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  )تابع( احملتويات

  الصفحة    املقرر
  اف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية من تقـدم يف الوفـاء            تبيان ما حترزه األطر     ٣- م أإ/٧

  ٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بالتزاماهتا مبوجب بروتوكول كيوتو    
  جتميع وتوليف املعلومات التكميلية املشمولة يف البالغات الوطنية الرابعة املقدمـة             ٣- م أإ/٨

  ٢٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ٢وفقاً للفقرة     
  ات احملتملة للحد املقرر ألنشطة مشاريع التحـريج وإعـادة التحـريج      آثار التغيري   ٣- م أإ/٩

  ٢٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصغرية يف إطار آلية التنمية النظيفة    
  ٣٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٧- ٢٠٠٦أداء امليزانية لفترة السنتني   ٣- م أإ/١٠
  ٣١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   ٣- م أإ/١١

  
  القرار

  ٤٠  . . . . . . . . . . . حلكومة مجهورية إندونيسيا وسكان حمافظة بايلاإلعراب عن االمتنان   ٣- م أإ/١
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  ٣- م أإ/١ املقرر
  صندوق التكيف

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،
   من بروتوكول كيوتو،١٢ من املادة ٨إذ يشري إىل الفقرة   
  ،٢- م أإ/٥، و١- م أإ/٢٨، و١- م أإ / ٣وإذ يؤكد من جديد مقرراته   
 أن تكون البلدان النامية األطراف يف بروتوكول كيوتو واملعرضة بصفة خاصة لآلثار السلبية يقرر  - ١  

  ؛)١(املترتبة على تغري املناخ مؤهلة للحصول على متويل من صندوق التكيف ملساعدهتا يف تغطية تكاليف التكيف
طرية التوجه ومستندة إىل     أن ميول صندوق التكيف مشاريع وبرامج تكيف حمددة تكون ق          يقرر  - ٢  

  احتياجات األطراف املؤهلة وآرائها وأولوياهتا؛

  الكيان التشغيلي

 أن يكون الكيان التشغيلي لصندوق التكيف هو جملس صندوق التكيف وأن تتوىل أمانـة               يقرر  - ٣  
  وقيم على الصندوق تقدمي اخلدمات إليه؛

 التكيف وإدارته، حتت سلطة وتوجيه  إنشاء جملس صندوق التكيف لإلشراف على صندوق  يقرر  - ٤  
مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، وأن يكون اجمللس مسؤوالً بالكامل أمـام                
مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، الذي يقرر سياساته العامة وفقاً للمقررات              

  ذات الصلة؛

  الوظائف

 أن تشمل وظائف جملس صندوق التكيف الوظائف التالية وأي وظائف أخرى يوكلها إليه              قرري  - ٥  
 :مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

وضع األولويات والسياسات واملبادئ التوجيهية االستراتيجية، والتوصية بأن يعتمـدها مـؤمتر              )أ( 
   األطراف يف بروتوكول كيوتو؛األطراف العامل بوصفه اجتماع

وضع سياسات تشغيلية ومبادئ توجيهية حمددة، مبا يف ذلك التوجيه يف جمال الربجمة واملبـادئ                 )ب(  
، وتقدمي تقرير يف هذا الـشأن إىل        ٢- م أإ /٥التوجيهية للتنظيم اإلداري واإلدارة املالية، والبت فيها وفقاً للمقرر          

  ماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجت

                                                      

  .خاصة لآلثار السلبية يف ديباجته إىل البلدان املعرضة بصفة ١- م أإ/ ٢٨يشري املقرر  )١(
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 لضمان متتـع الكيانـات      ٢- م أإ /٥وضع معايري تستند إىل املبادئ والطرائق املدرجة يف املقرر            )ج(  
املنفذة بالقدرة على تنفيذ املبادئ التوجيهية للتنظيم اإلداري واإلدارة املالية لصندوق التكيف، وتقدمي تقرير عن               

  ل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛ذلك إىل مؤمتر األطراف العام

البت يف املشاريع، مبا يف ذلك ختصيص األموال، مبا يتفق مع مبادئ صندوق التكيف ومعـايريه                  )د(  
  ؛٢- م أإ/٥وطرائقه وسياساته وبراجمه، ووفقاً للمقرر 

املوافقة عليها وتوصية   وضع قواعد للنظام الداخلي باإلضافة إىل القواعد املدرجة يف هذا املقرر و             ) ه(  
  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو باعتمادها؛

رصد واستعراض تنفيذ عمليات صندوق التكيف، مبا يف ذلك الترتيبات اإلدارية واإلنفـاق يف                )و(  
ف العامل بوصفه اجتماع إطار صندوق التكيف، والتوصية مبقررات، حبسب االقتضاء، لكي يعتمدها مؤمتر األطرا

  األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

إنشاء جلان وأفرقة خرباء وأفرقة عاملة، إذا دعت احلاجة، لتقدمي مجلة أمور منها مشورة اخلرباء،   )ز(  
  ومساعدة جملس صندوق التكيف يف أداء مهامه؛

يف أداء مهامه واالستفادة    االعتماد على اخلربة الفنية اليت قد حيتاج إليها جملس صندوق التكيف              )ح(  
  من هذه اخلربة؛

استعراض تقارير األداء املتعلقة بالتنفيذ بصورة منتظمة وضمان إجراء تقييم ومراجعة حسابات              )ط(  
  مستقلني لألنشطة اليت يدعمها صندوق التكيف؛

 يوافق  وضع وإقرار مشروع ترتيبات قانونية وإدارية خلدمات األمانة والقيم على الصندوق لكي             )ي(  
  عليه مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

تويل مسؤولية عملية التحويل إىل نقود اخلاصة بوحدات اخلفض املعتمد لالنبعاثات الصادرة عن               )ك(  
لنامية املعرضـة   اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة واحملالة إىل صندوق التكيف ملساعدة األطراف من البلدان ا             

بصفة خاصة لآلثار السلبية لتغري املناخ يف تغطية تكاليف التكيف وتقدمي تقرير سنوي إىل مؤمتر األطراف العامل                 
  بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بشأن حتويل وحدات اخلفض املعتمد لالنبعاثات إىل نقود؛

 مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف تقدمي تقرير عن أنشطته يف كل دورة من دورات  )ل(  
  يف بروتوكول كيوتو؛

تضمني برنامج عمله للفترة املمتدة حىت الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع                )م(  
) ي( و) ه(و) ج(و) ب(و) أ(٥األطراف يف بروتوكول كيوتو، ضمن مجلة أمور، تلك الوظائف احملددة يف الفقرة     

   أعاله لكي يعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو أو حييط علماً هبا؛)ك(و
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  التشكيل

 عضواً ميثلون األطراف يف بروتوكول كيوتو، مع   ١٦ أن يتألف جملس صندوق التكيف من        يقرر  - ٦  
  :مراعاة التمثيل العادل واملتوازن بني هذه اجملموعات على النحو التايل

  ممثالن من كل جمموعة من اجملموعات اإلقليمية اخلمس لألمم املتحدة؛  )أ(  

  ممثل للدول اجلزرية الصغرية النامية؛  )ب(  

  ممثل لألطراف من أقل البلدان منواً؛  )ج(  

  ؛)أطراف املرفق األول(ممثالن آخران من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية   )د(  

  األطراف غـري املدرجـة يف     (تفاقية   من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لال        ممثالن آخران   ) ه(  
  ؛)املرفق األول

 أن ينتخب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو مناوبـاً              يقرر  - ٧  
ون ترشيح عضو مـن      أعاله، وأن يك   ٦لكل عضو يف جملس صندوق التكيف وفقاً لنفس املبادئ املبينة يف الفقرة             

  جمموعة مصحوباً بترشيح عضو مناوب من اجملموعة نفسها؛

يقرر أن يكون أعضاء جملس صندوق التكيف، مبن فيهم األعضاء املناوبون، ذوو اخلربات املالئمة   - ٨  
 أو جمال السياسات حمددين من ِقبل حكوماهتم، ومرشحني من اجملموعـات          /أو جمال التكيف و   /يف اجملال التقين و   

 أعاله ومنتخبني من مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع            ٧ و ٦املعنية على النحو املشار إليه يف الفقرتني        
  األطراف يف بروتوكول كيوتو للعمل كممثلني للحكومات، وأن تتبع نفس الطريقة يف ملء الشواغر؛

ق هلم شغل مناصـبهم    يقرر أن يشغل األعضاء واألعضاء املناوبون مناصبهم لفترة سنتني وأن حي            - ٩  
  لفترتني متتاليتني كحد أقصى؛

  العضوية

يقرر أن يتقيد أعضاء جملس صندوق التكيف، مبن فيهم األعضاء املناوبون، بالنظـام الـداخلي              - ١٠  
جمللس صندوق التكيف وأال تكون هلم مصلحة مالية شخصية يف أي جانب من جوانب النشاط اخلاص مبشروع أو 

   يعرض على جملس صندوق التكيف إلقراره؛يف هيئة متثل مشروعاً

  النصاب القانوين

   ضرورة حضور أغلبية بسيطة من أعضاء جملس صندوق التكيف لتشكيل النصاب القانوين؛يقرر  -١١  
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  اختاذ القرارات

 أن تتخذ قرارات جملس صندوق التكيف بتوافق اآلراء؛ ويف حال استنفاد مجيـع اجلهـود             يقرر  - ١٢  
صل إىل توافق آراء وعدم حتقيق أي اتفاق، تتخذ القرارات بأغلبية ثلثي األعـضاء احلاضـرين يف                 الرامية إىل التو  

  االجتماع على أساس صوت واحد لكل عضو؛

  الرئاسة

 أن ينتخب جملس صندوق التكيف رئيسه ونائب رئيسه، على أن يكون أحدمها عضواً من               يقرر  - ١٣  
 مدرج يف املرفق األول، وجيري شغل منصيب الرئيس ونائـب           طرف مدرج يف املرفق األول واآلخر من طرف غري        

  طرف مدرج يف املرفق األول وعضو من طرف غري مدرج يف املرفق األول؛عضو من الرئيس بالتناوب سنوياً بني 

  تواتر االجتماعات

   أن يعقد جملس صندوق التكيف اجتماعه األول فور انتخاب أعضائه؛يقرر  - ١٤  

لس صندوق التكيف بعد ذلك مرتني سنوياً على األقل، مع االحتفاظ باملرونة             أن جيتمع جم   يقرر  - ١٥  
مانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املضيف ألبلد الالالزمة لتعديل عدد االجتماعات وفقاً الحتياجاته، وأن جيتمع يف 

ألطـراف يف بروتوكـول     املناخ إال عندما يتزامن االجتماع مع دورات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع ا            
  كيوتو أو مع دورات اهليئتني الفرعيتني لالتفاقية؛

  املراقبون

 إتاحة حضور اجتماعات جملس صندوق التكيف بصفة مراقب ألطراف االتفاقية اإلطارية            يقرر  - ١٦  
  ك؛بشأن تغري املناخ واملراقبني املعتمدين لالتفاقية اإلطارية، ما مل يقرر جملس صندوق التكيف خالف ذل

  الشفافية

 إتاحة النص الكامل جلميع القرارات اليت يتخذها صندوق جملس التكيف للجمهور باللغات يقرر  - ١٧  
  الرمسية الست لألمم املتحدة؛

  األمانة

 أن تقدم خدمات األمانة إىل جملس صندوق التكيف بغية دعم وتيسري أنشطته، وأن خيصص               يقرر  - ١٨  
مانة إىل جملس صندوق التكيف بأسلوب مستقل وفعال من الناحية العملية وأن            فريق من املوظفني لتقدمي خدمات األ     

  يكون رئيس األمانة املسؤولة عن تقدمي اخلدمات مسؤوالً أمام جملس صندوق التكيف؛

   مرفق البيئة العاملية إىل تقدمي خدمات األمانة جمللس صندوق التكيف بصفة مؤقتة؛يدعو  - ١٩  
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  القيم على الصندوق
 أن يكون لصندوق التكيف قيم ينهض باملسؤولية االئتمانية واالختـصاص اإلداري إلدارة             قرري  - ٢٠  

صندوق التكيف، وميتثل للمبادئ وطرائق العمليات املنصوص عليها يف املقررات ذات الصلة الصادرة عن مـؤمتر            
  األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

يم على الصندوق وصاية على األموال واألصول واإليرادات الـيت يتـألف منـها               أن تكون للق   يقرر  -٢١  
الصندوق، وأال يقوم بإدارهتا واستخدامها إال ألغراض أحكام املقررات ذات الصلة ووفقاً هلذه األحكـام مـع فـصلها                   

  الصندوق إدارهتا؛ يم علىالصندوق أو اليت يتوىل القوإبعادها عن مجيع احلسابات واألصول األخرى اخلاصة بالقيم على 

 أن يكون القيم على الصندوق مسؤوالً أمام جملس صندوق التكيف عن أداء مـسؤولياته               يقرر  - ٢٢  
  االئتمانية وخباصة حتويل وحدات اخلفض املعتمد لالنبعاثات إىل نقود وفقـاً للتوجيـه الـذي يقدمـه جملـس                   

  صندوق التكيف؛

  قيم على صندوق التكيف بصفة مؤقتة؛ البنك الدويل إىل أداء دور اليدعو  - ٢٣  

 إنشاء صندوق استئماين تابع إلدارة القيم على الصندوق، ميول من النسبة احملولة إىل نقود               يقرر  - ٢٤  
  من عائدات وحدات اخلفض املعتمد لالنبعاثات، املخصصة لتغطية تكاليف التكيف ومصادر التمويل األخرى؛

