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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

 مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
 السابعةالدورة 
 ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩ -نوفمرب /تشرين الثاين ٢٨، ديربان
 ؤقت من جدول األعمال امل٨البند 

 املسائل املتعلقة بالتنفيذ املشترك

م إىل مؤمتر   التقرير السنوي للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك املقدّ           
 األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

  *مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
) نة اإلشـراف  جل(يتناول هذا التقرير أعمال جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك            

، ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٤إىل   ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤خالل الفترة املمتدة من     
مـع  واحـدة    مائدة مـستديرة     ةمشاورواجتماعات  ثالثة  دت فيها اللجنة    قَوهي فترة عَ  

وُيربز هذا التقرير اإلجنازات والتحديات اليت      .  وحلقة عمل تقنية واحدة    أصحاب املصلحة 
اللجنة تلبيـة  عمل بصفة خاصة ويورد . إشرافها على هذه اآللية   نة يف سياق    واجهتها اللج 

لطلب صدر عن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو             
 مـن    عدداً ويتضمن التقرير أيضاً  . السادسةيف دورته   ) اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (

ويورد التقريـر   . اجتماع األطراف باختاذها  /طراف األ  مؤمترَ  اللجنةُ ياإلجراءات اليت توص  
  .يف اخلتام معلومات بشأن الوضع املايل واملوارد املتاحة ألعمال التنفيذ املشترك

  
  
  

__________ 

والعشرين للجنة اإلشراف علـى     السادس  راعاة نتائج االجتماع    قُدِّمت هذه الوثيقة متأخرة عن موعدها مل        *  
  .٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ١٤ و١٣يومي قد التنفيذ املشترك، الذي ُع
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 تنفيذيموجز   - أوالً  

، ) اإلشـراف  نةجل(شراف على التنفيذ املشترك     ة اإل يتناول هذا التقرير السنوي للجن      -١
مـؤمتر  (املقدَّم إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو             

 تـشرين   ٢٤، أنشطة التنفيذ املشترك املضطلع هبا يف الفترة من          )اجتماع األطراف /األطراف
الـسادس  ام االجتمـاع    اختت، تاريخ   ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٤حىت   ٢٠١٠أكتوبر  /األول

وعقدت ). يشار إىل تلك الفترة فيما يلي بالفترة املشمولة بالتقرير   (اإلشراف  للجنة  والعشرين  
مـع  واحـدة    مائدة مـستديرة     ةاجتماعات وأجرت مشاور  ثالثة  اللجنة خالل هذه الفترة     

ذا وال يغطي ه  .  وحلقة عمل تقنية واحدة من حلقات عمل التنفيذ املشترك         أصحاب املصلحة 
ملؤمتر السابعة   والدورة    اإلشراف للجنةالسادس والعشرين   التقرير الفترة املمتدة بني االجتماع      

لط سيـس ،  السيد حممد كوامرول شودري   ،  لجنةالاجتماع األطراف؛ لكن رئيس     /األطراف
مـؤمتر  الضوء على أي من املسائل ذات الصلة خالل هذه الفترة يف تقريـره الـشفوي إىل                 

  . األطراف يف دورته السابعةاجتماع/األطراف
اجتماع األطراف بإجراءات يتخذها يف دورته      /ويوصي هذا التقرير مؤمتر األطراف      -٢

خالل الفترة املشمولة   اإلشراف   اليت اضطلعت هبا جلنة      ويتناول التقرير أيضاً األعمالَ   . السابعة
إجـراء   "بليه فيما يلي    يشار إ (بالتقرير، ومنها مواصلة تفعيل إجراء التحقق يف إطار اللجنة          

 تسيري عملية االعتمـاد يف       مسألة  املرتبطة هبذا اإلجراء، إضافة إىل     ، واملشاريعَ ")املسار الثاين 
اجتماع األطراف  /املعلومات، قد يود مؤمتر األطراف    واستناداً إىل هذه    . إطار التنفيذ املشترك  

  .تركتقدمي مزيد من اإلرشاد إىل اللجنة فيما يتصل بالتنفيذ املش
ويسلط التقرير الضوء على جماالت اإلدارة والتدبري واملوارد، وهي جماالت بالغة األمهية              -٣

وفيما يتصل حبالـة    . من حيث ضمان الكفاءة والشفافية وفعالية الكلفة يف عمل جلنة اإلشراف          
وثيقة  ٢٥٩مت  إىل أنه حبلول هناية الفترة املشمولة بالتقرير قُد       يشري التقرير   إجراء املسار الثاين،    

ُنشرت يف املوقـع    األنشطة  برامج  وثائق تصميم   من   ة واحد ووثيقةمن وثائق تصميم املشاريع     
 ٣٢  ب االستنتاجات اإلجيابية املتعلقـة      أنويتضح من التقرير     ؛االتفاقية/لشبكي للتنفيذ املشترك  ا

 من مشاريع   مشروعاً ٢١٨وسيتيح  . هي استنتاجاٌت هنائيةٌ    املشاريع تصميموثيقة من وثائق    
 حتقيق خفض لالنبعاثات مبقدار ينـاهز       ،تصميمهاالتنفيذ املشترك اليت يرد وصفها يف وثائق        

 بربوتوكـول   مليون طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون خالل فترة االلتـزام األوىل            ٣٥٠
ت اليت اعُتربت نتائجها هنائية فستتيح حتقيق خفض لالنبعاثـا         ٣٢  لا أما املشاريع       .كيوتو
عملية  ٥١واعُتربت  .  الفترة نفسها  مليون طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون يف        ٤٤مبقدار  

وُتمثّل عمليـات التحقـق     .  عمليات هنائية  اًمشروع ٢١  بحتقق من خفض االنبعاثات تتعلق      
 مليون طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون ستصدر مقابلـها        ١٠ النهائية هذه حجماً يعادل   

  . نبعاثاتوحدات خفض لال
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 الدعم التابعـة هلـا    ياكل  الوضع املايل هل   املايل و  هاالحظت جلنة اإلشراف أن وضع    و  -٤
املسامهات الـواردة مـن     بفضل   ،٢٠١٠نفس الفترة من عام     ب مقارنة    كبرياً حتسنت حتسناً 
وهـي مـسامهات    ،  ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول أغسطس إىل   /من آب فترة  الاألطراف يف   

يف إطـار    ساهم فرض رسـوم      ،باإلضافة إىل ذلك  و.  هلا عن تقديرها جلنة اإلشراف   أعربت  
أنشطة جلنة اإلشراف وتنفيذ برنـامج      لتحديد أولويات    والعملية اجلارية    األول،إجراء املسار   
  .حتسني الوضع املايل يف  كبرياًإسهاماً، ٢٠١٣-٢٠١١فترة العمل املنقح لل

تـرد يف    ، دورته الـسادسة    يف اجتماع األطراف / مؤمتر األطراف  طلبوبناء على     -٥
النهج املتاحة لتعزيز   يارات  بشأن اخل توصيات جلنة اإلشراف     FCCC/KP/CMP/2011/9الوثيقة  
    ٦ كجزء من االستعراض األول للمبادئ التوجيهية لتنفيـذ املـادة            ،التنفيذ املشترك يف  املتبع  

  وفقـاً  )١() للتنفيذ املشترك  يةاملبادئ التوجيه (  بيلي  املشار إليها فيما    (من بروتوكول كيوتو    
هيكل الرسوم لتغطية التكـاليف     بتعديل  املتعلقة  توصيات  ال و ،١-م أ /٩املقرر   من   ٨للفقرة  

  . التابعة هلادعمالكل انشطة جلنة اإلشراف وهيألاإلدارية 

  مقدمة  - ثانياً  

 الوالية  - ألف  

شاء جلنة اإلشراف   ، إن ١-م أإ /١٠اجتماع األطراف، يف مقرره     /قرر مؤمتر األطراف    -٦
أو حتـسني   االنبعاثـات    أمور من بينها التحقق من خفض        لتتوىل مهمة اإلشراف على مجلة    

يشار إليها فيما يلـي     ( من بروتوكول كيوتو     ٦املشاريع املنفذة يف إطار املادة      إزالتها بفضل   
  .مبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك، وذلك وفقاً لل") التنفيذ املشتركعمشاري"  ب
وتقضي املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك بأن ُتقدِّم جلنة اإلشـراف تقريـراً عـن                -٧

اجتماع األطراف، وأن يقدم هذا األخري      /أنشطتها إىل كل دورة من دورات مؤمتر األطراف       
  . من بروتوكول كيوتو وميارس سلطة على جلنة اإلشراف٦إرشادات بشأن تنفيذ املادة 

 نطاق التقرير  - باء  

يتضمن هذا التقرير معلومات بشأن عمل جلنة اإلشراف منذ تقريرها اخلطي املقـّدم               -٨
تتوىل جلنة اإلشراف تشغيل إجراء     و. )٢(اجتماع األطراف /ملؤمتر األطراف السادسة  إىل الدورة   

__________ 

 .، املرفق١-م أإ/٩املقرر  )١(
)٢( FCCC/KP/CMP/2010/9. 



