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 )تابع (احملتويات

 الصفحة املقرر
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 ٢١  .......................................االحتياجات من البحوث املتعلقة باالتفاقية ١١-م أ/٩

 ٢٣  ...................ة من االتفاقي٤ من املادة ٦املرونة جتاه كرواتيا مبقتضى الفقرة  ١١-م أ/١٠
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 القرار
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 ١١-م أ/١املقرر 

 احلوار بشأن العمل التعاوين الطويل األجل للتصدي 
 لتغري املناخ من خالل تعزيز تنفيذ االتفاقية

 إن مؤمتر األطراف،

 املواد باهلدف النهائي لالتفاقية ومبادئها وااللتزامات اليت تترتب عليها، على النحو املبني يف              إذ يذكّـر   
  منها،٤ و٣ و٢

  بأن تغري املناخ يشكل حتدياً جدياً ميكن أن يؤثر على كل جزء من الكرة األرضية، وإذ يعترف 

 ألن مجيع البلدان، وخباصة البلدان النامية، تواجه خطراً متزايداً يتمثل يف اآلثار             وإذ يسـاوره بالغ القلق     
 السلبية لتغري املناخ،

تنمية االقتصادية واالجتماعية والقضاء على الفقر مها أول وأهم أولويات           أن ال  وإذ يؤكـد مـن جديد      
 األطراف من البلدان النامية،

 بأن من شأن تنفيذ التزامات األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية تنفيذاً كامالً أن يوفر وإذ يعترف 
 اإلجراءات للتصدي لتغري املناخ،فرصاً إجيابية وابتكارية للبلدان النامية الختاذ املزيد من 

  بوجود جمموعة متنوعة من النهج للتصدي لتغري املناخ،وإذ يعترف كذلك 

 بـأن الطابع العاملي لتغري املناخ يتطلب التعاون واملشاركة على أوسع نطاق ممكن يف إطار                وإذ يسـلّم   
 استجابة دولية فعالة ومالئمة، وفقاً ملبادئ االتفاقية،

الدور األساسي للتكنولوجيا يف التصدي لتغري املناخ واحلاجة امللحة ملباشرة وتعزيز تطوير             ب وإذ يعـترف   
  من االتفاقية،٤ من املادة ٥التكنولوجيا ونقلها من أجل اختاذ إجراءات معقولة وفعالة لتنفيذ الفقرة 

 على تقدمي املساعدة     اليت حتث األطراف من البلدان املتقدمة      ٧-م أ /٤ من املقرر    ٤ بالفقرة   وإذ يذكّـر   
التقنـية واملالـية، حسـب االقتضاء، من خالل برامج التعاون القائمة، الثنائية واملتعددة األطراف، لدعم جهود     

  من االتفاقية،٤ من املادة ٥األطراف من أجل تعزيز تنفيذ الفقرة 

ملستقبل أو أية    على االخنراط يف حواٍر، دون اإلخالل بأية مفاوضات ُتجرى يف ا           يعقـد العـزم    -١ 
الـتزامات أو عمليات أو أطر أو واليات ُتنشأ مستقبالً مبقتضى االتفاقية، من أجل تبادل اخلربات وحتليل الُنهج                  
االسـتراتيجية للعمـل التعاوين الطويل األجل من أجل التصدي لتغري املناخ، مبا يشمل اجملاالت التالية، يف مجلة                  

 :جماالت أخرى

 إلمنائية بطريقة مستدامةتعزيز األهداف ا )أ( 
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 التصدي للعمل املتعلق بالتكيف )ب( 

 حتقيق اإلمكانات الكاملة للتكنولوجيا )ج( 

 حتقيق اإلمكانات الكاملة للفرص السوقية؛ )د( 

 على أن يتخذ احلوار شكل تبادل مفتوح وغري ملزٍم لآلراء واملعلومات واألفكار،             يعقد العزم كذلك   -٢ 
 املعزز لالتفاقية، وأال يؤدي ذلك إىل استهالل أية مفاوضات تفضي إىل التزامات جديدة؛من أجل دعم التنفيذ 

 على أن احلوار سيسترشد بأفضل املعلومات والتقييمات العلمية املتاحة بشأن تغري املناخ             يـتفق  -٣ 
علومات العلمية والتقنية   وآثاره، املستقاة من الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ فضالً عن غري ذلك من امل              

 واالجتماعية واالقتصادية ذات الصلة؛

 على أن احلوار ينبغي أن ميكِّن األطراف من مواصلة تطوير استجابات وطنية ودولية يتفق كذلك -٤ 
فعالـة ومالئمـة إزاء تغـري املناخ، وأن يكون مبثابة حمفل لتحديد إجراءات تعزيز البحث والتطوير، واستخدام                  

 يات وهياكل أساسية أنظف واالستثمار فيها؛تكنولوج

 على أن احلوار ينبغي أن حيدد الُنهج اليت من شأهنا أن توفر الدعم وهتيئ الظروف يـتفق كذلك   -٥ 
املواتـية لإلجراءات املعروضة طوعياً من ِقبل البلدان النامية واليت تعزز التنمية احمللية املستدامة وختفف آثار تغري                 

مالئمة للظروف الوطنية، مبا يف ذلك اختاذ إجراءات ملموسة لتمكني البلدان، وخباصة البلدان             املـناخ بطـريقة     
 النامية، من إدارة تغري املناخ والتكيف معه؛

 على أن احلوار ينبغي أن يستكشف السبل والوسائل الكفيلة بتحسني إمكانية وصول يتفق كذلك -٦ 
مة للمناخ وتكنولوجيات للتكيف وذلك من خالل هتيئة البيئات         الـبلدان النامـية إىل تكنولوجيات أنظف مالئ       

 املواتية، واختاذ اإلجراءات امللموسة ووضع الربامج؛

 :يقرر -٧ 

أن ُيجرى احلوار حتت إشراف مؤمتر األطراف وأن يتم يف إطار عدد أقصاه أربع حلقات عمل،                 )أ( 
 مجيع األطراف، على أن تتوىل األمانة تنظيمها رهناً         ُتعقد حيثما أمكن قبل انعقاد الدورات وتكون مفتوحة أمام        

 بتوفر املوارد؛

أن يـتوىل تيسـري احلوار ُمَيسِّران مشاركان أحدمها من أحد األطراف املدرجة يف املرفق األول            )ب( 
 من  باالتفاقـية، واآلخر من أحد األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية، على أن تقوم باختيارمها كل                

 هاتني اجملموعتني من األطراف، على التوايل؛
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) ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين (أن يقـدم امليسِّران املشاركان تقريراً إىل الدورتني الثانية عشرة            )ج( 
ملؤمتر األطراف بشأن احلوار وبشأن املعلومات واآلراء املتنوعة اليت         ) ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول (والثالثة عشرة   
 طراف؛عرضتها األ

، بآرائها األولية   ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٥ األطراف إىل موافاة األمانة، يف موعد أقصاه         يدعـو  -٨ 
 حول القضايا اليت ستناقَش يف احلوار، ويطلب من األمانة أن تتيح ما يرد من هذه اآلراء حللقة العمل األوىل؛

ة مشاركة املندوبني من األطراف   أن تنظيم املناقشات سيتطلب توفري موارد إضافية إلتاح        يالحظ -٩ 
 املؤهلة ولتمكني األمانة من تقدمي الدعم الالزم للحوار؛

 األطراف على تقدمي مسامهات إضافية للصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية            يشجع -١٠ 
صل بدعم احلوار، على أن     األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، وأموال تكميلية إضافية لعمل األمانة يف ما يت             

 .يكون مفهوماً أن هذا احلوار سُيجرى بأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة

 ٨اجللسة العامة  
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٠-٩ 
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 ١١-م أ/٢املقرر 

 والتكنولوجية برنامج العمل للسنوات اخلمس للهيئة الفرعية للمشورة العلمية
 ية للتأثر به والتكيُّف معهبشأن آثار تغري املناخ والقابل

 إن مؤمتر األطراف،

 ،١٠-م أ/١، و٩-م أ/١١، و٨-م أ/١ إىل مقرراته إذ يشري 

، وأن البلدان النامية، وال ميع البلدانجل عاليةتغري املناخ وآثاره الضارة أولوية  أن للتكيف مع وإذ يالحظ 
  للتأثر به على حنو خاص،ابلةقسيما أقل البلدان منوا، والدول اجلزرية الصغرية النامية، 

املتصلة بعمليات االستجابة    العملية والتجاربرف العلمية   ا للمع املتطور الطـابع  وإذ يالحـظ كذلـك     
  مبا يف ذلك املعلومات اجلديدة حول التغريات الكبرية يف القطب الشمايل وغريه من املناطق،لتكيُّف،الحتياجات ا

 لتغري املناخ ينبغي أن تكون منسقة تنسيقاً متكامالً مع التنمية            أن تدابـري التصدي    جمـدداً وإذ يؤكـد     
االجتماعـية واالقتصادية بغية جتنب اآلثار الضارة هبذه التنمية، مع إيالء االعتبار الكامل حلاجة البلدان النامية،                

 املشروعة وذات األولوية، إىل حتقيق النمو االقتصادي املستدام واستئصال شأفة الفقر،

 ما تضطلع به األطراف واملنظمات واملؤسسات الدولية واإلقليمية املختصة من أنشطة            شجعييقـر و  وإذ   
 السكان األصليني من أمهية،ومعارف لمعارف احمللية لمتصلة بآثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه، وما 

ورة العلمية والتكنولوجية بشأن آثار     برنامج العمل للسنوات اخلمس للهيئة الفرعية للمش       أن   وإذ يالحظ  
  حيظى باهتمام بالغ من مجيع األطراف،تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيُّف معه

  يف توصيات اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثالثة والعشرين،وقد نظر 

ية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن آثار      برنامج العمل للسنوات اخلمس للهيئة الفرع      يعتمد -١ 
هذا مرفق  يف  بصيغته الواردة   ،  )ويشار إليه فيما يلي بربنامج العمل      (تغـري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيُّف معه       

 املقرر؛

 اختصاصات اهليئة الفرعية للمشورة      مبا يتفق مع   أنه ينبغي االضطالع بربنامج العمل هذا      يقـرر  -٢ 
 ؛ من االتفاقية٩ة والتكنولوجية كما وردت يف الفقرة العلمي

  مجيع األطراف على املشاركة يف تنفيذ برنامج العمل؛حيث -٣ 

 تنفيذ برنامج العمل أن تفعل ذلك؛دعم  إىل األطراف القادرة على يطلب -٤ 
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يس ومبساعدة  إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تقوم، حتت إشراف الرئيطلب -٥ 
 األمانة، بتنسيق تنفيذ برنامج العمل، رهناً بتوافر املوارد؛

 : إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ما يلييطلب -٦ 

أن تبدأ تنفيذ برنامج العمل بالقيام باألنشطة األولية املبينة يف استنتاجات اهليئة الفرعية للمشورة            )أ( 
  يف دورهتا الثالثة والعشرين؛العلمية والتكنولوجية

استحداث  ومواصلة   بالنظر يف إعداد  ) ٢٠٠٦مايو  /أيار(أن تقوم أثناء دورهتا الرابعة والعشرين        )ب( 
 إضافية لربنامج العمل، تشمل توقيت هذه األنشطة واحتمال احلاجة إىل فريق أو أفرقة خرباء               وطـرائق أنشـطة   

رنامج العمل، استناداً إىل مشروع القائمة اإلرشادية لألنشطة املدرج يف          والدور الذي ميكنها أن تؤديه يف تنفيذ ب       
 مرفق للتقرير النهائي للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثالثة والعشرين؛

 إرشادات، حسب االقتضاء،    مأن تنظر أثناء دوراهتا الالحقة يف نتائج األنشطة األولية، وأن تقد           )ج( 
 أن اختاذ املزيد من اإلجراءات؛بش

