
GE.18-01427(A) 



 بروتوكول كيوتومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف 

تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو   
تشررين  18إىل  6عن دورته الثالثة عشرة، املعقودة يف بون يف الفرتة من 

 2017الثاين/نوفمرب 

 إضافة  

لثررراينإل ااجررررا اا الرررؤ ا رررراا مرررؤمتر األطرررراف العامرررل بوصرررفه اجتمررراع ا اجلررر    
 يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثالثة عشرة األطراف

 احملتوايت

املقرراا الؤ اعتمداا مؤمتر األطراف العامرل بوصرفه اجتمراع األطرراف   
 يف بروتوكول  كيوتو

 الصفحة املقرر
 2  .................................................... تقرير جملس صندوق التكيُّف 13-م أإ/1

 5  ............................................. االستعراض الثالث لصندوق التكيف 13-م أإ/2

 7  ............................................ املتصلة آبلية التنمية النظيفةاإلرشادات  13-م أإ/3

االستتعراض الراعتل لتنفيتط إ تار عنتاد القتدرات روتتك عروتوتتويف تيوتتو   ال لتدا  الت   تتر  13-م أإ/4
 10  ........................................................ اقتصاداهتا ررحلة انتقالية

 12  ................................................. املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية 13-م أإ/5

 14  .................................... 2019-2018امليزانية الربانجمية لفرتة السنتني  13-م أإ/6

 19  .... 2019-2018ل رسومه لفرتة السنتني ميزانية سجل املعامالت الدويل ومنهجية حتصي 13-م أإ/7

 القرار

 24  ............ ة عو مدين ولسكا  االحتادية أملانيا مجهورية حلكومة االمتنا  عن اإلعراب 13-م أإ/1

 
 FCCC/KP/CMP/2017/7/Add.1 األمم املتحدة

 
االتفاقية ااطارية بشأن 

 تغّير املناخ

Distr.: General 

8 February 2018 

Arabic 

Original: English 



FCCC/KP/CMP/2017/7/Add.1 

GE.18-01427 2 

 13-م أإ/1املقرر   

 تقرير جملس صندوق التكيُّف  
 األ راف العامل عوصفه اتتماع األ راف   عروتوتويف تيوتو،إ  مؤ ر  
 ،12-م أإ/2، و11-م أإ/1، و10-م أإ/2، و3-م أإ/1إىل املقررات  إذ يشري 
 إىل اتفاق ابريس، املعتمد روتك االتفاقية، وإذ يشري أيضا   
متتتتتتن  11، والفقتتتتتترة 21-م أ/1متتتتتتن املقتتتتتترر  60و 59إىل الفقتتتتتترتني  وإذ يشتتتتتتري تتتتتتتطل  

 ،1-م أت/1 املقرر
 ؛(1)ابلتقرير السنوي جمللس صندوق التكيف، وابملعلومات الواردة فيه حييط علما   -1 
ابملعلومات واإلترادات والقرارات التالية املتعلقتة عصتندوق التكيُّتف  حييط علما   -2 

أعتال،، و  التقريتر الشتفوي التطي عرئته رئتيس جملتس  1والواردة   التقرير املشتار إليته   الفقترة 
 :(2)صندوق التكيُّف   هط، الدورة

ة علتى املتوارد تياان  و نيا  مشرفا  على التنفيط ميكنها احلصويف م اشتر   26اعتماد  )أ( 
 من صندوق التكيف؛

مليتتتو  دوالر  418.1 علتتتول القيمتتتة الرتاتميتتتة للمشتتتاريل والتتتربام  املواف تتت  عليهتتتا )ب( 
 ؛2017حزيرا /يونيه  30أمريكي )دوالر(   

 2015العتتدد القياستتي متتن مقرتحتتات املشتتاريل والتتربام  التتواردة   الفتترتة متتن عتتام  )ج( 
 ، والتزايد السريل   الطلك على التمويل؛2017إىل عام 
مليتتو  دوالر  185.9علتتول األمتتوايف املتاحتتة للموافقتتات اىديتتدة علتتى التمويتتل  )د( 

 ؛2017حزيرا /يونيه  30  
علتتتتول القيمتتتتة املقتتتتدرة للمشتتتتاريل والتتتتربام  املدرتتتتتة   اىتتتتزد النشتتتتط متتتتن قائمتتتتة  )ه( 

 ؛2017حزيرا /يونيه  30الر   مليو  دو  163.9انتظار التمويل 
تتنت أنشتتطة الت هتتك ر لتت   )و(   دوالر، تتتت لف 275 000املوافقتتة علتتى قتترارات  ويتتل مة

 دوالر   145 000دوالر متتن املتتنت   إ تتار التعتتاو  فيمتتا عتتني علتتدا  اىنتتوب، و 100 000متتن 
 دوالر 30 000نسانية، وشكل مةنت املساعدة التقنية للسياسات ال يئية واالتتماعية والسياسات اى

   شكل مةنت املساعدة التقنية للسياسات اىنسانية؛
 25.8 املوافقتتة علتتى  ال تتة مشتتاريل إقليميتتة )متعتتددة األقطتتار( عتمويتتل إمجتتايل قتتدر، )ز( 

 مليو  دوالر، وقرار مواصلة  ويل املشاريل والتربام  اإلقليميتة رتارج إ تار التربانم  التجتريا للمشتاريل
 ؛2015اإلقليمية الطي أُ ل    أاير/مايو  والربام 

__________ 

(1) FCCC/KP/CMP/2017/6. 

  .http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/in-session/items/10494.phpمتاح   الراعط التايل:  (2)

http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/in-session/items/10494.php
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  649.5 علتتول القيمتتة الرتاتميتتة إليتترادات الصتتندوق االستتتئماك لصتتندوق التكيتتف )ح( 
 مليتتو  دوالر متتن حتويتتل وحتتدات رفتت  197.8، منهتتا 2017حزيرا /يونيتته  30مليتتو  دوالر   

 ماليتتني دوالر 9.3اإلئتتافية، و مليتتو  دوالر متتن املستتا ات 442.4االن عتتا ت املعتمتتد إىل نقتتود، و
 من عائدات استثمار أرصدة الصندوق االستئماك؛

، الت  (3)املوافقة على آلية صندوق التكيف املخصصة املتعلقة عتناويف الشكاوى )ط( 
أنشئت لتعزيز مسادلة الصندوق وللمساعدة، من رتاليف جت  تشتارتي،   االستتجاعة للشتكاوى 

 م  ممّويف من الصندوق؛ال  تُرفل ئد مشروع أو عران
 ؛(4)اعتماد جملس صندوق التكيف اسرتاتيجية متوسطة األتل لصندوق التكيف )ي( 
 مقرتحا  من مقرتحات مشاريل/عرام  أحادية ال لد قدمتها تيتاانت 16املوافقة على  )ك( 

مقرتحتتات مقدمتتة متتن   6ماليتتني دوالر، منهتتا  103.1مشتترفة علتتى التنفيتتط، علتتتت قيمتهتتا اإلمجاليتتة 
مقرتحتات مقدمتة  5مليتو  دوالر، و 38.8تياانت و نية مشرفة علتى التنفيتط، عقيمتة إمجاليتة قتدرها 

ات مقرتحتت 5مليتتو  دوالر، و 39,6متتن تيتتاانت إقليميتتة مشتترفة علتتى التنفيتتط، عقيمتتة إمجاليتتة قتتدرها 
 مليو  دوالر؛ 24,6مقدمة من تياانت منفطة متعددة األ راف، عقيمة إمجالية قدرها 

 حزيترا / 30إىل  2016 وز/يوليته  1وصويف املسا ات الواردة راليف الفترتة متن  )يف( 
مليو  دوالر، قدمتها أملانيا وإيطاليا والسويد ومنطقة العاصمة عروتستل  97.6إىل م ل   2017يونيه 

 واملنطقتا  الفلمندية والوالونية   علجيكا؛
ملستتاعدة الكيتتاانت املشتترفة علتتى  (5)إصتتدار و يقتتة توتيهيتتة   اجملتتايف اىنستتاك )م( 

التنفيط   امتثايف سياستة الصتندوق ورطتة عملته املتعلقتتني ابملستائل اىنستانية، و  تعمتيم مراعتاة 
 االعت ارات اىنسانية؛

التت  ينفتتطها جملتتس صتتندوق  (6)2020-2017وارد للفتترتة استترتاتيجية تع ئتتة املتت ) ( 
 التكيف؛
ابلتربعتتات املقدمتتة إىل صتتندوق التكيتتف التت  علتتتت قيمتهتتا  حيتتيط علمتتا  أيضتتا   -3 
، متجتتاوزة  عتطل  هتتدف مجتل األمتتوايف التطي حتتدد، 2016مليتتو  دوالر   عتام  81,4اإلمجاليتة 

 ؛2016مليو  دوالر للسنة التقوميية  80جملس صندوق التكيف   
 آيرلنتدا وإيطاليتاابلتعهدات املالية ال  قدمتها إىل صندوق التكيف أملانيتا و  يرحك -4 

 مليو  دوالر؛ 93.3والسويد ومنطقة والو  ال لجيكية، ر ل  يعاديف 
 80أ  هتتدف مجتتل األمتتوايف التتطي حتتدد، جملتتس صتتندوق التكيتتف    يالحتت  -5 

 أعال،؛ 4سيُتجاوز عفضل التعهدات املشار إليها   الفقرة  2017مليو  دوالر للسنة التقوميية 
__________ 

-https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2016/12/Ad-Hoc-Complaint-Handlingانظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  (3)

Mechanism_final_March2017.pdf.  

