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 مقدمة -أوالا  
 الصالية -ألف 

أنشأ مؤ ر األطرال العام  بو اا اجتمايف األطرال ي بروتوكول كملوتاو ممؤ ر/اجتماايف  -١
، ننا ارارال عات التناملذ املش ا مننا اراارال( ١-آ أإ/١٠أطرال كملوتو(، مبوج  املقر  
مااان بملنتاااا التحقاااق مااان عماملاااا  فااااز االنبعاااااث  أو تعزياااز إ الاااا  لتتاااوىل اراااارال عاااات أماااو 

من بروتوكول كملوتاو ماملشاا  إلملتاا  ٦االنبعااث  الك تتحقق باض  املشا يع املناذ  مبوج  املاد  
ماان بروتوكااول   ٦فملمااا يااا  بااا عمشااا يع التناملااذ املشاا اع(، وفقاااا لامبااادي التوجملتملااا لتناملااذ املاااد  

 .(١متا فملما يا  با عاملبادي التوجملتملا لاتناملذ املش اع(كملوتو ماملشا  إلمل
مأ( من املبادي التوجملتملاا لاتناملاذ املشا ا، يتعا ى عاات نناا اراارال أن 3لااقر   ووفقاا  -٢

آ تاااااو. ويقاااااادعاااااان أنشااااا تتا إىل كاااااا  دو   مااااان دو ا  مؤ ر/اجتماااااايف أطاااااارال كملو  تقااااادآ تقرياااااراا 
وتاو واااا ل سااا تا مان بروتوكااول كمل ٦مؤ ر/اجتماايف أطاارال كملوتاو إ اااادا  بشاأن تناملااذ املاااد  

 عات الاجنا.

 نطاق الاقرير -ابء 
ملوتااو يعاارض هااذا التقرياار الساانو  املقااداآ ماان ننااا ارااارال إىل مؤ ر/اجتمااايف أطاارال ك -3

 ٢5إىل  ٢٠١٦أياول/سااااابتمرب  ٢٢أنشااااا ا التناملاااااذ املشااااا ا املضااااا اع  اااااا فاااااةل الاااااا   مااااان 
 يرع(.ماملشا  إلملتا فملما يا  بعبا   عالا   املشمولا ابلتقر  ٢٠١٧آب/أغس   

ويتناااااااول التقرياااااار حالااااااا آلملااااااا التناملااااااذ املشاااااا ا ويعاااااارض العماااااا  الااااااذ  ا اااااا اعت بااااااا  -4
الاااا   املشااامولا ابلتقريااار، مباااا يشااام  تشااالمل  إجاااراء التحقاااق الاااذ  يناااد    ااامن فاااةل  اجنااااال

واحلالااا املالملااا يلملااا  (٢ممسااؤولملا ا ماملشااا  إلملااا فملمااا يااا  بعبااا   عاملسااا  الثاااين لاتناملااذ املشاا اع(
 التناملذ املش ا.

اخلا اااا وتتاااال التاا ااامل  الكامااااا لعمااا  نناااا اراااارال وولائاتاااا ي ال ااااحا  الشااابكملا  -5
ابلتناملاااذ املشااا ا  ااامن املوقاااع الشااابك  لةتااقملاااا، الاااك تشاااك  مساااتودعاا  قمملااااا مركااازايا يضااال تقاااا ير 

 .(3ماجتماعا  ننا ارارال، والواثئق الك تعتمدها، واملعاوما  املتعاقا ابملشا يع وعماملا االعتماد

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

  لع  مؤ ر/اجتمايف أطرال كملوتو يود استعراض التقرير السنو  لاجنا ارارال. -٦

__________ 

  .١-آ أإ/9مرفق املقر   (١م
  من املبادي التوجملتملا لاتناملذ املش ا. 45-3٠املب ى ي الاقرا   (٢م
  .http://ji.unfccc.int (3م

http://ji.unfccc.int/
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مااان املباااادي التوجملتملاااا لاتناملاااذ املشااا ا، ينتاااا  مؤ ر/اجتماااايف   5و 4ووفقااااا لااقااارت   -٧
طارال، ألاملحا  مان ترااكملوتو أعضااءا ي نناا اراارال لوالياا سانت  بنااءا عاات ماا يتاقاا  مان 

