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  )تابع( احملتويات

  الصفحة    املقرر
  ٢٥  .  مبوجب بروتوكول كيوتونات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأةامتيازات وحصا  ٤- م أإ/٧
  ٢٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  ٤- م أإ/٨
  

  القرار
  ٢٨  . . . . . . . . . . . . بولندا ولسكان مدينة بوزناناإلعراب عن االمتنان حلكومة مجهورية   ٤- م أإ/١
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  ٤- م أإ/١املقرر 
  )١( التكيفصندوق

                                                      

 .FCCC/KP/CMP/2008/11/Add.2 يف الوثيقة ٤- م أإ/١يرد نص املقرر  )١(
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  ٤-م أإ/٢املقرر 
  ن اإلرشادات املتصلة بآلية التنمية النظيفةمزيد م

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

   من بروتوكول كيوتو،١٢ و٣ إىل أحكام املادتني إذ يشري  

  ،٣- م أإ/٢ و٢- م أإ/١ و١- م أإ/٧املقررات  يضع يف اعتبارهوإذ   

شطة مشاريع آلية التنمية النظيفة واحلجم املتزايد لعمل اجمللـس          التزايد السريع يف جمموعة أن    ب يسلموإذ    
  التنفيذي آللية التنمية النظيفة،

   سلطات لدى أطراف من البلدان النامية،١٠٩ سلطة وطنية معّينة، منها ١٣٧ بإنشاء وإذ يرحب  

  ضرورة حتديد سلطة وطنية معّينة، األطراف الراغبة يف املشاركة يف أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة بوإذ ُيذكِّر  

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

تنميـة   أن من صالحية الطرف املضيف تأكيد ما إذا كان نشاط مشروع من مشاريع آليـة ال         وإذ يؤكد   
  النظيفة يساعده يف حتقيق التنمية املستدامة،

   أحكام عامة- أوالً 
، )١( للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة٢٠٠٨- ٢٠٠٧ بالتقرير السنوي حييط علماً مع التقدير   - ١  

  :ال سيما املعلومات املتعلقة مبا يلي

فة، مما يرفع إمجايل أنشطة املـشاريع        نشاطاً إضافياً من مشاريع آلية التنمية النظي       ٣٥٩تسجيل    )أ(  
   نشاطاً؛١  ١٨٦املسجلة إىل 

عتمد، مما يرفع إمجايل    املنبعاثات  االخفض  إضافية من وحدات     وحدة   ١٠٧ ٦٠٤ ١١٣إصدار    )ب(  
   وحدة؛٢٠٢ ٨٤٥ ٠١٦وحدات خفض االنبعاثات املعتمد إىل 

   كياناً؛١٩ات التشغيلية إىل اعتماد وتعيني كيان تشغيلي إضايف، مما يرفع إمجايل الكيان  )ج(  

                                                      

)١( FCCC/KP/CMP/2008/4.  
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 منهجية أساس ومنهجية رصد إضافية، تشمل توحيد أربع منهجيات يف منـهجيتني             ٢٧اعتماد    )د(  
   منهجية؛١٢١موحدتني، مما يرفع إمجايل منهجيات األساس ومنهجيات الرصد املعتمدة إىل 

عينها كيانات تشغيلية بصفة     بصفة كيان تشغيلي الكيانات اليت اعتمدها اجمللس التنفيذي و         يعني  - ٢  
  ؛املرفقأو مهام التحقق يف قطاعات حمددة على النحو الوارد يف /مؤقتة لالضطالع مبهام املصادقة و

 إىل اجمللس التنفيذي أن يقدم، بناًء على جتربته ذات الصلة، توصيات إىل مؤمتر األطراف               يطلب  - ٣  
ي ينظر فيها يف دورته اخلامسة ودوراته الالحقة لتحسني العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو لك      

   آلية التنمية النظيفة؛كفاءة عمل

   اإلدارة السليمة- ثانياً 
تنقيحات خلطته اإلدارية عند اللزوم وأن يقدم أن يعتمد  اجمللس التنفيذي  على أنيؤكد من جديد  - ٤  

الع طّال اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو قصد ا إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه٢٠٠٩اخلطة اإلدارية لعام 
  ؛٢- م أإ/١ من املقرر ٨عليها عمالً باألحكام الواردة يف الفقرة 

  : اجمللس التنفيذي ما يليإىليطلب   - ٥  

أن يبقي اخلطة اإلدارية قيد االستعراض وأن يعدهلا حسب االقتضاء ملواصلة ضمان سري عمل آلية   )أ(  
  اءة وفعالية من حيث التكلفة وشفافية واتساق؛التنمية النظيفة بكف

أن يتخذ إجراء ميكنه من تأكيد دوره التنفيذي واإلشرايف بوسائل منها ضمان االستخدام الفعال هليكله                 )ب(  
  التشغيلية املعّينة؛ الداعم، مبا يف ذلك أفرقته وغريها من أشكال اخلربة اخلارجية واألمانة، وبتعزيز دور الكيانات

 وأن يعتمد هذا التنقيح يف الوقت املناسـب،         ٢٠٠٩أن ينقح اخلطة اإلدارية وفقاً حلجم األعمال لعام           )ج(  
  موعد أقصاه اجتماعه السادس واألربعون، وأن ينفذ أحكامه بفعالية؛ يف

أن يستفيد من املؤشرات املوضوعة ملستوى األداء واإلدارة وأن يواصل تطويرها ويعزز تقـدمي                )د(  
  املستقاة من هذه املؤشرات؛املعلومات 

، الذي أعد من أجـل      )٢("دليل املصادقة والتحقق اخلاص بآلية التنمية النظيفة      " باعتماد   يرحب  - ٦  
 تعزيز اجلودة واالتساق يف أعمال التحقق واملصادقة؛

  باعتماد اجمللس التنفيذي مواعيد زمنية للمهام اليت تقوم هبا األمانة، مثل عمليـات             أيضاً يرحب  - ٧  
  ؛التحقق من اإلجناز

                                                      

 علـى   متـاح . ٣تقرير االجتماع السادس واألربعني للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، املرفق            )٢(
 .<http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>: العنوان التايل
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حاالت التأخر يف تسجيل املشاريع وإصدار وحدات خفض االنبعاثات املعتمد          يالحظ بقلق بالغ      - ٨  
  ؛التحقق من اإلجنازسباب منها عمليات أل

  ؛اإلجناز من التحقق اجمللس التنفيذي على اختاذ إجراء فعال لإلسراع بعمليات حيث  -٩  

ن حيدد مواعيد زمنية لكل إجراء من إجراءاته مبا فيها تنقيح املنهجيات  إىل اجمللس التنفيذي أ  يطلب  - ١٠  
  املعتمدة واخلروج عنها وموافقة اجمللس التنفيذي على خطط الرصد املنقحة، وهياكل الدعم لديه واألمانة؛

 بالعمل الذي بدأه اجمللس التنفيذي لتعزيز االتـساق والـشفافية يف صـنع قراراتـه،                 يرحب  - ١١  
اده خطة عمل لتصنيف الوثائق، مبا يف ذلك وضع سجل واضح يدون التغيريات الـيت وافـق اجمللـس                   اعتم  مثل

  على إجرائها على الوثائق، من أجل حتسني شفافية وثائق اجمللس التنفيذي وإمكانية احلصول عليها؛  التنفيذي

اب مواصـلة   ، من ب  ٢٠٠٩ اجمللس التنفيذي أن يقوم، يف أقرب وقت ممكن من عام             إىل يطلب  - ١٢  
، وفهرستها ونشرها، موضحاً يف ذلك تراتبيـة        القرارات، بتصنيف   اتحتسني الشفافية واالتساق يف صنع القرار     

 واإلعـالن عـن املغـزى       القـرارات  اجلديدة والسابقة، ومواصلة توضيح      القرارات بني   وإبراز العالقة ،  قراراته
، القـرار شمل معلومات أساسية وأمثلة، حـسب طبيعـة   ، مراعياً يف ذلك أن املعلومات املقدمة قد ت    قراراته  من
  املس بسرية رأي أي عضو من أعضاء اجمللس التنفيذي؛  دون

 إىل اجمللس التنفيذي أن يستعرض جتربته اليت اكتسبها يف عمليات تسجيل املشاريع             أيضاًيطلب    - ١٣  
ية اليت تستدعي طلباً لالستعراض وما وإصدار وحدات خفض االنبعاثات املعتمد، وأن يوجز بانتظام القضايا الرئيس

