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 إضا ة  
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      21-/م أ-مشروع المقرر    
 6اختصاصةةال االعةةتعراو الةعةةيا ل رنةةامد عمةة  الاوحةةة بشةةأن المةةادف  

         من االتفاقية
 

 إ  مؤمت  األط اف، 
 ،18-/م أ15املق    إىلإذ يشري  
بالتقـــدم الـــزت أح طتـــو األطـــ اف  املن مـــا  الد ل ـــة  ا تمـــع املـــد      ـــ     إذ يســـلم 

توع ــة الالتضلــ م  التــد ي     - مــن االتفاق ــة 6لة جبم ــع عناصــ  املــا ة صــ تنســ ق  تنف ــز األنشــ ة املت
  مشا كة اجلمهو   حصول اجلمهو  على املضلوما ،  التضا   الد   بش   هزه املسائ ، ضامةال

يــزال يشــك  ًــديا   ال يكفــم مــن املــوا   املال ــة  التقن ــة مــا بــ   اــما  تــواف  يسـلم أياــا   إذ  
ســـ ما البلـــدا  األف يق ـــة  أقـــ  البلـــدا  منـــوا    ال مـــن االتفاق ـــة بالنســـبة ل طـــ اف، 6أمـــام تنف ـــز املـــا ة 

  الد ل اجلز ية الصغرية النام ة،
 ة  اــــ   ة تشــــج ع املشــــا كة الفضالــــة أمه ــــة م اعــــاة اجلوانــــ  اجلنســــان  إذ يؤكــــد مــــن  ديــــد 

ل طفال  الشـبا   املسـنني  النسـاء  األصـذاي ذ ت اةعاقـة  الشـضو  األصـل ة  ا تمضـا  ا ل ـة 
 من االتفاق ة، 6 املن ما  غري احلكوم ة   األنش ة املتصلة باملا ة 

لوطن ــة املضن ــة علــى أمه ــة بنــاء  تضزيــز مهــا ا   قــد ا   هــا  االتصــال ا  إذ يض ــد الت ك ــد 
  ذلـــن مـــن خـــ ل االســـتم ا    ت ســـري إ ـــ اء تبـــا ل منـــت م لـــ  اء  مبـــا مـــن االتفاق ـــة، 6باملـــا ة 

 املما ســا  اجل ــدة  الــد  ف املســتفا ة مــن خــ ل تن ــ م حلقــا  عمــ   مــؤمت ا  بالف ــديو  أنشــ ة 
 على الصض د الد    اةقل مم  الوطين،

   مبــا املؤسســا   املن مــا  املتضــد ة األطــ اف  ال نائ ــة، الــدعوة املو هــة إىل إىل إذ يشــري  
ا  مال ــ ا  ذلـن الك انــا  التشـغ ل ة التابضــة ل ل ـة املال ــة ل تفاق ــة إىل أ  تقـدم، حســ  االقتاـاء،  عمــ

 من االتفاق ة، 6ة بتنف ز املا ة صلل نش ة املت
الـــزت يشـــد  علـــى أ   (1)ةإىل إعـــ   ل مـــا الـــوطا ت بشـــ   التضلـــ م  التوع ـــ  إذ يشـــري أياـــا   

  املضـــا ف  مشـــا كة اجلمهـــو   حصـــول اجلمهـــو  علـــى املضلومـــا ضامـــة توع ـــة الالالتضلـــ م  التـــد ي    
تضزيــز التنم ــة املســتدامة      التضــا   الــد   أمــو   ــا     لــو ت   بلــوئ ا ــدف النهــائم ل تفاق ــة

 القا  ة على الت قلم مع املناخ،
الف ع ــــة الشــــ      تنف ــــز االســــتض ا  الوســــ   لتنف ــــز ب نــــام  عمــــ  إىل ا  ئــــة ي لــــ   -1 

إىل ا  ( اســــــتنا 2016مــــــن االتفاق ــــــة      اــــــا ال ابضــــــة  األ بضــــــني )أيا /مــــــايو  6الد حــــــة بشــــــ   املــــــا ة 
 ؛2016االختصاصا  الوا  ة   امل فق،  ذلن بغ ة االنتهاء من االستض ا  حبلول كانو  األ ل/ يسمرب 

__________ 

 .20-/م أ19املق    (1) 
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ســــ ما األعاــــاء   ًــــالة األمــــم املتحــــدة   ال مــــا  األمــــم املتحــــدة،من يشــــجع  -2 
 للت ق ــة  التـــد ي   التوع ـــة الضامـــة   جمــال تغـــري املنـــاخ، إىل تقـــدط مضلومــا  عـــن نتـــائ  أنشـــ تها،

  ذلن تقا ي  مـن حلقـا  الضمـ  اةقل م ـة      اةقل م ـة ذا  الصـلة، حسـ  االقتاـاء، مـن  مبا
 عم  الد حة؛أ    عم تنف ز ب نام  

عـــن التقـــدم ا ـــ ط   تقـــدط الـــدعم ا  م فـــق الب ئـــة الضامل ـــة أ  يقـــدم تق يـــ   إىلي لـــ   -٣ 
 املا   تنف ز األنش ة ال ام ة إىل اةسهام   تنف ز ب نام  عم  الد حة؛

املؤسســــا   املن مــــا  املتضــــد ة األطــــ اف  ال نائ ــــة  الق ــــا  اخلــــاي  اجلهــــا  يــــدعو  -٤ 
 من االتفاق ة؛ 6تقدط تقا ي  عن املوا   املال ة املقدمة  عما  ل نش ة املتصلة بتنف ز املا ة املاحنة إىل 
 يلم: ما األمانة إىلي ل   -5 
عــــــن التقــــــدم ا ــــــ ط،  كــــــزا عــــــن ال غــــــ ا   االحت ا ــــــا  الناصــــــئة، ا  أ  تضــــــد تق يــــــ   )أ( 

أصــحا  املصــلحة انخــ ين    التوصــ ا  املقدمــة مــن األطــ اف  املن مــا  املضتمــدة بصــفة م اقــ    
 5تنف ــز ب نــام  عمــ  الد حــة كم ــدخ  يصــ    االســتض ا  الوســ  ، علــى النحــو ا ــد    الفقــ ة 
 من االختصاصا  الوا  ة   امل فق،  ذلن لكم تن   ف و ا  ئة الف ع ة      اا ال ابضة  األ بضني؛

ا  اجل ـــدة  الـــد  ف املســـتفا ة أ  تواصـــ  ت ســـري التبـــا ل املنـــت م لـــ  اء  املما ســـ ) ( 
 من االتفاق ة؛ 6املا ة املضن ة بف ما بني  ها  التنس ق الوطن ة 

أ  تواصــــ  التضــــا   مــــع املن مــــا  املضتمــــدة بصــــفة م اقــــ   أصــــحا  املصــــلحة  )ج( 
 ًــــالة األمــــم املتحــــدة للت ق ــــة  التــــد ي   التوع ــــة الضامــــة   جمــــال تغــــري املنــــاخ أعاــــاء  انخــــ ين

 من االتفاق ة؛ 6الضم  املتضلق باملا ة هبدف حفز 
هــزا املقــ    هنــا  بتــواف  يت يــدعوها إل هــا األمانــة اة ــ اءا  الــأ  تنفــز  ي لــ  أياــا   -6 

 املوا   املال ة.
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 المر ق
 

 6اختصاصةةال االعةةتعراو الةعةةيا ل رنةةامد عمةة  الاوحةةة بشةةأن المةةادف    
       من االتفاقية

 
 الةالية -أوالا  

 
مــن  6املــا ة بشــ   عتمــد مــؤمت  األطــ اف،      تــو ال امنــة عشــ ة، ب نــام  عمــ  الد حــة ا -1

،  أ  2020 عــام مثــا  ســنوا   قــ   أ  ي ســتض   ب نــام  الضمــ  هــزا  علــى تــد زت مياالتفاق ــة الــ
ـــــ م  2016 عـــــام جيـــــ     ـــــو، مـــــن أ ـــــ  تق  ـــــد اســـــتض ا   ســـــ   للتقـــــدم ا ـــــ ط ف  دي ـــــو، ً  فضال ت

ثغـــ ا   احت ا ـــا  ت هـــ ،  اســـتذ ي املضلومـــا  ال طمـــة ألت قـــ ا ا  بشـــ   ًســـني فضال ـــة  أت
 .(1)ب نام  الضم ، حس  االقتااء

إعـــدا  تقـــا ي  عـــن التقـــدم الـــزت مبو ـــ  املقـــ   نفســـو، طلـــ  مـــؤمت  األطـــ اف إىل األمانـــة    -2
إىل املضلومـا  الـيت تـ     الب غـا  الوطن ـة ا  سـتنا مـن االتفاق ـة، ا 6ً طه األطـ اف   تنف ـز املـا ة 

   مبـا  غريهـا مـن مصـا   املضلومـا ، 6 التقا ي  املتضلقة باحلوا  السنوت أثناء الد  ا  بشـ   املـا ة 
ــــــز األنشــــــ ة املتصــــــلة  ــــــدة ملشــــــا كة أصــــــحا  املصــــــلحة   تنف  ــــــ  عــــــن املما ســــــا  اجل  ذلــــــن تق ي

   للتقـدم ا ـ ط   بانت ـام،  خاصـة ألغـ ا  االسـتض ا  الوسـ  .  ستصد  هزه التقـا ي(2)6 باملا ة
 .2020 عام  االستض ا  املق   إ  اؤه   2016 عام

  
 األهااع -ثانياا  

 
أهـــداف االســـتض ا  الوســـ   تتم ـــ  ســـتند إىل التج بـــة، املتشـــج ع التحســـني علـــى  ح صـــا   -٣

 ف ما يلم:للتقدم ا  ط   تنف ز ب نام  عم  الد حة 
تق ــ م التقــدم ا ــ ط   تنف ــز ب نــام  عمــ  الد حــة حــ  ان ، مــع اةصــا ة إىل أ   )أ( 
 ؛يزال متواص    ال هزا الضم 
ف مـــا يو ـــد مـــن بـــ ام   6تق ـــ م التقـــدم ا ـــ ط   إ مـــاج األنشـــ ة املتصـــلة باملـــا ة  ) ( 

  اسرتات ج ا   أنش ة للتك ة مع آثا  تغري املناخ  التذف ة منها؛
ب نــام  عمــ  الد حــة  ال غــ ا  املمكنــة ف ـــو تنف ــز يــد االحت ا ــا  األساســ ة لًد )ج( 

 ؛ذلن الض اق   اليت ًول     

__________ 

 .2  1، الفق تا  18-/م أ15املق    (1) 
 )أ(.٣5، امل فق، الفق ة 18-/م أ15املق    (2) 
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ًديـد املما سـا  اجل ــدة  الـد  ف املســتفا ة هبـدف نشـ ها  الــرت ي   ـا  تك ا هــا،  ) ( 
 حس  االقتااء؛

 ـــة تنف ـــز املزيـــد مـــن اخل ـــوا  مـــن أ ـــ  ًســـني فضالا ـــاذ ًديـــد توصـــ ا  بشـــ    )ه( 
 ب نام  عم  الد حة.

