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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف

 تقرير مؤمتر األطراف عن دورته اخلامسة عشرة، املعقودة يف كوبنهاغن             
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٩ إىل ٧يف الفترة من 
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  ١٢  ..........ودور الغابات وإدارهتا بصورة مستدامة وزيادة خمزونات الكربون يف الغابات يف البلدان النامية    
  األطراف غـري املدرجـة يف املرفـق      املقدمة من   ي املعين بالبالغات الوطنية      فريق اخلرباء االستشار   عمل  ١٥-م أ/٥  
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  إجراء االستعراض التقين لقوائم     برنامج التدريب احملّدث خلرباء استعراض قوائم جرد غازات الدفيئة على           ١٥-م أ/١٠  
  ٢٧  ......................................... لالتفاقيةاجلرد املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول    

  ٣٢  .................................................................املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  ١٥-م أ/١١  
  ٣٤  ....................................................٢٠١١-٢٠١٠امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   ١٥-م أ/١٢  
  ٤٨  ..............................................................موعد ومكان انعقاد الدورات املقبلة  ١٥-م أ/١٣  

  القرار
 ٥٠  ...............................اإلعراب عن االمتنان حلكومة مملكة الدامنرك ولسكان مدينة كوبنهاغن  ١٥-م أ/١  
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  ١٥-م أ/١املقرر     
وين الطويل نتائج أعمال الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعا

  األجل مبوجب االتفاقية
  ،إن مؤمتر األطراف  
  ،١٣-م أ/١إىل مقرره إذ يشري   
والفعال واملستدام لالتفاقية عن طريق العمـل       بالتمكني من التنفيذ الكامل      وإذ يلتزم   

  ، وما بعده٢٠١٢ عام وحىتالتعاوين الطويل األجل من اآلن 
خصص املعين بالعمل التعـاوين الطويـل       يف نتائج أعمال الفريق العامل امل     وقد نظر     

  ،١٣-م أ/١ من املقرر ٢األجل مبوجب االتفاقية عمالً بأحكام الفقرة 
 متديد والية الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعـاوين الطويـل            يقرر  -١  

األجل مبوجب االتفاقية لتمكينه من مواصلة أعماله هبدف تقدمي النتائج إىل مؤمتر األطـراف              
  ي ينظر فيها يف دورته السادسة عشرة؛لك

 إىل الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويـل األجـل      يطلب  -٢  
مبوجب االتفاقية أن يواصل أعماله مستنداً إىل تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمـل              

دورتـه اخلامـسة   التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية املقدم إىل مـؤمتر األطـراف يف       
  ، وكذا إىل األعمال اليت اضطلع هبا مؤمتر األطراف على أساس ذلك التقرير؛)١(عشرة

 البلد املضيف للدورة املقبلة ملؤمتر األطراف بإجراء الترتيبات الالزمة          يكلف  -٣  
  .من أجل تيسري األعمال قصد إجناح تلك الدورة

  التاسعةاجللسة العامة 
  ٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول١٩-١٨

__________ 

)١( FCCC/AWGLCA/2009/17املرفق األول ،. 
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  ١٥-م أ/٢املقرر     
  اتفاق كوبنهاغن

  إن مؤمتر األطراف،  
  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ اتفاق كوبنهاغنب حييط علماً  



FCCC/CP/2009/11/Add.1 

5 GE.10-60561 

  كوبنهاغناتفاق     
حنن، رؤساء الدول ورؤساء احلكومات والوزراء وسائر رؤساء الوفود التاليـة             

ـ            :)٢( يف كوبنـهاغن ٢٠٠٩نـاخ لعـام   ري املاحلاضرين يف مؤمتر األمم املتحدة بشأن تغ
إستونيا،  الحتاد الروسي، إثيوبيا، األردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا،االحتاد األورويب، ا

يرلندا، آيـسلندا،   آأوروغواي،   إسرائيل، ألبانيا، أملانيا، اإلمارات العربية املتحدة، إندونيسيا،      
الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغالديش، بنما، بنن،       االو،إيطاليا، بابوا غينيا اجلديدة، ب    

 بوتسوانا، بوركينا فاسو، البوسنة واهلرسك، بولندا، بـريو، بـيالروس، ترينيـداد            بوتان،
مجهورية أفريقيا   وتوباغو، تونس، تونغا، اجلبل األسود، اجلزائر، جزر البهاما، جزر مارشال،         

مجهورية كوريا، مجهورية الكونغـو      ، مجهورية ترتانيا املتحدة،   الوسطى، اجلمهورية التشيكية  
الشعبية، مجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة،       الدميقراطية، مجهورية الو الدميقراطية   

أفريقيا، جورجيا، جيبويت، الدامنرك، رواندا، رومانيـا، زامبيـا،          مجهورية مولدوفا، جنوب  
 فينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السويد، سويسرا،     مارينو، سلوفاكيا، سلو   ساموا، سان 

فرنـسا، فنلنـدا،     سرياليون، شيلي، صربيا، الصني، غابون، غانا، غواتيماال، غيانا، غينيا،        
ديفـوار، كوسـتاريكا،     فيجي، قربص، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كنـدا، كـوت        

يا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مايل، ليتوان كولومبيا، الكونغو، كرييباس، التفيا، لكسمربغ،
يرلنـدا  آمالوي، ملديف، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و       مدغشقر، املغرب، املكسيك،  

اهلنـد،   منغوليا، موريتانيا، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيوزيلنـدا،         الشمالية،
  .بان، اليونانهنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليا

   منها،٢ إىل حتقيق اهلدف النهائي لالتفاقية، حسبما ورد يف املادة إذ نسعى  
  ،مببادئ االتفاقية وأحكامهاوإذ نسترشد   
   بنتائج األعمال اليت اضطلع هبا الفريقان العامالن املخصصان،وإذ حنيط علماً  
 بالعمـل التعـاوين     بشأن الفريق العامل املخصص املعين     ١٥-م أ /١ املقرر   وإذ نؤيد   

 الذي يطلب إىل الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات         ٥-م أإ /١الطويل األجل واملقرر    
  اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو أن يواصل أعماله،

  . على اتفاق كوبنهاغن هذا الذي يبدأ نفاذه فوراًقد وافقنا  

__________ 

أعلنت بعض األطراف املذكورة أعاله يف بالغاهتا إىل األمانة عن تفامهات حمددة عن طبيعة االتفاق واملسائل                 )١(
وميكن االطالع على النـصوص     . يف هذه القائمة  ذات الصلة، واليت وافقت على أساسها على إيراد أمسائها          

الكاملة للرسائل اليت تلقتها األمانة من األطراف فيما يتعلق باتفاق كوبنهاغن، مبـا يف ذلـك التفامهـات                  
  .<http://unfccc.int/meetings/items/5276.php>احملددة، على املوقع التايل 
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ونؤكد . ري املناخ واحد من أعظم التحديات يف زمننا هذا        على أن تغ  نشدد    -١  
عزمنا السياسي القوي على مكافحة تغري املناخ بصورة عاجلة وفقاً ملبدأ املسؤوليات املشتركة     

وحتقيقاً للهدف النهائي لالتفاقية املتمثـل يف تثبيـت      . ولكن املتباينة وقدرات كل طرف منا     
وي عند مستوًى مينع التدخل البشري اخلطري يف النظام         تركزات غازات الدفيئة يف الغالف اجل     

 املناخي، سنعزز عملنا التعاوين الطويل األجل من أجل مكافحة تغري املناخ على أسـاس اإلنـصاف         
ويف سياق التنمية املستدامة، مسلّمني بالرأي العلمي القائل بأن احلرارة العاملية ال ينبغـي أن               

ف مبا لتغري املناخ من تأثريات حامسة األمهية ومبـا لتـدابري            ونعتر. تزيد عن درجتني مئويتني   
االستجابة من تأثريات حمتملة على البلدان املعرضة بوجه خاص آلثاره الضارة ونؤكد احلاجة             

  .إىل وضع برنامج تكيف شامل ينطوي على الدعم الدويل
 للحقائق   ختفيض االنبعاثات العاملية ختفيضاً عميقاً وفقاً      ونوافق على ضرورة    -٢  

العلمية، وكما هو موثق يف تقرير التقييم الرابع الصادر عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري               
املناخ هبدف تقليص االنبعاثات العاملية من أجل اإلبقاء على ارتفاع درجة احلرارة العاملية دون          

قائق العلمية وعلى أساس درجتني مئويتني، ونقرر اختاذ إجراءات لتحقيق هذا اهلدف وفقاً للح
وينبغي أن نتعاون على بلوغ سقف االنبعاثات العاملية والوطنية يف أقرب وقـت             . اإلنصاف

ممكن، معترفني بأن اإلطار الزمين لبلوغ السقف سيكون أطول يف البلدان النامية وواضعني يف              
يف مقدمة األولويـات    اعتبارنا أن التنمية االجتماعية واالقتصادية والقضاء على الفقر يأتيان          

املهيمنة يف البلدان النامية وأن اتباع استراتيجية تنمية منخفضة االنبعاثات أمر ال غـىن عنـه                
  .لتحقيق التنمية املستدامة

إن التكيف مع اآلثار الضارة لتغري املنـاخ والتـأثريات احملتملـة لتـدابري                -٣  
 العمل والتعاون الدويل بشأن التكيف،      وال بد من تعزيز   . االستجابة حتٍد تواجهه مجيع البلدان    

التكيـف  على وجه السرعة، لضمان تنفيذ االتفاقية عن طريق إتاحة ودعم تنفيذ إجـراءات              
 أكثرها  سيماة، وال   ـدان النامي ـالرامية إىل احلد من القابلية للتأثر وبناء القدرة على التحمل يف البل           

ونوافق على  . ول اجلزرية الصغرية النامية وأفريقيا    عرضة للتأثر، وحتديداً أقل البلدان منواً والد      
أن تتيح البلدان املتقدمة قدراً وافياً ومستداماً وميكن التنبؤ به من املوارد املالية والتكنولوجيـا               

  .وبناء القدرات لدعم تنفيذ إجراءات التكيف يف البلدان النامية
منفردة أو جمتمعة أهـداف  وتلتزم األطراف املدرجة يف املرفق األول بأن تنفذ     -٤  

 الكمية احملددة لالنبعاثات على نطاق االقتصاد ككل، وأن تقـدمها إىل األمانـة              ٢٠٢٠عام  
، بالشكل املبني يف التذييل األول، لتجميعهـا يف وثيقـة           ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٣١حبلول  

أطـراف يف   وبذلك ستواصل األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت هـي           ). INF(معلومات  
وسيخضع ما تنفذه   . بروتوكول كيوتو تعزيز خفض االنبعاثات الذي بدأ مع بروتوكول كيوتو         

         البلدان املتقدمة من خفض لالنبعاثات وما تقدمه من متويـل للقيـاس واإلبـالغ والتحقـق                
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 وفقاً للمبادئ التوجيهية القائمة وأي مبادئ توجيهية أخرى يعتمدها مـؤمتر األطـراف، مـع     
  .ضمان التزام الدقة والصرامة والشفافية يف احملاسبة املتعلقة هبذه األهداف وبوسائل التمويل هذه

وستنفذ األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول لالتفاقيــة إجـراءات             -٥  
 ٣١التخفيـف، مبا يف ذلك اإلجراءات املقرر أن تعرضها هذه األطراف على األمانة حبلول              

، بالشكل املبني يف التذييل الثاين، لتجميعها يف وثيقة معلومـات           ٢٠١٠ناير  ي/ كانون الثاين 
)INF(    وميكن ألقل البلـدان    .  ويف سياق التنمية املستدامة    ٤ من املادة    ٧ و ١، وفقاً للفقرتني

أما إجراءات  . منواً وللدول اجلزرية الصغرية النامية أن تتخذ إجراءات طوعاً وبدعم من غريها           
تتخذها وتتوخاها الحقاً األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، مبا يف ذلـك             التخفيف اليت   

كل سنتني  ) ب(١-١٢تقارير اجلرد الوطنية، فتبلغ عن طريق البالغات الوطنية وفقاً للمادة           
وتضاف إىل القائمة الـواردة يف      . على أساس املبادئ التوجيهية اليت يعتمدها مؤمتر األطراف       

اءات التخفيف املبينة يف البالغات الوطنية أو املبلغة بطريقـة أخـرى إىل             التذييل الثاين إجر  
وختضع إجراءات التخفيف اليت تتخذها األطراف غـري املدرجـة يف املرفـق األول              . األمانة

وتقدم . لعمليات قياس وإبالغ وحتقق داخلية تعرض نتائجها يف البالغات الوطنية كل سنتني           
فق األول معلومات عن تنفيذ إجراءاهتا من خـالل البالغـات           األطراف غري املدرجة يف املر    

الوطنية، على أن تتخذ ترتيبات إلجراء مشاورات وحتليالت دولية مبوجب مبادئ توجيهيـة             
وتقيَّد إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً الـيت       . حمددة بوضوح تكفل احترام السيادة الوطنية     
يتطلبه ذلك من دعم بالتكنولوجيا والتمويل وبناء       تلتمس دعماً دولياً يف سجل إىل جانب ما         

وختـضع  . وستضاف هذه اإلجراءات املدعومة إىل القائمة الواردة يف التذييل الثاين         . القدرات
         إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً املدعومة هذه لعمليات قيـاس وإبـالغ وحتقـق دوليـة               

  .ر األطرافوفقاً للمبادئ التوجيهية اليت يعتمدها مؤمت
ونعترف بالدور احلاسم األمهية خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات            -٦  

وتدهورها واحلاجة إىل تعزيز إزالة غازات الدفيئة عن طريق الغابات ونوافق على احلاجة إىل              
 إجياد حوافز إجيابية هلذه اإلجراءات من خالل اإلنشاء الفوري آللية تشمل األنشطة اإلضافية            

، من أجل تعبئة املوارد     )REDD-plus(خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها        
  .املالية من البلدان املتقدمة

ونقرر اتباع ُنُهج متنوعة، مبا يف ذلك اغتنام الفرص الـساحنة السـتخدام               -٧  
األسواق، من أجل حتسني فعالية إجراءات التخفيف من حيـث التكلفـة وتعزيـز هـذه                

