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The Parties to this Protocol, ,הצדדים לפרוטוקול זה 

Being Parties to the United Nations Framework 
Convention on Climate Change, hereinafter 
referred to as "the Convention", 

ת המסגרת של האו״ם בדבר שינוי אקלים,  בהיותם צדדים לאמנ
 שתיקרא להלן ״האמנה״,

In pursuit of the ultimate objective of the 
Convention as stated in its Article 2, 

 למען הגשמת היעד הסופי של האמנה כקבוע בסעיף 2 שלה,

Recalling the provisions of the Convention, ,ת האמנה  בהיזכרם בהוראו

Being guided by Article 3 of the Convention, ,בהיותם מונחים ע״י סעיף 3 לאמנה 

Pursuant to the Berlin Mandate adopted by 
decision 1/CP.l of the 
Conference of the Parties to the Convention at its 
first session, 

דט ברלין שאומץ ע״י החלטה  של ועידת 1.ק1/0בהתאם למנ

ה במושבה הראשון,  הצדדים לאמנ

Have agreed as follows: :הסכימו לאמור 

Article 1 1 סעיף 

For the purposes of this Protocol, the definitions 
contained in Article 1 of the Convention shall 
apply. In addition: 

לות בסעיף 1 לאמנה. ל זה, יחולו ההגדרות הכלו ת פרוטוקו  למטרו

 בנוסף על כך:

1. "Conference of the Parties" means the 
Conference of the Parties to the Convention. 

 1. ״ועידת הצדדים״ פירושו ועידה הצדדים לאמנה.

2. "Convention" means the United Nations 
Framework Convention on Climate Change, 
adopted in New York on 9 May 1992. 

ת בדבר חדו ת המאו מו  2. ״אמנה״ פירושה אמנת המסגרת של האו

 שינוי אקלים, שאומצה בניו יורק ב-9 במאי 1992.

3. "Intergovernmental Panel on Climate Change" 
means the Intergovernmental Panel on Climate 
Change established in 1988 jointly by the World 
Meteorological Organization and the United 
Nations Environment Programme. 

 3. ״הצוות הבין ממשלתי בדבר שינוי אקלים״ פירושו הצוות
 בדבר שינוי אקלים שהוקם ב- 1988 כמשותף ע״י הארגון

גי העולמי ותכנית הסביכה של האומות המאוחדות.  המטאורולו

4. "Montreal Protocol" means the Montreal 
Protocol on Substances that Deplete the Ozone 
Layer, adopted in Montreal on 16 September 
1987 and as subsequently adjusted and amended. 

 4. ׳•פרוטוקול מונטריאול״ פירושו פרוטוקול מונטריאול בדבר
 חומרים המדלדלים את שכבת האוזון, שאומץ במונטריאול ב-16

ר 1987 וכפי שהותאם ותוקן לאחר מכן. ב מ ט פ ס  ב

5. "Parties present and voting" means Parties 
present and casting an affirmative or negative 
vote. 

 5. ״צדדים נובחים ומצביעים״ פירושו צדדים נוכחים ומצביעים
 בעד או נגד.
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6. "Party" means, unless the context otherwise 
indicates, a Party to this Protocol. 

7. "Party included in Annex I" means a Party 
included in Annex I to the Convention, as may be 
amended, or a Party which has made a notification 
under Article 4, paragraph 2(g), of the 
Convention. 

Article 2 

1. Each Party included in Annex I, in achieving its 
quantified emission limitation and reduction 
commitments under Article 3, in order to promote 
sustainable development, shall: 

(a) Implement and/or further elaborate 
policies and measures in accordance with its 
national circumstances, such as: 

(i) Enhancement of energy efficiency in 
relevant sectors of the national 
economy; 

(ii) Protection and enhancement of sinks 
and reservoirs of greenhouse 
gases not controlled by the Montreal 
Protocol, taking into account its 
commitments under relevant 
international environmental 
agreements; promotion of 
sustainable forest management 
practices, afforestation 
and reforestation; 

(iii) Promotion of sustainable forms of 
agriculture in light of climate change 
considerations; 

(iv) Research on, and promotion, 
development and increased use of, 
new and renewable forms of energy, 
of carbon dioxide sequestration 
technologies and of advanced and 
innovative environmentally sound 
technologies; 

 6. ״צד״ פירושו, אם לא משתמע אחרת מן ההקשר, צד

ל זה. קו טו  לפרו

ל בנספח 1 לאמנה, כפי ל בנספח 1 ״ פירושו צד הכלו  ד. ״צד הכלו
ות מתוקנת, או צד שמסר הודעה לפי סעיף 4,  שהיא עשויה להי

ה.  ס״ק 2 (ז) לאמנ

 סעיף 2

ל בנספח 1 , בהשיגו את מגבלת הפליטה הכמותית ו ל כ  1 . בל צד ה
ה לפי סעיף 3, על מנת לקדם פיתוח בר ת ח פ ה יות ה את התחייבו  ו

 קיימא:

ח קווי מדיניות ואמצעים בהתאם ת פ ו יוסיף ל א /  א. יישם ו
ות, כגון: בות הלאומי סי  לנ

 (1) הגברה נצילות אנרגיה במגזרים הנוגעים בדבר של
 הכלכלה הלאומית:

ה מ מ  (2) הגנה ותגבור של בלועים ומאגרים של גזי ח
ל מונטריאול, תוך קו טו  שאינם בפיקוח פרו

ת בהתחייבויותיו לפי הסכמים ו ב ש ח ת  ה
 בינלאומיים סביבתיים הנוגעים בדבר, קידום

 נוהגים לניהול בר קיימא של יערות, ייעור וייעור
: ש ד ח  מ

ת לאור  (3) קידום צורות בנות קיימא של חקלאו
 שיקולי שינוי אקלים

גבר בצורות  (4) מחקר, קידום, פיתוח ושימוש מו
ת, של טכנולוגיות  אנרגיה חדשות מתחדשו

ת הפחמן ושל טכנולוגיות צ ו מ ח ת דו ת ת ח פ ה  ל
ת וחדשניות ידידותיות לסביבה. ו מ ד ק ת  מ
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(v) Progressive reduction or phasing out 
of market imperfections, fiscal 
incentives, tax and duty exemptions 
and subsidies in all greenhouse 
gas emitting sectors that run counter 
to the objective of the 
Convention and application of 
market instruments; 

(vi) Encouragement of appropriate 
reforms in relevant sectors aimed at 
promoting policies and measures 
which limit or reduce emissions of 
greenhouse gases not controlled by 
the Montreal Protocol; 

(vii) Measures to limit and/or reduce 
emissions of greenhouse gases not 
controlled by the Montreal Protocol 
in the transport sector; 

(viii) Limitation and/or reduction of 
methane emissions through 
recovery and use in waste 
management, as well as in the 
production, transport and 
distribution of energy; 

(b) Cooperate with other such Parties to 
enhance the individual and combined 
effectiveness of their policies and measures 
adopted under this Article, pursuant to Article 
4, paragraph 2(e)(i), of the Convention. To this 
end, these Parties shall take steps to share their 
experience and exchange information on such 
policies and measures, including developing 
ways of improving their comparability, 
transparency and effectiveness. The Conference 
of the Parties serving as the meeting of the 
Parties to this Protocol shall, at its first session 
or as soon as practicable thereafter, consider 
ways to facilitate such cooperation, taking into 
account all relevant information. 

2. The Parties included in Annex I shall pursue 
limitation or reduction of emissions of greenhouse 
gases not controlled by the Montreal Protocol 
from aviation and marine bunker fuels, working 

ה הדרגתית או ביטול בשלבים של פגמים בשוק, ת ח פ  (5) ה
ס וממכס וסובסידיות מ  תמריצים פיסקליים, פטורים מ
ה שמנוהלים בסתירה מ מ  בכל המגזרים הפולטים גזי ה

ק; ה ולפניות של כלי השו נ פ א  ליעד ה

 (6) עידוד תיקונים מתאימים במגזרים הנוגעים בדבר
ם קווי מדיניות ואמצעים המגבילים ד ק  במטרה ל

ה שאינם מ מ ם פליטות של גזי ח תי  או מפחי
ל מונטריאול;  בפיקוח פרוטוקו

ת גזי טו ה של פלי ת ח פ ה או ל / ה ו ל ב ג ה  (7) אמצעים ל
ל מונטריאול ח פרוטוקו קו ה שאינם בפי מ מ  ח

רה:  במגזר התחבו

ו הפחתה של פליטות מתאן א / בלה ו  (8) הג
ר ושימוש בניהול פסולת, וכן ו ת מחז  באמצעו

בהפצה של אנרגיה; בלה ו  בייצור, בהו

ר בדי להגביר אה לה עם צדדים אחרים כאמו  ב. ישתף פעו
לבת של קווי מדיניות והאמצעים שלה  היעילות הנפרדת והמשו
 שאומצו לפי סעיף זה, בהתאם לסעיף 4, ס״ק 2 (ה)(1) לאמנה.

ק אה ניסיונם  למטרה זו, ינקטו צדדים אלה בצעדים כדי לחלו
ת פיתוח  ולהחליף מידע על קווי מדיניות ואמצעים כאמור, לרבו

, שקיפותם ויעילותם. ועידת הצדדים ם ת מ א ת  דרכים לשיפור ה
ל זה, במפגשה הראשון או קו טו ש הצדדים לפרו ג פ מ ת כ ש מ ש מ  ה
ל על שיתוף ק ה ל דרכים ל  מוקדם בכל שמעשי לאחר מכן, תשקו

ת בכל המידע הנוגע בדבר. לה כאמור, תוך התחשבו  פעו

ת פליטות חי ל או להפ  2. הצדדים הכלולים בנספח 1 ישאפו להגבי
ה שאינם בפיקוח פרוטוקול מונטריאול מדלקי בונקר מ מ  גזי ח

פה ת הארגון הבינלאומי לתעו י עבודה באמצעו פה ולים, ע״  לתעו
 אזרחית והארגון הימי הבינלאומי, בהתאמה.
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through the International Civil Aviation 
Organization and the International Maritime 
Organization, respectively. 

3. The Parties included in Annex I shall strive to 
implement policies and measures under this 
Article in such a way as to minimize adverse 
effects, including the adverse effects of climate 
change, effects on international trade, and social, 
environmental and economic impacts on other 
Parties, especially developing country Parties and 
in particular those identified in Article 4, 
paragraphs 8 and 9, of the Convention, taking into 
account Article 3 of the Convention. The 
Conference of the Parties serving as the meeting 
of the Parties to this Protocol may take further 
action, as appropriate, to promote the 
implementation of the provisions of this 
paragraph. 

4. The Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to this Protocol, if 
it decides that it would be beneficial to coordinate 
any of the policies and measures in paragraph 1(a) 
above, taking into account different national 
circumstances and potential effects, shall consider 
ways and means to elaborate the coordination of 
such policies and measures. 

Article 3 

1. The Parties included in Annex I shall, 
individually or jointly, ensure that their 
aggregate anthropogenic carbon dioxide 
equivalent emissions of the greenhouse gases 
listed in Annex A do not exceed their assigned 
amounts, calculated pursuant to their quantified 
emission limitation and reduction commitments 
inscribed in Annex B and in accordance with the 
provisions of this Article, with a view to reducing 
their overall emissions of such gases by at least 5 
per cent below 1990 levels in the commitment 
period 2008 to 2012. 

2. Each Party included in Annex I shall, by 2005, 
have made demonstrable progress in achieving its 
commitments under this Protocol. 

ספח 1 ישאפו ליישם קווי מדיניות  3. הצדדים הכלולים בנ
ת שליליות, לרבות פן שימזער השפעו  ואמצעים לפי סעיף זה באו

ת על הסחר ת השליליות של שינוי אקלים, ההשפעו  ההשפעו
ות על ת והכלכלי ו ות, הסביבתי ת החברתי , וההשפעו  הבינלאומי
, ובעיקר ת  צדדים אחרים, בעיקר צדדים שהם מדינות מתפתחו

ת בסעיף ה, תוך התחשבו  אלה המזוהים בסעיף 4, ס״ק 8 ו-9 לאמנ
ל קו ש הצדדים לפרוטו ג פ מ ה. ועידת הצדדים המשמשת כ  3 לאמנ

לה נוספת, כפי שמתאים, לקידום יישום ט בפעו קו  זה רשאית לנ
ת ס׳׳ק זה.  הוראו

ל זה, אם קו טו ש הצדדים לפרו ג פ מ ת כ ש מ ש מ  4. ועידת הצדדים ה
עלת מתיאום קווי המדיניות והאמצעים ה שתצמח תו ט י ל ח  היא מ

ות ן של נסיבות לאומי ו ה בחשב א ב ך ה  שבם׳׳ק 1 (א) לעיל, תו
ל דרכים ואמצעים לעבד את ת אפשריות, תשקו  שונות והשפעו

 תיאום קווי המדיניות והאמצעים האמורים.

 סעיף 3

 1 . הצדדים הכלולים בנספח 1, בנפרד או במשותף, יבטיחו
ת לדו לו ה האנתרופוגניות המצטברות המקבי מ מ ח ת גזי ה טו  שפלי

ת , הרשומים בנספח א׳, לא יעלו על הכמו ת הפחמן צ ו מ ח  ת
ת הפליטה הכמותיות ו ל ב ג מ ת בהתאם ל ב ש ו ח מ  המוקצית להם, ה
בהתאם להוראות ה הרשומות בנספח ב׳ ו ת ח פ ה ות ל י יבו  ולהתחי

ר ת הכוללות של גזים כאמו טו ת את הפלי חי ה להפ מ ג מ  סעיף זה, ב
ת בו י פת המחו ת לרמות של 1990 בתקו ח ת ת מ ו ח פ ז ל  ב5- אחו

 2008 עד2012.

ת ברת-הוכחה ל בנספח 1, עד 2005, ישיג התקדמו  2. כל צד הכלו
 בביצוע התחייבויותיו לפי אמנה זו.
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3. The net changes in greenhouse gas emissions 
by sources and removals by sinks resulting from 
direct human-induced land-use change and 
forestry activities, limited to afforestation, 
reforestation and deforestation since 1990. 
measured as verifiable changes in carbon stocks 
in each commitment period, shall be used to meet 
the commitments under this Article of each Party 
included in Annex I. The greenhouse gas 
emissions by sources and removals by sinks 
associated with those activities shall be reported 
in a transparent and verifiable manner and 
reviewed in accordance with Articles 7 and 8. 

4. Prior to the first session of the Conference of 
the Parties serving as the meeting of the Parties to 
this Protocol, each Party included in Annex 1 shall 
provide, for consideration by the Subsidiary Body 
for Scientific and Technological Advice, data to 
establish its level of carbon stocks in 1990 and to 
enable an estimate to be made of its changes in 
carbon stocks in subsequent years. The 
Conference of the Parties serving as the meeting 
of the Parties to this Protocol shall, at its first 
session or as soon as practicable thereafter, decide 
upon modalities, rules and guidelines as to how, 
and which, additional human-induced activities 
related to changes in greenhouse gas emissions by 
sources and removals by sinks in the agricultural 
soils and the land-use change and forestry 
categories shall be added to, or subtracted from, 
the assigned amounts for Parties included in 
Annex 1, taking into account uncertainties, 
transparency in reporting, verifiability, the 
methodological work of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change, the advice provided by 
the Subsidiary Body for Scientific and 
Technological Advice in accordance with Article 
5 and the decisions of the Conference of the 
Parties. Such a decision shall apply in the second 
and subsequent commitment periods. A Party may 
choose to apply such a decision on these 
additional human-induced activities for its first 
commitment period, provided that these activities 
have taken place since 1990. 