  
 مصادر المعلةمال -ثالثاا  

 
مضلومـــا  االســـتض ا  الوســـ   لتنف ـــز ب نـــام  عمـــ  الد حـــة مـــن  لـــة  ينبغـــم اســـتذ ي -٤

 يلم: ما منهامصا   
     ؛من االتفاق ة 6  ا  بش   املا ة احلوا  السنوت أثناء الداملتضلقة ب ي  االتق )أ( 
       ؛(٣)من االتفاق ة 6املما سا  اجل دة ملشا كة أصحا  املصلحة   تنف ز املا ة تق ي  عن   ) ( 
الب انـــــا  املقدمـــــة مـــــن األطـــــ اف  املن مـــــا  املضتمـــــدة بصـــــفة م اقـــــ   أصـــــحا   )ج( 

املصــلحة انخــ ين اســتجابة لــدعوة ا  ئــة الف ع ــة      اــا ال ان ــة  األ بضــني،  الــيت تتاــمن مضلومــا  
املتذـــزة لتنف ـــز ب نــام  عمـــ  الد حـــة، م ـــ  اجلهــو  ال ام ـــة إىل الن ـــ    الـــ  اب  بـــني  عــن اخل ـــوا 

 تنف ـــز الس اســـا   التـــدابري ال ام ـــة إىل التذف ـــة مـــن آثـــا  تغـــري املنـــاخ  6األنشـــ ة املتضلقـــة باملـــا ة 
 التك ــــة مضـــــو،  عـــــن ال غـــــ ا   االحت ا ــــا  الناصـــــئة،  كـــــزا التوصـــــ ا  بشــــ   ا ـــــاذ املزيـــــد مـــــن 

 ؛(٤) وا  من أ   ًسني التنف ز الفضال لربنام  عم  الد حةاخل
   مبـا ،(5)االستنتا ا  ذا  الصـلة املضتمـدة خـ ل الـد  ة األ بضـني لله ئـة الف ع ـة ) ( 

 ؛FCCC/SBI/2014/L.20ذلن م فق الوث قة 
 الب غا  الوطن ة  غريها من التقا ي  الوطن ة ذا  الصلة؛ )ه( 
 الصـــــلة  املـــــوا  امل  ض ـــــة الـــــوا  ة مـــــن من مـــــا  األمـــــم املتحـــــدة،املضلومـــــا  ذا   ) ( 

 س ما األعااء   ًالة األمم املتحدة للت ق ة  التد ي   التوع ة الضامة   جمال تغري املناخ؛  ال
التقـــا ي   الب انـــا  املقدمـــة مـــن الك انـــا  التشـــغ ل ة ل ل ـــة املال ـــة ل تفاق ـــة  الوكـــاال   )ط( 

 ا بش   الدعم املا  املقدم  األنش ة املنفزة مسامهة    تنف ز ب نام  عم  الد حة؛املنفزة التابضة  
مـــن املؤسســـا   املن مـــا  املتضـــد ة األطـــ اف  ال نائ ـــة قدمـــة التقـــا ي   الب انـــا  امل )ح( 

 مـــن الق ـــا  اخلـــاي  اجلهـــا  املاحنـــة بشـــ   املـــوا   املال ـــة املقدمـــة  عمـــا  ل نشـــ ة املتضلقـــة بتنف ـــز 
 من االتفاق ة. 6 ا ةامل

__________ 

 (٣) FCCC/SBI/2014/3. 
 .10٣، الفق ة FCCC/SBI/2015/10ان   الوث قة  (٤) 
 (5) FCCC/SBI/2014/8  17٣-169، الفق ا. 
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 طرائق االعتعراو والنتائد المتةقعة -رابعاا  
 
لكــم يلــم  مــا أعــ ه، ٤ضد األمانــة، باالعتمــا  علــى مصــا   املضلومــا  الــوا  ة   الفقــ ة ســت   -5

 ا  ئة الف ع ة      اا ال ابضة  األ بضني:ف و تن   
 املن مـا  املضتمـدة بصـفة م اقـ  تق ي  تول فم عـن التقـدم الـزت أح طتـو األطـ اف  )أ( 

  أصحا  املصلحة انخ      تنف ز ب نام  عم  الد حة؛
(  ســـــهولة CC:iNetتق يـــــ  عـــــن األ اء الـــــوم فم لشـــــبكة مضلومـــــا  تغـــــري املنـــــاخ ) ) ( 

 الوصول إل ها.
ت أعــ ه  أ 5 ســتن   الــد  ة ال ابضــة  األ بضــو  لله ئــة الف ع ــة   الوثــائق الــوا  ة   الفقــ ة  -6

  ذلـــن املضلومـــا  املشـــا  إل هـــا  مبـــا مضلومـــا  أخـــ   ذا  صـــلة باســـتكمال االســـتض ا  الوســـ  ،
أعـــ ه، بغ ـــة التوصـــ ة مبشـــ    مقـــ   بشـــ   هـــزه املســـ لة ل ن ـــ  ف ـــو مـــؤمت  األطـــ اف    ٤  الفقـــ ة 

 .   تو ال ان ة  الضش ين  يضتمده
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  21-أ/م -مشروع المقرر   
 تةعيق والية  ريق الخ راء المعنو بأق  ال لاان نمةاا 

 
 إ  مؤمت  األط اف، 
 ،7-/م أ29،  7-/م أ28،  7-/م أ27،  7-/م أ7،  7-/م أ5إىل مق  اتــــــــــــو  إذ يشـــــــــــري 

 ،17-/م أ5  ،17-/م أ٣،  16-/م أ6  ،1٣-/م أ8،  11-/م أ٤،  10-/م أ٤،  9-/م أ7 
 ،20-/م أ٣،  18-/م أ12 

باالحت ا ا  ا د ة  احلالة اخلاصة ألقـ  البلـدا  منـوا  علـى النحـو املشـا  إل ـو    ّلم إذ يس 
 من االتفاق ة، ٤من املا ة  9الفق ة 

  تقــا ي  ا تماعــا  ف يــق اخلــرباء املضــين ب قــ  البلــدا  منــوا ،  آ اء األطــ اف بشــ     قــد ن ــ  
عمـــ  ف يـــق اخلـــرباء املضـــين ب قـــ  البلـــدا  منـــوا ،  تق يـــ  ا تمـــا  تق ـــ م عمـــ  ف يـــق اخلـــرباء املضـــين ب قـــ  

لـدا  منـوا   احلا ـة البلدا  منوا ،  التق ي  التول فم بش   التقدم الزت أحـ طه ف يـق اخلـرباء املضـين ب قـ  الب
 إىل استم ا ه  اختصاصاتو،

األمه ــة الــيت يكتســ ها ف يــق اخلــرباء املضــين ب قــ  البلــدا  منــوا  بوصــفو ه ئــة تقــّدم   إذ ي حــ  
   ألق  البلدا  منوا  مضلوما  مهمة  ذا  نوع ة عال ة بش   التكّ ة،

ـــــا   إذ ي حـــــ  أياـــــ  ـــــدا  منـــــوا  مـــــا طالـــــ  ت ل ـــــة أ  األطـــــ اف مـــــن أقـــــ  البل   الـــــدعم لتلب 
ـــة،  التضامـــ  مـــع صـــند   املنـــاخ األخاـــ ،  احت ا ـــا  منهـــا إعـــدا   تنف ـــز اخل ـــ  الوطن ـــة للتكّ 

  حبث النـ ه   اةقل م ة للتكّ ة،  تنف ز ب نام  الضم  املضين ب ق  البلدا  منوا ،
 ؛(1)صاصاتو احلال ةأ  ميدِّ  فرتة  الية ف يق اخلرباء املضين ب ق  البلدا  منوا   فقا  الخت يق   -1 
أ  يكلَّــة ف يــق اخلــرباء املضــين ب قــ  البلــدا  منــوا  بتقــدط التو  ــو  املشــو ة  يقــ   أياــا   -2 

 التقن ني بش   املسائ  التال ة:
إ  اج مســـ لة التك ّــــة مــــع تغــــري املنــــاخ   التذ ــــ   الــــوطين   اــــع بــــ ام  كف لــــة  )أ( 

     طن ة للتكّ ة  تنف زها؛ مبضاجلة ك  هد  الضمل ة املتم لني    اع خ
النـ ه   اةقل م ة لتذ    أنش ة التكّ ة ) ( 

 ؛(2)
احلصــول علـــى التمويــ  مـــن صــند   املنـــاخ األخاــ  لضمل ـــة  اــع  تنف ـــز اخل ـــ   )ج( 

 الوطن ة للتكّ ة بالتضا   مع أمانة صند   املناخ األخا ؛
__________ 

، 18-/م أ12،  17-/م أ5،  16-/م أ6  ،1٣-/م أ8،  11-/م أ٤،  9-/م أ7،  7-/م أ29املقــــــــــــ  ا   (1) 
 .20-/م أ٣ 

 .FCCC/SBI/2015/8ان   الوث قة  (2) 
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 املقـــ  ا   2015عـــام  االحت ا ـــا  املتصـــلة بـــالتكّ ة الـــيت قـــد تنشـــ  عـــن اتفـــا  ) ( 
 كــــانو  األ ل/  -الــــيت يتذــــزها مــــؤمت  األطــــ اف      تــــو احلا يــــة  الضشــــ ين )تشــــ ين ال ــــا /نوفمرب 

 (،  فق ما تق  ه األط اف؛2015  يسمرب
إىل ف يق اخلرباء املضين ب ق  البلـدا  منـوا  أ  ين ـ  إ  كانـ  هنـاة حا ـة إىل  ي ل  -٣ 

البلــدا  منــوا   تقــدط توصــ ا  لتن ــ  ف هــا ا  ئــة الف ع ــة للتنف ــز    ً ــني ب نــام  الضمــ  املضــين ب قــ 
(، بغ ــة إحالــة تلــن التوصــ ا  إىل مــؤمت  2018أيا /مــايو  -   اــا ال امنــة  األ بضــني )ن ســا /أب ي  

 (، ح  ما كا  مناسبا ؛2018األط اف      تو ال ابضة  الضش ين )تش ين ال ا /نوفمرب 
، أ  ي خــز 2  1اخلــرباء املضــين ب قــ  البلــدا  منــوا ، عمــ   بــالفق تني إىل ف يــق  ي لــ  -٤ 

بضـــني االعتبـــا ، لـــد   اـــع ب نـــام  عملـــو املتجـــد  ملـــدة ســـنتني، جمموعـــة الضناصـــ  الـــوا  ة   امل فـــق 
 جمموعــة النقــائال  االحت ا ــا    أقــ  البلــدا  منــوا ، املض  اــة  FCCC/SBI/2015/8األ ل بالوث قــة 
 ؛(٣)الد  ةللبحث   هزه 

إىل ف يــق اخلــرباء املضــين ب قــ  البلــدا  منــوا   عــوة أمانــة صــند   املنــاخ  ي لــ  أياــا   -5 
 األخا  إىل حاو  ا تماعاتو، ح  ما كا  مناسبا ؛

إىل ف يق اخلرباء املضين ب ق  البلدا  منـوا ، الـزت يقـ  بتضا نـو اجل ّـد مـع  ي ل  كزلن -6 
م فــق الب ئــة الضامل ــة، مواصــلة  عــوة م فــق الب ئــة الضامل ــة  الوكــاال  التابضــة لــو إىل حاــو  ا تماعاتــو، 

 ح  ما كا  مناسبا ؛
أخـــ   منشـــ ة   إىل ف يـــق اخلـــرباء املضـــين ب قـــ  البلـــدا  منـــوا  التضـــا   مـــع ه ئـــا   ي لـــ  -7 

 ؛إطا  االتفاق ة، مبا   ذلن  عوة أعااء هزه ا  ئا  إىل املشا كة   ا تماعاتو، ح  ما كا  مناسبا  
علــى حالــو،  ف يــق اخلــرباء املضــين ب قــ  البلــدا  منــوا  اةبقــاء علــى عــد  أعاــاء  يقــ   -8 

