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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

األطراف  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع    
  يف بروتوكول كيوتو

  الدورة التاسعة
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٢-١١وارسو، 

  من جدول األعمال املؤقت) أ(٥البند 
  قة بالتنفيذ املشترك املتعلاملسائل

  رشادات املتصلة بالتنفيذ املشتركاإل

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

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

ويسلط الضوء علـى     . ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٢٤ إىل   ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢٨الفترة من   
 ويقدم   .إجنازات جلنة اإلشراف والتحديات اليت واجهتها يف إشرافها على آلية التنفيذ املشترك           

، على اخلصوص، معلومات عن األعمال اليت اضطلعت هبا جلنة اإلشراف اسـتجابة             التقرير
مـؤمتر  ( األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول كيوتـو            لطلب مؤمتر 
بـشأن  ويتضمن التقرير عدداً من التوصيات      . ةثامنيف دورته ال  ) اجتماع األطراف /األطراف

اجتماع األطراف يف سـياق اسـتعراض       / أن يتخذها مؤمتر األطراف    نبغياإلجراءات اليت ي  
إىل ضمان  ترمي   وتوصيات   ،" من بروتوكول كيوتو   ٦ادة  املتعلقة بتنفيذ امل  املبادئ التوجيهية   "

 بـني البلـدان األطـراف       بقاء التنفيذ املشترك أداة مستدامة وفعالـة للتعـاون الـدويل          
 وأخـرياً، يقـدم  . ومؤسسات القطاع اخلاص يف ختفيف انبعاثاهتا من غازات الدفيئة    املتقدِّمة
  .ملتعلق بالتنفيذ املشترك املوارد املالية للعمل ا حالة بيانات بشأنالتقرير

  
__________ 

 التنفيذ على اإلشراف  للجنة قُدمت هذه الوثيقة متأخرة عن موعدها ملراعاة نتائج االجتماع الثالث والثالثني            *  
 .٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٤ و٢٣، املعقود يومي املشترك
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  مقدمة  -أوالً  

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

، جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك      ١-م أإ /١٠، مبوجب املقرر    )اجتماع األطراف /األطراف
ها التحقق من خفض االنبعاثـات أو       لتتوىل اإلشراف على مجلة أمور من بين      ) جلنة اإلشراف (

املشار إليها فيما   ( من بروتوكول كيوتو     ٦ املادة   مبوجباملشاريع املنفذة   نتيجة  تعزيز إزالتها   
 مـن   ٦املتعلقة بتنفيذ املـادة     لمبادئ التوجيهية   ل، وفقاً   )يلي بتسمية مشاريع التنفيذ املشترك    

  .)١()بادئ التوجيهية للتنفيذ املشتركملااملشار إليها فيما يلي بتسمية (بروتوكول كيوتو 
 جلنة اإلشراف   ، يتعني على  بادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك    امل من) أ(٣ للفقرة   ووفقاً  -٢

 ،األطـراف اجتماع  /أن تقدم تقريراً عن أنشطتها إىل كل دورة من دورات مؤمتر األطراف           
 علـى  اتهوتو وميارس سلط من بروتوكول كي٦ إرشادات بشأن تنفيذ املادةيتوىل تقدمي   الذي

  .جلنة اإلشراف

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

 / أيلـول ٢٤ إىل ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٨من  األطراف أنشطة التنفيذ املشترك خالل الفترة     
وسيسلط رئيس جلنة   . )رة املشمولة بالتقرير  عبارة الفت املشار إليها فيما يلي ب     (٢٠١٣سبتمرب  

اجتمـاع  /رافإىل مؤمتر األط  املقدم  ، يف تقريره الشفوي     ديريك أودرسون اإلشراف، السيد   
وخالل الفترة املشمولة .  مسائل الحقة ذات صلة  ة، الضوء على أي   تاسعاألطراف يف دورته ال   

  .بالتقرير، عقدت جلنة اإلشراف ثالثة اجتماعات
 التقرير حالة التنفيذ املشترك ويوصي بإجراءات عاجلة لينظر فيها مؤمتر            هذا ويصف  -٤

وعلى غرار السنوات املاضية، يشري التقرير إىل       . ةتاسعاجتماع األطراف يف دورته ال    /فاألطرا
 مواصـلة   يشمل بالتقرير، مبا العمل الذي اضطلعت به جلنة اإلشراف خالل الفترة املشمولة          

 للتنفيذ  املشار إليه فيما يلي بعبارة املسار الثاين      (إطار جلنة اإلشراف    تشغيل إجراء التحقق يف     
شاريع هذا اإلجراء، وتشغيل عملية االعتماد يف إطـار         وحجم العمل املتعلق مب   ،  )٢()املشترك

  .التنفيذ املشترك، واحلالة املالية لعملية التنفيذ املشترك

__________ 

  .، املرفق١-م أإ/٩املقرر  )١(
  .لتنفيذ املشتركلئ التوجيهية  من املباد٤٥-٣٠ يف الفقرات هيرد تعريف )٢(
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 للتنفيـذ  الشبكي املوقعيف  ظائفها   جلنة اإلشراف وو   عملوُتتاح التفاصيل الكاملة ل     -٥
،  لتقارير اجتماعات جلنة اإلشـراف     اًمركزيمستودعاً رقمياً   ، الذي يشكل    االتفاقية/املشترك

  .)٣( هذه اللجنةاليت تعتمدها والوثائق واملعلومات املتعلقة باملشاريع وعملية االعتماد،

ـ    ا أن يتخذه  نبغي ي يت ال اتاإلجراء  -جيم   ل بوصـفه اجتمـاع      مؤمتر األطراف العام
  األطراف يف بروتوكول كيوتو

 علماً  يطاجتماع األطراف، بعد أن يستعرض هذا التقرير وحي       /قد يود مؤمتر األطراف     -٦
ت جلنة اإلشراف   يف توصيا  نظر أن ي  ،ةتاسعيف دورته ال   تقرير الشفوي لرئيس جلنة اإلشراف    بال

، ملبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك   اعراض  بعملية االعتماد يف إطار التنفيذ املشترك، واست      املتصلة  
 هـذه   اعتماديف  و،  من فترة االلتزام الثانية   مرحلة مبكرة   يف   وحدات خفض االنبعاثات   إصدارو
  .)أدناه ثالثاًصل انظر الف (لتوصياتا
ينتخـب مـؤمتر     ،لتنفيـذ املـشترك   ل من املبادئ التوجيهيـة      ٦-٤لفقرات  ل ووفقاً  -٧

يف جلنة اإلشراف لوالية سنتني بعد تلقي الترشيحات من          عضاءأاجتماع األطراف   /األطراف
  : وذلك وفق ما يلياألطراف
 من األطراف املدرجة يف املرفـق األول         واحد  وعضو مناوب   واحد عضو  )أ(  
  انتقال إىل اقتصاد السوق؛مبرحلة حالياً متر اليت ) األطراف املدرجة يف املرفق األول(لالتفاقية 
 من األطراف املدرجة يف املرفق األول غري        واحد  مناوب  وعضو  واحد عضو  )ب(  

  أعاله؛) أ(٧املشار إليها يف الفقرة 
عضوان وعضوان مناوبان من األطراف غـري املدرجـة يف املرفـق األول               )ج(  
  ؛)األطراف غري املدرجة يف املرفق األول(لالتفاقية 
  .لناميةلدول اجلزرية الصغرية امن ا  واحد وعضو مناوب واحدعضو  )د(  

   لربوتوكول كيوتو ثانية فترة االلتزام البدايةالتنفيذ املشترك يف   -ثانياً  
 ٨٠٩ ٣٣٠ ٤٩٦اليوم األخري من الفترة املشمولة بالتقرير، أُصدر ما جمموعه          حىت    -٨

