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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
  السابعةالدورة 
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩ -  نوفمرب/ تشرين الثاين٢٨ديربان، 

  ؤقت من جدول األعمال امل٨البند 
  ئل املتعلقة بالتنفيذ املشتركاسامل

  وصيات بشأن خيارات تعزيز النهج املتبع يف التنفيذ املشتركت    

  *مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
مـؤمتر  (قرر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو             
يف دورته السابعة االستعراض    ، أن يباشر    ٦-م أإ /٤، يف مقرره    )اجتماع األطراف /األطراف

، وطلب إىل جلنة اإلشراف     ١-م أإ /٩ للمقرر   األول للمبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك وفقاً     
أن تقدم توصيات بشأن اخليارات املتاحة لتعزيز النهج        ) جلنة اإلشراف (على التنفيذ املشترك    

ات خـالل اضـطالعها     وقد أعدت جلنة اإلشراف هذه التوصـي      . املتبع يف التنفيذ املشترك   
وركزت جلنة اإلشراف على النُّهج العملية اليت تتيح توليد أرصـدة   . ٢٠١١بأعماهلا يف عام    

، يف سياق أنـشطة األطـراف   ")أرصدة املعاوضة("مقابل خفض االنبعاثات وعملية إزالتها      
 احملليـة   امللتزمة بسقف وطين لالنبعاثات يكفل السالمة البيئية ويتفق مع األدوات السياساتية          

وتعرض هذه الوثيقة توصيات رئيسية ترى جلنة اإلشراف        . األخرى اليت تستخدمها األطراف   
أن األطراف ينبغي أن تنظر فيها بتعمق يف سياق استعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك              

  .اجتماع األطراف/الذي سيباَشر يف الدورة السابعة ملؤمتر األطراف
  

__________ 

بعد املوعد احملدد لتقدميها ملراعاة نتائج االجتماع السادس والعشرين للجنة اإلشـراف            قُدمت هذه الوثيقة      *  
  .٢٠١١سبتمرب / أيلول١٤ و١٣على التنفيذ املشترك، الذي ُعقد يومي 

 FCCC/KP/CMP/2011/9  األمم املتحدة 

    Distr.: General 
24 October 2011 
Arabic 
Original: English 



FCCC/KP/CMP/2011/9 

GE.11-64265 2 

  احملتويات
  الصفحة اتالفقـر 

  ٣  ٤-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٣  ٢-١  ............................................................الوالية  - ألف     
  ٣  ٣  ............................................................ النطاق  -  باء     
  اإلجراء الذي ميكن أن يتخذه مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع             - جيم     
  ٤  ٤  ......................................األطراف يف بروتوكول كيوتو         

  ٤  ٦-٥  ...........................................................سياق التوصيات  - ثانياً  
  ٥  ٢٦-٧  .........................................ام األوىلالتنفيذ املشترك يف فترة االلتز  - ثالثاً  

  ٥  ١٦-١٧  ..............................................الدور والنهج احلاليان  - ألف     
  ٧  ١٩-١٧  ..................................................وضع اآللية احلايل  -  باء     
  ٨  ٢٢-٢٠  ................................."التصحيح"كيفية التعامل أثناء فترة   - جيم     
  ٩  ٢٦-٢٣  ..................................."الفجوة"كيفية التعامل أثناء فترة   - دال     

  ١٠  ٢٨-٢٧  ..............................عملية استعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك  - رابعاً  
  ١١  ٥٦-٢٩  .........................................توصيات تتعلق بتطور التنفيذ املشترك  - خامساً  

  ١١  ٣٣-٢٩  ...................................................الغرض والسياق  - ألف     
  ١٣  ٤٤-٣٤  .....................................................دورة املشاريع  -  باء     
  ١٦  ٤٩-٤٥  ......................................................اهليئة اإلدارية  - جيم     
  ١٧  ٥١-٥٠  .....................................................شروط األهلية  - دال     
  ١٧  ٥٤-٥٢  .......................................................املوارد املالية  -  هاء     
  ١٨  ٥٦-٥٥  ....................................لقة باملرحلة االنتقاليةاملسائل املتع  -  واو     



FCCC/KP/CMP/2011/9 

3 GE.11-64265 

  مقدمة  - أوالً  

  الوالية  - ألف  
مؤمتر (أحاط مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو             -١

، برأي جلنة اإلشراف على التنفيـذ       ٦-م أإ /٤، يف مقرره    علماً) اجتماع األطراف /األطراف
ىل حتديد سري التنفيذ املشترك يف املستقبل بعد انتهاء         بشأن احلاجة إ  ) جلنة اإلشراف (املشترك  

فترة االلتزام األوىل مبوجب بروتوكول كيوتو، وقرر أن يباشر يف دورته السابعة االستعراض             
  .١-م أإ/٩ للمقرر األول للمبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك، وفقاً

 جلنة اإلشـراف أن     اجتماع األطراف، يف املقرر نفسه، إىل     /وطلب مؤمتر األطراف    -٢
تقدم إليه يف دورته السابعة توصيات بشأن اخليارات املتاحة لتعزيز النهج املتبـع يف التنفيـذ                

. املشترك، لكي ينظر فيها يف إطار االستعراض األول للمبادئ التوجيهية للتنفيـذ املـشترك             
بـاخلربات  التقريـر املتعلـق     "وطلب أن تراعى يف توصيات جلنة اإلشراف مجلة أمور منها           

املكتسبة يف تطبيق إجراء التحقق يف إطار جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك والتحـسينات              
والعمل املستمر الذي يضطلع بـه      ،  )١("ري التنفيذ املشترك يف املستقبل    املمكن إدخاهلا على س   

ل مبوجب الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األو          
  ).فريق االلتزامات اإلضافية(بروتوكول كيوتو 

  النطاق  - باء  
 للوالية املذكورة أعاله، حتدد هذه الوثيقة توصيات رئيـسية تـرى جلنـة          استجابةً  -٣

يف سياق استعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ   تنظر فيها بتعمق    اإلشراف أن األطراف ينبغي أن      
أعدت جلنة  قد  و. اجتماع األطراف /ة السابعة ملؤمتر األطراف   املشترك الذي سيباَشر يف الدور    

ُعرض مشروع سابق   و. ٢٠١١اإلشراف هذه التوصيات خالل اضطالعها بأعماهلا يف عام         
هلذه الوثيقة على اجلمهور لتقدمي إسهامات بشأنه فوردت من اجلهات املعنية بالتنفيذ املشترك             

  .مالحظات كثرية قيمة وداعمة بوجه عام

__________ 

ترك، يف املرفـق    يرد هذا التقرير، املشار إليه يف هذه الوثيقة بالتقرير املتعلق باخلربات املكتسبة يف التنفيذ املش               )١(
اجتماع األطراف يف دورته الـسادسة      /األول للتقرير السنوي املقدم من جلنة اإلشراف إىل مؤمتر األطراف         

)FCCC/KP/CMP/2010/9.( 
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اإلجراء الذي ميكن أن يتخذه مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف             - جيم  
  يف بروتوكول كيوتو

 ،١-م أإ /٩ للمقرر   يف سياق االستعراض األول للمبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك، وفقاً          -٤
اجتماع األطراف أن ينظر، يف دورته السابعة، يف توصـيات جلنـة            /رمبا يود مؤمتر األطراف   

     إلشراف بشأن اخليارات املتاحة لتعزيز النهج املتبع يف التنفيذ املـشترك، ويعتمـد مقـرراً              ا
  :يتضمن ما يلي

جمموعة من اخلصائص الرئيسية لوصف سري وإدارة التنفيـذ املـشترك يف              )أ(  
   لتنقيح حمدد للمبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك؛املستقبل، تشكل أساساً

اهليئـة  (اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة        توجيه طلب إىل      )ب(  
إلعداد مشروع طرائق وإجـراءات للتنفيـذ املـشترك، لكـي يعتمـد مـؤمتر               ) الفرعية

   يف هذا الشأن يف دورته الثامنة؛اجتماع األطراف مقرراً/األطراف
بإعـداد الطرائـق    توجيه طلب إىل جلنة اإلشراف إلعداد توصيات تتعلق           )ج(  
  .اءات، لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا السادسة والثالثنيواإلجر