 عاوا ؛ 1٣ أت
 عــوة ل لــم امل اكــز  الشــبكا  ف يــق اخلــرباء املضــين ب قــ  البلــدا  منــوا  علــى  يشــّجع -9 

 ؛اةقل م ة إىل حاو  ا تماعاتو بصفة م اقبني، م  كا  ذلن مناسبا  
امل اكـز اةقل م ـة ذا   ف يق اخلـرباء املضـين ب قـ  البلـدا  منـوا  علـى  عـوةا  يشجع أيا -10 

ة تضزيـــز بغ ـــف يـــق اخلـــرباء الصـــلة إىل تض ـــني  هـــة اتصـــال  احـــدة لكـــ   احـــد مـــن هـــزه امل اكـــز بـــ طاء 
 التضا   مع هزه امل اكز؛

ف يــق اخلــرباء املضــين ب قــ  البلــدا  منــوا  إىل  عــوة ل لــني عــن الــربام   املشــا يع  يــدعو -11 
 الشــبكا  الضامل ــة الــيت تــدعم عمل ــة  اــع  تنف ــز اخل ــ  الوطن ــة للتكّ ــة إىل حاــو  ا تماعاتــو، 

 التجا    الد  ف املستفا ة؛ح  ما كا  مناسبا ، باعتبا  ذلن سب    لتضزيز تبا ل 
__________ 

 (٣) FCCC/SBI/2015/6  ،FCCC/SBI/2015/7  ،FCCC/SBI/2015/8  ،FCCC/SBI/2015/INF.6  ،FCCC/SBI/2015/INF.14. 
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، تض ـــني خـــرباء  ـــد  9-/م أ7مـــن املقـــ    2أ  مـــن املمكـــن، عمـــ   بـــالفق ة  يقـــ   -12 
أ  اسـتم ا  أعاـاء حال ـا    الف يـق   مناصـبهم،  ل نامام إىل ف يق اخلـرباء املضـين ب قـ  البلـدا  منـوا  

ًق ـق التـواط  بـني اجلنسـني   ا  ئـا    فق ما تق  ه املناطق أ  ا موعا  املضن ـة، مـع م اعـاة هـدف
 ؛18-/م أ2٣من املق    2املنش ة، عم   بالفق ة 

أ  يســــــــتض  ،      تــــــــو السا ســــــــة  الضشــــــــ ين )تشــــــــ ين ال ــــــــا /  يقــــــــ   أياــــــــا   -1٣ 
(، التقــدم الــزت أحــ طه ف يــق اخلــرباء املضــين ب قــ  البلــدا  منــوا ،  احلا ــة إىل اســتم ا ه، 2020 نــوفمرب

، بغ ـــة اعتمـــا  مقـــ     هـــزا الشـــ  ، علـــى أ  ي اعـــم، حســـ  االقتاـــاء، الضمل ـــا   اختصاصـــاتو
  االحت ا ا  اجلديدة اليت قد تنش  قب  تلن الد  ة؛ 

ا ــــاذ اة ــــ اءا   اخل ــــوا  ال طمــــة التال ــــة لكــــم تبــــدأ ا  ئــــة الف ع ــــة  يقــــ   كــــزلن -1٤ 
الفــرتة األ ىل للـــد  ة ا ال ان ــة  اخلمســـني )أعـــ ه      اــ 1٣للتنف ــز االســتض ا  املشـــا  إل ــو   الفقــ ة 

  2020  :) 
، 2020طلــ  ف يــق اخلــرباء املضــين ب قـــ  البلــدا  منــوا  أ  يضقــد، قبــ  حزي ا /يون ـــو  )أ( 

 مبساعدة من األمانة، ا تماعا  مع ل لم األط اف  املن ما  املضن ة، لتق  م عملو؛
، آ اءهـــا 2020صـــبارب/فرباي   1لـــول  عـــوة األطـــ اف إىل أ  تقـــدم إىل األمانـــة، حب ) ( 

، لكــم (٤)بشــ   عمــ  ف يــق اخلــرباء املضــين ب قــ  البلــدا  منــوا ، عــرب البوابــة املذصصــة لتقــدط هــزه ان اء
 تن   ف ها ا  ئة الف ع ة للتنف ز      اا ال ان ة  اخلمسني؛

( أعــ ه أ)1٤طلــ  األمانــة إعــدا  تق يــ  عــن ا تمــا  التق ــ م املشــا  إل ــو   الفقــ ة  )ج( 
 لتن   ف و ا  ئة الف ع ة للتنف ز      اا ال ان ة  اخلمسني، يكو  مب ابة إسهام   االستض ا ؛

طلــ  األمانــة إعــدا    قــة تول ف ــة عــن التقــدم الــزت أحــ طه ف يــق اخلــرباء املضــين ب قــ   ) ( 
ف،  تقـــا ي  ف يـــق اخلـــرباء البلـــدا  منـــوا ،  احلا ـــة إىل اســـتم ا ه،  اختصاصـــاتو، بنـــاء علـــى آ اء األطـــ ا
)ج( أعــــ ه،  ســــائ  1٤املضــــين ب قــــ  البلــــدا  منــــوا ،  تق يــــ  ا تمــــا  التق ــــ م املشــــا  إل ــــو   الفقــــ ة 

املضلومـــا  ذا  الصـــلة، لكـــم تن ـــ  ف هـــا ا  ئـــة الف ع ـــة للتنف ـــز      اـــا ال ان ـــة  اخلمســـني، تكـــو  
 ؛مب ابة إسهام   االستض ا 

 اصلة ت سري عم  ف يق اخلرباء املضين ب ق  البلدا  منوا .إىل األمانة مو  ي ل  -15 

__________ 

 (٤) <http://www.unfccc.int/5900>  . 
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         21-أ م/- المقرر مشروع   
   2017-2016الميزانية ال رنامجية لفترف السنتين 

 
   األط اف، مؤمت  إ   
 ، (1)من اة  اءا  املال ة ملؤمت  األط اف  ه ئت و الف ع تني  األمانة ٤ إىل الفق ة إذ يشري 
املقدمــــــة مــــــن  2017-2016  امل زان ــــــة الربناجم ــــــة املقرتحــــــة لفــــــرتة الســــــنتني  ن ــــــ   قــــــد 
 ، (2)التنف زية األم نة

البـــــــــــال   ،2017-2016علـــــــــــى امل زان ـــــــــــة الربناجم ـــــــــــة لفـــــــــــرتة الســـــــــــنتني  يوافـــــــــــق -1 
 ؛ (٣)1يو   ل غ ا  ا د ة   اجلد ل  5٤.6٤8.٤8٤ قد ها

يـــو   املقدمـــة مـــن  766 9٣8باملســـامهة الســـنوية البالغـــة  حيـــ   علمـــا  مـــع التقـــدي  -2 
 احلكومة املا فة،  اليت تضا ل النفقا  املق  ة؛

 ( للم زان ة الربناجم ة؛2على  د ل م ة املومفني )اجلد ل  يوافق أياا   -٣ 
 امل زان ة الربناجم ة تتامن عناص  متصلة باالتفاق ة  كزلن برب توكول ك وتو؛أ   ي ح  -٤ 
الـــوا     امل فـــق،  2017  2016 ـــد ل االصـــرتاكا  اة صـــا ت لضـــامم  يضتمـــد -5 

 ؛1  املائة من االصرتاكا  اة صا ية املب نة   اجلد ل  71.2 الزت يغ م 
األطــــ اف   ب  توكــــول ك وتــــو إىل  مــــؤمت  األطــــ اف الضامــــ  بوصــــفو ا تمــــا  يــــدعو -6 

(، علــى مــا 2015كــانو  األ ل/ يســمرب   -املوافقــة،      تــو احلا يــة عشــ ة )تشــ ين ال ــا /نوفمرب 
 ين بق على ب  توكول ك وتو من عناص  امل زان ة املوصى هبا؛

 إىل ا ــاذ قــ ا       اــا الســبضني بشــ   اجلمض ــة الضامــة ل مــم املتحــدة أياــا   يــدعو -7 
 مس لة تغ  ة نفقا  خدما  املؤمت ا  ل تفاق ة من م زان تها الضا ية؛

يــو   تاــاف  10 ٣78 900 علــى م زان ــة طــوا ت خلــدما  املــؤمت ا  مببلــ  يوافــق -8 
إذا مــــا قــــ    اجلمض ــــة الضامــــة ل مــــم املتحــــدة  2017-2016إىل امل زان ــــة الربناجم ــــة لفــــرتة الســــنتني 

 (؛٣ة من امل زان ة الضا ية ل مم املتحدة )اجلد ل عدم توفري موا    زه األنش 
__________ 

   .20-/م أ2٣، امل فق األ ل، بص غتو املنقحة  فقا للمق    1-/م أ15املق    (1) 

 (2) FCCC/SBI/2015/3  Add.1-3. 
ميكــن اســتذدام ث ثـــة ذــ  تنف زيــة لتنف ــز االســتض ا  التقــين لقــوائم  ـــ    20-/م أ1٣للمقــ     فقــا  يســلم أنــو،  (٣) 

غــاطا  الدف ئــة ل طــ اف املد  ــة   امل فــق األ ل ل تفاق ــة،  هــم االستض ااــا  املكتب ــة،  االستض ااــا  امل كزيــة 
 فقـــــا  مانـــــة أ  تنفـــــز استض ااـــــا  ميكـــــن ل املتاحـــــة،  يســـــلم أنـــــو وا   املـــــمـــــع م اعـــــاة  ، االستض ااـــــا  الق  يـــــة

، مــع م اعــاة امل زان ــة الربناجم ــة  املــوا   التكم ل ــة امل صــو ة مبو ــ  2017-2016الفــرتة    20-/م أ1٣ للمقــ  
 . هزا املق  
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إىل األم نـــة التنف زيـــة أ  تقـــدم إىل ا  ئـــة الف ع ـــة للتنف ـــز تق يـــ ا  عـــن تنف ـــز  ي لـــ  -9 
 أع ه، حبس  االقتااء؛ 8  7الفق تني 
ل م نـــة التنف زيـــة بـــ   اء ًـــوي   بـــني بنـــو  االعتمـــا ا  ال ئ ســـ ة املب نـــة    يـــ ذ  -10 
  املائــة مــن جممــو  اةنفــا  املقــدَّ  ف مــا يتضلــق ببنــو   15حبــد أقصــى إ ــا  يصــ  إىل  1اجلــد ل 

 25االعتمـــا  هـــزه، صـــ ي ة أال يتجـــا ط التذفـــ ن   كـــ  بنـــد مـــن بنـــو  االعتمـــا ا  هـــزه نســـبة 
 املائة؛  

 مــن املائــة   8.٣ بنســبة الضامــ  املــال  أف احت ــاطم مســتو  علــى ا اف ــة يقــ   -11 
   املقد ة؛ النفقا 
بالفـــائن املـــرتاكم   إطـــا  الصـــند   االســـتئما  للم زان ـــة األساســـ ة  حيـــ   علمـــا   -12 

مل ـــــو  مـــــن   ال ا  الواليـــــا   6.٣٣7مببلـــــ   201٤كـــــانو  األ ل/ يســـــمرب   ٣1ل تفاق ـــــة حـــــ  
 تحدة األم يك ة؛امل