 مشروعا للتنفيذ املشترك، موزعة علـى       ٥٢٠ من حوايل    وحدات خفض االنبعاثات  وحدة من   
  : النحو التايل

__________ 

)٣( <http://ji.unfccc.int>.  
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 إجراءات التحقق يف إطـار      وحدة عن طريق   ٧٨٥ ٤٤٧ ٦٤٦صدرت  أُ  )أ(  
 للتنفيـذ    مشروعاً ٤٨٠من حوايل   ) املسار األول للتنفيذ املشترك   (مسؤولية األطراف املضيفة    

  املشترك؛
إجراء التحقق يف إطار جلنـة       طريق   وحدة عن  ٢٣ ٨٨٢ ٨٥٠أُصدرت    )ب(  

  . للتنفيذ املشتركروعاً مش٤٢من ) املسار الثاين للتنفيذ املشترك(اإلشراف 
خـالل الفتـرة     وحدة ٥٤٢ ١٢٨ ٩٥١ومن بني العدد املذكور أعاله، أُصدرت         -٩

  . يف املائة من اجملموع٦٧املشمولة بالتقرير، أي ما يعادل 
 مـستقرة،    ذاهتا احلالة املالية للتنفيذ املشترك خالل الفترة املشمولة بالتقرير       وكانت    -١٠

اجتماع األطـراف  /مؤمتر األطرافاليت اتفق عليها إىل التغيريات   ل  يف املقام األو  ويرجع ذلك   
  .نفيذ املشتركللت  األولسارامل  مشاريع بفرض رسوم علىواليت مسحت ةسادسيف دورته ال

ويشكل التنفيذ املشترك أداة مكتملة ميكن أن تكون، من الناحية النظريـة، وسـيلة       -١١
التنفيذ املشترك هياكل أساسـية مكرسـة       ويتيح  .  ومستقبالً فعالة يف متناول األطراف حالياً    

هذه األنشطة،   أو تزيلها واالستثمار يف    تحديد األنشطة اليت ختفض انبعاثات غازات الدفيئة      ل
هلذه املعادلة  وتقييم نوعية وكمية نتائج التخفيف املتأتية من هذه األنشطة، وإصدار الوحدات            

. حدود قصوى لالنبعاثات  قائم على    إطار نظام    النتائج واالجتار هبا وحساهبا، وكل ذلك يف      
َخلُـص  وسيشكل التنفيذ املشترك أداة قيمة عندما تعتمد األطراف مستوى الطموح الـذي             

  .آثار تغري املناختفادي أسوأ ل أنه الزمإىل العلم 
 إىل  تنفيذ املشترك التقوض   ثانيةاللتزام  الفترة ا عدة عوامل يف بداية     هناك   ذلك،   ومع  -١٢
ن هذه العوامل ال تثري بواعث قلق بشأن عمليات التنفيـذ           أجلنة اإلشراف   وتعترب  . بعيدحد  

املنظومة العامليـة اخلاصـة     املشترك فحسب، بل إهنا هتدد أمهيته املستمرة كأداة مفيدة ضمن           
  .املناخ تغريب

يف وختص اجملموعة األوىل من العوامل املذكورة استمرار ضعف مستوى الطمـوح              -١٣
يتجلى يف ضعف الطلب علـى      األمر الذي   خفض االنبعاثات اليت حددهتا األطراف،      أهداف  

  .أرصدة التنفيذ املشترك
 مـن    كـبرياً   عـدداً  املدرجة يف املرفق األول   ومن غري احملتمل أن تطلب األطراف         -١٤

 لكي تستجيب حلدودها القصوى من االنبعاثات فتـرة االلتـزام           وحدات خفض االنبعاثات  
كبرية من األنواع األخـرى مـن وحـدات         كمية   ألن من احملتمل أن تتوافر       األوىل، وذلك 

زالة، اليت مـا زال يـتعني       ووحدات اإل املسندة  وحدات الكميات    وهي   -بروتوكول كيوتو 
 مـن   بريةككمية  أن تطلب هذه األطراف     أيضاً  من غري احملتمل    و. اجلزء األكرب منها  إصدار  

  فترة االلتزام الثانية، نظـراً     ودها القصوى يف  د لكي تستجيب حل   وحدات خفض االنبعاثات  
  .يف جمال التخفيف لضعف نطاق ومستوى طموحها
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ويتفاقم الوضع يف بعض احلاالت بسبب تغيريات يف القواعد احملدَّدة على الـصعيد               -١٥
وحدات التنفيذ املشترك، وهـي كيانـات       اليت تقتين عادة    فيما خيص أهم اجلهات     ف .الوطين
 الـيت ميكـن أن      - بلغ األرصدة الدولية  تحتاد األورويب لالجتار باالنبعاثات،     نظام اال  يغطيها

وحـدات خفـض      أو وحدات خفض االنبعاثات   تكون، مبوجب قواعد النظام املذكور، إما     
استخدامها خالل فتـرة    واليت ميكن    - يف إطار آلية التنمية النظيفة    احملصلة  االنبعاثات املعتمد   

استخدم و.  مليون وحدة١ ٦٠٠ حوايل   ٢٠٢٠ حىت عام    ٢٠٠٨ام   سنة املمتدة من ع    ١٣  لا
 مليـون   ٦٠٠ يقل عن     متبقياً هذا احلد بعد مخس سنوات فقط، مما يترك حداً        جزء كبري من    

وبالنظر إىل االجتاهات األخرية، من املتوقع أن ُيستهلك . لتغطية السنوات الثماين املتبقيةوحدة 
 كميات كافية من وحدات خفض      قد أُصدرت مسبقاً   و ؛٢٠١٤هذا احلد يف الغالب يف عام       

وال تسمح  ). وتتجاوزه(االنبعاثات ووحدات خفض االنبعاثات املعتمد لتستجيب هلذا احلد         
لنظام االحتاد األورويب لالجتار باالنبعاثات بأي استخدام إضـايف لوحـدات            القواعد احلالية 

، كما  ٢٠٢٠ الفترة ما قبل عام      يف) أو وحدات خفض االنبعاثات املعتمد    (خفض االنبعاثات   
  .٢٠٢٠ما بعد عام فيأن القواعد املذكورة ال تتناول استخدام هذه األرصدة 

 التـيقن يف   أعاله بعدم    ١٢وتتعلق اجملموعة الثانية من العوامل املشار إليها يف الفقرة            -١٦
تـو  بموجب قواعد بروتوكـول كيو    ف.  املستقبلية من وحدات خفض االنبعاثات     تادااإلمد

 أو إزالتـها    نبعاثاتاالبتقليص  احملاسبية، ال ميكن إصدار وحدات خفض االنبعاثات املتصلة         
أو وحـدات   املسندة  احملققة خالل فترة االلتزام الثانية إال عن طريق حتويل وحدات الكميات            

وحدات الكميات  وال ُيتوقع إصدار    . فترة االلتزام تلك  يف  الطرف املضيف   اليت حيوزها   اإلزالة  
على أقرب تقدير، مما سـيؤجل إصـدار         ٢٠١٦عام  إال يف   ووحدات اإلزالة تلك    املسندة  

 /مـؤمتر األطـراف   يف )٤(بيد أن األطراف قد اتفقت    . هلااملعادلة  وحدات خفض االنبعاثات    
اجتماع األطراف يف دورته الثامنة على أن تنظر يف طرائق تسريع مواصلة إصـدار ونقـل                

ثات، ومن املتوقع اختاذ قرار بشأن هذه املـسألة يف الـدورة            وحيازة وحدات خفض االنبعا   
وإذا مل يتخذ قرار بشأن اإلصدار املبكر يف الدورة         . اجتماع األطراف /التاسعة ملؤمتر األطراف  

