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 مـن   ٧ من املـادة     ٢املعلومات التكميلية الواردة يف البالغات الوطنية املقدمـة عمالً بالفقرة            ٦-م أإ/١٠  
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  ٦-م أإ/١املقرر 
نتائج أعمال الفريق العامل املخصص املعـين بااللتزامـات         : اتفاقات كانكون     

كيوتو يف دورته   اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول         
  اخلامسة عشرة

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
   من بروتوكول كيوتو،٣ من املادة ٩ إىل الفقرة إذ يشري  
 من بروتوكـول  ٢١ من املادة ٧ والفقرة ٢٠ من املادة   ٢ إىل الفقرة    وإذ يشري أيضاً    
  كيوتو،

  ، ٥-م أإ/١ و١-م أإ/١ن إىل املقرريوإذ يشري كذلك   
بأن على األطراف املدرجة يف املرفق األول أن تواصل دورها الرائـد يف             وإذ يسلم     

  مكافحة تغري املناخ،
بأن مسامهة الفريق العامل الثالث يف تقرير التقيـيم الرابـع للهيئـة    وإذ يسلم أيضاً      

التخفيف من آثار تغري    : ٢٠٠٧ عام   احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ املعنون تغري املناخ يف        
، تشري إىل أن حتقيق أدىن املستويات اليت قدرهتا اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ            املناخ

حىت اآلن وما يقابلها من تقليل حمتمل للضرر سيتطلب من األطـراف املدرجـة يف املرفـق             
ات إىل ما هو أدىن من مـستويات        ، االنبعاث ٢٠٢٠كمجموعة أن ختفض، حبلول عام       األول
 يف املائة، مبا قد يتاح هلذه األطراف من وسائل لتحقيق           ٤٠ و ٢٥ مبا يتراوح بني     ١٩٩٠عام  

  أهداف خفض انبعاثاهتا، 
 بتقارير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف         وإذ حييط علماً    

يوتو عن دوراته املعقودة حىت اآلن وبـالتقرير        املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول ك      
الشفوي الذي قدمه الرئيس إىل مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف                

  بروتوكول كيوتو يف دورته السادسة،
الذي أحرزه الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية         بالتقدموإذ يرحب     

م /١ ول مبوجب بروتوكول كيوتو يف أعماله وفقاً للمقررين       لألطراف املدرجـة يف املرفق األ    
  ، ٥-م أإ/١ و١-أإ

نتائج أعمال الفريق العامل املخـصص املعـين         (١٦-م أ /١ باملقرر   وإذ حييط علماً    
  ،)بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية

ضـافية  على أن يسعى الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإل        يوافق    -١  
 ١-م أإ /١ لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو إلمتام عمله وفقاً للمقرر           
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وتقدمي نتائجه لكي يعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول      
كيوتو يف أقرب وقت ممكن ويف الوقت املناسب لضمان عدم حدوث ثغرة بني فتريت االلتزام               

  وىل والثانية؛األ
إىل الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطـراف         يطلب    -٢  

 ١املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو أن يواصل عمله املشار إليه يف الفقـرة                
  ؛FCCC/KP/AWG/2010/CRP.4/Rev.4أعاله فيما يتعلق باالقتراحات الواردة يف الوثيقة 

 باألهداف الكمية خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد ككل،         لماًحييط ع   -٣  
اليت ينبغي أن حتققها األطراف املدرجة يف املرفق األول على النحو الذي أبلغته هذه األطراف               

FCCC/SB/2010/INF.1 والوارد يف الوثيقة
  ؛)٢)(١(

  األطراف املدرجة يف املرفق األول على رفع مستوى مـا تطمـح إىل           حيث  -٤  
حتقيقه، منفردة أو جمتمعة، من خفض لالنبعاثات، بغية خفض املستوى اإلمجايل النبعاثاهتا من             
غازات الدفيئة وفقاً للنطاق الذي حدده الفريق العامل الثالث يف تقرير التقييم الرابع للهيئـة               

 من آثار تغري التخفيف :٢٠٠٧تغري املناخ يف عام احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، املعنون 
، مع مراعاة اآلثار الكمية ألنشطة استخدام األراضي وتغـيري اسـتخدام األراضـي              املناخ

واحلراجة، واالجتار باالنبعاثات واآلليات القائمة على املشاريع وترحيل الوحدات من فتـرة            
  االلتزام األوىل إىل فترة االلتزام الثانية؛

لتحويل أهداف خفض االنبعاثات إىل      على أنه ينبغي مواصلة العمل       يوافق  -٥  
  التزامات كمية بتحديد االنبعاثات أو خفضها على نطاق االقتصاد ككل؛

  : على ما يلييوافق أيضاً  -٦  
، أو سنة األساس    ١٩٩٠تكون سنة األساس يف فترة االلتزام الثانية هي عام            )أ(  

وتو ألغراض حساب الكميات     من بروتوكول كي   ٣ من املادة    ٥أو الفترة احملددة وفقاً للفقرة      
املسندة؛ كما جيوز لطرف أن يستخدم سنة مرجعية على أساس اختياري ألغراضه اخلاصـة              
للتعبري عن أهدافه الكمية لتحديد وخفض االنبعاثات كنسبة مئوية من االنبعاثات يف تلـك              

ف السنة، وال تكون ملزمة دولياً مبوجب بروتوكول كيوتو، باإلضافة إىل ذكـره لألهـدا             
  الكمية لتحديد وخفض االنبعاثات استناداً إىل سنة األساس؛

يظل االجتار باالنبعاثات واآلليات القائمة على املشاريع مبوجب بروتوكول           )ب(  
كيوتو متاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول باعتبارها وسيلة لتحقيق أهـدافها الكميـة              

اجتماع األطـراف ذات الـصلة      /األطرافلتحديد وخفض االنبعاثات وفقاً ملقررات مؤمتر       
__________ 

وقـف األطـراف أو حبـق        اجلدول الوارد يف وثيقة املعلومات هذه دون اإلخالل مب         حمتوىيعرض   )١(
 . من بروتوكول كيوتو٢١ من املادة ٧األطراف مبوجب الفقرة 

 . الوثيقة يف وقت الحقهذهستصدر  )٢(



FCCC/KP/CMP/2010/12/Add.1 

5 GE.11-60534 

وعلى النحو الذي ميكن مواصلة حتسينه عن طريق املقررات اليت ينبغي اعتمادها اسـتناداً إىل               
  ؛FCCC/KP/AWG/2010/CRP.4/Rev.4مشروع النص الوارد يف الفصل الثالث من الوثيقة 

 عمليـات   تظل التدابري الرامية إىل خفض انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيـز           )ج(  
اإلزالة الناجتة من األنشطة البشرية الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجـة            
متاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول باعتبارها وسيلة لبلوغ أهدافها الكميـة لتحديـد              

  ؛٦-م أإ/٢وخفض االنبعاثات، وفقاً ملشروع املقرر 
املستخدمة يف حساب املكافئ من ثـاين       تكون إمكانات االحترار العاملي       )د(  

أكسيد الكربون لالنبعاثات البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسـطة البواليـع             
لغازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف لفترة االلتزام الثانية هي تلك املقدمة من اهليئة احلكومية          

ر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف        الدولية املعنية بتغري املناخ ووافق عليها مؤمت      
بروتوكول كيوتو إىل جانب القضايا املنهجية األخرى املستندة إىل مشروع النص الـوارد يف         

  ؛FCCC/KP/AWG/2010/CRP.4/Rev.4الفصل الرابع من الوثيقة 
ة مواصلة العمل خبصوص النظر يف املعلومات املتعلقة بالنتائج البيئية واالقتصادي           )ه(  

واالجتماعية احملتملة، مبا يف ذلك اآلثار التبعية، اليت ميكن أن تترتب على األدوات والسياسات              
والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول، وذلك استناداً إىل االقتراحـات            

  .FCCC/KP/AWG/2010/CRP.4/Rev.4الواردة يف الفصل اخلامس من الوثيقة 
  ١٠لعامة اجللسة ا

  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١١-١٠
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  ٦-م أإ/٢املقرر 
  استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة: اتفاقات كانكون    

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
جـة   أن تنفيذ أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضـي واحلرا          إذ يؤكد   

املنصوص عليها يف أحكام بروتوكول كيوتو ينبغي أن يكون متسقاً مع أهـداف ومبـادئ               
  االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا ومع أي مقررات ُتّتخذ مبوجبهما،

 ال تزال حتكم    ١-م أإ /١٦ من املقرر    ١ أن املبادئ الواردة يف الفقرة       يؤكد  -١  
  ستخدام األراضي واحلراجة؛معاجلة أنشطة استخدام األراضي وتغيري ا

 على أن تظل تعاريف الغابة والتحريج وإعادة التحريج وإزالة الغابات           يوافق  -٢  
وجتديد الغطاء النبايت وإدارة الغابات وإدارة األراضي الزراعية وإدارة املراعي كما كانت عليه           

  يف فترة االلتزام األوىل مبوجب بروتوكول كيوتو؛
لعامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطـراف        إىل الفريق ا   يطلب  -٣  

املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو أن ينظر، يف وقت مناسب إلدراج النتيجة              
احملتمل يف فترة االلتزام الثانية لربوتوكول كيوتو، حبسب االقتضاء، فيما إذا كان ينبغي تطبيق              

الناجتة من إدارة الغابات ويف كيفية معاجلة احلوادث        حد أقصى لالنبعاثات وعمليات اإلزالة      
اليت خترج شدهتا عن سيطرة طرف من األطراف        ") القوة القاهرة "املعروفة باسم   (غري العادية   