مــــن  ٣-5، علـــى أســــاف اســـت نائم، عــــدم ت ب ـــق اجلملــــة األخـــرية مــــن البنـــد يقـــ   -1٣ 
،  الــيت قــد تت لــ  تســل م الفــائن املــرتاكم املشــا  إل ــو (٤)الن ــام املــا   القواعــد املال ــة ل مــم املتحــدة

 أع ه؛ 12   الفق ة
  ــع األطــ اف   االتفاق ــة إىل أ  ت خــز علمــا  بــ   موعــد  فــع االصــرتاكا   يــدعو -1٤ 

) ( مـــن اة ـــ اءا  8 كـــانو  ال ا /ينـــاي  مـــن كـــ  ســـنة  فقـــا  للفقـــ ة  1  امل زان ـــة األساســـ ة هـــو 
 1 املال ـــة،  أ  تـــدفع فـــو ا   بالكامـــ  االصـــرتاكا  امل لوبـــة لتمويـــ  النفقـــا  املضتمـــدة مبو ـــ  الفقـــ ة

 مــا قــد يلــزم مــن مســامها  لتمويــ  النفقــا  الناصــئة عــن  2017  2016  مــن الســنتني أعــ ه لكــ
 أع ه؛ 8 املق   املشا  إل و   الفق ة

ل م نــــة التنف زيــــة بتنف ــــز املقــــ  ا  الــــيت يتذــــزها مــــؤمت  األطــــ اف      تــــو  يــــ ذ  -15 
الــــيت ص  صــــال  ــــا (   2015كــــانو  األ ل/ يســــمرب   -احلا يــــة  الضشــــ ين )تشــــ ين ال ــــا /نوفمرب 

اعتمــا ا    إطــا  امل زان ــة املضتمــدة، باســتذدام التربعــا   املــوا   املتاحــة، قــد  اةمكــا ،   إطــا  
 امل زان ة األساس ة؛

األطــــ اف علــــى تقــــدط التربعــــا  ال طمــــة لتنف ــــز املقــــ  ا  املشــــا  إل هــــا    حيــــث -16 
 أع ه   الوق  املناس ؛ 15 الفق ة

بالتقـدي ا  الـيت حـد اا األم نـة التنف زيـة لتمويـ  الصـند   االسـتئما   حي   علما   -17 
 ؛(٤ة االتفاق ة اةطا ية )اجلد ل للمشا كة   عمل 

__________ 

 (٤) ST/SGB/2013/4. 
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األطـ اف إىل تقـدط مسـامها  إىل الصـند   االسـتئما  للمشـا كة   عمل ـة  يدعو -18 
 االتفاق ة اةطا ية؛

ا األم نــــة التنف زيــــة لتمويــــ  الصــــند   بالتقــــدي ا  الــــيت حــــد ا حيــــ   علمــــا  أياــــا   -19 
 2017-2016يـــــــــــو  ( لفـــــــــــرتة الســـــــــــنتني  51 6٤7 777االســـــــــــتئما  ل نشـــــــــــ ة التكم ل ـــــــــــة )

 (؛5 )اجلد ل
 األط اف إىل تقدط مسامها  إىل الصند   االستئما  ل نش ة التكم ل ة؛ يدعو -20 
    تــو ال ان ــة  الضشــ ين إىل األم نــة التنف زيــة أ  تقــدم إىل مــؤمت  األطــ اف   ي لـ  -21 

( تق ي ا  عـن اةيـ ا ا   أ اء امل زان ـة،  أ  تقـرتح مـا قـد يلـزم إ خالـو مـن 2016)تش ين ال ا /نوفمرب 
 ؛2017-2016ناجم ة لفرتة السنتني تضدي     امل زان ة الرب 

 ـــة   إىل األم نـــة التنف زيـــة ت ســـري الن ـــ    مقرتحـــا  امل زان ـــة الربناجم ي لـــ  أياـــا   -22 
املســتقب  عــن ط يــق تاــمني  ثــائق امل زان ــة ال ا ــة ســ نا يوها  للم زان ــة، مبــا   ذلــن الزيــا ة االا ــة 

إىل مضلومــا  عــن انثــا  املرتتبــة علــى تنف ــز ب نــام  عمــ  األمانــة  األثــ  املتوقــع باةاــافة الصــف ية، 
ـــــة غـــــري امل ا ضـــــة  علـــــى مســـــتو  املســـــامها  اة صـــــا ية ل طـــــ اف،  بتقـــــدط أحـــــد  الب انـــــا  املال 
علــى األقــ  قبــ   يومــا   15 مضلومــا  مســتكملة عــن تنف ــز امل زان ــة األساســ ة املضتمــدة،  ذلــن قبــ  

 ؛ا  الصلة لله ئة الف ع ة للتنف زانضقا  الد  ة ذ
  1اجلد ل   

 حسب ال رنامد 2017-2016الميزانية األعاعية المقترحة للفترف 
 
 المجمةع )باليةرو( )بال و  ( 2017 )بال و  ( 2016 
    اعتما ا  الربام  -ألة

 4 461 724 2 210 862 2 250 862 التو  و التنف زت  اة ا ة
 15 223 376 7 611 688 7 611 688 التذف ة  الب انا   التحل  

 5 464 887 2 7٣2 627 2 7٣2 260 التموي   التكنولو  ا  بناء القد ا 
 4 671 964 2 ٣٣6 252 2 ٣٣5 712 التك ة

 776 240 ٣69 990   ٤06 250 آل ا  التنم ة املستدامة
 2 608 910 1 ٣0٤ ٤55 1 ٣0٤ ٤55 الشؤ   القانون ة

 3 324 279 1 6٣٣ 1٤2 1 691 1٣7  ائ ة صؤ   املؤمت ا 
 3 069 899 1 ٤78 722 1 591 177 االتصاال   التوع ة

 5 565 551 2 690 771 2 87٤ 780 خدما  تكنولو  ا املضلوما 
    )أ(اخلدما  اة ا ية

 3 231 716 1 829 ٣58 1 ٤02 ٣58 ( )تكال ة التشغ   على ن ا  األمانة -باء
 48 398 546 24 197 867 24 200 679 نفقال ال رامد )ألف + باء(
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 المجمةع )باليةرو( )بال و  ( 2017 )بال و  ( 2016 
 6 291 811 ٣ 1٤5 72٣ ٣ 1٤6 088 )ج(تكال ة  عم الربام  )النفقا  الضامة( -  م
 (41 873) (26٤) (٤1 609) ) (تسوية احت اطم  أف املال املتدا ل - ال

 54 648 484 27 343 326 27 305 158 المجمةع )ألف + باء + جيم + دال(
     اةي ا ا 

 1 533 876 766 9٣8 766 9٣8 مسامهة احلكومة املا فة
 53 114 608 26 576 ٣88 26 5٣8 220 التربعا  اة صا ية

 54 648 484 27 343 326 27 305 158         اإليرادالمجمةع  
 

 .متّول اخلدما  اة ا ية من تكال ة  عم الربام  )النفقا  الضامة( )أ( 
 تتوىل إ ا ة ب نام  اخلدما  اة ا ية تكال ة التشغ   على ن ا  األمانة الضامة. ) ( 
 يتضلق بالدعم اة ا ت.  املائة ف ما  1٣ت بق نسبة مَوحَّدة تضا ل  )ج( 
(، جي  أ  ًـاف  امل زان ـة األساسـ ة علـى احت ـاطم  أف 1-/م أ15 فقا  لإل  اءا  املال ة )املق    ) ( 

يــو      2 269 782  املائــة )احت ا ــا  التشــغ   ملــدة صــه ( مببلــ   8.٣مــال متــدا ل بنســبة 
 .  2017يو     عام  2 269 518  2016عام 

 
  2اجلد ل   

 الةظائف الممةَّلة من الميزانية األعاعية على نطاق األمانة
 
 2015 2016 2017 

    الفئة الفن ة  ما فوقها
 1 1 1 أمني عام مساعد

 ٣ ٣ ٣   2-مد
 7 7 7   1-مد
 15 15 15 5-ف
 ٣5 ٣5 ٣5 ٤-ف
 ٤٣ ٤٣ ٤٣ ٣-ف

 2-ف           16 16 16 
 120 120 120 المجمةع الفرعو  الفئة الفنية وما  ةقها
 53.5 53.5 53.5 المجمةع الفرعو  ئة الخامال العامة

 173.5 173.5 173.5 المجمةع
  ٣اجلد ل   

 االحتياجال من المةارد للمخصصال االحتياطية لخامال المتتمرال
 
 )بال و  ( 2017-2016 )بال و  ( 2017 )بال و  ( 2016 
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 )بال و  ( 2017-2016 )بال و  ( 2017 )بال و  ( 2016 
      و اةنفا 

 2 55٤ 000 1 295 900 1 258 100 )أ(الرت ة الشفوية
    ) (الوثائق

 ٤ 272 200 2 167 700 2 10٤ 500 الرت ة التح ي ية
 1 ٤61 ٤00 7٤1 500 719 900 االستنساخ  التوطيع

 526 100 266 900 259 200  عم خدما  اال تماعا 
 8 813 700 4 472 000 4 341 700 المجمةع الفرعو
 1 1٤5 800 581 ٤00 56٤ ٤00 )أ   عم الربنام /الربام ( تكال ة الدعم الربناجمم

 ٤19 ٤00 12 200 ٤07 200 احت اطم  أف املال املتدا ل
 10 378 900 5 065 600 5 313 300 المجمةع

 
 تشم  االفرتااا  املستذدمة   حسا  م زان ة ال وا ت املذصصة خلدما  املؤمت ا  ما يلم: م ح ة:

 ا تماعا    ك     ة؛ ٤0املتوقع من اال تماعا  اليت تستذدم ف ها الرت ة الشفوية ال يتجا ط الضد   • 
 يستند حجم الوثائق املتوقع إىل احلسابا  اليت يقدمها مكت  األمم املتحدة    ن ة؛ • 
يشـــم   عـــم خـــدما  اال تماعـــا  املـــومفني الـــزين تـــوف هم عـــا ة   ائـــ  صـــؤ   املـــؤمت ا    مكتـــ  األمـــم  • 

 حدة    ن ة من أ   تنس ق   عم خدما  الرت ة الشفوية  التح ي ية  االستنساخ أثناء الد  ا ؛املت
تتســم األ قــام املســتذدمة باحلــز  عمومــا   تســتند إىل افــرتا  عــدم حصــول طيــا ة كبــرية   االحت ا ــا   • 

  خ ل فرتة السنتني.
 إقامتهم ال ومم.تشم  م تبا  املرت ني الشفويني  سف هم  بدل  )أ( 
تشــم    ـــع التكــال ة املتصـــلة بتجه ــز الوثـــائق األ    أثنــاء الـــد  ة  بضــدها؛ تشـــم  تكــال ة الرت ـــة  ) ( 

 م ا ضة الوثائق  ال باعة.
تشـــــم  امل تبـــــا   الســـــف   بـــــدل اةقامـــــة ال ـــــومم ملـــــومفم  عـــــم خـــــدما  اال تماعـــــا ،  تكـــــال ة  )ج( 

  االتصاال . الشحن
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  ٤اجلد ل   
احتياجةةال الصةةناوق االعةةتئمانو مةةن المةةةارد للمشةةاركة  ةةو عمليةةة اتفاقيةةة األمةةم المتلةةاف 

 2017-2016اإلطارية بشأن تغير المناخ  و  ترف السنتين 
 

 التكلفة التقدي ية )بال و  ( عد  املند بني
تقدط الدعم إىل مند    احـد مـن كـ  طـ ف مؤهـ  للمشـا كة      ة مـداا أسـبو  تـ ن َّم 

