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                                                        مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
               الدورة الثالثة

     ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ١٤- ٣     بايل، 
                    ن جدول األعمال املؤقت   م ٦      البند 

                               املسائل املتعلقة بالتنفيذ املشترك

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

 *مذكرة مقدمة من األمانة

 اجلزء األول
 موجز

                                                                           لتنفيذ املشترك، املقدم إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                                                              هـذا الـتقرير السـنوي للجـنة اإلشراف على ا           
   وال   .     ٢٠٠٧       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٩     إىل     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٨                                                             بـروتوكول كـيوتو، يتناول األنشطة املضطلع هبا يف الفترة من        

                                                            نوفمرب، تاريخ اختتام االجتماع التاسع للجنة اإلشراف على التنفيذ  /             تشرين الثاين  ٢٧           أكتوبر إىل   /              تشرين األول    ٢٠                             يشـمل التقرير الفترة من      
          ّ                                                                                                                                  املشـترك؛ إالّ أن رئيسـة اللجـنة، السيدة فاتو غاي، ستسلط الضوء يف تقريرها الشفهي املقدم إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع                       

  .                                              األطراف على أية مسائل ذات صلة تشملها هذه الفترة
                                                                                                            األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف بأن يتخذ، يف دورته الثالثة، إجراءات تتعلق بوجه خاص بتنقيح                                      ويوصـي التقرير مؤمتر    

                 ً                                                                                                     ويشري التقرير أيضاً إىل ما أجنزته جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك من عمل أثناء الفترة اليت يتناوهلا التقرير،                    .                              هيكل الرسوم وبإتاحة املوارد   
                                                                                                                  اضطلعت به بشأن تفعيل إجراءات التحقق والتعاطي مع أعباء العمل النامجة عن املشاريع، واشتغال فريق اعتماد                                             مبـا يف ذلـك العمل الذي        

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

                                                                                                                             كمـا يسلط التقرير الضوء على جماالت اإلدارة والتنظيم واملوارد، وهي جماالت بالغة األمهية من أجل ضمان عمل جلنة اإلشراف                     
             ملشترك للفترة                                                      وتكرر جلنة اإلشراف، وهي تضع خطة إدارة التنفيذ ا          .                                                                        عـلى التنفـيذ املشـترك بكفـاءة وشفافية وفعالية من حيث الكلفة            

  .                                                                                       ، يف مجلة أمور أخرى، تأكيد احلاجة امللحة إىل موارد وافية وميكن التنبؤ هبا من أجل تنفيذ أنشطتها    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨

                                                      

  .                                                                                         تأخر تقدمي هذه الوثيقة لكي تراعى فيها نتائج االجتماع الثامن للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك *
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ـ    -      الثاين         ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                                               ربعات املقدمـة لدعم أنشطة التنفيذ املشترك يف فترة السنتني                        حالـة الت
   ١٩ .................................................. )    ٢٠٠٧       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٠   حىت  (
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  مقدمة-   ً أوال  

  الوالية-ألف 

        ، إنشاء  ١-    م أإ /  ١٠                                                                             قرر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف مقرره          - ١
                                                                     ترك لتتوىل اإلشراف على مجلة أمور من بينها التحقق من وحدات خفض االنبعاثات                           جلنة اإلشراف على التنفيذ املش

    ً          وفقاً للمبادئ    )                التنفيذ املشترك  (                        من بروتوكول كيوتو      ٦     ّ                                                         املـتولّدة عـن املشاريع اليت يتم تنفيذها يف إطار املادة            
  . )١ ( )         يذ املشترك                      املبادئ التوجيهية للتنف (                    من بروتوكول كيوتو  ٦                               التوجيهية املتعلقة بتنفيذ املادة 

                                                                                   ً                       وتقضـي املـبادئ التوجيهـية للتنفيذ املشترك بأن تقدم جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك تقريراً عن                  - ٢
                                                                                                            أنشـطتها إىل كل دورة من دورات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، وأن يقدم املؤمتر املذكور                  

  .                                           ميارس سلطة على جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك                     من بروتوكول كيوتو و ٦                         إرشادات بشأن تنفيذ املادة 

  نطاق التقرير-باء 

                                                                                                        يقدم هذا التقرير معلومات عن العمل الذي اضطلعت به جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك منذ تقريرها               - ٣
              ، قبل سنة، من             ومنذ االنتهاء  .                                                                        األخـري املقدم إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف دورته الثانية  
        ، تأخذ   )                   إجراء املسار الثاين     ( )٢ (                                                                                 حتديـد عناصـر تنفيذ إجراء التحقق يف إطار جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك             

                                                                                                       اللجنة بتطبيق إجراء املسار الثاين؛ ويورد هذا التقرير معلومات عما اختذته جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك من  
                                                                تنفيذ إجراء املسار الثاين، ويسلط الضوء على املسائل اليت قد يود مؤمتر                                       قـرارات وإجـراءات ملواصـلة تفعيل و     

                                        كما يتناول التقرير مسائل اإلدارة، ال سيما   .                                                             األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف النظر فيها يف دورته الثالثة
                     ً      ية من حيث الكلفة، فضالً                                                                                           التدابري املتخذة لضمان عمل جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك بكفاءة وشفافية وفعال           

  ،     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                 ً                                                               عـن االحتـياجات من املوارد املتاحة فعالً للعمل املتعلق بالتنفيذ املشترك خالل فترة السنتني                
  .    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                     والالزمة لفترة السنتني 

       الفترة    (    ٢٠٠٧        أكتوبر   /              تشرين األول    ١٩       إىل       ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٨                            ويشمل التقرير الفترة من      - ٤
             نوفمرب، تاريخ  /             تشرين الثاين  ٢٧          أكتوبر إىل  /            تشرين األول  ٢٠                            وال يتناول التقرير الفترة من   .  )٣ ( )               يتناوهلا التقرير    اليت 

                                                         ّ                                                          اختـتام االجـتماع التاسع للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك؛ إالّ أن رئيسة هذه اللجنة، السيدة فاتو غاي،                  
                                                   ألطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف أية مسائل ذات صلة                                             ستسلط الضوء يف تقريرها الشفهي املقدم إىل مؤمتر ا

  .                 تشملها هذه الفترة

                                                      

  .       ، املرفق ١-    م أإ / ٩   رر    املق  ) ١ (
  .                                             من املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتنفيذ املشترك  ٤٥-  ٣٠                      يرد التعريف يف الفقرات   ) ٢ (
                           املقررات، يف موقع التنفيذ     /        ً                                                                      ميكـن أيضاً االطالع على مزيد من التفاصيل عن العمليات والوظائف واالتفاقات             ) ٣ (

  .<http://ji.unfccc.int>  :   ايل                                                       املشترك لالتفاقية اإلطارية على شبكة اإلنترنت، يف العنوان الت
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                                                    اإلجراءات اليت سيتخذها مؤمتر األطراف العامل بوصفه        -    جيم 
                               اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

   نة                                                                                         إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، وقد استعرض يف دورته الثالثة التقرير السنوي للج - ٥
  :                                     ً                                                                   اإلشراف على التنفيذ املشترك، وأحاط علماً بكل ما اتفقت عليه اللجنة من مسائل، قد يود أن يتخذ اإلجراءات التالية

              ً                                                                              أن يقدم مزيداً من اإلرشادات فيما يتعلق بالتنفيذ املشترك، ال سيما إىل جلنة اإلشراف على هذا التنفيذ؛  ) أ ( 

  ؛    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                           ملشترك اليت تشمل فترة السنتني            ً                    أن حييط علماً خبطة إدارة التنفيذ ا  ) ب ( 

ّ                                         أن حيث األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية على أن تعّجل بتقدمي تربعات إىل الصندوق                 ) ج (                                                     
        ، وذلك      ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                                                                         االستئماين لألنشطة التكميلية لتمويل العمل املتعلق بالتنفيذ املشترك خالل فترة السنتني            

                                           ً     ً   ة إدارة التنفيذ املشترك لفترة السنتني تنفيذاً كامالً؛                    مبستوى يسمح بتنفيذ خط

     انظر (                                                                                          أن يوافـق عـلى تنقيح هيكل الرسوم كما اعتمدته جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك                  ) د ( 
  ؛ )          املرفق األول

                                         ً      ً       ً                                           أن ينتخـب من كل فئة من الفئات التالية عضواً وعضواً مناوباً يف جلنة اإلشراف على التنفيذ                     ) ه ( 
  :                   ً                                لفترة سنتني، استناداً إىل الترشيحات اليت ترد من األطراف       املشترك 

                                        األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛ ̀  ١̀  

                               األطراف غري املدرجة يف املرفق األول؛ ̀  ٢̀  

                                                            األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية؛ ̀  ٣̀  

   ة؛                       حتالف الدول اجلزرية الصغري ̀  ٤̀  

  .                          األطراف املدرجة يف املرفق األول ̀  ٥̀  

                                                         ً     ً       ً       ً               وعلى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف أن ينتخب أيضاً عضواً مناوباً إضافياً من األطراف  - ٦
ّ                                                     املدرجة يف املرفق األول لكي يعّوض، للفترة املتبقية، العضو املناوب املستقيل                             ومل يتسن للجنة      ).   ٣٣              انظر الفقرة    (                          

