هريك از اين طرحها به تصويب اعضاي ذي ربط رسيده باشد ؛–الف 
 توسط چاهكها را فراهم كند يعني  هريك از اين طرحها، كاهشي در انتشار از منابع يا افزايشي در جابجايي–ب 

  اضافه بر ميزاني كه به گونه ديگري اتفاق مي افتد؛
نباشد، دريافت ) 7(و ) 5( هيچ واحد كاهش انتشار را در صورتي كه مطابق تعهدات آن به موجب مواد –پ 

  :نكند
  .باشد) 3(وجب ماده  كسب واحدهاي كاهش انتشار بايد مكمل فعاليتهاي داحلي از نظر ايفاي تعهدات به م–ت 
كه به عنوان اجالس اعضاي اين پروتكل فعاليت مي كند مي تواند در اولين جلسه خود يا در   كنفرانس اعضا-2

  .اولين فرصت بعد از آن، رهنمودهاي اجراي اين ماده را از جمله براي تاييد و گزارش دهي بيشتر شرح دهد
جب مسئوليت خود به اشخاص حقوقي اجازه شركت در مي تواند به مو) 1( هر عضو مندرج در ضميمه -3

  .فعاليتهايي را كه منجر به ايجاد، انتقال يا كسب واحدهاي كاهش انتشار به موجب اين ماده مي شود، بدهد
سئوالي ) 8( در مورد اجراي الزامات موضوع اين بند طبق مفاد مربوط ماده  )1(اگر عضو مندرج در ضميمه  -4

و انتقال واحدهاي كاهش انتشار ممكن است تا بعد از اينكه سئوال مطرح شود را مطرح كند، اكتساب 
ادامه يابد، مشروط بر اينكه امكان استفاده از هر يك از واحدهاي مزبور به وسيله يك عضو براي ايفاي 

  .تا وقتي كه موضوع حل و فصل شود، وجود نداشته باشد)  3(تعهدات خود به موجب ماده 
  

  7ماده 
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بايد در گزارش موجودي ساالنه خود در مورد انتشار گازهاي گلخانه اي از ) 1( مندرج در ضميمه هر عضو -1
منابع و جابجايي به وسيله چاهكها كه ناشي از دخالت انسان در طبيعت است و به وسيله پروتكل مونترال 

لي الزم را كه كنترل نمي شوند و طبق تصميمات مربوط كنفرانس اعضا ارايه شده است، اطالعات تكمي
  .درج كند) 3(از نظر حصول اطمينان از رعايت ماده  زير تعيين خواهد شد، ) 4(طبق بند 

بايد اطالعات تكميلي مورد نياز جهت اثبات رعايت تعهدات خود به موجب ) 1(هر عضو مندرج در ضميمه  -2
) 12(موجب ماده زير تعيين خواهد شد در گزارش ملي خود كه به ) 4(اين پروتكل را كه طبق بند 

 .كنوانسيون ارايه شده است، بگنجاند
فوق را ارايه دهد كه شروع ) 1(بايد ساليانه اطالعات مقرر به موجب بند ) 1(هر عضو مندرج در ضميمه  -3

آن اولين گزارش موجودي به موجب كنوانسيون براي اولين سال دوره تعهد پس از الزم االجرا شدن اين 
فوق را به ) 2(هر عضو مزبور بايد اطالعات مقرر به موجب بند . ت خواهد گرفتپروتكل براي آن عضو، صور

عنوان قسمتي از اولين گزارش ملي خود به موجب كنوانسيون پس از الزم االجرا شدن اين پروتكل در 
دفعات ارايه . زير پيش بيني شده است ارايه نمايد) 4(مورد آن و پس از تصويب رهنمودهايي كه در بند 

عات بعدي مقرر به موجب اين ماده توسط كنفرانس اعضا كه به عنوان اجالس اعضاي اين پروتكل اطال
فعاليت مي كند، با توجه به جدول زماني براي ارايه گزارشهاي ملي كه كنفرانس اعضا در مورد آن تصميم 

 .گيري كرده است، تعيين خواهد شد
ل فعاليت مي كند در اولين جلسه خود رهنمود تهيه كنفرانس اعضا كه به عنوان اجالس اعضاي اين پروتك -4

اطالعات مقرر به موجب اين ماده را تصويب خواهد كرد و پس از آن رهنمودهاي تهيه اطالعات به موجب 
كه به تصويب ) 1(اين ماده را با توجه به رهنمودهاي تهيه گزارش ملي توسط اعضاي مندرج در ضميمه 

همچنين كنفرانس اعضا كه . ر ادواري مورد تجديد نظر قرار خواهد دادكنفرانس اعضا رسيده است، به طو
به عنوان اجالس اعضاي اين پروتكل فعاليت مي كند بايد پيش از اولين دوره تعهد در مورد چگونگي 

 .محاسبه مقادير تعيين شده، تصميم گيري نمايد
  

  8ماده 
  

ارايه مي شود، به وسيله گروههاي ) 1(يمه توسط هر عضو مندرج در ضم) 7(اطالعاتي كه به موجب ماده  -1
) 4(متخصص بررسي به موجب تصميمات كنفرانس اعضا و طبق رهنمودهايي بدين منظور به موجب بند 

توسط كنفرانس اعضا كه به عنوان اجالس اعضاي اين پروتكل فعاليت مي كند تصويب شده اند مورد 
) 1(توسط هر عضو مندرج در ضميمه ) 7(ماده ) 1 (اطالعاتي كه به موجب بند. بررسي قرار خواهد گرفت

ارايه مي گردد به عنوان بخشي از گردآوري و محاسبه ساالنه ذخيره انتشار و مقادير تعيين شده، مورد 
توسط هر عضو مندرج در ) 7(ماده ) 2(به عالوه اطالعاتي كه به موجب بند . تجديد نظر قرار خواهد گرفت

به عنوان بخشي از بررسي گزارشات مورد بررسي و تجديد نظر قرار خواهند ارايه مي گردد ) 1(ضميمه 
  .گرفت

گروههاي متخصص بررسي به وسيله دبيرخانه هماهنگ خواهند شد و متشكل از متخصصاني خواهند بود  -2
كه از ميان افراد  معرفي شده توسط اعضاي كنوانسيون يا در صورت اقتضا سازمانهاي بين الدولي، طبق 

