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 بروتوكول كيوتومؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في 
 الدورة الثانية عشرة

 2016تشرين الثاين/نوفمرب  18-7مراكش، 
 من جدول األعمال املؤقت  5البند 

 المسائل المتعلقة بالتنفيذ المشترك 

التقريرررر السرررنوة للشنرررة ا ارررراف علرررر التنفيرررذ المشرررترك المقرررد   لرررر   
 بروتوكول كيوتومؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في 

 موجز  
يعرض هذا التقرير أعمال جلنة اإلشراف على التنفيذ املشرتك )جلنة اإلشراف( خالل  
ومشلرترتت األعمرترتال  .2016أيلول/سرترتبتمرب  21إىل  2015تشرترترين األول/أكترترتو ر  1الفرترترتم مرترتن 

 تنفيذ مشاريع طرائرت  املضطلع هبا يف الفرتم املشمولة  التقرير إعداد التوصيات املطلو ة املتعلقة 
وإجراءات التنفيذ املشرتك، اليت ُعرضت على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهترتا الرا عرتة واألر عرت ، 

عرترتن أفررترتار وتلرترتيالت تتعلرترت   تنرترتارا التنفيرترتذ املشرترترتك والرترتدروت امليفرترتتفادم منرترت ، ترترترد يف  فضرترتالا 
األطرترترتراف يف  روتوكرترترتول  هرترترتذا التقريرترترتر لررترترته ينؤرترترتر فيارترترتا مرترترتؤور األطرترترتراف العامرترترت   وصرترترتف  اجتمرترترتا  

تغيرترتتات مدخلرترتة علرترتى نؤرترتا  اعتمرترتاد التنفيرترتذ املشرترترتك،  كيوترترتو. واعتمرترتدت جلنرترتة اإلشرترتراف أيضرترتاا 
تيفرترتمل للريانرترتات التشرترتغيلية املعينرترتة يف إطرترتار يليرترتة التنميرترتة النؤيفرترتة  التلرترترف كريانرترتات ميفرترتتقلة 

 معتمدم يف إطار التنفيذ املشرتك.
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 مقدمة -أوالا  
 الوالية -ألف 

األطرترترترتراف العامرترترترت   وصرترترترتف  اجتمرترترترتا  األطرترترترتراف يف  روتوكرترترترتول كيوترترترترتو )مرترترترتؤور أنشرترترترتمت مرترترترتؤور  -1
، جلنرترتة اإلشرترتراف علرترتى التنفيرترتذ املشرترترتك 1-/  أإ10األطراف/اجتمرترتا  األطرترتراف(، مبوجرترتب املقرترترر 

تعزيرترتز إلالرترتة  )جلنرترتة اإلشرترتراف( لتترترتوىل اإلشرترتراف علرترتى نلرترتة أمرترتور مرترتن  ينارترتا التحقرترت  مرترتن خفرترت  أو
مرترترترتن  روتوكرترترترتول كيوترترترترتو )املشرترترترتار إليارترترترتا  6املنفرترترترتذم مبوجرترترترتب املرترترتادم النبعاثرترترتات النانرترترترتة عرترترترتن املشرترترترتاريع 

 6(، وفقرتاا للمبرتادا التوجيايرتة املتعلقرتة  تنفيرتذ املرتادم (1)يله  تيفمية "مشاريع التنفيذ املشرتك" فيما
 .(2)من  روتوكول كيوتو )املشار إلياا فيما يله  تيفمية "املبادا التوجياية للتنفيذ املشرتك"(

)أ( من املبادا التوجيايرتة للتنفيرتذ املشرترتك، يتعرت  علرتى جلنرتة اإلشرتراف أه 3 للفقرم ووفقاا  -2
  األطراف. ويقرتد  مرتؤور عن أنشطتاا إىل ك  دورم من دورات مؤور األطراف/اجتما اا تقد  تقرير 
مرتن  روتوكرتول كيوترتو وسرتارت سرتلطت   6اجتما  األطراف اإلرشادات  شرتمته تنفيرتذ املرتادم األطراف/

 ة اإلشراف.الرقا ية على جلن

 نطاق التقرير -باء 
ويعرترترترترض هرترترترتذا التقريرترترترتر اليفرترترترتنوا املقرترترترتدم  مرترترترتن جلنرترترترتة اإلشرترترترتراف إىل مرترترترتؤور األطراف/اجتمرترترترتا   -3

 21إىل  2015أكترترترترتو ر /تشرترترترترين األول 1األطرترترترتراف أنشرترترترتطة التنفيرترترترتذ املشرترترترترتك خرترترترتالل الفرترترترترتم مرترترترتن 
 رئرتيس وسُييفرتلط   رتالتقرير"(.)املشار إلياا فيما يله  عبارم "الفرترتم املشرتمولة  2016أيلول/سبتمرب 

 كييفرترتلر، يف تقريرترترش الشرترتفوا املقرترتد  إىل مرترتؤور األطرترتراف/  - راشرترتره كرترتونراد اليفرترتيد اإلشرترتراف، جلنرترتة
 اجتما  األطراف يف دورت  الثانية عشرم، الضوء على أا ميفائ  لحقة ذات صلة. 

 رترترت  جلنرترترتة ويتنرترترتاول التقريرترترتر حالرترترتة يليرترترتة التنفيرترترتذ املشرترترترتك، ويعرترترترض العمرترترت  الرترترتذا اضرترترتطلعت  -4
اإلشراف خالل الفرتم املشمولة  التقرير، مبا في  ميفؤولياهتا ذات الللة  تشغي  إجراء التحق  يف 

و تشرترتغي   ،(3)(إطرترتار جلنرترتة اإلشرترتراف )املشرترتار إليرترت  فيمرترتا يلرترته  عبرترتارم "امليفرترتار الثرترتاين للتنفيرترتذ املشرترترتك"
 نفيذ املشرتك.عملية العتماد يف إطار التنفيذ املشرتك، واحلالة املالية آللية الت

وتتاح التفاصي  الراملة لعم  جلنرتة اإلشرتراف ووئائفارتا يف اللرتفحات الشرتبرية املتعلقرتة  -5
 التنفيرترترتذ املشرترترترترتك علرترترترتى املوقرترترترتع الشرترترترتبره لالتفاقيرترترترتة، الرترترترتيت تشرترترترتر  ميفرترترترتتودعاا رقميرترترترتاا مركزيرترترترتاا لتقرترترترتارير 

العتماد، والوثائ  اليت تعتمرتدها اجتماعات جلنة اإلشراف، واملعلومات املتعلقة  املشاريع وعملية 
 .(4)هذش اللننة

__________ 

 تنفيذ مشرتك.  (1)
 .  1-/  أإ9مرف  املقرر  (2)
 من املبادا التوجياية للتنفيذ املشرتك.  45-30حمدد يف الفقرات  (3)
(4) <http://ji.unfccc.int>. 
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ا جررررراءات الترررري يتعرررريم أن يتألررررذاا مررررؤتمر األطررررراف العامررررل بوصررررفه اجتمرررراع  -جيم 
 األطراف في بروتوكول كيوتو

 رتالتقرير اا اسرتتعراض هرتذا التقريرتر واإلحاطرتة علمرتد مؤور األطراف/اجتما  األطرتراف قد يو  -6
اإلشرترترترترتراف إىل مرترترترترتؤور األطراف/اجتمرترترترترتا  األطرترترترترتراف يف دورترترترترترت  الشرترترترترتفوا املقرترترترترتد  مرترترترترتن رئرترترترترتيس جلنرترترترترتة 

 عشرم. الثانية
مرترترترترترترتن املبرترترترترترترتادا التوجيايرترترترترترترتة للتنفيرترترترترترترتذ املشرترترترترترترترتك، ينتؤرترترترترترترتب مرترترترترترترتؤور  5و 4ووفقرترترترترترترتاا للفقرترترترترترترترت   -7

األطراف/اجتمرترتا  األطرترتراف أعضرترتاءا يف جلنرترتة اإلشرترتراف لوليرترتة سرترتنت   عرترتد تلقرترته الرتشرترتيحات مرترتن 
 األطراف، وذلك وف  التشريلة التالية:

عضواه وعضواه مناو اه من األطراف املدرجة يف املرف  األول واليت ور مبرحلة  )أ( 
 انتقال إىل اقتلاد اليفوق؛

عضواه وعضو مناوا واحد من األطراف املدرجة يف املرفرت  األول ريرتت املشرتار  )ا( 
 )أ( أعالش؛7إلياا يف الفقرم الفرعية 

 ت املدرجة يف املرف  األول.عضو واحد وعضو مناوا واحد من األطراف ري )ج( 
وقد يود مؤور األطراف/اجتمرتا  األطرتراف اسرتتعراض توصرتيات جلنرتة اإلشرتراف الرتواردم يف  -8

 .املرفق  األول والثاين، واختاذ أا إجراء يراش مناسباا 

 حالة التنفيذ المشترك -ثانياا  
زا  األوىل النشرترترترترترترتار يف إطرترترترترترترتار التنفيرترترترترترترتذ املشرترترترترترترترتك شرترترترترترترتب  متوقرترترترترترترتف منرترترترترترترتذ  ايرترترترترترترتة فرترترترترترترترتم اللترترترترترترترت -9

. ويخرترترترترترتر إصرترترترترترتدار لوحرترترترترترتدات خفرترترترترترت  النبعاثرترترترترترتات يف 2012 روتوكرترترترترترتول كيوترترترترترترتو يف عرترترترترترتا   مبوجرترترترترترتب
،  ينمرترتا أُ لرترتع عرترتن يخرترتر 2015أُ لرترتع عنرترت  يف يا/أرييفرترتطس  (5)امليفرترتار األول للتنفيرترتذ املشرترترتك إطرترتار

 2014إصرترترترتدار لوحرترترترتدات خفرترترترت  النبعاثرترترترتات يف إطرترترترتار امليفرترترترتار الثرترترترتاين يف تشرترترترترين األول/أكترترترترتو ر 
 دال أدناش(.-ثالثاا الفل   )انؤر
ومبا أه وحرتدات خفرت  النبعاثرتات تنشرتمت عرتن طريرت  تويرت  جرتزء مرتن وحرتدات الرميرتات  -10

امليفرترتندم مبوجرترتب  روتوكرترتول كيوترترتو لبلرترتد مرترتا إىل وحرترتدات خفرترت  انبعاثرترتات، فرترت ه األطرترتراف املضرترتيفة 
 .نيرترتةعلرترتى إصرترتدار وحرترتدات خفرترت  النبعاثرترتات لفرترترتم اللترترتزا  الثا للتنفيرترتذ املشرترترتك ريرترتت قرترتادرم حاليرترتاا 

 تررترترتوه قرترترتادرم علرترترتى القيرترترتا   رترترتذلك حرترترتة يرترترتدخ  تعرترترتدي  الدوحرترترتة حيرترترتز التنفيرترترتذ، ويلرترترتبل سرترترتارياا  ولرترترتن
  . النيفبة لذلك الطرف

__________ 

التوجيايرتة للتنفيرتذ املشرترتك، يف إطرتار امليفرتار األول للتنفيرتذ املشرترتك، فرت ه احلرومرتات  املبرتادامرتن  13 للفقرترم وفقاا  (5)
ريع وعرتن إصرتدار وحرتدات خفرت  النبعاثرتات مرتن الوطنية، ل جلنة اإلشراف، هه امليفؤولة عرتن الرقا رتة علرتى املشرتا

 تلك املشاريع.
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وتواصرترت  جلنرترتة اإلشرترتراف الوفرترتاء  وليتارترتا، حيرترتي تترترتيل التنفيرترتذ املشرترترتك ل طرترتراف وتعمرترت   -11
لتنفيرتذ )هيئرتة التنفيرتذ( ومع ذلك، فبما أه اهليئة الفرعيرتة ل .على تلبية الطلبات الواردم من األطراف

قرترترترتد أكملرترترترتت اآله استعراضرترترترتاا للمبرترترترتادا التوجيايرترترترتة للتنفيرترترترتذ املشرترترترترتك، وقرترترترتدمت توصرترترترتية إىل مرترترترتؤور 
اجتمرترتا  األطرترتراف، فرترت ه جلنرترتة اإلشرترتراف، مرترتا   تلرترتدر إليارترتا تعليمرترتات  رترتالف ذلرترتك مرترتن /األطرترتراف

 .األطراف، سُتحنم عن القيا   متية أعمال لتطوير اآللية

 طلع بها في الفترة المشمولة بالتقريراألعمال المض -ثالثاا  
 تنفيذ مشاريع طرائق و جراءات التنفيذ المشترك، بما في ذلك التغييرات -ألف 

، وافقرترترترترترتت جلنرترترترترترتة 11-/  أإ7مرترترترترترتن املقرترترترترترترر  5و 4الفقرترترترترترترت   اسرترترترترتتنا ة للطلرترترترترترتب الرترترترترترتوارد يف -12
عرت  هليئرتة التنفيرتذ إىل الرتدورم الرا عرتة واألر  علرتى توصرتيت  قرتدمتا لحقرتاا  38اإلشراف يف اجتماعاا 

  شمته ما يله:
 ؛(6)طرائ  وإجراءات التنفيذ املشرتك اإلجراءات الضرورية لتنفيذ مشرو  (أ) 
اخليارات املتاحة ملعاجلة الشواري  اليت أثارها أصحاا امللرتلحة والتحقرت  الرتذا  ا() 

 جيريرترترترت  كيرترترترتاه ميفرترترترتتق  معتمرترترترتد مرترترترتن التغيرترترترتتات الالحقرترترترتة للتيفرترترترتني ، يف سرترترترتياق اسرترترترتتعراض املبرترترترتادا
 .(7)التوجياية للتنفيذ املشرتك

 الدروس المستفادة مم التنفيذ المشترك وأوجه استعمال التنفيذ المشترك -باء 
، الرترترتداعه إىل التفررترترتت يف 11-/  أإ7مرترترتن املقرترترترر  7رد يف الفقرترترترم اسرترترتتنا ة للطلرترترتب الرترترتوا -13

املرترترتوارد،  أوجرترترت  الترترترت لر  رترترت  التنفيرترترتذ املشرترترترتك ويليرترترتات التؤفيرترترتف األخرترترتر  لضرترترتماه كفرترترتاءم اسرترترتتؤدا 
نؤرترترت جلنرترترتة اإلشرترترتراف يف هرترترتذش امليفرترتمتلة خرترترتالل الفرترترترتم املشرترترتمولة  رترتالتقرير، ووافقرترترتت علرترترتى توصرترترتياهتا 

 الناائية،  ليغتاا الواردم يف املرف  األول.

