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  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع
 األطراف يف بروتوكول كيوتو   

  الدورة الرابعة
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢- ١بوزنان، 

   من جدول األعمال املؤقت٦بند ال
  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

 اجتماع األطراف  العامل بوصفه    مؤمتر األطراف ف على التنفيذ املشترك، املقدم إىل       هذا التقرير السنوي للجنة اإلشرا      
أكتوبر / تشرين األول  ٢٠، يتناول األنشطة املضطلع هبا يف الفترة من         )اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف  (يف بروتوكول كيوتو  

  . ة اإلشراف على التنفيذ املشترك، تاريخ اختتام االجتماع الثاين عشر للجن٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٢ إىل ٢٠٠٧
ويشري .  أن يتخذها يف دورته الرابعةينبغي باإلجراءات اليت اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف ويوصي التقرير     

، مبا يف ذلك العمل الذي  عمل أثناء الفترة اليت يتناوهلاالتقرير أيضاً إىل ما أجنزته جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك من
 به بشأن تفعيل إجراءات التحقق والتعاطي مع أعباء العمل النامجة عن املشاريع، وتنفيذ عملية اعتماد التنفيذ اضطلعت
كما يسلط التقرير الضوء على جماالت اإلدارة والتنظيم واملوارد، ويشري، على وجه اخلصوص، إىل احلاجة إىل . املشترك

 .فيذ الفعال ألنشطة التنفيذ املشترك التن ضمانموارد وافية وميكن التنبؤ هبا من أجل

  إىل اللجنة يف تقدمي مزيد من اإلرشاداجتماع األطراف/مؤمتر األطرافواستناداً إىل هذه املعلومات، قد يرغب   
 .فيما يتصل بالتنفيذ املشترك

                                                      

  .تأخر تقدمي هذه الوثيقة لكي تراعى فيها نتائج االجتماع الثاين عشر للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك  *
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   موجز تنفيذي-  أوالً
 يف اجتماع األطراف/مؤمتر األطرافهذا التقرير السنوي للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، املقدم إىل        - ١

 ١٢ إىل   ٢٠٠٧أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٠بروتوكول كيوتو، يتناول األنشطة املضطلع هبا يف الفتـرة مـن            
، تاريخ اختتام االجتماع الثاين عشر للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، وهي فترة نظمت ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول

 ١٣وال يشمل التقريـر الفتـرة مـن         . فيها اللجنة أربعة اجتماعات وحلقة عمل واحدة مع أصحاب املصلحة         
رستينغ، سيسلط الضوء ؛ إالّ أن رئيس اللجنة، السيد جورج بو٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٣٠سبتمرب إىل /أيلول

  . تشملها هذه الفترةوجيهة على أية مسائل اجتماع األطراف/مؤمتر األطرافي املقدم إىل ويف تقريره الشف

.  أن يتخذها يف دورته الرابعـة      ينبغي باإلجراءات اليت    اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف ويوصي التقرير     - ٢
اف على التنفيذ املشترك من عمل أثناء الفترة اليت يتناوهلا التقرير، مبا            ويشري التقرير أيضاً إىل ما أجنزته جلنة اإلشر       

والتعاطي ) بإجراء املسار الثايناً املشار إليها الحق(يف ذلك العمل الذي اضطلعت به بشأن تفعيل إجراءات التحقق 
اً إىل هذه املعلومات، قد يرغب واستناد. مع أعباء العمل النامجة عن املشاريع، وتنفيذ عملية اعتماد التنفيذ املشترك

  .فيما يتصل بالتنفيذ املشتركإىل اللجنة  يف تقدمي مزيد من اإلرشاد اجتماع األطراف/مؤمتر األطراف

، واليت ُتعترب ذات أمهية حامسة لضمان عمـل         يسلط التقرير الضوء على جماالت اإلدارة والتنظيم واملوارد         - ٣
وفيما خيص حالة إجراء املـسار  . كفاءة وبفعالية من حيث التكلفة وبشفافيةاإلشراف على التنفيذ املشترك ب    جلنة  

وأُتيحت للجمهور على موقع التنفيذ     دمت  قد قُ  وثيقة من وثائق تصميم املشاريع       ١٥٥ورد يف التقرير أن     الثاين،  
وسـوف  . شاريعامل  إجيابية متعلقة بوثائق تصميم    استنتاجات ةاملشترك لالتفاقية اإلطارية، كما قبلت اللجنة مخس      

ختفيضات يف االنبعاثات تقارب    املقدمة   املوصوفة يف وثائق تصميم املشاريع       ١٥٥     الحتقق مشاريع التنفيذ املشترك     
  .  ثـاين أكـسيد الكربـون خـالل فتـرة االلتـزام األوىل لربوتوكـول كيوتـو        مكافئ مليون طن من     ٢٨٠

 ثاين مكافئ ماليني طن من ١٠ إجيابية ختفيضات تبلغ تكانت موضع استنتاجاكما ستحقق املشاريع اخلمسة اليت 
  .أكسيد الكربون يف الفترة نفسها

 ،)١(٢٠٠٩- ٢٠٠٨ جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، يف تنقيح خطة إدارة التنفيذ املشترك للفترة              وتشري  - ٤
، ية املقدرة لفترة السنتنيلميزان رغم ختفيضها ل٢٠٠٩- ٢٠٠٨أهنا تلقت إسهامات حمدودة من األطراف للفترة إىل 

وتالحظ اللجنة أن عدم تقدمي . احلاجة املاسة إىل موارد وافية وميكن التنبؤ هبا من أجل تنفيذ أنشطتهااً وتؤكد جمدد
هذه اإلسهامات قد يسفر عن عدم االضطالع بالعمل املتوقع واألنشطة املخطط هلا فيما خيص اعتماد الكيانـات                 

  .تنتاجاتاالساملستقلة والنظر يف 

                                                      

)١( FCCC/KP/CMP/2008/3 (Part II). 
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   مقدمة-  ثانياً
   الوالية-  ألف

، إنشاء جلنة اإلشراف ١- م أإ/١٠ يف بروتوكول كيوتو، يف مقرره     اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف قرر    - ٥
على التنفيذ املشترك لتتوىل اإلشراف على مجلة أمور من بينها التحقق من وحدات خفض االنبعاثات املتولّدة عن                 

وفقاً للمبادئ التوجيهية ) التنفيذ املشتركمشاريع ( من بروتوكول كيوتو ٦يذها يف إطار املادة املشاريع اليت يتم تنف
  .)٢()املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك( من بروتوكول كيوتو ٦املتعلقة بتنفيذ املادة 

 تقريـراً عـن     وتقضي املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك بأن تقدم جلنة اإلشراف على التنفيذ املـشترك              - ٦
، وأن يقدم املؤمتر املذكور إرشادات بـشأن        اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف أنشطتها إىل كل دورة من دورات       

  . من بروتوكول كيوتو وميارس سلطة على جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك٦تنفيذ املادة 

   نطاق التقرير- باء 

لعت به جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك منـذ تقريرهـا           يقدم هذا التقرير معلومات عن العمل الذي اضط         - ٧
ومنذ إكمال تفعيل إجراء املسار الثـاين يف عـام          .  يف دورته الثالثة   اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف األخري املقدم إىل    

التنفيـذ  ويورد هذا التقرير معلومات عما اختذته جلنة اإلشراف علـى           . ه اللجنة تعمل على تطبيق    ما فتئت ،  )٣(٢٠٠٦
مؤمتر املشترك من قرارات وإجراءات ملواصلة تفعيل وتنفيذ إجراء املسار الثاين، ويسلط الضوء على املسائل اليت قد يود                  

سيما التدابري املتخـذة     كما يتناول التقرير مسائل اإلدارة، ال     .  النظر فيها يف دورته الرابعة     اجتماع األطراف /األطراف
مـسألة   التنفيذ املشترك بكفاءة وشفافية وفعالية من حيث الكلفـة، فـضالً عـن               لضمان عمل جلنة اإلشراف على    

  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨االحتياجات من املوارد واملوارد املتاحة فعالً للعمل املتعلق بالتنفيذ املشترك خالل فترة السنتني 

 ٩ يف الفقـرة     حمـددة (ويسلط التقرير الضوء على العمل الُمنجز والتحديات خالل الفترة اليت يشملها              - ٨
، كما يوجز حالة املسائل املتصلة بالتنفيذ املشترك واليت تناولتها جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك يف أثناء      )أدناه

ويشتمل موقع التنفيذ املشترك لالتفاقية اإلطارية على شبكة اإلنترنت على التفاصيل الكاملة لعمليات . تلك الفترة
والوثائق املتعلقة  مركزي لتقارير اجتماعات اللجنة سجلتنفيذ املشترك، واملوقع مبثابة ومهام جلنة اإلشراف على ال

