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 ٢-م أإ/-١املقرر 

 مزيد من اإلرشادات املتصلة بآلية التنمية النظيفة

 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

  من بروتوكول كيوتو،١٢ و٣ إىل أحكام املادتني إذ يشري 

 ،٢-م أإ/٦ و١-م أإ/٧املقررين وإذ أطلع على  

ع يف جمموعة أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة واحلجم املتزايد لعمل اجمللس            الـتزايد السري   وإذ يـدرك   
 التنفيذي آللية التنمية النظيفة،

  سلطة لدى أطراف من البلدان النامية،٩١ سلطة وطنية معّينة، تضم ١١٢ بإنشاء وإذ يرحب 

 ة النظيفة بضرورة حتديد سلطة وطنية معّينة، األطراف الراغبة يف املشاركة يف أنشطة مشاريع آلية التنميوإذ ُيذكِّر 

 أمهية ضمان سري آلية التنمية النظيفة على حنو كفء، وفعال من حيث التكاليف،              وإذ يؤكـد من جديد     
 وشفاف، والدور التنفيذي واإلشرايف جمللسها التنفيذي،

 ة التنمية النظيفة، عن تقديره العميق لألطراف اليت سامهت حىت اآلن يف متويل أعمال آليوإذ يعرب 

  من بروتوكول كيوتو،١٢ من املادة ٢ إىل الفقرة وإذ يشري 

 أن من حق الطرف املضيف تأكيد ما إذا كان نشاط مشروع من مشاريع آلية التنمية النظيفة                 وإذ يؤكد  
 يساعده يف حتقيق التنمية املستدامة،

 جيولوجية ال بد لـهما من أن يؤديا إىل  أن امتصاص وختزين ثاين أكسيد الكربون يف تكويناتوإذ يؤكد 
 نقل التكنولوجيا املأمونة والسليمة بيئياً، والدراية الفنية،

 أن التقرير اخلاص الذي وضعه الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ عن امتصاص ثاين               وإذ يالحـظ   
تقنية والبيئية واالقتصادية واالجتماعية    يقدم تقييماً شامالً للجوانب العلمية وال      )١(أكسـيد الكـربون وختزيـنه     

 لتكنولوجيات امتصاص ثاين أكسيد الكربون وختزينه كخيارات يف جمال التخفيف،

 بأنه ال يزال يوجد عدد من املسائل اليت مل ُتحل بعد، وهي مسائل تقنية ومنهجية وقانونية ويف وإذ يسلِّم  
ين أكسيد الكربون وختزينه يف إطار آلية التنمية النظيفة، ومنها جمال السياسة العامة فيما يتصل بأنشطة امتصاص ثا

                                                      

)١( http://arch.rivm.nl/env/int/ipcc/pages_media/SRCCS-<.
final/IPCCSpecialReportonCarbondioxideCaptureandStorage.htm>. 
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املسـائل املذكـورة يف تقريـر اجمللـس التنفيذي املقدم إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                   
 بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية،

 وختزين ثاين أكسيد الكربون      بوجود حاجة إىل بناء القدرة يف جمال تكنولوجيات امتصاص         وإذ يسـلِّم   
 وتطبيقات هذه التكنولوجيات،

  أحكام عامة-أوالً 

 للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، ٢٠٠٦-٢٠٠٥ بالتقرير السنوي حييط علماً مع التقدير    -١ 
ون  ملي ١٨,٨ أنشطة من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة املسجلة؛ وعن إصدار            ٤٠٩وبـتوفر معلومات عن     

 منهجية من   ٧١ كياناً تشغيلياً؛ واملوافقة على      ١٧تعيني  /وحدة من وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة؛ ومصادقة      
 منهجيات موحَّدة؛ واعتماد أدوات وأدلة وتوضيحات جديدة ١٠منهجـيات خط األساس والرصد، مبا يف ذلك      

 ومنقحة تساعد املشاركني يف املشاريع؛

 أعاله تشري إىل منو مطرد يف أنشطة آلية التنمية النظيفة ١واردة يف الفقرة  أن املعلومات اليالحظ -٢ 
 يف أثناء فترة اإلبالغ؛

 ككيانات تشغيلية تلك الكيانات اليت اعُتمدت، واليت ُعيِّنت مؤقتاً، ككيانات تشغيلية من             يعّين -٣ 
طاعات ُمحددة، وهي الكيانات الواردة يف      أو مهام التحقق يف ق    /ِقَبل اجمللس التنفيذي لالضطالع مبهام املصادقة و      

 مرفق هذا املقرر؛

 لـلمجلس التنفيذي أن ميدد املوعد النهائي لطلب التسجيل ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة      يـأذن  -٤ 
 ؛٢٠٠٧مارس / آذار٣١ إىل ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١ من ١-م أإ/٧ من املقرر ٤املشار إليه يف الفقرة 

يسحب االعتماد وأن ُينشئ    /لعملية االعتماد جيوز للمجلس التنفيذي أن ُيعلّق      أنه تيسرياً    يؤكد -٥ 
يعيد اعتماد كيان تشغيلي معني بني دورتني من دورات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف /من جديد

 يف بروتوكول كيوتو؛

  اإلدارة السليمة-ثانياً 

الحتفاظه خبطة إدارية آللية التنمية النظيفة، وللصيغة اليت أتاحها ملؤمتر           على اجمللس التنفيذي     ُيثين -٦ 
) ب(١٣، عمالً بأحكام الفقرة )٢(األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية  

 املتاحة ويف سياق آلية ، ولتنفيذ تدابري ملواصلة تبسيط اإلجراءات والعمليات يف حدود املوارد١-م أإ /٧من املقرر   
 تنمو منواً مطرداً؛

                                                      

)٢( FCCC/KP/CMP/2006/4/Add.1(Part II). 
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 : اجمللس التنفيذي علىيشجع -٧ 

أن يواصـل إبقاء اخلطة اإلدارية قيد االستعراض والتعديل حبسب االقتضاء ملواصلة ضمان سري               )أ( 
 عمل آلية التنمية النظيفة بكفاءة وفعالية من حيث التكاليف، وشفافية، واتساق؛

يف مجع املقررات هبدف جعل اجملموعة متاحة للعموم قُبيل هناية الربع األول من أن يواصل أعماله  )ب( 
  والقيام بعدئذ بتأوين اجملموعة بعد كل اجتماع من اجتماعات اجمللس التنفيذي؛٢٠٠٧عام 

 أن ُيحسِّن بيان املنطق الكامن وراء املقررات للجمهور وأن يدرج هذه املعلومات يف جمموعة املقررات؛ )ج( 

أن ُيعـزز احلـوار مع املشاركني يف املشاريع على النحو املقترح يف اخلطة اإلدارية آللية التنمية                  )د( 
 النظيفة، وأن ُيحدد سبالً أخرى لضمان التفاعل املنصف والشفاف مع املشاركني يف املشروع؛

ال هليكل الدعم   أن يواصل تأكيد دوره التنفيذي واإلشرايف بوسائل منها ضمان االستخدام الفع            )ه( 
 لديه، مبا يف ذلك أفرقته وغريها من أشكال اخلربة الفنية اخلارجية وأمانته، وبتعزيز دور الكيانات التشغيلية املعّينة؛

 أن يستفيد من مؤشرات اإلدارة وأن يواصل تطوير هذه املؤشرات؛ )و( 

 :تنمية النظيفة على النحو التايل أن اجمللس التنفيذي يقوم بتنقيحات للخطة اإلدارية آللية اليوضح -٨ 

يعـتمد تنقيحات للخطة اإلدارية حبسب االقتضاء، واستناداً إىل مشروع ُتِعده األمانة استجابة              )أ( 
 حلاجات حيددها اجمللس التنفيذي؛

 يتيح للجمهور أي تنقيح للخطة اإلدارية يعتمده اجمللس التنفيذي وذلك كمرفق لتقرير اجتماعه؛ )ب( 

م لغرض اإلطالع أحدث صيغة للخطة اإلدارية إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع             ُيقـد  )ج( 
 األطراف يف بروتوكول كيوتو يف كل دورة من دوراته؛

  إىل األمانة أن تنفذ على وجه السرعة خطة إدارية آللية التنمية النظيفة يعتمدها اجمللس التنفيذي؛يطلب -٩ 

ي أن يقدم تقريراً إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف  إىل اجمللس التنفيذيطلب -١٠ 
 بروتوكول كيوتو يف دورته الثالثة عن قدرته على معاجلة عبء العمل املتزايد باطراد يف إطار البنية اإلدارية احلالية؛

 فيه أي مرفقات  إىل اجمللس التنفيذي أن يضع يف اعتباره ضرورة تقدمي تقريره السنوي، مبا يطلب -١١ 
وإضـافات، قبل انعقاد دورة مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛ ويغطي هذا                
الـتقرير الفـترة مـا بني الدورة السابقة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو                  

الجتماع الذي يعقده اجمللس مبوازاة دورة مؤمتر األطراف العامل واجتماع اجمللس التنفيذي الذي ُيعقد مباشرة قبل ا
 بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛
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 إىل اجمللس التنفيذي أن يضع إرشادات للكيانات التشغيلية املعينة بشأن التحقق واملصادقة             يطلب -١٢ 
 بغية تعزيز النوعية واالتساق يف تقارير التحقق واملصادقة؛

  املنهجيات والعناصر اإلضافية- ثالثاً

 بعدد املنهجيات املوّحدة واملعتمدة، اليت تغطّي جمموعة واسعة من الُنهج املنهجية    حيـيط عـلماً    -١٣ 
 ؛)٣("األداة االختيارية املوّحدة لتحديد سيناريو خط األساس وإثبات اإلضافية"وشروط التطبيق، فضالً عن 

 : تشجيعهيكرِّر -١٤ 

 يف املشاريع على استنباط املزيد من املنهجيات بشروط تطبيق واسعة لزيادة صالحية             للمشاركني )أ( 
 واستخدام املنهجيات املعتَمدة، وُتشجيع اجمللس التنفيذي على املوافقة عليها؛

لألطـراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية والصناعة وغريها من اجلهات             )ب( 
  املشاِركني يف املشاريع ملنهجيات قابلة للتطبيق على نطاق واسع؛على دعم استنباط

 : اجمللس التنفيذي على ما يلييشجِّع -١٥ 

تقدمي أمثلة عن أفضل املمارسات غري امللِزمة حول إثبات اإلضافية للمساعدة على وضع وثائق               )أ( 
 تصميم املشاريع، وال سيما بالنسبة ألنشطة املشاريع الصغرية؛

واصلة جهوده لتوسيع تطبيق املنهجيات واحلفاظ يف نفس الوقت على سالمتها البيئية، والسهر             م )ب( 
عـلى أن تغطي املنهجيات املوّحدة كامل جمموعة الُنهج املنهجية وشروط التطبيق، كما هو احلال يف املنهجيات                 

 األساسية املعتَمدة؛

ستخدام واليت ميكن أن تساعد املشاركني يف       زيـادة تطوير األدوات املنهجية العامة والسهلة اال        )ج( 
 املشاريع على تصميم أو تطبيق املنهجيات ومن مث ضمان التماسك والبساطة؛

 : إىل اجمللس التنفيذي ما يلييطلب -١٦ 

القـيام، عـلى سبيل األولوية القصوى، بإضفاء الصبغة النهائية على توجيهاته املتعلقة بتحديد               )أ( 
 طار برنامج لألنشطة واإلجراءات للتسجيل كنشاط وحيد ملشروع آللية التنمية النظيفة؛أنشطة املشاريع يف إ

أداة "القيام، على سبيل األولوية القصوى، بإضفاء الصبغة النهائية على عمله الرامي إىل حتسني               )ب( 
 ؛١-م أ/٧من املقرر ) ب(٢٥، كمتابعة للفقرة "إثبات وتقييم اإلضافية

                                                      

 .<http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif>: وهي متاحة على املوقع )٣(
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قترحات جديدة إلثبات اإلضافية بغية إدراج املناهج املعتَمدة إلثبات اإلضافية يف املضي يف حبث م )ج( 
منهجيات خط األساس وتقدمي تقرير عن ذلك إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول                

 كيوتو يف دورته الثالثة؛

تقدمي اإلسهامات استجابة للنداء الذي     السماح بفترة زمنية دنيا مدهتا ثالثون يوماً إذا أمكن، ل          )د( 
 يوجهه اجمللس لتقدمي إسهامات عامة؛

 وغريها من املنظمات    )٤( األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية       يشجِّع -١٧ 
 على االستجابة للدعوات اليت يوجهها اجمللس لتقدمي إسهامات عامة؛

 بشأن النظر يف احتباس الكربون وختزينه، بوصف ذلك أنشطة    بإسهامات األطراف  حيـيط علماً   -١٨ 
، وبالتقرير املقدم من حلقة العمل ملا بني الدورات اليت نظمتها األمانة            )٥(مـن أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة      

نبثقة عن  ، وللتوصيات امل  )٦(بـتزامن مـع الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية           
  بتقرير االجتماع السادس والعشرين للمجلس التنفيذي؛١٣اجمللس التنفيذي وحتليالت اجمللس الواردة يف املرفق 

 إىل اجمللس التنفيذي مواصلة حبث املقترحات من أجل املنهجيات اجلديدة، مبا يف ذلك              يطلـب  -١٩ 
يف التكوينات اجليولوجية بوصف ذلك أنشطة من       وثائق تصميم املشاريع الحتباس ثاين أكسيد الكربون وختزينه         

أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة، بغية اكتساب املزيد من املعارف وحتسني فهم املسائل ذات الصلة بآلية التنمية 
 النظيفة الوارد وصفها يف هذا املقرر؛ وجيب أن تراعي املنهجيات اجلديدة التوجيه الوارد يف هذا املقرر؛ وال ميكن                 

أن تتم موافقة اجمللس التنفيذي على هذه املنهجيات الستخدام أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة إال بعد املزيد من 
 التوجيه من مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

ها من املنظمات على  األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية وغرييشجِّع -٢٠ 
تنظيم حلقات عمل عاملية وإقليمية لتعزيز بناء القدرات يف جمال تكنولوجيات احتباس ثاين أكسيد الكربون وختزينه 

 وتطبيقات هذه التكنولوجيات وتقاسم املعلومات حول حلقات العمل هذه على نطاق واسع؛

مايو / أيار ٣١ومية إىل مد األمانة، قبل       املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلك      يدعـو  -٢١ 
 :، مبعلومات تتناول املسائل التالية٢٠٠٧

 املادي الطويل األجل؛) النضح(مستويات املخاطر وعدم اليقني ذات الصلة بالتسرب  )أ( 

                                                      

ملنظمات الصناعية غري احلكومية واملنظمات البيئية غري احلكومية ومنظمات         مبـا يف ذلـك دوائر األعمال وا        )٤(
 .السلطات احلكومية احمللية والبلدية ومنظمات السكان األصليني ومنظمات البحث غري احلكومية املستقلة

)٥( FCCC/KP/CMP/2006/Misc.2. 
)٦( FCCC/KP/CMP/2006/3. 