 .ي كه به همين منظور توسط كنفرانس اعضا پيش بيني شده است، انتخاب گرديده اندرهنمود
فرآيند بررسي بايد ارزيابي فني جامع و كاملي از تمام جنبه هاي اجرا توسط عضو اين پروتكل  -3

گروههاي متخصص بررسي گزارشي را براي كنفرانس اعضا كه به عنوان اجالس اعضاي اين پروتكل .باشد
 كند تهيه كنند كه اجراي تعهدات را ارزيابي كرده و مسايل بالقوه و عوامل موثر در اجراي فعاليت مي

. اين گزارشها توسط دبيرخانه بين كليه اعضاي كنوانسيون توزيع خواهد شد. تعهدات را مشخص كند
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سط دبيرخانه سئواالت مربوط به اجرا را كه در اين گزارشها مشخص شده است براي بررسي بيشتر تو
 .كنفرانس اعضا كه به عنوان اجالس اعضاي اين پروتكل فعاليت مي كند، فهرست خواهد كرد

كنفرانس اعضا كه به عنوان اجالس اعضاي اين پروتكل فعاليت مي كند در اولين جلسه خود رهنمودهاي  -4
صويب بررسي اجرا به وسيله گروههاي متخصص بررسي را با توجه به تصميمهاي مربوط كنفرانس اعضا ت

 .نموده و پس از آن به صورت ادواري آنها را مورد تجديد نظر قرار خواهد داد
كنفرانس اعضا كه به عنوان اجالس اعضاي اين پروتكل فعاليت مي كند با كمك هياَت فرعي اجرا و در  -5

 :صورت اقتضا هياَت فرعي مشاوره علمي و فني موارد زير را بررسي خواهد نمود
توسط اعضا و گزارشهاي انجام بررسيهاي كارشناسانه بر روي آنها به ) 7( شده به موجب ماده  اطالعات ارايه–الف 

  موجب اين ماده ؛ و 
فوق فهرست شده و همچنين سئواالتي كه ) 3( سئواالت مربوط به اجرا كه توسط دبيرخانه به موجب بند –ب 

  .توسط اعضا مطرح شده است
ي اين پروتكل فعاليت مي كند، پيرو بررسي خود در مورد كنفرانس اعضا كه به عنوان اجالس اعضا -6

فوق در مورد هر يك از موضوعات الزم براي اجراي اين پروتكل تصميم گيري ) 5(اطالعات موضوع بند 
  .خواهد نمود

  
  9ماده 

كنفرانس اعضا كه به عنوان اجالس اعضاي اين پروتكل فعاليت مي كند، در پرتو بهترين اطالعات علمي و  -1
يابي موجود در مورد تغيير آب و هوا و اثرات آن و همچنين اطالعات فني، اجتماعي و اقتصادي مربوط ارز

اين تجديد نظرها با تجديدنظرهاي مربوط . اين پروتكل را به صورت ادواري مورد تجديد نظر قرارخواهد داد
) 7(ماده ) 2(بند ) الف(و جزء ) 4(ماده ) 2(بند ) ب(به موجب كنوانسيون بويژه مواد مقرر در جزء 

كنفرانس اعضا كه به عنوان اجالس اعضاي اين پروتكل فعاليت مي كند . كنوانسيون هماهنگ خواهد شد
  .بر پايه اين بررسيها اقدامات مناسبي را اتخاذ خواهد كرد

  كه به عنوان اجالس اعضاي اين پروتكل فعاليت      اولين تجديد نظر در دومين اجالس كنفرانس اعضا -2
تجديد نظرهاي بعدي در فاصله هاي منظم و با روشي بموقع انجام خواهد . مي كند صورت خواهد گرفت

 .شد
  
  

  10ماده 
  

كليه اعضا با توجه به مسووليتهاي مشترك و در عين حال متفاوت خود، اولويتهاي توسعه منطقه اي و ملي خاص 
درج نشده، ) 1( اعضايي كه نام آنها در ضميمه خود، اهداف و شرايط، بدون عنوان كردن تعهدات جديد براي

كنوانسيون و ادامه روند پيشرفت در اجراي اين تعهدات به ) 4(ماده ) 1(همچنين تاييد مجدد تعهدات موجود در بند 
  :كنوانسيون ) 4(ماده ) 7(و ) 5(، )3(منظور دستيابي به توسعه پايدار با توجه به بندهاي 

اشد و در حد امكان، به منظور بهبود كيفيت عوامل محلي نشر و داده هاي فعاليت و يا  در صورتي كه مناسب ب–الف 
 اجتماعي هر عضو براي تهيه و روزآمدكردن ادواري فهرستهاي ملي –الگوهايي كه منعكس كننده شرايط اقتصادي 

ه پروتكل مونترال كنترل  مي باشد كه به وسيل–انتشار گازهاي گلخانه اي ـ از منابع و جابجايي از طريق چاهكها 
نمي شوند و ناشي از دخالت انسان در طبيعت مي باشند، برنامه هاي مقرون به صرفه و در صورت اقتضا منطقه اي را 
با استفاده از روشهاي قابل مقايسه اي كه كنفرانس اعضا در مورد آنها توافق نموده است و سازگار با رهنمودهاي 

  است، تنظيم خواهند نمود ؛  اعضاتهيه گزارش ملي مصوب كنفرانس
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 برنامه هاي ملي و در صورت اقتضاء منطقه اي را كه شامل اقداماتي براي تعديل تغيير آب وهوا و اقداماتي براي –ب 
  :تسهيل انطباق الزم با تغيير آب وهوا مي باشد تنظيم، اجرا و منتشر كرده و به طور منظم به روز خواهند كرد 

د از جمله با بخشهاي انرژي، حمل و نقل، صنعت و  نيز كشاورزي، جنگلداري، مديريت اين برنامه ها باي -1
به عالوه فناوريهاي انطباق و روشهاي بهبود طرحهاي فضايي بايد قابليت . مواد زايد ارتباط داشته باشد

  انطباق با تغيير آب و هوا را افزايش دهد؛ و 
ط به اقدامات به موجب اين پروتكل از جمله برنامه هاي بايد اطالعات مربو) 1(اعضاي مندرج در ضميمه  -2

ارايه دهند و ساير اعضا بايد تالش كنند تا در صورت اقتضا ) 8(ملي را طبق رهنمودهاي مقرر در ماده 
اطالعات مربوط به برنامه هايي كه شامل اقداماتي است كه هر عضو معتقد است مي تواند در مورد تغيير 

