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 ٩-م أ/١املقرر 

 املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية البالغات الوطنية املقدمة من األطراف

 إن مؤمتر األطراف،

ريها من األحكام ذات الصلة من االتفاقية،  وغ١٢، وإىل املادة ٤من املادة ) ب(و) أ(٢ إىل الفقرة إذ يشري 
 بشأن البالغات الوطنية    ٨-م أ /٤ و ٧-م أ /٣٣، و ٥-م أ /٣، و ٤-م أ /١١، و ٣-م أ /٦، و ٢-م أ /٩وإىل مقرراته   

 ،)األطراف املدرجة يف املرفق األول(املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية 

 وقوائم اجلرد السنوية لغازات الدفيئة اليت تقدمها األطراف املدرجة يف  على أن البيانات الوطنيةوإذ يشدد 
املـرفق األول تعد املصدر الرئيسي للمعلومات الضرورية الستعراض تنفيذ هذه األطراف لالتفاقية، وأن التقارير               

 رض،املتعلقة باالستعراضات املتعمقة هلذه البالغات الوطنية تشكل معلومات إضافية مهمة هلذا الغ

 أن تأخر بعض األطراف يف تقدمي البالغات أو ختلفها عن ذلك، باإلضافة إىل التأخر يف إكمال وإذ يالحظ 
 االستعراضات املتعمقة، أمر يعرقل عملية تقييم التنفيذ،

 مـع التقدير عمل األمانة يف توليف وعرض املعلومات الواردة يف الوثائق املذكورة أعاله،               وإذ يالحـظ   
 وبقوائم اجلرد الوطنية املتعلقة بغازات الدفيئة واملقدمة        )١(املتعلقة جبمع وتوليف البالغات الوطنية الثالثة     والتقارير  

 ،)٢(٢٠٠١-١٩٩٠من األطراف املدرجة يف املرفق األول للفترة 

  أن البـيانات املتاحة حالياً بشأن انبعاثات غازات الدفيئة وغريها من املعلومات اليت قدمتها              وإذ يـدرك   
، ٢٠٠٠-١٩٩٠ األطراف لالتفاقية يف الفترة الستعراض تنفيذ هذهاألطراف املدرجة يف املرفق األول تشكل أساساً 

 كما تقدم مؤشرات لقياس التقدم احملرز يف اجتاه تنفيذ بروتوكول كيوتو من قبل األطراف اليت تعتزم ذلك،

األطراف املدرجة يف املرفق    ( باالتفاقية    بنبأ تنفيذ مجيع األطراف املدرجة يف املرفق األول        يرحب -١ 
أو عـزمها عـلى تنفـيذ طائفـة واسـعة من السياسات والتدابري الرامية إىل التخفيف من وطأة تغري املناخ،       ) األول

 وإصالحات اقتصادية تساهم يف حتقيق ذلك اهلدف، وبنشوء استراتيجيات مناخية متكاملة يف عدد من هذه األطراف؛

 :وثائق املذكورة أعاله ما يلي من اليالحظ -٢ 

 مستوى  ٢٠٠٠بلـغ جمموع انبعاثات غازات الدفيئة يف األطراف املدرجة يف املرفق األول عام               )أ( 
، رغم الزيادة اهلائلة يف هذه االنبعاثات يف عدة أطراف، ويرجع سبب ذلك إىل حد               ١٩٩٠أدىن مـن مستويات     

 ة يف املرفق األول اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية؛كبري إىل اخنفاض االنبعاثات من األطراف املدرج

 ـــــــــــــ
 )١( FCCC/SBI/2003/7 و Add.1-4. 
 )٢( FCCC/SBSTA/2003/14. 
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، كانـت االنبعاثات من األطراف املدرجة يف املرفق األول يف اجملاالت الرئيسية          ٢٠٠٠حبلـول    )ب( 
 ؛١٩٩٠لقطاعات الطاقة والنقل قد فاقت مستويات 

 يف املائة ٤٠زادت انـبعاثات األطراف املدرجة يف املرفق األول من الطريان الدويل بنسبة تفوق             )ج( 
 ؛٢٠٠٠-١٩٩٠بنهاية الفترة 

تشري التوقعات اليت قدمتها األطراف املدرجة يف املرفق األول إىل أنه يف غياب تدابري إضافية، من       )د( 
طراف، مبا يف ذلك انبعاثات األطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، يف املنتظر أن يزيد جمموع انبعاثات هذه األ

 ؛٢٠١٠-٢٠٠٠الفترة 

 إىل القول بضرورة اختاذ األطراف املدرجة يف املرفق األول إلجراءات أخرى من أجل تنفيذ خيلص -٣ 
 االنبعاثات اليت يسببها اإلنسان، السياسات والتدابري اليت ستساهم يف تعديل االجتاهات السائدة على مدى أطول يف

 وفقاً هلدف االتفاقية واللتزامات هذه األطراف، وحيث هذه األطراف بشدة على تكثيف جهودها يف هذا الغرض؛

 ٤-م أ /١١ األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية اليت مل تقدم بالغاهتا الوطنية وفقا للمقرر               حيث -٤ 
  أن تفعل ذلك يف املقام األول؛٥-م أ/٣ انبعاثات غازات الدفيئة وفقا للمقرر أو قوائمها السنوية جلرد

 على ضرورة تقدمي األطراف املدرجة يف املرفق الثاين باالتفاقية ملعلومات مفصلة، مبا يف              يشـدد  -٥ 
رضة لآلثار السلبية ذلك يف بالغاهتا الوطنية، بشأن مساعدهتا للبلدان النامية األطراف يف االتفاقية اليت تعد أكثر ع              

 لتغري املناخ يف حتمل تكاليف تكيفها مع هذه اآلثار السلبية؛

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على النظر يف سبل حتسني الشفافية يف إعداد يشجع -٦ 
الرابعة، مع مراعاة استنتاج التوقعات املتعلقة بغازات الدفيئة يف الوقت احملدد مسامهةً يف التحضري للبالغات الوطنية 

اهليـئة الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية الوجيه الذي توصلت إليه يف دورهتا التاسعة عشرة بشأن عملها                 
 ؛)٣(املتعلق بالقضايا املنهجية

 إىل األمانة أن تعد تقريراً يوجز املعلومات املتاحة من االستعراضات املتعمقة للبالغات             يطلـب  -٧ 
 ة الواردة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة؛الوطني

 إىل األمانة أن تقوم، رهناً بوجود املوارد، بتنظيم حلقة عمل يف النصف الثاين من               يطلب كذلك  -٨ 
، ومعاجلة املشاكل اليت  مـن أجـل تيسري عملية تقدمي البالغات الوطنية الرابعة يف الوقت املناسب           ٢٠٠٤عـام   

تواجهها األطراف يف إعداد البالغات الوطنية وتشجيع تبادل اآلراء فيما بني اخلرباء الفنيني بشأن القابلية للمقارنة 
 .والشفافية يف املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية

 اجللسة العامة الثامنة 
 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٢ 

_____________ 

نظـر تقريـر اهليئـة الفرعيـة للمشـورة العلميـة والتكنولوجية عـن دورهتا التاسعة          ا )٣( 
 ).و (١٤، الفقرة FCCC/SBSTA/2003/15عشرة، 
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 ٩-م أ/٢املقرر 

 عملية التجميع والتوليف للبالغات الوطنية األوَّلية

 ،إن مؤمتر األطراف

من املادة  ) أ(٢، والفقرة   ٤ من املادة    ١ الفقرة    إىل األحكام ذات الصلة من االتفاقية، ال سيمـا        إذ يشري  
  منها،١٠ من املادة ٧ و٦ و٥ و٤ و١، والفقرات ١٠

 إىل مقرراته بشأن البالغات الوطنية األوَّلية من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقيـة،  وإذ يشري أيضا   
 ،٨-م أ/٢، و٧-م أ/٣٠، و٦-م أ/٣، و٥- أم/٧، و٤-م أ/١٢، و٢-م أ/١١، و٢-م أ/١٠ال سيما املقررات 

 باملعلومات الواردة يف التقرير املتعلق بعملية التجميع والتوليف اخلامسة لستة عشر بالغاً             وإذ حييط علماً   
 ،)١(وطنياً أوَّلياً من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

 املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق        قائمة املشاريع " باملعلومات الواردة يف     وإذ حيـيط علما أيضاً     
، وبالتوصيات ذات الصلة اليت قدمتها اهليئة الفرعية        )٢(" من االتفاقية  ١٢ من املادة    ٤األول باالتفاقية وفقاً للفقرة     

 للتنفيذ يف دورهتا السابعة عشرة،

 ٢وَّلية قد مت، حىت      من البالغات الوطنية األ    ٩٩ بأن املعلومات الواردة يف      وإذ حيـيط عـلماً كذلـك       
، جتميعها وتوليفها يف تقارير أعدهتا األمانة استجابة للمقررات ذات الصلة اليت اختذها مؤمتر              ٢٠٠٣أبريل  /نيسان

 األطراف،

 من البالغات الوطنية األولية قد قدمت باستخدام املبادئ التوجيهية املرفقة ١١٠ بأن وإذ حييط علماً أيضاً 
 ن األطراف اليت مل تقدم بعد بالغاهتا الوطنية األولية تشجَّع على تقدميها بالسرعة املمكنة،، وأ٢-م أ/١٠باملقرر 

 من  ١ إىل أن األطراف غري املدرجة يف املرفق األول ما زالت تفي بالتزاماهتا مبقتضى الفقرة                وإذ خيلـص   
 غري املدرجة يف املرفق األول قد        منها، وأن كثرياً من األطراف     ١٢ من املادة    ١ مـن االتفاقية والفقرة      ٤املـادة   

 من االتفاقية، وأن هذه املشاريع     ١٢ من املادة    ٤قامت، على أساس طوعي، بتقدمي مشاريع لتمويلها وفقاً للفقرة          
 مل متوَّل بعد،

 ـــــــــــــ

 )١( FCCC/SBI/2003/13. 

 )٢( FCCC/WEB/2003/5. 
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 البالغات الوطنية قد أتاح فرصة قيِّمة لبناء القدرات يف  إىل أنه، على الرغم من أن إعدادوإذ خيلص أيضاً 
مجلة جماالت، منها القوائم الوطنية جلرد غازات الدفيئة، والقابلية للتأثر بتغري املناخ، والتكيف معه، والتخفيف من 

 وطأته، فإن النهوض بالقدرات وتقدمي الدعم من أجل اإلبقاء على هذه القدرات هو أمر ضروري،

 إىل أنه، نظراً ملا أبلغت األطراف غري املدرجة يف املرفق األول عما صادفته لدى إعدادها                لص أيضاً وإذ خي  
بالغاهتـا الوطنـية األولية من قيود ومشاكل تقنية متصلة جبملة أمور، منها نوعية ومدى توافر بيانات األنشطة،    

ابري التصدي لـه، فما زالت مثة حاجة للدعم املايل وعوامل االنبعاثات، ومنهجيات تقدير آثار تغري املناخ وَوقْع تد
والتقين من أجل النهوض بالقدرات الوطنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول على إعداد بالغات وطنية ثانية، 

 وحسب االقتضاء، بالغات وطنية ثالثة وبالغات وطنية أولية،

ع وتوليف للمعلومات الواردة يف مجيع البالغات        من األمانة أن تقوم باإلعداد لعملية جتمي       يرجو -١ 
 ، لينظر فيها يف دورته احلادية عشرة؛٢٠٠٥أبريل / نيسان١الوطنية األولية املقدمة حىت 

 من األمانة أن تقوم بإعداد وثيقة إعالمية، بالتشاور مع اآللية املالية لالتفاقية ووكاالهتا املنفِّذة،               يرجو -٢ 
 ٤ تنفيذ املشاريع املقترحة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية، وفقاً للفقرة               عـن السبل املمكنة لتيسري    

 . من االتفاقية، على أساس طوعي، من أجل التمويل، لينظر املؤمتر يف تلك الوثيقة يف دورته العاشرة١٢من املادة 

 اجللسة العامة الثامنة 

 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٢ 
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 ٩-م أ/٣ املقرر

 تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف

 إن مؤمتر األطراف،

  من االتفاقية،١١ من املادة ١ إىل الفقرة إذ يشري 

 ،٢-م أ/١١، و٢-م أ/١٠، و١-م أ/١٣، و١-م أ/١٢، و١-م أ/١١ إىل مقــرراته وإذ يشــري أيضــاً 
 ،٧-م أ /٦، و ٧-م أ /٤، و ٧-م أ /٣، و ٧-م أ /٢، و ٥- أ م/١٠، و ٥-م أ /٨، و ٤-م أ /٣، و ٤-م أ /٢، و ٢-م أ /١٢و
 ،٨-م أ/٦، و٨-م أ/٥، و٧-م أ/٢٧و

 الذي يتضمن معلومات عن األنشطة الرئيسية اليت اضطلع هبا يف الفترة من )١( يف تقرير مرفق البيئة العامليةوقد نظر  
 ،٢٠٠٣يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٢يونيه / حزيران١

قدمة بشأن املستوى احلايل للتمويل املتاح للمشاريع الكبرية واملتوسطة وبرنامج املنح            املعلومات امل  وإذ يالحـظ   
 الصغرية، ولألنشطة التمكينية يف البلدان النامية، 

  وجود تفاوتات مع مرور الوقت يف األنشطة املضطلع هبا يف إطار خمتلف الربامج التشغيلية،وإذ يالحظ أيضاً 

خالل الفترة املشمولة بالتقرير تقدمي منحتني من املنح الثماين لتسهيل تطوير            أنـه قد مت      وإذ يالحـظ كذلـك     
ختفيض التكاليف الطويلة األجل    ( ملرفق البيئة العاملية     ٧املشـاريع من أجل إعداد املشاريع يف إطار الربنامج التشغيلي رقم            

 ، )لتكنولوجيات الطاقة اليت تولّد كميات قليلة من انبعاثات غازات الدفيئة

 العمل اجلاري يف جماالت الرصد والتقييم، والتخطيط االستراتيجي، وتبسيط دورة مشاريع مرفق             وإذ يالحـظ   
 البيئة العاملية، والتكاليف اإلضافية،

املبادئ " بإجناز اإلجراءات التشغيلية اخلاصة بالتمويل املعجل إلعداد البالغات الوطنية على أساس             وإذ يرّحـب   
 الوارد يف مرفق املقرر   " (البالغات الوطنية املقدم من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية          التوجيهـية إلعـداد     

 ، واملوافقة على مشروع عاملي يهدف إىل دعم إعداد تلك البالغات الوطنية،)٨-م أ/١٧

 أعمال مرفق البيئة العاملية     خطة" بتزايد الدعم املقدم ألنشطة بناء القدرات على النحو املبني يف            وإذ يرحب أيضاً   
 الذي أقره اجمللس يف     )٣(، والنهج االستراتيجي ملرفق البيئة العاملية إزاء تعزيز بناء القدرات         )٢("٢٠٠٧-٢٠٠٥للسنة املالية   
 ، ٢٠٠٣نوفمرب /تشرين الثاين

 ـــــــــــــ

 )١( FCCC/CP/2003/3. 
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 املوارد للصندوق اخلاص ألقل البلدان منواً، وإذ يالحظ أيضاً  باجلهود الناجحة الرامية إىل تعبئة   وإذ يرّحب كذلك   
 املسـؤولية اإلضـافية ملرفق البيئة العاملية فيما يتعلق بالصندوق اخلاص لتغري املناخ على النحو املنصوص عليه يف املقررين                  

 ،٨-م أ/٧ و٧-م أ/٧

املية إزاء إزالة احلواجز وتسهيل إمكانية       قـيمة النهج الطويل األجل واالستراتيجي ملرفق البيئة الع         وإذ يالحـظ   
الوصـول إىل األسواق فيما يتعلق بتكنولوجيات الطاقة املتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة وحفظ الطاقة والتكنولوجيات               

 اليت تولّد كميات قليلة من انبعاثات غازات الدفيئة، والنقل املستدام من الناحية البيئية، 

 وحتديد أولوية   )٤(هنج مقترح ملرفق البيئة العاملية إزاء التكّيف       مرفق البيئة العاملية املعنونة       وثيقة وإذ يالحـظ أيضاً    
ُيعزز وُيثبت عملياً  ) وضع منوذج لنهج تشغيلي إزاء التكيف     (اسـتراتيجية جديـدة يف جمـال التركيز اخلاص بتغري املناخ            

ن خالل توسيع نطاق الفرص ضمن هذه اجملاالت إلثبات         الـروابط باألنشـطة املضطلع هبا يف جماالت التركيز األخرى م          
 تدابري االستجابة اهلامة يف جمال التكّيف،

 املعلومات املقدمة استجابة إلرشادات مؤمتر األطراف فيما يتعلق بتوفري الدعم املايل لألطراف             وإذ يالحظ كذلك   
 غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية من أجل نقل التكنولوجيا،

 ٦ املعلومات املقدمة بشأن األنشطة املتصلة بالتثقيف والتدريب والتوعية العامة يف إطار املادة     وإذ يالحظ  
 من االتفاقية،

 باملشاورات األوثق بني أمانة مرفق البيئة العاملية وأمانة االتفاقية من أجل تعزيز التعاون وحتسني               وإذ يرّحب  
 ، تبادل املعلومات

 :لبيئة العاملية أن يدرج يف تقريره إىل الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف ما يلي من مرفق ايطلب -١ 

 ؛٧-م أ/٣ و٧-م أ/٢معلومات بشأن تنفيذ النهج االستراتيجي لتعزيز بناء القدرات استجابة للمقررين  )أ( 

حسني تنفيذ  معلومـات بشـأن الدعم الذي ُيقدمه من أجل تنفيذ إطار اإلجراءات املعقولة والفعالة لت               )ب( 
 . من االتفاقية٤ من املادة ٥الفقرة 

 اجللسة العامة الثامنة 
 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٢ 

 ـــــــــــــ

 )٢( 22/6.C/GEF متاحة على املوقع ،/Council_Documents/Documents/org.gefweb.www. 

 )٣( 22/8.C/GEF متاحة على املوقع ،/_DocumentsCouncil/Documents/org.gefweb.www. 

