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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع
  األطراف يف بروتوكول كيوتو

تقرير مؤمتـر األطـراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف فــي              
 يف  كوبنـهاغن دة يف   ، املعقـو  اخلامسةبروتوكول كيوتو عـن دورته     

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٩ إىل ٧الفترة من 

  إضافة    

اإلجراءات اليت اختذها مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه          :اجلزء الثاين     
  اخلامسةاجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته 

اجتماع األطراف   املقررات اليت اختذها مؤمتر األطراف العامل بوصفه          
  وكول كيوتويف بروت
  احملتويات

  الصفحة  املقرر
 نتائج أعمال الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضـافية لألطـراف               ٥-إم أ/١

  ٣    ............................املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو
  ٤    ............................مزيد من اإلرشادات املتصلة بآلية التنمية النظيفة    ٥-م أإ/٢    
  ١٤    ......................... من بروتوكول كيوتو٦فيذ املادة إرشادات بشأن تن    ٥-م أإ/٣    
  ١٩    ..............................................تقرير جملس صندوق التكيف    ٥-م أإ/٤    
  ٢٢    ................................................استعراض صندوق التكيف    ٥-م أإ/٥    
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  ٢٣    .............................................................جلنة االمتثال    ٥-م أإ/٦    
  ٢٥    ....................................بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو    ٥-م أإ/٧    

راض املشاركني يف عمليات    برنامج التدريب احملدَّث ألعضاء أفرقة خرباء االستع          ٥-م أإ/٨
  ٢٦    .................. من بروتوكول كيوتو٨االستعراض السنوي مبوجب املادة 

  ٣١    .........................................املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية    ٥-م أإ/٩    
  ٣٢    .............................٢٠١١-٢٠١٠امليزانية الربناجمية لفترة السنتني     ٥-م أإ/١٠    
  القرار    

 االلتزامات اإلضـافية لألطـراف    نتائج أعمال الفريق العامل املخصص املعين ب           ٥-إم أ/١
  ٤٢    ..........................املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو
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   ٥- إم أ/١قرر امل    
نتائج أعمال الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية 

  املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو لألطراف
  ،يف بروتوكول كيوتو ف العامل بوصفه اجتماع األطراإن مؤمتر األطراف  
  ،١-إم أ/١إىل مقرره  إذ يشري  
 على ضمان عدم حدوث أي ثغرة بني فتريت االلتزام األوىل والثانيـة            وإذ يعقد العزم    

  ،لربوتوكول كيوتو
 أن على األطراف املدرجة يف املرفق األول أن تواصل دورهـا الرائـد يف        وإذ يدرك   

  مكافحة تغري املناخ،
الفريق العامل املخصص املعـين بااللتزامـات       لذي أحرزه    بالتقدم ا  يرحب  -١  

 يف أعمــاله وفقـاً      املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو       اإلضافية لألطراف 
  ؛١-م أإ/١للمقرر 

 بااللتزامات اإلضافية لألطـراف    إىل الفريق العامل املخصص املعين       يطلب  -٢  
 ١-م أإ /١ للمقـرر     أن يقدم نتائج أعماله وفقـاً      يوتواملدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول ك      

لكي يعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتــو يف             
  دورته السادسة؛

 املعين بااللتزامات اإلضافية لألطـراف     إىل الفريق العامل املخصص      يطلب  -٣  
 يواصل أعماله مـستندا إىل مـشروع    أن املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو      
 املقدم إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه       )١(النص املُحال كجزء من تقريره عن دورته العاشرة       

  اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته اخلامسة؛
 البلد املضيف للدورة املقبلة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع           يكلف  -٤  

 من أجل تيسري األعمال قصد إجنـاح        باختاذ الترتيبات الالزمة  كول كيوتو   األطراف يف بروتو  
  .تلك الدورة

  ١٢اجللسة العامة 
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٩-١٨

  

__________ 

)١( FCCC/KP/AWG/2009/17املرفق األول ،. 
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  ٥- م أإ/٢املقرر     
  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  
  ،٤-م أإ/٢ و٣-م أإ/٢ و٢-م أإ/١ و١-م أإ/٧ املقررات وإذ يضع يف اعتباره  

  أحكام عامة  -أوالً   
 عـن   )١(بالتقرير السنوي للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة      حييط علماً     -١  

  ؛٢٠٠٩-٢٠٠٨الفترة 
شغيلية الكيانات اليت اعتمدها اجمللس التنفيـذي وعّينـها          ككيانات ت  يعّين  -٢  

أو مبهام التحقق يف قطاعات ُمحـددة،       /مؤقتاً ككيانات تشغيلية لالضطالع مبهام التصديق و      
  وهي الكيانات الواردة يف مرفق هذا املقرر؛

 اجمللس التنفيذي على اختاذ تدابري فعالة لضمان التقيد باآلجال احملددة           حيث  -٣  
إجراء من إجراءاته واالمتثال ملقررات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف     لكل  

  يف بروتوكول كيوتو، ولتقليص هذه اآلجال احملددة حيثما أمكن؛
 بالتدابري اليت اعتمدها اجمللس التنفيذي لتعزيز الكفاءة يف تشغيل آلية           يرحب  -٤  

   من تقريره السنوي؛التنمية النظيفة، حسبما يرد يف املرفق الرابع
 إىل اجمللس التنفيذي أن يواصل ما يبذله من جهود من أجل تعزيـز              يطلب  -٥  

الكفاءة واحلياد يف تشغيل آلية التنمية النظيفة وتوطيد دورها التنفيذي واإلشرايف جبملة طرق             
غريها من  منها ضمان االستخدام الفعال هليكلها الداعم، مبا يف ذلك أفرقة اخلرباء التابعة هلا و             

مصادر اخلربة اخلارجية واألمانة، مع مراعاة تزايد حجم العمل، وأن يقدم توصيات إىل مؤمتر              
 يف دورتـه   لكي ينظر فيهـا األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو    

  ؛وحيادهالسادسة ودوراته الالحقة من أجل مواصلة تعزيز وإصالح النظام وكفاءته 

  إلدارةا  -ثانياً   
 األطراف على أن تويل عناية فعلية ملسألة تعيني نساء بصفة أعـضاء          يشجع  -٦  

  ؛٧-م أ/٣٦وأعضاء مناوبني يف اجمللس التنفيذي، وفقاً للمقرر 
__________ 

)١( FCCC/KP/CMP/2009/16. 
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 إىل اجمللس التنفيذي أن يواصل، على سبيل األولوية العليا، حتـسني            يطلب  -٧  
  : يق مجلة أمور منهاالشفافية واالتساق واحلياد يف عمله بقدر كبري، عن طر

  مواصلة جهوده من أجل حتسني االتساق فيما يتخذه من قرارات؛  )أ(  
نشر شروح مفصلة للقرارات املتخذة وأسباهبا، مبا يشمل تبيـان مـصادر              )ب(

املعلومات املستخدمة، دون املساس بسرية رأي أي عضو أو عضو مناوب           
  يف اجمللس التنفيذي؛

إضـافة إىل   لدولية ذات الصلة، واألطراف املعنيني،      مراعاة آراء املنظمات ا     )ج(
 والكيانات التشغيلية املعّينـة، يف سـياق عمليـة          املشاركني يف املشاريع  

  للقرارات؛ اختاذه
 إىل اجمللس التنفيذي أن ُيحّسن وسائل تواصله مـع املـشاركني يف             يطلب  -٨  

لالتصال املباشـر بـني      حتديد طرائق وإجراءات     بوسائل منها املشاريع وأصحاب املصلحة،    
 عـن   اجمللس التنفيذي واملشاركني يف املشاريع فيما يتعلق بفرادى املشاريع، وأن يقدم تقريراً           

اإلجراءات املتخذة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو            
  يف دورته السادسة؛

 عمله ويف عمل هيكلـه       إىل اجمللس التنفيذي أن يراعي بالكامل، يف       يطلب  -٩  
الداعم، القوانني واألنظمة والسياسات واملعايري واملبادئ التوجيهية املطبقة يف البلدان املضيفة،           

  وأن يلتمس عند اللزوم آراء السلطات الوطنية املعّينة التابعة للبلدان املضيفة؛
 أن البلد املضيف هو املخول صـالحية البـت يف رسـم وتنفيـذ               يؤكد  -١٠  

سات الرامية إىل تعزيز مكانة أنواع معينة من الوقود أو التكنولوجيا املتسمة بانبعاثـات              السيا
   تنافسية؛ميزةخفيضة من غازات الدفيئة أو إعطائها 

 إىل اجمللس التنفيذي أن حيرص على أن تعـزز قواعـده ومبادئـه              يطلب  -١١  
 أعاله حتقيق اهلدف    ١٠ الفقرة   التوجيهية املتعلقة باعتماد أو تنفيذ السياسات املشار إليها يف        

  النهائي لالتفاقية وأال توجِد حوافز عكسية متس جبهود خفض االنبعاثات؛
 إىل اجمللس التنفيذي أن يعمل، حسب االقتـضاء، علـى توحيـد             يطلب  -١٢  

  وتوضيح وتنقيح إرشاداته املتعلقة بالتصرف حيال السياسات الوطنية؛
ذي مدونة لقواعد السلوك كيما يتقيد      ـتنفياد اجمللس ال  ـ باعتم حييط علماً   -١٣  

  هبا أعضاؤه؛
 إىل اجمللس التنفيذي أن يقدم توصية بشأن اختـصاصات أعـضاء            يطلب  -١٤  

اجمللس التنفيذي، على أن توضَّح فيها جمموعة املهارات واخلربات املطلوب توفرها يف األعضاء           
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ظر فيها مؤمتر األطراف العامل بوصفه      واألعضاء املناوبني ومدة االلتزام املتوقعة منهم، لكي ين       
  اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته السادسة؛

 أن ُتنشر يف املوقع الشبكي آللية التنمية النظيفة على بوابة االتفاقيـة             يطلب  -١٥  
على اإلنترنت السِّـَير الشخصية ألعضاء اجمللس التنفيذي وكذا البيانات املتعلقة بتـضارب            

  وتفاصيل أي انتساب مهين سابق أو حايل لألعضاء؛املصاحل 

  االعتماد  - ثالثاً  
 اجمللس التنفيذي على مواصلة وضع تدابري ترمي إىل تعزيـز حيـاد             يشجع  -١٦  

 التقنية، وعلى بلورة ترتيبات للحيلولـة دون        وكفاءهتاالكيانات التشغيلية املعّينة واستقالليتها     
ريع آلية التنمية النظيفة لضرر باطل عندما تكون هـذه          تعرض األنشطة املقترحة يف إطار مشا     

األنشطة قيد عملية تصديق وحتقق يقوم هبا كيان تشغيلي معّين فقد اعتماده أو جرى تعليـق               
  مركزه كجهة معتمدة؛

 طلبه إىل اجمللس التنفيذي أن يضع ويطبق، على سبيل األولوية،           يعيد تأكيد   -١٧  
 لتحسني أداء هذه الكيانات، وأن انات التشغيلية املعّينة ونظاماً للرصد املستمر ألداء الكينظاماً

 عن تنفيذ هذين النظامني إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف             يقدم تقريراً 
  بروتوكول كيوتو يف دورته السادسة؛

 املعلومات املتعلقة   حيسِّن سبل احلصول على    إىل اجمللس التنفيذي أن      يطلب  -١٨  
 اإلبالغ عن أداء هذه الكيانات وقـدراهتا        حتسنيداء الكيانات التشغيلية املعّينة، مبا يشمل       بأ

  وإمكانية الوصول إىل خدماهتا؛
 إىل اجمللس التنفيذي أن يعتمد تدابري لرفع قدرات الكيانات التشغيلية           يطلب  -١٩  

 يف تـدريب    أفـضل املعّينة وحتسني أدائها، مبا يشمل وضع نظم لتشجيع بلوغ مـستويات            
   املشاركني يف أنشطة التصديق والتحقق؛مراجعي احلسابات

 إىل اجمللس التنفيذي أن يعتمد إجراًء ُتقدِّم من خاللـه الكيانـات             يطلب  -٢٠  
التشغيلية املعّينة إىل األمانة معلومات عن عدد أنشطة املشاريع قيد التصديق والتحقق بالنسبة             

ل التصديق والتحقق ومتوسط الرسوم املدفوعـة        مؤهل، وعن آجا   مراجع حسابات إىل كل   
بشأهنما يف أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة اليت تستـضيفها البلـدان الناميـة، مفـصلة                

  املناطق؛ حبسب
 هلذه املعلومات دون إسنادها هبدف نشرها        إىل األمانة أن تعّد جتميعاً     يطلب  -٢١  

   بوابة االتفاقية على اإلنترنت؛على املوقع الشبكي آللية التنمية النظيفة على
دليل التـصديق والتحقـق     " إىل اجمللس التنفيذي أن يواصل حتديث        يطلب  -٢٢  

، مبا يشمل مواصلة استطالع إمكانية اعتماد مفهـومي األمهيـة      "اخلاص بآلية التنمية النظيفة   
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مـاع   إىل مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجت        النسبية ومستوى التأكد، وأن يقدم تقريراً     
  األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته السادسة؛

