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 مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو
 الدورة السادسة عشرة

 2021ين الثاني/نوفمبر شر ت 12تشرين األول/أكتوبر إلى  31غالسكو، من 

 من جدول األعمال المؤقت 6البند  
 المسائل المتعلقة بالتنفيذ المشترك

التقرير السننننول المقدن من ل نة اافنننراف على التنفيذ المشنننترك إلى مؤتمر    
 *األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو

 موجز  
شطتر  للجنة اإلشطرا ف     ت به لجنة اإلشطرا  عع  التنيذذ الميعرض هذا التقرير العمل الذي اضطلعع 
. وخالل اليترة المشططططططططططططمولة بالتقرير   2021 يعول سططططططططططططبتمبر   14إل   2020تشططططططططططططرين األول   تو ر   17اليترة من 

دارت مواردها بتبصططر اسططتجابة للع  من حا ظت العجنة عع  الهيا ل األسططاسططية الاللمة لعمعية التنيذذ المشططتر  و 
   بروتوكول كذوتو لمؤتمر اجتما   طرا  كذوتوف. و اإلضطا ة    مر األطرا  العامل بوصطيه اجتما  األطرا مؤت

مما يعكس التزامها المسطططططططططططتمر بتقدي  الدع     2023-2022إل  ذلك  اعتمدت العجنة خلة اإلدارة ليترة السطططططططططططنتذن  
 ذ المشتر . الاللم لتشغذل آلية التنيذ
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 مقدمة -     أوال   

 واليةال -ألف 

كذوتو    دورته األول  لجنة اإلشططططططططرا  ل   تشططططططططر      جمعة   مؤتمر اجتما   طرا   ف 1ل  نشطططططططط  -1
ثطات  و تعزيز إلالتهطا عن طريق المشططططططططططططططاري  المنيطذة بموجط    مور  عع  التحقق من عمعيطات خي  اننبعطا

                            ف  و قا  لعمبادئ التوجذهية  من بروتوكول كذوتو ليشار إلذها فيما يع  بعبارة مشاري  التنيذذ المشتر   6المادة 
 .ف 2ل من بروتوكول كذوتو ليشار إلذها فيما يع  بعبارة المبادئ التوجذهية لعتنيذذ المشتر ف 6لتنيذذ المادة 

  ل ف من المبادئ التوجذهية لعتنيذذ المشطططططتر   يتعذن عع  لجنة اإلشطططططرا  تقدي 3                    وعمال  ب حكام اليقرة  -2
  دورات مؤتمر اجتما   طرا  كذوتو. ويقدم هذا األخذر إرشطططادات بشططط  تقارير عن  نشطططلتها    كل دورة من 

 من بروتوكول كذوتو ويمارس سعلته عع  لجنة اإلشرا . 6تنيذذ المادة 

 النطاق -باء 

يعرض هذا التقرير السطططنوي الذي قدمته لجنة اإلشطططرا  إل  مؤتمر اجتما   طرا  كذوتو  نشطططلة   -3
  2021 يعول سطبتمبر    14إل   2020تشطرين األول   تو ر  17اليترة من التنيذذ المشطتر  المططلع  بها     

ها المتععقة بتشططططططغذل إجرا                                                                                 لي شططططططار إلذها فيما يع  بعبارة ةاليترة المشططططططمولة بالتقريرةف  بما    ذلك مسططططططؤوليات 
الية آللية لة الموالحا  ف 3ل                                                                                   التحقق    إطار ونيتها لي شار إليه فيما يع  بعبارة ةالمسار الثان  لعتنيذذ المشتر ةف

 التنيذذ المشتر .

والتياصططذل ال امعة لعمل لجنة اإلشططرا  ومهامها متاحة عع  الصططيحات الشططبكية التاصططة بالتنيذذ  -4
ق  الشططططططططبك  لالتيايية  الت  ه  المسططططططططتود  المركزي لتقارير اجتماعات لجنة اإلشططططططططرا   المشططططططططتر     المو 

 .ف 4ل بمشاري  التنيذذ المشتر  وعمعية انعتمادولعوثائق الت  تعتمدها والمععومات المتععقة 

ااجراءات التي يمكن أن يتخنذانا مؤتمر األطراف العنامنل بوصنننننننننفنه اجتمناع األطراف في  -جيم 
 وبروتوكول كيوت