5. The included in Annex I undergoing the 
process of transition to a market economy whose 

ת וסילוקים בבלרעים רו ת גזי חממה ממקו  3. השינויים 1טו בפליטו
 שהם תוצאה של שינוי ישיר של ניצול אדמה ע״י אדם ויערנות

ש וכירוא יערות מאז 1990. שנמדדו ד ח  המוגבלים לייעוד, ייעור מ
יבות, ישמשו פת מחו  בשינויים בני אימות במלאי הפחמן בכל תקו
ל בנספח ו. יות שבסעיף זה של כל צד הכלו יבו  כדי לעמוד בהתחי

ת וסילוקים בבלועים הקשורים רו  על פליטות גזי חממה ממקו
ו אותן יות אלה ידווח באופן שקוף ובר אימות ויבחנ  לפעילו

 בהתאם לסעיפים ד ו-8.

ב הראשון של ועידת הצדדים המשמשת כמפגש ש ו מ  4. לפני ה
ספח 1 ימסור לעיונו של ל בנ ל זה, כל צד הכלו קו טו  הצדדים לפרו

גי נתונים לקביעת רמת מלאי  גוף העזר לייעוץ מדעי וטכנולו
 הפחמן שלו ב-1990 ובדי לאפשר עריכת אומדן של השינויים

ן שלו בשנים שלאחר מכן. ועידת הצדדים מ ח פ  במלאי ה
ל זה, במושבה הראשון או קו טו ש הצדדים לפרו ג פ מ  המשמשת כ

ט על צורות, כללים והנחיות קדם ככל שמעשי לאחר מכן, תחלי  מו
 לגבי השאלה כיצד ואילו פעילויות אנושיות נוספות הקשורות

ת גזי הממה, לסילוקים בקרקע חקלאית, לשינוי טו  לשינויים בפלי
ת המוקצית לצדדים  בשימוש קרקע וליערנות, יתווספו לכמו

ת באי- ופחתו ממנה, תוך התחשבו ספח 1 או י  הכלולים בנ
ת הדיווח, יכולת לאמת, העבודה המתודולוגית פו  וראויות, שקי
ת ק פ ו ס מ וח הבין ממשלתי בדבר שינוי אקלים, העצה ה  של הצו

ת  ע״י גוף העזר לייעוץ מדעי וטכנולוגי בהתאם לסעיף 5 והחלטו
יבות פת המחו ר תיושם בתקו ה כאמו ט ל ח  ועידת הצדדים. ה

ה כאמור ט ל ח ר ליישם ה ו ח ב כאלה שאחריה. צד רשאי ל  השנייה ו
ת בו י פת המחו וספות אלה על תקו  על פעילויות אנושיות נ

 הראשונה, בתנאי שפעילויות אלה התקיימו מאז 1990.

 5. הצדדים הכלולים בנספח 1 העוברים תהליך של מעבר לכלכלת
פת הבסיס שלהם נקבעו בהתאם  שוק אשר שנת הבסיס או תקו
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base year or period was established pursuant to 
decision 9/CP.2 of the Conference of the Parties 
at its second session shall use that base year or 
period for the implementation of their 
commitments under this Article. Any other Party 
included in Annex I undergoing the process of 
transition to a market economy which has not yet 
submitted its first national communication under 
Article 12 of the Convention may also notify the 
Conference of the Parties serving as the meeting 
of the Parties to this Protocol that it intends to use 
an historical base year or period other than 1990 
for the implementation of its commitments under 
this Article. The Conference of the Parties serving 
as the meeting of the Parties to this Protocol shall 
decide on the acceptance of such notification. 

6. Taking into account Article 4, paragraph 6, of 
the Convention, in the implementation of their 
commitments under this Protocol other than those 
under this Article, a certain degree of flexibility 
shall be allowed by the Conference of the Parties 
serving as the meeting of the Parties to this 
Protocol to the Parties included in Annex 1 
undergoing the process of transition to a market 
economy. 

7. In the first quantified emission limitation and 
reduction commitment period, from 
2008 to 2012, the assigned amount for each Party 
included in Annex I shall be equal to the 
percentage inscribed for it in Annex B of its 
aggregate anthropogenic carbon dioxide 
equivalent emissions of the greenhouse gases 
listed in Annex A in 1990, or the base year or 
period determined in accordance with paragraph 5 
above, multiplied by five. Those Parties included 
in Annex I for whom land-use change and forestry 
constituted a net source of greenhouse gas 
emissions in 1990 shall include in their 1990 
emissions base year or period the aggregate 
anthropogenic carbon dioxide equivalent 
emissions by sources minus removals by sinks in 
1990 from land-use change for the purposes of 
calculating their assigned amount. 

8. Any Party included in Annex I may use 1995 as 
its base year for hydrofluorocarbons, 

ה ט ל ח ה 9 ל / 0 ק .  של ועידת הצדדים במושבה השני, ישתמשו 2
ס זו לשם יישום התחייבויותיהם פת בסי  בשנת בסים זו או בתקו

ל בנספח 1 העובר תהליך של  לפי סעיף זה. כל צד אחר הבלו
ת שוק אשר טרם הגיש את ההודעה הלאומית ל כ ל כ  מעבר ל

 הראשונה שלו לפי סעיף 12 לאמנה רשאי גם להודיע לוועידת
ל זה שהוא מתכוון קו טו ש הצדדים לפרו ג פ מ ת כ ש מ ש מ  הצדדים ה

ת בסיס היסטורית פ ו ק ת ש בשנת בסיס היסטורית או ב מ ת ש ה  ל
 שאיננה 1990 ליישום התחייבויותיו לפי הסכם זה. ועידת הצדדים

ת ל ב ט על ק י ל ח ל זה ת קו ש הצדדים לפרוטו ג פ מ ת כ ש מ ש מ  ה
 הודעה כאמור.

ה, ביישום ת בסעיף 4, ם״ק 6 לאמנ ו ב ש ח ת  6. תוך ה
ל זה שאינן אלה שבסעיף זה, ועידת יותיהם לפי פרוטוקו יבו  התחי

ל זה תתיר מידה קו טו ש הצדדים לפרו ג פ מ ת כ ש מ ש מ  הצדדים ה
ימת של גמישות לצדדים הכלולים בנספח 1 העוברים תהליך  מסו

ת שוק. ל כ ל כ  של מעבר ל

הפחתה כמותית של ת הראשונה של הגבלה ו בו י פה המחו  ד. בתקו
 פליטה, מ-2008 עד 2012, הכמות המוקצית לבל צד הכלול

ו בנספח 2, פליטות גזי ע לגבי ה שווה לשיעור הקבו  בנספח 1 תהי
צת ת לדו תחמו לו ה האנתרופוגניות המצטברות, המקבי מ מ ח  ה

פת ס או תקו , הרשומים בנספח א־ ב-1990, או שנת הבסי  פחמן
ל 5. צדדים אלה ס שנקבעה בהתאם לס״ק 5 לעיל, כפו  הבסי

 הכלולים בנםפח 1 אשר עבורם שינוי בשימוש קרקע ויערנות
ה ב-1990 יכללו בשנת מ מ ר נטו של פליטות גזי ח  מהווים מקו

ת הבסיס לפליטות 1990 את פליטות גזי פ ו ק ת ס או ב  הבסי
צת ת לדו תחמו לו ת, המקבי ה האנתרופוגניות המצטברו מ מ ח  ה

ת סילוקים בבלועים ב-1990 משינויים בשימוש קרקע ו ח , פ  פחמן
ת המוקצית להם. ב הכמו ת חישו ו ר ט מ  ל

ש ב1995 - כבשנת הבסיס מ ת ש ה ל בנספח 1 רשאי ל  8. כל צד הכלו
נים וגפרית שש- ניס, פרפלורוקרבו  שלו להיררופלורוקרבו
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perfluorocarbons and sulphur hexafluoride, for 
the purposes of the calculation referred to in 
paragraph 7 above. 

9. Commitments for subsequent periods for 
Parties included in Annex I shall be established in 
amendments to Annex B to this Protocol, which 
shall be adopted in accordance with the provisions 
of Article 21, paragraph 7. The Conference of the 
Parties serving as the meeting of the Parties to this 
Protocol shall initiate the consideration of such 
commitments at least seven years before the end 
of the first commitment period referred to in 
paragraph 1 above. 

10. Any emission reduction units, or any part of 
an assigned amount, which a Party acquires from 
another Party in accordance with the provisions of 
Article 6 or of Article 17 shall be added to the 
assigned amount for the acquiring Party. 

11. Any emission reduction units, or any part of 
an assigned amount, which a Party transfers to 
another Party in accordance with the provisions of 
Article 6 or of Article 17 shall be subtracted from 
the assigned amount for the transferring Party. 

12. Any certified emission reductions which a 
Parry acquires from another Party in accordance 
with the provisions of Article 12 shall be added to 
the assigned amount for the acquiring Party. 

13. If the emissions of a Party included in Annex I 
in a commitment period are less than its assigned 
amount under this Article, this difference shall, on 
request of that Party, be added to the assigned 
amount for that Party for subsequent commitment 
periods. 

14. Each Party included in Annex I shall strive to 
implement the commitments mentioned in 
paragraph 1 above in such a way as to minimize 
adverse social, environmental and economic 
impacts on developing country Parties, 
particularly those identified in Article 4, 
paragraphs 8 and 9, of the Convention. In line 
with relevant decisions of the Conference of the 

ת החישובים הנזכרים בם״ק 7 לעיל.  פלואורידית למטרו

ת עתידיות לצדדים הכלולים בנספח 1 פו יות לתקו  9. התחייבו
ל זה, אשר יאומצו קו ה בתיקונים לנספח ב׳ לפרוטו  תיקבענ

 בהתאם להוראות סעיף 21. ס״ק 7. ועידת הצדדים המשמשת
יות יבו ל זה תיזום את הדיון בהתחי קו טו ש הצדדים לפרו ג פ מ  כ

כות הראשונה י ת המחו פ ו ק ת לפני תום ת ו ח פ ר שבע שנים ל  כאמו
 הנזכרת בס״ק 1 לעיל.

ת המוקצית.  10. כל יחידת צמצום פליטה, או כל חלק מהכמו
ד אחר בהתאם להוראות סעיף 6 וסעיף 17 צ  אשר צד רוכש מ

ועדת של הצד הרוכש. ת המי  תיווסף לכמו

ת המיועדת, אשר  11 . כל יחידת צמצום פליטה, או כל חלק מהכמו
ת ח פ ו  צד מעביר לצד אחד בהתאם להוראות סעיף 6 או סעיף 7! ת

ועדת של הצד המעביר. ת המי  מהבמו

 ב 1 . כל צמצום פליטה מאושר אשר צד רוכש מצד אחר בהתאם
ת המיועדת של הצד הרוכש.  להוראות סעיף 12 יתווסף לכמו

ת הן בו י ת מחו פ ו ק ת ל בנספח 1 ב  13. אם פליטות של צד הכלו
ת ש ק ב ת המוקצית לו לפי סעיף זה, הפרש זה, ל ת מהכמו  פחו

ת ו פ ו ק ת ת המוקצית של אותו צד ל ו מ כ  אותו צד, יתווסף ל
ת עתידיות. בו י  מתו

יות ת ההתחייבו ספח 1 ישתדל ליישם א ל בנ  14. כל צד הכלו
 הנזכרות בס׳׳ק 1 לעיל באופן שימזער השפעות חברתיות,

ת וכלכליות שליליות אצל צדדים שהם מדינות ו  סביבתי
ת, בעיקר אלה המזוהים בסעיף 4, ס׳׳ק 8 ו-9, לאמנה.  מתפתחו

ת הנוגעות בדבר של ועידת הצדדים בנוגע ו ט ל ח ה  בהתאם ל
ת כמפגש הצדדים ש מ ש מ  ליישום ס״ק אלה, ועידת הצדדים ה

ת הדרושות לו ל זה, במושבה הראשון, תדון בפעו קו  לפרוטו
ת ו ההשפעו א / ת השליליות של שינוי אקלים ו  למזעור ההשפעו
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Parties on the implementation of those 
paragraphs, the Conference of the Parties serving 
as the meeting of the Parties to this Protocol shall, 
at its first session, consider what actions are 
necessary to minimize the adverse effects of 
climate change and/or the impacts of 
response measures on Parties referred to in those 
paragraphs. Among the issues to be considered 
shall be the establishment of funding, insurance 
and transfer of technology. 

Article 4 

1. Any Parties included in Annex I that have 
reached an agreement to fulfil their commitments 
under Article 3 jointly, shall be deemed to have 
met those commitments provided that their total 
combined aggregate anthropogenic carbon 
dioxide equivalent emissions of the greenhouse 
gases listed in Annex A do not exceed their 
assigned amounts calculated pursuant to their 
quantified emission limitation and reduction 
commitments inscribed in Annex B and in 
accordance with the provisions of Article 3. The 
respective emission level allocated to each of the 
Parties to the agreement shall be set out in that 
agreement. 

2. The Parties to any such agreement shall notify 
the secretariat of the terms of the agreement on 
the date of deposit of their instruments of 
ratification, acceptance or approval of this 
Protocol, or accession thereto. The secretariat 
shall in turn inform the Parties and signatories to 
the Convention of the terms of the agreement. 

3. Any such agreement shall remain in operation 
for the duration of the commitment period 
specified in Article 3, paragraph 7. 

4. If Parties acting jointly do so in the framework 
of, and together with, a regional economic 
integration organization, any alteration in the 
composition of the organization after adoption of 
this Protocol shall not affect existing 
commitments under this Protocol. Any alteration 
in the composition of the organization shall only 
apply for the purposes of those commitments 

בה על צדדים הנזכרים בס״ק אלה. בין הנושאים ו  של אמצעי תג
חה והעברתה.  שיידונו יהיו מיסוד מימון הטכנולוגיה, ביטו

 סעיף 4

תף למלא ח 1 אשר הסכימו במשו פ ס נ  1. כל הצדדים הכלולים ב
ת לו מילאו א יותיהם לפי סעיף 3 ייראו כאי יבו ת התחי  א

לב של הפליטות של גזי יותיהם בתנאי שהסך הכול המשו יבו  התחי
ת צ ו מ ח ת לדו ת לו ת, המקבי ה האנתרופוגניות המצטברו מ מ  ח

ועדות יות המי , הרשומים בנספח א׳ אינו עולה על הכמו  פחמן
להגבלה של ם ו יותיהס לצמצו יבו ם להתחי א ת ה ת ב ו ב ש ו ח מ  ה

ספח ב׳ ובהתאם להוראות סעיף 3. טה הקבועות בנ ת הפלי ו י  כמו
קבע ת המוקצית לכל אחד מהצדדים להסכם תי טו ת הפלי מ  ר

תו הסכם.  באו

ל הסכם כזה יודיעו למזכירות על תנאי ההסכם כ  2. הצדדים ל
ת ת מסמכי האשרור, הקבלה, האישור או ההצטרפו ד ק פ  בתאריך ה
 שלהם. המזכירות בתורה תודיע לצדדים ולחותמים על האמנה על

 תנאי ההסכם.