   األساس والرصد والعنصر اإلضايفمنهجيات خطوط  -رابعاً   
 للمجلس التنفيذي بأن يويل األولوية، بناء على حتليـل إلمكانـات            يأذن  -٢٣  

 األساس والرصـد  وطخطووضع منهجيات استخدام املنهجيات وخفض االنبعاثات، لبحث    
 بقصد حتسني كفاءة تطبيـق       الناقصة التمثيل،  واع أنشطة املشاريع أو املناطق    املطبقة على أن  

  العمليات املنهجية؛
 إىل اجمللس التنفيذي أن يواصل عمله، ابتداء من االجتماع املقبـل،            يطلب  -٢٤  

بشأن حتسني موضوعية وشفافية ُنُهج اإلثبات والتقييم املتعلقة بالعنصر اإلضـايف واختيـار             
ألساس عن طريق ما يلي، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل مؤمتر األطراف العامل          سيناريو خط ا  

  :بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
زيادة بلورة املبادئ التوجيهية املتعلقة بإثبات وتقييم احلواجز واألسـاليب            )أ(

  املوحدة حلساب البارامترات املالية؛
األول اجز احل مفهومريع بشأن استخدام    هتيئة إرشادات للمشاركني يف املشا      )ب(

 وبشأن تقييم املمارسة الشائعة، مبا يشمل تعريف املنطقة املعنيـة           من نوعه 
  والتكنولوجيات املماثلة وعتبات نسب االنتشار؛

وضع طرائق مبسطة إلثبات العنصر اإلضايف يف أنشطة املشاريع اليت تـصل          )ج(
 متجددة كتكنولوجيا رئيسية،  ميغاوات وتستخدم طاقة٥طاقتها إىل حدود 

ويف أنشطة مشاريع الكفاءة الطاقية اليت ترمي إىل حتقيق وفورات طاقية يف            
   جيغاوات ساعة يف السنة؛٢٠حدود ال تتجاوز 

وضع إرشادات بشأن معاجلة مسألة أسعار تغذية الشبكة الكهربائية العامة            )د(
  اقة املتجددة؛يف سياق حتليل العنصر اإلضايف يف أنشطة مشاريع الط

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن توصي بطرائق          يطلب  - ٢٥  
وإجراءات لوضع خطوط أساس موحدة ميكن تطبيقها على نطاق واسـع، مـع تـوخي               
مستوى عال من السالمة البيئية ومراعاة الظروف الوطنية احملددة، وأن حتيل مشروع مقرر             

ؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف بروتوكـول          بشأن هذه املسألة إىل م    
  كيوتو يف دورته السادسة؛

 األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات املقبولة بصفة مراقب         يدعو  -٢٦  
   أعاله؛٢٥، بآرائها فيما يتعلق بالفقرة ٢٠١٠مارس / آذار٢٢إىل موافاة األمانة، حبلول 
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جتميع اآلراء املقدمة من األطراف واملنظمات احلكوميـة         إىل األمانة    يطلب  -٢٧  
 أعاله يف وثيقة متفرقات لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للمـشورة            ٢٦الدولية مبوجب الفقرة    

  ؛العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثانية والثالثني
م  إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة أن تقـيّ     أيضاًيطلب    -٢٨  

، كما ترد يف املرفق األول للتقريـر        "الغابات اآليلة لالستنفاد   "بانعكاسات التوصية املتعلقة    
  السنوي للمجلس التنفيذي؛

 بأمهية احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجيـة        يقر  -٢٩  
املسائل املعلقـة   كتكنولوجيا ممكنة من تكنولوجيات التخفيف، مع مراعاة الشواغل املتعلقة ب         

  :التالية، ومنها
  عدم الدوام، مبا يف ذلك عدم الدوام الطويل األمد؛  )أ(
  القياس واإلبالغ والتحقق؛  )ب(
  التأثريات البيئية؛  )ج(
  حدود أنشطة املشاريع؛  )د(
  القانون الدويل؛  )ه(
  املسؤولية؛  )و(
  احتمال حدوث نتائج عكسية؛  )ز(
  السالمة؛  )ح(
  نية والتعويض عن األضرار الناجتة عن النضح أو التسرب؛التغطية التأمي  )ط(
 إىل اهليئة الفرعيـة للمـشورة العلميـة والتكنولوجيـة أن            يطلب كذلك   -٣٠  
 ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينـات        أسرعملها فيما يتصل بإمكانية إدراج       تواصل

 أعاله مبا يتيح    ٢٩ املبينة يف الفقرة     يف آلية التنمية النظيفة، عن طريق تناول املسائل        اجليولوجية
األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو اعتماد مقرر بشأن هذه           ملؤمتر

  املسألة يف دورته السادسة؛
، بآرائها  ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٢ األطراف إىل موافاة األمانة، حبلول       يدعو  -٣١  

   أعاله؛٢٩فيما يتعلق باملسائل الواردة يف الفقرة 
 ٣١ إىل األمانة جتميع اآلراء املقدمة من األطراف مبوجـب الفقـرة            يطلب  -٣٢  

أعاله يف وثيقة متفرقات لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة يف               
  ؛دورهتا الثانية والثالثني
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 الكيانات املهتمة، مع مراعاة العمل احلايل للمجلـس التنفيـذي           يدعو  - ٣٣  
اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة، إىل أن تقـدم منـهجيات بـشأن               و

 لتركز الكربـون أو ثـاين        صافياً التكنولوجيات اجلديدة اليت من شأهنا أن تتيح خفضاً       
   يف اجلو؛أكسيد الكربون املوجود أصالً

أداة حساب معامل انبعاثات    " إىل اجمللس التنفيذي أن يواصل حتسني        يطلب  -٣٤  
فيما يتعلق باألنشطة اليت تستضيفها بلدان فيها شح يف البيانات ذات الصلة،            " نظم الكهرباء 

  مبا يف ذلك عن طريق إتاحة مرونة يف حساب معامالت انبعاثات الشبكات الكهربائية؛
استطالع إمكانية    اجمللس التنفيذي على أن يواصل، حسب االقتضاء،       يشجع  -٣٥  
 والرصد سيناريو ُيتوقع فيه أن تتجاوز االنبعاثات البـشرية           األساس منهجيات خطوط تضمني  

  املنشأ من املصادر يف املستقبل املستويات احلالية بسبب ظروف بعينها يف البلد املضيف؛

تسجيل أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفـة وإصـدار وحـدات خفـض               - خامساً  
  لالنبعاثات معتمد

واصل تنقيح اإلجراءات واإلرشادات ذات      إىل اجمللس التنفيذي أن ي     يطلب  -٣٦  
الصلة بربامج األنشطة، مبا يشمل زيادة توضيح احلاالت اليت ميكن فيها حتميـل الكيانـات               

 يف مشروع من املشاريع، هبدف      التشغيلية املعّينة مسؤولية إدراج خاطئ لنشاط يشكل عنصراً       
  تنمية النظيفة؛تقليل احلواجز اليت تعترض وضع برامج أنشطة يف إطار آلية ال

 إىل اجمللس التنفيذي أن يعتمد يف أقرب وقت ممكـن ويطبـق             أيضاًيطلب    -٣٧  
، على أساس مؤقت، إجراءات منقحة فيما يتعلق بالتسجيل واإلصدار واالسـتعراض،            الحقاً

 من مرفق املقرر    ٦٥ و ٤١ميكن يف إطارها تطبيق آجال بديلة عن اآلجال احملددة يف الفقرتني            
  ؛١-م أإ/٤ من املرفق الثاين للمقرر ٢٤الفقرة ، و١-م أإ/٣

 اللذين يتضمنان اإلجراءات    ١-م أإ /٤ املرفقني الثالث والرابع للمقرر      يلغي  -٣٨  
  احلالية لالستعراض؛

 إىل اجمللس التنفيذي أن يضمن تلبية اإلجراءات املنقحـة اخلاصـة            يطلب  -٣٩  
  :باالستعراض ملا يلي

ت التشغيلية املعّينة واملـشاركني يف املـشاريع        إتاحة فرصة مناسبة للكيانا     )أ(
  لتناول املسائل املطروحة يف سياق االستعراضات؛

  إدراج تقييم تقين مستقل للتحليل الذي جتريه األمانة؛  )ب(
إدراج إجراء يتيح للمجلس التنفيذي أن ينظر يف االعتراضات اليت يقدمها              )ج(

  أعضاؤه بشأن نتائج التقييمات؛
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فاءة والتقيد باملواعيد يف سياق البـت يف طلبـات التـسجيل            ضمان الك   )د(
  اإلصدار؛ وطلبات

 إىل اجمللس التنفيذي أن يواصـل تطبيـق إجراءاتـه احلاليـة             أيضاًيطلب    -٤٠  
يتعلق بالتسجيل واإلصدار واالستعراض إىل أن يعتمد اجمللس اإلجراءات املنقحة املـشار        فيما

   أعاله؛٣٩إليها يف الفقرة 
 إىل اجمللس التنفيذي أن يقدم إىل مؤمتر األطـراف العامـل            ب كذلك يطل  -٤١  

عـن اإلجـراءات     تقريراًبوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته السادسة          
  املنقحة وتأثري تنفيذها املؤقت، ليتسىن للمؤمتر اعتماد هذه اإلجراءات يف الدورة ذاهتا؛

ع، بعد التشاور مع أصحاب املـصلحة،        إىل اجمللس التنفيذي أن يض     يطلب  -٤٢  
إجراءات للنظر يف الطعون اليت يقدمها أصحاب املصلحة املعنيون مباشـرة، وحتـدَّد هـذه               
اإلجراءات على حنو متحفظ يف سياق تصميم أو اعتماد أو تنفيذ أنشطة مشاريع آلية التنمية               

  :ك فيما يتصل باملسائل التاليةالنظيفة أو األنشطة املقترحة ملشاريع آلية التنمية النظيفة، وذل
احلاالت اليت قد خيل فيها كيان تشغيلي معّين بواجباته اليت حتددها قواعـد               )أ(

متطلبات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول          أو
  أو اجمللس التنفيذي؛/كيوتو و

ته وفقـاً   القواعد اليت يضعها اجمللس التنفيذي أو اليت توضع حتـت سـلط             )ب(
 أعاله فيما يتعلق برفض أو تعـديل        ٣٩لإلجراءات املشار إليها يف الفقرة      

  ؛طلبات التسجيل أو اإلصدار
 ٤٢إىل اجمللس التنفيذي أن يضع اإلجراءات املشار إليها يف الفقـرة            يطلب    -٤٣  

مر، أعاله، ُمركِّزا على ضمان تطبيق اإلجراءات الواجبة، دون أن يقتصر يف ذلك على هذا األ     
 عن التنفيذ إىل مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف               وأن يقدم تقريراً  

  بروتوكول كيوتو يف دورته السادسة؛

  التوزيع وبناء القدرات على الصعيد اإلقليمي ودون اإلقليمي  - سادساً  
 بالعمل الذي يضطلع به منتدى السلطات الوطنية املعيَّنة، ممـا قـد             يرحب  -٤٤  

يف توسيع نطاق املشاركة يف آلية التنمية النظيفة جبملة طـرق، مـن بينـها تقاسـم              يسهم  
  املعلومات واخلربات؛

 اجمللس التنفيذي على متابعة املسائل اليت يطرحها منتدى الـسلطات          يشجع  -٤٥  
  الوطنية املعيَّنة يف الفترة الفاصلة بني اجتماعات املنتدى؛

عّينة على نشر املعايري اليت تـستخدمها يف         السلطات الوطنية امل   أيضاًيشجع    -٤٦  
  تقييم إسهام أنشطة املشاريع يف التنمية املستدامة؛
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 إرجاء دفع رسم التسجيل إىل ما بعد اإلصدار األول فيمـا يتعلـق              يقرر  -٤٧  
   أنشطة مشاريع مسجلة يف إطار آلية التنمية النظيفة؛١٠بالبلدان اليت لديها أقل من 

س التنفيذي أن يضطلع بالتدابري التالية فيما يتعلق بالبلـدان           إىل اجملل  يطلب  -٤٨  
 أنشطة مشاريع مسجلة يف إطار آلية التنمية النظيفة، دون املساس           ١٠اليت تستضيف أقل من     

  :بالسالمة البيئية
وضع منهجيات تنازلية تكون مالئمة بصفة خاصة للتطبيق يف هذه البلدان             )أ(

  ية اليت سيضعها اجمللس التنفيذي؛ التوجيهواخلطوطوفقاً للمبادئ 
اعتماد شرط يقتضي أن تبني الكيانات التشغيلية املعّينة ما تقوم به من عمل               )ب(

يف سياق املشاريع اليت يكون منشؤها يف هذه البلدان كجزء من تقاريرهـا             
السنوية املتعلقة باألنشطة، وضمان إدراج هذا البند يف التقـارير التوليفيـة     

   ملا يلزم من متابعة؛ تقدمها األمانة إىل اجمللس التنفيذي توخياًالالحقة اليت
إىل اجمللس التنفيذي أن خيصص موارد مالية من الفوائد احملصلة مـن            يطلب    -٤٩  

أصل الصندوق االستئماين آللية التنمية النظيفة، ومن أية تربعات من املاحنني، هبدف تقـدمي              
 أنشطة مشاريع مسجلة يف إطار ١٠ اليت تضم أقل من قروض لدعم األنشطة التالية يف البلدان

