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 تفاقية اإلطارية بشأناال
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
  الدورة اخلامسة

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨-٧كوبنهاغن، 
   من جدول األعمال٦البند 

  لية التنمية النظيفةاملسائل املتعلقة بآ

  ٥-م أإ/-مشروع املقرر     

  مزيد من اإلرشادات املتصلة بآلية التنمية النظيفة    

  اقتراح مقدم من الرئيس    
  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
   من بروتوكول كيوتو،١٢ و٣ إىل أحكام املادتني إذ يشري  
  ،٤-م أإ/٢ و٣-م أإ/٢ و٢-م أإ/١ و١-م أإ/٧املقررات  وإذ يضع يف اعتباره  

  أحكام عامة  -أوالً   
 للمجلس التنفيذي   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ بالتقرير السنوي    حييط علماً مع التقدير     -١  

  ؛)١(آللية التنمية النظيفة
 ككيانات تشغيلية الكيانات اليت اعتمدها اجمللس التنفيـذي وعّينـها           يعّين  -٢  

أو مبهام التحقق يف قطاعات ُمحـددة،       /ة لالضطالع مبهام التصديق و    مؤقتاً ككيانات تشغيلي  
  وهي الكيانات الواردة يف مرفق هذا املقرر؛
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 اجمللس التنفيذي على اختاذ تدابري فعالة لضمان التقيد باآلجال احملددة           حيث  -٣  
ـ   لكل إجراء من إجراءاته    راف واالمتثال ملقررات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األط

  يف بروتوكول كيوتو، ولتقليص هذه اآلجال احملددة حيثما أمكن؛
 بالتدابري اليت اعتمدها اجمللس التنفيذي لتعزيز الكفاءة يف تشغيل آلية           يرحب  -٤  

  التنمية النظيفة، حسبما يرد يف املرفق الرابع من تقريره السنوي؛
من أجل تعزيـز     إىل اجمللس التنفيذي أن يواصل ما يبذله من جهود           يطلب  -٥  

الكفاءة واحلياد يف تشغيل آلية التنمية النظيفة وتوطيد دورها التنفيذي واإلشرايف جبملة طرق             
منها ضمان االستخدام الفعال هليكلها الداعم، مبا يف ذلك أفرقة اخلرباء التابعة هلا وغريها من               

دم توصيات إىل مؤمتر    مصادر اخلربة اخلارجية واألمانة، مع مراعاة تزايد حجم العمل، وأن يق          
األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته السادسة ودوراتـه        

  الالحقة من أجل مواصلة تعزيز وإصالح النظام وكفاءته ونزاهته؛

  اإلدارة  -ثانياً   
 األطراف على أن تويل عناية فعلية ملسألة تعيني نساء بصفة أعـضاء          يشجع  -٦  

  ؛٧-م أ/٣٦ للمقرر وفقاًوبني يف اجمللس التنفيذي، وأعضاء منا
 إىل اجمللس التنفيذي أن يواصل، على سبيل األولوية العليا، حتـسني            يطلب  -٧  

  : الشفافية واالتساق واحلياد يف عمله بقدر كبري، عن طريق مجلة أمور منها
  مواصلة جهوده من أجل حتسني االتساق فيما يتخذه من قرارات؛  )أ(  

ر شروح مفصلة للقرارات املتخذة وأسباهبا، مبا يشمل تبيـان مـصادر            نش  )ب(
املعلومات املستخدمة، دون املساس بسرية رأي أي عضو أو عضو مناوب           

  يف اجمللس التنفيذي؛
مراعاة آراء املنظمات الدولية ذات الصلة، واألطراف املعنيني، واملشاركني           )ج(

  نة، يف سياق عملية اختاذه للقرارات؛يف املشاريع، والكيانات التشغيلية املعّي
 إىل اجمللس التنفيذي أن ُيحّسن وسائل تواصله مـع املـشاركني يف             يطلب  -٨  

