
 االتفاقية اإلطارية
 بشأن تغري املناخ

             األمم املتحدة    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.06-70445    140207    150207 

                           األطراف العامل بوصفه اجتماع      مؤمتر
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               الدورة الثانية
     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٧- ٦      نريويب، 

 
                       من جدول األعمال املؤقت ٦  د     البن

                                    تقرير جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك

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

 *إضافة

 موجز

                 َّ                         تنفيذ املشترك املقدَّم إىل مؤمتر األطراف العامل                                                     تتناول هذه اإلضافة للتقرير السنوي للجنة اإلشراف على ال 
   ١      إىل      ٢٠٠٦       أغسطس   /     آب  ١                                                                               بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، األنشطة املضطلع هبا يف الفترة من             

  .    ٢٠٠٦      نوفمرب  /           تشرين الثاين
                   دورته الثانية،                                                                                                     ويوصـي الـتقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بأن يتخذ، يف                

                                                                                                                              قـرارات بشـأن استمارات وثيقة تصميم مشاريع التنفيذ املشترك الصغرية احلجم، ومشاريع التنفيذ املشترك املتعلقة باستخدام                 
                                                                               كما يعرض التقرير خطة إدارة جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، مبا يف ذلك               .             ُّ                               األراضـي، وتغيُّر استخدام األراضي، واحلراجة     

                                                                                            ، واألحكام املتعلقة بتقاضي الرسوم الالزمة لتغطية النفقات اإلدارية املتعلقة بأنشطة جلنة                ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦           للفترة                   خطـة ميزانـية   
  .                                                                                                       اإلشراف على التنفيذ املشترك للتصديق عليها من جانب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

ُ  ِّ                                وأبـرز حدث ُسجِّل خالل الفترة املشمولة هب                                                                    ذه اإلضافة للتقرير هو إطالق إجراء التحقق يف إطار جلنة                    
  .    ٢٠٠٦       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٦                            اإلشراف على التنفيذ املشترك يف 

                                                      

  .                         ُ                                                             تأخر تقدمي هذه الوثيقة كي ُتدرج فيها حصيلة االجتماع اخلامس للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك *
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  مقدمة-   ً أوال  

  نطاق اإلضافة-ألف 

                                         َّ                                   سنوي للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك املقدَّم إىل مؤمتر األطراف العامل                                             تـرد يف هذه اإلضافة للتقرير ال       - ١
                              معلومات عن التقدم احملرز، يف       ) FCCC/KP/CMP/2006/5         الوثيقة   (                                             بوصـفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو        

                 ، على درب النجاح     ٢٠٠٦       نوفمرب /             تشرين الثاين ١   إىل   )     ٢٠٠٦      يوليه  /     متوز  ٣١ (                                        الفترة من املوعد النهائي لتقدمي التقرير   
                      واليت جيري تنفيذها يف      )                التنفيذ املشترك  (                        من بروتوكول كيوتو      ٦                                                   يف إطـالق وصون العملية املنصوص عليها يف املادة          

                                                                   وتعكس اإلضافة حصيلة االجتماعني الرابع واخلامس للجنة اإلشراف على           .                                          إطـار جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك      
   .                                                   وينبغي قراءة هذه اإلضافة باالقتران مع الوثيقة األصلية  .                             اليت اضطلعت هبا خالل هذه الفترة                       التنفيذ املشترك واألعمال 

                                                    اإلجـراءات اليت سيتخذها مؤمتر األطراف العامل بوصفه       -    باء 
                               اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

               األطراف العامل                     ، قد يرغب مؤمتر     FCCC/KP/CMP/2006/5                                            باإلضافة إىل التوصيات الواردة يف الوثيقة        - ٢
   :                                                                       بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف القيام مبا يلي، يف دورته الثانية

ّ                                                                                         اعتماد ُمَسّودة استمارة وثيقة تصميم مشاريع التنفيذ املشترك بالنسبة للمشاريع الصغرية احلجم              ) أ (   َ  ُ        
  ؛ )                       احلجم؛ انظر املرفق األول                                                               استمارة وثيقة تصميم مشاريع التنفيذ املشترك اخلاصة باملشاريع الصغرية (

                                                                                         اعتماد مسودة استمارة وثيقة تصميم مشاريع التنفيذ املشترك بالنسبة للمشاريع املتعلقة باستخدام   ) ب ( 
                                                              استمارة وثيقة تصميم مشاريع التنفيذ املشترك اخلاصة مبشاريع         (                                             األراضـي وتغـري استخدام األراضي، واحلراجة        

  ؛ )                               راضي، واحلراجة؛ انظر املرفق الثاين                               استخدام األراضي، وتغري استخدام األ

                                 بشأن مشاريع التنفيذ املشترك      ١-     م أإ  /  ١٠           من املقرر     )  و ( ٢                                       تعديـل التعاريف الواردة يف الفترة         ) ج ( 
                                       ُ                                                           الصـغرية احلجـم، بغية مواءمتها مع أي تنقيح ُيجريه مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف دورته    

                                                      يع الصغرية احلجم املضطلع هبا يف إطار آلية التنمية النظيفة؛                           الثانية لتعاريف أنشطة املشار

                                                                                                 التصـديق على األحكام املتعلقة بتقاضي الرسوم لتغطية التكاليف اإلدارية املتعلقة بأنشطة جلنة               ) د ( 
  ؛ )                 انظر املرفق الثالث (                          اإلشراف على التنفيذ املشترك 

           انظر املرفق  (                           املعتمدة من جانب جلنة اإلشراف                                             االطالع على خطة إدارة التنفيذ املشترك، بصيغتها     ) ه ( 
                                                     ، وتقدمي اإلرشادات والتوضيحات إىل جلنة اإلشراف على            ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                    ، مبا فيها خطة امليزانية للفترة        )        الـرابع 

                            التنفيذ املشترك حسب االقتضاء؛

ِ                                                                     حث األطراف اليت مل تِف بعد بتعهداهتا املالية على القيام بذلك، ومواصلة حث مجيع ا                ) و (        ألطراف                  
                                                                                                                على التربع للصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية لتمويل العمل املضطلع به يف جمال التنفيذ املشترك خالل فترة                

  .                                          ً     ً  ، وذلك مبستوى يسمح بتنفيذ خطة اإلدارة تنفيذاً كامالً    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦       السنتني 
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  العمل املضطلع به خالل الفترة املشمولة بالتقرير-     ً ثانيا  

 ثيقة تصميم مشاريع التنفيذ املشترك استمارات و-ألف 

       ، وإىل   ١-     م أإ  /  ١٠           ، واملقرر    )                                            املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتنفيذ املشترك       ( ١-     م أإ  / ٩    ً                   وفقـاً ملـرفق املقرر       - ٣
                                                                                                            جانـب مسـودة استمارة وثيقة تصميم مشاريع التنفيذ املشترك واملبادئ التوجيهية اخلاصة مبستعملي االستمارة             

                                                                               صلية هلذه اإلضافة، وضعت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك وأقرت مسودة استمارة لوثيقة                     الواردة يف الوثيقة األ
                                                                                                             تصميم مشاريع التنفيذ املشترك الصغرية احلجم، وهي استمارة مصممة لتقدمي املشاريع اجملمعة املندرجة يف إطار                

                           مسودة استمارة لوثيقة تصميم                                                                          التنفـيذ املشـترك للمشاريع الصغرية احلجم، كما وضعت جلنة اإلشراف وأقرت         
                                                                                         ُ            مشاريع التنفيذ املشترك املتعلقة باستخدام األراضي، وتغري استخدام األراضي، واحلراجة، وهي ما فتئت ُتعيد النظر 

  . )١ (                                                                               كما وضعت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك وأقرت املبادئ التوجيهية ملستعملي االستمارتني  .      فيهما

                                                                         ى التنفيذ املشترك مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف باعتماد                                    وتوصـي جلـنة اإلشراف عل      - ٤
  .                                                                     مسوديت االستمارتني املشار إليهما الواردتني يف املرفقني األول والثاين على التوايل

  إجراء التحقق يف إطار جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك-باء 

                                      من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك،   ٤٥-  ٣٠               د يف الفقرات        ً                                 َّ       سعياً إىل مواصلة تفعيل إجراء التحقق احملدَّ       - ٥
                                                                                                                  اتفقـت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، يف اجتماعها الرابع، على ما يلي، وذلك باإلضافة إىل تلك الوثائق                  

  :                                   الواردة يف الوثيقة األصلية هلذه اإلضافة

                          إجراءات تقييم االستنتاجات؛  ) أ ( 

                                                                      تعملها الكيانات املستقلة املعتمدة لدى تقدمي تقارير االستنتاجات أو                                االسـتمارات الـيت ستس      ) ب ( 
  . )٢ (                 التحقق بغية نشرها

                                       ً                                                   ووجهت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك نداًء إىل اخلرباء للمشاركة يف تقييم االستنتاجات أو يف أفرقة  - ٦
          يوليه إىل   /      متوز  ٧                       شترك خالل الفترة من                                                                           االستعراض مبقتضى إجراء التحقق يف إطار جلنة اإلشراف على التنفيذ امل          

     ً                      خبرياً بقائمة اخلرباء املعدة   ٢٥                                                    ، وبناء على ما تلقته من طلبات، اتفقت على إدراج أمساء     ٢٠٠٦      أغسطس  /    آب  ١٨
  .            يف هذا السياق

                                                                                                        أما يف صدد اإلجراءات املتعلقة بتعميم املستندات الواردة يف الوثيقة األصلية هلذه اإلضافة، فقد أوضحت                - ٧
ـ              من املبادئ   ٢٠                                                                                              نة اإلشـراف عـلى التنفيذ املشترك أن األمانة ستتحقق من استيفاء الشرط الوارد يف الفقرة                 جل

                                                      

  .<http://ji.unfccc.int/Ref/Docs.html>  :                                                  ميكن االطالع على الوثائق ذات الصلة على العنوان التايل  ) ١ (
        ً                                                                      ، تقريراً يتعلق بتخفيضات االنبعاثات أو تعزيز عمليات إزالتها يقدمه أحد            "             تقرير التحقق  "            تعين عبارة     ) ٢ (

  .                                    من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك  ٣٨                                       ً         الكيانات املستقلة املعتمدة إىل األمانة وفقاً للفقرة 
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                                            ويف هذا الصدد، تود جلنة اإلشراف أن تلفت          .                                                                     التوجيهية للتنفيذ املشترك قبل تعميم التقرير املتعلق باالستنتاجات       
     ً                                             طرفاً قدمت معلومات بشأن مراكز التنسيق اليت          ١٣                                                          نظر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف إىل أن          

                                                                                                       عينتها للموافقة على مشاريع التنفيذ املشترك، وأن مثانية أطراف قدمت معلومات عن مبادئها التوجيهية وإجراءاهتا 
    انة     ً                                           ّ        وبناًء على طلب جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، ذكّرت األم  .                                           الوطنية للموافقة على مشاريع التنفيذ املشترك

                                                                                                               األطـراف هبـذا الشرط للمشاركة يف التنفيذ املشترك، وإن جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك تتطلع إىل تلقي                  
  .                                      معلومات من أطراف أخرى يف املستقبل القريب

                                                                                                      وفيما يتصل باملعلومات املطلوبة عن األطراف املعنية مبشاريع التنفيذ املشترك، أشارت جلنة اإلشراف إىل               - ٨
                                                                                               يقدم طرف معين غري الطرف املستضيف موافقته الكتابية على مشروع واحد على األقل إىل الكيان                            ضـرورة أن    

  .                                                                                                               املستقل املعتمد، كي حييلها إىل األمانة لدى تقدمي تقرير االستنتاجات بشأن وثيقة تصميم املشاريع لغرض النشر               
  .                                س، مع مراعاة اخلربة املكتسبة يف حينه                                                            وقررت جلنة اإلشراف إعادة النظر يف هذه املسألة خالل اجتماعها الساد

                                                                ، أعلنت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك بدء العمل بإجراء              ٢٠٠٦          أكـتوبر    /                تشـرين األول     ٢٦    ويف   - ٩
                                                                                                            الـتحقق بعـد أن وضعت اإلجراءات األساسية وأعدت الوثائق األخرى الالزمة لتفعيل هذا اإلجراء يف اختتام                 

  .               اجتماعها الرابع

 تحديد خط األساس وللرصد معايري ل-جيم 

                                                          ، وضعت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك إرشادات بشأن          ١-     م أإ  /  ١٠    ً                          وفقـاً ملقـرر مؤمتر األطراف        -  ١٠
                  واتفقت اللجنة على   .                                                                                            معايري حتديد خط األساس والرصد الواردة يف التذييل باء باملبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك          

                          َّ                         ُ                 مراعية يف ذلك اإلسهامات املقدَّمة من اجلمهور العام؛ وقد أُفسح اجملال                                                هـذه اإلرشـادات يف اجتماعها الرابع،        
  .    ٢٠٠٦      أغسطس  /    آب  ١٥         يوليه إىل  /     متوز  ١٩                               للتعليق على املسودة يف الفترة من 

                                                 ً       ً                  ، وضعت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك واعتمدت أيضاً أحكاماً ملشاريع            ١-     م أإ  /  ١٠     ً          ووفقاً للمقرر    -  ١١
                ويف ضوء املناقشات   .              من املقرر نفسه  )  و ( ٢           ً                                 ة احلجم وفقاً ملا هو منصوص عليه يف الفقرة                               التنفـيذ املشترك الصغري   

                                                                                                              بشـأن إمكانية تنقيح التعاريف املتعلقة بأنشطة املشاريع الصغرية احلجم يف إطار آلية التنمية النظيفة، توصي جلنة         
                                    اف بتوخي إدخال التنقيحات املالئمة                                                                            اإلشراف على التنفيذ املشترك مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطر         

  .                                                      على التعاريف املتعلقة مبشاريع التنفيذ املشترك الصغرية احلجم

                                                                                           والحظت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك أن العمل الذي ميكن القيام به بشأن مشاريع التنفيذ املشترك  -  ١٢
                                    ضي، واحلراجة خيضع إلرشادات مؤمتر األطراف                                        ُّ                      الصغرية احلجم يف قطاع استخدام األراضي، وتغيُّر استخدام األرا       

                                                                       ُ   َّ                                         العامل بوصفه اجتماع األطراف، وال سيما تلك املتعلقة مبسألة حتديد املشاريع اليت ُتصنَّف يف فئة مشاريع التنفيذ                 
  .                                              ُّ                          املشترك صغرية احلجم املتعلقة باستخدام األراضي، وتغيُّر استخدام األراضي، واحلراجة
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 نات املستقلة  عملية اعتماد الكيا�دال 

    ً       وبناًء على    .                                        ً      ً                                             عقـد فـريق االعتماد للتنفيذ املشترك اجتماعاً واحداً خالل الفترة املشمولة هبذه اإلضافة              -  ١٣
                                                                                                   التوصيات املقدمة من هذا الفريق، اتفقت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، يف اجتماعيها الرابع واخلامس، على 

                                                                    تقلة من جانب اللجنة وأقرت املستندات اإلجرائية ذات الصلة الالزمة لتفعيل                                   اإلجراء املتعلق باعتماد الكيانات املس
                          قررت جلنة اإلشراف بدء      ١-     م أإ  /  ١٠           من املقرر     )  ج   (-  )  أ ( ٣    ً           وعمالً بالفقرة     .                                  عملـية االعتماد للتنفيذ املشترك    

              ً         العتماد اعتباراً من ذلك                                       ، على أن يبدأ نفاذ إجراءاهتا املتعلقة با    ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٥                عملية االعتماد يف 
                                                                                                                فهـذا يتيح الوقت الكايف للكيانات التشغيلية املعينة يف إطار آلية التنمية النظيفة العاملة بصورة مؤقتة                  .          الـتاريخ 

ِ  َّ                                                                ككيانات مستقلة معتمدة مبقتضى التنفيذ املشترك، كي ُتِعدَّ طلباهتا املتعلقة باالعتماد ويسمح هلا مبواصلة العمل                 ُ                                               
                                          ويف هذا السياق، أوضحت جلنة اإلشراف على         .                                               عتمدة بصورة مؤقتة إىل أن حتصل على االعتماد                           ككـيانات مستقلة م   

                                                                                                           التنفيذ املشترك أنه ال جيوز للكيانات التشغيلية املعينة أن تعمل ككيانات مستقلة معتمدة بصورة مؤقتة إال يف إطار نفس 
                                              أوضحت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك أنه جيوز    كما  .                                                     القطاع أو القطاعات واملهمة أو املهام اليت عينت من أجلها

                                                                                                                        للكـيانات التشغيلية املعينة للنشاط يف قطاع التحريج وإعادة التحريج أن تعمل ككيانات مستقلة معتمدة تعىن بقطاع                 
   .                                                                                       استخدام األراضي، وتغري استخدام األراضي، واحلراجة، وذلك يف حدود الوظيفة أو الوظائف املنوطة هبا

                                                                                                         مت اإلعـالن عن بدء عملية االعتماد للتنفيذ املشترك على موقع التنفيذ املشترك لالتفاقية اإلطارية على                 و -  ١٤
          ً                                                ، واعتباراً من هذا التاريخ ميكن تقدمي طلبات االعتماد للتنفيذ     ٢٠٠٦       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٦               شبكة اإلنترنت يف 
        ً                                                شترك نداًء إىل اخلرباء بغية إعداد قوائم بأمساء اخلرباء                                             ووجهت جلنة اإلشراف على التنفيذ امل       .                   املشترك إىل األمانة  

   ٩                  ً     وسيظل اإلعالن مفتوحاً من   .                                                                              الراغـبني يف املشـاركة يف أفرقة التقييم مبقتضى إجراء االعتماد للتنفيذ املشترك       
   .     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٠          أكتوبر إىل  /          تشرين األول

  مسائل اإلدارة�     ً ثالثا  

                              ي الرسوم والتعاون مع سائر                      أحكام بشأن تقاض   �    ألف 
                     اهليئات وأصحاب املصلحة

                                                                               ، اتفقت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، يف اجتماعها الرابع، على مبادئ             ١-     م أإ  /  ١٠   ً          عمالً باملقرر    -  ١٥
                                                                                                   وبنية ومقدار الرسوم الالزمة لتغطية النفقات اإلدارية املتصلة بأنشطة جلنة اإلشراف، وأشارت يف الوقت نفسه إىل 

   ويف   .                                                           ً                                 ورة مراجعة هذه الرسوم يف املستقبل ووضع أحكام مقابلة هلا، وفقاً ملا هو منصوص عليه يف املرفق الثالث  ضر
                                                               ً                                                هـذا السـياق، اتفقـت جلنة اإلشراف على ضرورة تطبيق هذه األحكام اعتباراً من تواريخ بدء تقدمي تقارير                   

                        وتوصي جلنة اإلشراف على      .                   العتماد إىل األمانة                                                                 االسـتنتاجات املتعلقة بوثائق تصميم املشاريع، وتقدمي طلبات ا        
  .                                                                             التنفيذ املشترك مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف بالتصديق على هذه األحكام

                                                                                                        ومـنذ تقدمي الوثيقة األصلية، ناقشت هيئة اإلشراف على التنفيذ املشترك يف اجتماعيها الرابع واخلامس                -  ١٦
                                                    وركزت املناقشات بصورة رئيسية على سبل التفاعل واالتصال   .             أصحاب املصلحة                             سبل تعاوهنا مع سائر اهليئات و  

                                                                                                  مع الكيانات املستقلـة املعتمـدة ومراكـز التنسيق املعينة، وعلى تعاون جلنة اإلشراف مع اجمللس التنفيذي آللية 
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                 ات اليت اكتسبها                                                                                              التنمـية النظيفة، مع التأكيد على عزم جلنـة اإلشـراف علـى مواصلـة االستفادة من اخلرب             
                                               وباإلضافة إىل ذلك، ناقشت جلنة اإلشراف مشاركة         .                                                           اجمللـس التنفـيذي آللية التنمية النظيفـة، عند االقتضاء        

                                                                                                          الكيانات املستقلة املعتمدة ومراكز االتصال املعينة يف حلقة العمل التقنية املقبلة بشأن التنفيذ املشترك املقرر عقدها 
   .     ٢٠٠٧            يف بداية عام 

 النفقات املتصلة باألجور والسفر �باء 

                                                                                    ً                       تـود جلـنة اإلشراف على التنفيذ املشترك أن حتيط مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف علماً مبا                   -  ١٧
                                            ويف هذا الصدد، وبغية إعفاء أرباب العمل         .                                                                       يستلزمه أداء وظائف أعضائها وأعضائها املناوبني من وقت وجهد كبريين         

                                                                                          ها وأعضائها املناوبني، تطلب جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك إىل مؤمتر األطراف العامل                                    مـن حتمل نفقات أعضائ    
  .                                                                                                       بوصفه اجتماع األطراف النظر يف إمكانية تغطية نفقات السفر وبدل اإلقامة اليومي جلميع أعضائها وأعضائها املناوبني

                                             العامل بوصفه اجتماع األطراف التعويض جلميع                                                                        كمـا تطلب جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك إىل مؤمتر األطراف            
           وتدرك جلنة    .                                يف املائة عن املعدل القياسي       ٤٠                                                                           أعضـائها وأعضائها املناوبني عن طريق زيادة بدل اإلقامة اليومي بنسبة            

                                                                                                            اإلشراف ضرورة تغطية هذه املصاريف اإلضافية من ذلك اجلزء من الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية املخصص               
   .                                                            ً              ويل العمل بشأن التنفيذ املشترك، وتدرك أن هذه األحكام تظل رهناً بتوفر املوارد   لتم

  مسائل تتعلق بالعضوية�جيم 

           هي العمل     ٢٠٠٦           ومبا أن سنة   .                                                                           مل تطرأ أية تغريات فيما يتعلق بالعضوية خالل الفترة اليت يتناوهلا التقرير        -  ١٨
  .                                        تعيني من خيلف األعضاء غري مطلوب يف هذه املرحلة                                          األويل للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، فإن 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ اجلدول الزمين لالجتماعات يف الفترة �دال 

                                                                                                        قررت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، يف اجتماعها الرابع، تغيري موعد انعقاد اجتماعها اخلامس إىل                -  ١٩
         تشرين   ١            أكتوبر إىل    /              تشرين األول    ٣١                  ً             بعد أن كان مقرراً عقده من        (    ٢٠٠٦        أكتوبر   /                تشـرين األول     ٢٧-  ٢٦
                                                                                     وقامت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، يف اجتماعها اخلامس، بتنقيح اجلدول الزمين               ).     ٢٠٠٦       نوفمرب   /     الثاين

