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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف   
  يف بروتوكول كيوتو

يف بروتوكـول    مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف     تقرير      
 ٢٦قدت يف الدوحة يف الفتـرة مـن    عن دورته الثامنة، اليت عُ   كيوتو

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٨نوفمرب إىل /تشرين الثاين

  ةإضاف    

    اجلزء الثاين    
اإلجراءات اليت اختذها مؤمتر األطـراف العامـل بوصـفه اجتمـاع            

  الثامنةاألطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته 
  احملتويات

ل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف       املقررات اليت اعتمدها مؤمتر األطراف العام         
  بروتوكول كيوتو

  الصفحة 
  املقرر  
  ٣  ............................................................تقرير جملس صندوق التكيف  ٨-م أإ/٣  
  ٦  ......................................................االستعراض األويل لصندوق التكيف  ٨-م أإ/٤  
  ٨  .......................................................التوجيه املتعلق بآلية التنمية النظيفة  ٨-م أإ/٥  
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  ٨-م أإ/٣املقرر     
  تقرير جملس صندوق التكيف    

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
    من بروتوكول كيوتو،١٢ من املادة ٨ إىل الفقرة إذ يشري  
 إىل املقررات السابقة الصادرة عن مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه            وإذ يشري أيضاً    

  بشأن تقارير جملس صندوق التكيف،اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو 
  ،)١( بتقرير جملس صندوق التكيفوإذ حييط علماً  
 خنفاض أسعار السوق لوحدات خفـض االنبعاثـات املعتمـد،          ا وإذ يالحظ بقلق    

   أن يكون لذلك من تأثري على توافر التمويل من صندوق التكيف،ُيتوقع وما
 اإلجراءات واملقررات التالية اليت اختذها جملس صـندوق التكيـف       يالحظ  -١  

  ؛ ٤-م أإ/١ من املقرر ١٠وفقاً للفقرة 
 مثانية خالل الفتـرة     ومنهااملنفذة الوطنية،   ن الكيانات   م  كياناً ١٤اعتماد    )أ(  

  املشمولة بالتقرير، اليت ميكنها الوصول مباشرة إىل املوارد املقدمة من صندوق التكيف؛
 ١٦٦,٥املوافقة التراكمية على مقررات متويل مشاريع وبرامج التكيف مببلغ            )ب(  

  مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة؛
بتزويد الصندوق بوحدات خفض انبعاثات معتمد لتـشتريها        مقرر اجمللس     )ج(  

  احلكومات مباشرة؛
 مليـون دوالر مـن      ١٠٠بلـغ   مبمجع األموال الذي حدده اجمللس      هدف    )د(  

  ؛٢٠١٣دوالرات الواليات املتحدة حىت سنة 
 أن تراكم اإليرادات يف الصندوق االستئماين لصندوق التكيف         يالحظ أيضاً   -٢  

  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة؛  مليون ٣٠١,١بلغ 
 أن األموال املتاحة للموافقة على متويـل بـرامج جديـدة            يالحظ كذلك   -٣  
 ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٣٠ مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة حبلول         ١١٢,٨ بلغت

إىل نقـود   وأن املوارد اإلضافية احملتملة املتأتية من حتويل وحدات خفض االنبعاثات املعتمد            
 مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحـدة، ليبلـغ         ٣١,٤    ب ُتقدر   ٢٠١٢حىت هناية سنة    

__________ 

)١( FCCC/KP/CMP/2012/7.  
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  مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة للموافقة١٤٤,٢جمموع املوارد اإلضافية احملتملة 
  ؛)٢(على املشاريع والربامج اجلديدة

يل من صندوق التكيف وكفايته    القضايا املتعلقة باستدامة التمو    يالحظ بقلق   -٤  
النبعاثـات  ا وقابلية التنبؤ به استناداً إىل التوجس السائد حالياً بشأن أسعار وحدات خفض           

  بعدها؛  وماانية لربوتوكول كيوتواملعتمد واستمرار صندوق التكيف أثناء فترة االلتزام الث
فرعية للتنفيذ   إىل جملس صندوق التكيف أن يقدم تقريراً إىل اهليئة ال          يطلب  -٥  

يف دورهتا الثامنة والثالثني عن حالة موارد الصندوق واالجتاهات يف تدفق املوارد وأية أسباب              
  ميكن حتديدها هلذه االجتاهات؛

 النظر، يف دورته التاسعة، يف وسائل تعزيز اسـتدامة هـذه املـوارد              يقرر  -٦  
ادر إيرادات صندوق التنوع، مـع      يف ذلك إمكانية تنويع مص      مبا وكفايتها وقابلية التنبؤ هبا،   

   أعاله؛٥هو مطلوب يف الفقرة   كمامراعاة تقرير جملس صندوق التكيف
 باجلهود املستمرة اليت يبذهلا جملس صندوق التكيف        حييط علماً مع التقدير     -٧  

  لتشجيع اعتماد الكيانات املنفذة الوطنية والوصول املباشر إىل موارد صندوق التكيف؛
، يف اسـتكمال    ٦-م أإ /٥ من املقرر    ٨ النجاح، وفقاً للفقرة     ضاًيالحظ أي   -٨  

 ٢٠١٢جمموعة من حلقات العمل بشأن اعتماد الكيانات املنفذة الوطنية، اليت ُنظمت يف سنة        
مع حلقيت عمل نظمتهما أمانة االتفاقية بالتعاون مع حكوميت الفلبني وسـاموا، يف مـانيال،               

آبيا، ساموا،    ويف  ملنطقيت آسيا وأوروبا الشرقية،    ٢٠١٢مارس  / آذار ٢١ إىل   ١٩الفلبني، من   
   ملنطقة احمليط اهلادئ؛٢٠١٢أبريل / نيسان٢٥ إىل ٢٣من 

 باملسامهات املالية يف صندوق التكيف اليت قدمتها حكومات الـسويد           يرحب  -٩  
لـصندوق  وسويسرا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وتعهدات املسامهة يف ا          

  ؛٥-م أإ/٤ من املقرر ٩من أستراليا ومنطقة العاصمة بروكسل يف بلجيكا وفقاً للفقرة 
 باملسامهات املالية املقدمة مـن حكومـات إسـبانيا وأسـتراليا            يرحب أيضاً   -١٠  
يرلندا الـشمالية والنـرويج واليابـان،       آوسويسرا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و      والسويد
م من حكوميت ساموا والفلبني وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحـدة          املقد والدعم

  للبيئة، لتنظيم حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية بشأن اعتماد الكيانات املنفذة الوطنية؛

__________ 

 تشكل بأي حال من األحوال توقعـات القـّيم          وال تقوم التقديرات املقدمة على املعلومات املتاحة للجميع       )٢(
إصـدار وحـدات خفـض        أو رف،أسعار الص   أو يتعلق بأسعار وحدات خفض االنبعاثات املعتمد،      فيما

وتستند إىل أسعار البيع الفوري لوحدات خفـض        . غريها من املتغريات يف املستقبل      أو االنبعاثات املعتمد، 
، ٢٠١٢يوليـه   /االنبعاثات املعتمد وسعر صرف دوالر الواليات املتحدة مقابل اليورو املتداول خالل متوز           

در إصدارها من مركز ريزوي التابع لربنامج األمم املتحدة         وإىل عدد وحدات خفض االنبعاثات املعتمد املق      
  ).٩، احلاشية ٣٧، الفقرة FCCC/KP/CMP/2012/7(للبيئة 
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 لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة واملنظمـات          يواصل تشجيعه   -١١  
مـن  املتأتية  صة العائدات   حتمويل إىل صندوق التكيف، الذي سُيضاف إىل        الدولية لتقدم ال  

  أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة؛
 إىل األمانة أن تستند إىل خربات اهليئات يف إطار االتفاقية ومنظومة            يطلب  -١٢  

األمم املتحدة على نطاق أوسع إلعداد ورقة تقنية عن عملية اختيار املؤسـسات املـضيفة               
يف ذلك اخلطـوات      مبا كيانات يف إطار االتفاقية ومنظومة األمم املتحدة على نطاق أوسع،         لل

 طرح عطاءات مفتوحة وتنافسية، لتنظر فيها اهليئـة          عمليات واألطر الزمنية الالزمة إلجراء   
  .الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والثالثني

  اجللسة العامة التاسعة
  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧
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  ٨-م أإ/٤املقرر     
  االستعراض األويل لصندوق التكيف    

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،   
   ،٧-م أإ/٧، و٦-م أإ/٦، و٦-م أإ/٥، و٥-م أإ/٥، و٣-م أإ/١إذ يشري إىل املقررات   
ـ    ألطراف واملنظمات   آراء ا وإذ يالحظ      بـشأن  صلحة  الدولية املهتمة وأصحاب امل

  ،)١(٣-م أإ/١ من املقرر ٣٣ والفقرة ٦-م أإ/٦استعراض صندوق التكيف وفقاً ملرفق املقرر 
أعدته األمانة من جتميع وتوليف للمعلومـات املـصنفة اإلضـافية            ما أيضاًوإذ يالحظ     

وكذا التوضيحات واملعلومـات اإلضـافية     ،)٢(املتعلقة بالتكاليف اإلدارية جمللس صندوق التكيف     
اليت قدمها رئيس جملس صندوق التكيف وأمانة اجمللس، أثناء الدورة السابعة والـثالثني للهيئـة               
  الفرعية للتنفيذ، بشأن الصعوبات القائمة لدى مقارنة التكاليف اإلدارية ألمانات خمتلف الصناديق، 

  ،)٣( بتقرير استعراض الترتيبات املؤقتة لصندوق التكيفعلماًوإذ حييط   
فعالية وكفاية األمانة املؤقتة جمللس صندوق التكيف والبنك الـدويل           يدرك  -١  