طلوب آن انجام دهد از جمله جلوگيري از افزايش نشر گازهاي گلخانه اي و گسترش آب وهوا و اثرات نام
جابجايي از طريق چاهكها و ظرفيت سازي و اقدامات تطبيق پذيري مي شود را در گزارشات ملي خود 

 .ملحوظ نمايند
مات عملي براي ارتقاء،  در زمينه هاي ارتقاي الگوهاي موثر توسعه، به كارگيري و انتشار و اتخاذ كليه اقدا–پ 

تسهيل و در صورت اقتضاء تامين هزينه انتقال يا دستيابي به فناوريهاي بي خطر از نظر زيست محيطي، دانش 
فني، رويه ها و فرآيندهاي مربوط به تغيير آب وهوا خصوصاً در كشورهاي در حال توسعه، از جمله تنظيم 

وريهاي بي خطر از نظر زيست محيطي كه متعلق به عموم بوده يا سياستها و برنامه هايي براي انتقال موثر فنا
در دسترس همگان است و ايجاد محيطي براي بخش خصوصي براي اينكه بتواند فناوريهاي بي خطر از نظر 

  زيست محيطي را ترغيب نموده، دسترسي به آنها را ارتقاء و انتقال دهد، همكاري خواهند نمود؛
ني همكاري نموده و نگهداري و توسعه نظامهاي نظارتي اصولي و توسعه بايگاني  در تحقيقات علمي و ف–ت 

داده ها را ارتقا خواهند بخشيد تا عدم قطعيتهاي مرتبط با سيستم آب وهوا، تاَثيرات نامطلوب ناشي از تغيير 
ويت ظرفيتهاي آب وهوا و نتايج اقتصادي و اجتماعي استراتژيهاي واكنشي مختلف را كاهش دهند و توسعه و تق

ي     دروني و تواناييهاي آنها را ارتقاء بخشند تا در تالشهاي بين المللي و بين الدولي، برنامه ها و شبكه ها
  كنوانسيون مشاركت داشته باشند؛) 5(تحقيقاتي و نظارت اصولي با توجه به ماده 

ت سازي ملي بويژه ظرفيتهاي  در توسعه و اجراي برنامه هاي آموزشي و پرورشي از جمله تقويت ظرفي–ث 
انساني و سازماني و تبادل يا ماَمور نمودن كاركنان براي آموزش متخصصان در اين زمينه بويژه براي كشورهاي 
در حال توسعه و تسهيل آگاهي عمومي و دسترسي همگان به اطالعات راجع به تغيير آب وهوا در سطح ملي و 

الگوهاي مناسب . ي موجود همكاري نموده و آن را  ارتقا خواهند بخشيددر صورت اقتضاء با استفاده از هياَتها
  .آن توسعه خواهند يافت) 6(براي انجام اين فعاليتها از طريق هياَتهاي مربوط كنوانسيون با توجه به ماده 

 اطالعات مربوط به برنامه ها و فعاليتهاي متقبل شده به موجب اين ماده را طبق تصميمهاي مربوط –ج 
   .نفرانس اعضا در گزارش ملي خود درج خواهند كردك

  .كنوانسيون را مورد توجه كامل قرار خواهند داد)4(ماده ) 8( در اجراي تعهدات موضوع اين ماده بند –چ 
  

   11ماده 
كنوانسيون را مد نظر ) 4(ماده ) 9(و ) 8(، )7(، )5(، )4(مفاد بندهاي ) 10(اعضا در اجراي ماده  -1

  .قرارخواهند داد
كنوانسيون و از طريق ) 11(و ماده )  4(ماده ) 3(كنوانسيون، طبق بند ) 4(ماده ) 1(در زمينه اجراي بند  -2

 اعضاي توسعه يافته و ساير اعضاي توسعه يافته  واحدهاي فعال يا واحدهاي مكانيزم مالي كنوانسيون،
 :كنوانسيون بايد) 2(مندرج در ضميمه 
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 منابع مالي جديد و اضافي جهت تامين كل هزينه هاي مورد توافق كه اعضاي در حال توسعه در پيشبرد –الف 
) 10(ماده ) الف ( كنوانسيون كه در بند ) 4(ماده ) 1(بند ) الف  (  اجراي تعهدات موجود به موجب جزء

  .گنجانده شده متحمل مي شوند را تاَمين نمايند
ز جمله براي انتقال فناوري مورد نياز اعضاي در حال توسعه به منظور تاَمين كليه  همچنين منابع مالي را ا–ب 

) 10(ماده ) الف ( كنوانسيون كه در بند ) 4(ماده ) 1(هزينه هاي اضافي پيشبرد اجراي تعهدات موجود در بند 
كنوانسيون ) 11(گنجانده شده و بين يك عضو در حال توسعه و موسسه بين المللي يا موسسات موضوع ماده 

  .طبق آن ماده مورد توافق قرار گرفته است، فراهم خواهند كرد
در اجراي اين تعهدات بايد لزوم صحت و قابل پيش بيني بودن جريان سرمايه ها و اهميت مسووليت مناسب 

 راهنمايي مكانيزم مالي. كه بين كشورهاي توسعه يافته به طور مشترك وجود دارد، در نظر گرفته شود
كنوانسيون در تصميمات مربوط كنفرانس اعضا از جمله تصميمات اتخاذ شده قبل از تصويب اين پروتكل با 

  .اعمال تغييرات الزم در مورد مفاد اين بند به كار گرفته خواهد شد
كنوانسيون مي توانند ) 2(همچنين اعضاي توسعه يافته و ديگر اعضاي توسعه يافته مندرج در ضميمه  -3

را از طريق مجاري دو طرفه، منطقه اي و ساير مجاري چند جانبه فراهم ) 10( براي اجراي ماده منابع مالي
  .كنند و اعضاي د رحال توسعه نيز مي توانند از اين منابع سود ببرند

  
  12ماده 
  

  .بدين وسيله مكانيزم توسعه پاك تعريف مي شود -1
جهت دستيابي به توسعه پايدار ) 1(ميمه هدف از مكانيزم توسعه پاك كمك به اعضاي مندرج نشده در ض -2

براي نيل به ) 1(و كمك به هدف نهايي كنوانسيون و همچنين مساعدت به اعضاي مندرج در ضميمه 
 .مي باشد) 3(رعايت تعهدات كاهش و محدوديت كمي انتشار به موجب ماده 

