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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  كيوتو بروتوكول يف األطراف اجتماع بوصفه العامل األطراف مؤمتر
  الثامنة الدورة
  ٢٠١٢ ديسمرب/األول كانون ٧ - نوفمرب/الثاين تشرين ٢٦ الدوحة،

   املؤقت األعمال جدول من) أ(٨ البند 
   املشترك بالتنفيذ املتعلقة املسائل

  املشترك بالتنفيذ املتعلق التوجيه 

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

  موجز    
) جلنـة اإلشـراف  ( املشترك يغطي هذا التقرير أعمال جلنة اإلشراف على التنفيذ         

، اليت عقـدت    ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢٧ إىل   ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٥خالل الفترة من    
جلنة اإلشراف خالهلا ثالثة اجتماعات ومائدة مستديرة واحدة للتشاور مـع أصـحاب             

ويسلط هذا التقرير الضوء على إجنازات جلنة اإلشراف والتحديات اليت واجهتها            . املصلحة
 ويقدم، على اخلصوص، معلومات عن األعمال اليت اضطلعت          .رافها على هذه اآللية   يف إش 

هبا جلنة اإلشراف استجابة لطلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف              
ويتضمن التقرير  . يف دورته السابعة  ) اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (بروتوكول كيوتو   

اجتمـاع  /إلجراءات اليت جيب أن يتخذها مؤمتر األطـراف       عدداً من التوصيات املتعلقة با    
األطراف يف سياق استعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك والتوصـيات الراميـة إىل             

وأخرياً، يقدم بيانات بـشأن املـوارد   . ٢٠١٢ضمان انتقال سلس يف مرحلة ما بعد عام         
  .املالية للعمل املتعلق بالتنفيذ املشترك
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  مقدمة  -أوالً  

   الوالية  -ألف   
مـؤمتر  (ع األطراف يف بروتوكول كيوتو      قرر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتما       -١

، إنشاء جلنة اإلشراف على التنفيـذ  ١-م أإ/١٠، مبوجب املقرر )اجتماع األطراف /األطراف
لتتوىل اإلشراف على مجلة أمور من بينها التحقق مـن وحـدات            ) جلنة اإلشراف (املشترك  

 من بروتوكول   ٦طار املادة   خفض االنبعاثات أو تعزيز إزالتها الناجتة عن املشاريع املنفذة يف إ          
، وفقاً للمبـادئ التوجيهيـة      )املشار إليها فيما يلي بتسمية مشاريع التنفيذ املشترك       (كيوتو  

  .)١(للتنفيذ املشترك
وتقضي املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك بأن تقدم جلنة اإلشراف تقريراً عن أنشطتها              -٢

األطـراف، وأن يقـدم املـؤمتر املـذكور       اجتماع  /إىل كل دورة من دورات مؤمتر األطراف      
  . من بروتوكول كيوتو وميارس سلطة على جلنة اإلشراف٦إرشادات بشأن تنفيذ املادة 

  نطاق التقرير  -باء  
اجتمـاع  /يغطي هذا التقرير السنوي املقدم من جلنة اإلشراف إىل مؤمتر األطـراف             -٣

 ٢٧ إىل ٢٠١١سـبتمرب  /ل أيلـو ١٥األطراف أنشطة التنفيذ املشترك خالل الفتـرة مـن        
، وهـو تـاريخ     )املشار إليها فيما يلي بعبارة الفترة املشمولة بالتقرير        (٢٠١٢سبتمرب  /أيلول

وسيسلط رئيس جلنة اإلشراف، السيد وولفغـانغ       . اختتام االجتماع الثالثني للجنة اإلشراف    
منـة، الـضوء   اجتماع األطراف يف دورته الثا/سيدل، يف تقريره الشفوي إىل مؤمتر األطراف 

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، عقدت جلنة اإلشـراف        . على أية مسائل الحقة ذات صلة     
وعقد فريق االعتماد . ثالثة اجتماعات ومائدة مستديرة واحدة للتشاور مع أصحاب املصلحة       

  .اجتماعني) فريق االعتماد املعين بالتنفيذ املشترك(التابع للجنة اإلشراف 
ر حالة التنفيذ املشترك عند انتهاء فترة االلتزام األوىل لربوتوكول كيوتو           ويصف التقري   -٤

وعلى . اجتماع األطراف يف دورته الثامنة    /ويوصي بإجراءات عاجلة لينظر فيها مؤمتر األطراف      
غرار السنوات املاضية، يشري التقرير إىل العمل الذي اضطلعت به جلنة اإلشراف خالل الفتـرة               

املشار إليه  (ر، مبا يف ذلك مواصلة تشغيل إجراء التحقق يف إطار جلنة اإلشراف             املشمولة بالتقري 
وجمموع املشاريع املرتبطة هبذا اإلجراء، وتشغيل عملية       ،  )٢()فيما يلي بعبارة إجراء املسار الثاين     

  .االعتماد يف إطار التنفيذ املشترك، واحلالة املالية لعملية التنفيذ املشترك
__________ 

  .، املرفق١-م أإ/٩املقرر  )١(
  . من املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتنفيذ املشترك٤٥-٣٠يرد التعريف يف الفقرات  )٢(
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 للتنفيذ الشبكي املوقعصيل الكاملة لتشغيل جلنة اإلشراف ووظائفها على        وُتتاح التفا   -٥
، الذي يشكل املستودع املركزي لتقارير اجتماعات جلنة اإلشراف والوثائق          االتفاقية/املشترك

  .)٣(املعتمدة من جانب هذه اللجنة

ف اإلجراء الذي جيب أن يتخذه مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطرا            -جيم  
  يف بروتوكول كيوتو

بعد استعراض هذا التقرير واإلحاطة علماً بالتقرير الشفوي الذي قدمه رئيس جلنـة               -٦
  :اجتماع األطراف، يف دورته الثامنة، أن يقوم مبا يلي/اإلشراف، ُيرجى من مؤمتر األطراف

ينظر يف توصيات جلنة اإلشراف املتصلة باإلصدار الفوري لوحدات خفـض             )أ(  
  ؛) أدناه٢١-ألف-انظر الفقرة ثالثاً(ثات واعتمادها يف اجلزء األول من فترة االلتزام الثانية االنبعا

ينظر يف مشروع طرائق وإجراءات التنفيذ املـشترك الـواردة يف الوثيقـة               )ب(  
FCCC/KP/CMP/2012/5   ٢٥-٢٢انظر الفقرات   ( الصلة واعتمادها    والتدابري االنتقالية ذات 

  ).أدناه
 من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك، جيب أن ينتخب مؤمتر          ٦-٤للفقرات  ووفقاً    -٧

اجتماع األطراف من يشغلون الوظائف التالية يف جلنة اإلشراف لوالية سنتني بعد            /األطراف
  :تلقي الترشيحات من األطراف

عضوان وعضوان مناوبان من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة             )أ(  
  اليت ختضع حالياً لعملية االنتقال إىل اقتصاد السوق؛) ف املدرجة يف املرفق األولاألطرا(

عضوان وعضوان مناوبان من األطراف املدرجة يف املرفق األول غري املشار             )ب(  
  أعاله؛) أ(٧إليها يف الفقرة 

عضو وعضو مناوب من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة              )ج(  
  ).غري املدرجة يف املرفق األولاألطراف (

