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العام ا بو اااا اجتمااايف األط ارال ي بروتوكااول كملوتااو .واعتمااد الاجنااا ف ااا إدا التناملااذ
املش ا ا لاا ا الس اانت  ،٢٠١9-٢٠١8ال ااك س ااد التزامت ااا املس ااتمر بتق اادم ال اادعل ال ااة آ
لتش المل ايلملااا .وعااةو عااات عل ا  ،استعر اات الاجنااا تناملااذ اسااتاداآ نااااآ االعتماااد يلملااا
التنمملا الناملاا.
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أوالا -مقدمة
ألف -الصالية
 -١أنشأ مؤ ر األطرال العام بو اا اجتمايف األطرال ي بروتوكول كملوتاو ممؤ ر/اجتماايف
أطرال كملوتو) ،مبوج املقر /١٠آ أإ ،١-ننا ارارال عات التناملذ املش ا مننا اراارال)
لتتااوىل ارا ارال عااات أمااو ماان بملنتااا التحق ااق ماان عماملااا فاااز االنبعااااث أو تعزيااز إ ال ااا
االنبعااث الك تتحقق باض املشا يع املناذ مبوج املاد  ٦من بروتوكول كملوتاو ماملشاا إلملتاا
فملمااا يا ا ب ا عمشااا يع التناملااذ املش ا اع) ،وفقاا لامبااادي التوجملتملااا لتناملااذ املاااد  ٦ماان بروتوكااول
كملوتو ماملشا إلملتا فملما يا با عاملبادي التوجملتملا لاتناملذ املش اع)م.)١
 -٢ووفقا لااقر 3مأ) من املبادي التوجملتملاا لاتناملاذ املشا ا ،يتعا ى عاات نناا اراارال أن
تق ا اادآ تقريا ا ارا ع ا اان أنشا ا ا تتا إىل كا ا ا دو م ا اان دو ا مؤ ر/اجتم ا ااايف أطا ا ارال كملوت ا ااو .ويق ا اادآ
مؤ ر/اجتماايف أطارال كملوتاو إ اااادا بشاأن تناملااذ املاااد  ٦مان بروتوكااول كملوتاو واااا ل سااا تا
عات الاجنا.

ابء -نطاق الاقرير
 -3يعاارض هااذا التقرياار الساانو املق اداآ ماان ننااا اراارال إىل مؤ ر/اجتمااايف أطارال كملوتااو
أنش ا ا ا التناملا ااذ املش ا ا ا املض ا ا اع ا ااا فا ااةل الا ا ا ما اان  ٢٢أياول/سا اابتمرب  ٢٠١٦إىل ٢5
آب/أغس  ٢٠١٧ماملشا إلملتا فملما يا بعبا عالا املشمولا ابلتقريرع).
 -4ويتن ا اااول التقري ا اار حال ا ااا آلمل ا ااا التنامل ا ااذ املشا ا ا ا ويع ا اارض العما ا ا ال ا ااذ ا ا ا ا اعت ب ا ااا
اامن
الاجنااا فااةل الا ا املشاامولا ابلتقري اار ،مبااا يش اام تش المل إج اراء التحقااق ال ااذ ينااد
مسااؤولملا ا ماملشااا إلملااا فملمااا يا ا بعبااا عاملسااا الثاااين لاتناملااذ املش ا اع)م )٢واحلالااا املالملااا يلملااا
التناملذ املش ا.
 -5وتت ااال التاا امل الكاما ااا لعم ا نن ااا ارا ارال وولائات ااا ي ال اااحا الش اابكملا اخلا ااا
ابلتناملااذ املش ا ا اامن املوق ااع الش اابك لةتااقملااا ،ال ااك تشااك مس ااتودعا قممل اا مرك ازايا يض اال تق ااا ير
اجتماعا ننا ارارال ،والواثئق الك تعتمدها ،واملعاوما املتعاقا ابملشا يع وعماملا االعتمادم.)3

ميم -اعمراءات اليت ياعني أن ياخذها مؤمتر األطراف العام وصف ا اماعا األطراف
يف وروتصكصل كيصتص
-٦

لع مؤ ر/اجتمايف أطرال كملوتو يود استعراض التقرير السنو لاجنا ارارال.

