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  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الثالثون

   ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠- ١بون، 

  من جدول األعمال) ب(١٤البند 
  ؤسسيةاملسائل اإلدارية واملالية وامل

  ٢٠١١- ٢٠١٠ناجمية لفترة السنتني امليزانية الرب

  ٢٠١١- ٢٠١٠امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسة

  إضافة

  توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ
مدمها مؤمتر  قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثالثني، التوصية مبشروعي املقررين التاليني لكي يعت              

األطراف يف دورته اخلامسة عشرة ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته 
  :اخلامسة على التوايل

  ١٥- م أ/- مشروع املقرر 
  ٢٠١١- ٢٠١٠امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

  إن مؤمتر األطراف،

  ،)١(الية ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ من اإلجراءات امل٤ إىل الفقرة إذ يشري  

                                                      

 .، املرفق األول١- م أ/١٥املقرر  )١(
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  ،)٢( املقدمة من األمني التنفيذي٢٠١١- ٢٠١٠ يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني وقد نظر  

   حساب امليزانية الربناجمية باليورو؛يقرر  - ١  

 ، يـورو  ٤٤ ٢٠٠ ٠٩٩، البالغـة    ٢٠١١- ٢٠١٠ السنتني   على امليزانية الربناجمية لفترة   يوافق    - ٢  
  ؛١لألغراض احملددة يف اجلدول 

 ٧٦٦ ٩٣٨ باملسامهة السنوية املقدمة من حكومة البلد املضيف وقدرها          حييط علماً مع التقدير     - ٣  
  املقررة؛النفقات يورو وهو مبلغ يعادل 

ـ      ١ ٤٠٠ ٠٠٠على سحب مبلغ    يوافق    - ٤   املـستخدمة  تراكات غـري   يورو من األرصدة أو االش
  ؛٢٠١١- ٢٠١٠من الفترات املالية السابقة لتغطية جزء من ميزانية الفترة ) املرّحلة(

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

   أن امليزانية الربناجمية تتضمن عناصر متصلة باالتفاقية وبربوتوكول كيوتو؛يالحظ  - ٦  

 الذي يرد يف مرفق هـذا املقـرر         ٢٠١١ و ٢٠١٠جدول االشتراكات اإلرشادي لعامي     يعتمد    - ٧  
  ؛١ يف املائة من االشتراكات اإلرشادية املبينة يف اجلدول ٦٣,٢والذي يغطي 

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف دورته اخلامسة،            يدعو    - ٨  
  بروتوكول كيوتو من عناصر امليزانية املوصى هبا؛لى عإىل املوافقة على ما ينطبق 

 يورو وتـضاف إىل امليزانيـة       ٨ ١٣٨ ٧٠٠ على ميزانية طوارئ خلدمات املؤمترات تبلغ        يوافق  - ٩  
قررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عدم توفري موارد هلذه األنشطة          ما   إذا   ٢٠١١- ٢٠١٠الربناجمية لفترة السنتني    

  ؛)٣اجلدول (دية لألمم املتحدة من امليزانية العا

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

 أعـاله،   ٩قرة  إىل األمني التنفيذي أن يقدم إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ تقريراً عن تنفيذ الف            يطلب    - ١١  
  حبسب االقتضاء؛

 حبـد   ١ لألمني التنفيذي بإجراء حتويالت بني بنود االعتمادات الرئيسية املبينة يف اجلدول             يأذن  - ١٢  
 يف املائة من جمموع اإلنفاق املقدَّر فيما يتعلق ببنود االعتماد هذه، شريطة أال يتجاوز               ١٥أقصى إمجايل يصل إىل     

   يف املائة؛٢٥العتمادات هذه نسبة التخفيض يف كل بند من بنود ا

                                                      

)٢( FCCC/SBI/2009/2و Add.1-3. 
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   يف املائة من اإلنفاق املقدر؛٨,٣اإلبقاء على مستوى احتياطي رأس املال العامل عند نسبة  يقرر  - ١٣  

ـ أن االشتراكات يف امليزانية األساسية      أن تالحظ    مجيع األطراف يف االتفاقية إىل       يدعو  - ١٤     ستحق ت
أن تـدفع فـوراً وبالكامـل       من اإلجراءات املالية، و   ) ب(٨قاً للفقرة   يناير من كل سنة وف    / كانون الثاين  ١يف  
وما قد   ٢٠١١ و ٢٠١٠ أعاله لكل من السنتني      ٢الفقرة  املعتمدة مبوجب   الشتراكات املطلوبة لتمويل النفقات     ا

   أعاله؛٩مسامهات لتمويل النفقات الناشئة عن القرارات املشار إليها يف الفقرة يلزم من 

مني التنفيذي بتنفيذ املقررات اليت يتخذها مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة واليت  لأليأذن  - ١٥  
  ، باستخدام التربعات واملوارد املتاحة يف إطار امليزانية األساسية؛املعتمدةاعتمادات يف إطار امليزانية ختصص هلا مل 

 أعاله يف   ١٥ملشار إليها يف الفقرة     األطراف على تقدمي التربعات الالزمة لتنفيذ املقررات ا       حيث    - ١٦  
  الوقت املناسب؛

 مبيزانية الطوارئ املقترحة لتغطية االحتياجات من املوارد ألداء العمل املتعلق بالنتائج            حييط علماً   - ١٧  
  ؛FCCC/SBI/2009/2طريق بايل والواردة يف الوثيقة خارطة املتفق عليها يف 

يزانية إضافية لتغطية األنشطة احملتملة املتصلة باملقررات اليت         إىل األمني التنفيذي اقتراح م     يطلب  - ١٨  
يتخذها مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة واليت مل ختصص هلا اعتمادات مالية، لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية 

  بعد الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف؛أول دورة تعقدها للتنفيذ يف 

بعد الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر أول دورة تعقدها لفرعية للتنفيذ أن توصي، يف  إىل اهليئة ايطلب  - ١٩  
 أعاله لكي يعتمدها مؤمتر األطـراف يف دورتـه          ١٧ مبيزانية إضافية على النحو املشار إليه يف الفقرة          ،األطراف

دورته الـسادسة،   أو مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف            /السادسة عشرة و  
  حبسب االقتضاء؛

 احملتملة ا إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تأذن لألمني التنفيذي بإخطار األطراف مبسامهاهتيطلب أيضاً  - ٢٠  
  استناداً إىل امليزانية اإلضافية املوصى هبا؛

 مليـون دوالر  ٢١,٥ بااللتزامات املستحقة، املتصلة باستحقاقات املوظفني، والبالغة حييط علماً   - ٢١  
 ماليني دوالر منها    ١٠,٤، واليت يتعلق حنو     ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١من دوالرات الواليات املتحدة يف      

  التفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ؛لبالصندوق االستئماين للميزانية األساسية 

ية التزامات التمويل اجلارية اعتمادات يف امليزانية األساسية لتغطختصيص  على االستمرار يف يوافق  - ٢٢  
  ؛‘الدفع أوالً بأول‘ على أساس ،املتصلة بالتأمني الصحي ومنحة العودة إىل الوطن بعد انتهاء اخلدمة

اعتماد هلذا االلتزام يف املستقبل، استناداً ختصيص  إىل األمني التنفيذي أن يواصل حبث سبل يطلب  - ٢٣  
  املسألة يف نطاق منظومة األمم املتحدة؛املتصلة هبذه لتطورات إىل أفضل املمارسات ومبا يتفق مع أحدث ا



FCCC/SBI/2009/L.9/Add.1 
Page 4 

 

مكتب إدارة مع  لألمني التنفيذي بأن يستخدم، يف حدود اإلمكان وبالتشاور مع األطراف ويأذن  - ٢٤  
 احتاجت األمانة ما  املوارد البشرية باألمم املتحدة، األرصدة املتاحة من االحتياطيات وأرصدة الفوائض احلالية إذا             

  ؛)٣(٢٠٠٩- ٢٠٠٨إىل مواجهة التزامها، على النحو املقدَّر يف الدراسة االكتوارية والبيانات املالية لفترة السنتني 

