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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع     
  األطراف يف بروتوكول كيوتو

  الدورة التاسعة
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٢-١١وارسو، 

  من جدول األعمال) أ(٥البند 
  التنفيذ املشتركاملسائل املتعلقة ب

  اإلرشادات املتصلة بالتنفيذ املشترك

   من بروتوكول كيوتو٦إرشادات بشأن تنفيذ املادة     

  من الرئيسمقدم مقترح     

  ٩-م أإ.../مشروع املقرر     
   من بروتوكول كيوتو٦إرشادات بشأن تنفيذ املادة     

  وتو،إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كي  
  ،٦-م أإ/١ من بروتوكول كيوتو واملقرر ٦ و٣ إىل أحكام املادتني يشريإذ   
إضافة إىل اإلرشادات الالحقـة   ،١-م أإ /٩ و ١-م أإ /٢ ين املقرر وإذ يضع يف اعتباره     

 بـشأن   بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو      املقدمة من مؤمتر األطراف العامل      
  ،التنفيذ املشترك

  ،٨-م أإ/١ املقرر  أيضاًاعتبارهضع يف وإذ ي  
 باإلجنازات احملققة يف إطار التنفيذ املشترك أثناء فترة االلتزام األوىل           يرحب  -١  

 مشروعاً من ٥٢و )١(١مشروعاً من مشاريع املسار  ٥٤٧مبوجب بروتوكول كيوتو اليت متثل 
__________ 

 .٢٣، املرفق، الفقرة ١-م أإ/٩املقرر  )١(
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خفـض  حدات  من و  مليون وحدة    ٨٤٠ كياناً مستقالً معتمداً و    ١١و )٢(٢مشاريع املسار   
  ؛٢٠١٢قبل هناية عام احملقق خفض االنبعاثات مقابل االنبعاثات صادرة 

 عن قلقه إزاء حالة السوق الصعبة اليت يواجهها حالياً املشاركون يف            يعرب  -٢  
التنفيذ املشترك وما ينجم عن ذلك من فقدان للقدرة املؤسسية املتعلقة باآللية، وهـو أمـر                

فيذ املشترك بوصفه وسيلة لألطراف تتيح هلا التعاون على حتقيق  سيشكل خطراً يهدد قيمة التن    
  هدف االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا؛

 على ضرورة حتسني التنفيذ املشترك يف مرحلة االلتزام الثانية مبوجب           يشدد  -٣  
  بروتوكول كيوتو إسهاماً يف بلوغ هدف االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا؛

 الذي أعدته   ٢٠١٣-٢٠١٢ مع التقدير بالتقرير السنوي للفترة       علماًحييط    -٤  
وحالة العمل الذي تضطلع به اللجنـة وعلـى وجـه       )٣(جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك    

  :يلي التحديد ما
تنفيذ املبادئ التوجيهية ل  "التوصيات اإلضافية والتدابري االنتقالية الستعراض        )أ(  

  ؛)٤(" من بروتوكول كيوتو٦املادة 
التوصية الصادرة بشأن إنشاء نظام اعتماد موحد لآلليتني القائمتني علـى             )ب(  

  املشاريع يف إطار بروتوكول كيوتو ومها آلية التنمية النظيفة وآلية التنفيذ املشترك؛
ة عن   إىل جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك أن تقدم توصيات مفصل          يطلب  -٥  

نظام االعتماد املخصص للتنفيذ املشترك مبا يتمشى مع نظام آلية التنميـة النظيفـة مبراعـاة                
 لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا األربعني          ٨-م أإ /٦من املقرر   ) ب(١٥ الفقرة

  ؛)٢٠١٤يونيه /حزيران(
 املطلـوب يف     إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظـر يف العمـل          أيضاً يطلب  -٦  
   أعاله يف دورهتا األربعني؛٥ الفقرة

 اليت تقضي بأن تكـون مـشاريع        ١-م أإ /٩ من املقرر    ٤ إىل الفقرة    يشري  -٧  
البشرية املنشأ بواسطة البواليـع  االنبعاثات التنفيذ املشترك اليت هتدف إىل تعزيز عمليات إزالة       

 من  ٤ و ٣ التوجيهية مبوجب الفقرتني     متسقة مع التعاريف وقواعد احملاسبة والطرائق واملبادئ      
   من بروتوكول كيوتو؛٣املادة 

__________ 

، املرفـق،   ١-م أإ /٩يف املقـرر    حملـدد   ا،  إجراء التحقق يف إطار جلنة اإلشراف على التنفيـذ املـشترك           )٢(
 .٤٥-٣٠ الفقرات

)٣( FCCC/KP/CMP/2013/4و Corr.1. 
 .، املرفق١-م أإ/٩املقرر  )٤(
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لالتفاقية اخلاص بالتنفيذ    )٥( باملعلومات املعروضة على املوقع الشبكي     يرحب  -٨  
  املشترك فيما يتعلق بكمية وحدات خفض االنبعاثات الصادرة عن كل طرف من األطراف؛

ت يف متويل األعمال املتعلقـة      لألطراف اليت أسهم  البالغ   يعرب عن تقديره    -٩  
  بالتنفيذ املشترك؛

سيما بفضل مواصـلة      بتحسن احلالة املالية للتنفيذ املشترك، وال      حييط علماً   -١٠  
  .١تصلة مبشاريع املسار املرسوم الحتصيل 

        

__________ 

)٥( <http://ji.unfccc.int/index.html>. 


