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  ١٦  .................................. من بروتوكول كيوتو٦املادة إرشادات بشأن تنفيذ   ٩-م أإ/٥  
 من ٤ و٣اإلبالغ عن املعلومات املتعلقة باألنشطة املضطلع هبا يف إطار الفقرتني      إرشادات    ٩-م أإ/٦  

  ١٨  ...................................................... من بروتوكول كيوتو٣املادة 
طرائق تسريع إثبات أهلية األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت لديها التزامات               ٩-م أإ/٧  

  ٢٢  .....................................اليت مل تثبت بعد أهليتهاوترة االلتزام الثانية، يف ف
  ٢٤  ......................................................................جلنة االمتثال  ٩-م أإ/٨  
 مـن   ٢معلومات تكميلية مدرجة يف البالغات الوطنية السادسة املقدمة وفقـاً للفقـرة               ٩-م أإ/٩  

  ٢٧  .......................................................... من بروتوكول كيوتو٧ املادة
  ٢٩  ......................................٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   ٩-م أإ/١٠  

  القرار  
  ٣٩  ...................اإلعراب عن االمتنان حلكومة مجهورية بولندا ولسكان مدينة وارسو  ٩-م أإ/١  
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    ٩-م أإ/١املقرر     
  تقرير جملس صندوق التكيف

  ،إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو  
   من بروتوكول كيوتو، ١٢ من املادة ٨ إىل الفقرة إذ يشري  
 إىل املقررات السابقة الصادرة عن مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه             أيضاً وإذ يشري   

  بشأن تقرير جملس صندوق التكيف،اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو 
  ،٨-م أإ/١ إىل املقرر وإذ يشري كذلك  
  ،)١(التكيف  بتقرير جملس صندوقوإذ حييط علماً  
 االنبعاثـات املعتمـد،    أسعار السوق لوحدات خفـض       مستوى وإذ يالحظ بقلق    

   أن يكون لذلك من تأثري على توافر التمويل من صندوق التكيف،ُيتوقع وما
  ،)٢( باملعلومات املتعلقة حبالة موارد صندوق التكيفوإذ حييط علماً  
شروط وأحكام اخلدمات اليت سيقدمها البنك الدويل لإلنشاء        تعديل   يعتمد  -١  
  ؛)٣(يِّم على صندوق التكيف بصورة مؤقتةبوصفه الق) البنك الدويل(والتعمري 
جلس صـندوق   املتصلة مب اإلجراءات واملقررات التالية    املعلومات و  يالحظ  -٢  

  :٤-م أإ/١ من املقرر ١٠ للفقرة التكيف وفقاً
الفترة املشمولة بالتقرير،   واحد خالل    ، منها وطنياًً منفذاً كياناً   ١٥اعتماد    )أ(  

  ؛رد صندوق التكيف الوصول مباشرة إىل مواميكنه
مـن دوالرات    مليون دوالر    ١٨٤املوافقة على مشاريع وبرامج مببلغ قدره         )ب(  

  ؛الواليات املتحدة
الربامج اليت تنفـذها كيانـات منفّـذة     ووصول األموال املتاحة للمشاريع     )ج(  

   ؛B.12/9  جملس صندوق التكيف يف املائة احملدد يف مقرر٥٠  سقفمتعددة األطراف إىل
 باعتمادها جلنـة اسـتعراض   أوصتبرامج  و مشاريعوضع قائمة من مثانية   )د(  

  ؛ أموال هلاتوجد املشاريع والربامج وال

__________ 

)١( FCCC/KP/CMP/2013/2.  
)٢( FCCC/SBI/2013/INF.2. 
)٣( FCCC/KP/CMP/2013/2املرفق األول ،. 
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أن اإليرادات التراكمية للصندوق االستئماين لصندوق التكيف    يالحظ أيضاً   -٣  
 مليون دوالر   ١٨٨,٣ مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة منها مبلغ          ٣٢٤,٤بلغت  
 مليون دوالر من    ١٣٦,١لة حتويل وحدات خفض االنبعاثات املعتمد إىل نقود، ومبلغ          حصي

  ؛مسامهات إضافية
 أن األموال املتاحة للموافقة على متويـل بـرامج جديـدة            يالحظ كذلك   -٤  
 ٢٠١٣يوليـه   / متوز ٣١ مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة حبلول         ١١٥,٨ بلغت
راكمية احملتملة اآلتية من حتويل وحدات خفض االنبعاثات املعتمد إىل          الت املوارد اإلضافية وأن  

  ؛)٤( مليون دوالر٣٠ إىل ١٥ تقدر بنحو ٢٠٢٠ نقود حىت هناية عام
 القضايا املتعلقة باستدامة التمويل من صندوق التكيف وكفايته       يالحظ بقلق   -٥  

  ؛االنبعاثات املعتمد وحدات خفضاحلالية لسعار األوقابلية التنبؤ به استناداً إىل 
 باجلهود املستمرة اليت يبذهلا جملس صندوق التكيف        حييط علماً مع التقدير     -٦  

  لتشجيع اعتماد الكيانات املنفذة الوطنية والوصول املباشر إىل موارد صندوق التكيف؛
 يف التقرير الذي سـيقدمه إىل       يقدم،أن  إىل   جملس صندوق التكيف     يدعو  -٧  

العاشـرة  يف دورتـه    يف بروتوكول كيوتو    اجتماع األطراف   امل بوصفه    األطراف الع  مؤمتر
آراءه يف املسائل الواردة يف اختصاصات االستعراض الثاين         ،)٢٠١٤ديسمرب  /كانون األول (

مع مراعاة مداوالت واستنتاجات اهليئة الفرعيـة    ،  ٩-م أإ /٢لصندوق التكيف املرفقة باملقرر     
  ؛)٢٠١٤يونيه /رانحزي (للتنفيذ يف دورهتا األربعني

لصندوق التكيف لدى سجل آلية التنمية        أن تودع يف حساب مفتوح     يقرر  -٨  
  ؛٨-م أإ/١ من املقرر ٢١ يف املائة من العائدات اجملموعة وفقاً للفقرة ٢النظيفة حصة 

 يف  ٢ إىل جملس صندوق التكيف أن ينظر يف ترتيبات حتويل حـصة             يطلب  -٩  
يف ذلك النظر يف الكيان املالئم   أعاله إىل نقود، مبا٨ليها يف الفقرة املائة من العائدات املشار إ   

الكيانات املالئمة لتحويل حصة العائدات إىل نقود، وأن حييل توصية إىل مؤمتر األطـراف       أو
  العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو لكي ينظر فيها يف دورته العاشرة؛

ندوق التكيف أن يضع ويعتمد الترتيبات القانونية       إىل جملس ص  أيضاً  يطلب    -١٠  
 يف املائة من العائدات املـشار       ٢يتعلق باخلدمات املقدمة بشأن حصة       املتخذة مع القيِّم فيما   

 أعاله لكي يوافق عليها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف            ٨إليها يف الفقرة    
  بروتوكول كيوتو؛

__________ 

إصدار وحدات خفـض    مستويات  وحدات خفض االنبعاثات املعتمد، و     احلالية ل  سعار أساس األ  تقدير على  )٤(
  .االنبعاثات املعتمد
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تيجية ومحلة مجع األموال اليت ينهجها جملـس صـندوق           باسترا حييط علماً   -١١  
، ٢٠١٣ مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة بنهاية ١٠٠التكيف من أجل مجع مبلغ 

على النحو املفصل يف تقرير جملس صندوق التكيف املقدم إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه              
  عة؛اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته التاس

 لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة واملنظمـات          يواصل تشجيعه   -١٢  
 لدعم اهلدف الذي حدده جملس صندوق التكيف يف اسـتراتيجية           تمويل ال على تقدمي الدولية  

 أعاله وعلى زيادة التمويل، هبـدف بلـوغ         ١١ومحلة مجع األموال املشار إليهما يف الفقرة        
 جلمع األموال من املوارد املضافة إىل حصة العائدات اآلتيـة مـن       اهلدف الذي حدده اجمللس   

 عمليات النقل الدويل األوىل لوحـدات الكميـات    أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة، ومن     
 مـن   ٦ لألنشطة املنصوص عليهـا يف املـادة         نبعاثاتاالاملسندة، وإصدار وحدات خفض     

  بروتوكول كيوتو؛
 ٢٠١٣ يف   لية يف صندوق التكيـف الـيت قدمتـها         باملسامهات املا  يرحب  -١٣  

 حكومـات أملانيـا      وتعهـدات  ،ومنطقة العاصمة بروكسل يف بلجيكا     حكومات السويد 
 من  ٩وفقاً للفقرة    التكيف   املسامهة يف صندوق  ب وسويسرا وفرنسا وفنلندا والنرويج والنمسا    

  .٥-م أإ/٤املقرر 
  اجللسة العامة التاسعة

  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٢
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    ٩-م أإ/٢املقرر     
  االستعراض الثاين لصندوق التكيف

  ،إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو  
جرى دورة االستعراض الذي يُ   املتعلقني ب  ٦-م أإ /٦ و ٣-م أإ /١ إىل املقررين    إذ يشري   

  ،٦-م أإ/٦كل ثالث سنوات لصندوق التكيف وإىل مرفق املقرر 
إىل اهليئة الفرعية   فيها  لب   اليت طُ  ٨-م أإ /٤ من املقرر    ١٠ إىل الفقرة    إذ يشري أيضاً  و  

للتنفيذ أن تبدأ يف االستعراض الثاين لصندوق التكيف وفقاً لالختصاصات الواردة يف مرفـق              
  على هذه املبادئ التوجيهية الحقاً،ُتدخل ، أو وفقاً للتعديالت اليت قد ٦-م أإ/٦املقرر 

  ؛املرفق االستعراض وفقاً لالختصاصات الواردة يف ي أن جيريقرر  -١  
 إىل جملس صندوق التكيف أن يتيح يف التقرير الـذي سـيقدمه إىل              يطلب  -٢  

العاشـرة  يف دورتـه    يف بروتوكول كيوتو    اجتماع األطراف    األطراف العامل بوصفه     مؤمتر
إمتـام   التكيف، هبدف    معلومات عن احلالة املالية لصندوق    ) ٢٠١٤ديسمرب  /كانون األول (

  االستعراض الثاين لصندوق التكيف يف الدورة نفسها؛
املنظمات الدولية املعنية     األطراف واملنظمات املراقبة، وكذا غريها من      يدعو  -٣  

وأصحاب املصلحة واملنظمات غري احلكومية املشاركة يف أنشطة صندوق التكيف والكيانات           
 / آذار ٢٦حبلـول    لتكيف، إىل أن تقدم إىل األمانـة،      املنفذة املعتمدة لدى جملس صندوق ا     

، آراءها بشأن استعراض صندوق التكيف استناداً إىل االختصاصات الواردة يف           ٢٠١٤ مارس
  ؛املرفق

 إىل األمانة أن تتيح على موقع االتفاقية الشبكي اآلراء املشار إليهـا             يطلب  -٤  
 /حزيـران ( للتنفيذ يف دورهتـا األربعـني         أعاله، لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية      ٣يف الفقرة   

  ؛)٢٠١٤ يونيه
يف االستعراض الثاين لصندوق    أن تنظر    إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ      يطلب أيضاً   -٥  

 مـؤمتر ويعتمـده   ينظر فيـه    كي  التوصية مبشروع مقرر ل   بغية  التكيف يف دورهتا األربعني،     
  يف دورته العاشرة؛وتو يف بروتوكول كياجتماع األطراف األطراف العامل بوصفه 

، رهناً بتوافر املـوارد املاليـة،       تعد ورقة تقنية   إىل األمانة أن     يطلب كذلك   -٦  
إىل االختـصاصات الـواردة يف      مستندةً يف ذلك    وبتعاون مع أمانة جملس صندوق التكيف،       

لـى أن  عمع مراعاة مداوالت واستنتاجات اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا األربعني،    ورفق،  امل
 /كـانون األول  (يف دورهتـا احلاديـة واألربعـني        يف تلك الورقـة     تنظر اهليئة الفرعية للتنفيذ     

