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 الصفحة املقرر

 ١١ ................................حتديد التزام مقدر كمياً لبيالروس خلفض انبعاثاهتا ١-إأ/٣٢

 االمتيازات واحلصانات املقدمة إىل األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول ١-إأ/٣٣
 ١٢ .............................................................................كيوتو 

 ١٣ ....................................٢٠٠٧-٢٠٠٦امليزانية الربناجمية لفترة السنتني  ١-إأ/٣٤

 ١٨ ......٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠ حىت ٢٠٠٥-٢٠٠٤أداء امليزانية يف فترة السنتني  ١-إأ/٣٥

 لدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـولترتيبات ل ١-إأ/٣٦
 ١٩ ..................................................................................كيوتو 

 القرار

 ٢٠ .......................اإلعراب عن االمتنان حلكومة كندا وسكان مدينة مونتريال ١-م إأ/١
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 ١-م إأ/٢٨املقرر 

 تقدمي التوجيه األويل إىل كيان ُيعهد إليه بتشغيل اآللية املالية
 يل صندوق التكيفلالتفاقية، من أجل تشغ

 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

  من بروتوكول كيوتو،١٢ من املادة ٨إىل الفقرة إذ يشري 

 ،٧-م أ/١٧، و٧-م أ/١٠، و٧-م أ/٥إىل املقررات وإذ يشري 

ان اليت هلا مناطق ساحلية واطئة وجافة        أن البلدان الواطئة وغريها من البلدان اجلزرية الصغرية، والبلد         وإذ يـدرك   
وشبه جافة أو مناطق معرضة إىل الفيضانات واجلفاف والتصحر، والبلدان النامية اهلشة ُنظُُمها اإليكولوجية اجلبلية معرضةٌ                

 بشكل خاص لآلثار السلبية لتغري املناخ،

  ضرورة تشغيل صندوق التكيف يف أقرب وقت ممكن،وإذ يدرك

 بالترتيبات املقترحة لصندوق التكيف اليت قدمها مرفق البيئة العاملية بوصفه كيانا ُعهد إليه بتشغيل               وإذ حييط علما   
  من تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف          ٣١اآللـية املالـية لالتفاقـية، عـلى حنـو مـا ورد يف الفقرة                

)FCCC/CP/2005/3و Corr.1(، 

يف سيمّول من حصة العائدات املتأتية من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة وغريها  أن صندوق التكوإذ يالحظ 
 من مصادر التمويل،

  أن التكيف مع تغري املناخ جزء ال يتجزأ من اجلهود اجلارية للتنمية املستدامة،وإذ يدرك 

ج ملموسة يف جمال     مشاريَع وبرام  ٧-م أ /١٠ أن ميـول صندوُق التكيف املنشأ مبوجب  املقرر           يقـرر  -١ 
التكـيف يف البلدان النامية األطراف اليت تعد أطرافا يف بروتوكول كيوتو، باإلضافة إىل متويل األنشطة املذكورة يف الفقرة     

 ؛٧-م أ/٥ من املقرر ٨

 أن يعمل صندوق التكيف بتوجيه ومساءلة من مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف    يقرر -٢ 
 يوتو؛بروتوكول ك

 : أن ُيسترشد يف تشغيل صندوق التكيف مبا يلييقرر -٣ 

 هنج قطري التوجه )أ( 

 إدارة وشفافية مالية سليمة )ب( 

 انفصال عن مصادر التمويل األخرى )ج( 
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 هنج للتعلم من خالل العمل؛ )د( 

ية ومعايري األهلية    أن يعتمد يف دورته الثانية توجيهات أخرى بشأن السياسات واألولويات الربناجم           يقرر -٤ 
 لتشغيل صندوق التكيف؛

، آراءها بشأن سياسات ٢٠٠٦فرباير / شباط ١٣ األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول         يدعـو  -٥ 
وأولويـات برناجمـية ومعـايري أهلية حمددة لكي تنظر فيها اهليئة الفرعيـة للتنفيـذ يف دورهتا الرابعة والعشرين                  

 ؛)٢٠٠٦مايو /أيار(

 ١٣ كذلـك األطـراف واملنظمات الدولية ذات الصلة إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول            دعـو ي -٦ 
، آراءها بشأن الترتيبات املمكنة إلدارة صندوق التكيف لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ              ٢٠٠٦فرباير  /شباط

 يف دورهتا الرابعة والعشرين؛

ابعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، ورهنا بوجود املوارد،     إىل األمانة أن تقوم، قبل الدورة الر       يطلـب  -٧ 
 .بتنظيم حلقة عمل لتعزيز تبادل اآلراء بشأن مزيد من التوجيه لتشغيل صندوق التكيف

 اجللسة العامة التاسعة 
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٠-٩ 
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 ١-م إأ/٢٩املقرر 

 البلدان الناميةبناء القدرات فيما يتصل بتنفيذ بروتوكول كيوتو يف 

 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

 من بروتوكول كيوتو وغريها من األحكام ذات الصلة ١٠من املادة  ) ه(و) د(و) ج(إىل الفقرات إذ يشري  
 اليت تلزم األطراف بالتعاون يف جمال بناء القدرات،

 ي ينشئ إطاراً لبناء القدرات يف البلدان النامية، الذ٧-م أ/٢ إىل املقرر وإذ يشري 

فرباير / شباط ١٥ الذي يدعو األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة حبلول           ١٠-م أ /٢ املقـرر    وإذ يالحـظ   
 آراءها بشأن كيفية قيام اهليئة الفرعية للتنفيذ برصد تنفيذ إطار بناء القدرات بانتظام لكي ينظر فيها كل                  ٢٠٠٦

ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف       ) ٢٠٠٦مايو  /أيار(دورهتا الرابعة والعشرين    مـن اهليئة يف     
 ،)٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين(بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية 

