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 مؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع     
    األطراف يف بروتوكول كيوتو

 الدورة األوىل
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٩ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨مونتريال، 

 
 ول األعمال من جد٤البند 

 تقرير اجمللس التنفيذي عن آلية التنمية النظيفة
    وانتخاب أعضاء اجمللس التنفيذي

 تقرير اجمللس التنفيذي عن آلية التنمية النظيفة
 وانتخاب أعضاء اجمللس التنفيذي

 اقتراح مقدم من الرئيس

 ١-م أإ/-مشروع املقرر 

 ةمزيد من اإلرشادات املتصلة بآلية التنمية النظيف

 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، 

  منها،٢ هدف االتفاقية الوارد يف املادة إذ يضع يف اعتباره 

  من بروتوكول كيوتو،١٢ و٣ إىل أحكام املادتني وإذ يشري 

، ٩-م أ/١٩، و٩-م أ/١٨، و٨-م أ/٢١، و٧-م أ/١٧، و٧-م أ/١٥، و٧-م أ/٢ إىل املقررات وإذ يشري 
 ، ومرفقاهتا،١٠-م أ/١٤، و١٠-م أ/١٢و
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الطرائق  (١-م أإ/-، ومرفقاته و)١٢املادة  (١-م أإ/-، و)اآلليات (١-م أإ/-باملقررات وإذ حييط علماً  
الطرائق واإلجراءات   (١-م أإ /-، و )واإلجـراءات ملشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة          

اإلرشادات  (١-م أإ/-، و)نشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفةاملبسطة أل
اآلثار املترتبة على تنفيذ أنشطة املشاريع يف إطار آلية التنمية           (١-م أإ /-ومرفقاته، و ) املتصلة بآلية التنمية النظيفة   

 ،)جل حتقيق أهداف االتفاقيات والربوتوكوالت البيئية األخرى       من أ  ١٠-م أ /١٢النظـيفة املشار إليها يف املقرر       
 بناء القدرات يف إطار بروتوكول كيوتو، (١-م أإ/-و

 ملؤمتر األطراف ملمارسة صالحياته على آلية التنمية النظيفة يف الفترة من كانون             وإذ يعـرب عن تقديره     
 ،٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٩ حىت ٢٠٠١ديسمرب /األول

 مبا أُحرز من تقدم سريع يف تنفيذ آلية التنمية النظيفة، ال سيما منذ بدء نفاذ بروتوكول كيوتو        يسلِّم وإذ 
 ،٢٠٠٥فرباير / شباط١٦يف 

  طرفاً من البلدان النامية، بإنشاء سلطات وطنية معينة،٧٢ طرفاً حىت اآلن، منهم ٩٠ بقيام وإذ يرحِّب 

 كة يف أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة بضرورة حتديد سلطة وطنية معينة، األطراف الراغبة يف املشاروإذ يذكِّر 

 أمهية حسن سري الكيانات التشغيلية املعينة وضرورة مواصلة تشجيع اعتماد ما ُينشأ منها يف               وإذ يـدرك   
 البلدان النامية،

 ،٢٠١٢عام بضرورة ضمان استمرار آلية التنمية النظيفة يف العمل إىل ما بعد وإذ يسلِّم  

 ضرورة اختاذ تدابري ملواصلة تعزيز آلية التنمية النظيفة بغية إفساح اجملال أمامها لبلوغ              وإذ يـدرك متاماً    
 من بروتوكول كيوتو وذلك بتعزيز مؤسساهتا تيسرياً للكفاءة، والفعالية من حيث            ١٢أهدافها املذكورة يف املادة     

 ار،التكاليف، واالتساق، والشفافية يف صنع القر

 أمهية مسألة ضمان االمتيازات واحلصانات لألعضاء واألعضاء املناوبني يف اجمللس التنفيذي            وإذ يالحـظ   
 آللية التنمية النظيفة وأفرقته وجلانه وفرقه العاملة،

