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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
  الدورة العاشرة

  ٢٠١٤ديسمرب / كانون األول١٢-١ليما، 
   من جدول األعمال املؤقت٥البند 

  تنفيذ املشتركاملسائل املتعلقة بال

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

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

ويبّين التقريـر  . ٢٠١٤سبتمرب / أيلول١٧  إىل ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٢٤خالل الفترة من    
الرأي الثابت للجنة اإلشراف بأن آللية التنفيذ املشترك دوراً هاماً ومتواصـالً تؤديـه يف               

ومع ذلك، فإن النشاط يف إطـار       . مساعدة األطراف على حتقيق اهلدف النهائي لالتفاقية      
. اللتزام األوىل لربوتوكول كيوتـو    آلية التنفيذ املشترك يشهد تراجعاً حاداً منذ هناية فترة ا         

فاملستويات السائدة من الطموح يف حتقيق أهداف التخفيف، وبطء التقدم يف التـصديق             
على فترة االلتزام الثانية من الربوتوكول، وعدم القدرة على إصـدار وحـدات خفـض               

ود آليـة   االنبعاثات دون وحدات الكمية املسندة من فترة االلتزام الثانية هتدد مجيعها وج           
تيسري االنتقال السلس لآللية مـن      "ويتضمن هذا التقرير توصيات بشأن      . التنفيذ املشترك 

 إىل العمـل  "  من بروتوكول كيوتو   ٦عملها احلايل مبوجب املبادئ التوجيهية لتنفيذ املادة        
وأخرياً، يقدم التقريـر    . مبوجب املبادئ التوجيهية املنقحة، اليت تنظر فيها األطراف حالياً        

  . بيانات بشأن حالة املوارد املالية للعمل املتعلق بالتنفيذ املشترك
  

__________ 

وعدها ملراعاة نتائج االجتماع اخلامس والثالثني للجنة اإلشـراف علـى           قُدمت هذه الوثيقة متأخرة عن م       *  
 .٢٠١٤سبتمرب / أيلول١٧ و١٦التنفيذ املشترك، املعقود يف بون، أملانيا، يومي 
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  مقدمة  -أوالً  

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

، جلنة اإلشراف على التنفيذ املـشترك     ١-م أإ /١٠، مبوجب املقرر    )اجتماع األطراف /األطراف
تعزيز إزالـة     أو خفضلتتوىل اإلشراف على مجلة أمور من بينها التحقق من          ) جلنة اإلشراف (

املـشار إليهـا    ( من بروتوكول كيوتو     ٦االنبعاثات النامجة عن املشاريع املنفذة مبوجب املادة        
 ٦، وفقاً للمبادئ التوجيهية املتعلقة بتنفيذ املـادة  "))١(مشاريع التنفيذ املشترك "يلي بتسمية    فيما

  .)٢(") التوجيهية للتنفيذ املشتركاملبادئ"املشار إليها فيما يلي بتسمية (من بروتوكول كيوتو 
من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك، يتعني على جلنة اإلشراف         ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -٢

. اجتماع األطـراف  /أن تقدم تقريراً عن أنشطتها إىل كل دورة من دورات مؤمتر األطراف           
و  من بروتوكول كيوت   ٦اجتماع األطراف إرشادات بشأن تنفيذ املادة       /ويقدم مؤمتر األطراف  

  .وميارس سلطة على جلنة اإلشراف

  نطاق التقرير  -باء  
يغطي هذا التقرير السنوي املقدم من جلنة اإلشراف على التنفيذ املـشترك إىل مـؤمتر                 -٣

 ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٢٤اجتماع األطراف أنشطة التنفيذ املشترك خالل الفترة من         /األطراف
وسُيسلّط ). ملشار إليها فيما يلي بعبارة الفترة املشمولة بالتقرير       ا (٢٠١٤سبتمرب  / أيلول ١٧إىل  

رئيس جلنة اإلشراف، السيد بيوتر دومربوفيكـي، يف تقريـره الـشفوي املقـدم إىل مـؤمتر        
. اجتماع األطراف يف دورته العاشرة، الضوء على أي مسائل الحقـة ذات صـلة             /األطراف

  .ة اإلشراف اجتماعنيوخالل الفترة املشمولة بالتقرير، عقدت جلن
ويصف هذا التقرير حالة آلية التنفيذ املشترك ويوصي بإجراءات عاجلة لينظر فيهـا               -٤

وعلى غرار السنوات املاضية، يغطـي      . اجتماع األطراف يف دورته العاشرة    /مؤمتر األطراف 
مل يـش   مبـا  التقرير العمل الذي اضطلعت به جلنة اإلشراف خالل الفترة املشمولة بالتقرير،          

املسار الثاين للتنفيذ   "املشار إليه فيما يلي بعبارة      (تشغيل إجراء التحقق يف إطار جلنة اإلشراف        
، وحجم العمل املتعلق مبشاريع هذا اإلجراء، وتشغيل عملية االعتماد يف إطـار             )٣(")املشترك

  . املالية آللية التنفيذ املشتركالتنفيذ املشترك، واحلالة
__________ 

  .التنفيذ املشترك )١(
 .١-م أإ/٩مرفق املقرر  )٢(
 . من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك٤٥-٣٠احملدد يف الفقرات  )٣(
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املة لعمل جلنة اإلشراف ووظائفها يف الـصفحات الـشبكية          وتتاح التفاصيل الك    -٥
املشار إليها فيما يلي باملوقع الـشبكي       (املتعلقة بالتنفيذ املشترك على املوقع الشبكي لالتفاقية        

