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 مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع 
    األطراف يف بروتوكول كيوتو

 الدورة الثانية
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧-٦نريويب، 

 
  جدول األعمال املؤقت من٦البند 

 تقرير جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك

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

 موجز
ر األطراف العامل بوصفه اجتماع     السنوي للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، املقدم إىل مؤمت        هـذا التقرير     

/  متوز ٣١ إىل   ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٧األطراف يف بروتوكول كيوتو، يتناول األنشطة املضطلع هبا يف الفترة من            
 .٢٠٠٦يوليه 

ويوصـي التقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف بأن يتخذ، يف دورته الثانية، قرارات بشأن                 
كما يشري إىل ما أجنزته جلنة .  التنفيذ املشتركمشاريعخلي للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك ووثيقة لتصميم النظام الدا

اإلشراف على التنفيذ املشترك من عمل أثناء الفترة اليت يتناوهلا التقرير، مبا يف ذلك العمل الذي اضطلعت به بشأن تفعيل 
. ري حتديد خط األساس ومعايري الرصد، وإنشاء فريق اعتماد للتنفيذ املشترك   إجـراءات الـتحقق، واإلرشاد املتعلق مبعاي      

واستناداً إىل هذه املعلومات، رمبا يرغب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف تقدمي مزيد من اإلرشاد فيما 
 .يتصل بالتنفيذ املشترك، وخباصة إىل جلنة اإلشراف على هذا التنفيذ

لتقرير الضوء على جماالت اإلدارة والتنظيم واملوارد، وهي جماالت حامسة األمهية من أجل ضمان            كمـا يسلط ا    
وتكرر جلنة اإلشراف تأكيد احلاجة     . عمل جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك بكفاءة وشفافية وفعالية من حيث الكلفة           

 .امللحة إىل موارد وافية وميكن التنبؤ هبا من أجل تنفيذ أنشطتها
أغسطس حىت بداية /وستصدر إضافة هلذا التقرير تتناول أعمال جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك من بداية آب 

وستقوم السيدة دانيِّال ستويتشيفا، رئيسة اللجنة، يف بياهنا أمام الدورة، بتسليط الضوء على . ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين
 .دياتإجنازات اللجنة وما ستواجهه مستقبالً من حت
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  مقدمة�أوالً 

  الوالية�ألف 

، إنشاء ١-م أإ/١٠قرر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف مقرره           -١
جلـنة اإلشـراف عـلى التنفيذ املشترك لتتوىل اإلشراف على مجلة أمور، من بينها التحقق من وحدات خفض                   

وفقاً ) التنفيذ املشترك ( من بروتوكول كيوتو     ٦نـبعاثات املتولدة عن املشاريع اليت يتم تنفيذها يف إطار املادة            اال
 .)١()املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك( من بروتوكول كيوتو ٦للمبادئ التوجيهية لتنفيذ املادة 

إلشراف على التنفيذ املشترك تقريراً عن أنشطتها وتقتضي املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك أن تقدم جلنة ا -٢
إىل كـل دورة من دورات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، وأن يقدم املؤمتر املذكور إرشادات                 

 . من بروتوكول كيوتو وأن ميارس سلطة على جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك٦بشأن تنفيذ املادة 

  نطاق التقرير�باء 

يـورد هـذا التقرير معلومات عما أُحرز من تقدم يف تفعيل إجراء التحقق يف إطار جلنة اإلشراف على                    -٣
، من خالل ما اختذته اللجنة من قرارات وإجراءات، ويوصي مؤمتر األطراف العامل بوصفه             )٢(التنفـيذ املشـترك   

ول التقرير مسائل اإلدارة، ال سيما      كما يتنا . اجـتماع األطـراف باختاذ قرارات يف هذا الشأن يف دورته الثانية           
التدابري املتخذة لضمان عمل جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك بكفاءة وشفافية وفعالية من حيث الكلفة، فضالً                

 من بروتوكول كيوتو خالل فترة      ٦عـن االحتياجات من املوارد واملوارد املتاحة فعالً للعمل املتعلق بتنفيذ املادة             
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦السنتني 

ديسمرب / كانون األول٧ويتـناول التقرير الفترة املمتدة من إنشاء جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك يف          -٤
 تشرين  ١أغسطس إىل   / آب ١أما الفترة من    ). الفترة اليت يتناوهلا التقرير    (٢٠٠٦يوليه  / متوز ٣١ حـىت    ٢٠٠٥
 للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، فسيتم تناوهلا يف ، وهو تاريخ اختتام االجتماع اخلامس٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

 .)٣(إضافة هلذا التقرير

اإلجـراءات الـيت سـيتخذها مؤمتر األطراف العامل بوصفه           �جيم 
 اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 للجنة إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، وقد استعرض يف دورته الثانية التقرير السنوي -٥
 :اإلشراف على التنفيذ املشترك، وأحاط علماً بكل ما اتفقت عليه اللجنة من مسائل، رمبا يرغب أن يقرر القيام مبا يلي

                                                      

 .، املرفق١-م أإ/٩املقرر  )١(
 .٤٥-٣٠، املرفق، الفقرات ١-م أإ/٩وفقاً للمقرر  )٢(
املقررات، يف موقع  /ميكـن أيضـاً االطِّالع على تفاصيل إضافية عن العمليات والوظائف واالتفاقات            )٣(

 .<http://ji.unfccc.int>: التنفيذ املشترك لالتفاقية اإلطارية على اإلنترنت، وهو
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 تقدمي مزيد من اإلرشادات فيما يتصل بالتنفيذ املشترك، ال سيما إىل جلنة اإلشراف على هذا التنفيذ؛ )أ( 

 ؛)انظر املرفق األول(إلشراف اعتماد مشروع النظام الداخلي للجنة ا )ب( 

 ؛)انظر املرفق الثاين(اعتماد مسوَّدة استمارة وثيقة تصميم مشاريع التنفيذ املشترك  )ج( 

أن يكـرر دعوته لألطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية أن يبادروا إىل تقدمي تربعات إىل                 )د( 
 من بروتوكول كيوتو يف فترة      ٦ريف اإلدارية لتنفيذ املادة     الصـندوق االستئماين لألنشطة التكميلية لتغطية املصا      

 .٢٠٠٧-٢٠٠٦السنتني 

العمـل املنجز من الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل          �ثانياً 
 بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

  موجز للعمل املنجز�ألف 

، ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١٦فاذ بروتوكول كيوتو يف     حظي التنفيذ املشترك بزيادة ملحوظة يف االهتمام منذ بدء ن          -٦
كان ، )٤(عمل واتفقت اللجنة، يف اجتماعها األول، على برنامج. وخباصة منذ إنشاء جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك
 .٢٠٠٦ُينتظر إجنازه يف النصف الثاين من عام ، )٥(من بني بنوده البارزة العمل على تفعيل إجراء التحقق

اً لإلبالغ اجليد للمعلومات املتعلقة باملقررات اليت اختذهتا جلنة اإلشراف وبالعمليات اليت أفضت إىل وضمان -٧
أو املشاركة يف عدد من التظاهرات اليت مت        /ذلك، قام أعضاء اللجنة وأعضاؤها املناوبون وموظفو األمانة بعقد و         

 باهتمامات أصحاب املصلحة وهواجسهم،     وأحاطت جلنة اإلشراف علماً   . فـيها شرح العمليات وعرض النتائج     
وسـعت حيـثما كان ذلك جمدياً ومتوافقاً مع اتفاقات مراكش، إىل معاجلة هذه االهتمام واهلواجس من خالل                  

 . تبسيط العمليات واإلجراءات وتيسريها

صفه اجتماع  وميكـن تلخيص املهام الرئيسية املنجزة منذ انعقاد الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بو              -٨
 :األطراف فيما يلي

اتفقـت جلـنة اإلشراف على التنفيذ املشترك على مشروع نظامها الداخلي، ووضعته موضع               )أ( 
 التطبيق املؤقت، وهي توصي اآلن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف باعتمادها؛

ع التنفيذ املشترك، ووضعتها    اتفقـت جلنة اإلشراف على مسوَّدة استمارة لوثيقة تصميم مشاري          )ب( 
وعالوة على  . موضع التطبيق مؤقتاً، وهي توصي اآلن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف باعتمادها            

 ذلك، اتفقت اللجنة على املبادئ التوجيهية ملستخدمي مسوَّدة االستمارة املذكورة؛

                                                      

 .<http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meeting>انظر  )٤(
 .٤٥-٣٠ املرفق، الفقرات ١-م أإ/٩وفقاً للمقرر  )٥(
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لى مشروع إجراء بشأن إتاحة الوثائق      كجزء من تفعيل إجراء التحقق، اتفقت جلنة اإلشراف ع         )ج( 
 للعامة، وكذلك على إجراءات تتعلق بعمليات االستعراض؛

شـرعت جلـنة اإلشراف يف أعماهلا املتصلة باإلرشاد بشأن معايري حتديد خط األساس ومعايري                )د( 
 الرصد، ويف عملها املتصل بوضع ترتيبات من أجل املشاريع الصغرية؛

 . اف فريق اعتماد بشأن التنفيذ املشترك، عقد اجتماعه األولأنشأت جلنة اإلشر  )ه( 

وللمسـاعدة عـلى ضمان استخدام الوقت واملوارد على أفضل وجه يف مواجهة التحديدات مستقبالً،                -٩
 تعكف جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، مبساعدة األمانة، على إعداد خطة إدارة للتنفيذ املشترك لفترة السنتني              

 ). انظر اإلضافة هلذا التقرير (٢٠٠٧-٢٠٠٦

غري . وخالصة القول، فإن جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك قد أحرزت تقدماً يف مجيع جماالت عملها               -١٠
أنـه، نظراً حملدودية املوارد املتاحة، فإن املنجزات مل يتسن حتقيقها إال بفضل ما كرسه أعضاء اللجنة وأعضاؤها                  

 .ريق االعتماد بشأن التنفيذ املشترك، وموظفو األمانة، من وقت وجهد كبرييناملناوبون وأعضاء ف

  النظام الداخلي�باء 

اتفقت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، يف اجتماعها األول، على مشروع النظام الداخلي للجنة، وفقاً  -١١
ع التنفيذ مؤقتاً، وهي توصي اآلن مؤمتر       ، ووضعته موض  ١-م أإ /١٠للمبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك وللمقرر      

وتدعو اللجنة مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع       . األطـراف العـامل بوصـفه اجتماع األطراف باعتماده        
 . األطراف بالبت يف توصيتها باعتماد نظامها الداخلي، الوارد يف املرفق األول

  استمارة وثيقة تصميم مشاريع التنفيذ املشترك�جيم 

، وضعت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك ١-م أإ/١٠وفقاً للمبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك وللمقرر  -١٢
وقبل . مسوَّدة الستمارة وثيقة تصميم مشاريع التنفيذ املشترك ومشروع مبادئ توجيهية ملستخدمي هذه االستمارة

أصدرت نداًء عاماً للتقدم مبسامهات يف مجلة أمور، منها أن تتفق اللجنة على هاتني الوثيقتني يف اجتماعها الثالث، 
أبريل / نيسان ١٦مارس إىل   / آذار ١٧وفُتح باب التقدم هبذه املسامهات من       . ُبنـية هـاتني الوثيقتني ومضموهنما     

وعرضـت جلـنة اإلشـراف الوثيقـتني على اجلمهور يف موقع التنفيذ املشترك لالتفاقية اإلطارية على              . ٢٠٠٦
 .)٦(اإلنترنت

، وسُتستخَدم يف مجيع مشاريع التنفيذ      ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٥وقـد بدأ العمل مبسوَّدة االستمارة منذ         -١٣
أما . املشترك اليت سيتم تنفيذها بعد هذا التاريخ مبوجب إجراء التحقق يف إطار جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك

