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 ٣-م أإ/-ع املقرر مشرو

 تبيان ما حترزه األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
 )١(من تقدم يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب بروتوكول كيوتو

 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

  من بروتوكول كيوتو،٣ من املادة ٢ إىل الفقرة إذ يشري 

 ،٨-م أ/٢٥ و٧-م أ/٢٢ إىل املقررين أيضاًوإذ يشري  

مبا أجنزته األمانة من عمل يف إعداد العرض التوليفي للتقارير اليت تبني التقدم احملرز وإذ يـنوه مع التقدير     
 ،)٢( من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٢وفقاً للفقرة 

اليت ) أطراف املرفق األول  (تفاقية   مبا أحرزته األطراف املبلغة املدرجة يف املرفق األول باال         يعترف -١ 
هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو من تقدم يف وضع وتنفيذ السياسات والتدابري، ويف ختفيض انبعاثات غازات 

اليت هي أيضاً أطراف يف     ) أطراف املرفق الثاين  (الدفيـئة؛ ومبا أحرزته األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية           
و من تقدم يف توفري املوارد املالية للبلدان النامية ومساعدهتا على بناء قدراهتا؛ وباملبادرات اليت               بـروتوكول كيوت  

َتقَـدَّم هبا واملوارد املالية اليت خصصها عدد من أطراف املرفق األول اليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو                   
 لتيسري عملية نقل التكنولوجيا إىل البلدان النامية؛

 بالتناقص يف اجملموع الكلي النبعاثات غازات الدفيئة لدى أطراف املرفق األول اليت عترف أيضاًي -٢ 
هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو؛ وينوه بأن التناقص يف االنبعاثات وقت اإلبالغ قد نتج بصفة رئيسية عن                  

 انتقالية واليت هي أيضاً أطراف يف       تـناقص يف انـبعاثات أطراف املرفق األول ذات االقتصادات اليت متر مبرحلة            
بـروتوكول كـيوتو؛ ويـنوه كذلك بأن االنبعاثات من بعض أطراف املرفق األول قد ازدادات إىل ما يتجاوز                   
املستويات اليت بلغتها يف سنة األساس أو مقارنةً بنسبها املستهدفة مبوجب بروتوكول كيوتو وقت اإلبالغ، حسبما 

  يف مرفق هذا املقرر؛هو مبّين يف اجلدول املدرج

 بأنه، وفقاً لبيانات اإلسقاطات، فإن مجيع أطراف املرفق األول ذات االقتصادات اليت متر              يقـر  -٣ 
مبـرحلة انتقالـية واليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو، والعديد من أطراف املرفق األول اليت هي أيضاً                   

تصادات متر مبرحلة انتقالية، تتوقع أن تبلغ النسب احملددة هلا          أطراف يف بروتوكول كيوتو وليست أطرافاً ذات اق       
مبوجب بروتوكول كيوتو بواسطة ما تنفذه من سياسات وتدابري؛ وأن عدداً من أطراف املرفق األول األخرى اليت 
هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو قد وضعت أيضاً، وهي بصدد تنفيذ، سياسات وتدابري إضافية، من بينها                 

                                                      

)١( FCCC/SBI/2007/L.17/Add.1)  ًانظر أيضاFCCC/SBI/2007/15 ١٦، الفقرة.( 
)٢( FCCC/SBI/2006/INF.2. 
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من  )٣(اسـتخدام مصارف الكربون، وسنَّت التشريعات وخصصت املوارد املالية الالزمة الستخدام آليات كيوتو            
أجل بلوغ النسب احملددة هلا مبوجب بروتوكول كيوتو؛ وبأن أطراف املرفق األول األخرى اليت هي أيضاً أطراف                 

قالية، يلزمها اختاذ إجراءات إضافية، من قبيل       يف بروتوكول كيوتو وليست أطرافاً ذات اقتصادات متر مبرحلة انت         
 سياسات وتدابري واستخدام آليات كيوتو، لبلوغ النسب احملددة هلا مبوجب بروتوكول كيوتو؛

أطـراف املرفق األول اليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو أن تواصل، أو،              يطلـب إىل     -٤ 
ض انبعاثاهتا من غازات الدفيئة أو احلد منها وفقاً اللتزاماهتا          حسب االقتضاء، أن تكثف جهودها الرامية إىل ختفي       

 من بروتوكول كيوتو؛ وإىل أطراف املرفق الثاين اليت هي أيضاً ٣ من املادة ١املدرجة يف املرفق باء مبوجب الفقرة 
رد مالية أطـراف يف بروتوكول كيوتو أن تواصل، أو، حسب االقتضاء، أن تكثف جهودها الرامية إىل تقدمي موا       

للبلدان النامية ومساعدهتا على بناء قدراهتا، وأن تواصل تكثيف جهودها الرامية إىل تيسري عملية نقل التكنولوجيا 
 .إىل البلدان النامية

                                                      

)٣( FCCC/SBI/2006/INF.2 ١، اجلدول. 
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 مرفق

تاريخ تقدمي التقارير اليت تبني التقدم احملرز مبوجب بروتوكول كيوتو من ِقبل األطراف املدرجة              
 ية اليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكول كيوتو، وبيانات عن إمجايل انبعاثات يف املرفق األول لالتفاق

 )أ(     غازات الدفيئة بدون استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة املبلغة فيها

إمجايل انبعاثات غازات الدفيئة بدون 
 األراضي وتغيري استخدام استخدام

مباليني األطنان من (األراضي واحلراجة 
 )مكافئ ثاين أكسيد الكربون

التغريات يف االنبعاثات 
لسنة األساس إىل 

 )٪ (٢٠٠٤ أو ٢٠٠٣

 أو ٢٠٠٣آخر سنة، 
 مبلغ عنها يف ٢٠٠٤

 التقرير عن التقدم احملرز

سنة األساس املبلغ 
عنها يف التقرير عن 

 رزالتقدم احمل
 تاريخ تقدمي التقرير 
 الطرف يف املرفق األول عن التقدم احملرز

 بيالروس ٢٠٠٦مايو / أيار٢٩ )ج(١٢٧,٤ ٦٩,٨ ٤٥,٢-
 بلغاريا ٢٠٠٦أغسطس / آب٣١ )د(١٣٨,٤ ٦٩,٢ ٥٠,٠-

 كندا ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٥ )ج(٥٩٩,٠ )ب(٧٥٨,٠ ٢٦,٥
 اجلمهورية التشيكية ٢٠٠٦فرباير / شباط٣ )ج(١٩٢,٠ ١٤٧,١ ٢٣,٣-
 إستونيا ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣٠ ٤٢,٦ ٢١,٢ ٥٠,٣-
 )ج(اجلماعة األوروبية ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢٢ ٤ ١٤٥,٠ ٤ ٠٧٤,٥ ١,٧-

 النمسا  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٨ ٧٨,٥ ٩١,٦ ١٦,٦
 بلجيكا  ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢٣ ١٤٦,٨ ١٤٧,٧ ٠,٦
 الدامنرك  ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣٠ ٦٩,٦ ٧٤,٠ ٦,٣
 فنلندا  ٢٠٠٦فرباير / شباط١٤ ٧١,٥ )ب(٨١,٨ ١٤,٤

 فرنسا  ٢٠٠٦يوليه / متوز٢٧ )ج(٥٦٤,٨ ٥٥٢,٧ ٢,١-
 أملانيا  ٢٠٠٦أغسطس / آب١ ١ ٢٣٠,٠ ١ ٠٢٤,٤ ١٦,٧-

 اليونان  ٢٠٠٦مارس / آذار١٠ ١١١,٧ ١٣٧,٦ ٢٣,٣
 آيرلندا  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٦ ٥٥,٨ )ب(٦٨,٧ ٢٣,١
 إيطاليا  ٢٠٠٦نوفمرب /الثاين تشرين ١١ )ج(٥١٩,٥ )ب(٥٧٥,٧ ١٠,٨

 لكسمربغ  مل يقدم   
 هولندا  ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢٢ ٢١٣,٠ ٢١٥,٠ ٠,٩
 الربتغال  ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٢ ٦٠,٨ )ب(٨٤,٥ ٣٩,١
 إسبانيا  ٢٠٠٦أبريل / نيسان٢١ ٢٨٦,١ ٤٠٢,٣ ٤٠,٦

 السويد  ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣٠ )ج(٧٢,٢ ٧٠,٦ ٢,٢-
اململكــة املــتحدة لــربيطانيا   ٢٠٠٦مارس / آذار٨ ٧٦٦,٧ )ب(٦٥٤,٨ ١٤,٦-

   العظمى وآيرلندا الشمالية 
 هنغاريا ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١٧ )د(١٢٢,٢ ٨٣,٢ ٣١,٩-
 )و(آيسلندا ٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٨ )ج(٣,٣ ٣,١ ٦,١-

 اليابان ٢٠٠٦فرباير / شباط٦ ١ ٢٣٧,٠ ١ ٣٣٩,١ ٨,٣
 التفيا ٢٠٠٦مايو / أيار٢٤ )ج(٢٥,٤ ١٠,٥ ٥٨,٥-
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إمجايل انبعاثات غازات الدفيئة بدون 
 األراضي وتغيري استخدام استخدام

