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 املرفقات

 الصفحة 

  عدد األطراف املضيفة لألنشطة املنفـذة تنفيذاً مشتركـاً وتوزيعها- ١الشكل  -األول 

 ٩  ٢٠٠٠ - ١٩٩٧االقليمي يف الفترة   

  عدد أنشطة املشاريع املضطلع ا يف إطار األنشطة املنفـذة تنفيـذاً - ٢الشكل  

 ١٠  ٢٠٠٠ - ١٩٩٧ركاً وتوزيعها االقليمي يف الفترة مشت  

  التوزيع االقليمي ألنشطة املشاريع املضطلع ا فـي إطـار األنشطة - ٣الشكل  

 ١١  ٢٠٠٠ - ١٩٩٧املنفذة تنفيذاً مشتركاً حسب نوع هذه األنشطة،   

 فيـذاً عدد أنشطة املشاريع املضطلع ا يف إطار األنشطة املنفـذة تن -٤الشكل  

 مشتركاً وكمية غازات الدفيئة اليت يتم ختفيضها أو عزلـها، حسب  

 ١٢  ٢٠٠٠نوع هذه األنشطة، يف عام   

 مشروع منوذج اإلبالغ املوحد املنقـح عـن األنشطة املنفـذة تنفيذاً مشتركـاً -الثاين

 )١(يف إطار املرحلة التجريبية 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــ

 .FCCC/SB/2000/6/Add.1 هلذه الوثيقة يف إضافة هي الوثيقة يرد املرفق الثاين )١( 
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  مقدمة-أوال

 الوالية -ألف

قـرر مؤمتـر األطـراف، يف دورتـه األوىل، أن يـنظر سـنويا يف تقريـر توليفـي عـن املرحلة التجريبية لألنشطة               -١
، مبساعدة من لمية والتكنولوجيةاهليـئة الفـرعية للمشـورة العـ       املـنفذة تـنفيذا مشـتركا تعـده اهليـئة الفـرعية للتـنفيذ و              

ويف الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف، أحاط املؤمتر علماً باستنتاجات االستعراض الشامل ). ١-م أ/٥املقرر (األمانة 
للمرحـلة التجريـبية الذي اضطلعت به اهليئتان الفرعيتان، فقرر أن يواصل املرحلة التجريبية لألنشطة املنفذة تنفيذا                

وحث األطراف على تقدمي تقاريرها عن أنشطة ). ٥-م أ/١٣املقرر  (١-م أ/٥ النحو احملدد يف املقرر مشتركا على
 ٣٠املشـاريع املضـطلع ـا يف إطار األنشطة املنفذة تنفيذا مشتركا باستخدام منوذج اإلبالغ املوحد، وذلك حبلول               

 .٢٠٠٠يونيه /حزيران

 تقدمي مقترحات لتحسني مشروع منوذج اإلبالغ املوحد املنقح     ويف املقـرر ذاتـه، دعـا املؤمتـر األطراف إىل           -٢
كمـا طـلب مـن األمانة إعداد        . ٢٠٠٠مـارس   / آذار ٣١، حبـلول    FCCC/SB/1999/5/Add.1الـوارد يف الوثيقـة      

اهليئة الفرعية مشـروع مـنقح آخر لنموذج اإلبالغ املوحد، وجمموعة مبادئ توجيهية الستخدامه، كي تنظر فيهما            
 . يف دورتيهما الثالثة عشرةاهليئة الفرعية للتنفيذ ولعلمية والتكنولوجيةللمشورة ا

 نطاق املذكرة -باء

، األنشطة املنفذة تنفيذا مشتركا يف إطار املرحلة التجريبية       تتضمن هذه الوثيقة التقرير التوليفي الرابع عن         -٣
وتقدم . )٢(شروع منوذج اإلبالغ املوحد املنقح كمـا تتضـمن، يف مـرفقاا، الرسوم البيانية املشار إليها يف النص وم             