  وق التكيـف مـن الـصندوق االسـتئماين        ة لتشغيل صـند    أن متول املصروفات اإلداري    يقرر  - ٢٥  
  لصندوق التكيف؛

 أن يغطي الصندوق االستئماين لصندوق التكيف تكلفة مشاركة األعضاء واألعضاء املناوبني يقرر  - ٢٦  
  من البلدان النامية األطراف وغريها من األطراف املؤهلة مبوجب ممارسة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ؛

األطراف إىل متويل املصروفات اإلدارية لتشغيل صندوق التكيف لفترة انتقالية، إىل أن يبدأ يدعو   - ٢٧  
حتويل النسبة املخصصة من عائدات وحدات اخلفض املعتمد لالنبعاثات لتغطية تكاليف التكيف إىل نقود، بتقدمي               

، عند الطلب، من حتويل النسبة املخصصة من مسامهات إىل الصندوق االستئماين لصندوق التكيف وتسدد هذه املسامهات   
عائدات وحدات اخلفض املعتمد لالنبعاثات لتغطية تكاليف التكيف إىل نقود، وفقاً لإلجراءات وجلدول زمين حيدده مؤمتر             

  األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بناًء على توصية جملس صندوق التكيف؛

  التحويل إىل نقود
 أن جيري حتويل وحدات اخلفض املعتمد لالنبعاثات إىل نقود، على النحو املشار إليـه يف                يقرر  - ٢٨  
  : أعاله لتحقيق ما يلي٢٧ و٢٢، و)ك(٥الفقرات 

  ضمان تدفق اإليرادات إىل صندوق التكيف على حنو ميكن التنبؤ به؛  )أ(  

  د من املخاطر املالية؛حتقيق املستوى األمثل من اإليرادات لصندوق التكيف مع احل  )ب(  
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الشفافية وحتويل نسبة العائدات إىل نقود بأكثر الطرق فعالية من حيث التكاليف، باسـتخدام                )ج(  
  اخلربة الفنية املناسبة هلذه املهمة؛

  احلصول على التمويل

وأن  أن ُيسمح لألطراف املؤهلة بتقدمي مشاريعها املقترحة مباشرة إىل جملس صندوق التكيـف               يقرر  - ٢٩  
يسمح أيضاً للكيانات املشرفة على التنفيذ أو الكيانات املنفذة اليت ختتارها احلكومات وتكون قادرة على تنفيذ املشاريع 

  املمولة يف إطار صندوق التكيف باالتصال مبجلس صندوق التكيف مباشرة؛

نفيـذ أو الكيانـات     أنه لتقدمي اقتراح مبشروع، تقوم األطراف والكيانات املشرفة على الت          يقرر  - ٣٠  
أعاله، بغية احلصول على متويل من ) ج(٥املنفذة بالوفاء باملعايري اليت اعتمدها جملس صندوق التكيف وفقاً للفقرة 

  صندوق التكيف؛

  الترتيبات املؤسسية

 أن يطلب إىل جملس صندوق التكيف وضع الترتيبات القانونية الالزمة اليت ينبغي إبرامها بني يقرر  - ٣١  
اللذين ر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو وكل من األمانة والقيم على الصندوق مؤمت

يقدمان اخلدمات إىل صندوق التكيف، قصد تنظيم توفري اخلدمات املطلوبة، واألحكام والشروط املتعلقة هبا ومعايري األداء                
قدمان اخلدمات إىل صندوق التكيف، وأن يعـرض هـذه الترتيبـات            املطلوبة من األمانة والقيم على الصندوق اللذين ي       

  القانونية على مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو العتمادها يف دورته الرابعة؛

  االستعراض

ه بعد ثالثة  أعال٢٣ و١٩ أن جيري استعراض الترتيبات املؤسسية املؤقتة املشار إليها يف الفقرتني تقرر  - ٣٢  
  أعوام يف الدورة السادسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

 أن جيري يف دورته السادسة استعراضاً جلميع املسائل املتعلقة بصندوق التكيف، مبا يف ذلك يقرر  - ٣٣  
ثة أعوام، قصد اعتماد مقرر مالئم بشأن       الترتيبات املؤسسية، بغية ضمان فعاليتها ومالءمتها، وبعد ذلك كل ثال         

نتيجة هذا االستعراض؛ وأن يراعي االستعراض نتائج استعراضات األداء اخلاصة باألمانة والقيم على الـصندوق               
اللذين يقدمان اخلدمات إىل صندوق التكيف، واملعلومات اليت تقدمها األطراف واملنظمات احلكومية الدولية املعنية 

  ة اآلخرين؛وأصحاب املصلح

 أنه يف حالة إجراء أي إعادة نظر يف املقرر املتعلق بالترتيبات املؤسـسية، يتخـذ مـؤمتر                  يقرر  - ٣٤  
األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو الترتيبات الالزمة لضمان عدم تعرض أي أنشطة               

  .مشاريع مت متويلها وجيري تنفيذها للخطر

  ٩جللسة العامة ا  
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٥- ١٤  
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  ٣- م أإ/٢قرر امل
  مزيد من اإلرشادات املتصلة بآلية التنمية النظيفة

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

   من بروتوكول كيوتو،١٢ و٣ إىل أحكام املادتني إذ يشري  

  ،٢- م أإ/-  و١- م أإ/٧املقررين وإذ أطلع على   

 التزايد السريع يف جمموعة أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة واحلجم املتزايد لعمـل اجمللـس              وإذ يدرك   
  التنفيذي آللية التنمية النظيفة،

   سلطة لدى أطراف من البلدان النامية،١٠٢ سلطة وطنية معّينة، تضم ١٢٨ بإنشاء وإذ يرحب  

  نشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة بضرورة حتديد سلطة وطنية معّينة، األطراف الراغبة يف املشاركة يف أوإذ ُيذكِّر  

 أمهية ضمان سري آلية التنمية النظيفة على حنو كفء، وفعال من حيث التكـاليف،               وإذ يؤكد من جديد     
  وشفاف، والدور التنفيذي واإلشرايف جمللسها التنفيذي،

   أحكام عامة- أوالً 
 للمجلس التنفيـذي آلليـة التنميـة        ٢٠٠٧- ٢٠٠٦رير السنوي    بالتق حييط علماً مع التقدير     - ١  
  :، وبتوفر معلومات ال سيما عما يلي )١(النظيفة

   نشاطاً من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة املسجلة؛٨٢٥  )أ(  

   مليون وحدة من وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة؛٨٥ ٠٤٩ ٦٩٧إصدار   )ب(  

  يلياً؛ كياناً تشغ١٨تعيني /مصادقة  )ج(  

 منهجيات يف ٨ منهجية من منهجيات خط األساس والرصد، مبا يف ذلك توحيد ٣٢املوافقة على   )د(  
  ثالث منهجيات موحَّدة؛

  اعتماد أدوات وأدلة وتوضيحات جديدة ومنقحة تساعد املشاركني يف املشاريع؛  ) ه(  

 أنشطة آلية التنمية النظيفة زاد  أعاله تشري إىل أن عدد    ١ أن املعلومات الواردة يف الفقرة       يالحظ  - ٢  
   شهراً؛١١بأكثر من الضعف أثناء فترة اإلبالغ اليت تبلغ 

                                                      

  ).اجلزآن األول والثاين (FCCC/KP/CMP/2007/3الوثيقة   )١(
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يرحب مبوافقة اجمللس التنفيذ على املبادئ التوجيهية واإلجراءات اخلاصة بتسجيل أنشطة أحـد               - ٣  
  ؛)٢(الربامج على أهنا نشاط مشروع واحد آللية التنمية النظيفة

لية تلك الكيانات اليت اعُتمدت، واليت ُعيِّنت مؤقتاً، ككيانات تشغيلية من            ككيانات تشغي  يعّين  - ٤  
أو مهام التحقق يف قطاعات ُمحددة، وهي الكيانات الواردة يف          /ِقَبل اجمللس التنفيذي لالضطالع مبهام املصادقة و      

  مرفق هذا املقرر؛

   اإلدارة السليمة- ثانياً 
وأعضاء مناوبني لديهم املؤهالت املطلوبة والوقت الكايف        قيام اجملموعات بترشيح أعضاء      يشجع  - ٥  

 أعاله، كي يعملوا باجمللس التنفيذي لآللية النظيفة ضماناً لتوفري          ١ألداء املهام، وذلك على النحو املبني يف الفقرة         
   صنع القرار التنفيذي؛اخلربة الفنية للمجلس، مبا يف ذلك اخلربة الفنية يف املسائل املالية والبيئية والتنظيمية ومسائل

من ) ب(١٣ على اجمللس التنفيذي الحتفاظه خبطة إدارية آللية التنمية النظيفة، عمالً بأحكام الفقرة              ُيثين  -٦  
 ولتنفيذ تدابري ملواصلة تبسيط اإلجراءات والعمليات يف حدود         ٢- م أإ /١ من املقرر    ٨، والفقرة   ١- م أإ /٧املقرر  

  ة تنمو منواً مطرداً؛املوارد املتاحة ويف سياق آلي

إىل اجمللس التنفيذي أن يقدم تقريره الـسنوي، مبـا فيـه أي مرفقـات                 طلبه يؤكد من جديد    - ٧  
وإضافات، قبل انعقاد دورة مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛ ويغطي هـذا                

مل بوصفه اجتماع األطـراف يف بروتوكـول كيوتـو          التقرير الفترة ما بني الدورة السابقة ملؤمتر األطراف العا        
واجتماع اجمللس التنفيذي الذي ُيعقد مباشرة قبل االجتماع الذي يعقده اجمللس مبوازاة دورة مؤمتر األطراف العامل 

  بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

  ؛ "وق اخلريية آللية التنمية النظيفةالس" على اجمللس التنفيذي لعمله فيما يتعلق مبصنف القرارات وُيثين  -٨  

  : اجمللس التنفيذي علىيشجع  - ٩  

اختاذ إجراء يسمح لـه مبواصلة تأكيد دوره التنفيذي واإلشرايف عن طريق مجلة أمور من بينها                 )أ(  
ـ                 رى ضمان االستخدام الفعال هليكل الدعم اخلاص به وتوسيعه، مبا يف ذلك أفرقته، واخلربة الفنية اخلارجية األخ

واألمانة وتعزيز دور الكيانات التشغيلية املعينة وتقدمي دعم مكرس يف جمال خدمات األمانة وتكنولوجيا املعلومات 
  لألعضاء واألعضاء املناوبني؛

السعي الختاذ إجراءات ملموسة لتحسني، وإن أمكن لتبسيط اجلوانب التشغيلية آللية التنميـة               )ب(  
   لضمان أال تتأثر سالمتها البيئية؛النظيفة، مثل عمليات االستعراض،

                                                      

)٢( <http://cdm.unfccc.int/Reference/index.html>.  
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  مواصلة حتسني وظائفه لضمان إجياد نظام رقايب نزيه ومتكافئ؛  )ج(  

 على اجمللس التنفيذي لقدرته على مواجهة حجم العمل املتزايد بصورة مستمرة يف إطـار               ُيثين  - ١٠  
  اهليكل احلايل لإلدارة السليمة؛

ن عند استخدام موارده بني تلبية احتياجات العمل ووضع  اجمللس التنفيذي على إجياد توازيشجع  - ١١  
  سياسات عامة وإجراء حتسينات على النظام؛

 الذي أبداه اجمللس التنفيذي فيما يتعلق جبودة العمل والتفـاين           مع التقدير باالرتياح   حييط علماً   - ١٢  
  الذي أظهره هيكل الدعم اخلاص به واألمانة؛

لسلطات الوطنية املعينة، والكيانات التشغيلية املعينة، واملشاركني يف         اجمللس التنفيذي، وا   يشجع  - ١٣  
املشاريع، وأصحاب املصلحة على بذل كل جهد للمسامهة يف إجياد نظام آللية التنمية النظيفة يكون أكثر شفافية                 

  وعدالةً واتساقاً ووضوحاً؛

  داء وظائفها يف إطار آلية التنمية النظيفة؛ الكيانات التشغيلية املعينة على مواصلة بناء قدرهتا أليشجع  -١٤  

  : إىل اجمللس التنفيذييطلب  - ١٥  

أن يواصل حتسني سري عمل آلية التنمية النظيفة بكفاءة وبصورة جمدية من حيث التكلفة وشفافة         )أ(  
  ومتسقة عن طريق مواصلة استعراض خطة اإلدارة وإجراء تعديالت عند الضرورة؛

د دليل املصادقة والتحقق اخلاص بآلية التنمية النظيفة على سـبيل األولويـة             أن ينتهي من إعدا     )ب(  
  كمعيار للكيانات التشغيلية املعينة؛

  أن حيدد وينفذ وسائل أخرى لتحسني اجلودة واالتساق يف عمل املصادقة والتحقق؛  )ج(  

عمليـة التـسجيل    أن يتخذ إجراًء مالئماً للتصدي للقضايا الفرعية بطريقة شفافة يف بدايـة               )د(  
  واإلصدار للسماح للمجلس التنفيذي بالتركيز على القضايا الرئيسية؛

أن يواصل حتسني وتفعيل مقرراته لتحسني فهم املربر املنطقي من جانب املستخدمني، وتيـسري                )   ه(  
  فهم اجلمهور على نطاق أوسع وتصحيح األفكار اخلاطئة عن ظهورها؛