 : وعل  وفق التشكملاا التالملا
عضاااو وعضاااو منااااوب مااان األطااارال املد جاااا ي املرفاااق األول الاااك  ااار مبرحااااا  مأ( 

 انتقال إىل اقت اد السوق؛
عضو وعضو مناوب من األطرال املد جا ي املرفق األول غري املشا  إلملتاا ي  مب( 

 مأ( أعة ؛٧الاقر  الارعملا 
 وعضوان مناوابن من األطرال غري املد جا ي املرفق األول لةتااقملا؛ عضوان م ( 
 عضو وعضو مناوب من الدول انز يا ال لري  النامملا.  مد( 

 احلالة الراهنة للان يذ املشرتك -اثنياا  
أ احت أنشاا ا التناملاذ املشاا ا اابا متوقاااا منااذ لاياا فاا   االلتازاآ األوىل مبوجاا  بروتوكااول   -8

عاااااان آفاااااار إ اااااادا  لوحاااااادا  فاااااااز  ٢٠١5. وأُبااااااا/ ي آب/أغساااااا   ٢٠١٢عاااااااآ  كملوتااااااو ي
، بملنمااا أُبااا/ عاان آفاار إ اادا  لوحاادا  فاااز (4ماالنبعااااث  ي إطااا  املسااا  األول لاتناملااذ املشاا ا

 دال أدان (. - مانار الا   اثلثاا  ٢٠١4االنبعااث  ي إطا  املسا  الثاين ي تشرين األول/أكتوبر 
فااااز االنبعاااااث  تنشاااأ نتملجاااا وويااا  جااازء مااان وحااادا  الكمملاااا   ومباااا أن وحااادا  -9

طارل  قادو  أ مباملسند  إىل باد مبوج  بروتوكول كملوتو إىل وحدا  فاز لةنبعاااث ، لامل  
خلا اا بعاااث  امضملف ملشا يع التناملاذ املشا ا ي الوقات الاراهن أن ي اد  وحادا  فااز االن

اااع، وسااراينا ملىِّاز النحإىل حاا  دفاول تعادي  الدوحااا  باا   االلتازاآ الثانملاا. وسااملا  األمار كاذل 
 ابلنسبا إىل ال رل املضملف املعين.  أيضاا 
وأو ااات ماااؤ ر األطااارال يفن تراعااات ي إعاااداد قواعاااد وطرائاااق وإجاااراءا  ايلملاااا املنشاااأ   -١٠

 مان اتاااق اب يا  اخلاربُ  املكتسابا والاد ول املساتااد  مان ايلملاا  ٦من املااد   4مبوج  الاقر  
  . وُتكااااارىِّ (5موالااااانلتا القائماااااا املعتماااااد  مبوجااااا  االتااقملاااااا وماااااا يت ااااا   اااااا مااااان  اااااكوا قانونملاااااا

ارااااارال تو ااااملا ا املقدمااااا إىل مؤ ر/اجتمااااايف أطاااارال كملوتااااو املستاا ااااا ماااان  حمل ااااتا  ننااااا
وواملاتااا لاتجربااا املكتساابا والااد ول املسااتااد  ماان التناملااذ املشاا ا، الااك تاارد ي تقريرهااا الساانو  

  .(٦م٢٠١٦ لعاآ
وتساااال نناااا اراااارال بقملماااا العمااا  الاااذ  ا ااا اعت باااا اهلملئاااا الارعملاااا لاتناملاااذ مهملئاااا  -١١

