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 مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
 بروتوكول كيوتوفي 

تقريررر مررؤتمر األطررراف العامررل بوصررفه اجتمرراع األطررراف فرري بروتوكررول    
كيوترررو دررره اوحتررره الةاايرررق دةرررربا المعقرررواب فررري بررراحي  فررري الفتررررب 

 2015كانون األول/ايسمبر   13تةريه الثاني/نوفمبر إلى  30 مه
 إضافق  
ل بوصرفه الجزء الثاني: اإلجراءات التي اتخذها مؤتمر األطرراف العامر  

 اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو في اوحته الةاايق دةرب
 احملتويات
المقرررررحات الترررري ادتمررررطها مررررؤتمر األطررررراف العامررررل بوصررررفه اجتمرررراع   

 األطراف في بروتوكول كيوتو
 الصفحة  املقرر 

 2  ............................................ النظيفة التنمية بآلية املتصلة اإلرشادات  11-أإ م/6   
 8  .................................. كيوتو بروتوكول من 6 املادة تنفيذ بشأن إرشادات  11-أإ م/7   
 10  ....... 2017-2016 السنتني فرتة يف الدويل املعامالت سجل رسوم لتحصيل منهجية  11-أإ م/8   
 14  .............................................. كيوتو بروتوكول مبوجب القدرات بناء  11-أإ م/9   
 االلتااام لفارتة األولياة والتقاارير الدفيئة غازات جرد لقوائم 2016 عام يف التقين االستعراض 11-أإ م/10   

 يف أيضاااا   أطااارا  هااا  الااي لالتفاقياااة األول املرفااا  يف املدرجاااة األطاارا  مااان املقدماااة الثانيااة
 15  ................................................................. كيوتو بروتوكول

 17  ................................................. واملؤسسية واملالية اإلدارية املسائل  11-أإ م/11    
 19  .....................................2017-2016 السنتني لفرتة الربناجمية املياانية  11-أإ م/12   

   القرار 
 26  ...................... باريس مدينة ولسكان الفرنسية للجمهورية االمتنان عن اإلعراب  11-أإ م/1   
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  11-/م أإ6المقرح   
 بآليق التنميق النظيفق اإلحشااات المتصلق

 إن مؤمتر األطرا  العامل بوصفه اجتماع األطرا  يف بروتوكول كيوتو،  
 ،6-م أإ/1من بروتوكول كيوتو، وإىل املقرر  12و 3إىل أحكام املادتني  إذ يشري 
اإلرشااااااادات الالققاااااة املقدماااااة مااااان مااااااؤمتر ، و1-م أإ/3املقررررررر  وإذ يضاااااع يف اعت اااااار  

 ،آلية التنمية النظيفةاألطرا  العامل بوصفه اجتماع األطرا  يف بروتوكول كيوتو بشأن 

 ادتباحات دامق -أوالا  
جمللااس التنفيااذأ الااذأ أعااد  ا 2015-2014بااالتقرير املتعلاا  بااالفرتة  يرقااب -1 

 ؛(1))املشار إليه فيما بعد بع ارة اجمللس التنفيذأ( آللية التنمية النظيفة
 على مدى السنة املاضية؛هام أجنا  من عمل  ملا على اجمللس التنفيذأ يثين -2 
يااااة النظيفااااة املن ثقااااة عاااان للتقاااادم الااااذأ أقرزتااااه آليااااة التنميعاااارب عاااان ارتياقااااه  -3 

 :(2)يل  ما اآلنقىت قققت الي بروتوكول كيوتو، 
 95شاااااريع يف أكثاااار ماااان املماااان أنشاااا ة نشااااا   7 600ل أكثاااار ماااان يتسااااج )أ( 

 ؛بلدا  
يف أكثاااااار أنشاااااا ة املشاااااااريع عنصاااااار ماااااان عناصاااااار  1 900أكثاااااار ماااااان  إدراج )ب( 

 ؛بلدا   75أكثر من يف املسجلة برامج األنش ة برناجما  من  280 من
 مااااان وقااااادات ثفااااات االن عا اااااات املعتماااااد بلياااااون 1.6أكثااااار مااااان إصااااادار  )ج( 
 ة؛بليون دوالر من دوالرات الواليات املتحد 300أكثر من واستثمار 
وقاااادات ثفاااات االن عا ااااات ماليااااني ماااان  5.7اإللغاااااء ال ااااوع  ألكثاااار ماااان  )د( 
 ؛املعتمد

د إىل عتماااااوقااااادات ثفااااات االن عا اااااات اململياااااون مااااان  32نقااااال أكثااااار مااااان  )ه( 
 حبصة العائدات؛ صندوق التكيف عمال  

مليااون دوالر ماان اإلياارادات لصااندوق التكيااف ماان بيااع  190مجااع أكثاار ماان  )و( 
 ؛عتمداملوقدات ثفت االن عا ات 

__________ 

(1) FCCC/KP/CMP/2015/5. 
 .</http://cdm.unfccc.int>واملوقع الش ك  آللية التنمية النظيفة يف  FCCC/KP/CMP/2015/5انظر الو يقة  (2)
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 قرضااا  يف إطاار برنااامج قاروض آليااة التنمياة النظيفااةاملوافقاة علاى  ال ااة وسا عني  )ز( 
 االلتاام اإلمجايل؛ماليني دوالر من  6يايد على  وما

نشااار تسااااعة وعشاااارين تقرياااارا  عاااان وصااااف الفوائااااد املشاااارتكة للتنميااااة املسااااتدامة  )ح( 
 باستخدام أداة التنمية املستدامة ال وعية؛

باططالق النظاام الشا ك  لالغااء ال اوع  لوقادات ثفات االن عا اات  يرقب -4 
 ؛(3)املعتمد

طااااالع علااااى الفاااارع املتعلاااا  اجمللااااس التنفيااااذأ واألمانااااة تيسااااري اال إىلي لااااب  -5 
بالتنمية املستدامة يف و ائ  تصاميم املشااريع والاربامج اةاصاة بأنشا ة املشااريع وبارامج األنشا ة 
وذلااض ضاامن النظااام الشاا ك  لالغاااء ال ااوع  لوقاادات ثفاات االن عا ااات املعتمااد املشااار إليااه 

 أعال ؛  4يف الفقرة 
ت سااايل آلياااة التنمياااة النظيفاااة اجمللاااس التنفياااذأ علاااى مواصااالة عملياااة يشاااجع  -6 

بغاارض املضاا  يف ت ساايل وتيسااري دورة املشاااريع، وعمليااة التسااجيل والتحقاا ، ووضااع املؤشاارات 
 املرجعية املوقدة واملوافقة عليها، واملعايري واإلجراءات املنهجية، وعملية االعتماد؛

يااة علااى مواصاالة استكشااا  ثيااارات اسااتخدام آل أيضااا  اجمللااس التنفيااذأ يشااجع  -7 
التنمية النظيفة كأداة الستخدامات أثرى وتقدمي تقريار ذاذا الشاأن إىل ماؤمتر األطارا  العامال بوصافه 

 (؛ 2016اجتماع األطرا  يف بروتوكول كيوتو ثالل دورته الثانية عشرة )تشرين الثاين/نوفمرب 
علاااى استكشاااا  فاااري متويااال آلياااة التنمياااة  كاااذلضاجمللاااس التنفياااذأ يشاااجع  -8 
ن ثااااالل مؤسسااااات التموياااال الدوليااااة املعنيااااة باملنااااا  ماااان ق ياااال الصااااندوق األثضاااار النظيفااااة ماااا

للمنااااا ، وتقاااادمي تقرياااار ذااااذا الشااااأن إىل مااااؤمتر األطاااارا  العاماااال بوصاااافه اجتماااااع األطاااارا  يف 
 بروتوكول كيوتو ثالل دورته الثانية عشرة؛

، يف أعااااال  8اجمللااااس التنفيااااذأ إىل أن ينظاااار، يف إطااااار تنفيااااذ الفقاااارة ياااادعو  -9 
مساااألة استضاااافة قلقاااة عمااال تعقاااد أ نااااء الااادورة الرابعاااة واألربعاااني لكااال مااان ا يئتاااني الفااارعيتني 

 أدنا ؛ 28(، مع مراعاة الفقرة 2016 )أيار/مايو

 االدتماا -ثانياا  
نهاا  الكياناات الاي اعتمادها اجمللاس التنفياذأ وعيّ  ةتشاغيلي اتبصفة كيان يعنّي  -10 