، اليت تشكل مستودعاً رقمياً مركزياً لتقارير اجتماعات جلنـة اإلشـراف،            )للتنفيذ املشترك 
  .)٤(وعملية االعتماد، والوثائق اليت تعتمدها هذه اللجنةواملعلومات املتعلقة باملشاريع 

اإلجراءات اليت يتعني أن يتخذها مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع               -جيم  
  األطراف يف بروتوكول كيوتو

اجتماع األطراف، بعد أن يستعرض هذا التقرير وحييط علمـاً          /قد يود مؤمتر األطراف     -٦
اإلشراف، أن ينظر، يف دورته العاشرة، يف توصيات جلنة اإلشراف       بالتقرير الشفوي لرئيس جلنة     

املتصلة بعملية انتقال آلية التنفيذ املشترك من املبادئ التوجيهية للتنفيـذ املـشترك القائمـة إىل              
  ).انظر الفصل الثالث أدناه(املبادئ التوجيهية املنقحة للتنفيذ املشترك، بعد اعتمادها 

من املبادئ التوجيهية للتنفيـذ املـشترك، ينتخـب مـؤمتر            ٦-٤ووفقاً للفقرات     -٧
اجتماع األطراف أعضاء يف جلنة اإلشراف لوالية سنتني بعد تلقي الترشيحات من            /األطراف

  :يلي  مااألطراف وذلك وفق
عضوان وعضوان مناوبان من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة             )أ(  

  اليت متر حالياً مبرحلة انتقال إىل اقتصاد السوق؛) ولاألطراف املدرجة يف املرفق األ(
عضوان وعضوان مناوبان من األطراف املدرجة يف املرفق األول غري املشار             )ب(  

  أعاله؛) أ(إليها يف الفقرة الفرعية 
عضو وعضو مناوب من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة              )ج(  

  ).فق األولاألطراف غري املدرجة يف املر(

  الدور املستقبلي للتنفيذ املشترك  -ثانياً  
. مضى حىت اآلن عقد من الزمن تقريباً يف وضع وتعزيز وحتسني آلية التنفيذ املشترك               -٨

عبأت االستثمارات،    إذ وقد أثبتت اآللية جدواها يف فترة االلتزام األوىل لربوتوكول كيوتو،         
عات، وقلّصت تكـاليف حتقيـق األطـراف        وأدت إىل خفض االنبعاثات حبجم فاق التوق      

  .ألهدافهم يف جمال خفض االنبعاثات
 واليوم، وعلى الرغم من أن التنفيذ املشترك يشكل أداة ختفيف ناجحة وناضـجة،              -٩
ويتراجـع  . بضعة أطراف وكيانات من القطاع اخلاص      يستفيد من التنفيذ املشترك سوى     ال

__________ 

)٤( <http://ji.unfccc.int>. 
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  منذ هناية فترة االلتزام األوىل لربوتوكـول كيوتـو         النشاط يف إطار هذه اآللية تراجعاً حاداً      
أن املعارف والقدرات املؤسسية اليت بنتها األطراف والقطاع اخلاص على مدى سنوات             كما

ومن شأن ذلك أن يعيق اجلهود العاملية املقبلة للحد من انبعاثات غازات            . باتت تضيع بسرعة  
واجتماعاهتا، وإعادة تركيـز     تها العملية وتدرس جلنة اإلشراف نفسها تقليص أنشط     . الدفيئة

  . تطوير اآللية على املدى الطويلجهودها على اإلسهام االستراتيجي يف
مقرونة ببطء التقدم يف     واملستويات السائدة من الطموح يف حتقيق أهداف التخفيف،         -١٠

 وحـدات   التصديق على فترة االلتزام الثانية من بروتوكول كيوتو، وعدم القدرة على إصدار           
خفض االنبعاثات دون وحدات الكميات املسندة من فترة االلتزام الثانية، هتدد مجيعها وجود             

ولكي تظل اآللية فعالة، ينبغي أن تدخل فترة االلتزام الثانية لربوتوكول           . آلية التنفيذ املشترك  
لتعجيل ينبغي أن تتفق األطراف على السماح با        كما كيوتو حيز النفاذ يف أقرب وقت ممكن،      
  .يف إصدار وحدات خفض االنبعاثات

والرأي الثابت للجنة اإلشراف، وهي تتطلع أبعد من ذلك، هو أن اهلدف النـهائي                -١١
 ٢٠١٥  عام إذا اعتمدت ُنهج سوقية وغري سوقية يف سياق اتفاق          إال ميكن حتقيقه   ال لالتفاقية

وسيكون . لى املدى الطويل  ومتكّنت هذه الُنهج من إحداث تغيريات يف السلوك االقتصادي ع         
من املهم أن تشمل هذه الُنهج آليات تسجيل األرصدة الدائنة اليت ميكن أن تعمل يف سـياق                 

وميكن أن نتوقع أن يعمل الكثري من البلـدان والقطاعـات،      . االنبعاثات احملددة وغري احملددة   
وميكن هليكل  . ةمن أشكال حتديد انبعاثات غازات الدفيئ       ما  وفقاً لشكل  ٢٠٢٠  عام حبلول

أسواق الكربون املستقبلية، اليت قد تيسر التخفيف الفعلي، أن تستفيد استفادة كـبرية مـن               
  .التجارب املكتسبة من التنفيذ املشترك

