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(A)     GE.04-63755    041104    051104 

            مؤمتر األطراف
               الدورة العاشرة
ِ      بويُنس آيِرس،       ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول  �١٧   ٦   ُ     

                     من جدول األعمال املؤقت  )  ج ( ٦      البند 
                                               األعمال التحضريية للدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل

                                           بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
      حضريية          األعمال الت  :                    من بروتوكول كيوتو ٦                   مسائل تتعلق باملادة 

  األعمال التحضريية اليت اضطلعت هبا األمانة� من بروتوكول كيوتو ٦املادة 

 *مذكرة أعدهتا األمانة

 موجز

   من    ٦                                                                                                        تتضـمن هذه الوثيقة معلومات عما اضطلعت به األمانة من أعمال حتضريية متصلة بتنفيذ أحكام املادة                  
  .    ٢٠٠٥                                                   اف، وتعتزم األمانة مواصلة هذه األعمال التحضريية يف عام                                                   بروتوكول كيوتو منذ انعقاد الدورة التاسعة ملؤمتر األطر

                                                                           حلقة العمل املعقودة مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واملعنية  "                    ً     وتتضمن املذكرة تقريراً عن  
ُ                       ، اليت ُعقدت يف موسكو باالحتاد ال "                   من بروتوكول كيوتو ٦                           بتنفيذ املشاريع مبقتضى املادة       مايو  /      أيار  ٢٧   و  ٢٦          روسي يومي       

                                                  على هامش حلقة العمل وباالقتران مع الدورة العشرين     ٢٠٠٤      يونيه  /        حزيران  ١٨         ً                  ، وتقريراً عن تظاهرة جرت يف     ٢٠٠٤
                                  ً       ويف التظاهرة ذاهتا، قدمت األمانة أيضاً        .                                                                             للهيئتني الفرعيتني، مت فيها إطالع األطراف على وقائع حلقة العمل وحصيلتها          

                                             من بروتوكول كيوتو موضع التنفيذ أثناء        ٦         ُ                                                عن أنشطة ُيعتزم االضطالع هبا تتصل بوضع أحكام املادة                           معلومات إضافية   
         ُ                                                                                      إذا ما أُتيحت موارد وافية، إما من االعتماد املؤقت لربوتوكول كيوتو يف إطار امليزانية                   ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                فـترة السنتني    

                          ِ                          ئماين لألنشطة التكميلية املنشِإ مبوجب اتفاقية األمم                                                                      األساسـية، أو من األطراف اليت تقدم تربعات إىل الصندوق االست          
  .                                           املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، أو من كليهما

                  ـــــــــــــــــ
  .                                          قدمت هذه الوثيقة متأخرة بسبب حمدودية املوارد  * 
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  مقدمة-   ًأوال 

  الوالية ومعلومات أساسية-ألف

                                                           ، بأن يعتمد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف          ٧-    م أ  /  ١٦                            أوصى مؤمتر األطراف، مبقرره      - ١
َ             ً                     يف بروتوكول كيوتو، يف دورته األوىل، مشروَع مقرر ومرفقاً به يتضمن                ٦                                      مبادئ توجيهية لتنفيذ أحكام املادة       "                                    

ِ   ألطراِف                                  من املقرر ذاته، دعا مؤمتر ا       ٢            ويف الفقرة       ").                                مبادئ توجيهية للتنفيذ املشترك       " ("                     مـن بروتوكول كيوتو        
َ                                        األطـراَف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية                                                      إىل متويل النفقات اإلدارية لعمليات التنفيذ        )                   أطراف املرفق األول   (     

                                             ، وذلك بتقدمي تربعات إىل الصندوق االستئماين        )               التنفيذ املشترك  (                        من بروتوكول كيوتو      ٦                     املشترك مبوجب املادة    
                                                                   ة األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ بغية تيسري األعمال التحضريية اليت                      ِ              لألنشطة التكميلية املنشِإ مبوجب اتفاقي

  .                           تقوم هبا األمانة، عند الضرورة

                                              ً                                                              وأورد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته التاسعة بياناً أدىل به وفد االحتاد الروسي فيما يتعلق مبا ورد يف                   - ٢
                                                       فيذية، يف ردها على ذلك البيان، أن األمانة تعتزم الشروع يف                  وأكدت األمينة التن  .  ٧-   م أ /  ١٦           من املقرر  ٢        الفقرة  

