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  .لجنةالاألطراف يف تقدمي مزيد من التوجيه بشأن التنفيذ املشترك إىل 
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  خالصة  -أوالً   
هذا التقرير السنوي للجنة اإلشراف على التنفيـذ املـشترك، املقـدم إىل مـؤمتر                 -١

اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يغطي أنشطة التنفيذ املشترك خالل الفترة           /األطراف
 تاريخ اختتام االجتماع    ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣ إىل   ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٣من  

لجنة ستة  الويف خالل هذه الفترة، عقدت      .  للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك     الثامن عشر 
وإضافة إىل ذلك، نظمت    . اجتماعات ومشاورة مائدة مستديرة واحدة مع أصحاب املصلحة       

. األمانة حلقة عمل تقنية عن التنفيذ املشترك دعت إليها جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة             
؛ ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٦أكتوبر إىل   / تشرين األول  ٢٤من  وال يغطي التقرير الفترة     

غري أن السيد ديريك أودرسون رئيس جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك سُيربز أية مـسائل               
اجتمـاع  /ذات صلة جرت أثناء هذه الفترة يف تقريره الشفوي املقدم إىل مؤمتر األطـراف             

  .األطراف يف دورته اخلامسة
اجتماع األطراف باإلجراءات اليت ينبغي اختاذها يف       /ير مؤمتر األطراف  ويوصي التقر   -٢

ويشري التقرير أيضاً إىل ما أجنزته جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك من عمل      . دورته اخلامسة 
أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، مبا يف ذلك مواصلة تفعيل إجراءات التحقق يف إطـار جلنـة                

، وأعباء العمل املرتبطة باملشاريع، وتشغيل      )يها الحقاً بإجراء املسار الثاين    املشار إل (اإلشراف  
اجتماع /واستناداً إىل هذه املعلومات، قد يرغب مؤمتر األطراف. عملية اعتماد التنفيذ املشترك   

  .األطراف يف تقدمي مزيد من التوجيه إىل اللجنة فيما يتصل بالتنفيذ املشترك
 الضوء على جماالت اإلدارة والتنظيم واملوارد، اليت ُتعتـرب ذات           وُيسلط التقرير كذلك    -٣

عمل جلنة اإلشراف علـى التنفيـذ       الكفاءة وفعالية التكلفة والشفافية يف      أمهية حامسة لضمان    
 وثيقة من وثائق تصميم     ١٩٧وفيما خيص حالة إجراء املسار الثاين، يالحظ التقرير أن          . املشترك

على اإلنترنت،  اإلطارية  لجمهور على موقع التنفيذ املشترك لالتفاقية       املشاريع قُدمت وأُتيحت ل   
. إجيابية متعلقة بوثائق تصميم املشاريع باعتبارها استنتاجات هنائية       قرارات  وقَبِلت اللجنة تسعة    

 املوصوفة يف وثائق تصميم املشاريع ختفيضات يف        ١٩٧ل وسوف حتقق مشاريع التنفيذ املشترك ا     
 مليون طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون خالل فترة االلتزام األوىل            ٣٢٠ب  االنبعاثات تقار 

    إجيابيـة ختفيـضات    بقـرارات    اليت حظيت    التسعةكما ستحقق املشاريع    . لربوتوكول كيوتو 
  . مليون طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون يف الفترة نفسها١٩تبلغ 
    يف خطـة إدارة التنفيـذ املـشترك    وتالحظ جلنة اإلشراف على التنفيذ املـشترك،     -٤

، ٢٠٠٩، أنه يف حني خفَّضت اخلطة امليزانية السنوية مقارنة بعام           )١(٢٠١١-٢٠١٠للفترة  
 سيضطر إىل االعتماد كليـةً  ٢٠١١-٢٠١٠إال أن عمل التنفيذ املشترك خالل فترة السنتني    

ارد كافية وميكن التنبؤ هبا     إىل مو العاجلة  تقريباً على تربعات األطراف، وتكرر اللجنة احلاجة        
__________ 

)١( FCCC/KP/CMP/2009/18 (Part II). 
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وتالحظ اللجنة أن عدم تقدمي هذه املسامهات قد ُيسفر عن عـدم            . من أجل تنفيذ أنشطتها   
واعتمـاد  القـرارات   االضطالع بالعمل املتوخى واألنشطة املخطط هلا فيما خيص النظر يف           

  .الكيانات املستقلة

  مقدمة  -ثانياً   

  الوالية  -ألف   
، ١-م أإ /١٠اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف مقرره        /قرر مؤمتر األطراف    -٥

إنشاء جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك تتوىل اإلشراف على أمور منها التحقق من وحدات              
 من بروتوكـول كيوتـو      ٦خفض االنبعاثات املتولِّدة عن املشاريع اليت تنفَّذ يف إطار املادة           

 من  ٦وفقاً للمبادئ التوجيهية املتعلقة بتنفيذ املادة       )  املشترك ُيشار إليها أدناه مبشاريع التنفيذ    (
  .)٢()ُيشار إليها أدناه باملبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك(بروتوكول كيوتو 

وتقضي املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك بأن تقدم جلنة اإلشراف علـى التنفيـذ               -٦
اجتماع األطراف، وأن   /رات مؤمتر األطراف  املشترك تقريراً عن أنشطتها يف كل دورة من دو        
 من بروتوكول كيوتو وميارس سلطة على       ٦يقدم املؤمتر املذكور إرشادات بشأن تنفيذ املادة        

  . جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك

  نطاق التقرير  -باء   
يقدم هذا التقرير معلومات عن العمل الذي اضطلعت به جلنة اإلشراف على التنفيـذ                -٧
. )٣(اجتمـاع األطـراف   /شترك منذ تقريرها اخلطي املقدم إىل الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف         امل

 منـذ تـشرين     )٤(وباشرت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك تشغيل إجراء املـسار الثـاين           
ويورِد التقرير معلومات عّما اختذته جلنة اإلشراف       .  حني اسُتكمل تفعيله   ٢٠٠٦أكتوبر  /األول

فيذ املشترك من قرارات وإجراءات ملواصلة حتسني تنفيذ إجراء املسار الثاين، وُيـسلط             على التن 
. اجتماع األطراف النظر فيها يف دورته اخلامسة      /الضوء على املسائل اليت قد يود مؤمتر األطراف       

كما يتناول التقرير مسائل اإلدارة، ال سيما التدابري املُتخذة لضمان عمل جلنة اإلشراف علـى               
تنفيذ املشترك بكفاءة وشفافية وفعالية يف التكلفة، فضالً عن االحتياجات من املوارد املطلوبـة           ال

  .٢٠١١-٢٠١٠للعمل بشأن التنفيذ املشترك أثناء فترة السنتني 

__________ 

 .، املرفق١-م أإ/٩املقرر  )٢(
)٣( FCCC/KP/CMP/2008/3 (Part I). 
 . من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك٤٥-٣٠قرات يرد التعريف يف الف )٤(
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    / تـشرين األول ٢٣ إىل   ٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلـول  ١٣ويغطي التقرير الفترة مـن        -٨
 ٦أكتـوبر إىل  / تـشرين األول  ٢٤ أما الفترة من     ).الفترة املشمولة بالتقرير   (٢٠٠٩أكتوبر  

 فال يغطيها التقرير؛ إال أن الرئيس سُيربز يف تقريره الـشفوي            ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول 
اجتماع األطراف يف دورته اخلامسة أية مسائل ذات صلة تتعلـق           /املقدم إىل مؤمتر األطراف   

  .هبذه الفترة
نجز والتحديات اليت جوهبت خـالل الفتـرة        وُيسلط التقرير الضوء على العمل املُ       -٩

املشمولة بالتقرير، ويوجز حالة املسائل املتصلة بالتنفيذ املشترك اليت تناولتها جلنة اإلشـراف             
وُتتاح التفاصيل الكاملة عن تشغيل ووظـائف جلنـة         . على التنفيذ املشترك أثناء هذه الفترة     

علـى شـبكة    اإلطاريـة   املشترك لالتفاقية   اإلشراف على التنفيذ املشترك على موقع التنفيذ        
 وهو املوقع الذي ُيعد السجل املركزي الذي توَدع فيه تقارير اجتماعـات جلنـة               ،اإلنترنت

  .)٥(اإلشراف والوثائق املعتمدة من اللجنة

اجتماع األطراف يف    العامل بوصفه    اإلجراءات اليت سيتخذها مؤمتر األطراف      -جيم   
  بروتوكول كيوتو

اجتماع األطراف، بعد استعراض التقرير الـسنوي للجنـة         /د مؤمتر األطراف  قد يو   -١٠
اإلشراف على التنفيذ املشترك ومع اإلحاطة علماً بكافة املسائل اليت اتفقت عليها اللجنة، أن              

  :يتخذ يف دورته اخلامسة اإلجراءات التالية
خاصة إىل جلنة فيما يتصل بالتنفيذ املشترك، واإلرشادات أن يقدم املزيد من       )أ(  

  اإلشراف على التنفيذ املشترك؛
    أن حييط علماً خبطة إدارة التنفيذ املشترك الـيت تغطـي فتـرة الـسنتني                 )ب(  
  ؛٢٠١١-٢٠١٠

انظر (النظام الداخلي للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك        تنقيح  أن يعتمد     )ج(  
  ؛)املرفق األول

عتمد من جلنة اإلشراف على التنفيذ      هيكل الرسوم امل  تنقيح  أن يصادق على      )د(  
  ؛)انظر املرفق الثاين(املشترك 
   انظـر  (التنفيـذ املـشترك   استمارة وثيقة تصميم برنامج أنشطة     أن يعتمد     )ه(  

  ؛)املرفق الثالث

__________ 

ُتتاح أيضاً تفاصيل أخرى عن عمليات جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك ووظائفها واتفاقاهتـا وقراراهتـا              )٥(
 .<http://ji.unfccc.int>: على موقع التنفيذ املشترك لالتفاقية على شبكة اإلنترنت
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) أطراف املرفق األول  (أن حيث األطراف املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقية           )و(  
االستئماين لألنشطة التكميلية بغرض متويل العمل املتعلـق    على تقدمي مسامهات يف الصندوق      

، على مستوى يتيح تنفيذ خطة إدارة التنفيذ        ٢٠١١-٢٠١٠بالتنفيذ املشترك يف فترة السنتني      
  املشترك لفترة السنتني تنفيذاً كامالً؛

أن ينتخب عضواً واحداً وعضواً مناوباً يف جلنة اإلشراف علـى التنفيـذ               )ز(  
  :التالية لفترة سنتني، استناداً إىل الترشيحات الواردةدائرة من الدوائر كل املشترك من 

  األطراف املُدرجة يف املرفق األول اليت جتتاز عملية انتقال إىل اقتصاد السوق؛ '١'
  األطراف األخرى املدرجة يف املرفق األول؛ '٢'
  .حتالف الدول اجلذرية الصغرية '٣'
نة اإلشراف على التنفيذ املشترك     أن ينتخب عضوين وعضوين مناوبني يف جل        )ح(  

  .من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية لفترة سنتني استناداً إىل الترشيحات الواردة
وحىت تاريخ إعداد هذا التقرير، مل تتمكن جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك مـن                -١١

 لعـدم ورود    ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٣٠تعيني عضو جديد حيل حمل العضو الذي استقال من          
اجتمـاع األطـراف إىل   /ولذلك قد حيتاج مؤمتر األطـراف     . أي ترشيحات من الفئة املعنية    

انتخاب عضو إضايف من طرف من األطراف املُدرجة يف املرفق األول جيتاز عملية انتقال إىل               
  ). أدناه٤٥انظر الفقرة (اقتصاد السوق ليحل حمل العضو املستقيل خالل باقي مدته 

العمل املنجز منذ تقرير جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك املقـدم إىل       -ثالثاً   
   يف بروتوكول كيوتواجتماع األطراف/ؤمتر األطرافملالرابعة الدورة 

  موجز للعمل املنجز  -ألف   
ل تركيـز   ، حتوَّ ٢٠٠٦أكتوبر  /إطالق إجراء املسار الثاين رمسياًً يف تشرين األول       مع    -١٢

األعوام الثالثة املاضية، وعلى مدى . اإلجراء ذاتهإلشراف على التنفيذ املشترك إىل تنفيذ    جلنة ا 
، مبا يف ذلك عن طريق فريق       عملتاملتصلة باملشاريع، كما    ورقات املعلومات   تناولت اللجنة   

، عند   اللجنة وعالوة على ذلك، أصدرت   . االعتماد التابع هلا، على اعتماد الكيانات املستقلة      
  . إجراء االعتمادإجراء املسار الثاين وتعلق بكل من تزوم، إرشادات وتوضيحات الل
وضماناً لإلبالغ اجليد عن املعلومات املتعلقة بالقرارات املتخذة من جلنـة اإلشـراف               -١٣