FCCC/KP/CMP/2006/10/Add.1 
Page 8 

 

مثل اخلزانات يف املياه الدولية، واملشاريع العديدة اليت تستخدم مستودعاً (مسائل حدود املشروع  )ب( 
 ؛)املشاريع اليت تعرب احلدود الوطنية(واملشاريع اليت يشارك فيها أكثر من بلد واحد ) داًواح

املسؤولية الطويلة األجل عن رصد تدابري التخزين وأية تدابري إصالح قد تكون الزمة بعد هناية                )ج( 
 فترة املستحقات؛

 املسؤولية الطويلة األجل عن مواقع التخزين؛ )د( 

 اسبة ألي نضح طويل األجل من اخلزانات؛خيارات احمل  )ه( 

 املعايري والتدابري الختيار مواقع التخزين املالئمة فيما يتصل بطاقة انبعاث غازات الدفيئة احملتَملة؛ )و( 

املادي من موقع   ) النضح(مسارات التسرب احملتَملة وخصائص املوقع ومنهجيات رصد التسرب          )ز( 
 كل أساسية من قبيل النقل؛التخزين وما اتصل بذلك من هيا

، وديناميات توزيع ثاين أكسيد الكربون )مثل ختم اآلبار وإجراءات التخلّي(تشغيل املستودعات  )ح( 
 داخل املستودع، ومسائل اإلصالح؛

 أية مسائل أخرى ذات صلة، مبا يف ذلك اآلثار البيئية؛ )ط( 

 حول احتباس ثاين ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢١ل  األطراف إىل التقدم بإسهامات إىل األمانة قبيدعو -٢٢ 
أكسـيد الكربون وختزينه يف التكّونات اجليولوجية بوصف ذلك أنشطة ملشاريع آلية التنمية النظيفة، مع التطرق                

  أعاله ومراعاة اإلسهامات املشار إليها يف نفس الفقرة؛٢١للمسائل احملدَّدة يف الفقرة 

 أعاله لكي تنظر    ٢٢ و ٢١ة املعلومات املشار إليها يف الفقرتني       إىل األمانة جتميع وإتاح   يطلـب    -٢٣ 
 فيها األطراف يف الدورة السابعة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية القيام، يف دورهتا السابعة والعشرين،            يطلـب  -٢٤ 
تباس ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكّونات اجليولوجية بوصف ذلك أنشطة من            بوضـع توصـيات حول اح     

أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف العامل بوصف اجتماع األطراف يف بروتوكول              
وصفه اجتماع األطراف يف    كـيوتو يف دورتـه الثالثة، بغية اختاذ قرار يف الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل ب               

 بروتوكول كيوتو؛

 ١٨ بتقرير االجتماع الثاين والعشرين للمجلس التنفيذي واملرفق ١٦ التعليق املؤقت للمرفق يقرر -٢٥ 
 ؛)٧(بتقرير االجتماع السادس والعشرين للمجلس التنفيذي

                                                      

 .<http://cdm.unfccc.int/EB>: انظر )٧(
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ة، بإعداد إجراءات    إىل اجمللـس التنفيذي القيام، بعد توجيه نداء لتقدمي إسهامات عام           يطلـب  -٢٦ 
جديـدة إلثبات أهلية األراضي ألنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة تنص على                 

 نداء إضايف من أجل اإلسهام العام يف مشروع هنائي؛

 ٢٣ إىل األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية مد األمانة، قبل             يطلب -٢٧ 
، بوجهات نظرها حول آثار التغيري احملتمل للحد املقرر ألنشطة مشاريع التحريج وإعادة             ٢٠٠٧فـرباير   /شـباط 

، لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية      ١-م أ /٦الـتحريج الصـغرية يف إطار مشاريع آلية التنمية النظيفة مبوجب املقرر             
 ن؛للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا السادسة والعشري

من ) ج(٦تعديل تعاريف أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة الصغرية املشار إليها يف الفقرة ُيقرر  -٢٨ 
 :، على النحو التايل٧-م أ/١٧املقرر 

أنشطة املشاريع من النوع األول تظل بدون تغيري، حبيث يكون ألنشطة مشاريع الطاقة املتجددة               )أ( 
 ؛)أو مكافئ مناسب(اط  ميغاو١٥طاقة إنتاج قصوى قدرها 

أنشـطة املشاريع من النوع الثاين أو األنشطة اليت هلا صلة بإدخال حتسينات على كفاءة الطاقة                 )ب( 
أو الطلب، تقتصر على األنشطة اليت هلا طاقة إنتاجية قصوى          /واليت ختفِّض استهالك الطاقة، على جانب العرض و       

 ؛)افئ مناِسبأو مك( جيغاواط يف الساعة يف السنة ٦٠قدرها 

أنشطة املشاريع من النوع الثالث، املعروفة أيضاً بأنشطة املشاريع األخرى، تقتصر على األنشطة      )ج( 
  كيلوطناً من مكافئ ثاين أكسيد الكربون سنوياً؛٦٠اليت تنتج عنها ختفيضات يف االنبعاثات تساوي أو تقل عن 

نظمات غري احلكومية إىل مد األمني التنفيذي        األطراف واملنظمات احلكومية الدولية وامل     يدعـو  -٢٩ 
مبقترحات منهجيات ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة الصغرية تقترح التحوُّل من الكتلة األحيائية غري املتجددة 

ددة إىل الكـتلة األحيائية املتجددة، مع معاجلة املسائل ذات الصلة بالتسرُّب، والتفريق بني الكتلة األحيائية املتج               
 ؛٧-م أ/١٧من املقرر ) أ(٧وغري املتجددة والتماسك مع الفقرة 

 إىل اجمللس التنفيذي التقدم بتوصية إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف يطلب -٣٠ 
بروتوكول كيوتو يف دورته الثالثة بشأن منهجية مبّسطة حلساب ختفيضات االنبعاثات ألنشطة املشاريع الصغرية              

ليت تقترح التحوُّل من الكتلة األحيائية غري املتجددة إىل الكتلة األحيائية املتجددة؛ وال ميكن أن تتم موافقة اجمللس ا
التنفـيذي على هذه املنهجيات لالستخدام يف أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة إال بعد موافقة مؤمتر األطراف                 

 كيوتو؛العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول 

  التوزيع اإلقليمي وبناء القدرات-رابعاً 

 بإنشـاء حمفل السلطات الوطنية املعيَّنة، الذي بإمكانه أيضاً أن يسهم يف توسيع نطاق     يرحـب  -٣١ 
 املشاركة، بطرق من بينها تبادل املعلومات واخلربات؛
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، ويطلب الشروع فيه     مبا أُحرز من تقدم صوب تنفيذ منتدى آلية التنمية النظيفة          يرحب كذلك  -٣٢ 
 بالسرعة املمكنة؛

 بالتوصية اليت تقدم هبا اجمللس التنفيذي إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع             حيـيط علماً   -٣٣ 
 ١-م أإ /٧ من املقرر    ٣٣استجابة للطلب الوارد يف الفقرة       )٨(األطـراف يف بروتوكول كيوتو، يف دورته الثانية       

 اإلقليمي ودون اإلقليمي ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة، والعوائق املنهجية أو            املتعلق مبعلومات عن التوزيع   
 النظمية اليت تعترض توزيعها العادل، وخيارات معاجلة هذه القضايا؛

  اجمللس التنفيذي على مواصلة تيسري التوزيع اإلقليمي ألنشطة املشاريع؛يشجع -٣٤ 

 التوزيع اإلقليمي العادل احملددة يف تقرير اجمللس التنفيذي إىل           بالعوائق اليت تعترض   حيـيط علماً   -٣٥ 
مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف دورته الثانية، وبضرورة التصدي، على               

 وجه اخلصوص، للعوائق املالية والتقنية واملؤسساتية؛

ل التصدي للعوائق املشار إليها أعاله اليت تعترض  ملا تبذلـه أطراف شىت من جهود يف سبييقـر -٣٦ 
 التوزيع اإلقليمي العادل ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة؛

، بصيغته اليت أعلنها األمني العام لألمم املتحدة لدى افتتاح اجلزء الرفيع            "إطار نريويب " ب     يرحب -٣٧ 
الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف     املسـتوى للدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة         
 بروتوكول كيوتو، لتحفيز آلية التنمية النظيفة يف أفريقيا؛

 ضرورة مواصلة بذل اجلهود حتقيقاً للتوزيع اإلقليمي العادل ألنشطة مشاريع آلية            يشـدِّد على   -٣٨ 
 التنمية النظيفة؛

ول باالتفاقية، الراغبة يف ذلك، على أن تنظر يف اختاذ مزيد  األطراف املدرجة يف املرفق األيشجع -٣٩ 
مـن املـبادرات، من بينها تقدمي الدعم املايل، إما مباشرة أو من خالل منظمات حكومية دولية ومنظمات غري                   
حكومية، حسب االقتضاء، يف سبيل حتديد أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة ووضع هذه املشاريع، مبا يف ذلك                 

كاليف انطالقها، لدى األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية، وخباصة أقل البلدان منواً والبلدان األفريقية ت
 والبلدان اجلزرية الصغرية النامية؛

باالتفاقية، الراغبة يف ذلك، إىل االخنراط يف التعاون املرفق األول  يفغري املدرجة  األطراف يدعو -٤٠ 
 ان اجلنوب، بطرق من بينها تبادل اخلربات يف حتديد ووضع أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة؛فيما بني بلد

                                                      

 .، املرفق الثالث)اجلزء األول (FCCC/KP/CMP/2006/4/Add.1دة يف الوثيقة بصيغتها الوار )٨(
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 املؤسسات املالية، والقطاعني اخلاص والعام، على النظر يف مزيد من خيارات االستثمار             يشجع -٤١ 
البلدان  أقلاالتفاقية، وخباصة باملرفق األول  يفغري املدرجة  األطرافيف أنشـطة مشاريع آلية التنمية النظيفة لدى  

  يف أفريقيا والبلدان اجلزرية الصغرية النامية؛ منواً

 إىل اإلسهام يف إقامة منتديات إضافية للسلطات يةقافاملرفق األول باالت األطراف املدرجة يف يدعو -٤٢ 
 فة؛الوطنية املعيَّنة اليت مل ختصَّص هلا اعتمادات مالية يف خطة آلية التنمية النظي

 النظيفة التنميةآلية  املوارد الالزمة لعمل -خامساً 

 ٢٠٠٦ بأنه، يف حال تسديد كل ما تعهدت األطراف بدفعه من تربعات عن عام               حيـيط علماً   -٤٣ 
، فمن املتوقع حالياً أن املوارد املتأتية من حصة العائدات املخصصة لتغطية النفقات             ٢٠٠٧حبلـول مطلـع عام      
 ؛٢٠٠٧تشغيلية ستصبح مستحقة حبلول منتصف عام اإلدارية للوظائف ال

 إىل أن تبادر على سبيل االستعجال إىل تقدمي باالتفاقية األولاملدرجة يف املرفق  األطراف يدعو -٤٤ 
 التنميةآلية تربعات للصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية من أجل متويل ما جيري االضطالع به من عمل بشأن 

 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦السنتني  يف فترة النظيفة

 اجمللـس التنفيذي أن يواصل تضمني تقريره السنوي معلومات عن حالة اإليرادات             يطلـب إىل   -٤٥ 
 .املتأتية من نصيب العائدات املخصصة لتغطية املصاريف اإلدارية وعن التنبؤات املتوقعة هلذه اإليرادات
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 املرفق

 باعتمادها وتعيينها مؤقتاً    النظيفة التنميةلية  الكـيانات الـيت قام اجمللس التنفيذي آل       
 اجتماع األطراف يف    بوصفهالعامل  واملوصـى بتسـميتها من جانب مؤمتر األطراف         

 االعتماد فيما يتعلق بنطاقات قطاعية حمددة/ للتصديق والتحققبروتوكول كيوتو   

املعيَّن واملوصى بتسميته للنطاقات 
 القطاعية

 اسم الكيان ديقللتص االعتماد/للتحقق

 ٣، ٢، ١ British Standards Institution 

٣، ٢، ١  Bureau Veritas Quality International Holding SA 

٩، ٨ ٩، ٨ Det Norske Veritas Certification Ltd. 