 باملوافقة على تنفيذها وفقاً       ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٥املشـاريع الـيت وردت من األطراف رسائل مؤرخة قبل           

                                                      

 .<http://ji.unfccc.int/Ref/Docs.html> و<http://ji.unfccc.int/Ref/Forms.html>انظر  )٦(
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من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك، فسُتستخَدم بشأهنا إما مسوَّدة استمارة وثيقة تصميم مشاريع ) أ(٣١للفقرة 
 املستقل  ويف احلالة الثانية، فإن الكيان    . آلية التنمية النظيفة   مشاريعالتنفـيذ املشترك أو استمارات وثيقة تصميم        

 من املبادئ التوجيهية للتنفيذ     ٣٣للبت يف هذا األمر وفقاً للفقرة        شاريعاملعـَتمد الـذي خيتاره املشاركون يف امل       
استمارة وثيقة  مسوَّدةاملقدمة تتضمن كل ما يرد يف  املشاريعاملشترك هو الذي يتوىل الَتثبت من أن وثيقة تصميم    

 .رشادات املتصلة هبا الصادرة عن جلنة اإلشراف من معلوماتالتنفيذ املشترك ويف اإل مشاريعتصميم 

 رهناً ٢٠١٢ويف هذا السياق، أوضحت جلنة اإلشراف أيضاً أن هناية فترة االستحقاق قد تكون بعد عام   -١٤
تعزيز عمليات إزالتها نتيجة مشاريع التنفيذ املشترك بعد        /وإن حالة ختفيضات االنبعاثات   . مبوافقة الطرف املضيف  

 .)٧(انتهاء فترة االلتزام األوىل ميكن حتديدها بأي اتفاق ذي صلة يتم إبرامه مبقتضى االتفاقية اإلطارية

التنفيذ املشترك واملبادئ التوجيهية هلذا التنفيذ ال تسري على          مشاريعإن مسوَّدة استمارة وثيقة تصميم       -١٥
ليت يتم تنفيذها تنفيذاً مشتركاً، حيث تعكف جلنة        مشاريع استخدام األراضي وتغري استخدام األراضي واحلراجة ا       

 . اإلشراف على وضع استمارة ومبادئ توجيهية مستقلة فيما يتعلق هبذه املشاريع

استمارة وثيقة   مسوَّدةتوصـي جلنة اإلشراف مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف باعتماد             -١٦
 .ملرفق الثاينتصميم مشاريع التنفيذ املشترك، الواردة يف ا

  اإلجراء املتعلق بالتحقق يف إطار جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك�دال 

إن جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك يف اجتماعها الثاين، بغية تفعيل اإلجراء املتعلق بالتحقق، احملدد يف                 -١٧
 : من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك، قد٤٥-٣٠الفقرات 

 ؛)٨(ت على مشروع إجراءات بشأن إتاحة الوثائق للعامةاتفق )أ( 

طلبـت إىل األمانة إعداد استمارات تستخدمها الكيانات املستقلة املعتَمدة لدى تقدميها تقارير              )ب( 
 .البت أو التحقق من أجل نشرها

 :وإن جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، يف اجتماعها الثالث، قد -١٨

اءات فيما يتعلق بعمليات االستعراض مبقتضى إجراء التحقق يف إطار جلنة           اتفقـت عـلى إجر     )أ( 
 ؛)٩(اإلشراف على التنفيذ املشترك

                                                      

 يبني أن ما جتريه األطراف من مفاوضات فيما يتعلق بفترات االلتزام ١-م أإ/١ينبغي التنويه بأن املقرر  )٧(
 .على حنو يكفل عدم حدوث فجوة بني فتريت االلتزام األوىل والثانيةالالحقة يتم 
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 ٣٧ و٣٣طلبت إىل األمانة إعداد ورقة عن خيارات تقييم عمليات البت املشار إليها يف الفقرتني  )ب( 
 من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك؛

رباء الذين يتولون تقييم عمليات البت أو الذين يشاركون يف أفرقة           اتفقت على اختصاصات اخل    )ج( 
 ؛)١٠(االستعراض مبقتضى إجراء التحقق يف إطار جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك

 .أعاله) ج(١٨قررت توجيه نداء إىل اخلرباء فيما يتعلق بالفقرة  )د( 

  معايري لتحديد خط األساس وللرصد�هاء 

، قد طلب إىل جلنة اإلشراف على ١-م أإ/١٠طراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، مبقرره إن مؤمتر األ -١٩
التنفيذ املشترك أن تضع، بالسرعة املمكنة، إرشادات بشأن التذييل باء باملبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك، مبا يف                

 .، حسب االقتضاء٧-م أ/١٧املقرر من ) ج(٦ذلك أحكام بشأن املشاريع الصغرية على النحو احملدد يف الفقرة 

وقـررت جلـنة اإلشـراف على التنفيذ املشترك، يف اجتماعها األول، أن توجه نداًء إىل العامة للتقدم                   -٢٠
وأتيح اجملال لإلدالء بتعليقات يف هذا  . مبسـامهات بشأن اإلرشادات املتعلقة مبعايري لتحديد خط األساس وللرصد         

 .٢٠٠٦مارس / آذار١فرباير إىل / شباط١٠الشأن يف الفترة من 

واتفقت جلنة اإلشراف، يف جلستها الثالثة، على إجراء فيما يتعلق بوضع مشروع إرشادات بشأن معايري                -٢١
، َتَضّمن اجلدول الزمين، مبا فيه خطة لتوجيه نداء إىل العاّمة للتقدم            )١١(حتديـد خـط األسـاس ومعايري الرصد       

وفُِتح . ملهام بني أعضاء اللجنة وأعضائها املناوبني، والدعم الذي تقدمه األمانةمبسامهات بشأن املشروع، وتوزيع ا
 .٢٠٠٦أغسطس / آب١٥يوليه إىل / متوز١٩باب االستجابة هلذا النداء يف الفترة من 

وعـالوة على ذلك، طلبت جلنة اإلشراف إىل األمانة أن تضع، بالتشاور مع جمموعة خمتارة من أعضاء                  -٢٢
ـ    ائها املناوبني، مشروَع أحكام بشأن التنفيذ املشتَرك للمشاريع الصغرية يكون متفقاً مع األحكام اللجـنة وأعض

 .)١٢(املتعلقة بأنشطة املشاريع الصغرية اليت يتم تنفيذها يف إطار آلية التنمية النظيفة

  عملية اعتماد الكيانات املستقلة-واو 

، قد طلب إىل جلنة اإلشراف على ١-م أإ/١٠راف، مبقرره إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األط -٢٣
التنفيذ املشترك أن تواصل، على سبيل األولوية، عملية صياغة معايري وإجراءات اعتماد الكيانات املستقلة، مبا يتفق 

ماد مـع التذيـيل ألـف باملبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك، مع إيالء االعتبار، حبسب االقتضاء، إلجراءات اعت                
 .الكيانات التشغيلية اليت وضعها اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة

                                                      

 .<http://ji.unfccc.int/Ref/Procedures.html>انظر  )١٠(
 .<http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings>انظر  )١١(
 .كانت هذه الوثيقة قيد اإلعداد يف هناية الفترة اليت يتناوهلا هذا التقرير )١٢(
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 : وبغية تفعيل عملية االعتماد يف إطار التنفيذ املشترك، فإن جلنة اإلشراف، يف جلستها الثانية -٢٤

 عن  قررت إنشاء فريق اعتماد بشأن التنفيذ املشترك، قوامه ما ال يقل عن أربعة خرباء وال يزيد                )أ( 
 ستة، واثنان من أعضاء جلنة اإلشراف، يكون أحدمها رئيساً للفريق والثاين نائباً للرئيس؛

 ؛)١٣(اتفقت على اختصاصات الفريق )ب( 

 قررت توجيه نداء إىل العامة من أجل استقدام خرباء للعمل يف فريق االعتماد؛ )ج( 

 مشروع اإلجراء املتعلق باعتماد  أعربـت عـن اعتزامها الطلب إىل فريق االعتماد أن يستعرض           )د( 
 .، وأن يقدم إليها توصياته بشأنه)١٤(الكيانات املستقلة، الذي أعدته األمانة

) ج(٢٤وفُـِتح بـاب االستجابة للنداء املوّجه إىل العامة من أجل استقدام خرباء، املشار إليه يف الفقرة                   -٢٥
 . ٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٧مارس إىل / آذار٢٩أعاله، يف الفترة من 

واختارت جلنة اإلشراف، يف جلستها الثالثة، السيد شينيتشي إيوكا، والسيد كن بك يل، والسيد فيجاي             -٢٦
َمديراّتا، والسيدة مورين موتاسا، والسيد تاكاشي أوتسوبو، والسيد ساتيش راو، أعضاًء يف جلنة االعتماد بشأن               

يتقاضى . (ساً للفريق والسيدة فاتو غاية نائباً للرئيس      التنفـيذ املشـترك، وانتخبت السيد أوليغ بلوجنيكوف رئي        
 ).أعضاء الفريق رسوماً على حضور اجتماع الفريق وفقاً لقواعد األمم املتحدة ولوائحها

 .٢٠٠٦وقررت جلنة اإلشراف، يف جلستها الثالثة أيضاً، الشروع يف عملية االعتماد حبلول هناية عام  -٢٧

  مسائل اإلدارة-ثالثاً 

  أحكام بشأن تقاضي الرسوم والتعاون مع سائر اهليئات وأصحاب املصلحة-ألف 

 الوالية واخللفية -١

، قد طلب إىل جلنة اإلشراف على ١-م أإ/١٠إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، مبقرره  -٢٨
 .دارية املتصلة بأنشطة اللجنةالتنفيذ املشترك أن تضع أحكاماً بشأن تقاضي الرسوم الالزمة لتغطية النفقات اإل

، قد شجع جلنة اإلشراف  ١-م أإ /١٠كمـا أن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، مبقرره            -٢٩
 :على التعاون مع اجلهات التالية

 اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة؛ )أ( 

                                                      

 .<http://ji.unfccc.int/Ref/Procedures.html>انظر  )١٣(
 .<http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings/Sup_Committee/Meetings/002/index.html>انظر  )١٤(
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بقائمة األطراف املشار إليها يف جلـنة االمتـثال مبوجب بروتوكول كيوتو، وخباصة فيما يتعلق            )ب( 
  من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك؛٢٧الفقرة 

  من بروتوكول كيوتو؛٦جهات التنسيق املعّينة بشأن املادة  )ج( 

 من املبادئ التوجيهية للتنفيذ     ١٨املراِقبون يف اجتماعات جلنة اإلشراف، املشار إليهم يف الفقرة           )د( 
 .ات األسئلة واألجوبة املعقودة بانتظام يف هذا السياقاملشترك، عن طريق جلس

 ما أُجنز من أعمال وما اتُّخذ من إجراءات -٢

، أن يقوما، بدعم من األمانة،      )من بينهما عضو مناوب   (طلبـت جلـنة اإلشراف إىل اثنني من أعضائها           -٣٠
 .)١٥(للجنة يف جلستها الرابعةبإعداد ورقة معلومات بشأن األحكام املتعلقة بتقاضي الرسوم لتنظر فيها ا

أعاله، ترحب جلنة اإلشراف مبا أُرسل إىل األمانة حىت ) ج(٢٩وفيما يتعلق بالوالية املشار إليها يف الفقرة  -٣١
 من بروتوكول كيوتو، وتدعو إىل تعيني جهات تنسيق ٦اآلن من معلومات عن تعيني جهات التنسيق بشأن املادة 

