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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
  يف بروتوكول كيوتو

  الدورة السادسة
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٩كانكون، 

  ل من جدول األعما٦البند 
  املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة

  ٦-م أإ/-مشروع املقرر     

  مزيد من اإلرشادات املتصلة بآلية التنمية النظيفة    

  اقتراح مقدم من الرئيسة    
  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
   من بروتوكول كيوتو،١٢ و٣تني  املاد أحكام إىلإذ يشري  
يستخدم حالياً يف بعض منهجيات خطوط األساس والرصد         أن التوحيد    يالحظوإذ    

  املوافق عليها يف إطار التنمية النظيفة،
بأن منهجيات خطوط األساس والرصد اليت تستخدم خطوط أساس موحدة          وإذ يسلم     

      هي منهجيات ميكن أن يضعها ويقترحها املشاركون يف مـشاريع ويوافـق عليهـا اجمللـس               
       ١-م أإ /٣التنفيذي آللية التنمية النظيفة يف إطار الطرائق واإلجراءات املعتمدة مبوجب املقررين            

  ،١-م أإ/٥و
إىل أن خطوط األساس املوحدة يف إطار آلية التنمية النظيفة ينبغي أن تطبق             وإذ يشري     

ف اخلاصة الوطنية   على نطاق واسع، وتوفر مستوى عالياً من السالمة البيئية، وتراعي الظرو          
  أو دون الوطنية أو الدولية، حسب االقتضاء،
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 أن استخدام خطوط األساس املوحـدة ميكـن أن يقلـص تكـاليف              وإذ يالحظ   
املعامالت، ويعزز الشفافية واملوضوعية وإمكانية التنبؤ، وييسر الوصـول إىل آليـة التنميـة              

 املمثلة متثيالً ناقصاً، ويزيد من خفـض        النظيفة، ال سيما فيما يتعلق بأنواع املشاريع واملناطق       
  انبعاثات غازات الدفيئة، مع ضمان السالمة البيئية يف الوقت ذاته،

إىل القضايا اليت حددهتا اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية          وإذ يشري أيضاً    
  يف دورهتا الثانية والثالثني، 

، ٤-م أإ /٢، و ٣-م أإ /٢، و ٢-م أإ /١، و ١-م أإ /٧ املقـررات    وإذ يضع يف اعتباره     
  ،٥-م أإ/٢و

  أحكام عامة  -أوالً   
 بالتقرير السنوي للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفـة عـن الفتـرة             حييط علماً   -١

١(٢٠١٠-٢٠٠٩(  
   على اجمللس التنفيذي للعمل الذي اضطلع به يف السنة املاضية؛يثين  -٢
صحاب املصلحة واملنظمات املقبولـة بـصفة        إىل اجمللس التنفيذي أن يتيح أل      يطلب  -٣

مراقب مواد تدريبية وإعالمية عما جيري إدخاله من حتسينات وتغـيريات علـى الطرائـق               
والقواعد واملبادئ التوجيهية واملنهجيات وغريها من املسائل املندرجة يف إطار التنمية النظيفة،            

هناً بتوافر املـوارد، وأن يقـدم    وذلك من خالل العملية القائمة إلشراك أصحاب املصلحة ر        
تقريراً عن ذلك إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف              

  دورته السابعة؛
 إىل اجمللس التنفيذي أن يعيد تقييم أنظمته احلالية فيما يتعلق بربامج األنـشطة              يطلب  -٤

  :من أجل ما يلي
القائمة املتعلقة بإثبات العنصر اإلضايف علـى       زيادة توضيح تطبيق القواعد       )أ(  

برامج األنشطة وتعريف معايري األهلية إلدراج عناصر أنشطة املشاريع يف برنامج من بـرامج              
  األنشطة؛
تبسيط تطبيق برامج األنـشطة علـى األنـشطة الـيت تأخـذ بطرائـق                 )ب(  

 نطاق املدن، مع ضـمان  وتكنولوجيات متعددة، مبا يف ذلك الربامج اليت حيتمل تطبيقها على       
السالمة البيئية بالقدر املطلوب مبوجب بروتوكول كيوتو ومقررات مؤمتر األطراف العامـل            

  بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

__________ 

)١( FCCC/KP/CMP/2010/10. 



FCCC/KP/CMP/2010/L.8 

3 GE.10-70882 

  اإلدارة  -ثانياً   
ر الشخصية ألعضاء اجمللس التنفيذي والبيانـات املتعلقـة    بأن السيَ يسلم مع التقدير      -٥

تفاصيل أي انتساب مهين سابق أو حايل لألعضاء قد ُنشرت يف املوقـع             بتضارب املصاحل و  
  ؛)٢(الشبكي آللية التنمية النظيفة على بوابة االتفاقية على اإلنترنت

 أن اجمللس التنفيذي خيضع لسلطة مؤمتر األطراف العامل بوصـفه           يؤكد من جديد    -٦
  ملة؛اجتماع يف بروتوكول كيوتو ويكون مسؤوالً أمامه مسؤولية كا

    مـن   ١٤اختصاصات أعضاء اجمللس التنفيذي اليت وضعها اجمللس وفقاً للفقـرة           يقر    -٧
   هلذا املقرر؛١، والواردة يف املرفق ٥-م أإ/٢املقرر 

بأن أعضاء اجمللس التنفيذي، مبن فيهم األعضاء املناوبون، جيب أن ال تكـون             يذكّر    -٨
وانب أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفـة  هلم أي مصلحة مادية أو مالية يف أي جانب من ج       

  أو أي كيان تشغيلي معني؛
   بأن اجمللس التنفيذي اعتمد مدونة قواعد سلوك ألعضائه؛حييط علماً  -٩

    على تطبيق اختصاصات أعضاء اجمللس التنفيذي املـشار إليهـا يف            حيث األطراف   -١٠
 املطلـوب توافرهـا يف األعـضاء         أعاله، واليت توضح جمموعة املهارات واخلربات      ٧الفقرة  

  واألعضاء املناوبني وااللتزام الزمين املتوقع منهم، عند ترشيح األفراد لعضوية اجمللس التنفيذي؛
 أن إجراءات استعراض طلبات التسجيل واإلصدار اليت اعتمدها         يالحظ مع التقدير    -١١

  ي؛اجمللس التنفيذي تتضمن نشر األحكام اليت يتخذها اجمللس التنفيذ
هـذه األحكـام شـروحاً      حيرص على أن تتضمن      إىل اجمللس التنفيذي أن      يطلب  -١٢

  مصادر املعلومات املستخدمة؛ومربرات إصدارها وأن تشتمل على للقرارات املتخذة 
حتسني شفافية اإلطار التنظيمـي آلليـة       يدأب على    إىل اجمللس التنفيذي أن      يطلب  -١٣

قيح وثائقها الرمسية امتثاالً للتسلسل اهلرمي للقرارات الـيت         التنمية النظيفة واتساقه مبواصلة تن    
  يتخذها اجمللس التنفيذي؛

توقيـت اعتمـاد    اً من التوضيحات عـن      إىل اجمللس التنفيذي أن يقدم مزيد     يطلب    -١٤
  ذلك؛وعن اآلثار املترتبة على القواعد والقرارات اجلديدة 

، بأن يتقيد   ٤-م أإ /٢ من املقرر    ١٤فقرة   إىل اجمللس التنفيذي الوارد يف ال      يكرر طلبه   -١٥
  مببدأ عدم تطبيق أي قرار أو توجيه أو أداة أو قاعدة بأثر رجعي؛

__________ 

)٢( <http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>. 
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 عمليات صنع القرار الـواردة يف       ،م، عند اللزوم  إىل اجمللس التنفيذي أن يقيّ    يطلب    -١٦
ف نظامه الداخلي احلايل وأن يقدم توصيات بالتغيري، حسب االقتضاء، إىل مـؤمتر األطـرا             

  العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته السابعة؛
شفافية أعماهلا بسبل منها أن تنشر على املوقـع         تواصل زيادة   إىل األمانة أن    يطلب    -١٧

الشبكي آللية التنمية النظيفة على بوابة االتفاقية على اإلنترنت معلومات تتصل باحلالة الراهنة             
سائل واملنهجيات اخلاصة حباالت معينة، مبا يف ذلك طلبـات التوضـيح            ملعاجلة امل والسابقة  

  وثائق تصميم املشاريع؛تغيري والتنقيح وطلبات واالحنراف 
إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تقدم إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع            يطلب    -١٨

بـشأن  مقـرراً   عة  يف دورتـه الـساب    لكي يعتمد   األطراف يف بروتوكول كيوتو توصيات      
اإلجراءات واآلليات والترتيبات املؤسسية يف إطار مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع          
األطراف يف بروتوكول كيوتو جتيز تقدمي طعون ضد قرارات اجمللس التنفيـذي اسـتناداً إىل             