التناملااذ( ي سااملاق اسااتعراض املبااادي التوجملتملااا لاتناملااذ املشاا ا، ويفن مشاارويف طرائااق وإجااراءا  

__________ 

ماان املبااادي التوجملتملااا لاتناملااذ املشاا ا، تتااوىل احلكومااا  الوطنملااا، ال ننااا ارااارال، ي إطااا   ١3وفقاااا لااقاار   (4م
 النا اا مان تاا  النبعاااث املسا  األول لاتناملذ املش ا مسؤولملا الرقابا عات املشا يع وإ دا  وحدا  فاز ا

  املشا يع.
  مو(.3٧، الاقر  ٢١-آ أ/١املقر   (5م
  ، املرفق األول.FCCC/KP/CMP/2016/5 (٦م
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ااد  مان التناملااذ ، وإن مل تااو ِّ هملئاُا التناملاذ ابعتماااد ، ينتا  مان الااد ول املسات(٧مالتناملاذ املشا ا
 4ي إعداد قواعد وطرائاق وإجاراءا  ايلملاا املنشاأ  مبوجا  الاقار   هاماا  املش ا ويشكى  إستاماا 

 من اتااق اب ي .  ٦من املاد  

 العع  املضطلع وا يف ال رتة املشعصلة ابلاقرير -اثلثاا  
 كضعان ال عالية من حيث الاكل ة والش افية يف سّي عع  الان يذ املشرت  -ألف 

مل ُيساااانِّد مؤ ر/اجتمااااايف أطاااارال كملوتااااو ي دو تااااا الثانملااااا عشاااار  إىل ننااااا ارااااارال أ   -١٢
املوجاا  (8موالاي  جديد  ي هذ  الا   املشمولا ابلتقرير. وكر  مؤ ر/اجتمايف أطرال كملوتو طاباا

اااان  إىل ننااااا ارااااارال يفن تكااااا  إاتحااااا مااااا يكااااا  ماااان اهلملاكاااا  األساسااااملا والقااااد ا  الااااك  كى
ألطااارال مااان اساااتاداآ ايلملاااا، ماااا دامااات احلاجاااا إلملتاااا قائماااا، ماااع إدفاااال التعااادية  الة ماااا ا

 .لضمان الكااء  وفعالملا التكااا والشاافملا ي سري عم  التناملذ املش ا
واعتماااد  نناااا اراااارال ي اجتماعتاااا األ بعااا ، ي ساااملاق الوفااااء مبساااؤولملا ا، ف اااا  -١3

 ، الك ترم  إىل وقملق اهلدف  التالمل :(9م٢٠١9-٢٠١8السنت  إدا   التناملذ املش ا لا   
: احلااظ عات ما يازآ من اهلملاك  األساسملا والقد   لكاالا عماملا  ١اهلدل  مأ( 

 التناملذ املش ا؛
 : تعزيز االس ااد ابلد ول املستااد  من التناملذ املش ا.٢اهلدل  مب( 

( اخلاادما  ١ال املااوا د الة مااا ملااا يااا : م، ف  اات ننااا ارااار ١ولتحقملااق اهلاادل  -١4
عانا ما يقادآ إلملتاا مل( جاهزيا الاجنا ٢واهلملاك  األساسملا الك تكا  دعل اجتماعا  الاجنا؛ م

اآ نااااآ االعتماااد ( االسااتعراض الاادو   لتناملااذ اسااتاد3ماان بملاااان  مشااا يع التناملااذ املشاا ا؛ م
ن جتماايف أطارال كملوتاو بشاأاهلملئاا  الارعملاا ومؤ ر/ا( تقادم الادعل إىل 4يلملا التنمملاا الناملااا؛ م

 املسائ  املتعاقا ابلتناملذ املش ا.
، س  اد ننااا اراارال املااو اا  احلكومملااا الدولملاا انا ياا، كمااا ٢ولتحقملاق اهلادل  -١5