 )٤( 10.INF/21.C/GEF متاحة على املوقع ،/Council_Documents/Documents/org.gefweb.www. 
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 ٩-م أ/٤املقرر 

 توجيهات إضافية لكيان تشغيل اآللية املالية

 إن مؤمتر األطراف،

، ٩ادة  من امل ) ج(٢، والفقرة   ٤ من املادة    ٩ و ٨ و ٧ و ٥ و ٤ و ٣ و ١، والفقرات   ٣ إىل املادة    إذ يشـري   
  لالتفاقية،١٢ من املادة ٤ و٣، والفقرتني ١١ من املادة ٥ و١والفقرتني 

 ٣-م أ/٩ و٢-م أ/١٢ و ٢-م أ /١١ و ٢-م أ /١٠ و ٢-م أ /٧ و ١-م أ /١٣إىل مقرراته   وإذ يشـري أيضاً      
 ٧-م أ /٣ و ٧-م أ /٢ و ٥-م أ /١٠ و ٥-م أ /٩ و ٥-م أ /٨ و ٤-م أ /٦ و ٤-م أ /٤ و ٤-م أ /٢ و ٤-م أ /١و
 ،٨-م أ/١٠ و٨-م أ/٩، و٨-م أ/٧، و٨-م أ/٥، و٧- أم/٧ و٧-م أ/٦و

، يقدم مؤمتر األطراف التوجيه بشأن السياسات       ١-م أ /١١إىل أنـه طبقاً للمقرر      وإذ يشـري كذلـك       
 وأولويات الربنامج ومعايري األهلية لكيان تشغيل اآللية املالية،

 :لية املالية، القيام مبا يلي أنه ينبغي ملرفق البيئة العاملية، بوصفه كيان تشغيل اآليقرر -١ 

 :بشأن املسائل املتعلقة بالبالغات الوطنية )أ( 

أن يرصد بدقة أداء املشروع العاملي املتعلق بتقدمي الدعم يف إعداد البالغات الوطنية، مبا يف ذلك                `١`
قدمها فعاليته وكفاءته، وأن يواصل التحقق من أن تنفيذ هذا املشروع يتوافق مع التوجيهات اليت 

 مؤمتر األطراف؛

أن يوفـر التمويل الالزم إلعداد البالغات الوطنية يف الوقت املناسب لألطراف غري املدرجة يف                `٢`
اليت ال يغطي املشروع العاملي     ) األطراف غري املدرجة يف املرفق األول     (املرفق األول من االتفاقية     

 أنشطتها؛

 :بشأن املسائل املتعلقة ببناء القدرات )ب( 

، بغرض ٧-م أ/٦أن يواصـل توفري الدعم لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول، طبقاً للمقرر       `١`
 ؛٧-م أ/٢تنفيذ إطار العمل لبناء القدرات املرفق باملقرر 

أن يـأخذ يف االعتبار، لدى قيامه بأعماله ذات الصلة بوضع مؤشرات األداء يف ما خيص جمال                  `٢`
، واالضطالع هبذه ٧-م أ/٢، إطار العمل لبناء القدرات املرفق باملقرر تركيزه اخلاص لتغري املناخ

 األعمال بالتشاور مع أمانة االتفاقية؛
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أن يعمـل يف إطار واليته على تقدمي الدعم املايل إىل البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية،                  `٣`
 ؛٧- أم/٣بغرض تنفيذ إطار العمل لبناء القدرات املرفق باملقرر 

بشأن املسائل املتعلقة بنقل التكنولوجيا، أن يواصل توفري الدعم لألنشطة التمكينية ذات الصلة              )ج( 
 بعمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية؛

 : إىل مرفق البيئة العامليةيطلب -٢ 

  املناخ؛أن يواصل دعمه لألنشطة املتعلقة بالتثقيف والتدريب والتوعية العامة يف ما خيص تغري )أ( 

استحداث هنج  (أن حيـدد األولويـة االستراتيجية اجلديدة يف جمال تركيزه اخلاص لتغري املناخ               )ب( 
 يف أسرع وقت ممكن؛) تشغيلي إزاء التكيف

أن يضمن يف تقريره إىل مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة معلومات بشأن اخلطوات احملددة اليت                )ج( 
 اختذت لتنفيذ هذا املقرر؛

 مرفق البيئة العاملية إىل إيالء االعتبار املناسب لتناول االحتياجات ذات األولوية اليت حددهتا يدعو -٣ 
األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف خططها اإلقليمية ذات الصلة بالنظم العاملية ملراقبة املناخ، منوهاً بوجود                 

 .بتوفري الدعم للنظم العاملية ملراقبة املناخوكاالت وآليات ثنائية ومتعددة األطراف أخرى تقوم 

 اجللسة العامة الثامنة 
 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٢ 
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 ٩-م أ/٥املقرر 

 توجيهات إضافية لكيان يعهد إليه بتشغيل اآللية املالية لالتفاقية،
 بشأن تشغيل الصندوق اخلاص لتغري املناخ

 إن مؤمتر األطراف،
 ١٠، و ٩، و ٨، و ٧، و ٥، و ٤، و ٣، و ١الصلة اليت وردت خباصة يف الفقرات        إىل األحكام ذات     إذ يشري  
  منها،١١ من االتفاقية، ويف املادة ٤من املادة 

 ،٨-م أ/٧، و٧-م أ/٧ و٧-م أ/٥، و٧-م أ/٤ إىل مقرراته وإذ يشري أيضاً 

متويلها يف إطار    آراء األطـراف يف األنشـطة والربامج والتدابري حمددة األولوية اليت يتعني              وإذ يالحـظ   
 الصندوق اخلاص لتغري املناخ،

  أمهية التمويل الثنائي واملتعدد األطراف لدعم تنفيذ األنشطة والربامج والتدابري يف جمال تغيُّر املناخ،وإذ يؤكد 

 أن الصندوق اخلاص لتغري املناخ يدعم تنفيذ االتفاقية، ويساهم يف بلوغ أهداف مؤمتر القمة               وإذ يالحظ  
 ي للتنمية املستدامة واألهداف اإلمنائية لأللفية، ويساهم يف إدماج اعتبارات تغري املناخ يف األنشطة اإلمنائية،العامل

 :يقرر -١ 

أن يكون الصندوق اخلاص لتغري املناخ مبثابة حفّاز لزيادة املوارد اإلضافية من مصادر ثنائية ومن   )أ( 
 مصادر أخرى متعددة األطراف؛

رك األنشطة اليت يتعني متويلها حمركاً قطرياً وأن تكون هذه األنشطة فعالة من حيث              أن يكون حم   )ب( 
 التكاليف، وعنصراً مكمالً الستراتيجيات وطنية للتنمية املستدامة وختفيف حدة الفقر؛

  املناخ؛أن تعطى أولوية عليا يف التمويل ألنشطة التكيف الرامية إىل معاجلة اآلثار الضارة الناشئة عن تغري )ج( 

أن ُيعتـرب نقـل التكنولوجيا وما يتصل به من أنشطة بناء القدرات من اجملاالت األساسية اليت                  )د( 
 تقتضي التمويل من الصندوق اخلاص لتغري املناخ؛

 أن ُيدَعم تنفيذ أنشطة التكيف، من خالل الصندوق اخلاص لتغري املناخ، على أن              يقـرر أيضاً   -٢ 
ات الوطنية أو برامج العمل الوطنية للتكيف، وغري ذلك من املعلومات ذات الصلة اليت              توضـع يف االعتبار البالغ    

 :يقدمها الطرف مقدم الطلب، وأن يشمل هذا التنفيذ

تنفيذ أنشطة التكيف حيث تتوافر معلومات كافية تربر تنفيذ هذه األنشطة يف مجلة جماالت منها          )أ( 
 والزراعة، والصحة، وتطوير اهلياكل األساسية، والنظم اإليكولوجية اهلشة،         إدارة املوارد املائية، وإدارة األراضي،    

 مبا فيها النظم اإليكولوجية اجلبلية، واإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية؛
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حتسـني رصـد األمراض ونواقل املرض اليت تتأثر بتغري املناخ، وما يتصل بذلك من نظم التنبؤ                  )ب( 
  يف هذا السياق بتحسني مكافحة األمراض والوقاية منها؛واإلنذار املبكر، والقيام

دعـم بـناء القدرات، مبا فيها القدرة املؤسسية، ألغراض التدابري الوقائية والتخطيط والتأهب               )ج( 
للكوارث املتعلقة بتغري املناخ وإدارهتا، مبا يف ذلك التخطيط للطوارئ وخباصة ملواجهة حاالت اجلفاف والفيضانات 

 اطق املعرضة للظواهر اجلوية البالغة الشدة؛يف املن

تعزيز مراكز وشبكات املعلومات الوطنية واإلقليمية القائمة وإنشاء غريها عند الضرورة لتوفري             )د( 
 االستجابة السريعة للظواهر اجلوية البالغة الشدة باستخدام تكنولوجيا املعلومات قدر اإلمكان؛

لصندوق اخلاص لتغري املناخ يف متويل أنشطة نقل التكنولوجيا          أن ُتستخدم أموال ا    يقرر كذلك  -٣ 
والـربامج والتدابري اليت تكّمل تلك اليت متّول حالياً من مرفق البيئة العاملية، على أن توضع يف االعتبار البالغات                   

 املفيدة   ومرفقه الذي يضم إطار التدابري     ٧-م أ /٤الوطنـية أو أيـة وثائق أخرى ذات صلة، وذلك وفقاً للمقرر             
 : من االتفاقية يف اجملاالت التالية ذات األولوية٤ من املادة ٥والفعالة اليت ترمي إىل تعزيز تنفيذ الفقرة 

 تنفيذ نتائج عمليات تقييم احلاجات من التكنولوجيا؛ )أ( 

 املعلومات عن التكنولوجيا؛ )ب( 

 بناء القدرات لنقل التكنولوجيا؛ )ج( 

 ؛البيئات التمكينية )د( 

 من الصندوق اخلاص ٧-م أ/٧من املقرر ) د(و) ج(٢ أن متّول األنشطة املشمولة بالفقرة يقرر كذلك -٤ 
لتغري املناخ أيضاً ويدعو األطراف يف هذا الصدد إىل تقدمي مزيد من اآلراء بشأن األنشطة والربامج والتدابري املتصلة هبذه 

، لعرضها على اهليئة الفرعية للتنفيذ ملزيد من الدراسة ٢٠٠٤سبتمرب /ول أيل١٥اجملاالت إىل األمانة، خالل فترة أقصاها  
 يف دورهتا احلادية والعشرين، حىت يتسىن ملؤمتر األطراف باختاذ قرار بشأن املسألة يف دورته العاشرة؛

 إىل الكـيان الـذي يعهد إليه بتشغيل الصندوق أن يضع ترتيبات للوصول املعّجل إىل      يطلـب  -٥ 
خلاص لتغري املناخ وفقاً للممارسات احلالية يف مرفق البيئة العاملية، على أن يضع يف االعتبار احلاجة إىل                 الصندوق ا 

 موارد كافية لتنفيذ األنشطة والربامج والتدابري املؤهلة للتمويل؛

الكيان الذي يعهد إليه بتشغيل الصندوق اخلاص لتغري املناخ إىل وضع الترتيبات الالزمة             يدعـو    -٦ 
 تعبئة املوارد بغية تشغيل الصندوق دومنا تأخري؛ل

 أعاله أن يدرج يف تقريره إىل مؤمتر األطراف يف دورته ٥ إىل الكيان املشار إليه يف الفقرة    يطلب -٧ 
 .العاشرة اخلطوات احملددة اليت اختذها لتنفيذ هذا املقرر

 اجللسة العامة التاسعة 
 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٢ 
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 ٩-م أ/٦املقرر 

 إرشادات إضافية من أجل تشغيل الصندوق اخلاص بأقل البلدان منواً

 إن مؤمتر األطراف،

 ،٨-م أ/٨ و٧-م أ/٢٨ و٧-م أ/٢٧ و٧-م أ/٧ و٧-م أ/٥إىل مقرراته إذ يشري  

ة بأن الصندوق اخلاص بأقل البلدان منواً يدعم تنفيذ االتفاقية، ويساهم يف بلوغ أهداف مؤمتر القم              وإذ ينوِّه    
 ،العاملي للتنمية املستدامة واألهداف اإلمنائية لأللفية، ويساهم يف إدماج اعتبارات تغري املناخ يف األنشطة اإلمنائية

 بأن الصندوق اخلاص بأقل البلدان منواً سيسهم يف النهوض بالقدرة التكيُّفية على التصدي              وإذ ينوِّه أيضاً   
 حسب االقتضاء، يف سياق االستراتيجيات الوطنية للتنمية املستدامة،لآلثار الضارة لتغري املناخ، مبا يف ذلك، 

مع التقدير مبا يبذله مرفق البيئة العاملية من جهود يف وضع إجراءات ُمَسرَّعة لتمويل إعداد   وإذ ينوه أيضاً     
ص بأقل  بـرامج عمل وطنية للتكيف، ومبا يبذله املرفق من جهود يف سبيل حشد املوارد من أجل الصندوق اخلا                 

 البلدان منواً،

اعتماد اإلرشادات اإلضافية املقدمة لكيان ُيعَهد إليه بتشغيل اآللية املالية لالتفاقية، وبتشغيل يقرر  -١ 
  أدناه؛٣ و٢الصندوق اخلاص بأقل البلدان منواً، على النحو الوارد يف الفقرتني 

 يف أقرب وقت ممكن بعد إكماهلا؛إىل الكيان أن يدعم تنفيذ برامج عمل وطنية للتكيف يطلب  -٢ 

إىل الكـيان أن يـراعي مجلة أمور، منها العناصر التالية، عند وضع املبادئ التوجيهية               يطلـب    -٣ 
 :التشغيلية لتمويل تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف

ع مصادر ضمان هنج حترك البلدان، متشياً مع األولويات الوطنية، يكفل فعالية التكلفة والتكامل م )أ( 
 التمويل األخرى؛

املساواة بني أقل البلدان منواً األطراف يف فرص حصوهلا على التمويل الالزم لتنفيذ برامج العمل                )ب( 
 الوطنية للتكيف؛

 معايري دعم األنشطة على أساس الكلفة الكاملة املتفق عليها، مع مراعاة مستوى التمويل املتاح؛ )ج( 

 ريع الدعم؛املبادئ التوجيهية لتس )د( 

 ما يتصف به التكيف مع اآلثار الضارة لتغري املناخ من إحلاحية وفورية؛  )ه( 
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 ترتيب األنشطة حسب أولوياهتا؛ )و( 

إىل األطراف أن جتعل ما ُينَجز من برامج عمل وطنية للتكيف متاحاً ملرفق البيئة العاملية  يطلـب    -٤ 
 ولألمانة من أجل نشره على األطراف؛

ىل الكيان تضمني تقريره إىل مؤمتر األطراف معلومات عما اختذه من إجراءات حمددة              إ يطلـب  -٥ 
 لتنفيذ هذا املقرر، فضالً عن إعداد برامج عمل وطنية للتكيف؛

 .تقدير ما ُيحَرز من تقدم يف تنفيذ هذا املقرر والنظر يف اعتماد إرشادات إضافية يف دورته العاشرةيقرر  -٦ 

 سعةاجللسة العامة التا 
 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٢ 
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 ٩-م أ/٧املقرر 

 متديد والية فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً

 إن مؤمتر األطراف،

 ،٧-م أ/٢٩ و٧-م أ/٥ إىل مقرريه إذ يشري 

 التفاقية،  من ا٤ من املادة ٩ باالحتياجات احملددة واحلاالت اخلاصة ألقل البلدان منواً يف إطار الفقرة وإذ  يسلم 

  يف التقرير املرحلي لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً،وقد نظر 

 أن ميدد فترة والية فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً على أساس االختصاصات املعتمدة               يقرر -١ 
 ؛٧-م أ/٢٩مبوجب املقرر 

اء املعين بأقل البلدان منواً أو استمرار        أنه جيوز تسمية خرباء جدد لالنضمام إىل فريق اخلرب         يقرر -٢ 
 األعضاء احلاليني للفريق يف عملهم حسبما تقرره املناطق أو اجملموعات املعنية؛

 األطراف املدرجة يف املرفق الثاين باالتفاقية إىل التربع بأموال من أجل دعم أنشطة فريق              يدعـو  -٣ 
 اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً؛

 ألمانة أن تواصل تيسري عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً؛ من ايطلب -٤ 

 أن يستعرض، يف دورته احلادية عشرة، التقدم احملرز يف عمل الفريق واحلاجة إىل استمراره               يقرر -٥ 
 .واختصاصاته، وأن يعتمد مقرراً يف هذا الشأن

 اجللسة العامة التاسعة 
 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٢ 
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 ٩-م أ/٨قرر امل

 استعراض املبادئ التوجيهية إلعداد برامج العمل الوطنية للتكيف

 إن مؤمتر األطراف

 ،٨-م أ/٩ و٧-م أ/٢٨ إىل مقّرريه إذ يشري 

  من االتفاقية؛٤ من املادة ٩ االحتياجات احملددة واألوضاع اخلاصة ألقل البلدان منواً املشار إليها يف الفقرة وإذ يدرك 

  يف التقرير املرحلي الذي قدمه فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً،ضاًوقد نظر أي 

 أن تنقيح املبادئ التوجيهية إلعداد برامج العمل الوطنية للتكيف مسألة غري ضرورية يف              يقـرر  -١ 
 .الوقت الراهن

 اجللسة العامة التاسعة 
 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٢ 
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 ٩-م أ/٩املقرر 

 تبناء القدرا

 إن مؤمتر األطراف،

 بشأن إجراء استعراض شامل لتنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية يف دورة ٧-م أ /٢ إىل مقرره    إذ يشري  
 املؤمتر التاسعة وكل مخس سنوات بعد ذلك،

ء  القاضي بإجراء استعراض على فترات منتظمة لفعالية تنفيذ إطار بنا          ٧-م أ /٣ إىل مقرره    وإذ يشـري كذلك    
 القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية،

 أن بـناء القدرات عملية قطرية التوجه، تتناول االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية والظروف              وإذ يالحـظ   
 السائدة فيها وجتسد استراتيجياهتا الوطنية من أجل التنمية املستدامة،

 ،)١(حتليال لتنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية بورقة األمانة اليت تتضمن وإذ يرحب 

 بالنهج االستراتيجي ملرفق البيئة العاملي جتاه تعزيز بناء القدرات هبدف تقدمي الدعم الكايف              وإذ يرحـب أيضا    
 لالحتياجات املتعلقة ببناء القدرات واحملددة طبيعتها واملصنفة أولياهتا وطنياً،

 )٢( اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة عشرة فيما يتعلق ببناء القدرات يف استنتاجاتوقد نظر 

 مبوضوع االستعراض الشامل األول لتنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية، الوارد يف              وقـد أحاط علماً    
 ،)٣(املرفق الثالث من تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة عشرة

 إكمـال االستعراض الشامل األول لتنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية حبلول الدورة               ريقـر  -١ 
 العاشرة للمؤمتر وإجراء استعراضات شاملة أخرى كل مخس سنوات بعد ذلك؛

 : اختاذ اإلجراءات واخلطوات التالية الالزمة إلكمال هذا االستعراض الشامل األوليقرر -٢ 

 األمانة إلعداد ورقة، بتذييالت تقنية، بشأن نطاق وفعالية أنشطة بناء القدرات يف             توجـيه طلـب إىل     )أ( 
 اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا العشرين، على أن تستند          ا، لكي تنظر فيه   ٧-م أ /٢الـبلدان النامية الرامية إىل تنفيذ املقرر        

  الثالث من تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة عشرة؛هذه الورقة وتذييالهتا التقنية إىل املوضوع الوارد يف املرفق