 أدى إىل زيادة االهتمام بآلية ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١٦ أن بـدء نفاذ بروتوكول كيوتو يف         وإذ يالحـظ   
 ادة أنشطتها يف البلدان النامية وبالتايل احلاجة إىل بناء القدرات،التنمية النظيفة وزي

 مبسامهات األطراف استجابةً للطلب الذي وجهته اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابعة عشرة وإذ يسلم 
 للحصول على آراء بشأن جماالت األولوية اإلضافية لبناء القدرات فيما يتصل بتنفيذ بروتوكول كيوتو،

 أن بناء القدرات عملية مستمرة ومتدرجة ومتكررة، ينبغي أن يرتكز تنفيذها على أولويات              وإذ يؤكـد   
 البلدان النامية،

 احلاجـة إىل التماس التآزر يف بناء القدرات بني األطراف واآللية املالية والوكاالت الثنائية           وإذ يالحـظ   
 واملتعددة األطراف والقطاع اخلاص،

 على تنفيذ   ٧-م أ /٢ اإلطار اخلاص ببناء القدرات الذي اعُتمد مبوجب املقرر           انطـباق  يقـرر  -١ 
بروتوكول كيوتو ويعيد التأكيد على اإلطار التوجيهي ألنشطة بناء القدرات فيما يتصل بتنفيذ بروتوكول كيوتو               

 يف البلدان النامية؛

لبلدان النامية ضمن اإلطار     ضرورة بناء القدرات فيما يتصل بتنفيذ بروتوكول كيوتو يف ا          يقرر -٢ 
املعاد تأكيده يف هذا املقرر من أجل تعزيز قدرة البلدان النامية على املشاركة الفعالة يف أنشطة املشاريع يف إطار                   

 آلية التنمية النظيفة، مثل اجملاالت ذات األولوية املذكورة أدناه؛

 مة السلطات الوطنية املعينة وتعزيزهابناء القدرات املؤسسية ملساعدة البلدان النامية يف إقا )أ( 
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زيادة الوعي والتدريب والربط الشبكي بني السلطات الوطنية املعينة يف البلدان النامية واملنظمات  )ب( 
غري احلكومية والقطاع اخلاص وسائر أصحاب املصلحة، وال سيما يف جمال تطوير املهارات املتصلة بدورة مشاريع 

 آلية التنمية النظيفة

دعـم وتيسري االتصال والتعاون والربط الشبكي بني السلطات الوطنية املعينة يف البلدان النامية               )ج( 
 واجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة وغريها من اجلهات الفاعلة يف إطار اآللية

ديات السلطات  تقـدمي الدعـم لتوسيع املشاركة يف آلية التنمية النظيفة، مبا يف ذلك املشاركة يف منت                )د( 
 الوطنية املعينة بالتزامن مع دورات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو واهليئتني الفرعيتني

حتسـني التوزيع اجلغرايف، دون إغفال ما تواجهه أفريقيا من صعوبات يف اجتذاب مشاريع آلية                 )ه( 
لية يف أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية من خالل         التنمـية النظـيفة، عـن طريق دعم مشاريع اآل         
 التدريب وحتليل أسواق اآللية وإقامة املنتديات

حتسني القدرة على إعداد األنشطة والسياسات اخلاصة بتخفيف اآلثار وإدماجها مع غريها من              )و( 
 أدوات السياسة العامة يف إطار التنمية املستدامة؛

ورة إيالء اإلطار اخلاص ببناء القدرات املعاد تأكيده يف هذا املقرر اهتماماً عاجالً من               ضر يقرر -٣ 
األطـراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية، وعند االقتضاء، من الوكاالت املتعددة األطراف والثنائية والقطاع               

 ؛٧-م أ/٢اخلاص، وضرورة تنفيذه مبراعاة املقرر 

أن تقدم إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول            إىل األمانة    يطلـب  -٤ 
كـيوتو تقارير عن اجلهود املبذولة لتنفيذ اإلطار اخلاص ببناء القدرات املعاد تأكيده يف هذا املقرر وأن تضع يف                   

لقدرات بانتظام عمالً اعتبارها هذا املقرر لدى إعداد تقريرها التوليفي بشأن اخلطوات املتخذة لرصد أنشطة بناء ا        
 .١٠-م أ/٢ على النحو املفصل يف املقرر ٧-م أ/٢باملقرر 

 اجللسة العامة التاسعة 
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٠-٩ 
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 ١-م إأ/٣٠املقرر 

 بناء القدرات املتصلـة بتنفيذ بروتوكول كيوتو يف
 األطراف ذات االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية

  العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،إن مؤمتر األطراف

  من بروتوكول كيوتو،١٠ و٧ و٦ و٥ و٣ و٢ باملواد إذ يذكِّر 

 الـذي ُينشئ إطاراً لبناء القدرات يف األطراف ذات االقتصادات اليت متر مبرحلة  ٧-م أ/٣ باملقـرر    وإذ يذكِّـر   
 انتقالية،

 يف الدورة السابعة والعشرين     ٧-م أ /٣تعراض حالة تنفيذ املقرر      الذي يقضي باس   ١٠-م أ /٣ املقرر   وإذ يالحظ  
 استعداداً لفترة االلتزام األوىل يف إطار بروتوكول كيوتو،) ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول(للهيئة الفرعية للتنفيذ 

 ضـرورة السـعي إىل حتقيق التآزر مع أنشطة بناء القدرات األخرى يف إطار االتفاقيات                وإذ يالحـظ   
 مليات ذات الصلة، وفيما بني األطراف، والوكاالت الثنائية واملتعددة األطراف، والقطاع اخلاص،والع