الوثيقـة توليفا ألحدث املعلومات املتاحة عن أنشطة املشاريع املضطلع ا يف إطار األنشطة املنفذة تنفيذا مشتركا،          
يونيه /حزيران ٣٠ تقريرا أدرجت فيه معلومات مستوفاة أو عن مشاريع جديدة، وردت قبل مهلة ٨٨مبا يف ذلك 

 وأعد املرفق. )٣(بلغ عنها وفقا إلطار تقدمي التقارير عن املرحلة التجريبية لألنشطة املنفذة تنفيذا مشتركا، وأ٢٠٠٠
 ــــــــــ

 .FCCC/SB/2000/6/Add.1يرد املرفق الثاين هلذه الوثيقة يف الوثيقة  )٢( 
إطار األنشطة املنفذة مل تقـدم تقاريـر مستقلة إال عن نشاطني من أنشطة املشاريع املضطلع ا يف       )٣( 

وقدمت تقارير مشتركة عن األنشطة املتبقية . تنفيذاً مشتركاً بني نفس الطرفني، الطرف املضيف والطرف املستثمر
الـيت حظيـت بقبول السلطات الوطنية املعينة ذات الصلة أو مبوافقتها أو تأييدها، مبا يف ذلك تقدمي الدليل، مكتوباً            

مسية، على اتفاق سائر األطراف املعنية على املعلومات املقدمة أو موافقتها عليها أو قبوهلا على ورقة حتمل ترويسة ر
 .أو تأييدها هلا
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الـثاين مع مراعاة االقتراحات املقدمة من ستة أطراف بشأن مشروع منوذج اإلبالغ املوحد املنقح الوارد يف الوثيقة   
FCCC/SB/1999/5/Add.1 .        الغ املوحـد املـنقح مذكرة تفسريية قصرية، كما يرد   وتـرد قـبل مشـروع منـوذج اإلبـ

 .جدول يبني التغيريات املقترحة يف بنية املشروع ومضمونه

 اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئتان الفرعيتان -جيم

 :يف الدورتني الثالثة عشرة للهيئتني الفرعيتني، قد ترغب األطراف يف القيام مبا يلي -٤

 بالتقرير التوليفي الرابع؛اإلحاطة علما  )أ( 

 .توصية مؤمتر األطراف بالنظر يف منوذج اإلبالغ املوحد املنقح، وإمكانية اعتماده )ب( 

  النتائج-ثانيا

إن عدد أنشطة املشاريع املضطلع ا يف إطار األنشطة املنفذة تنفيذا مشتركا وعدد األطراف املشتركة  -٥
، أصــبح مثــة ٢٠٠٠يونيــه /حزيــران ٣٠وحبــلول . ٢٠٠٠ إىل عــام ١٩٩٩ قــد اســتمر يف االرتفــاع مــن عــام  فيهــا

. )٤( مـن أنشـطة املشاريع املضطلع ا يف إطار األنشطة املنفذة تنفيذا مشتركا  ١٤٠معـلومات مـتاحة عمـا جمموعـه      
أي  نشاطا جديدا من أنشطة املشاريع املضطلع ا يف إطار األنشطة املنفذة تنفيذا مشتركا ١٨ويعين ذلك أن هناك 

 ١٤وتــتوىل أطــراف غــري مدرجــة يف املــرفق األول، استضــافة   . ١٩٩٩ يف املائــة عــنها يف عــام  ١٥بــزيادة نســبتها 
، بينما تتوىل أطراف جتتاز اقتصاداا مرحلة انتقالية استضافة أربعة من ١٨مشـروعاً من هذه املشاريع اإلضافية ال            

 عـدد األطـراف يف االتفاقيـة يشاركون حالياً يف املرحلة            وعـلـى وجـه اإلمجـال، فـإن حـوايل ربـع           . أنشـطة املشـاريع   
، )٥(طرفاً) ٤٤ (٤٨ومن ضمن األطراف املشاركة البالـغ عددها       . التجريـبية مـن األنشـطة املـنفذة تـنفيذا مشـتركا           