واردة يف اعتبارها توصيات اجمللس التنفيذي ال     على أن تأخذ    ،  ٥-م أإ /٢ من املقرر    ٤٢الفقرة  
   لتقريره السنوي؛٢يف املرفق 

 واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات املقبولة بصفة مراقب إىل أن          يدعو األطراف   -١٩
  ، آراءها يف هذه املسألة؛٢٠١١مارس / آذار٢٨تقدم إىل األمانة، حبلول 

قـة   أعـاله يف وثي ١٩ إىل األمانة أن جتمع الورقات املشار إليها يف الفقـرة            يطلب  -٢٠
  متفرقات وأن تعد ورقة تقنية لتنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ؛

، ٥-م أإ/ مـن املقـرر   ٨بطلبه املوجه إىل اجمللس التنفيذي والوارد يف الفقرة        يذكر    -٢١
وضـع  منـها   بسبل  املصلحة،  وأصحاب  بتحسني وسائل تواصله مع املشاركني يف املشاريع        

اجمللس التنفيذي واملشاركني يف املشاريع فيما يتعلـق        طرائق وإجراءات لالتصال املباشر بني      
  بفرادى املشاريع؛

طرائق وإجراءات من أجل حتسني االتصال      وينفذ   أن يضع    يإىل اجمللس التنفيذ  يطلب    -٢٢
 العمـل اخلاصـة     مبساراتاملصلحة ومقترحي املشاريع يف املسائل املتصلة       أصحاب  املباشر مع   
  : وينبغي أن تتوخى هذه الطرائق واإلجراءات ما يليواإلصدار واملنهجيات؛بالتسجيل 
االتصال املباشر الذي ميكن أن تقيمه األمانة، حسب احلاجة، مع مقترحي             )أ(  

  العمل اخلاصة بالتسجيل واإلصدار واملنهجيات؛مبسارات املشاريع يف املسائل املتصلة 
   تلك املشاورات؛املصلحة يف املسائل العامة ونشر نتائجمع أصحاب تشاور ال  )ب(  
تكثيف استخدام النداءات العامة لتقدمي املـسامهات املتـصلة بـالقرارات             )ج(  

  التنظيمية الرئيسية، مبا يف ذلك إمكانية تقدمي عروض؛
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  االعتماد  -ثالثاً   

يعيِّن ككيانات تشغيلية الكيانات اليت اعتمدها اجمللس التنفيـذي وعينـها مؤقتـاً               -٢٣
أو التحقق يف قطاعات معينة، وهي الكيانات       /الع مبهام املصادقة و   ككيانات تشغيلية لالضط  

   هلذا املقرر؛٢الواردة يف املرفق 
 اجمللس التنفيذي لتنقيحه وإقراره املعيار الذي تستخدمه آلية التنمية النظيفة           يثين على   -٢٤

  يف اعتماد الكيانات التشغيلية؛ 
اعاة آراء أصحاب املـصلحة، إجـراًء       اجمللس التنفيذي أن يعتمد، مع مر      إىل   يطلب  -٢٥

  على أن يعتمد فيما بعد،ملعاجلة أوجه القصور املهمة يف تقارير املصادقة أو التحقق، 
 أنه جيوز للمجلس التنفيذي، عند وضع مثل هذا اإلجراء، أن يراجع ويعـدل              يقرر  -٢٦

  : يلي املتعلقة مبا١-م أإ/٣ من مرفق املقرر ٢٤-٢٢األحكام الواردة يف الفقرات 
  تعليق الكيانات التشغيلية املعينة قبل تطبيق مثل هذا اإلجراء؛  )أ(  
  تسمية كيان تشغيلي معني ثاٍن الستعراض وجه القصور أو تصحيحه؛  )ب(  
  مهلة الثالثني يوماً إللغاء الوحدات؛  )ج(  
  مسؤولية الكيانات التشغيلية املعينة؛  )د(  

فيذي بشأن رصد أداء الكيانـات التـشغيلية         بالقرار الذي اختذه اجمللس التن     يرحب  -٢٧
  املعينة وإتاحة نتائج هذا الرصد لعموم اجلمهور؛

 اجمللس التنفيذي على االستخدام الكامل للمعلومات املتعلقة بأداء الكيانـات           يشجع  -٢٨
التشغيلية املعينة يف عملية االعتماد وعلى استخدام تلك املعلومات يف حتسني أداء الكيانـات              

  لية املعينة عن طريق جمموعة من األنشطة من بينها التدريب؛التشغي
 اجمللس التنفيذي أن يواصل رصد أنشطة الكيانـات التـشغيلية املعينـة،             يطلب إىل   -٢٩

وخاصة فيما يتعلق باملهل الزمنية لعملييت املصادقة والتحقق، وأن ينشر جتميعاً للمعلومـات             
  املتعلقة هبذه األنشطة واملهل الزمنية؛

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تنظر يف مسألة األمهيـة            يطلب إىل   -٣٠
النسبية بغية التوصية مبشروع مقرر عن هذه املسألة لكي يعتمده مؤمتر األطـراف العامـل               

  بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته السابعة؛
دولية واملنظمات املقبولة بصفة مراقب إىل أن        األطراف واملنظمات احلكومية ال    يدعو  -٣١

  ، آراءها يف هذه املسألة؛٢٠١١مارس /آذار ٢٨تقدم إىل األمانة، حبلول 
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األمانة أن جتمع هذه الورقات يف وثيقة متفرقات وأن تعد ورقة تقنية لكي    إىل   يطلب  -٣٢
  تنظر فيها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛

  نهجيات خطوط األساس والرصد والعنصر اإلضايفم  -رابعاً   
 بأن اجمللس التنفيذي أعطى العمل املتعلق باملنهجيات أولويـة بغيـة حتليـل              يسلم  -٣٣

إمكانات استخدام املنهجيات وخفض االنبعاثات، وحبث ووضع منهجيات خلطوط األساس          
  والرصد تطبق على أنواع أنشطة املشاريع أو املمثلة متثيالً ناقصاً؛

   أن حتديد هذه األولوية يؤثر يف معدل النظر يف عروض املنهجيات اجلديدة؛يالحظ  -٣٤
 اجمللس التنفيذي واألمانة اختاذ إجراءات خلفض مدة االنتظـار اإلمجاليـة        إىل يطلب  -٣٥

  الالزمة للنظر يف املنهجيات اجلديدة خفضاً كبرياً؛
عمله التقييم الشامل للسالمة البيئية     اجمللس التنفيذي أن يواصل يف برنامج        إىل   يطلب  -٣٦

جلميع منهجيات خطوط األساس والرصد واألدوات املنهجية بالقـدر املطلـوب مبوجـب             
بروتوكول كيوتو ومقررات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول       

  كيوتو وقواعد آلية التنمية النظيفة؛
، على سبيل األولوية العليا، بإمتام اإلرشـادات         اجمللس التنفيذي أن يقوم     إىل يطلب  -٣٧

  املتعلقة باستخدام مفهوم احلاجز األول من نوعه وتقييم املمارسة العامة؛
 مبا اضطلع به اجمللس التنفيذي من عمل لوضع طرائق مبسطة إلثبات العنصر             يرحب  -٣٨

قـة متجـددة     ميغاوات وتـستخدم طا    ٥اإلضايف يف أنشطة املشاريع اليت تصل طاقتها إىل         
كتكنولوجيا رئيسية، ويف أنشطة مشاريع كفاءة الطاقة اليت ترمي إىل حتقيـق وفـورات يف               

  ساعة يف السنة؛/ جيغاوات٢٠الطاقة يف حدود ال تتجاوز 
 اجمللس التنفيذي أن يواصل تبسيط هذه الطرائق استناداً إىل اخلربة املكتسبة             إىل يطلب  -٣٩

تضاء، لتشمل املشاريع من النوع الثالث اليت ختفـض         وأن يوسع نطاق تطبيقها، حسب االق     
 طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون يف السنة وأن يقدم إىل       ٢٠ ٠٠٠االنبعاثات مبا يقل عن     

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته السابعة تقريراً 
  عن اخلربة املكتسبة ومدى مالءمة هذه العتبة؛

   اجمللس التنفيذي أن يدرس ُنُهجاً بديلة إلثبات العنصر اإلضايف وتقييمه؛ إىليطلب  -٤٠
اجمللس التنفيذي أن يضع إجراءات الستخدام معامالت حمـددة وطنيـاً            إىل   يطلب  -٤١

النبعاثات الشبكات الكهربائية توافق عليها السلطة الوطنية املعينة للبلد املضيف، وأن يقـدم             
لك إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو            تقريراً عن ذ  

  لكي يعتمد مقرراً عن هذه املسألة يف دورته السابعة؛
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بالعملية اجلارية يف إطار اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة           حييط علماً     -٤٢
   إطار آلية التنمية النظيفة؛بشأن األهلية احملتملة للتكنولوجيات والنطاقات اجلديدة يف