، بوصفه القيِّم املؤقت على صندوق التكيف، يف جمال تقدمي          )البنك الدويل (لإلنشاء والتعمري   
خدماهتما إىل اجمللس، وكذا التحسينات التنفيذية اليت وقف عليها التقرير املتعلق باسـتعراض             

  دوق التكيف؛الترتيبات املؤقتة لصن
يتعلق   فيما  التوصيات اليت قدمها جملس صندوق التكيف      يالحظ مع التقدير    -٢  

خيـص القـضايا      فيما بالترتيبات املؤسسية املؤقتة لصندوق التكيف، وكذا املقررات املتخذة       
التنفيذية اليت هتم األمانة املؤقتة للمجلس والقيِّم املؤقت للصندوق، استجابة للتوصيات الناشئة            

  ؛)٤(من استعراض أداء الترتيبات املؤقتة لصندوق التكيف
 الترتيبات املؤسسية املؤقتة للقيِّم على      ٢٠١٥يونيو  / أن ميدد إىل حزيران    يقرر  -٣  

 والوارد يف شروط وأحكـام      ٣-م أإ /١صندوق التكيف، على النحو املنصوص عليه يف املقرر         
بوصـفه القـيِّم علـى      ) البنك الدويل (مري  اخلدمات اليت سيقدمها البنك الدويل لإلنشاء والتع      

  ؛٦-م أإ/٥ وُعدلت مبوجب املقرر ٤-م أإ/١صندوق التكيف، اليت اعُتمدت مبوجب املقرر 
 متديد  البنك الدويل  يناقش مع  إىل رئيس جملس صندوق التكيف أن        طلبي  -٤  

فه القـيِّم   البنك الدويل لإلنشاء والتعمري بوص     ط وأحكام اخلدمات اليت سيقدمها    العمل بشرو 

__________ 

)١( FCCC/KP/CMP/2011/MISC.1و FCCC/SBI/2012/MISC.11و Add.1. 
)٢( FCCC/SBI/2012/INF.8/Rev.1. 
)٣( FCCC/KP/CMP/2011/6/Add.1املرفق ،. 
 . أعاله٣كما احلاشية  )٤(
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 أعاله، وأن يقدم توصية لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف ٣، وفقاً للفقرة    على صندوق التكيف  
  العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته التاسعة؛

 متديد الترتيبات املؤسسية املؤقتة ألمانة جملس صندوق التكيف، علـى         يقرر  -٥  
 ، إىل حني إجناز االستعراض الثاين لصندوق التكيف       ٣-م أإ /١رر  النحو املنصوص عليه يف املق    

  ؛٢٠١٤ عام
 صندوق التكيف على مواصلة العمل مع القيِّم املؤقت على صندوق           يشجع  -٦  

   إىل نقود؛وحدات اخلفض املعتمد لالنبعاثاتالتكيف بشأن مواصلة حتسني عملية حتويل 
 حتسني سبل الوصول إىل      جملس صندوق التكيف على مواصلة     أيضاًيشجع    -٧  

  سيما عرب طريقة الوصول املباشر اليت يعتمدها الصندوق؛  الالتمويل من صندوق التكيف،
 إىل جملس صندوق التكيف أن ينظر يف كيفية مواصلة حتسني إمكانية            يطلب  -٨  

سيما عرب طريقة الوصول املباشر اليت يعتمدها         ال الوصول إىل التمويل من صندوق التكيف،     
ندوق، وأن يرفع تقريراً باستنتاجاته إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف            الص

  يف بروتوكول كيوتو يف دورته التاسعة؛
 القضايا املتعلقة باستدامة التمويل من صندوق التكيف وكفايته        بقلق يالحظ  -٩  

ات اخلفـض املعتمـد   وقابلية التنبؤ به استناداً إىل التوجس السائد حالياً بشأن أسعار وحـد   
  بعدها؛  ومالالنبعاثات واستمرار صندوق التكيف أثناء فترة االلتزام الثانية لربوتوكول كيوتو

 إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تبـدأ يف دورهتـا الثامنـة والـثالثني               يطلب  -١٠  
 ،٦-م أإ /٦االستعراض الثاين لصندوق التكيف وفقاً لالختصاصات الواردة يف مرفق املقـرر            

وفقاً للتعديالت اليت قد جترى على هذه املبادئ التوجيهية الحقاً، وأن يقـدم تقريـراً إىل      أو
مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته التاسعة، حىت             
يتسىن ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو تنـاول هـذا              

  .اض يف دورته العاشرةاالستعر
  اجللسة العامة التاسعة

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧
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  ٨-م أإ/٥املقرر     
  التوجيه املتعلق بآلية التنمية النظيفة    

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،   
   ،٦-إم أ/١رر  من بروتوكول كيوتو، وإىل املق١٢ و٣ إىل أحكام املادتني إذ يشري  
، ٣-إم أ /٢و،  ٢-إم أ /١و،  ١-إم أ /٧، و ١-إم أ /٣ املقـررات    وإذ يضع يف اعتباره     

  ، ٧-م أإ/١٠و، ٧-م أإ/٩و، ٧-م أإ/٨و، ٦-م أإ/٣، و٥م أإ/٢و، ٤-م أإ/٢و

  أحكام عامة  -أوالً  
 بالتقرير السنوي للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفـة عـن           حييط علماً   -١  

  ؛)١(٢٠١٢-٢٠١١الفترة 
  أجنزه من عمل كبري على مدى السنة املاضية؛  ملا على اجمللس التنفيذيُيثين  -٢  
 بنجاح آلية التنمية النظيفة خالل فترة االلتزام األوىل لربوتوكـول           يرحب  -٣  

 من أنشطة مـشاريع  ٥ ٢٠٠كيوتو، واليت كانت مسؤولة حىت تارخيه عن تسجيل أكثر من   
 ٢٧يف    من برامج األنشطة   ٥٠، وتسجيل أكثر من      بلداً ٨٠كثر من   آلية التنمية النظيفة يف أ    

يزيـد    ما يربو على بليون من وحدات خفض االنبعاثات املعتمد، واستثمار          ما ، وإصدار بلداً
   بليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة؛٢١٥على 

فتـرة   على احلاجة إىل ضمان استمرار جناح آلية التنمية النظيفة بعد            يشدد  -٤  
  يتعلق مبسامهتها يف بلوغ هدف االتفاقية؛  فيماااللتزام األوىل لربوتوكول كيوتو

 إىل اجمللس التنفيذي أن يزيد حتسني االتساق والكفاءة والشفافية يف           يطلب  -٥  
  اختاذ قراراته؛

 األطراف على أن تضع يف االعتبار التزامات الوقت املتوقعـة مـن             يشجع  -٦  
، عنـد   ٦-م أإ /٣للمقـرر   ناوبني، على النحو احملدد يف املرفق األول        األعضاء واألعضاء امل  

  تقدميها ترشيحات إىل اجمللس التنفيذي؛
  املتعلق بآلية التنمية النظيفة؛  بأعمال وتوصيات حوار السياساتعلماً حييط  -٧  
 إىل اجمللس التنفيذي أن ينظر يف التوصيات املنبثقة عن حوار السياسات            يطلب  -٨  
   بآلية التنمية النظيفة اليت تدخل يف نطاق عمل اجمللس التنفيذي واتفاقات مراكش؛ املتعلق

__________ 

)١( FCCC/KP/CMP/2012/3) و)  والثاينلاجلزءان األوFCCC/KP/CMP/2012/11.  
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  استعراض طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة  -ثانياً  
 أنه على مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف              يكرر  -٩  

، االسـتعراض األول    ١-م أإ /٣ للمقرر   بروتوكول كيوتو أن ُيجري يف دورته التاسعة، وفقاً       
   ؛١-م أإ/٣لطرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة بصيغتها الواردة يف مرفق املقرر 

 األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب إىل أن تقدم إىل األمانـة،        يدعو  -١٠  
طرائـق   ميكن إدخاله من تغـيريات علـى        ما ، آراءها بشأن  ٢٠١٣مارس  / آذار ٢٥حبلول  

   التنمية النظيفة؛وإجراءات آلية
أعاله يف وثيقة    ١٠ إىل األمانة أن جتمع اآلراء املشار إليها يف الفقرة           يطلب  -١١  

  متفرقات كي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والثالثني؛
ميكن إدخالـه     ما  إىل اجمللس التنفيذي أن يقدم توصيات بشأن       أيضاً يطلب  -١٢  

 إىل اخلربة اليت اكتسبها كـل       رائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة، استناداً     من تغيريات على ط   
من اجمللس التنفيذي واألمانة وأصحاب املصلحة يف تنفيذ آلية التنمية النظيفة، كي تنظر فيها              

  اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والثالثني؛ 
اهليئة الفرعية للتنفيـذ     اد دورة  إىل األمانة أن تنظم، قبل انعق      كذلك يطلب  -١٣  

الثامنة والثالثني، حلقة عمل هبدف تيسري التقدم يف استعراض طرائق وإجراءات آلية التنميـة              
    بتوافر املوارد؛النظيفة، مع ضمان مشاركة واسعة من البلدان النامية األطراف، رهناً

ثالثني، بعد أن تضع     إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا التاسعة وال        يطلب  -١٤  
 أعاله، أن تعّد توصيات بشأن     ١٣إىل   ١٠يف اعتبارها األعمال املشار إليها يف الفقرات من         

طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة، لينظر فيهـا مـؤمتر           ميكن إدخاله من تغيريات على     ما
ة بغية اعتماد   األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته التاسع          

   مقرر بشأن هذه املسألة يف تلك الدورة؛
 باآلثار التقديرية املترتبة يف امليزانية على حلقة العمل املشار إليها           علماً حييط  -١٥  
   أعاله؛١٣يف الفقرة 
 األطراف إىل تقدمي تربعات إىل الـصندوق االسـتئماين لألنـشطة            يدعو  -١٦  