                                                                                                       لى التنفيذ املشترك تعيني عضو مناوب جديد قبل الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع                        اإلشراف ع 
  .                                                     األطراف لعدم تلقيها أية ترشيحات من جمموعة األطراف املعنية
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                                                            العمـل املـنجز من الدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل           -     ً  ثانياً 
                                     بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

  موجز للعمل املنجز-ألف 

                                ، حتول تركيز جلنة اإلشراف على          ٢٠٠٦        أكتوبر   /                               ًً                       بعـد إطالق إجراء املسار الثاين رمسياًً يف تشرين األول          - ٧
                                                                      وعلى مدى السنة املاضية، انكبت اللجنة، مبا يف ذلك عن طريق فريق              .                                              التنفـيذ املشـترك إىل تنفيذ العملية ذاهتا       

                                                                    الكيانات املستقلة املقدمة لطلب وأصدرت، عند اللزوم، إرشادات وتوضيحات                                        االعـتماد التابع هلا، على اعتماد       
                                             وحرصت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك على ضمان   .                                                   فيما يتعلق بكل من إجراء االعتماد وإجراء املسار الثاين

              لتزام األوىل من                                                      ً                                     تنفـيذ إجـراء املسـار الثاين بشكل كامل يف الوقت املناسب حتسباً لالنطالق الوشيك لفترة اال          
  .              بروتوكول كيوتو

      ً                                                                                              وضـماناً لإلبالغ اجليد عن املعلومات املتعلقة باملقررات املتخذة من جلنة اإلشراف وعن العمليات اليت                - ٨
                        أو املشاركة يف عدد من      /                                                                                     أفضـت إىل ذلـك، قـام أعضاء اللجنة وأعضاؤها املناوبون وموظفو األمانة بعقد و              

                      ً                      وأحاطت جلنة اإلشراف علماً باهتمامات أصحاب        .                     مليات وعرض النتائج                                       الـتظاهرات اليت جرى فيها شرح الع      
                                        ً         ً                                             املصـلحة وهواجسـهم، وسعت حيثما كان ذلك جمدياً ومتوافقاً مع اتفاقات مراكش ومقررات مؤمتر األطراف    
  .                                                                                            العامل بوصفه اجتماع األطراف، إىل معاجلة هذه االهتمامات واهلواجس بتبسيط العمليات واإلجراءات وتيسريها

     ً                                        ً                                                       وحرصـاً مـنها على استخدام الوقت واملوارد استخداماً أمثل للتصدي للتحديات املقبلة، أعدت جلنة                - ٩
   )٤ (                                                                                                              اإلشراف، بناء على اقتراح تقدم به األمني التنفيذي ومبساعدة من األمانة، خطة جديدة إلدارة التنفيذ املشترك               

   .     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                    اإلدارة لفترة السنتني                              ، وذلك باالستناد إىل تقييم خطة     ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                 تشمل فترة السنتني 

ّ                                                             وباختصـار إن جلـنة اإلشـراف قد متكّنت، بعد أن حّولت تركيزها من تطوير العمليات إىل معاجلة                   -  ١٠             ّ                            
     وجيدر   .                                                  ، من أداء الوظائف املطلوبة واملهام املنوطة هبا           ٢٠٠٦                      ً                      إدارة العملـيات اعتباراً من أواخر عام         /       احلـاالت 

                 ُ ِّ                                         اإلجنازات بفضل ما كُرِّس من وقت طويل وجهد جبار من جانب األعضاء                                     باملالحظـة أنـه أمكـن حتقيق هذه        
   .                                                                        واألعضاء املناوبني يف جلنة اإلشراف وفريق االعتماد للتنفيذ املشترك وموظفي األمانة

  إجراء التحقق يف إطار جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك-باء 

           وثيقة من   ٨٦   ُ ِّ            ، قُدِّمت حىت اآلن     ٢٠٠٦       أكتوبر  / ل           تشرين األو  ٢٦                                       مـنذ إطـالق إجراء املسار الثاين يف          -  ١١
            من املبادئ   ٣٢                                                                                ً         وثائق تصميم املشاريع وأتيحت للجمهور على موقع التنفيذ املشترك لالتفاقية اإلطارية وفقاً للفقرة 

         املبادئ     من  ٣٥   و  ٣٤                    ُ                 ً      ً            وقد مت نشر قرارين واعُترب قرار آخر هنائياً، وفقاً للفقرتني   .                                  التوجيهية املتعلقة بالتنفيذ املشترك
   .                                     التوجيهية للتنفيذ املشترك، على التوايل

                                                      

  .FCCC/KP/CMP/2007/4/Part II        الوثيقة   ) ٤ (
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                                                                                                          وقامت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، يف اجتماعها السادس، مبا يلي بغية مزيد تعزيز تطبيق إجراء                 -  ١٢
  :           املسار الثاين

     طراف                                                                                ناقشت اخليارات املمكنة فيما يتعلق بتوقيت تقدمي املوافقة اخلطية على املشاريع من قبل األ  ) أ ( 
                                                                                                             املعنية، وأكدت أنه ينبغي لطرف آخر على األقل، إىل جانب الطرف املضيف أو األطراف املضيفة، أن يشارك يف                  

  :                                              مشروع يدخل يف نطاق التنفيذ املشترك وأوضحت ما يلي

     من   ٣٤                                                                       ً         عند تقدمي التقرير اخلاص بالقرار املتعلق بوثيقة تصميم املشروع بقصد نشره وفقاً للفقرة  ̀  ١̀ 
                                                                                                التوجيهية للتنفيذ املشترك، ينبغي أن تقدم إىل الكيان املستقل املعتمد على األقل املوافقة                    املبادئ

                                                                                           اخلطية على املشروع من جانب الطرف املضيف أو األطراف املضيفة، ويتوىل هذا الكيان إتاحة              
                املوافقة لألمانة؛

                                رف واحد على األقل من األطراف               ُ   َّ                                                     ينبغي أن ُتقدَّم إىل الكيان املستقل املعتمد املوافقة اخلطية لط          ̀  ٢̀ 
                                                                                        املشاركة يف مشروع التنفيذ املشترك، خبالف الطرف املضيف أو األطراف املضيفة، ويتوىل هذا             

      من    ٣٨               ً            بقصد النشر وفقاً للفقرة        )٥ (                                                              الكيان إتاحة املوافقة لألمانة عند تقدمي تقرير التحقق األول        
                                 املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك؛

                                                                              وضع توضيح بشأن إتاحة الوثائق املتعلقة بإجراءات التحقق اليت وضعتها جلنة                           اتفقـت عـلى       ) ب ( 
                                                                                                                اإلشراف على التنفيذ املشترك للجمهور العام، وطلبت جلنة اإلشراف يف إطار هذا التوضيح أن تتثبت األمانة من                 

                                    اكتمال الوثائق قبل إتاحتها للجمهور؛

                                                رباء املعدة للغرض، بعد نظرها يف الطلبات اليت                                                       اتفقت على إدراج أمساء عشرة خرباء بقائمة اخل         ) ج ( 
    ٢٦       إىل       ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول    ١٥                                                          ً               وردهتا استجابة للنداء الثاين لترشح اخلرباء الذي ظل بابه مفتوحاً من            

   .     ٢٠٠٧      يناير  /           كانون الثاين

  معايري لتحديد خط األساس وللرصد -جيم 

                                                        غرية احلجم اليت تدخل يف إطار التنفيذ املشترك مبوجب مقرر           ً                                         تـبعاً لتعديل العتبات اخلاصة باملشاريع الص       -  ١٣
                                     ، اعتمدت جلنة اإلشراف على التنفيذ       )٦ (                                                                      اختـذه مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف دورته الثانية          

                                 ً                                                            املشترك، يف اجتماعها السادس، أحكاماً منقحة خبصوص هذه املشاريع ومبادئ توجيهية منقحة ملستعملي كل من 

                                                      

                                                                                           هو تقرير يتعلق بالقرارات اليت تتخذ بشأن التخفيضات يف االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب               "                تقريـر التحقق   "  ) ٥ (
      من    ٣٨                 ً             مد إىل األمانة وفقاً للفقرة                                                                                                          مصادرها أو تعزيزات عمليات اإلزالة البشرية املنشأ بواسطة البواليع، يقدمه الكيان املستقل املعت            

   .                                املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك
  .  ١٤         ، الفقرة  ٢-    م أإ / ٣      املقرر   ) ٦ (
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                                                                                                  ستمارة وثيقة تصميم املشاريع الصغرية احلجم اليت تدخل يف إطار التنفيذ املشترك واستمارة تقدمي املشاريع اجملمعة  ا
  .                                                  املندرجة يف إطار التنفيذ املشترك للمشاريع الصغرية احلجم