لالضااا الع مبهااااام التصاااادي  و/أو مهاااام التحقاااا  يف ق اعااااات  ااااددة كياناااات تشااااغيلية مؤقتااااة 
 ؛على النحو امل ني يف مرف  هذا املقرر

__________ 

(3) <https://offset.climateneutralnow.org/>. 
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أن حيلاااال مسااااألة ضاااارورة افاااااذ تاااادابري لكفالااااة التنفيااااذأ  جمللااااسإىل اي لااااب  -11 
 ساااايما يف املناااااط  وال املشاااااركة املتواصاااالة للكيانااااات التشااااغيلية املعينااااة يف آليااااة التنميااااة النظيفااااة،

 أدنا ؛ 28يف آلية التنمية النظيفة، مع مراعاة الفقرة ا  ناقص مثلة متثيال  امل

 والرصطخط األساس منهجيات  -ثالثاا  
الساااااماح بتقااااادمي طلاااااب لتنقااااايل منهجياااااة ةااااال األساااااا  والرصاااااد دون يقااااارر  -12 

كان الاربامج يف ااااالت الاي يارى فيهاا اجمللاس التنفياذأ أناه م أو تصميم املشااريع مشروع و يقة
 إجراء تقييم هذا ال لب دون املعلومات اةاصة باملشروع؛ 

أعااااال  ماااان ثااااالل تنقاااايل  12التنفيااااذأ أن ينفااااذ الفقاااارة  إىل اجمللااااسي لااااب  -13 
 األنظمة ذات الصلة؛

اجمللس التنفيذأ على مواصالة ت اوير األشاكال الرقمياة لو اائ  تصاميم يشجع  -14 
 األنش ة والربامج اةاصة بأنش ة مشاريع آلية التنمية النظيفة وبرامج أنش تها؛ 

ااااج للرصااااد واإلبااااال  والتحقاااا  أكثاااار  إىل اجمللااااسي لااااب  -15  التنفيااااذأ إعااااداد ناصهص
ياااا علاااى أنشااا ة املشااااريع الاااي تصشااار  تتااايل الرتك فعالياااة مااان قيااا  التكلفاااة وأنساااب للساااياقات،

 يل : ما األسر املعيشية واجملتمعات احمللية وتعاجل، ضمن مجلة أمور،
 إجراءات معاجلة الثغرات يف ال يانات؛ )أ( 
 شرو  املعايرة املالئمة إقليميا ؛ )ب( 
 استخدام ال يانات الق اعية واجملمعة على الصعيد الوطين عند االقتضاء؛ )ج( 
اجمللاااااس التنفياااااذأ علاااااى مواصااااالة عملاااااه يف جماااااال  ت  يااااا  السياساااااة جع يشااااا -16 

اإللكرتونيااة يف عمليااة  لياال االسااتثمارات ماان أجاال إ هااار العناصاار اإلضااافية واثتيااار ساايناريو 
، وتقاادمي تقرياار ذااذا الشااأن إىل مااؤمتر األطاارا  العاماال بوصاافه اجتماااع األطاارا  (4)ثاال األسااا  

 ؛الثانية عشرة يف بروتوكول كيوتو ثالل دورته
علاااى مواصااالة تقيااايم املنهجياااات بغياااة كفالاااة  أيضاااا  اجمللاااس التنفياااذأ يشاااجع  -17 

 سالمة ال يئة والعناصر اإلضافية؛

__________ 

جلدول األعمال املشروح لالجتماع التاسع والس عني للمجلاس التنفياذأ. ومكان االطاالع علياه  13انظر املرف   (4)
 .<http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>يف العنوان التايل: 
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 وإصطاح وحطات خفض االنبعاثراتوالبرامج مةاحيع التسجيل أنةطق  -حابعاا  
 المعتمط
إىل اجمللااس التنفيااذأ وضااع برنااامج مسااتقل إلرشاااد األنشاا ة يتااألف،  ي لااب -18 

، و معيااار للتصاادي  علااى ة ربنااامج أنشاا ة آليااة التنميااة النظيفااضاامن مجلااة أمااور، ماان  معيااار ل
برنااامج أنشاا ة آليااة التنميااة والتحقاا  منااه  و إجااراءات دورة  برنااامج أنشاا ة آليااة التنميااة النظيفااة

  ؛ النظيفة
، 10-إ/م أ4إىل اجمللااس التنفيااذأ، علااى النحااو الااوارد يف املقااارر طل ااه يكاارر  -19 

شاااار  بااااأن ينظاااار يف مسااااألة السااااماح، كخيااااار، بعمليااااة م ساااا ة إلدراج األنشاااا ة الااااي تسااااتويف 
بااااطدراج يساااامل هااااذا اةيااااار جيااااب أن العت ااااات ال الغااااة الصااااغر وتصعتاااارب إضااااافية بصااااورة تلقائيااااة؛ و 

   علياااه مسااا قا  إلدراج عناصااار أنشااا ة مشااااريعمواف ااا إىل مناااوذج إدراج موقاااد ا  اساااتناداألنشااا ة 
م اشااارة مااان جاناااب الكياااان القاااائم بالتنساااي /اإلدارة دون أن يصااادق عليهاااا مسااا قا  كياااان تنفاااذ 

 تشغيل  معني؛
إىل اجمللااس التنفيااذأ أن ينظاار يف مسااألة وضااع منااوذج تسااجيل موقااد  ي لااب -20 

 ؛عترب إضافية بصورة تلقائيةتص باألنش ة الي  يتعل  فيمايستخدم معايري موضوعية 
اجمللااس التنفيااذأ علااى مواصاالة جهااود  إلطااالع العمااوم علااى املنااافع يشااجع  -21 

املشاااارتكة اجملنيااااة يف جمااااال التنميااااة املسااااتدامة ماااان أنشاااا ة مشاااااريع آليااااة التنميااااة النظيفااااة وباااارامج 
 أنش تها؛
علاااى تعاياااا ساااهولة اساااتعمال األداة القائمااااة  أيضاااا  اجمللاااس التنفياااذأ يشاااجع  -22 

 املتعلقة باملنافع املشرتكة يف جمال التنمية املستدامة؛
إىل الكيانااااات التشااااغيلية املعينااااة التث اااات ماااان تقاااادمي طل ااااات إصاااادار ي لااااب  -23 

 وقدات ثفت االن عا ات إىل اجمللس التنفيذأ قصرا ؛
 كيفياة إتاقاة املعلوماات احملااددة أن ينظاار يف أيضاا  إىل اجمللاس التنفياذأ ي لاب  -24 
، وأن للعمااوم علااى أقساان وجااه، وآ ااار ذلااض 1-/م أإ3ماان التااذييل دال للمقاارر  12يف الفقاارة 

يقااادم تقريااارا  بشاااأن هاااذ  املساااألة إىل ماااؤمتر األطااارا  العامااال بوصااافه اجتمااااع األطااارا  يف بروتوكاااول  
 ؛كيوتو ثالل دورته الثانية عشرة

 واون اإلقليمي التوزيع اإلقليمي -خامساا  
بالتقاادم احملاارز يف جمااال إنشاااء وتشااغيل مراكااا التعاااون اإلقليميااة لتعايااا يرقااب  -25 

يف اآللياااة ودعااام أصاااحاب املصااالحة علاااى ا  ناقصااا آلياااة التنمياااة النظيفاااة يف املنااااط  املمثلاااة متثااايال  
 الصعيدين اإلقليم  والوطين؛
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أدناااا ،  28االعت ااار الفقاارة إىل اجمللااس التنفيااذأ أن يوساااع، آثااذا  يف ي لااب  -26 
ن اااق وقجاام أنشاا ة املساااعدة الااي تضاا لع ذااا مراكااا التعاااون اإلقليميااة يف ال لاادان الناميااة ماان 
ثاالل استكشااا  اجملااالت التقنيااة واملنهجياة الناشاائة يف ساياق آليااة التنمياة النظيفااة يف اااااالت 

 قاجتها إىل املساعدة اةاصة؛يف اآللية ا  ناقص الي ت دأ فيها ال لدان املمثلة متثيال  

 المواحا المخصصق للعمل المتعلق بآليق التنميق النظيفق -سااساا  
عاااان تقاااادير  لممانااااة لضااااماةا اإلدارة الرشاااايدة ملواردهااااا وعاااان امتنانااااه يعاااارب  -27 

