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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  ختغري املنا

  اهليئة الفرعية للتنفيذ

تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا األربعني، املعقودة يف بـون يف                
  ٢٠١٤يونيه / حزيران١٥ إىل ٤الفترة من 

  إضافة    

إىل مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصـفه        مشاريع مقررات ُمحالة        
  اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو للنظر فيها واعتمادها

  احملتويات
  الصفحة 

التقرير السنوي املشترك للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيـا ومركـز          . ٢٠-م أ /-مشروع املقرر        
  ٢  .........................................................٢٠١٣وشبكة تكنولوجيا املناخ لعام 

راف، وهيئتيه التعديالت املقترح إدخاهلا على اإلجراءات املالية ملؤمتر األط. ٢٠-م أ/-ملقرر مشروع ا     
  ٤  ...........................................................................الفرعيتني واألمانة

األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت اعترف مؤمتر األطراف          . ٢٠-م أ /-مشروع املقرر        
  ٥  ............................................................................. بظروفها اخلاصة

  ٦  ...........يف عمليات االعتماد مبوجب آليات بروتوكول كيوتوالتآزر . ١٠-إم أ/-مشروع املقرر      
 من بروتوكـول    ٨تاريخ إكمال عملية استعراض اخلرباء مبوجب املادة        . ١٠-إم أ /-مشروع املقرر        

  ٧  ............................................................كيوتو املتعلِّقة بفترة االلتزام األوىل
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  ٢٠-م أ/-مشروع املقرر     

تكنولوجيا ومركـز   التقرير السنوي املشترك للجنة التنفيذية املعنية بال          
  ٢٠١٣وشبكة تكنولوجيا املناخ لعام 

  إن مؤمتر األطراف،  
 ١٨-م أ /١٣ و ١٨-م أ /١ و ١٧-م أ /٤ و ١٧-م أ /٢ و ١٦-م أ /١ إىل مقرراته    إذ يشري   

  ،١٩-م أ/٢٥ و١٨-م أ/١٤و
 مـن   ١١، والفقـرة    ١٨- م أ /١٣ مـن مقـرره      ٨ إىل الفقـرة     وإذ يشري أيضاً    
  ،١٨- م أ/١٤  مقرره

رير السنوي املشترك للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز         بالتق يرحب  -١  
 ٢٠١٣ وباألعمال اليت اضطلعت هبا هاتان اهليئتان يف عام          ،)١(٢٠١٣وشبكة تكنولوجيا املناخ لعام     

  هبدف تيسري تنفيذ آلية التكنولوجيا تنفيذاً فعاالً؛ 

  ٢٠١٣ عام أنشطة وأداء اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا يف    
 بتنفيذ خطة العمل املتجددة للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا         يرحب أيضاً   -٢  

على حنو فعال، وبالرسائل البالغة األمهية الواردة يف التقرير املشار إليه            ٢٠١٣-٢٠١٢للفترة  
   أعاله؛  ١يف الفقرة 
قامـة روابـط مـع       طرائق اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا يف إ       يعتمد  -٣  

ترتيبات مؤسسية معنية أخرى يف إطار االتفاقية وخارجه، وهي الطرائق املدرجة يف مرفـق              
 أعاله، وذلك هبدف تعزيز االتساق والتعـاون بـني مجيـع            ١التقرير املشار إليه يف الفقرة      

  ؛ )٢(األنشطة املتعلقة بالتكنولوجيا يف إطار االتفاقية وخارجه

  ٢٠١٣بكة تكنولوجيا املناخ يف عام أنشطة وأداء مركز وش    
 بالتقدم الذي أحرزه برنامج األمم املتحدة للبيئة، بصفته مـضيف           يرحب  -٤  

مركز تكنولوجيا املناخ، يف اختاذ الترتيبات الضرورية لتشغيل مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ            
  ؛٢٠١٣بشكل تام يف عام 

__________ 

)١( FCCC/SB/2013/1. 
 من مرفق التقرير املشار إليه أعاله حمل الفصلني اخلامس والـسادس مـن              ١سيحل النص الوارد يف الفقرة       )٢(

 .١٧-م أ/٤طرائق اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا املعتمدة مبوجب املقرر 



FCCC/SBI/2014/8/Add.1 

3 GE.14-09242 

جمللس االستشاري ملركـز     باستكمال األنشطة اليت كُلف هبا ا      يرحب أيضاً   -٥  
 يف الوقت املناسب، وهي األنشطة اليت زودت مركز      ٢٠١٣وشبكة تكنولوجيا املناخ يف عام      

