
GE.19-17099(A) 



 األطرراف اجتماع بوصفه العامل األطراف مؤمتر
 كيوتو  بروتوكول يف

 عشرة اخلامسة الدورة
 2019 األول/ديسمرب كانون  13-2 سانتياغو،

  املؤقت األعمال جدول من 6 البند
  املشرتك ابلتنفيذ املتعلقة سائلملا

 مررؤمتر إىل املقررد  املشرررتك التنفيررذ علرر  اإلشررراف للجنررة السررنو  التقريررر  
 كيوتو  بروتوكول يف األطراف اجتماع بوصفه العامل األطراف

 موجز  
 املشرر   التنفيرر  عترر  اإلشرر ا  جلنرر  برر  اضررعتعت الرر   العمرر  التق يرر  هرر ا يعرر   

 .2019 أيتول/سررررربتمر 17 إىل 2018 أيتول/سررررربتمر 1 مرررررن ةفررررر  ال يف اإلشررررر ا   )جلنررررر 
 لعمتيررر  الضررر و ي  األساسررري  اهلياكررر  عتررر  التجنررر  حافظرررت ابلتق يررر   املشرررمول  الفررر ة وخررر ل
 بوصررف  العامرر  األطرر ا  مررؤ   مررن لعترر  اسررتجاب    بتبصرر  هرراموا د وأدا ت املشرر    التنفيرر 
 إدا ة خعرررر  التجنرررر  اعتمرررردت ذلرررر   إىل  ضررررافوابإل كيوتررررو.  ب وتوكررررول يف األطرررر ا  اجتمررررا 
 الر م  الدعم بتقدمي املستم  التزامها جتسد اليت 2021-2020 السنتني لف ة املش   التنفي 
 اآللي . لتشغي 

 

 FCCC/KP/CMP/2019/2 املتحدة األمم 

 
 بشأن اإلطارية االتفاقية

 املناخ تغّي 

Distr.: General 

4 October 2019 

Arabic 

Original: English 



FCCC/KP/CMP/2019/2 

GE.19-17099 2 

 احملتوايت
 الصفح  الفقر ات 

 3 7-1  ..................................................................... مقدم  - أول   
 3 2-1  ............................................................ الولي  - ألف   
 3 5-3  ............................................................ النعاق - ابء   
اإلجرر اءات الرريت أنررن أه يتؤرر ها مرررؤ   األطرر ا  العامرر  بوصررف  اجتمرررا   - جيم   

 3 7-6  ......................................... األط ا  يف ب وتوكول كيوتو
 4 11-8  .................................................. احلال  ال اهن  لتتنفي  املش   - اثنيا   
 4 23-12  ................................... العم  املضعتع ب  يف الف ة املشمول  ابلتق ي  - اثلثا   
 4 14-12  .. ش  ضماه الفعالي  من حيث التنتف  والشفافي  يف سري عم  التنفي  امل - ألف   
 5 15  .................................................... أنشع  التصال - ابء   
 5 18-16  ............................................ 2019الجتما  يف عا   - جيم   
 5 19  ............................... التفاع  مع اهليئات وأصحاب املصتح  - دال   
 6 21-20  ............................................ اعتماد النياانت املستقت  - هاء   
 6 23-22  ............... إج اء التحقق يف إطا  جلن  اإلش ا  عت  التنفي  املش   - واو   
 6 27-24  ...................................................... مسائ  احلوكم  واإلدا ة -  ابعا   
 6 25-24  ............................. أعضاء جلن  اإلش ا  عت  التنفي  املش   - ألف   
 7 27-26  .......... املش  انتؤاب  ئيس وانئ   ئيس جلن  اإلش ا  عت  التنفي   - ابء   
حالررر  املررروا د املاليررر  املؤصصررر  لعمررر  جلنررر  اإلشررر ا  عتررر  التنفيررر  املشررر   وهياكتهرررا  - خامسا   