يف أنشطة إضافية وكذلك يف     ) ٢٠٠٨يونيه  /حزيران(أن تـنظر أثناء دورهتا الثامنة والعشرين         )د( 
التوقيت والطرائق املالئمة إلدراجها يف برنامج العمل استناداً إىل نتائج األنشطة األولية، واملعلومات املعروضة يف               

 وغري ذلك من املعلومات العلمية     الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ،     سيعده    الرابع الذي  يتقييمالالـتقرير   
 اجلديدة، فضالً عن األنشطة ذات الصلة اليت تضطلع هبا املؤسسات الدولية واإلقليمية؛

أن تسـتعرض بـرنامج العمل وتقدم تقريراً عنه إىل مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة                 )ه( 
 ).٢٠١٠ديسمرب /ولكانون األ(
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 املرفق

 ج العمل للسنوات اخلمس للهيئة الفرعية للمشورة العلمية ـبرنام
 والتكنولوجية بشأن آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيُّف معه

  اهلدف-أوالً 

ع األطراف، يتمثل اهلدف من برنامج العمل للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف مساعدة مجي -١
وخباصة البلدان النامية، مبا فيها أقل البلدان منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية، على حتسني فهمها وتقديرها آلثار 
تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه، وعلى اختاذ قرارات مستنرية بشأن إجراءات وتدابري التكيف العملية                

 اقتصادي، مع مراعاة تغيُّر املناخ      -ناخ على أساس سليم وعلمي وتقين واجتماعي        مـن أجل االستجابة لتغري امل     
 .وتقلبه حاضراً ومستقبالً

  النتائج املتوقعة-ثانياً 

 :تتمثل النتائج املتوقعة من برنامج العمل فيما يلي -٢

مواصلة لى  ع القدرة على كل من الصعيد الدويل واإلقليمي والوطين والقطاعي واحمللي            تعزيـز  )أ( 
لتكيف معه، واختيار وتنفيذ إجراءات تكيف وعمليات االستجابة لمعرفة وفهم آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به         

 عملية وفعالة وعالية األولوية؛

حتسني املعلومات واملشورة املقدمة إىل مؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني بشأن اجلوانب العلمية             )ب( 
 االقتصادية آلثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه، مبا يف ذلك تيسري تنفيذ املقرر -ماعية والتقنية واالجت

 ، مىت كان ذلك ممكنا؛١٠-م أ/١

 حتسني تطوير ونشر واستخدام املعارف املكتسبة من أنشطة التكيف العملية؛ )ج( 

، وأوساط األعمال التجارية، واجملتمع     تعزيـز الـتعاون فيما بني األطراف، واملنظمات املختصة         )د( 
 املدين، وصانعي القرارات، هبدف تعزيز قدرهتم على إدارة خماطر تغري املناخ؛

 .تعزيز إدماج اإلجراءات الرامية إىل التكيف مع تغري املناخ يف التنمية املستدامة )ه( 

  نطاق العمل-ثالثاً 

 :ل منهما عدة مواضيع فرعية عملية املنحىيتألف برنامج العمل من جمالني مواضيعيني، لك -٣

 :اآلثار والقابلية للتأثر )أ( 
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التشجيع على استحداث ونشر منهجيات وأدوات لتقييم اآلثار والقابلية للتأثر، مثل التقييمات             `١`
 السريعة والنُهج التصاعدية الشاملة، مبا يف ذلك ما ينطبق منها على التنمية املستدامة؛

بـيانات الرصد واملعلومات األخرى ذات الصلة باملناخ احلايل والسابق وآثاره،         حتسـني مجـع      `٢`
وإدارهتـا وتبادهلا والوصول إليها واستخدامها، والعمل على زيادة حتسني بيانات الرصد، مبا يف       

 ذلك ما يتعلق برصد تغري املناخ؛

 ى الوصول إليها واستخدامها؛التشجيع على إجياد معلومات وبيانات عن تغري املناخ املتوقع، وعل `٣`

التشجيع على فهم آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتغريات املناخية احلالية واملقبلة والظروف  `٤`
 البالغة الشدة املقترنة باملناخ، وما يترتب على ذلك من آثار على التنمية املستدامة؛

 االقتصادية لتغري املناخ، وحتسني إدماج -تماعية التشجيع على إتاحة املعلومات عن اجلوانب االج `٥`
  االقتصادية يف تقييمات اآلثار والقابلية للتأثر؛-املعلومات االجتماعية 

 :وتدابريه وإجراءاتهختطيط التكيف  )ب(

التشـجيع عـلى اسـتحداث ونشـر طرائق وأدوات لتقييم وحتسني ختطيط التكيف وتدابريه                `١`
 لتنمية املستدامة؛وإجراءاته، واإلدماج يف ا

مجع وحتليل ونشر معلومات عن إجراءات وتدابري التكيف العملية السابقة واحلالية، مبا يف ذلك مشاريع                `٢`
التكـيف، واستراتيجيات التكيف القصرية األجل والطويلة األجل، واملعارف احمللية ومعارف السكان            

 ؛األصليني

 واستحداث ونشر تكنولوجيات وأشكال من الدراية       تشجيع البحوث املتعلقة خبيارات التكيف،     `٣`
العملية وممارسات للتكيف، تتناول بصفة خاصة أولويات التكيف احملددة وتعتمد على الدروس            

 املستفادة من مشاريع واستراتيجيات التكيف احلالية؛

واجملتمع املدين تيسري التواصل والتعاون فيما بني األطراف واملنظمات املختصة واألعمال التجارية  `٤`
 وصانعي القرارات وأصحاب املصلحة اآلخرين؛

التشـجيع عـلى فهم واستحداث ونشر تدابري ومنهجيات وأدوات تشمل التنويع االقتصادي،              `٥`
هبدف زيادة املرونة االقتصادية وتقليل االعتماد على القطاعات القابلة للتأثر، وال سيما لفئات             

 . من االتفاقية٤ من املادة ٨ الفقرة البلدان ذات الصلة املذكورة يف

وينبغي أن يتضمن تنفيذ   . وسينفَّذ برنامج العمل عن طريق أنشطة حمددة تندرج حتت كل موضوع فرعي            -٤
 :هذه األنشطة املوضوعني الشاملني التاليني

 ووضع النماذجاملنهجيات والبيانات  )أ( 
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 .يف التنمية املستدامةاإلدماج  )ب( 

االتفاقية، فضال عن املعلومات الواردة من  بعتمد العمل على املعلومات واألنشطة ذات الصلة        وينبغي أن ي   -٥
 .املنظمات الدولية واإلقليمية واملنظمات األخرى املختصة، واألنشطة اليت تضطلع هبا هذه املنظمات

  الطرائق-رابعاً 

 :ة احملددة وتوافر املوارد، ما يليميكن أن تتضمن طرائق تنفيذ برنامج العمل، تبعاً لطبيعة األنشط -٦

 حلقات عمل واجتماعات؛ )أ( 

االسـتفادة من معارف اخلرباء واملمارسني واملنظمات املختصة، وخرباهتم وإسهاماهتم، ويشمل            )ب( 
 ذلك إعداد التقارير وغريها من املواد لكي تنظر فيها األطراف واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛

االعـتماد على جمموعات الوثائق املتوفرة يف هذا املوضوع واملوارد املنشورة على شبكة الويب،       )ج( 
 أو حتديثها؛/و

 اإلسهامات املستهدفة اليت تقدمها األطراف واملنظمات، مبا فيها اإلسهامات املستندة إىل استبيانات؛ )د( 

األمانة وأفرقة اخلرباء التابعة لالتفاقية، أو      الـتقارير والورقـات التقنية، والتقييمات اليت تعدها          )ه( 
 اخلرباء من منظمات أخرى؛

طرائق أخرى، مثل فريق أو أفرقة خرباء، بناء على اتفاق تعقده اهليئة الفرعية للمشورة العلمية                )و( 
 .والتكنولوجية

 ٨اجللسة العامة  
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٠-٩ 
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 ١١-م أ/٣املقرر 

 )١(ات لتشغيل صندوق أقل البلدان منواًمزيد من اإلرشاد

 إن مؤمتر األطراف،

  من االتفاقية،٤ من املادة ٩ إىل الفقرة إذ يشري 

 ،٩-م أ/٦ إىل مقرره وإذ يشري 

 :وجوب أن يكون تشغيل صندوق أقل البلدان منواً تشغيالً منسجماً مع املبادئ التاليةيقرر  -١ 

ماً لتنفيذ أنشطة عاجلة وفورية حمددة يف برامج العمل الوطنية          اتـباع هنج ينطلق من أساس قطري دع        )أ( 
 للتكيف كسبيل إىل تعزيز القدرة على التكيف؛

دعم تنفيذ أنشطة حمددة يف برامج العمل الوطنية للتكيف وتنفيذ عناصر أخرى من عناصر برامج عمل                 )ب( 
إدماج تدابري التكيف يف االستراتيجيات أو اخلطط أو ، وذلك للتشجيع على ٧-م أ/٥أقـل الـبلدان منواً حمّددة يف املقرر    

 السياسات الوطنية يف جمال التنمية واحلّد من الفقر، وبغية زيادة القدرة على مقاومة اآلثار السلبية لتغري املناخ؛

 دعم هنج التعلم باملمارسة؛ )ج( 

 )٢(لكاملة لتغطية التكاليف اإلضافية    أن يوفر صندوق أقل البلدان منواً التمويل على أساس التكلفة ا           يقرر -٢ 
 املترتبة على أنشطة التكيف مع اآلثار السلبية لتغري املناخ احملددة واملرتبة حبسب األولوية يف برامج العمل الوطنية للتكيف؛

 إىل مرفق البيئة العاملية أن يضع جدوالً للتمويل املشترك من أجل دعم األنشطة احملددة يف برامج                 يطلب -٣ 
 عمل الوطنية للتكيف، آخذاً يف اعتباره ظروف أقل البلدان منواً؛ال

 أن متـوَّل األنشطة احملددة يف برامج العمل الوطنية للتكيف وغري املدعومة بالتمويل على أساس                يقـرر  -٤ 
  أعاله؛٣لفقرة  أعاله متويالً مشتركاً من خالل اجلدول املشار إليه يف ا٢التكلفة الكاملة على النحو املبني يف الفقرة 

 إىل مرفق البيئة العاملية أن يضع طرائق مرنة تضمن االستفادة املتوازنة من املوارد حبسب مستوى                يطلب -٥ 
 ؛٩-م أ/٦األموال املتاحة، وفقاً للمقرر 

 األطراف املدرجة يف املرفق الثاين باالتفاقية إىل مواصلة اإلسهام يف صندوق أقل البلدان منواً من                يدعـو  -٦ 
 جل تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف؛أ

                                                      

 .٤٤، الفقرة FCCC/SBI/2005/10انظر  )١(
ـ  )٢(  التكاليف املفروضة على البلدان القابلة للتأثر      " التكاليف اإلضافية "رض هذا املقرر، ُيقصد بعبارة      لغ

 .لتلبية احتياجاهتا الفورية يف جمال التكيف
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، بالـنظر إىل الظـروف الفريدة لصندوق أقل البلدان منواً، أال يشكل تشغيل الصندوق سابقة                يقـرر  -٧ 
 لترتيبات التمويل األخرى يف إطار االتفاقية؛

، )٢٠٠٧مايو /أيار( إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تستعرض، يف دورهتا السادسة والعشرين يطلب -٨ 
اخلربات املكتسبة من تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، مبا فيها تلك املتعلقة بالوصول إىل األموال من صندوق أقل        

 البلدان منواً؛ 

 إىل مرفق البيئة العاملية أن يكفل فصل إدارة وأنشطة الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية عن يطلب -٩ 
 ؛ صندوق أقل البلدان منواً

 إىل مرفق البيئة العاملية أن يدرج، يف تقاريره إىل مؤمتر األطراف، معلومات عن اخلطوات احملددة      يطلب -١٠ 
 اليت يتخذها لتنفيذ هذا املقرر، كي ينظر مؤمتر األطراف يف هذه املعلومات يف الدورات الالحقة؛