  ).٢٠١٤ ديسمرب
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 املرفق

  اختصاصات االستعراض الثاين لصندوق التكيف    

  اهلدف  -أوالً  
اهلدف من االستعراض الثاين هو ضمان فعالية واستدامة وكفاية تشغيل الـصندوق،         -١

مـؤمتر  (يف بروتوكـول كيوتـو      اجتماع األطـراف     األطراف العامل بوصفه     ليتسىن ملؤمتر 
  .اعتماد مقرر مناسب يف هذا الشأن يف دورته العاشرة) اجتماع األطراف/األطراف

  النطاق  -ثانياً  
 هو استعراض التقدم احملـرز يف تـشغيل          التكيف نطاق االستعراض الثاين لصندوق     -٢

ستفادة منه حىت اآلن، مع التركيز على مجلة أمور منـها  الصندوق وتنفيذ أعماله والدروس امل  
  :ما يلي

، مبا يف ذلـك إمكانيـة    هباتوفري موارد مالية مستدامة وكافية وميكن التنبؤ   )أ (  
التوجه قطرية  كون  تنويع مصادر اإليرادات، من أجل متويل مشاريع وبرامج تكيف ملموسة ت          

  ائها وأولوياهتا؛إىل احتياجات األطراف املؤهلة وآرومستندة 
  الدروس املستفادة من تطبيق طرائق الوصول إىل صندوق التكيف؛  )ب (  
الروابط والعالقات املؤسسية، حسب االقتضاء، بني صندوق التكيف وغريه           )ج (  

  من املؤسسات، وال سيما مؤسسات االتفاقية؛
مـع  ة  املتخـذ الترتيبات املؤسسية لصندوق التكيف، وال سيما الترتيبات          )د (  

  .األمانة املؤقتة والقيِّم املؤقت

  مصادر املعلومات  -ثالثاً  
  :ما يستند إليه إىل مصادر املعلومات التاليةيف مجلة يستند االستعراض   -٣

املعلومات املقدمة من األطراف يف بروتوكول كيوتو، واملنظمات املراقبـة،            )أ (  
املهتمة لحة واملنظمات غري احلكومية     املصواجلهات صاحبة   وكذا غريها من املنظمات الدولية      
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يف أنشطة صندوق التكيف، والكيانات املنفِّذة املعتمدة لدى جملـس صـندوق            اليت تشارك   
  التكيف، بشأن جتارهبا مع صندوق التكيف؛

التقرير السنوي املقدم من مرفق البيئة العاملية إىل مؤمتر األطراف عن أنشطته              )ب (  
لية املالية لالتفاقية، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بـصندوق أقـل            لآلتشغيلياً  بوصفه كياناً   

البلدان منواً والصندوق اخلاص بتغري املناخ، وغري ذلك من وثائق مرفق البيئـة العامليـة ذات                
  الصلة بالسياسات واملعلومات والتقييم؛

ـ     للمناخ  لصندوق األخضر   لالتقرير السنوي     )ج (   ن املقدم إىل مؤمتر األطراف ع
الصندوق األخضر للمناخ لآللية املالية لالتفاقية وغريه من وثائق      تشغيلياً  أنشطته بوصفه كياناً    
   واملعلومات؛اتذات الصلة بالسياس

اجتماع األطـراف  / األطراف تقرير جملس صندوق التكيف املقدم إىل مؤمتر        )د (  
  نتائج االستعراض األويل لصندوق التكيف؛و

 وتلـك الـواردة مـن       عمليات األمم املتحدة  املنبثقة عن    النتائج والتقارير   )ه(  
مؤسسات التمويل الثنائية واملتعددة األطراف ذات الصلة وغريها من املنظمـات احلكوميـة             

  تغري املناخ؛املتعلقة بجراءات اإلالدولية واملنظمات غري احلكومية املعنية بتمويل 
  املعنية بالتمويل؛عن منتدى اللجنة الدائمة املقدمة تقارير ال  )و (  
اجتمـاع  / األطـراف  األمانة، بطلب من مـؤمتر    اليت أعدهتا   تقنية  الورقة  ال  )ز (  

مفتوحة وتنافسية الختيار عروض  األطراف، عن اخلطوات واألطر الزمنية إلجراء عملية تقدمي         
  ؛)١(املؤسسات املضيفة لكيانات االتفاقية

  طويل األجل؛التقارير برنامج عمل التمويل   )ح (  
تقريرا فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً وفريق اخلرباء االستشاري املعـين             )ط (  

  .بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
 اجللسة العامة التاسعة

  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٢

__________ 

)١( FCCC/TP/2013/1. 
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    ٩-م أإ/٣املقرر     
  تنمية النظيفة بآلية الاإلرشادات املتصلة

  ، إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو  
   ،٦-إم أ/١ من بروتوكول كيوتو، وإىل املقرر ١٢ و٣ إىل أحكام املادتني إذ يشري  
اإلرشادات الالحقة املقدمـة مـن مـؤمتر        ، و ١-إم أ /٣ املقرر   وإذ يضع يف اعتباره     

  ،آلية التنمية النظيفة األطراف يف بروتوكول كيوتو بشأن األطراف العامل بوصفه اجتماع

  أحكام عامة  -أوالً  
جمللس التنفيذي   الذي أعده ا   ٢٠١٣-٢٠١٢ بالتقرير السنوي للفترة     يرحب  -١  

  ؛)١(آللية التنمية النظيفة
  على مدى السنة املاضية؛هام ملا أجنزه من عمل  على اجمللس التنفيذي يثين  -٢  
خالل فترة االلتزام األوىل لربوتوكول     ملا حتقق من جناح      احهعن ارتي  يعرب  -٣  
نـشاط   ٧ ٣٠٠ل أكثر من    يتسجاآلن  حىت  أتاحت  اليت  بفضل آلية التنمية النظيفة،     كيوتو،  

أنشطة عنصر من عناصر  ١ ٥٠٠ أكثر من وإدراج بلداً، ٩٠شاريع يف أكثر من املمن أنشطة 
 بلداً، وإصدار ٦٠أكثر من يف  املسجلة  ج األنشطة   برام برناجماً من    ٢٣٠يف أكثر من    املشاريع  

 ٢١٥ من وحدات خفض االنبعاثات املعتمد، واستثمار ما يزيد على  بليون١,٤ما يربو على    
  ؛ )دوالر(ة بليون دوالر من دوالرات الواليات املتحد

إزاء حالة السوق الصعبة اليت يواجهها حالياً املشاركون يف         عن قلقه    يعرب  -٤  
 وما ينجم عن ذلك من فقدان للقدرة املؤسسية املتعلقة باآللية، وهو أمـر              تنمية النظيفة آلية ال 

التعاون على حتقيق   لألطراف  تتيح   وسيلة   ا بوصفه آلية التنمية النظيفة  يشكل خطراً يهدد قيمة     
  ؛هدف االتفاقية

 األطراف على زيادة استخدام آلية التنمية النظيفة لضمان اسـتمرار           يشجع  -٥  
 فيما يتعلق مبسامهتها يف حتقيق هـدف         فترة االلتزام األوىل لربوتوكول كيوتو      اآللية بعد  جناح

  االتفاقية؛ 

__________ 

)١( FCCC/KP/CMP/2013/5) اجلزء األول واجلزء الثاين.( 
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  اإلدارة  -ثانياً  
نها  الكيانات اليت اعتمدها اجمللس التنفيذي وعيّ      ة تشغيلي ات بصفة كيان  نيعّي  -٦  

ات حمددة على   أو مهام التحقق يف قطاع    /كيانات تشغيلية مؤقتة لالضطالع مبهام التصديق و      
  ؛ النحو املبني يف مرفق هذا املقرر

لتنمية الطوعية ل داة  األ استخدام تقييمعلى أن ُيعّجل ب    اجمللس التنفيذي    حيث  -٧  
م تقريراً عن استنتاجاته إىل مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع             وأن يقدّ ،  املستدامة

  ؛)٢٠١٤ديسمرب /ولكانون األ(العاشرة األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته 
 إىل اجمللس التنفيذي أن يستحدث أدوات إرشادية تساعد السلطات          يطلب  -٨  

الوطنية املعيَّنة، بناء على طلب الطرف املضيف وعلى أساس طوعي، يف رصد فوائد التنميـة               
م املستدامة اليت جتىن يف إقليمها من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة، ُمسلِّماً بأن اسـتخدا              

هذه األدوات اإلرشادية مسألةٌ تقررها األطراف وتتوقف على توافر املـوارد املتاحـة مـن               
  األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛ 

 اجمللس التنفيذي على تعزيز تواصله مع السلطات الوطنيـة املعيَّنـة            يشجع  -٩  
  ؛والكيانات التشغيلية املعيَّنة من خالل حمافله القائمة حالياً

  منهجيات خطوط األساس والرصد والعنصر اإلضايف  -ثالثاً  
 إىل اجمللس التنفيذي أن يبحث مسألة املوافقة على خطـط رصـد             يطلب  -١٠  

وبرامج األنشطة الصغرية والبالغة الصغر قبل عمليات التحقـق األوىل الـيت            أنشطة املشاريع   
  ختضع هلا؛ 

، ٨-م أإ /٥املقـرر    الوارد يف     تشجيعه اجمللس التنفيذي، على النحو     يكرر  -١١  
 تبسيط وترشيد املنهجيات، وذلك هبـدف خفـض تكـاليف           بشأن عمله   على أن يواصل  

ناطق ناقـصة   امل  ما ينفذ منها يف   معامالت مجيع أنشطة املشاريع وبرامج األنشطة، وال سيما         
  ؛ التمثيل يف آلية التنمية النظيفة

 اليت تستويف عندها عناصر أنشطة       إىل اجمللس التنفيذي حتليل العتبات     يطلب  -١٢  
املشاريع صفة األنشطة البالغة الصغر يف برامج األنشطة، مع مراعـاة الظـروف اإلقليميـة               

  وضمان السالمة البيئية يف الوقت نفسه؛ 
 إىل اجمللس التنفيذي أيضاً أن ُيعّجل بتحديد عتبات قطريـة خلـط             يطلب  -١٣  

ناقصة التمثيل يف آليـة التنميـة       ات يف البلدان    القطاععلى صعيد   العنصر اإلضايف   األساس و 
  النظيفة، بالتنسيق مع تلك البلدان؛ 
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بأن ، ٦-م أإ/٣ملقرر  طلبه إىل اجمللس التنفيذي، على النحو الوارد يف ا         يكرر  -١٤  
  ينظر يف اعتماد هنج بديلة إلثبات العنصر اإلضايف وتقييمه؛

األرصدة الدائنة لنشاط مشروع     أنه ال جيوز بعد انقضاء فترة إصدار         يؤكد  -١٥  
أو برنامج أنشطة مسجل باعتباره نشاط مشروع أو برنامج أنشطة يف آلية التنمية النظيفة، أن          

 يعاد تسجيله كنشاط مشروع جديد أو برنامج أنشطة جديد يف آلية التنمية النظيفة؛ 

 بأنه جيوز تسجيل نشاط مشروع جديد أو عنصر نشاط مشروع جديد         يقر  -١٦  
 نفس املوقع املادي أو املوقع اجلغرايف الذي ُوجد فيه نشاط مشروع أو عنـصر نـشاط                 يف

مشروع انقضت فترة إصدار أرصدته الدائنة، إذا مل يكن نشاط املشروع اجلديد أو عنصر نشاط               
  املشروع اجلديد امتداداً أو تعديالً لنشاط املشروع القدمي أو عنصر نشاط املشروع القدمي؛

العامل بوصفه   اجمللس التنفيذي أن يقدم تقريراً إىل مؤمتر األطراف   إىل يطلب  -١٧  
 أعاله، مبا يف    ١٦ العاشرة عن تنفيذ الفقرة      اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته      

ذلك عن املعايري اليت وضعت لتحديد ما إذا كان نشاط مشروع أو عنصر نشاط مـشروع                
ر أو عنصر نشاط مشروع آخر، وأن يقدم أيضاً عنـد           امتداداً أو تعديالً لنشاط مشروع آخ     

  ؛ما ميكن إدخاله من تغيريات على طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفةاللزوم توصيات بشأن 