 أمهية قيام أوساطه املعنية بترشيح أعضاء وأعضاء مناوبني لديهم املؤهالت املطلوبة والوقت             وإذ يؤكـد   
اء املهـام، وذلك على النحو املبني يف خطة إدارية آللية التنمية النظيفة كي يؤدوا خدماهتم للمجلس                 الكـايف ألد  

التنفـيذي آللـية التنمـية النظيفة ضماناً لتوفري اخلربة الفنية للمجلس، مبا يف ذلك اخلربة الفنية يف املسائل املالية           
 ومسائل اإلشراف وصنع القرارات التنفيذية،

ـ  وإذ يؤكـد    ية مشاركة أعضاء اجمللس التنفيذي وأعضائه املناوبني يف أعمال اجمللس وامتثاهلم امتثاالً             أمه
اإلرشادات املتصلة بآلية التنمية  (١-م أإ/-كـامالً للـنظام الداخلي للمجلس كما ورد يف املرفق األول للمقرر      

  قواعد السرية، واحلضور،، ال سيما فيما يتعلق بتضارب مصاحل األعضاء مع مهامهم، وانتهاك)النظيفة
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 ضـرورة متكني مجيع األعضاء واألعضاء املناوبني يف اجمللس التنفيذي من حضور             وإذ يؤكـد كذلـك     
اجتماعاته ومشاوراته غري الرمسية لفترات ومرات تقتضيها هذه العملية دون االعتماد على مستخدميهم يف حتمُّل               

 تكاليف السفر واإلقامة،

هام يتطلب قيام األعضاء واألعضاء املناوبني يف اجمللس التنفيذي ببذل ما ُيجدي من ُجهد             أن إجناز امل   وإذ يـدرك   
 ووقت، وأن الوقت املطلوب لالجتماع يف كل سنة هو املعيار الرئيسي لألجر الذي ينطبق على اجمللس التنفيذي،

 اإلنطالقة السريعة، وأثر ذلك  إزاء النقص يف التمويل ويف القدرة على التنبؤ به يف مرحلةوإذ يشعر بالقلق 
 يف مستوى خدمات الدعم ألعمال آلية التنمية النظيفة،

  ضرورة ضمان  التمويل الكايف واملمكن التنبؤ به للمستقبل،وإذ يالحظ 

  لألطراف الذين سامهوا حىت اآلن يف متويل أعمال آلية التنمية النظيفة،وإذ يعرب عن تقديره العميق 

ـ    وإذ يـدرك     مان اسـتخدام جـزء مـن عائدات أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة يف تغطية               ضـرورة ض
 النفقات اإلدارية،

 أمهية االتساق والشفافية يف طلبات التمويل ويف اإلبالغ عن املوارد املخصصة خلدمات الدعم              وإذ يؤكد  
 ألعمال آلية التنمية النظيفة،

 أحكام عامة

للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة ) ٢٠٠٥-٢٠٠٤( السنوي  بالتقريرحييط علماً مع التقدير -١ 
وبإضـافته، وبالتقدم احملرز يف اإلنطالقة السريعة آللية التنمية النظيفة بإشراف مؤمتر األطراف يف أثناء الفترة من                 

ات  بشأن إصدار أول وحدات خفض االنبعاث      ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩ حىت   ٢٠٠١ديسمرب  /كانون األول 
تعيني كيانات تشغيلية؛ واملوافقة    / نشاطاً من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة؛ ومصادقة        ٤٣املعتمدة؛ وتسجيل   

 منهجـية من منهجيات خط األساس والرصد، مبا يف ذلك مثاين منهجيات موحدة؛ والتحسينات اليت                ٥٠عـلى   
 أُدخلت على سجل آلية التنمية النظيفة؛

تشغيلية تلك الكيانات اليت اعُتمدت واليت ُعينت مؤقتاً ككيانات تشغيلية من            ككيانات   ُيعـيِّن  -٢ 
أو حتقق يف قطاعات حمددة على النحو الوارد يف املرفق األول           /ِقـَبل اجمللس التنفيذي لالضطالع مبهام مصادقة و       

 ؛FCCC/KP/CMP/2005/4/Add.1للوثيقة 

، املنهجيات املبسَّطة خلط األساس والرصد ١٠- أم/١٤، استجابةً للطلب الوارد يف املقرر     يعتمد -٣ 
ألنشـطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة كما وردت هذه املنهجيات يف                 