  سياق التوصيات  - ثانياً  
مثلما جاء يف التقرير املتعلق باخلربات املكتسبة يف التنفيذ املشترك، ساد لدى جلنـة                -٥

 مـن   وما زال النهج املتبع حاليـاً     . التنفيذ املشترك قد بلغ مفترق طرق     بأن  اإلشراف شعور   
ل التنفيذ املشترك يزخر بإمكانات مل ُتستغل بعد، غري أن جلنة اإلشراف ترى أن هنـاك                خال

هذه اآللية لكي حتقق تلك اإلمكانات وتـضمن        بنية  حاجة إىل إدخال تعديالت كثرية على       
ولذلك ترى جلنة اإلشراف أن هـذه       . ٢٠١٢استمرار أمهيتها كأداة للتخفيف فيما بعد عام        

 األفكار الواردة يف تقريرها املتعلق باخلربات املكتسبة يف التنفيذ املشترك،  فرصة مثينة للتعمق يف   
. واملسامهة يف املناقشات بشأن السبل الكفيلة مبواصلة النهج املتبع يف التنفيذ املشترك مستقبالً            

وتظل جلنة اإلشراف مستعدة للتعمق يف هذه األفكـار مـع مراعـاة توجيهـات مـؤمتر                 
راف يف دورته السابعة، هبدف توفري مزيد من املساعدة له يف اختتـام             اجتماع األط /األطراف

  .استعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك
قضايا هامة مل ُتحل بعد تتعلق باهليكل العام للنظام املناخي          مثة  وتدرك جلنة اإلشراف أن       -٦

سعت إىل  إهنا قد   ؛ بل   ال ترى أن من دورها اخلوض يف هذا النقاش        وهي  ،  ٢٠١٢الدويل بعد عام    
أرصـدة  ("وعمليات إزالتها   االنبعاثات  خفض  أرصدة  بتوليد وتعزيز   دراسة النُهج العملية الكفيلة     

وترى جلنة اإلشـراف أن مـن       . ضمن السياق العام لاللتزام بسقف وطين لالنبعاثات      ") املعاوضة
 ات كثرية ميكن أن متيز نظامـاً       ويف إطار متغري    أو دولياً  املمكن االعتراف بتلك األرصدة إما حملياً     

 مع هذا النهج، ُتستعمل يف هذه الوثيقة مـصطلحات وظيفيـة            ومتاشياً.  يف املستقبل   دولياً مناخياً
  .مؤسسات التنفيذ املشتركيف عمل دورة املشاريع وتندرج يف عامة لوصف اخلطوات اليت 
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  التنفيذ املشترك يف فترة االلتزام األوىل  - ثالثاً  

  ور والنهج احلاليانالد  - ألف  
 من االتفاقية منشأ التنفيذ املشترك مبوجب بروتوكول ٤من املادة  ) أ(٢تشكل الفقرة     -٧

كيوتو، إذ تنص على أن األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية ميكن أن تنفذ السياسات               
ـ            ن أن تـساعد    والتدابري املتعلقة بالتخفيف من تغري املناخ باالشتراك مع أطراف أخرى وميك

  . أخرى يف املسامهة يف حتقيق هدف االتفاقيةأطرافاً
"  مشتركاً األنشطة املنفذة تنفيذاً  "أدى هذا احلكم إىل إطالق املرحلة التجريبية من         قد  و  -٨

يف الدورة األوىل ملؤمتر األطراف، وهي مرحلة ميكن فيها لألطراف املدرجة يف املرفق األول أن               
خرى ختفض انبعاثات غازات الدفيئة أو تعزز عمليات إزالتها بواسـطة           تنفذ مشاريع يف بلدان أ    

وخطا بروتوكول كيوتو هبذا النهج خطوة إىل األمام بإضفاء الطابع الرمسي على التنفيذ             . البواليع
أرصدة خفـض   إدراج  من االنبعاثات وبالنص على     باحلد  الكمية  االلتزامات  املشترك يف سياق    

  .تها ضمن إطار احملاسبة العام يف الربوتوكولاالنبعاثات وعمليات إزال
اليت تسعى لتحقيق   أساس مشترك لألطراف    إرساء  التنفيذ املشترك يف    جوهر  كمن  يو  -٩

ويتـألف هـذا   . االنبعاثات للتعاون يف التخفيف من آثار تغري املنـاخ    أهداف كمية خلفض    
 وإجراءات احلساب، األمر    األساس املشترك من عوامل كثرية، يتمثل أدناها يف مواءمة معايري         

فض االنبعاثـات وعمليـات إزالتـها مقارنـة         خبالذي يؤدي بدوره إىل االعتراف املتبادل       
  .باملستويات املستهدفة خلفض االنبعاثات احملددة هلذه األطراف

 من بروتوكول كيوتو األطـراف      ٦النهج مبوجب املادة    هلذا  ومتكن الصيغة احملددة      -١٠
من دعم  ) تلك األطراف املرّخص هلا من ِقبل     أو الكيانات القانونية    (ألول  املدرجة يف املرفق ا   

أطراف أخرى مدرجة يف املرفق األول،      اليت منشؤها   املشاريع اليت ختفض أو تزيل االنبعاثات       
إجراءات التخفيف اليت تتخذها هذه األطـراف       جممل  مما يعزز الفعالية من حيث التكلفة يف        

ما ينتج  وميكن استخدام   . االنبعاثات مبوجب الربوتوكول  فة خلفض   لبلوغ املستويات املستهد  
داخل الطرف  ،  )٢(معاوضة ُتعرف أيضاً باسم وحدات خفض االنبعاثات      أرصدة  من  عن ذلك   

املضيف أو يف طرف آخر مدرج يف املرفق األول كوسيلة للوفاء إما بااللتزامات احلكوميـة               
 أو بالواجبات اليت تقع على الكيانات اخلاصة        باحلد من االنبعاثات مبوجب بروتوكول كيوتو     

  .والعامة فيما يتعلق باالنبعاثات يف إطار النظم احمللية أو اإلقليمية لالجتار باالنبعاثات
فالكيـان أو   . هنج التنفيذ املشترك باختالف اجلهات الفاعلة     استخدام  وختتلف قيمة     -١١

هوده الرامية إىل خفض االنبعاثـات أو     يف ج   وتكنولوجياً  مالياً الطرف املضيف يكسب دعماً   
__________ 

 .وحدات الكميات املسندة أو وحدات اإلزالةما هو موجود من ُتصدر وحدات خفض االنبعاثات بتحويل  )٢(
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تعزيز عمليات إزالتها، بينما يكسب الكيان أو الطرف املستثمر أرصدة املعاوضة بتكـاليف             
أقل مما ينطوي عليه بلوغ أهداف خفض االنبعاثات أو عمليات إزالتها يف إطـار أنـشطته                

رد فرصة اقتصادية   ويف حاالت كثرية، ال يكفي أن تكون هناك جم        . اخلاصة أو داخل أراضيه   
 يتضمن قواعد واضحة للمشاركة     ويتيح التنفيذ املشترك برناجماً   . االنبعاثات أو إزالتها  خلفض  

  .جهات القطاع اخلاص وقناة إلجراءات التخفيف، ال سيما بني تشكل حافزاً
 فأما النهج ". مسارين"وينقسم التنفيذ املشترك يف إطار املبادئ التوجيهية احلالية إىل            -١٢

يمثل النموذج األساسي املتـوخى     ف،  " للتنفيذ املشترك  ١املسار  " باسم   األول املعروف عموماً  
وتتوىل األطراف املضيفة، يف إطـار  .  للتنفيذ املشترك خالل فترة إعداد مبادئه التوجيهية أصالً

 والتحقق من النتائج احملـرزة يف خفـض االنبعاثـات           ،هذا املسار، مسؤولية إقرار املشاريع    
  . وإصدار وحدات خفض االنبعاثات،زالتهاوإ
ما ُيصدر من وحدات خفض االنبعاثات ضمن إطار احملاسـبة          صحة  وبغية ضمان     -١٣

العام يف الربوتوكول، ينبغي لألطراف املضيفة أن تستويف جمموعة من شروط األهلية املتعلقـة     
يد الـوطين لقيـاس     بنظم وإجراءات احملاسبة اليت يتعني على األطراف استحداثها على الصع         