وينبغي منح البلدان النامية، وال سيما البلدان النامية ذات االقتصادات املنخفضة           . اإلجراءات
  .االنبعاثات، حوافز ملواصلة التنمية باتباع مسار منخفض االنبعاثات

ويقدَّم إىل البلدان النامية متويل متزايد وجديد وإضايف وواف وميكن التنبـؤ       -٨  
 إىل مصادر هذا التمويل، وفقاً لألحكام ذات الـصلة يف           به، فضال عن حتسني فرص وصوهلا     

االتفاقية، إلتاحة ودعم العمل املعزز بشأن التخفيف، مبا يف ذلك إتاحة مقدار كـبري مـن                
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، والتكيـف،   )REDD-plus(التمويل خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها         
وتلتزم البلـدان   .  أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية    وتطوير التكنولوجيا ونقلها، وبناء القدرات، من     

املتقدمة جمتمعة بإتاحة موارد جديدة وإضافية، تشمل قطاع احلراجة واالستثمارات املقدمـة            
 مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة للفترة        ٣٠من املؤسسات الدولية، ويناهز مبلغها      

متـوازناً بـني إجـراءات التكيـف       ، على أن توزَّع هذه املوارد توزيعاً        ٢٠١٢-٢٠١٠
ويقدَّم متويل التكيف على سبيل األولوية ألكثر البلدان النامية عرضة للتأثر، مثل            . والتخفيف

ويف سياق إجراءات التخفيف اجملدية     . أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية وأفريقيا       
 مليار دوالر مـن     ١٠٠مثل يف أن تعبئ معاً      وشفافية التنفيذ، تلتزم البلدان املتقدمة هبدف يت      

.  لتلبية احتياجات البلـدان الناميـة      ٢٠٢٠دوالرات الواليات املتحدة كل سنة حبلول عام        
وسيأيت هذا التمويل من طائفة واسعة من املصادر، العامـة واخلاصـة، الثنائيـة واملتعـددة          

ات التكيف متويل جديد مـن      وسيتاح إلجراء . األطراف، مبا يف ذلك مصادر التمويل البديلة      
مصادر متعددة األطراف من خالل ترتيبات متويل تتسم بالفعالية والكفاءة، مقرونة هبيكـل             

ومن املقرر أن يـأيت     . حوكمة يتوخى متثيالً متكافئاً لكل من البلدان املتقدمة والبلدان النامية         
  . للمناخجزء ال يستهان به من هذا التمويل عن طريق صندوق كوبنهاغن األخضر

وحتقيقاً هلذه الغاية، سُينشأ فريق رفيع املستوى خيـضع لتوجيـه مـؤمتر               -٩  
األطراف ويكون مسؤوالً أمامه لدراسة مسامهة مصادر اإليرادات املمكنة، مبـا يف ذلـك              

  .مصادر التمويل البديلة، للوفاء هبذا اهلدف
 تـشغيلياً   ونقرر إنشاء صندوق كوبنهاغن األخضر للمناخ بوصفه كيانـاً          -١٠  

لآللية املالية لالتفاقية من أجل دعم املشاريع والربامج والسياسات واألنشطة األخرى املنفذة            
يف البلدان النامية فيما يتعلق بالتخفيف، مبا يف ذلك األنشطة اإلضافية خلفـض االنبعاثـات               

ـ      )REDD-plus(النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها       وير ، والتكيف، وبناء القـدرات، وتط
  .التكنولوجيا ونقلها

وتعزيزاً للعمل املتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلـها، نقـرر إنـشاء آليـة               -١١  
تكنولوجية لدفع عجلة تطوير التكنولوجيا ونقلها دعمـاً لإلجـراءات املتعلقـة بـالتكيف            

  .والتخفيف اليت ستسترشد بنهج موجه قطرياً وستستند إىل الظروف واألولويات الوطنية
، مبا يف ذلك يف ضوء      ٢٠١٥وندعو إىل تقييم تنفيذ هذا االتفاق حبلول عام           -١٢  

وسيشمل ذلك النظر يف تعزيز اهلدف الطويل األجل بالرجوع    . حتقيق اهلدف النهائي لالتفاقية   
 ١,٥إىل خمتلف املسائل اليت تطرحها األنشطة العلمية، مبا يف ذلك ارتفاع احلـرارة مبقـدار                

  .درجة مئوية
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   األولالتذييل

  ٢٠٢٠لعام ككل  االقتصاد نطاقاألهداف الكمية لالنبعاثات على     
 ٢٠٢٠األهداف الكمية لالنبعاثات على نطاق االقتصاد ككل لعام  األطراف املدرجة يف املرفق األول

  سنة األساس ٢٠٢٠خفض االنبعاثات يف عام   
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  يل الثاينالتذي

  إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان النامية األطراف    
  اإلجراءات  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  التاسعةاجللسة العامة 
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٩-١٨
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  ١٥-م أ/٣املقرر     
  ول لالتفاقيةتعديل للمرفق األ

  إن مؤمتر األطراف،  
  ، من االتفاقية١٦ و١٥ إىل املادتني إذ يشري  
     املقدم من مالطة لتعديل املرفق األول لالتفاقيـة بإضـافة          باالقتراح   وإذ حييط علماً    
  ،)٣(اسم مالطة
  تعديل املرفق األول لالتفاقية بإدراج اسم مالطة؛يقرر   -١  
هذا التعـديل   ، خيضع بدء سريان     ١٦ من املادة    ٤ أنه وفقاً للفقرة     يالحظ  -٢  

للمرفق األول لالتفاقية لنفس اإلجراء اخلاص ببدء نفاذ مرفقات االتفاقية املنصوص عليـه يف              
  .ة من االتفاقي١٦ من املادة ٣الفقرة 

  التاسعةاجللسة العامة 
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٩-١٨

__________ 

)١( FCCC/CP/2009/2. 
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  ١٥-م أ/٤املقرر     
ألنشطة املتصلة خبفض االنبعاثات الناجتة إرشادات منهجية بشأن ا

عن إزالة الغابات وتردي الغابات، ودور الغابات وإدارهتا بصورة 
  مستدامة وزيادة خمزونات الكربون يف الغابات يف البلدان النامية

  إن مؤمتر األطراف،  
  ،١٣-م أ/٢ و١٣-م أ/١ين  إىل املقررإذ يشري  
جتة عن إزالة الغابات وتردي الغابات وبـدور         بأمهية خفض االنبعاثات النا    وإذ يقر   

  حفظ الغابات وإدارهتا بصورة مستدامة وزيادة خمزونـات الكربون يف البلدان النامية،
 التقدم الذي أحرزته اهليئة الفرعية للمـشورة العلميـة والتكنولوجيـة يف    وإذ يالحظ   

  ُهج السياسات واحلوافز اإلجيابية، برنامج عملها املتعلق بالقضايا املنهجية املتصلة مبجموعة من ُن
األطـراف   مدى األنشطة اجلارية واجلهود التعاونية اليت تضطلع هبا          وإذ يالحظ أيضاً    

  ،١٣-م أ/٢ من املقرر ٥ و٣ و٢و ١واملنظمات الدولية وفقاً للفقرات 
 يف  باحلاجة إىل املشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية واجملتمعات احمللية         وإذ يقر   

، وإمكانية إسهامها   ١٣-م أ /١من املقرر   ‘ ٣‘)ب(١أنشطة الرصد واإلبالغ املتصلة بالفقرة      
  مبا لديها من معارف يف تلك األنشطة، 

 أمهية تعزيز اإلدارة املستدامة للغابات وحتقيق مزايا مشتركة منها، مبا فيها            وإذ يدرك   
 احملددة يف الربامج الوطنية للغابات      التنوع البيولوجي، من شأهنا أن تكمل األهداف والغايات       

  ويف االتفاقيات واالتفاقات الدولية ذات الصلة،
بالتجارب والدروس املستخلصة من األنـشطة اجلاريـة واجلهـود          يأخذ علماً   وإذ    

املبذولة يف جمال بناء القدرات، ومنهجيات االختبار، وُنهج الرصد، وجمموعة هنج السياسات            
ا يف ذلك تلك اليت تسترشد بالتوجيهات اإلرشادية الـواردة يف مرفـق             واحلوافز اإلجيابية، مب  

  ،١٣-م أ/٢املقرر 
 األطراف من البلدان النامية، استناداً إىل العمل املضطلع به بشأن           يطلب إىل   -١  

، أن تراعـي اإلرشـادات      ١٣-م أ /٢ من املقرر    ١١ و ٧القضايا املنهجية املبينة يف الفقرتني      
، دون استباق احلكم على أي مقررات       ١٣-م أ /٢ألنشطة املتصلة باملقرر    التالية فيما خيص ا   

  : تلك املتعلقـة بالقياس واإلبالغسيماذات صلة يتخذها مؤمتر األطراف، ال 
حتديد دوافع إزالة الغابات وتردي الغابات اليت تؤدي إىل انبعاثات، وكذلك             )أ(

  وسيلة معاجلتها؛
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 تؤدي إىل خفض االنبعاثات وزيادة عمليات       حتديد األنشطة داخل البلد اليت      )ب(
  إزالة خمزونات الكربون يف الغابات وتثبيت هذه املخزونات؛

اليت اعتمدها الفريق احلكومي    استخدام آخر اإلرشادات واملبادئ التوجيهية        )ج(
 املعين بتغري املناخ، أو شجعها مؤمتر األطراف، حـسب االقتـضاء،            الدويل

غازات الدفيئة البشرية املنشأ املتصلة بالغابات مـن  كأساس لتقدير انبعاثات   
املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة املصارف، وخمزونات الكربون يف الغابات         

  والتغريات يف مساحات الغابات؛
قوية وشفافة وفقاً للظروف واإلمكانات      )٤(إنشاء نظم رصد وطنية للغابات      )د(

 فرعية، كجزء من نظم الرصـد       الوطنية، وعند االقتضاء، إنشاء نظم وطنية     
  :الوطنية اليت

تستخدم مزجياً جيمع بني هنجني جلرد الكربون يف الغابات، أحدمها           '١'
باالستشعار عن بعد واآلخر أرضي، من أجـل القيـام، حـسب            
االقتضاء، بتقدير انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنـشأ، املتـصلة        

ة املصارف، وخمزونات بالغابات من املصادر وعمليات اإلزالة بواسط    
 الكربون يف الغابات والتغريات يف مساحات الغابات؛

توفر تقديرات شفافة ومتسقة، ودقيقة قدر اإلمكان، مـن شـأهنا            '٢'
خفض حاالت عدم التيقن، مع مراعـاة اإلمكانـات والقـدرات           

 الوطنية؛

تكون شفافة ونتائجها متاحة ومناسبة لالستعراض على النحو الذي          '٣'
  ر األطراف؛يتفق عليه مؤمت

 بأنه قد يتعني على الفريق احلكومي الـدويل املعـين بـتغري املنـاخ               يسلم  -٢  
  االضطالع مبزيد من العمل وفقاً ألية مقررات ذات صلة يتخذها مؤمتر األطراف؛

، حسب االقتضاء، على وضع إرشادات من أجل املشاركة الفعالـة           يشجع  -٣  
  ليات الرصد واإلبالغ؛للشعوب األصلية واجملتمعات احمللية يف عم

 مجيع األطراف اليت ميكنها دعم قدرات البلدان النامية وتعزيزها من           يشجع  -٤  
       أجل مجع البيانات والوصول إليها وحتليلها وتفسريها يف سبيل وضع التقـديرات، علـى أن              

  تقوم بذلك؛

__________ 

دليل املمارسات اجليـدة   باإلرشادات املتعلقة بالتمثيل املتسق لألراضي يف   مع اإلحاطة علماً، عند االقتضاء،     )١(
الذي وضعه الفريـق احلكـومي      فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة          

 .الدويل املعين بتغري املناخ
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  األطراف القادرة واملنظمات الدولية ذات الـصلة إىل تعزيـز بنـاء            يدعو  -٥  
) ج(١القدرات فيما يتصل باستخدام اإلرشادات واملبادئ التوجيهية املشار إليها يف الفقـرة             

أعاله، مع مراعاة عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف         
  غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛

زيادة تنسيق األنشطة املـشار   من األمانة، بشرط توفر متويل إضايف،       يطلب  -٦  
   أعاله، يف سياق املبادرات القائمة؛٥إليها يف الفقرة 

 بأن األطراف من البلدان النامية ينبغي، لـدى وضـعها مـستويات          يسلّم  -٧  
مرجعية النبعاثات الغابات ومستويات مرجعية للغابات، أن تقوم بذلك بـصورة شـفافة،             

ف مع الظروف الوطنية، وفقاً للمقـررات ذات الـصلة          مراعية البيانات التارخيية، وأن تتكي    
  الصادرة عن مؤمتر األطراف؛

األطراف إىل تبادل الدروس املستخلصة والتجارب املكتسبة يف تطبيق         يدعو    -٨  
 عن طريق احليز املتاح     ١٣-م أ /٢ أعاله ويف مرفق املقرر      ١اإلرشادات املشار إليها يف الفقرة      

  ية على اإلنترنت؛هلذا الغرض يف موقع االتفاق
 املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات الـصلة واجلهـات           حيث  -٩  

صاحبة املصلحة على توحيد وتنسيق جهودها الرامية إىل تاليف االزدواج وتعزيز التآزر فيمـا    
  .١٣-م أ/٢يتعلق باألنشطة املتصلة باملقرر 

  التاسعةاجللسة العامة 
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٩-١٨
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  ١٥-م أ/٥املقرر     
 املقدمة من فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية عمل

  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
  إن مؤمتر األطراف،  
 مـن   ٧ و ٣ و ١إىل األحكام ذات الصلة يف االتفاقية، وخصوصاً الفقرات          إذ يشري   

  ،١٢املادة  من ٧ و٥ و٤ و١، والفقرات ٤املادة 
  ،١١-م أ/٨ و٨-م أ/١٧ و٨-م أ/٣ و٥-م أ/٨املقررات   إىلأيضاً وإذ يشري  
املقدمة من األطراف    فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية     بأن  وإذ يسلّم     

 قد ساهم مسامهة كبرية يف حتـسني عمليـة إعـداد            غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية     
األطراف غـري   ( املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية           البالغات الوطنية 