تسجيل أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة وإصدار وحدات خفـض            -رابعاً  
  االنبعاثات املعتمد

يد عملية التصديق علـى أنـشطة        إىل اجمللس التنفيذي تبسيط وترش     يطلب  -١٨  
  املشاريع وبرامج األنشطة اليت تعترب إضافية تلقائياً؛ 

 إىل اجمللس التنفيذي أيضاً زيادة حتسني وترشيد األنظمـة املتعلقـة            يطلب  -١٩  
بربامج األنشطة، مبا فيها األنظمة املتعلقة بربامج األنشطة اليت يستضيفها أكثر مـن طـرف               

  واحد؛
 إىل اجمللس التنفيذي التعاون، بدعم من األمانة، مع منتـدى      ،كذلك يطلب  -٢٠  

لتـشاور مـع    السلطات الوطنية املعّينة على مجع معلومات بشأن املمارسات املعمول هبا يف ا           
االتفاقية، وتقـدمي   / وإتاحتها يف املوقع الشبكي آللية التنمية النظيفة       أصحاب املصلحة احملليني  

 لوضع مبـادئ توجيهيـة      - بناء على طلبها     -الوطنية املعّينة   املساعدة التقنية إىل السلطات     
  يف بلداهنا؛أصحاب املصلحة احمللينيللتشاور مع 

 إىل اجمللس التنفيذي أن يستعرض مفهوم األمهية النسبية يف عمليـة            يطلب  -٢١  
خلـربة  ا  إىل استناداًالتحقق، وسبل تطبيقه يف آلية التنمية النظيفة أيضاً، عند االقتضاء، وذلك            
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 وبالتشاور مع منتدى    ٧-م أإ /٩ احملدد يف املقرر     - تطبيق مبدأ األمهية النسبية    يف   -املكتسبة  
  . الكيانات املستقلة املعتمدة/التنسيق اخلاص بالكيانات التشغيلية املعّينة

   التوزيع اإلقليمي ودون اإلقليمي  -خامساً  
برنـامج  إىل   مي تربعات تقدالراغبة إىل    دعوته لألطراف واملؤسسات     جيدد  -٢٢  

، من أجل توسـيع قـدرة       ٦-م أإ /٣قروض آلية التنمية النظيفة، على النحو املبني يف املقرر          
  ؛ الربنامج

قليمية من أجـل    اإلتعاون  الإنشاء مراكز    بالتقدم احملرز على صعيد      يرحب  -٢٣  
ب املـصلحة علـى     آلية التنمية النظيفة يف املناطق ناقصة التمثيل يف اآللية ودعم أصحا          تعزيز  

  الصعيدين اإلقليمي والوطين؛
، أن تواصـل  ٧-م أإ/٨ طلبه إىل األمانة، على النحو الوارد يف املقرر          يكرر  -٢٤  

  ؛تعزيز دعمها لألطراف ناقصة التمثيل يف آلية التنمية النظيفة
لكيانات التشغيلية املعّينة، علـى النحـو الـوارد يف          ا تشجيعه   يكرر أيضاً   -٢٥  

 على إنشاء مكاتب يف البلدان النامية، من أجل خفـض           ،٨-م أإ /٥ واملقرر   ٥- أإ م/٢ ملقررا
تلك البلدان واملسامهة يف توزيع أنشطة مشاريع وبرامج أنشطة         فيما يتعلق ب  تكاليف املعامالت   
 . أكثر إنصافاً توزيعاًآلية التنمية النظيفة
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 املرفق 

التنفيذي آلليـة التنميـة     الكيانات اليت اعتمدها وعيَّنها مؤقتاً اجمللس           
  يف فترة اإلبالغ، مبا يف ذلك الكيانات اليت ُمدِّد نطاق اعتمادهاالنظيفة 

  التحقق من خفض االنبعاثات املشاريع على التصديق  اسم الكيان
Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística Ltda. 

(IBOPE)
)أ (  

١ ١  

Shenzhen CTI International Certification Co., Ltd (CTI)
)أ (    ١٣ و١٠و ٩و ٧و ٦و ٤-١   ١٣ و١٠و ٩و ٧و ٦و ٤-١ 

Ernst & Young Associés (France) (EYG)
)ج (
 ١٤  ١٤  

JACO CDM., LTD (JACO)
)د (    سحب جزئي طوعي١٥ و١٢-٥   سحب جزئي طوعي١٥ و١٢-٥ 

JACO CDM., LTD (JACO)
)د (
  ئي طوعي سحب جز٤ و٢   سحب جزئي طوعي٤ و٢ 

Bureau Veritas Certification Holding SAS 
 
(BVCH)

)ج (  ١٥-١  ١٥-١  
Korean Register of Shipping (KR)

)أ (
  ١٣ و٧ و١  ١٣ و٧ و١ 

Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. (LRQA)
)ج(
 ١٣-١  ١٣-١  

EPIC Sustainability Services Pvt. Ltd
)أ(
  ١٥-١٣ و١١-١  ١٥-١٣ و١١-١ 

Northeast Audit Co., Ltd. (NAC)
)أ (
  ١٥ و١٣-١  ١٥ و١٣-١ 

Conestoga Rovers & Associates Limited (CRA)
)ج(
  ١٣ و١٢ و١٠ و٥ و٤ و١  ١٣ و١٢ و١٠ و٥ و٤ و١ 

TÜV NORD CERT GmbH 

(TÜV NORD)
)ب ()ج(  

 ومتديد اعتماده إىل النطـاق      ١٥-١
  ١٦القطاعي 

 ومتديد اعتماده إىل النطاق     ١٥-١
  ١٦طاعي الق

LGAI Technological Center, S.A. (LGAI Tech. Center 

S.A)
)ج(
 

  ١٣و١  ١٣ و١

Ernst & Young Sustainability Co., Ltd. (EYSUS)
)د(
 لالعتمـاد    سحب طـوعي   ٣-١   سحب طوعي لالعتماد بأكمله٣-١ 

  بأكمله
Nippon Kaiji Kentei Quality Assurance Limited 

(NKKKQA)
)د(
 

 ١٣ و ١٢ و ٧ و ٥ و ٤ و ٣ و ١
  سحب طوعي لالعتماد بأكمله

 ١٣ و ١٢ و ٧ و ٥ و ٤ و ٣ و ١
  سحب طوعي لالعتماد بأكمله

  .مينح االعتماد لثالث سنوات  )أ (
فيما يتعلق بالكيانات اليت مدد نطاق اعتمادهـا، ال يـشار إال إىل النطاقـات               . متديد النطاق   )ب (

  .القطاعية اجلديدة
  .إعادة االعتماد لثالث سنوات  )ج (
  . النطاقات القطاعية املسحوبةال يشار إال إىل . على أساس طوعياالعتمادسحب   )د (

  اجللسة العامة التاسعة
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٣
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    ٩-م أإ/٤املقرر     
  استعراض طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة

  ،إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو  
 إىل األمانة، أن ُتعدَّ، باالستناد إىل املناقشات اليت جـرت خـالل             يطلب  -١  

، ٢٠١٤مارس  /آذار ١٩الدورة التاسعة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ، ورقة تقنية، حبلول          
حول املسائل التالية املتعلقة مبا ميكن إدخاله من تغيريات على طرائق وإجراءات آلية التنميـة               

، مبا يف ذلك آثارها، كي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيـذ يف دورهتـا األربعـني                 )١(النظيفة
  ):٢٠١٤يونيه /حزيران(

عضوية وتشكيلة اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، مبا يف ذلك أوجـه              )أ(  
  ة؛التشابه واالختالف مع اهليئات احلكومية الدولية األخرى يف إطار عملية االتفاقية اإلطاري

مسؤولية الكيانات التشغيلية املعينة عن التعويض عن إصدار وحدات خفض           )ب(  
  االنبعاثات املعتمد الناجتة عن أوجه القصور املهمة يف تقارير التصديق والتحقق واالعتماد؛

  االعتمادات املرصودة لربامج األنشطة؛  )ج(  
  طول فترة االعتماد؛  )د(  
  ؛متطلبات إثبات العنصر اإلضايف  )ه(  
مواصلة توضيح دور السلطات الوطنية املعينة لألطراف املدرجة يف املرفـق             )و(  

  األول واألطراف غري املدرجة يف املرفق األول؛
  تبسيط وترشيد دورة املشاريع بالنسبة إىل فئات معينة من املشاريع؛  )ز(  
نة،  األطراف واملنظمات املعتمدة بصفته مراقب إىل أن تقدم إىل األما          يدعو  -٢  
، آراءها بشأن التغيريات املقترح إجراؤهـا علـى طرائـق           ٢٠١٤أبريل  /نيسان ٣٠ حبلول

وإجراءات آلية التنمية النظيفة؛ مع مراعاة اآلثار املفصلة يف الورقة التقنية املـشار إليهـا يف                
   أعاله، بغية نشر هذه اآلراء يف املوقع الشبكي لالتفاقية؛١ الفقرة

رعية للتنفيذ أن تواصل مناقشتها يف دورتيها األربعـني         إىل اهليئة الف  يطلب    -٣  
، بغية التوصية مبشروع مقـرر يتـضمن        )٢٠١٤ديسمرب  /كانون األول (واحلادية واألربعني   

مشروع طرائق وإجراءات منقحة آللية التنمية النظيفة لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف العامـل              
 /كـانون األول  (ه يف دورته العاشرة     بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو ويعتمد      

  ؛)٢٠١٤ ديسمرب
__________ 

 .، املرفق١-م أإ/٦، املرفق، واملقرر ١-م أإ/٥، املرفق الثاين، واملقرر ١-م أإ/٤، املرفق، واملقرر ١-م أإ/٣قرر امل ) ١(
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االضطالع باإلجراءات املطلوبة من األمانة مبوجب هذا املقرر         يطلب أيضاً   -٤  
  .رهناً بتوافر املوارد املالية

 اجللسة العامة التاسعة
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٢
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    ٩-م أإ/٥املقرر     
  ول كيوتو من بروتوك٦إرشادات بشأن تنفيذ املادة 

  ،إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو  
  ،٦-م أإ/١ من بروتوكول كيوتو واملقرر ٦ و٣ إىل أحكام املادتني يشريإذ   
إضافة إىل اإلرشادات الالحقـة   ،١-م أإ /٩ و ١-م أإ /٢ ين املقرر وإذ يضع يف اعتباره     

 بـشأن   ه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو      بوصفاملقدمة من مؤمتر األطراف العامل      
  ،التنفيذ املشترك

  ،٨-م أإ/١املقرر  أيضاً ضع يف اعتبارهوإذ ي  
 باإلجنازات احملققة يف إطار التنفيذ املشترك أثناء فترة االلتزام األوىل           يرحب  -١  

من  مشروعاً ٥٢ و)١(١مشروعاً من مشاريع املسار  ٥٤٧مبوجب بروتوكول كيوتو اليت متثل 
 مليون وحدة من وحدات خفـض       ٨٤٠ كياناً مستقالً معتمداً و    ١١و )٢(٢مشاريع املسار   

  ؛٢٠١٢االنبعاثات صادرة مقابل خفض االنبعاثات احملقق قبل هناية عام 
 عن قلقه إزاء حالة السوق الصعبة اليت يواجهها حالياً املشاركون يف            يعرب  -٢  

 للقدرة املؤسسية املتعلقة باآللية، وهـو أمـر         التنفيذ املشترك وما ينجم عن ذلك من فقدان       
سيشكل خطراً يهدد قيمة التنفيذ املشترك بوصفه وسيلة لألطراف تتيح هلا التعاون على حتقيق      

  هدف االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا؛
 على ضرورة حتسني التنفيذ املشترك يف مرحلة االلتزام الثانية مبوجب           يشدد  -٣  

  و إسهاماً يف بلوغ هدف االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا؛بروتوكول كيوت
 الذي أعدته   ٢٠١٣-٢٠١٢ بالتقرير السنوي للفترة     مع التقدير  حييط علماً   -٤  

 وحالة العمل الذي تضطلع به اللجنـة وعلـى وجـه      )٣(جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك    
  :يلي التحديد ما
املبادئ التوجيهية لتنفيذ   " االنتقالية الستعراض    التوصيات اإلضافية والتدابري    )أ(  