-https://www.adaptation، املتاحتتتة   التتتراعط التتتتايل: B.30/5/Rev.1انظتتتر و يقتتتة جملتتتس صتتتندوق التكيتتتف  (4)

fund.org/wp-content/uploads/2017/10/AFB.B.30.5.Rev_.1-Draft-medium-term-strategy.pdf. 
  .https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2017/03/GenderGuidance-Document.pdfانظر  (5)
 https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2017/05/AFB_Resource_mobilizationانظر  (6)

_strategy_for_posting.pdf. 

https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2016/12/Ad-Hoc-Complaint-Handling-Mechanism_final_March2017.pdf
https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2016/12/Ad-Hoc-Complaint-Handling-Mechanism_final_March2017.pdf
https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2016/12/Ad-Hoc-Complaint-Handling-Mechanism_final_March2017.pdf
https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2017/10/AFB.B.30.5.Rev_.1-Draft-medium-term-strategy.pdf
https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2017/10/AFB.B.30.5.Rev_.1-Draft-medium-term-strategy.pdf
https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2017/10/AFB.B.30.5.Rev_.1-Draft-medium-term-strategy.pdf
https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2017/03/GenderGuidance-Document.pdf
https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2017/05/AFB_Resource_mobilization%20_strategy_for_posting.pdf
https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2017/05/AFB_Resource_mobilization%20_strategy_for_posting.pdf
https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2017/05/AFB_Resource_mobilization%20_strategy_for_posting.pdf
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إزاد املسائل املتعلقة ابستدامة  ويتل صتندوق التكيتف وتفايتته  (7)قلقه يكرر أتتيد -6 
 وإمكانية التن ؤ عه عس ك التموض احلايل   أسعار وحدات رف  االن عا ت املعتمد؛

علتتى زايدة املتتوارد املاليتتة، رتتا   ذلتت  تقتتدن دعتتم  تتوعي ينضتتاف إىل  يشتتجل -7 
ملعتمتتد، فتتدف دعتتم تهتتود تع ئتتة املتتوارد حصتتة اإليتترادات املت تيتتة متتن أنشتتطة رفتت  االن عتتا ت ا

 ال  ي طهلا جملس صندوق التكيف من أتل تعزيز صندوق التكيف؛
جملتتس صتتندوق التكيتتف علتتى أ  يواصتتل، وفقتتا  لواليتتته احلاليتتتة،  يشتتجل أيضتتا   -8 

نظتتر،   التترواعط عتتني صتتندوق التكيتتف وصتتنادي  أرتترى، ويقتتدم تقريتترا  عتتن استتتنتاتاته إىل متتؤ ر 
العامتتتل عوصتتتفه اتتمتتتاع األ تتتراف   عروتوتتتتويف تيوتتتتو   دورتتتته الراععتتتة عشتتترة )تتتتانو   األ تتتراف

 (؛2018األويف/ديسمرب 
 ؛(8)جملس صندوق التكيف على تنفيط اسرتاتيجيته املتوسطة األتل يشجل تطل  -9 
جملتتتتس صتتتتندوق التكيتتتتف علتتتتى مواصتتتتلة مداوالتتتتته عشتتتت   تعزيتتتتز وت ستتتتيط  يشتتتتجل -10 

 سياسات اعتماد الكياانت املشرفة على التنفيط، را   ذل  إعادة اعتماد الكياانت املعتمدة ساعقا ؛
إىل جملس صتندوق التكيتف أ  يتتيت، ئتمن تقريتر، الستنوي، معلومتات  يطلك -11 

ات الصتتلة التت  حتتد ت ععتتد إصتتدار اىتتزد الرئيستتي عتتن اتتماعتتات اجمللتتس والتطتتورات األرتترى ذ
 من التقرير السنوي؛

أ  يكتتو  صتتندوق التكيتتف   ردمتتة اتفتتاق ابريتتس، رهنتتا  وعمتتال  ابملقتتررات  يقتترر -12 
ال  سيتخطها مؤ ر األ راف العامل عوصتفه اتتمتاع األ تراف   اتفتاق ابريتس   اىتزد الثالتث متن 

 ؛1-م أت/1من املقرر  11(، وذل   شيا  مل الفقرة 2018رب دورته األوىل )تانو  األويف/ديسم
أ  ينظتتتر   متتتا إذا تتتتا  صتتتندوق التكيتتتف ستتتيخدم اتفتتتاق ابريتتتس  يقتتترر أيضتتتا   -13 

حصتتترا ، فيعمتتتل عتوتيتتته متتتن متتتؤ ر األ تتتراف العامتتتل عوصتتتفه اتتمتتتاع األ تتتراف   اتفتتتاق ابريتتتس 
وخيضتتل للمستتادلة أمامتته، عمتتال  عتوصتتية متتن متتؤ ر األ تتراف العامتتل عوصتتفه اتتمتتاع األ تتراف   

األ راف العامل عوصفه اتتماع األ تراف   عروتوتتويف  اتفاق ابريس عش   هط، املس لة إىل مؤ ر 
 (؛2019تيوتو   دورته اخلامسة عشرة )تشرين الثاك/نوفمرب 

ابلتقدم احملرز من الفريت  العامتل املخصتمل املعتف ابتفتاق ابريتس    حييط علما   -14 
سستية والضتماانت االئطالع ابألعمتايف التحضتريية الالزمتة لتنتاويف ترتي تات اإلدارة والرتتي تات املؤ 

و رائتت  التشتتتيل الالزمتتة ليكتتو  صتتندوق التكيتتف   ردمتتة اتفتتاق ابريتتس، رتتا   ذلتت  مصتتادر 
إىل التوصيات ال  سيقدمها الفري  العامل املخصتمل  يتطللالتمويل، ال  ستحددها األ راف، و

 ؛2018املعف ابتفاق ابريس   هطا الش     عام 
يف أ  يواصل املسا ة   عناد هيكتل معتزز وتتفد أب  على صندوق التك قرُّ يُ  -15 

 ومتس  للتمويل املتعل  ابملناخ.
عشرة الثالثة العامة اىلسة  

2017نوفمرب /الثاكتشرين  18
__________ 

 .6، الفقرة 12-م أإ/2املقرر  (7)
 أعال،. 4انظر احلاشية  (8)
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 13-م أإ/2املقرر   

 االستعراض الثالث لصندوق التكيف  
 تيوتو،  عروتوتويف   األ راف اتتماع عوصفه العامل األ راف مؤ ر إ  
  ،12-أإ م/1و 10-أإ م/2 املقررين إىل يشري إذ 
 إتتترادات لتدعم أساستية قنتاة ابعت تار، التكيتف لصتندوق ال التتة األ يتة أتتيتد يكترر إذو  

يتتتف واملتتتروّةج الرئيستتتي للوصتتتويف امل اشتتتر، ابإلئتتتافة إىل ترتيتتتز، علتتتى  ويتتتل التكتتتاليف الكاملتتتة التك
 ملشاريل وعرام  ملموسة   جمايف التكيف   ال لدا  النامية، 

 التكيتف صندوق من التمويل ابستدامة املتعلقة القضااي استمرار القل  ع ال  يالح  وإذ 
ا  إىل األسعار احلالية لوحتدات رفت  االن عتا ت املعتمتد، الت  تتؤ ر نظر  عه، التن ؤ وقاعلية وتفايته

   قدرته على أداد واليته، 
، (1)ابلورقتتة التقنيتتة املتعلقتتة ابالستتتعراض الثالتتث لصتتندوق التكيتتفا  حيتتيط علمتت -1 
 ؛12-م أإ/1إىل ارتصاصات االستعراض الواردة   مرف  املقرر  واملستندة
إبجنتاز املرحلتة األوىل متن التقيتيم املستتقل لصتندوق التكيتف ويتطلتل إىل  يرحك -2 

 املرحلة الثانية؛
ابلدروس املستفادة والتقتدم احملترز منتط االستتعراض الثتاك لصتندوق التكيتف،  ينو، -3 

رتتتا   ذلتتت  امل تتتادرات والتحستتتينات متتتن ق يتتتل الطرائتتت  التتت  تتتتتيت حتستتتني  ريقتتتة الوصتتتويف امل اشتتتر، 
وعرانم  االستعداد را   ذل  قناته اإلرشادية املشترتتة عتني علتدا  اىنتوب، وعمليتة اعتمتاد م ستطة 

 كياانت الصترية، واإلرشادات املتعلقة رعايري االعتماد؛راصة ابل
ابمليتتزة النستت ية لصتتندوق التكيتتف، رتتا   ذلتت  ستترعة موافقتتته علتتى ا  ينتتو، أيضتت -4 

املشاريل، واإلشراك االسترتاتيجي ألصتحاب املصتلحة علتى الصتعيد دو  التو ف، ولتلتف الفوائتد 
 إمساك ال لدا  عزمام األمور   عملية التمويل؛املؤسسية، وتفادة الرتتي ات املؤسسية، وتعزيز 