عن طريق تقدمي املشورة والدعم التقنيني، وبالتايل تعزيز قدرة هذه          ) املدرجة يف املرفق األول   
  األطراف على إعداد بالغاهتا الوطنية، 

إعداد البالغـات   لية  لعم املشورة والدعم التقنيني املناسبني      تقدمية  ـ أمهي يؤكدوإذ    
       حمفل تتبادل فيه األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول جتـارب              أمهية توفري  ، وكذا الوطنية

  هذه العملية، 
   أن إعداد البالغات الوطنية عملية متواصلة،وإذ يدرك  
فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة   إعادة تشكيل    يقرر  -١  

          ٢٠١٠ لفتـرة ثـالث سـنوات مـن          طراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية      من األ 
  ؛٢٠١٢إىل 

 أن تكون عضوية فريق اخلرباء االستشاري على النحو املنصوص          يقرر أيضاً   -٢  
  ؛٨-م أ/٣ من مرفق املقرر ٨ إىل ٣عليه يف الفقرات من 

ن خرباء ُيختارون مـن     يتألف فريق اخلرباء االستشاري م     أن   يقرر كذلك   -٣  
قائمة خرباء اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ املشهود هلم باخلربة يف جمال قوائم               
جرد غازات الدفيئة، وتقييم مدى القابلية للتأثر والتكيف، والتخفيف من اآلثار، وغري ذلك             

  ؛إعداد البالغات الوطنيةعملية يف املسائل املتصلة ب
 اجملموعات اإلقليمية، لدى تـسمية خربائهـا يف فريـق اخلـرباء             يشجع  -٤  

االستشاري، على بذل كل اجلهود من أجل ضمان التمثيل املتوازن يف جماالت اخلربة املشار              
   أعاله؛٣إليها يف الفقرة 
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أن يعمل فريق اخلرباء االستشاري، لدى اضطالعه بواليتـه، وفقـاً           يقرر    -٥  
  ؛ق هذا املقررالواردة يف مرفلالختصاصات 

 أن يقوم مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة باستعراض مدة           يقرر أيضاً   -٦  
  فريق اخلرباء االستشاري وواليته وكذا احلاجة إىل استمراره؛

إىل األمانة أن تيسر عمل فريق اخلرباء االستشاري، وفقـاً للفقـرة            يطلب    -٧  
  :، عن طريق ما يلي٨-أم /١٧ من االتفاقية واملقرر ٨من املادة ) ج(٢

 اجتماعات فريق اخلرباء االستشاري وحلقات عمله وجتميع التقـارير          تنظيم  )أ(
  املتعلقة باجتماعاته وحلقات عمله كي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ؛

تقدمي الدعم التقين إىل فريق اخلرباء االستشاري حسب االقتضاء، وخباصة يف           )ب(
طنية لغازات الدفيئة، وتقييم مدى القابليـة للتـأثر         جماالت قوائم اجلرد الو   

والتكيف، وتقييم التخفيف من اآلثار، وإجراء البحوث واملراقبة املنهجيـة،          
والتثقيف والتدريب والتوعية العامة، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، من         
 حيث صلة هذه اجملاالت بعملية وإعداد البالغات الوطنية، وفقاً لالعتمادات         

  املرصودة يف امليزانية؛
تعميم املواد اإلعالمية والتقارير التقنية اليت يعدها فريق اخلرباء االستـشاري             )ج(

  على األطراف، واجلهات ذات الصلة من خرباء ومنظمات؛
اإلسهام مبوارد ماليـة     األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية إىل         يدعو  -٨  

  .شاري فريق اخلرباء االستعمللدعم 
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  املرفق

اختصاصات فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من             
  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

هدف فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنيـة املقدمـة مـن              -١  
ة وإعداد البالغات الوطنيـة     األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية هو حتسني عملي         

األطراف غري املدرجة يف املرفـق     (املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية          
عن طريق تقدمي املشورة والدعم التقنيني إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول مبا              ) األول

  .ةفيها األطراف اليت مل تقدم بعد بالغاهتا الوطنية األولي
  :يقوم فريق اخلرباء االستشاري، لدى اضطالعه بواليته، مبا يلي  -٢  

تقدمي املساعدة التقنية إىل األطراف غري املدرجة باملرفق األول بشأن اإلعداد             )أ(
وتقييم مدى القابليـة للتـأثر      املنتظم لقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة،       
ء البحوث واملراقبة املنهجيـة،     والتكيف، وتقييم التخفيف من اآلثار، وإجرا     

والتثقيف والتدريب والتوعية العامة، ونقل التكنولوجيا وبنـاء القـدرات،          
  هبدف حتسني دقة املعلومات واتساقها وشفافيتها يف بالغاهتا الوطنية؛

تقدمي توصيات، حسب االقتضاء، بشأن العناصر اليت سُينظر فيهـا يف إطـار        )ب(
هية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف        التوجي للمبادئتنقيح مقبل   

غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، مع مراعاة الـصعوبات الـيت القتـها       
  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لدى إعداد أحدث بالغاهتا الوطنية؛

 تيـسري    املشورة التقنية إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول بغية          تقدمي  )ج(
تطوير العمليات واستدامتها يف األجل الطويل، وإنشاء أفرقة تقنية وطنيـة           
واحلفاظ عليها، من أجل إعداد البالغات الوطنية، مبا يف ذلك قوائم جـرد             

  غازات الدفيئة، بشكل مستمر؛
 املشورة والدعم التقنيني إىل األطـراف، لدى طلبها، بـشأن تقـدمي     تقدمي  )د(

ة باخلطوات الرامية إىل دمج اعتبارات تغري املنـاخ يف          ـقات املتعل ـاملعلوم
) و(١السياسات واإلجراءات االجتماعية واالقتصادية والبيئية، وفقاً للفقرة        

   من االتفاقية؛٤ن املادة ـم
تزويد األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، لدى طلبها، مبعلومات عـن              )ه(

 مصادر املساعدة املالية والتقنية الثنائية      األنشطة والـربامج اجلارية، مبا فيها    
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واإلقليمية واملتعددة األطراف، من أجل تيسري ودعم إعداد البالغات الوطنية          
  املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول؛

أعـاله، ويف   ) ج(٢ الدعم التقين بشأن القضايا املذكورة يف الفقـرة          تقدمي  )و(
ـ  ) أ(٢الفقرة   كن، مبا يف ذلك عن طريـق حلقـات العمـل           أعاله إن أم

وحلقات التدريب العملي وتدريب املدربني، مع البناء على جتارب األطراف         
  .أو الدروس املستفادة، يف إعداد البالغات الوطنية، رهناً بوجود املوارد/و

 فريق اخلرباء االستشاري، يف حتديد برنامج عمله وتنفيذه، األعمـال       ييراع  -٣  
         الصلة اليت تقوم هبا أفرقة اخلرباء مبوجب االتفاقية بغيـة جتنـب االزدواجيـة              األخرى ذات   

  .يف العمل
 ٢يقدم فريق اخلرباء االستشاري توصيات بشأن املسائل املبينة يف الفقـرة              -٤  

  .ذ لكي تنظر فيهاـأعاله إىل اهليئة الفرعية للتنفي
 يف جلسته األوىل، برنـامج      يضع فريق اخلرباء االستشاري املعاد تشكيله،       -٥  

  .٢٠١٢-٢٠١٠عمل للفترة 
  التاسعةاجللسة العامة 

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٩-١٨
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  ١٥-م أ/٦املقرر     
  االستعراض الرابع لآللية املالية

  ،إن مؤمتر األطراف  
الرابـع   إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تواصل نظرها يف االسـتعراض         يطلب    -١  

مرفق هذا املقرر،    مشروع النص الوارد يف       دورهتا الثانية والثالثني استناداً إىل     لآللية املالية يف  
  بغية التوصية مبشروع مقرر كي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة؛

  .إمتام النظر يف االستعراض الرابع لآللية املالية يف دورته السادسة عشرةيقرر   -٢  
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ANNEX 

[ENGLISH ONLY]  

  Draft decision -/CP.15  
  Fourth review of the financial mechanism 

 [The Conference of the Parties, 

 Recalling Article 4, paragraphs 3, 4, 5, 8, and 9, of the Convention,  

 Taking fully into account Article 11 of the Convention, in particular its paragraph 1, 

 Also recalling decisions 11/CP.1, 12/CP.2, 3/CP.4, 6/CP.13 and 3/CP.14, 

 Pursuant to Article 7, paragraph 2(h), of the Convention, 

 Noting that multilateral and bilateral agencies have scaled up financial resources 
related to the implementation of the Convention, 

 Also noting the annual report of the Global Environment Facility to the Conference 
of the Parties, 

 Further noting the report1 on the Fourth Overall Performance Study of the Global 
Environment Facility, 

1. Takes note of the findings of the Fourth Overall Performance Study that: 

(a) The Global Environment Facility support continues to be in line with 
guidance from the Convention; 

(b) [Although developed country donors have provided new and additional 
funding for global environmental benefits to developing countries, this has 
been insufficient to cover the increasing agenda of the Global Environment 
Facility as agreed upon in the conventions]; 

(c) The Global Environment Facility support has been crucial in enabling 
countries to integrate climate change into their national development 
agendas; 

(d) The Global Environment Facility support has assisted developing countries 
in introducing policies to address climate change and reduce and avoid 
greenhouse gas emissions;  

(e) The Resource Allocation Framework has hindered the access of group 
countries to the Global Environment Facility, particularly in climate 
change, which may explain some of the discontent of the climate change 
community with the Global Environment Facility;  

__________ 
1 Global Environment Facility Evaluation office. Fourth Overall Performance Study of the GEF 

Progress Toward Impact. Full report, 9 November 2009. 
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(f) The Global Environment Facility reporting requirements to the 
Conventions have generally been met, yet certain aspects require 
improvement; 

(g) The move of the Global Environment Facility towards country-level 
programming has increased country ownership to some extent, but that the 
current modalities for resource allocation require improvement;  

(h) There is scope to further simplify and streamline the Global Environment 
Facility procedures, particularly the project identification phase, and 
improve timeliness throughout the project cycle; 

(i) The Global Environment Facility needs a knowledge management strategy 
to improve learning and the sharing of best practices; 

(j) The Global Environment Facility has played an important role in scaling up 
resources to address climate change; 

2. Calls upon developed country Parties and invites other Parties that make financial 
contributions to the Global Environment Facility to ensure a successful fifth 
replenishment in order to assist in providing adequate and predictable funding; 

3. Invites the Global Environment Facility, as an operating entity of the financial 
mechanism, to continue to ensure active participation of recipient partners in the 
replenishment process; 

4. Also invites developed country Parties to provide, through bilateral and regional 
and other multilateral channels, financial resources related to the implementation of the 
Convention; 

5. Decides that the Global Environment Facility has provided and should continue to 
enhance its support to developing countries in: 

(a) Meeting their commitments under the Convention; 

(b) Strengthening national capacity-building;  

(c) Applying and diffusing technologies, practices and processes for 
mitigation; 

(d) [Taking into account low-carbon development and adaptation needs across 
all GEF focal areas, as appropriate;] [All focal areas, taking into account 
low-carbon development and adaptation needs;] 

(e) [Developing synergies between the Multilateral Environmental 
Agreements;] [addressing the interaction between the components of the 
climate system;] 

6. Requests the GEF to continue improving its modalities to increase the 
responsiveness, effectiveness and efficiency of its support, including:  

(a) Being responsive to new guidance from the Conference of the Parties; 

(b) Reporting from the Global Environment Facility to the convention should 
include a critical assessment of its experience with implementation of 
projects, as well as its experience with incorporating guidance from the 
Conference of the Parties into its strategies and programme priorities; 
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(c) Enhancing modalities which reinforce country ownership and improve the 
allocation of resources; 

(d) The future resource allocation system in the Global Environment Facility 
should [exclude] [prioritize] funding for [the agreed full cost of national 
communications] [communications to the convention, since they are 
mandatory and are supposed to be paid in full by the Global Environment 
Facility]; 

(e) Further simplifying and improving its procedures, particularly those for the 
identification, preparation and approval of activities; 

(f) Ensuring that access to resources is expeditious and timely; 

(g) Enabling country-level programming, where appropriate; 

(h) Ensuring consistency and complementarity with other financing activities; 

(i) Promoting private-sector financing and investment to address climate 
change activities; 

(j) Strengthening its knowledge management approach to share best practice; 

7.  Decides that the Global Environment Facility should continue to provide and 
enhance support for the implementation of adaptation activities, including the 
implementation of national adaptation plans of action, through the Least Developed 
Country Fund and Special Climate Change Fund; 

8. [Decides] [that the Global Environment Facility] [Urges all Parties [in a position to 
do so] [to] examine all options available, to scale up the funding available for the 
implementation of obligations under Articles 4, paragraphs 3, 4 and 5, of the 
Convention; 

9. [Further reiterates decision 7/CP.7 to the Convention that predictable and 
adequate levels of funding shall be made available to Parties not included in Annex I [to 
meet the agreed full incremental cost of complying with their obligations under the 
convention]]; 

10. Requests the Global Environment Facility, in its regular report to the Conference of 
the Parties, to include information on the steps it has taken to implement the guidance 
provided in paragraphs 3, 5, 6 [and 7] above; 

11. Also requests the Subsidiary Body for Implementation to initiate the fifth review of 
the financial mechanism at its thirty-seventh session in accordance with the criteria 
contained in the guidelines annexed to decisions 3/CP.4 and 6/CP.13, or as these 
guidelines may be subsequently amended, and to report on the outcome to the 
Conference of the Parties at its nineteenth session.] 