 آلية التنمية النظيفة؛غادروا األمانة على مسامهتهم ا ائلة يف  العمي  للمو فني الذين
اجمللاااااس التنفياااااذأ ضااااامان اإلدارة الشااااافافة والرشااااايدة ملاااااوارد آلياااااة ىل إي لاااااب  -28 

 يف ذلض النفقات املخصصة ألعضاء اجمللس التنفيذأ. مبا ،التنمية النظيفة
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 المرفق 

مررؤتمر األطررراف العامررل بوصررفه جانرر  تعيرريه الايانررات التةررغيليق مرره   
 باجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو خالل اوحته الةاايق دةر 

 
 الن اقات الق اعية املعينة )التصدي  والتحق ( )أ(اسم الكيان

Carbon Check (India) Private Ltd. (Carbon Check) 

(formerly Carbon Check (Pty) Ltd.)
)ب(   

 14و 13و 10-8، و1-5

China Building Material Test and Certification Group 

Co., Ltd. (CTC)
)ج( 
 

 13و 10و 9و 6، و1-4

China Certification Center, Inc. (CCCI)
)ج(   1-15 

China Classification Society Certification Company 

(CCSC)
)د( 
 

 13و 1-10

GHD Limited (GHD) (formerly Conestoga Rovers & 

Associates Limited)
)ب(   

 13و 12و 10-8و 5و 4و 1

Hong Kong Quality Assurance Agency (HKQAA)
)د(   1 

KBS Certification Services Pvt. Ltd. (KBS)
)د( 
 15و 13و 12و 10و 9و 7و 5-3و 1 

ب اعتمادهاااا  )أ( كااال الن اقاااات  أو بااا عت يتعلااا  فيمااااال يتضااامن هاااذا اجلااادول الكياناااات الاااي سصاااح 
 الق اعية.

 نقل االعتماد من كيان قانوين آثر. )ب(
 .سنواتمس ةاألويل االعتماد منل  )ج(
 إعادة االعتماد ةمس سنوات. )د(

 الثامنة العامة اجللسة
 2015/ديسمرب األول كانون 10
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  11-/م أإ7مقرح ال  
 مه بروتوكول كيوتو 6إحشااات بةأن تنفيذ المااب 

 إن مؤمتر األطرا  العامل بوصفه اجتماع األطرا  يف بروتوكول كيوتو، 
 ،6-/م أإ1من بروتوكول كيوتو واملقرر  6و 3إىل املادتني  إذ يشري 
واإلرشاادات الالققاة املقدماة مان ماؤمتر األطارا   1-/م أإ9املقارر وإذ يضاع يف اعت اار   

 العامل بوصفه اجتماع األطرا  يف بروتوكول كيوتو بشأن التنفيذ املشرت ،
باإلجناااااااازات الاااااااي  ققااااااات يف إطاااااااار التنفياااااااذ املشااااااارت  أ نااااااااء  حيااااااايل علماااااااا   -1 
 52، و(1)1 مشاااااااروعا  مااااااان مشااااااااريع املساااااااار 548، والاااااااي تتمثااااااال يف 2015-2006 الفااااااارتة

مليااااون وقااادة ماااان وقاااادات ثفاااات  871يايااااد علااااى  وماااا ،2ماااان مشاااااريع املسااااار  (2)مشاااروعا  
 االن عا ات الصادرة مقابل ثفت االن عا ات؛

ماااااااع التقااااااادير بتقريااااااار جلناااااااة اإلشااااااارا  علاااااااى التنفياااااااذ املشااااااارت   حيااااااايل علماااااااا   -2 
 هتااااا الراهنااااة،، وحبالااااة تقاااادم العماااال الااااذأ تضاااا لع بااااه اللجنااااة يف فرت (3)2015-2014 للفاااارتة

 يل : ما سيما ال
، وضع مايد من التوصايات بشاأن اساتعراض امل اادت التوجيهياة للتنفياذ املشارت  )أ( 

 ؛ (4)إىل ا يئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثانية واألربعني قصدمت الي
قرار جلنة اإلشرا  علاى التنفياذ املشارت  بالساماح للكياناات التشاغيلية املعيناة،  )ب( 

عتمااادة مبوجاااب قواعاااد االعتمااااد اةاصاااة بآلياااة التنمياااة النظيفاااة، بالعمااال علاااى أساااا  طاااوع   امل
 ؛(5)ةيسالمة ال يئالككيانات معتمدة مستقلة يف إطار التنفيذ املشرت ، مع افاذ تدابري لصون 

عن قلقه إزاء قالة الساوق الصاع ة الاي يواجههاا قالياا  املشااركون  يعرب جمددا   -3 
 شرت ، قي  تراجع عدد املشاريع إىل درجة باتت معها اآللية دون نشا  يصذكر؛يف التنفيذ امل
إىل جلنااة اإلشاارا  علااى التنفيااذ املشاارت  أن تقاادم توصاايات كاا  تنظاار ي لااب  -4 

اإلجااااراءات بشاااأن  (2016فيهاااا ا يئاااة الفرعياااة للتنفياااذ يف دورهتااااا الرابعاااة واألربعاااني )أيار/ماااايو 
 يف ذلض التغيريات يف كل من: مبا ،(6)وإجراءات التنفيذ املشرت  الضرورية لتنفيذ مشروع طرائ 

__________ 

 .23، املرف ، الفقرة 1-/م أإ9املقرر  (1)
من مرفا   45إىل  30حق  يف إطار جلنة اإلشرا  على التنفيذ املشرت ، املعرَّ  يف الفقرات من إجراء الت (2)

 .1-/م أإ9املقرر 
(3) FCCC/KP/CMP/2015/4. 
(4) FCCC/SBI/2015/5. 
 . متااااااح يف املوقاااااع15تقريااااار االجتمااااااع الساااااابع والثال اااااني للجناااااة اإلشااااارا  علاااااى التنفياااااذ املشااااارت ، الفقااااارة  (5)

<http://ji.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/CINM47ARB1GWHKF6ZOPUDY2EJVQ5XT>. 
(6) FCCC/SBI/2015/L.30. 
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 ، املعتمااااااد مبوجاااااابالتنفيااااااذ املشاااااارت علااااااى  للجنااااااة اإلشاااااارا النظااااااام الااااااداثل   )أ( 
 ؛5-/م أإ3 املقرر

أقكااام املقااررات األثاارى ملااؤمتر األطاارا  العاماال بوصاافه اجتماااع األطاارا  يف  )ب( 
 شرت ؛بروتوكول كيوتو، املتعلقة بالتنفيذ امل

إىل جلنااة اإلشاارا  علااى التنفيااذ املشاارت  أن تقاادم توصاايات كاا   ي لااب أيضااا   -5 
تنظر فيها ا يئة الفرعياة للتنفياذ يف دورهتاا الرابعاة واألربعاني يف ساياق اساتعراض امل اادت التوجيهياة 

 يل : مبا املتصلة للتنفيذ املشرت ، منها، مثال ، توصيات بشأن اةيارات املمكنة
 ع  القل  الي تثريها اجلهات صاق ة املصلحة؛بوا )أ( 
  لتغيريات املدثلة بعد التسجيل؛من ا  ق  كيان مستقل معتمد )ب( 
 31األطااارا  واملنظماااات املعتمااادة بصااافة مراقاااب إىل أن تقااادم، حبلاااول  يااادعو -6 

، آراءهاااا بشاااأن التجاااارب والااادرو  املساااتفادة مااان التنفياااذ املشااارت  لغااارض 2016آذار/ماااار  
 ؛ (7)ميم احملتمل آلليات التخفيف، وبشأن الروابل والتفاعالت مع أدوات أثرىالتص

أوجاااه التاااآزر باااني  تااادر  إىل جلناااة اإلشااارا  علاااى التنفياااذ املشااارت  أن ي لاااب -7 
آليات التنفيذ املشرت  وآليات التخفيف األثرى لضمان كفاءة استخدام املوارد، واالنساجام باني 

والرتتي ااات  با ياكاال األساسااية يتعلاا  فيماااساايما  ال أدوات التخفيااف، وبنااب ااساااب املااادوج،
 التقنية، واألدوات، وهياكل اإلدارة، والعمليات؛ 

نااة اإلشاارا  علااى التنفيااذ املشاارت  أن تعااد  لاايال  للتجااارب إىل جل ي لااب أيضااا   -8 
أعال ، مع مراعااة املعلوماات املشاار إليهاا يف الفقارة  6والدرو  املستفادة، املشار إليها يف الفقرة 