دارة على سبيل األولوية وأن يقدم تقريراً عن هذا العمل إىل مؤمتر            أن يواصل وضع مؤشرات لإل      )و(  
  .األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

   املنهجيات والعناصر اإلضافية- ثالثاً 
  : مبا يليحييط علماً  - ١٦  
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طي جمموعة واسعة من    العدد املتزايد من املنهجيات املوحدة واملعتمدة واألدوات املنهجية اليت تغ           )أ(  
األداة االختيارية املوحدة لتحديد سيناريو خط األسـاس وإثبـات          "النهج املنهجية وشروط التطبيق، فضالً عن       

  ؛)٣("اإلضافية

أمثلة عن أفضل املمارسات غري امللزمة عند إثبات اإلضافية للمساعدة يف وضع وثائق تـصميم                 )ب(  
  املشروع ألنشطة املشاريع الصغرية؛

ومبادئ توجيهية، وإجراءات للتسجيل كنشاط ، حتديد أنشطة املشاريع يف إطار برنامج لألنشطة  )ج(  
  وحيد ملشروع آللية التنمية النظيفة؛

أمهية احلفاظ على التطبيق الواسع للمنهجيات الصغرية لضمان السهولة النسبية يف تنفيذ أنشطة               )د(  
  ية؛املشاريع الصغرية مع احلفاظ على السالمة البيئ

  :  تشجيعهيكرر  - ١٧  

للمشاركني يف املشاريع على وضع وتقدمي املزيد من املنهجيات بشروط تطبيق واسعة، وموافقة               )أ(  
اجمللس التنفيذي على هذه املنهجيات، لزيادة توافر التكنولوجيات والتدابري املختلفة وبذلك يـسهل اسـتخدام               

  املنهجيات املعتمدة؛

ع على تقدمي منهجيات جلانب الطلب يف قطاعات كفاءة استخدام الطاقة، للمشاركني يف املشاري  )ب(  
  والنقل، والزراعة، والتحريج، وإعادة التحريج؛

لألطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية والصناعة وغريها من املنظمات             )ج(  
  طبيق على نطاق واسع؛على دعم قيام املشاركني يف املشاريع بوضع منهجيات قابلة للت

  : اجمللس التنفيذي على ما يلييشجع  - ١٨  

مواصلة جهوده لتوسيع تطبيق املنهجيات واحلفاظ يف نفس الوقت على سالمتها البيئية، وضمان أن                )أ(  
  تغطي املنهجيات املوحدة كامل جمموعة النهج املنهجية وشروط التطبيق اليت تغطيها املنهجيات األساسية املعتمدة؛

مواصلة العمل املتعلق بأنشطة كفاءة استخدام الطاقة والطاقة املتجددة بوصفها أنشطة مشاريع              )ب(  
آللية التنمية النظيفة، على أساس أن مثل هذه األنشطة تسهم يف التنمية املستدامة ولكنها تواجه صعوبات يف إطار  

  آلية التنمية النظيفة، بينما تعمل على ضمان السالمة البيئية؛

زيادة تطوير األدوات املنهجية العامة والسهلة االستخدام واليت ميكن أن تساعد املـشاركني يف                )ج(  
  املشاريع على تصميم أو تطبيق املنهجيات ومن مث ضمان بساطتها واتساقها؛

                                                      

)٣( <http://cdm.unfccc.int/Reference>.  
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مواصلة حتسني األدوات اإلضافية، بالتعاون مع هيكل الدعم اخلاص به وأصـحاب املـصلحة ذوي                 )د(  
  ريق تقدمي إرشادات واضحة عن استخدام األدوات، مع مراعاة احلاجة إىل عدم إضافة تعقيدات بال مربر؛الصلة، عن ط

   املشاركني يف املشاريع على إعداد وتقدمي برامج لألنشطة؛يشجع  - ١٩  

 أنه مل تقدم أي مقترحات جديدة إىل اجمللس التنفيذي عن كيفية توضيح اإلضافية منـذ                يالحظ  - ٢٠  
  نية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛الدورة الثا

 أن املقترحات اجلديدة عن كيفية توضيح اإلضافية ميكن أن تقدم إىل اجمللـس              يؤكد من جديد    - ٢١  
  التنفيذي للنظر فيها؛

ظمات على  األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية وغريها من املنيشجع  - ٢٢  
  االستجابة للدعوات اليت يوجهها اجمللس التنفيذي لتقدمي إسهامات عامة؛

 خط األساس للمشاريع الصغرية ومنهجيات رصد ألنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج          يوافق على   -٢٣  
  ؛FCCC/KP/CMP/2007/3 (Part II) للوثيقة ٢ و١يف إطار آلية التنمية النظيفة، على النحو الوارد يف املرفقني 

، على املنهجيات املبسطة من ٢٠٠٨ إىل اجمللس التنفيذي أن يوافق يف اجتماعه األول عام      يطلب  - ٢٤  
تدابري كفاءة اسـتخدام    "و" التحول من الكتلة احليوية غري املتجددة للتطبيق احلراري من جانب املستخدم          "أجل  

كما أوصى بذلك اجمللس التنفيذي، السـتخدامها يف        ، "تجددةالطاقة يف التطبيقات احلرارية للكتلة احليوية غري امل       
، اليت FCCC/KP/CMP/2007/3 (Part II) للوثيقة ٤ و٣أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة، كما جاء يف املرفقني 

تتضمن التغيريات الالزمة لضمان أن يؤدي تطبيق هذه املنهجيات إىل إدخال تكنولوجيات جديدة لالسـتخدام               
تدابري كفاءة استخدام الطاقـة يف التطبيقـات        "ئي أو حتسني التكنولوجيات القائمة، وأنه يف حالة منهجية          النها

، يتم قياس خط األساس لكفاءة استخدام الطاقة بناء على قـيم املؤلفـات              "احلرارية للكتلة احليوية غري املتجددة    
  املرجعية أو استناداً إليها؛

 ٢٣فيذي، إذا لزم األمر، أن ينقح املنهجيات املشار إليها يف الفقرتني  أنه جيوز للمجلس التنيقرر  - ٢٥  
 أعاله يف املستقبل دون حاجة إىل تقدمي توصيات إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف                  ٢٤و

  بروتوكول كيوتو؛

   التوزيع اإلقليمي وبناء القدرات- رابعاً 
ل السلطات الوطنية املعينة حىت اآلن، واليت أسهمت يف توسيع           باملبادرات اليت اختذها حمف    يرحب  - ٢٦  

  نطاق املشاركة يف آلية التنمية النظيفة، بطرق من بينها تقاسم املعلومات واخلربات؛ 

   كذلك بافتتاح السوق اخلريية آللية التنمية النظيفة؛ يرحب  - ٢٧  
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لعامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف       مؤمتر األطراف ا   بتوصية اجمللس التنفيذي إىل      حييط علماً   - ٢٨  
 املتعلق مبعلومات عن التوزيـع اإلقليمـي ودون         ٢- م أإ /١ من املقرر    ٣٤استجابة للفقرة    )٤(بروتوكول كيوتو 

اإلقليمي ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة، والعوائق املنهجية أو النظمية اليت تعترض توزيعها العادل، وخيارات 
  معاجلة هذه القضايا؛ 

   اجمللس التنفيذي واألمانة على مواصلة تيسري التوزيع اإلقليمي ودون اإلقليمي ألنشطة املشاريع؛يشجع  -٢٩  

 بالعوائق اليت تعترض التوزيع اإلقليمي العادل، وضرورة التصدي بصفة خاصة للعوائق حييط علماً  - ٣٠  
  املالية والتقنية واملؤسسية؛

قاسم عائدات اإلصدار ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة اليت  إلغاء دفع رسم التسجيل وتيقرر  - ٣١  
  تستضيفها أقل البلدان منواً؛

ؤمتر األطراف الذي أعلن يف الدورة الثانية مل )٥( بالعمل الذي أُجنز يف سياق إطار نريويبحييط علماً  - ٣٢  
  لنظيفة يف أفريقيا؛العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، لتحفيز آلية التنمية ا

   باملبادرات اخلاصة باستطالع املسامهة احملتملة آلليات التمويل الصغري يف آلية التنمية النظيفة؛يرحب  - ٣٣  

 األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية الراغبة يف ذلك، على دعم املبادرات، مـن               يشجع  - ٣٤  
عترض التوزيع اإلقليمي، وأن تنظر كذلك يف تقدمي املزيد من الدعم قبيل إطار نريويب، واليت تتصدى للعوائق اليت ت

املايل، إما مباشرة أو من خالل منظمات حكومية دولية ومنظمات غري حكومية، حسب االقتضاء، من أجل حتديد 
املدرجة أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة ووضع هذه املشاريع، مبا يف ذلك تكاليف انطالقها، لدى األطراف غري 

  يف املرفق األول باالتفاقية، وخاصة أقل البلدان منواً والبلدان األفريقية والبلدان اجلزرية الصغرية النامية؛

 األطراف اليت تستضيف أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة على تقاسم اخلربات واملعارف يشجع  - ٣٥  
  مع األطراف األخرى غري املدرجة يف املرفق األول؛

 باجلهود اليت تبذهلا أطراف شىت من أجل التصدي للعوائق املشار إليها أعاله والـيت               حييط علماً   - ٣٦  
  تعترض التوزيع اإلقليمي العادل ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة؛

   الوكاالت الشريكة يف إطار نريويب على اإلسراع بأنشطتها يف هذا اإلطار؛يشجع  - ٣٧  

ملشاريع وأصحاب املصلحة واخلرباء على االستفادة من السوق اخلريية آللية  املشاركني يف ايشجع  - ٣٨  
  التنمية النظيفة وتقدمي تعليقات لتحسينها؛

                                                      

  .، املرفقFCCC/KP/CMP/2007/3 (Part I)الوثيقة  )٤(
)٥( <http://cdm.unfccc.int/Nairobi_Framework/index.html>.  
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 إىل األمانة حتسني أسلوب عمل السوق اخلريية آللية التنمية النظيفة مـن أجـل زيـادة                 يطلب  - ٣٩  
  استخدامها يف البلدان النامية؛

سخ مطبوعة من تقارير اجمللس التنفيذي وتقارير األفرقة العاملـة إىل            إىل األمانة إرسال ن    يطلب  - ٤٠  
  السلطات الوطنية املعينة عند الطلب؛

   إىل األمانة أن تواصل تيسري التنسيق فيما بني الوكاالت الشريكة يف تنفيذ إطار نريويب؛يطلب  - ٤١  

  آلية التنمية النظيفة؛عادل ملشاريع  أنه يلزم بذل مزيد من اجلهود لتحسني التوزيع اإلقليمي اليؤكد  - ٤٢  

   املوارد الالزمة لعمل آلية التنمية النظيفة- خامساً 
 إىل اجمللس التنفيذي أن يواصل تقدمي معلومات يف تقريره السنوي عن حالة اإليـرادات               يطلب  - ٤٣  

  هلذه اإليرادات؛املتأتية من نصيب العائدات املخصصة لتغطية املصاريف اإلدارية، وعن التنبؤات املتوقعة 

 بأن االحتياطي التشغيلي املطلوب قد مت حتصيله اآلن من أنصبة العائدات والرسوم، وأن              يرحب  - ٤٤  
  أنشطة اجمللس التنفيذي والدعم الذي تقدمه األمانة لتشغيل آلية التنميـة النظيفـة ميـوالن اآلن مـن أنـصبة                    

  العائدات والرسوم؛

ا وإستونيا وأملانيا وآيرلندا وآيـسلندا وإيطاليـا والربتغـال     عن تقديره حلكومات إسباني يعرب  - ٤٥  
وبلجيكا والدامنرك وسلوفينيا والسويد وسويسرا وفرنسا وفنلندا وكندا ولكسمربغ ومالطة واململكـة املتحـدة              

 دعم عمل لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والنرويج والنمسا وهولندا واليابان واجلماعة األوروبية ملسامهاهتا يف
  آلية التنمية النظيفة؛

 أتاح تشغيل آلية التنمية النظيفة إىل أن ٢٠٠٢ بأن الدعم املقدم من هذه األطراف منذ عام يسلِّم  - ٤٦  
  ؛٢٠٠٧أصبحت تعتمد على التمويل الذايت يف عام 

اً حملفل   عن تقديره حلكومات إسبانيا والسويد والنرويج وهولندا لتقدميها موارد مالية دعم           يعرب  - ٤٧  
 كمـا   ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٦ إىل   ٤السلطات الوطنية املعينة املعقود يف أديس أبابا بإثيوبيا يف الفترة من            

  يعرب عن تقديره حلكومة إثيوبيا الستضافتها هذا االجتماع؛

 بالعرض الذي قدمته حكومة شيلي الستضافة أحـد اجتماعـات احملفـل يف تـشرين                يرحب  - ٤٨  
   ومبسامهة حكومة السويد لدعم أنشطة الترمجة يف هذا االجتماع؛٢٠٠٨ر أكتوب/األول

 األطراف املدرجة يف املرفق األول إىل تقدمي مسامهات للصندوق االسـتئماين لألنـشطة              يدعو  - ٤٩  
  .التكميلية من أجل متويل العمل الداعم حملفل السلطات الوطنية املعنية
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  املرفق
فيذي آللية التنمية النظيفة باعتمادها الكيانات اليت قام اجمللس التن