( ١١طرفا استضافة أنشطة املشاريع املضطلع ا يف إطار األنشطة املنفذة تنفيذا مشتركا، ويقوم ) ٣٣ (٣٧يتـوىل 
ومـن بني األطراف املستضيفة، ارتفع عدد األطراف غري املدرجة يف املرفق األول إىل     . طـرفا باالسـتثمار فيهـا     ) ١١
 ).١انظر املرفق األول، الشكل ( يف املائة من جمموع عدد األطراف ٧٠طرفاً، أي بنسبة ) ٢٢ (٢٦

 ـــــــــــ

تحدة اإلطاريـة بشـأن تغـري املـناخ، القائمة     تـرد عـلى شـبكة االنـترنت، يف موقـع اتفاقيـة األمـم املـ          )٤( 
ــنها     ــل مـــــ ــاص بكـــــ ــتقرير اخلـــــ ــاالت إىل الـــــ ــع إحـــــ ــاريع، مـــــ ــلة باملشـــــ ــو . املفصـــــ ــع هـــــ ــنوان املوقـــــ : وعـــــ

http://www.unfccc.de/program/aij/aijproj.html)(. 

  الـــواردة يف الـــتقرير الـــتوليفي الـــثالث١٩٩٩تــبني األرقـــام الـــواردة بـــني قوســـني إىل قـــيم عـــام   )٥( 

FCCC/SB/1999/5)و Corr.1و Add.1( ،ذكر غري ذلكما مل ي. 



FCCC/SB/2000/6 
Page 5 

توزيع املشاريع بني األطراف ومـع الـزيادة الـيت حدثـت مؤخـرا يف األنشـطة املـنفذة تـنفيذا مشتركا، فإن                    -٦
 آخذ يف التغري تدرجييا يف صاحل األطراف املضـيفة املدرجـة يف املـرفق األول واألطـراف املضـيفة غـري املدرجـة فيه            

. ة، عـلى الـرغم مـن أن األطـراف الـيت جتتاز اقتصاداا مرحلة انتقالية ال تزال تستأثر بعدد أكرب من املشاريع             الـثاني 
 يف املائة من مشاريع األنشطة املنفذة  ٧٠فبيـنما كـانت األطـراف الـيت جتـتاز اقتصـاداا مرحـلة انـتقالية تستضـيف                   

). ٢انظـر املرفق األول، الشكل  (يف املائـة  ) ٦٥ (٥٩، اخنفضـت حصـتها اآلن إىل      ١٩٩٧تـنفيذا مشـتركا يف عـام        
وعلى عكس ذلك، فإن حصة أنشطة املشاريع املضطلع ا يف إطار األنشطة املنفذة تنفيذا مشتركا يف األطراف غري 

التوزيع فيما بني اموعات اإلقليمية أما .  يف املائة٤٠املدرجـة يف املـرفق األول قد أصبحت اآلن تتجاوز حد ال       
وال تزال منطقة أمريكا . فيكـاد مل يطـرأ أي تغيـري عـليه       لـثالث داخـل األطـراف غـري املدرجـة يف املـرفق األول،               ا

الالتيــنية والــبحر الكــارييب تستضــيف ثلــثي جممــوع أنشــطة املشــاريع املضــطلع ــا يف إطــار األنشــطة املــنفذة تــنفيذا 
ستأثر منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، وكذلك أفريقيا، مبا مشتركا يف األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، يف حني ت

ويف مــنطقة أمــريكا الالتيــنية والــبحر  . يف املائــة مــن أنشــطة املشــاريع، عــلى الــتوايل ) ١٢ (١١و) ٢١ (٢٥نســبته 
مشاريع، وتوجد مخسة مشاريع يف كل من املكسيك وبوليفيا، ) مثانية(الكارييب، تتصدر كوستاريكا القائمة بتسعة 