ر يف اعتماد توجيهات أخرى، حسب االقتضاء،        أن ُيقيِّم التقدم احملرز يف تنفيذ هذا املقرر وأن ينظ          يقرر -١١ 
 ).٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول(يف دورته الرابعة عشرة 

 ٨اجللسة العامة  
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٠-٩ 
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 ١١-م أ/٤املقرر 

 متديد والية فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً

 إن مؤمتر األطراف،

 ،١٠-م أ/٤، و٩-م أ/٧، و٧- أم/٢٩، و٧-م أ/٥ إىل مقرراته إذ يشري

  من االتفاقية، ٤ من املادة ٩ باالحتياجات احملددة واحلاالت اخلاصة ألقل البلدان منواً يف إطار الفقرة وإذ  يسلم

  بالورقات التقنية املقدمة من فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً؛وإذ يرحب

 ،FCCC/SBI/2005/20عين بأقل البلدان منواً الوارد يف الوثيقة  يف التقرير املرحلي لفريق اخلرباء املوقد نظر

 عن تقديره لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً ملا اضطلع به من أعمال جيدة يف دعم إعداد                  وإذ يعرب  
 برامج العمل الوطنية للتكيف،

  بأقل البلدان منواً، مع التقدير الدعم الذي قدمته األمانة إىل فريق اخلرباء املعينوإذ يالحظ

 أن ميدد فترة والية فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً على أساس االختصاصات املعتمدة               يقرر -١ 
 ؛٧-م أ/٢٩مبوجب املقرر 

 إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، العامل بصفة استشارية ألقل البلدان منواً، أن يضع يطلب -٢ 
شمل تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف كي تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة               بـرنامج عمـلٍِ ي    

 ؛)٢٠٠٦مايو /أيار(والعشرين 

، تسمية خرباء جدد لالنضمام إىل فريق اخلرباء ٩-م أ/٧ من املقرر ٢ أنه جيوز، وفقاً للفقرة يقرر -٣ 
  احلاليني للفريق يف عملهم حسبما تقرره املناطق أو اجملموعات املعنية؛املعين بأقل البلدان منواً أو استمرار األعضاء

  إىل األمانة أن تواصل تيسري عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً؛يطلب -٤ 

، التقدم احملرز يف عمل )٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول( أن يستعرض، يف دورته الثالثة عشرة يقرر -٥ 
 . استمراره واختصاصاته، وأن يعتمد مقرراً يف هذا الشأنالفريق واحلاجة إىل

 ٨اجللسة العامة  
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٠-٩ 
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 ١١-م أ/٥املقرر 

 توجيهات إضافية لكيان تشغيل اآللية املالية

 إن مؤمتر األطراف،

، ١١ املادة    من ٥ و ١، والفقرتني   ٤ من املادة    ٩ و ٨ و ٧ و ٤ و ٣ و ١، والفقرات   ٣ إىل املادة    إذ يشـري   
 التفاقية،من ا ١٢ من املادة ٤ و٣والفقرتني 

 ٤-م أ/٢و ٤-م أ/١و ٢-م أ/١٢ و٢-م أ/١١ و ٢-م أ /١٠و ١-م أ /١٣ى مقرراته   ـــ إل اًـوإذ يشري أيض   
 ٩-م أ /٣و ٨-م أ /٧ و ٨-م أ /٥ و ٧-م أ /٧ و ٧-م أ /٦ و ٧-م أ /٥و ٧-م أ /٣ و ٧-م أ /٢ و ٥-م أ /١٠ و ٥-م أ /٨و
 ،٩-م أ/٩ و٩-م أ/٤و

، يقدم مؤمتر األطراف التوجيه بشأن السياسات       ١-م أ /١١ إىل أنـه طبقاً للمقرر       ذ يشـري كذلـك    وإ 
 وأولويات الربنامج ومعايري األهلية لكيان تشغيل اآللية املالية،

يدرج يف تقريره    لآللية املالية لالتفاقية أن      كياناً تشغيلياً  إىل مرفق البيئة العاملية بوصفه       يطلـب  -١ 
 :مؤمتر األطراف معلومات عما يليالدوري إىل 

عملية التجديد الرابعة ملوارد مرفق     على املوارد املخصصة يف     " إطار ختصيص املوارد  "التطبـيق األويل ل        )أ( 
 ؛اجملال الرئيسي لتغري املناخ، مع التركيز على ٢٠٠٦يوليه / اليت ستنفَّذ اعتبارا من متوزالبيئة العاملية

تنفيذ التزاماهتا  تمل إلطار ختصيص املوارد على التمويل املتاح للبلدان النامية من أجل            ماهـية التأثري احمل    )ب( 
 ؛مبوجب االتفاقية

، أن ١-م أ/١١ من االتفاقية واملقرر  ١٢ من املادة    ٤ إىل مرفق البيئة العاملية، وفقا للفقرة        يطلب -٢ 
مقترحات األول باالتفاقية يف صياغة وإعداد      يقـدم املسـاعدة، عند طلبها، إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق             

 ؛قضايا تغري املناخ يف بالغاهتا الوطنية، أثناء صياغة األطراف لرباجمها الوطنية الرامية إىل معاجلة املشاريع احملددة

، تنحية الكربون وختزينه   إىل مرفق البيئة العاملية أن ينظر فيما إذا كان تأييد تكنولوجيات             يطلب -٣ 
أنشطة بناء القدرات ذات الصلة، يتفق مع استراتيجيته وأهدافه أم ال، وإذا كان يتفق معها، فكيف ميكن                 وخباصة  

 إدراج هذه التكنولوجيات يف براجمه التشغيلية؛

 الثانية عشرة يطلـب إىل مـرفق البيـئة العاملـية أن يضـّمن تقريـره إىل مؤمتر األطراف يف دورته                     -٤ 
 ٣ و ٢املقررات املتصلة بالفقرتني    معلومات عن اخلطوات احملددة اليت اختذت لتنفيذ أحكام         ) ٢٠٠٦نوفمرب  /الثاين تشرين(

 .املذكورتني أعاله

 ٨اجللسة العامة  
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٠-٩ 
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 ١١-م أ/٦املقرر 

 تطوير التكنولوجيات ونقلها

 ،إن مؤمتر األطراف

٢، والفقرة ٤ من املادة ٨ و٧ و٥ و٣ و١اصة الفقرات  إىل األحكام ذات الصلة يف االتفاقية، وخبإذ يشري 
 ،١٢ من املادة ٤ و٣، والفقرتني ١١ من املادة ٥ و١، والفقرتني ٩من املادة ) ج(

ــرراته وإذ يشــري   ، ٤-م أ/٤، و٤-م أ/٢، و٣-م أ/٩، و٢-م أ/٧، و١-م أ/١٣، و١-م أ/١١ إىل مق
 ،١٠-م أ/٦، و٨-م أ/١٠، و٧-م أ/٤، و٥-م أ/٩و

 أن تنفيذ التزامات البلدان املتقدمة األطراف وغريها من األطراف املتقدمة املدرجة يف كد من جديدوإذ يؤ 
 من االتفاقية، عاملٌ مساعد وشرط أساسي لتنفيذ     ٤ من املادة    ٥املـرفق الـثاين، على حنو ما نصت عليه الفقرة           

 نفيذا فعلياً،البلدان النامية األطراف اللتزاماهتا املنصوص عليها يف االتفاقية ت

 ٤من املادة  ٥إطار اإلجراءات املعقولة الفعالة لتحسني تنفيذ الفقرة  بالتقدم احملرز يف تنفيذ وإذ يرحـب   
 ،٧-م أ/٤ ، واستعراض فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا وفقا للمقرر من االتفاقية

مية والتكنولوجية يف دورهتا الثانية     االختصاصـات اليت اتفقت اهليئة الفرعية للمشورة العل       وإذ يالحـظ     
 إطار  والعشـرين عـلى إسـنادها لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا من أجل إعداد توصيات لتحسني تنفيذ                

 ، من االتفاقية٤من املادة  ٥اإلجراءات املعقولة الفعالة لتحسني تنفيذ الفقرة 

ر األطراف يف دورته الثانية عشرة سري أعمال        على ضرورة وضع عملية يستعرض مبوجبها مؤمت      وإذ يوافق    
فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا واختصاصاته، مبا يف ذلك حالته واستمراريته عند االقتضاء، على حنو ما أذنت 

 ،٧-م أ/٤ من املقرر ٢به أحكام الفقرة 

ة تغري املناخ، وأن خفض      أن من الضروري إعمال اإلمكانات الكاملة للتكنولوجيا يف مكافح         وإذ يدرك  
انبعاثات غاز الدفيئة بقدر كبري يف األجل الطويل سيتوقف إىل حد كبري على تطوير التكنولوجيات السليمة بيئياً                 

 ونشرها وتعميمها ونقلها،

، آراءها  ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٤ األطـراف إىل أن تقـدم إىل األمانة، يف موعد أقصاه             يدعـو  -١ 
ق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا واستمراريته، يف إطار تأييدها لالستعراض الذي سيقوم واقتراحاهتا بشأن حالة فري

به مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة لسري أعمال فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا والختصاصاته، مبا يف                 
 : يف ذلك مجلة أمور منها ما يلي، متناولة٧ً-م أ/٤ذلك حالته واستمراريته عند االقتضاء، وفقا للمقرر 

 التقدم الذي أحرزه فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا واإلجنازات اليت حققها يف حتسني تنفيذ اإلطار؛ )أ( 

 ؛٧-م أ/٤دقة اختصاصات فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا الواردة يف مرفق املقرر  )ب( 
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اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا ولألمانة يف جمال حتسني        وجـود املـوارد وختصيصـها لفـريق          )ج( 
 تنفيذاإلطار وتناول القضايا اليت عهدت هبا اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل فريق اخلرباء؛

 : إىل األمانة أن تقوم مبا يلييطلب -٢ 

وعة وتقدميها إىل اهليئة الفرعية      يف وثيقة متن   ١مجـع رسـائل األطراف املشار إليها يف الفقرة           )أ( 
 ؛)٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين(للمشورة العلمية والتكنولوجية لكي تنظر فيها يف دورهتا اخلامسة والعشرين 

تنظيم طاولة مستديرة رفيعة املستوى تتناقش فيها األطراف، ومنظمات التمويل الدولية، والقطاع  )ب( 
صلحة يف الدورة اخلامسة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية   اخلـاص، وغـري ذلـك من اجلهات ذات امل         

والتكنولوجـية وتتبادل اآلراء بشأن القضايا والتجارب والدروس املستفادة، واالستراتيجيات املوضوعة من أجل             
علق بتطوير الـتعاون الدويل يف جمال التكنولوجيا يف األجل القصري واملتوسط والطويل والشراكات القائمة فيما يت          

التكنولوجـيات السليمة بيئياً واملعارف ونشرها وتعميمها ونقلها حىت يتسىن اختاذ املزيد من القرارات عن علم                
 بشأن اإلجراءات اليت سُتتخذ يف املستقبل؛

إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تقوم، عند نظرها يف دورهتا اخلامسة             يطلب   -٣ 
من  ٥يف العمل املستقبلي من أجل حتسني تنفيذ إطار اإلجراءات املعقولة الفعالة لتحسني تنفيذ الفقرة               والعشرين  

 :، مبراعاة ما يلي من االتفاقية٤املادة 

توصـيات فـريق اخلـرباء املعـين بنقل التكنولوجيا من أجل حتسني تنفيذ اإلطار احلايل عمال                  )أ( 
 الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثانية والعشرين فيما          باالختصاصـات اليت وافقت عليها اهليئة     

 يتعلق هبذا العمل؛

ما جيري حاليا من أنشطة للتعاون الدويل على أساس التكنولوجيا، وشراكات ومبادرات تقوم هبا  )ب( 
 األطراف يف جمال تطوير التكنولوجيات السليمة بيئيا ونشرها وتعميمها ونقلها؛