نفسها وأية مواد أثرى ذات صلة، وأن  يل توصيات وآراء جلنة اإلشرا  على التنفيذ املشرت ، 
أعال ، لك  ينظار فيهاا ماؤمتر األطارا  العامال بوصافه اجتمااع األطارا  يف  7املذكورة يف الفقرة 

 (؛ 2016بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية عشرة )تشرين الثاين/نوفمرب 
 حبكمة جلنة اإلشرا  على التنفيذ املشرت  واألمانة يف إدارة املوارد؛ يشيد -9 
يكفا   ماا   بأن تكفال ليلياةطل ه إىل جلنة اإلشرا  على التنفيذ املشرت يكرر  -10 

والقاادرات كاا  تسااتخدمها األطاارا  طيلااة ماادة اااجااة إليهااا، وأن ت قاا   األساسااية ا ياكاالماان 
ث اااة إدارة التنفياااذ املشااارت  قياااد االساااتعراض، ماااع إدثاااال التعاااديالت الالزماااة لضااامان الكفااااءة 

 والفعالية من قي  التكلفة والشفافية يف سري عمل التنفيذ املشرت . 
 الثامنة العامة دورةال

 2015/ديسمرب األول كانون 10
__________ 

. وين غااااا  <http://www.unfccc.int/5900>ين غاااا  لمطاااارا  أن تقاااادم آراءهااااا عاااارب بوابااااة ال يانااااات يف املوقااااع  (7)
د اإللكااااااااااارتوين إىل العناااااااااااوان التاااااااااااايل للمنظماااااااااااات املعتمااااااااااادة بصااااااااااافة مراقاااااااااااب أن ترسااااااااااال بياناهتاااااااااااا بالربيااااااااااا

<secretariat@unfccc.int>. 
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  11-/م أإ8المقرح   
منهجيررررررق لتةصرررررريل حسرررررروم سررررررجل المعررررررامالت الررررررطولي فرررررري فترررررررب 

 2017-2016 السنتيه
 إن مؤمتر األطرا  العامل بوصفه اجتماع األطرا  يف بروتوكول كيوتو، 
 من بروتوكول كيوتو، 13من املادة  5إىل الفقرة  إذ يشري 
 ،8-/م أإ8، و6-/م أإ9، و5-/م أإ10، و3-إأ/م 11إىل مقرراته  وإذ يشري أيضا   
 بأمهية توافر متويل كاٍ  ومستقر لسجل املعامالت الدويل، وإذ يعرت  
، 2017-2016جدول رسوم ساجل املعاامالت الادويل لفارتة السانتني  يعتمد -1 

 يف املرف ؛ الوارد
اااااب رسااااوم ساااااجل املعااااامالت الااااادويل الااااي يااااادفعها طاااار  مااااان  يقاااار ر -2  س  أن  ص

ذلض ال ار ، امل اني اةااي با رساومال مقيا بضرب  2017-2016األطرا  عن فرتة السنتني 
، علاااى أن تكاااون 2017-2016يف املرفاا ، يف مياانياااة ساااجل املعاااامالت الاادويل لفااارتة السااانتني 

 فرتة السنتني مساوية لرسوم السنة الثانية منها؛رسوم السنة األوىل من 
إىل األمني التنفيذأ إث ار األطرا  املتصلة بساجل املعاامالت الادويل  ي لب -3 

أعال ، يف أقرب وقت  2للفقرة  بالرسوم السنوية، احملسوبة وفقا   2017-2016يف فرتة السنتني 
 أمكن؛ ما ملعنية،ممكن وق ل أربعة أشهر على األقل يف السنة التقومية ا

 أناه إذا اتصال طار  مان األطارا  بساجل املعاامالت الادويل للمارة األوىل يقرر -4 
 الرسااوم مقيااا ، يكااون 2017-2016االتصااال بااه بعااد انق اااع ثااالل فاارتة الساانتني  أعاااد  أو

يف املائاااة مااان  130 لنسااا ة معاااادال   أو الاااوارد يف املرفااا ، للمقياااا ا  مسااااوي ذلض ال ااار اةااااي بااا
لربوتوكول كيوتو لفرتة السنتني املعنية فيما خيص األطارا  غاري املدرجاة يف اجلادول  املعدل املقيا 

 الوارد يف املرف ؛
صاام الرسااوم الااي ياادفعها ال اار  الااذأ يتصاال بسااجل املعااامالت  ويقاارر -5  أن فص

الاادويل يف الاادويل للماارة األوىل ماان االقتياجااات ماان املااوارد لمنشاا ة املتعلقااة بسااجل املعااامالت 
 فرتة السنتني التالية؛

أن الرساااوم الاااي يااادفعها ال ااار  الاااذأ يتصااال بساااجل املعاااامالت  أيضاااا   يقااارر -6 
، 2017-2016انق اااع، ثااالل فاارتة الساانتني  بعااد يعيااد االتصااال بااه، أو الاادويل للماارة األوىل

بساجله وةاياة إعادة االتصاال  أو الفرتة الفاصلة بني تاريخ االتصال وف ا   سب تناس ي جيب أن
 فرتة السنتني، باستثناء الفرتة الي س   أن دصفعت فيها الرسوم؛
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 عناااااااااااد انق ااااااااااااع اتصاااااااااااال طااااااااااار  مااااااااااان األطااااااااااارا  ثاااااااااااالل فااااااااااارتة، يقااااااااااارر -7 
، أن علاااى ال ااار  أن يغ ااا  رساااوم السااانة الاااي انق اااع فيهاااا االتصاااال  2017-2016 السااانتني

إذا انق ع االتصال يف السنة األوىل من  تن    ال كاملة ، وأن رسوم السنة الثانية من فرتة السنتني
 يتصل ال ر  يف السنة الثانية؛ ومل فرتة السنتني
ملاادير سااجل املعااامالت الاادويل يف أن يق ااع اتصااال طاار  ماان األطاارا   يااأذن -8 

ينّفاااذ هاااذا الق اااع ق ااال  أال يااادفع الرساااوم املساااتحقة علياااه، علاااى مل بساااجل املعاااامالت الااادويل إذا
السانة التقوميااة املعنيااة، ورهناا  بطرسااال تااذكريين ا ناني علااى األقاال إىل  ايااةبد مضا  أربعااة أشاهر ماان

 هذا ال ر  والتشاور معه ق ل إرسال التذكري النهائ ؛
أن يسحب األموال من األرصادة غاري املنفقاة )املرّقلاة( بلممني التنفيذأ  يأذن -9 

لياااة الساااابقة لساااد الاااانقص يف الصاااندوق االساااتئماين لساااجل املعاااامالت الااادويل مااان الفااارتات املا
 ؛2017-2016انق اع األطرا  ثالل فرتة السنتني  نتيجة احملتمل يف الرسوم املستحقة

إىل مااادير ساااجل املعاااامالت الااادويل أن يقاااد م يف تقريرياااه السااانويني عااان  ي لاااب -10 
 معلومات عن املعامالت املتعلقة بوقدات بروتوكول كيوتو؛ 2017و 2016 عام 

ي ااااني قجاااام الرسااااوم  أن ينشاااار يف تقااااارير  الساااانوية جاااادوال  أيضااااا   إليااااه ي لااااب -11 
 ومستواها وقالة مدفوعات مجيع األطرا  املتصلة بسجل املعامالت الدويل.



FCCC/KP/CMP/2015/8/Add.2 

GE.16-01212 12 

Annex  

[English only] 

Scale of fees for the international transaction log for the biennium 2016-

2017 

Party
 
 

Scale of fees 

(per cent) 

Australia 2.841  

Austria 1.588  

Belarusa 0.073 

Belgium 1.973  

Bulgaria 0.036  

Croatia 0.079  

Cyprusa 0.061 

Czech Republic 0.503  

Denmark 1.323  

Estonia 0.028  

European Union 2.685  

Finland 1.009  

France 10.667  

Germany 15.350  

Greece 1.065  

Hungary 0.437  

Iceland 0.737  

Ireland 0.797  

Italy 9.090  

Japan 14.939  

Kazakhstana 0.157 

Latvia 0.032  

Liechtenstein 0.188  

Lithuania 0.055  

Luxembourg 0.153  

Maltaa 0.021 

Monaco 0.181  

Netherlands 3.352  

New Zealand 0.961  

Norway 2.319  

Poland 0.896  

Portugal 0.943  

Romania 0.125  

Russian Federation  2.743  

Slovakia 0.113  

Slovenia 0.171  

Spain 5.311  

Sweden 1.917  

Switzerland 2.760  

Ukraine 0.745  
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Party
 
 

Scale of fees 

(per cent) 

United Kingdom of Great Britain 

and Northern Ireland 11.888  

Subtotal for Parties connected to the international transaction 

log 100.000 

Subtotal for Parties not connected to the international 

transaction log 0.312 

Total 100.312 

a   Parties currently not connected to the international transaction log. 