 ٣، ٢، ١ Korean Foundation for Quality 

 ١٣ KPMG Sustainability B.V. 

 ١٣ Lloyd's Register Quality Assurance Ltd. 

 ٣، ٢، ١ PricewatwehouseCoopers - South Africa 

٣، ٢، ١  Spanish Association for Standardisation and Certification 

 ٣، ٢، ١ Tohmatsu evaluation and Certification Organization, Co, Ltd. 

٨، ٧، ٦، ٥، ٤ ،
١٢، ١١، ١٠، ٩ ،

١٥، ١٣ 

١٤، ٩، ٨ TÜV Süd Industrie Service GmbH 

 ١٣ TÜV Industrie Service GmbH, TÜV Rheinland Group 

١٠، ٧، ٦، ٥، ٤ ٣، ٢، ١ ،
١٣، ١٢، ١١ 

TÜV Nord Certification GmbH 

 ولالطالع على التفاصيل، انظر    .  إىل النطاقات القطاعية كما حددها اجمللس التنفيذي       ١٥ إىل   ١تشـري األرقـام من       :مالحظة
>http://cdm.unfccc.int/DOE/scopelst.pdf<. 

 ١٠اجللسة العامة  
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧ 



FCCC/KP/CMP/2006/10/Add.1 
Page 13 

 

 ٢-م أإ/٢املقرر 
  من بروتوكول كيوتو٦تنفيذ املادة 

 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

  منها،٢ هدف االتفاقية كما هو مبيَّن يف املادة يضع يف اعتبارهإذ  

  من بروتوكول كيوتو،٦ و٣ إىل األحكام الواردة يف املادتني وإذ يشري 

 ، واملقرر )املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك   ( ومرفقه   ١-م أإ /٩ و ١-م أإ /٢ للمقررين   وإدراكـاً مـنه    
 ، ١-م أإ/١٠

 الذي أُحرز يف عمل جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك يف اجتاه تفعيل إجراء               بالتقدم الكبري  وإذ يرحب  
 التحقق يف إطار اللجنة،

 بضرورة قيام جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك مبواصلة العمل بشأن تنفيذ األحكام الواردة يف املقرر                وإذ يسلم  
 التنفيذي آللية التنمية النظيفة، حسب مقتضى احلال،  على أساس جتربتها هي ومع مراعاة جتربة اجمللس ١-م أإ/٩

 النظام الداخلي للجنة اإلشراف على التنفيـذ املشترك الـذي وضعته اللجنة وفقاً للفقرة    يعتمد -١ 
، كما يرد يف املرفق األول بالوثيقة ١-م أإ/١٠من املقرر ) أ(٢من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك والفقرة ) ز(٣

FCCC/KP/CMP/2006/5؛ 

 جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك على إبقاء نظامها الداخلي قيد االستعراض وتقدمي             يشـجع  -٢ 
توصيات، عند الضرورة، بشأن أية تعديالت أو إضافات هتدف إىل ضمان عمل اللجنة بكفاءة وعلى حنو فعال من 

 حيث الكلفة وبشفافية؛

من    ) ه(٣يع التنفيذ املشترك اليت أعدهتا اللجنة وفقاً للفقرة   استمارات وثيقة تصميم مشار    يعتمد -٣ 
، كما ترد يف املرفق الثاين بالوثيقة ١-م أإ/١٠من املقرر ) د(٢املـبادئ التوجيهـية للتنفـيذ املشـترك والفقرة       

FCCC/KP/CMP/2006/5 واملرفقني األول والثاين من الوثيقة FCCC/KP/CMP/2006/5/Add.1)١(. 

للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك بأن تقوم، آخذة يف اعتبارها اخلربة املكتسبة، بإدخال              يأذن -٤ 
أيـة تعديـالت أو إضافات على استمارات وثيقة تصميم املشاريع، حسب مقتضى احلال، وأن تقدم معلومات                 

بروتوكول كيوتو،  مفصـلة عن ذلك يف تقريرها السنوي إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                
 .إلعالمه، بشأن أية تعديالت أو إضافات يتم إدخاهلا

 ١٠اجللسة العامة  
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧ 

                                                      

غَير: "اعـُتمدت مع إضافة احلاشية التالية على كل صفحة من االستمارات           )١( . هذا القالب الطباعي ال ُي
 ".وينبغي ملء هذه الصفحة دون أي تعديل أو إضافة لعناوين أو شعارات أو للشكل أو حلجم حروف الطباعة
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 ٢-م أإ/٣ املقرر

  من بروتوكول كيوتو٦ املادة تنفيذإرشادات بشأن 

  بروتوكول كيوتو،يف مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف إن

 ،٢  احملدد يف مادهتا االتفاقيةهدف ه يف اعتباريضع إذ 

  من بروتوكول كيوتو،٦ و٣املادتني  أحكام إىل يشري ذوإ 

 ،١-م أإ/١٠ واملقرر، )للتنفيذ املشتركبادئ التوجيهية امل( ومرفقه ١-م أإ/٩املقرر  و١-م أإ/٢ قرربامل ذ يسلموإ 

 ، اإلشراف على التنفيذ املشتركيف إطار جلنةتحقق الرامي إىل إعمال إجراء العمل اليف امللحوظ  بالتقدم سلمي وإذ 

إزاء قلة التمويل الكايف والذي ميكن التنبؤ به خالل املرحلة األوىل من العملية يف إطار               اوره القلق   يس وإذ 
 ، جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك وتأثري ذلك على خدمات الدعم للعمل يف جمال التنفيذ املشترك

ل الذي ميكن إجنازه يف جمال التنفيذ املشترك لو توفر ما يكفي من املوارد املالية والبشرية                 بالعم وإذ يسلم  
 لدعم عمل جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك،

عـن عميق تقديره لألطراف اليت سامهت بسخاء يف متويل العمل بشأن التنفيذ املشترك منذ      وإذ يعـرب     
 العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،انعقاد الدورة األوىل ملؤمتر األطراف 

 اليت جاء فيها أن أية تكاليف إدارية تنشأ عن اإلجراءات           ١-م أإ /٩ من املقرر    ٧ إىل الفقرة    وإذ يشـري   
الواردة يف املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك واملتعلقة بوظائف جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك جيب أن يتحملها 

) ح(٢ن األطراف املدرجة يف املرفق األول من االتفاقية واملشاركون يف املشروع، وإذ يشري أيضاً إىل الفقرة         كل م 
 اليت تطلب من اللجنة وضع أحكام لتقاضي الرسوم الالزمة لتغطية النفقات اإلدارية املتعلقة ١-م أإ/١٠من املقرر 

 بأنشطة جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، 

 على أمهية التماسك والشفافية يف طلبات التمويل ويف تقدمي التقارير عن املوارد املخصصة لدعم دوإذ يشد 
 عمل جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك،

طرفاً قدمت إىل األمانة معلومات عن جهات الوصل اليت عينتها، وأن مثانية أطراف             ١٣ أن   وإذ يالحـظ   
 طنية وإجراءاهتا للموافقة على مشاريع التنفيذ املشترك،قدمت معلومات عن مبادئها التوجيهية الو

  أحكام عامة-أوالً 

 األطراف اليت ترغب يف املشاركة يف مشاريع التنفيذ املشترك إىل مد األمانة مبعلومات طبقاً يدعو -١ 
  من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك إن هي مل تقدم يف السابق هذه املعلومات؛٢٠للفقرة 
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للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك     ) ٢٠٠٦-٢٠٠٥(بالتقرير السنوي   حييط علماً مع التقدير      -٢ 
، مبا يف ذلك التقدم احملرز خالل العام األول من عمل اللجنة يف       Add.1) و FCCC/KP/CMP/2006/5(وإضـافته   

ديق يف إطار اللجنة، واستنباط وضع برنامج عمل وميزانية، وتنفيذ إجراء التحقق يف إطار اللجنة، ووضع آلية التص
 استمارات وثائق تصميم املشاريع، وما اتصل بذلك من توجيهات وإيضاحات ملساعدة املشاركني يف املشاريع؛

  اإلدارة السليمة-ثانياً 

من املقرر  ) ز(٢خطتها اإلدارية عمالً بالفقرة     وضع  ل التنفيـذ املشترك    علىجلنة اإلشراف   على   ثيني -٣ 
ومـا بذلته من جهود لتبسيط اإلجراءات والعمليات، وال سيما فيما يتعلق مبراعاة خربة اجمللس التنفيذي                 ،١-م أإ /١٠

 آللية التنمية النظيفة، والتماس سبل تقدمي املعلومات للمشاركني يف املشاريع وأصحاب املصلحة وعامة اجلمهور؛

د رفع تقريرها إىل مؤمتر األطراف      أن تقوم، عن   املشترك اإلشراف على التنفيذ     جلنةإىل   يطلـب  -٤ 
العـامل بوصـفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثالثة، بإبقاء خطة إدارة التنفيذ املشترك قيد                  
االستعراض، وأن جتري التعديالت عند اللزوم من أجل املضي يف تأمني الكفاءة وفعالية التكلفة والشفافية يف عمل 

 : ك من أنشطة بشأن التنفيذ املشترك، من خالل مجلة أمور منها ما يلياللجنة وما اتصل بذل

حتديـد وتنفـيذ املـزيد من التدابري الرامية إىل تعزيز عملية التنفيذ املشترك وقدرهتا على االستجابة                  )أ( 
 رك ومقاصده؛الحتياجات األطراف وأصحاب املصلحة، كلما كانت هذه التدابري الزمة ومتفقة مع مبادئ التنفيذ املشت

 اعتماد املؤشرات املالئمة لإلدارة؛ )ب( 

 أنه فيما يتعلق بإدخال التعديالت على خطة إدارة التنفيذ املشترك، تقوم جلنة اإلشراف       يوضـح  -٥ 
 :على التنفيذ املشترك مبا يلي

اعـتماد تعديـالت خطة اإلدارة، حسب اللزوم، باالستناد إىل مشروع تعده األمانة استجابة               )أ( 
 لالحتياجات اليت حتددها اللجنة؛

 إتاحة أي تعديالت على خطة اإلدارة تعتمدها اللجنة بشكل علين كمرفق لتقرير اجتماعها؛ )ب( 

تقـدمي آخـر نسخة من خطة اإلدارة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                 )ج( 
 بروتوكول كيوتو يف كل دورة من الدورات، للعلم؛

 ىل األمانة أن تنفيذ بسرعة خطة اإلدارة اليت تعتمدها جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك؛ إيطلب -٦ 

 باملعلومات املتعلقة بقرارات جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك ومبركز          حيـيط علماً مع التقدير     -٧ 
ملتحدة اإلطارية لتغري املناخ الذي العمل الذي تقوم به اللجنة، كما ينعكس يف موقع التنفيذ املشترك التفاقية األمم ا

 تتواله األمانة؛
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جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك على مواصلة تنفيذ تدابري لضمان الشفافية من خالل             يشجع   -٨ 
أو أفرقتها العاملة، واالتصال باهليئات     /أمور من بينها القيام بانتظام بنشر تقارير اللجنة وجلاهنا الفرعية وأفرقتها و           

 بعة هلا وتبال املعلومات مع أصحاب املصلحة؛التا

إىل جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك تأكيد دورها التنفيذي واإلشرايف، مبا يف ذلك عن              يطلب   -٩ 
أو أفرقة العمل   /طريق إقامة أو تعزيز بنيتها الداعمة حسب اللزوم، مبا فيها اللجان الفرعية ذات الصلة واألفرقة و               

 قلة املعتمدة واألمانة اليت ختدم هذه املنظومة؛والكيانات املست

 : أن يشمل الدور التنفيذ واإلشرايف للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك أموراً من بينها ما يلييقرر -١٠ 

 أو أفرقة عاملة؛/تدبري وتنظيم أعمال اللجنة بشكل عام، مبا يف ذلك إنشاء جلان فرعية وأفرقة و )أ( 

ات ومهام الدعم اإلداري اليت حتتاج إليها جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك وجلاهنا حتديد اخلدم )ب( 
 أو أفرقتها العاملة، واملوارد املالية لدعم هذا العمل؛/الفرعية وأفرقتها و

 إىل األمانة تعزيز اخلدمات والدعم اإلداري املقدم للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك             يطلـب  ١١ 
  اللجنة يف خطة إدارهتا؛وفق ما حتدده

اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر، يف دورهتا السادسة والعشرين، يف سياق نظرها يف امليزانية              يدعو   -١٢ 
، يف مسألة دفع أجور األعضاء واألعضاء املناوبني يف جلنة اإلشراف على التنفيذ             ٢٠٠٩-٢٠٠٨الربناجمية للفترة   

 دوالر من ٥ ٠٠٠ يف املائة على املعدل القياسي، على أال يتجاوز ٤٠ومي بنسبة املشترك، بزيادة بدل اإلعاشة الي
دوالرات الواليـات املتحدة يف السنة، مع العلم أن ذلك ال يشكل مكافأة كافية على خدماهتم تقديراً هلم على                   

مل بوصفه اجتماع   تضـحياهتم اجلسـيمة لوقتهم ومصاحلهم املالية، بغية التقدم بتوصية إىل مؤمتر األطراف العا             
 كانون  ١األطـراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثالثة لطلب قيام األمانة باختاذ الترتيبات املناسبة اعتباراً من                 