  التنفيذ املشترك يف هناية فترة االلتزام األوىل لربوتوكول كيوتو   -ثانياً  

  حالة التنفيذ املشترك  -ألف  
 مشروعاً يف عملية التحقق للحصول على موافقـة جلنـة           ٣٢٥دخل، حىت اآلن،      -٨

 مشروعاً علـى    ٤٨ذه اللحظة   اإلشراف يف إطار املسار الثاين للتنفيذ املشترك، وُحدد حىت ه         
__________ 

)٣( <http://ji.unfccc.int>.  
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 مليون طن من ٥١,١أنه يستويف الشروط ذات الصلة مبعدالت حمتملة خلفض االنبعاثات تبلغ          
وُيقدر جمموع خفض االنبعاثات الذي سُيولّد إذا حتققت مجيع         . مكافئ ثاين أكسيد الكربون   

أكـسيد الكربـون     مكافئ لثاين    ٤٤٤ يف إطار إجراء املسار الثاين حبوايل        ٣٢٥    لاملشاريع ا 
 مـشروعاً قائمـاً خيـضع       ٣٨٤وتشري املعلومات املتاحة إىل أن مثة       . ٢٠١٢-٢٠٠٨ للفترة

املـسار األول يف إطـار التنفيـذ    (إلجراءات التحقق اليت حددهتا حكومات األطراف املضيفة    
 ٣٣٩ بنحو ٢٠١١وقُدرت قيمة املعامالت يف السوق األولية للتنفيذ املشترك يف عام        ). املشترك

  .)٤(مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة
وحالياً، عند اختتام فترة االلتزام األوىل لربوتوكول كيوتو، ميكن أن ُتقّسم قصة آليـة                -٩

بداية بطيئة لعدة أسباب، من قبيل التـأخريات يف وضـع     ) ١: (التنفيذ املشترك إىل ثالثة أجزاء    
فترة منو وتنفيذ وحتسني مطرد، مـصحوبة       ) ٢(ضيفة؛  األنظمة احمللية الضرورية يف األطراف امل     
مرحلة عدم اليقني احلالية، الـيت ركـزت جلنـة          ) ٣(بتزايد االهتمام باآللية واملشاركة فيها؛      

اإلشراف خالهلا اهتمامها على توطيد التقدم احملرز يف إعمال التنفيذ املشترك وصياغة التوصيات             
  .القّيمة لألطراف يف املستقبل والسعي إىل اعتمادهااليت ستضمن استمرار إتاحة هذه األداة 

اجتماع األطراف يف دورته الـسادسة      /وبفضل التغيريات اليت أقرها مؤمتر األطراف       -١٠
 كانت جلنة اإلشـراف يف  ،)٥(واليت تسمح بتغيري الرسوم املفروضة على مشاريع املسار األول  

 عندما أثـر انعـدام      ٢٠١٠ بعام   ، ال سيما مقارنة   ٢٠١٢وضع مايل أحسن بكثري يف عام       
وتوجد جلنة اإلشراف يف موقف يسمح هلا بالعمـل         . األموال يف عدد االجتماعات وتوقيتها    

  .٢٠١٣دون دعم طوعي إضايف من األطراف يف عام 
غري أن حتّسن الوضع املايل للجنة اإلشراف يأيت يف وقت بدأ الطلب على وحـدات                 -١١

 قياسية، تتصل يف هناية األمر باملفاوضات مـن أجـل           خفض االنبعاثات يصل إىل مستويات    
  .استجابة دولية متفق عليها لتغري املناخ

  ضمان مستقبل للتنفيذ املشترك  -باء  
ميثل التنفيذ املشترك أداة فعالة متاحة لألطراف لتحفيز االستثمار وتركيـزه علـى               -١٢

لنضج نتيجة عدة سنوات من     وقد بلغت اآللية فعالً مستوى ا     . خفض انبعاثات غازات الدفيئة   
ومن املنطقي  . التزام األطراف وأصحاب املصلحة، ال سيما القطاع اخلاص، وجلنة اإلشراف         

  .أن تواصل األطراف البناء على التنفيذ املشترك واستخدامه

__________ 

: متاح على املوقع التايل من اإلنترنت. State and Trends of the Carbon Market 2012 .٢٠١٢البنك الدويل  ) ٤(
<http://siteresources.worldbank.org/INTCARBONFINANCE/Resources/State_and_Trends_2012_W

eb_Optimized_19035_Cvr&Txt_LR.pdf>.  
  .٢٨، الفقرة ٦-م أإ/٤املقرر  )٥(
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ولكن التنفيذ املشترك، مثله مثل آلية التنمية النظيفة يف إطار بروتوكول كيوتو، يعاين              -١٣
اة شديدة من اخنفاض الطلب على وحداته ومن عدم اليقني فيما يتعلق مبـستوى              حالياً معان 

أهداف االنبعاثات الوطنية اجلديدة وتوقيتها وطبيعتها، رغم اختاذ قرار على الصعيد الـدويل             
 والتفاوض على اتفاق جديد وشامل بشأن       )٦(لالتفاق على فترة التزام ثانية لربوتوكول كيوتو      

  .)٧(٢٠١٥عام تغري املناخ حبلول 
وتعاين آلية التنفيذ املشترك من عدم يقني إضايف ألن الوحدات املكتـسبة بواسـطة                -١٤

مشاريع التنفيذ املشترك ُتنشأ عن طريق حتويل وحدات الكميات املسندة ووحدات اإلزالـة             
ولن ُتصدر وحدات الكميات املسندة ووحدات اإلزالة القائمة هذه         . القائمة للطرف املضيف  

ُتحدد أهداف كمية للحد من االنبعاثات وخفضها لفترة االلتزام الثانية وُتتخذ اخلطوات            حىت  
  .الضرورية إلصدار هذه الوحدات

وما زالت جلنة اإلشراف ثابتة على رأيها بأن أمام التنفيذ املشترك مستقبالً زاهراً وأن       -١٥
يقوم ذلك على جتربـة جلنـة       و. النهج الذي جتسده اآللية يبقى أساساً قوياً الستمرار عملها        

اإلشراف يف تنفيذ اآللية خالل السنوات الست املاضية، والتحسينات اهلامة اليت أُدخلت على             
اآللية خالل ذلك الوقت، وتواصل زيادة عدد مشاريع التنفيذ املشترك، واستمرار االهتمـام             

اخلاص، رغم  واملشاركة النشيطة من جانب احلكومات، وعلى حنو حاسم من جانب القطاع            
  .ما ينطوي عليه ذلك من حتديات

ولكن، يسود شعور عارم لدى جلنة اإلشراف بأن بنية اآللية سـتكون حباجـة إىل                 -١٦
تغيريات كبرية إذا أُريد للتنفيذ املشترك أن حيقق إمكاناته وحيافظ على مكانته كأداة لتخفيف              

  . ٢٠١٢آثار تغري املناخ بعد عام 
نة اإلشراف أن من الضروري أن يتطور التنفيذ املشترك بعـد           وعلى العموم، ترى جل     -١٧
 ليصبح آلية تتسم بقدر أكرب من الالمركزية تنفذها األطـراف املـضيفة علـى               ٢٠١٢عام  

الصعيد الوطين حتت توجيه وإشراف دوليني تكفلهما هيئة إدارة جديدة، وتكون خاضـعة             
 وتبقى هذه اآللية مفتوحـة أمـام       .اجتماع األطراف ومسؤولة أمامه   /لسلطة مؤمتر األطراف  