   .      فرباير /      شباط  ١٦-  ١٥    يف     ٢٠٠٧                               ، وقررت عقد اجتماعها األول لعام     ٢٠٠٧                     األويل الجتماعاهتا يف عام 

 علومات الشفافية واالتصاالت وامل�هاء 

                                                                                                          أنشـئت خالل الفترة املشمولة هبذه اإلضافة وصلة بينية يف موقع التنفيذ املشترك لالتفاقية اإلطارية على                 -  ٢٠
                                                                                              ً                اإلنترنـت كي تستعملها الكيانات املستقلة املعتمدة إلرسال وثائق تصميم املشاريع وتقارير االستنتاجات وفقاً              

                                                       وهذه الوصلة ال تقتصر على توفري وسائل فعالة وسهلة           .          املشترك                                  من املبادئ التوجيهية للتنفيذ      ٣٤    و   ٣٢         للفقرتني  
                                                               ً                                                  االستعمال للكيانات املستقلة املعتمدة إلرسال مستنداهتا، بل تساعد أيضاً يف تنظيم وتيسري معاجلة الوثائق املقدمة               

   .                                         من جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك واألمانة
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  املوارد�     ً رابعا  

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ املشترك للفترة  خطة إدارة التنفيذ�ألف 

                                                                             ، اتفقت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، يف اجتماعها الرابع، على خطة             ١-     م أإ  /  ١٠    ً            وفقـاً للمقرر     -  ٢١
                                                                       ، مث نقحتها يف اجتماعها اخلامس على النحو الوارد يف املرفق الرابع                ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                إدارة التنفيذ املشترك للفترة     

                                                                            طة، هو توجيه جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك واألمانة للنجاح يف إطالق                               والغرض من هذه اخل     .            هلذه اإلضافة 
                                                                                أي إجراء التحقق يف إطار جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، وعملية االعتماد             (                                وصـون عملية التنفيذ املشترك      

                      امللموسة اليت ستضطلع هبا                                                            وعلى وجه التحديد، تبني اخلطة اهليكل املؤسسي الالزم، وتعدد املهام    ).               للتنفيذ املشترك
                                          ً                                                         جلـنة اإلشراف على التنفيذ املشترك واألمانة وفقاً لربنامج عمل جلنة اإلشراف، وحتدد اجلدول الزمين إلجناز هذه      

        ويف ضوء    .                                                                ، وتقدر املوارد الالزمة لتنفيذ هذه املهام على النحو املقرر             ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                          املهام خالل فترة السنتني     
                                                                                    مل بوصفه اجتماع األطراف يف دورته الثانية، واخلربة العملية املكتسبة فيما يتعلق                                         توجـيه مؤمتـر األطراف العا     

                                                                                                                    باالحتـياجات اليومية لعمليات التنفيذ املشترك، واآلفاق الطويلة األجل، يتوقع تنقيح خطة إدارة التنفيذ املشترك               
   .               بصيغتها احلالية

ٍ                        وحـدد اجلـدول الـزمين إلجناز كل مهمة على حنٍو يسمح بت             -  ٢٢                                            فعيل عملية التنفيذ املشترك يف إطار جلنة                                          
                                                               ً                                                 اإلشراف على التنفيذ املشترك بأسرع وقت ممكن، وذلك مع مراعاة أن عدداً من مشاريع التنفيذ املشترك املمكنة                 
                 ً                                                                                   قد أعد أو نفذ فعالً وأن بعضها يف انتظار إنشاء نظام تشغيلي رمسي لعملية التنفيذ املشترك يف إطار جلنة اإلشراف 

    ٢٦                                                                                   ونتيجة لذلك، أطلق إجراء التحقق يف إطار جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك يف                .               نفـيذ املشترك            عـلى الت  
            انظر اجلزأين  (      نوفمرب  /              تشرين الثاين   ١٥                                               ، وأطلقت عملية االعتماد للتنفيذ املشترك يف            ٢٠٠٦        أكتوبر   /           تشرين األول 

      إدارة  /                                  ا من تطوير العمليات إىل معاجلة احلاالت                        وستحول جلنة اإلشراف تركيزه   ).           دال أعاله-             باء والثاين -      الثاين 
  .    ٢٠٠٦                ً               العمليات اعتباراً من أواخر عام 

                                                                                                   ولتغطـية األنشـطة املربجمة اليت ستضطلع هبا جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك وفريق االعتماد للتنفيذ            -  ٢٣
         مليون     ٤,٤                      نـة، جيب توفري مبلغ                                                                                  املشـترك، وغريها من األنشطة املتعلقة بالتنفيذ املشترك املنوطة بعهـدة األما          

                                                 ، وينبغي أن يوفر ثالثة أرباع هذا املبلغ من             ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                                  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لفترة السنتني        
                                                                                                                الـتمويل التكميلي املقدم من األطراف ومن عائدات الرسوم اليت يدفعها املشتركون يف املشاريع ملعاجلة التقارير                

                                                                                      والرسوم اليت تدفعها الكيانات املستقلة ملعاجلة طلبات اعتمادها وتقارير استنتاجاهتا على النحو                     املتعلقة باستنتاجاهتم 
  . ١             املبني يف اجلدول 

  املوارد املخصصة للعمل على التنفيذ املشترك�باء 

                       ً                                                                              يتضـمن املـرفق اخلـامس موجزاً بالتعهدات املالية والتربعات املعلنة واملقدمة من األطراف واملنظمات                -  ٢٤
                                                     ، كما جرى تأوينها منذ تقدمي الوثيقة األصلية هلذه            ٢٠٠٦             ً                                            اإلقليمـية دعمـاً للعمل على التنفيذ املشترك يف عام           

  .                                        وجيدر يف هذا املقام التنويه مبا قدم من تربعات  .       اإلضافة



FCCC/KP/CMP/2006/5/Add.1 
Page 9 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ امليزانية للفترة -١اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 امليزانية اجملموع
٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

 
 جمال النشاط

                                              اجتماعات وأنشطة جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك    ١٨٠     ٠٠٠    ١٢٠     ٠٠٠    ٣٠٠     ٠٠٠
                                                      األنشطة املتعلقة باعتماد الكيانات املستقلة واستعراض          ١٦٩     ٠٠٠    ٥٢٤     ٥٠٠    ٦٩٣     ٥٠٠

           االستنتاجات
                    حلقات العمل التقنية    ٢٣٠     ٠٠٠    ٢٣٠     ٠٠٠    ٤٦٠     ٠٠٠
                                ً                   األنشطة اليت ستضطلع هبا األمانة دعماً جملاالت العمل            ٤٣٣   ٦  ١٤  ) أ (   ٩٨٩     ٤٠٥  ) أ ( ١     ٤٢٢     ٥٥١

             املذكورة أعاله
٢     ٨٧٦     ٠٥١  
٣٧٣     ٨٨٧    

١     ٨٦٣     ٩٠٥  
٢٤٢     ٣٠٨    

١     ٠١٢     ١٤٦  
١٣١     ٥٧٩    

             اجملموع الفرعي
  )         يف املائة  ١٣ (               النفقات العامة 

 
  ) ج ( ٣     ٢٤٩     ٩٣٨

 
  ) ج ( ٢     ١٠٦     ٢١٣

 
١     ١٤٣     ٧٢٥  

      اجملموع
  )                   من التمويل التكميلي (

 
١     ١٣٩     ٦٠٥  

 
٥٦٩     ٨٠٣    

 
٥٦٩     ٨٠٣    

      اجملموع
                                                       مـن امليزانية الربناجمية لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري         (

  ) ) ب (     املناخ

      اجملموع  ١     ٧١٣     ٥٢٨  ) ب ( ٢     ٦٧٦     ٠١٦  ) ب ( ٤     ٣٨٩     ٥٤٣
        كاخلدمات  (    ً                                                                                            نظـراً لـتزايد األنشـطة املمولة من األموال التكميلية، جيب تغطية تكاليف اخلدمات اإلضافية                  ) أ ( 

          من املوارد   )                                                                                 نولوجيا املعلومات، واخلدمات املشتركة، كاستئجار أماكن املكاتب، وخدمات اإلدارة واملؤمترات                  واملعدات املتصلة بتك
                    ولذلك، جيب تعديل هذه   .     ٢٠٠٧                                           ولن ميكن تقدير هذه األرقام قبل بداية عام       .                                                 املخصصـة يف إطـار خطة إدارة التنفيذ املشترك        

          وقد خصصت    .                                                   ة شفافة وعلى حنو متماسك على نطاق األمانة ككل                                        كي تعكس هذه التكاليف بصور         ٢٠٠٧                  اخلطـة خالل عام     
                    إال أنه جيب تعديل هذه   .                                                                                          مبالغ أولية القتناء معدات تكنولوجيا املعلومات مبا يكفل جتهيز املوظفني اجلدد هبذه املعدات حال وصوهلم

  .  كل                                                         ، يف ضوء النهج القائم على تقدير التكاليف على نطاق األمانة ك    ٢٠٠٧             األرقام يف عام 

                                                                        األنشطة املشار إليها يف امليزانية الربناجمية لالتفاقية اإلطارية بشأن              ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                تغطي املبالغ املتعلقة بالفترة       ) ب ( 
                                                                                                                     تغـري املـناخ الـيت اعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة، وأقرها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف            

  .    األوىل                       بروتوكول كيوتو يف دورته 

                                                مبوجب مقرر يتخذه مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع  (                                            لـو اتبعـت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك      ) ج ( 
                أعضائه املناوبني   /                                                                                                      املمارسـة نفسها اليت يتبعها اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة فيما يتعلق بصرف أجور أعضائه                )         األطـراف 

      ً           دوالراً لنفقات      ٢٣٠     ٥٢٠ (      ً                                 دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة          ٢٨٧     ٠٢٠                  دة املبلغ مبقدار                                     وترتيبات سفرهم، تعني عندئذ زيا    
   ).                   دوالر لنفقات األجور  ٥٦     ٥٠٠       السفر و

  :                                                                           وترد فيما يلي املبالغ املخصصة للتمويل التكميلي خالل الفترة اليت يتناوهلا التقرير -  ٢٥

                          من دوالرات الواليات املتحدة؛      ً   دوالراً   ٨٤     ١٤٤  :     ٢٠٠٥          َّ          املبلغ املرحَّل من عام   ) أ ( 

     انظر  (      ً                                 دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة        ١     ٠٤٤     ٣٥٦  :             َّ                   التـربعات املقدَّمـة من األطراف       ) ب ( 
   ).           املرفق اخلامس
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                                            مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة          ٢,١                                                                     ويف هناية الفترة اليت تتناوهلا هذه اإلضافة، بلغ العجز يف املوارد             -  ٢٦
       ألف  -                     انظر الفرع الثالث     (                                        ومبا أن اإليرادات الصافية من الرسوم         .               ً                        ، وذلك استناداً إىل امليزانية اجلارية         ٢٠٠٧    ام            يف هناية ع  

َ                    خـالل السنوات القليلة األوىل من إطالق عملية التنفيـذ املشتَرك يف إطار جلنة اإلشراف على التنفيذ املشتَرك                   )       أعـاله                                       َ                                                     
  .    ٢٠٠٨                                              ب أن تتواصل التربعات املقدمة مـن األطراف خالل عام                                      ستكون منخفضة مقارنة باملوارد الالزمة، جي

                                                     أعاله، تود جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك أن تطلب إىل   ٢٦     ً                                  ونظراً للعجز الكبري املشار إليه يف الفقرة  -  ٢٧
ّ                           مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف أن يكرِّر نداءاته املوّجهة إىل األطراف لتقدمي تربعاهت              ا إىل الصندوق                                              ِّ             

      على     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                                                                االستئماين لألنشطة التكميلية لضمان تنفيذ مجيع األنشطة الضرورية املتوخاة يف فترة السنتني 
     ً                                                                          ونظراً لنقص املوارد، ستكتفي جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك بعقد اجتماعني             .                               حنـو مستدام وميكن التنبؤ به     

  .    ٢٠٠٧                                    فقط هلا وحلقة عمل تقنية واحدة يف عام

  موجز املقررات-     ً خامسا  

                                        َّ                                                من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك، يعمَّم مجيع مقررات جلنة اإلشراف على التنفيذ             ١٦    ً            وفقـاً للفقرة     -  ٢٨
         مع بيان   (                                                                                                      املشـترك جبمـيع اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة، وذلك بإدراج هذه املقررات أو اإلشارة إليها                 

                                     يف التقرير السنوي الذي تقدمه جلنة        )                                               ملشترك التابع لالتفاقية اإلطارية على اإلنترنت                                  موضـعها يف موقع التنفيذ ا     
  .                                                اإلشراف إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
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 املرفق األول

َ  َّ                                                        م س و دة استمارة وثيقة تصميم مشاريع التنفيذ املشترك الصغرية احلجم  ُ 

                           فيذ املشترك الصغرية احلجم                                               اسـتمارة وثـيقة تصـميم مشـاريع التن         -   ً  أوالً 
     ٢٠٠٦       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٧                     ً     بدأ العمل هبا اعتباراً من  ١-  ٠١       الصيغة 

 احملتويات

                           وصف عام للمشروع الصغري احلجم -   ألف

         خط األساس -   باء

             فترة االعتماد /                     مدة املشروع الصغري احلجم -   جيم

          خطة الرصد -   دال

                                    تقدير ختفيضات انبعاثات غازات الدفيئة -   هاء

              اآلثار البيئية -   واو

                     تعليقات أصحاب املصلحة -   زاي

 املرفقات

                                           معلومات عن كيفية االتصال باملشاركني يف املشاريع   :            املرفق األول

  )ُ                             ُتضاف مرفقات أخرى عند االقتضاء (
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             الصغري احلجم                 وصف عام للمشروع-           الفرع ألف
 

                  املشروع الصغري احلجم      عنوان   ١-   ألف
<<  

       احلجم                وصف املشروع الصغري  ٢-   ألف
<<  

                  املشاركون يف املشروع  ٣-   ألف
<<  

                   للمشروع الصغري احلجم        وصف تقين   ٤-   ألف
 

                  املشروع الصغري احلجم     موقع   ١- ٤-   ألف 
<<  

              األطراف املضيفة /           الطرف املضيف  ١- ١- ٤-   ألف 
<<  

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

               لي، وما إىل ذلك        اجملتمع احمل /      البلدة /      املدينة  ٣- ١- ٤-   ألف 
<<  

                                                       تفصيل للموقع املادي للمشروع، مبا يف ذلك معلومات تتيح حتديد   ٤- ١- ٤-   ألف 
                             ً      ً  هوية املشروع الصغري احلجم حتديداً فريداً  

<<  
  )                   املشاريع الصغرية احلجم (                  املشروع الصغري احلجم   )     فئات (     وفئة   )      أصناف (    صنف   ٢- ٤-   ألف 

<<  
َ                                               ات املعتَزم استخدامها يف املشروع الصغري احلجم، أو العمليات           التكنولوجي /           التكنولوجيا  ٣- ٤-   ألف         
َ               أو اإلجراءات املعتَزم تنفيذها فيه                     

<<  
                                            مشروع التنفيذ املشترك الصغري احلجم املقترح                           َ                  شـرح موجز للطريقة اليت َيعتزم هبا          ٤- ٤-   ألف 
          ألسباب اليت                                                               ختفيض انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حسب املصادر، مع شرح ا   
                                                                  ستحول دون حدوث هذه التخفيضات يف غياب املشروع الصغري احلجم املقترح، ومع    
            أو القطاعية /                                 مراعاة السياسات والظروف الوطنية و   

<<  
               ُ                                         تقدير كمية ما ُيعتزم ختفيضه من انبعاثات خالل فترة االعتماد  ١- ٤- ٤-   ألف 

<<  
                      ً              جم املقترح ال يشكل جزءاً من مشروع أكرب                            التأكد من أن املشروع الصغري احل  ٥- ٤-   ألف 

<<  
                                          موافقة األطراف املشاركة يف املشروع على تنفيذه  ٥-   ألف

<<  
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         خط األساس  -           الفرع باء
 

                      خط األساس املقرر وتربيره    وصف   ١-   باء
<< 

 
   ات                                                                                             وصف كيفية ختفيض انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حسب املصادر دون مستوى االنبعاث              ٢-   باء

                                        اليت كانت ستحدث يف غياب املشروع الصغري احلجم 
<< 

 
                  املشروع الصغري احلجم      على            حدود املشروع                           وصف كيفية تطبيق عملية تعيني   ٣-   باء
<< 

 
                            واسم الشخص أو الكيان الذي         خط األساس                                             معلومات إضافية خلط األساس، مبا يف ذلك تاريخ حتديد   ٤-   باء

            تولون حتديده                      أو أمساء األشخاص الذين ي /    يتوىل 
<< 

 
             فترة االعتماد /                 املشروع الصغري احلجم      مدة -           الفرع جيم

 
                            تاريخ بدء املشروع الصغري احلجم  ١-    جيم 

<< 
 

             الصغري احلجم    َّ                 املقدَّرة لتشغيل املشروع       الفترة   ٢-   جيم
<< 

 
             فترة االعتماد    طول   ٣-   جيم

<< 
 

          خطة الرصد  -           الفرع دال
 

                 خطة الرصد املقررة    وصف   ١-   دال
<<  
                        البيانات اليت سيتم رصدها  ٢-   دال
<< 

 
                                                         اإلجراءات املتخذة ملراقبة جودة البيانات املرصودة وضمان جودهتا  ٣-   دال
<<  
                                                              موجز للهيكل التشغيلي واإلداري املقرر تطبيقه عند تنفيذ خطة الرصد    وصف   ٤-   دال
<< 

 
                         ذين يتولون وضع خطة الرصد                             أو أمساء األشخاص أو الكيانات ال /                             اسم الشخص أو الكيان الذي يتوىل  ٥-   دال
<<  
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                                    تقدير ختفيضات انبعاثات غازات الدفيئة  -           الفرع هاء
 

                                          املشروع التقديرية والصيغ املستخدمة لتقديرها         انبعاثات   ١-   هاء
<< 

 
                                   والصيغ املستخدمة لتقديره، إن وجدت    َّ  املقدَّر       التسرب   ٢-   هاء
<< 

 
  ٢-      وهاء ١-        جمموع هاء  ٣-   هاء
<< 

 
                                     التقديرية والصيغ املستخدمة لتقديرها   ساس     خط األ         انبعاثات   ٤-   هاء
<< 

 
       املشروع                          ، وهو ميثل ختفيضات انبعاثات  ٣-      وهاء ٤-            الفرق بني هاء  ٥-   هاء
<< 

 
ِ      َ                                    َ                  جدول يوِرد القَيم اليت يتم احلصول عليها عند تطبيق الصَيغ الواردة أعاله  ٦-   هاء         
<< 

 
                اآلثار البيئية-           الفرع واو

 
      الطرف                               ً                   ، مبا فيها اآلثار عرب احلدود، وفقاً ملا يقرره                 للمشروع                   اآلثار البيئية                              الوثـائق املتعلقة بتحليل     ١-    واو 

             من إجراءات     املضيف 
<< 

 
                                                   ، أن اآلثار البيئية هي ذات شأن، يرجى تقدمي ما                    الطرف املضيف        ، أو         املشروع                       إذا رأى املشاركون يف       ٢-   واو

َ                                                اسُتخِلَص من نتائج يف هذا الشأن، مع اإلشارة إىل مجيع الوث                                        ائق الداعمة اليت تثبت أنه قد جرى تقييم   ُ  ِ 
              الطرف املضيف                ً                     لألثر البيئي وفقاً لإلجراءات اليت يطلبها 

<< 
 

             أصحاب املصلحة          تعليقات -           الفرع زاي
 

              ، حسب االقتضاء      املشروع                 من تعليقات على             أصحاب املصلحة                   معلومات عما يديل به   ١-   زاي
<< 
 



FCCC/KP/CMP/2006/5/Add.1 
Page 15 

 تذييل

  .                                                     مبسودة وثيقة تصميم مشاريع التنفيذ املشترك الصغرية احلجم    األول      املرفق                       اجلدول الوارد أدناه هو  

 معلومات عن كيفية االتصال باملشاركني يف املشروع
  :      املنظمة 

  :           صندوق الربيد /      الشارع 

  :    املبىن 
  :      املدينة 
  :      املنطقة /       املقاطعة 
  :            الرمز الربيدي 
  :     البلد 
  :         رقم اهلاتف 
  :          رقم الفاكس 
  :              الربيد اإللكتروين 
  :               املوقع يف اإلنترنت 
  :     ميثلها 
  :     الصفة 
  :           رمز املخاطبة 
  :           اسم العائلة 
  :           االسم املتوسط 
  :         االسم األول 
  :      اإلدارة 
   ):      املباشر (          رقم اهلاتف  
   ):      املباشر (           رقم الفاكس  
  :               رقم اهلاتف احملمول 
 :                           عنوان الربيد اإللكتروين الشخصي 
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 املرفق الثاين

َ  َّ           م س و دة استمارة   املتعلقة وثيقة تصميم مشاريع التنفيذ املشترك ُ 
 باستخدام األراضي، وتغري استخدام األراضي، واحلراجة

 املتعلقة باستخدام استمارة وثيقة تصميم مشاريع التنفيذ املشترك 
  األراضي، وتغري استخدام األراضي، واحلراجة

 ٢٠٠٦ر أكتوب/ تشرين األول١                     ً     بدأ العمل هبا اعتبارا  من - ٠١الصيغة 

 احملتويات

                                                           وصف عام ملشروع استخدام األراضي، وتغري استخدام األراضي، واحلراجة -   ألف

         خط األساس -   باء

             فترة االعتماد /                                                      مدة مشروع استخدام األراضي، وتغري استخدام األراضي، واحلراجة -   جيم

          خطة الرصد -   دال

                  شأ بواسطة املصارف                                                       تقدير عمليات تعزيز إزالة االنبعاثات الصافية البشرية املن -   هاء

              اآلثار البيئية -   واو

                     تعليقات أصحاب املصلحة -   زاي

 املرفقات

                                           معلومات عن كيفية االتصال باملشاركني يف املشاريع   :           املرفق األول

                 معلومات خط األساس  :           املرفق الثاين

          خطة الرصد  :            املرفق الثالث
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                األراضي، واحلراجة                             استخدام األراضي، وتغري استخدام       ملشروع           وصف عام -           الفرع ألف