 8 31-28  .................................................................... الداعم 
التوصرريات املقدمرر  إىل مررؤ   األطرر ا  العامرر  بوصررف  اجتمررا  األطرر ا  يف ب وتوكررول   - سادسا   

 9 32  ..................................................................... كيوتو
 



FCCC/KP/CMP/2019/2 

3 GE.19-17099 

 مقدمة -أوالا  
 الوالية -ألف 

 مجترر  عترر  لتشرر   اإلشرر ا  جلنرر  األوىل دو ترر  يف كيوتررو  أطرر ا  مؤ  /اجتمررا   1)أنشرر  -1
 وفقا   املش   التنفي  مشا يع عن الناجت  إمالتها تعزيز أو النبعااثت خفض من التحقق هامن أمو 

 . 2)املش   لتتنفي  التوجيهي  لتمبادئ
 جلنرررر  عتررر  يتعرررني املشرررر    لتتنفيررر  لتوجيهيررر ا املبرررادئ مررررن )أ 3 ةالفقررر   أبحنرررا  وعمررر    -2

 ويقررد  كيوتررو.  أطرر ا  مؤ  /اجتمررا  دو ات مررن دو ة كرر   يف أنشررعتها عررن تقررا ي  تقرردمي اإلشرر ا 
 اإلش ا . جلن  عت  ستعت  وأا س كيوتو  ب وتوكول من 6 املادة تنفي  بش ه إ شادات األخري ه ا

 النطاق -ابء 
 كيوتررو  أطرر ا  مؤ  /اجتمررا  إىل اإلشرر ا  جلنرر  مررن املقررد   السررنو  التق يرر  هرر ا يعرر   -3

 17 إىل 2018 أيتول/سرررررربتمر 1 مررررررن الفرررررر ة خرررررر ل هبررررررا املضررررررعتع املشرررررر   التنفيرررررر  أنشررررررع 
  ابلتق ي " . املشمول  "الف ة بعبا ة يتي فيما إليها )ُيشا  2019 أيتول/سبتمر

 اإلشر ا  جلنر  بر  اضعتعت ال   لعم ا ويع   املش   في التن آلي  حال  التق ي  ويتناول -4
 إليرر  )ُيشررا  التحقررق إجرر اء تشررغي ب املتعتقرر  مسررؤوليا ا يشررم  مبررا ابلتق يرر   املشررمول  الفرر ة خرر ل
 املش  . التنفي  آللي  املالي  واحلال    3)املش  "  لتتنفي  الثاين "املسا  بعبا ة يتي فيما
 الشررربني  الصرررفحات يف متاحررر  هامهررراوم اإلشررر ا  جلنررر  لعمتيرررات النامتررر  التفاصررري و  -5

 لتقرررررا ي  امل كرررررز  املسرررررتود  وهررررري ل تفاقيررررر   الشررررربني املوقرررررع ضرررررمن املشررررر   ابلتنفيررررر  اخلاصررررر 
 املشررر   التنفيررر  مبشرررا يع املتعتقررر  واملعتومرررات تعتمررردها الررريت تواثئرررقلو  اإلشررر ا  جلنررر  اجتماعرررات

 . 4)العتماد وعمتي 

 األطراف اجتماع بوصفه العامل األطراف ؤمترم يتخذها أن ميكن اليت اءاتاإلجر  -جيم 
 كيوتو  بروتوكول يف
 اإلش ا . لتجن  السنو  التق ي  استع ا  يود كيوتو  أط ا  مؤ  /اجتما  لع  -6
 مؤ  /اجتمرررا  ينتؤررر  املشررر    لتتنفيررر  التوجيهيررر  املبرررادئ مرررن 5و 4 لتفقررر تني ووفقرررا   -7

 مررررن ت شرررريحات يتتقرررر  أه بعررررد نتاهسرررر مررررد ا لوليرررر  اإلشرررر ا  جلنرررر  يف ءأعضررررا كيوتررررو  أطرررر ا 
 التايل: النحو عت  األط ا  