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على املضي يف تنفيـذ واليتـها             حيث  -٤٣
 أعاله، وعلى إهناء عملها وتقدمي توصية إىل مؤمتر األطراف العامـل            ٤٢املذكورة يف الفقرة    

النطاقـات  بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو لكي ينظر يف التكنولوجيـات و           
  اجلديدة اليت ُيحتمل أن تكون مؤهلة يف إطار آلية التنمية النظيفة؛

  خطوط األساس املوحدة  -خامساً  
بوصفه خط أساس ُوضع لطرف أو جملموعة أطـراف         " خط األساس املوحد   "فيعرَّ  -٤٤

أو حتديد العنصر اإلضـايف ألنـشطة       /لتيسري حساب خفض االنبعاثات وعمليات إزالتها و      
   آلية التنمية النظيفة، واملساعدة يف الوقت ذاته على ضمان السالمة البيئية؛مشاريع

 أن بإمكان األطراف واملشاركني يف املشاريع، فضالً عن املنظمات الـصناعية            يقرر  -٤٥
الدولية أو املنظمات املقبولة بصفة مراقب أن تقدم، عن طريق السلطة الوطنية املعينة يف البلد               

بشأن خطوط األساس املوحدة اليت تنطبق على املنهجيات اجلديـدة أو           املضيف، مقترحات   
  القائمة، لكي ينظر فيها اجمللس التنفيذي؛

اجمللس التنفيذي أن يضع خطوط أساس موحـدة، حـسب االقتـضاء،       إىل   يطلب  -٤٦
بالتشاور مع السلطات الوطنية املعينة ذات الصلة، مع إعطاء األولوية للمنهجيات اليت تنطبق             

 أنشطة أو أقل    ١٠ى أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية واألطراف اليت لديها            عل
ديـسمرب  /كـانون األول   ٣١من أنشطة املشاريع املسجلة يف إطار آلية التنمية النظيفة حىت           

 ، وأنواع أنشطة املشاريع أو املناطق املمثلة متثيالً ناقصاً، يف جماالت تشمل فيما تشمله             ٢٠١٠
توليد الطاقة يف شبكات معزولة، والنقل والزراعة، مع مراعاة حلقة العمل املـشار إليهـا يف       

   أدناه؛٥١الفقرة 
      أن يترك أمر تطبيق خطوط األساس املوحدة، حـسب تعريفهـا الـوارد يف               يقرر  -٤٧

   أعاله، لتقدير السلطات الوطنية املعينة للبلد املضيف؛٤٤الفقرة 
لس التنفيذي أن يستعرض دورياً، حسب االقتضاء، خطوط األسـاس          اجمل إىل   يطلب  -٤٨

  املوحدة املستخدمة يف املنهجيات؛
اجمللس التنفيذي أن يستكشف مصادر مالية خمتلفة لتغطية تكاليف وضع           إىل   يطلب  -٤٩

 أعاله، مبا يف ذلـك      ٤٦وإعداد خطوط أساس موحدة، وفقاً لالحتياجات احملددة يف الفقرة          
  اشرة املتأتية من امليزانية السنوية آللية التنمية النظيفة؛املوارد املب
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       األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واألطراف غـري املدرجـة فيـه             يشجع  -٥٠
أو الدعم لوضـع خطـوط      /اليت لديها خربة مناسبة على أن تقدم املساعدة لبناء القدرات و          

  األساس املوحدة؛
 ٤٦ن تنظم حلقة عمل يف أحد األطراف املشار إليها يف الفقـرة            األمانة أ  إىل   يطلب  -٥١

أعاله يف أجل أقصاه انعقاد الدورة اخلامسة والثالثني للهيئة الفرعيـة للمـشورة العلميـة               
  والتكنولوجية حول مسألة خطوط األساس املوحدة لتيسري الوصول إىل آلية التنمية النظيفة؛

دم إىل مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع         اجمللس التنفيذي أن يق    إىل   يطلب  -٥٢
األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته السابعة تقريراً عن عمله املتعلق خبطـوط األسـاس               

  املوحدة؛

تسجيل أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة وإصدار وحدات خفـض            -سادساً  
  معتمد لالنبعاثات

نفيذي العتماد وتطبيق إجراءات منقحـة       بالعمل الذي اضطلع به اجمللس الت      يرحِّب  -٥٣
لتسجيل أنشطة املشاريع وإصدار وحدات خفض معتمد لالنبعاثات، إىل جانب اإلجراءات           
املنقحة لقيام اجمللس التنفيذي باستعراض طلبات التسجيل وإصدار وحدات خفض معتمـد            

  لالنبعاثات؛
تمد لالنبعاثـات،    إجراءات تسجيل أنشطة املشاريع وإصدار وحدات خفض مع        ُيقر  -٥٤

 التـسجيل وإصـدار      اجمللس التنفيذي باستعراض طلبات    إىل جانب اإلجراءات املنقحة لقيام    
  وحدات خفض معتمد لالنبعاثات؛

 اجمللس التنفيذي على مواصلة التماس الُسُبل إىل تبسيط عملية تسجيل أنشطة            يشجع  -٥٥
نبعاثات على حنو يـؤدي إىل      مشاريع آلية التنمية النظيفة وإصدار وحدات خفض معتمد لال        

  تقليص فترة االنتظار للمشارِكني يف املشاريع؛
 إىل اجمللس التنفيذي أن ينقح إجراءات التسجيل حبيث يصبح التاريخ الفعلـي     يطلب  -٥٦

للتسجيل وبالتايل التاريخ املمكن لبدء فترة تقييد األرصدة الدائنة لنشاط من أنشطة مشاريع             
 التاريخ الذي قدَّم فيه الكيان التشغيلي املعيَّن طلب تسجيل كامالً، يف            آلية التنمية النظيفة هو   

  حاالت التسجيل اآليل لنشاط املشروع؛ 
 إىل اجمللس التنفيذي وهيكله الداعم أن يتخذ تدابري لتعزيز فهم مشترك بـني              يطلب  -٥٧

 االكتمال وتأثريها يف    األمانة والكيانات التشغيلية املعينة للقضايا املُثارة يف مرحلة التحقق من         
مـن فهـم    التشغيلية املعينة واملشاركني يف املشاريع      متكني الكيانات   املصادقة والتحقق، بغية    
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وتقليص معدالت الرفض قدر اإلمكان يف مرحلة التحقق شروط املصادقة والتحقق فهماً وافياً   
  من االكتمال؛

قوائم التحقق من االكتمال بغية      إىل اجمللس التنفيذي أن ُيبقي قيد االستعراض         يطلب  -٥٨
  مع شروط اإلبالغ الواضحة فيما خيص املصادقة والتحقق؛توافقها ضمان 
األخطاء التحريرية اليت ال تـؤثر يف       أال تؤدي    إىل اجمللس التنفيذي أن يكفَل       يطلب  -٥٩

تقييم االمتثال لشروط املصادقة والتحقق إىل اختاذ قرار بعدم اكتمال طلـب التـسجيل أو               
  إلصدار، مع ضمان السالمة البيئية يف الوقت ذاته؛ا

 اجمللس التنفيذي واألمانة على اختاذ التدابري الالزمة لضمان عدم جتاوز متوسط            حيث  -٦٠
، ٢٠١١ يوماً تقوميياً يف عـام   ١٥املدة الفاصلة بني تلقي العرض وبدء التحقق من االكتمال          

ا الطلب لعموم اجلمهور، وتقدمي تقرير عن التقدم        املعلومات املتعلقة باالمتثال هلذ   وعلى إتاحة   
احملرز يف هذا الصدد إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف بروتوكـول               

  كيوتو يف دورته السابعة؛

  التوزيع وبناء القدرات على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي  -سابعاً   
طات الوطنية املعيَّنة، الـذي ميكـن أن        بالعمل الذي يضطلع به منتدى السل     يرحب    -٦١

ُيسهم يف توسيع نطاق املشاركة يف آلية التنمية النظيفة جبملة طرق من بينها تقاسم املعلومات               
  واخلربات؛

   إىل اجمللس التنفيذي أن يعزز تفاعله مع منتدى السلطات الوطنية املعينة؛يطلب  -٦٢
وير منهجيات خلطوط األساس والرصـد    إىل اجمللس التنفيذي أن يعجِّل يف تط       يطلب  -٦٣

موجهة من القمة إىل القاعدة وتنطبق على أنواع أنشطة املشاريع واملناطق املمثَّلة متثيالً ناقصاً،            
  ؛معامالت وطنية النبعاثات شبكات الكهرباءمبا يف ذلك تقدمي الدعم لوضع وتطبيق 

بتفعيـل  هلذا املقرر واملتعلقـة   ٣ املبادئ التوجيهية والطرائق الواردة يف املرفق     يعتمد  -٦٤
من أجل دعم تطوير أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة يف البلدان اليت لـديها   برنامج قروض   