 
                                             استخدام األراضي، وتغري استخدام األراضي، واحلراجة      مشروع       عنوان   ١-   ألف

<<  
                                             استخدام األراضي، وتغري استخدام األراضي، واحلراجة      مشروع     وصف   ٢-   ألف

<<  
                  املشاركون يف املشروع  ٣-   ألف

<<  
        واحلراجة                                     استخدام األراضي، وتغري استخدام األراضي،       ملشروع         وصف تقين   ٤-   ألف

 
                                             استخدام األراضي، وتغري استخدام األراضي، واحلراجة      مشروع      موقع   ١- ٤-   ألف 

<<  
              األطراف املضيفة /           الطرف املضيف  ١- ١- ٤-   ألف 

<<  
  .                   املقاطعة، وما إىل ذلك /      الدولة /      املنطقة  ٢- ١- ٤-   ألف 

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

<<  
                          مبا يف ذلك معلومات تتيح                                     عيني مفصل خلطوط حدود املشروع،       ت  ٤- ١- ٤-   ألف 
                                     استخدام األراضي، وتغري استخدام األراضي،                 حتديد هوية مشروع   
       ً      ً    حتديداً فريداً        واحلراجة  

<<  
                                             استخدام األراضي، وتغري استخدام األراضي، واحلراجة                        التوافق مع تعاريف أنشطة   ٢- ٤-   ألف 

<<  
َ                             لتكنولوجـيات املعتَزم استخدامها يف مشروع        ا /             التكنولوجـيا   ٣- ٤-   ألف                         استخدام األراضي، وتغري                   
َ               ، أو التدابري أو العمليات أو اإلجراءات املعتَزم تنفيذها فيه                       استخدام األراضي، واحلراجة                                              

<<  
        استخدام                                          مشروع التنفيذ املشترك املقترح املتعلق ب                          َ                    شـرح موجـز للطريقة اليت َيعتزم هبا           ٤- ٤-   ألف 
ـ                                                  تعزيز إزالة االنبعاثات الصافية البشرية                                           ي، وتغـري استخدام األراضي، واحلراجة            األراض
                                                                                  املنشـأ بواسطة املصارف، مع شرح األسباب اليت ستحول دون حدوث عمليات التعزيز                
            أو القطاعية /                                                               هذه يف غياب املشروع املقترح، ومع مراعاة السياسات والظروف الوطنية و   

<<  
   ُ                                                             ما ُيعتزم حتقيقه من عمليات تعزيز إزالة االنبعاثات الصافية                تقدير    ١- ٤- ٤-   ألف 
                                             البشرية املنشأ بواسطة املصارف خالل فترة االعتماد  

<<  
                                          موافقة األطراف املشاركة يف املشروع على تنفيذه  ٥-   ألف

<< 
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         خط األساس  -           الفرع باء
 

                      خط األساس املقرر وتربيره    وصف   ١-   باء
<< 

 
          ن املختارة            جممعات الكربو  ٢-   باء
<< 

 
                       استخدام األراضي، وتغري                                                    ً                        حتديـد مصـادر غازات الدفيئة اليت ستشكل انبعاثاهتا جزءاً من مشروع               ٣-   باء

                        استخدام األراضي، واحلراجة 
<< 

 
                                                                                            وصف كيفية تعزيز إزالة االنبعاثات الصافية البشرية املنشأ بواسطة املصارف مبا يزيد عن النتائج اليت    ٤-   باء

                                             استخدام األراضي، وتغري استخدام األراضي، واحلراجة               يف غياب مشروع            كانت ستتحقق 
<< 

 
                                استخدام األراضي، وتغري استخدام                                                                وصـف كيفية تطبيق عملية تعيني حدود املشروع على مشروع             ٥-   باء

                األراضي، واحلراجة 
<< 

 
                 لشخص أو الكيان                                                                               معلومات إضافية عن خط األساس، مبا يف ذلك تاريخ حتديد خط األساس واسم ا               ٦-   باء

                                              أو أمساء األشخاص أو الكيانات الذين يتولون حتديده /         الذي يتوىل 
<< 

 
             فترة االعتماد /                                            استخدام األراضي، وتغري استخدام األراضي، واحلراجة      مشروع       مدة -           الفرع جيم

 
                  تاريخ بدء املشروع   ١-    جيم 

<< 
 

       َّ                 املقدَّرة لتشغيل املشروع       الفترة   ٢-   جيم
<< 

 
           رة االعتماد  فت    طول   ٣-   جيم

<< 
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          خطة الرصد  -          الفرع دال 

 
                         خطة الرصد اليت مت اختيارها    وصف   ١-   دال

<< 
 

                        تصميم العينات وترتيبها   ١- ١-   دال 
<< 

 
                                                                                                     االنبعاثات البشرية املنشأ حسب املصادر وإزالة االنبعاثات بواسطة املصارف يف إطار سيناريو املشروع وخط األساس    رصد  ٢- ١-   دال 

 
                                                                                                               لبيانات اليت يتعني مجعها بغية رصد التغريات يف أرصدة الكربون مبجمعات الكربون داخل حدود املشروع ويف إطار                  ا  ١- ٢- ١-   دال 
  )                                            لكل جممع كربون بوحدات مكافئ ثاين أكسيد الكربون (                                        سيناريو املشروع، وكيفية حفظ هذه البيانات   

ــُتحفظ          التعليق ــيف س      ُ          ك
  /           ً إلكتـرونياً (           البيانات؟  
  )         على الورق

           البيانات     نسبـة
ــتعني  ــيت ي              ال

      رصدها

ــياس أو               تواتر التسجيل               بالقـ
             باحلســـاب أو 

         بالتقدير

     يرجى  (                رقـم اهلويـة                  تغري البيانات              مصدر البيانات              وحدة البيانات
                        اسـتخدام أرقام لتيسري    
                      اإلحالــة املرجعــية إىل 

  ) ٢-   دال
         
         

 
                                                                      غازات الدفيئة حسب املصادر داخل حدود املشروع ويف إطار سيناريو                                                         البيانات اليت يتعني مجعها بغية رصد انبعاثات        ٢- ٢- ١-   دال 
   )                                                           لكل غاز، ومصدر، وما إىل ذلك، بوحدات مكافئ ثاين أكسيد الكربون (                                املشروع، وكيفية حفظ هذه البيانات   

ــُتحفظ          التعليق ــيف س      ُ           ك
  /          ً إلكترونياً (          البيانات؟ 
  )         على الورق

               نسبـة البيانات
ــتعني  ــيت ي              ال

      رصدها

              بالقـــياس أو       تسجيل        تواتر ال
             باحلســـاب أو 

         بالتقدير

       يــرجى  (              رقــم اهلويــة              تغري البيانات              مصدر البيانات              وحدة البيانات
                        اسـتخدام أرقام لتيسري    
ــة املرجعــية إىل                        اإلحال

  ) ٣-   دال
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                      ربون داخل حدود املشروع                                                              أو النماذج املستخدمة لتقدير التغريات يف أرصدة الكربون مبجمعات الك /       َ     وصف الصَيغ و  ٣- ٢- ١-   دال 
   )                                              لكل جممع كربون وبوحدات مكافئ ثاين أكسيد الكربون (                       ويف إطار سيناريو املشروع   

<< 
 

                                                                                      أو النماذج املستخدمة لتقدير انبعاثات غازات الدفيئة حسب املصادر داخل حدود املشروع ويف إطار  /       َ     وصف الصَيغ و  ٤- ٢- ١-   دال 
   )                                           وما إىل ذلك، بوحدات مكافئ ثاين أكسيد الكربون                لكل غاز، ومصدر،  (               سيناريو املشروع   

<< 
 

                                                                                                  البيانات الالزمة لتحديد التغريات يف أرصدة الكربون مبجمعات الكربون داخل حدود املشروع ويف إطار سيناريو خط   ٥- ٢- ١-   دال 
  )  ون                                            لكل جممع كربون، وبوحدات مكافئ ثاين أكسيد الكرب (                                     األساس، وكيفية مجع هذه البيانات وحفظها   

ــُتحفظ          التعليق ــيف س      ُ          ك
  /           ً إلكتـرونياً (           البيانات؟  
  )         على الورق

               نسبـة البيانات
ــتعني  ــيت ي              ال

      رصدها

              بالقـــياس أو               تواتر التسجيل
             باحلســـاب أو 

         بالتقدير

              يرجى استخدام   (            رقم اهلوية                تغري البيانات              مصدر البيانات              وحدة البيانات
ــة                           أرقــام لتيســري اإلحال

  ) ٢-              املرجعية إىل دال
         

 
                                                                                                    البيانات الالزمة لتحديد انبعاثات غازات الدفيئة حسب املصادر داخل حدود املشروع ويف إطار سيناريو خط األساس،   ٦- ٢- ١-   دال 
  )                                                          لكل غاز، ومصدر، وما إىل ذلك، بوحدات مكافئ ثاين أكسيد الكربون (                              وكيفية مجع هذه البيانات وحفظها   

ــُتحفظ          التعليق ــيف س      ُ          ك
   /          ً إلكتـرونياً (           البيانات؟  
  )         على الورق

               نسبـة البيانات
ــتعني   ــيت ي               ال

      رصدها

ــياس أو               تواتر التسجيل                بالقــ
ــاب أو               باحلسـ

         بالتقدير

              يرجى استخدام   (              رقـم اهلوية                 تغري البيانات              مصدر البيانات              وحدة البيانات
                              أرقام لتيسري اإلحالة املرجعية    

  ) ٣-      إىل دال
         

 
                                                             قدير التغريات يف أرصدة الكربون مبجمعات الكربون داخل حدود املشروع                       أو النماذج املستخدمة لت /       َ     وصف الصَيغ و  ٧- ٢- ١-   دال 
   )                                              لكل جممع كربون وبوحدات مكافئ ثاين أكسيد الكربون (                         ويف إطار سيناريو خط األساس   

<< 
 

        ويف إطار                                                                               أو النماذج املستخدمة لتقدير انبعاثات غازات الدفيئة حسب املصادر داخل حدود املشروع  /       َ     وصف الصَيغ و  ٨- ٢- ١-   دال 
   )                                                           لكل غاز، ومصدر، وما إىل ذلك، بوحدات مكافئ ثاين أكسيد الكربون (                 سيناريو خط األساس   

<< 
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                         معاجلة التسرب يف خطة الرصد  ٣- ١-   دال
 

                     لكل غاز، ومصدر، وجممع  (                                                                            يرجى، حيثما ينطبق ذلك، وصف البيانات واملعلومات اليت سيتم مجعها بغية رصد التسرب   ١- ٣- ١-   دال 
   )                                             وما إىل ذلك، بوحدات مكافئ ثاين أكسيد الكربون     كربون  

ــُتحفظ          التعليق ــيف س      ُ          ك
  /          ً إلكترونياً (           البيانات؟  
  )         على الورق

               نسبـة البيانات
               اليت يتعني رصدها

                    بالقياس أو باحلساب                 تواتر التسجيل
            أو بالتقدير

              يرجى استخدام   (              رقـم اهلوية                 تغري البيانات              مصدر البيانات              وحدة البيانات
                   ري اإلحالة املرجعية              أرقام لتيس 
  ) ٢-      إىل دال

          
                                                      لكل غاز، ومصدر، وجممع كربون وما إىل ذلك، بوحدات          (                                       أو النماذج املستخدمة لتقدير التسرب       /       ّ       وصف الصّيغ و    ٢- ٣- ١-   دال 
  )                       مكافئ ثاين أكسيد الكربون  

<<  
                                                         نبعاثات الصافية البشرية املنشأ بواسطة املصارف يف إطار مشروع                                                 أو النماذج املستخدمة لتقدير عمليات تعزيز إزالة اال /       ّ     وصف الصّيغ و  ٤- ١-   دال
                                                    لكـل غـاز، ومصـدر، وجممع كربون وما إىل ذلك، بوحدات     (                                                            اسـتخدام األراضـي، وتغـري اسـتخدام األراضـي، واحلـراجة            
  )                       مكافئ ثاين أكسيد الكربون  

<<  
                                                                    لطرف املضيف، تقدمي معلومات عن مجع وحفظ املعلومات املتعلقة باآلثار البيئية                            ً                       يرجى، حيثما ينطبق ذلك، وفقاً لإلجراءات اليت يطلبها ا  ٥- ١-   دال
                                                              النامجة عن مشروع استخدام األراضي، وتغري استخدام األراضي، واحلراجة   

<<  
                                                                         إجراءات مراقبة اجلودة وضمان اجلودة املتخذة فيما يتعلق مبا يتم رصده من بيانات  ٢-   دال

                                                                          جلودة ومراقبة اجلودة املقرر اختاذها بشأن هذه البيانات، أو تعليل عدم                                        يـرجى شرح إجراءات ضمان ا     
                        ضرورة اختاذ هذه اإلجراءات

                               مستوى عدم اليقني يف دقة البيانات
  )    متدين /     متوسط /     مرتفع (

         البيانات
  )                            مع بيان رقم اجلدول ورقم اهلوية (

   
 

َ  ِّ    يرجى وصف اهليكل التشغيلي واإلداري الذي سيطبقه مَشغِّل   ٣-   دال                                                                     شروع استخدام األراضي، وتغري استخدام األراضي، واحلراجة يف تنفيذ خطة الرصد م                                             
<<  

          خلطة الرصد  )                 الكيانات الواضعة /                   أمساء األشخاص الواضعني (              الكيان الواضع  /         اسم الشخص  ٤-   دال
<<
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                                                                       تقدير عمليات تعزيز إزالة االنبعاثات الصافية البشرية املنشأ بواسطة املصارف  -           الفرع هاء
 

                                                                         تقديرات عمليات إزالة انبعاثات املشروع الصافية البشرية املنشأ بواسطة املصارف  ١-   هاء
<< 

 
                                                                   تقديرات عمليات إزالة انبعاثات خط األساس الصافية املنشأ بواسطة املصارف  ٢-   هاء
<< 

 
  ٢-      وهاء ١-            الفرق بني هاء  ٣-   هاء
<< 

 
            َّ   التسرب املقدَّر   ٤-   هاء
<< 

 
                                                                     وهو ميثل تقديرات عمليات تعزيز إزالة االنبعاثات الصافية البشرية املنشأ  ، ٤-      وهاء ٣-            الفرق بني هاء  ٥-   هاء

               بواسطة املصارف  
<< 

 
ِ      َ                                    َ                  جدول يوِرد القَيم اليت يتم احلصول عليها عند تطبيق الصَيغ الواردة أعاله  ٦-   هاء         
<< 

 
 

                اآلثار البيئية-           الفرع واو
 

                                                 وع استخدام األراضي، وتغري استخدام األراضي، واحلراجة،    ملشر                                     الوثائق املتعلقة بتحليل اآلثار البيئية   ١-    واو 
             من إجراءات           الطرف املضيف                    ً           اآلثار عرب احلدود، وفقاً ملا يقرره         مبا فيها 

<< 
 

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

              الطرف املضيف                ً                      لألثر البيئي وفقاً لإلجراءات اليت يتطلبها
<< 

 
             أصحاب املصلحة          تعليقات -           الفرع زاي

 
                                   مشروع استخدام األراضي، وتغري استخدام                  من تعليقات على             أصحاب املصلحة                   معلومات عما يديل به   ١-   زاي

              ، حسب االقتضاء           ضي، واحلراجة    األرا
<< 
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 تذييل

                                                                  مبسودة استمارة وثيقة تصميم مشاريع التنفيذ املشترك املتعلقة                    املرفق األول                               اجلـدول الـوارد أدناه هو        
              املرفقني الثاين                                  ويقدم املشاركون يف املشروع، يف        .                                                         باسـتخدام األراضـي، وتغـري استخدام األراضي، واحلراجة        

  .                                                  ورة، معلومات عن خط األساس وعن خطة الرصد، على التوايل                باالستمارة املذك       والثالث

 معلومات عن كيفية االتصال باملشاركني يف املشروع
  :      املنظمة 

  :           صندوق الربيد /      الشارع 

  :    املبىن 
  :      املدينة 
  :      املنطقة /       املقاطعة 
  :            الرمز الربيدي 
  :     البلد 
  :         رقم اهلاتف 
  :          رقم الفاكس 
  :              الربيد اإللكتروين 
  :            قع يف اإلنترنت   املو 
  :     ميثلها 
  :     الصفة 
  :           رمز املخاطبة 
  :           اسم العائلة 
  :           االسم املتوسط 
  :         االسم األول 
  :      اإلدارة 
   ):      املباشر (          رقم اهلاتف  
   ):      املباشر (           رقم الفاكس  
  :               رقم اهلاتف احملمول 
 :                           عنوان الربيد اإللكتروين الشخصي 
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 املرفق الثالث

 الزمة لتغطية النفقات اإلدارية املتعلقة أحكام بشأن تقاضي الرسوم ال
 )٠١الصيغة  (بأنشطة جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك

   :                                                                                           فيما يلي الرسوم الالزمة لتغطية النفقات اإلدارية املتعلقة بأنشطة جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك - ١
  :            رسوم االعتماد  ) أ ( 

     دفعة  (                                      الرات الواليات املتحدة للطلب الواحد                     دوالر من دو     ١٥     ٠٠٠  :                     رسوم تسجيل الطلبات   ̀  ١̀ 
  ؛ )                       واحدة غري قابلة لالسترداد

َ   يسدَّد املبلغ مباشرة من مقدِّم الطلب أو الكيانات املستقلة املعتَمدة  :                        تكلفة عمل أفرقة التقييم ̀  ٢̀    ؛ )١ (   َّ                     ِّ                                
  : )٢ (                      ُّ  رسوم جتهيز تقارير التحقُّق  ) ب (
                                   ربون من ختفيضات االنبعاثات أو عمليات                                          دوالر للطن الواحد من مكافئ ثاين أكسيد الك    ٠,١٠ ̀  ١̀ 

                                             طن مكافئ لثاين أكسيد الكربون تنجم عن          ١٥     ٠٠٠                                           تعزيـز إزالـة االنبعاثات بالنسبة ألول        
                                  املشروع املعين خالل سنة تقوميية معينة؛

                                                                                        دوالر للطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون من ختفيضات االنبعاثات أو تعزيز عمليات                  ٠,٢٠ ̀  ٢̀ 
                                                طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون ينجم عن           ١٥     ٠٠٠                       ات ألي مقدار يتجاوز                     إزالـة االنبعاث  

  .                              املشروع املعين يف سنة تقوميية معينة
 ُ   َ                                                                                                وُتدفَـع يف شكل دفعة مسبقة رسوم تعادل املتوسط السنوي املتوقع لتخفيضات االنبعاثات أو عمليات                - ٢

            ُ                               أعاله، عندما ُيقدم إىل األمانة تقرير عن         )  ب ( ١                                                   ً                 تعزيـز إزالة االنبعاثات خالل فترة اعتماد املشروع وفقاً للفقرة         
                        وهو املرفق املشار إليه       ( ١-     م أإ  / ٩                    من مرفق املقرر       ٣٤                                           ً               االستنتاجات املتعلقة بوثيقة تصميم املشروع وفقاً للفقرة        

      ن نفس  ُ                                           ُّ          وُتطرح الدفعة املسبقة من رسوم جتهيز تقرير التحقُّق األول ع   ).                                          فيما يلي باملبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك
                           ويف حالة عدم تقدمي تقرير       .                                          من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك       ٣٨           َّ                ً                   املشـروع املقـدَّم إىل األمانة وفقاً للفقرة         

َ                                 ً     َّ             حتقُّق، ُتسترَجع الدفعة املسبقة املشار إليها آنفاً املقدَّرة مببلغ    .                               دوالر من دوالرات الواليات املتحدة  ٣٠     ٠٠٠  ُّ   ُ    
َ  َّ                            وال ُتَسـدَّد الدفعـة املسبقة امل       - ٣                                                     أعاله بالنسبة للمشاريع اليت يكون فيها املتوسط         ٢                       شار إليها يف الفقرة        ُ 

ُ            طن من ُمكافئ ثاين   ١٥     ٠٠٠                                                                          السـنوي املـتوقع لتخفيضات االنبعاثات أو عمليات تعزيز إزالة االنبعاثات دون            
     ٣٥٠     ٠٠٠                             ُ   َ       ً                 واحلد األقصى للرسوم اليت ميكن أن ُتدفَع مسبقاً، هو            .                                           أكسـيد الكربون خالل كامل فترة االعتماد      

  .                             دوالر من دوالرات الواليات املتحدة

                                                      

                                    جب دفعها لفريق تقييم التنفيذ املشترك                           املستوى اإلرشادي للرسوم الوا "                               ترد التفاصيل يف الوثيقة املعنونة   ) ١ (
  .(P-JI-ACCR-05)  "                           ِّ                                من جانب الكيان املستقل املقدِّم للطلب أو الكيان املستقل املعتمد

                                                                              ، هو تقرير يتعلق بتخفيضات االنبعاثات أو عمليات تعزيز إزالة هذه االنبعاثات يقدمه  "           ُّ  تقرير التحقُّق "  ) ٢ (
َ                 ً         كيان مستقل معتَمد إىل األمانة وفقاً للفقرة   .                                    من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك  ٣٨                
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 املرفق الرابع

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦خطة إدارة التنفيذ املشترك للفترة 

  موجز-   ً أوال  

                           لجنة اإلشراف على التنفيذ                         التوجيه اإلداري ل       ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                             تقـدم خطة إدارة التنفيذ املشترك للفترة         - ١
             وتصف على وجه   .                             تنفيذ واملهام األخرى ذات الصلة                                                     ولألمانـة مـن أجل جناح بدء ومواصلة عملية ال                  املشـترك 

                                                                                      ً                            الـتحديد البنية املؤسسية الضرورية، وتوضح املهام الفعلية املسندة إىل جلنة اإلشراف واألمانة وفقاً لربنامج عمل                
ّ                        ، وتقّدر املوارد املطلوبة لتنفي    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                                               جلنة اإلشراف، وحتدد اإلطار الزمين هلذه املهام خالل فترة السنتني            ذ      

  .                                هذه الواجبات على النحو املخطط لـه

                                                                 اإلطار الزمين لوضع اإلجراءات وإنشاء املؤسسات الالزمة لعملية التنفيذ                         خطة إدارة التنفيذ املشترك     وحتدد  - ٢
                         استعراض التقارير املتعلقة  /                                    مثل، اعتماد الكيانات املستقلة، وتقييم (                                         املشترك يف إطار جلنة اإلشراف، وتفعيل العملية 

