
(A)   GE.14-23994    111214    111214 

 مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو
 الدورة العاشرة

  1112كانون األول/ديسمرب   11-1ليما، 
  ن جدول األعمالم 5البند 

 المسائل المتعلقة بالتنفيذ المشترك 

 من بروتوكول كيوتو 6إرشادات بشأن تنفيذ المادة   
 مقترح من الرئيس  
  ٠١-/م أإ-مشروع المقرر   

 من بروتوكول كيوتو  6إرشادات بشأن تنفيذ المادة   
 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، 
  ،٨-/م أإ1من بروتوكول كيوتو وإىل املقرر  6و 3إىل أحكام املادتني  إذ يشري 
واإلرشعادا  الححقعا املقدمعا معن معؤمتر األطعراف  1-/م أإ9املقعرر  وإذ يضع  يف اعتبعار  

 العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بشأن التنفيذ املشرتك، 
 ،1112-1116ا يف إطار التنفيعذ املشعرتك أانعال الفعرت  باإلجنازا  احملقق حييط علما   -1 
ومخسا   (1)1 مشروعا  من مشاري  املسار 51و ،(1)1مشروعا  من مشاري  املسار  52٨اليت متثل 

مليععون وحععد  افععع اانبعااععا  صععادر  مقابععل  ٨56كيانععا  مسععتقلا معتمععد  ومععا ي يععد علعع  
 من بروتوكول كيوتو؛ فرت  االت ام األوىليف افع اانبعااا  احملقق 

__________ 

 . 13، املرفق، الفقر  1-/م أإ9املقرر  (1) 
 . 25-31، املرفق، الفقرا  1-/م أإ9إجرال التحقق يف إطار جلنا اإلشراف عل  التنفيذ املشرتك، املعرَّف يف املقرر  (1) 
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الععذف أعدتععه  1112-1113بععالتقرير السععنوف للفععرت   حيععيط علمععا  معع  التقععدير -1 
اللجنعا وعلع  وجعه التحديعد وحالا العمل الذف تضطل  بعه  (3)جلنا اإلشراف عل  التنفيذ املشرتك

  ما يلي:
للتنفيعععذ التوصعععيا  اإليعععافيا املتعلقعععا باانتقعععال معععن املبعععاد  التوجي يعععا ا اليعععا  )أ( 

تكملا  أارى للتوصيا  املقدما من اللجنعا إىل معؤمتر بوصف ا املشرتك إىل النسخا املنقحا من ا، 
 ؛ 1113و 1111 بروتوكول كيوتو يف عامي األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف

لتنفيععذ انظععام اعتمععاد موالمععا التوصععيا  والتقريععر املتعلععق بالتقععدم احملععرز يف  ععال  )ب( 
 شرتك م  نظام آليا التنميا النظيفا؛ امل

املشعاركون ا  إزال حالعا السعوا البععبا العيت يواج  عا حاليع يؤكد من جديعد للقعه -3 
يف التنفيععذ املشععرتك وا اجععا إىل يععمان ااععتمرار جنععاج امليععا مععن أجععل مسععاعد  األطععراف امللت مععا 

املرفعق بعال يف تععديل الدوحعا،  املسجلا يف العمود الثالع  معن بتحديد أو افع اانبعااا  كميا  
، علع  الوفعال بالت اما عا يف فعرت  االتع ام الثانيعا  وجع  ٨-/م أإ1 املقعرراملرفق األول معن الوارد يف 
 من بروتوكول كيوتو؛  3املاد  

بالعمل الذف تقوم به اهليئا الفرعيا للتنفيذ بشأن ااتعراض املبعاد   حييط علما   -2 
 ؛1-/م أإ9عل  النحو الوارد يف مرفق املقرر  ،(2)التوجي يا للتنفيذ املشرتك

إىل األمانعععا أن تععععد ورلعععا تقنيعععا، لتنظعععر في عععا اهليئعععا الفرعيعععا للتنفيعععذ يف  يطلععع  -5 
(، بشععععأن الفععععر  املتاحععععا لتحقيععععق وفععععورا  يف 1115 دور ععععا الثانيععععا واألربعععععني )ح يران/يونيععععه

ربا  املتعلقا بلليعا التنميعا النظيفعا، مع  اخللتنفيذ املشرتك، واااتفاد  من يف االتكاليف والكفال  
 اإللرار بواييت امليتني؛ 

، 1115آذار/مععععار   16األطععععراف إىل أن تقععععدم إىل األمانععععا،  لععععول  يععععدعو -6 
التنفيععععذ  ا املتعلقععععا بشععععاريعملوعيععععا الععععيت تضععععع ا األطععععراف املضععععيفا أمثلععععا علعععع  الععععن ط التقنيععععا الط

املشعععععرتك، العععععيت عكعععععن أن تسعععععاعد األطعععععراف املضعععععيفا يف  قيعععععق الت اما عععععا بتحديعععععد أو افعععععع 
  وج  بروتوكول كيوتو؛  اانبعااا  كميا  

مععل اععذ  املسععارا  يف تقريععر تععوليفي لكععي تنظععر فيععه  يطلعع  -7  إىل األمانععا أن مل
 ا الفرعيا للتنفيذ يف دور ا الثانيا واألربعني؛ اهليئ

إىل جلنعععا اإلشعععراف علععع  التنفيعععذ املشعععرتك، أن تقعععدم توصعععيا  مفبعععلا  يطلععع  -٨ 
لكععععي تنظععععر في ععععا اهليئععععا الفرعيععععا للتنفيععععذ يف دور ععععا الثانيععععا واألربعععععني، بشععععأن ااععععتعراض املبععععاد  

 التوجي يا للتنفيذ املشرتك؛ 
__________ 

 (3) FCCC/KP/CMP/2014/4. 
  .FCCC/SBI/2014/L.34انظر الوايقا  (2) 
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إلشعععععراف علععععع  التنفيعععععذ املشعععععرتك أن تضعععععمن ل ليعععععا إىل جلنعععععا ا يطلععععع  أيضعععععا   -9 
يكفي من اهلياكعل األاااعيا والقعدرا  لكعي تسعتخدم ا األطعراف حعا فايعا الفعرت  اإليعافيا  ما

للوفععال بالت امععا  فععرت  االتعع ام الثانيععا  وجعع  بروتوكععول كيوتععو علعع  األلععل، وأن تلبقععي اطععا إدار  
التعععديح  الحزمععا لضععمان الكفععال  والفعاليععا مععن  التنفيععذ املشععرتك ليععد اااععتعراض، معع  إداععال

 حي  التكلفا والشفافيا يف اري عمل التنفيذ املشرتك. 

    