بتنظيم ، قام أعضاء اللجنة وأعضاؤها املناوبون وموظفو األمانة         ليت أفضت إليها  وعن العمليات ا  
وأحاطـت  .  يف عدد من األنشطة اليت جرى فيها شرح العمليات وعرض النتائجأو املشاركة /و
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جلنة اإلشراف علماً باهتمامات أصحاب املصلحة وشواغلهم؛ وسعت، حيثما كان ذلك جمدياً            
  .العمليات واإلجراءاتبإجراء حتسينات على هذه االهتمامات والشواغل مراعاة ومالئماً، إىل 

لى التنفيذ املشترك، مبساعدة األمانة، خطة إلدارة التنفيـذ         وأعدت جلنة اإلشراف ع     -١٤
.  تقدم به األمني التنفيذي    اً آخذة يف االعتبار مقترح    ٢٠١١-٢٠١٠فترة السنتني    ل )٦(املشترك

لوقت واملـوارد   اهبدف استغالل    للجنة وعملها ا وقد صيغت هذه اخلطة لضمان كفاية دعمِ      
  . مواجهة التحديات املستقبليةعبء العمل وتناول استغالالً أمثل يتيح 

الوظائف املطلوبـة واملهـام     على التنفيذ املشترك    جلنة اإلشراف   أدت  وباختصار،    -١٥
  . املنوطة هبا بكفاءة وفعالية

  إجراء التحقق يف إطار جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك  -باء   
 التنفيذ املشترك علـى  منذ إطالق إجراء املسار الثاين، زاد تركيز جلنة اإلشراف على    -١٦

 حتسني تنفيـذ إجـراء    واصلت   اللجنة   غري أن . املتصلة باملشاريع املعلومات  النظر يف ورقات    
 بعد التشاور مع أصحاب املصلحة املعنيني ومع مراعاة احتياجـاهتم، حـسب             املسار الثاين 
  .االقتضاء

  تنفيذ إجراء املسار الثاين  -١  
وثيقة من وثـائق تـصميم       ١٩٧،  ٢٠٠٩توبر  أك/ تشرين األول  ٢٣مت، حىت   قُدِّ  -١٧

 من  ٣٢املشاريع وأتيحت للجمهور على موقع التنفيذ املشترك لالتفاقية اإلطارية وفقاً للفقرة            
 وستحقق هذه املشاريع جمتمعة، أثناء فترة االلتـزام األوىل        . لتنفيذ املشترك لاملبادئ التوجيهية   

 مكافئ مليون طن من ٣٢٠قرابة يبلغ درها مصامن يف االنبعاثات اً لربوتوكول كيوتو، خفض 
  .)٧(ثاين أكسيد الكربون

على موقـع التنفيـذ     تعلق بوثائق تصميم املشاريع     ي قراراً   ١٤وقد ُنشر ما جمموعه       -١٨
 من املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتنفيذ املـشترك،        ٣٤املشترك لالتفاقية اإلطارية وفقاً للفقرة      

  :تفاصيلها كاآليت
 مـن الـدول     علق بوثائق تصميم مشاريع يف ثالث     إجيابية تت  قرارات   تسعة  )أ(  
. لتنفيـذ املـشترك  ل من املبادئ التوجيهية    ٣٥ املضيفة اعُتربت هنائية وفقاً للفقرة       )٨(األطراف

__________ 

)٦( FCCC/KP/CMP/2009/18 (Part II). 
 .ستند هذا الرقم إىل التوضيحات الواردة يف وثائق تصميم املشاريع، كما حيدده الكيان املستقلي )٧(
 .أوكرانيا وبلغاريا وليتوانيا )٨(
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من النبعاثات يف اأثناء فترة االلتزام األوىل لربوتوكول كيوتو، خفضاً وستحقق هذه املشاريع، 
  ؛)٩(طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون تقريباً مليون ١٩مصادرها يبلغ 

  ؛ واحد رفضته جلنة اإلشراف على التنفيذ املشتركاستنتاج  )ب(  
  .ثالثة قرارات متاحة لالستعراض وقرار واحد قيد االستعراض  )ج(  

مشاريع التنفيـذ   "توجد على موقع التنفيذ املشترك لالتفاقية اإلطارية حتت العنوان          و  -١٩
  . أعاله١٨ومات تفصيلية عن القرارات املشار إليها يف الفقرة معل" املشترك

  مواصلة تفعيل إجراء املسار الثاين  -٢  
يف خالل الفترة املشمولة بالتقرير، نظرت جلنة اإلشراف على التنفيـذ املـشترك يف               -٢٠

  :)١٠(سبل النهوض بكفاءة إجراء املسار الثاين وتنفيذه بسالسة على النحو التايل
  :مدت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك يف اجتماعها الثالث عشر ما يلياعت  )أ(  

 ؛)٠١الصيغة (مسرد مصطلحات التنفيذ املشترك  '١'

إجراءات سحب ورقات املعلومات مبوجب إجراء التحقق يف إطار جلنـة            '٢'
 ؛)٠١الصيغة (اإلشراف على التنفيذ املشترك 

طار جلنة اإلشـراف    إجراءات طلبات التوضيح مبوجب إجراء التحقق يف إ        '٣'
 ؛)٠١الصيغة (على التنفيذ املشترك 

توضيح بشأن تداخل فترات الرصد مبوجب إجراء التحقق يف إطار جلنـة             '٤'
  ؛)٠١الصيغة (اإلشراف على التنفيذ املشترك 

ويف االجتماع نفسه، وافقت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك على إجراء      )ب(  
  :اعتمدت اآليتتنقيحات على أربع وثائق موجودة و

توضيح يتعلق بإتاحة الوثائق للجمهور مبوجب إجراء التحقق يف إطار جلنة            '١'
 ؛)٠٣الصيغة (اإلشراف على التنفيذ املشترك 

وثيقة تصميم مشاريع التنفيذ املـشترك      استمارة  مبادئ توجيهية ملستعملي     '٢'
 ؛)٠٣الصيغة (

يذ املـشترك   وثيقة تصميم مشاريع التنف   استمارة  مبادئ توجيهية ملستعملي     '٣'
تقدمي مشاريع صغرية جممعة للتنفيذ املـشترك    واستمارة  للمشاريع الصغرية،   

 ؛)٠٣الصيغة (

__________ 

 .يستند هذا الرقم إىل التوضيحات الواردة يف وثائق تصميم املشاريع، كما حيدده الكيان املستقل )٩(
 .<http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings/index.html>انظر املوقع  )١٠(
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وثيقة تصميم مشاريع التنفيذ املـشترك      استمارة  مبادئ توجيهية ملستعملي     '٤'
ـ            ري اسـتخدام األراضـي واحلراجـة       ياملتعلقة باستخدام األراضـي وتغ

  ؛)١١()٠٣الصيغة (
اخلامس عشر، وافقت جلنة اإلشراف على التنفيذ املـشترك         ويف االجتماع     )ج(  

التحقق، ونظرت يف املشروع األول لإلجـراءات       بالقرارات وإجراءات   على نطاق دليل ُيعىن     
. املتعلقة بربامج األنشطة مبوجب إجراء التحقق يف إطار جلنة اإلشراف على التنفيذ املـشترك             

التحقق ووضع إجراءات لربامج رات وإجراءات للقراوأحرزت اللجنة تقدماً بشأن وضع دليل   
ودعت اللجنة إىل   . األنشطة يف مسار االجتماعات السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر         

مسامهات من اجلمهور بشأن هذه املسائل وأشركت أصحاب املصلحة يف مـشاورتني            تقدمي  
شاورة اليت جرت أثناء     وامل ٢٠٠٩يونيه  /حزيرانمها مشاورة املائدة املستديرة اليت جرت يف        

كييـف  يف  انعقاد حلقة العمل التقنية املعنية بالتنفيذ املشترك يف إطار االتفاقية اليت ُنظّمـت              
  ؛٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ٩-٨بأوكرانيا يف 

ويف االجتماع نفسه، وافقت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك على إجراء      )د(  
  :تنقيحات إلجراءين حاليني واعتمدت اآليت

 ؛)٠٢الصيغة (إجراءات اتصال اجلمهور بلجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك  '١'

إجراءات سحب ورقات العمل مبوجب إجراء التحقـق يف إطـار جلنـة              '٢'
  ؛)٠٢الصيغة (اإلشراف على التنفيذ املشترك 

ويف االجتماع الثامن عشر، وافقت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك على           )ه(  
  :علقة بربامج األنشطة واعتمدت اآليتاإلجراءات املت

إجراءات لربامج األنشطة مبوجب إجراء التحقق يف إطار جلنة اإلشراف على       '١'
 ؛)٠١الصيغة (التنفيذ املشترك 

علـى  ) ٠١الـصيغة   (وثيقة تصميم برامج أنشطة التنفيذ املشترك       استمارة   '٢'
 مـؤمتر   االنحو الوارد يف املرفق الثالـث هلـذا التقريـر لكـي يعتمـده             

 اجتماع األطراف؛/األطراف

وثيقة تصميم برامج أنـشطة التنفيـذ       استمارة  مبادئ توجيهية ملستعملي     '٣'
 ؛)٠١الصيغة (املشترك 

  ؛)٠٢الصيغة (مسرد مصطلحات التنفيذ املشترك  '٤'

__________ 

ضماناً لالتساق مع الوثـائق احلاليـة للجنـة         ) ‘٤‘-‘٢‘) (ب(٢٠اعتمدت الوثائق املذكورة يف الفقرة       )١١(
 .اإلشراف على التنفيذ املشترك ومسرد مصطلحات التنفيذ املشترك املعتمد يف االجتماع ذاته
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التحقق، حدد كل مـن جلنـة       للقرارات وإجراءات   ويف مسار وضع دليل       )و(  
 احلاجة إىل مواصلة تنقيح أو توضيح الوثائق اإلشراف على التنفيذ املشترك وأصحاب املصلحة

وحددت اللجنة اجملـاالت ذات األولويـة يف هـذا الـصدد يف      . احلالية املعتمدة من اللجنة   
اجتماعها السابع عشر، وبدأت يف اجتماعها الثامن عشر يف النظر يف إجراء تنقيحات علـى               

جتماعها الثامن عشر على إجراء     ويف هذا السياق، اتفقت اللجنة يف ا      . بعض الوثائق املوجودة  
  :تنقيحات على مخس وثائق موجودة واعتمدت اآليت

 ؛)٠٢الصيغة (التوجيه املتعلق مبعايري وضع ورصد خط األساس  '١'

 ؛)٠٣الصيغة (األحكام املتعلقة باملشاريع الصغرية للتنفيذ املشترك  '٢'

رك وثيقة تصميم مشاريع التنفيذ املـشت     استمارة  مبادئ توجيهية ملستعملي     '٣'
 ؛)٠٤الصيغة (

تـصميم مـشاريع التنفيـذ املـشترك        استمارة  مبادئ توجيهية ملستعملي     '٤'
تقدمي مشاريع صغرية جممعة للتنفيذ املـشترك       واستمارة  للمشاريع الصغرية   

 ؛)٠٤الصيغة (

وثيقة تصميم مشاريع التنفيـذ املـشترك       استمارة  مبادئ توجيهية ملستعملي     '٥'
  ).٠٤الصيغة (ستخدام األراضي واحلراجة ري اياملتعلقة باستخدام األراضي وتغ

  اعتماد الكيانات املستقلة  -جيم   
عقد فريق االعتماد املعين بالتنفيذ املشترك سبعة اجتماعات خالل الفترة املـشمولة              -٢١

 بأن عملية اعتماد التنفيذ املشترك ٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول ٢٦ومنذ اإلعالن يف . بالتقرير
.  طلب اعتماد من كيانات مـستقلة      ١٥ ورد   ،٢٠٠٦نوفمرب  /لثاينتشرين ا  ١٥ستنطلق يف   

ووردت كافة هذه الطلبات من كيانات تقدمت أيضاً بطلبات اعتماد يف إطار آلية التنميـة               
قد تعمل بشكل مؤقت ككيانات مستقلة معتمدة يف إطار التنفيـذ           كياناً   ١٣النظيفة؛ منها   

يتعلـق  قـرار   وثيقة لتـصميم املـشاريع أو      بشأنقرار  (املشترك لوظيفة واحدة على األقل      
يف نطـاق   ) بتخفيضات االنبعاثات من املصادر أو إجراء حتسينات على إزالتها باملـصارف          

قطاعي واحد على األقل إىل أن تتخذ جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك قراراً هنائياً بـشأن                
 وبتوضيح اللجنة املتعلق بشروط     ١-م أإ /١٠ من املقرر    ٣الً بالفقرة   اعتماد هذه الكيانات عم   

  .)١٢(عمل الكيانات التشغيلية املعينة بشكل مؤقت ككيانات مستقلة معتمدة
لتنفيذ املشترك لتقييم كافـة     اوأنشأ فريق االعتماد املعين بالتنفيذ املشترك أفرقة تقييم           -٢٢