  .)٤(ميع املسائل اليت تتفق عليها اللجنةجب

                                                      

  .، املرفق١- م أإ/٩املقرر  )٢(
  . من املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتنفيذ املشترك٤٥- ٣٠ التعريف يف الفقرات يرد )٣(
يشتمل هذا املوقع أيضاً على معلومات إضافية عن عمليات اللجنة . <http://ji.unfccc.int>انظر املوقع  )٤(

 .ومهامها واتفاقاهتا وقراراهتا
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الفتـرة   (٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلـول  ١٢ إىل   ٢٠٠٧ أكتوبر/ تشرين األول  ٢٠ويشمل التقرير الفترة من       - ٩
 اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف ي املقدم إىل    ويف تقريره الشف  سيسلط الضوء   ؛ بيد أن الرئيس     )املشمولة بالتقرير 
  . تشملها هذه الفترةوجيهةعلى أية مسائل 

 يف  اجتمـاع األطـراف   /مـؤمتر األطـراف   اإلجراءات اليت سيتخذها      -  جيم
  بروتوكول كيوتو

وي للجنـة    يف دورته الرابعة التقرير الـسن      بعد أن يستعرض  ،  اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف  قد يود   - ١٠
  : جبميع املسائل اليت اتفقت عليها اللجنة، أن يتخذ اإلجراءات التاليةاً  علموحييطاإلشراف على التنفيذ املشترك 

أن يقدم املزيد من التوجيه فيما يتصل بالتنفيذ املشترك، وعلى وجه اخلصوص إىل جلنة اإلشراف                 )أ(  
  على التنفيذ املشترك؛

  ؛٢٠٠٩- ٢٠٠٨فترة السنتني يف ملنقحة إلدارة التنفيذ املشترك باخلطة ااً أن حييط علم  )ب(  

أن حيث األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية على اإلسـهام يف الـصندوق االسـتئماين                  )ج(  
 يتيح مبقدار، وذلك ٢٠٠٩- ٢٠٠٨لألنشطة التكميلية لغرض متويل العمل املتعلق بالتنفيذ املشترك يف فترة السنتني 

  ؛كامالًاً طة إدارة التنفيذ املشترك لفترة السنتني تنفيذتنفيذ خ

عضوين وآخرين مناوبني يف جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك من كل واحدة مـن  أن ينتخب    )د(  
  :الفئتني التاليتني لفترة سنتني، بناء على الترشيحات املقدمة

  النتقال إىل اقتصاد السوق؛األطراف املدرجة يف املرفق األول، واليت متر مبرحلة ا  ‘١‘  

  ؛األطراف األخرى املدرجة يف املرفق األول  ‘٢‘  

 يف جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك من األطراف غري املدرجة           اً وآخر مناوب  اًعضوأن ينتخب     ) ه(  
  .يف املرفق األول لالتفاقية لفترة سنتني بناء على الترشيحات املقدمة

املدرجة غري   أن ينتخب أيضاً عضواً مناوباً إضافياً من األطراف          ماع األطراف اجت/مؤمتر األطراف وعلى    - ١١
ومل يتـسن   ). ٤١انظر الفقرة   (يف الفترة املتبقية من واليته      العضو املناوب املستقيل     يف املرفق األول لكي يعّوض    

ـ              اجتمـاع  /ر األطـراف  ؤمتللجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك تعيني عضو مناوب جديد قبل الدورة الرابعة مل
  . لعدم تلقيها أية ترشيحات من جمموعة األطراف املعنيةاألطراف
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العمل املنجز منذ تقرير جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك           - ثالثاً 
 اجتماع األطـراف  /ؤمتر األطراف املقدم إىل الدورة الثالثة مل    

  يف بروتوكول كيوتو
   موجز للعمل املنجز- ألف 

ل تركيز جلنة اإلشراف علـى    ، حتوَّ ٢٠٠٦أكتوبر  /راء املسار الثاين رمسياًً يف تشرين األول      بعد إطالق إج    - ١٢
تناولت اللجنة العـروض املتـصلة       وعلى مدى السنتني املاضيتني،   . اإلجراء يف حد ذاته   التنفيذ املشترك إىل تنفيذ     

 اليت قدمتى اعتماد الكيانات املستقلة باملشاريع، كما انكبت، مبا يف ذلك عن طريق فريق االعتماد التابع هلا، عل       
، عند اللزوم، إرشادات وتوضيحات فيما يتعلق بكل مـن إجـراء             اللجنة وعالوة على ذلك، أصدرت   . طلبات

  . االعتماد وإجراء املسار الثاين

   املتخذة من جلنة اإلشـراف وعـن العمليـات          بالقراراتوضماناً لإلبالغ اجليد عن املعلومات املتعلقة         - ١٣
أو املشاركة يف عدد مـن      /ليت أفضت إىل ذلك، قام أعضاء اللجنة وأعضاؤها املناوبون وموظفو األمانة بعقد و            ا

وأحاطت جلنة اإلشراف علماً باهتمامـات أصـحاب        .  اليت جرى فيها شرح العمليات وعرض النتائج       األنشطة
 بتحـسني   والشواغلذه االهتمامات    إىل معاجلة ه   اً،؛ وسعت، حيثما كان ذلك جمدياً ومالئم      وشواغلهماملصلحة  

  .العمليات واإلجراءات

 )٥(وأعدت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، مبساعدة األمانة، خطة منقحة إلدارة التنفيـذ املـشترك                - ١٤
وقد صيغت هذه اخلطة    .  تقدم به األمني التنفيذي    اً آخذة يف االعتبار مقترح    ٢٠٠٩- ٢٠٠٨تشمل فترة السنتني    

املطلوب حتمل عبء العمل    استغالالً أمثل يتيح    لوقت واملوارد   اهبدف استغالل    للجنة وعملها ا  دعمِ لضمان كفاية 
  . ومواجهة التحديات املستقبلية

. وباختصار، عملت جلنة اإلشراف جبد من أجل أداء الوظائف املطلوبة واملهام املنوطة هبا بكفاءة وفعالية                - ١٥
 اإلجنازات بفضل ما كُرِّس من وقت وجهد من جانب األعضاء واألعضاء             باملالحظة أنه أمكن حتقيق هذه     وجيدر

  . املناوبني يف جلنة اإلشراف وفريق االعتماد للتنفيذ املشترك وموظفي األمانة

   إجراء التحقق يف إطار جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك- باء 

لى التنفيذ املشترك على املعلومات املقدمـة       منذ إطالق إجراء املسار الثاين، زاد تركيز جلنة اإلشراف ع           - ١٦
حتياجات أصحاب املصلحة   ال  مراعيةً قراراتدرست واختذت   قد  اللجنة   غري أن .  مشاريع التنفيذ املشترك   بشأن
  .املسار الثاين بغية حتسني تنفيذ إجراء املعنيني

                                                      

)٥( FCCC/KP/CMP/2008/3 (Part II). 
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  تنفيذ إجراء املسار الثاين - ١

 وثيقة من وثائق تصميم املشاريع وأتيحت للجمهور ١٥٥، ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٢مت، حىت تاريخ قُدِّ  - ١٧
.  من املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتنفيـذ املـشترك        ٣٢على موقع التنفيذ املشترك لالتفاقية اإلطارية وفقاً للفقرة         

حبـسب  يف االنبعاثـات    اً   لربوتوكول كيوتو، خفض   وستحقق هذه املشاريع جمتمعة، يف أثناء فترة االلتزام األوىل        
  .)٦( ثاين أكسيد الكربون تقريباًمكافئ مليون طن من ٢٨٠مصادرها يبلغ 

على موقع التنفيذ املشترك لالتفاقيـة   تتعلق بوثائق تصميم املشاريع استنتاجاتوقد ُنشر ما جمموعه ستة      - ١٨
  :يت من املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتنفيذ املشترك، تفاصيلها كاآل٣٤اإلطارية وفقاً للفقرة 

املضيفة اعُتربت   )٧(األطرافالدول   إجيابية تتعلق بوثائق تصميم مشاريع يف ثالثة من          استنتاجاتمخسة    )أ(  
 يف أثناء فترة االلتزام األوىل    وستحقق هذه املشاريع،    .  من املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتنفيذ املشترك      ٣٥وفقاً للفقرة    هنائية

  ؛)٨( ثاين أكسيد الكربون تقريباًمكافئ ماليني طن من ١٠ثات حبسب مصادرها يبلغ النبعالاً لربوتوكول كيوتو، خفض

  . واحد رفضته جلنة اإلشراف على التنفيذ املشتركاستنتاج  )ب(  

معلومـات  " مشاريع التنفيذ املـشترك " حتت العنوان التنفيذ املشترك لالتفاقية اإلطارية  توجد على موقع      - ١٩
  . أعاله١٨ر إليها يف الفقرة تفصيلية عن القرارات املشا