 
 الثامنة العامة اجللسة

 2015/ديسمرب األول كانون 10
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  11-/م أإ9المقرح   
 بموج  بروتوكول كيوتوبناء القطحات 

 إن مؤمتر األطرا  العامل بوصفه اجتماع األطرا  يف بروتوكول كيوتو، 
 ،7-/م أإ15و ،4-/م أإ6و ،2-/م أإ6و، 1-/م أإ29إىل املقااااااااااااااااااااررات  إذ يشااااااااااااااااااااري 

 ،17-/م أ2و ،7-/م أ2و ،8-/م أإ10و
إىل ا يئاااة الفرعياااة للتنفياااذ أن بااارأ االساااتعراض الشاااامل الثالااا  ملااادى  ي لاااب -1 

وأعياد تأكياد   7-/م أ2الاذأ أنشامب مبوجاب املقارر  ،تنفيذ إطار بناء القدرات يف ال لدان النامية
( استنادا  2016يف الدورة الرابعة واألربعني للهيئة الفرعية )أيار/مايو  ،1-/م أإ29مبوجب املقرر 
بغية التوصية مبشروع مقرر لك  ينظر فيه  21-/م أ14اصات الواردة يف مرف  املقرر إىل االثتص

ماااؤمتر األطااارا  العامااال بوصااافه اجتمااااع األطااارا  يف بروتوكاااول كيوتاااو ويعتماااد  يف دورتاااه الثانياااة 
 (؛2016عشرة )تشرين الثاين/نوفمرب 

ء الاادورة أن ي حاا  االجتماااع اةااامس ملنتاادى ديربااان الااذأ ساايعقد أ نااا يقاارر -2 
الرابعااة واألربعااني للهيئااة الفرعيااة للتنفيااذ الساا ل احملتملااة الكفيلااة بتعايااا أنشاا ة بناااء القاادرات عاان 

 طري  ت ادل املعلومات والتجارب املتنوعة املتصلة بربوتوكول كيوتو؛
 آذار/ 9، حبلااااول (1)األطاااارا  إىل أن تقاااادم عاااارب بوابااااة تقاااادمي التقااااارير ياااادعو -3 
اقرتاقاهتااا بشااأن املواضاايع اإلضااافية احملتملااة املتصاالة بربوتوكااول كيوتااو ماان أجاال ، 2016 مااار 

 .2-/م أإ6االجتماع اةامس ملنتدى ديربان، كجاء من تقاريرها السنوية املقدمة عمال  باملقرر 
 اجللسة العامة الثامنة

 2015كانون األول/ديسمرب   10
 

__________ 

(1) <http://www.unfccc.int/5900>. 
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  11-/م أإ10المقرح   
والتقراحير  لقوائم جرا غازات الطفيئق 2016 دام االستعراض التقني في

لفترررب االلترزام الثانيررق المقطمررق مره األطررراف المطحجرق فرري المرفررق  األوليرق
 األول لالتفاقيق التي هي أطراف أيضاا في بروتوكول كيوتو 

 ، را  العامل بوصفه اجتماع األطرا  يف بروتوكول كيوتواألطإن مؤمتر  
 ، 9-/م أإ6، و8-/م أإ2، و1-/م أإ22، و1-/م أإ13إىل املقررات  إذ يشري 
ؤمتر األطااارا  العامااال بوصااافه اجتمااااع األطااارا  يف أمهياااة ضااامان أن تصتااااح ملااا وإذ يؤكاااد 

لغااازات الدفيئاااة املقدماااة مااان معلوماااات كافيااة ومو وقاااة عااان قااوائم اجلااارد السااانوية  بروتوكااول كيوتاااو
األطارا  املدرجااة يف املرفا  األول لالتفاقيااة الاي هاا  أطارا  أيضااا  يف بروتوكاول كيوتااو )األطاارا  

 املدرجة يف املرف  األول(، 
إىل أنااه نظاارا  إىل تااأثر إتاقااة منااوذج فعااال لابااال  املوقااد، واااني الفاارا  ماان  وإذ يشااري 

ماان  8و 7و 5احملاسا ة واإلباال  واالساتعراض مبوجاب املاواد صاياغة اجملموعاة الكاملاة مان طرائا  
بعااات  2015 عاااام يتسااان لمطااارا  املدرجاااة يف املرفااا  األول أن تقااادم يف مل بروتوكاااول كيوتاااو،

تقاريرهاااا الرامياااة إىل  أو مااان بروتوكاااول كيوتاااو، 7مااان املاااادة  1املعلوماااات امل لوباااة مبوجاااب الفقااارة 
مكاررا  ماان  8و 8مكاررا  و 7تيساري قسااب الكميااة املساندة لفارتة االلتاااام الثانياة عماال  بااالفقرات 

 ، (1)من بروتوكول كيوتو، وأن تث ت قدرهتا على بيان االن عا ات والكمية املسندة 3املادة 
 5راض، مبوجاااب املاااواد إىل ال رائااا  املنقحاااة للمحاسااا ة واإلباااال  واالساااتعوإذ يشااري أيضاااا   

، (2)11-/م أإ3من بروتوكول كيوتاو، ألغاراض تنفياذ فارتة االلتااام الثانياة الاواردة يف املقاررين  8و 7و
 ، (3)11-/م أإ4و

إزاء العمااال اإلضاااايف امل لاااوب لضااامان إثضااااع مجياااع قاااوائم جااارد وإذ يعااارب عااان قلقاااه  
 20-/م أ13يف املقاااااارر  لعمليااااااة االسااااااتعراض املنصااااااوي عليهااااااا 2015 لعااااااام غااااااازات الدفيئااااااة

واملقاااررات األثااارى ذات الصااالة، مثااال املقاااررات املتعلقاااة بعملياااات االساااتعراض مبوجاااب بروتوكاااول  

__________ 

آب/  14تقرياار  األويل عاان فاارتة االلتاااام الثانيااة )يف  2015 أوكرانيااا هاا  ال اار  الوقيااد الااذأ قاادَّم يف عااام (1)
 (.2015أغس س 

علاااى املقاااررات  8-/م أإ1و 7-/م أإ4إىل  7-/م أإ2 مااان املعناااون  آ اااار تنفياااذ املقاااررات 11-/م أإ3 املقااارر (2)
مااان  8و 7و 5فيهاااا تلاااض املتصااالة بااااملواد  الساااابقة املتعلقاااة بالقضاااايا املنهجياااة املرت  اااة بربوتوكاااول كيوتاااو، مباااا

  .أثرى ذات صلة وقضايا باحملاس ة واإلبال   املتصلةاآل ار  :اجلاء األول ،بروتوكول كيوتو

علااى املقااررات السااابقة  8-/م أإ1و 7-/م أإ4إىل  7-/م أإ2املعنااون  آ ااار تنفيااذ املقااررات  11-/م أإ4 ملقااررا (3)
 ،مان بروتوكاول كيوتاو 8و 7و 5فيها تلض املتصالة بااملواد  املتعلقة بالقضايا املنهجية املرت  ة بربوتوكول كيوتو، مبا

 الو يقة.الوارد يف  ،ثرى ذات الصلة واملسائل األ الستعراض والتعديالتاآل ار املتعلقة با ثاين:اجلاء ال
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ومن أن الوفاء باإلطاار الاامين املقارر لعملياة االساتعراض قاد يغادو أمارا  صاع ا  بسا ب هاذا  كيوتو،
 العمل اإلضايف، 

م جااااارد غاااااازات الدفيئاااااة إىل األماناااااة أن تااااانظم عملياااااة اساااااتعراض قاااااوائ ي لاااااب -1 
املقدمة من األطرا  املدرجة يف املرفا  األول لالتفاقياة الاي ها  أطارا   2016و 2015 لعام 

يف ذلااض اسااتعراض املعلومااات  مبااا أيضااا  يف بروتوكااول كيوتااو )األطاارا  املدرجااة يف املرفاا  األول(،
مان بروتوكاول كيوتاو، وذلاض باالتوازأ وباااالقرتان  7مان املاادة  1التكميلياة املقدماة مبوجاب الفقارة 