  التاسعةاجللسة العامة 
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٩-١٨
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  ١٥-م أ/٧املقرر     
  إرشادات إضافية مقدمة إىل مرفق البيئة العاملية

  إن مؤمتر األطراف،  
  ،)١(لعاملية املقدم إىل مؤمتر األطرافتقرير مرفق البيئة اإذ يالحظ   
إىل مقرره الذي يقضي بتقدمي إرشادات سنوية إىل مرفق البيئة العاملية وفقاً            وإذ يشري     

  ،٢- أم/١٢ملقرر رفق امل
إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تواصل النظر، يف دورهتا الثانيـة والـثالثني، يف              يطلب    

فق البيئة العاملية، وذلك بغية التوصية مبشروع مقرر كـي          اإلرشادات اإلضافية املقدمة إىل مر    
  .يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة

  التاسعةاجللسة العامة 
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٩-١٨

__________ 

)١( FCCC/CP/2009/9. 
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  ١٥-م أ/٨املقرر     
  بناء القدرات مبوجب االتفاقية

  إن مؤمتر األطراف،  
 ،١٤-م أ/٦إىل املقرر إذ يشري   

ىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تواصل يف دورهتا الثانية والثالثني النظر يف            إيطلب    -١  
االستعراض الشامل الثاين لتنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية، بقصد إعـداد مـشروع             

 ؛ عشرةدورته السادسةيف يعتمده مؤمتر األطراف لكي مقرر بشأن حمصلة هذا االستعراض 

  . عشرةظر يف االستعراض الشامل الثاين يف دورته السادسة النالستكمايقرر   -٢  

  التاسعةاجللسة العامة 
٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٩-١٨
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  ١٥-م أ/٩املقرر     
  املراقبة املنهجية للمناخ

  إن مؤمتر األطراف،  
    من االتفاقية،٥، وإىل املادة ٤من املادة ) ح(-)ز(١ الفقرة إذ يشري إىل  
، ٩-م أ /١١، و ٥-م أ /٥، و ٤-م أ /١٤، و ٣-م أ /٨ املقررات    إىل وإذ يشري كذلك    

  ،١٣-م أ/١١، و١٠-م أ/٥و
   يف استنتاجات اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثالثني،وقد نظر  
 أمهية دور النظام العاملي ملراقبة املناخ يف تلبية احلاجة إىل مراقبة املنـاخ              وإذ يالحظ   

  اقية،مبوجب االتف
   :يعرب عن تقديره  -١  

لألمانة والوكاالت الراعية للنظام العاملي ملراقبة املناخ على إعدادها           )أ(
خطة تنفيذ نظام املراقبة العامليـة      التقرير املتعلق بالتقدم احملرز بشأن      

 للمناخ دعماً التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغـري املنـاخ          
   ؛)ة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخاملشار إليها فيما بعد خبط(

لألمانة والوكاالت الراعية للنظام العاملي للمراقبة األرضـية علـى            )ب(
وضعها إطاراً إلعداد املواد التوجيهية، واملقاييس واملبادئ التوجيهية        

   لإلبالغ بالنسبة لنظم املراقبة األرضية للمناخ؛
على استجابتها املنسقة، باسـم     للجنة املعنية بسواتل رصد األرض        )ج(

األطراف الداعمة لوكاالت الفضاء املشاركة يف عمليات الرصـد         
العاملي، لالحتياجات اليت أُعرب عنها يف خطة تنفيذ النظام العاملي          

 ملراقبة املناخ؛

 يف جمال حتسني نظم ٢٠٠٨-٢٠٠٤ بالتقدم الكبري احملرز يف أثناء الفترة يقر  -٢  
 الصلة باالتفاقية؛مراقبة املناخ ذات 

 أنه، رغم التقدم احملرز، مل حتصل سوى تطورات حمدودة يف حتقيق            يالحظ  -٣  
لمراقبة املوقعية وال تزال هناك مناطق واسعة، يف أفريقيـا          لاستمرارية طويلة األجل لعدة نظم      

  ؛يةعلى سبيل املثال، ال توجد فيها عمليات املراقبة والقياس املوقع

ن االحتياجات من املعلومات املتعلقة باملناخ مبوجب االتفاقية         أ يالحظ أيضاً   -٤  
 ال ُتلىب مجيعها؛
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 األطراف على العمل من أجل التصدي لألولويات والثغرات احملددة يف  حيث  -٥  
التقرير املتعلق بالتقدم احملرز بشأن خطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ، ال سـيما تنفيـذ                

، وضمان استمرارية العمل    ٢٠٠٦-٢٠٠١ اليت ُوضعت يف أثناء الفترة       خطط العمل اإلقليمية  
الطويل األجل للشبكات املوقعية األساسية، ال سيما يف النطاقني احمليطي واألرضي، مبـا يف              

  ذلك عرب تقدمي املوارد الالزمة؛

 وكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية ذات الـصلة إىل القيـام            يدعو  -٦  
  ه؛بالعمل ذات

 األطراف ذات االستطاعة على دعم األنشطة الرامية إىل اسـتدامة           يشجع  -٧  
عمليات مراقبة املناخ يف األجل الطويل يف البلدان النامية، ال سيما أقل البلدان منواً والـدول                

  اجلزرية الصغرية النامية؛

ام العاملي   أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ إىل حتديث خطة تنفيذ النظ          يدعو  -٨  
ملراقبة املناخ يف أجل أقصاه الدورة الثالثة والثالثون للهيئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة                
والتكنولوجية، مسترشدةً يف ذلك باللجنة التوجيهية للنظام العاملي ملراقبة املناخ، ومراعيةً مـا             

  نشطة التكيف؛ينشأ من احتياجات يف جمال مراقبة املناخ، ال سيما االحتياجات املتعلقة بأ

 األمانة والوكاالت الراعية للنظام العاملي ملراقبة املناخ علـى تنفيـذ            يشجع  -٩  
إطار إعداد املواد التوجيهية واملقاييس واملبادئ التوجيهية لإلبالغ بالنـسبة لـنظم املراقبـة              
األرضية للمناخ، بوصف ذلك آلية إطارية أرضية مشتركة بني وكاالت األمم املتحـدة ذات        

 لصلة واملنظمة الدولية لتوحيد املقاييس؛ا

 اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض على مواصلة تنسيق ودعم تنفيذ           يشجع  -١٠  
  العنصر املتعلق بالسواتل يف النظام العاملي ملراقبة املناخ؛

 األطراف الداعمة لوكاالت الفضاء املشاركة يف عمليـات الرصـد           حيث  -١١  
 لوكاالت من االستمرار يف تنفيذ اإلجراءات احملددة يف التقرير احملدث      العاملي على متكني هذه ا    

 تنفيذاً منسقاً عرب اللجنة املعنية بسواتل رصـد األرض،          )١(للجنة املعنية بسواتل رصد األرض    
من أجل تلبية االحتياجات ذات الصلة املنصوص عليها يف االتفاقية، ال سيما مـن خـالل                

 د ووجود البيانات يف األجل الطويل؛ضمان استمرارية عمليات الرص

  اجللسة العامة التاسعة
 ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٩-١٨

__________ 

)١( FCCC/SBSTA/2008/Misc.11. 
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  ١٥-م أ/١٠املقرر     
برنامج التدريب احملّدث خلرباء استعراض قوائم جرد غازات الدفيئـة              

إجراء االستعراض التقين لقوائم اجلرد املقدمـة مـن األطـراف       على
  تفاقية لالاملدرجة يف املرفق األول

  إن مؤمتر األطراف،  
   من االتفاقية،١٢ و٧ و٤ املواد إىل إذ يشري 
  ،٩-م أ/١٢ و٨-م أ/١٩ املقررين وإذ يشري كذلك إىل 
 التوصيات ذات الصلة املقدمة من اهليئة الفرعيـة للمـشورة العلميـة             وقد نظر يف   

  والتكنولوجية،
عراض قوائم جـرد غـازات      بأمهية برنامج التدريب احملـّدث خلرباء است      وإذ يسلّم   

الدفيئة على إجراء االستعراض التقين لقوائم اجلرد املقدمة من األطراف املدرجـة يف املرفـق               
  األول لالتفاقية،

 إىل األمانة وضع وتنفيذ برنامج تدريب حمـّدث خلرباء اسـتعراض           يطلب  -١  
دمة من األطـراف    قوائم جـرد غازات الدفيئة على إجراء استعراض تقين لقوائم اجلرد املق          

املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، على حنو ما هو مبني يف املرفق، ويـشمل ذلـك إجـراء                 
 امتحان للخرباء، وإعطاء األولوية لتنظيم حلقة دراسية سنوية بالنسبة للدورة األساسية؛

على تقدمي الدعم   القادرة   األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية        يشجع  -٢  
 ؛ على أن تفعلايل لتعزيز برنامج التدريبامل

 إىل اهليئة الفرعية    الذي تقدمه   السنوي تقريرال تدرج يف  األمانة أن    يطلب إىل   -٣  
 معلومات عن برنامج التدريب، وخباصة املعلومات املتعلقة د أنشطة استعراض قوائم اجلر    بشأن

       تتمكن األطراف مـن تقيـيم      بإجراءات تنظيم االمتحان واختيار املتدربني واملدربني، لكي      
  .فعالية الربنامج
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  رفقامل
برنامج التدريب احملّدث خلرباء استعراض قوائم جرد غازات الدفيئـة              

األطـراف   على إجراء االستعراض التقين لقوائم اجلرد املقدمـة مـن  
  املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 تفاصيل برنامج التدريب  -ألف   

رات هو تدريب خرباء استعراض قوائم جرد غازات الدفيئة علـى           الغرض من الدو    -١
 .إجراء استعراض تقين لقوائم اجلرد املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة             

وبالنسبة للمتدربني الذين يصعب عليهم الوصول إىل        .على اإلنترنت وستتاح مجيع الدورات    
ن املتدربون من االتصال   ل إلكترونية أخرى؛ وسيتمك   شبكة اإلنترنت، ستقدم الدورات بوسائ    

 على طلب أي من األطراف،      وبناًء . إلكترونياً بالنسبة للدورات اليت يقدمها مدرب      باملدرب
ميكن أن تتاح الدورة أيضاً جلهات أخرى مهتمة بعملية االستعراض، شريطة أال يـستوجب              

 متاحة للمتدربني    ال حتتاج إىل مدرب     الدورات اليت  تكون مجيع سو .ذلك توفري موارد إضافية   
 .على مدار العام

وستنظم حلقة دراسية ختامية سنوية يف إطار الدورة األساسية من برنامج التدريب              -٢
 ).خرباء استعراض قوائم اجلرد اجلدد( مشاركاً ٣٠حلوايل 

 قوائم  رباء استعراض  إضافية خل   إقليمية وميكن أن ُتنظم سنوياً حلقات دراسية تدريبية        -٣
 املتمرسني، وذلك    قوائم اجلرد   وحلقة دراسية لتجديد معلومات خرباء استعراض      اجلرد اجلدد 

وميكن تنظيم احللقة الدراسية التجديدية بصورة متزامنة مع اجتماعـات           .رهناً بتوافر املوارد  
خرباء االستعراض الرئيسيني بغية استكمال تدريب هؤالء اخلـرباء وغريهـم مـن خـرباء               

 .راض املتمرسنياالستع

 وستكون إجـراءات االمتحـان     .ع الدورات التدريبية على امتحان    وستشتمل مجي   -٤
 .موحدة وموضوعية وتتسم بالشفافية

 احللقة  خالل االمتحان   ىعادة ما جير   ، الدورات اليت تنتهي حبلقة ختامية     ما خيص فيو  -٥
ى إلجـراء االمتحانـات،   ويف الظروف االستثنائية، تتخذ ترتيبات أخـر    .الدراسية اخلتامية 

 حتت إشراف األمانة وأال يستوجب ذلك توفري مـوارد          ُتجرى هذه االمتحانات  شريطة أن   
 .وسيكون االمتحان إلكترونياً بالنسبة للدورات األخرى .إضافية

       ربنـامج لخرباء االستعراض اجلدد الذين يـستوفون الـشروط احملـددة           سُيدعى  و  -٦
راض مركزي أو قطري، فيعملون جنباً إىل جنب مـع خـرباء            التدريب للمشاركة يف استع   

 .استعراض متمرسني
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      لخرباء الذين ال جيتازون امتحان االلتحاق بإحدى الـدورات يف احملاولـة           جيوز ل و  -٧
، شريطة أن يكونوا قد أدوا يف الوقـت         فقطالمتحان مرة واحدة    ل أن يتقدموا جمدداً  األوىل  

 الدورة، وأال تتكبد األمانة تكاليف إضـافية نتيجـة   خاللددت  املطلوب مجيع املهام اليت حُ    
 .إلعادة االمتحان

 خرباء متمرسون يف استعراض قوائم اجلرد للعمـل كمـدرِّبني يف دورات           وسُيدعى  -٨
 .تناوهلا كـل دورة   ت اجلماعية املواضيع اليت     مهاراهتمالربنامج التدرييب، مع ضمان أن تشمل       

غـريه   وأوسيقوم هؤالء املدربون بإسداء املشورة وتقدمي الدعم عن طريق الربيد اإللكتروين            
 بـني املـدرِّبني      فيمـا  وستسعى األمانة إىل حتقيق التوازن اجلغرايف      .من الوسائل اإللكترونية  

 .املشاركني يف الربنامج التدرييب

بون بتيسريها، سـتعطي    وعند اختيار خرباء استعراض جدد للدورات اليت يقوم مدر          -٩
، الذين ُرِشحوا إلدراجهـم يف قائمـة        نيرباء استعراض قوائم اجلرد الوطني    خلاألمانة األولوية   

  .خرباء االتفاقية اإلطارية، من األطراف الذين مل يشاركوا من قبل يف أنشطة االستعراض

 دورات برنامج التدريب  -باء   

 ازات الدفيئة لألطراف املدرجة يف املرفق األولالدورة األساسية الستعراض قوائم جرد غ  -١  

تتناول هذه الدورة املبادئ التوجيهية واإلجراءات املتعلقة بعملية االستعراض           :وصف الدورة 
 املعين بتغري   فريق احلكومي الدويل  عامة لل رشادات ال اإلمبوجب االتفاقية اإلطارية، كما تتناول      

ادئ التوجيهية املنقحة للفريق احلكومي الدويل لعـام        املب( بشأن استعراض قوائم اجلرد      املناخ
 وإرشادات الفريـق    ،، وإرشادات الفريق احلكومي الدويل بشأن املمارسات السليمة       ١٩٩٦

احلكومي الدويل بشأن املمارسات السليمة املتعلقة باستخدام األراضـي وتغـيري اسـتخدام            
ض قطاعات الفريـق احلكـومي      فضالً عن جوانب حمددة من استعرا      )١()األراضي واحلراجة 