إبعمايف امتثايف الكياانت املنفّةطة اإللزامي للضتماانت ال يئيتة االتتماعيتة  يرحك -5 
 لصندوق التكيف ولسياسته اىنسانية، ما يعزز فعالية صندوق التكيف؛

صتنادي  ابىهود ال  ي طهلا جملس صندوق التكيف   تعزيز التعاو  متل ال ينو، -6 
 األررى لضما  االتساق والتكامل؛ 

 جملس صندوق التكيُّف على ما يلي: يشجل -7 
 النظر   ريارات حتسني الكفادة فيما يتصل عتشتيل صندوق التكيف؛  ()أ 
مواصتتلة العمتتل متتل اىهتتات الفاعلتتة دو  الو نيتتة والقطتتاع اخلتتا  متتن رتتاليف  ()ب 

 ال  الصتر، وترتي ات الت مني القائم على حالة الطقس، مجلة أمور، من عينها لططات التمويل ال
واالخنتتتراط متتتل اجملموعتتتات الصتتتناعية احملليتتتة واملتتتزارعني   مشتتتاريل التكيتتتف، وإقامتتتة شتتتراتات عتتتني 

 القطاعني العام واخلا ؛
__________ 

(1) FCCC/TP/2017/6.  
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 النظر   التت ل الطوعي للتمويل املناري املعّ  ، حسك االقتضاد؛ )ج( 
إىل تعزيز التكامل واالتساق مل الصنادي  األررى سواد مواصلة اىهود الرامية  )د( 

   إ ار االتفاقية أو رارته؛
 إىل جملس صندوق التكيُّف ما يلي: يطلك -8 
النظر   الدروس املستفادة من عمتل صتندوق التكيتف متل أصتحاب املصتلحة  )أ( 

عمليتات صتنل القترار من القطاع اخلا    مشاريل التكيف على الصعيد احمللي، رتا   ذلت    
 اخلاصة عصندوق التكيف و  االتصاالت مل اىهات املاحنة؛

رصتتتد وتقيتتتيم املتتتدة الالزمتتتة إلقتتترار املشتتتاريل   إ تتتار عتتترانم  االستتتتعداد، وحتديتتتد  ()ب 
صتتتالت هلتتتط، املتتتدة ابعتمتتتاد السياستتتة ال يئيتتتة واالتتماعيتتتة لصتتتندوق التكيتتتف، وا تتتاذ التتتتداعري  أي

املتدة، حستك االقتضتاد، متل االستتمرار   تنفيتط ئتماانته ال يئيتة واالتتماعيتة  الالزمة لتقليمل هتط،
 وسياسته اىنسانية؛

 مواصلة توفري املعلومات عن املدة الالزمة إلقرار املشاريل؛  ()ج 
مواصتتتلة رصتتتد أ تتتر صتتتندوق التكيتتتف ومتتتا حيققتتته متتتن نتتتتائ    جمتتتايف التكيتتتف،  ()د 

 راصة عكل قطاع؛عس ل منها استخدام مقاييس حملية و 
اإلعالل عن التقدم احملترز   إ تار التوالايت الناشتئة عتن هتطا املقترر   التقتارير  ()ه 

ال  سيقدمها صندوق التكيف إىل مؤ ر األ راف العامتل عوصتفه اتتمتاع األ تراف   عروتوتتويف  
 تيوتو؛

عقدها   إىل اهليئتتة الفرعيتتة للتنفيتتط أ  تشتترع،   التتدورة التت  ستتت يطلتتك أيضتتا   -9 
،   االستتتعراض الراعتتل لصتتندوق التكيتتف، وفقتتا  لالرتصاصتتات التتواردة   2020حزيرا /يونيتته 
، أو عصتتيتها املعدلتتة، وأ  تقتتدم تقريتترا  إىل هيئتتته اإلداريتتة التت  ستتتجتمل 12-م أإ/1مرفتت  املقتترر 

 (.2021ابلتزامن مل الدورة الساععة والعشرين ملؤ ر األ راف )تشرين الثاك/نوفمرب 
 العامة الثالثة عشرة  اىلسة

 2017نوفمرب /الثاك تشرين 18
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 13-م أإ/3 املقرر  

 اارشاداا املتصلة آبلية التنمية النظيفة  
 إ  مؤ ر األ راف العامل عوصفه اتتماع األ راف   عروتوتويف تيوتو، 
 ،6-م أإ/1من عروتوتويف تيوتو واملقرر  12و 3إىل أحكام املادتني  إذ يشري 
وإذ يضل   اعت ار، املقترر 3/م أإ-1، واإلرشتادات الالحقتة املقدمتة متن مؤ ر/اتتمتاع  

 أ راف تيوتو عش   آلية التنمية النظيفة،
وإذ يرحك ابلتقرير السنوي للفرتة 2016-2017 التطي أعتد، اجمللتس التنفيتطي  ليتة  

 ، (1)التنمية النظيفة
للمجلتتس التنفيتتطي وهيئاتتته وأفرقتتته العاملتتة واألمانتتة علتتى العمتتل  وإذ يعتترب عتتن تقتتدير، 

 ،2017املضطلل عه عام 
إىل التصتتتدي لتتتتتري  إستتتهام آليتتتة التنميتتتة النظيفتتتة   اىهتتتود العامليتتتة الراميتتتةوإذ يالحتتت   

متتن  310متتن أنشتتطة املشتتاريل املستتجلة، و 7 780املنتتاخ، والتت  ائتتطلعت حتت  ا   رتتا يفتتوق 
مليتار وحتدة متن وحتدات رفت  االن عتا ت  1.88عرام  األنشطة املستجلة، وإصتدار أتثتر متن 

جل مليتتو  وحتتدة منهتتا إمتتا   الستتجالت الو نيتتة أو   ستت 124التت  أُلتتتي أتثتتر متتن  (2)املعتمتتد
 آلية التنمية النظيفة،

 ،106، الفقتترة 21-م أ/1)ج(، واملقتترر 5، الفقتترة 19-م أ/1إىل املقتترر  وإذ يشتتري أيضتتا   
 عش   دور اإللتاد الطوعي لوحدات رف  االن عا ت املعتمد،

أ  نستت ة التوزيتتل اإلقليمتتي ألنشتتطة املشتتاريل املستتجلة، وعتترام  األنشتتطة  وإذ يالحتت  تتتطل  
  املائتتة ابلنستت ة  2,2و 36,1و 2,8املستتجلة وإصتتدار وحتتدات رفتت  االن عتتا ت املعتمتتد، علتتتت 

  املائتة  0,2و 0,7و 0,6  املائة ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ؛ و 84,8و 47,1و 83,8ألفريقيا؛ و
  املائتتتتة ألمريكتتتتا الالتينيتتتتة ومنطقتتتتة ال حتتتتر الكتتتتاريا، علتتتتى  12,8و 16,1و 12,8لشتتتترق أورواب؛ و

 التوايل،
األ راف على إيتداع صتكوك ق وهلتا عشت   تعتديل الدوحتة لتدى الوديتل، عمتال   وإذ حيث 
 ،(3)من عروتوتويف تيوتو، عتية التعجيل عدروله حيز النفاذ 20ابملادة 

تنميتتتة النظيفتتتة أ  يواصتتتل ت ستتتيط عمليتتتة إىل اجمللتتتس التنفيتتتطي  ليتتتة ال يطلتتتك -1 
وئل رطوط األساس املوحتدة واملوافقتة عليهتا، ودعتم الستلطات الو نيتة املعينتة   وئتل رطتوط 

 األساس املوحدة، عناد على  لك السلطات الو نية املعينة؛
اجمللتتس التنفيتتطي علتتى مواصتتلة تعاونتته متتل املؤسستتات املاليتتة استتتجاعة  يشتتجل -2 
 ؛11-م أإ/6من املقرر  8و 7للفقرتني 
__________ 

(1) FCCC/KP/CMP/2017/5. 
 .http://cdm.unfccc.int الراعطانظر  (2)
 .8-م أإ/1املقرر  (3)

http://cdm.unfccc.int/
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ابلدعم املقدم إىل أصحاب املصلحة   آلية التنميتة النظيفتة متن رتاليف مراتتز  يقر -3 
النظيفتة عتن  التعاو  اإلقليمي، ويطلك إىل اجمللتس التنفيتطي مواصتلة دعتم تطتوير مشتاريل آليتة التنميتة

 ريتت  مراتتتز التعتتاو  اإلقليمتتي، وتقتتدن تقريتتر عتتن ذلتت  إىل متتؤ ر األ تتراف العامتتل عوصتتفه اتتمتتاع 
 (؛2018األ راف   عروتوتويف تيوتو   دورته الراععة عشرة )تانو  األويف/ديسمرب 

 أب  اجمللتتتتتتتتتتس التنفيتتتتتتتتتتطي اعتمتتتتتتتتتتد رطتتتتتتتتتتة عمتتتتتتتتتتل وإدارة ملتتتتتتتتتتدة  حيتتتتتتتتتتيط علمتتتتتتتتتتا   -4 
 (؛2018-2019سنتني )
عصتتفة تيتتاانت تشتتتيلية الكيتتاانت التت  اعتمتتدها اجمللتتس التنفيتتطي وعّينهتتا   يعتتنّي  -5 