                            ويستوجب ذلك أن تعمل جلنة       .                                        يف أقرب وقت ممكن من الناحية العملية        )        املشاريع          تصميم        وثائق      اجات        باسـتنت 
                                                   لتطوير العملية، وأن ختطط لتحويل تركيزها إىل            ٢٠٠٦                                                    اإلشـراف بصـورة مكثفة خالل اجلزء األكرب من عام           

             طلب اعتماد   ٢٥       تقدمي    ٠٠٧ ٢-    ٢٠٠٦                     ويتوقع خالل الفترة      .     ٢٠٠٧                                إدارة العملية مع بداية عام       /            معاجلة احلاالت 
   .     اريع          تصميم مش         ً               استنتاجاً تتعلق بوثائق   ١٢٥ و

                                                                                  ِ       وسوف تستعني جلنة اإلشراف باخلربة الفنية اخلارجية إلجناز وظائفها مبوجب الوالية املمنوحة هلا من ِقبل    - ٣
              سائل املتعلقة                                  ، وذلك على األقل بالنسبة للم                                                                    مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو        

                                                                     وبالنسبة لالعتماد، شكلت جلنة اإلشراف فريق اعتماد، أما بالنسبة للمسائل     .                               باالعـتماد وخط األساس والرصد    
                                                                                                             املتعلقة خبط األساس والرصد، فيكفي يف الوقت الراهن وضع قائمة خرباء ميكن أن ختتار منها جلنة اإلشراف، ال                  

                                                         طط لعقد ما جمموعه تسعة اجتماعات للجنة اإلشراف وستة          ُ   وُيخ  .         االستعراض /                                  سـيما إلجنـاز عملـية التقيـيم       
   .     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                                                           اجتماعات لفريق اعتماد الذي أنشأته جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك خالل الفترة 

                                                                                               مث إن الدعـم الذي تقدمه األمانة للجنة اإلشراف مالزم جلميع اخلطوات املتعلقة بوظائف جلنة اإلشراف           - ٤
                                         استعراض االستنتاجات، واالعتماد، وما إىل      /                                             عملية من خالل اجتماعات جلنة اإلشراف، تقييم               تطوير ال  (      ً    تقريـباً   

                                                                                               وباإلضافة إىل ذلك، يتوقع أن تدعم األمانة عملية املفاوضات احلكومية الدولية املتعلقة بالتنفيذ املشترك يف    ).    ذلك
ّ              ت عن التنفيذ املشترك، وأن ُتيّسر مجع                                                                                  إطـار بـروتوكول كيوتو، وأن تساهم يف التوعية العامة وإتاحة املعلوما              ُ                         

                       وال بد من زيادة عدد       .     ّ                                                                       ويتحّتم تعزيز قدرات األمانة لكي تقدم الدعم املناسب ألنشطة جلنة اإلشراف            .        التربعات
   .     ٢٠٠٧                                                                                        موظفي األمانة إىل ستة موظفني من الفئة الفنية وموظفني اثنني من فئة اخلدمات العامة مع بداية عام 

ـ    - ٥                                          وأنشطة األمانة األخرى املتعلقة بالتنفيذ       )           ويف إطارها  (                              طة املخطط هلا للجنة اإلشراف                     وإلجنـاز األنش
                                                              ماليني من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية لفترة السنتني            ٤,٤                                              املشـترك، ال بد من توفري مبلغ إمجايل قدره          

                             طراف وإيرادات الرسوم املستحقة   ُ   ّ                                                           وُيوفّـر ثلثا هذا املبلغ بواسطة التمويل التكميلي املقدم من األ        ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦
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 ُ                                                     وُيخشى، إذا مل تتوفر هذه املوارد، أال تكون عملية           .                                                             على الكيانات املستقلة مقابل معاجلة اعتماداهتا واستنتاجاهتا      
   .                  فترة االلتزام األوىل                                                             التنفيذ املشترك يف إطار جلنة اإلشراف جاهزة يف الوقت املناسب لبداية 

 تنفيذ املشترك أهداف خطة إدارة ال-     ً ثانيا  

ّ                                               طُـّورت خطـة إدارة التنفيذ املشترك للفترة          - ٦                      مؤمتر األطراف العامل                        على حنو ما طلب          ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦ ُ
                                    والغرض منها تقدمي التوجيه اإلداري       .  ) ١ (                   خالل دورته األوىل                                                بوصـفه اجـتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو       

    ً   عمالً     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                     شترك خالل فترة السنتني                                                             الواضح للجنة اإلشراف من أجل إجناح ومواصلة عملية التنفيذ امل    
        ، وذلك                                                                 مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو                                            بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن      

                                                                                                                 من خالل تعزيز قدرات جلنة اإلشراف وهياكل الدعم التابعة هلا، مبا يف ذلك الفرق واألفرقة العاملة، والكيانات                 
-    ٢٠٠٦                                           وحتدد خطة إدارة التنفيذ املشترك للفترة         .                                                دة وأمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ                      املسـتقلة املعتم  

                                                                                                            اخلدمات اليت جيب أن تقدمها جلنة اإلشراف واألمانة مع تبيني اإلطار الزمين واملوارد املطلوبة، مع مراعاة                     ٢٠٠٧
                                                   ك احملتملة، وبعض هذه املشاريع بانتظار وضع نظام                     ً                                                      أنه قد مت سلفاً إعداد أو تنفيذ عدد من مشاريع التنفيذ املشتر           

                                               كما تشمل خطة إدارة التنفيذ املشترك للفترة         .  ) ٢ (                                                              تشـغيلي رمسـي بالنسبة إلجراء املسار الثاين للتنفيذ املشترك         
                                                                                            املـزيد من األنشطة العامة اليت تضطلع هبا األمانة يف جمال التنفيذ املشترك على حنو ما وافق عليه          ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦
  . ) ٣ (                                    خالل عملية اعتماد امليزانية الربناجمية                                                    ر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو   مؤمت

                 إىل هناية عام        ٢٠٠٦                           الفترة من بداية عام          ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                                وتغطـي خطـة إدارة التنفيذ املشترك للفترة          - ٧
                                 مانة االتفاقية اإلطارية استجابة          ُ                                                                  وقـد اعـُتمدت هـذه اخلطة بناء على مقترح قدمه األمني التنفيذي أل               .     ٢٠٠٧

                                               مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                         ويف ضوء توجيهات      .                                     للمتطلـبات اليت حددهتا جلنة اإلشراف     
                                                                                                 خالل دورته الثانية، سوف يتم تطوير واعتماد املزيد من اخلربات العملية اليت ختدم املتطلبات                                بـروتوكول كيوتو  

     وسوف   .                                    ً                                               املشترك والتوقعات طويلة األمد، ونسخاً إضافية من خطة إدارة التنفيذ املشترك                                    اليومية لعمليات التنفيذ  
     ُ                   وسوف ُتدرج خطة إدارة      . ُ                                                                                 ُتنشـر كـل نسخة يف شكل مرفق بتقرير اجتماع جلنة اإلشراف الذي اعتمد اخلطة              

                    طراف العامل بوصفه           مؤمتر األ                                                                                     التنفـيذ املشـترك يف شكل مرفق لإلضافة التابعة لتقرير جلنة اإلشراف املقدم إىل               
   .                             بغية كفالة الشفافية التامة                              اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

    قرر                                         ً                                                            وإن جلـنة اإلشـراف عـلى التنفيذ املشترك، إدراكاً منها للمسؤولية امللقاة على عاتقها مبوجب امل                 - ٨
         ً         حييط علماً خبطة         أن                                                                مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو                   ، تدعـو     ١-     م أإ  /  ١٠  

                                                             ُ                                                  إدارة التنفـيذ املشترك وإعطاء جلنة اإلشراف أي توجيهات أو توضيحات ُيرى أهنا ضرورية من أجل كفالة أن                  
   .                                          تكون التدابري مرضية وتوفر املساءلة الضرورية

                                                      

   ). ز ( ٢         ، الفقرة  ١-    م أإ /  ١٠      املقرر   ) ١ (
  . ١-    م أإ / ٩                من مرفق املقرر   ٤٥-  ٣٠                                                  إجراءات التحقق يف إطار جلنة اإلشراف، احملددة يف الفقرات   ) ٢ (
  .  ١١-   م أ /  ١٢      املقرر   ) ٣ (



FCCC/KP/CMP/2006/5/Add.1 
Page 27 

 

  معلومات أساسية-     ً ثالثا  

  السياق القانوين والواليات-ألف 

                                              واعتماد اتفاقات مراكش خالل الدورة األوىل           ٢٠٠٥      رباير ف /    شباط                                      مـع بدء سريان بروتوكول كيوتو يف         - ٩
        ، أصبح      ٢٠٠٥       نوفمرب   /                          املنعقد يف تشرين الثاين                                                                  ؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو         مل

      ملبادئ  ا "                                                      من بروتوكول كيوتو األساس للتنفيذ املشترك، أما          ٦              وتوفر املادة     .                                           التنفـيذ املشترك آلية ذات صفة قانونية      
                              املبادئ التوجيهية للتنفيذ     :                ً         املشار إليها الحقاً ب          ( ) ٤ ( "                      من بروتوكول كيوتو    ٦                                         التوجيهـية املـتعلقة بتنفـيذ املادة        

                               ؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع                                  ُ                           ، وهي جزء من اتفاقات مراكش كما اعُتمدت خالل الدورة األوىل مل     )      املشترك
                                                                     صيل أحكام التنفيذ املشترك كما متنح جلنة اإلشراف والية توضيح هذه                ّ           ، فتبّين بالتف                              األطـراف يف بروتوكول كيوتو    

                                              ؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                                   كما اعتمدت الدورة األوىل مل      .                                  املـبادئ التوجيهـية بالتفصـيل     
  ،  ) ل           رر مونتريا   مق  : ُ              ً          ُيشار إليه الحقاً ب          ( ) ٥ ( "                      من بروتوكول كيوتو    ٦              تنفيذ املادة    "      ً            مقرراً بعنوان                     بـروتوكول كيوتو  

                                                                                                                الذي مت مبوجبه إنشاء جلنة اإلشراف، وأعطى جلنة اإلشراف واليات إضافية وتوجيهات لتسريع تفعيل عملية التنفيذ                
  .                        املشترك يف إطار جلنة اإلشراف

                                                                                                             والواليـة األساسـية املنبـثقة عن املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك ومقرر مونتريال تتمثل يف تفعيل، وإبقاء            -  ١٠
ّ                                         وهلذا الغرض، طّورت جلنة اإلشراف جمموعة من اإلجراءات          .                                                     ستعراض عملية التنفيذ املشترك يف إطار جلنة اإلشراف         وا              

                                                                                                                     املفصـلة وتقـوم باإلشراف على التحقق من ختفيضات االنبعاثات أو تعزيزات عمليات إزالتها نتيجة ملشاريع التنفيذ                 
   .               دمة جلنة اإلشراف                                            املشترك، وجيب أن تقوم أمانة االتفاقية اإلطارية خب

  :                                                                                     واألدوار اليت تضطلع هبا اجلهات الفاعلة الرئيسية يف عملية التنفيذ املشترك هي على النحو التايل -  ١١

                                    يف بروتوكول كيوتو سلطة على التنفيذ                                       مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف     ميارس   ) أ (  
                             املشترك ويقدم توجيهات بشأنه؛ 

                        وميكن أن تستعني باخلربات      .                                                   مبراقبة عملية التنفيذ املشترك يف إطار اللجنة          راف        جلنة اإلش         تقـوم     ) ب (  
                إلجناز مهامها؛            أفرقة عاملة   أو  /   و   فرق   ، و         جلان فرعية                     العملية من خالل إنشاء 

           وتقوم هذه    .                                                                                           وبالنسـبة لـلمهام التشغيلية، تعتمد جلنة اإلشراف على الكيانات املستقلة اليت تعتمدها              ) ج (  
        تعزيزات                                                              وعمليات ختفيض االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب املصدر أو               شاريع  امل          تصميم                   بتحديد وثائق       ستقلة            الكيانات امل 

                                                                      الكيانات التشغيلية املعينة يف إطار عملية آلية التنمية النظيفة ميكن أن       (                 بواسطة البالوعات                                        إزالة غازات الدفيئة البشرية املنشأ      
   ؛  ) ٦ ( )                                               قلة إىل حني موافقة جلنة اإلشراف على إجراءات االعتماد                                  تقوم بصفة مؤقتة مقام الكيانات املست

                                                      

  . ١-    م أإ /  ١٠           مرفق املقرر   ) ٤ (
  . ١-     م أ إ /  ١٠      املقرر   ) ٥ (
   ). أ   ( ٣         ، الفقرة  ١-    م أإ /  ١٠           انظر املقرر   ) ٦ (
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                                                  املشروع وتقرير الرصد إىل الكيانات املستقلة املعتمدة؛         تصميم        وثائق                 املشاركون يف املشروع     يقدم   ) د (  

                                                                                      املشاركة يف التنفيذ املشترك تقوم بتعيني وحتديد جهات التنسيق واملبادئ التوجيهية                    األطـراف     ) ه (  
                                                      راءات الوطنية املتعلقة باعتماد مشاريع التنفيذ املشترك؛     واإلج

                             تقوم األمانة خبدمة جلنة اإلشراف؛  ) و (  

                                                                            ، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية، إسهامات لوضع عملية التنفيذ املشترك                    اجلمهـور         يقـدم     ) ز (  
   .  ع                                                                    عندما تطلب جلنة اإلشراف ذلك، إضافة إىل التعليقات بشأن وثائق تصميم املشرو

                         مؤمتر األطراف العامل بوصفه               ّ                          قائمة كاملة تبّين الواليات اليت منحها       )    ألف (                           وتـرد يف الفصـل اخلامس        -  ١٢
   .                                إىل جلنة اإلشراف حىت الوقت الراهن                              اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

  االفتراضات األساسية-باء 

                                         واألمانة، وتقييم حجم العمل واملوارد الالزمة                                                      إن التخطيط السليم لعمل جلنة اإلشراف واهليئات التابعة هلا  -  ١٣
                       والعوامل اهلامة بصورة     .                                                        ، استلزم وضع افتراضات تتعلق ببعض العوامل األساسية           ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                 لفـترة السنتني    

                                                                             اإلطار الزمين لوضع وتفعيل عملية التنفيذ املشترك يف إطار جلنة اإلشراف؛           ̀  ١̀   :                               أساسـية يف هـذا السياق هي      
                                                                                        املتعلقة مبشاريع يف إطار إجراء املسار الثاين للتنفيذ املشترك وحاالت االعتماد اليت ينبغي                             عـدد احلـاالت      ̀  ٢̀  و

   .                          تقييمها بواسطة جلنة اإلشراف

                                             وتقترب على حنو سريع بداية فترة االلتزام األوىل يف   .                                           وال شك أن اإلطار الزمين ال يتيح الكثري من الوقت -  ١٤
                           وإىل جانب ذلك، هناك عدد       .                                      دأ خالهلا حتديد وحدات خفض االنبعاثات                                            إطار بروتوكول كيوتو اليت ميكن أن يب      

                                                    التنفيذ، وكان بعضها بانتظار تفعيل إجراء املسار        /                                                           من املشاريع يف طور التحضري بلغت مراحل خمتلفة من اإلعداد         
   .                     الثاين للتنفيذ املشترك

                      فبعض املشاريع ال يزال يف   .  ف                                                                   إن مـن الصـعب تقدير عدد حاالت املشاريع اليت ستعاجلها جلنة اإلشرا          -  ١٥
                                                                                                                      مـرحلة إعداد وثائق التصميم وقد ال يتم تنفيذها، بينما انطوت مشاريع أخرى على إبرام وتنفيذ اتفاقات تتعلق                  

           وعالوة على    .                                                                     ويف غضون ذلك، جيري باستمرار تطوير مشاريع حمتملة للتنفيذ املشترك           .                      بشراء خفض االنبعاثات  
                     أو سياساهتا املتعلقة    /                                                             ة بالنسبة إلجراء املسار األول أو الثاين للتنفيذ املشترك و                                             ذلـك، فـإن أهلية البلدان املضيف      

                                      ولذلك، فإن أي تقدير لعدد املشاريع        .                                                                 أحد اإلجراءين غري واضحة حىت اآلن وقد تتغري مع مرور الوقت            ر      باختيا
  .       ً                      أساساً على درجة من االلتباس                                                                                 الـيت تتم معاجلتها يف إطار إجراء املسار الثاين للتنفيذ املشترك ال بد وأن ينطوي          

                                                                                                                   وعـلى النقيض من ذلك، ميكن تقدير عدد حاالت االعتماد بناء على جتربة آلية التنمية النظيفة، ألن العديد من                   
ُ ّ                                                                                          الكيانات التشغيلية اليت إما أهنا ُعّينت أو أهنا بصدد طلب تعيينها يف إطار إجراءات االعتماد اخلاصة بآلية التنمية                                                  

   .               ً                                               ع أن تطلب أيضاً اعتمادها يف إطار إجراءات اعتماد التنفيذ املشترك         ُ     النظيفة، ُيتوق

   ُ                                              ، قُدمت االفتراضات األساسية التالية لغرض وضع         ١٥-  ١٣                                              وبـناء على االعتبارات الواردة يف الفقرات         -  ١٦
  .                                اخلطة احلالية إلدارة التنفيذ املشترك
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  :           اإلطار الزمين  ) أ (

         االعتماد؛ ̀  ١̀ 

                                               ، اإلجراءات واملؤسسات الالزمة وتكون الكيانات         ٠٠٦ ٢                            سـوف تكتمل، بنهاية عام       -
                                 املستقلة قد بدأت الترشح لالعتماد؛ 

                                                        هو العمليات الروتينية املتعلقة بإجراءات االعتماد،           ٢٠٠٧                                 سيكون النشاط األساسي خالل عام       -
  ؛ ) ٧ (                                                                     وقد يبدأ استعراض معايري وإجراءات االعتماد إذا رأت جلنة اإلشراف ضرورة لذلك

                    استعراض االستنتاجات؛ / م    تقيي ̀  ٢̀ 

                                     اإلجراءات واملؤسسات الالزمة وتكون         ٢٠٠٦                                     سـوف تكون قد أرسيت بنهاية عام         -
                                                                              الكيانات املستقلة املعتمدة قد بدأت تقدمي وثائق تصميم املشاريع واالستنتاجات املتعلقة 

                      بوثائق تصميم املشاريع؛

            ية املتعلقة                          هو العمليات الروتين       ٢٠٠٧                                           سـيكون النشـاط األساسـي خـالل عـام            -
                                                                            اسـتعراض االستنتاجات املتعلقة بوثائق تصميم املشاريع، وقد يبدأ استعراض           /        بتقيـيم 

                                                                                       وتنقـيح املبادئ التوجيهية إلعداد التقارير ومعايري خط األساس والرصد إذا رأت جلنة             
  ؛ ) ٨ (                 اإلشراف ضرورة لذلك

  :    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                           عدد احلاالت اليت قيمتها جلنة اإلشراف خالل الفترة   ) ب (

  ؛ ) ٩ (                عدد حاالت االعتماد ̀  ١̀ 

  ؛    ٢٠٠٧             حالة يف عام   ٢٠   ، و    ٢٠٠٦             حاالت يف عام  ٥ -

  ؛ )  ١٠ (                                                    حاالت املشاريع يف إطار إجراء املسار الثاين للتنفيذ املشترك ̀  ٢̀ 
                                                      

  .                   من املبادئ التوجيهية  )  ج ( ٣   ً          عمالً بالفقرة   ) ٧ (
  .                   من املبادئ التوجيهية  )  د ( ٣   ً          عمالً بالفقرة   ) ٨ (
                                                                                         ميكن حلالة واحدة أن تغطي أكثر من جمال قطاعي واحد، بيد أن االعتماد قد يتم على مراحل، وذلك       ) ٩ (

                            يع ختفيضات االنبعاثات البشرية                                     االستنتاجات املتعلقة بوثائق تصميم مشار (                                           بالنسبة للمجاالت القطاعية واملهام على السواء 
   ).                                                   املنشأ حبسب املصدر أو تعزيزات إزالتها بواسطة البالوعات

                                           ، فإن مشاريع التنفيذ املشترك رهن التحضري اليت (point Carbon)    ً                                  وفقـاً لقاعدة بيانات شركة بوينت كربون    )  ١٠ (
      ٢٠٠٦      مارس /    آذار     حىت   ٨٢     اثات                                   ، وبلغ عدد معامالت وحدات ختفيض االنبع   ١٨٩                         وثائق تصميم يبلغ عددها        وضعت هلا

http://ji.unfccc.int/Workshop/March_2006.Presentations.ppt/Buen.ppt.          ومـع مراعاة زيادة الرقمني بنهاية عام                                          
نفذ أو ُيعاجل يف إطار إجراءات املسار الثاين للتنفيذ املشترك من جهة                 ٢٠٠٧                                 ُ        ُ                                                                       مـن جهـة، وأن بعض هذه املشاريع لن ُي

    خالل   .        ً   مشروعاً    ١٢٥                                                                             و املفترض على األمد املتوسط، هو أن تقوم جلنة اإلشراف بتقييم ما جمموعه                                  أخرى، فإن السيناري  
  ُ                ، ُيعاجل نصفها يف       ٢٠٠٧                          يف املائة بنهاية عام        ٣٣                                                   ويعادل هذا الرقم زيادة يف عدد املشاريع بنسبة           .     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦      الفترة

   ).   ١٢٥≅ ٢ ÷    ١,٣٣ ×   ١٨٩ (                         إطار إجراءات املسار الثاين 
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             حالة يف عام   ٢٥  :                                                استعراض االستنتاجات املتعلقة بوثائق تصميم املشاريع /              بالنسبة لتقييم -
   ؛     ٢٠٠٧             حالة يف عام    ١٠٠   ، و    ٢٠٠٦

                                                                     استعراض االستنتاجات املتعلقة بعمليات خفض االنبعاثات البشرية املنشأ        /             لنسبة لتقييم   با -
        ال توجد    :                                                                             املصـدر أو تعزيزات إزالة االنبعاثات البشرية املنشأ بواسطة البالوعات               حبسـب 
  . )  ١١ (    حاالت

  تعزيز قدرة جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك-     ً رابعا  

  الدور واملهام واملسؤوليات-ألف 

             مؤمتر األطراف                                    مبوجب الوالية اليت أناطها هبا        ف                                                     ترد يف ست فئات أدناه، مهام ومسؤوليات جلنة اإلشرا         -  ١٧
                                                      من خالل املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك ومقرر                                                               العـامل بوصـفه اجـتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو         

                                   عن مقررات مؤمتر األطراف العامل بوصفه                                                          كما تشمل هذه القائمة املهام غري الناشئة بصورة مباشرة         .           مونـتريال 
ّ       ِ                 ُ                         اجتماع األطراف غري أهنا ُحّددت من ِقبل جلنة التنسيق وُيشار إليها بعالمة جنمة   ُ                      ) * (  .   