 باآلراء اليت أعربت عنها األطراف ذات االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية يف حلقة عمل ُعقدت وإذ ينوه 
قدرات ألغراض تنفيذ االتفاقية     بشأن بناء ال   ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧ و ٢٦يف بودابسـت، هنغاريا، يف      

 وبروتوكول كيوتو،

 ينطبق على تنفيذ بروتوكول ٧-م أ/٣ أن إطار بناء القدرات الذي اعُتمد مبوجب املقرر        يقـرر  -١ 
كـيوتو، ويقـر هـذا اإلطـار لتوجيه أنشطة بناء القدرات املتصلة بتنفيذ بروتوكول كيوتو يف األطراف ذات                   

 نتقالية؛االقتصادات اليت متر مبرحلة ا

 أن تكـون االحتـياجات لبناء القدرات يف األطراف ذات االقتصادات اليت متر مبرحلة             يطلـب  -٢ 
، موضع اهتمام عاجل من ِقَبل ٢٠٠٥فرباير / شباط١٦انتقالـية، الناشـئة عن بدء سريان بروتوكول كيوتو يف         

الثاين باالتفاقية، وكذلك، حسب    األطراف اليت هي يف وضع يسمح هلا بذلك ضمن األطراف املدرجة يف املرفق              
االقتضـاء، من ِقَبل الوكاالت املتعددة األطراف والثنائية والقطاع اخلاص، وأن يتم بناء هذه القدرات ألغراض                

 ؛٧-م أ/٣تنفيذ الربوتوكول مع مراعاة أحكام املقرر 

ألطراف يف   مـن األمانـة أن تقدم تقريراً إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع ا              يطلـب  -٣ 
 والذي ستنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا ٧-م أ/٣بروتوكول كيوتو بشأن استعراض اإلطار املرفق باملقرر 

 .١٠-م أ/٣وفقاً للمقرر ) ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين(السابعة والعشرين 

 اجللسة العامة التاسعة 
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٠-٩ 
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 ١-م إأ/٣١املقرر 

 ، من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤سائل املتصلة بالفقرة امل

 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، 

  على محاية النظام املناخي لفائدة األجيال احلاضرة واملقبلة،وقد عقد العزم 

  كيوتو، من بروتوكول٣ من املادة ١٤ يف املسائل املتصلة بالفقرة وقد نظر 

 ،٤-م أ/٥، و٤-م أ/٨ إىل املقررين وإذ يشري 

 ،٥-م أ/١٢ و٤-م أ/٥ إىل املقررين وإذ يشري أيضاً 

 أن مدى تنفيذ البلدان األطراف النامية اللتزاماهتا تنفيذاً فعاالً سيتوقف على مدى تنفيذ              وإذ يؤكد جمدداً   
الية ونقل التكنولوجيا تنفيذاً فعاالً مع املراعاة التاّمة حلقيقة         البلدان األطراف املتقدمة اللتزاماهتا املتصلة باملوارد امل      

 أن التنمية االقتصادية واالجتماعية واستئصال الفقر مها أول وأهم أولويات األطراف من البلدان النامية،

دى تنفيذ   أن مدى تنفيذ البلدان األطراف النامية اللتزاماهتا تنفيذاً فعاالً سيتوقف على م            وإذ يؤكد جمدداً   
البلدان األطراف املتقدمة اللتزاماهتا املتصلة باملوارد املالية ونقل التكنولوجيا تنفيذاً فعاالً مع املراعاة التاّمة حلقيقة               

 أن التنمية االقتصادية واالجتماعية واستئصال الفقر مها أول وأهم أولويات األطراف من البلدان النامية،

راف أن حتمي النظام املناخي لفائدة أجيال البشرية حاضراً ومستقبالً، على           أن على األط  وإذ يؤكد جمدداً     
أساس من اإلنصاف ووفقاً ملسؤولياهتا املشتركة ولكن املتباينة ووفقاً لقدرات كل منها، وأنه ينبغي بالتايل للبلدان  

 آثار ضارة،األطراف املتقدمة أن تكون هي الرائدة يف التصدي لتغري املناخ وما يترتب عليه من 

 بأنـه جيب إيالء االعتبار الكامل للبلدان األطراف النامية اليت سيتعني عليها حتمل عبء غري       وإذ يسـلم   
 متناسب أو غري عادي مبوجب االتفاقية،

 بأن البلدان اجلزرية ذات األراضي املنخفضة وغريها من البلدان اجلزرية الصغرية، والبلدان ذات وإذ يسلم 
ية املنخفضة واملناطق القاحلة وشبه القاحلة واملعرضة للفيضانات واجلفاف والتصحر والبلدان النامية املناطق الساحل

 ذات النظم اإليكولوجية اجلبلية اهلشة معّرضة بشكل خاص لآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ،

لنامية، اليت تعتمد اقتصاداهتا اعتماداً    بالصعوبات اخلاصة اليت تواجهها تلك البلدان، وال سيما البلدان ا          وإذ يعترف  
 شديداً على إنتاج الوقود األحفوري واستخدامه وتصديره، نتيجة لإلجراءات املتخذة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة،

 من بروتوكول كيوتو مبا يف ذلك تبادل        ٣ من املادة    ١٤ إنشاء عملية تتناول تنفيذ الفقرة       يقرر -١ 
ملنهجيــات بشأن تقييم اآلثار االجتماعية والبيئية واالقتصادية الضارة على األطراف من           املعلومـات وتطوير ا   

 من االتفاقية، وتقليل هذه اآلثار إىل أدىن        ٤ من املادة    ٩ و ٨البلدان النامية، وال سيما البلدان احملددة يف الفقرتني         
 ونقل التكنولوجيا؛حد؛ ومن القضايا اليت يتعني النظر فيها توفري التمويل والتأمني 
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 من بروتوكول كيوتو هو     ٣ من املادة    ١ بأن التقليل إىل أدىن حد من تأثري تنفيذ الفقرة           يعترف -٢ 
ويلتزم كل طرف مدرج يف املرفق األول       . شـاغل إمنـائي يهم البلدان الصناعية والبلدان النامية على حّد سواء           