 فيما يتعلق باستعراض الدور املستقبلي لفريق اخلرباء        ١رسـائل األطراف املشار إليها يف الفقرة         )ج( 
 .املعين بنقل التكنولوجيا

 ٨اجللسة العامة  
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٠-٩ 
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 ١١-م أ/٧املقرر 

  فيما يتعلق باألطراف املدرجة ٢٠٠٧-٢٠٠٦عمليات االستعراض خالل الفترة 
 ق األول لالتفاقيةيف املرف

 إن مؤمتر األطراف،

 ،٨-م أ/٢٥ و٨-م أ/١٩ و٨-م أ/٤ و٧-م أ/٢٣ و٧-م أ/٢٢ و١-م أ/٢إىل مقرراته إذ يشري  

اكتسبت خربة كبرية يف    ) أطراف املرفق األول  ( بأن األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية         وإذ يسلم  
 ئم جرد غازات الدفيئة،وضع التقارير واستعراض البالغات الوطنية وقوا

  بأمهية احلفاظ على نزاهة عملية االستعراض ودقتها يف إطار االتفاقية،وإذ يسلم أيضاً 

 لضمان االستخدام   ٢٠٠٧-٢٠٠٦ بضرورة تبسيط إجراءات االستعراض خالل الفترة        وإذ يسلم كذلك   
رفق األول اليت هي أيضاً أطراف يف       الفعـال للموارد الالزمة للوفاء باحتياجات االستعراض اإلضافية ألطراف امل         

 بروتوكول كيوتو،

 إىل األمانة أن تنظم استعراضاً مركزياً للبالغات الوطنية الرابعة، يكفل حتقيق التوازن يف              يطلب -١ 
اختيار أعضاء أفرقة خرباء االستعراض بني اخلرباء املنتمني إىل أطراف املرفق األول لالتفاقية واألطراف غري املدرجة 

 ؛٨-م أ/١٩املعتمدة مبوجب املقرر  )١( املرفق األول، على النحو املنصوص عليه يف املبادئ التوجيهية لالستعراضيف

 إىل األمانة أن جتري استعراضاً قطرياً متعمقاً للبالغات الوطنية الرابعة يف البلدان األطراف يطلب -٢ 
 اليت تطلب ذلك؛

ية عن عمليات االستعراض املركزية والقطرية املذكورة يف         إىل األمانة أن تعد تقارير فرد      يطلب -٣ 
 أعاله، على أن ترسلها إىل األطراف املعنية التماساً لتعليقاهتا، وذلك وفقاً إلجراءات االستعراض              ٢ و ١الفقرتني  
 املقررة؛

 ينظر   إىل األمانة أن تعد التقرير التجميعي والتوليفي بشأن البالغات الوطنية الرابعة لكي            يطلب -٤ 
 ؛)٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول(فيه مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة 

 أنه ميكن إعادة جدولة استعراض قوائم اجلرد        ٢٠٠٦ فيما خيص تقدمي قوائم اجلرد يف عام         يقرر -٥ 
 السنوية املقدمة من أطراف املرفق األول تيسرياً للتنسيق مع عمليات االستعراض األخرى؛

                                                      

)١( FCCC/CP/2002/8. 
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 قـيام األمانة بوضع ونشر الربنامج احلاسويب لنموذج اإلبالغ املوحد سوف يسهل         أن يالحـظ  -٦ 
 تقدمي معلومات قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة وإدارهتا؛

أن تستخدم أطراف املرفق األول الربنامج احلاسويب لنموذج اإلبالغ املوحد يف إعداد قوائم          يقرر   -٧ 
 ملساعدة األمانة يف تنظيم عمليات      ٢٠٠٦أبريل  /قرر تقدميها اعتباراً من نيسان    اجلـرد السنوية لغازات الدفيئة امل     

 .االستعراض تنظيماً يتسم بالكفاءة وُحسن التوقيت

 ٨اجللسة العامة  
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٠-٩ 
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 ١١-م أ/٨املقرر 

 تقدمي البالغات الوطنية الثانية وكذلك الثالثة، حسب االقتضاء،
 )١(طراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةمن قبل األ

 إن مؤمتر األطراف،

 ١، والفقرات ١٠من املادة ) أ(٢، والفقرة ٤ من املادة ٧ و٣ و١، بصفة خاصة، إىل الفقرات إذ يشـري   
 ، من االتفاقية،١٢ من املادة ٧ و٥و

راف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، ال  إىل مقرراته بشأن البالغات الوطنية املقّدمة من األط  وإذ يشري أيضاً   
 ،٨-م أ/١٧، و٧-م أ/٣٢، و٧-م أ/٣١، و٥-م أ/٨، و٤-م أ/١٢، و٤-م أ/٢، و٢-م أ/١٠سيما مقرراته 

 من االتفاقية، تقوم األطراف من البلدان املتقدمة وغريها من          ٤ من املادة    ٣ أنه وفقاً للفقرة     وإذ يؤكـد جمدداً    
ملدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية بتقدمي موارد مالية جديدة وإضافية لتغطية التكاليف الكاملة املتفق              األطـراف املتقدمة ا   

  من االتفاقية،١٢ من املادة ١عليها اليت تتحملها األطراف من البلدان النامية يف وفائها بالتزاماهتا مبوجب الفقرة 

 ثامنة املبادئ التوجيهية املتعلقة بإعداد البالغات الوطنية، أن مؤمتر األطراف قد اعتمد يف دورته الوإذ يالحظ 

، ينبغي لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول أن تستخدم املبادئ           ٨-م أ /١٧ أنه، وفقاً للمقرر     وإذ يالحظ أيضاً   
لية املالية على حنو ما     التوجيهـية الواردة يف مرفق املقرر املذكور، إىل جانب اإلرشادات املقّدمة إىل كيان يتوىل تشغيل اآل               

، من أجل إعداد البالغات الوطنية الثانية، وكذلك الثالثة حسب االقتضاء، والبالغات الوطنية             ٨-م أ /٦ينص عليه املقرر    
األولـية، حسب االقتضاء، إال حيثما تكون األطراف قد شرعت يف عملية إعداد البالغات الوطنية الثانية وتلقت متويالً                  

 ت املعّجلة أو على أساس التكلفة الكاملة املتفق عليها قبل إقرار املبادئ التوجيهية،مبوجب اإلجراءا

  أن إعداد البالغات الوطنية عملية متواصلة،وإذ يدرك 

 ما يتسم به تقدمي البالغات الوطنية من أمهية بالغة بالنسبة لألطراف من أجل فهم قضايا                وإذ يدرك أيضاً   
 تغّير املناخ فهماً أفضل،

 ما واجهته األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من صعوبات يف إعداد بالغاهتا الوطنية               وإذ يـدرك كذلـك     
األولـية، وضرورة بناء القدرة على استخدام املبادئ التوجيهية اجلديدة إلعداد البالغات الوطنية الواردة من األطراف غري        

 لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول إلعداد بالغاهتا الوطنية،املدرجة يف املرفق األول، وضرورة ختصيص وقت كاٍف 

 بأمهـية حتديث قوائم اجلرد الوطنية لالنبعاثات البشرية املنشأ حبسب مصادرها وإزالة مجيع غازات               وإذ ُيسـلِّم   
التكّيف املالئم مع تغري الدفيـئة الـيت ال ينظمها بروتوكول مونتريال بواسطة املصارف، وبأمهية التدابري الرامية إىل تيسري              

 املناخ،
                                                      

 .١١، الفقرة FCCC/SBI/2005/10انظر  )١(
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 بأنـه على الرغم من كون أغلبية األطراف غري املدرجة يف املرفق األول قد قدمت بالغاهتا الوطنية                  وإذ ُيسـلِّم   
األولية وأن البعض منها قد قّدم أيضاً البالغات الوطنية الثانية، فإن عدداً من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول ال يزال             

 واجه صعوبات يف إعداد وتقدمي البالغات الوطنية األولية وذلك بسبب قيود تقنية وأخرى متعلقة باملوارد، ي

 بأن مرفق البيئة العاملية، بوصفه كياناً يتوىل تشغيل اآللية املالية لالتفاقية، قد وافق على متويل                وإذ ُيقـر   
لذلك ووافق على اإلجراءات التشغيلية اخلاصة بالتمويل عملية إعداد البالغات الوطنية وأقر االعتمادات املخصصة 

 املعّجل للبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول،

 األطـراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت مل تقم بإعداد مقترحات مشاريع               يدعـو  -١ 
ثة، حسب االقتضاء، إىل أن تفعل ذلك حىت قبل أن ُتنجز جزءاً            لـتمويل الـبالغات الوطنية الثانية وكذلك الثال       

 أساسياً من عملية إعداد البالغات الوطنية السابقة، وذلك تفادياً لعدم االستمرار يف متويل املشاريع؛

 أنـه ينبغي لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت قّدمت بالغاهتا الوطنية أن تقدم طلبات                 يقـرر  -٢ 
 بالغاهتا الوطنية الالحقة وذلك يف أي وقت يف غضون فترة تتراوح بني ثالث ومخس سنوات من تاريخ الصرف      لـتمويل 

األويل لـلموارد املالية املخصصة لإلعداد الفعلي لبالغاهتا الوطنية السابقة، باستثناء تلك األطراف اليت ُصرفت هلا املوارد                 
قبل أكثر من مخس سنوات، حيث ينبغي هلذه األطراف أن تتقدم بطلبات قبل             األولية اخلاصة بإعداد البالغ الوطين السابق       

 ؛ وينطبق هذا على متويل البالغات الوطنية الثانية، وكذلك الثالثة حسب االقتضاء؛٢٠٠٦عام 

 أن تبذل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول قصارى جهودها من أجل تقدمي بالغاهتا               يقـرر  -٣ 
وكذلك الثالثة حسب االقتضاء، يف غضون أربع سنوات من تاريخ الصرف األويل للموارد املالية              الوطنية الثانية،   

 من االتفاقية، يف إطار اإلجراءات املعّجلة أو        ٤ من املادة    ٣املخصصة لإلعداد الفعلي للبالغ الوطين، وفقاً للفقرة        
 يها؛اإلجراءات االعتيادية املعتمدة، على أساس كامل التكلفة املتفق عل

 أن لألطراف أن تستفيد من متديد يصل إىل سنة واحدة لتقدمي البالغ، إذا اقتضى األمر يقرر أيضاً -٤ 
 ذلك وحسب ظروفها الوطنية، وذلك بعد إبالغ األمانة باألمر؛

  أن أي متديدات ال تعين ضمنياً احلصول على موارد مالية إضافية من مرفق البيئة العاملية؛يقرر -٥ 

  أن لألطراف املنتمية إىل أقل البلدان منواً أن تقدم بالغها الوطين الثاين حسبما يتراءى هلا؛يقرر -٦ 

 من االتفاقية يف الدورة اخلامسة عشرة       ١٢ من املادة    ٥ مناقشة مسألة متابعة تنفيذ الفقرة       يقرر -٧ 
 ).٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول(ملؤمتر األطراف 

 ٨اجللسة العامة  
 ٢٠٠٥ديسمرب /ول كانون األ١٠-٩ 
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 ١١-م أ/٩املقرر 

 االحتياجات من البحوث املتعلقة باالتفاقية

 إن مؤمتر األطراف،

  من االتفاقية،٥إىل املادة إذ يشري  

  من االتفاقية،٤ و٣ و٢ إىل املواد وإذ يشري أيضاً 

 ،١٠-م أ/١، و٧-م أ/٢، و٧-م أ/١، و٤-م أ/١٤ إىل مقرراته وإذ يشري كذلك 

مهية البحوث العلمية، مبا فيها البحوث يف العلوم االجتماعية والطبيعية والتفاعل بينهما، يف              أ وإذ يـدرك   
 تلبية حاجات االتفاقية،