مباليني األطنان من (األراضي واحلراجة 
 )مكافئ ثاين أكسيد الكربون

التغريات يف االنبعاثات 
لسنة األساس إىل 

 )٪ (٢٠٠٤ أو ٢٠٠٣

 أو ٢٠٠٣آخر سنة، 
 مبلغ عنها يف ٢٠٠٤

 التقرير عن التقدم احملرز

سنة األساس املبلغ 
عنها يف التقرير عن 

 رزالتقدم احمل
 تاريخ تقدمي التقرير 
 الطرف يف املرفق األول عن التقدم احملرز

 ليختنشتاين ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٥ )ج(٠,٣ ٠,٣ ٥,٣
 ليتوانيا ٢٠٠٦فرباير / شباط٦ )ج(٥٠,٩ ١٧,٢ ٦٦,٢-

 )ز(موناكو    
 نيوزيلندا ٢٠٠٦مايو / أيار٤ )ج(٦١,٥ ٧٥,٣ ٢٢,٥
 النرويج ٢٠٠٦فرباير / شباط١٦ )ج(٥٠,١ ٥٤,٨ ٩,٤

 بولندا ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٩ )د(٥٦٨,٨ ٣٨٢,٨ ٣٢,٧-
 رومانيا ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٣١ )د(٢٦٥,١ ١٤٢,٩ ٤٦,١-
 االحتاد الروسي ٢٠٠٧فرباير / شباط١٣ ٣ ٢١٦,٠ )ب(٢ ١٥٢,٠ ٣٣,١-
 سلوفاكيا ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣٠ )ج(٧٢,١ ٥١,٦ ٢٨,٤-
 اسلوفيني ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٢ )د(٢٠,٢ ١٩,٨ ١,٩-
 سويسرا ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢ )ج(٥٢,٤ ٥٢,٣ ٠,٤-
 أوكرانيا ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٣ )ج(٩٢٥,٤ ٤١٦,٠ ٥٥,٠-

 تعكس فقط االنبعاثات املبلغ عنها هلذين العامني وال تعكس بالضرورة قدرة الطرف             ٢٠٠٤ أو   ٢٠٠٣مستويات االنبعاثات يف     )أ( 
 ). من هذا املقرر٣ و٢نظر الفقرتني ا(على بلوغ هدفه مبوجب كيوتو 

، تشري البيانات املبينة يف هذا العمود والعمود ٢٠٠٣يف غياب بيانات من التقارير اليت تبني التقدم احملرز بشأن مستويات انبعاثات  )ب( 
 .٢٠٠٤التايل إىل مستويات أو اجتاهات االنبعاثات املدرجة يف التقرير الذي يبني التقدم احملرز لعام 

مركبات (قد ال تعكس كلياً قرار الطرف عن سنة األساس اخلاصة به للغازات املفلورة            " سنة األساس "البيانات الواردة يف العمود      )ج( 
 ).اهليدروفلوروكربون، مركبات اهليدروكربون املشبع بالفلور، سادس فلوريد الكربيت

 لبلغاريا ) ٤-م أ /١١ و ٢-م أ /٩وفقاً للمقررين    (١٩٩٠ من بيانات    بدالً) مبقتضى االتفاقية (تسـتخدم هنا بيانات سنة األساس        )د( 
 ).١٩٨٦(، وسلوفينيا )١٩٨٩(، ورومانيا )١٩٨٨(، وبولندا )١٩٨٧-١٩٨٥متوسط (، وهنغاريا )١٩٨٨(

و جيب أن حتقق     من بروتوكول كيوت   ٤ األعضاء يف اجلماعة األوروبية اليت هي أطراف يف االتفاقية مبوجب املادة             ١٥الـدول ال        )ه( 
ويف حدود هذا املستوى الكلي املشترك خلفض االنبعاثات،        .  يف املائة مقارنة بانبعاثات سنة األساس      ٨مسـتوى مشتركاً من خفض االنبعاثات جمموعه        

والسويد )  يف املائة١٥(، إسبانيا ) املائة يف٢٧(، الربتغال ) يف املائة١٣(، آيرلندا ) يف املائة٢٥(اليونان : يسمح لعديد من الدول األعضاء بزيادة انبعاثاهتا      
، ) يف املائة٢١-(، الدامنرك ) يف املائة٧,٥ -(، بلجيكا ) يف املائة١٣-(النمسا : ويتعني على دول أعضاء أخرى خفض أو  تثبيت انبعاثاهتا).  يف املائة٤(

، ) يف املائة  ٦-(، هولندا   ) يف املائة  ٢٨-(، لكسمربغ   ) يف املائة  ٦,٥-(إيطاليا  ،  ) يف املائة  ٢١-(، أملانيا   )صفر يف املائة  (، فرنسا   )صفر يف املائة  (فنلـندا   
 ). يف املائة١٢,٥-(واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 

 .٧-م أ/١٤ بالنسبة آليسلندا انبعاثات ثاين أكسيد الكربون املشمولة باملقرر ٢٠٠٣تستبعد بيانات االنبعاثات عن عام  )و( 

 ٢٦ال ينطـبق تـاريخ تقدمي التقرير الذي يبني التقدم احملرز على موناكو إذ إهنا صدقت على بروتوكول كيوتو يف                      )ز( 
 .٢٠٠٦فرباير /شباط
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 ١٣-م أ/-مشروع املقرر 

 موعد ومكان انعقاد الدورتني الرابعة عشرة واخلامسة عشرة
 )١(ملؤمتر األطراف وجدول اجتماعات هيئيت االتفاقية

 ،ن مؤمتر األطرافإ

  من االتفاقية،٧ من املادة ٤ إىل الفقرة إذ يشري 

 بشأن خطة   ١٩٨٥ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٤٠/٢٤٣ إىل قـرار اجلمعـية العامة        وإذ يشـري   
 املؤمترات،

 فيما يتصل بالتناوب على     )٢( من النظام الداخلي اجلاري تطبيقه     ٢٢ من املادة    ١ إىل الفقـرة     وإذ يشـري   
 صب الرئيس بني اجملموعات اإلقليمية اخلمس،من

  موعد ومكان انعقاد الدورتني الرابعة عشرة واخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف-أوالً 

 موعد ومكان انعقاد الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الرابعة           -ألف  
 ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

والدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه  أن ُتعقد الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف يقرر -١ 
 ؛٢٠٠٨ديسمرب /  كانون األول١٢ إىل ١ يف الفترة من اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

األطراف الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر     استضافة  أن يقبل مع التقدير عرض حكومة بولندا        يقـرر    -٢ 
 والدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف بوزنان، بولندا؛

 إىل األمني التنفيذي مواصلة املشاورات مع حكومة بولندا والتفاوض بشأن اتفاق للبلد             يطلـب  -٣ 
 ؛٢٠٠٨فرباير / شباط١٥ه يف أجل أقصاه املضيف من أجل عقد الدورتني، هبدف إبرام اتفاق البلد املضيف وتوقيع

 موعد ومكان انعقاد الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة اخلامسة  -باء  
 ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

العامل  ملؤمتر األطراف    اخلامسةوالدورة   أن ُتعقد الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف         يقـرر  -٤ 
 كانون  ١١نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٣٠ يف الفترة من     بوصـفه اجـتماع األطـراف يف بـروتوكول كـيوتو          

 ؛٢٠٠٩ديسمرب /األول

                                                      

)١( FCCC/SBI/2007/L.7/Add.1)  ًانظر أيضاFCCC/SBI/2007/15 ١٣١ و١٣٠، الفقرتان.( 
)٢( FCCC/CP/1996/2. 
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الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف استضافة أن يقبل مع التقدير عرض حكومة الدامنرك يقرر  -٥ 
ألطراف يف بروتوكول كيوتو يف كوبنهاغن، الدامنرك، والـدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع ا    

رهناًبتأكـيد املكتب أن مجيع العناصر اللوجستية والتقنية واملالية الستضافة الدورتني متوفرة، وفقاً لقرار اجلمعية               
 ؛٤٠/٢٤٣العامة 

البلد  إىل األمني التنفيذي مواصلة املشاورات مع حكومة الدامنرك والتفاوض بشأن اتفاق             يطلب -٦ 
املضـيف مـن أجل عقد الدورتني، هبدف إبرام اتفاق البلد املضيف وتوقيعه يف أجل أقصاه موعد انعقاد الدورة               

 الثامنة والعشرين للهيئتني الفرعيتني؛

  إىل األمانة أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ هذا املقرر؛يطلب -٧ 

  جدول اجتماعات هيئيت االتفاقية-ثانياً 

 كانون ٧نوفمرب إىل / تشرين الثاين  ٢٦مايو ومن   / أيار ٢٥ إىل   ١٤عـتماد الفترتني من      ا يقـرر  -٨ 
  على حنو ما أوصت به اهليئة الفرعية للتنفيذ؛٢٠١٢ديسمرب موعدين لفتريت الدورتني يف عام /األول

 .ر إىل تأييد هذا املقرمؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يدعو -٩ 
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 ١٣-م أ/-مشروع املقرر 
 )١(٢٠٠٩-٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

 ،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 التنفيذي٢٠٠٩-٢٠٠٨سنتني  يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة الوقد نظر 

 دوالراً من دوالرات ٥٤ ٠٣١ ٥٨٤ البالغة ٢٠٠٩-٢٠٠٨على امليزانية الربناجمية لفترة السنتني يوافق  -١ 
  أدناه؛١لألغراض احملددة يف اجلدول )  يورو٤١ ١٧٢ ٠٦٨(الواليات املتحدة 