  مزيد من التفعيل إلجراء املسار الثاين - ٢

نظرت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك كذلك، يف أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، يف سبل تعزيز تنفيذ                  - ٢٠
  :)٩(إجراء املسار الثاين بكفاءة وسالسة كما يلي

ترك، يف اجتماعها التاسع، علـى إجـراءات لـسحب          اتفقت جلنة اإلشراف على التنفيذ املش       )أ(  
   النهائي مبوجب إجراءات التحقق اليت وضعتها اللجنة؛االستنتاجاملشاركني يف املشاريع بعد 

إىل مناقشة اإلطار الزمين الختاذ اخلطوات املتعلقة بعمليات االستعراض املشار إليهـا يف             اً  استناد  )ب(  
خليارات املتاحة لتيسري تنفيذها على حنـو أفـضل،         ا، و ملتعلقة بالتنفيذ املشترك  املبادئ التوجيهية ا   من   ٣٩الفقرة  

اتفقت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، يف اجتماعها العاشر، على إجراءات منقحة لعمليـات االسـتعراض                

                                                      

 .ات الواردة يف وثائق تصميم املشاريع، كما هو مستنتجيستند هذا الرقم إىل التوضيح )٦(

 .أوكرانيا وبلغاريا وليتوانيا )٧(

 .يستند هذا الرقم إىل التوضيحات الواردة يف وثائق تصميم املشاريع، كما هو مستنتج )٨(

 .<http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings/index.html>انظر املوقع  )٩(
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جدول وضع مبوجب إجراءات التحقق اليت وضعتها اللجنة؛ كما سلطت الضوء، يف هذا السياق، على احلاجة إىل      
   عدد كاف من اجتماعات اللجنة؛لعقد التنسيق زمين حمكم

أشارت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، يف اجتماعها احلادي عشر، إىل أنه جيوز لألطراف                )ج(  
 وثيقـة   ،مـثالً (االقتضاء، أن تقدم وثائق منقحة       املعتمدة، حسب  أو الكيانات املستقلة  /املشاركة يف املشاريع و   

يف سياق تفاعلها مع فريق االستعراض يف أثناء استعراض تفصيلي،          ) باالستنتاجم املشروع أو التقرير املتعلق      تصمي
  . األشكال الداخلية إلجراءات االستعراضعلىلذلك اً كما اُتفق وفق

ـ  التنفيذ على اإلشراف جلنةالحظت ، يف اجتماعها احلادي عشر أيضاً  )د( ار إجـراء  ـاملشترك أنه، يف إط
، من حيـث     من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك متصالً      ٣٧املشار إليه يف الفقرة     ُيمكن أن يكون االستنتاج     ،  ٢ملسار  ا

اليت حتققت خالل   لبواليع  إدخال حتسينات على عمليات اإلزالة بواسطة ا      باملبدأ، بتخفيضات االنبعاثات حسب املصادر أو       
 من  ٣٥ للفقرة    وفقاً املشاريع هنائياً تنتاج اإلجيايب بشأن وثيقة من وثائق تصميم        االسفترة الرصد اليت بدأت قبل أن يصبح        

املستقل املعتمد  لكيان  م ا قّيأن يُ  على   تبيد أن جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك شدد        .املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك   
 عمليـات  علـى  حتسينات إدخال أو املصادر حسب االنبعاثات  ختفيضاِت، يف هذا السياق، ما إذا كان جرى رصُدأيضاً
 ؛ستنتاج املتعلق بوثيقة تصميم املشروع لالها وفقاًوحساُب البواليع بواسطة اإلزالة

يف اجتماعها الثاين عشر، نظرت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك يف مدى احلاجة إىل تنقيح توجيهها             )ه(
 إىل   تنقيحه يف هذه املرحلة، وإمنا إبقاءه قيد االستعراض اسـتناداً          م عد تراملتعلق مبعايري وضع ورصد خط األساس، وقر      

 .اعتمادها قريباًمن أجل ا املتعلقة هبجراءات اإلاخلربة وطلبات التوضيح اليت جيري وضع 

  عملية اعتماد الكيانات املستقلة- جيم

ومنذ اإلعالن   .فترة املشمولة بالتقرير  لتنفيذ املشترك مخسة اجتماعات خالل ال     اخلاص با عقد فريق االعتماد      - ٢١
نـوفمرب  / تشرين الثـاين   ١٥يف  ستنطلق   التنفيذ املشترك     يف إطار  عتماداالن عملية   أ ٢٠٠٦كتوبر  أ/ تشرين األول  ٢٦يف  

ـ           . طلب اعتماد من كيانات مستقلة     ١٥، ورد   ٢٠٠٦  اتووردت كافة هذه الطلبات من كيانات تقدمت أيـضاً بطلب
 منها بشكل مؤقت ككيانات مستقلة معتمدة يف إطار التنفيذ املشترك           ١٣قد تعمل   والتنمية النظيفة؛   اعتماد يف إطار آلية     

خفيـضات  ستنتاجات املتعلقـة بت   وثائق تصميم الربامج أو اال    ستنتاجات بشأن   اال(فيما يتعلق بوظيفة واحدة على األقل       
يف نطاق قطاع واحد على األقـل،    ) لبواليعواسطة ا إدخال حتسينات على عمليات اإلزالة ب     باالنبعاثات حسب املصادر أو     

انـات  يكتوضيح جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك املتعلق بـشروط عمـل ال   ب و ١-إم أ /١٠ من املقرر    ٣ بالفقرة   عمالً
 .)١٠()C-JI-ACCR-01(بشكل مؤقت ككيانات مستقلة معتمدة عينة التشغيلية امل

 ١٥ل التنفيذ املشترك للنظر يف طلبات االعتماد ا      خاصة ب أفرقة تقييم    املشترك   اخلاص بالتنفيذ وأنشأ فريق االعتماد      -٢٢
التنفيـذ  اخلاصة ب تقييم  الفرقة   التقييمي أل  عملكما أن ال  ة هلذا الغرض،    مجيعها، وذلك باختيار خرباء من قائمة اخلرباء املعدّ       

التنفيذ املشترك، أصدر فريق االعتماد اخلاصة بتقييم ال  إىل العمل التقييمي الذي قامت به أفرقة  واستناداً .آخذ جمراه املشترك  
                                                      

 .<http://ji.unfccc.int/Ref/Guida.html>انظر  )١٠(
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قدمة لطلـب    مستقلة م  ية كيانات إىل مثان ) رسائل تبني اإلمتام الناجح لالستعراض املكتيب والتقييم املوقعي        ("رسائل تبيينية "
 ٢٠٠٦ عامة وجهت سـنيت      نداءاتعرب   اختريوا    خبرياً ٣٧ وتضم القائمة حالياً   .خالل الفترة املشمولة بالتقرير   االعتماد  

  .قائمة اخلرباءلتكملة   حسب االقتضاءوأشار فريق االعتماد إىل ضرورة توجيه نداءات عامة أخرى. ٢٠٠٧و

 :وبناء على توصية من فريق االعتماد، قامت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، يف اجتماعها التاسع مبا يلي  -٢٣

 منها توايل وحمتويات تقـارير       العتماد الكيانات املستقلة يعدل أموراً     )٠٣الصّيغة  (اعتماد إجراء منقح      )أ(
علـى  قدمة لطلبات االعتماد  التنفيذ املشترك وتوقيت تعليق الكيانات املستقلة امل      التقييم اخلاصة ب  أفرقة  اليت تصدرها   التقييم  

 تقارير التقييم املتعلقة بالتقييمات املوقعية وأنشطة املالحظة؛

أنشطة املالحظة، يرمي إىل السماح بإجراء أنشطة املالحظة بشكل         توقيت  ضيح بشأن   إصدار تو   )ب(
 .أكثر فعالية

، ٢٠٠٧نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٦ فريق االعتماد، السيد فيجاي ميديراتا، اعتباراً من         من استقالة عضو    دوبع  -٢٤
 جلنة اإلشراف على التنفيذ املـشترك، يف  اختارت، لنتائج اليت متخض عنها النداء املوجه للخرباء الذي تال هذه االستقالة       او

 كـانون   ٥وتوىل السيد آلدرز مهامـه يف       . اجتماعها التاسع، تعيني السيد إيدوين آلدرز عضواً جديداً يف فريق االعتماد          
 . وبدأ يشارك يف اجتماعات فريق االعتماد ابتداء من االجتماع التاسع٢٠٠٧ديسمرب /األول