يقابل ذلك من تربير، وأن يضع وثيقة خاصة جتمع املعايري الرئيسية لصنع القـرار أثنـاء عمليـة االسـتعراض                    
  ؛نمية النظيفة لالتفاقية اإلطاريةلية التالشبكي آلوقع املالوثيقة للجمهور يف   وإتاحة

قاعدة    أو أو توجيه أو أداةمببدأ عدم تطبيق أي قرار إىل اجمللس التنفيذي أن يعمل    كذلك يطلب  - ١٤  
  بأثر رجعي؛

 يف حجم العمل على اجمللس التنفيذي ملا يبذله من جهود من أجل التصدي للتزايد املستمر يف يثين  - ١٥  
  إطار اهليكل احلايل لإلدارة؛

د بني تلبيـة    التوازن يف ختصيص املوار   ضمان   تشجيعه للمجلس التنفيذي على      يؤكد من جديد    - ١٦  
 ١١االحتياجات املتعلقة حبجم القضايا وإجراء حتسينات على صعيد السياسة العامة والنظم عمالً بأحكام الفقرة               

  ؛٣- م أإ/٢من املقرر 

 مبا أعرب عنه اجمللس التنفيذي من ارتياح فيما يتعلق باجلودة العالية هليكله  مع التقديرعلماًحييط   - ١٧  
   ذلك األمانة؛الداعم وبتفانيه، مبا يف

  : إىل اجمللس التنفيذي ما يلييطلب  - ١٨  
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 وحتديثه بانتظـام واالضـطالع بأنـشطة        "دليل املصادقة والتحقق آللية التنمية النظيفة     "صيانة    )أ(  
 الكيانات التشغيلية املعينة ملتطلبات الدليل ويتيسر تنفيذه؛ وسرياعي التحديث          فهماالتصال والتنفيذ حىت يتحسن     

آلثار املترتبة على احتمال إدراج مفهومي األمهية ل  تقييماًباب األولوية القصوى، إجراء اجمللس التنفيذي  ناألول، م
 ؛"دليل املصادقة والتحقق آللية التنمية النظيفة" يف النسبية ومستوى التأكد

عيد الزمنية  مواصلة تبسيط عملييت التسجيل واإلصدار آللية التنمية النظيفة من خالل تقييم املوا             )ب(  
  واختاذ اإلجراء الالزم لضمان النظر يف طلبات التسجيل واإلصدار بشكل فعال ويف الوقت املناسب؛احلالية

املـشاريع    استكشاف السبل والوسائل الكفيلة بتحسني فعالية تواصل اجمللس مع املشاركني يف            )ج(  
 اإلجراءات املتخذة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه بدون املرور عرب الكيانات التشغيلية املعينة وتقدمي تقارير عن
 اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته اخلامسة؛

مواصلة الرصد الوثيق لدقة عمل هيكل الرصد لديه، ال سيما يف حالة ازدياد آلية التنمية النظيفة            )د(  
 فعالية خدمات اهليكل ورفع التقارير بشأن حجماً وقيمةً كما هو متوقع، واختاذ إجراء، حسب االقتضاء، لضمان        

  .اإلجراءات املتخذة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته اخلامسة

  االعتماد - ثالثاً 
ة،  الدور اهلام الذي تقوم به الكيانات التشغيلية املعينة يف تنفيذ آلية التنمية النظيفيؤكد من جديد  - ١٩  

  ؛١- م أإ/٣ من املقرر ٢٧على النحو املشار إليه يف الفقرة 

 على حتسن التعاون والتواصل بني اجمللس التنفيذي والكيانات التشغيلية املعينة من خـالل              يثين  - ٢٠  
  إشراك الكيانات التشغيلية املعينة يف اجتماعات اجمللس التنفيذي وحلقات العمل ذات الصلة؛

اجمللس التنفيذي يف جمال تنقيح عملية االعتماد من أجل تقدمي نظـام اعتمـاد               بعمل   علماًحييط    - ٢١  
  بساطة؛  أكثر

 على اجمللس التنفيذي ملا يقوم به من عمل من أجل حتسني تفعيل إجراء االعتماد من خالل                 يثين  - ٢٢  
غيلية املعينـة   وضع مقياس لالعتماد وتنقيح اإلجراءات، مع االستمرار يف احلرص على امتثال الكيانـات التـش              

  للمقاييس املطلوبة من أجل حتسني حوافز األداء للكيانات التشغيلية املعينة؛

 إىل اجمللس التنفيذي أن يكمل، من باب األولوية القصوى، تنقيحه لعملية االعتماد هبدف              يطلب  - ٢٣  
عداد الكافية من الكيانات    ة، وعلى إتاحة األ   ءاختصار العملية وتبسيطها حرصاً على تطبيق املقاييس بفعالية وكفا        

  التشغيلية املعينة، ال سيما يف البلدان النامية، من أجل تلبية الطلب املتزايد باستمرار على خدماهتا؛

  ، من وضع مقياسه لالعتماد؛مبوازاة ما تقدم إىل اجمللس التنفيذي أن يفرغ، أيضاًيطلب   - ٢٤  
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املتصلة بطلب الستعراض طلب تسجيل نـشاط       لتكاليف  ا جواز استرداد اجمللس التنفيذي      يقرر  - ٢٥  
مشروع مقترح أو طلب إصدار وحدات خفض انبعاثات معتمد يف احلاالت اليت يقرر فيها اجمللس رفـض هـذا                   

   يف عدم امتثاله ملتطلبات اجمللس التنفيذي؛املعنيالطلب وإذا استمر الكيان التشغيلي 

  : إىل اجمللس التنفيذي ما يلييطلب  - ٢٦  

ضع ويطبق، من باب األولوية، نظاماً للرصد املستمر ألداء الكيانات التشغيلية املعينة ونظاماً أن ي  )أ(  
 لتحسني أداء الكيانات التشغيلية املعينة؛

ها ئأن يضع ويطبق التدابري الرامية إىل ضمان امتثال الكيانات التشغيلية املعينة للمتطلبات واستيفا  )ب(  
 لتنفيذي للكيانات التشغيلية املعينة؛للمقاييس اليت وضعها اجمللس ا

أن ييسر اعتماد املزيد من الكيانات الطالبة من البلدان النامية جبملة وسائل منها خفض تكاليف                 )ج(  
أجل مواجهة النقص احلاصـل       إجراءات االعتماد الالزمة اليت تتحملها الكيانات الطالبة من البلدان النامية، من          

 ق وحتسني التوزيع اجلغرايف العادل ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة؛خدمات املصادقة والتحق  يف

أن يكمل، قبل الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول                )د(  
 ذلك  كيوتو، عمله بشأن وضع إطار سياسايت يتيح مواجهة منتظمة لعدم امتثال الكيانات التشغيلية املعينة، مبا يف               

 وضع معايري شفافة لتطبيق اجلزاءات يف حالة عدم االمتثال؛

أن حيسن شفافية أداء الكيانات التشغيلية املعينة، مبا يف ذلك من خالل النشر املنتظم لإلحصاءات                 )ه(  
عن اإلجـراءات   لية التنمية النظيفة التابعة لالتفاقية اإلطارية وأن يقدم تقارير          الشبكي آل وقع  املاملتعلقة بأدائها على    

 املتخذة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته اخلامسة ودوراته الالحقة؛

 إىل اجمللس التنفيذي أن حيلل وسائل حتسني الرتاهة واالستقاللية لـدى الكيانـات              أيضاًيطلب    - ٢٧  
 مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول          التشغيلية املعينة وأن يقدم تقريراً عن نتائجه إىل       

  كيوتو يف دورته اخلامسة؛

 جواز نص اجمللس التنفيذي يف إجراءاته على تعليق االعتماد فيما يتعلق بنطاقات أو مهـام                يقرر  - ٢٨  
  حمددة لكيان تشغيلي معني؛

ان عدم إضرار التعليـق باملـشاريع        إىل اجمللس التنفيذي أن حيلل الترتيبات املمكنة لضم        يطلب  - ٢٩  
املوجودة قيد املصادقة والتحقق لكيان تشغيلي معني خاضع للتعليق، وأن يقدم تقريراً عـن نتائجـه إىل مـؤمتر                   

  األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته اخلامسة؛

ية املصادقة والتحقق، مع ضـمان جـودة         الكيانات التشغيلية املعينة على اإلسراع يف عمل       حيث  - ٣٠  
  املصادقة والتحقق؛
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   املنهجيات واإلضافة- رابعاً 
 بالعدد املتزايد من املنهجيات واألدوات املنهجية املوحدة واملعتمدة اليت تغطي جمموعة واسعة             حييط علماً   -٣١