تياانت تشتيلية عصورة مؤقتة لالئطالع رهام التصدي  و/أو مهام التحقت    قطاعتات حمتددة 
 على النحو امل ني   املرف .
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Annex 

  Designation of operational entities by the Conference of the 
Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto 
Protocol at its thirteenth session and changes in accreditation 
status of entities during the reporting period of the Executive 
Board of the clean development mechanism (18 October 2016 
to 22 September 2017) 

[English only] 
 

Name of entity Sectoral scopes (validation and verification) 

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U. (AENOR)a  
(transfer of accreditation from Spanish Association for 
Standardisation and Certification (AENOR)) 

1–15 

Bureau Veritas India Pvt. Ltd. (BVI) a 
(transfer of accreditation from Bureau Veritas Certification 
Holding SAS (BVCH)) 

1–15 

China Quality Certification Center (CQC)b 1–15 

Earthood Services Private Limited (Earthood)c 1, 3–5, 13 and 15 

ERM Certification and Verification Services Limited (ERM CVS)b  1, 3–5, 8–10 and 13 

Foundation for Industrial Development - Management System 
Certification Institute (Thailand) (MASCI)b 

1 and 13 

Japan Quality Assurance Organisation (JQA)b 1, 3–5, 10, 13 and 14 

Japan Management Association (JMA)d 1–4, 6, 9 and 14 

Korea Energy Agency (KEA)b  1, 3–5, 7, 9 and 11–15 

Korean Standards Association (KSA)b 1–5, 9, 10 and 13 

Perry Johnson Registrars Carbon Emissions Services (PJRCES)e 4, 7, 10, 12 and 15 

Re Carbon Gözetim Denetim ve Belgelendirme Limited Sirketi (Re 
Carbon)a (transfer of accreditation from Re-consult Ltd. (Re-
consult))  

1–4, 9, 13 and 15 

RINA Services S.p.A. (RINA)f 8 

RINA Services S.p.A. (RINA)b 1–7, 9–11 and 13–15 

SGS United Kingdom Limited (SGS)d 1, 4, 7, 10 and 13 

SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN.BHD (SIRIM)d 1 and 13 

TÜV Rheinland (China) Ltd. (TÜV Rheinland)d 1–15 

a   Transfer of accreditation from another legal entity. 
b   Accreditation granted for five years.  
c   Voluntary withdrawal of accreditation; the remaining sectoral scopes are indicated.  
d   Voluntary withdrawal of accreditation in its entirety. 
e   Entity suspended; only the suspended sectoral scopes are indicated. 
f   Withdrawal of accreditation by the Board; only the withdrawn sectoral scopes are indicated. 

 عشرة احلادية العامة اىلسة
 2017نوفمرب /الثاك تشرين 17
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 13-م أإ/4املقرر   

االستعراض الرابع لتنفير إطرار بنرا  القردراا بوجرو بروتوكرول كيوترو يف   
 متر اقتصاداهتا برحلة انتقالية البلدان الؤ

 األ راف   عروتوتويف تيوتو،إ  مؤ ر األ راف العامل عوصفه اتتماع  
 إذ يشري إىل املقررات 3/م أ-7، و3/م أ-10، و30/م أإ-1، و11/م أإ-8، 
أب  عناد قدرات ال لدا  ال   ر اقتصاداهتا ررحلة انتقالية أمر أساسي لتمكينهتا  وإذ يقر 

 من تنفيط التزاماهتا روتك عروتوتويف تيوتو عفعالية،
  املعلومتتات املقدمتتة متتن األ تتراف والتقتتارير التتواردة استتتجاعة لتتدعوات متتؤ ر  وقتتد نظتتر 

األ راف العامل عوصفه اتتمتاع األ تراف   عروتوتتويف تيوتتو والتقريتر التجميعتي والتتوليفي دعمتا  
التطي لالستعراض الراعل لتنفيط إ ار عناد القتدرات   ال لتدا  الت   تر اقتصتاداهتا ررحلتة انتقاليتة، 

 ،1-م أإ/30وأتد، جمددا  املقرر  7-م أ/3املقرر  ش ،أن
 را يلي: يسلم -1 
أ  تقدما  ت ريا  قد ُأحرةز   عناد قدرة ال لدا  ال   ر اقتصتاداهتا ررحلتة انتقاليتة  )أ( 

علتتى التخفيتتف متتن آ ر تتتتري املنتتاخ والتكيتتف معتته، وأ  ععتت  ال لتتدا  املتلقيتتة للمستتاعدة عتتدأت 
األ راف غري املدرتتة   املرفت  األويف لالتفاقيتة ررباهتتا ومعارفهتا ودروستها املستتفادة   تنقل إىل 

 جمايف عناد القدرات؛
أ  األ تتراف املدرتتتة   املرفتت  األويف لالتفاقيتتة قتتدمت، إىل تانتتك مرفتت  ال يئتتة  )ب( 

رات   ال لتدا  الت  العاملية،   إ ار واليته، ما يكفي من املوارد واملساعدة لتنفيط إ ار عناد القتد
 ؛1-م أإ/30وأتد، جمددا  املقرر  7-م أ/3املقرر  أنش ، ر اقتصاداهتا ررحلة انتقالية، الطي 

أ  الدعم ُقدّةم أيضا  إىل ال لدا  ال   ر اقتصاداهتا ررحلة انتقالية من املصارف  )ج( 
 اإلمنائية املتعددة األ راف واملؤسسات املالية الدولية؛

ال لدا  ال   ر اقتصتاداهتا ررحلتة انتقاليتة وتتلقتى التدعم حاليتا  حتتتاج، علتى  أ  )د( 
ال سيما من أتل وئل وتنفيتط استرتاتيجيات رز، إىل مزيد من عناد القدرات، الرغم من التقدم احمل

 تنمية و نية رفيضة الكرعو  تتس  مل أولوايهتا الو نية ومل أهدافها املتعلقة خبف  االن عا ت؛
أ  االحتياتتتتتات احملتتتتدد نطاقهتتتتا   إ تتتتار عنتتتتاد القتتتتدرات    يؤتتتتتد متتتتن تديتتتتد -2 

 1-م أإ/30و 7-م أ/3ال لتتتتتدا  التتتتت   تتتتتر اقتصتتتتتاداهتا ررحلتتتتتة انتقاليتتتتتة املنشتتتتت  روتتتتتتك املقتتتتتررين 
ال تتزايف وتيهتة و ثتل أساستا  ُيسرتش تد عته   تنفيتط  10-م أ/3والعوامل الرئيسية احملددة   املقترر 

 القدرات   ال لدا  ال   ر اقتصاداهتا ررحلة انتقالية وال  تتلقى الدعم حاليا ؛أنشطة عناد 
األ تتتراف املدرتتتتة   املرفتتت  الثتتتاك لالتفاقيتتتة ومتتتن يستتتتطيل متتتن األ تتتراف  يتتتدعو -3 

األررى، ومرف  ال يئة العاملية، والوتاالت الثنائية واملتعددة األ تراف، واملنظمتات الدوليتة، واملصتارف 
ائيتتتة املتعتتتددة األ تتتراف، واملؤسستتتات املاليتتتة الدوليتتتة، والقطتتتاع اخلتتتا ، أو أي ترتي تتتات أرتتترى، اإلمن

حستتك االقتضتتاد و  حتتدود والايهتتتا، إىل مواصتتلة تقتتدن التتدعم ألنشتتطة عنتتاد القتتدرات   ال لتتدا  
 ال   ر اقتصاداهتا ررحلة انتقالية وال  تتلقى الدعم حاليا ؛
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إىل اهليئتتة الفرعيتتة للتنفيتتط أ  ت تتدأ،    يطلتتكراض الراعتتل وارتتتتام االستتتع يقتترر -4 
(، االستتعراض اخلتامس لتنفيتط إ تار عنتاد القتدرات 2020دورهتتا الثانيتة واخلمستني )حزيرا /يونيته 

روتك عروتوتويف تيوتو   ال لدا  الت   تر اقتصتاداهتا ررحلتة انتقاليتة فتدف إتمتايف هتطا االستتعراض 
تيوتتتتتو   رة ملتتتتؤ ر األ تتتتراف العامتتتتل عوصتتتتفه اتتمتتتتاع األ تتتتراف   عروتوتتتتتويف  التتتتدورة السادستتتتة عشتتتت

 (.2020الثاك/نوفمرب  )تشرين
 عشرة احلادية العامة اىلسة
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 13-م أإ/5املقرر   

 املسائل اادارية واملالية واملؤسسية  
 العامل عوصفه اتتماع األ راف   عروتوتويف تيوتو،إ  مؤ ر األ راف  

 من عروتوتويف تيوتو، 13من املادة  5إىل الفقرة  يشري إذ 
 ؤ ر األ تراف، الت  تستري أيضتا  علتىملت املاليتة من اإلترادات 11إىل الفقرة  وإذ يشري أيضا   

 ،(1)عروتوتويف تيوتو
اعُتمتتتدت فيتتته امليزانيتتتة الربانجميتتتة لفتتترتة ، التتتطي 21-م أ/22إىل املقتتترر  تتتتطل إذ يشتتتري  و  
 ،2017-2016السنتني 
 ،(2)23-م أ/21ابملقرر  إذ حييط علما  و  
  املعلومتتتات التتتواردة   الو ئتتت  التتت  أعتتتدهتا األمانتتتة عشتتت   املستتتائل اإلداريتتتة  وقتتتد نظتتتر 

 ،(3)واملالية واملؤسسية

 2017-2016أدا  املي انية يف فرتة السنتني  -أوالا  
ابملعلومتتتتتتتتات التتتتتتتتواردة   التقريتتتتتتتتر املتعلتتتتتتتت  أبداد امليزانيتتتتتتتتة لفتتتتتتتترتة ا  حيتتتتتتتتيط علمتتتتتتتت -1 
واملتتتطترة املتعلقتتتة الالتتتة االشتتترتاتات  (4)7201حزيرا /يونيتتته  30حتتت   2017-2016 الستتتنتني

 ؛(5)2017تشرين األويف/أتتوعر  16ح     الصنادي  االستئمانية ال  تديرها األمانة
ف التتت  ستتتددت اشتتترتاتاهتا   امليزانيتتتة األساستتتية وقتتتت لأل تتترا يعتتترب عتتتن تقتتتدير، -2 

 استحقاقها؛
إزاد ارتفاع مستوى االشرتاتات غري املسددة   امليزانية األساسية  يعرب عن القل  -3 

 النقدية؛ التدفقات أدى إىل صعوابت   السنتني احلالية والساعقة، مما يتلفرت 
اشترتاتاهتا ابلكامتل   امليزانيتة األساستية لفترتة تستدد  األ تراف الت  م ةشدحيث ع -4 
 إىل القيام عطل  دو  مزيد من الت رري؛ الساعقة/احلالية السنتني

وقتتتت  2018 لعتتتاماأل تتتراف إىل تستتتديد اشتتترتاتاهتا   امليزانيتتتة األساستتتية  يتتتدعو -5 
نتاير متن تتل تتانو  الثاك/ي  1آرطة   االعت ار أ  موعد استحقاق االشرتاتات هو  استحقاقها،

 ؛ملؤ ر األ راف وفقا  لإلترادات املالية عام
لأل راف على االشرتاتات ال  سددهتا للصندوق االستتئماك للمشتارتة  يعرب عن تقدير، -6
 االتفاقية اإل ارية، والصندوق االستئماك لألنشطة التكميلية؛ مسار  

__________ 

 .، املرف  األويف1-م أ/15املقرر  (1)

 .( من تدويف أعمايف اهليئة الفرعية للتنفيطد-)أ21مشروع مقرر مقرتح العتماد،   إ ار ال ند  (2)
(3) FCCC/SBI/2017/13و ،FCCC/SBI/2017/INF.8و ،FCCC/SBI/2017/INF.14 وFCCC/SBI/2017/INF.15 وAdd.1 . 
(4) FCCC/SBI/2017/13. 
(5) FCCC/SBI/2017/INF.14. 
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األ راف على زايدة مسا تها   الصندوق االستئماك للمشتارتة   مستار  حيث -7 
، وعلتى زايدة 2018عتام   فاوئتات املاالتفاقية اإل ارية من أتتل تفالتة أوستل مشتارتة ممكنتة   

 مسا تها   الصندوق االستئماك لألنشطة التكميلية؛
الستنوية الطوعيتة   امليزانيتة ملستا تها حلكومتة أملانيتا  يكرر اإلعراب عن تقتدير، -8 

عصتفتها احلكومتة يتورو  1 789 522وملسا تها اخلاصة ر لت  يورو  766 938األساسية ر ل  
 املضيفة لألمانة؛

 2016 لعام تقرير مراجعة احلساابا والبياانا املالية -اثنياا  
عتقريتتر مراتعتتة احلستتاابت املقتتدم متتن جملتتس مراتعتتي حستتاابت األمتتم  حيتتيط علمتتا   -9 
حيتتيط علمتتا  عتعليقتتات األمانتتة  ، املتضتتمنا  لتوصتتيات، تمتتا6201 وال يتتاانت املاليتتة لعتتام ،(6)املتحتتدة
 عليهما؛

عمليتات  لألمم املتحدة ال  ا طت الرتتي ات الالزمتة إلتتراد يعرب عن تقدير، -10 
 ؛قيةمراتعة حساابت االتفا

راتعتتتتي احلستتتتاابت علتتتتى متتتتا قتتتتدمو، لأل تتتتراف متتتتن ملأيضتتتتا   يعتتتترب عتتتتن تقتتتتدير، -11 
 عش   تل  العمليات؛ قيم وعرضمالحظات وتوصيات قّيمة 

األمينتتة التنفيطيتتة علتتى تنفيتتط توصتتيات مراتعتتي احلستتاابت، علتتى النحتتو  حيتتث -12 
 املناسك.

 عشرة الثانية العامة اىلسة
2017نوفمرب /الثاك تشرين 18

__________ 

(6) FCCC/SBI/2017/INF.15 وAdd.1 . 
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 13-م أإ/6املقرر   

 2019-2018املي انية الربانجمية لفرتة السنتني   
 إ  مؤ ر األ راف العامل عوصفه اتتماع األ راف   عروتوتويف تيوتو، 
 من عروتوتويف تيوتو،  13من املادة  5إىل الفقرة  إذ يشري 
 منه، 1ورصوصا  ابلفقرة  ،(1)23-م أ/21ابملقرر  علما   وإذ حييط 
املقدمة متن األمتني  2019-2018  امليزانية الربانجمية املقرتحة لفرتة السنتني  وقد نظر 
 ،(2)التنفيطي
عشتتت   متتتا ينط تتت  علتتتى عروتوتتتتويف تيوتتتتو متتتن امليزانيتتتة  (3)23-م أ/21املقتتترر  يؤيتتتد -1 

 ؛2019-2018الربانجمية لفرتة السنتني 
 التتتتتوارد   2019و 2018االشتتتتترتاتات اإلرشتتتتتادي للستتتتتنتني تتتتتتدويف  يعتمتتتتتد -2 

متن  1  املائة من االشرتاتات اإلرشادية امل ينة   اىدويف  15.0املرف ، والطي يتطي ما نس ته 
 ؛(4)23-م أ/21املقرر 

مجيتتتتتتل األ تتتتتتراف   عروتوتتتتتتتويف تيوتتتتتتتو إىل اإلحا تتتتتتة علمتتتتتتا  أب  موعتتتتتتد  يتتتتتتدعو -3 
)ب( 8تتانو  الثاك/ينتاير متن تتل ستنة وفقتا  للفقترة   1االشرتاتات   امليزانيتة األساستية هتو  دفل

، وإىل امل تتتتتتادرة فتتتتتتورا  إىل (5)الفتتتتتترعيتني واألمانتتتتتتة األ تتتتتتراف وهيئتيتتتتتتهمتتتتتتن اإلتتتتتتترادات املاليتتتتتتة ملتتتتتتؤ ر 
  املطلوعتتة لتمويتتل النفقتتات املعتمتتدة امل ينتتة  2019و 2018االشتترتاتات للستتنتني  تامتتل دفتتل
 ؛(6)23-م أ/21 املقرر

ابحتياتات آلية التنمية النظيفة والتنفيتط املشترتك متن التمويتل، الت   علما  حييط  -4 
 اقرتحها اجمللس التنفيطي  لية التنمية النظيفة وىنة اإلشراف على التنفيط املشرتك، على التوايل.

__________ 

 الفرعية للتنفيط.)أ( من تدويف أعمايف اهليئة 16مشروع مقرر مقرتح العتماد،   إ ار ال ند الفرعي  (1)

(2) FCCC/SBI/2017/4. 
 أعال،. 1انظر احلاشية  (3)

 أعال،. 1انظر احلاشية  (4)

 ، املرف  األويف.1-م أ/15املقرر  (5)

 أعال،. 1انظر احلاشية  (6)
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 املرفق

كيوتو لفرتة السنتني ألطراف يف بروتوكول  ااجلدول اارشادي الشرتاكاا   
 )أ(8201-9201

[English only] 