רטת יבות המפו ת המחו פ ו ק קף למשך ת  3. ההסכם יישאר בד תו
ספח 3, ם״ק ד.  בנ

תף עושים זאת במסגרת, ובתיאום  4. אם צדדים הפועלים במשו
ב הארגון כ ר ה ל שינוי ב  עם, ארגון אזורי לאינטגרציה כלכלית, כ

א ישפיע על התחייבויות קיימות לפי ל זה ל קו טו  אחרי אימוץ פרו
ת ו ר ט מ ב הארגון ישמש רק ל כ ר ה ל שינוי ב ל זה. כ קו טו  פרו

ת בהתאם לתיקון זה. מצו ה לפי סעיף 3 המאו ל א ות ה י יבו  ההתחי

ת המסגרת בדבר שינוי אקלים ל קיוטו לאמנ קו טו  כתבי אמנה, 1449 כדך 53 - פרו



under Article 3 that are adopted subsequent to that 
alteration. 

5. In the event of failure by the Parties to such an 
agreement to achieve their total combined level of 
emission reductions, each Party to that agreement 
shall be responsible for its own level of emissions 
set out in the agreement. 

6. If Parties acting jointly do so in the framework 
of, and together with, a regional economic 
integration organization which is itself a Party to 
this Protocol, each member State of that regional 
economic integration organization individually, 
and together with the regional economic 
integration organization acting in accordance with 
Article 24, shall, in the event of failure to achieve 
the total combined level of emission reductions, 
be responsible for its level of emissions as 
notified in accordance with this Article. 

Article 5 

1. Each Party included in Annex I shall have in 
place, no later than one year prior to the start of 
the first commitment period, a national system for 
the estimation of anthropogenic emissions by 
sources and removals by sinks of all greenhouse 
gases not controlled by the Montreal Protocol. 
Guidelines for such national systems, which shall 
incorporate the methodologies specified in 
paragraph 2 below, shall be decided upon by the 
Conference of the Parties serving as the meeting 
of the Parties to this Protocol at its first session. 

2. Methodologies for estimating anthropogenic 
emissions by sources and removals by sinks of all 
greenhouse gases not controlled by the Montreal 
Protocol shall be those accepted by the 
Intergovernmental Panel on Climate Change and 
agreed upon by the Conference of the Parties at its 
third session. Where such methodologies are not 
used, appropriate adjustments shall be applied 
according to methodologies agreed upon by the 
Conference of the Parties serving as the meeting 
of the Parties to this Protocol at its first session. 
Based on the work of, inter a l i a , the 

ר להגיע ם כאמו כ ס ה  5. במקרה של אי הצלחה של הצדדים ל
ם כ ס ה ללת של צמצום פליטה כל צד ל לבת הכו  לרמה המשו

ר יהיה אחראי לרמת הפליטה שלו הקבועה בהסכם.  כאמו

 6. אם צדדים הפועלים במשותף עושים זאת במסגרת. ובתיאום
ל קו  עם, ארגון אזורי לאינטגרציה כלכלית שהוא-עצמו צד לפרוטו

 זה, בל מדינה החברה בארגון האזורי לאינטגרציה כלכלית,
 בנפרד, וביחד עם הארגון האזורי לאינטגרציה כלכלית הפועל

 בהתאם לסעיף 24, במקרה של אי הצלחה להגיע לרמה
ללת של צמצומי פליטה, יהיה אחראי לרמת לבת הכו  המשו

ם לסעיף זה. א ת ה ת שלו כפי שנמסרה הודעה ב טו  הפלי

 סעיף 5

ת לפני ח ספח 1 יתקין, לא יאוחר משנה א ל בנ  1 . כל צד הכלו
ת הראשונה, מערכת לאומית לאומדן בו י ת המחו פ ו ק ת ת ל ח ת  ה

ת והסילוקים בבלועים של כל רו ת האנתרופוגניות ממקו טו  הפלי
 גזי הפליטה שאינם בפיקוח פרוטוקול מונטריאול. על הנחיות
ות גי לנה את המתודולו ות כאמור, אשר תכלו מי  למערכות לאו
חלט בועידת הצדדים המשמשת ו ת בם״ק 2 להלן, י רטו  המפו

ל זה במפגשה הראשון. קו טו ש הצדדים לפרו ג פ מ  כ

רות ת אנתרופוגניות ממקו ות לאומדן פליטו גי לו דו  2. מתו
ח פרוטוקול קו עים של כל גזי החממה שאינם בפי  וםילוקימ בבלו

ות הבין ממשלתי ת ע״י הצו ו בל  מונטריאול תהיינה אלה המקו
ת ע״י ועידת הצדדים במושבה סכמו מו  בדבר שינוי אקלים ו

גיות כאלה, יוחלו ם שאין משתמשים במתודולו  השלישי. מקו
ת ע״י ועידת סכמו ות המו גי לו ת נאותות בהתאם למחודו  התאמו

ל זה במפגשה קו טו ש הצדדים לפרו ג פ מ ת כ ש מ ש מ  הצדדים ה
, בין היתר על העבודה של הצוות הבין  הראשון. בהתבסס

 ממשלתי בדבר שינוי אקלים ועל הייעוץ שנותן גוף העזר לייעוץ
ש הצדדים ג פ מ  מדעי וטכנולוגי, ועידת הצדדים המשמשת כ

ן באופן סדיר, וכפי שמתאים, תשנה ח ב ל זה ת קו טו  לפרו
ה ט ל ח ת מלאה בכל ה ת אלה, תוך התחשבו גיות והתאמו  מתודולו
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Intergovernmental Panel on Climate Change and 
advice provided by the Subsidiary Body for 
Scientific and Technological Advice, the 
Conference of the Parties serving as the meeting 
of the Parties to this Protocol shall regularly 
review and, as appropriate, revise such 
methodologies and adjustments, taking fully 
inaccount any relevant decisions by the 
Conference of the Parties. Any revision to 
methodologies or adjustments shall be used only 
for the purposes of ascertaining compliance with 
commitments under Article 3 in respect of any 
commitment period adopted subsequent to that 
revision. 

3. The global warming potentials used to calculate 
the carbon dioxide equivalence of anthropogenic 
emissions by sources and removals by sinks of 
greenhouse gases listed in Annex A shall be those 
accepted by the Intergovernmental Panel on 
Climate Change and agreed upon by the 
Conference of the Parties at its third session. 
Based on the work of, inter a l i a , the 
Intergovernmental Panel on Climate Change and 
advice provided by the Subsidiary Body for 
Scientific and Technological Advice, the 
Conference of the Parties serving as the meeting 
of the Parties to this Protocol shall regularly 
review and, as appropriate, revise the global 
warming potential of each such greenhouse gas, 
taking fully into account any relevant decisions by 
the Conference of the Parties. Any revision to a 
global warming potential shall apply only to 
commitments under Article 3 in respect of any 
commitment period adopted subsequent to that 
revision. 

Article 6 

1. For the purpose of meeting its commitments 
under Article 3, any Party included in 
Annex I may transfer to, or acquire from, any 
other such Party emission reduction units 
resulting from projects aimed at reducing 
anthropogenic emissions by sources or enhancing 
anthropogenic removals by sinks of greenhouse 
gases in any sector of the economy, provided that: 

גיות או  הנוגעת בדבר של ועידת הצדדים. בל שינוי במתודולו
ות לפי י יבו ת בירור ציות להתחי ת ישמש אך ורק למטרו  בהתאמו

ת אותו ת שאומצה בעקבו בו י ת מחו פ ו ק ל ת כ ס ל ח י  סעיף 3 ב
 תיקון.

ב ת עולמית המשמשים לחישו ו מ מ ח ת ה  3. הפוטנציאלים ל
ן לפליטות אנתרופוגניות מ ח פ ת ה צ ו מ ח  ההקבלה של דו ת

ספח א׳ ה הרשומים בנ מ מ ת וסילוקיס בבלועים של גזי ח רו  ממקו
ות הבין ממשלחי בדבר שינוי ם ע׳׳י הצו בלי  יהיו אלה המקו

ס ס ב ת ה ם ע״י ועידת הצדדים במושבה השלישי. ב  אקלים מוסכמי
 על העבודה, בין היתד, של הצוות הבין ממשלתי בדבר שינוי

 אקלים ועל הייעוץ שנותן של גוף העזר לייעוץ מדעי וטכנולוגי,
ן ח ב ל זה ת קו טו ש הצדדים לפרו ג פ מ ת כ ש מ ש מ  ועידת הצדדים ה
ת ו מ מ ח ת ה  באופן סדיר, וכפי שמתאים, תתקן את הפוטנציאל ל

ה בכל א ל ת מ ל גז תממה כאמור, תוך התחשבו  עולמית של כ
געת בדבר של ועידת הצדדים. כל תיקון לפוטנציאל ו ה הנ ט ל ח  ה
חס יות לפי סעיף 3 בי ת עולמית יחול רק על התחייבו ו מ מ ח ת ה  ל

ת אותו תיקון. ת שאומצה בעקבו בו י פת מחו  לכל תקו

 סעיף 6

ל ו לפי סעיף 3, בל צד הכלו יותי ת עמידה בהתחייבו  1 . למטרו
ר ר כאמו ח ח 1 רשאי להעביר אל, או לרכוש מאת, כל צד א פ ס נ  ב
ת חי פ ת פליטה הנובעות מפרויקטים שמגמתם לה ת ח פ  יחידות ה

ת או להגביר סילוקים רו  פליטות אנתרופוגניות ממקו
ה בבל מגזרי הכלכלה, מ מ  אנתרופוגניים בבלועים של גזי ח

בלבד:  ו
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(a) Any such project has the approval of the 
Parties involved; 

(b) Any such project provides a reduction in 
emissions by sources, or an enhancement of 
removals by sinks, that is additional to any 
that would otherwise occur; 

(c) It does not acquire any emission reduction 
units i f it is not in compliance with its 
obligations under Articles 5 and 7; and 

(d) The acquisition of emission reduction units 
shall be supplemental to domestic actions for 
the purposes of meeting commitments under 
Article 3. 

2. The Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to this Protocol may, at its 
first session or as soon as practicable thereafter, 
further elaborate guidelines for the 
implementation of this Article, including for 
verification and reporting. 

3. A Party included in Annex I may authorize 
legal entities to participate, under its 
responsibility, in actions leading to the generation, 
transfer or acquisition under this Article of 
emission reduction units. 

4. If a question of implementation by a Party 
included in Annex I of the requirements referred 
to in this Article is identified in accordance with 
the relevant provisions of Article 8, transfers and 
acquisitions of emission reduction units may 
continue to be made after the question has been 
identified, provided that any such units may not 
be used by a Party to meet its commitments under 
Article 3 until any issue of compliance is 
resolved. 

Article 7 

1. Each Parry included in Annex I shall 
incorporate in its annual inventory of 
anthropogenic emissions by sources and removals 
by sinks of greenhouse gases not controlled by the 
Montreal Protocol, submitted in accordance with 

ר יקבל את אישור הצדדים המעורבים; יקט כאמו  (א) שכל פרו

ת ממקורות, או טו ה בפלי ת ח פ ר יאפשר ה יקט כאמו  (ב) שכל פרו

 הגברה של םילוקים בבלועים, שהן נוספות על אלה שהיו

: ת ו ר ח א ת ו ב י ס נ ת כ  מתרחשו

ת פליטה אם הדבר אינו ת ח פ  (נ) שאין הוא רוכש כל יחידות ה
-ד: וכן י סעיפים 5 ו פ  עולה בקנה אחד עם התחייבויותיה ל

ת ו ל וספת לפעו ה נ ת פליטה תהי ת ח פ  (ד) שרכישת יחידות ה
יות לפי סעיף 3. יבו ת העמידה בהתחי  הפנימיות למטרו

ל זה קו  2. ועידת הצדדים המשמשת כמפגש הצדדים לפרוטו
 רשאית, במושבה הראשון או מוקדם ככל שמעשי, להוסיף
ת ולדיווח. לל לאימו ות ליישום סעיף זה, כו ב הנחי  ולהרחי

ספח 1 רשאי להסמיך גופים משפטיים להשתתף, ל בנ  3. צד הכלו
ת לייצור, להעברה או לרכישה לו בי ת המו לו , בפעו ת אחריותו ח  ת

ת פליטה. ת ח פ  לפי סעיף זה של יחידות ה

ל בנספח 1 של הדרישות  4. אם שאלה של יישום ע״י צד הכלו
 הנזכרות בסעיף זה מזוהה בהתאם להוראות הנוגעות בדבר של

ך לבצע רכישות והעברות של יחידות  סעיף 8, ניתן להמשי
בלבד שהיחידות לא ינוצלו ת פליטה אחרי זיהוי השאלה, ו ת ח פ  ה

ד בהתחייבויותיו ר כדי לעמו  לפי סעיף 3 עד ע״י צד כאמו
 ליישובה של כל שאלת ציות.

 סעיף ד

ספח 1 יכלול במצאי השנתי שלו של פליטות ל בנ  1 . כל צד הכלו
ה שאינם מ מ ת וםילוקים בבלועים של גני ח רו  אנתדופוגניות ממקו

ת הנוגעות ו ט ל ח ה ל מונטריאול, המוגש בהתאם ל קו טו  בפיקוח פרו
ת ח ט ב ם ה ש  בדבר של ועידת הצדדים, את המידע הנוסף הדרוש ל

 ציות לסעיף 3, כפי שייקבע בהתאם לס״ק 4 להלן.
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the relevant decisions of the Conference of the 
Parties, the necessary supplementary information 
for the purposes of ensuring compliance with 
Article 3, to be determined in accordance with 
paragraph 4 below. 

2. Each Parry included in Annex I shall 
incorporate in its national communication, 
submitted under Article 12 of the Convention, the 
supplementary information necessary to 
demonstrate compliance with its commitments 
under this Protocol, to be determined in 
accordance with paragraph 4 below. 
3. Each Party included in Annex I shall submit the 
information required under paragraph 1 above 
annually, beginning with the first inventory due 
under the Convention for the first year of the 
commitment period after this Protocol has entered 
into force for that Party. Each such Party shall 
submit the information required under paragraph 
2 above as part of the first national 
communication due under the Convention after 
this Protocol has entered into force for it and after 
the adoption of guidelines as provided for in 
paragraph 4 below. The frequency of subsequent 
submission of information required under this 
Article shall be determined by the Conference of 
the Parties serving as the meeting of the Parties to 
this Protocol, taking into account any timetable 
for the submission of national communications 
decided upon by the Conference of the Parties. 