وشبكة تكنولوجيا املناخ بالوسائل الضرورية لتلقي وتلبية الطلبات املقدمـة مـن البلـدان              
  ؛ ١٦-م أ/١ من املقرر ١٢٣األطراف النامية وفقاً للفقرة 

 مل ترشح بعد كياهنا الوطين املعيَّن على موافاة األمانـة            األطراف اليت  حيث  -٦  
  فوراً بترشيحاهتا كلٌّ من خالل جهة االتصال الوطنية اخلاصة به؛

 البلدان األطراف النامية إىل تقدمي طلبات، كلٌّ من خـالل كيانـه             يدعو  -٧  
  ؛١٦-م أ/١ملقرر  من ا١٢٣الوطين املعيَّن، إىل مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ وفقاً للفقرة 

 مع التقدير بالدعم املايل الذي قدمتـه األطـراف ألنـشطة مركـز              ينّوه  -٨  
  .تكنولوجيا املناخ، وبتعبئة خدمات الشبكة



FCCC/SBI/2014/8/Add.1 

GE.14-09242 4 

  ٢٠-م أ/-مشروع املقرر     

التعديالت املقترح إدخاهلا على اإلجراءات املالية ملـؤمتر األطـراف،              
  )١(وهيئتيه الفرعيتني واألمانة

  طراف،إن مؤمتر األ  
 على اعتماد   ٦٠/٢٨٣ أن اجلمعية العامة لألمم املتحدة وافقت يف قرارها          إذ يالحظ   

املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام فيما يتعلق بتقدمي البيانات املالية داخل منظومة األمـم              
  املتحدة، 
ية بشأن تغري    أن من املقرر أن تعد أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطار          وإذ يالحظ أيضاً    

املناخ، متشياً مع اجلدول الزمين الذي وضعته األمانة العامة لألمم املتحدة، أوىل بياناهتا املالية              
  ،٢٠١٥أبريل /وفقاً للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف نيسان

 يف التعديالت املقترح إدخاهلا على اإلجراءات املاليـة ملـؤمتر األطـراف،        وقد نظر   
  ، )٢(يه الفرعيتني واألمانة والالزمة العتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاموهيئت

 التعديالت املقترح إدخاهلا على اإلجراءات املالية ملؤمتر األطراف، وهيئتيه          يوافق على   
رفـق  الفرعيتني واألمانة والالزمة العتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام والواردة يف م           

  .FCCC/SBI/2014/INF.9الوثيقة 

__________ 

 . وح، اقترحت األمانة تغيرياً يف العنوانللمزيد من الوض )١(
)٢( FCCC/SBI/2014/INF.9. 
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  ٢٠-م أ/-مشروع املقرر     

األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت اعترف مؤمتر األطراف              
   بظروفها اخلاصة

  إن مؤمتر األطراف،  
، ١٨-م أ /١، و ١٧-م أ /٢، و ١٦-م أ /١، و ٧-م أ /٢٦ املقررات   إذ يؤكد من جديد     

  عاً خمتلفاً عن األطراف األخرى املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اليت اعترفت بأن لتركيا وض
 أمهية توفري الدعم املايل والتكنولوجي وبنـاء القـدرات          وإذ يؤكد من جديد أيضاً      

لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت اعترف مؤمتر األطراف بظروفها اخلاصة مـن   
  يذ االتفاقية،أجل مساعدة هذه األطراف على تنف

 بالفرص املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة الـيت            يسلّم  -١  
 على األقل، من ٢٠٢٠اعترف مؤمتر األطراف بظروفها اخلاصة من أجل االستفادة، حىت عام 

دعم اهليئات ذات الصلة املنشأة مبوجب االتفاقية وغريها من اهليئات واملؤسسات ذات الصلة             
   التخفيف والتكيف والتكنولوجيا وبناء القدرات واحلصول على التمويل؛لتعزيز

 األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية الـيت اعتـرف مـؤمتر             يشّجع  -٢  
  األطراف بظروفها اخلاصة على أن تستغل هذه الفرص بالكامل؛

قوم، من   األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية القادرة على أن ت          حيث  -٣  
خالل الوكاالت املتعددة األطراف، مبا فيها مرفق البيئة العاملية ضمن واليتـه، واملنظمـات              