اجتماع األطراف، فسيستمر تقلص احلافز على مواصـلة مـشاريع          /ملؤمتر األطراف  التاسعة
  . جديدةالتنفيذ املشترك القائمة وتنفيذ مشاريع

وهناك بعض التطورات الواعدة باستحداث مصادر بديلة للطلب علـى وحـدات              -١٧
ويتوخى قرار االحتاد األورويب بشأن تقاسم اجلهود استخدام وحدات خفض          . التنفيذ املشترك 

 أعاله، من   ١٥لكن، مثلما ذُكر يف الفقرة      ). ووحدات خفض االنبعاثات املعتمد   (االنبعاثات  
لك الطلب بكميات وحدات خفض االنبعاثات ووحدات خفض االنبعاثـات          املتوقع تلبية ذ  

وفضال عن ذلـك،    . املعتمد اليت أُصدرت مسبقا أو اليت ُيتوقع إصدارها من املشاريع القائمة          

__________ 

  .٨-م أإ/٦ من املقرر ١٤ و١٣ و٥، والفقرات ٨-م أإ/١ من املقرر ١٦انظر الفقرة  )٤(
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ُيؤمل من نظام االجتار باالنبعاثات الذي اقترحته أستراليا أن يؤدي إىل زيادة يف الطلب، لكن               
  .ليا ميكن أن تضع ذلك موضع الشك يف الوقت احلايلالتطورات األخرية يف أسترا

 للتنفيذ املشترك، الذي     جوهرياً املشترك للعوامل السالفة الذكر هتديداً    التأثري  ويشكل    -١٨
 واملؤسسية اليت أنـشئت     ة، وبذلك فهو يفقد بصورة سريعة القدرة الفكري       يفقد الزخم حالياً  

  . اخلاص وغريه من أصحاب املصلحةعلى مدى سنوات، ال سيما فيما يتعلق بالقطاع
علـى    تغيريات كبرية  ه ال بد من إدخال    يسود شعور عارم لدى جلنة اإلشراف بأن      و  -١٩

ومثلما جاء يف التقريـر     . يبقى أداة مفيدة يف املستقبل    بنية اآللية إذا أُريد للتنفيذ املشترك أن        
ال بـد   ،  )٥(تماع األطراف اج/مؤمتر األطراف  السنوي السابق الذي قدمته جلنة اإلشراف إىل      
تنفذها األطراف املـضيفة علـى      آلية  باعتباره  من إصالح التنفيذ املشترك على وجه السرعة        

، وتكون خاضعة   تضطلع باإلدارة هيئة  الصعيد الوطين حتت توجيه وإشراف دوليني تكفلهما        
ي أن  من املمكن بل من الضرور    و. اجتماع األطراف ومسؤولة أمامه   /لسلطة مؤمتر األطراف  
ها األنشطة املضطلع هبـا      أمام طائفة عريضة من األنشطة، مبا في       اًمفتوحيظل التنفيذ املشترك    

، ال سيما يف اجملاالت غـري        املشاريع والربامج والقطاعات والسياسات العامة     ياتعلى مستو 
يـذ  ة التنف يزيد من تعزيز قيم   أن  هذا التطور   ومن شأن   . املشمولة بأنظمة االجتار باالنبعاثات   

امـة   كأداة سياساتية ميكن أن تستخدمها األطراف وطنياً مبا يتماشى مع أهدافها الع            املشترك
يف جهود التخفيف   لتتعاون  ألطراف  ليتيح يف الوقت ذاته دعماً فعاالً       أن  ، و فيف جمال التخفي  

وال بد أن تقترن هذه اإلصالحات بزيادة طموح األطراف املتقدمـة يف      . على الصعيد الدويل  
  .ل التخفيفجما
هاء مـن   للفرع  وفقاً  وستواصل جلنة اإلشراف تشغيل املسار الثاين للتنفيذ املشترك           -٢٠

على املرفـق  املُدخلة التعديالت بدء نفاذ  ما قبل   املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك خالل فترة       
 مـن   ٢٠ متطلبات الفقرة ، شريطة أن تستويف األطراف املضيفة املعنية         لربوتوكول كيوتو  باء

ستواصـل  و. ٦-م أإ /٤ من املقرر    ١٠، ومع مراعاة الفقرة     املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك   
وباسـتثناء  .  حـسب االقتـضاء     التنفيذ املشترك  آليةاإلرشادات بشأن    جلنة اإلشراف تقدمي  

اإلصالحات األوسع، من املتوقع مع ذلك أن يتقلص حجم هذا العمل وأمهيته بشكل ملحوظ 
  .الوقتمع مرور 

__________ 

)٥( FCCC/KP/CMP/2012/4.  
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التوصيات املقدمة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف           -ثالثاً  
  يف بروتوكول كيوتو

توصياهتا السابقة بـشأن اسـتعراض املبـادئ        يف اعتبارها   جلنة اإلشراف   وضعت    -٢١
اجتمـاع  /مـؤمتر األطـراف    باالستناد إىل نتائج     -، واتفقت   )٦(التوجيهية للتنفيذ املشترك  

 على أن   - يف اإلشراف على تطبيق التنفيذ املشترك     املتنامية   يف دورته الثامنة وخربهتا      األطراف
 بأن ينظر خالل دورته التاسعة يف النقاط اإلضـافية          اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف توصي  
  .التالية
بالكيانات املستقلة املعتمدة، اتفقت جلنة اإلشراف      نظام االعتماد اخلاص    يتصل ب فيما    -٢٢
موحـد  اعتماد   النظر يف إنشاء نظام      اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف تعرض على   لى أن   ع

آلية التنمية النظيفـة    : بروتوكول كيوتو، ومها  يف إطار   اآلليتني القائمتني على املشاريع     لكليت  
يف عملهما خـالل    يتعاونان  فريقا االعتماد التابعان لآلليتني     وما فتئ   . وآلية التنفيذ املشترك  

أن  موحداعتماد   نظام    من شأن   بأن  راسخاً  اعتقاداً  جلنة اإلشراف  وتعتقد ؛نوات املاضية الس
 إىل خفض األعباء التنظيمية وما يرتبط هبا مـن تكـاليف            سيؤديحيقق وفورات حجم، مما     

اجمللـس   وتقف جلنة اإلشراف على أهبة االستعداد للتعاون على حنو كامل مـع              .املعامالت
  هناك حاجـة إىل    ، لكنها ترى أن   موحداعتماد  يف تنفيذ نظام    مية النظيفة   آللية التن التنفيذي  

  . هلذا العملاًزمخيعطي  لكي اجتماع األطراف/مؤمتر األطرافتوجيه استراتيجي من 
بادئ التوجيهية املنقحة   امل السابقة املتعلقة ب   افيما خيص توصياهت  وترى جلنة اإلشراف      -٢٣
ال سيما فيما يتعلق بوضـع   حمدثة، مدخالت مي تقد املالئمأن من الضروري و    تنفيذ املشترك لل

دورة مـشاريع   ل، ووصف   ةوحدمخطوط أساس   و ة،املضيفخاصة باألطراف   معايري إلزامية   
  .التنفيذ املشترك

، توصي جلنة اإلشراف بـأن      FCCC/KP/CMP/2012/5 إىل الوثيقة    وباإلشارة حتديداً   -٢٤
  :عتبار ملا يلي االاجتماع األطراف/مؤمتر األطرافيويل 

  ):ج(و) ب(٥لفقرة ل املنقحة التالية صيغةال  )أ(  
األطـراف   التعاون مع    ، بعد نشطةلألالتقنية  الضوابط  وضع حد أدىن من     " '١'

االنبعاثـات  هبدف ضمان أن يكون خفـض        وأصحاب املصلحة، املضيفة  
  :جيب أنالقواعد وهذه . عنصراً إضافياً ويكون قياسها موضوعياً ومتسقاً

