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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
  يف بروتوكول كيوتو

يف بروتوكـول    مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف     تقرير      
 ٢٦ ُعقدت يف الدوحة يف الفتـرة مـن    عن دورته الثامنة، اليت   كيوتو

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٨نوفمرب إىل /تشرين الثاين

  ةإضاف    

    اجلزء الثاين    
اإلجراءات اليت اختذها مؤمتر األطـراف العامـل بوصـفه اجتمـاع            

  الثامنةاألطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته 

  تصويب    
  ، الفصل الثاين٨-م أإ/١٣املقرر   -١

  :عنوان الفصل الثاين على النحو التايل ُيقرأ  
   ٢٠١٣-٢٠١٢ أداء امليزانية لفترة السنتني -ثانياً  

  ٨-م أإ/٨املقرر   -٢
  .ملقرر الوارد يف الصفحة التالية بنص ا٨-م أإ/٨االستعاضة عن نص املقرر   
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    ٨-م أإ/٨املقرر     
منهجية لتحـصيل رسـوم سـجل املعـامالت الـدويل يف فتـرة              

  ٢٠١٥-٢٠١٤ السنتني
  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
   من بروتوكول كيوتو،١٣ من املادة ٥ الفقرة إىل إذ يشري  
  ،٦-م أإ/٩، و٥-م أإ/١٠ و٣-م أإ/١١ إىل املقررات وإذ يشري أيضاً  
   بأمهية توافر متويل كاٍف ومستقر لسجل املعامالت الدويل،وإذ يعترف  
  أن سـجل املعـامالت الـدويل سيواصـل العمـل يف فتـرة      حـظ يال  -١  
  ؛٢٠١٥-٢٠١٤ السنتني

 جدول الرسوم الذي يأخذ يف االعتبار اجلدول املعدَّل لربوتوكـول           يعتمد  -٢  
 على النحو الوارد  ،  ٢٠١٥-٢٠١٤كيوتو فيما يتعلق بسجل املعامالت الدويل لفترة السنتني         

  يف مرفق هذا املقرر؛
َسب رسوم سجل املعامالت الدويل اليت تدفعها األطراف عـن          أن ُتح  يقرِّر  -٣  

ذلك الطرف من جدول الرسـوم      حلصة   بضرب النسبة املئوية     ٢٠١٥-٢٠١٤فترة السنتني   
، على أن تكون رسوم السنة ٢٠١٥-٢٠١٤ميزانية سجل املعامالت الدويل لفترة السنتني  يف

  منها، بالنسبة لكل طرف من األطراف؛األوىل من فترة السنتني مساوية لرسوم السنة الثانية 
 بـشأن   هـا  اهليئة الفرعية للتنفيذ أن ُتدرج، يف مـشروع مقرر          إىل يطلب  -٤  
اجتمـاع  / الذي ستوصي مؤمتر األطـراف     ٢٠١٥-٢٠١٤الربناجمية لفترة السنتني     امليزانية

يل ، جدوالً يبيِّن مستوى رسوم سجل املعامالت الـدو        التاسعةاألطراف باعتماده يف دورته     
   أعاله بالنسبة لكل طرف من األطراف؛٣احملسوبة وفقاً للفقرة 

األطراف اليت تعتـزم اسـتخدام      حتظر   أن   ة التنفيذي ة إىل األمين  يطلب أيضاً   -٥  
سجل املعامالت الدويل بالرسوم السنوية املطلوبة لتغطية ميزانية سجل املعامالت الدويل لفترة            

 أدناه، وذلك يف أقرب وقت ممكن وعلـى         ٨قرة  ، رهناً بأحكام الف   ٢٠١٥-٢٠١٤السنتني  
  األقل أربعة أشهر قبل بداية السنة التقوميية ذات الصلة؛

 قرر طرف يف بروتوكول كيوتو لديه التزام كمـي بتحديـد             ما أنه إذا يقرر    -٦  
املدرجة االنبعاثات أو خفضها، من بني األطراف املدرجة يف املرفق باء لربوتوكول كيوتو وغري              

، ٢٠١٥-٢٠١٤يف مرفق هذا املقرَّر، أن يستخدم سجل املعامالت الدويل لفتـرة الـسنتني              
 به  ةاخلاصاحلصة   يف املائة من     ١٣٠يكون جدول الرسوم اخلاص هبذا الطرف مساوياً ملا نسبته          