االستمارات اليت ينبغي استخدامها يف     نقح  فريق االعتماد   ، إىل أن    عاشر ال هايف اجتماع ،  رافوأشارت جلنة اإلش    -٢٥
لتنفيذ املشترك لكفالة االتساق    التقييم اخلاصة با  والوثيقة التوجيهية ألفرقة    قدمة لطلبات االعتماد    تقييم الكيانات املستقلة امل   

 انتخاب أعضاء فريق االعتماد للـسنة احلاليـة         ةقيراف على طر  ويف االجتماع نفسه، وافقت جلنة اإلش      .يف عمل التقييم  
 . يف نظامه الداخلي واختصاصاتهةوللسنوات املقبلة بناء على األحكام املتعلقة بعضوية فريق االعتماد الوارد

نتخاب رئـيس   املوجودة ال القواعد  يف  ،  عاشرالاجتماعها  كما نظرت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، يف           - ٢٦
ووافقت جلنة اإلشراف على أن تناقش يف أول اجتماعاهتا        . ويف عمليات االنتخاب السابقة    فريق االعتماد ونائب رئيسه   

خذ قرار االستبدال، رئيسا ، إذا اتُّتارأو نائبه، وأن خت/ا إذا كانت ستستبدل رئيس فريق االعتماد وممن كل سنة تقوميية 
 إىل املمارسة   وفيما يتعلق بالسنة احلالية، قررت جلنة اإلشراف، استناداً        .سه يف االجتماع نف   ين رئيس جديد  أو نائبَ /و

مواصلة العمل  ) السيد فاتو غاي  (ونائب الرئيس   ) السيد أوليغ بلوزنيكوف  (املتفق عليها، أن تطلب إىل الرئيس احلايل        
 .يف فريق االعتماد

 :وقامت جلنة اإلشراف، يف اجتماعها احلادي عشر، مبا يلي  -٢٧

يتعلق بنطاق وتدابري أنشطة املالحظـة يف  اعتمدت توضيحاً منقحاً بناء على توصية من فريق االعتماد،        )أ(
 ؛املشترك، ويرمي إىل السماح بإجراء أنشطة املالحظة بشكل أكثر فعاليةعملية االعتماد يف إطار التنفيذ إطار 

بالتنفيذ املشترك لفترة تبدأ من االجتماع      اخلاص  اختيار اخلرباء التالية أمساؤهم أعضاء يف فريق االعتماد           )ب(
 :شار إليه هو مالثالث عشر طوهلا على حنو ما
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 )سنتان(السيدة أنيكو بوغاين   •

 )سنتان(السيد أريك سينانيان   •

 )سنتان ( ماسامبا ثيويالسيد  •

 )سنة واحدة(إيوكَا السيد شينيتشي   •

 )سنة واحدة(السيدة مورين موتاسا   •

 .)سنة واحدة(كاشي أوتسوبو السيد تا  •

وقررت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، يف اجتماعها العاشر، إنشاء قناة اتصال بينها وبني الكيانات املستقلة                  -٢٨
 .) أدناه٣٧انظر الفقرة (كوسيلة من وسائل التعاون  املعتمدةالكيانات املستقلة وقدمة لطلبات اعتماد امل

وقـررت أن تطلـب إىل فريـق         .اجتماعها الثاين عشر، احلاجة إىل تيسري عملية االعتماد       وناقشت اللجنة، يف      -٢٩
النظر يف التدابري املمكنة لتحقيق ذلك، مع التركيز على مرحلة املالحظة، وتقدمي توصـية  اخلاص بالتنفيذ املشترك  االعتماد  

 .إىل اللجنة يف هذا الصدد يف دورهتا الثالثة عشرة من أجل النظر فيها

يتسم بالكفـاءة   وأعربت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك عن تقديرها ملا يضطلع به فريق االعتماد من عمل                  -٣٠
 .تنفيذ املشترك خالل الفترة املشمولة بالتقريريف إطار العتماد االوملا أفضى إليه هذا العمل من تقدم يف عملية 

 املسائل املتعلقة باإلدارة -رابعاً 

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

  الوالية واملعلومات األساسية

، إىل جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك أن تضع         ١-م أإ /١٠اجتماع األطراف، يف مقرره     /طلب مؤمتر األطراف    -٣١
قد وضعت اللجنة هذه األحكام، وقدَّمت يف وقـت         و .أحكاماً لتقاضي الرسوم لتغطية النفقات اإلدارية املتعلقة بأنشطتها       

، بنيـة   ٢-م أإ /٣ؤمتر، مبوجب مقرره    أقر امل و .اجتماع األطراف /ؤمتر األطراف الدورة الثانية مل  الحق تقريراً عن ذلك إىل      
مانـة لتغطيـة    الرسوم اليت اقترحتها جلنة اإلشراف وطلب إليها أن تقدِّم إليه تقارير سنوية عن اإليرادات اليت تتلقاها األ                

 .)١١(بغية استعراض هذه الترتيبات عند اللزوموذلك التكاليف اإلدارية املتصلة بأنشطة جلنة اإلشراف، 

املوجهـة  ن الرسـوم    إىل أن اإليرادات م   ، أيضاً   ٣-م أإ /٣اجتماع األطراف، يف مقرره     /وأشار مؤمتر األطراف    -٣٢
قـد ال تغطـي     ا   وأهن ٢٠٠٩-٢٠٠٨ف ستزيد خالل فترة السنتني      لتغطية النفقات اإلدارية املتصلة بأنشطة جلنة اإلشرا      

                                                      

 بأنشطة جلنة اإلشراف علـى التنفيـذ      تقاضي الرسوم لتغطية النفقات اإلدارية املتعلقة      أحكامنقحت   )١١(
اجتماع /املشترك إلدراج املعاملة التفضيلية ملشاريع التنفيذ املشترك الصغرية احلجم وقدمت للدورة الثالثة ملؤمتر األطراف             

 ).٣- م أإ/٣املقرر ( إلقرارها  األطراف
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ويف هذا الصدد، تود جلنة اإلشراف علـى التنفيـذ           . على أقرب تقدير   ٢٠١٠عام   من بداية    النفقات اإلدارية إال اعتباراً   
اجتمـاع  /ألطـراف  أن تلفت انتباه مؤمتر ا     ،)انظر الفصل اخلامس أدناه   (صلة  املشترك، يف إطار اإلبالغ عن اإليرادات احمل      

األطراف إىل حمدودية اإليرادات اليت جتمعت حىت الوقت احلاضر، ومن مث إمكانية أال تكون اإليرادات من الرسوم كافيـة           
 . فصاعدا٢٠١٠ًلتغطية النفقات ابتداء من 

 :التالية، جلنة اإلشراف على التعاون مع اجلهات ١-م أإ/١٠اجتماع األطراف، يف مقرره /وشجع مؤمتر األطراف  -٣٣

 اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة؛  )أ(

 ٢٧جلنة االمتثال مبوجب بروتوكول كيوتو، وخباصة فيما يتعلق بقائمة األطراف املشار إليها يف الفقرة                 )ب(
 من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك؛

  من بروتوكول كيوتو؛٦لمادة لجهات التنسيق املعيَّنة   )ج(

 من املبـادئ التوجيهيـة للتنفيـذ        ١٨ن يف اجتماعات جلنة اإلشراف، املشار إليهم يف الفقرة          املراقبو  )د(
 .املشترك، عن طريق جلسات أسئلة وأجوبة ُتعقد بانتظام يف هذا السياق

  العمل املضطلع به واإلجراءات املتخذة-باء 

 اهتا خالل الفترة املشمولة بالتقرير، علماً     أحاطت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، يف كل اجتماع من اجتماع            -٣٤
وبلغت اإليرادات  .بأنشطتها املتصلة اإلدارية النفقات حبالة اإليرادات اليت تلقتها األمانة حىت ذلك الوقت من الرسوم لتغطية

ل الفتـرة   ومل ترد طلبات اعتماد خـال      . دوالراً ٣٢٠ ٧٥٤ مبوجب التسديد املسبق لرسم جتهيز تقارير التحقق         املقبوضة
 .املشمولة بالتقرير

وناقشت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، يف كل اجتماع من اجتماعاهتا، مسألة التعـاون مـع الكيانـات             -٣٥
املشار إليه يف الفقرة     (١-م أإ /١٠اجتماع األطراف يف مقرره     /األخرى، مراعيةً يف ذلك الطلب املقدَّم من مؤمتر األطراف        

حسبما ، على التعاون    ) أدناه ٣٩ و ٣٨انظر الفقرتني   ( املنتظمة   مناقشاهتاتعمل، إضافة إىل    س اعلى أهن واتفقت  )  أعاله ٣٣
وفيما يتعلق بالتعاون مع اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، تواصل االتصال حسب احلاجة، مبا يف                .احلاجةدعت  مىت  و

 .لى التنفيذ املشترك واجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفةذلك عن طريق أفرقة االعتماد التابعة للجنة اإلشراف ع