                                                        مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو                             التوصيات والتقارير املقدمة إىل   ) أ (  

        بشأن                                              ل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو                         مؤمتر األطراف العام                    تقدم توصيات إىل     ̀  ١̀ 
                         مؤمتر األطراف العامل بوصفه            جيب أن يقوم  (                                               أي تنقيح إضايف للمبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك 

                                                      بإجراء أول استعراض يف موعد ال يتجاوز عاما واحدا                                           اجـتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو     
  ؛ )                          بعد هناية فترة االلتزام األوىل

  ؛                                        مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف                                        دم تقارير عن أنشطتها إىل كل دورة من دورات   وتق ̀  ٢̀ 

                                                                   اإلشراف على التحقق من عمليات خفض االنبعاثات أو تعزيزات عمليات اإلزالة    ) ب (

                                                                             استعراض استنتاجات الكيانات املستقلة املعتمدة فيما يتعلق بوثائق تصميم املشاريع؛  /     تقييم ̀  ١̀ 

        البشرية                                                                              ستعراض استنتاجات الكيانات املستقلة املعتمدة بشأن عمليات خفض االنبعاثات           ا /     تقييم ̀  ٢̀ 
                                                                       حبسب املصدر أو تعزيزات إزالة االنبعاثات البشرية املنشأ بواسطة البالوعات؛     املنشأ

        اإلشراف                                                                    إجراءات إلتاحة الوثائق للجمهور يف إطار إجراءات التحقق اليت وضعتها جلنة         وضـع  ̀  ٣̀ 
  ؛ *        املشترك ذ      التنفي    على 

                                                      

                                                               ، جيب فقط إصدار وحدات ختفيض االنبعاثات لفترة اعتماد تبدأ           ١-     م أإ  / ٩           من املقرر      ٥    ً          وفقاً للفقرة     )  ١١ (
                                             صدور استنتاجات أو ختفيضات لالنبعاثات البشرية     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                          وعليه، ال يتوقع خالل الفترة   .     ٢٠٠٨              بعد بداية عام 

   .                                                    املنشأ حبسب املصدر أو تعزيزات إزالتها بواسطة البالوعات
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  ؛ *                                          ِ                عمليات االستعراض يف إطار إجراءات التحقق من ِقبل جلنة اإلشراف       إجراءات    وضع  ̀  ٤̀ 

                       وضع وثائق تصميم املشروع  ) ج ( 

         بوصفه        العامل                                                              ِ                            وضع استمارة لوثيقة تصميم مشاريع التنفيذ املشترك للنظر فيها من ِقبل مؤمتر األطراف               ̀  ١̀ 
                   طرائق وإجراءات       مرفق      يف   ̀    باء̀                         يالء االعتبار، للتذييل                                                اجـتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، مع إ       

                                                                  ومراعاة األعمال ذات الصلة للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة؛  )  ١٢ (                    آلية التنمية النظيفة

        مشاريع                                                                                     والقـيام، بأسـرع ما ميكن، بوضع مبادئ توجيهية ملستخدمي استمارة وثيقة تصميم               ̀  ٢̀ 
                                                            سب االقتضاء، باملبادئ التوجيهية اليت وضعها اجمللس التنفيذي           ، ح          واالستعانة            املشترك،            التنفـيذ 

                      آللية التنمية النظيفة؛

                           بشأن وضع خط األساس والرصد       توجيهات  ) د ( 

                            للمبادئ التوجيهية للتنفيذ ̀    باء̀                                                            القـيام، بأسـرع مـا ميكن، بوضع توجيهات تتعلق بالتذييل        ̀  ١̀ 
                                         علقة باملشاريع الصغرية على حنو ما ورد                                                    ، على أن تشمل، حسب االقتضاء، األحكام املت             املشترك

   ؛  ٧-   م أ /  ١٧         من املقرر   )  ج ( ٦         يف الفقرة 

                                                                                    استعراض وتنقيح املبادئ التوجيهية املتعلقة بتقدمي التقارير ومعايري وضع خط األساس والرصد يف  ̀  ٢̀ 
                                                ِ                                    للمبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك للنظر فيها من ِقبل مؤمتر األطراف العامل            ̀      بـاء ̀            التذيـيل   

                                                                                بوصفه اجتماع األطراف، مع إيالء االعتبار، حسب االقتضاء، لألعمال ذات الصلة اليت يقوم هبا 
                                    اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة؛

                        اعتماد الكيانات املستقلة    ) ه (

                      للمبادئ التوجيهية   ̀    ألف̀                                                                         اعتماد الكيانات املستقلة وفق املعايري واإلجراءات الواردة يف التذييل           ̀  ١̀ 
   ؛       املشترك    فيذ     للتن

                                                                                          معـايري وإجراءات اعتماد الكيانات املستقلة، على سبيل األولوية، مبا يتفق مع التذييل                      بلـورة    ̀  ٢̀ 
                                                                ، مع إيالء االعتبار، حبسب االقتضاء، إلجراءات اعتماد الكيانات                  التوجيهية         للمبادئ    ̀      ألـف ̀ 

  ؛                                    اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة                   التشغيلية اليت وضعها

                                                                                              عراض معايري وإجراءات اعتماد الكيانات املستقلة الواردة يف التذييل ألف للمبادئ التوجيهية              است ̀  ٣̀ 
                                                                                                   للتنفيذ املشترك، مع إيالء االعتبار، لألعمال ذات الصلة للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة             

           ؤمتر األطراف                      املعايري واإلجراءات إىل م                                                        والقيام، حسب االقتضاء، بتقدمي توصيات بشأن تنقيح هذه       
                                             العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

                                                      

  . ١-    م أإ / ٣      املقرر   )  ١٢ (
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       اإلدارة  ) و (  

                                                                                             القـيام، بأسـرع ما ميكن، بوضع النظام الداخلي للجنة اإلشراف، مع إيالء االعتبار، حسب                ̀  ١̀ 
                                                                                        االقتضاء، للنظام الداخلي للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، وتوصية مؤمتر األطراف العامل 

                                                                                   اجـتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو باعتماده خالل دورته الثانية، وتطبيقه بصفة                بوصـفه 
                     مؤقتة إىل حني اعتماده؛

                                                                                                 القيام، بأسرع ما ميكن، بوضع خطة إدارة للجنة االستشارية تشمل خطة امليزانية لفترة السنتني               ̀  ٢̀ 
      اجمللس     ربة                                 ُ                                    وإبقاؤهـا قـيد االستعراض، على أن ُتراعى، حسب االقتضاء، جت               ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦

                                           التنفيذي آللية التنمية النظيفة يف هذا اجملال؛ 

                                                                       املتعلقة بفرض الرسوم لتغطية التكاليف اإلدارية ألنشطة اللجنة االستشارية؛       األحكام    وضع  ̀  ٣̀ 

                                                                                         االسـتعانة باخلربة الضرورية إلجناز مهامها، مع إيالء االعتبار على وجه اخلصوص، إلجراءات              ̀  ٤̀ 
  .         الوطنية       االعتماد

ـ  -  ١٨                                                                           هي أول فترة من عمر اللجنة االستشارية، فال بد من تركيز جل عملها على            ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                 ا أن الفـترة         ومب
   ).         االستعراض                                       مثل إجراءات االعتماد، وطرائق عملية       (                                                                   تفعـيل التنفـيذ املشترك من خالل وضع وصياغة القواعد والنظم            
                                                    اإلشراف، سوف يتحول عمل اللجنة إىل إدارة العملية                                                                            ومبجـرد وضـع النظام التشغيلي لعملية التنفيذ املشترك يف إطار جلنة           

                ، بيد أن جلنة     )                                                                                                        مـثل، معاجلـة حاالت اعتماد الكيانات املستقلة، واستعراض االستنتاجات املتعلقة بوثائق تصميم املشاريع              (
     مؤمتر                                                                                                                اإلشـراف سـوف تواصل استعراض العملية بغية حتسني الكفاءة وإضافة قواعد جديدة تستوعب املزيد من مقررات                  

  .                                                                األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو أو تغري الظروف

  هيكل الدعم-باء 

                                                                  ً             ً                                تتمـتع جلنة اإلشراف، عند القيام بإجناز بعض مهامها، هبيكل دعم يتضمن جلاناً فرعية، وفرقاً وأفرقة عاملة،                  -  ١٩
                                                  التدقيق يف اجلوانب التقنية، بينما متارس جلنة                               ً       وسيكون هيكل الدعم مسؤوالً عن      .                                    وكـيانات معـتمدة مستقلة وأمانة     

        والعالقة   .                                                                                                               اإلشراف مهامها اإلشرافية وتتحمل املسؤولية العامة على حنو ما تنص عليه املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك              
   :                                                       بني جلنة اإلشراف وهيكل الدعم التابع هلا هي على النحو التايل

                                                       اليت تضم خرباء اختارهتم جلنة اإلشراف ستقدم توصيات يف                  العاملة                                    اللجان الفرعية والفرق واألفرقة       ) أ (
  .  )  ١٣ (                                                                                                                  جماالت خرباهتا العملية تتعلق بالسياسات العامة واملسائل اإلجرائية ومهام الدعم بالنسبة للحاالت احملددة اليت تعرض              

                        وسوف يقوم هذا الفريق      .     شترك                         فريق اعتماد التنفيذ امل     :                                                               وقـد وافقت جلنة اإلشراف حىت اآلن على إنشاء فريق واحد هو           
                                                      

                                جلنة اإلشراف سوف تستعني باخلربات      "                                               من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك أن          ١٣             ن الفقـرة       ّ   تبـيّ   )  ١٣ (
                          كما ينص النظام الداخلي      .  "                                                                                     الالزمة إلجناز مهامها، مع إيالء االعتبار على وجه اخلصوص، إلجراءات االعتماد الوطنية           

                                       جيوز للجنة اإلشراف إنشاء جلان فرعية،       "             على أنه     ٢                                                                   للجنة التنسيق الذي اعتمد خالل االجتماع األول للجنة يف الفقرة           
   .  "                                         وفرق وأفرقة عاملة ملساعدهتا على أداء مهامها
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                                                                                                                     بدعم جلنة اإلشراف يف اعتماد الكيانات املستقلة من خالل تقدمي املعلومات والتوصيات إىل جلنة اإلشراف ألن هذا العمل                  
                                          وحبسب املتطلبات اليت قد تنشأ خالل إجراء         .                                                                       يتطلب خربة يف جمال االعتماد ويف التقييم املتعمق للحاالت كل على حدة           

                                                                                           ً                        التفصيل لعملية التنفيذ املشترك، ميكن للجنة اإلشراف إنشاء املزيد من الفرق أو األفرقة العاملة وفقاً للمبادئ                             املـزيد من    
  ؛ )  ١٤ (                            التوجيهية اليت طورت هلذا الغرض

                                                                                                     تـؤدي الكـيانات املسـتقلة املعـتمدة مهامها بطريقة موثوقة وميكن االعتماد عليها وتكفل نزاهة                  ) ب (
                                                                                                ائق تصميم املشاريع وخفض االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب املصدر أو تعزيزات إزالة االنبعاثات                                     االستنتاجات املتعلقة بوث  

                                البشرية املنشأ بواسطة البالوعات؛

                                                                                                     وبافـتراض تعزيـز قدرات األمانة إىل حد كبري من خالل توفري التمويل املناسب، فإهنا ستقدم الدعم                   ) ج (
                                    ً      ً                         امات املوضوعية، حيثما يكون ذلك مطلوباً وممكناً، ومن خالل صياغة                                                        الـتقين واإلجـرائي، ال سـيما من خالل اإلسه         

                             ولكي تتمكن جلنة اإلشراف من       .  )  ١٥ (                                                                           ويكون ذلك باإلضافة إىل مهام األمانة املتمثلة يف إدارة العملية واالتصاالت            .        الوثائق
                                      تعلقة باملسائل اليت تستوجب أن تقوم                                                                                           القيام بدورها اإلشرايف، فإهنا تتلقى معلومات من األمانة تشمل العناصر اجلوهرية امل           

                                                                                                            اللجـنة بـتقدمي املشـورة إىل اللجـنة حول السياسات العامة املتصلة هبا واملزيد من التوجيهات بشأن حاالت االعتماد       
   .                    واستعراض االستنتاجات

  االتصاالت والتوعية-جيم 

                                  من املبادئ التوجيهية للتنفيذ       ١٨       لفقرة      ً    وعمالً با   .                                                            تعمـل جلـنة اإلشراف بطريقة تتسم قدر اإلمكان بالشفافية          -  ٢٠
                                                                                                             املشترك، تكون اجتماعات جلنة اإلشراف مفتوحة جلميع األطراف، بوصفهم مراقبني، وجلميع املراقبني وأصحاب املصلحة              

   وة    وعال  .                                                                                                 املعتمدين يف إطار االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ، باستثناء احلاالت اليت ترى فيها جلنة اإلشراف خالف ذلك 
           وعالوة على    .                                                                                                 على ذلك، ختصص جلنة اإلشراف خالل كل واحد من اجتماعاهتا جلسة أسئلة وأجوبة للمراقبني املسجلني              

  ،  )                ً                                          يكون البث مباشراً حيثما أمكن ذلك من الناحية التقنية         (                                                            ذلـك، يتم بث كافة اجتماعات اللجنة عرب شبكة اإلنترنت           
    ً                                    ُ                                 وعمالً مبسودة النظام الداخلي للجنة اإلشراف، ُتعمم مجيع الوثائق الرمسية            .                                           ملتابعة مداوالت االجتماعات على نطاق عاملي     

  .                            ُ                                                           لالجتماعات يف الوقت املناسب، وُتتاح من خالل موقع التنفيذ املشترك لالتفاقية اإلطارية على اإلنترنت

                      ين يف إطار االتفاقية                         ً                                                               وتقوم جلنة اإلشراف أيضاً بإجراء اتصاالت باألطراف، واملراقبني وأصحاب املصلحة املعتمد           -  ٢١
                                                                                                                       بغـية الـتعرف على وجهات نظرهم بشأن جمموعة من املسائل خالل تطوير وتفعيل عملية التنفيذ املشترك يف إطار جلنة                    

                                                                                                      إن مسـامهة األطراف وأصحاب املصلحة يف إجراءات التحقق هي جزء ال يتجزأ من إجراءات املسار الثاين                   .         اإلشـراف 
                                                      

                               ، اعتمدت خالل االجتماع الثاين      "                                                                  املـبادئ التوجيهية للفرق واألفرقة العاملة يف إطار جلنة اإلشراف          "  )  ١٤ (
  .            للجنة اإلشراف

  .  "                              أن تقوم األمانة خبدمة جلنة اإلشراف "                                            من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك على    ١٩               تـنص الفقرة      )  ١٥ (
                          تدعم األمانة تنفيذ إجراءات  "         على أن  "                                                 إجراءات اعتماد الكيانات املستقلة بواسطة جلنة اإلشراف "     من  ٤- ٣            وتنص الفقرة 

   ات                                                                                     ، كما تتضمن العديد من األحكام اليت تعول على اخلدمات اليت تقدمها األمانة يف إطار إجراء      "                       اعتماد التنفيذ املشترك  
   .        االعتماد
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                                         وتساعد جلنة اإلشراف على كفالة املشاركة        .                                       ضي املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك                                           للتنفـيذ املشـترك عـلى حنو ما تقت        
ٌ                                    كما ُتتاح فرٌص لتبادل اآلراء بني جلنة اإلشراف          .  )  ١٦ (                                                                  والشـفافية بوسيلة أخرى هي توجيه نداءات لتقدمي إسهامات عامة                ُ     

                                 اللقاءات اجلانبية لتقدمي األسئلة     (       طارية                                                                               واألطـراف، وبـني املراقـبني وأصحاب املصلحة املعتمدين يف إطار االتفاقية اإل            
                                               مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                                    خالل دورات اهليئة الفرعية و      )                                     واألجوبـة بشـأن التنفـيذ املشترك      

  .                                                                    ، وخالل حلقات العمل التقنية املتعلقة بالتنفيذ املشترك اليت تنظمها األمانة              بروتوكول كيوتو

                                                                                           حتدد جلنة اإلشراف طرائق التعاون مع اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، ومع جلنة                                   وعالوة على ذلك، سوف    -  ٢٢
            ؤمتر األطراف                                                             من بروتوكول كيوتو، على حنو ما طلبت الدورة األوىل مل           ٦                                                  االمتثال ومراكز التنسيق املعينة من أجل املادة        

   .  )  ١٧ (                                           العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

  االستعانة خبربات خارجية-     ً خامسا  

  فريق االعتماد وأفرقة التقييم-ألف 

                     وهذا الفريق مسؤول،     .                                                                               قامت جلنة اإلشراف خالل اجتماعها الثالث بإنشاء فريق اعتماد التنفيذ مشترك           -  ٢٣
                                                                                                            مبوجـب توجـيهات جلـنة اإلشراف، عن صياغة توصيات اللجنة املتعلقة باعتماد الكيانات املستقلة املترشحة،                

ـ                      املعايري الالزمة هلذه    /                                                                            سـحب االعـتماد، وإعـادة اعتماد الكيانات املستقلة، وكذلك عن اإلجراءات            /  يق      وتعل
                                                                                                   ويتألف فريق اعتماد التنفيذ املشترك من أربعة أعضاء كحد أدىن وستة أعضاء كحد أقصى باإلضافة                 .         اإلجراءات

ّ                         ويتّم اختيار أعضاء الفريق      .          الفريق                                                                         إىل عضوين يتم تعيينهما من جلنة اإلشراف لتويل منصيب رئيس ونائب رئيس               
                                                                                                                 مـن قـبل جلـنة اإلشراف من خالل توجيه نداء عام للخرباء عرب موقع التنفيذ املشترك لالتفاقية اإلطارية على                    

   .        اإلنترنت

                                     لكل كيان مستقل مترشح أو كيان                                    فرقة لتقييم التنفيذ املشترك                                                     سوف يقوم فريق اعتماد التنفيذ املشترك بإنشاء         -  ٢٤
                            وتقوم فرقة تقييم التنفيذ      .                                                                                     مستقل ويتم اختيار أعضاء الفرقة من قائمة خرباء وضعتها جلنة اإلشراف هلذا الغرض                     معـتمد   

                                                                                                                      املشـترك، بتوجيه من فريق اعتماد التنفيذ املشترك، بإجراء تقييم مفصل للكيان املستقل املترشح أو الكيان املعتمد املستقل         
                                                                      إىل فريق اعتماد التنفيذ املشترك الذي يقوم بدوره بتقدمي توصية إىل جلنة                                                         مث يقـدم مـا توصـل إليه من نتائج وتوصيات            

  .                                                                                                                           اإلشـراف تـتعلق باعتماد الكيان املستقل املترشح أو تعليق أو سحب اعتماد الكيان املعتمد املستقل أو إعادة اعتماده                  
  . )  ١٨ (                                                      وتتألف فرقة تقييم التنفيذ املشترك من ثالثة أعضاء كحد أدىن

                                                      

                         التوجيهات املتعلقة بوضع     :                                                                        وجه االجتماع الرابع للجنة اإلشراف نداءات عامة تتعلق بثالثة مواضيع           )  ١٦ (
                                                                                                                       خـط األساس والرصد، واستمارة وثيقة التنفيذ املشترك للمشاريع واملبادئ التوجيهية ملستخدمي استمارة وثيقة التنفيذ               

  .               املشترك للمشاريع
  . ٥         ، الفقرة  ١-    م أإ /  ١٠      املقرر   )  ١٧ (
                                اليت اعتمدهتا جلنة اإلشراف يف       "                                   ِ                      إجراءات اعتماد الكيانات املستقلة من ِقبل جلنة اإلشراف        "    ً         وفقـاً ل        )  ١٨ (

  .               اجتماعها الرابع
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                                                                                                      ية اعتماد التنفيذ املشترك إىل خرباء لوضع خط األساس والرصد ألن تقييم الكيان املستقل املترشح أو                          وحتتاج عمل  -  ٢٥
                                                                                                                  الكيان املعتمد املستقل يتطلب معرفة وفهم اجلوانب التقنية للتنفيذ املشترك، مبا يف ذلك وضع خط األساس ورصد مشاريع            

                             ً                    يق اعتماد التنفيذ املشترك خبرياً يف جمال وضع خط األساس                                  وهلذا السبب، سيكون أحد أعضاء فر     .  )  ١٩ (                   التنفـيذ املشـترك   
                                                            ً     ً                                              وعالوة على ذلك، فإن كل فرقة لتقييم التنفيذ ملشترك سوف تضم أيضاً خبرياً يف جمال املسائل املنهجية للقيام                    .         والرصـد 

  .                                                      بأنشطة املالحظة يتم اختياره من قائمة خرباء وضعت هلذا الغرض

 عراض االستنتاجاتاست/ العمل املتعلق بتقييم-باء 

   ً                                                                                                           عمـالً باملـبادئ التوجيهـية للتنفـيذ املشـترك، تتألف عملية التحقق يف إطار جلنة اإلشراف من نوعني من                     -  ٢٦
  :                                              االستنتاجات تقدمهما الكيانات املستقلة املعتمدة مها

                                   استنتاج يتعلق بوثائق تصميم املشروع؛  ) أ (  

                                                      رية املنشأ حبسب املصدر أو تعزيزات إزالة االنبعاثات                                                       اسـتنتاج يتعلق بعمليات خفض االنبعاثات البش        ) ب (  
  .                              البشرية املنشأ بواسطة البالوعات

                                                                                                         وتقوم جلنة اإلشراف باستعراض كال االستنتاجني إذا طلب ذلك أحد األطراف املشاركة يف مشروع ما أو ثالثة                  -  ٢٧
                                             ب أن توضح ما إذا كان املشروع سيؤدي إىل                                                          والقرارات اليت يقدمها الكيان املعتمد املستقل جي        .                       من أعضاء جلنة اإلشراف   

