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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  ذللتنفياهليئة الفرعية 
  الدورة األربعون

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

  املسائل املتعلقة بآليات بروتوكول كيوتو
ت خفض االنبعاثات   طرائق اإلسراع بتواصل إصدار وحدا    

  يف إطار التنفيذ املشترك ونقل حيازهتا واحتيازها

طرائق اإلسراع بتواصل إصدار وحدات خفض االنبعاثات يف إطـار              
  التنفيذ املشترك ونقل حيازهتا واحتيازها

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
ئق اإلسـراع بتواصـل     نظرها يف طرا  ) اهليئة الفرعية (واصلت اهليئة الفرعية للتنفيذ       -١

إصدار وحدات خفض االنبعاثات يف إطار التنفيذ املشترك ونقل حيازهتا واحتيازها، عمـالً             
  .٨-أإ م/١  من املقرر١٦بالفقرة 

ووافقت اهليئة الفرعية على مواصلة نظرها يف هـذه املـسألة يف دورهتـا احلاديـة              -٢
وع املقرر الـوارد يف املرفـق       بناء على نص مشر   ) ٢٠١٤ديسمرب  /كانون األول ( واألربعني

اقترحه الرؤساء املشاركون للمشاورات غري الرمسية بشأن هذا البند الفرعي من جدول             الذي
  . األعمال

وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة، بغية احلصول على مزيد من املعلومات اليت تثـري                -٣
 املشار إليهـا يف مـشروع       للطرائق نظرها يف املسألة، أن تعد ورقة تقنية بشأن أية آثار تقنية          

 بروتوكول كيوتو، ومنها على سـبيل املثـال        وأنظمة عمليات النص الوارد يف املرفق على    
احلصر متطلبات اإلبالغ واالستعراض مبوجب بروتوكول كيوتـو، ووظـائف سـجل             ال

  .رهتا احلادية واألربعنيواملعامالت الدويل، وذلك لكي تنظر فيها اهليئة يف د
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  أعاله أيضاً معلومات عـن     ٣ب أن تتضمن الورقة التقنية املشار إليها يف الفقرة          وجي  -٤
تطبيقه املؤقـت، وحالـة      أو أوجه تأثر امليزانية، واحلالة الراهنة للتصديق على تعديل الدوحة        

وجيب أن تشمل املعلومات املتعلقة مبشاريع التنفيذ املشترك، علـى          . مشاريع التنفيذ املشترك  
احلصر، معلومات مستوفاة عن رسائل املوافقة وصالحيتها بالنسبة إىل كل فترة      ال سبيل املثال 

 السنوية والكلية الصادرة إىل     وحدات خفض االنبعاثات  ومن فترات االلتزام، وعدد املشاريع،      
اليوم، وإمكانات إصدار وحدات خفض االنبعاثات السنوية والكليـة، وفتـرات تـسجيل             

 ملشاريع التنفيذ املشترك قيد التهيئة فيما خيص األطراف الـيت عليهـا             األرصدة الدائنة املتبقية  
يف مرحلة االلتزام الثانية، مع اإلشـارة إىل أيـة     ا   االنبعاثات وخفضه  التزامات كمية بتحديد  

  .صعوبات يف احلصول على املعلومات من جراء عدم تعيني بعض األطراف جلهات تنسيق
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  املرفق
  ]باإلنكليزية فقط[

  Draft decision -/CMP.10 

[The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto 
Protocol, 

Recalling the provisions of Articles 3 and 6 of the Kyoto Protocol and decision 
1/CMP.6, 

Also recalling decision 1/CMP.8, paragraph 16, 

  Cognizant of decisions 9/CMP.1, 11/CMP.1 and 13/CMP.1, 

1. Decides that, pending the establishment of its assigned amount pursuant to Article 
3, paragraphs 7 bis, 8 and 8 bis, in the Doha Amendment, as contained in Annex I to 
decision 1/CMP.8, a Party, referred to in decision 1/CMP.8, paragraph 15(a), that has 
deposited its instrument of acceptance of the Doha Amendment in accordance with 
Article 21, paragraph 7, and Article 20, paragraph 4, of the Kyoto Protocol, and whose 
eligibility is not suspended in accordance with decision 27/CMP.1, Annex, Section XV, 
may undertake an advanced issuance of assigned amount units for the second 
commitment period, up to a maximum amount equivalent to [1] per cent of its assigned 
amount established for the first commitment period. 

2. Also decides that the assigned amount of a Party, established pursuant to Article 3, 
paragraphs 7 bis, 8 and 8 bis, shall be issued net of any advanced issuance referred to in 
paragraph 1 above for that Party. 

3. Further decides that, until the establishment of its assigned amount for the second 
commitment period pursuant to Article 3, paragraphs 7 bis, 8 and 8 bis, any assigned 
amount units issued by a Party in accordance with paragraph 1 above shall be solely 
used for the purpose of conversion into emission reduction units valid for the second 
commitment period.] 

    

  