العنصر اإلضايف، من خالل استخدام قـوائم        موضوعية إلثبات    ح معايري تتي  -أ  
  لعائد املايل، وإثبات وجود حواجز بشكل موضوعي؛لومقاييس ، ألداءلومقاييس جيابية، إ

__________ 

  .FCCC/KP/CMP/2012/5مثلما ترد يف الوثيقة  )٦(
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دراج مصادر االنبعاثات احملتملة ضـمن حـدود مـشروع          إمعايري  حتدد    -ب  
  ر؛تلك املصادانبعاثات واملتطلبات املتعلقة بدقة قياس  ما

مـن  املـشاريع  دورة إجراءات وضع لتسهيل الضوابط وضع حد أدىن من     '٢'
أحكام مناسـبة فيمـا   التقيد باألطراف املضيفة اليت جيب أن تكفل       جانب  
وحق ، وإحالتهامبا يف ذلك نشر النتائج شفافية عمليات اختاذ القرار، بيتعلق 

ناسب قبل اختـاذ   إليها بشكل م  أن ُيستمع    يف    مباشراً  تأثراً الكيانات املتأثرة 
واحلق يف احلصول علـى قـرار يف الوقـت          طعن،   واحلق يف ال   القرارات،
  املناسب؛

 ونشر أفضل املمارسات والتوصيات املتعلقة بإعمال التنفيـذ         تقاسمتيسري   '٣'
  فيما بني األطراف؛ املشترك بشكل تعاوين

 نـشاط   إما على أساس خـصائص    " :)أ (٣٠لفقرة  ل املنقحة التالية    صيغةال  )ب(  
 لفئة حمددة مـن أنـشطة خفـض         كمقياس موحد وحمدد سلفاً   أو    االنبعاثات ن خلفض معّي

  ؛"االنبعاثات أو مصادر االنبعاثات
دورة " من خالل دجمهما حتت عنـوان         وسابعاً تعديل بنية الفصلني سادساً     )ج(  
  :وتقسيم هذا الفرع اجلديد إىل األجزاء الفرعية املتسلسلة التالية" املشاريع

  قة تصميم نشاط من أنشطة التنفيذ املشترك؛وثيوضع  '١'
  موافقة الطرف املضيف على نشاط التنفيذ املشترك؛ '٢'
  حتديد نشاط التنفيذ املشترك؛ '٣'
   التنفيذ املشترك؛تسجيل الطرف املضيف نشاطَ '٤'
  استعراض هيئة اإلدارة لنشاط التنفيذ املشترك وتسجيله؛ '٥'
   االنبعاثات وإزالتها؛خفضرصد  '٦'
  عاثات وإزالتها؛االنبخفض التحقق من  '٧'
  إصدار وحدات خفض االنبعاثات؛ '٨'
  ":دورة املشاريع"إدراج فقرات جديدة يف الفرع اجلديد املعنون   )د(  

املتعلقة باملوافقة  فيما يتعلق بإبالغ األطراف املضيفة عن معايريها وإجراءاهتا          '١'
 أنشطة التنفيذ املشترك، مبا يشمل املسؤوليات واحلدود الزمنية وعملية        على  
موافقة الطرف املضيف   "ستعراض والطعون، ضمن اجلزء الفرعي املعنون       اال

  ؛"على نشاط التنفيذ املشترك
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 لنشاط  فيما يتعلق بإمكانية أن تبدأ جلنة اإلشراف أو هيئة اإلدارة استعراضاً           '٢'
من أنشطة التنفيذ املشترك قبل تسجيله، ضمن اجلـزء الفرعـي املعنـون             

  ؛"نفيذ املشترك وتسجيلهاستعراض هيئة اإلدارة لنشاط الت"
لعرض اخلطوات اليت ينبغي اختاذها قبل إصدار وحدات خفض االنبعاثات،           '٣'

واحلدود الزمنية ومعايري الشروع يف العملية، ضمن اجلزء        الشروط  مبا يشمل   
  ؛"إصدار وحدات خفض االنبعاثات"الفرعي املعنون 

، اريـة التكيف والنفقات اإلد  ألغراض   حصة من العائدات     الشتراط خصم  '٤'
  ".إصدار وحدات خفض االنبعاثات"ضمن اجلزء الفرعي املعنون 

، شتركلتنفيذ امل ل ستعراض املبادئ التوجيهية  الافة إىل املدخالت الواردة أعاله      وباإلض  -٢٥
املبادئ التوجيهيـة   نظرت جلنة اإلشراف يف مسألة االنتقال من املبادئ التوجيهية احلالية إىل            

 من األساسي أن يظل تشغيل التنفيذ املشترك كامال طوال املرحلـة            وترى اللجنة أن  . املنقحة
االنتقالية؛ ولذا ينبغي قبول املشاريع للبت فيها وتسجيلها مبوجب املبادئ التوجيهية احلاليـة             

ويف هذا الصدد، توصي . املبادئ التوجيهية املنقحة  لفترة من الزمن بعد اعتماد    للتنفيذ املشترك   
 من أجل منح وقت كاف لبدء العمل باملبـادئ التوجيهيـة             شهراً ١٢جلنة اإلشراف بفترة    

املـشاريع  اجلهات القائمة علـى      ضرورة أن ُيطلب من      وترى جلنة اإلشراف أيضاً   . املنقحة
لمبادئ التوجيهية امتثاهلا لاحلالية الراغبة يف أن تعمل مبوجب املبادئ التوجيهية املنقحة، إثبات          

وكإجراء مؤقت، بغية جتهيز املشاريع     . ن اعتماد هذه األخرية    م  شهراً ٢٤املنقحة يف غضون    
 للتنفيـذ   املبادئ التوجيهية املنقحـة   القائمة، سُيطلب من جلنة اإلشراف العمل حىت تدخل         

  .املشترك حيز النفاذ بشكل تام
ويف معرض اإلشارة إىل القيود اليت ميكن أن يواجهها استحداث وحدات خفـض               -٢٦

 لفتـرة االلتـزام     دةاملسنأخريات الزمنية يف حساب وحدات الكميات       التاالنبعاثات بسبب   
مـؤمتر  بـأن يـسمح     جلنة اإلشراف    الثانية، ومن أجل تسهيل سري التنفيذ املشترك، توصي       

أو االنبعاثـات    لألطراف املضيفة اليت عليها التزام كمي بتحديد         اجتماع األطراف /األطراف
 الوارد يف املرفـق األول      ،لربوتوكول كيوتو ق باء   درج يف العمود الثالث من املرف      مُ هاخفض

، إن مل تكن أهليتها قد ُعلقت وفقاً للفصل اخلامس عشر من مرفق املقرر              ٨-م أإ /١للمقرر  
. لفترة االلتـزام الثانيـة   ، بأن تصدر إصدارا مبكرا وحدات الكميات املخصصة١-م أإ /٢٧

 ١صدار املبكر يف كمية تعادل حوايل       وتوصي جلنة اإلشراف بأن حيدَّد احلد األقصى هلذا اإل        
وتشري جلنة اإلشراف إىل أن هذا      . فترة االلتزام األوىل  يف  لطرف  دة ل ناملسمن الكمية   )٧(يف املائة 

خفـض  وحـدات  إىل تحويل الاإلصدار املبكر ينبغي أال يكون إال ألغراض السماح بإجراء        
__________ 

ئوية ضعيفة من الكميـة     اتفقت جلنة اإلشراف على ضرورة أن يوضع حد أقصى لإلصدار املبكر، كنسبة م             )٧(
مـؤمتر   يف املائة، على أن يكـون مـن املفهـوم أن             ١ للطرف يف فترة االلتزام األوىل، أي حوايل         املسندة