 مب حتررر   ررر  الررريت األول امل فرررق يف املد جررر  األطررر ا  مرررن منررراوب وعضرررو عضرررو )أ  
 السوق؛ اقتصاد إىل انتقال
__________ 

  .1-أإ  /10 املق    1)
 املق   9/  أإ-1  امل فق.  2)
  املش  . لتتنفي  التوجيهي  املبادئ من 45-30 الفق ات يف مبنّي   3)
(4  http://ji.unfccc.int. 
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 يف إليهرا املشا  غري األول امل فق يف املد ج  األط ا  من مناوب وعضو عضو )ب  
 أع ه؛ )أ 7 الف عي  الفق ة

 األول؛ امل فق يف املد ج  غري األط ا  من مناوابه وعضواه عضواه )ج  
 النامي . الصغرية اجلز ي  الدول من مناوب وعضو عضو )د  

 املشرتك للتنفيذ الراهنة احلالة -اثنياا  
 مبوجرررر  وىلألا اللتررررزا  فررر ة هنايرررر  منرررر  متوقفررر  شررررب  املشرررر   التنفيررر  أنشررررع  أضرررحت -8

 لوحررردات إصررردا  آخررر  عرررن 2015 آب/أغسرررعس يف وأُبتررر  .2012 عرررا  يف كيوترررو  ب وتوكرررول
 إصررردا  آخررر  عرررن أُبتررر  حرررني يف   5)املشررر   لتتنفيررر  األول املسرررا  إطرررا  يف النبعرررااثت خفرررض
 .2014 األول/أكتوب  تش ين يف الثاين املسا  إطا  يف النبعااثت خفض لوحدات

 النميررات وحرردات مررن جررزء حتويرر  نتيجرر  تنشرر  النبعررااثت خفررض وحرردات كانررت  وملررا -9
 الوقررت يف مضرريف طرر   أ  مقرردو  غررري يف فرر ه كيوتررو   ب وتوكررول مبوجرر  مررا بتررد إىل املسررندة
 كر ل   األمر  وسريظ  الثانير . اللترزا  بفر ة اخلاصر  النبعرااثت خفرض حرداتو  يصد  أه ال اهن
 النفاذ. حيِّّز الدوح  تعدي  دخول حني إىل
 مبوج  املنش ة اآللي  وإج اءات وط ائق قواعد إعداد يف ت اع  أبه األط ا  مؤ   وأوص  -10
 والررنجه  اآلليررات مررن فادةاملسررت والررد وس املنتسررب  اخلرررةُ  اب يررس اتفرراق مررن 6 املررادة مررن 4 الفقرر ة
 اإلشررر ا   جلنررر وُتنررر ِّ  . 6)قانونيررر  صرررنو  مرررن هبرررا يتصررر  ومرررا التفاقيررر  مبوجررر  املعتمررردة القائمررر 
 املنتسب  لتتج ب  وحتتيتها  حيصها من املستؤتص  كيوتو  أط ا  مؤ  /اجتما  إىل املقدم  توصيا ا
 . 7)2016 لعا  السنو   ي هاتق يف ت د اليت املش    التنفي  من املستفادة والد وس

 هيئررر ) لتتنفيررر  الف عيررر  اهليئررر  بررر  اضرررعتعت الررر   العمررر  بقيمررر  اإلشررر ا  جلنررر  وتسرررتم -11
 وإجرر اءات ط ائررق مشرر و  وأبه املشرر    لتتنفيرر  التوجيهيرر  املبررادئ اسررتع ا  سررياق يف التنفيرر  
 هامرا   إسرهاما   يشّن  أه وأنن املش   التنفي  من املستفادة الد وس من ينه   8)املش   التنفي 
 اب يس. اتفاق من 6 املادة من 4 الفق ة مبوج  املنش ة اآللي  وإج اءات وط ائق قواعد إعداد يف

 ابلتقرير املشمولة الفرتة يف به املضطلع العمل -اثلثاا  
 املشرتك التنفيذ عمل سي يف والشفافية التكلفة حيث من الفعالية ضمان -ألف 