__________

م)١
م)٢
م)3
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 -٧ووفق اا لااق ارت  4و 5م اان املبااادي التوجملتمل ااا لاتناملااذ املش ا ا ،ينتا ا مؤ ر/اجتم ااايف
كملوتو أعضااءا ي نناا اراارال لوالياا سانت بنااءا عاات ماا يتاقاا مان ترااملحا مان األطارال،
وعل وفق التشكملاا التالملا:
عضااو وعضااو مناااوب ماان األط ارال املد جااا ي املرفااق األول الااك اار مبرحاااا
مأ)
انتقال إىل اقت اد السوق؛
مب) عضو وعضو مناوب من األطرال املد جا ي املرفق األول غري املشا إلملتاا ي
الاقر الارعملا ٧مأ) أعة ؛
م )

عضوان وعضوان مناوابن من األطرال غري املد جا ي املرفق األول لةتااقملا؛

مد)

عضو وعضو مناوب من الدول انز يا ال لري النامملا.

اثنيا -احلالة الراهنة للان يذ املشرتك
 -8أ احت أنشا ا التناملاذ املشا ا اابا متوقاااا منااذ لاياا فا االلتازاآ األوىل مبوجا بروتوكااول
كملوت ا ااو ي ع ا اااآ  .٢٠١٢وأُبا ا اا /ي آب/أغسا ا ا  ٢٠١5ع ا اان آف ا اار إ ا اادا لوح ا اادا فا ا ااز
االنبعااااث ي إطااا املسااا األول لاتناملااذ املش ا ام ،)4بملنمااا أُبااا /عاان آفاار إ اادا لوحاادا فاااز
االنبعااث ي إطا املسا الثاين ي تشرين األول/أكتوبر  ٢٠١4مانار الا اثلثا  -دال أدان ).
 -9ومب ااا أن وح اادا فا ااز االنبع ااااث تنش ااأ نتملج ااا ووي ا ج اازء م اان وح اادا الكممل ااا
املسند إىل باد مبوج بروتوكول كملوتو إىل وحدا فاز لةنبعاااث  ،لامل مبقادو أ طارل
مضملف ملشا يع التناملاذ املشا ا ي الوقات الاراهن أن ي اد وحادا فااز االنبعاااث اخلا اا
باا االلتازاآ الثانملاا .وساملا األمار كاذل إىل حا دفاول تعادي الدوحااا حملِّىاز الناااع ،وساراينا
أيضا ابلنسبا إىل ال رل املضملف املعين.
 -١٠وأو اات م ااؤ ر األط ارال يفن تراع اات ي إع ااداد قواعااد وطرائ ااق وإج اراءا ايلمل ااا املنش ااأ
مبوج الاقر  4من املااد  ٦مان اتاااق اب يا اخلاربُ املكتسابا والاد ول املساتااد مان ايلملاا
وال ا انلتا القائما ااا املعتما ااد مبوج ا ا االتااقملا ااا وما ااا يت ا ا ا ااا ما اان ا ااكوا قانونملا ااام .)5وتُكا ا ىِّار
نن ااا اراا ارال تو ا املا ا املقدم ااا إىل مؤ ر/اجتم ااايف أطا ارال كملوت ااو املستاا ااا م اان حمل ااتا
وواملاتااا لاتجربااا املكتساابا والااد ول املسااتااد ماان التناملااذ املشا ا ،الااك تاارد ي تقريرهااا الساانو
لعاآ ٢٠١٦م.)٦
 -١١وتسااال نن ااا ارا ارال بقملمااا العم ا ال ااذ ا ا اعت ب ااا اهلملئ ااا الارعملااا لاتنامل ااذ مهملئ ااا
التناملااذ) ي س املاق اسااتعراض املبااادي التوجملتملااا لاتناملااذ املش ا ا ،ويفن مشاارويف طرائااق وإجاراءا
__________

م)4
م)5
م)٦
4

وفقا ا لااقاار  ١3ماان املبااادي التوجملتملااا لاتناملااذ املشا ا ،تتااوىل احلكومااا الوطنملااا ،ال ننااا اراارال ،ي إطااا
املسا األول لاتناملذ املش ا مسؤولملا الرقابا عات املشا يع وإ دا وحدا فاز االنبعاااث النا اا مان تاا
املشا يع.
املقر /١آ أ ،٢١-الاقر 3٧مو).
 ،FCCC/KP/CMP/2016/5املرفق األول.
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التناملاذ املشا ام ،)٧وإن مل تااو ِّ هملئااُ التناملاذ ابعتماااد  ،ينتا مان الااد ول املساتااد مان التناملااذ
املش ا ويش ىك إستام ا هام ا ي إعداد قواعد وطرائاق وإجاراءا ايلملاا املنشاأ مبوجا الاقار 4
من املاد  ٦من اتااق اب ي .