  وال يؤثر فيها هذا الطرف مادياً؛
إىل كل طرف من األطراف املدرجة يف املرفق األول أن يقدم           اً  يطلب أيض   -٤  

 )١(، معلومات عن املستوى املرجعـي     ٢٠١١فرباير  /شباط ٢٨أقصاه  إىل األمانة، يف موعد     
إلدارة الغابات املقّيد يف التذييل األول هلذا املقرر، مبا يف ذلك أي حتديث حيل حمل القيمـة،                 

  وفقاً للمبادئ التوجيهية املبينة يف اجلزء األول من التذييل الثاين هلذا املقرر؛
 ٤ من املعلومات املشار إليها يف الفقرة         أن خيضع ما يقدمه كل طرف      يقرر  -٥  

أعاله لتقييم تقين جيريه فريق استعراض وفقاً للمبادئ التوجيهية املبينة يف اجلزء الثـاين مـن                
__________ 

عمليـات   )أ( :ُحدِّدت املستويات املرجعية إلدارة الغابات، املقيدة يف التذييل، بشفافية، مع مراعاة ما يلي             )١(
ملبينة يف قوائم جرد غازات الدفيئة والبيانات التارخيية ذات         اإلزالة أو االنبعاثات الناجتة من إدارة الغابات وا       

أنـشطة إدارة    )د( أنشطة إدارة الغابات اليت ُشرِع فيها فعـالً؛        )ج( هيكل الفئات العمرية؛   )ب( الصلة؛
االستمرار يف معاجلة إدارة الغابـات يف فتـرة    )ه( الغابات املتوقعة يف ظل سيناريو بقاء األمور على حاهلا؛  

 .١-م أإ /١٦ من املقرر    ١احلاجة إىل استبعاد عمليات اإلزالة من احلساب وفقاً للفقرة           )و( لتزام األوىل؛ اال
وروعيت يف حتديد املستويات املرجعيـة      . أعاله حيثما كان ذلك مناسباً    ) ه(و) د(و) ج(وطُبِّقت النقاط   

 وينبغي توفري املستويات املرجعية اليت      .إلدارة الغابات أيضاً احلاجة إىل االتساق مع إدراج جممعات الكربون         
 ".القوة القاهرة"تشمل وتستبعد 
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التذييل الثاين هلذا املقرر، وأن ينظر مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف        
   القادمة؛بروتوكول كيوتو يف نتائج التقييم التقين يف دورته

 إىل األمانة، رهناً بتوافر األموال، أن تنظم عمليات التقيـيم الـتقين             يطلب  -٦  
   أعاله؛٥املشار إليها يف الفقرة 

 إىل الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامـات اإلضـافية          يطلب كذلك   -٧  
تعـاريف  لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو أن يواصل النظر يف ال            

والطرائق والقواعد واملبادئ التوجيهية املتعلقة بأنشطة استخدام األراضي وتغـيري اسـتخدام            
  .األراضي واحلراجة مبوجب بروتوكول كيوتو لتطبيقها يف فترة االلتزام الثانية
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  التذييل األول

املستويات املرجعية املقدمة من أطراف بروتوكول كيوتو املدرجـة يف              
  املرفق األول

 الطرف
املكافئ مـن ثـاين(املستوى املرجعي   

  )أكسيد الكربون بالطن املتري سنوياً
 )أ(٢٨٣,٢٠-  )٢٧(االحتاد األورويب 
 ٨٩,١٠-  االحتاد الروسي

 ٤١,٥٣-  إسبانيا
 ٩,١٦-  أستراليا
 ١,٩٧-  إستونيا
 ٢,٠٧-  أملانيا

 )ب(٢٨,٥-  أوكرانيا
 ٠,٠٧-  آيرلندا
 -  آيسلندا
 ١٥,٦١-  إيطاليا

 ٠,٩٢-  لربتغالا
 ٣,٤٠-  بلجيكا
 ١٠,٠٨-  بلغاريا
 ٣٤,٦٧-  بولندا

 ٢٤,٩٣-  بيالروس
 ٣,٨٦-  اجلمهورية التشيكية

 ٠,١٨  الدامنرك
 ٢٩,٤٣-  رومانيا

 ٠,٥١-  سلوفاكيا
 ٢,٧٣-  سلوفينيا
 ٢١,٨٤-  السويد
 ٠,٤٨  سويسرا
 ٦٦,٩٨-  فرنسا
 ١٣,٧٠-  فنلندا
 ٠,١٦-  )أ(قربص
  -  كرواتيا
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 الطرف
املكافئ مـن ثـاين(املستوى املرجعي   

  )أكسيد الكربون بالطن املتري سنوياً
 ١٠٥,٤٠-  كندا
 ١٢,٩٣-  التفيا

 ٠,٢٦-  لكسمربغ
 ١١,٤٨-  ليتوانيا

 -  ليختنشتاين
 ٠,٠٥-  )أ(مالطة

 ٣,٤٤-  يرلندا الشماليةآلربيطانيا العظمى واململكة املتحدة 
 -  موناكو
 ١٤,٢٠-  النرويج
 ٢,١٢-  النمسا

 ١٧,٠٥  نيوزيلندا
 ٠,٥٠-  هنغاريا
 ١,٦٩-  هولندا
 ٠,٠٠  اليابان
 ١,٣٨-  اليونان

وضعت األطراف افتراضات خمتلفة يف حساب املستويات املرجعيـة املقترحـة يف اجلـدول                :مالحظة
وترد هذه االفتراضات يف املعلومات املقدمـة مـن األطـراف بـالعنوان الـشبكي                .أعاله

<http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/kp/items/4907.php>.  
فقربص ومالطة عضوان مـن أعـضاء       . رويب قربص ومالطة  يشمل جمموع االحتاد األو     )أ(  

االحتاد األورويب لكنهما ليسا من أطراف االتفاقية اليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول             
 .كيوتو وعليها التزام مقيد يف املرفق باء لربوتوكول كيوتو

، ٢٠١٠سمرب  دي/ كانون األول  ١٠بناًء على التقرير الذي تلقته األمانة من أوكرانيا يف            )ب(  
بني )  يف املائة  ٥٠/٥٠(يستند هذا الرقم إىل افتراض أن مساحة الغابات تتوزع مناصفة           

الغابات املدارة والغابات غري املدارة، وستحدث هذه املعلومة يف أقرب وقت ممكن على          
 .أساس آخر املعلومات
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  التذييل الثاين

علقـة باملـستويات    املبادئ التوجيهية لتقدمي واستعراض املعلومات املت         
  خطوط األساس إلدارة الغابات/املرجعية

يدرج كل طرف من األطراف املدرجة يف املرفق األول يف املعلومات اليت يقـدمها                -١
معلومات شفافة وكاملة ومتسقة وقابلة للمقارنة ودقيقة على النحو املطلوب مبوجب اجلـزء             

م تقين، كما هو حمدد يف اجلـزء الثـاين،          األول من هذه املبادئ التوجيهية إلتاحة إجراء تقيي       
للبيانات واملنهجيات واإلجراءات املستخدمة يف حساب املستويات املرجعية احملددة يف التذييل         

  .األول أعاله لتيسري النظر يف املستوى املرجعي إلدارة الغابات

  اجلزء األول    
  رجعية إلدارة الغاباتاملبادئ التوجيهية لتقدمي املعلومات املتعلقة باملستويات امل

  األهداف    
  :أهداف تقدمي املعلومات هي  -٢

تقدمي معلومات وفقاً ملبادئ اإلبالغ العامة املبينة يف اتفاقية األمم املتحـدة              )أ(  
بشأن  )١(اإلطارية بشأن تغري املناخ واملوضوعة من قبل اهليئة احلكومة الدولية املعنية بتغري املناخ

 من هذا املقرر عنـد  ٤ للفقرة ١االعتبار العناصر الواردة يف احلاشية  كيفية أخذ األطراف يف     
  حساب املستويات املرجعية إلدارة الغابات، وتقدمي أي معلومات إضافية ذات صلة؛

توثيق املعلومات اليت استخدمتها األطراف يف حساب املستويات املرجعيـة            )ب(  
  إلدارة الغابات توثيقاً شامالً وشفافاً؛

دمي املعلومات املنهجية الشفافة والكاملة واملتـسقة والقابلـة للمقارنـة           تق  )ج(  
  .والدقيقة املستخدمة عند حساب املستويات املرجعية إلدارة الغابات

  :وتقدم األطراف املعلومات وفقاً للمبادئ التوجيهية التالية  -٣

  وصف عام    
 ١ وفقـاً للحاشـية      تقدمي وصف عام حلساب املستويات املرجعية إلدارة الغابات         -٤

  . من هذا املقرر٤ للفقرة
__________ 

ملمارسـات اجليـدة    ادليل  املبادئ التوجيهية إلعداد بالغات األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية،            )١(
ـ   ، الصادر عن    يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة        فيما ة اهليئـة احلكومي

 .الدولية املعنية بتغري املناخ
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 من  ٤ للفقرة   ١تقدمي وصف لكيفية أخذ كل عنصر من العناصر الواردة يف احلاشية              -٥
  .هذا املقرر يف االعتبار عند حساب املستوى املرجعي إلدارة الغابات

  اجملمعات والغازات    
عي وتوضيح أسباب استبعاد حتديد اجملمعات والغازات اليت أُدرجت يف املستوى املرج        -٦

  .جممع من حساب املستوى املرجعي
  .توضيح االتساق بني اجملمعات املدرجة يف املستوى املرجعي  -٧

  النهج والطرق والنماذج املستخدمة    
تقدمي وصف للنهج والطرق والنماذج، مبا يف ذلـك االفتراضـات املـستخدمة يف            -٨

