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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ

تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن أعمال دورهتا الثانية والثالثني املعقودة              
  ٢٠١٠يونيه / حزيران٩مايو إىل / أيار٣١يف بون يف الفترة من 

  افةإض    

مشروع مقرر مقدم من أجل اعتماده من قبل مؤمتر األطراف العامل بوصـفه                 
  اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

  احملتويات
  الصفحة 

   منهجية جلمع رسوم سـجل املعـامالت الـدويل يف فتـرة الـسنتني               ٦-أإ/ م -مشروع املقرر        
     ٢  ............................................................................٢٠١٣-٢٠١٢  

  املرفق  
  ٤  .............................٢٠١٣-٢٠١٢ لفترة السنتني يلوجدول رسوم سجل املعامالت الد     
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  ٦-م أإ/-قرر املمشروع     

  ٢٠١٣-٢٠١٢ يف فترة السنتني منهجية جلمع رسوم سجل املعامالت الدويل    
  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
   من بروتوكول كيوتو،١٣ من املادة ٥ إىل الفقرة إذ يشري  
   منه،١٥الفقرة  ، وخباصة٥-م أإ/١٠ واملقرر ٣-م أإ/١١إىل املقرر  وإذ يشري أيضاً  
  بأمهية توافر متويل كاٍف ومستقر لسجل املعامالت الدويل، وإذ يعترف   
 بأن املنهجية الواردة يف هذا املقرر هي تدبري مؤقت ينطبق علـى فتـرة               وإذ يسلِّم   
  ،٢٠١٣-٢٠١٢السنتني 
 يف االعتبار اجلدول املعدَّل لربوتوكـول        جدول الرسوم الذي يأخذ    يعتمد  -١  

 كما يرد يف مرفق     ٢٠١٣-٢٠١٢كيوتو فيما يتعلق بسجل املعامالت الدويل لفترة السنتني         
  هذا املقرر؛

 أن ُتحَسب رسوم سجل املعامالت الدويل اليت يدفعها األطراف عـن           يقرِّر  -٢  
رف مبيزانيـة سـجل      بضرب مبلغ الرسوم املستحقة على الط      ٢٠١٣-٢٠١٢فترة السنتني   

، على أن تكون رسوم السنة األوىل من فترة         ٢٠١٣-٢٠١٢املعامالت الدويل لفترة السنتني     
  السنتني مساوية لرسوم السنة الثانية منها، بالنسبة لكل طرف من األطراف؛

 من اهليئة الفرعية للتنفيذ أن ُتدرج، يف مشروع املقرر بـشأن            يطلب  -٣  
 الذي ستوصي باعتماده من ِقَبل مؤمتر       ٢٠١٣- ٢٠١٢ة السنتني   امليزانية الربناجمية لفتر  

األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورتـه الـسابعة،          
 أعـاله   ٢جدوالً يبيِّن مستوى رسوم سجل املعامالت الدويل احملسوبة وفقاً للفقـرة            

  بالنسبة لكل طرف من األطراف؛
 أن ُيخطر األطراف اليت تعتزم استخدام سـجل         ييذ إىل األمني التنف   يطلب  -٤  

املعامالت الدويل بالرسوم السنوية املطلوبة لتغطية ميزانية سجل املعامالت الـدويل لفتـرة             
 أدناه، وذلك يف أقرب وقت ممكن وعلـى         ٧، رهناً بأحكام الفقرة     ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني  

  ؛األقل قبل بداية السنة التقوميية ذات الصلة بأربعة أشهر
 أنه إذا قرر طرف يف بروتوكول كيوتو لديه التزام كمـي بتحديـد              يقرر  -٥  

كيوتو وغري املدرجة االنبعاثات أو خفضها، من بني األطراف املدرجة يف املرفق باء لربوتوكول      
، يكـون   ٢٠١٣-٢٠١٢يف مرفق هذا املقرَّر، أن يستخدم سجل املعامالت الدويل لفترة السنتني            

 اجلـدول   املبلغ اخلاص بـه يف     يف املائة من     ١٣٠هبذا الطرف مساوياً ملا نسبته      مبلغ الرسوم اخلاص    
  ؛٢٠١٣-٢٠١٢املعدَّل لربوتوكول كيوتو للفترة 
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 أن تكون الرسوم اليت يدفعها طرف ما مل يسبق له أن استخدم سجل              يقرِّر  -٦  
اية فترة السنتني   املعامالت الدويل متناسبة مع الفترة الفاصلة بني تاريخ ربط سجله الوطين وهن           

وأن ُتخَصم هذه الرسوم من مبلغ االحتياجات من املوارد اخلاصة باألنشطة املتصلة بـسجل              
  املعامالت الدويل يف فترة السنتني التالية؛