  ؛ )٣(اإلضافة وحتديد سيناريو خط األساسمن النهوج املنهجية وشروط التطبيق، باإلضافة إىل األدوات االختيارية إلثبات 

لـضمان  النطاق لمنهجيات الصغرية   واسعة ل  بأمهية احلفاظ على إمكانية تطبيق       حييط علماً أيضاً    - ٣٢
  السهولة النسبية لتنفيذ أنشطة املشاريع الصغرية احلجم مع احلفاظ على السالمة البيئية؛

  : تشجيعهيكرر  - ٣٣

ى تطوير وتقدمي املزيد من املنهجيات بشروط تطبيق واسعة لزيـادة           لمشاركني يف املشاريع عل   ل  )أ(
ن سهولة االستخدام دون تعريض السالمة البيئية آللية التنمية النظيفـة  اضم وتوفر خمتلف التكنولوجيات والتدابري  

  لمجلس التنفيذي على املوافقة عليها؛لللخطر، و

عات النقل والزراعة والتحريج وإعادة التحريج لمشاركني يف املشاريع على تقدمي منهجيات لقطال  )ب(
  وكفاءة الطاقة يف جانب الطلب تتضمن ُنهوجاً ابتكارية لتحديد خطوط األساس وتيسري الرصد؛

  لمشاركني يف املشاريع على إعداد وتقدمي برامج لألنشطة؛ل  )ج(

وغريها من اجلهـات    لألطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية والصناعة           )د(
  على دعم تطوير املشاركني يف املشاريع ملنهجيات قابلة للتطبيق على نطاق واسع؛

  : على اجمللس التنفيذييشجع  - ٣٤  

تطبيق املنهجيات مع احلفاظ على سالمتها البيئية؛ وضمان تغطية         نطاق  مواصلة جهوده لتوسيع      )أ(  
املنهجيات األساسية املعتمدة، مـع     ب شمولةة وشروط التطبيق امل   املنهجيات املوحدة جململ جمموعة النهوج املنهجي     

  تعزيز سهولة االستخدام؛

مواصلة تطوير األدوات املنهجية العامة والسهلة االستخدام اليت ميكن أن تساعد املـشاركني يف                )ب(  
  املشاريع يف تصميم أو تطبيق املنهجيات، ومن مث ضمان بساطة املنهجيات واتساقها؛

ثيف عمله املتصل بأنشطة كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة باعتبارها من أنشطة مشاريع آليـة              تك  )ج(  
التنمية النظيفة، نظراً ألن أنشطة املشاريع هذه تسهم يف التنمية املستدامة لكنها تواجه صعوبات يف إطـار آليـة                 

  ؛التنمية النظيفة، مع االستمرار يف ضمان السالمة البيئية

                                                      

 .>http://cdm.unfccc.int/methodologies/index.html<تايل ترد يف املوقع ال )٣(
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 اجمللس التنفيذي أن يبحث النسبة الكبرية من املنهجيات املعتمدة اليت مل تستخدم قط،         إىل طلبي  - ٣٥  
  وأن حيدد أسباب عدم االستخدام، وأن يأخذ الدروس املستخلصة يف االعتبار عند اعتماد املنهجيات وتنقيحها؛

 يف إثبـات    ج املستخدمة للمـساعدة   و إىل اجمللس التنفيذي مواصلة تعزيز موضوعية النه       يطلب  - ٣٦  
  :وتقييم اإلضافة مع ضمان السالمة البيئية، ويشمل ذلك حبسب االقتضاء

  الطرق املوحدة حلساب البارامترات املالية؛  )أ(  

  الُنهوج الكمية يف إثبات احلواجز؛  )ب(  

  ة للتطبيق؛تقييم املمارسة املوحدة، مبا يف ذلك حتديد التكنولوجيا اإلقليمية والتكنولوجيات املماثلة القابل  )ج(  
  يطلب إىل اجمللس التنفيذي أن يواصل تعزيز املوضوعية يف حتديد خطوط أساس االنبعاثات؛  -٣٧  
 إىل اجمللس التنفيذي أن يواصل عمله، على وجه االستعجال، بشأن تـوفري اإلرشـادات               يطلب  - ٣٨  

؛ واإلرشـادات املوجهـة إىل      اإلرشادات املتعلقة باملسؤوليات املؤسـسية    : اخلاصة بربامج األنشطة، مبا يف ذلك     
أو التحقـق منـه؛ وحتديـد االلتزامـات     /الكيانات التشغيلية املعينة اليت تقوم باملصادقة على برنامج لألنشطة و   

بسرعة التغلب بغية واملتطلبات اخلاصة مبختلف اجلهات صاحبة املصلحة املشاركة يف عملية وضع برنامج لألنشطة، 
  رض تنفيذ برامج األنشطة؛على احلواجز احملددة اليت تعت

لقوانني ا،  اعم الد ه إىل اجمللس التنفيذي أن يراعي بالكامل، يف عمله ويف عمل هيكل           يطلب أيضاً   - ٣٩  
  واألنظمة والسياسات واملعايري واملبادئ التوجيهية املطبقة يف البلدان املضيفة؛

ض تكلفة  يتخفل لكفاءة الطاقة  ق يف منهجية جديدة صغرية النطا     لنظره على اجمللس التنفيذي     يثين  - ٤٠  
   عليها بعد ذلك؛وملوافقتهتاحة عوامل افتراضية بإالرصد بصورة كبرية 

يطلب إىل اجمللس التنفيذي أن يقيم اآلثار املترتبة على احتمال إدراج احتجـاز ثـاين أكـسيد              - ٤١  
التنمية النظيفة، مراعياً يف ذلـك      الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية باعتبار ذلك من أنشطة مشاريع آلية            

القضايا التقنية واملنهجية والقانونية وأن يقدم تقريراً عن ذلك إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف      
  يف بروتوكول كيوتو يف دورته اخلامسة؛

يت هبا غابات آيلة اآلثار املترتبة على احتمال إدراج األراضي ال  يقيمإىل اجمللس التنفيذي أنيطلب   - ٤٢  
لالستنفاد بوصف ذلك من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة يف جمال التحريج وإعادة التحريج، مراعياً يف ذلك                 

 إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف تقريراً عن ذلكوأن يقدم  القضايا التقنية واملنهجية والقانونية     
  خلامسة؛يف بروتوكول كيوتو يف دورته ا

لمنـهجيات  ل استخدام عوامل االنبعاثات االفتراضـية  تكشفأن يس  إىل اجمللس التنفيذي يطلب  - ٤٣  
  ؛، حبسب االقتضاء على مستوى املستخدم النهائيطاقةالكفاءة الصغرية النطاق ل

صلة بتـدابري    على اجمللس التنفيذي لقيامه بتحديد القضايا واملعوقات يف جمال تطبيق املنهجيات املت            يثين  -٤٤  
  كفاءة الطاقة يف جانب الطلب، وحتسينات كفاءة الطاقة يف األجهزة املرتلية والنقل اجلماعي يف جانب العرض؛
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  ها األولوية الواجبة بالنظر إىل أمهيتها؛ئ معاجلة هذه القضايا واملعوقات مع إعطايطلب  - ٤٥  
 للـسماح   بربامج األنشطة ات اخلاصة    اجمللس التنفيذي على توسيع إمكانية تطبيق املنهجي       يشجع  - ٤٦  

  ؛لنطاقمبزيج من املنهجيات الصغرية ا
إىل اجمللس التنفيذي تطوير خيارات للمساعدة يف حساب عوامـل االنبعاثـات لتوليـد              يطلب    - ٤٧  

  الكهرباء خارج الشبكات؛

التوزيع وبناء القدرات على الصعيدين اإلقليمي       - خامساً 
  ودون اإلقليمي

ا قد يسهم يف توسيع نطـاق     ممنة،   الذي اضطلع به منتدى السلطات الوطنية املعيَّ        بالعمل يرحب  - ٤٨
  املشاركة يف آلية التنمية النظيفة جبملة طرق، من بينها تبادل املعلومات واخلربات؛

مبا اضطلع به اجمللس التنفيذي من عمل فيما يتعلق بالتوزيع اإلقليمي ودون اإلقليمي              حييط علماً   - ٤٩
بالعقبات املنهجية أو النظمية اليت تعترض توزيعها العـادل، وباخليـارات           واريع آلية التنمية النظيفة،     ألنشطة مش 

