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 ١١-م أ/-مشروع املقرر 

 تقدمي البالغات الوطنية الثانية وكذلك الثالثة، حسب االقتضاء،
 )١(من قبل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

 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

 إىل مقرراته بشأن البالغات الوطنية املقّدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول   وإذ يشـري أيضـاً     
 ،٧-م أ /٣٢، و ٧-م أ /٣١، و ٥-م أ /٨، و ٤-م أ /١٢، و ٤-م أ /٢، و ٢-م أ /١٠باالتفاقـية، ال سيما مقرراته      

 ،٨-م أ/١٧و

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

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

  أن مؤمتر األطراف قد اعتمد يف دورته الثامنة املبادئ التوجيهية املتعلقة بإعداد البالغات الوطنية،وإذ يالحظ 

، ينبغي لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية أن ٨-م أ/١٧ أنه، وفقاً للمقرر وإذ يالحظ أيضاً 
تستخدم املبادئ التوجيهية الواردة يف مرفق املقرر املذكور، إىل جانب اإلرشادات املقّدمة إىل كيان يتوىل تشغيل                

ذلك الثالثة  ، من أجل إعداد البالغات الوطنية الثانية، وك       ٨-م أ /٦اآللـية املالـية على حنو ما ينص عليه املقرر           
حسـب االقتضاء، والبالغات الوطنية األولية، حسب االقتضاء، إال حيثما تكون األطراف قد شرعت يف عملية                
إعداد البالغات الوطنية الثانية وتلقت متويالً مبوجب اإلجراءات املعّجلة أو على أساس التكلفة الكاملة املتفق عليها 

 قبل إقرار املبادئ التوجيهية،

  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،

وطنية  ما واجهته األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من صعوبات يف إعداد بالغاهتا الوإذ يدرك كذلك 
األولـية، وضـرورة بـناء القدرة على استخدام املبادئ التوجيهية اجلديدة إلعداد البالغات الوطنية الواردة من              
األطـراف غـري املدرجة يف املرفق األول، وضرورة ختصيص وقت كاٍف لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول                  

 إلعداد بالغاهتا الوطنية،

                                                      

)١( FCCC/SBI/2005/L.9)  ًانظر أيضاFCCC/SBI/2005/10 ١١، الفقرة.( 
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ئم اجلرد الوطنية لالنبعاثات البشرية املنشأ حبسب مصادرها وإزالة مجيع           بأمهـية حتديث قوا    وإذ ُيسـلِّم   
غـازات الدفيئة اليت ال ينظمها بروتوكول مونتريال بواسطة املصارف، وبأمهية التدابري الرامية إىل تيسري التكّيف                

 املالئم مع تغري املناخ،

رجة يف املرفق األول قد قدمت بالغاهتا        بأنـه على الرغم من كون أغلبية األطراف غري املد          وإذ ُيسـلِّم   
الوطنـية األولية وأن البعض منها قد قّدم أيضاً البالغات الوطنية الثانية، فإن عدداً من األطراف غري املدرجة يف                   
املرفق األول ال يزال يواجه صعوبات يف إعداد وتقدمي البالغات الوطنية األولية وذلك بسبب قيود تقنية وأخرى                 

 وارد، متعلقة بامل

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

 طراف غري املدرجة يف املرفق األول،املعّجل للبالغات الوطنية املقدمة من األ

 األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية واليت مل تقم بإعداد مقترحات مشاريع              يدعـو  -١ 
لـتمويل الـبالغات الوطنية الثانية وكذلك الثالثة، حسب االقتضاء، إىل أن تفعل ذلك حىت قبل أن ُتنجز جزءاً                   

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

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

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

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

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

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

اقتضى األمر  أن لألطراف أن تستفيد من متديد يصل إىل سنة واحدة لتقدمي البالغ، إذا 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 