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

من األرصدة غري املنفقة أو من       عـلى سـحب مليوين دوالر من دوالرات الواليات املتحدة            يوافـق  -٣ 
 ؛٢٠٠٩-٢٠٠٨من فترات مالية سابقة لتغطية جزء من ميزانية الفترة ) املرّحلة(االشتراكات 

 للميزانية الربناجمية؛)  أدناه٢اجلدول (لى جدول مالك املوظفني  عيوافق -٤ 

 ؛ربوتوكول كيوتووكذلك بتتضمن عناصر متصلة باالتفاقية  أن امليزانية الربناجمية يالحظ -٥ 

 والذي   يف مرفق هذا املقرر    وارد ال ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ اجلـدول اإلرشادي لالشتراكات لعامي       يعـتمد  -٦ 
 ؛ أدناه١ االشتراكات اإلرشادية املبينة يف اجلدول  يف املائة من٦٣,٢يغطي 

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

 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة      ٧ ٧١٠ ٦٠٠ت تبلغ    على ميزانية طوارئ خلدمات املؤمترا     يوافق -٨ 
 إذا قررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عدم توفري موارد هلذه           ٢٠٠٩-٢٠٠٨تضاف إىل امليزانية الربناجمية لفترة السنتني       
 ؛) أدناه٣انظر اجلدول (األنشطة من امليزانية العادية لألمم املتحدة 

                                                      

)١( FCCC/SBI/2007/L.18/Add.1)  ًانظر أيضاFCCC/SBI/2007/15 ١٥٠، الفقرة.( 
 .، املرفق األول١-م أ/١٥املقرر  )٢(

)٣( FCCC/SBI/2007/8و Add.1و Add.2. 
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مم املتحدة إىل اختاذ قرار يف دورهتا الثانية والستني بشأن مسألة تغطية نفقات              اجلمعية العامة لأل   يدعـو  -٩ 
 خدمات 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  ١تنفيذي بإجراء حتويالت بني كل من بنود االعتمادات الرئيسية املبينة يف اجلدول              لألمني ال  يأذن -١١ 
 يف املائة من جمموع النفقات املقدرة هلذه البنود، شريطة أن يطبَّق            ١٥حبيث ال يتجاوز إمجايل هذه التحويالت حداً نسبته         

 ادات؛ يف املائة لكل بند من بنود هذه االعتم٢٥حد 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 
اءات املالية، وإىل الدفع الفوري والكامل لالشتراكات       من اإلجر ) ب(٨يناير من كل سنة، وفقاً للفقرة       /كـانون الـثاين   

، على أن تؤخذ يف احلسبان      ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ أعاله لكٍل من السنتني      ١لـتمويل النفقات املوافق عليها يف الفقرة        املطلوبـة   
املشار إليها يف الفقرة  أعاله، وألية مسامهات مطلوبة لتمويل النفقات الناشئة عن القرارات      ٢املسامهات املشار إليها يف الفقرة      

  أعاله؛٨

 بتقديرات متويل الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية         حيـيط عـلماً    -١٤ 
  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لفترة السنتني        ٥ ٦٥٠ ٠٠٠(بشـأن تغـري املـناخ اليت حيددها األمني التنفيذي           

 ، ويدعو األطراف إىل تقدمي مسامهات هلذا الصندوق؛) أدناه٤دول انظر اجل) (٢٠٠٩-٢٠٠٨

  بتقديرات التمويل للصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية اليت حيددها األمني التنفيذي           حيـيط عـلماً    -١٥ 
يدعو ، و ) أدناه ٥انظر اجلدول   ) (٢٠٠٩-٢٠٠٨ دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة لفترة السنتني         ١٩ ٩٣٠ ١٨٧(

 األطراف إىل تقدمي مسامهات هلذا الصندوق؛

يطلـب إىل األمني التنفيذي أن يقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة تقريراً عن اإليرادات                   -١٦ 
 ؛٢٠٠٩-٢٠٠٨وأداء امليزانية، وأن يقترح ما قد يلزم من تعديالت يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

األمني التنفيذي، لدى صياغته ملقترحات امليزانية مستقبالً، أن يعرض امليزانية بالشكل          إىل   يطلب -١٧ 
 . وأن يقدم املقترحات يف الوقت املناسب)٤(ومبستوى التفصيل املتوخَّني يف فترة السنتني السابقة

                                                      

)٤( FCCC/SBI/2005/8و Add.1. 
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 ، حبسب الربامج٢٠٠٩-٢٠٠٨ امليزانية الربناجمية األساسية للفترة -١اجلدول 

  ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠٠٩-٢٠٠٨جمموع 

 اإلنفاق  )بدوالرات الواليات املتحدة( )بدوالرات الواليات املتحدة( )بدوالرات الواليات املتحدة( )أ()باليورو(

  اعتمادات الربامج-ألف     

 اإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري ٢ ١٢١ ٧٩٨ ٢ ١٦١ ٦٩٣ ٤ ٢٨٣ ٤٩١ ٣ ٢٦٤ ٠٢٠
 تقدمي التقارير، والبيانات، والتحليل ٤ ٦٢٤ ٥٥٧ ٤ ٥٤١ ١٦٧ ٩ ١٦٥ ٧٢٤ ٦ ٩٨٤ ٢٨٢

 الدعم املايل والتقين ٢ ٨٤٨ ٣٠٤ ٢ ٩١٩ ٥٢٤ ٥ ٧٦٧ ٨٢٨ ٤ ٣٩٥ ٠٨٥

 التكيف والتكنولوجيا والعلم ٢ ٨٤٦ ٢٦٧ ٢ ٩٠٥ ٣٠١ ٥ ٧٥١ ٥٦٨ ٤ ٣٨٢ ٦٩٥

 آليات التنمية املستدامة ١ ٣٧١ ٤٣٨ ١ ٤١١ ٣٣٣ ٢ ٨٢٢ ٦٦٦ ٢ ١٢٠ ٤٧٢

 الشؤون القانونية ١ ٩٥٠ ١٥٢ ١ ٩٩٠ ٠٤٧ ٣ ٩٤٠ ١٩٩ ٣ ٠٠٢ ٤٣٢

 مكتب نائب األمني التنفيذي ٧٦١ ٠٠٧ ٧٦١ ٠٠٧ ١ ٥٢٢ ٠١٤ ١ ١٥٩ ٧٧٥

 خدمات شؤون املؤمترات ١ ٦١٠ ٢٩٠ ١ ٦٤٤ ٣٧٧ ٣ ٢٥٤ ٦٦٧ ٢ ٤٨٠ ٠٥٦

 خدمات اإلعالم ٤ ١٥٣ ٥٦٧ ٣ ٩٥١ ٣٣١ ٨ ١٠٤ ٨٩٨ ٦ ١٧٥ ٩٣٢

 )ب(اخلدمات اإلدارية -- -- -- --

تكاليف التشغيل على نطاق     -باء  ١ ٦٠٧ ٢٦٦ ١ ٦٠٧ ٢٥٠ ٣ ٢١٤ ٥١٦ ٢ ٤٤٩ ٤٦١
 )ج(األمانة

 )باء+ ألف (نفقات الربامج  ٢٣ ٨٩٤ ٦٤٦ ٢٣ ٨٩٣ ٠٣٠ ٤٧ ٧٨٧ ٦٧٦ ٣٦ ٤١٤ ٢١٠
النفقات (تكالـيف دعم الربامج      �جيم  ٣ ١٠٦ ٣٠٤ ٣ ١٠٦ ٠٩٤ ٦ ٢١٢ ٣٩٨ ٤ ٧٣٣ ٨٤٧

 )د()العامة
   )ه(احتياطي رأس املال العامل �دال  ٣١ ٥١٠ فرص ٣١ ٥١٠ ٢٤ ٠١١
 )دال+جيم + باء + ألف (اجملموع  ٢٧ ٠٣٢ ٤٦٠ ٢٦ ٩٩٩ ١٢٤ ٥٤ ٠٣١ ٥٨٤ ٤١ ١٧٢ ٠٦٨

 الدخل    
 )و(مسامهة احلكومة املضيفة ١ ٠٠٦ ٤٨٠ ١ ٠٠٦ ٤٨٠ ٢ ٠١٢ ٩٦١ ١ ٥٣٣ ٨٧٦
) املرّحلة(نفقة أو املسامهات    األرصـدة غري امل    ١ ٠٠٠ ٠٠٠  ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ١ ٥٢٤ ٠٠٠

 من فترات مالية سابقة
 املسامهات اإلرشادية ٢٥ ٠٢٥ ٩٨٠ ٢٤ ٩٩٢ ٦٤٤ ٥٠ ٠١٨ ٦٢٣ ٣٨ ١١٤ ١٩٢
 جمموع اإليرادات ٢٧ ٠٣٢ ٤٦٠ ٢٦ ٩٩٩ ١٢٤ ٥٤ ٠٣١ ٥٨٤ ٤١ ١٧٢ ٠٦٨

 يناير إىل /دة من كانون الثاين   السـعر املتوسط للفترة املمت    )  يـورو  ٠,٧٦٢=  دوالر   ١(ميـثل سـعر الصـرف املسـتخدم          )أ( 
 . ٢٠٠٧مارس /آذار