لدان النامية، وبأن مينع آثارها الضارة على البلدان النامية أو يعمل           باملراعاة التامة لعواقب هذه التدابري بالنسبة للب      
 على التقليل من هذه اآلثار إىل أدىن حد؛ وتعترب هذه األطراف مثل هذه التدابري إجراء فعاالً من حيث التكلفة؛

إىل كـل طـرف من األطراف املدرجة يف املرفق األول أن يقدم، يف إطار املعلومات                يطلـب    -٣ 
 من ١ميلية الالزمة لتقريره املتعلق بقائمة جرده السنوية، معلومات وفقاً للمبادئ التوجيهية الواردة يف الفقرة   التك

 من بروتوكول كيوتو، إىل تنفيذ      ٣ من املادة    ١٤ من بروتوكول كيوتو عن كيفية سعيه، مبوجب الفقرة          ٧املادة  
كول كيوتو بطريقة تقلل إىل أدىن حد اآلثار االجتماعية          من بروتو  ٣ من املادة    ١االلـتزامات الواردة يف الفقرة      

 من  ٤ من املادة    ٩ و ٨والبيئية واالقتصادية الضارة بالبلدان األطراف النامية، وخاصة البلدان احملددة يف الفقرتني            
قرة االتفاقية، ويطلب كذلك إىل تلك األطراف أن تدرج، يف هذا الصدد، معلومات عن اإلجراءات احملددة يف الف                

  أدناه؛١١ أدناه، استناداً إىل املنهجيات احملددة يف حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة ٨

  أعاله؛٣ أن ينظر فرع التيسري التابع للجنة االمتثال يف املعلومات املشار إليها يف الفقرة يقرر -٤ 

ياجاهتا وشواغلها احملددة  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول إىل تقدمي معلومات عن احت          يدعو -٥ 
 ٣ من املادة    ١املتصلة باآلثار االجتماعية والبيئية واالقتصادية الضارة النامجة عن تنفيذ االلتزامات مبوجب الفقرة             

 من بروتوكول كيوتو، ويطلب إىل األطراف املدرجة يف املرفق الثاين باالتفاقية تقدمي الدعم هلذا الغرض؛

ية قبل الدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف  وضع مبادئ توجيهيقرر -٦ 
بـروتوكول كيوتو للمساعدة على البت فيما إذا كانت األطراف املدرجة يف املرفق األول تسعى إىل التقليل إىل أدىن حد                    

لتجارة الدولية، واآلثار االجتماعية    مـن اآلثـار الضارة، مبا يف ذلك اآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ، واآلثار على ا                
 ٩ و ٨والبيئـية واالقتصادية على األطراف األخرى، خاصة البلدان األطراف النامية، وال سيما البلدان احملددة يف الفقرتني                 

  أدناه؛١١ من االتفاقية، استناداً إىل املنهجيات احملددة يف حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة ٤من املادة 

الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ إىل القيام، بالتعاون مع املنظمات األخرى املختصة،             يدعـو    -٧ 
بـإعداد ورقة تقنية بشأن تكنولوجيات ختزين الكربون يف طبقات أرضية، تشمل أحدث املعلومات، وتقدمي تقرير يف هذا              

 بروتوكول كيوتو لكي ينظر فيه خالل دورته الثانية؛الشأن إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف 

 على ضرورة قيام األطراف املدرجة يف املرفق الثاين باالتفاقية، وغريها من األطراف املدرجة يف               يوافـق  -٨ 
وتو،  من بروتوكول كي   ٣ من املادة    ١٤املرفق األول القادرة على ذلك، بإيالء األولوية، يف تنفيذ التزاماهتا مبوجب الفقرة             

 :لإلجراءات التالية

التخفيض أو اإلهناء التدرجيي لنقائص السوق واحلوافز املالية واإلعفاءات من الضرائب والرسوم             )أ( 
واإلعانات يف مجيع القطاعات اليت تنشأ عنها انبعاثات غازات الدفيئة، مع مراعاة احلاجة إىل إصالح أسعار الطاقة 

 خلارجية، سعياً إىل حتقيق هدف االتفاقيةحبيث تعكس أسعار السوق واملؤثرات ا

 إلغاء اإلعانات املرتبطة باستخدام تكنولوجيات غري سليمة وغري مأمونة بيئياً )ب( 
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الـتعاون يف جمال التطوير التكنولوجي الستخدام الوقود األحفوري يف اجملاالت غري املستهلكة              )ج( 
  حتقيقاً هلذه الغايةللطاقة، وتقدمي الدعم إىل البلدان األطراف النامية

الـتعاون يف جمـال تطوير ونشر ونقل تكنولوجيات الوقود األحفوري املتقدمة اليت تنشأ عنها                )د( 
أو التكنولوجيات املتصلة بالوقود األحفوري اليت تؤدي إىل تنحية غازات          /انـبعاثات أقـل من غازات الدفيئة و       

، وتيسري مشاركة أقل البلدان منواً واألطراف األخرى غري      الدفيئة وختزينها، وتشجيع استخدامها على نطاق أوسع      
 املدرجة يف املرفق األول يف هذا اجلهد

 من االتفاقية من أجل     ٤ من املادة    ٩ و ٨تعزيز قدرة البلدان األطراف النامية احملددة يف الفقرتني           )ه( 
األحفوري، مع مراعاة احلاجة إىل حتسني      حتسـني الكفاءة يف األنشطة التمهيدية والرئيسية املتصلة بأنواع الوقود           