وقد عملت جلنة اإلشراف يف السنوات املاضية إىل ترمجة خرباهتا يف التنفيذ املشترك               -١٢
راف بشأن استعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ      اجتماع األط /إىل توصيات إىل مؤمتر األطراف    

لألطراف كي تنظر يف دور التنفيذ املـشترك يف         اً  جيداً  يزال هذا العمل منطلق     وال .املشترك
، أن تنظـر إىل     ٢٠١٥  عـام  بيد أنه سيكون من املهم لألطراف، يف سياق اتفاق        . املستقبل

  .التنفيذ املشترك يف السياق األوسع آلليات السوق
وهناك عدة دروس مستقاة من التجارب املتعلقة بالتنفيذ املشترك، خصوصاً تشغيل             -١٣

  : وهي دروس مفيدة يف هذا السياق،مسارين منفصلني يف إطار التنفيذ املشترك
 تكتسي الرقابة والشفافية الدوليتان أمهية حامسة ملصداقية آليات الـسوق،           )أ(  

وينبغي أن تكون هذه املسألة . يف هناية املطاف  هباوللقيمة املسندة الئتمانات التخفيف اخلاصة
ذات أمهية خاصة للنظر الحقاً يف اإلطار اخلاص بالُنُهج املختلفة واستعراض املبادئ التوجيهية             

  للتنفيذ املشترك؛



FCCC/KP/CMP/2014/4 

GE.14-18987 6 

إن توحيد آليات السوق ُيفّضل عموماً على وضع آليات متعـددة تقـوم               )ب(  
كون من اجملدي استكشاف املزيد من أوجه التـآزر         هذا الصدد، قد ي     ويف .بوظائف متشاهبة 

  .توحيد آلية التنمية النظيفة، والتنفيذ املشترك، وآلية السوق اجلديدة اجلاري تطويرها أو/و
اجتمـاع األطـراف خلدمتـه،      /وتظل جلنة اإلشراف رهن إشارة مؤمتر األطراف        -١٤

  .شترك يف جهود التخفيف مستقبالًوستواصل النظر يف كيفية إسهام الَنهج املتبع يف التنفيذ امل

التوصيات املقدمة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف           -ثالثاً  
  يف بروتوكول كيوتو

واصلت جلنة اإلشراف هذا العام استحداث مدخالت لـصاحل األطـراف تتعلـق               -١٥
وبالنظر إىل  . شتركاجتماع األطراف للمبادئ التوجيهية للتنفيذ امل     /باستعراض مؤمتر األطراف  

األعمال السابقة وإىل أن املبادئ التوجيهية املنقحة للتنفيذ املشترك جيري التفـاوض بـشأهنا              
 على املـسائل  ٢٠١٤  عامحالياً يف اهليئة الفرعية للتنفيذ، قررت جلنة اإلشراف تركيز نظرها         

. هية املنقحة للتنفيذ املـشترك املتعلقة باالنتقال من املبادئ التوجيهية القائمة إىل املبادئ التوجي   
اجتمـاع  /ولدى القيام بذلك، استعرضت اللجنة توصياهتا الـسابقة إىل مـؤمتر األطـراف            

األطراف، وآخر تطورات املفاوضات واآلراء اليت أعربت عنها األطراف واملنظمات املعتمدة           
  .بصفة مراقب خالل السنوات املاضية

لتنفيذ املشترك تعمل بكامل طاقتها طوال فتـرة        ومبا أنه من اجلوهري أن تظل آلية ا         -١٦
االنتقال من املبادئ التوجيهية احلالية إىل املبادئ التوجيهية املنقحة للتنفيذ املشترك، فإن جلنة              

اجتماع األطراف، من خالل قرار اعتماد املبادئ       /اإلشراف توصي بأن يقوم مؤمتر األطراف     
  :يلي  مباالتوجيهية املنقحة للتنفيذ املشترك،

أن يقرر دخول املبادئ التوجيهية املنقحة للتنفيذ املـشترك حيـز النفـاذ               )أ(  
   شهراً من تاريخ اعتمادها للسماح بفترة انتقالية كافية لتفعيلها؛١٢ بعد

أن يطلب إىل األطراف املضيفة املهتمة وإىل جلنة اإلشراف اجلديدة املنشأة             )ب(  
فيذ املشترك بذل كل جهد ممكن لضمان تفعيل هـذه          مبوجب املبادئ التوجيهية املنقحة للتن    

  يتعدى تاريخ دخوهلا حيز النفاذ؛  الاملبادئ املنقحة يف تاريخ
أن ينص على إمكانية أن تسجل يف إطار املبادئ التوجيهية املنقحة للتنفيـذ       )ج(  
ـ    (املضيفة  املشاريع القائمة احملددة يف إطار إجراء األطراف         املشترك ا يلـي   املشار إليـه فيم

، حيثما اتفق املشاركون يف املشاريع واألطراف املـضيفة  )٥(")املسار األول للتنفيذ املشترك "  ب

__________ 

 . من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك٢٣املبّين يف الفقرة  )٥(
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هلا على مواصلة املشاريع، رهناً بتحديث خط األساس وخطط رصد املـشاريع واسـتيفاء              
  شروط أخرى يف إطار املبادئ التوجيهية املنقحة للتنفيذ املشترك؛

لتلقائي يف إطار املبادئ التوجيهية املنقحة للمشاريع       أن ينص على التسجيل ا      )د(  
حيثما اتفق املشاركون يف املشاريع      القائمة اليت ُحددت يف إطار املسار الثاين للتنفيذ املشترك،        