                                                                                                            األعمـال التحضـريية حاملـا تتاح املوارد الالزمة لذلك من املوارد اخلارجة عن امليزانية أو من االعتماد املؤقت            
  . ) ١ (                                           فور بدء نفاذ بروتوكول كيوتو، أو من كليهما    ٢٠٠٥                                         لربوتوكول كيوتو الذي سيبدأ التصرف فيه عام 

  نطاق املذكرة-اءب

   ِّ                                                                                       تزوِّد املذكرة مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة مبعلومات عما اضطلعت به األمانة من أنشطة منذ انعقاد  - ٣
     ً                 رهناً بتوافر املوارد     ٢٠٠٥                                                                         الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف وعن اعتزامها االضطالع بأعمال حتضريية إضافية يف عام 

  .      أعاله ٢   و ١                         على النحو املبني يف الفقرتني 

  اإلجراء الذي ميكن أن يتخذه مؤمتر األطراف-جيم

  :                            قد يرغب مؤمتر األطراف يف ما يلي - ٤

                                           من أنشطة مببادرة األمانة، ومبا يعتزم االضطالع     ٢٠٠٤           ً                       أن حييط علماً مبا مت االضطالع به يف عام   ) أ ( 
                               ل بوصفه اجتماع األطراف واستحداث                                ً                                  بـه من أعمال حتضريية إضافية إعداداً للدورة األوىل ملؤمتر األطراف العام  

  ؛ ٦                            جلنة اإلشراف مبوجب أحكام املادة 

                                                                                ِ   أن يدعو أطراف املرفق األول إىل تقدمي تربعات إىل الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية املنشِإ   ) ب ( 
               ملؤقت لربوتوكول                             ً                              ً                                     مبوجـب االتفاقية اإلطارية تيسرياً لألعمال التحضريية لألمانة، واضعاً يف اعتباره أن االعتماد ا             

  .    ٢٠٠٥                ً                                    كيوتو سيغطي جزءاً من املوارد الالزمة فور تفعيله يف عام 
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                                                             األعمال التحضريية اليت تضطلع هبا األمانة فيما يتصل بتنفيذ          -     ً ثانياً
                    من بروتوكول كيوتو ٦            أحكام املادة 

                   من أجل األعمال       ٠٠٥ ٢-    ٢٠٠٤       ً                                                                 اسـتناداً إىل االعتمادات املخصصة يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني            - ٥
                            اليت قد يكون من املفيد                           خطة لألعمال التحضريية                   ، وضعت األمانة     ) ٢ (                      من بروتوكول كيوتو    ٦                    املتصـلة باملـادة     

               ً                                                                                                 االضطالع هبا ترقباً لبدء نفاذ بروتوكول كيوتو والدعوة إىل انعقاد الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه                
                          جلنة اإلشراف على التنفيذ       ( ٦ ُ                                         ُتنشأ فيها جلنة اإلشراف مبوجب املادة                                                 اجـتماع األطـراف، الـيت من املقرر أن        

ّ                           وقد أُعّدت هذه اخلطة يف كانون الثاين   ).       املشترك                                             ، وهي تستند إىل االفتراض بأن الدورة األوىل ملؤمتر     ٢٠٠٤      يناير  /     ُ 
                ح املشروع الناجم   ُ         وأُتيح مقتر  .     ٢٠٠٤                                   ُ                           األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف سُتعقد يف النصف الثاين من عام 

  .                  ُ                                     عن ذلك لألطراف اليت ُيحتمل أن تكون مهتمة بتمويل هذا العمل

  :                                      املندرجة يف مقترح املشروع املذكور ما يلي               األنشطة الرئيسية       ومن بني  - ٦

  :    ٢٠٠٤      يف عام   ) أ ( 

     ٢٠٠٤     مايو  /ُ                                 ُتعقد حلقة عمل تقنية واحدة يف أيار ̀  ١̀ 

            ً       ً                      إلنترنت فرعاً أساسياً بشأن التنفيذ املشترك                                   تضمني موقع االتفاقية اإلطارية يف شبكة ا ̀  ٢̀ 

                                                                                              إعـداد أوىل جلان اإلشراف على التنفيذ املشترك وعقد أوىل جلساهتا فور اختتام الدورة األوىل                ̀  ٣̀ 
            ملؤمتر األطراف

  :    ٢٠٠٥      يف عام   ) ب (

         ُ   َّ                         جلستان ُتموَّالن من االعتماد املؤقت     (                                                        عقد اجتماع واحد للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك          ̀  ١̀ 
  )              لربوتوكول كيوتو