 قد يود مؤتمر اجتما   طرا  كذوتو استعراض هذا التقرير السنوي. -5

  طرا  كذوتو المشطططططططتر   سطططططططذنتت  مؤتمر اجتما    من المبادئ التوجذهية لعتنيذذ    5و   4                 وو قا  لعيقرتذن   -6
  عطا     لجنة اإلشرا  لونية مدتها سنتا  بعد    يتعق  ترشيحات من األطرا   عع  النحو التال :

ططططططوا  وعططططططوا  مناو ا  من األطرا  المدرجة    المر ق األول الت  تمر اقتصطططططاداتها  ع  ل ف 
 بمرحعة انتقالية؛

لمر ق األول غذر المشطططار إلذها من األطرا  المدرجة    ا  عططططوا  وعططططوا  مناو ا  لبف 
 ل ف  عاله؛6   اليقرة اليرعية 

 .عطو وعطو مناوب من األطرا  غذر المدرجة    المر ق األول لجف 
  

 .1-م  إ 10المقرر  ف1ل
   المر ق.1-م  إ 9المقرر  ف2ل
 من المبادئ التوجذهية لعتنيذذ المشتر . 45إل   30                     مبذ ن    اليقرات من ف3ل
 .http://ji.unfccc.int ف4ل

http://ji.unfccc.int/
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 التنفيذ المشترك في فترة االلتزان الثانية بموجب بروتوكول كيوتو -       ثانيا   
لتزام  األطرا  المططدرجططة    المر ق األول ذات ان   بعططد النظر    تحعذططل لعمععومططات الواردة من  - 7

ال م  بالحد من اننبعاثات  و خيطططططططططططططططها المدرج    العمود الثالء من المر ق با  من بروتوكول كذوتو  
  بش   مشاركتها المزمعة    التنيذذ المشتر  فيما يتععق بيترة انلتزام  ف5لصدقت عع  تعديل الدوحة الت  

 ظت لجنة اإلشرا  ما يع :نح ف   2020- 2013الثانية ل 
                 طر ا  من األطرا     35                                        طر ا  رد عع  الدراسطة انسطتقصطائية لمن  صطل  24   من بذن   ل ف 

 تزم طر  واحد السططماب بمواصططعة نشططا  واحد من  نشططلة المسططار األول المعنية المطططيية لعتنيذذ المشططتر ف  يع 
     ترة انلتزام الثانية؛   ف 6ل لعتنيذذ المشتر 

الت  ردت عع  الدراسططططططططة انسططططططططتقصططططططططائية تعتزم   24                        و     يا  من األطرا  الن يبد  نه لبف 
انية. ورغ     األطرا  ل  ترد      نشططططططططلة المسططططططططار الثان  لعتنيذذ المشططططططططتر      ترة انلتزام الث   المشططططططططاركة

سططتواها جميعها عع  انسططتقصططا    ل  المععومات المتاحة تشططذر إل     لجنة اإلشططرا  يمكن    تظل    م
 الحال  من العمعيات حت  نهاية اليترة اإلضافية لعو ا  بانلتزامات المتععقة بيترة انلتزام الثانية؛

لسططادسططة عشططرة لمؤتمر اجتما   طرا  كذوتو     من غذر الطططروري    تصططدر الدورة ا لجف 
  ي توجيه بش   هذه المس لة.

 التقرير                                        العمل الم ضطل ع به في الفترة المشمولة ب -       ثالثا   
 كفالة الفعالية من حيث التكلفة والشفافية في سير عمل التنفيذ المشترك -ألف 

 2021إل    2020اليترة من    نتيجة لت جذل الدورة السططططططادسططططططة عشططططططرة لمؤتمر اجتما   طرا  كذوتو     -8
    ل  يصططدر مؤتمر اجتما   طرا  كذوتو  ي ونيات جديدة خالل2019بسططب  مرض  ذروس كورونا لعام 

 اليترة المشمولة بالتقرير.
 ف7ل 2021-2020                                                                             وواصطططططعت لجنة اإلشطططططرا  عمعياتها و قا  لتلة إدارة التنيذذ المشطططططتر  ليترة السطططططنتذن  -9

م من هيا ل  سططاسططية وقدرات لدع  عمعيات التنيذذ المشططتر   حسطط  الحاجة   عن طريق الحياظ عع  ما يعز 
                                               ص لتو ذر مزيد من المععومات والتوصططططططيات بنا   عع  ورصططططططد عمعية التياوض الحكومية الدولية  وفيجاد  ر 