  ؛)٤(" من بروتوكول كيوتو٦املادة 

__________ 

 .٢٣، املرفق، الفقرة ١-م أإ/٩املقرر  )١(
، املرفـق،   ١-م أإ /٩إجراء التحقق يف إطار جلنة اإلشراف على التنفيـذ املـشترك، احملـدد يف املقـرر                  )٢(

 .٤٥-٣٠ الفقرات
)٣( FCCC/KP/CMP/2013/4و Corr.1. 
 .، املرفق١-م أإ/٩املقرر  )٤(
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التوصية الصادرة بشأن إنشاء نظام اعتماد موحد لآلليتني القائمتني علـى             )ب(  
  املشاريع يف إطار بروتوكول كيوتو ومها آلية التنمية النظيفة وآلية التنفيذ املشترك؛

ف على التنفيذ املشترك أن تقدم توصيات مفصلة عن          إىل جلنة اإلشرا   يطلب  -٥  
نظام االعتماد املخصص للتنفيذ املشترك مبا يتمشى مع نظام آلية التنميـة النظيفـة مبراعـاة                

 لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا األربعني          ٨-م أإ /٦من املقرر   ) ب(١٥ الفقرة
  ؛)٢٠١٤يونيه /حزيران(

 اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظـر يف العمـل املطلـوب يف              إىل أيضاً يطلب  -٦  
   أعاله يف دورهتا األربعني؛٥ الفقرة

 اليت تقضي بأن تكـون مـشاريع        ١-م أإ /٩ من املقرر    ٤ إىل الفقرة    يشري  -٧  
التنفيذ املشترك اليت هتدف إىل تعزيز عمليات إزالة االنبعاثات البشرية املنشأ بواسطة البواليـع        

 من  ٤ و ٣لتعاريف وقواعد احملاسبة والطرائق واملبادئ التوجيهية مبوجب الفقرتني         متسقة مع ا  
   من بروتوكول كيوتو؛٣ املادة

لالتفاقية اخلاص بالتنفيذ    )٥( باملعلومات املعروضة على املوقع الشبكي     يرحب  -٨  
  املشترك فيما يتعلق بكمية وحدات خفض االنبعاثات الصادرة عن كل طرف من األطراف؛

 البالغ لألطراف اليت أسهمت يف متويل األعمال املتعلقـة          عن تقديره يعرب    -٩  
  بالتنفيذ املشترك؛

 بتحسن احلالة املالية للتنفيذ املشترك، وال سيما بفضل مواصـلة           حييط علماً   -١٠  
  .١حتصيل الرسوم املتصلة مبشاريع املسار 

  اجللسة العامة التاسعة
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٢

__________ 

)٥( <http://ji.unfccc.int/index.html>. 
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     ٩-م أإ/٦قرر امل    
اإلبالغ عن املعلومات املتعلقة باألنشطة املضطلع هبا يف إطار         إرشادات  
   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤ و٣الفقرتني 

  ،إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو  
   من بروتوكول كيوتو،٨ و٧ و٥ إىل املواد إذ يشري  
 ٧-أإ م/٤ و ٧-م أإ /٣ و ٧-م أإ /٢ و ٦-م أإ /٢ و ٣-م أإ /٦ىل املقررات    إ أيضاً وإذ يشري   

  ،٨-م أإ/٢ و٨-م أإ/١و
 ١-م أإ/١٦ و١-م أإ/١٥ و١-م أإ /١٣ و ١-م أإ /١١ املقررات   يف اعتباره  وإذ يضع   

  ،١-م أإ/٢٧ و١-م أإ/١٩ و١-م أإ/١٨ و١-م أإ/١٧و
 لغـرض تقـدمي      الواردة يف املرفق   )١( جداول منوذج اإلبالغ املوحد    يعتمد  -١  

معلومات عن انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسـطة             
البواليع الناشئة من أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة املضطلع هبا            

كيوتو، يف   من بروتوكول    ٥ من املادة    ٢، ووفقاً للفقرة    ٣ من املادة    ٤ و ٣يف إطار الفقرتني    
  فترة االلتزام الثانية؛

جدول معلومات احملاسبة املتعلقة باألنشطة     " بأن املعلومات املقدمة يف      يسلم  -٢  
 املدرجة يف جمموعة اجلداول " من بروتوكول كيوتو٤-٣ و٣-٣املضطلع هبا يف إطار املادتني  

 من فترة االلتزام الثانية     إلغاء وحدات إزالة   ينبغي أن تؤدي إىل إصدار أو      الواردة يف املرفق ال   
يتعلق باألطراف املدرجة يف املرفق األول اليت ليست لـديها           يف إطار بروتوكول كيوتو فيما    

خفضها مقيدةٌ يف العمود الثالث من املرفق باء يف تعديل  التزامات كميةٌ بتحديد االنبعاثات أو  
  ؛٨-م أإ/١الدوحة، على النحو الوارد يف املرفق األول للمقرر 

 إىل األمانة أن تطور برناجماً حاسوبياً لإلبالغ كجزء مـن منـوذج             يطلب  -٣  
 أعاله، وذلك لتمكني األطراف من     ١اإلبالغ املوحد خمصص للجداول املشار إليها يف الفقرة         

 مـن   ٢، وفقاً للفقـرة     ٢٠١٥أبريل  / نيسان ١٥اإلبالغ يف إطار بروتوكول كيوتو، حبلول       
  ؛٨-م أإ/٢املقرر 

 إىل األمانة أن تتيح لألطراف املدرجة يف املرفق األول، يف مهلة            يضاً أ يطلب  -٤  
، الربنامج احلاسويب املطور لنموذج اإلبالغ املوحد لتمكينها من        ٢٠١٤يونيه  /أقصاها حزيران 

حالة عدم إتاحة    ويف. ٢٠١٥أبريل  / نيسان ١٥لول موعد تقدميها يف     حبتقدمي قوائم جردها    
__________ 

منوذج اإلبالغ املوحد هو صيغة موحدة تستخدمها األطراف يف اإلبالغ اإللكتروين لتقـديرات انبعاثـات                )١(
 .غازات الدفيئة وعمليات إزالتها وأية معلومات أخرى ذات صلة
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، جيوز لألطراف أن تقدم قوائم      ٢٠١٤يونيه  /لربنامج حبلول حزيران  النسخة املطوَّرة من هذا ا    
مبقدار  على أال تتأخر عن هذا املوعد إال       ٢٠١٥أبريل  / نيسان ١٥جردها لغازات الدفيئة بعد     

  الربنامج احلاسويب لنموذج اإلبالغ املوحد؛تأخر 
 ١-م أإ /١٦ مـن املقـرر      ١ أن املبادئ الواردة يف الفقرة       يؤكد من جديد    -٥  

تزال حتكم معاجلة أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، عمـالً             ال
  ؛٧-م أإ/٢ و٦-م أإ/٢باملقررين 
 مـن   ٣ من املادة    ٣ أن تقتصر أنشطة إعادة التحريج يف إطار الفقرة          يقرر  -٦  

تكن هبـا    يت مل وتو يف فترة االلتزام الثانية على األنشطة اجلارية يف األراضي ال          يبروتوكول ك 
  ؛ ١٩٨٩ديسمرب / كانون األول٣١غابات يف 
 تنطبق ألغراض فترة االلتزام الثانيـة األحكـام الـواردة يف            الَّأ اًيقرر أيض   -٧  

 وأحكـام   ١-م أإ /١٦ من املقرر    ١ ومرفقه عدا املبادئ الواردة يف الفقرة        ١-م أإ /١٦ املقرر
  ؛١-م أإ/١٦ من مرفق املقرر ١٦ و١الفقرتني 
 أنه، من أجل تقدمي معلومات عن انبعاثات غـازات الدفيئـة            قرر كذلك ي  -٨  

البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناشئة من أنـشطة اسـتخدام              
، وإدارة الغابـات  ٣ من املادة ٣األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف إطار الفقرة        

 ٣ من املادة ٤، واألنشطة املختارة، إن وجدت، يف إطار الفقرة ٣ من املادة ٤يف إطار الفقرة 
 من بروتوكول كيوتو خـالل فتـرة        ٥ من املادة    ٢من بروتوكول كيوتو، وعمالً بالفقرة      

املبادئ التوجيهيـة إلعـداد     "االلتزام الثانية، ينبغي لألطراف املدرجة يف املرفق األول تطبيق          
الصادرة عن اهليئة احلكومية الدولية املعنيـة        ٢٠٠٦ ئة لعام قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفي    

املبـادئ التوجيهيـة    "جيري تنفيذها من خالل      ، كما ")اهليئة احلكومية الدولية  (بتغري املناخ   
: إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اجلزء األول      

، وفقـاً  "املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عـن قـوائم اجلـرد الـسنوية           
  ؛٧-م أإ/٤ للمقرر

 أعاله يف فترة    ٨ يف الفقرة    أنه، من أجل تقدمي املعلومات املشار إليها      يقرر    -٩  
االلتزام الثانية، ينبغي لألطراف املدرجة يف املرفـق األول أن تطبـق، حـسب االقتـضاء،                

 املنبثقة عن بروتوكـول     ٢٠١٣ لعاماملنقحة  األساليب التكميلية وإرشادات املمارسة اجليدة      "
املرفق األول   و ٧-م أإ /٢لمقرر  املرفق األول ل   الدولية، بطريقة تتسق و    احلكوميةللهيئة   "كيوتو

املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمـة مـن األطـراف           " ١٩-م أ /٢٤لمقرر  ل
املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بـشأن      : املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اجلزء األول      

  رر؛ وهذا املق" غازات الدفيئةاتاإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية النبعاث
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 للمبـادئ التوجيهيـة الـصادرة يف        ٢٠١٣ ملحق عـام  " أن   أيضاًيقرر    -١٠  
 عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغـازات         ٢٠٠٦ عام

 ينطبق على تقدمي املعلومات عن النشاط املختار املتعلق بتجفيـف           "األراضي الرطبة : الدفيئة
 من بروتوكول كيوتو، وفقـاً  ٣ من املادة ٤ يف إطار الفقرة الترطيبإعادة األراضي الرطبة و  

 للمبـادئ   ٢٠١٣ ملحق عـام  "ويشجَّع استخدام   . ٧-م أإ /٢ من مرفق املقرر     ١١للفقرة  
 عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ بشأن قـوائم  ٢٠٠٦ التوجيهية الصادرة يف عام 
 بالنسبة ألي نشاط  لكن دون أن يكون إلزامياً" الرطبة راضياأل: يئةاجلرد الوطنية لغازات الدف   

  من بروتوكول كيوتو؛ ٣من املادة  ٤ و٣آخر يف إطار الفقرتني 
 أنه، ألغراض فترة االلتزام الثانية، جيب أن تقرأ مجيع اإلحاالت      كذلك يقرر  -١١  

 إلعـداد  ١٩٩٦  املناخ املنقحة عاماملبادئ التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري"إىل  
إرشادات املمارسات اجليدة وإدارة حـاالت عـدم      "  أو "قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة    

ـ          ئمالتيقن يف قوا    أيـضاً   "ة اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة الصادرة عن اهليئة احلكومية الدولي
ئ التوجيهية إلعداد قوائم اجلـرد      املباد" على أهنا إحاالت إىل      ١-م أإ /١٥الواردة يف املقرر    

جيري تنفيذها    كما " الصادرة عن اهليئة احلكومية الدولية     ٢٠٠٦ الوطنية لغازات الدفيئة لعام   
 التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق           بادئامل"من خالل   

تفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عن قـوائم       املبادئ التوجيهية لال  : األول لالتفاقية، اجلزء األول   
 املنبثقة  ٢٠١٣ لعاماملنقحة  األساليب التكميلية وإرشادات املمارسة اجليدة      "و "اجلرد السنوية 

إرشادات املمارسـات   " من   ٧وينبغي أن تقرأ اإلحاالت إىل الفصل       . "عن بروتوكول كيوتو  
ة لغازات الدفيئة للهيئـة احلكوميـة       اجليدة وإدارة حاالت عدم التيقن يف قوائم اجلرد الوطني        