 .إضافية

أعاله، فقد قررت جلنة اإلشراف، يف جلستها       ) د(٢٩ بالوالية املشار إليها يف الفقرة       أمـا فـيما يتصل     -٣٢
األوىل، عقد جلسة أسئلة وأجوبة مع مراقبني مسجلني يف كل من اجتماعاهتا، وبث وقائع هذه اجللسات مباشرة                 

 .)١٦(يف موقعها على اإلنترنت

  قضايا تتعلق بالعضوية-باء 

عامل بوصفه اجتماع األطراف، يف دورته األوىل، جلنة اإلشراف على التنفيذ           أنشـأ مؤمتـر األطراف ال      -٣٣
 من املبادئ التوجيهية ٨ و٥و٤وفقاً ألحكام الفقرات ) ١اجلدول (املشترك وانتخب أعضاءها وأعضاءها املناوبني 

 .التقريرومل حتدث أية تغيريات يف عضوية اللجنة أثناء الفترة اليت يتناوهلا هذا . للتنفيذ املشترك

انتخبت جلنة اإلشراف يف جلستها األوىل، بتوافق اآلراء، السيدة دانييال ستويتشيفا، وهي من أعضاء أحد  -٣٤
األطراف املدرجة يف املرفق األول، رئيساً للجنة؛ والسيد شايلندرا كومار جوشي، وهو من أعضاء أحد األطراف                

وستنتهي فترهتما يف االجتماع األول للجنة يف عام        . لرئيس اللجنة غـري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية، نائباً         
وقد قام مجيع أعضاء اللجنة وأعضائها املناوبني، قبل تولّيهم مهامهم، بالتوقيع على نص مكتوب ليمني               . ٢٠٠٧

 .من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك ) ه(١٠اخلدمة وفقاً للفقرة 

                                                      

 .ة الفترة اليت يتناوهلا هذا التقريركانت هذه الوثيقة قيد اإلعداد يف هناي )١٥(
 .<http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings>انظر  )١٦(
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 ناوبون يف جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك األعضاء واألعضاء امل-١اجلدول 

 األعضاء  األعضاء املناوبون اجلهة املَرشِّحة

)ب( األطراف األخرى املدرجة يف املرفق األول
Mr. Franzjosef Schafhausen 

)ب(
Mr. Olle Björk 

)أ( األطراف األخرى املدرجة يف املرفق األول
Mr. Darren Goetze 

)أ(
Mr. Georg Børsting 

)ب( األطراف غري املدرجة يف املرفق األول
Mr. Marcos Castro Rodriguez 

)ب(
Mr. Jaime Bravo 

)أ( األطراف غري املدرجة يف املرفق األول
Mr. Vincent Kasulu Seya Makonga 

)أ(
Ms. Fatou Gaye 

)أ( األطراف األخرى املدرجة يف املرفق األول
Mr. Hiroki Kudo 

)أ(
Mr. Maurits Blanson Henkemans 

)ب( األطراف غري املدرجة يف املرفق األول
Mr. Maosheng Duan Mr. Shailendra Kumar Joshi 

)ب()نائب الرئيس(  

)ب( حتالف الدول اجلزرية الصغرية
Ms. Yumiko Crisostomo 

)ب(
Mr. Derrick Oderson 

األطـراف املدرجة يف املرفق األول اليت       
 نتقاليةمتر اقتصاداهتا مبرحلة ا

)ب(
Mr. Evgeny Sokolov 

)ب(
Mr. Oleg Pluzhnikov 

األطـراف املدرجة يف املرفق األول اليت       
 متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

)أ(
Ms. Astrida Celmina Ms. Daniela Stoycheva 

)أ()الرئيس(  

األطـراف املدرجة يف املرفق األول اليت       
 متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

)أ(
Mr. Matej Gasperic 

)أ(
Mr. Vlad Trusca 

 .٢٠٠٩ثالث سنوات، تنتهي يف االجتماع األول يف عام : الفترة )أ( 
 .٢٠٠٨سنتان، تنتهيان يف االجتماع األول يف عام : الفترة )ب( 

 ٢٠٠٦ اجلدول الزمين لالجتماعات يف عام -جيم 

، ونقّحته يف   ٢٠٠٦الجتماعاهتا لعام   اعـتمدت جلـنة اإلشـراف، يف اجتماعها األول، اجلدول الزمين             -٣٥
 ).٢اجلدول (اجتماعها الثالث 
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 ٢٠٠٦ اجتماعات جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك يف عام -٢اجلدول 

 االجتماع تاريخ انعقاده موقع انعقاده

 األول فرباير / شباط٣-٢ مقر االتفاقية اإلطارية، بون، أملانيا

 الثاين مارس / آذار١١-١٠ و٨ مقر االتفاقية اإلطارية

باالقتران مع الدورة   (مقـر االتفاقية اإلطارية     
 الرابعة والعشرين لكل من اهليئتني الفرعيتني

 الثالث مايو / أيار٢٩-٢٨

 الرابع سبتمرب / أيلول١٥-١٣ مقر االتفاقية اإلطارية

 امساخل نوفمرب / تشرين الثاين١ -أكتوبر / تشرين األول٣١ مقر االتفاقية اإلطارية

إن جـداول األعمـال املشـروح الجتماعات جلنة اإلشراف، مبا يف ذلك الوثائق الداعمة لبنود جدول               -٣٦
األعمال، فضالً عن التقارير اليت تتضمن مجيع االتفاقات اليت توصلت إليها اللجنة، ميكن االطالع عليها يف املوقع                 

 .)١٧(اإللكتروين للتنفيذ املشترك لالتفاقية اإلطارية

ولضمان تنظيم األعمال وإدارهتا بكفاءة، سبقت اجتماعات جلنة اإلشراف مشاورات غري رمسية استغرقت  -٣٧
وخالل الفترة اليت يتناوهلا هذا التقرير، كان حجم العمل الذي يتعني على اللجنة إجنازه              . يومـاً واحداً أو يومني    

اً على الساعات الثمان املقررة أثناء يوم       يتطلـب عـادة انعقـاد اللجنة أو إجراءها مشاورات لفترة تزيد كثري            
 .اجتماعات اعتيادي

  الشفافية واالتصاالت واملعلومات-دال 

بأن ) املرفق األول ( من مشروع النظام الداخلي للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك           ٢١تقتضـي املادة     -٣٨
ويتضمن ذلك أن تتاح للعاّمة يف . ت السريةيتسم عمل اللجنة بالشفافية، مع عدم اإلخالل بضرورة محاية املعلوما

الوقـت املناسـب الوثائق والسبل اليت ميكن بواسطتها جلميع األطراف ومجيع املراقبني املعتمدين لدى االتفاقية                
. )١٨(اإلطاريـة وأصـحاب املصاحل عرض ما يدلون به من تعليقات خارجية على جلنة اإلشراف كي تنظر فيها                 

وعالوة على ذلك، تقضي املبادئ     . )١٩(ظام الداخلي بإتاحة الوثائق بواسطة اإلنترنت      من الن  ٢٠وتقضـي املادة    

                                                      

 .<http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings>انظر  )١٧(
اتفقـت جلنة اإلشراف يف اجتماعها األول على أن ما يرد إىل األمانة من مراسالت موّجهة إىل جلنة                   )١٨(

وسيوجَّه . JISC extranetضائها املناوبني ستتاح لالطالع عليها يف املوقع اخلارجي للجنة اإلشراف أو إىل أعضائها وأع
وسيتوىل نائب رئيس اللجنة إحاطة األمانة علماً       . إشـعار استالم موحد بشأن كل ما يرد من مراسالت من هذا القبيل            

 .بالردود على هذه املراسالت
 .األعمال املقترحة وما إىل ذلكمن جداول أعمال وبرامج عمل وشروحات جلداول  )١٩(
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بأن يتاح للعامة ما يصدر عن جلنة اإلشراف من         )  منها ١٦ال سـيما الفقـرة      (التوجيهـية للتنفـيذ املشـترك       
 .)٢٠(مقررات

فهو . ة للوفاء هبذه املتطلبات   وموقـع التنفيذ املشترك لالتفاقية اإلطارية يف اإلنترنت هو الوسيلة الرئيسي           -٣٩
يتضـمن التقارير عن اجتماعات جلنة اإلشراف، والوثائق املتعلقة بكل ما تتفق عليه اللجنة من مسائل، والوثائق                 

، والكيانات املستقلة   )كفريق االعتماد بشأن التنفيذ املشترك    (املتصـلة بعمليات اللجنة ووظائفها وهيكل دعمها        
كما سيعرض املوقع املعلومات اليت تتيحها . ركة يف املشاريع، واخلرباء، واجلمهور، واألمانةاملعتمدة، واجلهات املشا

وإضافة إىل ذلك، يتضمن املوقع جمموعة واسعة من . مراكز التنسيق املعّينة اليت أنشأهتا األطراف وأُبِلغت إىل األمانة
متر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف وانتهاًء       بدءاً مبقررات مؤ  (الوثائق األساسية املتصلة بالتنفيذ املشترك      

وعالوة على ذلك، يوفر املوقع منرباً يتيح للجمهور أن يطرح ما لديه من ). باستمارات الطلبات املخصصة للخرباء
 آراء بشأن خمتلف املواضيع حسب ما تراه جلنة اإلشراف ضرورياً، كما يتيح اجملال للخرباء للتقدم بطلبات العضوية

ويتضمن املوقع ). كفريق االعتماد بشأن التنفيذ املشترك، وأفرقة االستعراض، وما إىل ذلك        (يف اهليـئات الداعمة     
وصلة حتيل إىل مرفق أنباء التنفيذ املشترك، الذي يرسل آخر ما يستجد من معلومات وأخبار عن التنفيذ املشترك                  

 .)٢١(٦٩٧بلغ جمموع عددهم  من املشتركني يف املوقع، الذين ي٦٧٠إىل ما يزيد عن 

كما تتوىل األمانة تشغيل شبكتني حاسوبيتني خارجيتني ووحدتني خلدمة قوائم الربيد اإللكتروين، وذلك              -٤٠
. تشجيعاً لتبادل املعلومات بكفاءة وشفافية وفعالية من حيث الكلفة بني جلنة اإلشراف وفريق االعتماد واألمانة              

وسُتستحدث شبكات .  من أجل عمل اللجنة بسالسة وفعالية من حيث الكلفة      هـذه املرافق اإللكترونية جوهرية    
خارجـية جديدة ووحدات جديدة خلدمة قوائم الربيد اإللكتروين، حاملا يوضع إجراءا التحقق واالعتماد موضع               

 .التشغيل التام يف إطار جلنة اإلشراف

 من مشروع النظام الداخلي للجنة      ٢٢واملادة   من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك       ١٨ووفقـاً للفقرة     -٤١
اإلشـراف، جيـوز جلميع األطراف ومجيع املراقبني وأصحاب املصلحة املعتمدين لدى االتفاقية اإلطارية حضور               
اجتماعات جلنة اإلشراف كخرباء، ما مل تقرر جلنة اإلشراف خالف ذلك، وشريطة أن يسجلوا أنفسهم قبل انعقاد 

وأثناء الفترة اليت يتناوهلا هذا التقرير، حضر اجتماعات جلنة اإلشراف ما           .  عن أسبوعني  االجـتماع مبـا ال يقل     
وإضافة إىل ذلك، عقدت .  مراقباًَ من األطراف ومن منظمات غري حكومية ومنظمات حكومية دولية١١متوسطه 

 الفرعيتني، فُِتح باب    جلـنة اإلشراف جلسة أسئلة وأجوبة على هامش الدورة الرابعة والعشرين لكل من اهليئتني             
 .)٢٢(االشتراك فيها أمام مجيع املشاركني يف الدورتني

                                                      