  اإلش ا . جلن  إىل جديدة ولايت أ  14 دو ت  يف كيوتو  أط ا  مؤ  /اجتما  ُيسنِّد مل -12
__________ 

 إطررا  يف اإلشرر ا   جلنرر  ل الوطنيرر   احلنومررات تترروىل   13 )الفقرر ة املشرر   لتتنفيرر  التوجيهيرر  لتمبررادئ وفقررا    5)
 عررن الناجترر  النبعررااثت خفررض وحرردات وإصرردا  املشررا يع عترر  ال قابرر  مسررؤولي  املشرر    لتتنفيرر  األول املسررا 
 املشا يع. تت 

  )و .7 الفق ة  21-أ  /1 املق    6)
(7  FCCC/KP/CMP/2016/5  األول. امل فق  
(8  FCCC/SBI/2016/L.8  .امل فق  
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 لفررررررررر ة املشررررررررر   التنفيررررررررر  إدا ة خلعررررررررر  وفقرررررررررا   ا ررررررررراعمتي اإلشررررررررر ا  جلنررررررررر  وواصرررررررررتت -13
 لرردعم وقررد ة أساسرري  هياكرر  مررن يتررز  مررا عترر  احلفررا  خرر ل مررن  9)2019-2018 السررنتني
 مرن مزيرد لتروفري فر   وإجيراد لير  الدو  احلنومير  التفاو  عمتي  و صد املش    التنفي  عمتيات
 بغير  القتضراء  حسر  املش    التنفي  من املستفادة الد وس إىل استنادا   والتوصيات املعتومات

 اب يس. اتفاق من 6 املادة يف عتيها املنصو  اآلليات لتفعي  القواعد وضع
 ةلفررررررر   املشررررررر   التنفيررررررر  إدا ة خعررررررر   42 اجتماعهرررررررا يف اإلشررررررر ا   جلنررررررر  واعتمررررررردت -14

  األساسرررري اهلياكررر  عترررر  احلفرررا  يف يتمثررر  مررررزدوج هرررد  حتقيررررق بغيررر  2021-2020 السرررنتني
 املشررر  . التنفيررر  مرررن املسرررتفادة الرررد وس وتعزيرررز املشررر    التنفيررر  عمتيرررات ضرررماه عتررر  والقرررد ة

 2021 عرا  ميزانير  يف 2020 عرا  أثنراء النظر  تعيد أه اإلش ا  جلن  ق  ت ذل   إىل وابإلضاف 
 املش  . التنفي  بش ه كيوتو  أط ا  مؤ  /اجتما  عن تصد  صت  ذات ق ا ات أي  ضوء يف

  االتصال أنشطة -ءاب 
 اإلطا يرر  ل تفاقيرر  الشرربني  والصررفحات املشرر   لتتنفيرر  الشرربني  الصررفحات األمانرر  تتعهررد -15
 ابآللي . املتعتق  لتمعتومات ومستودعا   ت وجيي  أداة ابعتبا مها املش   التنفي  مبفاوضات الصت  ذات

 2019 عا  يف االجتماع -جيم 
 وقرا  . 10)اف اضري  بيئر  يف 2019 أيتول/سربتمر 17 يف 42 اجتماعهرا التجن  عقدت -16
 يف اف اضرريا   وشررا   األمانرر   مررن برردعم شؤصرريا   برروه مررن الجتمررا  بتسرريري اإلشرر ا  جلنرر   ئرريس

 عضروا . 18 حاليا   عددهم يبت  ال ين املناوبني وأعضائها التجن  أعضاء من عضوا   14 الجتما 
 . 11)اإلش ا  لتجن  الداختي النظا  مبتعتبات لتوفاء إلن ونيا   اخلدم  َقَسمُ  وُقدِّمت
 أعمررال جرردول عترر  طرر  ل  املشرر   لتتنفيرر  الشرربني  الصررفحات إىل ال جررو  وأنررن -17