 ـــــــــــــ
 )١( FCCC/SBI/2003/14. 
 )٢( FCCC/SBI/2003/8 ٢٢، الفقرة. 
 )٣( FCCC/SBI/2003/8املرفق الثالث ،. 
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يف شكل  ، معلومات إضافية    ٢٠٠٤فرباير  / شباط ١٥دعوة األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول          )ب( 
 حيدده املوضوع املذكور أعاله مسامهةً من األطراف يف الورقة وتذييالهتا التقنية؛

 إىل رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ أن يقوم، رهنا بوجود املوارد، ولدى نظر األطراف يف ورقة األمانة                 يطلب -٣ 
 شامل يف الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف؛ويف تذييالهتا التقنية، بعقد اجتماع تقين هبدف املسامهة يف االستعراض ال

 أن يكمل استعراض فعالية تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية،    يقرر -٤ 
، حبلول الدورة العاشرة للمؤمتر، وأن تستند االستعراضات األخرى إىل استعراض البالغات            ٧-م أ /٣املـرفق باملقـرر     

 ذه البلدان؛الوطنية هل

 األطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية على أن تقوم، لدى إعداد بالغاهتا الوطنية، بتقدمي               يشجع -٥ 
 :معلومات تتعلق بتنفيذ إطار بناء القدرات يف بلداهنا، مراعية يف ذلك ما يلي

 لقدرات املتصلة بتنفيذ اهلدف األمسى لالتفاقية؛هتيئة البيئة املواتية لتعزيز االستدامة والفعالية يف أنشطة بناء ا )أ( 

 أفضل املمارسات يف بناء القدرات؛ )ب( 

 احتياجات بناء القدرات وأولوياته وخياراته؛ )ج( 

 معلومات عن الكيفية اليت ُتنفذ هبا أنشطة بناء القدرات؛ )د( 

 اهتا مبرحلة انتقالية؛التعاون يف جمال بناء القدرات فيما بني األطراف اليت متر اقتصاد  )ه( 

تعبئة القدرات الوطنية واستدامتها، مبا يف ذلك القيادة املؤسسية الالزمة لتنسيق أنشطة بناء القدرات               )و( 
 وحتقيق فعاليتها على املستوى الوطين؛

مشاركة أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك احلكومات، واجملتمع املدين والقطاع اخلاص، عند االقتضاء،              )ز( 
 نشطة بناء القدرات وفسح هذه اجلهات اجملال لالستفادة من هذه األنشطة؛يف أ

 إجياد املوارد املالية وغريها من املوارد الضرورية لتنفيذ أنشطة بناء القدرات؛ )ح( 

 إىل األمانة أن تعد تقريراً جامعاً وشامال عن أنشطة بناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا                 يطلب -٦ 
ة انتقالية، استناداً إىل املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية هلذه البلدان، إن وجدت، وإىل املعلومات اليت يقدمها   مبرحل

 .مرفق البيئة العاملي وغريه من املنظمات ذات الصلة، حىت تنظر يف التقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا العشرين

 اجللسة العامة الثامنة 
 ٢٠٠٣ديسمرب / األول كانون١٢ 
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 ٩-م أ/١٠املقرر 

والقابلية للتأثر   آلثار تغري املناخ    االقتصادية -اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية     
   االقتصادية للتخفيف  -واالجتماعية   اجلوانب العلمية والتقنية  ، و بـه والتكيف معه   

 من وطأة آثار تغري املناخ                              

 متر األطراف،إن مؤ

، وإىل استنتاجات اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية        ٨-م أ /١ ومقرره   ٧-م أ /٢٥ إىل مقرره    إذ يشري  
 ،تقرير التقييم الثالث للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخيف دورتيها السادسة عشرة والثامنة عشرة بشأن 

رة العلمية والتكنولوجية أن تبدأ عملها، يف دورهتا العشرين، بشأن            إىل اهليئة الفرعية للمشو    يطلب -١ 
 االقتصادية آلثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه، واجلوانب العلمية             -اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية     

ز على تبادل املعلومات والتجارب واآلراء      ، وأن ترك   االقتصادية للتخفيف من وطأة آثار تغري املناخ       -والتقنية واالجتماعية   
 فيما بني األطراف بشأن الفرص واحللول العملية املتاحة لتيسري تنفيذ االتفاقية؛

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تقدم تقريراً عن عملها يف هذه اجملاالت إىل                يطلب -٢ 
 .مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة

 جللسة العامة الثامنةا 
 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٢ 
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 ٩-م أ/١١املقرر 

 نظم املراقبة العاملية للمناخ

 ،إن مؤمتر األطراف

  من االتفاقية،٥واملادة ) ح (-) ز(١-٤ إىل املادة إذ يشري 

 ،٥-م أ/٥ و٤-م أ/١٤ كذلك إىل مقرريه وإذ يشري 

اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دوراهتا اخلامسة         يف االستنتاجات اليت خلصت إليها       وقـد نظـر    
 عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة،

 يف التقرير الثاين عن مدى كفاية نظم املراقبة العاملية للمناخ دعماً التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن                 وقد نظر  
 قدير هبذا التقرير،تغيُّر املناخ، وأحاط علماً مع الت

  بأمهية التعاون فيما بني الوكاالت الراعية للنظام العاملي ملراقبة املناخ،وإذ يسلِّم 

 باحلاجة إىل اعتماد تعريف واضح الحتياجات االتفاقية يف األجل الطويل وأولوياهتا يف األجل              وإذ يسلِّم كذلك   
  وبشكل خاص مع مراعاة احتياجات البلدان النامية،القصري فيما يتعلق بدعم املراقبة املنهجية والشبكات،

  بأمهية معارف السكان األصليني يف تكميل نظم رصد املناخ اإلقليمية والوطنية،وإذ يسلِّم أيضاً 

 جبهود الفريق املخصص املعين برصد األرض املبذولة لوضع خطة تنفيذ عشرية من أجل إقامة نظام                وإذ يرحِّـب   
 و نظم شاملة ومنسقة ومستدامة ملراقبة األرض،شامل ومنسق ومستدام أ

بقيام أعضاء الوكاالت الراعية للنظام العاملي ملراقبة املناخ بإنشاء آلية تعاون النظام العاملي   وإذ يرحِّـب كذلـك       
 اآللية،ملراقبة املناخ، بإرشاد من جلنة توجيه نظام املراقبة املذكور، كما يرحِّب بالنهج املرن املعتمد للمشاركة يف 

 أن آلـية تعـاون النظام العاملي ملراقبة املناخ ستتناول االحتياجات ذات األولوية يف جمال إدخال                 وإذ يالحـظ   
 التحسينات على نظم املراقبة العاملية للمناخ يف البلدان النامية،

خ دعماً التفاقية   النظم العاملية ملراقبة املنا    التقرير الثاين عن مدى كفاية     من األطراف استعراض     يطلـب  -١ 
يف سياق قدراهتا الوطنية، والنظر يف ما ميكنها        ) التقرير الثاين عن مدى الكفاية    (األمـم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ        

اختـاذه من إجراءات بشكل فردي أو ثنائي أو متعدد األطراف ومن خالل برامج دولية منسَّقة لتناول ما توصل إليه من                     
 :حظة ما يلي بشكل خاصاستنتاجات، مع مال
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 أمهية إبقاء حمطات خطّ األساس قيد التشغيل يف األجل الطويل؛ )أ( 

كون سجالت املناخ الطويلة األجل املتجانسة متثل تراثاً وطنياً وكوهنا ضرورية، يف مجلة أمور، لتحسني        )ب( 
 أساس تدابري تقييم املناخ وتدابري التكيُّف؛

 ؛كن توفريها من خالل حتويل املعلومات األصلية إىل النظام الرقمي وحتليلها وتبادهلاثراء املعلومات اليت مي )ج( 

أمهية التقيد باملبادئ املعتمدة الواجبة التطبيق واملتمثلة يف حرية تبادل البيانات واملنتجات دون أية قيود،                )د( 
 ة يف التقرير الثاين عن الكفاية؛وال سيما فيما يتصل مبجموعة املتغريات املناخية األساسية كما هي حمدد

 أمهية اإلبالغ عن مثل هذه اإلجراءات يف البالغات الوطنية؛  )ه( 

 من أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ أن تقوم، بإرشاد من اللجنة التوجيهية للنظام العاملي ملراقبة                يطلـب  -٢ 
لية، بتنسيق وضع خطة تنفيذ على مراحل من مخس إىل عشر           املـناخ، آخذة يف اعتبارها اآلليات الدولية واحلكومية الدو        

سنوات فيما خيص ُنظم املراقبة العاملية املتكاملة للمناخ، باستخدام مزيج من القياسات ذات النوعية العالية اليت تتم بواسطة                  
 :اخلطة حبيثالسواتل ويف املوقع، واهلياكل األساسية املخصصة وبناء القدرات احملددة األهداف؛ وتوضع هذه 

 تستند إىل التقرير الثاين عن الكفاية وإىل آراء األطراف؛ )أ( 

تأخذ يف االعتبار اخلطط والربامج واملبادرات القائمة، العاملية منها واإلقليمية والوطنية، مثل الشراكة بني         )ب( 
 ؛برنامج الرصد العاملي للبيئة واألمن واالستراتيجية املتكاملة للمراقبة العاملية

تقـوم عـلى أسـاس مشاورات مكثفة مع جمموعة واسعة وذات صفة متثيلية من العلماء ومستخدمي       )ج( 
 البيانات؛

 تتضمن املؤشرات الالزمة لقياس مدى تنفيذها؛ )د( 

 ُتحدد أولويات التنفيذ واالحتياجات من املوارد وخيارات التمويل؛  )ه( 

خ والفريق املخصص املعين برصد األرض إىل التعاون بشكل وثيق           أمانة النظام العاملي ملراقبة املنا     يدعـو  -٣ 
 لدى وضع كل منهما خلطط التنفيذ؛

 الفريق املخصص املعين برصد األرض إىل التعامل مع مسألة رصد املناخ العاملي كأولوية واعتماد               يدعو -٤ 
 هنج متوازن لتطبيق الُنظم املوقعية وُنظم االستشعار من بعد لرصد املناخ؛

 أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ إىل تقدمي تقرير مرحلي عن تطور خطة التنفيذ إىل اهليئة الفرعية              يدعـو  -٥ 
 للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا العشرين؛
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 من أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ إجراء استعراض مفتوح خلطة التنفيذ قبل اكتماهلا، وتقدمي               يطلـب  -٦ 
 طة التنفيذ النهائية إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا احلادية والعشرين؛خ

  األطراف إىل املشاركة بنشاط يف عملية االستعراض املشار إليها أعاله؛يدعو -٧ 

نظام العاملي للمراقبة  الوكاالت الراعية للنظام العاملي ملراقبة املناخ، وال سيما الوكاالت الراعية لل  يدعـو  -٨ 
األرضـية، إىل القـيام، بالتشاور مع غريها من الوكاالت الدولية أو الوكاالت احلكومية الدولية، حسبما يكون مالئماً،                  
بوضع إطار إلعداد املواد اإلرشادية واملعايري واملبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير فيما خيص ُنظم املراقبة األرضية للمناخ، وما            

بط بذلك من البيانات واملنتجات، مع مراعاة النماذج املمكنة مثل مناذج جلنة األرصاد اجلوية األوقيانوغرافية والبحرية                يرت
املشـتركة بني املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية، وتقدمي تقرير مرحلي بشأن هذه                

 دورته احلادية عشرة؛املسألة إىل مؤمتر األطراف يف 

 الكيانات الوطنية ذات الصلة إىل القيام على أساس متواصل، بالتعاون مع الوكاالت الراعية للنظام  يدعو -٩ 
العـاملي ملراقـبة املناخ وغريها من الوكاالت الدولية والوكاالت احلكومية الدولية، بإتاحة جمموعة من املنتجات املناخية                 

 تياجات االتفاقية على النحو احملدد يف التقرير الثاين عن الكفاية؛املتكاملة ذات الصلة باح

 أمانـة النظام العاملي ملراقبة املناخ إىل القيام، باالشتراك مع أمانة النظام العاملي ملراقبة احمليطات،                يدعـو  -١٠ 
شرين، بشأن التقدم احملرز يف اجتاه بـتوفري معلومـات للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا الثانية والع   

 تنفيذ النظام األويل ملراقبة املناخ يف احمليطات؛

 إىل اهليـئة الفرعية للتنفيذ القيام، يف املرة القادمة اليت تستعرض فيها املبادئ التوجيهية إلعداد                يطلـب  -١١ 
 :البالغات الوطنية، مبا يلي

التكميلي الذي أعدته جمموعة من األطراف وأتاحته للهيئة        تضـمني املـبادئ التوجيهية منوذج اإلبالغ         )أ( 
 الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثالثة عشرة؛

مبادئ رصد املناخ املشتركة بني النظام العاملي ملراقبة املناخ والنظام العاملي ملراقبة            "االستعاضـة عـن      )ب( 
، )١٠٧الصفحة  (FCCC/CP/1997/7، الوارد يف تذييل الفصل الثالث من الوثيقة         "احمليطات والنظام العاملي ملراقبة األرض    

مبجموعـة املـبادئ املعدلة اليت وافقت عليها املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية يف مؤمترها الرابع عشر وأقرهتا اللجنة املعنية                   
ضل احتياجات وقدرات جمموعات الرصد بسواتل رصد األرض يف جلستها العامة السابعة عشرة، لكي تعكس على حنو أف      

 املوقعي وبالسواتل؛

 مجيع األطراف على تقدمي تقارير عن املراقبة املنهجية طبقاً ملبادئ اإلبالغ التوجيهية املتفق              يشجع -١٢ 
علـيها، تسـليماً بأمهـية وجود معلومات دقيقة وموثوقة وشاملة عن نظم املراقبة العاملية للمناخ كأساس لتحسني           

 يات التخطيط والتنفيذ؛أولو
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 األطراف اليت تستطيع القيام بذلك، وخباصة األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، على أن               حيث -١٣ 
تدعـم، مبـا يف ذلـك مـن خالل املسامهة يف آليات التمويل ذات الصلة، مثل آلية تعاون النظام العاملي ملراقبة املناخ،                       

ددة يف التقرير الثاين عن الكفاية ويف خطط العمل اإلقليمية، يف البلدان النامية، وال سيما يف                االحتياجات ذات األولوية احمل   
أقـل الـبلدان منواً والبلدان النامية اجلزرية الصغرية، مع مالحظة أن سد الثغرات يف شبكات املراقبة اجلوية خلط األساس                    

 ؛ُيشكل حاجة ملّحة ينبغي تلبيتها خالل السنتني القادمتني

 من أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ أن تضمِّن التقارير املنتظمة اليت تقدمها إىل مؤمتر األطراف                يطلـب  -١٤ 
 .معلومات عن تشغيل آلية تعاون النظام العاملي ملراقبة املناخ

 اجللسة العامة الثامنة 
 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٢ 
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 ٩-م أ/١٢املقرر 

 الستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئةالقضايا املتعلقة با
 املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 إن مؤمتر األطراف،

  من االتفاقية،١٢ و٧ و٤ إىل املواد إذ يشري 

 ،٨-م أ/١٩ إىل مقرره وإذ يشري كذلك 

 لعلمية والتكنولوجية، يف التوصيات ذات الصلة املقدمة من اهليئة الفرعية للمشورة اوقد نظر 

 من األمانة أن تقوم، رهناً بتوافر املوارد، بوضع وتنفيذ برامج تدريبية ألعضاء أفرقة خرباء يطلب -١ 
االستعراض لالستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة، وفقاً لألحكام الواردة يف املرفق األول هلذا املقرر، مبا يف 

تبار اخلرباء، وإعطاء األولوية لتنفيذ حلقة دراسية أخرية لوحدة برنامج استخدام  ذلك االحتياجات فيما يتصل باخ    
 األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة؛

  األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية على تقدمي الدعم املايل لتنفيذ برنامج التدريب؛ُيشجع -٢ 

، ٢٠٠٦ية والتكنولوجية أن تقّيم، يف دورهتا األوىل يف عام           من اهليئة الفرعية للمشورة العلم     يطلـب  -٣ 
نـتائج برنامج تدريب أعضاء أفرقة خرباء االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة، والتقدم بتوصيات إىل                

 مؤمتر األطراف بشأن مزيد تطوير وتنفيذ برنامج التدريب؛

ات السرية يف االستعراض التقين لقوائم جرد غازات مدونة قواعد املمارسة ملعاجلة املعلوم "يعتمد -٤ 
 ، الواردة يف املرفق الثاين هلذا املقرر؛"الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

، بتطبيق إجراءات تتفق مع مدونة قواعد       ٢٠٠٤ مـن األمانة أن تقوم، ابتداًء من عام          يطلـب  -٥ 
 اض التقين لقوائم غازات الدفيئة وإتاحة هذه اإلجراءات للجميع؛املمارسة هذه يف االستعر

 سوف يطلب من مجيع أعضاء أفرقة خرباء االستعراض املشاركني يف        ٢٠٠٤أنه اعتباراً من عام     يقرر   -٦ 
شأن االسـتعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول التوقيع على اتفاق ب                 

خدمـات خـرباء االستعراض، يتم إعداده باالستناد إىل العناصر الواردة يف املرفق الثالث هلذا املقرر، وإىل أية عناصر                   
 إضافية تنبثق عن نظر اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا العشرين يف نتائج خرق االتفاق؛

 خرباء االستعراض وإتاحته للجميع قبل انعقاد الدورة         من األمانة استنباط اتفاق خدمات     يطلب -٧ 
 العشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛
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 أعاله لدى اختيار أعضاء أفرقة خرباء       ٦ إىل   ٤ من األمانة أن تراعي أحكام الفقرات من         يطلب -٨ 
 مة من األطراف املدرجة يف املرفق األول؛االستعراض من أجل االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة املقد

 مـن األمانة أن تقوم، رهناً بتوافر املوارد، بتنظيم اجتماعات للمستعرضني الرئيسيني             يطلـب  -٩ 
املشاركني يف االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول، علماً بأن 

عات هو النظر يف القضايا املنهجية واإلجرائية ذات الصلة باستعراض قوائم اجلرد، بغية             الغـرض من هذه االجتما    
استنباط هنج مشترك جتاه هذه املسائل من جانب أفرقة خرباء االستعراض والتقدم بتوصيات إىل األمانة حول سبل            

 حتسني فعالية وفاعلية االستعراض التقين لقوائم اجلرد؛

عداد تقرير سنوي عن أنشطة استعراض قوائم اجلرد، يتضمن أية توصية منبثقة  من األمانة إيطلب -١٠ 
عن اجتماعات املستعرضني الرئيسيني لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، ووترية القيام              

لمشورة العلمية والتكنولوجية يف يف املستقبل بإعداد هذا التقرير، الذي سُينظر فيه يف الدورة األوىل للهيئة الفرعية ل
 ؛٨-م أ/١٩ يف سياق تقرير تقييم مبادئ االستعراض التوجيهية املطلوب يف املقرر ٢٠٠٦عام 

من األمانة أن تدرج أيضاً يف تقريرها السنوي عن أنشطة استعراض قوائم اجلرد معلومات يطلب  -١١ 
 ر املتدربني واملدرِّبني؛عن برنامج التدريب، وبشكل خاص عن إجراءات الفحص واختيا