د فر اا  املساتااد  مان  ن الاد ولمالتقدم املزيد من املعاوما  والتو املا  املساتمد   ستلتنل وُتوجِّ
 ن اتااق اب ي .م ٦ملذ املش ا، حس  االقتضاء، من أج  ت وير قواعد لتاعمل  املاد  التنا

 اعاعاد الكياانت املساقلة -ابء 
استعر ت ننا ارارال تناملذ استاداآ نااآ االعتمااد يلملاا التنمملاا الناملااا، واتاقات  -١٦

عات موا اا السمال لاكملاان  التشلملاملا املعملىناا املعتماد  ي إطاا  آلملاا التنمملاا الناملااا ابلت ارل 
عاااات أسااااال طاااوع  ككملاااااان  مسااااتقاا معتماااد  منوطااااا ابالسااااتنتا  والتحقاااق ي إطااااا  التناملااااذ 

، قااادىمت تساااعا كملااااان  تشااالملاملا معملىناااا ت ااار ا  ٢٠١٧آب/أغسااا    ٢5وحااا   املشااا ا.
 ككملاان  مستقاا معتمد .  تعرب فملتا عن اهتمامتا ابلت رل طوعاا 

__________ 

 ، املرفق.FCCC/SBI/2016/L.8 (٧م
 .5-3، الاقرا  ١٢-آ أ/4املقر   (8م
 .http://ji.unfccc.int/Ref/Docs.html، الك تتال ي العنوان التايل: JI-JISC40-A01-INFOالوثملقا  (9م

http://ji.unfccc.int/Ref/Docs.html
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وفاااةل الاااا   املشااامولا ابلتقريااار، مل يقااادآ أ  مااان الكملااااان  التشااالملاملا املعملىناااا املت ااارفا  -١٧
ا ي إطاا  ملاذ املشا  ككملاان  مستقاا معتماد  مشاا يع اساتنتاجا  أو وقاق متعاقاا ابلتنا  طوعملاا 

 املسا  الثاين لاتناملذ املش ا.

  مراء الاحقق يف  طار جلنة اعلراف علا الان يذ املشرتك -ميم 
 ماان مشااا يع التناملااذ املشاا ا ي مشااروعاا  59٧منااذ بدايااا التناملااذ املشاا ا، ُنشاار مااا  موعااا  -١8

ملىِّااز  وأُحملااات إىل سااج   548إطااا  املسااا  األول، ماان بملنتااا  مشااروعاا ح ااات عااات  مااو  تعرياملااا ُُ
مشاااروعاا  33٢املعاااامة  الااادويل. وأتملحااات ي ال ااااحا  الشااابكملا لاتناملاااذ املشااا ا معاوماااا  عااان 
اسااتنتاجاا  5٢وعاان باارانماِّ أنشاا ٍا واحااٍد ي إطااا  املسااا  الثاااين لاتناملااذ املشاا ا. وي ا مااويف، ُنشاار 

عماملاا وقاق تعتارب لائملاا  ١٢8تعتارب لائملاا، مقابا   اساتنتاجاا  5١بشأن واثئق ت امملل املشاا يع، منتاا 
ماان وحاادا  فاااز االنبعااااث ،  8٧١ 893 ٦٢9. و ااد  مااا  موعااا (١٠معماملااا ١٢9ماان أ اا  

  ي إطا  املسا  الثاين. ٢5 4١٦ ٢٧٢ي إطا  املسا  األول و 84٦ 4٧٧ 35٧منتا 
ماااا هاااو الشاااأن ي الاااا   املشااامولا ابلتقريااار الساااابق، مل يُقااادىآ فاااةل الاااا   املشااامولا وك -١9

 ابلتقرير احلايل أ  من مشا يع املسا  الثاين لاتناملذ املش ا. 