 البرث وعمتيرات األعمرال  جردول لبنرود الداعمر  الواثئرق وعتر  وشر وح   اإلشر ا  جلنر  اجتما 
 . 12)اإلش ا  جلن  إليها تتتوص اليت التفاقات مجيع يتضم ن وتق ي  العت   حس 
 اجتماعررات أ  تعقررد أل لتمرروا د  احلنيمرر  اإلدا ة بررنه  عمرر    اإلشرر ا   جلنرر  وقرر  ت -18
 بشرر ه األعضرراء مررع إلن ونيررا    ئيسررها وانئرر   ئيسررها يتشرراو  وأه  2019 عررا  خرر ل  ي حضررو 
 الق ا . اختاذ عمتيات من عمتي  أ 

  لحةاملص وأصحاب اهليئات مع التفاعل -دال 
 املسرتقت  والنيراانت املسرتقت   النيراانت مرع التفاعر  عتر  ح يصر  اإلشر ا  جلن  ظتت -19

 تقرررردمي عترررر  املصررررتح  أصررررحاب تشررررجيع خرررر ل مررررن  اقبنيواملرررر املشررررا يع  ومعررررو   املعتمرررردة 
 التنسررريق منترررد   ئررريسَ  الجتمرررا  إىل ودعرررت  42 الجتمرررا  أعمرررال جلررردول خعيررر  مسرررامهات
 املشا يع. معو   منتد  و ئيسَ  املعتمدة املستقت  املعّين /النياانت تي شغيالت ابلنياانت اخلا 
__________ 

 .http://ji.unfccc.int/Ref/Documents/Info_note11.pdf التايل: لشبنيا املوقع يف متاح  9)
  .12-أإ  /4 لتمق   وفقا    10)
  .http://ji.unfccc.int/Ref/Documents/JI_proc01.pdf انظ   11)
(12  http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings/index.html. 
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  املستقلة الكياانت اعتماد -هاء 
 عتر  واتفقرت النظيفر  التنمي  آلي  اعتماد نظا  عت  اعتمادها اإلش ا  جلن  استع ضت -20

 عتر  ابلتصر   النظيفر   التنمير آلير  إطرا  يف املعتمردة املعّين  التشغيتي  لتنياانت السماح مواصت 
 التنفيرر  إطررا  يف والتحقررق السررتنتاج مهررا  هبررا منوطرر  معتمرردة مسررتقت  كنيرراانت  طرروعي أسرراس
 تع ب تص حيات معّين  تشغيتي  كياانت  سبع  قّدمت  2019 أيتول/سبتمر 17 وحىت املش  .

 معتمدة. مستقت  كنياانت  طوعا   ابلتص   اهتمامها عن فيها
 معتمرردة مسررتقت  كنيرراانت  طوعيررا   املتصرر ف  املعّينرر  التشررغيتي  النيرراانت نمرر أ  يقررد  ومل -21
 املش  . لتتنفي  الثاين املسا  طا إ يف املش   ابلتنفي  متعتق  حتقق أو استنتاجات مشا يع أ 

  املشرتك التنفيذ عل  اإلشراف جلنة إطار يف التحقق إجراء -واو 
 املشر   التنفير  مشرا يع مرن مشر وعا   597 جمموعر  مرا ُنشر  املش    التنفي  بداي  من  -22
 سرج  ىلإ وُأحير  زةُُميِّّر تع يفير   موم عت  حص  مش وعا   548 بينها من األول  املسا  إطا  يف

 مش وعا   332 عن معتومات املش   لتتنفي  الشبني  الصفحات يف وأتيحت الدويل. املعام ت
 استنتاجا   52 ُنش  اجملمو   ويف املش  . لتتنفي  الثاين ا املس إطا  يف واحد   أنشع    ب انم ِّ  وعن
 حتقيقرا   128 هنائيرا   تُررِّ اع حرني يف هنائيرا   اعُترِّ  استنتاجا   51 منها املشا يع  تصميم واثئق بش ه
 871 893 629 جمموعرررر  مرررا وصررررد  حتقيقرررا . 129 عررررددها البرررال  املنشررررو ة التحقيقرررات مرررن