 ملدير سجل املعامالت الدويل بأن يرفض أو ُيعلِّق عمليات السجالت           يأذن  -٧  
الوطنية املرتبطة بسجل املعامالت الدويل يف حالة عدم سداد الطرف للرسوم املستحقة عليه،             
ولكن ليس قبل مضي مدة أربعة أشهر بعد بداية السنة التقوميية ذات الصلة؛ ورهناً بإرسـال             

  ف والتشاور معه قبل إرسال التذكري األخري؛تذكريين اثنني إىل هذا الطر
 إىل مدير سجل املعامالت الدويل أن يقدِّم، يف تقريريه السنويني عن            يطلب  -٨  

  ، معلومات عن املعامالت املتعلقة بوحدات بروتوكول كيوتو؛٢٠١٢ و٢٠١١عامي 
 إىل مدير سجل املعامالت الدويل أن ينشر، يف تقـاريره الـسنوية،             يطلب  -٩  
 الرسوم وحالة مدفوعات رسوم سجل املعامالت الدويل اخلاصـة بكـل طـرف يف       جدول

بروتوكول كيوتو لديه التزام كمي بتحديد االنبعاثات أو خفضها من بني األطراف املدرجة             
  يف املرفق باء من بروتوكول كيوتو؛

  إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر، يف دورهتا السادسة والثالثني، يف            يطلب  -١٠  
، والورقـة   )١(املعلومات املقدَّمة من األطراف فيما يتعلق جبمع رسوم سجل املعامالت الدويل          

، واملعلومـات ذات    )٢(التقنية املتعلقة خبيارات منهجيات مجع رسوم سجل املعامالت الدويل        
الصلة باملعامالت املتعلقة بوحدات بروتوكول كيوتو املقدَّمة من مدير سـجل املعـامالت             

، واألثـر علـى حجـم معـامالت         ٢٠١٢-٢٠٠٩يف تقاريره السنوية عن الفترة      الدويل  
مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف        ، وأن يقترح على     )٣(السجالت املوحدة 
 أن ينظر، يف دورته الثامنة، يف منهجية جلمع رسوم سجل املعامالت الدويل             بروتوكول كيوتو 

ل توافر متويل كاٍف ُيعتمد عليه لسجل املعـامالت الـدويل،           عن فترة السنتني التالية مما يكف     
  .وذلك بغية اعتماد هذه املنهجية

__________ 

)١( FCCC/SBI/2009/Misc.3و Add.1و FCCC/SBI/2010/Misc.4. 
)٢( FCCC/TP/2010/1. 
 .٦٢-٦٠، الفقرات FCCC/TP/2010/1مبا يف ذلك أثر السجالت املوحدة املوصوفة يف الوثيقة  )٣(
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  املرفق
  جدول 

  ٢٠١٣-٢٠١٢رسوم سجل املعامالت الدويل لفترة السنتني 

  الطرف
  مبلغ الرسوم

  )نسبة مئوية(
  ٢,٥٦٨  االحتاد األورويب

  ٥,٠٨٠  إسبانيا
  ٢,٧١٧  أستراليا
  ٠,٠٢٧  إستونيا

  ١٤,٦٨٢  ياأملان
  ٠,٧١٣  أوكرانيا
  ٠,٧٦٢  آيرلندا
  ٠,٧٠٥  آيسلندا
  ٨,٦٩٤  إيطاليا
  ٠,٩٠٢  الربتغال
  ١,٨٨٧  بلجيكا
  ٠,٠٣٤  بلغاريا
  ٠,٨٥٧  بولندا

  ٠,٤٨١  اجلمهورية التشيكية
  ١,٢٦٥  الدامنرك
  ٠,١٢٠  رومانيا

  ٠,١٠٨  سلوفاكيا
  ٠,١٦٤  سلوفينيا
  ١,٨٣٤  السويد
  ٢,٦٤٠  سويسرا
  ١٠,٢٠٣  فرنسا
  ٠,٩٦٥  فنلندا

  ٠,٠٧٦  كرواتيا
  ٤,٣٥١  كندا
  ٠,٠٣١  التفيا

  ٠,١٤٦  لكسمربغ
  ٠,٠٥٣  ليتوانيا

  ٠,١٨٠  ليختنشتاين
  ١١,٣٧٠  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

  ٠,١٧٣  موناكو
  ٢,٢١٨  النرويج
  ١,٥١٩  النمسا

  ٠,٩١٩  نيوزيلندا
  ٠,٤١٨  هنغاريا
  ٣,٢٠٦  هولندا
  ١٤,٢٨٩  اليابان
  ١,٠١٩  اليونان
  ١٠٠,٠٠٠  اجملموع

  
        