 مسائ  احلصكعة واعدارة -راوعاا  
 الا اع  مع اهليئات وأفحاب املصلحة -ألف 

كملااان  املساتقاا، والكملااان  املساتقاا لات ننا اراارال حري اا عاات التااعا  ماع ال -٢٠
ل الااااا     أو فااااةاملعتمااااد ، وم ااااو   املشااااا يع، واملااااراقب ، سااااواء ي سااااملاق اجتماعتااااا األ بعاااا

   مساااا ااملشااامولا ابلتقريااار. وااااجعت نناااا اراااارال انتاااا   ااااحبا امل ااااحا عاااات تقااادم
ساملق دى التنيف  ئامل  منتاف ملا ت   ي جدول أعمال االجتماايف األ بعا ، ودعات إىل االجتماا 
  و   املشا يع.منتدى م اخلا  ابلكملاان  التشلملاملا املعملىنا/الكملاان  املستقاا املعتمد  و ئمل 

وي سملاق تعزيز اخلرب  املكتسابا والاد ول املساتااد  مان عماملاا التناملاذ املشا ا، ساُتناىل  -٢١
 تشااارين الثااااين/مألطااارال ار ين ملاااؤ يُعقاااد ي الااادو   الثالثاااا والعشااار  جانبملااااا  نناااا اراااارال نشااااطاا 

قاا كملااان  املسات(،  دل التحاو  مع أ حاب امل ااحا املعنملا ، مباا ي علا  ال٢٠١٧ نوفمرب
 املعتمد ، وم و   املشا يع، وجتا  التنسملق املعملىنا.

 أنشطة الاصاف  -ابء 
أنشااا ا جانبملاااا دعمااات األماناااُا نناااايف اراااارال ي الااا ويا لاتناملاااذ املشااا ا وي تنااااملل  -٢٢

فاااةل الااادو   الثانملاااا عشااار  ملؤ ر/اجتماااايف أطااارال كملوتاااو بشاااأن الاااد ول املساااتااد  مااان التناملاااذ 
مااان اتاااااق اب يااا . وتتعتاااد األماناااا ال ااااحا   ٦املشااا ا مااان أجااا  تسااااريها ألغاااراض املااااد  

__________ 

مان عماملاا   ١٢9ومان أ ا  . ُنشر  االستنتاجا  وعماملا  التحقق ي ال احا  الشبكملا لاتناملذ املشا ا (١٠م
باااادي التوجملتملاااا لاتناملاااذ مااان امل 39عماملاااا منتاااا لائملاااا وفقااااا لااقااار   ١٢8فااااز االنبعاااااث  املنشاااو  ، تُعتااارب 

عماملااا  ١٢9شااو   وماان عماملااا  التحقااق املن ١3٠املشاا ا، فملمااا ُسااحبت عماملااا واحااد  ممقا نااا مبااا  موعااا 
 (.FCCC/KP/CMP/2015/4إىل ما و د ي الوثملقا  وقق تعترب لائملا استناداا 
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تناملاذ الشبكملا لاتناملاذ املشا ا وال ااحا  الشابكملا لةتااقملاا ارطا ياا عا  ال ااا مبااو اا  ال
 لامعاوما  املتعاقا ابيلملا.  قمملاا  املش ا ابعتبا  ا وسملاا تروجيملا ومستودعاا 

 مسائ  العضصية -ميم 
انتااا  مؤ ر/اجتمااايف أطاارال كملوتااو، ي دو تااا الثانملااا عشاار ، أعضاااءا وأعضاااء مناااوب   -٢3

عضااء منااوب . جدداا ي ننا ارارال لشل  الشواغر الناائا عان انقضااء ماد  والياا أعضااء وأ
وفااةل الااا   املشاامولا ابلتقرياار، كاناات ننااا ارااارال تتااألف ماان األعضاااء واألعضاااء املناااوب  

 .١الوا د  أمساؤهل ي اندول 
كتسملتا الك ي وتود ننا ارارال أن توجا انتبا  مؤ ر/اجتمايف أطرال كملوتو إىل األ ملا -٢4