اثلثا -العع املضطلع وا يف ال رتة املشعصلة ابلاقرير
ألف -ضعان ال عالية من حيث الاكل ة والش افية يف سّي عع الان يذ املشرتك
 -١٢مل يُس اانِّد مؤ ر/اجتم ااايف أطا ارال كملوت ااو ي دو ت ااا الثانمل ااا عش اار إىل نن ااا ارا ا ارال أ
والاي جديد ي هذ الا املشمولا ابلتقرير .وكر مؤ ر/اجتمايف أطرال كملوتو طاباام )8املوجاا
إىل نن ااا اراا ارال يفن تكاا ا إاتح ااا م ااا يكاا ا م اان اهلملاكا ا األساسا املا والق ااد ا ال ااك ىك اان
ا ألط ارال ماان اسااتاداآ ايلملااا ،مااا داماات احلاجااا إلملتااا قائمااا ،مااع إدفااال التعاادية الة مااا
لضمان الكااء وفعالملا التكااا والشاافملا ي سري عم التناملذ املش ا.
 -١3واعتمااد ننااا ارا ارال ي اجتماعتااا األ بع ا  ،ي س املاق الوفاااء مبسااؤولملا ا ،ف ااا
إدا التناملذ املش ا لا السنت ٢٠١9-٢٠١8م ،)9الك ترم إىل وقملق اهلدف التالمل :
مأ)
التناملذ املش ا؛
مب)

اهلدل  :١احلااظ عات ما يازآ من اهلملاك األساسملا والقد لكاالا عماملا
اهلدل  :٢تعزيز االس ااد ابلد ول املستااد من التناملذ املش ا.

 -١4ولتحقملااق اهلاادل  ،١ف اات ننااا ارااارال امل اوا د الة مااا ملااا يا ا  :م )١اخلاادما
واهلملاك األساسملا الك تكا دعل اجتماعا الاجنا؛ م )٢جاهزيا الاجنا ملعانا ما يقادآ إلملتاا
ماان بملاااان مشااا يع التناملااذ املش ا ا؛ م )3االسااتعراض الاادو لتناملااذ اسااتاداآ نااااآ االعتماااد
يلملا التنمملاا الناملااا؛ م )4تقادم الادعل إىل اهلملئاا الارعملاا ومؤ ر/اجتماايف أطارال كملوتاو بشاأن
املسائ املتعاقا ابلتناملذ املش ا.
 -١5ولتحقملاق اهلادل  ،٢س اد ننااا اراارال املااو اا احلكومملااا الدولملاا انا ياا ،كمااا
ستلتنل وتُ ِّ
وجد فر ا لتقدم املزيد من املعاوما والتو املا املساتمد مان الاد ول املساتااد مان
التناملذ املش ا ،حس االقتضاء ،من أج ت وير قواعد لتاعمل املاد  ٦من اتااق اب ي .

ابء -اعاعاد الكياانت املساقلة
 -١٦استعر ت ننا ارارال تناملذ استاداآ نااآ االعتمااد يلملاا التنمملاا الناملااا ،واتاقات
عات موا اا السمال لاكملاان التشلملاملا املعملىناا املعتماد ي إطاا آلملاا التنمملاا الناملااا ابلت ارل
عا اات أس ااال ط ااوع ككمل اااان مس ااتقاا معتم ااد منوط ااا ابالس ااتنتا والتحق ااق ي إط ااا التنامل ااذ
املشا ا ا .وحا ا  ٢5آب/أغسا ا  ،٢٠١٧قا ا ىدمت تس ااعا كمل اااان تشا الملاملا معملىن ااا ت اار ا
تعرب فملتا عن اهتمامتا ابلت رل طوعا ككملاان مستقاا معتمد .