 مع استعراض قوائم اجلرد املقدمة مبوجب االتفاقية؛ 
، (3)11-/م أإ4و 8-/م أإ2إىل األمانة أن تنظم، وفقا  للمقاررين ي لب أيضا   -2 

لراميااة إىل تيسااري قساااب الكميااة املاااصسندة لفاارتة االلتاااام الثانيااة باااالقرتان ماااع اسااتعراض التقااارير ا
 أعاال ، ماع الساع  إىل اساتكمال كال اساتعراض يف مهلاة 1االستعراضات املشار إليهاا يف الفقارة 

 تتجاوز سنة من تاريخ تقدمي التقرير؛  ال
وذج اإلبااال   سااني ال ااابع العملاا  لنماا إىل األمانااة أن تواصاال ي لااب كااذلض -3 

املوقااد، مااع إيااالء أولويااة لتسااوية املسااائل املعلقااة ذات الصاالة بالشاافافية والدقااة، علمااا  أن منااوذج 
 يكتمل بعد من الناقية العملية؛  مل اإلبال  املوقد

تقاادم بعااد قااوائم جاارد غااازات  مل األطاارا  املدرجااة يف املرفاا  األول، الااي ياادعو -4 
مان  7مان املاادة  1واملعلومات التكميلياة امل لوباة مبوجاب الفقارة  2015 لعام الدفيئة املتعلقة ذا

 بروتوكول كيوتو، إىل أن تقوم بذلض يف أقرب وقت ممكن؛ 
باآل ااار املاليااة املرتت ااة علااى األنشاا ة املقاارر أن تضاا لع ذااا األمانااة حياايل علمااا   -5 

 أعال ؛  2و 1مبوجب األقكام الواردة يف الفقرتني 
أن تصنفَّاااذ اإلجاااراءات امل لوباااة مااان األماناااة يف هاااذا املقااارر، رهناااا  بتاااوافر ي لاااب  -6 

 املوارد املالية. 
 

 الثامنة العامة اجللسة
 2015/ديسمرب األول كانون 10
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  11-/م أإ11المقرح   
 المسائل اإلااحيق والماليق والمؤسسيق

 ه اجتماع األطرا  يف بروتوكول كيوتو،إن مؤمتر األطرا  العامل بوصف 
 من بروتوكول كيوتو، 13من املادة  5إىل الفقرة  إذ يشري 
 منه، 11سيما الفقرة  ال ،19-/م أ27إىل املقرر  وإذ يشري أيضا   
مااان اإلجاااراءات املالياااة اةاصاااة مباااؤمتر األطااارا ، الاااي  11إىل الفقااارة  وإذ يشاااري كاااذلض 

 ،(1)تسرأ أيضا  على بروتوكول كيوتو
 ،21-/م أ21باملقرر  وإذ حييل علما   
يف املعلوماااات الاااواردة يف الو اااائ  الاااي أعااادهتا األماناااة بشاااأن املساااائل اإلدارياااة  وقاااد نظااار 

 ،(2)واملالية واملؤسسية

   2015-2014زانيق لفترب السنتيه أااء المي -أوالا  
  1باملعلوماات الااواردة يف التقرياار املتعلا  بااأداء املياانياة يف الفاارتة ماان  حيايل علمااا   -1 

وقالااااة االشاااارتاكات يف الصااااندوق  (3)2015قايران/يونيااااه  30إىل  2014كااااانون الثاين/يناااااير 
 ؛(4)2015تشرين الثاين/نوفمرب  15االستئماين الذأ تدير  األمانة، قىت 

جبهاااود األميناااة التنفيذياااة للتغلاااب علاااى قياااود املياانياااة عااان طريااا  تعاياااا  يرقاااب -2 
 الفعالية والكفاءة، بس ل منها ثفت تكاليف املو فني عن طري  إدارة الو ائف؛

لمطاااارا  الااااي سااااددت اشاااارتاكاهتا يف املياانيااااة األساسااااية  يعاااارب عاااان تقاااادير  -3 
 قها؛وقت استحقا (5)وسجل املعامالت الدويل

تسدد اشرتاكاهتا يف املياانية األساسية وسجل املعامالت  مل األطرا  اليحي   -4 
 بالكامل، عن فرتة السنتني ااالية و/أو السابقة، على أن ت ادر إىل ذلض دون إب اء؛ (6)الدويل

األطارا  إىل تسااديد اشارتاكاهتا يف املياانياة األساسااية وساجل املعااامالت يادعو  -5 
وقااااات اساااااتحقاقها، آثاااااذة يف االعت اااااار أن موعاااااد  2017-2016فااااارتة السااااانتني الااااادويل عااااان 

__________ 

 .20-/م أ23، املرف  األول، بصيغته املنقحة مبوجب املقرر 1-/م أ15املقرر  (1)
(2) FCCC/SBI/2015/13 وFCCC/SBI/2015/INF.10 وFCCC/SBI/2015/INF.17. 
(3) FCCC/SBI/2015/13. 
(4) FCCC/SBI/2015/INF.17. 
(5) FCCC/SBI/2015/INF.17 7، اجلدول. 
 .أعال  5انظر اااشية  (6)
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كاااانون الثاين/ينااااير مااان كااال سااانة وفقاااا  لاجاااراءات املالياااة ملاااؤمتر   1اساااتحقاق االشااارتاكات هاااو 
 األطرا ؛
للمسااااااامهات الااااااي وردت ماااااان األطاااااارا  إىل الصااااااندوق  عاااااان تقاااااادير  يعاااااارب -6 

االساااااتئماين للمشااااااركة يف عملياااااة اتفاقياااااة األمااااام املتحااااادة اإلطارياااااة وإىل الصاااااندوق االساااااتئماين 
 لمنش ة التكميلية؛

األطاارا  علاى مواصاالة مسااامهاهتا يف الصاندوق االسااتئماين للمشاااركة يف حيا   -7 
شاأن تغاري املناا ، مان أجال كفالاة أوساع مشااركة ممكناة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارياة ب

 الصندوق االستئماين لمنش ة التكميلية؛ ويف ،2016 عام مفاوضات
 766 938اكومااة أملانيااا لتربعهااا الساانوأ ال ااال  يكاارر اإلعااراب عاان تقاادير   -8 

ااكومااااة  يااااورو بصاااافتها 1 789 522يااااورو إىل املياانيااااة األساسااااية وملسااااامهتها اةاصااااة مب لاااا  
 املضيفة لممانة؛

  2014 لعام تقرير مراجعق الةسابات والبيانات الماليق -ثانياا  
بتقرياار مراجعااة ااسااابات الصااادر عاان جملااس مراجعاا  قسااابات  حياايل علمااا   -9 

يتضامن تعليقاات  كماا  ،2014 لعاام الاذأ يتضامن التوصايات وال ياناات املالياة (7)األمم املتحادة
 األمانة عليها؛

لمماام املتحاادة الفاذهااا الرتتي ااات الالزمااة لعمليااات مراجعااة يعاارب عاان تقاادير   -10 
 قسابات االتفاقية، وللمالقظات والتوصيات القي مة الصادرة عن مراجع  ااسابات؛

تنفيااذ توصاايات مراجعاا  ااسااابات، علااى النحااو  علااى التنفيذيااة األمينااة حياا  -11 
 املناسب.