  . قد يود، يف دورته التاسعة، تسوية العدد النهائي عند نظره يف التوصيةاجتماع األطراف/األطراف
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 يف اإلصدار الالحق لوحـدات      ماً متا وأن أي إصدار مبكر ينبغي أن يكون حمسوباً       ،  انبعاثات
 من  ممكناًو من الناحية التقنية     هذا النهج واضحاً  ويبدو  . لفترة االلتزام الثانية  دة  املسنالكميات  

، مبا أنه ال يتطلب إجراء تغيريات جوهرية رمبا تطلبتها هنج اقترحتها اللجنـة            الناحية السياسية 
  .من فترة االلتزام األوىلاملسندة  وحدات الكميات  وألنه ال يتناول مسألة حتويلسابقاً

  العمل املضطلع به يف الفترة املشمولة بالتقرير  -رابعاً  

  ضمان مستقبل مثمر للتنفيذ املشترك  -ألف  
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، عملت جلنة اإلشراف من أجل احلفاظ على اآلليـة               -٢٧

ني األطراف من البلدان املتقدمة ومؤسسات القطـاع        كأداة مستدامة وفعالة للتعاون الدويل ب     
 إتاحـة وترى اللجنة أن من مسؤوليتها      . اخلاص يف جمال ختفيف انبعاثاهتا من غازات الدفيئة       

أساس قوي ُيستند إليه يف مواصلة تطوير التنفيذ املشترك كأداة للتخفيف من انبعاثات غازات              
  .تماع األطرافاج/مؤمتر األطرافتوجيهات وفق الدفيئة، وذلك 

  :وقد سعت جلنة اإلشراف، يف سياق الوفاء مبسؤوليتها، إىل حتقيق األهداف التالية  -٢٨
. املسامهة مسامهة فعالة يف التطوير املستقبلي للتنفيـذ املـشترك         : ١اهلدف    )أ(  

سامهت اللجنة بشكل كبري خالل الفترة املشمولة بالتقرير يف دراسة األطراف وغريها مـن              و
املضي يف تطوير التنفيذ املشترك واستخدامه يف فترة        ملصلحة للطريقة اليت ميكن هبا      أصحاب ا 

  ، وذلك باألخص من خالل إعدادها لتوصيات تكميلية؛٢٠١٢ما بعد عام 
وقد . مزيد من الكفاءة يف التطبيق املستمر للتنفيذ املشترك       حتقيق  : ٢اهلدف    )ب(  

ار عملية استعراض املبادئ التوجيهيـة للتنفيـذ   واصلت اللجنة رصد وثائقها التنظيمية يف إط     
 على سبيل املثـال،   (املشترك وحتديد السبل املمكنة لتعزيز توجيهاهتا يف جمال السياسة العامة           

، مع ضـمان وضـوحها وحتـسني قابليـة          )االعتماد ووضع خطوط األساس   فيما يتعلق ب  
   املشاريع وتقييمها؛وبفضل دعم األمانة، واصلت اللجنة النظر يف ملفات. استخدامها
وقد واصلت اللجنة أنشطتها يف جمـال       . مواصلة الترويج لآللية  : ٣اهلدف    )ج(  

 لفوائـد التنفيـذ املـشترك       التوعية هبدف تعزيز فهم أصحاب املصلحة وصانعي السياسات       
وبنـاًء  ويف إطار ذلك،    ).  باء أدناه  -انظر الفصل خامساً  (ومسامهاته يف التصدي لتغري املناخ      

 يف دورته الثامنة، أتاحت األمانـة       اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف  األطراف يف    طلبعلى  
  .معلومات شاملة عن إصدار وحدات خفض االنبعاثات
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وطلبت جلنة اإلشراف، يف اجتماعها احلادي والثالثني، إىل األمانة إعداد مـذكرة              -٢٩
تنفيذ املـشترك علـى األمـد       مفاهيمية بشأن التوجه االستراتيجي لنظام االعتماد اخلاص بال       

  .القصري، وبشأن تنقيح املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك

  املشترك التنفيذ على اإلشراف جلنة إطار يف التحقق إجراء  -باء  
 ٣٣١ كانت   ويف إطار املسار الثاين للتنفيذ املشترك،      ،٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٢٤حبلول    -٣٠

عامـة  ميم برنامج أنشطة قد قُـدمت وأُتيحـت ل  يقة واحدة لتص وثيقة لتصميم مشاريع ووث   
 من املبادئ التوجيهيـة     ٣٢االتفاقية وفقاً للفقرة    /املوقع الشبكي للتنفيذ املشترك   يف   اجلمهور

  .للتنفيذ املشترك
يتعلـق  استنتاجاً   ٥٢االتفاقية  /املوقع الشبكي للتنفيذ املشترك   يف  ويف اجملموع، ُنشر      -٣١

  : من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك، منها ما يلي٣٤ للفقرة بوثائق تصميم املشاريع وفقاً
 أطـراف مـضيفة      بلدان إجيابياً ملشاريع يف ستة   استنتاجاً   ٥١ما جمموعه     )أ(  

 هذه املشاريع   من شأن و.  من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك     ٣٥اعُتربت هنائية وفقاً للفقرة     
 ٥٣حبـوايل   خفضاً لالنبعاثات    األوىل لربوتوكول كيوتو،  اللتزام  فترة ا فيما يتعلق ب  حتقق  أن  

  مليون طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون؛
  اإلشراف؛ جلنة رفضته واحداستنتاج   )ب(  
  . حالياًالستعراضال توجد استنتاجات قيد ا  )ج(  

 خفض االنبعاثات من   عملية حتقق  ١٢٩، ُنشرت   ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٢٤وحبلول    -٣٢
 وفقاً  ةهنائيمن بينها   عملية حتقق    ١٢٧، واعتربت   االتفاقية/شبكي للتنفيذ املشترك  املوقع ال يف  

 واحدة بينما ظلـت     عملية حتقق ، وُسحبت    من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك     ٣٩للفقرة  
االسـتنتاجات   اعتربت مشروعاً   ٤٢    بعمليات التحقق هذه    وتتعلق   .الستعراضقيد ا واحدة  

 وحدة خفض    مليون ٢٣,٩ بإصدار   هذه النهائيةعمليات التحقق    تمسحو. ةهنائياملتعلقة هبا   
 ٥١مـن بـني   استنتاجاً  ١٨، قُّدمت بشأن    ٢٠١٢وحىت هناية عام    ويف اجملموع،   . انبعاثات

حتقق فيما خيـص خفـض      /أعاله تقارير رصد  ) أ(٣١ا يف الفقرة     إليه اًمشار إجيابياًاستنتاجاً  
  .هنائيةاجات تلك االستنتاعتربت و، االنبعاثات

 ٢٤ ، فبحلول لتنفيذ املشترك  ل  املقدمة يف إطار املسار الثاين     املشاريعوثائق  وباإلضافة إىل     -٣٣
املوقـع  يف  روعاً مش٥٩٥معلومات  تنشركانت أطراف مضيفة قد  ،  ٢٠١٣سبتمرب  /أيلول

 ٥٤٥ مـن بينـها    األول للتنفيذ املشترك،  يف إطار املسار    االتفاقية  /الشبكي للتنفيذ املشترك  
  . إىل سجل املعامالت الدوليةتمدِّ، وقُللمشاريعتعريفي مميز رمز أُسند هلا  اًمشروع
 الثـاين ين األول و  املقدمة يف إطار املسار    املشاريعوثائق  وتتاح معلومات مفصلة عن       -٣٤
املوقع الـشبكي   يف  ) JI projects(" مشاريع التنفيذ املشترك  " يف الفرع املعنون     لتنفيذ املشترك ل
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 جمموع وحدات خفض االنبعاثات اليت أصـدرهتا        ١ويبني اجلدول   . االتفاقية/لتنفيذ املشترك ل
 بينما يبني الـشكل الـوارد   لتنفيذ املشترك لالثاينين األول وإطار املساراألطراف املضيفة يف    

