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(A)     GE.07-71394    121207    121207 

 مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
    يف بروتوكول كيوتو

 الدورة الثالثة
 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤-٣بايل، 

  من جدول األعمال٦البند 
 املسائل املتعلقة بالتنفيذ املشترك

  من بروتوكول كيوتو٦ بشأن تنفيذ املادة إرشادات

 اقتراح مقدَّم من الرئيس

 ٣-م أإ/-مشروع املقرر 

  من بروتوكول كيوتو٦إرشادات بشأن تنفيذ املادة 

 ،إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

  منها،٢ هدف االتفاقية احملدد يف املادة إذ يضع يف اعتباره 

  من بروتوكول كيوتو،٦ و٣ إىل أحكام املادتني ذ يشريوإ 

 )املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك   ( ومرفقه   ١-م أإ /٩ و ١-م أإ /٢ املقـررات    وإذ يضـع يف اعتـباره      
 ،٢-م أإ/٣ و٢-م أإ/٢ و٢-م أإ/١٠و

لية وبشرية كافية لدعم    بأن العمل املتعلق بالتنفيذ املشترك ال ميكن إجنازه ما مل تتوافر موارد ما             وإذ يسلِّم  
 العمل الذي تقوم به جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك،

  عن تقديره لألطراف اليت سامهت يف متويل العمل املتعلق بالتنفيذ املشترك، وإذ ُيعرب 
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 اليت جاء فيها أن أية تكاليف إدارية تنشأ عن اإلجراءات           ١-م أإ /٩ من املقرر    ٧ إىل الفقرة    وإذ يشـري   
ردة يف املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك واملتعلقة بوظائف جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك جيب أن يتحملها الوا

 كل من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واملشاِركون يف املشروع،

 ٣٠يهية للتنفيذ املشترك، من  من املبادئ التوج٢٠ باملعلومات املقدَّمة إىل األمانة، وفقاً للفقرة وإذ يرحِّب 
 طرفاً بشأن مبادئها التوجيهية وإجراءاهتا الوطنية املتعلقة باملوافَقة         ٢١طرفاً بشأن جهات الوصل اليت عينتها ومن        

 على مشاريع التنفيذ املشترك،

لومات وفقاً  األطراف الراغبة يف املشاركة يف مشاريع التنفيذ املشترك بوجوب تزويد األمانة باملعوإذ يذكِّر 
  من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك،٢٠للفقرة 

 أن على كل طرف يستضيف مشروعاً من مشاريع التنفيذ املشترك أن يتيح املعلومات املتعلقة               وإذ يكرر  
  من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك،٢٨باملشروع لعامة اجلمهور وفقاً للفقرة 

يز عمل جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك حنو معاجلة حاالت املشاريع            بالـتحوُّل يف ترك    وإذ يعـترف   
وبالتقدم الذي أحرزته اللجنة يف اعتماد الكيانات املستقلة املترشحة وباحتماالت زيادة حجم عمل اللجنة يف فترة 

 ،٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني 

ءة والفعالية من حيث التكلفة أمهية ضمان سري التنفيذ املشترك على حنو يتسم بالكفا      وإذ يعـيد تأكـيد       
 والشفافية والدور التنفيذي واإلشرايف الذي تضطلع به جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك،

أمهية ضمان االمتيازات واحلصانات ألعضاء جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك وأعضائها           وإذ يالحـظ     
 فرقتها العاملة،أو أ/أو هيئاهتا و/املناوبني وألعضاء جلاهنا الفرعية و

 على أمهية قيام الفئات املعنية بترشيح أعضاء وأعضاء مناِوبني يف جلنة اإلشراف على التنفيذ               وإذ يشـدِّد   
املشترك يتمتعون باملؤهالت املطلوبة ولديهم الوقت الكايف للعمل يف اللجنة وأداء الوظائف املشار إليها يف خطة                

من أجل ضمان توافر اخلربات الفنية الالزمة للجنة يف مجلة   )١(٢٠٠٩-٢٠٠٨إدارة التنفيذ املشترك لفترة السنتني      
 أمور منها املسائل املالية والبيئية واملسائل التنظيمية املتعلقة بالتنفيذ املشترك واختاذ القرارات التنفيذية، 

  أحكام عامة-أوالً 

ترك إىل تزويد األمانة باملعلومات      األطراف اليت ترغب يف املشاركة يف مشاريع التنفيذ املش         يدعو -١ 
  من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك إن مل يسبق هلا تقدمي هذه املعلومات؛٢٠وفقاً للفقرة 

                                                      

)١( FCCC/KP/CMP/2007/4 (Part II). 
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  بالـتقرير السـنوي للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك عن           ُتحـيط عـلماً مـع الـتقدير        -٢ 
نامج عمل اللجنة وميزانيتها، وكذلك بالقرارات      مبـا يف ذلك املعلومات املتعلقة برب       ،)٢(٢٠٠٧-٢٠٠٦الفـترة   

 املتخذة وباإلرشادات والتوضيحات املقدَّمة ملساعدة املشاِركني يف املشاريع؛

 من وثائق تصميم املشاريع وقرارين متعلقني بوثيقتني من وثائق          ١٠٢ بأن   حييط علماً مع التقدير    -٣ 
 من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك وبأن       ٣٤ و ٣٢لفقرتني  تصميم املشاريع قد أُتيحت لعموم اجلمهور وفقاً ل       