احا إىل ما ء املقاعاد الشااغر . وتشاجع فملما يتعاق بتحقملق الن اب القاانوين ساعُ  ا ُراىِّ
نتاا  امل

ااحا الااك لااديتا مقاعااد ااااغر  عااات ترااامل  أااااا  لةنضااماآ إىل  ُراىِّ
ننااا ارااارال انتااا  امل

 ننا ارارال.
 ١اندول 

األعضلاء واألعضلاء املنللاووصن يف جلنلة اعلللراف عللا الان يللذ املشلرتك الللذين اناخل  م مللؤمتر 
 ا اماعا  األطراف يف وروتصكصل كيصتص يف دورتا الثانية عشرةاألطراف العام  وصف 

حاانتا امل العضو املناوب العضو  راىِّ
 األطرال غري املد جا ي املرفق األول  مب(السملد كوم  طومململبا مب(السملد إممل  كايمل 

األول الك  ر  األطرال املد جا ي املرفق مب(السملد  فوهلا فاسملاملاسكااي مب( السملد  بو ايان كامملنوفا
 اقت ادا ا مبرحاا انتقالملا

 األطرال املد جا ي املرفق األول مب(السملد ايكوب لملنت   مب(السملد بنوا لوغملا
األطرال املد جا ي املرفق األول الك  ر  مب(السملد مملااياو املزينكو السملد  غريغملتا نملكودم مانئبا الرئمل ( 

 اقت ادا ا مبرحاا انتقالملا
 األطرال غري املد جا ي املرفق األول مب((مأالسملد كا لول فولري مأ(بواد  - د كململكململكو أوبون/السمل

 األطرال غري املد جا ي املرفق األول مأ(مد(ااغر مأ(السملد غووكملان/ كملان
 األطرال املد جا ي املرفق األول مأ(السملد  فانملسا لملوان د  مأ( كسار  -السملد كونراد  ايشكا 

 األطرال املد جا ي املرفق األول مها(مب(ااغر  مب(السملد اتكاهملكو اتغام 
 الدول انز يا ال لري  النامملا  مأ(السملد ديري  أود سون مالرئمل (مأ( السملد ألرب  وياملامز

األطرال املد جا ي املرفق األول الك  ر  مأ(السملد  إيرينا  ود كو مأ( السملد  إيزابملة  بو وسكا
 اقت ادا ا مبرحاا انتقالملا

املد : سنتان تنتتملان مباار  قب  أول اجتمايف تعقد  ننا ارارال عات التناملذ املش ا مننا  مأ(
  .٢٠١8ارارال( ي عاآ 

  .٢٠١9املد : سنتان تنتتملان مباار  قب  االجتمايف األول لاجنا ارارال ي عاآ  مب(
احلاديا عشر  ملؤ ر األطرال العام  بو اا اجتمايف األطرال ي بروتوكول  ترامل  معااق منذ الدو    م (

قت السملد فولر يشل  مقعد  إىل أن يُراى  فاف لا من بكملوتو ممؤ ر/اجتمايف أطرال كملوتو(. سمل
حا عا  ال اا.نتا املا موعا ارقاملمملا/ا   راىِّ

. ترامل  معاق منذ الدو   الثانملا ٢٠١٦ أاي /مايو ١8استقال السملد املبملا مايكو  اعتبا اا من  مها(
  عشر  ملؤ ر/اجتمايف أطرال كملوتو.

