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(A)     GE.05-71500    081205    081205 
  YMQ.05-560 

 مؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع     
    األطراف يف بروتوكول كيوتو

 الدورة األوىل
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٩ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨مونتريال، 

 ل األعمال من جدو٥البند 
  من بروتوكول كيوتو، مبا يف ذلك انتخاب أعضاء٦تنفيذ املادة 

 ٦   جلنة اإلشراف اليت تقضي هبا املادة 

  من بروتوكول كيوتو٦تنفيذ املادة 

 مقترح من الرئيس

 ١-م أإ/-مشروع املقرر 

  من بروتوكول كيوتو٦تنفيذ املادة 

  يف بروتوكول كيوتو،إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف 

 ،)٦املادة  ( ١-إم أ /-، و )١٢املادة  ( ١-إم أ /-، و )اآلليات( ١-م أإ /- املقررات   إذ يضـع يف اعتباره     
 ١-إم أ /-، و )اسـتخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة      ( ١-إم أ /-، و )١٧املـادة   ( ١-إم أ /-و
 من ٢الفقرة ( ١-إم أ/-، و )٥ من املادة    ١الفقرة  ( ١-إأم  /-، و )طـرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املخصصة     (

 ،)٨املادة ( ١-إم أ/-، و)٧املادة ( ١-إم أ/-، و)٥املادة 

 من بروتوكول   ٦ باألعمال التحضريية اليت اضطلعت هبا األمانة فيما يتعلق بتنفيذ املادة            وإذ حيـيط علماً    
 كيوتو، املشار إليها فيما يلي بالتنفيذ املشترك،

  لألطراف اليت قدمت مسامهات لتمويل األنشطة املتعلقة باألعمال التحضريية، ُيعرب عن تقديرهوإذ 
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 لألعمال اليت اضطلعت هبا األطراف إلعداد مشاريع التنفيذ املشترك، مبا يف ذلك األعمال              وإدراكـاً منه   
ة تصميم املشروع، كما يرد، ضمن      املتعلقة باملبادئ التوجيهية لإلبالغ ومعايري حتديد خط األساس والرصد ووثيق         

مجلة أمور، يف التقرير املتعلق حبلقة عمل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ املشار إليها يف تقرير مؤمتر 
 ،)١(األطراف عن دورته العاشرة

 ملقررة للفترةللحاجة إىل ضمان مستويات كافية من التمويل لتنفيذ كامل نطاق األنشطة اوإدراكـاً منه    
٢٠٠٧-٢٠٠٦، 

  إنشاء جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك؛يقرر -١ 

 : إىل جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك أن تضع وتنفذ برنامج عمل يشمل املهام التاليةيطلب -٢ 

وضـع النظام الداخلي، بأسرع ما ميكن، مع إيالء االعتبار، حبسب االقتضاء، للنظام الداخلي               )أ( 
مجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، وتوصية مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول              لـل 

 كيوتو باعتماده يف دورته الثانية، وتطبيقه بصفة مؤقتة إىل أن يتم اعتماده على هذا النحو؛

 األولوية، مبا يتفق مع     اإلفاضة يف صياغة معايري وإجراءات اعتماد الكيانات املستقلة، على سبيل          )ب( 
 من بروتوكول كيوتو، مع إيالء االعتبار، حبسب االقتضاء، ٦التذييل ألف للمبادئ التوجيهية املتعلقة بتنفيذ املادة 

 إلجراءات اعتماد الكيانات التشغيلية اليت وضعها اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة؛

يري وإجراءات اعتماد الكيانات املستقلة بصيغتها الواردة يف        اعـتماد الكيانات املستقلة وفقاً ملعا      )ج( 
  من بروتوكول كيوتو؛٦التذييل ألف للمبادئ التوجيهية لتنفيذ املادة 

من املبادئ التوجيهية    ) ه(٣صياغة وإقرار وثيقة تصميم مشروع التنفيذ املشترك عمالً بالفقرة           )د( 
 يكون تطبيقها مؤقتاً إىل أن يقوم مؤمتر األطراف العامل بوصفه            من بروتوكول كيوتو، على أن     ٦لتنفـيذ املادة    

  من بروتوكول كيوتو؛٦اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو باعتمادها وفقاً للمبادئ التوجيهية لتنفيذ املادة 