  من هذه األنشطة املسجَّلة؛أنشطة  ١٠أقل من 
الصندوق االستئماين آللية التنمية    حيّصلها  القروض من أي فوائد     برنامج   متويل   يقرر  -٦٥

  النظيفة؛
 األطراف القادرة واملنظمات الدولية وغريها من الكيانـات املهتمـة علـى             عيشج  -٦٦

  ؛برنامج القروضاإلسهام يف 
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القروض، مبا يف   تفعيل برنامج    إىل األمانة أن تتخذ الترتيبات الالزمة لضمان         يطلب  -٦٧
ة على ذلك اختيار مؤسسة لتعمل مبثابة وكالة مشرفة على التنفيذ، ومراقبة أداء الوكالة املشرف        

التنفيذ، وتقدمي تقرير إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف بروتوكـول              
   هلذا املقرر؛٣كيوتو عن هذه الترتيبات، وفقاً للمبادئ التوجيهية والطرائق الواردة يف املرفق 

 على دعم حتسني التوزيع اإلقليمي ألنشطة مـشاريع آليـة           ي اجمللس التنفيذ  يشجع  -٦٨
ية النظيفة عن طريق تكثيف تقدمي الدعم املركَّز واحملدَّد اهلدف ملساعدة السلطات الوطنية          التنم

املمثلة متثـيالً   املعيَّنة والكيانات املقدِّمة للطلبات واملشاركني يف املشاريع يف املناطق والبلدان           
  بالتعاون مع السلطات املعيَّنة يف هذه األطراف؛ناقصاً، 

جلس التنفيذي على مواصلته حتري إمكانية تضمني منـهجيات         تشجيعه للم يكرر    -٦٩
خطوط األساس والرصد، حسب االقتضاء، سيناريو يتوقع ارتفاع االنبعاثات البشرية املنشأ            
  املقبلة حسب مصادرها فوق املستويات الراهنة بسبب ظروف معينة لدى الطرف املضيف؛

  ظيفةاملوارد الالزمة لعمل آلية التنمية الن  -ثامناً   
 دوالر من دوالرات الواليـات املتحـدة يف         ٥ ٠٠٠احلد األعلى البالغ     إلغاء   يقرر  -٧٠

، واملفروض على أجور أعضاء اجمللس التنفيذي وأعضائه        ١-م أإ /٧الوارد يف املقرر    والسنة،  
املناوبني عن الوقت الذي يقضونه يف اجتماعات اجمللس التنفيذي وهيئاته وأفرقتـه العاملـة،              

  ؛٢٠١١يناير /كانون الثاين ١تباراً من وذلك اع
 إىل األمانة أن تتيح لعموم اجلمهور تقارير أكثر تفصيالً وشفافية عن حالـة              يطلب  -٧١

  اإليرادات والنفقات؛
 وأعضائه املناوبني ي لألمانة بأن تعتمد ترتيبات سفر مرنة ألعضاء اجمللس التنفيذيأذن  -٧٢

  نفيذي؛عند اضطالعهم مبهام رمسية للمجلس الت
 إىل اجمللس التنفيذي أن يعتمد خطة إدارية تكفل تناسب املوارد املتاحة مـع              يطلب  -٧٣

  هيكله الداعم؛إىل الطلبات املتوقع تقدميها إليه و
 األمانة على تنفيذ االحتياجات من املوظفني الواردة يف اخلطة اإلدارية تنفيـذاً             حيث  -٧٤

ري سبل أخرى لتحـسني قدراتـه، وال سـيما          سريعاً بغية دعم عمل اجمللس التنفيذي وحت      
  االستعانة مبصادر خارجية؛

 عن تقديره حلكومة الربازيل الستضافتها االجتمـاع الـسادس واخلمـسني            ُيعرب  -٧٥
  .٢٠١٠سبتمرب /أيلول ١٧ إىل ١٣للمجلس التنفيذي يف الفترة من 
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  ١املرفق 

  اختصاصات أعضاء اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة    

  طبيعة العمل  -أوالً   
) ُيشار إليه فيما يلـي باسـم اجمللـس        (يتوىل اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة         -١

اإلشراف على آلية التنمية النظيفة حتت سلطة وتوجيه مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع             
أمامـه  ويكون مسؤوالً   ) اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (األطراف يف بروتوكول كيوتو     

  .مسؤولية كاملة
اجتمـاع  /يف هذا السياق، ووفقاً للتوجيهات املناسبة املقدمة من مؤمتر األطـراف            -٢

األطراف، يعمل اجمللس بوصفه اهليئة التنظيمية آللية التنمية النظيفة ويكون مسؤوالً، يف مجلة             
  :أمور، عما يلي

 وإجـراءات  باعتمـاد معـايري  وضع إطار واضح وشامل للسياسة العامة،        )أ(  
  توضيحات؛بتقدمي ومبادئ توجيهية جديدة ومنقحة، وعند اللزوم، 

االضطالع باملهام التنظيمية املتصلة بعمل آلية التنمية النظيفة، مبا يف ذلـك              )ب(  
إقرار املنهجيات اجلديدة، واعتماد الكيانات التـشغيلية، واسـتعراض طلبـات التـسجيل             

ة التنمية النظيفة، لضمان سري مجيع أنشطة اآللية        واإلصدار، حسب اللزوم، وعمل سجل آلي     
  ؛ للسياسة العامةبطريقة تتماشى مع اإلطار املقرر

إتاحة املعلومات املتعلقة بآلية التنمية النظيفة للجمهور، مبا يف ذلك إطـار              )ج(  
واملعلومات املتعلقة بأنشطة املشاريع وما أُصدر من وحدات خفض معتمـد           السياسة العامة   

  عاثات؛لالنب
الـيت ُيحـددها مـؤمتر      الـسياسة العامـة     تقدمي الدعم لتحقيق أهداف       )د(  
  اجتماع األطراف؛/األطراف
  املصلحة بآلية التنمية النظيفة وعمل اجمللس؛أصحاب إذكاء وعي   )ه(  
اجتماع /تقدمي تقارير عن أنشطته إىل كل دورة من دورات مؤمتر األطراف            )و(  

مـؤمتر  فيها  ضاء، مببادئ توجيهية جديدة أو منقحة لكي ينظر         األطراف والتوصية، عند االقت   
  .اجتماع األطراف/األطراف

يضطلع اجمللس بعمله بطريقة تنفيذية وإشرافية، عن طريق تفويض العمل إىل هيكلـه     -٣
وتقدم األمانة خدماهتا إىل اجمللس وتشكل مـصدر        . الداعم والنظر يف املقترحات الواردة منه     
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وباإلضافة إىل ذلك، ينشئ اجمللس هيئات وأفرقة عاملة ويستقدم، عنـد           . الدعم الرئيسي له  
  .االقتضاء، خربات خارجية ملساعدته يف أداء مهام حمددة

  املهارات واخلربات  -ثانياً   
  :ينبغي جلميع أعضاء اجمللس وأعضائه املناوبني  -٤

يجيات أن تكون لديهم اخلربة والكفاءة يف وضع أطر السياسات واالسترات           )أ(  
يف سياق العمليات التنظيمية، وُيفضَّل أن تكون هذه اخلربات والكفاءات مكتـسبة يف بيئـة       

  دولية، وإن مل يكن ذلك ضرورياً؛
  لالستثمار يف امليدان البيئي؛التجارية أن يكون لديهم إملام باالحتماالت   )ب(  
علقة بتغري املنـاخ  أن يكون لديهم معرفة وإملام بالعملية احلكومية الدولية املت     )ج(  

جملموعة اإلجراءات املتعلقة مبكافحة تغري املناخ وتعزيـز  وإدراك أو االتفاقات البيئية األخرى،  
  التنمية املستدامة؛

أن يكون لديهم استعداد للتعمـق يف معرفـة وفهـم مقـررات مـؤمتر                 )د(  
      وضـعها اجمللـس    اجتماع األطراف املتعلقة بآلية التنمية النظيفة واإلرشادات اليت       /األطراف
  من قبل؛
أن يتحلوا بأعلى مستويات املهنية والكفاءة وأن ُيبـدوا التزامـاً بالعمـل               )ه(  

  ؛)٣(بصفتهم الشخصية وبطريقة تتمشى مع مدونة قواعد سلوك اجمللس
أن ُيبدوا التزاماً باإلدارة الفعالة آللية التنمية النظيفة وبالعمل كفريـق مـع            )و(  

   واألعضاء املناوبني، مبا يف ذلك عند السعي إىل بلوغ توافق يف اآلراء؛غريهم من األعضاء
  ).املكتوبة والشفوية(أن تكون لديهم كفاءة باللغة اإلنكليزية   )ز(  

ينبغي أن تتضمن عضوية اجمللس، على وجه اإلمجال، ممثلني من القطـاعني العـام                -٥
واخلاص، ومن اجلماعات غري احلكومية، وينبغي بوجه خاص أن تستقطب خـربات تقنيـة              