مستوى انبعاثات غازات   خفض   األمني التنفيذي على مواصلة تنفيذ املبادرات الرامية إىل          يشجع  - ٢٥  
  عمليات األمانة وأنشطتها؛من الدفيئة 

يف إطار مصدر التمويل ذي الـصلة، ويف حـدود   خيصص اعتمادات  فيذي بأن    لألمني التن  يأذن  - ٢٦  
  عمليات األمانة وأنشطتها؛من املوارد املتاحة، للجهود الرامية إىل تعويض انبعاثات غازات الدفيئة 

االستئماين للمـشاركة يف  اليت حددها األمني التنفيذي لتمويل الصندوق تقديرات  ال ب حييط علماً   - ٢٧  
  ، ويدعو األطراف إىل تقدمي مسامهات إىل هذا الصندوق؛)٤اجلدول (اإلطارية بشأن تغري املناخ تفاقية االعملية 

اليت حددها األمني التنفيذي لتمويل الـصندوق االسـتئماين لألنـشطة           تقديرات  ال ب حييط علماً   - ٢٨  
طـراف إىل تقـدمي     ، ويـدعو األ   )٥اجلدول  ) (٢٠١١- ٢٠١٠ يورو لفترة السنتني     ٢٤ ١٥٤ ١٧٠(التكميلية  

  مسامهات إىل هذا الصندوق؛

 إىل األمني التنفيذي أن يقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة تقريراً عن اإليرادات يطلب  - ٢٩  
  .٢٠١١- ٢٠١٠من تعديالت يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني إدخاله وأداء امليزانية، وأن يقترح ما قد يلزم 

                                                      

 الواردة يف ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ حبسب الصندوق يف البيانات املالية املؤقتة لفترة السنتني ترد تفاصيل االلتزام )٣(
 .FCCC/SBI/2009/INF.3الوثيقة 
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   حبسب الربنامج٢٠١١- ٢٠١٠مليزانية الربناجمية األساسية للفترة  ا- ١اجلدول 

٢٠١١-٢٠١٠جمموع  ٢٠١١ ٢٠١٠   

)يورو(       اإلنفاق )يورو(  )يورو(  )أ()دوالرات الواليات 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                                مي التقارير، والبيانات، والتحليل   تقد  

 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 (    مانة                          تكاليف التشغيل على نطاق األ  -    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 

      اإليراد

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

األرصدة أو االشتراكات اليت مل تستخدم من       
  )املرحَّلة(الفترات املالية السابقة    

٠٠٠ ٠٠٢ ٢ ٠٠٠ ٤٠٠ ١ ٠٠٠ ٧٠٠ ٠٠٠ ٧٠٠ 

 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       اإليرادجمموع 

هو السعر املتوسط للفتـرة مـن   )  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة     ١٫٤٣٠=   يورو ١(سعر الصرف املستخدم      )أ(  
  .٢٠٠٩مارس / إىل آذار٢٠٠٨يناير /اينكانون الث

  .متوَّل اخلدمات اإلدارية من بند النفقات العامة  )ب(  
  .يدير برنامج اخلدمات اإلدارية تكاليف التشغيل على نطاق األمانة  )ج(  
  . يف املائة فيما يتعلق بالدعم اإلداري١٣تطبق األمم املتحدة نسبة موحدة قدرها   )د(  
 ١ ٨٣١ ٢٨٥، سريفع احتياطي رأس املال العامل إىل        )١٤، املرفق األول، الفقرة     ١- أم  /١٥املقرر  (املالية  وفقاً لإلجراءات     )ه(  

  .٢٠١١ ويظل عند هذا املستوى يف عام ٢٠١٠يورو يف عام 
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مالك املوظفني املمول من امليزانية األساسية على نطاق          - ٢اجلدول 
  ٢٠١١- ٢٠١٠األمانة يف فترة السنتني 

 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 الذي سيجريه األمني العـام لألمـم                      )ب(  

  .)٣٦، الفقرة FCCC/SBI/2009/2انظر الوثيقة (املتحدة 
  .أعاله) ب( أمني عام مساعد بعد االستعراض املستقل املشار إليه يف احلاشية قد ترفع وظيفة واحدة إىل رتبة  )ج(  
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 من املوارد مليزانية الطوارئ اخلاصة خبـدمات        االحتياجات  -٣اجلدول 
  ٢٠١١-٢٠١٠املؤمترات يف فترة السنتني 

  )يوروبآالف ال(

 ٢٠١١- ٢٠١٠جمموع  ٢٠١١ ٢٠١٠ 

 ) الواليات املتحدةاتدوالر( )يورو( )يورو( )يورو( 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

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

 ٤٦٣٫٧ ٣٢٤٫٣ - -  ٣٢٤٫٣ احتياطي رأس املال العامل

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

  :املؤمترات ما يلياخلاصة خبدمات تشمل االفتراضات املستخدمة يف حساب ميزانية الطوارئ   :مالحظة
   اجتماعاً يف كل دورة؛٤٠دم جتاوز العدد املتوقع لالجتماعات اليت تستخدم فيها الترمجة الشفوية ع  •
  استناد حجم الوثائق املتوقع إىل احلسابات اليت يقدمها مكتب األمم املتحدة يف جنيف؛  •
ب األمم املتحدة   شمل دعم خدمات االجتماعات املوظفني الذين توفرهم عادة خدمات املؤمترات التابعة ملكت           ي  •

  يف جنيف من أجل تنسيق ودعم خدمات الترمجة الشفوية والتحريرية واالستنساخ يف أثناء الدورة؛
أنه لن حتـدث زيـادة كـبرية يف    مبنية على تقديرات حذرة افترض فيها  األرقام املستخدمة هي إمجاالً أرقام        •

  .االحتياجات يف أثناء فترة السنتني
  .ني الشفويني وسفرهم وبدل إقامتهم اليوميتشمل أجور املترمج  )أ(  
أثنائها وبعدها؛ وتـشمل تكـاليف الترمجـة        يف  تشمل مجيع التكاليف املتعلقة بتجهيز الوثائق قبل الدورة و          )ب(  

  .التحريرية مراجعة الوثائق وطباعتها
  ي وتكـاليف   يشمل أجور املوظفني املكلفني بدعم خدمات االجتماعات وسفرهم وبـدل إقامتـهم اليـوم               )ج(  

  .الشحن واالتصاالت
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االحتياجات من املوارد للصندوق االستئماين للمشاركة يف عمليـة           - ٤اجلدول 
  ٢٠١١- ٢٠١٠بشأن تغري املناخ يف فترة السنتني اإلطارية  تفاقيةاال

  )باآلالف(
 تكلفة كل دورة 

 )أ() الواليات املتحدةاتدوالر( )يورو( عدد املندوبني

 ١٥٥٫٠ ١ ٨٠٧٫٧ وب واحد من كل طرف مؤهل للمشاركة يف الدورات املنظمةتقدمي دعم إىل مند

كل  من   تقدمي دعم إىل مندوب واحد من كل طرف مؤهل باإلضافة إىل مندوب ثانٍ            
 بلد من أقل البلدان منواً وكل دولة من الدول اجلزرية الصغرية النامية للمـشاركة يف               

 الدورات املنظمة
٧٦٠٫٠ ١ ٢٣٠٫٨ ١ 

 ٣١٠٫٠ ٢ ٦١٥٫٤ ١ عم إىل مندوبني من كل طرف مؤهل للمشاركة يف الدورات املنظمةتقدمي د

هو السعر املتوسط للفترة من )  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة١,٤٣٠= يورو (سعر الصرف املستخدم   )أ(  
  .٢٠٠٩مارس / إىل آذار٢٠٠٨يناير /كانون الثاين

 االسـتئماين لألنـشطة     وقللصنداالحتياجات من املوارد      -٥اجلدول 
  ٢٠١١-٢٠١٠التكميلية يف فترة السنتني 

 األنشطة اليت ستضطلع هبا األمانة
  التكلفة

 )يورو(
  التكلفة

 )أ() الواليات املتحدةاتدوالر(

   االتفاقية

 ٢٨٩ ٨٤١ ٣١٤ ٥٨٨ التنفيذ الكامل لعمليات تقييم االحتياجات املالية

 بنظم اإلدارة املستدامة لقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئـة يف جنـوب       بناء القدرات اإلقليمية فيما يتعلق      
 شرق آسيا   