وضـع مـبادئ توجيهية ملستخدمي وثيقة تصميم مشروع التنفيذ املشترك، ضمن مجلة أمور أخرى،                 )ه( 
 ما ميكن، باالعتماد على املبادئ التوجيهية اليت وضعها اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، حبسب االقتضاء؛بأسرع 

 من بروتوكول كيوتو،    ٦وضـع إرشـادات بشأن التذييل باء للمبادئ التوجيهية لتنفيذ املادة             )و( 
من املقرر ) ج(٦اً ملا هو حمدد يف الفقرة بأسـرع ما ميكن، مبا يف ذلك أحكام بشأن املشاريع الصغرية احلجم وفق           

 ، حبسب االقتضاء؛٧-م أ/١٧

                                                      

)١( FCCC/CP/2004/10٩٤ة ، الفقر. 
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، ٢٠٠٧-٢٠٠٦وضـع خطـتها اإلداريـة، بأسرع ما ميكن، مبا يف ذلك خطة ميزانية للفترة              )ز( 
 وإبقاءؤها قيد االستعراض، مع مراعاة خربة اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة يف هذا اجملال، حبسب االقتضاء؛

وضع أحكام لتقاضي الرسوم الالزمة لتغطية النفقات اإلدارية املتعلقة بأنشطة جلنة اإلشراف على  )ح( 
 التنفيذ املشترك؛

 : ما يلييقرر كذلك -٣ 

جيـوز للكـيانات التشغيلية املعينة يف إطار آلية التنمية النظيفة التصرف بصفة مؤقتة ككيانات                )أ( 
 أن توافق جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك على إجراءاهتا املتعلقة باالعتماد؛ إىل ٦مستقلة معتمدة مبوجب املادة 

جيـوز للكيانات التشغيلية املعينة اليت تتقدم بطلب لالعتماد مبوجب إجراءات االعتماد اليت متت    )ب( 
 ار اعتماد هنائي؛املوافقة عليها أن تستمر يف التصرف بصفة مؤقتة ككيانات مستقلة معتمدة إىل أن يتم اختاذ قر

ال تكون القرارات وما يتصل هبا من أنشطة مضطلع هبا مبوجب هذه األحكام سارية إال بعد إمتام  )ج( 
 اعتماد الكيان املستقل؛

 : ما يلييقرِّر أيضاً -٤ 

جيـوز للمشتركني يف املشاريع يف إطار التنفيذ املشترك أن يطبقوا، حبسب االقتضاء، املنهجيات               )أ( 
ة خبطوط األساس والرصد، مبا يف ذلك املنهجيات املتعلقة بأنشطة املشاريع الصغرية احلجم، اليت أقرها اجمللس املتعلق

 التنفيذي آللية التنمية النظيفة؛

جيوز للمشتركني يف املشاريع يف إطار التنفيذ املشترك أن يطبقوا، حبسب االقتضاء، األجزاء ذات          )ب( 
لية التنمية النظيفة ومن وثيقة تصميم املشروع املتعلقة بأنشطة املشاريع الصغرية           الصلة من وثيقة تصميم مشروع آ     

 آللية التنمية النظيفة؛

 : جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك على التعاون مع اجلهات التاليةيشجع -٥ 

 اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة؛ )أ( 

، وخباصة فيما يتعلق بقائمة األطراف املشار إليها يف    جلـنة االمتـثال مبوجب بروتوكول كيوتو       )ب( 
  من بروتوكول كيوتو؛٦ من املبادئ التوجيهية لتنفيذ املادة ٢٧الفقرة 

  من بروتوكول كيوتو؛٦جهات التنسيق املعيَّنة للمادة  )ج( 
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 من  ١٨ة  املراقـبون يف اجـتماعات جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، املشار إليهم يف الفقر              )د( 
 من بروتوكول كيوتو، عن طريق جلسات األسئلة واألجوبة املعقودة    ٦املـبادئ التوجيهـية املتعلقة لتنفيذ املادة        

 بانتظام يف هذا السياق؛

 ٢٠٠٦ األطـراف املدرجـة يف املرفق األول لالتفاقية على تقدمي تربعات فورية يف عام          حيـث  -٦ 
 من بروتوكول كيوتو يف     ٦ن أجل متويل النفقات اإلدارية لتنفيذ املادة        للصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية م    

، باإلضافة إىل االعتمادات املرصودة يف امليزانية الربناجمية التفاقية األمم املتحدة           ٢٠٠٧-٢٠٠٦فـترة السـنتني     
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ لفترة السنتني 

- - - - -  