 األول املسرررا  إطرررا  يف وحرردة 846 477 357 منهرررا ت النبعررااث خفرررض وحرردات مرررن وحرردة
 الثاين. املسا  إطا  يف وحدة 25 416 272و

 إلعررررداد حررررالت أيرررر  تقررررد  مل السررررابق  ابلتق يرررر  املشررررمول  الفرررر ة يف احلررررال هررررو وكمررررا -23
 .املش   لتتنفي  الثاين املسا  إطا  يف منها التحقق أو بش هنا استنتاجات

 واإلدارة كمةاحلو  مسائل -رابعاا  
 املشرتك التنفيذ عل  اإلشراف جلنة أعضاء -ألف 

 يف جرددا   منراوبني وأعضراء أعضراء  14 دو تر  يف كيوترو   أطر ا  مؤ  /اجتما  انتؤ  -24
 وخرر ل منرراوبني. وأعضرراء أعضرراء وليرر  مرردة انقضرراء عررن الناشررئ  الشررواغ  لشررغ  اإلشرر ا  جلنرر 
 الرروا دة املنرراوبني واألعضرراء األعضرراء مررن تترر لف إلشرر ا ا جلنرر  كانررت  ابلتق يرر   املشررمول  الفرر ة

 .1 اجلدول يف أمساؤهم
رح  اجلهر  قيرا  ير أمه إىل كيوترو  أطر ا  مؤ  /اجتما  انتباه توج  أه اإلش ا  جلن  وتود -25  امل شِّّ
 اإلشرر ا  جلنرر  وتشررجع القررانوين. النصرراب حتقيررق عترر  الشرراغ ة املقاعررد وأتثررري الشرراغ ة املقاعررد مبرر ء
ح  جله ا  اإلش ا . جلن  إىل ل نضما  أشؤا  ت شيح عت  شاغ ة مقاعد لديها اليت امل شِّّ
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  1 اجلدول
 مررؤمتر انتخرهمم الررذين املشررتك التنفيررذ علر  اإلشررراف جلنرة يف املنرراوبون واألعضراء األعضراء
 50 الردورة ويف 14 دورتره يف كيوترو  بروتوكول يف األطراف اجتماع بوصفه العامل األطراف

 الفرعيتني اهليئتني من للك
ح  اجله  املناوب العضو لعضوا  امل ّشِّ

  األول امل فق يف املد ج  غري األط ا  )ج )أ أسيي أغ   )ج )أ كاييس  إأي 
  رررررر  الرررررريت األول امل فررررررق يف املد جرررررر  األطرررررر ا  )ج )أ فاسيتيفسنااي فوهلا )ج )أ كامينوفا  بو ايان

 انتقالي  مب حت  اقتصادا ا
 األول امل فق يف املد ج  غري األط ا  )ب كيست   -  ايشن  كون اد )ب ليوان د  فانيسا

 األول امل فق يف املد ج  غري األط ا  )د )ب فول  كا لوس  )أ بواد  - أوبون  كيينيينو
 األول امل فق يف املد ج  غري األط ا  احلق ضياء  )ب وحيد أمحد

 األول امل فق يف املد ج  غري األط ا   )أ لوغي  بونوا  )أ لينتس - فيسباو  ايكوب
  النامي  الصغرية اجلز ي  الدول )ب أود سوه دي ي  )ب ويتيامز ألرت
  رررررر  الرررررريت األول امل فررررررق يف املد جرررررر  األطرررررر ا  )ب  ودمكو إي ينا السيدة  )ب مبو وسنا إيزابي 

 انتقالي  مب حت  اقتصادا ا
  رررررر  الرررررريت األول امل فررررررق يف املد جرررررر  األطرررررر ا   )أ نينودمي غريغيتا )ج )أ شاغ 