FCCC/KP/CMP/2011/4 

5 GE.11-64256 

ويتضمن . ، وهو تاريخ إمتام تفعيل اإلجراء     ٢٠٠٦أكتوبر  / منذ تشرين األول   )٣(املسار الثاين 
معلومات بشأن املقررات واإلجراءات اليت اختذهتا جلنة اإلشراف ملواصلة حتـسني   هذا التقرير   

اجتماع األطراف النظـر  /تنفيذ إجراء املسار الثاين، وُيربُز املسائل اليت قد يود مؤمتر األطراف  
ويتناول التقرير أيضاً مسائل اإلدارة، ال سيما التدابري املتخذة لضمان          . السابعةفيها يف دورته    

   احلالـة املاليـة    ل جلنة اإلشراف بكفاءة وشفافية وفعالية من حيث الكلفة، كما يتناول            عم
  .٢٠١١-٢٠١٠لتنفيذ املشترك خالل فترة السنتني  ابأعمالفيما يتعلق 

. ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٤إىل   ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤ويغطي التقرير الفترة من       -٩
 األطـراف   اجتمـاع / ملؤمتر األطـراف   السابعةلثاين إىل بداية الدورة     أما الفترة املمتدة من التاريخ ا     

يسلط فيه الضوء   ل ته السابعة فستكون موضوع تقرير شفوي يقدمه الرئيس إىل املؤمتر يف دور         
  .الفترةذه على املسائل اهلامة املتصلة هب

ها خالل  ويربز هذا التقرير العمل الذي أجنزته جلنة اإلشراف والتحديات اليت واجهت            -١٠
   وبنـاء . الفترة املشمولة بالتقرير، كما يوجز حالة تنفيذ إجراء املسار الثاين خالل هذه الفترة            

تـرد يف الوثيقـة     اجتمـاع األطـراف يف دورتـه الـسادسة،          /على طلب مؤمتر األطـراف    
FCCC/KP/CMP/2011/9 التنفيذ املشترك والـيت   يف  املتبع  النهج  تعزيز  يارات  املتعلقة خب توصيات   ال 

، كجزء من االستعراض األول للمبادئ التوجيهية       اجتماع األطراف /سينظر فيها مؤمتر األطراف   
هيكل الرسـوم   بتعديل  املتعلقة   توصياُتال، و ١-م أ /٩املقرر   من   ٨ للفقرة   وفقاًاملشترك  لتنفيذ  ل

ل كاملة  وتتاح تفاصي .  التابعة هلا  دعمالكل  انشطة جلنة اإلشراف وهي   أللتغطية التكاليف اإلدارية    
االتفاقية، الذي ُيعّد مبثابة    /عن عمليات ومهام جلنة اإلشراف على املوقع الشبكي للتنفيذ املشترك         
  .)٤(سّجل مركزي يضم تقارير اجتماعات اللجنة والوثائق اليت تعتمدها

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف      اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه        -جيم   
 تو يف بروتوكول كيو

اجتماع األطراف، بعد أن يستعرض هذا التقرير ويأخذ علماً         /قد يود مؤمتر األطراف     -١١
، أن يتخذ اإلجـراءات التاليـة يف        السابعةبالتقرير الشفوي لرئيس جلنة اإلشراف يف دورته        

  :هانفسالدورة 
 مبـا يف    ،الشروع يف االستعراض األول للمبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك         )أ(  

التنفيذ املـشترك   يف  املتبع  النهج  تعزيز  خيارات  بشأن  النظر يف توصيات جلنة اإلشراف      ذلك  
  عملية وجدول زمين لالستعراض؛ومتديد، FCCC/KP/CMP/2011/9 الواردة يف الوثيقة

__________ 

 . من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك٤٥-٣٠احملدد يف الفقرات  )٣(
)٤( >http://ji.unfccc.int<. 
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تغطية التكاليف اإلدارية املتعلقة بأنـشطة جلنـة        املوافقة على هيكل رسوم       )ب(  
 .به جلنة اإلشرافالذي أوصت  على النحو ،ا هلةكل الدعم التابعااإلشراف وهي

ينتخب مؤمتر  أنيتعني  ،ملبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك من ا٦-٤للفقرات  وفقاًو  -١٢
 : من األطرافتردبناء على الترشيحات اليت لوالية مدهتا سنتان واجتماع األطراف /األطراف

اليت متر  رفق األول لالتفاقية     من األطراف املدرجة يف امل     اًمناوباً  وعضواً  عضو  )أ(  
 حتول إىل اقتصاد السوق؛بعملية 

املشار إليها  غري   من األطراف املدرجة يف املرفق األول        اً مناوب واً وعض اًعضو  )ب(  
 أعاله؛) أ(١٢يف الفقرة 

ـ ين وعضـو ينعضو  )ج(    من األطـراف غري املدرجـة يف املرفـق        ني مناوب
  ؛األول لالتفاقية

  .  من الدول اجلزرية الصغرية الناميةاً مناوباً وعضواًعضو  )د(  

 اإلجنازات والتحديات  - ثالثاً  

 من  ١٣الفقرة  مبوجب  اجتماع األطراف إىل جلنة اإلشراف،      /طلب مؤمتر األطراف    -١٣
املتعلـق  تقريـر   ال"السادس مـن     الفصل يف الواردة تنفيذ جماالت العمل     ،٦-م أإ /٤املقرر  

 إجراء التحقق يف إطار جلنة اإلشراف علـى التنفيـذ املـشترك             باخلربات املكتسبة يف تطبيق   
 تقريـر جلنـة     ضمن،  )٥("والتحسينات املمكن إدخاهلا على سري التنفيذ املشترك يف املستقبل        

مقترنة بتحديد ما يلزم    اجتماع األطراف   /ملؤمتر األطراف الدورة السادسة   املقدم إىل   اإلشراف  
تـسريع  بغية   ،املاليةوالتقديرات  الوضع املايل   تاحة عن   آخر املعلومات امل  وفق  ،  من أولويات 

 .السالمة البيئيةبومبصداقيتها املس عملية التنفيذ املشترك دون 

  توجيه برنامج عمل   يتعني أن تتمحور حوهلا عملية إعادة     جماالت العمل اليت    تشمل  و  -١٤
  : ما يليجلنة اإلشراف

املتعلقة مبعايري حتديـد  اإلرشادات توضيح وبلورة عدد من املسائل املرتبطة ب       )أ(  
 مبا يشمل إمكانية استخدام أساليب منهجية مبتكرة مثل خطـوط األسـاس             خط األساس، 

  املوحدة والنهج الربناجمية؛
زيادة استطالع إمكانية وضع حدود زمنية ملراحل دورة مشاريع التنفيـذ             )ب(  
  املشترك؛ 

__________ 

)٥( FCCC/KP/CMP/2010/9املرفق ،. 
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من األطراف املدرجـة يف املرفـق       زيادة التعاون مع جهات التنسيق املعّينة         )ج(  
  األول، ال سيما عن طريق تناول إمكانية إنشاء منتدى هلذه اجلهات؛ 

تعزيز ما تضطلع به اللجنة من أنشطة توعية وتكثيف التعاون مع أصحاب              )د(  
  املصلحة يف التنفيذ املشترك؛ 

  .زيادة عدد الكيانات املستقلة املعتمدة وتعزيز قدراهتا  )ه(  
عدداً من اجملاالت اليت ميكن االعتماد عليها       يف التقرير نفسه    ت جلنة اإلشراف    حددو  -١٥

األطراف كجزء من مداوالهتا بشأن اقترحت أن تتناوهلا يف التنفيذ املشترك يف األجل الطويل و 
  :  وهي اجملاالت التاليةنظام مناخي للمستقبل يف إطار االتفاقية

 املشترك، إما بوضع مسار موحد للتنفيـذ        تعديل النموذج التشغيلي للتنفيذ     )أ(  
   احلاليني كل على حدة؛ )٧( والثاين)٦(املشترك أو بتعزيز املسارين األول

إدخال تنقيحات هامة على اإلجراءات املّتبعة حالياً يف إطار التنفيذ املشترك،       )ب(  
شاريع، وتـدابري   إثبات اإلضافية، وتنسيق اإلجراءات الوطنية إلقرار امل      مبا يف ذلك ما يتعلق ب     

االستفادة من أوجه التآزر بني عملية االعتماد يف إطار التنفيذ املشترك وعمليات االعتمـاد              
  األخرى؛ 
إدخال تنقيحات هامة على النموذج املايل للتنفيذ املشترك لضمان استقرار            )ج(  

  واستدامة املوارد املتاحة ألعمال التنفيذ املشترك يف املستقبل؛
  . عديالت على نطاق اللجنة ودورها وعضويتهاإدخال ت  )د(  

يف اجتماع األطـراف    /مؤمتر األطراف جلنة اإلشراف    أوصت ،باإلضافة إىل ذلك  و  -١٦
 :دروته السادسة مبا يلي

خالل الفتـرة   إجراء املسار الثاين     القضايا املتعلقة مبواصلة أنشطة      أن يوضِّح   )أ(  
  ؛ ٢٠١٢اليت تلي مباشرة عام 

دورته يف لمبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك  االستعراض األول ل  أن يشرع يف    )ب(  
  ؛ اإلشرافالسابعة استناداً إىل اجملموعة الكاملة من التوصيات اليت ستقدمها جلنة 

مـشاريع  سم جديد جلمع أموال ُتحصَّل مـن        يف إمكانية فرض ر   أن ينظر     )ج(  
  .هياكل الدعم التابعة هلا وإجراء املسار األول للمساعدة يف متويل أنشطة اللجنة

__________ 

 .عملية التحقق حتت سلطة األطراف املضيفة )٦(
 .عملية التحقق حتت سلطة جلنة اإلشراف )٧(
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ـ    ٢٠١١ عـام     يف اعتمدت جلنة اإلشراف، يف اجتماعها األول     و  -١٧  ها     ، خطـة عمل
اجتمـاع  /مـؤمتر األطـراف   أسندها إليها    اليت   والياتمراعاة ال  مع   ،٢٠١٣-٢٠١١للفترة  

 .ه أعالعلى أساس اإلجراءات املقترحة الواردة يف التقرير املذكوراألطراف يف دورته السادسة 

ترسـيخ  يف  ٢٠١٣-٢٠١١شاملة لعمل جلنة اإلشراف يف الفتـرة  الرؤية  وتتمثل ال   -١٨
يف ختفيف انبعاثاهتـا   البلدان األطراف املتقدمة     للتعاون الدويل بني  أداة فعالة   التنفيذ املشترك ك  

باعتبـاره وسـيلة    التنفيذ املشترك   لالعتماد على   توفري أساس متني    ويف   ،الدفيئةمن الغازات   
 .٢٠١٢فيف انبعاثات غازات الدفيئة يف فترة ما بعد عام لتخ

هـداف  األ سوف تركز جلنة اإلشراف على حتقيق        ،أعالهاملذكورة  رؤية  اللتحقيق  و  -١٩
 :٢٠١٣-٢٠١١التالية يف الفترة الثالثة رئيسية ال

 عن طريق تـأمني     ،مواصلة إعمال التنفيذ املشترك     سياق زيادة الكفاءة يف    )أ(  
 وتعزيز توجيه   ،معاجلة الطلبات اجلديدة املتعلقة باملشاريع واالعتماد     يشمل   مبا   ،زمةاملوارد الال 

  لالستخدام يف األجلني القصري والطويل؛اسياستها لضمان وضوحها وحتسني قابليته

 لتحسنيالتوعية   من خالل تعزيز أنشطتها يف جمال        ،زيادة تعزيز هذه اآللية     )ب(  
 ر املناخ؛يف التصدي لتغّيإسهاماته والتنفيذ املشترك فوائد  راراملعنية وصناع القاجلهات فهم 