واسـتخدام  الدويل اخلاصة بالطاقة، واالنبعاثات املتسربة، والعمليات الصناعية، والزراعـة،          
كما ستقدِّم هذه الدورة إرشادات      ،دام األراضي واحلراجة، والنفايات   وتغيري استخ األراضي،  

أفرقـة االسـتعراض    بني  فيما  متسقة  و غنية من الناحية املوضوعية    تقارير االستعراض    جلعل
 .وسهلة للقارئ

      ٢٠٠٩      عام :إعداد الدورة
  ٢٠١٤-٢٠٠٩ :تنفيذها

__________ 

 املتعلقة بقـوائم    ١٩٩٦يهية املنقحة للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ لعام          املبادئ التوج  :النص الكامل  ) ١(
اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، والتوجيهات املتعلقة باملمارسات السليمة وجوانب الشك يف إدارة هذه القـوائم               

 .راضي واحلراجةوالتوجيهات املتعلقة باملمارسات السليمة الستخدام األراضي وتغيري استخدام األ
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   خرباء استعراض قوائم اجلرد اجلدد  :املتدربون املستهدفون
   حلقة دراسية ختامية لهتعلم بواسطة احلاسوب يتوىل تيسريه مدرب وُتعقد  :نوع الدورة

ئم اجلرد اجلدد اجتياز االمتحـان      يتعني على خرباء استعراض قوا      :شروط االمتحان وطريقته  
  .وحيضر املتدرب شخصياً ألداء االمتحان .قبل املشاركة يف أفرقة خرباء االستعراض

 استعراض النماذج املعقدة واألساليب األعلى مستوى  -٢  

 تتناول جوانـب حمـددة   كما إرشادات وإجراءات عامة،  ةتقدم هذه الدور   :وصف الدورة 
ثات اليت ُتنجز باستخدام مناذج معقدة وأساليب أعلى مـستوى          الستعراض تقديرات االنبعا  

  )أساليب ذات ثالثة مستويات(
  ١٠  ٢٠    عام   :إعداد الدورة

 ٢٠١٤-٢٠١١ :تنفيذها

خرباء االستعراض الرئيسيون وخرباء استعراض قوائم اجلرد الـذين          :املتدربون املستهدفون 
   م اجلرد اجلدديشاركون يف االستعراضات، مبن فيهم خرباء استعراض قوائ

   تعلم بواسطة احلاسوب من دون مدرب :نوع الدورة
  .ن نفسهامتحان إلكتروين يصححه املمَتَح   .       اختياري   :                    شروط االمتحان وطريقته

 حتسني االتصال وتيسري حتقيق توافق اآلراء يف أفرقة خرباء االستعراض  -٣  

رقة خرباء االسـتعراض    توفر هذه الدورة األدوات الالزمة لتحسني عمل أف        :وصف الدورة 
   العمل اجلماعيريوتيس

  ٠٣  ٢٠    عام   :إعداد الدورة
  ٢٠١٤-٢٠٠٩ :تنفيذها

خرباء استعراض قوائم اجلرد اجلدد وخرباء استعراض قـوائم اجلـرد           :املتدربون املستهدفون 
  دورة لتجديد املعلوماتكاملتمرسون 
  تعلم بواسطة احلاسوب من دون مدرب :نوع الدورة

  .ن نفسهامتحان إلكتروين يصححه املمَتَح   .       اختياري   :      طريقته              شروط االمتحان و
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 احللقة الدراسية التجديدية خلرباء استعراض قوائم جرد غازات الدفيئة املتمرسني  - جيم  

توفر هذه احللقة الدراسية السنوية إرشادات عامة بشأن جوانب حمددة ومعقدة            :وصف الدورة 
متكن خرباء استعراض قوائم اجلرد املتمرسـني       هي  و .ذات صلة باستعراض تقديرات االنبعاثات    

  من تعزيز وجتديد معارفهم املتعلقة باجلوانب الشاملة والقضايا القطاعية على حد سواء
   رهناً بتوافر املوارد،٢٠١٤-٢٠١١ :تنفيذها

خرباء االستعراض الرئيسيون وخرباء استعراض قوائم اجلرد املتمرسون    :املتدربون املستهدفون 
  . يشاركون يف االستعراضاتالذين

  اجللسة العامة التاسعة
 ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٩-١٨
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  ١٥-م أ/١١املقرر     
  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية

  إن مؤمتر األطراف، 
 يف املعلومات الواردة يف الوثائق اليت أعّدهتا األمانة بشأن املسائل اإلداريـة             وقد نظر  

  ،)١(واملالية واملؤسسية
 من اإلجراءات املالية ملؤمتر األطراف اليت اعُتمدت        ١٩ و ١١ إىل الفقرتني    وإذ ُيشري  

  ،١-م أ/١٥مبوجب املقرر 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨أداء امليزانية لفترة السنتني   -أوالً  

 ٣١ حىت   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ بالبيانات املالية املؤقتة لفترة السنتني       حييط علماً   -١  
يناير / كانون الثاين  ١رير املتعلق بأداء امليزانية للفترة من       ، وبالتق ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 

مـايو  / أيـار  ١٥حـىت   ،   وحالة االشتراكات املقدمة   ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٣٠ إىل   ٢٠٠٨
إىل الصندوق االستئماين للميزانيـة األساسـية       ،  ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥ و ٢٠٠٩

الستئماين لألنشطة التكميليـة والـصندوق   ، والصندوق ااإلطارية بشأن تغري املناخ لالتفاقية  
 ؛ اإلطاريةين للمشاركة يف عملية االتفاقيةاالستئما

 لألطراف اليت سددت اشتراكاهتا يف امليزانية األساسية يف         ُيعرب عن تقديره    -٢  
 الوقت املناسب؛

 األطراف اليت مل تسدد اشتراكاهتا يف امليزانية األساسـية إىل القيـام             يدعو  -٣  
يناير مـن   / كانون الثاين  ١ن تأخري، علماً بأن االشتراكات تكون واجبة السداد يف          بذلك دو 

 كل عام، وفقا لإلجراءات املالية؛

لـصندوق  لا   الـيت سـددهت    شتراكاتعن اال  لألطراف   يعرب عن تقديره    -٤  
، والصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية،      اإلطارية االستئماين للمشاركة يف عملية االتفاقية    

لعمل الفريق العامل املخـصص     يعرب عن تقديره بشكل خاص للتربعات السخية املقدمة         و
 رفق األول مبوجب بروتوكـول كيوتـو      املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف امل      

 لفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية؛او

__________ 

)١( FCCC/SBI/2009/11 و FCCC/SBI/2009/INF.3 و FCCC/SBI/2009/INF.7 و FCCC/SBI/2009/INF.10 
 .Corr.1و



FCCC/CP/2009/11/Add.1 

33 GE.10-60561 

 تربعهـا الـسنوي للميزانيـة       عنحلكومة أملانيا    تقديره   يؤكد مرة أخرى    -٥  
 يـورو بوصـفها     ١ ٧٨٩ ٥٢٢ يورو، وتربعها اخلاص مببلـغ       ٧٦٦ ٩٣٨األساسية مببلغ   
 لألمانة؛ احلكومة املضيفة

 مواصلة استعراض مهام األمانة وعملياهتا  -ثانياً   

 يف  تألمانة وعملياهتا على حنو مـا ورد      إىل املعلومات املتعلقة مبهام ا    يشري    -٦  
 ؛FCCC/SBI/2009/11الوثائق ذات الصلة، وال سيما املعلومات الواردة يف الوثيقة 

 على أنه ينبغي للهيئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر يف هذه املسألة يف دورهتا    يوافق  -٧  
مواصلة النظر يف   بشأن    يف دورهتا احلادية والعشرين    الثالثة والثالثني، وفقا للقرار الذي اختذته     

 .)٢(لة على أساس سنويأملسهذه ا

  اجللسة العامة التاسعة
 ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٩-١٨

__________ 

)٢( FCCC/SBI/2004/19 ١٠٥، الفقرة. 
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  ١٥-م أ/١٢املقرر     
  ٢٠١١-٢٠١٠امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

  إن مؤمتر األطراف، 
 من اإلجراءات املالية ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة           ٤ إىل الفقرة    إذ يشري   

  ،)١(ن تغري املناخاإلطارية بشأ
 املقدمـة مـن   ٢٠١١-٢٠١٠ يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني     وقد نظر   

  ،)٢(األمني التنفيذي
  حساب امليزانية الربناجمية باليورو؛يقرر  -١  

              ، ٢٠١١-٢٠١٠علــى امليزانيــة الربناجميــة لفتــرة الــسنتني يوافــق   -٢  
 ؛١ لألغراض احملددة يف اجلدول  يورو٤٤ ٢٠٠ ٠٩٩البالغة 

 باملسامهة السنوية املقدمة من حكومة البلد املـضيف         حييط علماً مع التقدير     -٣  
  يورو مقابل نفقات خمطط هلا؛٧٦٦ ٩٣٨وقدرها 

 يورو من األرصدة أو االشتراكات غري       ١ ٤٠٠ ٠٠٠على سحب مبلغ    يوافق    -٤  
 ؛٢٠١١-٢٠١٠ابقة لتغطية جزء من ميزانية الفترة من الفترات املالية الس) املرّحلة(املستخدمة 

 للميزانية الربناجمية؛) ٢اجلدول ( على جدول مالك املوظفني يوافق  -٥  

          أن امليزانيـة الربناجميـة تتـضمن عناصـر متـصلة باالتفاقيـة             يالحظ  -٦  
 وبربوتوكول كيوتو؛

 يـرد يف   الذي٢٠١١ و ٢٠١٠جدول االشتراكات اإلرشادي لعامي     يعتمد    -٧  
 ؛١ يف املائة من االشتراكات اإلرشادية املبينة يف اجلدول ٦٣,٢مرفق هذا املقرر والذي يغطي 

إىل  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو        يدعو    -٨  
 ا؛ على ما ينطبق على بروتوكول كيوتو من عناصر امليزانية املوصى هب، يف دورته اخلامسة،املوافقة

 يـورو  ٨ ١٣٨ ٧٠٠ على ميزانية طوارئ خلدمات املؤمترات تبلـغ      يوافق  -٩  
 إذا ما قررت اجلمعيـة العامـة        ٢٠١١-٢٠١٠وتضاف إىل امليزانية الربناجمية لفترة السنتني       

 ؛)٣اجلدول (لألمم املتحدة عدم توفري موارد هلذه األنشطة من امليزانية العادية لألمم املتحدة 

ة العامة لألمم املتحدة إىل اختاذ قرار يف دورهتا الرابعة والستني            اجلمعي يدعو  -١٠  
 بشأن مسألة تغطية نفقات خدمات املؤمترات من ميزانيتها العادية؛

__________ 

 .املرفق األول، ١-م أ/١٥املقرر  )١(
)٢( FCCC/SBI/2009/2و Add.1-3. 
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إىل األمني التنفيذي أن يقدم إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ تقريراً عن تنفيذ  يطلب    -١١  
  أعاله، حبسب االقتضاء؛٩الفقرة 

 بنـود االعتمـادات      كل مـن   لتنفيذي بإجراء حتويالت بني    لألمني ا  يأذن  -١٢  
 يف املائة من جمموع اإلنفاق املقـدَّر        ١٥ ال يتجاوز  حبد إمجايل    ،١الرئيسية املبينة يف اجلدول     

     بنود االعتماد هذه، شريطة أال يتجاوز التخفيض يف كل بند من بنود االعتمـادات هـذه                ل
  يف املائة؛٢٥نسبة 

 يف  ٨,٣ عند نـسبة     املتداولاء على مستوى احتياطي رأس املال        اإلبق يقرر  -١٣  
 املائة من اإلنفاق املقدر؛

 مجيع األطراف يف االتفاقية إىل أن تالحظ أن االشتراكات يف امليزانية            يدعو  -١٤  
مـن  ) ب(٨ وفقـاً للفقـرة      عاميناير من كل    / كانون الثاين  ١ يف   ةستحقصبح م األساسية ت 

تدفع فوراً وبالكامل االشتراكات املطلوبة لتمويل النفقـات املعتمـدة           وأن   اإلجراءات املالية 
 وما قد يلزم من مسامهات لتمويل       ٢٠١١ و ٢٠١٠ أعاله لكل من السنتني      ٢مبوجب الفقرة   

  أعاله؛٩النفقات الناشئة عن القرارات املشار إليها يف الفقرة 

ؤمتر األطراف يف دورته     لألمني التنفيذي بتنفيذ املقررات اليت يتخذها م       يأذن  -١٥  
اخلامسة عشرة واليت مل ختصص هلا اعتمادات يف إطار امليزانية املعتمدة، باستخدام التربعـات             

 واملوارد املتاحة يف إطار امليزانية األساسية؛

األطراف على تقدمي التربعات الالزمة لتنفيذ املقررات املشار إليها يف          حيث    -١٦  
 ناسب؛ أعاله يف الوقت امل١٥الفقرة 

ألداء   مبيزانية الطوارئ املقترحة لتغطية االحتياجات من املـوارد        حييط علماً   -١٧  
طـة طريـق بـايل والـواردة يف الوثيقـة           يالعمل املتعلق بالنتائج املتفـق عليهـا يف خر        

FCCC/SBI/2009/2؛ 

 إىل األمني التنفيذي اقتراح ميزانية إضافية لتغطية األنشطة احملتملـة           يطلب  -١٨  
صلة باملقررات اليت يتخذها مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة واليت مل ختصص هلـا               املت

اعتمادات مالية، لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف أول دورة تعقـدها بعـد الـدورة                 
 اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف؛

 بعد الدورة    إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن توصي، يف أول دورة تعقدها          يطلب  -١٩  
 أعـاله   ١٧اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف، مبيزانية إضافية على النحو املشار إليه يف الفقرة             

أو مؤمتر األطراف العامل بوصـفه      /لكي يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة و        
 اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته السادسة، حبسب االقتضاء؛

 إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تأذن لألمني التنفيـذي بإخطـار            ضاًيطلب أي   -٢٠  
 األطراف مبسامهاهتا احملتملة استناداً إىل امليزانية اإلضافية املوصى هبا؛
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      بااللتزامات املـستحقة، املتـصلة باسـتحقاقات املـوظفني،          حييط علماً   -٢١  
ديـسمرب  / كانون األول  ٣١حدة يف    مليون دوالر من دوالرات الواليات املت      ٢١,٥والبالغة  
 ماليني دوالر منها بالصندوق االستئماين للميزانية األساسية        ١٠,٤، واليت يتعلق حنو     ٢٠٠٨

 لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ؛

 على االستمرار يف ختصيص اعتمادات يف امليزانية األساسية لتغطيـة           يوافق  -٢٢  
التأمني الصحي ومنحة العودة إىل الوطن بعد انتهاء اخلدمة،          املتصلة ب  احلاليةالتزامات التمويل   

 ؛‘الدفع أوالً بأول‘على أساس 

 إىل األمني التنفيذي أن يواصل حبث سبل ختصيص اعتمـاد هلـذا             يطلب  -٢٣  
االلتزام يف املستقبل، استناداً إىل أفضل املمارسات ومبا يتفق مع أحدث التطورات املتصلة هبذه      

 منظومة األمم املتحدة؛املسألة يف نطاق 

 لألمني التنفيذي بأن يستخدم، يف حدود اإلمكان وبالتـشاور مـع            يأذن  -٢٤  
األطراف ومع مكتب إدارة املوارد البشرية باألمم املتحدة، األرصدة املتاحة من االحتياطيات            

ر يف  إذا ما احتاجت األمانة إىل مواجهة التزامها، على النحو املقـدَّ        القائمةوأرصدة الفوائض   
  ؛)٣(٢٠٠٩-٢٠٠٨كتوارية والبيانات املالية لفترة السنتني االالدراسة 
 األمني التنفيذي على مواصلة تنفيذ املبادرات الراميـة إىل خفـض            يشجع  -٢٥  

 مستوى انبعاثات غازات الدفيئة من عمليات األمانة وأنشطتها؛

لتمويـل ذي    لألمني التنفيذي بأن خيصص اعتمادات يف إطار مصدر ا         يأذن  -٢٦  
الصلة، ويف حدود املوارد املتاحة، للجهود الرامية إىل تعويض انبعاثات غازات الدفيئة مـن              

 عمليات األمانة وأنشطتها؛

 بالتقديرات اليت حددها األمني التنفيذي لتمويـل الـصندوق          حييط علماً   -٢٧  
ـ (االستئماين للمشاركة يف عملية االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ           ، ويـدعو   )٤دول  اجل

  هذا الصندوق؛املسامهة يفاألطراف إىل 

 بالتقديرات اليت حددها األمني التنفيذي لتمويـل الـصندوق          حييط علماً   -٢٨  
) ٢٠١١-٢٠١٠ يـورو لفتـرة الـسنتني        ٢٤ ١٥٤ ١٧٠(االستئماين لألنشطة التكميلية    

  هذا الصندوق؛املسامهة يف، ويدعو األطراف إىل )٥اجلدول (

 إىل األمني التنفيذي أن يقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته السادسة             يطلب  -٢٩  
عشرة تقريراً عن اإليرادات وأداء امليزانية، وأن يقترح ما قد يلزم إدخاله مـن تعـديالت يف            

  .٢٠١١-٢٠١٠امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

__________ 

 الـواردة يف  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ترة الـسنتني ترد تفاصيل االلتزام حبسب الصندوق يف البيانات املالية املؤقتة لف )٣(
 .FCCC/SBI/2009/INF.3الوثيقة 
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  ١اجلدول 
   الربامج حبسب٢٠١١-٢٠١٠امليزانية الربناجمية األساسية للفترة 

 ٢٠١١-٢٠١٠جمموع   ٢٠١١  ٢٠١٠ 

 )باليورو( )باليورو( )باليورو( اإلنفاق
 بدوالرات الواليات(

 )أ()املتحدة

     اعتمادات الربامج  -ألف 

 ٥٣٧ ٦٤٨ ٥ ٠٢٦ ٩٥٠ ٣ ٠١٣ ٩٧٥ ١ ٠١٣ ٩٧٥ ١                                 اإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري 

 ٢١٥ ٧٦٤ ١١ ٧٢٤ ٢٢٦ ٨ ٣٩٧ ٠٧٨ ٤ ٣٢٧ ١٤٨ ٤                                   تقدمي التقارير، والبيانات، والتحليل 

 ٥٩٢ ٣٥٧ ٧ ١٦٩ ١٤٥ ٥ ٨٥٠ ٥٥٦ ٢ ٣١٩ ٥٨٨ ٢                  الدعم املايل والتقين 

 ٥٩٣ ٣٩٥ ٦ ٤٤٣ ٤٧٢ ٤ ٧٨٨ ٢٦٣ ٢ ٦٥٥ ٢٠٨ ٢                           التكيف والتكنولوجيا والعلم 

 ٦٥٩ ٢١٧ ١ ٥١٠ ٨٥١ ٧٥٥ ٤٢٥ ٧٥٥ ٤٢٥                       آليات التنمية املستدامة 

 ٦٥٧ ٤٥٥ ٤ ٨٤٤ ١١٥ ٣ ٩٢٢ ٥٥٧ ١ ٩٢٢ ٥٥٧ ١                 الشؤون القانونية 

 ٤٩٩ ١٣٤ ٤ ٢٥٨ ٨٩١ ٢ ٦٢٩ ٤٤٥ ١ ٦٢٩ ٤٤٥ ١                   خدمات شؤون املؤمترات 

 ٢٩١ ٦٥٦ ١٠ ٩٥٢ ٤٥١ ٧ ٩٧٦ ٧٢٥ ٣ ٩٧٦ ٧٢٥ ٣            خدمات اإلعالم 

 -- ------  )ب(اخلدمات اإلدارية 
 ٣٨٤ ٩٧٠ ٣ ٤٩٢ ٧٧٦ ٢ ٧٠٨ ٣٢٦ ١ ٧٨٤ ٤٤٩ ١   )ج( تكاليف التشغيل على نطاق األمانة-باء 

 ٤٢٧ ٦٠٠ ٥٥ ٤١٨ ٨٨١ ٣٨ ٠٣٨ ٣٥٦ ١٩ ٣٨٠ ٥٢٥ ١٩ )باء+ألف(نفقات الربامج 

 ٠٥٧ ٢٢٨ ٧ ٥٨٥ ٠٥٤ ٥ ٢٨٥ ٥١٦ ٢ ٣٠٠ ٥٣٨ ٢  )د()النفقات العامة( تكاليف دعم الربامج -جيم 

 ٦٥٨ ٣٧٧ ٠٩٦ ٢٦٤ - ٠٩٦ ٢٦٤  )ه( احتياطي رأس املال العامل-دال 

 ١٤٢ ٢٠٦ ٦٣ ٠٩٩ ٢٠٠ ٤٤ ٣٢٣ ٨٧٢ ٢١ ٧٧٦ ٣٢٧ ٢٢  )   دال +   جيم +   باء +   ألف (      اجملموع 

     اإليرادات

 ٤٤٣ ١٩٣ ٢ ٨٧٦ ٥٣٣ ١ ٩٣٨ ٧٦٦ ٩٣٨ ٧٦٦   مسامهة احلكومة املضيفة

األرصدة أو االشتراكات الـيت مل تـستخدم مـن          
 ٠٠٠ ٠٠٢ ٢ ٠٠٠ ٤٠٠ ١ ٠٠٠ ٧٠٠ ٠٠٠ ٧٠٠ )املرحَّلة(الفترات املالية السابقة 

 ٦٩٩ ٠١٠ ٥٩ ٢٢٣ ٢٦٦ ٤١ ٣٨٥ ٤٠٥ ٢٠ ٨٣٨ ٨٦٠ ٢٠ االشتراكات اإلرشادية

 ١٤٢ ٢٠٦ ٦٣ ٠٩٩ ٢٠٠ ٤٤ ٣٢٣ ٨٧٢ ٢١ ٧٧٦ ٣٢٧ ٢٢ جمموع اإليرادات  

هو متوسـط الـسعر     )  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة     ١,٤٣٠= يورو ١(سعر الصرف املستخدم      )أ(
  .٢٠٠٩مارس / إىل آذار٢٠٠٨يناير /للفترة من كانون الثاين

  .ل اخلدمات اإلدارية من بند النفقات العامةمتوَّ  )ب(
  .يدير برنامج اخلدمات اإلدارية تكاليف التشغيل على نطاق األمانة  )ج(
  . يف املائة فيما يتعلق بالدعم اإلداري١٣تطبق األمم املتحدة نسبة موحدة قدرها   )د(
 املتداول، سُيرفع احتياطي رأس املال      )١٤  الفقرة ،، املرفق األول  ١-م أ /١٥املقرر  (وفقاً لإلجراءات املالية      )ه(

 .٢٠١١ وسيبقى عند هذا املستوى يف عام ٢٠١٠يف عام  يورو ١ ٨٣١ ٢٨٥إىل 
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  ٢اجلدول 
      مالك املوظفني املمول من امليزانية األساسية علـى نطـاق األمانـة يف فتـرة الـسنتني                 

٢٠١١-٢٠١٠  
 ٢٠١١  ٢٠١٠ ٢٠٠٩ 

    )أ(الفئة الفنية وما فوقها

 ١  ١  ١  ) ب (             أمني عام مساعد     

 ٣  ٣  ٣  ) ج ( ٢-  مد      

 ٥  ٥  ٦  ١-  مد      

 ١٢  ١٢  ١٢  ٥- ف      

 ٢٩  ٢٨  ٢٤  ٤- ف      

 ٢٩  ٣٠  ٣٢  ٣- ف      

 ١٢  ١٢  ١٠  ٢- ف      

 ٩١  ٩١  ٨٨ جمموع موظفي الفئة الفنية وما فوقها

 ٤٩٫٥  ٤٩٫٥  ٥٣٫٥ جمموع موظفي فئة اخلدمات العامة

 ١٤٠٫٥    ١٤٠٫٥    ١٤١٫٥     اجملموع  

  .موظف من الفئة الفنية: مدير؛ ف: مد  )أ(
قد ترفع هذه الوظيفة إىل رتبة وكيل األمني العام بعد االستعراض املستقل لألمانة الـذي سـيجريه                   )ب(

  ).٣٦، الفقرة FCCC/SBI/2009/2انظر الوثيقة ( لألمم املتحدة العاماألمني 
        ظيفة واحدة إىل رتبة أمني عام مساعد بعد االسـتعراض املـستقل املـشار إليـه يف احلاشـية                   قد ترفع و    )ج(

 .أعاله) ب(

  ٣اجلدول 
االحتياجات من املوارد مليزانية الطوارئ اخلاصة خبدمات املـؤمترات يف فتـرة الـسنتني              

٢٠١١-٢٠١٠  
  )بآالف اليورو(

 ٢٠١١-٢٠١٠جمموع      ٢٠١١     ١٠١٠ 

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

 ٩٢٣٫٠ ١ ٣٤٤٫٨ ١ ٦٧٢٫٤ ٦٧٢٫٤ )أ(الترمجة الشفوية

     )ب(الوثائق

 ٧٣٨٫٨ ٣ ٦١٤٫٦ ٢ ٣٠٧٫٣ ١ ٣٠٧٫٣ ١ الترمجة التحريرية

 ٨٤٥٫٣ ٣ ٦٨٩٫٠ ٢ ٣٤٤٫٥ ١ ٣٤٤٫٥ ١ االستنساخ والتوزيع

 ٣٨١٫٧ ٢٦٧٫٠ ١٣٣٫٥ ١٣٣٫٥ )ج(دعم خدمات االجتماعات

 ٨٨٨٫٨ ٩ ٩١٥٫٤ ٦ ٤٥٧٫٧ ٣ ٤٥٧٫٧ ٣ اجملموع الفرعي  
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 ٢٠١١-٢٠١٠جمموع      ٢٠١١     ١٠١٠ 

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

 ٢٨٥٫٥ ١ ٨٩٩٫٠ ٤٤٩٫٥ ٤٤٩٫٥ تكاليف دعم الربامج

 ٤٦٣٫٧ ٣٢٤٫٣ -- ٣٢٤٫٣ املتداولاحتياطي رأس املال 

 ٦٣٨٫١ ١١ ١٣٨٫٧ ٨ ٩٠٧٫٢ ٣ ٢٣١٫٥ ٤ اجملموع  

  :ارئ اخلاصة خبدمات املؤمترات ما يليتشمل االفتراضات املستخدمة يف حساب ميزانية الطو  :مالحظة
          اجتماعاً يف ٤٠عدم جتاوز العدد املتوقع لالجتماعات اليت تستخدم فيها الترمجة الشفوية   •

 كل دورة؛
 استناد حجم الوثائق املتوقع إىل احلسابات اليت يقدمها مكتب األمم املتحدة يف جنيف؛  •
 الذين توفرهم عادة خدمات املؤمترات التابعة ملكتب يشمل دعم خدمات االجتماعات املوظفني  •

األمم املتحدة يف جنيف من أجل تنسيق ودعم خدمات الترمجة الشفوية والتحريرية واالستنساخ 
 يف أثناء الدورة؛

األرقام املستخدمة هي إمجاالً أرقام مبنية على تقديرات حذرة افترض فيها أنه لن حتدث زيادة   •
  .جات يف أثناء فترة السنتنيكبرية يف االحتيا

  .يني وسفرهم وبدل إقامتهم اليوميتشمل أجور املترمجني الشفو  )أ(
تشمل مجيع التكاليف املتعلقة بتجهيز الوثائق قبل الدورة وأثناءها وبعدها؛ وتشمل تكاليف الترمجة   )ب(

  .ريرية ومراجعة الوثائق وطباعتهاالتح
 خدمات االجتماعات وسفرهم وبدل إقامتهم اليومي يشمل أجور املوظفني املكلفني بدعم  )ج(

  .وتكاليف الشحن واالتصاالت
  ٤اجلدول 

احتياجات الصندوق االستئماين من املوارد للمشاركة يف عملية اتفاقية األمـم املتحـدة             
  ٢٠١١-٢٠١٠اإلطارية بشأن تغري املناخ يف فترة السنتني 

