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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة األربعون

  ٢٠١٤ يونيه/حزيران ١٥ إىل ٤، من بون
  من جدول األعمال املؤقت) ج(٦البند 

  املسائل املتعلقة بآليات بروتوكول كيوتو
  عتماد مبوجب آليات بروتوكول كيوتوالتآزر يف عمليات اال

توصية جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك بشأن مواءمة نظام اعتمـاد              
  التنفيذ املشترك مع نظام اعتماد آلية التنمية النظيفة

  مذكرة مقدَّمة من األمانة    

  موجز    
جلنة (يعرض هذا التقرير توصية مفصلة قدمتها جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك              
نظـام  التنفيذ املشترك مـع      نظام اعتماد    مواءمةإىل اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن      ) اإلشراف

بناء اهتا، أثري، وت٨-م أإ/٦من املقرر   ) ب(١٥اعتماد آلية التنمية النظيفة، مع مراعاة الفقرة        
ألطـراف يف بروتوكـول      ا مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع    على الطلب املقدم من     

 يتسم بـالتواؤم  نظام اعتماد   وضع   وتقترح هذه التوصية املفصلة   . سعةو يف دورته التا   كيوت
ـ ، وف وتوجيه اهليئـتني املنـشأتني     إنشاء جلنة اعتماد مشتركة ختضع لسلطة        طريقن  ع اً ق

، وتؤدي وظائف االعتماد يف إطار آلية التنمية النظيفـة          ١-م أإ /٩ و ١-م أإ /٣رين  للمقّر
  .التنفيذ املشتركو
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  املعلومات األساسية والوالية  -أوالً  
العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول كيوتـو يف          وافق مؤمتر األطراف      -١

جمموعـة مـن     ة، فيما يتصل باستعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك، على        دورته الثامن 
يف ذلـك وضـع       مبـا  اخلصائص الرئيسية اليت سيتسم هبا سري التنفيذ املشترك يف املستقبل،         

 مّوحدة بني التنفيذ املشترك وآلية التنمية النظيفة، تراعـي          أو إجراءات اعتماد حمكمة التنسيق   
  .)١(ئق وإجراءات كلتا اآلليتنياالختالفات يف طرا

اجتمـاع  /وأفادت جلنة اإلشراف يف تقريرها السنوي املقّدم إىل مـؤمتر األطـراف             -٢
فيما يتصل بنظام االعتماد اخلاص بالكيانـات  "األطراف يف دورته التاسعة بأن اللجنة اتفقت    

يف إنـشاء نظـام     اجتماع األطراف قد يود النظر      /املستقلة املعتمدة، على أن مؤمتر األطراف     
آليـة  :  اآلليتني القائمتني على مشاريع يف إطار بروتوكول كيوتو، ومها         لكلتااعتماد موحد   

ما فتئ فريقا االعتماد    "أنه  اً  والحظت جلنة اإلشراف أيض   . )٢(التنمية النظيفة والتنفيذ املشترك   
اً ة اإلشراف اعتقـاد   التابعني لآلليتني يتعاونان يف عملهما خالل السنوات املاضية، وتعتقد جلن         

أن من شأن نظام اعتماد موّحد أن حيقق وفورات حجم، ّمما سـيؤدي إىل خفـض                اً  راسخ
أبلغـت جلنـة اإلشـراف        كمـا  ".يرتبط هبا من تكاليف املعامالت      وما األعباء التنظيمية 

تقف على أهبة االستعداد للتعاون على حنو كامـل         "اجتماع األطراف بأهنا    /األطراف مؤمتر
لس التنفيذي آللية التنمية النظيفة يف تنفيذ نظام اعتمـاد موّحـد، لكنـها تـرى أن              اجمل مع

ـ     /حاجة إىل توجيه استراتيجي من مؤمتر األطراف       هناك اً اجتماع األطراف لكي يعطي زمخ
 ". العمل هلذا