 من األمانة أن حتفظ معلومات االستعراض، مبا يف ذلك املعلومات حول أعضاء أفرقة خرباء يطلب -١٢ 
 االستعراض، وتضمني تقريرها السنوي عن أنشطة استعراض قوائم اجلرد وصفاً ألنواع املعلومات اجملمَّعة؛

 دعم أنشطة استعراض قوائم غازات الدفيئة، كما هو  األطراف املدرجة يف املرفق األول علىحيث -١٣ 
، كما حيث مجيع األطراف على تسهيل مشاركة خربائها يف عملية استعراض            ٨-م أ /١٩منصوص عليه يف املقرر     

 .قوائم اجلرد

 اجللسة العامة الثامنة 
 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٢ 
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 املرفق األول

عراض املكلفني بإجراء عمليات برنامج تدريب ألعضاء أفرقة خرباء االست    
 استعراض تقين لقوائم جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة         

                            يف املرفق األول لالتفاقية

  األسس املنطقية لربنامج التدريب-أوالً 

نامج التدريب ستوجه إن خـرباء االسـتعراض اجلدد الذين ينجحون يف استيفاء الشروط ذات الصلة برب      -١
إليهم الدعوة للمشاركة يف عملية استعراض تكون ذات طابع مركزي أو يتم إجراؤها داخل البلد، ويعملون مع                 

 .أشخاص من ذوي اخلربة يف استعراض قوائم اجلرد

جري ففيما يتعلق بالدورات اليت ُتعقد يف هنايتها حلقة دراسية، سي         . وستشـمل مجـيع الدورات تقدمي امتحان       -٢
ويف ظروف استثنائية، ستوضع ترتيبات أخرى فيما يتعلق باالمتحان، شريطة أن           . االمـتحان عموماً أثناء احللقة الدراسية     
 .وفيما يتعلق بالدورات األخرى، سيجري االمتحان بواسطة احلاسوب. جتري االمتحانات حتت إشراف األمانة

ولة األوىل جيوز لـه أن يتقدم إىل االمتحان جمدداً، شريطة أن واخلبري الذي ال جيتاز امتحاناً لدورة يف احملا -٣
يكون قد أدى مجيع املهام اليت كُلِّف هبا املتدربون يف الدورة يف الوقت املطلوب، وأال تترتب على األمانة تكاليف  

 .إضافية نتيجة إلعادة االمتحان

 .وينبغي إلجراءات االمتحانات أن تكون موحدة وموضوعية وشفافة -٤

على املتدرِّبني  ) DC-ROM(وستوزَّع الدورات يف أقراص مدجمة      . وسُتتاح مجيع الدورات على اإلنترنت     -٥
الذيـن ال تـتاح هلم إمكانية الوصول بسهولة إىل اإلنترنت؛ ويف هذه احلاالت، ففي الدورات اليت يتوىل مدرِّب                   

 .ينتيسريها، ميكن للمتدربني االتصال باملدرِّب بالربيد اإللكترو

وقـد ُتـتاح حلقـات دراسية هنائية من أجل الدورة، تعقد باالقتران مع اجتماعات خلرباء االستعراض                  -٦
 .الرئيسيني الستكمال تدريبهم

 .ويتوقف استحداث الدورات وتنفيذها يف هذا الربنامج التدرييب على توافر املوارد -٧

نوا مدرِّبني يف دورات الربنامج التدرييب، مع       وسـُيختار خرباء متمرسون يف استعراض قوائم اجلرد ليكو         -٨
وستسعى األمانة إىل حتقيق التوازن . ضـمان أن تشـمل مهاراهتم اجلماعية املواضيع اليت يتم تناوهلا يف كل دورة       

 .اجلغرايف بني املدرِّبني املشاركني يف الربنامج التدرييب

قوم مدرِّبون بتيسريها، سيتم إيالء األولوية خلرباء استعراض        وعـند اختيار خرباء استعراض جدد من أجل الدورات اليت ي           -٩
 .٢٠٠٤قوائم اجلرد الوطنية، ُيرشحون لإلدراج يف قوائم باخلرباء، من أطراف مل تشارك يف أنشطة استعراض قبل عام 



FCCC/CP/2003/6/Add.1 
Page 27 

  دورات برنامج التدريب-ثانياً 

املدرجة الدورة األساسية الستعراض قوائم جرد غازات الدفيئة لألطراف          -ألف  
 يف املرفق األول

 تتناول هذه الدورة املبادئ التوجيهية واإلجراءات املتعلقة بعملية االستعراض مبوجب االتفاقية            :وصـف الدورة  
، فضالً عن   )١(اإلطاريـة، كما تتناول بصفة عامة إرشادات الفريق احلكومي الدويل بشأن استعراض قوائم اجلرد             

فريق احلكومي الدويل اخلاصة بالطاقة، واالنبعاثات املتسربة، والعمليات الصناعية،         جوانب حمددة من استعراض قطاعات ال     
 .كما ستقدِّم هذه الدورة إرشادات بشأن جعل تقارير االستعراض جوهرية ومقروءة. )٢(والزراعة، والنفايات

 .٢٠٠٣ يف عام :إعداد الدورة

 .٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤ يف األعوام :تنفيذها

خرباء االستعراض اجلُدد وخرباء االستعراض الذين شاركوا يف أقل من نشاطني استعراضيني : تهَدفوناملتدرِّبون املس
 .٢٠٠٤قبل عام 

 ).رهناً بتوافر املوارد(التعلُّم بواسطة احلاسوب، الذي يتوىل تيسريه مدرِّب، مع عقد حلقة دراسية هنائية : نوع الدورة

دد وخرباء االستعراض الذين شاركوا يف أقل من نشاطني استعراضيني  على خرباء االستعراض اجلُ:شروط االمتحان
 . أن جيتازوا االمتحان قبل االشتراك يف أفرقة خرباء االستعراض٢٠٠٤قبل عام 

وحدة الدورة املتعلقة باستخدام األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة من أجل  -باء 
  من األطراف املدرجة يف املرفق األولاستعراض قوائم جرد غازات الدفيئة املقدمة

 ستستند هذه الدورة إىل إرشادات الفريق احلكومي الدويل بشأن املمارسات اجليدة فيما يتعلق              :وصـف الوحدة  
 .بقطاع استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة

 .٢٠٠٤عام  يف: إعدادها

 .)٣( فقط٢٠٠٥يف عام : تنفيذها

ـ     من خرباء االستعراض املعنيني بقطاع استخدام األراضي وتغري استخدام األراضي       ٥٠: تهَدفوناملـتدرِّبون املس
 .واحلراجة

رهناً (، مع عقد حلقة دراسية يف هناية الدورة         )٤(التعلُّم بواسطة احلاسوب، ويتوىل مدرِّبون تيسريه     : نوع الدورة 
 ).بتوافر املوارد
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تازوا االمتحان قبل االشتراك بوصفهم خرباء استعراض معنيني        على خرباء االستعراض أن جي    : شـروط االمتحان  
 .بقطاع استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة

 حتسني االتصال وتيسري توافق اآلراء يف أفرقة خرباء االستعراض -جيم 

 . وتيسري العمل يف فريقتقدِّم هذه الدورة األدوات الالزمة لتحسني عمل أفرقة خرباء االستعراض: وصف الدورة

 .٢٠٠٣يف عام : إعدادها

 . ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤يف األعوام : تنفيذها

 .مجيع خرباء االستعراض: املتدرِّبون املستهَدفون

 .التعلُّم بواسطة احلاسوب، دون مدرِّب: نوع الدورة

 .جيري االمتحان بواسطة احلاسوب، ويقيَّم األداء ذاتياً: شروط االمتحان

 اولة املعلومات السريةمن -دال 

 .)٥(يتم يف هذه الدورة تعليم إجراءات محاية ما قد تتضمنه عملية استعراض قوائم اجلرد من معلومات سرية: وصف الدورة

 .٢٠٠٤يف عام : إعدادها

 .٢٠٠٦ و٢٠٠٥يف عامي : تنفيذها

 .لذين يطلعون على معلومات سريةخرباء االستعراض الرئيسيون ومجيع خرباء االستعراض ا: املتدرِّبون املستهَدفون

وستعقد األمانة حلقة دراسية قصرية باالقتران مع اجتماع        . التعلُّم بواسطة احلاسوب، دون مدرِّب    : نوع الدورة 
خلـرباء االسـتعراض الرئيسيني أو مع عملية استعراض ذات طابع مركزي، أو مع عملية استعراض جتري داخل                  

 .البلد

 .تحان بواسطة، ويقيَّم ذاتياًجيري االم: شروط االمتحان

 على املزيد من املعلومات عن اخلصائص       FCCC/SBSTA/2003/3 ميكن االطِّالع يف الوثيقة      :مالحظـة  
 .العامة لربنامج التدريب
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 حواشي املرفق األول

إرشـادات الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ بشأن املمارسات اجليدة وإدارة أوجه عدم       )١( 
 : مــتاحة عــلى العــنوان الــتايل   لــيقني يف قوائــم اجلــرد الوطنــية لغــازات الدفيــئة     ا
 http:www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/pg/gpgaum.htm  ، واملبـادئ التوجيهيـة املنقحة للفريق احلكومي

: ن التايل ، متاحة على العنوا   ٣-١، اجمللدات    بشـأن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة       ١٩٩٦الـدويل لعـام     
http:www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gl/invsl.htm. 

لـن تشـمل هـذه الدورة الوحدة التدريبية املتعلقة بقطاع استخدام األراضي وتغيُّر استخدام                )٢( 
 .٢٠٠٦األراضي واحلراجة حىت عام 

راضي وتغيُّر  ، سُتدرج الوحدة التدريبية املتعلقة بقطاع استخدام األ       ٢٠٠٦ابـتداًء مـن عـام        )٣( 
 .استخدام األراضي واحلراجة يف الدورة األساسية

اخلرباء املتمرسون يف إعداد مبادئ توجيهية بشأن املمارسات اجليدة يف جمال استخدام األراضي              )٤( 
 .وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة سيتم اختيارهم كمدرِّبني هلذه الدورة

رجعية، عند االقتضاء ومىت أمكن، معلومات عن اإلجراءات        سُتتاح يف هذه الدورة، ألغراض م      )٥( 
 .الوطنية املتعلقة بتناول املعلومات السرية اخلاصة باألطراف اليت تبلِّغ معلومات سرية يف قوائم اجلرد اليت تقدمها
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 املرفق الثاين

مدونـة قواعـد املمارسة ملعاجلة املعلومات السرية خالل         
  غازات الدفيئة املقدمة من     االستعراض التقين لقوائم جرد   

         األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 من االتفاقية، حيق ألي طرف أن يصف معلومات بأهنا سرية، وفقاً للمعايري             ١٢ من املادة    ٩وفقاً للفقرة    -١
تاحتها ألي هيئة من    الـيت حيددهـا مؤمتر األطراف، وأن يطلب من األمانة جتميعها حلماية طابعها السري قبل إ               

طرف من  (وإذا ما مسح طرف مدرج يف املرفق األول باالتفاقية          . اهليـئات املعنية بإبالغ املعلومات واستعراضها     
مبحض إرادته بإتاحة معلومات متصلة بقوائم اجلرد غري تلك املعلومات اليت تقتضيها املادة             ) أطراف املرفق األول  

 .رسة هذه، تسري أحكام مدونة قواعد املما١٢

قبل توفري معلومات حمددة خاصة بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة يود طرف من أطراف املرفق األول  -٢
الوطنية (اعتبارها سرية، جيوز لذلك الطرف أن يؤكد مطالبة بالسرية بتقدمي إخطار موقع من جهة الوصل املختصة 

تعترب سرية ويطلب محايتها وفقاً لإلجراءات املنصوص عليها يف         يشري إىل أن املعلومات     ) أو املعنـية بقوائم اجلرد    
وُترفق بتأكيد السرية الوثائق اليت يستند إليها الطرف يف طلب هذه احلماية، مبا يف             . مدونـة قواعد املمارسة هذه    

 .ذلك القوانني واألنظمة الواجبة التطبيق

ماناً خطياً حبماية املعلومات وفقاً هلذه      تؤكـد األمانـة تلقـيها لتأكـيد السرية وتقدم إىل الطرف ض             -٣
 .اإلجراءات

تقدم أي معلومات سرية مبعزل عن املعلومات األخرى الواردة يف قوائم اجلرد، ويف نسخة مطبوعة فقط،                 -٤
 .وحيدد الطرف بوضوح أهنا سرية

ها أثناء عملية اإلبالغ تكفل األمانة احلماية وفقاً هلذه اإلجراءات ألي معلومات متصلة بقوائم اجلرد تتلقا -٥
 . أعاله٤ إىل ٢عن قوائم اجلرد واستعراضها وحيدد الطرف أهنا سرية وفقاً للفقرات من 

وال يتاح الوصول إىل هذه املعلومات      . ُتحفظ املعلومات اليت توصف بأهنا سرية يف مكان مأمون ومقفل          -٦
 . لإلجراءات اليت سيجري حتديدهاإال للموظفني وأعضاء أفرقة االستعراض املصرح هلم بذلك، وفقاً

ُيطلـب من مجيع أعضاء أفرقة االستعراض التوقيع على اتفاق بشأن خدمات خرباء االستعراض، يشمل                -٧
 .ويستمر التزام عضو فريق االستعراض حبماية املعلومات السرية بعد انتهاء خدماته. بنوداً حلماية املعلومات السرية

 الوصول إىل املعلومات اليت ُيحدد أهنا سرية إذا مت الكشف عن تعارض مصاحل              ال يتاح خلرباء االستعراض    -٨
 .حمتمل ومعروف فيما يتعلق بتلك املعلومات، وفقاً لالتفاق اخلاص خبدمات خرباء االستعراض
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تضمن األمانة استبعاد أي خبري ُيعرف أنه يثري تعارض مصاحل فيما يتعلق مبعلومات سرية حمددة مقدمة من  -٩
 .طرف اخلاضع لالستعراض من املشاركة يف االستعراض اخلاص بالطرف املعينال

أو املنظمات وال   /ال توزع املعلومات اليت حدد أهنا سرية وال ُيكشف عنها لغري املصرح هلم من األفراد و                -١٠
 .توزع بدون إشراف من األمانة

ددة بأهنا سرية إرشادات بشأن املسؤوليات يتلقى موظفو األمانة الذين يتحتم اطالعهم على املعلومات احمل -١١
 .وتدريباً على إجراءات محاية سرية هذه املعلومات

يتلقى أعضاء أفرقة خرباء االستعراض الذين يتحتم اطالعهم على املعلومات احملددة بأهنا سرية إرشادات               -١٢
 .بشأن املسؤولية وتدريباً على إجراءات محاية سرية هذه املعلومات

ـ  -١٣ ل األمانـة إعـالم خرباء االستعراض مبسؤوليتهم الشخصية وبالنتائج احملتملة، مبا يف ذلك النتائج               تكف
 .القانونية، اليت قد تترتب عن كشفهم للمعلومات السرية

 من االتفاقية، ألحد أفرقة خرباء ١٢ من املادة ٩إذا ما أتاح طرف من أطراف املرفق األول، وفقاً للفقرة    -١٤
وصول إىل معلومات سرية أثناء زيارة استعراض داخل البلد، خيضع الوصول إىل املعلومات إلشراف              االستعراض ال 

ويف هذه احلالة، يظل أعضاء أفرقة خرباء االستعراض ملزمني حبماية          . الطـرف ويـتم وفقـاً إلجراءاته اخلاصة       
 .املعلومات السرية، وفقاً لالتفاق اخلاص خبدمات خرباء االستعراض

أي وثائق داخلية تعدها األمانة أو يعّدها فريق االستعراض وتتضمن معلومات توصف بأهنا سرية              تعتـرب    -١٥
 .وال ُتدرج املعلومات السرية يف تقارير االستعراض. وثائق سرية وتعامل وفقاً لإلجراءات املذكورة أعاله

اية املعلومات السرية، مبا يف ذلك      تقـوم األمانة بنشر املعلومات املتعلقة بسياساهتا وإجراءاهتا يف جمال مح           -١٦
 .مدونة قواعد املمارسة هذه
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 املرفق الثالث

 عناصر جيدر إدراجها يف االتفاق بشأن خدمات 
 خرباء االستعراض

 . يعمل كل خبري بصفته الشخصية ويضطلع مبهامه على حنو يتصف باملوضوعية واحلياد واالحتراف املهين -١

 .تمل يف املصاحل لـه صلة بأنشطة االستعراضيفصح كل خبري عن أي تضارب حم -٢

يشارك كل خبري يف أنشطة االستعراض املقررة وميتثل لإلجراءات واملواعيد النهائية الستعراض قوائم اجلرد على                -٣
 .ناخالنحو املبني يف املبادئ التوجيهية املتعلقة باستعراض قوائم اجلرد، بقيادة أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري امل

تقـدم املعلومـات اليت تتيحها األطراف اليت ختضع قوائمها لالستعراض وكذلك املعلومات اليت تتيحها                -٤
األمانـة هبـدف وحيد هو استعراض قوائم اجلرد، وال جيوز لألعضاء يف أفرقة خرباء االستعراض استخدامها يف                  

 :وعلى وجه اخلصوص. أغراض أخرى غري استعراض قوائم اجلرد

 جيـوز للخـرباء إفشاء أي معلومات جرى احلصول عليها خالل االستعراض قبل استكمال               ال )أ( 
 التقرير املتعلق باستعراض قوائم اجلرد وإصداره؛

ال جيـوز للخرباء إفشاء أي معلومات غري منشورة جرى احلصول عليها خالل االستعراض دون        )ب( 
 .نةاحلصول على موافقة صرحية من الطرف املعين ومن األما

ال جيـوز للخـرباء، أثـناء إجـراء االستعراض إفشاء أي معلومات بشأن االستعراض، مبا يف ذلك أي                    -٥
استنتاجات، أو بشأن وضع اإلجراءات الداخلية، ألي شخص عدا الطرف املعين واألمانة وأعضاء فريق االستعراض 

 .الرئيسيني عند االقتضاء

د الزمنية النهائية لعملية االستعراض، ويقوم كل خبري ببذل كل ما يتم إبالغ كل خبري باملقتضيات واملواعي -٦
 . يف وسعه للتقيد هبذه املواعيد النهائية

إذا مل يستطع خبري ما، نظراً لظروف طارئة، القيام مبهامه خالل املهلة الزمنية احملددة لـه، يقوم يف أسرع  -٧
 . الرئيسيني يف فريق اخلرباء وغريهم من أعضاء الفريقوقت ممكن بإخطار األمانة بذلك وكذلك خرباء االستعراض

يوافق كل خبري على استخدام املبادئ التوجيهية لإلبالغ الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن                -٨
ا تغري املناخ، وكذلك منهجيات وإرشادات املمارسات اجليدة للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ باعتباره             