  واألطراف املضيفة هلا على مواصلة هذه املشاريع؛
املسار  أو أن يوقف النظر يف املشاريع اجلديدة املقدمة يف إطار املسار األول            )ه(  

الثاين خالل الفترة االنتقالية وأن ينظر فيها الحقاً بوصفها أنشطة حمتملة للتنفيذ املـشترك يف               
إطار املبادئ التوجيهية املنقحة عندما توضع اجلوانب التنظيمية واإلجرائية لقبـول املـشاريع           

  اجلديدة؛
قلة املعتمـدة   أن يقرر أن على جلنة اإلشراف أن تعترب مجيع الكيانات املست            )و(  

اليت جرى اعتمادها وقت إقرار املبادئ التوجيهية املنقحة كيانات معتمدة بصورة مؤقتـة يف              
إطار املبادئ التوجيهية املنقحة حىت هناية الفترة االنتقالية، يف انتظار أن تتقدم بطلب إعـادة               

  اعتماد للفترة الالحقة؛
  ا خالل الفترة االنتقالية؛أن يقرر أن تواصل جلنة اإلشراف احلالية عمله  )ز(  
أن يقرر بدء جلنة اإلشراف املنشأة مبوجب املبادئ التوجيهية املنقحة مهامها             )ح(  

حال اعتماد هذه املبادئ مع إيالء االعتبار الواجب لترشيد أعماهلا وتفادي أي تداخل مـع               
  عمل جلنة اإلشراف احلالية؛

حة لدعم أنشطة التنفيذ املـشترك      أن يقرر إمكانية أن ُتستخدم األموال املتا        )ط(  
لغرض دعم جلنة اإلشراف اجلديدة خالل الفترة االنتقالية وأن ُتنقل األموال املتبقية إىل جلنـة               

  اإلشراف اجلديدة حاملا توقف جلنة اإلشراف احلالية عملياهتا؛
إنشاء نظام رسوم يتسم بالشفافية واإلنصاف يف إطار املبادئ التوجيهيـة             )ي(  
  .لضمان أن تصبح جلنة اإلشراف اجلديدة ذاتية التمويل بعد انتهاء املرحلة االنتقاليةاملنقحة 

  العمل املنجز يف الفترة املشمولة بالتقرير  -رابعاً  

  ضمان مستقبل مثمر للتنفيذ املشترك  -ألف  
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، حافظت هيئة اإلشراف على آلية التنفيـذ املـشترك               -١٧

 احلد األدىن من الدعم املايل للعمليات، مراعيةً يف ذلك تراجع الدخل وحالـة عـدم                باستخدام
اجتمـاع األطـراف،    /وتتوىل هيئة اإلشراف، بتوجيهات من مؤمتر األطراف      . اليقني السائدة 

مسؤولية توفري اهلياكل األساسية والقدرات الكافية الستخدام اآللية من جانب األطراف كأداٍة            
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. عاثات غازات الدفيئة، وفقاً لربوتوكول كيوتو، طاملا كانت اآللية ضـرورية          للتخفيف من انب  
، يف بون،   ٢٠١٤مارس  /ووافقت هيئة اإلشراف يف اجتماعها الرابع والثالثني، املعقود يف آذار         

 ٢٠١٥-٢٠١٤أملانيا، وفاًء مبسؤوليتها، على خطة عمل لفترة السنتني وخطة إدارية للفتـرة             
  :)٦(لة من األهداف هي التاليةتتضمَّن جمموعةً معد

. املسامهة الفعلية يف تطوير آلية التنفيذ املـشترك يف املـستقبل          : ١اهلدف    )أ(  
واصلت هيئة اإلشراف املسامهة خالل الفترة املشمولة بالتقرير يف دراسة األطراف وغريها من        

  أصحاب املصلحة للطريقة اليت ميكن هبا املضي يف تطوير اآللية؛
واصلت جلنة اإلشراف أنـشطتها يف      . تعزيز آلية التنفيذ املشترك   : ٢ف  اهلد  )ب(  

جمال التوعية هبدف تعزيز فهم أصحاب املصلحة وصانعي السياسات لفوائد التنفيذ املـشترك             
  ومسامهاته يف التصدِّي لتغري املناخ؛

بفضل دعـم   . احملافظة على فعالية عمليات آلية التنفيذ املشترك      : ٣اهلدف    )ج(  
انة، واصلت اللجنة النظر يف ملفات املشاريع الواردة يف إطار إجراء املسار الثاين للتنفيـذ      األم

  .املشترك وتقييم هذه امللفات
ويف كل سنة من السنوات اخلمس املاضية، أعربت اللجنة، ابتـداًء مـن الـدورة                 -١٨

 األطـراف   ، عن قلقها الشديد أمام    ٢٠١٠  عام اجتماع األطراف، /السادسة ملؤمتر األطراف  
إزاء املخاطر اليت تواجه اآللية، مقدمة مقترحات املفصلة للمحافظة على اآللية وحتـسينها يف              

وركزت اللجنة هذا العام اهتمامهـا علـى        . شكل مبادئ توجيهية منقحة للتنفيذ املشترك     
  .االنتقال إىل املبادئ التوجيهية اجلديدة

ات املستقلة، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، وافقـت        وفيما يتعلق بنظام اعتماد الكيان      -١٩
اللجنة على إمكانية استخدام نظام اعتماد آلية التنمية النظيفة استخداماً جزئياً مع االستمرار يف              