واعد الاللمة لتيعذل اآلليات الدروس المسططططتيادة من التنيذذ المشططططتر   حسطططط  انقتطططططا   من  جل وضطططط  الق
 من اتياق باريس. 6صوص ععذها    المادة المن 
ار غذر                                                                       ود ع   رئيس لجنطة اإلشططططططططططططططرا  لتقطدي  موجز مقتططططططططططططططط  عن حطالطة عمطل العجنطة  ثنطا  حو  -10

                                                                                         لعهذئات المنشططط ة ع ق د خالل  ترة الدورات ان تراضطططية لشطططهري  يار مايو وحزيرا  يونيه من دورات    ف 8ل رسطططم 
 .2021الهذئات اليرعية لعام 

  ف 9ل 2023- 2022  خلة إدارة التنيذذ المشطططتر  ليترة السطططنتذن  44لجنة اإلشطططرا      اجتماعها    واعتمدت  -11
من   تنيذذ المشططتر   وتعزيز الدروس المسططتيادة سططية والقدرة عع  ضططما  عمعيات ال بهد  الحياظ عع  الهيا ل األسططا 

 التنيذذ المشتر .
  

 . المر ق األول.8-م  إ 1المقرر  ف5ل
 .https://ji.unfccc.int/Eligibility/index.htmlانظر  ف6ل
 .https://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings/index.htmlمتاحة عع  الرابط التال :  ف7ل
 .https://unfccc.int/event/informal-dialogue-with-the-constituted-bodies-0انظر  ف8ل
الططططططططططرا ف9ل عططططططططططعطططططططططط   الططططططططططتططططططططططالطططططططططط :مططططططططططتططططططططططاحططططططططططة  -https://ji.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file  بططططططططططط 

20210922152034227/Info_note13.pdf. 

https://ji.unfccc.int/Eligibility/index.html
https://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings/index.html
https://unfccc.int/event/informal-dialogue-with-the-constituted-bodies-0
https://ji.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20210922152034227/Info_note13.pdf
https://ji.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20210922152034227/Info_note13.pdf
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 أنشطة التوعية -باء 

لعتنيذذ المشطتر  والصطيحات الشطبكية نتيايية المناا ذات الصطعة  تتعهد األمانة الصطيحات الشطبكية  -12
                                دعا  لعمععومات المتععقة باآللية.بمياوضات التنيذذ المشتر  باعتبارهما  داة ترويجية ومستو 

 2021االجتماع في عان   -جيم 

  وشطار  .ف 10ل    بذئة ا تراضطية 2021 يعول سطبتمبر  14    44عقدت لجنة اإلشطرا  اجتماعها   -13
 . 18                                                                من األعطا  واألعطا  المناو ذن حاليا     لجنة اإلشرا  البالغ عدده     15   انجتما  ما مجموعه 

                                                       الشططططططبكية لعتنيذذ المشططططططتر  من  جل انط ال  عع  جدول األعمال    إل  الصططططططيحات ويمكن الرجو  -14
ن جمي  انتياقات الت                                                                          المشطططططططططروب لالجتما   والوثائق الداعمة  وعمعيات البء عند اللع   وتقرير يتططططططططططم  

 .ف 11ل توصعت إلذها لجنة اإلشرا 

    2021 تعقد اجتماعات  خرى خالل عام                                                          وقررت لجنة اإلشرا   عمال  بنهج اإلدارة الحكيمة لعموارد   ن  - 15
 و   يتشاور رئيسها ونائ  رئيسها بالوسائل اإلل ترونية م  األعطا  نتتاذ القرارات  عند انقتطا . 

 مع الهيئات وأصحاب المصلحة  التفاعل -دال 

 ظعت لجنة اإلشطططططرا  عع  اسطططططتعداد لعتياعل م  ال يانات المسطططططتقعة المعتمدة وملوري المشطططططاري  -16
نة ال يانات                                                                                    وغذره  من  صحاب المصعحة. ودعت رؤسا  منتدى التنسذق التاص بال يانات التشغذعية المعذ  

ن جمي  المراقبذن المقبولذن    اتيايية المناا إل                                                  المسطططططتقعة المعتمدة ومنتدى ملوري المشطططططاري    ططططططال  ع
 اجتماعها الراب  واألر عذن.