 ؛٢٠٠٨يناير /الثاين

 اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر، يف دورهتا السادسة والعشرين، يف سياق نظرها يف امليزانية               يدعو -١٣ 
، يف مسألة تغطية تكاليف سفر األعضاء واألعضاء املناوبني يف جلنة اإلشراف على ٢٠٠٩-٢٠٠٨رة الربناجمية للفت

التنفـيذ املشـترك من اجلزء من الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية املخصص لتمويل العمل يف جمال التنفيذ                 
طراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته      املشترك، بغية التقدم بتوصية إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األ          
 الثالثة لطلب قيام األمانة بتعديل ممارسات االتفاقية اإلطارية وفقاً لذلك؛

  مشاريع التنفيذ املشترك الصغرية النطاق-ألف 

احلدود القصوى ملشاريع التنفيذ املشترك الصغرية النطاق وفقاً للحدود القصوى املنقحة ألنشطة يعدل  -١٤ 
 ؛٢-م أإ/-الصغرية النطاق يف إطار آلية التنمية النظيفة، كما ورد تعريف ذلك يف املقرر املشاريع 
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  املوارد للعمل يف جمال التنفيذ املشترك-باء 

 عـلماً باملعلومات املقدمة من جلنة اإلشراف على التنفيـذ املشترك فيما يتعلق بأحكام              حيـيط  -١٥ 
من ) ح(٢إلدارية ذات الصلة بأنشطة اللجنة املقررة وفقـاً للفقـرة         تقاضـي الرسوم الالزمة لتغطية التكاليف ا      

 ؛١-م أإ/١٠املقرر 

 على بنية الرسوم اليت وضعتها جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك والواردة يف املرفق الثالث يوافق -١٦ 
 ؛FCCC/KP/CMP/2006/5/Add.1بالوثيقة 

 :رسوم االعتماد )أ( 

 ؛)دفعة واحدة غري قابلة لالسترداد( دوالر للطلب ١٥ ٠٠٠: رسوم الطلبات `١` 

 تسديد مباشر من مقدم الطلب أو الكيانات املستقلة املعتمدة؛: تكلفة عمل أفرقة التقييم `٢` 

 :)١(رسم جتهيز تقارير التحقق )ب( 

 دوالر للطـن مبكافـئ ثاين أكسيد الكربون لتخفيضات االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب              ٠,١ `١`
 طن ١٥ ٠٠٠صادرها أو تعزيزات عمليات اإلزالة البشرية املنشأ بواسطة البواليع بالنسبة ألّول م

 مكافئ لثاين أكسيد الكربون ناتج عن املشروع املعين خالل سنة تقوميية بعينها؛

 دوالر للطـن مبكافـئ ثاين أكسيـد الكربـون لتخفيضـات االنبعاثات البشرية املنشأ             ٠,٢ `٢`
ا أو تعزيزات عمليات اإلزالة البشرية املنشأ بواسطـة البواليـع ألي مقـدار           مصـادره حبسـب   
 طـن من مكافئ ثاين أكسيـد الكربـون ناتـج عن املشروع املعين يف سنة              ١٥ ٠٠٠يـتجاوز   

 تقوميية بعينها؛ 

 أعاله ويساوي متوسط التوليد     `٢`)ب(١٦ والفقرة   `١`)ب(١٦رسـم ُيحسب وفقاً للفقرة       `٣`
توقع على مدى فترة املستحقات لتخفيضات االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب املصادر           السنوي امل 

أو تعزيزات عمليات إزالة االنبعاثات البشرية املنشأ بواسطة البواليع يف املشروع، ُيدفع كدفعة             
مسـبقة عندما يقدم تقرير يتضمن القرار ويتعلق باستمارة وثيقة تصميم مشروع ما إىل األمانة               

 من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك؛ وختصم هذه الدفعة املسبقة من الدفعات            ٣٤ للفقرة   وفقاً
 أعاله؛ وإذا مل يقدم أي      `٢`)ب(١٦ والفقرة   `١`)ب(١٦األوىل الواجبة التسديد وفقاً للفقرة      

  دوالر جيب ردها؛ ٣٠ ٠٠٠تقرير حتقق فإن أي دفعة مسبقة تتجاوز 

                                                      

ـ  )١( التقرير املتعلق بالتخفيضات يف االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب املصادر أو          " تقريـر التحقق  "ين  يع
 من ٣٨تعزيزات عمليات اإلزالة البشرية املنشأ بواسطة البواليع، الذي يقدمه كيان معتمد مستقل إىل األمانة وفقاً للفقرة 

 .املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك
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  أعـاله بالنسبـة للمشاريع اليت     `٣`)ب(١٦ة املشار إليها يف الفقرة      ال تسـدد الدفعة املسبق     `٤`
هلا متوسط سنوي متوقع للتوليد على مدى فترة االستحقـاق لتخفيضـات االنبعاثات البشرية            
املنشأ حبسب املصادر أو تعزيزات عمليات إزالة االنبعاثات البشرية املنشأ بواسطة البواليع بأقل             

 افـئ ثاين أكسيد الكربون؛ ومبلغ الدفعة املسبقة األقصى هو          طـن مـن مك     ١٥ ٠٠٠مـن   
  دوالر؛ ٣٥٠ ٠٠٠

 إىل جلنة اإلشراف على التنفيـذ املشترك القيـام سنوياً، مبساعدة األمانة، بتقدمي تقارير             يطلب -١٧ 
 األمانة من إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول كيوتـو عن اإليرادات املتلقاة من

خـالل فـرض الرسوم لتغطية التكاليف اإلداريـة ذات الصلـة بأنشطة اللجنة، بغية استعراض هذه الترتيبات                
 حسب اللزوم؛

عـن بالغ قلقه إزاء النقص يف املوارد املخصصة للعمل يف جمال التنفيذ املشترك يف فترة                يعـرب    -١٨ 
، باملقارنة مع االحتياجات املشار     )٢(ونني من الدوالرات  ، والذي يقدر حالياً بزهاء ملي     ٢٠٠٧-٢٠٠٦السـنتني   

 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦إليها يف خطة إدارة التنفيذ املشترك للفترة 

األطراف على تقدمي التربعات إىل صندوق االستئماين لألنشطة التكميلية لتمويل أعمال           حيـث    -١٩ 
، وذلك مبستوى يسمح بالتنفيذ     ٢٠٠٧م   اعتباراً من أوائل عا    ٢٠٠٧-٢٠٠٦التنفـيذ املشترك يف فترة السنتني       

، مبا يف ذلك من خالل تعزيز قدرة األمانة على دعم جلنة ٢٠٠٧-٢٠٠٦الكامل خلطة إدارة التنفيذ املشترك للفترة 
 أو أفرقتها العاملة يف عملية التنفيذ وصنع القرار؛/اإلشراف على التنفيذ املشترك وجلاهنا الفرعية وأفرقتها و

ألمانة مواصلة تقدمي التقارير إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف             إىل ا  يطلب -٢٠ 
بروتوكول كيوتو بشأن مستوى التربعات للصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية لتمويل األعمال بشأن التنفيذ             

 .املشترك

 ١٠اجللسة العامة  
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧ 

 

                                                      

 الواردة يف ٢٠٠٧-٢٠٠٦ىل املعلومات املقدمة يف خطة إدارة التنفيذ املشترك للفترة يستند هذا الرقم إ )٢(
 .FCCC/KP/CMP/2006/5/Add.1املرفق الرابع بالوثيقة 
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 ٢-م إأ/٤املقرر 

  االمتثالجلنة

 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

  من بروتوكول كيوتو،١٨ إىل املادةإذ يشري  

 ،١-م إأ/٢٧إىل مقرره وإذ يشري أيضاً  

يف التقرير السنوي للجنة االمتثال التابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف             وقـد نظر     
 ،)١(ل كيوتوبروتوكو

 العمل الذي اضطلعت به جلنة االمتثال لربوتوكول كيوتو،وإذ يالحظ مع التقدير  

النظام الداخلي للجنة االمتثال كما يرد يف مرفق هذا املقرر، وفقاً ألحكام الفرع ثالثاً،              يعـتمد    -١ 
 ؛١-م إأ/٢٧، من مرفق املقرر )د (٢الفقرة 

لصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية لدعم عمل جلنة       األطـراف إىل تقدمي تربعات ل     يدعـو    -٢ 
 .  ٢٠٠٧االمتثال يف عام 

                                                      

)١( FCCC/KP/CMP/2006/6. 
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 املرفق

 لربوتوكول كيوتو النظام الداخلي للجنة االمتثال

 تسيري العمل  :١اجلزء 

 النطاق -١

 ١املادة 

 معرف يف  يسري هذا النظام الداخلي على جلنة االمتثال، مبا يف ذلك فرع اإلنفاذ وفرع التيسري، كما هو                
وُتقرأ  .١-م أإ/٢٧، الوارد يف املرفق للمقرر "اإلجـراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتو  "

 .وكتعزيز هلامواد هذا النظام باالقتران مع اإلجراءات واآلليات 

  التعاريف-٢

 ٢املادة 

 مل الرقم نفسه يف املرفق للمقرر      ألغـراض هـذا الـنظام الداخلي، يشري رقم الباب إىل الباب الذي حي              
 :وأيضاً، إال أن يرد ما يشري إىل خالف ذلك، ١-م أإ/٢٧

  من الباب الثاين؛١جلنة االمتثال املنشأة مبوجب الفقرة " اللجنة"تعين كلمة  )أ( 
 اللجنة بكامل هيئتها كما هي مبينة يف الباب الثالث؛" اللجنة بكامل هيئتها"وتعين عبارة  )ب( 
 فرع اإلنفاذ على النحو املبني يف الباب الرابع والباب اخلامس؛ وأفرع التيسري " فرع"وتعين كلمة  )ج( 
  من الباب الثاين؛٤ للفقرة مكتب اللجنة املشكل وفقاً" املكتب"وتعين كلمة  )د( 
 يف  اً يعمالن مع  ومهارئيس فرع اإلنفاذ ورئيس فرع التيسري       " الرئيسان املشاركان "وتعين عبارة    )ه ( 

  من الباب الثالث؛١ للفقرة اللجنة بكامل هيئتها وفقاً
  من الباب الثاين؛٣العضو يف اللجنة املنتخب مبوجب الفقرة " العضو"وتعين كلمة  )و( 
  من الباب الثاين؛٥العضو املناوب املنتخب مبوجب الفقرة " العضو املناوب"وتعين عبارة  )ز( 
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن     بروتوكول كيوتو امللحق ب     الطرف يف " الطرف"وتعين كلمة    )ح( 

 تغري املناخ؛
 ٢ الطرف الذي أثريت بشأنه مسألة تنفيذ، على النحو املبني يف الفقرة" الطرف املعين"وتعين عبارة  )ط( 

 من الباب السادس؛
 املوظفني الدبلوماسيني يف    رئيس البعثة أو العضو املعّين من     " الوكيل الدبلوماسي "وتعـين عبارة     )ي( 

  األمانة؛ يستضيفبعثة الدولة الطرف املعتمد لدى البلد الذي 
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رئيس الدولة أو احلكومة، أو وزير اخلارجية، أو الوكيل الدبلوماسي، أو           " الوكيل"وتعين كلمة    )ك( 
 قبل السلطات املعنية  حسب األصول من قبل رئيس الدولة أو احلكومة أو وزير اخلارجية أو من آخر خموالًشخصاً

 للمنظمة يف حال تعلق األمر مبنظمة إقليمية للتكامل االقتصادي؛ 
 الشخص املعني من قبل الطرف املعين لتمثيله أثناء النظر يف مسألة تنفيذ، وفقاً" ممثل"وتعين كلمة  )ل( 
  من الباب الثامن؛٢للفقرة 

 . الباب السابع عشراألمانة املشار إليها يف " األمانة"وتعين كلمة  )م( 

 األعضاء -٣

 ٣املادة 

 التاليةيناير من السنة التقوميية     / كانون الثاين  ١تبدأ مدة خدمة كل عضو وكل عضو مناوب يف           -١ 
 .ديسمرب، بعد ذلك بسنتني أو أربع سنوات حسبما يقتضيه احلال/ كانون األول٣١نتخابه مباشرة وتنتهي يف ال

ع مراعاة أحكام هذا النظام الداخلي، املشاركة يف مداوالت اللجنة          وحيـق لألعضاء املناوبني، م     -٢ 
وال جيوز للعضو  .بكامل هيئتها أو يف مداوالت أي من الفرعني الذي ينتمون إليه دون أن يكون هلم حق التصويت

 .املناوب اإلدالء بصوته إال أن يعمل بصفته عضواً

تماع اللجنة بكامل هيئتها أو الفرع الذي انتخب         عن اج   أو جزئياً   كلياً وعند غياب عضو غياباً    -٣ 
 . عنه بدالًلعضويته، يعمل مناوبه عضواً

وعـندما يسـتقيل عضو أو يعجز عن البقاء يف منصبه إىل انتهاء الوالية أو املهام املسندة إليه                   -٤ 
 .  بالنيابة يف نفس الفرع عنه عضواًكعضو، يعمل مناوبه بدالً

 عضو مناوب أو يعجز عن إكمال الوالية أو املهام املسندة إليه كعضو             وعندما يستقيل عضو أو    -٥ 
أو عضو مناوب، تطلب اللجنة من مؤمتر األطراف العامل بصفته اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو انتخاب                