وتستضيف شيلي ثالثة مشاريع، وتستضيف كل من األرجنتني وإكوادور وبليز وغواتيماال      . بعـة يف هـندوراس    وأر
وازداد عدد املشاريع يف منطقة آسيا      . ويوجـد مشـروع واحد يف كل من بنما والسلفادور ونيكاراغوا          . مشـروعني 

 اشتركت فيها إندونيسيا، وبوتان، واحمليـط اهلـادئ مـن تسـعة مشاريع إىل أربعة عشر مشروعا خالل سنة واحدة،            
ويف منطقة أفريقيا، تستضيف جنوب . وتايلند، وجزر سليمان، وسري النكا، والصني، وفيجي، وفييت نام، واهلند

، ويوجـد مشـروع واحـد يف كـل مـن بوركيـنا فاصو، واملغرب، وموريتانيا،                 )مشـروعا واحـداً   (أفـريقيا مشـروعني     
األنشطة املنفذة تنفيذا مشتركا املضطلع ا يف األطراف املدرجة يف املرفق          ومـن بـني مجيـع مشـاريع         . وموريشـيوس 

 منها فـي التفيا و٢٤األول، ال يزال أكثر من نصفها يتركز يف بلدين جيتاز اقتصادامها مرحلة إنتقالية حيث يوجد 
 .)٦( يف إستونيا٢١

 ــــــــــــ

ريها على انبعاثات غازات الدفيئة، ينبغي أن   عـند حتـليل توزيع املشاريع حسب نوع النشاط وتأث          )٦( 
من األنشطة الصغرية املتشاة من حيث النوع جيري االضطالع ا ) ٥٤(يوضع يف االعتبار أن عدداً ال يستهان به 

خاصة حتسني نظم التدفئة (هذه املشاريع هي يف جمايل الكفاءة يف استخدام الطاقة       . يف ثالثـة بـلدان أطراف مضيفة      
وهذه املشاريع صغرية من حيث ). التحول إىل مراجل الوقود األحيائي (والطاقة املتجددة   ) املقاطعات/دياتيف البـل  

االسـتثمار، وكذلـك مـن حيـث تأثريهـا عـلى غـازات الدفيـئة، وقد مت يف مشاريع أخرى مجع هذه األنشطة يف فئة                     
 .واحدة واإلبالغ عنها بشكل إمجايل بوصفها مشروعاً واحداً
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 تقع املشاريع   األنشطة املنفذة تنفيذا مشتركا،   املشاريع املضطلع ا يف إطار      بأنواع أنشطة   يتعلق  وفيما   -٧
يتصل ، باستثناء مشروع واحد، يف جمال الطاقة أو  مشروعا١٨ً والبالغ عددها ٢٠٠٠املبلغ عنها حديثا خالل عام 

يف مشروعاً ) ٤٩ (٥٨: على النحو التايل )٧(هاحسب نوع املشاريع  وبذلك، يصبح توزيع    . باحتـباس الغاز اهلارب   
يف جمال مشاريع ) أربعة(يف جمال الطاقة املتجددة؛ وسبعة مشروعاً ) ٤٦ (٤٩وجمـال الكفـاءة يف استخدام الطاقة؛    

يف جمال الزراعة؛ ) مشروعان(مشروعان يف جمال تغيري نوع الوقود؛ ومشاريع ) سبعة(احتباس الغاز اهلارب؛ وتسعة 
يف جمـال حفـظ الغابـات أو إصـالحها أو إعادة     مشـروعاً  ) ١٢ (١٣يف جمـال الـتحريج؛ و  ) وعانمشـر (مشـروعان   و

 مشـروعا غـري متصـل باحلراجة يف األطراف املضيفة غري       ١٣ممـا جـرى مؤخـراً مـن إضـافة           وعـلى الـرغم     . الـتحريج 
املشــاريع املتصــلة ف:  يذكــرتغــريامل يــتغري الــتوزيع اجلغــرايف حســب نــوع النشــاط  فــإن املدرجــة يف املــرفق األول، 