__________

م)٧
م)8
م)9

GE.17-14669

 ،FCCC/SBI/2016/L.8املرفق.
املقر /4آ أ ،١٢-الاقرا .5-3
الوثملقا  ،JI-JISC40-A01-INFOالك تتال ي العنوان التايل.http://ji.unfccc.int/Ref/Docs.html :
5

FCCC/KP/CMP/2017/2

 -١٧وفااةل الا ا املشاامولا ابلتقرياار ،مل يقاادآ أ ماان الكملاااان التش الملاملا املعملىنااا املت اارفا
طوعمل ا ككملاان مستقاا معتماد مشاا يع اساتنتاجا أو وقاق متعاقاا ابلتناملاذ املشا ا ي إطاا
املسا الثاين لاتناملذ املش ا.

ميم -مراء الاحقق يف طار جلنة اعلراف علا الان يذ املشرتك
 -١8منااذ بدايااا التناملااذ املشا ا ،نُشاار مااا موعااا  59٧مشااروعا ماان مشااا يع التناملااذ املشا ا ي
إطااا املسااا األول ،ماان بملنتااا  548مشااروعا ح ااات عااات مااو تعرياملااا ُُملِّىااز وأُحملااات إىل سااج
املعااامة الاادويل .وأتملحاات ي ال اااحا الشاابكملا لاتناملااذ املش ا ا معاومااا عاان  33٢مشااروع ا
وعاان ب ار ِّ
انما أنش ا ٍا واحا ٍاد ي إطااا املسااا الثاااين لاتناملااذ املش ا ا .وي ا م اويف ،نُشاار  5٢اسااتنتاج ا
بشأن واثئق ت امملل املشاا يع ،منتاا  5١اساتنتاجا تعتارب لائملاا ،مقابا  ١٢8عماملاا وقاق تعتارب لائملاا
ماان أ ا  ١٢9عماملااام .)١٠و ااد مااا موعااا  8٧١ 893 ٦٢9ماان وحاادا فاااز االنبعااااث ،
منتا  84٦ 4٧٧ 35٧ي إطا املسا األول و ٢5 4١٦ ٢٧٢ي إطا املسا الثاين.
 -١9وكم ااا ه ااو الش ااأن ي الا ا املش اامولا ابلتقري اار الس ااابق ،مل يُق ا ىدآ ف ااةل الا ا املش اامولا
ابلتقرير احلايل أ من مشا يع املسا الثاين لاتناملذ املش ا.

راوع ا -مسائ احلصكعة واعدارة
ألف -الا اع مع اهليئات وأفحاب املصلحة
 -٢٠لات ننا اراارال حري اا عاات التااعا ماع الكملااان املساتقاا ،والكملااان املساتقاا
املعتم ااد  ،وم ااو املش ااا يع ،واملا اراقب  ،سا اواء ي سا املاق اجتماعت ااا األ بعا ا أو ف ااةل الاا ا
اااحبا امل اااحا عااات تق اادم مس ااا ا
املشاامولا ابلتقري اار .واااجعت نن ااا ارا ارال انت ااا
ي جدول أعمال االجتماايف األ بعا  ،ودعات إىل االجتماايف ئامل منتادى التنساملق
ف ملا ت
اخلا ابلكملاان التشلملاملا املعملىنا/الكملاان املستقاا املعتمد و ئمل منتدى م و املشا يع.

 -٢١وي سملاق تعزيز اخلرب املكتسابا والاد ول املساتااد مان عماملاا التناملاذ املشا ا ،ساتُناىل
ننااا ارا ارال نشاااط ا جانبمل ا ا يُعقااد ي الاادو الثالثااا والعشاارين ملااؤ ر األط ارال متش ارين الثاااين/
نوفمرب  ،)٢٠١٧دل التحاو مع أ حاب امل ااحا املعنملا  ،مباا ي علا الكملااان املساتقاا
املعتمد  ،وم و املشا يع ،وجتا التنسملق املعملىنا.

ابء -أنشطة الاصاف
 -٢٢دعم اات األمان ااُ ننا اايف ارا ارال ي الا ا ويا لاتنامل ااذ املش ا ا وي تناا املل أنش ا ا جانبمل ااا
فااةل الاادو الثانملااا عش اار ملؤ ر/اجتمااايف أط ارال كملوتااو بش ااأن الااد ول املسااتااد ماان التنامل ااذ
املش ا ا ماان أج ا تس اااريها ألغ اراض املاااد  ٦ماان اتا اااق اب ي ا  .وتتعتااد األمانااا ال اااحا

