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موجز
يعرض هذا التقرير أعمال جلنة اإلشراف على التنفيذ املشرتك (جلنة اإلشراف) خالل
الفرترترتم مرترتن  1تش رترين األول/أكترترتو ر  2015إىل  21أيلول/سرترتبتمرب  . 2016ومشلرترتت األعمرترتال
املضطلع هبا يف الفرتم املشمولة التقرير إعداد التوصيات املطلو ة املتعلقة تنفيذ مشاريع طرائرت
وإجراءات التنفيذ املشرتك ،اليت ُعرضت على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهترتا الرا عرتة واألر عرت ،
فضرتالا عرترتن أفررترتار وتلرترتيالت تتعلرت تنرترتارا التنفيرترتذ املشرترترتك والرترتدروت امليفرترتتفادم من رت  ،ترترترد يف
هرترتذا التقريرترتر لررترته ينؤرترتر فيارترتا مرترتؤور األط رتراف العام رت وصرترتف اجتمرترتا األط رتراف يف روتوكرترتول
كيوترترتو .واعتمرترتدت جلنرترتة اإلش رتراف أيض رتا تغي رتتات مدخلرترتة علرترتى نؤرترتا اعتمرترتاد التنفيرترتذ املشرترترتك،
تيفرترتمل للريانرترتات التشرترتغيلية املعينرترتة يف إطرترتار يليرترتة التنميرترتة النؤيفرترتة التلرترترف كريانرترتات ميفرترتتقلة
معتمدم يف إطار التنفيذ املشرتك.
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أوالا -مقدمة
ألف -الوالية
 -1أنشرت رترتمت مرت رترتؤور األط رت رتراف العام رت رت وصرت رترتف اجتمرت رترتا األط رت رتراف يف روتوكرت رترتول كيوترت رترتو (مرت رترتؤور
األطراف/اجتمرترتا األط رتراف) ،مبوجرترتب املقرترترر  /10أإ ،1-جلنرترتة اإلش رتراف علرترتى التنفيرترتذ املشرترترتك
(جلنرترتة اإلش رتراف) لتترترتوىل اإلش رتراف علرترتى نلرترتة أمرترتور مرترتن ينارترتا التحق رت مرترتن خف رت أو تعزيرترتز إلالرترتة
النبعاث رترتات النان رترتة ع رترتن املش رترتاريع املنف رترتذم مبوج رترتب امل رترتادم  6م رترتن روتوك رترتول كيوت رترتو (املش رترتار إليا رترتا
فيما يله تيفمية "مشاريع التنفيذ املشرتك"( ،))1وفقرتا للمبرتادا التوجيايرتة املتعلقرتة تنفيرتذ املرتادم 6
من روتوكول كيوتو (املشار إلياا فيما يله تيفمية "املبادا التوجياية للتنفيذ املشرتك")(.)2
 -2ووفقا للفقرم (3أ) من املبادا التوجيايرتة للتنفيرتذ املشرترتك ،يتعرت علرتى جلنرتة اإلشرتراف أه
تقد تقريرا عن أنشطتاا إىل ك دورم من دورات مؤور األطراف/اجتما األطراف .ويقرتد مرتؤور
األطراف/اجتما األطراف اإلرشادات شرتمته تنفيرتذ املرتادم  6مرتن روتوكرتول كيوترتو وسرتارت سرتلطت
الرقا ية على جلنة اإلشراف.

باء -نطاق التقرير
 -3ويع رترترض ه رترتذا التقري رترتر اليف رترتنوا املقرت رت مد م رترتن جلن رترتة اإلشرت رتراف إىل م رترتؤور األطراف/اجتم رترتا
األطرت رتراف أنش رترتطة التنفي رترتذ املش رترترتك خ رترتالل الف رترترتم م رترتن  1تشرت رترين األول/أكت رترتو ر  2015إىل 21
أيلول/سبتمرب ( 2016املشار إلياا فيما يله عبارم "الفرترتم املشرتمولة رتالتقرير") .وسيُيفرتلط رئرتيس
جلنرترتة اإلشرتراف ،اليفرترتيد كرترتونراد راشرترتره  -كييفرترتلر ،يف تقريرترترش الشرترتفوا املقرترتد إىل مرترتؤور األطرتراف/
اجتما األطراف يف دورت الثانية عشرم ،الضوء على أا ميفائ لحقة ذات صلة.
 -4ويتنرترتاول التقري رترتر حالرترتة يلي رترتة التنفيرترتذ املش رترترتك ،ويع رترترض العم رت ال رترتذا اضرترتطلعت رت جلن رترتة
اإلشراف خالل الفرتم املشمولة التقرير ،مبا في ميفؤولياهتا ذات الللة تشغي إجراء التحق يف
إطرترتار جلنرترتة اإلشرتراف (املشرترتار إليرت فيمرترتا يلرترته عبرترتارم "امليفرترتار الثرترتاين للتنفيرترتذ املشرترترتك")( ،)3و تشرترتغي
عملية العتماد يف إطار التنفيذ املشرتك ،واحلالة املالية آللية التنفيذ املشرتك.

 -5وتتاح التفاصي الراملة لعم جلنرتة اإلشرتراف ووئائفارتا يف اللرتفحات الشرتبرية املتعلقرتة
التنفي رترتذ املش رترترتك عل رترتى املوق رترتع الش رترتبره لالتفاقي رترتة ،ال رترتيت تش رترتر ميف رترتتودعا رقميرت رتا مركزيرت رتا لتق رترتارير
اجتماعات جلنة اإلشراف ،واملعلومات املتعلقة املشاريع وعملية العتماد ،والوثائ اليت تعتمرتدها
هذش اللننة(.)4
__________

()1
()2
()3
()4
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جيم -ا ج ررراءات الت رري يتع رريم أن يتأل ررذاا م ررؤتمر األطر رراف العام ررل بوص ررفه اجتم رراع
األطراف في بروتوكول كيوتو
 -6قد يود مؤور األطراف/اجتما األطرتراف اسرتتعراض هرتذا التقريرتر واإلحاطرتة علمرت ا رتالتقرير
الش رت رترتفوا املق رت رترتد م رت رترتن رئ رت رترتيس جلن رت رترتة اإلش رت رتراف إىل م رت رترتؤور األطراف/اجتم رت رترتا األط رت رتراف يف دورترت رت رت
الثانية عشرم.
 -7ووفق رت رت رتا للفق رت رت رترت  4و 5م رت رت رترتن املب رت رت رترتادا التوجياي رت رت رترتة للتنفي رت رت رترتذ املش رت رت رترترتك ،ينتؤ رت رت رترتب م رت رت رترتؤور
األطراف/اجتمرترتا األط رتراف أعضرترتاءا يف جلنرترتة اإلش رتراف 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؛
(ا) عضواه وعضو مناوا واحد من األطراف املدرجة يف املرفرت األول ريرتت املشرتار
إلياا يف الفقرم الفرعية (7أ) أعالش؛
(ج)

عضو واحد وعضو مناوا واحد من األطراف ريت املدرجة يف املرف األول.

 -8وقد يود مؤور األطراف/اجتمرتا األطرتراف اسرتتعراض توصرتيات جلنرتة اإلشرتراف الرتواردم يف
املرفق األول والثاين ،واختاذ أا إجراء يراش مناسبا.

ثانيا -حالة التنفيذ المشترك

 -9النشرت رت رترتار يف إطرت رت رترتار التنفيرت رت رترتذ املشرت رت رترترتك ش رت رت رترتب متوقرت رت رترتف منرت رت رترتذ ايرت رت رترتة فرت رت رترترتم اللت رت رت رتزا األوىل
مبوج رت رترتب روتوك رت رترتول كيوت رت رترتو يف ع رت رترتا  .2012ويخ رت رترتر إص رت رترتدار لوح رت رترتدات خفرت رت رت النبعاث رت رترتات يف
إطرترتار امليفرترتار األول للتنفيرترتذ املشرترترتك( )5أُ لرترتع عنرت يف يا/أرييفرترتطس  ،2015ينمرترتا أُ لرترتع عرترتن يخرترتر
إص رترتدار لوح رترتدات خفرت رت النبعاث رترتات يف إط رترتار امليف رترتار الث رترتاين يف تشرت رترين األول/أكت رترتو ر 2014
(انؤر الفل ثالث ا-دال أدناش).
 -10ومبا أه وحرتدات خفرت النبعاثرتات تنشرتمت عرتن طريرت تويرت جرتزء مرتن وحرتدات الرميرتات
امليفرترتندم مبوجرترتب روتوكرترتول كيوترترتو لبلرترتد مرترتا إىل وحرترتدات خف رت انبعاثرترتات ،ف رت ه األط رتراف املضرترتيفة
النبعاثرترتات لفرترترتم اللت رتزا الثانيرترتة.
للتنفيرترتذ املشرترترتك ريرترتت قرترتادرم حالي رت ا علرترتى إصرترتدار وحرترتدات خفرت
ولرترتن تررترتوه قرترتادرم علرترتى القيرترتا رترتذلك حرترتة يرترتدخ تعرترتدي الدوحرترتة حيرترتز التنفيرترتذ ،ويلرترتبل سرترتاريا
النيفبة لذلك الطرف.

__________

()5

4

وفق ا للفقرترم  13مرتن املبرتادا التوجيايرتة للتنفيرتذ املشرترتك ،يف إطرتار امليفرتار األول للتنفيرتذ املشرترتك ،فرت ه احلرومرتات
الوطنية ،ل جلنة اإلشراف ،هه امليفؤولة عرتن الرقا رتة علرتى املشرتاريع وعرتن إصرتدار وحرتدات خفرت النبعاثرتات مرتن
تلك املشاريع.
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 -11وتواص رت جلنرترتة اإلش رتراف الوفرترتاء وليتارترتا ،حيرترتي تترترتيل التنفيرترتذ املشرترترتك ل ط رتراف وتعم رت
على تلبية الطلبات الواردم من األطراف .ومع ذلك ،فبما أه اهليئة الفرعيرتة للتنفيرتذ (هيئرتة التنفيرتذ)
ق رترتد أكمل رترتت اآله استعراض رترتاا للمب رترتادا التوجياي رترتة للتنفي رترتذ املش رترترتك ،وق رترتدمت توص رترتية إىل م رترتؤور
األطرتراف/اجتمرترتا األطرتراف ،فرت ه جلنرترتة اإلشرتراف ،مرترتا تلرترتدر إليارترتا تعليمرترتات رترتالف ذلرترتك مرترتن
األطراف ،ستُحنم عن القيا متية أعمال لتطوير اآللية.

ثالثا -األعمال المضطلع بها في الفترة المشمولة بالتقرير
ألف -تنفيذ مشاريع طرائق و جراءات التنفيذ المشترك ،بما في ذلك التغييرات
 -12اس رت رترتتنا ة للطل رت رترتب الرت رت رتوارد يف الفقرت رت رترت  4و 5م رت رترتن املق رت رترترر  /7أإ ،11-وافق رت رترتت جلن رت رترتة
اإلشراف يف اجتماعاا  38علرتى توصرتيت قُرتدمتا لحقرتا إىل الرتدورم الرا عرتة واألر عرت هليئرتة التنفيرتذ
شمته ما يله:
(أ )

اإلجراءات الضرورية لتنفيذ مشرو طرائ وإجراءات التنفيذ املشرتك()6؛

(ا) اخليارات املتاحة ملعاجلة الشواري اليت أثارها أصحاا امللرتلحة والتحقرت الرتذا
جيري رت رت كيرت رترتاه ميفرت رترتتق معتمرت رترتد مرت رترتن التغي رت رتتات الالحقرت رترتة للتيفرت رترتني  ،يف سرت رترتياق اسرت رترتتعراض املبرت رترتادا
التوجياية للتنفيذ املشرتك(.)7

باء -الدروس المستفادة مم التنفيذ المشترك وأوجه استعمال التنفيذ المشترك
 -13اس رترتتنا ة للطل رترتب الرت رتوارد يف الفق رترترم  7م رترتن املق رترترر  /7أإ ،11-ال رترتداعه إىل التفر رترتت يف
أوج رت الت رت لر رت التنفيرترتذ املش رترترتك ويلي رترتات التؤفيرترتف األخ رترتر لض رترتماه كفرترتاءم اس رترتتؤدا امل رتوارد،
نؤرترترت جلنرترتة اإلش رتراف يف هرترتذش امليفرترتمتلة خرترتالل الفرترترتم املشرترتمولة رترتالتقرير ،ووافقرترتت علرترتى توصرترتياهتا
الناائية ،ليغتاا الواردم يف املرف األول.