 مبا تلقته األمانة حىت اآلن علماًأعاله، أحاطت جلنة اإلشراف  ) ج(٣٣ بالوالية املشار إليها يف الفقرة       صلوفيما يت   -٣٦
 من املبادئ التوجيهيـة     ٢٠من معلومات بشأن تعيني جهات التنسيق للموافقة على مشاريع التنفيذ املشترك وفقاً للفقرة              

ولكفالة فـرص    .من تلك الفقرة  ) ب(و) أ(تعلقة بالفقرتني الفرعيتني    املعلومات  املللتنفيذ املشترك، وشجعت على تقدمي      
سـبتمرب  /للتفاعل والتعاون، ُدعيت جهات التنسيق املعيَّنة إىل املشاركة يف حلقة عمل التنفيذ املشترك اليت نظمت يف أيلول         

 فرصة للنقاش بني جهات التنسيق املعّينة وجلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، وكذلك             حلقة العمل وقد أتاحت   . ٢٠٠٨
عّينة ذاهتا، ومسحت للجنة اإلشراف بتلقي تعليقات عما تتخذه من إجراءات لتفعيل وتطبيـق              فيما بني جهات التنسيق امل    

  االتـصاالت واملعلومـات    (، كما مكنت األمانة من تلقي تعليقات على قضايا هتم جهات التنسيق املعّينة              ٢إجراء املسار   
  .واقتراحات من أجل إدخال املزيد من التحسينات) وما إىل ذلك
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 : جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، يف اجتماعها العاشر، ما يليرتروق  -٣٧

الكيانات املستقلة املعتمدة كقناة اتصال بني جلنـة        /االعتراف مبنتدى التنسيق للكيانات التشغيلية املعينة       )أ(
 املعتمدة؛ ة قدمة لطلبات االعتماد والكيانات املستقلاإلشراف على التنفيذ املشترك والكيانات املستقلة امل

 قبل كل اجتماع من اجتماعات جلنة اإلشراف على          يوماً ١٤مكتوبة  املنتدى إىل تقدمي تعليقات     دعوة    )ب(
بني جلنة اإلشراف واملنتدى بشأن     مناقشة  ملناقشتها يف ذلك االجتماع يف إطار بند جدول األعمال املخصص لل          قل تقدير   أ

 املعتمدة؛الكيانات املستقلة ومة لطلبات االعتماد قداملسائل املتعلقة بالكيانات املستقلة امل

 :ر تنظيم اجتماعات املنتدى، عن طريق أمور منهاسِّأن ُتيالطلب إىل األمانة   )ج(

قدمة لطلبات االعتمـاد    لالتصاالت فيما بني الكيانات املستقلة امل      دارة قوائم الربيد اإللكتروين   إتاحة وإ   ‘١‘
  يت تنتمي إىل املنتدى؛ملعتمدة الالكيانات املستقلة او

  املكتوبة الواردة من املنتدى إىل جلنة اإلشراف؛تعليقات إحالة ال ‘٢‘
  ن مسائل التنفيذ املشترك؛أحترير حماضر اجتماعات املنتدى بش ‘٣‘
  .التنفيذ املشترك خالل اجتماعات جلنة اإلشراف) منتدى(دعم رئيس  ‘٤‘

إلشراف التواصل بشكل منتظم مع منتدى التنسيق للكيانات التـشغيلية          إىل هذا املقرر، باشرت جلنة ا     واستناداً    -٣٨
 .الكيانات املستقلة املعتمدة يف اجتماعها احلادي عشر/املعينة

أعاله، واصلت جلنة اإلشراف على التنفيذ املـشترك عقـد          ) د(٣٣وفيما يتعلق بالوالية املشار إليها يف الفقرة          -٣٩
عتمدين خالل كل اجتماع من اجتماعاهتا، كما واصلت بثَّ أعمال هذه اجللـسات      جلسات أسئلة وأجوبة مع مراقبني م     

 .)١٢(على شبكة اإلنترنت

 العضوية -جيم 

، جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك؛ وانتخب       ١-م أإ /٩ مقرره   مبوجباجتماع األطراف،   /أنشأ مؤمتر األطراف    -٤٠
وانتخـب مـؤمتر     . من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املـشترك      ٨ و ٥ و ٤بعدها أعضاءها وأعضاءها املناوبني وفقاً للفقرات       

انظـر   (فتـرهتم املنتهية  اء واألعضاء املناوبني ليحلوا حمل      ـة، األعض ـاجتماع األطراف، يف دورته الثالث    /األطراف
، )٢٠٠٨يـة   اجتماعها األول املعقود خالل الـسنة التقومي      (وانتخبت جلنة اإلشراف، يف اجتماعها العاشر        .)١اجلدول  

؛ والـسيد ديريـك   هلا يف املرفق األول، رئيساً    ةدرج من األطراف امل   بتوافق اآلراء السيد بورستينغ، وهو عضو من طرف       
وستنتهي فترة شغل منـصب      .رئيسل يف املرفق األول، نائباً ل     ةدرجاملغري  من األطراف   أوديرسون، وهو عضو من طرف      

 .٢٠٠٩ االجتماع األول الذي ستعقده جلنة اإلشراف عام كلّ من الرئيس ونائب الرئيس مباشرةً قبل

                                                      

)١٢( <http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings>. 
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السيدة أستريدا سيلمينا والـسيد فانـسانت        :وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قدم عضوان مناوبان استقالتهما         -٤١
بينما  ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٤ من    اعتباراً  سارية املفعول   سيلمينا ة السيد ةاستقالوأصبحت  . كاسولو سيا ماكونغا  

 يمباشرة بعد االجتماع احلادي عشر للجنة اإلشراف الذي عقـد يـوم           سارية املفعول   ة السيد كونغا    ـاستقالأصبحت  
 سـيلمينا يف    ةاجتماع األطراف خلف الـسيد    /يف احلالة األوىل، انتخب مؤمتر األطراف     . ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٧-١٦

ويف احلالة األخرية، قررت جلنة اإلشراف على التنفيـذ          .وبني جدد دورته الثالثة بالتزامن مع انتخاب أعضاء وأعضاء منا       
 ١٢وحـىت    .الـداخلي  نظامهـا   من ٨ للمادة وفقاً جديد مناوِب عضو ترشيح املعنية األطراف إىل تطلباملشترك أن   

اجتماع /ف، قد ينتخب مؤمتر األطرارشيح ويف غياب الت؛ خلفاًرشحت، مل تكن األطراف املعنية قد       ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول
 .ناوِبنياملعضاء األوعمليته العادية النتخاب األعضاء  يف دورته الرابعة يف سياق  جديداً مناوِباًاألطراف عضواً

املشترك  ذـالتنفي على اإلشراف جلنة يف املناوبون واألعضاء األعضاء  -١اجلدول 
 يف بروتوكول كيوتو يف اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف كما انتخبهم   

  ه الثالثةدورت

 اجلهة املرشحة األعضاء املناوبون األعضاء

 درجة يف املرفق األولاملخرى األطراف األ )أ(السيد فرانس جوزيف شافهاوسن )أ(السيد أويل بيورك

 درجة يف املرفق األولاملخرى األطراف األ )ب(السيد هريوكي كودو )ب(السيد موريتس بالنسون هانكيمانس

 درجة يف املرفق األولاملخرى األطراف األ )ب(غينوا لُيالسيد بُي )رئيس ()ب( بورستينغجورجالسيد 

 درجة يف املرفق األولاملطراف غري األ )أ(السيد ماوشينغ دوان )أ(السيد حممد قمرول شودري

 درجة يف املرفق األولاملطراف غري األ )أ(السيد خافيري أندريس هوبنتال )أ(السيد كارلوس فولر

السيد فانسانت كاسـولو سـيا      ( )ب(غاي السيد فاتو
 )ج)(ب()ماكونغا؛ استقال

 درجة يف املرفق األولاملطراف غري األ

  جنيديكس أوالي أولودونغ   ةالسيد )نائب الرئيس ()أ(أوديرسون ديريك السيد
 )أ(بولوي -

 حتالف الدول اجلزرية الصغرية

اف املدرجة يف املرفق األول اليت متـر    األطر )أ(آنييسكا غاالن السيدة )أ(السيد أوليغ بلوزنيكوف
 اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت متـر     )ب(السيد جيورجي جيليتوخا )ب(السيدة دانييال ستويشيفا
 اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

األول اليت متـر  األطراف املدرجة يف املرفق    )ب(السيد ماتاج غاسبرييك )ب(السيد فالد تروسكا
 اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

  .٢٠١٠ يف عامسنتان تنتهيان مباشرة قبل االجتماع األول للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك : الفترة )أ(
  .٢٠٠٩عام يف ثالث سنوات تنتهي مباشرة قبل االجتماع األول للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك : الفترة  )ب(
اع احلادي عشر للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك املعقود يـومي           ـرة بعد االجتم  ـرية مباش  سا أصبحت  )ج(