 اإلشارة، حبسب االقتضاء، إىل أحدث تقريـر        حساب املستوى املرجعي إلدارة الغابات، مع     
  .وطين مقدم عن قوائم اجلرد

  وصف حساب املستويات املرجعية    
تقدمي وصف لكيفية أخذ كل عنصر من العناصر التالية يف االعتبار أو معاجلته عنـد                 -٩

   :١-م أإ/١٦حساب املستوى املرجعي إلدارة الغابات، مع مراعاة املبادئ الواردة يف املقرر 
  املساحة اخلاضعة إلدارة الغابات؛  )أ(  
االنبعاثات وعمليات اإلزالة الناجتة من إدارة الغابات والعالقـة بـني إدارة           )ب(  

الغابات وأراضي الغابات اليت ما زالت من أراضي الغابات وفقاً ملا تبينه قوائم جرد غـازات                
 مـن   ٣ومات املقدمة مبوجب الفقرة     الدفيئة والبيانات التارخيية ذات الصلة، مبا يف ذلك املعل        

 املتعلقة بـإدارة الغابـات مـن        ٣ من املادة    ٤، وحبسب االقتضاء، مبوجب الفقرة      ٣ املادة
بروتوكول كيوتو ويف إطار أراضي الغابات اليت ما زالت من أراضـي الغابـات مبوجـب                

  االتفاقية؛ 
وطـول  خصائص الغابات مبا يف ذلك هيكل الفئات العمريـة، والنمـو،              )ج(  

الدورة، وغريها من املعلومات ذات الصلة، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقـة بأنـشطة إدارة               
  ؛"بقاء األمور على حاهلا"الغابات وفقاً لسيناريو 

  املعدالت التارخيية واملُفتَرضة لقطع األشجار؛  )د(  
  منتجات اخلشب املقطوع؛  )ه(  
  االضطرابات يف سياق القوة القاهرة؛  )و(  
  .١-م أإ/١٦من املقرر ‘ ٢‘)ح(١و‘ ١‘)ح(١االستبعاد وفقاً للفقرات   )ز(  
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تقدمي وصف ألي عناصر أخرى ذات صلة تؤخذ يف االعتبار أو ُتعاجل يف حـساب                 -١٠
 ١املستوى املرجعي إلدارة الغابات، مبا يف ذلك أي معلومات إضـافية تتـصل باحلاشـية                

  .  من هذا املقرر٤ للفقرة

  السياسات املشمولة    
تقدمي وصف للسياسات احمللية املُعتَمدة واملنفَّذة حـىت تـاريخ أقـصاه كـانون                 -١١

، واليت أُخذت يف االعتبار عند حـساب املـستوى املرجعـي إلدارة           ٢٠٠٩ديسمرب  /األول
  .الغابات وتوضيح كيفية أخذ هذه السياسات يف االعتبار عند حساب املستوى املرجعي

وى املرجعي إلدارة الغابات ال يشمل افتراضات بشأن        تقدمي تأكيد بأن حساب املست      -١٢
، وال يشمل   ٢٠٠٩ديسمرب  /التغيريات يف السياسات احمللية املُعتَمدة واملُنفَّذة بعد كانون األول        

  .السياسات احمللية اجلديدة

  اجلزء الثاين    
املبادئ التوجيهية الستعراض املعلومات املقدمة بشأن املـستويات املرجعيـة              

  الغابات ةإلدار

  أهداف االستعراض    
  : أهداف االستعراض هي  -١٣

حتديد ما إذا كانت األطراف قد قدمت معلومات شفافة وكاملة ومتـسقة              )أ(  
 من هذا املقرر    ٤ للفقرة   ١وقابلة للمقارنة ودقيقة عن كيفية أخذ العناصر الواردة يف احلاشية           

  لغابات؛يف االعتبار عند حساب املستويات املرجعية إلدارة ا
التحقق مما إذا كان حساب املستوى املرجعي إلدارة الغابات يتـسق مـع               )ب(  

  املعلومات واألوصاف اليت استخدمها الطرف؛
القيام، عند االقتضاء، بتقدمي توصـيات تقنيـة إىل الطـرف املُـدرج يف                )ج(  
  األول؛ املرفق

جتماع األطراف  تقدمي تقييم تقين ملساعدة مؤمتر األطراف العامل بوصفه ا          )د(  
دورته السابعة، فيما ينبغي اسـتخدامه مـن مـستويات           يف بروتوكول كيوتو يف النظر، يف     

  مرجعية إلدارة الغابات يف فترة االلتزام الثانية لربوتوكول كيوتو؛
حتديد ما إذا كانت األطراف قد قدمت معلومات منهجية شفافة وكاملـة              )ه(  

  . ري عمليات استعراض االتساق املنهجيومتسقة وقابلة للمقارنة ودقيقة لتيس
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  نطاق االستعراض    
إجراء تقييم تقين للبيانات واملنهجيات واالفتراضات واإلجـراءات املـستخَدمة يف             -١٤

حساب املستويات املرجعية إلدارة الغابات لألطراف املُدرجة يف املرفق األول لتحديد ما إذا             
  .ة يف اجلزء األول من هذا التذييلكانت متسقة مع املبادئ التوجيهية الوارد

  :يقوم فريق االستعراض بتقييم املسائل التالية  -١٥
مسألة ما إذا كان الطرف قد حدد اجملمَّعات والغازات املُدرجة يف املستوى              )أ(  

املرجعي إلدارة الغابات وأوضح أسباب استبعاد جممَّع أو غاز من املستوى املرجعـي إلدارة              
  انت تغطية اجملمَّعات يف املستوى املرجعي إلدارة الغابات متسقة؛الغابات وما إذا ك

  وصف الُنهج والطرق والنماذج املستخَدمة يف حساب املستويات املرجعية؛  )ب(  
 أعـاله يف    ١٠ و ٩كيفية أخذ كل عنصر من العناصر الواردة يف الفقرتني            )ج(  

  االعتبار؛االعتبار، مبا يف ذلك بيان أسباب عدم أخذ عنصر بعينه يف 
مسألة ما إذا كان املستوى املرجعي إلدارة الغابات متسقاً مع املعلومـات              )د(  

  واألوصاف اليت قدمها الطرف؛
  مسألة ما إذا كان الطرف قدم املعلومات بشفافية؛  )ه(  
 ١١مسألة ما إذا كان هناك وصف قُدم، وفقاً لألحكام الواردة يف الفقرة               )و(  

اسات احمللية املدرجة واملستخَدمة يف حساب املستوى املرجعي وكيفية أعاله، فيما يتعلق بالسي
  استخدام هذه السياسات يف حساب املستوى املرجعي؛

مسألة ما إذا كان قُدم تأكيد بأن حساب املستوى املرجعي إلدارة الغابات              )ز(  
  . أعاله١٢ال يشمل االفتراضات املتعلقة بالتغيريات يف السياسات احمللية وفقاً للفقرة 

ويف إطار التقييم التقين، جيوز أن تقدم عملية االستعراض توصيات تقنية إىل الطرف               -١٦
وجيوز أن يشمل ذلك    . املُدرج يف املرفق األول بشأن حساب املستوى املرجعي إلدارة غاباته         

  .التوصية بإجراء مراجعة تقنية للعناصر املستخَدمة يف حسابه
 عن إصدار أي حكم بشأن السياسات احمللية اليت أُخذت يف           ومتتنع أفرقة االستعراض    -١٧

  .احلسبان عند حساب املستوى املرجعي

  إجراءات االستعراض    

  اإلجراءات العامة    
جتتمع أفرقة االستعراض يف مكان واحد إلجراء استعراض مركزي جلميع املعلومات             -١٨

  .املقدمة بشأن املستويات املرجعية إلدارة الغابات
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عطي كل ورقة معلومات لفريق استعراض مسؤول عن أداء االسـتعراض الـتقين        وت  -١٩
  .وفقاً لإلجراءات واُألطر الزمنية املُحددة يف هذه املبادئ التوجيهية

وُيقدم كل فريق استعراض تقييماً دقيقاً وشامالً للمعلومات املقدمة بشأن املـستوى              -٢٠
  .سؤوالً عنه مسؤولية مجاعيةاملرجعي إلدارة الغابات وُيعد تقريراً يكون م

وستتألف أفرقة االستعراض من خـرباء      . وستتوىل األمانة تنسيق عملية االستعراض      -٢١
استعراض يف جمال استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة ُيختارون من قائمة            

 اخلبري مواطناً   ويعمل اخلرباء املشاركون يف هذه األفرقة بصفتهم الشخصية وال يكون         . اخلرباء
  .من مواطين الطرف موضوع االستعراض وال مموَّالً من ذلك الطرف

 من مرفق   ١٠ و ٩وتعمل أفرقة االستعراض مبوجب القواعد ذاهتا الواردة يف الفقرتني            -٢٢
  .١-م أإ/٢٢املقرر 

  تكوين أفرقة االستعراض    
رباء يف جمال أنـشطة     ينبغي أن تتألف أفرقة االستعراض من عدد ال يقل عن ثالثة خ             -٢٣

وتضمن األمانة أن يضم كل فريق من       . استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة     
أفرقة االستعراض خبري استعراض رئيسياً مشاركاً من طرف ُمدرج يف املرفق األول وخـبري              

اء فريق  وختتار األمانة أعض  . استعراض رئيسياً مشاركاً من طرف غري ُمدرج يف املرفق األول         
االستعراض مراعية يف ذلك التوازن بني اخلرباء من األطراف املُدرجة يف املرفق األول واخلرباء              

  .من األطراف غري املُدرجة يف هذا املرفق

  التوقيت    
تيسرياً ألعمال األمانة، ينبغي أن يؤكد كل طرف من األطراف لألمانة، يف موعـد                -٢٤