جيم -اعتماد الكيانات المستقلة 
 -14م رترتددت جلن رترتة اإلشرت رتراف ولي رترتة أعض رترتاء فريرت رت العتم رترتاد املعرت رت التنفي رترتذ املش رترترتك ح رترتة 1
يا/أرييفرترتطس  ،2016وانتؤبرترتت اليفرترتيد ون رتوا لوريي رت رئييف رتا واليفرترتيد كرترتارلوت ف رتولر نائب رتا لل رترئيس
للفرتم املذكورم.

__________

()6
()7
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 -15و يعق رترتد فريرت رت العتم رترتاد املعرت رت التنفي رترتذ املش رترترتك أا اجتم رترتا خ رترتالل الف رترترتم املش رترتمولة
التقرير ،لرن قا عمل الوسائ اإللررتونية لضماه استمرارية عمليات العتماد.
 -16ومنرترتذ البرترتدء عمليرترتة العتمرترتاد يف إطرترتار التنفيرترتذ املشرترترتكُ ،مرترتنل العتمرترتاد ملرترتا موع رت 14
كيانرت رتا ميف رترتتقالا .ويف اي رترتة الف رترترتم املش رترتمولة رترتالتقرير ،ك رترتاه هن رترتاك اثن رترتاه م رترتن الريان رترتات امليف رترتتقلة
املعتمرتدم .وانيفرترتحب طوعرتا مرتا موعرت عشرترترم مرتن الريانرترتات امليفرترتتقلة املعتمرتدم ،وانتارترتت صرترتالحية
اعتمادين ،وكاه ذلك كل أثناء الفرتات املشمولة التقارير اليفا قة.
 -17و عرترتد إنعرترتا النؤرترتر يف ميفرترتتو الطلرترتب احلرترتاخ واآلثرترتار واملؤرترتاطر ،ومرترتن رترتاا احلرترتر علرترتى
احلرتد مرتن التررترتاليف ،قرتررت جلنرترتة اإلشرتراف اليفرتماح للريانرترتات التشرتغيلية املعينرترتة ،املعتمرتدم مبوجرترتب
قواعد العتماد اخلاصة لية التنمية النؤيفة) أه تعمرت لرتورم طوعيرتة كريانرتات ميفرتتقلة معتمرتدم
يف إطرترتار التنفيرترتذ املشرترترتك ،واتفقرترتت علرترتى األخرترتذ نؤرترتا العتمرترتاد آلليرترتة التنميرترتة النؤيفرترتة يف نيرترتع
وئائف العتمرتاد ،مرتع اخترتاذ ترتدا ت للرتوه اليفرتالمة البيئيرتة (انؤرتر الفقرترم  18أدنرتاش) .و رتدأ سرترياه
مفع رت رترتول القرت رت رترار اعتب رت رترتارا م رت رترتن  2يا/أرييف رت رترتطس  .2016وانتا رت رترتى العم رت رت رت من رت رترتذ ذل رت رترتك الت رت رترتاري ،
اجتماعرترتات فريرت العتمرترتاد املع رت التنفيرترتذ املشرترترتك ،وأنشرترتطة التقيرترتيم الرترتيت تضرترتطلع هبرترتا الريانرترتات
امليفرترتتقلة املعتمرترتدم ،والرترتدعوات إىل خ رترباء فري رت تقيرترتيم التنفيرترتذ املشرترترتك ،وأولويرترتة الوثرترتائ التنؤيميرترتة
ذات الللة اعتماد التنفيذ املشرتك اليت أقرهتا جلنة اإلشراف.
 -18وملعاجلرترتة أا قضرترتايا قرترتد تنشرترتمت مرترتن تلرترترف الريانرترتات التشرترتغيلية املعينرترتة لرترتفتاا كيانرترتات
ميفرتتقلة معتمرتدم نؤرترا إىل أه أيرتا مرتن جلنرتة اإلشرتراف أو االرتس التنفيرتذا آلليرتة التنميرتة النؤيفرتة لرترتن
جيرا استعراض ا فعليرت ا للريانرتات التشرتغيلية املعينرتة املتلرترفة لرتفتاا كيانرتات ميفرتتقلة معتمرتدم أثنرتاء
إعرترتداد السرترتتنتاجات شرترتمته أنشرترتطة التنفيرترتذ املشرترترتك والتحقرت منارترتا ،وافقرترتت جلنرترتة اإلشرتراف علرترتى
اعتماد إجراء منقل لتقدمي الشراو وإنفاذش اعتبارا من  2يا/أرييفطس  .2016واتفقرتت جلنرتة
اإلشراف أيضا على احلفاظ على إجراءات التقييم والستعراض احلالية.
ودعيت الريانات التشغيلية املعينة إىل اإلعراا عن اهتماماا التلرف طوعا كريانات
ُ -19
ميفتقلة معتمدم ،وإىل أه تعلن اختلاصرتاا يف تقرتدمي اسرتتنتاجات شرتمته مشرتاريع التنفيرتذ املشرترتك
والتحق رت منارترتا اعتبرترتارا مرترتن  2يا/أرييفرترتطس  ،2016وذلرترتك عرترتن طري رت تعبئرترتة اسرترتتمارم إعرترتاله.
و اس رترتتطاعة الريان رترتات التش رترتغيلية املعين رترتة املؤلل رترتة للنط رترتاق القط رترتاعه  14يف إط رترتار يلي رترتة التنمي رترتة
النؤيفرت رترتة أه تتلرت رترترف كريانرت رترتات ميفرت رترتتقلة معتمرت رترتدم للنطرت رترتاق القطرت رترتاعه للتنفيرت رترتذ املشرت رترترتك اخلرت رترتا
استؤدا األراضه ،وتغيت استؤدا األراضه واحلراجة.
 -20وحبلرترتول ايرترتة الفرترترتم املشرترتمولة رترتالتقرير ،اعترترترب مرترتا موع رت  12مرترتن الريانرترتات التشرترتغيلية
املعينة حائزم لالعتماد للتلرف لفتاا كيانات ميفتقلة معتمدم.
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دال - جراء التحقق في طار لشنة ا اراف علر التنفيذ المشترك 
 -21يف الفرتم املشمولة التقرير ،وكما هو احلال يف الفرترتم املشرتمولة رتالتقرير اليفرتا  ،تقرتد
أية حالت إلعداد استنتاجات شمت ا أو التحق مناا يف إطار امليفار الثاين للتنفيذ املشرتك.
 -22ومنذ داية التنفيذ املشرتك ،نُشر ما موع  597من مشاريع التنفيرتذ املشرترتك يف إطرتار
امليفرتار األول ،مرترتن ينارتا  548مشرتروعا حلرترتلت علرتى رمرترتول تعريفيرترتة ليطرتزم للمشرترتاريع وأُحيلرترتت إىل
سن املعامالت الرتدوخ .وأتيحرتت يف اللرتفحات الشرتبرية للتنفيرتذ املشرترتك معلومرتات عرتن 332
مشروع ا وعن رنامج أنشطة واحد يف إطار امليفار الثاين للتنفيذ املشرترتك .ويف اامرتو  ،نُشرتر 52
اسرترتتنتاج ا تتعل رت وثرترتائ تلرترتميم املشرترتاريع ،منارترتا  51تعترترترب ائيرترتة ،ينمرترتا تعترترترب ائيرترتة  128مرترتن
أص رت رت  129مرت رترتن عمليرت رترتات التحق رت رت ( .)8وصرت رترتدر مرت رترتا موع رت رت  871 893 629مرت رترتن وحرت رترتدات
خف النبعاثات ،مناا  846 477 357يف إطرتار امليفرتار األول و  25 416 272يف إطرتار
امليفار الثاين.

رابع ا -مسائل ا دارة والتنظيم
ألف -التفاعل مع الهيئات وأصحاب المصلحة 
 -23واص رترتلت جلن رترتة اإلشرت رتراف تفاعلا رترتا املن رترتتؤم م رترتع الريان رترتات امليف رترتتقلة والريان رترتات امليف رترتتقلة
املعتمدم ومطورا املشاريع خالل الفرتم املشمولة رتالتقرير ،حيرتي شرتنعتاا علرتى تقرتدمي ميفرتا ات
الريانات التشغيلية املعينة والريانات امليفرتتقلة املعتمرتدم
خطية ،ودعت رئيس منتد التنيفي
يف إطار التنفيذ املشرتك ورئيس منتد مطورا املشاريع إىل حضور اجتماعات جلنة اإلشراف.
 -24وأ دت جلنة اإلشراف استعدادها للتعاوه مع املراقب امليفرتنل يف اجتماعاهترتا ونؤمرتت
حرترتدث ا خاصرت ا علرترتى هرترتامش الرترتدورم احلاديرترتة عشرترترم ملرترتؤور األطرتراف/اجتمرترتا األطرتراف ترترتت عنرتواه
"إمرانات تيفني أرصدم دائنة من خمتلف أنوا امليفا ات املقررم احملددم وطني ا مقا إجراءات
التؤفيرترتف يف خمتل رترتف البلرترتداه"( .)9ويوج رترتد مل رترتف صرترتو ع رترتن حلق رترتة النقرترتا ه رترتذش يف الل رترتفحات
الشبرية للتنفيذ املشرتك يف املوقع الشبره لالتفاقية(.)10

__________

( )8نش رترترت الس رترتتنتاجات وعملي رترتات التحقرت رت عل رترتى الل رترتفحات الش رترتبرية للتنفي رترتذ املش رترترتك .وم رترتن أصرت رت  129م رترتن
وحرترتدات خف رت النبعاثرترتات املنشرترتورم ،تعترترترب  128منارترتا ائيرترتة وفق رت ا للفقرترترم  39مرترتن املبرترتادا التوجيايرترتة للتنفيرترتذ
املشرتك ،فيما ُسحبت وحدم خف واحدم (مقارنة مبا موع  130من عمليات التحقرت املنشرتورم منارتا 129
عملية تق تعترب ائية على النحو الوارد يف الوثيقة .)FCCC/KP/CMP/2015/4
(.INDCs = intended nationally determined contributions )9
(.<http://ji.unfccc.int/Workshop/1115.html> )10

GE.16-16945

7

FCCC/KP/CMP/2016/5

باء -أنشطة التعميم
 -25دعمت األمانة جلنة اإلشراف يف التواصرت مرتع وسرتائ اإلعرتال والرترتويج للتنفيرتذ املشرترتك
واسرترتطة مواقرترتع التواص رت الجتمرترتاعه ،ودعمرترتت تنؤرترتيم جلنرترتة اإلش رتراف حرترتدثا خاص رتا علرترتى هرترتامش
وتعا رترتدت
ال رترتدورم احلادي رترتة عش رترترم مل رترتؤور األطراف/اجتم رترتا األطرت رتراف (انؤ رترتر الفق رترترم  24أع رترتالش) ،ط
اللفحات الشبرية للتنفيذ املشرتك اعتبارها أدام تروجيية وميفتودع ا للمعلومات املتعلِّقة اآللية.

