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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
  الدورة الثامنة

   ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧ إىل نوفمرب/ تشرين الثاين٢٦من الدوحة، 
  األعمالمن جدول ) أ(٩البند 

  املسائل املتعلقة باالمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتو
  تقرير جلنة االمتثال

  جلنة االمتثال    

  من الرئيسمقدم مقترح     

  ٨-م أ إ.../ مشروع املقرر     
  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
   من بروتوكول كيوتو،١٨ إىل املادة إذ يشري  
، ٤-م أ إ  /٤، و ٣-م أ إ  /٥، و ٢-م أ إ  /٤، و ١-م أ إ  /٢٧ إىل املقررات    يشري أيضاً وإذ    

  ،٧-م أ إ/١٢، و٦-م أ إ/١٣، و٥-م أ إ/٦و
 يف التقرير السنوي املقدم من جلنة االمتثال إىل مؤمتر األطـراف العامـل              وقد نظر   

  ،)١(بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
   جلنة االمتثال،أعمال اليت سامهت يف متويل  لألطرافوإذ يعرب عن تقديره  
ىل مـؤمتر   إ مع التقدير بالتقرير السنوي املقدم من جلنة االمتثال          حييط علماً   -١  

  األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

__________ 

)١( FCCC/KP/CMP/2012/6. 
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 على جلنة االمتثال ملا اضطلعت به من عمل كبري يف سبيل تنفيـذ             ثينُي  - ٢  
  ؛١- أ إم /٢٧املقرر 

على أن تكون أي ترتيبات قانونية يعتمدها مؤمتر         حبرص جلنة االمتثال     يقّر  -٣  
متيـازات  فيمـا يتعلـق باال      العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو       األطراف

  ؛)٢(واحلصانات شاملةً ألعضاء اللجنة وأعضائها املناوبني
 تسعى إىل وضـع طرائـق        أن جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك      يالحظ  -٤  

قد تترتـب عليـه تبعـات يف        وهو ما    ،)٣( من بروتوكول كيوتو   ٦وإجراءات لتنفيذ املادة    
اإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتـو، الـيت تـرد يف مرفـق               

  ؛١-م أ إ/٢٧ املقرر
 )٤(٨-م أ إ  .../ راملقرنظر يف أي تبعات مترتبة على        إىل جلنة االمتثال أن ت     يطلب  -٥  

 هبذا  اإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتو، وتقّدم تقريراً        يف  
الشأن إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول كيوتـو يف              

  دورته التاسعة؛
احلوار مع آليات االمتثال مبقتضى معاهدات أخرى       مبا تعود به إقامة      يعترف  -٦  

جلنة االمتثـال،   ألعمال  بالنسبة  من قيمة   هبدف تبادل املعلومات عن املسائل املتصلة باالمتثال        
  جلنة االمتثال على أن تليب دعوات هيئات االمتثال تلك إىل تبادل املعلومات؛من مث ويشجع 

ة للتنفيذ يف دورهتا السادسة والـثالثني        باستنتاجات اهليئة الفرعي   حييط علماً   -٧  
سفر أعضاء جلنة االمتثال وأعضائها املناوبني بغرض املشاركة يف         املتصلة ب نفقات  الفيما يتعلق ب  

  ؛)٥(اجتماعات اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو
 خبـصوص تكـاليف     ٧-م أ إ  /١١ من املقرر    ٢٩ بالفقرة   حييط علماً أيضاً    -٨  

  وأعضائها املناوبني؛اإلقامة اليومية ألعضاء جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك السفر وبدالت 
 الدول إىل تقدمي تربعات إىل الـصندوق االئتمـاين لألنـشطة            يدعو  - ٩  

  .٢٠١٣- ٢٠١٢التكميلية من أجل دعم عمل جلنة االمتثال يف فترة السنتني 
__________  

__________ 

)٢( FCCC/KP/CMP/2012/6 ،١٥لفقرة ا. 
وهو متـاح علـى     .  من تقرير االجتماع الثالثني للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك         ١انظر املرفق    )٣(

 .<http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings/030/ann1.pdf> : العنوان
ف يف   من جدول أعمال مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطرا         ٨مشروع مقرر مقترح يف إطار البند        )٤(

 .بروتوكول كيوتو
)٥( FCCC/SBI/2012/15 ، ٢٧٠-٢٦٥الفقرات. 