  عملية اعتماد الكيانات املستقلة-دال 

    ٢٦              ومنذ اإلعالن، يف   .                             ل الفترة املشمولة هبذا التقرير                                                  عقـد فريق االعتماد للتنفيذ املشترك مخسة اجتماعات خال   -  ١٤
       ، ورد      ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٥                                              ً             ، عن انطالق عملية اعتماد التنفيذ املشترك اعتباراً من              ٢٠٠٦        اكتوبر   /           تشرين األول 

     يف                                             ً                     ووردت كافة هذه الطلبات من كيانات تقدمت أيضاً بطلب اعتماد           .                                            مخسـة عشر طلب اعتماد من كيانات مستقلة       
            املصادقة أو   (                                                  ُ ِّ                ً                                            إطـار آلـية التنمية النظيفة؛ ومن أصل هذه الكيانات، ُعيِّن ثالثة عشر كياناً لالضطالع بوظيفة على األقل                   

   .                                                                     يف قطاع واحد على األقل من القطاعات املندرجة يف إطار آلية التنمية النظيفة  )        االعتماد /      التحقق

         ُ ِّ                          ً                      املشترك كُلِّفت بالنظر يف أربعة عشر طلباً من طلبات                                                               وأنشـأ فـريق االعتماد هذا أفرقة لتقييم التنفيذ         -  ١٥
                                        وشرعت هذه األفرقة يف تقييم الطلبات األربعة   .                                                          االعتماد، وذلك باختيار خرباء من قائمة اخلرباء املعدة هلذا الغرض

  .        ه املتأخر   ُ                                                      ومل ُينشأ حىت اآلن فريق تقييم للنظر يف الطلب املتبقى بسبب تقدمي  .                                عشر الصادرة عن الكيانات املستقلة

                                                                                                 وبانتهاء الفترة املشمولة هبذا التقرير، قامت األمانة، بتكليف من فريق االعتماد التابع للجنة اإلشراف على  -  ١٦
         أعاله،    ١٥                                                                                           ، بتوجيه ثالثة نداءات عامة للخرباء بغية إعداد قائمة اخلرباء املشار إليها يف الفقرة                )٧ (               التنفيذ املشترك 

         كانون    ١٣        ؛ ومن       ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٠            اكتوبر إىل    /              تشرين األول   ٩    من    :                            وذلك خالل الفترات التالية   
  .     ٢٠٠٧       سبتمرب   /        أيلول   ٢٤           فرباير إىل    /       شباط   ٢٨        ؛ ومن       ٢٠٠٧       يناير   /               كانون الثاين    ١٧       إىل       ٢٠٠٦       ديسمرب   /    األول

  .     ً  خبرياً  ٣٧     ً                                         وتبعاً لذلك، تشمل القائمة يف الوقت الراهن أمساء 

                                                                    التابع للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، نظرت جلنة اإلشراف، يف              ً                             وعمـالً بتوصـية فريق االعتماد        -  ١٧
                                                                                                       اجتماعها السادس، يف تنقيح إجراء اعتماد التنفيذ املشترك، وقدمت توضيحات بشأن مسائل تتعلق بعملية اعتماد     

  :                              التنفيذ املشترك، واعتمدت ما يلي

  ؛ )٨ ( )  ٠٢   ّ    الصّيغة  (                  لى التنفيذ املشترك                                                  إجراء العتماد الكيانات املستقلة من قبل جلنة اإلشراف ع  ) أ ( 

                                                                                       توضيح للشروط اليت تنظم عمل الكيانات التشغيلية املعينة بصفة مؤقتة ككيانات مستقلة معتمدة؛   ) ب ( 

                                                                       توضيح لنطاق وإلجراءات معاينة األنشطة يف إطار إجراء اعتماد التنفيذ املشترك؛  ) ج ( 

 

                                                      

  :                                                                                         ميكـن االطـالع عـلى تقاريـر اجـتماعات جلـنة اإلشراف على التنفيذ املشترك على العنوان التايل        ) ٧ (

<http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings>.  
  .    ٢٠٠٧      فرباير  /      شباط  ١٧        ً     اعتباراً من   ٠٢     ّ     بالصّيغة   ٠١                  ّ    متت االستعاضة عن الصّيغة   ) ٨ (
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                                                 يانات التشغيلية املعينة اليت تعمل بصفة مؤقتة                                                        توضـيح بشـأن حتديد فرص املعاينة من قبل الك           ) د ( 
                       ككيانات مستقلة معتمدة؛

   .                                                                            توضيح للمسؤولية فيما يتعلق باملرافق املعتمدة التابعة للكيانات املستقلة املعتمدة    ) ه ( 

    ً                                                                                                 وعمـالً بتوصـية فريق االعتماد التابع للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، نظرت جلنة اإلشراف، يف                 -  ١٨
                                                                                                            اعها السابع، يف التدابري الكفيلة بتيسري عملية االعتماد فيما يتعلق بوظيفة حتديد ختفيضات االنبعاثات أو                     اجـتم 

                                               ً                     كما استعرضت جلنة اإلشراف، خالل نفس االجتماع، توضيحاً وردت اإلشارة إليه يف   .                       تعزيزات عمليات اإلزالة 
  : ي                                      وبناء على ذلك، اعتمدت جلنة اإلشراف ما يل  .       أعاله  ١٧       الفقرة 

                                                                                                  توضـيح يتعلق بفترة رصد مشروع التنفيذ املشترك ملعاينة أداء الكيانات املستقلة املقدمة لطلب                ) أ ( 
                      االعتماد يف جمال التحقق؛

                                                                                              توضـيح يتعلق بشروط عمل الكيانات التشغيلية املعينة بصفة مؤقتة ككيانات مستقلة معتمدة               ) ب ( 
   ).  ٠٢       الصيغة  (

                                                             املشترك يف التدابري الكفيلة بتخفيض تكاليف إجراءات اعتماد                                                ونظـرت جلـنة اإلشـراف على التنفيذ          -  ١٩
                                                                                                              الكـيانات املستقلة املقدمة لطلب اعتماد اليت تعمل ككيانات تشغيلية معينة يف إطار آلية التنمية النظيفة وتقليص        

              للجنة اإلشراف                                                                                                       الفترة اليت تستغرقها هذه اإلجراءات، مراعية يف ذلك املناقشات اليت أجراها فريق االعتماد التابع               
    ً                                                                 وبناًء على ذلك، اتصلت جلنة اإلشراف باجمللس التنفيذي آللية التنمية            .                                        على التنفيذ املشترك خبصوص هذه املسألة     

                                                                                                                      النظيفة لسرب رأيه حول إمكانية وسبل التعاون بني عملييت االعتماد يف إطار كل من التنفيذ املشترك وآلية التنمية                  
                                                                               التصاالت بشأن هذه املسألة بني رئيس فريق االعتماد التابع للجنة اإلشراف على                 ً                  وتبعاً لذلك، انطلقت ا     .        النظيفة

   .                                                              التنفيذ املشترك ورئيس فريق االعتماد التابع آللية التنمية النظيفة

     ً                                                                                            وتـبعاً الستقالة عضو يف فريق االعتماد التابع للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، السيد كان بك يل،         -  ٢٠
                                                                             ، وللنتائج اليت متخض عنها النداء املوجه للخرباء الذي تال هذه االستقالة،                ٢٠٠٧       فرباير   /    شباط    ١٤       ً        اعتـباراً من    

                                                                                  ً      ً                         قررت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، يف اجتماعها السابع، تعيني السيد مامسبا تياوا عضواً جديداً يف فريق                 
                                        ارك يف اجتماعات فريق االعتماد التابع                 ، وبدأ يش      ٢٠٠٧      مايو   /       أيار   ٣٠                              وتوىل السيد تياوا مهامه يف        .          االعـتماد 

   .                                                  للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك من االجتماع السادس

ُ                                                                                        وبناًء على توصيه ُمقدمة من فريق االعتماد املعين بالتنفيذ املشترك، نظرت جلنة اإلشراف، يف اجتماعها                -  ٢١             ً    
                                          ت اإلرشادية للرسوم، كما نظرت يف توضيح                                                                           الثامن، يف تنقيح اختصاصات أفرقة تقييم التنفيذ املشترك واملستويا        

  :                                                                   جديد يتعلق باستخدام خدمات املخترب ألغراض الرصد والتحقق، واعتمدت ما يلي

  ؛ )  ٠٢       الصيغة  (                                    اختصاصات أفرقة تقييم التنفيذ املشترك   ) أ ( 
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                                                               ِ َ                                 مسـتوى إرشادي للرسوم املطلوب دفعها لفريق تقييم التنفيذ املشترك من ِقَبل الكيان املستقل                ) ب ( 
  ؛ )  ٠٢       الصيغة  (    ِّ                                       املقدِّم لطلب اعتماد أو الكيان املستقل املعتمد 