 اعتماد الكيانات المستقلة -جيم 
 1مرترترتددت جلنرترترتة اإلشرترترتراف وليرترترتة أعضرترترتاء فريرترترت  العتمرترترتاد املعرترترت   التنفيرترترتذ املشرترترترتك حرترترتة  -14
للرترترئيس  واليفرترتيد كرترتارلوت فرترتولر نائبرترتاا  ، وانتؤبرترتت اليفرترتيد  ونرترتوا لورييرترت  رئييفرترتاا 2016رييفرترتطس يا/أ

 للفرتم املذكورم.

__________ 

 .FCCC/SBI/2016/INF.7انؤر الوثيقة  (6)
 .FCCC/SBI/2016/INF.8 الوثيقةانؤر  (7)
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و  يعقرترترترتد فريرترترترت  العتمرترترترتاد املعرترترترت   التنفيرترترترتذ املشرترترترترتك أا اجتمرترترترتا  خرترترترتالل الفرترترترترتم املشرترترترتمولة  -15
  التقرير، لرن  قا   عمل   الوسائ  اإللررتونية لضماه استمرارية عمليات العتماد.

  14ومنرترتذ البرترتدء  عمليرترتة العتمرترتاد يف إطرترتار التنفيرترتذ املشرترترتك، ُمرترتنل العتمرترتاد ملرترتا  موعرترت   -16
كيانرترترترتاا ميفرترترترتتقالا. ويف  ايرترترترتة الفرترترترترتم املشرترترترتمولة  رترترترتالتقرير، كرترترترتاه هنرترترترتاك اثنرترترترتاه مرترترترتن الريانرترترترتات امليفرترترترتتقلة 

مرتا  موعرترت  عشرترترم مرتن الريانرترتات امليفرترتتقلة املعتمرتدم، وانتارترتت صرترتالحية اا املعتمرتدم. وانيفرترتحب طوعرترت
 عتمادين، وكاه ذلك كل  أثناء الفرتات املشمولة  التقارير اليفا قة.ا

و عرترتد إنعرترتا  النؤرترتر يف ميفرترتتو  الطلرترتب احلرترتاخ واآلثرترتار واملؤرترتاطر، ومرترتن  رترتاا احلرترتر  علرترتى  -17
احلرتد مرتن التررترتاليف، قرتررت جلنرترتة اإلشرتراف اليفرتماح للريانرترتات التشرتغيلية املعينرترتة، املعتمرتدم مبوجرترتب 

التنمية النؤيفة( أه تعمرت   لرتورم طوعيرتة كريانرتات ميفرتتقلة معتمرتدم  قواعد العتماد اخلاصة   لية
يف إطرترترتار التنفيرترترتذ املشرترترترتك، واتفقرترترتت علرترترتى األخرترترتذ  نؤرترترتا  العتمرترترتاد آلليرترترتة التنميرترترتة النؤيفرترترتة يف نيرترترتع 

أدنرتاش(. و رتدأ سرترياه  18وئائف العتمرتاد، مرتع اخترتاذ ترتدا ت للرتوه اليفرتالمة البيئيرتة )انؤرتر الفقرترم 
. وانتارترترترترترتى العمرترترترترترت  منرترترترترترتذ ذلرترترترترترتك الترترترترترترتاري ، 2016يا/أرييفرترترترترترتطس  2مرترترترترترتن  اا مفعرترترترترترتول القرترترترترترترار اعتبرترترترترترتار 

 اجتماعرترتات فريرترت  العتمرترتاد املعرترت   التنفيرترتذ املشرترترتك، وأنشرترتطة التقيرترتيم الرترتيت تضرترتطلع هبرترتا الريانرترتات 
امليفرترترتتقلة املعتمرترترتدم، والرترترتدعوات إىل خرترترترباء فريرترترت  تقيرترترتيم التنفيرترترتذ املشرترترترتك، وأولويرترترتة الوثرترترتائ  التنؤيميرترترتة 

 املشرتك اليت أقرهتا جلنة اإلشراف. ذات الللة  اعتماد التنفيذ
وملعاجلرترترتة أا قضرترترتايا قرترترتد تنشرترترتمت مرترترتن تلرترترترف الريانرترترتات التشرترترتغيلية املعينرترترتة  لرترترتفتاا كيانرترترتات  -18

مرتن جلنرتة اإلشرترتراف أو االرتس التنفيرتذا آلليرتة التنميرتة النؤيفرتة لرترتن  إىل أه أيرتاا اا ميفرتتقلة معتمرتدم نؤرتر 
ملتلرترفة  لرتفتاا كيانرتات ميفرتتقلة معتمرتدم أثنرتاء للريانرتات التشرتغيلية املعينرتة ااا فعليرتاا جيرا استعراض

إعرترتداد السرترتتنتاجات  شرترتمته أنشرترتطة التنفيرترتذ املشرترترتك والتحقرترت  منارترتا، وافقرترتت جلنرترتة اإلشرترتراف علرترتى 
. واتفقرتت جلنرتة 2016يا/أرييفطس  2من  اعتماد إجراء منقل لتقدمي الشراو  وإنفاذش اعتباراا 

 تعراض احلالية.على احلفاظ على إجراءات التقييم والساا اإلشراف أيض
كريانات   وُدعيت الريانات التشغيلية املعينة إىل اإلعراا عن اهتماماا  التلرف طوعاا  -19

ميفتقلة معتمدم، وإىل أه تعلن اختلاصرتاا يف تقرتدمي اسرتتنتاجات  شرتمته مشرتاريع التنفيرتذ املشرترتك 
، وذلرترترتك عرترترتن طريرترترت  تعبئرترترتة اسرترترتتمارم إعرترترتاله. 2016يا/أرييفرترترتطس  2مرترترتن  والتحقرترترت  منارترترتا اعتبرترترتاراا 

يف إطرترترتار يليرترترتة التنميرترترتة  14و اسرترترتتطاعة الريانرترترتات التشرترترتغيلية املعينرترترتة املؤللرترترتة للنطرترترتاق القطرترترتاعه 
النؤيفرترترترترتة أه تتلرترترترترترف كريانرترترترترتات ميفرترترترترتتقلة معتمرترترترترتدم للنطرترترترترتاق القطرترترترترتاعه للتنفيرترترترترتذ املشرترترترترترتك اخلرترترترترتا  

 واحلراجة. استؤدا  األراضه، وتغيت استؤدا  األراضه 
مرترترتن الريانرترترتات التشرترترتغيلية  12وحبلرترترتول  ايرترترتة الفرترترترتم املشرترترتمولة  رترترتالتقرير، اعترترترترب مرترترتا  موعرترترت   -20

 املعينة حائزم لالعتماد للتلرف  لفتاا كيانات ميفتقلة معتمدم.
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  جراء التحقق في  طار لشنة ا اراف علر التنفيذ المشترك -دال 
هو احلال يف الفرترتم املشرتمولة  رتالتقرير اليفرتا  ،   تقرتد   يف الفرتم املشمولة  التقرير، وكما -21

 أية حالت إلعداد استنتاجات  شمت ا أو التحق  مناا يف إطار امليفار الثاين للتنفيذ املشرتك.
من مشاريع التنفيرتذ املشرترتك يف إطرتار  597ومنذ  داية التنفيذ املشرتك، ُنشر ما  موع   -22

حلرترتلت علرتى رمرترتول تعريفيرترتة ليطرتزم للمشرترتاريع وُأحيلرترتت إىل  روعاا مشرترت 548امليفرتار األول، مرترتن  ينارتا 
 332سن  املعامالت الرتدوخ. وأتيحرتت يف اللرتفحات الشرتبرية للتنفيرتذ املشرترتك معلومرتات عرتن 

 52وعن  رنامج أنشطة واحد يف إطار امليفار الثاين للتنفيذ املشرترتك. ويف اامرتو ، ُنشرتر  مشروعاا 
مرترترتن  128تعترترترترب  ائيرترترتة،  ينمرترترتا تعترترترترب  ائيرترترتة  51شرترترتاريع، منارترترتا اسرترترتتنتاجاا تتعلرترترت   وثرترترتائ  تلرترترتميم امل

مرترترترترتن وحرترترترترتدات  871 893 629وصرترترترترتدر مرترترترترتا  موعرترترترترت   .(8)مرترترترترتن عمليرترترترترتات التحقرترترترترت  129 أصرترترترترت 
يف إطرتار  25 416 272يف إطرتار امليفرتار األول و  846 477 357النبعاثات، مناا  خف 

 امليفار الثاين.

 مسائل ا دارة والتنظيم -رابعاا  
 عل مع الهيئات وأصحاب المصلحةالتفا -ألف 

واصرترترتلت جلنرترترتة اإلشرترترترتراف تفاعلارترترتا املنرترترترتتؤم مرترترتع الريانرترترتات امليفرترترترتتقلة والريانرترترتات امليفرترترترتتقلة  -23
املعتمدم ومطورا املشاريع خالل الفرتم املشمولة  رتالتقرير، حيرتي شرتنعتاا علرتى تقرتدمي ميفرتا ات 

نة والريانات امليفرتتقلة املعتمرتدم خطية، ودعت رئيس منتد  التنيفي     الريانات التشغيلية املعي
 .يف إطار التنفيذ املشرتك ورئيس منتد  مطورا املشاريع إىل حضور اجتماعات جلنة اإلشراف

وأ دت جلنة اإلشراف استعدادها للتعاوه مع املراقب  امليفرتنل  يف اجتماعاهترتا ونؤمرتت  -24
 مرترتا  األطرترتراف ترترتت عنرترتواهاجت/حرترتدثاا خاصرترتاا علرترتى هرترتامش الرترتدورم احلاديرترتة عشرترترم ملرترتؤور األطرترتراف

مقا   إجراءات اا إمرانات تيفني  أرصدم دائنة من خمتلف أنوا  امليفا ات املقررم احملددم وطني"
ويوجرترترتد ملرترترتف صرترترتو  عرترترتن حلقرترترتة النقرترترتا  هرترترتذش يف اللرترترتفحات  .(9)"التؤفيرترترتف يف خمتلرترترتف البلرترترتداه

 .(10)ةالشبرية للتنفيذ املشرتك يف املوقع الشبره لالتفاقي

__________ 

مرترترترتن  129وعمليرترترترتات التحقرترترترت  علرترترترتى اللرترترترتفحات الشرترترترتبرية للتنفيرترترترتذ املشرترترترترتك. ومرترترترتن أصرترترترت   السرترترترتتنتاجاتنشرترترترت  (8)
مرترترتن املبرترترتادا التوجيايرترترتة للتنفيرترترتذ  39للفقرترترم  منارترترتا  ائيرترترتة وفقرترترتاا  128وحرترتدات خفرترترت  النبعاثرترترتات املنشرترترتورم، تعترترترب 

 129من عمليات التحقرت  املنشرتورم منارتا  130املشرتك، فيما ُسحبت وحدم خف  واحدم )مقارنة مبا  موع  
 (.FCCC/KP/CMP/2015/4عملية تق  تعترب  ائية على النحو الوارد يف الوثيقة 

(9) INDCs = intended nationally determined contributions. 
(10) <http://ji.unfccc.int/Workshop/1115.html>. 
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 التعميمأنشطة  -باء 
دعمت األمانة جلنة اإلشراف يف التواصرت  مرتع وسرتائ  اإلعرتال  والرترتويج للتنفيرتذ املشرترتك  -25

 واسرترتطة مواقرترتع التواصرترت  الجتمرترتاعه، ودعمرترتت تنؤرترتيم جلنرترتة اإلشرترتراف حرترتدثاا خاصرترتاا علرترتى هرترتامش 
رترترترتدت  24الرترترترتدورم احلاديرترترترتة عشرترترترترم ملرترترترتؤور األطراف/اجتمرترترترتا  األطرترترترتراف )انؤرترترترتر الفقرترترترترم  أعرترترترتالش(، وتعاط

 للمعلومات املتعلِّقة  اآللية.اا ات الشبرية للتنفيذ املشرتك  اعتبارها أدام تروجيية وميفتودعاللفح

 مسائل العضوية -جيم 
وانتؤرترتب مرترتؤور األطراف/اجتمرترتا  األطرترتراف، يف دورترترترت  احلاديرترتة عشرترترم، أعضرترتاءا وأعضرترترتاء  -26

ليرتة أعضرتاء وأعضرتاء مناو   جرتدداا يف جلنرتة اإلشرتراف لشرتغ  الشرتوارير الناشرتئة عرتن انقضرتاء مرتدم و 
 واألعضرترتاء األعضرترتاء مرترتن تترترتمتلف اإلشرترتراف جلنرترتة كانرترتت  رترتالتقرير، املشرترتمولة الفرترترتم وخرترتالل منرترتاو  .