 أمهية الدور البارز واملستقل الذي يقوم به الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ يف    وإذ يـدرك أيضاً    
شورة املتعلقة بتغري املناخ، ويف إرسال هذه التقييمات إىل اهليئة          إجـراء تقيـيمات منتظمة للمعلومات العلمية املن       

 الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية،

 احلاجة إىل تقوية الصالت بني الربامج الوطنية واإلقليمية والدولية لبحوث تغري املناخ،             وإذ يدرك كذلك   
 حبوث تغري املناخ، وذلك بطرق منها بناء قدرة هذه          وضرورة تعزيز مسامهة البلدان النامية يف اجلهود املبذولة يف        

 البلدان على املسامهة واملشاركة يف حبوث تغّير املناخ،

 اعتماد خطة التنفيذ اليت تستغرق عشر سنوات يف مؤمتر القمة العاملي الثالث ملراقبة األرض الذي                وإذ يالحظ  
م العاملية ملراقبة األرض باعتباره تطوراً هاماً يف املراقبة         ، هذه اخلطة اليت تنشئ نظام النظ      ٢٠٠٥فرباير  /عقـد يف شباط   

 املنهجية يساهم يف تعزيز حبوث تغري املناخ، وكذلك استمرار مسامهة النظام العاملي ملراقبة املناخ يف هذه العملية،

إىل األطـراف حتديد االحتياجات واألولويات يف جمال البحوث دعماً لتنفيذ االتفاقية            يطلـب    -١ 
 اجلهود الوطنية الرامية إىل مواجهة تغّير املناخ؛و

 األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية على مواصلة وتعزيز دعم مشاركة مؤسسات             حيـث  -٢ 
 البحوث الوطنية واإلقليمية يف البلدان النامية يف األنشطة التعاونية يف حبوث تغري املناخ؛

 اء برامج إقليمية ودولية تساعد وتنّسق حبوث تغري املناخ؛ األطراف على دعم ومواصلة إنشحيث -٣ 

 الربامج واملنظمات البحثية الوطنية واإلقليمية والدولية املشاركة يف حبوث تغري املناخ إىل           يدعـو  -٤ 
 مواصلة تعزيز هنج متعددة التخصصات يف تناول حبوث يف قضايا مشتركة؛
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ية والتكنولوجية أن تنظر بانتظام يف االحتياجات من         إىل اهليـئة الفرعية للمشورة العلم      يطلـب  -٥ 
البحوث يف املراقبة املنتظمة فيما يتعلق باالتفاقية، وذلك إلطالع األطراف على األنشطة اجلارية واملقررة يف برامج 

يات حبوث تغري املناخ على الصعيدين اإلقليمي والدويل، وإلرسال آراء األطراف يف االحتياجات من البحوث وأولو
 هذه البحوث إىل األوساط العلمية، حبسب االقتضاء؛

 الربامج واملنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية العاملة يف جمال حبوث تغري املناخ إىل النظر              يدعو -٦ 
 يف االحتياجات من البحوث كما يراها األطراف وُتبلّغ هبا األوساط العلمية من قبل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية

والتكنولوجـية، وإىل إبـالغ اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بالطريقة اليت تتناول هبا تلك الربامج                
 .واملنظمات احتياجات االتفاقية من البحوث

 ٨اجللسة العامة  
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٠-٩ 
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 ١١-م أ/١٠املقرر 

 )١( من االتفاقية٤ادة  من امل٦املرونة جتاه كرواتيا مبقتضى الفقرة 

 إن مؤمتر األطراف،

 ٦ لطلب حكومة كرواتيا النظر يف انبعاثاهتا من غازات الدفيئة يف سنة األساس بالرجوع إىل الفقرة                 إذ يستجيب  
  من االتفاقية،٤من املادة 

  وبعده،١٩٩٠ يف ظروف كرواتيا اخلاصة فيما يتعلق بانبعاثات غازات الدفيئة قبل عام وقد نظر 

 أن النّية تتجه إىل أن يكون النهج املتوّخى حتفّظياً، وأنه ال ينبغي منح درجة عالية من املرونة بدون                   وإذ ُيالحـظ   
 مربِّر،

  أن هذا القرار ليست له أية آثار على مستويات االنبعاثات األصلية بالنسبة ألي طرف آخر،وإذ يؤكد 

 من االتفاقية، منح كرواتيا درجة      ٤ من املادة    ٦ة   أنه جيب، وفق ما هو منصوص عليه يف الفقر         يقـرر  -١ 
معيـنة مـن املـرونة فيما يتعلق باملستوى األصلي النبعاثاهتا من غازات الدفيئة البشرية املنشأ اليت ال حيكمها بروتوكول                

 مونتريال الذي مت اختياره كمرجع؛

مستوى انبعاثات كرواتيا من غازات      أن تنظر اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورة مقبلة، يف           يقـرر أيضـاً    -٢ 
 .الدفيئة يف سنة األساس والطبيعة احملددة هلذه املرونة وتوصي مؤمتر األطراف باعتماد مشروع مقرر يف دورة قادمة

 ٨اجللسة العامة  
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٠-٩ 

                                                      

 .١٠٦، الفقرة FCCC/SBI/2005/10انظر  )١(
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 ١١-م أ/١١املقرر 

 تحدةالصلة املؤسسية اليت تربط أمانة االتفاقية باألمم امل

 إن مؤمتر األطراف، 

 ،٦-م أ/٦ و٥-م أ/٢٢ و١-م أ/١٤ إىل مقرراته إذ يشري  

 ،١٩٩٥ديسمرب / كانون األول ٢٠ املـؤرخ    ٥٠/١١٥ إىل قـرارات اجلمعـية العامـة         وإذ يشـري أيضـاً      
 ،٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٢١ املؤرخ ٥٦/١٩٩، و١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٢٢ املؤرخ ٥٤/٢٢٢و

يف تقرير األمينة التنفيذية بشأن تنفيذ الترتيبات املتعلقة بربط أمانة االتفاقية مؤسسياً باألمم          وقـد نظـر     
 ،)١(املتحدة

 أن األمينة التنفيذية قد تشاورت يف هذا الشأن مع وكيل األمني العام للشؤون اإلدارية ووكيل وإذ يالحظ  
 مم املتحدة،األمني العام للشؤون االقتصادية واالجتماعية يف مقر األ

 أن الصلة اليت تربط األمانة باألمم املتحدة ال تزال توفر أساساً قوياً ألداء األمانة            وإذ يالحظ مع االرتياح     
 وإدارهتا،

 لألمني العام لألمم املتحدة ملا يقدمه من دعم إىل األمانة من خالل إدارة              يعـرب عـن تقديره     -١  
 الشؤون اإلدارية؛الشؤون االقتصادية واالجتماعية وإدارة 

 على مواصلة العمل بالصلة املؤسسية احلالية اليت تربط أمانة االتفاقية باألمم املتحدة وما            يوافـق  -٢  
يتصل هبا من ترتيبات إدارية إىل أن يعترب من الضروري إجراء عملية مراجعة إما من قبل مؤمتر األطراف أو من قبل 

 اجلمعية العامة؛

م إىل التماس تأييد اجلمعية العامة يف دورهتا احلادية والستني ملواصلة العمل             األمـني العا   يدعـو  -٣  
 .بالصلة املؤسسية

 ٨اجللسة العامة  
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٠-٩ 

                                                      

 .FCCC/SBI/2005/15انظر الوثيقة  )١(
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 ١١-م أ/١٢املقرر 

 )١(٢٠٠٧-٢٠٠٦امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

 ،إن مؤمتر األطراف

 ،)٢(ت املالية ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ من اإلجراءا٤ إىل الفقرة إذ يشري 

 ،)٣( املقدمة من األمني التنفيذي٢٠٠٧-٢٠٠٦ يف امليزانية املقترحة لفترة السنتني وقد نظر 

 ،٧-م أ/٢٩، و٧-م أ/٤، و٨-م أ/٣  إىل مقرراتهوإذ يشري 

 دوالراً من دوالرات ٥٣ ٥٠١ ٥٨٣ البالغة ٢٠٠٧-٢٠٠٦رة السنتني على امليزانية الربناجمية لفتيوافق  -١ 
  أدناه؛١لألغراض احملددة يف اجلدول )  يورو٤٠ ٢٨٦ ٦٩٣(الواليات املتحدة 

 يورو  ٧٦٦ ٩٣٨ باملسامهة السنوية املقدمة من حكومة البلد املضيف وقدرها          حيـيط علماً مع التقدير     -٢ 
 مقابل نفقات خمطط هلا؛

من األرصدة  )  يورو ١ ٥٠٦ ٠٠٠(لى سحب مليوين دوالر من دوالرات الواليات املتحدة          ع يوافـق  -٣ 
 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦من فترات مالية سابقة لتغطية جزء من ميزانية الفترة ) املرّحلة(غري املنفقة أو من االشتراكات 

 للميزانية الربناجمية؛)  أدناه٢اجلدول ( على جدول مالك املوظفني يوافق -٤ 

 ؛ربوتوكول كيوتوكذلك بمتصلة وتتضمن عناصر متصلة باالتفاقية  أن امليزانية الربناجمية حظيال -٥ 

 والذي   يف مرفق هذا املقرر    ذي يرد  ال ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ اجلدول اإلرشادي لالشتراكات لعامي      يعـتمد  -٦ 
 ؛١ يف املائة من االشتراكات املبينة يف اجلدول ٦٣,٢يغطي 

 إىل  ل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل،         مؤمتـر األطراف العام    يدعـو  -٧ 
 ؛)٤(املوافقة على ما ينطبق على بروتوكول كيوتو من عناصر امليزانية املوصى هبا

                                                      

 .٨٥، الفقرة FCCC/SBI/2005/10انظر  )١(
 .، املرفق األول١-م أ/١٥انظر املقرر  )٢( 
 .Add.1و FCCC/SBI/2005/8انظر  )٣( 
 .34/CMP.1 (FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.4)انظر املقرر  )٤( 
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 دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة ٧ ٨٢٨ ٦١١ على ميزانية طوارئ خلدمات املؤمترات تبلغ    يوافق -٨ 
 إذا قررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة       ٢٠٠٧-٢٠٠٦ىل امليزانية الربناجمية لفترة السنتني      تضاف إ )  يورو ٥ ٨٩٤ ٩٤٦(

 ؛) أدناه٣انظر اجلدول (عدم توفري موارد هلذه األنشطة من امليزانية العادية لألمم املتحدة 

طية نفقات خدمات    اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل اختاذ قرار يف دورهتا الستني بشأن مسألة تغ             يدعو -٩ 
 املؤمترات لالتفاقية من ميزانيتها العادية؛

 أعاله، حبسب   ٨ إىل األمني التنفيذي أن يقدم تقريراً إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ عن تنفيذ الفقرة               يطلـب  -١٠ 
 االقتضاء؛

 أدناه  ١ اجلدول    لألمني التنفيذي بإجراء حتويالت بني كل من بنود االعتمادات الرئيسية املبينة يف            يأذن -١١ 
 يف املائة من جمموع النفقات املقدرة هلذه البنود، شريطة أن يطبَّق            ١٥حبيث ال يتجاوز إمجايل هذه التحويالت حداً نسبته         

  يف املائة لكل بند من بنود هذه االعتمادات؛٢٥حد آخر يصل إىل ناقص 

  يف املائة من النفقات املقدرة؛٨,٣ احملافظة على مستوى احتياطي رأس املال العامل بنسبة يقرر -١٢ 

 ١ مجيع األطراف يف االتفاقية إىل مالحظة أن االشتراكات يف امليزانية األساسية يستحق دفعها يف                يدعو -١٣ 
من اإلجراءات املالية، وإىل الدفع فوراً وبالكامل لالشتراكات املطلوبة         ) ب(٨يناير من كل سنة، وفقاً للفقرة       /كانون الثاين 