وشرعت اللجنة يف حوار مع اجمللس التنفيـذي آلليـة          . الرقابة على الكيانات املستقلة املعتمدة    
واجتمع رئيس اللجنة مع رئيس     .  إىل قرار مشترك بشأن هذا اخليار      التنمية النظيفة بغية التوصل   

ونائب رئيس اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة على هامش الدورة األربعني للهيئة الفرعيـة              
وتلبيةً لدعوة ُوجهت خالل االجتماع، قدم رئيس اللجنة عرضاً خـالل االجتمـاع             . للتنفيذ

. ٢٠١٤يوليـه   /لية التنمية النظيفة الذي ُعقد يف بـون يف متـوز          الثمانني للمجلس التنفيذي آل   
أُحرز من تقدم يف احلوار املعقود يف االجتماع اخلامس والـثالثني يف              مبا وأحاطت اللجنة علماً  

  . يف بون٢٠١٤سبتمرب /أيلول
وجلنة اإلشراف مستعدة للتعاون على حنو كامل مع اجمللس التنفيذي آللية التنميـة               -٢٠

  .إعطاء زخم هلذا العمل  ويفة يف التنفيذ السريع لنظام اعتماد يتسم بالتواؤم الدقيقالنظيف

__________ 

 .<http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings/034/JISC34_repan04.pdf>متاحة على الرابط التايل  )٦(
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وبغية تقليص نفقات الكيانات املستقلة املعتمدة يف احلفاظ على االعتماد مع وضـع               -٢١
ممارسات فُضلى يف جمال االعتماد تتسم باالتساق بني اآلليتني، قدمت اللجنة توصيات مفّصلة 

نظام اعتماد التنفيذ املشترك مع نظام اعتماد آلية التنمية النظيفة كي تنظر فيهـا   بشأن مواءمة   
الدورة األربعني للهيئة الفرعية للتنفيذ، وفقاً للوالية املبينة يف قرار مؤمتر األطراف الجتمـاع              

ونظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف التوصية وبعثت مبشروع مقرر إىل          . ٩-م أإ /٥األطراف رقم   
 وأحاطت اللجنة علمـاً   . اجتماع األطراف كي ينظر فيه يف دورته العاشرة       /ر األطراف مؤمت
  .أُحرز من تقدم يف هذا العمل خالل اجتماعها اخلامس والثالثني مبا

  إجراء التحقق يف إطار جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك  -باء  
 ٣٣٢تنفيذ املشترك، كانت    إطار املسار الثاين لل     ويف ،٢٠١٤سبتمرب  / أيلول ١٧حبلول    -٢٢

وثيقة لتصميم مشاريع ووثيقة واحدة لتصميم برنامج أنشطة قد قُدِّمت وأُتيحت لعامة اجلمهور             
  . من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك٣٢يف املوقع الشبكي للتنفيذ املشترك وفقاً للفقرة 

ستنتاجاً يتعلـق بوثـائق      ا ٥٢ويف اجملموع، ُنشر يف املوقع الشبكي للتنفيذ املشترك           -٢٣
  :يلي  ما من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك ومنها٣٤تصميم املشاريع وذلك وفقاً للفقرة 

 استنتاجاً إجيابياً ملشاريع يف ستة بلدان أطـراف مـضيفة           ٥١ما جمموعه     )أ(  
  بادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك؛ من امل٣٥اعُتربت هنائية وفقاً للفقرة 

  .نتاج واحد رفضته جلنة اإلشرافاست  )ب(  
 عملية حتقق من خفض االنبعاثـات       ١٣٠، ُنشرت   ٢٠١٤سبتمرب  / أيلول ١٧وحبلول    -٢٤

 ٣٩ عملية حتقق من بينها هنائية وفقاً للفقرة         ١٢٩يف املوقع الشبكي للتنفيذ املشترك، واعُتربت       
تتعلق عمليات التحقـق    و. من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك، وُسحبت عملية حتقق واحدة        

 مشروعاً من مشاريع التنفيذ املشترك اعُتربت االستنتاجات املتعلِّقة هبا هنائية           ٤٢  باإلجيابية هذه   
 اجملموع، وحىت هنايـة     ويف . مليون وحدة خفض انبعاثات    ٢٥ومسحت هذه العمليات بإصدار     

) أ(٢٣إليهـا يف الفقـرة       استنتاجاً إجيابياً مشاراً     ٥١ من أصل    ٢٠، قُدِّمت بشأن    ٢٠١٢ عام
  .حتقق ختص خفض االنبعاثات، واعُتربت تلك االستنتاجات هنائية/أعاله تقاريُر رصد

وباإلضافة إىل وثائق املشاريع املقدمة يف إطار املسار الثاين للتنفيذ املشترك، كانـت               -٢٥
 مـشروعاً يف    ٥٩٧، معلومات   ٢٠١٤سبتمرب  / أيلول ١٧أطراف مضيفة قد نشرت، حبلول      

 مشروعاً  ٥٤٨ملوقع الشبكي للتنفيذ املشترك يف إطار املسار األول للتنفيذ املشترك، من بينها             ا
  .أُسند هلا رمٌز تعريفي مميز للمشاريع، وقُدمت إىل سجل املعامالت الدولية