 ؛FCCC/KP/CMP/2005/4/Add.1املرفق الثاين للوثيقة 
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 ١٨ و ٢٠٠٠يناير  / كانون الثاين  ١  أنه بإمكان أنشطة املشاريع اليت بدأت يف الفترة ما بني          يقرر -٤ 
، واليت مل تطلب بعد تسجيلها ولكنها قدمت منهجية جديدة أو طلبت مصادقة من              ٢٠٠٤نوفمرب  /تشرين الثاين 

، أن تطلب اعتمادات مبفعول رجعي إذا سجلها        ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٣١ِقَبل كيان تشغيل معيَّن حبلول      
  على أبعد تقدير؛٢٠٠٦ديسمرب /ول كانون األ٣١اجمللس التنفيذي حبلول 

 إىل األمانـة أن تعقـد، بالتزامن مع الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية                يطلـب  -٥ 
، حلقة عمل بشأن النظر يف امتصاص وختزين ثاين أكسيد الكربون باعتبارمها أنشطة من              )٢٠٠٦مايو  /أيار(والتكنولوجية  

 تنمية النظيفة، على أن تضع يف اعتبارها مسائل تتصل حبدود املشروع والتسرب والدميومة؛أنشطة مشاريع آلية ال

 بوثائق بشأن النظر يف امتصاص ٢٠٠٦فرباير / شباط١٣ألطـراف إىل تـزويد األمانة حبلول      يدعـو    -٦ 
ن تضع يف االعتبار مسائل     وختـزين ثاين أكسيد الكربون باعتبارمها أنشطة من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة، على أ              

 ؛٥تتصل حبدود املشروع والتسرب والدميومة، ووثائق بشأن مسائل تنظر فيها حلقة العمل املذكورة يف الفقرة 

 إىل اجمللس التنفيذي أن ينظر يف اقتراحات بشأن منهجيات جديدة المتصاص وختزين ثاين          يطلب -٧ 
نمية النظيفة بغية وضع توصيات ُتقدَّم إىل مؤمتر األطراف         أكسـيد الكربون كأنشطة من أنشطة مشاريع آلية الت        

العامل بوصفه اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية بشأن مسائل املنهجية، ال سيما فيما يتعلق حبدود 
 املشروع والتسرب والدميومة؛

ف، ويف تقرير حلقة العمل      الـنظر يف أثـناء دورته الثانية يف الوثائق اليت يقدمها األطرا            ُيقـرِّر  -٨ 
، وذلك بغية اختاذ مقرر بشأن ٧ و٦ و٥والتوصيات املقدمة من اجمللس التنفيذي على النحو املشار إليه يف الفقرات 

إرشـادات ُتقـدَّم إىل اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة تتصل بطريقة النظر يف امتصاص وختزين ثاين أكسيد                  
 مشاريع آلية التنمية النظيفة، على أن تضع يف االعتبار مسائل تتصل حبدود املشروع              الكربون كأنشطة من أنشطة   

 والتسرب والدميومة؛

 احلكامة

 ١٠-م أ/١٢ على اجمللس التنفيذي إلعداده خطة إلدارة آلية التنمية النظيفة عمالً باملقرر يثين -٩ 
ة، من أجل تبسيط اإلجراءات والعمليات، والعمل على ولتنفيذه التدابري اليت سبق اختاذها، يف حدود املوارد املتاح

حتسني احلوار مع السلطات الوطنية املعينة، والرد على مقترحي املشاريع وتقدمي املعلومات إىل اجلهات ذات 
 املصلحة واجلمهور؛

  إىل اجمللس التنفيذي أن يقوم، عند رفع تقريره إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماعيطلب -١٠ 
األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية، بإبقاء خطة إدارة آلية التنمية النظيفة قيد االستعراض وأن جيري 

 :التعديالت عند اللزوم من أجل مواصلة عمل اآللية بشكل فعال، غري مكلف وشفاف من خالل مجلة أمور منها ما يلي 