 :به موجب مكانيزم توسعه پاك  -3
اليتهاي پروژه كه منجر به كاهش نشر تاييد شده مي شوند، از فع) 1( اعضاي مندرج نشده در ضميمه –الف 

  بهره خواهند برد ؛ و 
مي توانند از كاهش نشر تأييدشده كه از فعاليتهاي پروژه مزبور حاصل شده است ) 1( اعضاي مندرج در ضميمه -ب

رانس اعضا كه به به گونه اي كه كنف) 3(براي كمك به رعايت تعهدات كاهش و محدوديت كمي نشر به موجب ماده 
  .عنوان اجالس اعضاي اين پروتكل فعاليت مي كند معين كرده است، استفاده نمايند

 مكانيزم توسعه پاك منوط به اختيار و راهنمايي كنفرانس اعضا كه به عنوان اجالس اعضاي اين پروتكل فعاليت -4
  .اهد كردمي كند، خواهد بود و هيأت اجرايي مكانيزم توسعه پاك بر آن نظارت خو

5-سسات عملياتي كه توسط كنفرانس اعضا  كاهش نشر كه از هر فعاليت پروژه اي حاصل مي شود بايد به وسيله مو
  :كه به عنوان اجالس اعضاي اين پروتكل فعاليت مي كند انتخاب مي گردند بر اساس موارد زير تأييد گردد

  ذيرفته شده باشد مشاركت داوطلبانه كه توسط هر عضو مورد بحث پ-     الف
   و ; منافع واقعي، قابل اندازه گيري و درازمدت كه با كاهش تغيير آب و هوا ارتباط دارد-     ب
  . كاهش نشري كه اضافه بر مقداري است كه در غياب فعاليت پروژه تأييد شده حاصل خواهد شد-     پ

  .ژه اي تأييد شده كمك خواهد كرد مكانيزم توسعه پاك در صورت لزوم به تأمين وجه فعاليتهاي پرو-6
 كنفرانس اعضا كه به عنوان اجالس اعضاي اين پروتكل فعاليت مي كند در نخستين جلسه خود، الگوها و رويه -7

 فعاليتهاي پروژه دهايي را با هدف تضمين شفافيت، كارآيي و قابليت پاسخگويي از طريق مميزي مستقل و تأيي
  .تعيين خواهد كرد
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اعضا كه به عنوان اجالس اعضاي اين پروتكل فعاليت مي كند تضمين خواهد نمود كه بخشي از عايدات  كنفرانس -8
فعاليتهاي پروژه تأييد شده براي تأمين هزينه هاي اجرايي و نيز كمك به اعضاي در حال توسعه اي كه به ويژه در 

  .باق آسيب پذير هستند، به كار مي رودبرابر تأثيرات نامطلوب تغيير آب و هوا از لحاظ تأمين هزينه هاي انط
فوق و كسب كاهش ) 3(بند ) الف( مشاركت به موجب مكانيزم توسعه پاك از جمله در فعاليتهاي موضوع جزء -9

سسات خصوصي و يا دولتي را در برگيرد و تابع هر گونه راهنمايي كه ممكن است نشر تأييد شده، مي تواند مو
  .وسعه پاك ارايه گردد، مي باشدتوسط هيأت اجرايي مكانيزم ت

تا آغاز اولين دوره )  هجري شمسي1379( ميالدي 2000 كاهش نشر تأييد شده كه در طي دوره زماني از سال -10
  .تعهد به دست آمده است مي تواند جهت كمك به تحقق رعايت در اولين دوره تعهد به كار رود

پروتكل فعاليت مي كند در چهارمين جلسه خود مفاهيم ضمني  كنفرانس اعضا كه به عنوان اجالس اعضاي اين -11
  .فوق را تجزيه و تحليل خواهد كرد) 10(بند 

  
  13ماده 

  .كنفرانس اعضا كه ركن عالي كنوانسيون است، به عنوان اجالس اعضاي اين پروتكل فعاليت خواهد كرد -١
ظر در جريان هر يك از جلسات كنفرانس اعضاي كنوانسيون كه عضو اين پروتكل نيستند، مي توانند به عنوان نا -٢

هنگامي كه كنفرانس اعضا به . اعضا كه به عنوان اجالس اعضاي اين پروتكل فعاليت مي كند، شركت داشته باشند
عنوان اجالس اعضاي اين پروتكل فعاليت مي كند، اتخاذ تصميمات به موجب اين پروتكل تنها توسط آن اعضايي 

 . پروتكل هستندانجام خواهد شد كه عضو اين
زماني كه كنفرانس اعضا به عنوان اجالس اعضاي اين پروتكل فعاليت مي كند، هر عضو دفتر كنفرانس اعضا كه  -٣

نماينده يك عضو كنوانسيون مي باشد كه در آن زمان عضو پروتكل نيست، به وسيله عضو ديگري كه از ميان اعضاي 
 .ين خواهد شداين پروتكل و توسط آنها انتخاب مي گردد، جايگز

كنفرانس اعضا كه به عنوان اجالس اعضاي اين پروتكل فعاليت مي كند اجراي اين پروتكل را به طور منظم  -٤
كنفرانس وظايفي را . بررسي و در حوزه اختيار خود براي ترغيب اجراي مؤثر آن، تصميمات الزم را اتخاذ خواهد كرد

 :د و كه توسط پروتكل به آن محول شده، انجام خواهد دا
 اجراي اين پروتكل توسط اعضا، اثرات كلي ناشي از اقدامات انجام شده به موجب اين پروتكل به ويژه -الف

اثرات زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي و نيز تأثيرات فزاينده و مقدار پيشرفتي كه در جهت هدف 
  .ن پروتكل ارزيابي خواهد كردكنوانسيون حاصل شده را بر پايه كليه اطالعات در دسترس آن طبق مفاد اي

كنوانسيون، در پرتو ) 7(ماده ) 2(و بند ) 4(ماده ) 2(بند ) ت( با توجه به بررسيهاي مقرر به موجب جزء -ب
هدف كنوانسيون و تجربياتي كه از اجراي كنوانسيون به دست آمده و تكامل تدريجي آگاهي علمي و فني، 

صورت دوره اي مورد رسيدگي قرار خواهد داد و در اين خصوص تعهدات اعضا به موجب اين پروتكل را به 
  .گزارشات منظم درباره اجراي اين پروتكل را بررسي و تصويب خواهد نمود