طائفة عريضة من األنشطة، مبا فيها األنشطة املضطلع هبا على مستوى املـشاريع والـربامج               
وترى جلنة اإلشراف أن هذا التطور يف التنفيذ املشترك سيزيد    . والقطاعات والسياسات العامة  

 مبا يتماشى مع أهـدافها  من تعزيز قيمته كأداة سياساتية ميكن أن تستخدمها األطراف وطنياً      
العامة يف جمال التخفيف، ال سيما يف القطاعات غري املشمولة بنظم االجتار باالنبعاثات، ويتيح    

  .يف الوقت ذاته دعماً فعاالً للتعاون بني األطراف يف جهود التخفيف على الصعيد الدويل

__________ 

  .٧-م إأ/١املقرر  )٦(
  .١٧- أم/١املقرر  )٧(
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 إطار جلنـة    ويف غضون ذلك، ستواصل جلنة اإلشراف تشغيلها إلجراء التحقق يف           -١٨
اإلشراف وفقاً للجزء هاء من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك خالل هذه الفتـرة قبـل أن                

من بروتوكول كيوتو حيز النفـاذ، شـريطة أن          )٨(تدخل التعديالت املدخلة على املرفق باء     
ـ      ٢٠تستويف األطراف املضيفة املعنية متطلبات الفقرة        شترك،  من املبادئ التوجيهية للتنفيذ امل

وستواصل جلنـة اإلشـراف تقـدمي    .  يف االعتبار ٦-م أإ /٤ من املقرر    ١٠ومع أخذ الفقرة    
وسيضمن ذلك استمرار العمل يف إطـار التنفيـذ         . اإلرشادات بشأن اآللية حسب االقتضاء    

  .املشترك دون انقطاع

التوصيات املقدمة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف           -ثالثاً  
  بروتوكول كيوتويف 
اجتمـاع  /حيدد هذا الفصل توصيات جلنة اإلشراف املقدمة إىل مـؤمتر األطـراف             -١٩

وحتث جلنة اإلشراف األطراف على اختاذ القـرارات        . األطراف لينظر فيها يف دورته الثامنة     
الالزمة لضمان استمرار فائدة هذه اآللية اليت كّدت األطراف وأصحاب املـصلحة وجلنـة              

  .نشائهااإلشراف إل

  التوصيات املتصلة باإلصدار الفوري  -ألف  
مثلما نوقش أعاله، على الرغم من أن جلنة اإلشراف ستواصل تـشغيلها إلجـراء                -٢٠

التحقق يف إطار املسار الثاين للتنفيذ املشترك، فإن إصدار وحدات خفض االنبعاثـات لـن               
اجتماع األطراف حىت ُتحـدد     /يكون ممكناً يف إطار التوجيهات الصادرة عن مؤمتر األطراف        

أهداف كمية للحد من االنبعاثات وخفضها وُتتخذ اخلطوات الضرورية إلصدار وحـدات            
  .الكميات املسندة ووحدات اإلزالة

ولتيسري إصدار وحدات خفض االنبعاثات خالل هذا الوقت، توصي جلنة اإلشراف             -٢١
  :يلياجتماع األطراف، يف دورته الثامنة، مبا /مؤمتر األطراف

لديه أهداف كمية للحد من [يقرر أن بإمكان كل طرف مضيف : ١اخليار   )أ(  
االنبعاثات وخفضها لفترة االلتزام الثانية يف تعديل للمرفق باء من بروتوكول كيوتو معتمـد              

أعلن، وفقاً ألية أحكام ذات صلة متفق عليها        ] [اجتماع األطراف /من جانب مؤمتر األطراف   
نه ملزم بأهداف كمية للحد من االنبعاثات وخفضها لفترة االلتـزام           من جانب األطراف، أ   

__________ 

  .٦ و٥، الفقرتان ٧-م أإ/١املقرر  )٨(
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أن يصدر، يف الفترة السابقة إلصدار وحدات الكمية املسندة لفترة االلتزام الثانية يف    )٩(]الثانية
سجله الوطين، وحدات خفض االنبعاثات من أجل عمليات خفض االنبعاثـات أو حتـسني         

ة والناجتة عن مشاريع التنفيذ املشترك املسجلة يف فترة االلتزام          إزالتها اليت حتدث يف هذه الفتر     
األوىل أو الثانية، شريطة أال تكون أهلية الطرف قد ُعلقت وفقاً للفصل اخلامس عشر مـن                

 أن ُتخفض من السجل الوطين للطـرف        وقت الحق، ؛ وجيب، يف    ١-م أإ /٢٧مرفق املقرر   
دات اإلزالة لفترة االلتزام الثانية اليت ُحـددت        املضيف املتعلق بوحدات الكمية املسندة ووح     

لذلك الطرف، كمية وحدات الكمية املسندة ووحدات اإلزالة لفترة االلتزام الثانية املقابلـة             
  ؛هلذه الكمية من وحدات خفض االنبعاثات الصادرة

 )١٠(يقرر أنه، حىت هناية الفترة التصحيحية لفترة االلتـزام األوىل         : ٢اخليار    )ب(  
عندما ُتحدد وحدات الكمية املسندة أو وحدات اإلزالة لفترة االلتـزام الثانيـة لـذلك                أو

لديـه  [الطرف، أيهما أسبق، ميكن أن يصدر وحدات خفض االنبعاثات أي طرف مضيف             
أهداف مقدرة كمياً للحد من االنبعاثات وخفضها لفترة االلتزام الثانية يف تعديل املرفق بـاء               

أعلن، وفقاً ألية   ] [اجتماع األطراف /عتمد من جانب مؤمتر األطراف    من بروتوكول كيوتو امل   
أحكام ذات صلة متفق عليها من جانب األطراف، أنه ملزم بأهداف مقدرة كمياً للحد من               

 لعمليات خفض االنبعاثات أو حتسني إزالتـها        )١١(]االنبعاثات وخفضها لفترة االلتزام الثانية    
 عن مشاريع التنفيذ املشتركة املسجلة يف فترة االلتزام األوىل          اليت حتدث يف هذه الفترة الناجتة     

أو الثانية، شريطة أال تكون أهلية الطرف قد ُعلّقت وفقاً للفصل اخلامس عشر مـن مرفـق                
، بتحويل الكمية املقابلة من وحدات الكمية املسندة أو وحداة اإلزالـة،            ١-م أإ /٢٧املقرر  

ىل؛ وال ميكن أن ُتستخدم وحدات خفض االنبعاثات هذه  حسب االقتضاء، لفترة االلتزام األو    
  .إال لغرض االمتثال اللتزامات فترة االلتزام الثانية

  التوصيات املتصلة بتنقيح املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك  -باء  
اجتماع األطراف، يف دورته السابعة، إىل جلنة اإلشـراف أن          /طلب مؤمتر األطراف    -٢٢

 من اخلصائص الرئيسية والتدابري االنتقالية للتعامل مع التغيريات املمكـن         تضع جمموعة منقحة  
إجراؤها على املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك وأن تقدم تلك اخلصائص والتدابري إىل مؤمتر             

__________ 

اجتماع األطراف أن يالحظ أن النص األول الوارد بني قوسني معقـوفني قـد              /ُيرجى من مؤمتر األطراف    )٩(
يكون أكثر صلة باملوضوع إذا اعتمد التعديالت على املرفق باء من بروتوكول كيوتو يف دورته الثامنة، وإال                 