اجتماع األطراف يف دورته التاسعة إىل جلنة اإلشراف تقدمي         /وطلب مؤمتر األطراف    -٣
مواءمة نظام اعتماد التنفيذ املشترك مع نظام اعتمـاد آليـة التنميـة               بشأن مفصلة توصيات

، لتنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف       ٨-م أإ /٦من املقرر   ) ب(١٥النظيفة، مع مراعاة الفقرة     
 .)٣(دورهتا األربعني

وأعدت جلنة اإلشراف هذه التوصية املفـصلة يف اجتماعهـا الرابـع والـثالثني                -٤
اجتمـاع  /يطلب مؤمتر األطراف    ومل .لتنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ    ) ٢٠١٤ارس  م/آذار(

االضطالع بأعمال هبذا   ) اجمللس التنفيذي (األطراف إىل اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة        
اخلصوص، لكن األمانة أطلعـت اجمللـس التنفيـذي يف اجتماعـه الـسابع والـسبعني                

أعمال جلنة اإلشراف فيما يتعلق مبسألة االعتماد وعلى طلـب          على  ) ٢٠١٤ فرباير/شباط(
 . اجتماع األطراف/مؤمتر األطراف

__________ 

 .١٥، الفقرة ٨-م أإ/٦املقرر  )١(
)٢( FCCC/KP/CMP/2013/4و Corr.1، ٢٢ الفقرة. 
 .٥، الفقرة ٩-م أإ/٥ املقرر )٣(
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  البنية األساسية احلالية لالعتماد  -ثانياً  
فيما يتعلـق باعتمـاد     اً  كبرياً  تتشابه وظائف اجمللس التنفيذي وجلنة اإلشراف تشاهب        -٥

  : آلياهتما
، يضطلع اجمللس التنفيـذي   ١-م أإ /٣ من مرفق املقرر  ) و(٥مبوجب الفقرة     )أ(  

 ملعايري االعتماد الواردة يف التذييل ألف هلذا املرفق،       اً  مبسؤولية اعتماد الكيانات التشغيلية وفق    
  يف ذلك املقررات املتعلقة بتجديد االعتماد وتعليقه وسحبه؛ مبا

تـضطلع جلنـة     ،١-م أإ /٩من مرفق املقرر    ) ج(و) ب(٣مبوجب الفقرة     )ب(  
للمعايري واإلجراءات الواردة يف التـذييل      اً  اف مبسؤولية اعتماد الكيانات املستقلة وفق     اإلشر

   .ألف هلذا املرفق، واستعراض هذه املعايري واإلجراءات، مع مراعاة أعمال اجمللس التنفيذي
ملعايري متشاهبة للغاية ُحّددت على مستوى      اً  وفقاً  ويشتغل كال نظامي االعتماد حالي      -٦

  .اجتماع األطراف/ألطرافمؤمتر ا
وتكلّف كلتا اهليئتني املنشأتني باستعراض معايري االعتمـاد الـيت حـددها مـؤمتر          -٧

اجتماع األطراف اليت تنطبق علـى آلياهتمـا، وبتقـدمي توصـيات إىل مـؤمتر               /األطراف
) ج(٣، والفقـرة    ١-م أإ /٣من مرفق املقرر    ) ز(٥انظر الفقرة   (اجتماع األطراف   /األطراف

ووضعت اهليئتان إجراءات ومعايري اعتماد لشرح التوجيهـات        ). ١-م أإ /٩فق املقرر   من مر 
واّتبعت هذه اللوائح النهج ذاته، كون لـوائح        . اجتماع األطراف /املقّدمة من مؤمتر األطراف   

جلنة اإلشراف مستلهمة يف األساس من لوائح اجمللس التنفيذي، والتحسينات اليت أُدخلـت             
ومع مرور  . عموماً إىل إجراء تعديالت مشاهبة على اجملموعة األخرى       على كل جمموعة أدت     