 .عضو أو عضو مناوب جديد للفترة املتبقية من الوالية يف دورته املقبلة

 ٤املادة 

أية ، لدى تناول اللجنة     عضو مناوب بصفته الشخصية وعليه أن يعمل      يعمـل كل عضو وكل       -١ 
 .  يف املصاحلي بصفة مستقلة ونزيهة وعليه أن يتفادى أي تضارب حقيقي أو ظاهريها،مسألة معروضة عل

 . للخدمة ويوافق على احترامه مكتوباًيؤدي كل عضو وكل عضو مناوب قبل تويل مهامه مييناًو -٢ 
 :دمة كما يلييكون نص ميني اخلو

عضواً مناوباً يف جلنة االمتثال     / أين سـأؤدي واجـبايت وأمارس سلطيت بصفيت عضواً         أعلـن رمسـياً   "
 .، بشرف وإخالص ونزاهة وضمري١-م أإ/٢٧لربوتوكول كيوتو املنشأة يف املقرر 
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ة تصل   أنين، ومراعاة ملسؤوليايت يف جلنة االمتثال، لن أفشي أية معلومات سري           كما أعلن رمسياً  " 
 .إىل علمي حبكم مهامي يف جلنة االمتثال، حىت بعد انتهاء مدة مزاوليت ملهامي

وسأكشف لألمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ على الفور عن أي        " 
صاحل أو   يف امل  مصلحة يل تنطوي عليها أي مسألة قيد املناقشة أمام جلنة االمتثال مما قد يشكل تضارباً              

تناىف مع شروط االستقاللية والرتاهة املتوقع توافرها يف العضو أو العضو املناوب يف جلنة االمتثال            يقـد   
 ".وسأمتنع عن املشاركة يف أعمال اللجنة املتصلة هبذه املسألة

مات ومىت كُشف لألمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ عن أية معلو              -٣ 
 بأن العضو أو    وحييط املكتب اللجنة بكامل هيئتها علماً     . ، فعليه أن خيطر املكتب هبا على الفور       ٢ للفقرة   وفقـاً 

 . العضو املناوب سيمتنع عن املشاركة يف أعمال اللجنة املتصلة باملسألة حمل املعلومات اليت كشف عنها

 من أحد    اإلطارية بشأن تغري املناخ إثباتاً     ومـىت تلقـى األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة         -٤ 
 يف املصاحل أو قد تكون منافية لشروط االستقاللية والرتاهة املتوقع           األطـراف على ظروف قد تدل أن مثة تضارباً        

توافرها يف العضو أو العضو املناوب يف اللجنة، وجب عليه أن يبلغ املكتب وكذلك العضو أو العضو املناوب املعين 
 خيطر العضو أو العضو املناوب املكتب أنه        ما مل ويقدَّم اإلثبات إىل اللجنة بكامل هيئتها لتنظر فيه،          .فورعـلى ال  

وحييط املكتب اللجنة بكامل هيئتها    .سيمتنع عن املشاركة يف أعمال اللجنة املتصلة باملسألة اليت يتعلق هبا اإلثبات           
شاركة يف أعمال اللجنة املتصلة باملسألة حمل املعلومات اليت          بـأن العضو أو العضو املناوب سيمتنع عن امل         عـلماً 

ويف غري ذلك من احلاالت، جيوز للجنة أن تقرر إعفاء العضو أو العضو املناوب من النظر يف مسألة                   .كشف عنها 
و واحدة أو أكثر من مسائل التنفيذ ويف وضع واعتماد مقرر من مقررات الفرع، بعد إتاحة فرصة معقولة للعضو أ

 . وجهة نظرهإلبداءالعضو املناوب 

 لشروط االستقاللية والرتاهة املتوقع      جسيماً ويف حـال اعتربت اللجنة بكامل هيئتها أن انتهاكاً         -٥ 
 عضوية العضو أو العضو املناوب املعين، أن تعلقتوافرها يف العضو أو العضو املناوب يف اللجنة قد حدث، جاز هلا 

كيوتو بإلغاء هذه العضوية، بعد إتاحة  بروتوكول يف األطراف اجتماع بوصفه العامل األطراف أو أن توصي مؤمتر
 . وجهة نظرهإلبداءفرصة معقولة للعضو أو العضو املناوب 

وتـدّون مجيع املقررات اليت تتخذها اللجنة يف إطار هذه املادة يف التقرير السنوي الذي تقدمه                 -٦ 
 .كيوتو بروتوكول يف األطراف اجتماع صفهبو العامل األطراف اللجنة إىل مؤمتر

  أعضاء املكتب-٤

 ٥املادة 

 واملنصوص عليها يف   إليه املوكلة املهاما  املوظف الذي يترأس اجتماع م     إىل ممارسـة   باإلضـافة  -١ 
 : الداخلي، فهو يقوم مبا يلي النظام هذا من أخرى مواضع
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 اإلعالن عن افتتاح واختتام االجتماع؛ )أ(
 االجتماع؛ رئاسة )ب(
 ضمان االلتزام هبذا النظام الداخلي؛ )ج(
 منح احلق يف تناول الكلمة؛ )د(
 ؛املقرراتطرح املسائل للتصويت وإعالن  )ه (
 الفصل يف النقاط النظامية؛ )و(
 .النظام حفظت وجراءايف اإلالداخلي،  النظام هذا مبوجب ،التحكم كلية )ز(

 :جتماع أن يقترح ما يلي للموظف الذي يرأس االوجيوز أيضاً -٢ 

 غلق باب التسجيل يف قائمة املتحدثني؛ )أ( 
 يف فيها التحدث عضو لكل جيوز اليت املرات وعدد به للمتحدثني سموحامل للوقت حدود وضـع  )ب( 

 مسألة من املسائل؛
 تأجيل أو غلق مناقشة مسألة من املسائل؛ )ج( 
 .تعليق اجللسة أو رفعها )د( 

 لسلطة اللجنة بكامل هيئتها، أو خاضعاً ملهامه، ممارسته أثناء يرأس االجتماع،ويظل أي موظف  -٣ 
 .، لسلطة فرع اإلنفاذ أو فرع التيسرياحلال، حسب خاضعاً

 ٦املادة 

 ، عمل نائب رئيس الفرع املعين بصفته رئيساً        مؤقتاً إذا تعـذر عـلى الرئيس االضطالع مبهامه        -١ 
 .  يابة يف رئاسة اللجنة بكامل هيئتها بالن مشاركاًللفرع وبصفته رئيساً

 يف نفس الوقت،     مؤقتاً وإذا تعـذر عـلى رئيس ونائب رئيس نفس الفرع االضطالع مبهامهما            -٢ 
 .  من الباب الثاين٤ له بالنيابة مع مراعاة الفقرة انتخب الفرع رئيساً

لوالية أو املهام املناطة به،     نائب رئيس الفرع أو إذا تعذر عليه إهناء مدة ا          وأوإذا اسـتقال رئـيس       -٣ 
 له من بني أعضائه حىت انقضاء ما تبقى من والية املوظف الذي   من الباب الثاين، خلفا٤ً للفقرة ينتخب الفرع، وفقاً

  .شغر مقعده

 جدول األعمال -٥

 ٧املادة 

لجنة تضع األمانة، باالتفاق مع املكتب، جدول األعمال املؤقت لكل اجتماع من اجتماعات ال             -١ 
 . بكامل هيئتها
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وتضـع األمانـة، باالتفاق مع رئيس ونائب رئيس الفرع املعين، جدول األعمال املؤقت لكل                -٢ 
 . اجتماع من اجتماعات ذلك الفرع

 عن مشروع التقرير    يوزع جدول األعمال املؤقت ومشروع اجلدول الزمين لكل اجتماع فضالً          -٣ 
بقدر ما  اء املناوبني قبل افتتاح االجتماع بأربعة أسابيع على األقل،      عـن االجتماع السابق على األعضاء واألعض      

 .تسمح به األطر الزمنية املعمول هبا

يشمل جدول األعمال املقترح لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة بكامل هيئتها ولكل اجتماع              -٤ 
 .من اجتماعات الفرع أي بند يقترحه أحد األعضاء

تها أو للفرع أن يقرر، لدى اعتماد جدول أعماله، إضافة بنود ملحة            وجيـوز للجنة بكامل هيئ     -٥ 
 .هاأو تعديلالنظر فيها ومهمة وشطب أية بنود أو إرجاء 

 االجتماعات واملداوالت -٦

 ٨املادة 

ترسـل اإلشعارات باالجتماعات إىل األعضاء واألعضاء املناوبني، وكذلك إىل أي ممثل حسبما يقتضيه               
 . تسمح به األطر الزمنية املعمول هبا، بقدر ما االجتماع بأربعة أسابيع على األقلاحلال، قبل افتتاح

 ٩املادة 

، ما  ٢تعقد اجتماعات اللجنة بكامل هيئتها يف جلسات علنية، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة               -١ 
جزء من االجتماع أو    مل تقرر اللجنة بكامل هيئتها أو الفرع، مبحض إرادهتما أو بطلب من الطرف املعين، عقد                

 . كله يف جلسة مغلقة ألسباب قاهرة

واألعضاء واألعضاء املناوبون يف اللجنة وموظفو األمانة هم وحدهم الذين جيوز هلم احلضور أثناء  -٢ 
 . من قبل الفرعواعتماد املقرروضع 

 ١٠املادة 

طراف هو التاريخ املبني يف  أي إشعار أو وثيقة ترسلها األمانة إىل طرف من األتسلميعترب تاريخ  -١ 
شركة  الذي يرد من     بالتسلم الذي يرد من الطرف أو التاريخ املبني يف اإلقرار املكتوب            بالتسلماإلقرار املكتوب   

 .أسبق، أيهما توزيع الربيد

أمـا فـيما يتعلق بالبالغات أو الطلبات أو غري ذلك من الوثائق املوجهة للجنة، فيعترب تاريخ                  -٢ 
 . من قبل األمانةتسلمها قبل اللجنة هو يوم العمل األول الذي يلي يوم  منتسلمها
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 استعمال الوسائل اإللكترونية -٧

 ١١املادة 

جيـوز للجنة أن تستعمل الوسائل اإللكترونية إلرسال الوثائق وتوزيعها وختزينها، دون املساس              -١ 
 . بالوسائل العادية لتداول الوثائق، حسبما يقتضيه احلال

 وسائل إلكترونية، حيثما كان ُتستخدم فيهوجيوز للجنة أن تصيغ وتتخذ قرارات بإجراء مكتوب  -٢ 
 .ذلك ممكناً

 .  يف مقر األمانةمقرراً اتُِّخذ من هذا النظام الداخلي ٢ للفقرة أي مقرر يتخذ وفقاًُيعترب و -٣ 

 األمانة -٨

 ١٢املادة 

 .ماعات اللجنة وتقدم هلا اخلدمات حسب الطلبتتخذ األمانة الترتيبات الالزمة لعقد اجت -١ 

 ٦ تتيح األمانة مجيع وثائق اللجنة بكامل هيئتها والفرعني التابعني هلا للجمهور، مع مراعاة الفقرةو -٢ 
 . عن أية توجيهات تقدمها هلا اللجنةمن الباب الثامن، فضالً

ا مما قد تطلبه اللجنة أو مما قد يصدر وباإلضافة إىل ذلك، تضطلع األمانة بأية مهام أخرى تناط هب -٣ 
 .كيوتو خيص عمل اللجنة بروتوكول يف األطراف اجتماع بوصفه العامل األطراف مؤمترتوجيه من به 

 اللغات -٩

 ١٣املادة 

 . من الباب الثامن٩ عمل اللجنة هي اإلنكليزية، دون املساس بالفقرة لغة -١

الفرع التحدث بلغة غري لغة عمل اللجنة إذا وفر         مـثل الذي يشارك يف مداوالت       مجيـوز لل  و -٢ 
 .الطرف خدمات الترمجة الفورية

تـتاح نصوص املقررات النهائية للفرعني جبميع لغات األمم املتحدة الرمسية، مع مراعاة أحكام   و -٣ 
 .٢٢ من املادة ١الفقرة 
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 اإلجراءات اليت يتبعها الفرعان  :٢اجلزء 

 تبعها الفرعاناإلجراءات العامة اليت ي -١٠

 ١٤املادة 

 :بّين ما يليي يقدمه طرف من األطراف ويثري فيه مسألة ختصه تتعلق بالتنفيذ يتعني أن بيانأي  -١ 

 ؛البياناسم الطرف مقدم  )أ(
 وضح مسألة التنفيذ؛ت إفادة )ب(
املسألة  اللذين يشكالن األساس إلثارة ١-م أإ/٢٧اإلشارة إىل أحكام بروتوكول كيوتو واملقرر    )ج(

 .املتعلقة بالتنفيذ

 : ما يلي أيضاًيوضح البيانوينبغي أن  -٢ 

كيوتو  بروتوكول يف األطراف اجتماع بوصفه العامل األطراف أيـة أحكام من مقررات مؤمتر  )أ(
 وتقارير اهليئتني الفرعيتني اليت تنطبق على مسألة التنفيذ؛

  ملسألة التنفيذ؛تعترب جوهريةاملعلومات اليت  )ب(
 ؛إجراءالفرع الذي يراد منه اختاذ  )ج(
 اإلجراء املطلوب من الفرع؛ )د(
 .بالبيانقائمة جبميع الوثائق املرفقة  )ه (

 ١٥املادة 

 :بّين ما يليي آخر يتعني أن  يقدمه طرف من األطراف ويثري فيه مسألة تتعلق بالتنفيذ ختص طرفاًبيانأي  -١ 