  ؛٢٠١٥-٢٠١٤يف اجلدول املعدَّل لربوتوكول كيوتو للفترة 
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اليت يدفعها طرف ما مل يسبق له أن اسـتخدم    أن تكون الرسوم     يقرِّر أيضاً   -٧  
سجل املعامالت الدويل متناسبة مع الفترة الفاصلة بني تاريخ ربط سجله الوطين وهناية فتـرة    
السنتني وأن ُتخَصم هذه الرسوم من مبلغ االحتياجات من املوارد اخلاصة باألنشطة املتـصلة              

  بسجل املعامالت الدويل يف فترة السنتني التالية؛
 ملدير سجل املعامالت الدويل بأن يرفض أو ُيعلِّق عمليات السجالت           يأذن  -٨  

الوطنية املرتبطة بسجل املعامالت الدويل يف حالة عدم سداد الطرف صاحب هذا الـسجل              
قبل مضي مدة أربعة أشهر على أال يتم ذلك الرفض أو التعليق الوطين للرسوم املستحقة عليه، 

 ورهناً بإرسال تذكريين اثنني على األقـل إىل هـذا           ،ية ذات الصلة  بداية السنة التقومي  على  
  الطرف والتشاور معه قبل إرسال التذكري النهائي؛

 مدير سجل املعامالت الدويل أن يقدِّم، يف تقريريه السنويني عن           إىليطلب    -٩  
  ، معلومات عن املعامالت املتعلقة بوحدات بروتوكول كيوتو؛٢٠١٤ و٢٠١٣عامي 

 مدير سجل املعامالت الدويل أن ينشر، يف تقاريره السنوية،     إىل لب أيضاً يط  -١٠  
جدول الرسوم وحالة سداد رسوم استخدام سجل املعامالت الدويل اخلاصة بكل طـرف يف        
بروتوكول كيوتو لديه التزام كمي بتحديد االنبعاثات أو خفضها من بني األطراف املدرجة             

  .يف املرفق باء من بروتوكول كيوتو
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  رفقامل

  ٢٠١٥-٢٠١٤رسوم سجل املعامالت الدويل يف فترة السنتني جدول     
  )بالنسبة املئوية(جدول الرسوم   الدولة الطرف
 ٢٫٦٨٥ االحتاد األورويب
 ٢٫٧٤٣ االحتاد الروسي

 ٥٫٣١١ إسبانيا
 ٢٫٨٤١ أستراليا
 ٠٫٠٢٨ إستونيا
 ١٥٫٣٥٠ أملانيا

 ٠٫٧٤٥ أوكرانيا
 ٠٫٧٩٧ يرلنداآ
 ٠٫٧٣٧ دايسلنآ

 ٩٫٠٨٩ إيطاليا
 ٠٫٩٤٣ الربتغال
 ١٫٩٧٣ بلجيكا
 ٠٫٠٣٦ بلغاريا
 ٠٫٨٩٦ بولندا
 ٠٫٥٠٣ يةمهورية التشيكاجل

 ١٫٣٢٣ الدامنرك
 ٠٫١٢٥ رومانيا

 ٠٫١١٣ سلوفاكيا
 ٠٫١٧١ سلوفينيا
 ١٫٩١٧ السويد
 ٢٫٧٦٠ سويسرا
 ١٠٫٦٦٧ فرنسا
 ١٫٠٠٩ فنلندا

 ٠٫٠٧٩ كرواتيا
 ٠٫٠٣٢ التفيا

 ٠٫١٥٣ لكسمربغ
 ٠٫٠٥٥ ليتوانيا

 ٠٫١٨٨ ليختنشتاين

 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى    
 يرلندا الشماليةآو

١١٫٨٨٧ 
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  )بالنسبة املئوية(جدول الرسوم   الدولة الطرف
 ٠٫١٨١ موناكو
 ٢٫٣١٩ النرويج
 ١٫٥٨٨ النمسا

 ٠٫٩٦١ نيوزيلندا
 ٠٫٤٣٧ هنغاريا
 ٣٫٣٥٢ هولندا
 ١٤٫٩٣٩ اليابان

 ١٫٠٦٥ يونانال
 ١٠٠٫٠٠٠ اجملموع

        