وأن اجمللس التنفيذي اعتمد حتسينات موّسعة من       سيما    ال الوقت، ظهرت بعض االختالفات،   
غري أن جلنـة    .  من معايري وإجراءات متعلقة باالعتماد     ٢٠١٣  عام وضعه يف   ما خالل تنقيح 

ية لإلبقاء على هذه االختالفـات بـني نظـامي          توجد أسباب جوهر    ال اإلشراف ترى أنه  
  .االعتماد التابعني آللية التنمية النظيفة والتنفيذ املشترك

حتتاجه من دعم وخربة عـن        ما وعالوة على ذلك، ُتكلّف كلّ هيئة باحلصول على         -٨
، ١-م أإ /٣ من مرفق املقرر     ١٨انظر الفقرة   (طريق إنشاء وإدارة جلان وهيئات وأفرقة عاملة        

وتظل هذه اللجان واهليئات املعنية بتقدمي الـدعم الـتقين   ). ١-م أإ /٩ من مرفق املقرر     ١٣و
وتظل هذه اهليئة   ) جلنة اإلشراف   أو اجمللس التنفيذي (خاضعة لسلطة اهليئة املنشأة اليت أنشأهتا       

اجتماع األطراف فيما يتعلق بالعمل التقين الذي تضطلع به هذه          /مسؤولة أمام مؤمتر األطراف   
الوقت احلاضر، يوجد فريق اعتماد تابع آللية التنميـة           ويف .اللجان واهليئات واألفرقة العاملة   

النظيفة وآخر تابع للتنفيذ املشترك، ويضطلع كالمها بوظائف شبه متطابقـة فيمـا يتـصل               
  . باستعراض طلبات االعتماد وإدارة أداء الكيانات املعتمدة مبوجب اآللية املعنية
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تالف اجلوهري الوحيد بني اآلليتني فيما يتعلق هبيكل وظائف االعتماد          ويكمن االخ   -٩
الكيانات التشغيلية التابعة آللية التنميـة      اً  اجتماع األطراف يعّين رمسي   /يف أن مؤمتر األطراف   

يناط به    ال  من بروتوكول كيوتو، يف حني أن هذا الدور        ١٢ من املادة    ٥للفقرة  اً  النظيفة وفق 
اجتماع األطراف علـى العمـل   /وحىت اليوم، دأب مؤمتر األطراف    . املشتركيف إطار التنفيذ    

  .بتوصية اجمللس التنفيذي فيما يتعلق مبسألة التعيني

املواءمة بني نظام اعتماد آلية التنمية النظيفة ونظام اعتماد      مقترح بشأن   -ثالثاً  
  التنفيذ املشترك

 القائمتان على مـشاريع قواعـد شـبه    على النحو املشار إليه أعاله، تطّبق اآلليتان       -١٠
وتـنص  . متطابقة فيما يتعلق بوظائف وعمليات االعتماد، لكنهما نفّذتا بـصورة منفـصلة   

 على أن تراعي جلنة اإلشراف أعمال اجمللس التنفيذي ١-م أإ/٩من مرفق املقرر    ) ج(٣ الفقرة
  .ذات الصلة عند استعراض معايري وإجراءات االعتماد

التوصية املفصلة نظام اعتماد شديد التواؤم سيضطلع بوظائف االعتماد         وتقترح هذه     -١١
يف إطار آلية التنفيذ النظيفة والتنفيذ املشترك كليهما، مع مراعـاة االختالفـات يف طرائـق                

وينّص هذا املقترح على إمكانية أن يـستخدم هـذا          . توجيهات كل من اآلليتني   /وإجراءات
ة النظيفة ويطّبقها على التنفيذ املشترك مع إدخال التغـيريات          النظام قواعد اعتماد آلية التنمي    

على حـدة،   كلٌّ  الضرورية، وأن يتقاسم أنشطة االعتماد، على أن تظل اآلليتان مسؤولتني،           
   .اجتماع األطراف/أمام مؤمتر األطراف

