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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة التاسعة والثالثون

  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٦-١١وارسو، 
  من جدول األعمال) أ(٧ البند

  املسائل املتعلِّقة بآليات بروتوكول كيوتو
   طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفةاستعراض

  استعراض طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة    

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
 يف  هـا نظر)  الفرعيـة  اهليئـة (اهليئة الفرعية للتنفيذ    بدأت  ،  ٨-م أإ /٥ للمقرر   وفقاً  -١

  .نظيفةطرائق وإجراءات آلية التنمية ال إجراؤها على التغيريات املمكن
 املعتمـدة   اآلراء اليت قدمتها األطراف واملنظمـات     بمناقشات اهليئة الفرعية    واسترشدت    -٢

ونتـائج  ) ٢(توصيات اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفـة يف هـذا الـشأن           ب، و )١(مراقببصفة  
اءات طرائق وإجـر  املمكن إجراؤها على    التغيريات  املتعلقة ب  العمل   حلقةاملناقشات اليت جرت يف     

  .)٣( يف بون، أملانيا٢٠١٣ هيوني/حزيران ٩ و٨آلية التنمية النظيفة، اليت عقدت يومي 
  إجراؤها  من التغيريات املقترح   شاملةحددت اهليئة الفرعية قائمة موحدة لكن غري        و  -٣

البنـد  املعنيان هبذا   رد يف مذكرة أعدها الرئيسان      تإجراءات آلية التنمية النظيفة،     على طرائق و  
 أعد  والذي) من جدول األعمال  ) أ(٧، البند   ٣٩  الفرعية، الدورة  اهليئة(جدول األعمال   من  

  .)٤( اخلاصةاحتت مسؤوليتهم
__________ 

)١( FCCC/SBI/2013/MISC.1و Add.1. 
)٢( FCCC/SBI/2013/INF.1. 
 .FCCC/SBI/2013/INF.6يرد التقرير املتعلق حبلقة العمل يف الوثيقة  )٣(
 .>تغري املناختدرج الوصلة املؤدية إىل املوقع الشبكي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن < )٤(
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رر بشأن طرائق وإجـراءات آليـة       مقشروع   نص مل  عناصربوأوصت اهليئة الفرعية      -٤
ع مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـا       لكي ينظر فيها    رفق  امل يف   الواردةالتنمية النظيفة   

  . يف دورته التاسعة ويعتمدهااألطراف يف بروتوكول كيوتو
 ٤٠ الـدورة     مواصلة عملها بشأن هذه املـسألة يف       ضرورةعلى  الفرعية  اتفقت اهليئة   و  -٥
  . أعاله٣ القائمة املوحدة املشار إليها يف الفقرة مراعاة، مع )٢٠١٤ هيوني/حزيران(لهيئة الفرعية ل
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  املرفق

  اءات آلية التنمية النظيفةاستعراض طرائق و إجر    

  مقررمشروع لنص عناصر     
  ،مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتوإن   
 إىل املناقشات اليت جـرت يف الـدورة          استناداً ، أن تقوم   إىل األمانة  يطلب  -١  

 ،٢٠١٤مـارس  /آذار ١٩ حبلول ،إعداد ورقة تقنيةب ،التاسعة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ    
طرائق وإجراءات آلية التنميـة      إجراؤها على    كناملم القضايا التالية املتعلقة بالتغيريات      تتناول
 لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتـا          ، مبا يف ذلك اآلثار املترتبة عليها      ،)٥(النظيفة

  :)٢٠١٤ هيوني/حزيران(األربعني 
 مبا يف ذلك أوجـه      ، اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة     ةعضوية وتشكيل   )أ(  

  ؛اإلطارية اهليئات احلكومية الدولية األخرى يف إطار عملية االتفاقية معالتشابه واالختالف 
ار وحدات خفـض    مسؤولية الكيانات التشغيلية املعينة للتعويض عن إصد        )ب(  

  ؛واالعتماد والتحقق  التصديقمة يف تقاريرهاملقصور ال أوجه الناجتة عن االنبعاثات املعتمد
   لربامج األنشطة؛االعتمادات املرصودة  )ج(  
  طول فترة االعتماد؛  )د(  
   اإلضايف؛ العنصر إثباتمتطلبات  )ه(  
ألطراف املدرجة يف املرفـق     لنة  دور السلطات الوطنية املعيّ   مواصلة توضيح     )و(  

  رفق األول لالتفاقية؛األول لالتفاقية واألطراف غري املدرجة يف امل
  ع؛يرااملش من فئات معينة إىل  بالنسبةاملشاريعورة  دوترشيدتبسيط   )ز(  
قدم إىل األمانـة،  تأن  إىل  مراقب املعتمدة بصفة     األطراف واملنظمات  يدعو  -٢  

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

   على املوقع الشبكي لالتفاقية؛، بغية نشر هذه اآلراء أعاله١ الفقرة

__________ 

، ومرفـق  ١-م أإ/٥، ويف مرفق املقـرر   ١-م أإ /٤، ويف املرفق الثاين للمقرر      ١-م أإ /٣ترد يف مرفق املقرر      )٥(
 .١-م أإ/٦املقرر 
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 ا يف دورهت  مناقشاهتا هلذا املوضوع   أن تواصل     للتنفيذ  إىل اهليئة الفرعية   يطلب  -٣  
 بغية التوصية مبـشروع     ،)٢٠١٤ديسمرب  /ألولكانون ا ( احلادية واألربعني    هتااألربعني ودور 

ظر فيهـا مـؤمتر   لكي ينمقرر يتضمن مشروع طرائق وإجراءات منقحة آللية التنمية النظيفة          
  يف دورته العاشرة    ويعتمدها األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو       

  ؛)٢٠١٤ديسمرب /كانون األول(
 بتـوافر   رهنـاً املقرر   إليها هذا    يدعومانة اليت   إجراءات األ ب  االضطالع يطلب  -٤  

  .املوارد املالية

       