 واملؤسسات املالية الدولية، والـشراكات واملبـادرات األخـرى،          ،احلكومية الدولية املعنية  
والوكاالت الثنائية والقطاع اخلاص، أو من خالل أي ترتيبات أخرى، حـسب االقتـضاء،            

 الدعم املايل والتكنولوجي والتقين وبناء القدرات لألطراف املدرجة يف املرفـق األول             بتوفري
لالتفاقية اليت اعترف مؤمتر األطراف بظروفها اخلاصة من أجـل مـساعدهتا علـى تنفيـذ                
استراتيجياهتا وإجراءاهتا وخططها الوطنية بشأن التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه،            

  .١٦-م أ/١اهتا أو خططها اإلمنائية اخلفيضة االنبعاثات وفقاً للمقرر ووضع استراتيجي
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  ١٠-إم أ/-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  
 إىل اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة وجلنة اإلشراف على التنفيذ           يطلب  -١  

املشترك أن يتعاونا على النظر يف إنشاء جلنة اعتماد مشتركة ختضع لسلطتهما ورقابتهما، وعلى              
 ١-م أإ /٩ و ١-م أإ /٣ املقـررين    تنفيذ عمليات االعتماد، يف إطار الـواليتني املكرسـتني يف         

]، x/١(١٠-أإ م( وx/ ١٠-م أإ)وغريمها من املقررات ذات الصلة اليت اعتمـدها مـؤمتر          ] )٢
األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو فيمـا يتعلـق بعمليـات            

  االعتماد؛ 
اإلشراف علـى    إىل اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة وجلنة         يطلب أيضاً   -٢  

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

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

مبا يشمل أحكاماً حمددة للفصل يف االمتثال للمتطلبات بالنسبة إىل كيان تشغيلي معـني يف               
  إطار آلية التنمية النظيفة وإىل كيان مستقل معتمد يف إطار التنفيذ املشترك؛ 

راف على التنفيـذ   إىل اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة وجلنة اإلش        يطلب كذلك   -٣
 أعاله  ٢ و ١املشترك أن يقدما تقريراً عن التقدم احملرز يف اإلجراءات املشار إليها يف الفقرتني              

إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته احلاديـة              
  ). ٢٠١٥ديسمرب / كانون األول-نوفمرب /تشرين الثاين(عشرة 

__________ 

استعراض طرائق وإجراءات آليـة التنميـة       "مقرر من املتوقع أن ُيعتمد بشأن بند جدول األعمال املعنون            )١(
 ".النظيفة

 ".ملشتركاستعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ ا"مقرر من املتوقع أن ُيعتمد بشأن بند جدول األعمال املعنون  )٢(
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  ١٠-إم أ/-رر مشروع املق    

 من بروتوكول   ٨تاريخ إكمال عملية استعراض اخلرباء مبوجب املادة            
  كيوتو املتعلِّقة بفترة االلتزام األوىل

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
  ، ١-م أإ/٢٧ إىل اجلزء الثالث عشر من مرفق املقرر إذ يشري  
  ،١-م أإ/٢٢، و١-م أإ/١٤، و١-م أإ/١٣ املقررات  إىلوإذ يشري أيضاً  
 من بروتوكول كيوتو    ٨ على أمهية عملية استعراض اخلرباء مبوجب املادة         وإذ يشدد   

املتعلِّقة بالسنة األخرية من فترة االلتزام، بالنظر إىل الدور املركزي هلذه العملية يف تقييم امتثال             
   من بروتوكول كيوتو،٣املادة  من ١األطراف اللتزاماهتا مبوجب الفقرة 

 من أن نسبة كبرية من تقارير استعراض قوائم اجلرد السنوية مل تكن وإذ يشعر بالقلق  
أبريل من السنة اليت تلت تقدمي التقارير السنوية يف دورات          / نيسان ١٥قد اسُتِكملت بعد يف     

   يف الوقت املناسب،االستعراض السنوية األخرية، رغم التدابري احملددة لتيسري استكماهلا
 قد تواجه صعوبةً إضافيةً نظراً ملا تنطوي        ٢٠١٤ بأن عملية االستعراض لعام      وإذ يقر   

عليه العملية من تعقيد، ألنه آخر استعراض لفترة االلتزام األوىل، وبأن التأخري قد ينتج عـن                
  عوامل خارجة عن سيطرة الطرف موضوع االستعراض،

