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 بروتوكول كيوتومؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في 
 الدورة الثانية عشرة

 2016تشرين الثاين/نوفمرب  18-7، مراكش
 من جدول األعمال 5البند 

 المسائل المتعلقة بالتنفيذ المشترك

 من بروتوكول كيوتو  6إرشادات بشأن تنفيذ المادة   
 اقتراح مقدم من الرئيس
 12-/م أإ-مشروع المقرر 

 من بروتوكول كيوتو 6بشأن تنفيذ المادة إرشادات   
 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، 
 من بروتوكول كيوتو، 6و 3إىل أحكام املادتني  إذ يشري 
واإل شعادا  الححقعا املقدمعا معن معؤمتر األطعراف  1-/م أإ9املقعر   وإذ يضع  يف اعتبعا   

 اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بشأن التنفيذ املشرتك،العامل بوصفه 
 عمععحا  (1)األطععراف ع عع  أن تععودع لععد  الوديعع  صععكوك  بودععا لتعععديل الدوحععا وإذ حيعع  
 من بروتوكول كيوتو هبدف تسري  دخوله حيز النفاذ، 20باملادة 

والععت تتمثععل  ،2016-2006بنتععا ا التنفيععذ املشععرتك ألنععا  الفععرتة  ي  ع مععاا حيعع -1 
 871وما يزيد ع    ،(3)2من مشا ي  املسا   52، و(2)1من مشا ي  املسا   مشروعاا  548يف 

 م يون وحدة من وحدا  خفض االنبعالا  الصاد ة مقابل خفض االنبعالا ؛
__________ 

 .8-/م أإ1املقر   (1)
 .23املرفق، الفقرة ، 1-/م أإ9املقر   (2)
 .45-30، املرفق، الفقرا  1-/م أإ9إجرا  التحقق يف إطا  جلنا اإلشراف ع   التنفيذ املشرتك، املعرَّف يف املقر   (3)
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 بتقريعععععععر جلنععععععا اإلشعععععععراف ع عععععع  التنفيعععععععذ املشععععععرتك ل فعععععععرتة حيععععععي  ع معععععععا أيضععععععاا  -2 
 ؛(4)2015-2016
 (5)العمععل الععذم  امععن بععه جلنععا اإلشععراف ع عع  التنفيععذ املشععرتك ريححععب بتقععدي -3 

 ؛(6)شرتك ود وهه املستفادة ولح ي اابشأن األفكا  املتع قا بتجا ب التنفيذ امل
املشعا كون  عن   قه إزا  حالا السعو  الصععبا العت يواجااعا حاليعاا  يعرب جمدداا  -4 

يف التنفيذ املشرتك، حي  تراج  عدد املشا ي  إىل د جا با  معاعا النشعايف يف إطعا   عذ  ا ليعا 
 شبه معدوم؛
ط بععه إىل جلنععا اإلشععراف ع عع  التنفيععذ املشععرتك بععأن تكفععل ل ليععا مععا يكفعع   يكععر  -5 

ياا، مع  إدخعال من ادياكل األهاهيا والقد ا  ك  تستخدماا األطراف ما دامن احلاجا  ا ما إل
 التعديح  الحزما لضمان الكفا ة وفعاليا التك فا والشفافيا يف هري عمل التنفيذ املشرتك؛

جلنعا ، معن بعاب احلعرل ع ع  مواصع ا اإلدا ة احلصعيفا ل معوا د، أن  تمع  يقر  -6 
 اإلشراف ع   التنفيذ املشرتك مرة واحدة ع   األ ل كل هنا؛ 

ا اإلشعععراف ع ععع  التنفيعععذ املشعععرتك أن تعقعععد اجتماعا عععا أن باهعععتةاعا جلنععع يؤكعععد -7 
 واملشاو ا  اإللكرتونيا والوها ل اإللكرتونيا لصن  القرا ؛ (7)باالهتعانا بوها ل املشا كا االفرتاضيا

، فيمععا يتع ععق باجل سععا  املشععا  إلياععا يف النيععام الععداخ   ل جنععا اإلشععراف يقعر  -8 
االفرتاضععيا لضعضععا  أو املنعاوبني العععام ني بوصععفام أعضععا  يف ع ع  التنفيععذ املشععرتك، أن املشعا كا 

اجتماعا ععععا لحتسععععحت ألقععععراب لحقيععععق النصععععاب القععععانوين، وأن االجتماعععععا  االفرتاضععععيا ل جنععععا 
 اإلشراف ع   التنفيذ املشرتك متثل اجتماعا  ل جنا؛

ضععععا  أن التقععععدل اإللكععععرتوين لوليقععععا قععععني األدمععععا املو عععععا مععععن األع يقععععر  أيضععععاا  -9 
واألعضعععا  املنعععاوبني يف جلنعععا اإلشعععراف ع ععع  التنفيعععذ املشعععرتك  يكفععع  ل وفعععا  باشعععرتاطا  النيعععام 

 الداخ   يف  ذا الصدد.
    

__________ 

(4) FCCC/KP/CMP/2016/5. 
 8-6، الفقرا  11-/م أإ7ع   النحو املة وب يف املقر   (5)
(6) FCCC/KP/CMP/2016/5.املرفق األول ، 
، وقكعن 20-16الفقعرا   ،JI-JISC39-AA-A02ع   النحعو املبعني يف وليقعا جلنعا اإلشعراف ع ع  التنفيعذ املشعرتك  (7)

 .<http://ji.unfccc.int/MeetingInfo/DB/C0BRXFOZM7K843E/view>االطحع ع ياا يف العنوان التايل: 


