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 ارية بشأناالتفاقية اإلط
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة األربعون

  ٢٠١٤يونيه / حزيران١٥-٤بون، 
  من جدول األعمال ) ج(٦البند 

  املسائل املتعلقة بآليات بروتوكول كيوتو
  مبوجب آليات بروتوكول كيوتوالتآزر يف عمليات االعتماد 

  التآزر يف عمليات االعتماد مبوجب آليات بروتوكول كيوتو    

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    

  إضافة    

  توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ    
أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا األربعني مبشروع املقرر التايل كي ينظر فيـه                

 كيوتو ويعتمـده يف دورتـه        بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول      األطراف العامل  مؤمتر
  :العاشرة

  ١٠-م أإ.../مشروع املقرر     

  التآزر يف عمليات االعتماد مبوجب آليات بروتوكول كيوتو    
  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
  ،٨-م أإ/٦من املقرر ) ب(١٥ إىل الفقرة إذ يشري  
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           إىل اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة وجلنـة اإلشـراف علـى            يطلب  -١  
التنفيذ املشترك أن يتعاونا على النظر يف إنشاء جلنة اعتماد مـشتركة ختـضع لـسلطتهما                

 ١-م أإ/٣ورقابتهما، وعلى تنفيذ عمليات االعتماد، يف إطار الواليتني املكرستني يف املقررين          
وغريمها من املقررات ذات الصلة اليت اعتمدها       ] ١٠/م أإ .../ و ١٠/م أإ .../،   [١-م أإ /٩و

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو فيما يتعلق بعمليـات             
  االعتماد؛
 إىل اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة وجلنة اإلشراف على التنفيذ           يطلب  -٢  

  :املشترك أن يتعاونا على وضع وتطبيق ما يلي، حسب االقتضاء
اختصاصات جلنة االعتماد املشتركة، مبا يـشمل عـضويتها وأدوارهـا             )أ(  

  بة؛ومسؤولياهتا، وأن يتعاونا على تنقيح هذه االختصاصات يف األوقات املناس
إطار تنظيمي موحد لالعتماد يف إطار آلية التنمية النظيفة والتنفيذ املشترك،             )ب(  

 حمددة للفصل يف امتثال املتطلبات بالنسبة إىل كيان تشغيلي معني يف إطار             مبا يشمل أحكاماً  
  آلية التنمية النظيفة وإىل كيان مستقل معتمد يف إطار التنفيذ املشترك؛

لس التنفيذي آللية التنمية النظيفة وجلنة اإلشراف على         إىل اجمل  يطلب كذلك   -٣  
 ٢ و ١ عن التقدم احملرز يف اإلجراءات املشار إليها يف الفقرتني           التنفيذ املشترك أن يقدما تقريراً    

أعاله إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورتـه              
  ).٢٠١٥ديسمرب /كانون األول - مربنوف/تشرين الثاين(احلادية عشرة 

        