 تعزيز آلية التنمية النظيفة وقدرهتا على االستجابة حتديد وتنفيذ املزيد من التدابري الرامية إىل )أ( 
 الحتياجات األطراف واجلهات ذات املصلحة، كلما كانت هذه التدابري الزمة ومتفقة مع مبادئ اآللية ومقاصدها؛
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 اعتماد املؤشرات املالئمة لإلدارة؛ )ب( 

اجمللس التنفيذي يف خطة عرض تفصيلي ملستوى املوارد املخصصة لتقدمي اخلدمات اليت حددها  )ج( 
 اإلدارة اليت وضعها، ال سيما فيما يتعلق بتكاليف املوظفني واالستشاريني وتوزيعهم اجلغرايف؛

 : إىل اجمللس التنفيذي ما يلييطلب -١١ 

وضع ُمصنف ودليل للمستعمل ملقرراته، مبا فيها ما يتعلق بالتوضيحات واإلرشادات املقدمة،  )أ( 
  املعلومات؛تيسرياً للحصول على

العمل على أن تكون مقررات اجمللس وتوصيات أفرقته وجلانه وأفرقته العاملة مشفوعة مبا يناسب  )ب( 
 من شروح يف تقارير هذه اهليئات؛

 إىل اجمللس التنفيذي أن يؤكد دوره التنفيذي واإلشرايف على هيكل دعم ُمعزز يتضمن يطلب -١٢ 
وأفرقة تسجل أنشطة املشاريع وتصدر شهادات خفض االنبعاثات، وأفرقة عمل أفرقة معنية باملنهجيات واالعتماد، 

 معنية بالتحريج وإعادة التحريج وباملشاريع الصغرية، وكيانات تشغيلية معينة وأمانة معززة ختدم هذه املنظومة؛

 :جملاالت التالية أن يشمل الدور التنفيذي واإلشرايف للمجلس التنفيذي على آلية التنمية النظيفة ا  يقرر -١٣ 

 تدبري وتنظيم أعمال اآللية بشكل عام، مبا يف ذلك إنشاء األفرقة، واللجان واألفرقة العاملة؛ )أ( 

حتديد اخلدمات ومهام الدعم اإلداري اليت يطلبها اجمللس التنفيذي وأفرقته وجلانه وأفرقته العاملة،  )ب( 
 واملوارد املالية الالزمة لدعم هذا العمل؛

 على األمانة ملا قدمته من خدمات إىل اجمللس التنفيذي واجلمهور، مبا يف ذلك آخر املعلومات ثيني -١٤ 
املتعلقة باملتطلبات اإلجرائية واإلجنازات التشغيلية من خالل آلية التنمية النظيفة يف موقع اتفاقية األمم املتحدة 

 اإلطارية بشأن تغري املناخ على شبكة إنترنت؛

 األمانة أن ُتبقي وتعزز قسم آلية التنمية النظيفة التابع هلا واملكرس لدعم اجمللس  إىليطلب -١٥ 
 التنفيذي من خالل تقدمي اخلدمات على حنو ما حدده اجمللس التنفيذي؛

 : أن تشمل اخلدمات اليت تقدمها األمانة إىل اجمللس التنفيذي ما يلييقرر -١٦ 

فيذي ومشاريع التوصيات ألفرقته وأفرقته العاملة، مبا يف ذلك    إعـداد مشـاريع املقررات للمجلس التن       )أ( 
 وضع اخليارات واملقترحات؛

 نشـر وصـيانة ُمصـنف ملقـررات اجمللـس التنفـيذي، ولتوصـيات األفـرقة واألفرقة العاملة،                  )ب( 
 واألعمال التحضريية؛
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 تنفيذي وأفرقته وأفرقته العاملة؛إسداء املشورة واحلصول على مشورة اخلرباء اخلارجيني لفائدة اجمللس ال )ج( 

تقدمي اخلدمات ومهام الدعم لتيسري عمل اجمللس التنفيذي وجلانه، وأفرقته وأفرقته العاملة وفقا  )د( 
 للقواعد واألنظمة السائدة يف األمانة؛