  أعاله؛ ١٣املشار إليها يف الفقرة التكميلية من أجل تنظيم حلقة العمل 
  أعاله، رهنـاً   ١٣ إىل تنفيذ اإلجراءات املطلوبة من األمانة يف الفقرة          يدعو  -١٧  

  بتوافر املوارد املالية؛
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  اإلدارة  -ثالثاً  
أجنزه اجمللس التنفيذي من عمـل لتوحيـد وثائقـه التنظيميـة              مبا يرحب  -١٨  

  وتوضيحها؛
كيانات اليت اعتمدها اجمللس التنفيذي وعينـها        بصفة كيان تشغيلي ال    يعني  -١٩  

 قطاعات حمددة   أو مهام التحقق يف   /مبهام التصديق و  ات تشغيلية بصفة مؤقتة لالضطالع      كيان
  يف مرفق هذا املقرر؛ على النحو املبني 

 أنه جيوز للمجلس التنفيذي أن ميدد املوعد الدوري إلعـادة اعتمـاد        يقرر  -٢٠  
  ثالث إىل مخس سنوات؛الكيانات التشغيلية من 

إلبراز فوائد    بالعمل الذي أجنزه اجمللس التنفيذي لوضع تدابري طوعية        يرحب  -٢١  
  التنمية املستدامة املشتركة اجملنية من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة وبرامج أنشطتها؛

دامة  الستخدام أداة التنمية املست     إىل اجمللس التنفيذي أن جيري تقييماً      يطلب  -٢٢  
 عن استنتاجاته إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه        تقريراً  وأن يقدم  ٢٠١٣  عام الطوعية خالل 

  اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته التاسعة؛
 بالعمل الذي اضطلع به اجمللس التنفيذي الستحداث إجراء للتصدي          يرحب  -٢٣  

  االعتماد؛ألوجه القصور املهمة يف تقارير التصديق والتحقق و
مسألة أوجـه القـصور املهمـة يف          أن األطراف قد تود أن تعاجل      يالحظ  -٢٤  
التصديق والتحقق واالعتماد يف إطار استعراض الطرائق واإلجراءات املشار إليـه يف             تقارير
   أعاله؛ ١١الفقرة 

تعليقـه    أو أن األطراف قد تود أن تعاجل مسألة سحب طرف     أيضاً يالحظ  -٢٥  
برنامج أنشطة يف إطار استعراض الطرائق واإلجراءات         أو افقة على نشاط مشروع   لرسالة املو 

  أعاله؛ ٩املشار إليه يف الفقرة 
 بتنفيذ اجمللس التنفيذي واألمانة، بنـاء علـى الطلـب الـوارد يف      يرحب  -٢٦  

إجراءات اإللغاء الطوعي لوحدات ختفيض االنبعاثات املعتمد من سـجل          ،  ٧-م أإ /٨ املقرر
  تنمية النظيفة؛آلية ال

 على اجمللس التنفيذي واألمانة لعملهما من أجل التواصـل الـشفاف            يثين  -٢٧  
  واملباشر مع أصحاب املصلحة؛

 إىل اجمللس التنفيذي أن يدرج معلومات عـن اسـتخدام طرائـق             يطلب  -٢٨  
ل وإجراءات االتصال املباشر مع أصحاب املصلحة يف تقريره السنوي إىل مؤمتر األطراف العام

  بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛
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يتعلق بعمليـات التـشاور مـع         فيما  األطراف على تبادل جتارهبا    يشجع  -٢٩  
  أصحاب املصلحة احملليني؛

  منهجيات خطوط األساس والرصد والعنصر اإلضايف  -رابعاً  
  باعتماد اجمللس التنفيذي ملعايري حمسنة إلثبات العنـصر اإلضـايف،          يرحب  -٣٠  

  واملمارسة الشائعة؛" األول من نوعه"يتعلق بتقدير   فيماسيما الو
 اجمللس التنفيذي على زيادة توسيع نطاق الطرائق املبسَّطة إلثبـات           يشّجع  -٣١  

عنصر اإلضافية، مبا يف ذلك القوائم اإلجيابية، ليشمل طائفةً أوسع مـن أنـشطة املـشاريع                
  الصغرية، يف ظل ضمان السالمة البيئية؛ 

 بالعمل الذي اضطلع به اجمللس التنفيذي يف مواصلة تطوير وتنفيـذ            يرحب  -٣٢  
  اإلطار التنظيمي املتعلق خبطوط األساس املوحدة؛

 بالعمل الذي اضطلع به اجمللس التنفيـذي لتبـسيط اإلطـار            أيضاً يرحب  -٣٣  
  يتعلق بربامج األنشطة؛  فيماالتنظيمي
مله املتعلق بربامج األنشطة لتحقيق     اجمللس التنفيذي أن يواصل ع     إىل   يطلب  -٣٤  

  :مجلة أمور منها
يف بـرامج   يع  كفالة أن تعكس معايري أهلية إدراج عناصر أنشطة املـشار           )أ(  

من أجل جتـانس بـرامج      األنشطة أوجه االختالف يف أنواع التكنولوجيا بالصورة الكافية،         
  واحلؤول دون التجزؤ؛األنشطة 
يتعلق   فيما ة ملعاجلة حاالت البيانات املفقودة    السماح باستحداث ُنُهج عملي     )ب(  

  برصد برامج األنشطة على النطاق اجلزئي والتحقق منها؛
 التحقق والتصديق  كفالة أال تضطلع اجلهة التشغيلية املعينة نفسها بعمليات         )ج(  

تكبد تكاليف   أويف حاالت تتسم مبحدودية فرص احلصول على الكيانات التشغيلية املعينة    إال
ضـمان تنفيـذ      على عامالت أعلى بكثري من املعتاد وإذا كان الكيان التشغيلي املعني قادراً          م

  عمليات لصون حياد الكيان التشغيلي املعني ونزاهته يف سياق تنفيذ هذه املهمة؛
 اجمللس التنفيذي على مواصلة عمله على تبسيط وترشيد املنهجيات،          يشجع  -٣٥  

سـيما    وال مجيع أنشطة املشاريع وبرامج األنشطة،    وذلك هبدف خفض تكاليف معامالت      
  تلك املوجودة يف املناطق ناقصة التمثيل يف آلية التنمية النظيفة؛

يف استخدام هنج أكثر فعالية من حيث       أن ينظر    اجمللس التنفيذي    إىل يطلب  -٣٦  
إعادة التحريج من أجل تقـدير خمزونـات خـط األسـاس          /التكلفة يف منهجيات التحريج   
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يف ذلك استخدام االستشعار عن بعد للرصد، طاملا استخدمت تقديرات    مبا يات اإلزالة، وعمل
  إعادة التحريج؛/متحفظة لضمان السالمة البيئية ملشاريع التحريج

يف إمكانية اعتمـاد املرونـة يف       أن ينظر   اجمللس التنفيذي   إىل   يطلب أيضاً   -٣٧  
الوقت نفسه    ويف  خالل فترة االعتماد،   توقيت التحقق من مشاريع التحريج وإعادة التحريج      

ضمان االتساق مع املبادئ املتعلقة بوحدات خفض االنبعاثات املعتمد املؤقتة، وتقدمي تقريـر             
عن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف              

  دورته التاسعة؛
 استعراضيف إطار ل فترات االعتماد معاجلة طوتود   أن األطراف قد     يالحظ  -٣٨  

   أعاله؛ ٩ يف الفقرة الطرائق واإلجراءات املشار إليه
 بالعمل الذي قام به اجمللس التنفيذي العتماد الوثائق ذات الـصلة            يرحب  -٣٩  

بشأن احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية كأنشطة ملشاريع آليـة          
  التنمية النظيفة؛

 أن تنظر اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، خالل دورهتـا           يقرر  -٤٠  
اخلامسة واألربعني، يف مدى أهلية أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينـه يف              

علـى    أو التكوينات اجليولوجية اليت تنطوي على نقل ثاين أكسيد الكربون من بلد إىل آخر            
 جيولوجي موجودة يف أكثر من بلد، باعتبارها مـن مـشاريع آليـة              استخدام مواقع ختزين  

النظيفة، وأن تنظر خالل الدورة نفسها يف إنشاء احتياطي عـاملي مـن وحـدات                التنمية
االنبعاثات املعتمد ألنشطة مشاريع احتجاز ثـاين أكـسيد الكربـون وختزينـه يف               خفض

  التكوينات اجليولوجية؛
ت أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكـسيد الكربـون          أنه إذا كان   يقرر أيضاً   -٤١  

 وختزينه يف التكوينات اجليولوجية، اليت تنطوي على نقل ثاين أكسيد الكربون من بلد إىل آخر
على استخدام مواقع ختزين جيولوجي موجودة يف أكثر من بلد، تـستحق أن ُتـدرج يف              أو

إىل مزيد من اخلربات العملية يف جمـال        إطار آلية التنمية النظيفة، فسيكون من املفيد االستناد         
أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية يف إطار آلية             

  التنمية النظيفة؛

تسجيل أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة وإصدار وحدات خفـض            -خامساً  
  االنبعاثات املعتمد

  معدالت تقدمي طلبات التسجيل واإلصـدار،  يفالكبرية بالزيادة  حييط علماً   -٤٢  
  فيها الزيادة امللحوظة يف عدد طلبات تسجيل برامج أنشطة يف إطار آلية التنمية النظيفة؛ مبا
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الكفـاءة يف   مانة لضمان    بالعمل الذي يقوم به اجمللس التنفيذي واأل       يرحب  -٤٣  
   الطلبات؛ يفكبريةزيادة شهدت جتهيز طلبات التسجيل واإلصدار خالل فترة 