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

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

 )١(مزيد من اإلرشادات لتشغيل صندوق أقل البلدان منواً

 إن مؤمتر األطراف،

  من االتفاقية،٤املادة  من 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 

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

دعم تنفيذ أنشطة حمددة يف برامج العمل الوطنية للتكيف وتنفيذ عناصر أخرى من عناصر برامج عمل                 )ب( 
، وذلك للتشجيع على إدماج تدابري التكيف يف االستراتيجيات أو اخلطط أو            ٧-م أ /٥أقـل البلدان منواً حمّددة يف املقرر        
 ة واحلّد من الفقر، وبغية زيادة القدرة على مقاومة اآلثار السلبية لتغري املناخ؛السياسات الوطنية يف جمال التنمي

 دعم هنج التعلم باملمارسة؛ )ج( 

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

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

األنشطة احملددة يف برامج العمل الوطنية للتكيف وغري املدعومة بالتمويل على أساس             أن متـوَّل     يقـرر  -٤ 
  أعاله؛٣ أعاله متويالً مشتركاً من خالل اجلدول املشار إليه يف الفقرة ٢التكلفة الكاملة على النحو املبني يف الفقرة 

ة املتوازنة من املوارد حبسب مستوى       إىل مرفق البيئة العاملية أن يضع طرائق مرنة تضمن االستفاد          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 
 أجل تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف؛

                                                      

)١( FCCC/SBI/2005/L.14/Add.1 ) ًانظر أيضاFCCC/SBI/2005/10 ٤٤، الفقرة.( 
التكاليف املفروضة على البلدان الضعيفة لتلبية      " التكاليف اإلضافية "لغرض هذا املقرر، ُيقصد بعبارة       )٢( 

 .احتياجاهتا الفورية يف جمال التكيف



FCCC/SBI/2005/10/Add.1 
Page 5 

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

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

 أقل البلدان منواً؛ 

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

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

 أن ُيقيِّم التقدم احملرز يف تنفيذ هذا املقرر وأن ينظر يف اعتماد توجيهات أخرى، حسب االقتضاء، يقرر -١١ 
 ).٢٠٠٨ديسمرب /لكانون األو(يف دورته الرابعة عشرة 
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 ١١-م أ/-مشروع املقرر 

  )١( من االتفاقية٤ من املادة ٦املرونة 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 نظروقد  

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

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

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

 مت اختياره كمرجع؛مونتريال الذي 

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

                                                      

)١( FCCC/SBI/2005/L.3 ) أيضاً انظرFCCC/SBI/2005/10 ١٠٦، الفقرة.( 
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 ١١-م أ/-مشروع املقرر 

 )١(٢٠٠٧-٢٠٠٦ربناجمية لفترة السنتني امليزانية ال

 ،إن مؤمتر األطراف

 ،)٢( من اإلجراءات املالية ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ٤ 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 مقرراتهذ يشريوإ 

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

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

من األرصدة  )  يورو ١ ٥٠٦ ٠٠٠( على سحب مليوين دوالر من دوالرات الواليات املتحدة          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 يالحظ -٥ 

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

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

                                                      

)١( FCCC/SBI/2005/L.15/Add.1/Rev.1)  ًانظر أيضاFCCC/SBI/2005/10 ٨٥، الفقرة.( 

 .، املرفق األول١-م أ/١٥انظر املقرر  )٢( 
 .Add.1 وFCCC/SBI/2005/8انظر  )٣( 
لعامل بوصفه اجتماع األطراف يف     تـرد يف مشروع املقرر املرفق املوافقة املقدمة من مؤمتر األطراف ا            )٤( 

 .بروتوكول كيوتو
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 دوالرا من دوالرات الواليات املتحدة ٧ ٨٢٨ ٦١١ت املؤمترات تبلغ  على ميزانية طوارئ خلدما   يوافق -٨ 
 إذا قررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة       ٢٠٠٧-٢٠٠٦تضاف إىل امليزانية الربناجمية لفترة السنتني       )  يورو ٥ ٨٩٤ ٩٤٦(

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

 اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل اختاذ قرار يف دورهتا الستني بشأن مسألة تغطية نفقات خدمات                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 لألمني التنفيذي بإجراء حتويالت بني كل من بنود االعتمادات الرئيسية املبينة يف اجلدول               يأذن -١١ 
 يف املائة من جمموع النفقات املقدرة هلذه البنود، شريطة أن يطبَّق            ١٥حبيث ال يتجاوز إمجايل هذه التحويالت حداً نسبته         