 .األسس اليت يرتكز عليها االستعراض التقين لقوائم اجلرد
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ويلتزم . يقع على كل خبري االلتزام حبماية املعلومات السرية أثناء مدة توليه منصبه وبعد انتهائها على السواء                 -٩
 . ملعلومات السريةاخلرباء املصرح هلم بتناول املعلومات السرية باتباع اإلجراءات املتفق عليها فيما يتعلق مبعاجلة ا

يفصح كل خبري مصرح لـه بتناول املعلومات السرية عن أي تضارب حمتمل يف املصاحل له صلة مبعلومات  -١٠
 .سرية حمددة مقدمة من الطرف اجلاري استعراض بالغه قبل الكشف عن املعلومات

اء االستعراض الرئيسيني   يعمل كل خبري بالتعاون مع غريه من أعضاء فريق االستعراض، وخباصة مع خرب             -١١
وغريهـم مـن اخلـرباء الذين يعملون يف القطاع الفرعي نفسه، من أجل التوصل إىل توافق يف اآلراء عند اختاذ                     

 .القرارات يف الفريق الذي ينتمي إليه اخلبري

ء استعراض إذا تعـذر، لظـروف استثنائية، التوصل إىل توافق يف اآلراء داخل فريق خرباء استعراض، يقوم خربا                 -١٢
 .رئيسيون من أفرقة خرباء استعراض أخرى بالتعاون مع الفريق ملساعدته على التوصل إىل توافق يف اآلراء



FCCC/CP/2003/6/Add.1 
Page 34 

 

 ٩-م أ/١٣املقرر 

 إرشادات املمارسات اجليدة الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي
 واحلراجة يف إعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة مبوجب االتفاقية

 إن مؤمتر األطراف،

 ٧، و )أ(١، والفقـرات   ١٠ من املادة    ٢، والفقرة   ٤من املادة   ) ج(٢و) أ(١ خباصة إىل الفقرتني     إذ يشري  
  من االتفاقية،١٢ من املادة ٩و

 ،٨-م أ/١٨، و٨-م أ/١٧، و٧-م أ/١١ إىل مقرراته وإذ يشري أيضاً 

ت الدفيئة، حبسب مصادرها وعمليات إزالتها      أن االنبعاثات البشرية املنشأ لغازا    وإذ يؤكـد من جديد       
بواسطة املصارف، اليت ال حيكمها بروتوكول مونتريال ينبغي اإلبالغ عنها بطريقة شفافة ومتسقة وقابلة للمقارنة        

 وكاملة ودقيقة،

  يف التوصيات ذات العالقة باملوضوع الصادرة عن اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية،وقد نظر 

 بتقرير الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ املعنون إرشادات املمارسات اجليدة بشأن يرحب -١ 
الذي يشار إليه فيما يلي بإرشادات الفريق احلكومي الدويل (استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة 

، كما أقره الفريق احلكومي الدويل املعين       )احلراجةبشأن املمارسات اجليدة الستخدام وتغيري استخدام األراضي و       
نوفمرب / تشرين الثاين  ٧ إىل   ٣بـتغري املناخ يف دورته احلادية والعشرين اليت ُعقدت يف فيينا بالنمسا يف الفترة من                

م اجلرد ، باعتباره توضيحاً للمبادئ التوجيهية املنقحة للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ بشأن قوائ             ٢٠٠٣
 ؛١٩٩٦الوطنية لغازات الدفيئة لعام 

) أطراف املرفق األول( وجـوب أن تستخدم األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية          يقـرر  -٢ 
إرشادات الفريق احلكومي الدويل بشأن املمارسات اجليدة الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، 

 وما بعده، باستثناء أية     ٢٠٠٥ السنوية مبقتضى االتفاقية الواجب تقدميها يف عام         وذلـك يف إعـداد قوائم اجلرد      
إرشـادات تتصـل بـإعداد قوائم جرد غازات الدفيئة واإلبالغ عنها بصدد استخدام األراضي وتغيري استخدام                 

رار بشأن هذه   األراضـي واحلراجة مبوجب بروتوكول كيوتو وذلك إىل حني إجراء املزيد من النظر فيها واختاذ ق               
 املسألة من قبل مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة؛

 استخدام جداول منوذج    ٢٠٠٥ لفترة اختبار تشمل قوائم اجلرد الواجب تقدميها يف عام           يقـرر  -٣ 
اإلبـالغ املوحد لفئات استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة الواردة يف املرفق األول هلذا املقرر                

املبادئ التوجيهية  "، هبدف جعل هذه اجلداول جزءاً من        )١(دام جـدول يرد يف املرفق الثالث هلذا املقرر        واسـتخ 
املبادئ التوجيهية  : إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اجلزء األول            
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يشار إليها فيما يلي " (ا يتعلق باإلبالغ عن قوائم اجلرد السنويةالتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيم
 ؛٨-م أ/١٨اليت اعُتمدت يف املقرر ) باملبادئ التوجيهية لالتفاقية بشأن قوائم اجلرد السنوية

 بشأن  ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٥ األطراف إىل تقدمي آرائهم إىل األمانة يف موعد ال يتجاوز            يدعـو  -٤ 
منوذج اإلبالغ املوحد واليت تتعلق باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة           اجلـداول الـواردة يف      

مبوجب االتفاقية وجتارهبا يف استخدام هذه اجلداول، ويطلب إىل األمانة توليف آراء األطراف كي تنظر فيها اهليئة 
 الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثالثة والعشرين؛

 األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية على تطبيق إرشادات املمارسات اجليدة   يشـجع  -٥ 
السـتخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، حبسب االقتضاء وبالقدر املمكن، يف إعداد قوائم جرد               

 غازات الدفيئة اليت يتعني إدراجها يف البالغات الوطنية؛

 التعديالت التقنية الواردة يف املرفق الثاين هلذا املقرر يف فترة االختبار املشار إليها               استخدام يقرر -٦ 
  أعاله؛٣يف الفقرة 

 إىل األمانة أن تدرج يف املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عن قوائم اجلرد يطلب -٧ 
داول منوذج اإلبالغ املوحد لفئات استخدام األراضي ، ج ٨-م أ /١٨السنوية، هذه املبادئ اليت اعتمدت يف املقرر        

وتغيري استخدام األراضي واحلراجة الواردة يف املرفق األول هلذا املقرر، والتعديالت التقنية الوارد وصفها يف املرفق   
وائم اجلرد   الوارد يف املرفق الثاين للمبادئ التوجيهية لإلبالغ عن ق         ٧الثاين هلذا املقرر، وأن تستعيض عن اجلدول        

 وثيقة وحيدة تتضمن ٢٠٠٤يوليه /السنوية باجلدول الوارد يف املرفق الثالث هلذا املقرر، وأن ُتِعدَّ حبلول شهر متوز
مبادئ توجيهية مؤّونة لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية تيسرياً إلعداد قوائم جرد غازات                

علق باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة من قبل األطراف املدرجة الدفيئة واإلبالغ عنها فيما يت
 يف املرفق األول؛

 إىل األمانة أن ُتدخل اجلداول املدرجة يف املرفق األول ويف املرفق الثالث هلذا املقرر يف                يطلـب  -٨ 
ام األطراف املدرجة يف املرفق األول بتقدمي برنامج اإلبالغ احلاسويب اجلديد الذي ُيطور حالياً، وذلك بغية تيسري قي

 ؛٢٠٠٥أبريل / نيسان١٥قوائم اجلرد الواجب تقدميها يف موعد ال يتجاوز 

 ــــــــــــــــ

منوذج اإلبالغ املوحد هو صيغة موحدة تستخدمها األطراف املدرجة يف املرفق األول يف اإلبالغ               )١( 
وألسباب فنية، ال ميكن . دفيئة وإزالتها وأية معلومات أخرى ذات صلةاإللكتروين عن تقديرات انبعاثات غازات ال

يف هـذه الوثيقة توحيد شكل الصيغة املطبوعة جلداول منوذج اإلبالغ املوحد املتعلقة باستخدام األراضي وتغيري                
 ).مثالً حجم اجلداول وأنواع األحرف(استخدام األراضي واحلراجة 
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، بالتشاور مع الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ ومع           إىل األمانـة أن تستخدم     يطلـب  -٩ 
مـنظمات أخرى، السبل املناسبة للتشجيع على ترمجة وتعميم واستخدام إرشادات املمارسات اجليدة الستخدام              

 األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة؛

ري املناخ بشأن املمارسات اجليدة      بأن تدرج إرشادات الفريق احلكومي الدويل املعين بتغ        يوصـي  -١٠ 
الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة كعنصـر مـن عناصر أنشطة بناء القدرات ذات الصلة،              

 .ال سيما أنشطة مؤسسات األمم املتحدة

 اجللسة العامة الثامنة 
 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٢
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 املرفق الثاين

 تعديالت فنية على املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة
 بشأن تغري املناخ فيما يتعلق باإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية، لألطراف

 )١(٨-م أ/١٨املدرجة يف املرفق األول اعتمدت يف املقرر 

 land-use change and"ا، مبا يف ذلك اجلداول، يستعاض عن عبارة يف نص املبادئ التوجيهية ومرفقاهت -١

forestry"") تغيري استخدام األراضي واحلراجة (" بعبارة"land use, land-use change and forestry"")  استخدام
اول، يستعاض ويف نص املبادئ التوجيهية ومرفقاهتا، مبا يف ذلك اجلد"). األرض وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

 ."LULUCF" بعبارة LUCF"عن عبارة 

 :يف نص املبادئ التوجيهية ومرفقاهتا، مبا يف ذلك اجلداول، يستعاض، حسب االقتضاء، عن العبارات -٢

 � 5.A  Changes in Forest and other Woody Biomass Stocks 

 � 5.B  Forest and Grassland Conversion 

 � 5.C  Abandonment of Managed Lands 

 � 5.D  CO2 Emissions and Removals from Soils 

 :بالعبارات

 � 5.A Forest land 

 � 5.B Cropland 

 � 5.C Grassland 

 � 5.D Wetlands 
 � 5.E Settlements 

 � 5.F Other land 

املصادر  ("��key sourceو") فئة املصادر الرئيسية ("”key source category“يسـتعاض عن العبارتني   -٣
يف كامل الوثيقة، مبا يف ذلك اجلداول حسب االقتضاء، ما ") الفئة الرئيسية ("��key categoryبعبارة ") الرئيسية

فئات املصادر  ("��key source categoriesويستعاض عن العبارتني . مل تـرد مالحظة بغري ذلك يف هذا املرفق 
 ـــــــــــ

الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ بشأن املمارسات السليمة املتصلة استناداً إىل توجيهات  )١( 
ولن يستخدم هذا العنوان بعد إعداد الوثيقة الوحيدة املشار . باستخدام األرض وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

 .٩-م أ/١٣ من املقرر ٧إليها يف الفقرة 
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يف كامل ") الفئات الرئيسية ("��key categoriesبالعبارة ") سيةاملصادر الرئي(" ��key sourcesو") الرئيسـية 
 ).  أدناه١٥انظر الفقرة (الوثيقة، مبا يف ذلك اجلداول حسب االقتضاء، ما مل ترد مالحظة بغري ذلك يف هذا املرفق 

 : يف جداول منوذج اإلبالغ املوحد التاليةCO2تظلَّل اخلانات  -٤

 � Summary 1A)  4السطرD( 
 � Summary 1B)  ٤السطر( 
 � Summary 2)  4السطرD( 
 � Summary 3)  4السطرD( 
 � Table 8a)  4السطرD( 

 .١٠اجلدول يظلَّل اخلط يف  -٥

، نظراً إلدراج الفئات اجلديدة     أ٨اجلدول  يـنقح التظليل يف اجلداول األخرى حسب االقتضاء؛ مثالً، يف            -٦
 .واحلراجةالستخدام األرض وتغيري استخدام األراضي 

 . of 2sheet (Sectoral report for agriculture 2( ٤للجدول  ٢حتذف احلاشية  -٧

: دال يف املرفق الثاين من املبادئ التوجيهية      -٥جيم، و -٥باء، و -٥ألف، و -٥، و   ٥حتـذف اجلـداول      -٨
هاء، -٥ل، و دا-٥جيـم، و -٥باء، و -٥ألف، و -٥، و ٥استمارة اإلبالغ املوحدة، ويستعاض عنهـا باجلداول       

 .الواردة يف املرفق األول من هذا املقرر) خامساً(٥، و)رابعاً(٥، و)ثالثاً(٥، و)ثانياً(٥، و)أوالً(٥واو، و-٥و

" حملة عن الفئات الرئيسية" باجلدول اجلديد ٧يف املرفق الثاين من املبادئ التوجيهية، يستعاض عن اجلدول  -٩
 .٩-م أ/١٣الوارد يف املرفق الثالث باملقرر 

؛ )أ(٨دول  يف اجل٤؛ واحلاشية   باء١وجز   يف امل  ٣؛ واحلاشية   ألف١ملوجز   الواردة يف ا   ٤حتـذف احلاشية     -١٠
 .  من املرفق الثاين من املبادئ التوجيهية١٠اجلدول  يف ٢واحلاشية 

توجيهية،  من املرفق الثاين من املبادئ ال      ٢باء، واملوجز   ١ألف، واملوجز   ١املوجز  يف اجلـداول املعـنونة       -١١
بعمود عنوانه  " عمليات إزالة ثاين أوكسيد الكربون    "و" انبعاثات ثاين أوكسيد الكربون   "يسـتعاض عن عمودي     

، يف الفئـة   ٢باء، واملوجز   ١ألف، واملوجز   ١املوجز  ويف  ". عمليات إزالة ثاين أوكسيد الكربون    /صايف انبعاثات "
بغي لألطراف اليت أبلغت سابقاً عن وجود ثاين أوكسيد   ين: األتـربة الزراعـية، تدخـل احلاشية التالية       : دال-٤

 .الكربون يف أتربة القطاع الزراعي أن تشري إىل ذلك يف تقرير اجلرد الوطين

ويف السطر األخري من الفقرة الثالثة، تضاف العبارة التالية    . ١  حتذف اجلملة الثانية من احلاشية        ٤الفقرة   -١٢
 ". اجليدة الستخدام األراضي، وتغيري استخدام األراضي واحلراجةوإرشادات املمارسة"قبل احلاشية 
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فيما يتعلق  "بعبارة  " فيما يتعلق بفئات املصادر الرئيسية اليت تتجدد      "  يسـتعاض عن عبارة       ١١الفقـرة    -١٣
يشري : "نصها كما يلي  " الفئات الرئيسية "وتدخل حاشية ملصطلح    ". بالفئات اليت ُحددت على أهنا فئات رئيسية      

إىل كل من الفئات الرئيسية للمصادر كما وردت يف إرشادات املمارسة اجليدة وإدارة " الفئات الرئيسية" مصطلح 
حاالت عدم التيقن يف قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وإىل الفئات                 

الستخدام األراضي، وتغيري استخدام األراضي واحلراجة للفريق الرئيسية كما وردت يف إرشادات املمارسة اجليدة   
 ".احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

 ".للفئات"بكلمة " للمصادر"، يستعاض عن كلمة ٦  يف السطر ١٤الفقرة  -١٤

لفئات وبالنسبة ل"بعبارة " وبالنسبة لفئات املصادر الفردية"، يستعاض عن عبارة ٤  يف السطر ١٧الفقرة  -١٥
 ".الفردية

ينبغي لألطراف املدرجة يف املرفق األول أن تقدر النسب : "  تدخل التعديالت على النحو التايل٣٠الفقرة  -١٦
] ال    [ الرئيسية من جمموعها الوطين، فيما يتعلـق بكل من          املصادرفئات  ]ال    [املـئوية الفردية واإلمجالية حلصص      

وينبغي حساب االنبعاثات مبا يقابلها من ثاين أوكسيد        .  وأن تبلغ بذلك   اثاالنبعاجتاه  ]ال    [ و االنبعاثمسـتوى   
. الكربون باستخدام الُنُهج املنصوص عليها يف إرشادات املمارسة اجليدة للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ  

رير اجلرد الوطين  من استمارة اإلبالغ املوحدة وكذلك يف تق٧وينـبغي أن تـدرج هـذه املعلومات يف اجلدول          
 من إرشادات املمارسة اجليدة وإدارة حاالت عدم التيقن يف قوائم           ٣ألف-٧ إىل   ١ألف-٧باسـتخدام اجلداول    

 من  ٣-٤-٥ إىل   ١-٤-٥اجلـرد الوطنـية لغازات الدفيئة للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ واجلداول              
 يري استخدام األراضي واحلراجة للفريق احلكومي الدويل      إرشـادات املمارسة اجليدة الستخدام األراضي، وتغ      

 فئاته مصادرهاملعدلـة حسب مستوى تصنيف الفئات الذي استخدمه الطرف املدرج يف املرفق األول يف حتديد                
 ". أدناه٤٧ و٤١الرئيسية، على النحو املبني يف الفقرتني 

 إرشادات من   ١-٧ينبغي استخدام اجلدول    ":   تدخل حاشية يف هناية الفقرة نصها كما يلي         ٣٠الفقرة   -١٧
 من  ١-٤-٥ واجلدول    يف قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة      التيقن عدم   حاالتاملمارسـات اجليدة وإدارة     

، أساساً إلعداد حتاليل الفئات إرشادات املمارسة اجليدة الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة
 إىل ١- ألف٧"ويستعاض عن اإلشارة إىل عبارة ". إىل اإلبالغ عنه يف تقرير اجلرد الوطين      الرئيسية لكن ال حاجة     

 ".٣-٧ إىل ١-٧"بعبارة " ٣- ألف٧

ينبغي لألطراف املدرجة يف املرفق األول أن تبلغ يف         : "  تدخل التعديالت على النحو التايل      ٣٢الفقـرة    -١٨
 أعاله، وأن تبلغ أيضاً بالُنُهج ١٤ة على النحو املبني يف الفقرة تقاريـر اجلـرد الوطنية حباالت عدم التيقن املقدر       

املستخدمة واالفتراضات األساسية بغية املساعدة على تعيني اجلهود اليت ينبغي بذهلا، مرتبةً حسب أولوياهتا، لتوخي 
وينبغي . ار النهج درجـة أكرب من الدقة يف قوائم اجلرد الوطنية مستقبالً وتقدمي اإلرشادات للمساعدة على اختي              

إرشادات املمارسة اجليدة وإدارة حاالت عدم       من   ٢-٦ و ١-٦عـرض هذه املعلومات باستخـدام اجلدولني       



FCCC/CP/2003/6/Add.1 
Page 52 

 

التيقن يف قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة من خالل إضافة البنود املتعلقة بالفئات ذات الصلة الستخدام                
 من إرشادات املمارسة    ٥-٢-٥حو املبني يف الباب     األراضـي وتغـيري استخدام األراضي واحلراجة على الن        

اجملموع "ويف هذه اجلداول، يشري مصطلح      . اجلـيدة الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة       
 و فضالً عن   .إىل القيمة املطلقة لالنبعاثات من املصادر ناقصا حجم عمليات اإلزالة بواسطة املصارف           " الوطين