 وجيب حتديداً. انبعاثاهتا السنوية وعمليات إزالتها وإثبات االمتثال اللتزاماهتا خبفض االنبعاثات   
  :على كل طرف

   يف بروتوكول كيوتو؛أن يكون طرفاً  )أ(  
 ٣ من املادة    ٨ و ٧ بالفقرتني   أن يكون قد حسب الكمية املسندة إليه عمالً         )ب(  

  ا لدى أمانة االتفاقية؛من بروتوكول كيوتو، وسجله
 ١ للفقرة أن يكون لديه نظام وطين لتقدير االنبعاثات وعمليات إزالتها وفقاً  )ج(  
   من بروتوكول كيوتو؛٥من املادة 
   من بروتوكول كيوتو؛٧ من املادة ٤ للفقرة أن يكون لديه سجل وطين وفقاً  )د(  
حـسبما  ات إزالتها   يكون قد قدم أحدث قائمة جلرد االنبعاثات وعملي       أن    )ه(  

   من بروتوكول كيوتو؛٧ من املادة ١ والفقرة ٥ من املادة ٢لفقرة هو مطلوب مبوجب ا
 ٧ من املـادة     ٤ للفقرة   حساب الكميات املسندة وفقاً   أجرى  أن يكون قد      )و(  

من بروتوكول كيوتو وقدم، على هذا األساس، أحدث معلوماته التكميلية املطلوبـة عـن              
  . من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ١ للفقرة ليه وفقاًالكميات املسندة إ

الواقع، أن  يف  ودمج التنفيذ املشترك ضمن إطار احملاسبة يف بروتوكول كيوتو يعين،             -١٤
مشاريع التنفيذ املشترك تعيد توزيع جهود التخفيف بني األطراف املدرجة يف املرفـق األول              

ويعوَّض خفـض االنبعاثـات أو      . يف املتخذة دون التأثري على احلجم العام إلجراءات التخف      
إزالتها يف الطرف املضيف بنقل الكمية املسندة، يف شكل وحدات خفض االنبعاثـات، إىل              

رغم أن عنصر اإلضافية يف خفض االنبعاثات وعمليـات         وونتيجة لذلك،   . الطرف املستثمر 
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 أن يسهم التنفيذ املـشترك      ال ميكن ،  )٣(يف مشاريع التنفيذ املشترك     أساسياً إزالتها يظل شرطاً  
  . ككليف زيادة مستوى االنبعاثات العام املسموح به لألطراف املدرجة يف املرفق األول

، فقد ُصـمم يف  " للتنفيذ املشترك٢املسار " باسم   وأما النهج الثاين، املعروف عموماً      -١٥
درجـة يف املرفـق     البداية كنظام لإلشراف الدويل على املشاريع املضطلع هبا يف األطراف امل          

 إجـراء  ٢وحيـدد املـسار   . األول اليت مل تستوف بعد مجيع شروط األهلية للتنفيذ املشترك       
وحاملا ُتعترب عمليـات خفـض      . للتحقق من مشاريع التنفيذ املشترك يف إطار جلنة اإلشراف        

، ميكن أن يصدر الطرف املـضيف وحـدات   ٢املسار  إطار  االنبعاثات وإزالتها هنائية ضمن     
  : االنبعاثات وينقلها إذا ما استوىف ثالثة فقط من شروط األهلية هيخفض

   يف بروتوكول كيوتو؛أن يكون طرفاً  )أ(  
  أن تكون الكمية املسندة إليه قد ُحسبت وُسجلت؛  )ب(  
  .أن يكون لديه سجل وطين  )ج(  

 ،١سار  ورغم أن بعض أطراف التنفيذ املشترك تستويف مجيع شروط األهلية املتعلقة بامل             -١٦
ويسمح ذلك  .  يف بعض أو مجيع املشاريع اليت تستضيفها       ٢فقد اختارت اّتباع إجراء املسار      

 مـن   ٢لتلك األطراف وللجهات املشاركة يف املشروع باالستفادة مما يتيحه إجراء املـسار             
إشراف وشفافية دوليني، وحيد من احتمال عجز الطرف عن إصـدار وحـدات خفـض               

  . للتنفيذ املشترك١حال تعليق أهليته للمشاركة يف إجراء املسار االنبعاثات ونقلها يف 

  وضع اآللية احلايل  - باء  
 ٢يتجاوز عدد مشاريع التنفيذ املشترك النشطة اليت هي قيد البحث يف إطار املسار                -١٧
 ٣٠ حىت اآلن أن أكثر من       َتقرر هنائياً قد   مشروع، منها برنامج أنشطة واحد، و      ٢٠٠ حالياً

ويف حال اختاذ قرار بتنفيذ مجيع املشاريع النشطة        . ستويف الشروط ذات الصلة   تمنها   مشروعاً
، فإن عدد وحدات خفض االنبعاثات الناتج عن ذلك         ٢اليت هي قيد البحث يف إطار املسار        

وإضافة إىل ذلك، يبلغ عدد املشاريع .  مليون وحدة يف فترة االلتزام األوىل٣٥٠ميكن أن يبلغ 
  . مشروعا٢٨٠ً  حاليا١ًاملسار املسجلة ضمن 

 شهدته اآلونة األخرية يف حجم املشاريع اليت سُتنفذ،  سريعاًوتعكس هذه األرقام منواً  -١٨
 يف ذلك أيـضاً  وينعكس  . مع توقع تدفق املشاريع يف أواخر فترة االلتزام األوىل        وهي متوافقة   

 املسارين معاً يف إطار     مليون وحدة  ٤٨وحدات خفض االنبعاثات، إذ صدر منها ما جمموعه         
 ٦ب ، مقارنـة    ٢٠١٠ مليون وحدة يف عام      ٣١ و ٢٠١١يف الشهور الثمانية األوىل من عام       

وبلغ عدد وحدات خفض . ٢٠٠٨وحدة يف عام  ١٢٠ ٠٠٠ و٢٠٠٩ماليني وحدة يف عام 
__________ 

 .كيوتو من بروتوكول ٦من املادة ) ب(١الفقرة  )٣(
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، من ضمن تلك الوحـدات      ٢االنبعاثات الصادرة للمشاريع املسجلة يف إطار عملية املسار         
توزيع وحدات  ل أكثر تفصيالً  اًعرضويقدم اجلدول الوارد أدناه     .  ماليني وحدة  ١٠ مجيعها،

  .٢٠١١-٢٠٠٨ يف الفترة ٢ و١خفض االنبعاثات بني املسارين 
  اجلدول

  إصدار وحدات خفض االنبعاثات
  اجملموع  ٢املسار   ١املسار   

١٢٠ ٠٠٠  -  ١٢٠ ٠٠٠  ٢٠٠٨  
٥ ٩٩٥ ٠٨٩  ١ ٣٢٤ ٤٤٨  ٤ ٦٧٠ ٦٤١  ٢٠٠٩  
٣٠ ٩٥٤ ٥٨٠  ٢ ٩٢١ ٥٧٠  ٢٨ ٠٣٣ ٠١٠  ٢٠١٠  
  ٤٨ ٦٣٠ ٩٨٧  ٥ ٦٦٧ ٤٠٦  ٤٢ ٩٦٣ ٥٨١  )أ(٢٠١١
  ٨٥ ٧٠٠ ٦٥٦  ٩ ٩١٣ ٤٢٤  ٧٥ ٧٨٧ ٢٣٢  اجملموع  

  .أمانة االتفاقية: املصدر. ٢٠١١سبتمرب / أيلول١حىت   )أ(

منذ ورغم أن واضعي املشاريع األوائل كانوا يعملون بنشاط يف جمال التنفيذ املشترك               -١٩
جلنة اإلشراف عملها إال مع دخول بروتوكـول        تبدأ  ، مل   ٢٠٠٠عام  مبكر يعود إىل    وقت  

ومع أن بعض البلدان املضيفة بدأت يف تلك الفترة تطبـق           . ٢٠٠٥كيوتو حيز النفاذ يف عام      
منذ وقت قريـب نـسبياً يف اسـتحداث         سياساهتا الوطنية، شرع عدد من البلدان الرئيسية        

