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  األطراف العامل بوصفه اجتماع ؤمترم
  األطراف يف بروتوكول كيوتو   

  الدورة الرابعة
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢- ١بوزنان، 

  
  من جدول األعمال ٦البند 

  املسائل املتعلقة بالتنفيذ املشترك

  ٤- م أإ/- مشروع املقرر 
   من بروتوكول كيوتو٦إرشادات بشأن تنفيذ املادة 

  اقتراح مقدم من الرئيس

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

  ،٢ يف املادة احملدداعتباره هدف االتفاقية إذ يضع يف   

  ، من بروتوكول كيوتو٦ و٣ إىل أحكام املادتني يشريوإذ   

  )املبادئ التوجيهيـة للتنفيـذ املـشترك      ( ومرفقه   ١- م أإ /٩ و ١- م أإ /٢ املقررات   وإذ يضع يف اعتباره     
  ،٣- م أإ/٣، و٢- م أإ/٣ و٢- م أإ/٢ و١- م أإ/١٠و

  ليتها وسري عملها،املتعلقة بنطاق آليات املرونة وفعا )١(٤- م أإ/-  أحكام املقرر وإذ يدرك  

                                                      

العامل بوصفه اجتمـاع     من جدول أعمال مؤمتر األطراف       ١٣مشروع مقرر سيعتمد يف إطار البند        )١(
 .األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الرابعة
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 وموارد مالية وبـشرية     ما مل تتوافر خربات    بأن العمل املتعلق بالتنفيذ املشترك ال ميكن إجنازه          وإذ يسلِّم   
  كافية لدعم العمل الذي تقوم به جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك،

  ملشترك،  لألطراف اليت سامهت يف متويل العمل املتعلق بالتنفيذ ا عن تقديرهوإذ ُيعرب  

 اليت جاء فيها أن أية تكاليف إدارية تنشأ عن اإلجـراءات            ١- م أإ /٩ من املقرر    ٧ إىل الفقرة    وإذ يشري   
الواردة يف املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك واملتعلقة بوظائف جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك جيب أن يتحملها 

  فاقية واملشارِكون يف املشروع،كل من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالت

 ٣٣ من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك، من ٢٠ باملعلومات املقدَّمة إىل األمانة، وفقاً للفقرة وإذ يرحِّب  
 طرفاً بشأن مبادئها التوجيهية وإجراءاهتا الوطنية املتعلقة باملوافَقة         ٢٥ اليت عينتها ومن     الوصلطرفاً بشأن جهات    

  التنفيذ املشترك،على مشاريع 

   بالزيادة احملتملة يف عدد مشاريع التنفيذ املشترك،وإذ يسلم  

 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 

أمهية ضمان سري التنفيذ املشترك على حنو يتسم بالكفاءة والفعالية من حيـث التكلفـة           أكيديعيد ت وإذ    
  الدور التنفيذي واإلشرايف الذي تضطلع به جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك،ووالشفافية 

ى التنفيـذ    على أمهية قيام الفئات املعنية بترشيح أعضاء وأعضاء مناوِبني يف جلنة اإلشراف عل             وإذ يشدِّد   
املشترك يتمتعون باملؤهالت املطلوبة ولديهم الوقت الكايف للعمل يف اللجنة وأداء وظائفهم من أجل ضمان توافر                
اخلربات الفنية الالزمة للجنة يف مجلة أمور منها املسائل املالية والبيئية واملسائل التنظيمية املتعلقة بالتنفيذ املشترك                

   واختاذ القرارات التنفيذية،

   أحكام عامة- أوالً 
 األطراف اليت ترغب يف املشاركة يف مشاريع التنفيذ املشترك إىل تزويد األمانة باملعلومات              يدعو  - ١  

   من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك إن مل يسبق هلا تقدمي هذه املعلومات؛٢٠وفقاً للفقرة 