 .<http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings>انظر  )٢٠(
 .٢٠٠٦يوليه / متوز٣١يف  )٢١(
 .http://ji.unfccc.int/Workshop>انظر  )٢٢(
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وتوخـياً لـزيادة حتسـني الشـفافية، تبـث جلنة اإلشراف وقائع اجتماعاهتا مباشرة يف موقعها على                   -٤٢
 مرات عن كل    ٨١٠وتشـاَهد هذه االجتماعات املنقولة مباشرة بواسطة اإلنترنت ما متوسطه           . )٢٣(اإلنترنـت 

وحيظى كل من هذه االجتماعات املرئية احملفوظة       .  ساعة ٩٤اجتماع، حبيث يبلغ متوسط عدد ساعات مشاهدهتا        
وتشمل هذه الربامج   . يف سـجل املوقع بعدد مماثل من الزيارات يف فترة األشهر الثالثة اليت تعقب بكل اجتماع               

 .جلسات األسئلة واألجوبة اليت يشارك فيها مراقبون مسَجلون

 حلقة عمل بشأن التنفيذ ٢٠٠٦مارس / آذار١١-٩وإضـافة إىل ذلك، ُعِقدت يف بون بأملانيا يف الفترة     -٤٣
وتولّت األمانة تنظيم هذه احللقة، اليت شارك فيها أعضاء جلنة اإلشراف وأعضاؤها املناوبون، وما              . )٢٤(املشـترك 

ضاء اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة،       خبرياً يف اآلليات القائمة على املشاريع، من بينهم أع         ٨٠يـزيد عـن     
ومراكـز التنسيق الوطنية لالتفاقية اإلطارية، سواء منها املراكز التابعة لألطراف املدرجة يف املرفق األول أو تلك                 
 الـتابعة لألطراف غري املدرجة فيه، واملنظمات غري احلكومية واملنظمات احلكومية الدولية املعتمدة لدى االتفاقية              

اإلطاريـة، واجلهـات الـيت تتوىل وضع املشاريع، وخرباء استشاريون وكيانات تشغيلية معيَّنة، من أجل تبادل                 
املعلومات بشأن ما أحرزته جلنة اإلشراف من تقدم ومن أجل تبادل اآلراء، مبا يف ذلك اآلراء بشأن املسائل احلامسة 

 .إلشرافاألمهية املتصلة بتفعيل إجراء التحقق يف إطار جلنة ا

  دور األمانة-هاء 

 من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك ١٩تتوىل أمانة االتفاقية اإلطارية ختدمي جلنة اإلشراف، وفقاً للفقرة       -٤٤
 . من مشروع النظام الداخلي للجنة اإلشراف٢٨واملادة 

لوجستياً وفنياً إىل ثالثة اجتماعات وقدمـت األمانـة أثناء الفترة اليت يتناوهلا هذا التقرير دعماً إدارياً و     -٤٥
كما تولت تنمية وتطوير موقع التنفيذ املشترك وما يتضمنه املوقع وغريه . للجنة اإلشراف واجتماع لفريق االعتماد

من املواقع ذات الصلة من دعوات للعامة لإلدالء بآراء ومن إعالنات الستقدام خرباء، وأجابت على االستفسارات 
 .اخلارجية

وعلى الرغم من تعيني موظفني . وكـان مـالك املوظفـني حمدوداً يف األمانة وقت إنشاء جلنة اإلشراف        -٤٦
إضافيني، ما زال مالك األمانة غري كاف لضمان تزويد جلنة اإلشراف يف الوقت املناسب بدعم رفيع اجلودة على                  

نة املتعلقني باالعتماد والتحقق، اللذين من األجل الطويل، وخباصة فيما يتعلق مبعاجلة احلاالت يف إطار إجراءي اللج
 .املقرر تفعيلهما قريباً

وقامـت األمانـة جبمـع تربعات دعماً للعمل املتعلق بالتنفيذ املشترك، وأدارت التربعات املقدمة من                 -٤٧
 ).انظر الفصل الرابع أدناه(األطراف، ووافت جلنة اإلشراف بتقارير منتظمة عن حالة املوارد 

                                                      

 .<http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings>انظر  )٢٣(
 .http://ji.unfccc.int/Workshop/Workshop/March_2006/index.htmlانظر  )٢٤(
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 املوارد -رابعاً 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ خطة إدارة التنفيذ املشترك للفترة -ألف 

، إىل جلنة اإلشراف أن تضع،      ١-م أإ /١٠طلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، مبقرره          -٤٨
، وأن تبقيها قيد االستعراض، ٢٠٠٧-٢٠٠٦بالسرعة املمكنة، خطتها اإلدارية، مبا يف ذلك خطة للميزانية للفترة 

 .مراعاة خربة اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة يف هذا اجملالمع 

وطلبت . ونظـرت جلنة اإلشراف يف مشروع خطة إدارية أعدهتا األمانة، واتفقت على حمتوياهتا الرئيسية        -٤٩
شات يف  اللجنة إىل األمانة تضمني خطة إدارة التنفيذ املشترك آخر املستجدات، لتشمل ما أجرته اللجنة من مناق               

اجتماعها الثالث وما عقدته فيه من اتفاقات وما حددته من أولويات، بغية اعتماد اخلطة يف اجتماعها الرابع املقرر 
 .وسُتدرج اخلطة بصيغتها النهائية يف إضافة هلذا التقرير. ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٥ إىل ١٣عقده يف الفترة من 

 ملشترك املوارد املخصصة للعمل على التنفيذ ا-باء 

قامـت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك أثناء الفترة اليت يتناوهلا هذا التقرير برصد واستعراض حالة                 -٥٠
ووضعت األمانة معلومات   . املوارد املخصصة للعمل على التنفيذ املشترك، استناداً إىل التقارير اليت أعدهتا األمانة           

 جلنة اإلشراف وأنشطتها، واألنشطة املتصلة باعتماد الكيانات        اجتماعات(شـاملة عن جماالت النشاط الرئيسية       
املسـتقلة، واسـتعراض القرارات، وحلقات العمل الفنية، وما تضطلع به األمانة من أنشطة دعماً جملاالت العمل          

 واسُتخدمت هذه املعلومات. ، كما وضعت معلومات شاملة عن االحتياجات الرئيسية من املوارد)املذكورة أعاله
وسُيدَرج يف إضافة هلذا  . يف رصـد التـربعات األولية، مث أُدِرجت الحقاً يف مشروع خطة إدارة التنفيذ املشترك              

 .التقرير ما يستجد من معلومات عن امليزانية واألنفاق

ويتضمن املرفق الثالث موجزاً بالتعهدات املالية والتربعات من جانب األطراف واملنظمات اإلقليمية دعماً  -٥١
 .وجيدر يف هذا املقام التنويه مبا قُدِّم من تربعات. ٢٠٠٦للعمل بشأن التنفيذ املشترك يف عام 

، أن يتحمل كل من األطراف ١-م أإ/٩وقـرر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، مبقرره        -٥٢
الواردة يف املبادئ التوجيهية املتعلقة املدرجة يف املرفق األول واجلهات املشاركة يف املشاريع ما ينشأ عن اإلجراءات 

بالتنفيذ املشترك من تكاليف إدارية تتصل بوظائف جلنة اإلشراف، وذلك وفقاً للمواصفات احملددة يف مقرَّر يتخذه 
ويف هذا السياق، طلب مؤمتر األطراف العامل       . مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف دورته األوىل        

، إىل جلنة اإلشراف أن تضع أحكاماً ناظمة لتقاضي الرسوم املتصلة           ١-م أإ /١٠األطراف، مبقرره   بوصفه اجتماع   
 .بذلك

ووفقـاً لربنامج عمل جلنة اإلشراف املتفق عليه يف االجتماع األول للجنة، ستشرع اللجنة يف نظرها يف                  -٥٣
جات اللجنة وتوصياهتا يف هذا الشأن      وسترد استنتا ). ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١٥-١٣(الرسوم يف اجتماعها الرابع     

 .يف إضافة هلذا التقرير
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 :وكانت املبالغ املخصصة للتمويل التكميلي أثناء الفترة اليت يتناوهلا هذا التقرير على النحو التايل -٥٤

  من دوالرات الواليات املتحدة٨٤ ١٤٤: ٢٠٠٥املبلغ املرحَّل من عام  )أ( 

 ).انظر املرفق الثالث( من دوالرات الواليات املتحدة ٣٩٩ ٣٩٧: افالتربعات املقدمة من األطر )ب( 

 من املليون من الدوالرات عن بقية عام ٠,٨ويف هناية الفترة اليت يتناوهلا هذا التقرير، بلغ العجز يف املوارد  -٥٥
 يف حال االتفاق على وحىت. ، استناداً إىل امليزانية اجلارية٢٠٠٧ من ماليني الدوالرات يف هناية عام ٢,٨ و٢٠٠٦

 أعاله ويف حال األخذ هبا قريباً، فال ميكن أن          ٥٣ و ٥٢األحكام الناظمة لتقاضي الرسوم املشار إليها يف الفقرتني         
وعليه، . ُيـتوقَّع، بـناء على جتربة آلية التنمية النظيفة، أن تؤدي إيرادات هذه الرسوم إىل سد هذا العجز سريعاً              

من األطراف املدرجة يف املرفق األول أن تستمر يف متويل جزء رئيسي من النفقات اإلدارية فينبغي للتربعات املقدمة 
 . على األقل٢٠٠٧ من بروتوكول كيوتو، حىت هناية عام ٦الالزمة لتنفيذ املادة 

متر ونظـراً هلذه احلالة، فإن جلنة اإلشراف قد كررت، طيلة الفترة اليت يتناوهلا هذا التقرير، ما وّجهه مؤ                  -٥٦
األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف من نداءات إىل األطراف املدرجة يف املرفق األول أن                
تقـدم تـربعات إىل الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية من أجل ضمان أن مجيع األنشطة الضرورية املقرر                 

فقلة هذه التربعات قد    .  مستداماً وميكن التنبؤ به     سيتسىن تنفيذها تنفيذاً   ٢٠٠٧-٢٠٠٦تنفيذها يف فترة السنتني     
أوجـدت قـيوداً يف تعـيني ما يلزم من موظفني لدعم جلنة اإلشراف يف عملها، وقد تسفر عن تقليص األعمال         

 .املخططة وإلغاء بعض االجتماعات املقررة

  موجز عن املقررات-خامساً 

 املشترك، تتاح مقررات جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك       من املبادئ التوجيهية للتنفيذ    ١٦وفقاً للفقرة    -٥٧
مع بيان موضعها يف موقع التنفيذ      (جبمـيع اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة، إما بإدراجها أو باإلشارة إليها             

راف العامل يف التقرير السنوي الذي تقدمه جلنة اإلشراف إىل مؤمتر األط) املشترك لالتفاقية اإلطارية على اإلنترنت
 .بوصفه اجتماع األطراف
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 املرفق األول

 مشروع النظام الداخلي للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك

  النطاق-أوالً 
 ١املادة 

تنطـبق مواد هذا النظام الداخلي على مجيع أنشطة جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك املضطلع هبا وفقاً                  
 من بروتوكول كيوتو،    ٦ ومرفقه املتعلق باملبادئ التوجيهية لتنفيذ املادة        )٢(١-م أإ /٩، و )١(٧-م أ /١٦للمقرَرين  

 .فضالً عن أية مقررات أخرى ذات صلة

  التعاريف-ثانياً 
 ٢املادة 

 :ألغراض هذه املواد 

  من بروتوكول كيوتو الواردة    ٦املبادئ التوجيهية لتنفيذ املادة     " املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك   "تعين   -١
 ؛١-م أإ/٩يف مرفق املقرر 

 اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛" االتفاقية اإلطارية"تعين  -٢

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف       " اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف "يعـين    -٣
 بروتوكول كيوتو؛