اء خربائه النشطني يف جمال استخدام األراضي وتغـيري         ، أمس ٢٠١١فرباير  /أقصاه هناية شباط  
استخدام األراضي واحلراجة، واملُدرجة أمساؤهم يف قائمة اخلرباء، الذين ميكنهم املشاركة يف            

  .٢٠١١استعراض املستويات املرجعية إلدارة الغابات يف عام 
ستعراض قبل بـدء    وينبغي أن ُتحيل األمانة مجيع املعلومات ذات الصلة إىل أفرقة اال            -٢٥

  .االستعراض بوقت كاٍف
وقبل الشروع يف االستعراض، ينبغي أن ُيحدد فريق االستعراض أي أسـئلة أوليـة                -٢٦

  .تتطلب توضيحات من الطرف، حبسب االقتضاء
 وأن ينظم وفقاً    ٢٠١١مايو  /وينبغي أن جيرى االستعراض يف موعد أقصاه هناية أيار          -٢٧

وجيـوز للطـرف موضـوع      .  أدناه ٣٢ إىل   ٢٨يف الفقرات من    للتوقيت اإلرشادي املبيَّن    
االستعراض أن يتفاعل مع فريق االستعراض يف أثناء استعراض املعلومات اليت قدمها، للـرد              

  .على األسئلة وتقدمي املعلومات اإلضافية اليت تطلبها الفريق املكلف باالستعراض
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لطرف يف موعـد أقـصاه      وجيوز لفريق االستعراض طلب أي توضيح إضايف من ا          -٢٨
وجيوز أن يشمل ذلك تقدمي توصيات تقنية إىل الطرف بـشأن  . أسبوع بعد هناية االستعراض 

وينبغي أن يقدم الطـرف أي توضـيحات مطلوبـة إىل فريـق             . حساب مستواه املرجعي  
االستعراض يف موعد أقصاه مخسة أسابيع بعد تلقي الطلب وجيوز له أيضاً أن يقدم مـستوى   

  .نقحاً بناًء على التوصيات التقنية لفريق االستعراضمرجعياً م
وُيعد فريق االستعراض مشروع تقرير ويتيحه للطرف يف موعد أقصاه مثانية أسابيع              -٢٩

  .وينبغي أن يتضمن التقرير موجزاً قصرياً. بعد هناية االستعراض
  .اضوُيمنح الطرف مهلة ثالثة أسابيع للرد على مشروع تقرير فريق االستعر  -٣٠
وإذا مل يوافق الطرف على االستنتاجات الواردة يف مشروع التقرير، يطلب فريـق               -٣١

االستعراض، يف رده على تعليقات الطرف، املشورة من فريق صـغري خلـرباء اسـتعراض               
  . متمرسني تقوم األمانة بدعوهتم للنظر يف القابلية للمقارنة بني األطراف

هنائياً يف غضون األسابيع الثالثـة التاليـة لتلقـي رد    وُيعد فريق االستعراض تقريراً       -٣٢
وسيتضمن التقريـر   . الطرف وُيرسل التقرير إىل األمانة لنشره على املوقع الشبكي لالتفاقية         

النهائي التقييم التقين والتوصيات التقنية، حبسب االقتضاء، وردود الطرف ومشورة الفريـق            
  . دعتهم األمانة، يف حال قُّدمت هذه املشورةالصغري خلرباء االستعراض املتمرسني الذين

وُتعد األمانة تقريراً توليفياً لالستنتاجات الرئيسية لعمليـة اسـتعراض املـستويات              -٣٣
املرجعية إلدارة الغابات، مبا فيها ذلك تعليقات األطراف، لينظر فيه مؤمتر األطراف العامـل              

ويعمم التقريـر التـوليفي   . ه السابعةبوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورت  
  .وُينشر يف املوقع الشبكي لالتفاقية

  ١٠اجللسة العامة 
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١١-١٠



FCCC/KP/CMP/2010/12/Add.1 

GE.11-60534 16 

  ٦-م أإ/٥املقرر     
  تقرير جملس صندوق التكيف    

  ،إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو  
   من بروتوكول كيوتو،١٢ة  من املاد٨ إىل الفقرة إذ يشري  
، ٣-م أإ/١، و٢-م أإ/٥، و١-م أإ/٢٨، و ١-م أإ /٣ إىل املقـررات     وإذ يشري أيضاً    

  ،٥-م أإ/٤، و٤-م أإ/١و
  ،)١( بتقرير جملس صندوق التكيفوإذ حييط علماً  
مؤقتاً التعديالت اليت أجريت على شروط وأحكام اخلدمات الـيت          يعتمد    -١  

بوصفه القيِّم على صندوق التكيف،     ) البنك الدويل (شاء والتعمري   سيقدمها البنك الدويل لإلن   
  ، على النحو الوارد يف مرفق هذا املقرر؛٤-م أإ/١وفقاً للمقرر 

 إىل رئيس جملس صندوق التكيف أن يطلع جملس إدارة البنك الدويل            يطلب  -٢  
يت سـيقدمها   لإلنشاء والتعمري على التعديالت اليت أجريت على شروط وأحكام اخلدمات ال          

  البنك الدويل لإلنشاء والتعمري بوصفه القيِّم املؤقت على صندوق التكيف؛
 حلكومة أملانيا على إضفائها الصفة القانونية على جملـس          يعرب عن تقديره    -٣  

  صندوق التكيف، مما سييسر تنفيذ طريقة الوصول املباشر إىل املوارد من صندوق التكيف؛
 حكومات كل من سويسرا، وفرنسا، وفنلنـدا،        بالدعم املقدم من  يرحب    -٤  

والنرويج، واليابان بتحويلها ما تبقى من حصصها التناسبية يف الصندوق االستئماين اإلداري            
  .لصندوق التكيف إىل الصندوق االستئماين لصندوق التكيف مسامهةً منها يف هذا الصندوق

إسبانيا، وأملانيـا،    بالدعم املايل املقدم من حكومات كل من         يرحب أيضاً   -٥  
  ؛٥-م أإ/٤ من املقرر ٩والسويد، وموناكو وفقاً للفقرة 

األطـراف  (تشجيع األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة          يواصل  -٦  
واملنظمات الدولية على متويل صندوق التكيف، على أن يكون هذا          ) املدرجة يف املرفق األول   

ملتأتية من أنشطة املشاريع املنفَّذة يف إطار آليـة التنميـة     التمويل إضافياً إىل حصة اإليرادات ا     
  ؛النظيفة

 مع التقدير باألعمال اليت اضطلع هبا جملس صـندوق التكيـف            حييط علماً   -٧  
  :بشأن ما يلي

__________ 

)١( FCCC/KP/CMP/2010/7. 
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  املنفذة عملية اعتماد الكيانات املنفذة، مبا يف ذلك اعتماد الكيانات        البدء يف     )أ(  
  ؛إىل موارد صندوق التكيفاشرة مبالوطنية اليت ميكنها الوصول 

  التقدم احملرز يف جمال حتويل وحدات ختفيض االنبعاثات املعتمدة إىل نقود؛  )ب(  
  املوافقة على مقترحني كاملني وتأييد وثائق مفاهيمية لستة مشاريع؛  )ج(  
 إىل األمانة أن تقوم، رهناً بوجود املوارد، بالتـشاور مـع جملـس              يطلب  -٨  

الستفادة من جمموعة أدوات اعتماد صندوق التكيف، ومـن الـدروس           صندوق التكيف وبا  
املستخلصة وأفضل املمارسات، بتنظيم حلقات عمل إقليمية أو دون إقليمية يف حدود ثالث             
حلقات، حسب االقتضاء، مع إمكانية عقد حلقة أخرى، حسبما تـسمح بـه الظـروف               

ومبتطلبات اعتمـاد الكيانـات   ويقتضي األمر ذلك، هبدف جعل األطراف تستأنس بالعملية       
  املنفذة الوطنية؛

 إىل األمانة أن تتعاون مع أمانة جملس صندوق التكيف يف تنظيم       يطلب أيضاً   -٩  
 أعاله ونشر املعلومات املتعلقة هبا، مع مراعاة ضرورة         ٨حلقات العمل املشار إليها يف الفقرة       

  استهداف حلقات العمل لوكاالت منفذة وطنية حمتملة؛
األطراف املدرجة يف املرفق األول واملنظمات الدوليـة واألطـراف          يدعو    -١٠  

   أعاله؛٨األخرى ذات االستطاعة إىل متويل ودعم حلقات العمل املشار إليها يف الفقرة 
 إىل األمانة أن تقدم تقريراً إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع            يطلب  -١١  

 ٨الثامنة عن اجلهود املبذولة لتنفيذ أحكام الفقرات        األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته       
 أعاله وعن نتائج حلقات العمل، حىت يتسىن لألطراف يف تلك الدورة تقييم كفاية              ١٠ و ٩و

  .حلقات العمل وفعاليتها
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  املرفق

التعديالت اليت أجريت على شروط وأحكام اخلدمات اليت سـيقدمها              
   القيِّم على صندوق التكيفالبنك الدويل لإلنشاء والتعمري بوصفه

  : على النحو التايل٤-م أإ/١ من تذييل املرفق الثالث للمقرر ٣٤ينبغي تنقيح الفقرة   -١
 دور القّيم كمقدم خدمات إىل صندوق التكيـف مبوجـب           ينتهي تلقائياً     

 بثالثـة   اجتماع األطـراف  / ملؤمتر األطراف  التاسعةاألحكام والشروط بعد الدورة     
اجتماع األطراف والقّيم على متديد مدة خدمات / وافق مؤمتر األطراف  ، إال إذا  أشهر