 من بنود هذه االعتمادات؛ يف املائة لكل بند 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(٨فقرة  يناير من كل سنة، وفقاً لل     /كانون الثاين 

، على أن تؤخذ يف احلسبان املسامهات       ٢٠٠٧-٢٠٠٦ أعاله لكٍل من السنتني      ١لتمويل النفقات املوافق عليها يف الفقرة       
 ٨اشئة عن القرارات املشار إليها يف الفقرة  أعاله، وألية مسامهات مطلوبة لتمويل النفقات الن٢املشـار إلـيها يف الفقرة    

 أعاله؛

فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من         فـيما يتعلق باجتماعات كل من        يقـرر  -١٤ 
ل البلدان  أقفريق اخلرباء املعين ب    و ،بنقل التكنولوجيا ، وفريق اخلرباء املعين     التفاقيةبااألطـراف غري املدرجة يف املرفق األول        

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

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

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

 الستئماين لألنشطة التكميلية اليت حيددها األمني التنفيذي       بتقديرات التمويل للصندوق ا    حيـيط عـلماً    -١٦ 
انظر ) (٢٠٠٧-٢٠٠٦ يورو لفترة السنتني     ٢١ ١٧٣ ٩٠٦( دوالرا مـن دوالرات الواليات املتحدة        ٢٨ ١١٩ ٣٩٥(

 ، ويدعو األطراف إىل تقدمي مسامهات هلذا الصندوق؛) أدناه٥اجلدول 

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

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦موع اجمل

 ) 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
  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/ل الفترة من كانون الثاينهو متوسط سعر الصرف خال) ٠,٧٥٣(سعر الصرف املستخدم  )أ( 

 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 الفئة ف    ٥-، ووظيفة من الفئة ف    ٢-بسـبب نقص املوارد، ستجمد وظيفة من الفئة مد         )أ( 
 .يفة من فئة اخلدمات العامة ووظ٣-ووظيفتان من الفئة 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
 )العامة(تكاليف دعم الربامج  ٤٢٥ ٧٣٤ ٤٣٨ ٥٠٦ ٨٦٤ ٢٤٠ ٦٥٠ ٧٧٣
 احتياطي رأس املال العامل ٣٠٧ ١٥١ ٩ ٢١٥ ٣١٦ ٣٦٦ ٢٣٨ ٢٢٤
 اجملموع ٤ ٠٠٧ ٧٦٥ ٣ ٨٢٠ ٨٤٦ ٧ ٨٢٨ ٦١١ ٥ ٨٩٤ ٩٤٦

 .يتشمل أجور املترمجني الشفويني وسفرهم وبدل إقامتهم اليوم )أ( 
 .تشمل مجيع التكاليف املتعلقة بتجهيز الوثائق قبل الدورة وأثناءها وبعدها؛ وتشمل تكاليف الترمجة ومراجعة الوثائق وطباعتها )ب( 
 .يشمل 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(م سعر الصرف املستخد )د( 

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

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٧-٢٠٠٦اجملموع 

 اإلنفاقوجه  )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        
  الصـغرية النامـية للمشاركة يف دورتني مدة       

 )ب) (أ(  كل منهما أسبوعان يف السنة
 اجملموع الفرعي ٢ ٥٠٠ ٠٠٠ ٢ ٥٠٠ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٣ ٧٦٥ ٠٠٠
 )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

دورة للهيئتني الفرعيتني مدهتا أسبوعان ودورة مدهتا أسبوعان ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول  )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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ق االستئماين لألنشطة   االحتـياجات مـن املـوارد للصندو       -٥اجلدول 
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦التكميلية يف فترة السنتني 