                                                                                           إنشـاء فريقني تقنيني وختدميهما، جيتمع كل منهما مرتني، ملساعدة جلنة اإلشراف على التنفيذ               ̀  ٢̀ 
                                                                                                 املشـترك عـلى وضـع املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك موضع التنفيذ، ال سيما فيما يتعلق                

                                             باملنهجيات املستخدمة وباعتماد الكيانات املستقلة

         تقنيتني            عقد حلقيت عمل ̀  ٣̀ 

                                                                                                 مواصـلة تطوير الفرع املتعلق بالتنفيذ املشترك واملدرج يف موقع االتفاقية اإلطارية يف اإلنترنت               ̀  ٤̀ 
  .              ونظام املعلومات
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  ،                                        حلقة عمل تقنية بشأن التنفيذ املشترك                                                                  وتلبـية للدعوة الكرمية من حكومة االحتاد الروسي الستضافة           - ٧
ُ                              دا ومن جملس وزراء بلدان الشمال، ُعقدت يف موسكو باالحتاد                                                     وبفضل تربعات سخية من حكوميت الدامنرك وكن                                      

   ٦                                                         حلقة عمل يف إطار االتفاقية اإلطارية بشأن تنفيذ مشاريع املادة  "      أول     ٢٠٠٤     مايو  /      أيار  ٢٧   و  ٢٦            الروسي يومي 
    ظيت                   َ   َّ                                                                     وعلى الرغم من أنه َتعيَّن اإلعداد هلذه احللقة يف غضون فترة وجيزة من الزمن، فقد ح                  ".                لربوتوكول كيوتو 

  .  ) ٣ (     ً                                             طرفاً ومنظمة حكومية دولية ومنظمة غري حكومية         ٣٩              مشارك من       ١٠٠                                    باهتمام كبري وحضرها ما يزيد عن       
َ                                                                      َهنتر، األمينة التنفيذية، والسيد فيكتور بلينوف نيابة عن السيد         �                                                وافتـتح احللقـة كـل من السيدة جوك والر             

َ                                                   أِلكَسنَدر بدريتسكي، الذي يقوم مقام جهة االتصال الوطنية ل   َ              وتولت السيدة   .                               التفاقية اإلطارية يف االحتاد الروسي ِ  
  .           رئاسة احللقة  )     كندا (         سومشا غريا 

                                     ً                                                                وكان الغرض من حلقة العمل مجع اخلرباء معاً لبحث أفضل الطرق للنهوض بتنفيذ املشاريع املندرجة يف                 - ٨
                       املشاركة يف وضع الربامج                  وأدىل كل من األطراف  .                                            من بروتوكول كيوتو ولإلعداد لتنفيذها وتيسريه ٦           إطار املادة 

  �                                                                            ، كما أدلت األمانة، وكذلك رئيس اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة             ٦                                   واملشاريع املندرجة يف إطار املادة      
                  ً                         ببيانات أتاحت جماالً ملبادالت حيوية جرت       �                                                               الـذي عرض خربة اجمللس يف وضع اآللية املذكورة موضع التنفيذ            

  . ) ٤ (               فيما بني املشاركني

                                                                                                        وأعـادت البيانات األوىل األذهان إىل السياق الذي مت فيه التوصل إىل االتفاق بشأن املبادئ التوجيهية                 - ٩
               َ                      ، وتضمنت تفاصيلَ بشأن األحكام األساسية  )             اتفاقات مراكش (                                                   للتنفيذ املشترك يف الدورة السابعة ملؤمتر األطراف        

                      ً                         شاركة يف هذه اآللية تبعاً ملا إذا كان الطرف املضيف                                                         للمبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك، ال سيما حتديد طرائق امل  
  :     ، ومها "           املسار الثاين " و  "           املسار األول "                                            ً    ُ                يستويف أم ال يستويف جمموعة شروط األهلية، اليت كثرياً ما ُيشار إليها ب  

                                                                                  للتنفيذ املشترك، ولـه شروط مشاركة مماثلة لتلك املتعلقة باالجتار باالنبعاثات                        املسـار األول    ) أ ( 
                 ُ                                                                           ومبوجب هذا املسار، ُيحدد الطرف املضيف القواعد الوطنية الناظمة ملشاريع التنفيذ املشترك              .   ١٧             مبوجب املادة   