 اجمللس التنفيذي واألمانة مواصلة البحث عـن سـبل تبـسيط            إىل يطلب  -٤٤  
عمليات تسجيل أنشطة مشاريع وبرامج أنشطة آلية التنمية النظيفة وإصدار وحدات خفض            
االنبعاثات املعتمد، وضمان أن يكون متوسط الفاصل الزمين بني تلقي الطلب والـشروع يف           

  ؛  تقوميياً يوما١٥ً استكمال املراجعات أقل من
إمكانية مراجعة عمليـة اعتمـاد   أن يستكشف    اجمللس التنفيذي    إىل يطلب  -٤٥  

  أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة اليت تعترب إضافية بصورة تلقائية؛
 اجمللس التنفيذي على حتسني املبدأ التوجيهي املتعلق بتطبيـق مبـدأ            يشجع  -٤٦  

   إىل اخلربة املكتسبة عن طريق تنفيذ املبدأ التوجيهي؛اداًاألمهية النسبية للتحقق، استن

  التوزيع اإلقليمي ودون اإلقليمي  -سادساً  
 ودخولـه طـور      بإطالق برنامج قروض آليـة التنميـة النظيفـة         يرحب  -٤٧  
  ؛الفعلي التشغيل

 إىل التربع لربنامج قروض آلية التنميـة         الراغبة  األطراف واملؤسسات  يدعو  -٤٨  
، من أجل توسيع قدرة الربنامج علـى تقـدمي          ٦-م أإ /٣ لى النحو املبني يف املقرر    النظيفة، ع 

  القروض ألنشطة املشاريع املؤهلة؛
مراكز تعاون إقليمية من أجل الترويج آللية التنميـة          بإنشاء األمانِة    يرحب  -٤٩  

إلقليمـي  النظيفة يف املناطق ناقصة التمثيل يف اآللية ودعم أصحاب املصلحة على الصعيدين ا            
  والوطين؛
 األنشطة األخرى اليت يضطلع هبا اجمللس التنفيذي واألمانـة          بتقدير يالحظ  -٥٠  

فيها مكتب املساعدة والتدريب   مبا ألنشطة املشاريع وبرامج األنشطة،     العادل للترويج للتوزيع 
  لفائدة اهليئات الوطنية املعينة لألطراف ناقصة التمثيل يف آلية التنمية النظيفة؛

، أن تواصـل  ٧-م أإ/٨األمانة، على النحو الوارد يف املقرر       إىل   طلبه   يكرر  -٥١  
  تعزيز دعمها لألطراف ناقصة التمثيل يف آلية التنمية النظيفة؛

ـ      أيضاً يكرر  -٥٢   ى النحـو الـوارد يف       تشجيعه للكيانات التشغيلية املعّينة، عل
 مع أحكام قاعدة االعتماد يف       متاشياً ، على إنشاء مكاتب يف البلدان النامية،      ٥-م أإ /٢ املقرر

إطار آلية التنمية النظيفة، وذلك من أجل خفض تكاليف املعامالت لفائدة تلـك البلـدان               
  . ألنشطة مشاريع وبرامج أنشطة آلية التنمية النظيفةواملسامهة يف حتقيق توزيع أكثر إنصافاً
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  فقاملر

 التنفيذي آلليـة التنميـة      الكيانات اليت اعتمدها وعيَّنها مؤقتاً اجمللس         
النظيفة واليت يوصى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف   

 االعتمـاد /يف بروتوكول كيوتو بتسميتها ألغراض املصادقة والتحقق      
  يتعلق بنطاقات قطاعية حمددة فيما

  املُعيَّن مؤقتاً واملوصى بتسميته لنطاق قطاعي

  املصادقة على املشروع   اسم الكيان
التحقق من خفض 

  االنبعاثات
Re-consult Ltd. )أ(   ١  ١  
URS Verification Private Limited (URS)

)أ(   ١٣ و١  ١٣ و١ 
Japan Consulting Institute (JCI)

)ج(  ٩ و٥ و٤ و٢ و١  ١٣ و١٠ و٩ و٥ و٤ و٢ و١ 
   ١٣ و١٠و

Korea Testing & Research Institute (KTR)
)أ(  ١١ و٥ و٤ و١  ١٣ و١١ و٥ و٤ و١ 

  ١٣و
Foundation of Industrial Development-Management 

System Certification Institute (Thailand) (FID-MASCI)
)أ(  

 ١٣ و٤ و٣ و١  ١٥ و١٣ و٤ و٣ و١
  ١٥و

TÜV SÜDIndustrie Service GmbH (TÜV SÜD)
)ج(  ١٥-١  ١٥-١  

Korea Energy Management Corporation (KEMCO)
)ج(  ١٥-١  ١٥-١  

Swiss Association for Quality and Management Systems 

(SQS) 
)ج(  

١٥-١  ١٥-١  

China Environmental United Certification Center Co., 
Ltd (CEC)

)ج(  
١٥-١  ١٥-١  

Perry Johnson Registrars Carbon Emissions Services 

(PJRCES)
)ب(  

٤  ٤  

Japan Quality Assurance Organisation (JQA)
)ج( ١٣ و١١ و٥-٣ و١  ١٤ و١٣ و١١ و٥-٣ و١ 

  ١٤و
DNV Climate Change Services AS (DNV)

)ج(  ١٥-١  ١٥-١  
SGS United Kingdom Limited (SGS)

)ج(   ١٥ و١٣-١  ١٥ و١٣-١ 
ERM Certification and Verification Services Limited 

(ERM CVS)
)ج(  

١٣ و١٠-٨ و٥-١  ١٥ و١٣ و١٠-٨ و٥-١
  ١٥و

Korean Foundation for Quality (KFQ)
)ج(   ١٣ و١١ و٥-١  ١٣ و١١ و٥-١ 



FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.2 

15 GE.13-60397 

  املُعيَّن مؤقتاً واملوصى بتسميته لنطاق قطاعي

  املصادقة على املشروع   اسم الكيان
التحقق من خفض 

  االنبعاثات
RINA Services S.p.A.

)ج(
 ١١ و١٠ و٨-/١ ١٥-١٣ و١١ و١٠ و٨-/١ 

  ١٥-١٣و
Korean Standards Association (KSA)

)ج(
  ١٣ و٥-١  ١٣ و٥-١ 

Korea Environment Corporation (KECO)
)ج(   ١٥-١٣ و٧-١  ١٥-١٣ و٧-١ 

Japan Management Association (JMA)
)ج(  ٩ و٨ و٦ و٤-١  ١٤ و٩ و٨ و٦ و٤-١ 

  ١٤و
Germanischer Lloyd Certification GmbH (GLC)

)ج(  ١٠ و٨ و٧ و٥-١٥١ و١٣ و١٠ و٨ و٧ و٥-١ 
  ١٥ و١٣و

China Quality Certification Center (CQC)
)ج(  ١٥-١  ١٥-١  

SIRIM QAS International Sdn Bhd (SIRIM)
)ج( ١٣ و١٠ و٧ و٤-١  ١٥ و١٣ و١٠ و٧ و٤-١ 

  ١٥و
TÜV Rheinland (China) Ltd. (TÜV Rheinland)

)ج(  ١٥-١  ١٥-١  
TÜV SÜD South Asia Private Limited (transferred 

from TÜV SÜD Industrie Service GmbH)
)د(  

١٥-١  ١٥-١  

Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística 

Ltda. (IBOPE)
)أ(  

١  ١  

     
Shenzhen CTI International Certification Co., Ltd 

(CTI)
)أ(  

 ٩ و٧ و٦ و٤-١ ١٣ و١٠ و٩ و٧ و٦ و٤-١
  ١٣ و١٠و

Ernst & Young Associés (France) (EYG)
)ج(  ١٤  ١٤  

ع علـى   لالطـال . حدده اجمللس التنفيذي    كما  إىل النطاق القطاعي   ١٦ إىل   ١تشري األعداد من      :مالحظة
  .<http://cdm.unfccc.int/Reference/Standards/accr_stan01.pdf>التفاصيل، انظر 

  .مينح االعتماد لثالث سنوات  )أ (
إىل النطاقات    إال يشار  ال يتعلق بالكيانات اليت مدد نطاق اعتمادها،       فيما .متديد النطاق   )ب (

  .القطاعية اجلديدة
  .إعادة االعتماد لثالث سنوات  )ج (
  .حتويل االعتماد  )د (

  اجللسة العامة التاسعة
  ٢٠١٢ديسمرب / كانون الثاين٨
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  ٨-م أإ/٦املقرر     
   من بروتوكول كيوتو٦إرشادات بشأن تنفيذ املادة     

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
  ، منها٢ هدف االتفاقية احملدد يف املادة إذ يضع يف اعتباره  
   من بروتوكول كيوتو،٦ و٣إىل أحكام املادتني وإذ يشري   
 ،١-م أإ /١٣ و ،١-م أإ /١٠و ،١-م أإ /٩ و ١-م أإ /٢ املقررات   وإذ يضع يف اعتباره     

  ،٧-م أإ/١١ و،٦-م أإ/٤، و٥-م أإ/٣، و٤-م أإ/٥، و٣-م أإ/٣، و٢-م أإ/٣، و٢-م أإ/٢و
  ،٦-م أإ/١من املقرر ) ب(٦ إىل الفقرة وإذ يشري أيضاً  
 تقديره لألطراف الـيت سـامهت يف متويـل العمـل املتعلـق               بالغ عنوإذ يعرب     
  املشترك،  بالتنفيذ

اجلهات املعنية أعضاء وأعضاء مناوِبني يف جلنة اإلشراف ترشيح  على أمهية وإذ يشدِّد  
على التنفيذ املشترك يتمتعون باملؤهالت املطلوبة ولديهم الوقت الكايف وحيـدوهم االلتـزام             

جماالت منها  مل يف اللجنة وأداء وظائفهم، من أجل ضمان توافر اخلربات الالزمة للجنة يفللع
الشؤون املالية والبيئية والتنظيمية املتعلقة بالتنفيذ املشترك واختاذ القرارات التنفيذية، وضـمان       