جل ، من أ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١ إىل األمانة أن تتخذ الترتيبات املالئمة، اعتبارا من يطلب -١٧ 
 يف املائة على ٤٠دفع أجور األعضاء واألعضاء املناوبني يف اجمللس التنفيذي بزيادة بدل اإلعاشة اليومي بنسبة 

 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف السنة، مع العلم أن ذلك ال ٥ ٠٠٠املعدل القياسي، على أن ال يتجاوز 
 ضحياهتم اجلسيمة بوقتهم ومصلحتهم املالية؛يشكل مكافأة كافية على خدماهتم تقديراً هلم على ت

 إىل األمانة أن تعدل املمارسات املتعلقة باالتفاقية اإلطارية حىت ُتغطى تكاليف سفر يطلب -١٨ 
األعضاء واألعضاء املناوبني يف اجمللس التنفيذي وبدل إعاشتهم اليومي من اجلانب املخصص لتمويل عمل آلية 

  االستئماين لألنشطة التكميلية؛التنمية النظيفة يف الصندوق

 املنهجيات واإلضافية

 إىل اجمللس أن يرفع تقريراً إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف يطلب -١٩ 
بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية يتناول فيه ما أحرز من تقدم آخر فيما يتعلق باملبادئ التوجيهية بشأن منهجيات 

ات املرجعية والرصد، على النحو املشار إليه يف التذييل جيم بالطرائق واإلجراءات املتعلقة بوضع آلية حتديد املستوي
 للتنمية النظيفة؛

الوطنية ال ميكن عدها نشاطاً ضمن مشروع آللية /اإلقليمية/ أن السياسات أو املقاييس احملليةيقرر -٢٠ 
ضمن برنامج األنشطة ميكن تسجيلها بصفتها أنشطة ملشاريع آلية التنمية النظيفة، غري أن أنشطة املشاريع املدرجة 

التنمية النظيفة شريطة استخدام منهجيات حتديد املستويات املرجعية والرصد وأن تعني هذه املنهجيات مجلة أمور 
اثات منها احلدود املالئمة، وتتفادى احلساب املزدوج وحتل مسألة التسرب، مع العمل على أن يكون خفض االنبع

 حقيقياً وقابالً للقياس والتحقق، وميكن إضافته إىل أي خفض قد يقع يف غياب نشاط املشروع؛

 أن أنشطة املشاريع املدرجة ضمن آلية التنمية النظيفة ميكن اجلمع بينها إذا أُقرت وُسجلت يدرك -٢١ 
 إىل تقدمي املزيد من التوضيح إن اقتضى بصفتها نشاطاً واحداً ملشاريع آلية التنمية النظيفة ويدعو اجمللس التنفيذي

 احلال ذلك؛

 املبادرات اليت اختذهتا األطراف والكيانات فيما يتعلق بوضع املنهجيات، ويدعو يدرك ويشجع -٢٢ 
 املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية والقطاعات الصناعية وغريها إىل بذل مزيد من اجلهود؛

 مبشاريع على وضع منهجيات يتسع نطاق تطبيق شروطها هبدف زيادة صالحية  املشاركنييشجع -٢٣ 
 املنهجيات وفائدهتا كما يشجع اجمللس على إقرار هذه املنهجيات؛

 : إىل اجمللس التنفيذي أن يوسع نطاق جهودهيطلب -٢٤ 
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 لتوسيع جمال تطبيق املنهجيات املعتمدة؛ )أ( 

 أمكن، جمموع األساليب املنهجية وشروط التطبيق كما إلعداد منهجيات موحدة تشمل، كلما )ب( 
 هو وارد يف املنهجيات املعتمدة األصلية؛

 لتقدمي توجيه واضح بشأن احلاالت الصغرية لالحنراف عن املنهجيات املعتمدة؛ )ج( 

 ٤٥ إىل ٤٣ إىل اجمللس التنفيذي أن يوجه نداء من أجل مشاركة عامة، وفقاً للفقرات من يطلب -٢٥ 
 : الطرائق واإلجراءات املتعلقة بوضع آلية للتنمية النظيفة بشأن ما يليمن