حبث  من خالل تعزيز     ،تطوير التنفيذ املشترك يف املستقبل    املسامهة الفعالة يف      )ج(  
فترة ما بعـد    كيفية املضي يف تطوير التنفيذ املشترك واستخدامه يف         واخلرباء  األطراف  الدول  

 .سامهة يف العملية احلكومية الدولية يف هذا الشأن مبا يف ذلك من خالل امل،٢٠١٢عام 

احملددة التالية لتحقيق   الستة عشر إجراء    على  عملها بالفعل    جلنة اإلشراف    تقد بدأ و  -٢٠
 : ٢٠١٣-٢٠١١لفترة  لاوضح يف خطة عملهعلى النحو امل ،هذه األهداف

 ؛كة مشاريع التنفيذ املشتردورمعاجلة ورقات املعلومات املتعلقة ب  )أ(  

 االعتماد؛وتقييمات معاجلة طلبات   )ب(  

  ؛٢٠١١-٢٠١٠يف الفترة إدارة التنفيذ املشترك   لعمليةوضع خطة طوارئ  )ج(  
 م؛والرساملتعلقة بتنقيح األحكام   )د(  

 بشأن هيكل الرسوم؛اجتماع األطراف /مؤمتر األطرافعلى  توصيات اقتراح  )ه(  

 سة العامة؛السيااملتعلقة بتوجيه الوثائق تنقيح   )و(  

 املشترك؛اريع التنفيذ وضع حدود زمنية لكل مرحلة من مراحل دورة مش  )ز(  

 ؛اإللكترونية لصنع القراروسائل الاالستفادة من   )ح(  

 بتكرة؛املبسيطة والاملنهجية األساليب دعم ي  مبااتتوجيهالتعديل   )ط(  



FCCC/KP/CMP/2011/4 

9 GE.11-64256 

 ؛التنفيذ املشتركيف إطار عتماد االإجراء  تعديل  )ي(  

  استراتيجية اتصال؛وضع  )ك(  

 ؛نة جلهات التنسيق املعّيإنشاء منتدى  )ل(  

 تعزيز أنشطة التوعية؛  )م(  

التعـاون مـع    سـبل    واستكـشاف    ،إشراك أصحاب املصلحة اآلخرين     )ن(  
 املؤسسات الدولية؛

 واملشاركة مع وسائل    ،جلنة اإلشراف  هبا أعضاء    يضطلعأنشطة التوعية اليت      )س(  
 اإلعالم؛

اجتماع األطراف بشأن اسـتعراض     /مؤمتر األطراف على  توصيات   اقتراح  )ع(  
 .املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك

اجتماع األطراف، واصلت جلنة اإلشـراف جهودهـا        /وبتشجيع من مؤمتر األطراف     -٢١
 تعتمد  ملالتقارير السابقة،   املشمولة ب فترات  الخالل  و. لتسهيل عملية اعتماد الكيانات املستقلة    

ولزيادة ). ٢٠١٠ يف عام     أحدها طوعاً  انسحب(شراف سوى أربعة كيانات مستقلة      جلنة اإل 
العتماد  اعتمدت جلنة اإلشراف يف اجتماعها اخلامس والعشرين تدابري انتقالية           ،األعدادهذه  

يف إطـار   عتماداال إلجراء  وفقاًأُصدرت هلا رسالة توضيحية  اليت  املترشحة  الكيانات املستقلة   
  .ركالتنفيذ املشت

 .٢٠١١أغسطس  /آب ١حىت  مستقلة إضافية   اعُتمدت مثانية كيانات    هذا النهج،   وباتباع    -٢٢
 ني آخرين مستقلنياالجتماعني األخريين كيانيف جلنة اإلشراف  اعتمدت   ،باإلضافة إىل ذلك  و

. ا طوعـاً   اعتمادمه ان معتمد ن مستقال نسحب كيانا غضون ذلك،   يف  و .بعد معاينة موقعية  
 .١١إىل  ٣د الكيانات املستقلة املعتمدة من قفز عدبذلك و

 ٢٠١٢ قضايا ما بعد عام وخباصةالتحديات اليت تواجه التنفيذ املشترك،   - ألف  

بعد انتهاء فترة االلتزام األوىل     مستقبالً  نة اإلشراف أن لعملية التنفيذ املشترك       ترى جل   -٢٣
  علمـاً  ،يف دورته الـسادسة   اجتماع األطراف،   /وأحاط مؤمتر األطراف  . لربوتوكول كيوتو 

لمبـادئ  األول ل سـتعراض   يف اال  ، يف دورته السابعة   ،جلنة اإلشراف وقرر أن يشرع    برأي  
 .التوجيهية للتنفيذ املشترك

توصـيات  "جلنة اإلشراف تقدمي    إىل  أيضاً  اجتماع األطراف   /مؤمتر األطراف طلب  و  -٢٤
  الوثيقـة انظـر " (املـشترك التنفيـذ  يف املتبـع  النـهج  املتاحـة لتعزيـز     بشأن اخليارات   

FCCC/KP/CMP/2011/9   يف هـذه التوصـيات     اجتماع األطراف   /مؤمتر األطراف وسينظر
 .كجزء من االستعراض األول للمبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك
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بنيـة  تغيريات كـبرية يف    إىل  حاجة  أن مثة     مؤداه جلنة اإلشراف ويسود شعور لدى      -٢٥
من حدة تغري   تخفيف  من أدوات ال  كأداة  واحلفاظ على مكانتها    ا  لالستفادة من إمكاناهت  لية  اآل

 .٢٠١٢بعد عام املناخ 

ضرورة أن تنظر فيها    جلنة اإلشراف   ترى   التوصيات الرئيسية اليت      من بعضويرتبط    -٢٦
هيئـة   وإنشاء   ،عملية التحقق للتنفيذ املشترك ب  األطراف يف سياق استعراض املبادئ التوجيهية       

شروط األهلية  و ،ةالوطنيعمليات املوافقة على املشاريع      و ،موحدةلية حتقق   عمل ةجديدإدارة  
لمبـادئ  لجلنة اإلشراف أن أي تنقـيح       تعتقد  و. اإلدارةهيئة   واملوارد املالية لتمويل     ،احلالية

أن بعض التدابري االنتقالية اليت من شـأهنا        ب كون متبوعاً يالتوجيهية للتنفيذ املشترك جيب أن      
  .تنفيذالل السلس خالل فترة ضمن االنتقات

التنفيذ املـشترك    وخباصة   ،للتنفيذ املشترك  اخلاصة أن القيمة    وتعتقد جلنة اإلشراف    -٢٧
إضـفاء الرتاهـة    يف قدرته على    تكمن   ،الثاينإجراء املسار    املتمثل يف    دويلالشراف  اإلحتت  

طرف واحد حتقيقه ، األمر الذي يعجز عن أرصدة املعاوضةقياس وإصدار والقيمة على عملية 
 هنجـاً لـيس  املسارين يف التنفيذ املشترك اإلشراف أن هنج    جلنةوترى  . يعمل بشكل معزول  

   إعـادة ب توصي جلنة اإلشـراف      ،لذلكو.  ويعيق جناح آلية التنفيذ املشترك عموماً      امستدام
حتقـق  يـة   بعمللمسارين  للتنفيذ املشترك الستبدال النهج احلايل ل     النظر يف املبادئ التوجيهية     

 .موحدةوواحدة 

مـؤمتر  جلنة اإلشراف   توصي   ،للتنفيذ املشترك جزء من املبادئ التوجيهية املنقحة      وك  -٢٨
وينبغي أن  . واحدةملية حتقق   عم  يتنظل ةجديد إدارة   هيئةإنشاء  اجتماع األطراف ب  /األطراف

مع تبيان   املعاوضة   أرصدةالالزمة لتوليد    املعايري واإلجراءات الدنيا     ةاإلدارة اجلديد هيئة  ضع  ت
مـؤمتر  إىل  تقـارير   احلسابات وتقدمي   مراجعي  عتماد  العملية  نشئ  أن ت  و ،احلدود القصوى 

التنفيـذ  أنـشطة   وعن مدى امتثـال      التنفيذ املشترك اجتماع األطراف عن تطبيق     /األطراف
 يف  ة مشارك ،هبذه الطريقة اإلدارة،  هيئة  كون  ولن ت . السياسايت القائم طار   لإل عموماً املشترك

 .تقييم املشاريع الفردية يف حد ذاهتا

 يقل  ما ال على أن يكون    ،  معقوالً اإلدارةهيئة  حجم  ظل  يأن  بوصي جلنة اإلشراف    تو  -٢٩
وينبغي . األطراف النشطة يف استضافة مشاريع التنفيذ املشترك      الدول   من   ائهعن نصف أعضا  

 ،ا يف ذلك البلدان النامية     مب ،ممثلي األطراف األخرى  أن يكون األعضاء اآلخرون من      كذلك  
 .البيئيةواألوساط األعمال من أوساط  ورمبا

بأن ُيطلـب إىل     توصي جلنة اإلشراف     ،ةالوطنياريع  املوافقة على املش  بيتعلق  وفيما    -٣٠
ط عملية تنفيذ   بّسأن يُ   ذلك شأنألن من    ،إعطاء موافقته الوطنية  ما  الطرف املضيف ملشروع    

.  بشكل رئيسي  شاريعن األطراف املضيفة هي املعنية باملوافقة على امل        بأ ميثل إقراراً املشاريع و 
ملـشاريع  املنفذة فيما يتعلق باملوافقة الوطنية على ا      ددة و احمل جراءاتمبواءمة اإل  وصى أيضاً تو
كمية ، لدى قبول املشروع يف إطار نظام التنفيذ املشترك،          تضع األطراف املضيفة جانباً   أن  بو
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يف املشروع   املتوقعنيملستويات خفض االنبعاث أو تعزيز اإلزالة       اوية  تكون مس من الوحدات   
حال صدار  اإلتسريع عملية   قد يسهم ذلك يف     و.  على املشاركني يف املشروع    لتوزيعها الحقاً 

خلطـر عـدم   ن يف املشروع واملشاركأن يتعرض احتمال  وتقليل ،التحققمن عملية  االنتهاء  
وحـدات خفـض    إصدار   على   هقدرتعدم  ة الالزمة و  شروط األهلي بفاء الطرف املضيف    و

 . ونقلهااالنبعاثات

تطلبات األهلية احلالية من جانب     مبوفاء  الإعادة تقييم   شترط   تُ  الوقت احلاضر، ال   يف  -٣١
اجتماع /بأن ينظر مؤمتر األطراف   جلنة اإلشراف   وتوصي  . يف سياق فترة التزام ثانية    ما  طرف  