  قدرهتا على العمل بفعالية،
ع االتفاقية الشبكي اخلـاص      باملعلومات املقدمة على موق    وإذ حييط علماً مع التقدير      

 واملتعلقة مبقررات جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك وحالة العمل الـذي           )١(بالتنفيذ املشترك 
  تضطلع به اللجنة،

  أحكام عامة  -أوالً  
 بالتقرير السنوي للجنة اإلشـراف علـى التنفيـذ          حييط علماً مع التقدير     - ١  
  ؛)٢(املشترك

قة من وثائق تصميم املشاريع، ووثيقة واحـدة        وثي ٣٢٧ أن   يالحظ بتقدير   -٢  
 ريرا تق ١٠٥ قراراً متعلقاً بوثائق تصميم املشاريع، و      ٥١من وثائق تصميم برنامج األنشطة، و     

 عملية من عمليات التحقق من خفض االنبعاثات البشرية املنشأ من           ٩٦من تقارير الرصد، و   
واليع قد أُتيحت لعموم اجلمهور وفقـاً       حتسني عمليات اإلزالة البشرية بواسطة الب       أو املصادر
__________ 

)١( <http://ji.unfccc.int/index.html>. 
)٢( FCCC/KP/CMP/2012/4. 
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 من بروتوكـول    ٦ املتعلقة بتنفيذ املادة      من املبادئ التوجيهية   ٣٨ و ٣٦ و ٣٤ و ٣٢للفقرات  
،  كياناً مستقالً معتمـداً    ١١وأن هناك حالياً     ،)٣() للتنفيذ املشترك  املبادئ التوجيهية (كيوتو  
  ؛ مليون وحدة من وحدات خفض االنبعاثات قد أُصدرت حىت اآلن٤٠٠ وأن

 على ضرورة أن ُيكفل النجاح املستمر يف التنفيذ املشترك بعد فتـرة             يشدد  -٣  
  االلتزام األوىل مبوجب بروتوكول كيوتو إسهاماً يف بلوغ هدف االتفاقية؛

، ٦-م أإ /٤قرر   من امل  ١٥، والفقرة   ١-م أإ /٩ من املقرر    ٨ إىل الفقرة    يشري  -٤  
، خبصوص استعراض املبـادئ التوجيهيـة       ٧-م أإ /١١ من املقرر    ١٧ إىل   ١٤والفقرات من   

  للتنفيذ املشترك وتنقيحها؛
 بأن جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، اسـتجابة          مع التقدير  حييط علماً   -٥  

ـ     ٧-م أإ /١١منها إىل الطلب الوارد يف املقرر        ذلك خـصائص   ، اقترحت تدابري انتقالية وك
  ؛)٤(رئيسية منقحة للتنفيذ املشترك، يف شكل مشروع طرائق وإجراءات للتنفيذ املشترك

 باملعلومات املقدمة من األطراف واملنظمات احلكومية        مع التقدير  حييط علماً   -٦  
يتعلق بآرائها بشأن تنقيح املبادئ التوجيهيـة         فيما الدولية واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب    

  ؛)٦(، وكذلك بالتقرير التوليفي الذي أعدته األمانة لتجميع تلك املعلومات)٥( املشتركللتنفيذ
 عزم جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، على النحـو املبـيَّن يف             يالحظ  -٧  

تقريرها السنوي، على مواصلة العمل وتقدمي اإلرشادات بشأن إجراء التحقق الـذي أِقـّر              
 التوجيهية للتنفيذ املشترك، أثناء الفترة اليت تسبق بدء نفاذ أي           مبوجب الفرع هاء من املبادئ    

 ١٠تعديالت على املرفق باء لربوتوكول كيوتو يف إطار فترة االلتزام الثانية، مع مراعاة الفقرة    
  ؛٦-م أإ/٤من املقرر 
 إىل األمانة أن تتيح للعموم، على موقعها الشبكي، وبصيغة مالئمـة            يطلب  -٨  

يانات املتعلقة بكمية إصدار وحدات خفض االنبعاثات اخلاصة بكل طرف من           للمستعمل، الب 
  األطراف، وأن تقوم بتحديث هذه املعلومات بانتظام؛

 أن تتـيح  ٦ أن على األطراف اليت تستضيف مشاريع يف إطـار املـادة          يكرر  -٩  
اريع املستـضافة،   عن طريق األمانة، املعلومات املتعلقة جبميع تلك املش         أو للعموم، بصورة مباشرة  

، علـى أن    ١-م أإ /١٣من مرفق املقرر     ٤٦ والفقرة   ١-م أإ /٩ من مرفق املقرر     ٢٨ وفقاً للفقرة 
تشمل تلك املعلومات ُنسخ إلكترونية من وثيقة تصميم املشروع باللغة اإلنكليزية قابلة للترتيـل،              

__________ 

 .، املرفق١-م أإ/٩املقرر  )٣(
)٤( FCCC/KP/CMP/2012/4 ٢٥، الفقرة)و)ج ،FCCC/KP/CMP/2012/5.  
)٥( FCCC/KP/CMP/2012/MISC.1. 
)٦( FCCC/KP/CMP/2012/INF.1.  
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، وبيانـات   وتتضمن معلومات عن حتديد خطوط األساس، وكذلك القرارات والرصد والتحقق         
  عن إصدار وحدات خفض االنبعاثات؛

 إىل جهات التنسيق املعينة أن تتيح على املوقع الشبكي التفاقية األمم            يطلب  -١٠  
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ إحاالت مرجعية إىل الواجهة الشبكية املـشار إليهـا يف               

   أعاله؛٩ الفقرة

  اإلدارة  -ثانياً  
  :يلي  ما على التنفيذ املشترك إىل جلنة اإلشرافيدعو  -١١  
اخلطة اإلدارية للتنفيذ املشترك قيد االستعراض وإدخال       االستمرار يف إبقاء      )أ(  

 من  باجلدوىالتعديالت الالزمة عليها لضمان سري التنفيذ املشترك على حنو يتسم بالكفاءة و           
  الشفافية؛بحيث التكلفة و

 واملشاركني يف املشاريع وتواصلها غري      تعزيز تواصلها مع الكيانات املستقلة      )ب(  
  الرمسي مع جهات التنسيق املعينة؛ 

 األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب إىل أن تقدم إىل األمانـة،        يدعو  -١٢  
، مزيداً من اآلراء بشأن الكيفية اليت ينبغي أن ُتنقّح هبا املبادئ           ٢٠١٣فرباير  / شباط ١٨حبلول  

رك وغريها من املقررات الصادرة عن مؤمتر األطراف العامل بوصـفه           التوجيهية للتنفيذ املشت  
  اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو واملتعلقة بالتنفيذ املشترك؛

 إىل األمانة أن تعد تقريراً عن التغيريات املمكن إدخاهلا على املبادئ            يطلب  -١٣  
 أعاله، ومن   ٦ و ٥يها يف الفقرتني    التوجيهية للتنفيذ املشتركة، انطالقاً من التوصيات املشار إل       

 ١٢اآلراء اليت تقدمها األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب املشار إليهـا يف الفقـرة               
أعاله، ومن توصيات جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك الواردة يف تقريرها السنوي املقـدم              

 كيوتو يف دورته الثامنـة،      إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول        
ومن اخلربة اليت اكتسبتها جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك واجلهات صاحبة املـصلحة يف              

  إعمال التنفيذ املشترك، كي تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والثالثني؛
ثني، بعد أن تضع يف      إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والثال        يطلب  -١٤  

  أعاله، أن تعد توصيات، ١٣ و ١٢اعتبارها اآلراء والتقرير التجميعي املشار إليها يف الفقرتني         
فيها مشروع مبادئ توجيهية منقحة للتنفيذ املشترك، كي ينظر فيها مؤمتر األطراف العامل        مبا

  بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته التاسعة؛
يتصل باستعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املـشترك، علـى           فيما ،وافقي  -١٥  

  :اجملموعة التالية من اخلصائص الرئيسية اليت سيتسم هبا سري التنفيذ املشترك يف املستقبل
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  مسار موحد واحد ملشاريع التنفيذ املشترك؛  )أ(  
ملشترك وآلية  موحدة بني آلية التنفيذ ا      أو إجراءات اعتماد ُمحكمة التنسيق     )ب(  

  التنمية النظيفة، تراعي االختالفات يف طرائق وإجراءات كل من اآلليتني؛
معلومات واضحة وشفافة متاحة باللغة اإلنكليزية على املوقـع الـشبكي             )ج(  

التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ خبصوص كل املعلومات املعممة الوجيهة اليت             
تنفيذ املشترك اجلهاُت صاحبة املصلحة والكيانـات املـستقلة املعتمـدة           حتتاجها ملشاريع ال  

  ؛١-م أإ/١٣واألطراف املضيفة، وفقاً للمقرر 
عملية خاضعة لسلطة ومساءلة مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع             )د(  

  األطراف يف بروتوكول كيوتو للطعن يف قرارات جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك؛
 اطات واضحة وشفافة وموضوعية لضمان أن تأيت املشاريع بإضافة إىل         اشتر  )ه(  

  كانت ستكون عليه األمور؛ ما
يتعلق باملوافقة على خطوط      فيما اشتراطات إلزامية ختص األطراف املضيفة      )و(  

يف ذلك اشتراطات واضحة وشفافة وموضـوعية لتحديـد           مبا األساس والرصد واإلبالغ،  
  اس موحدة؛األطراف املضيفة خطوط أس

 إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تتصدى، يف إعداد املبـادئ التوجيهيـة             يطلب  -١٦  
  : أعاله، للمسائل التالية١٤للتنفيذ املشترك املشار إليها يف الفقرة 