  ؛٣- م أإ/٢ من املقرر ٢٩املتاحة لتخطيها، وبالتوصيات اليت قدمها اجمللس التنفيذي استجابة ألحكام الفقرة 

اريع آلية التنمية النظيفة توزيعاً  على ضرورة بذل مزيد من اجلهود تعزيزاً لتوزيع أنشطة مشيشدد  - ٥٠
  عادالً على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي؛

شاريع توزيعاً عادالً علـى     امل اجمللس التنفيذي واألمانة على مواصلة تيسري توزيع أنشطة          يشجع  - ٥١
  الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي؛

نـة وأن   ياق منتدى السلطات الوطنية املعيَّ    ز أنشطة بناء القدرات يف س      إىل األمانة أن تعزِّ    يطلب  - ٥٢
ر توثيق التعاون بني السلطات الوطنية املعينة لألطراف املدرجة يف املرفق األول من االتفاقية واألطراف غـري                 تيسِّ

  ألطراف غري املدرجة يف املرفق األول؛لنة املدرجة فيه، فضالً عن أنشطة بناء القدرات بني السلطات الوطنية املعيَّ

 وطنية معيَّنة، على إجياد سبل لتبسيط       سلطات إىل اجمللس التنفيذي أن يعمل، بالتشاور مع         يطلب أيضاً   -٥٣
العملية املتصلة بأنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة يف البلدان املضيفة ملا يقل عن عشرة أنشطة مشاريع مسجلة آللية التنمية 

  دول اجلزرية الصغرية النامية وأفريقيا، مع عدم املساس بالسالمة البيئية؛النظيفة، وخباصة يف أقل البلدان منواً وال
 إىل اجمللس التنفيذي أن يعمل، واضعاً يف اعتباره حجم عمله وعمل هيكله الداعم، يطلب كذلك  - ٥٤

دة على تيسري وضع وإقرار منهجيات جديدة ومنهجيات قائمة منقحة، استناداً إىل االحتياجات واإلمكانات احملد             
 يف آلية التنمية النظيفة، بغية مساعدة تلك البلـدان          ناقصة التمثيل هجيات موضع التطبيق يف بلدان      نلوضع هذه امل  

على حتقيق إمكانات آلية التنمية النظيفة لديها لتوسيع نطاق أنواع أنشطة املشاريع، مع احلرص يف الوقت ذاته على 
  ضمان السالمة البيئية؛
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على ،  )٤(مات األمم املتحدة، وخباصة الوكاالت الشريكة يف إطار نريويب         األطراف ومنظ  يشجع  - ٥٥
أن تركز يف أنشطتها املتعلقة ببناء القدرات على وضع أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة، بالتشاور الوثيق مـع                  

لدان منـواً والـدول     تعددة األطراف، وخباصة يف أقل الب     املالبلدان املستفيدة وبشكل منسق عرب األنشطة الثنائية و       
  النامية وأفريقيا؛الصغرية اجلزرية 

 األطراف والكيانات يف القطاع اخلاص، اليت بوسعها القيام بذلك، على أن تـدعم              يشجع أيضاً   - ٥٦
أنشطة مشاريع مسجلة آلليـة التنميـة   عشرة حتديد ووضع وثائق تصميم مشاريع يف البلدان املضيفة ملا يقل عن          

 اجلزرية الصغرية النامية وأفريقيا، وعلى أن تتحمل تكلفة املصادقة على دولأقل البلدان منواً والالنظيفة، وخباصة يف 
أو ما تقوم به /هذه املشاريع، مع اإلقرار بأن بعض األطراف تقدم هذا الدعم من خالل برامج مشترياهتا الوطنية و

  تعدد األطراف؛املمن أنشطة بناء القدرات على الصعيدين الثنائي و
 األطراف على أن تتعاون ثنائياً على وضع وتنفيذ أنشطة مشاريع آليـة التنميـة               يشجع كذلك   - ٥٧

النظيفة، وخباصة من خالل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب ونقل القدرات، وعلى أن تيسر مشاركة القطاع اخلاص 
  يف آلية التنمية النظيفة بإجياد البيئة التمكينية املناسبة؛

قطاع اخلاص على أن يواصل االخنراط يف عملية آلية التنمية النظيفة بإيالئـه اهتمامـاً             ال يشجع  - ٥٨
  ؛أنصفخاصاً للتوزيع اإلقليمي ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة توزيعاً 

نة على إقامة مكاتب وشراكات يف البلدان النامية للتقليل مما  الكيانات التشغيلية املعيَّيشجع أيضاً  - ٥٩
  ه تلك البلدان من تكاليف يف معامالهتا واإلسهامِ يف توزيع مشاريع آلية التنمية النظيفة توزيعاً أنصف؛تتحمل

   آلية التنمية النظيفة يف أفريقيا؛حلفز مبا يتم االضطالع به من عمل يف سياق إطار نريويب يقر  - ٦٠

  آلية التنمية  سوق"ادة من    املشاركني يف املشاريع وأصحاب املصلحة واخلرباء على االستف        يشجع  - ٦١
  ؛ وتقدمي تعليقات لتحسني عملها(CDM Bazaar)" النظيفة

   مـن أجـل زيـادة اسـتخدامها يف          "سوق آلية التنميـة النظيفـة     " إىل األمانة حتسني     يطلب  - ٦٢
  البلدان النامية؛
ريكة يف تنفيـذ     إىل األمانة أن تواصل عملها على تيسري التنسيق فيما بني الوكاالت الش            ب أيضاً ـيطل  -٦٣
  إطار نريويب؛

   املوارد الالزمة لعمل آلية التنمية النظيفة-  سادساً
علومات يف تقريره السنوي إىل مؤمتر األطـراف        امل إىل اجمللس التنفيذي أن يواصل تقدمي        يطلب  - ٦٤

 املخصصة  العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو عن حالة اإليرادات املتأتية من نصيب العائدات             
  لتغطية املصاريف اإلدارية وعن التنبؤات املتوقعة هلذه اإليرادات؛

                                                      

 .أُطلق يف الدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو )٤(



FCCC/KP/CMP/2008/11/Add.1 
Page 13 

 حلكومات إسبانيا وبلجيكا واململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى وآيرلنـدا            يعرب عن تقديره    - ٦٥
يف الفترة من السنغال بالشمالية والنمسا على تقدميها موارد مالية دعماً ملنتدى الكربون ألفريقيا، املعقود يف داكار 

  نة املعقود يف سـانتياغو بـشيلي       ، ودعماً الجتماع منتدى السلطات الوطنية املعيَّ      ٢٠٠٨ سبتمرب/ أيلول ٥ إىل   ٣
  ، وحلكومة شيلي على استضافتها االجتماع؛٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٨ و٢٧يومي 

عات للصندوق االستئماين    األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية إىل أن تساهم بترب          يدعو  - ٦٦
  .نةآللية التنمية النظيفة من أجل متويل العمل دعماً ملنتدى السلطات الوطنية املعيَّ
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  املرفق
ة النظيفة  ـ اجمللس التنفيذي آللية التنمي    اعتمدهاالكيانات اليت   

  بتسميتها مؤمتر األطـراف العامـل      واليت أوصى  مؤقتاً   وعيَّنها
  روتوكـول كيوتـو للمـصادقة      بوصفه اجتماع األطراف يف ب    

 فيما يتعلق بنطاقات قطاعية حمددة االعتماد/والتحقق   

  املعيَّن واملوصى بتسميته للنطاقات القطاعية
  التحقق من خفض االنبعاثات املصادقة على املشروع  اسم الكيان

Bureau Veritas Certification Holding SAS (BVC) ١٤    
JACO CDM, Ltd. (JACO) ١٤    
Japan Quality Assurance Organization (JQA) ١٥    
Japan Consulting Institute (JCI) ١٠، ٥، ٤    
Rina S. p. A. (RINA) ٣، ٢، ١    
SGS United Kingdom Ltd. (SGS) ١٣  

  )إعادة اعتماد(
١٤  

لالطالع على التفاصيل، انظر . لتنفيذي حددها اجمللس ا إىل النطاقات القطاعية على حنو ما١٥ إىل ١ تشري األرقام من  :مالحظة
  .<http://cdm.unfccc.int/DOE/scopelst.pdf>املوقع الشبكي 

  اجللسة العامة التاسعة  
 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢  
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  ٤- م أإ/٣قرر امل
  عمل الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافيةب قدماًالدفع 