َبر ألغراض رصد وحتديد ختفيضات االنبعاثات أو تعزيزات   ) ج (                                َ َ                                                 توضيح يتعلق باستخدام خدمات املخَت
  .             عمليات اإلزالة

            ريق االعتماد                                                                     ً           وإضافة إىل ما ورد ذكره أعاله، أحاطت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك علماً مبا أجنزه ف -  ٢٢
َ                                                    املعـين بالتنفـيذ املشترك من أعمال أخرى، مبا فيها تنقيح االستمارات املستخَدمة يف إطار عملية اعتماد التنفيذ                                                                                    
   َ                                                        ً                                                             املشـَترك وإعـداد وثائق اإلرشاد ألفرقة تقييم التنفيذ املشترك ضماناً لفعالية العمل التقييمي الذي تقوم به هذه                  

  .               أمساؤهم بالقائمة                            األفرقة، وتدريب اخلرباء املدرجة 

ُ ُ                                   ِّ      وواصلت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك كذلك نظرها يف ُسُبل التعاون مع الكيانات املستقلة املقدِّمة  -  ٢٣                                                   
  .                                                                             لطلب اعتماد والكيانات املستقلة املعتمدة فيما يتعلق بعملية اعتماد التنفيذ املشترك

                                                     ا ملا يضطلع به فريق االعتماد التابع هلا من عمل                                                               وأعربت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك عن تقديره        -  ٢٤
  .                                                                                                 فعال وملا أفضى إليه هذا العمل من تقدم يف عملية اعتماد التنفيذ املشترك خالل الفترة اليت يتناوهلا التقرير

  مسائل اإلدارة-     ً ثالثا  

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

 لفيةالوالية واخل

                        ، إىل جلنة اإلشراف على      ١-     م أإ  /  ١٠                                                               طلـب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، يف مقرره            -  ٢٥
          وقد وضعت    .                             ً                                                                         التنفيذ املشترك أن تضع أحكاماً لتقاضي الرسوم الالزمة لتغطية النفقات اإلدارية املتعلقة بأنشطتها            

                                            ر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف دورته                           َّ                    جلنة اإلشراف هذه األحكام، وقدَّمت يف وقت الحق إىل مؤمت
           ، على بنية  ٢-    م أإ / ٣                                                           ووافق مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، يف مقرره        .               ً            الثانـية تقريراً عن ذلك    

                                                                           ِّ                                         الرسوم اليت اقترحتها جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك وطلب إىل جلنة اإلشراف أن تقدِّم إليه تقارير سنوية عن                  
                                                                                                       اإليرادات اليت تتلقاها األمانة يف إطار تقاضي الرسوم لتغطية التكاليف اإلدارية املتصلة بأنشطة جلنة اإلشراف، بغية 

  .                                استعراض هذه الترتيبات عند اللزوم

                    ، جلنة اإلشراف على     ١-     م أإ  /  ١٠                                                                  وشـجع مؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، يف مقرره             -  ٢٦
  :   لية                     التعاون مع اجلهات التا

                                    اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة؛  ) أ ( 

                                                                                         جلـنة االمتـثال مبوجب بروتوكول كيوتو، وخباصة فيما يتعلق بقائمة األطراف املشار إليها يف            ) ب ( 
                                      من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك؛  ٢٧       الفقرة 
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                     من بروتوكول كيوتو؛ ٦                 َّ               جهات التنسيق املعيَّنة بشأن املادة   ) ج ( 

                                  من املبادئ التوجيهية للتنفيذ       ١٨                                                            راقبون يف اجتماعات جلنة اإلشراف، املشار إليهم يف الفقرة            امل  ) د ( 
  .                                   ُ                          املشترك، عن طريق جلسات أسئلة وأجوبة ُتعقد بانتظام يف هذا السياق

  العمل املضطلع به واإلجراءات املتخذة-باء 

                                        ، يف ما ميكن إدخاله من تنقيحات على                                                                       نظـرت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، يف اجتماعها الثامن          -  ٢٧
  ،  ٢-    م أإ / ٣           من مقرره   ١٦                                                                           بنية الرسوم كما وافق عليها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف الفقرة 

                                                                                                                   إلدراج بـند يـتعلق باملعاملة التفضيلية للمشاريع صغرية احلجم اليت تدخل يف إطار التنفيذ املشترك فيما يتعلق                  
     ً                                           وتبعاً هلذه املناقشات، اعتمدت جلنة اإلشراف على         .                                         لقسط من الرسوم لتجهيز تقارير التحقق                 َ        بالتسـديد املسَبق    

                                                                                 من األحكام املتعلقة بتقاضي الرسوم الالزمة لتغطية النفقات اإلدارية املتصلة             ٠٢                                التنفيذ املشترك مشروع الصيغة     
                                       مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع                                                    ُ                          بأنشطتها، كما ترد يف املرفق األول، واتفقت على أن ُتحيل املشروع إىل           

  .                                                                                      األطراف يف دورته الثالثة للموافقة عليه، وأن يبدأ العمل باملشروع حال حصوله على هذه املوافقة

                                    َ        ً                                                              كما أحاطت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشَترك علماً، يف اجتماعها الثامن، حبالة اإليرادات اليت تلقتها                -  ٢٨
    وقد   .                                                                   قاضي الرسوم الالزمة لتغطية النفقات اإلدارية املتصلة بأنشطة جلنة اإلشراف                               األمانـة حـىت اآلن يف إطار ت       

      ً    دوالراً     ١٥٨     ٨٤٢                                                            من دوالرات الواليات املتحدة بالنسبة لطلبات االعتماد، و           ٢٢٤     ٨٠٩                     بلغت هذه اإليرادات    
                وقد أعلنت جلنة     .  ق                                                                                           مـن دوالرات الواليات املتحدة بالنسبة للتسديد املسبق لقسط من رسوم جتهيز تقارير التحق             

                                                                                                  ً                 اإلشراف على التنفيذ املشترك، يف خطتها املتعلقة بإدارة التنفيذ املشترك، نيتها مجع هذه األقساط املسددة مسبقاً                
   ).       أدناه  ٥٥            انظر الفقرة    (    ٢٠١٠                             وعدم استخدامها إىل ما بعد عام 

                               ع، مسألة التعاون مع اهليئات                                                                                   وناقشـت جلـنة اإلشـراف على التنفيذ املشترك، يف اجتماعيها السادس والساب             -  ٢٩
   ١-     م أإ  /  ١٠             ً                 َّ                                                                         األخـرى، مراعـيةً يف ذلـك الطلب املقدَّم من مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف مقرره                   

                                                  ويف هذا الصدد، بادرت جلنة اإلشراف على التنفيذ          .               ُ                                                   وخلصـت إىل أهنـا سُتقيم هذا التعاون مىت وأينما اقتضت احلاجة           
   ).      أعاله  ١٩            انظر الفقرة  (                                         ُُ                     لس التنفيذي آللية التنمية النظيفة ملناقشة ُسُبل التعاون بني اهليئتني                   املشترك باالتصال باجمل

ّ                                             أعاله، نّوهت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك مبا          )  ج (  ٢٦                                                وفيما يتعلق بالوالية املشار إليها يف الفقرة         -  ٣٠        
     من   ٢٠                                 ً              العتماد مشاريع التنفيذ املشترك وفقاً للفقرة                                                                           تلقـته األمانـة حىت اآلن من معلومات بشأن تعيني جهات التنسيق             
                                             وباإلضافة إىل ذلك، تفاعلت جلنة اإلشراف على         .                                                                         املـبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك، وتدعو إىل القيام بتعيينات أخرى         

ُ                                التنفـيذ املشترك مع جهات التنسيق املعيَّنة خالل مناقشات مائدة مستديرة ُعقدت يف تشرين األول                   وقد   .     ٢٠٠٧        أكتوبر /                                   َّ                             
                                       ُُ                               ّ                                                    أتاحـت هذه املائدة املستديرة فرصة ملناقشة ُسُبل التعاون بني جهات التنسيق املعّينة وجلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك،                 
                          ّ                                                                                     وفـيما بـني جهات التنسيق املعّينة، ومسحت للجنة اإلشراف بتلقي تعليقات على ما تتخذه من إجراءات لتفعيل وتطبيق          

                  االتصاالت واملعلومات  (                                                           ّ    مكنت األمانة من تلقي تعليقات على قضايا هتم جهات التنسيق املعّينة                            إجـراء املسار الثاين، كما    
  .                                         واقتراحات من أجل إدخال املزيد من التحسينات  )           وما إىل ذلك
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                                              أعاله، واصلت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك عقد   )  د (  ٢٦                                         وفيما يتعلق بالوالية املشار إليها يف الفقرة  -  ٣١
                                                                      َّ                         سئلة وأجوبة مع مراقبني معتمدين خالل كل اجتماع من اجتماعاهتا، كما واصلت بثَّ أعمال هذه                         جلسـات أ  