رباء املعدة هلـذا     طلباً، وذلك باختيار خرباء من قائمة اخل       ١٥طلبات االعتماد البالغ جمموعها     
__________ 

)١٢( <http://ji.unfccc.int/Ref/Guida.html>. 
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 خبرياً على قائمة اخلرباء ُيختارون من مخسة نداءات عامة منـها            ٤١ويوجد حالياً   . الغرض
واستناداً إىل أعمال تقييم أفرقة تقيـيم التنفيـذ         . نداءان صدرا أثناء الفترة املشمولة بالتقرير     

 اإلمتـام النـاجح     رسالة تبني  (ةرسالة توضيحي التنفيذ املشترك   املشترك، أصدر فريق اعتماد     
إىل ستة كيانات مستقلة خالل الفترة املشمولة بالتقرير،        ) لالستعراض املكتيب والتقييم املوقعي   

 كياناً مستقالً قدم طلبات مـع هنايـة الفتـرة           ١٤مما أدى إىل إصدار رسالة توضيحية إىل        
  .املشمولة بالتقرير

، اعتمدت جلنة اإلشراف علـى      واستناداً إىل توصيات فريق اعتماد التنفيذ املشترك        -٢٣
التنفيذ املشترك الكيانات املستقلة الثالثة التالية يف اجتماعاهتا الرابع عشر واخلـامس عـشر              

  :والسادس عشر على التوايل
  ؛TÜV SÜD Industrie Service GmbH  )أ(  
  ؛SGS United Kingdom Ltd  )ب(  
  .Bureau Veritas Certification Holding SAS  )ج(  

بناًء على توصية فريق االعتماد، اعتمدت جلنة اإلشراف على التنفيذ املـشترك يف             و  -٢٤
  :اجتماعها الثالث عشر ما يلي

إجراء اعتماد الكيانات املستقلة من قبل جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك      "  )أ(  
يـت  ، الذي يعدل أموراً منها فترة االعتماد من ثالث إىل مخس سنوات، وتوق )"٠٤الصيغة  (

أنشطة املعاينة املوقعية، والسماح باعتماد مجيع النطاقات القطاعية املقدمة لطلبات عند النجاح 
يف استكمال نشاط معاينة وحيد، رهناً بالتأكيد الالحق لالعتماد من خالل اإلمتام النـاجح              

  لنشاط معاينة الحق لكل جمموعة قطاعية مل يتم معاينتها موقعياً؛
  ؛)٠٢الصيغة (طاعية قائمة نطاقات ق  )ب(  
توضيح بشأن حتديد فرص املعاينة من قبل الكيانات التشغيلية املعينة الـيت              )ج(  

  ).٠٢الصيغة (تعمل بصفة مؤقتة ككيانات مستقلة معتمدة 
وافقت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك يف اجتماعها الرابع عشر علـى تعـيني    و  -٢٥

   نيكـوف نائبـاً   جالتنفيذ املشترك، والسيد أوليـغ بلو    السيدة فاتو غاي رئيسة لفريق اعتماد       
  .لرئيس الفريق

وبناًء على توصية فريق االعتماد، وافقت جلنة اإلشراف على التنفيـذ املـشترك يف                -٢٦
  :االجتماع نفسه على إجراء تنقيحات على توضيحني قائمني، فاعتمدت اآليت

وجب إجـراءات اعتمـاد     توضيح يتعلق بنطاق وخطوات أنشطة املعاينة مب        )أ(  
  ؛)٠٣الصيغة (التنفيذ املشترك 
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توضيح بشأن مسؤولية املرافق املعتمـدة للكيانـات املـستقلة املعتمـدة                 )ب(  
  ).٠٢الصيغة (

 ٣١وبعد استقالة عضو من فريق االعتماد هو السيد ماسامبا ثيوي اعتبـاراً مـن                 -٢٧
اً خلرباء، اختارت جلنة اإلشراف على      ، واستناداً إىل نتيجة نداء الحق طلب      ٢٠٠٩مارس  /آذار

وتوىل السيد بـاديرنو    . التنفيذ املشترك السيد دميترو باديرنو عضواً جديداً يف فريق االعتماد         
 وبدأ يشارك يف اجتماعات فريق االعتماد من االجتماع         ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٧مهامه يف   

  .السابع عشر
توصية فريق االعتماد، اعتمـدت جلنـة       ويف االجتماع اخلامس عشر، واستناداً إىل         -٢٨

املستوى اإلرشادي للرسوم اليت يتعني على الكيان املـستقل         "اإلشراف على التنفيذ املشترك     
، )"٠٣الصيغة  (مقدم الطلب أو الكيان املستقل املعتمد سدادها ألفرقة تقييم التنفيذ املشترك            

املشترك أداء مهام إضافية   م التنفيذ   ها من أعضاء فريق تقيي    بغرض توفيق احلاالت اليت ُيطلب في     
  .بعد استكمال تقييم موقعي أو نشاط معاينة

وانتخبت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك يف اجتماعها السابع عشر اخلرباء الثالثة          -٢٩
التالية أمساؤهم أعضاء يف فريق االعتماد لفترة تبدأ من اجتماعها العشرين ملدة سنتني، خلفـاً               

السيد بيري بوالو،   : ضاء حاليني تنتهي مدهتم يف اليوم السابق على االجتماع العشرين         لثالثة أع 
  . والسيدة أناستاسيا موسكيلينكو والسيد تاكاشي أوتسوبو

ويف اجتماعها السابع عشر، وبناًء على توصية فريق االعتمـاد، اعتمـدت جلنـة                -٣٠
ستقلة من قبل جلنة اإلشراف علـى       إجراء العتماد كيانات م   "اإلشراف على التنفيذ املشترك     

ُينقّح أحكاماً لدعم رصـد أداء الكيانـات املـستقلة          /ُيدخل)" ٠٥الصيغة  (التنفيذ املشترك   
  .املعتمدة وتبسيط بعض خطوات التقييم

والحظت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك أن فريق االعتماد يعكف على النظر يف     -٣١
  :ية اعتماد التنفيذ املشترك، من بينهاتدابري تستهدف مواصلة حتسني عمل

  شروط اعتماد التنفيذ املشترك؛/بلورة معايري  )أ(  
تنظيم خرباء فريق تقييم التنفيذ املشترك مبا يشمل تطـوير دورة تدريبيـة               )ب(  

  .إلكترونية للخرباء املدرجني على القائمة
ة عمل فريق االعتماد    وأعربت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك عن تقديرها لكفاء          -٣٢

  .وما أفضى إليه من تقدم أُحرز يف عملية اعتماد التنفيذ املشترك أثناء الفترة املشمولة بالتقرير
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  مسائل اإلدارة  -رابعاً   

  أحكام تقاضي الرسوم  -ألف   

  الوالية واملعلومات األساسية  -١  
جلنة اإلشراف  ، إىل   ١-م أإ /١٠اجتماع األطراف، يف مقرره     /طلب مؤمتر األطراف    -٣٣

على التنفيذ املشترك أن تضع أحكاماً لتقاضي الرسوم لتغطية النفقات اإلدارية املتصلة بأنشطة             
وقد وضعت اللجنة هذه األحكام وقدمت يف وقت الحق تقريراً عن ذلك إىل الدورة              . اللجنة

 مقـرره   اجتماع األطراف، يف  /وأقر مؤمتر األطراف  . اجتماع األطراف /الثانية ملؤمتر األطراف  
 هيكل الرسوم الذي وضعته جلنة اإلشراف وطلب إىل اللجنة أن تقدم إليه تقارير              ،٢-م أإ /٣

سنوية عن اإليرادات اليت تتلقاها األمانة لتغطية التكاليف اإلدارية املتـصلة بأنـشطة جلنـة               
  .اإلشراف، بغية استعراض هذه الترتيبات عند اللزوم

ت جلنة اإلشراف على التنفيـذ املـشترك هيكـل     ويف االجتماع الثامن عشر، نقّح      -٣٤
الرسوم إلدراج املعاملة التفضيلية ملشاريع التنفيذ املشترك الصغرية وقدمته بعد ذلك إىل مؤمتر             

اجتمـاع  /وأيد مؤمتر األطراف  . للمصادقة عليه يف دورته الثالثة    اجتماع األطراف   /األطراف
ويف املقرر ذاتـه،    . ح اليت اقترحته اللجنة    هيكل الرسوم املنق   ،٣-م أإ /٣ يف مقرره    ،األطراف

اجتماع األطراف إىل أن اإليرادات من الرسوم املوجهة لتغطية النفقات          /أشار مؤمتر األطراف  
   وأهنا قـد    ٢٠٠٩-٢٠٠٨اإلدارية املتصلة بأنشطة جلنة اإلشراف ستزيد خالل فترة السنتني          

  . على أقرب تقدير ٢٠١٠ال تغطي النفقات اإلدارية إال اعتباراً من عام 

  اإلجراءات املضطلع هبا  -٢  
تعتزم جلنة اإلشراف علـى التنفيـذ املـشترك، يف تقريرهـا املقـدم إىل مـؤمتر                   -٣٥

، اسـترعاء   )انظر الفصل اخلـامس   (املتحصلة  اجتماع األطراف بشأن اإليرادات     /األطراف
 حتصيلها حىت اآلن من     اجتماع األطراف إىل اإليرادات احملدودة اليت مت      /اهتمام مؤمتر األطراف  

ونتيجة هلذا الوضع، لن يكون ممكناً إليرادات الرسوم أن تغطـي النفقـات           . تقاضي الرسوم 
  .٢٠١٠من عام بدءاً كاملة 
ونظرت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك يف اجتماعيها السابع عـشر والثـامن               -٣٦

ق عليـه مـؤمتر     عشر، يف إمكانية إجراء تنقيحات على هيكـل الرسـوم الـذي صـاد             
جراءات لـربامج   اإل تأخذ يف االعتبار تطور      ٣-م أإ /٣اجتماع األطراف يف املقرر     /األطراف
واستناداً إىل هذا االعتبار، اعتمدت جلنة اإلشراف .  من الرسومياًمستوى كافوتؤمِّن  األنشطة  

لة بأنشطة  مشاريع أحكام لتقاضي رسوم تغطي التكاليف اإلدارية املتص       "على التنفيذ املشترك    
على النحو الوارد يف املرفق الثاين، ووافقت )" ٠٣الصيغة (جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك 
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اجتماع األطراف للمصادقة عليها يف دورته اخلامسة يبـدأ         /على تقدميها إىل مؤمتر األطراف    
  .بعدها وضعها موضع التنفيذ

رة املشمولة بالتقرير، كانت جلنة     ويف كل اجتماع من اجتماعاهتا املعقودة خالل الفت         -٣٧
اإلشراف على التنفيذ املشترك حتيط علماً حبالة اإليرادات من الرسوم اليت تلقتها األمانة حىت              

ومع هناية الفترة املشمولة بـالتقرير،      . تغطية النفقات اإلدارية املتصلة بأنشطتها    لذلك الوقت   
مبا فيها السداد املُسبق عند تقـدمي       (حقق  بلغت اإليرادات الواردة من رسوم جتهيز تقارير الت       

ومل ترد رسوم طلبات اعتماد خالل الفترة املشمولة .  مليون دوالر أمريكي١,٢) تقارير البت
  . جديدة يف الفترة نفسهااعتماد بالتقرير لعدم تقدمي طلبات 

  وأصحاب املصلحةاهليئات التعاون مع سائر   -باء   

  ةالوالية واملعلومات األساسي  -١  
 جلنة اإلشراف على ،١-م أإ /١٠اجتماع األطراف، يف مقرره     /شّجع مؤمتر األطراف    -٣٨

  :التنفيذ املشترك على التعاون مع اجلهات التالية
  اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة؛  )أ(  
جلنة االمتثال مبوجب بروتوكول كيوتو، وخاصة فيمـا يتعلـق بقائمـة              )ب(  

   من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك؛٢٧ الفقرة األطراف املشار إليها يف
   من بروتوكول كيوتو؛٦نة للمادة جهات التنسيق املعيَّ  )ج(  
يف إليهم  املراقبون يف اجتماعات جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، املشار            )د(  

لتوجيـه  منتظمة   من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك، عن طريق عقد جلسات           ١٨الفقرة  
  .األسئلة والرد عليها يف هذا السياق

  اإلجراءات املضطلع هبا  -٢  
التعاون مع اهليئات   سبل  ناقشت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك يف كل اجتماع            -٣٩

اجتماع األطراف يف مقـرره     /األخرى، آخذة يف االعتبار الطلب املوجه من مؤمتر األطراف        
انظـر  (ووافقت، إضافة إىل تفاعالهتا املنتظمة      )  أعاله ٣٨رة  املشار إليه يف الفق    (١-م أإ /١٠