Party  

United Nations scale of 

assessments for 2018 

Kyoto Protocol adjusted  

scale for 2018 

Kyoto Protocol adjusted  

scale for 2019 

Afghanistan 0.006 0.008 0.008 

Albania 0.008 0.010 0.010 

Algeria 0.161 0.209 0.209 

Angola 0.010 0.013 0.013 

Antigua and Barbuda 0.002 0.003 0.003 

Argentina 0.892 1.159 1.159 

Armenia 0.006 0.008 0.008 

Australia 2.337 3.036 3.036 

Austria 0.720 0.935 0.935 

Azerbaijan 0.060 0.078 0.078 

Bahamas 0.014 0.018 0.018 

Bahrain 0.044 0.057 0.057 

Bangladesh 0.010 0.013 0.013 

Barbados 0.007 0.009 0.009 

Belarus 0.056 0.073 0.073 

Belgium 0.885 1.150 1.150 

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) 0.012 0.016 0.016 

Bosnia and Herzegovina 0.013 0.017 0.017 

Botswana 0.014 0.018 0.018 

Brazil 3.823 4.966 4.966 

Brunei Darussalam 0.029 0.038 0.038 

Bulgaria 0.045 0.058 0.058 

Burkina Faso 0.004 0.005 0.005 

Burundi 0.001 0.001 0.001 

Cabo Verde 0.001 0.001 0.001 

Cambodia 0.004 0.005 0.005 

Cameroon 0.010 0.013 0.013 

Central African Republic 0.001 0.001 0.001 

Chad 0.005 0.006 0.006 

Chile 0.399 0.518 0.518 

China 7.921 10.289 10.289 

Colombia 0.322 0.418 0.418 

Comoros 0.001 0.001 0.001 

Congo 0.006 0.008 0.008 

Cook Islands 0.001 0.001 0.001 

Costa Rica 0.047 0.061 0.061 

Côte d’Ivoire 0.009 0.012 0.012 

Croatia 0.099 0.129 0.129 

Cuba 0.065 0.084 0.084 

Cyprus 0.043 0.056 0.056 

Czechia 0.344 0.447 0.447 

Democratic People’s Republic of Korea 0.005 0.006 0.006 

Democratic Republic of the Congo 0.008 0.010 0.010 

Denmark 0.584 0.759 0.759 
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Party  

United Nations scale of 

assessments for 2018 

Kyoto Protocol adjusted  

scale for 2018 

Kyoto Protocol adjusted  

scale for 2019 

Djibouti 0.001 0.001 0.001 

Dominica 0.001 0.001 0.001 

Dominican Republic 0.046 0.060 0.060 

Ecuador 0.067 0.087 0.087 

Egypt 0.152 0.197 0.197 

El Salvador 0.014 0.018 0.018 

Equatorial Guinea 0.010 0.013 0.013 

Eritrea 0.001 0.001 0.001 

Estonia 0.038 0.049 0.049 

Ethiopia 0.010 0.013 0.013 

European Union 2.500 2.500 2.500 

Fiji 0.003 0.004 0.004 

Finland 0.456 0.592 0.592 

France 4.859 6.311 6.311 

Gabon 0.017 0.022 0.022 

Gambia 0.001 0.001 0.001 

Georgia 0.008 0.010 0.010 

Germany 6.389 8.299 8.299 

Ghana 0.016 0.021 0.021 

Greece 0.471 0.612 0.612 

Grenada 0.001 0.001 0.001 

Guatemala 0.028 0.036 0.036 

Guinea 0.002 0.003 0.003 

Guinea-Bissau 0.001 0.001 0.001 

Guyana 0.002 0.003 0.003 

Haiti 0.003 0.004 0.004 

Honduras 0.008 0.010 0.010 

Hungary 0.161 0.209 0.209 

Iceland 0.023 0.030 0.030 

India 0.737 0.957 0.957 

Indonesia 0.504 0.655 0.655 

Iran (Islamic Republic of) 0.471 0.612 0.612 

Iraq 0.129 0.168 0.168 

Ireland 0.335 0.435 0.435 

Israel 0.430 0.559 0.559 

Italy 3.748 4.868 4.868 

Jamaica 0.009 0.012 0.012 

Japan 9.680 12.573 12.573 

Jordan 0.020 0.026 0.026 

Kazakhstan 0.191 0.248 0.248 

Kenya 0.018 0.023 0.023 

Kiribati 0.001 0.001 0.001 

Kuwait 0.285 0.370 0.370 

Kyrgyzstan 0.002 0.003 0.003 

Lao People’s Democratic Republic 0.003 0.004 0.004 

Latvia 0.050 0.065 0.065 

Lebanon 0.046 0.060 0.060 

Lesotho 0.001 0.001 0.001 

Liberia 0.001 0.001 0.001 

Libya 0.125 0.162 0.162 

Liechtenstein 0.007 0.009 0.009 

Lithuania 0.072 0.094 0.094 

Luxembourg 0.064 0.083 0.083 

Madagascar 0.003 0.004 0.004 

Malawi 0.002 0.003 0.003 

Malaysia 0.322 0.418 0.418 

Maldives 0.002 0.003 0.003 
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Party  

United Nations scale of 

assessments for 2018 

Kyoto Protocol adjusted  

scale for 2018 

Kyoto Protocol adjusted  

scale for 2019 

Mali 0.003 0.004 0.004 

Malta 0.016 0.021 0.021 

Marshall Islands 0.001 0.001 0.001 

Mauritania 0.002 0.003 0.003 

Mauritius 0.012 0.016 0.016 

Mexico 1.435 1.864 1.864 

Micronesia (Federated States of) 0.001 0.001 0.001 

Monaco 0.010 0.013 0.013 

Mongolia 0.005 0.006 0.006 

Montenegro 0.004 0.005 0.005 

Morocco 0.054 0.070 0.070 

Mozambique 0.004 0.005 0.005 

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 1.482 1.925 1.925 

New Zealand 0.268 0.348 0.348 

Nicaragua 0.004 0.005 0.005 

Niger 0.002 0.003 0.003 

Nigeria 0.209 0.271 0.271 

Niue 0.001 0.001 0.001 

Norway 0.849 1.103 1.103 

Oman 0.113 0.147 0.147 

Pakistan 0.093 0.121 0.121 

Palau 0.001 0.001 0.001 

Panama 0.034 0.044 0.044 

Papua New Guinea 0.004 0.005 0.005 

Paraguay 0.014 0.018 0.018 

Peru 0.136 0.177 0.177 

Philippines 0.165 0.214 0.214 

Poland 0.841 1.092 1.092 

Portugal 0.392 0.509 0.509 

Qatar 0.269 0.349 0.349 

Republic of Korea 2.039 2.648 2.648 

Republic of Moldova 0.004 0.005 0.005 

Romania 0.184 0.239 0.239 

Russian Federation 3.088 4.011 4.011 

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 

Sao Tome and Principe 0.001 0.001 0.001 

Saudi Arabia 1.146 1.489 1.489 

Senegal 0.005 0.006 0.006 

Serbia 0.032 0.042 0.042 

Seychelles 0.001 0.001 0.001 

Sierra Leone 0.001 0.001 0.001 

Singapore 0.447 0.581 0.581 

Slovakia 0.160 0.208 0.208 

Slovenia 0.084 0.109 0.109 

Solomon Islands 0.001 0.001 0.001 

Somalia 0.001 0.001 0.001 

South Africa 0.364 0.473 0.473 

Spain 2.443 3.865 3.865 
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Party  

United Nations scale of 

assessments for 2018 

Kyoto Protocol adjusted  

scale for 2018 

Kyoto Protocol adjusted  

scale for 2019 

Sri Lanka 0.031 3.173 3.173 

Sudan 0.010 0.013 0.013 

Suriname 0.006 0.008 0.008 

Swaziland 0.002 0.003 0.003 

Sweden 0.956 1.242 1.242 

Switzerland 1.140 1.481 1.481 

Syrian Arab Republic 0.024 0.031 0.031 

Tajikistan 0.004 0.005 0.005 

Thailand 0.291 0.378 0.378 

The former Yugoslav Republic of Macedonia 0.007 0.009 0.009 

Timor-Leste 0.003 0.004 0.004 

Togo 0.001 0.001 0.001 

Tonga 0.001 0.001 0.001 

Trinidad and Tobago 0.034 0.044 0.044 

Tunisia 0.028 0.036 0.036 

Turkey 1.018 1.322 1.322 

Turkmenistan 0.026 0.034 0.034 

Tuvalu 0.001 0.001 0.001 

Uganda 0.009 0.012 0.012 

Ukraine 0.103 0.134 0.134 

United Arab Emirates 0.604 0.785 0.785 

United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland 
4.463 5.797 5.797 

United Republic of Tanzania 0.010 0.013 0.013 

Uruguay 0.079 0.103 0.103 

Uzbekistan 0.023 0.030 0.030 

Vanuatu 0.001 0.001 0.001 

Venezuela (Bolivarian Republic of) 0.571 0.742 0.742 

Viet Nam 0.058 0.075 0.075 

Yemen 0.010 0.013 0.013 

Zambia 0.007 0.009 0.009 

Zimbabwe 0.004 0.005 0.005 

Total 77.572 100.000 100.000 

 

a   Pursuant to decision 15/CP.1, annex, paragraph 7(a), the UNFCCC scale of indicative contributions may be adjusted following 

the adoption by the United Nations General Assembly of the United Nations scale of assessments for the period 2019-2021. 
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 13-أإم /7 املقرر  

 ومنه يررة يصرريل رسررومه لفرررتة السررنتني سرر ل املعرراملا الرردوي مي انيررة  
2018-2019 
 تيوتو،  عروتوتويف   األ راف اتتماع عوصفه العامل األ راف مؤ ر إ  
 من عروتوتويف تيوتو،  13من املادة  5الفقرة  إىل يشري إذ 
 ،8-أإ م/8و ،6-أإ م/9و ،5-أإ م/10و ،3-أإ م/11املقتتتتتررات  إىل أيضتتتتتا   يشتتتتري وإذ 

 ،11-أإ م/8و
 لسجل املعامالت الدويل،  عتأب ية توافر  ويل تاٍف و  يعرتفوإذ  
أب ية سالمة أداد سجل املعامالت الدويل لأل تراف املدرتتة   املرفت   ا  وإذ يعرتف أيض 