   .  )٩ (                       اجللسات على شبكة اإلنترنت

  قضايا تتعلق بالعضوية-جيم 

                                                                                                   أنشـأ مؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، يف دورته األوىل، جلنة اإلشراف على التنفيذ                 -  ٣٢
                      من املبادئ التوجيهية  ٨   و ٥   و ٤    ً                وفقاً ألحكام الفقرات   )  ١      اجلدول  (                      اءها وأعضاءها املناوبني                  املشترك وانتخب أعض

                                                                                       وانتخبت جلنة اإلشراف، يف اجتماعها السادس، وهي اجللسة األوىل اليت عقدهتا اللجنة خالل               .                  للتنفـيذ املشترك  
                                   ضو من أحد األطراف غري املدرجة يف                                                               ، بتوافق اآلراء، السيد شايالندرا كومار جوشي، وهو ع            ٢٠٠٧                     السـنة التقوميـية     

                          ً                                                                             ً       املرفق األول لالتفاقية، رئيساً للجنة؛ والسيد جورج بورستنغ، وهو عضو من أحد األطراف املدرجة يف املرفق األول، نائباً       
ِ                                   وتبعاً الستقالة السيد جوشي َعِقب االجتماع السادس للجنة اإلشراف       .                  لرئـيس اللجـنة     َ        ً ، ووفقاً  )       أدناه  ٣٣            انظر الفقرة  (     ً                    

                                                   ، انتخبت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، يف اجتماعها  )١٠ (                     من نظامها الداخلي    ١٣                مـن املادة      ٣                  حكـام الفقـرة      أل
َ           ّ                 وستنتهي فترة َشغل منصب كلّ من الرئيس         .              ً      ً                                                           السابع، رئيساً جديداً يف شخص السيدة فاتو غاي، للفترة املتبقية من الوالية                         

  .    ٢٠٠٨                           ذي ستعقده جلنة اإلشراف يف عام                    ً                    ونائب الرئيس مباشرةً قبل االجتماع األول ال

ِ                                                  وسـجَّلت الفترة اليت يتناوهلا التقرير استقالة عضو وعضو مناِوب، مها السيد شايالندرا كومار جوشي                -  ٣٣                                                   َّ   
              ، يف حني استقال     ٢٠٠٧     مايو  /      أيار ٢                          ً     فالسيد جوشي استقال اعتباراً من   .                                       والسـيد داريـن غوتسي، على التوايل      

ّ                                                  وقّررت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك يف احلالة          .     ٢٠٠٧       أغسطس   /  آب    ١٥                   ً              السـيد غوتسـي اعتـباراً من           
                                                             من نظامها الداخلي، أن تطلب إىل األطراف املعنية ترشيح عضو جديد   ٢٥                          ً         األخرية، يف قرار إلكتروين وفقاً للمادة 

ِ            ً                وعضـو مناِوب جديد وفقاً للمادة                     طراف املعنية                           ُ              وحىت تاريخ هذا التقرير، مل ُترشح األ        .                       من نظامها الداخلي    ٨        
ّ                                                                                                         معّوضـني للعضـو والعضو املناوب املستقيلني، ويف غياب أية ترشيحات، قد يود مؤمتر األطراف العامل بوصفه                    
ِ       اجتماع األطراف أن ينتخب معوِّضني للعضو والعضو املناِوب املستقيلني يف سياق انتخابه ألعضاء وأعضاء مناِوبني                                             ِ                     ِّ                          

  .                     آخرين يف دورته الثالثة

 

                                                      

) ٩ (  <hhtp://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings>.  

) ١٠  (  <http://ji.unfccc.int/Ref/Documents/Rules.pdf>.  
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 اء واألعضاء املناوبون يف جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك األعض-١اجلدول 

       األعضاء                األعضاء املناوبون          ِّ  اجلهة املرشِّحة
  ) أ (               السيد أويل بيورك  ) أ (                          السيد فرانس جوزيف شافهاوسن                                 األطراف األخرى املدرجة يف املرفق األول

                  السيد دارين غوتسه                                 األطراف األخرى املدرجة يف املرفق األول
  )    ٢٠٠٧      أغسطس  /    آب  ١٥       ً    اعتباراً من        استقال  (

  ) ب ( )         نائب رئيس (                    السيد جورج بورستينع 

  ) أ (                السيد جيمي برافو  ) أ (                            السيد ماركوس كاسترو رودريغيس                              األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

  ) ب ( )     رئيسة (                السيدة فاتو غاي   ) ب (                                السيد فانسانت كاسولو سيا ماكونغا                              األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

  ) ب (                             السيد موريتس بالنسون هانكيمانس  ) ب (                السيد هريوكي كودو                                ألطراف األخرى املدرجة يف املرفق األول ا

                          السيد شايلندرا كومار جوشي  ) أ (                  السيد ماوشينغ دوان                              األطراف غري املدرجة يف املرفق األول
  )    ٢٠٠٧     مايو  /      أيار ٢              ً    استقال اعتباراً من  (

  ) أ (                    السيد ديريك أوديرسون  ) أ (             كو كريزوستومو           السيدة يومي                         حتالف الدول اجلزرية الصغرية

                                          األطـراف املدرجة يف املرفق األول اليت متر        
                         اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

  ) أ (                     السيد أوليغ بلوزنيكوف  ) أ (                   السيد يفجيين سوكولوف

                                          األطـراف املدرجة يف املرفق األول اليت متر        
                         اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

  ) ب (                   يدة دانييال ستويشيفا   الس  ) ب (                     السيدة أستريدا كلمينا

                                          األطـراف املدرجة يف املرفق األول اليت متر        
                         اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

  ) ب (                السيد فالد تروسكا  ) ب (                   السيد ماتاج غاسبرييك

  .    ٢٠٠٨                                             سنتان، تنتهيان مباشرة قبل االجتماع األول يف عام   :       الفترة  ) أ ( 

  .    ٢٠٠٩             األول يف عام                                    ثالث سنوات، تنتهي مباشرة قبل االجتماع  :       الفترة  ) ب ( 

 ٢٠٠٧ اجلدول الزمين لالجتماعات يف عام -دال 

                          املؤقت الجتماعاهتا لعام                                                                                    اعـتمدت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، يف اجتماعها السادس، اجلدول الزمين            -  ٣٤
   ). ٢    دول   اجل   (    ٢٠٠٧     ّ                                                                     ، ونقّحته يف اجتماعاهتا التالية، حسب اللزوم، وقررت عقد أربعة اجتماعات يف عام     ٢٠٠٧

 ٢٠٠٧ اجتماعات جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك يف عام -٢اجلدول 

        االجتماع              تاريخ االنعقاد             مكان االنعقاد
       السادس       فرباير  /      شباط  ١٦-  ١٥                                  مقر االتفاقية اإلطارية، بون، أملانيا

                                                 باالقتران مع الدورة السادسة والعشرين لكل من        (                        مقر االتفاقية اإلطارية    
  )    عيتني           اهليئتني الفر

       السابع      مايو  /      أيار ٤- ٣

       الثامن        أكتوبر  /            تشرين األول  ١٩-  ١٨                     مقر االتفاقية اإلطارية
                                                         باالقتران مع الدورة السابعة والعشرين لكل من اهليئتني         (                 بايل، إندونيسيا   

  )                                                               الفرعيتني والدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
     تاسع  ال       نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٧-  ٢٦
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                                                                                                وميكـن االطالع على جداول أعمال اجتماعات جلنة اإلشراف وشروحها، مبا يف ذلك الوثائق الداعمة                -  ٣٥
                       ً                                                                                         لبـنود جـداول األعمـال، فضالً عن التقارير اليت تتضمن مجيع االتفاقات اليت توصلت إليها اللجنة، يف املوقع                   

  . )١١ (                                        اإللكتروين للتنفيذ املشترك لالتفاقية اإلطارية

                                                                                    ان تنظيم األعمال وإدارهتا بكفاءة، سبقت اجتماعات جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك مشاورات     ولضم -  ٣٦
  .                    ً      ً          غري رمسية استغرقت يوماً واحداً أو يومني

  الشفافية واالتصاالت واملعلومات-هاء 

  ة                                                                            مـن الـنظام الداخلي للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك بأن يتسم عمل اللجن     ٢١                 تقضـي املـادة      -  ٣٧
                                                  ويتضمن ذلك أن تتاح للجمهور يف الوقت املناسب الوثائق   .                                                بالشفافية، مع مراعاة ضرورة محاية املعلومات السرية

                                                                                                          والسبل اليت ميكن بواسطتها جلميع األطراف ومجيع املراقبني املعتمدين لدى االتفاقية اإلطارية وأصحاب املصلحة              
                      بأن تتاح الوثائق عرب   ٢٠            وتقضي املادة   .  )١٢ (            جلنة اإلشراف       ُ                                        عرض ما ُيدلون به من تعليقات خارجية كي تنظر فيها

                 بأن يتاح لعامة     )   ١٦               وخباصة الفقرة    (                                                            وعالوة على ذلك، تقضي املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك           .  )١٣ (       اإلنترنت
  . )١٤ (                                                          اجلمهور نص املقررات اليت تتخذها جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك

  .                                                                       فاقية اإلطارية على شبكة اإلنترنت هو الوسيلة الرئيسية للوفاء هبذه املتطلبات                        وموقع التنفيذ املشترك لالت -  ٣٨
                                                                                                                   فهـو يتضمن التقارير اخلاصة باجتماعات جلنة اإلشراف، والوثائق املتعلقة بكل ما تتفق عليه اللجنة من مسائل،                 

             ، والكيانات   )              لتنفيذ املشترك                         كفريق االعتماد املعين با    (                                                           والوثائق املتصلة بعمليات اللجنة ووظائفها وهيكل دعمها        
                            كما يعرض املوقع املعلومات اليت   .                                                                    املستقلة املعتمدة، واجلهات املشاركة يف املشاريع، واخلرباء، واجلمهور، واألمانة

                                       وإضافة إىل ذلك، يتضمن املوقع تشكيلة        .                        ّ                        ُ ِ                         تتيحها جهات التنسيق املعّينة اليت أنشأهتا األطراف وأُبِلغت إىل األمانة         
    ً                                              بدءاً مبقررات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع        (                                            وثـائق األساسية املتصلة بالتنفيذ املشترك                        واسـعة مـن ال    

                              ً                  وعالوة على ذلك، يوفر املوقع منرباً يتيح للجمهور أن    ).              ً                                    األطراف وانتهاًء باستمارات الطلبات املخصصة للخرباء   
         ً                             اف ضرورياً، كما يفسح اجملال للخرباء                                                                               يطـرح ما لديه من آراء بشأن خمتلف املواضيع حسب ما تراه جلنة اإلشر             

                         ويتضمن املوقع وصلة حتيل       ).                                       كفريق االعتماد املعين بالتنفيذ املشترك     (                                             للتقدم بطلبات العضوية يف اهليئات الداعمة       

                                                      

) ١١  (  <http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings>.  
ّ                  ن مراسالت موّجهة إىل جلنة اإلشراف                                                             اتفقت جلنة اإلشراف، يف اجتماعها األول، على أن ما يرد إىل األمانة م  )  ١٢ (            

         َّ               ، وأن يوجَّه إشـعار استالم (JISC extranet)                                                                       أو إىل أعضائها وأعضائها املناوبني سـتتاح لالطالع عليها يف املوقع اخلارجي للجنة 
     ، يف                                                             وعلى هذا األساس، اتفقت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك          .                                                           موحـد بشـأن كـل ما يرد من مراسالت من هذا القبيل            
   .                                                   اجتماعها السابع، على إجراءات وصول اجلمهور إىل اللجنة

  .                                                                 جداول األعمال، وبرامج العمل، وشروح جلداول األعمال املقترحة وما إىل ذلك  )  ١٣ (
) ١٤  (  <http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings>.  
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ِ          ُ    َّ                                                      إىل مـرفق أنـباء التنفيذ املشترك الذي يرِسل آخر ما ُيستجَّد من معلومات عن التنفيذ املشترك إىل ما يزيد على                                         
  . )١٥ (                    من املشتركني يف املوقع ١     ٢٤٥   ً              ركاً من أصل جمموع      مشت ١     ٢٣٥

                                     وحدة خلدمة قوائم الربيد اإللكتروين       ٣٠    و (extranets)                 ً                               وتـتوىل األمانـة أيضاً تشغيل شبكتني خارجيتني          -  ٣٩
   يذ       ً                                                                                                            تشجيعاً لتبادل املعلومات بكفاءة وشفافية وفعالية من حيث الكلفة بني جلنة اإلشراف وفريق االعتماد املعين بالتنف               

                                                         وهذه املرافق اإللكترونية ضرورية لضمان عمل جلنة اإلشراف بسالسة   .                                           املشترك وأفرقة تقييم التنفيذ املشترك واألمانة
           ً                                                                     وميكن مستقبالً استحداث شبكات خارجية إضافية ووحدات جديدة خلدمة قوائم الربيد             .                         وفعالية من حيث الكلفة   

  .                                           العتماد يف إطار جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك                                          اإللكتروين تتعلق بإجراء املسار الثاين وعملية ا

                                 من النظام الداخلي للجنة اإلشراف   ٢٢                                               من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك واملادة      ١٨     ً            ووفقـاً للفقرة     -  ٤٠
                                                                                                             عـلى التنفيذ املشترك، جيوز جلميع األطراف وكافة املراقبني وأصحاب املصلحة املعتمدين يف إطار اتفاقية األمم                

                                                                                           تحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ حضور اجتماعات جلنة اإلشراف بصفة مراقبني، ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك   امل
                            وإضافة إىل ذلك، عقدت جلنة       .              ِّ                                                                  وشـريطة أن يسـجِّلوا أنفسـهم قبل انعقاد االجتماع مبا ال يقل عن أسبوعني              
                               تني اخلامسة والعشرين والسادسة                                                                              اإلشـراف عـلى التنفـيذ املشترك جلسات أسئلة وأجوبة على هامش الدور            

  . )١٦ (                                  ُِ                                                والعشرين لكل من اهليئتني الفرعيتني، فُِتح باب االشتراك فيها أمام مجيع املشتركني يف الدورتني

     ً                                                                                                     وسـعياً إىل زيادة تعزيز الشفافية، تقوم جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك ببث وقائع االجتماعات اليت                 -  ٤١
  . )١٧ (                                        ة اليت تنظمها مباشرة يف موقعها على اإلنترنت                           تعقدها ودورات األسئلة واألجوب

ُ                                      وإضـافة إىل ذلـك، ُعقـدت يف بون بأملانيا يومي             -  ٤٢          تشرين    ١٦    و   ١٥                فرباير مث يومي     /       شباط   ١٤    و   ١٣               
    ّ                                             وتولّت األمانة تنظيم هاتني احللقتني اللتني شارك         .                                     ، حلقتا عمل بشأن التنفيذ املشترك      )١٨ (    ٢٠٠٧          أكـتوبر    /    األول

     ً                  خبرياً خمتصني باآلليات      ٨٠                                                                 شراف على التنفيذ املشترك وأعضاؤها املناوبون، وما يزيد على                               فيهما أعضاء جلنة اإل   
                                                                     ِّ                                            القائمـة عـلى املشاريع، من بينهم جهات التنسيق املعينة، وكيانات مستقلة مقدِّمة لطلب اعتماد، وممثلني عن                 

                                ، ومنظمات غري حكومية ومنظمات                                                                            األطراف املدرجة يف املرفق األول وعن األطراف غري املدرجة يف املرفق األول           
َ                                                                                           حكومـية دولـية معتَمدة يف إطار االتفاقية اإلطارية، وأصحاب مشاريع ومستشارون، من أجل تبادل اخلربات                                 
                                                                                                            واآلراء واملعلومات بشأن ما أحرزته جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك من تقدم وطرح توقعات خمتلف أصحاب                

                                                                          اقشة القضايا احلامسة املتعلقة بتنفيذ إجراء املسار الثاين وعملية االعتماد يف إطار                              املصلحة املشاركني يف العملية، ومن
  .                             جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك

 

                                                      

  .    ٢٠٠٦      يوليه  /     متوز  ٣١   حىت   )  ١٥ (
) ١٦  (  <http://ji.unfccc.int/Workshop>.  
) ١٧  (  <http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings>.  
) ١٨  (  <http://ji.unfccc.int/Workshop>.  
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  دور األمانة-واو 

              من املبادئ     ١٩                                                                  ً                       تـتوىل أمانة االتفاقية اإلطارية تقدمي ما حتتاجه جلنة اإلشراف من خدمات وفقاً للفقرة                -  ٤٣
  .                                من النظام الداخلي للجنة اإلشراف  ٢٨           ترك واملادة                      التوجيهية للتنفيذ املش

                                                      ً       ً         ً      ً                            وقدمت اللجنة أثناء الفترة اليت يتناوهلا هذا التقرير دعماً إدارياً ولوجستياً وفنياً إىل ثالثة اجتماعات للجنة  -  ٤٤
        ي تنطوي                  ً                     وتولت األمانة أيضاً تسيري تدفق العمل الذ  .                                                         اإلشـراف واجتماع لفريق االعتماد املعين بالتنفيذ املشترك      

                                                              ، وقامت بتطوير وصيانة موقع التنفيذ املشترك وتصريف ما يتصل بذلك  )                     االعتماد ودورة املشاريع (              عليه العمليات 
                 ّ                                                                             من أعمال، كما تولّت تطوير وصيانة الوصالت البينية املخصصة لطلب مسامهة اجلمهور وترشيح اخلرباء، وأجابت 

  .                      على االستفسارات اخلارجية

       ً     ً                                                                           ة تقدماً هاماً يف تطوير نظام املعلومات اخلاص بالتنفيذ املشترك من أجل تقدمي الدعم                               كما أحرزت األمان   -  ٤٥
                                                                                                      الالزم لتصريف األعمال املتصلة بإجراء املسار الثاين، وتعمل يف الوقت احلاضر على إنشاء الترابطات البينية الالزمة 