  .٢٠٠٨يونيه / حزيران١٧-١٦
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 ٢٠٠٨عام يف  اجلدول الزمين لالجتماعات -دال 

 خـالل اجتماعهـا     ٢٠٠٨عام  يف   لالجتماعات    مؤقتاً  زمنياً اعتمدت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك جدوالً        -٤٢
انظر  (٢٠٠٨ أربعة اجتماعات خالل عام برجمة ونقحته يف اجتماعاهتا الالحقة حسب احلاجة، حيث قررت ،لتاسعا

وبالرغم من أن جلنة اإلشراف نظرت يف وقت سابق من هذه السنة يف إمكانية برجمة اجتماع خامس، وقررت                   ).٢اجلدول  
 . بالكفاءة أن يكون عملها واستخدامها للموارد متسماً، مشرية إىل ضرورة)يف اجتماعها الثاين عشر(ذلك أال تفعل 

  ٢٠٠٨عام يف  اجتماعات جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك -٢اجلدول 

 املوقع التاريخ االجتماع

 مقر االتفاقية اإلطارية، بون، أملانيا فرباير/ شباط٢٢-٢١ العاشر
 )باالقتران مع الدورة الثامنة والعشرين للهيئتني الفرعيتني(مقر االتفاقية اإلطارية  يونيه/ حزيران١٧-١٦ احلادي عشر

 مقر االتفاقية اإلطارية سبتمرب/ أيلول١٢-١١ الثاين عشر
 نييئتلكل من اهل  باالقتران مع الدورة الثامنة والعشرين      (بوزنان، بولندا    نوفمرب/ تشرين الثاين٢٨-٢٧ الثالث عشر

ـ    تنيالفرعي ـ   والدورة الرابعة مل  يف  اجتمـاع األطـراف   /رافؤمتر األط
 ).بروتوكول كيوتو

وميكن االطالع على جداول األعمال املشروحة الجتماعات جلنة اإلشراف، وكذا الوثائق الداعمة لبنود جداول                -٤٣
األعمال، والتقارير اليت تتضمن مجيع االتفاقات اليت توصلت إليها جلنة اإلشراف، يف موقع التنفيـذ املـشترك لالتفاقيـة                 

 .)١٣(ارية على اإلنترنتاإلط

ولضمان تنظيم األعمال وإدارهتا بكفاءة، سبقت اجتماعات جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك خـالل الفتـرة      -٤٤
 .املشمولة بالتقرير مشاورات غري رمسية استغرقت يوماً واحداً

  الشفافية واالتصاالت واملعلومات-هاء 

لجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك بأن يتسم عمل اللجنة بالشفافية، مـع             من النظام الداخلي ل    ٢١تقضي املادة     -٤٥
ذلك أن تتاح بشكل علين ويف الوقت املناسب الوثائق والقنوات اليت ميكن شمل وي .مراعاة ضرورة محاية املعلومات السرية

  االتفاقيـة اإلطاريـة وأصـحاب     من خالهلا تقدمي التعليقات اخلارجية جلميع األطراف ومجيع املراقبني املعتمدين لـدى             
 من النظام الداخلي للجنة اإلشراف بأن تتـاح الوثـائق عـرب             ٢٠وتقضي املادة   . )١٤(املصلحة لتنظر فيها جلنة اإلشراف    

                                                      

)١٣( <http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings>. 

اتفقت جلنة اإلشراف، يف اجتماعها األول، على أن ما يرد إىل األمانة من مراسالت موّجهة إىل جلنة                  )١٤(
، وأن يوجَّه إشـعار    )JISC extranet(جنة  اإلشراف أو إىل أعضائها وأعضائها املناوبني سـتتاح يف املوقع اخلارجي لل          

األساس، اتفقت جلنة اإلشراف على التنفيـذ        وعلى هذا  .استالم موحد بشأن كل ما يرد من مراسالت من هذا القبيل          
 .معهااملشترك، يف اجتماعها السابع، على إجراءات تواصل اجلمهور 
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إتاحة مقـررات جلنـة     ) ١٦ال سيما الفقرة    (وعالوة على ذلك، تقتضي املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك         . )١٥(اإلنترنت
 .)١٦(ذ املشترك للجمهوراإلشراف على التنفي

فهـو   .هذه املتطلبـات تلبية وموقع التنفيذ املشترك لالتفاقية اإلطارية على شبكة اإلنترنت هو الوسيلة الرئيسية ل             -٤٦
يتضمن تقارير اجتماعات جلنة اإلشراف، والوثائق املتعلقة بكل ما تتفق عليه جلنة اإلشراف من مسائل، والوثائق املتصلة                  

بالتنفيذ املشترك، والكيانات املـستقلة املعتمـدة، واجلهـات         اخلاص  جلنة اإلشراف، وفريق االعتماد       ووظائف بعمليات
كما يعرض املوقع املعلومات اليت تتيحها جهات التنسيق املعّينة الـيت   .املشاركة يف املشاريع، واخلرباء، واجلمهور، واألمانة  

ذلك، يتضمن املوقع تشكيلة واسعة من وثائق املعلومات األساسية املتصلة وإضافة إىل  .اهباألطراف وأُبِلغت األمانة حددهتا 
وعالوة  ).اجتماع األطراف وانتهاًء باستمارات الطلبات املخصصة للخرباء      /بدءاً مبقررات مؤمتر األطراف   (بالتنفيذ املشترك   

 ما تراه جلنة اإلشراف ضـرورياً،       املوقع وصلة بينية مالئمة لتعليق اجلمهور على خمتلف املواضيع حسب         يتيح  على ذلك،   
ويرتبط باملوقع مرفق    ).بالتنفيذ املشترك اخلاص  كفريق االعتماد   (الداعمة  يئات  وكذا للخرباء للتقدم بطلبات العضوية يف اهل      

 .)١٧( مشترك١ ٥٠٠أنباء التنفيذ املشترك الذي يرِسل آخر املعلومات عن التنفيذ املشترك إىل ما يزيد على 

بريد إلكتروين لتشجيع تبادل    قائمة   ٥٠إدارة   و (extranets)ألمانة أيضاً تشغيل شبكتني خارجيتني      وتتوىل ا   - ٤٧
بالتنفيذ املشترك وأفرقة خلاص املعلومات بكفاءة وشفافية وفعالية من حيث الكلفة بني جلنة اإلشراف وفريق االعتماد ا

لكترونية أساسية لضمان عمل جلنة اإلشـراف بـسالسة         وهذه املرافق اإل   .التنفيذ املشترك واألمانة  اخلاصة ب تقييم  ال
نة لقوائم االتـصاالت    ووصالت بينية حمسَّ   أخرى   خارجية شبكات إضافة مستقبالً وميكن .وفعالية من حيث الكلفة   

 جلنـة  يف إطـار  االعتمـاد  وعملية ٢ املسار  لتيسري االتصاالت املتعلقة بإجراءمراسالت إلكترونيةواخلرباء ومركز 
  .املشترك التنفيذ على افاإلشر

 من النظام الداخلي للجنة اإلشـراف علـى         ٢٢ من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك واملادة        ١٨ووفقاً للفقرة     -٤٨
 وأصحاب املصلحة يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري           املعتمدين التنفيذ املشترك، جيوز جلميع األطراف واملراقبني     

 اجتماعات جلنة اإلشراف بصفة مراقبني، ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك وشريطة أن يسجِّلوا أنفسهم قبـل        املناخ حضور 
وإضافة إىل ذلك، عقدت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك جلسات أسـئلة             .انعقاد االجتماع مبا ال يقل عن أسبوعني      

 تني الفـرعي  تنييئلكل من اهل   ٢٨اجتماع األطراف والدورة    / ملؤمتر األطراف  الثالثةجانبية للدورة   ُنظمت كأنشطة   وأجوبة  
  .)١٨(ةيف وجه مجيع املشاركني يف الدورتحت وفُ

                                                      

 .مال املقترحةتشمل جداول األعمال ومشاريع برامج العمل وشروح جداول األع )١٥(

)١٦( <http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings>. 