جيم -مسائل العضوية
 -26وانتؤرترتب مرترتؤور األطراف/اجتمرترتا األط رتراف ،يف دورت رت احلاديرترتة عشرترترم ،أعضرترتاءا وأعضرترتاء
مناو جرتددا يف جلنرتة اإلشرتراف لشرتغ الشرتوارير الناشرتئة عرتن انقضرتاء مرتدم وليرتة أعضرتاء وأعضرتاء
منرترتاو  .وخرترتالل الفرترترتم املشرترتمولة رترتالتقرير ،كانرترتت جلنرترتة اإلشرتراف تترترتمتلف مرترتن األعضرترتاء واألعضرترتاء
املناو الواردم أمساؤهم يف اجلدول .1
 -27وتود جلنة اإلشراف أه تُربل ملؤور األطراف/اجتمرتا األطرتراف أ يرتة اجلارتات املرشرتحة يف
مرت ء املقاعرترتد الشرترتاريرم وترترتمتثت شرترتغور املقاعرترتد يف تقيرت النلرترتاا القرترتانوين .وتشرترتنع جلنرترتة اإلشرتراف
اجلاات املرشحة اليت لدياا مقاعد شاريرم على تيفمية أشؤا لالنضما إىل جلنة اإلشراف.
اجلدول 1
األعضرراء واألعضرراء المنرراوبون فرري لشنررة ا ا رراف علررر التنفيررذ المشررترك الررذيم انتأل ر هم
م ر ررؤتمر األطر ر رراف العام ر ررل بوص ر ررفه اجتم ر رراع األطر ر رراف ف ر رري بروتوك ر ررول كيوت ر ررو ف ر رري دورت ر رره
الحادية عشرة
اجلاة

العضو املناوا

اليفيدم فينيتا
مقعد شارير

(أ)
وريروفا 

اجلاة املرشحة

اليفيدم إيرينا فويتؤوفيتش

(ا) (ج)

اليفيد كارلوت فولت

(أ)

(ا) (د)

األطراف املدرجة يف املرفرت األول الرتيت
ور اقتلاداهتا مبرحلة انتقالية
األطراف ريت املدرجرتة يف املرفرت األول


اليفيدم خوليا خوستو
اليفيد نوا لوريي
اليفيدم ريترييتا

(أ)

(أ)
سوتو 

اليفيد كومه طومييبا
اليفيد ياكوا

(أ)
نيرودمي 

اليفيد ريووكيانع كياه

اليفيد ميؤايلو

(ا)

مقعد شارير


(أ)

األطراف ريت املدرجة يف املرف األول



(أ)
لينتس 

األطراف املدرجة يف املرف

(أ)
شيزينرو 

األول 

األطراف املدرجة يف املرفرت األول الرتيت
ور اقتلاداهتا مبرحلة انتقالية

(ا) (هرت)

األطراف ريت املدرجرتة يف املرفرت األول


(ا)

اليفيد كونراد رايشره  -كييفلر
(الرئيس)
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اجلاة

العضو املناوا

اليفيد تاكاهيرو

(أ)
تاريامه 

(ا) (نائب
اليفيد ألربت ويليامز 
الرئيس)
اليفيدم إيزا يال ل ورووسرا
(أ)
(ا)
(ج)
(د)
(هرت)
(و)

(ا)

مقعد شارير

اجلاة املرشحة

(و)
(أ) 



األطراف املدرجة يف املرف األول

اليفيد ديريك

(ا)
أودرسوه 

الدول اجلزرية اللغتم النامية

اليفيدم إيرينا

(ا)
رودلكو 

األط رت رت رتراف املدرجرت رت رترتة يف املرف رت رت رت األول
اليت ور اقتلاداهتا مبرحلة انتقالية

املرت رترتدم :سرت رترتنتاه تنتايرت رترتاه مباشرت رترترم قب رت رت أول اجتمرت رترتا تعقرت رترتدش جلنرت رترتة اإلش رت رتراف علرت رترتى التنفيرت رترتذ املشرت رترترتك
(جلنة اإلشراف) يف عا .2017
املدم :سنتاه تنتاياه مباشرم قب الجتما األول للننة اإلشراف يف عا .2018
استقالت اليفيدم كارول ورجا اعتبارا من  26شبار/فرباير .2016
ترشيل معلم منذ الدورم احلادية عشرم ملؤور األطراف العام وصف اجتما األطراف يف روتوكرتول
 ويؤ رت اليفرترتيد ف رتولر يف منلرترتب حرترتة خيلف رت مرترتن ترشرترتح
كيوترترتو (مرترتؤور األطراف/اجتمرترتا األط رتراف).
ااموعة اإلقليمية/جاة الرتشيل ذات الللة.
استقال اليفيد شيبي مايروت اعتبارا من  18أيار/مايو .2016
ترشيل معل منذ الدورم العاشرم ملؤور األطراف/اجتما األطراف.

دال -انتألاب رئيس ونائب رئيس لشنة ا اراف علر التنفيذ المشترك
 -28يف الجتما  ،38انتؤبت جلنة اإلشرتراف توافرت اآلراء اليفرتيد راشرتره  -كييفرتلر ،وهرتو
عضو من طرف مدرج يف املرف األول ،رئييفا هلا ،واليفرتيد ألرتربت ويليرتامز ،وهرتو عضرتو مرتن طرترف
ريرترتت مرترتدرج يف املرفرت األول ،نائبرت ا لرئييفرترتاا .وسرترتتنتاه مرترتدهتما مباشرترترم قبرت الجتمرترتا األول للننرترتة
اإلشراف يف عا .2017
 -29وأعر رترتت جلن رترتة اإلش رتراف ع رترتن تق رترتديرها العمي رت للرئييف رترتة املنتاي رترتة وليتا رترتا ،اليف رترتيدم حولي رترتا
خوستو سوتو ونائب الرئييفة اليفيد راشره  -كييفلر ،لقيادهتما املمتالم خالل عا .2015

ااء -االجتماعات المعقودة في عا 2016
 -30عقرت رترتدت اللنن رت رترتة التنفيذي رت رترتة اجتم رت رترتاع يف ع رت رترتا  ،2016كال رت رترتا يف رت رترتوه متملاني رت رترتا ،رت رترتا
اجتماعارت رت رت رترتا  38املعق رت رت رت رترتود يف  17و 18يذار/م رت رت رت رترتارت ،واجتماعا رت رت رت رترتا  39املعق رت رت رت رترتود يف  20و21

أيلول/سبتمرب.
 -31وسر رترتن الط رترتال عل رترتى ج رترتدوخ أعم رترتال اجتم رترتاعه جلن رترتة اإلشرت رتراف وش رترتروحاما ،وعل رترتى
الوثائ الداعمة لبنود جدوخ األعمال ،والتقارير اليت تتض ممن نيع التفاقرتات الرتيت توصرتلت إليارتا
جلنة اإلشراف ،يف اللفحات الشبرية للتنفيذ املشرتك(.)11

__________

(.<http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings/index.html> )11
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خامسا -حال ررة الم رروارد المالي ررة المألصص ررة لعم ررل لشن ررة ا ار رراف عل ررر التنفي ررذ
المشترك واياكلها الداعمة
 -32وفقرت ا ملرترتا نرت عليرت املقرترترر  /5أإ ،10-تضرترتمن جلنرترتة اإلشرتراف ل طرتراف مرترتا يرفرترته مرترتن
اهلياكرت األساسرترتية والقرترتدرات لررترته تيفرترتتؤد اآلليرترتة علرترتى األقرت حرترتة ايرترتة الفرترترتم اإلضرترتافية للوفرترتاء
التزامات فرتم اللتزا الثانية مبوجب روتوكول كيوتو.
()12

 -33وخ رترتالل الف رترترتم املش رترتمولة رترتالتقرير ،واص رترتلت جلن رترتة اإلش رت رتراف رترتذل العناي رترتة يف رص رترتد
حالرترتة امل رتوارد املاليرترتة املتاحرترتة ل عمرترتال املتعلِّقرترتة التنفيرترتذ املشرترترتك والتع طق رت يف اسرترتتؤدا هرترتذش امل رتوارد.
واستُؤدمت املوارد لدعم خطة العمرت وخطرتة اإلدارم املعتمرتدت لفرترتم اليفرتنت ،2017-2016
على النحو املفل يف خطة عم جلنة اإلشراف لعا  ،)13(2016مبا يف ذلك ما يله:

(أ)

اجتماعاه للننة اإلشراف؛

(ا)

العم املضطلع استنا ة للمقرر  /7أإ11-؛

(ج)

األنشطة املتللة نؤا اعتماد التنفيذ املشرتك.

 -34ومرترتن أجرت الوفرترتاء الرام رت الوليرترتة احملرترتددم يف املقرترترر  /5أإ ،10-فيمرترتا يتعل رت الرفرترتاءم
والفعاليرترتة مرترتن حي رتي الترلفرترتة والشرترتفافية يف سرترتت عمرت التنفيرترتذ املشرترترتك ،نؤرترترت جلنرترتة اإلشرتراف يف
موع رت رترتة م رت رترتن ت رت رترتدا ت الرف رت رترتاءم اإلض رت رترتافية احملتمل رت رترتة ،واتفق رت رترتت عل رت رترتى تق رت رترتدمي توص رت رترتيات إىل م رت رترتؤور
األطراف/اجتما األطراف يف هذا اللدد ،على النحو املب يف املرف الثاين.
 -35ويرد موجز رت يرادات جلنرتة اإلشرتراف يف عرتا  2016يف اجلرتدول  .2ويتضرت ممن اجلرتدوله 3
و 4معلومات عن اإليرادات والنفقرتات خرتالل الفرترتم املشرتمولة رتالتقرير ،مبرتا يف ذلرتك حالرتة اإليرترادات
وحالة اإلنفاق من امليزانية.

__________

( )12طلرت رترتب مرت رترتؤور األطراف/اجتمرت رترتا األط رت رتراف ،مبوجرت رترتب املقرت رترتررات  /3أإ 2-و /3أإ 3-و /5أإ 4-و /3أإ5-
و /4أإ 6-و /11أإ 7-و /6أإ 8-إىل جلنرترتة اإلشرتراف أه تبقرترته خطرترتة إدارم التنفيرترتذ املشرترترتك قيرترتد السرترتتعراض
وأه تع رترتدهلا حيف رترتب القتض رترتاء ملواص رترتلة ض رترتماه س رترتت عمرت رت جلن رترتة اإلشرت رتراف رف رترتاءم وفعالي رترتة م رترتن حي رترتي الترلف رترتة
و شفافية.
(.<http://ji.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/F2P8IN05HAE79L1V64WRQ3CDKUYGJT> )13
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اجلدول 2

2016
ا يرادات المتعلِّقة بأعمال لشنة ا اراف علر التنفيذ المشترك،
( دولرات الوليات املتحدم)


(أ)

املبلع املر مح من عا 2015
امليفا ات امليفتلمة يف عا 2016

2016
إناخ رسو امليفار األول للتنفيذ املشرتك يف عا

2016
إناخ رسو امليفار الثاين للتنفيذ املشرتك يف عا

2015
المرحل مم عا
 جمالي ا يرادات والم لغ ّ


مالحؤة:
(أ)

املبلع
5 285 401
5 285 401

وت رترتد الف رترترتم املالي رترتة املش رترتمولة رترتالتقرير م رترتن ع رترتا  2016م رترتن  1ك رترتانوه الثاين/ين رترتاير إىل  31يا/
أرييفطس.
يشم رسو امليفار الثرتاين للتنفيرتذ املشرترتك احملرتتف هبرتا سرتا قا يف الحتيرتاطه واخليفرتائر النانرتة عرتن
س رت رترتعر ص رت رترترف رص رت رترتيد الل رت رترتندوق احمل رت رترتتف رت رت نتين رت رترتة للتقلب رت رترتات يف أس رت رترتعار الل رت رترترف رت رت الي رت رترتورو
ودولر الولي رترتات املتح رترتدم .ويف وق رترتت إع رترتداد ه رترتذا التقري رترتر ،لغ رترتت اخليف رترتائر النان رترتة ع رترتن أس رترتعار
اللرف إىل  972 454 32دولرا من دولرات الوليات املتحدم .و نرتاء علرتى ذلرتك ،فرت ه املبلرتع
املرحرت مرترتن عرترتا  2015وقرترتدرش  6 399 988دولرا مرترتن دولرات الوليرترتات املتحرترتدم قرترتد ا فرت
إىل  5 285 401دولرا من دولرات الوليات املتحدم.