  :آلية التنمية النظيفة
  تغطية تكاليف هتيئة وثائق تصميم املشاريع؛  )أ(
تغطية تكاليف التصديق وعملية التحقـق األوىل فيمـا يتعلـق بأنـشطة               )ب(

  املذكورة؛ املشاريع
ابتـداء مـن أول    أعاله ٤٩ أن تسدَّد القروض املشار إليها يف الفقرة      يقرر  -٥٠  

  إصدار لوحدات خفض معتمد لالنبعاثات؛
 إىل اجمللس التنفيذي أن يوصي مببادئ توجيهيـة وطرائـق لتفعيـل          يطلب  -٥١  

 أعاله، لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف العامل بوصـفه          ٥٠ و ٤٩األنشطة املبينة يف الفقرتني     
  اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته السادسة؛

 إىل األمانة أن تواصل عملها على تيسري التنسيق بني الوكاالت           أيضاًطلب  ي  -٥٢  
  ؛)٢(الشريكة يف تنفيذ إطار نريويب

 مجيع األطراف على أن تواصل تعاوهنا الثنائي لوضع وتنفيذ أنشطة           يشجع  -٥٣  
 بنيونقل القدرات   مشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة، ويشجعها خباصة على تيسري التعاون            

  بلدان اجلنوب؛

__________ 

)٢( >http://cdm.unfccc.int/Nairobi_Framework/index.html<. 
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 الكيانات التشغيلية املعيَّنة على إقامة مكاتب يف البلدان النامية وفقاً           يشجع  -٥٤  
لقاعدة االعتماد يف إطار آلية التنمية النظيفة من أجل تقليص تكاليف املعامالت اليت تتحملها              

  لنظيفة؛ مشاريع آلية التنمية ا ألنشطة تعزيز التوزيع املنصف يفهذه البلدان واإلسهام
 إىل األمانة أن تعزز ما تقدمه من دعم للسلطات الوطنيـة املعّينـة              يطلب  -٥٥  

  :وملنتدى السلطات الوطنية املعّينة، جبملة وسائل منها
إتاحة فرص تدريب مستمر ألصحاب املصلحة يف آلية التنمية النظيفة فيما             )أ(

  يتعلق مبختلف عناصر دورة مشاريع آلية التنمية النظيفة؛
   اإلقليمي ودون اإلقليمي؛ينتيسري تبادل املعلومات والتوعية على الصعيد  )ب(
 دراسات تتاح للعموم عن إمكانات آلية التنمية النظيفة يف البلـدان            إعداد  )ج(

 مـع    وثيقاً اق ذلك تعاوناً  ـاون يف سي  ـ أعاله، والتع  ٤٧املبينة يف الفقرة    
  السلطات احمللية؛

  ية ملنتدى السلطات الوطنية املعّينة؛تنظيم اجتماعات دون إقليم  )د(

  املوارد الالزمة لعمل آلية التنمية النظيفة  - سابعاً  
 إىل األمانة أن تدرج االحتياجات من املوظفني يف خطة اإلدارة على            يطلب  -٥٦  

  حنو عاجل بقصد دعم عمل اجمللس التنفيذي؛
لقة باملوارد املالية، مبا     إىل األمانة أن ُتدخل حتسينات على تقاريرها املتع        يطلب  -٥٧  

  يشمل تفصيل اإليرادات والنفقات على حد سواء، وشرح وضع االحتياطيات املالية ومربراهتا؛
 إىل األمانة أن تطبق عملية توظيف مرنة مللء الشواغر املدرجة يف خطة             يطلب  -٥٨  

  ة العادلة والشفافة؛اإلدارة املتعلقة باجمللس التنفيذي، مع احلرص على التقيد باملبادئ اإلجرائي
 مـوارد   امهتقدميل حلكومة بلجيكا وللمفوضية األوروبية      يعرب عن تقديره    -٥٩  

 مشاركة  تهاتاحإلمالية دعماً الجتماعات منتدى السلطات الوطنية املعّينة، وحلكومة السويد          
رسـني   النامية يف حلقة عمل املما     ة والدول اجلزرية الصغري   إضافية من جانب أقل البلدان منواً     

  ؛٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٦اليت عقدت يف بون بأملانيا يف 
 االجتمـاع الثـامن     تهاستضافال عن تقديره حلكومة غرينادا      أيضاًيعرب    -٦٠  
، وحلكومـة   ٢٠٠٩يوليـه   / متـوز  ١٧ إىل   ١٥ للمجلس التنفيذي يف الفترة من       واألربعني
 ٢٦لوطنية املعّينة يف الفتـرة مـن         االجتماع الثامن ملنتدى السلطات ا     تهاستضافالسنغافورة  

  .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٨ إىل
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  املرفق

الكيانات اليت اعتمدها اجمللس التنفيذي آللية التنميـة النظيفة وعيَّنها             
مؤقتاً واليت يوصى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف          

عتماد فيما  اال/بروتوكول كيوتو بتسميتها ألغراض التصديق والتحقق     
  يتعلق بنطاقات قطاعية حمددة

 املعّين واملوصى بتسميته لنطاقات قطاعية
 التحقق من خفض االنبعاثات التصديق على املشروع اسم الكيان

Japan Quality Assurance Organization (JQA) ١٥-١ ١٥-١ 
JACO CDM Ltd ١٥-١ ١٥-١ 
Det Norske Veritas Certification AS (DNV) ١٥-١ ١٥-١ 
TÜV SÜD Industrie Service GmbH (TÜV-SÜD) ١٥-١ ١٥-١ 
Deloitte Tohmatsu Evaluation and Certification 
Organisation (Deloitte-TECO) 

 ١ 

SGS United Kingdom Ltd. (SGS) ١٥-١ ١٥-١ 
Korea Energy Management Corporation (KEMCO) ١٥-١ ١٥-١ 
TÜV Rheinland Japan Ltd. (TÜV Rheinland) ١٥-١ ١٥-١ 
ERM Certification and Verification Services Ltd. ١٣، ١٠-٨، ٥-١ ١٣، ١٠-٨، ٥-١ 
TÜV NORD Cert GmbH  ١٢-١٠، ٧-٤ 
Lloyd's Register Quality Assurance Ltd (LRQA) ١٣-١ ١٣-١ 
Colombian Institute for Technical Standards and Certification 

(ICONTEC) 
١٥-١٣، ٨، ٥-١ ١٥-١٣، ٨، ٥-١ 

Korean Foundation For Quality (KFQ) ١٣، ١١-٩، ٥-١ ١٣، ١١-٩، ٥-١ 
Swiss Association for Quality and Management Systems ١٥-١ ١٥-١ 
China Environmental United Certification Center Co., Ltd. 

(CEC) 
١٠، ٨، ٣-١ ١٠، ٨، ٣-١ 

RINA S.p.A (RINA) ١١، ١٠، ٨-١ ،
١٥-١٣ 

١٥-١٣، ١١، ١٠، ٨-١ 

SIRIM QAS International SDN.BHD ١٣، ٤-١ ١٣، ٤-١ 
Korean Standards Association (KSA) ١٣، ٥-١ ١٣، ٥-١ 
Environmental Management Corp. (EMC) ١٥-١٣، ٨-١ ١٥-١٣، ٨-١ 
Japan Management Association (JMA) ١٤، ٩، ٨، ٦، ٤-١ ١٤، ٩، ٨، ٦، ٤-١ 
Germanischer Lloyd Certification GmbH (GLC) ١٣، ١٠، ٧، ٣-١ ١٣، ١٠، ٧، ٣-١ 
China Quality Certification Center (CQC) ١٣-١ ١٣-١ 
Ernst & Young Associes (France) ١٤ ١٤ 

  ولالطـالع علـى التفاصـيل، انظـر         . إىل النطاقات القطاعية كمـا حـددها اجمللـس التنفيـذي           ١٥ إىل   ١تشري األرقام من      :مالحظة
  <http://cdm.unfccc.int/DOE/scopelst.pdf>.  

  ١٢اجللسة العامة 
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٩-١٨
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  ٥- م أإ/٣املقرر     
   من بروتوكول كيوتو٦إرشادات بشأن تنفيذ املادة 

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
  ، منها٢ هدف االتفاقية احملدد يف املادة إذ يضع يف اعتباره 
  ، من بروتوكول كيوتو٦ و٣ إىل أحكام املادتني إذ يشريو 
املبـادئ التوجيهيـة    ( ومرفقه   ١-م أإ /٩ و ١-م أإ /٢ املقررات   وإذ يضع يف اعتباره    

  ،٤-م أإ/٥ و٣-م أإ/٣، و٢-م أإ/٣ و٢-م أإ/٢ و١-م أإ/١٠و) للتنفيذ املشترك
 ما مل تتـوافر خـربات        بأن العمل املتعلق بالتنفيذ املشترك ال ميكن إجنازه        وإذ يسلِّم  

  وموارد مالية وبشرية كافية لدعم العمل الذي تقوم به جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك،
   لألطراف اليت سامهت يف متويل العمل املتعلق بالتنفيذ املشترك،وإذ ُيعرب عن تقديره 
دارية تنشأ  اليت جاء فيها أن أية تكاليف إ١-م أإ/٩ من املقرر  ٧ إىل الفقرة    وإذ يشري   

عن اإلجراءات الواردة يف املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك واملتعلقة بوظائف جلنة اإلشراف            
على التنفيذ املشترك جيب أن يتحملها كل من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة               

  واملشارِكون يف املشروع،
 من املبادئ التوجيهيـة     ٢٠ للفقرة    باملعلومات املقدَّمة إىل األمانة، وفقاً     وإذ يرحِّب  

 طرفاً بشأن مبادئها    ٢٩ طرفاً بشأن حلقات الوصل اليت عينتها ومن         ٣٥للتنفيذ املشترك، من    
  التوجيهية وإجراءاهتا الوطنية املتعلقة باملوافَقة على مشاريع التنفيذ املشترك،

   بالزيادة احملتملة يف عدد مشاريع التنفيذ املشترك،وإذ يسلم 
 أن على كل طرف يستضيف مشروعاً من مشاريع التنفيذ املـشترك أن             ذ يكرر وإ 

 مـن املبـادئ التوجيهيـة       ٢٨يتيح املعلومات املتعلقة باملشروع لعامة اجلمهور وفقاً للفقرة         
  املشترك، للتنفيذ

أمهية ضمان سري التنفيذ املشترك على حنو يتسم بالكفاءة والفعاليـة           وإذ يعيد تأكيد     
لفة والشفافية والدور التنفيذي واإلشرايف الذي تضطلع به جلنة اإلشراف على           من حيث التك  
  التنفيذ املشترك،

 على أمهية قيام اجلهات املعنية بترشيح أعضاء وأعضاء مناوِبني يف جلنـة             وإذ يشدِّد  
اإلشراف على التنفيذ املشترك يتمتعون باملؤهالت املطلوبة ولديهم الوقت الكايف وحيـدوهم            

ام للعمل يف اللجنة وأداء وظائفهم من أجل ضمان توافر اخلربات الفنية الالزمة للجنة يف               االلتز
مجلة أمور منها املسائل املالية والبيئية واملسائل التنظيمية املتعلقة بالتنفيـذ املـشترك واختـاذ               

  القرارات التنفيذية وقدرهتا على العمل بفعالية،
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 أحكام عامة  - أوالً  

م الداخلي املنقح للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك بـصيغته           النظا يعتمد  -١  
  ؛Corr.1 وFCCC/KP/CMP/2009/18 (Part I)الواردة يف املرفق األول للوثيقة 

 األطراف اليت ترغب يف املشاركة يف مشاريع التنفيـذ املـشترك إىل             يدعو  -٢  
ئ التوجيهية للتنفيـذ املـشترك       من املباد  ٢٠تزويد األمانة باملعلومات املطلوبة وفقاً للفقرة       

  ، إن مل يسبق هلا تقدمي هذه املعلومات؛١-م أإ/٩الواردة يف مرفق املقرر 
 بالتقرير السنوي للجنـة اإلشـراف علـى التنفيـذ     تقديرمع ال ُيحيط علماً     -٣  
  ة؛، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بربنامج عمل اللجنة وميزانيتها وباإلجراءات املتخذ)١(املشترك

  قـراراً  ١٧ من وثائق تصميم املشاريع، و     ٢٠٩ بأن   تقديرمع ال حييط علماً     -٤  
 من عمليات التحقق من خفض      ٧ من تقارير الرصد، و    ١٠ بوثائق تصميم املشاريع، و    متعلقاً

االنبعاثات البشرية املنشأ من املصادر أو حتسني عمليات اإلزالة البشرية بواسطة البواليع قـد              
 من املبادئ التوجيهية للتنفيـذ      ٣٨ و ٣٦ و ٣٤ و ٣٢مهور وفقاً للفقرات    أُتيحت لعموم اجل  

   من الكيانات املستقلة قد قدمت طلبات اعتماد؛١٥املشترك، وبأن 
 على جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك لتنفيذها وتـشغيلها بفعاليـة            يثين  -٥  