  ول مبوجب بروتوكول كيوتولألطراف املدرجة يف املرفق األ
  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

  ،١- م أإ/١ من بروتوكول كيوتو واملقرر ٣ من املادة ٩ الفقرة إذ يشري إىل

لألطراف املدرجة يف   العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافيةالفريُق  مبا أحرزهيرّحب  - ١
 من  ٣ من املادة    ٩ من تقدم يف العمل الذي يضطلع به عمالً بالفقرة           ول مبوجب بروتوكول كيوتو   املرفق األ 

  ؛١- م أإ/١وباملقرر بروتوكول كيوتو 

 الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامـات اإلضـافية         مبا وضعه    حييط علماً مع التقدير     - ٢
 من تقارير بشأن الدورات اليت عقدها حىت هذا لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

التاريخ، وبالتقرير الشفوي الذي قدمه رئيس مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول 
  كيوتو يف دورته الرابعة؛

لألطـراف   الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضـافية        بربنامج عمل    يرّحب  - ٣
  ؛٢٠٠٩ لسنة املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

ــع  - ٤ ــالفقرات  يتطل ــالً ب ــصوص عم ــياغة ن ــة ٥٩ و٥٨ و٥٧ إىل ص ــن الوثيق  م
FCCC/KP/AWG/2008/8   لألطـراف   لفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضـافية   كيما يتسىن ل

 أن ينجز عمله حبلول موعد انعقاد الدورة اخلامسة ملؤمتر          واملدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوت      
  .األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

  اجللسة العامة التاسعة  
 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢  
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   ٤- م أإ/٤املقرر 
  جلنة االمتثال

  ،مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتوإن 

   من بروتوكول كيوتو،١٨ إىل املادةإذ يشري   

  ، ٣- م أإ/٥، و٢- م أإ/٤، و١- م إأ/٢٧إىل مقرراته وإذ يشري أيضاً   

يف التقرير السنوي للجنة االمتثال املقدم إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف              وقد نظر     
  ،)١(بروتوكول كيوتو

شأن تعديل النظام الداخلي للجنة يف ضوء ما اكتسبه فرع اإلنفـاذ  مقترحات جلنة االمتثال ب وإذ يالحظ     
  التابع هلا من خربة يف جمال النظر يف املسائل املتصلة بالتنفيذ، 

 باحلاجة إىل مواصلة تطبيق إجراءات وآليات االمتثال والنظام الداخلي للجنة االمتثال بصورة             وإذ يسلم   
  راسخة ومتسقة وميكن التنبؤ هبا، 

  عدم احلاجة إىل إعادة النظر بصورة منتظمة يف هذه اإلجراءات واآلليات والنظام الـداخلي،              يؤكد  وإذ    
  ما مل تقتضِ الضرورة وحبسب االقتضاء،

  ، )٢(طلب جلنة االمتثال املتعلق بتمويل تكاليف السفر إىل اجتماعات اللجنة واملشاركة فيها إىلوإذ يشري   

متثال املتعلق بأن يوضع يف االعتبار يف الدورة الرابعة ملؤمتر األطـراف العامـل              إىل طلب جلنة اال   اً  وإذ يشري أيض    
بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، عند النظر يف االمتيازات واحلصانات املمنوحة للعاملني يف اهليئات املنشأة                

   اإلنفاذ يف جلنة االمتثال،فرعأو مبوجب بروتوكول كيوتو، وضع اخلرباء الذين يلتمس مشورهتم فرع التيسري 

   فيما يتعلق مبسألة االمتيازات واحلصانات املمنوحة للعاملني يف اهليئات املنشأة، ٤-م أإ/٧للمقرر وإدراكاً منه   

  العمل الذي اضطلعت به جلنة االمتثال خالل الفترة املشمولة بالتقرير؛يالحظ مع التقدير   - ١  

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

  :ما يلييقرر   - ٣  

                                                      

)١( FCCC/KP/CMP/2008/5.  
)٢( FCCC/KP/CMP/2008/5 ٤ الفقرة)و.( 
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  املدة املقررة خلدمة كل عضو من أعضاء جلنة االمتثال تنطبق أيضاً على العضو املناوب؛  )أ(

  اء املناوبون، هبذه الصفة، ألكثر من فترتني متتاليتني؛ ال جيوز أن يعمل األعض  )ب(

، ٣-م أإ /٥ من املقرر    ٣ إىل األمانة أن تقدم إىل األطراف، مع املعلومات املطلوبة مبوجب الفقرة             يطلب  -٤
ـ                  م املتحـدة   معلومات بشأن اآلثار املترتبة على االقتراح املقدم من جلنة االمتثال الذي مؤداه أن ُتطّبق قواعد ولوائح األم

املتعلقة بسفر موظفي األمم املتحدة يف مهام رمسية على أعضاء جلنة االمتثال واألعضاء املناوبني املستوفني للشروط، علـى        
 بالنظر يف هذا االقتراح يف دورته اخلامسة، وأن يتخذ، حبـسب            مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف     أن يقوم   

  الصدد؛االقتضاء، أي قرارات يف هذا 

األطراف إىل تقدمي تربعات للصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية لدعم عمـل جلنـة             يدعو    - ٥  
  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨االمتثال يف فترة السنتني 
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  رفقامل
  التعديالت اليت أُجريت على النظام الداخلي للجنة 

  االمتثال لربوتوكول كيوتو
  : ١٣ُيدرج النص التايل بعد املادة   - ١

  حساب الفترات الزمنية -   مكررا٩ً"
   مكررا١٣ًاملادة 

  :ألغراض حساب الفترات الزمنية

 اليـوم   وُيحسب.  أو احلدث الذي بدأ فيه سريان الفترة الزمنية        الفعلال ُيحسب يوم      ) أ(
األخري من الفترة احملسوبة هبذه الطريقة ما مل يكن يوم سبت أو أحد أو يوم عطلة رمسية تـنص عليهـا                     

املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ أو يوم عطلة وطنية رمسية إذا تعلّق األمر بفترة زمنية قابلة اتفاقية األمم   
  ؛ التايلللتطبيق على الطرف املعين، ويف هذه احلالة ُتمّدد الفترة إىل هناية يوم العمل 

شهور أعاله، حيثما حددت الفترة الزمنية يف شكل أسابيع أو          ) أ ( الفرعية رهناً بالفقرة   )ب(
هو اليوم نفسه من األسبوع أو الشهر أو السنة يكون  اليوم الذي تنتهي فيه الفترة الزمنية فإنأو سنوات، 

  اليوم األخري من الـشهر إن مل يكـن الـشهر يتـضمن             تكون هناية الفترة يف     ، و  الفترة الذي بدأت فيه  
  ."هذا اليوم

  :أدناهاً  مكرر٢٥يع النطاق ليشمل املادة اجلديدة املقترحة  على النحو التايل من أجل توس١٨ينبغي تنقيح املادة   -٢

 مكرراً توقيع وكيل    ٢٥ و ١٧ و ١٥ و ١٤حيمل أي بيان أو تعليق ُيقدم يف إطار املواد            - ١"  
  ."الطرف ويقدم إىل األمانة يف نسخة مطبوعة وبالوسائل اإللكترونية

  :٣ باعتباره فقرة جديدة ٢٥ُيدرج النص التايل يف املادة   - ٣

يف تعيني شخص أو أكثر لتمثيله خالل النظر يف مسألة متعلقة بالتنفيذ املعين حق الطرف   - ٣"  
   : من الباب الثامن يشمل أي اجتماع ُيعقد من أجل٢طبقاً للفقرة 

  الباب العاشر؛ من ٤ و٣ و٢الفقرات النظر يف إعادة األهلية مبوجب   ) أ(

   من الباب العاشر؛٥الفقرة النظر يف التعديالت والتصويبات مبوجب   )ب(

 مـن   ٦ أو الفقرة    ٢أي خطة مقدمة إىل فرع اإلنفاذ مبوجب الفقرة         وتقييم  استعراض    )ج(
  الباب اخلامس عشر؛
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 أو ٣ النظر يف أي تقرير مرحلي بشأن تنفيذ هذه اخلطة املقدمة إىل فرع اإلنفاذ مبوجب الفقرة  )د(
  ." من الباب اخلامس عشر٧الفقرة 

  :٢٥بعد املادة التايل ص ُيدخل الن  - ٤

   مكررا٢٥ًاملادة "