بالطاقة املتصلة األنشطة واألطراف املضيفة غري املدرجة يف املرفق األول، جيري تنفيذها بصفة رئيسية لدى باحلراجة 
 .)٣انظر املرفق األول، الشكل  (األطراف املضيفة املدرجة يف املرفق األولجيري تنفيذها بصفة رئيسية لدى 

البلدان اليت أحد ف. تنوع اخلربات اليت تكتسبها األطراف املضيفةالهتمام ة لاملثريومن املؤشرات األخرى  -٨
ثالثة بلدان مضيفة ومثة من مخسة أنواع خمتلفة من األنشطة، انتقالية آخذ يف اكتساب خربة ا مرحلة ااقتصادجتتاز 

، يف حني أن اثنني  من األنشطةأربعة أنواع خمتلفةيوجد لدى كل منها يف مـنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب        
وواحداً من بلدان منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب تكتسب نتقالية اا مرحلة ااقتصاداليت جتتاز   بلدان  مـن ال  

 عشر بلدا مضيفا يف نوعني من املشاريع لكل  ةشـترك ثالث  يو. خـربة فـيما يتعـلق بـثالثة أنـواع خمتـلفة مـن املشـاريع               
 . إال بنوع واحد من األنشطة، بلدا١٨ً البالغ عددها ، البلدان املضيفة املتبقيةوال تضطلع. منها

 الــيت يــتم ختفيضــها أو عــزهلانــبعاثات غــازات الدفيــئة ا تقديــرات صــةحبمتصــالً نــوع النشــاط إذا كــان و -٩
 ات بالغازمشاريع تتعلقما أضيف من ونظرا إىل . تغري ملحوظحيدث ، )ثـاين أكسـيد الكربون  غـاز  مـن   كافـئها   مب(

إىل قد ارتفعت در على غازات الدفيئة، بالطاقة من حيث تأثريها املقَّاملتصلة املشاريع فإن حصة البلدان من ، ةاهلارب
اليت توجد معلومات واألنشطة املنفذة تنفيذا مشتركا املشاريع املضطلع ا يف إطار   أنشطة  من  يف املائـة    ) ٣٥ (٦١

باحلراجة املتصلة املشاريع حصة البلدان من يعين أن هذا . )٨() مشاريع١٠٨(اً مشروع ١٢٧ًبشأا والبالغ عددها   
ويرد التوزيع املفصل حسب القطاع . ٢٠٠٠ يف املائة يف عام ٣٨ إىل ١٩٩٩ يف املائة يف عام ٦٥اخنفضت من قد 

 .٤يف املرفق األول، الشكل 
 ــــــــــ

 . لنطاقها، ميكن تصنيفها يف فئات عدةمن اجلدير باملالحظة أن بعض املشاريع، نظراً )٧( 

مل تـرد بيانـات عن مشروع يتعلق بالتحريج، ومثانية مشاريع تتعلق بالكفاءة يف استخدام الطاقة،          )٨( 
 .وثالثة مشاريع تتعلق بتغيري نوع الوقود، ومشروع يتعلق باحتباس الغازات اهلاربة
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قياسها وطويلة األجل، املتعلقة بتغري املناخ واليت ما كانت باملنافع البيئية احلقيقية واملمكن وفيما يتعلق  -١٠
، فإن اخلربة املكتسبة يف هذا سـتحقق دون أنشـطة املشاريع املضطلع ا يف إطار األنشطة املنفذة تنفيذا مشتركا           

اس وألول مرة، ظهرت اختالفات يف حتديد خط األس. اال آخذة يف االزدياد، ومستوى اإلبالغ آخذ يف التحسن
ففـي إحـدى احلاالت، كان االختالف نامجاً عن تباين يف تعريف مصدر انبعاث غازات الدفيئة، ويف     . ملشـروع مـا   