                                                                                                                        خفـض االنـبعاثات البشرية املنشأ حبسب املصدر أو تعزيزات إزالة االنبعاثات البشرية املنشأ بواسطة البالوعات بصورة                 
ُ                                                                                                                      ُتضاف إىل أي ختفيض يتم بطريقة أخرى، وما إذا كان خفض االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب املصدر أو تعزيزات إزالة                   

   .                                                                                                   نبعاثات البشرية املنشأ بواسطة البالوعات خاضعة للرصد واحلساب وفق اخلطة املناسبة املتعلقة خبط األساس والرصد  اال

                                                                                                        وقـد تكون عمليتا االستعراض تقنيتني إىل حد كبري، الشيء الذي يتطلب معرفة واسعة وخربة مبا يف ذلك يف جمال             -  ٢٨
              ً                                               ومع ذلك، وخالفاً آللية التنمية النظيفة، ال تتضمن إجراءات           .              تنفيذ املشترك                                               املسـائل املتعلقة خبط األساس ورصد مشاريع ال       

                                     وباإلضافة إىل ذلك، قرر مؤمتر األطراف       .                                   على منهجيات خط األساس والرصد      "        للموافقة "                                      املسار الثاين للتنفيذ املشترك عملية      
                                      رصد اليت متت املوافقة عليها يف إطار                                                                                       العـامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو أن منهجيات خط األساس وال            

                                   وعليه، ال يتوقع يف الوقت الراهن        .  )  ٢٠ (                                                                                      آلـية التنمـية النظيفة ميكن تطبيقها، حسب االقتضاء، على مشاريع التنفيذ املشترك            
                                       وسيكفي بدال من ذلك وضع قائمة خرباء         .                                                                              وجـود حاجة إىل إنشاء فريق ملنهجيات التنفيذ املشترك يف إطار جلنة اإلشراف            

                                                                                                                         ميكـن أن ختتار منها جلنة اإلشراف خرباء لتقدمي الدعم بطريقة تتسم باملرونة ويف الوقت املناسب، كأن تضعهم ضمن فريق                    
  .          ُ                            استعراضي ُينشئ لغرض كل استعراض لقرار ما

                                                                                                            وعـالوة عـلى ذلك، يتلقى أعضاء جلنة اإلشراف املساعدة من خبريين خارجيني إلجراء عملية التقييم قبل أن                   -  ٢٩
                                  وجيب اختيار هؤالء اخلرباء من نفس        .                                                                              ا قراراهتم الفردية املتعلقة مبا إذا كانت هناك حاجة الستعراض استنتاج ما                  يـتخذو 

                                                      

   .                                   من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك  )  ٣  )( و ( ١            انظر الفقرة   )  ١٩ (
   ). أ ( ٤         ، الفقرة  ١-    م أإ /  ١٠           انظر املقرر   )  ٢٠ (
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                                                                               أعاله، الذين لديهم خربة يف جماالت منها املسائل املنهجية املتعلقة بوضع خط               ٢٨                                           قائمـة اخلـرباء املشار إليها يف الفقرة         
  .            األساس والرصد

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦األولويات للفترة  برنامج العمل و-     ً سادسا  

                                                                                                سـوف توافـق جلـنة اإلشراف على جدول االجتماعات السنوي خالل انعقاد أول اجتماع يف السنة                  -  ٣٠
  :                                ، مع مراعاة عدة أمور منها ما يلي )  ٢١ (        التقوميية

             ُ                                                                                   التواريخ اليت ُيحتمل أن تقدم فيها طلبات االعتماد أو االستنتاجات، لضمان سري العمل ودورة                ) أ (  
                            ظر يف الطلبات على أحسن وجه؛    الن

ُ                                                                                      اُألطر الزمنية اليت حددهتا املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك واإلجراءات الداخلية للجنة اإلشراف؛  ) ب (     

                                                                                           احلاجـة إىل إسهامات عامة وإىل توفري قنوات لتدفق املعلومات بني اجلهات املساندة للمشروع                ) ج (  
                            والكيانات املستقلة املعتمدة؛ 

                           مثل، دورات مؤمتر األطراف،     (                                                                 تواريخ االجتماعات احلكومية الدولية يف إطار االتفاقية اإلطارية           ) د (  
  ؛ )                                                                           ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو واهليئتان الفرعيتان

  ؛ )     إلشراف                                         قواعد األمم املتحدة والنظام الداخلي للجنة ا (                          املهالت احملددة لتقدمي الوثائق     ) ه (  

  .              األعضاء املناوبني /                         مدى تفرغ أعضاء جلنة اإلشراف  ) و (  

                                                                                                 وافقـت جلنة اإلشراف خالل اجتماعها األول على جدول اجتماعات مبدئي وعلى برنامج العمل لعام                -  ٣١
                                                           وحيدد برنامج العمل اإلطار الزمين املنشود الذي تتمكن جلنة اإلشراف   .                               ، على حنو ما ورد يف التذييل األول    ٢٠٠٦

                                                                                                        خالله من إجناز الوالية اليت أناطها هبا مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، كما          
          وكان اهلدف   .                                                                                     يـبني بالتفصـيل املسألة اليت ينبغي االتفاق عليها خالل اجتماع ما من اجتماعات جلنة اإلشراف   

ُ          وعليه، ُخطط لعقد   .                        ذ املشترك يف أقرب وقت ممكن                       هو تفعيل عملية التنفي    ٢٠٠٦                            األساسـي لربنامج العمل لعام           
ّ                       ، وسوف ُيكّرس جل العمل خالل عام      ٢٠٠٦                                        مخسة اجتماعات للجنة اإلشراف خالل عام                       لتطوير عملية     ٢٠٠٦       ُ  

       وال ميكن    ).                                                                       مثل، وضع القواعد الضرورية، والتوجيهات، واألحكام، واالستمارات، وما إىل ذلك (               التنفيذ املشترك 
           ، إذا متكنت     ٢٠٠٦               إال يف أواخر عام   )                   استعراض االستنتاجات /                    طلبات االعتماد وتقييم (     حلاالت                 الشروع يف معاجلة ا

ُ                                                        جلـنة اإلشـراف من متابعة برنامج العمل على حنو ما ُخطط له، وإذا حصلت على املساندة بتوفري املوارد املالية                                                 
   :   لي     ً                        وفقاً لربنامج العمل هي كما ي    ٢٠٠٦                         واألهداف الرئيسية خالل عام   .         الضرورية

                                                      

  . "         نة اإلشراف                        مسودة النظام الداخلي للج "     من   ١٦   ً           عمالً بالقاعدة   )  ٢١ (
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                                      مشروع للنظام الداخلي تتم املوافقة عليه   :                                               النظام الداخلي للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك  ) أ (  
                                                                      ليعتمد من قبل الدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع           (                                       خـالل االجـتماع األول للجنة اإلشراف        

ُ          مت على حنو ما ُخطط له؛ -  )                        األطراف يف بروتوكول كيوتو               

                                       بالنسبة ملشاريع التنفيذ املشترك ذات احلجم  (                                         استمارة وثائق تصميم مشروع التنفيذ املشترك   ) ب (  
                                       ليعتمد من قبل الدورة الثانية ملؤمتر       (                                                                   مشروع تتم املوافقة عليه خالل االجتماع الثالث للجنة اإلشراف             ):        املعـتاد 

ُ         عتماد على حنو ما ُخطط لـه؛      مت اال-  )                                                   األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو                  

               بالنسبة ملشاريع  (                                                                  املبادئ التوجيهية ملستخدمي استمارة وثائق تصميم مشروع التنفيذ املشترك   ) ج (  
ُ         مت االعتماد على حنو ما ُخطط له؛-  ُ                                        لُتعتمد خالل االجتماع الثالث للجنة اإلشراف   ):                       التنفيذ ذات احلجم املعتاد                       

                                          مشروع تتم املوافقة عليه، حسب االقتضاء،        :                 يع الصغرية احلجم                              استمارة وثائق تصميم املشار     ) د (  
ُ          ومتت املوافقة على حنو ما ُخطط هلا؛ -                               خالل االجتماع اخلامس للجنة اإلشراف                          

      ومت  - ُ                                             لُتعتمد خالل االجتماع الرابع للجنة اإلشراف         :                                     معـايري وإجـراءات االعتماد املفصلة         ) ه (  
ُ        االعتماد على حنو ما ُخطط له؛                    

 ُ                                    لُتعتمد خالل االجتماع الرابع للجنة       :                                                  لتوجـيهات املـتعلقة مبعـايري خط األساس والرصد         ا  ) و (  
ُ          ومت االعتماد على حنو ما ُخطط لـه؛-       اإلشراف                         

  :                                                                              اإلجراءات املتعلقة بإتاحة الوثائق للجمهور مبوجب إجراءات التحقق يف إطار جلنة اإلشراف  ) ز (  
ُ          ومت االعتماد على حنو ما ُخطط لـه؛-   ُ                                      لُتعتمد خالل االجتماع الرابع للجنة اإلشراف                        

 ُ           لُتعتمد خالل   :                                                              إجراءات عمليات االستعراض مبوجب إجراءات التحقق يف إطار جلنة اإلشراف  ) ح (  
ُ         ومت االعتماد على حنو ما ُخطط له؛-                            االجتماع الثالث للجنة اإلشراف                         

                    ومت االعتماد على    -        اإلشراف   ُ                                     لُتعتمد خالل االجتماع الرابع للجنة        :                         األحكام املتعلقة بالرسوم    ) ط (  
ُ         حنو ما ُخطط لـه؛        

                 ومت االعتماد على - ُ                                       لُتعتمد خالل االجتماع الرابع للجنة اإلشراف   :                         خطة إدارة التنفيذ املشترك  ) ي (  
ُ        حنو ما ُخطط لـه       .  

       ، وهو      ٢٠٠٧         ويف عام     .     ٢٠٠٧                                    ّ                                        وترد يف التذييل الثاين قائمة مبدئية تبّين مهام جلنة اإلشراف خالل عام              -  ٣٢
                                                                                                               وعد املتوقع أن يتحول فيه تركيز عمل جلنة اإلشراف إىل تفعيل عملية التنفيذ املشترك يف إطار جلنة اإلشراف،                    امل

        استعراض  /                                                                                                      وينـبغي أن تكفـي أربعـة اجـتماعات ملعاجلـة العدد املتوقع من طلبات االعتماد ومن أجل تقييم                  
   .      باء-                            ً  تراضات الواردة يف الفرع ثالثاً                                                           االستنتاجات املتعلقة بوثائق تصميم املشاريع، وذلك على أساس االف
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                      ومن أجل تفعيل نظام      .                                                                              وأنشـأت جلـنة اإلشراف خالل اجتماعها الثالث فريق اعتماد التنفيذ املشترك            -  ٣٣
                                                                                                                االعـتماد بكفـاءة، تـنعقد اجتماعات فريق االعتماد، من حيث املبدأ، قبل فترة قصرية من عقد اجتماع جلنة                   

                                                                                يث يتمكن الفريق من جتميع نتائج التقييم املتعلقة بأكرب عدد ممكن من احلاالت              حب  )                  قبل ثالثة أسابيع   (          اإلشـراف   
         وأربعة     ٢٠٠٦                                                     ولذلك، من املزمع أن يعقد فريق االعتماد اجتماعني خالل عام   .                            وتقدمي توصياته إىل جلنة اإلشراف

                      د التابع آللية التنمية                   ُ                                  ومع ذلك، ينبغي أن ُيالحظ، استنادا إىل خربة فريق االعتما   .     ٢٠٠٧                      اجـتماعات خالل عام     
                   وبالتايل، قد حيتاج     .                                                                                            النظيفة، حاجة فريق االعتماد إىل اجتماعني على األقل لوضع قواعده الداخلية وطرائق عمله            

                                                 ً  ، وال ميكن أن يبدأ اعتماد التنفيذ املشترك إال اعتباراً     ٢٠٠٦                                                   فريق االعتماد إىل عقد اجتماعات إضافية خالل عام        
   .     ٢٠٠٦             من أواخر عام 

                                                                                                           ويـرد يف التذيـيل الثالـث جـدول االجـتماعات املـبدئي للجنة اإلشراف وفريق االعتماد خالل الفترة                    -  ٣٤
٢٠٠٧-    ٢٠٠٦    .  

  تعزيز قدرة األمانة-     ً سابعا  

  دور األمانة-ألف 

                              ، من خالل املبادئ التوجيهية                                                                    مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو              أسند   -  ٣٥
                                     وقد حددت جلنة اإلشراف أو أهنا سوف         .  )  ٢٢ (                                                    رك، إىل األمانة الدور املتمثل يف خدمة جلنة اإلشراف                     للتنفيذ املشت 

                                                                                  وميكن تصنيف اخلدمات اليت تقدمها األمانة إىل جلنة اإلشراف يف ثالثة أنواع رئيسية               .  )  ٢٣ (                    حتدد اخلدمات املتوقعة  
   :                             من األنشطة هي على النحو التايل

                   ية اختاذ القرارات؛                     دعم جلنة اإلشراف يف عمل  ) أ (

                                       ودعم إجراءات التحقق يف إطار جلنة اإلشراف؛  ) ب (

  .                                  ودعم إجراءات اعتماد التنفيذ املشترك  ) ج (

                                                      

  .                                    من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك  ١٩            انظر الفقرة   )  ٢٢ (
  :                                                 اإلجراءات اليت توضح اخلدمات املرجوة من األمانة كما يلي  )  ٢٣ (
  ُ                                                         اعُتمد خالل االجتماع األول للجنة اإلشراف، للنظر فيه خالل الدورة  (                            النظام الداخلي للجنة اإلشراف   ) أ (
  ؛ )                              اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو                        ؤمتر األطراف العامل بوصفه          الثانية مل

           اعتمدت خالل  (                                                                           اإلجراءات املتعلقة بإتاحة الوثائق للجمهور يف إطار إجراءات التحقق للجنة اإلشراف   ) ب (
  ؛ )                          االجتماع الثاين للجنة اإلشراف

            اعتمدت خالل   (                                                                                 اإلجـراءات املتعلقة بعمليات االستعراض يف إطار إجراءات التحقق للجنة اإلشراف              ) ج (
  ؛ )                         جتماع الثالث للجنة اإلشراف  اال

                             اعتمدت خالل االجتماع الرابع     (                                                                     اإلجراءات املتعلقة باعتماد الكيانات املستقلة من قبل جلنة اإلشراف            ) د (
   ).            للجنة اإلشراف
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  :                ُ         ُ                          ً                          وباإلضافة إىل ما ذُكر أعاله، ُيتوقع أن تساهم األمانة أيضاً يف أنواع األنشطة التالية -  ٣٦

                              العامل بوصفه اجتماع األطراف                  مؤمتر األطراف          دورات   (                                       دعم عملية التفاوض احلكومية الدولية        ) أ (
  ؛ )                 واهليئات الفرعية                يف بروتوكول كيوتو

                                  اإلعالم العام يف جمال التنفيذ املشترك؛ /        والتوعية  ) ب (

  .           ومجع التربعات  ) ج (

   :                                ً                                                 وسوف يتغري تركيز عمل األمانة تبعاً للتقدم احملرز يف تطوير وتفعيل عملية التنفيذ املشترك -  ٣٧

                                                              ، كان ال بد أن تركز األمانة غالبية عملها على دعم جلنة                ٢٠٠٦          يف عـام      :                   تطويـر العملـية     ) أ ( 
                                                                                                         اإلشـراف عند قيامها بتطوير ووضع طرائق إجراءات املسار الثاين للتنفيذ املشترك، على حنو ما تقتضيه املقررات        

   ؛                                                        مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو                     ذات الصلة الصادرة عن 

                                                                             فور الفراغ من وضع اإلطار الضروري لقيام جلنة اإلشراف مبراقبة التحقق من              :     حلاالت        معاجلة ا   ) ب (
                   مثل إجراءات اعتماد  (                                                                                خفض االنبعاثات أو تعزيزات عمليات اإلزالة بواسطة مشاريع املسار الثاين للتنفيذ املشترك 

                         ً  ألمانة، ضمن أمور أخرى، سيالً              ، سوف تواجه ا )             تقارير التحقق /                  استعراض االستنتاجات /                        الكيانات املستقلة، وتقييم
                                                                                                                   مـن طلـبات االعـتماد مـن الكـيانات املسـتقلة، والتقارير املتعلقة بوثائق تصميم مشاريع التنفيذ املشترك                   

                                       وبالتايل، سوف حتتاج األمانة بصورة متزايدة   .                                                 تقارير التحقق املقدمة من الكيانات املستقلة املعتمدة /           واالستنتاجات
                                                    التقنية واإلجرائية، واالستعانة خبربات خارجية حسب احلاجة؛                      إىل تقدمي الدعم للمسائل 

          ، كوسيلة      ٢٠٠٦                                    أنشأت جلنة التنسيق يف بداية عام         :               ّ                          الدعم الذي توفّره تكنولوجيا املعلومات      ) ج (  
                                               وقوائـم بـريد إليكتروين من أجل الربط بني           )            اكسـترانيت  (                                                إلدارة العملـية واالتصـال، شـبكة خارجـية          

     ُ                      كما أُنشئت يف منتصف عام       .                                                        وبني يف اللجنة وبني األمانة ومتكينهم من مواصلة احلوار                      األعضـاء املنا   /        األعضـاء 
                                                                                                              شـبكة خارجية وقوائم بريد إليكتروين لفريق اعتماد التنفيذ املشترك، وذلك بعد فترة وجيزة من إنشاء                     ٢٠٠٦
                           لوطنية للموافقة على مشاريع                                                                    ومبجرد بدء اعتماد الكيانات املستقلة وإحراز تقدم يف تعيني جهات التنسيق ا  .       الفريق

      وعالوة   .                          ً                                                                               التنفيذ املشترك، سيتم وفقاً لذلك إنشاء املزيد من الشبكات اخلارجية وقوائم الربيد للمجموعات املعنية             
                                                                                                              عـلى ذلـك، يتطلب بدء إجراءات التحقق يف إطار جلنة اإلشراف إنشاء نظام إليكتروين يكفل تدفق املعلومات                  

 ُ                                                    وُتستكمل هذه النظم اخلاصة بإدارة االتصال الداخلي         .                          متسقة وتتسم بالكفاءة                                    ويسـمح بإجنـاز العملية بطريقة     
                                                                                                    بواسطة وسيلة اتصاالت عامة هي موقع االتفاقية اإلطارية على اإلنترنت الذي يقدم آخر ما استجد من معلومات     

              من خالل موقع                               وميكن طلب وتلقي اإلسهامات العامة  .                                                          بشـأن مجـيع عمليات التنفيذ املشترك يف إطار االتفاقية         
                       كما يشتمل نظام معلومات   .                                                                        االتفاقية على اإلنترنت، وذلك أمر أساسي إلشراك جمموعة واسعة يف التنفيذ املشترك

                                                                                                                التنفيذ املشترك على صفحة خاصة بأخبار التنفيذ املشترك توايف املشتركني يف مجيع أرجاء العامل بآخر ما استجد                 
   .                                               عدهم على حتديث جداوهلم املتعلقة بالتخطيط والتنفيذ                                   من معلومات بشأن التنفيذ املشترك وتسا
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  طرائق إجناز العمل-باء 

                                                                                                         تـأخذ املسـامهة املـتوقعة من األمانة يف عملية التنفيذ املشترك عدة أشكال تتراوح ما بني اإلسهامات                   -  ٣٨
                   امل بوصفه اجتماع                    مؤمتر األطراف الع                                             ِ                             اجلوهـرية، وصياغة وحتديث األوراق للنظر فيها من ِقبل جلنة اإلشراف و           

                               الربط بشبكة الويب، والشبكات     (                                                 ، والعمل التحليلي، ودعم تكنولوجيا املعلومات                                 األطراف يف بروتوكول كيوتو   
                 وترد يف التذييل     .       األنشطة /                                                ، إىل الترتيبات اللوجستية املتعلقة باالجتماعات      )                                   اخلارجـية وقوائم الربيد اإلليكتروين    

               ويستوجب الطابع   .                                              األمانة بالنسبة لكل جمال عمل ورد يف الفصل السابق                                  الرابع معلومات مفصلة عن طرائق عمل 
   .                                                         املتنوع لعمل األمانة االستعانة مبوظفني لديهم جتارب وخربات واسعة

                            أداء مبواصفات عالية ويف الوقت  /                                                            وال بد من تعزيز قدرات األمانة إىل حد كبري لتمكينها من توفري خدمات -  ٣٩
                                                                            وميكن لفرقة دعم التنفيذ املشترك القائمة التابعة لألمانة القيام بصورة جزئية فقط   .    لها                    املناسب يف مجيع جماالت عم

                                                ومبجرد الفراغ من إنشاء نظم اعتماد التنفيذ املشترك   .                                                       بتغطية األنشطة الواردة يف القسم السابق ويف التذييل الرابع
                              رة معاجلة احلاالت يف إطار إجراءات                                                           االسـتعراض، سوف تكون هناك حاجة إىل توفري القدرة على إدا       /          والتقيـيم 

       ، ال بد  )                 انظر الفصل السادس (                                             ومع مراعاة اإلطار الزمين لربنامج عمل جلنة اإلشراف   .                        التحقق وإجراءات االعتماد
   مع   )                                                        هي جزء من برنامج آليات األمانة القائم على مشاريع         (                                                          مـن تعزيز فرقة عمل التنفيذ املشترك التابعة لألمانة          

                                                                                           حبيث يصل العدد اإلمجايل للموظفني إىل ستة من الفئة الفنية واثنني من فئة اخلدمات العامة                    ٢٠٠٧                بدايـة عـام     
   :                      تتلخص مهامهم يف ما يلي

                                     اإلدارة العامة لفرقة التنفيذ املشترك؛   ) أ (  

                                     دعم تطوير العملية والسياسات العامة؛   ) ب (  

                    دعم إجراءات التحقق؛  ) ج (  

                     دعم إجراءات االعتماد؛  ) د (  

  .                 دعم نظام املعلومات    ) ه (  

                            ً                                                           وباإلضافة إىل ما سبق، ميكن أيضاً تعيني موظفني مؤقتني، يتولون، على وجه اخلصوص، املسائل املنهجية،  -  ٤٠
                                                                                         أو تكنولوجيا املعلومات، أو ميكن االستعانة مبوظفني من أقسام أخرى من برنامج آليات األمانة القائم  /          واالعتماد و