اليت ُحددت على أهنا    الفئات   املصادراف املدرجة يف املرفق األول أن تشري يف هذه اجلداول إىل            هذا، ينبغي لألطر  
وإذا كانت النهج املستخدمة لتقدير درجة عدم التيقن ختتلف عن النهج           .  أساسية يف قوائم اجلرد    فئات مصـادر 

 ". بتغري املناخ، ينبغي شرح هذه النهجاملنصوص عليها يف إرشادات املمارسة اجليدة للفريق احلكومي الدويل املعين

ما إذا كان غاز ثاين أوكسيد الكربون املنبعث من حرق          : "  يستعاض عنها مبا يلي     `٢`)ج(٤١الفقـرة    -١٩
 لنموذج اإلبالغ املوحد    جداول البيانات األساسية القطاعية   الكـتلة احلـيوية قـد قدِّر، ومكان اإلبالغ عنه يف            

 ))".تاء (٥ واو، واجلدول - ٥ ألف إىل - ٥اجلداول من (

 .، ويعاد ترتيب الفقرات واحلواشي التالية١١واحلاشية رقم ) د(٤١  حتذف الفقرة ٤١الفقرة  -٢٠

باإلضافة إىل ذلك، ينبغي    و: "  يدَرج ما يلي    )تغيري استخدام األراضي واحلراجة    (٧املرفق األول، الفصل     -٢١
 :يري استخدام األراضي واحلراجة ما يليأن تتضمن املعلومات عن استخدام األراضي وتغ

معلومات عن النُهج املستخدمة لعرض مساحات األراضي وعن قواعد البيانات املتصلة باستخدام  �
 األراضي اليت اسُتعني هبا يف إعداد قوائم اجلرد

تعاريف استخدام األراضي، ونظم التصنيف املستخدمة وما يقابلها من فئات استخدام األراضي             �
 ."غيري استخدام األراضي واحلراجةوت

 .الزراعة، يف إطار التربة الزراعية  حتذف النقطة الثانية حتت عنوان املرفق األول، التذييل ألف -٢٢

 :  ُتدرج العبارة التالية يف هناية الفرع اخلاص بالزراعةاملرفق األول، التذييل ألف -٢٣

 اجةاستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلر"

ميكن تقدمي معلومات أكثر حتديداً مما هو مطلوب يف منوذج اإلبالغ املوحد عن كل فئة من فئات 
 :استخدام األراضي وعن الفئات الفرعية، ومن ذلك على سبيل املثال

عـند تقدمي تقديرات حبسب التقسيمات الفرعية، معلومات إضافية عن التفصيل وعما يرد من               �
 لتقارير املتعلقة بقوائم اجلرد الوطنيةبيانات متصلة بذلك يف ا

اإلبالغ املنفصل عن غاز ثاين أوكسيد الكربون املنبعث من حرق الكتلة احليوية، على أن يشمل           �
 ذلك حرائق الغابات وعمليات احلرق اخلاضعة للسيطرة
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لة عن  فـيما يتعلق باألطراف اليت ختتار اإلبالغ عن املنتجات اخلشبية املقطوعة، معلومات مفص             �
انبعاثات ثاين أوكسيد الكربون وعمليات اإلزالة بفعل املنتجات اخلشبية املقطوعة، مبا يف ذلك             

 معلومات مفصلة حسب نوع املنتج وكيفية التخلص منه

معلومـات عـن كيفية جتنب االزدواج يف احلساب وجتنب اإلغفال فيما يتعلق بكل من قطاع                 �
 ". استخدام األراضي واحلراجةالزراعة وقطاع استخدام األراضي وتغيري

 .  حتذف هذه الفقرة ويعاد ترتيب الفقرات التالية١٠املرفق الثاين، الفقرة  -٢٤

 : احلالية١٣  تضاف الفقرتان اجلديدتان التاليتان بعد الفقرة املرفق الثاين -٢٥

على ) ونقصانهزيادة الكربون   (ينبغي إدراج انبعاثات ثاين أوكسيد الكربون وعمليات إزالته          -١٣"
 اخلاصة باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي       البيانات األساسية القطاعية  حـدة يف جـداول      

واحلـراجة، إال يف احلـاالت الـيت قد يستحيل فيها فنياً، بسبب الطرائق املستخدمة، فصل املعلومات      
 .اخلاصة بالزيادة عن تلك اخلاصة بالنقصان

ف معلومات يف جداول منوذج اإلبالغ املوحد اجلديدة عن استخدام          إذا مل يقـدم أحد األطرا      -١٤
األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة فيما يتعلق جبميع السنوات، وإذا مل يكن قد أعاد حساب               
الـتقديرات عـن هذا القطاع فيما يتعلـق هبذه السنوات، فينبغـي له أن يقدم معلومات عن كيفية   

إرشادات املمارسة اجليدة للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري    ملنصوص عليها يف    التعـبري عـن الفئات ا     
 املـتعلقة بقطاع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة وفقاً لفئات قطاع تغيري      املـناخ 

ومي املستخدمة يف املبادئ التوجيهية للفريق احلك) هاء-٥ألف إىل -٥من  (استخدام األراضي واحلراجة    
، وينبغي أن يدرج معلومات عن كيفية حسابه جملموع كل من حتويل الغابات             ١٩٩٦الـدويل لعـام     

وينـبغي أن تتضمن املعلومات املقدمة يف التقرير املتعلق بقوائم اجلرد الوطنية إحاالت إىل              . واملـراعي 
 ".املعلومات الواردة يف منوذج اإلبالغ املوحد، والعكس صحيح
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 ٩-م أ/١٤املقرر 

 موعد ومكان انعقاد الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف

 ،إن مؤمتر األطراف

  من االتفاقية،٧ من املادة ٤ إىل الفقرة إذ يشري 

 بشأن ١٩٨٥ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٤٠/٢٤٣تحدة  إىل قرار اجلمعية العامة لألمم املوإذ يشري 
 خطة املؤمترات،

 فيما يتصل بالتناوب    )١( من مشروع النظام الداخلي اجلاري تطبيقه      ٢٢ من املادة    ١ إىل الفقرة    وإذ يشري  
 يف منصب الرئيس بني اجملموعات اإلقليمية اخلمس،

 ١٠نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٩يف الفترة من     أن ُتعقد الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف        يقرر -١ 
 ؛٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول

 مع التقدير مبا أبدته حكومة األرجنتني من اهتمام باستضافة الدورة العاشرة ملؤمتر                 ُيحيط علماً  -٢ 
 ؛٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣٠األطراف، ومن استعداد لتقدمي مزيد من املعلومات عن ذلك االهتمام يف موعد ال يتجاوز 

 من األمني التنفيذي مواصلة املشاورات مع حكومة األرجنتني، وإنشاء بعثة من األمانة              يطلب -٣ 
 عّما إذا   ٢٠٠٤فرباير  / شباط ١٥لتقصي احلقائق توفد إىل األرجنتني، وتقدمي تقرير إىل املكتب يف موعد أقصاه             

 ؛٤٠/٢٤٣رجنتني، وفقاً لقرار اجلمعية العامة كان من املمكن عقد الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف يف األ

 من املكتب أن يبّت يف مسألة موعد ومكان انعقاد الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف يف                 يطلب -٤ 
 ؛٢٠٠٤فرباير / شباط٢٨موعد ال يتجاوز 

ة  من األمانة أن تتخذ التدابري الالزمة لتنفيذ قرار املكتب بشأن موعد ومكان عقد الدور              يطلب -٥ 
 .العاشرة ملؤمتر األطراف

 اجللسة العامة التاسعة 
 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٢ 

 ــــــــــ
 )١( FCCC/CP/1996/2. 
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 ٩-م أ/١٥املقرر 

  وترتيبات الدعم اإلداري لالتفاقية٢٠٠٣-٢٠٠٢أداء الدخل وامليزانية يف فترة السنتني 

 إن مؤمتر األطراف

للتنفيذ عن أعماهلا بشأن املسائل اإلدارية واملالية يف دورتيها الثامنة عشرة يف تقرير اهليئة الفرعية وقد نظر  
 والتاسعة عشرة، 

 ،)١( يف وثائق األمانة بشأن املواضيع ذات الصلةوقد نظر أيضاً 

 ؛٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٣١ بالبيانات املالية املؤقتة املقدمة حىت حييط علما -١ 

 ٣٠ حىت   ٢٠٠٣-٢٠٠٢ادات وأداء امليزانـية يف فترة السنتني         باإليـر  حيـيط عـلما أيضـاً      -٢ 
 ؛٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٣١، وكذلك حبالة االشتراكات حىت ٢٠٠٣يونيه /حزيران

اشتراكاهتا يف امليزانية األساسية يف الوقت املناسب،         عـن تقديره لألطراف اليت قدمت      يعـرب  -٣ 
 االستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية         ولألطـراف اليت قدمت تربعات إضافية للصندوق      

 بشأن تغري املناخ، والصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية لالتفاقية؛

 عن تقديره أيضاً حلكومة أملانيا ملسامهتها اخلاصة يف تغطية تكاليف املناسبات اليت تنظم يف يعرب -٤ 
 ؛)صندوق بون(أملانيا 

  القلق إزاء استمرار االجتاه إىل التأخر يف دفع االشتراكات؛ عنيعرب -٥ 

 . مجيع األطراف اليت مل تدفع اشتراكاهتا بعد أن تفعل ذلك دون مزيد من التأخرييشجع -٦ 

 اجللسة العامة الثامنة 
 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٢ 

 

 

 ــــــــــــــــ
 )١( FCCC/SBI/2003/INF.18 FCCC/SBI/2003/INF.13, FCCC/SBI/2003/12,. 
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 ٩-م أ/١٦املقرر 

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

 ،إن مؤمتر األطراف 

 ،)١( من اإلجراءات املالية ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ٤ إىل الفقرة إذ يشري 

 ،)٢( املقدمة من األمني التنفيذي٢٠٠٥-٢٠٠٤تني  يف امليزانية املقترحة لفترة السنوقد نظر 

 دوالراً من   ٣٤ ٨٠٧ ٣٢٦ البالغة   ٢٠٠٥-٢٠٠٤على امليزانية الربناجمية لفترة السنتني      يوافق   -١ 
  أدناه؛١دوالرات الواليات املتحدة لألغراض احملددة يف اجلدول 

 يورو مقابل ٧٦٦ ٩٣٨ضيف مببلغ  باملسامهة السنوية من حكومة البلد امل      حييط علماً مع التقدير    -٢ 
 نفقات خمطط هلا؛

 ، كما ورد يف    ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ اجلدول اإلرشادي لالشتراكات للميزانية الربناجمية لعامي        يعتمد -٣ 
 املرفق األول هلذا املقرر؛

  أدناه؛٢ على جدول املالك للميزانية الربناجمية كما ورد يف اجلدول يوافق -٤ 

، وأن امليزانية   ٢٠٠٥-٢٠٠٤ أن يبدأ نفاذ بروتوكول كيوتو خالل فترة السنتني          أن من احملتمل  يالحظ   -٥ 
الربناجمية تتضمن بالتايل عناصر متصلة باالتفاقية فضالً عن عناصر متصلة باألنشطة التحضريية مبوجب بروتوكول كيوتو،               

 املؤقت والصندوق االستئماين    وأن عناصـر بـروتوكول كيوتو تنعكس بوضوح يف كل من امليزانية األساسية واالعتماد             
 لألنشطة التكميلية، وتشكل جمتمعة احلصة املتصلة بربوتوكول كيوتو من االحتياجات اإلمجالية من املوارد؛

 دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة لتنفيذ       ٥ ٤٥٥ ٧٩٣ عـلى اعتماد مؤقت قدره       يوافـق  -٦ 
 يف حالة بدء    ٢٠٠٥يضاف إىل امليزانية الربناجمية لعام      )  أدناه ٣انظر اجلدول   (األنشطة املتصلة بربوتوكول كيوتو     

، أو مبلغ تناسيب يف حالة بدء نفاذه يف       ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ١نفـاذ بروتوكول كيوتو يف موعد ال يتجاوز         
 ؛٢٠٠٥ وقت الحق من عام

  أدناه؛٤ يف اجلدول  على جدول مالك املوظفني لالعتماد املؤقت لربوتوكول كيوتو، كما يرديوافق -٧ 

 
 ــــــــــــــــ

)١( FCCC/CP/1995/7/Add.1 ، املرفق األول١-م أ/١٥املقرر ،. 
)٢( FCCC/SBI/2003/5و  Add.1وFCCC/SBI/2003/15و Add.1. 
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 الوارد يف املرفق الثاين هلذا املقرر لتحديد        ٢٠٠٥ اجلدول اإلرشادي لالشتراكات لعام      يعـتمد  -٨ 
  أعاله؛٦توكول كيوتو يف املبلغ املشار إليه يف الفقرة اشتراكات أطراف برو

 لألمني التنفيذي بإخطار األطراف باشتراكاهتا يف االعتماد املؤقت وفقاً للجدول اإلرشادي املشار             يأذن -٩ 
مببلغ ، أو ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١ أعاله يف حالة بدء نفاذ بروتوكول كيوتو يف موعد ال يتجاوز    ٨إلـيه يف الفقـرة      

 ؛٢٠٠٥تناسيب يف حالة بدء نفاذه يف وقت الحق من عام 

  أعاله؛٦ لألمني التنفيذي أيضاً جبمع تربعات لتغطية املوارد الالزمة للغرض املبني يف الفقرة يأذن -١٠ 

 ،٢٠٠٥-٢٠٠٤ أن املوافقة على امليزانية الربناجمية لألنشطة املتعلقة بالربوتوكول لفترة السنتني            يالحظ -١١ 
ال ختـلّ باملقـررات الـيت سيتخذها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بشأن مسائل     

 امليزانية املتعلقة بالربوتوكول؛

 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة      ٥ ٩٦٠ ١٠٠ على ميزانية طوارئ خلدمات املؤمترات تبلغ        يوافق -١٢ 
 إذا قررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عدم توفري موارد هلذه           ٢٠٠٥-٢٠٠٤ية لفترة السنتني    تضاف إىل امليزانية الربناجم   

 ؛) أدناه٥انظر اجلدول  (٢٠٠٥-٢٠٠٤األنشطة يف امليزانية العادية لألمم املتحدة لفترة السنتني 

 بشأن مسألة تغطية نفقات      اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل اختاذ قرار يف دورهتا الثامنة واخلمسني           يدعو -١٣ 
 خدمات املؤمترات من امليزانية العادية؛

 أعاله حبسب ١٢ إىل األمني التنفيذي أن يقدم تقريراً إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ عن تنفيذ الفقرة              يطلـب  -١٤ 
 االقتضاء؛

 أدناه حبيث ال    ١ اجلدول    لألمني التنفيذي بإجراء حتويالت بني بنود االعتمادات الرئيسية املبينة يف          يأذن -١٥ 
 يف املائة من جمموع النفقات املقدرة لبنود االعتماد تلك، شريطة أن ينطبق             ١٥يتجاوز إمجايل هذه التحويالت حداً نسبته       

  يف املائة لكل بند من بنود هذه االعتمادات؛٢٥حد آخر يصل إىل ناقص 

  يف املائة من النفقات املقدرة؛٨,٣نسبة  احملافظة على مستوى احتياطي رأس املال العامل بيقرر -١٦ 

 ١ مجيع األطراف يف االتفاقية إىل مالحظة أن االشتراكات يف امليزانية األساسية يستحق دفعها يف                يدعو -١٧ 
 من اإلجراءات املالية، وإىل الدفع فوراً وبالكامل لالشتراكات       ) ب(٨يـناير من كل سنة، وفقاً للفقرة        /كـانون الـثاين   

، على أن تؤخذ يف احلسبان      ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ أعاله لكٍل من السنتني      ١تمويل النفقات املوافق عليها يف الفقرة       املطلوبـة ل  
 أعاله، وألية مسامهات مطلوبة لتمويل النفقات الناشئة عن القرارات املشار إليها يف             ٢املسـامهات املشار إليها يف الفقرة       

 ؛١٢ و٦الفقرتني 

ل الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية       بتقديرات متوي  حيـيط عـلماً    -١٨ 
  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لفترة السنتني       ٣ ٣٥٦ ٢٠٠(بشـأن تغـري املـناخ اليت حيددها األمني التنفيذي           

يف عملية االتفاقية مبا ال ، ويدعـو األطراف إىل املسامهة بسخاء حىت ميكن توفري الدعم املايل للمشاركة          )٢٠٠٥-٢٠٠٤
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يقل عن مشارك من مجيع األطراف املؤهلة ومشاركني اثنني من البلدان املؤهلة من أقل البلدان منواً والدول النامية اجلزرية                   
 ؛) أدناه٦انظر اجلدول (الصغرية 

 مني التنفيذي   بتقديرات التمويل للصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية اليت حيددها األ         حيـيط عـلماً    -١٩ 
؛ ويدعو األطراف إىل تقدمي )٢٠٠٥-٢٠٠٤دوالر مـن دوالرات الواليـات املـتحدة لفترة السنتني       ١٧ ٩٩٠ ٢٠٠(

 ؛) أدناه٧انظر اجلدول (اشتراكات هلذا الصندوق 

 من مشروع النظام الداخلي السارية، أن       ١٥ إىل األمني التنفيذي، وفقاً ألحكام املادة        يطلـب  -٢٠ 
طـراف بياناً مبا يترتب من آثار إدارية وآثار يف امليزانية على املقررات اليت ستحيلها اهليئة الفرعية                 يقـدم إىل األ   

أو اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل مؤمتر األطراف العتمادها، وهي املقررات اليت قد   /للمشـورة العلمية والتكنولوجية و    
 تغطيتها من املوارد املتوافرة يف امليزانية األساسية؛تترتب عليها آثار إدارية وآثار يف امليزانية ال ميكن 

 إىل األمني التنفيذي أن يقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة تقريراً عن اإليرادات         يطلـب  -٢١ 
 ؛٢٠٠٥-٢٠٠٤وأداء امليزانية وأن يقترح ما قد يلزم من تعديالت يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

) ٨(٤ األمني التنفيذي أيضاً حتديد كيفية انعكاس مقررات مؤمتر األطراف بشأن املادة  إىلُيطلب -٢٢ 
 ؛٢٠٠٥-٢٠٠٤من برنامج العمل اخلاص بفترة السنتني 

 كذلك إىل األمني التنفيذي أن جيري، مبساعدة األمم املتحدة حبسب االقتضاء، استعراضاً             يطلب -٢٣ 
 .مانة وأن يقدم تقريراً عن النتائج إىل مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرةداخلياً لتقييم األنشطة اليت نفذهتا األ

 اجللسة العامة التاسعة 
 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٢ 
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 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ امليزانية الربناجمية لفترة السنتني - ١اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

  ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ جمموع فترة السنتني
 اإلنفاق

  اعتمادات الربامج-لفأ   
 اإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري  ١ ٢٥٣ ٢٣٣ ١ ٢٥٣ ٢٣٢ ٢ ٥٠٦ ٤٦٥
 )أ(اخلدمات اإلدارية  -- -- --