 .٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١حىت  )١٧(

)١٨( <http://ji.unfccc.int/Workshop>. 
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 ببـث وقـائع   ، بقـدر اإلمكـان،  تعزيز الشفافية، تقوم جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك     مواصلة  وسعياً إىل     -٤٩
 .)١٩(اجتماعاهتا وجلسات األسئلة واألجوبة على موقعها على اإلنترنت

، حلقة عمل شارك فيها )٢٠(٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٠ و٩وإضافة إىل ذلك، نظمت األمانة، يف بون بأملانيا يومي    -٥٠
 يف اآلليات القائمة علـى       خبرياً خمتصاً  ٥٠أعضاء جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك وأعضاؤها املناوبون، وما يزيد على            

 اعتماد، ومنظمات غري حكومية وحكوميـة       ات، وكيانات مستقلة مقدِّمة لطلب    جهات التنسيق املعينة  مبا يشمل   املشاريع،  
وتبادل املشاركون يف حلقة العمل اخلربات       .ني وخرباء استشاري  ،مشاريعهات مشاركة يف مشاريع، وُمنعشي      جودولية، و 

يذ املشترك، وناقـشوا توقعـات      واآلراء واملعلومات بشأن التنفيذ املشترك والتقدم احملرز يف عمل جلنة اإلشراف على التنف            
خمتلف أصحاب املصلحة من العملية، وخباصة فيما يتعلق باملسائل املنهجية واستخدام وثائق تصميم املشاريع، وكذا عمل                

مائدة مستديرة بني جلنـة اإلشـراف   مناقشات نظم اليوم األول من حلقة العمل على شكل  و.الكيانات املستقلة املعتمدة 
يف املـشاريع واملنعـشني    جانب اجلهات املـشاركة     شترك والكيانات املستقلة املقدمة لطلبات اعتماد، إىل        على التنفيذ امل  

 ويف اليوم الثاين من حلقة العمل، ركزت املناقشة اليت أشـركت مجيـع             . الذين وجهت هلم الدعوة    واخلرباء االستشاريني 
إجراء بتطبيق   املشاريع وغريها من املسائل احلامسة املتصلة        تصميموثائق   على املسائل املنهجية واملتصلة ب     أصحاب املصلحة 

 .جلنة اإلشراف على التنفيذ املشتركحتت إشراف  وعملية االعتماد ٢املسار 

 وخالل مناقشات جلنة اإلشراف مع خمتلف الفاعلني وأصحاب املصلحة يف عملية التنفيذ املشترك، أحاطت علماً                -٥١
 .وبذلت جلنة اإلشراف ما يف وسعها ملراعاهتا حق املراعاة يف تنفيذ برنامج عملـها              . املقدمة بالشواغل املثارة واالقتراحات  

 مـن  األوىل االلتزام وإضافة إىل ذلك، أُثريت شواغل بشأن احلاجة إىل الوضوح فيما يتعلق بدور التنفيذ املشترك بعد فترة
 .كيوتو بروتوكول

  دور األمانة-واو 

 من املبادئ التوجيهية    ١٩ة اإلطارية تقدمي ما حتتاجه جلنة اإلشراف من خدمات وفقاً للفقرة            تتوىل أمانة االتفاقي    -٥٢
 . من النظام الداخلي للجنة٢٨للتنفيذ املشترك واملادة 

وقدمت اللجنة أثناء الفترة املشمولة بالتقرير دعماً إدارياً ولوجستياً وفنياً إىل أربعة اجتماعات للجنة اإلشـراف                  -٥٣
وتولت األمانة أيضاً تسيري العمل الذي تنطوي عليه العمليات          .بالتنفيذ املشترك اخلاص  اجتماعات لفريق االعتماد    ومخسة  

نظام معلومات التنفيذ املشترك والوصالت البينية املخصـصة لطلـب          وتعهد  بتهيئة  ، وقامت   )االعتماد ودورة املشاريع  (
 .لى االستفسارات اخلارجية، وأجابت ع على اإلنترنتمسامهة اجلمهور واخلرباء

لعمل املتصل بإجراء   لوقامت األمانة بتعهد ومواصلة تطوير نظام معلومات التنفيذ املشترك من أجل تقدمي الدعم                -٥٤
ة مبشاريع التنفيذ املشترك يف     قلع والوصلة البينية الالزمة مع سجل املعامالت الدويل لضمان إيصال املعلومات املت           ٢املسار  

  .اسب وبشكل دقيق إىل سجل املعامالت الدويلالوقت املن

                                                      

)١٩( <http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings>و <http://ji.unfcc.int/Workshop>. 

 .<http://ji.unfccc.int/Workshop> : تقرير عن ذلك يف العنوان اإللكتروينيرد )٢٠(
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اجتماع األطراف، مبوجب   /نظرة عامة عن مجيع مشاريع التنفيذ املشترك، طلب مؤمتر األطراف         وسعياً إىل إتاحة      -٥٥
، إىل األمانة أن تقوم يف مجلة أمور بإنشاء وصلة بينية على اإلنترنت لكي تستخدمها جهـات التنـسيق    ٣-م أإ /٣مقرره  
اليت تستضيف مشاريع   و من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك،       ٢٠نة من األطراف اليت قدمت معلومات وفقاً للفقرة         املعيَّ

 :التنفيذ املشترك فيما يلي

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

 ٢٣ومات إىل سجل املعامالت الدويل بشأن إنشاء مشاريع التنفيذ املشترك املنفذة وفقاً للفقرة  تقدمي معل   )ب(
 ؛) للتنفيذ املشترك١ يشار إليها أيضاً مبشاريع املسار(من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك 

يـضمن  مما   املشترك،   مشاريع التنفيذ املشترك اليت تصدر عن نظام معلومات التنفيذ        بيانات حتديد   تلقي    )ج(
 .سجل املعامالت الدويلاستخدامها يف فرادهتا ويتيح 

وبناء على هذا الطلب، وضعت األمانة وصلة بينية يف موقع التنفيذ املشترك لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املنـاخ                    -٥٦
على نظرة عامة عـن مجيـع       ونتيجة لذلك، ميكن االطالع      .على اإلنترنت ووضعتها رهن إشارة جهات التنسيق املعينة       

 .)٢١(على موقعها على اإلنترنت) ٢ و١املساران (مشاريع التنفيذ املشترك 

وبالرغم من   . وقت إنشائها  وكان مالك موظفي األمانة املكلفني بدعم جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك صغرياً             -٥٧
ولـضمان   .إىل مزيد من املوظفني مع تطور العمليـة مانة التابع لألتعيني موظفني إضافيني، قد حيتاج قسم التنفيذ املشترك  

تزويد جلنة اإلشراف على املدى الطويل بالدعم املناسب التوقيت والرفيع اجلودة، وال سيما فيما يتعلق مبعاجلة احلاالت يف                  
ه املتـصل هبـذ   ، ال بد من مراجعة االحتياجات من املوارد بعناية مع تقـدم العمـل               ٢ االعتماد واملسار    اتإطار إجراء 

 .)٢٢(٢٠٠٩-٢٠٠٨، على حنو ما هو وارد يف خطة إدارة التنفيذ املشترك للفترة اتاإلجراء

وقامت األمانة جبمع أموال لدعم العمل املتعلق بالتنفيذ املشترك، وتولّت إدارة املسامهات املقدمة من األطـراف،           -٥٨
 ). الفصل اخلامس أدناهانظر(ووافت جلنة اإلشراف بتقارير منتظمة عن حالة املوارد 

 املوارد -خامساً 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ خطة إدارة التنفيذ املشترك للفترة -ألف 

، إىل جلنة اإلشراف على التنفيذ      ٣- م أإ /٣ و ٢- م أإ /٣اجتماع األطراف، يف مقرريه     /طلب مؤمتر األطراف    - ٥٩
عديالت الالزمة من أجل مواصلة ضمان املشترك أن ُتبقي خطة إدارة التنفيذ املشترك قيد االستعراض، وأن ُتجري الت           

                                                      

)٢١( <http://ji.unfccc.int/JI_Projects/ProjectInfo.html>. 

