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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
  يف بروتوكول كيوتو

  الدورة اخلامسة
   ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨- ٧كوبنهاغن، 

   من جدول األعمال٨البند 
  تقرير جلنة االمتثال

  ٥-م أإ/-مشروع املقرر     

  مقترح من الرئيس    

  جلنة االمتثال    
  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
   من بروتوكول كيوتو،١٨إذ يشري إىل املادة   
  ،٤-م أإ/٤، و٣-م أإ/٥، و٢-م أإ/٤، و١-م أإ/٢٧وإذ يشري أيضاً إىل املقررات   
ير السنوي املقدم من جلنة االمتثال إىل مؤمتر األطـراف العامـل            وقد نظر يف التقر     

  ،)١(بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
وإذ يالحظ الطلب املقدم من جلنة االمتثال فيما يتعلق بتوفري التمويل لتغطية تكاليف               

دمة من األمانة   ، واملعلومات املق  )٢(السفر إىل أماكن انعقاد اجتماعات اللجنة واملشاركة فيها       
، ومشروع املقرر املتعلـق بامليزانيـة       )٣(بشأن ما يترتب على هذا الطلب من آثار يف امليزانية         

__________ 
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 الذي أوصـت بـه اهليئـة الفرعيـة للتنفيـذ يف             ٢٠١١-٢٠١٠الربناجمية لفترة السنتني    
  ، )٤(الثالثني دورهتا

لفتـرة الـسنتني    ة الربناجميـة    ـاملتعلق بامليزاني  )٥(٥- م أإ /- وإذ يدرك املقرر      
٢٠١١- ٢٠١٠،  

يالحظ مع التقدير العمل الذي اضطلعت به جلنة االمتثال خـالل الفتـرة               -١  
  املشمولة بالتقرير؛

 األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت مل تقدم بعد بالغاهتـا             حيث  -٢  
 من بروتوكـول    ٧ من املادة    ٢الوطنية الرابعة واملعلومات التكميلية املطلوبة مبوجب الفقرة        

  كيوتو على أن تفعل ذلك على سبيل األولوية؛
بوصـفه  يالحظ اهتمام جلنة االمتثال بأن يقوم مؤمتر األطـراف العامـل              -٣  

اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف أقرب وقت ممكن، بوضع ترتيبات قانونية مالئمة             
  بشأن امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املُنشأة؛

 للجنة االمتثال فيما يتعلق بتوفري التمويـل        ةيالحظ أيضاً الشواغل املستمر     -٤  
   اجتماعات اللجنة واملشاركة فيها؛لتغطية تكاليف السفر إىل أماكن انعقاد

يدعو األطراف إىل تقدمي تربعات إىل الـصندوق االسـتئماين لألنـشطة              -٥  
  .٢٠١١-٢٠١٠التكميلية لدعم عمل جلنة االمتثال يف فترة السنتني 

        
  

__________ 

)٤( FCCC/SBI/2009/8/Add.1. 
من جدول أعمال مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه         ) ب(١٣مشروع مقرر ُيقترح اعتماده يف إطار البند         )٥(

 .اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو


