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*1521557*  

 مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع
 األطراف في بروتوكول كيوتو

 الدورة الحادية عشرة 
 2015كانون األول/ديسمرب   11تشرين الثاين/نوفمرب إىل  30باريس، 
 من جدول األعمال 5البند 

    المسائل المتعلقة بالتنفيذ المشترك
 من بروتوكول كيوتو 6تنفيذ المادة إرشادات بشأن   

 
 اقتراح مقدم من الرئيس  

 
 11-/م أإ-مشروع مقرر   

 
 من بروتوكول كيوتو 6إرشادات بشأن تنفيذ المادة   

 
 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، 
 ،6-/م أإ1من بروتوكول كيوتو واملقرر  6و 3إىل املادتني  إذ يشري 
واإلرشــــاداال ال اقـــة املقدمــــة مـــن مــــؤمتر األطــــراف  1-/م أإ9املقـــرر وإذ يضـــ  يف اعتبــــار   

 العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بشأن التنفيذ املشرتك،
 ،2015-2006 املشـرتك أننـاا الفـرتةحتققت يف إطـار التنفيـذ اليت  باإلجنازاال حييط علما   -1 

، 2مـــن مشـــاري  املســـار  (2)مشـــروعا   52، و(1)1مشـــروعا  مـــن مشـــاري  املســـار  548والـــيت تتمثـــل يف 
 مليون وادة من واداال خفض االنبعاناال الصادرة مقابل خفض االنبعاناال؛ 871وما يزيد على 

_________________ 

 .23، املرفق، الفقرة 1-/م أإ9املقرر  (1) 
مــن مرفـــق  45إىل  30املشــرتك، املعـــراف يف الفقــراال مــن إجــراا التحقــق يف إطــار شنــة اإلشـــراف علــى التنفيــذ  (2) 

 .1-/م أإ9املقرر 
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 ،(3)2015-2014املشــرتك للفــرتة  مــ  التقــدير بتقريــر شنــة اإلشــراف علــى التنفيــذ حيــيط علمــا   -2 
 وحبالة تقدم العمل الذي تضطل  به اللجنة يف فرتهتا الراهنة، ال سيما ما يلي:

وض  مزيد من التوصياال بشـأن اسـتعراا املبـادل التوجي يـة للتنفيـذ املشـرتك ت قـد م  )أ( 
 ؛ (4)إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثانية واألربعني

ـــة، قـــرار ش )ب(  نـــة اإلشـــراف علـــى التنفيـــذ املشـــرتك بالســـماي للمليانـــاال التشـــ يلية املعين
املعتمـــــدة قوجـــــع قواعـــــد االعتمـــــاد الاصـــــة بعليـــــة التنميـــــة الن يفـــــة، بالعمـــــل علـــــى أســـــا  طـــــوعي  

 ؛(5)كملياناال معتمدة مستقلة يف إطار التنفيذ املشرتك، م  اختاذ تدابري لصون س مة البيئة
عــن قلقــه إزاا االــة الســو  الصــعبة الــيت يواج  ــا االيــا  املشــاركون يف  يعــرب دــددا   -3 

 التنفيذ املشرتك، ايث تراج  عدد املشاري  إىل درجة باتت مع ا اآللية دون نشاط ي ذكر؛
إىل شنــة اإلشــراف علــى التنفيــذ املشــرتك أن تقــدم توصــياال كــي تن ــر في ــا يطلــع  -4 

( تتعلـــق بـــاإلجراااال الضـــرورية 2016رابعـــة واألربعـــني )أيار/مـــايو اهليئـــة الفرعيـــة للتنفيـــذ يف دورهتـــا ال
 ، قا يف ذلك الت يرياال يف كل من:(6)لتنفيذ مشروع طرائق وإجراااال التنفيذ املشرتك

 ؛5-/م أإ3 املقرر، املعتمد قوجع التنفيذ املشرتكعلى  للجنة اإلشرافالن ام الداخلي  )أ( 
ر األطــــراف العامــــل بوصــــفه اجتمــــاع األطــــراف يف أاملــــام املقــــرراال األخــــر  ملــــؤمت )ب( 

 بروتوكول كيوتو، املتعلقة بالتنفيذ املشرتك؛
إىل شنــة اإلشــراف علــى التنفيــذ املشــرتك أن تقــدم توصــياال كــي تن ــر  يطلــع أيضــا   -5 

 في ــا اهليئــة الفرعيــة للتنفيــذ يف دورهتــا الرابعــة واألربعــني يف ســيا  اســتعراا املبــادل التوجي يــة للتنفيــذ
 املشرتك، من ا، مث  ، توصياال بشأن الياراال املمملنة فيما يتعلق قا يلي:

 بواعث القلق اليت تثريها اش اال صاابة املصلحة؛ )أ( 
   التحقق الذي جيريه كيان مستقل معتمد للت يرياال املدخلة بعد التسجيل؛ )ب( 
 31لـــــول األطـــــراف واملن مـــــاال املعتمـــــدة بصـــــفة مراقـــــع إىل أن تقـــــدم، حب يـــــدعو -6 

ـــــذ املشـــــرتك ل ـــــرا 2016آذار/مـــــار   ، آرااهـــــا بشـــــأن التجـــــارب والـــــدرو  املســـــتفادة مـــــن التنفي
 ؛ (7)التصميم احملتمل آللياال التخفيف، وبشأن الروابط والتفاع ال م  أدواال أخر 

_________________ 

 (3) FCCC/KP/CMP/2015/4. 
 (4) FCCC/SBI/2015/5. 
 . متـــــاي يف املوقـــــ 15تقريـــــر عـــــن االجتمـــــاع الســـــاب  والث نـــــني للجنـــــة اإلشـــــراف علـــــى التنفيـــــذ املشـــــرتك، الفقـــــرة  (5) 

<http://ji.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/CINM47ARB1GWHKF6ZOPUDY2EJVQ5XT>. 
 (6) FCCC/SBI/2015/L.30. 
. وينب ـي للمن مـاال <http://www.unfccc.int/5900>ينب ي لألطراف أن تقدم آرااهـا عـرب بوابـة البيانـاال يف املوقـ   (7) 

 .<secretariat@unfccc.int>يد اإللملرتوين إىل العنوان التاي املعتمدة بصفة مراقع أن ترسل بياناهتا بالرب 
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إىل شنــة اإلشــراف علــى التنفيــذ املشــرتك أن متعــن الن ــر يف أوجــه التــعزر بــني  يطلــع -7 
ملشــرتك وآليــاال التخفيــف األخــر  لضــمان كفــااة اســتخدام املــوارد، واالنســجام بــني آليــاال التنفيــذ ا

أدواال التخفيــف، وبنــع ا ســاب املــزدوا، ال ســيما فيمــا يتعلــق بالبنيــة التحتيــة والرتتيبــاال التقنيــة، 
 واألدواال، وهياكل اإلدارة، والعملياال؛ 

تعــــد حتلــــي   للتجــــارب  إىل شنــــة اإلشــــراف علــــى التنفيــــذ املشــــرتك أن يطلــــع أيضــــا   -8 
أعــ  ، مــ  مراعــاة املعلومــاال املشــار إلي ــا يف الفقــرة  6والــدرو  املســتفادة، املشــار إلي ــا يف الفقــرة 

نفســ ا وأيــة مــواد أخــر  ذاال صــلة، وأن حتيــل توصــياال وآراا شنــة اإلشــراف علــى التنفيــذ املشــرتك، 
العامـــل بوصـــفه اجتمـــاع األطـــراف يف  أعـــ  ، لملـــي ين ـــر في ـــا مـــؤمتر األطـــراف 7املـــذكورة يف الفقـــرة 

 (؛ 2016بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية عشرة )تشرين الثاين/نوفمرب 
 حبملمة شنة اإلشراف على التنفيذ املشرتك واألمانة يف إدارة املوارد؛ يشيد -9 
طلبه إىل شنة اإلشراف على التنفيذ املشـرتك بـأن تملفـل لةليـة مـا يملفـي مـن يملرر  -10 
 التحتيـــة والقـــدراال كـــي تســـتخدم ا األطـــراف طيلـــة مـــدة ا اجـــة إلي ـــا، وأن تبقـــي خطـــة إدارة البـــى

التنفيذ املشرتك قيد االستعراا، م  إدخـال التعـدي ال ال زمـة لضـمان الملفـااة والفعاليـة مـن ايـث 
 التمللفة والشفافية يف سري عمل التنفيذ املشرتك. 

 