                 ً                           ومع ذلك، واستناداً إىل اخلربات املكتسبة حىت         .                                    من املوارد املخصصة للتنفيذ املشترك               ُ                 على مشاريع ُتدفع نفقاهتم     
  .                                                             ّ                                       اآلن، فإن االستعانة مبوظفني من آليات األمانة القائمة على مشاريع مقّيدة من حيث توافر املوارد وأولويات املهام

                                        أعاله، ال سيما يف ضوء توقع ازدياد                                                                             وال بد من التشديد على أن قدرة األمانة على إجناز املهام املذكورة            -  ٤١
   .                                                       كثافة العمل، سوف تتوقف على توافر املوارد املالية املطلوبة
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 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ميزانية الفترة -     ً ثامنا  

  ،     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                                                                      يتضـمن التذيـيل اخلامس امليزانية املطلوبة إلجنـاز األنشطة املدرجة يف فترة السنتني               -  ٤٢
                                                                                    وتعتمد التوقعات واملعايري املتعلقة بتحديد امليزانية على برنامج العمل السنوي            .                                 الوارد وصفها يف الفروع السابقة    

                                                                                                                   للجنة اإلشراف، وعلى امليزانية الربناجمية لالتفاقية اإلطارية، كما أهنا تتوافق وحجم العمل املتوقع يف جمال تطوير                
   .     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦              ات خالل الفترة                 استعراض االستنتاج /                                               عملية التنفيذ املشترك ومعاجلة حاالت االعتماد وتقييم

                              امليزانية الربناجمية لالتفاقية      ُ  ّ                                                                       وقـد ُنقّحت التوقعات منذ انعقاد مؤمتر األطراف احلادي عشر الذي اعتمد              -  ٤٣
               متويل الصندوق                ً              والذي أحاط علماً بتقديرات       )                  امليزانية األساسية    (    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                      لفـترة السـنتني               اإلطاريـة 

                   ً        ، ويتضمن كالمها بنوداً تتعلق  )                             مثل، متطلبات التمويل التكميلي (             نفس الفترة      خالل                         االستئماين لألنشطة التكميلية
  . )  ٢٤ (               بالتنفيذ املشترك

              وتكون األنشطة    .  ُ  ّ                                                                                    وُتصـّنف أنشطة التنفيذ املشترك اليت تنظمها األمانة يف جماالت العمل األربعة التالية             -  ٤٤
    ):     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                         مبثابة اجملموع لفترة السنتني        األرقام  (                                               املتوقعة يف كل جمال من هذه األنشطة على النحو التايل 

                   عقد تسعة اجتماعات؛  :                    اجتماعات جلنة اإلشراف  ) أ (  

  :                  استعراض االستنتاجات /                                                األنشطة املتصلة بفريق اعتماد التنفيذ املشترك وتقييم  ) ب (

                                                عقد مثانية اجتماعات لفريق اعتماد التنفيذ املشترك؛ ̀  ١̀ 

               حالة اعتماد؛  ٢٥      معاجلة  ̀  ٢̀ 

                                                 استعراض االستنتاجات املتعلقة بوثائق تصميم املشاريع؛ /             حالة لتقييم   ١٢٥  ة     معاجل ̀  ٣̀ 

                      تنظيم أربع حلقات عمل؛  :                                                تنظيم حلقات عمل تقنية لدعم عملية التنفيذ املشترك  ) ج (

  :    أعاله  )  ج ( و  )  ب ( و  )  أ (                                  أنشطة األمانة املتعلقة مبجاالت األنشطة   ) د (

           دعم أنشطة   /                                    اثنني من فئة اخلدمات العامة إلدارة                                                    توفـري ستة موظفني من الفئة الفنية وموظفني          ̀  ١̀ 
                قاعدة البيانات؛ /                  والربط بشبكة الويب  )  ج ( و  )  ب ( و  )  أ (      اجملاالت 

                                                                                        توفـري موظفـني مؤقتني لتقدمي املساعدة العامة تكون لديهم خربات متخصصة تدعم عمليات               ̀  ٢̀ 
   .                            قاعدة البيانات، حسب االقتضاء /             أو شبكة الويب /                     االعتماد واالستنتاجات و

                                     ماليني من دوالرات الواليات املتحدة         ٤,٤         يبلغ       ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                       وإمجايل املوارد املطلوبة لفترة السنتني       - ٥ ٤
   ّ                                                          وتبّين املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك بوضوح أن تتحمل           ).                             يف املائة للنفقات العامة      ١٣            مبا يف ذلك     (          األمريكية  

                               واجلهات املشاركة يف املشروع أي       )                     املدرجة باملرفق األول          األطراف   (                                           األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية       
                                                      

  . ٢   و ١            يف اإلضافتني FCCC/SBI/2005/8                                     يرد نطاق امليزانية بالتفصيل يف الوثيقة   .   ١١-   م أ /  ١٢           انظر املقرر   )  ٢٤ (
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    ومن   .  )  ٢٥ (                                                                                            تكاليف إدارية ناشئة عن إجراءات واردة يف املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك تتعلق مبهام جلنة اإلشراف
               ة األساسية مع       ُ   ّ                              كما ُتوفّر بعض املوارد من امليزاني       .                                                                املتوقع توفري هذه املوارد بصورة أساسية من التمويل التكميلي        

                                                  ، واعتماد امليزانية الربناجمية لالتفاقية اإلطارية          ٢٠٠٥       فرباير /    شباط    ١٦                     ّ                     دخـول بروتوكول كيوتو حّيز النفاذ يف        
   .                                     خالل الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦             لفترة السنتني 

                                      اإلدارية املتكامل لألمانة بتتبع األنشطة                    ويقوم نظام املعلومات  .                                          وتتوىل األمانة اإلدارة املالية للتنفيذ املشترك -  ٤٦
                            وهذه امليزة اليت يتمتع هبا       .                                         كما يسمح بالرصد الفوري لتدفق املوارد       .                                             اإلداريـة وما يتعلق هبا من معامالت مالية       

                                      ، ال سيما إذا بقيت املوارد املخصصة           ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                                           نظـام املعلومـات اإلدارية املتكامل جوهرية خالل الفترة          
   ).    ٢٠٠٦       نوفمرب /           تشرين الثاين (                                                                رك دون املستوى املطلوب، ومتدنية للغاية كما هو احلال يف الوقت الراهن             للتنفيذ املشت

                                                            على ضرورة أن تساهم األطراف املدرجة يف املرفق األول يف            ١-     م أإ  /  ١٠    و  ٧-    م أ  /  ١٦                ويشدد املقرران    -  ٤٧
                من بروتوكول    ٦                          ترتبة على تنفيذ املادة                                                                             الصـندوق االستئماين لألنشطة التكميلية بغية متويل النفقات اإلدارية امل         

         أقل بكثري   )         وال يزال  (         ُ                                                احلاجة املُلحة هلذه املسامهات ألن مستوى املسامهات كان           ١-     م أإ  /  ١٠             ويربز املقرر     .      كيوتو
                                                                                                       من املوارد الضرورية للقيام، بصورة سريعة وناجحة، بإجناز الواليات املمنوحة للجنة اإلشراف واألنشطة األخرى        

  .                                هبا األمانة يف جمال التنفيذ املشترك         اليت تضطلع

ُ                                                  ولضـمان سالمة عمل إجراء املسار الثاين للتنفيذ املشترك، ُخصصت النفقات على سبيل األولوية جملايل                -  ٤٨                                                   
                                                                      أعاله، وألنشطة الدعم املالزمة اليت تقوم هبا األمانة، وهي جزء من              ٤٤                     الواردين يف الفقرة      )  ب ( و  )  أ (          األنشـطة   

  .  ُ   ّ                       ال ُينفّذ إال إذا توفرت املوارد  )  ج (                  بيد أن جمال األنشطة    ).  د (           جمال األنشطة 

  امليزانية األساسية-ألف 

                          مليون من دوالرات الواليات    ١,١   حنو  (ُ                                                             ُيتوقع أن توفر امليزانية األساسية حوايل ربع إمجايل املوارد املطلوبة  -  ٤٩
                               لكفالة إجناز احلد األدىن من          ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                                 لدعم العمل بشأن التنفيذ املشترك خالل الفترة          )                 املتحدة األمريكية 

           الواردين يف   )  د ( و  )  أ (                                                         وتغطي امليزانية األساسية البندين التاليني يف جمايل األنشطة        .                              أنشـطة جلنة اإلشراف واألمانة    
  :      أعاله  ٤٤       الفقرة 

      أربعة  (                          تنظيم اجتماعني يف السنة       :                                   املتمـثل يف اجتماعات جلنة اإلشراف       )  أ (                 جمـال األنشـطة       ) أ ( 
  ؛ )    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                   يف اجملموع خالل الفترة          اجتماعات 

     توفري    ):  ج ( و  )  ب ( و  )  أ (                                                 املتمثل يف أنشطة األمانة املتصلة مبجاالت األنشطة          )  د (               جمـال األنشطة      ) ب ( 
  )  ج ( و  )  ب ( و  )  أ (                                                                                              موظفـني اثـنني من الفئة الفنية وموظف واحد من فئة اخلدمات العامة لدعم أنشطة اجملاالت                 

  ؛    ٢٠٠٦         ً               ، اعتباراً من بداية عام               قاعدة البيانات /                  والربط بشبكة الويب

                                                      

  . ٧         ، الفقرة  ١-    أإ م / ٩           انظر املقرر   )  ٢٥ (
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  التمويل التكميلي-باء 

                                     ماليني من دوالرات الواليات املتحدة         ٣,٢    حنو   (                                                        ينبغي تغطية حوايل ثالثة أرباع إمجايل املوارد املطلوبة          -  ٥٠
                                      بواسطة املسامهات التكميلية املقدمة         ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                                 لدعم العمل بشأن التنفيذ املشترك خالل الفترة          )         األمريكية

  :                                                  وجيب تغطية التكاليف التالية بواسطة التمويل التكميلي  .                     من األطراف ومن الرسوم

      ٢٠٠٧                     واجتماعني يف عام         ٢٠٠٦                             عقد ثالثة اجتماعات يف عام        :                          اجـتماعات جلـنة اإلشراف      ) أ ( 
  ؛ )  ٢٦ ( )    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                              جمموع االجتماعات مخسة خالل الفترة  (

  :                  استعراض االستنتاجات /         رك وتقييم                                        األنشطة املتعلقة بفريق اعتماد التنفيذ املشت  ) ب ( 

                                                عقد مثانية اجتماعات لفريق اعتماد التنفيذ املشترك؛ ̀  ١̀ 

               حالة اعتماد؛  ٢٥      معاجلة  ̀  ٢̀ 

                                                 استعراض االستنتاجات املتعلقة بوثائق تصميم املشاريع؛ /             حالة لتقييم   ١٢٥      معاجلة  ̀  ٣̀ 

             حلقات عمل؛          تنظيم أربع  :                                                تنظيم حلقات عمل تقنية لدعم عملية التنفيذ املشترك  ) ج ( 

   ): ج ( و  )  ب ( و  )  أ (                                  أنشطة األمانة املتعلقة مبجاالت األنشطة   ) د ( 

                                                                                توفري مخسة موظفني من الفئة الفنية وموظف واحد من فئة اخلدمات العامة لدعم أنشطة اجملاالت  ̀  ١̀ 
  ؛    ٢٠٠٧                           قاعدة البيانات، بنهاية عام  /                  والربط بشبكة الويب  )  ج ( و  )  ب ( و  )  أ (

                                                            مي املساعدة العامة تكون لديهم خربات متخصصة لدعم عمليات                                     توفـري موظفـني مؤقتني لتقد      ̀  ٢̀ 
                             قاعدة البيانات، حسب االقتضاء  /             أو شبكة الويب /                     االعتماد واالستنتاجات و

  الرسوم-جيم 

                             خالل دورته األوىل أن تضع                                                                     مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو             طلب   -  ٥١
                  وفرض هذه الرسوم     .                                                               بفرض رسوم لتغطية التكاليف اإلدارية املتعلقة بأنشطة اللجنة                        ً           جلنة اإلشراف أحكاماً تتعلق     
  .          ً       ً           يوفر مصدراً إضافياً لإليرادات

                                                      

                      ً   يعترب هو احلد األدىن نظراً     ٢٠٠٧                                                       ومع ذلك، تالحظ جلنة اإلشراف أن التخطيط لعقد اجتماعني يف عام   )  ٢٦ (
                                                                                                                         لـتوقع ضـرورة عقد اجتماعات إضافية عقب التطورات املتصلة بعملية االعتماد ونظر هذه اللجنة يف التقارير املتعلقة                  

    .             باالستنتاجات
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-    ٢٠٠٦                                                                                                 ومع افتراض أن التمويل األساسي ألنشطة التنفيذ املشترك سيظل على نفس مستوياته خالل الفترة                -  ٥٢
                                               تتناسب الرسوم مع خفض االنبعاثات الذي حيققه        (      ظيفة                                                            ، وبناء على نفس مبادئ وهيكل رسوم آلية التنمية الن             ٢٠٠٧

ّ                                                          ، ُيقّدر أن يتطلب التنفيذ املشترك نفس معدل الرسوم اليت           )                        ً                                املشـروع، ويكون معدهلا قليالً بالنسبة للمشاريع الصغرية          ُ  
                   اية فترة االلتزام                                     ً                                                                          تفرضها آلية التنمية النظيفة تفادياً للحاجة إىل متويل تكميلي على األمد الطويل، على سبيل املثال، بنه               

                                                                                                          ومع ذلك، سيحدث عجز كبري يف تدفق السيولة النقدية خالل السنوات األوىل لتشغيل عملية التنفيذ املشترك                  .     األوىل
                        عندما يبدأ حتديد وحدات     ٢٠٠٨                                                                       يف إطار جلنة اإلشراف، ألن اجلزء األكرب من اإليرادات ال يتوقع أن يتاح إال بعد عام 

                                                                                          ، فإن هذه املوارد اإلضافية لإليرادات لن تكفي لتغطية تكاليف مجيع األنشطة الواردة يف                     وبالتايل  .                 خفـض االنبعاثات  
                                                     ، ويتطلب ذلك احلصول على متويل تكميلي من األطراف             ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                           مقدمـة الفصل الثامن خالل فترة السنتني        

  .    ٢٠٠٨        خالل عام 
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 التذييل األول

 برنامج عمل جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك

ماع اخلامس االجت
 للجنة اإلشراف

االجتماع الرابع 
 للجنة اإلشراف

 االجتماع الثالث
 االجتماع الثاين  للجنة اإلشراف

االجتماع األول   للجنة اإلشراف
 املهام للجنة اإلشراف

 تشرين ٢٧-٢٦
٢٠٠٦أكتوبر /األول

 /متوز ١٩-١٨
 ٢٠٠٦ يوليه

 مايو/أيار ٢٩-٢٨
٢٠٠٦ 

 /آذار ١١-١٠، ٨ 
 ٢٠٠٦ مارس

 فرباير/شباط ٣-٢ 
٢٠٠٦ 

 

        
                               وضع النظام الداخلي للجنة اإلشراف - ١       
                        النظام الداخلي التنظيمي  �  *  ُ            اعُتمدت املسودة      
                     االستعانة خبربات خارجية  �         مناقشة    
                              وضع وثائق تصميم مشاريع التنفيذ - ٢       

       املشترك
                 االتفـاق على املسودة  

  *        النهائية
             اعـتمدت املسودة      امة         تعليقات ع

     األوىل
        الصيغة   �

             اعـــتماد املـــبادئ  
          التوجيهية

                           املبادئ التوجيهية للمستخدمني  �        املناقشة                   املوافقة على املسودة             تعليقات عامة

 ، *                    املوافقة على املسودة  
                   ً إذا كان ذلك مطلوباً

                          وثـيقة تصميم املشروع بالنسبة  �           مناقشة       مناقشة
                للمشاريع الصغرية

                             نظام اعتماد التنفيذ املشترك     إنشاء - ٣       
ــايري  ــتماد املع              اع

             واإلجـراءات اليت
     وضعت

ــاجمللس              االتصــال ب
ــريق ــيذي وف               التنف

        االعتماد

ــاجمللس                  املوافقة على املسودة             االتصــال ب
ــريق ــيذي وف               التنف

        االعتماد

                         وضـع معايري وإجراءات اعتماد  �        املناقشة
        مبا يف ذلك (                     الكـيانات املستقلة    

    ُ                 اليت ُتطبق على الكيانات         القواعد  
                             التشـغيلية املعينة لتصبح كيانات

  )             معتمدة مستقلة
                    املناقشة واملوافقة على    

               وقـت اختاذ القرار
               املتعلق باإلنشاء

              اتصـال رئيس جلنة
ــيس             اإلشــراف برئ

              اجمللس التنفيذي

               البنية املؤسسية  � 

                        اعتماد الكيانات املستقلة - ٤       
                    ت املتعلقة مبعايري حتديد            وضع التوجيها - ٥       

                خط األساس والرصد
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ماع اخلامس االجت
 للجنة اإلشراف

االجتماع الرابع 
 للجنة اإلشراف

 االجتماع الثالث
 االجتماع الثاين  للجنة اإلشراف

االجتماع األول   للجنة اإلشراف
 املهام للجنة اإلشراف

 تشرين ٢٧-٢٦
٢٠٠٦أكتوبر /األول

 /متوز ١٩-١٨
 ٢٠٠٦ يوليه

 مايو/أيار ٢٩-٢٨
٢٠٠٦ 

 /آذار ١١-١٠، ٨ 
 ٢٠٠٦ مارس

 فرباير/شباط ٣-٢ 
٢٠٠٦ 

 

               تقدمي العروض خالل                  اعتماد التوجيهات 
                  حلقـة العمل التقنية

               للتنفيذ املشترك

        مبا يف ذلك (        مناقشة  
                املشاريع اليت قدمت

  )          يف وقت مبكر

                           وضـع التوجيهات املتعلقة مبعايري  �               املسامهة العامة
                     حتديد خط األساس والرصد

                           وضـع األحكام املتعلقة باملشاريع  �           مناقشة              اعتماد األحكام 
       الصغرية

               مناقشــة املتطلــبات (
              خـالل اجتماع جلنة
ــترة  ــراف للف                   اإلش

٢٠٠٧-    ٢٠٠٦    (  

                               استعراض وتنقيح املبادئ التوجيهية  �      
                        لـتقدمي الـتقارير ومعـايري خط

             األساس والرصد

       مناقشة    
                اعتماد اإلجراءات

   ميم                              وضع إجراءات تعميم وثائق تص     - ٦  
                              املشـاريع، وتقارير الرصد وتقارير

            االستنتاجات 
ــتعراض - ٧         مناقشة                 اعتماد اإلجراءات   ــراءات اس ــع إج                    وض

           االستنتاجات
                          اسـتعراض االستنتاجات املتعلقة  �       

                     بوثائق تصميم املشاريع
                     اسـتعراض اسـتنتاجات خفض  �       

                            االنبعاثات أو تعزيزات اإلزالة
        املشاريع        استعراض  - ٨       
       مناقشة 

              اعتماد األحكام
                         وضـع األحكـام املـتعلقة بتحديد - ٩     

       الرسوم
ــة  ــتماد اخلط            اع

        اإلدارية
                     تطوير خطة اإلدارة-  ١٠        املناقشة        مناقشة  

  .                                                       مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو              ِ   للنظر فيه من ِقبل   * 
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 التذييل الثاين

 ٢٠٠٧هام جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك لعام قائمة مبدئية مب

              بتقرير عن                                                                 ؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو                                    موافـاة الدورة الثالثة مل     - ١
         أنشطتها؛

                                                                                                اسـتعراض االسـتنتاجات اليت خترج هبا الكيانات املستقلة املعتمدة  فيما يتعلق بوثائق تصميم                /       تقيـيم  - ٢
         املشاريع؛

                                                                 بلورة استنتاجات عمليات خفض االنبعاثات أو تعزيزات إزالة االنبعاثات؛ - ٣

                             ً                                                            اعتماد الكيانات املستقلة وفقاً للمعايري واإلجراءات الواردة يف التذييل ألف للمبادئ التوجيهية؛ - ٤

          يف التذييل                                                                                     استعراض وتنقيح املبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير ومعايري وضع خط األساس والرصد الواردة    - ٥
  ،                                                        مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو                                      ِ     باء من املبادئ التوجيهية للنظر فيها من ِقبل 

                                                                                                   مع إيالء االعتبار يف هذا الصدد، حسب االقتضاء، لعمل اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة واملسائل الناشئة؛

                                                          مشاريع الصغرية املتعلقة باستخدام األراضي وتغيري استخدام              سبة لل                                      وضـع أحكـام التنفيذ املشترك بالن       - ٦
  ؛              األراضي واحلراجة

                             صياغة واعتماد وثائق االعتماد؛ - ٧

                                                                                                االتصال، حسب االقتضاء، باجلهات صاحبة املصلحة وتوعيتها، مبا يف ذلك جهات التنسيق، والكيانات              - ٨
                املعنية األخرى؛                                            املستقلة املعتمدة  وغريمها من اجلهات صاحبة املصلحة

  .          مسائل أخرى - ٩
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 التذييل الثالث

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦جدول زمين مؤقت لفترة السنتني 
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 التذييل الرابع

 األنشطة املفصلة اليت تضطلع هبا األمانة

  تقدمي الدعم للجنة اإلشراف يف عمليات صنع القرار واجتماعاهتا- ١

                                      ير االجتماعات والوثائق األخرى، وذلك                                والعروض، واستكمال تقار                          إعداد وثائق االجتماعات    ) أ ( 
     ً                                                         وفقاً لطلب جلنة اإلشراف وتوجيهها فيما يتعلق بالعديد من املواضيع؛

                  بدل اإلقامة اليومي  /                                             مبا يف ذلك حتديد أماكن االجتماعات؛ وترتيبات السفر   (                   الترتيبات اللوجستية  ) ب ( 
                             األعضاء املناوبني للحصول على     /                عم لبعض األعضاء                                               األعضاء املناوبني املؤهلني للتمويل؛ وتقدمي الد      /             ألعضاء اللجنة 

  ؛ )                        التأشريات؛ وتسجيل املراقبني

                                       ، من خالل قوائم الربيد اإلليكتروين والشبكة                            األعضاء املناوبني للجنة اإلشراف /              االتصال باألعضاء  ) ج ( 
            عات اللجنة؛                                                            وما إىل ذلك، بشأن اجلوانب اللوجستية أو املوضوعية املتعلقة باجتما  )          إكسترانيت (        اخلارجية 