 اعتماد الكيانات المستقلة -ااء 

رضططت لجنة اإلشططرا  اعتمادها عع  نظام اعتماد آلية التنمية النظيية  واتيقت عع  مواصططعة تعاسطط  -17
                                                                                                   السططططططططططماب لع يانات التشططططططططططغذعية المعذ نة المعتمدة    إطار آلية التنمية النظيية بالتصططططططططططر  طوعا   باعتبارها  

 14تر . وحت   ذ المشطططططط التنيذ  يانات مسططططططتقعة معتمدة  من  جل إعداد انسططططططتنتاجات و دا  التحقق    إطار 
                                                                           قد مت سطططبعة كيانات تشطططغذعية معذ نة تصطططريحات تعرب  ذها عن اهتمامها بالتصطططر  2021 يعول سطططبتمبر  

 .2021                                   طوعا  ككيانات مستقعة معتمدة    عام 

                                                                                         ول  يقدم  ي من ال يانات التشططططغذعية المعذ نة المتصططططر ة طوعا  ككيانات مسططططتقعة معتمدة    إطار   -18
اليترة المشططمولة بالتقرير  ي اسططتنتاج  و تحقق بشطط   مشططاري  التنيذذ المشططتر  ضططمن     خاللالمشططتر التنيذذ  

 المسار الثان  لعتنيذذ المشتر .

 إجراء التحقق في إطار ل نة اافراف على التنفيذ المشترك -واو 

إطار        لمشطتر                             مشطروعا  من مشطاري  التنيذذ ا  597                                          منذ بداية التنيذذ المشطتر   ن شطر ما مجموعه  -19
                                                                   مشروعا  حصل عع  رمز تعريي  م مذ  ز و  حذل إل  سجل المعامالت الدول .   548المسار األول  من بذنها  

                                    مشروعا  و رنامج  نشلة واحد    إطار    332و تيحت    الصيحات الشبكية لعتنيذذ المشتر  مععومات عن 
  

 .12-م  إ 4             و قا  لعمقرر  ف10ل
 .http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings/index.html ف11ل

http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings/index.html
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 51   وثائق تصططمي  المشططاري   منها       ا  بشطط تنتاجاسطط  52                                                 المسططار الثان  لعتنيذذ المشططتر . و   المجمو   ن شططر 
  129                                            تحقيقطا  من التحقيقطات المنشططططططططططططططورة البطالغ عطددهطا   128                                                   اسططططططططططططططتنتطاجطا  اعت ب ر نهطائيطا      حذن اعت ب ر نهطائيطا   

  846 477 357وحدة من وحدات خي  اننبعاثات  منها  871  893 629                        تحقيقا . وصططططططدر ما مجموعه 
 وحدة    إطار المسار الثان . 25 416 272وحدة    إطار المسار األول و

                                                                                                 وكما كانت ععيه الحال    اليترة المشطططمولة بالتقرير السطططابق  ل  ت قد م خالل اليترة المشطططمولة بالتقرير   - 20
 الحال   ي حالة إلعداد استنتاجات بش نها  و التحقق منها    إطار المسار الثان  لعتنيذذ المشتر . 

 رةادامسائل الحوكمة وا -       رابعا   

 أعضاء ل نة اافراف على التنفيذ المشترك -ألف 

                                                            لمؤتمر اجتما   طرا  كذوتو  عططططططططططططا  و عططططططططططططا  مناو و  ج دد    لجنة  15                 انت ت     الدورة  -21
  كانت لجنة  2021اإلشططططططرا  لشططططططغل الشططططططواغر الناشططططططئة عن انتها  مدة ونية  عطططططططا  سططططططابقذن. و   عام 

 .1ناو ذن الواردة  سماؤه     الجدول الماإلشرا  تت لف من األعطا  واألعطا  

حة  -22                                                                                         وتود لجنة اإلشطططرا     توجه انتباه مؤتمر اجتما   طرا  كذوتو إل   همية ييام الجهة المرشططط  
                                                                                              بمل  المقاعد الشططططططاغرة واألثر الذي ت حدثه المقاعد الشططططططاغرة    ا تمال النصططططططاب القانون . وتشططططططج  لجنة  

حة الت  ل  ا مقاعد شاغرة عع  ترشيح  شتاص لالنطمام إل  العجنة.ديه                              اإلشرا  الجهة المرش  

   1الجدول 
 2021األعضاء واألعضاء المناوبون في ل نة اافراف على التنفيذ المشترك في عان 

حة العطو المناوب العطو                  الجهة المرش  
 األطرا  المدرجة    المر ق األول  ل ف سذ  غري  لدفل ف إيمذل كاييس