املشاريع وأصحاب املصلحة، مبا يف ذلك عن طريق حتديد طرائق وإجراءات لالتصال املباشر             
 أن يقدم تقريـراً   بني اجمللس التنفيذي واملشاركني يف املشاريع فيما يتعلق بفرادى املشاريع، و          

عن اإلجراءات املتخذة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول             
  كيوتو يف دورته السادسة؛
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 إىل اجمللس التنفيذي أن يراعي بالكامل، يف عمله ويف عمل هيكلـه             يطلب  -٩  
طبقة يف البلدان املضيفة،    الداعم، القوانني واألنظمة والسياسات واملعايري واملبادئ التوجيهية امل       

  وأن يلتمس عند اللزوم آراء السلطات الوطنية املعّينة التابعة للبلدان املضيفة؛
 أن البلد املضيف هو املخول صـالحية البـت يف رسـم وتنفيـذ               يؤكد  -١٠  

السياسات الرامية إىل تعزيز مكانة أنواع معينة من الوقود أو التكنولوجيا املتسمة بانبعاثـات              
   من غازات الدفيئة أو إعطائها أفضلية تنافسية؛خفيضة

 إىل اجمللس التنفيذي أن حيرص على أن تعـزز قواعـده ومبادئـه              يطلب  -١١  
 أعاله حتقيق اهلدف    ١٠التوجيهية املتعلقة باعتماد أو تنفيذ السياسات املشار إليها يف الفقرة           

  نبعاثات؛النهائي لالتفاقية وأال توجِد حوافز عكسية متس جبهود خفض اال
 إىل اجمللس التنفيذي أن يعمل، حبسب االقتـضاء، علـى توحيـد             يطلب  -١٢  

  وتوضيح وتنقيح إرشاداته املتعلقة بالتصرف حيال السياسات الوطنية؛
ذي مدونة لقواعد السلوك كيما يتقيد      ـاد اجمللس التنفي  ـ باعتم حييط علماً   -١٣  

  هبا أعضاؤه؛
قدم توصية بشأن اختـصاصات أعـضاء        إىل اجمللس التنفيذي أن ي     يطلب  -١٤  

اجمللس التنفيذي، على أن توضَّح فيها جمموعة املهارات واخلربات املطلوب توفرها يف األعضاء           
واألعضاء املناوبني ومدة االلتزام املتوقعة منهم، لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف العامل بوصفه             

  اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته السادسة؛
 أن ُتنشر يف املوقع الشبكي آللية التنمية النظيفة على بوابة االتفاقيـة             يطلب  -١٥  

على اإلنترنت السِّـَير الشخصية ألعضاء اجمللس التنفيذي وكذا البيانات املتعلقة بتـضارب            
  ؛املصاحل وتفاصيل أي انتساب مهين سابق أو حايل لألعضاء

  االعتماد  - ثالثاً  
فيذي على مواصلة وضع تدابري ترمي إىل تعزيـز حيـاد            اجمللس التن  يشجع  -١٦  

الكيانات التشغيلية املعّينة واستقالليتها وجدارهتا التقنية، وعلى بلورة ترتيبات للحيلولـة دون     
تعرض األنشطة املقترحة يف إطار مشاريع آلية التنمية النظيفة لضرر باطل عندما تكون هـذه               

هبا كيان تشغيلي معّين فقد اعتماده أو جرى تعليـق         األنشطة قيد عملية تصديق وحتقق يقوم       
  مركزه كجهة معتمدة؛

اجمللس التنفيذي أن يضع ويطبق، على سبيل األولوية،          طلبه إىل  يعيد تأكيد   -١٧  
 لتحسني أداء هذه الكيانات، وأن  للرصد املستمر ألداء الكيانات التشغيلية املعّينة ونظاماًنظاماً
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ذين النظامني إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف           عن تنفيذ ه   يقدم تقريراً 
  بروتوكول كيوتو يف دورته السادسة؛