اتـضاح  ظـل  أهلية للمشاركة يف التنفيذ املشترك يف  شروط   إىليف احلاجة احملتملة    األطراف  
 .٢٠١٢بعد عام  للمناخ النظام الدويلصورة 

التنفيـذ   نة اإلشراف أنه سيكون من املهم ضمان االنتقال السلس ملشاريعوتؤكد جل  -٣٢
 مبـا يف ذلـك فتـرة        لتنفيذ املشترك، احلالية ل يف إطار املبادئ التوجيهية     تناوهلا  من  املشترك  

اعتماد املبادئ الذي سيلزم بعد  ال سيما يف ضوء الوقت     ،نفيذ أي تعديالت  إىل ت  ،"التصحيح"
ولـذلك  . واملعايري واإلجراءات اجلديدة اليت ستنشأ    اإلدارة  اليت حتكم هيئة    ملنقحة  ا التوجيهية

اسـتعراض املبـادئ    سياق  يف  القبيل  يف اختاذ تدابري انتقالية من هذا       ينظر  توصي اللجنة بأن    
 . بغية وضع مبادئ لالسترشاد هبا يف تنفيذ أي تنقيح،التوجيهية للتنفيذ املشترك

مزيج من الرسـوم علـى      بفرض  جلنة اإلشراف   توصي   ،فيما يتعلق باملوارد املالية   و  -٣٣
وهياكـل  اإلدارة  هيئة  التمويل الكامل لعمل    لضمان   االعتماد والتسجيل والتحقق     عمليات
 .مستدام وميكن التنبؤ به على حنو  التابعة هلاالدعم

 اليت تلي  يف الفترة    الثاين وفيما يتعلق باستمرار األنشطة يف إطار إجراء املسار          ،خرياًأ  -٣٤
 وضح أن اجتماع األطراف بأن ي   /مؤمتر األطراف   توصي جلنة اإلشراف   ، مباشرة ٢٠١٢عام  
ـ ن أن    ميك تهاإزالحتسني  من   االنبعاثات و  خفض حتديد املشاريع والتحقق من      عملية . ستمرت

 فيمـا يتعلـق     ،اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف  توصي جلنة اإلشراف     ،عالوة على ذلك  و
 : بأحد األمرين التاليني ، بعد فترة االلتزام األوىلوحتسني إزالتهافض االنبعاثات خب

 يف إطار إجراء املسار الثاين الوحدات       بأن تصدر األطراف املضيفة   السماح    )أ(  
عن املشاريع القائمة واجلديدة    بفضل   تهاإزالحتسني  النبعاثات و ل خفض   قته من املقابلة ملا حق  

يـد  حتدتاريخ   إىلأو" التصحيح"هناية فترة تاريخ إىل  ٢٠١٣يناير /كانون الثاين  ١من  الفترة  
مـع   ،ثانية مبوجب بروتوكول كيوتـو    اللتزام  االفترة  يف  الكمية املخصصة للطرف املضيف     

حتويل وحدات الكمية املسندة أو وحدات      وذلك على أساس     ،رخيني هذين التا  أقرباعتماد  
  من فترة االلتزام األوىل؛اإلزالة
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طرائق وإجـراءات إلصـدار     ،   يف دورته الثامنة   ،يعتمداختاذ قرار بأن     أو  )ب(  
خفـض    أهـداف  يف وقت الحق من ها وخصم الثاينيف إطار إجراء املسار     أرصدة معاوضة   

 .ذه األنشطةاملضيفة هلاألطراف يف املستقبل عتمدها تاليت النبعاثات احلد من ااالنبعاثات أو 

 توصيات إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو  -باء   

التنفيـذ  يف  املتبع  النهج  تعزيز  يارات  املتعلقة خب توصيات  الوافقت جلنة اإلشراف على       -٣٥
لمبادئ اجتماع األطراف ل  /الذي جيريه مؤمتر األطراف   ل   األو ستعراضاال كجزء من    املشترك

هذه التوصيات نظرت جلنة اإلشراف     وإلصدار  . يف دورته السابعة  للتنفيذ املشترك   التوجيهية  
ـ  تتقدمي إسهامات وحتليال  عامة إىل   تعليقات أصحاب املصلحة من خالل دعوة       يف    ة مقارن

على مشاريع التنفيذ املشترك يف إطار املسار       وطنية للموافقة   الجراءات  اإلتوجيهية و الللمبادئ  
  .)٨(يناالختالفات الرئيسية بني املساريشمل  مبا ،الثاين للتنفيذ املشتركواملسار األول 
يف دورته السادسة، نظرت جلنـة      اجتماع األطراف   /مؤمتر األطراف بناء على طلب    و  -٣٦

مـؤمتر  توصـية   ، ووافقـت علـى      هامستوى وهيكل رسـوم   تنقيح  خيارات  يف  اإلشراف  
إمكانية إعادة النظـر يف احلاجـة إىل         اإلشارة إىل مع  عدم تغيريها   اجتماع األطراف ب  /األطراف

يف هذا السياق، تدعو جلنة اإلشراف      و. ر للمؤمت السابعة الدورةيف  رسوم  الإجراء تعديالت على    
اإلشـراف يف   حلفاظ على الوالية املمنوحة للجنة      إىل ا اجتماع األطراف   / مؤمتر األطراف  أيضاً

 .راجعة وتنقيح مستوى وهيكل الرسوم يف املستقبلمبدورته األخرية بشأن إمكانية التوصية 

  العمل املضطلع به يف الفترة املشمولة بالتقرير   -رابعاً   

  نة اإلشراف على التنفيذ املشتركإجراء التحقق يف إطار جل  -ألف   
 على اجلوانب التشغيلية إلجراء املسار      ركّزت اللجنة خالل الفترة املشمولة بالتقرير       -٣٧
وواصلت اللجنة يف الوقت ذاته حتسني إجراء املسار الثاين، عن طريـق مـشاورات              . الثاين

 ومن خالل مراعاة احتياجاهتم، حـسب االقتـضاء،          املهتمني أجرهتا مع أصحاب املصلحة   
  .وأصدرت معايري وإجراءات وإرشادات وتوضيحات عند اللزوم

، بلغ عدد وثائق تصميم املشاريع اليت قُدمت وأتيحت         ٢٠١٠سبتمرب  /يلول أ ١٤ويف    -٣٨
، إضافة إىل وثيقة واحدة مـن       وثيقة ٢٥٩االتفاقية  /للعموم على املوقع الشبكي للتنفيذ املشترك     

 من املبادئ التوجيهية للتنفيذ     ٣٢ تنص عليه الفقرة   ملا، وذلك وفقاً    وثائق تصميم برامج األنشطة   

__________ 

 .خالل االجتماع السادس والعشرين للجنة اإلشراف )٨(
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جمتمعة  ٢١٨  ال كيوتو، ستتيح املشاريع القائمة       فترة االلتزام األوىل بربوتوكول    وخالل. املشترك
  .)٩(مليون طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون ٣٥٠خفض االنبعاثات مبقدار يناهز 

استنتاجاً بـشأن    ٣٤االتفاقية ما جمموعه    /وُنشر على املوقع الشبكي للتنفيذ املشترك       -٣٩
 من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املـشترك،       ٣٤اً ملا تنص عليه الفقرة      وثائق تصميم املشاريع وفق   
  :ومن بني تلك االستنتاجات

من البلدان األطراف   مخسة  استنتاجاً إجيابياً بشأن مشاريع موجودة يف        ٣٢  )أ(  
 فترة  وخالل.  من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك٣٥ اعتربت هنائية وفقاً للفقرة )١٠(املضيفة

يناهز قيق خفض لالنبعاثات مبقدار     لتزام األوىل بربوتوكول كيوتو، ستتيح هذه املشاريع حت       اال
  ؛)١١(مليون طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون ٤٤

  استنتاج واحد رفضته جلنة اإلشراف؛   )ب(  
  .  جاهز لالستعراض واحداستنتاج  )ج(  

خفض االنبعاثات الـيت  ، بلغ عدد عمليات التحقق من      ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ١٤ويف    -٤٠
 من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املـشترك،       ٣٩عملية وفقاً ملا تنص عليه الفقرة        ٥١اعُتربت هنائية   

وتتعلـق عمليـات    . االتفاقية/وُنشرت بيانات هذه العمليات يف املوقع الشبكي للتنفيذ املشترك        
وتتيح عمليات التحقق هذه    . ئية مشروعاً اعتربت االستنتاجات املتعلقة هبا هنا      ٢١  بالتحقق هذه   

 .يون طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون مل١٠ إصدار وحدات خفض لالنبعاثات تعادل

وتتاح معلومات مفصلة بشأن االستنتاجات وعمليات التحقق املـشار إليهمـا يف              -٤١
 املوقـع ضـمن    ")Projects JI" ("مشاريع التنفيذ املشترك  "أعاله يف باب     ٤٠ و ٣٩ني  الفقرت

  .االتفاقية/الشبكي للتنفيذ املشترك
 مـن      ١٠لفقرة  ايف  ،  يف دورته السادسة  اجتماع األطراف   /وأوضح مؤمتر األطراف    -٤٢

مشاريع التنفيـذ املـشترك الـيت        وثائق تصميم    نشرب أن األمانة قد تقبل      ،٦-م أإ /٤املقرر  
تسجيل التزامها بتحديد أو خفض     األول مل يتم بعد      يف املرفق    ةطرف مدرج دولة  تستضيفها  

جلنة اإلشـراف  أن و يف فترة االلتزام األوىل يف املرفق باء لربوتوكول كيوتو،        االنبعاثات كمياً 
املتمثل يف  التعديل  نفاذ   قبل   لتنفيذ املشترك لتوجيهية  اللمبادئ  ل هذه املشاريع وفقاً  قد تنظر يف    

     ،٢٠١١سـبتمرب   /أيلـول  ١٤ويف  . تويف املرفق باء لربوتوكول كيو    إدراج الطرف املضيف    
 .ملشاريع التنفيذ املشترك لنشرها تصميم قوثائأي تكن قد قُدمت بعد مل 

__________ 

 .يستند هذا الرقم إىل التوضيحات الواردة يف وثائق تصميم املشاريع )٩(
 .ااالحتاد الروسي وأوكرانيا وبلغاريا ورومانيا وليتواني )١٠(
يستند هذا الرقم إىل التوضيحات الواردة يف وثائق تصميم املشاريع، على النحو الذي حدده الكيان املستقل                 )١١(