وُتتاح معلومات مفصلة عن وثائق املشاريع املقدمة يف إطار املسارين األول والثـاين               -٢٦
ويـبني  . يف املوقع الشبكي للتنفيذ املشترك" مشاريع التنفيذ املشترك "ركن    يف للتنفيذ املشترك 
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 جمموع وحدات خفض االنبعاثات اليت أصدرهتا األطراف املضيفة يف إطار مساري            ١اجلدول  
  . توزيع هذا اجملموع حبسب البلدان١التنفيذ املشترك، بينما يبني الشكل 

    ١اجلدول 
  ٢٠١٤-٢٠٠٨ الصادرة يف إطار التنفيذ املشترك، جمموع وحدات خفض االنبعاثات

 اجملموع املسار الثاين املسار األول السنة

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 
٦٦٤ ٧١٥ ١٨٣  ١٣٥ ٥٩٩ ٤  ٥٢٩ ١١٦ ١٧٩ ٢٠١٣  
٩٠٥ ١٨٩ ١٦ ٣٤٣ ٢٧٣ ٥٦٢ ٩١٦ ١٥ ٢٠١٤ 

 ٧٤١ ٦٨٨ ٨٥٦ ٢٣٢ ٠٢٠ ٢٥ ٥٠٩ ٦٦٨ ٨٣١ اجملموع

    ١الشكل 
  جمموع وحدات خفض االنبعاثات الصادرة يف إطار التنفيذ املشترك، حبسب األطراف املضيفة

 

إسـتونيا،  = EEأملانيـا،   = DEاجلمهوريـة التـشيكية،     = CZا،  بلغاري= BGبلجيكا،   = BE  :املختصرات
ES=   ،إسبانياFI =  ،فنلنداFR =  ،فرنساHU = ،هنغارياLT ،ليتوانيا LV = ،التفياNZ =  ،نيوزيلنـدا
PL = ،بولنداRO = ،رومانياRU = ،االحتاد الروسيSE = ،السويدUA =أوكرانيا.  

  اعتماد الكيانات املستقلة  -جيم  
لجنة اختصاصات فريق االعتماد املعين بالتنفيذ املشترك للسماح لألعضاء املناوبني          نقّحت ال   -٢٧

وعقب هذا القرار، انتخبت اللجنـة      . منصب نائب الرئيس    أو يف اللجنة بتويل منصب رئيس الفريق     
السيد بنوا لوجيه والسيد كارلوس فولر رئيساً ونائباً للرئيس، على التوايل، لفريق االعتمـاد املعـين                

  .ومددت اللجنة أيضاً والية األعضاء احلاليني للفريق ملدة سنة واحدة. بالتنفيذ املشترك



FCCC/KP/CMP/2014/4 

11 GE.14-18987 

ومل يعقد فريق االعتماد املعين بالتنفيذ املشترك أي اجتماع خالل الفترة املـشمولة               -٢٨
  .بالتقرير، لكنه قام بعمله بالوسائل اإللكترونية لضمان استمرارية عمليات االعتماد

 )٧( كيانـاً مـستقالً    ١٤دء بعملية االعتماد يف إطار التنفيذ املشترك، ُمنح         ومنذ الب   -٢٩
 بعد انسحاب مثانية كيانات طوعاً      )٨(وتوجد حالياً مخسة كيانات مستقلة معتمدة     . االعتماد

، وبعد أن انتـهت مـدة       )٩()عوجلت ستة انسحابات طوعية خالل الفترة املشمولة بالتقرير       (
 ُتعتمد أية كيانات مـستقلة إضـافية        مل فترة املشمولة بالتقرير،  وخالل ال . )١٠(اعتماد واحد 

  .ُيمدد نطاق أي اعتماد ألي كيان مستقل معتمد ومل

  مسائل احلوكمة واإلدارة  -خامساً  
  التفاعل مع اهليئات وأصحاب املصلحة  -ألف  

واصلت جلنة اإلشراف تفاعلها العادي مع الكيانات املستقلة والكيانـات املـستقلة      -٣٠
املعتمدة خالل الفترة املشمولة بالتقرير، حيث شجعتها على تقدمي مسامهات خطية، ودعت            
رئيس منتدى التنسيق بني الكيانات التشغيلية املعينة التابعة آللية التنمية النظيفـة والكيانـات     

  .املستقلة املعتمدة يف إطار التنفيذ املشترك إىل حضور اجتماعات جلنة اإلشراف
لجنة استعدادها للتعاون مع املراقبني املسجلني يف اجتماعاهتـا وعقـدت           وأبدت ال   -٣١

اجتماع األطراف والدورة   /جلسات أسئلة وأجوبة على هامش الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف        
وميكن احلصول على املواد املسجلة عن هذه اجللـسات         . األربعني لكل من اهليئتني الفرعيتني    

  .ملشترك عند طلبهاعلى املوقع الشبكي للتنفيذ ا
وعقد منتدى جهات التنسيق املعينة اجتماعاً غري رمسي تزامن مع الـدورة التاسـعة       -٣٢

  .اجتماع األطراف/ملؤمتر األطراف

  أنشطة التوعية  -باء  
عقد جلسات أسـئلة      ويف التواصل مع الصحافة،   دعمت األمانة جلنة اإلشراف يف      -٣٣

وقع الشبكي للتنفيذ املـشترك كـأداة تروجييـة         وأجوبة مع أصحاب املصلحة، وتعّهدت امل     
  .ومستودع للمعلومات املتعلِّقة باآللية

__________ 

 .<http://ji.unfccc.int/AIEs/List.html>انظر  )٧(
)٨( DNV Climate Change Services AS, TÜV Rheinland (China) Ltd., TÜV NORD CERT GmbH, 

Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR), and Swiss Association for 
Quality and Management Systems (SQS). 