  ترامل  معاق منذ الدو   العاار  ملؤ ر/اجتمايف أطرال كملوتو. مو(
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 اناخاب رئيس وانئب رئيس جلنة اعلراف علا الان يذ املشرتك -دال 
السااملد ألارب  وياملاامز، وهااو انتابات نناا اراارال ي اجتماعتااا األ بعا  بتوافاق اي اء  -٢5

ه  عضو مان كودم، و عضو من طرل غري مد   ي املرفق األول،  ئملساا هلا، والسملد  غريغملتا نمل
جتماايف األول قبا  اال طرل مد   ي املرفق األول، انئبا لاارئمل . وساتنتت  ماد  واليتتماا مبااار 

  .٢٠١8لاجنا ارارال ي عاآ 
  - رها العمملااق لااارئمل  املنتتملااا واليتااا، السااملد  ايشااكاوأعرباات ننااا ارااارال عاان تقاادي -٢٦

 .٢٠١٦كملسار، وانئ  الرئمل ، السملد وياملامز، لقملاد ما املمتا   فةل عاآ 

 2017االماعاعات يف عا   -هاء 
  ي بون يفملانملا. ٢٠١٧أاي /مايو  ١9عقد  ننا ارارال اجتماعتا األ بع  ي  -٢٧
باانتا اردا   احلكملمااا لامااوا د، أال تعقااد أ  اجتماعااا   وقاار   ننااا ارااارال، عمااةا  -٢8

   ارلك ونملاااا، وطابااات إىل الااارئمل  وانئااا  الااارئمل  االساااتعانا ابلوساااائ٢٠١٧حضاااو يا ي عااااآ 
 السنا. تبقملا منلاتشاو  مع األعضاء فملما يازآ من عماملا  اختاع القرا  فةل الا   امل

ملذ املش ا لةطةيف عات جادول أعماال اجتماايف واكن الرجويف إىل املوقع الشبك  لاتنا -٢9
ننااا ارااارال واااروحا، وعااات الواثئااق الداعمااا لبنااود جاادول األعمااال، والتقااا ير الااك تتضاامان 

 .(١١ممجملع االتااقا  الك تو ات إلملتا ننا ارارال

حالة املصارد املالية املخصصلة لععل  جلنلة اعللراف عللا الان يلذ املشلرتك  -خامساا  
 ل ا الداععةوهياك
وا ات ننا ارارال، فاةل الاا   املشامولا ابلتقريار، باذل العناياا ي   اد حالاا املاوا د  -3٠

. واساااُتادمت (١٢ماملالملااا املتاحااا ألعماااال التناملااذ املشاا ا وإباااداء ح ااافا ي اسااتاداآ هاااذ  املااوا د
 .(١3م١٧٢٠-٢٠١٦املوا د لدعل ف ا العم  وف ا اردا   املعتمدت  لا   السنت  

ويتضااااااامان . ٢ي انااااااادول  ٢٠١٧ويااااااارد ماااااااوجز شيااااااارادا  نناااااااا اراااااااارال ي عااااااااآ  -3١
 علاا  يلتقرياار، مبااا معاومااا  عاان ارياارادا  والناقااا  فاةل الااا   املشاامولا اب 4و 3 انادوالن

 حالا اريرادا  وحالا ارنااق مقا نا ابململزانملا.

__________ 

 .http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings/index.html (١١م
، 5-آ أإ/3، و4-آ أإ/5، و3-آ أإ/3، و٢-آ أإ/3طاااااا  مؤ ر/اجتماااااايف أطااااارال كملوتاااااو، مبوجااااا  املقااااار ا   (١٢م

املشاااااااا ا قملااااااااد  ننااااااااا ارااااااااارال أن تُبقاااااااا  ف ااااااااا إدا   التناملااااااااذإىل  8-آ أإ/٦، و٧-آ أإ/١١، و٦-آ أإ/4و
ن حملااث مااوفعالملااا  االسااتعراض وأن تعاادىِّهلا حساا  االقتضاااء ملوا اااا  اامان سااري عماا  ننااا ارااارال بكااااء 

 التكااا وبشاافملا.
 .http://ji.unfccc.int/Ref/Docs.html، املتاحا ي العنوان التايل: JI-JISC37-A01-INFOالوثملقا  (١3م

http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings/index.html
http://ji.unfccc.int/Ref/Docs.html
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 ٢اندول 
 2017اعلراف علا الان يذ املشرتك يف عا  اعيرادات املااحة ألععال جلنة 