 من ٦ أو الفقرة ٢ينبغي ألي خطة يقدمها الطرف املعين إىل فرع اإلنفاذ مبوجب الفقرة   - ١  
  :الشرطان التاليانصراحةً الباب اخلامس عشر أن يتوافر فيها 

 ٦و الفقرة    أ ٢ يف الفقرة    ةدداحمل  من العناصر   كل عنصر  ، يف أجزاء منفصلة   ،تتناولأن    ) أ(
  من الباب اخلامس عشر؛

  .يثريها القرار النهائي لفرع اإلنفاذ الذي ينفذ التبعاتحمددة  أية قضايا أن تتناول  )ب(

 مـن   ٦ أو الفقـرة     ٢يسعى فرع اإلنفاذ إىل استعراض اخلطة وتقييمها مبوجب الفقرة            - ٢  
  .الباب اخلامس عشر يف غضون أربعة أسابيع من تاريخ تسلم اخلطة

  : فرع اإلنفاذ ما إذا كانت اخلطة املقدمة تتقيد مبا يليحيددأثناء استعراض اخلطة وتقييمها،   -٣  

  ها معاجلة مناسبة؛ تعاجلم أعاله و١ يف الفقرة املشار إليهاعرض العناصر والقضايا   ) أ(

من متكينه  مسألة عدم امتثال الطرف املعين أو       معاجلة  ، يف حالة تنفيذها،     أن ُيتوقع منها    )ب(
 علـى النحـو   ،النبعاثات أو خفضها يف فترة االلتزام املواليـة       حملددة من ا  كمية ا بال الوفاء بالتزامه املتعلق  

  ." على التوايل من الباب اخلامس عشر٦ و٢املنصوص عليه يف املادتني 

  اجللسة العامة التاسعة  
 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢  
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  ٤- م أإ/٥املقرر 
   من بروتوكول كيوتو٦ادة إرشادات بشأن تنفيذ امل

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

  ، منها٢ يف املادة احملدداعتباره هدف االتفاقية إذ يضع يف   

  ، من بروتوكول كيوتو٦ و٣ إىل أحكام املادتني يشريوإذ   

  )املبادئ التوجيهيـة للتنفيـذ املـشترك      ( ومرفقه   ١- م أإ /٩ و ١- م أإ /٢ املقررات   وإذ يضع يف اعتباره     
  ،٣- م أإ/٣، و٢- م أإ/٣ و٢- م أإ/٢ و١- م أإ/١٠و

 بأن العمل املتعلق بالتنفيذ املشترك ال ميكن إجنازه ما مل تتوافر خربات وموارد مالية وبـشرية                 وإذ يسلِّم   
  كافية لدعم العمل الذي تقوم به جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك،

   لألطراف اليت سامهت يف متويل العمل املتعلق بالتنفيذ املشترك،  تقديره عنوإذ ُيعرب  

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

  ،املشاريع يف نيكل من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واملشارِك

 ٣٣ من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك، من ٢٠ باملعلومات املقدَّمة إىل األمانة، وفقاً للفقرة وإذ يرحِّب  
 التوجيهية وإجراءاهتا الوطنية املتعلقة باملوافَقة       طرفاً بشأن مبادئها   ٢٥طرفاً بشأن جهات الوصل اليت عينتها ومن        

  على مشاريع التنفيذ املشترك،

   بالزيادة احملتملة يف عدد مشاريع التنفيذ املشترك،وإذ يسلم  

 أن على كل طرف يستضيف مشروعاً من مشاريع التنفيذ املشترك أن يتيح املعلومات املتعلقة               وإذ يكرر   
   من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك،٢٨ للفقرة باملشروع لعامة اجلمهور وفقاً

أمهية ضمان سري التنفيذ املشترك على حنو يتسم بالكفاءة والفعالية من حيـث التكلفـة         وإذ يعيد تأكيد      
  والشفافية والدور التنفيذي واإلشرايف الذي تضطلع به جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك،

لفئات املعنية بترشيح أعضاء وأعضاء مناوِبني يف جلنة اإلشراف على التنفيـذ             على أمهية قيام ا    وإذ يشدِّد   
املشترك يتمتعون باملؤهالت املطلوبة ولديهم الوقت الكايف للعمل يف اللجنة وأداء وظائفهم من أجل ضمان توافر                

لتنظيمية املتعلقة بالتنفيذ املشترك    اخلربات الفنية الالزمة للجنة يف مجلة أمور منها املسائل املالية والبيئية واملسائل ا            
  واختاذ القرارات التنفيذية، 
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   أحكام عامة- أوالً 
 األطراف اليت ترغب يف املشاركة يف مشاريع التنفيذ املشترك إىل تزويد األمانة باملعلومات              يدعو  - ١  

  علومات؛ من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك إن مل يسبق هلا تقدمي هذه امل٢٠وفقاً للفقرة 

   بالتقرير السنوي للجنـة اإلشـراف علـى التنفيـذ املـشترك عـن               ُيحيط علماً مع التقدير     - ٢  
مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بربنامج عمل اللجنة وميزانيتها، وباإلجراءات املتخـذة             ،)١(٢٠٠٨- ٢٠٠٧الفترة  

  اهليئات املستقلة؛واإلرشادات والتوضيحات املقدَّمة ملساعدة املشارِكني يف املشاريع و

 بوثائق تصميم  قرارات متعلقة٧ من وثائق تصميم املشاريع، و   وثيقة ١٦٩ بأن   حييط علماً مع التقدير     - ٣  
 حبسب مـصادرها أو  البشرية املنشأنبعاثات اال من ختفيض  واحدة من تقارير الرصد، وعملية حتقق    تقريريناملشاريع، و 

 ٣٤ و ٣٢ قد أُتيحت لعموم اجلمهور وفقاً للفقرات        املصارف بواسطة   املصدر البشرية    حتسني إزالة االنبعاثات   اتعملي
  ؛من طلبات اعتماد هيئات مستقلة طلباً ١٥ لالتقييم جارٍ  من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك وبأن ٣٨ و٣٦و

يف إطـار   إجراء التحقق    على جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك لتنفيذها وتشغيلها بفعالية           يثين  - ٤  
  اللجنة ويشجعها على بذل املزيد من اجلهود لتسهيل عملية اعتماد اهليئات املستقلة؛

جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك على مواصلة مساعيها لتعزيز تنفيذ إجراء التحقق يف              يشجع  - ٥  
 بروتوكول كيوتو، وعلـى    من ٦إطار اللجنة، آخذةً يف اعتبارها اخلصائص املميزة للتنفيذ املشترك مبوجب املادة            

التشديد، يف تفاعلها مع جهات الوصل املعّينة واهليئات املستقلة واملشاركني يف املشاريع وأصحاب املصلحة، على              
  وجود ُنُهج خاصة بالتنفيذ املشترك؛

 إىل جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك أن تضع، يف أقرب وقت ممكن، تعاريف وصـيغاً                يطلب  - ٦  
يهية وإجراءات للمشاريع اليت تندرج يف إطار برامج األنشطة املنفذة مبوجب إجراء التحقق اخلـاص               ومبادئ توج 

  باللجنة، واضعةً يف اعتبارها عمل اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة يف هذا اجملال؛

اريع التنفيذ  بقيام األمانة بإنشاء واجهة شبكية تقدم، يف مجلة أمور، حملة عامة عن مجيع مشيسلم  - ٧  
 لكي تستخدمها جهات الوصل املعيَّنة من األطراف الـيت قـدمت            ٣- م أإ /٣ من املقرر    ٤املشترك وفقاً للفقرة    

   من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك واليت تستضيف مشاريع التنفيذ املشترك؛٢٠معلومات وفقاً للفقرة 

ريع التنفيذ املشترك اليت تستضيفها باستخدام  األطراف إىل مواصلة تقدمي معلومات عن مشايدعو  - ٨  
  . أعاله٧الواجهة الشبكية املشار إليها يف الفقرة 

  

                                                      

)١( FCCC/KP/CMP/2008/3 (Parts I and II).  
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  اإلدارة -  ثانياً
 باألحكام  لتنفيذ املشترك عمالً  لة  ي على جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك حلفاظها على خطة إدار          يثين  -٩  

؛ ٣-م أإ /٣ مـن املقـرر      ٦، والفقـرة    ٢-م أإ /٣ من املقرر    ٥فقرة  ، وال ١-م أإ /١٠من املقرر   ) ز(٢الواردة يف الفقرة    
ولتنفيذها تدابري ترمي إىل تعزيز عملية التنفيذ املشترك، مراعية يف ذلك جتربة اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، حسب                  