)٩( Japan Quality Assurance Organization, Lloyd's Register Quality Assurance Ltd., JACO CDM. 
LTD, Bureau Veritas Certification Holding SAS, TÜV SÜD Industrie Service GmbH and KPMG 

Advisory N.V. 
 . اململكة املتحدة- احملدودة SGSشركة  )١٠(
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  مسائل العضوية  -جيم  
، جلنة اإلشراف   ١-م أإ /١٠اجتماع األطراف، مبوجب املقرر     /أنشأ مؤمتر األطراف    -٣٤

على التنفيذ املشترك وانتخب يف وقت الحق أعضاءها وأعضاءها املناوبني وفقـاً ألحكـام              
  . من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك٨ و٦ و٤فقرات ال

اجتماع األطراف يف دورته التاسـعة، أعـضاًء وأعـضاء    /وانتخب مؤمتر األطراف   -٣٥
مناوبني جدداً يف جلنة اإلشراف لشغل الشواغر الناشئة عن انقضاء مدة عـضوية األعـضاء               

شمولة بالتقرير، كانت جلنة اإلشـراف      وخالل الفترة امل  . واألعضاء املناوبني املنتهية واليتهم   
  .٢تتألف من األعضاء واألعضاء املناوبني الواردة أمساؤهم يف اجلدول 

    ٢اجلدول 
األعضاء واألعضاء املناوبون يف جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك الذين انتخبهم مؤمتر            

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

األطراف غري املدرجة يف املرفق )ب(السيد كارلوس فولري )ب(السيدة كاروال بورخا
 األول

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

 )ب( بيوتر دومربو فيكيالسيد
 )الرئيس(

األطراف املدرجة يف املرفق األول )ب(السيد يوري فيدوروف
 اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

 الدول اجلزرية الصغرية النامية )ب(السيد ألربت وليامس )ب(السيد ديريك أودرسون
،)ب(السيد شيبت مـايكوت    )ب(السيد غووكيانغ كيان

 )ج(
ري املدرجة يف املرفقاألطراف غ 

 األول
 األطراف املدرجة يف املرفق األول )ج(، )ب(السيد ماركو برغلوند )ب(السيد كونراد رايشكيه كسلر

 األطراف املدرجة يف املرفق األول )أ(السيد هريوكي كودو )أ(السيد يفغيين سوكولوف
   )أ(السيدة جوليا جوستو سوتو

 )نائبة الرئيس(
األطراف غري املدرجة يف املرفق )أ(االسيد إيفانس جنيو

 األول
األطراف املدرجة يف املرفق األول )أ(السيدة ميهايال مسارنداشي )أ(السيدة إيرينا فويتخوفيتش

 اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية
 األطراف املدرجة يف املرفق األول )أ(السيد بنوا لوغيه )أ(السيدة غيتراود فوالنسكي

  .٢٠١٥  عامسنتان تنتهيان مباشرة قبل االجتماع األول يف: يةالوال  )أ(  
  .٢٠١٦  عامسنتان تنتهيان مباشرة قبل االجتماع األول يف: الوالية  )ب(  
يف الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف             اً  اعُتبِر املرشح منتخب    )ج(  

  .بروتوكول كيوتو
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   رئيس جلنة اإلشراف على التنفيذ املشتركانتخاب رئيس ونائب  -دال  
بيوتر دومربو  انتخبت جلنة اإلشراف، يف اجتماعها الرابع والثالثني، بتوافق اآلراء، السيد             -٣٦
، وهو عضو من األطراف املدرجة يف املرفق األول، رئيساً هلا، والسيدة جوليـا جوسـتو            فيكي

وسـتنتهي مـدة    .  األول، نائبة للرئيس   سوتو، وهي عضو من األطراف غري املدرجة يف املرفق        
  .٢٠١٥  عاموالية كل من الرئيس ونائبة الرئيس مباشرة قبل االجتماع األول للجنة

وأعربت جلنة اإلشراف عن تقديرها العميق للرئيس املنتهية واليته، السيد ديريـك              -٣٧
  .٢٠١٣  عام، لقيادهتما املمتازة خاللدومربو فيكيأودرسون، ونائب الرئيس، السيد 

  ٢٠١٤  عاماالجتماعات يف  -هاء  
  ).٣انظر اجلدول  (٢٠١٤  عامعقدت جلنة اإلشراف اجتماعني  -٣٨

    ٣اجلدول 
  ٢٠١٤  عاماجتماعات جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك يف

 مكانه تارخيه رقم االجتماع

 بون، أملانيا مارس / آذار١٨-١٧ الرابع والثالثون

 بون، أملانيا سبتمرب/يلول أ١٧-١٦ اخلامس والثالثون

وميكن االطالع على جداول أعمال اجتماعات جلنة اإلشراف وشروحها، والوثائق            -٣٩
الداعمة لبنود جدول األعمال، والتقارير اليت تتضمَّن مجيع االتفاقات اليت توصلت إليها جلنة             

  .اإلشراف، يف املوقع الشبكي للتنفيذ املشترك

الية ألعمال جلنة اإلشـراف علـى التنفيـذ املـشترك     حالة املوارد امل   -سادساً  
  وهياكلها الداعمة