4. The Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to this Protocol shall adopt 
at its first session, and review periodically 
thereafter, guidelines for the preparation of the 
information required under this Article, taking 
into account guidelines for the preparation of 
national communications by Parties included in 
Annex I adopted by the Conference of the Parties. 
The Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to this Protocol shall also, 
prior to the first commitment period, decide upon 
modalities for the accounting of assigned 
amounts. 

ל בנספח 1 יכלול בהודעה הלאומית שלו. המוגשת ו ל כ  2. כל צד ה
 בהתאם לסעיף 12 לאמנה, את המידע הדרוש לשם הצגת מילוי

ל זה, כפי שייקבע בהתאם לס״ק 4 ו לפי פרוטוקו יותי  התחייבו
.  להל!

י ס״ק 1 פ ל בנספח 1 יגיש את המידע הנדרש ל ו ל כ ל צד ה  3. כ
ל ברשימת המצאי הראשונה שיש להגיש לפי ח  לעיל מדי שנה, ה
ל קו ת אחרי שפרוטו בו י פת המחו  האמנה לשנה הראשונה של תקו
ר יגיש את המידע הנדרש לפי  זה נכנס לתוקף לגביו. כל צד כאמו

ק מההודעה הלאומית הראשונה שיש להגיש לפי ל ח  ם״ק 2 לעיל כ
ו ואחרי אימוץ קף לגבי ל זה נכנם לתו קו  האמנה אחרי שפרוטו

י הוראות ס״ק 4 להלן. תדירות ההגשוה העתידיות פ ות ל  ההנחי
י ועידת הצדדים  של מידע הנדרש לסי סעיף זה תיקבע ע״

ת בבל ל זה, תוך התחשבו קו ש הצדדים לפרוטו ג פ מ  המשמשת כ
ת הודעה לאומית שוועידת הצדדים החליטה ש ג ה ח זמנים ל  לו

 עליו.

ל זה קו טו ש הצדדים לפרו ג פ מ  4. ועידת הצדדים המשמשת כ
ת לאחד מבן. הנחיות ע ת ל ע ה הראשון, ותבחן מ ב ש ו מ  תאמץ ב

ת בהנחיות ו ב ש ח ת  להכנת המידע הנדרש לפי סעיף זה. תוך ה
ת לאומיות ע״י צדדים הכלולים בנספח 1 שאומצו ת הודעו  להכנ
 ע״י ועידת הצדדים. ועידת הצדדים המשמשת כמפגש הצדדים

ט גם על י ל ח ת הראשונה. ת בו י ת המחו פ ו ק ל זה, לפני ת קו  לפרוטו
יות המוקצות. ב הכמו  הצורות לחישו
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Article 8 

1. The information submitted under Article 7 by 
each Party included in Annex I shall be reviewed 
by expert review teams pursuant to the relevant 
decisions of the Conference of the Parties and in 
accordance with guidelines adopted for this 
purpose by the Conference of the Parties serving 
as the meeting of the Parties to this Protocol under 
paragraph 4 below. The information submitted 
under Article 7, paragraph 1, by each Party 
included in Annex I shall be reviewed as part of 
the annual compilation and accounting of 
emissions inventories and assigned amounts. 
Additionally, the information submitted under 
Article 7, paragraph 2, by each Party included in 
Annex I shall be reviewed as part of the review of 
communications. 

2. Expert review teams shall be coordinated by 
the secretariat and shall be composed of experts 
selected from those nominated by Parties to the 
Convention and, as appropriate, by 
intergovernmental organizations, in accordance 
with guidance provided for this purpose by 
the Conference of the Parties. 

3. The review process shall provide a thorough 
and comprehensive technical assessment 
of all aspects of the implementation by a Party of 
this Protocol. The expert review teams 
shall prepare a report to the Conference of the 
Parties serving as the meeting of the Parties to this 
Protocol, assessing the implementation of the 
commitments of the Party and identifying any 
potential problems in, and factors influencing, the 
fulfilment of commitments. Such reports shall be 
circulated by the secretariat to all Parties to the 
Convention. The secretariat shall list those 
questions of implementation indicated in such 
reports for further consideration by the 
Conference of the Parties serving as the meeting 
of the Parties to this Protocol. 

4. The Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to this Protocol shall adopt 
at its first session, and review periodically 
thereafter, guidelines for the review of 

 סעיף 8

גש לפי סעיף ד ע״י כל צד הכלול בנספח 1 ייבחן  1 . המידע המו
ת הנוגעות בדבר נה של מומחים בהתאם להחלטו  ע״י צוותי בחי
 של ועידת הצדדים ובהתאם להנחיות שאימצה למטרה זו ועידת

ל זה לסי ס״ק 4 קו ת במפגש הצדדים לפרוטו ש מ ש מ  הצדדים ה
ל גש לפי סעיף ד, ס״ק 1, ע״י כל צד הכלו  להלן. המידע המו

ת השנתיים של מצאי ו ד וההתחשבנ בו ק מהעי ל ח ספח 1 ייבחן כ  בנ
יות מיועדות. נוסף על כך, המידע המוגש לפי סעיף  פליטות וכמו

ה כחלק מסקירת א ר ל בנספח 1 ״ ל צד הכלו  ל, ם״ק 2, ע״י כ
 ההודעות.

 2. צוותי בקרה של מומחים יתואמו ע״י המזכירות ויהיו מורכבים
ה. וכפי ם שייבחרו מבין אלה שיוצעו ע״י צדדים לאמנ מחי  ממו

 שמתאים, ע״י ארגונים בין-ממשלתיים, בהתאם להנחיות
 שסיפקה למטרה זו ועידת הצדדים.

 3. הליך הבקרה יאפשר הערכה טכנית יסודית ומקיפה של כל
ל זה ע״י צד. צוותי הבקרה של  ההיבטים של יישום פרוטוקו

 מומחים יכינו דוח לוועידת הצדדים המשמש במפגש הצדדים
יות הצדדים ויזהו ל זה שבו יעריכו את יישום התחייבו קו טו  לפרו
 כל בעיה אפשרית, וגורמים המשפיעים על מילוי ההתחייבויות.

ר יופצו ע״י המזכירות לכל הצדדים לאמנה. ת כאמו חו  דו
ת חו  המזכירות תרשום את שאלות היישום המצוינות בדו

 האמורים לעיון נוסף של ועידת הצדדים המשמשת כמפגש
ל זה. קו טו  הצדדים לפרו

ל זה קו  4. ועידת הצדדים המשמשת כמפגש הצדדים לפרוטו
ת לאחר מכן, הנחיות ע ת ל ע  תאמץ במושבה הראשון. ותבחן מ

ל זה ע״י צוותי בחינה של מומחים ת היישום של פרוטוקו נ  לבחי
ת הנוגעות בדבר של ועידת הצדדים. ת בהחלטו ו ב ש ח ת  תוך ה
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implementation of this Protocol by expert review 
teams taking into account the relevant decisions of 
the Conference of the Parties. 

5. The Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to this Protocol shall, with 
the assistance of the Subsidiary Body for 
Implementation and, as appropriate, the 
Subsidiary Body for Scientific and Technological 
Advice, consider: 

(a) The information submitted by Parties under 
Article 7 and the reports of the expert reviews 
thereon conducted under this Article; and 

(b) Those questions of implementation listed by 
the secretariat under paragraph 3 above, as 
well as any questions raised by Parties. 

6. Pursuant to its consideration of the information 
referred to in paragraph 5 above, the Conference 
of the Parties serving as the meeting of the Parties 
to this Protocol shall take decisions on any matter 
required for the implementation of this Protocol. 

Article 9 

1. The Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to this Protocol shall 
periodically this Protocol in the light of the best 
available scientific information and assessments 
on climate change and its impacts, as well as 
relevant technical, social and economic 
information. Such reviews shall be coordinated 
with pertinent reviews under the Convention, in 
particular those required by Article 4, paragraph 
2(d), and Article 7, paragraph 2(a), of the 
Convention. Based on these reviews, the 
Conference of the Parties serving as the meeting 
of the Parties to this Protocol shall take 
appropriate action. 

1 . The first review shall take place at the second 
session of the Conference of the Parties serving as 
the meeting of the Parties to this Protocol. Further 
reviews shall take place at regular intervals and in 
a timely manner. 

ל דה, קו טו  5. ועידת הצדדים המשמשת כמפגש הצדדים לפרו
 בסיוע גוף העזר ליישום, וכפי שמתאים, גרף העזר לייעוץ מדעי

ל:  וטכנולוגי, תשקו

ת הבקרה חו את דו  (א) את המידע שמגישים הצדדים לפי סעיף 7 ו

ם שבוצעו עליו לפי סעיף זה: וכן מחי  של המו

ת היישום שרשמה המזכירות לפי ס״ק 3 לעיל, וכן  (ב) את שאלו
 כל שאלה שיעלו הצדדים.

ל ועידת ב ק  6. בהתאם לעיונה במידע הנזכר בם״ק 5 לעיל, ת
ת בכל ו ט ל ח ה ה ל ו קו ש הצדדים לפרוטו ג פ מ ת כ ש מ ש מ  הצדדים ה

ל זה. קו טו  עניין הדרוש ליישום פרו

 סעיף 9

ל זה קו  1 . ועידת הצדדים המשמשת כמפגש הצדדים לפרוטו
ל זה לאור המידע וההערכות המדעיים ת פרוטוקו ע ן מעה ל ח ב  ת
, וכן מידע ו בים ביותר על שינוי אקלים והשפעותי  הזמינים הטו
ה עם ר תתואמנ  טכני, חברתי וכלכלי הנוגע בדבר. בחינות כאמו

געות בדבר לפי האמנה, בעיקר אלה הנדרשות לפי ו ות הנ נ  בחי
ס על ס ב ת ה  סעיף 4, ס״ק 2 >ד), וסעיף 7, ס׳׳ק 2 (א), של האמנה. ב

ת כמפגש הצדדים ש מ ש מ ות אלה, ועידת הצדדים ה נ  בחי
לה מתאימה. ל זה תנקוט בפעו קו טו  לפרו

נה הראשונה תתקיים במושב השני של ועידת הצדדים  2. הבחי
נות נוספות ל זה. בחי קו ש הצדדים לפרוטו ג פ מ  המשמשת כ

חי זמן קבועים ובלי דיחוי. ו  תתקיימנה במרו
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Article 10 

Al l Parties, taking into account their common but 
differentiated responsibilities and 
their specific national and regional development 
priorities, objectives and circumstances, without 
introducing any new commitments for Parties not 
included in Annex I, but reaffirming existing 
commitments under Article 4, paragraph 1, of the 
Convention, and continuing to advance the 
implementation of these commitments in order to 
achieve sustainable development, taking into 
account Article 4, paragraphs 3, 5 and 7, of the 
Convention, shall: 

(a) Formulate, where relevant and to the extent 
possible, cost-effective national and, where 
appropriate, regional programmes to improve 
the quality of local emission factors, activity 
data and/or models which reflect the socio
economic conditions of each Party for the 
preparation and periodic updating of national 
inventories of anthropogenic emissions by 
sources and removals by sinks of all 
greenhouse gases not controlled by the 
Montreal Protocol, using comparable 
methodologies to be agreed upon by the 
Conference of the Parties, and consistent with 
the guidelines for the preparation of national 
communications adopted by the Conference of 
the Parties; 

(b) Formulate, implement, publish and regularly 
update national and, where appropriate, 
regional programmes containing measures to 
mitigate climate change and measures to 
facilitate adequate adaptation to climate 
change: 

(i) Such programmes would, inter a l i a , 
concern the energy, transport and industry 
sectors as well as agriculture, forestry and 
waste management. Furthermore, 
adaptation technologies and methods for 
improving spatial planning would improve 
adaptation to climate change; and 

 סעיף 10

מי האחריות המשותפים אך ת בתחו ך התחשבו  כל הצדדים, תו
ח, ביעדים ובתנאים הלאומיים יות הפיתו  הנפרדים ובעדיפו

ת  והאזוריים המוגדרים שלהם, בלי להנהיג התחייבויות משותפו
ספח 1, אך תוך אישור מחדש של  לצדדים שאינם כלולים בנ

יות קיימות לפי סעיף 4, ס״ק 1, של האמנה, ותוך המשך  התחייבו
ות אלה על מנח להשיג פיתוח בר קיימא, תוך י יבו  ביצוע התחי

ה: ת בסעיף 4, ס״ק 5,3 ו-ד לאמנ ו ב ש ח ת  ה

ם שנוגע בדבר ובמידת האפשר, תבניות על1ות-  (א) ינסחו, מקו
ות, ומקום שמתאים, תבניות אזוריות, לשיפור עלת לאומי  תו

ו דגמים א / ת ו לו  איכות גורמי הפליטה המקומיים, נתוני הפעי
ת התנאים הסוציו-אקונומיים של כל צד לשם ם א  המשקפי

ת פתי של מצאים לאומיים של פליטו  הכנת עדכון תקו
ל גזי החממה ת וסילוקים בבלועים של כ רו  אנתרופוגניות ממקו

ל מונטריאול, תוך שימוש ח פרוטוקו קו  שאינם בפי
ואה שתוסכמנה ע״י ועידת הצדדים, וח השו ת בנ ו י ג לו דו  במתו
ת לאומיות שאימצה דעו ות להו  ועולות בקנה אחד עם ההנחי

ם:  ועידת הצדדי

פן סדיר תכניות לאומיות, , יישמו, יפרסמו ויעדכנו באו  (ב) ינסחו
 ומקום שמתאים, אזוריות, המכילות אמצעים למיתון שינוי
ת נאותה לשינוי אקלים: ו ל  אקלים ואמצעים לסיוע להסתג

 (1) תכניות כאמור, בין היתר, תתייחסנד. למגזרי
ת,  האנרגיה, התעשייה והתחבורה, וכן לחקלאו

גיות ולו . נוסך על כך, טכנ לת  לייעוד ולניהול הפסו
ה את ת ושיטות לשיפור תכנון מרחבי חשפרנ ו ל  הסתג

ם: ובן ת לשינוי אקלי ו ל  ההסתג
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(ii) Parties included in Annex I shall submit 
information on action under this Protocol, 
including national programmes, in 
accordance with Article 7; and other 
Parties shall seek to include in their 
national communications, as appropriate, 
information on programmes which contain 
measures that the Party believes contribute 
to addressing climate change and its 
adverse impacts, including the abatement 
of increases in greenhouse gas emissions, 
and enhancement of and removals by 
sinks, capacity building and adaptation 
measures; 

(c) Cooperate in the promotion of effective 
modalities for the development, application 
and diffusion of, and take all practicable steps 
to promote, facilitate and finance, as 
appropriate, the transfer of, or access to, 
environmentally sound technologies, know-
how, practices and processes pertinent to 
climate change, in particular to developing 
countries, including the formulation of 
policies and programmes for the effective 
transfer of environmentally sound 
technologies that are publicly owned or in the 
public domain and the creation of an enabling 
environment for the private sector, to promote 
and enhance the transfer of, and access to, 
environmentally sound technologies; 