وجدير باإلشارة أن جلنة اإلشراف ترى أن اجمللس التنفيذي وجلنة اإلشـراف ميكنـهما             -١٢
 ،١-م أإ/٩املقـرر    أو١-م أإ /٣متوائم دون تنقيح املقرر      نفيذ املقترح املتعلق بوضع نظام اعتماد     ت
أهنما خمّوالن وضع هياكلهما اخلاصة بالدعم التقين، لكنهما يظالن مـسؤولني أمـام مـؤمتر                مبا

ـ          . اجتماع األطراف /األطراف ذ أن  وهكذا، ترى جلنة اإلشراف أنه بإمكان اهليئة الفرعيـة للتنفي
اجتمـاع األطـراف مبعـزل عـن        / توصيات إىل مؤمتر األطراف    اً،تقّدم، إذا رأت ذلك مناسب    

 مـن   ٦واملبادئ التوجيهية لتنفيذ املـادة      االستعراض احلايل لطرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة        
  . بروتوكول كيوتو، وهي يف احلالتني لوائح قيد نظر اهليئة الفرعية للتنفيذ

على ذلك، توّد جلنة اإلشراف اإلشارة إىل أنه يف إطـار مقتـرح نظـام               وعالوة    -١٣
عـن االعتمـاد الرمسـي للكيانـات          املتوائم سيظل اجمللس التنفيـذي مـسؤوالً       االعتماد
وستـشرف  . )٥( وجلنة اإلشراف مسؤولة عن اعتماد الكيانات املـستقلة        )٤(املعّينة التشغيلية

__________ 

 .١-م أإ/٣املقرر انظر  )٤(
 .١-م أإ/٩املقرر انظر  )٥(
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اجلمع بني وظيفيت االعتماد على هذا       إن. تركة واحدة اهليئتان املنشأتان على جلنة اعتماد مش     
هـو    كمـا  شبه متطابقة داخل آلية كل واحد منهما،      اً  النحو هو إقراٌر بأهنما يؤديان أدوار     

  .أعاله مبني
ويف إطار الّنهج املقترح، ستتوىل جلنة االعتماد املشتركة اختاذ قرارات االعتماد حتت              -١٤

 على حـدة،    كلٌّسلطة وتوجيه اجمللس التنفيذي وجلنة اإلشراف اللذين سيظالن مسؤولني،          
وسـيكون  . ١-م أإ /٩ و ١-م أإ /٣للمقـررين   اً  اجتماع األطراف وفق  /أمام مؤمتر األطراف  

ملشتركة طابع تقين يشبه نظام االعتماد التابع آللية التنمية النظيفـة ونظـام             للجنة االعتماد ا  
يف حالة اهليئات املوجودة، ستتألف اللجنة من خـرباء           وكما .االعتماد التابع للتنفيذ املشترك   

  .اعتماد مستقلني خيتارهم اجمللس التنفيذي وجلنة اإلشراف
باآلليتني اً لالعتماد خاصاً مشتركاً تنظيمياً ويتمثل املقترح يف أن يستخدم النظام إطار     -١٥

  . القائمتني على مشاريع وجيري تقييمات اعتماد مدجمة
 وتوصي جلنة اإلشراف بأن تشمل الوظائف األساسية للجنة االعتمـاد املـشتركة             -١٦
  :يلي ما

إعداد وثائقها املتعلقـة باحلوكمـة ليوافـق عليهـا اجمللـس التنفيـذي                )أ(  
  اإلشراف؛ وجلنة

  استعراض طلبات االعتماد وجتديد االعتماد؛  )ب(  
تصميم أنشطة التقييم وتنفيذها، مع دمج تقييمات اجمللس التنفيذي وجلنـة             )ج(  

  اإلشراف بغية احلد من التكاليف؛
مثل عمليات االعتماد األّوليـة، وعمليـات       (اختاذ قرارات بشأن االعتماد       )د(  