وفيما يتعلق بالتعاون مـع  . وعند ظهور احلاجةوقت  على التعاون ،) أدناه ٤٣-٤١الفقرات  
لية التنمية النظيفة، استمر االتصال عند االقتضاء يف جمال االعتمـاد مـن             آلاجمللس التنفيذي   

  .  التنفيذ املشترك واجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفةخالل أفرقة اعتماد جلنة اإلشراف على
أعاله، أحاطت جلنة اإلشـراف     ) ج(٣٨وفيما يتصل بالوالية املشار إليها يف الفقرة          -٤٠

نة وباملبادئ التوجيهية واإلجـراءات الوطنيـة       علماً باملعلومات املتعلقة جبهات التنسيق املعيَّ     
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 مـن   ٢٠شترك املقدمة حىت حينه من األطراف وفقاً للفقرة         للموافقة على مشاريع التنفيذ امل    
املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك، وشجعت األطراف اليت مل تقدم هذه املعلومات على القيام             

لتفاعل والتعاون، ُدعيت جهات التنسيق املعينة إىل املشاركة يف حلقة          اولكفالة فرص   . بذلك
ورغم أن املشاركة   . أعاله) ج(٢٠ملشترك املشار إليها يف الفقرة      العمل التقنية املعنية بالتنفيذ ا    

كانت حمدودة، إال أهنا مسحت ببعض التفاعل بني جلنة اإلشراف علـى التنفيـذ املـشترك                
ووافقت جلنـة   . وجهات التنسيق املعينة فضالً عن سائر أصحاب املصلحة يف التنفيذ املشترك          

 املعينة فيما يتعلق بتوقعاهتـا املوافقـة علـى          جلهات التنسيق إرجاع مسحها   اإلشراف على   
مشاريع التنفيذ املشترك، وستنظر يف وسائل أخرى إلشراك جهات التنسيق هذه، مبا يـشمل             

  .٢٠١١-٢٠١٠السنتني تنظيم أحداث حمددة جلهات التنسيق املعنية يف مسار فترة 
 اإلشراف تفاعلـها    ، واصلت جلنة  )١٣(واستناداً لقرارها املتخذ يف اجتماعها العاشر       -٤١

املنتظم مع الكيانات املستقلة والكيانات املستقلة املعتمدة مقدمة الطلبات، وشجعتها علـى            
الكيانـات  /تقدمي مسامهات خطية ودعت رئيس منتدى تنسيق الكيانات التشغيلية املعينـة          
اداً إىل  واستن. املستقلة املعتمدة إىل حضور كل اجتماع من اجتماعات اللجنة تعزيزاً للتفاعل          

  .القرار ذاته، واصلت األمانة تقدمي الدعم ألنشطة املنتدى
وناقشت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك منذ اجتماعها السادس عشر إمكانيـة              -٤٢

اجتماعـات  إىل  مسامهات منتظمة   تقدمي  مثل  (إنشاء قناة اتصال مع املشاركني يف املشاريع        
 مطوري فريق العمل املعين بالتنفيذ املشترك ومنتدى        ويف هذا السياق، دعت اللجنة    ). اللجنة

املشاريع إىل اجتماعاهتا األخرية لكي يتمكنا من التفاعل على أساس مؤقـت مـع اللجنـة                
  .واإلعراب عن اهتمامهما بالتعاون معها

أعاله، واصلت اللجنـة عقـد      ) د(٣٨وفيما يتعلق بالوالية املشار إليها يف الفقرة          -٤٣
سئلة والرد عليها مع املراقبني املسجلني يف كل اجتماعات من اجتماعاهتـا        جلسات لطرح األ  

  .)١٤(ونشر هذه اجللسات على اإلنترنت

  العضوية  -جيم   
، جلنـة اإلشـراف   ١-م أإ /٩اجتماع األطراف، مبوجب مقرره     /أنشأ مؤمتر األطراف    -٤٤

 ٨و ٦و ٥ و ٤ للفقرات   على التنفيذ املشترك وانتخب بعدها أعضاءها وأعضاءها املناوبني وفقاً        
اجتماع األطراف يف دورتيـه     /وانتخب مؤمتر األطراف  . من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك    

). ١انظـر اجلـدول     (الثالثة والرابعة األعضاء واألعضاء املناوبني ليحلوا حمل املنتهية مـدهتم           
__________ 

لتنفيذ املشترك يف اجتماعها العاشر االعتراف مبنتدى تنسيق الكيانات التشغيلية          قررت جلنة اإلشراف على ا     )١٣(
الكيانات املستقلة املعتمدة كقناة اتصال بينها وبني مقدمي الطلبات من الكيانات املستقلة والكيانات             /املعينة

 .املستقلة املعتمدة
)١٤( <http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings>. 
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يريك أودرسون العضو   وانتخبت جلنة اإلشراف يف اجتماعها الرابع عشر بتوافق اآلراء السيد د          
من طرف غري مدرج يف املرفق األول رئيساً، والسيد فالد تروسكا العضو من طرف مدرج يف                

وستنتهي فترة شغل منصيب الرئيس ونائب الرئيس قبـل االجتمـاع        . املرفق األول نائباً للرئيس   
  .٢٠١٠الذي ستعقده جلنة اإلشراف يف عام مباشرة األول 
 ٣٠شمولة بالتقرير، استقال الـسيد تروسـكا اعتبـاراً مـن            ويف خالل الفترة امل     -٤٥
املعنية اجلهة  أن تطلب إىل    على التنفيذ املشترك    وقررت جلنة اإلشراف    . ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول

أكتـوبر  / تـشرين األول ٢٣وحىت  .  من نظامها الداخلي   ٨ترشيح عضو جديد وفقاً للمادة      
مـؤمتر  ينتخـب    غياب الترشيح، قد     املعنية قد رشحت خلفاً؛ ويف    اجلهة  ، مل تكن    ٢٠٠٩
يف دورته اخلامسة يف سـياق االنتخـاب العـادي        بديالً  اجتماع األطراف عضواً    /األطراف

  .لألعضاء واألعضاء املناوبني
وعقب إعالن استقالة السيد تروسكا كعضو يف جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك،              -٤٦

من طرف مدرج يف املرفق     بينوا ليغيه العضو     انتخبت اللجنة يف اجتماعها السابع عشر السيد      
 عن الفترة املتبقية    ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١ يف منصب نائب الرئيس اعتباراً من        ،األول

  .لشغل املنصب
يف اجتماعها السابع عشر على توصـية   على التنفيذ املشترك    ووافقت جلنة اإلشراف      -٤٧

مرفق هبذا التقرير بوصفه    ( داخلي منقح للجنة     اجتماع األطراف باعتماد نظام   /مؤمتر األطراف 
توضيح تطبيق القواعد املتعلقة بفترات شـغل منـصب         لوأُجريت التنقيحات   ). املرفق األول 

  .األعضاء املناوبني يف جلنة اإلشراف
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  ١اجلدول 
مؤمتر على التنفيذ املشترك كما انتخبهم األعضاء واألعضاء املناوبون يف جلنة اإلشراف 

  اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الرابعةالعامل بوصفه  األطراف
  اجلهة املرشحة  األعضاء املناوبون  األعضاء

  أطراف أخرى مدرجة يف املرفق األول  )أ(السيد فرانس جوزيف شافهاوزن  )أ(السيد أويل بيورك
  ألولأطراف أخرى مدرجة يف املرفق ا  )ب(السيد أنطون بيك  )ب(السيد هريوكي كودو

  أطراف أخرى مدرجة يف املرفق األول  )ب(السيد إفجيين سوكولوف  )نائب الرئيس ()ب(هالسيد بينوا ليغي
  أطراف غري مدرجة يف املرفق األول  )أ(السيد ماوشنغ دوان  )أ(السيد حممد قمرول شودري

   األولأطراف غري مدرجة يف املرفق  )أ(السيد خافيري أندريس هوبنتال  )أ(السيد كارلوس فولر
  أطراف غري مدرجة يف املرفق األول  )ب(الونغو مبيرتالسيد بنجامني   )ب(السيدة فاتو غاي

  حتالف الدول اجلزرية الصغرية  )أ( بولوي-السيدة نغيديكس أوالي أولودونغ   )الرئيس ()أ(السيد ديريك أودرسون
املرفق األول متر اقتصاداهتا  أطراف مدرجة يف      )أ(السيدة أغنيزكا غاالن  )أ(السيد أوليغ بلوجنيكوف

  مبرحلة انتقالية
أطراف مدرجة يف املرفق األول متر اقتصاداهتا       بيلوفسكيالسيد يونشو جورجييف   )ب(اخالسيدة جيورجي جيليتو

  مبرحلة انتقالية
أطراف مدرجة يف املرفق األول متر اقتصاداهتا       )ب(السيدة إيرينا فويتكوفيتش  )ج( )ب(السيد فالد تروسكا

  مبرحلة انتقالية

  .٢٠١٠سنتان تنتهيان مباشرة قبل االجتماع األول للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك يف عام : الفترة  )أ(
  .٢٠١١سنتان تنتهيان مباشرة قبل االجتماع األول للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك يف عام : الفترة  )ب(
  .٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٣٠اعتباراً من  استقال  )ج(

  ٢٠٠٩اجلدول الزمين لالجتماعات يف عام   -دال   
جدوالً زمنياً  يف اجتماعها الثالث عشر     اعتمدت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك         -٤٨

انظـر  (، ونقحته يف اجتماعاهتا الالحقة حسب االقتضاء        ٢٠٠٩مؤقتاً لالجتماعات يف عام     
وضـع جـدول زمـين خلمـسة        ورغم أن جلنة اإلشراف نظرت يف إمكانية        ). ٢اجلدول  

لكي تتمكن من بـذل     وضع جدول زمين لستة اجتماعات      اجتماعات فقط، إال أهنا قررت      
اإلجـراءات  القرارات وإجراءات التحقق وبـشأن      كل جهد الستكمال عملها بشأن دليل       

  .٢٠٠٩لربنامج األنشطة مع هناية عام 
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  ٢اجلدول 
  ٢٠٠٩عام اجتماعات جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك يف 

  املوقع  التاريخ  االجتماع
  مقر االتفاقية اإلطارية، بون، أملانيا  فرباير / شباط١٨-١٧  الرابع عشر

  مقر االتفاقية اإلطارية، بون، أملانيا  أبريل/ نيسان٢٢-٢١  اخلامس عشر
باجتماعـات  مقترنـاً   (مقر االتفاقية اإلطارية، بون، أملانيا        يونيه / حزيران١٨-١٧  السادس عشر

  )اهليئتني الفرعيتني
  كييف، أوكرانيا  سبتمرب / أيلول١١-١٠  السابع عشر
  مقر االتفاقية اإلطارية، بون، أملانيا  أكتوبر / تشرين األول٢٣-٢٢  الثامن عشر
كوبنهاغن، الدامنرك، مقترناً بالدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف         ديسمرب / كانون األول٤-٣  التاسع عشر

 األطـراف يف بروتوكـول كيوتـو        العامل بوصفه اجتماع  
  واجتماعات اهليئتني الفرعيتني

 على التنفيذ   وميكن االطالع على جداول األعمال املشروحة الجتماعات جلنة اإلشراف          -٤٩
، وكذلك الوثائق الداعمة لبنود جداول األعمال والتقارير اليت تتضمن مجيع االتفاقـات             املشترك

  .موقع التنفيذ املشترك لالتفاقية اإلطارية على اإلنترنتلى عاليت توصلت إليها جلنة اإلشراف، 
خالل دائماً ولضمان تنظيم العمل وإدارته بكفاءة، سبقت اجتماعات جلنة اإلشراف            -٥٠

  .الفترة املشمولة بالتقرير مشاورات غري رمسية ملدة يوم واحد
يا باستـضافة   وأعربت جلنة اإلشراف عن تقديرها للعرض املقدم من حكومة أوكران           -٥١

االجتماع السابع عشر للجنة وحلقة العمل التقنية السادسة لالتفاقية اإلطارية بشأن التنفيـذ             
حداث يف  األجتماعات و االوأحاطت جلنة اإلشراف علماً بوجه خاص بقيمة عقد         . املشترك

  . البلدان النشطة يف جمال التنفيذ املشترك

  الشفافية واالتصاالت واملعلومات  -هاء   
 من النظام الداخلي للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك بأن يتسم           ٢١تقضي املادة     -٥٢

ويشمل ذلك أن تتـوافر     . عمل اللجنة بالشفافية، رهناً باحلاجة إىل محاية املعلومات السرية        
بشكل علين ويف الوقت املناسب الوثائق والقنوات اليت ميكن من خالهلا تقدمي تعليقات مجيع              

يع املراقبني املعتمدين لدى االتفاقية اإلطارية وأصحاب املصلحة لكي تنظر فيها           األطراف ومج 
 من النظام الداخلي للجنة اإلشراف بأن ُتتاح الوثـائق          ٢٠وتقضي املادة   . )١٥(جلنة اإلشراف 