 -36و ينمرترتا تيفرترتلم جلنرترتة اإلش رتراف رترتمته األمانرترتة تعم رت علرترتى نطرترتاق دوخ وأ رترتا معرضرترتة ملؤرترتاطر
اللرترترف األجنرترتن النانرترتة عرترتن تقلبرترتات العمرترتالت املؤتلفرترتة ،طلبرترتت يف اجلليفرترتة  39إىل األمانرترتة أه
تدير أرصدهتا الستثمارية لتناسب العمالت األجنبية الاللمة ل ريراض التشغيلية ،غية العرترتاف
ضرورم ور اهليئات املنشمتم اليت تدير ميزانيات من وضع خط هلا يف األج الطوي .
 -37وترد ميزانية ونفقات جلنة اإلشراف لعا  2016يف اجلدول .3
اجلدول 3
النفقات الفعلية مقارنةا بميزانية لشنة ا اراف علر التنفيذ المشترك لعا 2016
( دولرات الوليات املتحدم)

حالة النفقات مقارنةا امليزانية

2016

امليزانية
النفقات
الفرق

826 998
600 811
226 187

(أ)

GE.16-16945

(أ)

وتد الفرتم املالية املشمولة التقرير من عا  2016من  1كانوه الثاين/يناير إىل  31يا/أرييفطس.
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 -38ويلؤرت رت اجل رترتدول  4احلال رترتة املالي رترتة آللي رترتة التنفي رترتذ املش رترترتك يف ع رترتا  2016ال رترتيت تتمثمرت رت
يف وج رترتود رص رترتيد يف اي رترتة الف رترترتم املش رترتمولة رترتالتقرير ق رترتدرش رترتو  4.7ماليرت رت دولر م رترتن دولرات
الوليات املتحدم.
اجلدول 4
الحالة المالية للشنة ا اراف علر التنفيذ المشترك لعا 2016
( دولرات الوليات املتحدم)

موجز للحالة املالية الراهنة حة  31يا/أرييفطس 2016

 
املبلع

املبلع املرح من عا 2015
تربعات األطراف يف عا 2016
اإليرادات املتمتتية من رسو التنفيذ املشرتك (امليفاراه األول والثاين) 
المشموع الفرعي
النفقات يف عا 2016
الرصيد

5 285 401
5 285 401
600 811
4 684 590

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

 -39ت رترتدعو جلن رترتة اإلش رتراف م رترتؤور األطراف/اجتم رترتا األطرت رتراف إىل النؤ رترتر يف توص رترتيتاا ش رترتمته
األفرار والتحليالت املتعلقة تنارا التنفيذ املشرتك والرتدروت امليفرتتفادم منرت  ،علرتى النحرتو الرتوارد
يف املرف األول.
 -40كمرترتا ترترتدعو اللننرترتة اإلش رتراف مرترتؤور األطراف/اجتمرترتا األط رتراف إىل النؤرترتر يف توصرترتياهتا
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
أوالا -الأللفية ا جرائية
 -1طلرت رت رترتب( )1مرت رت رترتؤور األط رت رت رتراف العام رت رت رت وصرت رت رترتف اجتمرت رت رترتا األط رت رت رتراف يف روتوكرت رت رترتول كيوترت رت رترتو
(م رترتؤور األطراف/اجتم رترتا األطرت رتراف) يف دورترت رت احلادي رترتة عش رترترم إىل جلن رترتة اإلشرت رتراف عل رترتى التنفي رترتذ
املشرتك (جلنة اإلشراف) أه تفرر يف أوج الت لر التنفيذ املشرتك ويليات التؤفيف األخر .
وينبغ رترته أه ينل رترتب التفر رترتت عل رترتى كف رترتاءم اس رترتتؤدا املرت رتوارد ،والنيف رترتنا رت رت أدوات التؤفي رترتف،
وجتنرترتب احليفرترتاا املرترتزدوج ،ل سرترتيما فيمرترتا يتعلرت اهلياكرت األساسرترتية والرتتيبرترتات التقنيرترتة ،واألدوات،
وهياك اإلدارم ،والعمليات.
()2
 -2وطل رترتب م رترتؤور األطراف/اجتم رترتا األطرت رتراف أيضرت رتا إىل جلن رترتة اإلشرت رتراف أه تع رترتد تل رترتيالا
للتنرترتارا والرترتدروت امليفرترتتفادم مرترتن التنفيرترتذ املشرترترتك لغرترترض التلرترتميم احملتم رت آلليرترتات التؤفيرترتف،
و شرترتمته الرترتروا وأوجرت التفاعرت مرترتع األدوات األخرترتر  .وعلرترتى هرترتذا التحليرت أه يمتخرترتذ يف احليفرترتباه
اإلسرترتاامات املقدمرترتة مرترتن األط رتراف واملنؤمرترتات املعتمرترتدم لرترتفة مراقرترتب وخرترتالف ذلرترتك مرترتن امل رتواد
ذات الل رترتلة .وطل رترتب م رترتؤور األطراف/اجتم رترتا األطرت رتراف إىل جلن رترتة اإلش رتراف أه تع رترترض التحليرت رت
واألفرار على الدورم الثانية عشرم ملؤور األطراف/اجتما األطراف.



الغرض
ثاني ا -

-3

اهلدف من هذا املرف هو تزويد مؤور األطراف/اجتما األطراف مبا يله:

تلي رت جلنرترتة اإلش رتراف خل رتربات التنفيرترتذ املشرترترتك والرترتدروت امليفرترتتفادم من رت لغرترترض
(أ )
التلميم احملتم آلليات التؤفيف يف امليفتقب والروا وأوج التفاع مع األدوات األخر ؛
األخر .

(ا)

أفرار جلنة اإلشراف شمته أوج الت لر رت التنفيرتذ املشرترتك ويليرتات التؤفيرتف

__________

()1
()2
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ثالثا -توصر ررية لشنر ررة ا ا ر رراف علر ررر التنفير ررذ المشر ررترك المقدمر ررة لر ررر مر ررؤتمر
األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو
 -4توصرترته جلنرترتة اإلش رتراف مرترتؤور األطراف/اجتمرترتا األط رتراف إىل أه رترتي علم رت ا األفررترتار
والتحليالت الواردم أدناش.

ألف -خ رررات التنفيررذ المشررترك والرردروس المسررتفادة منرره لغرررض التصررميم المحتمررل
آلليات التألفيف
 -5يب هذا الفل ااالت احملددم على أ رتا حموريرتة عنرتد النؤرتر يف جترتارا التنفيرتذ املشرترتك
والرترتدروت امليفرترتتفادم من رت  .ويتضرترتمن ك رت رترتال م رترتن اارترتالت املبينرترتة أدنرترتاش تلرترتيالا أل يت رت النيف رترتبة
للتلرتميم احملتمرت آلليرتات التؤفيرتف .و مرت القرترتول إه التنفيرتذ املشرترتك يليرتة تترتيل تيفرتني أرصرترتدم
دائنة ل نشطة املوجودم يف قطاعات أو اقتلادات ختضع حلدود كميرتة لالنبعاثرتات .وقرتد أئارترت
عمليرترتات التنفيرترتذ املشرترترتك سرترتب عمرت يليرترتة لتيفرتني األرصرترتدم الدائنرترتة ضرترتمن حرترتدود و/أو أهرترتداف
النبعاثات الرمية .وهرتذش اخلرتربم التشرتغيلية ينبغرته أه تؤخرتذ يف العتبرتار كلمرتا جلمتنرتا إىل السرتتفادم
من اخلربات والدروت امليفتؤللة من التنفيذ املشرتك.
 -1الطرائق وا جراءات المتعلقة بااتراطات المستوى الرفيع
 -6مق رترتررات م رترتؤور األطراف/اجتم رترتا األطرت رتراف ش رترتمته املب رترتادا التوجياي رترتة للتنفي رترتذ املش رترترتك
وطرائ وإجراءات يلية التنمية النؤيفرتة مفلرتلة يف جوانرتب منارتا أكثرتر لرتا يلرتز  .وقرتد يررتوه أحيانرتا
من اللعو ة مبراه تغيتها مرتن الناحيرتة اإلجرائيرتة ،رت إ رتا قرتد تقيطرتد رتال دا وتع طقرتد عمرت اهليئرتات
التنؤيمية املرلفة من قب مؤور األطراف/اجتما األطراف دارم اآلليرتات .و اإلضرتافة إىل ذلرتك،
ل تق رترتد املق رترتررات أحيانرت رت ا مب رترتادا سر رترتن أه توجرت رت التنفي رترتذ عن رترتدما تنش رترتمت ميف رترتائ تر رترتن متوقع رترتة
وقت اعتمادها.
 -7وأحرترتد الرترتدروت اهلامرترتة امليفتؤللرترتة مرترتن التنفيرترتذ املشرترترتك مرترتن أج رت تلرترتميم يليرترتة تيفرترتني
األرصدم الدائنة يف امليفرتتقب رمبرتا هرتو تركيرتز الطرائرت واإلجرتراءات علرتى املبرتادا واملعرتايت الرتيت ينبغرته
الوفاء هبا وكذلك على أدوار وميفؤوليات خمتلف اجلاات الفاعلة يف اآلليرتة إلعمرتال تلرتك املبرتادا
واملعرترتايت ،ورمبرترتا تقرترتدمي حملرترتة عامرترتة عرترتن العمليرترتات املتوقعرترتة .ويف ايرترتة املطرترتاف ،فعنرترتد تلرترتميم يليرترتة
جديدم ،رمبا يروه معيار الطرائرت واإلجرتراءات هرتو مرتا إذا كانرتت اآلليرتة حباجرتة إىل توجيرت سياسرته
من جانب األطراف وما إذا كانت اهليئة اإلدارية هلا رؤية واضحة مبا يرفه لتشغي اآللية.
 -2الرقابة الدولية
 -8من الدروت اهلامرتة امليفرتتفادم مرتن التنفيرتذ املشرترتك أه سرتلطة هيئرتة تنؤيميرتة ،عنرتدما تعمرت
طريقة موضوعية لإلشراف على اآللية ،يروه هلرتا ترتمتثت كبرتت يف الطريقرتة الرتيت ينؤرتر هبرتا إىل اآلليرتة.
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واألنشطة امليفرتنلة يف إطرتار التنفيرتذ املشرترتك واآلليرتات األخرتر هلرتا قيمرتة كبرتتم ،ويف هرتذا اليفرتياق،
ير رترتاد ير رترتوه م رترتن احلتم رترته أه ينؤ رترتر يف عرت رت األحي رترتاه إىل احلروم رترتات املض رترتيفة عل رترتى أه ل رترتدياا
تضارا يف امللاحل .وعلى وج اخللو  ،لوح أه الفتقار إىل الرقا ة الدوليرتة يف إطرتار امليفرتار
األول للتنفيذ املشرترتك ،الرتذا ترمرتت فيرت األطرتراف املضرتيفة حلرترا ،رمبرتا يررتوه قرتد أثرتر يف نزاهرتة
أنش رترتطة التنفي رترتذ املش رترترتك .ويش رترتم ذل رترتك ج رترتودم خ رترتدمات مراجع رترتة احليف رترتا ات ،واس رترتتؤدا ال رترتناج
املنانية ريت املناسبة وريت املتيفقة ،واملوافقرتة علرتى املشرتاريع ،والتغيرتتات الالحقرتة للتيفرتني ورصرتد
خف النبعاثات(.)3
رتارا دورم مشرتاريع
 -9واستنادا إىل هذا الفام ،اقرتحت جلنة اإلشراف فيمرتا مضرتى دمرتج ميف د
التنفيرترتذ املشرترترتك .واحلاجرترتة إىل ليرترتادم الرقا رترتة الدوليرترتة علرترتى التنفيرترتذ املشرترترتك مبينرترتة يف مرف رت الوثيقرترتة
 ،FCCC/SBI/2016/L.8املعن رت رترتوه "األعم رت رترتال ال رت رترتيت اض رت رترتطلعت هب رت رترتا اهليئ رت رترتة الفرعي رت رترتة للتنفي رت رترتذ ش رت رترتمته
استعراض املبادا التوجياية للتنفيذ املشرتك" ،الذا دد ميفار واحد للتنفيذ املشرتك تت رقا ة
جلنة اإلشراف .ويف هذا اإلطرتار ،يضرتطلع الطرترف املضرتيف متنشرتطة التنفيرتذ املشرترتك علرتى اللرتعيد
الوط استنادا إىل املعايت الدولية واإلجراءات اإللزامية وتت رقا ة جلنرتة اإلشرتراف .ويشرتت العمرت
الرترتذا اضرترتطلعت رت اهليئرترتة الفرعيرترتة للتنفيرترتذ شرترتمته اسرترتتعراض املبرترتادا التوجيايرترتة للتنفيرترتذ املشرترترتك إىل
أه علرترتى جلنرترتة اإلش رتراف أه تبرترتادر ،ضرترتمن لارسرترتة إش رترافاا ،تقيرترتيم مرترتد تطرترتا التنفيرترتذ الرترتوط
للتنفيرتذ املشرترتك مرترتع املعرتايت الدوليرترتة .و مررتاه جلنرتة اإلشرتراف أيضرتا أه تيفرترتتعرض تيفرتني أنشرترتطة
التنفيذ املشرتك فضالا عن إصدار وحدات خف النبعاثات من جانب الطرف املضيف لنشرتار
التنفيذ املشرتك.
 -3الشفافية
 -10تعىن الشفافية ،يف سياق يليات تيفني أرصدم الرر وه ،مد اإلفلاح عن املعلومات
املتعلقة نشار من أنشطة خف النبعاثات ليطلع علياا اجلماور .ويشم هذا اإلفلاح تقدمي
شرح واضل لالفرتاضات واملنانيات املطبقة يف تديرتد خفرت النبعاثرتات الرتذا حققرت النشرتار،
و طريقة تتيفىن هبا إمرانية تررار النتائج لورم ميفتقلة.
 -11وعاىن امليفار األول للتنفيذ املشرتك فيما مضى من انتقادات وجات إلي يفرتبب رييرتاا
الشرترتفافية فيمرترتا يتعلرت ترتوافر املعلومرترتات للنمارترتور عرترتن أنشرترتطة التنفيرترتذ املشرترترتك .واسرترتتنا ة لرترتذلك،
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
لره تتاح ( اإلنرليزية) يف سن مركزا.