 إىل اجمللس التنفيذي أن يعزز الوصول إىل املعلومات املتعلقة بـأداء            يطلب  -١٨  
نية الكيانات التشغيلية املعّينة، مبا يشمل تعزيز اإلبالغ عن أداء هذه الكيانات وقدراهتا وإمكا            

  الوصول إىل خدماهتا؛
 إىل اجمللس التنفيذي أن يعتمد تدابري لرفع قدرات الكيانات التشغيلية           يطلب  -١٩  

املعّينة وحتسني أدائها، مبا يشمل وضع نظم لتشجيع بلوغ مستويات عليا يف تدريب املفتشني              
  املشاركني يف أنشطة التصديق والتحقق؛

مد إجراًء ُتقدِّم من خاللـه الكيانـات         إىل اجمللس التنفيذي أن يعت     يطلب  -٢٠  
التشغيلية املعّينة إىل األمانة معلومات عن عدد أنشطة املشاريع قيد التصديق والتحقق بالنسبة             
إىل كل مفتش مؤهل، وعن آجال التصديق والتحقق ومتوسط الرسوم املدفوعة بـشأهنما يف              

  ن النامية، مفصلة حبسب املناطق؛أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة اليت تستضيفها البلدا
 هلذه املعلومات بدون إسـنادها هبـدف         إىل األمانة أن تعّد جتميعاً     يطلب  -٢١  

  نشرها على املوقع الشبكي آللية التنمية النظيفة على بوابة االتفاقية على اإلنترنت؛
دليل التـصديق والتحقـق     "اجمللس التنفيذي أن يواصل حتديث        إىل يطلب  -٢٢  
، مبا يشمل مواصلة استطالع إمكانية اعتماد مفهـومي األمهيـة      "آلية التنمية النظيفة  اخلاص ب 

 إىل مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع          النسبية ومستوى التأكد، وأن يقدم تقريراً     
  األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته السادسة؛

  خط األساس ومنهجيات الرصد والعنصر اإلضايف  -رابعاً   
 للمجلس التنفيذي بأن يويل األولوية، بناء على حتليـل إلمكانـات            أذني  -٢٣  

استخدام املنهجيات وخفض االنبعاثات، لبحث موضوع خط األساس وحتديده وملنهجيات          
الرصد املطبقة على أنواع أنشطة املشاريع أو املناطق اليت ال يـصل عـددها إىل املـستوى                 

  ت املنهجية؛املطلوب، بقصد حتسني كفاءة تطبيق العمليا
 إىل اجمللس التنفيذي أن يواصل عمله، ابتداء من االجتماع املقبـل،            يطلب  -٢٤  

بشأن حتسني موضوعية وشفافية ُنُهج اإلثبات والتقييم املتعلقة بالعنصر اإلضـايف واختيـار             
سيناريو خط األساس عن طريق ما يلي، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل مؤمتر األطراف العامل            

  :جتماع األطراف يف بروتوكول كيوتوبوصفه ا
زيادة بلورة املبادئ التوجيهية املتعلقة بإثبات وتقييم احلواجز واألسـاليب            )أ(

  املوحدة حلساب البارامترات املالية؛
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بشأن استخدام معيار حاجز التجربة      هتيئة إرشادات للمشاركني يف املشاريع      )ب(
ئعة، مبا يشمل تعريف املنطقـة  األوىل من نوعها وبشأن تقييم املمارسة الشا  

  املعنية والتكنولوجيات املماثلة وعتبات نسب االنتشار؛
وضع طرائق مبسطة إلثبات العنصر اإلضايف يف أنشطة املشاريع اليت تـصل          )ج(

 ميغاوات وتستخدم طاقة متجددة كتكنولوجيا رئيسية، ٥طاقتها إىل حدود 
 إىل حتقيق وفورات طاقية يف      ويف أنشطة مشاريع الكفاءة الطاقية اليت ترمي      

   جيغاوات ساعة يف السنة؛٢٠حدود ال تتجاوز 
وضع إرشادات بشأن معاجلة مسألة أسعار تغذية الشبكة الكهربائية العامة            )د(