املبادئ التوجيهية إلعـداد قـوائم   " من ١ من اجلزء  ٤ على أهنا إحاالت إىل الفصل       "ةالدولي
  ؛"٢٠٠٦  لغازات الدفيئة لعامةاجلرد الوطني

 يف املائة من انبعاثات غازات الدفيئة يف سـنة          ٣,٥أن الكمية البالغة    يقرر    -١٢  
ستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة املشار إليهـا         األساس، باستثناء أنشطة ا   

فتـرة   ، جيب أن حتتسب استناداً إىل انبعاثـات سـنة أو        ٧-م أإ /٢ من املقرر    ١٣يف الفقرة   
 يف تقرير قائمة اجلرد السنوي لغازات الدفيئة الذي حيل موعـد تقدميـه              عنهااألساس املبلغ   

يف املعلومات املبلغ عنها كجزء من التقرير لتيـسري         وأن تدرج    ،٢٠١٥أبريل  / نيسان ١٥ يف
الكمية املسندة إىل طرف من األطراف خالل فترة االلتزام الثانية، مع مراعـاة أيـة                حساب

 مـن   ٨ عملية استعراض ذلك التقرير يف إطار املـادة          خاللتسويات جترى    تصحيحات أو 
  .م الثانيةخالل فترة االلتزامثبَّتة بروتوكول كيوتو، وجيب أن تظل 
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 املرفق

  جداول منوذج اإلبالغ املوحد    
تدرج يف   ، مل  وأمهية التمييز باأللوان فيها     لتعقيد جداول منوذج اإلبالغ املوحد     نظراً  

ــرابط    ــى ال ــشبكي عل ــة ال ــع االتفاقي ــة يف موق ــها متاح ــة لكن ــذه الوثيق   :ه
<http://unfccc.int/national_reports/accounting_reporting_and_review_under_the_kyoto_

protocol/items/7969.php>.  
  اجللسة العامة التاسعة

  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٣
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    ٩-م أإ/٧املقرر     
طرائق تسريع إثبات أهلية األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية          

  اليت مل تثبت بعد أهليتهاواليت لديها التزامات يف فترة االلتزام الثانية، 
  ،  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتوإن  
  ،٦-م أإ/١ من بروتوكول كيوتو وإىل املقرر ٦ و٣ إىل أحكام املادتني إذ يشري  
  ، ٨-م أإ/١ من املقرر ١٦ إىل الفقرة أيضاً وإذ يشري  
، ١-إم أ /١٣، و ١-م أإ /١١، و ١-م أإ /٩، و ١-م أإ /٣ املقررات   وإذ يضع يف اعتباره     

  ، ١-م أإ/٢٧ و١-م أإ/٢٢و
 لغرض فترة االلتزام الثانية مبوجب بروتوكول كيوتو، إنشاء عمليـة           يقرر،  -١  

األطراف املدرجة يف املرفـق  (لتسريع إثبات أهلية األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية    
رد يف تعديل الدوحـة،     اليت لديها التزامات مقيدة يف العمود الثالث من املرفق باء الوا          ) األول

، املرفق األول، اليت أودعت صكوك قبوهلـا لتعـديل          ٨-م أإ /١على النحو الوارد يف املقرر      
 من بروتوكول كيوتو واليت مل      ٢٠ من املادة    ٤، والفقرة   ٢١ من املادة    ٧الدوحة وفقاً للفقرة    

 ٢ددة يف الفقـرة  تثبت أهليتها بعد، قبل أن تبني هذه األطراف استيفاءها جلميع الشروط احمل          
  ؛١-م أإ/١١من مرفق املقرر 

 ٣٠ أعاله أن يقدم، حبلول ١ أن ألي طرف مشار إليه يف الفقرة       يقرر أيضاً   -٢  
 هاء من مرفـق     -، تقريراً عن إنشاء سجله الوطين، وفقاً للفصل ثانياً          ٢٠١٥يونيه  /حزيران
ن بروتوكول كيوتو، سـجالً   م٧ من املادة ٤، يبني أن لديه، وفقاً للفقرة   ١-م أإ /١٥املقرر  

  ؛١-م أإ/١٣ ألف من مرفق املقرر -وطنياً أُنشئ وفقاً للشروط املبينة يف الفصل ثانياً 
 بالنسبة إىل كل طرف مـدرج يف املرفـق األول مـستوف          يقرر كذلك،   -٣  

 أعاله، الشروع فوراً، وفقاً للجزء خامساً       ٢ أعاله وقدم تقريراً وفقاً للفقرة       ١لشروط الفقرة   
، يف استعراض ذلك التقرير إلثبات استيفاء الشروط املشار إليها          ١-م أإ /٢٢من مرفق املقرر    

 ١جري االستعراض فريق من خرباء االستعراض ُمنشأ وفقاً للفقرة           أعاله، وأن يُ   ٢يف الفقرة   
   أعاله؛٢، لتقييم استيفاء الشروط املشار إليها يف الفقرة ١-م أإ/٢٢من مرفق املقرر 

 أعاله إىل   ٣ أن ُيرسل التقرير املتعلق باالستعراض املشار إليه يف الفقرة           يقرر  -٤  
  ؛١-م أإ/٢٧جلنة االمتثال وفقاً للجزء سادساً من مرفق املقرر 

 أعـاله واسـُتعرض     ٢ أن لكل طرف، قدم تقريره وفقاً للفقرة         يقرر أيضاً   -٥  
 من بروتوكول كيوتو، على     ١٧ أعاله، احلق يف احلصول، وفقاً للمادة        ٣تقريره وفقاً للفقرة    

/  كـانون األول   ٣١وحدات خفض انبعاثات معتمد صادرة خلفض االنبعاثات احلاصلة بعد          
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 أعـاله،   ٤، وذلك أربعة أشهر من تاريخ تقدمي التقرير املشار إليه يف الفقرة             ٢٠١٢ديسمرب  
إلنفاذ التابع كما أن له احلق يف االحتفاظ هبذه الوحدات يف سجله الوطين، ما مل خيلص فرع ا         

، إىل أن الطرف    ١-م أإ /٢٧ من اجلزء عاشراً من مرفق املقرر        ١للجنة االمتثال، وفقاً للفقرة     
  ؛١-م أإ/١٣ ألف من مرفق املقرر -غري ممتثل للشروط الواردة يف الفصل ثانياً 

 أعاله االستفادة   ٥ أن يواصل كل طرف مشار إليه يف الفقرة          يقرر كذلك   -٦  
دودة على النحو املشار إليه يف تلك الفقرة نفسها إىل أن تثبت أهليتـه وفقـاً                من األهلية احمل  

 مكرراً  ٧ وأن ُتسجل الكمية املسندة إليه عمالً بالفقرات         ١-م أإ /١١ من مرفق املقرر     ٢للفقرة  
، ١-م أإ/١٣ من مرفق املقـرر      ٩ من تعديل الدوحة وفقاً للفقرة       ٣ مكرراً من املادة     ٨ و ٨و
نقيحات لذلك املقرر، أو حىت ُتثار مسألة من مـسائل التنفيـذ يف سـياق            عقب إجراء ت   أو

  .  من بروتوكول كيوتو٨استعراضٍ مبوجب املادة 
  اجللسة العامة التاسعة

  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٢
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    ٩-م أإ/٨املقرر     
  جلنة االمتثال

  ،إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو  
   من بروتوكول كيوتو،١٨املادة إىل  إذ يشري  
  ،٤-م أإ/٤ و٢-م أإ/٤ و١-م أإ/٢٧املقررات إىل  وإذ يشري أيضاً  
التقرير السنوي للجنة االمتثال املقدم إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه           يف   وقد نظر   

  ،)١()اجتماع األطراف/مؤمتر(اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو 
واختاذه مهل زمنية فيما يتصل بنظر فرع اإلنفاذ     حتديد  أمهية وضع تدابري و    ب موإذ يسلِّ   

اخلالفات املتعلقة بإدخال تعديالت أو عدم إدخاهلا علـى قـوائم اجلـرد             يف موضوع    اًقرار
العاشر مـن   الفرع   من   ٥ بالفقرة    من بروتوكول كيوتو، عمالً    ٥ من املادة    ٢مبوجب الفقرة   

  ،١-م أإ/٢٧مرفق املقرر 
 بالدعوة اليت وجهتها جلنة االمتثال إىل األطراف بأن تضع يف اعتبارهـا             ذ يرحب وإ  

  اهلدف املتمثل يف تعزيز التوازن بني اجلنسني عند تقدمي الترشيحات لعضوية اللجنة،
ن جلنة االمتثال من     ينبغي أن يقرأ بطريقة متكِّ     ١-م أإ /٢٧ أن مرفق املقرر     وإذ يؤكد   

  ، فعاالًرة االلتزام الثانية تنفيذاًتنفيذ واليتها املتصلة بفت
   لألطراف اليت سامهت يف متويل أعمال جلنة االمتثال، عن تقديرهوإذ يعرب  
   بعمل جلنة االمتثال خالل الفترة املشمولة بالتقرير؛ مع التقديرحييط علماً  -١  
 التعديالت اليت أدخلت على النظام الداخلي للجنة الواردة يف املرفق،           يعتمد  -٢  

  ؛١-م أإ/٢٧من الفرع الثالث من مرفق املقرر ) د(٢ ألحكام الفقرة وفقاً
 أنه ألغراض فترة االلتزام الثانية مبوجب بروتوكول كيوتـو، تقـرأ            يوضح  -٣  

 ١-م أإ/٢٧ من بروتوكول كيوتو الواردة يف مرفق املقرر    ٣ من املادة    ١اإلشارات إىل الفقرة    
 يف تعديل الدوحة، الوارد يف املرفق األول        ٣ من املادة     مكرراً ١على أهنا إشارات إىل الفقرة      

  ؛٨-م أإ/١للمقرر 
اجتمـاع األطـراف    / االهتمام الشديد للجنة االمتثال بإبرام مؤمتر      يالحظ  -٤  

أعـضاء اللجنـة    سُيـشمل هبـا     ترتيبات قانونية مناسبة بشأن االمتيازات واحلصانات اليت        
نتائج عمل اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن هذه الترتيبات     ن ويتطلع إىل النظر يف      وها املناوب ؤوأعضا

  .األفراد العاملني يف اهليئات املشكلة املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتوفيما يتصل ب
__________ 

)١( FCCC/KP/CMP/2013/3. 
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  املرفق

 على النظام الداخلي للجنة االمتثـال لربوتوكـول         ةالتعديالت املدخل     
  كيوتو

، الـوارد يف مرفـق      "يوتـو النظام الداخلي للجنة االمتثال لربوتوكـول ك      "يعّدل    
  :، تعديالً إضافياً كما يلي٤-م أإ/٤، بصيغته املعدلة مبوجب املقرر ٢-م أإ/٤ املقرر

  ٢تعديل املادة   -ألف    
  :٢من املادة ‘ ١‘ينبغي إدراج النص التايل بعد الفقرة الفرعية   -١

ل الطرف الذي ال يوافـق علـى أن ُتـدخ       " الطرف املعين "  بيقصد  ) مكرراً‘ ١‘"(  
 من بروتوكول كيوتو، بناًء علـى       ٥ من املادة    ٢تعديالت على قائمة جرده مبوجب الفقرة       

 مـن   ٨٠ و ٧٩حساب وتوصية فريق خرباء االستعراض ووفقاً لإلجراءات املبينة يف الفقرتني           
، الـواردة يف مرفـق      " من بروتوكول كيوتو   ٨املبادئ التوجيهية لالستعراض مبوجب املادة      "

  ؛"١-م أإ/٢٢املقرر 

  ١٢تعديل الفرع   -باء    
  :١٢ مكرراً يف الفرع ٢٥ينبغي إدراج النص التايل بعد املادة   -٢

   مكرراً ثانيا٢٥ًاملادة "    
إدخـال  بشأن ما إذا كان يـتعني  خالف تنطبق هذه املادة يف حال وجود      -١  

، عمـالً    من بروتوكـول كيوتـو     ٥ من املادة    ٢تعديالت على قوائم اجلرد مبوجب الفقرة       
وباإلضافة إىل ذلك، تنطبق املواد واألحكام األخرى ذات الصلة         .  من اجلزء العاشر   ٥ بالفقرة