__________ 

إلشراف على التنفيذ املشترك، يف اجتماعها األول، على أن ما يرد إىل األمانة مـن مراسـالت                 اتفقت جلنة ا   ) ١٥(
موجهة إىل جلنة اإلشراف أو إىل أعضائها أو أعضائها املناوبني سيتاح على موقع الشبكة اخلارجية للجنة، وأن                 

ذا األساس، اتفقت اللجنة    وعلى ه . ُيوجه إشعار استالم موحد بشأن كل ما يرد من مراسالت من هذا القبيل            
 .ومت تنقيح اإلجراءات يف اجتماعها اخلامس عشر. يف اجتماعها السابع على إجراءات تواصل اجلمهور معها
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) ١٦ال سيما الفقرة    (كما تقتضي املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك       . )١٦(عرب شبكة اإلنترنت  
  .ت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك للجمهورإتاحة مقررا

وموقع التنفيذ املشترك لالتفاقية اإلطارية على شبكة اإلنترنت هو الوسيلة الرئيـسية              -٥٣
   على تقارير اجتماعات جلنة اإلشراف، والوثائق املتعلقة بكـل          يوحيتو. لتلبية هذه املتطلبات  

ة بعمليات ووظائف جلنة اإلشراف، وفريق اعتماد       اللجنة من مسائل، والوثائق املتصل    تعتمده  ما  
كما يعمل املوقع كقاعدة بيانات لكـل       . التنفيذ املشترك، والكيانات املستقلة املعتمدة، واألمانة     

 من مشاريع املسار األول واملشاريع املقدمـة إىل إجـراء           مشاريع التنفيذ املشترك، ويغطي كالً    
واملبـادئ  ) كاالتـصاالت (نة  ات عن جهات التنسيق املعيَّ    ويوفر املوقع معلوم  . )١٧(املسار الثاين 

وفضالً عن  . ملوافقة على مشاريع التنفيذ املشترك    وإجراءات ا التوجيهية الوطنية لألطراف املضيفة     
مـن  (ذلك، يتضمن املوقع جمموعة واسعة من املعلومات األساسية املتصلة بالتنفيـذ املـشترك        

وفضالً عـن   ). اف إىل ملخصات لألنظمة ذات الصلة     اجتماع األطر /مقررات مؤمتر األطراف  
اجلمهور يف شىت املواضيع الـيت      وصالت بينية ملسامهات    ذلك، يتيح املوقع، حسب االقتضاء،      

كفريق (اهليئات الداعمة   يف  عضوية  الطلبات  لتقدمي  تعتربها جلنة اإلشراف ضرورية، ومع اخلرباء       
فق أنباء التنفيذ املـشترك الـذي يرسـل بالربيـد           ويرتبط باملوقع مر  ). اعتماد التنفيذ املشترك  

  . )١٨( مشترك١ ٦٠٠اإللكتروين آخر املعلومات عن التنفيذ املشترك إىل أكثر من 
وتتوىل األمانة أيضاً تشغيل شبكتني خارجيتني إحدامها للجنة اإلشراف على التنفيذ             -٥٤

ائمة بريد إلكتروين للتشجيع  ق٦٠املشترك واألخرى لفريق اعتماد التنفيذ املشترك، وأكثر من   
على تبادل املعلومات بكفاءة وشفافية وبفعالية التكلفة بني جلنة اإلشراف وفريـق اعتمـاد              

وهذه التسهيالت اإللكترونية أساسية    . املشترك، واألمانة التنفيذ  التنفيذ املشترك وأفرقة تقييم     
وميكن مستقبالً إضافة شبكات    . لضمان عمل إجراء املسار الثاين بسالسة وفعالية يف التكلفة        

 ومركـز مراسـالت     ،اخلـرباء لالتصاالت ولقوائم   خارجية أخرى ووصالت بينية حمّسنة      
إلكترونية لتيسري االتصاالت املتعلقة بإجراء املسار الثاين وعملية االعتمـاد يف إطـار جلنـة               

  .اإلشراف على التنفيذ املشترك
 مـن النظـام     ٢٢ للتنفيذ املشترك واملـادة       من املبادئ التوجيهية   ١٨ووفقاً للفقرة     -٥٥

الداخلي للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، جيوز جلميع األطراف واملـراقبني املعتمـدين             
وأصحاب املصلحة يف االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ حضور اجتماعات جلنة اإلشـراف     

سبوعني على أا أنفسهم قبل بصفة مراقب، ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك وشريطة أن يسجلو
وختصص جلنة اإلشراف دائماً وقتاً للتفاعل مع املـراقبني يف كـل    . األقل من عقد االجتماع   

__________ 

 .تشمل الوثائق جداول األعمال ومشاريع برامج العمل وشروح جداول األعمال املقترحة )١٦(

 مـن املبـادئ التوجيهيـة        ٢٣الفقـرة   مشاريع املسار األول هي مشاريع التنفيذ املشترك املنفذة مبوجب           )١٧(
 .للتنفيذ املشترك

 .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٣حىت  )١٨(



FCCC/KP/CMP/2009/18 (Part I) 

21 GE.09-64729 

والـرد عليهـا    سئلة  األطرح  لوإضافة إىل ذلك، عقدت جلنة  اإلشراف جلسات         . اجتماع
 لكل مـن    اجتماع األطراف والدورة الثالثني   /كأنشطة جانبية للدورة الرابعة ملؤمتر األطراف     

، وهي جلسات كانـت     اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية       
  .)١٩(هذه الدوراتأمام مجيع املشاركني يف متاحة 
وتعزيزاً لشفافية عملها، تبث جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك قدر اإلمكان وقائع              -٥٦

  .)٢٠(لى مواقعها على اإلنترنتاجتماعاهتا وجلسات األسئلة واألجوبة ع
وإضافة إىل ذلك، ُعقدت حلقة العمل التقنية السادسة املعنية بالتنفيذ املشترك املشار              -٥٧

 أعـضاء   ، اليت نظمتها األمانة   ،ومجعت حلقة العمل هذه   . )٢١(أعاله) ج(٢٠إليها يف الفقرة    
من اجلهـات صـاحبة      ٢٠٠وأعضاءها املناوبني، وحنو    على التنفيذ املشترك    جلنة اإلشراف   

املصلحة يف عملية التنفيذ املشترك منها جهات التنسيق املعينة والكيانات املستقلة واملنظمات            
املـشاريع  ومطـوري   غري احلكومية واملنظمات احلكومية الدولية، واملشاركني يف املشاريع         

ـ         . واملستشارين ن التنفيـذ   وتبادل املشاركون يف حلقة العمل اخلربات واآلراء واملعلومات ع
    ، وقدموا مسامهات بشأن مواضيع حمـددة خاصـة         يف عمل جلنة اإلشراف   املشترك والتقدم   
لربامج األنشطة قيد تطـوير جلنـة       لقرارات وإجراءات التحقق وبإجراءات     لما يتعلق بدليل    

مسامهات أصحاب املصلحة بشأن وضع دليـل       لتجميع  كما أُتيحت للجنة فرصة     . اإلشراف
التحقق وإجراءات لربامج األنشطة يف مشاورات حول مائدة مـستديرة          اءات  للقرارات وإجر 

  .٢٠٠٩يونيه /ُعقدت يف حزيران
ووجهت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك عدة نـداءات إىل اجلمهـور لتقـدمي                -٥٨

  .مسامهات بشأن شىت القضايا يف مسار الفترة املشمولة بالتقرير
نفيذ املشترك علماً بالشواغل واالقتراحـات الـيت        وأحاطت جلنة اإلشراف على الت      -٥٩

أُثريت أثناء تفاعالهتا مع شىت أصحاب املصلحة يف عملية التنفيذ املشترك، وسعت جهـدها              
وإضافة على ذلك، أُثريت شواغل     . للنظر فيها على النحو الواجب أثناء تنفيذ برنامج عملها        

املـشترك بعـد فتـرة االلتـزام األوىل         بشأن احلاجة إىل الوضوح فيما يتعلق بدور التنفيذ         
لربوتوكول كيوتو، واحلاجة إىل مواصلة استكشاف سبل النهوض بتنفيذ إجراء التحقـق يف             

  . إطار جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك

__________ 

)١٩( <http://ji.unfccc.int/Workshop>. 
)٢٠( <http://ji.unfccc.int/Sup_Committee Meetings>و <http://ji.unfccc.int/Sorkshop>. 
 .<http://ji.unfccc.int/Workshop>ُيتاح تقرير عنها على املوقع  )٢١(
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  دور األمانة  -واو   
تقدمي ما حتتاجـه جلنـة      بشأن تغري املناخ    اإلطارية  األمم املتحدة   تتوىل أمانة اتفاقية      -٦٠
 من  ٢٨ من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك واملادة        ١٩إلشراف من خدمات وفقاً للفقرة      ا

  .النظام الداخلي للجنة
ستياً وفنياً إىل سـتة     ولة بالتقرير دعماً إدارياً ولوج    مانة أثناء الفترة املشم   األوقدمت    -٦١

كمـا تولـت    . تركاجتماعات للجنة اإلشراف وسبعة اجتماعات لفريق اعتماد التنفيذ املش        
، وطورت وحافظـت    )دورة املشاريع واعتمادها  (العمليات  خلف  العمل  سري  األمانة إدارة   

على نظام معلومات التنفيذ املشترك والتواصالت على اإلنترنت لكي تتمكن مـن توجيـه              
  .مسامهات اجلمهور، وقامت بالرد على االستفسارات اخلارجيةوإىل النداءات إىل اخلرباء 

سري دعم من أجل وواصلت تطويره األمانة نظام معلومات التنفيذ املشترك  ظت  وحاف  -٦٢
مع سجل املعامالت الدويل لضمان إرسال  والتواصل الالزم   العمل املرتبط بإجراء املسار الثاين      

املعلومات املتصلة مبشاريع التنفيذ املشترك إىل سجل املعامالت الدويل بـشكل دقيـق ويف              
  .الوقت احملدد

 إىل األمانة أن تقوم يف    ٣-م أإ /٣اجتماع األطراف يف مقرره     /طلب مؤمتر األطراف  و  -٦٣
نـة مـن   مجلة أمور بإنشاء وصلة بينية على اإلنترنت لكي تستخدمها جهات التنـسيق املعيَّ        

 من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك والـيت        ٢٠األطراف اليت قدمت معلومات وفقاً للفقرة       
 نفيذ املشترك، بغية إجراء استعراض عام لكافة مشاريع التنفيذ املـشترك          تستضيف مشاريع الت  

  :والقيام مبا يلي
 ٢٨إتاحة االطالع بشفافية على معلومات املشاريع املنشورة وفقاً للفقـرة             )أ(  

  من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك؛
التنفيـذ  تقدمي معلومات إىل سجل املعامالت الدويل بشأن إنشاء مشاريع            )ب(  

ُيشار إليهـا أيـضاً     ( من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك       ٢٣املشترك املنفذة وفقاً للفقرة     
  ؛)مبشاريع املسار األول للتنفيذ املشترك

تلقي بيانات حتديد هوية مشاريع التنفيذ املشترك اليت تـصدر عـن نظـام                )ج(  
  .امها من قبل سجل املعامالت الدويلمعلومات التنفيذ املشترك، مبا يضمن تفردها ويتيح استخد

وبناًء على هذا الطلب، واصلت األمانة احلفاظ على الوصلة البينية ملوقـع التنفيـذ                -٦٤
املشترك لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ على اإلنترنت، ونقَّحتـها حـسب االقتـضاء،              

لبينية استعراضاً عاماً جلميع    وتوفر هذه الوصلة ا   . ووضعتها رهن إشارة جهات التنسيق املعيَّنة     
  .)٢٢()املساران األول والثاين(مشاريع التنفيذ املشترك 

__________ 

)٢٢( <http://ji.unfccc.int/JI_Projects/ProjectInfo.html>. 
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، ازداد ببطء عدد مالك مـوظفي األمانـة         ٢٠٠٩-٢٠٠٨ويف مسار فترة السنتني       -٦٥
املكلفني بدعم جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك ليبلغ مستوى ميكن فيه احلفاظ على دعـم               

ورغم أنه ال ُيتوخى حتقيق منو إضايف يف الوقت الراهن، رهناً  .  للعملية كاٍف ويف الوقت احملدد   
بالتطورات يف جمال التنفيذ املشترك، قد حتتاج األمانة إىل موظفني إضافيني مع تطور العمليـة     

ولضمان تزويد جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك وفريـق اعتمـاد           . أو زيادة عبء العمل   
 اجليد التوقيت والعايل النوعية على املدى الطويل، وخاصة فيما يتعلق           التنفيذ املشترك بالدعم  

مبعاجلة احلاالت يف إطار دورة املشاريع واعتمادها، سيكون من الالزم مراجعة االحتياجـات        
من املوارد بدقة متشياً مع تقدم العمل املرتبط هبذه اإلجراءات، على حنو ما يتجلى يف خطـة                 