 تبادل اطالعات در مورد اقدامات اتخاذ شده توسط اعضا براي پرداخت به موضوع تغيير آب و هوا و تأثيرات -پ
تواناييهاي متفاوت اعضا و تعهدات مربوط آنها به موجب اين پروتكل ليتها و وآن را با توجه به شرايط، مسو
  .ترغيب و تسهيل خواهد نمود

 به درخواست دو يا تعداد بيشتري از اعضا هماهنگي اقدامات اتخاذ شده توسط آنها براي پرداختن به -ت
ييهاي متفاوت اعضا و تعهدات ليتها و تواناوموضوع تغييرات آب و هوا و تأثيرات آن را با توجه به شرايط، مسو

  .مربوط آنها به موجب اين پروتكل را تسهيل خواهد نمود
توسعه و بهبود  ، طبق هدف كنوانسيون و مفاد اين پروتكل و توجه كامل به تصميمات مربوط كنفرانس اعضا-ث

وان اجالس اعضاي كه به عن(دوره اي روشهاي قابل مقايسه براي اجراي مؤثر اين پروتكل را كه كنفرانس اعضا 
  .با آن موافقت كرده ترغيب و هدايت خواهد نمود) اين پروتكل فعاليت مي كند
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  . موارد ضروري براي اجراي اين پروتكل را توصيه خواهد كرد-ج
  .تالش خواهد كرد) 11(ماده ) 2( براي بسيج منابع مالي اضافي طبق بند -چ
  .روري به نظر مي رسند تأسيس خواهند نمود هيأتهاي فرعي را كه براي اجراي اين پروتكل ض-ح
 در صورت اقتضا خدمات و همكاري و اطالعات تهيه شده توسط سازمان بين المللي ذيصالح و هيأت هاي -خ

  .بين الدولي و غير دولتي را درخواست و مورد استفاده قرار خواهد داد
نجام داده و كارهاي محوله ناشي از تصميم وظايفي را كه ممكن است براي اجراي اين پروتكل الزم باشد، ا) د(

  .كنفرانس اعضا را بررسي خواهند كرد
  
آئين كار كنفرانس اعضا و تشريفات مالي كنوانسيون با اعمال تغييرات الزم به موجب اين پروتكل اعمال خواهد  -۵

به اتفاق آراء به گونه شد مگر در مواردي كه كنفرانس اعضا كه به عنوان اجالس اعضاي اين پروتكل فعاليت مي كند 
  .ديگري تصميم گيري كرده باشد

اولين جلسه كنفرانس اعضا كه به عنوان اجالس اعضاي اين پروتكل فعاليت مي كند توسط دبيرخانه به دنبال  -٦
 زقهثسجلسه كنفرانس اعضا ك

عادي بعدي جلسات . ه بعد از تاريخ الزم االجرا شدن اين پروتكل برنامه ريزي شده است، تشكيل خواهد شد -٧
كنفرانس اعضا كه به عنوان اجالس اعضاي اين پروتكل فعاليت مي كند هر سال و بدنبال جلسات عادي كنفرانس 
اعضا تشكيل خواهد شد مگر در صورتي كه كنفرانس اعضا كه به عنوان اجالس اعضاي اين پروتكل فعاليت مي كند 

 .به گونه ديگري تصميم گيري كرده باشد
ه كنفرانس اعضا كه به عنوان اجالس اعضاي اين پروتكل فعاليت مي كند در مواقعي ديگري جلسات فوق العاد -٨

تشكيل خواهد شد كه بوسيله كنفرانس اعضا كه به عنوان اعضاي اين پروتكل فعاليت مي كند ضروري تشخيص داده 
رخواست به اعضا توسط شود يا به درخواست كتبي هر يك از اعضا مشروط بر اينكه ظرف شش ماه از زمان ارسال د

 .دبيرخانه حداقل يك سوم اعضا از آن حمايت كنند
سازمان ملل متحد، آژانس هاي تخصصي آن و آژانس بين المللي انرژي اتمي و نيز هر كشور عضو آنها يا ناظر  -٩

وتكل در آنها كه عضو كنوانسيون نيستند مي توانند در جلسات كنفرانس اعضا كه به عنوان اجالس اعضاي اين پر
هر هيأت يا آژانس اعم از ملي يا بين المللي، دولتي يا . فعاليت مي كند به عنوان ناظر نمايندگي داشته باشند

غيردولتي كه در مورد موضوعات مشمول اين پروتكل واجد شرايط هستند و دبيرخانه را از خواسته خود مبني بر 
ه به عنوان اجالس اعضاي اين پروتكل فعاليت مي كند نمايندگي داشتن به عنوان ناظر در جلسه كنفرانس اعضا ك

مطلع ساخته باشند نيز مي توانند به عنوان ناظر پذيرفته شوند، مگر اينكه حداقل يك سوم اعضاي حاضر با آن 
 .فوق خواهد بود) 5(پذيرش و شركت ناظرين با رعايت آئين كار موضوع بند . مخالفت كنند

  
  14ماده 

كنوانسيون تأسيس شده است به عنوان دبيرخانه اين پروتكل انجام وظيفه ) 8( موجب ماده  دبيرخانه اي كه به-1
  .خواهد كرد

  
كنوانسيون درباره ) 8(ماده ) 3(كنوانسيون در مورد وظائف دبيرخانه و بند ) 8(ماده ) 2(بند  -3

. ل اعمال خواهد شدترتيبات ايجاد شده براي وظائف دبيرخانه با اعمال تغييرات الزم، در مورد اين پروتك
  .بعالوه دبيرخانه وظائفي را كه به موجب اين پروتكل به آن محول شده است، انجام خواهد داد

  
  15ماده 
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) 10(و ) 9(هيات فرعي مشاوره علمي و فني و هيات فرعي اجرايي كه به موجب مواد  -1
ي و هيات فرعي اجرايي اين كنوانسيون تاَسيس شده اند به ترتيب به عنوان هيات فرعي مشاوره علمي و فن

مفاد مربوط به وظائف اين دو هيات به موجب كنوانسيون با اعمال تغييرات . پروتكل فعاليت خواهند كرد
جلسات هيات فرعي مشاوره علمي و فني و هيات فرعي . الزم، در مورد اين پروتكل اعمال خواهدشد