 اخلدمات اإلعالمية  ٢ ٣٠٧ ٢٦٨ ٢ ٤٠٢ ١٢٠ ٤ ٧٠٩ ٣٨٨
 الشؤون احلكومية الدولية وشؤون املؤمترات  ١ ٩٤٩ ٥٥١ ١ ٩٤٩ ٦٢٠ ٣ ٨٩٩ ١٧١
 اآلليات التعاونية  ٨٠٣ ٢٤٥ ٧٤٦ ٥٦٥ ١ ٥٤٩ ٨١٠
 التنفيذ  ٢ ٥٩٩ ٧٥٤ ٢ ٥٤٣ ٧٥٦ ٥ ١٤٣ ٥١٠
 األساليب وقوائم اجلرد واألنشطة العلمية  ٣ ١١٩ ٩٤٣ ٣ ٠٣٦ ٤٥٠ ٦ ١٥٦ ٣٩٣
 التنمية املستدامة  ١ ٥٧٤ ٣١٣ ١ ٥٧٨ ٣١٣ ٣ ١٥٢ ٦٢٦
 )ب(انة تكاليف التشغيل على نطاق األم-باء ١ ٨١٠ ٠٠٠ ١ ٨١٠ ٢٨٠ ٣ ٦٢٠ ٢٨٠

 )باء+ ألف (نفقات الربامج املقترحة  ١٥ ٤١٧ ٣٠٧ ١٥ ٣٢٠ ٣٣٦ ٣٠ ٧٣٧ ٦٤٣
 )ج()النفقات العامة( نفقات دعم الربامج -جيم  ٢ ٠٠٤ ٢٥٠ ١ ٩٩١ ٦٤٤ ٣ ٩٩٥ ٨٩٤

 )د( احتياطي رأس املال العامل-دال  ٧٣ ٧٨٩ صفر ٧٣ ٧٨٩

 )دال+ جيم + باء + بنود االعتمادات ألف (إمجايل امليزانية  ١٧ ٤٩٥ ٣٤٦ ١٧ ٣١١ ٩٨٠ ٣٤ ٨٠٧ ٣٢٦
 اإليرادات   

  )ه(مسامهة من احلكومة املضيفة ٨٣١ ٨٢٠ ٨٣١ ٨٢٠ ١ ٦٦٣ ٦٤٠

 )املرفق األول(االشتراكات اإلرشادية  ١٦ ٦٦٣ ٥٢٦ ١٦ ٤٨٠ ١٦٠ ٣٣ ١٤٣ ٦٨٠
 جمموع اإليرادات ١٧ ٤٩٥ ٣٤٦ ١٧ ٣١١ ٩٨٠ ٣٤ ٨٠٧ ٣٢٦

 .ة من النفقات العامةمتول اخلدمات اإلداري )أ( 
 .يديرها برنامج اخلدمات اإلدارية )ب( 
 . يف املائة املوحدة اليت تطبقها األمم املتحدة على خدمات الدعم اإلداري١٣نسبة  )ج( 
وبذلك يصل احتياطي رأس املال العامل إىل       ). ١٤، املرفق األول، الفقرة     ١-م أ /١٥املقرر  (عمـالً باإلجراءات املالية      )د( 

 .٢٠٠٥ وبقي على هذا املستوى يف عام ٢٠٠٤ دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة يف عام ١ ٤٤٥ ٩٨٩
 .٢٠٠٣سبتمرب / يورو على أساس سعر الصرف املعمول به يف األمم املتحدة يف أيلول٧٦٦ ٩٣٨أي ما يعادل   )ه( 

 ق األمانة جدول مالك الوظائف املموَّلة من امليزانية األساسية على نطا-٢اجلدول 
٢٠٠٤ ٢٠٠٥  

 الفئة الفنية وما فوقها  
 أمني عام مساعد ١    ١   
 ٢-مد ٤    ٤   
 ١-مد ٦    ٦   
 ٥-ف ٨    ٨   
 ٤-ف ١٨    ١٨   
 ٣-ف ٢٥    ٢٥   
 ٢-ف ٩    ٩   
 جمموع املوظفني من الفئة الفنية وما فوقها ٧١    ٧١   

 اخلدمات العامةجمموع املوظفني من فئة  ٣٩,٥ ٣٩,٥
 اجملموع ١١٠,٥ ١١٠,٥
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 ٢٠٠٥ االحتياجات من املوارد كمخصص مؤقت لربوتوكول كيوتو يف عام -٣اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 اإلنفاق 
 اعتمادات الربامج -ألف 

 اإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري  ٤٢٦ ٢٠٠
 اآلليات التعاونية  ٣ ٢٩٢ ٧٥٠
 ساليب وقوائم اجلرد واألنشطة العلميةاأل  ٢٧٨ ٤٠٠
 الشؤون احلكومية الدولية وشؤون املؤمترات  ١١٧ ٧١٢
 خدمات اإلعالم  ٢٣٠ ٨٥٠
 التنمية املستدامة  ١١٢ ٢٠٠
 نفقات الربامج املقترحة ٤ ٤٥٨ ١١٢
 )أ()النفقات العامة(نفقات دعم الربامج  -باء ٥٧٩ ٥٥٥
 )ب( العاملاحتياطي رأس املال -جيم ٤١٨ ١٢٦
 )جيم+ باء + البنود ألف (جمموع امليزانية  ٥ ٤٥٥ ٧٩٣

 
 ).١١ و١٠انظر اجلدولني ( يف املائة املوحدة اليت تطبقها األمم املتحدة على خدمات الدعم اإلداري ١٣نسبة  )أ( 
 .١٤، املرفق األول، الفقرة ١-م أ/١٥وفقاً للمقرر  )ب( 

 
 ٢٠٠٥خصص مؤقت لربوتوكول كيوتو يف عام  االحتياجات للموظفني كم-٤اجلدول 

 الفئة الفنية وما فوقها

 ٢-مد ١
 ٥-ف ٢
 ٤-ف ٤
 ٣-ف ٩
 ٢-ف ١

 جمموع الفئة الفنية وما فوقها ١٧
 جمموع فئة اخلدمات العامة ٧

 اجملموع ٢٤

، ولكنها جممدة )٢اجلدول (مخـس من الوظائف الواردة هنا مدرجة أيضاً يف اجلدول الرئيسي ملالك املوظفني    )أ( 
 .حىت تتوفر املوارد من املخصص املؤقت
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  االحتياجات من املوارد لتغطية النفقات الطارئة خلدمات املؤمترات-٥اجلدول 
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

  ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ جمموع فترة السنتني
 )أ(الترمجة الشفوية ٨٥٩,٥ ٨٨٥,٣ ١ ٧٤٤,٨

 )ب(الوثائق   
 الترمجة التحريرية  ١ ٠٦٧,٩ ١ ١٠٠,٠ ٢ ١٦٧,٩
 االستنساخ والتوزيع  ٣٦٨,٧ ٣٧٩,٨ ٧٤٨,٥
 )ج(دعم خدمات االجتماعات ١٩٧,١ ٢٠٢,٩ ٤٠٠,٠
 اجملموع الفرعي ٢ ٤٩٣,٢ ٢ ٥٦٨,٠ ٥ ٠٦١,٣
 )د()النفقات العامة(نفقات دعم الربامج  ٣٢٤,٢ ٣٣٣,٨ ٦٥٨,٠
 )ه(احتياطي رأس املال العامل ٢٣٣,٨ ٧,١ ٢٤٠,٩
 اجملموع ٣ ٠٥١,٢ ٢ ٩٠٨,٩ ٥ ٩٦٠,١

 :تشمل االفتراضات املستخدمة يف حساب ميزانية الطوارئ املخصصة خلدمات املؤمترات ما يلي 
  جلسة يف كل دورة؛٤٠أال يتجاوز العدد املتوقع للجلسات اليت توفر هلا خدمات الترمجة الشفوية  �
، بافتراض ترمجة   ٢٠٠٢-١٩٩٧دل ما صدر منها يف الفترة       يسـتند تقديـر حجـم الوثائق املتوقع إصدارها إىل مع           �

 صفحة سنوياً؛ وُيفترض أن يبلغ عدد النسخ من         ٤ ٥٠٠ صفحة سنوياً، واستنساخ وتوزيع حنو       ١ ٤٠٠ومراجعة حنو   
  نسخة؛٢ ٠٠٠كل صفحة حنو 

ة ملكتب األمم املتحدة يف     يشمل دعم خدمات االجتماعات املوظفني الذين توفرهم عادة إدارة خدمات املؤمترات التابع            �
 .جنيف من أجل تنسيق ودعم خدمات الترمجة الشفوية والتحريرية واالستنساخ أثناء الدورة

 .وعلى العموم، فإن األرقام املستخدمة تستند إىل تقديرات تفترض أنه لن حتدث أية زيادة كبرية يف االحتياجات خالل فترة السنتني 
 .شفويني وتكاليف سفرهم وبدل إقامتهم اليوميتشمل مرتبات املترمجني ال )أ( 
 .تشمل مجيع التكاليف املتعلقة بتجهيز الوثائق قبل الدورة وأثناءها وبعدها؛ وتشمل تكاليف الترمجة مراجعة الوثائق وطباعتها )ب( 
 .الشحن واالتصاالتيشمل مرتبات املوظفني املكلفني بدعم خدمات االجتماعات وسفرهم وبدل إقامتهم اليومي وتكاليف  )ج( 
 . يف املائة املوحدة اليت تطبقها األمم املتحدة على خدمات الدعم اإلداري١٣نسبة  )د( 
 يف املائة من اجملموع الفرعي ٨,٣ كنسبة مئوية قدرها     ٢٠٠٤وقد ُحسب مبلغ عام     .  مـن اإلجراءات املالية    ١٤وفقـاً للفقـرة       )ه( 

 يف املائة من ٨,٣ املرحل إىل نسبة ٢٠٠٤ باعتباره املبلغ الالزم لكي يصل احتياطي عام       ٢٠٠٥والـنفقات العامة، يف حني ُحسب مبلغ عام         
 .٢٠٠٥اجملموع الفرعي والنفقات العامة لعام 

  االحتياجات للموارد الالزمة للصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية-٦اجلدول 
 األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 

 ) دوالرات الواليات املتحدةبآالف(
 وجه اإلنفاق ٢٠٠٤ ٢٠٠٥
 تقدمي الدعم لألطراف املؤهلة للمشاركة يف دورة واحدة للهيئتني الفرعيتني مدهتا أسبوعان ٦٣٠,٠ ٦٣٠,٠

 )أ(تقدمي الدعم لألطراف املؤهلة للمشاركة يف دورة واحدة ملؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني مدهتا أسبوعان ٨٥٥,٠ ٨٥٥,٠

 اجملموع الفرعي ١ ٤٨٥,٠ ١ ٤٨٥,٠
 )ب()النفقات العامة(نفقات دعم الربامج  ١٩٣,١ ١٩٣,١
 اجملموع ١ ٦٧٨,١ ١ ٦٧٨,١

يشمل متويل مشاركة مندوب ثان من أقل البلدان منواً والبلدان النامية اجلزرية الصغرية، وفقاً للممارسة املتبعة حىت اآلن يف مجيع                     )أ( 
 .األطرافاجتماعات مؤمتر 

 . يف املائة املوحدة اليت تطبقها األمم املتحدة على خدمات الدعم اإلداري١٣نسبة  )ب( 
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  االحتياجات من املوارد الالزمة للصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية -٧اجلدول 
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤لألنشطة اليت ستضطلع هبا األمانة يف الفترة  

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  التكلفة

 االتفاقية 
 )أ( دوالر١٥٠ ٠٠٠ حلقة عمل يبلغ متوسط كلفة كل منها ١٦ ٢ ٤٠٠,٠
 الدعم اإلعالمي واملنتجات اإلعالمية ٤٠٥,٠
 دعم إصدار التقارير بشأن التنفيذ ٢٠٠,٠
ا يف ذلك تقدمي املساعدة التقنية الجتماعات وحلقات       دعـم وتيسري اجلهود اليت تبذهلا األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لتنفيذ االتفاقية، مب               ٣٠٠,٠

    عمل فريق اخلرباء االستشاري
 دعم نظام وشبكة االتصاالت واملعلومات الوطنية والتدريب عليها ٢٠٠,٠
 األعمال املنهجية بشأن آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر هبا والتكيف معها ١١٠,٠
 لمية واألعمال املنهجية املتصلة بالبحوث واملراقبة املنتظمةالتعاون مع املؤسسات الع ١١٠,٠
 تطوير برجميات حمسنة لتيسري إعداد قوائم اجلرد من قبل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول وإدماجها يف قاعدة موحدة للبيانات ١١٠,٠
 تدريب خرباء استعراض قوائم جرد غازات الدفيئة ٢٢٧,٦
 ٣-ملعلومات عن غازات الدفيئة وزيادة تطويره، مبا يف ذلك توفري الربجميات وخدمات اخلرباء االستشاريني وموظف برامج برتبة فصيانة نظام ا ٤٩٠,٠
تقـدمي الدعم لتنفيذ اإلرشادات بشأن املمارسات اجليدة فيما يتعلق باستخدام األراضي والتغري ف استخدام األراضي واحلراجة، واالستعراض التقين                   ١٢٥,٠

 )اإلسقاطات بشأن منتجات األخشاب املقطوعة(   للبيانات املتعلقة باستخدام األراضي والتغري يف استخدام األراضي واحلراجة، واألعمال املنهجية 
  من االتفاقية٦دعم تنفيذ أنشطة بناء القدرات واملادة  ٧٣٠,٠
  من االتفاقية٥-٤دعم تنفيذ املادة  ٣٠٠,٠
 ريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً وإعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية من أجل التكيفتقدمي الدعم لف ٧٧٠,٠
 اجملموع الفرعي األول ٦ ٤٧٧,٦

 الربوتوكول 
 )أ( دوالر١٥٠ ٠٠٠ حلقات عمل يبلغ متوسط كلفة كل منها ٤ ٦٠٠,٠
 الدعم اإلعالمي واملنتجات اإلعالمية ٤٥,٠
 تنفيذي آللية التنمية النظيفةدعم عمل اجمللس ال ٣ ٧٣٥,٠
  من بروتوكول كيوتو٦دعم عمل جلنة اإلشراف املنشأة مبوجب املادة  ١ ٣٠٠,٠
 )مشروع النظام الداخلي، ومشروع خطة العمل(التحضري إلنشاء جلنة رصد االمتثال وإنشاؤها  ٦٨,٠
 دعم السجالت وإنشاء سجل املعامالت واختباره وتشغيله ٢ ٢٨٧,٠
التعديالت، واملبادئ التوجيهية، والعمل املتعلق بالبيانات املقدمة فيما يتصل باستخدام األراضي والتغري يف استخدام األراضي       /عم تطوير الطرائق  د ١٠٠,٠

    واحلراجة
 تدريب خرباء استعراض قوائم جرد غازات الدفيئة ٦٤,٤

 اجملموع الفرعي الثاين ٨ ٥٩٩,٤
 )اجملموع الفرعي الثاين+ اجملموع الفرعي األول (اشرة جمموع النفقات املب ١٥ ٠٧٧,٠
 ) يف املائة١٣بنسبة (نفقات دعم الربامج  ١ ٩٦٠,٠
 )ب(احتياطي رأس املال العامل ٩٥٣,٢
 اجملموع الكلي ١٧ ٩٩٠,٢

جيز عقدها يف فتريت السنتني  إىل متوسط عدد حلقات العمل اليت أ٢٠٠٥-٢٠٠٤للفترة )  حلقة عمل  ٢٠(يستند تقدير عدد حلقات العمل       )أ( 
 من االتفاقية، والبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، ونقل              ٦وتشـمل هـذه احللقات قضايا خمتلفة مثل املادة          . السـابقة واحلالـية   

 .٩-٤ و٨-٤التكنولوجيا، وبناء القدرات فيما يتصل باآلليات القائمة على املشاريع، واملادة 
 يف املائة من متوسط النفقات السنوية مطروحاً منه املبلغ الذي           ١٥ميـثل رأس املال العامل، وفقاً لقواعد األمم املتحدة، نسبة            )ب( 

 .تراكم حىت اآلن للغرض نفسه
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 املرفق األول
 ٢٠٠٥ و٢٠٠٤اجلدول اإلرشادي لالشتراكات يف امليزانية الربناجمية لعامي 

ل جدول األنصبة املعدَّ
لالتفاقية اإلطارية لعام 

٢٠٠٥ 

جدول األنصبة املعدَّل 
لالتفاقية اإلطارية لعام 

٢٠٠٤ 
 جدول األنصبة املقررة يف األمم

 الطرف ٢٠٠٣املتحدة لعام 
 أفغانستان ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 ألبانيا ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
 اجلزائر ٠,٠٧٠ ٠,٠٦٨ ٠,٠٦٨
 أنغوال ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢
 أنتيغوا وبربودا ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢
 األرجنتني ٠,٩٦٩ ٠,٩٤٠ ٠,٩٤٠
 أرمينيا ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢
 أستراليا ١,٦٢٧ ١,٥٧٩ ١,٥٧٩
 النمسا ٠,٩٤٧ ٠,٩١٩ ٠,٩١٩
 أذربيجان ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤
 جزر البهاما ٠,٠١٢ ٠,٠١٢ ٠,٠١٢
 البحرين ٠,٠١٨ ٠,٠١٧ ٠,٠١٧
 بنغالديش ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠
 بربادوس ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٩
 بيالروس ٠,٠١٩ ٠,٠١٨ ٠,٠١٨
 بلجيكا ١,١٢٩ ١,٠٩٦ ١,٠٩٦
 بليز ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 بنن ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢
 بوتان ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 بوليفيا ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨
 البوسنة واهلرسك ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤
 بوتسوانا ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠
 ازيلالرب ٢,٣٩٠ ٢,٣١٩ ٢,٣١٩
 بلغاريا ٠,٠١٣ ٠,٠١٣ ٠,٠١٣
 بوركينا فاسو ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢
 بوروندي ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 كمبوديا ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢
 الكامريون ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٩
 كندا ٢,٥٥٨ ٢,٤٨٢ ٢,٤٨٢
 الرأس األخضر ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 مجهورية أفريقيا الوسطى ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 تشاد ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 شيلي ٠,٢١٢ ٠,٢٠٦ ٠,٢٠٦
 الصني ١,٥٣٢ ١,٤٨٧ ١,٤٨٧
 كولومبيا ٠,٢٠١ ٠,١٩٥ ٠,١٩٥
 جزر القمر ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 الكونغو ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 جزر آيسلند ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 كوستاريكا ٠,٠٢٠ ٠,٠١٩ ٠,٠١٩
 كوت ديفوار ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٩
 رواتياك ٠,٠٣٩ ٠,٠٣٨ ٠,٠٣٨
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ل جدول األنصبة املعدَّ
لالتفاقية اإلطارية لعام 