__________

()3

 .Kollmuss A, Schneider L and Zhezherin V. 2015التنفيرتذ املشرترتك قرتد خفرت
الرتدروت امليفرتتفادم مرتن أجرت تلرتميم يليرتات سرتوق الرر رتوهStockholm Environment Institute, Working .

<http://www.sei-international.org/mediamanager/documents/

انبعاثرتات ريرتالات الدفيئرتة

at

Available

2015-07.

Paper

>.Publications/Climate/SEI-WP-2015-07-JI-lessons-for-carbon-mechs.pdf
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 -12وهذا الدرت القيطم امليفرتتؤل مرتن امليفرتار األول للتنفيرتذ املشرترتك قرتد انعررتس الفعرت يف
الن املتعل األعمال الرتيت اضرتطلعت هبرتا اهليئرتة الفرعيرتة للتنفيرتذ (اهليئرتة الفرعيرتة) شرتمته اسرتتعراض
املبادا التوجياية للتنفيذ املشرتك املشار إلياا يف الفقرم  9أعالش ،اليت تشرتم اشرترتاطات ضرتماه
شرترتفافية عمليرترتات صرترتنع القرترار والتشرترتاور مرترتع أصرترتحاا امللرترتلحة احملليرت وحقرترتوق الريانرترتات املترترتمتثرم
مباشرترترم يف السرترتتما إليارترتا قب رت اخترترتاذ الق رترارات ،واخترترتاذ الق رترارات يف وقتارترتا والطعرترتن يف الق رترارات
املتؤذم .وستروه أ يرتة كفالرتة الشرتفافية درسرتا مفيرتدا يف تلرتميم يليرتات تيفرتني األرصرتدم الدائنرتة
يف امليفتقب .
 -4توحيد النهج المشتركة
 -13التنر رترتة العامرترتة امليفرترتتقام مرترتن امليفرترتار األول للتنفيرترتذ املشرترترتك هرترته عرترتد توحيرترتد املنانيرترتات
املطبقرترتة أله ك رت ط رترترف مضرترتيف يض رترتع ن رت اخلرترتا رت  .وأد ذلرترتك إىل وج رترتود معاملرترتة خمتلف رترتة
ألنشرتطة متماثلرتة لرتا أفضرترتى إىل نترتائج خمتلفرتة تبعرت ا للطرترف املضرتيف ل نشرترتطة .وعلرتى النقرتي مرترتن
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
العرترتا  .وهرترتذا مرترتا قل رت إىل حرترتد عيرترتد مرترتن التررترتاليف املرتبطرترتة ترترتوفت القرترتدرات وتررترتاليف املعرترتامالت
الاللمة للريانات كه تعم يف ئ وليات قضائية متعددم.
 -14و النيفبة للمنانيات ،ف ه توحيد املقرتاييس علرتى رتو موضرتوعه علرتى نطرتاق العديرتد مرتن
األنشرترتطة ،رترتدلا مرترتن حيفرترتاهبا عرترتن كرت نشرترتار علرترتى حرترتدم ،سررتن أه ييفرترتام قرترتدر كبرترتت يف تبيفرترتي
تنفيرترتذها ،واحلرترتد مرترتن تررترتاليف املعرترتامالت ،وتعزيرترتز الشرترتفافية ،وتيفرترتاي املوضرترتوعية وإمرانيرترتة التنبرترتؤ.
وسرن تقي التوحيد وسائ شة منارتا تديرتد نقرتار مرجعيرتة لرثافرتة النبعاثرتات( ،)4وتديرتد قرتيم
فرض رترتية( ،)5وحل رترتر ق رتوائم إجيا ي رترتة م رترتن األنش رترتطة ال رترتيت تعت رترترب إض رتافية ل رترتورم تلقائي رترتة( )6واختب رترتارات
األداء( .)7وعلرترتى سرترتبي املثرترتال ،اترترتت خطرترتور األسرترتات املوحرترتدم يف إطرترتار يليرترتة التنميرترتة النؤيفرترتة يف
__________

()4
()5

()6
()7
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حيثمرترتا تر رترتوه معرترتدلت النبعاث رترتات عرترتن ك رت وحرترتدم مرترتن وحرترتدات النرترتاتج وتيفرترتتند إىل األداء احل رترتاخ و/أو األداء
امليفتقبله اموعة مشاهبة من امللانع أو املنش ت.
قرترتد يشرترتم ذلرترتك ،علرترتى سرترتبي املثرترتال ،عوام رت انبعاثرترتات الشرترتبرات الرار ائيرترتة ،والقرترتيم الفرضرترتية للايئرترتة احلروميرترتة
الدوليرترتة املعنيرترتة تغرترتت املنرترتا املررسرترتة خللرترتائ الوقرترتود وريتهرترتا مرترتن القرترتيم املشرترترتكة ،وكرترتذلك التقرترتديرات املتحفؤرترتة
خلف رت النبعاثرترتات حيفرترتب الوحرترتدم يف نشرترتار/ناتج مع رت (مث رت ملرترتا يل الطاقرترتة الشميفرترتية أو امللرترتا يل الفلوريرترتة
املتضامة) ،رمبا مضرو ة يف عدد الوحدات اليت مت تركيباا من أجرت حيفرتاا مرتو ختفيضرتات النبعاثرتات احملققرتة
دوه رصد ك وحدم.
سررترتن تطبيرت هرترتذش القرتوائم اإلجيا يرترتة علرترتى األنشرترتطة الرترتيت تواجرت ارتفرترتا احلرتواجز الرترتيت تعرترترتض السرترتتثمار و/أو تلرترتك
ال رترتيت ل رترتدياا مزاي رترتا مالي رترتة قليل رترتة أو لييف رترتت هل رترتا مزاي رترتا أص رترتلية ،رترتالف اإليرت رترادات املتمتتي رترتة م رترتن خفرت رت النبعاث رترتات
املعتمد/وحدات خف النبعاثات.
حيثم رترتا تعت رترترب األنش رترتطة إض رترتافية إذا كان رترتت الترنولوجي رترتا امليف رترتتؤدمة تلرت رت إىل ميف رترتتو معرت رت م رترتن التغلغرت رت يف
اليفوق يف لد مع أو منطقة معينة.
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الديرترتاد مطرترترد ،وهرترته قرترتادرم علرترتى تغطيرترتة قطاعرترتات كاملرترتة مرترتن القتلرترتادات دوه اسرترتتبعاد اشرترتاطات
اإلضافية .وهذش الناج املوحدم موضو ترحيب شديد مرتن مطرتورا أنشرتطة التؤفيرتف الرتيت هترتدف
إىل جتاول الناج اخلاصة مبشاريع حمددم إىل أ عد من ذلك.
 -15ويف حال رترتة العتم رترتاد ،سر رترتن توق رترتع أه ي رترتؤدا الت رت لر والتيف رترتاق رت اآللي رترتات إىل تيف رت
نوعيرترتة وكفرترتاءم تشرترتغيلاا وخف رت تررترتاليف املعرترتامالت اخلاصرترتة اجلارترتات اجلرترتارا اعتمادهرترتا .ومرترتن
الرترتدروت امليفرترتتفادم مرترتن التنفيرترتذ املشرترترتك أنرت قرترتد يررترتوه مرلفرت ا ومرهقرت ا تعارترتد نؤرترتم اعتمرترتاد منفلرترتلة
أله ذلرترتك سررترتن أه يشرترتر عرترتامالا مثبطرت ا للمشرترتاركة ،ل سرترتيما عنرترتدما يررترتوه أحرترتد األنؤمرترتة أصرترتغر
م رترتن ري رترتتش .وس رترتيتيل اس رترتتؤدا نؤ رترتا وحي رترتد يع رترترض خ رترتدمات لاثل رترتة اس رترتتؤداما متيف رترتقا ألفضرت رت
املمارسرترتات ،و ن رتا متيفرترتقا ملعاجلرترتة القضرترتايا واملعرترتايت املتشرترتاهبة ،ووفرترتورات هامرترتة يف ترلفرترتة اهليئرترتات
التنؤيمية واألمانة واملشارك يف املشاريع وريتهم من اجلاات املعنية.

 -16وسرن أه ينطل تلميم يليات تيفني األرصدم الدائنة يف امليفرتتقب مرتن هرتذش الرتدروت
امليفتفادم من التنفيذ املشرتك ويلية التنميرتة النؤيفرتة شرتمته املارتا املعياريرتة املشرترتكة ،قرتدر اإلمررتاه،
مع الستمرار يف إتاحة املرونة يف تطبي املعايت.
 -5االستفادة مم الهياكل األساسية القائمة
 -17أنفقرترتت ،علرترتى مرترتد أكثرترتر مرترتن عقرترتد مرترتن الرترتزمن اسرترتتثمارات كبرترتتم يف عمليرترتات التنفيرترتذ
املشرترترتك ومعرترتايتش ونؤم رت وقدرات رت  ،وكرترتذلك يف يليرترتة التنميرترتة النؤيفرترتة إىل حرترتد أكرترترب .وفيمرترتا يتعل رت
تل رترتميم اآللي رترتات امليف رترتتقبلية ،ل س رترتيما إذا كان رترتت تتب رترتع رترتج خرت رت األس رترتات وتيف رترتني األرص رترتدم
الدائنرتة ،سرترتيلز اآلليرترتات أه تيفرترتتعم اهلياكرت األساسرترتية نفيفرتاا أو أخرترتر لاثلرترتة هلرترتا ،ورمبرترتا تيفرترتتفيد
من إدماج اهلياك األساسية ،أو على األق جوانب مناا ،مباشرم يف تلميم اآلليات امليفتقبلية.
ولرترتن سنرترتع ذلرترتك مرترتن إج رتراء تعرترتديالت مرترتن أجرت ليرترتادم تبيفرترتي تنفيرترتذ اهلياكرت األساسرترتية واألنشرترتطة
املضطلع هبا يف إطارها .وقد تشم هذش اجلوانب من اهلياك األساسية ما يله:
(أ)