  .القّيم مبوجب األحكام والشروط إىل ما بعد هذا األجل وأكدا ذلك خطياً
  : على النحو التايل٤-م أإ/١ من تذييل املرفق الثالث للمقرر ٣٨ينبغي تنقيح الفقرة   -٢

  سارية وتشكل اتفاقاًليها أو أية تعديالت جترى ع     تصبح األحكام والشروط      
اجتماع األطراف والبنـك الـدويل عنـدما يقـرر مـؤمتر            /بني مؤمتر األطراف  

 أو أية   اجتماع األطراف والبنك الدويل اعتماد وقبول األحكام والشروط       /األطراف
  .تعديالت جترى عليها

  ١٠اجللسة العامة 
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١١-١٠
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  ٦-م أإ/٦قرر امل    
  ض صندوق التكيفاستعرا    

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
  ،٥-م أإ/٥، و٤-م أإ/١، و٣-م أإ/١، و٢-م أإ/٥ إىل املقررات إذ يشري  
 باالستنتاجات اليت خلصت إليها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثانية وإذ حييط علماً  
   بشأن استعراض صندوق التكيف،)١(والثالثني
  ،)٢( باآلراء الواردة يف الورقات املقدمة من األطرافوإذ حييط علماً أيضاً  
 أن يضطلع باستعراض صندوق التكيف يف دورته السابعة وكل ثالث           يقرر  -١  

  سنوات بعد ذلك؛
أن ُيضطلع باالستعراض وفقاً لالختصاصات الواردة يف مرفـق         يقرر أيضاً     -٢  
  قرر؛هذا امل

 إىل جملس صندوق التكيف أن يتيح يف التقرير الـذي سـيقدمه إىل              يطلب  -٣  
 يف دورتـه الـسابعة      مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو        

استعراضات األداء اخلاصة باألمانة املؤقتة وبالقّيم املؤقت اللذين يقدمان اخلدمات إىل صندوق 
  ؛٣-م أإ/١ من املقرر ٣٣رة التكيف، وفقاً للفق

 األطراف ومن يهمه األمر من املنظمات الدولية وأصحاب املـصلحة           يدعو  -٤  
، آراءهم بشأن استعراض صندوق ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٩إىل أن يقدموا إىل األمانة، حبلول  

  التكيف استناداً إىل االختصاصات املرفقة هبذا املقرر؛
 وثيقة متفرقات اآلراء املقدمة من األطـراف         إىل األمانة أن جتمع يف     يطلب  -٥  

مؤمتر األطـراف   وممن يهمه األمر من املنظمات الدولية وأصحاب املصلحة، لكي ينظر فيها            
  .العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته السابعة

__________ 

)١( FCCC/SBI/2010/10 ١١٨- ١١٤، الفقرات. 
)٢( FCCC/SBI/2010/MISC.2. 
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  املرفق

  اختصاصات االستعراض األويل لصندوق التكيف    

  مقدمة  -أوالً   
مـؤمتر  (مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو          ر  قر  -١

أن جيري، يف دورته السادسة، استعراضاً جلميع املسائل املتعلقة         ) اجتماع األطراف /األطراف
وجيب .  وكفايته املؤسسية، بغية ضمان فعالية الصندوقترتيباتهبصندوق التكيف، مبا يف ذلك 

املؤقـت  م  قّياملؤقتة وبال نتائج استعراضات األداء اخلاصة باألمانة      راض  أن يراعي هذا االستع   
ومن يهمـه    اليت تقدمها األطراف     والورقات،   التكيف اللذين يقدمان اخلدمات إىل صندوق    

اجتمـاع  / مؤمتر األطـراف   قرر و .املنظمات احلكومية الدولية وأصحاب املصلحة    األمر من   
تقدمي لمرفق البيئة العاملية    مع  يبات املؤسسية املؤقتة     أن جيري استعراض الترت    األطراف كذلك 
البنـك  ، وكذلك الترتيبات املؤسسية املؤقتة مع       جملس صندوق التكيف  إىل  خدمات األمانة   

يف ،  م على صـندوق التكيـف     القّيلتقدمي خدمات   ) البنك الدويل (لإلنشاء والتعمري   الدويل  
  .)١( السادسةتهدور
إىل اهليئـة الفرعيـة     اع األطراف، يف دورته اخلامسة،      اجتم/ مؤمتر األطراف  طلبو  -٢
 علـى لتنفيذ أن تبدأ استعراض صندوق التكّيف يف دورهتا الثانية والـثالثني، وأن تتفـق               ل

اجتمـاع األطـراف يف   /اختصاصات االستعراض وتقدم تقريراً عن ذلك إىل مؤمتر األطراف        
اجتماع األطـراف يف    /متر األطراف  وقرر مؤ  .)٢(إجراء االستعراض ليتسىن له   دورته السادسة   

  .دورته السادسة أن يضطلع باستعراض صندوق التكيف يف دورته السابعة

  اهلدف  -ثانياً   
اهلدف من هذا االستعراض األويل ضمان فعالية وكفاية صندوق التكيف وترتيباتـه              -٣

 يف هذا الشأن اجتماع األطراف اعتماد مقرر مناسب /املؤسسية املؤقتة، ليتسىن ملؤمتر األطراف    
  .يف دورته السابعة

__________ 

 .٣٤-٣٢، الفقرات ٣-م أإ/١املقرر  )١(
 .٥-م أإ/٥املقرر  )٢(
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  النطاق  -ثالثاً   
املتعلقـة  املـسائل    مجيع نطاق االستعراض األويل لصندوق التكيف هو استعراض        -٤
 وتنفيـذ   يف تشغيل الصندوق  وتقييم التقدم احملرز     املؤسسية،   ترتيباتهلصندوق، مبا يف ذلك     با

عمـل  بـدأ ال   ي مل أن صندوق التكيف     وبالنظر إىل . حىت اآلن منه   والدروس املستفادة    أعماله
  :، يف مجلة أمور، على ما يليستعراضجيب أن يركز اال، مؤخراًبكامل طاقته إال 

العامل بوصفه أمانـة مؤقتـة      رفق البيئة العاملية    ملالترتيبات املؤسسية املؤقتة      )أ(  
بوصفه قّيماً  العامل  لبنك الدويل   لجمللس صندوق التكيف، وكذلك الترتيبات املؤسسية املؤقتة        

   ومجيع املسائل املتعلقة مبجلس صندوق التكيف؛ على صندوق التكيفمؤقتاً 
جمللـس  مرفق البيئة العاملية العامل بوصفه أمانـة مؤقتـة           أداء   اتاستعراض  )ب(  

العامل بوصفه قّيماً مؤقتاً    لبنك الدويل   لصندوق التكيف، وكذلك الترتيبات املؤسسية املؤقتة       
  ؛على صندوق التكيف

تقييم مقارن للتكاليف اإلدارية خلدمات مرفق البيئة العاملية العامل بوصفه أمانة             )ج(  
  .على صندوق التكيفمؤقتة جمللس صندوق التكيف والبنك الدويل العامل بوصفه قّيماً مؤقتاً 

  املنهجية  -رابعاً   
  :تاليةتستخدم األطراف لدى إجراء التقييم األويل لصندوق التكيف املسامهات ال  -٥

املنظمـات احلكوميـة    وممن يهمه األمر من     األطراف  الورقات املقدمة من      )أ(  
رفق البيئة العاملية   ملاملؤسسية املؤقتة    بشأن مجلة أمور منها الترتيبات       الدولية وأصحاب املصلحة  
لبنك لجمللس صندوق التكيف، وكذلك الترتيبات املؤسسية املؤقتة        العامل بوصفه أمانة مؤقتة     

، وترتيبات عمل اجمللس، اعتماداً على      على صندوق التكيف  العامل بوصفه قّيماً مؤقتاً     يل  الدو
  اجتماع األطراف؛/التقارير السنوية اليت يقدمها جملس صندوق التكيف إىل مؤمتر األطراف

قّيم املؤقت اللـذين يقـدمان      والاملؤقتة  ألمانة  اداء  مستقلة أل  اتاستعراض  )ب(  
سيضطلع هبا جملس صندوق التكيـف أو       وهي استعراضات   تكيف،  صندوق ال اخلدمات إىل   

  ؛ض جملس صندوق التكيفاغر األه هلذهكيان مستقل يعين
حتليل مقارن للتكاليف اإلدارية خلدمات مرفق البيئة العاملية العامل بوصـفه             )ج(  

دوق على صـن  أمانة مؤقتة جمللس صندوق التكيف، والبنك الدويل العامل بوصفه قّيماً مؤقتاً            
  ؛، وجملس صندوق التكيفالتكيف

/ التقارير السنوية اليت يقدمها جملس صندوق التكيف إىل مؤمتر األطـراف            )د(  
  .اجتماع األطراف

  ١٠اجللسة العامة 
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١١-١٠
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  ٦-م أإ/٨قرر امل    
  اقتراح مقدم من كازاخستان لتعديل املرفق باء لربوتوكول كيوتو    

  األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،إن مؤمتر   
 ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٨ االقتراح الذي قدمته كازاخستان إىل األمانة يف         يالحظ  -١  

بتعديل املرفق باء لربوتوكول كيوتو إلدراج اسم كازاخستان، مع التزام كمي بتحديـد أو              
 يف املائـة    ١٠٠بروتوكول كيوتو بنسبة     من   ٣خفض انبعاثات غازات الدفيئة مبوجب املادة       

 وإضافة حاشية تشري إىل أن البلد ٢٠١٢ إىل ٢٠٠٨ يف فترة االلتزام ١٩٩٢عن مستوى عام 
  ؛)١(مير مبرحلة انتقال إىل اقتصاد السوق

أن كازاخستان مستعدة التباع هنج مرن إزاء سنة األساس اخلاصة          يالحظ أيضاً     -٢  
  و خفض انبعاثات غازات الدفيئة؛هبا والتزامها الكمي بتحديد أ