  إجراء التحقق يف إطار اللجنة؛ 
  ود لتسهيل عملية اعتماد الكيانات املستقلة؛ على بذل املزيد من اجلهيشجع  -٦  
جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك على مواصـلة مـساعيها           أيضاً يشجع  -٧  

لتعزيز تنفيذ إجراء التحقق يف إطار اللجنة، آخذةً يف اعتبارها اخلـصائص املميـزة للتنفيـذ                
والتشديد، يف   فافية من بروتوكول كيوتو، وعلى مواصلة تعزيز الش       ٦املشترك مبوجب املادة    

تفاعلها مع حلقات الوصل املعّينة والكيانات املستقلة واملشاركني يف املـشاريع وأصـحاب             
  املصلحة، على وجود ُنُهج خاصة بالتنفيذ املشترك؛

 بأن جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك قد وضـعت          تقديرمع ال  يط علماً حي  -٨  
لربامج األنشطة املنفذة يف إطار إجراء التحقـق        تعاريف وصيغاً ومبادئ توجيهية وإجراءات      

  ؛٤-م أإ/٥ للمقرر اخلاص باللجنة وفقاً
 بأن جلنة اإلشراف على التنفيذ املـشترك قـد           أيضاً تقديرمع ال  يط علماً حي  -٩  

 والتحقق ملساعدة الكيانات املستقلة املعتمدة يف االضـطالع         التقرير لعمليات   وضعت دليالً 
   من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك؛٣٧ و٣٣ للفقرتني  وفقاًالتقريربعمليات 

__________ 

)١( )FCCC/KP/CMP/2009/18 (Part I وCorr.1. 
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 النعكاسات   إىل جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك أن جتري تقييماً         طلبي  -١٠  
فيما يتعلق  و  التنفيذ املشترك   سياق التأكد يف احتمال إدراج مفهومي األمهية النسبية ومستوى       

   من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك؛٣٧ و٣٣ املشار إليها يف الفقرتني ات التقريربعملي
 إىل مؤمتر جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك أن تقدم تقريراً إىل يطلب أيضاً  -١١  

اجتمـاع  /مؤمتر األطراف (األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو         
التحقق من التنفيذ املشترك يف     إجراء  ب فيما يتصل يف دورته السادسة بشأن جتربتها      ) األطراف

إطار اللجنة، هبدف إدخال حتسينات على سري التنفيذ املشترك يف املـستقبل، مـع مراعـاة                
  اجتماع األطراف يف دورته اخلامسة؛/املقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف

يد  إىل جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك أن تبقي توجيهاهتا قيطلب كذلك  -١٢  
االستعراض فيما يتعلق بالتذييل باء من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك وأن تنقحها حسب             

  االقتضاء هبدف زيادة توضيح أحكام املبادئ التوجيهية؛
 األطراف على أن حترص فيما تقدمه من معلومات بشأن مـشاريع            يشجع  -١٣  

اليت هيأهتا األمانـة،     )٣( اإلنترنت على ، عن طريق الواجهة املتاحة    )٢( للتنفيذ املشترك  ١املسار  
على أن تكون هذه املعلومات مفصلة بصورة كافية كيما يتسىن للقائمني على باب التنفيـذ               
 املشترك يف موقع االتفاقية على االنترنت أن يقدموا على حنـو شـفاف صـورة شـاملة                 

  املشاريع؛ هلذه
لوصل املعّينـة، بزيـادة      إىل األمانة أن تقوم، بالتشاور مع حلقات ا        يطلب  -١٤  

  مـثالً بوسائل منـها  أعاله، ١٣حتسني الواجهة املتاحة على اإلنترنت املشار إليها يف الفقرة        
  توحيد املعلومات الالزم تقدميها واعتماد حد أدىن من املعلومات املطلوبة؛

  اإلدارة  -ثانياً   
طـة إداريـة     على جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك حلفاظها على خ         يثين  -١٥  

 من ٥، والفقرة ١-م أإ/١٠من املقرر ) ز(٢للتنفيذ املشترك عمالً باألحكام الواردة يف الفقرة 
؛ ٤-م أإ /٥من املقرر   ) أ(١٠، والفقرة   ٣-م أإ /٣من املقرر   ) أ(٦، والفقرة   ٢-م أإ /٣املقرر  

 اجمللس التنفيذي   ولتنفيذها تدابري ترمي إىل تعزيز عملية التنفيذ املشترك، مراعية يف ذلك جتربة           
آللية التنمية النظيفة، حسب االقتضاء؛ والستجابتها الحتياجات األطراف والكيانات املستقلة          
واملشاركني يف املشاريع وأصحاب املصلحة وعامة اجلمهور، وذلك بالنظر إىل املوارد احملدودة     

  املتاحة هلا؛
__________ 

 ٢٣ للفقـرة    لالنبعاثات أو تعزيز إلزالة االنبعاثات واليت ُيتحقق منها وفقاً        املشاريع اليت تنطوي على خفض       )٢(
 .من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك

)٣( <http://ji.unfccc.int/JI_Projects/ProjectInfo.html>. 
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  : جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك على ما يلييشجع  -١٦  
 قيـد االسـتعراض     )٤(االستمرار يف إبقاء اخلطة اإلدارية للتنفيذ املـشترك        )أ(  

وإدخال التعديالت الالزمة عليها لضمان سري التنفيذ املشترك علـى حنـو            
  يتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة والشفافية؛

  تعزيز تفاعلها مع حلقات الوصل املُعّينة واملشاركني يف املشاريع؛ )ب(  
  زيادة تعزيز تفاعلها مع الكيانات املستقلة؛ )ج(  
 إىل جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك واألمانة أن تعززا أنشطتهما           يطلب  -١٧  

  ؛املتعلقة بالتواصل من أجل تعزيز الفهم العام للتنفيذ املشترك
 املعلومات املتعلقة بقرارات جلنة اإلشراف على التنفيـذ         تقديرمع ال يالحظ    -١٨  

ملشترك وحالة العمل الذي تضطلع به اللجنة، حسبما يرد يف الصفحات اخلاصـة بالتنفيـذ               ا
  التفاقية؛ااملشترك اليت يضمها موقع 

 جلنة اإلشراف على التنفيذ املـشترك وحلقـات الوصـل املعّينـة             يشجع  -١٩  
والكيانات املستقلة واملشاركني يف املشاريع وأصحاب املصلحة على بذل كل جهد ممكـن             

عياً منهم حنو جعل إجراء التحقق اخلاص باللجنة إجراًء يتسم مبزيد من الشفافية واالتساق              س
  والكفاءة والقابلية للتنبؤ؛

 الكيانات املستقلة على املضي يف بناء قدراهتا وتعزيزهـا مبـا            يشجع أيضاً   -٢٠  
نة اإلشراف  ميكنها من االضطالع مبهامها على حنو سليم يف إطار عملية التحقق اخلاضعة للج            

  على التنفيذ املشترك؛

  املوارد الالزمة للعمل املتعلق بالتنفيذ املشترك  - ثالثاً  
 إىل املعلومات اليت قدمتها جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك بصيغتها           يشري  -٢١  

 واملتعلقـة ، Corr.1 وFCCC/KP/CMP/2009/18 (Part I)الواردة يف املرفق الثـاين للوثيقـة   
 املوصى هبا ألحكام احتساب رسوم تغطية التكاليف اإلدارية املتصلة بأنشطة اللجنة؛           املراجعةب

واعتماد أحكام متعلقة برسوم املشاريع املدرجة يف برامج األنشطة؛ وتقليص احلد األقـصى             
  ؛ عن رسوم معاجلة تقارير التحققللمبالغ املسددة مسبقاً

جلنـة اإلشـراف علـى       تنقيح تركيبة الرسوم حسبما أوصت بـه         يؤيد  -٢٢  
  املشترك؛ التنفيذ

__________ 

)٤( FCCC/KP/CMP/2009/18 (Part II). 
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إيرادات رسوم تغطية التكاليف اإلدارية ألنشطة جلنـة        حتصيل   أن   يالحظ  -٢٣  
، وأن اإليرادات   ٢٠١١-٢٠١٠ خالل فترة السنتني     سيتواصلاإلشراف على التنفيذ املشترك     

  ؛٢٠١٢احملصلة من الرسوم قد ال تغطي النفقات اإلدارية إال اعتباراً من عام 
 أن اإليرادات احملصلة حىت اآلن من تقاضي الرسوم املشار إليها           يالحظ بقلق   -٢٤  

  أعاله تقل كثرياً عن املستوى املطلوب لتغطية التكـاليف اإلداريـة املقـدرة             ٢٣يف الفقرة   
  يتصل بأنشطة جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك؛ فيما

تقـدم إىل مـؤمتر      إىل جلنة اإلشراف على التنفيـذ املـشترك أن           يطلب  -٢٥  
 بشأن التوقعات املالية والتوقعات املتعلقة اجتماع األطراف يف دورته السادسة تقريراً  /األطراف

 عن األجل الذي تتوقع اللجنة أن تصبح فيه قادرة          ، مبا يشمل حتليالً   ٢٠١٢بامليزانية حىت عام    
  على متويل نفسها وشروط ذلك؛

ول لالتفاقية على تقدمي تربعـات إىل        األطراف املدرجة يف املرفق األ     حيث  -٢٦  
الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية من أجل متويل العمل املتعلق بالتنفيذ املشترك يف فترة             

 على حنو يكفل التنفيذ الكامل يف الوقت املناسب للخطة اإلداريـة            ٢٠١١-٢٠١٠السنتني  
  للتنفيذ املشترك؛

الجتماع السابع عشر للجنة    استضافتها  ال عن تقديره حلكومة أوكرانيا      يعرب  -٢٧  
، ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلول ١١ إىل   ١٠اإلشراف على التنفيذ املشترك، الذي عقد يف الفترة من          

 إىل  ٨وحلقة العمل التقنية السادسة لالتفاقية بشأن التنفيذ املشترك، اليت عقدت يف الفترة من              
  .٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٩

  ١٢اجللسة العامة 
  ٢٠٠٩ديسمرب /ول كانون األ١٩-١٨
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  ٥- م أإ/٤ املقرر    
  تقرير جملس صندوق التكيف

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
   من بروتوكول كيوتو،١٢ من املادة ٨ إىل الفقرة إذ يشري  
  ،٧-م أ/١٠ إىل املقرر وإذ يشري أيضاً  
، ٣-م أإ /١ و ،٢-م أإ /٥، و ١-م أإ /٢٨، و ١-م أإ /٣ املقـررات    وإذ يعيد تأكيـد     

  ،٤-م أإ/١و
والتقدم اهلـام الـذي      )١( بتقرير جملس صندوق التكيف    وإذ حييط علماً مع التقدير      

  ه اجمللس يف تفعيل صندوق التكيف،أحرز
نح السخي الذي يقضي مب    حلكوميت أملانيا وبربادوس لعرضهما      وإذ يعرب عن تقديره     
  ،األهلية القانونية دوق التكيفجملس صن
 قرار جملس صندوق التكيف قبول العرض املقدم من أملانيا ملنح جملس            يؤيد  -١  

  ؛)٢(األهلية القانونية صندوق التكيف
 جملس صندوق التكيف   حكومة أملانيا إىل اختاذ التدابري الضرورية ملنح         يدعو  -٢  
  ؛ة القانونيةاألهلي

كيف أن جيري مزيداً مـن املـشاورات مـع          إىل جملس صندوق الت    يطلب  -٣  
األهلية  حكومة أملانيا من أجل وضع الترتيبات القانونية الضرورية ملنح جملس صندوق التكيف        

، وأن يقدم تقريراً عن التقدم احملرز إىل مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع                القانونية
  روتوكول كيوتو يف دورته السادسة؛األطراف يف ب

أن يعمل رئيس ونائب رئيس جملس صندوق التكيف معاً بـصفتهما            يقرر  -٤  
  لني القانونيني للمجلس؛املمث

 تعديالت النظام الداخلي جمللس صندوق التكيف كما ترد يف مرفـق       يعتمد  -٥  
  ؛٤-م أإ/١ من املرفق األول للمقرر ٦٤هذا املقرر، وفقاً لألحكام الواردة يف الفقرة 

 بـه جمــلس صنــدوق    الذي اضـطلع  بالعمل حييط علماً مع التقدير   -٦  
  :بشأن التكيف

__________ 

)١( FCCC/KP/CMP/2009/14. 
 .<http://afboard.org/index.html>، وهو متاح على املوقع الشبكي B.7-8/1انظر قرار جملس صندوق التكيف  )٢(
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اعتماد السياسات التشغيلية واملبادئ التوجيهية لألطراف من أجل احلصول           )أ(  
  ؛٤-م أإ/١ و٣-م أإ/١على املوارد من صندوق التكيف وفقاً للمقررين 

 النبعاثات املعتمدة إىل نقود وفقاً للمقـرر      وحدات اخلفض املعتمد ل   حتويل    )ب(  
  ؛٣-م أإ/١

 مبوافقة جملس مرفق البيئة العاملية على مذكرة التفاهم بني مـؤمتر   حييط علماً   -٧  
األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو وجملس مرفق البيئة العامليـة             

  فيما يتعلق بتقدمي خدمات األمانة إىل جملس صندوق التكيف؛
البنك ( البنك الدويل لإلنشاء والتعمري      إدارة  مبوافقة جملس  حييط علماً أيضاً    -٨  
على شروط وأحكام اخلدمات اليت سيقدمها البنك الدويل لإلنشاء والتعمري بوصـفه          ) الدويل