 .1و   الواردم أمساؤهم يف اجلدول املنا
وتود جلنة اإلشراف أه ُتربل ملؤور األطراف/اجتمرتا  األطرتراف أ يرتة اجلارتات املرشرتحة يف  -27

شرترتغور املقاعرترتد يف تقيرترت  النلرترتاا القرترتانوين. وتشرترتنع جلنرترتة اإلشرترتراف مرترت ء املقاعرترتد الشرترتاريرم وترترتمتثت 
 اجلاات املرشحة اليت لدياا مقاعد شاريرم على تيفمية أشؤا  لالنضما  إىل جلنة اإلشراف.

 1اجلدول 
األعضرراء واألعضرراء المنرراوبون فرري لشنررة ا اررراف علررر التنفيررذ المشررترك الررذيم انتألرر هم 

ه اجتمررررراع األطرررررراف فررررري بروتوكرررررول كيوترررررو فررررري دورتررررره مرررررؤتمر األطرررررراف العامرررررل بوصرررررف
 عشرة الحادية
 اجلاة املرشحة العضو املناوا اجلاة

)أ(اليفيدم فينيتا  وريروفا
األطراف املدرجة يف املرفرت  األول الرتيت  )أ(اليفيدم إيرينا فويتؤوفيتش 

 ور اقتلاداهتا مبرحلة انتقالية
 األطراف ريت املدرجرتة يف املرفرت  األول )ا( )د(فولتاليفيد كارلوت  )ج( )ا(مقعد شارير

 
)أ(اليفيدم خوليا خوستو سوتو

 األطراف ريت املدرجة يف املرف  األول )أ(اليفيد كومه طومييبا 
)أ(اليفيد ياكوا لينتس )أ(اليفيد  نوا لوريي 

  األطراف املدرجة يف املرف  األول 
)أ(ريترييتا نيرودمياليفيدم 

)أ(اليفيد ميؤايلو شيزينرو 
األطراف املدرجة يف املرفرت  األول الرتيت  

 ور اقتلاداهتا مبرحلة انتقالية
 األطراف ريت املدرجرتة يف املرفرت  األول )هرت( )ا(مقعد شارير )ا(اليفيد ريووكيانع كياه

 
 )ا(كييفلر - اليفيد كونراد رايشره

 )الرئيس(
 األطراف املدرجة يف املرف  األول )ا(اليفيدم فانييفا ليوناردا
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 اجلاة املرشحة العضو املناوا اجلاة

)أ(اليفيد تاكاهيرو تاريامه
 األطراف املدرجة يف املرف  األول )و( )أ(شاريرمقعد  

)ا(اليفيد ألربت ويليامز
)نائب  

 الرئيس(

)ا(اليفيد ديريك أودرسوه
 الدول اجلزرية اللغتم النامية  

)ا(اليفيدم إيرينا رودلكو )ا(اليفيدم إيزا يال ل ورووسرا
األطرترترترترترترتراف املدرجرترترترترترترتة يف املرفرترترترترترترت  األول  

 اليت ور اقتلاداهتا مبرحلة انتقالية
املرترترترترتدم: سرترترترترتنتاه تنتايرترترترترتاه مباشرترترترترترم قبرترترترترت  أول اجتمرترترترترتا  تعقرترترترترتدش جلنرترترترترتة اإلشرترترترترتراف علرترترترترتى التنفيرترترترترتذ املشرترترترترترتك  )أ(

 .2017اإلشراف( يف عا   )جلنة
 .2018املدم: سنتاه تنتاياه مباشرم قب  الجتما  األول للننة اإلشراف يف عا   )ا(
 .2016شبار/فرباير  26من  استقالت اليفيدم كارول  ورجا اعتباراا  )ج(
يف  روتوكرتول   ترشيل معلم  منذ الدورم احلادية عشرم ملؤور األطراف العام   وصف  اجتما  األطراف )د(

ترشرترتح   مرترتن خيلفرترت  حرترتة منلرترتب  يف فرترتولر اليفرترتيد ويؤرترت  كيوترترتو )مرترتؤور األطراف/اجتمرترتا  األطرترتراف(.
 جاة الرتشيل ذات الللة. ااموعة اإلقليمية/

 .2016مايو ار/أي 18من  استقال اليفيد شيبي  مايروت اعتباراا  )هرت(
 اجتما  األطراف.الدورم العاشرم ملؤور األطراف/ ترشيل معل  منذ )و(

 انتألاب رئيس ونائب رئيس لشنة ا اراف علر التنفيذ المشترك -دال 
كييفرتلر، وهرتو   - ، انتؤبت جلنة اإلشرتراف  توافرت  اآلراء اليفرتيد راشرتره38يف الجتما   -28

هلا، واليفرتيد ألرتربت ويليرتامز، وهرتو عضرتو مرتن طرترف  عضو من طرف مدرج يف املرف  األول، رئييفاا 
نتاه مرترتدهتما مباشرترترم قبرترت  الجتمرترتا  األول للننرترتة وسرترتت لرئييفرترتاا. ريرترتت مرترتدرج يف املرفرترت  األول، نائبرترتاا 

 .2017اإلشراف يف عا  
وأعر رترترتت جلنرترترتة اإلشرترترتراف عرترترتن تقرترترتديرها العميرترترت  للرئييفرترترتة املنتايرترترتة وليتارترترتا، اليفرترترتيدم حوليرترترتا  -29

 .2015كييفلر، لقيادهتما املمتالم خالل عا    - يفة اليفيد راشرهخوستو سوتو ونائب الرئي

 2016االجتماعات المعقودة في عا   -ااء 
، كال رترترترترتا يف  رترترترترتوه  متملانيرترترترترتا،  رترترترترتا 2016عقرترترترترتدت اللننرترترترترتة التنفيذيرترترترترتة اجتمرترترترترتاع  يف عرترترترترتا   -30

 21و 20املعقرترترترترترترترترتود يف  39يذار/مرترترترترترترترترتارت، واجتماعارترترترترترترترترتا  18و 17املعقرترترترترترترترترتود يف  38 اجتماعارترترترترترترترترتا
 أيلول/سبتمرب.

وسررترترترتن الطرترترترتال  علرترترترتى جرترترترتدوخ أعمرترترترتال اجتمرترترترتاعه جلنرترترترتة اإلشرترترترتراف وشرترترترتروحاما، وعلرترترترتى  -31
الوثائ  الداعمة لبنود جدوخ األعمال، والتقارير اليت تتضممن نيع التفاقرتات الرتيت توصرتلت إليارتا 

 .(11)جلنة اإلشراف، يف اللفحات الشبرية للتنفيذ املشرتك
__________ 

(11) <http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings/index.html>. 
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اليرررة المألصصرررة لعمرررل لشنرررة ا ارررراف علرررر التنفيرررذ حالرررة المررروارد الم -خامساا  
 المشترك واياكلها الداعمة

، تضرترتمن جلنرترتة اإلشرترتراف ل طرترتراف مرترتا يرفرترته مرترتن 10-/  أإ5وفقرترتاا ملرترتا نرترت  عليرترت  املقرترترر  -32
اهلياكرترت  األساسرترتية والقرترتدرات لررترته تيفرترتتؤد  اآلليرترتة علرترتى األقرترت  حرترتة  ايرترتة الفرترترتم اإلضرترتافية للوفرترتاء 

 الثانية مبوجب  روتوكول كيوتو.  التزامات فرتم اللتزا 
 (12)وخرترترترتالل الفرترترترترتم املشرترترترتمولة  رترترترتالتقرير، واصرترترترتلت جلنرترترترتة اإلشرترترترتراف  رترترترتذل العنايرترترترتة يف رصرترترترتد -33
املرترتوارد املاليرترتة املتاحرترتة ل عمرترتال املتعلِّقرترتة  التنفيرترتذ املشرترترتك والتعقطرترت  يف اسرترتتؤدا  هرترتذش املرترتوارد.  حالرترتة

، 2017-2016عتمرتدت  لفرترتم اليفرتنت  واسُتؤدمت املوارد لدعم خطة العمرت  وخطرتة اإلدارم امل
 مبا يف ذلك ما يله: ،(13)2016على النحو املفل  يف خطة عم  جلنة اإلشراف لعا  

 اجتماعاه للننة اإلشراف؛ )أ( 
 ؛11-/  أإ7العم  املضطلع    استنا ة للمقرر  (ا) 
 األنشطة املتللة  نؤا  اعتماد التنفيذ املشرتك. (ج) 

، فيمرترتا يتعلرترت   الرفرترتاءم 10-/  أإ5أجرترت  الوفرترتاء الرامرترت   الوليرترتة احملرترتددم يف املقرترترر ومرترتن  -34
التنفيرترتذ املشرترترتك، نؤرترترت جلنرترتة اإلشرترتراف يف ي الترلفرترتة والشرترتفافية يف سرترتت عمرترت  والفعاليرترتة مرترتن حيرترت

 موعرترترترترتة مرترترترترتن ترترترترترترتدا ت الرفرترترترترتاءم اإلضرترترترترترتافية احملتملرترترترترتة، واتفقرترترترترترتت علرترترترترتى تقرترترترترترتدمي توصرترترترترتيات إىل مرترترترترترتؤور 
 طراف يف هذا اللدد، على النحو املب  يف املرف  الثاين. األطراف/اجتما  األ

 3. ويتضرتممن اجلرتدوله 2يف اجلرتدول  2016ويرد موجز  رت يرادات جلنرتة اإلشرتراف يف عرتا   -35
معلومات عن اإليرادات والنفقرتات خرتالل الفرترتم املشرتمولة  رتالتقرير، مبرتا يف ذلرتك حالرتة اإليرترادات  4و

   وحالة اإلنفاق من امليزانية.

__________ 

 5-/  أإ3و 4-/  أإ5و 3-/  أإ3و 2-/  أإ3، مبوجرترترترتب املقرترترترترتررات األطرترترترترافطلرترترترتب مرترترترتؤور األطراف/اجتمرترترترترتا   (12)
إىل جلنرترتة اإلشرترتراف أه تبقرترته خطرترتة إدارم التنفيرترتذ املشرترترتك قيرترتد السرترتتعراض  8-/  أإ6و 7-/  أإ11و 6-/  أإ4و

وأه تعرترترتدهلا حيفرترترتب القتضرترترتاء ملواصرترترتلة ضرترترتماه سرترترتت عمرترترت  جلنرترترتة اإلشرترترتراف  رفرترترتاءم وفعاليرترترتة مرترترتن حيرترترتي الترلفرترترتة 
 و شفافية. 

(13) <http://ji.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/F2P8IN05HAE79L1V64WRQ3CDKUYGJT>. 
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 2اجلدول 
 2016ا يرادات المتعلِّقة بأعمال لشنة ا اراف علر التنفيذ المشترك، 

 ) دولرات الوليات املتحدم(

 املبلع 
)أ(2015املبلع املرحم  من عا  

5 285 401  
 -  2016امليفا ات امليفتلمة يف عا  

 2016-  إناخ رسو  امليفار األول للتنفيذ املشرتك يف عا 
 2016- إناخ رسو  امليفار الثاين للتنفيذ املشرتك يف عا  

 20155 285 401  جمالي ا يرادات والم لغ المرّحل مم عا  
 يا/ 31كرترترترتانوه الثاين/ينرترترترتاير إىل   1مرترترترتن  2016وترترترترتد الفرترترترترتم املاليرترترترتة املشرترترترتمولة  رترترترتالتقرير مرترترترتن عرترترترتا   :مالحؤة

 أرييفطس. 
يف الحتيرتاطه واخليفرتائر النانرتة عرتن اا امليفار الثرتاين للتنفيرتذ املشرترتك احملرتتف  هبرتا سرتا قيشم  رسو   )أ(

سرترترترترتعر صرترترترترترف رصرترترترترتيد اللرترترترترتندوق احملرترترترترتتف   رترترترترت  نتينرترترترترتة للتقلبرترترترترتات يف أسرترترترترتعار اللرترترترترترف  رترترترترت  اليرترترترترتورو 
الوليرترترترتات املتحرترترترتدم. ويف وقرترترترتت إعرترترترتداد هرترترترتذا التقريرترترترتر،  لغرترترترتت اخليفرترترترتائر النانرترترترتة عرترترترتن أسرترترترتعار  ودولر

من دولرات الوليات املتحدم. و نرتاء علرتى ذلرتك، فرت ه املبلرتع  دولراا  972 454 32اللرف إىل 
مرترتن دولرات الوليرترتات املتحرترتدم قرترتد ا فرترت  اا دولر  6 399 988وقرترتدرش  2015املرحرترت  مرترتن عرترتا  

 من دولرات الوليات املتحدم.اا دولر  5 285 401إىل 

وأ رترتا معرضرترتة ملؤرترتاطر و ينمرترتا تيفرترتلم جلنرترتة اإلشرترتراف  رترتمته األمانرترتة تعمرترت  علرترتى نطرترتاق دوخ  -36
إىل األمانرترتة أه  39اللرترترف األجنرترتن النانرترتة عرترتن تقلبرترتات العمرترتالت املؤتلفرترتة، طلبرترتت يف اجلليفرترتة 