  .سني معقوفني قد يكون أكثر صلة باملوضوعفإن النص الثاين الوارد بني قو
الفتـرة  " فترة التصحيح، املعروفة رمسيـاً بعبـارة         ١-م أإ /٢٧يعرف الفصل الثالث عشر من مرفق املقرر         )١٠(

 يوم بعد املوعد اليت تتفق عليـه األطـراف إلهنـاء            ١٠٠، على أهنا متتد إىل      "اإلضافية للوفاء بااللتزامات  
  .٢٠١٢اف املدرجة يف املرفق األول للسنة التقوميية استعراضات جرد انبعاثات األطر

  . أعاله٩انظر احلاشية  )١١(
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اجتماع األطراف كي يناقشها يف دورته الثامنة، هبدف وضع مبـادئ توجيهيـة             /األطراف
  .)١٢(عتمدها يف دورته التاسعةمنقحة للتنفيذ املشترك لي

 وترد اخلصائص الرئيسية املنقحة، يف شكل مشروع طرائق وإجراءات، يف الوثيقـة   -٢٣

FCCC/KP/CMP/2012/5 .         وُتقدم التوصيات املتعلقة هبذه اخلصائص الرئيسية، كما هي مبينة
راضه األول  اجتماع األطراف كجزء من استع    / أدناه، لينظر فيها مؤمتر األطراف     ٢٥يف الفقرة   

  .١-م أإ/٩ من املقرر ٨للمبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك وفقاً للفقرة 
اجتمـاع  /وهي تستند إىل توصيات أعدهتا جلنة اإلشراف وناقشها مؤمتر األطراف            -٢٤

 وإىل البيانات املقدمـة مـن األطـراف واملنظمـات ذات            ،)١٣(األطراف يف دورته السابعة   
 اليت التمستها جلنة اإلشراف، وفقاً للتكليف الصادر عن مـؤمتر   واملدخالت العامة  ،)١٤(الصلة

  .اجتماع األطراف/األطراف
اجتماع األطراف يف دورته الثامنة، أن يقوم       /وتوصي جلنة اإلشراف مؤمتر األطراف      -٢٥

  :مبا يلي
ــة     )أ(   ــوارد يف الوثيق ــراءات ال ــق واإلج ــشروع الطرائ ــر يف م ينظ

FCCC/KP/CMP/2012/5 ؛١-م أإ/٩فه تنقيحاً ملرفق املقرر ويعتمده بوص  
ينتخب أعضاء يف هيئة اإلدارة حىت ميكن هلذه اهليئة أن تبدأ يف أقرب وقت                )ب(  

مـن الوثيقـة    ) ب(٥ممكن وضع معايري وإجراءات التنفيذ املشترك املشار إليها يف الفقـرة            
FCCC/KP/CMP/2012/5            يري ، وذلك لكي تستكمل اجملـاالت ذات األولويـة هلـذه املعـا
  ؛٢٠١٣واإلجراءات خالل عام 

يقرر بشأن اختاذ اخلطوات التالية إلدارة انتقال التنفيذ املشترك من املبـادئ              )ج(  
  :التوجيهية احلالية للتنفيذ املشترك إىل الطرائق واإلجراءات اجلديدة للتنفيذ املشترك

نون  كا ١تدخل الطرائق واإلجراءات اجلديدة للتنفيذ املشترك حيز النفاذ يف           '١'
 لكي يتأتى تقدمي األنشطة اجلديدة لتسجيلها يف أقـرب          ٢٠١٤يناير  /الثاين

  وقت ممكن بعد هذا املوعد؛
ينـاير  / كـانون الثـاين   ١ُتعترب مجيع مشاريع التنفيذ املشترك املسجلة قبل         '٢'

 مسجلة مبوجب الطرائق واإلجراءات اجلديدة للتنفيـذ املـشترك          ٢٠١٤
  د؛وخاضعة هلا اعتباراً من ذلك املوع

__________ 

  .١٦، الفقرة ٧-م أإ/١١املقرر  )١٢(
)١٣( FCCC/KP/CMP/2011/9.  
)١٤( FCCC/KP/CMP/2012/INF.1.  
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 كـانون   ١ُتعترب مجيع الكيانات املستقلة املعتمدة الـيت اعُتمـدت قبـل             '٣'
 معتمدة مبوجب الطرائق واإلجراءات اجلديدة للتنفيـذ        ٢٠١٤يناير  /الثاين

  املشترك وخاضعة هلا اعتباراً من ذلك املوعد؛
ُتعدل مشاريع التنفيذ املشترك والكيانات املستقلة املعتمدة املشار إليهـا يف            '٤'

أعاله لتصبح مطابقة متاماً للطرائق واإلجـراءات       ‘ ٣‘و‘ ٢‘)ج(٢٥الفقرة  
اجلديدة للتنفيذ املشترك، وأي توجيهات إضـافية تـضعها هيئـة اإلدارة،        

  ؛٢٠١٤ديسمرب / كانون األول٣١ حبلول
تواصل جلنة اإلشراف عملها إىل أن تدخل الطرائق واإلجراءات اجلديـدة            '٥'

  للتنفيذ املشترك حيز النفاذ؛
رر أن ُتستخدم األموال املتاحة للجنة اإلشراف أيضاً لغرض دعم هيئـة            يق  )د(  

اإلدارة يف عملها األويل وأن ُتنقل أموال جلنة اإلشراف املتبقية إىل هيئة اإلدارة عندما تدخل               
  الطرائق واإلجراءات اجلديدة للتنفيذ املشترك حيز النفاذ؛

ة للتنفيذ املـشترك علـى      ينظر يف انعكاسات الطرائق واإلجراءات اجلديد       )ه(  
  :اجتماع األطراف، وال سيما/املقررات األخرى ملؤمتر األطراف

 بشأن اإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثـال مبوجـب         ١-م أإ /٢٧املقرر   '١'
  بروتوكول كيوتو؛

 بشأن طرائق احملاسبة املتعلقـة بالكميـات املخصـصة          ١-م أإ /١٣املقرر   '٢'
  توكول كيوتو؛ من برو٧ من املادة ٤مبوجب الفقرة 

يدعو األطراف إىل تقدمي مسامهات لدعم العمل األويل هليئة اإلدارة وتشغيل   )و(  
  .التنفيذ املشترك

  العمل املضطلع به يف الفترة املشمولة بالتقرير  -رابعاً  

  ضمان مستقبل مثمر للتنفيذ املشترك  -ألف  
ة، أدخلـت جلنـة     اجتماع األطراف يف دورته الـسابع     /كما أُبلغ مؤمتر األطراف     -٢٦

اإلشراف وهيكل دعمها حتسينات هامة على املسار الثاين للتنفيذ املشترك، اهلدف منها حتقيق             
  .)١٥(الكفاءة وزيادة استخدام املسار الثاين للتنفيذ املشترك مع احلفاظ على سالمته البيئية

__________ 

)١٥( FCCC/KP/CMP/2011/4.  
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لطلب ، كرست جلنة اإلشراف اهتمامها لتنفيذ اآللية واالستجابة ل        ٢٠١٢ويف عام     -٢٧
اجتماع األطراف يف دورته السابعة بأن تعد اللجنـة جمموعـة           /الصادر عن مؤمتر األطراف   

