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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة الثالثة والثالثون

  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٤- نوفمرب/ تشرين الثاين٣٠كانكون، 
  من جدول األعمال) ب(٧البند 
  ا املنهجية يف إطار بروتوكول كيوتوالقضاي

  خطوط األساس املوحدة يف إطار آلية التنمية النظيفة

  خطوط األساس املوحدة يف إطار آلية التنمية النظيفة    

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
بـاآلراء الـيت قدمتـها    اً  علمأحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية         - ١

عربت عنها   وباآلراء اليت    ،)٢(، وبالورقة التقنية اليت أعدهتا األمانة     )١(املنظمات املعنية األطراف و 
 مـن الوثيقـة     ٩٤ القـضايا الـواردة يف الفقـرة          الـيت تناولـت    لسة أثناء اجل  فااألطر

FCCC/SBSTA/2010/6.   
وتوصي اهليئة الفرعية بأن ُتدَمج العناصر الواردة يف املرفق يف مشروع املقـرر               - ٢

بشأن مزيد من اإلرشادات املتصلة بآلية التنمية النظيفة، الذي سـينظر فيـه مـؤمتر               
  .األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

__________ 

)١( FCCC/SBSTA/2010/MISC.13و Add.1.  
)٢( FCCC/TP/2010/4. 
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  املرفق
  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
  ،٥- م أإ/٢ إىل املقرر إذ يشري  
يف بعض منهجيات خطوط األسـاس      اً  ستخدم حالي  أن التوحيد ي   وإذ يالحظ   

  والرصد يف إطار آلية التنمية النظيفة،
 بأن منهجيات خطوط األساس والرصد اليت تستخدم خطوط أساس          موإذ يسلّ   

موحدة هي منهجيات ميكن أن يضعها ويقترحها املشاركون يف املشروع ويقرها اجمللس 
لطرائق واإلجراءات املعتمدة مبوجب املقـررين      التنفيذي آللية التنمية النظيفة يف إطار ا      

  ،١- م أإ/٥ و١- م أإ/٣
 إىل أن خطوط األساس املوحدة يف إطار آلية التنمية النظيفة ينبغي أن      وإذ يشري   

من السالمة البيئية، وتراعي الظـروف      اً  تنطبق على نطاق واسع، وتوفر مستوى عالي      
   االقتضاء،اخلاصة الوطنية أو دون الوطنية أو الدولية، حسب

 أن استخدام خطوط األساس املوحدة ميكن أن يقلـص تكـاليف            وإذ يالحظ   
الصفقات، ويعزز الشفافية واملوضوعية وإمكانية التنبؤ، وييسر الوصول إىل آلية التنمية         

ناقصا، ويزيد خفض  النظيفة، ال سيما فيما يتعلق بأنواع املشاريع واملناطق املمثلة متثيالً
  الدفيئة، مع ضمان السالمة البيئية يف الوقت ذاته،انبعاثات غازات 

القضايا اليت حددهتا اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة           اً  وإذ يالحظ أيض    
  ،)٣(جية يف دورهتا الثانية والثالثنيوالتكنولو
بوصفه خط أساس أُعـد لطـرف أو        " خط األساس املوحد   "ُيعّرف  - ١  

أو حتديـد   /بعاثات وعمليات إزالتها و   جمموعة من األطراف لتيسري حساب خفض االن      
عنصر اإلضافة فيما يتعلق بأنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة، ويقدم يف الوقت ذاتـه    

  املساعدة لضمان السالمة البيئية؛
عن املنظمات   أن بإمكان األطراف واملشاركني يف املشاريع، فضالًيقرر  - ٢  

عن طريق اهليئة الوطنية    أن تقدم،    صفة مراقب الصناعية الدولية أو املنظمات املقبولة ب     
اليت يعّينها البلد املضيف، مقترحات بشأن خطوط األساس املوحدة اليت تنطبق علـى             

  املنهجيات اجلديدة أو القائمة، لكي ينظر فيها اجمللس التنفيذي؛
 إىل اجمللس التنفيذي أن يضع خطوط أساس موحدة، حـسب           يطلب  - ٣  

 السلطات الوطنية املعّينة ذات الصلة، مـع إعطـاء األولويـة            االقتضاء، بالتشاور مع  
__________ 

)٣( FCCC/SBSTA/2010/6 ٩٤، الفقرة. 
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وعلى الدول اجلزرية الـصغرية الناميـة       اً  للمنهجيات اليت تنطبق على أقل البلدان منو      
 من أنشطة املشاريع املسجلة يف إطار آليـة         ١٠ أو أقل من     ١٠واألطراف اليت لديها    

وأنواع أنـشطة املـشاريع أو      ،  ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٣١التنمية النظيفة حىت    
خـارج    الطاقـة  ناقصا، يف جماالت تشمل فيما تـشمله توليـد          املناطق املمثلة متثيالً  

   أدناه؛٨، والنقل والزراعة، مع مراعاة حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة الشبكات
 أن ُيترك أمر تطبيق خطوط األساس املوحدة، حسب تعريفهـا           يقرر  - ٤  

  ، لتقدير السلطات الوطنية اليت يعّينها البلد املضيف؛١ الوارد يف الفقرة
، حـسب االقتـضاء،      إىل اجمللس التنفيذي أن يستعرض دورياً      يطلب  - ٥  

  خطوط األساس املوحدة املستخدمة يف املنهجيات؛
 إىل اجمللس التنفيذي أن يستكشف مصادر مالية خمتلفة لتغطيـة           يطلب  - ٦  

 ٣لالحتياجات احملددة يف الفقـرة      اً  ة، وفق تكاليف وضع وإعداد خطوط أساس موحد     
  أعاله، مبا يف ذلك املوارد املباشرة املتأتية من امليزانية السنوية آللية التنمية النظيفة؛

 األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واألطـراف غـري           يشجع  - ٧  
أو الدعم /لقدرات واملدرجة فيه اليت لديها خربة ذات صلة على أن توفر املساعدة لبناء ا

  من أجل وضع خطوط األساس املوحدة؛
 إىل أمانة االتفاقية أن تنظم حلقة عمل يف أحد البلدان األطراف       يطلب  - ٨  

 للهيئة الفرعيـة    ٣٥ أعاله يف أجل أقصاه فترة انعقاد الدورة         ٣املشار إليها يف الفقرة     
  تنمية النظيفة؛بشأن مسألة خطوط األساس املوحدة لتيسري الوصول إىل آلية ال

عن عمله املتعلق خبطـوط     اً   إىل اجمللس التنفيذي أن يقدم تقرير      يطلب  - ٩  
  .لاألساس املوحدة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكو

        