تدير أرصدهتا الستثمارية لتناسب العمالت األجنبية الاللمة ل ريراض التشغيلية،  غية العرترتاف 
  األج  الطوي .م ور  اهليئات املنشمتم اليت تدير ميزانيات من وضع خط  هلا يفر  ضرو 
 .3يف اجلدول  2016وترد ميزانية ونفقات جلنة اإلشراف لعا   -37

 3اجلدول 
  2016النفقات الفعلية مقارنةا بميزانية لشنة ا اراف علر التنفيذ المشترك لعا  

 ) دولرات الوليات املتحدم(

 )أ(2016 حالة النفقات مقارنةا  امليزانية 
 826 998 امليزانية 
 600 811 النفقات 
 226 187 الفرق
 يا/أرييفطس. 31كانوه الثاين/يناير إىل   1من  2016وتد الفرتم املالية املشمولة  التقرير من عا   )أ(
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الرترترترتيت تتمثمرترترترت   2016احلالرترترترتة املاليرترترترتة آلليرترترترتة التنفيرترترترتذ املشرترترترترتك يف عرترترترتا   4ويلؤرترترترت  اجلرترترترتدول  -38
ماليرترترت  دولر مرترترترتن دولرات  4.7وجرترترتود رصرترترتيد يف  ايرترترتة الفرترترترترتم املشرترترتمولة  رترترتالتقرير قرترترترتدرش  رترترتو  يف

 الوليات املتحدم.
 4اجلدول 

 2016الحالة المالية للشنة ا اراف علر التنفيذ المشترك لعا  
 ) دولرات الوليات املتحدم(

 املبلع 2016يا/أرييفطس  31موجز للحالة املالية الراهنة حة 
 5 285 401 2015املبلع املرح  من عا  

 -  2016تربعات األطراف يف عا  
 -  اإليرادات املتمتتية من رسو  التنفيذ املشرتك )امليفاراه األول والثاين(

 5 285 401 المشموع الفرعي
  600 811 2016 النفقات يف عا 
 4 684 590 الرصيد 

المقدمة  لر مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطرراف التوصيات  -سادساا  
 في بروتوكول كيوتو

ترترترتدعو جلنرترترتة اإلشرترترتراف مرترترتؤور األطراف/اجتمرترترتا  األطرترترتراف إىل النؤرترترتر يف توصرترترتيتاا  شرترترتمته  -39
األفرار والتحليالت املتعلقة  تنارا التنفيذ املشرتك والرتدروت امليفرتتفادم منرت ، علرتى النحرتو الرتوارد 

 األول.يف املرف  
كمرترتا ترترترتدعو اللننرترترتة اإلشرترترتراف مرترتؤور األطراف/اجتمرترترتا  األطرترترتراف إىل النؤرترترتر يف توصرترترتياهتا  -40

 .املتللة  تدا ت الرفاءم اإلضافية لعم  جلنة اإلشراف، على النحو الوارد يف املرف  الثاين
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 المرفق األول

 أفكار وتحليالت تتعلق بتشارب التنفيذ المشترك والدروس المستفادة منه   

 الأللفية ا جرائية -أوالا  
مرترترترترترتؤور األطرترترترترترتراف العامرترترترترترت   وصرترترترترترتف  اجتمرترترترترترتا  األطرترترترترترتراف يف  روتوكرترترترترترتول كيوترترترترترترتو  (1)طلرترترترترترتب -1

األطراف/اجتمرترترترتا  األطرترترترتراف( يف دورترترترترت  احلاديرترترترتة عشرترترترترم إىل جلنرترترترتة اإلشرترترترتراف علرترترترتى التنفيرترترترتذ  )مرترترترتؤور
املشرتك )جلنة اإلشراف( أه تفرر يف أوج  الت لر    التنفيذ املشرتك ويليات التؤفيف األخر . 

علرترترترتى كفرترترترتاءم اسرترترترتتؤدا  املرترترترتوارد، والنيفرترترترتنا   رترترترت  أدوات التؤفيرترترترتف، وينبغرترترترته أه ينلرترترترتب التفررترترترتت 
وجتنرترتب احليفرترتاا املرترتزدوج، ل سرترتيما فيمرترتا يتعلرترت   اهلياكرترت  األساسرترتية والرتتيبرترتات التقنيرترتة، واألدوات، 

 وهياك  اإلدارم، والعمليات.
 إىل جلنرترترترتة اإلشرترترترتراف أه تعرترترترتد تلرترترترتيالا اا مرترترترتؤور األطراف/اجتمرترترترتا  األطرترترترتراف أيضرترترت (2)وطلرترترتب -2

ا والرترترتدروت امليفرترترتتفادم مرترترتن التنفيرترترتذ املشرترترترتك لغرترترترض التلرترترتميم احملتمرترترت  آلليرترترتات التؤفيرترترتف، للتنرترترتار 
و شرترتمته الرترتروا   وأوجرترت  التفاعرترت  مرترتع األدوات األخرترتر . وعلرترتى هرترتذا التحليرترت  أه يمتخرترتذ يف احليفرترتباه 
اإلسرترتاامات املقدمرترترتة مرترتن األطرترترتراف واملنؤمرترتات املعتمرترترتدم  لرترتفة مراقرترترتب وخرترتالف ذلرترترتك مرترتن املرترترتواد 

ور األطراف/اجتمرترترتا  األطرترترتراف إىل جلنرترترتة اإلشرترترتراف أه تعرترترترض التحليرترترت  ذات اللرترترتلة. وطلرترترتب مرترترتؤ 
 واألفرار على الدورم الثانية عشرم ملؤور األطراف/اجتما  األطراف.

 الغرض -ثانياا  
 اجتما  األطراف مبا يله:املرف  هو تزويد مؤور األطراف/ اهلدف من هذا -3

شرترترتك والرترتدروت امليفرترتتفادم منرترت  لغرترترض تليرترت  جلنرترتة اإلشرترتراف خلرترتربات التنفيرترتذ امل (أ) 
 التلميم احملتم  آلليات التؤفيف يف امليفتقب  والروا   وأوج  التفاع  مع األدوات األخر ؛

أفرار جلنة اإلشراف  شمته أوج  الت لر  رت  التنفيرتذ املشرترتك ويليرتات التؤفيرتف  (ا) 
 األخر .

__________ 

  11-/  أإ7املقرر  (1)
 أعالش. 1انؤر احلاشية  (2)
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 لررررر مررررؤتمر  توصررررية لشنررررة ا اررررراف علررررر التنفيررررذ المشررررترك المقدمررررة -ثالثاا  
 األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو

 األفررترترتار اا توصرترترته جلنرترترتة اإلشرترترتراف مرترترتؤور األطراف/اجتمرترترتا  األطرترترتراف إىل أه  رترترتي  علمرترترت -4
 والتحليالت الواردم أدناش.

خ رررات التنفيررذ المشررترك والرردروس المسررتفادة منرره لغرررض التصررميم المحتمررل  -ألف 
 آلليات التألفيف

يب  هذا الفل  ااالت احملددم على أ رتا حموريرتة عنرتد النؤرتر يف جترتارا التنفيرتذ املشرترتك  -5
أل يترترترت   النيفرترترتبة  والرترترتدروت امليفرترترتتفادم منرترترت . ويتضرترترتمن كرترترت   رترترتال مرترترتن اارترترتالت املبينرترترتة أدنرترترتاش تلرترترتيالا 

أرصرترتدم للتلرتميم احملتمرت  آلليرتات التؤفيرتف. و مرت  القرترتول إه التنفيرتذ املشرترتك يليرتة تترتيل تيفرتني  
دائنة ل نشطة املوجودم يف قطاعات أو اقتلادات ختضع حلدود كميرتة لالنبعاثرتات. وقرتد أئارترت 

أو أهرترتداف ني  األرصرترتدم الدائنرترتة ضرترتمن حرترتدود و/عمليرترتات التنفيرترتذ املشرترترتك سرترتب  عمرترت  يليرترتة لتيفرترت
ادم النبعاثات الرمية. وهرتذش اخلرتربم التشرتغيلية ينبغرته أه تؤخرتذ يف العتبرتار كلمرتا جلمتنرتا إىل السرتتف

 من اخلربات والدروت امليفتؤللة من التنفيذ املشرتك.

 الطرائق وا جراءات المتعلقة بااتراطات المستوى الرفيع -1 
مقرترترترتررات مرترترترتؤور األطراف/اجتمرترترترتا  األطرترترترتراف  شرترترترتمته املبرترترترتادا التوجيايرترترترتة للتنفيرترترترتذ املشرترترترترتك  -6

 ز . وقرتد يررتوه أحيانرتاا وطرائ  وإجراءات يلية التنمية النؤيفرتة مفلرتلة يف جوانرتب منارتا أكثرتر لرتا يلرت
من اللعو ة مبراه تغيتها مرتن الناحيرتة اإلجرائيرتة،  رت  إ رتا قرتد تقيطرتد  رتال دا  وتعقطرتد عمرت  اهليئرتات 
التنؤيمية املرلفة من قب  مؤور األطراف/اجتما  األطراف   دارم اآلليرتات. و اإلضرتافة إىل ذلرتك، 

ما تنشرترترتمت ميفرترترتائ    تررترترتن متوقعرترترتة مبرترترتادا سررترترتن أه توجرترترت  التنفيرترترتذ عنرترترتداا ل تقرترترتد  املقرترترتررات أحيانرترترت
 اعتمادها. وقت
وأحرترتد الرترتدروت اهلامرترتة امليفتؤللرترتة مرترتن التنفيرترتذ املشرترترتك مرترتن أجرترت  تلرترتميم يليرترتة تيفرترتني   -7

األرصدم الدائنة يف امليفرتتقب  رمبرتا هرتو تركيرتز الطرائرت  واإلجرتراءات علرتى املبرتادا واملعرتايت الرتيت ينبغرته 
اات الفاعلة يف اآلليرتة إلعمرتال تلرتك املبرتادا الوفاء هبا وكذلك على أدوار وميفؤوليات خمتلف اجل

واملعرترترتايت، ورمبرترترتا تقرترترتدمي حملرترترتة عامرترترتة عرترترتن العمليرترترتات املتوقعرترترتة. ويف  ايرترترتة املطرترترتاف، فعنرترترتد تلرترترتميم يليرترترتة 
جديدم، رمبا يروه معيار الطرائرت  واإلجرتراءات هرتو مرتا إذا كانرتت اآلليرتة حباجرتة إىل توجيرت  سياسرته 

 دارية هلا رؤية واضحة مبا يرفه لتشغي  اآللية.من جانب األطراف وما إذا كانت اهليئة اإل

 الرقابة الدولية -2 
من الدروت اهلامرتة امليفرتتفادم مرتن التنفيرتذ املشرترتك أه سرتلطة هيئرتة تنؤيميرتة، عنرتدما تعمرت   -8

 طريقة موضوعية لإلشراف على اآللية، يروه هلرتا ترتمتثت كبرتت يف الطريقرتة الرتيت ينؤرتر هبرتا إىل اآلليرتة. 
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يف إطرتار التنفيرتذ املشرترتك واآلليرتات األخرتر  هلرتا قيمرتة كبرتتم، ويف هرتذا اليفرتياق، واألنشطة امليفرتنلة 
يررترترتاد يررترترترتوه مرترترترتن احلتمرترترترته أه ينؤرترترترتر يف  عرترترت  األحيرترترترتاه إىل احلرومرترترترتات املضرترترترتيفة علرترترترتى أه لرترترترتدياا 
تضارا يف امللاحل. وعلى وج  اخللو ، لوح  أه الفتقار إىل الرقا ة الدوليرتة يف إطرتار امليفرتار 

، رمبرتا يررتوه قرتد أثرتر يف نزاهرتة ك، الرتذا ترمرتت فيرت  األطرتراف املضرتيفة حلرتراا األول للتنفيذ املشرترت 
أنشرترترتطة التنفيرترترتذ املشرترترترتك. ويشرترترتم  ذلرترترتك جرترترتودم خرترترتدمات مراجعرترترتة احليفرترترتا ات، واسرترترتتؤدا  الرترترتناج 

حقرتة للتيفرتني  ورصرتد املنانية ريت املناسبة وريت املتيفقة، واملوافقرتة علرتى املشرتاريع، والتغيرتتات الال
 .(3)خف  النبعاثات

دمرتج ميفرتاراد دورم مشرتاريع ، اقرتحت جلنة اإلشراف فيمرتا مضرتى إىل هذا الفاماا واستناد -9
التنفيرترترتذ املشرترترترتك. واحلاجرترترتة إىل ليرترترتادم الرقا رترترتة الدوليرترترتة علرترترتى التنفيرترترتذ املشرترترترتك مبينرترترتة يف مرفرترترت  الوثيقرترترتة 

FCCC/SBI/2016/L.8 املعنرترترترترتوه "األعمرترترترترتال الرترترترترتيت اضرترترترترتطلعت هبرترترترترتا اهليئرترترترترتة الفرعيرترترترترتة للتنفيرترترترترتذ  شرترترترترتمته ،
اض املبادا التوجياية للتنفيذ املشرتك"، الذا  دد ميفار واحد للتنفيذ املشرتك تت رقا ة استعر 

جلنة اإلشراف. ويف هذا اإلطرتار، يضرتطلع الطرترف املضرتيف  متنشرتطة التنفيرتذ املشرترتك علرتى اللرتعيد 
العمرت   إىل املعايت الدولية واإلجراءات اإللزامية وتت رقا ة جلنرتة اإلشرتراف. ويشرتتاا الوط  استناد

الرترتذا اضرترتطلعت  رترت  اهليئرترتة الفرعيرترتة للتنفيرترتذ  شرترتمته اسرترتتعراض املبرترتادا التوجيايرترتة للتنفيرترتذ املشرترترتك إىل 
أه علرترترتى جلنرترترتة اإلشرترترتراف أه تبرترترتادر، ضرترترتمن لارسرترترتة إشرترترترافاا،  تقيرترترتيم مرترترتد  تطرترترتا   التنفيرترترتذ الرترترتوط  

  أنشرترتطة أه تيفرترتتعرض تيفرتنياا للتنفيرتذ املشرترتك مرترتع املعرتايت الدوليرترتة. و  مررتاه جلنرتة اإلشرترتراف أيضرت
عن إصدار وحدات خف  النبعاثات من جانب الطرف املضيف لنشرتار  التنفيذ املشرتك فضالا 

 التنفيذ املشرتك.

