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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف      
  يف بروتوكول كيوتو

  الدورة التاسعة
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٢-١١وارسو، 

  من جدول األعمال) ب(٤البند 
  آلية التنمية النظيفةاملسائل املتعلقة ب

  استعراض طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة

  استعراض طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة    

  مقترح مقدَّم من الرئيس    

  ٩-م أإ/-مشروع املقرر     

  استعراض طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة    
  ،روتوكول كيوتوإن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف ب  
 إىل األمانة، أن ُتعدَّ، باالستناد إىل املناقشات اليت جـرت خـالل             يطلب  -١  

، ٢٠١٤مارس  /آذار ١٩الدورة التاسعة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ، ورقة تقنية، حبلول          
ميـة  حول املسائل التالية املتعلقة مبا ميكن إدخاله من تغيريات على طرائق وإجراءات آلية التن             

، مبا يف ذلك آثارها، كي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيـذ يف دورهتـا األربعـني                 )١(النظيفة
  ):٢٠١٤يونيه /حزيران(

عضوية وتشكيلة اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، مبا يف ذلك أوجـه              )أ(  
  فاقية اإلطارية؛التشابه واالختالف مع اهليئات احلكومية الدولية األخرى يف إطار عملية االت

__________ 

 .، املرفق١-إم أ/٦، املرفق، واملقرر ١-م أإ/٥، املرفق الثاين، واملقرر ١-أإم /٤، املرفق، واملقرر ١-م أإ/٣املقرر  ) ١(
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لتعويض عن إصدار وحدات خفض     الكيانات التشغيلية املعينة عن ا     مسؤولية  )ب(  
  االنبعاثات املعتمد الناجتة عن أوجه القصور املهمة يف تقارير التصديق والتحقق واالعتماد؛

  االعتمادات املرصودة لربامج األنشطة؛  )ج(  
  طول فترة االعتماد؛  )د(  
  العنصر اإلضايف؛متطلبات إثبات   )ه(  
مواصلة توضيح دور السلطات الوطنية املعينة لألطراف املدرجة يف املرفـق             )و(  

  األول واألطراف غري املدرجة يف املرفق األول؛
  تبسيط وترشيد دورة املشاريع بالنسبة إىل فئات معينة من املشاريع؛  )ز(  
قدم إىل األمانة،    األطراف واملنظمات املعتمدة بصفته مراقب إىل أن ت        يدعو  -٢  

، آراءها بشأن التغيريات املقترح إجراؤهـا علـى طرائـق           ٢٠١٤أبريل  /نيسان ٣٠حبلول  
وإجراءات آلية التنمية النظيفة؛ مع مراعاة اآلثار املفصلة يف الورقة التقنية املـشار إليهـا يف                

   املوقع الشبكي لالتفاقية؛يف أعاله، بغية نشر هذه اآلراء ١ الفقرة
ىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تواصل مناقشتها يف دورتيها األربعـني           إيطلب    -٣  

، بغية التوصية مبشروع مقـرر يتـضمن        )٢٠١٤ديسمرب  /كانون األول (واحلادية واألربعني   
 مؤمتر األطراف العامـل     كي ينظر فيه  مشروع طرائق وإجراءات منقحة آللية التنمية النظيفة ل       

كـانون  ( يف دورتـه العاشـرة        كيوتو ويعتمـده   طراف يف بروتوكول  بوصفه اجتماع األ  
  ؛)٢٠١٤ديسمرب /األول

 هذا املقرر رهناً    مبوجباألمانة  املطلوبة من   جراءات  اإلاالضطالع ب يطلب    -٤  
  .بتوافر املوارد املالية

    