  التكلفة اإلمجالية

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

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

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

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

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

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

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

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

 كول كيوتوبروتو  
بقوائم جرد االنبعاثات والكميات    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
 ض قوائم جرد غازات الدفيئةستعراالربنامج التدرييب ال ٤٤ ٠٠٠ ٣٣ ١٣٢
 دعم العمليات املتعلقة بآلية التنمية النظيفة ١١ ٢٣٢ ٩٦٠ ٨ ٤٥٨ ٤١٩
  من بروتوكول كيوتو٦دعم العمليات املتعلقة بالتنفيذ املشترك مبوجب املادة  ٣ ٣٥٦ ٠٠٠ ٢ ٥٢٧ ٠٦٨
 دعم جلنة االمتثال ٦٩٧ ١٦٠ ٥٢٤ ٩٦١
مشـورة العلمـية والتكنولوجية من أجل النظر يف القضايا املتعلقة باستخدام           دعـم اهليـئة الفرعـية لل       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 ( )باليورو(
 )تحدةامل

بدوالرات (
 )الواليات املتحدة

بدوالرات (
 )الواليات املتحدة

 

 أنشطة التثقيف والدعوة 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
 توحيد اهلياكل األساسية لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 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
 )العامة(تكاليف دعم الربامج    ٣ ٢٣٤ ٩٧٥ ٢ ٤٣٥ ٩٣٦
 اجملموع الكلي   ٢٨ ١١٩ ٣٩٥ ٢١ ١٧٣ ٩٠٦

 .٢٠٠٥مارس /ير إىل آذارينا/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
 بوتان 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
 الكامريون 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

 
 ــــــــــــ

 .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

 كولومبيا ٠,١٥٥ ٠,١٥١ ٠,١٥١
 جزر القمر ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 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
 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  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
 كية اجلمهورية الدوميني 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
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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

  إندونيسيا ٠,١٤٢ ٠,١٣٩ ٠,١٣٩
 ) اإلسالمية-مجهورية ( إيران  ٠,١٥٧ ٠,١٥٣ ٠,١٥٣
  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
 سوتو لي ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  ليبرييا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  اجلماهريية العربية الليبية 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
 ا نيوزيلند 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
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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

  نيوى ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  النرويج ٠,٦٧٩ ٠,٦٦٢ ٠,٦٦٢
  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
 وفا مجهورية مولد 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
  مارينو سان ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
  سان تومي وبرينسييب ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  اململكة العربية السعودية 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
  جزر سليمان 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
  اجلمهورية العربية السورية ٠,٠٣٨ ٠,٠٣٧ ٠,٠٣٧
  طاجيكستان ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  تايلند ٠,٢٠٩ ٠,٢٠٤ ٠,٢٠٤
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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

 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦
 توغو ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 غاتون 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
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية  ٦,١٢٧ ٥,٩٧٧ ٥,٩٧٧
  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
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 ١ -م إ أ/-مشروع املقرر 

  )١(٢٠٠٧-٢٠٠٦امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

 العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،إن مؤمتر األطراف  

  من بروتوكول كيوتو،١٣ من املادة ٥إىل الفقرة إذ يشري  

  منه،٦، وخباصة الفقرة )٢٠٠٧-٢٠٠٦امليزانية الربناجمية لفترة السنتني ( ١١-م أ/- باملقرر وإذ حييط علماً 

 ،)٢( املقدمة من األمني التنفيذي٢٠٠٧-٢٠٠٦ني  يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتوقد نظر 

 الذي اعتمده مؤمتر )٢٠٠٧-٢٠٠٦امليزانية الربناجمية لفترة السنتني ( ١١-م أ/-عـلى املقرر   يوافـق    -١ 
 األطراف يف دورته احلادية عشرة، من حيث انطباقه على بروتوكول كيوتو؛

 الوارد يف مرفق هذا املقرر والذي يغطي ٢٠٠٧ و٢٠٠٦جدول االشتراكات اإلرشادي للسنتني يعتمد   -٢ 
امليزانية الربناجمية لفترة السنتني ( ١١-م أ/- من املقرر ١ يف املائـة مـن االشتراكات اإلرشادية احملددة يف اجلدول      ٣٦,٨
 ؛)٢٠٠٧-٢٠٠٦