 الشفافية -3 
مد  اإلفلاح عن املعلومات ياق يليات تيفني  أرصدم الرر وه، تعىن الشفافية، يف س -10

ويشم  هذا اإلفلاح تقدمي املتعلقة  نشار من أنشطة خف  النبعاثات ليطلع علياا اجلماور. 
شرح واضل لالفرتاضات واملنانيات املطبقة يف تديرتد خفرت  النبعاثرتات الرتذا حققرت  النشرتار، 

 و طريقة تتيفىن هبا إمرانية تررار النتائج  لورم ميفتقلة.
وعاىن امليفار األول للتنفيذ املشرتك فيما مضى من انتقادات وجات إلي   يفرتبب رييرتاا  -11

لرترت   ترترتوافر املعلومرترتات للنمارترتور عرترتن أنشرترتطة التنفيرترتذ املشرترترتك. واسرترتتنا ة لرترتذلك، الشرترتفافية فيمرترتا يتع
طلب مؤور األطراف/اجتما  األطراف إحالة نيع وثائ  املشاريع الرئييفية للميفار األول للتنفيذ 
املشرتك، مث  وثائ  تلميم املشاريع، وتقارير الرصد، وتقارير الستنتاجات والتحق ، إىل األمانة 

 ح ) اإلنرليزية( يف سن  مركزا.لره تتا 
__________ 

(3) Kollmuss A, Schneider L and Zhezherin V. 2015 .  التنفيرتذ املشرترتك قرتد خفرت  انبعاثرتات ريرتالات الدفيئرتة
 Stockholm Environment Institute, Working. الرتدروت امليفرتتفادم مرتن أجرت  تلرتميم يليرتات سرتوق الرر رتوه

Paper 2015-07. Available at <http://www.sei-international.org/mediamanager/documents/ 

Publications/Climate/SEI-WP-2015-07-JI-lessons-for-carbon-mechs.pdf> . 
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وهذا الدرت القيطم امليفرتتؤل  مرتن امليفرتار األول للتنفيرتذ املشرترتك قرتد انعررتس  الفعرت  يف  -12
الن  املتعل   األعمال الرتيت اضرتطلعت هبرتا اهليئرتة الفرعيرتة للتنفيرتذ )اهليئرتة الفرعيرتة(  شرتمته اسرتتعراض 

أعالش، اليت تشرتم  اشرترتاطات  ضرتماه  9قرم املبادا التوجياية للتنفيذ املشرتك املشار إلياا يف الف
شرترتفافية عمليرترتات صرترتنع القرترترار والتشرترتاور مرترتع أصرترتحاا امللرترتلحة احملليرترت  وحقرترتوق الريانرترتات املترترتمتثرم 
مباشرترترترم يف السرترترتتما  إليارترترتا قبرترترت  اخترترترتاذ القرترترترارات، واخترترترتاذ القرترترترارات يف وقتارترترتا والطعرترترتن يف القرترترترارات 

يف تلرتميم يليرتات تيفرتني  األرصرتدم الدائنرتة اا يرتدمفاا املتؤذم. وستروه أ يرتة كفالرتة الشرتفافية درسرت
 يف امليفتقب .

 توحيد النهج المشتركة -4 
التنر رترتة العامرترتة امليفرترتتقام مرترتن امليفرترتار األول للتنفيرترتذ املشرترترتك هرترته عرترتد  توحيرترتد املنانيرترتات  -13

املطبقرترترتة أله كرترترت  طرترترترف مضرترترتيف يضرترترتع  نرترترت  اخلرترترتا   رترترت . وأد  ذلرترترتك إىل وجرترترتود معاملرترترتة خمتلفرترترتة 
للطرترف املضرتيف ل نشرترتطة. وعلرتى النقرتي  مرترتن اا أفضرترتى إىل نترتائج خمتلفرتة تبعرترت ألنشرتطة متماثلرتة لرتا

ذلك، وسواء يف إطار امليفار الثاين للتنفيذ املشرتك أو يليرتة التنميرتة النؤيفرتة، اسرتتفاد املشرتاركوه يف 
املشاريع من الناج والعمليات واملعايت املوحدم املتاحة هلم،  لرف النؤر عن مررتاه وجرتودهم يف 

وهرترتذا مرترتا قلرترت  إىل حرترتد  عيرترتد مرترتن التررترتاليف املرتبطرترتة  ترترتوفت القرترتدرات وتررترتاليف املعرترتامالت العرترتا . 
 الاللمة للريانات كه تعم  يف ئ  وليات قضائية متعددم.

و النيفبة للمنانيات، ف ه توحيد املقرتاييس علرتى  رتو موضرتوعه علرتى نطرتاق العديرتد مرتن  -14
ن أه ييفرترتام  قرترتدر كبرترتت يف تبيفرترتي  مرترتن حيفرترتاهبا عرترتن كرترت  نشرترتار علرترتى حرترتدم، سررترت األنشرترتطة،  رترتدلا 

تنفيرترتذها، واحلرترتد مرترتن تررترتاليف املعرترتامالت، وتعزيرترتز الشرترتفافية، وتيفرترتاي  املوضرترتوعية وإمرانيرترتة التنبرترتؤ. 
، وتديرتد قرتيم (4)وسرن تقي  التوحيد  وسائ  شة منارتا تديرتد نقرتار مرجعيرتة لرثافرتة النبعاثرتات

واختبرترترتارات  (6)افية  لرترترتورم تلقائيرترترتة، وحلرترترتر قرترترتوائم إجيا يرترترتة مرترترتن األنشرترترتطة الرترترتيت تعترترترترب إضرترترت(5)فرضرترترتية
وعلرترتى سرترتبي  املثرترتال،  اترترتت خطرترتور األسرترتات املوحرترتدم يف إطرترتار يليرترتة التنميرترتة النؤيفرترتة يف  .(7)األداء

__________ 

حيثمرترترتا تررترترتوه معرترترتدلت النبعاثرترترتات عرترترتن كرترترت  وحرترترتدم مرترترتن وحرترترتدات النرترترتاتج وتيفرترترتتند إىل األداء احلرترترتاخ و/أو األداء  (4)
 مشاهبة من امللانع أو املنش ت.  امليفتقبله اموعة

قرترتد يشرترتم  ذلرترتك، علرترتى سرترتبي  املثرترتال، عوامرترت  انبعاثرترتات الشرترتبرات الرار ائيرترتة، والقرترتيم الفرضرترتية للايئرترتة احلروميرترتة  (5)
الدوليرترتة املعنيرترتة  تغرترتت املنرترتا  املررسرترتة خللرترتائ  الوقرترتود وريتهرترتا مرترتن القرترتيم املشرترترتكة، وكرترتذلك التقرترتديرات املتحفؤرترتة 

لطاقرترتة الشميفرترتية أو امللرترتا يل الفلوريرترتة خلفرترت  النبعاثرترتات حيفرترتب الوحرترتدم يف نشرترتار/ناتج معرترت  )مثرترت  ملرترتا يل ا
يف عدد الوحدات اليت مت تركيباا من أجرت  حيفرتاا  مرتو  ختفيضرتات النبعاثرتات احملققرتة رمبا مضرو ة املتضامة(، 

 دوه رصد ك  وحدم. 
 سررترتن تطبيرترت  هرترتذش القرترتوائم اإلجيا يرترتة علرترتى األنشرترتطة الرترتيت تواجرترت  ارتفرترتا  احلرترتواجز الرترتيت تعرترترتض السرترتتثمار و/أو تلرترتك (6)

الرترترترتيت لرترترترتدياا مزايرترترترتا ماليرترترترتة قليلرترترترتة أو لييفرترترترتت هلرترترترتا مزايرترترترتا أصرترترترتلية،  رترترترتالف اإليرترترترترادات املتمتتيرترترترتة مرترترترتن خفرترترترت  النبعاثرترترترتات 
 املعتمد/وحدات خف  النبعاثات. 

حيثمرترترتا تعترترترترب األنشرترترتطة إضرترترتافية إذا كانرترترتت الترنولوجيرترترتا امليفرترترتتؤدمة   تلرترترت  إىل ميفرترترتتو  معرترترت  مرترترتن التغلغرترترت  يف  (7)
 ينة. اليفوق يف  لد مع  أو منطقة مع
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الديرترتاد مطرترترد، وهرترته قرترتادرم علرترتى تغطيرترتة قطاعرترتات كاملرترتة مرترتن القتلرترتادات دوه اسرترتتبعاد اشرترترتاطات 
شرتطة التؤفيرتف الرتيت هترتدف اإلضافية. وهذش الناج املوحدم موضو  ترحيب شديد مرتن مطرتورا أن

 إىل جتاول الناج اخلاصة مبشاريع حمددم إىل أ عد من ذلك.
ويف حالرترترتة العتمرترترتاد، سررترترتن توقرترترتع أه يرترترتؤدا الترترترت لر والتيفرترترتاق  رترترت  اآلليرترترتات إىل تيفرترترت   -15

ومرترترتن  اجلرترترتارا اعتمادهرترترتا.ررترترتاليف املعرترترتامالت اخلاصرترترتة  اجلارترترتات نوعيرترترتة وكفرترترتاءم تشرترترتغيلاا وخفرترترت  ت
تعارترتد نؤرترتم اعتمرترتاد منفلرترتلة اا ومرهقرترتاا لتنفيرترتذ املشرترترتك أنرترت  قرترتد يررترتوه مرلفرترتالرترتدروت امليفرترتتفادم مرترتن ا

للمشرترتاركة، ل سرترتيما عنرترتدما يررترتوه أحرترتد األنؤمرترتة أصرترتغر اا مثبطرترت أله ذلرترتك سررترتن أه يشرترتر  عرترتامالا 
وسرترترترتيتيل اسرترترترتتؤدا  نؤرترترترتا  وحيرترترترتد يعرترترترترض خرترترترتدمات لاثلرترترترتة اسرترترترتتؤداماا متيفرترترترتقاا ألفضرترترترت  مرترترترتن ريرترترترتتش. 

القضرترتايا واملعرترتايت املتشرترتاهبة، ووفرترتورات هامرترتة يف ترلفرترتة اهليئرترتات املمارسرترتات، و نرترتاا متيفرترتقاا ملعاجلرترتة 
 التنؤيمية واألمانة واملشارك  يف املشاريع وريتهم من اجلاات املعنية.

وسرن أه ينطل  تلميم يليات تيفني  األرصدم الدائنة يف امليفرتتقب  مرتن هرتذش الرتدروت  -16
ؤيفرتة  شرتمته املارتا  املعياريرتة املشرترتكة، قرتدر اإلمررتاه، امليفتفادم من التنفيذ املشرتك ويلية التنميرتة الن

 مع الستمرار يف إتاحة املرونة يف تطبي  املعايت.

 االستفادة مم الهياكل األساسية القائمة -5 
أنفقرترترتت، علرترترتى مرترترتد  أكثرترترتر مرترترتن عقرترترتد مرترترتن الرترترتزمن اسرترترتتثمارات كبرترترتتم يف عمليرترترتات التنفيرترترتذ  -17

يليرترترتة التنميرترترتة النؤيفرترترتة إىل حرترترتد أكرترترترب. وفيمرترترتا يتعلرترترت  املشرترترتك ومعرترترتايتش ونؤمرترترت  وقدراترترترت ، وكرترترتذلك يف 
 تلرترترتميم اآلليرترترتات امليفرترترتتقبلية، ل سرترترتيما إذا كانرترترتت تتبرترترتع  رترترتج خرترترت  األسرترترتات وتيفرترترتني  األرصرترترتدم 
الدائنرتة، سرترتيلز  اآلليرترتات أه تيفرترتتعم  اهلياكرترت  األساسرترتية نفيفرتاا أو أخرترتر  لاثلرترتة هلرترتا، ورمبرترتا تيفرترتتفيد 

نب مناا، مباشرم يف تلميم اآلليات امليفتقبلية. من إدماج اهلياك  األساسية، أو على األق  جوا
ولرترتن سنرترتع ذلرترتك مرترتن إجرترتراء تعرترتديالت مرترتن أجرترت  ليرترتادم تبيفرترتي  تنفيرترتذ اهلياكرترت  األساسرترتية واألنشرترتطة 

 املضطلع هبا يف إطارها. وقد تشم  هذش اجلوانب من اهلياك  األساسية ما يله:
 يفة؛طرائ  وإجراءات التنفيذ املشرتك و/أو يلية التنمية النؤ )أ( 
يلية التنميرترترتة يف إطرترترتار التنفيرترترتذ املشرترترترتك/دورم املشرترترتاريع املطرترترتورم ل نشرترترتطة املنفرترترتذم  )ا( 