، وعمليات الرصد املنتظم، وعمليات التفتيش املوقعية،       جتديد االعتماد، وعمليات تقييم األداء    
  وتقدمي تقرير بشأهنا إىل اجمللس التنفيذي وجلنة اإلشراف؛) وعمليات التعليق

اختاذ قرارات سياسية مّتصلة باالعتماد بالتشاور مع اجمللس التنفيذي وجلنة            )ه(  
  اإلشراف؛
  .ذي وجلنة اإلشرافتقدمي تقارير بشأن أنشطتها إىل اجمللس التنفي  )و(  

 على التوايل البنية األساسية احلالية لالعتمـاد والتوصـية          ٢ و ١ويصّور الشكالن     -١٧
  .متوائم املتعلقة بإنشاء نظام اعتماد
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    ١الشكل 
  ١-م أإ/٩املقرر و ١-م أإ/٣البنية األساسية احلالية لالعتماد مبوجب املقرر 

  

    ٢الشكل 
م والقابل للتنفيـذ مبوجـب القواعـد الـواردة يف           املتوائ مقترح بشأن نظام االعتماد   

  ١-م أإ/٩املقرر و ١-أإ م/٣ املقرر
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  ات املقترحأثريت  -اًرابع  

  اآلثار املتوقعة  -ألف  
 أعاله، أن املقترح بشأن وضع نظـام        ١٢ذكر يف الفقرة      كما ترى جلنة اإلشراف،    -١٨

وعليـه، يبـدو للجنـة      . ١-م أإ /٩ و ١-م أإ /٣يستدعي تنقيح املقررين      لن متوائم اعتماد
اجتماع األطراف سيكون بوسعه تأكيد أن اجمللـس التنفيـذي         /اإلشراف أن مؤمتر األطراف   

. فيما يتعلق بـشؤون االعتمـاد     اً  وجلنة اإلشراف ينبغي أن يتقامسا هيكل دعم تقين مشترك        
ختاذ اجتماع األطراف إىل اجمللس التنفيذي وجلنة اإلشراف ا       /وميكن أن يطلب مؤمتر األطراف    

اخلطوات الالزمة لتشكيل وتفعيل جلنة االعتماد املشتركة املقترحة على النحو ذاته الذي اتبعه             
اجمللس التنفيذي وجلنة اإلشراف عندما شكل كل منهما على حدة هيئة اعتماده احلالية، بيد              

  .اًأهنما يف هذه احلالة سيقومان بذلك مع
  :ائم حتقيق الفوائد التاليةاملتو وميكن أن يتوقع من نظام االعتماد  -١٩

االتساق بني اآلليتني القائمتني على مشاريع يف تطبيق املمارسات الفضلى يف   )أ(  
جمال االعتماد، بدفع التنفيذ املشترك حنو نظام اعتماد آلية التنمية النظيفة، وهو نظـام أكثـر      

  ليتني؛ مث وضع ممارسات فضلى يف جمال التطبيق تتسم باالتساق بني اآلاً،تطور
ضمان اتباع هنج متسق بني آلية التنمية النظيفة والتنفيذ املشترك إزاء املسائل          )ب(  

ذاهتا، ومن مث دعم اتساق املعايري الالزمـة لآلليـات القائمـة علـى مـشاريع يف إطـار           
  كيوتو؛ بروتوكول
حتقيق ختفيض كبري يف تكاليف تنفيذ وظائف االعتماد بالنسبة إىل اجمللـس              )ج(  

يذي وجلنة اإلشراف واألمانة والكيانات املستقلة التابعة آللية التنمية النظيفـة والتنفيـذ             التنف
على سبيل املثال، يتعني على األمانة تنفيذ عمليـتني         (املشترك، عن طريق جتنب االزدواجية      

لالعتماد، وجيب على الكيانات الراغبة يف أن تكون كيانات تشغيلية معّينة يف إطـار آليـة                
ة النظيفة وكيانات مستقلّة معتمدة يف إطار التنفيذ املشترك أن تدفع رمسني منفـصلني              التنمي