  . وقانونية واقتصادية مناسبة آللية التنمية النظيفة
جيه واإلعـالم الـيت     ميكن لألعضاء واألعضاء املناوبني أن يشاركوا يف أنشطة التو          -٦

تقدمها األمانة لزيادة معرفتهم وإملامهم باإلرشادات املوجودة آللية التنمية النظيفة ومبـسائل            
  .حمددة يتعني عليهم تناوهلا يف عملهم

__________ 

)٣( <http://cdm.unfccc.int/EB/047/eb47_repan62.pdf>. 
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  االلتزام الزمين املتوقَّع  -ثالثاً   
  :ُيتوقع من أعضاء اجمللس وأعضائه املناوبني االلتزام مبا يلي  -٧

قتضي التزاماً وهو ما ي اجتماعات يف كل سنة تقوميية، ٨ و٦ حضور ما بني  )أ(  
 يوم عمل يف السنة، مبا يف ذلك الوقت الالزم للسفر، إضـافة             ٧٥ و ٤٥زمنياً يتراوح ما بني     

   يوم عمل يف السنة لألعمال التحضريية؛٣٠ و٢٠إىل ما بني 
ستها، إذا كُلفوا   أو فريق عامل أو النيابة يف رئا      /تويل رئاسة اجتماعات هيئة و      )ب(  

 يوم عمل يف السنة، مبا يف ذلـك         ٥٥ و ٢٠بذلك، وهو ما يقتضي التزاماً زمنياً يتراوح ما بني          
   يوم عمل يف السنة لألعمال التحضريية؛٣٠ و١٥الوقت الالزم للسفر، إضافة إىل ما بني 

املشاركة يف أنشطة أخرى للمجلس ويف أنشطة وأحداث خارجية هلا صلة             )ج(  
  . يوم عمل يف السنة٢٠ و١٠اجمللس، وهو ما يقتضي التزاماً زمنياً يتراوح ما بني بعضوية 

إضافة إىل ذلك، ُيتوقع من رئيس اجمللس ونائب رئيسه ختصيص مزيد من الوقـت                -٨
      يـوم عمـل   ٥٠لتنسيق أنشطة اجمللس وإعدادها ومتثيل اجمللس يف األحداث، مبا يـصل إىل      

  .يف السنة

  ية االنتخابيةالعمل  -رابعاً   
، ُتعـيِّن   )٤( وألحكام النظـام الـداخلي للمجلـس       ١-م أإ /٣وفقاً ألحكام املقرر      -٩

اجملموعات اجلغرافيـة ذات الـصلة األعـضاء واألعـضاء املنـاوبني وينتخبـهم مـؤمتر                
وجيوز هلم العمل بصفة أعضاء أو أعضاء منـاوبني         . اجتماع األطراف ملدة سنتني   /األطراف

  .كحد أقصىفترتني متعاقبتني 

__________ 

 .١-م أإ/٤املقرر  )٤(
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  ٢املرفق 

الكيانات اليت اعتمدها وعيَّنها مؤقتاً اجمللس التنفيذي آلليـة التنميـة               
النظيفة واليت يوصى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف   

االعتمـاد  /يف بروتوكول كيوتو بتسميتها ألغراض املصادقة والتحقق      
  )أ(فيما يتعلق بنطاقات قطاعية حمددة

 )أ( مؤقتاً واملوصى بتسميته لنطاقات قطاعيةاملُعيَّن 
 التحقق من خفض االنبعاثات  على املشروعاملصادقة اسم الكيان

Bureau Veritas Certification Holding SAS 1–15 1–15 

Deloitte Tohmatsu Evaluation and 
Certification Organization Co., Ltd. 1–10, 12, 13 and 15 1–10, 12, 13 and 15 

Japan Consulting Institute 1, 2 and 13 1, 2 and 13 

KPMG AZSA Sustainability Co. Ltd. 1, 2, 3 and 10 1, 2, 3 and 10 

Conestoga Rovers & Associates Limited 1, 4, 5, 10, 12 and 13 1, 4, 5, 10, 12 and 13 

Spanish Association for Standardisation and 
Certification 1–15 1–15 

TÜV NORD CERT GmbH 1–15 1–15 

Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. 1–13 1–13 

Korean Foundation for Quality 1–5, 9–11 and 13 1–5, 9–11 and 13 

Ernst & Young ShinNihon Sustainability 

Institute Co., Ltd. 1, 2 and 3 1, 2 and 3 

Nippon Kaiji Kentei Quality Assurance Ltd. 1, 3, 4, 5, 7, 12 and 13 1, 3, 4, 5, 7, 12 and 13 

Perry Johnson Registrars Clean Development 
Mechanism, Inc. 

1, 2, 3, 7, 9, 12, 13 and 
15 

1, 2, 3, 7, 9, 12, 13 and 
15 

LGAI Technological Center, S.A. 1 and 13 1 and 13 

CEPREI certification body 1–5, 8–10, 13 and 15 1–5, 8–10, 13 and 15 

Deloitte Cert Umweltgutachter GmbH 1, 2, 3 and 5 1, 2, 3 and 5 

.  إىل النطاقات القطاعية الـيت حـددها اجمللـس التنفيـذي    ١٥ إىل  ١تشري األرقام من    : مالحظة  )أ(
  .<http://cdm.unfccc.int/DOE/scopelst.pdf>ولالطالع على التفاصيل، انظر 
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  ٣املرفق 

مبادئ توجيهية وطرائق لتفعيل برنامج قروض لدعم تطـوير أنـشطة               
 أنشطة  ١٠مشاريع آلية التنمية النظيفة يف البلدان اليت لديها أقل من           

  مشاريع مسجلة يف إطار التنمية النظيفة

  معلومات أساسية  -أوالً   
مؤمتر (امل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو        طلب مؤمتر األطراف الع     -١

، إىل  ٥-م أإ /٢ من مقـرره     ٤٩، يف دورته اخلامسة، يف الفقرة       )اجتماع األطراف /األطراف
أن خيصص موارد مالية ) يشار إليه فيما يلي باسم اجمللس(اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة  

ستئماين آللية التنمية النظيفة، ومن أي تربعات ترد        من الفوائد احملصلة من أصل الصندوق اال      
 ١٠من املاحنني، هبدف تقدمي قروض لدعم األنشطة التالية يف البلدان اليت لديها أقـل مـن                 

  :أنشطة مشاريع مسجلة يف إطار آلية التنمية النظيفة
  تغطية تكاليف إعداد وثائق تصميم املشاريع؛  )أ(  
ى أنشطة املشاريع هذه والتحقق منـها للمـرة         تغطية تكاليف املصادقة عل     )ب(  
  .األوىل

     مـن  ٥٠اجتماع األطراف، يف الدورة نفـسها، يف الفقـرة         /وقرر مؤمتر األطراف    -٢
د هذه القروض ابتداء من أول إصدار لوحدات اخلفض املعتمـد           ، أن تسدَّ  ٥-م أإ /٢مقرره  

  .لالنبعاثات
 من  ٥١ يف الفقرة    ،اجتماع األطراف /ويف تلك الدورة أيضاً، طلب مؤمتر األطراف        -٣

 إىل اجمللس أن يوصي مببادئ توجيهية وطرائق لتفعيل األنشطة املبينـة يف             ،٥-م أإ /٢مقرره  
  .اجتماع األطراف يف دورته السادسة/ أعاله لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف٢ و١الفقرتني 

لتوجيهية والطرائق  ونظر اجمللس يف اجتماعه السادس واخلمسني يف مشروع املبادئ ا           -٤
املذكورة، وهو مشروع أعدته األمانة استناداً إىل اإلرشادات اليت قدمها اجمللس يف اجتماعاته             

اجتماع األطراف لكي ينظـر     /السابقة، واتفق على عرض هذا املشروع على مؤمتر األطراف        
  .فيه يف دورته السادسة، حسبما كان مطلوباً منه

  التعاريف  -ثانياً   

الطرائـق   (١-م أإ /٣ هذه الوثيقة تنطبق التعاريف الواردة يف مرفق املقـرر         ألغراض  -٥
  .)واإلجراءات املتعلقة بآلية التنمية النظيفة
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  ختصيص األموال  -ثالثاً   
لتقدمي قروض لـدعم    برناجماً  اجتماع األطراف مبوجب هذا     /ينشئ مؤمتر األطراف    -٦

      أنشطة مشاريع مـسجلة يف إطـار آليـة          ١٠األنشطة التالية يف البلدان اليت لديها أقل من         
  :التنمية النظيفة

  وثائق تصميم املشاريع؛إعداد تغطية تكاليف   )أ(  
تغطية تكاليف املصادقة على أنشطة املشاريع هذه والتحقق منـها للمـرة              )ب(  
  .األوىل