طرائ وإجراءات التنفيذ املشرتك و/أو يلية التنمية النؤيفة؛

(ا) دورم املش رترتاريع املط رترتورم ل نش رترتطة املنف رترتذم يف إط رترتار التنفي رترتذ املش رترترتك/يلية التنمي رترتة
النؤيف رترتة و/أو عل رترتى النح رترتو املت رترتوخى م رترتن قب رت األط رتراف يف اإلج رتراءات والطرائ رت املقرتح رترتة للتنفي رترتذ
املشرتك؛
(ج) نؤرترتا اعتمرترتاد أط رتراف ثالثرترتة كنارترتات تلرترتدي وتق رت يف إطرترتار التنفيرترتذ املشرترترتك
و/أو يلية التنمية النؤيفة؛
(د) أا سن لقيد أرصدم خف
يلية التنمية النؤيفة املعمول حاليا؛
(ه)
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 -18والدرت اآلخر امليفتفاد من جتر ة التنفيذ املشرتك ويلية التنميرتة النؤيفرتة مرتن أجرت تلرتميم
يلية ميفتقبلية هو امليزم املرتتبة على الشرو استؤدا نؤا رقمه سرن أه ييفرتاعد علرتى ختفرتي
تعقيد النؤا إنالا ،وتيف ساولة استعمال واحلد من م تراليف املعامالت.
 -6تهيئة الفرص للعمل الم كر أو "ال دء الفورة"
 -19إه قرار مؤور األطراف/اجتما األطراف عرتد اليفرتماح اخترتاذ إجرتراءات مبررترم يف إطرتار
التنفيرترتذ املشرترترتك عرترتد إذنرت صرترتدار وحرترتدات خفرت النبعاثرترتات لعمليرترتات خفرت النبعاثرترتات ملرترتا
قبرت رت س رترتنة  2008ق رترتد أع رترتاق التط رترتور اليفرت رتريع للتنفي رترتذ املش رترترتك .و النيف رترتبة آللي رترتة التنمي رترتة النؤيف رترتة،
سالت األطراف كثتا البرتدء الفرتورا اعتمادهرتا املقرترر  /17أ 7-الرتذا أذه للمنلرتس التنفيرتذا
آللية التنمية النؤيفة الشرو يف وضع نؤا يلية التنمية النؤيفة فورا عد اعتماد اتفاقات مراكش
يف ع رترتا  .2001ويف وق رترتت لحرت رت  ،رترتت م رترتؤور األطراف/اجتم رترتا األطرت رتراف يف نط رترتاق تيف رترتني
األرصرترتدم الدائنرترتة رترتمتثر رجعرترته لتؤفيضرترتات النبعاثرترتات احملققرترتة قب رت تيفرترتني أنشرترتطة مشرترتاريع يليرترتة
التنميرترتة النؤيف رترتة عرترتد أه اش رترتر املرترتؤور ماام رت رترتدخول روتوك رترتول كيوترترتو حي رترتز النفرترتاذ .وم رترتن ناحي رترتة
أخر  ،ذكر أيضرتا أه تيفرتني األرصرتدم الدائنرتة رتمتثر رجعرته لتؤفيضرتات النبعاثرتات سرتس شرتر
خطرترتت نزاهرترتة التنفيرترتذ املشرترترتك( ،)8ورمبرترتا يليرترتة التنميرترتة النؤيفرترتة ،عرترتن طري رت اليفرترتماح ألنشرترتطة خف رت
النبعاثات القائمة مبنافيفة الستثمار يف أنشطة جديدم ورمبا تقويضاا.
 -20ريت أه تلميم يلية ختفيف ميفتقبلية ،الف التنفيذ املشرتك ويلية التنميرتة النؤيفرتة ،لرتن
يبرترتدأ مرترتن اللرترتفر؛ رت إن رت سييفرترتتفيد مرترتن لهرترتاء  15عام رت ا مرترتن اخل رتربات واألنشرترتطة .ويف إطرترتار يليرترتة
التنميرتة النؤيفرتة ،و درجرتة أقرت التنفيرتذ املشرترتك ،هنرترتاك سليفرتلة مرتن األنشرتطة الرتيت سررتن ،لرتو رريبرترتت
األطراف يف ذلك ،أه تيفتفيد من أرصدم النبعاثات عد عا  2020عن طري فرتات تيفرتني
األرصدم الدائنة احملتملة .ومن سوء طالع التنفيذ املشرتك أه فرتات تيفني األرصدم الدائنرتة كثرتتا
مرترتا ترترتددها التش رتريعات الوطنيرترتة ،رت إ رترتا انقضرترتت يف حرترتالت عديرترتدم يف عرترتا  .2012ومبرترتا أه
التنفيذ املشرتك ويلية التنمية النؤيفة ا يليتاه جديدتاه نيفبيا لييفت لرتدياما سرتا خرتربم يبنيرتاه
علياا ،فقد فام أصحاا امللرتلحة وامليفرتتثمروه مزايرتا رتج الرتتعلم املمارسرتة الرتذا اتبعترت اهليئرتات
التنؤيميرترتة ،وقبلرتوا ضرترترورم إدخرترتال التغيرتتات الاللمرترتة ملعاجلرترتة املشرترتاك واللرترتعو ات الرترتيت ئارترترت يف
تنفيذ اآلليت  .إه هذش التغيتات كانت هلرتا األسرتبقية علرتى حيفرتاا اسرتتقرار اآلليرتة و اصرتة ملرتا
يروه هدف اآلليت معرضا للؤطر .وتر جلنة اإلشراف أه أا تعزيز لآلليت مرتن أجرت خدمرتة
اهل رترتدف النا رترتائه لالتفاقي رترتة عل رترتى رترتو أفض رت ينبغ رترته أه تفيف رترترش دوائ رترتر الس رترتتثمار عل رترتى أن رت إش رترتارم
إجيا يرترتة .يرترتد أه جلنرترتة اإلش رتراف ترترتذر مرترتن خلرت انطبرترتا رترتمته اإلصرترتالحات اعتباطيرترتة ،وهرترتو مرترتا قرترتد
يقوض ملداقية أا يلية لتيفني األرصدم الدائنة يف امليفرتتقب تضرتعاا األطرتراف .و الترتاخ ،فمرتن
أجرت اإل قرترتاء علرترتى التوقعرترتات املعقولرترتة ،توصرترته جلنرترتة اإلشرتراف رترتمته ييفرترتتند تلرترتميم يليرترتات جديرترتدم
__________
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علرتى نلرترتة أمرترتور منارترتا الرترتدروت امليفرترتتفادم واخلرتربات املرتيفرترتبة مرترتن التنفيرترتذ املشرترترتك .وكرترتذلك توصرترته
جلنرترتة اإلشرتراف احلرترتد مرترتن تعرترتديالت العناصرترتر القائمرترتة لتقتلرترتر علرترتى التعرترتديالت الضرترترورية لتحقيرت
هدف يلية التؤفيف امليفتقبلية واألهداف الطويلة األج لتفاق اريس.
 -21وهناك قدر كبت مرتن إمرانرتات التؤفيرتف سررتن رت ينبغرته تعبئتارتا إىل أقلرتى حرتد لررتن
قبرت عرترتا  2020مرترتن خرترتالل العرترتاف " العمرت املبررترتر " .وعرترتالوم علرترتى ذلرترتك ،فرت ه البرترتدء املبررترتر
والتنريرترتب قرترتد ييفرترتمل أيض رت ا ل ط رتراف بنرترتاء اخلرترتربم يف الس رترتاتينيات واليفياسرترتات الوطنيرترتة وإدارم
إمران رترتات التؤفي رترتف الوطني رترتة ،وسر رترتن أه يرش رترتف ع رترتن وف رترتورات التر رترتاليف املمرن رترتة املتمتتي رترتة م رترتن
التبرترتادل الرترتدوخ ل صرترتول الرر ونيرترتة .ولرترتذلك فقرترتد يررترتوه مفيرترتدا عرترترض ميفرترتار واضرترتل ،مبرترتا يف ذلرترتك
شرور واضحة إلدراج األنشطة القائمة يف يليات تيفني األرصدم امليفتقبلية.