 األطرا  المدرجة    المر ق األول الت  تمر اقتصاداتها بمرحعة انتقالية ل ف  لدف ولها  اسذعييسكايا ل فبوريانا كامذنو ا
 األطرا  المدرجة    المر ق األول لبفكيسعر - ونراد رايشكه  لبف انيسا لذوناردي

 الدول الجزرية الصغذرة النامية  لبف لبرت ويعيامز لبف ودرسو  ديريك  
 األطرا  المدرجة    المر ق األول لبف  لجف ارلوس  ولر لجف  لبفبوادي -نغ  ذيكذيكو  و و 
 انتقاليةاألطرا  المدرجة    المر ق األول الت  تمر اقتصاداتها بمرحعة  لبفإيزابذال ل ورو سكا لبفإيرينا رودلكو

 األطرا  المدرجة    المر ق األول لبف  لجفضيا  الحق لبف  لجف حمد وحذد
 األطرا  المدرجة    المر ق األول ل فبونوا ليغيه ل فلذنتس -سباور يا وب في

 انتقاليةاألطرا  المدرجة    المر ق األول الت  تمر اقتصاداتها بمرحعة  ل فغذرغذتا نيكودي  لدف ل فشاغر
 األطرا  المدرجة    المر ق األول ل فتا اهيكو تاغام  ل ف  لدفشاغر

  قرر مكتط  هذئطات اإلدارة     2021طرا  كذوتو إل  عطام  لطدورة مؤتمر اجتمطا    16الطدورة                   نظرا  إل  تط جذطل   مالحظة:  
  تمديد العطوية الحالية ألعطا  هذئات انتيايية  و روتوكول كذوتو  واتياق باريس  حس  انقتطا   إل  2020آب  غسلس    25

-https://unfccc.int/news/bureau-confirms-criteria-to-advance-the   يتسطططططن  تعذذن خعيا  له   و انتتابه  لانظر  

unfccc-process  من النظام الداخع  لعجنة اإلشططططططرا   يظل األعطططططططا  واألعطططططططا  المناو و     مناصططططططبه  إل    4                  ف. وو قا  لعمادة
 .انتتاب من يتعيه  حذن

 .2019                                               نتا  بد ا  من انجتما  األول لعجنة اإلشرا     عام ونية مدتها س ل ف  
 .2020                                                           ونية مدتها سنتا  بد ا  من انجتما  األول لعجنة اإلشرا     عام  فلب  
ةف  و العطططططولةف  لمؤتمر اجتما   طرا  كذوتو. وحذثما ينلبق ذلك  يبق  العطططططول  15ترشططططيح مععق منذ الدورة  لجف  

حة ذات الصعة.                        اف إل     ي رش ح خعف لهلبهلةف    منص ةف الحال لالمناوبل                                                       اف من المجموعة اإلقعيمية  و الجهة المرش  
لمؤتمر اجتما   طرا  كذوتو. وحذثما ينلبق ذلك  يبق  العطططططولةف  و العطططططولةف    14ترشططططيح مععق منذ الدورة  لدف  

حة ذات الصعة.اف من المجموعة                         اف إل     ي رش ح خعف لهلمنصبهل   ةف ةف الحال لالمناوبل                                        اإلقعيمية  و الجهة المرش  

https://unfccc.int/news/bureau-confirms-criteria-to-advance-the-unfccc-process
https://unfccc.int/news/bureau-confirms-criteria-to-advance-the-unfccc-process
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 انتخاب رئيس ل نة اافراف على التنفيذ المشترك ونائب رئيسها -باء 

                                                     بتوا ق اآلرا   ديريك  ودرسطو  رئيسطا  لها  وهو عططو  43انتتبت لجنة اإلشطرا      اجتماعها  -23
سطططططها  وهو عططططططو من طر                     لذنتس نائبا  لرئي  -   المر ق األول  ويا وب فيسطططططباور  من طر  غذر مدرج

 .2022مدرج    المر ق األول. وستنته  ونيتاهما مباشرة قبل انجتما  األول لعجنة اإلشرا     عام 

  و عر ت لجنة اإلشططططططرا  عن تقديرها العمذق لعرئيسططططططة المنتهية ونيتها  السططططططذدة  انيسططططططا لذوناردي   -24
 .2020ل عام ونائ  الرئيسة  السذد  ودرسو   لقيادتهما الممتالة خال

حالة الموارد المالية المخصنننصنننة لعمل ل نة اافنننراف على التنفيذ المشنننترك  -       خامسا   
 وهياكلها الداعمة