، على أن تؤخذ يف احلسبان املسامهات       ٢٠٠٧-٢٠٠٦ أعاله لكٍل من السنتني      ١ النفقات املوافق عليها يف الفقرة       لتمويل
 ٨ أعاله، وألية مسامهات مطلوبة لتمويل النفقات الناشئة عن القرارات املشار إليها يف الفقرة ٢املشـار إلـيها يف الفقرة    

 أعاله؛

فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من        ن   فـيما يتعلق باجتماعات كل م      يقـرر  -١٤ 
أقل البلدان  فريق اخلرباء املعين ب    و ،بنقل التكنولوجيا ، وفريق اخلرباء املعين     التفاقيةلاألطـراف غري املدرجة يف املرفق األول        

سنوياً، مع مراعاة أن اجتماعات إضافية      ، أال يتجاوز عددها ثالثة اجتماعات       امليزانية األساسية ، الـيت ستموَّل من      منـواً 
 ؛الصندوق االستئماين لألنشطة التكميليةستموَّل من 

 بتقديرات متويل الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية        حيـيط عـلماً    -١٥ 
 ٤ ٢٥٤ ٤٥٠(ت الواليات املتحدة     دوالر من دوالرا   ٥ ٦٥٠ ٠٠٠(بشـأن تغـري املناخ اليت حيددها األمني التنفيذي          

 ، ويدعو األطراف إىل تقدمي اشتراكات هلذا الصندوق؛) أدناه٤انظر اجلدول ) (٢٠٠٧-٢٠٠٦لفترة السنتني ) يورو

  بتقديرات التمويل للصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية اليت حيددها األمني التنفيذي          حيـيط عـلماً    -١٦ 
انظر ) (٢٠٠٧-٢٠٠٦ يورو لفترة السنتني     ٢١ ١٧٣ ٩٠٦(رات الواليات املتحدة     دوالراً مـن دوال    ٢٨ ١١٩ ٣٩٥(

 ، ويدعو األطراف إىل تقدمي مسامهات هلذا الصندوق؛) أدناه٥اجلدول 

نوفمرب /تشرين الثاين (يطلـب إىل األمني التنفيذي أن يقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة                -١٧ 
 ت وأداء امليزانية وأن يقترح ما قد يلزم من تعديالت يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني              تقريـراً عـن اإليـرادا     ) ٢٠٠٦
٢٠٠٧-٢٠٠٦. 
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  حبسب اجملموعات٢٠٠٧-٢٠٠٦ امليزانية الربناجمية األساسية للفترة -١اجلدول 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦اجملموع 

 ) املتحدةبدوالرات الواليات( )أ()باليورو(
٢٠٠٧ 

 )بدوالرات الواليات املتحدة(
٢٠٠٦ 

 الربنامج )بدوالرات الواليات املتحدة(

 برنامج اإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري ١ ١٥٦ ١٧٣ ١ ١٥٦ ١٧٢ ٢ ٣١٢ ٣٤٥ ١ ٧٤١ ١٩٦
 ١اجملموعة  ٧ ١١١ ٦١٧ ٧ ١١٥ ١١٧ ١٤ ٢٢٦ ٧٣٤ ١٠ ٧١٢ ٧٣٠
 ٢اجملموعة  ٧ ٠٠٦ ٤١٤ ٧ ٠٤٤ ٩١٤ ١٤ ٠٥١ ٣٢٨ ١٠ ٥٨٠ ٦٥١
 ٣اجملموعة  ٨ ٢٠٧ ٩١٧ ٨ ٢٤٢ ٤٩٧ ١٦ ٤٥٠ ٤١٤ ١٢ ٣٨٧ ١٦٢
  نفقات الربامج-ألف  ٢٣ ٤٨٢ ١٢١ ٢٣ ٥٥٨ ٧٠٠ ٤٧ ٠٤٠ ٨٢١ ٣٥ ٤٢١ ٧٣٩
 )العامة( تكاليف دعم الربامج -باء  ٣ ٠٥٢ ٦٧٦ ٣ ٠٦٢ ٦٣١ ٦ ١١٥ ٣٠٧ ٤ ٦٠٤ ٨٢٦
 )ب( احتياطي رأس املال العامل-جيم  ٣٣٨ ٢٧٣ ٧ ١٨٢ ٣٤٥ ٤٥٥ ٢٦٠ ١٢٨

 )جيم+ باء + ألف (اجملموع  ٢٦ ٨٧٣ ٠٧٠ ٢٦ ٦٢٨ ٥١٣ ٥٣ ٥٠١ ٥٨٣ ٤٠ ٢٨٦ ٦٩٣

 :اإليرادات    

 إسهام احلكومة املضيفة ١ ٠١٨ ٥١٠ ١ ٠١٨ ٥١٠ ٢ ٠٣٧ ٠٢٠ ١ ٥٣٣ ٨٧٦
 )احملوَّلة(األرصدة غري املنفقة أو االشتراكات  ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ١ ٥٠٦ ٠٠٠

   من فترات مالية سابقة
 االشتراكات اإلرشادية ٢٤ ٨٥٤ ٥٦٠ ٢٤ ٦١٠ ٠٠٣ ٤٩ ٤٦٤ ٥٦٣ ٣٧ ٢٤٦ ٨١٧
 اجملموع الكلي  ٢٦ ٨٧٣ ٠٧٠ ٢٦ ٦٢٨ ٥١٣ ٥٣ ٥٠١ ٥٨٣ ٤٠ ٢٨٦ ٦٩٣

 .٢٠٠٥مارس /يناير إىل آذار/هو متوسط سعر الصرف خالل الفترة من كانون الثاين) ٠,٧٥٣(سعر الصرف املستخدم  )أ( 

 دوالراً من   ٢ ٢٠٢ ٣٨٨، يرتفع احتياطي رأس املال العامل إىل        )١٤، املرفق األول، الفقرة     ١-م أ /١٥املقرر   (مبوجـب اإلجراءات املالية    )ب( 
 .٢٠٠٧ دوالراً يف ٢ ٢٠٩ ٥٧٠ وإىل ٢٠٠٦دوالرات الواليات املتحدة يف 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦فترة السنتني  مالك الوظائف املمولة من امليزانية األساسية على نطاق األمانة يف -٢اجلدول 

٢٠٠٦ ٢٠٠٧  
 الفئة الفنية وما فوقها  
 أمني عام مساعد ١ ١
 ٢-مد ٤ ٤
 ١-مد ٦ ٦
 ٥-ف ١٠ ١٠
 ٤-ف ٢٢ ٢٢
 ٣-ف ٣٠ ٣٠
 ٢-ف ١٠ ١٠
 جمموع موظفي الفئة الفنية وما فوقها ٨٣ ٨٣
 جمموع موظفي فئة اخلدمات العامة ٤٦,٥ ٤٦,٥

 اجملموع )أ(١٢٩,٥ )أ(١٢٩,٥

)  فقط ٢٠٠٦لعام   (٤-، ووظيفة من الرتبة ف    ٥-، ووظيفة من الرتبة ف    ٢-وارد، ستجمد وظيفة من الرتبة مد     بسبب نقص امل   )أ( 
 . ووظيفة من فئة اخلدمات العامة٣-ووظيفتان من الرتبة ف
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 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ االحتياجات من املوارد خلدمات املؤمترات الطارئة يف فترة السنتني -٣اجلدول 

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٧-٢٠٠٦اجملموع 

 وجه اإلنفاق )بدوالرات الواليات املتحدة( )بدوالرات الواليات املتحدة )بدوالرات الواليات املتحدة( )د()باليورو(

 )أ(الترمجة الشفوية ١ ٠١٢ ٧٠٧ ١ ٠٤٣ ٠٨٨ ٢ ٠٥٥ ٧٩٥ ١ ٥٤٨ ٠١٤
 )ب(الوثائق    

 الترمجة التحريرية  ١ ٥٤٥ ٣٣٩ ١ ٥٩١ ٦٩٩ ٣ ١٣٧ ٠٣٨ ٢ ٣٦٢ ١٩٠
 االستنساخ   ٤٧٨ ١٩٢ ٤٩٢ ٥٣٧ ٩٧٠ ٧٢٩ ٧٣٠ ٩٥٩

 )ج(دعم خدمات االجتماعات ٢٣٨ ٦٤٢ ٢٤٥ ٨٠١ ٤٨٤ ٤٤٣ ٣٦٤ ٧٨٦
 اجملموع الفرعي ٣ ٢٧٤ ٨٨٠ ٣ ٣٧٣ ١٢٥ ٦ ٦٤٨ ٠٠٥ ٥ ٠٠٥ ٩٤٩
ــربامج ٤٢٥ ٧٣٤ ٤٣٨ ٥٠٦ ٨٦٤ ٢٤٠ ٦٥٠ ٧٧٣ ــم ال ــيف دع تكال

 )التكاليف العامة  (
 ياطي رأس املال العاملاحت ٣٠٧ ١٥١ ٩ ٢١٥ ٣١٦ ٣٦٦ ٢٣٨ ٢٢٤
 اجملموع ٤ ٠٠٧ ٧٦٥ ٣ ٨٢٠ ٨٤٦ ٧ ٨٢٨ ٦١١ ٥ ٨٩٤ ٩٤٦

 .تشمل أجور املترمجني الشفويني وسفرهم وبدل إقامتهم اليومي )أ( 
 .تشمل مجيع التكاليف املتعلقة بتجهيز الوثائق قبل الدورة وأثناءها وبعدها؛ وتشمل تكاليف الترمجة مراجعة الوثائق وطباعتها )ب( 
 .تشمل أجور املوظفني املكلفني بدعم خدمات االجتماعات وسفرهم وبدل إقامتهم اليومي وتكاليف الشحن واالتصاالت )ج( 
 .٢٠٠٥مارس /يناير إىل آذار/هو متوسط سعر الصرف خالل الفترة من كانون الثاين) ٠,٧٥٣(سعر الصرف املستخدم  )د( 

وارد للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة       احتـياجات الصـندوق االستئماين من امل       -٤اجلدول 
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلطارية بشأن تغري املناخ يف فترة السنتني 

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٧-٢٠٠٦اجملموع 

 وجه اإلنفاق )بدوالرات الواليات املتحدة( )بدوالرات الواليات املتحدة( )بدوالرات الواليات املتحدة( )ج()باليورو(

الدعـم املقدم إىل مندوب واحد من كل طرف         ١ ٧٠٠ ٠٠٠ ١ ٧٠٠ ٠٠٠ ٣ ٤٠٠ ٠٠٠ ٢ ٥٦٠ ٢٠٠
  مؤهـل للمشاركة يف دورتني مدة كل منهما       

 )أ(  أسبوعان يف السنة
الدعـم املقـدم إىل مندوب ثان من كل من أقل    ٨٠٠ ٠٠٠ ٨٠٠ ٠٠٠ ١ ٦٠٠ ٠٠٠ ١ ٢٠٤ ٨٠٠

  الـبلدان تقدمـاً وكل دولة من الدول اجلزرية        
ـ    ية للمشاركة يف دورتني مدة      الصـغرية النام

 )ب) (أ(  كل منهما أسبوعان يف السنة
 اجملموع الفرعي ٢ ٥٠٠ ٠٠٠ ٢ ٥٠٠ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٣ ٧٦٥ ٠٠٠
 )التكاليف العامة(تكاليف دعم الربامج  ٣٢٥ ٠٠٠ ٣٢٥ ٠٠٠ ٦٥٠ ٠٠٠ ٤٨٩ ٤٥٠
 اجملموع ٢ ٨٢٥ ٠٠٠ ٢ ٨٢٥ ٠٠٠ ٥ ٦٥٠ ٠٠٠ ٤ ٢٥٤ ٤٥٠

الفرعيتني مدهتا أسبوعان ودورة مدهتا أسبوعان ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول دورة للهيئتني  )أ( 
 .كيوتو واهليئتني الفرعيتني