  يف سياق حتليل العنصر اإلضايف يف أنشطة مشاريع الطاقة املتجددة؛
ية أن توصي بطرائق     إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوج      يطلب  - ٢٥  

وإجراءات لوضع خطوط أساس موحدة ميكن تطبيقها على نطاق واسـع، مـع تـوخي               
مستوى عال من السالمة البيئية ومراعاة الظروف الوطنية احملددة، وأن حتيل مشروع مقرر             
بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف بروتوكـول              

  لسادسة؛كيوتو يف دورته ا
 األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات املقبولة بصفة مراقب         يدعو  -٢٦  

   أعاله؛٢٥، بآرائها فيما يتعلق بالفقرة ٢٠١٠مارس / آذار٢٢إىل موافاة األمانة، حبلول 
 إىل األمانة جتميع اآلراء املقدمة من األطراف واملنظمات احلكوميـة           يطلب  -٢٧  

 أعاله يف وثيقة متفرقات لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للمـشورة            ٢٦رة  الدولية مبوجب الفق  
  ؛العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثانية والثالثني

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة أن تقـّيم      أيضاًيطلب    -٢٨  
املرفق األول للتقريـر    ، كما ترد يف     "الغابات اآليلة لالستنفاد   "بانعكاسات التوصية املتعلقة    
  السنوي للمجلس التنفيذي؛

 بأمهية احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجيـة        يقر  -٢٩  
كتكنولوجيا ممكنة من تكنولوجيات التخفيف، مع مراعاة الشواغل املتعلقة باملسائل املعلقـة            

  :التالية، ومنها
   الطويل األمد؛عدم الدوام، مبا يف ذلك عدم الدوام  )أ(
  القياس واإلبالغ والتحقق؛  )ب(
  التأثريات البيئية؛  )ج(
  حدود أنشطة املشاريع؛  )د(
  القانون الدويل؛  )ه(
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  املسؤولية؛  )و(
  احتمال حدوث نتائج عكسية؛  )ز(
  السالمة؛  )ح(
  التغطية التأمينية والتعويض عن األضرار الناجتة عن النضح أو التسرب؛  )ط(
 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تواصـل          إىل يطلب كذلك   -٣٠  

عملها فيما يتصل بإمكانية إدراج احتجاز ثاين أكسيد الكربـون وختزينـه يف التكوينـات               
 أعاله مبا يتيح    ٢٩اجليولوجية يف آلية التنمية النظيفة، عن طريق تناول املسائل املبينة يف الفقرة             

جتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو اعتماد مقرر بشأن هذه      ملؤمتر األطراف العامل بوصفه ا    
  املسألة يف دورته السادسة؛

، بآرائها  ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٢ األطراف إىل موافاة األمانة، حبلول       يدعو  -٣١  
   أعاله؛٢٩فيما يتعلق باملسائل الواردة يف الفقرة 

ـ   إىل األمانة جتميع اآلراء املقدمة من األطراف       يطلب  -٣٢    ٣١ب الفقـرة    مبوج
أعاله يف وثيقة متفرقات لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة يف               

  ؛دورهتا الثانية والثالثني
 الكيانات املهتمة، مع مراعاة العمل احلايل للمجلـس التنفيـذي           يدعو  - ٣٣  

ـ               شأن واهليئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة، إىل أن تقـدم منـهجيات ب
 لتركز الكربـون أو ثـاين        صافياً التكنولوجيات اجلديدة اليت من شأهنا أن تتيح خفضاً       

   يف اجلو؛أكسيد الكربون املوجود أصالً
أداة حساب معامل انبعاثات    " اجمللس التنفيذي أن يواصل حتسني        إىل يطلب  -٣٤  

فيما يتعلق باألنشطة اليت تستضيفها بلدان فيها شح يف البيانات ذات الصلة،            " نظم الكهرباء 
  مبا يف ذلك عن طريق إتاحة مرونة يف حساب معامالت انبعاثات الشبكات الكهربائية؛