 .FCCC/KP/CMP/2008/3 (Part II)الوثيقة  )٢٢(



FCCC/KP/CMP/2008/3 (Part I) 
Page 18 

  

 التكلفة والشفافية يف عمل اللجنة وما يتصل بذلك من أنشطة التنفيذ املشترك، بوسائل               من حيث  فعاليةالالكفاءة و 
 :منها ما يلي

حتديد وتنفيذ املزيد من التدابري الرامية إىل تعزيز عملية التنفيذ املـشترك وقـدرهتا علـى االسـتجابة                    )أ(
 ات األطراف وأصحاب املصلحة؛الحتياج

 .اعتماد املؤشرات املالئمة لإلدارة  )ب(

 ٢٠٠٩- ٢٠٠٨وقد نظرت جلنة اإلشراف، يف اجتماعها الثاين عشر، يف مشروع خطـة إدارة الـسنتني                  - ٦٠
FCCC/KP/CMP/2008/3 (Part II) املنقحة اليت أعدهتا األمانة، كما ترد يف الوثيقة

وراعـت  .  ووافقت عليها،)٢٣(
دورة املشاريع والعمل األنشطة املرتبطة بعلى خطة اإلدارة عبء العمل املتزايد املتوقع فيما يتعلق باملدخلة تنقيحات ال

بيد أن جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك أخذت يف االعتبار الغموض  .د الكيانات املستقلةا اعتم اجلاري املفضي إىل  
غي االضطالع هبا، كما قامت، وهي تواصل حماولـة احتـواء تكـاليف             احلايل فيما خيص مستوى األنشطة اليت ينب      

أنشطتها ذات الصلة ويف نفس الوقت كفالة كفاءة عملها، بإدخال التنقيحات الالزمة على اخلطـة دون أن تزيـد                  
 .التكاليف اإلمجالية ألنشطتها لفترة السنتني

وضع مؤشرات مالئمة لإلدارة، وفقـاً      رورة  ـرك إىل ض  ـذ املشت ـوأشارت جلنة اإلشراف على التنفي      - ٦١
وقد بدأت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك هذا العمل، حيث نظرت يف هذه املسألة يف اجتماعاهتا       .٢- م أإ /٣للمقرر  

وقامت، على وجه التحديد، باختبار بعض املؤشرات األولية وستواصل، بالعمل مع األمانة،             .التاسع والعاشر والثاين عشر   
 إىل  تقريـراً وسترفع جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك الحقاً .املؤشرات اليت ستستخدم يف اجتماعها الثالث عشر حتسني  
 .األطراف اجتماع/األطراف مؤمتر

 تنفيذ املشتركلالزمة للعمل املتعلق بال املوارد ا-باء 

تقرير، برصـد واسـتعراض حالـة املـوارد         قامت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، أثناء الفترة املشمولة بال           -٦٢
وأعدت األمانة معلومات عن جمـاالت       .املخصصة للعمل يف جمال التنفيذ املشترك، استناداً إىل التقارير اليت أعدهتا األمانة           

ق  وتقدمي وثـائ   ،اجتماعات جلنة اإلشراف وأنشطتها، واألنشطة املتصلة باعتماد الكيانات املستقلة        وهي  (النشاط الرئيسية   
، )، وحلقات العمل التقنية، وما تضطلع به األمانة من أنشطة دعماً جملاالت العمـل             تقارير االستنتاجات املشاريع و  تصميم

واسُتخدمت هذه املعلومات يف مجع األموال، مث أُدرجت يف خطة إدارة التنفيـذ              .وعن االحتياجات من املوارد وتعهدهتا    
 .اخلطةهذه  توافر املوارد يف كما أدرجت معلومات مستكملة عن .املشترك

 للعمل املتعلق بالتنفيذ املـشترك يف        لتعهدات األطراف ومسامهاهتا دعماً    ق هذه الوثيقة موجزاً   ـن مرف ـويتضم  -٦٣
 .وتعرب جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك عن تقديرها هلذه املسامهات والتعهدات. ٢٠٠٩-٢٠٠٨الفترة 
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، أن تتحمَّل كل من األطراف املدرجة يف املرفق         ١-م أإ /٩ األطراف، مبوجب مقرره     اجتماع/وقرر مؤمتر األطراف    -٦٤
األول واجلهات املشاركة يف املشاريع ما ينشأ عن اإلجراءات الواردة يف املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك من تكاليف إدارية                  

اجتمـاع األطـراف يف دورتـه    /ذه مؤمتر األطرافختاتتصل بوظائف جلنة اإلشراف، وذلك وفقاً للشروط احملددة يف مقرر       
، إىل جلنة اإلشـراف علـى       ١-م أإ /١٠مقرره  مبوجب  اجتماع األطراف،   /ويف هذا السياق، طلب مؤمتر األطراف      .األوىل

التنفيذ املشترك أن تضع أحكاماً لتقاضي الرسوم؛ وقد وضعت جلنـة اإلشـراف هـذه األحكـام وقـدمت إىل مـؤمتر                      
واتفقت جلنة اإلشراف، يف اجتماعها الثامن، على أن تقـدم           .طراف، يف دورته الثانية، تقريراً عن ذلك      اجتماع األ /األطراف

 .اجتماع األطراف توصية بتنقيح بنية الرسوم، وهو ما أيده مؤمتر األطراف العامل يف دورته الثالثة/إىل مؤمتر األطراف

 :ترة املشمولة بالتقرير على النحو التايلوكانت املوارد املخصصة للتمويل التكميلي أثناء الف  -٦٥

  دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة؛٢ ٠٣٧ ٩٥٨ :٢٠٠٧املبلغ املُرحَّل من عام   )أ(

 ).انظر املرفق ( دوالرا٨٠٨ً ٨٩٩: )٢٤(٢٠٠٩-٢٠٠٨لسنتني لفترة ااملسامهات املقدمة من األطراف   )ب(

، ٢٠٠٩-٢٠٠٨ مليون دوالر لبقية فترة الـسنتني        ١,٨ العجز يف املوارد     ويف هناية الفترة املشمولة بالتقرير، بلغ       -٦٦
أنه حىت مع االتفاق على     إىل  أيضاً   اإلشارة   درجتو .رد يف خطة إدارة التنفيذ املشترك     توذلك استناداً إىل امليزانية احلالية كما       

 ٥٤٥ ٥٦٣ايل الرسوم حىت الوقـت احلاضـر    أعاله، بلغ إمج٣١األحكام املتعلقة بتقاضي الرسوم املشار إليها يف الفقرة  
 من  يف املائة من املبلغ الالزم لتمويل عمل جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك انطالقا٧ً  ما يقاربمبلغ يعادلوهو ، دوالراً
ر يف تغطية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول أن تستمتربعات  وبناًء عليه، ينبغي لل   . صدر امل ا من هذ  ٢٠١٠عام  

 بالتطورات الـيت    ورهناً.  على األقل  ٢٠٠٩ من بروتوكول كيوتو، حىت هناية عام        ٦النفقات اإلدارية الالزمة لتنفيذ املادة      
 .٢٠٠٩سامهات لدعم العمل املتعلق بالتنفيذ املشترك بعد حتاج إىل مزيد من املسيعرفها ما تبقى من فترة السنتني، قد ُي

اجتماع األطراف إىل   /ر النداءات اليت وجهها مؤمتر األطراف     ا جلنة اإلشراف تكر   واصلت،  هذه احلالة ويف ضوء     -٦٧
مسامهات إىل الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية على حنو مستدام وميكن كي تقدم األطراف املدرجة يف املرفق األول  

وميكـن أن    . من بروتوكول كيوتـو    ٦فيذاً للمادة   التنبؤ به لضمان القدرة على إجناز مجيع األنشطة الضرورية املتوخاة تن          
يؤدي غياب هذه املسامهات إىل عجز جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك عن االضطالع بالعمل املتوخى واألنشطة املقررة            

 .االستنتاجاتفيما يتعلق باعتماد الكيانات املستقلة والنظر يف 

 لمقرراتل موجز - سادساً

  ن املباد م١٦وفقاً للفقرة   -٦٨

ئ التوجيهية للتنفيذ املشترك، تتاح مقررات جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك جبميع اللغات الرمسيـة الـست لألمـم                   
يف التقرير ) بيان موضعها يف موقع التنفيذ املشترك لالتفاقية اإلطارية على اإلنترنت(املتحدة، إما بإدراجها أو باإلشارة إليها 

 .اجتماع األطراف/نة اإلشراف إىل مؤمتر األطرافالسنوي الذي تقدمه جل
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  مرفق

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨حالة املسامهات املقدمة لدعم أنشطة التنفيذ املشترك يف فترة السنتني 
  )٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٢حىت (

  
  الطرف

 املبلـــغ املُتعّهـــد بـــه
 )دوالرات الواليات املتحدة(

ــدفوع ــغ املــ  املبلــ
 )دوالرات الواليات املتحدة(

ــغ ــدفوع املبل ــري امل   غ
 )دوالرات الواليات املتحدة(

  صفر  ٧٦ ٤٦٦  ٣٣ ٢٧٢  إسبانيا
  صفر  ٣٤ ١٣٩  صفر  بلجيكا

  ٣١ ٦٥٧  ١١٨ ٣٤٣  ١٥٠ ٠٠٠  اجلماعة األوروبية
  ٢٠ ٨٩١  صفر  ٢٠ ٨٩١  رومانيا
  صفر  ٤ ٠٠٠  ٤ ٠٠٠  التفيا

اململكة املتحدة لربيطانيـا    
  العظمى وآيرلندا الشمالية

  صفر  ٤٢١ ٣٦٩  ٢٢٨ ٨٨١

  صفر  ٣٧ ٠٣٥  ٣٧ ٠٣٥  النمسا
  صفر  ١١٧ ٥٤٧  ١١٧ ٥٤٧  هولندا
  ٥٢ ٥٤٨  ٨٠٨ ٨٩٩  ٥٩١ ٦٢٦  اجملموع

_ _ _ _ _  

 