مقترحات جديدة إلثبات اإلضافية، مبا يف ذلك اخليارات القائمة للجمع بني اختيار السيناريو  )أ( 
 األساسي وإثبات اإلضافية؛

 ؛"أداة إثبات وتقييم اإلضافية"مقترحات لتحسني  )ب( 

ن ينظر، يف اجتماعه الرابع والعشرين أو قبله، يف هذه املقترحات هبدف إدراج  إىل اجمللس أيطلب -٢٦ 
النهوج املعتمدة إلثبات اإلضافية يف منهجيات حتديد املستويات املرجعية وإبالغ ذلك يف تقريره السنوي املقدم إىل 

 مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية؛

 املشاركني مبشاريع على تقدمي مقترحات جديدة إلثبات اإلضافية عرب العملية احلالية يشجع -٢٧ 
 القتراح منهجيات جديدة؛

ليس الزما " أداة إثبات وتقييم اإلضافية" من أن استخدام ١٠-م أ/١٢ ما نص عليه املقرر يؤكد -٢٨ 
ت أن يقترحوا على اجمللس التنفيذي أساليب بديلة للمشاركني مبشاريع، وأن هلؤالء املشاركني يف مجيع احلاال

مرفقة " أداة إثبات وتقييم اإلضافية"إلثبات اإلضافية لكي ينظر فيها اجمللس، مبا يف ذلك يف احلاالت اليت تكون فيها 
 مبنهجية معتمدة؛

ثات أساليب بديلة حلساب انبعا` بالنداء العام الذي أطلقه اجمللس التنفيذي من أجل يرحب -٢٩ 
 ؛`الغازات بالنسبة لألنشطة الصغرية اليت تقترح االنتقال من الكتلة احليوية غري املتجددة إىل املتجددة

حلساب انبعاثات الغازات ` إىل اجمللس أن يضع، على سبيل األولوية، منهجية مبسطة يطلب -٣٠ 
 ؛`تجددة إىل املتجددةبالنسبة لألنشطة الصغرية اليت تقترح االنتقال من الكتلة احليوية غري امل

 اجمللس التنفيذي إىل أن يستعرض الطرائق واإلجراءات والتعريفات املبسطة، ألنشطة يدعو -٣١ 
 وأن يقدم، عند اللزوم، توصيات مالئمة إىل ٧-م أ/١٧من املقرر ) ج(٦املشاريع الصغرية املشار إليها يف الفقرة 

 بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية؛مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف 
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 التوزيع اإلقليمي وبناء القدرات

العوائق املنهجية أو    آراءها بشأن    ٢٠٠٦مايو  / أيار ٣١ إىل األطراف أن تقدم إىل األمانة حبلول         يطلـب  -٣٢
لكي ينظر جز،  التوزيع العادل ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة، وخيارات ملعاجلة هذه احلواالنظمية اليت تعترض

  الثانية؛فيها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته

، أن يقدم   ٣٢ إىل اجمللس التنفيذي، آخذاً يف حسبانه إسهامات األطراف املشار إليها يف الفقرة              يطلـب  -٣٣
 : الثانية يتضمن ما يليل كيوتو يف دورتهمؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكوتقريرا إىل 

بغية حتديد معلومـات عن التوزيع اإلقليمي ودون اإلقليمي ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة       )أ( 
 ؛العوائق املنهجية أو النظمية اليت تعترض توزيعها العادل

 ؛)أ (٣٣خيارات معاجلة القضايا املشار إليها يف الفقرة  )ب( 

 التدابري الرامية إىل    بأن تواصل تنفيذ  املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية      طلب املوجه إىل األطراف     اليكرر   -٣٤
مساعدة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية، وال سيما أقل البلدان منواً والدول النامية اجلزرية الصغرية 

 يف آلية التنمية النظيفة، مع مراعاة املقررات ذات الصلة          بناء القدرات من أجل تيسري مشاركتها     على  مـن بينها،    
 ملؤمتر األطراف بشأن بناء القدرات وبشأن اآللية املالية لالتفاقية؛