  اجلهة القيِّمة على صندوق التكيف؛
 األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واملنظمات الدولية على          يشجع  -٩  

يف، على أن يكون هذا التمويل إضافياً إىل حـصة اإليـرادات            توفري التمويل لصندوق التك   
  .املتأتية من أنشطة املشاريع املنفَّذة يف إطار آلية التنمية النظيفة
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  مرفق

  تعديالت للنظام الداخلي جمللس صندوق التكيف    
  :كما يلي) ح(٢ُتنقَّح الفقرة   -١

راف لتوفري خدمات األمانـة     اجتماع األط /هي هيئة يعيِّنها مؤمتر األطراف    " األمانة"  
  ؛٣-م أإ/١ من املقرر ٣١ و١٩ و١٨ و٣، مبا يتفق والفقرات وللصندوقللمجلس 

  :كما يلي) ي(٢ُتنقَّح الفقرة   -٢
الكيانات القانونية الوطنية واملنظمـات املتعـددة     " الكيانات املشرفة على التنفيذ   "تعين    

) ج(٥يري اليت اعتمدها، وفقاً للفقرة       اليت يكون اجمللس قد قرر أهنا تفي باملعا        األطراف
، للحصول على متويل لتنفيذ مشاريع وبرامج تكيـف ملموسـة           ٣-م أإ /١من املقرر   

  يدعمها الصندوق؛
  :كما يلي) ك(٢ُتنقَّح الفقرة   -٣

تفي باملعايري اليت حيددها اجمللس للحصول على       هي املنظمات اليت    " الكيانات املنفِّذة "  
 وبرامج تكيف ملموسة يدعمها الصندوق، رهناً مبـا حيـدده           متويل لتنفيذ مشاريع  

تنفِّذ مشاريع وبـرامج     اجمللس من آليات ملراجعة احلسابات ومعايري للحيطة الواجبة       
  ؛تكيف يدعمها الصندوق حتت إشراف الكيانات املشرِفة على التنفيذ

  : كما يلي٥ُتنقَّح الفقرة   -٤
، وجيوز تقومييتان صب لوالية مدهتا سنتان يتوىل كل عضو وكل عضو مناوب مهام املن         

وتبدأ مدة والية كل عضو أو كل عضو        . انتخاهبما ملدة ال تتجاوز واليتني متتاليتني     
مناوب يف االجتماع األول للمجلس يف السنة التقوميية اليت تلي انتخابه وتنتهي فوراً             

  ؛هي فيها مدة الواليةقبل انعقاد االجتماع األول للمجلس يف السنة التقوميية اليت تنت
  : كما يلي١٠ُتنقَّح الفقرة   -٥

ينتخب اجمللس الرئيس ونائب الرئيس من بني أعضائه، ويكون أحدمها مـن بـني                
األطراف املدرجة يف املرفق األول ويكون الثاين من األطراف غري املدرجة يف املرفق             

ـ  تقومييـة وتكون مدة والية الرئيس ونائب الرئيس سنة        . األول تبـدأ يف   دة،   واح
ويتم التناوب على منصب الرئاسة ونيابـة       . االجتماع األول للمجلس يف كل سنة     

الرئاسة سنوياً بني عضو من األطراف املدرجة يف املرفق األول وعضو من األطراف             
  .غري املدرجة يف املرفق األول

  ١٢اجللسة العامة 
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٩-١٨
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  ٥- م أإ/٥املقرر 
   صندوق التكيفاستعراض
  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،   
  ،٣-م أإ/١إىل املقرر إذ يشري   
إىل اهليئة الفرعية التنفيذ، يف دورهتا الثانية والـثالثني، أن تبـدأ اسـتعراض              يطلب    

ريراً عن ذلك   صندوق التكّيف وأن تتفق بشأن االختصاصات املتعلقة باالستعراض وتقدم تق         
 يف دورته السادسة    إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو         

  .الدورة السادسة نفسها إجراء االستعراض يف لكي يتمكن من
  ١٢اجللسة العامة 

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٩-١٨
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  ٥- م أإ/٦املقرر     
  جلنة االمتثال

  صفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،إن مؤمتر األطراف العامل بو  
   من بروتوكول كيوتو،١٨ إىل املادة إذ يشري  
  ،٤-م أإ/٤، و٣-م أإ/٥، و٢-م أإ/٤، و١-م أإ/٢٧ املقررات إىل وإذ يشري أيضاً  
 يف التقرير السنوي املقدم من جلنة االمتثال إىل مؤمتر األطـراف العامـل              وقد نظر   

  ،)١(توكول كيوتويف بروبوصفه اجتماع األطراف 
 الطلب املقدم من جلنة االمتثال فيما يتعلق بتوفري التمويل لتغطية تكاليف            وإذ يالحظ   

 واملعلومات املقدمة من األمانة     ،)٢(واملشاركة فيها السفر إىل أماكن انعقاد اجتماعات اللجنة       
علـق بامليزانيـة     املقرر املت  ، ومشروع )٣(الطلب من آثار يف امليزانية    بشأن ما يترتب على هذا      

يف  الذي أوصـت بـه اهليئـة الفرعيـة للتنفيـذ             ٢٠١١-٢٠١٠الربناجمية لفترة السنتني    
   ،)٤(الثالثني دورهتا

املتعلق بامليزانيـة الربناجمية لفترة الـسنتني       ٥-م أإ /-١٠ املقرر   يضع يف اعتباره  وإذ    
٢٠١١-٢٠١٠،  

ثال خـالل الفتـرة      العمل الذي اضطلعت به جلنة االمت      يالحظ مع التقدير    -١  
  املشمولة بالتقرير؛

 األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت مل تقدم بعد بالغاهتـا             حيث   -٢  
 من بروتوكـول    ٧ من املادة    ٢الوطنية الرابعة واملعلومات التكميلية املطلوبة مبوجب الفقرة        

  كيوتو على أن تفعل ذلك على سبيل األولوية؛
جلنة االمتثال بأن يقوم مؤمتر األطـراف العامـل بوصـفه            اهتمام   يالحظ   -٣  

اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف أقرب وقت ممكن، بوضع ترتيبات قانونية مالئمة             
  بشأن امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املُنشأة؛

__________ 

)١( FCCC/KP/CMP/2009/17. 
)٢( FCCC/KP/CMP/2009/17 ٣٦، الفقرة. 
)٣( FCCC/SBI/2009/2 ٤٣، الفقرة. 
)٤( FCCC/SBI/2009/8/Add.1. 
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 التمويـل    الشواغل املستمرة للجنة االمتثال فيما يتعلق بتوفري       يالحظ أيضاً    -٤  
  لتغطية تكاليف السفر إىل أماكن انعقاد اجتماعات اللجنة واملشاركة فيها؛

 األطراف إىل تقدمي تربعات إىل الـصندوق االسـتئماين لألنـشطة            يدعو   -٥  
  .٢٠١١-٢٠١٠التكميلية لدعم عمل جلنة االمتثال يف فترة السنتني 

  ١٢اجللسة العامة 
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٩-١٨
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  ٥- م أإ/٧ملقرر ا    
  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو

  ، العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتوإن مؤمتر األطراف  
  ،٤-إم أ/٦ إىل املقرر إذ يشري  
 إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تواصل يف دورهتا الثانية والثالثني النظـر      يطلب  -١  

 إطار بناء القدرات يف البلدان الناميـة، بقـصد إعـداد            يف االستعراض الشامل الثاين لتنفيذ    
بوصفه اجتمـاع   مشروع مقرر بشأن حمصلة هذا االستعراض يعتمده مؤمتر األطراف العامل           

  ؛يف دورته السادسةاألطراف يف بروتوكول كيوتو 
  . النظر يف االستعراض الشامل الثاين يف دورته السادسةالستكما يقرر   -٢  

  ١٢اجللسة العامة 
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٩-١٨
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  ٥- م أإ/٨املقرر 
  برنامج التدريب احملدَّث ألعضاء أفرقة خرباء االستعراض املشاركني يف 

   من بروتوكول كيوتو٨عمليات االستعراض السنوي مبوجب املادة 
  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
  ، ١-م أإ/٢٤، و٩-م أ/٢١، و٨-م أ/٢٣، و٧-م أ/٢٣ت  يف املقرراوقد نظر  
   يف التوصيات ذات الصلة للهيئة الفرعية للتنفيذ، وقد نظر أيضاً  
 بأمهية برنامج تدريب أعضاء أفرقة خـرباء االسـتعراض املـشاركني يف             وإذ يسلِّم   

 من بروتوكـول كيوتـو، وهـو الربنـامج          ٨عمليات االستعراض السنوي مبوجب املادة      
يستند إىل برنامج التدريب اخلاص خبرباء استعراض قـوائم جـرد غـازات الدفيئـة                يالذ

  االتفاقية،  مبوجب
 إىل األمانة أن تضع وتنفِّذ برنامج التدريب احملدَّث ألعضاء أفرقـة            يطلب  -١  

 من بروتوكول   ٨خرباء االستعراض املشاركني يف عمليات االستعراض السنوي مبوجب املادة          
  نحو املبيَّن يف مرفق هذا املقرر، ويشمل ذلك امتحان اخلرباء؛كيوتو، على ال

 األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واليت هي أيضاً أطـراف         يشجع  -٢  
يف بروتوكول كيوتو، اليت يف استطاعتها أن تقدِّم الدعم املايل لتعزيز برنامج التدريب على أن               

  تفعل ذلك؛
درج، يف تقريرها السنوي املقـدم بـشأن أنـشطة          إىل األمانة أن تُ   يطلب    -٣  

استعراض قوائم اجلرد إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، معلومات عن برنامج            
التدريب، وخباصة معلومات عن إجراءات االمتحان واختيار املتدربني واملدربني، حىت يتسىن           

  .لألطراف تقييم فعالية الربنامج
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  املرفق

مج التدريب احملدَّث ألعضاء أفرقة خرباء االستعراض املشاركني يف         برنا    
   من بروتوكول كيوتو٨عمليات االستعراض السنوي مبوجب املادة 

  تفاصيل برنامج التدريب  -ألف   
هتدف الدورات إىل تدريب أعضاء أفرقة خـرباء االسـتعراض علـى اسـتعراض                -١

وُتتاح مجيع الدورات التدريبية عرب     . ول كيوتو  من بروتوك  ٧املعلومات املقدمة مبوجب املادة     
أما فيما يتعلق باملتدربني الذين ال يستطيعون الوصول بسهولة إىل شـبكة            . شبكة اإلنترنت 

اإلنترنت، فتوزع الدورات بالوسائل اإللكترونية؛ وفيما خيص الدورات اليت تنفَّذ مبـساعدة            
وبناًء على طلب طرف من     . إللكترونيةمدرب، يتصل املتدربون باملدرب عن طريق الوسائل ا       

ألطراف، تتاح الدورات أيضاً آلخرين من املهتمني بعملية االستعراض بـشرط أال يتطلـب     ا
  . وتتاح مجيع الدورات، بدون مدرب، للمتدربني على مدار السنة. ذلك موارد إضافية

حَّـدة  وتكون إجـراءات االمتحـان مو     . وتشمل مجيع الدورات التدريبية امتحاناً      -٢
  . وموضوعية وشفافة

وُيدعى اخلرباء اجلدد من خرباء استعراض قوائم جرد غازات الدفيئة الذين يكملون              -٣
بنجاح متطلبات برنامج التدريب ذات الصلة إىل املشاركة يف استعراض مركزي أو قطري،             

  .فيئةيعملون فيه جنباً إىل جنب مع اخلرباء املتمرسني يف استعراض قوائم جرد غازات الد
وجيوز للخرباء الذين ال ينجحون يف امتحان دورة من الدورات يف حماولتهم األوىل               -٤

أن يتقدموا لالمتحان مرة أخرى بشرط أن يكون اخلبري قد اضطلع جبميع املهام اليت ُيكلـف                
هبا يف أثناء الدورة يف الوقت احملدد، وبشرط أال يتطلب التقدم لالمتحان مرة أخرى تكبـد                

  . تكاليف إضافيةاألمانة
وُيدعى اخلرباء ذوو اخلربة الفنية املناسبة إىل العمل كمـدربني يف دورات برنـامج                -٥

ويقدم هؤالء اخلـرباء    . التدريب على أن تغطي مهاراهتم املوضوعات اليت تتناوهلا كل دورة         
األمانة وتسعى  . املشورة والدعم عن طريق الربيد اإللكتروين أو بالوسائل اإللكترونية األخرى         

  .إلقامة توازن جغرايف بني املدربني املشاركني يف برنامج التدريب
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  دورات برنامج التدريب  -باء   

  النظم الوطنية  -١  
 من  ١تغطي هذه الدورة املبادئ التوجيهية الستعراض النظم الوطنية مبوجب الفقرة           : الوصف

التوجيهية املـشار إليهـا يف       من بروتوكول كيوتو واألجزاء ذات الصلة من املبادئ          ٥املادة  
   من بروتوكول كيوتو٨ و٧املادتني 
  ٢٠٠٦ :اإلعداد
  ٢٠١٤-٢٠٠٦ :التنفيذ

