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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
  الدورة الثامنة

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧ إىل نوفمرب/ تشرين الثاين٢٦من الدوحة، 
  مال من جدول األع٨البند 

  املسائل املتعلقة بالتنفيذ املشترك

   من بروتوكول كيوتو٦إرشادات بشأن تنفيذ املادة     

  من الرئيسمقدم مقترح     

  ٨-م أإ.../مشروع املقرر     

   من بروتوكول كيوتو٦إرشادات بشأن تنفيذ املادة     
  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
  ، منها٢ هدف االتفاقية احملدد يف املادة يف اعتبارهإذ يضع   
   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 إذ يشري أيضاًو  
 تقديره لألطراف الـيت سـامهت يف متويـل العمـل املتعلـق               بالغ عنوإذ يعرب     
  املشترك،  بالتنفيذ
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اجلهات املعنية أعضاء وأعضاء مناوِبني يف جلنة اإلشراف ترشيح  على أمهية وإذ يشدِّد  
ملطلوبة ولديهم الوقت الكايف وحيـدوهم االلتـزام        على التنفيذ املشترك يتمتعون باملؤهالت ا     

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

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

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

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

وثيقة من وثائق تصميم املشاريع، ووثيقة واحـدة         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   
صادر أو حتسني عمليات اإلزالة البشرية بواسطة البواليع قد أُتيحت لعموم اجلمهور وفقـاً              امل

 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 نوأ
 على ضرورة أن ُيكفل النجاح املستمر يف التنفيذ املشترك بعد فتـرة             يشدد  -٣  

   يف بلوغ هدف االتفاقية؛االلتزام األوىل مبوجب بروتوكول كيوتو إسهاماً
، ٦-م أإ /٤املقرر   من   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؛

__________ 

)١( <http://ji.unfccc.int/index.html>. 
)٢( FCCC/KP/CMP/2012/4. 
 .، املرفق١-م أإ/٩املقرر  )٣(
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جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، اسـتجابة        بأن    مع التقدير  حييط علماً   -٥  
وكـذلك خـصائص    ، اقترحت تدابري انتقالية     ٧-م أإ /١١إىل الطلب الوارد يف املقرر      منها  

  ؛)٤(رئيسية منقحة للتنفيذ املشترك، يف شكل مشروع طرائق وإجراءات للتنفيذ املشترك
 باملعلومات املقدمة من األطراف واملنظمات احلكومية        مع التقدير  حييط علماً   -٦  

الدولية واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب فيما يتعلق بآرائها بشأن تنقيح املبادئ التوجيهيـة             
  ؛)٦( وكذلك بالتقرير التوليفي الذي أعدته األمانة لتجميع تلك املعلومات،)٥(يذ املشتركللتنف

يف على النحـو املبـيَّن       عزم جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك،        يالحظ  -٧  
تقريرها السنوي، على مواصلة العمل وتقدمي اإلرشادات بشأن إجراء التحقق الـذي أِقـّر              

دئ التوجيهية للتنفيذ املشترك، أثناء الفترة اليت تسبق بدء نفاذ أي           مبوجب الفرع هاء من املبا    
 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  

كل طرف من   اخلاصة ب املتعلقة بكمية إصدار وحدات خفض االنبعاثات       لبيانات  للمستعمل، ا 
  ، وأن تقوم بتحديث هذه املعلومات بانتظام؛األطراف
تتـيح  أن   ٦األطراف اليت تستضيف مشاريع يف إطار املـادة         على  أن   يكرر  -٩  

شاريع املستضافة،  للعموم، بصورة مباشرة أو عن طريق األمانة، املعلومات املتعلقة جبميع تلك امل           
على أن  ،  ١-م أإ /١٣ من مرفق املقرر     ٤٧ والفقرة   ١-م أإ /٩ من مرفق املقرر     ٢٨ وفقاً للفقرة 

تشمل تلك املعلومات ُنسخ إلكترونية من وثيقة تصميم املشروع باللغة اإلنكليزيـة قابلـة              
قق، معلومات عن حتديد خطوط األساس، وكذلك القرارات والرصد والتح    للترتيل، وتتضمن   

  وبيانات عن إصدار وحدات خفض االنبعاثات؛
املعينة أن تتيح على املوقع الشبكي التفاقية األمم        جهات التنسيق    إىل   يطلب  -١٠  

مرجعية إىل الواجهة الشبكية املـشار إليهـا يف         إحاالت  املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ      
   أعاله؛٩ الفقرة

  اإلدارة  -ثانياً  
  :اف على التنفيذ املشترك إىل ما يلي جلنة اإلشريدعو  -١١  

__________ 

)٤( FCCC/KP/CMP/2012/4 ٢٥، الفقرة)و)٦ ،FCCC/KP/CMP/2012/5.  
)٥( FCCC/KP/CMP/2012/MISC.1. 
)٦( FCCC/KP/CMP/2012/INF.1.  
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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
وتواصلها غري  مع الكيانات املستقلة واملشاركني يف املشاريع       تواصلها  تعزيز    )ب(  
  جهات التنسيق املعينة؛  مع الرمسي

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

وجيهية للتنفيذ املشترك وغريها من املقررات الصادرة عن مؤمتر األطراف العامل بوصـفه             الت
  اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو واملتعلقة بالتنفيذ املشترك؛

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

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

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

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

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

  ورته التاسعة؛بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف د
، فيما يتصل باستعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املـشترك، علـى           يوافق  -١٥  

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

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

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

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

  ذ املشترك؛األطراف يف بروتوكول كيوتو للطعن يف قرارات جلنة اإلشراف على التنفي
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واضحة وشفافة وموضوعية لضمان أن تأيت املشاريع بإضافة إىل         اشتراطات    )ه(  
  ما كانت ستكون عليه األمور؛

إلزامية ختص األطراف املضيفة فيما يتعلق باملوافقة على خطوط         اشتراطات    )و(  
واضحة وشفافة وموضـوعية لتحديـد      اشتراطات  األساس والرصد واإلبالغ، مبا يف ذلك       

  طراف املضيفة خطوط أساس موحدة؛األ
 إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تتصدى، يف إعداد املبـادئ التوجيهيـة             يطلب  -١٦  

  : أعاله، للمسائل التالية١٤للتنفيذ املشترك املشار إليها يف الفقرة 
  هنج مشترك بني األطراف املضيفة؛إجياد مستوى الرقابة الالزمة لضمان   )أ(  
ة يف مشاريع التنفيذ املشترك، واإلقرار مبفاهيم من قبيل القوائم          عنصر اإلضاف   )ب(  

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

 مع مراعاة املعلومات املـشار إليهـا يف         إصدار وحدات خفض االنبعاثات     )ج(  
  ، عند اللزوم؛١-م أإ/١٣قرر  أعاله، مبا يف ذلك التغيريات املدخلة على امل١٣الفقرة 

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

   من بروتوكول كيوتو؛٣من املادة 

  املوارد 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
بتحسن احلالة املالية للتنفيذ املشترك، سيما بفضل اعتماد رسوم          حييط علماً   -١٨  

اإلجـراء  ( من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املـشترك        ٢٣ للفقرة   متصلة باملشاريع املنفذة وفقاً   
  ).١اخلاص باملسار 

        