وتعيينها مؤقتاً واملوصى بتسميتها من جانب مؤمتر األطراف العامل 
   التحقق/بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو للتصديق

  فيما يتعلق بنطاقات قطاعية حمددة     
 املعني واملوصى بتسميته للنطاقات القطاعية

 ملشروعالتصديق على ا اسم الكيان
التحقق من خفض 

 االنبعاثات

Bureau Veritas Certification Holding, S.A. (BVC Holding S.A.) ١٠، ٧، ٦، ٥، ٤،  
 ١٢، ١١ 

 

Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. (LRQA) ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١ ،
١٢، ١١، ١٠ 

 

Colombian Institute for Technical Standards and Certification 

(ICONTEC) 

 ٣، ٢، ١ 

 JACO CDM Ltd. (JACO) 
 ٣، ٢، ١ 

ولالطالع على التفاصيل، .  إىل النطاقات القطاعية كما حددها اجمللس التنفيذي١٥ إىل ١تشري األرقام من   :مالحظة
  .<http://cdm.unfccc.int/DOE/scopelst.pdf>انظر املوقع الشبكي 

  

  ٩اجللسة العامة   
  ٢٠٠٧ديسمرب /األول كانون ١٥- ١٤  
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  ٣- م أإ/٣املقرر 
   من بروتوكول كيوتو٦إرشادات بشأن تنفيذ املادة 

  ،إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

   منها،٢ هدف االتفاقية احملدد يف املادة إذ يضع يف اعتباره  
  ، من بروتوكول كيوتو٦ و٣ إىل أحكام املادتني وإذ يشري  
  )املبادئ التوجيهيـة للتنفيـذ املـشترك      ( ومرفقه   ١- م أإ /٩ و ١- م أإ /٢ املقررات   وإذ يضع يف اعتباره     

  ،٢- م أإ/٣ و٢- م أإ/٢ و٢- م أإ/١٠و

 بأن العمل املتعلق بالتنفيذ املشترك ال ميكن إجنازه ما مل تتوافر موارد مالية وبشرية كافية لدعم                وإذ يسلِّم   
  شراف على التنفيذ املشترك،العمل الذي تقوم به جلنة اإل

   عن تقديره لألطراف اليت سامهت يف متويل العمل املتعلق بالتنفيذ املشترك، وإذ ُيعرب  
 اليت جاء فيها أن أية تكاليف إدارية تنشأ عن اإلجـراءات            ١- م أإ /٩ من املقرر    ٧ إىل الفقرة    وإذ يشري   

قة بوظائف جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك جيب أن يتحملها الواردة يف املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك واملتعل
  كل من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واملشارِكون يف املشروع،

 ٣٠ من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك، من ٢٠ باملعلومات املقدَّمة إىل األمانة، وفقاً للفقرة وإذ يرحِّب  
 طرفاً بشأن مبادئها التوجيهية وإجراءاهتا الوطنية املتعلقة باملوافَقة         ٢١ل اليت عينتها ومن     طرفاً بشأن جهات الوص   

  على مشاريع التنفيذ املشترك،
 األطراف الراغبة يف املشاركة يف مشاريع التنفيذ املشترك بوجوب تزويد األمانة باملعلومات وفقاً وإذ يذكِّر  
  يذ املشترك، من املبادئ التوجيهية للتنف٢٠للفقرة 

 أن على كل طرف يستضيف مشروعاً من مشاريع التنفيذ املشترك أن يتيح املعلومات املتعلقة               وإذ يكرر   
   من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك،٢٨باملشروع لعامة اجلمهور وفقاً للفقرة 

ة حـاالت املـشاريع      بالتحوُّل يف تركيز عمل جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك حنو معاجل           وإذ يعترف   
وبالتقدم الذي أحرزته اللجنة يف اعتماد الكيانات املستقلة املترشحة وباحتماالت زيادة حجم عمل اللجنة يف فترة 

  ،٢٠٠٩- ٢٠٠٨السنتني 
أمهية ضمان سري التنفيذ املشترك على حنو يتسم بالكفاءة والفعالية من حيـث التكلفـة         وإذ يعيد تأكيد      

  نفيذي واإلشرايف الذي تضطلع به جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك،والشفافية والدور الت
أمهية ضمان االمتيازات واحلصانات ألعضاء جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك وأعـضائها            وإذ يالحظ     

  أو أفرقتها العاملة،/أو هيئاهتا و/املناوبني وألعضاء جلاهنا الفرعية و
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ت املعنية بترشيح أعضاء وأعضاء مناوِبني يف جلنة اإلشراف على التنفيـذ             على أمهية قيام الفئا    وإذ يشدِّد   
املشترك يتمتعون باملؤهالت املطلوبة ولديهم الوقت الكايف للعمل يف اللجنة وأداء الوظائف املشار إليها يف خطة                

الزمة للجنة يف مجلة من أجل ضمان توافر اخلربات الفنية ال  )١(٢٠٠٩- ٢٠٠٨إدارة التنفيذ املشترك لفترة السنتني      
  أمور منها املسائل املالية والبيئية واملسائل التنظيمية املتعلقة بالتنفيذ املشترك واختاذ القرارات التنفيذية، 

   أحكام عامة- أوالً 
 األطراف اليت ترغب يف املشاركة يف مشاريع التنفيذ املشترك إىل تزويد األمانة باملعلومات              يدعو  - ١  

   من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك إن مل يسبق هلا تقدمي هذه املعلومات؛٢٠وفقاً للفقرة 

   بالتقرير السنوي للجنـة اإلشـراف علـى التنفيـذ املـشترك عـن               ُتحيط علماً مع التقدير     - ٢  
مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بربنامج عمل اللجنة وميزانيتها، وكـذلك بـالقرارات              ،)٢(٢٠٠٧- ٢٠٠٦الفترة  

  تخذة وباإلرشادات والتوضيحات املقدَّمة ملساعدة املشارِكني يف املشاريع؛امل
 من وثائق تصميم املشاريع وقرارين متعلقني بوثيقتني من وثائق          ١٠٢ بأن   حييط علماً مع التقدير     - ٣  

ترك وبأن   من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املش     ٣٤ و ٣٢تصميم املشاريع قد أُتيحت لعموم اجلمهور وفقاً للفقرتني         
   طلباً من طلبات اعتماد الكيانات املستقلة؛١٥العديد من أنشطة التقييم جرى االضطالع هبا بشأن 

 إىل األمانة، يف سبيل توفري نظرة عامة إىل مجيع مشاريع التنفيذ املشترك، أن تقوم يف مجلة               يطلب  - ٤  
ألطراف اليت قدمت معلومات وفقاً للفقرة      أمور بإنشاء واجهة شبكية لكي تستخدمها جهات الوصل املعيَّنة من ا          

  : من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك واليت تستضيف مشاريع التنفيذ املشترك، حتقيقاً ملا يلي٢٠

 من املبادئ التوجيهية    ٢٨إتاحة االطالع بشفافية على معلومات املشاريع املنشورة وفقاً للفقرة            )أ(  
  للتنفيذ املشترك؛

لومات إىل سجل املعامالت الدويل بشأن إنشاء مشاريع التنفيذ املشترك املنفذة وفقـاً             تقدمي مع   )ب(  
   من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك؛٢٣للفقرة 

تلقي حمددات هوية مشاريع التنفيذ املشترك اليت تصدر عن نظام معلومات التنفيذ املشترك، على                )ج(  
   الدويل استخدامها؛حنو يضمن فرادهتا ويتيح لسجل املعامالت

  اإلدارة السليمة - ثانياً 
 على جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك الحتفاظها خبطة إدارية للتنفيذ املشترك، وال سيما              يثين  - ٥  

للنسخة اليت أُتيحت ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثالثة عمالً                
؛ ولتنفيذها تدابري رامية إىل تعزيز عملية التنفيذ املشترك، آخذةً يف اعتبارها ٢- م أإ/٣ من املقرر  ٤بأحكام الفقرة   

                                                      

)١( FCCC/KP/CMP/2007/4 (Part II).  
)٢( FCCC/KP/CMP/2007/4 (Parts I and II).  
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يف مجلة أمور جتربة اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة؛ والستجابتها الحتياجات األطـراف واملـشاركني يف                
  ة املتاحة هلا؛ هناية غري متوقعة للصيغة ! حملدوداملشاريع وأصحاب املصلحة وعامة اجلمهور، بالنظر إىل املوارد ا

  : جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك على القيام مبا يلييشجع  - ٦  
االستمرار يف إبقاء اخلطة اإلدارية قيد االستعراض وإجراء التعديالت الالزمة لضمان سري التنفيذ               )أ(  

  ة الفعالية من حيث التكلفة والشفافية؛املشترك على حنو يتسم بالكفاء

تعزيز تفاعلها مع الكيانات املستقلة املترشحة واملعتمدة ومع جهات الوصل املعينة، وكذلك مع               )ب(  
  أصحاب املصلحة، على النحو املقترح يف اخلطة اإلدارية للتنفيذ املشترك؛

مان فعالية استخدام وتعزيز هيكلها     زيادة تأكيد دورها التنفيذي واإلشرايف بوسائل من بينها ض          )ج(  
  أو أفرقتها العاملة، واخلربات الفنية اخلارجية األخرى واألمانة؛/أو هيئاهتا و/الداعم، مبا يف ذلك جلاهنا الفرعية و

 املعلومات املتعلقة بقرارات جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك وحالة العمل           يالحظ مع التقدير    - ٧  
  ة، على النحو املبني يف املوقع الشبكي للتنفيذ املشترك التابع لالتفاقية والذي تعىن به األمانة؛الذي تضطلع به اللجن

   املوارد الالزمة للعمل املتعلق بالتنفيذ املشترك- ثالثاً 
 باملعلومات املقدمة من جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك بشأن التنقـيح املوصـى              حييط علماً   - ٨  

 تقاضي الرسوم الالزمة لتغطية النفقات اإلدارية املتعلقة بأنشطة اللجنة، والرامي إىل تـوفري              بإدخاله على أحكام  
معاملة تفضيلية ملشاريع التنفيذ املشترك الصغرية النطاق فيما يتعلق باملبالغ املدفوعة مسبقاً عن رسم جتهيز تقارير                

  ؛FCCC/KP/CMP/2007/4 (Part I)التحقق، على النحو املبني يف املرفق األول للوثيقة 
   تنقيح هيكل الرسوم الذي أوصت به جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك؛يقر  - ٩  

 أن اإليرادات من تقاضي الرسوم الالزمة لتغطية النفقات اإلدارية املتعلقة بأنشطة جلنـة              يالحظ  - ١٠  
 وأن اإليرادات من الرسوم قد ال ٢٠٠٩- ٢٠٠٨اإلشراف على التنفيذ املشترك سيتم حتصيلها خالل فترة السنتني 

   على أقرب تقدير؛٢٠١٠تغطي النفقات اإلدارية إال اعتباراً من عام 
طراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية على تقدمي التربعات إىل الصندوق االسـتئماين              األ حيث  - ١١  

   اعتبـاراً مـن أوائـل   ٢٠٠٩- ٢٠٠٨لألنشطة التكميلية لتمويل العمل املتعلق بالتنفيذ املشترك يف فترة السنتني         
  نفيـذ املـشترك لفتـرة      اإلداريـة للت   ، على حنو يكفل التنفيذ الكامل ويف الوقت املناسب للخطـة          ٢٠٠٨عام  

، مبا يف ذلك من خالل تعزيز قدرة األمانة على دعم جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك                ٢٠٠٩- ٢٠٠٨السنتني  
  .أو أفرقتها العاملة يف عملية التنفيذ وصنع القرار/أو هيئاهتا و/وجلاهنا الفرعية و

  ٩اجللسة العامة   
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٥- ١٤  
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  ٣-  أإم/٤املقرر 
  نطاق وحمتوى االستعراض الثاين لربوتوكول كيوتو

   منه٩عمالً باملادة 
  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

  ،٢- م أإ/٧ إىل املقرر إذ يشري  

   من االتفاقية،٤ و٣ و٢ باملواد وإذ يسترشد  

   من بروتوكول كيوتو،٩باملادة وعمالً   

املشار إليه فيمـا بعـد   ( منه ٩ى أن االستعراض الثاين لربوتوكول كيوتو عمالً باملادة   عل يوافق  - ١  
   ومواصلة صقل عدد من عناصره، وخاصة التكيف؛ليهدف إىل زيادة تعزيز تنفيذ الربوتوكو) باالستعراض الثاين

يم العلمية، مبا يف  على أن يستند االستعراض الثاين إىل أفضل املعلومات وعمليات التقييوافق أيضاً  - ٢  
ذلك تقرير التقييم الرابع الذي سيعده الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، فضالً عن املعلومـات التقنيـة                  

  واالجتماعية واالقتصادية ذات الصلة؛

أال يكون يف االستعراض الثاين إخالل باإلجراء الذي قد يقرره مؤمتر األطـراف العامـل              يكرر    - ٣  
  تماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، وأال يؤدي إىل التزامات جديدة على أي طرف؛بوصفه اج

 ضرورة أن تكون األعمال التحضريية لالستعراض الثاين متماشية مع األنشطة ذات الصلة             يدرك  - ٤  
طراف قد اليت جيري االضطالع هبا يف إطار بروتوكول كيوتو واالتفاقية بغية جتنب االزدواجية يف العمل، وبأن األ               