(d) Cooperate in scientific and technical research 
and promote the maintenance and the 
development of systematic observation 
systems and development of data archives to 
reduce uncertainties related to the climate 
system, the adverse impacts of climate change 
and the economic and social consequences of 
various response strategies, and promote the 
development and strengthening of endogenous 
capacities and capabilities to participate in 
international and intergovernmental efforts, 
programmes and networks on research and 
systematic observation, taking into account 
Article 5 of the Convention; 

 (2) צדדים הכלולים בנספח 1 יגישו מידע על פעולה לפי
ות לל תכניות לאומיות, לפי ההנחי ו ל זה, כ קו טו  פרו
ל ת בסעיף ל: וצדדים אחרים ישתדלו לכלו עו  הקבו
ות שלהם, כפי שמתאים, מידע על ות הלאומי י  בתכנ

לות אמצעים שהצד סבור כי הם תורמים ות המכי י  תכנ
לל ו השליליות, בו ל בשינוי אקלים ובהשפעותי פו  לטי
ת גזי חממה, והגברת הסילוק טו  בלימת הגידול בפלי

ם, בניית יכולת ואמצעי הסתגלות. עי  בכלו

ח, יישום לה בקידום צורות יעילות לפיתו  (ג) ישתפו פעו
 והפצה, וינקטו בכל הצעדים המעשיים בדי לקדם,
, כפי שמתאים, העברה של, או גישה אל, ל ולממן ק ה  ל

בה  טכנולוגיות, ידע, נהגים ותהליכים שאינם מויקים לסבי
ת ת, לרבו  הנוגעים לשינוי אקלים, בעיקר למדינות מתפתחו

יות להעברה יעילה של טכנולוגיות  ניסוח קווי מדיניות ותכנ
ם ת הציבור או בתחו ו ת בבעל בה הנמצאו  ידידותיות לסבי
ת למגזר הפרטי, כדי לקדם ל ג ס בה מ  הציבורי, ויצירת סבי

 ולהגביר גישה אל, והעברה של, טכנולוגיות סביבתיות
ת: כחו  מו

ר מדעי וטכני ויקדמו את אחזקתן ק ח מ  (ג) ישתפו פעולה ב
ת צפייה שיטתית, ופיתוח של ארכיבי  ופיתוחן של מערכו
 נתונים לצמצום אי-ודאויות הקשורות למערכת האקלים,

ת ת השליליות של שינוי האקלים, ולהשלכו ו ע פ ש ה  ל
בה שונות, יקדמו ו ות תג ות של אסטרטגי ת והחברתי ו  הכלכלי

ות ח והחיזוק של יכולות ואפשרויות מקומי תו  את הפי
ת במאמצים, בתבניות וברשתות מחקר וצפייה ו פ ת ת ש ה  ל

ת בסעיף ו ב ש ח ת ך ה ים, תו  שיטתית בינלאומיים ובץ-ממשלתי
: ה נ מ א  5 ל
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(e) Cooperate in and promote at the international 
level, and, where appropriate, using existing 
bodies, the development and implementation 
of education and training programmes, 
including the strengthening of national 
capacity building, in particular human 
and institutional capacities and the exchange 
or secondment of personnel to train experts in 
this field, in particular for developing 
countries, and facilitate at the national level 
public awareness of, and public access to 
information on, climate change. Suitable 
modalities should be developed to implement 
these activities through the relevant bodies of 
the Convention, taking into account Article 6 
of the Convention; 

(f) Include in their national communications 
information on programmes and activities 
undertaken pursuant to this Article in 
accordance with relevant decisions of the 
Conference of the Parties; and 

(g) Give full consideration, in implementing the 
commitments under this Article, to Article 4, 
paragraph 8, of the Convention. 

Article 11 

1. In the implementation of Article 10, Parties 
shall take into account the provisions of Article 4, 
paragraphs 4, 5, 7, 8 and 9, of the Convention. 

2. In the context of the implementation of Article 
4, paragraph 1, of the Convention, in accordance 
with the provisions of Article 4, paragraph 3, and 
Article 11 of the Convention, and through the 
entity or entities entrusted with the operation of 
the financial mechanism of the Convention, the 
developed country Parties and other developed 
Parties included in Annex II to the Convention 
shall: 

(a) Provide new and additional financial resources 
to meet the agreed full costs incurred by 
developing country Parties in advancing the 
implementation of existing commitments 
under Article 4, paragraph 1(a), of the 

לה ויקדמו ברמה הבינלאומית, ומקום שמתאים,  (ג) ישתפו פעו
 בעזרת גופים קיימים, את הפיתוח והיישום של תכניות חינוך
לל חיזוק בניית היכולת הלאומית, בעיקר יכולות  והכשרה, בו

ח אדם  אנושיות ומוסדיות, וחילופין או הקצאה של כו
ת, ם זה, בעיקר למדינות מתפתחו ם בתחו מחי  להכשרת מו

ה הלאומית מודעות ציבורית וגישה ציבורית מ ד  ויאפשרו ב
 למידע על שינוי אקלים. יש לפתח צורות מתאימות ליישום

ה תוך ת הגופים המתאימים של האמנ  פעילויות אלה באמצעו
ה: ת בסעיף 6 לאמנ ו ב ש ח ת  ה

ת הלאומיות שלהם מידע על תכניות ופעילויות דעו  (ד) יכללו בהו
ת לפי סעיף זה בהתאם להוראות הנוגעות הדבר של ו ע צ ב ת מ  ה

 ועידת הצדדים,- וכן

ת ות לפי סעיף זה. א י יבו  (ה) ישקלו באופן מלא, ביישום ההתחי

 סעיף 4, ס״ק 8, לאמנה.

 סעיף 11

ן את הוראות סעיף 4,  1. ביישום סעיף 10, ייקחו הצדדים בחשבו
 ס״ק 5,4, ל, 8 ו־9 לאמנה.

ר של יישום סעיף 4, ס״ק 1 לאמנה, בהתאם להוראות ש ק ה  2. ב
ל או  סעיף 4, סעיף 3, וסעיף 11 לאמנה, ובאמצעות הגוף המפעי

 הגופים המפעילים את המנגנון הפיננסי של האמנה, הצדדים
ת וצדדים מסותתים אחרים הכלולים בנספח ו ח ת ו פ  שהם מדינות מ

ה:  2 לאמנ

ד ם פיננסיים חדשים ונוספים כדי לעמו ספקו משאבי  (א) י
ת שנגרמו ע״י צדדים שהם ת המלאו סכמו ות המו י  בעלו

ות הקיימות לפי י יבו ת לקידום מילוי ההתחי ו ח ת פ ת  מדינות מ
ת בסעיף 0 נ, תת-ס״ק סו ה, המכו  סעיף 4, ס״ק 1 (א) לאמנ

ן כ ו ; ( א ) 
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Convention that are covered in Article 10, 
subparagraph (a); and 

(b) Also provide such financial resources, 
including for the transfer of technology, 
needed by the developing country Parties to 
meet the agreed full incremental costs of 
advancing the implementation of existing 
commitments under Article 4, paragraph 1, of 
the Convention that are covered by Article 10 
and that are agreed between a developing 
country Party and the international entity or 
entities referred to in Article 11 of the 
Convention, in accordance with that Article. 
The implementation of these existing 
commitments shall take into account the need 
for adequacy and predictability in the flow of 
funds and the importance of appropriate 
burden sharing among developed country 
Parties. The guidance to the entity or entities 
entrusted with the operation of the financial 
mechanism of the Convention in relevant 
decisions of the Conference of the Parties, 
including those agreed before the adoption of 
this Protocol, shall apply mutatis mutandis to 
the provisions of this paragraph. 

3. The developed country Parties and other 
developed Parties in Annex II to the 
Convention may also provide, and developing 
country Parties avail themselves of, financial 
resources for the implementation of Article 10, 
through bilateral, regional and other multilateral 
channels. 

Article 12 

1. A clean development mechanism is hereby 
defined. 

2. The purpose of the clean development 
mechanism shall be to assist Parties not included 
in Annex I in achieving sustainable development 
and in contributing to the ultimate objective of the 
Convention, and to assist Parties included in 
Annex I in achieving compliance with their 
quantified emission limitation and reduction 
commitments under Article 3. 

 (ב) יספקו גם משאבים פיננסיים, לרבות להעברת טכנולוגיה,
 הדרושים לצדדים שהם מדינות מתפתחות כדי לעמוד במלוא

 ההוצאות המצטברות המוסכמות לקידום יישום
 ההתחייבויות הקיימות שבסעיף 4, ס״ק 1 לאמנה המכוסות

 ע׳׳י סעיף 10 והמוסכמות בין צד שהוא מדינה מתפתחת
 והגוף הבינלאומי או הגופים הבינלאומיים הנזכרים בסעיף

 11 לאמנה, בהתאם לסעיף זה. יישום התחייבויות קיימות אלה
 ייקח בחשבון את הצורך בהתאמה ובצפיות בזרימת הכספים

 ואת חשיבותה של חלוקת עול נאותה בין צדדים שהם מדינות
 מתפתחות. ההנחיה לגוף או לגופים הממונים על הפעלת

 המנגנון הפיננסי של האמנה בהחלטות הנוגעות בדבר של
 ועידת הצדדים, לרבות אלה המוסכמות לפני אימוץ פרוטוקול

 זה, תחול עם השינויים המתבקשים על הוראות ס״ק זה.

 3. הצדדים שהם מדינות מפותחות וצדדים מפותחים אחרים
 בנספח 2 לאמנה רשאים לספק גם, וצדדים שהם מדינות

 מתפתחות יעשו שימוש, במשאבים פיננסיים ליישום סעיף 10 ,
 באמצעות ערוצים דו-צדדיים, אזוריים ורב-צדדיים אחרים.

 סעיף 12

 1. בזאת מוגדר מנגנון פיתוח נקי.

 2. מטרתו של מנגנון הפיתוח הנקי תהיה לסייע לצדדים שאינם
 כלולים בנספח 1 להגיע לפיתוח בד קיימא ולתרום ליעד הסופי
 של האמנה, ולסייע לצדדים הכלולים בנספח 1 להגיע לעמידה

 במגבלה הפליטה הכמותית שלהם ובהתחייבויות להפחתה לפי
 סעיף 3.
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3. Under the clean development mechanism: 

(a) Parties not included in Annex I will benefit 
from project activities resulting in certified 
emission reductions; and 

(b) Parties included in Annex I may use the 
certified emission reductions accruing from 
such project activities to contribute to 
compliance with part of their quantified 
emission limitation and reduction 
commitments under Artic3, as determined by 
the Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to this Protocol. 

4. The clean development mechanism shall be 
subject to the authority and guidance of 
the Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to this Protocol and be 
supervised by an executive board of the clean 
development mechanism. 

5. Emission reductions resulting from each project 
activity shall be certified by operational entities to 
be designated by the Conference of the Parties 
serving as the meeting of the Parties to this 
Protocol, on the basis of: 

(a) Voluntary participation approved by each 
Party involved; 

(b) Real, measurable, and long-term benefits 
related to the mitigation of climate change; 
and 

(c) Reductions in emissions that are additional to 
any that would occur in the absence of the 
certified project activity. 

6. The clean development mechanism shall assist 
in arranging funding of certified project activities 
as necessary. 

7. The Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to this Protocol shall, at its 
first session, elaborate modalities and procedures 
with the objective of ensuring transparency, 

 3. לפי מנגנון הפיתוח הנקי:

 (א) צדדים שאינם בלולים בנספח 1 ייהנו מפעילויות פרויקטים
ת ז• וכן ת פליטה מאושרו ו ת ח פ  שתוצאתם ה

ת ו ת ח פ ה ש ב מ ת ש ה  (ב) צדדים הכלולים בנספח ו רשאים ל
ר יות פרויקטים כאמו ת מפעילו  הפליטה המאושרות הנצמחו

בלת הפליטה הכמותית שלהם ק ממג ל ח  כדי לתרום לעמידה ב
ה לפי סעיף 3, כפי שקבעה ועידת ת ח פ ה ות ל י בו י  ובהתחי

ל זה. קו טו ש הצדדים לפרו ג פ מ ת כ ש מ ש מ  הצדדים ה

ת ולהדרכה של ועידת ו כ מ ס ח הנקי יהיה כפוף ל ו ת פ  4. מנגנון ה
ל זה ונתון לפיקוח קו ת כמפגש הצדדים לפרוטו ש מ ש מ  הצדדים ה

ת של מנגנון הפיתוח הנקי. ל ה נ מ  המועצה ה

לות פרויקט תאושרנה ע״י ת פליטה הנובעות מכל פעי ו ת ח פ  5. ה
ת כמפגש ש מ ש מ  גופים מבצעיים שתועיד ועידת הצדדים ה

ל בסיס: ל זה ע קו טו  הצדדים לפרו

; ב ר ו ע ת מרצון המאושרת ע״י כל צד מ ו פ ת ת ש  (א) ה

 (ב) יתרונות ממשיים, ניתנים למדידה וארוכי טווח הקשורים
 למיתון שינוי אקלים: וכן

ל כל אלה שהיו טות שהם נוספים ע  (ג) צמצומים בפלי
לות הפרויקט המאושרת.  מתרחשים בהעדר פעי

יות פרויקט ח הנקי יסייע בהסדרת מימון פעילו  6. מנגנון הפיתו
 מאושרות לפי הצורך.

ל זה, קו ש הצדדים לפרוטו ג פ מ  7. ועידת הצדדים המשמשת כ
ח ב צורות והליכים שיעדם להבטי , תרחי ן  במושבה הראשו

ת ביקורת ואימות ן באמצעו  שקיפות, יעילות ומתן דין וחשבו
 עצמאיים של פעילויות פרויקט.
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efficiency and accountability through independent 
auditing and verification of project activities. 

8. The Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to this Protocol shall ensure 
that a share of the proceeds from certified project 
activities is used to cover administrative expenses 
as well as to assist developing country Parties that 
are particularly vulnerable to the adverse effects 
of climate change to meet the costs of adaptation. 

9. Participation under the clean development 
mechanism, including in activities mentioned in 
paragraph 3(a) above and in the acquisition of 
certified emission reductions, may involve private 
and/or public entities, and is to be subject to 
whatever guidance may be provided by the 
executive board of the clean development 
mechanism. 

10. Certified emission reductions obtained during 
the period from the year 2000 up to the beginning 
of the first commitment period can be used to 
assist in achieving compliance in the first 
commitment period. 

Article 13 

1. The Conference of the Parties, the supreme 
body of the Convention, shall serve as the meeting 
of the Parties to this Protocol. 

2. Parties to the Convention that are not Parties to 
this Protocol may participate as observers in the 
proceedings of any session of the Conference of 
the Parties serving as the meeting of the Parties to 
this Protocol. When the Conference of the Parties 
serves as the meeting of the Parties to this 
Protocol, decisions under this Protocol shall be 
taken only by those that are Parties to this 
Protocol. 