 كفاءة هذه األنشطة من الناحية البيئية

مساعدة البلدان األطراف النامية اليت تعتمد اعتماداً شديداً على تصدير واستهالك أنواع الوقود              )و( 
 األحفوري يف تنويع اقتصاداهتا؛

ت وتدابري تفضي إىل خفض      األطـراف املدرجـة يف املرفق األول على اعتماد سياسا          يشـجع  -٩ 
انـبعاثات غـازات الدفيئة، باعتبار ذلك مسامهة فعالة يف التقليل إىل أدىن حد من اآلثار الضارة النامجة عن تغري    

 املناخ، وعلى تقدمي معلومات عن هذه السياسات والتدابري يف بالغاهتا الوطنية؛

ة يف املرفق األول، وفقاً هلذا املقرر،        اسـتعراض اإلجراءات اليت تتخذها األطراف املدرج       يقـرر  -١٠ 
ومن بني القضايا اليت يتعني النظر فيها توفري        . والـنظر خالل دورته الثالثة يف ما يلزم اختاذه من إجراءات أخرى           

 ؛٣ من املادة ١٤التمويل والتأمني ونقل التكنولوجيا، عمالً بالفقرة 

ة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف  إىل األمانة أن تنظم، قبل الدورة الثاني   يطلـب  -١١ 
يف بـروتوكول كيوتو، حلقة عمل بشأن منهجيات اإلبالغ عن سبل التقليل إىل أدىن حد من اآلثار االجتماعية                  
والبيئـية واالقتصـادية الضـارة بالبلدان األطراف النامية واملترتبة على تنفيذ األطراف املدرجة يف املرفق األول                 

 ؛٣ من املادة ١والتدابري الرامية إىل الوفاء بالتزاماهتا باحلد من االنبعاثات وخفضها كمياً مبوجب الفقرة للسياسات 

إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ النظر يف نتائج            يطلـب    -١٢ 
 بشأهنا إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع         أعاله، وتقدمي توصيات   ١١حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة       

 .األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية

 اجللسة العامة التاسعة 
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٠-٩ 
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 ١-م إأ/٣٢املقرر 

 حتديد التزام مقدر كمياً لبيالروس خلفض انبعاثاهتا

  بروتوكول كيوتو،إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف

  من بروتوكول كيوتو،٢١ و٢٠ و٣ إىل املواد إذ يشري 

 ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٢١ يف الطلب الذي أرسلته حكومة بيالروس إىل األمانة يف           وقـد نظـر    
 يف املائة من    ٩٥، بنسبة   ٣لتحديد التزام كمي لبيالروس للحد من انبعاثات غاز الدفيئة وخفضها، مبوجب املادة             

 وإدخال التعديل املناسب على املرفق ٢٠١٢ إىل عام ٢٠٠٨، يف فترة االلتزام املمتدة من عام ١٩٩٠ستوى عام م
 باء لربوتوكول كيوتو،

 برغبة بيالروس يف أن حيدد هلا التزام كمي باحلد من انبعاثات غازات الدفيئة وخفضها،               يعـترف  -١ 
 ؛٢٠١٢ وعام ٢٠٠٨ يف فترة االلتزام املمتدة بني عام ١٩٩٠م  يف املائة من مستوى عا٩٥، بنسبة ٣مبوجب املادة 

 من بروتوكول كيوتو، إىل تقدمي نص التعديل املقترح         ٢١ و ٢٠ بـيالروس، وفقاً للمادتني      يدعـو  -٢ 
إدخاله على املرفق باء لربوتوكول كيوتو خالل فترة تسمح لألمانة بإرساله إىل األطراف قبل ستة أشهر على األقل من                   

 .د دورة مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو اليت سيقترح فيها التعديل العتمادهانعقا

 اجللسة العامة التاسعة 
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٠-٩ 



FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.4 
Page 12 

 

 ١-م إأ/٣٣املقرر 

 االمتيازات واحلصانات املقدمة إىل األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة
  كيوتومبوجب بروتوكول

 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

، )٢٠٠٦مايو  /أيار( إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ مواصلة النظر، يف دورهتا الرابعة والعشرين            يطلب -١ 
تو، بغية إعداد   يف االمتـيازات واحلصانات املقدمة إىل األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيو             

 .مشروع مقرر يعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية

 بآرائها حول هذا البند     ٢٠٠٦فرباير  / شباط ١٣ األطراف إىل مّد األمانة يف موعد أقصاه         يدعو -٢ 
 .من أجل جتميعها

مني العام لألمم املتحدة خبصوص مسألة تأمني االمتيازات         إىل األمني التنفيذي استشارة األ     يطلب -٣ 
واحلصانات الالزمة لألفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو، وتقدمي تقرير إىل اهليئة الفرعية               

 .للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والعشرين

 اجللسة العامة التاسعة 
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٠-٩ 
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 ١ -م إأ/٣٤ر املقر

 )١(٢٠٠٧-٢٠٠٦امليزانية 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 ١١-م أ/١٢ باملقرر وإذ حييط علماً 

 ،)٢( املقدمة من األمني التنفيذي٢٠٠٧-٢٠٠٦ الربناجمية املقترحة لفترة السنتني  يف امليزانيةوقد نظر 

 الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة، من حيث انطباقه            ١١-م أ /١٢على املقرر   يوافق   -١ 
 على بروتوكول كيوتو؛

رفق هذا املقرر والذي يغطي  الوارد يف م٢٠٠٧ و٢٠٠٦جدول االشتراكات اإلرشادي للسنتني  يعتمد   -٢ 
 ؛١١-م أ/١٢ من املقرر ١ يف املائة من االشتراكات اإلرشادية احملددة يف اجلدول ٣٦,٨