__________ 

(7) FCCC/SBI/2015/INF.10. 
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  11-/م أإ12المقرح   
 2017-2016الميزانيق البرنامجيق لفترب السنتيه 

 إن مؤمتر األطرا  العامل بوصفه اجتماع األطرا  يف بروتوكول كيوتو، 
 من بروتوكول كيوتو،  13من املادة  5إىل الفقرة إذ يشري  
بشااأن منهجيااة  صاايل رسااوم سااجل املعااامالت  11-/م أإ8إىل املقاارر  وإذ يشااري أيضااا   

 ، 2017-2016الدويل يف فرتة السنتني 
 ،1سيما الفقرة  ال ،21-/م أ22باملقرر  وإذ حييل علما   
املقدمااااة ماااان  2017-2016يف املياانيااااة الربناجميااااة املقرتقااااة لفاااارتة الساااانتني  وقااااد نظاااار 
 ،(1)التنفيذية األمينة

 2017-2016لفاارتة الساانتني  الربناجميااة املياانيااةب املتعلاا  21-/م أ22املقاارر  يقاار -1 
 ؛(2)كيوتو بربوتوكول صلشقه املت يف

الااااوارد يف  2017و 2016جاااادول االشاااارتاكات اإلرشااااادأ للساااانتني  يعتمااااد -2 
ماان  1يف املائااة ماان االشاارتاكات اإلرشااادية امل ينااة يف اجلاادول  28.8األول، والااذأ يغ اا   املرفاا 
 ؛21-/م أ22املقرر 

مجيااع األطاارا  يف بروتوكااول كيوتااو إىل أن  اايل علمااا  بااأن موعااد دفااع  ياادعو -3 
)ب( مان 8كاانون الثاين/ينااير مان كال سانة وفقاا  للفقارة   1هاو  االشرتاكات يف املياانياة األساساية

، وإىل أن ت ااادر علااى وجااه الساارعة (3)الفاارعيتني واألمانااة األطاارا  وهيئتيااهاإلجااراءات املاليااة ملااؤمتر 
امل لوبااااة لتمويااااال النفقااااات املعتمااااادة امل يناااااة يف  2017و 2016اشاااارتاكات عاااااام  دفااااع كامااااال  إىل
 ؛21-/م أ22 املقرر

باقتياجات التمويل آللية التنمية النظيفة والتنفيذ املشرت ، املقرتقة  حييل علما   -4 
 ؛(4)لى التوايلمن اجمللس التنفيذأ آللية التنمية النظيفة وجلنة اإلشرا  على التنفيذ املشرت ، ع

__________ 

(1) FCCC/SBI/2015/3. 
، مكاان اسااتخدام  ال ااة ةااج تنفيذيااة إلجناااز االسااتعراض التقااين لقااوائم 20-/م أ13يساالم بأنااه، وفقااا  للمقاارر  (2)

ساااااااتندية، جااااااارد غاااااااازات الدفيئاااااااة لمطااااااارا  املدرجاااااااة يف املرفااااااا  األول لالتفاقياااااااة، وهااااااا  االستعراضاااااااات امل
مع مراعاة املوارد املتاقة، ويسلم بأناه مكان لمماناة أن تنفاذ  واالستعراضات املركاية، واالستعراضات الق رية،

، مااااع مراعاااااة املياانيااااة الربناجميااااة 2017-2016يف الفاااارتة  20-/م أ13هااااذ  االستعراضااااات وفقااااا  للمقاااارر 
 واملوارد التكميلية املرصودة مبوجب هذا املقرر.

   .20-/م أ23، املرف  األول، بصيغته املنقحة مبوجب املقرر 1-/م أ15املقرر  (3)

(4) FCCC/SBI/2015/3/Add.1. 
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 لفاااااااااااااارتةعلااااااااااااااى املياانيااااااااااااااة اةاصااااااااااااااة بسااااااااااااااجل املعااااااااااااااامالت الاااااااااااااادويل  يوافاااااااااااااا  -5 
ياااورو، لمغاااراض احملاااددة يف املياانياااة املقرتقاااة  5 351 356، ال الغاااة 2017-2016السااانتني 

 ؛(5)لسجل املعامالت الدويل
يف املائاة مان  8.3اافاظ على مستوى اقتياط  رأ  املال املتداول عناد  يقرر -6 

 اإلنفاق املقدر للصندوق االستئماين لسجل املعامالت الدويل؛
علاااى  2017-2016رساااوم ساااجل املعاااامالت الااادويل لفااارتة السااانتني  يعتماااد -7 

 النحو الوارد يف املرف  الثاين.

__________ 

(5) FCCC/SBI/2015/3/Add.3. 
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Annex I 

[English only] 

Indicative scale of contributions from Parties to the Kyoto Protocol for 

the biennium 2016-2017 

Party  

United Nations scale of 

assessments for 2015 

Kyoto Protocol adjusted 

scale for 2016 

Kyoto Protocol adjusted 

scale for 2017 

Afghanistan 0.005 0.007 0.007 

Albania 0.010 0.013 0.013 

Algeria 0.137 0.178 0.178 

Angola 0.010 0.013 0.013 

Antigua and Barbuda 0.002 0.003 0.003 

Argentina 0.432 0.562 0.562 

Armenia 0.007 0.009 0.009 

Australia 2.074 2.696 2.696 

Austria 0.798 1.037 1.037 

Azerbaijan 0.040 0.052 0.052 

Bahamas 0.017 0.022 0.022 

Bahrain 0.039 0.051 0.051 

Bangladesh 0.010 0.013 0.013 

Barbados 0.008 0.010 0.010 

Belarus 0.056 0.073 0.073 

Belgium 0.998 1.297 1.297 

Belize 0.001 0.001 0.001 

Benin 0.003 0.004 0.004 

Bhutan 0.001 0.001 0.001 

Bolivia (Plurinational State of) 0.009 0.012 0.012 

Bosnia and Herzegovina 0.017 0.022 0.022 

Botswana 0.017 0.022 0.022 

Brazil 2.934 3.814 3.814 

Brunei Darussalam 0.026 0.034 0.034 

Bulgaria 0.047 0.061 0.061 

Burkina Faso 0.003 0.004 0.004 

Burundi 0.001 0.001 0.001 

Cabo Verde 0.001 0.001 0.001 

Cambodia 0.004 0.005 0.005 

Cameroon 0.012 0.016 0.016 

Central African Republic 0.001 0.001 0.001 

Chad 0.002 0.003 0.003 

Chile 0.334 0.434 0.434 

China 5.148 6.693 6.693 

Colombia 0.259 0.337 0.337 

Comoros 0.001 0.001 0.001 

Congo 0.005 0.007 0.007 

Cook Islands 0.001 0.001 0.001 

Costa Rica 0.038 0.049 0.049 

Côte d’Ivoire 0.011 0.014 0.014 

Croatia 0.126 0.164 0.164 

Cuba 0.069 0.090 0.090 

Cyprus 0.047 0.061 0.061 
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Party  

United Nations scale of 

assessments for 2015 

Kyoto Protocol adjusted 

scale for 2016 

Kyoto Protocol adjusted 

scale for 2017 

Czech Republic 0.386 0.502 0.502 

Democratic People’s Republic of Korea 0.006 0.008 0.008 

Democratic Republic of the Congo 0.003 0.004 0.004 

Denmark 0.675 0.878 0.878 

Djibouti 0.001 0.001 0.001 

Dominica 0.001 0.001 0.001 

Dominican Republic 0.045 0.059 0.059 

Ecuador 0.044 0.057 0.057 

Egypt 0.134 0.174 0.174 

El Salvador 0.016 0.021 0.021 

Equatorial Guinea 0.010 0.013 0.013 

Eritrea 0.001 0.001 0.001 

Estonia 0.040 0.052 0.052 

Ethiopia 0.010 0.013 0.013 

European Union 2.500 2.500 2.500 

Fiji 0.003 0.004 0.004 

Finland 0.519 0.675 0.675 

France 5.593 7.271 7.271 

Gabon 0.020 0.026 0.026 

Gambia 0.001 0.001 0.001 

Georgia 0.007 0.009 0.009 

Germany 7.141 9.284 9.284 

Ghana 0.014 0.018 0.018 

Greece 0.638 0.829 0.829 

Grenada 0.001 0.001 0.001 

Guatemala 0.027 0.035 0.035 

Guinea 0.001 0.001 0.001 

Guinea-Bissau 0.001 0.001 0.001 

Guyana 0.001 0.001 0.001 

Haiti 0.003 0.004 0.004 

Honduras 0.008 0.010 0.010 

Hungary 0.266 0.346 0.346 

Iceland 0.027 0.035 0.035 

India 0.666 0.866 0.866 

Indonesia 0.346 0.450 0.450 

Iran (Islamic Republic of) 0.356 0.463 0.463 

Iraq 0.068 0.088 0.088 

Ireland 0.418 0.543 0.543 

Israel 0.396 0.515 0.515 

Italy 4.448 5.783 5.783 

Jamaica 0.011 0.014 0.014 

Japan 10.833 14.083 14.083 

Jordan 0.022 0.029 0.029 

Kazakhstan 0.121 0.157 0.157 

Kenya 0.013 0.017 0.017 

Kiribati 0.001 0.001 0.001 

Kuwait 0.273 0.355 0.355 

Kyrgyzstan 0.002 0.003 0.003 

Lao People’s Democratic Republic 0.002 0.003 0.003 

Latvia 0.047 0.061 0.061 

Lebanon 0.042 0.055 0.055 
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Party  