 انتقالي  مب حت  اقتصادا ا
 األول امل فق يف املد ج  غري األط ا   )أ اتغامي اتكاهينو  )ج )أ شاغ 
 .2021 عا  يف اإلش ا  لتجن  األول الجتما  قب  مباش ة تنتهي سنتاه مد ا ولي  )أ 

 .2020 عا  يف اإلش ا  لتجن  األول الجتما  قب  مباش ة نتهيت سنتاه مد ا ولي  )ب 
   )املناوب العضرررو)ة  أو العضرررو يبقررر  كيوترررو.  أطررر ا  ملؤ  /اجتمرررا  14 الررردو ة منررر  معترررق ت شررريح )ج 

ح  اإلقتيمي /اجله  اجملموع  من ا )ل  ختف يُ ّشح أه إىل ا )منصب  يف   )احلايل  الصت . ذات امل شِّّ
   )املناوب العضرررو)ة  أو العضرررو يبقررر  كيوترررو.  ا أطررر   ملؤ  /اجتمرررا  11 الررردو ة منررر  معترررق يحت شررر )د 

ح  اإلقتيمي /اجله  اجملموع  من ا )ل  ختف يُ ّشح أه إىل ا )منصب  يف   )احلايل   الصت . ذات امل شِّّ

 املشرتك التنفيذ عل  اإلشراف جلنة رئيس وانئب رئيس انتخاب -ابء 
 اإللن ونيرررر  ابلوسررررائ  أعضرررراؤها تشرررراو  اإلشرررر ا   لتجنرررر  41 الجتمررررا  قررررادانع قبرررر  -26

 غرري ع  ل ينتمي عضو وهو بواد   - أوبون  كيينيينو  السيد اآل اء بتوافق هلا ك ئيس  وانتؤبوا
 مرد ج عر  ل تنتمري عضروة وهري ليروان د   فانيسرا السريدة  ئيس وكنائب  األول  امل فق يف مد ج
 .2020 عا  يف اإلش ا  لتجن  األول الجتما  قب  مباش ة وليتامها تنتهيوس األول. امل فق يف
 تررراغريغي السررريدة وليتهرررا  املنتهيررر  لت ئيسررر  العميرررق تقررردي ها عرررن اإلشررر ا  جلنررر  وأع بررت -27

 .2018 عا  خ ل املمتامة لقياد ما بواد   - أوبون  السيد ال ئيس   وانئ  نينودمي 
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 املشررتك التنفيرذ علر  اإلشرراف جلنرة لعمرل املخصصرة اليةامل املوارد حالة -خامساا  
 الداعمة وهياكلما

 حالررر   صرررد يف العنايررر  بررر ل ابلتق يررر   املشرررمول  الفررر ة خررر ل اإلشررر ا   جلنررر  واصرررتت -28
 . 13)املرررروا د هرررر ه اسررررتؤدا  يف حصرررراف  وإبررررداء املشرررر   التنفيرررر  ألعمررررال املتاحرررر  املاليرررر  داملرررروا  

  .2019-2018 السنتني لف ة املعتمدة اإلدا ة خع  لدعم املوا د واسُتؤدمت
  اإلش ا . جلن  إلي ادات موجز 2 اجلدول يف وي د -29

 2 اجلدول
 املشرتك التنفيذ عل  اإلشراف جلنة ألعمال (2019 آب/أغسطس 31 )حىت املتاحة اإليرادات
 املتحدة  الولايت )بدول ات
 املبت  الدخ  مصد 
 3 031 956 )أ 2018 عا  من امل ح  املبت 

 -  2019 عا  يف املتتقاة الش اكات
 - 2019 لعا  املش   لتتنفي  األول املسا   سو  جممو 
 - 2019 لعا  املش   لتتنفي  الثاين املسا   سو  جممو 
 3 031 956 2018 عا  من امل ّح  واملبت  اإلي ادات إمجايل
 .2019 آب/أغسعس 31 إىل الثاين/يناي  كانوه  1 من لتق ي اب املشمول  املالي  الف ة  تد :م حظ 