استطالع إمكانية   صل، حسب االقتضاء،   اجمللس التنفيذي على أن يوا     يشجع  -٣٥  
تضمني خط األساس ومنهجيات الرصد سيناريو ُيتوقع فيه أن تتجاوز االنبعاثات البشرية املنشأ             

  من املصادر يف املستقبل املستويات احلالية بسبب ظروف بعينها يف البلد املضيف؛

ت خفـض   تسجيل أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة وإصدار وحدا         - خامساً 
  معتمد لالنبعاثات

 إىل اجمللس التنفيذي أن يواصل تنقيح اإلجراءات واإلرشادات ذات          يطلب  -٣٦  
الصلة بربامج األنشطة، مبا يشمل زيادة توضيح احلاالت اليت ميكن فيها حتميـل الكيانـات               
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  يف مشروع من املشاريع، هبدف     التشغيلية املعّينة مسؤولية إدراج خاطئ لنشاط يشكل عنصراً       
  تقليل احلواجز اليت تعترض وضع برامج أنشطة يف إطار آلية التنمية النظيفة؛

 إىل اجمللس التنفيذي أن يعتمد يف أقرب وقت ممكـن ويطبـق             أيضاًيطلب    -٣٧  
، على أساس مؤقت، إجراءات منقحة فيما يتعلق بالتسجيل واإلصدار واالسـتعراض،            الحقاً

 من مرفق املقرر    ٦٥ و ٤١جال احملددة يف الفقرتني     ميكن يف إطارها تطبيق آجال بديلة عن اآل       
  ؛١-م أإ/٤ من املرفق الثاين للمقرر ٢٤، والفقرة ١-م أإ/٣

 اللذين يتضمنان اإلجراءات    ١-م أإ /٤ املرفقني الثالث والرابع للمقرر      يلغي  -٣٨  
  احلالية لالستعراض؛

 اخلاصـة    إىل اجمللس التنفيذي أن يضمن تلبية اإلجراءات املنقحـة         يطلب  -٣٩  
  :باالستعراض ملا يلي

إتاحة فرصة مناسبة للكيانات التشغيلية املعّينة واملـشاركني يف املـشاريع             )أ(
  لتناول املسائل املطروحة يف سياق االستعراضات؛

  إدراج تقييم تقين مستقل للتحليل الذي جتريه األمانة؛  )ب(
ضات اليت يقدمها   إدراج إجراء يتيح للمجلس التنفيذي أن ينظر يف االعترا          )ج(

  أعضاؤه بشأن نتائج التقييمات؛
طلبات التسجيل وطلبات  ضمان الكفاءة والتقيد باملواعيد يف سياق البت يف  )د(

  اإلصدار؛
 إىل اجمللس التنفيذي أن يواصل تطبيق إجراءاته احلاليـة فيمـا            أيضاًيطلب    -٤٠  

جراءات املنقحة املشار إليها    يتعلق بالتسجيل واإلصدار واالستعراض إىل أن يعتمد اجمللس اإل        
   أعاله؛٣٩يف الفقرة 
 إىل اجمللس التنفيذي أن يقدم تقريرا إىل مؤمتر األطراف العامل  يطلب كذلك   -٤١  

بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته السادسة عن اإلجراءات املنقحـة             
  ءات يف الدورة ذاهتا؛وتأثري تنفيذها املؤقت، ليتسىن للمؤمتر اعتماد هذه اإلجرا

 إىل اجمللس التنفيذي أن يضع، بعد التشاور مع أصحاب املـصلحة،            يطلب  -٤٢  
إجراءات للنظر يف الطعون اليت يقدمها أصحاب املصلحة املعنيون مباشـرة، وحتـدَّد هـذه               
اإلجراءات على حنو متحفظ يف سياق تصميم أو اعتماد أو تنفيذ أنشطة مشاريع آلية التنمية               

