
GE.16-08207(A) 



 الفرعية للتنفيذ الهيئة
 واألربعون الرابعةالدورة 

 2016أيار/مايو  26-16 ،بون
 ( من جدول األعمال ب)7د البن

 المسائل المتعلقة بآليات بروتوكول كيوتو
   المبادئ التوجيهية للتنفيذ المشتركاستعراض 

   المبادئ التوجيهية للتنفيذ المشتركاستعراض   
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  
 إضافة  

 توصية من الهيئة الفرعية للتنفيذ  
واألربعتتتمب، وعتتتلور التتتتلر الدتتتا ،  تتت   اللابعتتتعأوصتتتهل اة اتتتع الللع تتتع ل دنل تتت ،    ور تتتا  

ف ت  متر ل األاتتلاع العامتف بوصتل  اجدمتار األاتتلاع   بلوتو تول   وتتو ويعدمتد     ورتتت   ينظتل
 ععلة: الثان ع

 12-/م أإ-مشروع المقرر   
 استعراض المبادئ التوجيهية للتنفيذ المشترك  

 ،مر ل األالاع العامف بوصل  اجدمار األالاع   بلوتو ول   وتو إن 
متن  6لبا ئ الدوج ه ع الدع تع بدنل   التا ة ا، ال ي حيد  1-/م أإ9إىل التلر  إذ يعري 

 6-/م أإ4، وإىل التتلرا  بلوتو ول   وتو )ُيعار إل ها أ نا  بالبتا ئ الدوج ه تع ل دنل ت  العت  (
 ،البا ئ الدوج ه ع ل دنل   الع  اسدعلاض بالدع تع  8-/م أإ6و 7-/م أإ11و
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 بأن مسدوى النعاط ف ما يدع ق بالدنل   الع   قد زا  زيا ة  برية، وإذ يتل 
بالعمف ال ي قامهل ب  اة اع الللع ع ل دنل ت  وال ننتع اتسدعتاريع ل دنل ت   يع د -1 

متتر ل األاتتلاع العامتتف بوصتتل  اجدمتتار العتت   ع تتى متتدى الستتنوا  الااتت ع استتدنابع ل  بتتا  
والتتلرا  ال قتتع  8-/م أإ6متن التتلر  15و 14بتاللتلتمب  عمت ا  األالاع   بلوتو تول   وتتو

 ؛ البا ئ الدوج ه ع ل دنل   الع  ض اسدعلابف ما يدع ق 
 ون إ ختتتتال أي   مبتتتتا ئ الدوج ه تتتتع ل دنل تتتت  العتتتت  إهنتتتتات اسدعلااتتتت  ل يتتتتتلر -2 

 تنت حا  ع  ها؛
اة اتتتتتتع الللع تتتتتع ل دنل تتتتت  التتتتتوار ة   الو  تتتتتتتع أن معتتتتتلور استتتتتدنداجا   ي قتتتتت  -3 

FCCC/SBI/2016/L.8 متتتتتن الدنل تتتتت  العتتتتت    هتتتتت  وثابتتتتتع اةتتتتترة الملدستتتتتبع والتتتتتدرو  الستتتتتدلا ة
 .البا ئ الدوج ه ع ل دنل   الع  خبصوص اسدعلاض 

    