 .ُتَموَّل اخلدمات اإلدارية من النفقات العامة )ب( 
 .ُتدار تكاليف التشغيل على نطاق األمانة عن طريق برنامج اخلدمات اإلدارية )ج( 
 . يف املائة فيما يتعلق بالدعم اإلداري١٣تطبق األمم املتحدة نسبة مَوحَّدة قدرها  )د( 
 دوالراً ٢ ٣٠٣ ٥٧٨، سُيرفع احتياطي رأس املال العامل إىل )١٤، املرفق األول الفقرة ١-م أ/١٥املقرر  (وفقاً لإلجراءات املالية      )ه( 

 .٢٠٠٩ وسيبقى عند هذا املستوى يف عام ٢٠٠٨يف عام 
 .٢٠٠٧مارس /يناير إىل آذار/الثاين يورو، استناداً إىل متوسط سعر الصرف يف الفترة املمتدة من كانون ٧٦٦ ٩٣٨تعادل  )و( 
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يف فترة الوظائف املموَّلة من امليزانية األساسية على نطاق األمانة  -٢اجلدول 
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني 

٢٠٠٨ ٢٠٠٩  
 )أ(الفئة الفنية وما فوقه  

 أمني عام مساعد ١ ١
 ٢-مد ٣ ٣
 ١-مد ٦ ٦
 ٥-ف ١٢ ١٢
 ٤-ف ٢٤ ٢٤
 ٣-ف ٣٢ ٣٢
 ٢-ف ١٠ ١٠
 جمموع موظفي الفئة الفنية وما فوقه ٨٨ ٨٨
 جمموع موظفي فئة اخلدمات العامة ٥٢,٥ ٥٣,٥
 اجملموع )ب(١٤٠,٥ )ب(١٤١,٥

 .موظف من الفئة الفنية: مدير؛ ف: مد )أ( 
 .٣- ووظيفة برتبة ف١-ستجمَّد وظيفتان برتبة مد )ب( 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨فترة السنتني   االحتياجات من املوارد خلدمات املؤمترات الطارئة يف -٣اجلدول 
 )بآالف دورات الواليات املتحدة(

 وجه اإلنفاق  ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠٠٩-٢٠٠٨جمموع 
 )أ(الترمجة الشفوية ١ ٠١٥,٣ ١ ٠٤٥,٨ ٢ ٠٦١,١

 )ب(الوثائق   
 الترمجة التحريرية   ١ ٥٠٠,٢ ١ ٥٤٥,٢ ٣ ٠٤٥,٤
 االستنساخ والتوزيع   ٤٦٤,٤ ٤٧٨,٤ ٩٤٢,٨
 )ج( خدمات االجتماعاتدعم ٢٤٥,٦ ٢٥٣,٠ ٤٩٨,٦
 اجملموع الفرعي  ٣ ٢٢٥,٥ ٣ ٣٢٢,٣ ٦ ٥٤٧,٨
 تكاليف دعم الربامج  ٤١٩,٣ ٤٣١,٩ ٨٥١,٢
 احتياطي رأس املال العامل   ٣٠٢,٥ ٩,١ ٣١١,٦
 اجملموع ٣ ٩٤٧,٤ ٣ ٧٦٣,٣ ٧ ٧١٠,٦

 :ت ما يليتشمل االفتراضات املستخدمة يف حساب ميزانية الطوارئ املخصصة خلدمات املؤمترا :مالحظة
  اجتماعاً يف كل دورة؛٤٠أال يتجاوز عدد االجتماعات اليت تستخدم فيها الترمجة الشفوية  ! 
 وإىل إسقاطات   ٢٠٠٦-١٩٩٧يسـتند حجم الوثائق املتوقع إصدارها إىل متوسط الوثائق اليت صدرت خالل الفترة               !

 صفحة يف السنة    ١ ٦٠٠، بافتراض حنو    ٢٠٠٩-٢٠٠٨االحتـياجات اإلضافية املتعلقة بتقدمي التقارير اليت ستنشأ يف          
 صفحة يف السنة يف اجملموع بالنسبة إىل االستنساخ والتوزيع؛ ويفترض أن            ٥ ١٠٠بالنسبة إىل الترمجة واملراجعة، وحنو      
  للتوزيع احملدود؛١٠٠ للتوزيع العام وحنو ٢ ٠٠٠يبلغ عدد النسخ عن كل صفحة حنو 

وظفني الذين توفرهم عادة خدمات املؤمترات التابعة ملكتب األمم املتحدة يف جنيف        يشمل دعم خدمات االجتماعات امل     !
 من أجل تنسيق ودعم خدمات الترمجة الشفوية والتحريرية واالستنساخ أثناء الدورة؛

 . فترة السنتنيإمجاالً، تتسم األرقام املستعملة بالثبات وقد مت تطبيقها بافتراض أن االحتياجات لن تشهد زيادة كبرية خالل !
 .تشمل أجور املترمجني الشفويني وسفرهم وبدل إقامتهم اليومي )أ( 
 .تشمل مجيع التكاليف املتعلقة بتجهيز الوثائق قبل الدورة وأثناءها وبعدها؛ وتشمل تكاليف الترمجة ومراجعة الوثائق وطباعتها )ب( 
 .سفرهم وبدل إقامتهم اليومي وتكاليف الشحن واالتصاالتيشمل أجور املوظفني املكلفني بدعم خدمات االجتماعات و )ج( 
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احتياجات الصندوق االستئماين من املوارد للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم  -٤اجلدول 
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف فترة السنتني 

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 وجه اإلنفاق ٢٠٠٨ ٢٠٠٩

تقـدمي دعم إىل مندوب واحد من كل طرف مؤهل للمشاركة يف دورتني مدة كل                ١ ٧٠٠,٠ ١ ٧٠٠,٠
 )أ(  منهما أسبوعان يف السنة

تقـدمي دعم إىل مندوب ثاٍن من كل بلد من أقل البلدان منواً وكل دولة من الدول                  ٨٠٠,٠ ٨٠٠,٠
)ب)(أ(ن يف السنة  النامية اجلزرية الصغرية للمشاركة يف دورتني مدة كل منهما أسبوعا

 اجملموع الفرعي ٢ ٥٠٠,٠ ٢ ٥٠٠,٠

 تكاليف دعم الربامج  ٣٢٥,٠ ٣٢٥,٠
 اجملموع ٢ ٨٢٥,٠ ٢ ٨٢٥,٠

دورة لكـل مـن اهليئتني الفرعيتني مدة كل منهما أسبوعان، ودورة ملؤمتر األطراف وملؤمتر األطراف العامل                  )أ( 
 .ني الفرعيتني مدهتا أسبوعانبوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو واهليئت

 .٩-م أ/١٦ من املقرر ١٨تقدمي دعم ملشاركة أقل البلدان منواً والدول النامية اجلزرية الصغرية وفقاً للفقرة  )ب( 
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االحتـياجات من املوارد للصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية يف فترة           -٥اجلدول 
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني 

 التكلفة
 )أ()باليورو(

 كلفة الت
 األنشطة اليت ستضطلع هبا األمانة )بدوالرات الواليات املتحدة(

 االتفاقية  
تقدمي الدعم لقاعدة البيانات املتعلقة بقوائم جرد انبعاثات غازات الدفيئة ولربجمياهتا           ١ ١٩٣ ١٦٨ ٩٠٩ ١٩٤

    ألغراض عملية االستعراض 
قدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول       تقـدمي الدعـم للبالغات الوطنية امل       ٣٥٣ ٦٨٨ ٢٦٩ ٥١٠

    لالتفاقية ولفريق اخلرباء االستشاري
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨تقدمي الدعم لفريق اخلرباء ألقل البلدان منواً يف الفترة  ٩٤٧ ١٩٦ ٧٢١ ٧٦٣
قابلية التأثر به تقدمي الدعم لعملية تنفيذ برنامج عمل نريويب املتعلق بآثار تغري املناخ و            ١ ٧١٢ ٥٨٤ ١ ٣٠٤ ٩٨٩

   والتكـيف معـه، ولتنفـيذ مـا قد يلزم اختاذه من إجراءات إضافية يف سياق               
 ١٠-م أ/١   املقرر 

تقـدمي الدعـم لعملية تنفيذ إطار نقل التكنولوجيا وعمل فريق اخلرباء املعين بنقل              ١ ٢٠٩ ٧٩٢ ٩٢١ ٨٦٢
    التكنولوجيا أو َخلَفه 

  واملنهجي العمل التحليلي ٩٨٩ ٢٩٢ ٧٥٣ ٨٤١
 حتديث دليل اتفاقية األمم املتحدة اإلطار بشأن تغري املناخ ٢١٧ ٠٠٠ ١٦٥ ٣٥٤
 اجملموع الفرعي ٦ ٦٢٢ ٧٢٠ ٥ ٠٤٦ ٥١٣

 بروتوكول كيوتو  
وضع وتشغيل نظام قاعدة البيانات املتعلقة بالتجميع واحلساب السنويني لقوائم جرد          ٨٨١ ٣٧٦ ٦٧١ ٦٠٩

  املخصصة مبوجب بروتوكول كيوتو   االنبعاثات والكميات
 تقدمي الدعم للعمليات املتعلقة بالتنفيذ املشترك ٣ ٩٨٢ ٤٦٠ ٣ ٠٣٤ ٦٣٥
 تقدمي الدعم للجنة االمتثال ٦٩٥ ٦٥٠ ٥٣٠ ٠٨٥
 اجملموع الفرعي ٥ ٥٥٩ ٤٨٦ ٤ ٢٣٦ ٣٢٨