United Nations scale of 

assessments for 2015 

Kyoto Protocol adjusted 

scale for 2016 

Kyoto Protocol adjusted 

scale for 2017 

Lesotho 0.001 0.001 0.001 

Liberia 0.001 0.001 0.001 

Libya 0.142 0.185 0.185 

Liechtenstein 0.009 0.012 0.012 

Lithuania 0.073 0.095 0.095 

Luxembourg 0.081 0.105 0.105 

Madagascar 0.003 0.004 0.004 

Malawi 0.002 0.003 0.003 

Malaysia 0.281 0.365 0.365 

Maldives 0.001 0.001 0.001 

Mali 0.004 0.005 0.005 

Malta 0.016 0.021 0.021 

Marshall Islands 0.001 0.001 0.001 

Mauritania 0.002 0.003 0.003 

Mauritius 0.013 0.017 0.017 

Mexico 1.842 2.395 2.395 

Micronesia (Federated States of) 0.001 0.001 0.001 

Monaco 0.012 0.016 0.016 

Mongolia 0.003 0.004 0.004 

Montenegro 0.005 0.007 0.007 

Morocco 0.062 0.081 0.081 

Mozambique 0.003 0.004 0.004 

Myanmar 0.010 0.013 0.013 

Namibia 0.010 0.013 0.013 

Nauru 0.001 0.001 0.001 

Nepal 0.006 0.008 0.008 

Netherlands 1.654 2.150 2.150 

New Zealand 0.253 0.329 0.329 

Nicaragua 0.003 0.004 0.004 

Niger 0.002 0.003 0.003 

Nigeria 0.090 0.117 0.117 

Niue 0.001 0.001 0.001 

Norway 0.851 1.106 1.106 

Oman 0.102 0.133 0.133 

Pakistan 0.085 0.111 0.111 

Palau 0.001 0.001 0.001 

Panama 0.026 0.034 0.034 

Papua New Guinea 0.004 0.005 0.005 

Paraguay 0.010 0.013 0.013 

Peru 0.117 0.152 0.152 

Philippines 0.154 0.200 0.200 

Poland 0.921 1.197 1.197 

Portugal 0.474 0.616 0.616 

Qatar 0.209 0.272 0.272 

Republic of Korea 1.994 2.592 2.592 

Republic of Moldova 0.003 0.004 0.004 

Romania 0.226 0.294 0.294 

Russian Federation 2.438 3.170 3.170 

Rwanda 0.002 0.003 0.003 

Saint Kitts and Nevis 0.001 0.001 0.001 

Saint Lucia 0.001 0.001 0.001 
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Party  

United Nations scale of 

assessments for 2015 

Kyoto Protocol adjusted 

scale for 2016 

Kyoto Protocol adjusted 

scale for 2017 

Saint Vincent and the Grenadines 0.001 0.001 0.001 

Samoa 0.001 0.001 0.001 

San Marino 0.003 0.004 0.004 

Sao Tome and Principe 0.001 0.001 0.001 

Saudi Arabia 0.864 1.123 1.123 

Senegal 0.006 0.008 0.008 

Serbia 0.040 0.052 0.052 

Seychelles 0.001 0.001 0.001 

Sierra Leone 0.001 0.001 0.001 

Singapore 0.384 0.499 0.499 

Slovakia 0.171 0.222 0.222 

Slovenia 0.100 0.130 0.130 

Solomon Islands 0.001 0.001 0.001 

Somalia 0.001 0.001 0.001 

South Africa 0.372 0.484 0.484 

Spain 2.973 3.865 3.865 

Sri Lanka 0.025 0.033 0.033 

Sudan 0.010 0.013 0.013 

Suriname 0.004 0.005 0.005 

Swaziland 0.003 0.004 0.004 

Sweden 0.960 1.248 1.248 

Switzerland 1.047 1.361 1.361 

Syrian Arab Republic 0.036 0.047 0.047 

Tajikistan 0.003 0.004 0.004 

Thailand 0.239 0.311 0.311 

The former Yugoslav Republic of Macedonia 0.008 0.010 0.010 

Timor-Leste 0.002 0.003 0.003 

Togo 0.001 0.001 0.001 

Tonga 0.001 0.001 0.001 

Trinidad and Tobago 0.044 0.057 0.057 

Tunisia 0.036 0.047 0.047 

Turkey 1.328 1.726 1.726 

Turkmenistan 0.019 0.025 0.025 

Tuvalu 0.001 0.001 0.001 

Uganda 0.006 0.008 0.008 

Ukraine 0.099 0.129 0.129 

United Arab Emirates 0.595 0.774 0.774 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 5.179 6.733 6.733 

United Republic of Tanzania 0.009 0.012 0.012 

Uruguay 0.052 0.068 0.068 

Uzbekistan 0.015 0.020 0.020 

Vanuatu 0.001 0.001 0.001 

Venezuela (Bolivarian Republic of) 0.627 0.815 0.815 

Viet Nam 0.042 0.055 0.055 

Yemen 0.010 0.013 0.013 

Zambia 0.006 0.008 0.008 

Zimbabwe 0.002 0.003 0.003 

Total 77.506 100.000 100.000 
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Annex II 

[English only] 

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

Party 

Fees 

for 2016 

(EUR) 

Fees 

for 2017 

(EUR) 

Scale of fees 

for 2016-2017
a 

(per cent)  

Australia 76 016 76 016 2.841  

Austria 42 490 42 490 1.588  

Belgium 52 791 52 791 1.973  

Bulgaria 963 963 0.036  

Croatia 2 114 2 114 0.079  

Czech Republic 13 459 13 459 0.503  

Denmark 35 399 35 399 1.323  

Estonia 749 749 0.028  

European Union 71 842 71 842 2.685  

Finland 26 998 26 998 1.009  

France 285 415 285 415 10.667  

Germany 410 716 410 716 15.350 

Greece 28 496 28 496 1.065  

Hungary 11 693 11 693 0.437  

Iceland 19 720 19 720 0.737  

Ireland 21 325 21 325 0.797  

Italy 243 219 243 219 9.090  

Japan 399 718 399 718 14.939 

Latvia 856 856 0.032  

Liechtenstein 5 030 5 030 0.188  

Lithuania 1 472 1 472 0.055  

Luxembourg 4 094 4 094 0.153  

Monaco 4 843 4 843 0.181  

Netherlands 89 689 89 689 3.352  

New Zealand 25 713 25 713 0.961  

Norway 62 049 62 049 2.319  

Poland 23 974 23 974 0.896  

Portugal 25 232 25 232 0.943  

Romania 3 345 3 345 0.125  

Russian Federation 73 394 73 394 2.743  

Slovakia 3 024 3 024 0.113  

Slovenia 4 575 4 575 0.171  

Spain 142 105 142 105 5.311  

Sweden 51 293 51 293 1.917  

Switzerland 73 849 73 849 2.760  

Ukraine 19 934 19 934 0.745  

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

Total 2 675 678 2 675 678 100.000 

a 
As contained in decision 8/CMP.11.  

8
th

 plenary meeting 

10 December 2015 



FCCC/KP/CMP/2015/8/Add.2 

GE.16-01212 26 

  11-/م أإ1القراح   
 اإلدراب ده االمتنان للجمهوحيق الفرنسيق ولساان مطينق باحي 

 مةروع قراح مقطم مه المغرب  
 كيوتو،إن مؤمتر األطرا  ومؤمتر األطرا  العامل بوصفه اجتماع األطرا  يف بروتوكول   
كااااااانون   11تشاااااارين الثاااااااين/نوفمرب إىل  30يف باااااااريس، يف الفاااااارتة ماااااان  وقااااااد اجتمعااااااا 

 ، بناء  على دعوة من قكومة اجلمهورية الفرنسية،2015األول/ديسمرب 
اكوماة اجلمهورياة الفرنساية لتمكينهاا الادورة ااادياة  يعربان عان باال  امتناةماا -1 

ديااة عشارة ملاؤمتر األطاارا  العامال بوصاافه اجتمااع األطاارا  والعشارين ملاؤمتر األطاارا  والادورة ااا
 يف بروتوكول كيوتو من االنعقاد يف باريس؛

إىل قكوماااة اجلمهورياااة الفرنساااية أن تنقااال إىل مديناااة بااااريس وساااكاةا  ي ل اااان -2 
ع ااارات امتنااان ماااؤمتر األطاارا  ومااؤمتر األطااارا  العاماال بوصاافه اجتمااااع األطاارا  يف بروتوكاااول  

 أقيل به املشاركون من قصسن الضيافة وقفاوة االستق ال. ملا كيوتو
 اجللسة العامة التاسعة

 2015كانون األول/ديسمرب   13
    