ستعملي سجل  لألمني التنفيذي جبمع الرسوم من الكيانات التشغيلية يف إطار آلية التنمية النظيفة وميأذن -٣ 
 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦املعامالت الدويل كدخل إضايف للصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية يف فترة السنتني 

 مجيع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل أن تضع يف اعتبارها أن االشتراكات يف امليزانية األساسية                يدعو -٤ 
من اإلجراءات املالية، وإىل أن تدفع على وجه ) ب(٨للفقرة يناير من كل سنة وفقاً /مسـتحقة يف األول من كانون الثاين   

 ، االشتراكات املطلوبة لتمويل النفقات املعتمدة املبينة يف       ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦السـرعة وبالكـامل، عـن كل من السنتني          
 .)٢٠٠٧-٢٠٠٦امليزانية الربناجمية لفترة السنتني ( ١١ -م أ/-املقرر 

                                                      

 )١( FCCC/SBI/2005/L.15/Add.1/Rev.1 )ًانظر أيضا FCCC/SBI/2005/10 ٨٣، الفقرة.( 
 .Add.1و FCCC/SBI/2005/8انظر  )٢(
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 املرفق

  )١(ألطراف يف بروتوكول كيوتواجلدول اإلرشادي الشتراكات ا
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦لفترة السنتني 

جدول األنصبة املقررة املعدل 
 ٢٠٠٧لربوتوكول كيوتو لعام 

جدول األنصبة املقررة املعدل 
 ٢٠٠٦لربوتوكول كيوتو لعام 

جدول األنصبة املقررة لألمم 
 الطرف ٢٠٠٦املتحدة لعام 

 ألبانيا ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٧
 اجلزائر ٠,٠٧٦ ٠,١٠٣ ٠,١٠٣
 أنتيغوا وبربودا ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤
 األرجنتني ٠,٩٥٦ ١,٢٩٩ ١,٢٩٩
 أرمينيا ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
 النمسا ٠,٨٥٩ ١,١٦٧ ١,١٦٧
 أذربيجان ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٧
 جزر البهاما ٠,٠١٣ ٠,٠١٨ ٠,٠١٨
 بنغالديش ٠,٠١٠ ٠,٠١٤ ٠,٠١٤
 بربادوس ٠,٠١٠ ٠,٠١٤ ٠,٠١٤
 بلجيكا ١,٠٦٩ ١,٤٥٢ ١,٤٥٢
 بليز ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 بنن ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
 بوتان ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 بوليفيا ٠,٠٠٩ ٠,٠١٢ ٠,٠١٢
 بوتسوانا ٠,٠١٢ ٠,٠١٦ ٠,٠١٦
 الربازيل ١,٥٢٣ ٢,٠٦٩ ٢,٠٦٩
 بلغاريا ٠,٠١٧ ٠,٠٢٣ ٠,٠٢٣
 بوركينا فاسو ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
 بوروندي ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 كمبوديا ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
 الكامريون ٠,٠٠٨ ٠,٠١١ ٠,٠١١
 كندا ٢,٨١٣ ٣,٨٢١ ٣,٨٢١
 شيلي ٠,٢٢٣ ٠,٣٠٣ ٠,٣٠٣
 الصني ٢,٠٥٣ ٢,٧٨٩ ٢,٧٨٩
 كولومبيا ٠,١٥٥ ٠,٢١١ ٠,٢١١
 جزر كوك ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 كوستاريكا ٠,٠٣٠ ٠,٠٤١ ٠,٠٤١
  كوبا ٠,٠٤٣ ٠,٠٥٨ ٠,٠٥٨
 ص قرب ٠,٠٣٩ ٠,٠٥٣ ٠,٠٥٣
  اجلمهورية التشيكية ٠,١٨٣ ٠,٢٤٩ ٠,٢٤٩
 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  ٠,٠١٠ ٠,٠١٤ ٠,٠١٤
  مجهورية الكونغو الدميقراطية ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤

__________________ 

 .ستضاف أطراف جديدة عند قيامها بالتصديق )١( 
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جدول األنصبة املقررة املعدل 
٢٠٠٧ لربوتوكول كيوتو لعام  