 .٩-م أ/١٦ من املقرر ١٨الدعم املقدم ملشاركة أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية وفقاً للفقرة  )ب( 
 .٢٠٠٥مارس /يناير إىل آذار/هو متوسط سعر الصرف خالل الفترة من كانون الثاين) ٠,٧٥٣(سعر الصرف املستخدم  )ج( 
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االحتياجات من املوارد للصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية        -٥اجلدول 
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦يف فترة السنتني 

  التكلفة اإلمجالية

 األنشطة اليت ستضطلع هبا األمانة )حدةبدوالرات الواليات املت( )أ()باليورو(

 االتفاقية  
 قدمي الدعم لقاعدة البيانات املتعلقة بقوائم جرد انبعاثات غازات الدفيئة وبرجمياهتا ألغراض عمليةت ٩٩٩ ٧٢٠ ٧٥٢ ٧٨٩
 استعراض انبعاثات غازات الدفيئة ١٤٠ ٠٠٠ ١٠٥ ٤٢٠
 وائم اجلرد الوطنية لقخرباء االستعراض الرئيسينياجتماع  ٧٠ ٠٠٠ ٥٢ ٧١٠
 ستعراض قوائم جرد غازات الدفيئةالربنامج التدرييب ال ٣٦٩ ٣٢٠ ٢٧٨ ٠٩٨
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦د عم فريق خرباء أقل البلدان منوا يف الفترة  ١ ٣٤٦ ٠٢٠ ١ ٠١٣ ٥٥٣
 دعم األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف تنفيذ االتفاقية ١٥١ ٥٠٠ ١١٤ ٠٨٠
ـ  ١٠٠ ٠٠٠ ٧٥ ٣٠٠  املقدمة من األطراف غري   ة عمل االتفاقية عن استخدام املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية           حلق

 يف املرفق األول املدرجة
فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية     عن طريق   ) عـلى شـبكة الويب    (نشـر املعلومـات       

برامج الدعم الثنائي واملتعدد    بشأن   التفاقية املقدمـة مـن األطـراف غـري املدرجة يف املرفق األول ل             
  األطراف إلعداد البالغات الوطنية 

 عقدهـا يف إطـار بـرنامج عمـل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف واالستجابة               ألنشـطة املقـرر   ا ٩٢٦ ٠٠٠ ٦٩٧ ٢٧٨
 )١٠-م أ/١املقرر (  

  املناخبالتخفيف من آثار تغري األعمال املنهجية املتعلقة ٨٢ ٥٠٠ ٦٢ ١٢٣
 ملواجهة احتياجات االتفاقية البحوث واملراقبة املنهجية ٧٢ ٥٠٠ ٥٤ ٥٩٣
 )TT:CLEAR(تبادل املعلومات عن نقل التكنولوجيا دعم نظام مركز االتفاقية ل ٢١٨ ٥٠٠ ١٦٤ ٥٣١
 املعين بنقل التكنولوجيا نفيذ برنامج عمل فريق اخلرباءتدعم  ٣٦٩ ٠٠٠ ٢٧٧ ٨٥٧
عـم اهليـئة الفرعـية للمشـورة العلمـية والتكنولوجية من أجل النظر يف القضايا املتصلة باستخدام                 د ٤٨ ٠٠٠ ٣٦ ١٤٤

   األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة
 دليل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ٩٨ ٠٠٠ ٧٣ ٧٩٤
لبلدان منوا، والبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري       اجـتماع واحـد ألفـرقة اخلرباء املعنية بأقل ا          ٣٥٦ ٠٠٠ ٢٦٨ ٠٦٨

   املدرجة يف املرفق األول، ونقل التكنولوجيا
 اجملموع الفرعي ٥ ٣٤٧ ٠٦٠ ٤ ٠٢٦ ٣٣٨

 بروتوكول كيوتو  
ميات بقوائم جرد االنبعاثات والك   ني   املتعلق نيلتجميع واحملاسبة السنوي  وضـع نظـام قـاعدة البيانات ل        ٣٩٦ ٠٠٠ ٢٩٨ ١٨٨

  بروتوكول كيوتو مبوجب  املسندة
 األنشطة املتعلقة مبدير سجل املعامالت الدويل ١ ٣٨٣ ١٨٠ ١ ٠٤١ ٥٣٥
 ستعراض قوائم جرد غازات الدفيئةالربنامج التدرييب ال ٤٤ ٠٠٠ ٣٣ ١٣٢
 دعم العمليات املتعلقة بآلية التنمية النظيفة ١١ ٢٣٢ ٩٦٠ ٨ ٤٥٨ ٤١٩
  من بروتوكول كيوتو٦عم العمليات املتعلقة بالتنفيذ املشترك مبوجب املادة د ٣ ٣٥٦ ٠٠٠ ٢ ٥٢٧ ٠٦٨
 دعم جلنة االمتثال ٦٩٧ ١٦٠ ٥٢٤ ٩٦١
دعـم اهليـئة الفرعـية للمشـورة العلمـية والتكنولوجية من أجل النظر يف القضايا املتعلقة باستخدام                  ٤٨ ٠٠٠ ٣٦ ١٤٤

   األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة
 اجملموع الفرعي ١٧ ١٥٧ ٣٠٠ ١٢ ٩١٩ ٤٤٧
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  التكلفة اإلمجالية

 األنشطة اليت ستضطلع هبا األمانة )حدةبدوالرات الواليات املت( )أ()باليورو(

 )ب(االتفاقية وبروتوكول كيوتو االتفاقية بروتوكول كيوتو  التكلفة اإلمجالية

بدوالرات الواليات ( ))أ(باليورو(
 )املتحدة

بدوالرات (
 )الواليات املتحدة

بدوالرات (
 )الواليات املتحدة

 

 الدعوةأنشطة التثقيف و ٤٦٢ ١٩٤ ٢٦٩ ١٢٦ ٧٣١ ٣٢٠ ٥٥٠ ٦٨٤
 بناء قدرة األمانة على بناء القدرات ١٨٠ ٩٥٤ ١٠٥ ٣٦٦ ٢٨٦ ٣٢٠ ٢١٥ ٥٩٩
 إدارة احملفوظات والسجالت ٢٨٢ ٥١٧ ١٦٤ ٥٠٣ ٤٤٧ ٠٢٠ ٣٣٦ ٦٠٦
 أنشطة دعم املوقع على شبكة الويب ٩٤ ٨٠٠ ٥٥ ٢٠٠ ١٥٠ ٠٠٠ ١١٢ ٩٥٠
 ولوجيات املعلومات واالتصاالتتوحيد اهلياكل األساسية لتكن ٣١١ ٣٨٦ ١٨١ ٣١٤ ٤٩٢ ٧٠٠ ٣٧١ ٠٠٣
 إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لتبادل املعلومات: إقامة شبكات املعارف ١٧٢ ٣٤٦ ١٠٠ ٣٥٤ ٢٧٢ ٧٠٠ ٢٠٥ ٣٤٣
 اجملموع الفرعي ١ ٥٠٤ ١٩٧ ٨٧٥ ٨٦٣ ٢ ٣٨٠ ٠٦٠ ١ ٧٩٢ ١٨٥
 جمموع النفقات املقدرة   ٢٤ ٨٨٤ ٤٢٠ ١٨ ٧٣٧ ٩٧٠
 )التكاليف العامة(ف دعم الربامج تكالي   ٣ ٢٣٤ ٩٧٥ ٢ ٤٣٥ ٩٣٦
 اجملموع الكلي   ٢٨ ١١٩ ٣٩٥ ٢١ ١٧٣ ٩٠٦

 .٢٠٠٥مارس /يناير إىل آذار/هو متوسط سعر الصرف خالل الفترة من كانون الثاين) ٠,٧٥٣(سعر الصرف املستخدم  )أ( 
 ).بروتوكول كيوتو( يف املائة ٣٦,٨و) االتفاقية( يف املائة ٦٣,٢بتطبيق نسبة  )ب( 
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 املرفق

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ يف فترة السنتني )١(اجلدول اإلرشادي الشتراكات األطراف يف االتفاقية

جدول األنصبة املقررة املعدَّل 
 ٢٠٠٧لالتفاقية اإلطارية لعام 

املعدَّل املقررة جدول األنصبة 
 ٢٠٠٦ لعام لالتفاقية اإلطارية

 ألمملجدول األنصبة املقررة 
 الطرف ٢٠٠٦ لعام املتحدة

 أفغانستان ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢
 ألبانيا ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥
 اجلزائر ٠,٠٧٦ ٠,٠٧٤ ٠,٠٧٤
 أنغوال ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 أنتيغوا وبربودا ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
 األرجنتني ٠,٩٥٦ ٠,٩٣٣ ٠,٩٣٣
 أرمينيا ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢
 أستراليا ١,٥٩٢ ١,٥٥٣ ١,٥٥٣
 النمسا ٠,٨٥٩ ٠,٨٣٨ ٠,٨٣٨
 أذربيجان ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥
 جزر البهاما ٠,٠١٣ ٠,٠١٣ ٠,٠١٣
 البحرين ٠,٠٣٠ ٠,٠٢٩ ٠,٠٢٩
 بنغالديش ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠
 بربادوس ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠
 بيالروس ٠,٠١٨ ٠,٠١٨ ٠,٠١٨
 بلجيكا ١,٠٦٩ ١,٠٤٣ ١,٠٤٣
 بليز ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 بنن ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢
 وتانب ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 بوليفيا ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٩
 البوسنة واهلرسك ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
 بوتسوانا ٠,٠١٢ ٠,٠١٢ ٠,٠١٢
 الربازيل ١,٥٢٣ ١,٤٨٦ ١,٤٨٦
 بلغاريا ٠,٠١٧ ٠,٠١٧ ٠,٠١٧
 بوركينا فاسو ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢
 بوروندي ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 كمبوديا ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢
 لكامريونا ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨
 كندا ٢,٨١٣ ٢,٧٤٤ ٢,٧٤٤
 الرأس األخضر ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 مجهورية أفريقيا الوسطى ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 تشاد ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 شيلي ٠,٢٢٣ ٠,٢١٨ ٠,٢١٨
 الصني ٢,٠٥٣ ٢,٠٠٣ ٢,٠٠٣
 كولومبيا ٠,١٥٥ ٠,١٥١ ٠,١٥١
 جزر القمر ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١

                                                      

 .ستضاف أطراف جديدة عند قيامها بالتصديق )١(
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جدول األنصبة املقررة املعدَّل 
 ٢٠٠٧لالتفاقية اإلطارية لعام 