٧٥٠ ١٧٨ ٠٠٠ ١٢٥ 

 ٥٠٠ ٥٠٠ ٠٠٠ ٣٥٠ فيما يتعلق بنظم اإلدارة املستدامة لقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة يف أفريقيااإلقليمية بناء القدرات 

 لالتفاقية ولفريق اخلـرباء    ن األطراف غري املدرجة يف املرفق األول        تقدمي الدعم للبالغات الوطنية املقدمة م     
 التفاقيةلاالستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول    

٨٠٠ ٨٥ ٠٠٠ ٦٠ 

 ٢٥٠ ٨٢٢ ٠٠٠ ٥٧٥  ية من االتفاق٦تقدمي الدعم لتنفيذ واستعراض برنامج عمل نيودهلي املعدل املتعلق باملادة 

 ٧٣٩ ٠٠٥ ١ ٣١٤ ٧٠٣ املعين بأقل البلدان منواًلفريق اخلرباء تقدمي الدعم 

 ٦٥٩ ٤٩٧ ١ ٣١٤ ٠٤٧ ١ تقدمي الدعم لتنفيذ إطار نقل التكنولوجيا وعمل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا

 ٨٥٦ ٣٤٩ ٢ ٢٥٦ ٦٤٣ ١  ر به والتكيف معهبرنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأث

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

 ٠٥٠ ٦٢٢ ٠٠٠ ٤٣٥ حتديث دليل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

 ٧٧٢ ٣٣٤ ٨ ٥١٢ ٨٢٨ ٥  اجملموع الفرعي

   بروتوكول كيوتو

 املتعلقة بالتجميع واحملاسبة السنويني لقوائم جرد االنبعاثات والكميـات         ر وصون نظام قاعدة البيانات      تطوي
  املسندة مبوجب بروتوكول كيوتو    

٩٦٠ ٣٠٦ ٦٥٧ ٢١٤ 

 ٢٢٦ ٩٥٣ ٦ ٣٩٦ ٨٦٢ ٤ تقدمي الدعم للعمليات املتصلة بالتنفيذ املشترك

 ١٣٠ ٨٤٥ ٠٠٠ ٥٩١ تقدمي الدعم للجنة االمتثال

 ٣١٦ ١٠٥ ٨ ٠٥٣ ٦٦٨ ٥  اجملموع الفرعي



FCCC/SBI/2009/L.9/Add.1 
Page 9 

  )تابع( ٥اجلدول 

  األنشطة اليت ستضطلع هبا األمانة
  التكلفة

 )يورو(
  التكلفة

 )أ()دوالرات الواليات املتحدة(

   االتفاقية وبروتوكول كيوتو

 ول أنشطة حتسني الدعم املقدم إىل عملية االستعراض اليت جيريها اخلرباء مبوجب االتفاقية وبروتوك
 اء االستعراض الرئيسيني مبا يف     تدريب أفرقة خرباء االستعراض واجتماعات خرب     : كيوتو امللحق هبا     
  ذلك احللقات الدراسية اإلقليمية   

٤١٧ ٧٨٧ ١ ٩٤٢ ٢٤٩ ١ 

 اسـتخدام منـوذج اإلبـالغ املوحـد        بتطوير وصون الربنامج احلاسويب إلبـالغ البيانـات         
   )CRF Reporter.( 

٠٢٩ ٦٤٢ ٩٧١ ٤٤٨ 

 ٨٢٩ ٥٢٣ ٣١٤ ٣٦٦ تطوير وصون واجهة استخدام بيانات غازات الدفيئة

 األنشطة املقررة لتمكني نظم تكنولوجيا املعلومات املتعلقة باإلبالغ والبيانات والتحليل من تنفيذ 
 متطلبات ما بعد كيوتو   

١٣٨ ١١٩ ١ ٦١٤ ٧٨٢ 

 ١٧٩ ٧٣١ ٣١٤ ٥١١  دعم التعاون املايل وحتسني توفري املوارد املالية

 ٣١٠ ٣١٠ ٠٠٠ ٢١٧ دعم بناء القدرات فيما يتعلق بالبلدان النامية 

 برنامج الزماالت املتعلق بتعزيز بناء القدرات يف البلدان النامية، وخباصة الدول اجلزرية الصغرية             
 النامية وأقل البلدان منواً   

٢٧٠ ٢٧٠ ٠٠٠ ١٨٩ 

 تقليل االنبعاثات الناجتة : وتغيري استخدام األراضي واحلراجةاألنشطة املتعلقة باستخدام األراضي 
 إزالة األحراج وتردي الغابات، وحتسني مصارف الكربون، ودور املصارف يف إجراءات           من     
 التخفيف يف املستقبل   

٨٨٩ ٤٤١ ١ ٣١٤ ٠٠٨ ١ 

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

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

 ١٥٠ ١٥٠ ٠٠٠ ١٠٥  اإلطارية بشأن تغري املناخالبوابة اإلسبانية على املوقع الشبكي لالتفاقية

  تطبيق نظم املعلومات املتكاملة على نطاق األمانة، مبا يف ذلك نظام إدارة احملتوى اإللكتـروين              
 وتطبيق نظام خاص إلدارة عالقات االتصاالت   

١٨٤ ٣٥٢ ٢ ٨٨٤ ٦٤٤ ١ 

 ٤٣٩ ٢٧٦ ٣١٤ ١٩٣ حتسني خدمات املكتبة

 ٧٠٦ ٣٤١ ١ ٢٥٦ ٩٣٨ تقدمي دعم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لالجتماعات املعقودة يف إطار االتفاقية وبروتوكول كيوتو

 ٤٠٠ ٨٢٩ ٠٠٠ ٥٨٠ جيا املعلومات واالتصاالت والتعايف من الكوارثاخلدمات املتصلة باستمرارية أعمال تكنولو

 ٦٩٤ ١٢٦ ١٤ ٨٠٧ ٨٧٨ ٩ اجملموع الفرعي

 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

هو السعر املتوسط للفترة من )  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة١,٤٣٠= يورو (خدم سعر الصرف املست  )أ(  
  .٢٠٠٩مارس / إىل آذار٢٠٠٨يناير /كانون الثاين



FCCC/SBI/2009/L.9/Add.1 
Page 10 

 

  املرفق
  )أ(٢٠١١-٢٠١٠اجلدول اإلرشادي الشتراكات األطراف يف االتفاقية لفترة السنتني 

  الطرف
 ألمملجدول األنصبة املقررة 

  ٢٠٠٩ لعام املتحدة
املعدَّل املقررة جدول األنصبة 
٢٠١٠ لعام لالتفاقية اإلطارية

 جدول األنصبة املقررة املعدَّل 
 ٢٠١١لالتفاقية اإلطارية لعام 

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  أفغانستان
 ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦  ألبانيا
 ٠٫٠٨٣ ٠٫٠٨٣ ٠٫٠٨٥  اجلزائر
 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣  أنغوال

 ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢  أنتيغوا وبربودا
 ٠٫٣١٧ ٠٫٣١٧ ٠٫٣٢٥  األرجنتني
 ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢  أرمينيا
 ١٫٧٤٣ ١٫٧٤٣ ١٫٧٨٧  أستراليا
 ٠٫٨٦٥ ٠٫٨٦٥ ٠٫٨٨٧  النمسا

 ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥  أذربيجان
 ٠٫٠١٦ ٠٫٠١٦ ٠٫٠١٦  جزر البهاما

 ٠٫٠٣٢ ٠٫٠٣٢ ٠٫٠٣٣  البحرين
 ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠  بنغالديش
 ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٩  بربادوس
 ٠٫٠٢٠ ٠٫٠٢٠ ٠٫٠٢٠  بيالروس
 ١٫٠٧٥ ١٫٠٧٥ ١٫١٠٢  بلجيكا
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  بليز
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  بنن

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  بوتان
 ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦  بوليفيا

 ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦  البوسنة واهلرسك
 ٠٫٠١٤ ٠٫٠١٤ ٠٫٠١٤  بوتسوانا
 ٠٫٨٥٤ ٠٫٨٥٤ ٠٫٨٧٦  الربازيل
 ٠٫٠٢٥ ٠٫٠٢٥ ٠٫٠٢٦ ر السالمبروين دا
 ٠٫٠٢٠ ٠٫٠٢٠ ٠٫٠٢٠  بلغاريا

 ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢  بوركينا فاسو
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  بوروندي
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  كمبوديا
 ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٩  الكامريون

 ٢٫٩٠٣ ٢٫٩٠٣ ٢٫٩٧٧  كندا
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  الرأس األخضر

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  مجهورية أفريقيا الوسطى
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  تشاد
 ٠٫١٥٧ ٠٫١٥٧ ٠٫١٦١  شيلي
 ٢٫٦٠١ ٢٫٦٠١ ٢٫٦٦٧  الصني

 ٠٫١٠٢ ٠٫١٠٢ ٠٫١٠٥  كولومبيا
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  جزر القمر
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  الطرف
 ألمملجدول األنصبة املقررة 

  ٢٠٠٩ لعام املتحدة
املعدَّل املقررة جدول األنصبة 
٢٠١٠ لعام لالتفاقية اإلطارية

 جدول األنصبة املقررة املعدَّل 
 ٢٠١١لالتفاقية اإلطارية لعام 

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  الكونغو
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  جزر كوك
 ٠٫٠٣١ ٠٫٠٣١ ٠٫٠٣٢  كوستاريكا

 ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٩  كوت ديفوار
 ٠٫٠٤٩ ٠٫٠٤٩ ٠٫٠٥٠  رواتياك

 ٠٫٠٥٣ ٠٫٠٥٣ ٠٫٠٥٤  كوبا
 ٠٫٠٤٣ ٠٫٠٤٣ ٠٫٠٤٤  قربص

 ٠٫٢٧٤ ٠٫٢٧٤ ٠٫٢٨١  اجلمهورية التشيكية
 ٠٫٠٠٧ ٠٫٠٠٧ ٠٫٠٠٧  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣  مجهورية الكونغو الدميقراطية
 ٠٫٧٢١ ٠٫٧٢١ ٠٫٧٣٩  الدامنرك
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  جيبويت
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  دومينيكا

 ٠٫٠٢٣ ٠٫٠٢٣ ٠٫٠٢٤  اجلمهورية الدومينيكية
 ٠٫٠٢٠ ٠٫٠٢٠ ٠٫٠٢١  إكوادور
 ٠٫٠٨٦ ٠٫٠٨٦ ٠٫٠٨٨  مصر

 ٠٫٠٢٠ ٠٫٠٢٠ ٠٫٠٢٠  السلفادور
 ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢  غينيا االستوائية

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  إريتريا
 ٠٫٠١٦ ٠٫٠١٦ ٠٫٠١٦  إستونيا
 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣  إثيوبيا

 ٢٫٥٠٠ ٢٫٥٠٠ ٢٫٥٠٠ اجلماعة األوروبية
 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣  فيجي
 ٠٫٥٥٠ ٠٫٥٥٠ ٠٫٥٦٤  فنلندا
 ٦٫١٤٥ ٦٫١٤٥ ٦٫٣٠١  فرنسا
 ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨  غابون
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  غامبيا

 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣  جورجيا
 ٨٫٣٦٤ ٨٫٣٦٤ ٨٫٥٧٧  أملانيا
 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤  غانا

 ٠٫٥٨١ ٠٫٥٨١ ٠٫٥٩٦  اليونان
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  غرينادا

 ٠٫٠٣١ ٠٫٠٣١ ٠٫٠٣٢  غواتيماال
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  غينيا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   بيساو-غينيا 
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  غيانا
 ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢  هاييت

 ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥  هندوراس
 ٠٫٢٣٨ ٠٫٢٣٨ ٠٫٢٤٤  هنغاريا
 ٠٫٠٣٦ ٠٫٠٣٦ ٠٫٠٣٧  اآيسلند
 ٠٫٤٣٩ ٠٫٤٣٩ ٠٫٤٥٠  اهلند
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  الطرف
 ألمملجدول األنصبة املقررة 

  ٢٠٠٩ لعام املتحدة
املعدَّل املقررة جدول األنصبة 
٢٠١٠ لعام لالتفاقية اإلطارية

 جدول األنصبة املقررة املعدَّل 
 ٢٠١١لالتفاقية اإلطارية لعام 

 ٠٫١٥٧ ٠٫١٥٧ ٠٫١٦١  إندونيسيا
 ٠٫١٧٦ ٠٫١٧٦ ٠٫١٨٠ ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
 ٠٫٤٣٤ ٠٫٤٣٤ ٠٫٤٤٥  آيرلندا
 ٠٫٤٠٩ ٠٫٤٠٩ ٠٫٤١٩  إسرائيل
 ٤٫٩٥٣ ٤٫٩٥٣ ٥٫٠٧٩  إيطاليا

 ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠  جامايكا
 ١٦٫٢١٢ ١٦٫٢١٢ ١٦٫٦٢٤  اليابان
 ٠٫٠١٢ ٠٫٠١٢ ٠٫٠١٢  األردن

 ٠٫٠٢٨ ٠٫٠٢٨ ٠٫٠٢٩  كازاخستان
 ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠  كينيا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  كرييباس
 ٠٫١٧٧ ٠٫١٧٧ ٠٫١٨٢  الكويت

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

 ٠٫٠١٨ ٠٫٠١٨ ٠٫٠١٨  التفيا
 ٠٫٠٣٣ ٠٫٠٣٣ ٠٫٠٣٤  لبنان

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  ليسوتو
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  ليبرييا

 ٠٫٠٦٠ ٠٫٠٦٠ ٠٫٠٦٢  اجلماهريية العربية الليبية
 ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠  ليختنشتاين

 ٠٫٠٣٠ ٠٫٠٣٠ ٠٫٠٣١  ليتوانيا
 ٠٫٠٨٣ ٠٫٠٨٣ ٠٫٠٨٥  لكسمربغ
 ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢  مدغشقر
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  مالوي
 ٠٫١٨٥ ٠٫١٨٥ ٠٫١٩٠  ماليزيا
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  ملديف
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  مايل
 ٠٫٠١٧ ٠٫٠١٧ ٠٫٠١٧  مالطة

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  جزر مارشال
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  موريتانيا

 ٠٫٠١١ ٠٫٠١١ ٠٫٠١١  موريشيوس
 ٢٫٢٠١ ٢٫٢٠١ ٢٫٢٥٧  املكسيك

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  ) املوحدة-واليات (ميكرونيزيا 
 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣  موناكو
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  منغوليا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  اجلبل األسود
 ٠٫٠٤١ ٠٫٠٤١ ٠٫٠٤٢  املغرب

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  موزامبيق
 ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥  ميامنار
 ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦  ناميبيا
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  ناورو
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  الطرف
 ألمملجدول األنصبة املقررة 

  ٢٠٠٩ لعام املتحدة
املعدَّل املقررة جدول األنصبة 
٢٠١٠ لعام لالتفاقية اإلطارية

 جدول األنصبة املقررة املعدَّل 
 ٢٠١١لالتفاقية اإلطارية لعام 

 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣  نيبال
 ١٫٨٢٧ ١٫٨٢٧ ١٫٨٧٣  هولندا

 ٠٫٢٥٠ ٠٫٢٥٠ ٠٫٢٥٦  نيوزيلندا
 ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢  نيكاراغوا
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  النيجر
 ٠٫٠٤٧ ٠٫٠٤٧ ٠٫٠٤٨  نيجرييا
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  نيوى

 ٠٫٧٦٣ ٠٫٧٦٣ ٠٫٧٨٢  النرويج
 ٠٫٠٧١ ٠٫٠٧١ ٠٫٠٧٣  عمان

 ٠٫٠٥٨ ٠٫٠٥٨ ٠٫٠٥٩  باكستان
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  باالو
 ٠٫٠٢٢ ٠٫٠٢٢ ٠٫٠٢٣  بنما

 ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢  بابوا غينيا اجلديدة
 ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥  باراغواي

 ٠٫٠٧٦ ٠٫٠٧٦ ٠٫٠٧٨  بريو
 ٠٫٠٧٦ ٠٫٠٧٦ ٠٫٠٧٨  الفلبني
 ٠٫٤٨٩ ٠٫٤٨٩ ٠٫٥٠١  بولندا

 ٠٫٥١٤ ٠٫٥١٤ ٠٫٥٢٧  الربتغال
 ٠٫٠٨٣ ٠٫٠٨٣ ٠٫٠٨٥  قطر

 ٢٫١١٩ ٢٫١١٩ ٢٫١٧٣  مجهورية كوريا
 ٠٫٠٦٨ ٠٫٠٦٨ ٠٫٠٧٠  رومانيا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ لدوفاومجهورية م
 ١٫١٧٠ ١٫١٧٠ ١٫٢٠٠  االحتاد الروسي

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  رواندا
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  سانت كيتس ونيفيس

 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
 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣  نوسان ماري

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  سان تومي وبرينسييب
 ٠٫٧٢٩ ٠٫٧٢٩ ٠٫٧٤٨  اململكة العربية السعودية

 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤  السنغال
 ٠٫٠٢٠ ٠٫٠٢٠ ٠٫٠٢١  صربيا 
 ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢  سيشيل
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  سرياليون
 ٠٫٣٣٨ ٠٫٣٣٨ ٠٫٣٤٧  سنغافورة
 ٠٫٠٦١ ٠٫٠٦١ ٠٫٠٦٣  سلوفاكيا
 ٠٫٠٩٤ ٠٫٠٩٤ ٠٫٠٩٦  سلوفينيا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  جزر سليمان
 ٠٫٢٨٣ ٠٫٢٨٣ ٠٫٢٩٠  جنوب أفريقيا

 ٢٫٨٩٤ ٢٫٨٩٤ ٢٫٩٦٨  إسبانيا
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  الطرف
 ألمملجدول األنصبة املقررة 

  ٢٠٠٩ لعام املتحدة
املعدَّل املقررة جدول األنصبة 
٢٠١٠ لعام لالتفاقية اإلطارية

 جدول األنصبة املقررة املعدَّل 
 ٢٠١١لالتفاقية اإلطارية لعام 

 ٠٫٠١٦ ٠٫٠١٦ ٠٫٠١٦  سري النكا
 ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠  السودان
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  سورينام
 ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢  سوازيلند
 ١٫٠٤٤ ١٫٠٤٤ ١٫٠٧١  السويد
 ١٫١٨٦ ١٫١٨٦ ١٫٢١٦  سويسرا

 ٠٫٠١٦ ٠٫٠١٦ ٠٫٠١٦  اجلمهورية العربية السورية
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  طاجيكستان

 ٠٫١٨١ ٠٫١٨١ ٠٫١٨٦  تايلند
 ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   ليشيت-تيمور 
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  توغو
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  تونغا

 ٠٫٠٢٦ ٠٫٠٢٦ ٠٫٠٢٧  ترينيداد وتوباغو
 ٠٫٠٣٠ ٠٫٠٣٠ ٠٫٠٣١  تونس
 ٠٫٣٧٢ ٠٫٣٧٢ ٠٫٣٨١  تركيا

 ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦  تركمانستان
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  توفالو
 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣  أوغندا
 ٠٫٠٤٤ ٠٫٠٤٤ ٠٫٠٤٥  أوكرانيا

 ٠٫٢٩٥ ٠٫٢٩٥ ٠٫٣٠٢  اإلمارات العربية املتحدة
 ٦٫٤٧٧ ٦٫٤٧٧ ٦٫٦٤٢ ململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشماليةا

 ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦  مجهورية ترتانيا املتحدة
 ٢١٫٤٥٤ ٢١٫٤٥٤ ٢٢٫٠٠٠  الواليات املتحدة األمريكية

 ٠٫٠٢٦ ٠٫٠٢٦ ٠٫٠٢٧  أوروغواي
 ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨  أوزبكستان

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  فانواتو
 ٠٫١٩٥ ٠٫١٩٥ ٠٫٢٠٠  ) البوليفارية-هورية مج(فنـزويال 
 ٠٫٠٢٣ ٠٫٠٢٣ ٠٫٠٢٤  فييت نام
 ٠٫٠٠٧ ٠٫٠٠٧ ٠٫٠٠٧  اليمن
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  زامبيا

 ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨  زمبابوي
 ١٠٠٫٠٠٠ ١٠٠٫٠٠٠ ١٠٢٫٤٧٨  اجملموع

  .٢٠٠٩ديسمرب /األولقد يعدل اجلدول بعد استعراض جتريه اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف كانون   )أ(  
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  ٥- م أإ/- مشروع املقرر 
  ٢٠١١- ٢٠١٠امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

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

   منه،٣ و٢، وخباصة الفقرتان ١٥- م أ/-  باملقرر وإذ حييط علماً  

  ،)١( املقدمة من األمني التنفيذي٢٠١١- ٢٠١٠ يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني وقد نظر  

 الـذي   ٢٠١١- ٢٠١٠ املتعلق بامليزانية الربناجمية لفترة الـسنتني        ١٥- م أ /- على املقرر   يوافق    - ١  
  ى بروتوكول كيوتو؛اعتمده مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة، من حيث انطباقه عل

 الوارد يف مرفق هذا املقرر والذي ٢٠١١- ٢٠١٠ جدول االشتراكات اإلرشادي للسنتني يعتمد  - ٢  
  ؛١٥- م أ/-  من املقرر ١ يف املائة من االشتراكات اإلرشادية املبنية يف اجلدول ٣٦,٨يغطي 

 امليزانية األساسـية     مجيع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل أن تالحظ أن االشتراكات يف           يدعو  - ٣  
وبالكامل فوراً  من اإلجراءات املالية وأن تدفع      ) ب(٨يناير من كل سنة وفقاً للفقرة       / كانون الثاين  ١تستحق يف   

  ؛٢٠١١- ٢٠١٠كل من السنتني ل، ١٥- م أ/- االشتراكات املطلوبة لتمويل النفقات املعتَمدة املبينة يف املقرر 

االستئماين آللية التنمية النظيفة والصندوق االستئماين لسجل  عن تقديره إلنشاء الصندوق يعرب  - ٤  
  املعامالت الدويل؛

آللية التنمية النظيفة والتنفيذ املشترك املقترحة مـن اجمللـس           )٢( باحتياجات التمويل  حييط علماً   - ٥  
  التنفيذي آللية التنمية النظيفة وجلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، كل منهما فيما خيصه؛

  ، ٢٠١١- ٢٠١٠ على امليزانية اخلاصة بـسجل املعـامالت الـدويل لفتـرة الـسنتني               يوافق  - ٦  
  ؛)٣( يورو، لألغراض احملددة يف امليزانية املقترحة لسجل املعامالت الدويل٦ ١٥٠ ٦١٧البالغة 

  يف املائة من اإلنفاق املقدر للصندوق      ٨,٣ حتديد مستوى احتياطي رأس املال العامل عند         يقرر  - ٧  
  االستئماين لسجل املعامالت الدويل؛

                                                      

)١( FCCC/SBI/2009/2و Add.1-3. 

)٢( FCCC/SBI/2007/8. 