 ؛البياناسم الطرف مقدم  )أ(
 وضح مسألة التنفيذ؛ت إفادة )ب(
 اسم الطرف املعين؛ )ج(
 اللذين يشكالن األساس إلثارة املسألة ١-م أإ/٢٧اإلشارة إىل أحكام بروتوكول كيوتو واملقرر    )د(

 املتعلقة بالتنفيذ؛
 .معلومات مساندة تؤيد مسألة التنفيذ )ه (

 : ما يلييوضح البيان أن وينبغي أيضاً -٢ 

كيوتو  بروتوكول يف األطراف اجتماع بوصفه العامل األطراف  مؤمترأيـة أحكـام من مقررات   )أ(
 وتقارير اهليئتني الفرعيتني اليت تنطبق على مسألة التنفيذ؛

 ؛إجراءالفرع الذي يراد منه اختاذ  )ب(
 .بالبيانقائمة جبميع الوثائق املرفقة  )ج(
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 ١٦املادة 

 . إىل وكيل الطرف املعين١٥إطار املادة مت يف ّد وأية معلومات داعمة قُالبيانتقدم األمانة  

 ١٧املادة 

 ألحكام البابني السابع     اخلطية اليت يقدمها الطرف املعين وفقاً      والبياناتينـبغي أن تشـتمل املالحظات        
 : والعاشر على ما يلي

بـيان موقـف الطرف املعين إزاء املعلومات أو املقرر أو مسألة التنفيذ قيد النظر، مبا يف ذلك                   )أ(
 التعليالت املشفوعة هبا؛

 من ٦ للفقرة حتديد املعلومات اليت قدمها الطرف واليت يطلب عدم إتاحتها للجمهور وذلك وفقاً )ب(
 الباب الثامن؛

 . أو التعليقبالبيانقائمة جبميع الوثائق املرفقة  )ج(

 ١٨املادة 

قدم إىل  يوكيل الطرف و   توقيع   ١٧ و ١٥ و ١٤م يف إطار املواد     قّد أو تعليق يُ   بـيان  يمـل أ  حي -١ 
 . األمانة يف نسخة مطبوعة وبالوسائل اإللكترونية

 .هتدعمذات صلة  أية وثائق وترفق بالبيان أو التعليق -٢ 

 ١٩املادة 

 مسألة متعلقة بالتنفيذ، يف مسألة توجيهها إىل الفرع         تسلمهيبـت املكتب، يف غضون سبعة أيام من          -١ 
 .١١ملادة ا ملا نصت عليه  يوزع مسائل التنفيذ باستعمال وسائل إلكترونية وفقاًب أنوجيوز للمكت. املناسب لينظر فيها

ـ  -٢  ر األمانـة على الفور األعضاء واألعضاء املناوبني مبسألة التنفيذ املخصصة للفرع الذي             وختِط
 .ينتمون إليه وترسل هلم مجيع املواد املتاحة ذات الصلة

 .األعضاء املناوبني يف الفرع اآلخر مبسألة التنفيذ األعضاء ور األمانة أيضاًوختِط -٣ 

 ٢٠املادة 

 من الباب الثامن، على املنظمات احلكومية الدولية        ٤، وبشرط مراعاة الفقرة     الدراسة األولية بعد   -١ 
 .خطياًواملنظمات غري احلكومية املختصة اليت ترغب يف تقدمي معلومات وقائعية وتقنية إىل الفرع املعين أن تقوم بذلك 
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مت ّدر األمانة على الفور أعضاء الفرع وأعضائه املناوبني بأن معلومات من هذا القبيل قد قُوختِط -٢ 
 .وتقوم بإرساهلا هلم

 .متّد األعضاء واألعضاء املناوبني يف الفرع اآلخر بأن معلومات من هذا القبيل قد قُر األمانة أيضاًوختِط -٣ 

 ٢١املادة 

 :ن يف طلبه ما يلي احلصول على مشورة من اخلرباء، فعليه أن يبّيإذا قرر فرع ما طلب 

 املسألة اليت يسعى للحصول على املشورة بشأهنا؛ )أ( 
 اخلرباء املطلوب استشارهتم؛ )ب( 
 .اإلجراءات اليت يتعني اتباعها )ج( 

 ٢٢املادة 

 :ا يليحيتوي االستنتاج األويل أو القرار النهائي، حسب مقتضى احلال، على م -١ 

 اسم الطرف املعين؛ )أ( 
 ؛اليت جرى التصدي هلابيان يوضح مسألة التنفيذ  )ب( 
 العامل األطراف  واملقررات األخرى ذات الصلة ملؤمتر١-م أإ/٢٧أحكام بروتوكول كيوتو واملقرر  )ج( 

 ؛ النهائياملقررويل أو  قام عليه االستنتاج األلذيكيوتو اليت تشكل األساس ا بروتوكول يف األطراف اجتماع بوصفه
 يف حال اختذ مقرر هنائي، على        ذلك التأكيد،  وصف للمعلومات اليت حبثت يف املداوالت، مبا يف        )د( 

  على مجيع املعلومات اليت حبثت؛أن الطرف املعين منح فرصة للتعليق خطياً
ذا كان استنتاجه األويل أو     ما إ ذكر  ،   هنائياً يف حال اختذ فرع اإلنفاذ مقرراً     ولمداوالت،  لموجز      )ه( 

 أي جزء منه حسبما هو حمدد قد تأكد؛
 املقرر املوضوعي بشأن مسألة التنفيذ، مبا يف ذلك التبعات املطبقة إن وجدت؛  )و( 
 االستنتاجات وأسباب اختاذ املقرر؛ )ز( 
 مكان وتاريخ اختاذ املقرر؛ )ح( 
 .واعتمادهفيذ، وكذلك يف وضع املقرر أمساء األعضاء الذين شاركوا يف حبث مسألة التن )ط( 

توزع األمانة على األعضاء واألعضاء املناوبني يف الفرع املعين املالحظات اخلطية املقدمة على             و -٢ 
جنة  الطرف املعين ذلك املقرر وتضمينها يف التقرير السنوي للّ         تسلم من تاريخ     يوماً ٤٥املقرر النهائي يف غضون     

 .كيوتو بروتوكول يف األطراف اجتماع بوصفه العامل طرافاأل الذي ُيقدم إىل مؤمتر
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 ٢٣املادة 

 من الباب التاسع بواسطة ١٢ للمادة جتري أية إحالة ملسألة متعلقة بالتنفيذ إىل فرع التيسري وفقاً -١ 
 .ة إليها املسألتستند ببيان حيدد مسألة التنفيذ واملعلومات اليت مقرر يتخذه فرع اإلنفاذ يكون مشفوعاً

 .وتبلّغ األمانة الطرف املعين على الفور باملقرر -٢ 

 .ة أوليدراسةوال تتطلب مسألة التنفيذ اليت حييلها فرع اإلنفاذ إىل فرع التيسري  -٣ 

 إجراءات فرع التيسري -١١

 ٢٤املادة 

جيـوز لفرع التيسري إجراء حوار مع ممثل الطرف املعين، شريطة مراعاة أحكام الباب السادس                -١ 
 . ودون املساس بأحكام الباب السادس عشر

جيـوز ملمثل الطرف املعين الدخول يف حوار مع فرع التيسري من أجل طلب املشورة والتيسري،                و -٢ 
 . شريطة مراعاة أحكام الباب السادس والباب السابع

 األطراف  ملا هو مطلوب مبوجب مقررات مؤمتريتلقى فرع التيسري، عرب األمانة، معلومات طبقاًو -٣ 
 .العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 إجراءات فرع اإلنفاذ -١٢

 ٢٥املادة 

 :جيوز للطرف املعين أن يبني يف طلبه لعقد جلسة استماع ما يلي -١ 

 القضايا اليت يقترح الطرف إثارهتا وأية وثائق ينوي مناقشتها أثناء جلسة االستماع؛ )أ(
 .قدم شهاداهتم وآراءهم املستندة إىل اخلربة يف جلسة االستماعاألشخاص الذين سي )ب(

عن تعيني أن ميتنع  ميثلونه أثناء جلسة االستماع، لطرف املعين، لدى اختياره أشخاصاًوينـبغي ل   -٢ 
 . البيانأشخاص كانوا أعضاًء أو أعضاًء مناوبني يف اللجنة خالل السنتني السابقتني لتاريخ 



FCCC/KP/CMP/2006/10/Add.1 
Page 30 

 

 ةأحكام عام: ٣اجلزء 

 تعديل النظام الداخلي -١٣

 ٢٦املادة 

 يف األطراف اجتماع بوصفه العامل األطراف جيوز تعديل هذا النظام الداخلي مبقرر يتخذه مؤمتر -١ 
من الباب الثالث بعد موافقة اللجنة بكامل هيئتها على التعديل          ) د(٢ ألحكام الفقرة    كـيوتو وفقاً   بـروتوكول 

  .كيوتو بروتوكول يف األطراف اجتماع بوصفه العامل األطراف لة إىل مؤمتر تقرير عن املسأوتقدمياملقترح 

 يف  مؤقتاًيطبق أي تعديل على مواد هذا النظام الداخلي وافقت عليه اللجنة بكامل هيئتها تطبيقاً -٢ 
 .كيوتو بروتوكول يف األطراف اجتماع بوصفه العامل األطراف انتظار اعتماده من قبل مؤمتر

 الغالبةة السلط -١٤

 ٢٧املادة 

 من أحكام هذا النظام الداخلي وأحكام بروتوكول كيوتو أو املقرر           يف حالة وجود أي تضارب بني أيٍّ       
 .ح أحكام الربوتوكول أو املقرر حسبما يكون احلالرّج، ُت١-م أإ/٢٧

 ١٠اجللسة العامة  
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧ 
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 ٢-م أإ/٥املقرر 

 صندوق التكيف

 ؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،إن م

بأنه ينبغي لألطراف محاية النظام املناخي من أجل منفعة أجيال البشرية حاضراً ومستقبالً، على              إذ يسلم    
للبلدان أسـاس اإلنصاف ووفقاً ملسؤولياهتا املشتركة ولكن املتباينة ووفقاً لقدرات كل منها، وأنه ينبغي بالتايل                

 األطراف املتقدمة أن تكون هي الرائدة يف التصدي لتغري املناخ وما يترتب عليه من آثار ضارة، 

  من بروتوكول كيوتو،١٢ من املادة ٨ إىل الفقرة وإذ يشري 

 ،١-م أإ/٢٨ و١-م أإ/٣إىل مقرريه وإذ يشري  

 ،٧-م أ/١٧، و٧-م أ/١٠، و٧-م أ/٥ إىل مقرراته وإذ يشري أيضاً 

 : أن يسترشد صندوق التكيف باملبادئ التاليةيقرر -١ 

َيسـتخدم نسـبة عائدات املشاريع املعتمدة لتغطية النفقات اإلدارية ومساعدة البلدان النامية               )أ( 
 األطراف املعرضة بصفة خاصة آلثار تغري املناخ السلبية على تغطية تكاليف التكيف؛

 يقة متوازنة ومنصفة؛وصول البلدان املؤهلة إىل الصندوق بطر )ب( 

 الشفافية واالنفتاح يف إدارة الصندوق؛ )ج( 

متويـل املشـاريع والـربامج الرامية إىل معاجلة اآلثار الضارة لتغري املناخ على أساس تكاليف التكيف                  )د( 
 الكامل؛

ينبغي أن يعمل صندوق التكيف حتت سلطة مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                )ه( 
ـ  روتوكول كيوتو وبتوجيه منه، كما ينبغي أن يكون مسؤوالً أمام املؤمتر الذي حيدد السياسات العامة اخلاصة                ب

 بالصندوق؛

 املساءلة يف إدارة األموال وتشغيلها واستخدامها؛ )و( 

 جتنب االزدواج مع املصادر األخرى لتمويل التكيف لدى استخدام الصندوق؛ )ز( 

 يف تنظيم الصندوق وتشغيله وإدارته؛الفعالية والكفاءة  )ح( 



FCCC/KP/CMP/2006/10/Add.1 
Page 32 

 

 : أن يعمل صندوق التكيف بالطرائق التاليةيقرر -٢ 

إتاحـة التمويل لألطراف املؤهلة لالضطالع باألنشطة على الصعيدين الوطين واإلقليمي وعلى             )أ( 
 صعيد اجملتمع احمللي؛

ة وفعالة لتطوير املشاريع وضع إجراءات ميسرة للحصول على األموال، مبا يف ذلك دورات قصري )ب( 
 واملوافقة عليها، والتعجيل بتجهيز األنشطة املؤهلة؛

ينـبغي أن تكـون املشاريع قطرية التوجه وأن تقوم بوضوح على احتياجات األطراف املؤهلة                )ج( 
ات احلد من وآرائهـا وأولوياهتا، مع مراعاة مجلة أمور منها االستراتيجيات الوطنية للتنمية املستدامة، واستراتيجي     

 الفقر، والبالغات الوطنية، وبرامج العمل الوطنية املتعلقة بالتكيف، وغريها من األدوات ذات الصلة، إن وجدت؛