 االتفاقية وبروتوكول كيوتو  
ريها اخلرباء مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو      أنشطة دعم عملية االستعراض اليت جي      ٧١١ ٧٩٢ ٥٤٢ ٣٨٦

 تدريب أفرقة اخلرباء واجتماعات خرباء االستعراض الرئيسيني:    امللحق هبا
 تقدمي الدعم للمهام اإلضافية املتعلقة بالتعاون املايل ١ ١٣٧ ٥٨٤ ٨٦٦ ٨٣٩
 يةتقدمي الدعم لعملية بناء القدرات لدى البلدان النام ٨٣٢ ٧٩٢ ٦٣٤ ٥٨٨
  من االتفاقية موضع التنفيذ٦تقدمي الدعم لعملية وضع أحام املادة  ٧٠٣ ٠٠٠ ٥٣٥ ٦٨٦
 تقدمي الدعم لعملية التوعية اإلعالمية ٩٦٨ ٣٧٦ ٧٣٧ ٩٠٣
 الفرنسية يف موقع االتفاقية على اإلنترنت/استحداث بوابة باللغة اإلسبانية ١٥٠ ٠٠٠ ١١٤ ٣٠٠
 رارية األعمال التجارية والتعايف من الكوارثتنفيذ خطة استم ٩٥١ ٥٨٤ ٧٢٥ ١٠٧
 اجملموع الفرعي ٥ ٤٥٥ ١٢٨ ٤ ١٥٦ ٨٠٨
 جمموع النفقات املقدرة ١٧ ٦٣٧ ٣٣٤ ١٣ ٤٣٩ ٦٤٩
 ) يف املائة١٣(تكاليف دعم الربامج  ٢ ٢٩٢ ٨٥٣ ١ ٧٤٧ ١٥٤
 اجملموع الكلي ١٩ ٩٣٠ ١٨٧ ١٥ ١٨٦ ٨٠٣

هو متوسط سعر الصرف خالل الفترة املمتدة من        )  يورو ٠,٧٦٢=  املتحدة   دوالر الواليات (سعر الصرف املستخدم     )أ( 
 .٢٠٠٧مارس /يناير إىل آذار/كانون الثاين
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 املرفق

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨اجلدول اإلرشادي الشتراكات األطراف يف االتفاقية لفترة السنتني 

 جدول األنصبة املقررة املعدَّل 
 ٢٠٠٩لالتفاقية اإلطارية لعام 

 املعدَّل ملقررة اجدول األنصبة 
 ٢٠٠٨ لعام لالتفاقية اإلطارية

 ألمملجدول األنصبة املقررة 
 الطرف ٢٠٠٨ لعام املتحدة

 أفغانستان ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 ألبانيا ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦
 اجلزائر ٠,٠٨٥ ٠,٠٨٣ ٠,٠٨٣
 أنغوال ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
 أنتيغوا وبربودا ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢
 األرجنتني ٠,٣٢٥ ٠,٣١٧ ٠,٣١٧
 أرمينيا ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢
 أستراليا ١,٧٨٧ ١,٧٤٣ ١,٧٤٣
 النمسا ٠,٨٨٧ ٠,٨٦٥ ٠,٨٦٥
 أذربيجان ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥
 جزر البهاما ٠,٠١٦ ٠,٠١٦ ٠,٠١٦
 البحرين ٠,٠٣٣ ٠,٠٣٢ ٠,٠٣٢
 بنغالديش ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠
 بربادوس ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٩
 يالروسب ٠,٠٢٠ ٠,٠٢٠ ٠,٠٢٠
 بلجيكا ١,١٠٢ ١,٠٧٥ ١,٠٧٥
 بليز ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 بنن ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 بوتان ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 بوليفيا ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦
 البوسنة واهلرسك ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦
 بوتسوانا ٠,٠١٤ ٠,٠١٤ ٠,٠١٤
 الربازيل ٠,٨٧٦ ٠,٨٥٤ ٠,٨٥٤
 بلغاريا ٠,٠٢٠ ٠,٠٢٠ ٠,٠٢٠
 بوركينا فاسو ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢
 بوروندي ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 كمبوديا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 الكامريون ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٩
 كندا ٢,٩٧٧ ٢,٩٠٤ ٢,٩٠٤
 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 ٠,١٦١ ٠,١٥٧ ٠,١٥٧
 الصني ٢,٦٦٧ ٢,٦٠٢ ٢,٦٠٢
 كولومبيا ٠,١٠٥ ٠,١٠٢ ٠,١٠٢
 جزر القمر ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 الكونغو ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 جزر كوك ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 كوستاريكا ٠,٠٣٢ ٠,٠٣١ ٠,٠٣١
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 جدول األنصبة املقررة املعدَّل 
 ٢٠٠٩لالتفاقية اإلطارية لعام 

 املعدَّل ملقررة اجدول األنصبة 
 ٢٠٠٨ لعام لالتفاقية اإلطارية

 ألمملجدول األنصبة املقررة 
 الطرف ٢٠٠٨ لعام املتحدة

  كوت ديفوار ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٩
  كرواتيا ٠,٠٥٠ ٠,٠٤٩ ٠,٠٤٩
  كوبا ٠,٠٥٤ ٠,٠٥٣ ٠,٠٥٣
  قربص ٠,٠٤٤ ٠,٠٤٣ ٠,٠٤٣
  اجلمهورية التشيكية ٠,٢٨١ ٠,٢٧٤ ٠,٢٧٤
 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٧
  مجهورية الكونغو الدميقراطية ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
  الدامنرك ٠,٧٣٩ ٠,٧٢١ ٠,٧٢١
  جيبويت ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  دومينيكا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  اجلمهورية الدومينيكية ٠,٠٢٤ ٠,٠٢٣ ٠,٠٢٣
  إكوادور ٠,٠٢١ ٠,٠٢٠ ٠,٠٢٠
  مصر ٠,٠٨٨ ٠,٠٨٦ ٠,٠٨٦
  السلفادور ٠,٠٢٠ ٠,٠٢٠ ٠,٠٢٠
  غينيا االستوائية ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢
  إريتريا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  إستونيا ٠,٠١٦ ٠,٠١٦ ٠,٠١٦
  إثيوبيا ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
 اعة األوروبية اجلم ٢,٥٠٠ ٢,٥٠٠ ٢,٥٠٠
  فيجي ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
  فنلندا ٠,٥٦٤ ٠,٥٥٠ ٠,٥٥٠
  فرنسا ٦,٣٠١ ٦,١٤٦ ٦,١٤٦
  غابون ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨
  غامبيا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  جورجيا ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
  أملانيا ٨,٥٧٧ ٨,٣٦٦ ٨,٣٦٦
  غانا ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤
  اليونان ٠,٥٩٦ ٠,٥٨١ ٠,٥٨١
  غرينادا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  غواتيماال ٠,٠٣٢ ٠,٠٣١ ٠,٠٣١
  غينيا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  بيساو- غينيا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  غيانا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  هاييت ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢
  هندوراس ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥
  هنغاريا ٠,٢٤٤ ٠,٢٣٨ ٠,٢٣٨
  آيسلندا ٠,٠٣٧ ٠,٠٣٦ ٠,٠٣٦
  اهلند ٠,٤٥٠ ٠,٤٣٩ ٠,٤٣٩
  إندونيسيا ٠,١٦١ ٠,١٥٧ ٠,١٥٧
 ) اإلسالمية-مجهورية ( إيران  ٠,١٨٠ ٠,١٧٦ ٠,١٧٦
  آيرلندا ٠,٤٤٥ ٠,٤٣٤ ٠,٤٣٤
  إسرائيل ٠,٤١٩ ٠,٤٠٩ ٠,٤٠٩
  إيطاليا ٥,٠٧٩ ٤,٩٥٤ ٤,٩٥٤
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 جدول األنصبة املقررة املعدَّل 
 ٢٠٠٩لالتفاقية اإلطارية لعام 