  ؛)ألغراض االعتماد
ختفيض تكاليف احلفاظ على االعتماد بالنسبة إىل الكيانات املعتمـدة ألن             )د(  

 تتحمل(تقييمات الكيانات املعتمدة ستكون مشتركة بني آلية التنمية النظيفة والتنفيذ املشترك            
  ؛)الكيانات املعتمدة تكاليف التقييم

يكون ذلك علـى حـساب        ولن .احلّد من تعقيد البنية األساسية لالعتماد       )ه(  
 أن النظامني يستوفيان بالفعل املعايري ذاهتـا،        مبا القدرة على ضمان النوعية     أو السالمة البيئية 

  . اجتماع األطراف/وضعها مؤمتر األطراف كما
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  ة املقترحة اخلطوات املقبل  -باء  
لتحديد واليـة ودور هيئـات        من اجمللس التنفيذي وجلنة اإلشراف مؤهل      إن كالً   -٢٠

وقد جرت العادة على أن تقوم اهليئتـان        . الدعم التقين واللجان واألفرقة العاملة التابعة هلما      
وتعتقد جلنة اإلشراف أهنا واجمللس     . )٦(إىل اختصاصات هيكل دعم كل منهما     اً  بذلك استناد 

وضع الوظائف التشغيلية املفصلة لنظام االعتماد املشترك وإنشاء هذا         اً  التنفيذي يستطيعان مع  
اجتماع األطراف على عمليـات     /وميكن للهيئتني املنشأتني أن يطلعا مؤمتر األطراف      . النظام

  . جلنة االعتماد املشتركة يف إطار التقارير السنوية اليت يقدمها كل منهما
شراف أنه سيتعني عليها واجمللس التنفيذي االضطالع، كحـّد أدىن،          وترى جلنة اإل    -٢١

اجتمـاع األطـراف أن يقـر مقتـرح نظـام           /باألعمال التالية كي يتسىن ملؤمتر األطراف     
  :املتوائم االعتماد
وضع إجراءات بشأن كيفية االختيار لعضوية جلنـة االعتمـاد املـشتركة         )أ(  

ذي آللية التنمية النظيفة وجلنة اإلشراف علـى عمليـة          املقترحة وكيفية إشراف اجمللس التنفي    
  االختيار؛
وضع إجراءات لضمان إبالغ اهليئة املنشأة املختصة بالطعون يف قـرارات             )ب(  

 االعتماد الصادرة عن جلنة االعتماد املشتركة، للحصول على توجيهات من تلك اهليئة؛

 اإلشراف على التنسيق    وضع إجراءات لضمان قدرة اجمللس التنفيذي وجلنة        )ج(  
بـني    أويف الشؤون املتصلة باالعتماد وتسوية أي اختالفات يف الرأي بني اهليئتني املنـشأتني     

  إحدى اهليئات وجلنة االعتماد املشتركة، يف حال ظهور اختالفات؛
. شرح توزيع التكاليف التشغيلية بني آلية التنمية النظيفة والتنفيذ املـشترك            )د(  

حتديـد ختفيـضات    /ة النظيفة والتنفيذ املشترك مموالن كالمها من رسوم تسجيل        فآلية التنمي 
االنبعاثات وإصدار شهادات ختفيضات االنبعاثات والتحقق من وحدات ختفيض االنبعاثـات       

بواسـطة  اً  وإضافة إىل ذلك، ميول التنفيذ املشترك أيض      . يف إطار املسار الثاين للتنفيذ املشترك     
يتناسب وجهودمها يف جمـال       مبا وميكن أن تتقاسم اآلليتان،   . األولتسجيل مشاريع املسار    

  اإلشراف، التكاليف التشغيلية للجنة االعتماد املشتركة املقترحة؛
وضع تدابري لتمكني اآلليتني من االنتقال من فريق االعتماد التابعـة آلليـة               )ه(  

ـ   التنمية النظيفة وفريق االعتماد التـابع للتنفيـذ املـشترك املو           إىل جلنـة   اً  جـودين حالي
  .املشتركة االعتماد
__________ 

  :اختصاصات هيكل دعم اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة متاحة على )٦(
<http://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-

20130604103122805/panels_proc02.pdf> and the general guidelines for panels and working 

groups under the JISC at <http://ji.unfccc.int/Ref/Documents/Gen_Guid.pdf>. 