  ترغب يف أخذ النتائج اليت تتوصل إليها هذه األنشطة يف االعتبار لدى التحضري لالستعراض الثاين؛

 من بروتوكول كيوتو، واستناداً إىل نتائج االستعراض الثاين، سـيتخذ           ٩ بأنه، عمالً باملادة     يقر  - ٥  
  راء املناسب؛مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو اإلج

، ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٧ األطراف واملنظمات ذات الصلة إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول            يدعو  - ٦  
  :لغرض التجميع والتوليف، آراءها بشأن كيفية معاجلة القضايا التالية، بشكل خاص، يف االستعراض الثاين

يف مع التنفيـذ املـشترك واالجتـار        توسيع نطاق حصة اإليرادات للمساعدة يف الوفاء بتكاليف التك          )أ(  
  باالنبعاثات؛

العناصر اإلجرائية ذات الصلة لتسجيل التزامات األطراف املدرجة يف املرفق األول يف املرفق باء                )ب(  
  لربوتوكول كيوتو؛

  االمتيازات واحلصانات لألفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو؛  )ج(  
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ة وأداء آليات املرونة، مبا يف ذلك وسائل وُسبل تعزيز التوزيع اإلقليمـي العـادل               نطاق وفعالي   )د(  
  ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة؛

التقليل إىل أدىن حد من اآلثار السلبية، مبا يف ذلك اآلثار السلبية الناشئة عن تغري املناخ، واآلثار                   )ه(  
لبيئية واالقتصادية على األطراف األخرى، وال سيما البلدان الناميـة          على التجارة الدولية، واآلثار االجتماعية وا     

   من االتفاقية؛٣ من االتفاقية، مع مراعاة املادة ٤ من املادة ٩ و٨األطراف وخباصة األطراف احملددة يف الفقرتني 

هـا يف   األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية إىل تضمني اإلفادات املشار إلي          كذلك   يدعو  - ٧  
 أعاله، معلومات تبني التقدم احملرز يف تنفيذ التزاماهتا مبوجب بروتوكول كيوتو املتصلة بتقدمي التقارير،               ٦الفقرة  

  واالستعراض، وتوفري املوارد املالية ونقل التكنولوجيا؛

ـ  يطلب  - ٨   شرين  إىل األمانة، رهناً بتوافر متويل إضايف، أن تنظم حلقة عمل قبل الدورة الثامنة والع
 أعاله؛ ٦للهيئة الفرعية للتنفيذ لدراسة ومناقشة املعلومات اليت تقدمها األطراف يف اإلفادات املشار إليها يف الفقرة 
  وأن تعد تقريراً بشأن حلقة العمل هذه كي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والعشرين؛

تنظر يف دورهتا الثامنة والعشرين يف اإلفادات املشار إليها يف          إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن      يطلب    - ٩  
 أعاله، وأن تقدم تقريراً هبذا الشأن ٨ أعاله وكذلك يف التقرير املتعلق حبلقة العمل املشار إليها يف الفقرة ٦الفقرة 

  إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الرابعة؛

، معلومات بشأن عمـل     ٢٠٠٨أكتوبر  / إىل األمانة أن تقدم، حبلول شهر تشرين األول        يطلب  - ١٠  
الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو 

ب بروتوكول كيوتو؛ والقواعد املنظمة االجتار باالنبعاثات واآلليات القائمة على مشاريع مبوج: فيما يتعلق مبا يلي
ملعاجلة استخدام األراضي، وتغيري استخدام األراضي واحلراجة؛ وغازات الدفيئة، والقطاعات وفئات املصادر اليت             
ينبغي تغطيتها، والنهوج املمكنة الستهداف االنبعاثات القطاعية؛ واملنهجيات اليت ينبغـي تطبيقهـا يف تقـدير                

   املنشأ واحتماالت االحترار العاملي الناجم عن غازات الدفيئة؛االنبعاثات البشرية

 إىل األمانة، رهناً بتوافر متويل إضايف، أن تنظم حلقة عمل قبل الدورة الرابعـة ملـؤمتر                 يطلب  - ١١  
الفريق العامل  "األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو كي تنظر يف مدى أمهية ما حيرزه                

من تقـدم   " ص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو            املخص
  بالنسبة لالستعراض الثاين يف النهوض بربنامج عملها، وإعداد تقرير عن حلقة العمل هذه؛

فضالً عن التقرير    أعاله،   ٩ أن ينظر يف املعلومات اليت تبلغ له، على النحو احملدد يف الفقرة              يقرر  - ١٢  
  .املتعلق حبلقة العمل املشار إليه أعاله، يف دورته الرابعة، عند اضطالعه باالستعراض الثاين

  ٩اجللسة العامة   
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٥- ١٤  
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  ٣- م أإ/٥املقرر 
  االمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتو

   كيوتو،إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول

   من بروتوكول كيوتو،١٨ إىل املادةإذ يشري   

  ،٢- م أإ/٤ و١- م أإ/٢٧إىل مقرريه وإذ يشري أيضاً   

يف التقرير السنوي للجنة االمتثال التابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف              وقد نظر     
  ،)١(بروتوكول كيوتو

   كيوتو ملا اضطلعت به مـن أعمـال يف الفتـرة             عن تقديره للجنة االمتثال لربوتوكول     يعرب  - ١  
  املشمولة بالتقرير؛

قلقه لعدم تقدمي مجيع األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية بالغاهتا الوطنية الرابعة يف يبدي   - ٢  
   من بروتوكول كيوتو؛٧ من املادة ٢الوقت املناسب واملعلومات التكميلية املطلوبة مبوجب الفقرة 

 ٢٠١١- ٢٠١٠إىل األمانة توفري معلومات لألطراف لدى إعداد ميزانيتها لفترة السنتني           لب  يط  - ٣  
عن نتائج اقتراح جلنة االمتثال توفري التمويل لتغطية تكاليف سفر ومشاركة مجيع أعضاء اللجنة وأعضائها املناوبني 

  يف االجتماعات اليت تعقدها؛

 االستئماين لألنشطة التكميلية لدعم عمـل جلنـة         األطراف إىل تقدمي تربعات للصندوق    يدعو    - ٤  
  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨االمتثال خالل فترة السنتني 

  ٩اجللسة العامة   
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٥- ١٤  

                                                      

)١( FCCC/KP/CMP/2007/6. 
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  ٣- م أإ/٦املقرر 
  إرشادات املمارسات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام 

   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤ و٣ واحلراجة يف إطار الفقرتني األراضي
  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

 ٧ من املادة ١ والفقرة ٦، وإىل املادة ٥ من املادة ٢، وإىل الفقرة ٣ من املادة ٤ و٣إىل الفقرتني إذ يشري   
  من بروتوكول كيوتو،

  ، ١- م أإ/١٧ و١- م أإ/١٦، و١- م أإ/١٥، و١- أإم /١٣إىل املقررات وإذ يشري أيضاً   

  يف التوصيات ذات الصلة املقدمة من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية،وقد نظر   

املكملة للمعلومات الواردة يف قوائم اجلرد  أن تستخدم األطراف، ألغراض إبالغ املعلوماتيقرر   - ١  
 من مرفق املقرر    ٩ -  ٥تزام األوىل، باإلضافة إىل العناصر احملددة يف الفقرات         السنوية لغازات الدفيئة يف فترة االل     

 لغـرض   )١(، جداول إلدراجها يف مرفق بالتقرير الوطين لقوائم اجلرد وجداول منوذج اإلبالغ املوحد            ١- م أإ /١٥
 بواسطة املصارف من تقدمي معلومات عن انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات إزالتها

، واألنشطة ٣ من املادة ٣أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة املضطلع هبا يف إطار الفقرة 
 من بروتوكول كيوتو، املقـرر      ٥ من املادة    ٢، وفقاً للفقرة    ٣ من املادة    ٤املختارة، إن وجدت، يف إطار الفقرة       

  ؛)٣( يف مرفق هذا املقرر)٢(عده؛ وترد هذه اجلداول وما ب٢٠١٠االضطالع هبا يف عام 

 .إىل األمانة، استحداث منوذج للربنامج احلاسويب لنموذج اإلبالغ املوحد هلذه اجلداوليطلب   - ٢  

  ٩اجللسة العامة   
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٥- ١٤  

                                                      

منوذج اإلبالغ املوحد هو صيغة موحدة تستخدمها األطراف يف اإلبالغ اإللكتروين لتقديرات انبعاثات  )١(
ثالً حجم اجلـداول وأشـكال   منها م(وألسباب فنية   . غازات الدفيئة وعمليات إزالتها وأية معلومات أخرى ذات صلة        

، ال ميكن يف هذه الوثيقة توحيد شكل الصيغة املطبوعة جلداول منوذج اإلبالغ املوحد ألنشطة استخدام األراضي )األحرف
 .وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

 .أُدِخلت تغيريات فنية على النسخة النهائية هلذه اجلداول )٢(

 .، تيسرياً للرجوع إليهFCCC/KP/CMP/2007/9/Add.2يرد نص املرفق يف الوثيقة  )٣(
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  ٣- م أإ/٧املقرر 
  قيةتبيان ما حترزه األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفا
  من تقدم يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب بروتوكول كيوتو

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

   من بروتوكول كيوتو،٣ من املادة ٢ إىل الفقرة إذ يشري  

  ،٨- م أ/٢٥ و٧- م أ/٢٢ إىل املقررين وإذ يشري أيضاً  

مانة من عمل يف إعداد العرض التوليفي للتقارير اليت تبني التقدم احملـرز  مبا أجنزته األوإذ ينوه مع التقدير     
  ،)١( من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٢وفقاً للفقرة 

اليت ) أطراف املرفق األول  ( مبا أحرزته األطراف املبلغة املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية           يعترف  - ١  
 يف وضع وتنفيذ السياسات والتدابري، ويف ختفيض انبعاثات غازات هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو من تقدم

اليت هي أيضاً أطـراف يف      ) أطراف املرفق الثاين  (الدفيئة؛ ومبا أحرزته األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية          
هتا؛ وباملبادرات الـيت    بروتوكول كيوتو من تقدم يف توفري املوارد املالية للبلدان النامية ومساعدهتا على بناء قدرا             

َتقَدِّم هبا واملوارد املالية اليت خصصها عدد من أطراف املرفق األول اليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتـو                   
  لتيسري عملية نقل التكنولوجيا إىل البلدان النامية؛

رفق األول اليت  بالتناقص يف اجملموع الكلي النبعاثات غازات الدفيئة لدى أطراف امليعترف أيضاً  - ٢  
هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو؛ وينوه بأن التناقص يف االنبعاثات وقت اإلبالغ قد نتج بصفة رئيسية عن                  
تناقص يف انبعاثات أطراف املرفق األول ذات االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية واليت هي أيـضاً أطـراف يف                   

ت من بعض أطراف املرفق األول قـد ازدادات إىل مـا يتجـاوز              بروتوكول كيوتو؛ وينوه كذلك بأن االنبعاثا     
املستويات اليت بلغتها يف سنة األساس أو مقارنةً بنسبها املستهدفة مبوجب بروتوكول كيوتو وقت اإلبالغ، حسبما 

  هو مبّين يف اجلدول املدرج يف مرفق هذا املقرر؛

 املرفق األول ذات االقتصادات اليت متـر         بأنه، وفقاً لبيانات اإلسقاطات، فإن مجيع أطراف       يقر  - ٣  
مبرحلة انتقالية واليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو، والعديد من أطراف املرفق األول اليت هـي أيـضاً                   
أطراف يف بروتوكول كيوتو وليست أطرافاً ذات اقتصادات متر مبرحلة انتقالية، تتوقع أن تبلغ النسب املستهدفة هلا 

ول كيوتو بواسطة ما تنفذه من سياسات وتدابري؛ وأن عدداً من أطراف املرفق األول األخرى اليت مبوجب بروتوك
هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو قد وضعت أيضاً، وهي بصدد تنفيذ، سياسات وتدابري إضافية، من بينها                 

مـن   )٢(ستخدام آليات كيوتو  استخدام مصارف الكربون، وسنَّت التشريعات وخصصت املوارد املالية الالزمة ال         

                                                      

)١( FCCC/SBI/2006/INF.2. 