. واملتحقق منـها  املُعّدة  زيادة كبرية يف عدد املشاريع      لتحقيق  ة  املؤسسات واإلجراءات الالزم  
العناصر الرئيسية اليت   تتعزز كثرياً بفضل توفر      أن   وترى جلنة اإلشراف أن بإمكان اآللية حالياً      

  .تكفل توسيع قاعدة التنفيذ املشترك

  "التصحيح"كيفية التعامل أثناء فترة   - جيم  
 يكتنفه عدم الـيقني هـو كيفيـة       عنية بالتنفيذ املشترك جماالً    ما حتدد اجلهات امل    كثرياً  -٢٠

أنشطة التنفيذ املشترك خالل فترة االلتزام األوىل، يف إطار االنتقال إىل فترة التزام ثانية              " اختتام"
مبوجب بروتوكول كيوتو أو إىل أي شكل آخر من أشكال االلتزامات اجلديدة لفترة ما بعـد                

اإلشراف، ملا كانت عمليات خفض االنبعاثات وإزالتها يف الفتـرة  ويف رأي جلنة  . ٢٠١٢عام  
 ستـصدر يف  ٢٠١٢ديـسمرب  / كانون األول  ٣١ إىل   ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١املمتدة من   

شكل وحدات خفض االنبعاثات لفترة االلتزام األوىل، فمن الضروري أن تتواصـل أنـشطة              
وال يرتبط ذلـك    . )٤( ورمبا يف ما بعده    ٢٠١٣ عام   هذه يف التحقق املتعلقة بفترة االلتزام األوىل      

  .٢٠١٢بعد عام ملا اإلصدار بأي مسألة من املسائل املتعلقة بالنظام املناخي الدويل 
__________ 

ديـسمرب  / كانون األول  ٣١، رغم إصدارها بعد      هذه ستشري األرقام املتسلسلة لوحدات خفض االنبعاثات      )٤(
 .األوىل مبوجب بروتوكول كيوتوااللتزام ، إىل أهنا صدرت عن فترة ٢٠١٢
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سيكون من مصلحة كثري من األطراف والكيانات إصدار وحدات خفـض           إال أنه     -٢١
 كموعد أقصى،   ٢٠١٢ عام   االنبعاثات املتعلقة بفترة االلتزام األوىل يف وقت قريب بعد هناية         

وميكن أن تستخدم األطراف وحدات     . إن كانت هذه الوحدات سُتستخدم ألغراض االمتثال      
بروتوكول كيوتو حـىت    مبوجب  فترة االلتزام األوىل    يف  خفض االنبعاثات لالمتثال اللتزاماهتا     

 الكيانـات  غري أن. )٥(٢٠١٥ن متدد إىل حوايل منتصف عام هناية فترة التصحيح اليت يتوقع أ     
اليت تقع عليها واجبات االمتثال ختضع لقواعد النظم احمللية أو اإلقليمية لالجتار باالنبعاثـات،           

السـتخدام  أبكر   زمنية   مثل نظام االحتاد األورويب لالجتار باالنبعاثات، اليت قد تفرض مهالً         
  .االلتزام األوىلاملتصلة بفترة وحدات خفض االنبعاثات 

وحدات خفض االنبعاثات مـن     " ترحيل" املدرجة يف املرفق األول      وجيوز لألطراف   -٢٢
فترة االلتزام األوىل مبوجب بروتوكول كيوتو إىل فترة التزام ثانية، لالستفادة منها يف االمتثال              

غري أنه جيوز ألي طرف مدرج يف املرفق األول ترحيل          . )٦(تاالنبعاثاخبفض  ألهدافها املتعلقة   
 يف املائة من الكميـة      ٢,٥من فترة االلتزام األوىل مبا ال يتجاوز        وحدات خفض االنبعاثات    

املشمولة باالجتـار   الكيانات  وميكن أن ختضع    . )٧(دة إليه يف فترة االلتزام األوىل     األصلية املسن 
  .يف فترة االلتزام املقبلةبالوحدات باالنبعاثات لقواعد أخرى حتدد نطاق وتوقيت االحتفاظ 

  "الفجوة"ل أثناء فترة كيفية التعام  - دال  
فيما يتعلق بطبيعـة النظـام      السائدة حالياً   انعدام اليقني   حالة  تدرك جلنة اإلشراف      -٢٣

.  الذي سـُيّتفق  ومستوى الطموح يف جمال خفض االنبعاثات٢٠١٢املناخي الدويل بعد عام   
    املشترك يف فتـرة      ما ُيشار إىل عدم اليقني بشأن استمرار آلية التنمية النظيفة والتنفيذ           وكثرياً

اآلليتني، ألن ضمان اجلدوى كلتا  باعتباره عقبة رئيسية أمام االستثمار يف       ٢٠١٢ما بعد عام    
 املسجلة مقابل خفض االنبعاثات     املالية للمشاريع يتطلب عادة متديد فترات األرصدة الدائنة       

 خـالل   ٢ء املسار   جراوُيتوخى يف معظم وثائق تصميم املشاريع، الواردة يف إطار إ         . وإزالتها
بـدأت بعـض    وقـد   ،  ٢٠١٢ استمرار األرصدة الدائنة إىل ما بعد عام         السنوات األخرية 

اعتبار أن التنفيذ املشترك    باألطراف املضيفة تعتمد مشاريع تطول فيها فترات األرصدة الدائنة          
  .٢٠١٢سيستمر إىل ما بعد عام 

__________ 

الوارد يف  فها  تعريعلى   ، بناءً "الفترة اإلضافية للوفاء بااللتزامات   " باسم   متتد فترة التصحيح، اليت ُتعرف رمسياً      )٥(
، حىت اليوم املائة بعد التاريخ الذي تتفق عليه األطراف إلجناز    ١-م أإ /٢٧املادة الثالثة عشرة من مرفق املقرر       

 .٢٠١٢عمليات استعراض قوائم جرد انبعاثات األطراف املدرجة يف املرفق األول يف العام التقوميي 
علـى  ات اليت ُحولت من وحدات الكميات املسندة    ال ينطبق هذا الترحيل إال على وحدات خفض االنبعاث         )٦(

عمليات إزالة على أساس  ال ينطبق على الوحدات احملولة من وحدات اإلزالة         هو  و. خفض االنبعاثات أساس  
 .االنبعاثات

يؤدي هذا الترحيل إىل حتديث األرقام املتسلسلة لوحدات خفض         . ١-م أإ /١٣ من مرفق املقرر     ١٥الفقرة   )٧(
 .االنبعاثات
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ى جلنة اإلشراف أن حتديد مشاريع       أعاله، تر  -  جيم - ثالثاًالفرع  وكما ُعرض يف      -٢٤
 فيما يتعلق بعمليات خفض     ٢٠١٢التنفيذ املشترك والتحقق منها ميكن أن يتواصال بعد عام          

وسيسمح ذلك حبل مجيع مسائل     . خالل فترة االلتزام األوىل   حتدث  االنبعاثات أو إزالتها اليت     
  . قبل انتهاء فترة التصحيحاإلصدار ومسائل احلساب األخرى املتعلقة بفترة االلتزام األوىل

وفيما خيص عمليات خفض االنبعاثات وإزالتها اليت تنفذ بعد فترة االلتـزام األوىل،               -٢٥
ما مينع من مواصلة حتديد مشاريع التنفيذ املشترك ومواصلة        أنه ليس هناك    جلنة اإلشراف   ترى  

ف املتعلقـة   التحقق من عمليات خفض االنبعاثات وإزالتها رغم عدم بـدء نفـاذ األهـدا             
 جلنة اإلشراف بأن يؤكـد مـؤمتر       توصيومع ذلك،   . ٢٠١٢باالنبعاثات لفترة ما بعد عام      

 فيما يتعلق ٢ أن األنشطة املضطلع هبا يف إطار إجراء املسار          اجتماع األطراف جمدداً  /األطراف
يع بعمليات خفض االنبعاثات وإزالتها بعد فترة االلتزام األوىل، مبا يف ذلك حتديـد املـشار              