  .)٢٣(٢٠١١-٢٠١٠للفترة إدارة التنفيذ املشترك 
واضطلعت األمانة جبمع األموال دعماً للعمل املتعلق بالتنفيذ املشترك، وتولت إدارة             -٦٦

املسامهات املقدمة من األطراف، ووافت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك بتقارير منتظمـة     
  ).انظر الفصل اخلامس أدناه(عن حالة املوارد 

  املوارد  -خامساً  

   ٢٠١١-٢٠١٠خطة إدارة التنفيذ املشترك للفترة   -ألف   
      ٣-م أإ /٣ و ٢-م أإ /٣اجتمـاع األطـراف، يف مقرراتـه        /طلب مؤمتر األطراف    -٦٧
 إىل جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك أن ُتبقي خطة إدارة التنفيذ املشترك قيـد               ٤-م أإ /٥و

كفاءة وفعالية التكلفة والشفافية    االستعراض وأن ُتجري التعديالت الالزمة ملواصلة ضمان ال       
  .يف عمل اللجنة

ونظرت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، يف اجتماعها الثامن عشر، يف اإلطـار               -٦٨
 املقدمة من األمانـة، وطلبـت إىل        ٢٠١١-٢٠١٠العام خلطة إدارة التنفيذ املشترك للفترة       

اجتماع األطـراف   /األمانة استكماهلا بالتشاور مع رئيس اللجنة وتقدميها إىل مؤمتر األطراف         
وعليـه، اسـتكملت األمانـة خطـة اإلدارة الـواردة يف الوثيقـة              . لتقريـر مقترنةً هبذا ا  

FCCC/KP/CMP/2009/18 (Part II) .   وتراعي اخلطة الزيادة احملتملة يف عبء العمـل بـشأن
األنشطة املرتبطة بدورة املشاريع والعمل اجلاري بشأن اعتماد الكيانات املستقلة، فضالً عـن   

ومت احتواء التكـاليف    .  األنشطة اليت يتعني االضطالع هبا     استمرار عدم اليقني جتاه مستوى    
املرتبطة بأنشطة جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك قدر اإلمكان، مع ضمان كفاءة عمـل               

 هبوطاً يف التكاليف السنوية     ٢٠١١-٢٠١٠ونتيجة لذلك، تعرض خطة إدارة الفترة       . اللجنة
  . ٢٠١١-٢٠١٠ إىل ٢٠٠٩من عام 
__________ 

)٢٣( FCCC/KP/CMP/2009/18 (Part II). 
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ة اإلشراف على التنفيذ املشترك إىل احلاجة إىل وضع مؤشرات مالئمة           وأشارت جلن   -٦٩
ونفَّذت اللجنة بعض املؤشرات األولية خالل السنة املاضـية  . ٢-م أإ /٣لإلدارة وفقاً للمقرر    

وستعمل مبساعدة األمانة على حتسني املؤشرات، رهناً باستعراض خربهتا مع هذه املؤشرات،            
  .اجتماع األطراف/ر األطرافوتقدمي تقرير الحق إىل مؤمت

  املوارد الالزمة للعمل املتعلق بالتنفيذ املشترك  -باء   
عملت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، على رصد              -٧٠

. واستعراض حالة املوارد املخصصة للعمل يف جمال التنفيذ املشترك استناداً إىل تقارير األمانـة         
مت األمانة بتطوير وحفظ االحتياجات من املعلومات واملوارد بشأن جمـاالت األنـشطة       وقا

اجتماعات وأنشطة جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك؛ واألنشطة املتصلة بـدورة           : الرئيسية
املشاريع مبا فيها تناول ورقات املعلومات املتعلقة بوثائق تصميم املشاريع، والقرارات، وتقارير 

وإجراءات التحقق؛ واألنشطة املتصلة باعتماد الكيانات املستقلة، مبا فيها اجتماعـات    الرصد  
ومت . فريق اعتماد التنفيذ املشترك؛ وحلقات العمل التقنية واملشاورات مع أصحاب املصلحة          

كما ُتدرج  . االستعانة هبذه املعلومات جلمع األموال وأُدرجت يف خطة إدارة التنفيذ املشترك          
  . معلومات مستكَملة عن توافر املوارديف اخلطة

ويتضمن املرفق الرابع هلذه الوثيقة موجزاً ملسامهات األطراف يف دعم العمل املتعلق              -٧١
 مليـون   ١,٧وبلغت املسامهات لفترة الـسنتني      . ٢٠٠٩-٢٠٠٨بالتنفيذ املشترك يف الفترة     

  . ديرها هلذه املسامهاتوُتعرب جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك عن تق. دوالر أمريكي
، أن تتحمَّل كل    ١-م أإ /٩اجتماع األطراف، مبوجب مقرره     /وقرر مؤمتر األطراف    -٧٢

من األطراف املدرجة يف املرفق األول واجلهات املشاركة يف املشاريع ما ينشأ عن اإلجراءات              
 جلنـة   الواردة يف املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك من تكاليف إداريـة تتـصل بوظـائف             

. اجتماع األطراف يف دورته األوىل    /اإلشراف، وفقاً ملواصفات حددها مقرر ملؤمتر األطراف      
اجتماع األطراف إىل جلنة اإلشراف علـى التنفيـذ         /ويف هذا السياق، طلب مؤمتر األطراف     

ووضعت اللجنـة   . ، أن تضع أحكاماً لتقاضي الرسوم     ١-م أإ /١٠املشترك، مبوجب مقرره    
. اجتماع األطراف يف دورته الثانية تقريراً عن ذلك       /مت إىل مؤمتر األطراف   هذه األحكام وقد  

ووافقت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، يف اجتماعها الثامن، على أن توصـي مـؤمتر               
اجتماع األطراف مبواصلة تنقيح هيكل الرسوم للمصادقة عليه يف دورته اخلامـسة            /األطراف

  ).ه أعال٣٦ و٣٤-٣٣انظر الفقرات (
ويف هناية الفترة املشمولة بالتقرير، بلغ العجز يف املوارد مليون دوالر أمريكي لبقيـة                -٧٣

 استناداً إىل امليزانية كما وردت يف خطة إدارة التنفيذ املـشترك       ٢٠٠٩-٢٠٠٨فترة السنتني   
وينبغي أيضاً مالحظة أنه مع تطبيق األحكام املتفق عليهـا بـشأن            . ٢٠٠٩-٢٠٠٨للفترة  
 أعاله، بلغ جمموع اإليرادات املتحصلة من رسـوم  ٣٤ و ٣٣م املشار إليها يف الفقرتني      الرسو
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 مليون دوالر أمريكي يف هناية الفترة املشمولة بالتقرير، وهو مبلـغ  ١,٢جتهيز تقارير التحقق  
 من هـذا    ٢٠١٠غري كاٍف باملرة لتمويل عمل جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك من عام             

، ومـع   ٢٠١١-٢٠١٠ك، وكما عرضته خطة إدارة التنفيذ املشترك للفتـرة          ولذل. املصدر
 ٢٠١٠نقص متويل امليزانية األساسية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ من عام       

فصاعداً وجتنيب اإليرادات من رسوم جتهيز تقارير التحقق إلنشاء احتياطي لألموال يف عـام              
 مـن   ٦ إىل تغطية كل النفقات اإلدارية تقريباً لتنفيذ املـادة           ، ستكون هناك حاجة   ٢٠١٢

. ٢٠١١-٢٠١٠بروتوكول كيوتو من تربعات األطراف املدرجة يف املرفق األول يف الفترة            
واعتماداً على ما سيستجد من تطورات خالل فترة السنتني القادمة، رمبا أمكن بلوغ هدف              

  .التمويل الذايت
ع، توصي جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك بأن يواصل مؤمتر        وبالنظر إىل هذا الوض     -٧٤

اجتماع األطراف تشجيع األطراف املدرجة يف املرفق األول على تقدمي مـسامهات      /األطراف
إىل الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية على حنو مستدام وميكن التنبؤ به لضمان تنفيـذ              

إن نقـص هـذه     .  من بروتوكول كيوتـو    ٦ للمادة   كافة األنشطة الضرورية املتوخاة دعماً    
املسامهات من شأنه أن يؤدي إىل عجز جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك عن االضـطالع               
بالعمل املتوخى واألنشطة املخطط هلا فيما يتعلق بالنظر يف القرارات وإجراءات التحقق فضالً             

  . عن اعتماد الكيانات املستقلة

  راتموجز للمقر  -سادساً  
 من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك، ُتتاح مقررات جلنة اإلشراف          ١٦وفقاً للفقرة     -٧٥

على التنفيذ املشترك جبميع اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة إما بإدراجها أو باإلشارة إليها       
قرير السنوي يف الت) بيان موضعها على موقع التنفيذ املشترك لالتفاقية اإلطارية على اإلنترنت      (

  .اجتماع األطراف/املقدم من جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك إىل مؤمتر األطراف
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Annex I 

[ENGLISH ONLY] 

  Draft rules of procedure of the Joint Implementation 
Supervisory Committee 

  Version 02 

Revision history of the document 
Document 
version 

Recommendation Adoption Revision 

Version 01 JISC 1 Decision 
2/CMP.2 

Initial adoption of the document developed on the basis of 
decision 9/CMP.1 and as elaborated by the JISC 

Version 02 JISC 17  Revision to clarify the length of terms of alternate 
members to the JISC 
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 I. Scope 

  Rule 1 

 These rules of procedures shall apply to all activities of the Joint Implementation 
Supervisory Committee undertaken in accordance with decisions 16/CP.71 and 
9/CMP.12, and the annexes thereto on guidelines for the implementation of Article 6 of 
the Kyoto Protocol as well as any other relevant decisions. 

  Definitions 

  Rule 2 

For the purpose of these rules: 

1. “Joint Implementation guidelines” means guidelines for the 
implementation of Article 6 of the Kyoto Protocol contained in the annexes to 
decisions 16/CP.7 and 9/CMP.1; 

2. “UNFCCC” means the United Nations Framework Convention on Climate 
Change; 

3. “COP/MOP” means the Conference of the Parties serving as the meeting 
of the Parties to the Kyoto Protocol; 

4. “JI” means the mechanism referred to in Article 6 of the Kyoto Protocol; 

5. “Joint Implementation Supervisory Committee” is the committee 
established by decision 10/CMP.13  and the name given by that decision to the 
Article 6 Supervisory Committee as defined in the Joint Implementation 
guidelines adopted by decision 9/CMP.1 . Throughout these Rules,  
“{Joint Implementation} Supervisory Committee” has replaced “Article 6 
Supervisory Committee” when the Joint Implementation guidelines are cited; 

6. “Chair” and “Vice-Chair” mean the members of the Committee elected as 
Chair and Vice-Chair by the Committee; 

7. “Member” means member of the Committee; 

8. “Alternate member” means alternate member of the Committee; 

__________ 
1  FCCC/CP/2001/13/Add.2. 
2  FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.2. 
3  FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.2. 
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9. “Secretariat” means the secretariat referred to in Article 14 of the Kyoto 
Protocol and paragraph 19 of the Joint Implementation guidelines; 

Paragraph 1 (e) of the Joint Implementation guidelines: 

10. “Stakeholders” means the public, including individuals, groups or 
communities affected, or likely to be affected, by the project; 

11. For the purpose of rules 21 and 22, Parties to the Convention that are not 
Parties to the Kyoto Protocol may exercise the same rights as all other observers. 

 III. Members and alternate members 

 B. Nomination, election and re-election 

  Rule 3 

Paragraph 4 of the Joint Implementation guidelines: 

 The {Joint Implementation} Supervisory Committee shall comprise 10 
members from Parties to the Kyoto Protocol, as follows: 

 (a) Three members from Parties included in Annex I that are undergoing 
the process of transition to a market economy; 

 (b) Three members from Parties included in Annex I not referred to in 
subparagraph (a); 

 (c) Three members from Parties not included in Annex I; 

 (d) One member from the small island developing States. 

  Rule 4 

Paragraph 5 of the Joint Implementation guidelines: 

1. Members, including alternate members, of the {Joint Implementation} 
Supervisory Committee shall be nominated by the relevant constituencies 
referred to in paragraph 4 {of the  Joint Implementation guidelines} and be 
elected by the COP/MOP. The COP/MOP shall elect to the {Joint 
Implementation} Supervisory Committee five members and five alternate 
members for a term of two years and five members and five alternate 
members for a term of three years.  Thereafter, the COP/MOP shall elect, 
every year, five new members and five alternate members for a term of two 
years.  Appointment pursuant to paragraph 12 {of the Joint Implementation 
guidelines} shall count as one term.  The members and alternate members 
shall remain in office until their successors are elected. 
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Paragraph 6 of the Joint Implementation guidelines: 

2. Members of the {Joint Implementation} Supervisory Committee may be 
eligible to serve a maximum of two consecutive terms.  Terms as alternate 
members do not count. 