 املعدَّل ملقررة اجدول األنصبة 
 ٢٠٠٨ لعام لالتفاقية اإلطارية

 ألمملجدول األنصبة املقررة 
 الطرف ٢٠٠٨ لعام املتحدة

  جامايكا ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠
  اليابان ١٦,٦٢٤ ١٦,٢١٦ ١٦,٢١٦
  األردن ٠,٠١٢ ٠,٠١٢ ٠,٠١٢
  كازاخستان ٠,٠٢٩ ٠,٠٢٨ ٠,٠٢٨
  كينيا ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠
  كرييباس ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  الكويت ٠,١٨٢ ٠,١٧٨ ٠,١٧٨
  قريغيزستان ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  التفيا ٠,٠١٨ ٠,٠١٨ ٠,٠١٨
 نان لب ٠,٠٣٤ ٠,٠٣٣ ٠,٠٣٣
 و- ليسوت ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  ليبرييا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  اجلماهريية العربية الليبية ٠,٠٦٢ ٠,٠٦٠ ٠,٠٦٠
  ليختنشتاين ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠
  ليتوانيا ٠,٠٣١ ٠,٠٣٠ ٠,٠٣٠
  لكسمربغ ٠,٠٨٥ ٠,٠٨٣ ٠,٠٨٣
  مدغشقر ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢
  مالوي ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  ماليزيا ٠,١٩٠ ٠,١٨٥ ٠,١٨٥
  ملديف ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  مايل ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  مالطة ٠,٠١٧ ٠,٠١٧ ٠,٠١٧
  جزر مارشال ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  موريتانيا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  موريشيوس ٠,٠١١ ٠,٠١١ ٠,٠١١
  املكسيك ٢,٢٥٧ ٢,٢٠٢ ٢,٢٠٢
 )املتحدة -واليات (ميكرونيزيا   ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  مولدوفا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  موناكو ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
  منغوليا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 اجلبل األسود ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  املغرب ٠,٠٤٢ ٠,٠٤١ ٠,٠٤١
  موزامبيق ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  ميامنار ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥
  ناميبيا ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦
 ناورو  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  نيبال ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
  هولندا ١,٨٧٣ ١,٨٢٧ ١,٨٢٧
  نيوزيلندا ٠,٢٥٦ ٠,٢٥٠ ٠,٢٥٠
  نيكاراغوا ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢
  النيجر ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  نيجرييا ٠,٠٤٨ ٠,٠٤٧ ٠,٠٤٧
  نيوى ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  النرويج ٠,٧٨٢ ٠,٧٦٣ ٠,٧٦٣
  عمان ٠,٠٧٣ ٠,٠٧١ ٠,٠٧١
  باكستان ٠,٠٥٩ ٠,٠٥٨ ٠,٠٥٨
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 جدول األنصبة املقررة املعدَّل 
 ٢٠٠٩لالتفاقية اإلطارية لعام 

 املعدَّل ملقررة اجدول األنصبة 
 ٢٠٠٨ لعام لالتفاقية اإلطارية

 ألمملجدول األنصبة املقررة 
 الطرف ٢٠٠٨ لعام املتحدة

  باالو ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  بنما ٠,٠٢٣ ٠,٠٢٢ ٠,٠٢٢
  بابوا غينيا اجلديدة ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢
  باراغواي ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥
  بريو ٠,٠٧٨ ٠,٠٧٦ ٠,٠٧٦
  الفلبني ٠,٠٧٨ ٠,٠٧٦ ٠,٠٧٦
  بولندا ٠,٥٠١ ٠,٤٨٩ ٠,٤٨٩
  الربتغال ٠,٥٢٧ ٠,٥١٤ ٠,٥١٤
  قطر ٠,٠٨٥ ٠,٠٨٣ ٠,٠٨٣
  مجهورية كوريا ٢,١٧٣ ٢,١٢٠ ٢,١٢٠
  رومانيا ٠,٠٧٠ ٠,٠٦٨ ٠,٠٦٨
  االحتاد الروسي ١,٢٠٠ ١,١٧١ ١,١٧١
  رواندا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  سانت كيتس ونيفيس ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  سانت لوسيا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 نسانت فنسنت وجزر غرينادي  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
  اململكة العربية السعودية ٠,٧٤٨ ٠,٧٣٠ ٠,٧٣٠
  السنغال ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤
  صربيا  ٠,٠٢١ ٠,٠٢٠ ٠,٠٢٠
  سيشيل ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢
  سرياليون ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  سنغافورة ٠,٣٤٧ ٠,٣٣٨ ٠,٣٣٨
  سلوفاكيا ٠,٠٦٣ ٠,٠٦١ ٠,٠٦١
  سلوفينيا ٠,٠٩٦ ٠,٠٩٤ ٠,٠٩٤
  جزر سليمان ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  جنوب أفريقيا ٠,٢٩٠ ٠,٢٨٣ ٠,٢٨٣
  إسبانيا ٢,٩٦٨ ٢,٨٩٥ ٢,٨٩٥
  سري النكا ٠,٠١٦ ٠,٠١٦ ٠,٠١٦
  السودان ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠
 رينام سو ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  سوازيلند ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢
  السويد ١,٠٧١ ١,٠٤٥ ١,٠٤٥
  سويسرا ١,٢١٦ ١,١٨٦ ١,١٨٦
  اجلمهورية العربية السورية ٠,٠١٦ ٠,٠١٦ ٠,٠١٦
  طاجيكستان ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  تايلند ٠,١٨٦ ٠,١٨١ ٠,١٨١
  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥
  ليشيت- تيمور  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  توغو ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  تونغا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
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 جدول األنصبة املقررة املعدَّل 
 ٢٠٠٩لالتفاقية اإلطارية لعام 

 املعدَّل ملقررة اجدول األنصبة 
 ٢٠٠٨ لعام لالتفاقية اإلطارية

 ألمملجدول األنصبة املقررة 
 الطرف ٢٠٠٨ لعام املتحدة

  ترينيداد وتوباغو ٠,٠٢٧ ٠,٠٢٦ ٠,٠٢٦
  تونس ٠,٠٣١ ٠,٠٣٠ ٠,٠٣٠
  تركيا ٠,٣٨١ ٠,٣٧٢ ٠,٣٧٢
  تركمانستان ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦
  توفالو ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  أوغندا ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
  أوكرانيا ٠,٠٤٥ ٠,٠٤٤ ٠,٠٤٤
  اإلمارات العربية املتحدة ٠,٣٠٢ ٠,٢٩٥ ٠,٢٩٥
 وآيرلندا الشماليةاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى   ٦,٦٤٢ ٦,٤٧٩ ٦,٤٧٩
  مجهورية ترتانيا املتحدة ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦
  الواليات املتحدة األمريكية ٢٢,٠٠٠ ٢١,٤٦٠ ٢١,٤٦٠
 روغواي أو ٠,٠٢٧ ٠,٠٢٦ ٠,٠٢٦
  أوزبكستان ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨
  فانواتو ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 ) البوليفارية-مجهورية ( فنـزويال  ٠,٢٠٠ ٠,١٩٥ ٠,١٩٥
  فييت نام ٠,٠٢٤ ٠,٠٢٣ ٠,٠٢٣
  اليمن ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٧
  زامبيا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  زمبابوي ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨

 موعاجمل  ١٠٢,٤٥٢ ١٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠
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 ٣-م إأ/-مشروع املقرر 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

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

  منه،٦، وخباصة الفقرة ١٣-م أ/- باملقرر وإذ حييط علماً 

 ،)١( املقدمة من األمني التنفيذي٢٠٠٩-٢٠٠٨ يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني وقد نظر 

 الذي اعتمده ٢٠٠٩-٢٠٠٨ بشأن امليزانية الربناجمية لفترة السنتني ١٣-م أ/-على املقرر يوافق  -١ 
 مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة، من حيث انطباقه على بروتوكول كيوتو؛

 الوارد يف مرفق هذا املقرر والذي       ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨جدول االشتراكات اإلرشادي للسنتني     يعـتمد    -٢ 
 ؛١٣-م أ/- من املقرر ١ يف املائة من االشتراكات اإلرشادية احملددة يف اجلدول ٣٦,٨يغطي 

  مجيع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل أن تضع يف اعتبارها أن االشتراكات يف امليزانية              يدعـو  -٣ 
من اإلجراءات املالية وأن تدفع ) ب(٨يناير من كل سنة وفقاً للفقرة /األساسية مستحقة يف األول من كانون الثاين

، االشتراكات املطلوبة لتمويل النفقات املعتمدة ٢٠٠٩ و٢٠٠٨على وجه السرعة وبالكامل، عن كل من السنتني 
 ؛١٣ -م أ/-املبينة يف املقرر 

 آللية التنمية النظيفة والتمويل املشترك اليت اقترحها اجمللس      )٢(جات املالية  باالحتيا حيـيط عـلماً    -٤ 
 التنفيذي آللية التنمية النظيفة وجلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، على التوايل؛

٢٠٠٨ باالحتياجات من املوارد لألنشطة املتعلقة مبدير سجل املعامالت الدويل للفترة حييط علماًُ -٥ 
 ؛)٣(ددة يف امليزانية الربناجمية املقترحة احمل٢٠٠٩-

بأنه من الضروري، لتأمني التمويل الكايف واملتميز باالستقرار لسجل املعامالت الدويل يف            يسلّم   -٦ 
، اليت ميكن خالهلا مجع املعلومات عن املعامالت، اختاذ إجراء مؤقت قصد الوفاء             ٢٠٠٩-٢٠٠٨فـترة السنتني    

  أعاله؛٥ املشار إليها يف الفقرة باالحتياجات من املوارد،

                                                      

)١( FCCC/SBI/2007/8و Add.1و Add.2. 

)٢( FCCC/SBI/2007/8. 