  .حبسب البلدانتوزيع هذا اجملموع أدناه 
  ١ اجلدول
  ٢٠١٣-٢٠٠٨ املشترك، التنفيذ رإطا يف الصادرة االنبعاثات خفض وحدات جمموع

 اجملموعاملسار الثايناملسار األول 
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 
٣٣٥ ١٩٢ ٥٢٦ ٤٨٦ ٠٨٣ ٩ ٨٤٩ ١٠٨ ٥١٧ ٢٠١٢ 
٣٢٤ ٥٤٧ ١٥٢ ٠٩٦ ٧٣٥ ٣ ٢٢٨ ٨١٢ ١٤٨ ٢٠١٣ 

 ٤٩٦ ٣٣٠ ٨٠٩ ٨٥٠ ٨٨٢ ٢٣ ٦٤٦ ٤٤٧ ٧٨٥   اجملموع

حبسب األطـراف   جمموع وحدات خفض االنبعاثات الصادرة يف إطار التنفيذ املشترك،          
  املضيفة

 

إستونيا، = EEأملانيا،  = DEاجلمهورية التشيكية،   = CZبلغاريا،  = BG بلجيكا،   =BE  :املختصرات
ES = ،إسبانياFI=  ،فنلنداFR = ،فرنساHU = ،هنغارياLT =،ليتوانياLV  =يـا،  تفال
NZ =  ،نيوزيلنداPL =  ،بولنداRO=   ،رومانياRU=    ،االحتاد الروسيSE =  ،الـسويد
UA =أوكرانيا.  
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  اعتماد الكيانات املستقلة  -جيم  
 عن انطـالق عمليـة االعتمـاد    ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٦منذ اإلعالن يف    -٣٥

 ١٤  ل اعتمـاد    ُمـنح  ،٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥بالتنفيذ املشترك، اعتباراً من     اخلاصة  
  .)٩(اعتمادها طوعاًعلى ثالثة كيانات من بني هذه الكيانات وتنازلت ، )٨(كياناً مستقالً

 أي كيانات مستقلة  أو يوسَّع نطاق اعتمادوخالل الفترة املشمولة بالتقرير، مل ُتعتمد  -٣٦
  .إضافية
 تـوف   شركةل اعتماد إىل كيان قانوين جديد    نقل  وقد وافقت جلنة اإلشراف على        -٣٧

" اليابان - توف راينالند احملدودة     شركة" من   ، أي TÜV Rheinland ((JI-E-0012))) راينالند
  ." )الصني( توف راينالند احملدودة شركة"إىل 
لس التنفيذي آللية   اجملمع  على استكشاف إمكانيات التنسيق      جلنة اإلشراف    واتفقت  -٣٨

  . نظاميهما اخلاصني باالعتماديتصل بالتنمية النظيفة فيما 
إطار   يف  من األطراف، عملت جلنة اإلشراف مع فريق االعتماد        رشاداتإلواستجابة    -٣٩

فريق هذا ال التنفيذ املشترك للمساعدة يف أداء وظائفه املتعلقة بقضايا االعتماد وفقاً خلطة عمل             
  . ٢٠١٣عام اخلاصة ب

  خفـض االنبعاثـات    وإصدار استنتاجات  عمليات إقرار املشاريع     جودةولضمان    -٤٠
تمدة، عمل فريـق    والكيانات املستقلة املع  املترشحة   اليت تنفذها الكيانات املستقلة      ،وحتديدها
  :التنفيذ املشترك على ما يلييف إطار االعتماد 
  ؛اجلديدةاالعتماد طلبات تقييم   )أ(  
والكيانـات  املترشحة  رصد مستمر المتثال الكيانات املستقلة       ب االضطالع  )ب(  

  االعتماد يف إطار التنفيذ املشترك؛لضوابط املستقلة املعتمدة 
املترشـحة  الشكاوى واملنازعات املقدمة من الكيانـات املـستقلة         معاجلة    )ج(  

  والكيانات املستقلة املعتمدة وضدها؛
 وتعزيز اتـساق   فريق تقييم التنفيذ املشترك   تعزيز قدرات اخلرباء العاملني يف      )د(  
  .عملهم
التنفيذ يف إطار   فريق االعتماد   وشكرت جلنة اإلشراف، يف اجتماعها الثالثني، رئيس          -٤١

 أجنزوه  ، وسائر أعضاء الفريق على ما      لوغيه بونوا والسيد   أودرسون ونائبه، ومها السيد     املشترك
__________ 

  .<http://ji.unfccc.int/AIEs/List.html>انظر  )٨(
االستـشاري، ومنظمـة   معهد اليابان  اململكة املتحدة، و  -انات هي شركة إس جي إس احملدودة        هذه الكي  )٩(

  .إصدار الشهاداتلتقييم ولديلويت تومهاتسو 
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 شيبيت  والسيد للفريق   اًجديد اًرئيسغ سيدل   فولفغان، وعينت السيد    ٢٠١٢من عمل يف عام     
وخالل االجتماع نفسه، اتفقت جلنة اإلشراف على متديد والية األعـضاء           .  له اًميكوت نائب 

  .احلاليني يف الفريق لسنة واحدة
 خالل الفترة املـشمولة   واحداًاجتماعاً  التنفيذ املشتركيف إطار فريق االعتماد    وعقد  -٤٢

خالل ذلك االجتماع، نظر    و. جلنة اإلشراف  دعملعمال اليت يضطلع هبا      األ يف إطار بالتقرير  
، ووافق على خمطط تقييم هذه الكيانـات،        الكيانات املستقلة املعتمدة  الفريق يف تقارير تقييم     

وأصدر الفريق قرارات إلكترونية لضمان استمرارية عمليـات        . واستعرض أداء أفرقة التقييم   
  .االعتماد

 خلطة علمه   ، وفقاً  التنفيذ املشترك  يف إطار فريق االعتماد   ع نفسه، عقد    ويف االجتما   -٤٣
ونـاقش  . فريق االعتماد التابع آللية التنمية النظيفة     ، جلسة مشتركة مع     ٢٠١٣اخلاصة بعام   

وعمليات االعتمـاد يف   التطورات اجلارية اليت تشهدها آلية التنمية النظيفة        فريقا االعتماد معاً  
إعداد يشمل ، مبا ةشترك وقدما تعليقات إىل األمانة بشأن تنقيح الوثائق التنظيميإطار التنفيذ امل

مذكرة مفاهيمية متعلقة خبيارات التوجه االستراتيجي لنظام االعتماد يف إطار التنفيذ املشترك،            
 لالعتماد يف إطار آلية التنمية النظيفة، واإلجراء املـنقح املتعلـق            ةاملنقحالضوابط  ومشروع  

تماد يف إطار آلية التنمية النظيفة، واإلجراء املنقح آللية التنمية النظيفة املتعلق برصد أداء              باالع
  .الكيانات التشغيلية املعّينة

   مسائل التسيري واإلدارة  -خامساً  

  التفاعل مع اهليئات وأصحاب املصلحة  -ألف  
والكيانـات  رشحة  املتالكيانات املستقلة    تفاعلها العادي مع      جلنة اإلشراف  واصلت  -٤٤

 ، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، حيث شجعتها على تقدمي مسامهات خطية          املستقلة املعتمدة 
نة التابعة آلليـة التنميـة النظيفـة         رئيس منتدى التنسيق بني الكيانات التشغيلية املعيّ       ودعت

  .نة اإلشراف اجتماعات جل حضوروالكيانات املستقلة املعتمدة يف إطار التنفيذ املشترك إىل
وواصلت جلنة اإلشراف أيضاً تفاعلها مع املشاركني يف املشاريع، داعية إيـاهم إىل               -٤٥