  )باآلالف(
 تكلفة كل دورة 

 )أ()بدوالرات الواليات املتحدة( )وروبالي( عدد املندوبني

 ١ ١٥٥,٠ ٨٠٧,٧ تقدمي الدعم إىل مندوب واحد من كل طرف مؤهل للمشاركة يف الدورات املنظمة

تقدمي الدعم إىل مندوب واحد من كل طرف مؤهل باإلضافة إىل مندوب ثاٍن من كل               
اميـة للمـشاركة يف     بلد من أقل البلدان منواً وكل دولة من الدول اجلزرية الصغرية الن           

 الدورات املنظمة
١ ٧٦٠,٠ ١ ٢٣٠,٨ 

 ٢ ٣١٠,٠ ١ ٦١٥,٤ ن من كل طرف مؤهل للمشاركة يف الدورات املنظمةتقدمي الدعم إىل مندوبَي

هو متوسـط الـسعر     )  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة     ١,٤٣٠= يورو ١(سعر الصرف املستخدم      )أ(
  .٢٠٠٩مارس /إىل آذار ٢٠٠٨يناير /للفترة من كانون الثاين
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  ٥اجلدول 
    احتياجات الصندوق االستئماين من املـوارد لألنـشطة التكميليـة يف فتـرة الـسنتني        

٢٠١١-٢٠١٠  

 األنشطة اليت ستضطلع هبا األمانة
   التكلفة

 )باليورو(
  التكلفة 

 )أ()بدوالرات الواليات املتحدة(

   االتفاقية

 ٢٨٩ ٨٤١ ٣١٤ ٥٨٨ ياجات املاليةالتنفيذ الكامل لعمليات تقييم االحت

ظم اإلدارة املستدامة لقوائم اجلـرد الوطنيـة        فيما يتعلق بن  بناء القدرات اإلقليمية    
 ٧٥٠ ١٧٨ ٠٠٠ ١٢٥ لغازات الدفيئة يف جنوب شرق آسيا

بناء القدرات اإلقليمية فيما يتعلق بنظم اإلدارة املستدامة لقوائم اجلـرد الوطنيـة             
 ٥٠٠ ٥٠٠ ٠٠٠ ٣٥٠ ريقيالغازات الدفيئة يف أف

لبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفـق         إلعداد ا تقدمي الدعم   
فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة         ىلإاألول لالتفاقية و  

 ٨٠٠ ٨٥ ٠٠٠ ٦٠ من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

   ٦فيذ واستعراض برنامج عمل نيودهلي املعـدل املتعلـق باملـادة            تقدمي الدعم لتن  
 ٢٥٠ ٨٢٢ ٠٠٠ ٥٧٥ من االتفاقية

 ٧٣٩ ٠٠٥ ١ ٣١٤ ٧٠٣ تقدمي الدعم إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً

تقدمي الدعم لتنفيذ إطار نقل التكنولوجيا وعمل فريـق اخلـرباء املعـين بنقـل               
 ٦٥٩ ٤٩٧ ١ ٣١٤ ٠٤٧ ١ التكنولوجيا

 ٨٥٦ ٣٤٩ ٢ ٢٥٦ ٦٤٣ ١ برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ  والقابلية للتأثر به والتكيف معه

 ٨٧٩ ٤٣٠ ٣١٤ ٣٠١ دعم متابعة برنامج عمل بوينس آيرس املتعلق بتدابري التكيف واالستجابة

 ٠٥٠ ٦٢٢ ٠٠٠ ٤٣٥ ملناخدليل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري احتديث 

 ٧٧٢ ٣٣٤ ٨ ٥١٢ ٨٢٨ ٥ اجملموع الفرعي  

   بروتوكول كيوتو

تطوير وصون نظام قاعدة البيانات املتعلقة بالتجميع واحملاسبة السنويني لقوائم جرد           
 ٩٦٠ ٣٠٦ ٦٥٧ ٢١٤ االنبعاثات والكميات املسندة مبوجب بروتوكول كيوتو

 ٢٢٦ ٩٥٣ ٦ ٣٩٦ ٨٦٢ ٤  بالتنفيذ املشتركتقدمي الدعم إىل العمليات املتعلقة

 ١٣٠ ٨٤٥ ٠٠٠ ٥٩١ تقدمي الدعم إىل جلنة االمتثال

 ٣١٦ ١٠٥ ٨ ٠٥٣ ٦٦٨ ٥ اجملموع الفرعي  

   االتفاقية وبروتوكول كيوتو

أنشطة حتسني الدعم املقدم إىل عملية االستعراض اليت جيريها اخلرباء مبوجب االتفاقية            
تدريب أفرقة خرباء االستعراض واجتماعـات      : هباوبروتوكول كيوتو امللحق    

 ٤١٧ ٧٨٧ ١ ٩٤٢ ٢٤٩ ١ خرباء االستعراض الرئيسيني مبا يف ذلك احللقات الدراسية اإلقليمية
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 األنشطة اليت ستضطلع هبا األمانة
   التكلفة

 )باليورو(
  التكلفة 

 )أ()بدوالرات الواليات املتحدة(

تطوير وصون الربنامج احلاسويب إلبالغ البيانات باستخدام منوذج اإلبالغ املوحد          
)CRF Reporter.( ٠٢٩ ٦٤٢ ٩٧١ ٤٤٨ 

 ٨٢٩ ٥٢٣ ٣١٤ ٣٦٦ خدام بيانات غازات الدفيئةتطوير وصون واجهة است

األنشطة املقررة لتمكني نظم تكنولوجيا املعلومات املتعلقة بـاإلبالغ والبيانـات           
 ١٣٨ ١١٩ ١ ٦١٤ ٧٨٢  تنفيذ متطلبات ما بعد كيوتو أجلوالتحليل من

 ١٧٩ ٧٣١ ٣١٤ ٥١١ دعم التعاون املايل وحتسني توفري املوارد املالية

 ٣١٠ ٣١٠ ٠٠٠ ٢١٧ رات البلدان الناميةدعم بناء قد

برنامج الزماالت املتعلق بتعزيز بناء القدرات يف البلدان النامية، وخباصـة الـدول             
 ٢٧٠ ٢٧٠ ٠٠٠ ١٨٩ اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منواً

تقليـل   :األنشطة املتعلقة باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجـة   
ت الناجتة عن إزالة األحراج وتردي الغابات، وحتـسني مـصارف           االنبعاثا

 ٨٨٩ ٤٤١ ١ ٣١٤ ٠٠٨ ١ الكربون، ودور املصارف يف إجراءات التخفيف يف املستقبل

 ٢٣٧ ١٧٨ ١ ٩٤٢ ٨٢٣ أنشطة ونواتج نشر املعلومات عن تغري املناخ

 ٥١٧ ١٧٢ ١ ٩٤٢ ٨١٩ ماراالتصاالت االستراتيجية، مبا يف ذلك الوصول إىل قطاع األعمال واالستث

 ١٥٠ ١٥٠ ٠٠٠ ١٠٥ البوابة اإلسبانية على املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ

تطبيق نظم املعلومات املتكاملة على نطاق األمانة، مبا يف ذلك نظام إدارة احملتـوى            
 ١٨٤ ٣٥٢ ٢ ٨٨٤ ٦٤٤ ١ نظام إدارة عالقات االتصاالتواإللكتروين 

 ٤٣٩ ٢٧٦ ٣١٤ ١٩٣  خدمات املكتبةحتسني

تقدمي دعم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لالجتماعات املعقـودة يف إطـار            
 ٧٠٦ ٣٤١ ١ ٢٥٦ ٩٣٨ االتفاقية وبروتوكول كيوتو

  اخلدمات املتصلة باستمرارية أعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتعـايف         
 ٤٠٠ ٨٢٩ ٠٠٠ ٥٨٠ من الكوارث

 ٦٩٤ ١٢٦ ١٤ ٨٠٧ ٨٧٨ ٩ موع الفرعياجمل  

 ٧٨٢ ٥٦٦ ٣٠ ٣٧٢ ٣٧٥ ٢١ جمموع النفقات املقدرة  

 ٦٨٢ ٩٧٣ ٣ ٧٩٨ ٧٧٨ ٢ ) يف املائة١٣(تكاليف دعم الربامج 

 ٤٦٤ ٥٤٠ ٣٤ ١٧٠ ١٥٤ ٢٤ اجملموع الكلي  

توسط للفترة  هو السعر امل  )  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة     ١,٤٣٠=يورو(سعر الصرف املستخدم      )أ(
  .٢٠٠٩مارس / إىل آذار٢٠٠٨يناير /من كانون الثاين
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 مرفق

اجلدول اإلرشادي الشتراكات األطراف يف االتفاقية لفتـرة الـسنتني      
  )أ(٢٠١١-٢٠١٠

      الطرف
جدول األنصبة املقررة لألمم

 ٢٠٠٩املتحدة لعام 
جدول األنصبة املقررة املعدَّل 

 ٢٠١٠لالتفاقية اإلطارية لعام 
                  َّ  األنصبة املقررة املعد ل جدول 

 ٢٠١١لالتفاقية اإلطارية لعام 

 ٢٫٥٠٠ ٢٫٥٠٠ ٢٫٥٠٠             االحتاد األورويب

 ١٫١٧٠ ١٫١٧٠ ١٫٢٠٠             االحتاد الروسي

 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣        إثيوبيا

 ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥         أذربيجان

 ٠٫٣١٧ ٠٫٣١٧ ٠٫٣٢٥        األرجنتني

 ٠٫٠١٢ ٠٫٠١٢ ٠٫٠١٢      األردن

 ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢        أرمينيا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١        إريتريا

 ٢٫٨٩٤ ٢٫٨٩٤ ٢٫٩٦٨        إسبانيا

 ١٫٧٤٣ ١٫٧٤٣ ١٫٧٨٧         أستراليا

 ٠٫٠١٦ ٠٫٠١٦ ٠٫٠١٦        إستونيا

 ٠٫٤٠٩ ٠٫٤٠٩ ٠٫٤١٩        إسرائيل

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١          أفغانستان

 ٠٫٠٢٠ ٠٫٠٢٠ ٠٫٠٢١        إكوادور

 ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦        ألبانيا

 ٨٫٣٦٤ ٨٫٣٦٤ ٨٫٥٧٧       أملانيا

 ٠٫٢٩٥ ٠٫٢٩٥ ٠٫٣٠٢                    ارات العربية املتحدة   اإلم

 ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢                أنتيغوا وبربودا

 ٠٫١٥٧ ٠٫١٥٧ ٠٫١٦١          إندونيسيا

 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣      أنغوال

 ٠٫٠٢٦ ٠٫٠٢٦ ٠٫٠٢٧         أوروغواي

 ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨          أوزبكستان

 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣       أوغندا

 ٠٫٠٤٤ ٠٫٠٤٤ ٠٫٠٤٥         أوكرانيا

 ٠٫١٧٦ ٠٫١٧٦ ٠٫١٨٠  )         اإلسالمية-       مجهورية  (      إيران 

 ٠٫٤٣٤ ٠٫٤٣٤ ٠٫٤٤٥        آيرلندا

 ٠٫٠٣٦ ٠٫٠٣٦ ٠٫٠٣٧        آيسلندا

 ٤٫٩٥٣ ٤٫٩٥٣ ٥٫٠٧٩        إيطاليا
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      الطرف
جدول األنصبة املقررة لألمم

 ٢٠٠٩املتحدة لعام 
جدول األنصبة املقررة املعدَّل 

 ٢٠١٠لالتفاقية اإلطارية لعام 
                  َّ  األنصبة املقررة املعد ل جدول 

 ٢٠١١لالتفاقية اإلطارية لعام 

 ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢                   بابوا غينيا اجلديدة

 ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥         باراغواي

 ٠٫٠٥٨ ٠٫٠٥٨ ٠٫٠٥٩        باكستان

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١     باالو

 ٠٫٠٣٢ ٠٫٠٣٢ ٠٫٠٣٣        البحرين

 ٠٫٨٥٤ ٠٫٨٥٤ ٠٫٨٧٦        الربازيل

 ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٩        بربادوس

 ٠٫٥١٤ ٠٫٥١٤ ٠٫٥٢٧        الربتغال

 ٠٫٠٢٥ ٠٫٠٢٥ ٠٫٠٢٦               بروين دار السالم

 ١٫٠٧٥ ١٫٠٧٥ ١٫١٠٢       بلجيكا

 ٠٫٠٢٠ ٠٫٠٢٠ ٠٫٠٢٠        بلغاريا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١     بليز

 ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠        بنغالديش

 ٠٫٠٢٢ ٠٫٠٢٢ ٠٫٠٢٣     بنما

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١    بنن

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١      بوتان

 ٠٫٠١٤ ٠٫٠١٤ ٠٫٠١٤         بوتسوانا

 ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢             بوركينا فاسو

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١        بوروندي

 ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦               البوسنة واهلرسك

 ٠٫٤٨٩ ٠٫٤٨٩ ٠٫٥٠١       بولندا

 ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦        بوليفيا

 ٠٫٠٧٦ ٠٫٠٧٦ ٠٫٠٧٨    بريو

 ٠٫٠٢٠ ٠٫٠٢٠ ٠٫٠٢٠       بيالروس

 ٠٫١٨١ ٠٫١٨١ ٠٫١٨٦       تايلند

 ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦           تركمانستان

 ٠٫٣٧٢ ٠٫٣٧٢ ٠٫٣٨١      تركيا

 ٠٫٠٢٦ ٠٫٠٢٦ ٠٫٠٢٧                 ترينيداد وتوباغو

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١     تشاد

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١     توغو

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١       توفالو

 ٠٫٠٣٠ ٠٫٠٣٠ ٠٫٠٣١     تونس

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١      تونغا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١       ليشيت-   ور    تيم
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      الطرف
جدول األنصبة املقررة لألمم

 ٢٠٠٩املتحدة لعام 
جدول األنصبة املقررة املعدَّل 

 ٢٠١٠لالتفاقية اإلطارية لعام 
                  َّ  األنصبة املقررة املعد ل جدول 

 ٢٠١١لالتفاقية اإلطارية لعام 

 ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠        جامايكا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١           اجلبل األسود