 )أ(بو  ب ملان ا  
000 615 

تقـــدط الـــدعم إىل منـــد    احـــد مـــن كـــ  طـــ ف مؤهـــ  للمشـــا كة      ة مـــداا أســـبوعا  
 )أ(ت ن َّم   بو 

000 960 

تقدط الدعم إىل مند    احد من ك  ط ف مؤه  باةاافة إىل منـد   ثـا  مـن كـ  بلـد 
 كـ    لـة اجلز يـة الصـغرية النام ـة للمشـا كة      ة مـداا أسـبوعا     ا  من أق  البلـدا  منـو 

 )أ(بو 

000 ٤85 1 

تقدط الـدعم إىل منـد بني مـن كـ  طـ ف مؤهـ  للمشـا كة      ة مـداا أسـبوعا  تـ ن َّم   
 )أ(با يس بف نسا

000 ٣50 2 

كـ  بلـد مـن أقـ    تقدط الدعم إىل منـد بني مـن كـ  طـ ف مؤهــ  باةاافــة إىل منـد   مـن
البلــدا  منــوا   كــ    لــة مــن الــد ل اجلز يــة الصــغرية النام ــة للمشــا كة      ة مــداا أســبوعا  

 )أ(ت ن َّم   با يس

000 000 ٣ 

  أ      األماكن على سب   امل ال. )أ( 
  5اجلد ل   

لألنشةةةةطة التيميليةةةةة  ةةةةو  تةةةةرف  االحتياجةةةةال مةةةةن المةةةةةارد المتعلقةةةةة بالصةةةةناوق االعةةةةتئمانو
 )أ(2017-2016السنتين 

 
 يو   األنش ة اليت ستا لع هبا األمانة ) ( قم اجلد ل

  االتفاق ة 
تنســــ ق تنف ــــز نتــــائ  بــــا يس،  الرتت بــــا  املؤسســــ ة مبو ــــ  االتفاق ــــة  اجلهــــو   2

 ال ام ة إىل تضبئة  حفز الضم  املتضلق باملناخ
٤٤٤ 108 2 

 ٣98 800  عم تضم م م اعاة املن و  اجلنسا    الس اسا   الضم  املتصلني بتغري املناخ ٣
ــــة املقدمــــة مــــن  ٤  عــــم عمــــ  ف يــــق اخلــــرباء االستشــــا ت بشــــ   الب غــــا  الوطن 

األطــــ اف غــــري املد  ــــة   امل فــــق األ ل ل تفاق ــــة عــــن التنف ــــز الق ــــاف  إطــــا  
  افاةب ئ  التحقق للبلدا  النام ة األط

٣0٤ 8٤٣ 1 

 عم تنف ز القوائم الوطن ـة جلـ   غـاطا  الدف ئـة  مـا يتصـ  هبـا مـن أنشـ ة ل طـ اف  8
 غري املد  ة   امل فق األ ل، مبا   ذلن الن م الوطن ة ل صد الغابا 

6٤٣ 529 

 2 ٣2٣ ٤97  عم تنف ز اة  اءا  املضزطة بش   التذف ة   البلدا  النام ة األط اف 9
ب نــام  الضمــ  املتضلــق بواــع ال  ائــق  املبــا ت التو  ه ــة ال ام ــة إىل تضزيــز  عــم  11

 إب ئ األط اف املتقدمة  عمل ة التق  م  االستض ا  الد ل ني
7٣1 621 1 

 585 ٣٤0 مواصلة التحس نا    اع سج  إ  اءا  التذف ة امل ئمة  طن ا   1٣
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 يو   األنش ة اليت ستا لع هبا األمانة ) ( قم اجلد ل
 2 07٤ 725 على الصض د الوطين عم احلوا  التقين بش   االصرتاكا  املق  ة  15
 2 ٣02 760  عم تفض   عمل ة املشا  ا   التحل    الد ل ة   البلدا  النام ة األط اف 16
 275 720  عم ا  ئة الف ع ة للمشو ة الضلم ة  التكنولو  ة للن     املسائ  املتضلقة بالز اعة 17
 1 159 ٣80  عم عم  اللجنة الدائمة املضن ة بالتموي  18
 ٣٣٣ 802  عم التموي  املتضلق باملناخ 19
 عــــم تنف ــــز آل ــــة التكنولو  ــــا  أعمــــال اللجنــــة التنف زيــــة املضن ــــة بالتكنولو  ــــا،  20

مــن  5   ذلــن تنف ــز إطــا  اة ــ اءا  ا ا فــة  الفضالــة لتضزيــز تنف ــز الفقــ ة مبــا
 من االتفاق ة ٤ املا ة

981 19٣ 1 

نــري ا املتضلــق بتــ ثريا  تغــري املنــاخ  القابل ــة للتــ ث  بــو  عــم تنف ــز ب نــام  عمــ   22
  التك ة مضو

172 ٣01 1 

 5 ٣٤0 ٤25  عم تنف ز إطا  كانكو  للتك ة 2٣
 ٣ ٣89 096  ف يق خرباء أق  البلدا  منوا   ا   عم أق  البلدا  منو  2٤
 5٣٤ 2٣0  عم األنش ة املتضلقة بضلوم تغري املناخ  البحو   امل اقبة املنهج ة 25
 عــم االســتض ا  الــد  ت ملــد  م ءمــة ا ــدف الضــاملم ال ويــ  األ ــ  املشــا   26

 ٤ ، الفق ة16-/م أ1 إل و   املق  
189 ٤9٣ 

 عــم تنف ــز  اليــا  التك ــة ذا  ال ــابع الشــام ، مبــا   ذلــن تلــن املتضلقــة  27
 مبنهاج  ي با   مشا كة اجلها  املضن ة  االتصاال   التوع ة

952 022 1 

 7٤6 19٣  عم إص اة أصحا  املصلحة   عمل ة االتفاق ة اةطا ية 29
ـــــز  ٣1 ـــــة، مـــــن أ ـــــ  تضزي ـــــة  اخـــــ  األمان ـــــوا  اتصـــــاال   اخل  ت ـــــوي  أ  ا   قن

 االتصاال  بني اة ا ة  املومفني  ف ما بني املومفني
٤02 2٤٣ 

 مـــــــؤمت  إ ا ة  حفـــــــ  التســـــــج    الصـــــــوت ة جلم ـــــــع    ا  مـــــــؤمت  األطـــــــ اف،  ٣2
 األط اف الضام  بوصفو ا تما  األط اف   ب  توكول ك وتو  ا  ئتني الف ع تني

6٤6 010 1 

إ ا ة  حفـــــــ  التســـــــج    الصـــــــوت ة جلم ـــــــع    ا  مـــــــؤمت  األطـــــــ اف،  مـــــــؤمت   ٣6
 األط اف الضام  بوصفو ا تما  األط اف   ب  توكول ك وتو  ا  ئتني الف ع تني

6٤6 ٤92 

املف  ا  املستذدمة   األمانة من أ   اسرت ا  املضلوما  مـن ت وي   حف   ٣7
   ع ن م األمانة

9٣ ٤٤19 

 31 645 022 المجمةع الفرعو 
  ب  توكول ك وتو 
 577 20٤ تضزيز  ص انة قاعدة ب انا  التجم ع  ا اسبة مبو   ب  توكول ك وتو 5
 505 901 تقدط الدعم للجنة االمت ال 28
 1 083 105 الفرعوالمجمةع  
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 يو   األنش ة اليت ستا لع هبا األمانة ) ( قم اجلد ل
  االتفاق ة  ب  توكول ك وتو 
أنش ة املتضلقة باستذدام األ اام  تغ ري استذدام األ اام  احل ا ـة: خفـن  6

االنبضاثـــــا  النا ـــــة عـــــن إطالـــــة الغابـــــا   تـــــدهو ها،  تضزيـــــز بالوعـــــا  ك بـــــو  
 الغابا ،      البالوعا    إ  اءا  التذف ة   املستقب 

598 2٤2 2 

 1 52٤ ٤85 توفري التد ي  ألف قة استض ا  اخلرباء  تن  م ا تماعا  خرباء االستض ا  ال ئ س ني 7
 1 086 608       ّعم األنش ة املتضلقة بت ثري تنف ز تدابري التصدت  10
امل ــّو ة )ب جم ــة منــوذج اةبــ ئ املوحــد( لإلبــ ئ عــن انبضاثــا    عــم الرباجم ــا  12

 غاطا  الدف ئة/عمل ا  اةطالة من قب  البلدا  املد  ة   امل فق األ ل
٤66 52٣ 1 

صـــ انة  تضزيـــز مســـتو   ب انـــا  االتفاق ـــة اةطا يـــة  مـــا يتصـــ  هبـــا مـــن أ  ا   1٤
 ذلــــن أ  ا  اســــتض ا  تكنولو  ــــا املضلومــــا   ن ــــم ته ــــز الب انــــا ، مبــــا  

قــوائم  ــ   غــاطا  الدف ئــة  تشــغ    ا هــة ب انــا  غــاطا  الدف ئــة علــى املوقــع 
 الشبكم ل تفاق ة

711 660 

 ،7-/م أ2 عــم تنف ــز إطــا  بنــاء القــد ا    البلــدا  النام ــة املنشــ  مبو ــ  املقــ    21
 إطـــا  بنـــاء القــــد ا    البلـــدا  الــــيت متـــ  اقتصـــا ااا مب حلــــة انتقال ـــة مبو ــــ  

 7-أ /م٣ املق  

002 266 

 52 0٤8 مواصلة ت وي  ن ام الوثائق ال ا ة ٣0
 1 1٣5 85٣ إ ا ة سج  عم  األمانة ٣٣
 1 ٣9٤ 578 توفري خدما  لفوما  السج   التا خي ة ل تفاق ة اةطا ية ٣٤
 276 ٣98 تضزيز إ ا ة املضلوما  ٣5
 2015التحســـــــــ نا  ال قم ــــــــة ملــــــــا بضــــــــد عـــــــــام  -مشــــــــ    املوقــــــــع الشــــــــبكم  ٣8

 )اةنرتن / سائ  التواص  اال تماعم(
0٤2 179 1 

البوابــــة اةلكرت ن ــــة ل تفاق ــــة باللغــــا  ال ا ــــة الســــ  ل مــــم املتحــــدة )الض ب ــــة  ٣9
  اةسبان ة(نكل زية  الف نس ة  ال  س ة  الص ن ة  اة

782 185 2 

 808 ٤02 تس د عمل ة مضلوما   ب انا  االتفاق ة اةطا ية ٤0
 ٣95 500 تن  م حلقا  عم  تد يب ة إع م ة   البلدا  النام ة ٤1
 1 ٤11 912 صبكة الوي   التوع ة من أ   طيا ة الضم  املتضلق باملناخ ٤2
 2 ٣08 ٣٤6 طخم التغ ري ٤٣
 ٤67 919 من االتفاق ة 6 تنف ز املا ةأنش ة  عم  ٤٤
 18 919 650 المجمةع الفرعو 
 51 647 777 المجمةع اليلو 
 
 يتامن اجلد ل املشا يع اليت ًتاج إىل متوي  من األط اف.  ص تد ج املشا يع املمولة من مصا   أخ  . )أ( 
 . FCCC/SBI/2015/3/Add.2أ قام اجلد ل تشري إىل اجلدا ل الوا  ة   الوث قة  ) ( 
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Annex 

[English only] 