 .املعتمد
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 نفذت جلنة اإلشـراف جمـاالت       ،٦-م أإ /٤ من املقرر    ١٣واستجابة للفقرة     -٤٣
التقرير املتعلق باخلربات املكتسبة يف تطبيق إجـراء        " يف الفصل السادس من       الواردة العمل
قق يف إطار جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك والتحسينات املمكن إدخاهلا على سـري              التح

سيما مـن خـالل       ال ، أعاله ١٣ يف الفقرة    ااملشار إليه " )١٢(التنفيذ املشترك يف املستقبل   
حتسني إجراء التحقق يف إطار اللجنة عن طريق تعزيز وضوح الوثائق، وحتديـد مهـل   زيادة  

اإللكترونية لـصنع القـرار،     وسائل  من ال التنفيذ املشترك، واالستفادة    زمنية لدورة مشروع    
سيما فيما يتصل بعمليات االستعراض، وتشجيع املقاربات املنهجية املبتكرة لتنفيذ املشاريع        ال

  :اإلجراءات املنقحة التاليةأيضاً عتمدت جلنة اإلشراف او. اودعمه
 جلنـة   يف إطـار   التحقـق    راءوفق إج إتاحة الوثائق للجمهور    إجراءات  "  )أ(  

  ؛ )٠٢الصيغة  ("التنفيذ املشتركاإلشراف على 
جلنـة    يف إطـار   إجراءات عمليات االستعراض يف إطار إجراء التحقـق       "  )ب(  

  ؛ )٠٤الصيغة  ("اإلشراف على التنفيذ املشترك
 التحقق يف إطار جلنة اإلشراف      إجراءاالستنتاجات مبوجب   إجراءات تقييم   "  )ج(  
 ؛)٠٢الصيغة " (يذ املشتركعلى التنف

 .)٠٣الصيغة " (إرشادات بشأن معايري حتديد خط األساس والرصد"  )د(  

  اعتماد الكيانات املستقلة  - باء  
 عن انطـالق عمليـة االعتمـاد    ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٦منذ اإلعالن يف    -٤٤

 طلب اعتماد   ١٥ ورد   ،٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥اخلاصة بالتنفيذ املشترك، اعتباراً من      
  .  من بني تلك الطلباتت ثالثة طلباتوُسحب. من كيانات مستقلة

اصلت جلنة اإلشراف جهودها لتسهيل عملية اعتماد الكيانات املستقلة، استجابة          وو  -٤٥
تبسيط اإلجراءات  يف  يف هذا الصدد، نظرت جلنة اإلشراف       و .٦-م أإ /٤ من املقرر    ٥للفقرة  

 مـع إجـراءات      االعتماد اخلاصة بالتنفيذ املشترك    وات إجراءات خطمواءمة  وافقت على   و
التنفيذ املشترك  يف إطار   عتماد  االعملية  مواءمة   وكذلك   ،آلية التنمية النظيفة  اخلاصة ب عتماد  اال

بناء على ذلك، وافقت جلنة     و. أمكنما  آلية التنمية النظيفة، حيث   يف إطار   عتماد  االمع عملية   
بتقييم األداء بعـد    ، واالستعاضة عنها    وبعده قبل االعتماد    املعاينة أنشطةلغاء  اإلشراف على إ  

وافقت جلنة اإلشراف على حتسني تعاوهنا مع اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة            و. عتماداال
آلية التنمية النظيفة، مبا يف     يف إطار   عتماد  االمن أجل االستفادة من اخلربة املكتسبة يف عملية         

 . املناسبةبشرية وبعض الوثائقالوارد  املتتبعهااخلربة اليت استخدام ذلك عن طريق 

__________ 

)١٢( FCCC/KP/CMP/2010/9 ١، املرفق. 
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، التنفيـذ املـشترك   يف إطارفريق االعتماد  بناء على توصية من     ويف غضون ذلك،    و  -٤٦
 أصـالً بدأت  كانت  مترشحة  مستقلة  شراف تدابري انتقالية العتماد كيانات      اعتمدت جلنة اإل  

جلنـة اإلشـراف    اعتمـدت   على هذا األساس،    و. شتركالتنفيذ امل يف إطار   عتماد  االعملية  
ي دقيـق   لتقييم موقعا وأخضعته،رسالة توضيحيةمن قبل الكيانات املستقلة التالية اليت تلقت  

 :هابعد اعتماد

 ؛يةضمان اجلودة اليابانمنظمة   )أ(  

  ؛)Deloitte-TECO(إصدار الشهادات لتقييم ولديلويت تومهاتسو منظمة   )ب(  
 Lloyd’s Register Quality (ويدز لـضمان جـودة الـسجالت   شركة ل  )ج(  

Assurance Ltd(؛  
 ,.JACO CDM( اليابانية للتصديق على مشاريع آلية التنمية النظيفة املنظمة  )د(  

LTD [JACO](؛  
 ؛(Japan Consulting Institute [JCI]) االستشاريمعهد اليابان   )ه(  

 Swiss Association for Quality)دارةواإلاجلمعية السويسرية لنظم اجلودة   )و(  

and Management Systems [SQS])؛  
  ؛KPMG Advisor N. V. (KPMG)  )ز(  
  .TÜV NORD CERT GmbH (TÜV NORD)  )ح(  

 خالل الفترة املشمولة    نيمستقلني  جلنة اإلشراف كيان  اعتمدت   ،باإلضافة إىل ذلك  و  -٤٧
  ):األولية املعاينةأنشطة جناح ى أساس أي عل(بالتقرير من خالل عملية اعتماد عادية 

  ؛ (AENOR)دات اجلودةسبانية للمواصفات وشهالرابطة اإلا  )أ(  
  .  TÜV Rheinlandفرع اليابان من شركة  )ب(  

 : ومهاخالل هذه الفترة املشمولة بالتقريراعتمادمها عن كيانان مستقالن معتمدان  وتنازل  -٤٨

  ؛)Deloitte-TECO(إصدار الشهادات  ولتقييملديلويت تومهاتسو منظمة   )أ(  
 ).Japan Consulting Institute [JCI]( االستشاريمعهد اليابان   )ب(  

إجراء اعتماد الكيانات املـستقلة مـن        " املنقحة من  الصيغة جلنة اإلشراف أقرت  و  -٤٩
د  عملية االعتمـا   تبسيطزيادة  وأدى التنقيح إىل     ."جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك    جانب  

آليـة  يف إطار عتماد االمع اخلطوات الرئيسية لعملية اخلطوات الرئيسية لتلك العملية  ومواءمة  
من خالل االستعاضة عن أنشطة املعاينة األولية والالحقة بتقييمات لـألداء            ،التنمية النظيفة 

كـي تـستخدمه   الـشكاوى  تقدمي إجراء يستحدث التنقيح كما . جترى بعد منح االعتماد   
 .ملعنية والكيانات املستقلةاجلهات ا
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 املتعلقة باإلدارةسائل امل  - خامساً 

 أنشطة التوعية  - ألف  

، ومن أجل تعزيز أنشطة التوعية الراميـة إىل         ٦-م أإ /٤من املقرر    ٢٠استجابة للفقرة     -٥٠
خطة عمل جلنة اإلشـراف يف      "لتنفيذ املشترك، اعتمدت جلنة اإلشراف      اإلمجايل ل فهم  الحتسني  
تستند إىل خطة العمل السابقة، وتغطي الفترة الـيت         ، اليت   "٢٠١١ لعام   تصال والتوعية جمال اال 

ُيتوخى منها، مع مراعاة الوضع املايل      و. ٢٠١٢عام  يف  تسبق االجتماع األول للجنة اإلشراف      
املشاركة فيه من خالل أنشطة اتصال      تعزيز   إذكاء الوعي بإجراء املسار الثاين و      للجنة اإلشراف، 

  :وأهم األنشطة املدرجة يف خطة العمل تلك هي. ة فعالة ومناسبة يف توقيتهاوتوعي
  تعزيز االنفتاح على وسائل اإلعالم؛   )أ(  
التعاون مع جهات التنسيق املعّينة للوصول إىل واضـعي الـسياسات             )ب(  

  واجلهات اليت ميكن أن تشارك يف املشاريع؛ 
  املشاركة يف أنشطة سوق الكربون؛   )ج(  
  ؛وات وخدمات ومنتجات االتصالاالعتماد على أد  )د(  
 .الرصد والتقييم  )ه(  

 ٢٠١١يونيـه   /حزيـران  ٢٠قدت جلنة اإلشراف مشاورات مائدة مستديرة يف        عو  -٥١
ن مـن ذوي اخلـربة      وعي أصحاب املصلحة املهتم   وُد.  الرابع والعشرين  هااجتماعب اقترنت

ة يف حوار مفتوح مع جلنة اإلشـراف وتبـادل          شاركاملإىل   التنفيذ املشترك بالعملية واملعرفة   
 :يلي ماحول نظر الوجهات 

 استعراض املبادئ التوجيهية للتنفيـذ      -التنفيذ املشترك يف املستقبل      تطوير  )أ(  
 ؛٢٠١٢عام سيناريوهات ما بعد املشترك و

قبـل  التطبيق املستمر للتنفيذ املشترك     سبل حتقيق مزيد من الكفاءة يف         )ب(  
 ؛٢٠١٢عام 

  .سبل تعزيز الترويج هلذه اآللية  )ج(  
اقترنـت   ٢٠١١سبتمرب  /أيلول ١٢ يف   تقنيةعمل  حلقة  كما عقدت جلنة اإلشراف       -٥٢
ن من ذوي اخلربة العمليـة      وودعي أصحاب املصلحة املهتم   .  السادس والعشرين  هااجتماعب

 ادل وجهـات  ملشاركة يف حوار مفتوح مع جلنة اإلشراف وتب       إىل ا  التنفيذ املشترك بواملعرفة  
 : ما يلي حولنظرال

  ؛إدارة التنفيذ املشترك  )أ(  
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يف دورته الـسابعة    اجتماع األطراف   /مؤمتر األطراف  إىل    مقدمة مقترحات  )ب(  
 ؛التنفيذ املشتركيف املتبع النهج املتاحة لتعزيز يارات بشأن اخل