 مبدوال ا  الوالاي  املتحد (

 ا مويف 
 4 4٦١ 944 مأ(٢٠١٦املبا/ املرحا  من عاآ 

 -  ٢٠١٧االا اكا  املتاقا  ي عاآ 
 - ٢٠١٧ لاتناملذ املش ا ي عاآ إمجايل  سوآ املسا  األول

 - ٢٠١٧عاآ  إمجايل  سوآ املسا  الثاين لاتناملذ املش ا ي
 ٤ ٤61 ٩٤٤ 2016 مجايل اعيرادات وامل لغ املرحر  من عا     

 . ٢٠١٧ و /يولملا  3١كانون الثاين/يناير إىل   ١ تد الا   املالملا املشمولا ابلتقرير من  مةحاا:
  يشم   سوآ املسا  الثاين احملتاظ  ا سابقاا ي االحتملاط . مأ(

  .3ي اندول  ٢٠١٧ننا ارارال لعاآ وترد مملزانملا وناقا   -3٢
 3اندول 

  2017الن قات ال علية مقارنةا مبيزانية جلنة اعلراف علا الان يذ املشرتك لعا  
 مبدوال ا  الوالاي  املتحد (

 مأ(٢٠١٧ حالا الناقا  مقا ناا ابململزانملا 
 8٢٦ 998 اململزانملا 
 43٧ ١١8 ارنااق 
 389 88٠ الارق

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

، الاك تاتاايف ي وجاود ٢٠١٧احلالا املالملا يلملاا التناملاذ املشا ا ي عااآ  4ويوجز اندول  -33
  املتحد .مةي  دوال  من دوال ا  الوالاي   4  ملد ي لايا الا   املشمولا ابلتقرير قد   حنو 

 4اندول 
 2017احلالة املالية للانة اعلراف علا الان يذ املشرتك لعا  

 مبدوال ا  الوالاي  املتحد (
 ا مويف ٢٠١٧ و /يولملا  3١موجز لاحالا املالملا الراهنا ح  

 4 4٦١ 944 ٢٠١٦املبا/ املرح  من عاآ 
 -  ٢٠١٧تربعا  األطرال ي عاآ 

 - اريرادا  املتأتملا من  سوآ التناملذ املش ا ماملسا ان األول والثاين(  
 ٤ ٤61 ٩٤٤ اجملعص  ال رعي   

 43٧ ١١8 ٢٠١٧الناقا  ي عاآ 
 ٤ 02٤ ٨26 الرفيد   
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الاصفلليات املقدمللة    مللؤمتر األطللراف العاملل  وصفلل ا اماعللا  األطللراف  -سادساا  
 يف وروتصكصل كيصتص

/اجتماااايفيف أطااارالِّ كملوتاااو ابرحاطاااا عاماااا ابلتقريااار السااانو   تو ااا  ننااااُ  -34 اراااارال مؤ ريف
، ٢٠١٧أغساا   آب/ ٢5إىل  ٢٠١٦أياول/ساابتمرب  ٢٢لاااا   املشاامولا ابلتقرياار املمتااد  ماان 

 وتقدم مزيد من ار اادا ، حس  االقتضاء، لألعمال املقباا لاجنا.
بدعو  مؤ ر األطرال العام  بو اا  وتو   ننا ارارال مؤ ر/اجتمايف أطرال كملوتو -35

(، إىل مراعااا  ٢٠١٧اجتمااايف األطاارال ي اتااااق اب ياا ، ي دو تااا األوىل متشاارين الثاااين/نوفمرب 
ماااان  ٦ توجملااااا تناملااااذ املاااااد  ماااان التناملااااذ املشاااا ا ي (١4مالتجربااااا املكتساااابا والااااد ول املسااااتااد 

 اب ي .  اتااق

    

__________ 
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