مشاوره علمي و فني و هيات فرعي اجرايي اجرايي اين پروتكل به ترتيب به دنبال اجالس هيات فرعي 
  .كنوانسيون تشكيل خواهد شد

آن دسته از اعضاي كنوانسيون كه عضو اين پروتكل نمي باشند مي توانند به عنوان ناظر در جريان جلسات  -2
هنگامي كه هياتهاي فرعي به عنوان هياتهاي فرعي اين پروتكل . هياتهاي فرعي حضور داشته باشند

 .ند اتخاذ تصميمات به موجب اين پروتكل تنها بوسيله اعضاي اين پروتكل انجام خواهد شدفعاليت مي كن
كنوانسيون تاسيس شده اند، وظائف خود را در ) 10(و ) 9(هنگامي كه هياتهاي فرعي كه  به موجب مواد  -3

نماينده يك مورد موضوعات مربوط به اين پروتكل انجام مي دهند، هر عضو دفاتر هياتهاي فرعي مزبور كه 
عضو كنوانسيون است كه در آن زمان عضو اين پروتكل نيست، توسط عضو اضافي كه از بين اعضاي اين 

 .پروتكل و توسط خود آنها انتخاب مي شود جايگزين خواهد شد
  

  16ماده 
را كنفرانس اعضا كه به عنوان اجالس اعضاي اين پروتكل فعاليت مي كند به محض امكان، اعمال اين پروتكل 

كنوانسيون را با توجه ) 13(بررسي خواهد نمود و در صورت اقتضاء فرآيند شورايي چند جانبه موضوع ماده 
هر فرآيند شورايي . تصميمات مربوطي كه ممكن است توسط كنفرانس اعضا گرفته شده باشد، اصالح خواهد نمود

 رويه ها و مكانيزم هايي كه مطابق ماده چند جانبه كه در مورد اين پروتكل اعمال مي شود، بدون لطمه زدن به
  .ايجاد شده، عمل خواهد نمود) 17(

   مكرر16ماده 
  

كنفرانس اعضا، اصول، الگوها، قواعد و رهنمودهاي مربوط را بويژه براي تاَييد، گزارش و مسووليت تجارت نشر تعريف 
ت اجراي تعهدات خود به موجب ماده  مي توانند در تجارت نشر در جه) ب (اعضاي مندرج در ضميمه . خواهد كرد

اين تجارت مكمل فعاليتهاي داخلي در جهت ايفاي تعهدات كاهش و محدوديت كمي انتشار به . شركت كنند) 3(
  .موجب ماده مذكور باشد

  
  17ماده 

مهاي كه به عنوان اجالس اعضاي اين پروتكل فعاليت مي كند در اولين جلسه خود، رويه ها و مكانيز كنفرانس اعضا
مناسب و موثري را براي تعيين و مورد بحث قرار دادن موارد عدم رعايت مفاد اين پروتكل، از جمله از طريق تهيه 

هريك از رويه ها و . فهرست گزارشي از نتايج با توجه به علت، نوع، درجه و دفعات عدم رعايت، تصويب خواهد نمود
  . از طريق اصالحيه اين پروتكل تصويب خواهد شد ام آور باشد،مكانيزمها به موجب اين ماده كه متضمن نتايج الز

  
  18ماده 
  

كنوانسيون در مورد حل و فصل اختالفها با اعمال تغييرات الزم، در مورد اين پروتكل اعمال خواهد ) 14(مفاد ماده 
  .شد
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  19ماده 
  

  .هر عضو مي تواند اصالحيه هايي را در مورد اين پروتكل پيشنهاد دهد -1
ه هاي اين پروتكل در جلسه عادي كنفرانس اعضا كه به عنوان اجالس اعضاي اين پروتكل فعاليت اصالحي -2

ماه قبل ) 6(متن هر اصالحيه پيشنهادي اين پروتكل توسط دبير خانه حداقل . مي كند تصويب خواهد شد
دبيرخانه . داز جلسه اي كه در آن اصالحيه جهت تصويب پيشنهاد مي شود، به كليه اعضا ارسال خواهد ش

همچنين متن هر يك از اصالحيه هاي پيشنهاد شده را به اعضا و امضا كنندگان كنوانسيون و جهت اطالع 
 .به امين اسناد ارسال خواهد كرد

اعضا براي نيل به اتفاق آرا در مورد هر اصالحيه پيشنهادي اين پروتكل همه تالش خود را به كار خواهند  -3
اي نيل به اتفاق آرا به نتيجه نرسد و توافقي حاصل نشده باشد، به عنوان آخرين اگر تمام  تالشها بر. گرفت

اصالحيه تصويب . دهنده در جلسه تصويب خواهد شد راه، اصالحيه با راَي اكثريت سه چهارم حاضر و راي
شده توسط دبيرخانه به امين اسناد ارسال خواهد شد و وي آن را براي پذيرش به تمامي اعضا ارسال 

 .واهد نمودخ
فوق به ) 3(اصالحيه اي كه طبق بند . نزد امين اسناد توزيع خواهد شد اسناد پذيرش مربوط به اصالحيه،  -4

تصويب رسيده است، در نودمين روز پس از تاريخ دريافت اسناد پذيرش سه چهارم اعضاي اين پروتكل 
 .را خواهد شدتوسط امين اسناد در مورد اعضايي كه آن را پذيرفته اند، الزم االج

 در نودمين روز پس از تاريخي كه در آن، عضو مزبور اسناد پذيرش اصالحيه  اصالحيه براي هر عضو ديگر، -5
 .مذكور را نزد امين اسناد توديع نمايد، الزم االجرا خواهد شد

  
  20ماده 

  
كل همزمان ضميمه هاي اين پروتكل بخش تفكيك ناپذير آن را تشكيل خواهند داد و ارجاع به اين پروت -1

هر . در حكم ارجاع به ضمايم آن مي باشد مگر اينكه به گونه ديگري به طور صريح پيش بيني شده باشد
اشكال و ديگر  ضميمه اي كه بعد از الزم االجراء شدن اين پروتكل تصويب گردد منحصر به فهرستها، 

  .يي است فني، رويه اي يا اجرا موارد توصيفي خواهد بود كه داراي ويژگي علمي،
هر عضو مي تواند درباره الحاق ضميمه اي به اين پروتكل و اصالح ضمايم اين پروتكل پيشنهادي را ارايه  -2