  :فة أو األنشطة املقترحة ملشاريع آلية التنمية النظيفة، وذلك فيما يتصل باملسائل التاليةالنظي
احلاالت اليت قد خيل فيها كيان تشغيلي معّين بواجباته اليت حتددها قواعد أو   )أ(

متطلبات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول          
  أو اجمللس التنفيذي؛/كيوتو و
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 وفقـاً القواعد اليت يضعها اجمللس التنفيذي أو اليت توضع حتـت سـلطته               )ب(
 أعاله فيما يتعلق برفض أو تعـديل        ٣٩لإلجراءات املشار إليها يف الفقرة      

  طلبات التسجيل أو اإلصدار؛
 ٤٢إىل اجمللس التنفيذي أن يضع اإلجراءات املشار إليها يف الفقـرة            يطلب    -٤٣  

تطبيق اإلجراءات الواجبة، دون أن يقتصر يف ذلك على هذا األمر،  أعاله، ُمركِّزا على ضمان     
 عن التنفيذ إىل مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف               وأن يقدم تقريراً  

  بروتوكول كيوتو يف دورته السادسة؛

  التوزيع وبناء القدرات على الصعيد اإلقليمي ودون اإلقليمي  - سادساً 
ي يضطلع به منتدى السلطات الوطنية املعيَّنة، ممـا قـد            بالعمل الذ  يرحب  -٤٤  

يسهم يف توسيع نطاق املشاركة يف آلية التنمية النظيفة جبملة طـرق، مـن بينـها تقاسـم               
  املعلومات واخلربات؛

 اجمللس التنفيذي على متابعة املسائل اليت يطرحها منتدى الـسلطات          يشجع  -٤٥  
  بني اجتماعات املنتدى؛الوطنية املعيَّنة يف الفترة الفاصلة 

 السلطات الوطنية املعّينة على نشر املعايري اليت تـستخدمها يف           أيضاًيشجع    -٤٦  
  تقييم إسهام أنشطة املشاريع يف التنمية املستدامة؛

 إرجاء دفع رسم التسجيل إىل ما بعد اإلصدار األول فيمـا يتعلـق              يقرر  -٤٧  
   مسجلة يف إطار آلية التنمية النظيفة؛ أنشطة مشاريع١٠بالبلدان اليت لديها أقل من 

 إىل اجمللس التنفيذي أن يضطلع بالتدابري التالية فيما يتعلق بالبلـدان            يطلب  -٤٧  
 أنشطة مشاريع مسجلة يف إطار آلية التنمية النظيفة، بدون املساس       ١٠اليت تستضيف أقل من     

  :بالسالمة البيئية
خاصة للتطبيق يف هذه البلدان     وضع منهجيات تنازلية تكون مالئمة بصفة         )أ(

   للمبادئ واملبادئ التوجيهية اليت سيضعها اجمللس التنفيذي؛وفقاً
اعتماد شرط يقتضي أن تبني الكيانات التشغيلية املعّينة ما تقوم به من عمل               )ب(

يف سياق املشاريع اليت يكون منشؤها يف هذه البلدان كجزء من تقاريرهـا             
، وضمان إدراج هذا البند يف التقـارير التوليفيـة   السنوية املتعلقة باألنشطة  

   ملا يلزم من متابعة؛الالحقة اليت تقدمها األمانة إىل اجمللس التنفيذي توخياً
إىل اجمللس التنفيذي أن خيصص موارد مالية من الفوائد احملصلة مـن            يطلب    -٤٩  

 املاحنني، هبدف تقـدمي     أية تربعات من   أصل الصندوق االستئماين آللية التنمية النظيفة، ومن      
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 أنشطة مشاريع مسجلة يف إطار ١٠قروض لدعم األنشطة التالية يف البلدان اليت تضم أقل من 
  :آلية التنمية النظيفة

  تغطية تكاليف هتيئة وثائق تصميم املشاريع؛  )أ(
تغطية تكاليف التصديق وعملية التحقق األوىل فيما يتعلق بأنشطة املشاريع            )ب(