، بأن تعزز بناء القدرات لغرض حمدد يتمثل ٧-م أ/٢ الطلب املوجه إىل األطراف، يف إطار املقرر   يكـرر كذلك   -٣٥
غري املدرجة يف   تماد ككيانات تشغيلية معينة من الكيانات املوجودة يف األطراف          يف احلصـول على املزيد من طلبات االع       

 دعو املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية إىل املسامهة يف هذا اجلهد؛ي، واملرفق األول باالتفاقية

منها عقد اجتماعات دورية     إىل اجمللس التنفيذي أن يوسع املشاركة يف آلية التنمية النظيفة بطرق             يطلب -٣٦
ملنـتدى يضـم سلطة وطنية معينة، باالقتران مع اجتماعات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                 

 بروتوكول كيوتو وهيئتيه الفرعيتني؛

 املوارد الالزمة لعمل آلية التنمية النظيفة

، وعلى  ٢٠٠٨ائف التشغيلية اعتباراً من عام      ، مبتغياً زيادة املوارد لتغطية النفقات اإلدارية للوظ       يقـرر  -٣٧
احلصة أسـاس أن إصدار وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات لن تسري، وفقاً التفاق التوزيع، إال عند استالم                 

، أن تكون احلصة املخصصة من العائدات لتغطية تكاليف آلية          املخصصـة من العائدات لتغطية النفقات اإلدارية      
 : من بروتوكول كيوتو، كما يلي١٢ من املادة ٨ملشار إليها يف الفقرة التنمية النظيفة، ا

  دوالر مـن دوالرات الواليـات املـتحدة لكـل وحدة ختفيض معتمد تصدر عن أول         ٠,١٠ )أ( 
  طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون مطلوب إصدارها يف سنة تقوميية معينة؛١٥ ٠٠٠
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تحدة لكل وحدة ختفيض معتمد تصدر عن أي كمية          دوالر مـن دوالرات الواليات امل      ٠,٢٠ )ب( 
  طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون املطلوب إصدارها يف سنة تقوميية معينة؛١٥ ٠٠٠تتجاوز ال  

 استعراض هذه الترتيبات يف دورته الثانية، ويف حالة وجود فائٍض عن مستوى املوارد املالية               يقرر كذلك  -٣٨
املخصصة من العائدات لتغطية النفقات     أعاله، متاٍح من احلصة     ) ب (١٣ الفقرة   الذي حدده اجمللس التنفيذي يف    

، على أال تقل النسبة     )ب (٣٧ آللـية التنمـية النظيفة، النظر يف ختفيض النسبة املشار إليها يف الفقرة               اإلداريـة 
 ؛)أ (٣٧أعاله بأي حال من األحوال عن النسبة املذكورة يف الفقرة ) ب (٣٧املذكورة يف الفقرة 

 إىل اجمللـس التنفـيذي أن يقدم تقريراً عن اإليرادات املتأتية من احلصة املخصصة من العائدات          يطلـب  -٣٩
 للنفقات اإلدارية، من أجل املساعدة يف إجراء هذا االستعراض؛

 آلية  لتمويل أعمالاالستئماين لألنشطة التكميلية األطراف إىل سرعة تقدمي تربعاهتا إىل الصندوق   يدعـو  -٤٠
، على املستوى الذي يتيح تنفيذ اخلطة اإلدارية آللية التنمية          ٢٠٠٧-٢٠٠٦التنمـية النظيفة خالل فترة السنتني       

، بطرق منها تعزيز قدرة األمانة على دعم اجمللس التنفيذي يف           ٢٠٠٦النظيفة تنفيذاً كامالً اعتباراً من أوائل عام        
 بالغ عن مستوى التربعات؛صنع قراراته، ويدعو األمانة إىل مواصلة اإل

 األطراف إىل تقدمي تربعات لألنشطة الرامية إىل توسيع نطاق املشاركة يف آلية التنمية              يدعـو كذلـك    -٤١
 .٤٠النظيفة، باإلضافة إىل تلك املذكورة يف الفقرة 

- - - - - 