يف دورته الـسابعة    اجتماع األطراف   / إىل مؤمتر األطراف    مقدمة مقترحات  )ج(  
 مستوى وهيكل الرسوم؛املتاحة لتنقيح بشأن اخليارات 

 .لرصدلمعايري لتحديد خط األساس و  )د(  

أصحاب املصلحة يف اجتماع املائدة املستديرة      نظرت جلنة اإلشراف يف إسهامات      و  -٥٣
والعشرين   اخلامس االجتماعنييف  اليت جرت   القرار  اختاذ  عملية  سياق  يف  التقنية  عمل  وحلقة ال 

 .والعشرين على التوايلوالسادس 

  التحاور مع اهليئات وأصحاب املصلحة  -باء   
وافقت جلنة اإلشراف على أن تتعاون مع اهليئات األخرى حسب وعند االقتـضاء،               -٥٤

وفيما يتصل بالتعاون مع اجمللس التنفيـذي آلليـة         . ١-م أإ /١٠ من املقرر    ٥مراعية الفقرة   
ع هذه اهليئة بشأن جمال االعتماد من خـالل أفرقـة           التنمية النظمية، استمر اتصال اللجنة م     

 . جلنة اإلشراف واجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة يف إطاراالعتماد

 مـن املبـادئ   ٢٠وأحاطت جلنة اإلشراف علماً مبا قدمته األطراف، عمالً بالفقرة            -٥٥
عّينـة وباملبـادئ    التوجيهية للتنفيذ املشترك، من معلومات متعلقـة جبهات التنـسيـق امل         

 من  ١التوجيهية واإلجراءات الوطنية اليت حتكم اعتماد مشاريع التنفيذ املشترك؛ ووفقاً للفقرة            
  .، شجعت األطراف اليت مل تقدم بعد هذه املعلومات على أن تفعل ذلك٦-م أإ/٤املقرر 
ـ              -٥٦ يت ووجهت جلنة اإلشراف دعوة إىل جهات التنسيق املعّينة حلضور املـشاورات ال

ومـع أن   . أعـاله  ٥٢و ٥١ تنيجرت خالل اجتماع املائدة املستديرة املشار إليه يف الفقر        
وجهات التنسيق  اإلشراف   تبادل معلومات بني جلنة       ذلك املشاركة كانت حمدودة، فقد أتاح    

  .عنيني بالتنفيذ املشتركاملخرين اآلصلحة املاملعّينة وأصحاب 
حتاورها مع  جلنة اإلشراف   عززت  ،  ٦-م أإ /٤ من املقرر ) ب(١٩واستجابة للفقرة     -٥٧

، ال سيما عن طريق أنشطة       والكيانات املستقلة واملشاركني يف املشاريع     جهات التنسيق املعّينة  
 أنشأت جلنة اإلشراف يف اجتماعها الرابع والعـشرين منتـدى   و. ذه اجلهات حمددة خاصة هب  

ومن املقرر   .اخلامس والعشرين اعها  اجتم يف   ووافقت على اختصاصاته   نةجلهات التنسيق املعيّ  
مع انعقاد الدورة   باالقتران   ، جنوب أفريقيا  ،ربانييف د  عقد االجتماع الرمسي األول للمنتدى    

 شارك أعضاء جلنة اإلشـراف      ،وإىل جانب ذلك  . اجتماع األطراف /ملؤمتر األطراف السابعة  
     تها أطـراف ثالثـة خـالل       يف أنشطة خاصة جبهات التنسيق املعّينة نظم       ن من األمانة  وممثلو

  .التنفيذ املشتركبآلية تتعلق جوانب خمتلفة  بشأن ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
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وواصلت جلنة اإلشراف حتاورها املنتظم مع الكيانات املستقلة املترشحة والكيانات            -٥٨
املستقلة املعتمدة من خالل تشجيعها على تقدمي إسهامات مكتوبة وتوجيه دعوة إىل رئـيس              

لتنسيق بني الكيانات التشغيلية املعّينة والكيانات املستقلة املعتمدة حلضور اجتماعات          منتدى ا 
 اخلاصة بالتنفيذ املـشترك،     التقنية ومشاورات املائدة املستديرة وحلقات العمل       جلنة اإلشراف 

  . وواصلت األمانة أيضاً دعم أنشطة املنتدى. أعاله٥٢ و٥١املشار إليها يف الفقرتني 
ت اللجنة أيضاً حتاورها مع اجلهات املشاركة يف املـشاريع ودعـت هـذه              وواصل  -٥٩

وحلقة العمل التقنية اخلاصـة     اجلهات إىل اجتماعاهتا وإىل جولة مشاورات املائدة املستديرة         
وقـررت جلنـة اإلشـراف يف       .  أعاله ٥٢ و ٥١تني  يف الفقر بالتنفيذ املشترك، املشار إليها     

فريق العمل املعين بالتنفيذ املشترك، ومنتـدى       (مبجموعتني  االعتراف  اجتماعها التاسع عشر    
باعتبارمها قناةَ اتصال بني اللجنة واجلهات املشاركة يف املشاريع، ومسحت          ) مطوري املشاريع 

بالتحاور مع هاتني اجملموعتني يف اجتماعاهتا، دون أن مينع ذلـك االتـصال بـني اللجنـة                 
  .موعتني وبني اللجنة واجلمهوروالكيانات غري املنتسبة إىل هاتني اجمل

وواصلت اللجنة تنظيم لقاءات مع املراقبني املسجلني يف جلسات أسئلة وأجوبة ُتعقد           -٦٠
وعقدت اللجنة أيضاً جلسات أسئلة وأجوبة على هـامش         . يف كل اجتماع من اجتماعاهتا    

للهيئة الفرعيـة   والثالثني  الرابعة  اجتماع األطراف والدورة    /ملؤمتر األطراف السادسة  الدورة  
الثالثني للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية، وهـي جلـسات          الرابعة و للتنفيذ والدورة   

وتتاح مجيع جلـسات األسـئلة      . كانت مفتوحة يف وجه مجيع املشاركني يف هذه الدورات        
  .)١٣(واألجوبة هاته كمواد مسجلة ميكن مشاهدهتا على اإلنترنت

 أعضاء اللجنة وممثلو األمانة حـوارهم مـع أصـحاب           وعالوة على ذلك، واصل     -٦١
املصلحة من خالل أنشطة تشمل فيما تشمله حضور املؤمترات وحلقـات العمـل املتعلقـة     

أو أسواق الكربون، وتقدمي عروض بشأن أنشطة اللجنة، وتبـادل اآلراء           /بالتنفيذ املشترك و  
  . بشأن التنفيذ املشترك

 مسائل العضوية  -جيم   

، جلنة اإلشـراف    ١-م أإ /٩اجتماع األطراف، مبوجب مقرره     /ؤمتر األطراف أنشأ م   -٦٢
 مـن املبـادئ     ٨ و ٦ و ٥ و ٤وانتخب الحقاً أعضاءها وأعضاءها املناوبني وفقاً للفقـرات         

  . التوجيهية للتنفيذ املشترك

__________ 

)١٣( <http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings/index.html>, 

<http://ji.unfccc.int/Workshop/index.html>. 
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أعـضاء وأعـضاء    السادسة  اجتماع األطراف يف دورته     /وانتخب مؤمتر األطراف    -٦٣
وكانت اللجنة تتـألف خـالل      . ل شواغر نتجت عن انتهاء مدد عضوية      مناوبني جدداً لشغ  

  .١الفترة املشمولة بالتقرير من األعضاء واألعضاء املناوبني املدرجة أمساؤهم يف اجلدول 
  ١اجلدول 

األعضاء واألعضاء املناوبون يف جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك الذين انتخبهم مؤمتر 
  السادسةجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األطراف العامل بوصفه ا

  اجلهة املرشحة  األعضاء املناوبون  األعضاء
أطراف أخرى مدرجة يف املرفق       )أ(السيد أويل بيورك  )أ(السيد وولفغانغ سيدل

  األول
السيد إفجيين 
  )ب(سوكولوف

  )ب(السيد هريوكي كودو
  

أطراف أخرى مدرجة يف املرفق     
  األول

أطراف أخرى مدرجة يف املرفق       )ب (السيد أنطون بيك  )ب(وا لوغيهالسيد بون
  األول

السيد حممد قمرول 
  )أ(شودري

أطراف غري مدرجة يف املرفـق        )أ( مؤمن آغاالسيد 
  األول

أطراف غري مدرجة يف املرفـق        )أ(السيدة كاروال بورخا  )أ(السيد كارلوس فولر
  األول

  )ب(السيد دنيس النسانا
  

أطراف غري مدرجة يف املرفـق        )ب( جنيواالسيد إيفانز
  األول

  الدول اجلزرية الصغرية النامية   )أ(السيد ديريك أودرسون  )أ(السيد أندرو ياتيلمان
أطراف مدرجة يف املرفق األول       )أ(السيد أوليغ بلوجنيكوف  )أ(كا غاالنيشالسيدة أغني

  متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية
 ميخائيلو السيد

  )ب(اشيزنكو
أطراف مدرجة يف املرفق األول       )ب(ة ميليا دمييتروياالسيد

  متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية
السيدة إيرينا 
  )ب(فويتكوفيتش

أطراف مدرجة يف املرفق األول       )ب(مرييانا رومانالسيدة 
  متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

  .٢٠١٢نة اإلشراف يف عام سنتان تنتهيان مباشرة قبل االجتماع األول للج: الفترة  )أ(  
 .٢٠١٣سنتان تنتهيان مباشرة قبل االجتماع األول للجنة اإلشراف يف عام : الفترة  )ب(  

  انتخاب رئيس ونائب رئيس جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك   -دال   
العشرين بتوافق اآلراء الـسيد حممـد       الرابع و انتخبت جلنة اإلشراف يف اجتماعها        -٦٤

مدرج يف املرفـق األول، والـسيد       غري   رئيساً هلا، وهو عضو منتم لطرف        قمرول شودري 
وستنتهي فترة  . نائباً لرئيسها، وهو عضو منتم لطرف مدرج يف املرفق األول         وولفغانغ سيدل   

َشغل منصب كلّ من الرئيس ونائب الرئيس مباشرةً قبل االجتماع األول الذي ستعقده جلنة              
  .٢٠١٢اإلشراف يف عام 
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حممـد قمـرول    والعشرين عن تقديرها للرئيس،     السادس  ربت اللجنة يف اجتماعها     وأع  -٦٥
  .، على قيادهتما املمتازة للجنة اإلشراف خالل السنةوولفغانغ سيدل، ولنائب الرئيس، شودري