Indicative scale of contributions from Parties to the Convention for the bi-

ennium 2016–2017 

Party 

United Nations scale of 

assessments for 2015 

UNFCCC adjusted scale 

of assessments for 2016 

UNFCCC adjusted scale of 

assessments for 2017 

Afghanistan 0.005 0.005 0.005 

Albania 0.010 0.010 0.010 

Algeria 0.137 0.134 0.134 

Andorra 0.008 0.008 0.008 

Angola 0.010 0.010 0.010 

Antigua and Barbuda 0.002 0.002 0.002 

Argentina 0.432 0.421 0.421 

Armenia 0.007 0.007 0.007 

Australia 2.074 2.022 2.022 

Austria 0.798 0.778 0.778 

Azerbaijan 0.040 0.039 0.039 

Bahamas 0.017 0.017 0.017 

Bahrain 0.039 0.038 0.038 

Bangladesh 0.010 0.010 0.010 

Barbados 0.008 0.008 0.008 

Belarus 0.056 0.055 0.055 

Belgium 0.998 0.973 0.973 

Belize 0.001 0.001 0.001 

Benin 0.003 0.003 0.003 

Bhutan 0.001 0.001 0.001 

Bolivia (Plurinational State of) 0.009 0.009 0.009 

Bosnia and Herzegovina 0.017 0.017 0.017 

Botswana 0.017 0.017 0.017 

Brazil 2.934 2.861 2.861 

Brunei Darussalam 0.026 0.025 0.025 

Bulgaria 0.047 0.046 0.046 

Burkina Faso 0.003 0.003 0.003 

Burundi 0.001 0.001 0.001 

Cabo Verde 0.001 0.001 0.001 

Cambodia 0.004 0.004 0.004 

Cameroon 0.012 0.012 0.012 

Canada 2.984 2.909 2.909 

Central African Republic 0.001 0.001 0.001 

Chad 0.002 0.002 0.002 

Chile 0.334 0.326 0.326 

China 5.148 5.019 5.019 

Colombia 0.259 0.253 0.253 

Comoros 0.001 0.001 0.001 

Congo 0.005 0.005 0.005 

Cook Islands 0.001 0.001 0.001 

Costa Rica 0.038 0.037 0.037 

Côte d’Ivoire 0.011 0.011 0.011 

Croatia 0.126 0.123 0.123 

Cuba 0.069 0.067 0.067 
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Party 

United Nations scale of 

assessments for 2015 

UNFCCC adjusted scale 

of assessments for 2016 

UNFCCC adjusted scale of 

assessments for 2017 

Cyprus 0.047 0.046 0.046 

Czech Republic 0.386 0.376 0.376 

Democratic People’s Republic of Korea 0.006 0.006 0.006 

Democratic Republic of the Congo 0.003 0.003 0.003 

Denmark 0.675 0.658 0.658 

Djibouti 0.001 0.001 0.001 

Dominica 0.001 0.001 0.001 

Dominican Republic 0.045 0.044 0.044 

Ecuador 0.044 0.043 0.043 

Egypt 0.134 0.131 0.131 

El Salvador 0.016 0.016 0.016 

Equatorial Guinea 0.010 0.010 0.010 

Eritrea 0.001 0.001 0.001 

Estonia 0.040 0.039 0.039 

Ethiopia 0.010 0.010 0.010 

European Union 2.500 2.500 2.500 

Fiji 0.003 0.003 0.003 

Finland 0.519 0.506 0.506 

France 5.593 5.453 5.453 

Gabon 0.020 0.019 0.019 

Gambia 0.001 0.001 0.001 

Georgia 0.007 0.007 0.007 

Germany 7.141 6.962 6.962 

Ghana 0.014 0.014 0.014 

Greece 0.638 0.622 0.622 

Grenada 0.001 0.001 0.001 

Guatemala 0.027 0.026 0.026 

Guinea 0.001 0.001 0.001 

Guinea-Bissau 0.001 0.001 0.001 

Guyana 0.001 0.001 0.001 

Haiti 0.003 0.003 0.003 

Honduras 0.008 0.008 0.008 

Hungary 0.266 0.259 0.259 

Iceland 0.027 0.026 0.026 

India 0.666 0.649 0.649 

Indonesia 0.346 0.337 0.337 

Iran (Islamic Republic of) 0.356 0.347 0.347 

Iraq 0.068 0.066 0.066 

Ireland 0.418 0.408 0.408 

Israel 0.396 0.386 0.386 

Italy 4.448 4.337 4.337 

Jamaica 0.011 0.011 0.011 

Japan 10.833 10.562 10.562 

Jordan 0.022 0.021 0.021 

Kazakhstan 0.121 0.118 0.118 

Kenya 0.013 0.013 0.013 

Kiribati 0.001 0.001 0.001 

Kuwait 0.273 0.266 0.266 

Kyrgyzstan 0.002 0.002 0.002 

Lao People’s Democratic Republic 0.002 0.002 0.002 

Latvia 0.047 0.046 0.046 

Lebanon 0.042 0.041 0.041 
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Party 

United Nations scale of 

assessments for 2015 

UNFCCC adjusted scale 

of assessments for 2016 

UNFCCC adjusted scale of 

assessments for 2017 

Lesotho 0.001 0.001 0.001 

Liberia 0.001 0.001 0.001 

Libya 0.142 0.138 0.138 

Liechtenstein 0.009 0.009 0.009 

Lithuania 0.073 0.071 0.071 

Luxembourg 0.081 0.079 0.079 

Madagascar 0.003 0.003 0.003 

Malawi 0.002 0.002 0.002 

Malaysia 0.281 0.274 0.274 

Maldives 0.001 0.001 0.001 

Mali 0.004 0.004 0.004 

Malta 0.016 0.016 0.016 

Marshall Islands 0.001 0.001 0.001 

Mauritania 0.002 0.002 0.002 

Mauritius 0.013 0.013 0.013 

Mexico 1.842 1.796 1.796 

Micronesia (Federated States of) 0.001 0.001 0.001 

Monaco 0.012 0.012 0.012 

Mongolia 0.003 0.003 0.003 

Montenegro 0.005 0.005 0.005 

Morocco 0.062 0.060 0.060 

Mozambique 0.003 0.003 0.003 

Myanmar 0.010 0.010 0.010 

Namibia 0.010 0.010 0.010 

Nauru 0.001 0.001 0.001 

Nepal 0.006 0.006 0.006 

Netherlands 1.654 1.613 1.613 

New Zealand 0.253 0.247 0.247 

Nicaragua 0.003 0.003 0.003 

Niger 0.002 0.002 0.002 

Nigeria 0.090 0.088 0.088 

Niue 0.001 0.001 0.001 

Norway 0.851 0.830 0.830 

Oman 0.102 0.099 0.099 

Pakistan 0.085 0.083 0.083 

Palau 0.001 0.001 0.001 

Panama 0.026 0.025 0.025 

Papua New Guinea 0.004 0.004 0.004 

Paraguay 0.010 0.010 0.010 

Peru 0.117 0.114 0.114 

Philippines 0.154 0.150 0.150 

Poland 0.921 0.898 0.898 

Portugal 0.474 0.462 0.462 

Qatar 0.209 0.204 0.204 

Republic of Korea 1.994 1.944 1.944 

Republic of Moldova 0.003 0.003 0.003 

Romania 0.226 0.220 0.220 

Russian Federation 2.438 2.377 2.377 

Rwanda 0.002 0.002 0.002 

Saint Kitts and Nevis 0.001 0.001 0.001 

Saint Lucia 0.001 0.001 0.001 

Saint Vincent and the Grenadines 0.001 0.001 0.001 
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Party 

United Nations scale of 

assessments for 2015 

UNFCCC adjusted scale 

of assessments for 2016 

UNFCCC adjusted scale of 

assessments for 2017 

Samoa 0.001 0.001 0.001 

San Marino 0.003 0.003 0.003 

Sao Tome and Principe 0.001 0.001 0.001 

Saudi Arabia 0.864 0.842 0.842 

Senegal 0.006 0.006 0.006 

Serbia 0.040 0.039 0.039 

Seychelles 0.001 0.001 0.001 

Sierra Leone 0.001 0.001 0.001 

Singapore 0.384 0.374 0.374 

Slovakia 0.171 0.167 0.167 

Slovenia 0.100 0.097 0.097 

Solomon Islands 0.001 0.001 0.001 

Somalia 0.001 0.001 0.001 

South Africa 0.372 0.363 0.363 

South Sudan 0.004 0.004 0.004 

Spain 2.973 2.899 2.899 

Sri Lanka 0.025 0.024 0.024 

Sudan 0.010 0.010 0.010 

Suriname 0.004 0.004 0.004 

Swaziland 0.003 0.003 0.003 

Sweden 0.960 0.936 0.936 

Switzerland 1.047 1.021 1.021 

Syrian Arab Republic 0.036 0.035 0.035 

Tajikistan 0.003 0.003 0.003 

Thailand 0.239 0.233 0.233 

The former Yugoslav Republic of Macedonia 0.008 0.008 0.008 

Timor-Leste 0.002 0.002 0.002 

Togo 0.001 0.001 0.001 

Tonga 0.001 0.001 0.001 

Trinidad and Tobago 0.044 0.043 0.043 

Tunisia 0.036 0.035 0.035 

Turkey 1.328 1.295 1.295 

Turkmenistan 0.019 0.019 0.019 

Tuvalu 0.001 0.001 0.001 

Uganda 0.006 0.006 0.006 

Ukraine 0.099 0.097 0.097 

United Arab Emirates 0.595 0.580 0.580 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 5.179 5.049 5.049 

United Republic of Tanzania 0.009 0.009 0.009 

United States of America 22.000 21.449 21.449 

Uruguay 0.052 0.051 0.051 

Uzbekistan 0.015 0.015 0.015 

Vanuatu 0.001 0.001 0.001 

Venezuela (Bolivarian Republic of) 0.627 0.611 0.611 

Viet Nam 0.042 0.041 0.041 

Yemen 0.010 0.010 0.010 

Zambia 0.006 0.006 0.006 

Zimbabwe 0.002 0.002 0.002 

Total 102.502 100.000 100.000 



 FCCC/SBI/2015/10/Add.1 

 

22/31 GE.15-12079 

 

  11-/م أإ-مشروع المقرر   
 2017-2016الميزانية ال رنامجية لفترف السنتين 

 
 بوصفو ا تما  األط اف   ب  توكول ك وتو،إ  مؤمت  األط اف الضام   
 من ب  توكول ك وتو،  1٣من املا ة  5إىل الفق ة إذ يشري  
بشـــ   منهج ـــة ًصـــ    ســـوم ســـج  املضـــام    (1)11-/م أإ-إىل املقـــ     إذ يشـــري أياـــا   

 ، 2017-2016الد     فرتة السنتني 
 ،1خصوصا  الفق ة  ،(2)21-/م أ-باملق     إذ حي   علما   
املقدمــــــــة مــــــــن  2017-2016  امل زان ــــــــة الربناجم ــــــــة املقرتحــــــــة لفــــــــرتة الســــــــنتني   قــــــــد ن ــــــــ  
 ،(٣)التنف زت األمني

بشــــ   مــــا ين بــــق علــــى ب  توكــــول ك وتــــو مــــن امل زان ــــة  (٤)21-/م أ-املقــــ    يؤيــــد -1 
 ؛(5)2017-2016الربناجم ة لفرتة السنتني 

