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                                                   األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو      مؤمتر
               الدورة الثانية

     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٧- ٦      نريويب، 

              جدول األعمال    من ٥      البند 
                                     املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة

 مزيد من اإلرشادات املتصلة بآلية التنمية النظيفة

 اقتراح مقدم من الرئيس

 ٢-م أإ/-املقرر 

 مزيد من اإلرشادات املتصلة بآلية التنمية النظيفة

                                                            إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

                     من بروتوكول كيوتو،  ١٢   و ٣                  إىل أحكام املادتني   شري    إذ ي 

  ، )                               بناء القدرة مبوجب بروتوكول كيوتو (   ٢-    م أإ /-   و ١-    م أإ / ٧        املقررين              وإذ أطلع على  

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

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

                                                                                         ّ    األطراف الراغبة يف املشاركة يف أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة بضرورة حتديد سلطة وطنية معّينة،    ُ   ِّ وإذ ُيذكِّر 

                             ، وفعال من حيث التكاليف،                                                            أمهية ضمان سري آلية التنمية النظيفة على حنو كفء                              وإذ يؤكـد من جديد     
                                               وشفاف، والدور التنفيذي واإلشرايف جمللسها التنفيذي،
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                                                                             عن تقديره العميق لألطراف اليت سامهت حىت اآلن يف متويل أعمال آلية التنمية النظيفة،        وإذ يعرب 

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

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

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

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

   ف،                                                                لتكنولوجيات امتصاص ثاين أكسيد الكربون وختزينه كخيارات يف جمال التخفي

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

                                                       دم إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                                                               املسـائل املذكـورة يف تقريـر اجمللـس التنفيذي املق          
                                بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية،

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

 أحكام عامة

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

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

                                ومنقحة تساعد املشاركني يف املشاريع؛

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

                                                      

) ١ (  http://arch.rivm.nl/env/int/ipcc/pages_media/SRCCS-< . 
final/IPCCSpecialReportonCarbondioxideCaptureandStorage.htm>.  
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ُ  ِّ        ً                                   غيلية تلك الكيانات اليت اعُتمدت، واليت ُعيِّنت مؤقتاً، ككيانات تشغيلية من                         ككيانات تش    ّ   يعّين - ٣             ُ                         
ُ                                        أو مهام التحقق يف قطاعات ُمحددة، وهي الكيانات الواردة يف           /ِ َ                                              ِقَبل اجمللس التنفيذي لالضطالع مبهام املصادقة و                               

                مرفق هذا املقرر؛

                                    ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة                                                          لـلمجلس التنفيذي أن ميدد املوعد النهائي لطلب التسجيل           يـأذن  - ٤ 
  ؛    ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٣١     إىل     ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١     من  ١-    م أإ / ٧           من املقرر  ٤                    املشار إليه يف الفقرة 

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

                  يف بروتوكول كيوتو؛

 اإلدارة السليمة

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

                                                                                  ، ولتنفيذ تدابري ملواصلة تبسيط اإلجراءات والعمليات يف حدود املوارد املتاحة ويف سياق آلية  ١-     م أإ  / ٧           من املقرر   
         ً      ً   تنمو منواً مطرداً؛

  :                   اجمللس التنفيذي على    يشجع - ٧ 

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

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

    ُ   ِّ                                                                               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 ( 
                                                   ى لضمان التفاعل املنصف والشفاف مع املشاركني يف املشروع؛             ُ        ً      النظيفة، وأن ُيحدد سبالً أخر

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

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

                                                      

) ٢ (  FCCC/KP/CMP/2006/4/Add.1(Part II).  



FCCC/KP/CMP/2006/L.8 
Page 4 

 

  :                                                                                   أن اجمللس التنفيذي يقوم بتنقيحات للخطة اإلدارية آللية التنمية النظيفة على النحو التايل    يوضح - 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 ( 

ُ                                                                                         ُيقـدم لغرض اإلطالع أحدث صيغة للخطة اإلدارية إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع                ) 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 

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

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

                                                                                              ة مـا بني الدورة السابقة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو                                 الـتقرير الفـتر   
                           ُ                                                                        واجتماع اجمللس التنفيذي الذي ُيعقد مباشرة قبل االجتماع الذي يعقده اجمللس مبوازاة دورة مؤمتر األطراف العامل 

                                      بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

                                                                             نفيذي أن يضع إرشادات للكيانات التشغيلية املعينة بشأن التحقق واملصادقة                          إىل اجمللس الت       يطلب -  ١٢ 
                                                     بغية تعزيز النوعية واالتساق يف تقارير التحقق واملصادقة؛

 املنهجيات والعناصر اإلضافية

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

  :        تشجيعه   ِّ  يكرِّر -  ١٤ 

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

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

                                                      