باء -أوجه التآزر بيم التنفيذ المشترك وآليات التألفيف األخرى
 -1النطاق
 -22يقتلرت رترتر نطرت رترتاق هرت رترتذا التحلي رت رت علرت رترتى التنفيرت رترتذ املشرت رترترتك ويليرت رترتة التنميرت رترتة النؤيفرت رترتة ،املنش رت رت ه
مبوجرترتب روتوكرترتول كيوترترتو ،وصرترتفاما يليترترتا التؤفيرترتف الوحيرترتدتاه القائمترترتاه .و يُنؤرترتر يف خمططرترتات
املعاوض رترتة الطوعي رترتة أل رترتا ل سر رترتن أه تيف رترتتؤدماا األطرت رتراف إلثب رترتات التؤفي رترتف يف إط رترتار عملي رترتة
التفاقية اإلطارية.
 -23ويبحرت رترتي هرت رترتذا التحلي رت رت سرت رترتبعة ميفرت رترتائ هرت رترته :هيئرت رترتة اإلدارم ،وجارت رترتات التنيفرت رترتي الوطنيرت رترتة،
واليفرت رترتنالت ،واملعرت رترتايت ،ودورم املشرت رترتاريع ،والعتمرت رترتاد ،و موعرت رترتات األنشرت رترتطة .ووفق رت رتا لطلرت رترتب مرت رترتؤور
األطراف/اجتما األطراف املتعل عداد هذا التحلي ( ،)9جر تقيرتيم أوجرت الترت لر احملتملرتة لرفرتاءم
الترلفة والتيفاق وتفادا احليفاا املزدوج ،عند القتضاء ،النيفبة لر ميفمتلة على حدم.
 -2ايئة ا دارة
 -24أنشرترتئت جلنرترتة اإلشرتراف يف الرترتدورم األوىل ملرترتؤور األطراف/اجتمرترتا األطرتراف ،رترتالتزامن مرترتع
اعتمرترتاد اتفاقرترتات م رتراكش ،مرترتن أج رت اإلش رتراف ،ترترتت سرترتلطة مرترتؤور األطراف/اجتمرترتا األط رتراف،
علرترتى إجرتراء امليفرترتار الثرترتاين للتنفيرترتذ املشرترترتك( .)10يرترتد أه االرترتس التنفيرترتذا آلليرترتة التنميرترتة النؤيفرترتة قرترتد
أنشئ قب ذلك رثت ،حيي عقد اجتماع الفتتاحه فرتورا عرتد إنشرتائ يف الرتدورم اليفرتا عة ملرتؤور
األط رتراف ،مرترتن أج رت اإلش رتراف علرترتى يليرترتة التنميرترتة النؤيفرترتة ترترتت سرترتلطة مرترتؤور األطراف/اجتم رترتا
األطراف كيما يايئ لالنطالق الفورا لآللية.
__________
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 -25وطُب رت التنفي رترتذ املش رترترتك يف إط رترتار اهلير رت اإلدارا امل رترتزدوج ،حي رترتي خض رترتع إج رتراء امليف رترتار
األول حلرتريا ليفرتلطة األطرتراف املضرتيفة ،ونفرترتذ إجرتراء امليفرتار الثرترتاين شرتراف جلنرترتة اإلشرتراف ترترتت
سرترتلطة مرترتؤور األطراف/اجتمرترتا األط رتراف .وكرترتاه انعرترتدا الرقا رترتة الدوليرترتة أحرترتد النتقرترتادات الرئييفرترتية
للميفار األول للتنفيذ املشرتك أثناء فرتم أدائ  .وقد انعرس ذلك يف إحد التنقيحات اليت اتف
علياا األطراف( :)11ميفار واحد تنفذش األطراف املضيفة شراف جلنة اإلشراف .وأُدرج ذلك يف
الن املتعل العم الذا اضطلعت اهليئة الفرعيرتة للتنفيرتذ شرتمته اسرتتعراض املبرتادا التوجيايرتة
للتنفي رترتذ املش رترترتك املش رترتار إلي رت يف الفق رترترم  9أع رترتالش .وخ رترتالل املناقش رترتات املتعلق رترتة اس رترتتعراض طرائ رت
وإجراءات اآللية ،جيرتر حرتة اآله أا حبرتي ول مزيرتد مرتن املناقشرتة شرتمته هيئرتة إدارم يليرتة التنميرتة
النؤيفة ،أا االس التنفيذا.
 -26وسررترتن أه يترترتيل دمرترتج يليرترتات اليفرترتوق فرص رت ا لرفرترتاءم اسرترتتؤدا اهلياكرت األساسرترتية وليرترتادم
التيفاق العرتا للمنؤومرتة املقارنرتة مرتع وجرتود يليرتات متعرتددم ترتؤدا مارتا لاثلرتة عمومرت ا .ونؤرترا إىل
أوجرت رت التش رترتا يف املا رترتا ال رترتيت وارس رترتاا جلن رترتة اإلشرت رتراف واال رترتس التنفي رترتذا آللي رترتة التنمي رترتة النؤيف رترتة
فيمرترتا يتعلرت اإلشرتراف علرترتى اآلليرترتة التا عرترتة لررت منامرترتا وأنشرترتطة خفرت النبعاثرترتات املضرترتطلع هبرترتا،
ف ه دمج اإلشراف على اآلليت يف لس إدارم واحد هو خيار قد تود األطراف النؤر في .
 -3جهات التنسيق الوطنية
 -27يليترتا روتوكرتول كيوترتو هلمرتا جارتات تنيفرتي وطنيرتة حمرتددم ختتلرتف ماامارتا اختالفرت ا طفيفرت ا.
فنا رترتات التنيف رترتي املعين رترتة يف التنفي رترتذ املش رترترتك ل تواف رت عل رترتى مش رترتاريع التنفي رترتذ املش رترترتك فحيف رترتب،
مبا يف ذلك املوافقة على منانيات خطور األسات والرصد ،رت إ رتا أيضرتا جتارتز طلبرتات إصرتدار
وحرترتدات خف رت النبعاثرترتات املتعلقرترتة هبرترتذش املشرترتاريع .وتتمث رت املارترتا الرئييفرترتية لليفرترتلطات الوطنيرترتة
املعينة يف يلية التنمية النؤيفة يف تقييم مشاريع يليرتة التنميرتة النؤيفرتة احملتملرتة لتحديرتد مرتا إذا كانرتت
ستيفرتاعد البلرترتد املضرتيف يف تقيرت أهرترتداف التنميرتة امليفرترتتدامة وتقرترتدمي خطرتاا املوافقرترتة إىل اجلارترتات
املشاركة يف مشاريع يلية التنمية النؤيفة.
 -28و يفبب قواعد نؤا التنفيذ املشرترتك ويليرتة التنميرتة النؤيفرتة ،فرت ه عرت األطرتراف أنشرتمتت
الفع رت جارترتيت تنيفرترتي وط رت رترتا :جارترتة التنيفرترتي املعينرترتة وسرترتلطة التنيفرترتي املعينرترتة .و النيفرترتبة لرترتبع
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 .
 -4السشل
 -29يوجد حالي ا نوعاه من اليفنالت مبوجب روتوكول كيوتو:
__________
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اليفرترتنالت الوطنيرترتة ،الرترتيت تعمرت هبرترتا حرومرترتات األطرتراف يف التفاقيرترتة الرترتيت هرترته
(أ)
أط رتراف أيض رتا يف روتوكرترتول كيوترترتو وهلرترتا التزامرترتات مقيرترتدم يف املرفرت رترتاء لربوتوكرترتول كيوترترتو ،وتتضرترتمن
احليف رترتا ات ال رترتيت ُ رترتتف فيا رترتا الوح رترتدات اس رترتم احلروم رترتة أو الريان رترتات القانوني رترتة ال رترتيت أذن رترتت هل رترتا
احلرومة حبيالم الوحدات وجتارهتا؛
(ا) سرترتن يليرترتة التنميرترتة النؤيفرترتة ،الرترتذا ترترتديرش أمانرترتة التفاقيرترتة اإلطاريرترتة ترترتت سرترتلطة
االس التنفيذا آللية التنمية النؤيفة ،إلصرتدار وحرتدات خفرت النبعاثرتات املعتمرتد وإحالتارتا إىل
املشرترتارك يف املشرترتاريع يف اليفرترتنالت الوطنيرترتة .و مر رترتاه األط رتراف ريرترتت املدرجرترتة يف املرف رت األول
واملش رترتارك يف مش رترتاريع يلي رترتة التنمي رترتة النؤيف رترتة الحتف رترتاظ أيضرت رتا حبيف رترتا ات يف س رترتن يلي رترتة التنمي رترتة
النؤيفة؛ يد أه اليفن ل ييفمل مبناقلة خف النبعاثات املعتمد احليفا ات.
 -30ويعم رت ك رت س رترتن م رترتن خ رترتالل را رت ثا رترتت يف رترتن املع رترتامالت ال رترتدوخ ت رترتديرش األمان رترتة.
ويتحق سن املعامالت الدوخ من معامالت اليفنالت وقت وقوعاا للتمتكد من أ ا تتماشى
مرترتع القواعرترتد املتفرت عليارترتا مبوجرترتب روتوكرترتول كيوترترتو .وسرترتن املعرترتامالت الرترتدوخ الرترتذا اترترتت قدمرت
راسؤة هو الضامن للثقة يف النؤا .
 -31وقد وت الفع مواءمة هذا النؤا مع عملية التفاقية اإلطارية ،وهو يوفر وسيلة فعالرتة
من حيي الترلفة تضمن عد وجود حيفاا مرتزدوج ،حيرتي ل سررتن نقرت وحرتدم أو إلغاؤهرتا إل
وفقا للقواعد ول سرن حلر وحدم إل يف مراه واحد يف أا وقت من األوقات.
 -5المعايير وا جراءات
 -32يف إطرترتار املشرترترو املقرترترتح لطرائ رت وإج رتراءات التنفيرترتذ املشرترترتك ،تترترتوىل جلنرترتة اإلش رتراف ،يف
نلرترتة أمرترتور ،إعرترتداد املتطلبرترتات التقنيرترتة لضرترتماه العنلرترتر اإلضرترتايف وترترتوفت معرترتايت موضرترتوعية مرترتن أجرت
إنش رترتاء خط رترتور األس رترتات وتدي رترتد املتطلب رترتات ال رترتدنيا لر رترته يتييف رترتر عل رترتى األطرت رتراف املض رترتيفة وض رترتع
إجراءات دورم املشاريع .ويتوىل الطرترف املضرتيف وضرتع معرتايت وإجرتراءات ومبرتادا توجيايرتة وطنيرتة
جلميع جوانب تنفيذ التنفيذ املشرتك يف الوقت الذا تتؤذ في جاات التنيفي املعينة القرارات.
 -33ويف إطرترتار يليرترتة التنميرترتة النؤيفرترتة ،أعرترتد االرترتس التنفيرترتذا إج رتراءات ومعرترتايت مفلرترتلة إلدارم
اآلليرترتة وأجالهرترتا .ومنارترتا النمرترتوذج املرترتنقل ملشرترتاريع يليرترتة التنميرترتة النؤيفرترتة ،ومعيرترتار امللرترتادقة والتحق رت
لية التنمية النؤيفة ،وإجراء دورم مشرو يليرتة التنميرتة النؤيفرتة .ورمبرتا تنؤرتر جلنرتة اإلشرتراف
اخلا
املقبل رترتة ،يف إط رترتار مش رترترو طرائ رت وإج رتراءات التنفي رترتذ املش رترترتك املق رترترتح ،يف اس رترتتؤدا ه رترتذش املع رترتايت
واإلجرت رتراءات ك رش رترتادات ش رترتمته أفضرت رت املمارس رترتات ل طرت رتراف املض رترتيفة يف تنفي رترتذ امليف رترتار الوحي رترتد
للتنفيذ املشرتك.
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 -6االعتماد
 -34تتش رترتا وئ رترتائف اال رترتس التنفي رترتذا وجلن رترتة اإلشرت رتراف تش رترتاهب ا كبرت رتتا فيم رترتا يتعلرت رت اعتم رترتاد
يلياهتما:
فبموجرترتب الفقرترترم (5و) مرترتن مرفرت املقرترترر  /3أإ ،1-يضرترتطلع االرترتس التنفيرترتذا
(أ)
مبيفرترتؤولية اعتمرترتاد الريانرترتات التشرترتغيلية وفق رت ا ملعرترتايت العتمرترتاد ال رتواردم يف الترترتذيي أل رتف هلرترتذا املرف رت ،
مبا يف ذلك املقررات املتعلقة تنديد العتماد وتعليق وسحب ؛
(ا) ومبوج رت رترتب الفق رت رترترم (3ا) و(ج) م رت رترتن مرف رت رت املق رت رترترر  /9أإ ،1-تض رت رترتطلع جلن رت رترتة
اإلشرتراف مبيفرترتؤولية اعتمرتاد الريانرترتات امليفرترتتقلة وفقرتا للمعرترتايت واإلجرتراءات الرتواردم يف الترترتذيي ألرترتف
هل رترتذا املرف رت  ،واس رترتتعراض ه رترتذش املع رترتايت واإلج رتراءات ،م رترتع مراع رترتام أعم رترتال اال رترتس التنفي رترتذا لآللي رترتة
ذات الللة.
 -35ويعم رت رت رت نؤام رت رت رتا العتمرت رت رترتاد مبعرت رت رترتايت متماثلرت رت رترتة للغايرت رت رترتة ،وضرت رت رترتعت علرت رت رترتى ميفرت رت رترتتو م رت رت رترتؤور
األطراف/اجتما األطراف .وطلب أيض ا مؤور األطراف/اجتما األطراف استرشرتاف الرتتيبرتات
املمرنة لتحقي الت لر نؤامه العتماد يف إطار التنفيذ املشرترتك ويليرتة التنميرتة النؤيفرتة ،مبرتا يف
ذلك إنشاء جلنة اعتماد مشرتكة( .)12ومع ذلك ،واف االس التنفيذا آللية التنمية النؤيفة على
أنرت ل توجرترتد حاجرترتة إىل إنشرتاء هيئرترتة مشرترترتكة ،وقرتررت جلنرترتة اإلشرتراف أه تررت أمرهرترتا الرامرت إىل
نؤا العتماد يف إطرتار يليرتة التنميرتة النؤيفرتة اعتبرتارا مرتن  2يا/أرييفرتطس  2016حيرتي مسحرتت
ألا كياه تشغيله مع يف إطار يلية التنمية النؤيفرتة التلرترف طوعرت ا كريرتاه ميفرتتق معتمرتد يف
إطار التنفيذ املشرتك.
 -36واسرترتتؤدا نؤرترتا واحرترتد يرترتوفر كفرترتاءم التررترتاليف والتيفرترتاق رت مارترتا التلرترتدي والتحق رت
علرترتى نطرترتاق اآلليت رت  ،عرترتالوم علرترتى تقي رت وفرترتورات يف التررترتاليف يف تشرترتغي نؤرترتا اعتمرترتاد للننرترتة
اإلش رتراف واالرترتس التنفيرترتذا آلليرترتة التنميرترتة النؤيفرترتة ،فض رتالا عرترتن الريانرترتات األخرترتر الرترتيت ترريرترتب يف
تقدمي خدمات امللادقة والتحق يف إطار ك من اآلليت .