  من بروتوكول كيوتو؛٦ادة اآللية املشار إليها يف امل" التنفيذ املشترك"يعين  -٤

 والتسمية اليت   )٣(١-م أإ /١٠هي اللجنة املنشأة باملقرر     " جلـنة اإلشـراف على التنفيذ املشترك      " -٥
 وفقاً ملا حددته املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك ٦أُطلقت يف ذلك املقرر على اللجنة اإلشرافية املنشأة يف إطار املادة 

اللجنة اإلشرافية املنشأة يف إطار     "وقد اسُتعيض يف كامل هذا النظام الداخلي عن عبارة          . ١-م أإ /٩املعتمدة باملقرر   
 يف معرض ذكر املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك؛" }جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك{"بعبارة " ٦املادة 

 ة رئيساً هلا ونائباً للرئيس؛عضوين يف جلنة اإلشراف انتخبتهما اللجن" نائب الرئيس"و" الرئيس"يعين  -٦

 عضواً يف اللجنة؛ " العضو"يعين  -٧

                                                      

)١( FCCC/CP/2001/13/Add.2. 
)٢( FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.2. 
)٣( FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.2. 
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 عضواً مناوباً يف اللجنة؛ " العضو املناوب"يعين  -٨

 من املبادئ   ١٩ من بروتوكول كيوتو والفقرة      ١٤األمانة املشار إليها يف املادة      " األمانة"تعـين    -٩
 التوجيهية للتنفيذ املشترك؛ 

 : التوجيهية للتنفيذ املشتركمن املبادئ ) ه(١الفقرة 

اجلمهور، مبن فيهم األفراد أو اجلماعات أو اجملتمعات احمللية املتأثرة أو           " أصحاب املصلحة "يعين   -١٠ 
 اليت ُيحتمل أن تتأثر باملشروع؛

، جيوز ألطراف االتفاقية غري األطراف يف بروتوكول كيوتو ممارسة          ٢٢ و ٢١ألغـراض املادتني     -١١ 
 .ا اليت ميارسها مجيع املراقبني اآلخريناحلقوق ذاهت

  األعضاء واألعضاء املناوبون-ثالثاً 
  الترشيح واالنتخاب وإعادة االنتخاب-ألف 

 ٣املادة 

 : من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك٤الفقرة 

ى  أعضاء من األطراف يف بروتوكول كيوتو، عل       ١٠من  } على التنفيذ املشترك  {تتألف جلنة اإلشراف    
 : النحو التايل

 ثالثة أعضاء من األطراف املدرجة يف املرفق األول واليت متر يف مرحلة انتقال إىل اقتصاد السوق؛ )أ(

 ؛)أ(ثالثة أعضاء من األطراف املدرجة يف املرفق األول غري املشار إليها يف الفقرة الفرعية  )ب(

 ل؛ثالثة أعضاء من األطراف غري املدرجة يف املرفق األو )ج(

 .عضو واحد من الدول النامية اجلزرية الصغرية )د(

 ٤املادة 
 : من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك٥الفقرة 

، مبن فيهم األعضاء املناوبون، }على التنفيذ املشترك {تقـوم بترشـيح أعضـاء جلنة اإلشراف          -١ 
 مؤمتر وينتخبهم   }التوجيهية للتنفيذ املشترك  من املبادئ   { ٤األطـراف ذات الصلة املشار إليها يف الفقرة         جمموعـات   

 مخسة أعضاء ومخسة أعضاء مناوبني لفترة       اجتماع األطراف /األطراف مؤمتروينتخب  . اجتماع األطراف /األطراف
. }على التنفيذ املشترك  {عـامني، ومخسـة أعضاء ومخسة أعضاء مناوبني لفترة ثالثة أعوام، يف جلنة اإلشراف               

كل عام بعد ذلك بانتخاب مخسة أعضاء ومخسة أعضاء مناوبني جدد           اجتماع األطراف   /افمث يقوم مؤمتر األطر   
. ملدة عضوية واحدة  } من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك     {١٢ويكون التعيني عمالً بالفقرة     . لفـترة عـامني   

 .ويبقى األعضاء واألعضاء املناوبون يف مناصبهم حىت انتخاب من خيلفهم
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 : املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك من٦الفقرة 

مؤهلني للعمل يف هذه اللجنة لفترتني      } على التنفيذ املشترك  {يكـون أعضـاء جلنة اإلشراف        -٢ 
 .والعمل كمناوب ال حتسب مّدته. متعاقبتني كحد أقصى

 
 :من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك) ب(و) أ(١٠الفقرة 

 :، مبن فيهم األعضاء املناوبون}على التنفيذ املشترك {اإلشراف جلنةعلى أعضاء  -٣ 

أن يعملوا بصفتهم الشخصية وأن يكون لديهم اختصاص مشهود هلم به بشأن قضايا تغري املناخ             )أ(
 ويف اجملال التقين وجمال السياسة العامة املتصلني بذلك؛

 ؛}على التنفيذ املشترك{أن يلتزموا بالنظام الداخلي للجنة اإلشراف  )ب(

تبدأ مدة خدمة العضو أو العضو املناوب يوم االجتماع األول للجنة يف السنة التقوميية التالية النتخابه      -٤
 .وتنتهي مباشرة قبل االجتماع األول للجنة يف السنة التقوميية اليت تنقضي فيها املدة

 ٥املادة 

 : من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك٨الفقرة 

اجتماع األطراف عضواً مناوباً عن كل عضو من أعضاء جلنة اإلشراف           /ر األطراف ينتخب مؤمت  -١ 
. }من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك {٦ و٥ و٤استناداً إىل املعايري احملددة يف الفقرات } على التنفيذ املشترك{

 .ناوبويكون ترشيح جمموعة من األطراف لعضو ما مصحوباً بترشيح اجملموعة ذاهتا لعضو م

كل إشارة يف هذه املواد إىل عضو من األعضاء ُيفهم منها أهنا تشمل مناوبه عندما يتصرف هذا                  -٢
 .األخري نيابة عن العضو

 .يف حالة غياب عضو عن أحد اجتماعات اللجنة، تكون ملناوبه صفة العضو يف ذلك االجتماع -٣

 ٦املادة 

 :شتركمن املبادئ التوجيهية للتنفيذ امل) أ(١٠الفقرة 

تغطى تكاليف مشاركة األعضاء واألعضاء املناوبني من البلدان النامية األطراف ومن األطراف             -١ 
 .}على التنفيذ املشترك{األخرى املؤهلة مبوجب قواعد االتفاقية اإلطارية من ميزانية جلنة اإلشراف 

 .ءات املالية لالتفاقية اإلطاريةيتاح التمويل للمشاركة وفقاً للنظام املايل لألمم املتحدة واإلجرا -٢
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  تعليق العضوية وإهناؤها واالستقالة-باء 

 ٧املادة 

 : من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك١١الفقرة 

أن تعلق عضوية عضو معني، وعضوية عضو مناوب،        } على التنفيذ املشترك  {جيوز للجنة اإلشراف     -١ 
هناء عضويته، ألسباب منها اإلخالل باألحكام املتعلقة بتضارب املصاحل         اجتماع األطراف بإ  /وأن توصي مؤمتر األطراف   

 .بدون مربر مناسب} على التنفيذ املشترك{أو أحكام السرية أو عدم حضور اجتماعني متتاليني للجنة اإلشراف 

كـل اقـتراح يدعـو إىل تعلـيق عضوية أحد األعضاء أو األعضاء املناوبني، وتوصية مؤمتر                  -٢
جتماع األطراف بإهناء عضويته، ُيطرح للتصويت فوراً، وفقاً لقواعد التصويت املبينة يف الفصل اخلامس ا/األطراف

اجتماع األطراف بإهناء عضويته    /وإذا كان االقتراح يتعلق بتعليق عضوية الرئيس وتوصية مؤمتر األطراف         . أدنـاه 
 .إعالن نتيجتهوجب على نائب الرئيس أن يتوىل الرئاسة إىل حني إجراء التصويت و

ال ُتقْـِدم اللجـنة على تعليق عضوية أحد األعضاء أو األعضاء املناوبني وعلى التوصية بإهناء                 -٣
 . عضويته إال بعد أن تتاح هلذا العضو أو العضو املناوب فرصة لالستماع لـه يف اجتماع للجنة

 ٨املادة 

 : من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك١٢الفقرة 

أو إذا تعذر عليه } على التنفيذ املشترك{اسـتقال عضو أو عضو مناوب من جلنة اإلشراف        إذا   -١ 
أن تقرر، } على التنفيذ املشترك{على حنو آخر إكمال املدة احملددة لـه أو أداء مهام منصبه، جاز للجنة اإلشراف 

طراف، تعيني عضو آخر أو عضو      اجتماع األ /مع مراعاة مدى اقتراب موعد انعقاد الدورة التالية ملؤمتر األطراف         
وتضع جلنة  . مـناوب آخـر من اجملموعة نفسها ليحل حمل العضو املذكور للمدة املتبقية من والية ذلك العضو                

 .يف اعتبارها يف هذه احلالة ما قد تبديه اجملموعة اليت رشحت العضو من آراء} على التنفيذ املشترك{اإلشراف 

ملعنية أن تسمي العضو اجلديد أو العضو املناوب اجلديد لتعيينه وفقاً           تطلب اللجنة إىل اجملموعة ا     -٢
 .ة من هذه املاد١للفقرة 

  تضارب املصاحل والسّرية-جيم 

 ٩املادة 

 :من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك) ب(١٠الفقرة 

أي مصاحل نقدية أو مالية     } ال تكون ألعضاء جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، مبن فيهم أعضاؤها املناوبون،           {
 .٦يف أي جانب من جوانب مشروع ما من املشاريع املنفذة يف إطار البند 

ال تكـون ألعضاء اللجنة، مبن فيهم أعضاؤها املناوبون، أي مصاحل نقدية أو مالية يف أي كيان             -٢ 
 .معتَمداًمستقل معتَمد أو أي كيان تشغيلي ُمَعيَّن يعمل مؤقتاً بوصفه كياناً مستقالً 



FCCC/KP/CMP/2006/5 
Page 20 

 

 ١٠املادة 

 :من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك ) ه(١٠الفقرة 

ميني اخلدمة  } يؤدي أعضاء جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، مبن فيهم األعضاء املناوبون،          { -١
 .قبل تويل مهامهمكتابةً أمام األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ أو ممثله املفوض، 

 :يكون النص املكتوب ليمني اخلدمة كما يلي -٢

عضواً مناوباً يف جلنة اإلشراف على التنفيذ       /أُعلـن رمسـياً أين سأؤدي واجبايت بصفيت عضواً        " 
 .املشترك بشرف وإخالص ونزاهة وضمري

 من  كمـا أُعلـن وأتعهد رمسياً بـأن ليس يل ولن تكون يل أي مصلحة مالية يف أي جانب                 " 
ولن أكشف، حىت بعد انتهاء مهامي، عن       . جوانب التنفيذ املشترك مبا يف ذلك اعتماد الكيانات املستقلة        

أي معلومات سرية أو مسجلة امللكية حتال إىل جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك وفقاً للمبادئ التوجيهية 
رى تصل إىل علمي حبكم أدائي       من بروتوكول كيوتو، أو عن أي معلومات سرية أخ         ٦لتنفـيذ املـادة     

 .ملهامي يف جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك

وسأكشف لألمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وللجنة اإلشراف            " 
عـلى التنفـيذ املشترك عن أي مصلحة مباشرة وغري مباشرة، أياً كانت، يل أو لعائليت املباشرة، يف أي                   

لة قيد املناقشة يف جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك قد تنطوي على تضارب يف املصاحل أو قد تتناىف مسأ
عضو مناوب يف جلنة اإلشراف على التنفيذ       /مـع شـروط االستقامة والرتاهة املتوقع توافرها لدى عضو         

 .ملتصلة هبذه املسألةاملشترك، وسأمتنع عن املشاركة يف أعمال جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك ا