فريق العمل املعـين بالتنفيـذ       توقف نشاط  ٢٠١٣ مارس/آذارلكن يف   . ااجتماعاهتحضور  
  .جلنة اإلشرافو  املشاريعواضعيبني تصال اال قناة رمسياًوتوقفت بذلك ، املشترك

نة اإلشراف تنظيم لقاءات مع املراقبني املسجلني يف جلـسات أسـئلة            وواصلت جل   -٤٦
ة وأجوبـة   وعقدت اللجنة أيضاً جلسات أسئل    . وأجوبة ُتعقد يف كل اجتماع من اجتماعاهتا      

 والثالثني لكل من ثامنةاجتماع األطراف والدورة ال/ف ملؤمتر األطراثامنةعلى هامش الدورة ال
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وُتتـاح جلـسات األسـئلة      . ئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية    اهليئة الفرعية للتنفيذ واهلي   
  .االتفاقية/املشترك للتنفيذ الشبكي املوقعواألجوبة هذه يف شكل مواد مسّجلة ُتبث على 

 ملؤمتر ثامنةالدورة ال   غري رمسي تزامن مع     املعّينة اجتماعاً  التنسيقوعقد منتدى جهات      -٤٧
  .اجتماع األطراف/فاألطرا
اإلضافة إىل ذلك، واصل أعضاء جلنة اإلشراف وممثلو األمانـة تفاعلـهم مـع              وب  -٤٨

أو / حضور املؤمترات وحلقات العمل املتعلقة بالتنفيذ املشترك و        بطرق منها أصحاب املصلحة   
أسواق الكربون، وتقدمي عروض بشأن أنشطة جلنة اإلشراف، وتبادل اآلراء بـشأن       ملتقيات  

  .التنفيذ املشتركآلية 
أخرى متعلقة بأصحاب املصلحة يف الفترة املشمولة بالتقرير،        مناسبات  مل تنظم أي    و  -٤٩

وما يقابل ذلك من    السوق،  من حيث نشاط    باألساس إىل ضعف مستوى اآللية      ويرجع ذلك   
 عدد قضايا    يف اخنفاضو يف مستوى االهتمام بالتنفيذ املشترك بني أصحاب املصلحة،          ضعف
  . ف اجتماعات جلنة اإلشرا العامة اليت تناقش يفالسياسة

  أنشطة التوعية  -باء  
، اعُتمدت يف االجتماع التاسـع والعـشرين للجنـة          استراتيجية منقحة  ب استرشاداً  -٥٠

، ونيابة عـن جلنـة       واملشاركة فيه   للتنفيذ املشترك  املسار الثاين زيادة الوعي ب  اإلشراف بغية   
  :ا يلياإلشراف، اضطلعت األمانة مب

 باالستناد إىل   اإلعالموسائط   تواصل مع ود الرامية إىل تعزيز ال    مواصلة اجله   )أ(  
نتائج دراسة استقصائية حول مراكز اإلعالم ومكاتب االتصال يف مؤسـسات ووكـاالت             

  مماثلة؛
  .دعم جلنة اإلشراف يف تواصلها مع الصحافة  )ب(  

  مسائل العضوية  -جيم  
، جلنة اإلشراف   ١-م أإ /١٠ رقراملاجتماع األطراف، مبوجب    /أنشأ مؤمتر األطراف    -٥١

بني وفقـاً ألحكـام     على التنفيذ املشترك وانتخب يف وقت الحق أعضاءها وأعضاءها املناو         
  . من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك٦ و٥ و٤الفقرات 

ـ اجتماع األطراف، يف دورته ا /وانتخب مؤمتر األطراف    -٥٢ ة، أعـضاء وأعـضاء   لثامن
األعـضاء  عـضوية   شراف لشغل الشواغر الناشئة عن انقضاء مدة        مناوبني جدداً يف جلنة اإل    

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، كانت جلنة اإلشـراف         . واألعضاء املناوبني املنتهية واليتهم   
   .٢تتألف من األعضاء واألعضاء املناوبني الواردة أمساؤهم يف اجلدول 
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  ٢اجلدول 
راف على التنفيذ املشترك الذين انتخبهم مؤمتر       األعضاء واألعضاء املناوبون يف جلنة اإلش     

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

  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول  )أ(السيد كارلوس فولر   )أ(السيدة كاروال بورخا
األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت متر         )ب(السيدة ميليا دمييتروفا  )ب(زينكوالسيد ميخايلو شي

  اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية
  )أ(بيوتر دومربوفيكيالسيد 

  )نائب الرئيس(
األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت متر         )أ(السيد أوليغ بلوجنيكوف

  اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية
  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول  )ج(ة هلوبسيل سيخوساناالسيد  )أ(السيد شيبيت ميكوت

  )ب(ديريك أودرسونالسيد 

  )الرئيس(
  الدول اجلزرية الصغرية النامية  )أ(أندرو ياتيلمانالسيد 

  األطراف املدرجة يف املرفق األول  )د) (أ(غلوندبريماركو  السيد  )أ( وولفغانغ سيدلالسيد
  األطراف املدرجة يف املرفق األول  )ب(هريوكي كودوالسيد   )ب(لوفإيفجيين سوكوالسيد 

  املدرجة يف املرفق األولغري األطراف   )ب(السيد إفان جنيوا  )ب(السيدة جوليا جوستو سوتو
األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت متر         )ب(السيدة ميهايال مسارانداشي  )ب(تيخوفيتشيالسيدة إيرينا فو

  رحلة انتقاليةاقتصاداهتا مب
  األطراف املدرجة يف املرفق األول  )ب(بونوا لوغيه السيد  )ب(تراود فوالنسكيغري ةالسيد

  .٢٠١٤سنتان، تنتهيان مباشرة قبل االجتماع األول يف عام : الوالية  )أ(
  .٢٠١٥سنتان، تنتهيان مباشرة قبل االجتماع األول يف عام : الوالية  )ب(
 األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف           يف الدورة السابعة ملؤمتر    اعترب املرشح منتخباً    )ج(

  .FCCC/KP/CMP/2011/10 من الوثيقة ٦٢ ملقرر املؤمتر املشار إليه يف الفقرة وفقاً بروتوكول كيوتو
 كانون  ٨ من   ، اليت استقالت اعتباراً    فوالنسكي غريتراود حمل السيدة    يربغلوندحل السيد ماركو      )د(

  .اًمناوبمن مهامها بصفتها عضواً  ٢٠١٢سمرب دي/األول

  انتخاب رئيس ونائب رئيس جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك  -دال  
، بتوافـق اآلراء، الـسيد      ادي والـثالثني  شراف، يف اجتماعها احل   انتخبت جلنة اإل    -٥٣

بيـوتر   السيداملدرجة يف املرفق األول، رئيساً هلا، و      غري  ، وهو عضو من األطراف      أودرسون
ي مدة  وستنته.  للرئيس اًاملدرجة يف املرفق األول، نائب     من األطراف     عضو وه و ،دومربوفيكي

  .٢٠١٤لجنة اإلشراف يف عام لوالية كلّ من الرئيس ونائب الرئيس مباشرةً قبل االجتماع األول 
، سـيدل وأعربت جلنة اإلشراف عن تقديرها العميق للرئيس املنتهية واليته، السيد             -٥٤
  .٢٠١٢عام ، لقيادهتما املمتازة خالل كاروال بورخا ة الرئيس، السيدةائبون
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  ٢٠١٣االجتماعات يف عام   -هاء  
. ٢٠١٣ لعامؤقت   جدول اجتماعات م   الثالثنياعتمدت جلنة اإلشراف يف اجتماعها        -٥٥