  مستوى الرقابة الالزمة لضمان إجياد هنج مشترك بني األطراف املضيفة؛  )أ(  
املشترك، واإلقرار مبفاهيم من قبيل القوائم      عنصر اإلضافة يف مشاريع التنفيذ        )ب(  

اإلجيابية ألنواع املشاريع اليت ميكن أن تعترب ذات إضافة بصورة تلقائية والنظـر مـسبقاً يف                
  مشاريع التنفيذ املشترك، مع مراعاة تطبيق خطوط األساس املوحدة، حسبما هو مناسب؛

 املـشار إليهـا يف      إصدار وحدات خفض االنبعاثات مع مراعاة املعلومات        )ج(  
  ، عند اللزوم؛١-م أإ/١٣يف ذلك التغيريات املدخلة على املقرر   مبا أعاله،١٣الفقرة 

عمليات  والرامية إىل حتسني     ٦اتساق حساب املشاريع املنفذة يف إطار البند          )د(  
 ٤رة   والفق ١-م أإ /٩ من املقرر    ٤ مع الفقرة    إزالة االنبعاثات البشرية املصدر بواسطة البواليع     

   من بروتوكول كيوتو؛٣من املادة 

   املشتركاملوارد الالزمة للعمل املتعلق بالتنفيذ  -ثالثاً  
جلنة اإلشراف على   بصيغته النهائية اليت وضعتها      تنقيح هيكل الرسوم     يؤيد  -١٧  

  ؛٧-م أإ/١١، استجابة إىل الطلب الوارد يف املقرر التنفيذ املشترك
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 املالية للتنفيذ املشترك، سيما بفضل اعتماد رسوم         بتحسن احلالة  حييط علماً   -١٨  
اإلجـراء  ( من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املـشترك        ٢٣متصلة باملشاريع املنفذة وفقاً للفقرة      

  ).١اخلاص باملسار 
  اجللسة العامة التاسعة

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون الثاين٨
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  ٨-م أإ/٧املقرر     
الغات الوطنية لألطراف املدرجة يف     املعلومات التكميلية الواردة يف الب        

املرفق األول لالتفاقية اليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكـول كيوتـو،            
   من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ٢املقدمة وفقاً للفقرة 

  ،مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتوإن   
 ٢ والفقرتني   ،٥سيما املادة     ال كيوتو، إىل األحكام ذات الصلة من بروتوكول        إذ يشري   

  ،١١ و١٠ واملادتني ،٧ من املادة ٣و
، ١-م أإ /١٥ و ،١٧-م أ /٢، و ١٦-م أ /٩ و ،٧-م أ /١٤ إىل املقررات     أيضاً وإذ يشري   

  ،٦-م أإ/١٠و، ٣-م أإ/٨، و١-م أإ/٢٢و
 من  غازات الدفيئة املقدمة  السنوية ل رد  اجل على أن البالغات الوطنية وقوائم       وإذ يشدد   

 من  ١ من املادة    ٧، وفق التعريف الوارد يف الفقرة       األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية     
 تشكل مصدر املعلومات الرئيسي الستعراض تنفيذ االتفاقية وبروتوكول         بروتوكول كيوتو، 

كيوتو امللحق هبا من جانب هذه األطراف، وأن التقارير الناجتة عن عمليـات االسـتعراض               
  ، معلومات إضافية مهمة هلذا الغرضمق هلذه البالغات الوطنية توفراملتع

 بالعمل الذي قامت به األمانة إلعداد جتميع وتوليف املعلومـات التكميليـة           وإذ يرحب   
  ،)١( من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ٢ة املقدمة وفقاً للفقرة امس يف البالغات الوطنية اخللواردةا

يف أيـضاً   جة يف املرفق األول لالتفاقية اليت هي أطـراف           األطراف املدر   إىل يطلب  
ـ   ابالغاهتتّضمن  و  أن تواصل جهودها يف جمال اإلبالغ      بروتوكول كيوتو   )٢(سادسة الوطنية ال

املعلومات التكميلية الالزمة واملطلوبة يف إطار املبادئ التوجيهيـة املتعلقـة بـاإلبالغ عـن      
  .)٣( من بروتوكول كيوتو٧ املادة  من٢املعلومات التكميلية مبوجب الفقرة 

  اجللسة العامة التاسعة
  ٢٠١٢ديسمرب / كانون الثاين٧

__________ 

)١( FCCC/SBI/2011/INF.2. 
 .١٦-م أ/٩املقرر  )٢(
 .، املرفق، اجلزء الثاين١-م أإ/١٥املقرر  )٣(
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  ٨-م أإ/٨املقرر     
منهجية لتحصيل رسوم سجل املعامالت الـدويل يف فتـرة الـسنتني                

٢٠١٥-٢٠١٤  
  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
   من بروتوكول كيوتو،١٣ن املادة  م٥ الفقرة إىل إذ يشري  
  ،٦-م أإ/٩، و٥-م أإ/١٠ و٣-م أإ/١١ إىل املقررات وإذ يشري أيضاً  
   بأمهية توافر متويل كاٍف ومستقر لسجل املعامالت الدويل،وإذ يعترف  
فتـرة   أن سـجل املعـامالت الـدويل سيواصـل العمـل يف      يالحـظ   -١  
  ؛٢٠١٥-٢٠١٤ السنتني

ذي يأخذ يف االعتبار اجلدول املعدَّل لربوتوكـول         جدول الرسوم ال   يعتمد  -٢  
 على النحو الوارد  ،  ٢٠١٥-٢٠١٤يتعلق بسجل املعامالت الدويل لفترة السنتني         فيما كيوتو

  يف مرفق هذا املقرر؛
 أن ُتحَسب رسوم سجل املعامالت الدويل اليت تدفعها األطراف عـن           يقرِّر  -٣  

ذلك الطرف من جدول الرسوم يف      حلصة  وية   بضرب النسبة املئ   ٢٠١٥-٢٠١٤فترة السنتني   
، على أن تكون رسوم الـسنة       ٢٠١٥-٢٠١٤ميزانية سجل املعامالت الدويل لفترة السنتني       

  األوىل من فترة السنتني مساوية لرسوم السنة الثانية منها، بالنسبة لكل طرف من األطراف؛
 بشأن امليزانية   هار اهليئة الفرعية للتنفيذ أن ُتدرج، يف مشروع مقر         إىل يطلب  -٤  

اجتمـاع األطـراف   / الذي ستوصي مؤمتر األطراف٢٠١٥-٢٠١٤الربناجمية لفترة السنتني  
، جدوالً يبيِّن مستوى رسوم سجل املعامالت الدويل احملسوبة وفقاً          التاسعةباعتماده يف دورته    

   أعاله بالنسبة لكل طرف من األطراف؛٣للفقرة 
األطراف اليت تعتـزم اسـتخدام      حتظر   أن   ةفيذي التن ة إىل األمين  يطلب أيضاً   -٥  

سجل املعامالت الدويل بالرسوم السنوية املطلوبة لتغطية ميزانية سجل املعامالت الدويل لفترة            
 أدناه، وذلك يف أقرب وقت ممكن وعلـى         ٨، رهناً بأحكام الفقرة     ٢٠١٥-٢٠١٤السنتني  

  ؛األقل أربعة أشهر قبل بداية السنة التقوميية ذات الصلة
قرر طرف يف بروتوكول كيوتو لديه التزام كمـي بتحديـد             ما أنه إذا يقرر    -٦  
خفضها، من بني األطراف املدرجة يف املرفق باء لربوتوكول كيوتو وغري املدرجة              أو االنبعاثات

، ٢٠١٥-٢٠١٤يف مرفق هذا املقرَّر، أن يستخدم سجل املعامالت الدويل لفتـرة الـسنتني              
 به  ةاخلاصاحلصة   يف املائة من     ١٣٠نسبته    ملا اص هبذا الطرف مساوياً   يكون جدول الرسوم اخل   

  ؛٢٠١٥-٢٠١٤يف اجلدول املعدَّل لربوتوكول كيوتو للفترة 
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يسبق له أن اسـتخدم    مل أن تكون الرسوم اليت يدفعها طرف ما     يقرِّر أيضاً   -٧  
الوطين وهناية فتـرة  سجل املعامالت الدويل متناسبة مع الفترة الفاصلة بني تاريخ ربط سجله   

السنتني وأن ُتخَصم هذه الرسوم من مبلغ االحتياجات من املوارد اخلاصة باألنشطة املتـصلة              
  بسجل املعامالت الدويل يف فترة السنتني التالية؛

ُيعلِّق عمليات السجالت     أو  ملدير سجل املعامالت الدويل بأن يرفض      يأذن  -٨  
ويل يف حالة عدم سداد الطرف صاحب هذا الـسجل          الوطنية املرتبطة بسجل املعامالت الد    

قبل مضي مدة أربعة أشهر التعليق   أوعلى أال يتم ذلك الرفضالوطين للرسوم املستحقة عليه، 
 ورهناً بإرسال تذكريين اثنني على األقـل إىل هـذا           ،بداية السنة التقوميية ذات الصلة    على  

  الطرف والتشاور معه قبل إرسال التذكري النهائي؛
 مدير سجل املعامالت الدويل أن يقدِّم، يف تقريريه السنويني عن           إىليطلب    -٩  

  ، معلومات عن املعامالت املتعلقة بوحدات بروتوكول كيوتو؛٢٠١٤ و٢٠١٣عامي 
 مدير سجل املعامالت الدويل أن ينشر، يف تقاريره السنوية،     إىل يطلب أيضاً   -١٠  

ل املعامالت الدويل اخلاصة بكل طـرف يف  جدول الرسوم وحالة سداد رسوم استخدام سج      
خفضها من بني األطراف املدرجة       أو بروتوكول كيوتو لديه التزام كمي بتحديد االنبعاثات      