صلة يناير من كل سنة حبساب وحتديد الفائدة احمل/ كانون الثاين١تقوم األمانة بتاريخ     -٧
للربنـامج  على أصل الصندوق االستئماين آللية التنمية النظيفة، وأي تربعات ترد من املاحنني             

، باعتبار تلك األمـوال     ) بربنامج القروض  يشار إليه فيما يلي   ( أعاله   ١املشار إليه يف الفقرة     
  . موارد مالية ختصص للقروض والتكاليف اإلدارية املرتبطة هبا لتلك السنة

  الوكالة املشرفة على التنفيذ  -رابعاً   

يشار  (برنامج القروض ختتار األمانة مؤسسة عامة أو خاصة وتتعاقد معها على إدارة             -٨
من خالل عملية تفويض، ما مل تكن وكالة        ) إليها فيما يلي باسم الوكالة املشرفة على التنفيذ       

وتكـون مـدة    .  الصلة من وكاالت األمم املتحدة، وفقاً لقواعد وأنظمة األمم املتحدة ذات         
وبعد انقضاء مدة العقـد، ُتجـري   .  سنوات أخرىثالث سنوات وجيوز متديده  مخسالعقد  

  .األمانة عملية تفويض جديدة الختيار وكالة مشرفة على التنفيذ
، يف مجلـة    لديهايف سياق اختيار وكالة مشرفة على التنفيذ، ختتار األمانة مؤسسة             -٩

  :أمور، اخلصائص التالية
املنح أو القروض اليت تستهدف البلـدان       برامج  خربة مثبتة يف وضع وإدارة        )أ(  

النامية أو البلدان ذات االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية من أجل متويل أنشطة آلية التنميـة                
      النظيفة أو أنشطة التنفيذ املشترك أو غريها من أنشطة مشاريع تعزيـز خفـض االنبعاثـات            

  أو إزالتها؛
القدرة على تشغيل أنشطة املشاريع بفعالية يف مناطق أفريقيا، وآسيا واحمليط             )ب(  

  اهلادئ، وأوروبا الشرقية، وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب؛
نظام يكفل استخدام موارد بشرية ذات خربات مناسبة لالضطالع بنجاح            )ج(  

  لتنفيذ؛املقرر أن تؤديها الوكالة املشرفة على ااملهام جبميع 
  مالية كافية؛قوة   )د(  
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  سجل أداء جيد؛  )ه(  
  . برنامج القروضخطة وترتيبات فعالة للتكاليف اإلدارية املترتبة على  )و(  

  :تتوىل الوكالة املشرفة على التنفيذ ما يلي  -١٠
  :تأمني مصادر القروض، مبا يف ذلك  )أ(  

ـ        برنامج القروض   تسويق   '١' رباء يف صفوف املـشاركني يف املـشاريع واخل
االستشاريني العاملني يف أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة، عـن طريـق            

أو باسـتخدام   /أو يف مـؤمترات و    /مواقع شبكية خمصصة هلذا الغـرض و      
 النشرات وغري ذلك من الوسائل؛

  تلقي طلبات القروض وفرزها؛ '٢'
تقييم أنشطة املشاريع املذكورة يف الطلبات والبـت يف تقـدمي القـروض               )ب(  

  صحاب الطلبات؛أل
  :إدارة تدفق األموال، مبا يف ذلك  )ج(  

يـشار  (باملوافقة  مع أصحاب الطلبات اليت حظيت      القروض  توقيع اتفاقات    '١'
 ؛)إليهم فيما يلي باسم املستفيدين من القروض

 توزيع األموال على املستفيدين من القروض؛ '٢'

  حتصيل املبالغ املسددة من املستفيدين من القروض؛ '٣'
ورصـد  برنامج القروض   تقدم احملرز يف أنشطة املشاريع املمولة من        رصد ال   )د(  

  . القروضامتثال املستفيدين من القروض ألحكام اتفاقات
حتول األمانة على أساس سنوي إىل الوكالة املشرفة على التنفيذ، بناء على طلبـها،                -١١

 وجيري ذلك علـى أسـاس   . أعاله١٠املشار إليها يف الفقرة املهام األموال الالزمة هلا ألداء   
، وهي  املطابقةتوقعات صرف القروض وتوقعات ميزانية التكاليف اإلدارية يف الفترة السنوية           

وتوافق األمانة علـى    . على التنفيذ وتقدمها سنوياً إىل األمانة     املشرفة  توقعات تعدها الوكالة    
أدناه قبل  ) أ(١٥ها يف الفقرة    الوثائق املقدمة إليها من الوكالة املشرفة على التنفيذ واملشار إلي         

  .حتويل األموال
يف حالة نفاد األموال، جيوز للوكالة املشرفة على التنفيذ أن تطلب إىل األمانة حتويل                -١٢

ويف هذه احلالة، تـدرس األمانـة       . أموال إضافية يف الفترات اليت تتخلل التحويالت السنوية       
ويف مجيع األحوال، ال يتجاوز املبلغ . تضاءالطلب وتقوم بتحويل األموال اإلضافية حسب االق

 شهراً مستوى   ١٢اإلمجايل لألموال احملولة من األمانة إىل الوكالة املشرفة على التنفيذ يف فترة             
    اليت تكون األمانة قد حددهتا لتلك الفتـرة وفقـاً          لربنامج القروض   املوارد املالية املخصصة    

  . أعاله٧للفقرة 



FCCC/KP/CMP/2010/L.8 

GE.10-70882 18 

ليف اإلدارية للوكالة املشرفة على التنفيذ عند املـستوى األمثـل           حيافظ على التكا    -١٣
تـبني  وإذا مـا    . بطريقة فعالة من حيث التكلفة طوال مدة العقـد        برنامج القروض   لتشغيل  

) أ(١٥أو التقارير الفصلية املشار إليها يف الفقرة        /لألمانة، من خالل البيانات املالية السنوية و      
حد غري طبيعي مـن جممـوع       اليف اإلدارية متثل جزءاً مرتفعاً إىل       أدناه مثالً، أن التك   ) ب(و

أن تطلب إىل الوكالة املشرفة     : األموال املرصودة واملصروفة، تستعرض األمانة احلالة وجيوز هلا       
على التنفيذ تنقيح إجراءاهتا التشغيلية من أجل خفض التكاليف اإلدارية؛ أو إهناء العقد مـع               

اجتماع األطراف لكي ينظر /تنفيذ؛ أو إبالغ املسألة إىل مؤمتر األطراف    الوكالة املشرفة على ال   
  .فيها ويقدم توجيهاته

يتوىل استعراض  ) جلنة مثالً (تنشئ الوكالة املشرفة على التنفيذ هيكالً تنظيمياً داخلياً           -١٤
 فيها بطريقة منهجية ومتسقة، مع احلفاظ على الرتاهة، كجزء من أداءوالبت  طلبات القروض   

  . أعاله)ب(١٠املشار إليها يف الفقرة املهام 

  إشراف األمانة  -خامساً   

  :تشرف األمانة على أداء الوكالة املشرفة على التنفيذ من خالل ما يلي  -١٥
وهلـذا  . املوافقة على خطط العمل وامليزانيات والبيانات املاليـة الـسنوية           )أ(  

  :إىل األمانةالغرض، تعد الوكالة املشرفة على التنفيذ وتقدم 
خطط عمل سنوية، تعرض فيها هنجها وتنظيمها ومواردهـا واقتراحاهتـا            '١'

 إلدارة برنامج القروض؛

ميزانيات سنوية، تتضمن تنبؤات بصرف األموال للقروض واملبالغ املسددة          '٢'
 والتكاليف اإلدارية؛

املصروفة وامللغية  مبالغ القروض   بيانات مالية سنوية، تتضمن معلومات عن        '٣'
  دة واملشطوبة واملعجلة؛واملسد

وهلذا الغرض، تعد الوكالة املشرفة على التنفيذ       . استعراض التقارير املنتظمة    )ب(  
 أو اجلـاري  مثل عدد الطلبات املقدمة(وتقدم إىل األمانة تقارير فصلية عن طلبات القروض،        

د اتفاقـات  مثـل عـد   (وملف املشاريع   )  أو املوافق عليها أو املرفوضة أو املؤجلة       النظر فيها 
املوقعة، ومبلغ األموال املصروفة، والتقدم احملرز يف أنشطة املشاريع املمولة، كإمتـام            القروض  

ويتضمن التقريـر   ). وثائق تصميم املشاريع، واملصادقة والتحقق واإللغاء والسداد والشطب       
 عن تلك السنة     لألداء وموجزاً بالبيانات الرئيسية    استعراضاًالفصلي األخري يف السنة التقوميية      