 . دهد
ضميمه هاي اين پروتكل و اصالحيه هاي ضميمه هاي آن در جلسه عادي كنفرانس اعضا كه به عنوان  -3

ميمه پيشنهادي يا اصالحيه متن هر ض. اجالس اعضاي اين پروتكل فعاليت مي كند تصويب خواهد شد
ماه قبل از جلسه اي كه در آن موارد مزبور براي تصويب پيشنهاد شده ) 6(ضميمه توسط دبيرخانه حداقل 

دبيرخانه همچنين متن هر ضميمه پيشنهادي يا اصالحيه ضميمه را به اعضا و . ارسال خواهد شد به اعضا
 .ناد ارسال خواهد نمودامضاء كنندگان كنوانسيون و جهت اطالع به امين اس

اعضا براي نيل به اتفاق آرا در مورد هر ضميمه پيشنهادي يا اصالحيه ضميمه همه تالش خود را به كار  -4
اگر تمام تالشها براي نيل به اتفاق آرا به نتيجه نرسند و توافقي حاصل شده باشد به عنوان . خواهند گرفت

كثريت سه چهارم اعضاي حاضر و راَي دهنده در جلسه آخرين راه، ضميمه يا اصالحيه ضميمه با راَي ا
ضميمه يا اصالحيه تصويب شده، توسط دبيرخانه به امين اسناد ارسال خواهد شد و . تصويب خواهد شد

 . ارسال خواهد كرد وي آن را براي پذيرش به تمام اعضا
به تصويب رسيده يا فوق ) 4(و ) 3(كه طبق بند هاي ) ب(و ) الف(هر ضميمه اي به جز ضميمه هاي  -5

ماه بعد از تاريخ مكاتبه امين اسناد با اعضاي ) 6(در مورد تمامي اعضاي اين پروتكل  اصالح شده باشد، 
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جز در مورد اعضايي كه ظرف مدت مزبور . مزبور در مورد تصويب يا اصالح ضميمه، الزم االجرا خواهد شد
ضميمه يا . ه امين اسناد اعالم كرده باشندعدم پذيرش ضميمه يا اصالحيه ضميمه را به طور كتبي ب

اصالحيه ضميمه در مورد اعضايي كه از اعالم عدم پذيرش خود انصراف داده اند در نودمين روز بعد از 
 .الزم االجراي خواهد شد تاريخ دريافت اعالم انصراف مزبور توسط امين اسناد،

وتكل باشد، آن ضميمه يا اصالحيه ضميمه اگر تصويب ضميمه يا اصالحيه ضميمه مستلزم اصالح اين پر -6
 .تا قبل از اينكه اصالحيه پروتكل الزم االجرا نشود، الزم االجرا نخواهد شد

تصويب و الزم االجرا ) 19(اين پروتكل طبق رويه مذكور در ماده ) ب(و ) الف(اصالحيه ضميمه هاي  -7
 . كتبي عضو مربوط تصويب گرددتنها با موافقت) ب(خواهد شد مشروط براينكه هر اصالحيه ضميمه 

  
  21ماده 

  .زير پيش بيني شده است ) 2(هر عضو، يك راي خواهد داشت مگر در مواردي كه در بند  -1
سازمان هاي وحدت اقتصادي منطقه اي، در موضوعاتي كه در حيطه صالحيت آنها است، از حق راي خود  -2

در . ين پروتكل هستند، استفاده خواهندكردبا تعداد راي هايي معادل تعداد دولتهاي عضو خود كه عضو ا
صورتي كه هر يك از دولتهاي عضو چنين سازماني از حق راي خود استفاده كند، سازمان از حق راي خود 

 .استفاده نخواهد كرد و برعكس
  

  22ماده 
  .دبيركل سازمان ملل متحد، امين اسناد اين پروتكل خواهد بود

  
  23ماده 

فتوح خواهد بود و منوط به تنفيذ، پذيرش يا تصويب كشورها و سازمانهاي اين پروتكل براي امضاء م -1
اين پروتكل در مقر سازمان ملل متحد . وحدت اقتصادي منطقه اي كه عضو كنوانسيون هستند، مي باشد

 هجري 24/12/1377 تا 25/12/1376 ( 1999 مارس 15 الي 1998 مارس 16درنيويورك از تاريخ 
اين پروتكل بعد از تاريخ بسته شدن آن براي امضا، براي الحاق . وح خواهد بودبراي امضاء مفت) شمسي

  .اسناد تنفيذ، پذيرش تصويب يا الحاق نزد امين اسناد توديع خواهد شد. مفتوح خواهد بود
هر سازمان وحدت اقتصادي منطقه اي كه بدون آنكه كشورهاي عضو آن عضو پروتكل باشند عضو اين  -2

در مورد سازمانهاي مزبور . بت به كليه تعهدات به موجب اين پروتكل ملزم مي باشدپروتكل مي شود، نس
كه يك يا چند كشور عضو آن، عضو اين پروتكل باشند، سازمان و كشورهاي عضو آن بايد در مورد 

در چنين . مسئوليتهاي مربوط خود براي اجراي تعهداتشان به موجب اين پروتكل تصميم گيري كنند
زمان و كشورهاي عضو آن مجاز نخواهند بود بطور همزمان حقوق مربوط به اين پروتكل را مواردي، سا
 .اعمال كنند

سازمانهاي وحدت اقتصادي منطقه اي بايد حدود صالحيت خود را در مورد موضوعاتي كه در اين پروتكل  -3
اين سازمانها . ندمورد حكم قرار گرفته است، در اسناد تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق خود تبيين كن

همچنين بايد امين اسناد را كه به نوبه خود بقيه اعضا را مطلع مي سازد، در جريان هر تغيير اساسي در 
 .حدود صالحيت خود قرار دهند
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 24ماده 
عضو كنوانسيون، كه شامل آن دسته  اعضاي ) 55(اين پروتكل در نودمين روز بعد از تاريخي كه حداقل  -1

 1990كل ميزان انتشار دي اكسيد كربن سال % 55باشند كه در مجموع حداقل ) 1(مندرج در ضميمه 
را توليد كرده اند، اسناد مربوط به تنفيذ، ) 1(اعضاي مندرج در ضميمه )  هجري شمسي 1369(ميالدي 