منقحة من اخلصائص الرئيسية والتدابري االنتقالية للتعامل مع التغريات املمكنـة يف املبـادئ              
  .التوجيهية للتنفيذ املشترك

 وخطـة  سنتني فترةل عمل خطة للسنة، األول اجتماعها يف اإلشراف، جلنة واعتمدت  -٢٨
  :يلي ما الرؤية ومشلت. املستقبل يف جيدة بصحة لتتمتع اآللية توجيه منهما الغرض مفصلة إدارة

  الفعالية؛ من قدر بأقصى تتسم ولكن وحيدة حتقق عملية  )أ(  
املرونة للسماح مبجموعة مفتوحة من األنشطة يف البلدان الـيت تـستخدم              )ب(  

  التنفيذ املشترك؛
  .قوية دولية مساءلة خالل من والرتاهة املصداقية ضمان مع اآللية نطاق توسيع  )ج(  

  املشترك التنفيذ على اإلشراف جلنة إطار يف التحقق إجراء  -باء  
يقـة   وثيقة لتصميم املـشاريع ووث     ٣٢٥، كانت   ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢٧حبلول    -٢٩

 قد قُدمت وأُتيحت للجميع على املوقع الـشبكي للتنفيـذ           واحدة لتصميم برنامج األنشطة   
  . من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك٣٢االتفاقية وفقاً للفقرة /املشترك

 قـراراً يتعلـق     ٤٩االتفاقية  /ويف اجملموع، ُنشر على املوقع الشبكي للتنفيذ املشترك         -٣٠
  :توجيهية للتنفيذ املشترك، منها ما يلي من املبادئ ال٣٤بوثائق تصميم املشاريع وفقاً للفقرة 

مثانية وأربعون قراراً إجيابياً ملشاريع واقعة يف ستة أطراف مضيفة اعُتـربت              )أ(  
وخالل فتـرة االلتـزام األوىل      .  من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك     ٣٥هنائية وفقاً للفقرة    

 مليون طن من مكافئ     ٥١تناهز  لربوتوكول كيوتو، ستحقق هذه املشاريع خفضاً لالنبعاثات        
  ثاين أكسيد الكربون؛

  اإلشراف؛ جلنة رفضته واحد قرار  )ب(  
  .لالستعراض جاهزة قرارات ال  )ج(  

 حتقيقاً خلفض االنبعاثات هنائياً وفقـاً       ٨٣، اعُترب   ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢٧وحبلول    -٣١
قـع الـشبكي للتنفيـذ       من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك وُنشر علـى املو         ٣٩للفقرة  
.  مشروعاً مشل قـرارات اعُتـربت هنائيـة        ٣١وتأيت هذه التحقيقات من     . االتفاقية/املشترك

 مليون طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون        ١٩,٤وتسمح هذه التحقيقات النهائية بإصدار      
  .بوصفها وحدات خلفض االنبعاثات
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" مشاريع التنفيذ املـشترك "ت وُتتاح معلومات مفصلة عن القرارات والتحقيقات حت        -٣٢
وُيبني جمموع وحدات خفـض االنبعاثـات       . االتفاقية/على املوقع الشبكي للتنفيذ املشترك    

  . وُيبني تقسيمه حبسب البلدان يف الشكل١الصادرة يف إطار التنفيذ املشترك يف اجلدول 
  ١ اجلدول
  ٢٠١٢-٢٠٠٨ املشترك، التنفيذ إطار يف الصادرة االنبعاثات خفض وحدات جمموع

  اجملموع  الثايناملسار   األولاملسار  
٠٠٠ ١٢٠ – ٠٠٠ ١٢٠ ٢٠٠٨ 

٠٨٩ ٩٩٥ ٥ ٤٤٨ ٣٢٤ ١ ٦٤١ ٦٧٠ ٤ ٢٠٠٩ 

٥٨٠ ٩٥٤ ٣٠ ٥٧٠ ٩٢١ ٢ ٠١٠ ٠٣٣ ٢٨ ٢٠١٠ 

١٦٨ ٥٢١ ٩٣ ٢٥٠ ٨١٨ ٦ ٩١٨ ٧٠٢ ٨٦ ٢٠١١ 

٧٠٨ ٦١٠ ١٣٦ ٦١٣ ٥٤٣ ٧ ٠٩٥ ٠٦٧ ١٢٩ ٢٠١٢ 

 ٥٤٥ ٢٠١ ٢٦٧ ٨٨١ ٦٠٧ ١٨ ٦٦٤ ٥٩٣ ٢٤٨ اجملموع

  جمموع وحدات خفض االنبعاثات الصادرة يف إطار التنفيذ املشترك، عن الطرف املضيف
  

  
  
  
  
  
  
  

إسـبانيا،  = ESإسـتونيا،   = EEأملانيـا،   = DEاجلمهورية التشيكية،   = CZبلغاريا،  = BG  :املختصرات
FI=   ،فنلنداFR =  ،فرنساHU =  ،هنغارياLT =  ،ليتوانياNZ =   ،نيوزيلنـداPL = ـ دا، بولن

RO=  ،رومانياRU=  ،االحتاد الروسيSE = ،السويدUA =أوكرانيا.  

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، يسر العمل املتصل حباالت التحقق الفردية العمل الذي              -٣٣
 مبا يف   ،٦-م أإ /٤ من املقرر    ١٣ استجابة للفقرة    ٢٠١١ و ٢٠١٠زته جلنة اإلشراف يف عامي      أجن

 حدود زمنية لدورة     إجراء التحقق؛ وتعزيز وضوح وثائقها؛ ووضع      زيادة حتسني : ذلك ما يلي  
مشروع التنفيذ املشترك، إىل جانب استخدام وسائل اختاذ القـرار اإللكترونيـة، ال سـيما              

  .يتعلق باالستعراضات؛ وتشجيع ودعم األساليب املنهجية املبتكرة القائمة على املشاريع فيما
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  اعتماد الكيانات املستقلة  -جيم  
 على أن عملية اعتمـاد التنفيـذ        ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢٦منذ اإلعالن يف      -٣٤

وتـرد  .  كياناً مستقال١١ً، ُمنح االعتماد    ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥املشترك ستبدأ يف    
  .٢قائمة هذه الكيانات يف اجلدول 

  ٢اجلدول 
عينتها مؤقتاً خالل الفتـرة     الكيانات اليت اعتمدهتا جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك و         

، مبا فيها   ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢٧ إىل   ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٥املشمولة بالتقرير من    
   الكيانات اليت ُوسِّع نطاق اعتمادها

  )أ(النطاقات القطاعية املعتمدة  تاريخ االعتماد األول  اسم الكيان

DNV Climate Change Services AS ٩،  ٨،  ٧،  ٦،  ٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ١  ٢٠١٠فرباير / شباط٢٤،
١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠  

Japan Quality Assurance 

Organization 

،٩،  ٨،  ٧،  ٦،  ٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ١  ٢٠١١أغسطس / آب١
١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠  

Lloyd’s Register Quality 

Assurance Ltd. 