٢٠٠٥ 

جدول األنصبة املعدَّل 
لالتفاقية اإلطارية لعام 

٢٠٠٤ 
 جدول األنصبة املقررة يف األمم

 الطرف ٢٠٠٣املتحدة لعام 
 كوبا ٠,٠٣٠ ٠,٠٢٩ ٠,٠٢٩
 قربص   ٠,٠٣٨ ٠,٠٣٧ ٠,٠٣٧
 اجلمهورية التشيكية ٠,٢٠٣ ٠,١٩٧ ٠,١٩٧
 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٩
 مجهورية الكونغو الدميقراطية ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤
 الدامنرك ٠,٧٤٩ ٠,٧٢٧ ٠,٧٢٧
 جيبويت ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 دومينيكا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 اجلمهورية الدومينيكية ٠,٠٢٣ ٠,٠٢٢ ٠,٠٢٢
 إكوادور ٠,٠٢٥ ٠,٠٢٤ ٠,٠٢٤
 مصر ٠,٠٨١ ٠,٠٧٩ ٠,٠٧٩
 السلفادور ٠,٠١٨ ٠,٠١٧ ٠,٠١٧
 غينيا االستوائية ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 إريتريا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 إستونيا ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠
 اإثيوبي ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤
 االحتاد األورويب ٢,٥٠٠ ٢,٥٠٠ ٢,٥٠٠
 فيجي ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤
 فنلندا ٠,٥٢٢ ٠,٥٠٧ ٠,٥٠٧
 فرنسا ٦,٤٦٦ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥
 غابون ٠,٠١٤ ٠,٠١٤ ٠,٠١٤
 غامبيا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 جورجيا ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥
 أملانيا ٩,٧٦٩ ٩,٤٨٠ ٩,٤٨٠
 غانا ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥
 اليونان ٠,٥٣٩ ٠,٥٢٣ ٠,٥٢٣
 غرينادا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 غواتيماال ٠,٠٢٧ ٠,٠٢٦ ٠,٠٢٦
 غينيا ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
  بيساو-غينيا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 غيانا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 هاييت ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢
 هندوراس ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥
 هنغاريا ٠,١٢٠ ٠,١١٦ ٠,١١٦
 آيسلندا ٠,٠٣٣ ٠,٠٣٢ ٠,٠٣٢
 اهلند ٠,٣٤١ ٠,٣٣١ ٠,٣٣١
 إندونيسيا  ٠,٢٠٠ ٠,١٩٤ ٠,١٩٤
 ) اإلسالمية-مجهورية (إيران  ٠,٢٧٢ ٠,٢٦٤ ٠,٢٦٤
 آيرلندا ٠,٢٩٤ ٠,٢٨٥ ٠,٢٨٥
 إسرائيل ٠,٤١٥ ٠,٤٠٣ ٠,٤٠٣
 إيطاليا ٥,٠٦٥ ٤,٩١٥ ٤,٩١٥
 جامايكا ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤
 اليابان ١٩,٥١٦ ١٨,٩٣٨ ١٨,٩٣٨
 األردن ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨
 كازاخستان ٠,٠٢٨ ٠,٠٢٧ ٠,٠٢٧
 كينيا ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨
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ل جدول األنصبة املعدَّ
لالتفاقية اإلطارية لعام 

٢٠٠٥ 

جدول األنصبة املعدَّل 
لالتفاقية اإلطارية لعام 

٢٠٠٤ 
 جدول األنصبة املقررة يف األمم

 الطرف ٢٠٠٣املتحدة لعام 
 كرييبايت ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 الكويت ٠,١٤٧ ٠,١٤٣ ٠,١٤٣
 قريغيزستان ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 التفيا ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠
 لبنان ٠,٠١٢ ٠,٠١٢ ٠,٠١٢
 ليسوتو ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 ليبرييا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 اجلماهريية العربية الليبية ٠,٠٦٧ ٠,٠٦٥ ٠,٠٦٥
 ليختنشتاين ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦
 ليتوانيا ٠,٠١٧ ٠,٠١٦ ٠,٠١٦
 لكسمربغ ٠,٠٨٠ ٠,٠٧٨ ٠,٠٧٨
 مدغشقر ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
 مالوي ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢
 ماليزيا ٠,٢٣٥ ٠,٢٢٨ ٠,٢٢٨
 ملديف ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 مايل ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢
 مالطة ٠,٠١٥ ٠,٠١٥ ٠,٠١٥
 جزر مارشال ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 موريتانيا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 موريشيوس ٠,٠١١ ٠,٠١١ ٠,٠١١
 املكسيك ١,٠٨٦ ١,٠٥٤ ١,٠٥٤
 واليات ميكرونيزيا املوحدة ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 اكومون ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤
 منغوليا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 املغرب ٠,٠٤٤ ٠,٠٤٣ ٠,٠٤٣
 موزامبيق ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 ميامنار ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠
 ناميبيا ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٧
 ناورو ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 نيبال ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤
 هولندا ١,٧٣٨ ١,٦٨٧ ١,٦٨٧
 نيوزيلندا ٠,٢٤١ ٠,٢٣٤ ٠,٢٣٤
 نيكاراغوا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 النيجر ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 نيجرييا ٠,٠٦٨ ٠,٠٦٦ ٠,٠٦٦
 نيوى ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 النرويج ٠,٦٤٦ ٠,٦٢٧ ٠,٦٢٧
 ُعمان ٠,٠٦١ ٠,٠٥٩ ٠,٠٥٩
 باكستان ٠,٠٦١ ٠,٠٥٩ ٠,٠٥٩
 باالو ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 بنما ٠,٠١٨ ٠,٠١٧ ٠,٠١٧
 ديدةبابوا غينيا اجل ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦
 باراغواي ٠,٠١٦ ٠,٠١٦ ٠,٠١٦
 بريو ٠,١١٨ ٠,١١٥ ٠,١١٥
 الفلبني ٠,١٠٠ ٠,٠٩٧ ٠,٠٩٧
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ل جدول األنصبة املعدَّ
لالتفاقية اإلطارية لعام 

٢٠٠٥ 

جدول األنصبة املعدَّل 
لالتفاقية اإلطارية لعام 

٢٠٠٤ 
 جدول األنصبة املقررة يف األمم

 الطرف ٢٠٠٣املتحدة لعام 
 بولندا ٠,٣٧٨ ٠,٣٦٧ ٠,٣٦٧
 الربتغال ٠,٤٦٢ ٠,٤٤٨ ٠,٤٤٨
 قطر ٠,٠٣٤ ٠,٠٣٣ ٠,٠٣٣
 مجهورية كوريا ١,٨٥١ ١,٧٩٦ ١,٧٩٦
 مجهورية مولدوفا ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢
 رومانيا ٠,٠٥٨ ٠,٠٥٦ ٠,٠٥٦
 االحتاد الروسي ١,٢٠٠ ١,١٦٤ ١,١٦٤
 رواندا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 سانت كيتس ونيفيس ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 سانت لوسيا ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢
 سان فنسنت وجزر غرينادين ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 ساموا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 سان مارينو ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢
 نسييبساو تومي وبري ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 اململكة العربية السعودية ٠,٥٥٤ ٠,٥٣٨ ٠,٥٣٨
 السنغال ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥
 صربيا واجلبل األسود ٠,٠٢٠ ٠,٠١٩ ٠,٠١٩
 سيشيل ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢
 سرياليون ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 سنغافورة ٠,٣٩٣ ٠,٣٨١ ٠,٣٨١
 سلوفاكيا ٠,٠٤٣ ٠,٠٤٢ ٠,٠٤٢
 سلوفينيا ٠,٠٨١ ٠,٠٧٩ ٠,٠٧٩
 جزر سليمان ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 جنوب أفريقيا ٠,٤٠٨ ٠,٣٩٦ ٠,٣٩٦
 إسبانيا ٢,٥١٩ ٢,٤٤٤ ٢,٤٤٤
 سري النكا ٠,٠١٦ ٠,٠١٦ ٠,٠١٦
 السودان ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦
 سورينام ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢
 سوازيلند ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢
 السويد ١,٠٢٧ ٠,٩٩٦ ٠,٩٩٦
 سويسرا ١,٢٧٤ ١,٢٣٦ ١,٢٣٦
 اجلمهورية العربية السورية ٠,٠٨٠ ٠,٠٧٨ ٠,٠٧٨
 طاجيكستان ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 تايلند ٠,٢٩٤ ٠,٢٨٥ ٠,٢٨٥
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦
 توغو ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 تونغا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 ترينيداد وتوباغو ٠,٠١٦ ٠,٠١٦ ٠,٠١٦
 ستون ٠,٠٣٠ ٠,٠٢٩ ٠,٠٢٩
 تركمانستان ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
 توفالو ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 أوغندا ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥
 أوكرانيا ٠,٠٥٣ ٠,٠٥١ ٠,٠٥١
 اإلمارات العربية املتحدة ٠,٢٠٢ ٠,١٩٦ ٠,١٩٦
اململكـة املـتحدة لـربيطانيا العظمى       ٥,٥٣٦ ٥,٣٧٢ ٥,٣٧٢

    وآيرلندا الشمالية
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ل جدول األنصبة املعدَّ
لالتفاقية اإلطارية لعام 

٢٠٠٥ 

جدول األنصبة املعدَّل 
لالتفاقية اإلطارية لعام 

٢٠٠٤ 
 جدول األنصبة املقررة يف األمم

 الطرف ٢٠٠٣املتحدة لعام 
 ترتانيا املتحدةمجهورية  ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤
 *الواليات املتحدة األمريكية ٢٢,٠٠٠ ٢١,٣٤٩ ٢١,٣٤٩
 أوروغواي ٠,٠٨٠ ٠,٠٧٨ ٠,٠٧٨
 أوزبكستان ٠,٠١١ ٠,٠١١ ٠,٠١١
 فانواتو ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 فنـزويال ٠,٢٠٨ ٠,٢٠٢ ٠,٢٠٢
 فييت نام ٠,٠١٦ ٠,٠١٦ ٠,٠١٦
 اليمن ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦
 زامبيا ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢
 زمبابوي ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨

 اجملموع ١٠٢,٩٧٤ ١٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤أحاطت األمانة علماً مبوقف الواليات املتحدة ومفاده أن اشتراكاهتا يف امليزانية األساسية لفترة السنتني  * 
 األنشطة التحضريية املتعلقة ببدء نفاذ بروتوكول       ستكون مبستواها يف اجلدول اإلرشادي لالتفاقية اإلطارية مطروحاً منه حصتها النسبية يف           

 .كيوتو، وذلك على النحو املبني يف اجلدول أدناه

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤التكاليف املقدرة لألنشطة التحضريية املتصلة بربوتوكول كيوتو يف الفترة 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 الربنامج  
  اآلليات التعاونية-ألف  ١ ٣٠٩ ٦٦٠

 عمال التقنية األخرى األ-باء  
 التنفيذ   ١٩١ ٠٠٠
 األساليب وقوائم اجلرد واألنشطة العلمية   ٣٢١ ٩٩٠
 التنمية املستدامة   ١٥٣ ٥٠٠
 جمموع باء  ٦٦٦ ٤٩٠

  اخلدمات واألنشطة األخرى-جيم  
 اإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري   ١٦١ ١٤٣
 ن املؤمتراتالشؤون احلكومية الدولية وشؤو   ٢٥٠ ٦٨١
 خدمات الدعم اإلعالمي   ٣٠٢ ٤٤٩
 التكاليف التشغيلية على نطاق األمانة   ٢٣٢ ٧٥١
 اجملموع جيم  ٩٤٧ ٠٢٤
 )جيم+ باء+ ألف ( اجملموع -دال   ٢ ٩٢٣ ١٧٤
 )النفقات العامة(دعم الربامج تكاليف    ٣٨٠ ٠١٣
 رأس املال العاملاحتياطي    ٧ ٠١٧
 موع الكلي لألنشطة التحضريية اجمل-هاء  ٣ ٣١٠ ٢٠٤
  جمموع امليزانية الربناجمية-واو   ٣٤ ٨٠٧ ٣٢٦
 النسبة املئوية للبند هاء لألنشطة التحضرية املتصلة بربوتوكول كيوتو  ٪٩,٥١
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 املرفق الثاين
 )أ( للمخصص املؤقت لربوتوكول كيوتو٢٠٠٥اجلدول اإلرشادي لالشتراكات لعام 

  لالتفاقيةجدول األنصبة املعدَّل
 ٢٠٠٥اإلطارية لعام 

جدول األنصبة املقررة يف األمم 
 الطرف ٢٠٠٣املتحدة لعام 

 أنتيغوا وبربودا ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٣
 األرجنتني ٠,٩٦٩ ١,٣٨٣
 أرمينيا ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٣
 النمسا ٠,٩٤٧ ١,٣٥٢
 أذربيجان ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٦
 جزر البهاما ٠,٠١٢ ٠,٠١٧
 بنغالديش ٠,٠١٠ ٠,٠١٤
 بربادوس ٠,٠٠٩ ٠,٠١٣
 بلجيكا ١,١٢٩ ١,٦١٢
 بليز ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 بنن ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٣
 بوتان ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 بوليفيا ٠,٠٠٨ ٠,٠١١
 بوتسوانا ٠,٠١٠ ٠,٠١٤
 الربازيل ٢,٣٩٠ ٣,٤١٢
 بلغاريا ٠,٠١٣ ٠,٠١٩
 بوروندي ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 كمبوديا ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٣
 الكامريون ٠,٠٠٩ ٠,٠١٣
 كندا ٢,٥٥٨ ٣,٦٥١

 شيلي ٠,٢١٢ ٠.٣٠٣
 الصني ١,٥٣٢ ٢,١٨٧
 كولومبيا ٠,٢٠١ ٠,٢٨٧
 جزر كوك ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 كوستاريكا ٠,٠٢٠ ٠,٠٢٩
 كوبا ٠,٠٣٠ ٠,٠٤٣
 قربص ٠,٠٣٨ ٠,٠٥٤
 اجلمهورية التشيكية ٠,٢٠٣ ٠,٢٩٠
 الدامنرك ٠,٧٤٩ ١,٠٦٩
 جيبويت ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 اجلمهورية الدومينيكية ٠,٠٢٣ ٠,٠٣٣
 إكوادور ٠,٠٢٥ ٠,٠٣٦
 السلفادور ٠,٠١٨ ٠,٠٢٦
 غينيا االستوائية ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 إستونيا ٠,٠١٠ ٠,٠١٤
 االحتاد األورويب ٢,٥٠٠ ٢,٥٠٠
 فيجي ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٦

 ــــــــــــــــ

 .سيتم تضمينه آخر ما يستجد من تصديقات لربوتوكول كيوتو وفقاً لإلجراءات املتبعة )أ( 
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 التفاقيةجدول األنصبة املعدَّل ل
 ٢٠٠٥اإلطارية لعام 

جدول األنصبة املقررة يف األمم 
 الطرف ٢٠٠٣املتحدة لعام 

 فنلندا ٠,٥٢٢ ٠,٧٤٥
 فرنسا ٦,٤٦٦ ٩,٢٣٠
 غامبيا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 جورجيا ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٧
 أملانيا ٩,٧٦٩ ١٣,٩٤٥
 غانا ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٧
 اليونان ٠,٥٣٩ ٠,٧٦٩
 غرينادا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 غواتيماال ٠,٠٢٧ ٠,٠٣٩
 غينيا ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٤
 غيانا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 هندوراس ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٧
 هنغاريا ٠,١٢٠ ٠,١٧١
 آيسلندا ٠,٠٣٣ ٠,٠٤٧
 اهلند ٠,٣٤١ ٠,٤٨٧
 آيرلندا ٠,٢٩٤ ٠,٤٢٠
 إيطاليا ٥,٠٦٥ ٧,٢٣٠
 جامايكا ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٦
 اليابان ١٩,٥١٦ ٢٢,٠٠٠
 األردن ٠,٠٠٨ ٠,٠١١
 كرييبايت ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 قريغيزستان ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 التفيا ٠,٠١٠ ٠,٠١٤
 ليسوتو ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 ليبرييا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 ليتوانيا ٠,٠١٧ ٠,٠٢٤
 لكسمربغ ٠,٠٨٠ ٠,١١٤
 مدغشقر ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٤
 مالوي ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٣
 ماليزيا ٠,٢٣٥ ٠,٣٣٥
 ملديف ٠,٠٠١ ٠,٠٠١

 مايل ٠,٠٠٢ ٠.٠٠٣
 مالطة ٠,٠١٥ ٠,٠٢١
 جزر مارشال ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 موريشيوس ٠,٠١١ ٠,٠١٦
 املكسيك ١,٠٨٦ ١,٥٥٠
 واليات ميكرونيزيا املوحدة ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 منغوليا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 املغرب ٠,٠٤٤ ٠,٠٦٣
 ميامنار ٠,٠١٠ ٠,٠١٤
 ناميبيا ٠,٠٠٧ ٠,٠١٠
 ناورو ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 هولندا ١,٧٣٨ ٢,٤٨١
 نيوزيلندا ٠,٢٤١ ٠,٣٤٤
 نيكاراغوا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 نيوي ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
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 التفاقيةجدول األنصبة املعدَّل ل
 ٢٠٠٥اإلطارية لعام 

جدول األنصبة املقررة يف األمم 
 الطرف ٢٠٠٣املتحدة لعام 

 النرويج ٠,٦٤٦ ٠,٩٢٢
 باالو ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 بنما ٠,٠١٨ ٠,٠٢٦
 بابوا غينيا اجلديدة ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٩
 باراغواي ٠,٠١٦ ٠,٠٢٣
 بريو ٠,١١٨ ٠,١٦٨
 الفلبني ٠,١٠٠ ٠,١٤٣
 بولندا ٠,٣٧٨ ٠,٥٤٠
 الربتغال ٠,٤٦٢ ٠,٦٥٩
 مجهورية كوريا ١,٨٥١ ٢,٦٤٢
 مجهورية مولدوفا ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٣
 رومانيا ٠,٠٥٨ ٠,٠٨٣
 سانت لوسيا ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٣
 ساموا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 السنغال ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٧
 سيشيل ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٣
 سلوفاكيا ٠,٠٤٣ ٠,٠٦١
 سلوفينيا ٠,٠٨١ ٠,١١٦
 جزر سليمان ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 فريقياجنوب ا ٠,٤٠٨ ٠,٥٨٢
 إسبانيا ٢,٥١٩ ٣,٥٩٥
 سري النكا ٠,٠١٦ ٠,٠٢٣
 السويد ١,٠٢٧ ١,٤٦٦
 سويسرا ١,٢٧٤ ١,٨١٩
 تايلند ٠,٢٩٤ ٠,٤٢٠
 ترينيداد وتوباغو ٠,٠١٦ ٠,٠٢٣
 تونس ٠,٠٣٠ ٠,٠٤٣
 تركمانستان ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٤
 توفالو ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 أوغندا ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٧

يطانيا العظمى اململكة املتحـدة لرب   ٥,٥٣٦ ٧,٩٠٢
    وآيرلندا الشمالية

 مجهورية ترتانيا املتحدة ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٦
 أوروغواي ٠,٠٨٠ ٠,١١٤
 أوزبكستان ٠,٠١١ ٠,٠١٦
 فانواتو ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 فييت نام ٠,٠١٦ ٠,٠٢٣

 اجملموع ٧٥,١٣١ ١٠٠,٠٠٠

- - - - - 

 

 