)املشار إليها   هتطا املقترر  8-م أإ/1ابد لربوتوتويف تيوتو عصيتته الواردة   املرف  األويف للمقرر 
 ابأل راف(،
، 2019-2018ستتتجل املعتتتامالت التتتدويل لفتتترتة الستتتنتني  ميزانيتتتةعلتتتى  يوافتتت  -1 

 ؛(1)يورو، لألغراض احملددة   امليزانية املقرتحة لسجل املعامالت الدويل 5 204 520 ال التة
  املائتة متن  8.3احلفاظ على مستوى احتيتا ي رأس املتايف املتتداويف عنتد  قرري -2 

 اإلنفاق املقدر للصندوق االستئماك لسجل املعامالت الدويل؛
 غتتري األرصتتدة متتن يتتورو مليتتو  2.5 م لتت  تستتحك أب  التنفيطيتتة لألمينتتة أيذ  -3 
 تتتزد لستتد الستتاعقة املاليتتة الفتترتات متتن التتدويل املعتتامالت لستتجل االستتتئماك الصتتندوق   املنفقتتة

 ؛2019-2018 السنتني ميزانية من
متتتن األرصتتتدة غتتتري املنفقتتتة    أمتتتواال   تستتتحكأب   ةالتنفيطيتتت ةلألمينتتت ا  أيذ  أيضتتت -4 

الصندوق االستئماك لسجل املعامالت الدويل من الفرتات املالية الساعقة لسد النقمل احملتمل   
 ؛لسجلابأ راف  وصل وقفالرسوم املستحقة نتيجة 

أعتتال، استتتثنائي وئتتروري لصتترف  3أ  اإلتتتراد املشتتار إليتته   الفقتترة  يالحتت  -5 
   حُتّصتلم أب  رستوم تشتتيل ستجل املعتامالت التدويل يتعتني أ  الك رية غري املنفقة، ويسلّ  امل ال 

 فرتات السنتني املق لة حسك االقتضاد؛
  الصتتندوق االستتتئماك  أ  أي رصتتيد متتن األرصتتدة غتتري املنفقتتةا  يالحتت  أيضتت -6 

ا   متتتاملشتتتار إليه اإلتتتترادينلستتتجل املعتتتامالت التتتدويل متتتن الفتتترتات املاليتتتة الستتتاعقة املت قيتتتة ععتتتد 
ستتتخدم لتتطيتتة ميزانيتتة ستتجل املعتتامالت التتدويل رتتاليف فتترتات يأعتتال، ميكتتن أ   4و 3الفقتترتني 

 ؛السنتني املق لة
 عتتنإىل متتدير ستتجل املعتتامالت التتدويل أ  يكشتتف   تقتتارير، الستتنوية  يطلتتك -7 

الرصتتيد غتتري املنفتت    الصتتندوق االستتتئماك لستتجل املعتتامالت التتدويل متتن فتترتة الستتنتني الستتاعقة 
 وقت صدور التقرير السنوي؛

__________ 

(1) FCCC/SBI/2017/4/Add.2. 
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 2019-2018الستنتني  تدويف أنص ة رسوم سجل املعامالت التدويل لفترتة يعتمد -8 
 ارد   املرف ؛على النحو الو 

متن األ تراف   ترفأ  حتسك رسوم ستجل املعتامالت التدويل الت  يتدفعها  يقرر -9 
ذلتتت  الطتتترف امل تتني   املرفتتت    ميزانيتتتة  رستتوم نصتتتيكعضتتترب  2019-2018عتتن فتتترتة الستتنتني 

 غتتتتريفيمتتتتا خيتتتتمل األ تتتتراف  تعتتتتّديف وأ ، 2019-2018ستتتتجل املعتتتتامالت التتتتدويل لفتتتترتة الستتتتنتني 
مل مراعاة امل ل  املسحوب من األرصدة غتري املنفقتة امل تني  ،عسجل املعامالت الدويل حاليا   املوصولة
على أ  تكو  رستوم الستنة األوىل متن فترتة الستنتني مستاوية لرستوم الستنة الثانيتة  ،أعال، 3  الفقرة 
 ؛  املرف  ردي منها، تما
 املعتتتتتامالت عستتتتتجل املوصتتتتتولة األ تتتتتراف طتتتتتر  أ  التنفيطيتتتتتة األمينتتتتتة إىل يطلتتتتتك -10 

أقترب  أعتال،،   9ابلرستوم الستنوية، احملستوعة وفقتا  للفقترة  2019-2018 الستنتني فرتة   الدويل
 ذل ؛ أمكن حيثماعداية السنة التقوميية املعنية،  منوقت ممكن وق ل أرععة أشهر على األقل 

 األوىل أوُوصةل  ترف متن األ تراف عستجل املعتامالت التدويل للمترة  أنه إذا يقرر -11 
للنصتتيك التوارد   املرفتت ،  معتادال  علتى ذلت  الطتترف  ةالوات تت الرستوم نصتتيكعتته، يكتو   وصتلهأعيتد 

خيتتمل  يف لربوتوتتتويف تيوتتتو لفتترتة الستتنتني املعنيتتة فيمتتااملعتتد   النصتتيك  املائتتة متتن  130معتتادال  لتتت  أو
  ؛األ راف غري املدرتة   اىدويف الوارد   املرف 

يُوص تتتل للمتتترة األوىل عستتتجل  أ  ُ صتتتم الرستتتوم التتت  يتتتدفعها  تتترف يقتتترر أيضتتتا   -12 
لألنشتطة املتعلقتة عستجل  الالزمتةوصله عه متن االحتياتتات متن املتوارد  يعاد أو املعامالت الدويل

 املعامالت الدويل   فرتة السنتني التالية؛
يُوص تتتتتتل للمتتتتتترة األوىل عستتتتتتجل  أ  الرستتتتتتوم التتتتتت  يتتتتتتدفعها  تتتتتترف تتتتتتتطل يقتتتتتترر   -13 

، جيتتتك أ  حتستتتك 2019-2018وصتتتله عتتته رتتتاليف فتتترتة الستتتنتني  يعتتتاد أو ،عتتتامالت التتتدويلامل
وصتله وجايتة فترتة الستنتني، ابستتثناد  إعتادة أو ستجله وصتل تناس يا  وف  الفرتة الفاصلة عني اتريت 

 عنها رسوم؛ الفرتة ال  س   أ  ُدفعت

  تتتتتتتتتتترف متتتتتتتتتتتن األ تتتتتتتتتتتراف رتتتتتتتتتتتاليف فتتتتتتتتتتترتة وصتتتتتتتتتتتل توقتتتتتتتتتتتف  حتتتتتتتتتتتايف  يقتتتتتتتتتتترر -14 
 وصتتتتتلهفيهتتتتتا  توقتتتتتفعلتتتتتى الطتتتتترف أ  يتطتتتتتي رستتتتتوم الستتتتتنة التتتتت   أ ، 2019-2018الستتتتتنتني 

   الطتترفوصتتل  توقتتفتنط تت  إذا  ال ابلستتجل تاملتتة ، وأ  رستتوم الستتنة الثانيتتة متتن فتترتة الستتنتني
 وصله   السنة الثانية منها؛ ديُتع   وم السنة األوىل من فرتة السنتني

 األ تتراف ابلستتجل ق تتل فتترتة متتن تترف  صتتلو  توقتتف حتتايف  أنتته  يقتترر أيضتتا   -15 
الطتترف عستتجل املعتتامالت  ذلتت وصتتل  أعيتتد إذا إال تنط تت  الرستتوم ال ،2019-2018الستتنتني 
  الدويل؛

 تتتتترف متتتتتن  ستتتتتجلو ْصتتتتتل  وقتتتتتف  يأبملتتتتتدير ستتتتتجل املعتتتتتامالت التتتتتدويل  أيذ  -16 
 سجله وقفينّفط  أال يدفل الرسوم املستحقة عليه، على م عسجل املعامالت الدويل إذا األ راف

ق ل مضي أرععة أشهر من عدد السنة التقوميية املعنية، ورهنا  إبرسايف تطتريين ا نني علتى األقتل إىل 
 هطا الطرف والتشاور معه ق ل إرسايف التطتري النهائي؛

ريتتتتتته الستتتتتتنويني تقري   يقتتتتتتدّةم أ  التتتتتتدويل املعتتتتتتامالت ستتتتتتجل متتتتتتدير إىل يطلتتتتتتك -17 
 املعامالت املتعلقة عوحدات عروتوتويف تيوتو؛معلومات عن  2019و 2018 عاميل
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أيضا  أ  ينشر   تقارير، السنوية تدوال   الدويل املعامالت سجل مدير إىل يطلك -18 
 ؛عسجل املعامالت الدويل املوصولةالرسوم ومستواها وحالة مدفوعات مجيل األ راف  أنص ةي ني 

  إىل اهليئتتة الفرعيتتة للتنفيتتط، أ  توصتتي   دورهتتتا اخلمستتني )حزيتترا / يطلتتك تتتطل  -19 
 ،2021-2020 (، رنهجية لتحصيل رستوم ستجل املعتامالت التدويل   فترتة الستنتني2019يونيه 
   اامتتل عوصتتفه اتتمتتاع األ تتراف   عروتوتتتويف تيوتتتو ويعتمتتدهالع األ تتراف متتؤ ر فيهتتا ينظتتر لكتتي