)٣( FCCC/SBI/2009/2/Add.3. 
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، على النحو   ٢٠١١- ٢٠١٠ رسوم وجدول رسوم سجل املعامالت الدويل لفترة السنتني          يعتمد  - ٨  
  الوارد يف املرفق الثاين هلذا املقرر؛

األطراف يف بروتوكول كيوتو اليت تعتزم استخدام سجل املعامالت  لألمني التنفيذي بإخطار يأذن  - ٩  
  الرسـوم الـسنوية لكـل مـن        ب، واملدرجة يف املرفق الثاين هلذا املقرر،        ٢٠١١- ٢٠١٠ترة السنتني   الدويل يف ف  

  ؛٢٠١١ و٢٠١٠السنتني 

طرف غري مدرج يف املرفق الثاين هلذا املقـرر اسـتخدام سـجل             ما إذا قرر     أنه يف حالة     يقرر  - ١٠  
القائمة الواردة يف املرفق الثاين هلـذا       ، يضاف هذا الطرف إىل      ٢٠١١- ٢٠١٠املعامالت الدويل يف فترة السنتني      

من االحتياجات من املوارد لألنشطة املتعلقة بإدارة سجل املعامالت الدويل يف            )٤(ُتخصم الرسوم املدفوعة  واملقرر  
  فترة السنتني التالية؛

م األطراف اليت تعتزم استخدام سجل املعامالت الدويل بالرسو    إخطار   إىل األمني التنفيذي     يطلب  - ١١  
 أدناه، يف   ١٢الفقرة  بأحكام   أعاله، رهناً    ٦السنوية لتغطية ميزانية سجل املعامالت الدويل املشار إليها يف الفقرة           

  أقرب وقت ممكن وعلى األقل قبل السنة التقوميية ذات الصلة بأربعة أشهر؛

 املعامالت   ملدير سجل املعامالت الدويل برفض أو تعليق عمليات نظام التسجيل يف سجل            يأذن  - ١٢  
الدويل يف حالة عدم سداد الطرف للرسوم، ولكن ليس قبل مرور أربعة أشهر على بداية الـسنة التقومييـة ذات                    

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

يف بروتوكول كيوتو اليت ترغب يف تقدمي آراء         األطراف يف االتفاقية اليت هي أيضاً أطراف         يدعو  - ١٣  
إضافية إىل األمانة بشأن النهج الذي ينبغي لألمني التنفيذي اتباعه فيما يتعلق جبمع رسوم سجل املعامالت الدويل، 

  ؛٢٠١٠مارس / آذار٢٢أن تفعل ذلك خالل فترة أقصاها إىل 

بـشأن  ورقة تقنيـة    ،  ٢٠١٠أبريل  /ن نيسا ٣٠، خالل فترة أقصاها      إىل األمانة أن ُتعد    يطلب  - ١٤  
 )٥(املقترحات الواردة يف آراء األطـراف     تشمل  رسوم سجل املعامالت الدويل،     مجع  اخليارات املتعلقة مبنهجيات    

 لكي تنظر فيهـا     ٢٠٠٩إىل املعلومات املقدمة من مدير سجل املعامالت الدويل يف تقريره السنوي لعام             وتستند  
  ورهتا الثانية والثالثني؛اهليئة الفرعية للتنفيذ يف د

                                                      

ُيحسب رسم االستخدام الذي ُيدرج يف القائمة بالنسبة للطرف املعين على أساس حصة الطرف املتساوية                )٤(
 ومبلغ  ٢٠١١- ٢٠١٠بإدارة سجل املعامالت الدويل لفترة السنتني        يف املائة من االحتياجات من املوارد املتصلة         ٤٠من نسبة   

 يف املائة املتبقية من هذه االحتياجات من املوارد، وفقاً للمرفق األول هلذا املقـرر،       ٦٠ لإضايف معادل حلصة الطرف من نسبة ا      
ل رسم االستخدام اإلمجايل للطرف متناسباً ومعدَّل حبيث يقتصر األمر على األطراف املدرجة يف املرفق الثاين هلذا املقرر، مع جع

 .مع الفترة ما بني تاريخ ربط السجل الوطين وهناية فترة السنتني

 واآلراء املـشار إليهـا يف       Add.1 و FCCC/SBI/2009/Misc.3ُيقصد بذلك اآلراء الواردة يف الوثيقة        )٥(
 . أعاله١٣الفقرة 
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إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثانية والثالثني، أن تنظـر يف اآلراء املقدمـة مـن                 يطلب    - ١٥  
 أعـاله،  ١٤األطراف فيما يتعلق جبمع رسوم سجل املعامالت الدويل، والورقة التقنية املشار إليهـا يف الفقـرة              

 بشأن املعـامالت املتـصلة      ٢٠٠٩امالت الدويل يف تقريره السنوي لعام       واملعلومات املقدمة من مدير سجل املع     
بوحدات بروتوكول كيوتو، وأن تقترح على مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو 

 ٢٠١٣- ٢٠١٢منهجية جلمع رسوم سجل املعامالت الدويل لفترة السنتني وضع أن ينظر، يف دورته السادسة، يف 
  ضمن متويالً كافياً وُيعتمد عليه لسجل املعامالت الدويل؛ت

 باالحتياجات مـن املـوارد لـسجل املعـامالت الـدويل الـواردة يف الوثيقـة                 حييط علماً   - ١٦  
FCCC/SBI/2009/2/Add.3             ويدعو األطراف اليت تستطيع تقدمي تربعات لتغطية األنشطة املترتبة على مقـررات 
  .فه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته اخلامسة إىل أن تفعل ذلكمؤمتر األطراف العامل بوص
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  املرفق األول
  )أ(٢٠١١-٢٠١٠اجلدول اإلرشادي الشتراكات األطراف يف بروتوكول كيوتو لفترة السنتني 

 الطرف
جدول األنصبة املقررة لألمم

  ٢٠٠٩املتحدة لعام 
اجلدول املعدَّل لربوتوكول 

  ٢٠١٠كيوتو لعام 
اجلدول املعدَّل لربوتوكول 

  ٢٠١١كيوتو لعام 
 ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٦  ألبانيا
 ٠٫١٠٧ ٠٫١٠٧ ٠٫٠٨٥  اجلزائر
 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣  أنغوال

 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢  أنتيغوا وبربودا
 ٠٫٤٠٩ ٠٫٤٠٩ ٠٫٣٢٥  األرجنتني
 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢  أرمينيا
 ٢٫٢٤٧ ٢٫٢٤٧ ١٫٧٨٧ أستراليا
 ١٫١١٥ ١٫١١٥ ٠٫٨٨٧ النمسا

 ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٥ أذربيجان
 ٠٫٠٢٠ ٠٫٠٢٠ ٠٫٠١٦  جزر البهاما

 ٠٫٠٤٢ ٠٫٠٤٢ ٠٫٠٣٣ البحرين
 ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٠ بنغالديش
 ٠٫٠١١ ٠٫٠١١ ٠٫٠٠٩ بربادوس
 ٠٫٠٢٥ ٠٫٠٢٥ ٠٫٠٢٠ بيالروس
 ١٫٣٨٦ ١٫٣٨٦ ١٫١٠٢ بلجيكا
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ بليز
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ بنن
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ تانبو

 ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٦ بوليفيا
 ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٦ البوسنة واهلرسك

 ٠٫٠١٨ ٠٫٠١٨ ٠٫٠١٤ بوتسوانا
 ١٫١٠٢ ١٫١٠٢ ٠٫٨٧٦ الربازيل
 ٠٫٠٢٥ ٠٫٠٢٥ ٠٫٠٢٠ بلغاريا

 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢ بوركينا فاسو
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ بوروندي
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ كمبوديا

 ٠٫٠١١ ٠٫٠١١ ٠٫٠٠٩ كامريونال
 ٣٫٧٤٤ ٣٫٧٤٤ ٢٫٩٧٧ كندا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ الرأس األخضر
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ مجهورية أفريقيا الوسطى

 ٠٫٢٠٢ ٠٫٢٠٢ ٠٫١٦١ شيلي
 ٣٫٣٥٤ ٣٫٣٥٤ ٢٫٦٦٧ الصني

 ٠٫١٣٢ ٠٫١٣٢ ٠٫١٠٥ كولومبيا
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ جزر القمر
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ الكونغو

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ جزر كوك
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 الطرف
جدول األنصبة املقررة لألمم

  ٢٠٠٩املتحدة لعام 
اجلدول املعدَّل لربوتوكول 

  ٢٠١٠كيوتو لعام 
اجلدول املعدَّل لربوتوكول 

  ٢٠١١كيوتو لعام 
 ٠٫٠٤٠ ٠٫٠٤٠ ٠٫٠٣٢ كوستاريكا

 ٠٫٠١١ ٠٫٠١١ ٠٫٠٠٩ كوت ديفوار
 ٠٫٠٦٣ ٠٫٠٦٣ ٠٫٠٥٠ كرواتيا
 ٠٫٠٦٨ ٠٫٠٦٨ ٠٫٠٥٤ كوبا
 ٠٫٠٥٥ ٠٫٠٥٥ ٠٫٠٤٤ قربص