،٩،  ٨،  ٧،  ٦،  ٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ١  ٢٠١١أغسطس / آب١
١٣، ١٢، ١١، ١٠  

JACO CDM Ltd. ٩،  ٨،  ٧،  ٦،  ٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ١  ٢٠١١أغسطس / آب١،
١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠  

Bureau Veritas Certification 

Holding SAS 

،٩،  ٨،  ٧،  ٦،  ٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ١ ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٨
١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠  

TÜV SÜD Industrie Service 

GmbH 

،٩،  ٨ ،٧،  ٦،  ٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ١  ٢٠٠٩فرباير / شباط١٨
١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠  

Spanish Association for 

Standardisation and Certification 

،٩،  ٨،  ٧،  ٦،  ٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ١ ٢٠١١يونيه / حزيران٢٢
١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠  

TÜV NORD CERT GmbH ٩،  ٨،  ٧،  ٦،  ٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ١  ٢٠١١أغسطس / آب١،
١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠  

TÜV Rheinland Japan Ltd. ٩،  ٨،  ٧،  ٦،  ٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ١ ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٤،
١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠  

Swiss Association for Quality and 

Management Systems 

،٩،  ٨،  ٧،  ٦،  ٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ١  ٢٠١١أغسطس / آب١
١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠  

KPMG Advisory N.V. ١٣، ٤، ٣، ٢، ١  ٢٠١١أغسطس / آب١  

  . وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، مل ُتعتمد أي كيانات مستقلة إضافية  -٣٥
 Germanischerركة ـوُسحب خالل الفترة املشمولة بالتقرير الطلب الذي قدمته ش  -٣٦

Lloyd Certification GmbH ومل ترد أي طلبات أخرى. العتمادها ككيان مستقل.  
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عملت جلنة اإلشراف مع فريق االعتماد املعـين        واستجابة لتوجيهات من األطراف،       -٣٧
بالتنفيذ املشترك للمساعدة يف أداء وظائفه املتعلقة بقضايا االعتماد وفقاً خلطة عمـل فريـق               

  . ٢٠١٢االعتماد املعين بالتنفيذ املشترك لعام 
احلد من االنبعاثـات الـيت   /ولضمان نوعية عمليات إقرار املشاريع وقرارات خفض       -٣٨

لكيانات املستقلة املقدمة للطلبات والكيانات املستقلة املعتمدة، عمل فريق االعتمـاد           تنفذها ا 
  :املعين بالتنفيذ املشترك على ما يلي

  تقييم الطلبات اجلديدة على االعتماد؛  )أ(  
الرصد املستمر المتثال الكيانات املستقلة املقدمـة للطلبـات والكيانـات         )ب(  

  عتماد يف إطار التنفيذ املشترك؛املستقلة املعتمدة ملعيار اال
الشكاوى واملنازعات املقدمة من الكيانات املـستقلة املقدمـة للطلبـات             )ج(  

  والكيانات املستقلة املعتمدة وضدها؛
  .تعزيز القدرات واالتساق لدى اخلرباء العاملني يف فريق تقييم التنفيذ املشترك  )د(  

شترك اجتماعني خالل الفترة املشمولة بالتقرير      وعقد فريق االعتماد املعين بالتنفيذ امل       -٣٩
وعينت جلنـة اإلشـراف، يف اجتماعهـا الثـامن          . كجزء من عمله دعماً للجنة اإلشراف     

والعشرين، السيد ديريك أودرسون والسيد بونوا لوغيه ليشغال منصيب رئيس ونائب رئـيس             
نة اإلشراف عـن تقـديرها      فريق االعتماد املعين بالتنفيذ املشترك، على التوايل، وأعربت جل        

العميق للسيد لوغيه والسيد كارلوس فولر، بوصفهما رئيس ونائب رئيس فريـق االعتمـاد             
  .املعين بالتنفيذ املشترك املنتهية واليتهما، لتفانيهما ودعمهما املمتاز

ية وُعقد اجتماعان بني فريق االعتماد املعين بالتنفيذ املشترك وفريق االعتماد التابع آلل             -٤٠
: ومشلت نتائج هذين االجتماعني مـا يلـي       . التنمية النظيفة من أجل ترشيد عملية االعتماد      

التعقيبات على العمل الذي أجنزته األمانة بشأن مواصلة تكييف وثائق االعتماد الرئيـسية يف              
 إطار اد يفإطار التنفيذ املشترك، مبا فيها إجراء االعتماد يف إطار التنفيذ املشترك ومعيار االعتم 

ما يقابلها من وثائق االعتماد يف إطار آلية التنمية النظيفة؛ وإنشاء قائمة            التنفيذ املشترك، مع    
  .مشتركة بني آلية التنمية النظيفة والتنفيذ املشترك العتماد اخلرباء

   مسائل التسيري واإلدارة  -خامساً  

  التفاعل مع اهليئات وأصحاب املصلحة  -ألف  
 يف بون،   ٢٠١٢أغسطس  / آب ٩راف مائدة مستديرة للتشاور يف      عقدت جلنة اإلش    -٤١
ومجع احلدث أعضاء جلنة اإلشراف وأصحاب املصلحة الرئيسيني، مبا يف ذلك جهات            . أملانيا
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التنسيق املعينة، دعما لوالية جلنة اإلشراف املتمثلة يف وضع اخلصائص الرئيـسية والتـدابري              
ن إجراؤها يف املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك، لينظـر         االنتقالية للتعامل مع التغيريات املمك    

  .اجتماع األطراف يف دورته الثامنة/فيها مؤمتر األطراف
وواصلت جلنة اإلشراف تفاعلها العادي مع الكيانات املستقلة املقدمـة للطلبـات              -٤٢

ى والكيانات املستقلة املعتمدة بتشجيعها على تقدمي مدخالت خطية ودعوة رئـيس منتـد            
التنسيق بني الكيانات التشغيلية املعينة التابعة آللية التنمية النظيفة والكيانات املستقلة املعتمدة            

  .يف إطار التنفيذ املشترك إىل اجتماعات جلنة اإلشراف وإىل مشاورات املائدة املستديرة
 إىل  وواصلت جلنة اإلشراف أيضاً تفاعلها مع املشاركني يف املشاريع، داعية إيـاهم             -٤٣

وقررت جلنة اإلشراف، يف اجتماعها     . اجتماعات جلنة اإلشراف ومشاورات املائدة املستديرة     
فريق العمل املعين بالتنفيذ املـشترك ومنتـدى مطـوري          (التاسع عشر، االعتراف بفريقني     

بوصفهما قناتني بني جلنة اإلشراف واملشاركني يف املشاريع، ومسحت بالتفاعل مع           ) املشاريع
فريقني يف اجتماعاهتا، دون منع االتصال بني جلنة اإلشراف والكيانات غري املنتـسبة             هذين ال 

  .هلذين الفريقني واجلمهور
وواصلت جلنة اإلشراف تنظيم لقاءات مع املراقبني املسجلني يف جلـسات أسـئلة               -٤٤

وعقدت اللجنة أيضاً جلسات أسئلة وأجوبـة       . وأجوبة ُتعقد يف كل اجتماع من اجتماعاهتا      
اجتماع األطراف والدورة السادسة والثالثني لكل /على هامش الدورة السابعة ملؤمتر األطراف

وُتتاح جلـسات األسـئلة     . من اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية        
  .)١٦(واألجوبة هذه يف شكل مواد مسّجلة ُتبث على اإلنترنت

عضاء جلنة اإلشراف وممثلو األمانـة تفاعلـهم مـع          وباإلضافة إىل ذلك، واصل أ      -٤٥
أصحاب املصلحة من خالل أنشطة تشمل، يف مجلة أمور أخرى، حضور املؤمترات وحلقات             