Paragraph 10 (a) and (d) of the Joint Implementation guidelines: 

3. Members, including alternate members, of the {Joint Implementation} 
Supervisory Committee shall: 

(a) Serve in their personal capacities and shall have recognized 
competence relating to climate change issues and in relevant 
technical and policy fields; 

 … 

(b) Be bound by the rules of procedure of the {Joint Implementation} 
Supervisory Committee. 

4. Alternate members of the Joint Implementation Supervisory Committee 
may be eligible to serve a maximum of two consecutive terms.   If an alternate 
member is subsequently elected as a member, his or her term(s) as an alternate 
member does not count towards his/her term as member.  

5. The term of service of a member, or an alternate member, shall start at the 
first meeting of the Committee in the calendar year following his/her election 
and shall end immediately before the first meeting of the Committee in the 
calendar year in which the term ends. 

  Rule 5 

Paragraph 8 of the Joint Implementation guidelines: 

1. The COP/MOP shall elect an alternate member for each member of the 
{Joint Implementation} Supervisory Committee based on the criteria in 
paragraphs 4, 5 and 6 {of the Joint Implementation guidelines}.  The 
nomination by a constituency of a candidate member shall be accompanied by 
a nomination of a candidate alternate member from the same constituency. 

2. Any reference in these rules to a member shall be deemed to include 
his/her alternate when such alternate acts for the member. 

3. In the absence of a member from a meeting of the Committee, his/her 
alternate shall serve as the member for that meeting. 



FCCC/KP/CMP/2009/18 (Part I) 

GE.09-64729 30 

  Rule 6 

Paragraph 10 (a) of the Joint Implementation guidelines: 

1. The cost of participation of members and of alternate members from 
developing country Parties and other Parties eligible under UNFCCC practice 
shall be covered by the budget for the {Joint Implementation} Supervisory 
Committee. 

2. Funding for participation shall be provided in accordance with the financial 
regulations of the United Nations and the financial procedures of the UNFCCC. 

 C. Suspension, termination and resignation 

  Rule 7 

Paragraph 11 of the Joint Implementation guidelines: 

1. The {Joint Implementation} Supervisory Committee may suspend and 
recommend to the COP/MOP the termination of the membership of a 
particular member, including an alternate member, for cause including, inter 
alia, breach of the conflict of interest provisions, breach of the confidentiality 
provisions, or failure to attend two consecutive meetings of the {Joint 
Implementation} Supervisory Committee without proper justification. 

2. Any motion calling for the suspension of, and recommendation to the 
COP/MOP to terminate the membership of, a member, or an alternate member, 
shall immediately be put to the vote in accordance with the voting rules in 
chapter V below.  When the motion concerns the suspension of, and 
recommendation to the COP/MOP to terminate the membership of, the Chair, 
the Vice-Chair shall act as the Chair until the voting has been conducted and its 
result announced. 

3. The Committee shall suspend and recommend termination of the 
membership of a member, or an alternate member, only after the member, or the 
alternate member, has been afforded the opportunity of a hearing by the 
Committee in a meeting. 
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  Rule 8 

Paragraph 12 of the Joint Implementation guidelines: 

1. If a member, or an alternate member, of the {Joint Implementation} 
Supervisory Committee resigns or is otherwise unable to complete the 
assigned term of office or to perform the functions of that office, the {Joint 
Implementation} Supervisory Committee may decide, bearing in mind the 
proximity of the next session of the COP/MOP, to appoint another member, or 
an alternate member, from the same constituency to replace the said member 
for the remainder of that member’s mandate.  In such a case, the {Joint 
Implementation} Supervisory Committee shall take into account any views 
expressed by the group that had nominated the member. 

2. The Committee shall request the relevant constituency to nominate the new 
member, or the new alternate member, to be appointed in accordance with 
paragraph 1 of this rule. 

 D. Conflict of interest and confidentiality 

  Rule 9 

Paragraph 10 (b) of the Joint Implementation guidelines: 

1. {Members, including alternate members, of the Joint Implementation 
Supervisory Committee shall} {h}ave no pecuniary or financial interest in any 
aspect of an Article 6 project. 

2. Members, including alternate members, of the Committee shall have no 
pecuniary or financial interest in any accredited independent entity, or any 
designated operational entity acting provisionally as an accredited independent 
entity. 

  Rule 10 

Paragraph 10 (e) of the Joint Implementation guidelines: 

1. {Members, including alternate members, of the Joint Implementation 
Supervisory Committee shall} {t}ake a written oath of service witnessed by 
the Executive Secretary of the UNFCCC or his/her authorized representative 
before assuming his or her duties. 

2. The written oath of service shall read as follows: 

 ”I solemnly declare that I will perform my duties as a member/alternate 
member of the Joint Implementation Supervisory Committee honourably, 
faithfully, impartially and conscientiously. 
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 “I further solemnly declare and promise that I now do not have and shall 
not have any financial interest in any aspect of joint implementation, including 
accreditation of independent entities.  I will not disclose, even after the 
termination of my functions, any confidential or proprietary information which 
is transferred to the Joint Implementation Supervisory Committee in accordance 
with the guidelines for the implementation of Article 6 of the Kyoto Protocol, or 
any other confidential information coming to my knowledge by reason of my 
duties for the Joint Implementation Supervisory Committee. 

 “I will disclose to the Executive Secretary of the United Nations 
Framework Convention on Climate Change and to the Joint Implementation 
Supervisory Committee any direct and indirect interest whatsoever that I or my 
immediate family have in any matter under discussion by the Joint 
Implementation Supervisory Committee which may constitute a conflict of 
interest or which may be incompatible with the requirements of integrity and 
impartiality expected of a member/alternate member of the Joint Implementation 
Supervisory Committee and I will refrain from participating in the work of the 
Joint Implementation Supervisory Committee in relation to any such matter. 

 “I further solemnly declare and promise that in case of any doubt as to 
whether there is an issue under the preceding paragraphs of this Declaration I 
shall disclose the full facts to the Executive Secretary of the United Nations 
Framework Convention on Climate Change.” 

  Rule 11 

Paragraph 10 (c) of the Joint Implementation guidelines: 

1. {Members, including alternate members, of the Joint Implementation 
Supervisory Committee shall} {s}ubject to their responsibility to the {Joint 
Implementation} Supervisory Committee, not disclose any confidential or 
proprietary information coming to their knowledge by reason of their duties 
for the {Joint Implementation} Supervisory Committee.  The duty of a 
member, including an alternate member, not to disclose confidential 
information constitutes an obligation in respect to that member, including an 
alternate member, and shall remain an obligation after the expiration or 
termination of that member’s, including an alternate member’s, function for 
the {Joint Implementation} Supervisory Committee. 

 

Paragraph 40 of the Joint Implementation guidelines: 

2. Information obtained {by members, and alternate members} from 
project participants marked as proprietary or confidential shall not be disclosed 
without the written consent of the provider of the information, except as 
required by applicable national law of the host Party.  Information used to 
determine whether reductions in anthropogenic emissions by sources or 
enhancements of anthropogenic removals by sinks are additional, to describe 
the baseline methodology and its application, and to support an environmental 
impact assessment referred to in paragraph 33 (d) {of the Joint Implementation 
guidelines}, shall not be considered as proprietary or confidential. 
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 E. Officers 

  Rule 12 

Paragraph 7 of the Joint Implementation guidelines: 

1. The {Joint Implementation} Supervisory Committee shall elect annually 
a Chairperson and Vice-Chairperson from among its members, with one being 
from a Party included in Annex I and the other being from a Party not included 
in Annex I.  The positions of Chairperson and Vice-Chairperson shall alternate 
annually between a member from a Party included in Annex I and a member 
from a Party not included in Annex I. 

2. At the first Committee meeting of each calendar year, the Committee shall 
elect a Chair and a Vice-Chair from among its members.  The secretary of the 
Committee as defined in rule 30 shall preside over the opening of the first 
Committee meeting of each calendar year and conduct the election of the new 
Chair and Vice-Chair. 

  Rule 13 

1. The Chair and Vice-Chair shall serve in their respective capacities at any 
meeting of the Joint Implementation Supervisory Committee. 

2. If the elected Chair is not able to serve in that capacity for a meeting, the 
Vice-Chair shall serve as the Chair.  If both are unable to serve in their 
respective capacities, the Committee shall elect a member from among its 
members present to serve as the Chair for that meeting. 

3. If the Chair or Vice-Chair ceases to be able to carry out his or her functions, 
or ceases to be a member, a new Chair or Vice-Chair shall be elected for the 
remainder of the term. 

  Rule 14 

1. The Chair shall preside over the meetings of the Joint Implementation 
Supervisory Committee as provided for under this rule. 

2. In addition to exercising the functions conferred upon the Chair elsewhere 
by these rules, the Chair shall declare the opening and closing of meetings, 
preside at meetings, ensure the observance of these rules, accord the right to 
speak, put questions to the vote and announce decisions.  The Chair shall rule on 
points of order and, subject to these rules, shall have complete control of the 
proceedings and over the maintenance of order at the meeting. 

3. The Chair may propose to the Committee a limitation on the time to be 
allowed to speakers and on the number of times each member may speak on a 
question, the adjournment or closure of the debate and the suspension or 
adjournment of a meeting. 
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4. The Chair, or any other member designated by the Committee, shall 
represent the Committee as necessary, including at sessions of the COP/MOP. 

 IV. Meetings 

 A. Dates 

  Rule 15 

Paragraph 9 of the Joint Implementation guidelines: 

 The {Joint Implementation} Supervisory Committee shall meet at least 
two times each year, whenever possible in conjunction with the meetings of the 
subsidiary bodies, unless decided otherwise. 

  Rule 16 

1. At the first Joint Implementation Supervisory Committee meeting of each 
calendar year, the Chair shall propose for the approval of the Committee a 
schedule of meetings for that calendar year. 

2. If changes to the schedule or additional meetings are required, the Chair 
shall, after consultations with all members, give notice of any changes in the 
dates of scheduled meetings, and/or of the dates of additional meetings. 

  Rule 17 

1. The Chair shall convene and give notice of the date of each meeting of the 
Joint Implementation Supervisory Committee, if possible not less than eight 
weeks prior to the date of such meeting. 

2. The secretariat shall promptly notify all those invited to the meeting. 

 B. Venue 

  Rule 18 

 Meetings of the Joint Implementation Supervisory Committee held in 
conjunction with sessions of the subsidiary bodies shall be held at the same 
location as the sessions of these bodies.  Other meetings of the Committee shall 
take place at the location of the secretariat, unless the Committee decides 
otherwise or other appropriate arrangements are made by the secretariat in 
consultation with the Chair. 
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 C. Agenda 

  Rule 19 

1. The Chair, assisted by the secretariat, shall draft the provisional agenda of 
each meeting of the Joint Implementation Supervisory Committee and transmit a 
copy of such provisional agenda, agreed upon by the Committee at its previous 
meeting, to all those invited to the meeting. 

2. Additions or changes to the provisional agenda of a meeting may be 
proposed to the secretariat by any member, or alternate member, and 
incorporated in the proposed agenda provided that the member, or alternate 
member, shall give notice thereof to the secretariat not less than four weeks 
before the date set for the opening of the meeting.  The proposed agenda for the 
meeting shall be transmitted by the secretariat to all those invited to the meeting 
three weeks before the date set for the opening of the meeting. 

3. The Committee shall, at the beginning of each meeting, adopt the agenda 
for the meeting. 

4. Any item included on the agenda for a meeting of the Committee, 
consideration of which has not been completed at that meeting, shall 
automatically be included on the provisional agenda for the next meeting, unless 
otherwise decided by the Committee. 

 D. Documentation 

  Rule 20 

1. All documentation for a Joint Implementation Supervisory Committee 
meeting shall be made available to members and alternate members through the 
secretariat at least two weeks before the meeting. 

2. Documentation shall be made publicly available by the secretariat via the 
Internet soon after transmission to members and alternate members.  Availability 
of such documentation shall be subject to confidentiality provisions. 

 E. Transparency 

  Rule 21 

 Subject to the need to protect confidential information, the principle of 
transparency should apply to all the work of the Joint Implementation 
Supervisory Committee, encompassing the timely public availability of 
documentation and channels through which external comments by all Parties and 
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all UNFCCC accredited observers and stakeholders can be submitted for 
consideration by the Committee.  The posting of the proceedings of the 
Committee’s meetings on the Internet is one way to ensure transparency. 

 F. Attendance 

  Rule 22 

Paragraph 18 of the Joint Implementation guidelines: 

1. Meetings of the {Joint Implementation} Supervisory Committee shall be 
open to attendance, as observers, by all Parties and by all UNFCCC accredited 
observers and stakeholders, except where otherwise decided by the {Joint 
Implementation} Supervisory Committee. 