  .پذيرش تصويب يا الحاق خود را ارايه دهند، الزم االجرا خواهد شد
 ميالدي 1990در سال ) 1(دي اكسيد كربن اعضاي مندرج در ضميمه ميزان انتشار كل ” از نظر اين ماده  -2

به معناي مقداري است كه در زمان تصويب اين پروتكل يا قبل از آن توسط ” )  هجري شمسي 1369( 
كنوانسيون ارايه كرده اند، ) 12(در اولين مكاتبات ملي آنها كه طبق ماده ) 1(اعضاي مندرج در ضميمه 

 .ذكر شده است
پروتكل در مورد هر كشور يا سازمان وحدت اقتصادي منطقه اي كه بعد از انجام شرايط مندرج در بند اين  -3

فوق، اين پروتكل را تنفيذ، قبول يا تصويب كند يا به آن ملحق شود، در نودمين روز پس از تاريخ توديع 
 . پذيرش تصويب يا الحاق آن، الزم االجرا خواهد شد سند تنفيذ،

اده، هر سندي كه توسط سازمان وحدت اقتصادي منطقه اي توديع گرديده، عالوه بر اسناد از نظر اين م -4
 .توديع شده توسط كشورهاي عضو اين سازمان محاسبه نخواهد شد

  
  25ماده 
  

  .هيچگونه حق شرطي را نمي توان براي اين پروتكل منظور نمود
  

  26ماده 
  

جرا شدن اين پروتكل براي يك عضو، آن در هر زمان پس از گذشت سه سال از تاريخ الزم اال -1
  .عضو مي تواند با ارسال اطالعيه كتبي به امين اسناد از اين پروتكل كناره گيري نمايد

اين كناره گيري بعد از خاتمه يك سال از زمان دريافت اطالعيه كناره گيري توسط امين اسناد يا تاريخ  -2
 .ه باشد، قابل اجرا خواهد شدموخري كه ممكن است در اطالعيه انصراف تعيين شد

 .اعالم انصراف هر عضو از كنوانسيون به عنوان انصراف از اين پروتكل نيز تلقي مي گردد -3
  

  27ماده 
  

 چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيولي آن از اعتبار يكسان  نسخه اصلي اين پروتكل كه متنهاي عربي،
  .د توديع خواهد شدبرخوردارهستند نزد دبيركل سازمان ملل متح

  ). هجري شمسي 19/9/1376(تنظيم شده در كيوتو در دهمين روز دسامبر هزارو نهصدو نود و هفت ميالدي 
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  )الف(ضميمه 
  
  

 گازهاي گلخانه اي 
 (CO2)دي اكسيد كربن 

 (CH4)متان
 (N2O)اكسيد نيتروژن 

 (SF6)هيدروفلوروكربنها
 (PFCs)پرفلوروكربنها
  (SF6)ريدسولفورهگزافلو

 
 منابع/ طبقه بندي بخشها 

 انرژي
             احتراق سوخت 

             صنايع انرژي
            صنايع توليدي و ساخت 

            حمل و نقل
            ساير بخشها

            ساير
  

 انتشار فرار ناشي از سوختها
            سوختهاي جامد

 هاي طبيعي و نفت          گاز
           ساير

  
 فرآيندهاي صنعتي

            فرآورده هاي معدني
            صنايع شيميايي

             توليد فلزات
              سايرتوليدات

             توليد هالوكربن ها و سولفورهگزافلورايد
             مصرف هالوكربن ها و سولفوهگزافلوريد

  
   حالل ها و ديگر محصوالتمصرف

   كشاورزي
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           تخمير روده اي 
          مديريت كود
          كاشت برنج

          خاك هاي كشاورزي
         سوزاندن تجويز شده زمينهاي هموار

        سوزاندن باقيمانده مواد كشاورزي در مزارع 
        ساير 

  
  ضايعات 

       دفع ضايعات جامد روي زمين 
       مديريت فاضالب 
      سوزاندن مواد زائد

      ساير  
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  )ب(ضميمه 
  اعضاء                                                                                             تعهدات مربوط به حد كمي ميزان

  تغيير درصد از (                                                               انتشار يا كاهش                                        
  )                                                                                                      سال يا دوره مبنا

  108.....................................................  ..................................................................................................استراليا
  92..........................................................................................................................................................اتريش 
  92...........................................................................................................................................................بلژيك

  92...................................................................................................................................................بلغارستان♦
  94.............................................................................................................................................................كانادا

  95......................................................................................................................................................كرواسي♦
  92.......................................................... .................................................................................جمهوري چك♦

  92........................................................... ............................................................................................دانمارك
  92........................................................................................................................................................استوني 

  92............................... .................... ......................................................................................)1(اتحاديه اروپا 
  92...........................................................................................................................................................فنالند
  92.........................................................................................................................................................فرانسه
  92............................................................................................................................................................آلمان
  92............................................................................................................................................................يونان

  94.................................................... ............................................................................................مجارستان♦
  110........................................................................................................................................................ايسلند
  92..........................................................................................................................................................ايرلند
  92...........................................................................................................................................................ايتاليا
  94.............................................................................................................................................................ژاپن

  92..................................... ..................................................................................................................لتوني♦
  92............................................................................................................................................ليختن اشتاين

  92.....................................................................................................................................................ليتواني♦
  92................................................................................................................................................لوكزامبورگ

 92.........................................................................................................................................................موناكو
 92...........................................................................................................................................................هلند

 100.....................................................................................................................................................نيوزيلند
 101............................................................................................................................................................نروژ

 94.....................................................................................................................................................لهستان*
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 92.....................................................................................................................................................پرتقال
 92...................................................................................................................................................روماني*
 100................................................................................................................................فدراسيون روسيه*
 92......... ....................................................................................................................................اسلوواكي*
 92................................................................................................................................................اسلووني*

 92.........  ..........................................................................................................................................اسپانيا
 92.......................................................................................................................................................سوئد

 92...................................................................................................................................................سوئيس
 100...................................................................................................................................................اكراين*

  92... ..........................................................................................پادشاهي بريتانياي كبير و ايرلند شمالي
 93.............................................................................................................................اياالت متحده آمريكا

  
 

  

                                                                                                                                            
  .كشورهايي كه در حال فرآيند عبور به سوي اقتصاد بازار مي باشند •

را طبق مفاد ماده ) 3(ماده ) 1( اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو آن تعهدات مربوط خود به موجب بند -1
  .انجام خواهند داد) 4(
  

 
 
 
 