  .، مع إدخال التغيريات الضرورية حسب االقتضاء١-م أإ/٢٧الواردة يف مرفق املقرر 
يطلب املكتب إىل األمانة، يف غضون سبعة أيام من تلقي تقرير عن طريقها               -٢  

 مـن   ٣ أو   ١  من بروتوكول كيوتو، وفقاً للفقرة     ٨وجب املادة   من فريق خرباء استعراض مب    
الفرع السادس، يتضمن خالفاً بشأن ما إذا كان يتعني إدخال تعديالت على قائمـة جـرد                

  : من بروتوكول كيوتو، أن ختطر فورا٥ً من املادة ٢مبوجب الفقرة 
م مجيـع   أعضاء فرع اإلنفاذ وأعضاءه املناوبني بذلك اخلالف وترسل إليه          )أ(  

  املواد املتاحة؛
  أعضاء فرع التيسري وأعضاءه املناوبني بذلك اخلالف؛  )ب(  
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  .الطرف املعين بأن فرع اإلنفاذ سينظر يف ذلك اخلالف  )ج(  
جيوز للطرف املعين أن يقدم بياناً كتابياً يف غضون أربعة أسابيع من تاريخ               -٣  

ضمن طعناً يف املعلومـات املقدمـة إىل        أعاله، يت ) ج(٢تلقي اإلخطار املشار إليه يف الفقرة       
  .اإلنفاذ فرع

يف  كتابةًالطرف املعين ذلك ، إذا طلب منه  جلسة استماعفرع اإلنفاذُينظم   -٤  
أعـاله، وتعقـد    ) ج(٢ يف الفقرة    إليه املشار    تلقي اإلخطار   تاريخ  من يعباسربعة أ غضون أ 

 البيـان الكتـايب    أو تاريخ    الطلب من تاريخ تلقي     عبياسربعة أ  يف غضون أ   جلسة االستماع 
وجيوز للطرف املعين أن يقدم شهادة      . اعتباراً من آخر األجلني   ،   أعاله ٣املشار إليه يف الفقرة     

، مـن    اإلنفاذ وتكون هذه اجللسة علنية ما مل يقرر فرع       . أو رأي خبري يف جلسة االستماع     
  . أو بكاملها على طلب الطرف املعين، أن تكون مغلقة جزئياًتلقاء ذاته أو بناًء

 أعـاله يف    ٢يتخذ فرع اإلنفاذ قراره بشأن اخلالف املشار إليه يف الفقرة             -٥  
أعاله أو يف غضون ثالثـة      ) ج(٢ أسبوعاً من تاريخ اإلخطار املذكور يف الفقرة         ١١غضون  

  . أعاله، مع اعتبار أقصر األجلني٤أسابيع من تاريخ جلسة االستماع املشار إليها يف الفقرة 
 ٥وز للطرف املعين، يف أي وقت قبل اختاذ القرار املشار إليه يف الفقـرة               جي  -٦  

 أعاله أو كتابة، بالتعـديالت      ٤أعاله، أن يقبل، خالل جلسة االستماع املذكورة يف الفقرة          
.  أعـاله  ٢احملددة بناًء على حساب وتوصية فريق خرباء االستعراض املشار إليه يف الفقـرة              

 أعاله، ويسجل فرع اإلنفاذ القبول      ٢وية اخلالف املبّين يف الفقرة      ويؤدي هذا القبول إىل تس    
  .يف قراره بشأن هذه املسألة

 أعاله يشري أيضاً إىل مسألة تنفيذ حمالة        ٢إذا كان التقرير املذكور يف الفقرة         -٧  
 من الفرع العاشـر، جيـوز       ١إىل فرع اإلنفاذ وينطبق عليها اإلجراء املعجل املبّين يف الفقرة           

ويبـذل  . فرع اإلنفاذ أن ميدد أية مهل منصوص عليها يف هذه املادة ملواءمة كال اإلجراءين             ل
فرع اإلنفاذ مجيع اجلهود الالزمة ليقلص إىل أدىن حد أي تأخري ناتج عن ذلـك، ويتخـذ                 

 أعاله يف أجل أقـصاه      ٢الفرع، يف مجيع األحوال، قراراً بشأن اخلالف املشار إليه يف الفقرة            
  .من الفرع العاشر) و(١ماد القرار النهائي بشأن مسألة التنفيذ وفقاً للفقرة تاريخ اعت
 التاسع إال إذا     من الفرع  ٣فقرة  ها يف ال  لي الزمنية املنصوص ع   ةاملهلال تنطبق     -٨  

  ".. أعاله٥ة وفقاً للفقراختاذ القرار  ال تعوق رأى فرع اإلنفاذ أهنا
  اجللسة العامة التاسعة

  ٢٠١٣وفمرب ن/ تشرين الثاين٢٢
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    ٩-م أإ/٩املقرر     
معلومات تكميلية مدرجة يف البالغات الوطنية السادسة املقدمة وفقـاً          

   من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ٢للفقرة 
  ،إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو  
 ٣ و ٢ا الفقرتـان     إىل األحكام ذات الصلة من بروتوكول كيوتو، وال سيم         إذ يشري   
  ، ١١ و١٠املادتان  و٧من املادة 
 ١-م أإ /١٥ و ١٨-م أ /١٩ و ١٧-م أ /٢ و ١٦-م أ /٩ إىل املقررات    وإذ يشري أيضاً    

  ،٨-م أإ/٧ و٦-م أإ/١٠ و٣-م أإ/٨ و١-م أإ/٢٢و
 أن البالغات الوطنية وبيانات جرد غازات الدفيئة السنوية املقدمـة مـن             وإذ يشدد   

اليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو هـي          رفق األول لالتفاقية  األطراف املدرجة يف امل   
مصدر املعلومات الرئيسي من أجل استعراض تنفيذ هذه األطراف لالتفاقيـة وبروتوكـول             
كيوتو امللحق هبا، وأن التقارير الناشئة عن االستعراضات املعمقة هلذه البالغات الوطنية توفر             

  ض، معلومات إضافية هامة هلذا الغر
، أن تعـد    ١٧-م أ /٢ إىل أن مؤمتر األطراف طلب إىل األمانة، يف املقرر           وإذ يشري   

تقريراً جتميعياً وتوليفياً عن املعلومات اليت أوردهتا البلدان األطراف املتقدمة يف تقاريرها لفترة             
ه ودورات) ٢٠١٤ديسمرب  /كانون األول (السنتني لينظر فيه مؤمتر األطراف يف دورته العشرين         

   من االتفاقية،٧من املادة ) ز(٢الالحقة، وفقاً للفقرة 
 إىل األمانة أن تعد تقريراً جتميعياً وتوليفياً عن املعلومات التكميليـة            يطلب  -١  

 مـن بروتوكـول     ٧ من املادة    ٢املدرجة يف البالغات الوطنية السادسة املقدمة وفقاً للفقرة         
فه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو يف        كيوتو لينظر فيه مؤمتر األطراف العامل بوص      

  ؛)٢٠١٤ديسمرب /كانون األول(اشرة دورته الع
 من  ٧ من املادة    ٢ أن املعلومات التكميلية املنصوص عليها يف الفقرة         يستنتج  -٢  

  ؛١-م أإ/٢٢بروتوكول كيوتو واملدرجة يف البالغات الوطنية السادسة سُتستعرض وفقاً للمقرر 
مانة أن تنظم استعراضات مركزية للبالغات الوطنية السادسة         إىل األ  يطلب  -٣  

 مليون طن من مكـافئ ثـاين   ٥٠لألطراف اليت يقل إمجايل انبعاثاهتا من غازات الدفيئة عن         
وفقـاً  ) باستثناء استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضـي واحلراجـة  (أكسيد الكربون   
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األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية، اليت       ألحدث جرد قدمته لغازات الدفيئة، باستثناء       
  ؛)١(ستنظم هلا األمانة استعراضات قطرية معمقة

 إىل األمانة أن جتري استعراضات قطرية معمقـة للبالغـات الوطنيـة             يطلب أيضاً   -٤
  . أعاله اليت تطلب ذلك٣السادسة لألطراف املشار إليها يف الفقرة 

  اجللسة العامة التاسعة
  ٢٠١٣نوفمرب /ين الثاين تشر٢٢

__________ 

: فقاً هلذا احلكم، أن تنظم األمانة استعراضات مركزية للبالغات الوطنية السادسة للبلـدان التاليـة              ميكن، و  )١(
 .إستونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص وكرواتيا والتفيا وليتوانيا وليختنشتاين ومالطة وموناكو
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    ٩-م أإ/١٠املقرر     
  ٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

  ،إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو  
   من بروتوكول كيوتو، ١٣ من املادة ٥إىل الفقرة إذ يشري   
حتصيل رسوم سجل املعـامالت      بشأن منهجية    ٨-م أإ /٨ إىل املقرر    وإذ يشري أيضاً    

  ،٢٠١٥-٢٠١٤الدويل يف فترة السنتني 
   منه،٦، ال سيما الفقرة ١٩-م أ/٢٧ باملقرر وإذ حييط علماً  
، املقدمة مـن    ٢٠١٥-٢٠١٤ يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني        وقد نظر   

  ،)١(األمينة التنفيذية
 ٢٠١٥-٢٠١٤انية الربناجمية لفترة السنتني      املتعلق بامليز  ١٩-م أ /٢٧ املقرر   ُيقر  -١  

  الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة، من حيث انطباقه على بروتوكول كيوتو؛
 الـوارد يف  ٢٠١٥ و ٢٠١٤ جدول االشتراكات اإلرشادي للسنتني      يعتمد  -٢  

رشـادية املبينـة يف    يف املائة من االشتراكات اإل٢٨,٨املرفق األول هلذا املقرر والذي يغطي       
  ؛١٩-م أ/٢٧ من املقرر ١اجلدول 
 مجيع األطراف يف بروتوكول كيوتـو إىل أن حتـيط علمـاً بـأن               يدعو  -٣  

يناير مـن كـل سـنة وفقـاً     / كانون الثاين١االشتراكات يف امليزانية األساسية ُتستحق يف      
 االشـتراكات   من اإلجراءات املالية، وأن تدفع على وجه السرعة وبالكامـل         ) ب(٨ للفقرة

 ٢٠١٤، لكل مـن الـسنتني       ١٩-م أ /٢٧املطلوبة لتمويل النفقات املعتمدة املبينة يف املقرر        
  ؛٢٠١٥و

آلية التنمية النظيفـة والتنفيـذ املـشترك،         )٢( باحتياجات متويل  حييط علماً   -٤  
ك، املقترحة من اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة وجلنة اإلشراف علـى التنفيـذ املـشتر              

  التوايل؛ على
 ،٢٠١٥-٢٠١٤ على امليزانية اخلاصة بسجل املعامالت الدويل لفترة السنتني          يوافق  -٥  

  ؛FCCC/SBI/2013/6/Add.3، لألغراض احملددة يف الوثيقة )٣( يورو٥ ٤٨١ ٥٢٠البالغة 

__________ 

)١( FCCC/SBI/2013/6و Add.1-3. 
)٢( FCCC/SBI/2013/6/Add.1. 
 .٢٠١٣-٢٠١٢املائة عن ميزانية سجل املعامالت الدويل لفترة السنتني  يف ٥يقل هذا املبلغ بنسبة  )٣(
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    ١اجلدول 
     حبسب بند اإلنفاق٢٠١٥-٢٠١٤ميزانية سجل املعامالت الدويل للفترة 

  )باليورو(
  ٢٠١٥-٢٠١٤  ند اإلنفاقب

  ١ ٤٤٧ ٤٦٠  تكاليف املوظفني
  ٢٠ ٠٠٠  املساعدة املؤقتة والعمل اإلضايف

  ١٣١ ٨٣٠  االستشاريون
  ٢ ٩٠٠ ٩٧٦  املتعاقدون

  ٥٠ ٠٠٠  سفر املوظفني
  ٢٠ ٠٠٠  اخلرباء وأفرقة اخلرباء

  ٢٠ ٠٠٠  التدريب
  ١٠٤ ٠٠٠  مصروفات التشغيل العامة
  ١٦٧ ٠٠٠  شتركةاملسامهات يف اخلدمات امل