ِ                        وُيصِدر وحدات خفض االنبعاثات   ُ  

                                                                                      وميكن وصفه بأنه مسار التنفيذ املشترك الشبيه بآلية التنمية النظيفة لدى طرف                            املسـار الثاين،    ) ب ( 
                          ً                               ولذلك يتطلب هذا املسار قدراً أكرب من الرقابة الدولية، وعلى   .            شروط األهلية                             مضيف ليس بإمكانه استيفاء مجيع 

                 غري أنه يتوجب على   .                                                                                      الـبلد املضـيف أن يتقيد بإجراء حتقق مستقل تقوم به جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك        
           يتوجب حساب                                                                ً                الطرف املضيف، قبل إصدار وحدات خفض االنبعاثات ونقلها، أن يكون طرفاً يف الربوتوكول، و

  .                                                        املقدار احملدد لـه، كما يتوجب وضع سجل وطين لتعقب املقدار احملدد

                                                                                       وأعرب املشاركون عن تقديرهم اخلاص هلذا االستعراض ألحكام التنفيذ املشترك اليت تنص عليها اتفاقات  -  ١٠
  . ن                                                                               مراكش، وشرعوا يف عملية تبادل مفصل للخربات الوطنية فيما يتعلق باحتمال تطبيق املساري

     حالة                                                                                                    وأدىل ممـثلون مـن االحتـاد الروسي وبلغاريا واجلمهورية التشيكية والدامنرك وكندا ببيانات عن                 -  ١١
                 ومت حبث ما يتصل      .  ٦                                                                 يف اإلعداد لتنفيذ الربامج واملشاريع املندرجة يف إطار املادة                                    األعمـال واخلربات الوطنية   
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                                               نات أدىل هبا ممثلون من الدامنرك وكندا وهولندا، ومن                                                   بذلك من احتياجات ومبادرات يف جمال بناء القدرات يف بيا
               وسلطت البيانات   .                                                                                  جملس وزراء بلدان الشمال، والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري، والبنك األورويب لإلنشاء والتعمري

  ،                                                                         ً                                       األضـواء عـلى الظـروف الوطنية اخلاصة للبلدان، مبا فيها البلدان اليت انضمت حديثاً إىل اجلماعة األوروبية                 
     وأكد   .   ُ                   ُ                      ُ  ِّ               وأُفيد عن تنفيذ عدد ال ُيستهان به من األنشطة املُيسِّرة           .                                               واحـتماالت تنفـيذها مشاريع التنفيذ املشترك      

                                                                                                        مشـاركون كثريون ضرورة بذل جهود يف سبيل التقليل إىل أدىن حد من أوجه االختالف يف إجراءات كل من                   
  ُ                              وأُشري إىل أن أوجه التباين يف        .                    اآللية أكثر جاذبية                                                                  البلدان ويف قواعدها واحتياجاهتا من املعلومات بغية جعل هذه          

                                                                            ً                     اإلجـراءات وعمليات اإلبالغ قد عملت يف كثري من األحيان على زيادة تكاليف الصفقات نظراً لضرورة معرفة      
                                                          وميكن، بوجه خاص، املواءمة بني طرائق املوافاة باملعلومات          .                                                    هذه اإلجراءات وملا يلزم من وقت وجهد للتقيد هبا        

ِ                                                       ً                 روع ما، حيث إن ِكال املسارين يتضمنان عناصر موحدة يتعني إتاحتها للعامة وفقاً ملقتضيات املادة      عن مش                ٦ .  

ِ َ         َ           الِعَبر املستخلَصة من       و                 العوامل السوقية                                                          كمـا مت إطالع املشاركني على ما حدث من تطورات بشأن             -  ١٢   
                                    فيذ املشترك االستفادة، حيثما أمكن، من                            ، اليت يتعني على نظام التن               ً                                   الشروع سريعاً يف تطبيق آلية التنمية النظيفة      

                               ً                                           وقدم ممثل للمفوضية األوروبية عرضاً لنظام االجتار باالنبعاثات لدى االحتاد األورويب،   .                       اخلربة املكتسبة يف تطبيقها
                                                                                                                     وبوجـه خاص، األحكام الواردة يف التوجيه املتعلق بالوصل بآلية التنمية النظيفة ومبشاريع التنفيذ املشترك، األمر                

                                                   ً       ً           وقدم رئيس اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة تقريراً مرحلياً عن        .               ً                              الـذي يتـيح سوقاً هلذه اآلليات املشاريعية       
                                                                                                             التقدم احملرز يف جمايل العمل املنهجي واالعتماد، كما عرض اخلربة املكتسبة منذ إنشاء اجمللس املذكور يف الدورة                 