النؤيفرترترتة و/أو علرترترتى النحرترترتو املترترترتوخى مرترترتن قبرترترت  األطرترترتراف يف اإلجرترترتراءات والطرائرترترت  املقرتحرترترتة للتنفيرترترتذ 
 املشرتك؛
التنفيرترتذ املشرترترتك الثرترتة كنارترتات تلرترتدي  وتقرترت  يف إطرترتار نؤرترتا  اعتمرترتاد أطرترتراف ث )ج( 
 لية التنمية النؤيفة؛و/أو ي

، رمبا  ناء على سرتن  أا سن  لقيد أرصدم خف  النبعاثات اللادرم دولياا  )د( 
 ؛يلية التنمية النؤيفة املعمول    حالياا 

 .سن  املعامالت الدوخ لتتبع األرصدم املنقولة دولياا  )ه( 
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لنؤيفرتة مرتن أجرت  تلرتميم والدرت اآلخر امليفتفاد من جتر ة التنفيذ املشرتك ويلية التنميرتة ا -18
علرتى ختفرتي  ستؤدا  نؤا  رقمه سرن أه ييفرتاعد يلية ميفتقبلية هو امليزم املرتتبة على الشرو   ا

 ، وتيف  ساولة استعمال  واحلد من  م  تراليف املعامالت.تعقيد النؤا  إنالا 

 "ال دء الفورة" تهيئة الفرص للعمل الم كر أو -6 
األطراف/اجتما  األطراف عرتد  اليفرتماح  اخترتاذ إجرتراءات مبررترم يف إطرتار إه قرار مؤور  -19

التنفيرترتذ املشرترترتك  عرترتد  إذنرترت    صرترتدار وحرترتدات خفرترت  النبعاثرترتات لعمليرترتات خفرترت  النبعاثرترتات ملرترتا 
قرترترتد أعرترترتاق التطرترترتور اليفرترترتريع للتنفيرترترتذ املشرترترترتك. و النيفرترترتبة آلليرترترتة التنميرترترتة النؤيفرترترتة،  2008قبرترترت  سرترترتنة 

الرتذا أذه للمنلرتس التنفيرتذا  7-/  أ17فرتورا  اعتمادهرتا املقرترر ال البرتدءاا سالت األطراف كثت 
 عد اعتماد اتفاقات مراكش اا آللية التنمية النؤيفة  الشرو  يف وضع نؤا  يلية التنمية النؤيفة فور 

اجتمرترترتا  األطرترترتراف يف نطرترترتاق تيفرترترتني  ويف وقرترترتت لحرترترت ،  رترترتت مرترترتؤور األطراف/. 2001يف عرترترتا  
ت النبعاثرترتات احملققرترتة قبرترت  تيفرترتني  أنشرترتطة مشرترتاريع يليرترتة األرصرترتدم الدائنرترتة  رترتمتثر رجعرترته لتؤفيضرترتا

التنميرترترتة النؤيفرترترتة  عرترترتد أه  اشرترترتر املرترترتؤور ماامرترترت   رترترتدخول  روتوكرترترتول كيوترترترتو حيرترترتز النفرترترتاذ. ومرترترتن ناحيرترترتة 
أه تيفرتني  األرصرتدم الدائنرتة  رتمتثر رجعرته لتؤفيضرتات النبعاثرتات سرتس  شرتر  اا أخر ، ذكر أيضرت

التنميرترتة النؤيفرترتة، عرترتن طريرترت  اليفرترتماح ألنشرترتطة خفرترت  ، ورمبرترتا يليرترتة (8)خطرترتت نزاهرترتة التنفيرترتذ املشرترترتك
 النبعاثات القائمة مبنافيفة الستثمار يف أنشطة جديدم ورمبا تقويضاا.

يفتقبلية،  الف التنفيذ املشرتك ويلية التنميرتة النؤيفرتة، لرتن ريت أه تلميم يلية ختفيف م -20
ألنشرترتطة. ويف إطرترتار يليرترتة مرترتن اخلرترتربات وا عامرترتاا  15يبرترتدأ مرترتن اللرترتفر؛  رترت  إنرترت  سييفرترتتفيد مرترتن لهرترتاء 

شرتطة الرتيت سررتن، لرتو رريبرترتت التنميرتة النؤيفرتة، و درجرتة أقرت  التنفيرتذ املشرترتك، هنرترتاك سليفرتلة مرتن األن
عن طري  فرتات تيفرتني   2020يف ذلك، أه تيفتفيد من أرصدم النبعاثات  عد عا  األطراف 

اا األرصدم الدائنرتة كثرتت  األرصدم الدائنة احملتملة. ومن سوء طالع التنفيذ املشرتك أه فرتات تيفني 
. ومبرترترتا أه 2012مرترترتا ترترترتددها التشرترترتريعات الوطنيرترترتة،  رترترت  إ رترترتا انقضرترترتت يف حرترترتالت عديرترترتدم يف عرترترتا  

لييفت لرتدياما سرتا   خرتربم يبنيرتاه اا التنفيذ املشرتك ويلية التنمية النؤيفة  ا يليتاه جديدتاه نيفبي
ملمارسرتة الرتذا اتبعترت  اهليئرتات علياا، فقد فام أصحاا امللرتلحة وامليفرتتثمروه مزايرتا  رتج الرتتعلم  ا

التنؤيميرترتة، وقبلرترتوا  ضرترترورم إدخرترتال التغيرترتتات الاللمرترتة ملعاجلرترتة املشرترتاك  واللرترتعو ات الرترتيت ئارترترت يف 
تنفيذ اآلليت .    إه هذش التغيتات كانت هلرتا األسرتبقية علرتى حيفرتاا اسرتتقرار اآلليرتة و اصرتة ملرتا 

أا تعزيز لآلليت  مرتن أجرت  خدمرتة  هللؤطر. وتر  جلنة اإلشراف أاا يروه هدف اآلليت  معرض
اهلرترترتدف النارترترتائه لالتفاقيرترترتة علرترترتى  رترترتو أفضرترترت  ينبغرترترته أه تفيفرترترترش دوائرترترتر السرترترتتثمار علرترترتى أنرترترت  إشرترترتارم 
إجيا يرترتة.  يرترتد أه جلنرترتة اإلشرترتراف ترترتذر مرترتن خلرترت  انطبرترتا   رترتمته اإلصرترتالحات اعتباطيرترتة، وهرترتو مرترتا قرترتد 

ا األطرتراف. و الترتاخ، فمرتن يقوض ملداقية أا يلية لتيفني  األرصدم الدائنة يف امليفرتتقب  تضرتعا
أجرترت  اإل قرترتاء علرترتى التوقعرترتات املعقولرترتة، توصرترته جلنرترتة اإلشرترتراف  رترتمته ييفرترتتند تلرترتميم يليرترتات جديرترتدم 

__________ 

 أعالش. 3 احلاشيةانؤر  (8)
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علرتى نلرترتة أمرترتور منارترتا الرترتدروت امليفرترتتفادم واخلرتربات املرتيفرترتبة مرترتن التنفيرترتذ املشرترترتك. وكرترتذلك توصرترته 
ت الضرترترورية لتحقيرترت  جلنرترتة اإلشرترتراف  احلرترتد مرترتن تعرترتديالت العناصرترتر القائمرترتة لتقتلرترتر علرترتى التعرترتديال
 هدف يلية التؤفيف امليفتقبلية واألهداف الطويلة األج  لتفاق  اريس.

وهناك قدر كبت مرتن إمرانرتات التؤفيرتف سررتن  رت  ينبغرته تعبئتارتا إىل أقلرتى حرتد لررتن  -21
مرترتن خرترتالل العرترترتاف " العمرترت  املبررترتر ". وعرترتالوم علرترتى ذلرترتك، فرترت ه البرترتدء املبررترتر  2020قبرترت  عرترتا  

ل طرترتراف  بنرترتاء اخلرترتربم يف السرترترتاتينيات واليفياسرترتات الوطنيرترتة وإدارم اا ل أيضرترتوالتنريرترتب قرترتد ييفرترتم
إمرانرترترتات التؤفيرترترتف الوطنيرترترتة، وسررترترترتن أه يرشرترترتف عرترترتن وفرترترتورات التررترترترتاليف املمرنرترترتة املتمتتيرترترتة مرترترترتن 

عرترترض ميفرترتار واضرترتل، مبرترتا يف ذلرترتك اا التبرترتادل الرترتدوخ ل صرترتول الرر ونيرترتة. ولرترتذلك فقرترتد يررترتوه مفيرترتد
 القائمة يف يليات تيفني  األرصدم امليفتقبلية.شرور واضحة إلدراج األنشطة 

 أوجه التآزر بيم التنفيذ المشترك وآليات التألفيف األخرى -باء 
 النطاق -1 

يقتلرترترترترتر نطرترترترترتاق هرترترترترتذا التحليرترترترترت  علرترترترترتى التنفيرترترترترتذ املشرترترترترترتك ويليرترترترترتة التنميرترترترترتة النؤيفرترترترترتة، املنشرترترترترت ه  -22
و  يُنؤرترتر يف خمططرترتات   روتوكرترتول كيوترترتو،  وصرترتفاما يليترترتا التؤفيرترتف الوحيرترتدتاه القائمترترتاه. مبوجرترتب

املعاوضرترترتة الطوعيرترترترتة أل رترترترتا ل سررترترترتن أه تيفرترترترتتؤدماا األطرترترترتراف إلثبرترترترتات التؤفيرترترترتف يف إطرترترترتار عمليرترترترتة 
 التفاقية اإلطارية.

ويبحرترترترترتي هرترترترترتذا التحليرترترترترت  سرترترترترتبعة ميفرترترترترتائ  هرترترترترته: هيئرترترترترتة اإلدارم، وجارترترترترتات التنيفرترترترترتي  الوطنيرترترترترتة،  -23
لطلرترترترتب مرترترترتؤور اا شرترترترتطة. ووفقرترترترتواليفرترترترتنالت، واملعرترترترتايت، ودورم املشرترترترتاريع، والعتمرترترترتاد، و موعرترترترتات األن

، جر  تقيرتيم أوجرت  الترت لر احملتملرتة لرفرتاءم (9)األطراف/اجتما  األطراف املتعل    عداد هذا التحلي 
 الترلفة والتيفاق وتفادا احليفاا املزدوج، عند القتضاء،  النيفبة لر  ميفمتلة على حدم.

 ايئة ا دارة -2 
اجتمرترتا  األطرترتراف،  رترتالتزامن مرترتع ور األطراف/ الرترتدورم األوىل ملرترتؤ أنشرترتئت جلنرترتة اإلشرترتراف يف -24

اعتمرترتاد اتفاقرترتات مرترتراكش، مرترتن أجرترت  اإلشرترتراف، ترترتت سرترتلطة مرترتؤور األطراف/اجتمرترتا  األطرترتراف، 
 يرترتد أه االرترتس التنفيرترتذا آلليرترتة التنميرترتة النؤيفرترتة قرترتد  .(10)ء امليفرترتار الثرترتاين للتنفيرترتذ املشرترترتكعلرترتى إجرترترا

 عرتد إنشرتائ  يف الرتدورم اليفرتا عة ملرتؤور اا ور أنشئ قب  ذلك  رثت، حيي عقد اجتماع  الفتتاحه فرت
األطرترترتراف، مرترترتن أجرترترت  اإلشرترترتراف علرترترتى يليرترترتة التنميرترترتة النؤيفرترترتة ترترترتت سرترترتلطة مرترترتؤور األطراف/اجتمرترترتا  

 لآللية.طراف كيما يايئ لالنطالق الفورا األ

__________ 

  11-/  أإ7املقرر  (9)
 ، املرف .1-/  أإ9املقرر  (10)
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وطُبرترترت  التنفيرترترتذ املشرترترترتك يف إطرترترتار اهليررترترت  اإلدارا املرترترتزدوج، حيرترترتي خضرترترتع إجرترترتراء امليفرترترتار  -25
ليفرتلطة األطرترتراف املضرتيفة، ونفرترتذ إجرتراء امليفرتار الثرترتاين   شرتراف جلنرترتة اإلشرتراف ترترتت اا األول حلرتري

سرترتلطة مرترتؤور األطراف/اجتمرترتا  األطرترتراف. وكرترتاه انعرترتدا  الرقا رترتة الدوليرترتة أحرترتد النتقرترتادات الرئييفرترتية 
للميفار األول للتنفيذ املشرتك أثناء فرتم أدائ . وقد انعرس ذلك يف إحد  التنقيحات اليت اتف  

: ميفار واحد تنفذش األطراف املضيفة   شراف جلنة اإلشراف. وأُدرج ذلك يف (11)طرافعلياا األ
الن  املتعل   العم  الذا اضطلعت    اهليئة الفرعيرتة للتنفيرتذ  شرتمته اسرتتعراض املبرتادا التوجيايرتة 

أعرترترتالش. وخرترترتالل املناقشرترترتات املتعلقرترترتة  اسرترترتتعراض طرائرترترت   9للتنفيرترترتذ املشرترترترتك املشرترترتار إليرترترت  يف الفقرترترترم 
راءات اآللية،   جيرتر حرتة اآله أا حبرتي ول مزيرتد مرتن املناقشرتة  شرتمته هيئرتة إدارم يليرتة التنميرتة وإج

 النؤيفة، أا االس التنفيذا.
لرفرترتاءم اسرترتتؤدا  اهلياكرترت  األساسرترتية وليرترتادم اا وسررترتن أه يترترتيل دمرترتج يليرترتات اليفرترتوق فرصرترت -26

إىل اا . ونؤرتر ا  لاثلرتة عمومرتاا التيفاق العرتا  للمنؤومرتة  املقارنرتة مرتع وجرتود يليرتات متعرتددم ترتؤدا مارت
أوجرترترترت  التشرترترترتا   يف املارترترترتا  الرترترترتيت وارسرترترترتاا جلنرترترترتة اإلشرترترترتراف واالرترترترتس التنفيرترترترتذا آلليرترترترتة التنميرترترترتة النؤيفرترترترتة 

يتعلرترت   اإلشرترتراف علرترتى اآلليرترتة التا عرترتة لررترت  منامرترتا وأنشرترتطة خفرترت  النبعاثرترتات املضرترتطلع هبرترتا،  فيمرترتا
 قد تود األطراف النؤر في . ف ه دمج اإلشراف على اآلليت  يف  لس إدارم واحد هو خيار

 جهات التنسيق الوطنية -3 
. طفيفرترتاا اا يليترتا  روتوكرتول كيوترتو هلمرتا جارتات تنيفرتي  وطنيرتة حمرتددم ختتلرتف ماامارتا اختالفرت -27

توافرترترت  علرترترتى مشرترترتاريع التنفيرترترتذ املشرترترترتك فحيفرترترتب،  فنارترترتات التنيفرترترتي  املعينرترترتة يف التنفيرترترتذ املشرترترترتك ل
جتارتز طلبرتات إصرتدار اا ألسات والرصد،  رت  إ رتا أيضرتيف ذلك املوافقة على منانيات خطور ا مبا

وحرترترتدات خفرترترت  النبعاثرترترتات املتعلقرترترتة هبرترترتذش املشرترترتاريع. وتتمثرترترت  املارترترتا  الرئييفرترترتية لليفرترترتلطات الوطنيرترترتة 
املعينة يف يلية التنمية النؤيفة يف تقييم مشاريع يليرتة التنميرتة النؤيفرتة احملتملرتة لتحديرتد مرتا إذا كانرتت 

هرترتداف التنميرتة امليفرترتتدامة وتقرترتدمي خطرتاا املوافقرترتة إىل اجلارترتات ستيفرتاعد البلرترتد املضرتيف يف تقيرترت  أ
 املشاركة يف مشاريع يلية التنمية النؤيفة.