تفظ بقاعدة بيانات للتجميع واحملاسبة من أجـل جتميـع           إىل أن األمانة حت    وإذ يشري   
 من الربوتوكول   ٣ من املادة    ٨ و ٧وحساب االنبعاثات والكميات املخصصة عمالً بالفقرتني       

وملا يضاف إىل الكمية املخصصة وما ُيطرح منها وفقاً للفقرتني نفسهما، حلـساب تقيـيم               
 يف املرفق األول اللتزامـه مبوجـب        االمتثال، من أجل تيسري تقييم امتثال كل طرف مدرج        

  . من الربوتوكول٣ من املادة ١الفقرة 
 قبل  ٢٠١٤ أمهية شفافية املعلومات املتعلِّقة حبالة استعراض االمتثال لعام          وإذ يالحظ   

انعقاد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول             
  ،٢٠١٥ديسمرب / كانون األول١١نوفمرب إىل / تشرين الثاين٣٠لفترة من كيوتو، املقرر عقدها يف ا

 من بروتوكول كيوتو فيما   ٨ أن عملية استعراض اخلرباء مبوجب املادة        يقرر  -١  
 ٢٠١٥أغسطس  / آب ١٠ ينبغي أن ُتستكمل حبلول      يتعلق بالسنة األخرية من فترة االلتزام األوىل      

ستكمال عملية استعراض اخلرباء حبلول هذا التـاريخ،        ويقرر استمرار العملية يف حالة عدم ا      
على أن يكون تاريخ االستكمال هو تاريخ نشر آخر تقرير الستعراض قوائم اجلرد فيما يتعلق    

  بالسنة األخرية من فترة االلتزام األوىل؛
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   األمانة على تسريع عملية االستعراض لاللتزام هبذه املهلة؛حيث  -٢  
لذي ُيوضع حال انتهاء الفترة اإلضافية للوفاء بااللتزامات         أن التقرير ا   يقرر  -٣  

 مـن مرفـق     ٤٩املتعلِّقة بفترة االلتزام األوىل، والذي يشمل املعلومات املطلوبة يف الفقـرة            
، باستخدام جداول النمـوذج اإللكتـروين املوحـد املتفـق عليهـا يف              ١-م أإ /١٣ املقرر
 ٤٥قت ممكن على أن يكون ذلك قبل انقـضاء          ، ينبغي تقدميه يف أقرب و     ١-أإ م/١٤ املقرر

ُيشار إليها فيما (يوماً من انتهاء الفترة اإلضافية للوفاء بااللتزامات املتعلِّقة بفترة االلتزام األوىل     
  ؛)يلي بفترة التصحيح

 ٢٠١٥ سبتمرب/ أيلول ٣٠ أن تنتج األمانة، يف شكل إلكتروين، يف         يقرر أيضاً   -٤  
ك، حىت شهر انتهاء فترة التصحيح، املعلومات التالية املتعلِّقة بكل          وكل أربعة أسابيع بعد ذل    

طرف يقع عليه التزام يف املرفق باء فيما يتعلق بفترة االلتزام األوىل، مع اإلشارة بوضوح إىل                
  :مصدر هذه املعلومات

  بيانات اجلرد لكل سنة من فترة االلتزام؛  )أ(  
  ام؛جمموع االنبعاثات خالل فترة االلتز  )ب(  
الكمية اإلمجالية للوحدات اليت حيتفظ هبا الطرف يف حسابات اإليـداع،             )ج(  

  وحسابات اإللغاء، وحساب السحب؛
 ضرورة أن تشمل هذه املعلومات الكمية اإلمجالية لألرصـدة          يقرر كذلك   -٥  

  اجملمعة يف سجل آلية التنمية النظيفة؛
اض الـيت ال يـزال يتعـّين         املعلومات املتعلِّقة بعمليات االسـتعر     يقرر أن   -٦  

 أعاله، على   ٤استكماهلا ينبغي أن تقدمها األمانة إىل جانب املعلومات املشار إليها يف الفقرة             
أن تشمل معلومات تبني االستعراضات غري املستكملة، واملرحلة اليت وصلت إليها عمليـات             

إلمكـان، املواعيـد    االستعراض غري املستكملة، وتواريخ استكمال املراحل السابقة، وقدر ا        
  .املتوقعة الستكمال املراحل املتبقية

        