عامـة   وأصحاب املـصلحة و    االقتضاء؛ والستجابتها الحتياجات األطراف والكيانات املستقلة واملشاركني يف املشاريع        
   املوارد احملدودة املتاحة هلا؛، وذلك بالنظر إىلاجلمهور

  : جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك على ما يلييشجع  -١٠  

 وإدخال التعديالت الالزمـة عليهـا    الستعراض  ا  قيد لتنفيذ املشترك لة  يداراإلطة  اخل إبقاءاالستمرار يف    )أ(  
  ك على حنو يتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة والشفافية؛لضمان سري التنفيذ املشتر

 على النحو املقترح   املعينة، ومع أصحاب املصلحة،      الوصلتعزيز تفاعلها مع الكيانات املستقلة وجهات        )ب(  
  .لتنفيذ املشتركلة يداراإلطة اخليف 

لى التنفيذ املشترك وحالة العمل الـذي        املعلومات املتعلقة بقرارات جلنة اإلشراف ع      يالحظ مع التقدير    -١١  
 التنفيذ املشترك اليت يضمها املوقع الشبكي لالتفاقية؛اخلاصة بصفحات التضطلع به اللجنة، حسبما يرد يف 

 املعينة والكيانات املستقلة واملـشاركني يف       الوصل جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك وجهات        يشجع  -١٢  
تسم مبزيد ي إجراًءاللجنة ب اخلاص التحقق إجراء منها حنو جعل ى بذل كل جهد ممكن سعياًاملشاريع وأصحاب املصلحة عل

  ؛للتنبؤقابلية المن الشفافية واالتساق والكفاءة و

 الكيانات املستقلة على املضي يف بناء قدراهتا وتعزيزها مبا ميكنها من االضطالع مبهامهـا               أيضاً شجعي  -١٣  
   التحقق اخلاضعة للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك؛على حنو سليم يف إطار عملية

  املوارد الالزمة للعمل املتعلق بالتنفيذ املشترك - ثالثاً
رسوم لتغطية التكاليف اإلدارية ألنشطة جلنة اإلشراف على التنفيـذ          ال تقاضي من   اإليرادات أن   يالحظ  -١٤  
 النفقـات  احملصلة من الرسوم قد ال تغطـي         اإليراداتن  ، وأ ٢٠٠٩-٢٠٠٨ خالل فترة السنتني     سيتم حتصيلها املشترك  

  ؛على أقرب تقدير ٢٠١٠ من عام اإلدارية إال اعتباراً

 تقـل  أعاله   ١٤ الرسوم املشار إليها يف الفقرة       اإليرادات احملصلة حىت اآلن من تقاضي      أن   بقلق يالحظ  -١٥  
  ذات الصلة بأنشطة جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك؛ن املستوى املطلوب لتغطية التكاليف اإلدارية املقدرة ع كثرياً

   دورهتا الثالثني، يف سياق تناوهلـا للميزانيـة الربناجميـة           يف أن تنظر،     إىل ة الفرعية للتنفيذ  ـ اهليئ يدعو  -١٦  
ـ  ١٤ الرسوم املشار إليها يف الفقـرة        تقاضي األمانة من    حصلتها اليت   اإليرادات، يف حالة    ٢٠١١-٢٠١٠للفترة   اله،  أع
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وذلك بقصد التوصية مبقرر يعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول كيوتـو يف دورتـه                   
  اخلامسة لضمان اختاذ ترتيبات مالئمة ملعاجلة العجز احملتمل يف اإليرادات؛

االستئماين لألنشطة   األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية على تقدمي تربعات إىل الصندوق             حيث  -١٧  
 يف  الكاملتنفيذ  ال على حنو يكفل     ٢٠٠٩-٢٠٠٨متويل العمل املتعلق بالتنفيذ املشترك يف فترة السنتني         من أجل   التكميلية  

 تعزيز قدرة األمانة على دعم جلنة اإلشراف علـى التنفيـذ            بسبل منها لتمويل املشترك،   لة  يداراإللخطة  الوقت املناسب ل  
  .أو أفرقتها العاملة فيما تقوم به من أعمال وتتخذه من قرارات/أو هيئاهتا و/فرعية واملشترك وجلاهنا ال

  اجللسة العامة التاسعة  
 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢  
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  ٤-م أإ/٦املقرر 
 النامية مبوجب بروتوكول كيوتوبناء القدرات من أجل البلدان 

  ،توكول كيوتوإن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف برو
  ،٢- م أإ/٦ و١- م أإ/٧ و٩- م أ/٩ و٩- م أ/٤ إىل املقررات إذ يشري 
 الذي ينص على وضع إطار لبناء القدرات يف البلدان النامية وعلى            ٧- م أ /٢ إىل املقرر    وإذ يشري كذلك    

  عد ذلك،إجراء استعراض شامل لتنفيذ هذا اإلطار يف الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف، مث كل مخسة أعوام ب
 يف تنفيذ أنشطة بناء القدرات يف        ُيسترشد به   هو األساس الذي   ٧- م أ /٢ من جديد أن املقرر      وإذ يؤكد   

  البلدان النامية،
، الذي يعيد التأكيد على أن إطار بناء القدرات يف البلدان النامية ينبغي             ١- م أإ /٢٩ املقرر   إىليشري  وإذ    

  قدرات املتعلقة بتنفيذ بروتوكول كيوتو يف البلدان النامية،أن يكون اإلطار التوجيهي لعملية بناء ال
 الذي ينص على الشروع يف استعراض شامل ثاٍن لتنفيذ إطار بناء   ١٠- م أ /٢املقرر  إىل   كذلك   يشريوإذ    

 يف  هبدف إكمال هذا االسـتعراض    القدرات يف البلدان النامية يف الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ            
  لدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف،ا

 بأن االستعراض الشامل لتنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية مبوجب االتفاقية ينطبـق               وإذ يسلم   
  تنفيذ بروتوكول كيوتو، على عملية بناء القدرات املتعلقة بأيضاً

والعشرين، اليت تتعلق ببناء القـدرات يف        يف استنتاجات اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة           نظر قدو 
  ،)١(البلدان النامية مبوجب بروتوكول كيوتو

  ،)٢( باختصاصات االستعراض الشامل الثاين لتنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية أحاط علماًقدو 
ات االسـتعراض الـشامل      الختصاص  إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن ُتعّد، يف دورهتا الثالثني، وفقاً          يطلب  -١  

عرض على مؤمتر األطراف    الثاين لتنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية، مشروع مقرر بشأن نتائج هذا االستعراض يُ              
 العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو العتماده يف دورته اخلامسة؛

اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتـا      الصادرة عن   صيات  توال، يف االستعراض الشامل الثاين،      يراعي أن   يقرر  -٢  
الرصد واالستعراض املنتظمني للتقدم احملرز يف تنفيذ أنـشطة         من أجل    اليت يتعني اختاذها  الثالثني بشأن اخلطوات اإلضافية     
  .٢-م أإ/٦ و١-م أإ/٢٩ و٧-م أ/٢ملقررات  بابناء القدرات املضطلع هبا عمالً

  اجللسة العامة التاسعة  
 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢  

                                                      

)١( FCCC/SBI/2008/L.8. 

)٢( FCCC/SBI/2008/8،املرفق الرابع .  