)٢( FCCC/SBI/2006/INF.2 ١، اجلدول.  
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أجل بلوغ نسبها املستهدفة مبوجب بروتوكول كيوتو؛ وبأن أطراف املرفق األول األخرى اليت هي أيضاً أطراف يف 
بروتوكول كيوتو وليست أطرافاً ذات اقتصادات انتقالية، يلزمها اختاذ إجراءات إضافية، من قبيل سياسات وتدابري 

  غ النسب املستهدفة هلا مبوجب بروتوكول كيوتو؛واستخدام آليات كيوتو، لبلو

أطراف املرفق األول اليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتـو أن تواصـل، أو،               يطلب إىل     - ٤  
حسب االقتضاء، أن تكثف جهودها الرامية إىل ختفيض انبعاثاهتا من غازات الدفيئة أو احلد منها وفقاً اللتزاماهتا                 

 من بروتوكول كيوتو؛ وإىل أطراف املرفق الثاين اليت هي أيضاً ٣ من املادة ١ مبوجب الفقرة املعقودة يف املرفق باء
أطراف يف بروتوكول كيوتو أن تواصل، أو، حسب االقتضاء، أن تكثف جهودها الرامية إىل تقدمي موارد ماليـة        

ة إىل تيسري عملية نقل التكنولوجيا للبلدان النامية ومساعدهتا على بناء قدراهتا، وأن تواصل تكثيف جهودها الرامي
  .إىل البلدان النامية

  املرفق
تاريخ تقدمي التقارير اليت تبني التقدم احملرز مبوجب بروتوكول كيوتو من ِقبل األطراف املدرجة 
  يف املرفق األول من االتفاقية اليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكول كيوتو وبيانات عن االنبعاثات 

  )أ( الدفيئة بدون استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة املبلغة فيها الكلية لغازات

جمموع انبعاثات غازات الدفيئة بدون     
استخدام األراضي وتغـيري اسـتخدام      

 مباليني األطنان من   (األراضي واحلراجة   
 ) أكسيد الكربون      مكافئ ثاين

 الطرف يف املرفق األول
  تاريخ تقدمي التقرير 
 عن التقدم احملرز

سنة األساس املبلغ 
عنها يف التقرير عن 

  التقدم احملرز

 أو ٢٠٠٣آخر سنة، 
 مبلغ عنها يف ٢٠٠٤

 التقرير عن التقدم احملرز

التغريات يف االنبعاثات 
لسنة األساس إىل 

 )٪ (٢٠٠٤ أو ٢٠٠٣

 ٤٥,٢- ٦٩,٨ )ج(١٢٧,٤ ٢٠٠٦مايو / أيار٢٩ بيالروس

 ٥٠,٠- ٦٩,٢ )د(١٣٨,٤ ٢٠٠٦أغسطس / آب٣١ بلغاريا

 ٢٦,٥ )ب(٧٥٨,٠ )ج(٥٩٩,٠ ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٥ كندا

 ٢٣,٣- ١٤٧,١ )ج(١٩٢,٠ ٢٠٠٦فرباير / شباط٣  اجلمهورية التشيكية

 ٥٠,٣- ٢١,٢ ٤٢,٦ ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣٠  إستونيا

 ١,٧- ٤ ٠٧٤,٥ ٤ ١٤٥,٠ ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢٢  )ج(اجلماعة األوروبية

 ١٦,٦ ٩١,٦ ٧٨,٥ ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٨  النمسا  

 ٠,٦ ١٤٧,٧ ١٤٦,٨ ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢٣  بلجيكا  

 ٦,٣ ٧٤,٠ ٦٩,٦ ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣٠  الدامنرك  

 ١٤,٤ )ب(٨١,٨ ٧١,٥ ٢٠٠٦فرباير / شباط١٤  فنلندا  

 ٢,١- ٥٥٢,٧ )ج(٥٦٤,٨ ٢٠٠٦يوليه / متوز٢٧  فرنسا  

 ١٦,٧- ١ ٠٢٤,٤ ١ ٢٣٠,٠ ٢٠٠٦أغسطس / آب١  أملانيا  

 ٢٣,٣ ١٣٧,٦ ١١١,٧ ٢٠٠٦مارس / آذار١٠  اليونان  

 ٢٣,١ )ب(٦٨,٧ ٥٥,٨ ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٦  آيرلندا  

 ١٠,٨ )ب(٥٧٥,٧ )ج(٥١٩,٥ ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١١  إيطاليا  

    مل يقدم  لكسمربغ  
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جمموع انبعاثات غازات الدفيئة بدون     
استخدام األراضي وتغـيري اسـتخدام      

 مباليني األطنان من   (األراضي واحلراجة   
 ) أكسيد الكربون      مكافئ ثاين

 الطرف يف املرفق األول
  تاريخ تقدمي التقرير 
 عن التقدم احملرز

سنة األساس املبلغ 
عنها يف التقرير عن 

  التقدم احملرز

 أو ٢٠٠٣آخر سنة، 
 مبلغ عنها يف ٢٠٠٤

 التقرير عن التقدم احملرز

التغريات يف االنبعاثات 
لسنة األساس إىل 

 )٪ (٢٠٠٤ أو ٢٠٠٣

 ٠,٩ ٢١٥,٠ ٢١٣,٠ ٢٠٠٥يسمرب د/ كانون األول٢٢  هولندا  

 ٣٩,١ )ب(٨٤,٥ ٦٠,٨ ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٢  الربتغال  

 ٤٠,٦ ٤٠٢,٣ ٢٨٦,١ ٢٠٠٦أبريل / نيسان٢١  إسبانيا  

 ٢,٢- ٧٠,٦ )ج(٧٢,٢ ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣٠  السويد  

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى   
  وآيرلندا الشمالية      

 ١٤,٦- )ب(٦٥٤,٨ ٧٦٦,٧ ٢٠٠٦مارس / آذار٨

 ٣١,٩- ٨٣,٢ )د(١٢٢,٢ ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١٧  هنغاريا

 ٦,١- ٣,١ )ج(٣,٣ ٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٨  )و(آيسلندا

 ٨,٣ ١ ٣٣٩,١ ١ ٢٣٧,٠ ٢٠٠٦فرباير / شباط٦  اليابان

 ٥٨,٥- ١٠,٥ )ج(٢٥,٤ ٢٠٠٦مايو / أيار٢٤  التفيا

 ٥,٣ ٠,٣ )ج(٠,٣ ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٥  ليختنشتاين

 ٦٦,٢- ١٧,٢ )ج(٥٠,٩ ٢٠٠٦فرباير / شباط٦  ليتوانيا

      )ز(موناكو

 ٢٢,٥ ٧٥,٣ )ج(٦١,٥ ٢٠٠٦مايو / أيار٤  نيوزيلندا

 ٩,٤ ٥٤,٨ )ج(٥٠,١ ٢٠٠٦فرباير / شباط١٦  النرويج

 ٣٢,٧- ٣٨٢,٨ )د(٥٦٨,٨ ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٩  بولندا

 ٤٦,١- ١٤٢,٩ )د(٢٦٥,١ ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٣١  رومانيا

 ٣٣,١- )ب(٢ ١٥٢,٠ ٣ ٢١٦,٠ ٢٠٠٧فرباير / شباط١٣  االحتاد الروسي

 ٢٨,٤- ٥١,٦ )ج(٧٢,١ ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣٠  سلوفاكيا

 ١,٩- ١٩,٨ )د(٢٠,٢ ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٢  سلوفينيا

 ٠,٤- ٥٢,٣ )ج(٥٢,٤ ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢ سويسرا

 ٥٥,٠- ٤١٦,٠ )ج(٩٢٥,٤ ٢٠٠٦نوفمرب / الثاين تشرين٣  أوكرانيا

 تعكس فقط االنبعاثات املبلغ عنها هلذين العامني وال تعكس بالضرورة قدرة الطرف             ٢٠٠٤ أو   ٢٠٠٣مستويات االنبعاثات يف      )أ(  
  ). من هذا املقرر٣ و٢انظر الفقرتني (على تلبية هدفه مبوجب كيوتو 

، تشري البيانات املبينة يف هذا العمود والعمود ٢٠٠٣ تبني التقدم احملرز بشأن مستويات انبعاثات يف غياب بيانات من التقارير اليت  )ب(  
  .٢٠٠٤التايل إىل مستويات أو اجتاهات االنبعاثات املدرجة يف التقرير الذي يبني التقدم احملرز لعام 

لطرف عن سنة األساس اخلاصة بـه للغـازات املفلـورة           قد ال تعكس كامالً قرار ا     " سنة األساس "البيانات الواردة يف العمود       )ج(  
  ).مركبات اهليدروفلوروكربون، مركبات اهليدروكربون املشبع بالفلور، سادس فلوريد الكربيت(

  لبلغاريـا  ) ٤-م أ /١١ و ٢-م أ /٩وفقاً للمقررين    (١٩٩٠بدالً من بيانات    ) مبقتضى االتفاقية (تستخدم هنا بيانات سنة األساس        )د(  
  ).١٩٨٦(، وسلوفينيا )١٩٨٩(، ورومانيا )١٩٨٨(، وبولندا )١٩٨٧-١٩٨٥متوسط (، وهنغاريا )١٩٨٨(
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 من بروتوكول كيوتو جيب أن حتقـق        ٤ األعضاء يف اجلماعة األوروبية اليت هي أطراف يف االتفاقية مبوجب املادة             ١٥    الدول ال   ) ه(  
ويف حدود هذا املستوى الكلي املشترك خلفض االنبعاثـات،         . نة بانبعاثات سنة األساس    يف املائة مقار   ٨مستوى مشتركاً من خفض االنبعاثات جمموعه       
والسويد )  يف املائة١٥(، إسبانيا ) يف املائة٢٧(، الربتغال ) يف املائة١٣(، آيرلندا ) يف املائة٢٥(اليونان : يسمح لعديد من الدول األعضاء بزيادة انبعاثاهتا      

، ) يف املائة٢١-(، الدامنرك ) يف املائة  ٧,٥ -(، بلجيكا   ) يف املائة  ١٣-(النمسا  : ل أعضاء أخرى خفض أو تثبيت انبعاثاهتا      ويتعني على دو  ).  يف املائة  ٤(
ـ   ٦-(، هولندا   ) يف املائة  ٢٨-(، لكسمربغ   ) يف املائة  ٦,٥-(، إيطاليا   ) يف املائة  ٢١-(، أملانيا   )صفر يف املائة  (، فرنسا   )صفر يف املائة  (فنلندا   ، )ة يف املائ

  ). يف املائة١٢,٥-(واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 
  .٧-م أ/١٤ آليسلندا انبعاثات ثاين أكسيد الكربون املشمولة باملقرر ٢٠٠٣تستبعد بيانات االنبعاثات عن عام   )و(  
 ٢٦ا صدقت على بروتوكـول كيوتـو يف         ال ينطبق تاريخ تقدمي التقرير الذي يبني التقدم احملرز على موناكو إذ إهن              )ز(  

  .٢٠٠٦فرباير /شباط

  ٩اجللسة العامة   
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٥- ١٤  
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  ٣- م أإ/٨املقرر 
  جتميع وتوليف املعلومات التكميلية املشمولة يف البالغات الوطنية

   من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ٢الرابعة املقدمة وفقاً للفقرة 
  لعامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،إن مؤمتر األطراف ا

 ٧املـادة   من ٣ و٢ والفقرتني   ٥إىل األحكام ذات الصلة من بروتوكول كيوتو، ال سيما املادة           إذ يشري     
  ،١١ و١٠واملادتني 

  ؛١- م أإ/٢٦ و ١- م أإ/٢٢، و١- م أإ/١٥، و٧- م أ/١٤ إىل املقرراتوإذ يشري   

طنية وقوائم جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق           على أن البالغات الو   وإذ يشدد     
األول لالتفاقية واليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو تشكل مصدر املعلومات الرئيسي الستعراض تنفيـذ                

سـتعراض  االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا من جانب هذه األطراف، وأن التقارير الناجتة عن عمليات اال              
  املتعمق هلذه البالغات الوطنية توفر معلومات إضافية مهمة هلذا الغرض؛

 بالعمل الذي قامت به األمانة إلعداد جتميع وتوليف املعلومـات التكميليـة املـشمولة يف                وإذ يرحب   
  ،)١( من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ٢البالغات الوطنية الرابعة املقدمة وفقاً للفقرة 

والـيت هـي أيـضاً    ) أطراف املرفق األول(إىل األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية يطلب    - ١  
 من  ١٢ من املادة    ٢ و ١أطراف يف بروتوكول كيوتو، أن تّضمن البالغات الوطنية اخلامسة اليت تقدم وفقاً للفقرتني              

 إطار املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ عن       ، املعلومات التكميلية الالزمة واملطلوبة يف     ١٣- م أ /١٠االتفاقية واملقرر   
، وفقـاً  ١- م أإ/١٥ من بروتوكول كيوتو الواردة يف مرفق املقرر ٧ من املادة ٢املعلومات التكميلية مبوجب الفقرة     

   من بروتوكول كيوتو؛٧ من املادة ٢للفقرة 

 ٢لوطنية املقدمة وفقاً للفقرة إىل أن استعراض املعلومات التكميلية املشمولة يف البالغات اخيلص   - ٢  
 من بروتوكول كيوتو والنظر يف نتائج هذا االستعراض قد تثبتت فائدهتما وينبغي استمرارمها وفقـاً                ٧من املادة   
  .١- م أإ/٢٦ و١- م أإ/٢٢للمقررين 

  ٩اجللسة العامة   
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٥- ١٤  

                                                      

)١( FCCC/SBI/2007/INF.7.  
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  ٣- م أإ/٩املقرر 
   املقرر ألنشطة مشاريع التحريج وإعادةآثار التغيريات احملتملة للحد

  التحريج الصغرية يف إطار آلية التنمية النظيفة
  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

  ،١- م أإ/٦ و١- م أإ/٥إىل املقررين إذ يشري   

  ،٢- م أإ/١ من املقرر ٢٧إىل الفقرة وإذ يشري   

نشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة د أإعادة النظر يف حدويقرر   
  : على النحو التايل٥- م أإ/٥من مرفق املقرر ‘ ١ ‘١املشار إليها يف الفقرة 

هي تلك األنشطة الـيت  " أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة        "
 ١٦دي إىل حجم صاف إلزالة غازات الدفيئة البشرية املنشأ بواسطة املصارف يقـل عـن                يتوقع أن تؤ  

كيلوطن من ثاين أوكسيد الكربون سنوياً واليت يضعها أو ينفذها اجملتمعات واألفراد حمدودو الدخل وفقاً 
ر آليـة   وإذا ما أدى نشاط مشروع صغري للتحريج أو إعادة التحريج يف إطا           . ملا يقرره الطرف املضيف   