3. When the Conference of the Parties serves as 
the meeting of the Parties to this Protocol, any 
member of the Bureau of the Conference of the 
Parties representing a Party to the Convention but, 
at that time, not a Party to this Protocol, shall be 

ל זה קו טו ש הצדדים לפרו ג פ מ  8. ועידת הצדדים המשמשת כ
ת ישמש יקט מאושרו ות פרו י לו ת מפעי סו ק מההכנ ל ח ח ש י ט ב  ת

י הוצאות מינהליות וכן לסיוע לצדדים שהם מדינות  לכיסו
ת השליליות של שינוי וחד להשפעו ת הפגיעות במי ו ח ת פ ת  מ

ת. ת ההסתגלו ד בהוצאו  אקלים לעמו

יות הנזכרות לל פעילו ו ח הנקי, כ ת לפי מנגנון הפיתו  9. השתתפו
ת פליטה מאושרות, יכולה ו ת ח פ  בס״ק 3 (א) לעיל ורכישת ה

פה לכל ההנחיות ו ציבוריים, והיא כפו א /  לערב גופים פרטיים ו
ת של מנגנון הפיתוח הנקי. ל ה נ מ ת ע״י המועצה ה קבעו  הנ

פה שבין שנת ת פליטה מאושרות שתושגנה בתקו ו ת ח פ ה  10 . ב
ש כדי מ ת ש ה ת הראשונה ניתן ל בו י ת המחו ל י ח ת ת  אלפיים לבי

ת הראשונה. בו י ת המחו פ ו ק ת ת ציות ב  לסייע בהשג

 סעיף 13

ש במפגש מ ש  1 . ועידת הצדדים, הגוף העליון של האמנה, ת
ל זה. קו טו  הצדדים לפרו

ל זה רשאים להשתתף קו ה שאינם צדדים לפרוטו  2. צדדים לאמנ
ל מושב של ועידת הצדדים המשמשת  כמשקיפים בהליכים של כ

ל זה. כאשר ועידת הצדדים משמשת קו טו ש הצדדים לפרו ג פ מ  כ
ל זה קו טו ת לפי פרו ו ט ל ח ל זה, ה קו טו ש הצדדים לפרו ג פ מ  ב

. ה אך ורק ע״י אלה שהם צדדים לו נ ל ב ק ת  ת

ל זה, קו טו ש הצדדים לפרו ג פ מ ת כ ש מ ש  3. כאשר ועידת הצדדים מ
ה, אבל,  בל חבר בלשכה של ועידת הצדדים המייצג צד לאמנ

ר נוסף שייבחר ב , יוחלף ע״י ח ל קו תו זמן, שאינו צד לפרוטו  באו
ל זה. קו טו  ע׳׳י ומבין הצדדים לפרו
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replaced by an additional member to be elected by 
and from amongst the Parties to this Protocol. 

4. The Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to this Protocol shall keep 
under regular review the implementation of this 
Protocol and shall make, within its mandate, the 
decisions necessary to promote its effective 
implementation. It shall perform the functions 
assigned to it by this Protocol and shall: 

(a) Assess, on the basis of all information made 
available to it in accordance with the 
provisions of this Protocol, the 
implementation of this Protocol by the Parties, 
the overall effects of the measures taken 
pursuant to this Protocol, in particular 
environmental, economic and social effects as 
well as their cumulative impacts and the extent 
to which progress towards the objective of the 
Convention is being achieved; 

(b) Periodically examine the obligations of the 
Parties under this Protocol, giving due 
consideration to any reviews required by 
Article 4, paragraph 2(d), and Article 7, 
paragraph 2, of the Convention, in the light of 
the objective of the Convention, the 
experience gained in its implementation and 
the evolution of scientific and technological 
knowledge, and in this respect consider and 
adopt regular reports on the implementation of 
this Protocol; 

(c) Promote and facilitate the exchange of 
information on measures adopted by 
the Parties to address climate change and its 
effects, taking into account the differing 
circumstances, responsibilities and capabilities 
of the Parties and their respective 
commitments under this Protocol; 

(d) Facilitate, at the request of two or more 
Parties, the coordination of measures adopted 
by them to address climate change and its 
effects, taking into account the differing 
circumstances, responsibilities and capabilities 

ל זה קו טו ת כמפגש הצדדים לפרו ש מ ש מ  4. ועידת הצדדים ה
פן סדיר את יישומו של ן באו ח ב רת ת ל זה ותקבל, במסג  פרוטוקו

ת הדרושות על מכת לקדם את ו ט ל ח ה  המנדט שלה, את כל ה
 יישומו היעיל. היא תמלא את התפקידים המוטלים עליה

ל זה וכן: קו טו  ע״י פרו

 (א) תעריך, על בסיס בל המידע המועמד לרשותה בהתאם
ל זה ל זה ע״י הצדדים, את יישום פרוטוקו  להוראות פרוטוקו
ת הכוללות של האמצעים שננקטו  ע״י הצדדים, את ההשפעו
ת סביבתיות, ל זה, בעיקר השפעו קו טו  בהתאם להוראות פרו
את ות וחברתיות, וכן את ההשפעה המצטברת שלהם ו  כלכלי

ת לקראה יעדה של אמנה זו.  המידה שבה מושגת התקדמו

ת את התחייבויותיהם של הצדדים של ע ת ל ע ק מ  (ב) תבדו
ת נאותה בכל סקירה ו ב ש ח ת ל זה, תוך ה  הצדדים לפי פרוטוקו

ק 2, לאמנה, ׳ ס׳  הנדרשת לפי סעיף 4, ס״ק 2 (ד), וסעיף ד,
ת ו ח ת פ ת ה ר יעדה של האמנה, הניסיון שנצבר ביישומה, ו  לאו

ל ותאמץ דוחות  הידע המדעי והטכנולוגי, ובהקשר זה תשקו
ל זה; ל יישום פרוטוקו  סדירים ע

 (ג) תקדם ותסייע בקידום חילופי מידע על אמצעים שאימצו
ך , תו ו ל בשינוי אקלים ובהשפעותי פ ט  הצדדים כדי ל

ות וביכולות מי האחרי ת בנסיבות השונות, בתחו ו ב ש ח ת  ה
 השונים של הצדדים, ובהתחייבויותיו של כל אחד מהם לפי

ל זה,•  פרוטוקו

ת שני צדדים או יותר, תיאום של ש ק ב  (ד) תסייע לקידום, ל
, תוך ו ל בשינוי אקלים ובתוצאותי פ ט  אמצעים שאימצו כדי ל

מי האחריות וביכולות ת בנסיבות השונות, בתחו ו ב ש ח ת  ה
ו של כל אחד מהם לפי יותי  השונים של הצדדים, ובהתחייבו

ל זה:  פרוטוקו
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of the Parties and their respective 
commitments under this Protocol; 

(e) Promote and guide, in accordance with the 
objective of the Convention and the provisions 
of this Protocol, and taking fully into account 
the relevant decisions by the Conference of the 
Parties, the development and periodic 
refinement of comparable methodologies for 
the effective implementation of this Protocol, 
to be agreed on by the Conference of the 
Parties serving as the meeting of the Parties to 
this Protocol; 

(f) Make recommendations on any matters 
necessary for the implementation of this 
Protocol; 

(g) Seek to mobilize additional financial resources 
in accordance with Article 11, paragraph 2; 

(h) Establish such subsidiary bodies as are 
deemed necessary for the implementation of 
this Protocol; 

(i) Seek and utilize, where appropriate, the 
services and cooperation of, and information 
provided by, competent international 
organizations and intergovernmental and non
governmental bodies; and 

(j) Exercise such other functions as may be 
required for the implementation of 
this Protocol, and consider any assignment 
resulting from a decision by the Conference of 
the Parties. 

5. The rules of procedure of the Conference of the 
Parties and financial procedures applied under the 
Convention shall be applied mutatis mutandis 
under this Protocol, except as may be otherwise 
decided by consensus by the Conference of the 
Parties serving as the meeting of the Parties to this 
Protocol. 

6. The first session of the Conference of the 
Parties serving as the meeting of the Parties to this 
Protocol shall be convened by the secretariat in 

תנחה, בהתאם ליעדה של אמנה זו ולהוראות  (ה) תקדם ו
ת הנוגעות ו ט ל ח ה ה ב א ל ת מ ו ב ש ח ת ל זה, ותוך ה קו טו  פרו
ים של ל תקופתי  בדבר של ועידת הצדדים, פיתוח ושכלו

ל זה, ות בנות השוואה ליישומו היעיל של פרוטוקו גי לו דו  מתו
ש הצדדים ג פ מ ת כ ש מ ש מ  כפי שתסכים ועידת הצדדים ה

ל זה. קו טו  לפרו

ל זה; ת בכל עניין הדרוש ליישומו של פרוטוקו ו צ ל מ  (0 תגיש ה

 (ז) תשתדל לגייס משאבים פיננסיים נוספים בהתאם לסעיף 11,
 ס״ק 2 ;

 (ח) תקים גופי עזר ככל שייראו נחוצים ליישומו של פרוטוקול
 זה!

ש ותנצל, מקום שמתאים, את השירותים ושיתוף פ ת  (ט) ת
 הפעולה של, ואת המידע שמספקים, ארגונים בינלאומיים

ם; וכן י  מוסמכים וגופים בין-ממשלתיים ולא-ממשלתי

ל זה, ל שיידרש לשם יישום פרוטוקו כ ד אחר כ  (י) תבצע כל תפקי
ה של ועידת הצדדים. ט ל ח ה ובעת מ ה הנ ל ט ל כל מ  ותשקו

והל של ועידת הצדדים וההליכים הפיננסיים של  5. כללי הנ
ט ע מ ל זה, ל ם לפי פרוטוקו ה יוחלו עם השינויים המתבקשי  האמנ

ת דעים ועידת הצדדים המשמשת מו ט אחרת בתמי  כפי שתחלי
ל זה. קו טו ש הצדדים לפרו ג פ מ  כ

 6. המושב הראשון של ועידת הצדדים המשמשת במפגש הצדדים
ל זה יזומן ע״י המזכירות בתיאום עם המושב הראשון קו טו  לפרו

 של ועידת הצדדים שנקבע אחרי תאריך כניסתו לתוקף של
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conjunction with the first session of the 
Conference of the Parties that is scheduled after 
the date of the entry into force of this Protocol. 
Subsequent ordinary sessions of the Conference 
of the Parties serving as the meeting of the Parties 
to this Protocol shall be held every year and in 
conjunction with ordinary sessions of the 
Conference of the Parties, unless otherwise 
decided by the Conference of the Parties serving 
as the meeting of the Parties to this Protocol. 

7. Extraordinary sessions of the Conference of the 
Parties serving as the meeting of the 
Parties to this Protocol shall be held at such other 
times as may be deemed necessary by the 
Conference of the Parties serving as the meeting 
of the Parties to this Protocol, or at the written 
request of any Parry, provided that, within six 
months of the request being communicated to the 
Parties by the secretariat, it is supported by at 
least one third of the Parties. 

8. The United Nations, its specialized agencies 
and the International Atomic Energy Agency, as 
well as any State member thereof or observers 
thereto not party to the Convention, may be 
represented at sessions of the Conference of the 
Parties serving as the meeting of the Parties to this 
Protocol as observers. Any body or agency, 
whether national or international, governmental or 
non-governmental, which is qualified in matters 
covered by this Protocol and which has informed 
the secretariat of its wish to be represented at a 
session of the Conference of the Parties serving as 
the meeting of the Parties to this Protocol as an 
observer, may be so admitted unless at least one 
third of the Parties present object. The admission 
and participation of observers shall be subject to 
the rules of procedure, as referred to in paragraph 
5 above. 

Article 14 

1. The secretariat established by Article 8 of the 
Convention shall serve as the secretariat of this 
Protocol. 

ל זה. מושבים מן המניין של ועידת הצדדים המשמשת  פרוטוקו
ל זה לאחר מכן יתקיימו מדי שנה קו טו ש הצדדים לפרו ג פ מ  כ

 ובתיאום עם מושבים מן המניין של ועידת הצדדים, אלא אם כן
ש הצדדים ג פ מ ת כ ש מ ש מ ט אחרה ועידת הצדדים ה י ל ח  ת

ל זה. קו טו  לפרו

ת כמפגש ש מ ש מ  ד. מושבים שלא מן המניין של ועידת הצדדים ה
ל זה יתקיימו במועדים ככל שתמצא לנחוץ קו טו  הצדדים לפרו

ל זה, או לפי קו ת כמפגש הצדדים לפרוטו ש מ ש מ  ועידת הצדדים ה
בלבד שבתוך שישה חודשים מתאריך ב של צד, ו ת כ  בקשה ב

ת שליש ו ח פ  העברת הבקשה לצדדים ע״י המזכירות, יתמכו בה ל
 מהצדדים.

ת, הגופים המומחים שלו והסוכנות ת המאוחדו מו  8. ארגון האו
נלאומית לאנרגיה אטומית, וכן כל מדינה חברה בהם או  הבי

 משקיף בהם, שאינם צד לאמנה, יכולים להיות מיוצגים במושבי
ל זה קו ש הצדדים לפרוטו ג פ מ  ועידת הצדדים המשמשת כ

ם, י ים או לא-ממשלתי  כמשקיפים. כל גוף או סוכנות, ממשלתי
ל זה ואשד הודיעו קו טו  המוסמכים בעניינים המכוסים ע״י פרו

ות מיוצגים במושב של ועידת הצדדים  למזכירות על רצונם להי
ל זה כמשקיפים, יוכלו קו טו ש הצדדים לפרו ג פ מ  המשמשת כ
ת שליש מבין הצדדים ו ח פ ד זה אלא אם כן ל מ ע מ  להתקבל ב

ם יהיו פי תם של משקי וכחים מתנגדים לכך. קבלתם והשתתפו  הנ
פים לכללי הנוהל,כנזכד בס׳׳ק 5 לעיל.  כפו

 סעיף 14

 1. המזכירות שהוקמה ע״י סעיף 8 לאמנה תשמש כמזכירות

ל זה. קו טו  לפרו
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2. Article 8, paragraph 2, of the Convention on 
the functions of the secretariat, and Article 8, 
paragraph 3, of the Convention on arrangements 
made for the functioning of the secretariat, shall 
apply mutatis mutandis to this Protocol. The 
secretariat shall, in addition, exercise the 
functions assigned to it under this Protocol. 

Article 15 

1. The Subsidiary Body for Scientific and 
Technological Advice and the Subsidiary 
Body for Implementation established by Articles 
9 and 10 of the Convention shall serve as, 
respectively, the Subsidiary Body for Scientific 
and Technological Advice and the Subsidiary 
Body for Implementation of this Protocol. The 
provisions relating to the functioning of these two 
bodies under the Convention shall apply mutatis 
mutandis to this Protocol. Sessions of the 
meetings of the Subsidiary Body for Scientific 
and Technological Advice and the Subsidiary 
Body for Implementation of this Protocol shall be 
held in conjunction with the meetings of, 
respectively, the Subsidiary Body for Scientific 
and Technological Advice and the Subsidiary 
Body for Implementation of the Convention. 

2. Parties to the Convention that are not Parties to 
this Protocol may participate as observers in the 
proceedings of any session of the subsidiary 
bodies. When the subsidiary bodies serve as the 
subsidiary bodies of this Protocol, decisions under 
this Protocol shall be taken.only by those that are 
Parties to this Protocol. 