2. In the context of paragraph 1 above, the Committee may decide, in the 
interests of economy and efficiency, to limit physical attendance at its meetings 
to members, alternate members and secretariat support staff.  In such instances, 
the Committee shall take all practicable steps to accommodate in other ways the 
interests of Parties, non-Parties to the Kyoto Protocol that are Parties to the 
Convention and accredited UNFCCC observers and stakeholders to observe its 
proceedings, except when the Committee decides to close all or a portion of a 
meeting. 

3. Observers may, upon invitation by the Committee, make presentations 
relating to matters under consideration by the Committee. 

 G. Quorum 

  Rule 23 

Paragraph 14 of the Joint Implementation guidelines: 

 At least two thirds of the members of the {Joint Implementation} 
Supervisory Committee, representing a majority of members from Parties 
included in Annex I and a majority of members from Parties not included in 
Annex I, must be present to constitute a quorum. 
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 V. Voting 

  Rule 24 

Paragraph 15 of the Joint Implementation guidelines: 

1. Decisions by the {Joint Implementation} Supervisory Committee shall 
be taken by consensus, whenever possible.  If all efforts at reaching a 
consensus have been exhausted and no agreement has been reached, decisions 
shall as a last resort be adopted by a three-fourths majority vote of the members 
present and voting at the meeting.  Members abstaining from voting shall be 
considered as not voting. 

2. The Chair shall ascertain whether consensus has been reached.  The Chair 
shall declare that a consensus does not exist if there is a stated objection by a 
member of the Committee or by an alternate member acting for a member to the 
proposed decision under consideration. 

3. Each member shall have one vote. 

4. Alternate members may participate in the proceedings of the Committee 
without the right to vote.  An alternate member may cast a vote only if acting for 
the member. 

  Rule 25 

1. Whenever, in the judgment of the Chair, a decision must be taken by the 
Joint Implementation Supervisory Committee which cannot be postponed until 
the next meeting of the Committee, the Chair shall transmit to each member a 
proposed decision, with an invitation to approve the decision by consensus.  
Together with the proposed decision, the Chair shall provide, subject to the 
applicable confidentiality requirements, the relevant facts that, in the Chair’s 
judgement, justify decision-making pursuant to this rule 25.  The proposed 
decision shall be transmitted in the form of an electronic message through the 
listserv of the Committee.  A quorum of the Committee is required to confirm 
the receipt of the message.  Such message shall also be transmitted to alternate 
members for information. 

2. Members, and/or alternate members, shall be given two weeks from the 
date of receipt of the proposed decision for comments.  These comments shall be 
made available to members and alternate members via the Committee listserv. 

3. At the expiration of the period referred to in paragraph 2 above, the 
proposed decision shall be considered approved if there is no objection by any 
member.  If an objection is raised, the Chair shall include consideration of the 
proposed decision as an item on the proposed agenda for the next meeting of the 
Committee and inform the Committee accordingly. 
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4. Any decision made using the procedure specified in paragraphs 1 to 3 of 
this rule shall be included in the report of the Committee at its next meeting and 
shall be deemed to have been taken at the seat of the UNFCCC secretariat in 
Bonn, Germany. 

 VI. Languages 

  Rule 26 

Paragraph 16 of the Joint Implementation guidelines: 

1. The full text of all decisions of the {Joint Implementation} Supervisory 
Committee shall be made publicly available.  Decisions shall be made 
available in all six official languages of the United Nations. 

 

Paragraph 17 of the Joint Implementation guidelines: 

2. The working language of the {Joint Implementation} Supervisory 
Committee shall be English. 

 VII. Expertise 

  Rule 27 

Paragraph 13 of the Joint Implementation guidelines: 

1. The {Joint Implementation} Supervisory Committee shall draw on the 
expertise necessary to perform its functions, in particular taking into account 
national accreditation procedures. 

2. The Committee may establish subcommittees, panels or working groups to 
assist it in performing its functions. 

 VIII. Secretariat 

  Rule 28 

Paragraph 19 of the Joint Implementation guidelines: 

 The secretariat shall service the {Joint Implementation} Supervisory 
Committee. 
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  Rule 29 

 The Executive Secretary of the UNFCCC shall arrange for the provision 
of staff and services required for the servicing of the Joint Implementation 
Supervisory Committee from within available resources.  The Executive 
Secretary shall manage and direct such staff and services and provide 
appropriate support and advice to the Committee. 

  Rule 30 

 An official of the secretariat designated by the Executive Secretary shall 
serve as secretary to the Joint Implementation Supervisory Committee. 

  Rule 31 

 In addition to the functions specified in the Joint Implementation 
guidelines and/or any subsequent decision by the COP/MOP, the secretariat 
shall, in accordance with these rules, and subject to the availability of resources: 

(a) Receive, reproduce and distribute to members and alternate 
members the documents of a meeting; 

(b) Receive and translate decisions into all six official languages of 
the United Nations and make publicly available the full texts of 
all decisions of the Joint Implementation Supervisory Committee; 

(c) Assist the Committee in fulfilling tasks relating to the 
maintenance of files and the collection, processing and public 
availability of information; 

(d) Perform all other work that the Committee may require. 

  Rule 32 

 The financial regulations of the United Nations and the financial 
procedures of the UNFCCC shall apply. 

 IX. Conduct of business 

  Rule 33 

 The Joint Implementation Supervisory Committee shall undertake any 
tasks assigned to it by decision 16/CP.7, in accordance with the Joint 
Implementation guidelines, and by any subsequent decision taken by the 
COP/MOP. 
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  Rule 34 

1. The Joint Implementation Supervisory Committee, and the secretariat, in its 
mandated role of support to the Committee, may use electronic means for 
transmission and storage of documentation. 

2. The documentation submitted using electronic means is subject to the 
transparency and confidentiality provisions of the Joint Implementation 
guidelines.  In submitting any documentation through electronic means (e.g. the 
UNFCCC JI web site), the submitter shall acknowledge that he or she has read 
the relevant procedures and agrees to be bound by the terms and conditions of 
submission of documentation, including with respect to the submitter’s sole 
responsibility for the content of his or her submission and the waiver of all 
claims associated with use of electronic means of submitting and transmitting 
documentation. 

3. The Committee shall not be made responsible for any claim or loss arising 
from the transmission, storage or use of documentation obtained through 
electronic means.  Neither the confidentiality nor the integrity of the 
documentation submitted can be guaranteed following electronic transmission 
and storage. 

 X. Record of the meeting 

  Rule 35 

 Before the end of each meeting, the Chair shall present draft conclusions 
and decisions of the meeting for consideration and approval by the Joint 
Implementation Supervisory Committee.  Any written records of the Committee 
or recordings of proceedings shall be kept by the secretariat in accordance with 
United Nations rules and regulations. 

 XI. Amendments to the rules 

  Rule 36 

Paragraph 3 (g) of the Joint Implementation guidelines: 

1. {The Joint Implementation Supervisory Committee shall be responsible 
for} {t}he elaboration of any rules of procedure additional to those contained 
in the {Joint Implementation guidelines}, for consideration by the COP/MOP. 

2. Further to any action under paragraph 1 of this rule, the Committee may 
also make recommendations to the COP/MOP on any amendments or additions 
to the rules of procedure of the Committee. 
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Annex II 

[ENGLISH ONLY] 

  Draft provisions for the charging of fees to cover 
administrative costs relating to the activities of the Joint 
Implementation Supervisory Committee 

  Version 03 

Revision history of the document 

Document version Adoption Revision 

Version 01 JISC 041 Initial adoption of the document on the basis of paragraph 
2 (h) of decision 10/CMP.1 

Version 02 JISC 08 Revision, on the basis of paragraph 16 of decision 
3/CMP.2, incorporating preferential treatment of joint 
implementation small-scale projects regarding advance 
payments 

Version 03 JISC 18 Revision to incorporate provisions for joint 
implementation programmes of activities, a revised 
advance fee cap and clarification of the fee structure for all 
projects 

 

__________ 
1  Fourth meeting of the Joint Implementation Supervisory Committee. 
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1. The fees to cover administrative costs relating to the activities of the Joint 
Implementation Supervisory Committee shall be: 

(a) Fees for accreditation: 

(i) Application fee: USD 15,000 per application (one-off 
payment, non-reimbursable); 

(ii) Cost of the work by assessment teams: direct payment from 
applicant or accredited independent entities;2 

(b) Fee for processing of verification reports:3 

(i) USD 0.10 per tonne of CO2 equivalent of reductions in 
anthropogenic emissions by sources or enhancements of 
anthropogenic removals by sinks for the  
first 15,000 tonnes of CO2 equivalent generated by the project 
in question in a given calendar year; 

(ii) USD 0.20 per tonne of CO2 equivalent of reductions in 
anthropogenic emissions by sources or enhancements of 
anthropogenic removals by sinks for any amount in excess of 
15,000 tonnes of CO2 equivalent generated by the project in 
question in a given calendar year, except as noted in  
(iii) below; 

(iii) For joint implementation programmes of activities, the fee in 
accordance with paragraph 1 (b)(i) above shall apply to all 
reductions of anthropogenic emissions by sources or 
enhancements of removals by sinks in a given calendar year.  

(c) Advance payment: 

(i) An advance payment based on the expected annual average 
emission reduction calculated in accordance with paragraph 1 
(b)(i) and 1 (b)(ii) shall be charged when a determination 
report regarding a project design document is submitted to the 
secretariat in accordance with paragraph 34 of the annex to 
decision 9/CMP.1; 

__________ 
2 Details are defined in the document entitled “Indicative level of fees to be paid to joint 

implementation assessment team by applicant independent entity or accredited independent entity” 
(P-JI-ACCR-05). 

3 “Verification report” means a report regarding reductions in anthropogenic emissions by sources 
or enhancements of anthropogenic removals by sinks which has been submitted by an accredited 
independent entity to the secretariat in accordance with paragraph 38 of the annex to decision 
9/CMP.1. 
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(ii) The advance payment shall be used to cover the first 
verification fees that are due in accordance with paragraph 1 
(b)(i) and 1 (b)(ii) above, until the advance payment has been 
exhausted; 

(iii) If no verification report is submitted, any advance payment 
above USD 30,000 shall be reimbursed; 

(iv) No advance payment shall be charged for joint 
implementation small-scale projects, joint implementation 
programmes of activities or for projects with an expected 
average annual emission reduction or enhancements of 
anthropogenic removals by sinks below 15,000 tonnes of CO2 
equivalent.  The maximum advance payment due shall be 
USD 30,000. 
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Annex III 

[ENGLISH ONLY] 

  Joint Implementation programme of activities design 

document form 

 

 

 

 

 



FCCC/KP/CMP/2009/18 (Part I) 

45 GE.09-64729 

 



FCCC/KP/CMP/2009/18 (Part I) 

GE.09-64729 46 

 

 



FCCC/KP/CMP/2009/18 (Part I) 

47 GE.09-64729 

 

 



 

 

F
C

C
C

/K
P

/C
M

P
/2009/18 (P

art I) 

 

G
E

.09-64729 
48

 

 

 

 



 

 

49 
G

E
.09-64729 

 

F
C

C
C

/K
P

/C
M

P
/2009/18 (P

art I) 

 
 

 



 

 

F
C

C
C

/K
P

/C
M

P
/2009/18 (P

art I) 

 

G
E

.09-64729 
50

 

 

 

 

 



 

 

51 
G

E
.09-64729 

 

F
C

C
C

/K
P

/C
M

P
/2009/18 (P

art I) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FCCC/KP/CMP/2009/18 (Part I) 

GE.09-64729 52 

 

 

 

 



 

 

53 
G

E
.09-64729 

 

F
C

C
C

/K
P

/C
M

P
/2009/18 (P

art I) 

 
 

 

 

 



FCCC/KP/CMP/2009/18 (Part I) 

GE.09-64729 54 

 

 



FCCC/KP/CMP/2009/18 (Part I) 

55 GE.09-64729 

Annex IV 

[ENGLISH ONLY] 

  Status of contributions to support joint implementation 

activities in the biennium 2008–2009 (as at 23 October 2009) 

Party Pledge (USD) Received (USD) 

Austria 37,035 37,035 

Austria 0 42,328 

Belgium 0 34,139 

Belgium 0 10,351 

Belgium 0 11,231 

Denmark 60,000 59,980 

European Community a 150,000 118,343 

Germany 0 150,000 

France 0 62,610 

France 0 71,530 

Hungary 0 2,500 

Japan 0 41,482 

Japan 0 41,483 

Latvia 0 4,000 

Latvia 4,000 4,000 

Netherlands 117,547 117,547 

Norway 200,000 282,815 

Romania 20,891 20,891 

Spain 33,272 33,272 

Spain 0 43,194 

Sweden 0 63,694 

United Kingdom 228,881 228,881 

United Kingdom 0 192,488 

 Total 851,626 1,673,794 

a The final amount of the contribution will depend upon the actual expenditures for 
specified activities and provision, by the secretariat, of final reports 

        