                                     الوقت املناسب مبعلومات دقيقة عن                                                                              مـع سجل املعامالت الدويل لضمان موافاة اجلهة املكلفة بإدارة السجل يف           
   .                                       املشاريع اليت تدخل يف إطار التنفيذ املشترك

                                                                               ً                         وكـان مـالك املوظفني التابعني لألمانة واملكلفني بدعم جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك حمدوداً وقت إنشاء              -  ٤٦
                              ولضمان تزويد جلنة اإلشراف يف       .     ٍ   كافٍ                                                                     وعلى الرغم من تعيني موظفني إضافيني، فإن مالك األمانة ال يزال غري             .         اللجـنة 

                                                                                                                         الوقت املناسب بدعم رفيع اجلودة يف املدى الطويل، وال سيما فيما يتعلق مبعاجلة احلاالت يف إطار إجراء االعتماد وإجراء                   
    ضوء                                                                                                              املسـار الـثاين، ال بد من مراجعة االحتياجات من املوارد بعناية مع تقدم سري العمل يف إطار اإلجراءين، وذلك يف            

   ).FCCC/KP/CMP/2007/4 (Part II)        الوثيقة    (    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                      خطة إدارة التنفيذ املشترك لفترة السنتني 

                                                              ّ                                          وقامـت األمانة جبمع تربعات لدعم العمل املتعلق بالتنفيذ املشترك، وتولّت إدارة التربعات املقدمة من                -  ٤٧
   ).                     ظر الفصل الرابع أدناه  ان (                                                       األطراف، ووافت جلنة اإلشراف بتقارير منتظمة عن حالة املوارد 

  املوارد-     ً رابعا  

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ خطة إدارة التنفيذ املشترك للسنتني -ألف 

                    ، إىل جلنة اإلشراف على  ٢-    م أإ / ٣                                                           طلـب مؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، يف مقرره       -  ٤٨
                             ي التعديالت الالزمة من أجل                       ُ                                                ُ                    التنفـيذ املشـترك أن ُتبقي خطة إدارة التنفيذ املشترك قيد االستعراض، وأن ُتجر             

                                                                                                               مواصـلة ضـمان الكفـاءة وفعالية التكلفة والشفافية يف عمل اللجنة وما يتصل بذلك من أنشطة بشأن التنفيذ              
  :                          املشترك، بوسائل منها ما يلي

                                                                                                     حتديد وتنفيذ املزيد من التدابري الرامية إىل تعزيز عملية التنفيذ املشترك وقدرهتا على االستجابة                 ) أ ( 
                           اجات األطراف وأصحاب املصلحة؛    الحتي
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  .                            اعتماد املؤشرات املالئمة لإلدارة  ) ب ( 

                                                                                                    وقـد نظـرت جلـنة اإلشـراف، يف اجتماعها الثامن، يف مشروع خطة إدارة أعدهتا األمانة للسنتني                   -  ٤٩
  .                    واتفقت على حمتوياهتاFCCC/KP/CMP/2007/4 (Part II)                    ، كما ترد يف الوثيقة     ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨

                                                                                   اإلشراف على التنفيذ املشترك، يف نفس االجتماع، باحلاجة إىل وضع مؤشرات مالئمة                َّ           ونوَّهـت جلـنة    -  ٥٠
                                                                         وأعلنت جلنة اإلشراف عزمها على حبث هذه املسألة يف اجتماعاهتا القادمة،             .  ٢-     م أإ  / ٣           ً               لـإلدارة وفقـاً للمقرر      

                    ن إجراءات اعتماد،                                                                                                وأشـارت إىل أن هـذه املؤشرات قد تصلح لتفعيل إجراء املسار الثاين، وما يقترن بذلك م                
   .                       ً     ً              وأبرزت أهنا أحرزت تقدماً هاماً يف هذا الصدد

  املوارد املخصصة للعمل يف جمال التنفيذ املشترك-باء 

                                                                                                قامت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، أثناء الفترة اليت يتناوهلا التقرير، برصد واستعراض حالة املوارد  -  ٥١
                            وأتاحت األمانة معلومات عن      .             ً                                   ترك، استناداً إىل التقارير اليت أعدهتا األمانة                                         املخصصة للعمل يف جمال التنفيذ املش     

                                                                               كاجتماعات جلنة اإلشراف وأنشطتها، واألنشطة املتصلة باعتماد الكيانات املستقلة          (                          جمـاالت النشاط الرئيسية     
                 ألمانة من أنشطة                                                                                                 وتقـدمي وثائق تصميم املشاريع واستعراض القرارات، وحلقات العمل الفنية، وما تضطلع به ا             

   ُ            واسُتخدمت هذه    .                                                  ، كما أتاحت معلومات عن االحتياجات من املوارد        )    ً                                دعمـاً جملـاالت العمل املذكورة أعاله      
  ُ         ً                      وأُدرجت أيضاً يف هذه اخلطة معلومات   .                           ُ                                   املعلومـات يف مجع التربعات، مث أُدرجت يف خطة إدارة التنفيذ املشترك  

   . ُ   َّ                   ُمحدَّثة عن حالة املوارد

            ً                                                              ً            ق األول موجزاً بالتعهدات املالية لألطراف واملنظمات اإلقليمية وتربعاهتا املقدمة دعماً                           ويتضـمن املـرف    -  ٥٢
   .                              ُ            وجيدر يف هذا املقام التنويه مبا قُدم من تربعات  .     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                        للعمل بشأن التنفيذ املشترك يف فترة السنتني 

         َّ                ، أن يتحمَّل كل من األطراف  ١-    م أإ / ٩                                                     وقرر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، يف مقرره  -  ٥٣
                                                                                                    املدرجة يف املرفق األول واجلهات املشاركة يف املشاريع ما ينشأ عن اإلجراءات الواردة يف املبادئ التوجيهية للتنفيذ 
                                                         ً                                                   املشـترك مـن تكاليف إدارية تتصل بوظائف جلنة اإلشراف، وذلك وفقاً للشروط احملددة يف مقرر يتخذه مؤمتر                  

                                            ويف هذا السياق، طلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه   .                             اجتماع األطراف يف دورته األوىل                   األطراف العامل بوصفه
                                                ً                       ، إىل جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك أن تضع أحكاماً تنظم عملية             ١-     م أإ  /  ١٠                             اجـتماع األطراف، يف مقرره      

               ل بوصفه اجتماع                                                                                   تقاضـي الرسـوم؛ وقد وضعت جلنة اإلشراف هذه األحكام وقدمت إىل مؤمتر األطراف العام         
                                                          واتفقت جلنة اإلشراف، يف اجتماعها الثامن، على أن تقدم إىل مؤمتر   .                                ً        األطراف، يف دورته الثانية، تقريراً عن ذلك

   ).      أعاله  ٢٧            انظر الفقرة  (                                                           األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف توصية بتنقيح بنية الرسوم 

  :                                         لفترة اليت يتناوهلا التقرير على النحو التايل                                            وكانت املوارد املخصصة للتمويل التكميلي أثناء ا -  ٥٤

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

 



FCCC/KP/CMP/2007/4(Part I) 
Page 17 

      ً       دوالراً من    ١     ٩٨٧     ١١٥  :  )١٩ (    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                              التربعات املقدمة من األطراف يف فترة السنتني          ) ب ( 
   ).       ق الثاين         انظر املرف (                               دوالرات الواليات املتحدة األمريكية 

      ً                        دوالراً من دوالرات الواليات      ١     ٢٤٨     ٥٩٨                                                                 ويف هناية الفترة اليت يتناوهلا التقرير، بلغ العجز يف املوارد            -  ٥٥
   ).                   انظر املرفق الثاين   (              ً                          ، وذلك استناداً إىل امليزانية اجلارية           ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                          املتحدة األمريكية عن بقية فترة السنتني       
                                                                        ال االتفاق على األحكام اليت تنظم عملية تقاضي الرسوم املشار إليها يف                   ً                             وجيـدر أيضـاً باملالحظة أنه حىت يف ح        

                                        ِّ                                                                      أعاله، فإن جتربة آلية التنمية النظيفة تبيِّن أنه ال ميكن التوقع أن إيرادات هذه الرسوم ستبلغ مستويات                ٢٧        الفقرة  
                          نبغي للتربعات املقدمة من        ً           وبناًء عليه، ي    .     ٢٠١٠                                                                 كافية لتمويل عمل جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك قبل عام           

     من  ٦                                                                                             األطراف املدرجة يف املرفق األول أن تستمر يف تغطية جزء رئيسي من النفقات اإلدارية الالزمة لتنفيذ املادة 
  .          على األقل    ٢٠٠٩                            بروتوكول كيوتو، حىت هناية عام 