جيم -مر رروجز أوجر رره التر ررآزر والر رردروس المسر ررتفادة والتشر ررارب مر ررع التنفير ررذ المشر ررترك
والتوقعات بالنس ة لتصميم آلية للتألفيف في المستق ل
 -37شرت رترترلت يليرت رترتة التنفيرت رترتذ املشرت رترترتك أدام قيمرت رترتة ُمثبترت رترتة اجلرت رترتدو جلرت رترتمتت إليارت رترتا البلرت رترتداه لرتكيرت رترتز
الستثمار يف ال املنا حيثما تدعو احلاجرتة إليرت  .وقرتد حققرتت مرتا يزيرتد علرتى  871مليرتوه طرتن
مرتن ختفيضرتات انبعاثرتات ريرتالات الدفيئرتة ،وأسرتامت ،إىل جانرتب يليرتة التنميرتة النؤيفرتة ،يف ختفيرتف
أكثرترتر مرترتن  2.5ليرترتوه طرترتن مرترتن انبعاثرترتات ريرترتالات الدفيئرترتة .و اسرترتتؤدا التنفيرترتذ املشرترترتك ،أو يليرترتة
أخرترتر صرترتممت مرترتع مراعرترتام الرترتدروت امليفرترتتفادم مرترتن التنر رترتة مرترتع التنفيرترتذ املشرترترتك ،ألري رتراض تعبئرترتة

__________

( )12املقرر /6
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الستثمار من القطا اخلا أو توجي األموال العامة إىل القطاعات واألنشطة امليفتادفة ،سرن
للبلداه أه تنؤر يف تديد ميفتو طموح أكرب يف خططاا الوطنية يف سياق اتفاق اريس.
 -38وهرترتذش اآلليرترتة سررترتن أه تيفرترتتؤدماا أيض رت ا احلرومرترتات أو اجلارترتات الفئويرترتة لرصرترتد خف رت
النبعاثات واإل الغ عن والتحق من  .و التاخ ،ف ه هذش اآللية سرن أه يروه هلا دور يف كفالة
نتائج اإلجراءات الوطنية واإل الغ شفافية عن تلك النتائج وجتنب احليفاا املزدوج لتؤفيضات
النبعاثات.
 -39وترترتر جلنرترتة اإلشرتراف أه يليرترتة التنفيرترتذ املشرترترتك سررترتن أه تيفرترتام يف التلرترتدا الرترتدوخ لتغرترتت
املن رترتا ل رترتيس فقرت رت وص رترتفاا يلي رترتة ص رترتاحلة للعمرت رت فحيف رترتب ،رت رت أيضرت رت ا وص رترتفاا مل رترتدرا لل رترتدروت
امليفتؤللرترتة لرترتدعم تنفيرترتذ اتفرترتاق رترتاريس ،ول سرترتيما يف إنشرترتاء اآلليرترتة اجلديرترتدم املنلرترتو عليارترتا يف
الفقرم  4من املادم  6من اتفاق اريس .ويف هذا اليفياق ،تعتقد جلنة اإلشراف ما يله:
ينبغه أه يركز تلميم القواعد والطرائ واإلجراءات املتعلقة ليرتة التؤفيرتف يف
(أ)
امليفرترتتقب علرترتى املبرترتادا واملعرترتايت العاليرترتة امليفرترتتو مرترتع ترترترك تفاصرترتي العمرت اليرترتومه اجلزئيرترتة إىل اهليئرترتة
التنؤيمية؛
(ا) الرقا ة اليت وارساا هيئة تنؤيمية دولية تعم طريقرتة موضرتوعية لإلشرتراف علرتى
اآللية ستروه أدام قيمة لضماه نزاهة اآللية و ناء مسعتاا؛
(ج) شفافية عمليات صنع القرار ،والتشاور مع أصحاا املللحة احمللي  ،وحقوق
الريانات املتمتثرم مباشرم يف الستما إلياا قب اختاذ القرارات ،واختاذ القرارات يف وقتاا ،والطعن
يف القرارات املتؤذم ستروه نيعاا عناصر قيطمة آللية التؤفيف يف امليفتقب ؛
(د) توحيرترتد املارترتا املشرترترتكة قرترتدر اإلمررترتاه مرترتع السرترتتمرار يف إتاحرترتة املرونرترتة يف تطبيرت
املعرتايت خاصرتية هامرتة آلليرتة التؤفيرتف يف امليفرتتقب  .ويف هرتذا اللرتدد ،فرت ه تلرتميم يليرتة التؤفيرتف
املقبلرترتة ينبغرترته أه ييفرترتعى إىل تقيرت أقلرترتى قرترتدر مرترتن الترت لر مرترتع عناصرترتر الرترتنؤم القائمرترتة واحملتملرترتة يف
امليفرترتتقب  ،طرترترق مرترتن ينارترتا السرترتتناد إىل اهلياك رت األساسرترتية القائمرترتة ،واسرترتتؤدا رترتج وعمليرترتات
ومعايت موحدم ،واستؤدا نؤا وحيد لالعتماد؛

(ه) وينبغرت رترته أه ييفتحضرت رترتر القرت رترتائموه علرت رترتى تلرت رترتميم يليرت رترتة التؤفيرت رترتف يف امليفرت رترتتقب
ما يقرا من  15عاما من اخلربم واألنشطة وثلاا يلية التنمية النؤيفة والتنفيرتذ املشرترتك .رتدلا مرتن
الب رترتدء م رترتن الل رترتفر ،ينبغ رترته أه تنطل رت رت أا يلي رترتة للتؤفي رترتف يف امليف رترتتقب م رترتن ال رترتدروت امليف رترتتفادم
واخلربات املرتيفبة من يليرتة التنميرتة النؤيفرتة والتنفيرتذ املشرترتك ،مرتن أجرت كفالرتة تقيرت أهرتداف يليرتة
التؤفيف يف امليفتقب واهلدف الطوي األج لتفاق اريس؛
(ل) سر رترتن ت رترتوفت ميف رترتار واض رترتل ،مب رترتا يف ذل رترتك ش رترترور واض رترتحة ،إلدراج األنش رترتطة
القائمة اعتبارها أنشطة مؤهلة يف إطار يلية التؤفيف املقبلة.
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المرفق الثاني
تدابير الكفاءة ا ضافية الموصر بها لعمل لشنرة ا ارراف علرر التنفيرذ
المشترك
أوالا -الأللفية ا جرائية
 -1مبوجرتب املقرترترر  /5أإ ،10-طلرترتب مرترتؤور األطرتراف العامرت وصرترتف اجتمرترتا األطرتراف يف
روتوكول كيوتو (مؤور األطراف/اجتما األطراف) إىل جلنة اإلشراف على التنفيرتذ املشرترتك (جلنرتة
اإلش رتراف) إ ق رترتاء خط رترتة إدارم التنفي رترتذ املش رترترتك قي رترتد الس رترتتعراض ،م رترتع إدخ رترتال التع رترتديالت الاللم رترتة
لضماه الرفاءم وفعالية الترلفة والشفافية يف عم التنفيذ املشرتك وضماه ما يرفه من اهلياك
األساسرترتية والقرترتدرات لآلليرترتة لررترته تيفرترتتؤدماا األط رتراف علرترتى األق رت حرترتة ايرترتة الفرترترتم اإلضرترتافية
للوفاء التزامات فرتم اللتزا الثانية مبوجب روتوكول كيوتو.
 -2وتوقفت األنشطة املتللة املشاريع يف إطار التنفيذ املشرتك منذ عا  ،2014حيرتي
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
ع رترتد دخ رترتول تع رترتدي الدوح رترتة حي رترتز النف رترتاذ (أو حي رترتز النف رترتاذ النيف رترتبة إىل األطرت رتراف ال رترتيت سر رترتن أه
تيفتضيف مشاريع التنفيذ املشرترتك) .وهرتذا يعرت أه املشرتاريع اجلديرتدم ل تطلرتب املوافقرتة واملشرتاريع
احلاليرترتة ل تطلرترتب إصرترتدار وحرترتدات خف رت النبعاثرترتات .ومرترتؤور األطراف/اجتمرترتا األطرتراف يرترتدرك
ذل رترتك ،ومبوج رترتب الفق رترترم  3م رترتن املق رترترر  /7أإ ،11-ك رترترر اإلعرت رتراا ع رترتن قلقرت رت إلاء حال رترتة اليف رترتوق
اللعبة الرتيت يواجاارتا حاليرت ا املشرتاركوه يف التنفيرتذ املشرترتك ،حيرتي تراجرتع عرتدد املشرتاريع إىل درجرتة
اتت معاا هذش اآللية ريت موجودم عمليا.
 -3وعرترتالوم علرترتى ذلرترتك ،وخرترتالل اليفرترتنوات القليلرترتة املاضرترتية ،تركرترتز عمرت جلنرترتة اإلشرتراف شرترتدم
على تقدمي توصيات إىل مرتؤور األطراف/اجتمرتا األطرتراف واهليئرتة الفرعيرتة للتنفيرتذ (اهليئرتة الفرعيرتة)
شرترتمته كيفيرترتة تيفرت يليرترتات روتوكرترتول كيوترترتو ،ول سرترتيما فيمرترتا يتعلرت اسرترتتعراض املبرترتادا التوجيايرترتة
للتنفيرترتذ املشرترترتك .وانتارترتت اهليئرترتة الفرعيرترتة للتنفيرترتذ مرترتن عمليرترتة السرترتتعراض وأصرترتدرت توصرترتيات ينؤرترتر
فيارترتا مرترتؤور األطراف/اجتمرترتا األط رتراف يف دورت رت الثانيرترتة عشرترترم .وهرترتذا يع رت أيض رت ا أه عم رت جلنرترتة
اإلشراف املتعل اليفياسات العامة قد أوشك على النتااء.
 -4ويف اجتماعات جلنة اإلشراف األختم ،لوح أه لوغ النلرتاا القرتانوين أصرتبل يشرتر
تدي ا يفبب )1( :شغور مقاعد خمتلفة يف اللننة يفرتبب الرتشرتيحات املعلقرتة؛ ( )2السرتتقالت
ريت املتوقعة؛ ( )3ا فاض مشاركة األعضاء واألعضاء املناو .
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ثانيا -الغرض والنطاق

 -5الغ رترترض م رترتن ه رترتذش التوص رترتية ه رترتو المتث رترتال للولي رترتة الل رترتادرم ع رترتن م رترتؤور األطراف/اجتم رترتا
األطراف إىل جلنة اإلشراف التعق يف استؤدا مواردهرتا عرتن طريرت اخترتاذ ترتدا ت إضرتافية لتشرتغي
جلنة اإلشراف( ،)1ول سيما فيما يتعل اجتماعاهتا.
 -6وتالح رت جلنرترتة اإلش رتراف أه مرا رترتا اسرترتتؤدا ع رت الترترتدا ت اإلضرترتافية املقرتحرترتة ولررترتن
لرترتيس كلارترتا لعملارترتا خرترتالل عرترتا  .2017وهرترته ،علرترتى وج رت اخللرترتو  ،لرترتن جترترترا الجتماعرترتات
اإللررتونية إل إذا وافقت اللننة على ذلك ميفبقا.
 -7ومع ذلك ،ف ه املوافقة على هذش التدا ت اإلضافية املقرتحة يف الدورم الثانية عشرم ملرتؤور
األطراف/اجتم رترتا األطرت رتراف س رترتتتيل للنن رترتة اإلشرت رتراف موع رترتة كامل رترتة م رترتن اإلمراني رترتات احمل رترتددم،
ستيفتؤد حيفب احلاجرتة يف امليفرتتقب  ،مبرتا يف ذلرتك يف األجرت الطويرت  .وعلرتى هرتذا النحرتو ،فرت ه
نيع التدا ت اإلضافية املقرتحة ترد يف التوصية.

ثالث ا -توصر ررية لشنر ررة ا ا ر رراف علر ررر التنفير ررذ المشر ررترك المقدمر ررة لر ررر مر ررؤتمر
األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو
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لع مؤور األطراف/اجتما األطراف يود أه:

يؤكد أن  ،من أج مواصلة اإلدارم احلليفة للمرتوارد ،جيرتول للننرتة اإلشرتراف أه
(أ)
جتتمرترتع أقرت مرترتن م رترت يف اليفرترتنة ،وسررترتن أه تنفرترتذ ترترتدا ت كفرترتاءم إضرترتافية مرترتن أج رت تشرترتغيلاا ،مثرت
املشاركة الفرتاضية يف الجتماعات واملشاورات اإللررتونية والوسائ اإللررتونية للنع القرار؛
(ا) يؤك رترتد أيض رتا أه املش رترتاركة الفرتاض رترتية ل عض رترتاء أو األعض رترتاء املن رترتاو وص رترتفام
أعضاء يف اجتماعات جلنرتة اإلشرتراف تيفرتب لغرترض تقيرت النلرتاا القرتانوين ،وأه الجتماعرتات
الفرتاض رت رترتية للنن رت رترتة اإلشرت رت رتراف وثرت رت رت اجتماع رت رترتات للنن رت رترتة اإلشرت رت رتراف رت رترتاملعىن املنل رت رترتو عليرت رت رت يف
النؤا الداخله()2؛
(ج) يؤك رترتد ك رترتذلك أه تق رترتدمي أعض رترتاء جلن رترتة اإلشرت رتراف أو أعض رترتائاا املن رترتاو نيف رترتؤة
إلررتونية من س اخلدمة املوقع كاف للوفاء مبتطلبات النؤا الداخله.

__________

()1
()2

GE.16-16945

كما نوقش يف الوثيقة  ،JI-JISC39-AA-A02الفقرات من  16إىل  ،20متاح يف املوقع التاخ:
>.<http://ji.unfccc.int/MeetingInfo/DB/C0BRXFOZM7K843E/view
>.<Available at < http://ji.unfccc.int/Ref/Documents/JI_proc01.pdf

25