  واصطططعت لجنة اإلشطططرا  بذل العناية    رصطططد حالة الموارد المتاحة لعمل التنيذذ المشطططتر  واسطططتتدامها  -25
 .2021-2020يترة السنتذن                                              واست تدمت الموارد لدع  خلة اإلدارة المعتمدة ل  .ف 12ل مةبحك

 موجز إليرادات لجنة اإلشرا . 2ويرد    الجدول  -26

  2الجدول 
  2021آب/أغسطس  31اايرادات المتاحة لعمل ل نة اافراف على التنفيذ المشترك حتى 

 لبدونرات الونيات المتحدةف
 المبعغ  مصدر اإليرادات

 1  767  325 2020                      المبعغ المرح ل من عام 
 –  2021انشترا ات الواردة    عام 

 – 2021مجمو  رسوم المسار األول لعتنيذذ المشتر  لعام 
 – 2021مجمو  رسوم المسار الثان  لعتنيذذ المشتر  لعام 

 1 767 325 2020                                        م موع اايرادات مع المبلغ المرح ل من عان 
 .2021آب  غسلس  31كانو  الثان  يناير إل   1متد اليترة المالية المشمولة بالتقرير من ت مالحظة:  
لسططنة كامعةف. يشططمل رسططوم المسططار الثان  لعتنيذذ المشططتر  المحتي     2020بعد حسططاب اإليرادات والنيقات لعام   ل ف  

            اط  سابقا .بها    انحتي

 .3دول وترد مذزانية ونيقات لجنة اإلشرا     الج -27

   3الجدول 
 آب/ 31لل ننة اافنننننننننراف على التنفينذ المشنننننننننترك حتى  2021بميزانينة عنان   2021عنان  مقنارننة نفقنات  

 2021أغسطس 

 لبدونرات الونيات المتحدةف
 المبعغ   البند

 596  930 المذزانية 
 316  356 النيقات 

 280  574 اليرق 

 .2021آب  غسلس  31كانو  الثان  يناير إل   1من تمتد اليترة المالية المشمولة بالتقرير  :مالحظة
  

   7- م  إ   11  و 6- م  إ   4  و 5- م  إ   3  و 4- م  إ   5  و 3- م  إ   3  و 2- م  إ   3طعطط  مؤتمر اجتمططا   طرا  كذوتو  بموجطط  المقررات  ف12ل
 ا عند انقتططا  لمواصطعة                                                                                 إل  لجنة اإلشطرا     ت بق  خلة إدارة التنيذذ المشطتر  قذد انسطتعراض و   تعد  له 12- م  إ   4  و 8- م  إ   6و 

  يالة سذر عمل لجنة اإلشرا  بكيا ة و عالية من حذء الت عية و شيافية.
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  2021آب  غسطططططططلس   31موجز لعحالة المالية آللية التنيذذ المشطططططططتر  حت    4ويرد    الجدول  -28
 معذو  دونر من دونرات الونيات المتحدة. 1,5                          وي ظهر الجدول رصذدا  قدره 

   4الجدول 
  2021آب/أغسطس  31مشترك حتى الحالة المالية لل نة اافراف على التنفيذ ال

 لبدونرات الونيات المتحدةف

 المبعغ  2021آب  غسلس  31موجز لعحالة المالية حت  
 1  767  325 2020                      المبعغ المرح ل من عام 

 – 2021اشترا ات األطرا     عام 
 – ف 2و 1اإليرادات المت تية من رسوم التنيذذ المشتر  لالمسارا  

 1 767 325 الم موع الفرعي
 316  356 2021النيقات    عام 

 1 450 969  باقي الحساب

 .2021آب  غسلس  31كانو  الثان  يناير إل   1تمتد اليترة المالية المشمولة بالتقرير من  مالحظة:

التوصننننيات المقدمة إلى مؤتمر األطراف العامل بوصننننفه اجتماع األطراف في  -       سادسا   
 بروتوكول كيوتو

                                                          طرا  كذوتو    يحيط ععما  بتقريرها السططططنوي لعيترة المشططططمولة  ة اإلشططططرا  مؤتمر اجتما    توصطططط  لجن  - 29
بالتقرير و   يدعو مؤتمر اجتما   طرا  باريس إل  مواصططعة اسططتتدام التبرة المكتسططبة والدروس المسططتيادة 

 من اتياق باريس. 6لالسترشاد بها    تنيذذ المادة   ف 13ل من التنيذذ المشتر 

    

  

   المر ق األول.FCCC/KP/CMP/2016/5بالصيغة الواردة    الوثيقة  ف13ل
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