  .يف املرفق باء من بروتوكول كيوتو
  اجللسة العامة التاسعة

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون الثاين٧
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  ٨-م أإ/٩املقرر     
  رفق باء لربوتوكول كيوتواقتراح مقدم من كازاخستان لتعديل امل    

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
  ،٧-م أإ/١٣ و٦-م أإ/٨املقررين يشري إىل إذ   
 واليت الحظ   ،)١(االستنتاجات اليت خلص إليها يف دورته اخلامسة      إىل  وإذ يشري أيضاً      

 ،٢٠٠٩يونيـه   / حزيـران  ١٩تو يف   أنه بعد تصديق كازاخستان على بروتوكول كيو       فيها
، أصبحت كازاخستان   ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٧ حيز النفاذ بالنسبة لكازاخستان يف       هودخول

 لكنها ظلت طرفاً    ،طرفاً من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية ألغراض الربوتوكول         
  ،غري مدرج يف املرفق األول لالتفاقية ألغراض االتفاقية نفسها

 لكي حتول اقتـصادها إىل اقتـصاد   كازاخستان باجلهود اليت تبذهلا   حبري  -١  
  أخضر منذ أن أصبحت طرفاً يف بروتوكول كيوتو؛

 لكي تصبح ٢٠٠٩  عام املستمرة منذكازاخستان جبهود  يعترف مع التقدير    -٢  
فـق بـاء    بالتزام ُمدرج يف املر   واملتعهدة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية      طرفاً  

  لربوتوكول كيوتو؛
األطراف باعتزام كازاخستان املشاركة بوصفها طرفاً من  مع التقدير  حبري  -٣  

  بالتزام ُمدرج يف املرفق باء لربوتوكـول كيوتـو          واملتعهدة املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية    
  خيص فترة االلتزام الثانية لربوتوكول كيوتو؛ فيما

قدم من كازاخستان لتعديل املرفـق      املقتراح  الاه يف   على أنه أهنى نظر   يتفق    -٤  
  .)٢(خيص فترة االلتزام األوىل  فيماباء لربوتوكول كيوتو

  اجللسة العامة التاسعة
  ٢٠١٢ديسمرب / كانون الثاين٧

__________ 

)١( FCCC/KP/CMP/2009/21 ٩١، الفقرة. 
)٢( FCCC/KP/CMP/2010/4. 
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  ٨-م أإ/١٠املقرر     
  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو للبلدان النامية    

  تماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اج  

، ١٧-م أ/٢ و٧-م أ/٢ و ٧-م أإ /١٥ و ٤-م أإ /٦ و ١-م أإ /٢٩ املقررات   إذ يشري إىل    
  ،١٤٤ الفقرة

، املنـشأ مبوجـب      مناقشة بناء القدرات   للتعمق يف منتدى ديربان    أن   يقرر  -١  
ت والدروس  ، هو ترتيب مناسب لتبادل اخلربات واألفكار وأفضل املمارسا        ١٧-م أ /٢ املقرر

يتعلق بتنفيذ أنشطة بناء القدرات ذات الصلة بربوتوكول كيوتو مبـشاركة             فيما املستخلصة
  األطراف وممثلي اهليئات املعنية املنشأة مبوجب االتفاقية واخلرباء واملهنيني املعنيني؛

املتـصلة    األطراف على مواصلة حتسني تنفيذ أنشطة بناء القدرات        يشجع  -٢  
ل كيوتو وتقدمي تقارير بشأن مدى فعالية واستدامة التقدم احملـرز يف جمـال              بتنفيذ بروتوكو 

  القدرات؛ بناء

األطراف إىل تقدمي آرائها كجزء مـن مـسامهاهتا الـسنوية وفقـاً             يدعو    -٣  
، بشأن مسائل مواضيعية حمددة متـصلة       ٢٠١٣فرباير  / شباط ١٨، حبلول   ١٢-م أ /٤ للمقرر

وكول كيوتو يف البلدان النامية، لكي جيـري النظـر فيهـا            ببناء القدرات من أجل تنفيذ بروت     
االجتماع الثاين ملنتدى ديربان، املزمع عقده خـالل الـدورة الثامنـة والـثالثني للهيئـة                 يف

  للتنفيذ؛ الفرعية

 إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تراعي اآلراء املعرب عنها يف املسامهات            يطلب  -٤  
  .ه عند تنظيم االجتماع الثاين ملنتدى ديربان أعال٣املشار إليها يف الفقرة 

  اجللسة العامة التاسعة
  ٢٠١٢ديسمرب / كانون الثاين٧
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  ٨-م أإ/١١املقرر     
بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو للبلدان اليت متـر اقتـصاداهتا               

  مبرحلة انتقالية
  ،إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو  
  ،١-م أإ/٣٠ و١٠-م أ/٣ و٧-م أ/٣ اتاملقررإىل  إذ يشري  
  عامل أساسـي   اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية     بأن بناء قدرات البلدان      ُيسلِّموإذ    

  لتمكني هذه البلدان من تنفيذ التزاماهتا مبوجب بروتوكول كيوتو تنفيذاً فعاالً،
انـة لـدعم االسـتعراض      يت أعدهتا األم   يف املعلومات الواردة يف الوثائق ال      وقد نظر   

نـشأ مبوجـب     املُ يت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليـة      إطار بناء قدرات البلدان ال     لتنفيذ ثالثال
  ،)١(٧-م أ/٣ املقرر

  :يلي  مباُيقّر  -١  
 أُحرز تقدم كبري يف بناء قدرات البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليـة،              )أ(  

تقتصر بعض البلدان اليت متـر        ومل .ق مبشاركتها يف مشاريع التنفيذ املشترك     يتعل  فيما سيما ال
اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية على تلقي املساعدة فحسب، بل شرعت أيضاً يف نقـل خرباهتـا               
ومعارفها والدروس اليت استخلصتها يف جمال بناء القدرات إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق 

  األول لالتفاقية؛
يكفي من املوارد واملساعدة لتنفيذ إطـار بنـاء           ما قدمت البلدان القادرة    )ب(  

  ؛٧-م أ/٣قدرات البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية املُنشأ مبوجب املقرر 
رغم التقدم احملرز، حتتاج البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية وتتلقـى              )ج(  

اء قدراهتا من أجل تنفيذ التزاماهتا مبوجـب بروتوكـول كيوتـو            الدعم حالياً إىل زيادة بن    
  فعاالً؛ تنفيذاً

 أن نطاق االحتياجات احملددة يف إطار بناء قدرات البلدان          يؤكد من جديد    -٢  
 والعوامل الرئيسية احملددة يف     ٧-م أ /٣اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية املُنشأ مبوجب املقرر         

يزاالن وجيهني ويظالن أساساً ألنشطة بناء القدرات املتصلة بتنفيـذ            ال ،١٠-م أ /٣املقرر  
بروتوكول كيوتو يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية وتتلقى الدعم حالياً، ودلـيالً              

  لتنفيذ تلك األنشطة؛

__________ 

)١( FCCC/SBI/2012/10و FCCC/SBI/2012/MISC.5. 
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 األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية واألطراف األخرى القادرة          يدعو  -٣  
أي   أو االت الثنائية واملتعددة األطراف وغريها من املنظمات الدولية والقطاع اخلاص،         والوك

ترتيبات أخرى، حسب االقتضاء، إىل مواصلة تقدمي الدعم ألنشطة بناء القـدرات املتـصلة              
  بتنفيذ بروتوكول كيوتو يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية وتتلقى الدعم حالياً؛

 اختتام االستعراض الثالث وإجراء استعراض رابع لتنفيذ إطـار بنـاء            ريقر  -٤  
قدرات البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية أثناء الدورة السادسة واألربعني للهيئة الفرعية    
للتنفيذ، هبدف إمتام هذا االستعراض أثناء الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه             

  طراف يف بروتوكول كيوتو؛اجتماع األ
 األطراف واملنظمات ذات الصلة إىل أن تقدم إىل األمانـة، حبلـول             يدعو  -٥  
، معلومات عن كيفية تنفيذها أنشطة بناء القدرات يف البلدان اليت متـر             ٢٠١٦فرباير  /شباط

ات يف  اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية وتتلقى الدعم حالياً؛ وميكن لألطراف أن تدرج هذه املعلوم           
  ؛١٢-م أ/٤من املقرر ) أ(١إطار ورقاهتا السنوية بشأن بناء القدرات وفقاً للفقرة 

 أعاله  ٥ األمانة جتميع وتوليف املعلومات املشار إليها يف الفقرة          يطلب إىل   -٦  
  .وإتاحتها للهيئة الفرعية للتنفيذ لكي تنظر فيها يف دورهتا السادسة واألربعني

  اجللسة العامة التاسعة
  ٢٠١٢ديسمرب / كانون الثاين٧
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  ٨-م أإ/١٢املقرر     
  جلنة االمتثال    

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
   من بروتوكول كيوتو،١٨ إىل املادة إذ يشري  
، ٤-م أإ /٤، و ٣-م أإ /٥، و ٢-م أإ /٤، و ١-م أإ /٢٧ إىل املقـررات     وإذ يشري أيضاً    

  ،٧-م أإ/١٢، و٦-م أإ/١٣، و٥-م أإ/٦و
 يف التقرير السنوي املقدم من جلنة االمتثال إىل مؤمتر األطـراف العامـل              وقد نظر   

  ،)١(بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
   جلنة االمتثال،أعمال لألطراف اليت سامهت يف متويل وإذ يعرب عن تقديره  
ىل مـؤمتر   إم من جلنة االمتثال      بالتقرير السنوي املقد   مع التقدير  حييط علماً   -١  

  األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛
اضطلعت به من عمل كـبري يف سـبيل تنفيـذ             ملا  على جلنة االمتثال   ثينُي  -٢  