جدول األنصبة املقررة املعدل 
٢٠٠٦لربوتوكول كيوتو لعام   

جدول األنصبة املقررة لألمم 
٢٠٠٦املتحدة لعام   الطرف 

  الدامنرك ٠,٧١٨ ٠,٩٧٥ ٠,٩٧٥
  جيبويت ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  دومينيكا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  اجلمهورية الدومينيكية ٠,٠٣٥ ٠,٠٤٨ ٠,٠٤٨
  إكوادور ٠,٠١٩ ٠,٠٢٦ ٠,٠٢٦
  مصر ٠,١٢٠ ٠,١٦٣ ٠,١٦٣
  السلفادور ٠,٠٢٢ ٠,٠٣٠ ٠,٠٣٠
  غينيا االستوائية ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
  إستونيا ٠,٠١٢ ٠,٠١٦ ٠,٠١٦
  إثيوبيا ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥
  اجلماعة األوروبية ٢,٥٠٠ ٢,٥٠٠ ٢,٥٠٠
  فيجي ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥
  فنلندا ٠,٥٣٣ ٠,٧٢٤ ٠,٧٢٤
  فرنسا ٦,٠٣٠ ٨,١٩١ ٨,١٩١
  غامبيا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  جورجيا ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤
  أملانيا ٨,٦٦٢ ١١,٧٦٦ ١١,٧٦٦
  غانا ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥
  اليونان ٠,٥٣٠ ٠,٧٢٠ ٠,٧٢٠
  غرينادا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  غواتيماال ٠,٠٣٠ ٠,٠٤١ ٠,٠٤١
  غينيا ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤
  غيانا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  هندوراس ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٧
  هنغاريا ٠,١٢٦ ٠,١٧١ ٠,١٧١
  آيسلندا ٠,٠٣٤ ٠,٠٤٦ ٠,٠٤٦
  اهلند ٠,٤٢١ ٠,٥٧٢ ٠,٥٧٢
  إندونيسيا ٠,١٤٢ ٠,١٩٣ ٠,١٩٣
  آيرلندا ٠,٣٥٠ ٠,٤٧٥ ٠,٤٧٥
  إسرائيل ٠,٤٦٧ ٠,٦٣٤ ٠,٦٣٤
  إيطاليا ٤,٨٨٥ ٦,٦٣٦ ٦,٦٣٦
 كاجاماي ٠,٠٠٨ ٠,٠١١ ٠,٠١١
  اليابان ١٩,٤٦٨ ٢٢,٠٠٠ ٢٢,٠٠٠
  األردن ٠,٠١١ ٠,٠١٥ ٠,٠١٥
  كينيا ٠,٠٠٩ ٠,٠١٢ ٠,٠١٢
  كرييبايت ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  الكويت ٠,١٦٢ ٠,٢٢٠ ٠,٢٢٠
  قريغيزستان ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  التفيا ٠,٠١٥ ٠,٠٢٠ ٠,٠٢٠
  ليسوتو ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  ليبرييا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  ليختنشتاين ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٧
  ليتوانيا ٠,٠٢٤ ٠,٠٣٣ ٠,٠٣٣
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جدول األنصبة املقررة املعدل 
٢٠٠٧ لربوتوكول كيوتو لعام  