 إتاحة التمويل ملشاريع وبرامج تكيف ملموسة يف البلدان املؤهلة؛ )د( 

 القدرة على احلصول على مسامهات من مصادر متويل أخرى؛  )ه( 

 ل التكيف واإلدارة املالية؛الكفاءة يف جما )و( 

 اإلدارة املالية السليمة، مبا يف ذلك استخدام املعايري االئتمانية الدولية؛ )ز( 

 توخي الوضوح يف حتديد املسؤوليات يف جماالت ضمان اجلودة، واإلدارة، والتنفيذ؛ )ح( 

 استقالل الرصد، والتقييم، وعمليات املراجعة املالية؛ )ط( 

 مارسة؛التعلم بامل )ي( 

 أن يكون أعضاء هيئة إدارة صندوق التكيف من األطراف يف بروتوكول كيوتو، مع اتباع               يقرر -٣ 
 قاعدة الصوت الواحد للبلد الواحد، وأن تكون أغلبية اهليئة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من االتفاقية؛

 األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف       اهليئة الفرعية للتنفيذ وضع توصيات ملؤمتر      يطلب إىل  -٤ 
 :يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثالثة بغية اعتماد مقرر بشأن املسائل التالية

 معايري األهلية؛ )أ( 

 اجملاالت ذات األولوية؛ )ب( 

 حتويل حصة العائدات إىل نقود؛ )ج( 

 الترتيبات املؤسسية؛ )د( 
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، آراءها حول   ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢٣ إىل األمانة، حبلول      املؤسسات املعنية إىل أن تقدم     يدعو -٥ 
 كيفية تفعيل هذا املقرر؛

 أعاله يف وثيقة متفرقات لكي تنظر فيها        ٥ إىل األمانة جتميع اآلراء املشار إليها يف الفقرة          يطلب -٦ 
 اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة والعشرين؛

للتنفيذ أن تنظم، مبساعدة األمانة ورهناً بتوفر املوارد، مشاورات          إىل رئيس اهليئة الفرعية      يطلب -٧ 
بـني األطراف قبل الدورة السابعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ هبدف تبادل اآلراء بشأن القضايا احملددة يف                  

 . أعاله وتقدمي التوصيات بشأن السبل املمكنة إلحراز تقدم٤الفقرة 

 ١٠اجللسة العامة  
 ٢٠٠٦نوفمرب /ين الثاين تشر١٧ 
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 ٢-م أإ/٦املقرر 

 بناء القدرات يف إطار بروتوكول كيوتو

 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

 ،١-أإ٢م  /٢٩ و ٧-م أ /٢إىل األحكام املتعلقة بإطار بناء القدرات للبلدان النامية الوارد يف املقررين            إذ يشـري     
 ،١-م أإ/٧ و١٠-م أ/٢ و٩-م أ/٩ و٩-م أ/٤: تصلة هبما وهيواملقررات امل

 اللذين يدعوان مؤمتر األطراف إىل القيام، عن طريق اهليئة          ١٠-م أ /٢ و ٧-م أ /٢ إىل املقررين    وإذ يشري  
راف يف الفرعية للتنفيذ، بالرصد املنتظم للتقدم احملرز يف تنفيذ هذا اإلطار وتقدمي تقرير يف هذا الشأن إىل مؤمتر األط

 كل دورة من دوراته،

 الذي يطلب من األمانة تقدمي تقارير إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه            ١-م أإ /٢٩ إىل مقرره    وإذ يشري  
 اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو عن اجلهود املبذولة لتنفيذ إطار بناء القدرات،

إطار بروتوكول كيوتو من جانب شىت األطراف  باجلهود املبذولة يف جمال بناء القدرات يف وإذ حييط علماً 
واملـنظمات، والقـيمة اليت يتسم هبا تقاسم أفضل املمارسات والدروس املستفادة يف املنتدى غري الرمسي األول                 

 ،٢٠٠٦أكتوبر /للسلطات الوطنية املسماة املعقود يف إطار آلية التنمية النظيفة يف بون، بأملانيا، يف تشرين األول

 بأن الغرض من الرصد املنتظم ينبغي أن يكون هو تيسري تقييم التقدم احملرز وحتديد الثغرات                موإذ يسـلِّ   
 ومدى الفعالية فيما يتعلق بتنفيذ إطار بناء القدرات ودعم االستعراض الشامل،

ظيفة إىل  بالفروع ذات الصلة من التقرير السنوي املقدم من اجمللس التنفيذي آللية التنمية النوإذ حييط علماً 
ــيقة   ــوارد يف الوث ــروتوكول كــيوتو وال مؤمتــر األطــراف العــامل بوصــفه اجــتماع األطــراف يف ب

FCCC/KP/CMP/2006/4و Add.1. 

 أن اخلطوة األوىل لعملية الرصد هي وضع إطار بناء القدرات، على النحو الذي أعيد               وإذ يعـيد تأكيد    
 ،١-م أإ/٢٩تأكيده يف املقرر 

  بناء إطار بناء القدرات جيري جمراه،بأن تنفيذوإذ يسلِّم  

 :١-م أإ/٢٩ اختاذ اخلطوات اإلضافية التالية سنوياً بغية الرصد املنتظم لتنفيذ األنشطة عمالً باملقرر يقرِّر -١ 

 ؛١-م أإ/٢٩أن ُتدعى األطراف إىل تقدمي معلومات عن األنشطة اليت قامت هبا عمالً باملقرر  )أ( 

 املتعددة األطراف والثنائية ذات الصلة والقطاع اخلاص إىل تقدمي تقارير عن            أن ُتدعى الوكاالت   )ب( 
، وفقاً لألولويات الوطنية ومبعرفة السلطات      ١-م أإ /٢٩أنشـطتها لدعم تنفيذ اإلطار واملضطلع هبا عمالً باملقرر          

 الوطنية املختصة؛
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، باالعتماد  ١-م أإ /٢٩فيذ األنشطة عمالً باملقرر     أن ُتِعّد األمانة تقريراً توليفياً عن التقدم احملَرز يف تن          )ج( 
أعاله، وكذلك املعلومات املتعلقة بأنشطة اجمللس التنفيذي آللية ) ب(و) أ(على املعلومات الواردة يف الفقرتني الفرعيتني  

  بناء القدرات؛التنمية النظيفة فيما يتعلق بالتوزيع اإلقليمي ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة وما يتصل هبا من

أعاله أساساً للرصد املنتظم    ) ج(أن تعتـرب األطـراف التقرير التوليفي املبيَّن يف الفقرة الفرعية             )د( 
 وإسهاماً يف االستعراض الشامل إلطار بناء القدرات؛

 األطـراف ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة واملنظمات األخرى على التركيز على             يشـجِّع  -٢ 
م /٢٩القدرات املؤسسية والتقنية اليت تتصل على وجه التحديد بآلية التنمية النظيفة مبا يتفق مع املقرر أنشطة بناء 

، بقصد تدعيم قدرات البلدان النامية، مبا يف ذلك املناطق والبلدان اليت توجد هبا قلّة من أنشطة املشاريع أو ال ١-أإ
 توجد هبا أي أنشطة من هذا القبيل؛

ه املوّجه إىل األطراف مبواصلة اختاذ التدابري الرامية إىل مساعدة األطراف غري املدرجة             طلبيكِّرر   -٣ 
يف املـرفق األول لالتفاقـية، وخباصة أقل البلدان منواً والدول النامية اجلزرية الصغرية، ومراعاةً للصعوبات اليت                 

االضطالع بأنشطة بناء القدرات احملدَّدة يف      تواجهها أفريقيا الجتذاب مشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة، على           
 ، من أجل تيسري اشتراكها يف آلية التنمية النظيفة؛١-م أإ/٢٩املقرر 

 األطـراف وكذلك، على النحو املناسب، املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري            يشـجِّع  -٤ 
عن طريق املمارسة وعلى زيادة تعزيز      احلكومـية ومـنظمات القطاع اخلاص املختصة وغريها على تيسري التعلُّم            

جهودها الرامية إىل دعم حتديد وتطوير وتنفيذ أنشطة املشاريع يف األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية                 
 .الراغبة يف االشتراك يف آلية التنمية النظيفة

 ١٠اجللسة العامة  
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧ 
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 ٢-م أإ/٧املقرر 

  منه٩بروتوكول كيوتو عمالً باملادة ض استعرا

 ،مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتوإن 

  من االتفاقية،٤ و٣ و٢باملواد إذ يسترشد  

  من بروتوكول كيوتو،٩ باملادة وعمالً 

  االستعراض األول لربوتوكول كيوتو يف دورته الثانية،وقد أمت 

 بروتوكول كيوتو قد بدأ عمالً هاماً وميكنه تقدمي مسامهة حامسة يف معاجلة تغري املناخ؛ إىل أن َيخلُص -١ 

كذلك إىل أن بروتوكول كيوتو قد أتاح للبلدان األطراف املتقدمة فرصة القيام بدور             َيخلُـص    -٢ 
ة والبلدان النامية، مبا يف     رائد يف مكافحة تغري املناخ وآثاره الضارة، وأنه دعم العمل التعاوين بني البلدان املتقدم             

 ذلك عن طريق آلية التنمية النظيفة، ضمن نتائج أخرى إجيابية؛

 بأنه ميكن اإلفاضة يف تناول عدد من عناصر بروتوكول كيوتو، وخباصة التكيف، وبأنه ميكن يقر -٣ 
 مواصلة تعزيز تنفيذ الربوتوكول؛

 منه يف دورته الرابعة اليت ٩عمالً باملادة  أن جيـري االستعراض الثاين لربوتوكول كيوتو     يقـرر  -٤ 
 ؛٢٠٠٨سُتعقد يف عام 

 على أن يستند االستعراض إىل أفضل املعلومات وعمليات التقييم العلمية، مبا يف ذلك تقرير يوافق -٥ 
جتماعية التقيـيم الرابع الذي سيعده الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، فضالً عن املعلومات التقنية واال               

 واالقتصادية ذات الصلة؛

 على أال ُيصدر االستعراض الثاين حكماً مسبقاً على اإلجراء الذي قد يقرره مؤمتر              يوافق كذلك  -٦ 
 األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، وأال يؤدي إىل التزامات جديدة على أي طرف؛

 من بروتوكول كيوتو، يقوم مؤمتر األطراف العامل        ٩ادة   من امل  ١ إىل أنه، وفقاً للفقرة      يشـري  -٧ 
 بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، استناداً إىل االستعراضات، باختاذ إجراٍء مناسب؛

  أن ينظر يف نطاق ومضمون االستعراض الثاين يف دورته الثالثة؛يقرر -٨ 

، آراءها فيما   ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٧أقصاه   األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، يف موعد          يدعو -٩ 
 من بروتوكول كيوتو واألعمال التحضريية الالزمة       ٩يـتعلق بـنطاق ومضمون االستعراض الثاين مبوجب املادة          

إلجراء االستعراض، ويطلب إىل األمانة جتميع هذه اآلراء وإعداد توليف هلا لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف العامل                 
 . يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثالثةبوصفه اجتماع األطراف

 ١٠اجللسة العامة  
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧ 
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 ٢-م أإ/٨املقرر 

 إيطاليا:  من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤إدارة األحراج مبوجب الفقرة 

 ،بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتومؤمتر األطراف العامل إن 

  من مرفق ذلك املقرر، ١٢ و١١ و١٠، وخباصة الفقرات ١-م أإ/١٦املقرر ت الصلة يف  إىل األحكام ذاإذ يشري 

تتعلقان بإعادة النظر يف القيمة الرقمية إلدارة األحراج املسجلة لذلك           )١(نظر يف وثيقتني مقدمتني من إيطاليا     وقد   
 ذييل، من ذلك الت١٢، وفقاً ألحكام الفقرة ١-م أإ/١٦الطرف يف تذييل مرفق املقرر 

، لفترة االلتزام األوىل، أال تتجاوز الكميات املضافة إىل الكمية املخصصة إليطاليا والكميات املطروحة منها، يقرر 
 قرر من مرفق امل   ١٠بروتوكول كيوتو، بعد تطبيق الفقرة       من   ٣ من املادة    ٤الفقرة  نتـيجةً إلدارة األحـراج مبوجـب        

 ميغا طن من الكربون سنوياً،      ٢,٧٨، ما مقداره    ٦األحراج مبوجب املادة    ، ونتـيجة ألنشطة مشاريع إدارة       ١-م أإ /١٦
 .مضروباً خبمسة

 ١٠اجللسة العامة  
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧ 

 

                                                      

)١( FCCC/KP/CMP/2005/MISC.2و FCCC/SBSTA/2006/MISC.1. 