أو أحداث أسواق الكربون، وتقدمي عروض بشأن أنـشطة         /العمل املتعلقة بالتنفيذ املشترك و    
  .جلنة اإلشراف، وتبادل اآلراء بشأن التنفيذ املشترك

  أنشطة التوعية  -باء  
، اعتمدت جلنة اإلشراف خطة عمل جلنـة  ٦-م أإ/٤ من املقرر ٢٠استجابة للفقرة    -٤٦

، اعتمدت جلنة اإلشراف،    ٢٠١٢ويف عام   . ٢٠١١اإلشراف يف جمال االتصال والتوعية لعام       
يف اجتماعها الثامن والعشرين، خطة عمل حمدثة، كما اعتمـدت، يف اجتماعهـا التاسـع               

. راتيجية منقحة الغرض منها زيادة الوعي بإجراء املسار الثاين واملشاركة فيـه           والعشرين، است 
  : ما يلي٢٠١٢ومشلت األنشطة الرئيسية يف عام 

__________ 

)١٦( <http://unfccc4.meta-fusion.com/kongresse/cop17/templ/play.php?id_kongresssession=4271&theme= 
unfccc>; <http://unfccc4.meta-fusion.com/kongresse/sb36/templ/play.php?id_kongresssession=5109& 

theme=unfccc.>.  
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مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز االتصال اإلعالمي، مبا يف ذلـك اعتمـاد               )أ(  
  خطة إلشراك وسائط اإلعالم؛

  ة آلليات الكربون؛إطالق حسابات وسائط اإلعالم االجتماعي  )ب(  
  ؛االتفاقية/املشترك للتنفيذ الشبكي املوقعتعزيز   )ج(  
صحائف الوقائع، امللفات السمعية، قوائم األسـئلة       (إعداد مواد االتصال      )د(  
  ؛ )املتكررة

إطالق مسابقة سنوية للصور الفوتوغرافية تستهدف املشاركني يف املشاريع           )ه(  
  .وجهات التنسيق املعينة

  ائل العضويةمس  -جيم  
، ١-م أإ /٩أنشأ مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، مبوجب مقـرره             -٤٧

بني وفقاً جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك وانتخب يف وقت الحق أعضاءها وأعضاءها املناو
  . من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك٦ و٥ و٤ألحكام الفقرات 

اجتماع األطراف، يف دورته السابعة، أعـضاء وأعـضاء         /وانتخب مؤمتر األطراف    -٤٨
مناوبني جدداً يف جلنة اإلشراف لشغل الشواغر الناشئة عن انقضاء مدة األعضاء واألعـضاء              

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، كانت جلنة اإلشراف تتألف مـن           . املناوبني املنتهية واليتهم  
   .٣اؤهم يف اجلدول األعضاء واألعضاء املناوبني الواردة أمس

  ٣اجلدول 
األعضاء واألعضاء املناوبون يف جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك الذين انتخبهم مؤمتر            

  األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته السابعة
  اجلهة املرشِّحة  األعضاء املناوبون  األعضاء

نائبـة   ()ب(السيدة كاروال بورخا  
  ) ئيسر

  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول  )ب(السيد كارلوس فولر

األطراف املدرجة يف املرفق األول الـيت     )أ(السيدة ميليا دمييتروفا  )أ(السيد ميخايلو شيزينكو
  متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

ألول الـيت  األطراف املدرجة يف املرفق ا   )أ(السيد أوليغ بلوجنيكوف  )ب(بيوتر دومربوفيكي
  متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول  )أ( جنيواإيفانسالسيد   )أ(السيد دوين النسانا
  األطراف املدرجة يف املرفق األول  )أ(السيد أنتون بيك  )أ(السيد بونوا لوغيه

  ملدرجة يف املرفق األولاألطراف غري ا  )ج) (ب(مل ُيبت يف الترشيح  )ب(السيد شيبيت ميكوت
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  اجلهة املرشِّحة  األعضاء املناوبون  األعضاء
  الدول اجلزرية الصغرية النامية   )ب(السيد أندرو ياتيلمان  )ب(السيد ديريك أودرسون

  األطراف املدرجة يف املرفق األول )ب( فوالنسكيغريتراودالسيدة   ) الرئيس ()ب(يد وولفغانغ سيدلالس
  ة يف املرفق األولاألطراف املدرج  )أ(السيد هريوكي كودو  )أ( سوكولوفيفغيينالسيد 

األطراف املدرجة يف املرفق األول الـيت     )أ(السيدة مرييانا رومان  )أ(السيدة إيرينا فواتيخوفيتش
  متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

  .٢٠١٣سنتان، تنتهيان مباشرة قبل االجتماع األول يف عام : الوالية  )أ(
  .٢٠١٤األول يف عام سنتان، تنتهيان مباشرة قبل االجتماع : الوالية  )ب(
بوصفه اجتماع األطراف لربوتوكول  مل يرد الترشيح يف الدورة السابعة من مؤمتر األطراف العامل          )ج(

كيوتو؛ لذلك، سيبقى العضو املناوب، السيد مومن آغا، يف منصبه إىل أن تعني اجلهة املرشـحة                
  .املعنية خلفاً له

  على التنفيذ املشتركانتخاب رئيس ونائب رئيس جلنة اإلشراف   -دال  
انتخبت جلنة اإلشراف، يف اجتماعها الثامن والعـشرين، بتوافـق اآلراء، الـسيد               -٤٩

وولفغانغ سيدل، وهو عضو من األطراف املدرجة يف املرفق األول، رئيساً هلـا، والـسيدة               
. كاروال بورخا، وهي عضوة من األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول، نائبـة للـرئيس               

هي مدة والية كلّ من الرئيس ونائبة الرئيس مباشرةً قبل االجتماع األول الذي ستعقده              وستنت
  .٢٠١٣جلنة اإلشراف يف عام 

وأعربت جلنة اإلشراف عن تقديرها العميق للرئيس املنتهية واليته، الـسيد حممـد               -٥٠
لـسنة  قمرول شودري، ونائب الرئيس، السيد وولفغانغ سيدل، لقيادهتما املمتازة خـالل ا           

  .السادسة من عمل جلنة اإلشراف

  ٢٠١٢االجتماعات يف عام   -هاء  
 اعتمدت جلنة اإلشراف يف اجتماعها السابع والعشرين جدول اجتماعـات مبـدئياً             -٥١
  ).٤اجلدول  انظر( وفقاً ملا كان مقرراً ٢٠١٢وُعقدت مجيع االجتماعات يف عام . ٢٠١٢ لعام

  ٤اجلدول 
  ٢٠١٢التنفيذ املشترك يف عام اجتماعات جلنة اإلشراف على 

  مكانه  تارخيه  رقم االجتماع
  بون، أملانيا  مارس/ آذار٢٣-٢٢  الثامن والعشرون
)متزامناً مع دوريت اهليئتني الفرعيتني(بون   مايو/ أيار٣٠-٢٨  التاسع والعشرون

  بون   سبتمرب/ أيلول٢٧-٢٦  الثالثون
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نة اإلشراف وشروحها، والوثائق    وميكن االطالع على جداول أعمال اجتماعات جل        -٥٢
الداعمة لبنود جداول األعمال، والتقارير اليت تتضمن مجيع االتفاقات اليت توصلت إليها جلنة             