 ٠٫٣٥٣ ٠٫٣٥٣ ٠٫٢٨١ اجلمهورية التشيكية
 ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٧ مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣  هورية الكونغو الدميقراطيةمج
 ٠٫٩٢٩ ٠٫٩٢٩ ٠٫٧٣٩  الدامنرك
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  جيبويت
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  دومينيكا

 ٠٫٠٣٠ ٠٫٠٣٠ ٠٫٠٢٤  اجلمهورية الدومينيكية
 ٠٫٠٢٦ ٠٫٠٢٦ ٠٫٠٢١  إكوادور
 ٠٫١١١ ٠٫١١١ ٠٫٠٨٨  مصر

 ٠٫٠٢٥ ٠٫٠٢٥ ٠٫٠٢٠  السلفادور
 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢  ستوائيةغينيا اال
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  إريتريا
 ٠٫٠٢٠ ٠٫٠٢٠ ٠٫٠١٦  إستونيا
 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣  إثيوبيا

 ٢٫٥٠٠ ٢٫٥٠٠ ٢٫٥٠٠  اجلماعة األوروبية
 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣  فيجي
 ٠٫٧٠٩ ٠٫٧٠٩ ٠٫٥٦٤  فنلندا
 ٧٫٩٢٤ ٧٫٩٢٤ ٦٫٣٠١  فرنسا
 ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ ٠٫٠٠٨  غابون
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  غامبيا

 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣  جورجيا
 ١٠٫٧٨٦ ١٠٫٧٨٦ ٨٫٥٧٧  أملانيا
 ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٤  غانا

 ٠٫٧٥٠ ٠٫٧٥٠ ٠٫٥٩٦  اليونان
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  غرينادا

 ٠٫٠٤٠ ٠٫٠٤٠ ٠٫٠٣٢  غواتيماال
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  غينيا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   بيساو-غينيا 
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  غيانا
 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢  هاييت

 ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٥  هندوراس
 ٠٫٣٠٧ ٠٫٣٠٧ ٠٫٢٤٤  هنغاريا
 ٠٫٠٤٧ ٠٫٠٤٧ ٠٫٠٣٧  آيسلندا
 ٠٫٥٦٦ ٠٫٥٦٦ ٠٫٤٥٠  اهلند

 ٠٫٢٠٢ ٠٫٢٠٢ ٠٫١٦١  إندونيسيا
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 الطرف
جدول األنصبة املقررة لألمم

  ٢٠٠٩املتحدة لعام 
اجلدول املعدَّل لربوتوكول 

  ٢٠١٠كيوتو لعام 
اجلدول املعدَّل لربوتوكول 

  ٢٠١١كيوتو لعام 
 ٠٫٢٢٦ ٠٫٢٢٦ ٠٫١٨٠  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
 ٠٫٥٦٠ ٠٫٥٦٠ ٠٫٤٤٥  آيرلندا
 ٠٫٥٢٧ ٠٫٥٢٧ ٠٫٤١٩  إسرائيل
 ٦٫٣٨٧ ٦٫٣٨٧ ٥٫٠٧٩  إيطاليا

 ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٠  جامايكا
 ٢٠٫٩٠٦ ٢٠٫٩٠٦ ١٦٫٦٢٤  اليابان
 ٠٫٠١٥ ٠٫٠١٥ ٠٫٠١٢  األردن
 ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٠  كينيا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  كرييباس
 ٠٫٢٢٩ ٠٫٢٢٩ ٠٫١٨٢  الكويت

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  قريغيزستان
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  يةمجهورية الو الدميقراطية الشعب

 ٠٫٠٢٣ ٠٫٠٢٣ ٠٫٠١٨  التفيا
 ٠٫٠٤٣ ٠٫٠٤٣ ٠٫٠٣٤  لبنان

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  ليسوتو
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  ليبرييا

 ٠٫٠٧٨ ٠٫٠٧٨ ٠٫٠٦٢  اجلماهريية العربية الليبية
 ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٠  ليختنشتاين

 ٠٫٠٣٩ ٠٫٠٣٩ ٠٫٠٣١  ليتوانيا
 ٠٫١٠٧ ٠٫١٠٧ ٠٫٠٨٥  لكسمربغ
 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢  مدغشقر
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  مالوي
 ٠٫٢٣٩ ٠٫٢٣٩ ٠٫١٩٠  ماليزيا
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  ملديف
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  مايل
 ٠٫٠٢١ ٠٫٠٢١ ٠٫٠١٧  مالطة

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  جزر مارشال
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  موريتانيا

 ٠٫٠١٤ ٠٫٠١٤ ٠٫٠١١  موريشيوس
 ٢٫٨٣٨ ٢٫٨٣٨ ٢٫٢٥٧  املكسيك

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ) املوحدة-واليات (ميكرونيزيا 
 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣  موناكو
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  منغوليا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  اجلبل األسود
 ٠٫٠٥٣ ٠٫٠٥٣ ٠٫٠٤٢  املغرب

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  موزامبيق
 ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٥  ميامنار
 ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٦  ناميبيا
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  روناو

 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣  نيبال
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 الطرف
جدول األنصبة املقررة لألمم

  ٢٠٠٩املتحدة لعام 
اجلدول املعدَّل لربوتوكول 

  ٢٠١٠كيوتو لعام 
اجلدول املعدَّل لربوتوكول 

  ٢٠١١كيوتو لعام 
 ٢٫٣٥٥ ٢٫٣٥٥ ١٫٨٧٣  هولندا

 ٠٫٣٢٢ ٠٫٣٢٢ ٠٫٢٥٦  نيوزيلندا
 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢  نيكاراغوا
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  النيجر
 ٠٫٠٦٠ ٠٫٠٦٠ ٠٫٠٤٨  نيجرييا
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  نيوى

 ٠٫٩٨٣ ٠٫٩٨٣ ٠٫٧٨٢  النرويج
 ٠٫٠٩٢ ٠٫٠٩٢ ٠٫٠٧٣  عمان

 ٠٫٠٧٤ ٠٫٠٧٤ ٠٫٠٥٩  باكستان
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  باالو
 ٠٫٠٢٩ ٠٫٠٢٩ ٠٫٠٢٣  بنما

 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢  بابوا غينيا اجلديدة
 ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٥  باراغواي

 ٠٫٠٩٨ ٠٫٠٩٨ ٠٫٠٧٨  بريو
 ٠٫٠٩٨ ٠٫٠٩٨ ٠٫٠٧٨  الفلبني
 ٠٫٦٣٠ ٠٫٦٣٠ ٠٫٥٠١  بولندا

 ٠٫٦٦٣ ٠٫٦٦٣ ٠٫٥٢٧  الربتغال
 ٠٫١٠٧ ٠٫١٠٧ ٠٫٠٨٥  قطر

 ٢٫٧٣٣ ٢٫٧٣٣ ٢٫١٧٣  مجهورية كوريا
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  مجهورية مولدوفا

 ٠٫٠٨٨ ٠٫٠٨٨ ٠٫٠٧٠  رومانيا
 ١٫٥٠٩ ١٫٥٠٩ ١٫٢٠٠  االحتاد الروسي

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  رواندا
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  سانت كيتس ونيفيس

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  سانت لوسيا
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  ينادينسان فنسنت وجزر غر

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

 ٠٫٩٤١ ٠٫٩٤١ ٠٫٧٤٨  اململكة العربية السعودية
 ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٤  السنغال
 ٠٫٠٢٦ ٠٫٠٢٦ ٠٫٠٢١  صربيا
 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢  سيشيل
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  سرياليون
 ٠٫٤٣٦ ٠٫٤٣٦ ٠٫٣٤٧  سنغافورة
 ٠٫٠٧٩ ٠٫٠٧٩ ٠٫٠٦٣  سلوفاكيا
 ٠٫١٢١ ٠٫١٢١ ٠٫٠٩٦  سلوفينيا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  جزر سليمان
 ٠٫٣٦٥ ٠٫٣٦٥ ٠٫٢٩٠  جنوب أفريقيا