 كـانون   ٣١والتحقق من عمليات خفض االنبعاثات وإزالتها، ميكن أن تتواصل إىل ما بعد             
  .٢٠١٢ديسمرب /األول
خبفـض  أما حالة إصدار وحدات خفض االنبعاثات قبل بدء نفاذ األهـداف املتعلقـة                -٢٦

، إذ لن تكون هناك أي وحدة من وحـدات الكميـات املـسندة أو         االنبعاثات فهي أكثر تعقداً   
حدات اإلزالة لفترة االلتزام الثانية ميكن حتويلها إىل وحدات خفض االنبعاثات من خالل عملية              و

اجتماع األطراف، فيما يتعلق بعمليـات      / جلنة اإلشراف مؤمتر األطراف    توصيولذلك  . اإلصدار
  :الينيخفض االنبعاثات وإزالتها اليت تنفذ بعد فترة االلتزام األوىل، بأن يتخذ أحد اإلجراءين الت

السماح لألطراف املضيفة بإصدار ما حققته من عمليات خفض االنبعاثات            )أ(  
 ٢٠١٣ينـاير   / كانون الثاين  ١وإزالتها، بفضل مشاريع التنفيذ املشترك القائمة واجلديدة من         

الكمية املسندة إىل الطرف املضيف لفترة التزام       وقت  تحديد  لإىل هناية فترة التصحيح أو حىت       
ب بروتوكول كيوتو، مع اعتماد أقرب هذين األجلني، وذلك يف شكل وحـدات             ثانية مبوج 

، بتحويل وحدات الكميات املسندة أو وحـدات        ٢خفض االنبعاثات يف إطار إجراء املسار       
  اإلزالة من فترة االلتزام األوىل؛

األرصدة اختاذ قرار بأن يعتمد، يف دورته الثامنة، طرائق وإجراءات إلصدار             )ب(  
           ، واقتطاعهـا الحقـاً    ٢يف إطار إجـراء املـسار       ة مقابل خفض االنبعاثات وإزالتها      الدائن

من أهـداف فيمـا يتعلـق خبفـض         مستقبالً  مما ستعتمده األطراف املضيفة لتلك األنشطة       
  .االنبعاثات أو احلد منها

  عملية استعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك  - رابعاً  
، مباشرة االسـتعراض    ٦-م أإ /٤اجتماع األطراف، يف مقرره     /ألطرافقرر مؤمتر ا    -٢٧

وترى جلنة اإلشراف أن أفـضل      . األول للمبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك يف دورته السابعة       
  :متر مبرحلتنيهي أن طريقة إلجراء عملية االستعراض 
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 دورتـه   أن يدرس ويعتمد، يفاجتماع األطراف أوالً/ينبغي ملؤمتر األطراف   )أ(  
  السابعة، جمموعة من اخلصائص الرئيسية اليت متيز بوضوح سري التنفيذ املشترك يف املستقبل؛

أن يدرس ويعتمـد، يف     بعد ذلك   اجتماع األطراف   /ينبغي ملؤمتر األطراف    )ب(  
 للمبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك من أجل تطبيق منوذج سـري            حمدداً دورته الثامنة، تنقيحاً  

  .التنفيذ املشترك الذي يتفق عليه يف دورته السابعة
     ولن تكمل هذه العملية تنقيح املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك إال حبلـول هنايـة                -٢٨
فيها متعددة ومعقدة   ، ومع ذلك ترى جلنة اإلشراف أن املسائل اليت ينبغي النظر            ٢٠١٢عام  

. اجتماع األطـراف  /للغاية حبيث ال ميكن حلها يف دورة واحدة من دورات مؤمتر األطراف           
 بأن يراعـى يف تنقـيح املبـادئ    أيضاًستسمح العملية املقترحة املؤلفة من مرحلتني  كما أن   

ظـام   تتعلـق بالن   التوجيهية للتنفيذ املشترك ما يتبلور من وضوح بشأن مسائل أوسع نطاقاً          
  .املناخي الدويل يف املستقبل

  توصيات تتعلق بتطور التنفيذ املشترك  - خامساً 

  الغرض والسياق  - ألف  
قائمة على التزامات " حمددة السقف"تؤمن جلنة اإلشراف بقيمة هنج املعاوضة يف بيئة          -٢٩

يلة لزيادة  االنبعاثات، كما هو جمسد يف التنفيذ املشترك، باعتباره وس        خبفض  كمية فيما يتعلق    
. وإتاحة إجراء ختفيضات أكرب لالنبعاثـات الفعالية من حيث التكلفة يف إجراءات التخفيف،    

وتكمن قيمة التنفيذ املشترك احملددة، وال سيما التنفيذ املشترك يف إطار اإلشراف الدويل املتاح 
النبعاثات عملية قياس خفض اإثبات صحة وقيمة ، يف قدرته على ٢ ضمن إجراء املسار حالياً

 أي طرف منفرد يعمل مبعـزل       وهو ما يعجز عن حتقيقه    ملعاوضتها،  الدائنة  رصدة  األوإصدار  
وتلقى األرصدة الناجتة، دون صعوبة ُتذكر، قبول البلدان األخرى غري الطرف           . عن اآلخرين 

 على الصعيد احمللي أو الـدويل       -االنبعاثات  فض  املضيف، لغرض حتقيق األهداف املتعلقة خب     
  . إطار بروتوكول كيوتو أو أي نظام دويل آخر حيدد األهداف الكميةويف
بتزايـد  وستتعزز احلاجة إىل ذلك القبول العاملي ألرصدة املعاوضة يف بيئة تتـسم               -٣٠

    يف كثري من نظم االجتار أو جيري تنفيـذها،          وجيري النظر حالياً  . التجزؤ يف سوق الكربون   
ومن خالل قبول أرصدة املعاوضة ضـمن نظـم         . ات قوية وما زال الربط بينها يواجه حتدي     

معيار معاوضـة عـاملي إمكانيـة       وجود  احملددة لكل نظام من نظم االجتار، سيتيح        احملاسبة  
األقل تكلفة، ويقلل من تكاليف املعـامالت، ويعـزز   التخفيف الوصول إىل مزيد من فرص     

ري املباشر بني نظم االجتـار       من أشكال الربط غ    سيتيح شكالً ، كما   مشاركة القطاع اخلاص  
  .يسهم يف احتواء التكاليف بفعالية وحتقيق التقارب بني املعاوضة وأسعار املخصصات
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غري أن جلنة اإلشراف ترى أن هناك حاجة إىل استمرار تطور التنفيذ املشترك لكـي            -٣١
 االرتقاء تتحقق مجيع إمكاناته، ويتيح أداة ختفيف أكثر أمهية تستخدمها األطراف، ويسهم يف          

إىل حد كبري بإجراءات التخفيف الالزم لتحقيق هدف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بـشأن              
  .تغري املناخ

  :وينبغي أن حيدث هذا التطور على مستويني خمتلفني  -٣٢
ميكن إدخال تغيريات على هنج التنفيذ املشترك يف إطار مبادئه التوجيهيـة              )أ(  

خاص على تعزيز مزيد من النمو يف التنفيذ املـشترك يف األجلـني             احلالية، مع التركيز بوجه     
وتعكف جلنة اإلشراف على اختاذ تدابري كثرية من هذا القبيـل إلعـادة             . القريب واملتوسط 

  ؛)٨(نامج العمل احلايل على هذا النحوتوجيه بر
يتيح االستعراض اجلاري للمبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك اليت اعتمـدها            )ب(  

 فرصة أوسـع لزيـادة تطـوير        ١-م أإ /٩اجتماع األطراف مبوجب مقرره     /مؤمتر األطراف 
وقد أشار التقرير املتعلـق     . النموذج الذي يقوم عليه التنفيذ املشترك كما هو معروف حالياً         

باخلربات املكتسبة يف التنفيذ املشترك إىل عدد من اجملاالت اليت ميكن أن ُتدخل عليها تغيريات               
  .، وهي بالذات موضوع التوصيات الواردة يف هذه الوثيقة أبعد أثراًذات طابع

 ٢٠١٢ر التنفيذ املشترك بعد عام       أن من الضروري أن يتطو     وترى جلنة اإلشراف عموماً     -٣٣
ليصبح آلية تتسم بقدر أكرب من الالمركزية، تأخذ هبا األطراف املضيفة على الصعيد الوطين              