الــــــــوا      2017  2016 ــــــــد ل االصــــــــرتاكا  اة صــــــــا ت للســــــــنتني  يضتمــــــــد -2 
مـــن  1  املائـــة مـــن االصـــرتاكا  اة صـــا ية املب نـــة   اجلـــد ل  28.8األ ل،  الـــزت يغ ـــم  امل فـــق
 ؛(6)21-/م أ-املق   

  ــــع األطــــ اف   ب  توكــــول ك وتــــو إىل أ  ًــــ   علمــــا  بــــ   موعــــد  فــــع  يــــدعو -٣ 
) ( مـــن 8كـــانو  ال ا /ينـــاي  مـــن كـــ  ســـنة  فقـــا  للفقـــ ة   1األساســـ ة  هـــو  االصـــرتاكا    امل زان ـــة
،  إىل أ  تبـــا   فـــو ا  إىل  فـــع كامـــ  (7)الفـــ ع تني  األمانـــة  ه ئت ـــو األطـــ افاة ـــ اءا  املال ـــة ملـــؤمت  

 ؛(8)21-/م أ-امل لوبة لتموي  النفقا  املضتمدة املب نة   املق    2017  2016اصرتاكا  عامم 
__________ 

 للتنف ز.) ( من  د ل أعمال ا  ئة الف ع ة 15مش    مق   مقرتح العتما ه   إطا  البند الف عم  (1) 

 ) ( من  د ل أعمال ا  ئة الف ع ة للتنف ز.15مش    مق   مقرتح العتما ه   إطا  البند الف عم  (2) 

 (٣) FCCC/SBI/2015/3. 
 ) ( من  د ل أعمال ا  ئة الف ع ة للتنف ز.15مش    مق   مقرتح العتما ه   إطا  البند الف عم  (٤) 

االســتض ا  التقــين لقــوائم  ــ   يــة لتنف ــز ث ثــة ذــ  تنف زاســتذدام ، ميكــن 20-/م أ1٣ فقــا  للمقــ   يســلم أنــو،  (5) 
  امل كزيــة  االستض ااــااملكتب ــة، هــم االستض ااــا     طــ اف املد  ــة   امل فــق األ ل ل تفاق ــة، لغــاطا  الدف ئــة 

كـــن ل مانـــة أ، تنفـــز هـــزه االستض ااـــا   فقـــا  املتاحـــة،  يســـلم أنـــو ميوا   املـــمـــع م اعـــاة   االستض ااـــا  الق  يـــة،
، مــع م اعــاة امل زان ــة الربناجم ــة  املــوا   التكم ل ــة امل صــو ة مبو ــ  2017-2016  الفــرتة  20-/م أ1٣للمقــ   
 .هزا املق  

 ) ( من  د ل أعمال ا  ئة الف ع ة للتنف ز.15مش    مق   مقرتح العتما ه   إطا  البند الف عم  (6) 

   .20-/م أ2٣، امل فق األ ل، بص غتو املنقحة مبو   املق   1-/م أ15املق    (7) 

 ) ( من  د ل أعمال ا  ئة الف ع ة للتنف ز.15مش    مق   مقرتح العتما ه   إطا  البند الف عم  (8) 
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باحت ا ـــا  التمويـــ  نل ـــة التنم ــة الن  فـــة  التنف ـــز املشـــرتة، املقرتحـــة  حيــ   علمـــا   -٤ 
 ؛(9)من ا لس التنف زت نل ة التنم ة الن  فة  جلنة اةص اف على التنف ز املشرتة، على التوا 

 ،2017-2016علــى امل زان ــة اخلاصــة بســج  املضــام   الــد   لفــرتة الســنتني  يوافــق -5 
 ؛(10)يو  ، ل غ ا  ا د ة   امل زان ة املقرتحة لسج  املضام   الد   5 ٣51 ٣56البالغة 
  املائـــة مـــن  8.٣احلفـــال علـــى مســـتو  احت ـــاطم  أف املـــال املتـــدا ل عنـــد  يقـــ   -6 

 اةنفا  املقد  للصند   االستئما  لسج  املضام   الد  ؛
علــى النحــو  2017-2016لفــرتة الســنتني  ســوم ســج  املضــام   الــد    يضتمــد -7 

 الوا     امل فق ال ا .
 

__________ 

 (9) FCCC/SBI/2015/3/Add.1. 
 (10) FCCC/SBI/2015/3/Add.3. 
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Annex I 

[English only] 

Indicative scale of contributions from Parties to the Kyoto Protocol for the 

biennium 2016–2017 

Party  

United Nations scale of 

assessments for 2015 

Kyoto Protocol adjusted 

scale for 2016 

Kyoto Protocol adjusted 

scale for 2017 

Afghanistan 0.005 0.007 0.007 

Albania 0.010 0.013 0.013 

Algeria 0.137 0.178 0.178 

Angola 0.010 0.013 0.013 

Antigua and Barbuda 0.002 0.003 0.003 

Argentina 0.432 0.562 0.562 

Armenia 0.007 0.009 0.009 

Australia 2.074 2.696 2.696 

Austria 0.798 1.037 1.037 

Azerbaijan 0.040 0.052 0.052 

Bahamas 0.017 0.022 0.022 

Bahrain 0.039 0.051 0.051 

Bangladesh 0.010 0.013 0.013 

Barbados 0.008 0.010 0.010 

Belarus 0.056 0.073 0.073 

Belgium 0.998 1.297 1.297 

Belize 0.001 0.001 0.001 

Benin 0.003 0.004 0.004 

Bhutan 0.001 0.001 0.001 

Bolivia (Plurinational State of) 0.009 0.012 0.012 

Bosnia and Herzegovina 0.017 0.022 0.022 

Botswana 0.017 0.022 0.022 

Brazil 2.934 3.814 3.814 

Brunei Darussalam 0.026 0.034 0.034 

Bulgaria 0.047 0.061 0.061 

Burkina Faso 0.003 0.004 0.004 

Burundi 0.001 0.001 0.001 

Cabo Verde 0.001 0.001 0.001 

Cambodia 0.004 0.005 0.005 

Cameroon 0.012 0.016 0.016 

Central African Republic 0.001 0.001 0.001 

Chad 0.002 0.003 0.003 

Chile 0.334 0.434 0.434 

China 5.148 6.693 6.693 

Colombia 0.259 0.337 0.337 

Comoros 0.001 0.001 0.001 

Congo 0.005 0.007 0.007 

Cook Islands 0.001 0.001 0.001 

Costa Rica 0.038 0.049 0.049 

Côte d’Ivoire 0.011 0.014 0.014 

Croatia 0.126 0.164 0.164 

Cuba 0.069 0.090 0.090 

Cyprus 0.047 0.061 0.061 

Czech Republic 0.386 0.502 0.502 
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Party  

United Nations scale of 

assessments for 2015 

Kyoto Protocol adjusted 

scale for 2016 

Kyoto Protocol adjusted 

scale for 2017 

Democratic People’s Republic of Korea 0.006 0.008 0.008 

Democratic Republic of the Congo 0.003 0.004 0.004 

Denmark 0.675 0.878 0.878 

Djibouti 0.001 0.001 0.001 

Dominica 0.001 0.001 0.001 

Dominican Republic 0.045 0.059 0.059 

Ecuador 0.044 0.057 0.057 

Egypt 0.134 0.174 0.174 

El Salvador 0.016 0.021 0.021 

Equatorial Guinea 0.010 0.013 0.013 

Eritrea 0.001 0.001 0.001 

Estonia 0.040 0.052 0.052 

Ethiopia 0.010 0.013 0.013 

European Union 2.500 2.500 2.500 

Fiji 0.003 0.004 0.004 

Finland 0.519 0.675 0.675 

France 5.593 7.271 7.271 

Gabon 0.020 0.026 0.026 

Gambia 0.001 0.001 0.001 

Georgia 0.007 0.009 0.009 

Germany 7.141 9.284 9.284 

Ghana 0.014 0.018 0.018 

Greece 0.638 0.829 0.829 

Grenada 0.001 0.001 0.001 

Guatemala 0.027 0.035 0.035 

Guinea 0.001 0.001 0.001 

Guinea-Bissau 0.001 0.001 0.001 

Guyana 0.001 0.001 0.001 

Haiti 0.003 0.004 0.004 

Honduras 0.008 0.010 0.010 

Hungary 0.266 0.346 0.346 

Iceland 0.027 0.035 0.035 

India 0.666 0.866 0.866 

Indonesia 0.346 0.450 0.450 

Iran (Islamic Republic of ) 0.356 0.463 0.463 

Iraq 0.068 0.088 0.088 

Ireland 0.418 0.543 0.543 

Israel 0.396 0.515 0.515 

Italy 4.448 5.783 5.783 

Jamaica 0.011 0.014 0.014 

Japan 10.833 14.083 14.083 

Jordan 0.022 0.029 0.029 

Kazakhstan 0.121 0.157 0.157 

Kenya 0.013 0.017 0.017 

Kiribati 0.001 0.001 0.001 

Kuwait 0.273 0.355 0.355 

Kyrgyzstan 0.002 0.003 0.003 

Lao People’s Democratic Republic 0.002 0.003 0.003 

Latvia 0.047 0.061 0.061 

Lebanon 0.042 0.055 0.055 

Lesotho 0.001 0.001 0.001 

Liberia 0.001 0.001 0.001 
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Party  

United Nations scale of 

assessments for 2015 

Kyoto Protocol adjusted 

scale for 2016 

Kyoto Protocol adjusted 

scale for 2017 

Libya 0.142 0.185 0.185 

Liechtenstein 0.009 0.012 0.012 

Lithuania 0.073 0.095 0.095 

Luxembourg 0.081 0.105 0.105 

Madagascar 0.003 0.004 0.004 

Malawi 0.002 0.003 0.003 

Malaysia 0.281 0.365 0.365 

Maldives 0.001 0.001 0.001 

Mali 0.004 0.005 0.005 

Malta 0.016 0.021 0.021 

Marshall Islands 0.001 0.001 0.001 

Mauritania 0.002 0.003 0.003 

Mauritius 0.013 0.017 0.017 

Mexico 1.842 2.395 2.395 

Micronesia (Federated States of) 0.001 0.001 0.001 

Monaco 0.012 0.016 0.016 

Mongolia 0.003 0.004 0.004 

Montenegro 0.005 0.007 0.007 

Morocco 0.062 0.081 0.081 

Mozambique 0.003 0.004 0.004 

Myanmar 0.010 0.013 0.013 

Namibia 0.010 0.013 0.013 

Nauru 0.001 0.001 0.001 

Nepal 0.006 0.008 0.008 

Netherlands 1.654 2.150 2.150 

New Zealand 0.253 0.329 0.329 

Nicaragua 0.003 0.004 0.004 

Niger 0.002 0.003 0.003 

Nigeria 0.090 0.117 0.117 

Niue 0.001 0.001 0.001 

Norway 0.851 1.106 1.106 

Oman 0.102 0.133 0.133 

Pakistan 0.085 0.111 0.111 

Palau 0.001 0.001 0.001 

Panama 0.026 0.034 0.034 

Papua New Guinea 0.004 0.005 0.005 

Paraguay 0.010 0.013 0.013 

Peru 0.117 0.152 0.152 

Philippines 0.154 0.200 0.200 

Poland 0.921 1.197 1.197 

Portugal 0.474 0.616 0.616 

Qatar 0.209 0.272 0.272 

Republic of Korea 1.994 2.592 2.592 

Republic of Moldova 0.003 0.004 0.004 

Romania 0.226 0.294 0.294 

Russian Federation 2.438 3.170 3.170 

Rwanda 0.002 0.003 0.003 

Saint Kitts and Nevis 0.001 0.001 0.001 

Saint Lucia 0.001 0.001 0.001 

Saint Vincent and the Grenadines 0.001 0.001 0.001 

Samoa 0.001 0.001 0.001 

San Marino 0.003 0.004 0.004 
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Party  