  ؛)أعاله‘ ٣‘)أ(١٥تكميالً للبيان املايل املشار إليه يف الفقرة (
املوافقة على اإلجراءات التشغيلية، واملعايري املفصلة الختيار أنشطة املشاريع،   )ج(  
هلذا الغرض، تعد الوكالة املشرفة على التنفيذ مشروع إجراءات تشغيلية لتقـدمي            و. والنماذج
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هيزها، ومعايري مفصلة الختيار أنشطة املشاريع، ومناذج متنوعة تـشمل          طلبات القروض وجت  
. قدمها إىل األمانة إلقرارها   ت، و القروضمناذج الطلبات ومذكرات أفكار املشاريع واتفاقات       

وجيب أن تكون اإلجراءات التشغيلية متماشية مع أحكام الفصل السابع أدناه، كما جيب أن              
متماشـية، علـى    القـروض   يار أنشطة املشاريع ومناذج اتفاقات      تكون املعايري املفصلة الخت   

   هلذه الوثيقة؛باءوألف التوايل، مع التذييلني 
هلذا الغرض، تتعاقد األمانة    و. إخضاع خمطط اإلقراض لتقييم خبري مستقل       )د(  

مع خبري مستقل إلجراء التقييم يف وقت حتدده األمانة ليتسىن إدخال أي تعديالت الزمة على              
  .يف الوقت املناسبنامج القروض بر
تدرج األمانة يف العقد الذي تربمه مع الوكالة املشرفة على التنفيذ أحكامـاً جتيـز                 -١٦

لألمانة إهناء العقد مع الوكالة قبل انقضاء مدته، باإلضافة إىل احلاالت االعتيادية املنـصوص              
، إذا مـا رأت     )أو إفالس املتعاقد  مثل القوة القاهرة    (عليها يف قواعد األمم املتحدة وأنظمتها       

  .  الوكالة املشرفة على التنفيذ ال تؤدي عملها على النحو املطلوبأناألمانة 
  :تقوم األمانة مبا يلي  -١٧

وكفاءة عمل الوكالة املشرفة على التنفيـذ       برنامج القروض   تستعرض أداء     )أ(  
  :بينها وفعاليته فيما يتعلق جبملة أمور من

  موال؛معدل استخدام األ '١'
  عدد املشاريع املمولة وتوزيعها اجلغرايف؛ '٢'
معدل أنشطة املشاريع املمولة اليت حتظى باملوافقـة ألغـراض التـسجيل             '٣'

  واإلصدار؛
تستعرض االستنتاجات والتوصيات اليت خيلص إليها اخلبري املـستقل علـى         )ب(  

  عاله؛أ) د(١٥املشار إليه يف الفقرة لربنامج القروض، على النحو أساس تقييمه 
 السنوية وخطط العمل والبيانات املالية للوكالـة        اتتستعرض وتقر امليزاني    )ج(  

  أعاله؛) أ(١٥يف الفقرة ، على النحو املشار إليه املشرفة على التنفيذ
برنـامج  اجتماع األطراف تقريراً عن حالة تنفيذ       /تقدم إىل مؤمتر األطراف     )د(  
  . أدناه٢١ ، على النحو املشار إليه يف الفقرةالقروض

إذا كانـت لـديها   إىل اجتمـاع  الوكالة املشرفة على التنفيذ تدعو حيق لألمانة أن      -١٨
قبل اختـاذ  تدعوها إىل اجتماع شواغل جدية بشأن أداء الوكالة وعليها يف مجيع األحوال أن         

  .قرار بإهناء العقد معها
 أعاله أو أي    ١٧فقرة  إذا رأت األمانة، على أساس االستعراضات املشار إليها يف ال           -١٩

بربنـامج القـروض    أحداث أخرى، أن أي أحكام يف املبادئ التوجيهية والطرائق اخلاصـة            
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عمله، فإهنا تلـتمس يف ذلـك       برنامج القروض أو    التعديل من أجل حتسني أداء      تستوجب  
 ية والطرائق وجب على األمانةوإذا ما نقح اجمللس بعد ذلك املبادئ التوجيه . إرشادات اجمللس 

  .ذاك أن تطبق املبادئ التوجيهية والطرائق املنقحة على أساس مؤقتحين
 ١٩، وفقاً للفقرة بربنامج القروضإذا نقح اجمللس املبادئ التوجيهية والطرائق اخلاصة    -٢٠

اجتمـاع  /أعاله، وجب على األمانة أن تدرج يف تقريرها السنوي املقدم إىل مؤمتر األطراف            
 أدناه توصية بشأن املبادئ التوجيهية والطرائق املنقحـة         ٢١الفقرة  األطراف واملشار إليه يف     

وبعد أن يقـرر مـؤمتر      . اجتماع األطراف يف دورته املقبلة    /لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف    
اجتماع األطراف أن يعتمد املبادئ التوجيهية والطرائق املنقحة أو أن يعتمدها مـع           /األطراف

مانة ما قد يلزم من تعديالت على تنفيذ خمطط اإلقـراض           تعديالت أو أن يرفضها، تدخل األ     
  .يف أقرب وقت ممكن عملياً

تقدمي التقارير إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف بروتوكول             -سادساً   
  كيوتو
اجتماع األطراف مرة يف السنة تقريراً عـن حالـة          /تقدم األمانة إىل مؤمتر األطراف      -٢١

  :، يتضمن، يف مجلة أمور، ما يليروضبرنامج القتنفيذ 
عدد القروض املطلوبة والقروض املوافق عليها واتفاقات القروض املوقعـة،            )أ(  

  واألموال املصروفة حبسب البلد ونوع املشروع وحجمه؛
  األموال املرصودة واملصروفة حبسب البلد ونوع املشروع وحجمه؛حجم   )ب(  
أي إعداد  (ة، مصنفة حبسب بند التكلفة      حجم األموال املرصودة واملصروف     )ج(  

  ؛)وثيقة تصميم املشروع، واملصادقة، والتحقق للمرة األوىل
  استعراضات أداء الوكالة املشرفة على التنفيذ؛  )د(  
لربنـامج  توصيات بشأن مشروع املبادئ التوجيهية والطرائـق املنقحـة            )ه(  
  . قتضاء أعاله، حسب اال٢٠، بعد إعدادها وفقاً للفقرة القروض

وتـسديد  إجراءات تقدمي طلبات القروض واملوافقة عليها وصرف األمـوال            -سابعاً   
  القروض

يقدم كل كيان يرغب يف احلصول على قرض طلباً إىل الوكالة املشرفة على التنفيذ،                -٢٢
اليت تضعها الوكالة، على النحو املـشار إليـه يف          ) مثل استمارة الطلب  (باستخدام النماذج   

  .أعاله، مشفوعاً بالوثائق الداعمة اليت حتددها الوكالة) ج(١٥الفقرة 
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تفحص الوكالة املشرفة على التنفيذ الطلب للتحقق من اكتماله، كما جتري فحصاً              -٢٣
وجيوز للوكالة، يف هذه املرحلة، أن تلتمس توضيحات        .  األهلية أولياً للتأكد من وفائه مبعايري    

، )املقـرر (أن تطلب زيارة موقع نشاط املـشروع    ومعلومات إضافية من صاحب الطلب، و     
  .أو هوية املشاركني فيه/حسب االقتضاء، للتأكد من حقيقة نشاط املشروع و

التحقق األويل من معايري أهليتـه،  مرحلة مىت تبني أن الطلب مكتمل واجتاز بنجاح        -٢٤
ملشروع املقتـرح يف    تعني على الوكالة املشرفة على التنفيذ أن جتري تقييماً مفصالً لنشاط ا           

الطلب، فيما يتعلق بسالمته املالية ومقبوليته املصرفية وكذلك أهليته كنشاط مـن أنـشطة              
وجتري الوكالة املشرفة   . ، حسب االقتضاء  موقعيةمشاريع آلية التنمية النظيفة، بإجراء زيارة       

تـضعها  هي معايري   على التنفيذ التقييم على أساس املعايري املفصلة الختيار أنشطة املشاريع، و          
  .أعاله) ج(١٥الوكالة استناداً إىل التذييل ألف هلذه الوثيقة، على النحو املشار إليه يف الفقرة 

. تبت الوكالة املشرفة على التنفيذ يف تقدمي القرض إىل نشاط املشروع أو عدم تقدميه   -٢٥
باسـتخدام منـوذج    فإذا كان القرار إجيابياً توقع الوكالة اتفاق القرض مع صاحب الطلب،            
  .تضعه الوكالة وفقاً للمبادئ التوجيهية املبينة يف التذييل باء هلذه الوثيقة

تصرف الوكالة املشرفة على التنفيذ األموال إىل املستفيد من القرض وفقاً ألحكـام               -٢٦
  . اتفاق القرض املوقع

فيذ وفقاً ألحكام   يسدد املستفيد من القرض مبلغ القرض إىل الوكالة املشرفة على التن            -٢٧
من اإلصدار األول   اعتباراً  اتفاق القرض املوقع ويبدأ املستفيد من القرض تسديد مبلغ القرض           