  املذكورة؛
 أعاله ابتـداء مـن أول   ٤٩ أن تسدَّد القروض املشار إليها يف الفقرة      يقرر  -٥٠  

  إصدار لوحدات خفض معتمد لالنبعاثات؛
 إىل اجمللس التنفيذي أن يوصي مببادئ توجيهيـة وطرائـق لتفعيـل          يطلب  -٥١  

  أعاله، لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف العامل بوصـفه         ٥٠ و ٤٩األنشطة املبينة يف الفقرتني     
  اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته السادسة؛

 إىل األمانة أن تواصل عملها على تيسري التنسيق فيمـا بـني             أيضاًيطلب    -٥٢  
  ؛)٢(الوكاالت الشريكة يف تنفيذ إطار نريويب

 مجيع األطراف على أن تواصل تعاوهنا الثنائي لوضع وتنفيذ أنشطة           يشجع  -٥٣  
تنمية النظيفة، ويشجعها خباصة على تيسري التعاون فيما بـني بلـدان           يف إطار آلية ال    مشاريع

  اجلنوب ونقل القدرات؛
 وفقاً الكيانات التشغيلية املعيَّنة على إقامة مكاتب يف البلدان النامية           يشجع  -٥٤  

لقاعدة االعتماد يف إطار آلية التنمية النظيفة من أجل تقليص تكاليف املعامالت اليت تتحملها              
   تعزيز التوزيع املنصف ملشاريع آلية التنمية النظيفة؛ يفلبلدان واإلسهامهذه ا

 إىل األمانة أن تعزز ما تقدمه من دعم للسلطات الوطنيـة املعّينـة              يطلب  -٥٥  
  :وملنتدى السلطات الوطنية املعّينة، جبملة وسائل منها

ة فيما  إتاحة فرص تدريب مستمر ألصحاب املصلحة يف آلية التنمية النظيف           )أ(
  يتعلق مبختلف عناصر دورة مشاريع آلية التنمية النظيفة؛

  تيسري تبادل املعلومات والتوعية على الصعيد اإلقليمي ودون اإلقليمي؛  )ب(
هتيئة دراسات تتاح للعموم عن إمكانات آلية التنمية النظيفة يف البلدان املبينة      )ج(

 مـع    وثيقـاً  ونـاً اق ذلك تعا  ـاون يف سي  ـ أعاله، والتع  ٤٧يف الفقرة   
  السلطات احمللية؛

  تنظيم اجتماعات دون إقليمية ملنتدى السلطات الوطنية املعّينة؛  )د(

__________ 

)٢( >http://cdm.unfccc.int/Nairobi_Framework/index.html<. 



FCCC/KP/CMP/2009/L.10 

GE.09-71514 10 

  املوارد الالزمة لعمل آلية التنمية النظيفة  - سابعاً  
 إىل األمانة أن تدرج االحتياجات من املوظفني يف خطة اإلدارة على            يطلب  -٥٦  

  ي؛حنو عاجل بقصد دعم عمل اجمللس التنفيذ
 إىل األمانة أن ُتدخل حتسينات على تقاريرها املتعلقة باملوارد املالية، مبا            يطلب  -٥٧  

  يشمل تفصيل اإليرادات والنفقات على حد سواء، وشرح وضع االحتياطيات املالية ومربراهتا؛
 إىل األمانة أن تطبق عملية توظيف مرنة مللء الشواغر املدرجة يف خطة             يطلب  -٥٨  
  علقة باجمللس التنفيذي، مع احلرص على التقيد باملبادئ اإلجرائية العادلة والشفافة؛اإلدارة املت
على تقدمي موارد     حلكومة بلجيكا وللمفوضية األوروبية    يعرب عن تقديره    -٥٩  

مالية دعماً الجتماعات منتدى السلطات الوطنية املعّينة، وحلكومة الـسويد علـى إتاحـة              
 والدول اجلزرية الصغري النامية يف حلقـة عمـل          لبلدان منواً مشاركة إضافية من جانب أقل ا     