__________

م )١٠نُشر االستنتاجا وعماملا التحقق ي ال احا الشبكملا لاتناملذ املشا ا .ومان أ ا  ١٢9مان عماملاا
فا ااز االنبع ااااث املنش ااو  ،تُعت اارب  ١٢8عمامل ااا منت ااا لائمل ااا وفق ا ا لااق اار  39م اان املب ااادي التوجملتمل ااا لاتنامل ااذ
املش ا ا ،فملمااا ُسااحبت عماملااا واحااد ممقا نااا مبااا موعااا  ١3٠ماان عماملااا التحقااق املنشااو و ١٢9عماملااا
وقق تعترب لائملا استنادا إىل ما و د ي الوثملقا .)FCCC/KP/CMP/2015/4
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الشبكملا لاتناملاذ املشا ا وال ااحا الشابكملا لةتااقملاا ارطا ياا عا ال ااا مبااو اا التناملاذ
املش ا ابعتبا ا وسملاا تروجيملا ومستودعا قمملا لامعاوما املتعاقا ابيلملا.

ميم -مسائ العضصية
 -٢3انتاا مؤ ر/اجتمااايف أطارال كملوتااو ،ي دو تااا الثانملااا عشاار  ،أعضاااءا وأعضاااء مناااوب
جددا ي ننا ارارال لشل الشواغر الناائا عان انقضااء ماد والياا أعضااء وأعضااء منااوب .
وفااةل الا ا املشاامولا ابلتقرياار ،كاناات ننااا ارا ارال تتااألف ماان األعضاااء واألعضاااء املناااوب
الوا د أمساؤهل ي اندول .١
 -٢4وتود ننا ارارال أن توجا انتبا مؤ ر/اجتمايف أطرال كملوتو إىل األ ملا الك يكتسملتا
فملما يتعاق بتحقملق الن اب القاانوين ساع ُ انتاا املرِّىااحا إىل ما ء املقاعاد الشااغر  .وتشاجع
ننااا اراارال انتااا املرِّىاااحا الااك لااديتا مقاعااد ااُااغر عااات تراامل أااااا لةنضااماآ إىل
ُ
ننا ارارال.
اندول ١
األعضلاء واألعضلاء املنللاووصن يف جلنلة اعللراف عللا الان يللذ املشلرتك الللذين اناخل م مللؤمتر
األطراف العام وصف ا اماعا األطراف يف وروتصكصل كيصتص يف دورتا الثانية عشرة
انتا املرِّاىحا
العضو املناوب
العضو
مب)

مب)

السملد كوم طومململبا
مب)
السملد فوهلا فاسملاملاسكااي

السملد إممل كايمل
مب)
السملد بو ايان كامملنوفا
مب)

السملد بنوا لوغملا
السملد غريغملتا نملكودم مانئبا الرئمل )
السملد كململكململكو أوبون - /بواد
مأ)
السملد غووكملان /كملان
مأ)
السملد كونراد ايشكا  -كسار
مب)
السملد اتكاهملكو اتغام
السملد ألرب وياملامزمأ) مالرئمل )
مأ)
السملد إيزابملة بو وسكا

مأ)

مب)

السملد ايكوب لملنت
مب)
السملد مملااياو املزينكو
مأ)مب)

السملد كا لول فولري
مأ)مد)
ااغر
مأ)
السملد فانملسا لملوان د
مب)مها)
ااغر
مأ)
السملد ديري أود سون
مأ)
السملد إيرينا ودكو

األطرال غري املد جا ي املرفق األول
األطرال املد جا ي املرفق األول الك ر
اقت ادا ا مبرحاا انتقالملا
األطرال املد جا ي املرفق األول
األطرال املد جا ي املرفق األول الك ر
اقت ادا ا مبرحاا انتقالملا
األطرال غري املد جا ي املرفق األول
األطرال غري املد جا ي املرفق األول
األطرال املد جا ي املرفق األول
األطرال املد جا ي املرفق األول
الدول انز يا ال لري النامملا
األطرال املد جا ي املرفق األول الك ر
اقت ادا ا مبرحاا انتقالملا