 خرباء االستعراض الرئيسيون، واخلرباء غـري املتخصـصني، وخـرباء           :اجلمهور املستهَدف 
استعراض قوائم جرد غازات الدفيئة الذين أكملوا بنجاح الدورة األساسية لالستعراض التقين            

األطـراف  (ئم جرد غازات الدفيئة اخلاصة باألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية            لقوا
  )املدرجة يف املرفق األول

   تعلّم إلكتروين بدون مدرب:نوع الدورة
خرباء استعراض قوائم جرد    يف االمتحان على    نجاح  الشرط  طبق  ُي: شروط االمتحان وشكله  

 يف أفرقـة خـرباء      مشاركتهمسيني يف االمتحان قبل     غازات الدفيئة وخرباء االستعراض الرئي    
  .نترنتاإلوجيري االمتحان عرب شبكة . االستعراض

  تطبيق التعديالت  -٢  
تغطي هذه الدورة مقررات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف            : الوصف

 ٢جب الفقرة   بروتوكول كيوتو واإلرشادات التقنية املتعلقة مبنهجيات إدخال التعديالت مبو        
 من بروتوكول كيوتو واألجزاء ذات الصلة من املبادئ التوجيهية املشار إليها يف             ٥من املادة   

   من بروتوكول كيوتو٨ و٧املادتني 
  ٢٠٠٦: اإلعداد
  ٢٠١٤-٢٠٠٦: التنفيذ

خرباء االستعراض الرئيسيون وخـرباء االسـتعراض املتمرسـون يف          : اجلمهور املستهَدف 
غازات الدفيئة، وخرباء استعراض قوائم جرد غازات الدفيئـة الـذين           استعراض قوائم جرد    

أكملوا بنجاح الدورة األساسية لالستعراض التقين لقوائم جرد غـازات الدفيئـة اخلاصـة              
  باألطراف املدرجة يف املرفق األول

  تعلّم إلكتروين مبساعدة مدرب: نوع الدورة
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حان على خرباء استعراض قوائم جرد      يطبق شرط النجاح يف االمت    : شروط االمتحان وشكله  
. غازات الدفيئة وخرباء االستعراض الرئيسيني قبل مشاركتهم يف أفرقة خـرباء االسـتعراض           

  .وجيري االمتحان عرب شبكة اإلنترنت

  ٧  من املادة٤ املسَندة مبوجب الفقرة بالكمياتطرائق احملاسبة املتعلقة   -٣  
 أفرقة خرباء االستعراض الـذين يـستعرضون        توفر هذه الدورة إرشادات ألعضاء    : الوصف

 مـن  ٨ و٧املعلومات املقدمة يف التقرير األويل، وحساب الكمية املسَندة مبوجب الفقـرتني         
 من بروتوكول كيوتو، واحتياطي فترة االلتزام، والسجالت الوطنية املعدة وفق طرائق      ٣املادة  

   ٧من املادة  ٤احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة مبوجب الفقرة 
  ٢٠٠٦: اإلعداد
  ٢٠١٤-٢٠٠٦: التنفيذ

أعضاء أفرقة خرباء االسـتعراض الـذين يـستعرضون الـسجالت           : اجلمهور املستهَدف 
واملعلومات اخلاصة بالكميات املـسَندة، واخلـرباء غـري املتخصـصني، وخـرباء              الوطنية

  الرئيسيون  االستعراض
  تعلّم إلكتروين بدون مدرب: نوع الدورة
  . وجيري االمتحان عرب شبكة اإلنترنت. اختياري: المتحان وشكلهشروط ا

   الوطنية واملعلومات املتعلقة بالكميات املسَندةالسجالتاستعراض   -٤  
توفر هذه الدورة إرشادات ألعضاء أفرقة خرباء االستعراض الـذين يـستعرضون            : الوصف

 مـن   ٣ مـن املـادة      ٨ و ٧تني  املعلومات السنوية املتعلقة بالكميات املسَندة مبوجب الفقر      
بروتوكول كيوتو، واملعلومات املتعلقة بوحدات بروتوكول كيوتو والنمـوذج اإللكتـروين           

وباإلضافة إىل ذلك، توفر الـدورة    .  من بروتوكول كيوتو   ٧ من املادة    ٤املوحَّد وفقاً للفقرة    
ف من تعديالت إرشادات بشأن استعراض السجالت الوطنية، مبا يف ذلك ما تشري إليه األطرا        

 وااللتزام باملعايري التقنية لتبادل البيانات بـني        ١-م أإ /١٥يف السجالت الوطنية وفقاً للمقرر      
  نظم السجالت

  ٢٠٠٩: اإلعداد
  ٢٠١٤-٢٠٠٩: التنفيذ

أعضاء أفرقة خرباء االستعراض الذين يستعرضون الـسجالت الوطنيـة          : اجلمهور املستهَدف 
  ملسَندة، واخلرباء غري املتخصصني، وخرباء االستعراض الرئيسيونواملعلومات املتعلقة بالكميات ا

  تعلّم إلكتروين مبساعدة مدرب، رهناً بتوافر املوارد: نوع الدورة
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يطبق شرط النجاح يف االمتحان على اخلرباء غـري املتخصـصني     : شروط االمتحان وشكله  
اض يتولـون اسـتعراض     وخرباء االستعراض الرئيسيني وأي أعضاء يف أفرقة خرباء االستعر        

السجالت الوطنية واملعلومات السنوية املتعلقة بالكميات املسَندة، قبل مشاركتهم يف أفرقـة            
  .وجيري االمتحان عرب شبكة اإلنترنت. خرباء االستعراض

   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤ و٣استعراض األنشطة املنفَّذة مبوجب الفقرتني   -٥  
 إرشادات ألعضاء أفرقة خرباء االستعراض الـذين يـستعرضون          توفر هذه الدورة  : الوصف

املعلومات املقدمة يف أثناء فترة االلتزام عن أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي 
 من بروتوكول كيوتو وفق متطلبات املقـرر        ٣ من املادة    ٤ و ٣واحلراجة املشمولة بالفقرتني    

 مـن   ٥ من املـادة     ٢خال التعديالت مبوجب الفقرة     ، مبا يف ذلك إجراءات إد     ١-م أإ /١٥
  بروتوكول كيوتو 

  ٢٠٠٩: اإلعداد
  ٢٠١٤-٢٠٠٩: التنفيذ

خرباء استعراض قوائم اجلرد املتعلقة بأنشطة استخدام األراضي وتغـيري  : اجلمهور املستهَدف 
  استخدام األراضي واحلراجة وخرباء االستعراض الرئيسيون

  مبساعدة مدرب، رهناً بتوافر املواردتعلّم إلكتروين : نوع الدورة
يطبق شرط النجاح يف االمتحان على خرباء استعراض قوائم اجلرد : شروط االمتحان وشكله  

املتعلقة بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة قبـل مـشاركتهم يف             
  .وجيري االمتحان عرب شبكة اإلنترنت. أفرقة خرباء االستعراض

  ١٢ة العامة اجللس
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٩-١٨
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  ٥- م أإ/٩املقرر     
  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
يف املعلومات الواردة يف الوثائق اليت أعدهتا األمانة بشأن املسائل اإلداريـة            وقد نظر     
  ، )١(املؤسسيةوواملالية 

 من اإلجراءات املاليـة ملـؤمتر األطـراف الـيت           ١٩ و ١١إىل الفقرتني   وإذ يشري     
  ،)٢(مبوجب بروتوكول كيوتو، واليت تنطبق أيضاً ١-م أ/١٥املقرر  اعُتـمدت مبوجب

 ٣١ حىت   ٢٠٠٩-٢٠٠٨بالبيانات املالية املؤقتة لفترة السنتني      حييط علماً     -١  
يناير / كانون الثاين  ١ وبالتقرير املتعلق بأداء امليزانية للفترة من        ،٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 

 ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٥، وحبالة املسامهات املقدمة حىت      ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٣٠ إىل   ٢٠٠٨
 إىل الصندوق االستئماين للميزانية األساسـية لالتفاقيـة،         ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥و

تكميلية، والصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية االتفاقية،       والصندوق االستئماين لألنشطة ال   
  ؛والصندوق االستئماين آللية التنمية النظيفة، والصندوق االستئماين لسجل املعامالت الدويل

لألطراف اليت سددت اشتراكاهتا للميزانيـة األساسـية        يعرب عن تقديره       -٢  
   وقت استحقاقها؛)٣(الدويلوسجل املعامالت 

املعـامالت  األطراف اليت مل تسدد اشتراكاهتا للميزانية األساسية وسجل         يدعو   -٣  
أن تبادر إىل ذلك دون إبطـاء، آخـذةً يف االعتبـار أن موعـد اسـتحقاق           إىل   )٤(الدويل

  يناير من كل سنة وفقاً لإلجراءات املالية؛/ كانون الثاين١االشتراكات هو 
ـ    يعرب عن تقديره       -٤   ن األطـراف إىل الـصندوق      للمسامهات الـواردة م

  االستئماين للمشاركة يف عملية االتفاقية اإلطارية والصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية؛
اإلعراب عن تقديره حلكومة أملانيا لتربعها السنوي للميزانية األساسية         يكرر     -٥  

مـة   يورو بوصـفها احلكو    ١ ٧٨٩ ٥٢٢ يورو، ومسامهتها اخلاصة مببلغ      ٧٦٦ ٩٣٨ مببلغ
  . املضيفة لألمانة

  ١٢اجللسة العامة 
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٩-١٨

__________ 

)١ ( FCCC/SBI/2009/11 و ،FCCC/SBI/2009/INF.3 و ،FCCC/SBI/2009/INF.7 و ،FCCC/SBI/2009/INF.10 
 .Corr.1و

 . من بروتوكول كيوتو١٣ من املادة ٥وفقاً للفقرة  )٢(
)٣( FCCC/SBI/2009/INF.10و Corr.1 ٦، اجلدول. 
 . أعاله٣مثل احلاشية  )٤(
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  ٥-م أإ/١٠املقرر     
  ٢٠١١-٢٠١٠امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
   من بروتوكول كيوتو،١٣ من املادة ٥ إىل الفقرة إذ يشري  
   منه،٣ و٢، وخباصة الفقرتان ١٥-م أ/١٢  باملقرر حييط علماًوإذ  
 املقدمـة مـن   ٢٠١١-٢٠١٠ يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني     وقد نظر   

  ،)١(األمني التنفيذي
 املتعلـق بامليزانيـة الربناجميـة لفتـرة         ١٥-م أ /١٢ على املقـرر  يوافق    -١  
 األطراف يف دورته اخلامسة عشرة، من حيـث          الذي اعتمده مؤمتر   ٢٠١١-٢٠١٠ السنتني

  انطباقه على بروتوكول كيوتو؛
 الـوارد يف  ٢٠١١ و ٢٠١٠ جدول االشتراكات اإلرشادي للسنتني      يعتمد  -٢  

 ١ يف املائة من االشتراكات اإلرشادية املبنية يف اجلدول          ٣٦,٨مرفق هذا املقرر والذي يغطي      
  ؛١٥-م أ/١٢من املقرر
اف يف بروتوكول كيوتو إىل أن تالحظ أن االشـتراكات     مجيع األطر  يدعو  -٣  

مـن  ) ب(٨يناير من كل سنة وفقاً للفقرة       / كانون الثاين  ١يف امليزانية األساسية تستحق يف      
اإلجراءات املالية وأن تدفع فوراً وبالكامل االشتراكات املطلوبة لتمويل النفقـات املعتَمـدة             

  ؛٢٠١١ و٢٠١٠سنتني ، لكل من ال١٥-م أ/١٢املبينة يف املقرر 
 عن تقديره إلنشاء الصندوق االستئماين آلليـة التنميـة النظيفـة            يعرب  -٤  

  والصندوق االستئماين لسجل املعامالت الدويل؛
آللية التنمية النظيفة والتنفيـذ املـشترك        )٢(باحتياجات التمويل  حييط علماً   -٥  

نة اإلشراف على التنفيذ املشترك، كـل       املقترحة من اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة وجل       
  منهما فيما خيصه؛

    علـى امليزانيـة اخلاصـة بـسجل املعـامالت الـدويل لفتـرة              يوافق  -٦  
 يورو، لألغراض احملددة يف امليزانية املقترحة       ٦ ١٥٠ ٦١٧، البالغة   ٢٠١١-٢٠١٠ السنتني
  ؛)٣(املعامالت الدويللسجل 
__________ 

)١( FCCC/SBI/2009/2و Add.1-3. 
)٢( FCCC/SBI/2007/8. 
)٣( FCCC/SBI/2009/2/Add.3. 
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 يف املائـة مـن      ٨,٣ال العامل عند     حتديد مستوى احتياطي رأس امل     يقرر  -٧  
  اإلنفاق املقدر للصندوق االستئماين لسجل املعامالت الدويل؛

 رسـوم وجـدول رسـوم سـجل املعـامالت الـدويل لفتـرة               يعتمد  -٨  
  ، على النحو الوارد يف املرفق الثاين هلذا املقرر؛٢٠١١-٢٠١٠ السنتني