 ٣٫٧٣٣ ٣٫٧٣٣ ٢٫٩٦٨  إسبانيا
 ٠٫٠٢٠ ٠٫٠٢٠ ٠٫٠١٦  سري النكا
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 الطرف
جدول األنصبة املقررة لألمم

  ٢٠٠٩املتحدة لعام 
اجلدول املعدَّل لربوتوكول 

  ٢٠١٠كيوتو لعام 
اجلدول املعدَّل لربوتوكول 

  ٢٠١١كيوتو لعام 
 ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٠  السودان
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  سورينام
 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢  سوازيلند
 ١٫٣٤٧ ١٫٣٤٧ ١٫٠٧١  السويد
 ١٫٥٢٩ ١٫٥٢٩ ١٫٢١٦  سويسرا

 ٠٫٠٢٠ ٠٫٠٢٠ ٠٫٠١٦  اجلمهورية العربية السورية
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ طاجيكستان

 ٠٫٢٣٤ ٠٫٢٣٤ ٠٫١٨٦ تايلند
 ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٥ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  ليشيت-تيمور 
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ توغو
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ تونغا

 ٠٫٠٣٤ ٠٫٠٣٤ ٠٫٠٢٧  ترينيداد وتوباغو
 ٠٫٠٣٩ ٠٫٠٣٩ ٠٫٠٣١  تونس

 ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٦  تركمانستان
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  توفالو
 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣  أوغندا
 ٠٫٠٥٧ ٠٫٠٥٧ ٠٫٠٤٥  أوكرانيا

 ٠٫٣٨٠ ٠٫٣٨٠ ٠٫٣٠٢  اإلمارات العربية املتحدة
 ٨٫٣٥٣ ٨٫٣٥٣ ٦٫٦٤٢اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

 ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٦  مجهورية ترتانيا املتحدة
 ٠٫٠٣٤ ٠٫٠٣٤ ٠٫٠٢٧  أوروغواي
 ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ ٠٫٠٠٨  أوزبكستان

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  فانواتو
 ٠٫٢٥٢ ٠٫٢٥٢ ٠٫٢٠٠  ) البوليفارية-مجهورية (فنـزويال 

 ٠٫٠٣٠ ٠٫٠٣٠ ٠٫٠٢٤  نامفييت 
 ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٧  اليمن
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  زامبيا

 ١٠٠٫٠٠٠ ١٠٠٫٠٠٠ ٧٨٫١٦٣  اجملموع

  .٢٠٠٩ديسمرب /قد يعدل اجلدول بعد استعراض جتريه اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف كانون األول  )أ(  
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  املرفق الثاين
  ٢٠١١-٢٠١٠رة السنتني رسوم وجدول رسوم سجل املعامالت الدويل لفت

 الطرف
  ٢٠١٠الرسوم لعام 

 )يورو(
  ٢٠١١الرسوم لعام 

 )يورو(

جدول الرسوم للفترة 
٢٠١١-٢٠١٠  

 )بالنسبة املئوية(
 ٢٫٣٤٢ ٦٠٩ ٧٠ ٦٠٩ ٧٠  أستراليا
 ١٫٥٠٩ ٤٨٢ ٤٥ ٤٨٢ ٤٥ النمسا
 ١٫٨٧٥ ٥١٧ ٥٦ ٥١٧ ٥٦  بلجيكا
 ٠٫٠٣٤ ٠١٩ ١  ٠١٩ ١ بلغاريا 
 ٤٫٣٢٤ ٣٣٠ ١٣٠ ٣٣٠ ١٣٠ كندا

 ١٫٠٦٤ ٠٦٢ ٣٢ ٠٦٢ ٣٢ كرواتيا
 ٠٫٤٧٨ ٤١٣ ١٤ ٤١٣ ١٤  اجلمهورية التشيكية

 ١٫٢٥٧ ٨٨٢ ٣٧ ٨٨٢ ٣٧ الدامنرك
 ٠٫٠٢٧ ٨١٥  ٨١٥  إستونيا

 ٢٫٥٥٢ ٩٢٨ ٧٦ ٩٢٨ ٧٦  اجلماعة األوروبية
 ٠٫٩٥٩ ٩١٤ ٢٨ ٩١٤ ٢٨ فنلندا
 ١٠٫١٣٩ ٦٤٧ ٣٠٥   ٦٤٧ ٣٠٥ فرنسا
 ١٤٫٥٨٩ ٧٦٢ ٤٣٩   ٧٦٢ ٤٣٩ أملانيا
 ١٫٠١٣ ٥٤٤ ٣٠ ٥٤٤ ٣٠  اليونان
 ٠٫٤١٥ ٥٢١ ١٢ ٥٢١ ١٢  هنغاريا
 ٠٫٧٠١ ١٣٩ ٢١ ١٣٩ ٢١ آيسلندا
 ٠٫٧٥٧ ٨٢٨ ٢٢ ٨٢٨ ٢٢ آيرلندا
 ٨٫٦٣٩ ٤٢٧ ٢٦٠   ٤٢٧ ٢٦٠ إيطاليا
 ١٤٫١٩٩ ٠٢٨ ٤٢٨ ٠٢٨ ٤٢٨ اليابان
 ٠٫٠٣١ ٩٣٢ ٩٣٢  التفيا

 ٠٫١٧٩ ٣٨٧ ٥ ٣٨٧ ٥ ليختنشتاين
 ٠٫٠٥٣ ٦٠١ ١ ٦٠١ ١ ليتوانيا

 ٠٫١٤٥ ٣٦٨ ٤ ٣٦٨ ٤ لكسمربغ
 ٠٫١٧٢ ١٨٣ ٥ ١٨٣ ٥ موناكو
 ٣٫١٨٦ ٠٢٩ ٩٦ ٠٢٩ ٩٦ هولندا

 ٠٫٩١٣ ٥١٦ ٢٧ ٥١٦ ٢٧  نيوزيلندا
 ٢٫٢٠٤ ٤٤٦ ٦٦ ٤٤٦ ٦٦ النرويج
 ٠٫٨٥٢ ٦٨٢ ٢٥ ٦٨٢ ٢٥ بولندا

 ٠٫٨٩٦ ٠٢١ ٢٧ ٠٢١ ٢٧ الربتغال
 ٠٫١١٩ ٥٨١ ٣ ٥٨١ ٣ رومانيا
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  الطرف
  ٢٠١٠وم لعام الرس

 )يورو(
  ٢٠١١الرسوم لعام 

 )يورو(

جدول الرسوم للفترة 
٢٠١١-٢٠١٠  

 )بالنسبة املئوية(
 ٢٫٦٠٧ ٥٨٨ ٧٨ ٥٨٨ ٧٨  االحتاد الروسي

 ٠٫١٠٧ ٢٣٢ ٣ ٢٣٢ ٣  سلوفاكيا

 ٠٫١٦٣ ٩٢١ ٤ ٩٢١ ٤ سلوفينيا

 ٥٫٠٤٨ ١٦٨ ١٥٢ ١٦٨ ١٥٢ إسبانيا

 ١٫٨٢٢ ٩١٦ ٥٤ ٩١٦ ٥٤ السويد

 ٢٫٦٢٣ ٠٥٤ ٧٩ ٠٥٤ ٧٩ سويسرا

 ٠٫٧٠٩ ٣٧٢ ٢١ ٣٧٢ ٢١ أوكرانيا

 ١١٫٢٩٨ ٥٥٩ ٣٤٠ ٥٥٩ ٣٤٠  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

)أ(٣ ٠١٤ ٤٢٣ اجملموع )أ(٣ ٠١٤ ٤٢٣   ١٠٠٫٠٠٠ 

، والبالغـة   ٣- م أط /١١يشمل اجملموع خصم الرسوم اليت دفعتها األطراف غري املدرجة يف املرفق الثاين ملقرر                )أ(  
  . من هذا املقرر٦ يورو، من امليزانية اخلاصة بسجل املعامالت الدويل، املشار إليها يف الفقرة ١٢١ ٧٧١

 -  -  -  -  -  