تكفلهما هيئة إداريـة جديـدة، ختـضع لـسلطة مـؤمتر            يف إطار توجيه وإشراف دوليني      
عريضة من طائفة وتكون تلك اآللية مفتوحة أمام      . اجتماع األطراف وُتساءل أمامه   /األطراف

األنشطة، تشمل األنشطة املضطلع هبا على مستوى املشاريع وعلـى األصـعدة الربنـاجمي              
 التنفيذ املشترك سيزيد مـن      وترى جلنة اإلشراف أن هذا التطور يف      . والقطاعي والسياسايت 

 مبا يتماشى مع أهدافها العامة      تعزيز قيمته كأداة سياساتية ميكن أن تعمل هبا األطراف وطنياً         
يف جمال التخفيف، ال سيما يف القطاعات غري املشمولة بنظم االجتار باالنبعاثات، ويتـيح يف               

  . على الصعيد الدويلفيف للتعاون بني األطراف يف جهود التخ فعاالًالوقت ذاته دعماً

__________ 

السادس من التقرير املتعلق باخلربات املكتسبة يف التنفيذ املشترك تفاصيل بشأن تلك التدابري اليت              الفرع   يورد )٨(
، مبـا    جلنة اإلشراف   اليت أصدرهتا  توجيهاتبالاملرتبطة  توضيح وبلورة عدد من املسائل      ) أ: (تشمل ما يلي  

زيادة ) ب(؛  وحدة والنهج الربناجمية  يشمل إمكانية استخدام أساليب منهجية مبتكرة مثل خطوط األساس امل         
زيادة التعاون مع جهـات     ) ج(؛  استطالع إمكانية وضع حدود زمنية ملراحل دورة مشاريع التنفيذ املشترك         

األطراف املدرجة يف املرفق األول، ال سيما عن طريق تناول إمكانية إنشاء منتـدى              ِقبل  التنسيق املعّينة من    
اجلهات املعنية  توعية وتكثيف التعاون مع     الطلع به جلنة اإلشراف من أنشطة       تعزيز ما تض  ) د(؛  هلذه اجلهات 

 .زيادة عدد الكيانات املستقلة املعتمدة وتعزيز قدراهتا) ه(؛ التنفيذ املشتركب
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  دورة املشاريع  - باء  
 ألف، تنقسم دورة املشاريع يف إطار آليـة التنفيـذ           - مثلما ُعرض يف القسم ثالثاً      -٣٤

واإلجـراءات  ) ١املـسار   (املشترك احلالية بني اإلجراءات اخلاضعة لسلطة األطراف املضيفة         
فلجنـة  . الـشواغل  مـن     عدداً وقد أثار ذلك  ). ٢املسار  (اخلاضعة لسلطة جلنة اإلشراف     

 ويشكل  مستقبالًأن يستمر   اإلشراف ترى أن هنج املسارين املتبع يف التنفيذ املشترك ال ميكن            
  : أمام جناح آلية التنفيذ املشترك عموما بطرق عدةعائقاً

 باختالف األطـراف املـضيفة،   ١ختتلف العمليات الوطنية يف إطار املسار     )أ(  
 على واضعي السياسات على الصعيد الوطين ويفرض حواجز معرفية          األمر الذي يزيد العبء   

  ويرفع تكاليف املعامالت أمام مصممي املشاريع واملشاركني املعنيني يف بلدان متعددة؛
 من حيث الشفافية يف إجراءاهتا      ١ختتلف العمليات الوطنية يف إطار املسار         )ب(  

  كررة لزيادة شفافيتها؛ُوجهت دعوات متقد ويف اختاذ القرارات بشأهنا، و
تتقوض استمرارية النموذج املايل للجنة اإلشراف مـن خـالل وثائقهـا              )ج(  

التنظيمية وإجراءات االعتماد اليت تدعم بعض العمليات الوطنية ومن خالل حتوُّل مـشاريع             
  ؛)٩(٢اليت يتعني دفعها يف إطار املسار  إىل تفادي دفع الرسوم ، سعيا١ً إىل املسار ٢املسار 

 وغـري   جـداً  مضنيا٢ًميكن أن تعترب بعض األطراف املضيفة إجراء املسار        )د(  
  ظروفها اخلاصة؛ مع  كافياًمكيف تكييفاً

يؤدي تقسيم التنفيذ املشترك إىل مسارين وإىل عمليات وطنية متعـددة يف              )ه(  
على العملية  تبديد الزخم احلايل يف التنفيذ املشترك، إذ يصبح من الصعب            إىل   ١إطار املسار   

  .الواحدة أن حتقق وفورات احلجم
ورغم أن احتمال عجز بعض األطراف املدرجة يف املرفق األول عن استيفاء مجيـع                -٣٥

أثبتت شروط األهلية للتنفيذ املشترك كان الشاغل األصلي الذي نتج عنه هنج املسارين، فقد              
  .روطتلك األطراف مجيعها يف املاضي قدرهتا على استيفاء هذه الش

هنج لالستعاضة عن    جلنة اإلشراف بتنقيح املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك         توصيو  -٣٦
 املسارين احلايل بدورة واحدة وموحدة للمشاريع، حبيث ُيضطلع بأنشطة التنفيذ املشترك وفقاً           

لتوجيهات مشتركة تستند إىل نقاط القوة يف كل من املسارين احلاليني، ال سيما فيما يتعلـق    
وينبغي أن تضمن تلك التوجيهات الشفافية واالتـساق  . بالتدابري اليت تكفل اإلشراف الدويل  

يف قياس ما حيرز من خفض يف االنبعاثات ومن عمليات إزالتها ويف اإلبـالغ عـن ذلـك                  
__________ 

 من  ١ على املشاريع املنفذة يف إطار إجراء املسار         جلنة اإلشراف اآلن رمساً   تفرض  ،  ٦-م أإ /٤نتيجة للمقرر    )٩(
أثناء الدورة السابعة ملؤمتر    الرسوم هذه   عن تأثري ذلك، ومن املقرر النظر مرة أخرى يف مسألة           أجل التعويض   

 .اجتماع األطراف/األطراف
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والتحقق منه، وأن تضمن يف الوقت ذاته اإلبقاء على تكاليف املعامالت واحلواجز املعرفيـة              
  .مستويات مقبولةعند يذ املشترك املرتبطة بالتنف

 جلنة اإلشراف بتطوير الدورة الواحدة للمشاريع مبا يتماشى مع اخلطـوات            توصيو  -٣٧
  :العامة التالية

  وضع وثيقة تصميم من قبل املشاركني يف نشاط التنفيذ املشترك؛  )أ(  
املصادقة على نشاط التنفيذ املشترك من قبل متحقق معتمد لضمان اتساق             )ب(  

  نشاط التنفيذ املشترك مع التوجيهات ذات الصلة؛
  إقرار نشاط التنفيذ املشترك وتسجيله من قبل الطرف املضيف؛  )ج(  
  تسجيل نشاط التنفيذ املشترك لدى اهليئة اإلدارية؛  )د(  
رصد عمليات خفض االنبعاثات وإزالتها من قبل املـشاركني يف نـشاط              )ه(  

  التنفيذ املشترك؛
  عمليات خفض االنبعاثات وإزالتها من قبل متحقق معتمد؛التحقق من   )و(  
إصدار األرصدة الدائنة يف سجل خاص بالتنفيذ املـشترك تـديره اهليئـة               )ز(  

 إىل عمليات خفض االنبعاثات وإزالتها املتحقق منها، وتوزيـع األرصـدة            اإلدارية، استناداً 
  .الدائنة على املشاركني يف نشاط التنفيذ املشترك

أن  جلنة اإلشراف بأن يسجل الطرف املضيف أنشطة التنفيـذ املـشترك و            صيتوو  -٣٨
تصدر اهليئة اإلدارية أرصدة املعاوضة مباشرة بعد أن يقدم املتحققـون املعتمـدون تقـارير              

فذلك يؤدي إىل تسريع عملييت التسجيل واإلصدار وحيـد مـن           . املصادقة والتحقق املناسبة  
  .األنشطة من حيث توقيت قرارات التسجيل واإلصداراخلطر الذي يواجهه املشاركون يف 