 ١٦التنمية النظيفة إىل حجم صاف إلزالة غازات الدفيئة البشرية املنشأ بواسطة املصارف يزيـد علـى                 
كيلوطن من ثاين أوكسيد الكربون سنوياً، فإن الفائض يف عمليات اإلزالة ال مينح وحدات ختفيض معتمد 

  ".مؤقتة أو وحدات ختفيض معتمد طويلة األجل

  ٩اجللسة العامة   
  ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول ١٥- ١٤  
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  ٣- م أإ/١٠املقرر 
  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦أداء امليزانية لفترة السنتني 

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،
  ،)١( يف املعلومات الواردة يف الوثائق اليت أعدهتا األمانة بشأن املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسيةوقد نظر  
   من اإلجراءات املاليـة اخلاصـة مبـؤمتر األطـراف املعتمـدة يف مقـرره               ١٩ و ١١ إىل الفقرتني    يشريوإذ    

  ،)٢(، الذي ينطبق أيضاً على بروتوكول كيوتو١- م أ/١٥
، وبالتقرير املتعلق بأداء ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١ بالبيانات املالية املؤقتة حىت حييط علماً  - ١  

، وحبالة االشتراكات يف الصندوق     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٣٠ إىل   ٢٠٠٦يناير  /انون الثاين  ك ١امليزانية للفترة من    
االستئماين للميزانية األساسية، ويف الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية، ويف الصندوق االستئماين للمشاركة            

  ؛٢٠٠٧نوفمرب /اين تشرين الث١٥يف مسار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، حىت 
 إىل األطراف اليت مل تسدد بعد اشتراكاهتا يف امليزانية األساسية أن تقوم بذلك دون مزيد                يطلب  - ٢  

يناير من كل سنة، / كانون الثاين١من التأخري، واضعة يف اعتبارها بشكل خاص أن االشتراكات يستحق دفعها يف 
  وفقاً لإلجراءات املالية؛

  طراف اليت سددت اشتراكاهتا يف امليزانية األساسية يف الوقت املناسب؛ لأليعرب عن تقديره  - ٣  
 للمسامهات املقدمة من األطراف للصندوق االستئماين للمشاركة لتيسري         يعرب عن تقديره أيضاً     - ٤  

  مشاركة األطراف من البلدان النامية يف مسار االتفاقية وللصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية؛
األطراف على مضاعفة جهودها املبذولة للمسامهة يف الصندوق االستئماين للمشاركة يف            يشجع  - ٥  

مسار اتفاقية األمم املتحدة بشأن تغري املناخ، ويف الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية يف ضوء تزايد األنشطة                
  اليت مل ُترصد هلا اعتمادات يف امليزانية األساسية؛

  قديره حلكومة أملانيا على تربعها الـسنوي للميزانيـة األساسـية مببلـغ            اإلعراب عن ت  يكرر    - ٦  
  .  يورو، بوصفها احلكومة املضيفة لألمانة١ ٧٨٩ ٥٢٢ يورو ومسامهتها اخلاصة البالغة ٧٦٦ ٩٣٨قدره 

  ٩اجللسة العامة   
٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٥- ١٤  

                                                      

  .FCCC/2007/INF.11 وFCCC/SBI/2007/INF.1  وFCCC/SBI/2007/19الوثائق  )١(
  . من بروتوكول كيوتو١٣ من املادة ٥وفقاً للفقرة  )٢(
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  ٣-م إأ/١١املقرر 
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

   من بروتوكول كيوتو،١٣ من املادة ٥إىل الفقرة إذ يشري   

   منه،٦، وخباصة الفقرة ١٣-م أ/١٣ باملقرر وإذ حييط علماً  

  ،)١(ة من األمني التنفيذي املقدم٢٠٠٩-٢٠٠٨ يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني وقد نظر  

 الـذي   ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ بشأن امليزانية الربناجمية لفترة الـسنتني        ١٣- م أ /١٣على املقرر   يوافق    - ١  
  اعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة، من حيث انطباقه على بروتوكول كيوتو؛

فق هذا املقرر والـذي      الوارد يف مر   ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨جدول االشتراكات اإلرشادي للسنتني     يعتمد    - ٢  
  ؛١٣- م أ/١٣ من املقرر ١ يف املائة من االشتراكات اإلرشادية احملددة يف اجلدول ٣٦,٨يغطي 

 مجيع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل أن تضع يف اعتبارها أن االشتراكات يف امليزانيـة                يدعو  - ٣  
من اإلجراءات املالية وأن تدفع ) ب(٨ للفقرة يناير من كل سنة وفقاً/األساسية مستحقة يف األول من كانون الثاين

، االشتراكات املطلوبة لتمويل النفقات املعتمدة ٢٠٠٩ و٢٠٠٨على وجه السرعة وبالكامل، عن كل من السنتني 
  ؛١٣ - م أ/١٣املبينة يف املقرر 

ترحهـا اجمللـس    آللية التنمية النظيفة والتمويل املشترك اليت اق    )٢( باالحتياجات املالية  حييط علماً   - ٤  
  التنفيذي آللية التنمية النظيفة وجلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، على التوايل؛

 إىل األمانة اختاذ اإلجراءات الالزمة إلنشاء صندوق استئماين منفصل لتلقّـي الرسـوم              يطلب  - ٥  
  وحصص العائدات إلدارة آلية التنمية النظيفة؛

وارد لألنشطة املتعلقة مبدير سجل املعـامالت الـدويل للفتـرة            باالحتياجات من امل   حييط علماًُ   - ٦  
  ؛)٣( احملددة يف امليزانية الربناجمية املقترحة٢٠٠٩- ٢٠٠٨

                                                      

)١( FCCC/SBI/2007/8و Add.1و Add.2. 

)٢( FCCC/SBI/2007/8. 
)٣( FCCC/SBI/2007/8/Add.2. 
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بأنه من الضروري، لتأمني التمويل الكايف واملتميز باالستقرار لسجل املعامالت الدويل يف            يسلّم    - ٧  
مات عن املعامالت، اختاذ إجراء مؤقت قصد الوفـاء         ، اليت ميكن خالهلا مجع املعلو     ٢٠٠٩- ٢٠٠٨فترة السنتني   

   أعاله؛٦باالحتياجات من املوارد، املشار إليها يف الفقرة 

، بإشـعار األطـراف يف      ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ لألمني التنفيذي، كإجراء مؤقت لفترة السنتني        يأذن  - ٨  
 والوارد سردها يف    ٢٠٠٩- ٢٠٠٨بروتوكول كيوتو اليت تعتزم استخدام سجل املعامالت الدويل يف فترة السنتني            

املرفق الثاين هبذا املقرر، بالرسوم السنوية لربط سجلها الوطين بسجل املعامالت الدويل واستخدامه، وألنشطة مدير 
   أعاله؛٥سجل املعامالت الدويل ذات الصلة قصد تغطية االحتياجات من املوارد املشار إليها يف الفقرة 

  ، كما يرد يف املرفق الثاين هبذا املقرر؛٢٠٠٩- ٢٠٠٨ي لفترة السنتني  جدول الرسوم اإلرشاديعتمد  - ٩  

 أنه إذا ما قرر طرف غري مدرج يف املرفق الثاين هبذا التقرير استخدام سـجل املعـامالت                  يقرر  - ١٠  
، ُيضاف ذلك الطرف إىل القائمة يف املرفق الثاين هبذا املقرر، وُتخـصم             ٢٠٠٩- ٢٠٠٨الدويل يف فترة السنتني     

   من االحتياجات من املوارد لألنشطة املتعلقة بسجل املعامالت الدويل يف فترة السنتني التالية؛)٤(رسوم املدفوعةال

إىل األمانة املبادرة إىل إنشاء صندوق استئماين إضايف لتلقي الرسوم لتغطية االحتياجات            يطلب    - ١١  
  من املوارد لألنشطة املتعلقة مبدير سجل املعامالت الدويل؛

 إىل األمني التنفيذي إخطار األطراف اليت تعتزم استخدام سجل املعامالت الدويل بالرسوم          يطلب  - ١٢  
 أدناه، وذلك ١٣ أعاله، رهناً مبا تشري إليه الفقرة ٦السنوية لتغطية االحتياجات من املوارد املشار إليها يف الفقرة 

  ثالثة أشهر على األقل قبل السنة التقوميية ذات الصلة؛

 إىل األمني التنفيذي استعراض االحتياجات من املوارد لألنشطة املتعلقـة مبـدير سـجل         يطلب  - ١٣  
املعامالت الدويل والقيام، يف حالة احلاجة إىل موارد إضافية، بتقدمي تقرير إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة 

   حمسوبة وفقاً للمرفق الثاين؛٢٠٠٩والعشرين عن أية تعديالت مقترحة للرسوم بالنسبة لعام 

 إىل األمني التنفيذي تقدمي توزيع مفصل لنفقات استحداث وتشغيل سـجل املعـامالت              يطلب  - ١٤  
  الدويل من أجل االستخدام األمثل لبنية التكلفة؛

                                                      

ُيحسب رسم االستخدام الذي ُيدرج يف القائمة بالنسبة للطرف املعين على أساس حّصة الطرف املعين        )٤(
 ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ يف املائة من االحتياجات من املوارد املتعلقة مبدير سجل املعامالت الدويل للفتـرة               ٤٠املتساوية بنسبة   

 يف املائة املتبقية من االحتياجات من املوارد وفقاً للمرفق األول هبذا املقرر ٦٠ة الطرف من نسبة ومبلغ إضايف معادل حلص
ومعّدل ليشمل فقط األطراف املدرجة يف املرفق الثاين هبذا املقرر، على أن يكون رسم االستخدام اإلمجايل بالنسبة للطرف 

 .سجل املعامالت الدويل وهناية فترة السنتنيمتناسباً مع الفترة ما بني تاريخ ربط السجل الوطين ب
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 ملدير سجل املعامالت الدويل برفض أو تعليق عمليات نظام التسجيل يف سجل املعامالت              يأذن  - ١٥  
 حالة عدم سداد الطرف املعين للرسوم، وإن مل يكن ذلك قبل بداية السنة التقوميية املعنية بأربعة أشهر،                  الدويل يف 

  رهناً بتوجيه تذكريين على األقل إىل الطرف املعين، والتشاور مع هذا الطرف قبل التذكري األخري؛

ستعراض طريقة توزيع الرسـوم يف      إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ القيام، يف دورهتا الثالثني، با        يطلب    - ١٦  
فترات السنتني الالحقة والقيام، عند االقتضاء، باختاذ التدابري لتعزيز سدادها بشكل موثوق ويف الوقت املناسب،               
بغية إحالة مشروع مقرر هبذا الشأن إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو لكي 

  سة؛يعتمده يف دورته اخلام

 وضع منهجية حلساب رسوم االستخدام، مبا ١٦ أن يشمل االستعراض املشار إليه يف الفقرة يقرر  - ١٧  
  .يف ذلك بالنسبة لسجل آلية التنمية النظيفة، وذلك يف مجلة أمور باالستناد إىل حجم املعامالت
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  املرفق األول
  اجلدول اإلرشادي الشتراكات األطراف يف بروتوكول كيوتو

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨لسنتني لفترة ا

  الطرف
جدول األنصبة املقررة لألمم 

  ٢٠٠٨املتحدة لعام 
  جدول األنصبة املقررة املعدَّل 

  ٢٠٠٨لربوتوكول كيوتو لعام 
 جدول األنصبة املقررة املعدَّل 

 ٢٠٠٩لربوتوكول كيوتو لعام 
 ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٦  ألبانيا
 ٠,١١٠ ٠,١١٠ ٠,٠٨٥  اجلزائر
 ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٣  أنغوال

 ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٢  أنتيغوا وبربودا
 ٠,٤١٩ ٠,٤١٩ ٠,٣٢٥  األرجنتني
 ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٢  أرمينيا
 ١,١٤٣ ١,١٤٣ ٠,٨٨٧  النمسا

 ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٥  أذربيجان
 ٠,٠٢١ ٠,٠٢١ ٠,٠١٦  جزر البهاما

 ٠,٠٤٣ ٠,٠٤٣ ٠,٠٣٣  البحرين
 ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠  بنغالديش
 ٠,٠١٢ ٠,٠١٢ ٠,٠٠٩  بربادوس
 ٠,٠٢٦ ٠,٠٢٦ ٠,٠٢٠  بيالروس
 ١,٤٢٠ ١,٤٢٠ ١,١٠٢  بلجيكا
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  بليز
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  بنن

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  بوتان
 ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٦  بوليفيا

 ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٦  البوسنة واهلرسك
 ٠,٠١٨ ٠,٠١٨ ٠,٠١٤  بوتسوانا
 ١,١٢٩ ١,١٢٩ ٠,٨٧٦  الربازيل

 ٠,٠٢٦ ٠,٠٢٦ ٠,٠٢٠  اريابلغ
 ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٢  بوركينا فاسو

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  بوروندي
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  كمبوديا
 ٠,٠١٢ ٠,٠١٢ ٠,٠٠٩  الكامريون

 ٣,٨٣٧ ٣,٨٣٧ ٢,٩٧٧  كندا
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  الرأس األخضر

 ٠,٢٠٨ ٠,٢٠٨ ٠,١٦١  شيلي
 ٣,٤٣٧ ٣,٤٣٧ ٢,٦٦٧  الصني

 ٠,١٣٥ ٠,١٣٥ ٠,١٠٥  كولومبيا
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  الكونغو