  طلباً من طلبات اعتماد الكيانات املستقلة؛١٥العديد من أنشطة التقييم جرى االضطالع هبا بشأن 

 إىل األمانة، يف سبيل توفري نظرة عامة إىل مجيع مشاريع التنفيذ املشترك، أن تقوم يف مجلة               يطلب -٤ 
جهة شبكية لكي تستخدمها جهات الوصل املعيَّنة من األطراف اليت قدمت معلومات وفقاً للفقرة              أمور بإنشاء وا  

 : من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك واليت تستضيف مشاريع التنفيذ املشترك، حتقيقاً ملا يلي٢٠

املبادئ التوجيهية   من   ٢٨إتاحة االطالع بشفافية على معلومات املشاريع املنشورة وفقاً للفقرة           )أ( 
 للتنفيذ املشترك؛

تقـدمي معلومات إىل سجل املعامالت الدويل بشأن إنشاء مشاريع التنفيذ املشترك املنفذة وفقاً               )ب( 
  من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك؛٢٣للفقرة 

شترك، على  تلقي حمددات هوية مشاريع التنفيذ املشترك اليت تصدر عن نظام معلومات التنفيذ امل             )ج( 
 حنو يضمن فرادهتا ويتيح لسجل املعامالت الدويل استخدامها؛

  احلَْوكمة-ثانياً 

 على جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك الحتفاظها خبطة إدارية للتنفيذ املشترك، وال سيما              يثين -٥ 
وتو يف دورته الثالثة عمالً     للنسخة اليت أُتيحت ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كي           

؛ ولتنفيذها تدابري رامية إىل تعزيز عملية التنفيذ املشترك، آخذةً يف اعتبارها ٢-م أإ/٣ من املقرر  ٤بأحكام الفقرة   
يف مجلـة أمـور جتربة اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة؛ والستجابتها الحتياجات األطراف واملشاركني يف                

 ملصلحة وعامة اجلمهور، بالنظر إىل املوارد احملدودة املتاحة هلا؛املشاريع وأصحاب ا

 : جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك على القيام مبا يلييشجع -٦ 

االستمرار يف إبقاء اخلطة اإلدارية قيد االستعراض وإجراء التعديالت الالزمة لضمان سري التنفيذ              )أ( 
 لية من حيث التكلفة والشفافية؛املشترك على حنو يتسم بالكفاءة الفعا

                                                      

)٢( FCCC/KP/CMP/2007/4 (Parts I and II). 
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تعزيز تفاعلها مع الكيانات املستقلة املترشحة واملعتمدة ومع جهات الوصل املعينة، وكذلك مع              )ب( 
 أصحاب املصلحة، على النحو املقترح يف اخلطة اإلدارية للتنفيذ املشترك؛

لية استخدام وتعزيز هيكلها    زيادة تأكيد دورها التنفيذي واإلشرايف بوسائل من بينها ضمان فعا          )ج( 
 أو أفرقتها العاملة، واخلربات الفنية اخلارجية األخرى واألمانة؛/أو هيئاهتا و/الداعم، مبا يف ذلك جلاهنا الفرعية و

 املعلومات املتعلقة بقرارات جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك وحالة العمل           يالحظ مع التقدير   -٧ 
 النحو املبني يف املوقع الشبكي للتنفيذ املشترك التابع لالتفاقية والذي تعىن به األمانة؛الذي تضطلع به اللجنة، على 

  املوارد الالزمة للعمل املتعلق بالتنفيذ املشترك-ثالثاً 

 باملعلومات املقدمة من جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك بشأن التنقيح املوصى بإدخاله على              حييط علماً  -٨
لرسوم الالزمة لتغطية النفقات اإلدارية املتعلقة بأنشطة اللجنة، والرامي إىل توفري معاملة تفضيلية             أحكام تقاضي ا  

ملشـاريع التنفيذ املشترك الصغرية النطاق فيما يتعلق باملبالغ املدفوعة مسبقاً عن رسم جتهيز تقارير التحقق، على                 
 ؛FCCC/KP/CMP/2007/4 (Part I)النحو املبني يف املرفق األول للوثيقة 

  تنقيح هيكل الرسوم الذي أوصت به جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك؛يقر -٩ 

 أن اإليرادات من تقاضي الرسوم الالزمة لتغطية النفقات اإلدارية املتعلقة بأنشطة جلنة             يالحـظ  -١٠ 
ادات من الرسوم قد ال  وأن اإلير٢٠٠٩-٢٠٠٨اإلشراف على التنفيذ املشترك سيتم حتصيلها خالل فترة السنتني 

  على أقرب تقدير؛٢٠١٠تغطي النفقات اإلدارية إال اعتباراً من عام 

 األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية على تقدمي التربعات إىل الصندوق االستئماين             حيـث  -١١ 
 اعتباراً من أوائل عام   ٢٠٠٩-٢٠٠٨لألنشـطة التكميلية لتمويل العمل املتعلق بالتنفيذ املشترك يف فترة السنتني            

-٢٠٠٨، على حنو يكفل التنفيذ الكامل ويف الوقت املناسب للخطة اإلدارية للتنفيذ املشترك لفترة السنتني ٢٠٠٨
، مبـا يف ذلك من خالل تعزيز قدرة األمانة على دعم جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك وجلاهنا الفرعية                   ٢٠٠٩

 .عاملة يف عملية التنفيذ وصنع القرارأو أفرقتها ال/أو هيئاهتا و/و

- - - - - 