 )١١( خالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصلت جلنة اإلشراف بذل العنايـة يف رصـد          -٤٠
املوارد املالية املتاحة لألعمال املتعلِّقة بالتنفيذ املـشترك والتعقّـل يف اسـتخدام هـذه             حالة

__________ 

 ٥-م أإ /٣ و ٤-م أإ /٥ و ٣-م أإ /٣ و ٢-م أإ /٣اجتماع األطراف، مبوجب املقررات     /طلب مؤمتر األطراف   )١١(
 اإلشراف أن تبقي خطـة إدارة التنفيـذ املـشترك قيـد              إىل جلنة  ٨-م أإ /٦ و ٧-م أإ /١١ و ٦-م أإ /٤و

االستعراض وأن تعدهلا حسب االقتضاء ملواصلة ضمان سري عمل جلنة اإلشراف بكفاءة وفعالية من حيـث                
 .التكلفة وبشفافية
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دعم خطة العمل املعتمـدة لفتـرة الـسنتني وخطـة اإلدارة            واسُتخدمت املوارد ل   .املوارد
  :يف ذلك  مبا،٢٠١٥-٢٠١٤ للفترة

  اجتماعان للجنة اإلشراف؛  )أ(  
ُيقدَّم من وثائق تصميم   ماتناول يف ذلك  مبااألنشطة املتصلة بدورة املشاريع  )ب(  

ثـاين، ووثـائق    املشاريع واالستنتاجات وتقارير الرصد والتحقق اخلاصة مبشاريع املـسار ال         
  مشاريع املسار األول؛

يشمل املقـررات الـيت       مبا األنشطة املتصلة بنظام اعتماد التنفيذ املشترك،       )ج(  
  .توصل إليها فريق االعتماد املعين بالتنفيذ املشترك بسبل إلكترونية

 ويتضمَّن تقرير أداء امليزانية املقدم يف هذا الفصل معلومات عن اإليرادات والنفقات             -٤١
ويبني . يف ذلك حالة اإليرادات وحالة اإلنفاق من امليزانية         مبا خالل الفترة املشمولة بالتقرير،   

  .٢٠١٤  عام موجزاً إليرادات جلنة اإلشراف٤اجلدول 
    ٤اجلدول 

   ٢٠١٤اإليرادات املتعلِّقة بأعمال جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، 
  )بدوالرات الواليات املتحدة(

 املبلغ )أ(٢٠١٤  عاماداتحالة اإلير

 ٨ ٤٠٥ ٩٥٦ )ب(٢٠١٤  عاماملبلغ املرحَّل من

 - ٢٠١٤  عاماملسامهات املقدمة يف

 ٢٠ ٠٠٠ ٢٠١٤  عامإمجايل رسوم املسار األول للتنفيذ املشترك يف

 ١٥ ٠٠٠ ٢٠١٤  عامإمجايل رسوم املسار الثاين للتنفيذ املشترك يف

 ٨ ٤٤٠ ٩٥٦ ٢٠١٣  عامنإمجايل اإليرادات واملبلغ املرحل م

. أغـسطس / آب ٣١ينـاير إىل    / كانون الثاين  ١ من   ٢٠١٤  عام متتد الفترة املشمولة بالتقرير يف      )أ(  
  .يونيه/ حزيران٣٠وهي تشمل نفقات تكاليف العمليات على نطاق األمانة حىت 

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

 دوالرات  ١ ٣٦٤ ١١٠جمموعـه     مـا  ،٢٠١٤  لعام ة جلنة اإلشراف  بلغت ميزاني   -٤٢
 دوالراً، أي بفـارق  ٧٤٠ ٦٦٥دوالرات الواليات املتحدة، فيمـا بلغـت النفقـات      من

  .٥ هو مبني يف اجلدول  كما دوالراً،٦٢٣ ٤٤٥ قدره



FCCC/KP/CMP/2014/4 

15 GE.14-18987 

    ٥اجلدول 
  ٢٠١٤ الفعلية مقارنةً مبيزانية جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، النفقات

  )بدوالرات الواليات املتحدة(

 )أ(٢٠١٤ حالة النفقات مقارنةً بامليزانية

 ١ ٣٦٤ ١١٠ امليزانية

 ٧٤٠ ٦٦٥ النفقات

 ٦٢٣ ٤٤٥ الفرق
  .أغسطس/ آب٣١يناير إىل / كانون الثاين١ من ٢٠١٤  عاممتتد الفترة املالية املشمولة بالتقرير يف  )أ(  

، اليت تتمثَّل يف    ٢٠١٤  عام ة التنفيذ املشترك يف    احلالة املالية آللي   ٦ويلخص اجلدول     -٤٣
  . ماليني دوالر٧,٧رصيد يف هناية الفترة املشمولة بالتقرير قدره 

    ٦اجلدول 
    ٢٠١٤ للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، احلالة املالية

  )بدوالرات الواليات املتحدة(

 لغاملب ٢٠١٤أغسطس / آب٣١موجز للحالة املالية الراهنة حىت 

 ٨ ٤٠٥ ٩٥٦ ٢٠١٣  عاماملبلغ املرحل من

 - ٢٠١٤  عامتربعات األطراف يف

 ٣٥ ٠٠٠ )املساران األول والثاين(اإليرادات املتأتية من رسوم التنفيذ املشترك 

 ٨ ٤٤٠ ٩٥٦  اجملموع الفرعي

 ٧٤٠ ٦٦٥ ٢٠١٤  عامالنفقات يف

 ٧ ٧٠٠ ٢٩١ الرصيد

        