  ٤ ٨٦١ ٢٦٦  اجملموع الفرعي
  ٦٣١ ٩٦٤  تكاليف دعم الربامج

  )أ()١١ ٧١٠(  تسوية احتياطي رأس املال املتداول
  ٥ ٤٨١ ٥٢٠  اجملموع الكلي

 ٢٠١٣-٢٠١٢ يـورو يف فتـرة الـسنتني         ٢٣٩ ٦٨٠ُخفض احتياطي رأس املال املتداول مـن          )أ(
  . يورو١١ ٧١٠، أي مبقدار ٢٠١٥-٢٠١٤ يورو يف فترة السنتني ٢٢٧ ٩٧٠ إىل

 يف املائـة مـن      ٨,٣ إبقاء مستوى احتياطي رأس املال املتداول عند         يقرر  -٦  
  اإلنفاق املُقّدر للصندوق االستئماين لسجل املعامالت الدويل؛

ــظ  -٧   ــرة  يالح ــا يف الفق ــشار إليه ــاليف امل ــن  ١٢ أن التك ــة م الوثيق
FCCC/SBI/2013/6/Add.3   ة غري متكررة ستـشمل األعمـال الالزمـة          هي تكاليف استثنائي

 أعاله ينبغي أن يغطـي      ٥لالرتقاء بسجل املعامالت الدويل، وأن املبلغ املشار إليه يف الفقرة           
  هذه التكاليف، قدر اإلمكان؛

 أعاله، على ٥ لألمينة التنفيذية، بعد استنفاد املبلغ املشار إليه يف الفقرة    يأذن  -٨  
ل ذلك سابقة، بسحب مبلغ إضايف يصل إىل مليون يورو من           أساس استثنائي ودون أن يشك    

من فترات ماليـة    ) املُرّحلة(أرصدة الصندوق االستئماين لسجل املعامالت الدويل غري املُنفقة         
  ؛FCCC/SBI/2013/6/Add.3سابقة، لتغطية النفقات الزائدة ولألغراض الواردة يف الوثيقة 

، على  ٢٠١٥-٢٠١٤فترة السنتني    رسوم سجل املعامالت الدويل ل     يعتمد  -٩  
  .النحو الوارد يف املرفق الثاين هلذا املقرر
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  املرفق األول
    ٢اجلدول 

  ٢٠١٥-٢٠١٤اجلدول اإلرشادي الشتراكات األطراف يف بروتوكول كيوتو لفترة السنتني 

  الطرف
جدول األنصبة املقررة لألمم    

  ٢٠١٤املتحدة لعام 
 جدول األنصبة املقـررة املعـدَّل     

  ٢٠١٤ وكول كيوتو لعاملربوت
جدول األنـصبة املقـررة املعـدَّل       

  ٢٠١٥لربوتوكول كيوتو لعام 
 ٢٫٥٠٠ ٢٫٥٠٠ ٢٫٥٠٠ االحتاد األورويب
 ٣٫١٧٠ ٣٫١٧٠ ٢٫٤٣٨ االحتاد الروسي

 ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٠ إثيوبيا
 ٠٫٠٥٢ ٠٫٠٥٢ ٠٫٠٤٠ أذربيجان
 ٠٫٥٦٢ ٠٫٥٦٢ ٠٫٤٣٢ األرجنتني
 ٠٫٠٢٩ ٠٫٠٢٩ ٠٫٠٢٢ األردن
 ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٧ أرمينيا
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ إريتريا
 ٣٫٨٦٥ ٣٫٨٦٥ ٢٫٩٧٣ إسبانيا
 ٢٫٦٩٦ ٢٫٦٩٦ ٢٫٠٧٤ أستراليا
 ٠٫٠٥٢ ٠٫٠٥٢ ٠٫٠٤٠ إستونيا
 ٠٫٥١٥ ٠٫٥١٥ ٠٫٣٩٦ إسرائيل

 ٠٫٠٠٧ ٠٫٠٠٧ ٠٫٠٠٥  أفغانستان
 ٠٫٠٥٧ ٠٫٠٥٧ ٠٫٠٤٤ إكوادور
 ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٠ ألبانيا
 ٩٫٢٨٤ ٩٫٢٨٤ ٧٫١٤١ أملانيا

 ٠٫٧٧٤ ٠٫٧٧٤ ٠٫٥٩٥ اإلمارات العربية املتحدة
 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢ أنتيغوا وبربودا

 ٠٫٤٥٠ ٠٫٤٥٠ ٠٫٣٤٦ إندونيسيا
 ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٠ أنغوال

 ٠٫٠٦٨ ٠٫٠٦٨ ٠٫٠٥٢ أوروغواي
 ٠٫٠٢٠ ٠٫٠٢٠ ٠٫٠١٥ أوزبكستان

 ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٦ أوغندا
 ٠٫١٢٩ ٠٫١٢٩ ٠٫٠٩٩ أوكرانيا

 ٠٫٤٦٣ ٠٫٤٦٣ ٠٫٣٥٦ ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
 ٠٫٥٤٣ ٠٫٥٤٣ ٠٫٤١٨ أيرلندا
 ٠٫٠٣٥ ٠٫٠٣٥ ٠٫٠٢٧ آيسلندا
 ٥٫٧٨٣ ٥٫٧٨٣ ٤٫٤٤٨ إيطاليا

 ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٤ بابوا غينيا اجلديدة
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  الطرف
جدول األنصبة املقررة لألمم    

  ٢٠١٤املتحدة لعام 
 جدول األنصبة املقـررة املعـدَّل     

  ٢٠١٤ وكول كيوتو لعاملربوت
جدول األنـصبة املقـررة املعـدَّل       

  ٢٠١٥لربوتوكول كيوتو لعام 
 ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٠ باراغواي
 ٠٫١١١ ٠٫١١١ ٠٫٠٨٥ باكستان

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ باالو
 ٠٫٠٥١ ٠٫٠٥١ ٠٫٠٣٩ لبحرينا

 ٣٫٨١٤ ٣٫٨١٤ ٢٫٩٣٤ الربازيل
 ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ ٠٫٠٠٨ بربادوس
 ٠٫٦١٦ ٠٫٦١٦ ٠٫٤٧٤ الربتغال

 ٠٫٠٣٤ ٠٫٠٣٤ ٠٫٠٢٦ بروين دار السالم
 ١٫٢٩٧ ١٫٢٩٧ ٠٫٩٩٨ بلجيكا
 ٠٫٠٦١ ٠٫٠٦١ ٠٫٠٤٧ بلغاريا
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ بليز

 ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٠ بنغالديش
 ٠٫٠٣٤ ٠٫٠٣٤ ٠٫٠٢٦ بنما
 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣ بنن

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ بوتان
 ٠٫٠٢٢ ٠٫٠٢٢ ٠٫٠١٧ بوتسوانا

 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣ بوركينا فاسو
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ بوروندي

 ٠٫٠٢٢ ٠٫٠٢٢ ٠٫٠١٧ البوسنة واهلرسك
 ١٫١٩٧ ١٫١٩٧ ٠٫٩٢١ بولندا

 ٠٫٠١٢ ٠٫٠١٢ ٠٫٠٠٩ )تعددة القومياتامل -دولة (بوليفيا 
 ٠٫١٥٢ ٠٫١٥٢ ٠٫١١٧ بريو

 ٠٫٠٧٣ ٠٫٠٧٣ ٠٫٠٥٦ بيالروس
 ٠٫٣١١ ٠٫٣١١ ٠٫٢٣٩ تايلند

 ٠٫٠٢٥ ٠٫٠٢٥ ٠٫٠١٩ تركمانستان
 ١٫٧٢٦ ١٫٧٢٦ ١٫٣٢٨ تركيا

 ٠٫٠٥٧ ٠٫٠٥٧ ٠٫٠٤٤ ترينيداد وتوباغو
 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢ تشاد
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ توغو
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ توفالو

 ٠٫٠٤٧ ٠٫٠٤٧ ٠٫٠٣٦ نستو
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ تونغا

 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢  ليشيت-تيمور 
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  الطرف
جدول األنصبة املقررة لألمم    

  ٢٠١٤املتحدة لعام 
 جدول األنصبة املقـررة املعـدَّل     

  ٢٠١٤ وكول كيوتو لعاملربوت
جدول األنـصبة املقـررة املعـدَّل       

  ٢٠١٥لربوتوكول كيوتو لعام 
 ٠٫٠١٤ ٠٫٠١٤ ٠٫٠١١ جامايكا

 ٠٫٠٠٧ ٠٫٠٠٧ ٠٫٠٠٥ اجلبل األسود
 ٠٫١٧٨ ٠٫١٧٨ ٠٫١٣٧ اجلزائر

 ٠٫٠٢٢ ٠٫٠٢٢ ٠٫٠١٧ جزر الباهاما
 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
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  مجهورية أفريقيا الوسطى

 ٠٫٥٠٢ ٠٫٥٠٢ ٠٫٣٨٦ اجلمهورية التشيكية
 ٠٫٠١٢ ٠٫٠١٢ ٠٫٠٠٩ مجهورية ترتانيا املتحدة
 ٠٫٠٥٩ ٠٫٠٥٩ ٠٫٠٤٥ اجلمهورية الدومينيكية

 ٠٫٠٤٧ ٠٫٠٤٧ ٠٫٠٣٦ اجلمهورية العربية السورية
 ٢٫٥٩٢ ٢٫٥٩٢ ١٫٩٩٤ مجهورية كوريا

 ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٦ مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣ مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
 ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ ٠٫٠٠٨ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية

 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣ فامجهورية مولدو
 ٠٫٤٨٤ ٠٫٤٨٤ ٠٫٣٧٢ جنوب أفريقيا

 ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٧ جورجيا
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ جيبويت
 ٠٫٨٧٨ ٠٫٨٧٨ ٠٫٦٧٥ الدامنرك
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ دومينيكا
 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢ رواندا
 ٠٫٢٩٤ ٠٫٢٩٤ ٠٫٢٢٦ رومانيا
 ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٦ زامبيا

 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢ زمبابوي
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ساموا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ سان تومي وبرينسييب
 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣ سان مارينو

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ سانت فنسنت وجزر غرينادين
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ سانت كيتس ونيفس
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  الطرف
جدول األنصبة املقررة لألمم    

  ٢٠١٤املتحدة لعام 
 جدول األنصبة املقـررة املعـدَّل     

  ٢٠١٤ وكول كيوتو لعاملربوت
جدول األنـصبة املقـررة املعـدَّل       

  ٢٠١٥لربوتوكول كيوتو لعام 
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ سانت لوسيا
 ٠٫٠٣٣ ٠٫٠٣٣ ٠٫٠٢٥ سري النكا
 ٠٫٠٢١ ٠٫٠٢١ ٠٫٠١٦ السلفادور
 ٠٫٢٢٢ ٠٫٢٢٢ ٠٫١٧١ سلوفاكيا
 ٠٫١٣٠ ٠٫١٣٠ ٠٫١٠٠ سلوفينيا
 ٠٫٤٩٩ ٠٫٤٩٩ ٠٫٣٨٤ سنغافورة
 ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٦ السنغال 
 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣ سوازيلند
 ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٠ السودان
 ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٤ سورينام
 ١٫٢٤٨ ١٫٢٤٨ ٠٫٩٦٠ السويد
 ١٫٣٦١ ١٫٣٦١ ١٫٠٤٧ سويسرا
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ سرياليون
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ سيشيل
 ٠٫٤٣٤ ٠٫٤٣٤ ٠٫٣٣٤ شيلي
 ٠٫٠٥٢ ٠٫٠٥٢ ٠٫٠٤٠ صربيا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ الصومال
 ٦٫٦٩٣ ٦٫٦٩٣ ٥٫١٤٨ الصني

 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣ طاجيكستان
 ٠٫٠٨٨ ٠٫٠٨٨ ٠٫٠٦٨ العراق
 ٠٫١٣٣ ٠٫١٣٣ ٠٫١٠٢ عمان
 ٠٫٠٢٦ ٠٫٠٢٦ ٠٫٠٢٠ غابون
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ غامبيا
 ٠٫٠١٨ ٠٫٠١٨ ٠٫٠١٤ غانا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ غرينادا
 ٠٫٠٣٥ ٠٫٠٣٥ ٠٫٠٢٧ غواتيماال