3. When the subsidiary bodies established by 
Articles 9 and 10 of the Convention exercise their 
functions with regard to matters concerning this 
Protocol, any member of the Bureaux of those 
subsidiary bodies representing a Party to the 
Convention but, at that time, not a party to this 
Protocol, shall be replaced by an additional 
member to be elected by and from amongst the 
Parties to this Protocol. 

די המזכירות, וסעיף 8,  2. סעיף 8, ס״ק 2 לאמנה בנוגע לתפקו
ד המזכירות, בי תפקו ה בנוגע להסדרים שנעשו לג  ס״ק 3 לאמנ
ל זה. המזכירות, ם, על פרוטוקו , עם השינויים המתבקשי  יחולו

ו עליה לפי פרוטוקול טל ע את התפקידים שהו צ ב  בנוסף על כך, ת
 זה.

 סעיף 15

 1 . גוף העזר לייעוץ מדעי וטכנולוגי וגוף העזר ליישום שהוקמו
 ע״י סעיפים 9 ו-10 לאמנה ישמשו, בהתאמה, כגוף העור לייעוץ

ל זה. ההוראות קו טו  מדעי וטכנולוגי וגוף העזר ליישום פרו
ם של שני גופים אלה לפי האמנה יחולו, עם ד ו ק פ ת וגעות ל  הנ

ל זה. מושבים של מפגשי גוף ם, על פרוטוקו  השינויים המתבקשי
ל זה  העזר לייעוץ מדעי וטכנולוגי וגוף העזר ליישום פרוטוקו
 יתקיימו בתיאום עם מפגשי גוף העזר לייעוץ מדעי וטכנולוגי

 וגוף העזר ליישום האמנה, בהתאמה.

ל דשאים להשתתף קו טו ה שאינם צדדים לפרו  2. צדדים לאמנ
פים בהליכים של כל מושב של גופי העזר. כאשר גופי  כמשקי

ת לפי ל זה, תתקבלנה החלטו קו  העזר משמשים כגופי עזר לפרוטו
ל זה. קו ל זה רק ע״י צדדים לפרוטו  פרוטוקו

 3. כאשר גופי העזר שהוקמו לפי סעיפים 9 ו-10 לאמנה מבצעים
ל זה, כל חבר קו טו חס לעניינים הנוגעים לפרו  אח תפקידיהם בי

ת של גופי עזר אלה המייצג צד לאמנה, אך במועד זה, לא  בלשכו
ל זה, יוחל, ע״י חבר נוסף שייבחר ע״י הצדדים קו טו  צד לפרו

ל זה ומביניהם. קו טו  לפרו
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Article 16 16 סעיף 

The Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to this Protocol shall, as 
soon as practicable, consider the application to 
this Protocol of, and modify as appropriate, the 
multilateral consultative process referred to in 
Article 13 of the Convention, in the light of any 
relevant decisions that may be taken by the 
Conference of the Parties. Any multilateral 
consultative process that may be applied to this 
Protocol shall operate without prejudice to the 
procedures and mechanisms established in 
accordance with Article 18. 

Article 17 

The Conference of the Parties shall define the 
relevant principles, modalities, rules 
and guidelines, in particular for verification, 
reporting and accountability for emissions 
trading. The Parties included in Annex B may 
participate in emissions trading for the 
purposes of fulfilling their commitments under 
Article 3. Any such trading shall be supplemental 
to domestic actions for the purpose of meeting 
quantified emission limitation and reduction 
commitments under that Article. 

Article 18 

The Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to this Protocol shall, at its 
first session, approve appropriate and effective 
procedures and mechanisms to determine and to 
address cases of non-compliance with the 
provisions of this Protocol, including through the 
development of an indicative list of consequences, 
taking into account the cause, type, degree and 
frequency of non-compliance. Any procedures 
and mechanisms under this Article entailing 
binding consequences shall be adopted by means 
of an amendment to this Protocol. 

Article 19 

The provisions of Article 14 of the Convention on 

ל זה, מוקדם קו טו  ועידת הצדדים המשמשת כמפגש הצדדים לפרו
ל זה ותשנה ל את יישום פרוטוקו  כבל שהדבר מעשי, תשקו
 בהתאם את תהליך ההתייעצות הרב-צדדי הנזכר בסעיף 13

ה, לאור כל החלטה הנוגעת בדבר עשויה לקבל ועידה  לאמנ
ל על , רב-צדדי שניחן להחי יעצות ך התי  הצדדים. כל תהלי

ע בנהלים ובמנגנונים שנקבעו ו ל זה יפעל בלי לפג  פרוטוקו
 בהתאם לסעיף 18.

 סעיף 17

 ועידת הצדדים תגדיר את העקרונות, הצורות, הכללים וההנחיות,
ת על סחר בפליטות. הצדדים ו  בעיקר לאימות, דיווח והתחשבנ
ספח ב׳ רשאים להשתתף בסחר בפליטות למטרות  הכלולים בנ

 מילוי התחייבויותיהם לפי סעיף 3. כל סחר כאמור יהיה נוסף על
בלה הפליטה הכמותית ת עמידה במג  פעולות פנימיות למטרו

ה לפי אותו סעיף. ת ח פ ה ות ה י בו י  ובהתחי

 סעיף 18

ל זה, קו  ועידה הצדדים המשמשת כמפגש הצדדים לפרוטו
 במושבה הראשוץ, תאשר נהלים ומנגנונים מתאימים ויעילים

ל ל במקרים של אי-מילוי אחר הוראות פרוטוקו פו לטי  להגדרה ו
ך וה של השלכות, תו ת פיתוח רשימה מתו לל באמצעו  זה, כו

ת בגורם, בסוג, במידה ובתדירות אי-הציות. כל הליך  התחשבו
יכות יאומצו  ומנגנון לפי סעיף זה הכוללים השלכות מחי

ל זה. קו ת תיקון לפרוטו  באמצעו

 סעיף 19

 הוראות סעיף 14 לאמנה בדבר יישוב סכסוכים יחולו, עם
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settlement of disputes shall apply mutatis 
mutandis to this Protocol. 

Article 20 

1. Any Party may propose amendments to this 
Protocol. 

2. Amendments to this Protocol shall be adopted 
at an ordinary session of the Conference of the 
Parties serving as the meeting of the Parties to this 
Protocol. The text of any proposed amendment to 
this Protocol shall be communicated to the Parties 
by the secretariat at least six months before the 
meeting at which it is proposed for adoption. The 
secretariat shall also communicate the text of any 
proposed amendments to the Parties and 
signatories to the Convention and, for 
information, to the Depositary. 

3. The Parties shall make every effort to reach 
agreement on any proposed amendment to this 
Protocol by consensus. If all efforts at consensus 
have been exhausted, and no agreement reached, 
the amendment shall as a last resort be adopted by 
a three-fourths majority vote of the Parties present 
and voting at the meeting. The adopted 
amendment shall be communicated by the 
secretariat to the Depositary, who shall circulate it 
to all Parties for their acceptance. 

4. Instruments of acceptance in respect of an 
amendment shall be deposited with the 
Depositary. An amendment adopted in accordance 
with paragraph 3 above shall enter into force for 
those Parties having accepted it on the ninetieth 
day after the date of receipt by the Depositary of 
an instrument of acceptance by at least three 
fourths of the Parties to this Protocol. 

5. The amendment shall enter into force for any 
other Party on the ninetieth day after the date on 
which that Party deposits with the Depositary its 
instrument of acceptance of the said amendment. 

Article 2 1 

ל זה. קו טו יבים, על פרו  השינויים המתחי

 סעיף 20

ל זה. קו  1. כל צד רשאי להציע תיקונים לפרוטו

ל זה יאומצו במושב מן המניין של ועידת קו טו  2. תיקונים לפרו
ל זה. נוסחו של כל קו טו ש הצדדים לפרו ג פ מ ת כ ש מ ש מ  הצדדים ה

ל זה יועבר אל הצדדים ע״י המזכירות קו טו  תיקון מוצע לפרו
ת שישה חודשים לפני המפגש שבו הוא מוצע לאימוץ. כן ו ח פ  ל

ל תיקון מוצע לצדדים  תעביר המזכירות את נוסחו של כ
לתותמים על האמנה, ולידיעה, לנפקד.  ו

 3. הצדדים יעשו כל מאמץ להגיע להסכם על כל תיקון מוצע
ת דעים. אם מוצו כל המאמצים להגיע מו ל זה בתמי קו טו  לפרו

לא הושגה הסכמה, יאומץ התיקון כמוצא ת דעים, ו מו  לתמי
ת רוב של שלושה רבעים מהצדדים הנוכחים ע ב צ ה ן ב  אחרו

 ומצביעים במפגש. המזכירות תעביר את התיקון המאומץ לנפקד,
 אשר יפיץ אותו בין בל הצדדים להסכמתם.

ה ביחס לתיקון יופקדו אצל הנפקד. תיקון שאומץ ל ב  4. מסמכי ק
 בהתאם לס״ק 3 לעיל ייכנס לתוקף לגבי הצדדים שקיבלו אותו

ה של מ כ ס ך ה מ ס  ביום התשעים אחרי התאריך שבו יקבל הנפקד מ
ל זה. קו טו ת מהצדדים לפרו ו ח פ  שלושה רבעים ל

 5. התיקון ייכנס לתוקף לגבי כל צד ביום התשעים אחרי התאריך
 שבו אוהו צד יפקיד אצל הנפקד את מסמך הקבלה שלו לגבי

 התיקון האמור.

 סעיף 21

, ואלא אם כן ו ל זה יהוו חלק בלתי נפרד ממנ קו טו  1. נספחים לפרו
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1. Annexes to this Protocol shall form an integral 
part thereof and, unless otherwise expressly 
provided, a reference to this Protocol constitutes 
at the same time a reference to any annexes 
thereto. Any annexes adopted after the entry into 
force of this Protocol shall be restricted to lists, 
forms and any other material of a descriptive 
nature that is of a scientific, technical, procedural 
or administrative character. 

2. Any Party may make proposals for an annex to 
this Protocol and may propose amendments to 
annexes to this Protocol. 

3. Annexes to this Protocol and amendments to 
annexes to this Protocol shall be adopted at an 
ordinary session of the Conference of the Parties 
serving as the meeting of the Parties to this 
Protocol. The text of any proposed annex or 
amendment to an annex shall be communicated to 
the Parties by the secretariat at least six months 
before the meeting at which it is proposed for 
adoption. The secretariat shall also communicate 
the text of any proposed annex or amendment to 
an annex to the Parties and signatories to the 
Convention and, for information, to the 
Depositary. 

4. The Parties shall make every effort to reach 
agreement on any proposed annex or amendment 
to an annex by consensus. If all efforts at 
consensus have been exhausted, and no agreement 
reached, the annex or amendment to an annex 
shall as a last resort be adopted by a three-fourths 
majority vote of the Parties present and voting at 
the meeting. The adopted annex or amendment to 
an annex shall be communicated by the secretariat 
to the Depositary, who shall circulate it to all 
Parties for their acceptance. 

5. An annex, or amendment to an annex other than 
Annex A or B, that has been adopted in 
accordance with paragraphs 3 and 4 above shall 
enter into force for all Parties to this Protocol six 
months after the date of the communication by the 
Depositary to such Parties of the adoption of the 
annex or adoption of the amendment to the annex, 
except for those Parties that have notified the 

ל זה מהדוח בו קו טו יחסות לפרו ת אחרות, התי רשו  יש הוראות מפו
ספח שאומץ אחרי בניסתו ספח לו. כל נ ל נ יחסות לכ  בזמן התי

ם וכל חומר אחד ל זה יוגבל לרשימות, טפסי קו טו קף של פרו  לתו
 שטיבו תיאורי שיש לו אופי מדעי, טכני, נוהלי או מינהלי.

ל זה ורשאי ם לפרוטוקו ת הצעות לנספחי  2. כל צד רשאי להעלו

ל זה. קו ם לפרוטו  להציע תיקונים לנספחי

ל וה קו טו ם לפרו ל זה ותיקונים לנספחי קו טו  3. נספחים לפרו
ב מן המניין של ועידת הצדדים המשמשת במפגש ש ו מ  יאומצו ב

ספח מוצע או תיקון מוצע וסחו של כל נ ל זה. נ קו טו  הצדדים לפרו
ת שישה חודשים לפני ו ח פ ח יועבר ע״י המזכירות לצדדים ל פ ס נ  ל

ת נוסחו  המפגש שבו הוא מוצע לאימוץ. כן תעביר המזכירות א
ח לצדדים ולחותמים על פ ס נ ספח מוצע או תיקון מוצע ל  של כל נ

 האמנה, ולידיעה, לנפקד.

ספח מוצע או ם על כל נ כ ס ה ל מאמץ להגיע ל  4. הצדדים יעשו כ
ת רעים. אם מוצו כל המאמצים מו ח בתמי פ ס נ  תיקון מוצע ל

ת דעים, ולא הושגה הסכמה, יאומצו הנספח או מו  להגיע לתמי
ת רוב של שלושה רבעים ע ב צ ה ן ב ח כמוצא אחרו פ ס נ  התיקון ל

ם ומצביעים במפגש. המזכירות תעביר את כחי ו  מהצדדים הנ
ח שאומצו לנפקד, אשר יפיץ אותם בין פ ס נ ן ל ספח או התיקו  הנ

 כל הצדדים להסכמתם.

ספח א׳ או ב׳, אשר אומץ ן לנספח שאינו נ ספח או תיקו  5. נ
קף לגבי כל הצדדים  בהתאם לס״ק 3 ו-4 לעיל, ייכנס לתו

ל זה שישה חודשים אחרי תאריך הודעת הנפקד קו טו  לפרו
ל אימוץ נםפת או תיקונו, חוץ מאשר הצדדים  לצדדים האמורים ע
-קבלתם את ל אי םקד בכתב בתוך אותו פרק זמן ע  אשר הודיעו לנ

ח ייכנסו פ ס נ ספח או את התיקון לנספח. הנספח או התיקון ל  הנ
-הקבלה שלהם  לתוקף לגבי הצדדים אשר משכו את הודעה אי

 ביום התשעים אחרי התאריך שבו משיכת ההודעה האמורה
ה ע״י הנפקד. ל ב ק ת  ה
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Depositary, in writing, within that period of their 
non-acceptance of the annex or amendment to the 
annex. The annex or amendment to an annex shall 
enter into force for Parties which withdraw their 
notification of non-acceptance on the ninetieth 
day after the date on which withdrawal of such 
notification has been received by the Depositary. 

6. If the adoption of an annex or an amendment to 
an annex involves an amendment to this Protocol, 
that annex or amendment to an annex shall not 
enter into force until such time as the amendment 
to this Protocol enters into force. 

7. Amendments to Annexes A and B to this 
Protocol shall be adopted and enter into force in 
accordance with the procedure set out in Article 
20, provided that any amendment to Annex B 
shall be adopted only with the written consent of 
the Party concerned. 

Article 22 

1. Each Party shall have one vote, except as 
provided for in paragraph 2 below. 

2. Regional economic integration organizations, 
in matters within their competence, shall 
all exercise their right to vote with a number of 
votes equal to the number of their member States 
that are Parties to this Protocol. Such an 
organization shall not exercise its right to vote i f 
any of its member States exercises its right, and 
vice versa. 