ويتطلب هذا النهج القيام برصد قوي وفعال، حتت سلطة اهليئـة اإلداريـة، ألداء                -٣٩
املصادقة والتحقق، بطرق تشمل إمكانيـة إجـراء        يتصل بوظيفيت   املتحققني املعتمدين فيما    

ق جزاءات يف حال وجود تقصري وينبغي أن يؤدي رصد األداء هذا إىل تطبي . تفتيشات موقعية 
ويف حالة اإلصدار، ينبغـي     .  بتعليق االعتماد أو سحبه     إخالل، والقيام يف أسوء احلاالت     أو

إجراء استعراضات خاصة ألنشطة التنفيذ املشترك      اليت تستوجب   استحداث مزيد من املعايري     
 اهليئة اإلدارية   وعلى هذا النحو، ال تشارك    . ميكن أن تؤدي بدورها إىل رفض طلب اإلصدار       

، غري أهنا ُتمكَّن من اختاذ إجراءات فعالـة يف إطـار             املشترك  يف تقييم أنشطة التنفيذ    عموماً
  . اإلشرافيةمسؤولياهتا

 جلنة اإلشراف بأن تقع مسؤولية حتديد القواعد اليت تنظم كيفية بيان عنصر             توصيو  -٤٠
، يف إطار ما تقوم به من عمليـات         اإلضافية يف األنشطة على عاتق األطراف املضيفة أساساً       

وباملثل، رمبا تود األطراف املضيفة أن تشترط ضمن عملياهتا اخلاصة بالتـسجيل            . التسجيل
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تطبيق تدابري تؤدي إىل إصدار أرصدة دائنة يقل عددها عما يتحقق بالفعل مـن خفـض يف               
 أكرب من   افية وقدراً ويتيح ذلك لألطراف املضيفة مزايا إض     . االنبعاثات أو من عمليات إزالتها    

اعتماد ميكن تنفيذه من خالل     هو ما   االنبعاثات، و خبفض  املرونة يف حتقيق أهدافها فيما يتعلق       
  .اخلصممن خالل األساس املعتدلة أو كخطوط تدابري 
ويف إطار هذا النهج، يكون إقرار نشاط التنفيذ املشترك مـن مـسؤولية الطـرف                 -٤١

. األطرافهذه  ار ضمن عمليات التسجيل اليت تضطلع هبا        املضيف وحده، وُيدمج هذا اإلقر    
م بأن إقرارها هو من مصلحة األطراف املـضيفة يف املقـام     سلّر ذلك تنفيذ األنشطة ويُ    يّسوُي

 ٤٣يف الفقـرة    املشار إليها   ومن شأن املبادئ التوجيهية املتعلقة بأفضل املمارسات،        . األول
ى الصعيد الوطين لتسجيل األنشطة، األمـر الـذي   أدناه، أن تسهم يف مواءمة اإلجراءات عل   

يؤدي من مث إىل زيادة االتساق بني خمتلف إجراءات األطراف املضيفة، ويتيح هلا يف الوقـت                
  .ذاته إمكانية حتديد الشروط املعنية اليت ينبغي أن تستوفيها األنشطة املضطلع هبا يف أراضيها

رصدة الدائنة من قبل اهليئة اإلدارية إىل        جلنة اإلشراف بأن يفضي إصدار األ      توصيو  -٤٢
خبفـض  من األهداف املعتمدة من األطراف املضيفة املعنية فيما يتعلق          ومكافئ  خصم الحق   
 لضمان عدم حساب عمليات خفض االنبعاثات وإزالتها        وسيكون ذلك ضرورياً  . االنبعاثات

  متلقي األرصـدة معـاً     يف القوائم الوطنية جلرد االنبعاثات يف الطرف املضيف ويف الطرف         
  ").احلساب املزدوج("
وتتوخى جلنة اإلشراف أن تصوغ اهليئة اإلدارية شكلني من أشـكال التوجيهـات               -٤٣

العامة اإلضافية، بناء على املبادئ التوجيهية املنقحة للتنفيذ املشترك اليت سـيعتمدها مـؤمتر              
  :اجتماع األطراف يف دورته الثامنة/األطراف
مجيع أنشطة التنفيـذ    تستوفيها  واإلجراءات اإللزامية اليت ينبغي أن      املعايري    )أ(  
وسُتطبق تلك املعايري واإلجراءات بوجه خاص على املسائل املتعلقة بقياس عمليات           . املشترك

  خفض االنبعاثات وإزالتها واإلبالغ عنها والتحقق منها؛
لزيـادة مواءمـة    " أفضل املمارسات "املبادئ التوجيهية غري اإللزامية بشأن        )ب(  

مجيع األطراف املضيفة، مـع الـسماح يف        فيما بني   ألنشطة التنفيذ املشترك    التنفيذ اإلمجايل   
. عند الضرورة تعكس األهداف السياساتية يف خمتلف البلـدان        تفاوتات  الوقت ذاته بوجود    

 أفضلياهتا  ، ميكن لألطراف املضيفة أن حتدد     ففيما يتعلق بتسجيل أنشطة التنفيذ املشترك، مثالً      
. بشأن أنواع معينة من األنشطة أو أن تعتمد الصرامة يف الشروط املتعلقة بعنصر اإلضـافية              

 استخدام املبادئ التوجيهية ألفضل املمارسات لوضع خطوط أساس موحدة أو           وميكن أيضاً 
  .لتحديد ُنهج تتبعها األطراف املضيفة من أجل وضع تلك اخلطوط

أن  يراعى يف حتديد الدورة الواحدة للمشاريع ضـمان           جلنة اإلشراف بأن   توصيو  -٤٤
  . مفهومة على نطاق واسعاملستخدمةتكون املصطلحات 
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  اهليئة اإلدارية  - جيم  
اجتماع األطراف، يف إطار املبادئ     / جلنة اإلشراف بأن ينشئ مؤمتر األطراف      توصي  -٤٥

. دورة الواحـدة للمـشاريع    التوجيهية املنقحة للتنفيذ املشترك، هيئة إدارية جديدة تعىن بال        
اجتماع األطراف وتكـون    /وينبغي أن تعمل هذه اهليئة اإلدارية حتت سلطة مؤمتر األطراف         

  :مسؤولة أمامه، وأن تركز على ما يلي
وضع املعايري واإلجراءات اإللزامية واملبـادئ التوجيهيـة بـشأن أفـضل          )أ(  

  املمارسات، بطرق تشمل التعاون مع األطراف املضيفة؛
 إىل عمليات حتقـق جيريهـا متحققـون         إصدار أرصدة املعاوضة، استناداً     )ب(  
  معتمدون؛
  اعتماد املتحققني واإلشراف على أدائهم؛  )ج(  
اإلشراف على تطابق أنشطة التنفيذ املشترك مـع املعـايري واإلجـراءات              )د(  

  اإللزامية واشتراط تصحيح حاالت عدم التطابق؛
ماع األطراف بأنشطة التنفيذ املشترك وبتطابقها      اجت/إبالغ مؤمتر األطراف    )ه(  

  مع توجيهاته وتوجيهات اهليئة اإلدارية؛
متانة آلية التنفيذ املشترك، وضمان شفافيتها، سـواء فيمـا يتعلـق            تعزيز    )و(  

  . هبذه اآلليةبالعمليات أو باختاذ القرارات، والعمل بنشاط على تعزيز الوعي
مزيد من االعتبار الستحداث عملية اعتماد موحـدة         جلنة اإلشراف بإيالء     توصيو  -٤٦

ويف إطار هذه العملية، سيتطلب االعتمـاد ألغـراض         . للتنفيذ املشترك وآلية التنمية النظيفة    
  .)١٠(ط من جمموع شروط العملية املوحدةالتنفيذ املشترك استيفاء جمموعة فرعية فق

يئة اإلدارية بأعماهلا على حنو  جلنة اإلشراف بتنفيذ تدابري لضمان اضطالع اهل توصيو  -٤٧
وينبغي أن تعهد اهليئة مبسؤوليات حمددة إىل جلان مستقلة تتألف من           . تنفيذي ونزيه وشفاف  