)٣( FCCC/SBI/2007/8/Add.2. 
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، بإشعار األطراف يف    ٢٠٠٩-٢٠٠٨ لألمـني التنفيذي، كإجراء مؤقت لفترة السنتني         يـأذن  -٧ 
 والوارد سردها يف    ٢٠٠٩-٢٠٠٨بروتوكول كيوتو اليت تعتزم استخدام سجل املعامالت الدويل يف فترة السنتني            

لربط سجلها الوطين بسجل املعامالت الدويل واستخدامه، وألنشطة مدير املرفق الثاين هبذا املقرر، بالرسوم السنوية 
  أعاله؛٥سجل املعامالت الدويل ذات الصلة قصد تغطية االحتياجات من املوارد املشار إليها يف الفقرة 

 ، كما يرد يف املرفق الثاين هبذا املقرر؛٢٠٠٩-٢٠٠٨ جدول الرسوم اإلرشادي لفترة السنتني يعتمد -٨ 

 أنـه إذا ما قرر طرف غري مدرج يف املرفق الثاين هبذا التقرير استخدام سجل املعامالت                 يقـرر  -٩ 
، ُيضاف ذلك الطرف إىل القائمة يف املرفق الثاين هبذا املقرر، وُتخصم ٢٠٠٩-٢٠٠٨الـدويل يف فـترة السنتني     

 مالت الدويل يف فترة السنتني التالية؛ من االحتياجات من املوارد لألنشطة املتعلقة بسجل املعا)٤(الرسوم املدفوعة

إىل األمانة املبادرة إىل إنشاء صندوق استئماين إضايف لتلقي الرسوم لتغطية االحتياجات            يطلب   -١٠ 
 من املوارد لألنشطة املتعلقة مبدير سجل املعامالت الدويل؛

عامالت الدويل بالرسوم  إىل األمني التنفيذي إخطار األطراف اليت تعتزم استخدام سجل امل          يطلب -١١ 
 أدناه، وذلك ١٢ أعاله، رهناً مبا تشري إليه الفقرة   ٥السنوية لتغطية االحتياجات من املوارد املشار إليها يف الفقرة          

 ثالثة أشهر على األقل قبل السنة التقوميية ذات الصلة؛

تعلقة مبدير سجل  إىل األمـني التنفـيذي استعراض االحتياجات من املوارد لألنشطة امل        يطلـب  -١٢ 
املعامالت الدويل والقيام، يف حالة احلاجة إىل موارد إضافية، بتقدمي تقرير إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة 

  حمسوبة وفقاً للمرفق الثاين؛٢٠٠٩والعشرين عن أية تعديالت مقترحة للرسوم بالنسبة لعام 

يع مفصل لنفقات استحداث وتشغيل سجل املعامالت        إىل األمـني التنفيذي تقدمي توز      يطلـب  -١٣ 
 الدويل من أجل االستخدام األمثل لبنية التكلفة؛

 ملدير سجل املعامالت الدويل برفض أو تعليق عمليات نظام التسجيل يف سجل املعامالت              يأذن -١٤ 
تقوميية املعنية بأربعة أشهر،    الدويل يف حالة عدم سداد الطرف املعين للرسوم، وإن مل يكن ذلك قبل بداية السنة ال               

 رهناً بتوجيه تذكريين على األقل إىل الطرف املعين، والتشاور مع هذا الطرف قبل التذكري األخري؛

 

                                                      

ُيحسب رسم االستخدام الذي ُيدرج يف القائمة بالنسبة للطرف املعين على أساس حّصة الطرف املعين         )٤(
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ يف املائة من االحتياجات من املوارد املتعلقة مبدير سجل املعامالت الدويل للفترة              ٤٠املتسـاوية بنسبة    

 يف املائة املتبقية من االحتياجات من املوارد وفقاً للمرفق األول هبذا املقرر ٦٠ومبلغ إضايف معادل حلصة الطرف من نسبة 
ومعّدل ليشمل فقط األطراف املدرجة يف املرفق الثاين هبذا املقرر، على أن يكون رسم االستخدام اإلمجايل بالنسبة للطرف 

 . تاريخ ربط السجل الوطين بسجل املعامالت الدويل وهناية فترة السنتنيمتناسباً مع الفترة ما بني
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إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ القيام، يف دورهتا الثالثني، باستعراض طريقة توزيع الرسوم يف             يطلـب    -١٥ 
تضاء، باختاذ التدابري لتعزيز سدادها بشكل موثوق ويف الوقت املناسب،          فترات السنتني الالحقة والقيام، عند االق     

بغية إحالة مشروع مقرر هبذا الشأن إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو لكي 
 يعتمده يف دورته اخلامسة؛

حلساب رسوم االستخدام، مبا  وضع منهجية ١٥ أن يشمل االستعراض املشار إليه يف الفقرة يقرر -١٦ 
 .يف ذلك بالنسبة لسجل آلية التنمية النظيفة، وذلك يف مجلة أمور باالستناد إىل حجم املعامالت
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 املرفق األول

 اجلدول اإلرشادي الشتراكات األطراف يف بروتوكول كيوتو
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة السنتني 

جدول األنصبة املقررة املعدَّل 
 ٢٠٠٩ لربوتوكول كيوتو لعام

 جدول األنصبة املقررة املعدَّل 
 ٢٠٠٨لربوتوكول كيوتو لعام 

جدول األنصبة املقررة لألمم 
 الطرف ٢٠٠٨املتحدة لعام 

 ألبانيا ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨
 اجلزائر ٠,٠٨٥ ٠,١١٠ ٠,١١٠
 أنغوال ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤
 أنتيغوا وبربودا ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
 نياألرجنت ٠,٣٢٥ ٠,٤١٩ ٠,٤١٩
 أرمينيا ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
 النمسا ٠,٨٨٧ ١,١٤٣ ١,١٤٣
 أذربيجان ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦
 جزر البهاما ٠,٠١٦ ٠,٠٢١ ٠,٠٢١
 البحرين ٠,٠٣٣ ٠,٠٤٣ ٠,٠٤٣
 بنغالديش ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠
 بربادوس ٠,٠٠٩ ٠,٠١٢ ٠,٠١٢
 بيالروس ٠,٠٢٠ ٠,٠٢٦ ٠,٠٢٦
 بلجيكا ١,١٠٢ ١,٤٢٠ ١,٤٢٠
 بليز ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 بنن ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 بوتان ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 بوليفيا ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨
 البوسنة واهلرسك ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨
 بوتسوانا ٠,٠١٤ ٠,٠١٨ ٠,٠١٨
 الربازيل ٠,٨٧٦ ١,١٢٩ ١,١٢٩
 بلغاريا ٠,٠٢٠ ٠,٠٢٦ ٠,٠٢٦
 بوركينا فاسو ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
 بوروندي ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 كمبوديا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 الكامريون ٠,٠٠٩ ٠,٠١٢ ٠,٠١٢
 كندا ٢,٩٧٧ ٣,٨٣٧ ٣,٨٣٧
 الرأس األخضر ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 شيلي ٠,١٦١ ٠,٢٠٨ ٠,٢٠٨
 الصني ٢,٦٦٧ ٣,٤٣٧ ٣,٤٣٧
 كولومبيا ٠,١٠٥ ٠,١٣٥ ٠,١٣٥
 الكونغو ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 جزر كوك ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
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جدول األنصبة املقررة املعدَّل 
 ٢٠٠٩ لربوتوكول كيوتو لعام

 جدول األنصبة املقررة املعدَّل 
 ٢٠٠٨لربوتوكول كيوتو لعام 

جدول األنصبة املقررة لألمم 
 الطرف ٢٠٠٨املتحدة لعام 

 كوستاريكا ٠,٠٣٢ ٠,٠٤١ ٠,٠٤١
 كوت ديفوار ٠,٠٠٩ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠
  كوبا ٠,٠٥٤ ٠,٠٧٠ ٠,٠٧٠
  قربص ٠,٠٤٤ ٠,٠٥٧ ٠,٠٥٧
  اجلمهورية التشيكية ٠,٢٨١ ٠,٣٦٢ ٠,٣٦٢
 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٩
  مجهورية الكونغو الدميقراطية ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤
  الدامنرك ٠,٧٣٩ ٠,٩٥٢ ٠,٩٥٢
  جيبويت ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  دومينيكا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  اجلمهورية الدومينيكية ٠,٠٢٤ ٠,٠٣١ ٠,٠٣١
  إكوادور ٠,٠٢١ ٠,٠٢٧ ٠,٠٢٧
  مصر ٠,٠٨٨ ٠,١١٣ ٠,١١٣
  السلفادور ٠,٠٢٠ ٠,٠٢٦ ٠,٠٢٦
  غينيا االستوائية ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
  إريتريا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  إستونيا ٠,٠١٦ ٠,٠٢١ ٠,٠٢١
  إثيوبيا ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤
  اجلماعة األوروبية ٢,٥٠٠ ٢,٥٠٠ ٢,٥٠٠
  فيجي ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤
  فنلندا ٠,٥٦٤ ٠,٧٢٧ ٠,٧٢٧
  فرنسا ٦,٣٠١ ٨,١٢١ ٨,١٢١
  غابون ٠,٠٠٨ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠
  غامبيا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  جورجيا ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤
  أملانيا ٨,٥٧٧ ١١,٠٥٥ ١١,٠٥٥
  غانا ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥
  اليونان ٠,٥٩٦ ٠,٧٦٨ ٠,٧٦٨
  غرينادا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  غواتيماال ٠,٠٣٢ ٠,٠٤١ ٠,٠٤١
  غينيا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  بيساو- غينيا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  غيانا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 هاييت  ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
  هندوراس ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦
  هنغاريا ٠,٢٤٤ ٠,٣١٤ ٠,٣١٤
  آيسلندا ٠,٠٣٧ ٠,٠٤٨ ٠,٠٤٨
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جدول األنصبة املقررة املعدَّل 
 ٢٠٠٩ لربوتوكول كيوتو لعام