  ٢٠١١اجلدول الزمين لالجتماعات يف عام   -هاء   
 زمنيـاً مبـدئياً     العـشرين جـدوالً   الرابع و اعتمدت جلنة اإلشراف يف اجتماعها        -٦٦

   ).٢انظر اجلدول ( ونقحته يف اجتماعاهتا الالحقة حسب اللزوم ٢٠١١الجتماعاهتا يف عام 
  ٢اجلدول 

  ٢٠١١اجتماعات جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك يف عام 

  املوقع  التاريخ  االجتماع
  بون، أملانيا  مارس /آذار ٢٥-٢٣  الرابع والعشرون

 باجتماعات  مقترناً (بون، أملانيا   يونيه /زيران ح٢٢-٢١   والعشروناخلامس
  )اهليئتني الفرعيتني

  بون، أملانيا  سبتمرب /أيلول ١٤-١٣   والعشرونالسادس
 مقترنـاً (ديربان، جنوب أفريقيا      نوفمرب /تشرين الثاين ٢٥-٢٤  والعشرون السابع 

اجتماع /باجتماع مؤمتر األطراف  
  ) األطراف

ل أعمال اجتماعات جلنة اإلشراف وشروحها، مبـا يف         وميكن االطالع على جداو     -٦٧
ذلك الوثائق الداعمة لبنود جداول األعمال، وعلى التقارير اليت تتضمن مجيع االتفاقات اليت             

  .االتفاقية/توصلت إليها اللجنة، يف املوقع الشبكي للتنفيذ املشترك
التقرير كجـزء مـن     وعقد فريق االعتماد أربعة اجتماعات خالل الفترة املشمولة ب          -٦٨

  بونوا لوغيه  العشرين السيد الرابع  وعّينت جلنة اإلشراف يف اجتماعها      . أعماله الداعمة للجنة  
  .فريقال  لرئيسا نائب كارلوس فولر للفريق والسيداًرئيس
أعربت جلنة اإلشراف عن تقديرها ملا يضطلع به فريق االعتماد التابع هلا من عمل              و  -٦٩

فضى إليه هذا العمل من تقدم يف عملية االعتماد يف إطار التنفيذ املشترك             يتسم بالكفاءة وملا أ   
  .خالل الفترة املشمولة بالتقرير

تقرير عن حالة املوارد املالية الالزمة لعمل جلنة اإلشراف على التنفيذ             - سادساً 
  هلا التابعةاملشترك وهياكل الدعم

بالتقرير، على رصد واسـتعراض حالـة       عملت جلنة اإلشراف، أثناء الفترة املشمولة         -٧٠
وتولت األمانة هتيئة وحتديث . املوارد املخصصة ألعمال التنفيذ املشترك استناداً إىل تقارير األمانة        

اجتماعـات  : معلومات وبيانات االحتياجات من املوارد يف جماالت األنشطة الرئيسية وهـي          
ا يف ذلك تناول ما يقدم من وثائق تصميم         وأنشطة اللجنة؛ واألنشطة املتصلة بدورة املشاريع، مب      
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 اخلاصة مبشاريع املـسار الثـاين، وورقـات         التحقق و املشاريع واالستنتاجات وتقارير الرصد   
؛ واألنشطة املتصلة باعتماد الكيانات املستقلة، مبا يشمل        املعلومات املتعلقة مبشاريع املسار األول    

واسُتعني . ة؛ واملشاورات مع أصحاب املصلحة    اجتماعات فريق االعتماد؛ وحلقات العمل التقني     
  .)١٤(التنفيذ املشتركموال وأُدرجت يف خطة إدارة هبذه املعلومات جلمع األ

على معلومات عن اإليرادات والنفقات يف الفترة املشمولة        هذا  تقرير أداء امليزانية    وحيتوي    -٧١
 .امليزانيةاحململة على نفقات التربعات وحالة الب، وقائمة اإليراداتبالتقرير، ويشمل حالة 

يف اإليـرادات    ٤ ويبني اجلدول    ،٢٠١٠يف عام   لإليرادات   موجزا   ٣ن اجلدول   يبّيو  -٧٢
 .الفترة املشمولة بالتقرير

   ٣اجلدول 
   ٢٠١٠اإليرادات يف 

 )بدوالرات الواليات املتحدة(

  املبلغ   ٢٠١٠حالة اإليرادات يف 
 ٨٠١ ٤٤٣  ٢٠٠٩املرحل من عام 

 ٢ ٤٥٧ ٠٢٧   ٢٠١٠ات الواردة يف املسامه

 ٣ ٢٥٨ ٤٧٠  جمموع اإليرادات

 

  ٤اجلدول 
  ٢٠١١اإليرادات يف 

   )بدوالرات الواليات املتحدة(
  املبلغ  )أ(٢٠١١حالة اإليرادات يف 

 ١ ٤٤٠ ٢٧٠  ٢٠١٠املرحل من عام 

 ٢٢ ٥٧٤  ٢٠١١املسامهات الواردة يف 

  ٤٥٣ ٨٤١  ٢٠١١ إمجايل رسوم املسار األول للتنفيذ املشترك يف
 ١ ٩١٦ ٦٨٥  إمجايل اإليرادات

ينـاير  / كانون الثاين  ١ من   ٢٠١١  عام متتد الفترة املالية املشمولة بالتقرير يف     : ملحوظة  )أ(  
  .٢٠١١أغسطس / آب٣١ إىل ٢٠١١

  

__________ 

    ٥-م أإ /٣ و ٤-م أإ /٥ و ٣-م أإ /٣ و ٢-م أإ /٣اجتمـاع األطـراف، يف مقرراتـه        /رافطلب مؤمتر األط   )١٤(
شراف على التنفيذ املشترك أن تبقي خطة إدارة التنفيذ املشترك قيد االسـتعراض،             ، إىل جلنة اإل   ٦-م أإ /٤و

 . اللجنةوأن جتري التعديالت الالزمة من أجل مواصلة ضمان الكفاءة وفعالية التكلفة والشفافية يف عمل
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والتحقـق  االستنتاج  رسوم  ، تبلغ   ٤ و ٣ يف اجلدولني    اإليرادات املبينة اإلضافة إىل   وب  -٧٣
 بلغت هذه   ٢٠١١يف عام   و. ٢٠١٠ يف عام     دوالراً ٤٣٣ ٤٠٢الثاين  ملسار  يف إطار إجراء ا   

) ٢٠١١حىت هناية   (االحتياطي  جزءا من   هذه األموال   ال تزال   و. اًدوالر ٨٢٤ ٤٣٨الرسوم  
 .مدرجة يف اجلداولهي لذلك غري و

 ٢٠١٠ حملة عامة عن التربعـات الـيت وردت يف عـامي             ٦ و ٥ن  جلدوال ا يتضمن  -٧٤
تبدي و.  دوالر ٢ ٤٧٩ ٦٠١  معاً ٢٠١١ و ٢٠١٠ يجماميع التربعات لعام   وتبلغ. ٢٠١١و

 .ذه املسامهاتجلنة اإلشراف تقديرها هل

   ٥اجلدول 
   ٢٠١٠ عام  يفالتربعات

 )بدوالرات الواليات املتحدة(

  املبلغ  ٢٠١٠حالة التربعات يف عام 

 ٥٩ ٩٧٠  الدامنرك 
 ٢٠ ١٨٨  )أ() يورو١٥ ٠٠٠(فنلندا 
 ٥٠٠ ٠٠٠   )أ(أملانيا

 ٨٢ ٩٦٥  )٢٠١١-٢٠١٠للفترة (اليابان 
  ١٠٠ ٠٠٠   )أ(هولندا
 ١ ٢٠٠ ٠٠٠  )أ(النرويج
 ٢٠ ٨٣٣  ) يورو١٥ ٠٠٠(رومانيا 
 ٥٤ ٩١١  ) كورون سويدي٤٠٠ ٠٠٠(السويد 

  ٤١٨ ١٦٠   ) جنيه إسترليين٢٧٠ ٩٦٨ ()أ(اململكة املتحدة
 ٢ ٤٥٧ ٠٢٧  ٢٠١٠جمموع التربعات لعام 

 مليون  ٢,٣ورد مبلغ   (نظيفة  التنمية ال آلية  /البدء الفوري ذات الصلة   صناديق  من  معّول    )أ(  
  ).٢٠١٠ديسمرب /كانون األول - أغسطس/يف الفترة آبدوالر من دوالرات الواليات املتحدة 

  ٦اجلدول 
  ٢٠١١التربعات يف عام 

 )بدوالرات الواليات املتحدة(

  املبلغ   ٢٠١١ عام  يفحالة التربعات
 ٢٧ ٢٨٧  )  يورو١٣ ٦٨١ يورو و٦ ٤٦٤(بلجيكا 
 ٦٦ ٧٩٠  ) يورو٤٨ ٦٢٣(اليابان 

  -٧١ ٥٠٣ )  يورو-٥٢ ٠٥٤ ()أ(اجلماعة األوروبية
 ٢٢ ٥٧٤  ٢٠١١لعام جمموع التربعات 

  .٢٠٠٦/٤٤٠٧٤٧مرجع رقم (مبلغ معاد مبوجب اتفاق   )أ(  
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 امليزانية والنفقات    

    إمجـايل  فيمـا بلـغ      ،اًدوالر ٣ ٤٢٣ ٥٩٧املعتمـدة    ٢٠١٠ميزانية عام   بلغت    -٧٥
على النحو املفـصل     ،اًدوالر ١ ٦٠٥ ٣٨٥أي بفارق يبلغ     ،اًدوالر ١ ٨١٨ ٢١٢النفقات  

طلـوب لتمويـل    ن امل  كان أقل م   ٢٠١٠يف عام   اإليرادات  مستوى  ومبا أن   . ٧يف اجلدول   
 حقـاً الاألنشطة  لجنة  ال خفضت   ،٢٠١٠لعام   األنشطة املبينة يف خطة إدارة جلنة اإلشراف      

 .اإليرادات احملصلةحجم مع ومتاشياً 

 ،٢٠١١ لعامعلى خطة إدارة ل    الرابعة والعشرين،    تهايف جلس ووافقت جلنة اإلشراف،      -٧٦
حالـة اإليـرادات    مراعـاة    مـع    ،اًدوالر ٢ ١٩٤ ٦٧٠البالغة  امليزانية ذات الصلة    تشمل  