                                                                          ألساسية لتحقيق كفاءة التنفيذ وفعالية التكاليف والشفافية يف أداء ما                              وأكد أن العناصر ا     .                      السابعة ملؤمتر األطراف  
ُ                                                                                       يـتم تشكيله من هيئات هي ُحسن التدبري، وجودة املسامهات التقنية املقدمة من اجلهات املشاركة يف املشاريع،                                         

  .                                        وكثرة التواصل مع اجلهات املعنية ومع اجلمهور

ّ                                 وحتّدثت األمينة التنفيذية يف اختتام احل -  ١٣                                                        لقة، فنوهت بأن هذه التظاهرة قد جرت يف الوقت املناسب، حيث   
               وقالت إن ذلك     .        ً                         ً       ً                                                       إن عـدداً من األطراف قد أحرزت تقدماً ملحوظاً يف ختطيطها وتنفيذها لعملية التنفيذ املشترك              

      ا قد    ّ                                                     وبّينت أن التحديات اليت تواجهها األطراف تتمثل يف م          . ُ                                                 ُيتـيح للخرباء فرصة جيدة لتبادل اآلراء واخلربات       
                                                                                                    يترتـب عـلى االنضمام إىل اجلماعة األوروبية من آثار وضرورة توضيح الترتيبات أو االستراتيجيات الوطنية أو    

                                                                   وقالت إن حلقة العمل قد ساعدت على حتديد اجملاالت اليت ميكن فيها لألمانة أن   .                             كليهما قبل استخدام هذه اآللية
                                                   تيسريية، كاملواءمة بني املعلومات الالزمة للمشاريع،       /  ية                                                        تكـون مفـيدة للغاية فيما تضطلع به من أعمال حتضري          

  .                  والتزويد باملعلومات

                                                          ً           ، اليت ترأست حلقة العمل، بإحاطة األطراف واملراقبني املهتمني علماً           )    كندا (                          وقامت السيدة سومشا غريا      -  ١٤
              باالقتران مع    ٠٠٤ ٢      يونيه  /        حزيران  ١٨                                                            بوقائع احللقة وحصيلتها، فقدمت، يف تظاهرة جرت على هامش احللقة يف 

          كما قدمت    .                                            ً                                                        الـدورة العشـرين لكـل من اهليئتني الفرعيتني، عرضاً للنتائج الرئيسية اليت خلصت إليها احللقة               
                                                                                                           مسـامهات من مشاركني يف احللقة ميثلون االحتاد الروسي وبلغاريا واجلمهورية التشيكية وكندا وهولندا واجمللس               

                                                                    املشاركون اآلراء بشأن قواعد تشغيل املشاريع، وتبادلوا املعلومات عن إقامة        وتبادل   .                              التنفيذي آللية التنمية النظيفة
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                                                                                                                اهلـياكل األساسـية املؤسسية الوطنية الالزمة وإجياد بيئة داعمة؛ وتبادلوا اخلربات بشأن استحداث املشاريع من                
ِ َ   ً                                          املنظورين التقين واملايل، وحدوداً ِعَبراً مفيدة ميكن استخالصها من وضع آلية التنمي   . ) ٥ (                      ة النظيفة موضع التنفيذ                            ً 

                                                       جزء خاص بالتنفيذ املشترك إلدراجه يف موقع االتفاقية اإلطارية                                  وما برحت األمانة تقوم كذلك بإعداد  -  ١٥
                                                    وريثما يتم ذلك، مثة معلومات عن التنفيذ املشترك          .                  ً                             ، ميكن تطويره متاماً حاملا تتاح موارد كافية                     عـلى اإلنترنت  

  . ) ٦ ( "           آليات كيوتو "                                   طارية على اإلنترنت، حتت الباب املعنون                         متاحة يف موقع االتفاقية اإل

    يف     ٢٠٠٤                                                  أعمال حتضريية إضافية كان من املقرر االضطالع هبا يف عام     ٢٠٠٥     ُ                    وقـد أُرجئـت إىل عام       -  ١٦
                                                       يف إنشاء جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك وإتاحة             ٢٠٠٤                                                    سـياق املشروع املقترح، على أن يتم الشروع عام          