 لتتنفيررر  الثررراين املسررا   سرررو  يشرررم  كامترر  .  )السرررن  2018 لعرررا  والنفقررات اإليررر ادات حسررراب بعررد )أ 
 الحتياطي. يف سابقا   هبا احملتفظ املش  

 .3 اجلدول يف اإلش ا  جلن  ونفقات ميزاني  وت د -30
  3 اجلدول

 31 )حررررىت 2019 لعررررا  اإلشررررراف جلنررررة مبيزانيررررة مقارنررررةا  2019 لعررررا  يررررةالفعل النفقررررات
  (2019 آب/أغسطس

 املتحدة  الولايت )بدول ات
 املبت  البند
 672 493  امليزاني 
 468 928  اإلنفاق
 203 565 الف ق

 .2019 سآب/أغسع 31 إىل الثاين/يناي  كانوه  1 من ابلتق ي  املشمول  املالي  الف ة  تد :م حظ 

  2019 آب/أغسرعس 31 حرىت املشر   التنفير  آللي  املايل الوضع 4 اجلدول يتؤص -31
 دول . متيوه 2.6 قد ه  صيدا   ويظه 
__________ 

  5-أإ  /3و  4-أإ  /5و  3-أإ  /3و  2-أإ  /3 املقررررر  ات مبوجررررر  كيوترررررو   أطررررر ا  مؤ  /اجتمرررررا  طتررررر   13)
 قيرررررررد املشررررررر   التنفيررررررر  إدا ة خعررررررر  تُبقررررررري أه اإلشررررررر ا  جلنررررررر  إىل  8-أإ  /6و  7-أإ  /11و  6-أإ  /4و

 حيررث مررن وفعاليرر  بنفرراءة اإلشرر ا  جلنرر  عمرر  سررري ضررماه ملواصررت  القتضرراء حسرر  تعرردِّهلا وأه السررتع ا 
  وشفافي . التنتف 



FCCC/KP/CMP/2019/2 

9 GE.19-17099 

  4 اجلدول
 2019 آب/أغسطس 31 حىت املشرتك التنفيذ عل  اإلشراف للجنة املالية احلالة

 املتحدة  الولايت )بدول ات
 املبت  البند
 3 031 956 )أ 2018 عا  من امل ح  املبت 

 -  2019 عا  يف األط ا  اش اكات
 -   2و 1 )املسا اه املش   التنفي   سو  من املت تي  اإلي ادات
 3 031 956 الف عي اجملمو 
 468 928 2019 عا  يف النفقات
 2 563 028  ال صيد
 .2019 آب/أغسعس 31 إىل يناي /الثاين كانوه  1 من ابلتق ي  املشمول  املالي  الف ة  تد :م حظ 

 األطررراف اجتمرراع بوصررفه العامررل األطررراف مررؤمتر إىل املقدمررة التوصرريات -سادساا  
 كيوتو  بروتوكول يف
 لتفر ة السنو  بتق ي ها عتما   حييط أه كيوتو  أط ا  مؤ  /اجتما  اإلش ا  جلن  توصي -32

 املنتسرب  اخلررة اسرتؤدا  مواصرت   عتر اب يرس أطر ا  مؤ  /اجتمرا  يدعو وأه ابلتق ي  املشمول 
 اب يررس. اتفرراق مررن 6 املررادة تنفيرر  يف هبررا ل س شرراد  14)املشرر   التنفيرر  مررن املسررتفادة والررد وس
 الثانير  ا اللترز  بفر ة املتعتقر  املسرائ  يف ابلنظر  كيوترو  أطر ا  مؤ  /اجتمرا  أيضرا   التجنر  وتوصي

 املستقب . يف ش  امل التنفي  آلي  وتشغي  كيوتو  ب وتوكول من
    

__________ 

  األول. امل فق  FCCC/KP/CMP/2016/5 الوثيق  انظ   14)