ول كيوتو الـيت تعتـزم    لألمني التنفيذي بإخطار األطراف يف بروتوك   يأذن  -٩  
، واملدرجة يف املرفق الثاين     ٢٠١١-٢٠١٠استخدام سجل املعامالت الدويل يف فترة السنتني        

  ؛٢٠١١ و٢٠١٠هلذا املقرر، بالرسوم السنوية لكل من السنتني 
 أنه يف حالة ما إذا قرر طرف غري مدرج يف املرفق الثاين هلذا املقـرر                يقرر  -١٠  

، يضاف هذا الطرف إىل     ٢٠١١-٢٠١٠لدويل يف فترة السنتني     استخدام سجل املعامالت ا   
من االحتياجات مـن     )٤(وُتخصم الرسوم املدفوعة  القائمة الواردة يف املرفق الثاين هلذا املقرر        

  املوارد لألنشطة املتعلقة بإدارة سجل املعامالت الدويل يف فترة السنتني التالية؛
طراف اليت تعتزم اسـتخدام سـجل        إىل األمني التنفيذي إخطار األ     يطلب  -١١  

املعامالت الدويل بالرسوم السنوية لتغطية ميزانية سجل املعامالت الدويل املـشار إليهـا يف              
 أدناه، يف أقرب وقت ممكن وعلى األقل قبل السنة          ١٢ أعاله، رهناً بأحكام الفقرة      ٦الفقرة  

  التقوميية ذات الصلة بأربعة أشهر؛
مالت الدويل برفض أو تعليق عمليات نظام التسجيل         ملدير سجل املعا   يأذن  -١٢  

يف سجل املعامالت الدويل يف حالة عدم سداد الطرف للرسوم، ولكن ليس قبل مرور أربعة               
أشهر على بداية السنة التقوميية ذات الصلة، رهناً بتوجيه تذكريين على األقـل إىل الطـرف          

  املعين والتشاور مع هذا الطرف قبل التذكري األخري؛
 األطراف يف االتفاقية اليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكـول كيوتـو             يدعو  -١٣  
 يف تقدمي آراء إضافية إىل األمانة بشأن النهج الذي ينبغي لألمني التنفيذي اتباعه فيما               والراغبة

 ٢٢يتعلق جبمع رسوم سجل املعامالت الدويل، إىل أن تفعل ذلك خـالل فتـرة أقـصاها                 
  ؛٢٠١٠مارس /آذار

، ٢٠١٠أبريـل   / نيسان ٣٠ إىل األمانة أن ُتعد، خالل فترة أقصاها         يطلب  -١٤  
ورقة تقنية بشأن اخليارات املتعلقة مبنهجيات مجع رسوم سجل املعامالت الـدويل، تـشمل              

__________ 

 رسم االستخدام الذي ُيدرج يف القائمة بالنسبة للطرف املعين على أساس حصة الطرف املتساوية ُيحسب )٤(
 يف املائة من االحتياجات من املوارد املتصلة بإدارة سجل املعامالت الدويل لفترة الـسنتني               ٤٠من نسبة   
تبقيـة مـن هـذه       يف املائـة امل    ٦٠ ل ومبلغ إضايف مكافئ حلصة الطرف من نـسبة ا         ٢٠١١- ٢٠١٠

االحتياجات من املوارد، وفقاً للمرفق األول هلذا املقرر، ومعدَّل حبيث يقتصر األمر علـى األطـراف                 
املدرجة يف املرفق الثاين هلذا املقرر، مع جعل رسم االستخدام اإلمجايل للطرف متناسباً مع الفترة ما بني                 

 .تاريخ ربط السجل الوطين وهناية فترة السنتني
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 وتستند إىل املعلومات املقدمة مـن مـدير سـجل           )٥(الواردة يف آراء األطراف   املقترحات  
 لكي تنظر فيها اهليئة الفرعيـة للتنفيـذ يف          ٢٠٠٩لعام  املعامالت الدويل يف تقريره السنوي      

  دورهتا الثانية والثالثني؛
، يف دورهتا الثانيـة والـثالثني، يف        أن تنظر  إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ   يطلب    -١٥  

اآلراء املقدمة من األطراف فيما يتعلق جبمع رسوم سجل املعامالت الدويل، والورقة التقنيـة              
 أعاله، واملعلومات املقدمة من مدير سجل املعامالت الـدويل يف           ١٤لفقرة  املشار إليها يف ا   

 بشأن املعامالت املتصلة بوحدات بروتوكول كيوتو، وأن تقترح         ٢٠٠٩تقريره السنوي لعام    
على مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو أن ينظـر، يف               

 رسوم سجل املعامالت الـدويل لفتـرة الـسنتني          دورته السادسة، يف وضع منهجية جلمع     
   تضمن متويالً كافياً وُيعتمد عليه لسجل املعامالت الدويل؛٢٠١٣-٢٠١٢

 باالحتياجات من املوارد لسجل املعامالت الدويل الـواردة يف          حييط علماً   -١٦  
 ويدعو األطراف اليت تستطيع تقدمي تربعـات لتغطيـة          FCCC/SBI/2009/2/Add.3الوثيقة  

ألنشطة املترتبة على مقررات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول            ا
  .كيوتو يف دورته اخلامسة إىل أن تفعل ذلك

__________ 

 واآلراء املـشار إليهـا يف       Add.1 و FCCC/SBI/2009/Misc.3ذلك اآلراء الـواردة يف الوثيقـة        ُيقصد ب  )٥(
 .أعاله ١٣ الفقرة
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  املرفق األول

 الشتراكات األطراف يف بروتوكول كيوتو لفتـرة        اإلرشادياجلدول      
  )أ(٢٠١١-٢٠١٠السنتني 

 الطرف

جدول األنصبة  
املقررة لألمـم   

ة لعـام   املتحد
٢٠٠٩  

دول املعدَّل  ـاجل
ــ ول ـلربوتوك

ــام  ــو لع كيوت
٢٠١٠  

دول املعدَّل  ـاجل
ــ ول ـلربوتوك

ــام  ــو لع كيوت
٢٠١١  

 ٢٫٥٠٠ ٢٫٥٠٠ ٢٫٥٠٠  ويب األوراالحتاد
 ١٫٥٠٩ ١٫٥٠٩ ١٫٢٠٠  االحتاد الروسي

 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣  إثيوبيا
 ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٥ أذربيجان
 ٠٫٤٠٩ ٠٫٤٠٩ ٠٫٣٢٥  األرجنتني

 ٠٫٠١٥ ٠٫٠١٥ ٠٫٠١٢  ألردنا
 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢  أرمينيا
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  إريتريا
 ٣٫٧٣٣ ٣٫٧٣٣ ٢٫٩٦٨  إسبانيا
 ٢٫٢٤٧ ٢٫٢٤٧ ١٫٧٨٧ أستراليا
 ٠٫٠٢٠ ٠٫٠٢٠ ٠٫٠١٦  إستونيا
 ٠٫٥٢٧ ٠٫٥٢٧ ٠٫٤١٩  إسرائيل
 ٠٫٠٢٦ ٠٫٠٢٦ ٠٫٠٢١  إكوادور
 ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٦  ألبانيا
 ١٠٫٧٨٦ ١٠٫٧٨٦ ٨٫٥٧٧  أملانيا

 ٠٫٣٨٠ ٠٫٣٨٠ ٠٫٣٠٢  اإلمارات العربية املتحدة
 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢  أنتيغوا وبربودا

 ٠٫٢٠٢ ٠٫٢٠٢ ٠٫١٦١  إندونيسيا
 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣  أنغوال

 ٠٫٠٣٤ ٠٫٠٣٤ ٠٫٠٢٧  أوروغواي
 ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ ٠٫٠٠٨  أوزبكستان

 ٠٫٠٠٤  ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣  أوغندا
 ٠٫٠٥٧ ٠٫٠٥٧ ٠٫٠٤٥  أوكرانيا

 ٠٫٢٢٦ ٠٫٢٢٦ ٠٫١٨٠  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
 ٠٫٥٦٠ ٠٫٥٦٠ ٠٫٤٤٥  آيرلندا
 ٠٫٠٤٧ ٠٫٠٤٧ ٠٫٠٣٧  آيسلندا
 ٦٫٣٨٧ ٦٫٣٨٧ ٥٫٠٧٩  إيطاليا

 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢  بابوا غينيا اجلديدة
 ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٥  باراغواي
 ٠٫٠٧٤ ٠٫٠٧٤ ٠٫٠٥٩  باكستان

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  باالو
 ٠٫٠٤٢ ٠٫٠٤٢ ٠٫٠٣٣ ينالبحر

 ١٫١٠٢ ١٫١٠٢ ٠٫٨٧٦ الربازيل
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 الطرف

جدول األنصبة  
املقررة لألمـم   

ة لعـام   املتحد
٢٠٠٩  

دول املعدَّل  ـاجل
ــ ول ـلربوتوك

ــام  ــو لع كيوت
٢٠١٠  

دول املعدَّل  ـاجل
ــ ول ـلربوتوك

ــام  ــو لع كيوت
٢٠١١  

 ٠٫٠١١ ٠٫٠١١ ٠٫٠٠٩ بربادوس
 ٠٫٦٦٣ ٠٫٦٦٣ ٠٫٥٢٧  الربتغال
 ١٫٣٨٦ ١٫٣٨٦ ١٫١٠٢ بلجيكا
 ٠٫٠٢٥ ٠٫٠٢٥ ٠٫٠٢٠ بلغاريا
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ بليز

 ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٠ بنغالديش
 ٠٫٠٢٩ ٠٫٠٢٩ ٠٫٠٢٣  بنما
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ بنن

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ بوتان
 ٠٫٠١٨ ٠٫٠١٨ ٠٫٠١٤ بوتسوانا

 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢ بوركينا فاسو
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ بوروندي

 ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٦ البوسنة واهلرسك
 ٠٫٦٣٠ ٠٫٦٣٠ ٠٫٥٠١  بولندا
 ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٦ ) املتعددة القوميات-دولة  (بوليفيا
 ٠٫٠٩٨ ٠٫٠٩٨ ٠٫٠٧٨  بريو
 ٠٫٠٢٥ ٠٫٠٢٥ ٠٫٠٢٠ روسبيال

 ٠٫٢٣٤ ٠٫٢٣٤ ٠٫١٨٦ تايلند
 ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٦  تركمانستان

 ٠٫٠٣٤ ٠٫٠٣٤ ٠٫٠٢٧  ترينيداد وتوباغو
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ توغو
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  توفالو
 ٠٫٠٣٩ ٠٫٠٣٩ ٠٫٠٣١  تونس
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ تونغا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  ليشيت-تيمور 
 ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٠  جامايكا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  اجلبل األسود
 ٠٫١٠٧ ٠٫١٠٧ ٠٫٠٨٥  اجلزائر

 ٠٫٠٢٠ ٠٫٠٢٠ ٠٫٠١٦  جزر البهاما
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ جزر القمر

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  جزر سليمان
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ جزر كوك

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  جزر مارشال
 ٠٫٠٧٨ ٠٫٠٧٨ ٠٫٠٦٢  اجلماهريية العربية الليبية
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ مجهورية أفريقيا الوسطى

 ٠٫٣٥٣ ٠٫٣٥٣ ٠٫٢٨١ اجلمهورية التشيكية
 ٠٫٠٣٠ ٠٫٠٣٠ ٠٫٠٢٤  اجلمهورية الدومينيكية

 ٠٫٠٢٠ ٠٫٠٢٠ ٠٫٠١٦  اجلمهورية العربية السورية
 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣  مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٦  مجهورية ترتانيا املتحدة
 ٢٫٧٣٣ ٢٫٧٣٣ ٢٫١٧٣  مجهورية كوريا
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 الطرف

جدول األنصبة  
املقررة لألمـم   

ة لعـام   املتحد
٢٠٠٩  

دول املعدَّل  ـاجل
ــ ول ـلربوتوك

ــام  ــو لع كيوت
٢٠١٠  

دول املعدَّل  ـاجل
ــ ول ـلربوتوك

ــام  ــو لع كيوت
٢٠١١  

 ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٧ مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٥ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  مجهورية مولدوفا
 ٠٫٣٦٥ ٠٫٣٦٥ ٠٫٢٩٠  جنوب أفريقيا

 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣  جورجيا
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  جيبويت
 ٠٫٩٢٩ ٠٫٩٢٩ ٠٫٧٣٩  الدامنرك
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  دومينيكا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ الرأس األخضر
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  رواندا
 ٠٫٠٨٨ ٠٫٠٨٨ ٠٫٠٧٠  رومانيا
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  زامبيا
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  ساموا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  سان تومي وبرينسييب
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  سان فنسنت وجزر غرينادين

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  سانت كيتس ونيفيس
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  سانت لوسيا
 ٠٫٠٢٠ ٠٫٠٢٠ ٠٫٠١٦  سري النكا
 ٠٫٠٢٥ ٠٫٠٢٥ ٠٫٠٢٠  السلفادور
 ٠٫٠٧٩ ٠٫٠٧٩ ٠٫٠٦٣  سلوفاكيا
 ٠٫١٢١ ٠٫١٢١ ٠٫٠٩٦  سلوفينيا
 ٠٫٤٣٦ ٠٫٤٣٦ ٠٫٣٤٧  سنغافورة
 ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٤  السنغال
 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢  سوازيلند
 ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٠  السودان
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  سورينام
 ١٫٣٤٧ ١٫٣٤٧ ١٫٠٧١  السويد
 ١٫٥٢٩ ١٫٥٢٩ ١٫٢١٦  سويسرا
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  سرياليون
 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢  سيشيل