 (.2019ن الثاك/نوفمرب دورته اخلامسة عشرة )تشري
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 املرفق

 2019-2018رسوم س ل املعاملا الدوي لفرتة السنتني   

 الطرف

 أنصتتتتتتتتتت ةتتتتتتتتتتتدويف 
الفتتتتتتتتتتتتتتترتة  رستتتتتتتتتتتتتتتوم
2018-2019 

 (مئوية نس ة)

 حستتتتتتتاب الرستتتتتتتوم
ق تتتل  2018 لعتتتام
االعتمتتتتتتتتتتتتاد  قيتتتتتتتتتتتتد

متتتتتتتتتتن  املستتتتتتتتتتحوب
األرصتتتتتتتتتتتتدة غتتتتتتتتتتتتري 

 املنفقة )ابليورو(

 حستتتتتتتاب الرستتتتتتتوم
 ق تتتل 2019 لعتتتام
االعتمتتتتتتتتتتتتاد  قيتتتتتتتتتتتتد

متتتتتتتتتتن  املستتتتتتتتتتحوب
األرصتتتتتتتتتتتتدة غتتتتتتتتتتتتري 

 املنفقة )ابليورو(

 حستتتتتتتاب الرستتتتتتتوم
 ععتتتد 2018 لعتتتام

قيتتتتتتتتتتتتد االعتمتتتتتتتتتتتتاد 
متتتتتتتتتتن  املستتتتتتتتتتحوب

األرصتتتتتتتتتتتتدة غتتتتتتتتتتتتري 
 املنفقة )ابليورو(

 حستتتتتتتاب الرستتتتتتتوم
 ععتتتد 2019 لعتتتام

قيتتتتتتتتتتتتد االعتمتتتتتتتتتتتتاد 
متتتتتتتتتتن  املستتتتتتتتتتحوب

األرصتتتتتتتتتتتتدة غتتتتتتتتتتتتري 
 املنفقة )ابليورو(

 37 295 37 295 71 770 71 770 2.685 االحتاد األورويب
 - - - - 2.743 )أ(االحتاد الروسي

 73 779 73 779 141 979 141 979 5.311 إس انيا
 39 472 39 472 75 960 75 960 2.841 أسرتاليا
 392 392 755 755 0.028 إستونيا
 213 266 213 266 410 402 410 402 15.35 أملانيا

 10 345 10 345 19 907 19 907 0.745 أوترانيا
 11 075 11 075 21 313 21 313 0.797 آيرلندا
 10 237 10 237 19 699 19 699 0.737 آيسلندا
 126 274 126 274 242 999 242 999 9.090 إيطاليا
 13 103 13 103 25 216 25 216 0.943 الربتتايف
 27 410 27 410 52 748 52 748 1.973 علجيكا
 500 500 963 963 0.036 علتاراي
 12 441 12 441 23 941 23 941 0.896 عولندا

 - - - - 0.073 )أ(عيالروس
 6 991 6 991 13 454 13 454 0.503 تشيكيا
 18 377 18 377 35 365 35 365 1.323 الدامنرك
 1 731 1 731 3 331 3 331 0.125 رومانيا

 1 569 1 569 3 019 3 019 0.113 سلوفاتيا
 2 380 2 380 4 580 4 580 0.171 سلوفينيا
 26 626 26 626 51 238 51 238 1.917 السويد
 38 337 38 337 73 774 73 774 2.760 سويسرا
 148 194 148 194 285 182 285 182 10.667 فرنسا
 14 023 14 023 26 985 26 985 1.009 فنلندا
 852 852 1 639 1 639 0.061 قرب 

 - - - - 0.157 )أ(تازارستا 
 1 095 1 095 2 108 2 108 0.079 ترواتيا
 446 446 859 859 0.032 التفيا

 2 123 2 123 4 086 4 086 0.153 لكسمربل
 771 771 1 483 1 483 0.055 ليتوانيا
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 الطرف

 أنصتتتتتتتتتت ةتتتتتتتتتتتدويف 
الفتتتتتتتتتتتتتتترتة  رستتتتتتتتتتتتتتتوم
2018-2019 

 (مئوية نس ة)

 حستتتتتتتاب الرستتتتتتتوم
ق تتتل  2018 لعتتتام
االعتمتتتتتتتتتتتتاد  قيتتتتتتتتتتتتد

متتتتتتتتتتن  املستتتتتتتتتتحوب
األرصتتتتتتتتتتتتدة غتتتتتتتتتتتتري 

 املنفقة )ابليورو(

 حستتتتتتتاب الرستتتتتتتوم
 ق تتتل 2019 لعتتتام
االعتمتتتتتتتتتتتتاد  قيتتتتتتتتتتتتد

متتتتتتتتتتن  املستتتتتتتتتتحوب
األرصتتتتتتتتتتتتدة غتتتتتتتتتتتتري 

 املنفقة )ابليورو(

 حستتتتتتتاب الرستتتتتتتوم
 ععتتتد 2018 لعتتتام

قيتتتتتتتتتتتتد االعتمتتتتتتتتتتتتاد 
متتتتتتتتتتن  املستتتتتتتتتتحوب

األرصتتتتتتتتتتتتدة غتتتتتتتتتتتتري 
 املنفقة )ابليورو(

 حستتتتتتتاب الرستتتتتتتوم
 ععتتتد 2019 لعتتتام

قيتتتتتتتتتتتتد االعتمتتتتتتتتتتتتاد 
متتتتتتتتتتن  املستتتتتتتتتتحوب

األرصتتتتتتتتتتتتدة غتتتتتتتتتتتتري 
 املنفقة )ابليورو(

 2 610 2 610 5 022 5 022 0.188 ليختنشتاين
 297 297 572 572 0.021 مالطة

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 
 وآيرلندا الشمالية

11.888 814 317 814 317 152 165 152 165 

 2 515 2 515 4 840 4 840 0.181 موانتو
 32 211 32 211 61 986 61 986 2.319 النروي 
 22 055 22 055 42 443 42 443 1.588 النمسا
 13 347 13 347 25 684 25 684 0.961 نيوزيلندا
 6 072 6 072 11 684 11 684 0.437 هنتاراي
 46 572 46 572 89 622 89 622 3.352 هولندا
 207 531 207 531 399 369 399 369 14.939 اليااب 
 14 794 14 794 28 469 28 469 1.065 اليوان 
 1 352 260 1 352 260 2 602 260 2 602 260  الرسوم

 غرّي األرصردةاالعتماد املسحوب مرن 
 سابقة مالية فرتاا من املنفقة

 - - 000 250 1 000 250 1 

 2 602 260 2 602 260 2 602 260 2 602 260  اجملموع
متن  ستجل املعتامالت التدويل رسوم سُتحّصل عسجل املعامالت الدويل. األ راف غري املوصولة حاليا   )أ(

 التواردة 13 إىل 11للفقترات متن  وفقتا   ،وصتلها عته إعتادة أو وصلها ابلستجل هط، األ راف   حالة
 هط، الو يقة.   

 عشرة الثانية العامة اىلسة
2017نوفمرب /الثاك تشرين 18
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 13-م أإ/1 القرار  

 ااعراب عن االمتنان حلكومة مجهورية أملانيا االيادية ولسكان مدينة بون  
 مشروع قرار مقدم من في ي  

إ  مؤ ر األ راف، ومتؤ ر األ تراف العامتل عوصتفه اتتمتاع األ تراف   عروتوتتويف تيوتتو،  
 ومؤ ر األ راف العامل عوصفه اتتماع األ راف   اتفاق ابريس،

   مقر األمانة، 2017تشرين الثاك/نوفمرب  17إىل  6  عو    الفرتة من  وقد اتتمعت 
حلكومتتة مجهوريتتة أملانيتتا االحتاديتتة علتتى  كتتني التتدورة  تعتترب عتتن عميتت  امتناجتتا -1 

الثالثتتتة والعشتتترين ملتتتؤ ر األ تتتراف، والتتتدورة الثالثتتتة عشتتترة ملتتتؤ ر األ تتتراف العامتتتل عوصتتتفه اتتمتتتاع 
 األ تتراف   عروتوتتتويف تيوتتتو، واىتتزد الثتتاك متتن التتدورة األوىل ملتتؤ ر األ تتراف العامتتل عوصتتفه اتتمتتاع

 من االنعقاد   عو ؛األ راف   اتفاق ابريس 
إىل حكومتتة مجهوريتتة أملانيتتا االحتاديتتة أ  تنقتتل إىل مدينتتة عتتو  وستتكاجا  تطلتتك -2 

ع تتتارات امتنتتتا  متتتؤ ر األ تتتراف ومتتتؤ ر األ تتتراف العامتتتل عوصتتتفه اتتمتتتاع األ تتتراف   عروتوتتتتويف  
تيوتتتتو ومتتتؤ ر األ تتتراف العامتتتل عوصتتتفه اتتمتتتاع األ تتتراف   اتفتتتاق ابريتتتس علتتتى متتتا حظتتتي عتتته 

 املشارتو  من ترم الضيافة وحفاوة االستق ايف.
 عشرة الثانية العامة اىلسة
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