FCCC/SBI/2014/5 

GE.14-60502 10 

  االستنتاجات والتوصية املقترحة   -اًخامس  
، تقترح هذه التوصية املفصلة     ٩-م أإ /٥  من املقرر  ٥بناء على الطلب الوارد يف الفقرة         -٢٢

ك النظيفة والتنفيذ املشتر  التنمية  متوائم يضطلع بوظائف االعتماد يف إطار آلية         إنشاء نظام اعتماد  
  . توجيهات كل من اآلليتني/كليهما، مع مراعاة االختالفات يف طرائق وإجراءات

اجتماع األطراف، يتسم تنظيم عملية االعتمـاد يف        /وعلى مستوى مؤمتر األطراف     -٢٣
النظيفة والتنفيذ املشترك بتشابه كبري، ذلك أن نـصي االعتمـاد اللـذين              إطار آلية التنمية  

اع األطراف لكل من آلية التنمية النظيفة والتنفيـذ املـشترك           اجتم/وضعهما مؤمتر األطراف  
وقد ظهرت بعض االختالفات على مستوى التنفيذ لكـن جلنـة           . يكادان يكونان متطابقني  

  .جوهرية لإلبقاء على نظامي اعتماد منفصلنياً ترى أسباب  الاإلشراف
شرف عليها اجمللـس    وسيستدعي نظام االعتماد املقترح إنشاء جلنة اعتماد مشتركة ي          -٢٤

املتوائم أوجـه الـشبه      وسيستغل نظام االعتماد  . التنفيذي آللية التنمية النظيفة وجلنة اإلشراف     
. وأوجه التآزر املمكنة بني نظامي االعتماد التابعني لكل من آلية التنمية النظيفة والتنفيذ املشترك             

 املتصلة مبـسائل االعتمـاد،      وسُيفضي هذا النظام من مث إىل تطبيق متسق للممارسات الفضلى         
  . وسيحد من تعقيد البنية األساسية لالعتماد، وسيخفض تكاليف تنفيذ وظائف االعتماد

وتوصي جلنة اإلشراف بأن تنظر اهليئة الفرعيـة للتنفيـذ يف أن حتيـل إىل مـؤمتر                   -٢٥
اجتماع األطراف يف دورته العاشرة مشروع مقرر لينظر فيـه ويعتمـده، وهـو              /األطراف

  :روع مقررمش
يطلب إىل اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة وجلنة اإلشراف أن ُينـشئا              )أ(  

، ١-م أإ /٩ و ١-م أإ /٣للمقـررين   اً  جلنة اعتماد مشتركة ختضع لسلطتهما وتوجيههما، وفق      
 وأن يتعاونا يف تنفيذ االعتماد؛

نة اإلشـراف أن    إىل اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة وجل      اً  يطلب أيض   )ب(  
 :يلي  ماإىل حتقيقاً يتعاونا على تنقيح لوائح آلية التنمية النظيفة وقواعد التنفيذ املشترك سعي

وضع وتطبيق اختصاصات جلنة االعتماد املشتركة فيما يتعلـق بالعـضوية            '١'
والتعيني والسلطات والوالية والتعاون على تنقيح تلك االختـصاصات يف          

 األوقات املناسبة؛

ـ    مبا وتطبيق إطار تنظيمي موّحد لالعتماد،    وضع   '٢' خاصـة  اً  يشمل أحكام
 لتحديد مدى االمتثال ملتطلبات آلية التنمية النظيفة والتنفيذ املشترك؛

 .استعراض وحتسني العمليات ذات الصلة، مثل تأهيل اخلرباء '٣'

        