FCCC/KP/CMP/2008/11/Add.1 
Page 25 

  

  ٤- م أإ/٧املقرر 
  امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة

  مبوجب بروتوكول كيوتو
  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

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

، ١- م أإ /٢٧، و ١- م أإ /٢٢، و ١- م أإ /١١، و ١- م أإ /٩، و ١- م أإ /٣ إىل املقـررات     اًوإذ يشري أيـض     
  ، ٣- م أإ/١، و٢- م أإ/٩، و١- م أإ/٣٣و

  ، )١( إىل اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصاناهتاوإذ يشري كذلك  

  ات وفقاً لتشريعها الوطين، بأن لألطراف السلطة السيادية لوضع الترتيبات املتعلقة باالمتيازات واحلصانوإذ يسلِّم  

 باالتفاق املربم بني األمم املتحدة وحكومة مجهورية أملانيا االحتادية وأمانة اتفاقية األمـم              وإذ حييط علماً    
  ، بصيغته املعدلة، )٢(املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق مبقر أمانة االتفاقية

   التنفيـذي بـشأن اإلجـراءات املتخـذة وفقـاً            بتقريـر األمـني    مع التقـدير  حييط علماً     - ١  
  ؛)٣(٢- م أإ/٩للمقرر 

   إىل األمني التنفيذي مواصلة اختاذ اإلجراءات وفقاً لذلك املقرر؛يطلب  - ٢  

 األمني التنفيذي على مواصلة عقد اجتماعات للهيئات املنشأة مبقر األمانة أو يف أمـاكن             يشجع  - ٣  
ذكرات التفاهم اليت تتضمن أحكاماً بشأن امتيازات وحصانات األفراد         أخرى تكون اتفاقات البلد املضيف أو م      

  العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو قد أبرمت فيها بني األمانة وحكومات البلدان املضيفة؛

 األطراف، حيثما أمكن، على اختاذ الترتيبات لتوفري احلماية الكافية لألفراد العـاملني يف              تشجع  - ٤  
  .نفاذ األحكام التعاهدية املناسبةاهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو إىل أن يبدأ 

  اجللسة العامة التاسعة  
 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢  

                                                      

  ).من النص اإلنكليزي (١٩٤٦فرباير / شباط١٣، ١٥، ص ١األمم املتحدة، سلسلة املعاهدات، اجمللد   )١(
تفاقية األمم املتحدة بشأن تغري االتفاق املربم بني األمم املتحدة وحكومة مجهورية أملانيا االحتادية وأمانة ا )٢(

 ٧، والربوتوكول املعدِّل لالتفاق، املوقـع يف  ١٩٩٦يونيه / حزيران٢٠املناخ فيما يتعلق مبقر أمانة االتفاقية، واملوقع يف       
 .٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول

)٣( FCCC/KP/CMP/2008/10. 
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  ٤- أإ م/٨ املقرر
  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

   من بروتوكول كيوتو،١٣ من املادة ٥ إىل الفقرة إذ يشري

   منه،٦، وال سيما الفقرة ١٣- م أ/١٣ إىل املقرر وإذ يشري أيضاً

 من اإلجراءات املالية اخلاصة مبؤمتر األطراف اليت تطبـق أيـضاً علـى              ١١ إىل الفقرة    وإذ يشري كذلك    
  ،)١(بروتوكول كيوتو

  ،١٤- م أ/٨ باملقرر وقد أحاط علماً

  ،)٢( يف املعلومات الواردة يف الوثائق اليت أعدهتا األمانة بشأن املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسيةنظروقد   

  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦ البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني - أوالً 
، وتقرير مراجعة احلـسابات     ٢٠٠٧- ٢٠٠٦ بالبيانات املالية املراجعة لفترة السنتني       حييط علماً   - ١  
  راجعي حسابات األمم املتحدة الذي يتضمن توصيات األمانة وتعليقاهتا عليها؛جمللس م

 الترتيبات الالزمـة ملراجعـة حـسابات االتفاقيـة          ها لألمم املتحدة الختاذ   عن تقديره  يعرب  - ٢  
  وللمالحظات والتوصيات القيمة الواردة يف مراجعة احلسابات؛

  عي احلسابات، حسب االقتضاء؛ األمني التنفيذي على تنفيذ توصيات مراجحيث  - ٣

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ أداء امليزانية لفترة السنتني - ثانياً 
   وعن حالـة االشـتراكات      ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ باإلبالغ عن أداء امليزانية لفترة السنتني        حييط علماً   - ٤  

تفاقية، لالللميزانية األساسية  يف الصندوق االستئماين ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٥ و٢٠٠٨مايو / أيار١٥حىت 
 والصندوق االسـتئماين    ، والصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية    ،والصندوق االستئماين لسجل املعامالت الدويل    

  ؛للمشاركة يف عملية االتفاقية

انطباقه علـى   ، من حيث    ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ بأداء امليزانية لفترة السنتني   املتعلق   ١٤- م أ /٨ املقرر   يؤيد  - ٥
  بروتوكول كيوتو؛

                                                      

 .، املرفق األول١- م أ/١٥املقرر  )١(

)٢( FCCC/SBI/2008/3و  FCCC/SBI/2008/10وFCCC/SBI/2008/13و Add.1و Add.2و FCCC/SBI/2008/18 
 .FCCC/SBI/2008/INF.9 وFCCC/SBI/2008/INF.6و
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 لألطراف اليت سددت اشتراكاهتا يف امليزانية األساسية ويف سجل املعـامالت             عن تقديره  يعرب  - ٦  
   يف الوقت احملدد؛)٣(الدويل

 أن تقوم   )٤( إىل األطراف اليت مل تسدد اشتراكاهتا يف امليزانية األساسية وسجل املعامالت الدويل            يطلب  -٧
  يناير من كل عام وفقاً لإلجراءات املالية؛ / كانون الثاين١بذلك دون تأخري، مع مراعاة أن االشتراكات تستحق يف 

 للمسامهات الواردة من األطراف إىل الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية يعرب عن تقديره  - ٨
  االتفاقية وإىل الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية؛

ئماين للمـشاركة يف عمليـة    األطراف على مواصلة تقدمي مسامهاهتا إىل الصندوق االسـت      حيث  - ٩
، وإىل الـصندوق االسـتئماين لألنـشطة    ٢٠٠٩االتفاقية لضمان أوسع مشاركة ممكنة يف املفاوضات يف عـام      

  ؛٢٠٠٩- ٢٠٠٨ املتعلق بزيادة عدد الدورات يف الفترة )٥(التكميلية، وخاصة بالنظر إىل املقرر

  وي يف امليزانيـة األساسـية       حلكومـة أملانيـا لتربعهـا الـسن        عـن تقـديره    يكرر اإلعراب   - ١٠
  ؛ يورو بصفتها احلكومة املضيفة لألمانة يف بون١ ٧٨٩ ٥٢٢ يورو، وملسامهتها اخلاصة مببلغ ٧٦٦ ٩٣٨مببلغ 

  ٢٠١١- ٢٠١٠امليزانية الربناجمية لفترة السنتني  - ثالثاً 
ثني ميزانية برناجميـة     إىل األمني التنفيذي أن يقدم إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثال            يطلب  - ١١

   للنظر فيها؛٢٠١١- ٢٠١٠مقترحة لفترة السنتني 

، أن يضع   ٢٠١١-٢٠١٠ إىل األمني التنفيذي، عند إعداد امليزانية الربناجمية لفترة السنتني           يطلب أيضاً   -١٢
 ذلك التدابري املقترحة يف     يف اعتباره سبل تقليل آثار التقلبات يف أسعار الصرف على امليزانية األساسية إىل أدىن حد، مبا يف                

، وختصيص اعتماد طارئ لتمويل خدمات املؤمترات لو تبينت ضرورة ذلك يف ضـوء مـا                FCCC/SBI/2005/8الوثيقة  
  تتخذه اجلمعية العامة من قرارات يف دورهتا الثالثة والستني؛

جمية يعتمدها مؤمتر األطراف يف      إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن توصي يف دورهتا الثالثني مبيزانية برنا           يطلب  -١٣
  دورته اخلامسة عشرة، ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته اخلامسة؛

 إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تأذن لألمني التنفيذي بإخطار األطراف باشتراكاهتا لعام يطلب أيضاً  - ١٤
  .ملوصى هبا استناداً إىل امليزانية ا٢٠١٠

  اجللسة العامة التاسعة  
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢  

  
                                                      

)٣( FCCC/SBI/2008/INF.9 ٦، اجلدول. 

 . أعاله٣كما جاء يف احلاشية  )٤(

 ).خطة عمل بايل (١٣- م أ/١املقرر  )٥(
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  ٤- أإ م/١القرار 
  اإلعراب عن االمتنان حلكومة مجهورية بولندا ولسكان مدينة بوزنان

  إن مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

   بـدعوة مـن حكومـة       ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٢ إىل   ١ يف بوزنان يف الفترة من       وقد اجتمعا   
  مجهورية بولندا،

 حلكومة مجهورية بولندا لتمكني الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة  يعربان عن عميق امتناهنما     -١  
  الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو من االنعقاد يف بوزنان؛

 إىل حكومة مجهورية بولندا أن تنقل إىل سكان مدينة بوزنان عبارات امتنان مـؤمتر األطـراف     يطلبان  -٢  
  ملا خّصوا به املـشاركني مـن حـسن ضـيافة            يف بروتوكول كيوتو     ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف     

  .وحفاوة استقبال

  اجللسة العامة التاسعة  
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢  

 -  -  -  -  -  