املعدَّل املقررة جدول األنصبة 
 ٢٠٠٦ لعام لالتفاقية اإلطارية

 ألمملجدول األنصبة املقررة 
 الطرف ٢٠٠٦ لعام املتحدة

 الكونغو ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 جزر كوك ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 كوستاريكا ٠,٠٣٠ ٠,٠٢٩ ٠,٠٢٩
  كوت ديفوار ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠
  كرواتيا ٠,٠٣٧ ٠,٠٣٦ ٠,٠٣٦
  كوبا ٠,٠٤٣ ٠,٠٤٢ ٠,٠٤٢
  قربص ٠,٠٣٩ ٠,٠٣٨ ٠,٠٣٨
  اجلمهورية التشيكية ٠,١٨٣ ٠,١٧٩ ٠,١٧٩
 دميقراطيةمجهورية كوريا الشعبية ال  ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠
  مجهورية الكونغو الدميقراطية ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
  الدامنرك ٠,٧١٨ ٠,٧٠٠ ٠,٧٠٠
  جيبويت ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  دومينيكا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  اجلمهورية الدومينيكية ٠,٠٣٥ ٠,٠٣٤ ٠,٠٣٤
  إكوادور ٠,٠١٩ ٠,٠١٩ ٠,٠١٩
  مصر ٠,١٢٠ ٠,١١٧ ٠,١١٧
  السلفادور ٠,٠٢٢ ٠,٠٢١ ٠,٠٢١
  غينيا االستوائية ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢
  إريتريا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  إستونيا ٠,٠١٢ ٠,٠١٢ ٠,٠١٢
  إثيوبيا ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤
  االحتاد األورويب ٢,٥٠٠ ٢,٥٠٠ ٢,٥٠٠
  فيجي ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤
  فنلندا ٠,٥٣٣ ٠,٥٢٠ ٠,٥٢٠
  فرنسا ٦,٠٣٠ ٥,٨٨٢ ٥,٨٨٢
  غابون ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٩
  غامبيا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  جورجيا ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
  أملانيا ٨,٦٦٢ ٨,٤٥٠ ٨,٤٥٠
  غانا ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤
  اليونان ٠,٥٣٠ ٠,٥١٧ ٠,٥١٧
  غرينادا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  غواتيماال ٠,٠٣٠ ٠,٠٢٩ ٠,٠٢٩
  غينيا ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
  بيساو-غينيا   ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  غيانا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  هاييت ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
  هندوراس ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥
  هنغاريا ٠,١٢٦ ٠,١٢٣ ٠,١٢٣
  آيسلندا ٠,٠٣٤ ٠,٠٣٣ ٠,٠٣٣
  اهلند ٠,٤٢١ ٠,٤١١ ٠,٤١١
  إندونيسيا ٠,١٤٢ ٠,١٣٩ ٠,١٣٩
 ) اإلسالمية-مجهورية ( إيران  ٠,١٥٧ ٠,١٥٣ ٠,١٥٣
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جدول األنصبة املقررة املعدَّل 
 ٢٠٠٧لالتفاقية اإلطارية لعام 

املعدَّل املقررة جدول األنصبة 
 ٢٠٠٦ لعام لالتفاقية اإلطارية

 ألمملجدول األنصبة املقررة 
 الطرف ٢٠٠٦ لعام املتحدة

  آيرلندا ٠,٣٥٠ ٠,٣٤١ ٠,٣٤١
  إسرائيل ٠,٤٦٧ ٠,٤٥٦ ٠,٤٥٦
  إيطاليا ٤,٨٨٥ ٤,٧٦٥ ٤,٧٦٥
  جامايكا ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨
  اليابان ١٩,٤٦٨ ١٨,٩٩٢ ١٨,٩٩٢
  األردن ٠,٠١١ ٠,٠١١ ٠,٠١١
  كازاخستان ٠,٠٢٥ ٠,٠٢٤ ٠,٠٢٤
  كينيا ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٩
  كرييباس ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  الكويت ٠,١٦٢ ٠,١٥٨ ٠,١٥٨
  قريغيزستان ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  التفيا ٠,٠١٥ ٠,٠١٥ ٠,٠١٥
  لبنان ٠,٠٢٤ ٠,٠٢٣ ٠,٠٢٣
  ليسوتو ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  ليبرييا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 يبية اجلماهريية العربية الل ٠,١٣٢ ٠,١٢٩ ٠,١٢٩
  ليختنشتاين ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥
  ليتوانيا ٠,٠٢٤ ٠,٠٢٣ ٠,٠٢٣
  لكسمربغ ٠,٠٧٧ ٠,٠٧٥ ٠,٠٧٥
  مدغشقر ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
  مالوي ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  ماليزيا ٠,٢٠٣ ٠,١٩٨ ٠,١٩٨
  ملديف ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  مايل ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢
  مالطة ٠,٠١٤ ٠,٠١٤ ٠,٠١٤
  جزر مارشال ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  موريتانيا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  موريشيوس ٠,٠١١ ٠,٠١١ ٠,٠١١
  املكسيك ١,٨٨٣ ١,٨٣٧ ١,٨٣٧
 ) املتحدة-واليات (ميكرونيزيا   ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  موناكو ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
  منغوليا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  املغرب ٠,٠٤٧ ٠,٠٤٦ ٠,٠٤٦
  موزامبيق ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  ميامنار ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠
  ناميبيا ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦
  ناورو ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  نيبال ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤
  هولندا ١,٦٩٠ ١,٦٤٩ ١,٦٤٩
  نيوزيلندا ٠,٢٢١ ٠,٢١٦ ٠,٢١٦
  نيكاراغوا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  النيجر ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  نيجرييا ٠,٠٤٢ ٠,٠٤١ ٠,٠٤١
  نيوى ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  النرويج ٠,٦٧٩ ٠,٦٦٢ ٠,٦٦٢
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جدول األنصبة املقررة املعدَّل 
 ٢٠٠٧لالتفاقية اإلطارية لعام 

املعدَّل املقررة جدول األنصبة 
 ٢٠٠٦ لعام لالتفاقية اإلطارية

 ألمملجدول األنصبة املقررة 
 الطرف ٢٠٠٦ لعام املتحدة

  عمان ٠,٠٧٠ ٠,٠٦٨ ٠,٠٦٨
  باكستان ٠,٠٥٥ ٠,٠٥٤ ٠,٠٥٤
  باالو ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  بنما ٠,٠١٩ ٠,٠١٩ ٠,٠١٩
  بابوا غينيا اجلديدة ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
  باراغواي ٠,٠١٢ ٠,٠١٢ ٠,٠١٢
  بريو ٠,٠٩٢ ٠,٠٩٠ ٠,٠٩٠
  الفلبني ٠,٠٩٥ ٠,٠٩٣ ٠,٠٩٣
  بولندا ٠,٤٦١ ٠,٤٥٠ ٠,٤٥٠
  الربتغال ٠,٤٧٠ ٠,٤٥٨ ٠,٤٥٨
  قطر ٠,٠٦٤ ٠,٠٦٢ ٠,٠٦٢
  مجهورية كوريا ١,٧٩٦ ١,٧٥٢ ١,٧٥٢
  مجهورية مولدوفا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  رومانيا ٠,٠٦٠ ٠,٠٥٩ ٠,٠٥٩
  االحتاد الروسي ١,١٠٠ ١,٠٧٣ ١,٠٧٣
  رواندا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  سانت كيتس ونيفيس ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  سانت لوسيا ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢
 سانت فنسنت وجزر غرينادين  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  ساموا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  سان مارينو ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
  سان تومي وبرينسييب ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 العربية السعودية اململكة  ٠,٧١٣ ٠,٦٩٦ ٠,٦٩٦
  السنغال ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥
  صربيا واجلبل األسود ٠,٠١٩ ٠,٠١٩ ٠,٠١٩
  سيشيل ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢
  سرياليون ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  سنغافورة ٠,٣٨٨ ٠,٣٧٩ ٠,٣٧٩
  سلوفاكيا ٠,٠٥١ ٠,٠٥٠ ٠,٠٥٠
  سلوفينيا ٠,٠٨٢ ٠,٠٨٠ ٠,٠٨٠
 ن جزر سليما ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  جنوب أفريقيا ٠,٢٩٢ ٠,٢٨٥ ٠,٢٨٥
  إسبانيا ٢,٥٢٠ ٢,٤٥٨ ٢,٤٥٨
  سري النكا ٠,٠١٧ ٠,٠١٧ ٠,٠١٧
  السودان ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨
  سورينام ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  سوازيلند ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢
  السويد ٠,٩٩٨ ٠,٩٧٤ ٠,٩٧٤
  سويسرا ١,١٩٧ ١,١٦٨ ١,١٦٨
 هورية العربية السورية اجلم ٠,٠٣٨ ٠,٠٣٧ ٠,٠٣٧
  طاجيكستان ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  تايلند ٠,٢٠٩ ٠,٢٠٤ ٠,٢٠٤
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦
 توغو ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
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جدول األنصبة املقررة املعدَّل 
 ٢٠٠٧لالتفاقية اإلطارية لعام 

املعدَّل املقررة جدول األنصبة 
 ٢٠٠٦ لعام لالتفاقية اإلطارية

 ألمملجدول األنصبة املقررة 
 الطرف ٢٠٠٦ لعام املتحدة

 تونغا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  ترينيداد وتوباغو ٠,٠٢٢ ٠,٠٢١ ٠,٠٢١
  تونس ٠,٠٣٢ ٠,٠٣١ ٠,٠٣١
  تركيا ٠,٣٧٢ ٠,٣٦٣ ٠,٣٦٣
  تركمانستان ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥
  توفالو ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  أوغندا ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦
  أوكرانيا ٠,٠٣٩ ٠,٠٣٨ ٠,٠٣٨
  اإلمارات العربية املتحدة ٠,٢٣٥ ٠,٢٢٩ ٠,٢٩٩
اململكـة املـتحدة لـربيطانيا العظمى وآيرلندا  ٦,١٢٧ ٥,٩٧٧ ٥,٩٧٧

 الشمالية
  مجهورية ترتانيا املتحدة ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦
  الواليات املتحدة األمريكية ٢٢,٠٠٠ ٢١,٤٦٢ ٢١,٤٦٢
  أوروغواي ٠,٠٤٨ ٠,٠٤٧ ٠,٠٤٧
  أوزبكستان ٠,٠١٤ ٠,٠١٤ ٠,٠١٤
  فانواتو ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  فنـزويال ٠,١٧١ ٠,١٦٧ ٠,١٦٧
  فييت نام ٠,٠٢١ ٠,٠٢٠ ٠,٠٢٠
  اليمن ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦
  زامبيا ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢
  زمبابوي ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٧

 اجملموع  ١٠٢,٤٤٥ ١٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠
 

 ٨اجللسة العامة  
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 ١١-م أ/١٣املقرر 

 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠ يف ٢٠٠٥-٢٠٠٤أداء امليزانية لفترة السنتني 

 إن مؤمتر األطراف،

اهليئة الفرعية للتنفيذ عن أعماهلا بشأن املسائل اإلدارية واملالية يف دورتيها الثانية            يف تقارير   وقـد نظـر      
 والعشرين والثالثة والعشرين،

  يف وثائق األمانة بشأن املواضيع ذات الصلة،وقد نظر أيضاً 

 ؛٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١ بالبيانات املالية املؤقتة املقدمة حىت حييط علما -١ 

 ؛٢٠٠٥-٢٠٠٤ باإليرادات وأداء امليزانية يف فترة السنتني ط علما أيضاًحيي -٢ 

اشتراكاهتا يف امليزانية األساسية يف الوقت املناسب،         عـن تقديره لألطراف اليت سددت      يعـرب  -٣ 
رية ولألطراف اليت قدمت تربعات إضافية إىل الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطا     

 بشأن تغري املناخ، والصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية؛

 عن تقديره حلكومة أملانيا ملسامهتها اخلاصة يف تغطية تكاليف املناسبات اليت تنظم يف أملانيا يعرب -٤ 
 ؛)صندوق بون(

  مجيع األطراف اليت مل تسدد اشتراكاهتا بعد على أن تفعل ذلك دون تأخري؛حيث -٥ 

 إىل زيـادة واستمرار التربعات للصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم             يدعـو  -٦ 
املـتحدة اإلطاريـة بشأن تغري املناخ والصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية ضماناً ملشاركة أوسع يف العملية                

 .وحتقيق النواتج والنتائج اهلامة

 ٨اجللسة العامة  
 ٢٠٠٥ ديسمرب/ كانون األول١٠-٩ 
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 ١١-م أ/١القرار 

 اإلعراب عن االمتنان حلكومة كندا وسكان مدينة مونتريال

 إن مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

 بناء  ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٩نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٨ يف مونتريال يف الفترة من       وقد اجتمع   
 وة من حكومة كندا،على دع

 حلكومة كندا على إتاحتها الفرصة لعقد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر           يعـرب عـن بالغ امتنانه      -١  
 األطراف والدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو وذلك يف مونتريال؛

يال وسكاهنا امتنان مؤمتر األطراف ومؤمتر       مـن حكومة كندا أن تنقل إىل مدينة مونتر         يـرجو  -٢  
األطـراف العـامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو ملا حظي به املشتركون فيها من كرم الضيافة                  

 .وحرارة االستقبال

 ٨اجللسة العامة  
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٠-٩ 
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