  ؛١-م أإ/٢٧ املقرر
على أن تكون أي ترتيبات قانونية يعتمدها مؤمتر         حبرص جلنة االمتثال     يقّر  -٣  
متيـازات  يتعلـق باال    فيما ل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو       العام األطراف

  ؛)٢(واحلصانات شاملةً ألعضاء اللجنة وأعضائها املناوبني
 أن جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك تسعى إىل وضـع طرائـق             يالحظ  -٤  

 يف  قد تترتـب عليـه تبعـات        ما وهو ،)٣( من بروتوكول كيوتو   ٦وإجراءات لتنفيذ املادة    
اإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتـو، الـيت تـرد يف مرفـق               

  ؛١-م أإ/٢٧ املقرر
يف  ٨-م أإ /٦  إىل جلنة االمتثال أن تنظر يف أي تبعات مترتبة على املقـرر            يطلب  -٥  

الشأن إىل اإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتو، وتقّدم تقريراً هبذا      
  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته التاسعة؛

__________ 

)١( FCCC/KP/CMP/2012/6. 
)٢( FCCC/KP/CMP/2012/6 ١٥، الفقرة. 
وهو متـاح علـى     .  على التنفيذ املشترك    من تقرير االجتماع الثالثني للجنة اإلشراف      ١انظر املرفق    )٣(

 .<http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings/030/ann1.pdf>: العنوان
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احلوار مع آليات االمتثال مبقتضى معاهدات أخرى       تعود به إقامة      مبا يعترف  -٦  
جلنة االمتثال،  ألعمال  بالنسبة  من قيمة   هبدف تبادل املعلومات عن املسائل املتصلة باالمتثال        

  جلنة االمتثال على أن تليب دعوات هيئات االمتثال تلك إىل تبادل املعلومات؛ن مث مويشجع 
  باستنتاجات اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة والـثالثني         حييط علماً   -٧  

سفر أعضاء جلنة االمتثال وأعضائها املناوبني بغرض املشاركة يف        املتصلة ب نفقات  اليتعلق ب  فيما
  ؛)٤(ئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتواجتماعات اهلي

 خبـصوص تكـاليف     ٧-م أإ /١١ من املقرر    ٢٩ بالفقرة   حييط علماً أيضاً    -٨  
  وأعضائها املناوبني؛السفر وبدالت اإلقامة اليومية ألعضاء جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك 

كميليـة   الدول إىل تقدمي تربعات إىل الصندوق االئتماين لألنشطة الت         يدعو  -٩  
  .٢٠١٣-٢٠١٢من أجل دعم عمل جلنة االمتثال يف فترة السنتني 

  اجللسة العامة التاسعة
  ٢٠١٢ديسمرب / كانون الثاين٧

__________ 

)٤( FCCC/SBI/2012/15 ٢٧٠-٢٦٥، الفقرات. 
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  ٨-أإم /١٣املقرر     
  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية    

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
   من بروتوكول كيوتو،١٣  من املادة٥إىل الفقرة إذ يشري   
   منه، ١١ سيما الفقرة  ال،١٧-م أ/١٨ إىل املقرر وإذ يشري أيضاً  
 من اإلجراءات املالية ملؤمتر األطراف، اليت تـسري         ١١ إىل الفقرة    وإذ يشري كذلك    

  ،)١(أيضاً على بروتوكول كيوتو
  ،١٨-م أ/٢٥باملقرر علماً وإذ حييط   
 الواردة يف الوثائق اليت أعدهتا األمانة بشأن املسائل اإلداريـة            يف املعلومات  وقد نظر   

  ،)٢(واملالية واملؤسسية

  ٢٠١١-٢٠١٠البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني   -أوالً  
، وبتقرير  ٢٠١١-٢٠١٠ بالبيانات املالية املراجعة لفترة السنتني       حييط علماً   -١  

حسابات األمم املتحـدة والـذي يتـضمن        مراجعة احلسابات الصادر عن جملس مراجعي       
  توصيات، وتعليقات األمانة عليها؛

لألمم املتحدة الختاذ الترتيبات لعمليات مراجعة حسابات       يعرب عن تقديره      -٢  
  االتفاقية وللمالحظات والتوصيات القيمة الصادرة عن مراجعي احلسابات؛

ـ        حيث    -٣   سابات، علـى   األمينة التنفيذية على تنفيذ توصيات مراجعـي احل
  املناسب؛ النحو

  ٢٠١١-٢٠١٠لفترة السنتني البيانات املالية املراجعة   -ثانياً  
 ٢٠١٣-٢٠١٢ بالتقارير املتعلقة بأداء ميزانية فتـرة الـسنتني          حييط علماً   -٤  

 ١٥، وباملعلومات املستكملة عن حالة االشـتراكات حـىت          ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٣٠ حىت
  يف الصناديق االستئمانية اليت تديرها األمانة؛، ٢٠١٢تشرين الثاين نوفمرب 

__________ 

 .، املرفق األول١-م أ/١٥املقرر  )١(
)٢( FCCC/SBI/2012/23و ،FCCC/SBI/2012/24و Add.1و2 و ،FCCC/SBI/2012/INF.12و Corr.1. 



FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.2 

31 GE.13-60397 

، ٢٠١٣-٢٠١٢ املتعلق بأداء ميزانية فترة السنتني    ١٨-م أ /٢٥ املقرر   يؤيد  -٥  
  من حيث انطباقه على بروتوكول كيوتو؛

 لألطراف اليت دفعت يف املوعد اشـتراكاهتا يف امليزانيـة           يعرب عن تقديره    -٦  
  ؛)٣(سجل املعامالت الدويل  ويفاألساسية
سجل   ويف تدفع اشتراكاهتا بعد يف امليزانية األساسية       مل  األطراف اليت  يدعو  -٧  

 إىل القيام بذلك دون تأخري، واضعةً يف اعتبارها أن موعـد اسـتحقاق              )٤(املعامالت الدويل 
  وفقاً لإلجراءات املالية ملؤمتر األطراف؛  عاميناير من كل/ كانون الثاين١االشتراكات هو 

 لألطراف على التربعات اليت دفعتها للصندوق االستئماين        عن تقديره يعرب    -٨  
  للمشاركة يف عملية االتفاقية اإلطارية، والصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية؛

 األطراف على زيادة التربع للصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية          حيث  -٩  
، وللـصندوق   ٢٠١٣  عـام  وضـات من أجل كفالة أوسع مشاركة ممكنة يف مفا        االتفاقية

  االستئماين لألنشطة التكميلية؛
 ٧٦٦ ٩٣٨  حلكومة أملانيا لتربعها السنوي مببلغ     يكرر اإلعراب عن تقديره     -١٠  
 يـورو بـصفتها احلكومـة      ١ ٧٨٩ ٥٢٢ امليزانية األساسية ولتربعها اخلاص مببلغ     يورو يف 

  املضيفة لألمانة يف بون؛
تنفيذية بزيادة فعالية عمليات األمانة مـن حيـث         بالتزام األمينة ال  يرحب    -١١  

التكلفة، ويرحب يف هذا السياق باجلهود اليت تبذهلا األمانة بالتعاون مـع حكومـة أملانيـا                
لتكريس بون مركزاً لدورات االتفاقية واجتماعاهتا، بغية احلد من التكاليف ومواصلة حتسني            

  .املرافق واخلدمات املتاحة يف مقر األمانة

  ٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   -ثاًثال  
 إىل األمينة التنفيذية أن تقدم ميزانيـة برناجميـة مقترحـة لفتـرة              يطلب  -١٢  
   لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والثالثني؛٢٠١٥-٢٠١٤ السنتني

إعداد امليزانية الربناجمية لفترة  إىل األمينة التنفيذية، أن تقوم، عند يطلب أيضاً  -١٣  
ثبتـت    ما ، بإعداد خمصص للطوارئ لتمويل خدمات املؤمترات، إذا       ٢٠١٥-٢٠١٤ السنتني

  ضرورة ذلك يف ضوء املقررات اليت تتخذها اجلمعية العامة يف دورهتا الثامنة والستني؛

__________ 

)٣( FCCC/SBI/2012/INF.12و Corr.1 ٧، اجلدول. 
 . أعاله٣مثل احلاشية  )٤(
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الثني،  إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن توصي، يف دورهتا الثامنـة والـث            يطلب  -١٤  
مبيزانية برناجمية لكي يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة، ومـؤمتر األطـراف              

  العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته التاسعة؛
 إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تأذن لألمينة التنفيذيـة بإخطـار            يطلب أيضاً   -١٥  

  . استناداً إىل امليزانية املوصى هبا٢٠١٤  لعاميةاألطراف باشتراكاهتا اإلرشاد
  اجللسة العامة التاسعة

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧
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  ٨-م أإ/١القرار     
  اإلعراب عن االمتنان حلكومة دولة قطر ولسكان مدينة الدوحة    

  م من بولندامشروع قرار مقدَّ    
األطـراف يف   إن مؤمتر األطراف ومؤمتر األطـراف العامـل بوصـفه اجتمـاع               
  كيوتو، بروتوكول
 كـانون   ٧نـوفمرب إىل    / تشرين الثـاين   ٢٦ يف الدوحة، يف الفترة من       وقد اجتمعا   
  ، بناًء على دعوة من حكومة دولة قطر،٢٠١٢ديسمرب /األول

 حلكومة دولة قطر لتمكينها الدورة الثامنة عـشرة         يعربان عن بالغ امتناهنما     -١  
ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول        ملؤمتر األطراف والدورة الثامنة     
  كيوتو من االنعقاد يف الدوحة؛

 إىل حكومة دولة قطر أن تنقل إىل سكان الدوحة عبارات امتنـان             يطلبان  -٢  
 مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول كيوتـو             

  .سن الضيافة وحفاوة االستقبالأحاطوا به املشاركني من ُح ملا
  اجللسة العامة التاسعة

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٨
        

 