  .<http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif>  :                    وهي متاحة على املوقع  ) ٣ (
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  :                          اجمللس التنفيذي على ما يلي   ِّ  يشجِّع -  ١٥ 

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

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

َ     األساسية املعتَمدة؛              

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

  :           فيذي ما يلي              إىل اجمللس التن    يطلب -  ١٦ 

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

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

َ                     املضي يف حبث مقترحات جديدة إلثبات اإلضافية بغية إدراج املناهج املعتَمدة إلثبات اإلضافية يف   ) ج (                                                              
                                           العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول                                                                   منهجيات خط األساس وتقدمي تقرير عن ذلك إىل مؤمتر األطراف           

                       كيوتو يف دورته الثالثة؛

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

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

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

                                                      

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

) ٥ (  FCCC/KP/CMP/2006/Misc.2.  
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                          ، وللتوصيات املنبثقة عن     )٦ (                                                                                          بـتزامن مـع الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية           
                                                  بتقرير االجتماع السادس والعشرين للمجلس التنفيذي؛  ١٣                                          اجمللس التنفيذي وحتليالت اجمللس الواردة يف املرفق 

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

                 لة بآلية التنمية                                                                                       أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة، بغية اكتساب املزيد من املعارف وحتسني فهم املسائل ذات الص
                                                                                                                   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 

                                               ف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛                     التوجيه من مؤمتر األطرا

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

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

     مايو  /       أيار   ٣١                                                                           املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية إىل مد األمانة، قبل                  يدعـو  -  ٢١ 
  :                               ، مبعلومات تتناول املسائل التالية    ٢٠٠٧

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

                                                                ً  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   )      ً واحداً

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

                                        املسؤولية الطويلة األجل عن مواقع التخزين؛  ) د ( 

                                           خيارات احملاسبة ألي نضح طويل األجل من اخلزانات؛    ) ه ( 

َ     تَملة؛                                                                                   املعايري والتدابري الختيار مواقع التخزين املالئمة فيما يتصل بطاقة إنبعاث غازات الدفيئة احمل  ) و (    

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

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

                                                      

) ٦ (  FCCC/KP/CMP/2006/3.  
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                                                أية مسائل أخرى ذات صلة، مبا يف ذلك اآلثار البيئية؛  ) ط ( 

                 حول احتباس ثاين     ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول  ٢١                                          األطراف إىل التقدم بإسهامات إىل األمانة قبل     يدعو -  ٢٢ 
ّ                                                                               أكسـيد الكربون وختزينه يف التكّونات اجليولوجية بوصف ذلك أنشطة ملشاريع آلية التنمية النظيفة، مع                        التطرق                            

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

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

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

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

                بروتوكول كيوتو؛

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

                                                                                           إىل اجمللـس التنفيذي القيام، بعد توجيه نداء لتقدمي إسهامات عامة، بإعداد إجراءات                    يطلـب  -  ٢٦ 
                                                                                                                  جديـدة إلثبات أهلية األراضي ألنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة تنص على                 

                               أجل اإلسهام العام يف مشروع هنائي؛             نداء إضايف من 

    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                 ٢٠٠٧         فـرباير    /      شـباط 

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

   من   )  ج ( ٦                                                                           تعديل تعاريف أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة الصغرية املشار إليها يف الفقرة ُ      ُيقرر  -  ٢٨ 
  :                 ، على النحو التايل ٧-   م أ /  ١٧      املقرر 

                                                                                             أنشطة املشاريع من النوع األول تظل بدون تغيري، حبيث يكون ألنشطة مشاريع الطاقة املتجددة                ) أ ( 
  ؛ )              أو مكافئ مناسب (          ميغاواط   ١٥                      طاقة 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           /                               الطاقة، على جانب العرض و            ِّ           واليت ختفِّض استهالك  

ِ   أو مكافئ مناِسب (                           جيغاواط يف الساعة يف السنة   ٦٠      قدرها    ؛ )            

                                                      

  .<http://cdm.unfccc.int/EB> :    انظر  ) ٧ (
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                                           ً                                             أنشطة املشاريع من النوع الثالث، املعروفة أيضاً بأنشطة املشاريع األخرى، تقتصر على األنشطة       ) ج ( 
         ً                                 ً    كيلوطناً من مكافئ ثاين أكسيد الكربون سنوياً؛  ٦٠                          االنبعاثات تساوي أو تقل عن                        اليت تنتج عنها ختفيضات يف 

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

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

                    صفه اجتماع األطراف يف                                                          إىل اجمللس التنفيذي التقدم بتوصية إىل مؤمتر األطراف العامل بو    يطلب -  ٣٠ 
ّ                                                             بروتوكول كيوتو يف دورته الثالثة بشأن منهجية مبّسطة حلساب ختفيضات االنبعاثات ألنشطة املشاريع الصغرية                                                            
               ُّ                                                                                       اليت تقترح التحوُّل من الكتلة األحيائية غري املتجددة إىل الكتلة األحيائية املتجددة؛ وال ميكن أن تتم موافقة اجمللس 