 جدول األنصبة املقررة املعدَّل 
 ٢٠٠٨لربوتوكول كيوتو لعام 

جدول األنصبة املقررة لألمم 
 الطرف ٢٠٠٨املتحدة لعام 

  اهلند ٠,٤٥٠ ٠,٥٨٠ ٠,٥٨٠
  إندونيسيا ٠,١٦١ ٠,٢٠٨ ٠,٢٠٨
 ) اإلسالمية-مجهورية ( إيران  ٠,١٨٠ ٠,٢٣٢ ٠,٢٣٢
  آيرلندا ٠,٤٤٥ ٠,٥٧٤ ٠,٥٧٤
  إسرائيل ٠,٤١٩ ٠,٥٤٠ ٠,٥٤٠
  إيطاليا ٥,٠٧٩ ٦,٥٤٦ ٦,٥٤٦
 جامايكا ٠,٠١٠ ٠,٠١٣ ٠,٠١٣
  اليابان ١٦,٦٢٤ ٢١,٤٢٦ ٢١,٤٢٦
  األردن ٠,٠١٢ ٠,٠١٥ ٠,٠١٥
  كينيا ٠,٠١٠ ٠,٠١٣ ٠,٠١٣
  كرييباس ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  الكويت ٠,١٨٢ ٠,٢٣٥ ٠,٢٣٥
  قريغيزستان ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 قراطية الشعبية مجهورية الو الدمي ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  التفيا ٠,٠١٨ ٠,٠٢٣ ٠,٠٢٣
  لبنان ٠,٠٣٤ ٠,٠٤٤ ٠,٠٤٤
  ليسوتو ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  ليبرييا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  اجلماهريية العربية الليبية ٠,٠٦٢ ٠,٠٨٠ ٠,٠٨٠
  ليختنشتاين ٠,٠١٠ ٠,٠١٣ ٠,٠١٣
  ليتوانيا ٠,٠٣١ ٠,٠٤٠ ٠,٠٤٠
 غ لكسمرب ٠,٠٨٥ ٠,١١٠ ٠,١١٠
  مدغشقر ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
  مالوي ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  ماليزيا ٠,١٩٠ ٠,٢٤٥ ٠,٢٤٥
  ملديف ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  مايل ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  مالطة ٠,٠١٧ ٠,٠٢٢ ٠,٠٢٢
  جزر مارشال ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  موريتانيا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  موريشيوس ٠,٠١١ ٠,٠١٤ ٠,٠١٤
  املكسيك ٢,٢٥٧ ٢,٩٠٩ ٢,٩٠٩
 ) املتحدة-واليات ( ميكرونيزيا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  مولدوفا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  موناكو ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤
  منغوليا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  املغرب ٠,٠٤٢ ٠,٠٥٤ ٠,٠٥٤
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جدول األنصبة املقررة املعدَّل 
 ٢٠٠٩ لربوتوكول كيوتو لعام

 جدول األنصبة املقررة املعدَّل 
 ٢٠٠٨لربوتوكول كيوتو لعام 

جدول األنصبة املقررة لألمم 
 الطرف ٢٠٠٨املتحدة لعام 

  موزامبيق ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  ميامنار ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦
  ناميبيا ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨
  ناورو ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  نيبال ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤
  هولندا ١,٨٧٣ ٢,٤١٤ ٢,٤١٤
  نيوزيلندا ٠,٢٥٦ ٠,٣٣٠ ٠,٣٣٠
  نيكاراغوا ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
  النيجر ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  نيجرييا ٠,٠٤٨ ٠,٠٦٢ ٠,٠٦٢
  نيوى ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 ج النروي ٠,٧٨٢ ١,٠٠٨ ١,٠٠٨
  عمان ٠,٠٧٣ ٠,٠٩٤ ٠,٠٩٤
  باكستان ٠,٠٥٩ ٠,٠٧٦ ٠,٠٧٦
  باالو ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  بنما ٠,٠٢٣ ٠,٠٣٠ ٠,٠٣٠
  بابوا غينيا اجلديدة ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
  باراغواي ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦
  بريو ٠,٠٧٨ ٠,١٠١ ٠,١٠١
  الفلبني ٠,٠٧٨ ٠,١٠١ ٠,١٠١
  بولندا ٠,٥٠١ ٠,٦٤٦ ٠,٦٤٦
  الربتغال ٠,٥٢٧ ٠,٦٧٩ ٠,٦٧٩
  قطر ٠,٠٨٥ ٠,١١٠ ٠,١١٠
  مجهورية كوريا ٢,١٧٣ ٢,٨٠١ ٢,٨٠١
  رومانيا ٠,٠٧٠ ٠,٠٩٠ ٠,٠٩٠
  االحتاد الروسي ١,٢٠٠ ١,٥٤٧ ١,٥٤٧
  رواندا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  سانت لوسيا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  سانت فنسنت وجزر غرينادين ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  ساموا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  اململكة العربية السعودية ٠,٧٤٨ ٠,٩٦٤ ٠,٩٦٤
  السنغال ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥
  سيشيل ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
  سرياليون ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  سنغافورة ٠,٣٤٧ ٠,٤٤٧ ٠,٤٤٧
  سلوفاكيا ٠,٠٦٣ ٠,٠٨١ ٠,٠٨١
  سلوفينيا ٠,٠٩٦ ٠,١٢٤ ٠,١٢٤
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جدول األنصبة املقررة املعدَّل 
 ٢٠٠٩ لربوتوكول كيوتو لعام

 جدول األنصبة املقررة املعدَّل 
 ٢٠٠٨لربوتوكول كيوتو لعام 

جدول األنصبة املقررة لألمم 
 الطرف ٢٠٠٨املتحدة لعام 

  جزر سليمان ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  جنوب أفريقيا ٠,٢٩٠ ٠,٣٧٤ ٠,٣٧٤
  إسبانيا ٢,٩٦٨ ٣,٨٢٥ ٣,٨٢٥
  سري النكا ٠,٠١٦ ٠,٠٢١ ٠,٠٢١
  السودان ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠
  سورينام ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  سوازيلند ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
  السويد ١,٠٧١ ١,٣٨٠ ١,٣٨٠
  سويسرا ١,٢١٦ ١,٥٦٧ ١,٥٦٧
  اجلمهورية العربية السورية ٠,٠١٦ ٠,٠٢١ ٠,٠٢١
  تايلند ٠,١٨٦ ٠,٢٤٠ ٠,٢٤٠
 مجهوريــة مقدونــيا اليوغوســالفية ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦

    السابقة

 توغو ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  ترينيداد وتوباغو ٠,٠٢٧ ٠,٠٣٥ ٠,٠٣٥
  تونس ٠,٠٣١ ٠,٠٤٠ ٠,٠٤٠
  تركمانستان ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨
 توفالو  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  أوغندا ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤
  أوكرانيا ٠,٠٤٥ ٠,٠٥٨ ٠,٠٥٨
  اإلمارات العربية املتحدة ٠,٣٠٢ ٠,٣٨٩ ٠,٣٨٩
اململكـة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا  ٦,٦٤٢ ٨,٥٦١ ٨,٥٦١

    الشمالية
  مجهورية ترتانيا املتحدة ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨
  أوروغواي ٠,٠٢٧ ٠,٠٣٥ ٠,٠٣٥
  أوزبكستان ٠,٠٠٨ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠
  فانواتو ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 ) البوليفارية-مجهورية ( فنـزويال  ٠,٢٠٠ ٠,٢٥٨ ٠,٢٥٨
  فييت نام ٠,٠٢٤ ٠,٠٣١ ٠,٠٣١
  اليمن ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٩
 زامبيا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١

 اجملموع  ٧٨,١٦٣ ١٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠
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 املرفق الثاين

 ي لرسوم سجل املعامالت الدويلاجلدول اإلرشاد
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة السنتني 

٢٠٠٩-٢٠٠٨جدول الرسوم للفترة 
 الطرف )بالنسبة املئوية(

 النمسا ١,٥٦٢
 بلجيكا ١,٩٤١
 بلغاريا ٠,٠٣٥
 كندا ٤,٤٧٦
 اجلمهورية التشيكية ٠,٤٩٥
 الدامنرك ١,٣٠١
 استونيا ٠,٠٢٨
 اجلماعة األوروبية ٢,٦٤٢
 فنلندا ٠,٩٩٣
 فرنسا ١٠,٤٩٧
 أملانيا ١٥,١٠٣
 اليونان ١,٠٤٩
 هنغاريا ٠,٤٣٠
 آيسلندا ٠,٧٢٦
 آليرلندا ٠,٧٨٤
 إيطاليا ٨,٩٤٤
 اليابان ١٤,٧٠٠
 التفيا ٠,٠٣٢
 خلتنشتاين ٠,١٨٥
 ليتوانيا ٠,٠٥٥
 لكسمربغ ٠,١٥٠
 موناكو ٠,١٧٨
 هولندا ٣,٢٩٨
 نيوزيلندا ٠,٩٤٥
 النرويج ٢,٢٨٢
 دابولن ٠,٨٨٢
 الربتغال ٠,٩٢٨
 رومانيا ٠,١٢٣
 االحتاد الروسي ٢,٦٩٩
 سلوفاكيا ٠,١١١
 سلوفينيا ٠,١٦٩
 إسبانيا ٥,٢٢٦
 السويد ١,٨٨٦
 سويسرا ٢,٧١٥
 أوكرانيا ٠,٧٣٤
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية  ١١,٦٩٦

 اجملموع  ١٠٠,٠٠٠
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