  .االتفاقية/املشترك للتنفيذ الشبكي املوقعاإلشراف، يف 
 من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك، تتـاح مقـررات جلنـة            ١٦ووفقاً للفقرة     -٥٣

ميع جبميع اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة، إما بإدراجها أو باإلشارة إليها            اإلشراف للج 
يف التقرير السنوي الذي تقدمه     ) االتفاقية/املشترك للتنفيذ الشبكي املوقعمع بيان موضعها يف     (

  .اجتماع األطراف/جلنة اإلشراف إىل مؤمتر األطراف

مال جلنة اإلشراف علـى التنفيـذ       التقرير عن حالة املوارد املالية ألع       -سادساً  
  املشترك وهياكلها الداعمة

رصدت جلنة اإلشراف، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، واستعرضت، من خالل تقارير             -٥٤
وتولت األمانـة هتيئـة وحتـديث       . قدمتها األمانة، حالة املوارد لألعمال املتعلقة بالتنفيذ املشترك       

: حتياجات من املوارد يف جمـاالت األنـشطة الرئيـسية التاليـة           املعلومات والبيانات املتعلقة باال   
اجتماعات وأنشطة جلنة اإلشراف؛ واألنشطة املتصلة بدورة املشاريع، مبا يف ذلك تناول ما يقدم              

اخلاصـة مبـشاريع    من وثائق تصميم املشاريع واالستنتاجات والقرارات وتقارير الرصد والتحقق        
مات املتعلقة مبشاريع املسار األول؛ واألنـشطة املتـصلة باعتمـاد           املسار الثاين، وورقات املعلو   

 ذلـك مـن     الكيانات املستقلة، مبا يشمل اجتماعات فريق االعتماد املعين بالتنفيذ املشترك؛ وغري          
  .)١٧(وأُدرجت هذه املعلومات يف خطة إدارة التنفيذ املشترك. االجتماعات واملشاورات

جتماعها التاسع والعشرين، أحكاماً منقحة لفـرض       واعتمدت جلنة اإلشراف، يف ا      -٥٥
رسوم من أجل ضمان إمكانية تعويض الرسوم املدفوعة ملشروع ما يف إطـار املـسار األول       

بـه مـؤمتر    برسوم ُتدفع يف إطار إجراء املسار الثاين والعكـس بـالعكس، وفقـاً ملـا طل               
  ).٢٨، الفقرة ٧-م أإ/١١املقرر  (اجتماع األطراف/األطراف

ويتضمن تقرير أداء امليزانية املقدم يف هذا الفصل معلومات عن اإليرادات والنفقات              -٥٦
خالل الفترة املشمولة بالتقرير ويشمل حالة الدخل، وقائمة للتربعات، وحالة اإلنفاق مـن             

  .٢٠١٢ موجزاً لإليرادات يف عام ٥ويبني اجلدول . امليزانية

__________ 

 ٥-م أإ/٣ و٤-م أإ/٥ و٣-م أإ/٣ و٢-م أإ/٣طراف، مبوجـب املقـررات   اجتماع األ/طلب مؤمتر األطراف   )١٧(
 االستعراض وأن تعدهلا حسب االقتضاء ملواصلة       ، إىل جلنة اإلشراف أن تبقي اخلطة اإلدارية قيد        ٦-م أإ /٤و

  .ضمان سري عمل جلنة اإلشراف بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة، وشفافية
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  ٥اجلدول 
   ٢٠١٢ اإلشراف على التنفيذ املشترك، اإليرادات املتعلقة بأعمال جلنة

   )بدوالرات الواليات املتحدة( 
  املبلغ  )أ(٢٠١٢حالة اإليرادات  

 ٩١٧ ٥٧١ ٣  )ب(٢٠١١الرقم املرحل من عام 

 ٩٠٤ ١٢٨  ٢٠١٢املسامهات املستلمة يف عام 

 ٦٠٦ ٤٥٤ ١  ٢٠١٢  عامإمجايل رسوم املسار األول للتنفيذ املشترك يف

 ٦٨٠ ٤٢٨ ١  ٢٠١٢  عامسار الثاين للتنفيذ املشترك يفإمجايل رسوم امل

 ١٠٧ ٥٨٤ ٦  إمجايل اإليرادات  

 ٣١ إىل   ٢٠١٢ينـاير   / كـانون الثـاين    ١ من   ٢٠١٢متتد الفترة املالية املشمولة بالتقرير يف عام          )أ(
  .٢٠١٢أغسطس /آب

  .يشمل رسوم املسار الثاين احملتفظ هبا سابقاً يف االحتياطي  )ب(

وتـشعر جلنـة    . ٢٠١٢ نظرة عامة عن التربعات املستلمة يف عام         ٦دول  يقدم اجل   -٥٧
  .اإلشراف باستالم هذه التربعات مع التقدير

  ٦اجلدول 
   ٢٠١٢التربعات املتعلقة بأعمال جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، 

   )بدوالرات الواليات املتحدة( 
  املبلغ   ٢٠١٢حالة التربعات يف عام 

  ١٢٨ ٩٠٤  اليابان 
  ١٢٨ ٩٠٤  ٢٠١٢جمموع التربعات يف عام   

 دوالر مـن دوالرات     ١ ٩٤٧ ٦٣٢ ما قـدره     ٢٠١٢بلغت امليزانية املعتمدة لعام       -٥٨
 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة،      ١ ١٤٢ ٩٨٥الواليات املتحدة، فيما بلغت النفقات      

  .٧ني يف اجلدول  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، كما هو مب٨٠٤ ٦٤٧أي بفارق 
  ٧اجلدول 

  ٢٠١٢امليزانية ناقص النفقات املتصلة بأعمال جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، 
   )بدوالرات الواليات املتحدة( 

  )أ(٢٠١٢   حالة النفقات مقارنة بامليزانية 
 ١ ٩٤٧ ٦٣٢  امليزانية
 ١ ١٤٢ ٩٨٥  النفقات

  ٨٠٤ ٦٤٧  الفرق  
 ٣١ إىل ٢٠١٢ينـاير  / كـانون الثـاين  ١ من ٢٠١٢ة املشمولة بالتقرير يف عام    متتد الفترة املالي    )أ(

  .٢٠١٢أغسطس /آب
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، ويظهر رصيداً يف هنايـة      ٢٠١٢ احلالة املالية للتنفيذ املشترك لعام       ٨يوجز اجلدول     -٥٩
  . مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة٥,٤الفترة املشمولة بالتقرير قدره 

  ٨اجلدول 
  ٢٠١٢املالية، جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، احلالة 

   )بدوالرات الواليات املتحدة( 
  املبلغ  ٢٠١٢أغسطس / آب٣١موجز للحالة املالية الراهنة حىت 

 ٩١٧ ٥٧١ ٣  ٢٠١١املرحل من عام 

 ٩٠٤ ١٢٨  ٢٠١٢تربعات األطراف يف عام 

 ٢٨٦ ٨٨٣ ٢  )الثاين وولاألاملساران (اإليرادات املتأتية من رسوم التنفيذ املشترك 

 ١٠٧ ٥٨٤ ٦  اجملموع الفرعي  

 ٩٨٥ ١٤٢ ١  ٢٠١٢ناقص النفقات يف عام 

 ١٢٢ ٤٤١ ٥  الرصيد  

        