مأ) املد  :سنتان تنتتملان مباار قب أول اجتمايف تعقد ننا ارارال عات التناملذ املش ا مننا
ارارال) ي عاآ .٢٠١8
مب) املد  :سنتان تنتتملان مباار قب االجتمايف األول لاجنا ارارال ي عاآ .٢٠١9
م ) ترامل معاق منذ الدو احلاديا عشر ملؤ ر األطرال العام بو اا اجتمايف األطرال ي بروتوكول
را فاف لا من
كملوتو ممؤ ر/اجتمايف أطرال كملوتو) .سملبقت السملد فولر يشل مقعد إىل أن يُ ى
راحا عا ال اا.
ا موعا ارقاملمملا/انتا امل ِّى
مها) استقال السملد املبملا مايكو اعتبا ا من  ١8أاي /مايو  .٢٠١٦ترامل معاق منذ الدو الثانملا
عشر ملؤ ر/اجتمايف أطرال كملوتو.
مو) ترامل معاق منذ الدو العاار ملؤ ر/اجتمايف أطرال كملوتو.
GE.17-14669
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دال -اناخاب رئيس وانئب رئيس جلنة اعلراف علا الان يذ املشرتك
 -٢5انتابات نناا اراارال ي اجتماعتااا األ بعا بتوافاق اي اء الساملد ألارب وياملاامز ،وهااو
عضو من طرل غري مد ي املرفق األول ،ئملس ا هلا ،والسملد غريغملتا نملكودم ،وه عضو مان
طرل مد ي املرفق األول ،انئبا لاارئمل  .وساتنتت ماد واليتتماا مبااار قبا االجتماايف األول
لاجنا ارارال ي عاآ .٢٠١8
 -٢٦وأعرباات ننااا ارا ارال عاان تقااديرها العمملااق لا ارئمل املنتتملااا واليتااا ،الس املد ايشااكا -
كملسار ،وانئ الرئمل  ،السملد وياملامز ،لقملاد ما املمتا فةل عاآ .٢٠١٦

هاء -االماعاعات يف عا 2017
 -٢٧عقد ننا ارارال اجتماعتا األ بع ي  ١9أاي /مايو  ٢٠١٧ي بون يفملانملا.
 -٢8وقاار ننااا اراارال ،عماةا باانتا اردا احلكملمااا لاماوا د ،أال تعقااد أ اجتماعااا
حضااو يا ي ع اااآ  ،٢٠١٧وطاب اات إىل ال ارئمل وانئ ا ال ارئمل االس ااتعانا ابلوس ااائ ارلك ونمل ااا
لاتشاو مع األعضاء فملما يازآ من عماملا اختاع القرا فةل الا املتبقملا من السنا.
 -٢9واكن الرجويف إىل املوقع الشبك لاتناملذ املش ا لةطةيف عات جادول أعماال اجتماايف
ننااا ارا ارال واااروحا ،وعااات الواثئااق الداعمااا لبنااود جاادول األعمااال ،والتقااا ير الااك تتض ا امن
مجملع االتااقا الك تو ات إلملتا ننا ارارالم.)١١

خامسا -حالة املصارد املالية املخصصلة لععل جلنلة اعللراف عللا الان يلذ املشلرتك
وهياكل ا الداععة
 -3٠وا ات ننا ارارال ،فاةل الاا املشامولا ابلتقريار ،باذل العناياا ي اد حالاا املاوا د
املالملااا املتاحااا ألعمااال التناملااذ املش ا ا وإبااداء ح ااافا ي اسااتاداآ هااذ امل اوا دم .)١٢واسااتُادمت
املوا د لدعل ف ا العم وف ا اردا املعتمدت لا السنت ٢٠١٧-٢٠١٦م.)١3
 -3١وي ا ا اارد م ا ا ااوجز شي ا ا ارادا نن ا ا ااا ارا ا ا ارال ي ع ا ا اااآ  ٢٠١٧ي ان ا ا اادول  .٢ويتضا ا ا ا امن
انادوالن  3و 4معاومااا عاان اريارادا والناقااا فاةل الاا املشاامولا ابلتقرياار ،مبااا ي علا
حالا اريرادا وحالا ارنااق مقا نا ابململزانملا.