 ٠٫٢٠٢ ٠٫٢٠٢ ٠٫١٦١ يشيل
 ٠٫٠٢٦ ٠٫٠٢٦ ٠٫٠٢١  صربيا
 ٣٫٣٥٤ ٣٫٣٥٤ ٢٫٦٦٧ الصني

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ طاجيكستان
 ٠٫٠٩٢ ٠٫٠٩٢ ٠٫٠٧٣  عمان
 ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ ٠٫٠٠٨  غابون
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  غامبيا
 ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٤  غانا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  غرينادا
 ٠٫٠٤٠ ٠٫٠٤٠ ٠٫٠٣٢  غواتيماال
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 الطرف

جدول األنصبة  
املقررة لألمـم   

ة لعـام   املتحد
٢٠٠٩  

دول املعدَّل  ـاجل
ــ ول ـلربوتوك

ــام  ــو لع كيوت
٢٠١٠  

دول املعدَّل  ـاجل
ــ ول ـلربوتوك

ــام  ــو لع كيوت
٢٠١١  

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  ياناغ
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  غينيا
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   بيساو-غينيا 

 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢  غينيا االستوائية
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  فانواتو
 ٧٫٩٢٤ ٧٫٩٢٤ ٦٫٣٠١  فرنسا
 ٠٫٠٩٨ ٠٫٠٩٨ ٠٫٠٧٨  الفلبني

 ٠٫٢٥٢ ٠٫٢٥٢ ٠٫٢٠٠  ) البوليفارية-مجهورية (فنـزويال 
 ٠٫٧٠٩ ٠٫٧٠٩ ٠٫٥٦٤  فنلندا
 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣  فيجي

 ٠٫٠٣٠ ٠٫٠٣٠ ٠٫٠٢٤  فييت نام
 ٠٫٠٥٥ ٠٫٠٥٥ ٠٫٠٤٤ قربص
 ٠٫١٠٧ ٠٫١٠٧ ٠٫٠٨٥  قطر

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  قريغيزستان
 ٠٫٠١١ ٠٫٠١١ ٠٫٠٠٩ الكامريون
 ٠٫٠٦٣ ٠٫٠٦٣ ٠٫٠٥٠ كرواتيا
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ كمبوديا
 ٣٫٧٤٤ ٣٫٧٤٤ ٢٫٩٧٧ كندا
 ٠٫٠٦٨ ٠٫٠٦٨ ٠٫٠٥٤ وباك

 ٠٫٠١١ ٠٫٠١١ ٠٫٠٠٩ كوت ديفوار
 ٠٫٠٤٠ ٠٫٠٤٠ ٠٫٠٣٢ كوستاريكا
 ٠٫١٣٢ ٠٫١٣٢ ٠٫١٠٥ كولومبيا
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ الكونغو
 ٠٫٢٢٩ ٠٫٢٢٩ ٠٫١٨٢  الكويت
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  كرييباس
 ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٠  كينيا
 ٠٫٠٢٣ ٠٫٠٢٣ ٠٫٠١٨  التفيا
 ٠٫٠٤٣ ٠٫٠٤٣ ٠٫٠٣٤  لبنان

 ٠٫١٠٧ ٠٫١٠٧ ٠٫٠٨٥  لكسمربغ
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  ليبرييا
 ٠٫٠٣٩ ٠٫٠٣٩ ٠٫٠٣١  ليتوانيا

 ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٠  ليختنشتاين
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  ليسوتو
 ٠٫٠٢١ ٠٫٠٢١ ٠٫٠١٧  مالطة
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  مايل

 ٠٫٢٣٩ ٠٫٢٣٩ ٠٫١٩٠  ماليزيا
 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢  مدغشقر

 ٠٫١١١ ٠٫١١١ ٠٫٠٨٨  مصر
 ٠٫٠٥٣ ٠٫٠٥٣ ٠٫٠٤٢  املغرب

 ٢٫٨٣٨ ٢٫٨٣٨ ٢٫٢٥٧  املكسيك
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  مالوي
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 الطرف

جدول األنصبة  
املقررة لألمـم   

ة لعـام   املتحد
٢٠٠٩  

دول املعدَّل  ـاجل
ــ ول ـلربوتوك

ــام  ــو لع كيوت
٢٠١٠  

دول املعدَّل  ـاجل
ــ ول ـلربوتوك

ــام  ــو لع كيوت
٢٠١١  

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  ملديف
 ٠٫٩٤١ ٠٫٩٤١ ٠٫٧٤٨  اململكة العربية السعودية

  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
  وآيرلندا الشمالية

٨٫٣٥٣ ٨٫٣٥٣ ٦٫٦٤٢ 

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  منغوليا
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  موريتانيا

 ٠٫٠١٤ ٠٫٠١٤ ٠٫٠١١  موريشيوس
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  موزامبيق
 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣  موناكو
 ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٥  ميامنار

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ) املوحدة-واليات (ميكرونيزيا 
 ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٦  ناميبيا
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  ناورو
 ٠٫٩٨٣ ٠٫٩٨٣ ٠٫٧٨٢  النرويج
 ١٫١١٥ ١٫١١٥ ٠٫٨٨٧ النمسا
 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣  نيبال
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  النيجر
 ٠٫٠٦٠ ٠٫٠٦٠ ٠٫٠٤٨  نيجرييا

 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢  نيكاراغوا
 ٠٫٣٢٢ ٠٫٣٢٢ ٠٫٢٥٦  نيوزيلندا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  ينيو
 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢  هاييت
 ٠٫٥٦٦ ٠٫٥٦٦ ٠٫٤٥٠  اهلند

 ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٥  اسهندور
 ٠٫٣٠٧ ٠٫٣٠٧ ٠٫٢٤٤  هنغاريا
 ٢٫٣٥٥ ٢٫٣٥٥ ١٫٨٧٣  هولندا
 ٢٠٫٩٠٦ ٢٠٫٩٠٦ ١٦٫٦٢٤  اليابان
 ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٧  اليمن
 ٠٫٧٥٠ ٠٫٧٥٠ ٠٫٥٩٦  اليونان
 ١٠٠٫٠٠٠ ١٠٠٫٠٠٠ ٧٨٫١٦٣  اجملموع

 / كـانون األول   قد يعدل اجلدول بعد استعراض جتريه اجلمعية العامة لألمـم املتحـدة يف              )أ(
  .٢٠٠٩ديسمرب 
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  املرفق الثاين

   رسوم وجدول رسوم سـجل املعـامالت الـدويل لفتـرة الـسنتني           
٢٠١١-٢٠١٠  

 الطرف
   ٢٠١٠الرسوم لعام 

 )يورو(
  ٢٠١١الرسوم لعام 

 )يورو(

جدول الرسوم للفترة   
٢٠١١-٢٠١٠   

 )بالنسبة املئوية(

 ٢٫٥٥٢ ٩٢٨ ٧٦     ٩٢٨ ٧٦      االحتاد األورويب
 ٢٫٦٠٧ ٥٨٨ ٧٨     ٥٨٨ ٧٨      االحتاد الروسي

 ٥٫٠٤٨ ١٦٨ ١٥٢   ١٦٨ ١٥٢   إسبانيا
 ٢٫٣٤٢ ٦٠٩ ٧٠ ٦٠٩ ٧٠  أستراليا
 ٠٫٠٢٧ ٨١٥          ٨١٥          إستونيا
 ١٤٫٥٨٩ ٧٦٢ ٤٣٩   ٧٦٢ ٤٣٩    أملانيا

 ٠٫٧٠٩ ٣٧٢ ٢١     ٣٧٢ ٢١     أوكرانيا
 ٠٫٧٥٧ ٨٢٨ ٢٢     ٨٢٨ ٢٢     آيرلندا
 ٠٫٧٠١ ١٣٩ ٢١     ١٣٩ ٢١     آيسلندا
 ٨٫٦٣٩ ٤٢٧ ٢٦٠   ٤٢٧ ٢٦٠   إيطاليا
 ٠٫٨٩٦ ٠٢١ ٢٧     ٠٢١ ٢٧     الربتغال
 ١٫٨٧٥ ٥١٧ ٥٦     ٥١٧ ٥٦      بلجيكا
 ٠٫٠٣٤ ٠١٩ ١      ٠١٩ ١       بلغاريا 
 ٠٫٨٥٢ ٦٨٢ ٢٥     ٦٨٢ ٢٥     بولندا

 ٠٫٤٧٨ ٤١٣ ١٤     ٤١٣ ١٤      اجلمهورية التشيكية
 ١٫٢٥٧ ٨٨٢ ٣٧     ٨٨٢ ٣٧     الدامنرك
 ٠٫١١٩ ٥٨١ ٣       ٥٨١ ٣       رومانيا

 ٠٫١٠٧ ٢٣٢ ٣       ٢٣٢ ٣        سلوفاكيا
 ٠٫١٦٣ ٩٢١ ٤       ٩٢١ ٤       سلوفينيا
 ١٫٨٢٢ ٩١٦ ٥٤     ٩١٦ ٥٤     السويد
 ٢٫٦٢٣ ٠٥٤ ٧٩     ٠٥٤ ٧٩     سويسرا
 ١٠٫١٣٩ ٦٤٧ ٣٠٥   ٦٤٧ ٣٠٥    فرنسا
 ٠٫٩٥٩ ٩١٤ ٢٨     ٩١٤ ٢٨     فنلندا

 ١٫٠٦٤ ٠٦٢ ٣٢     ٠٦٢ ٣٢     كرواتيا
 ٤٫٣٢٤ ٣٣٠ ١٣٠    ٣٣٠ ١٣٠   كندا
 ٠٫٠٣١ ٩٣٢          ٩٣٢          التفيا

 ٠٫١٤٥ ٣٦٨ ٤       ٣٦٨ ٤        لكسمربغ
 ٠٫٠٥٣ ٦٠١ ١       ٦٠١ ١        ليتوانيا

 ٠٫١٧٩ ٣٨٧ ٥       ٣٨٧ ٥        ليختنشتاين
دة لربيطانيا ـاململكة املتح

  العظمى وآيرلندا الشمالية
  ١١٫٢٩٨ ٥٥٩ ٣٤٠   ٥٥٩ ٣٤٠ 
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 الطرف
   ٢٠١٠الرسوم لعام 

 )يورو(
  ٢٠١١الرسوم لعام 

 )يورو(

جدول الرسوم للفترة   
٢٠١١-٢٠١٠   

 )بالنسبة املئوية(

 ٠٫١٧٢ ١٨٣ ٥       ١٨٣ ٥        موناكو
 ٢٫٢٠٤ ٤٤٦ ٦٦     ٤٤٦ ٦٦     النرويج
 ١٫٥٠٩ ٤٨٢ ٤٥     ٤٨٢ ٤٥     النمسا

 ٠٫٩١٣ ٥١٦ ٢٧     ٥١٦ ٢٧      نيوزيلندا
 ٠٫٤١٥ ٥٢١ ١٢     ٥٢١ ١٢      هنغاريا
 ٣٫١٨٦ ٠٢٩ ٩٦     ٠٢٩ ٩٦     هولندا
 ١٤٫١٩٩ ٠٢٨ ٤٢٨   ٠٢٨ ٤٢٨   اليابان
 ١٫٠١٣ ٥٤٤ ٣٠     ٥٤٤ ٣٠      اليونان
)أ(٣  اجملموع )أ(٣ ٤٢٣ ٠١٤   ١٠٠٫٠٠٠ ٤٢٣ ٠١٤ 

     اف غري املدرجـة يف املرفـق الثـاين ملقـرر           يشمل اجملموع خصم الرسوم اليت دفعتها األطر        )أ(    
 مـن   ٦ يورو، من امليزانية اخلاصة بسجل املعامالت الدويل، املشار إليها يف الفقرة             ١٢١ ٧٧١ ، والبالغة ٣-إم أ /١١

  .هذا املقرر

  ١٢العامة اجللسة 
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٩-١٨
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  ٥-م أإ/١ القرار
   الدامنرك ولسكان مدينة كوبنهاغناإلعراب عن االمتنان حلكومة مملكة

  بروتوكول كيوتو،  ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يفاألطرافإن مؤمتر   
 ٢٠٠٩ديـسمرب   / كانون األول  ١٨ إىل   ٧ يف الفترة من     كوبنهاغن يف   وقد اجتمعا   

  ،مملكة الدامنرك على دعوة من حكومة بناًء
 اخلامـسة الدورة  لتمكني   مملكة الدامنرك مة   حلكو يعربان عن بالغ امتناهنما      -١  

 ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف         اخلامسةعشرة ملؤمتر األطراف والدورة     
  ؛كوبنهاغن يف  من االنعقادبروتوكول كيوتو

 كوبنـهاغن  أن تنقل إىل سكان مدينـة        مملكة الدامنرك  إىل حكومة    يطلبان   -٢  
 يف  اف ومؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع األطـراف          عبارات امتنان مؤمتر األطر   

  .ملا خّصوا به املشاركني من حسن ضيافة وحفاوة استقبالبروتوكول كيوتو 
  ١٢اجللسة العامة 

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٩-١٨

        