  ؛٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٦املمارسني اليت عقدت يف بون بأملانيا يف 
 عن تقديره حلكومة غرينادا على استضافة االجتمـاع الثـامن           أيضاًيعرب    -٦٠  

وحلكومـة  ،  ٢٠٠٩يوليـه   / متـوز  ١٧ إىل   ١٥واخلمسني للمجلس التنفيذي يف الفترة من       
 ٢٦سنغافورة على استضافة االجتماع الثامن ملنتدى السلطات الوطنية املعّينة يف الفترة مـن              

  .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٨إىل 
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  املرفق

الكيانات اليت اعتمدها اجمللس التنفيذي آللية التنميـة النظيفة وعيَّنها             
 األطراف يف   مؤقتاً واليت يوصى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع       
االعتماد فيما  /بروتوكول كيوتو بتسميتها ألغراض التصديق والتحقق     

  يتعلق بنطاقات قطاعية حمددة
 املعّين واملوصى بتسميته لنطاقات قطاعية

 التحقق من خفض االنبعاثات التصديق على املشروع اسم الكيان
Japan Quality Assurance Organization (JQA) ١٥-١ ١٥-١ 
JACO CDM Ltd ١٥-١ ١٥-١ 
Det Norske Veritas Certification AS (DNV) ١٥-١ ١٥-١ 
TÜV SÜD Industrie Service GmbH (TÜV-SÜD) ١٥-١ ١٥-١ 
Deloitte Tohmatsu Evaluation and Certification 
Organisation (Deloitte-TECO) 

 ١ 

SGS United Kingdom Ltd. (SGS) ١٥-١ ١٥-١ 
Korea Energy Management Corporation (KEMCO) ١٥-١ ١٥-١ 
TÜV Rheinland Japan Ltd. (TÜV Rheinland) ١٥-١ ١٥-١ 
ERM Certification and Verification Services Ltd. ١٣، ١٠-٨، ٥-١ ١٣، ١٠-٨، ٥-١ 
TÜV NORD Cert GmbH  ١٢-١٠، ٧-٤ 
Lloyd's Register Quality Assurance Ltd (LRQA) ١٣-١ ١٣-١ 
Colombian Institute for Technical Standards and Certification 

(ICONTEC) 
١٥-١٣، ٨، ٥-١ ١٥-١٣، ٨، ٥-١ 

Korean Foundation For Quality (KFQ) ١٣، ١١-٩، ٥-١ ١٣، ١١-٩، ٥-١ 
Swiss Association for Quality and Management Systems ١٥-١ ١٥-١ 
China Environmental United Certification Center Co., Ltd. 

(CEC) 
١٠، ٨، ٣-١ ١٠، ٨، ٣-١ 

RINA S.p.A (RINA) ١١، ١٠، ٨-١ ،
١٥-١٣ 

١٥-١٣، ١١، ١٠، ٨-١ 

SIRIM QAS International SDN.BHD ١٣، ٤-١ ١٣، ٤-١ 
Korean Standards Association (KSA) ١٣، ٥-١ ١٣، ٥-١ 
Environmental Management Corp. (EMC) ١٥-١٣، ٨-١ ١٥-١٣، ٨-١ 
Japan Management Association (JMA) ١٤، ٩، ٨، ٦، ٤-١ ١٤، ٩، ٨، ٦، ٤-١ 
Germanischer Lloyd Certification GmbH (GLC) ١٣، ١٠، ٧، ٣-١ ١٣، ١٠، ٧، ٣-١ 
China Quality Certification Center (CQC) ١٣-١ ١٣-١ 
Ernst & Young Associes (France) ١٤ ١٤ 

  ولالطـالع علـى التفاصـيل، انظـر         . إىل النطاقات القطاعية كمـا حـددها اجمللـس التنفيـذي           ١٥ إىل   ١تشري األرقام من      :مالحظة
  http://cdm.unfccc.int/DOE/scopelst.pdf.  

        