املـسار  إجـراء    إطار   فرض رسوم على املشاريع يف    اعتمد   ،باإلضافة إىل ذلك  و. والنفقات
. اًدوالر ٩٠١ ٤٩٧ ،٢٠١١املشمولة بالتقرير لعـام     فترة  الوبلغ جمموع النفقات يف     . األول

  .ومن املتوقع أن يرتفع يف النصف الثاين من العام

   ٧اجلدول 
  ٢٠١١ و٢٠١٠ منها النفقات لعامي امليزانية مطروحاً

  )بدوالرات الواليات املتحدة(
 )ب(٢٠١١ )أ(٢٠١٠  مليزانية حالة النفقات مقارنة با

 ٢ ١٩٤ ٦٧٠ ٣ ٤٢٣ ٥٩٧           امليزانية 

 ٩٠١ ٤٩٧ ١ ٨١٨ ٢١٢         النفقات 

 ١ ٢٩٣ ١٧٣ ١ ٦٠٥ ٣٨٥       الفرق 

مل تكن اإليرادات التشغيلية كافية لتغطية تكاليف مجيع األنشطة املتوخـاة يف خطـة                 )أ(  
  .ونتيجة لذلك، قُلصت أنشطة جلنة اإلشراف. ٢٠١٠اإلدارة لعام 
 إىل  ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١ من   ٢٠١١  عام متتد فترة اإلبالغ املالية يف    : ملحوظة  )ب(  

 .٢٠١١أغسطس / آب٣١

األطـراف  تربعات   (٢٠١٠من عام   عن املبلغ املرحَّل     تفاصيل   ٨اجلدول   ويتضمن  -٧٧
يف التربعات الواردة    و ،)٢٠١٠ديسمرب  /أغسطس إىل كانون األول   /من آب الواردة يف الفترة    

انظـر   (٢٠١١عام  الطرح نفقات    بعدويتبقى  . األولرسوم املسار   إيرادات   و ،٢٠١١عام  
 .لفترة املشمولة بالتقريرل دوالراً ١ ٠١٥ ١٨٨ رصيد يبلغ) ٤اجلدول 
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   ٨اجلدول 
   ٢٠١١احلالة املالية يف 

  )بدوالرات الواليات املتحدة(
  لغاملب  يوليه / متوز٣١موجز للحالة املالية الراهنة حىت 

 ١ ٤٤٠ ٢٧٠ ٢٠١٠مرحل من 

 ٢٢ ٥٧٤ ٢٠١١تربعات األطراف عام : زائداً

 ٤٥٣ ٨٤١  رسوم املسار األول: زائداً

 ١ ٩١٦ ٦٨٥  اجملموع الفرعي 

 ٩٠١ ٤٩٧   ٢٠١١النفقات يف : ناقصاً 

 ١ ٠١٥ ١٨٨  الرصيد 

مؤمتر  قرر   ،استجابة لتوصية جلنة اإلشراف الواردة يف التقرير السنوي للعام السابق         و  -٧٨
أنـشطة  علـى   رسوم  لتحصيل  يف دورته السادسة وضع أحكام      اجتماع األطراف   /األطراف

دفع عند نشر وثائق املـشروع علـى املوقـع          ُيرسم  فرض   من خالل    ، األول إجراء املسار 
من الرسـوم   احملصلة  اإليرادات  إىل كون    املقررواستند  . التنفيذ املشترك /اإللكتروين لالتفاقية 

املتعلقة بأنشطة جلنـة  املقدَّرة املطلوب لتغطية التكاليف اإلدارية  املبلغ  أقل بكثري من    املستحقة  
بشكل مباشر أو   تسهم  رأي جلنة اإلشراف أن تكاليف أعمال جلنة اإلشراف         إىل   و ،اإلشراف

  .األطراف املضيفةاألول اليت تديرها غري مباشر يف تطوير وتنفيذ إجراءات املسار 
 اللمسات  ت جلنة اإلشراف  وضع،  ٦-م أإ /٤ من املقرر    ٣٠-٢٨رات  واستجابة للفق   -٧٩

األنشطة املضطلع هبا يف إطار املسار األول للمـسامهة يف  رسوم حتصيل أحكام  "األخرية على   
يف ) ٠٤ الصيغة" ( الداعمة هااإلشراف على التنفيذ املشترك وهياكل    التكاليف اإلدارية للجنة    

 ٢٥-٢٣ ،لجنـة اإلشـراف   تماع الرابع والعشرون ل   االج (٢٠١١ عام    يف  األول هااجتماع
 ،األولنشطة يف إطار املـسار      األ على أساس تقدير التكاليف اإلدارية املتعلقة ب       ،)مارس/ارآذ
بدأت و. الثايناملسار  يف إطار إجراء    نشطة  األعلى  األحكام القائمة لفرض رسوم     مراعاة  مع  و

كل على  الرات الواليات املتحدة    من دو دوالر   ٢٠ ٠٠٠ رسم قدره    بفرضجلنة اإلشراف   
كـل  علـى    دوالر   ٣ ٠٠٠رسم قدره   فرض  ونشاط من أنشطة املشاريع الواسعة النطاق،       

 إىل أمانـة االتفاقيـة      هدمت وثائق كل برنامج أنشطة قُ   على  ونشاط مشروع صغري النطاق     
 .راملقر على النحو املنصوص عليه يف ، فصاعدا٢٠١١ًمارس /آذار ١يف الفترة من  هالنشر

مل ترفع  جلنة اإلشراف   وإىل أن   اجتماع األطراف   / مؤمتر األطراف  والية وبالنظر إىل   -٨٠
نشر تاريخ  اإلبقاء على    قررت جلنة اإلشراف     ،األولالرسوم املطلوبة لتسجيل مشاريع املسار      

بدء تطبيق  ، كموعد ل  ٢٠١١مارس  /آذار ١ للتنفيذ املشترك، اعتباراً من       األول مشاريع املسار 
يف مقـرر   نصوص عليه    على النحو امل   لتنفيذ املشترك األول ل مشاريع املسار   لرسوم على   هذه ا 
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املسار  من مشاريع    مشروعاًن  وثالثة وعشر ل  جُِّسوشر  ُنو. اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف 
االجتمـاع  تاريخ  إىل   ٢٠١١مارس  /آذار ١من  يف الفترة    يف سجل املعامالت الدويل   األول  

بعد أن وضع مـؤمتر    ،)٢٠١١مارس  /آذار ٢٥-٢٣ (٢٠١١ف يف عام    األول للجنة اإلشرا  
بتحديـد  جلنة اإلشراف فيما يتعلق     والية  اللمسات األخرية على    اجتماع األطراف   /األطراف

يف موجـودة   ديدة مل تكن    اجلحكام  ومبا أن األ  . األولاملسار  إجراء  رسوم األنشطة يف إطار     
.  بعـد تـسجيلها    ٢٣  لاذه املشاريع   ما يتعلق هب  إال في الرسوم  تسديد  مل ُيطلب    ،ذلك الوقت 

اليت مـا زال     ٢٠١١مارس  / آذار ٢٥ إىل   ١من  شاريع املسجلة يف الفترة      امل ٩ن اجلدول   ويبّي
 .هادفع رسوميتعني 

   ٩اجلدول 
 اليت ما زال يتعني ٢٠١١مارس /مشاريع املسار األول للتنفيذ املشترك املسجلة يف آذار

 دفع رسومها

  الطرف املضيف  عنوان املشروع  رقم التعريف 
RU1000231  مركبات الكربون املشبع بالفلور من مصنع صهر األملنيوم تقليص انبعاثات

 روسال كراسنويارسك
  االحتاد الروسي

RU1000237 الغاز من موقع املدافن البلدية للنفايات الصلبة  وإشعالاستخالص 
  سي يف إيكاترينربغ، االحتاد الرو"شريوكوريشينسكي"

  االحتاد الروسي

RU1000238 االحتاد الروسي  إعادة بناء صناعة الصلب يف مصنع آشينسكي للصلب، آشا، االحتاد الروسي  
RU1000239  االحتاد الروسي  جتميع غاز الفحم  
CZ1000243 AVE CZ - Benatky اجلمهورية التشيكية  
CZ1000244 AVE CZ - Fedrpus  اجلمهورية التشيكية  
RO1000253 حافظة تطوير الطاقة ، املسار األول للتنفيذ املشتركمشروع منفذ يف إطار 

  " هايدروإليكتريكا"الكهرومائية 
  رومانيا

 الرسـوم مستوى   بتعديلتوصية  املتاحة لل يارات  ومع أن جلنة اإلشراف نظرت يف اخل        -٨١
فإهنا  ،ه السادسةيف دورت اجتماع األطراف اليت ُحددت     / مؤمتر األطراف   لوالية  وفقاً ،وهيكلها
ن الوضـع املـايل   على اعتبار أ  تغيريات يف الفترة املقبلة     أي  إجراء  عدم  بعلى التوصية   وافقت  
سيما بسبب    ال ،٢٠١٠ من عام    هانفسبالفترة  حتسن مقارنة   التابعة هلا   دعم  وهياكل ال للجنة  

الالزمـة  ارد  وامل ُتستمدأن  ب احتمال   هناك أيضاً و.  األول إجراء املسار يف إطار   فرض رسوم   
 احملصلةالرسوم  بالكامل من    هلا    التابعة لجنة اإلشراف وهياكل الدعم   للتغطية التكاليف اإلدارية    

وترية  استمرت   ما، إذا   ٢٠١٣-٢٠١٢لفترة   ومن إيرادات الرسوم املتوقع حتصيلها يف ا       بالفعل
يف إطـار   هبا  اليت صدرت االستنتاجات اخلاصة     املشاريع القائمة   فيما يتعلق ب  التحقق  طلبات  
عدد طلبات املشاريع اليت    نصف   ما ال يقل عن      ٢٠١٢إذا ورد يف عام      و ،الثايناملسار  إجراء  

 .األولاملسار  يف إطار إجراء ٢٠١١عام يف وردت 
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  للمقرراتموجز   - سابعاً  
 من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك، تتاح مقررات جلنة اإلشراف          ١٦وفقاً للفقرة     -٦٩

يذ املشترك جبميع اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة إما بإدراجها أو باإلشارة إليها      على التنف 
يف التقرير السنوي الذي تقدمه     ) االتفاقية/بيان موضعها على املوقع الشبكي للتنفيذ املشترك      (

  .اجتماع األطراف/اللجنة إىل مؤمتر األطراف

        