                                                             ِ                      املوجهة للحصول على إسهامات عامة تتعلق باملسائل قيد املناقشة من ِقبل جلنة                            إدارة النداءات   ) د ( 
                                                     ُ                                                  اإلشراف، والنداءات العامة املوجهة للخرباء لالنضمام إىل الفُرق واألفرقة العاملة أو اهليئات األخرى التابعة للجنة 

   .             ً             اإلشراف، وفقاً لطلب اللجنة

 اءات التحقق يف إطار جلنة اإلشراف دعم إجر- ٢

  :                                              استعراض االستنتاجات املتعلقة بوثيقة تصميم املشروع  ) أ ( 

                                                             مبا يف ذلك التحقق من أهلية الكيان املعتمد املستقل الذي قدم وثيقة    (                      نشر وثيقة تصميم املشروع ̀  ١̀ 
   بة                                                                                     تصـميم مشـروع ما؛ وحتميل وثيقة تصميم املشروع مع تعليقات األطراف واجلهات صاح             

                                                                                               املصـلحة واملراقـبني املعـتمدين مبوجب االتفاقية اإلطارية، يف موقع التنفيذ املشترك لالتفاقية              
   ؛  )                                                               اإلطارية على اإلنترنت؛ واإلعالن عن إتاحة وثيقة تصميم املشروع للجمهور

  ر                                                             التحقق من أهلية الكيان املعتمد املستقل الذي قدم التقري           (                                   نشـر التقرير املتعلق باالستنتاجات     ̀  ٢̀ 
                                                                                   واألطراف املشاركة يف املشروع؛ وحتميل التقرير يف موقع التنفيذ املشترك لالتفاقية اإلطارية على 

  ؛ )                                                    اإلنترنت؛ واإلعالن عن إتاحة التقرير للجمهور؛ وما إىل ذلك

                                               استالم واإلشعار باستالم طلبات االستعراض؛ ونشر         (                                       اسـتعراض التقرير املتعلق باالستنتاجات     ̀  ٣̀ 
                                                                             دة من املشاركني يف املشروع والكيانات املستقلة املعتمدة  بشأن املسائل اليت                              التعلـيقات الوار  

 ُ                                                                                    أُثـريت يف طلـبات االسـتعراض؛ والتحضري لالستعراض الذي تقوم به جلنة اإلشراف خالل               
                                                                  ِ                                   اجتماعها القادم؛ والتحقق من التقرير املنقح قبل املوافقة النهائية من ِقبل جلنة اإلشراف؛ ونقل              

                                األجوبة بني فرقة االستعراض وبني      /                                   أو احلصول على املزيد من املعلومات      /    و                   طلـبات التوضـيح   
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                                                               املشاركني يف املشروع؛ والتبليغ بقرار جلنة اإلشراف املتعلق باالستنتاجات  /                    الكيان املعتمد املستقل
   ؛  )                                    واألسباب اليت أدت إىل اختاذه، وما إىل ذلك

                                            ات البشرية املنشأ حبسب املصدر أو تعزيزات                                                    واسـتعراض االستنتاجات املتعلقة خبفض االنبعاث       ) ب ( 
  :                        إزالتها بواسطة البالوعات

                                                                        مبا يف ذلك التحقق من أهلية الكيان املعتمد املستقل الذي قدم تقرير               (      التحقق /                 نشر تقرير الرصد   ̀  ١̀ 
                                                                                      ما؛ وحتميل التقرير يف موقع التنفيذ املشترك لالتفاقية اإلطارية على اإلنترنت؛ واإلعالن عن إتاحة 

  ؛ )                                                                                 تقرير للكيان املعتمد املستقل وللمشتركني يف تلقي أخبار التنفيذ املشترك لالتفاقية اإلطارية  ال

                                                           مبا يف ذلك استالم واإلشعار باستالم طلبات االستعراض؛ ونشر            (                            اسـتعراض تقريـر الـتحقق      ̀  ٢̀ 
       ستعراض                                                                            التعليقات الواردة من املشاركني يف املشروع والكيانات املستقلة املعتمدة؛ والتحضري لال

                                                                                                 الـذي تقوم به جلنة اإلشراف خالل اجتماعها القادم؛ والتحقق من التقرير املنقح قبل املوافقة               
                          أو احلصول على املزيد من      /            ِ                                                      النهائـية مـن ِقـبل جلـنة اإلشـراف؛ ونقل طلبات التوضيح و             

  ؛                   املشاركني يف املشروع   /                                                       األجوبة بني فرقة االستعراض وبني الكيان املعتمد املستقل        /          املعلومـات 
  ؛ )                                                                     والتبليغ بقرار جلنة اإلشراف املتعلق باالستنتاجات واألسباب اليت أدت إىل اختاذه

  .                                   ُ                    إنشاء وصيانة موقع على شبكة اإلنترنت ُيخصص إلجراءات التحقق  ) ج ( 

  دعم عملية اعتماد التنفيذ املشترك- ٣

  :                                         تنظيم اجتماعات فريق اعتماد التنفيذ املشترك  ) أ ( 

                                                                   اعات واالستعراضات، واستكمال التوصيات اليت تقدم إىل جلنة اإلشراف                 لالجتم              جتهيز الوثائق  ̀  ١̀ 
                                                                                             والوثائق األخرى، وذلك حبسب الطلب وبناء على توجيهات فريق اعتماد التنفيذ املشترك فيما             

                          يتعلق بالعديد من املواضيع؛

     قامة        بدل اإل  /                                                    مبا يف ذلك حتديد أماكن االجتماعات؛ وترتيبات السفر          (                        الترتيـبات اللوجسـتية    ̀  ٢̀ 
   ؛  )                                                   اليومي؛ وتقدمي الدعم لبعض األعضاء للحصول على التأشريات

                                             ، من خالل قوائم الربيد اإلليكتروين والشبكة                                                        االتصـال بأعضـاء فريق اعتماد التنفيذ املشترك        ̀  ٣̀ 
                                                                وما إىل ذلك،  بشأن اجلوانب اللوجستية أو اجلوهرية املتعلقة باجتماعات   )          إكسترانيت (        اخلارجية 
        الفريق؛

  :                                                                                     قدمي الدعم لفريق اعتماد التنفيذ املشترك وفرقة تقييم التنفيذ املشترك بشأن إجراءات االعتماد ت  ) ب ( 

                                                                              التحقق من اكتمال الطلب؛ وتسديد الرسوم؛ ونشره على موقع الويب؛ وإعداد              (            طلب الترشيح  ̀  ١̀ 
  ؛ )                                                                   قائمة بأمساء اجلهات املترشحة ومسودة خطة عمل فرقة اعتماد التنفيذ املشترك
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                                                                    يشمل جتميع املعلومات، وتصنيفها وتقدميها إىل فرقة اعتماد التنفيذ املشترك؛    (            ستعراض املكتيب  اال ̀  ٢̀ 
                                                                                            وتقـدمي الدعـم إلعداد تقرير االستعراض املكتيب؛ وإرسال التقرير إىل الكيان املستقل صاحب              

   ؛  )     الطلب

                    إلعداد تقرير التقييم                                                        يشمل التنسيق بشأن الترتيبات اللوجستية؛ وتقدمي الدعم        (                 التقيـيم املوقعي   ̀  ٣̀ 
                                                                                        املوقعـي، والـتقريرين األويل واخلـتامي؛ واإلشراف على عملية تصحيح األخطاء من جانب              

  ؛ )                            الكيانات املستقلة صاحبة الطلب

                                                                              تشمل دعم إعداد تقرير التقييم املوقعي، والتقريرين األويل واخلتامي؛ وإرسال             (             أنشطة املالحظة  ̀  ٤̀ 
                          انسحاب الكيانات املستقلة    /                                  تقلة صاحبة الطلب؛ ودعم استئناف                                    التقرير األويل إىل الكيانات املس    

         املترشحة؛

          أو أنشطة   /                                                                 تقدمي الدعم لعملية تعادل االستعراض املكتيب، والتقييم امليداين و           (                    املعايـنة املوقعـية    ̀  ٥̀ 
   ؛  )      املالحظة

                  الدعم للعملية                                                                     إخطار الكيانات املستقلة املعتمدة بتاريخ انتهاء االعتماد؛ وتقدمي          (              إعادة االعتماد  ̀  ٦̀ 
   ؛  )               أو أنشطة املالحظة /                   ، والتقييم املوقعي و )                    تعادل االستعراض املكتيب (

ِ                                تقدمي الدعم اإلداري إلصدار وحفظ ِسِجل الرسائل الصادرة، وما إىل ذلك   (             رسالة توضيحية ̀  ٧̀   ِ                              .(   

                           مؤمتر األطراف العامل بوصفه    (                                             دعـم عملـية الـتفاوض احلكومية الدولية          -   ٤
  )                    واهليئتان الفرعيتان              بروتوكول كيوتو                اجتماع األطراف يف 

                                                                                     تقدمي إسهامات تقنية وموضوعية يستفيد منها رئيسا اهليئتني ذويت الصلة قبل وأثناء الدورات من   ) أ ( 
                                                           أجل تيسري املفاوضات احلكومية الدولية املتعلقة بالتنفيذ املشترك؛

   .    ِ           من ِقبل األطراف                                                        تقدمي إسهامات موضوعية تتعلق بالتقارير املطلوبة للنظر فيها   ) ب (

 تقدمي املعلومات بشأن التنفيذ املشترك/ التوعية- ٥

                      يشمل تقدمي ما استجد من    (                                                موقع التنفيذ املشترك لالتفاقية اإلطارية على اإلنترنت             تطوير وصيانة   ) أ ( 
ّ                     معلومات عن عملية املفاوضات احلكومية الدولية بشأن التنفيذ املشترك؛ وأن ُتحّمل على موقع الويب مج            يع الوثائق                                                                    ُ  

                                                                                                           الرمسية الجتماعات جلنة اإلشراف؛ واملعلومات املتعلقة حباالت حمددة وفق ما تقتضيه اإلجراءات ذات الصلة، مبا               
                                                  التحقق، وقوائم الكيانات املستقلة املترشحة لالعتماد    /                                                        يف ذلـك وثـائق تصـميم املشاريع، تقارير االستنتاجات         

  ؛ )                      إىل املشتركني يف هذه اخلدمة  "                     أخبار التنفيذ املشترك "       وإرسال                                        والكيانات املستقلة املعتمدة، وما إىل ذلك؛ 

                                        وضع جدول األعمال؛ وتعيني ودعوة املتكلمني       (                                               تنظيم حلقات عمل تقنية بشأن التنفيذ املشترك        ) ب ( 
           بدل اإلقامة  /                                                                                               واملدعويـن؛ والترتيبات اللوجستية مبا يف ذلك حتديد مكان االجتماعات، والترتيبات املتعلقة بالسفر        
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                                موقع التنفيذ املشترك لالتفاقية                                                                                الـيومي لـبعض املدعوين، وتسجيل املشاركني؛ وحتميل الربنامج والعروض على            
  ؛ )                   اإلطارية على اإلنترنت

                                 بواسطة الربيد اإلليكتروين أو الفاكس  (                                                    الرد على االستفسارات اخلارجية املتعلقة بالتنفيذ املشترك   ) ج ( 
   ).                    أو اهلاتف، وما إىل ذلك

 تربعات مجع ال- ٦

     مؤمتر                                                                                             بـدء وتيسري واملسامهة يف املناقشات املتعددة األطراف خالل شىت املناسبات، مبا يف ذلك دورات                 
                                              ودورات اهليئتني الفرعيتني بغية مجع األموال                                                                    األطـراف العـامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو         

   .                                     فيذ املشترك األخرى اليت تضطلع هبا األمانة                                                   الالزمة لألنشطة اليت تتم يف إطار جلنة اإلشراف وأنشطة التن
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 التذييل اخلامس

  لدعم عمليات التنفيذ املشترك٢٠٠٧-٢٠٠٦ميزانية الفترة 

 موجز امليزانية: ١اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة األمريكية(

 اجملموع
 جمال األنشطة ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٧-٢٠٠٦

                                       ت وأنشطة جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك       اجتماعا -   ً أوالً    ١٨٠     ٠٠٠    ١٢٠     ٠٠٠    ٣٠٠     ٠٠٠

                                                              األنشطة املتعلقة باعتماد الكيانات املستقلة واستعراض االستنتاجات-     ً ثانياً    ١٦٩     ٠٠٠    ٥٢٤     ٥٠٠    ٦٩٣     ٥٠٠

                      حلقات العمل التقنية-     ً ثالثاً    ٢٣٠     ٠٠٠    ٢٣٠     ٠٠٠    ٤٦٠     ٠٠٠

                               لدعم جمايل األنشطة األول والثالث                       أنشطة تضطلع هبا األمانة-     ً رابعاً    ٤٣٣     ١٤٦  ) أ (   ٩٨٩     ٤٠٥  ) أ ( ١     ٤٢٢     ٥٥١

  )      الرابع-    األول (             اجملموع الفرعي   ١     ٠١٢     ١٤٦  ١     ٨٦٣     ٩٠٥  ٢     ٨٧٦     ٠٥١

  )         يف املائة  ١٣ (             نفقات إضافية     ١٣١     ٥٧٩    ٢٤٢     ٣٠٨    ٣٧٣     ٨٨٧

    

  ) ب (                     جمموع التمويل التكميلي  ١     ١٤٣     ٧٢٥  ) ج ( ٢     ١٠٦     ٢١٣  ) أ ( ٣     ٢٤٩     ٩٣٨

    

                                   مليزانية الربناجمية لالتفاقية اإلطارية       إمجايل ا    ٥٦٩     ٨٠٣    ٥٦٩     ٨٠٣  ١     ١٣٩     ٦٠٥

    

      اجملموع  ١     ٧١٣     ٥٢٨  ) ج ( ٢     ٦٧٦     ٠١٦  ) ج ( ٤     ٣٨٩     ٥٤٣
           مثل خدمات   (    ً                                                                                              نظـراً لزيادة األنشطة املمولة من املوارد التكميلية، ال بد من تغطية نفقات اخلدمات اإلضافية                  ) أ ( 

             من موارد خطة   )                                 لك اخلدمات اإلدارية وخدمات املؤمترات                                                                 ومعـدات تكنولوجيا املعلومات، واخلدمات العامة مثل املكاتب، وكذ       
                                                وعليه، ينبغي تعديل خطة إدارة التنفيذ املشترك خالل   .     ٢٠٠٧                                       وال ميكن تقدير هذه األرقام إال يف بداية عام   .                     إدارة التنفيذ املشترك

 ً                            اً توفري بعض األجهزة يف جمال               ومت مبدئي   .                                                                           حبيـث تعكس هذه التكاليف بطريقة تتسم بالشفافية وعلى نطاق األمانة               ٢٠٠٧       عـام   
     يف      ٢٠٠٧                                               ومع ذلك، ال بد من تعديل األرقام خالل عام            .                                                                  تكنولوجـيا املعلومات لضمان تزويد املوظفني اجلدد هبا فور وصوهلم         

   .                        ضوء النهج الشامل لألمانة
        التنفيذ  (           ول كيوتو                من بروتوك   ٦                                         املوارد املطلوبة لألنشطة املتصلة باملادة        :                                  عـنوان مشروع التمويل التكميلي       )  ب ( 
   ). ١        التنقيح  (  V076-COOP/2004/01  - )      املشترك

                                                                                                              إذا اتبعت جلنة اإلشراف نفس أسلوب اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة يف دفع املكافآت وترتيبات السفر                  ) ج ( 
      ، فال   )                         ألطراف يف بروتوكول كيوتو                                         مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع ا         ً         تبعاً لقرار    (                 األعضاء املناوبني    /                       املنقحة بالنسبة لألعضاء  

     ٢٣٠     ٥٢٠                 دوالر للمكافآت و  ٥٦     ٥٠٠ (      ً                                      دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية     ٢٨٧     ٠٢٠                             بد من زيادة املبلغ مبقدار      
    ).                             دوالر للتكاليف املتعلقة بالسفر

 



FCCC/KP/CMP/2006/5/Add.1 
Page 54 

 

 

 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٥نقص التمويل التكميلي حىت : ٢اجلدول 
 )يات املتحدة األمريكيةبدوالرات الوال(

٢٠٠٦ ٢٠٠٧     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦  

               ميزانية املشروع  ١     ١٤٣     ٧٢٥  ٢     ١٠٦     ٢١٣  ٣     ٢٤٩     ٩٣٨

ّ             مبالغ ُمرّحلة من عام    ٨٤     ١٤٤    ٨٤     ١٤٤   ُ       ٢٠٠٥     

  ) أ ( )               اإليرادات املتاحة (             تربعات األطراف   ١     ٠٤٤     ٣٥٦   ١     ٠٤٤     ٣٥٦

      النقص   ١٥     ٢٢٥  ٢     ١٠٦     ٢١٣  ٢     ١٢١     ٤٣٨
   ).                                ُ             أي أن التعهدات املعقودة ولكنها مل ُتدرج يف احلساب (    لمة                      تشمل فقط التربعات املست  ) أ ( 

 )٢٠٠٧-٢٠٠٦اجملموع للفترة (خمصصات امليزانية حبسب النشاط : ٣اجلدول 

           جمال النشاط النشاط امليزانية األساسية التمويل التكميلي اجملموع

          ت وأنشطة           اجـتماعا  -   ً أوالً                    اجتماعات جلنة اإلشراف           اجتماعات ٤           اجتماعات ٥           اجتماعات ٩
           جلنة اإلشراف

                         اجـتماعات فريق اعتماد                اجتماعات ٨           اجتماعات ٨
               التنفيذ املشترك

                   معاجلة حاالت االعتماد        حالة  ٢٥       حالة  ٢٥

                    معاجلة حاالت االستعراض        حالة   ١٢٥       حالة   ١٢٥

ــتعلقة  -     ً ثانياً ــطة امل                    األنش
                     باعـتماد الكــيانات  
                    املسـتقلة واستعراض   

           االستنتاجات

                    حلقات العمل التقنية -     ً ثالثاً           لقات عمل   ح ٤            حلقات عمل ٤

ــيني  ــني ٩       تع    ) أ (         موظف
                     باإلضـافة إىل موظفني    
                      مؤقتني لتقدمي املساعدة   

              املؤقتة العامة

ــيني  ــني ٦       تع    ) أ (         موظف
                     باإلضــافة إىل موظفــني 
                        مؤقـتني لتقدمي املساعدة    

              املؤقتة العامة

                   أنشـطة تضطلع هبا     -     ً رابعاً           مالك املوظفني        موظفني ٣     تعيني 
         م اجملاالت             األمانة لدع 

       الثالث-    األول

  .    ٢٠٠٧                      عدد املوظفني بنهاية عام   ) أ ( 
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 املرفق اخلامس

  لدعم أنشطة التنفيذ املشترك٢٠٠٦حالة املوارد التكميلية املتاحة يف عام 
 )بدوالرات الواليات املتحدة األمريكية(

التعهدات غري 
 املدفوعة

 تشرين ١التربعات حىت 
  ) أ (                                  طراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية  األ التعهدات ٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

       النمسا  ٤     ٩٢٢  ١     ٦٥٠  ٣     ٢٧٢
       بيالروس   

       بلجيكا   ١٠     ٢٩٧   ١٠     ٢٩٧    صفر
        بلغاريا   

     كندا    ٦٥٦     ٢٥٢    ١٥٦     ٢٥٢    ٥٠٠     ٠٠٠
                  اجلمهورية التشيكية   
        الدامنرك   
        إستونيا   

                اجلماعة األوروبية    ٣١٠     ٠٠٠    ٢٢٤     ٣٥٩   ٨٥     ٦٤١
       فنلندا   

      فرنسا   ٦٠     ٠٠٠   ٦٣     ٥٥٠    صفر
       أملانيا   
        اليونان   
        هنغاريا   
        آيسلندا   

        آيرلندا  ٨     ٠٧٥  ٨     ٠٧٥    صفر
        إيطاليا   
        اليابان   
      التفيا   
           ليختنشتاين   
         ليتوانيا   

       لكسمربغ  ١     ٠٠٠  ١     ٠٠٠    صفر
       موناكو   
       هولندا   

          نيوزيلندا   ٥٠     ٢٢٩   ٥٠     ٢٢٩    صفر
  ) ب (    رويج   الن    ٣٠٠     ٠٠٠    ٣٠٠     ٠٠٠    صفر

       بولندا   
        الربتغال   
        رومانيا   
             االحتاد الروسي   
         سلوفاكيا   

         سلوفينيا  ١     ٩٠٧  ١     ٩٠٧    صفر
  ) ب (       إسبانيا   ٥٧     ٠٥٠   ٥٧     ٠٥٠    صفر

       السويد   ٢٩     ٩٨٦   ٢٩     ٩٨٦    صفر
       سويسرا   
         أوكرانيا   

                                                اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية    ١٤٠     ٠٠٠    ١٤٠     ٠٠٠    صفر
  ) ج (                                 اجمللس الوزاري لبلدان الشمال األورويب   ٢٤     ٥٩٠    صفر   ٢٤    ٩٠ ٥
      اجملموع  ١     ٦٥٤     ٣٠٨  ١     ٠٤٤     ٣٥٦    ٦١٣     ٥٠٣

  .                                                                                    بعض مبالغ التربعات املدفوعة ختتلف عن املبالغ اليت مت التعهد بدفعها بسبب تقلبات أسعار الصرف  :     مالحظة
  .                                           ال ترد يف القائمة سوى األطراف يف بروتوكول كيوتو  ) أ ( 
     ٣٠٠     ٠٠٠                                                                                         انت حكومة النرويج وحكومة إسبانيا قد بدأتا، وقت إعداد هذه الوثيقة، إجراءات حتويل مبلغ       ك  ) ب ( 

   .                                                  ً ويتوقع أن تستلم االتفاقية اإلطارية هذه األموال قريباً  .                         دوالر أمريكي على التوايل  ٥٧     ٠٥٠             دوالر أمريكي و
                     بتربع من اجمللس يف      د        مت التعه    ).    ً             رفاً يف االتفاقية        ليس ط  (                                                     حمفـل للـتعاون الربملاين بني بلدان الشمال األورويب            ) ج ( 

  .    ٢٠٠٤      أبريل  /     نيسان
----- 


