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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة السادسة والثالثون

  ٢٠١٢مايو / أيار٢٥-١٤بون، 
  من جدول األعمال) د(١٩البند 

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية
امالت الدويل  منهجية لتحصيل رسوم سجل املع    

  ٢٠١٥-٢٠١٤يف فترة السنتني 

منهجية لتحـصيل رسـوم سـجل املعـامالت الـدويل يف فتـرة                  
  ٢٠١٥-٢٠١٤ السنتني

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    

  توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ    
قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا السادسة والثالثني، أن توصي مؤمتر األطراف              

امل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو أن يعتمد يف دورته الثامنة مـشروع              الع
  :املقرر التايل

  ٨-م أإ/-مشروع املقرر     
منهجية لتحصيل رسوم سجل املعامالت الـدويل يف فتـرة الـسنتني                

٢٠١٥-٢٠١٤  
  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
   من بروتوكول كيوتو،١٣ من املادة ٥ الفقرة إىل إذ يشري  
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  ،٦-م أإ/٩، و٥-م أإ/١٠ و٣-م أإ/١١ إىل املقررات وإذ يشري أيضاً  
   بأمهية توافر متويل كاٍف ومستقر لسجل املعامالت الدويل،وإذ يعترف  
            أن سـجل املعـامالت الـدويل سيواصـل العمـل يف فتـرة      يالحـظ   -١  
  ؛٢٠١٥-٢٠١٤السنتني 
 جدول الرسوم الذي يأخذ يف االعتبار اجلدول املعدَّل لربوتوكـول           يعتمد  -٢  

 على النحو الوارد  ،  ٢٠١٥-٢٠١٤كيوتو فيما يتعلق بسجل املعامالت الدويل لفترة السنتني         
  يف مرفق هذا املقرر؛

 أن ُتحَسب رسوم سجل املعامالت الدويل اليت تدفعها األطراف عـن           يقرِّر  -٣  
ذلك الطرف من جدول الرسوم يف      حلصة  ئوية  النسبة امل  بضرب   ٢٠١٥-٢٠١٤فترة السنتني   

، على أن تكون رسوم الـسنة       ٢٠١٥-٢٠١٤ميزانية سجل املعامالت الدويل لفترة السنتني       
  األوىل من فترة السنتني مساوية لرسوم السنة الثانية منها، بالنسبة لكل طرف من األطراف؛

 بشأن امليزانية   هامقررروع  ذ أن ُتدرج، يف مش     اهليئة الفرعية للتنفي    إىل يطلب  -٤  
اجتمـاع األطـراف   / الذي ستوصي مؤمتر األطراف٢٠١٥-٢٠١٤الربناجمية لفترة السنتني  

باعتماده يف دورته الثامنة، جدوالً يبيِّن مستوى رسوم سجل املعامالت الدويل احملسوبة وفقاً             
   أعاله بالنسبة لكل طرف من األطراف؛٣للفقرة 

األطراف اليت تعتـزم اسـتخدام      حتظر   أن   ة التنفيذي ة إىل األمين  ب أيضاً يطل  -٥  
سجل املعامالت الدويل بالرسوم السنوية املطلوبة لتغطية ميزانية سجل املعامالت الدويل لفترة            

 أدناه، وذلك يف أقرب وقت ممكن وعلـى         ٨، رهناً بأحكام الفقرة     ٢٠١٥-٢٠١٤السنتني  
  ؛لسنة التقوميية ذات الصلةبداية اقبل أربعة أشهر األقل 

 قرر طرف يف بروتوكول كيوتو لديه التزام كمـي بتحديـد             ما  إذا أنهيقرر    -٦  
االنبعاثات أو خفضها، من بني األطراف املدرجة يف املرفق باء لربوتوكول كيوتو وغري املدرجة              

، ٢٠١٥-٢٠١٤يف مرفق هذا املقرَّر، أن يستخدم سجل املعامالت الدويل لفتـرة الـسنتني              
 ةاخلاصاحلصة   يف املائة من     ١٣٠يكون جدول الرسوم اخلاص هبذا الطرف مساوياً ملا نسبته          

  ؛٢٠١٥-٢٠١٤به يف اجلدول املعدَّل لربوتوكول كيوتو للفترة 
 أن تكون الرسوم اليت يدفعها طرف ما مل يسبق له أن اسـتخدم       يقرِّر أيضاً   -٧  

لفاصلة بني تاريخ ربط سجله الوطين وهناية فتـرة  سجل املعامالت الدويل متناسبة مع الفترة ا  
السنتني وأن ُتخَصم هذه الرسوم من مبلغ االحتياجات من املوارد اخلاصة باألنشطة املتـصلة              

  بسجل املعامالت الدويل يف فترة السنتني التالية؛
 ملدير سجل املعامالت الدويل بأن يرفض أو ُيعلِّق عمليات السجالت           يأذن  -٨  
ملرتبطة بسجل املعامالت الدويل يف حالة عدم سداد الطرف صاحب هذا الـسجل             الوطنية ا 

قبل مضي مدة أربعة أشهر على أال يتم ذلك الرفض أو التعليق الوطين للرسوم املستحقة عليه، 
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 ورهناً بإرسال تذكريين اثنني على األقـل إىل هـذا           ،بداية السنة التقوميية ذات الصلة    على  
  بل إرسال التذكري النهائي؛الطرف والتشاور معه ق

 مدير سجل املعامالت الدويل أن يقدِّم، يف تقريريه السنويني عن           إىليطلب    -٩  
  ، معلومات عن املعامالت املتعلقة بوحدات بروتوكول كيوتو؛٢٠١٤ و٢٠١٣عامي 

 مدير سجل املعامالت الدويل أن ينشر، يف تقاريره السنوية،     إىل يطلب أيضاً   -١٠  
وحالة سداد رسوم استخدام سجل املعامالت الدويل اخلاصة بكل طـرف يف      جدول الرسوم   

بروتوكول كيوتو لديه التزام كمي بتحديد االنبعاثات أو خفضها من بني األطراف املدرجة             
  .وتويف املرفق باء من بروتوكول كي
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Annex 
[English only] 

International transaction log scale of fees for the biennium 2014–2015 

Party 

Scale of fees 

(per cent) 

Australia 2.841 

Austria 1.588 

Belgium 1.973 

Bulgaria 0.036 

Croatia 0.079 

Czech Republic 0.503 

Denmark 1.323 

Estonia 0.028 

European Union 2.685 

Finland 1.009 

France 10.667 

Germany 15.350 

Greece 1.065 

Hungary 0.437 

Iceland 0.737 

Ireland 0.797 

Italy 9.089 

Japan 14.939 

Latvia 0.032 

Liechtenstein 0.188 

Lithuania 0.055 

Luxembourg 0.153 

Monaco 0.181 

Netherlands 3.352 

New Zealand 0.961 

Norway 2.319 

Poland 0.896 

Portugal 0.943 

Romania 0.125 

Russian Federation  2.743 

Slovakia 0.113 

Slovenia 0.171 

Spain 5.311 

Sweden 1.917 

Switzerland 2.760 

Ukraine 0.745 

United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland 

11.887 

 Total 100.000 

        