كمـا أُعلن وأتعهد رمسياً بأنه يف حال وجود أي شك بشأن ما إذا كان هناك إشكال يندرج يف إطار                    "
الفقرات السالفة الذكر من هذا اإلعالن، فسأكشف عن الوقائع بكاملها لألمني التنفيذي التفاقية األمم              

 ".املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

 ١١املادة 

 :من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك) ج(١٠ة الفقر

رهناً } عـلى أعضـاء جلـنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، مبن فيهم األعضاء املناوبون،             { -١ 
، أال يفشوا أي معلومات سرية أو مسجلة امللكية تصل          }على التنفيذ املشترك  {مبسؤوليتهم أمام جلنة اإلشراف     
ويشكل واجب العضو والعضو    . }على التنفيذ املشترك  {هم يف جلنة اإلشراف     إىل عـلمهم حبكم أدائهم ملهام     

املناوب يف عدم إفشاء معلومات سرية التزاماً على العضو والعضو املناوب، ويظل هذا االلتزام قائماً بعد انقضاء 
 .}على التنفيذ املشترك{أو إهناء عمل ذلك العضو والعضو املناوب يف جلنة اإلشراف 
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 : من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك٤٠ الفقرة

إفشاء املعلومات اليت حيصلون عليها من املشتركني يف } لألعضاء واألعضاء املناوبني{ال جيوز  -٢ 
املشـاريع والـيت تكون مسجلة امللكية أو سرية دون موافقة خطية من مقدِّم املعلومات، إال إذا قضى القانون     

أما املعلومات اليت تستخدم لتحديد ما إذا كانت التخفيضات يف االنبعاثات           . الوطـين للطرف املضيف بذلك    
البشـرية املنشأ حبسب مصادرها أو تعزيزات عمليات اإلزالة البشرية املنشأ بواسطة البواليع عمليات إضافية،               

من املبادئ  {) د(٣٣ولشـرح منهجية خط األساس وتطبيقها، ولتأييد تقدير األثر البيئي املشار إليه يف الفقرة               
 .، فإهنا ال تعترب معلومات مسجلة امللكية أو سرية}التوجيهية للتنفيذ املشترك

  أعضاء املكتب-دال 

 ١٢املادة 

 : من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك٧الفقرة 

كل سنة رئيساً ونائباً للرئيس من بني أعضائها، } على التنفيذ املشترك{تنتخب جلنة اإلشراف  -١ 
. على أن يكون أحدمها من األطراف املدرجة يف املرفق األول واآلخر من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول                 

ويتم تناوب منصيب الرئيس ونائب الرئيس سنوياً بني عضو من طرف مدرج يف املرفق األول وعضو من طرف                  
 .غري مدرج يف املرفق األول

.  كل سنة تقوميية رئيساً ونائباً للرئيس من بني أعضائها         تنتخـب اللجنة يف اجتماعها األول يف       -٢ 
، رئاسة اجللسة االفتتاحية األوىل الجتماع اللجنة يف كل سنة          ٣٠ويتوىل أمني اللجنة، الذي يرد تعريفه يف املادة         

 .تقوميية، ويتوىل إدارة عملية انتخاب الرئيس اجلديد ونائب الرئيس اجلديد

 ١٣املادة 

الرئيس ونائب الرئيس منصبه هبذه الصفة يف أي اجتماع للجنة اإلشراف على            يشـغل كل من      -١ 
 .التنفيذ املشترك

يف حالـة عدم متكن الرئيس املنتخب من العمل بصفته هذه يف أحد االجتماعات، يتوىل نائب                 -٢ 
عضائها احلاضرين فإذا تعذر على كليهما العمل بصفته هذه، عّينت اللجنة عضواً من بني أ. الرئيس منصب الرئاسة
 .رئيساً لذلك االجتماع

إذا تعذر على الرئيس أو نائب الرئيس االضطالع مبهامه، أو إذا انتهت عضويته، انُتخب رئيس                -٣ 
 .جديد أو نائب رئيس جديد للمدة املتبقية
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 ١٤املادة 

 .ه يف هذه املادةيرأس الرئيس اجتماعات جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك على النحو املنصوص علي -١ 

باإلضافة إىل قيام الرئيس مبمارسة املهام املوكلة إليه يف مواضع أخرى من هذا النظام الداخلي،                -٢ 
يـتوىل الرئـيس اإلعالن عن افتتاح االجتماعات واختتامها، ورئاسة االجتماعات، وضمان االلتزام هبذا النظام الداخلي،                

ويتوىل الرئيس الفصل يف النقاط النظامية،      .  للتصويت، وإعالن القرارات   ومـنح احلـق يف أخذ الكلمة، وطرح القضايا        
 .وتكون لـه، مبوجب هذا النظام الداخلي، السيطرة الكاملة على اإلجراءات وعلى حفظ النظام أثناء االجتماعات

جيوز للرئيس أن يقترح على اللجنة وضع حدود للوقت املصرح به للمتكلمني وعدد املرات اليت                -٣ 
 .جيوز لكل عضو التحدث فيها عن أي مسألة، وتأجيل النقاش أو إقفاله، وتعليق االجتماع أو تأجيله

الرئـيس، أو أي عضو آخر تعينه اللجنة، هو الذي ميثل اللجنة عند الضرورة، مبا يف ذلك أثناء                   -٤ 
 .اجتماع األطراف/دورات مؤمتر األطراف

  االجتماعات-رابعاً 
  املواعيد-ألف 

 ١٥ة املاد

 : من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك٩الفقرة 

مرتني على األقل كل عام، وكلما أمكن باالقتران مع         } على التنفيذ املشترك   {اإلشراف جلنةجتـتمع    
 . اجتماعات اهليئتني الفرعيتني، ما مل يتقرر خالف ذلك

 ١٦املادة 

لى التنفيذ املشترك يف كل سنة تقوميية،       يقـترح الرئيس، يف االجتماع األول للجنة اإلشراف ع         -١ 
 . جدول اجتماعات هلذه السنة التقوميية لكي يوافق اجمللس عليه

إذا لزم إدخال تغيريات على اجلدول أو إضافة اجتماعات جديدة إليه، توىل الرئيس، بعد التشاور  -٢ 
 .أو مواعيد االجتماعات اإلضافية/مع مجيع األعضاء، اإلخطار بأي تغيري يف مواعيد االجتماعات املقررة، و

 ١٧املادة 

يوجه الرئيس الدعوة إىل عقد كل اجتماع من اجتماعات جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك،               -١ 
 .وُيْخِطر مبوعد االجتماع قبل انعقاده مبا ال يقل عن مثانية أسابيع إن أمكن

 .ععلى األمانة أن ختطر بسرعة مجيع املدعوين إىل االجتما -٢ 
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  مكان االنعقاد-باء 

 ١٨املادة 

تنعقد اجتماعات جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك اليت ُتعقد اقتراناً بدوريت اهليئتني الفرعيتني يف ذات                
وتعقد اجتماعات اللجنة األخرى يف مقر األمانة، ما مل تقرر اللجنة           . املكان الذي تنعقد فيه دورتا هاتني اهليئتني      

 . تتخذ األمانة بالتشاور مع الرئيس غري ذلك من الترتيبات املناسبةغري ذلك، وما مل

  جدول األعمال-جيم 

 ١٩املادة 

يضـع الرئـيس، مبسـاعدة األمانة، جدول األعمال املؤقت لكل اجتماع من اجتماعات جلنة                -١ 
جنة قد وافقت عليه    اإلشراف على التنفيذ املشترك، وحييل نسخة من جدول األعمال املؤقت هذا، الذي تكون الل             

 .يف اجتماعها السابق، إىل مجيع املدعوين حلضور االجتماع

جيوز ألي عضو أو عضو مناوب أن يقترح على األمانة إضافات أو تغيريات يف جدول األعمال                 -٢ 
املؤقت ألحد االجتماعات، فتدرج يف جدول األعمال املقترح، بشرط أن خيطر العضو أو العضو املناوب األمانة                

وحتيل األمانة جدول األعمال املقترح . بذلـك قـبل أربعة أسابيع على األقل من املوعد املقرر الفتتاح االجتماع          
 .لالجتماع إىل مجيع املدعوين حلضور االجتماع قبل ثالثة أسابيع من املوعد املقرر الفتتاحه

 .تقر اللجنة جدول أعمال االجتماع يف بداية االجتماع -٣ 

البنود املدرجة على جدول أعمال أحد اجتماعات اللجنة ال يستوىف النظر فيه يف             أي بـند من      -٤ 
 .ذلك االجتماع ُيدرج تلقائياً يف جدول األعمال املؤقت لالجتماع التايل، ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك

  الوثائق-دال 

 ٢٠املادة 

ملشترك لألعضاء ولألعضاء تـتاح مجـيع الوثـائق املعدة الجتماع جلنة اإلشراف على التنفيذ ا           -١ 
 . املناوبني عن طريق األمانة قبل أسبوعني على األقل من موعد االجتماع

تتـيح األمانة الوثائق للجمهور عن طريق اإلنترنت على وجه السرعة بعد إحالتها إىل األعضاء                -٢ 
 .وختضع إتاحة هذه الوثائق ألحكام السرية. واألعضاء املناوبني

  الشفافية-هاء 

 ٢١ادة امل

رهناً حبماية املعلومات السرية، ينطبق مبدأ الشفافية على مجيع أعمال جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك،  
ويشمل إتاحة الوثائق للجمهور يف الوقت املناسب وكذلك القنوات اليت ميكن عن طريقها جلميع األطراف ومجيع       

.  اإلطارية تقدمي التعليقات اخلارجية كي تنظر اللجنة فيها        املراقـبني وأصحاب املصلحة املعتمدين لدى االتفاقية      
 .ويعترب إعالن وقائع اجتماعات اللجنة على شبكة اإلنترنت طريقة لتحقيق الشفافية
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  احلضور-واو 

 ٢٢املادة 

 : من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك١٨الفقرة 

مفتوحة احلضور، بصفة مراقب، أمام } على التنفيذ املشترك{تكون اجتماعات جلنة اإلشراف  -١ 
مجيع األطراف ومجيع املراقبني وأصحاب املصلحة املعتمدين لدى االتفاقية اإلطارية إال يف احلاالت اليت تقرر فيها 

 .خالف ذلك} على التنفيذ املشترك{جلنة اإلشراف 

نفقات، أن يقصر حضور جلساته      أعاله، جيوز للجنة، توخياً للفعالية واالقتصاد يف ال        ١يف سياق الفقرة     -٢ 
ويف هذه احلاالت، يتعني على اللجنة أن تتخذ كافة . عـلى األعضـاء واألعضاء املناوبني وموظفي الدعم التابعني لألمانة        

اخلطـوات العملـية الالزمة للقيام بطرق أخرى بتلبية مصاحل األطراف يف بروتوكول كيوتو، واألطراف يف االتفاقية غري                  
وتوكول كيوتو، واملراقبني املعتمدين لدى االتفاقية اإلطارية، وأصحاب املصلحة، يف مراقبة مداوالهتا، إال   األطـراف يف بر   

 .حني تقرر اللجنة حتويل جلسة بكاملها أو جزء منها إىل جلسة مغلقة

 .جيوز للمراقبني تقدمي عروض، بدعوة من اللجنة، عن املواضيع اليت تنظر فيها اللجنة -٣ 

 اب النص-زاي 

 ٢٣املادة 

 : من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك١٤الفقرة 

، }على التنفيذ املشترك{لكي يكتمل النصاب، جيب حضور ما ال يقل عن ثلثي أعضاء جلنة اإلشراف               
حبيث ميثلون أغلبية األعضاء من األطراف املدرجة يف املرفق األول وأغلبية األعضاء من األطراف غري املدرجة يف 