  ).٣اجلدول  انظر( وفقاً ملا كان مقرراً ٢٠١٣وُعقدت مجيع االجتماعات يف عام 
  ٣اجلدول 

  ٢٠١٣تماعات جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك يف عام اج
  مكانه  تارخيه  رقم االجتماع

  بون، أملانيا  مارس/ آذار٢٢-٢١  احلادي والثالثون
)متزامناً مع دوريت اهليئتني الفرعيتني(بون   يونيه/حزيران ١٨-١٧  الثاين والثالثون
  بون   سبتمرب/ أيلول٢٤-٢٣  الثالث والثالثون

ن االطالع على جداول أعمال اجتماعات جلنة اإلشراف وشروحها، والوثائق          وميك  -٥٦
الداعمة لبنود جداول األعمال، والتقارير اليت تتضمن مجيع االتفاقات اليت توصلت إليها جلنة             

  .االتفاقية/املشترك للتنفيذ الشبكي املوقعاإلشراف، يف 

نة اإلشراف علـى التنفيـذ      التقرير عن حالة املوارد املالية ألعمال جل        -سادساً  
  املشترك وهياكلها الداعمة

 حالـة مـوارد    واستعرضت رصدت جلنة اإلشراف  ،  خالل الفترة املشمولة بالتقرير     -٥٧
املتعلقـة  املعلومـات   وحتـديث    إعـداد وتولت األمانة   . ألعمال املتعلقة بالتنفيذ املشترك   ا

رجت هذه املعلومات يف خطة إدارة      أُد(يف جماالت األنشطة الرئيسية      باالحتياجات من املوارد  
   :، مبا يشمل ما يلي))١٠(التنفيذ املشترك

  اجتماعات وأنشطة جلنة اإلشراف؛  )أ(  
األنشطة املتصلة بدورة املشاريع، مبا يف ذلك تناول ما يقدم مـن وثـائق                )ب(  

لتنفيذ  ل اخلاصة مبشاريع املسار الثاين     وتقارير الرصد والتحقق   واالستنتاجاتتصميم املشاريع   
  مشاريع املسار األول؛ووثائق ، املشترك

 اجتماعـات فريـق     األنشطة املتصلة باعتماد الكيانات املستقلة، مبا يشمل        )ج(  
  .  ذلك من االجتماعات واملشاوراتالتنفيذ املشترك؛ وغرييف إطار االعتماد 

__________ 

 ٥-م أإ/٣ و٤-م أإ/٥ و٣-م أإ/٣ و٢-م أإ/٣اجتماع األطراف، مبوجـب املقـررات   /طلب مؤمتر األطراف   )١٠(
 قيد االسـتعراض وأن تعـدهلا حـسب     التنفيذ املشتركتبقي خطة إدارة، إىل جلنة اإلشراف أن    ٦-م أإ /٤و

  .االقتضاء ملواصلة ضمان سري عمل جلنة اإلشراف بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة وشفافية
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ت والنفقات  ويتضمن تقرير أداء امليزانية املقدم يف هذا الفصل معلومات عن اإليرادا            -٥٨
، وقائمة للتربعات، وحالة اإلنفاق من      يراداتخالل الفترة املشمولة بالتقرير ويشمل حالة اإل      

  .٢٠١٣يف عام جلنة اإلشراف يرادات زاً إل موج٤ويبني اجلدول . امليزانية
  ٤اجلدول 

   ٢٠١٣اإليرادات املتعلقة بأعمال جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، 
   )يات املتحدةبدوالرات الوال( 

  املبلغ  )أ(٢٠١٣ حالة اإليرادات 
٩ ٠٨٤ ٤٧٨  )ب(٢٠١٢ املرحل من عام املبلغ  

٤١ ١٦٣  ٢٠١٣يف عام املقدمة املسامهات   

٣٦٠ ٩١١  ٢٠١٣  عامإمجايل رسوم املسار األول للتنفيذ املشترك يف  

٢٩٨ ٤١٧  ٢٠١٣  عامإمجايل رسوم املسار الثاين للتنفيذ املشترك يف  

٩ ٧٨٤ ٩٦٩  ٢٠١٢املرحل من عام املبلغ و  اإليراداتإمجايل    

  .يوليه/ متوز٣١إىل يناير / كانون الثاين١ من ٢٠١٣متتد الفترة املالية املشمولة بالتقرير يف عام   )أ(
  . احملتفظ هبا سابقاً يف االحتياطي للتنفيذ املشتركيشمل رسوم املسار الثاين  )ب(

. ٢٠١٣يف عام    املقدمة إىل جلنة اإلشراف      لتربعاتعامة عن ا  نبذة   ٥يقدم اجلدول   و  -٥٩
  . استالم هذه التربعات إىلتقديرب شرافجلنة اإلشري وت

  ٥اجلدول 
   ٢٠١٣التربعات املتعلقة بأعمال جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، 

   )بدوالرات الواليات املتحدة( 
  املبلغ   ٢٠١٣ حالة التربعات يف عام

  ٤١ ١٦٣  اليابان 
  ٤١ ١٦٣  ٢٠١٣موع التربعات يف عام جم  

 دوالر ١ ٦٩٢ ٤٠٢ ما قدره ٢٠١٣عام للجنة اإلشراف يف بلغت امليزانية املعتمدة     -٦٠
، أي  اًدوالر ٨٧٢ ٧١٩، فيمـا بلغـت النفقـات        )دوالر (من دوالرات الواليات املتحدة   

  .٦، كما هو مبني يف اجلدول  دوالرا٨١٩ً ٦٨٣ بفارق
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  ٦اجلدول 
  ٢٠١٣، يزانيةمقارنة مب جنة اإلشراف على التنفيذ املشتركلللية النفقات الفع

   )بدوالرات الواليات املتحدة( 

  )أ(٢٠١٣   حالة النفقات مقارنة بامليزانية 
 ١ ٦٩٢ ٤٠٢  امليزانية
  ٨٧٢ ٧١٩  النفقات
  ٨١٩ ٦٨٣  الفرق

  .يوليه/متوز ٣١إىل يناير /ين كانون الثا١ من ٢٠١٣متتد الفترة املالية املشمولة بالتقرير يف عام   )أ(

 رصيداليت تتمثل يف ، ٢٠١٣عام  يف   احلالة املالية للتنفيذ املشترك      ٧اجلدول  لخص  يو  -٦١
 وعلى الرغم من أن النفقات قـد        .دوالرماليني   ٨,٩يف هناية الفترة املشمولة بالتقرير قدره       

ى سبعة أشهر واملنتهيـة يف      جتاوزت اإليرادات املتأتية من الرسوم والتربعات للفترة املمتدة عل        
 ينبغي اإلشارة إىل أن التقديرات تفيـد         دوالراً، ١٧٢ ٢٢٨ مبا قدره    ٢٠١٣ يوليه/متوز ٣١
  .تمويل العمليات حلوايل مخس سنواتسيكفي لاملرحل املبلغ بأن 

  ٧اجلدول 
  ٢٠١٣لجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، لاحلالة املالية 

   )بدوالرات الواليات املتحدة( 
  املبلغ  ٢٠١٣ يوليه/متوز ٣١موجز للحالة املالية الراهنة حىت 

٩ ٠٨٤ ٤٧٨  ٢٠١٢املرحل من عام املبلغ 
٤١ ١٦٣  ٢٠١٣تربعات األطراف يف عام   

٦٥٩ ٣٢٨  )الثاين واألولاملساران (اإليرادات املتأتية من رسوم التنفيذ املشترك   

٩ ٧٨٤ ٩٦٩  اجملموع الفرعي    

٨٧٢ ٧١٩  ٢٠١٣ ناقص النفقات يف عام  

٨ ٩١٢ ٢٥٠  الرصيد      

  
        