                         ، مل تكن هذه املوارد كافية     ٢٠٠٤                       ً                                      وعلى الرغم من أن أطرافاً عديدة قد سامهت بتربعات أثناء عام         .             موارد كافية 
            ً                                                           فلم يتسن مثالً تعيني موظفني ملواصلة تطوير املواد املتعلقة بالتنفيذ املشترك       .                                  إلجناز العمل بشكل منهجي ومستدام    

ّ                                                   سّودات األوىل لوثيقة تصميم مشروع يتعلق بالتنفيذ                                                                  املتاحة على اإلنترنت، أو االضطالع مبهام تقنية، كإعداد امل          
  .                                                               املشترك، أو وضع مشروع نظام داخلي للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك

     ً                                                                                                   ورهناً بتوافر املوارد، وحاملا يتم تثبيت موعد انعقاد الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع             -  ١٧
                                                                        وعد انعقاد االجتماع األول للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، تعتزم                                                   األطـراف، وحاملـا يتم بالتايل تثبيت م       

  :    ٢٠٠٥      يف عام           التالية       األنشطة                   األمانة التركيز على 

                        إنشاء وحدة لدعم التنفيذ  (                                                           األعمـال التحضـريية إلنشـاء جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك       ) أ ( 
                    من أجل ختدمي اللجنة  ة                            الفنية واإلدارية واللوجيستي                                                     املشـترك يف األمانـة تـتوىل االضطالع باألعمال التحضريية      

  )                                           املذكورة وما قد ترغب يف تشكيله من أفرقة تقنية

                                          ً     ً                              تضمني موقع االتفاقية اإلطارية يف اإلنترنت فرعاً كامالً يتناول مسألة التنفيذ املشترك  ) ب ( 

  .                                                   األعمال التحضريية حللقيت عمل تقنيتني بشأن التنفيذ املشترك  ) ج ( 

ـ  -  ١٨                                                                   ُ                            ا تود األمانة توجيه أنظار األطراف إىل ضرورة اإلعداد الجتماعات استشارية ُتجريها اجملموعات                 كم
             أمساء املرشحني                                                                                             اإلقليمـية، وكذلـك األطراف املدرجة يف املرفق األول واألطراف غري املدرجة فيه،كيما تتاح               

َ                    ليكونوا أعضاَء جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك وأعضاَءها املناوبني                                              َ                                       يف الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل                    
  . ) ٧ (                   بوصفه اجتماع األطراف
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 احلواشي

 ) ١ (  FCCC/CP/2003/6 ١٤٢         ، الفقرة   .  

 ) ٢ (  FCCC/SBI/2003/15/Add.1 ٩-   م أ /  ١٦         واملقرر .  

ِ                                   كـان من بني املشاركني ممثلون من األطراف املضيفة واألطراف املستثِمرة احملتملة يف األنشطة                ) ٣ (                                                        
     ً       طرفاً من     ٢٣      وقام    .                     ُ                                                             نفيذ ومن األطراف اليت ُيحتمل أن تستضيف أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة                       املشتركة الت 

  .                                                                                     بني األطراف الثالثني املؤهلة للحصول على متويل ملشاركتها يف حلقة العمل، باإلبالغ عن قبوهلم الدعوة

                             ا يف موقع االتفاقية اإلطارية           ِّ                                       ُ                     ميكـن االطِّالع على جدول أعمال احللقة والبيانات اليت أُلقيت فيه            ) ٤ ( 
  .http://unfccc.int/meetings/workshops/other_meetings/items/2942.php  :                     على اإلنترنت، وعنوانه

                                   ع االتفاقية اإلطارية على اإلنترنت                                                               ميكـن مشـاهدة التسـجيل املـرئي لوقائع احللقة يف موق             ) ٥ ( 
http://unfccc.int الفـرع ،         Meetings/Web cast & Videos  .   كما يرد عرض لوقائع التظاهرة اليت جرت على                                        

  :                                 ، وذلك يف املوقع التايل على اإلنترنتEarth Negotiations Bulletin                                    هـامش احللقـة يف النشـرة املعـنونة     
http://www.iisd.ca/climate/sb20/enbots.  

  .http://unfccc.int/kyoto_mechanisms/ji/items/1674.php     انظر   ) ٦ ( 

   ١-     م أإ  /-                       ، مرفق مشروع املقرر      "                      من بروتوكول كيوتو    ٦                                  املبادئ التوجيهية لتنفيذ املادة      "      انظر    ) ٧ ( 
ُ    الذي يوصي املقرَُّر    .          باعتماده ٧-   م أ /  ١٦              َّ

----- 