 .رفق األولامل

  التصويت-خامساً 

 ٢٤املادة 

 : من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك١٥الفقرة 

وإذا . بتوافق اآلراء، كلما أمكن ذلك    } على التنفيذ املشترك  {تـتخذ قرارات جلنة اإلشراف       -١ 
رارات بأغلبية ثالثة   اسُتنفدت مجيع حماوالت التوصل إىل توافق يف اآلراء دون التوصل إىل أي اتفاق، ُتتخذ الق              

.ويعترب األعضاء املمتنعون عن التصويت أعضاء غري مصوتني. أرباع األعضاء احلاضرين واملصوتني يف االجتماع
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ويعلن الرئيس عدم وجود توافق يف اآلراء إذا        . يـتحقق الرئيس من التوصل إىل توافق يف اآلراء         -٢ 
 .اً آخر اعتراضاً على القرار املقترح قيد النظرأبدى عضو يف اللجنة أو عضو مناوب فيها ميثل عضو

 . لكل عضو صوت واحد -٣ 

وال جيوز . جيـوز لألعضاء املناوبني املشاركة يف أعمال اللجنة دون أن يكون هلم حق التصويت         -٤ 
 .للعضو املناوب اإلدالء بصوته إال نيابة عن العضو

 ٢٥املادة 

باختاذ قرار ال ميكن تأجيله     ة اإلشراف على التنفيذ املشترك      جلنحييل الرئيس، مىت رأى ضرورة لقيام        -١ 
ويقدم . حلـني عقـد االجتماع التايل للجنة، القرار املقترح إىل كل عضو، داعياً إىل املوافقة على القرار بتوافق اآلراء                  

تربر اختاذ قرار عمالً باملادة     الرئيس، مع القرار املقترح، ورهناً بشروط السرية املطبقة، الوقائع ذات الصلة اليت يرى أهنا               
. ويشترط اكتمال نصاب اجمللس لتأكيد استالم الرسالة      . وُيعمَّم القرار املقترح إلكترونياً على أعضاء اللجنة      .  هذه ٢٥

 .وُتحال الرسالة أيضاً إىل األعضاء املناوبني للعلم

لقرار املقترح إلبداء تعليقاهتم    أو األعضاء املناوبون أسبوعني من تاريخ استالم ا       /ُيمنح األعضاء و   -٢ 
 . وُتعمَّم هذه التعليقات إلكترونياً على أعضاء اللجنة وأعضائها املناوبني. عليه

 أعاله، ُيعترب القرار املقترح قد ُووفق عليه إذا مل يعترض ٢عند انتهاء املهلة املشار إليها يف الفقرة  -٣ 
س النظر يف القرار املقترح يف جدول األعمال املقترح لالجتماع فإن ثار اعتراض عليه، يدرج الرئي. أي عضو عليه

 .التايل للجنة كبند من بنوده، وحييط اللجنة علماً بذلك

 من هذه املادة ُيدرج يف تقرير       ٣ إىل   ١أي قـرار يـتخذ باتباع اإلجراء احملّدد يف الفقرات من             -٤ 
 .مانة االتفاقية اإلطارية يف بون بأملانيااللجنة يف جلستها التالية، ويعترب كأنه اعُتمد يف مقر أ

  اللغات-سادساً 

 ٢٦املادة 

 : من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك١٦الفقرة 

وتتاح القرارات . }على التنفيذ املشترك{يـتاح للجمهور النص الكامل جلميع قرارات جلنة اإلشراف       -١
 .جبميع اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة

 

 : من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك١٧ الفقرة

 . }على التنفيذ املشترك{تكون اللغةُ اإلنكليزية لغةَ العمل للجنة اإلشراف  -٢ 
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  اخلربة الفنية-سابعاً 

 ٢٧املادة 

 : من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك١٣الفقرة 

فنية الالزمة ألداء وظائفها، واضعةً يف باخلربة ال} على التنفيذ املشترك{تستعني جلنة اإلشراف     -١ 
 . اعتبارها بوجه خاص إجراءات االعتماد الوطنية

 . جيوز للجنة أن تنشئ جلاناً فرعية أو أفرقة أو أفرقة عاملة تساعدها على أداء مهامها -٢ 

  األمانة-ثامناً 

 ٢٨املادة 

 : من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك١٩الفقرة 

 .}على التنفيذ املشترك{انة خدمة جلنة اإلشراف تتوىل األم 

 ٢٩املادة 

يضع األمني التنفيذي لالتفاقية اإلطارية ترتيبات توفري املوظفني واخلدمات الالزمة خلدمة جلنة اإلشراف              
ويتوىل األمني التنفيذي إدارة وتوجيه هؤالء املوظفني وهذه        . عـلى التنفـيذ املشـترك يف حدود املوارد املتاحة         

 .اخلدمات، وتقدمي ما يكفي من الدعم واملشورة إىل اللجنة

 ٣٠املادة 

 .يضطلع مسؤول من األمانة يعينه األمني التنفيذي بالعمل كأمني للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك 

 ٣١املادة 

ه مؤمتر  أو أي قرار الحق يتخذ    /باإلضـافة إىل املهـام احملـددة يف املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك و             
 :اجتماع األطراف، تقوم األمانة مبا يلي، وفقا هلذه املواد ورهناً بتوافر املوارد/األطراف

 استالم وثائق االجتماعات واستنساخها وتوزيعها على األعضاء واألعضاء املناوبني؛ )أ(

نصوص اسـتالم القـرارات وترمجتها إىل مجيع اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة، وإتاحة ال              )ب(
 الكاملة جلميع قرارات جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك للجمهور؛
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مساعدة اللجنة على االضطالع باملهام املتعلقة بإدارة امللفات ومجع املعلومات ومعاجلتها وإتاحتها  )ج(
 للجمهور؛

 .االضطالع جبميع األعمال األخرى اليت قد تطلبها اللجنة )د(

 ٣٢املادة 

 .ايل لألمم املتحدة واإلجراءات املالية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخيطبق النظام امل 

  تسيري العمل-تاسعاً 

 ٣٣املادة 

، وفقاً للمبادئ ٧-م أ/١٦تضطلع جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك بأي مهام تكلَّف هبا مبوجب املقرر  
 .اجتماع األطراف/ر الحق يتخذه مؤمتر األطرافالتوجيهية للتنفيذ املشترك، ومبوجب أي مقر

 ٣٤املادة 

جيـوز للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، ولألمانة، يف إطار الدور املوكل إليها لتقدمي الدعم     -١ 
 .إىل اللجنة، أن يستخدما الوسائل اإللكترونية لنقل الوثائق وختزينها

إللكترونية ألحكام الشفافية والسرية الواردة يف املبادئ ختضع الوثائق املقدمة باستخدام الوسائل ا -٢ 
مثل موقع التنفيذ املشترك لالتفاقية (وعند تقدمي أي وثائق، بالوسائل اإللكترونية، . التوجيهـية للتنفـيذ املشترك    

 االلتزام  ، يتعني على مقدمها أن يقرَّ بأنه قد قرأ اإلجراءات ذات الصلة وأنه يوافق على              )اإلطاريـة على اإلنترنت   
ببـنود وشروط تقدمي الوثائق، ويشمل ذلك مسؤولية مقدم الوثيقة وحده عن حمتوى ما يقدمه، والتنازل عن أية                  

 .مطالبات ترتبط باستخدام الوسائل اإللكترونية لتقدمي الوثائق ونقلها

ا بالوسائل ال تكون اللجنة مسؤولةً عن أية مطالبة أو خسارة تنشأ عن نقل الوثائق املتحصل عليه -٣ 
 كما ال ميكن ضمان سرية الوثائق املقدمة وسالمتها بعد نقلها    . اإللكترونـية أو عـن ختزيـنها أو اسـتخدامها         

 .وختزينها إلكترونياً

  تسجيل وقائع االجتماعات-عاشراً 

 ٣٥املادة 

ع لتنظر فيها يقدم الرئيس قبل هناية كل اجتماع مشاريع االستنتاجات واملقررات اليت خلص إليها االجتما 
وتتوىل األمانة حفظ أي سجالت خطية للجنة أو تسجيالت         . وتوافـق عليها جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك       

 .للوقائع، وفقا لقواعد األمم املتحدة وأنظمتها
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  إدخال التعديالت على املواد-حادي عشر 

 ٣٦املادة 

 : من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك) ز(٣الفقرة 

وضع أي مواد من النظام الداخلي      } تكـون جلـنة اإلشراف على التنفيذ املشترك مسؤولةً عن         { -١ 
.اجتماع األطراف/، لكي ينظر فيها، مؤمتر األطراف}املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك{تضاف إىل املواد الواردة يف 

ادة، جيوز للجنة أيضاً تقدمي      من هذه امل   ١إضـافة إىل ما قد ُيتَخذ من إجراءات مبقتضى الفقرة            -٢ 
 .اجتماع األطراف بشأن أي تعديالت أو إضافات للنظام الداخلي للجنة/توصيات إىل مؤمتر األطراف
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 املرفق الثاين

 ُمَسوَّدة استمارة وثيقة تصميم مشاريع التنفيذ املشترك

  بدأ العمل- الستمارة وثيقة تصميم مشاريع التنفيذ املشترك 01الصيغة 
 ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٥عتباراً من هبا ا

 احملتويات

 للمشروعوصف عام  -ألف

 خط األساس -باء

 فترة االعتماد/املشروعمدة  -جيم

 خطة الرصد -دال

 تقدير ختفيضات انبعاثات غازات الدفيئة -هاء

 اآلثار البيئية -واو

 أصحاب املصلحةتعليقات  -زاي

 املرفقات

 باملشاركني يف املشاريعل معلومات عن كيفية االتصا :١املرفق 

 معلومات األساس :٢املرفق 

 خطة الرصد :٣املرفق 
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 للمشروعوصف عام  -الفرع ألف 
 

 :املشروععنوان  ١-ألف
<< 
 

 :املشروعوصف  ٢-ألف
<< 

 
 :املشاركون يف املشروع ٣-ألف

<< 
 

 :للمشروعوصف تقين  ٤-ألف
 

 :املشروعموقع  ١-٤-ألف 
<< 

 
 :األطراف املضيفة/املضيفالطرف  ١-١-٤-ألف 

<< 
 

 :املقاطعة، وما إىل ذلك/الدولة/اإلقليم ٢-١-٤-ألف 
<< 

 
 :اجملتمع احمللي، وما إىل ذلك/البلدة/املدينة ٣-١-٤-ألف 

<< 
 

، مبا يف ذلك معلومات تتيح حتديد للمشروعتفصيل للموقع املادي  ٤-١-٤-ألف 
 ) :ة واحدةال يزيد عن صفح( حتديداً فريداً املشروعهوية 

<< 
 

، أو التدابري أو العمليات أو املشروعالتكنولوجيات املعتَزم استخدامها يف /التكنولوجيا ٢-٤-ألف 
 :اإلجراءات املعتَزم تنفيذها فيه

<< 
 

 التنفيذ املشترك املقترح ختفيض انبعاثات      مشروعشرح موجز للطريقة اليت َيعتزم هبا        ٣-٤-ألف 
يف غياب  نشأ حسب املصادر، مبا يف ذلك شرح لسبب أن هذه التخفيضات لن حتدث              غازات الدفيئة البشرية امل   

 :أو القطاعية/ املقترح، مع مراعاة السياسات والظروف الوطنية واملشروع
<< 

 
 :فترة االعتمادتقدير كمية ما ُيعتزم ختفيضه من انبعاثات خالل  ١-٣-٤-ألف 

<< 
 

 :روع على تنفيذهموافقة األطراف املنخرطة يف املش ٥-ألف
<< 
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 خط األساس -الفرع باء 

