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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة التاسعة والثالثون

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

  املسائل املتعلقة بآليات بروتوكول كيوتو 
رائق تسريع إثبات أهلية األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية           ط

  اليت لديها التزامات يف فترة االلتزام الثانية، واليت مل تثبت بعد أهليتها

طرائق تسريع إثبات أهلية األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية              
   مل تثبت بعد أهليتهااليتواليت لديها التزامات يف فترة االلتزام الثانية، 

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    

  إضافة    

  توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ    
أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا التاسعة والثالثني، مبشروع املقرر التايل لكي              

 ينظر فيه مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو ويعتمـده يف             
  :دورته التاسعة

  ٩-م أإ/-مشروع املقرر     
طرائق تسريع إثبات أهلية األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة الـيت                 

  اليت مل تثبت بعد أهليتهاولديها التزامات يف فترة االلتزام الثانية، 
  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،   
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  ،٦-م أإ/١ من بروتوكول كيوتو وإىل املقرر ٦ و٣إىل أحكام املادتني  إذ يشري  
  ، ٨-م أإ/١ من املقرر ١٦ إىل الفقرة أيضاً وإذ يشري  
، ١-م أإ /١٣، و ١-م أإ /١١، و ١-م أإ /٩، و ١-م أإ /٣ املقررات   وإذ يضع يف اعتباره     

  ، ١-م أإ/٢٧ و١-م أإ/٢٢و
بروتوكول كيوتو، إنشاء عمليـة      فترة االلتزام الثانية مبوجب      لغرض يقرر،  -١  

األطراف املدرجة يف املرفـق  (لتسريع إثبات أهلية األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية    
تعديل الدوحـة،   الوارد يف   اليت لديها التزامات مقيدة يف العمود الثالث من املرفق باء           ) األول

ليت أودعت صكوك قبوهلـا لتعـديل       ، املرفق األول، ا   ٨-م أإ /١على النحو الوارد يف املقرر      
 من بروتوكول كيوتو واليت مل      ٢٠ من املادة    ٤ والفقرة   ،٢١ من املادة    ٧الدوحة وفقاً للفقرة    

 ٢تثبت أهليتها بعد، قبل أن تبني هذه األطراف استيفاءها جلميع الشروط احملددة يف الفقـرة            
  ؛١-م أإ/١١من مرفق املقرر 

 ٣٠، حبلول أن يقدم أعاله ١ إليه يف الفقرة   ي طرف مشار  أل أن   يقرر أيضاً   -٢  
هاء من مرفـق     -  عن إنشاء سجله الوطين، وفقاً للفصل ثانياً       اً، تقرير ٢٠١٥يونيه  /حزيران
  من بروتوكول كيوتو، سـجالً ٧ من املادة ٤، يبني أن لديه، وفقاً للفقرة   ١-م أإ /١٥املقرر  
  ؛١-م أإ/١٣ ألف من مرفق املقرر - أُنشئ وفقاً للشروط املبينة يف الفصل ثانياً وطنياً

 بالنسبة إىل كل طرف مـدرج يف املرفـق األول مـستوف          يقرر كذلك،   -٣  
 أعاله، الشروع فوراً، وفقاً للجزء خامساً       ٢ أعاله وقدم تقريراً وفقاً للفقرة       ١لشروط الفقرة   

تعراض ذلك التقرير إلثبات استيفاء الشروط املشار إليها        ، يف اس  ١-م أإ /٢٢من مرفق املقرر    
 ١جري االستعراض فريق من خرباء االستعراض ُمنشأ وفقاً للفقرة           أعاله، وأن يُ   ٢يف الفقرة   

   أعاله؛٢م أإ، لتقييم استيفاء الشروط املشار إليها يف الفقرة /٢٢من مرفق املقرر 
 أعاله إىل   ٣راض املشار إليه يف الفقرة       أن ُيرسل التقرير املتعلق باالستع     يقرر  -٤  

  ؛١-م أإ/٢٧جلنة االمتثال وفقاً للجزء سادساً من مرفق املقرر 
 أعـاله واسـُتعرض     ٢ أن لكل طرف، قدم تقريره وفقاً للفقرة         يقرر أيضاً   -٥  

 من بروتوكول كيوتو، على     ١٧ أعاله، احلق يف احلصول، وفقاً للمادة        ٣تقريره وفقاً للفقرة    
 / كـانون األول   ٣١فض انبعاثات معتمد صادرة خلفض االنبعاثات احلاصلة بعد         وحدات خ 

 أعـاله،   ٤، وذلك أربعة أشهر من تاريخ تقدمي التقرير املشار إليه يف الفقرة             ٢٠١٢ديسمرب  
كما أن له احلق يف االحتفاظ هبذه الوحدات يف سجله الوطين، ما مل خيلص فرع اإلنفاذ التابع          

، إىل أن الطرف    ١-م أإ /٢٧ من اجلزء عاشراً من مرفق املقرر        ١اً للفقرة   للجنة االمتثال، وفق  
  ؛١-م أإ/١٣ ألف من مرفق املقرر - غري ممتثل للشروط الواردة يف الفصل ثانياً
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 أعاله االستفادة   ٥ أن يواصل كل طرف مشار إليه يف الفقرة          يقرر كذلك   -٦  
 الفقرة نفسها إىل أن تثبت أهليتـه وفقـاً          من األهلية احملدودة على النحو املشار إليه يف تلك        

 مكرراً  ٧ وأن ُتسجل الكمية املسندة إليه عمالً بالفقرات         ١-م أإ /١١ من مرفق املقرر     ٢للفقرة  
، ١-م أإ/١٣ من مرفق املقـرر      ٩ من تعديل الدوحة وفقاً للفقرة       ٣ مكرراً من املادة     ٨ و ٨و
مسألة من مـسائل التنفيـذ يف سـياق      عقب إجراء تنقيحات لذلك املقرر، أو حىت ُتثار          أو

  .  من بروتوكول كيوتو٨استعراضٍ مبوجب املادة 

        