  . املعتمد لالنبعاثات لنشاط املشروعاخلفض لوحدات 
داث ذات  ترصد الوكالة املشرفة على التنفيذ التقدم احملرز يف نشاط املشروع واألح            -٢٨

مثالً، إىل صرف قروض الحقة أو إلغائها أو شطبها أو التعجيـل          ،  الصلة اليت ميكن أن تؤدي    
  .هبا، إىل حني تسديد القرض كامالً

القرض ترصد الوكالة املشرفة على التنفيذ امتثال املستفيد من القرض ألحكام اتفاق              -٢٩
  . إقامة دعوىحسب االقتضاء، إجراءات ميكن أن تشملوتتخذ، 
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  التذييل األول

   أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة ملنح قرضمعايري اختيار    
  :ُيشترط يف املشاركني يف نشاط من أنشطة املشاريع يراد متويله بربنامج القروض ما يلي  -١

االستقامة، وخلو صحيفته القضائية من أي أحكام سابقة أو حاضرة بسبب             )أ(  
  أي نشاط آخر ميكن أن يثري شكوكاً يف استقامتهم؛

لكافية على تنفيذ نشاط مشروع وتشغيله، مبا يف ذلك احلـصول           القدرة ا   )ب(  
  .على دعم أطراف ثالثة

  :ُيشترط يف نشاط املشروع املراد متويله بربنامج القروض ما يلي  -٢
 أنشطة مشاريع مسجلة يف إطار      ١٠أن يكون موجوداً يف بلد لديه أقل من           )أ(  

من السنة اليت يقدَّم فيها طلب القـرض إىل         ر  يناي/كانون الثاين  ١آلية التنمية النظيفة بتاريخ     
  الوكالة املشرفة على التنفيذ؛

  أن يستخدم تكنولوجيا صاحلة ومتاحة جتارياً؛  )ب(  
  أن يكون سليماً مالياً؛  )ج(  
  أن تكون فرصه عالية يف احلصول على متويل املشروع؛  )د(  
صاريح والـرخص   أن تكون فرصه عالية يف تنفيذه وإجنازه فيما يتعلق بالت           )ه(  

  واملخاطر السياسية وما إىل ذلك؛
  :أن حيقق خفضاً يف االنبعاثات أو حتسيناً يف إزالتها يقدر على األقل مبا يلي  )و(  
 طن من مكافئ ثاين أكـسيد الكربـون         ١٥ ٠٠٠متوسط سنوي يعادل      )ز(  

ـ             م املتحـدة يف    خالل الفترة األوىل لتسجيل األرصدة الدائنة، يف البلدان اليت ال تصنفها األم
  قائمة أقل البلدان منواً أو الدول اجلزرية الصغرية النامية؛

 طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون خالل        ٧ ٥٠٠متوسط سنوي يعادل      )ح(  
الفترة األوىل لتسجيل األرصدة الدائنة، يف البلدان املصنفة يف قائمة أقل البلدان منواً أو الدول               

  اجلزرية الصغرية النامية؛
أن يفي مبعايري األهلية اخلاصة بأنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة أو برامج              )ط(  

أنشطة آلية التنمية النظيفة على النحو احملدد يف الوثائق ذات الصلة الـيت اعتمـدها مـؤمتر                 
    األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو واجمللـس التنفيـذي آلليـة     

  .التنمية النظيفة



FCCC/KP/CMP/2010/L.8 

23 GE.10-70882 

  التذييل الثاين

  مبادئ توجيهية لشروط القروض     
  .مشاركاً يف نشاط املشروع) املستفيد من القرض(يكون املدين   -١
  .ال ُتفرض على القرض فائدة  -٢
وتفرد الوكالة املشرفة على التنفيـذ      ). رمساً أولياً (يدفع صاحب الطلب رمساً وحيداً        -٣

قروض وتعيده إىل املستفيد من القرض مـىت بـدأ يف           بنداً خاصاً للرسم يف ميزانية برنامج ال      
  ).مثالً عن طريق خصمه من القسط األول(تسديد القرض 

ُيصرف مبلغ القرض رهناً بإجناز مراحل، مثل قرار الوكالة املشرفة على التنفيذ تقدمي               -٤
القرض إىل نشاط املشروع، أو نشر وثيقة تصميم املشروع املطابقة على املوقـع الـشبكي               

. التفاقية، أو تسجيل نشاط املشروع يف إطار عملية آلية التنمية النظيفة التابعـة لالتفاقيـة              ل
وميكن النظر أيضاً يف صرف مبلغ القرض إىل املستفيد منه بصورة متدرجة من أجل التقليـل                

  .من املخاطر اليت تتعرض هلا األموال
آلية التنمية النظيفة أو    أي مستشار   (يصرف مبلغ القرض مباشرة إىل مقدم اخلدمات          -٥

أو الكيـان التـشغيلي املعـني       /خبريها االستشاري املعين بإعداد وثيقة تصميم املشروع، و       
وال يصرف مبلغ القرض إىل املستفيد منه إال إذا كـان           ). للمصادقة أو للتحقق للمرة األوىل    

  .اخليار السابق غري ممكن عملياً
  .قداًيسدد املستفيد من القرض مبلغ القرض ن  -٦
يبدأ املستفيد من القرض تسديد القرض إىل الوكالة املشرفة على التنفيذ اعتباراً مـن               -٧

ويسدد القـرض   . السنة األوىل إلصدار وحدات اخلفض املعتمد لالنبعاثات لنشاط املشروع        
وجيوز للوكالة املشرفة على التنفيذ، يف حاالت استثنائية، أن توافق على . عادةً يف دفعة واحدة

  . سديد القرض على فترة سنتني أو ثالث سنواتت
" حجز"ضماناً ألمن القرض، جيوز للوكالة املشرفة على التنفيذ أن تطلب إىل األمانة               -٨

وحدات اخلفض املعتمد لالنبعاثات اليت أصدرت لنشاط املشروع إىل حني إمتـام تـسديد              
  .القرض

لتنمية النظيفة التابعة لالتفاقية ومع     إذا مل يسجَّل نشاط املشروع يف إطار عملية آلية ا           -٩
ويف هذه احلالة، إذا مل يـسدَّد مبلـغ         . ذلك ُنفذ ودر دخالً، يظل التسديد النقدي مستحقاً       

  .القرض جاز للوكالة املشرفة على التنفيذ أن تلجأ إىل إقامة دعوى
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 الوكالة  تنص أحكام االتفاق على التزام املستفيد من القرض بتقدمي تقارير دورية إىل             -١٠
املشرفة على التنفيذ عن اجلوانب الرئيسية لنشاط املشروع، وخلوه من أي احتيال أو فساد أو          

  . خطأ مهين
أي (يلتمس املستفيد من القرض أفضل العروض التنافسية من مقـدمي اخلـدمات               -١١

) ينـة أو الكيانـات التـشريعية املع     /مستشاري آلية التنمية النظيفة أو اخلرباء االستشاريني و       
  .باحلصول على أكثر من سعر واحد استناداً إىل اختصاصات واضحة

جيوز ألي من الطرفني إلغاء القرض إذا مت التخلي عن نشاط املشروع، أو مل يعـد                  -١٢
املشارك يف املشروع حباجة إىل األموال، أو رأت الوكالة املشرفة على التنفيذ أن املستفيد من               

  ).ب خطأ مهين مثالًبسب(القرض انتهك اتفاق القرض 
إذا ) كأن يصبح التسديد الكامل مستحقاً فـوراً      (جيوز التعجيل يف تسديد القرض        -١٣

بسبب خطأ  (رأت الوكالة املشرفة على التنفيذ أن املستفيد من القرض انتهك اتفاق القرض             
  ).مهين مثالً

ذا مل يعـد    جيوز للمستفيد من القرض أن يسدده جزئياً أو كلياً قبل حلول أجلـه إ               -١٤
  .حباجة إىل األموال وكانت لديه موارد كافية لتسديد القرض

جيوز للوكالة املشرفة على التنفيذ أن تشطب القرض إذا مت التخلي عن املشروع، أو                -١٥
تعذر تسجيله يف إطار عملية آلية التنمية النظيفة التابعة لالتفاقية، إال يف احلالة املشار إليها يف                

  . أو إذا توقف العمل به ألسباب أخرى مثل اإلفالس أعاله،٩الفقرة 
يقدم املستفيد من القرض إىل الوكالة املشرفة على التنفيذ تقارير منتظمة عن التقدم               -١٦

احملرز يف نشاط املشروع فيما يتعلق باخلطوات الرئيسية، مثل التصاريح والـرخص، والبنـاء      
وجيوز جتميع هذه التقـارير     . فة على التنفيذ  واملصادقة، باستخدام منوذج تعده الوكالة املشر     

  .وتلخيصها يف التقارير الدورية اليت تقدمها الوكالة املشرفة على التنفيذ إىل األمانة
        

  