على إدراج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت لدورته القادمة ملواصـلة            يوافق    -٣  
  .النظر يف هذا االقتراح، بغية التوصل إىل نتيجة ُمتفق عليها واعتماد مقرر يف دورته السابعة
  ١٠اجللسة العامة 

  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١١-١٠

  

__________ 

)١( FCCC/KP/CMP/2010/4. 
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  ٦-أإم /٩املقرر     
  ٢٠١٣-٢٠١٢منهجية جلمع رسوم سجل املعامالت الدويل يف فترة السنتني     

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
   من بروتوكول كيوتو،١٣ من املادة ٥ إىل الفقرة إذ يشري  
   منه،١٥قرة ، وخباصة الف٥-م أإ/١٠ واملقرر ٣-م أإ/١١إىل املقرر وإذ يشري أيضاً   
  بأمهية توافر متويل كاٍف ومستقر لسجل املعامالت الدويل،وإذ يعترف   
 بأن املنهجية الواردة يف هذا املقرر هي تدبري مؤقت ينطبق علـى فتـرة               وإذ يسلِّم   
  ،٢٠١٣-٢٠١٢السنتني 
 جدول الرسوم الذي يأخذ يف االعتبار اجلدول املعدَّل لربوتوكـول           يعتمد  -١  

 كما يرد يف مرفق     ٢٠١٣-٢٠١٢لق بسجل املعامالت الدويل لفترة السنتني       كيوتو فيما يتع  
  هذا املقرر؛

 أن ُتحَسب رسوم سجل املعامالت الدويل اليت يدفعها األطراف عـن           يقرِّر  -٢  
 بضرب مبلغ الرسوم املستحقة على الطرف مبيزانيـة سـجل           ٢٠١٣-٢٠١٢فترة السنتني   

، على أن تكون رسوم السنة األوىل من فترة         ٢٠١٣-٢٠١٢املعامالت الدويل لفترة السنتني     
  السنتني مساوية لرسوم السنة الثانية منها، بالنسبة لكل طرف من األطراف؛

 من اهليئة الفرعية للتنفيذ أن ُتدرج، يف مشروع املقرر بشأن امليزانية            يطلب  -٣  
ر األطـراف    الذي ستوصي باعتماده من ِقَبل مـؤمت       ٢٠١٣-٢٠١٢الربناجمية لفترة السنتني    

العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته السابعة، جدوالً يبيِّن مستوى     
 أعاله بالنـسبة لكـل طـرف مـن      ٢رسوم سجل املعامالت الدويل احملسوبة وفقاً للفقرة        

  األطراف؛
 إىل األمني التنفيذ أن ُيخطر األطراف اليت تعتزم اسـتخدام سـجل             يطلب  -٤  

الدويل بالرسوم السنوية املطلوبة لتغطية ميزانية سجل املعامالت الـدويل لفتـرة            املعامالت  
 أدناه، وذلك يف أقرب وقت ممكن وعلـى         ٧، رهناً بأحكام الفقرة     ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني  

  األقل قبل بداية السنة التقوميية ذات الصلة بأربعة أشهر؛
ام كمـي بتحديـد      أنه إذا قرر طرف يف بروتوكول كيوتو لديه التز         يقرر  -٥  

املدرجة  االنبعاثات أو خفضها، من بني األطراف املدرجة يف املرفق باء لربوتوكول كيوتو وغري            
، ٢٠١٣-٢٠١٢يف مرفق هذا املقرَّر، أن يستخدم سجل املعامالت الدويل لفتـرة الـسنتني              

ـ       ١٣٠يكون مبلغ الرسوم اخلاص هبذا الطرف مساوياً ملا نسبته           دول  يف املائة من مبلـغ اجل
  ؛٢٠١٣-٢٠١٢املعدَّل لربوتوكول كيوتو للفترة 
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 أن تكون الرسوم اليت يدفعها طرف ما مل يسبق له أن استخدم سجل              يقرِّر  -٦  
املعامالت الدويل متناسبة مع الفترة الفاصلة بني تاريخ ربط سجله الوطين وهناية فترة السنتني              

د اخلاصة باألنشطة املتصلة بـسجل      وأن ُتخَصم هذه الرسوم من مبلغ االحتياجات من املوار        
  املعامالت الدويل يف فترة السنتني التالية؛

 ملدير سجل املعامالت الدويل بأن يرفض أو ُيعلِّق عمليات السجالت           يأذن  -٧  
الوطنية املرتبطة بسجل املعامالت الدويل يف حالة عدم سداد الطرف للرسوم املستحقة عليه،             

شهر بعد بداية السنة التقوميية ذات الصلة؛ ورهناً بإرسـال       ولكن ليس قبل مضي مدة أربعة أ      
  تذكريين اثنني إىل هذا الطرف والتشاور معه قبل إرسال التذكري األخري؛

 إىل مدير سجل املعامالت الدويل أن يقدِّم، يف تقريريه السنويني عن            يطلب  -٨  
  ل كيوتو؛، معلومات عن املعامالت املتعلقة بوحدات بروتوكو٢٠١٢ و٢٠١١عامي 

 إىل مدير سجل املعامالت الدويل أن ينشر، يف تقـاريره الـسنوية،             يطلب  -٩  
جدول الرسوم وحالة مدفوعات رسوم سجل املعامالت الدويل اخلاصـة بكـل طـرف يف       
بروتوكول كيوتو لديه التزام كمي بتحديد االنبعاثات أو خفضها من بني األطراف املدرجة             

  وتو؛يف املرفق باء من بروتوكول كي
 إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر، يف دورهتا السادسة والثالثني، يف             يطلب  -١٠  

، والورقـة   )١(املعلومات املقدَّمة من األطراف فيما يتعلق جبمع رسوم سجل املعامالت الدويل          
، واملعلومـات ذات    )٢(التقنية املتعلقة خبيارات منهجيات مجع رسوم سجل املعامالت الدويل        

باملعامالت املتعلقة بوحدات بروتوكول كيوتو املقدَّمة من مدير سـجل املعـامالت            الصلة  
، واألثـر علـى حجـم معـامالت         ٢٠١٢-٢٠٠٩الدويل يف تقاريره السنوية عن الفترة       

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف        ، وأن يقترح على     )٣(السجالت املوحدة 
الثامنة، يف منهجية جلمع رسوم سجل املعامالت الدويل         أن ينظر، يف دورته      بروتوكول كيوتو 

عن فترة السنتني التالية مما يكفل توافر متويل كاٍف ُيعتمد عليه لسجل املعـامالت الـدويل،                
  .وذلك بغية اعتماد هذه املنهجية

__________ 

)١( FCCC/SBI/2009/MISC.3و Add.1و FCCC/SBI/2010/MISC.4. 
)٢( FCCC/TP/2010/1. 
 .٦٢-٦٠، الفقرات FCCC/TP/2010/1أثر السجالت املوحدة املوصوفة يف الوثيقة مبا يف ذلك  )٣(
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  املرفق
  ٢٠١٣-٢٠١٢جدول رسوم سجل املعامالت الدويل لفترة السنتني     

  )ئويةنسبة م( مبلغ الرسوم  الطرف
  ٢,٥٦٨  االحتاد األورويب
  ٢,٦٢٤  االحتاد الروسي

  ٥,٠٨٠  إسبانيا
  ٢,٧١٧  أستراليا
  ٠,٠٢٧  إستونيا
  ١٤,٦٨٢  أملانيا

  ٠,٧١٣  أوكرانيا
  ٠,٧٦٢  آيرلندا
  ٠,٧٠٥  آيسلندا
  ٨,٦٩٤  إيطاليا
  ٠,٩٠٢  الربتغال
  ١,٨٨٧  بلجيكا
  ٠,٠٣٤  بلغاريا
  ٠,٨٥٧  بولندا

  ٠,٤٨١  اجلمهورية التشيكية
  ١,٢٦٥  الدامنرك
  ٠,١٢٠  رومانيا

  ٠,١٠٨  سلوفاكيا
  ٠,١٦٤  سلوفينيا
  ١,٨٣٤  السويد
  ٢,٦٤٠  سويسرا
  ١٠,٢٠٣  فرنسا
  ٠,٩٦٥  فنلندا

  ٠,٠٧٦  كرواتيا
  ٤,٣٥١  كندا
  ٠,٠٣١  التفيا

  ٠,١٤٦  لكسمربغ
  ٠,٠٥٣  ليتوانيا

  ٠,١٨٠  ليختنشتاين
  ١١,٣٧٠  الشماليةاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا 

  ٠,١٧٣  موناكو
  ٢,٢١٨  النرويج
  ١,٥١٩  النمسا

  ٠,٩١٩  نيوزيلندا
  ٠,٤١٨  هنغاريا
  ٣,٢٠٦  هولندا
  ١٤,٢٨٩  اليابان
  ١,٠١٩  اليونان
  ١٠٠,٠٠٠  اجملموع

  ١٠اجللسة العامة 
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١١-١٠
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  ٦-م أإ/١٠املقرر     
 من  ٢بالغات الوطنية املقدمـة عمالً بالفقرة      املعلومات التكميلية الواردة يف ال        

   من بروتوكول كيوتو٧املادة 
  ،إن مؤمتر األطراف  
 ٥ إىل األحكام ذات الصلة الواردة يف بروتوكول كيوتو، وخباصـة املـادة              إذ يشري   

  ،١١ واملادة ١٠ واملادة ٧ من املادة ٣ و٢والفقرتني 
  ، ٣-م أإ/٨، ١-م أإ/٢٢، ١- أإم/١٥، ٧-م أ/١٤ إىل املقررات وإذ يشري أيضاً  
 أن البالغات الوطنية وقوائم اجلرد السنوية لغازات الدفيئة املقدمـة مـن             وإذ يؤكد   

األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكـول كيوتـو،               
روتوكـول  تشكل املصدر الرئيسي للمعلومات الستعراض تنفيذ هذه األطراف لالتفاقية وب          

كيوتو امللحق هبا، وأن التقارير املتعلقة باالستعراضات املتعمقة هلذه البالغات الوطنية تـوفر             
  معلومات إضافية هامة هلذا الغرض، 

من األمانة إعداد جتميع وتوليف للمعلومات التكميلية الـواردة يف          يطلب    -١  
 من بروتوكول كيوتو، للنظر     ٧دة   من املا  ٢البالغات الوطنية اخلامسة املقدمة عمالً بالفقرة       

 يف بروتوكـول كيوتـو يف       مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف     فيها من جانب    
  دورته السابعة؛ 

 إىل أن استعراض املعلومات التكميلية الواردة يف البالغات الوطنيـة           خيلص  -٢  
 نتائجه قد أثبت جدواه      من بروتوكول كيوتو والنظر يف     ٧ من املادة    ٢املقدمة عمالً بالفقرة    

  ؛١-م أإ/٢٢وينبغي أن يتواصل عمالً باملقرر 
 من األمانة تنظيم استعراضات مركزية للبالغات الوطنية اخلامـسة          يطلب  -٣  

 مليون طن من مكافئ ثـاين       ٥٠اليت يقل جمموع انبعاثاهتا من غازات الدفيئة عن         لألطراف  
حسب ) تغيري استخدام األراضي واحلراجة   دون اعتبار استخدام األراضي و    (أكسيد الكربون   

البيانات الواردة يف أحدث قوائم اجلرد املقدمة من تلك األطراف خبصوص انبعاثاهتـا مـن               
، باستثناء األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية اليت ستنظم هلـا األمانـة              غازات الدفيئة 

  ؛ )١(استعراضات قطرية متعمقة
 األمانة استعراضات قطرية متعمقة للبالغات الوطنية        أن جتري  يطلب أيضاً   -٤  

   أعاله؛ اليت تطلب إجراء استعراض من هذا القبيل؛ ٣اخلامسة لألطراف املشار إليها يف الفقرة 

__________ 

عمالً هبذا احلكم، ميكن أن تنظم األمانة استعراضات مركزية للبالغات الوطنية اخلامسة للبلدان األطـراف                )١(
 .، سلوفاكيا، سلوفينيا، كرواتيا، التفيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، موناكوستونياإ: التالية
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 إىل األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت هي أطراف أيضاً يف            يطلب أيضاً   -٥  
 )٢(١٦-م أ /- املقدم عمـالً بـاملقرر       بروتوكول كيوتو أن تضّمن تقريرها الوطين اخلامس      

املعلومات التكميلية الالزمة املطلوبة مبوجب املبادئ التوجيهية املتعلقـة بتقـدمي املعلومـات       
  .)٣( من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ٢التكميلية عمالً بالفقرة 

  ١٠اجللسة العامة 
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١١-١٠

__________ 

  . من جدول أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ) ج(و) ب(٣وع مقرر اقُترِح العتماده مبوجب البند مشر )٢(
  . ، املرفق١-م أإ/١٥املقرر  )٣(
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  ٦-م أإ/١١املقرر     
  لقدرات مبوجب بروتوكول كيوتو للبلدان الناميةبناء ا    

  ، العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتوإن مؤمتر األطراف  
 ،٥-إم أ/٧ إىل املقرر إذ يشري  

 والثالثني النظر   الرابعة إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تواصل يف دورهتا          يطلب  -١  
 على أساس مشروع     بناء القدرات يف البلدان النامية     يف االستعراض الشامل الثاين لتنفيذ إطار     

، بقصد إعداد مشروع مقرر بشأن حمصلة هذا االسـتعراض          النص الوارد يف مرفق هذا املقرر     
يف دورته  بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو       يعتمده مؤمتر األطراف العامل     لكي  

  السابعة؛
  .السابعةمل الثاين يف دورته  النظر يف االستعراض الشاالستكما يقرر  -٢  
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  املرفق

  ٦-م أإ/-مشروع املقرر     
  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو[    

  ، العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتوإن مؤمتر األطراف  
  ،٥-إم أ/٧ و٤-م أإ/٦ين  إىل املقررإذ يشري  
مكينها من املشاركة يف تنفيـذ   بأن بناء قدرات البلدان النامية أمر أساسي لت       وإذ يقر   

  بروتوكول كيوتو،
 إىل أن األطراف والوكاالت املتعـددة األطـراف والوكـاالت الثنائيـة         وإذ يشري   

م /٢٩يعكفون على تناول جمموعة اجملاالت ذات األولوية احملددة يف املقررين      ] والقطاع العام [
 أنشطة مشاريع آلية التنميـة      ، وال سيما مسألة بناء القدرات لوضع وتنفيذ       ٧-م أ /٢ و ١-أإ

  النظيفة،
يقوم به القطاع ]ينبغي أن][قد[الدور الذي ][أمهية القطاع اخلاص [اً  وإذ يالحظ أيض    
يف جمال بناء القدرات    ] يقوم به القطاع اخلاص   ]ينبغي أن ][قد[الدور اإلضايف الذي    ][اخلاص

  لوضع وتنفيذ أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة،
لعمل الذي اُضطلع به يف سياق إطار نريويب لتفعيل آلية التنمية النظيفة يف              با وإذ ينوه   
  ]ويقر بضرورة إعطاء هذه العملية دفعة إىل األمام،[أفريقيا 

أن مثة احتياجات أساسية ال يزال يتعني تلبيتها لـتمكني البلـدان            اً  وإذ يالحظ أيض    
وغريها [قية، والدول النامية اجلزرية الصغرية      النامية، وال سيما أقل البلدان منواً والبلدان األفري       

  ، من املشاركة بفعالية يف آلية التنمية النظيفة،]من األقاليم والبلدان املتأثرة
ـ       وقد نظر    لالسـتعراض  اً  يف املعلومات الواردة يف الوثائق اليت أعدهتا األمانـة دعم

   ،)١( ميةالشامل الثاين ملدى تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النا
 أن نطاق احتياجات بناء القدرات، كما ورد يف إطار بناء القدرات يف         يقرر  -١  

، واجملـاالت ذات    ١٠-م أ /٢ والعوامل الرئيـسية املـذكورة يف املقـرر          ،)٢(البلدان النامية 

__________ 

)١( FCCC/SBI/2009/MISC.1و ،FCCC/SBI/2009/MISC.2و ،FCCC/SBI/2009/MISC.8 ،
، FCCC/SBI/2009/5، وFCCC/SBI/2009/4، وFCCC/SBI/2009/MISC.12/Rev.1و
 .FCCC/SBI/2009/10و

 .٧- م أ/٢املقرر  )٢(
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لبناء القدرات املتعلقة مبشاركة البلدان النامية يف آلية التنميـة النظيفـة الـواردة يف               األولوية
  ، ال تزال ذا صلة باملوضوع؛١-م أإ/٢٩ قررامل

 األطراف على زيادة حتسني تنفيذ أنشطة بناء القدرات املتعلقة بتنفيذ           يشجع  -٢  
  بروتوكول كيوتو، واإلبالغ عن فعالية واستدامة برامج بناء القدرات ذات الصلة؛

ئيـة  األطراف القادرة، والوكاالت املتعددة األطراف والثنا     ] يدعو[ ]حيث[  -٣  
مواصلة تقدمي املوارد التقنية واملالية بطريقة منـسقة        ] إىل[ ]على[والدولية، والقطاع اخلاص    

لدعم أنشطة بناء القدرات يف البلدان النامية فيما يتعلق بتنفيذ بروتوكول كيوتو، مبا يكفـل               
  :مواجهة مجلة من التحديات، منها ما يلي

  التنمية النظيفة؛التوزيع اجلغرايف ألنشطة مشاريع آلية   )أ(  
  االفتقار إىل اخلربة التقنية لتقدير التغريات يف خمزون الكربون يف التربة؛  )ب(  
احلاجة إىل تدريب وإعادة تدريب اخلرباء للتخطـيط ألنـشطة املـشاريع              )ج(  
  وتنفيذها؛
 األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية إىل أن تقدم الدعم يف جمال             يدعو  -٤  

قدرات، مىت كانت قادرة على ذلك، من أجل التخطيط ألنشطة مشاريع آلية التنميـة              بناء ال 
  النظيفة على الصعيدين الوطين واإلقليمي، حسب االقتضاء، وتنفيذ تلك األنشطة؛

 ضرورة تعزيز التقدم يف تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلـدان الناميـة     يقرر  -٥  
  :ردية، حسب االقتضاء، وذلك عن طريق ما يليعلى املستويات البنوية واملؤسسية والف

ضمان إجراء مشاورات مع اجلهات ذات املصلحة طوال العملية برمتـها،             )أ(  
  من تصميم أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة إىل تنفيذها؛

تعزيز عملية إدماج االحتياجات من بناء القدرات فيما يتعلق باملشاركة يف             )ب(  
  االستراتيجيات واخلطط اإلمنائية الوطنية؛بروتوكول كيوتو يف 

  زيادة التنسيق القطري ألنشطة بناء القدرات؛  )ج(  
تعزيز التواصل وتبادل املعلومات فيما بني البلدان النامية، وال سـيما عـن              )د(  

  طريق التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي؛
مية املتضررة األطـراف والبلـدان       اجلهود التعاونية بني البلدان النا     يشجع  -٦  