United Nations scale of 

assessments for 2015 

Kyoto Protocol adjusted 

scale for 2016 

Kyoto Protocol adjusted 

scale for 2017 

Sao Tome and Principe 0.001 0.001 0.001 

Saudi Arabia 0.864 1.123 1.123 

Senegal 0.006 0.008 0.008 

Serbia 0.040 0.052 0.052 

Seychelles 0.001 0.001 0.001 

Sierra Leone 0.001 0.001 0.001 

Singapore 0.384 0.499 0.499 

Slovakia 0.171 0.222 0.222 

Slovenia 0.100 0.130 0.130 

Solomon Islands 0.001 0.001 0.001 

Somalia 0.001 0.001 0.001 

South Africa 0.372 0.484 0.484 

Spain 2.973 3.865 3.865 

Sri Lanka 0.025 0.033 0.033 

Sudan 0.010 0.013 0.013 

Suriname 0.004 0.005 0.005 

Swaziland 0.003 0.004 0.004 

Sweden 0.960 1.248 1.248 

Switzerland 1.047 1.361 1.361 

Syrian Arab Republic 0.036 0.047 0.047 

Tajikistan 0.003 0.004 0.004 

Thailand 0.239 0.311 0.311 

The former Yugoslav Republic of Macedonia 0.008 0.010 0.010 

Timor-Leste 0.002 0.003 0.003 

Togo 0.001 0.001 0.001 

Tonga 0.001 0.001 0.001 

Trinidad and Tobago 0.044 0.057 0.057 

Tunisia 0.036 0.047 0.047 

Turkey 1.328 1.726 1.726 

Turkmenistan 0.019 0.025 0.025 

Tuvalu 0.001 0.001 0.001 

Uganda 0.006 0.008 0.008 

Ukraine 0.099 0.129 0.129 

United Arab Emirates 0.595 0.774 0.774 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 5.179 6.733 6.733 

United Republic of Tanzania 0.009 0.012 0.012 

Uruguay 0.052 0.068 0.068 

Uzbekistan 0.015 0.020 0.020 

Vanuatu 0.001 0.001 0.001 

Venezuela (Bolivarian Republic of) 0.627 0.815 0.815 

Viet Nam 0.042 0.055 0.055 

Yemen 0.010 0.013 0.013 

Zambia 0.006 0.008 0.008 

Zimbabwe 0.002 0.003 0.003 

Total 77.506 100.000 100.000 
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Annex II 

[English only] 

Fees for the international transaction log for the biennium 2016–2017 

Party 

Fees 

for 2016 

(EUR) 

Fees 

for 2017 

(EUR) 

Scale of fees 

for 2016–2017
a 

(per cent)  

Australia 76 016 76 016 2.841  

Austria 42 490 42 490 1.588  

Belgium 52 791 52 791 1.973  

Bulgaria 963 963 0.036  

Croatia 2 114 2 114 0.079  

Czech Republic 13 459 13 459 0.503  

Denmark 35 399 35 399 1.323  

Estonia 749 749 0.028  

European Union 71 842 71 842 2.685  

Finland 26 998 26 998 1.009  

France 285 415 285 415 10.667  

Germany 410 716 410 716 15.350 

Greece 28 496 28 496 1.065  

Hungary 11 693 11 693 0.437  

Iceland 19 720 19 720 0.737  

Ireland 21 325 21 325 0.797  

Italy 243 219 243 219 9.090  

Japan 399 718 399 718 14.939 

Latvia 856 856 0.032  

Liechtenstein 5 030 5 030 0.188  

Lithuania 1 472 1 472 0.055  

Luxembourg 4 094 4 094 0.153  

Monaco 4 843 4 843 0.181  

Netherlands 89 689 89 689 3.352  

New Zealand 25 713 25 713 0.961  

Norway 62 049 62 049 2.319  

Poland 23 974 23 974 0.896  

Portugal 25 232 25 232 0.943  

Romania 3 345 3 345 0.125  

Russian Federation 73 394 73 394 2.743  

Slovakia 3 024 3 024 0.113  

Slovenia 4 575 4 575 0.171  

Spain 142 105 142 105 5.311  

Sweden 51 293 51 293 1.917  

Switzerland 73 849 73 849 2.760  

Ukraine 19 934 19 934 0.745  

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 318 084 318 084 11.888  

Total 2 675 678 2 675 678 100.000 

a  
As contained in decision -/CMP.11 (draft decision proposed for adoption under agenda item 15(b) of the Subsidiary Body for Im-

plementation). 
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    11-/م أإ-مشروع المقرر   
منهجيةةةةةةةةة لتلصةةةةةةةةي  رعةةةةةةةةةم عةةةةةةةةج  المعةةةةةةةةام ل الةةةةةةةةاولو  ةةةةةةةةو  تةةةةةةةةرف 

 2017-2016 السنتين
 

  إ  مؤمت  األط اف الضام  بوصفو ا تما  األط اف   ب  توكول ك وتو،  
      من ب  توكول ك وتو، 1٣من املا ة  5إىل الفق ة  إذ يشري  
 ،8-/م أإ8،  6-/م أإ9،  5-/م أإ10،  ٣-/م إإ11إىل مق  اتو   إذ يشري أياا   
  مستق  لسج  املضام   الد  ، ب مه ة تواف  متوي  كاف    إذ يضرتف 
، 2017-2016 ــــد ل  ســــوم ســــج  املضــــام   الــــد   لفــــرتة الســــنتني  يضتمــــد -1 

 على النحو الوا     امل فق؛
َســ   ســوم ســج  املضــام   الــد   الــيت يــدفضها طــ ف مــن األطــ اف  يقــ ِّ  -2   ً أ  

باـ    ـد ل  سـوم ذلـن ال ـ ف، علـى النحـو املبـني   امل فـق،  2017-2016عن فرتة السـنتني 
الســـنة ، علـــى أ  تكـــو   ســـوم 2017-2016  م زان ـــة ســـج  املضـــام   الـــد   لفـــرتة الســـنتني 

 األ ىل من فرتة السنتني مسا ية ل سوم السنة ال ان ة منها، بالنسبة لك  ط ف من األط اف؛
إىل األمـــني التنف ـــزت إخ ـــا  األطـــ اف املتصـــلة بســـج  املضـــام   الـــد    ي لـــ  -٣ 

أعــ ه،   أقــ    قــ   2للفقــ ة  بال ســوم الســنوية، ا ســوبة  فقــا   2017-2016  فــرتة الســنتني 
 أمكن؛ ما، لى األق    السنة التقومي ة املضن ةب  أ بضة أصه  علكن  ق
أنــو إذا اتصــ  طـــ ف مــن األطــ اف بســـج  املضــام   الــد   للمـــ ة األ ىل  يقــ   -٤ 

، لــزم أ  يكــو   ــد ل 2017-2016عــا ة االتصــال بــو بضــد انق اعــو خــ ل فــرتة الســنتني إ أ 
ـــــوا     امل فـــــق، ـــــزلن ال ـــــ ف هـــــو اجلـــــد ل ال ـــــة مـــــن اجلـــــد ل  1٣0أ  يضـــــا ل  ال ســـــوم ل   املائ

لرب توكــول ك وتــو لفــرتة الســنتني املضن ــة ف مــا خيــال األطــ اف غــري املد  ــة   اجلــد ل الــوا    املضــدل
   امل فق؛
ــــزت يتصــــ  بســــج  املضــــام     يقــــ   -5  ــــيت يــــدفضها ال ــــ ف ال صــــم ال ســــوم ال أ    

ة املتضلقــة بســج  املضــام   الــد     فــرتة الــد   للمــ ة األ ىل مــن االحت ا ــا  مــن املــوا   ل نشــ 
 السنتني التال ة؛

  املضــام   الــد   أ  ال ســوم الــيت يــدفضها ال ــ ف الــزت يتصــ  بســج أياــا   يقــ   -6 
، جيــ  أ  2017-2016، عنــد االنق ــا ، خــ ل فــرتة الســنتني للمــ ة األ ىل أ  يض ــد االتصــال بــو

ال أ  إعــــا ة االتصــــال بســــجلو  ذايــــة فــــرتة الســــنتني، تــــوطّ  علــــى الفــــرتة الفاصــــلة بــــني تــــا ي  االتصــــ
 باست ناء الفرتة اليت سبق أ    فض  ف ها ال سوم؛
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 ،2017-2016 ، عنــد انق ــا  اتصــال طــ ف مــن األطــ اف خــ ل فــرتة الســنتنييقــ   -7 
أ  على ال  ف أ  يغ م  سوم السـنة الـيت انق ـع ف هـا االتصـال كاملـة ،  أ   سـوم السـنة ال ان ـة مـن 

رتة الســـنتني ال تن بـــق إذا انق ـــع االتصـــال   الســـنة األ ىل مـــن فـــرتة الســـنتني  ص يتصـــ  ال ـــ ف   فـــ
 السنة ال ان ة؛
ملــــدي  ســــج  املضــــام   الــــد     أ  يق ــــع اتصــــال طــــ ف مــــن األطــــ اف  يــــ ذ  -8 

بســج  املضــام   الــد   إذا ص يــدفع ال ســوم املســتحقة عل ــو، علــى أال ينّفــز هــزا الق ــع قبــ  ماــم 
أ بضة أصه  من بـدء السـنة التقومي ـة املضن ـة،   هنـا  ب  سـال تـزكريين اثنـني علـى األقـ  إىل هـزا ال ـ ف 

 قب  إ سال التزكري النهائم؛ التشا   مضو 
ل مــني التنف ــزت   أ  يســح  األمــوال مــن األ صــدة غــري املنفقــة )امل ّحلــة(  يــ ذ  -9 

  الصــند   االســتئما  لســج  املضــام   الــد   مــن الفــرتا  املال ــة الســابقة لســد الــنقال ا تمــ  
 ؛2017-2016  ال سوم املستحقة على انق ا  األط اف خ ل فرتة السنتني 

  تق ي يـــــو الســـــنويني عـــــن  ســـــج  املضـــــام   الـــــد   أ  يقـــــدِّم إىل مـــــدي  ي لـــــ  -10 
 مضلوما  عن املضام   املتضلقة بوحدا  ب  توكول ك وتو؛ 2017  2016 عامم

يبـني حجـم ال سـوم  مسـتواها   ـد ال   أ  ينشـ    تقـا ي ه السـنويةأياـا   إل ـو ي ل  -11 
 تصلة بسج  املضام   الد  . حالة مدفوعا    ع األط اف امل
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Annex  

[English only] 

Scale of fees for the international transaction log for the biennium 2016–2017 

Party
 
 

Scale of fees 

(per cent) 

Australia 2.841  

Austria 1.588  

Belarusa 0.073 

Belgium 1.973  

Bulgaria 0.036  

Croatia 0.079  

Cyprusa 0.061 

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 9.090  

Japan 14.939  

Kazakhstana 0.157 

Latvia 0.032  

Liechtenstein 0.188  

Lithuania 0.055  

Luxembourg 0.153  

Maltaa 0.021 

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 11.888  

Subtotal for Parties connected to the international transaction 

log 100.000 

Subtotal for Parties not connected to the international 

transaction log 0.312 

Total 100.312 

a   Parties currently not connected to the international transaction log. 

 