  شـراف علـى التنفيـذ املـشترك عـن           بالتقرير السنوي للجنـة اإل     ُيحيط علماً مع التقدير     - ٢  
اإلجراءات املتخـذة   وبمبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بربنامج عمل اللجنة وميزانيتها،           ،)٢(٢٠٠٨- ٢٠٠٧الفترة  

  واإلرشادات والتوضيحات املقدَّمة ملساعدة املشارِكني يف املشاريع واهليئات املستقلة؛

                                                      

)٢( FCCC/KP/CMP/2008/3 (Parts I and II).  
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 بوثائق تصميم  قرارات متعلقة٧وثائق تصميم املشاريع، و من    وثيقة ١٦٩ بأن   حييط علماً مع التقدير     - ٣  
 حبسب مـصادرها أو  البشرية املنشأنبعاثات اال من ختفيض  واحدة من تقارير الرصد، وعملية حتقق    تقريريناملشاريع، و 

 ٣٤ و ٣٢ قد أُتيحت لعموم اجلمهور وفقاً للفقرات        املصارف بواسطة    البشرية املصدر   حتسني إزالة االنبعاثات   اتعملي
  ؛من طلبات اعتماد هيئات مستقلة طلباً ١٥ لالتقييم جارٍ  من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك وبأن ٣٨ و٣٦و

إجراء التحقق يف إطـار      على جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك لتنفيذها وتشغيلها بفعالية           يثين  - ٤  
  اعتماد اهليئات املستقلة؛اللجنة ويشجعها على بذل املزيد من اجلهود لتسهيل عملية 

جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك على مواصلة مساعيها لتعزيز تنفيذ إجراء التحقق يف              يشجع  - ٥  
وعلـى   من بروتوكول كيوتو،   ٦ اخلصائص املميزة للتنفيذ املشترك مبوجب املادة        آخذةً يف اعتبارها  إطار اللجنة،   

نة واهليئات املستقلة واملشاركني يف املشاريع وأصحاب املصلحة، على         املعيّ الوصل، يف تفاعلها مع جهات      التشديد
  ؛خاصة بالتنفيذ املشترك ُنُهج وجود

 اً جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك أن تضع، يف أقرب وقت ممكن، تعاريف وصـيغ              إىل يطلب  - ٦  
 اخلـاص  إجراء التحقق    املنفذة مبوجب  اليت تندرج يف إطار برامج األنشطة        للمشاريعومبادئ توجيهية وإجراءات    

  اللجنة، واضعةً يف اعتبارها عمل اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة يف هذا اجملال؛ب

 مجيع مشاريع التنفيذ حملة عامة عن بقيام األمانة بإنشاء واجهة شبكية تقدم، يف مجلة أمور، يسلم  - ٧  
 املعيَّنة من األطراف الـيت قـدمت        الوصلكي تستخدمها جهات     ل ٣- م أإ /٣ من املقرر    ٤املشترك وفقاً للفقرة    

   من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك واليت تستضيف مشاريع التنفيذ املشترك؛٢٠معلومات وفقاً للفقرة 

 األطراف إىل مواصلة تقدمي معلومات عن مشاريع التنفيذ املشترك اليت تستضيفها باستخدام يدعو  - ٨  
   أعاله؛٧ية املشار إليها يف الفقرة الواجهة الشبك

  اإلدارة -  ثانياً
 باألحكام  لتنفيذ املشترك عمالً  لة  ي على جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك حلفاظها على خطة إدار          يثين  -٩  

؛ ٣-م أإ /٣ مـن املقـرر      ٦، والفقـرة    ٢-م أإ /٣ من املقرر    ٥، والفقرة   ١-م أإ /١٠من املقرر   ) ز(٢الواردة يف الفقرة    
ولتنفيذها تدابري ترمي إىل تعزيز عملية التنفيذ املشترك، مراعية يف ذلك جتربة اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، حسب                  

عامـة  االقتضاء؛ والستجابتها الحتياجات األطراف والكيانات املستقلة واملشاركني يف املشاريع وأصحاب املـصلحة و            
  ؛دودة املتاحة هلااملوارد احمل ، وذلك بالنظر إىلاجلمهور

  : جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك على ما يلييشجع  -١٠  

 وإدخال التعديالت الالزمـة عليهـا    الستعراض  ا  قيد لتنفيذ املشترك لة  يداراإلطة  اخل إبقاءاالستمرار يف    )أ(  
  ة؛لضمان سري التنفيذ املشترك على حنو يتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة والشفافي
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 على النحو املقترح   املعينة، ومع أصحاب املصلحة،      الوصلتعزيز تفاعلها مع الكيانات املستقلة وجهات        )ب(  
  .لتنفيذ املشتركلة يداراإلطة اخليف 

 املعلومات املتعلقة بقرارات جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك وحالة العمل الـذي             يالحظ مع التقدير    -١١  
 التنفيذ املشترك اليت يضمها املوقع الشبكي لالتفاقية؛اخلاصة بصفحات الا يرد يف تضطلع به اللجنة، حسبم

 املعينة والكيانات املستقلة واملـشاركني يف       الوصل جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك وجهات        يشجع  -١٢  
تسم مبزيد ي إجراًءاللجنة ب اخلاص التحقق إجراء منها حنو جعل املشاريع وأصحاب املصلحة على بذل كل جهد ممكن سعياً

  ؛للتنبؤقابلية المن الشفافية واالتساق والكفاءة و

 الكيانات املستقلة على املضي يف بناء قدراهتا وتعزيزها مبا ميكنها من االضطالع مبهامهـا               أيضاً شجعي  -١٣  
  على حنو سليم يف إطار عملية التحقق اخلاضعة للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك؛

  املوارد الالزمة للعمل املتعلق بالتنفيذ املشترك - ثالثاً
رسوم لتغطية التكاليف اإلدارية ألنشطة جلنة اإلشراف على التنفيـذ          ال تقاضي من   اإليرادات أن   يالحظ  -١٤  
 النفقـات  احملصلة من الرسوم قد ال تغطـي         اإليرادات، وأن   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ خالل فترة السنتني     سيتم حتصيلها املشترك  
  ؛على أقرب تقدير ٢٠١٠ من عام  إال اعتباراًاإلدارية

 تقـل  أعاله   ١٤ الرسوم املشار إليها يف الفقرة       اإليرادات احملصلة حىت اآلن من تقاضي      أن   بقلق يالحظ  -١٥  
  ن املستوى املطلوب لتغطية التكاليف اإلدارية املقدرة ذات الصلة بأنشطة جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك؛ع كثرياً

   دورهتا الثالثني، يف سياق تناوهلـا للميزانيـة الربناجميـة           يف أن تنظر،     إىل ة الفرعية للتنفيذ  ـ اهليئ دعوي  -١٦  
 أعـاله،   ١٤ الرسوم املشار إليها يف الفقـرة        تقاضي األمانة من    حصلتها اليت   اإليرادات، يف حالة    ٢٠١١-٢٠١٠للفترة  

بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول كيوتـو يف دورتـه           وذلك بقصد التوصية مبقرر يعتمده مؤمتر األطراف العامل         
  اخلامسة لضمان اختاذ ترتيبات مالئمة ملعاجلة العجز احملتمل يف اإليرادات؛

 األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية على تقدمي تربعات إىل الصندوق االستئماين لألنشطة              حيث  -١٧  
 يف  الكاملتنفيذ  ال على حنو يكفل     ٢٠٠٩-٢٠٠٨التنفيذ املشترك يف فترة السنتني      متويل العمل املتعلق ب   من أجل   التكميلية  

 تعزيز قدرة األمانة على دعم جلنة اإلشراف علـى التنفيـذ            بسبل منها لتمويل املشترك،   لة  يداراإللخطة  الوقت املناسب ل  
  .عمال وتتخذه من قراراتأو أفرقتها العاملة فيما تقوم به من أ/أو هيئاهتا و/املشترك وجلاهنا الفرعية و

_ _ _ _ _ 

 