نشرتمتت و يفبب قواعد نؤا  التنفيذ املشرترتك ويليرتة التنميرتة النؤيفرتة، فرت ه  عرت  األطرتراف أ -28
ة لرترتبع  جارترتة التنيفرترتي  املعينرترتة وسرترتلطة التنيفرترتي  املعينرترتة. و النيفرترتب : الفعرترت  جارترتيت تنيفرترتي  وطرترت   رترتا

األطراف، د ت هذش اجلاات يف جاة تنيفي  واحدم وارت الرتدورين كليامرتا، وهرتو مرتا مرتن شرتمتن  
 أه يوفر الرفاءم من حيي الترلفة والتيفاق يف املشاركة يف كلتا اآلليت .

 السشل -4 
 نوعاه من اليفنالت مبوجب  روتوكول كيوتو: يوجد حالياا  -29

__________ 

 .  8-  أإ/6املقرر  (11)
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هبرترتا حرومرترتات األطرترتراف يف التفاقيرترتة الرترتيت هرترته اليفرترتنالت الوطنيرترتة، الرترتيت تعمرترت   )أ( 
يف  روتوكرترتول كيوترترتو وهلرترتا التزامرترتات مقيرترتدم يف املرفرترت   رترتاء لربوتوكرترتول كيوترترتو، وتتضرترتمن اا أطرترتراف أيضرترت

احليفرترترتا ات الرترترتيت ُ رترترتتف  فيارترترتا  الوحرترترتدات  اسرترترتم احلرومرترترتة أو الريانرترترتات القانونيرترترتة الرترترتيت أذنرترترتت هلرترترتا 
 احلرومة حبيالم الوحدات وجتارهتا؛

يرترتة التنميرترتة النؤيفرترتة، الرترتذا ترترتديرش أمانرترتة التفاقيرترتة اإلطاريرترتة ترترتت سرترتلطة سرترتن  يل )ا( 
االس التنفيذا آللية التنمية النؤيفة، إلصرتدار وحرتدات خفرت  النبعاثرتات املعتمرتد وإحالتارتا إىل 
املشرترترتارك  يف املشرترترتاريع يف اليفرترترتنالت الوطنيرترترتة. و  مررترترتاه األطرترترتراف ريرترترتت املدرجرترترتة يف املرفرترترت  األول 

حبيفرترترتا ات يف سرترترتن  يليرترترتة التنميرترترتة اا ريع يليرترترتة التنميرترترتة النؤيفرترترتة الحتفرترترتاظ أيضرترترتواملشرترترتارك  يف مشرترترتا
 النؤيفة؛  يد أه اليفن  ل ييفمل مبناقلة خف  النبعاثات املعتمد    احليفا ات.

ويعمرترترت  كرترترت  سرترترتن  مرترترتن خرترترتالل را رترترت  ثا رترترتت  يفرترترتن  املعرترترتامالت الرترترتدوخ ترترترتديرش األمانرترترتة.  -30
يفنالت وقت وقوعاا للتمتكد من أ ا تتماشى ويتحق  سن  املعامالت الدوخ من معامالت ال

مرترتع القواعرترتد املتفرترت  عليارترتا مبوجرترتب  روتوكرترتول كيوترترتو. وسرترتن  املعرترتامالت الرترتدوخ الرترتذا  اترترتت قدمرترت  
 راسؤة هو الضامن للثقة يف النؤا .

وقد وت  الفع  مواءمة هذا النؤا  مع عملية التفاقية اإلطارية، وهو يوفر وسيلة فعالرتة  -31
تضمن عد  وجود حيفاا مرتزدوج، حيرتي ل سررتن نقرت  وحرتدم أو إلغاؤهرتا إل  من حيي الترلفة

 للقواعد ول سرن حلر وحدم إل يف مراه واحد يف أا وقت من األوقات.اا وفق

 المعايير وا جراءات -5 
يف إطرترتار املشرترترو  املقرترترتح لطرائرترت  وإجرترترتراءات التنفيرترتذ املشرترترتك، تترترتوىل جلنرترتة اإلشرترترتراف، يف  -32

اد املتطلبرترتات التقنيرترتة لضرترتماه العنلرترتر اإلضرترتايف وترترتوفت معرترتايت موضرترتوعية مرترتن أجرترت  نلرترتة أمرترتور، إعرترتد
إنشرترترتاء خطرترترترتور األسرترترترتات وتديرترترترتد املتطلبرترترترتات الرترترترتدنيا لررترترته يتييفرترترترتر علرترترترتى األطرترترترتراف املضرترترترتيفة وضرترترترتع 
إجراءات دورم املشاريع. ويتوىل الطرترف املضرتيف وضرتع معرتايت وإجرتراءات ومبرتادا توجيايرتة وطنيرتة 

 املشرتك يف الوقت الذا تتؤذ في  جاات التنيفي  املعينة القرارات. جلميع جوانب تنفيذ التنفيذ
ويف إطرترتار يليرترتة التنميرترتة النؤيفرترتة، أعرترتد االرترتس التنفيرترتذا إجرترتراءات ومعرترتايت مفلرترتلة إلدارم  -33

اآلليرترتة وأجالهرترتا. ومنارترتا النمرترتوذج املرترتنقل ملشرترتاريع يليرترتة التنميرترتة النؤيفرترتة، ومعيرترتار امللرترتادقة والتحقرترت  
ة النؤيفة، وإجراء دورم مشرو  يليرتة التنميرتة النؤيفرتة. ورمبرتا تنؤرتر جلنرتة اإلشرتراف اخلا    لية التنمي

املقبلرترترتة، يف إطرترترتار مشرترترترو  طرائرترترت  وإجرترترتراءات التنفيرترترتذ املشرترترترتك املقرترترترتح، يف اسرترترتتؤدا  هرترترتذش املعرترترتايت 
واإلجرترترترتراءات ك رشرترترترتادات  شرترترترتمته أفضرترترترت  املمارسرترترترتات ل طرترترترتراف املضرترترترتيفة يف تنفيرترترترتذ امليفرترترترتار الوحيرترترترتد 

 .للتنفيذ املشرتك
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 االعتماد -6 
تتشرترترترتا   وئرترترترتائف االرترترترتس التنفيرترترترتذا وجلنرترترترتة اإلشرترترترتراف تشرترترترتاهباا كبرترترترتتاا فيمرترترترتا يتعلرترترترت   اعتمرترترترتاد  -34

 يلياهتما:
، يضرترتطلع االرترتس التنفيرترتذا 1-/  أإ3)و( مرترتن مرفرترت  املقرترترر 5فبموجرترتب الفقرترترم  )أ( 

ف هلرترتذا املرفرترت ، مبيفرترتؤولية اعتمرترتاد الريانرترتات التشرترتغيلية وفقرترتاا ملعرترتايت العتمرترتاد الرترتواردم يف الترترتذيي  ألرترت
 يف ذلك املقررات املتعلقة  تنديد العتماد وتعليق  وسحب ؛ مبا

، تضرترترترترتطلع جلنرترترترترتة 1-/  أإ9)ا( و)ج( مرترترترترتن مرفرترترترترت  املقرترترترترترر 3ومبوجرترترترترتب الفقرترترترترترم  )ا( 
اإلشرتراف مبيفرترتؤولية اعتمرتاد الريانرترتات امليفرترتتقلة وفقرتاا للمعرترتايت واإلجرترتراءات الرتواردم يف الترترتذيي  ألرترتف 

املعرترترتايت واإلجرترترتراءات، مرترترتع مراعرترترتام أعمرترترتال االرترترتس التنفيرترترتذا لآلليرترترتة  هلرترترتذا املرفرترترت ، واسرترترتتعراض هرترترتذش
 الللة. ذات
العتمرترترترترترترتاد مبعرترترترترترترتايت متماثلرترترترترترترتة للغايرترترترترترترتة، وضرترترترترترترتعت علرترترترترترترتى ميفرترترترترترترتتو  مرترترترترترترتؤور اا ويعمرترترترترترترت  نؤامرترترترترترترت -35

مؤور األطراف/اجتما  األطراف استرشرتاف الرتتيبرتات اا األطراف/اجتما  األطراف. وطلب أيض
العتماد يف إطار التنفيذ املشرترتك ويليرتة التنميرتة النؤيفرتة، مبرتا يف  املمرنة لتحقي  الت لر    نؤامه

ومع ذلك، واف  االس التنفيذا آللية التنمية النؤيفة على  .(12)اد مشرتكةذلك إنشاء جلنة اعتم
أنرت  ل توجرترتد حاجرترتة إىل إنشرتاء هيئرترتة مشرترترتكة، وقرتررت جلنرترتة اإلشرترتراف أه تررت  أمرهرترتا  الرامرترت  إىل 

حيرتي مسحرتت  2016يا/أرييفرتطس  2مرتن اا نؤا  العتماد يف إطرتار يليرتة التنميرتة النؤيفرتة اعتبرتار 
كريرتاه ميفرتتق  معتمرتد يف اا  لتنمية النؤيفرتة  التلرترف طوعرتألا كياه تشغيله مع  يف إطار يلية ا

 إطار التنفيذ املشرتك.
واسرترتتؤدا  نؤرترتا  واحرترتد يرترتوفر كفرترتاءم التررترتاليف والتيفرترتاق  رترت  مارترتا  التلرترتدي  والتحقرترت   -36

علرترترتى نطرترترتاق اآلليترترترت ، عرترترتالوم علرترترتى تقيرترترت  وفرترترتورات يف التررترترتاليف يف تشرترترتغي  نؤرترترتا  اعتمرترترتاد للننرترترتة 
عرترتن الريانرترتات األخرترتر  الرترتيت ترريرترتب يف  ليرترتة التنميرترتة النؤيفرترتة، فضرترتالا اإلشرترتراف واالرترتس التنفيرترتذا آل

 تقدمي خدمات امللادقة والتحق  يف إطار ك  من اآلليت .

مررررروجز أوجررررره الترررررآزر والررررردروس المسرررررتفادة والتشرررررارب مرررررع التنفيرررررذ المشرررررترك  -جيم 
 والتوقعات بالنس ة لتصميم آلية للتألفيف في المستق ل

املشرترترترترتك أدام قيمرترترترتة ُمثبترترترترتة اجلرترترترتدو  جلرترترترتمتت إليارترترترتا البلرترترترتداه لرتكيرترترترتز شرترترترترلت يليرترترترتة التنفيرترترترتذ  -37
مليرتوه طرتن  871الستثمار يف  ال املنا  حيثما تدعو احلاجرتة إليرت . وقرتد حققرتت مرتا يزيرتد علرتى 

مرتن ختفيضرتات انبعاثرتات ريرتالات الدفيئرتة، وأسرتامت، إىل جانرتب يليرتة التنميرتة النؤيفرتة، يف ختفيرتف 
ريرترترتالات الدفيئرترترتة. و اسرترتتؤدا  التنفيرترترتذ املشرترترترتك، أو يليرترترتة   ليرترترتوه طرترترتن مرترتن انبعاثرترترتات 2.5أكثرترتر مرترترتن 

أخرترتر  صرترتممت مرترتع مراعرترتام الرترتدروت امليفرترتتفادم مرترتن التنر رترتة مرترتع التنفيرترتذ املشرترترتك، ألريرترتراض تعبئرترتة 
__________ 

 10-/  أإ6املقرر  (12)
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الستثمار من القطا  اخلا  أو توجي  األموال العامة إىل القطاعات واألنشطة امليفتادفة، سرن 
 أكرب يف خططاا الوطنية يف سياق اتفاق  اريس.للبلداه أه تنؤر يف تديد ميفتو  طموح 

احلرومرترترتات أو اجلارترترتات الفئويرترترتة لرصرترترتد خفرترترت  اا وهرترترتذش اآلليرترترتة سررترترتن أه تيفرترترتتؤدماا أيضرترترت -38
النبعاثات واإل الغ عن  والتحق  من . و التاخ، ف ه هذش اآللية سرن أه يروه هلا دور يف كفالة 

ك النتائج وجتنب احليفاا املزدوج لتؤفيضات نتائج اإلجراءات الوطنية واإل الغ  شفافية عن تل
 النبعاثات.