 ٠٫٠٨٣ ٠٫٠٨٣ ٠٫٠٨٥       اجلزائر

 ٠٫٠١٦ ٠٫٠١٦ ٠٫٠١٦            جزر البهاما

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١          جزر القمر

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١           جزر سليمان

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١        جزر كوك

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١           جزر مارشال

 ٠٫٠٦٠ ٠٫٠٦٠ ٠٫٠٦٢                         اجلماهريية العربية الليبية

 ٠٫٢٧٤ ٠٫٢٧٤ ٠٫٢٨١                  اجلمهورية التشيكية

 ٠٫٠٢٣ ٠٫٠٢٣ ٠٫٠٢٤                     اجلمهورية الدومينيكية

 ٠٫٠١٦ ٠٫٠١٦ ٠٫٠١٦                         اجلمهورية العربية السورية

 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣                          مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦                     مجهورية ترتانيا املتحدة

 ٢٫١١٩ ٢٫١١٩ ٢٫١٧٣             مجهورية كوريا

 ٠٫٠٠٧ ٠٫٠٠٧ ٠٫٠٠٧                                مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١                             مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥                                   مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١               مجهورية مولدوفا

 ٠٫٢٨٣ ٠٫٢٨٣ ٠٫٢٩٠             جنوب أفريقيا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١                    جنوب أفريقيا الوسطى

 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣       جورجيا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١      جيبويت

 ٠٫٧٢١ ٠٫٧٢١ ٠٫٧٣٩        الدامنرك

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١         دومينيكا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١             الرأس األخضر

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١       رواندا

 ٠٫٠٦٨ ٠٫٠٦٨ ٠٫٠٧٠        رومانيا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١       زامبيا

 ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨        زمبابوي

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١                  سان تومي وبرينسييب

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١                        سان فنسنت وجزر غرينادين

 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣           سان مارينو

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١                 سانت كيتس ونيفيس
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      الطرف
جدول األنصبة املقررة لألمم

 ٢٠٠٩املتحدة لعام 
جدول األنصبة املقررة املعدَّل 

 ٢٠١٠لالتفاقية اإلطارية لعام 
                  َّ  األنصبة املقررة املعد ل جدول 

 ٢٠١١لالتفاقية اإلطارية لعام 

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١           سانت لوسيا

 ٠٫٠١٦ ٠٫٠١٦ ٠٫٠١٦         سري النكا

 ٠٫٠٢٠ ٠٫٠٢٠ ٠٫٠٢٠    دور      السلفا

 ٠٫٠٦١ ٠٫٠٦١ ٠٫٠٦٣         سلوفاكيا

 ٠٫٠٩٤ ٠٫٠٩٤ ٠٫٠٩٦         سلوفينيا

 ٠٫٣٣٨ ٠٫٣٣٨ ٠٫٣٤٧         سنغافورة

 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤        السنغال

 ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢         سوازيلند

 ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠        السودان

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١        سورينام

 ١٫٠٤٤ ١٫٠٤٤ ١٫٠٧١       السويد

 ١٫١٨٦ ١٫١٨٦ ١٫٢١٦       سويسرا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١        سرياليون

 ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢      سيشيل

 ٠٫١٥٧ ٠٫١٥٧ ٠٫١٦١     شيلي

 ٠٫٠٢٠ ٠٫٠٢٠ ٠٫٠٢١      صربيا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١        الصومال

 ٢٫٦٠١ ٢٫٦٠١ ٢٫٦٦٧     الصني

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١          طاجيكستان

 ٠٫٠٧١ ٠٫٠٧١ ٠٫٠٧٣     عمان

 ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨      غابون

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١       غامبيا

 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤     غانا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١        غرينادا

 ٠٫٠٣١ ٠٫٠٣١ ٠٫٠٣٢         غواتيماال

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١      غيانا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١      غينيا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١        بيساو-      غينيا 

 ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢                غينيا االستوائية

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١        فانواتو

 ٦٫١٤٥ ٦٫١٤٥ ٦٫٣٠١      فرنسا

 ٠٫٠٧٦ ٠٫٠٧٦ ٠٫٠٧٨       الفلبني

 ٠٫١٩٥ ٠٫١٩٥ ٠٫٢٠٠  )             البوليفارية-       مجهورية  (      فرتويال 

 ٠٫٥٥٠ ٠٫٥٥٠ ٠٫٥٦٤       فنلندا
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      الطرف
جدول األنصبة املقررة لألمم

 ٢٠٠٩املتحدة لعام 
جدول األنصبة املقررة املعدَّل 

 ٢٠١٠لالتفاقية اإلطارية لعام 
                  َّ  األنصبة املقررة املعد ل جدول 

 ٢٠١١لالتفاقية اإلطارية لعام 

 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣     فيجي

 ٠٫٠٢٣ ٠٫٠٢٣ ٠٫٠٢٤         فييت نام

 ٠٫٠٤٣ ٠٫٠٤٣ ٠٫٠٤٤    قربص

 ٠٫٠٨٣ ٠٫٠٨٣ ٠٫٠٨٥    قطر

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١          قريغيزستان

 ٠٫٠٢٨ ٠٫٠٢٨ ٠٫٠٢٩          كازاخستان

 ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٩         الكامريون

 ٠٫٠٤٩ ٠٫٠٤٩ ٠٫٠٥٠        كرواتيا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١        كمبوديا

 ٢٫٩٠٣ ٢٫٩٠٣ ٢٫٩٧٧     كندا

 ٠٫٠٥٣ ٠٫٠٥٣ ٠٫٠٥٤     كوبا

 ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٩           كوت ديفوار

 ٠٫٠٣١ ٠٫٠٣١ ٠٫٠٣٢          كوستاريكا

 ٠٫١٠٢ ٠٫١٠٢ ٠٫١٠٥         كولومبيا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١        الكونغو

 ٠٫١٧٧ ٠٫١٧٧ ٠٫١٨٢       الكويت

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١       كرييباس

 ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠      كينيا

 ٠٫٠١٨ ٠٫٠١٨ ٠٫٠١٨      التفيا

 ٠٫٠٣٣ ٠٫٠٣٣ ٠٫٠٣٤      لبنان

 ٠٫٠٨٣ ٠٫٠٨٣ ٠٫٠٨٥       لكسمربغ

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١           ليبرييا

 ٠٫٠٣٠ ٠٫٠٣٠ ٠٫٠٣١         ليتوانيا

 ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠           ليختنشتاين

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١       ليسوتو

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١       مالديف

 ٠٫٠١٧ ٠٫٠١٧ ٠٫٠١٧      مالطة

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١    مايل

 ٠٫١٨٥ ٠٫١٨٥ ٠٫١٩٠        ماليزيا

 ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢       مدغشقر

 ٠٫٠٨٦ ٠٫٠٨٦ ٠٫٠٨٨    مصر

 ٠٫٠٤١ ٠٫٠٤١ ٠٫٠٤٢      املغرب

 ٢٫٢٠١ ٢٫٢٠١ ٢٫٢٥٧       املكسيك

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١     مالوي
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      الطرف
جدول األنصبة املقررة لألمم

 ٢٠٠٩املتحدة لعام 
جدول األنصبة املقررة املعدَّل 

 ٢٠١٠لالتفاقية اإلطارية لعام 
                  َّ  األنصبة املقررة املعد ل جدول 

 ٢٠١١لالتفاقية اإلطارية لعام 

 ٠٫٧٢٩ ٠٫٧٢٩ ٠٫٧٤٨                 العربية السعودية       اململكة 

                                اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 
 ٦٫٤٧٧ ٦٫٤٧٧ ٦٫٦٤٢                  وآيرلندا الشمالية

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١        منغوليا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١          موريتانيا

 ٠٫٠١١ ٠٫٠١١ ٠٫٠١١         موريشيوس

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١         موزامبيق

 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣       موناكو

 ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥       ميامنار

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  )        املوحدة-      واليات  (           ميكرونيزيا 

 ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦        ناميبيا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١      ناورو

 ٠٫٧٦٣ ٠٫٧٦٣ ٠٫٧٨٢        النرويج

 ٠٫٨٦٥ ٠٫٨٦٥ ٠٫٨٨٧       النمسا

 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣      نيبال

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١       النيجر

 ٠٫٠٤٧ ٠٫٠٤٧ ٠٫٠٤٨       نيجرييا

 ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢  ا        نيكاراغو

 ٠٫٢٥٠ ٠٫٢٥٠ ٠٫٢٥٦          نيوزيلندا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١     نيوي

 ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢     هاييت

 ٠٫٤٣٩ ٠٫٤٣٩ ٠٫٤٥٠     اهلند

 ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥        هندوراس

 ٠٫٢٣٨ ٠٫٢٣٨ ٠٫٢٤٤        هنغاريا

 ١٫٨٢٧ ١٫٨٢٧ ١٫٨٧٣       هولندا

 ٢١٫٤٥٤             ٢١٫٤٥٤             ٢٢٫٠٠٠                                    الواليات املتحدة األمريكية

 ١٦٫٢١٢             ١٦٫٢١٢             ١٦٫٦٢٤                    اليابان

 ٠٫٠٠٧ ٠٫٠٠٧ ٠٫٠٠٧      اليمن

 ٠٫٥٨١ ٠٫٥٨١ ٠٫٥٩٦        اليونان

 ١٠٠٫٠٠٠           ١٠٠٫٠٠٠           ١٠٢٫٤٧٨                اجملموع  

  .٢٠٠٩ديسمرب /عية العامة لألمم املتحدة يف كانون األولقد يعدل اجلدول بعد استعراض جتريه اجلم  )أ(

  اجللسة العامة التاسعة
 ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٩-١٨
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  ١٥-م أ/١٣املقرر     
  موعد ومكان انعقاد الدورات املقبلة

  إن مؤمتر األطراف،  
   من االتفاقية،٧ من املادة ٤ إىل الفقرة إذ يشري  
 كانون  ١٨ املؤرخ   ٤٠/٢٤٣ية العامة لألمم املتحدة      إىل قرار اجلمع   وإذ يشري أيضاً   
   واملتعلق خبطة املؤمترات،١٩٨٥ديسمرب /األول

 من مشروع النظام الداخلي املعمـول       ٢٢ من املادة    ١ إىل الفقرة    وإذ يشري كذلك   
   فيما يتعلق بتناوب اجملموعات اإلقليمية اخلمس على منصب الرئيس،)١(به

رة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف سيكون من جمموعـة   إىل أن رئيس الدو   وإذ يشري     
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، يف حني سيكون رئيس الدورة السابعة عشرة مـن              

 متشياً مـع     ورئيس الدورة الثامنة عشرة من اجملموعة اآلسيوية، وذلك        ،)٢(اجملموعة األفريقية 
ضوء املشاورات اليت أُجريت يف الفترة األخـرية        مبدأ التناوب بني اجملموعات اإلقليمية، ويف       

  بني هذه اجملموعات،

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

الـدورة   أن يقبل مع التقدير عرض حكومة املكـسيك الستـضافة            ُيقرر  -١  
السادسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السادسة ملؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع             

/ األول  كـانون  ١٠نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٩األطراف يف بروتوكول كيوتو يف الفترة من        
ة ، رهناً بتأكيد املكتب لتوافر مجيع العناصر اللوجستية والتقنية واملالية الستضاف          ٢٠١٠ديسمرب  

 ؛، ورهناً بالنجاح يف إبرام اتفاق للبلد املضيف٤٠/٢٤٣وفقاً لقرار اجلمعية العامة والدورتني، 

إىل األمني التنفيذي أن يواصل املشاورات مع حكومة املكسيك وأن          يطلب    -٢  
يتفاوض على اتفاق للبلد املضيف من أجل عقد الدورتني، هبدف إبرام اتفاق البلد املـضيف               

 أقصاه موعد انعقاد الدورة الثانية والثالثني لكل من اهليئة الفرعية للمـشورة        وتوقيعه يف أجل  
 العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ؛

__________ 

)١( FCCC/CP/1996/2. 
)٢( FCCC/SBI/2008/8 ١٤١، الفقرة. 
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موعد ومكان انعقاد الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الـسابعة             -باء   
 ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 بأن الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الـسابعة ملـؤمتر            ُيذكِّر  -٣  
األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو سـتنعقدان يف جنـوب              

 ؛)٤(٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٨ يف الفترة من )٣(أفريقيا

أن يواصل املشاورات مع حكومة جنوب أفريقيا        إىل األمني التنفيذي     يطلب  -٤  
وأن يتفاوض على اتفاق للبلد املضيف من أجل عقد الدورتني، هبدف إبرام اتفـاق البلـد                
املضيف وتوقيعه يف أجل أقصاه موعد انعقاد الدورة الرابعة والثالثني لكل من اهليئة الفرعيـة               

 يذ؛للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنف

موعد ومكان انعقاد الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثامنة ملؤمتر             -جيم   
 األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 األطراف إىل التقدم بعروض الستضافة الدورة الثامنة عـشرة ملـؤمتر            يدعو  -٥  
 .جتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بوصفه ااألطراف والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف العامل

  اجللسة العامة التاسعة
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٩-١٨

 

__________ 

  .٤، الفقرة ١٤-م أ/٩املقرر  )٣(
  .١٤، الفقرة ١٢-م أ/٩املقرر  )٤(
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  ١٥-م أ/١القرار     
  اإلعراب عن االمتنان حلكومة مملكة الدامنرك ولسكان مدينة كوبنهاغن

       إن مؤمتر األطراف ومؤمتر األطـراف العامـل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف                
  كيوتو،بروتوكول 

 ٢٠٠٩ديـسمرب   / كانون األول  ١٨ إىل   ٧ يف كوبنهاغن يف الفترة من       وقد اجتمعا   
  بناًء على دعوة من حكومة مملكة الدامنرك،

 حلكومة مملكة الدامنرك لتمكني الدورة اخلامـسة        يعربان عن بالغ امتناهنما     -١  
تماع األطـراف يف    عشرة ملؤمتر األطراف والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اج         

 بروتوكول كيوتو من االنعقاد يف كوبنهاغن؛

 إىل حكومة مملكة الدامنرك أن تنقل إىل سكان مدينـة كوبنـهاغن             يطلبان  -٢  
عبارات امتنان مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف               

 .ستقبالاالة ضيافة وحفاوالبروتوكول كيوتو ملا خّصوا به املشاركني من حسن 

  اجللسة العامة التاسعة
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٩-١٨

        