. خرباء خارجيني وإىل أمانة االتفاقية باعتبارها مصدر الدعم األساسي للهيئة اإلدارية واللجان          
ع بأي نشاط من األنشطة الـيت  وميكن أن يضمن إنشاء جلان مناسبة االستقاللية يف االضطال        

الالزمة لالعتماد أو رصد األداء     مثل األنشطة   تنطوي على تقييم تقين وعلى وضع توصيات،        
  .أو االستعراض فيما يتعلق بعمليات اإلصدار

، علـى أن يكـون       جلنة اإلشراف بأن يظل حجم اهليئة اإلدارية معقـوالً         توصيو  -٤٨
وينبغـي أن يعمـل األعـضاء       . طة التنفيذ املشترك  أعضاؤها من األطراف املشاركة يف أنش     

__________ 

جلنة مشتركة تـضم    أن تشرف على عملية االعتماد املوحدة للتنفيذ املشترك وآلية التنمية النظيفة   ميكن مثالً  )١٠(
 .أعضاء من جلنة اإلشراف ومن اجمللس التنفيذي
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وسيكون من الضروري ضمان أن تعكس عضوية اهليئة اإلدارية اخلـربة           . بصفتهم الشخصية 
والكفاءة يف مسائل السياسات واالستراتيجيات املتصلة بالعمليات التنظيميـة، وأن تـشمل            

  .وجهات نظر اجلهات املعنية من القطاعني العام واخلاص
 جلنة اإلشراف بإيالء مزيد من االعتبار الستحداث عملية لتقدمي الطعـون            وصيتو  -٤٩

وسريتبط شكل عملية   . يتسىن من خالهلا النظر يف الطعون املقدمة ضد قرارات اهليئة اإلدارية          
  .التنفيذ املشترك ومؤسساهتاآللية الطعون تلك بالطابع احملدد 

  شروط األهلية  - دال  
احلالية آلليات كيوتو وظيفة هامة يف ضمان قيـام األطـراف           تؤدي شروط األهلية      -٥٠

  :املشاركة بتنفيذ النظم والعمليات املتفق عليها فيما يتعلق مبا يلي
قياس انبعاثات غازات الدفيئة حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسـطة            )أ(  

تنفيذ وينبغي  .  املطلوبة البواليع واإلبالغ عنها والتحقق منها وإبالغ أمانة االتفاقية باملعلومات        
 مـن   ٧ وباملـادة    ٥ مـن املـادة      ١ بالفقرة    للمقررات املتخذة عمالً   اإلجراءات وفقاً هذه  

   من الربوتوكول؛٨ باملادة بروتوكول كيوتو، واستعراضها مبوجب املقررات املتخذة عمالً
كما " الكميات املسندة "حساب الكميات املخصصة ألغراض االمتثال، أو         )ب(  

مصطلحات كيوتو، مبا يف ذلك املعامالت املقيدة يف السجل للشروع يف إصـدار             ى يف   ُتسّم
  .ونقل واحتياز وحدات خفض االنبعاثات

تـسىن  تأن تستويف األطراف شروط األهلية قبل أن       بوجوب   جلنة اإلشراف    توصيو  -٥١
. ذ املشترك هلا املشاركة كأطراف مضيفة أو كأطراف متلقية ألرصدة املعاوضة يف إطار التنفي           

وينبغي أن تكون شروط األهلية تلك حمددة بالفترة الزمنية ذات الصلة وأن تتطرق إىل قياس               
االنبعاثات وعمليات إزالتها واإلبالغ عنها والتحقق منها وإىل حساب الكميات املخصـصة            

 .االنبعاثـات املتصلة خبفض   ألغراض االمتثال، ورمبا ينبغي أن تتناول كذلك طبيعة األهداف          
للمشاركة يف التنفيذ املشترك،    احملدد  وستكون هناك حاجة إىل النظر يف طابع شروط األهلية          

  .٢٠١٢بعد عام ملا بشأن النظام املناخي الدويل املقبل تزايد الوضوح وذلك يف ضوء وضوح 

  املوارد املالية  - هاء  
اقشة مستفيضة للوضع    التقرير املتعلق باخلربات املكتسبة يف التنفيذ املشترك من        تضمَّن  -٥٢

، وتبني أن ذلـك     ٢، ولعملها يف إطار إجراء املسار        ومستقبالً املايل للجنة اإلشراف، سابقاً   
    .يف الرسوم والتربعات املقدمة مـن األطـراف       غري متوقعة   الوضع تعرض يف املاضي لتقلبات      

مستمرة إىل حد ما،    ل يف البداية من تربعات األطراف اليت ما زالت          موَّفلجنة اإلشراف كانت تُ   
مقابل  االعتماد والرسوم املتغرية املفروضة   املُحصَّلة من عمليات    ومن مزيج من الرسوم املقطوعة      
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 مل تكن اإليرادات ثابتة     وعموماً. )١١( عمليات خفض االنبعاثات وإزالتها    إجراءات التحقق من  
  .على حنو كاف يتيح تنفيذ األنشطة املقررة كما ينبغي

 ينطوي بالـضرورة    هنج متويلي مقبول ومستدام حقاً    اتباع  اإلشراف أن   وترى جلنة     -٥٣
على ضمان تطوير التنفيذ املشترك بالقدر الالزم ليتسىن توفري إيرادات من الرسـوم تكـون               

ولذا من املهم النظر يف املسائل املالية       . كافية وميكن التنبؤ هبا مبا يكفي لتلبية احتياجات النظام        
 علـى    للمبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك إذا أريد له أن يصبح قادراً          يف سياق أي تنقيحات   

  .التمويل الذايت يف املستقبل
 جلنة اإلشراف باألخذ مبزيج من الرسوم املفروضة على حاالت االعتمـاد            توصيو  -٥٤

على حنو مـستدام    دعمها  واإلصدار لضمان التمويل التام لعمل اهليئة اإلدارية وجلاهنا وهليكل          
وبالنظر إىل ارتفاع حجم أنشطة التنفيذ املشترك اليت ُرمبا يتوقع أن تنتج عن             . كن التنبؤ به  ومي

التنقيح املوصى به للمبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك، ترى جلنة اإلشراف أن مـن املمكـن               
 بلوغ مستوى الرسوم األمثل على حنو يكفي لتلبية احتياجات العمل دون أن يكون مكلفـاً              

  .اط من األنشطةلكل نش

  املسائل املتعلقة باملرحلة االنتقالية  - واو  
املعاملة يف  مرحلة  سيكون من املهم ضمان انتقال سلس ملشاريع التنفيذ املشترك من             -٥٥

مرحلة تنفيذ ما ُيعتمـد     إطار مبادئه التوجيهية احلالية، مبا يف ذلك خالل فترة التصحيح، إىل            
الوقت الذي سيلزم عقب اعتماد املبادئ التوجيهية املنقحة         من تنقيحات، ال سيما بالنظر إىل     

  .إلنشاء اهليئة اإلدارية ووضع املعايري واإلجراءات اجلديدة
اسـتعراض املبـادئ    إطـار   التدابري االنتقالية يف    يف   جلنة اإلشراف بالنظر     توصيو  -٥٦

.  تنقيح ميكن إجراؤه   أيتنفيذ  التوجيهية للتنفيذ املشترك، هبدف وضع املبادئ الالزمة لتوجيه         
وميكن أن تشمل تلك التدابري بعض أو كل التوجيهات اجلديدة اليت ال تطبق بأثر رجعي على                

 لتقـديرات   املشاريع احلالية، وأن تنطوي على تنفيذ التوجيهات اجلديدة على مراحل أو وفقاً           
  .األطراف، وعلى تقدمي إخطار مالئم قبل بدء تطبيق التوجيهات اجلديدة

        

__________ 

 حالة املشاريع غري املشاريع الصغرية وبرامج األنشطة، أو يف حالة املشاريع اليت يتوقـع أن يقـل فيهـا                    يف )١١(
، طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون سـنوياً        ١٥ ٠٠٠متوسط خفض االنبعاثات أو عمليات إزالتها عن        

 .وثائق تصميم املشروعمبلغ من رسم التحقق عند تقدمي تقارير االستنتاجات املتعلقة بُمقدماً ُيدفع 