وترترتر  جلنرترتة اإلشرترتراف أه يليرترتة التنفيرترتذ املشرترترتك سررترتن أه تيفرترتام يف التلرترتدا الرترتدوخ لتغرترتت  -39
للرترترتدروت اا  وصرترترتفاا ملرترترتدر اا املنرترترتا  لرترترتيس فقرترترت   وصرترترتفاا يليرترترتة صرترترتاحلة للعمرترترت  فحيفرترترتب،  رترترت  أيضرترترت

نشرترتاء اآلليرترتة اجلديرترتدم املنلرترتو  عليارترتا يف سرترتيما يف إ امليفتؤللرترتة لرترتدعم تنفيرترتذ اتفرترتاق  رترتاريس، ول
 من اتفاق  اريس. ويف هذا اليفياق، تعتقد جلنة اإلشراف ما يله: 6من املادم  4الفقرم 

ينبغه أه يركز تلميم القواعد والطرائ  واإلجراءات املتعلقة   ليرتة التؤفيرتف يف  )أ( 
العمرترت  اليرترتومه اجلزئيرترتة إىل اهليئرترتة  امليفرترتتقب  علرترتى املبرترتادا واملعرترتايت العاليرترتة امليفرترتتو  مرترتع ترترترك تفاصرترتي 

 التنؤيمية؛
الرقا ة اليت وارساا هيئة تنؤيمية دولية تعم   طريقرتة موضرتوعية لإلشرتراف علرتى  )ا( 

 اآللية ستروه أدام قيمة لضماه نزاهة اآللية و ناء مسعتاا؛
شفافية عمليات صنع القرار، والتشاور مع أصحاا املللحة احمللي ، وحقوق  )ج( 
ات املتمتثرم مباشرم يف الستما  إلياا قب  اختاذ القرارات، واختاذ القرارات يف وقتاا، والطعن الريان

 يف القرارات املتؤذم ستروه نيعاا عناصر قيطمة آللية التؤفيف يف امليفتقب ؛
توحيرترتد املارترتا  املشرترترتكة قرترتدر اإلمررترتاه مرترتع السرترتتمرار يف إتاحرترتة املرونرترتة يف تطبيرترت   )د( 

امرتة آلليرتة التؤفيرتف يف امليفرتتقب . ويف هرتذا اللرتدد، فرت ه تلرتميم يليرتة التؤفيرتف املعرتايت خاصرتية ه
املقبلرترتة ينبغرترته أه ييفرترتعى إىل تقيرترت  أقلرترتى قرترتدر مرترتن الترترت لر مرترتع عناصرترتر الرترتنؤم القائمرترتة واحملتملرترتة يف 
امليفرترترتتقب ،  طرترترترق مرترترتن  ينارترترتا السرترترتتناد إىل اهلياكرترترت  األساسرترترتية القائمرترترتة، واسرترترتتؤدا   رترترتج وعمليرترترتات 

 استؤدا  نؤا  وحيد لالعتماد؛ومعايت موحدم، و 
وينبغرترترترترته أه ييفتحضرترترترترتر القرترترترترتائموه علرترترترترتى تلرترترترترتميم يليرترترترترتة التؤفيرترترترترتف يف امليفرترترترترتتقب   )ه( 

مرتن  من اخلربم واألنشطة وثلاا يلية التنمية النؤيفة والتنفيرتذ املشرترتك.  رتدلا اا عام 15يقرا من  ما
امليفرترترترتتفادم  البرترترترتدء مرترترترتن اللرترترترتفر، ينبغرترترترته أه تنطلرترترترت  أا يليرترترترتة للتؤفيرترترترتف يف امليفرترترترتتقب  مرترترترتن الرترترترتدروت

واخلربات املرتيفبة من يليرتة التنميرتة النؤيفرتة والتنفيرتذ املشرترتك، مرتن أجرت  كفالرتة تقيرت  أهرتداف يليرتة 
 التؤفيف يف امليفتقب  واهلدف الطوي  األج  لتفاق  اريس؛

سررترترترتن ترترترترتوفت ميفرترترترتار واضرترترترتل، مبرترترترتا يف ذلرترترترتك شرترترترترور واضرترترترتحة، إلدراج األنشرترترترتطة  )ل( 
 ر يلية التؤفيف املقبلة.القائمة  اعتبارها أنشطة مؤهلة يف إطا
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 المرفق الثاني

بها لعمل لشنرة ا ارراف علرر التنفيرذ  رتدابير الكفاءة ا ضافية الموص  
 المشترك 

 الأللفية ا جرائية -أوالا  
، طلرترتب مرترتؤور األطرترتراف العامرترت   وصرترتف  اجتمرترتا  األطرترتراف يف 10-/  أإ5مبوجرتب املقرترترر  -1

إىل جلنة اإلشراف على التنفيرتذ املشرترتك )جلنرتة ألطراف(  روتوكول كيوتو )مؤور األطراف/اجتما  ا
اإلشرترترتراف( إ قرترترتاء خطرترترتة إدارم التنفيرترترتذ املشرترترترتك قيرترترتد السرترترتتعراض، مرترترتع إدخرترترتال التعرترترتديالت الاللمرترترتة 

والشفافية يف عم  التنفيذ املشرتك وضماه ما يرفه من اهلياك  لضماه الرفاءم وفعالية الترلفة 
األساسرترترتية والقرترترتدرات لآلليرترترتة لررترترته تيفرترترتتؤدماا األطرترترتراف علرترترتى األقرترترت  حرترترتة  ايرترترتة الفرترترترتم اإلضرترترتافية 

 للوفاء  التزامات فرتم اللتزا  الثانية مبوجب  روتوكول كيوتو.
، حيرتي   2014شرتك منذ عا  وتوقفت األنشطة املتللة  املشاريع يف إطار التنفيذ امل -2

ت  إىل جلنة اإلشرتراف منرتذ ذلرتك الترتاري  أيرتة حالرتة إلعرتداد اسرتتنتاجات  شرتمت ا أو التحقرت  منارتا. 
وانقضى اآله ما يقرا من أر رتع سرتنوات  عرتد انتارتاء فرترتم اللترتزا  األوىل مرتن  روتوكرتول كيوترتو، مرتع 

إىل األطرترترتراف الرترترتيت سررترترتن أه عرترترتد  دخرترترتول تعرترترتدي  الدوحرترترتة حيرترترتز النفرترترتاذ )أو حيرترترتز النفرترترتاذ  النيفرترترتبة 
تيفتضيف مشاريع التنفيذ املشرترتك(. وهرتذا يعرت  أه املشرتاريع اجلديرتدم ل تطلرتب املوافقرتة واملشرتاريع 
احلاليرترتة ل تطلرترتب إصرترتدار وحرترتدات خفرترت  النبعاثرترتات. ومرترتؤور األطراف/اجتمرترتا  األطرترتراف يرترتدرك 

لاء حالرترترتة اليفرترترتوق ، كرترترترر اإلعرترترتراا عرترترتن قلقرترترت  إ11-/  أإ7مرترترتن املقرترترترر  3مبوجرترترتب الفقرترترترم ذلرترترتك، و 
املشرتاركوه يف التنفيرتذ املشرترتك، حيرتي تراجرتع عرتدد املشرتاريع إىل درجرتة اا اللعبة الرتيت يواجاارتا حاليرت

  اتت معاا هذش اآللية ريت موجودم عمليا.
وعرترتالوم علرترتى ذلرترتك، وخرترتالل اليفرترتنوات القليلرترتة املاضرترتية، تركرترتز عمرترت  جلنرترتة اإلشرترتراف  شرترتدم  -3

جتمرتا  األطرتراف واهليئرتة الفرعيرتة للتنفيرتذ )اهليئرتة الفرعيرتة( على تقدمي توصيات إىل مرتؤور األطراف/ا
 شرترتمته كيفيرترتة تيفرترت  يليرترتات  روتوكرترتول كيوترترتو، ول سرترتيما فيمرترتا يتعلرترت   اسرترتتعراض املبرترتادا التوجيايرترتة 

توصرترتيات ينؤرترتر ت لتنفيرترتذ مرترتن عمليرترتة السرترتتعراض وأصرترتدر للتنفيرترتذ املشرترترتك. وانتارترتت اهليئرترتة الفرعيرترتة ل
أه عمرترت  جلنرترترتة اا راف يف دورترترت  الثانيرترتة عشرترترم. وهرترتذا يعرترت  أيضرترتاجتمرترتا  األطرترتفيارترتا مرترتؤور األطراف/

 اإلشراف املتعل   اليفياسات العامة قد أوشك على النتااء.
ويف اجتماعات جلنة اإلشراف األختم، لوح  أه  لوغ النلرتاا القرتانوين أصرتبل يشرتر   -4

( السرتتقالت 2)( شغور مقاعد خمتلفة يف اللننة  يفرتبب الرتشرتيحات املعلقرتة؛ 1 يفبب: )اا تدي
 ( ا فاض مشاركة األعضاء واألعضاء املناو  .3ريت املتوقعة؛ )
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 الغرض والنطاق -ثانياا  
الغرترترترض مرترترتن هرترترتذش التوصرترترتية هرترترتو المتثرترترتال للوليرترترتة اللرترترتادرم عرترترتن مرترترتؤور األطراف/اجتمرترترتا   -5

تشرتغي  األطراف إىل جلنة اإلشراف  التعق  يف استؤدا  مواردهرتا عرتن طريرت  اخترتاذ ترتدا ت إضرتافية ل
 ، ول سيما فيما يتعل   اجتماعاهتا.(1)جلنة اإلشراف

وتالحرترت  جلنرترتة اإلشرترتراف أه   مرا رترتا اسرترتتؤدا   عرترت  الترترتدا ت اإلضرترتافية املقرتحرترتة ولررترتن  -6
. وهرترترته، علرترترتى وجرترترت  اخللرترترتو ، لرترترتن جترترترترا الجتماعرترترتات 2017لرترترتيس كلارترترتا لعملارترترتا خرترترتالل عرترترتا  

 .اإللررتونية إل إذا وافقت اللننة على ذلك ميفبقاا 
ومع ذلك، ف ه املوافقة على هذش التدا ت اإلضافية املقرتحة يف الدورم الثانية عشرم ملرتؤور  -7

اجتمرترترتا  األطرترترترتراف سرترترتتتيل للننرترترترتة اإلشرترترترتراف  موعرترترتة كاملرترترترتة مرترترتن اإلمرانيرترترترتات احملرترترترتددم، اف/األطر 
ستيفتؤد  حيفب احلاجرتة يف امليفرتتقب ، مبرتا يف ذلرتك يف األجرت  الطويرت . وعلرتى هرتذا النحرتو، فرت ه 

 دا ت اإلضافية املقرتحة ترد يف التوصية.نيع الت

توصررررية لشنررررة ا اررررراف علررررر التنفيررررذ المشررررترك المقدمررررة  لررررر مررررؤتمر  -ثالثاا  
 األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو

 اجتما  األطراف يود أه:لع  مؤور األطراف/ -8
لمرتوارد، جيرتول للننرتة اإلشرتراف أه يؤكد أن ، من أج  مواصلة اإلدارم احلليفة ل )أ( 

جتتمرترتع أقرترت  مرترتن مرترترت  يف اليفرترتنة، وسررترتن أه تنفرترتذ ترترتدا ت كفرترتاءم إضرترتافية مرترتن أجرترت  تشرترتغيلاا، مثرترت  
 املشاركة الفرتاضية يف الجتماعات واملشاورات اإللررتونية والوسائ  اإللررتونية للنع القرار؛

عضرترترتاء املنرترترتاو    وصرترترتفام أه املشرترترتاركة الفرتاضرترترتية ل عضرترترتاء أو األاا يؤكرترترتد أيضرترترت )ا( 
أعضاء يف اجتماعات جلنرتة اإلشرتراف تيفرتب لغرترض تقيرت  النلرتاا القرتانوين، وأه الجتماعرتات 
الفرتاضرترترترترترتية للننرترترترترترتة اإلشرترترترترترتراف وثرترترترترترت  اجتماعرترترترترترتات للننرترترترترترتة اإلشرترترترترترتراف  رترترترترترتاملعىن املنلرترترترترترتو  عليرترترترترترت  يف 

 ؛(2)الداخله النؤا 

املنرترترتاو   نيفرترترتؤة يؤكرترترتد كرترترتذلك أه تقرترترتدمي أعضرترترتاء جلنرترترتة اإلشرترترتراف أو أعضرترترتائاا  )ج( 
 إلررتونية من س  اخلدمة املوقع كاف للوفاء مبتطلبات النؤا  الداخله.

    

__________ 

  ، متاح يف املوقع التاخ: 20إىل  16، الفقرات من JI-JISC39-AA-A02كما نوقش يف الوثيقة  (1)
<http://ji.unfccc.int/MeetingInfo/DB/C0BRXFOZM7K843E/view>. 

(2) <Available at < http://ji.unfccc.int/Ref/Documents/JI_proc01.pdf>. 