FCCC/KP/CMP/2006/10/Add.1 
Page 38 

 

 

 ٢-م أإ/٩املقرر 

 امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة
 مبوجب بروتوكول كيوتو

  األطراف يف بروتوكول كيوتو،إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع

  من بروتوكول كيوتو،١٨ و١٧ و١٣ و١٢ و٨ و٦ إىل املواد إذ يشري 

 ،١-م أإ/٣٣ و١-م أإ/٢٧ و١-م أإ/٢٢ و١-م أإ/١١ و١-م أإ/٩ و١-م أإ/٣ إىل املقررات وإذ يشري أيضاً 

  واحلصانات وفقاً لواليتها الوطنية، بأن لألطراف السلطة السيادية لوضع الترتيبات املتعلقة باالمتيازاتوإذ يسلِّم 

 باالتفاق املربم بني األمم املتحدة وحكومة مجهورية أملانيا االحتادية وأمانة اتفاقية األمم             وإذ حيـيط علماً    
 ،)٢(، بشأن مقر أمانة االتفاقية)١(املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ، بصيغته املعّدلة

 ،)٣(ازات األمم املتحدة وحصاناهتا إىل اتفاقية امتيوإذ يشري كذلك 

، مبوجب بروتوكول كيوتو إىل القدرة على أداء )٤( حباجة األفراد العاملني يف اهليئات املنشأةيسلِّم -١ 
 مهامهم الرمسية بشكل مستقل وفعال؛

من األمني التنفيذي أن يتخذ اإلجراءات، مبا يف ذلك عن طريق مساعيه احلميدة، حيثما        يـرجو    -٢ 
، وخباصة استجابة للشواغل أو القضايا اليت تثريها الكيانات القانونية اخلاصة أو العامة املشاركة يف اآلليات                أمكن

 من بروتوكول كيوتو، للتقليل إىل احلد األدىن من خماطر املنازعات والشكاوى ١٧ و١٢ و٦املُنشأة مبوجب املواد 
  املُنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو؛واملطالبات املقدمة ضد األفراد العاملني يف اهليئات

 من األمني التنفيذي أن يقدم املشورة واملساعدة إىل أي فرد عامل يف هيئة ُمنشأة مبوجب                يرجو -٣ 
 بروتوكول كيوتو فيما يتعلق بأي شواغل أو قضايا تثار فيما يتعلق مبمارسة ومهامه الرمسية؛

تضاء، مع رئيس اهليئة املُنشأة املعنية بشأن أي        من األمني التنفيذي أن يتشاور، حبسب االق      يرجو   -٤ 
  أعاله؛٣شواغل أو قضايا مشار إليها يف الفقرة 

                                                      

 . يف مونتريال، يف كندا٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٥ُوقِّع يف  )١(
 .FCCC/CP/1996/Misc.1 والوثيقة ٢-م أ/١٥انظر املقرر  )٢(
)٣( United Nations Treaty Series, volume 1, page 15, 13 February 1946. 
تشـمل اهليـئات املنشأة يف هذا السياق األعضاء واألعضاء املناوبني واخلرباء يف اجمللس التنفيذي آللية التنمية                  )٤(

 .٨يذ املشترك، وجلنة االمتثال، وأعضاء وخرباء أفرقة خرباء االستعراض مبوجب املادة النظيفة، وجلنة اإلشراف على التنف
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 مـن األمني التنفيذي االتصال، حبسب االقتضاء، مع جهة التنسيق الوطنية والسلطات             يـرجو  -٥ 
  أعاله؛٣رة املختصة بالطرف أو األطراف املعنية ملناقشة الشواغل أو القضايا املشار إليها يف الفق

 لألمـني التنفيذي بتحمُّل النفقات الالزمة، رهناً بتوافر املوارد، ويف حدود سلطته املالية     يـأذن  -٦ 
 العامة، لتغطية األنشطة احملددة يف هذا املقرر؛

 مـن األمني التنفيذي أن ُيدِرج احتياجات األنشطة احملددة يف هذا املقرر من املوارد يف                يـرجو  -٧ 
 ؛٢٠٠٩-٢٠٠٨ربناجمية املقترحة لفترة السنتني امليزانية ال

 من األمني التنفيذي أن يقدم تقارير إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف يرجو -٨ 
بـروتوكول كيوتو، حبسب االقتضاء، وخباصة يف ضوء أي شواغل أو قضايا قد تنشأ فيما يتعلق باهليئات املُنشأة                  

 مبوجب بروتوكول كيوتو؛

 آراءها بشأن ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢٣ األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة يف موعد أقصاه           يدعـو  -٩ 
 هذا البند بغية جتميعها؛

 من اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تواصل النظر يف هذه املسألة، مبا يف ذلك اخليارات احملدَّدة يف                 يرجو -١٠ 
 أعاله، يف دورهتا السادسة والعشرين،      ٩ستقدَّم وفقاً للفقرة     وآراء األطراف اليت     FCCC/SBI/2006/21الوثيقة  

بغـية تقدمي مشروع مقرر لكي يعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف                 
 .دورة مقبلة

 ١٠اجللسة العامة  
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧ 
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 ٢-م أإ/١٠املقرر 

 املرفق باء بربوتوكول كيوتواقتراح من بيالروس لتعديل 

 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

  باقتراح بيالروس لتعديل املرفق باء بربوتوكول كيوتو وحتمل التزام كمي خبفض االنبعاثات،إذ يعترف 

  من بروتوكول كيوتو،٢١ و٢٠ و٣ إىل املواد وإذ يشري 

 ،١-م أإ/٣٢قرره  إىل موإذ يشري أيضاً 

 ،FCCC/KP/CMP/2006/2 املقترح املقدم من مجهورية بيالروس والوارد يف الوثيقة وإذ يأخذ يف اعتباره 

 بـاجلهود اليت بذلتها مجهورية بيالروس والتقدم الذي أحرزته خلفض انبعاثاهتا من غازات              وإذ يرحـب   
 الدفيئة واالمتثال ألحكام بروتوكول كيوتو،

مجهوريـة بيالروس قدمت موافقتها اخلطية على اعتماد تعديل للمرفق باء لربوتوكول             أن   وإذ يالحـظ   
 ،FCCC/KP/CMP/2006/9 من بروتوكول كيوتو، كما يرد يف الوثيقة ٢١ من املادة ٧كيوتو وفقاً للفقرة 

  تعديل املرفق باء بربوتوكول كيوتو كما يرد يف مرفق هذا املقرر؛يعتمد -١ 

ورية بيالروس عدم حساب انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب          بقـرار مجه  يرحـب    -٢ 
 من  ٣ من املادة    ٤مصـادرها وعملـيات إزالـتها بواسطة املصارف النامجة عن إدارة الغابات مبوجب الفقرة               

  يف فترة االلتزام األوىل؛١-م أإ/١٦بروتوكول كيوتو وعمالً باملقرر 

ة بيالروس أي عائدات مترتبة على عمليات حتويل مبوجب          بأن تستخدم مجهوري   يرحـب أيضاً   -٣ 
 من بروتوكول كيوتو الختاذ املزيد من التدابري الرامية إىل خفض انبعاثات غازات الدفيئة، رهناً مبوافقة                ١٧املادة  

 السلطات املختصة جبمهورية بيالروس؛

 ٧تزام األوىل، باحتياطي بنسبة  أن حتتفظ مجهورية بيالروس، يف سجلها الوطين، يف فترة االليقرر -٤ 
 من بروتوكول كيوتو، باإلضافة إىل      ٣ من املادة    ٨ و ٧يف املائـة من الكمية املخصصة هلا حمسوبة وفقاً للفقرتني           

 ؛١-م أإ/١١ من مرفق املقرر ٦احتياطي فترة االلتزام حمسوباً وفقاً للفقرة 

لتعديل الوارد يف مرفق هذا املقرر أو        األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل التصديق على ا        يدعـو  -٥ 
 .قبوله أو املوافقة عليه
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 املرفق

 تعديل املرفق باء لربوتوكول كيوتو

 :بني بندي بولندا واجلمهورية التشيكية )١(ُيدرج النص التايل 

 *بيالروس 

 ١٠اجللسة العامة  
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧ 

                                                      

 .تعين عالمة النجمة أدناه أن بيالروس من البلدان اليت تشهد عملية انتقال إىل اقتصاد السوق )١(
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 ٢-م أإ/١١املقرر 

 الية واملؤسسيةاملسائل اإلدارية وامل

 ،إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 ، )١( يف املعلومات الواردة يف الوثائق اليت أعدهتا األمانة بشأن املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسيةوقد نظر 

، اليت تنطبق أيضاً على     ١-م أ /١٥ إىل اإلجراءات املالية ملؤمتر األطراف اليت اعتمدت يف املقرر           وإذ يشري  
 ،)٢(بروتوكول كيوتو

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني -أوالً 

، وتقرير مراجعة احلسابات    ٢٠٠٥-٢٠٠٤ بالبيانات املالية املراجعة لفترة السنتني       حيـيط علماً   -١ 
 نة بشأن تلك البيانات وتعليقاهتا عليها؛الذي أعده جملس املراجعني التابع لألمم املتحدة وتوصيات األما

 لألمم املتحدة الختاذ الترتيبات ملراجعة حسابات االتفاقية وللمالحظات  يعـرب عـن تقديـره      -٢ 
 والتوصيات القيمة اليت وردت يف مراجعة احلسابات؛

  األمني التنفيذي على تنفيذ توصيات مراجعي احلسابات حسب االقتضاء؛حيث  -٣ 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ء امليزانية يف فترة السنتني  أدا-ثانياً 

، ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠يناير حىت / كانون الثاين١ بتقرير األداء املايل يف الفترة من حييط علماً -٤ 
 مبا يف ذلك حالة التربعات جلميع الصناديق االستئمانية لالتفاقية؛

 ألساسية يف الوقت املناسب؛ لألطراف اليت سددت اشتراكاهتا للميزانية ايعرب عن تقديره -٥ 

 لالشتراكات اليت وردت من األطراف لتسهيل مشاركة البلدان النامية          يعـرب عن تقديره أيضاً     -٦ 
األطراف يف عملية االتفاقية، وبشكل خاص أقل البلدان منواً والبلدان النامية اجلزرية الصغرية، وكذلك للتربعات               

 كميلية؛املقدمة للصندوق االستئماين لألنشطة الت

 األطراف على زيادة جهودها املبذولة للتربع للصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية            يشـجع  -٧ 
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، وكذلك يف الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية وذلك لتلبية               

 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦احتياجات فترة السنتني 

                                                      

)١( FCCC/SBI/2006/14و Adds.1-2 ،FCCC/SBI/2006/15و FCCC/SBI/2006/INF.6. 
 . من بروتوكول كيوتو١٣دة  من املا٥وفقاً للفقرة  )٢(
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لتنفـيذي أن يقدم يف تقاريره القادمة استعراضاً عاماً أكثر تفصيالً حلالة             إىل األمـني ا    يطلـب  -٨ 
 اإليرادات والنفقات املتكبدة لكل نشاط من األنشطة اليت تشملها الصناديق التكميلية؛

 حلكومة أملانيا على تربعها السنوي للميزانية األساسية مببلغ قدره          يكـرر اإلعراب عن تقديره       -٩ 
  يورو، بوصفها احلكومة املضيفة لألمانة يف بون؛١ ٧٨٩ ٥٢٢سامهتها اخلاصة البالغة  يورو وم٧٦٦ ٩٣٨

  كثرة األطراف اليت مل تسدد اشتراكاهتا يف امليزانية األساسية؛يالحظ بقلق -١٠ 

األطـراف الـيت مل تسدد بعد اشتراكاهتا يف امليزانية األساسية على القيام بذلك دون مزيد من                حيـث    -١١ 
 يناير من كل سنة، وفقاً لإلجراءات املالية؛/ كانون الثاين١ واضعة يف اعتبارها أن االشتراكات يستحق دفعها يف التأخر،

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ امليزانية الربناجمية لفترة السنتني -ثالثاً 

ية  إىل األمني التنفيذي أن يقدم إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة والعشرين ميزانيطلب -١٢ 
 كي ينظر فيها، مبا فيها مبلغ احتياطي خلدمات املؤمترات، إذا تبني            ٢٠٠٩-٢٠٠٨برناجمية مقترحة لفترة السنتني     

 أن ذلك ضروري يف ضوء القرارات اليت اختذهتا اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة واخلمسني؛

لعشرين مبيزانية برناجمية يعتمدها    إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن توصي يف دورهتا السادسة وا         يطلب   -١٣ 
مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف                

 دورته الثالثة؛

 إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تأذن لألمني التنفيذي بإبالغ األطراف باشتراكاهتا لعام             يطلب أيضاً  -١٤ 
 اداً إىل امليزانية املوصى هبا؛ استن٢٠٠٨

  تنفيذ اتفاق املقر-رابعاً 

املعدِّل لالتفاق املربم بني     )٣(باملوافقة على الربوتوكول  ) ١٢-م أ /٨( مقرر مؤمتر األطراف     يؤيد -١٥ 
ق مبقر أمانة   األمم املتحدة، وحكومة مجهورية أملانيا االحتادية، وأمانة اتفاقية األمم املتحدة بشأن تغري املناخ واملتعل             

 .على حنو يعكس بدء نفاذ بروتوكول كيوتو )٤(االتفاقية

 ١٠اجللسة العامة  
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧ 

                                                      

الربوتوكول املعدِّل لالتفاق املربم بني األمم املتحدة، وحكومة مجهورية أملانيا االحتادية، وأمانة اتفاقية              )٣(
 .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٧األمم املتحدة بشأن تغري املناخ، واملتعلق مبقر أمانة االتفاقية، املوقع يف 

تحدة، وحكومة مجهورية أملانيا االحتادية، وأمانة اتفاقية األمم املتحدة بشأن          االتفاق املربم بني األمم امل     )٤(
 .١٩٩٦يونيه / حزيران٢٠تغري املناخ واملتعلق مبقر أمانة االتفاقية املوقع يف 
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 ٢-م أإ/١القرار 

 اإلعراب عن االمتنان حلكومة كينيا ولشعب مدينة نريويب

 و،إن مؤمتر األطراف، ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوت

  بدعوة من حكومة كينيا،٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧ إىل ٦ يف نريويب يف الفترة من وقد اجتمعا 

 حلكومة كينيا إلتاحتها عقد الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف          ُيعـربان عـن عميق امتناهنما      -١ 
 كيوتو، يف نريويب؛والدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول 

 إىل حكومة كينيا أن تنقل إىل مدينة وشعب نريويب ما يشعر به مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف                 يطلبان -٢ 
 .العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو من امتنان ملا حظي به املشاركون من حفاوة وُحسن ضيافة

 ١٠اجللسة العامة  
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧ 

----- 