__________

م.http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings/index.html )١١
م )١٢طا ا ا مؤ ر/اجتما ااايف أط ا ارال كملوتا ااو ،مبوج ا ا املقا اار ا /3آ أإ ،٢-و/3آ أإ ،3-و/5آ أإ ،4-و/3آ أإ،5-
و/4آ أإ ،٦-و/١١آ أإ ،٧-و/٦آ أإ 8-إىل نن ا ا ااا اراا ا ا ارال أن تُبقا ا ا ا ف ا ا ااا إدا التنامل ا ا ااذ املشا ا ا ا ا قمل ا ا ااد
االسااتعراض وأن تع ا ىِّدهلا حسا االقتضاااء ملوا اااا اامان سااري عم ا ننااا ارا ارال بكااااء وفعالملااا م ان حملااث
التكااا وبشاافملا.
م )١3الوثملقا  ،JI-JISC37-A01-INFOاملتاحا ي العنوان التايل.http://ji.unfccc.int/Ref/Docs.html :
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اندول ٢
اعيرادات املااحة ألععال جلنة اعلراف علا الان يذ املشرتك يف عا 2017
مبدوال ا الوالاي املتحد )

ا مويف

4 4٦١ 944
٤ ٤61 ٩٤٤

املبا /املر اح من عاآ ٢٠١٦مأ)
االا اكا املتاقا ي عاآ ٢٠١٧
إمجايل سوآ املسا األول لاتناملذ املش ا ي عاآ ٢٠١٧
إمجايل سوآ املسا الثاين لاتناملذ املش ا ي عاآ ٢٠١٧
املرح من عا 2016
مجايل اعيرادات وامل لغ ر
مةحاا :تد الا املالملا املشمولا ابلتقرير من  ١كانون الثاين/يناير إىل  3١و /يولملا .٢٠١٧
مأ)

يشم سوآ املسا الثاين احملتاظ ا سابق ا ي االحتملاط .

 -3٢وترد مملزانملا وناقا ننا ارارال لعاآ  ٢٠١٧ي اندول .3
اندول 3
الن قات ال علية مقارنةا مبيزانية جلنة اعلراف علا الان يذ املشرتك لعا 2017
مبدوال ا الوالاي املتحد )

حالا الناقا مقا ناا ابململزانملا
اململزانملا
ارنااق
الارق
مأ)

٢٠١٧

مأ)

8٢٦ 998
43٧ ١١8
389 88٠

تد الا املالملا املشمولا ابلتقرير من  ١كانون الثاين/يناير إىل  3١و /يولملا .٢٠١٧

 -33ويوجز اندول  4احلالا املالملا يلملاا التناملاذ املشا ا ي عااآ  ،٢٠١٧الاك تاتاايف ي وجاود
ملد ي لايا الا املشمولا ابلتقرير قد حنو  4مةي دوال من دوال ا الوالاي املتحد .
اندول 4
احلالة املالية للانة اعلراف علا الان يذ املشرتك لعا 2017
مبدوال ا الوالاي املتحد )

موجز لاحالا املالملا الراهنا ح  3١و /يولملا ٢٠١٧

املبا /املرح من عاآ ٢٠١٦
تربعا األطرال ي عاآ ٢٠١٧
اريرادا املتأتملا من سوآ التناملذ املش ا ماملسا ان األول والثاين)
اجملعص ال رعي
الناقا ي عاآ ٢٠١٧
الرفيد

GE.17-14669
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4 4٦١ 944
٤ ٤61 ٩٤٤
43٧ ١١8
٤ 02٤ ٨26
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سادس ا -الاصفلليات املقدمللة
يف وروتصكصل كيصتص

مللؤمتر األطلراف العامل وصف ل ا اماعللا األط لراف

 -34تو ا نن ااُ ارا ارال مؤ ر/اجتم ااايف أط ار ِّ
ال كملوت ااو ابرحاط ااا عام ااا ابلتقري اار الس اانو
يف
يف
لااا املشاامولا ابلتقرياار املمتااد ماان  ٢٢أياول/ساابتمرب  ٢٠١٦إىل  ٢5آب/أغسا ،٢٠١٧
وتقدم مزيد من ار اادا  ،حس االقتضاء ،لألعمال املقباا لاجنا.
 -35وتو ننا ارارال مؤ ر/اجتمايف أطرال كملوتو بدعو مؤ ر األطرال العام بو اا
اجتمااايف األطارال ي اتااااق اب يا  ،ي دو تااا األوىل متشارين الثاااين/نوفمرب  ،)٢٠١٧إىل مراعااا
التجرب ااا املكتس اابا والا ااد ول املس ااتااد م )١4م اان التناملا ااذ املش ا ا ا ي توجمل ااا تناملا ااذ امل اااد  ٦ما اان
اتااق اب ي .

__________

م )١4ترد ي املرفق األول من الوثملقا .FCCC/KP/CMP/2016/5
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