Article 23 

The Secretary-General of the United Nations shall 
be the Depositary of this Protocol. 

Article 24 

1. This Protocol shall be open for signature and 
subject to ratification, acceptance or approval by 
States and regional economic integration 
organizations which are Parties to the Convention. 
It shall be open for signature at United Nations 
Headquarters in New York from 16 March 1998 

29 

ל זה, קו ח כרוך בתיקון לפרוטו פ ס ח או חיקון א פ ס  6. אם אימוץ נ
עד שבו קף עד למו א ייכנסו לתו ן לנספח ל  אותו נספח או תיקו

ל זה. קו  ייכנס לתוקף התיקון לפרוטו

ל זה יאומצו וייכנסו קו טו -ב׳ לפרו ם א׳ ו ספחי  7. תיקונים לנ
ן והל הקבוע בסעיף 20, בתנאי שכל חיקו ם לנ א ת ה  לתוקף ב
ב של הצד הנוגע בדבר. ת כ ה ב מ כ ס ה ח ב׳ יאומץ רק ב פ ס נ  ל

 סעיף 22

ט כפי שמוםדר בהוראות ס׳׳ק 2 ע מ ל אחד, ל  1 . לכל צד יהיה קו
 להלן.

, בעניינים שבמסגרת סמכותם,  2. ארגונים אזוריים לשילוב כלכלי
ר המדינות פ ס מ לות השווה ל ר קו פ ס מ ת זכותם להצביע ב  יממשו א
ר לא יממש ל זה. ארגון כאמו קו טו ם שהן צדדים לפרו ה ת ב  החברו

ת את ש מ מ ת בו מ ו ר ב ח נות ה ע אם מי מהמדי  את זכותו להצבי
 זכותה, רלהיפך.

ף 23  סעי

ל ת יהיה הנפקד של פרוטוקו חדו ת המאו מו  המזכיר הכללי של האו
 זה.

 סעיף 24

ח לחתימה וכפוף לאשרור, קבלה או ל זה יהיה פתו קו טו  1 . פרו
ב כלכלי שהם צדדים ו ל נות וארגונים אזוריים לשי  אישור ע׳׳י מדי
ת בניו מה במטה האומות המאוחדו  לאמנה. הוא יהיה פתוח לחתי

ל זה יהיה קו טו ס 1998 ועד 15 במארס 1999. פרו ר א מ  יורק מ-16 ב
ו ייסגר לחתימה. ב ת מהיום אחרי התאריך ש ו  פתוח להצטרפ

ת יופקדו אצל הנפקד. ו , אישור או הצטרפ ה ל ב  מסמכי אשרור, ק
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to 15 March 1999. This Protocol shall be open for 
accession from the day after the date on which it 
is closed for signature. Instruments of ratification, 
acceptance, approval or accession shall be 
deposited with the Depositary. 

2. Any regional economic integration organization 
which becomes a Party to this Protocol without 
any of its member States being a Party shall be 
bound by all the obligations under this Protocol. 
In the case of such organizations, one or more of 
whose member States is a Party to this Protocol, 
the organization and its member States shall 
decide on their respective responsibilities for the 
performance of their obligations under this 
Protocol. In such cases, the organization and the 
member States shall not be entitled to exercise 
rights under this Protocol concurrently. 

3. In their instruments of ratification, acceptance, 
approval or accession, regional economic 
integration organizations shall declare the extent 
of their competence with respect to the matters 
governed by this Protocol. These organizations 
shall also inform the Depositary, who shall in turn 
inform the Parties, of any substantial modification 
in the extent of their competence, 

Article 25 

1. This Protocol shall enter into force on the 
ninetieth day after the date on which not less than 
55 Parties to the Convention, incorporating 
Parties included in Annex I which accounted in 
total for at least 55 per cent of the total carbon 
dioxide emissions for 1990 of the Parties included 
in Annex I, have deposited their instruments of 
ratification, acceptance, approval or accession. 

2. For the purposes of this Article, "the total 
carbon dioxide emissions for 1990 of the Parties 
included in Annex 1" means the amount 
communicated on or before the date of adoption 
of this Protocol by the Parties included in Annex 1 
in their first national communications submitted in 
accordance with Article 12 of the Convention. 

3. For each State or regional economic integration 

ל דה בלי קו  2. בל ארגון אזורי לשילוב כלכלי ההופך לצד לפרוטו
ל זה, יהיה כפוף קו  שמי מהמדינות החברית בו היא צד לפרוטו

ל זה. במקרה של ארגון כזה, ות לפי פרוטוקו י בו י  לכל ההתחי
ל זה. קו ת בו הן צד לפרוטו ות החברו נ  שאחת או יותר מהמדי

מי האחריות של כל ת בו יחליטו על תחו  הארגון והמדינות החברו
ל זה. במקרים ד מהם לביצוע התחייבויותיהם לפי פרוטוקו ח  א

ת בו לא יקראו למימוש זכאים  באמור, הארגון והמדינות החברו
ל זה במקביל. ש זכויות לפי פרוטוקו מ מ  ל

 3. במסמכי האשרור, הקבלה, האישור או ההצטרפות שלהם,
 ארגונים אזוריים לשילוב כלכלי יצהירו על היקף סמכותם בזיקה

ל זה. כן יודיעו ארגונים אלה  לעניינים המוסדרים ע״י פרוטוקו
 לנסקד, אשד בתורו יודיע לצדדים, על כל שינוי מהותי בהיקף

 סמכותם.

 סעיף 25

ל זה ייכנס לתוקף ביום התשעים אחרי התאריך שבו  1. פרוטוקו
ה, וביניהם צדדים הכלולים בנספח 1 ת מ-55 צדדים לאמנ ו ח א פ  ל

ת מסך כל פליטות דו ל ל-55 אחוזים לפחו ו  שגרמו בסך הכ
ת הפחמן ל-1990 של הצדדים הכלולים בנספח 1, הפקידו צ ו מ ח  ת

 את מסמכי האשרור, הקבלה, האישור או ההצטרפות שלהם.

ן ל-1990 מ ח פ ת ה צ ו מ ח ת סעיף זה, •׳סך כל פליטות דו ת  2. למטרו
 של הצדדים הכלולים בנספח 1״ פירושו הסכום המועבר בתאריך

ל זה ע״י הצדדים הכלולים בנספח 1 או לפניו קו טו  אימוץ פרו
ות הראשונות שלהם המוגשות בהתאם לסעיף ת הלאומי דעו  בהו

 12 לאמנה.

 3. לגבי כל מדינה או ארגון אזורי לשילוב כלכלי המאשררים,
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organization that ratifies, accepts or approves this 
Protocol or accedes thereto after the conditions 
set out in paragraph 1 above for entry into force 
have been fulfilled, this Protocol shall enter into 
force on the ninetieth day following the date of 
deposit of its instrument of ratification, 
acceptance, approval or accession. 

4. For the purposes of this Article, any instrument 
deposited by a regional economic integration 
organization shall not be counted as additional to 
those deposited by States members of the 
organization. 

Article 26 

No reservations may be made to this Protocol. 

Article 27 

1. At any time after three years from the date on 
which this Protocol has entered into force for a 
Party, that Party may withdraw from this Protocol 
by giving written notification to the Depositary. 

2. Any such withdrawal shall take effect upon 
expiry of one year from the date of receipt by the 
Depositary of the notification of withdrawal, or on 
such later date as may be specified in the 
notification of withdrawal. 

3. Any Party that withdraws from the Convention 
shall be considered as also having withdrawn 
from this Protocol. 

Article 28 

The original of this Protocol, of which the Arabic, 
Chinese, English, French, Russian and Spanish 
texts are equally authentic, shall be deposited with 
the Secretary-General of the United Nations. 

DONE at Kyoto this eleventh day of December 
one thousand nine hundred and ninety-seven. 

IN WITNESS WEHEROF the undersigned, being 
duly authorized to that effect, have affixed their 
signature to this protocol on the dates indicated. 

ל זה או מצטרפים אליו אחדי קו טו ם או מאשרים פרו  מקבלי
, ייכנס קף מולאו  שהתנאים הקבועים בם״ק 1 לכניסה לתו

ת מסמך ד ק פ קף ביום התשעים אחרי תאריך ה ל זה לתו קו טו  פרו
 האשרור, הקבלה, האישור או ההצטרפות שלהם.

ל ידי ארגון אזורי פקד ע ך המו מ ס ת סעיף זה, בל מ  4. למטרו
א בנוסף לאלו שהופקדו על ידי ב ב כלכלי ייחשב כ ו ל  לשי

ת בארגון. ו ר ב ח  המדינות ה

 סעיף 26

ל זה. קו טו ת הסתייגויות לפרו ו א ניתן להעל  ל

 סעיף 27

ר שלוש שנים מתאריך בניסתו לתוקף של  1 . בכל עת כעבו

ל זה ע״י מתן קו טו ל זה, אותו צד רשאי להסתלק מפרו  פרוטוקו

 הודעה בכתב לנפקד.

ת מתאריך ח ר תיכנס לתוקף עם תום שנה א ת כאמו ו ק ל ת ס ל ה  2. כ
חר יותר ת ע״י הנפקד, או בתאריך מאו ו ק ל ת ס ה ת הודעת ה ל ב  ק

ת. דעת ההסתלקו ל שיפורט בהו כ  כ

לו הסתלק גם ה ייראה כאי ק מהאמנ ל ת ס מ  3. כל צד ה

. ל קו  מהפרוטו

 סעיף 28

, הסיני, האנגלי, ו הערבי ל זה, שנוסחי קו טו ר של פרו  המקו
, הרוסי והספרדי מהימנים במידה שווה, יופקדו אצל  הצרפתי

ת המאוחדות. מו  המזכיר הכללי של האו

ת תשעים טו ביום זה העשירי בדצמבר אלף תשע מאו ו  נעשה בקי
 ושב
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Annex A נספח א׳ 

Greenhouse gases גד חממה 

Carbon dioxide (C0 2 ) 
Methane (CH,) 
Nitrous oxide (N 2 0) 
Hydrofluorocarbons (HFCs) 
Perfluorocarbons (PFCs) 
Sulphur hexafluoride (SF6) 

י -חמצנ  20נ<פחמן דו

ת החנקן צ ו מ ח ח 0 ^ 
 הידרופלורוקרבון^05

ן ו ב ר ק ו ר ו ל פ ר פ ק ק 0 5 

 SFגפרית שש-פלואורידית 6

Sectors/source categories סוגי מגזרים/מקורות 

Energy אנרגיה 

Fuel combustion בעירת דלק 

Energy industries 
Manufacturing industries and 
construction 
Transport 
Other sectors 
Other 
Fugitive emissions from fuels 
Solid fuels 
Oil and natural gas 
Other 

ות האגרגיה  תעשי
ות ייצור ובנייה  תעשי

ה ר ו ב ח  ת
 מגזרים אחרים

ר ח  א

ת בריחה מדלקים  פליטו
 דלקים מוצקים

ט וגזים טבעיים פ  נ
 אחרים

Industrial processes כים תעשייתיים  תהלי

Mineral products 
Chemical industry 
Metal production 
Other production 
Production of halocarbons and sulphur 

hexafluoride 
Consumption of halocarbons and 

sulphur hexafluoride 
Other 

 מוצרים מינרליים
 תעשייה כימית

 ייצור מתכת
 ייצור אחר

 ייצור ד׳אלוקרכלנים וגפרית שש-פלואודידית
נים וגפרית שש-פלואורידית  צריכה האלוקרבו

ר ח  א

Solvent and other product use ממיסים ושימושים אחרים במוצרים 

Agriculture ת ו א ל ק  ח

Enteric fermentation 
Manure management 
Rice cultivation 
Agricultural soils 

סה אנטריח  תסי
 ניהול דשן

 גידול אורז
ת ו  קרקעות חקלאי

ת בדבר שינוי אקלים ר ג ס מ ת ה ל קיוטו לאמנ  32 כתבי אמנה, 1449 כרך 53 - פרוטוקו



Prescribed burning of savannas 
Field burning of agricultural residues 
Other 

Waste 

Solid waste disposal on land 
Wastewater handling 
Waste incineration 
Other 

ת של הסוואנות מ א ו ת  שריפה מ
 שריפת משקעים חקלאיים בשדות

 אחר

ת ל ו ס  פ

ת מוצקה ביבשה ל ו ס  סילוק פ
ת ל ו ס ל במי פ  טיפו

ת ל ו ס  שריפת פ
 אחר

ת המסגרת בדבר שינוי אקלים 33 נ מ א וטו ל ל קי ו ק ו ט ו ר פ - 5  כתבי אמנה, 1449 כרך 3



Annex B 

Party reduction commitment 

Quantified emission limitation or (percentage of 
base year or period) 

 נספח כ׳

 צו מגבלת פליסה כמותית אל התחייבות להפחתה

ת בסיס) פ ו ק ם לעומת שנת בסיס או ת י ז  (שינוי באחו

Australia 108 
Austria 92 
Belgium 92 
Bulgaria* 92 
Canada 94 
Croatia* 95 
Czech Republic* 92 
Denmark 92 
Estonia* 92 
European Community 92 
Finland 92 
France 92 
Germany 92 
Greece 92 
Hunpary* 94 
Iceland 110 
Ireland 92 
Italy 92 
Japan 94 
Latvia* 92 
Liechtenstein 92 
Lithuania* 92 
Luxembourg 92 
Monaco 92 
Netherlands 92 
New Zealand 100 
Norway 101 
Poland* 94 
Portugal 92 
Romania* 92 
Russian Federation* 100 
Slovakia* 92 
Slovenia* 92 
Spain 92 
Sweden 92 
Switzerland 92 
Ukraine* 100 
United Kingdom of 
Great Britain and 
Northern Ireland 

92 

United States of 
America 

93 

* Countries that are undergoing the 
process of transition to a market 
economy. 

 אוסטרליה 108
 אוסטריה 92
 בלגיה 92
 בולגריה* 92
 קנדה 94
 קרואטיה* 95
 הרפובליקה הצ׳כית* 92
 דנמרק 92
 אסטוניה* 92

 הקהילה האירופית 192
 פינלנד 92
 צרפת 92
 גרמניה 92
 יוון 92
 הונגריה* 94

 איסלנד 110
 אירלנד 92
 איטליה 92
 יפן 94
 לטביה* 92
 ליכטנשטיין 92
 ליטא* 92
רג 92  לוקסמבו
 מונקו 92
 הולנד 92

 ניו זילנד 100
 נורווגיה 101
 פולין* 94
 פורטוגל 92
 רומניה* 92

 הפדרציה הרוסית* 100
 סלובקיה 92
 סלובניה* 92
 ספרד 92
 שוודיה 92
 שוויצריה 92

 אוקראינה* 100
ת של 92 ד ח ו א מ  הממלכה ה

 בריטניה הגדולה וצפון
 אירלנד

 ארצות הברית של אמריקה 93

ת לשוק. ל כ ל כ ת תהליך מעבר ל ברו  * מדינות העו
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