                                                                                          نهجيات لالستخدام يف أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة إال بعد موافقة مؤمتر األطراف                                     التنفـيذي على هذه امل    
                                             العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

 التوزيع اإلقليمي وبناء القدرات

                                َّ                     ً                              بإنشـاء حمفل السلطات الوطنية املعيَّنة، الذي بإمكانه أيضاً أن يسهم يف توسيع نطاق           يرحـب  -  ٣١ 
                                          ركة، بطرق من بينها تبادل املعلومات واخلربات؛    املشا

     ُ                                                                                  مبا أُحرز من تقدم صوب تنفيذ منتدى آلية التنمية النظيفة، ويطلب الشروع فيه                        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      ٣٣                                   استجابة للطلب الوارد يف الفقرة         )٨ (                                 وتوكول كيوتو، يف دورته الثانية                   األطـراف يف بر   

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

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

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

                                               وجه اخلصوص، للعوائق املالية والتقنية واملؤسساتية؛

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

                                                      

  . ٣        ، املرفق  )         اجلزء األول   (FCCC/KP/CMP/2006/4/Add.1                          بصيغتها الواردة يف الوثيقة   ) ٨ (
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                                                                  اليت أعلنها األمني العام لألمم املتحدة لدى افتتاح اجلزء الرفيع                     ، بصيغته    "          إطار نريويب  "        ب         يرحب -  ٣٧ 
                                                                                                             املسـتوى للدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف             

                                                       بروتوكول كيوتو، لتحفيز آلية التنمية النظيفة يف أفريقيا؛

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

                                                                               األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية، الراغبة يف ذلك، على أن تنظر يف اختاذ مزيد     يشجع -  ٣٩ 
               ومنظمات غري                                                                                                    مـن املـبادرات، من بينها تقدمي الدعم املايل، إما مباشرة أو من خالل منظمات حكومية دولية                

                                                                                                              حكومية، حسب االقتضاء، يف سبيل حتديد أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة ووضع هذه املشاريع، مبا يف ذلك                 
                                                                                  ً                              تكالـيف انطالقهـا، لـدى األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية، وخباصة أقل البلدان منواً والبلدان                  

    ية؛                                     األفريقية والبلدان اجلزرية الصغرية النام

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

                                        ى النظر يف مزيد من خيارات االستثمار                                                       املؤسسات املالية، والقطاعني اخلاص والعام، عل          يشجع -  ٤١ 
        البلدان     أقل                 باالتفاقية، وخباصة            املرفق األول   يف          غري املدرجة        األطراف                                          يف أنشـطة مشاريع آلية التنمية النظيفة لدى  

                                             يف أفريقيا والبلدان اجلزرية الصغرية النامية؛    ً منواً

                                    سهام يف إقامة منتديات إضافية للسلطات        إىل اإل  ية ق ا ف               املرفق األول باالت                  األطراف املدرجة يف     يدعو -  ٤٢ 
             َّ           َّ                                                 الوطنية املعيَّنة اليت مل ختصَّص هلا اعتمادات مالية يف خطة آلية التنمية النظيفة؛

 النظيفة التنميةآلية املوارد الالزمة لعمل 

      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                 ٢٠٠٧   م                    حبلـول مطلـع عا    

  ؛    ٢٠٠٧                                                      اإلدارية للوظائف التشغيلية ستصبح مستحقة حبلول منتصف عام 

                                        إىل أن تبادر على سبيل االستعجال إىل تقدمي          باالتفاقية     األول               املدرجة يف املرفق        األطراف      يدعو -  ٤٤ 
        التنمية     آلية                                                                      ق االستئماين لألنشطة التكميلية من أجل متويل ما جيري االضطالع به من عمل بشأن             تربعات للصندو

  ؛    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                يف فترة السنتني        النظيفة

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

                         ً     باعتمادها وتعيينها مؤقتاً           النظيفة         التنمية     لية                                           الكـيانات الـيت قام اجمللس التنفيذي آل       
                   اجتماع األطراف يف          بوصفه        العامل                                                واملوصـى بتسـميتها من جانب مؤمتر األطراف         

                             ما يتعلق بنطاقات قطاعية حمددة          االعتماد في /                 للتصديق والتحقق              بروتوكول كيوتو      

    َّ                          املعي ن واملوصى بتسميته للنطاقات 
 القطاعية

 اسم الكيان للتصديق 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    ١              األرقـام من           تشـري     :     مالحظة
>http://cdm.unfccc.int/DOE/scopelst.pdf<.  
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