وألول مرة أيضا، أُبلغ عن خيارين فيما . حالة أخرى، جنم االختالف عن افتراضات لبيانات األنشطة وقيم القصور
. شاريع املضطلع ا يف إطار األنشطة املنفذة تنفيذا مشتركايتعلق بانبعاثات غازات الدفيئة املتوقعة ألحد أنشطة امل

فـإن استخدام إحدى منهجيات الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ قد أسفر عن قيمة أدىن بكثري من القيمة                   
 أن ونظرا إىل).  طن سنويا٤٢ ٠٠٠ طن باملقارنة مع ١٧ ٠٠٠" (مشروع حمدد"النامجة عن اتباع ج يستند إىل 

، املبلغ عنها حالياً، صغرية  التخفيضات الفعلية لالنبعاثات  معظـم املشـاريع هـي يف مرحلة مبكرة من التنفيذ، فإن             
لـلغاية، وهـي تقـارب واحــد يف املائـة مـن جممــوع التخفيضـات أو اإلزاالت املقَّـدرة لغــازات الدفيـئة، املـتوقعة مــن          

 .ا مشتركااملشاريع اجلارية يف إطار األنشطة املنفذة تنفيذ

فالــتقارير .  ونطاقهــا وتفاصــيلها وهيكــلهاعمــلية اإلبــالغوبصــورة عامــة، مثــة حتســن مــلحوظ يف جتــانس  -١١
اجلديـدة عـن أنشـطة املشـاريع املضـطلع ـا يف إطـار األنشـطة املـنفذة تـنفيذا مشـتركا قـد اسـتخدم فيها، فيما عدا                     

 يف دورا   يـئة الفـرعية للمشـورة العلمية والتكنولوجية       اهلاسـتثناءات قليـلة، منـوذج اإلبـالغ املوحـد الـذي اعـتمدته               
 .غري أن التقارير ظلت متباينة من حيث هيكلها ومدى اكتماهلا ونطاق تغطيتها. )٩(اخلامسة

، أُفيـد أن أحـد األطـراف املسـتثمرة وافق على إمكانية حتويل مبالغ سداد القرض،         بالـتمويل وفـيما يتعـلق      -١٢
إىل صـندوق مـتجدد األرصـدة لدى الطرف املضيف يستخدم لتمويل مشاريع وطنية    الـذي مـنحه بسـعر تفضـيلي،         

 .أخرى للتخفيف من آثار انبعاثات غازات الدفيئة

. ، مل ترد معلومات من أي أطراف إضافيةبالربامج الوطنية لألنشطة املنفذة تنفيذا مشتركا   وفيما يتصل    -١٣
وترد يف موقع االتفاقية على  .  ذكرها يف تقارير سابقة    وقـدم بعـض األطـراف معـلومات مسـتكملة عن أنشطة ورد            

 .)١٠(شبكة االنترنت معلومات مفصلة عن بعض هذه الربامج بالصيغة اإللكترونية

 ـــــــــــــــ

 )٩( FCCC/SBSTA/1997/4. 

 )١٠( http://www.unfccc.de/program/aij. 
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، تشابه  الدراية باألنشطة املنفذة تنفيذا مشتركا    لعناصـر الـتمويل اإلضـافية وبـناء القـدرات و          وبالنسـبة    -١٤
وقد مت تثبيت النتيجة املستخلصة سابقاً من أنه يبدو أن األطراف . النتائج تلك الواردة يف التقارير التوليفية السابقة

كفالة املضـيفة الـيت أقـامت وحـدة لألنشطة املنفذة تنفيذا مشتركا قد حققت جناحا كبريا يف جذب املوارد املالية و              
إن تـزايد عـدد أنشـطة املشـاريع املضـطلع ـا يف إطار           . اسـتخدامها يف اـاالت ذات األولويـة مـن التـنمية الوطـنية             