 لألمني التنفيذي جبمع الرسوم من الكيانات التشغيلية يف إطار آلية التنمية النظيفة ومستعملي سجل  يأذن -٣ 
 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦نشطة التكميلية يف فترة السنتني املعامالت الدويل كدخل إضايف للصندوق االستئماين لأل

 مجيع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل أن تضع يف اعتبارها أن االشتراكات يف امليزانية األساسية                يدعو -٤ 
من اإلجراءات املالية، وإىل أن تدفع على وجه ) ب(٨يناير من كل سنة وفقاً للفقرة /مسـتحقة يف األول من كانون الثاين    

 ، االشتراكات املطلوبة لتمويل النفقات املعتمدة املبينة يف       ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ة وبالكـامل، عـن كل من السنتني         السـرع 
 . ١١ -م أ/١٢املقرر 

                                                      

 .٨٣، الفقرة FCCC/SBI/2005/10انظر  )١(
 .Add 1 وFCCC/SBI/2005/8انظر  )٢(
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 املرفق

 )١(اجلدول اإلرشادي الشتراكات األطراف يف بروتوكول كيوتو
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦لفترة السنتني 

جدول األنصبة املقررة املعدل 
 ٢٠٠٧لربوتوكول كيوتو لعام 

جدول األنصبة املقررة املعدل 
 ٢٠٠٦لربوتوكول كيوتو لعام 

جدول األنصبة املقررة لألمم 
 الطرف ٢٠٠٦املتحدة لعام 

 ألبانيا ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٧
 اجلزائر ٠,٠٧٦ ٠,١٠٣ ٠,١٠٣
 أنتيغوا وبربودا ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤
 األرجنتني ٠,٩٥٦ ١,٢٩٩ ١,٢٩٩
 أرمينيا ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
 النمسا ٠,٨٥٩ ١,١٦٧ ١,١٦٧
 أذربيجان ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٧
 جزر البهاما ٠,٠١٣ ٠,٠١٨ ٠,٠١٨
 بنغالديش ٠,٠١٠ ٠,٠١٤ ٠,٠١٤
 بربادوس ٠,٠١٠ ٠,٠١٤ ٠,٠١٤
 بلجيكا ١,٠٦٩ ١,٤٥٢ ١,٤٥٢
 بليز ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 بنن ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
 بوتان ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 فيابولي ٠,٠٠٩ ٠,٠١٢ ٠,٠١٢
 بوتسوانا ٠,٠١٢ ٠,٠١٦ ٠,٠١٦
 الربازيل ١,٥٢٣ ٢,٠٦٩ ٢,٠٦٩
 بلغاريا ٠,٠١٧ ٠,٠٢٣ ٠,٠٢٣
 بوركينا فاسو ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
 بوروندي ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 كمبوديا ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
 الكامريون ٠,٠٠٨ ٠,٠١١ ٠,٠١١
 كندا ٢,٨١٣ ٣,٨٢١ ٣,٨٢١
 شيلي ٠,٢٢٣ ٠,٣٠٣ ٠,٣٠٣
 الصني ٢,٠٥٣ ٢,٧٨٩ ٢,٧٨٩
 كولومبيا ٠,١٥٥ ٠,٢١١ ٠,٢١١
 جزر كوك ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 كوستاريكا ٠,٠٣٠ ٠,٠٤١ ٠,٠٤١
  كوبا ٠,٠٤٣ ٠,٠٥٨ ٠,٠٥٨
  قربص ٠,٠٣٩ ٠,٠٥٣ ٠,٠٥٣
  اجلمهورية التشيكية ٠,١٨٣ ٠,٢٤٩ ٠,٢٤٩
 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  ٠,٠١٠ ٠,٠١٤ ٠,٠١٤
  مجهورية الكونغو الدميقراطية ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤

__________________ 

 .ستضاف أطراف جديدة عند قيامها بالتصديق )١( 



FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.4 
Page 15 

جدول األنصبة املقررة املعدل 
٢٠٠٧لربوتوكول كيوتو لعام   

جدول األنصبة املقررة املعدل 
٢٠٠٦لربوتوكول كيوتو لعام   

جدول األنصبة املقررة لألمم 
٢٠٠٦املتحدة لعام   لطرفا 

  الدامنرك ٠,٧١٨ ٠,٩٧٥ ٠,٩٧٥
  جيبويت ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  دومينيكا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  اجلمهورية الدومينيكية ٠,٠٣٥ ٠,٠٤٨ ٠,٠٤٨
  إكوادور ٠,٠١٩ ٠,٠٢٦ ٠,٠٢٦
  مصر ٠,١٢٠ ٠,١٦٣ ٠,١٦٣
  السلفادور ٠,٠٢٢ ٠,٠٣٠ ٠,٠٣٠
  غينيا االستوائية ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
  إستونيا ٠,٠١٢ ٠,٠١٦ ٠,٠١٦
  إثيوبيا ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥
  اجلماعة األوروبية ٢,٥٠٠ ٢,٥٠٠ ٢,٥٠٠
  فيجي ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥
  فنلندا ٠,٥٣٣ ٠,٧٢٤ ٠,٧٢٤
  فرنسا ٦,٠٣٠ ٨,١٩١ ٨,١٩١
  غامبيا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  جورجيا ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤
  أملانيا ٨,٦٦٢ ١١,٧٦٦ ١١,٧٦٦
  غانا ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥
  اليونان ٠,٥٣٠ ٠,٧٢٠ ٠,٧٢٠
  غرينادا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  غواتيماال ٠,٠٣٠ ٠,٠٤١ ٠,٠٤١
  غينيا ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤
  غيانا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  هندوراس ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٧
  هنغاريا ٠,١٢٦ ٠,١٧١ ٠,١٧١
  آيسلندا ٠,٠٣٤ ٠,٠٤٦ ٠,٠٤٦
  اهلند ٠,٤٢١ ٠,٥٧٢ ٠,٥٧٢
  إندونيسيا ٠,١٤٢ ٠,١٩٣ ٠,١٩٣
  آيرلندا ٠,٣٥٠ ٠,٤٧٥ ٠,٤٧٥
  إسرائيل ٠,٤٦٧ ٠,٦٣٤ ٠,٦٣٤
  إيطاليا ٤,٨٨٥ ٦,٦٣٦ ٦,٦٣٦
 جامايكا ٠,٠٠٨ ٠,٠١١ ٠,٠١١
  اليابان ١٩,٤٦٨ ٢٢,٠٠٠ ٢٢,٠٠٠
  األردن ٠,٠١١ ٠,٠١٥ ٠,٠١٥
  كينيا ٠,٠٠٩ ٠,٠١٢ ٠,٠١٢
  كرييبايت ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  الكويت ٠,١٦٢ ٠,٢٢٠ ٠,٢٢٠
  قريغيزستان ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  التفيا ٠,٠١٥ ٠,٠٢٠ ٠,٠٢٠
  ليسوتو ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  ليبرييا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  ليختنشتاين ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٧
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جدول األنصبة املقررة املعدل 
٢٠٠٧لربوتوكول كيوتو لعام   