                  ر األطراف العامل                                                                                       ويف ضوء ما سبق ذكره، فإن جلنة اإلشراف ما فتئت تكرر النداءات اليت وجهها مؤمت               -  ٥٦
                                                                                                      بوصفه اجتماع األطراف إىل األطراف املدرجة يف املرفق األول كي تقدم تربعات للصندوق االستئماين لألنشطة               

                                        من بروتوكول كيوتو على حنو مستدام        ٦                                                      ً                   التكميلـية لضمان إجناز مجيع األنشطة الضرورية املقررة تنفيذاً للمادة           
  .       ُ                                                     عات قد ُيسفر عن تقليص األعمال املخططة وإلغاء بعض األنشطة املقررة                   فتواصل النقص يف الترب  .               وميكن التنبؤ به

  موجز عن املقررات-     ً خامسا  

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

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

                                                      

  .    ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول  ٣٠   حىت   )  ١٩ (
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 املرفق األول

 مشروع أحكام بشأن تقاضي الرسوم الالزمة لتغطية النفقات اإلدارية 
 لقة بأنشطة جلنة اإلشراف على التنفيذ املشتركاملتع

  :                                                                                          فيما يلي الرسوم الالزمة لتغطية النفقات اإلدارية املتعلقة بأنشطة جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك - ١

  :            رسوم االعتماد - ٢

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

ُ   َّ                                       ِّ                              ُيسدَّد املبلغ مباشرة من الكيانات املستقلة املقدِّمة لطلب اعتماد أو            :                             تكلفـة عمل أفرقة التقييم      ) ب ( 
   ؛  )٢٠ (       املعتمدة

  : )٢١ (                       رسوم جتهيز تقارير التحقق - ٣

                                                                                        دوالر للطـن الواحد من مكافئ ثاين أكسيد الكربون من ختفيضات االنبعاثات البشرية                  ٠,١٠  ) أ ( 
    ١٥     ٠٠٠                                                                                                      حبسب مصادرها أو عمليات تعزيز إزالة االنبعاثات البشرية املنشأ بواسطة البواليع بالنسبة ألول                    املنشأ

                                                                      طن مكافئ لثاين أكسيد الكربون تنجم عن املشروع املعين خالل سنة تقوميية معينة؛

    رية                                                                                     دوالر للطـن الواحد من مكافئ ثاين أكسيد الكربون من ختفيضات االنبعاثات البش                 ٠,٢٠  ) ب ( 
     ٠٠٠                                                                                                املنشأ حبسب مصادرها أو عمليات تعزيز إزالة االنبعاثات البشرية املنشأ بواسطة البواليع ألي مقدار يتجاوز 

                                                                        طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون ينجم عن املشروع املعين يف سنة تقوميية معينة؛  ١٥

                         اله وتعادل املتوسط السنوي    أع  )  ب ( و  )  أ ( ٣ ُ   َّ                        ُ         ً                   وُتسـدَّد يف شكل دفعة مسبقة رسوم ُتحسب وفقاً للفقرة             ) ج ( 
                                                                                                                         املـتوقع لتخفيضات االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب مصادرها أو عمليات تعزيز إزالة االنبعاثات البشرية املنشأ بواسطة                

     من   ٣٤                                     َّ                                                       ً               البوالـيع خالل فترة املستحقات، عندما يقدَّم إىل األمانة تقرير عن قرار يتعلق بوثيقة تصميم مشروع وفقاً للفقرة       
              أعاله؛ ويف حالة   )  ب ( و  )  أ ( ٣   ُ                                                       ؛ وُتطرح الدفعة املسبقة من الدفعات األوىل املستحقة مبوجب الفقرة  ١-    م أإ / ٩         للمقرر      املرفق

  .      دوالر  ٣٠     ٠٠٠                    ُ                                            عدم تقدمي تقرير حتقق، ُيسترجع من الدفعة املسبقة املبلغ الذي يزيد على 

                                          النسبة للمشاريع الصغرية احلجم اليت تدخل             أعاله ب   )  ج ( ٣   ُ   َّ                                             وال ُتسدَّد الدفعة املسبقة املشار إليها يف الفقرة           ) د ( 
                                                                                                                           يف إطـار التنفيذ املشترك وال املشاريع اليت يكون فيها املتوسط السنوي املتوقع لتخفيضات االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب                  

     كسيد                    طن من مكافئ ثاين أ  ١٥     ٠٠٠                                                                                    مصـادرها أو عملـيات تعزيـز إزالة االنبعاثات البشرية املنشأ بواسطة البواليع دون        
  .      دوالر   ٣٥٠     ٠٠٠                                                               ُ          ً     الكربون خالل كامل فترة االستحقاقات؛ واحلد األقصى للرسوم اليت ميكن أن ُتدفع مسبقاً، هو 

                                                      

                                                                  املسـتوى اإلرشـادي للرسوم الواجب دفعها لفريق تقييم التنفيذ          "                                            تـرد التفاصـيل يف الوثـيقة املعـنونة            ) ١ (
ــتمد     ــتقل املع ــيان املس ــب أو للك ــدِّم للطل ــتقل املق ــيان املس ــب الك ــن جان ــترك م    ). P-JI-ACCR-05   " (                                 ِّ                                                       املش

<http://ji.unfccc.int/Ref/Documents/Fees_JI_ATS.pdf>.  
                                                                                      هو تقرير يتعلق بتخفيضات االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب مصادرها أو بعمليات تعزيز إزالة      "              تقرير التحقق  "  ) ٢ (

   .  ١-    م أإ / ٩                  من املرفق للمقرر  ٨ ٣                                                                             ً        االنبعاثات البشرية املنشأ بواسطة البواليع يقدمه كيان مستقل معتمد إىل األمانة وفقاً للفقرة 
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 املرفق الثاين

  ٢٠٠٧-٢٠٠٦حالة التربعات املقدمة لدعم أنشطة التنفيذ املشترك يف فترة السنتني 
 )٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٠حىت (

 املبلغ غري املدفوع
 ) الواليات املتحدةدوالرات(

 املبلغ املدفوع
 )دوالرات الواليات املتحدة(

         ُ   َّ    املبلغ امل تعه د به
      الطرف )دوالرات الواليات املتحدة(

       النمسا ١٠٠ ٢٥ ١٠٠ ٢٥ صفر
       بلجيكا ٥٨١ ١٧ ٥٨١ ١٧ صفر

  ) أ (    كندا ٢٥٣ ٦٥٦ ٢٥٣ ١٥٦ ٠٠٠ ٥٠٠
                  اجلمهورية التشيكية ٨٣٦ ٦ ٨٣٦ ٦ صفر
       لدامنرك ا ٨٢٢ ٤٧ ٨٢٢ ٤٧ صفر

  ) ب (               اجلماعة األوروبية ٠٠٠ ٦٢٠ ٩٤١ ٤٠٥ ٠٥٩ ٢١٤
        إستونيا ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٥ صفر
       فنلندا ٦٨٠ ٦٤ ٦٨٠ ٦٤ صفر
      فرنسا ٥٥٠ ٦٣ ٥٥٠ ٦٣ صفر
       أملانيا ٢٦٣ ١٠٥ ٢٦٣ ١٠٥ صفر
        هنغاريا ٥٠٠ ٢ ٥٠٠ ٢ صفر
        آيرلندا ٠٧٥ ٨ ٠٧٥ ٨ صفر
      التفيا ٤٠٠ ٥ ٤٠٠ ٥ صفر
  غ     لكسمرب ٧٤٧ ٣ ٧٤٧ ٣ صفر
       هولندا ٢٢٩ ٥٠ ٢٢٩ ٥٠ صفر
                        جملس بلدان الشمال األورويب ٦٤٩ ٢٦ ٦٤٩ ٢٦ صفر
        النرويج ٨١٦ ٦٦٨ ٨١٦ ٦٦٨ صفر
         سلوفينيا ٩٠٧ ١ ٩٠٧ ١ صفر
        إسبانيا ٧٨٠ ١٥١ ٧٨٠ ١٥١ صفر
       السويد ٩٨٦ ٢٩ ٩٨٦ ٢٩ صفر

                                 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى     ٠٠٠ ١٤٠ ٠٠٠ ١٤٠ صفر
                  وآيرلندا الشمالية

      اجملموع ١٧٤ ٧٠١ ٢ ١١٥ ٩٨٧ ١ ٠٥٩ ٧١٤

           ً                                                                                              أعلنت شفوياً، أثناء الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، عن                 ) أ ( 
  .                عزمها تقدمي تربعات

  )        يورو   ٥٠ ٤     ٠٠٠ (                                                                                         يرد يف اجلدول مبلغ غري مدفوع منسوب إىل اجلماعة األوروبية فقط ألن املبلغ املتعهد به                  ) ب ( 
                     ُ                                     يف املائة من املبلغ املُتعهد به تتعلق بأنشطة مقررة            ٤٠                     أي أن نسبة تناهز        (    ٢٠٠٨                                                 يغطـي فترة متتد إىل األشهر الستة األوىل لعام          

   ).    ٢٠٠٨      يف عام 

- - - - - 