 
 : املقرر وتربيرهخط األساسوصف  ١-باء
<< 
 

وصف كيفية ختفيض انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حسب املصادر دون مستوى االنبعاثات              ٢-باء
 : التنفيذ املشتركمشروعاليت كانت ستحدث يف غياب 

<< 
 

 :املشروع على حدود املشروعلية تعيني وصف كيفية تطبيق عم ٣-باء
<< 

 
وأمساء / واسم الشخص الذي يتوىل    خط األساس معلومـات أساسية إضافية، مبا يف ذلك تاريخ حتديد           ٤-باء

 :األشخاص الذين يتولون حتديده
<< 

 
 فترة االعتماد/املشروعمدة  -الفرع جيم 

 
 :تاريخ بدء املشروع ١-جيم 

<< 
 

 :رة لتشغيل املشروعاملقدَّالفترة  ٢-جيم
<< 

 
 :فترة االعتمادطول  ٣-جيم

<< 
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 خطة الرصد -الفرع دال 
 

 : اليت مت اختيارهاخطة الرصدوصف  ١-دال
<< 

 :خلط األساس واملخطط االفتراضي للمشروع االنبعاثات يف املخطط االفتراضي رصد -١اخليار  ١-١-دال 
 

 :ية رصد االنبعاثات من املشروع، وكيفية حفظ هذه البياناتالبيانات اليت يتعني مجعها بغ ١-١-١-دال 
كيف سُتحفظ   التعليق

ــيانات؟  البـ
على /إلكترونياً(

 )الورق

 نسبـة البيانات
ــتعني  ــيت ي ال

 رصدها

بالقـــياس أو  تواتر التسجيل
ــاب أو  باحلس

 بالتقدير

املــــتغري يف  مصدر البيانات وحدة البيانات
 البيانات

يرجى (رقـم اهلوية    
م أرقام لتيسري استخدا

اإلحالة املرجعية إىل   
 )٢-دال

         
         

 
لكل غاز ومصدر وما إىل ذلك؛ االنبعاثات بوحدات مكافئ ثاين           (املشروعوصف الصَيغ املستخدمة لتقدير انبعاثات       ٢-١-١-دال 

 ):أكسيد الكربون
<< 

نبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حسب املصادر داخل    ال خط األساس البـيانات ذات الصلة الضرورية لتحديد        ٣-١-١-دال 
 :، وكيفية مجع هذه البيانات وحفظهااملشروعحدود 

كيف سُتحفظ   التعليق
ــيانات؟  البـ

على /إلكترونياً(
 )الورق

 نسبـة البيانات
ــتعني  ــيت ي ال

 رصدها

بالقـــياس أو  تواتر التسجيل
ــاب أو  باحلس

 بالتقدير

املــــتغري يف  تمصدر البيانا وحدة البيانات
 البيانات

يرجى (رقـم اهلوية    
استخدام أرقام لتيسري 
اإلحالة املرجعية إىل   

 )٢-دال
         
         

 
لكل غاز ومصدر وما إىل ذلك؛ االنبعاثات بوحدات مكافئ          (خط األساس وصف الصيغ املستخدمة لتقدير انبعاثات       ٤-١-١-دال 

 ):ثاين أكسيد الكربون
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 ):ينبغي أن تكون القَيم متوافقة مع قَيم الفرع هاء (املشروع املباشر لتخفيضات االنبعاثات من الرصد -٢يار اخل ٢-١-دال 
 

 :، وكيفية حفظ هذه البياناتاملشروعالبيانات اليت يتعني مجعها بغية رصد ختفيضات االنبعاثات من  ١-٢-١-دال 
كيف سُتحفظ   التعليق

ــيانات؟  البـ
على /إلكترونياً(

 )قالور

 نسبـة البيانات
ــتعني  ــيت ي ال

 رصدها

بالقـــياس أو  تواتر التسجيل
ــاب أو  باحلس

 بالتقدير

املــــتغري يف  مصدر البيانات وحدة البيانات
 البيانات

يرجى (رقـم اهلوية    
استخدام أرقام لتيسري 
اإلحالة املرجعية إىل   

 )٢-دال
         
         

 
لكل غاز ومصدر وما إىل ذلك؛ ختفيضات        (املشروعفيضات االنبعاثات من    وصـف الصـَيغ املستخدمة حلساب خت       ٢-٢-١-دال 

 ):االنبعاثات بوحدات مكافئ ثاين أكسيد الكربون
<< 
 
 

 :خطة الرصدمعاجلة التسرب يف  ٣-١-دال 
 

 :املشروعة على يرجى، حيثما ينطبق ذلك، وصف البيانات واملعلومات اليت سيتم مجعها بغية رصد آثار التسرب املترتب ١-٣-١-دال 
كيف سُتحفظ   التعليق

ــيانات؟  البـ
على /إلكترونياً(

 )الورق

 نسبـة البيانات
ــتعني  ــيت ي ال

 رصدها

بالقـــياس أو  تواتر التسجيل
ــاب أو  باحلس

 بالتقدير

املــــتغري يف  مصدر البيانات وحدة البيانات
 البيانات

يرجى (رقـم اهلوية    
استخدام أرقام لتيسري 
اإلحالة املرجعية إىل   

 )٢-دال
         
         

 
):لكل غاز ومصدر وما إىل ذلك؛ االنبعاثات بوحدات مكافئ ثاين أكسيد الكربون(وصف الصَيغ املستخَدمة لتقدير التسرب  ٢-٣-١-دال 

 
<< 
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عاثات بوحدات مكافئ ثاين لكل غاز ومصدر وما إىل ذلك؛ ختفيضات االنب( املشروعوصف الصَيغ املستخدمة لتقدير ختفيضات انبعاثات  ٤-١-دال
 ):أكسيد الكربون

<< 
 
 

، تقدمي معلومات عن مجع وحفظ املعلومات املتعلقة باآلثار         الطرف املضيف يـرجى، حيثما ينطبق ذلك، ووفقاً لإلجراءات اليت يطلبها           ٥-١-دال
 : املشروعالبيئية املترتبة على

<< 
 
 

 :ة فيما يتعلق مبا يتم رصده من بياناتإجراءات مراقبة اجلودة وضمان اجلودة املتخذ ٢-دال

يرجى شرح إجراءات ضمان اجلودة ومراقبة اجلودة املقرر اختاذها بشأن هذه البيانات، أو تعليل عدم ضرورة اختاذ هذه                  
 .اإلجراءات

مستوى عدم اليقني يف    
 دقة البيانات

 )متدين/متوسط/مرتفع(

 البيانات
مــع بــيان رقــم (

 )اجلدول ورقم اهلوية
   
   

 
 

 :الرصد يف تنفيذ خطة املشروعيرجى، وصف اهليكل التشغيلي واإلداري الذي سيطبقه مَشغِّل  ٣-دال
<< 
 

 :خلطة الرصد) الكيانات الواضعة/أمساء األشخاص الواضعني(الكيان الواضع /اسم الشخص ٤-دال
<< 
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 تقدير ختفيضات انبعاثات غازات الدفيئة -الفرع هاء 

 
 :التقديريةاملشروع  انبعاثات ١-هاء

<< 
 

 :املقدَّرالتسرب  ٢-هاء
<< 

 
 :٢- وهاء١-جمموع هاء ٣-هاء

<< 
 

 : التقديريةخط األساسانبعاثات  ٤-هاء
<< 

 
 :املشروع، وهو ميثل ختفيضات انبعاثات ٣- وهاء٤-الفرق بني هاء ٥-هاء

<< 
 

 :غ الواردة أعالهجدول يوِرد القَيم اليت يتم احلصول عليها عند تطبيق الصَي ٦-هاء
<< 

 
 

 اآلثار البيئية -الفرع واو 
 

الطرف ، مبا فيها اآلثار عرب احلدود، وفقاً ملا يقرره          للمشروعالوثـائق املتعلقة بتحليل اآلثار البيئية        ١-واو 
 : من إجراءاتاملضيف

<< 
 

ذات شأن، يرجى تقدمي ما ، أن اآلثار البيئية هي الطرف املضيف ، أو املشروعإذا رأى املشاركون يف  ٢-واو
اسُتخِلَص من نتائج يف هذا الشأن، مع اإلشارة إىل مجيع الوثائق الداعمة اليت تثبت أنه قد جرى تقييم لألثر البيئي 

 : الطرف املضيفوفقاً لإلجراءات اليت يتطلبها
<< 

 
 أصحاب املصلحةتعليقات  -الفرع زاي 

 
 :، حسب االقتضاءاملشروعمن تعليقات على  أصحاب املصلحة معلومات عما يديل به ١-زاي

<< 
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 تذييل

ويقدم املشاركون يف   .  باستمارة وثيقة تصميم مشاريع التنفيذ املشترك      ١اجلدول الوارد أدناه هو املرفق       
 . باالستمارة املذكورة، معلومات عن خط األساس وعن خطة الرصد، على التوايل٣ و٢املشروع، يف املرفقني 

 فية االتصال باملشاِركني يف املشروعمعلومات عن كي
 :املنظمة 
 :صندوق الربيد/الشارع 
 :املبىن 
 :املدينة 
 :اإلقليم/املقاطعة 
 :الرمز الربيدي 
 :البلد 
 :رقم اهلاتف 
 :رقم الفاكس 
 :الربيد اإللكتروين 
 :املوقع يف اإلنترنت 
 :ميثله 
 :لقبه 
 :رمز خماطبته 
 :اسم عائلته 
 :ه املتوسطامس 
 :امسه األول 
 :إدارته 
 ):املباشر(رقم هاتفه  
 ):املباشر(رقم فاكسه  
 :رقم هاتفه احملمول 
 :عنوان بريده اإللكتروين الشخصي 
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 املرفق الثالث

  لدعم أنشطة التنفيذ املشترك٢٠٠٦حالة املوارد التكميلية املتاحة يف عام 
التعهدات غري 

 املدفوعة
/  متوز٣١ التربعات حىت

 )أ(األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية ٢٠٠٦يوليه 
 أستراليا ١ ٦٥٠ صفر

 بيالروس  
 بلجيكا ١٠ ٢٩٧ صفر

 بلغاريا  
 كندا ١٥٦ ٢٥٢ ٥٠٠ ٠٠٠

 اجلمهورية التشيكية  
 الدامنرك  
 إستونيا  

 اجلماعة األوروبية صفر ٣١٠ ٥٥٩
 فنلندا  

 فرنسا صفر ٦٠ ٠٠٠
 أملانيا  
 اليونان  
 هنغاريا  
 آيسلندا  

 آيرلندا ٨ ٠٧٥ صفر
 إيطاليا  
 اليابان  
 التفيا  
 ليختنشتاين  
 ليتوانيا  

 لكسمربغ ١ ٠٠٠ صفر
 موناكو  

 هولندا ٥٠ ٢٢٩ صفر
 نيوزيلندا  
 النرويج  

 )ب(اجمللس الوزاري لبلدان الشمال األورويب صفر ٢٤ ٥٩٠
 بولندا  
 الربتغال  
 رومانيا  
 االحتاد الروسي  
 سلوفاكيا  

 سلوفينيا ١ ٩٠٧ صفر
 إسبانيا  

 السويد ٢٩ ٩٨٦ صفر
 سويسرا  
 أوكرانيا  

 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ١٤٠ ٠٠٠ صفر
 اجملموع ٣٩٩ ٣٩٧ ٨٩٥ ١٤٩

 .عن املبالغ اليت مت التعهد بدفعها بسبب تقلبات أسعار الصرف بعض مبالغ التربعات املدفوعة ختتلف :مالحظة
 .ال ترد سوى األطراف يف بروتوكول كيوتو )أ( 
 بتربع من اجمللس دمت التعه). ليس طرفاً يف االتفاقية] اجمللس([حمفل للتعاون الربملاين بني بلدان الشمال األورويب  )ب( 
 .٢٠٠٤أبريل /يف نيسان
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