جدول األنصبة املقررة املعدل 
٢٠٠٦لربوتوكول كيوتو لعام   

جدول األنصبة املقررة لألمم 
٢٠٠٦املتحدة لعام   الطرف 

  لكسمربغ ٠,٠٧٧ ٠,١٠٥ ٠,١٠٥
  مدغشقر ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤
  مالوي ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  ماليزيا ٠,٢٠٣ ٠,٢٧٦ ٠,٢٧٦
  ملديف ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  مايل ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
  مالطة ٠,٠١٤ ٠,٠١٩ ٠,٠١٩
  جزر مارشال ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  موريشيوس ٠,٠١١ ٠,٠١٥ ٠,٠١٥
  املكسيك ١,٨٨٣ ٢,٥٥٨ ٢,٥٥٨
 )واليات املتحدة( ميكرونيزيا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  منغوليا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  املغرب ٠,٠٤٧ ٠,٠٦٤ ٠,٠٦٤
 امبيق موز ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  ميامنار ٠,٠١٠ ٠,٠١٤ ٠,٠١٤
  ناميبيا ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨
  ناورو ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  هولندا ١,٦٩٠ ٢,٢٩٦ ٢,٢٩٦
  نيوزيلندا ٠,٢٢١ ٠,٣٠٠ ٠,٣٠٠
  نيكاراغوا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  النيجر ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  نيجرييا ٠,٠٤٢ ٠,٠٥٧ ٠,٠٥٧
  نيوى ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  النرويج ٠,٦٧٩ ٠,٩٢٢ ٠,٩٢٢
  عمان ٠,٠٧٠ ٠,٠٩٥ ٠,٠٩٥
  باكستان ٠,٠٥٥ ٠,٠٧٥ ٠,٠٧٥
  باالو ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  بنما ٠,٠١٩ ٠,٠٢٦ ٠,٠٢٦
  بابوا غينيا اجلديدة ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤
  باراغواي ٠,٠١٢ ٠,٠١٦ ٠,٠١٦
  بريو ٠,٠٩٢ ٠,١٢٥ ٠,١٢٥
  الفلبني ٠,٠٩٥ ٠,١٢٩ ٠,١٢٩
  بولندا ٠,٤٦١ ٠,٦٢٦ ٠,٦٢٦
  الربتغال ٠,٤٧٠ ٠,٦٣٨ ٠,٦٣٨
  قطر ٠,٠٦٤ ٠,٠٨٧ ٠,٠٨٧
  مجهورية كوريا ١,٧٩٦ ٢,٤٤٠ ٢,٤٤٠
  مجهورية مولدوفا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  رومانيا ٠,٠٦٠ ٠,٠٨٢ ٠,٠٨٢
  االحتاد الروسي ١,١٠٠ ١,٤٩٤ ١,٤٩٤
  رواندا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 سانت لوسيا ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
  سانت فنسنت وجزر غرينادين ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  ساموا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  اململكة العربية السعودية ٠,٧١٣ ٠,٩٦٩ ٠,٩٦٩
  السنغال ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٧
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جدول األنصبة املقررة املعدل 
٢٠٠٧ لربوتوكول كيوتو لعام  

جدول األنصبة املقررة املعدل 
٢٠٠٦لربوتوكول كيوتو لعام   

جدول األنصبة املقررة لألمم 
٢٠٠٦املتحدة لعام   الطرف 

  سيشيل ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
  سلوفاكيا ٠,٠٥١ ٠,٠٦٩ ٠,٠٦٩
  سلوفينيا ٠,٠٨٢ ٠,١١١ ٠,١١١
  جزر سليمان ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  جنوب أفريقيا ٠,٢٩٢ ٠,٣٩٧ ٠,٣٩٧
  إسبانيا ٢,٥٢٠ ٣,٤٢٣ ٣,٤٢٣
  سري النكا ٠,٠١٧ ٠,٠٢٣ ٠,٠٢٣
  السودان ٠,٠٠٨ ٠,٠١١ ٠,٠١١
  السويد ٠,٩٩٨ ١,٣٥٦ ١,٣٥٦
  سويسرا ١,١٩٧ ١,٦٢٦ ١,٦٢٦
  تايلند ٠,٢٠٩ ٠,٢٨٤ ٠,٢٨٤
 الفية السابقةمجهورية مقدونيا اليوغوس ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨
 توغو ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  ترينيداد وتوباغو ٠,٠٢٢ ٠,٠٣٠ ٠,٠٣٠
  تونس ٠,٠٣٢ ٠,٠٤٣ ٠,٠٤٣
  تركمانستان ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٧
  توفالو ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  أوغندا ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨
  أوكرانيا ٠,٠٣٩ ٠,٠٥٣ ٠,٠٥٣
 دة اإلمارات العربية املتح ٠,٢٣٥ ٠,٣١٩ ٠,٣١٩
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ٦,١٢٧ ٨,٣٢٣ ٨,٣٢٣
  مجهورية ترتانيا املتحدة ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨
  أوروغواي ٠,٠٤٨ ٠,٠٦٥ ٠,٠٦٥
  أوزبكستان ٠,٠١٤ ٠,٠١٩ ٠,٠١٩
  فانواتو ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  فرتويال ٠,١٧١ ٠,٢٣٢ ٠,٢٣٢
 ت نام فيي ٠,٠٢١ ٠,٠٢٩ ٠,٠٢٩
  اليمن ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨

 اجملموع  ٧٧,٥٥٠ ١٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠
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  )١(مشروع استنتاجات بشأن االستعراض الداخلي ألنشطة األمانة

بـناء عـلى توصـية اهليئة الفرعية للتنفيذ، أحاط مؤمتر األطراف علماً بتقرير األمينة التنفيذية عن استنتاجات                   -١
وأشار إىل أمهية   . ٩-م أ /١٦، الذي أُعّد استجابة للمقرر      (FCCC/SBI/2005/6)ألمانة  االسـتعراض الداخلي ألنشطة ا    

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦االسـتعراض يف وضـع بـرنامج العمـل وامليزانـية الـربناجمية املقـترحة لألمانـة لفـترة السنتني                    
FCCC/SBI/2005/8)و (Add.1. 

يذية ملتابعة استنتاجات االستعراض الداخلي، وطلب      ورحـب مؤمتر األطراف باملبادرات اليت اختذهتا األمينة التنف         -٢
 .إطالع األطراف على التقدم احملرز يف تنفيذ هذه املبادرات وذلك من خالل التقارير العادية اليت تضعها األمانة عن األداء

ريق ف (واليات أفرقة اخلرباء   اليت تصف    ٧-م أ /٢٩ و ٧-م أ /٤ و ٨-م ا /٣وأشـار مؤمتر األطراف إىل مقرراته        -٣
اخلـرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، وفريق                 

والدعم الذي يتعني تقدميه إليها من      ) اخلـرباء املعين بنقل التكنولوجيا، وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، على الترتيب            
ؤمتر رؤساء أفرقة اخلرباء إىل ضمان أن يبقى العمل الذي ُيطلب إىل األمانة القيام به دعماً ألفرقة اخلرباء                  األمانـة، ودعا امل   

 .ضمن إطار الواليات وضمن إطار املوارد املتوفرة هلذه األنشطة

طلب يف إطار  اليت ُتمواعيد ونوعية الوثائقوشـدد مؤمتر األطراف على أمهية اجلهود اليت تبذهلا األمانة لتحسني         -٤
. العملـية احلكومـية الدولـية، وسلّم يف الوقت ذاته بأن املواعيد والنوعية يتأثران حبدود املوارد وحجم الوثائق املطلوبة                  

وسلّم املؤمتر مبيزة ممارسة األطراف لالنضباط عند طلبهم إىل األمانة إعداد وثائق، واضعاً             . وأوصى بتخفيض عدد الوثائق   
ورّحب مببادرة األمانة إىل حتسني مراعاة الوثائق حلاجات قرائها،         . ملوارد اليت يتطلبها إعداد الوثائق    يف اعتـباره ضخامة ا    

 .وشجع األمانة على النظر يف سبل بديلة لتقدمي املعلومات الضرورية يف شكل مقتضب

التفاقية وأمهيتها يف    يف ا  نظم املعلومات وأعـرب املؤمتـر عن تقديره للثروة من املعلومات اليت تقدم من خالل               -٥
وطلب إىل األمانة أن تبقي األطراف على علم بنظم املعلومات املتاحة والتقدم احملرز يف تطويرها               . العملية احلكومية الدولية  

 .وشدد على أمهية مراعاة احتياجات املستفيدين يف نظم املعلومات. وتكاملها

- - - - - 

 

                                                      

)١( FCCC/SBI/2005/L.6/Add.1 ) ًانظر أيضاFCCC/SBI/2005/10 ١٠٣، الفقرة.( 