األنشـطة املـنفذة تـنفيذا مشـتركا، والـتزايد األكـرب يف عـدد األطـراف املشتركة يف األنشطة املنفذة تنفيذا مشتركا،                       
ويسفر ذلك عن تعزيز تفهم مجلة أمور، منها التعقيدات يف وضع ". سةللتعلم باملمار"يتيحان فرصا متزايدة باطراد 

خطوط األساس، وإدارة أنشطة املشاريع املضطلع ا يف إطار األنشطة املنفذة تنفيذا مشتركا، والعمليات املؤسسية 
 الطريقة املثلى هذا، ويف" التعلم باملمارسة"وقـد ترغب األطراف يف النظر يف كيفية زيادة تطوير أسلوب       . الوطـنية 

 .لتبادل اخلربات بني األطراف

ومل تـرد أي معـلومات جديـدة بشـأن الفـروع الـتالية، وال تزال النتائج الواردة يف التقرير التوليفي الثالث               -١٥
؛ )٥ -ألف (إجـراءات التقييم املتفق عليها  ؛ و)٤ -ألـف  (املعـلومات املتعـلقة بالتكـلفة، قـدر اإلمكـان       : صـحيحة 

 -شاط مع أولويات واستراتيجيات التنمية االقتصاديــة الوطنيـة واألولويات واالستراتيجيات االجتماعية توافق النو
 ؛)دال (من مشروع األنشطة املنفذة تنفيذا مشتركا ؛ واملـنافع املـتأتية      )جـيم  (االقتصـادية والبيـئية ومـدى دعمـه هلـا         

 ).حاء (تعليقات إضافية؛ و)زاي (راية العمليةبنـاء القـدرات، ونقـل التكنولوجيا السليمة بيئيا، والدو

 من أنشطة املشاريع املضطلع ا يف إطار األنشطة املنفذة تنفيذا مشتركا  ١٤٠ويف اخلـتام، فـإن استعراض        -١٦
يوحـي بأنـه قد مت بناء جمموعة ال بأس ا من القدرات التقنية والتنفيذية واملؤسسية لدى األطراف غري املدرجة يف                

األول وتـلك املدرجـة فيـه، فـيما بـني األطـراف املضـيفة واألطـراف املسـتثمرة، خـالل املرحـلة التجريبية من            املـرفق   
 .األنشطة املنفذة تنفيذا مشتركا
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 املرفق األول

 عدد األطراف املضيفة لألنشطة املنفذة تنفيذا مشتركا -١الشكل   
 ٢٠٠٠-١٩٩٧وتوزيعها اإلقليمي يف الفترة     
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  عدد أنشطة املشاريع املضطلع ا يف إطار األنشطة املنفذة تنفيذاً- ٢الشكل 
 ٢٠٠٠-١٩٩٧مشتركا وتوزيعها اإلقليمي يف الفترة ،  
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 التوزيع اإلقليمي ألنشطة املشاريع املضطلع ا يف إطار األنشطة -٣الشكل  
 ٢٠٠٠املنفذة تنفيذا مشتركا، حسب نوع هذه األنشطة يف عام    
 )نسبة مئوية من جمموع عدد املشاريعك(    
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 عدد أنشطة املشاريع املضطلع ا يف إطار األنشطة املنفذة -٤الشكل   
 تنفيذا مشتركا وكمية غازات الدفيئة اليت يتم ختفيضها أو    
 ٢٠٠٠عزهلا، حسب نوع هذه األنشطة، يف عام     
 )كنسبة مئوية من جمموع عدد املشاريع(    
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 حفظ الغابات أو إعادة حترجيها
 أو إصالحها

 )٪١أقل من (
 
 )٪٠,٥أقل من (

عـــدد أنشـــطة مشـــاريع األنشـــطة املـــنفذة  ■       احلصة من غازات الدفيئة اليت يتم ختفيضها أو عزهلا □
    تنفيذاً مشتركاً   )ين أكسيد الكربونمكافئها من غاز ثا( 