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ غيانا
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ غينيا

 ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٠ غينيا االستوائية
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  بيساو-غينيا 
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ فانواتو
 ٧٫٢٧١ ٧٫٢٧١ ٥٫٥٩٣ فرنسا
 ٠٫٢٠٠ ٠٫٢٠٠ ٠٫١٥٤ الفلبني
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  الطرف
جدول األنصبة املقررة لألمم    

  ٢٠١٤املتحدة لعام 
 جدول األنصبة املقـررة املعـدَّل     

  ٢٠١٤ وكول كيوتو لعاملربوت
جدول األنـصبة املقـررة املعـدَّل       

  ٢٠١٥لربوتوكول كيوتو لعام 
 ٠٫٨١٥ ٠٫٨١٥ ٠٫٦٢٧ ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال 
 ٠٫٦٧٥ ٠٫٦٧٥ ٠٫٥١٩ فنلندا
 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣ فيجي

 ٠٫٠٥٥ ٠٫٠٥٥ ٠٫٠٤٢ فييت نام
 ٠٫٠٦١ ٠٫٠٦١ ٠٫٠٤٧ قربص
 ٠٫٢٧٢ ٠٫٢٧٢ ٠٫٢٠٩ قطر

 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢ قريغيزستان
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ كابو فريدي
 ٠٫١٥٧ ٠٫١٥٧ ٠٫١٢١ كازاخستان
 ٠٫٠١٦ ٠٫٠١٦ ٠٫٠١٢ الكامريون
 ٠٫١٦٤ ٠٫١٦٤ ٠٫١٢٦ كرواتيا
 ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٤ كمبوديا
 ٠٫٠٩٠ ٠٫٠٩٠ ٠٫٠٦٩ كوبا

 ٠٫٠١٤ ٠٫٠١٤ ٠٫٠١١ كوت ديفوار
 ٠٫٠٤٩ ٠٫٠٤٩ ٠٫٠٣٨ كوستاريكا
 ٠٫٣٣٧ ٠٫٣٣٧ ٠٫٢٥٩ كولومبيا

 ٠٫٠٠٧ ٠٫٠٠٧ ٠٫٠٠٥ كونغوال
 ٠٫٣٥٥ ٠٫٣٥٥ ٠٫٢٧٣ الكويت
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ كرييباس
 ٠٫٠١٧ ٠٫٠١٧ ٠٫٠١٣ كينيا
 ٠٫٠٦١ ٠٫٠٦١ ٠٫٠٤٧ التفيا
 ٠٫٠٥٥ ٠٫٠٥٥ ٠٫٠٤٢ لبنان

 ٠٫١٠٥ ٠٫١٠٥ ٠٫٠٨١ لكسمربغ
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ياليرب
 ٠٫١٨٥ ٠٫١٨٥ ٠٫١٤٢ ليبيا

 ٠٫٠٩٥ ٠٫٠٩٥ ٠٫٠٧٣ ليتوانيا
 ٠٫٠١٢ ٠٫٠١٢ ٠٫٠٠٩ ليختنشتاين

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ليسوتو
 ٠٫٠٢١ ٠٫٠٢١ ٠٫٠١٦ مالطة
 ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٤ مايل

 ٠٫٣٦٥ ٠٫٣٦٥ ٠٫٢٨١ ماليزيا
 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣ مدغشقر

 ٠٫١٧٤ ٠٫١٧٤ ٠٫١٣٤ مصر
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  الطرف
جدول األنصبة املقررة لألمم    

  ٢٠١٤املتحدة لعام 
 جدول األنصبة املقـررة املعـدَّل     

  ٢٠١٤ وكول كيوتو لعاملربوت
جدول األنـصبة املقـررة املعـدَّل       

  ٢٠١٥لربوتوكول كيوتو لعام 
 ٠٫٠٨١ ٠٫٠٨١ ٠٫٠٦٢ املغرب

 ٢٫٣٩٥ ٢٫٣٩٥ ١٫٨٤٢ املكسيك
 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢ مالوي
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ملديف

 ١٫١٢٣ ١٫١٢٣ ٠٫٨٦٤ اململكة العربية السعودية
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى     

 وأيرلندا الشمالية
٦٫٧٣٣ ٦٫٧٣٣ ٥٫١٧٩ 

 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣ منغوليا
 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢ موريتانيا

 ٠٫٠١٧ ٠٫٠١٧ ٠٫٠١٣ موريشيوس
 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣ موزامبيق
 ٠٫٠١٦ ٠٫٠١٦ ٠٫٠١٢ موناكو
 ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٠ ميامنار

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ) املوحدة-واليات (ميكرونيزيا 
 ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٠ ناميبيا
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ناورو
 ١٫١٠٦ ١٫١٠٦ ٠٫٨٥١ النرويج
 ١٫٠٣٧ ١٫٠٣٧ ٠٫٧٩٨ النمسا
 ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٦ نيبال
 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢ النيجر
 ٠٫١١٧ ٠٫١١٧ ٠٫٠٩٠ نيجرييا

 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣ نيكاراغوا
 ٠٫٣٢٩ ٠٫٣٢٩ ٠٫٢٥٣ نيوزيلندا
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ نيوي
 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣ هاييت
 ٠٫٨٦٦ ٠٫٨٦٦ ٠٫٦٦٦ اهلند

 ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ ٠٫٠٠٨ هندوراس
 ٠٫٣٤٦ ٠٫٣٤٦ ٠٫٢٦٦ هنغاريا
 ٢٫١٥٠ ٢٫١٥٠ ١٫٦٥٤ هولندا
 ١٤٫٠٨٣ ١٤٫٠٨٣ ١٠٫٨٣٣ اليابان
 ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٠ اليمن
 ٠٫٨٢٩ ٠٫٨٢٩ ٠٫٦٣٨ اليونان

 ١٠٠٫٠٠٠ ١٠٠٫٠٠٠ ٧٧٫٥٠٦ اجملموع
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 املرفق الثاين

    ٣اجلدول 
 ٢٠١٥-٢٠١٤رسوم سجل املعامالت الدويل لفترة السنتني 

 الطرف
  ٢٠١٤الرسوم لعـام    

  )باليورو(
  ٢٠١٥الرسوم لعـام    

 )باليورو(
 )أ(٢٠١٥-٢٠١٤رة  جدول الرسوم للفت  

 )بالنسبة املئوية(

 ٢٫٦٨٥ ٥٨٤ ٧٣ ٥٨٤ ٧٣ االحتاد األورويب
 ٢٫٧٤٣ ١٨٩ ٧٥ ١٨٩ ٧٥ االحتاد الروسي

 ٥٫٣١١ ٥٦٤ ١٤٥ ٥٦٤ ١٤٥ إسبانيا
 ٢٫٨٤١ ٨٥٤ ٧٧ ٨٥٤ ٧٧ أستراليا
 ٠٫٠٢٨ ٧٧٤ ٧٧٤ إستونيا

 ١٥٫٣٥٠ ٧٠٢ ٤٢٠ ٧٠٢ ٤٢٠ ياناأمل
 ٠٫٧٤٥ ٤٣١ ٢٠ ٤٣١ ٢٠ أوكرانيا

 ٠٫٧٩٧ ٨٣٥ ٢١ ٨٣٥ ٢١ يرلنداأ
 ٠٫٧٣٧ ٢٠١ ٢٠ ٢٠١ ٢٠ آيسلندا
 ٩٫٠٨٩ ١٢١ ٢٤٩ ١٢١ ٢٤٩ إيطاليا
 ٠٫٩٤٣ ٨٤٦ ٢٥ ٨٤٦ ٢٥ الربتغال
 ١٫٩٧٣ ٠٧١ ٥٤ ٠٧١ ٥٤ بلجيكا
 ٠٫٠٣٦ ٩٧٤ ٩٧٤ بلغاريا
 ٠٫٨٩٦ ٥٥٧ ٢٤ ٥٥٧ ٢٤ بولندا

 ٠٫٥٠٣ ٧٨٣ ١٣ ٧٨٣ ١٣ اجلمهورية التشيكية
 ١٫٣٢٣ ٢٤٨ ٣٦ ٢٤٨ ٣٦ الدامنرك
 ٠٫١٢٥ ٤٣٩ ٣ ٤٣٩ ٣ رومانيا

 ٠٫١١٣ ٠٩٥ ٣ ٠٩٥ ٣ سلوفاكيا
 ٠٫١٧١ ٦٩٩ ٤ ٦٩٩ ٤ سلوفينيا
 ١٫٩١٧ ٥٥٢ ٥٢ ٥٥٢ ٥٢ السويد
 ٢٫٧٦٠ ٦٤٧ ٧٥ ٦٤٧ ٧٥ سويسرا
 ١٠٫٦٦٧ ٣٦٠ ٢٩٢ ٣٦٠ ٢٩٢ فرنسا
 ١٫٠٠٩ ٦٥١ ٢٧ ٦٥١ ٢٧ فنلندا

 ٠٫٠٧٩ ١٧٨ ٢ ١٧٨ ٢ كرواتيا
 ٠٫٠٣٢ ٨٨٨ ٨٨٨ التفيا

 ٠٫١٥٣ ١٨٤ ٤ ١٨٤ ٤ لكسمربغ
 ٠٫٠٥٥ ٥١٩ ١ ٥١٩ ١ ليتوانيا

 ٠٫١٨٨ ١٥٨ ٥ ١٥٨ ٥ ليختنشتاين
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 الطرف
  ٢٠١٤الرسوم لعـام    

  )باليورو(
  ٢٠١٥الرسوم لعـام    

 )باليورو(
 )أ(٢٠١٥-٢٠١٤رة  جدول الرسوم للفت  

 )بالنسبة املئوية(

 ١١٫٨٨٧ ٨٠٠ ٣٢٥ ٨٠٠ ٣٢٥ اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
 ٠٫١٨١ ٩٥٧ ٤ ٩٥٧ ٤ موناكو
 ٢٫٣١٩ ٥٥٥ ٦٣ ٥٥٥ ٦٣ النرويج
 ١٫٥٨٨ ٥٢٦ ٤٣ ٥٢٦ ٤٣ النمسا

 ٠٫٩٦١ ٣٣٣ ٢٦ ٣٣٣ ٢٦ نيوزيلندا
 ٠٫٤٣٧ ٩٧٨ ١١ ٩٧٨ ١١ هنغاريا
 ٣٫٣٥٢ ٨٦٦ ٩١ ٨٦٦ ٩١ هولندا
 ١٤٫٩٣٩ ٤٤٢ ٤٠٩ ٤٤٢ ٤٠٩ اليابان
 ١٫٠٦٥ ١٩٩ ٢٩ ١٩٩ ٢٩ اليونان

 ١٠٠٫٠٠٠ ٧٦٠ ٧٤٠ ٢ ٧٦٠ ٧٤٠ ٢ اجملموع

  .٨-م أإ/٨على النحو الوارد يف املقرر   )أ(  

  اجللسة العامة التاسعة
  ٢٠١٣فمرب نو/ تشرين الثاين٢٣
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    ٩-م أإ/١القرار     
  اإلعراب عن االمتنان حلكومة مجهورية بولندا ولسكان مدينة وارسو

  ريومشروع قرار مقدم من ب    
إن مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول             
  ،كيوتو

، ٢٠١٣وفمرب إىل   ن/ تشرين الثاين  ٢٢ إىل   ١١ يف وارسو، يف الفترة من       وقد اجتمعا   
  بناًء على دعوة من حكومة مجهورية بولندا،

 حلكومة مجهورية بولندا لتمكينها الدورة التاسـعة        يعربان عن بالغ امتناهنما     -١  
عشرة ملؤمتر األطراف والدورة التاسعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف             

  بروتوكول كيوتو من االنعقاد يف وارسو؛
 إىل حكومة مجهورية بولندا أن تنقل إىل مدينة وارسـو وسـكاهنا             لبانيط  -٢  

عبارات امتنان مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف               
  .بروتوكول كيوتو ملا أحاطوا به املشاركني من ُحسن الضيافة وحفاوة االستقبال

  اجللسة العامة التاسعة
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٣

        