املتقدمة األطراف إلعداد وتنفيذ أنشطة بناء القدرات املتعلقة باملـشاركة يف آليـة التنميـة               
  النظيفة؛

 املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة املعنيـة،           يشجع  -٧  
ئة وجمموعة البنك الـدويل     سيما برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبي         وال
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ومصرف التنمية األفريقي وأمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، على مواصلة   
مبا يف ذلك تقدمي الدعم      ،)٣(تعزيز وتنسيق أنشطتها لبناء القدرات املندرجة ضمن إطار نريويب        

  لبناء املهارات؛ 
ثالث ملدى تنفيـذ إطـار بنـاء         الشروع يف إجراء استعراض شامل       يقرر  -٨  

القدرات يف البلدان النامية يف الدورة األربعني للهيئة الفرعية للتنفيذ، بغية استكماله يف الدورة              
  احلادية عشرة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

ى علـى    إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ وضع االختصاصات اليت سـُيجر         يطلب  -٩  
  .]أساسها االستعراض الشامل الثالث يف الدورة األربعني

  ١٠اجللسة العامة 
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١١-١٠

__________ 

)٣( <http://cdm.unfccc.int/Nairobi_Framework/index.html>. 
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  ٦-م أإ/١٢املقرر     
  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسساتية    

  العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،مؤمتر األطراف إن   
   من بروتوكول كيوتو،١٣ملادة  من ا٥ إىل الفقرة إذ يشري  
   منه،٧، وخباصة الفقرة ١٥-م أ/١٢إىل املقرر وإذ يشري أيضاً   
 من اإلجراءات املالية اخلاصة مبؤمتر األطراف، الـيت         ١١ إىل الفقرة    وإذ يشري كذلك    

  ،)١(تطبق أيضاً على بروتوكول كيوتو
  ،)٢(١٦-م أ/-باملقرر وإذ حييط علماً   
ت الواردة يف الوثائق اليت أعدهتا األمانة بشأن املسائل اإلداريـة            يف املعلوما  وقد نظر   

  ،)٣(واملالية واملؤسساتية

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني   -أوالً   
، وبتقرير  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ بالبيانات املالية املُراَجعة لفترة السنتني       حييط علماً   -١  

راجعي حسابات األمم املتحـدة والـذي يتـضمن         مراجعة احلسابات الصادر عن جملس م     
  التوصيات، وبتعليقات األمانة عليه؛

 لألمم املتحدة الختاذ الترتيبات لعمليات مراجعة حسابات        ُيعرب عن تقديره    -٢  
  االتفاقية وللمالحظات والتوصيات القيِّمة الصادرة عن مراجعي احلسابات؛

راجعي احلسابات، على النحو     األمني التنفيذي على تنفيذ توصيات م      حيث  -٣  
  املناسب؛

  ٢٠١١-٢٠١٠أداء امليزانية لفترة السنتني   -ثانياً   
 ٢٠١١-٢٠١٠  بالتقرير املتعلق بأداء امليزانية لفتـرة الـسنتني        حييط علماً   -٤  

 ١٥، وباملعلومات املستكملة عن حالة االشتراكات، حـىت         ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣٠ حىت
   يف الصناديق االستئمانية اليت تديرها األمانة؛،٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين

__________ 

 .، املرفق األول١-م أ/١٥املقرر  )١(
 . من جدول أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ١٦مشروع مقرر سيعتمد يف إطار البند  )٢(
)٣( FCCC/SBI/2010/13و ،FCCC/SBI/2010/14و Add.1و Add.2و ،FCCC/SBI/2010/INF.5/Rev.1 ،

 .FCCC/SBI/2010/INF.9و
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، )٤(٢٠١١-٢٠١٠ بشأن أداء امليزانية لفترة السنتني       ١٦-م أ /- املقرر   يؤيد  -٥  
  من حيث انطباقه على بروتوكول كيوتو؛

 لألطراف اليت دفعت اشتراكاهتا يف امليزانية األساسية ويف         ُيعرب عن تقديره    -٦  
  الوقت املناسب؛ يف )٥(سجل املعامالت الدويل

 األطراف اليت مل تدفع بعد اشتراكاهتا يف امليزانية األساسية ويف سجل            يدعو  -٧  
 إىل القيام بذلك دون تأخري، واضعةً يف اعتبارها أن موعـد اسـتحقاق              )٦(املعامالت الدويل 
  يناير من كل عام وفقاً لإلجراءات املالية ملؤمتر األطراف؛/ كانون الثاين١االشتراكات هو 

 االشتراكات الـيت سـددهتا للـصندوق        لى لألطراف ع  يعرب عن تقديره    -٨  
االستئماين للمشاركة يف عملية االتفاقية اإلطارية، والصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية،          
ويعرب عن تقديره بشكل خاص للتربعات السخية املقدمة لعمل الفريق العامل املخـصص             

  ؛طراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتوبااللتزامات اإلضافية لألاملعين 
 األطراف على مواصلة تقدمي اشتراكاهتا إىل الـصندوق االسـتئماين           حيث  -٩  

للمشاركة يف عملية االتفاقية من أجل كفالـة أوسـع مـشاركة ممكنـة يف مفاوضـات                 
  ، وإىل الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية؛٢٠١١ عام

 ٧٦٦ ٩٣٨ حلكومة أملانيا لتربعها السنوي البالغ       راب عن تقديره  يكرر اإلع   -١٠  
 يورو بصفتها احلكومـة     ١ ٧٨٩ ٥٢٢يورو إىل امليزانية األساسية وملسامهتها اخلاصة مببلغ        

  املضيفة لألمانة يف بون؛

  ٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   -ثالثاً   
م ميزانيـة برناجميـة مقترحـة لفتـرة          إىل األمني التنفيذي أن يقد     يطلب  -١١  
   لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الرابعة والثالثني؛٢٠١٣-٢٠١٢ السنتني

 إىل األمني التنفيذي أن يقوم، عند إعداد امليزانية الربناجمية لفترة           يطلب أيضاً   -١٢  
رات، إذا ما ثبتـت     ، بإعداد خمصص للطوارئ لتمويل خدمات املؤمت      ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني  

  ضرورة ذلك يف ضوء املقررات اليت اختذهتا اجلمعية العامة يف دورهتا السادسة والستني؛
 إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن توصي، يف دورهتا الرابعة الثالثني، مبيزانية    يطلب  -١٣  

لعامـل  برناجمية لكي يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة، ومؤمتر األطـراف ا            
  بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته السابعة؛

__________ 

 . من جدول أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ١٦مشروع مقرر سيعتمد يف إطار البند  )٤(
)٥( FCCC/SBI/2010/INF.9 ٧، اجلدول. 
  . أعاله٥كما جاء يف احلاشية  )٦(
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 إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تأذن لألمني التنفيـذي بإخطـار            يطلب أيضاً   -١٤  
   . استناداً إىل امليزانية املوصى هبا٢٠١٢األطراف باشتراكاهتا اإلرشادية لعام 

  ١٠اجللسة العامة 
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١١-١٠
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  ٦-م أإ/١٣املقرر     
  جلنة االمتثال    

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
   من بروتوكول كيوتو،١٨ إىل املادة إذ يشري  
، ٤-م أإ/٤، و٣-م أإ/٥، و٢-م أإ/٤، و ١-م أإ /٢٧ إىل املقـررات     وإذ يشري أيضاً    

  ،٥-م أإ/٦و
ي املقدم من جلنة االمتثال إىل مؤمتر األطـراف العامـل            يف التقرير السنو   وقد نظر   

  ،)١(بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
  ، جلنة االمتثالعن خالص شكره لألطراف اليت سامهت يف متويل أعمالوإذ يعرب   
 العمل الذي اضطلعت به جلنة االمتثال خـالل الفتـرة           يالحظ مع التقدير    -١  

  املشمولة بالتقرير؛
 حرص جلنة االمتثال على أن تكـون أي ترتيبـات قانونيـة             يالحظ أيضاً    -٢  

لالمتيازات واحلصانات يعتمدها اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو شـاملةً ألعـضاء            
، ويتطلع يف هذا الصدد إىل النظر يف نتائج عمل اهليئة الفرعيـة             )٢(اللجنة وأعضائها املناوبني  

التعاهدية المتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئـات        للتنفيذ بشأن مشروع الترتيبات     
  .املُنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو

  ١٠اجللسة العامة 
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١١-١٠

__________ 

)١( FCCC/KP/CMP/2010/6. 
)٢( FCCC/KP/CMP/2010/6 ١٩، الفقرة. 
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  ٦-م أإ/١القرار 
اإلعراب عن االمتنان حلكومة الواليات املكسيكية املتحدة ووالية كينتانـا رو               

  وسكان مدينة كانكون
طراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول          إن مؤمتر األ    
  كيوتو،
 كـانون   ١٠نـوفمرب إىل    / تشرين الثـاين   ٢٩يف كانكون يف الفترة من      وقد اجتمعا     
   بناًء على دعوة من حكومة الواليات املكسيكية املتحدة،٢٠١٠ديسمرب /األول

ملكسيكية املتحدة لتمكني الدورة     حلكومة الواليات ا   ُيعربان عن بالغ امتناهنما     -١  
السادسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السادسة ملؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع             

  األطراف يف بروتوكول كيوتو من االنعقاد يف كانكون؛
 إىل حكومة الواليات املكسيكية املتحدة أن تنقل إىل والية كينتانـا            يطلبان  -٢  

بارات امتنان مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصـفه         رو وسكان مدينة كانكون ع    
اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو ملا خصوا به املشاركني من ُحسن الضيافة وحفـاوة              

  .االستقبال
  ١٠اجللسة العامة 

  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١١-١٠

        