جدول األنصبة املقررة املعدل 
٢٠٠٦لربوتوكول كيوتو لعام   

جدول األنصبة املقررة لألمم 
٢٠٠٦املتحدة لعام   لطرفا 

 وانيا ليت ٠,٠٢٤ ٠,٠٣٣ ٠,٠٣٣
  لكسمربغ ٠,٠٧٧ ٠,١٠٥ ٠,١٠٥
  مدغشقر ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤
  مالوي ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  ماليزيا ٠,٢٠٣ ٠,٢٧٦ ٠,٢٧٦
  ملديف ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  مايل ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
  مالطة ٠,٠١٤ ٠,٠١٩ ٠,٠١٩
  جزر مارشال ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  موريشيوس ٠,٠١١ ٠,٠١٥ ٠,٠١٥
  املكسيك ١,٨٨٣ ٢,٥٥٨ ٢,٥٥٨
 )واليات املتحدة( ميكرونيزيا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  منغوليا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  املغرب ٠,٠٤٧ ٠,٠٦٤ ٠,٠٦٤
  موزامبيق ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  ميامنار ٠,٠١٠ ٠,٠١٤ ٠,٠١٤
  ناميبيا ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨
  ناورو ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  هولندا ١,٦٩٠ ٢,٢٩٦ ٢,٢٩٦
  نيوزيلندا ٠,٢٢١ ٠,٣٠٠ ٠,٣٠٠
  نيكاراغوا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  النيجر ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  نيجرييا ٠,٠٤٢ ٠,٠٥٧ ٠,٠٥٧
  نيوى ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  النرويج ٠,٦٧٩ ٠,٩٢٢ ٠,٩٢٢
  عمان ٠,٠٧٠ ٠,٠٩٥ ٠,٠٩٥
  باكستان ٠,٠٥٥ ٠,٠٧٥ ٠,٠٧٥
  باالو ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  بنما ٠,٠١٩ ٠,٠٢٦ ٠,٠٢٦
  بابوا غينيا اجلديدة ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤
  باراغواي ٠,٠١٢ ٠,٠١٦ ٠,٠١٦
  بريو ٠,٠٩٢ ٠,١٢٥ ٠,١٢٥
  الفلبني ٠,٠٩٥ ٠,١٢٩ ٠,١٢٩
  بولندا ٠,٤٦١ ٠,٦٢٦ ٠,٦٢٦
  الربتغال ٠,٤٧٠ ٠,٦٣٨ ٠,٦٣٨
  قطر ٠,٠٦٤ ٠,٠٨٧ ٠,٠٨٧
 وريا مجهورية ك ١,٧٩٦ ٢,٤٤٠ ٢,٤٤٠
  مجهورية مولدوفا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  رومانيا ٠,٠٦٠ ٠,٠٨٢ ٠,٠٨٢
  االحتاد الروسي ١,١٠٠ ١,٤٩٤ ١,٤٩٤
  رواندا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 سانت لوسيا ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
  سانت فنسنت وجزر غرينادين ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  ساموا ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
 لكة العربية السعودية املم ٠,٧١٣ ٠,٩٦٩ ٠,٩٦٩
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جدول األنصبة املقررة املعدل 
٢٠٠٧لربوتوكول كيوتو لعام   

جدول األنصبة املقررة املعدل 
٢٠٠٦لربوتوكول كيوتو لعام   

جدول األنصبة املقررة لألمم 
٢٠٠٦املتحدة لعام   لطرفا 

  السنغال ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٧
  سيشيل ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣
  سلوفاكيا ٠,٠٥١ ٠,٠٦٩ ٠,٠٦٩
  سلوفينيا ٠,٠٨٢ ٠,١١١ ٠,١١١
  جزر سليمان ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  جنوب أفريقيا ٠,٢٩٢ ٠,٣٩٧ ٠,٣٩٧
  إسبانيا ٢,٥٢٠ ٣,٤٢٣ ٣,٤٢٣
  سري النكا ٠,٠١٧ ٠,٠٢٣ ٠,٠٢٣
  السودان ٠,٠٠٨ ٠,٠١١ ٠,٠١١
  السويد ٠,٩٩٨ ١,٣٥٦ ١,٣٥٦
  سويسرا ١,١٩٧ ١,٦٢٦ ١,٦٢٦
  تايلند ٠,٢٠٩ ٠,٢٨٤ ٠,٢٨٤
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨
 توغو ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  ترينيداد وتوباغو ٠,٠٢٢ ٠,٠٣٠ ٠,٠٣٠
  تونس ٠,٠٣٢ ٠,٠٤٣ ٠,٠٤٣
  تركمانستان ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٧
  توفالو ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  أوغندا ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨
  أوكرانيا ٠,٠٣٩ ٠,٠٥٣ ٠,٠٥٣
  اإلمارات العربية املتحدة ٠,٢٣٥ ٠,٣١٩ ٠,٣١٩
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ٦,١٢٧ ٨,٣٢٣ ٨,٣٢٣
 نيا املتحدة مجهورية ترتا ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨
  أوروغواي ٠,٠٤٨ ٠,٠٦٥ ٠,٠٦٥
  أوزبكستان ٠,٠١٤ ٠,٠١٩ ٠,٠١٩
  فانواتو ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١
  فرتويال ٠,١٧١ ٠,٢٣٢ ٠,٢٣٢
  فييت نام ٠,٠٢١ ٠,٠٢٩ ٠,٠٢٩
  اليمن ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨

 اجملموع  ٧٧,٥٥٠ ١٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠

 اجللسة العامة التاسعة 
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٠-٩ 
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 ١-م إأ/٣٥املقرر 

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤فترة السنتني   يفأداء امليزانية
 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠ حىت

 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

 ثالثة والعشرين، يف تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن أعماهلا بشأن املسائل اإلدارية واملالية يف دورته الوقد نظر  

  يف الوثائق اليت أعدهتا األمانة بشأن املواضيع ذات الصلة،وقد نظر أيضاً 

 ؛٢٠٠٥-٢٠٠٤باإليرادات وأداء امليزانية يف فترة السنتني حييط علما  -١ 

اشتراكاهتا يف االعتماد املؤقت لربوتوكول كيوتو يف حينها،          عن تقديره لألطراف اليت سددت     يعـرب  -٢ 
ف اليت قدمت تربعات إضافية إىل الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية، وال سيما لألعمال املتصلة بآلية التنمية                ولألطرا

 من بروتوكول كيوتو، ووضع سجل املعامالت الدولية، وغريها من األنشطة املتصلة            ٦النظيفة، ولألنشطة املتصلة باملادة     
 بتنفيذ بروتوكول كيوتو؛

  إزاء التأخر يف دفع االشتراكات يف االعتماد املؤقت لربوتوكول كيوتو؛ عن القلقيعرب -٣ 

  مجيع األطراف اليت مل تسدد اشتراكاهتا بعد على أن تفعل ذلك دون مزيد من التأخري؛يشجع -٤ 

 إىل زيادة ومواصلة تقدمي التربعات إىل الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية، وخباصة      يدعـو  -٥ 
 .ار األعمال املتصلة بتنفيذ بروتوكول كيوتولضمان استمر
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 ١-م إأ/٣٦املقرر 
 للدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفهترتيبات 

 اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
 ،تومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوإن 

  من بروتوكول كيوتو،١٥ و١٣ إىل املادتني إذ يشري 

اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تقوم يف دورهتا املقبلة باستعراض الترتيبات اليت وضعت لعقد              إىليطلب   -١ 
 باالقتران مع دورة مؤمتر     لـدورة األوىل ملؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو            ا

و بشأن  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوت        أن تقـدم توصيات إىل      األطـراف و  
 ترتيبات عقد الدورات املقبلة؛

ق مشروع النظام الداخلي ملؤمتر األطراف      لدى تطبي يقـرر أنـه ينبغي أن يكون ما يلي معلوماً            -٢ 
 :ول كيوتو من بروتوك١٣ من املادة ٥، عمال بالفقرة )١(اًالساري حالي

، تنتهي فترة والية أي عضو بديل من أعضاء املكتب،          ٢٦-٢٢أنـه فيما يتعلق مبشاريع املواد        )أ( 
 من  ١٥ من املادة    ٣ والفقرة   ١٣ من املادة    ٣ُينتخـب من قبل األطراف يف الربوتوكول ومن بينها وفقا للفقرة            
 بروتوكول كيوتو، بانتهاء فترة والية عضو املكتب الذي حل حمله؛

 :٢١-١٧أنه فيما يتعلق مبشاريع املواد  )ب( 

تكـون وثـائق التفويض الواردة من األطراف يف بروتوكول كيوتو صاحلة ملشاركة ممثليها يف                `١`
 دورات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

وافقة عليها، وفقاً لإلجراءات    يقـدم مكتـب مؤمتر األطراف تقريرا واحدا عن وثائق التفويض للم            `٢`
 املتبعة، إىل مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

 :٧ و٦أنه فيما يتعلق مبشروعي املادتني  )ج( 

ُتقبل لدى الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو               `١`
 بة لدى الدورات السابقة ملؤمتر األطراف؛ات اليت قُبلت بوصفها مراِقاملنظم

بة لدى دورات مؤمتر األطراف ودورات مؤمتر األطراف    يطبَّق إجراء واحد لقبول املنظمات املراقِ      `٢`
العـامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، على أن يتوىل مؤمتر األطراف البت يف               

 .بةراققبول املنظمات امل
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 ١-م إأ/١القرار 

 اإلعراب عن االمتنان حلكومة كندا وسكان مدينة مونتريال

 إن مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

 بناء ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول  ٩نوفمرب إىل   /ثاين تشرين ال  ٢٨ يف مونتريال يف الفترة من         وقد اجتمع  
 على دعوة من حكومة كندا،

حلكومة كندا على إتاحتها الفرصة لعقد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر          يعـرب عـن بالغ امتنانه        -١ 
 يال؛األطراف والدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو وذلك يف مونتر

 من حكومة كندا أن تنقل إىل مدينة مونتريال وسكاهنا امتنان مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف               يـرجو  -٢ 
 .العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو ملا حظي به املشتركون فيها من كرم الضيافة وحرارة االستقبال

 اجللسة التاسعة 
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٠-٩ 

 ـ ــ ـ ـ 

 