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  جزر كوك
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  الطرف
جدول األنصبة املقررة لألمم 

  ٢٠٠٨املتحدة لعام 
  جدول األنصبة املقررة املعدَّل 

  ٢٠٠٨لربوتوكول كيوتو لعام 
 جدول األنصبة املقررة املعدَّل 

 ٢٠٠٩لربوتوكول كيوتو لعام 
 ٠,٠٤١ ٠,٠٤١ ٠,٠٣٢  كوستاريكا

 ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠٠٩  كوت ديفوار
 ٠,٠٧٠ ٠,٠٧٠ ٠,٠٥٤   كوبا
 ٠,٠٥٧ ٠,٠٥٧ ٠,٠٤٤   قربص

 ٠,٣٦٢ ٠,٣٦٢ ٠,٢٨١   اجلمهورية التشيكية
 ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٧  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 

 ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٣   مجهورية الكونغو الدميقراطية
 ٠,٩٥٢ ٠,٩٥٢ ٠,٧٣٩   الدامنرك
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   جيبويت
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   دومينيكا

 ٠,٠٣١ ٠,٠٣١ ٠,٠٢٤   اجلمهورية الدومينيكية
 ٠,٠٢٧ ٠,٠٢٧ ٠,٠٢١   إكوادور
 ٠,١١٣ ٠,١١٣ ٠,٠٨٨   مصر

 ٠,٠٢٦ ٠,٠٢٦ ٠,٠٢٠   السلفادور
 ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٢   غينيا االستوائية

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  إريتريا
 ٠,٠٢١ ٠,٠٢١ ٠,٠١٦   إستونيا
 ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٣   إثيوبيا

 ٢,٥٠٠ ٢,٥٠٠ ٢,٥٠٠   االحتاد األورويب
 ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٣   فيجي
 ٠,٧٢٧ ٠,٧٢٧ ٠,٥٦٤   فنلندا
 ٨,١٢١ ٨,١٢١ ٦,٣٠١   فرنسا
 ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠٠٨  نغابو

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   غامبيا
 ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٣   جورجيا
 ١١,٠٥٥ ١١,٠٥٥ ٨,٥٧٧   أملانيا
 ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٤   غانا

 ٠,٧٦٨ ٠,٧٦٨ ٠,٥٩٦   اليونان
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   غرينادا

 ٠,٠٤١ ٠,٠٤١ ٠,٠٣٢   غواتيماال
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   غينيا
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   بيساو- غينيا 
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   غيانا
 ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٢   هاييت

 ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٥   هندوراس
 ٠,٣١٤ ٠,٣١٤ ٠,٢٤٤   هنغاريا
 ٠,٠٤٨ ٠,٠٤٨ ٠,٠٣٧   آيسلندا
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  الطرف
جدول األنصبة املقررة لألمم 

  ٢٠٠٨املتحدة لعام 
  جدول األنصبة املقررة املعدَّل 

  ٢٠٠٨لربوتوكول كيوتو لعام 
 جدول األنصبة املقررة املعدَّل 

 ٢٠٠٩لربوتوكول كيوتو لعام 
 ٠,٥٨٠ ٠,٥٨٠ ٠,٤٥٠   اهلند

 ٠,٢٠٨ ٠,٢٠٨ ٠,١٦١   إندونيسيا
 ٠,٢٣٢ ٠,٢٣٢ ٠,١٨٠  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
 ٠,٥٧٤ ٠,٥٧٤ ٠,٤٤٥   آيرلندا
 ٠,٥٤٠ ٠,٥٤٠ ٠,٤١٩   إسرائيل
 ٦,٥٤٦ ٦,٥٤٦ ٥,٠٧٩   إيطاليا
 ٠,٠١٣ ٠,٠١٣ ٠,٠١٠  جامايكا
 ٢١,٤٢٦ ٢١,٤٢٦ ١٦,٦٢٤   اليابان
 ٠,٠١٥ ٠,٠١٥ ٠,٠١٢   األردن
 ٠,٠١٣ ٠,٠١٣ ٠,٠١٠   كينيا

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   كرييباس
 ٠,٢٣٥ ٠,٢٣٥ ٠,١٨٢   الكويت

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  غيزستان قري
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 ٠,٠٢٣ ٠,٠٢٣ ٠,٠١٨   التفيا
 ٠,٠٤٤ ٠,٠٤٤ ٠,٠٣٤  لبنان

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   ليسوتو
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   ليبرييا

 ٠,٠٨٠ ٠,٠٨٠ ٠,٠٦٢   اجلماهريية العربية الليبية
 ٠,٠١٣ ٠,٠١٣ ٠,٠١٠   ليختنشتاين

 ٠,٠٤٠ ٠,٠٤٠ ٠,٠٣١   ليتوانيا
 ٠,١١٠ ٠,١١٠ ٠,٠٨٥   لكسمربغ
 ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٢   مدغشقر
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   مالوي
 ٠,٢٤٥ ٠,٢٤٥ ٠,١٩٠   ماليزيا
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   ملديف
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   مايل
 ٠,٠٢٢ ٠,٠٢٢ ٠,٠١٧   مالطة

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   جزر مارشال
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  ريتانيامو

 ٠,٠١٤ ٠,٠١٤ ٠,٠١١   موريشيوس
 ٢,٩٠٩ ٢,٩٠٩ ٢,٢٥٧   املكسيك

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ) املتحدة-واليات ( ميكرونيزيا 
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  مولدوفا
 ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٣  موناكو
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   منغوليا
 ٠,٠٥٤ ٠,٠٥٤ ٠,٠٤٢   املغرب
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  الطرف
جدول األنصبة املقررة لألمم 

  ٢٠٠٨املتحدة لعام 
  جدول األنصبة املقررة املعدَّل 

  ٢٠٠٨لربوتوكول كيوتو لعام 
 جدول األنصبة املقررة املعدَّل 

 ٢٠٠٩لربوتوكول كيوتو لعام 
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   موزامبيق
 ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٥   ميامنار
 ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٦   ناميبيا
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   ناورو
 ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٣  نيبال

 ٢,٤١٤ ٢,٤١٤ ١,٨٧٣   هولندا
 ٠,٣٣٠ ٠,٣٣٠ ٠,٢٥٦   نيوزيلندا
 ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٢   نيكاراغوا
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   النيجر
 ٠,٠٦٢ ٠,٠٦٢ ٠,٠٤٨   نيجرييا
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   نيوى

 ١,٠٠٨ ١,٠٠٨ ٠,٧٨٢   النرويج
 ٠,٠٩٤ ٠,٠٩٤ ٠,٠٧٣   عمان

 ٠,٠٧٦ ٠,٠٧٦ ٠,٠٥٩   باكستان
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   باالو
 ٠,٠٣٠ ٠,٠٣٠ ٠,٠٢٣   بنما

 ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٢   بابوا غينيا اجلديدة
 ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٥   باراغواي

 ٠,١٠١ ٠,١٠١ ٠,٠٧٨   بريو
 ٠,١٠١ ٠,١٠١ ٠,٠٧٨   الفلبني
 ٠,٦٤٦ ٠,٦٤٦ ٠,٥٠١   بولندا

 ٠,٦٧٩ ٠,٦٧٩ ٠,٥٢٧   الربتغال
 ٠,١١٠ ٠,١١٠ ٠,٠٨٥   قطر

 ٢,٨٠١ ٢,٨٠١ ٢,١٧٣   مجهورية كوريا
 ٠,٠٩٠ ٠,٠٩٠ ٠,٠٧٠   رومانيا

 ١,٥٤٧ ١,٥٤٧ ١,٢٠٠   االحتاد الروسي
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   رواندا

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  سانت لوسيا
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   سانت فنسنت وجزر غرينادين

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   ساموا
 ٠,٩٦٤ ٠,٩٦٤ ٠,٧٤٨   اململكة العربية السعودية

 ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٤   السنغال
 ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٢   سيشيل
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   سرياليون
 ٠,٤٤٧ ٠,٤٤٧ ٠,٣٤٧   سنغافورة
 ٠,٠٨١ ٠,٠٨١ ٠,٠٦٣   سلوفاكيا
 ٠,١٢٤ ٠,١٢٤ ٠,٠٩٦   سلوفينيا
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  الطرف
جدول األنصبة املقررة لألمم 

  ٢٠٠٨املتحدة لعام 
  جدول األنصبة املقررة املعدَّل 

  ٢٠٠٨لربوتوكول كيوتو لعام 
 جدول األنصبة املقررة املعدَّل 

 ٢٠٠٩لربوتوكول كيوتو لعام 
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   جزر سليمان
 ٠,٣٧٤ ٠,٣٧٤ ٠,٢٩٠   جنوب أفريقيا

 ٣,٨٢٥ ٣,٨٢٥ ٢,٩٦٨   إسبانيا
 ٠,٠٢١ ٠,٠٢١ ٠,٠١٦   سري النكا
 ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠   السودان
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   سورينام
 ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٢   سوازيلند
 ١,٣٨٠ ١,٣٨٠ ١,٠٧١   السويد
 ١,٥٦٧ ١,٥٦٧ ١,٢١٦   سويسرا

 ٠,٠٢١ ٠,٠٢١ ٠,٠١٦   اجلمهورية العربية السورية
 ٠,٢٤٠ ٠,٢٤٠ ٠,١٨٦   تايلند

 ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٥  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  توغو

 ٠,٠٣٥ ٠,٠٣٥ ٠,٠٢٧   ترينيداد وتوباغو
 ٠,٠٤٠ ٠,٠٤٠ ٠,٠٣١   تونس

 ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٦   تركمانستان
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   توفالو
 ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٣   أوغندا
 ٠,٠٥٨ ٠,٠٥٨ ٠,٠٤٥   أوكرانيا

 ٠,٣٨٩ ٠,٣٨٩ ٠,٣٠٢   اإلمارات العربية املتحدة
ىـدة لربيطانيا العظمـ اململكة املتح

  وآيرلندا الشمالية    
٨,٥٦١ ٨,٥٦١ ٦,٦٤٢ 

 ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٦   املتحدة مجهورية ترتانيا
 ٠,٠٣٥ ٠,٠٣٥ ٠,٠٢٧   أوروغواي
 ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠٠٨   أوزبكستان

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   فانواتو
 ٠,٢٥٨ ٠,٢٥٨ ٠,٢٠٠  ) البوليفارية-مجهورية ( فنـزويال 
 ٠,٠٣١ ٠,٠٣١ ٠,٠٢٤   فييت نام
 ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٧   اليمن
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  زامبيا

 ١٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ ٧٨,١٦٣  عاجملمو 
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  املرفق الثاين
  اجلدول اإلرشادي لرسوم سجل املعامالت الدويل

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨لفترة السنتني 

  الطرف
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨جدول الرسوم للفترة 

  )بالنسبة املئوية(
       ١,٥٦٢  النمسا
      ١,٩٤١  بلجيكا
      ٠,٠٣٥  بلغاريا
      ٤,٤٧٦  كندا

      ٠,٤٩٥  اجلمهورية التشيكية
   ٠١   ١,٣  الدامنرك
      ٠,٠٢٨  استونيا

      ٢,٦٤٢  االحتاد األورويب
      ٠,٩٩٣  فنلندا
        ١٠,٤٩٧  فرنسا
       ١٥,١٠٣  أملانيا
      ١,٠٤٩  اليونان
       ٠,٤٣٠  هنغاريا
      ٠,٧٢٦  آيسلندا
      ٠,٧٨٤  آليرلندا
      ٨,٩٤٤  إيطاليا
       ١٤,٧٠٠  اليابان
      ٠,٠٣٢  التفيا

       ٠,١٨٥  خلتنشتاين
      ٠,٠٥٥  ليتوانيا

      ٠,١٥٠  لكسمربغ
      ٠,١٧٨  موناكو

      ٣,٢٩٨  ولنداه
      ٠,٩٤٥  نيوزيلندا
      ٢,٢٨٢  النرويج
      ٠,٨٨٢  بولندا

      ٠,٩٢٨  الربتغال
      ٠,١٢٣  رومانيا

      ٢,٦٩٩  االحتاد الروسي
      ٠,١١١  سلوفاكيا
      ٠,١٦٩  سلوفينيا
      ٥,٢٢٦  إسبانيا
       ١,٨٨٦  السويد
      ٢,٧١٥  سويسرا
      ٠,٧٣٤  أوكرانيا

     ٦٩٦,  ١١اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
        ١٠٠,٠٠٠  اجملموع 

  ٩اجللسة العامة   
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٥- ١٤  
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  ٣- م أإ/١القرار 
  اإلعراب عن االمتنان حلكومة مجهورية إندونيسيا وسكان حمافظة بايل

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،
 بناء على دعوة من حكومـة       ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٥ إىل   ٣ يف بايل يف الفترة من       وقد اجتمع   

  مجهورية إندونيسيا،
 حلكومة مجهورية إندونيسيا لتمكني الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف          يعرب عن عميق امتنانه     - ١  

  العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو من االنعقاد يف بايل؛
ونيسيا أن تنقل إىل سكان بايل عبارات امتنان مؤمتر األطـراف            إىل حكومة مجهورية إند    يطلب  - ٢  

  .العامل بوصفه اجتماع األطراف ملا خّصوا به املشاركني من حسن ضيافة وحفاوة واستقبال

  ٩اجللسة العامة   
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٥- ١٤  

 -  -  -  -  -  

  


