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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

األطراف  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع    
  يف بروتوكول كيوتو

  التاسعةالدورة 
  ٢٠١٣نوفمرب /تشرين الثاين ٢٢-١١، وارسو
  من جدول األعمال) أ(٤البند 

  بآلية التنمية النظيفةاملسائل املتعلقة 
   بآلية التنمية النظيفةاإلرشادات املتصلة

  بآلية التنمية النظيفةاإلرشادات املتصلة     

  اقتراح من الرئيس    

  ٩-م أإ/-مشروع املقرر     

   بآلية التنمية النظيفةاإلرشادات املتصلة    
  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،   
   ،٦-إم أ/١ من بروتوكول كيوتو، وإىل املقرر ١٢ و٣ إىل أحكام املادتني إذ يشري  
اإلرشادات الالحقة املقدمـة مـن مـؤمتر        ، و ١-إم أ /٣ املقرر   وإذ يضع يف اعتباره     

  ،آلية التنمية النظيفةاألطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بشأن 
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  أحكام عامة  -أوالً  
جمللس التنفيذي   الذي أعده ا   ٢٠١٣-٢٠١٢ للفترة بالتقرير السنوي    يرحب  -١  

  ؛)١(آللية التنمية النظيفة
  على مدى السنة املاضية؛هام ملا أجنزه من عمل  على اجمللس التنفيذي يثين  -٢  
خالل فترة االلتزام األوىل لربوتوكول     جناح  ملا حتقق من     عن ارتياحه  يعرب  -٣  
من نشاط   ٧ ٣٠٠ل أكثر من    تسجاآلن  حىت  أتاحت  اليت   ، النظيفة بفضل آلية التنمية  كيوتو،  
أنـشطة  عنصر من عناصر     ١ ٥٠٠ أكثر من    وإدراج بلداً،   ٩٠شاريع يف أكثر من     املأنشطة  

 بلداً، وإصدار ٦٠أكثر من يف  املسجلة  برامج األنشطة    من    برناجماً ٢٣٠يف أكثر من    املشاريع  
 ٢١٥النبعاثات املعتمد، واستثمار ما يزيد على  من وحدات خفض ا بليون١,٤ما يربو على    

  ؛ )دوالر (ةبليون دوالر من دوالرات الواليات املتحد
إزاء حالة السوق الصعبة اليت يواجهها حالياً املشاركون يف         عن قلقه    يعرب  -٤  

 وما ينجم عن ذلك من فقدان للقدرة املؤسسية املتعلقة باآللية، وهو أمـر              آلية التنمية النظيفة  
التعاون على حتقيق   لألطراف  تتيح   وسيلة   ا بوصفه آلية التنمية النظيفة  شكل خطراً يهدد قيمة     ي

  ؛هدف االتفاقية
 األطراف على زيادة استخدام آلية التنمية النظيفة لضمان استمرار جناح           يشجع  -٥  
   االتفاقية؛  فيما يتعلق مبسامهتها يف حتقيق هدف فترة االلتزام األوىل لربوتوكول كيوتواآللية بعد

  اإلدارة  -ثانياً  
نها  الكيانات اليت اعتمدها اجمللس التنفيذي وعيّ      ة تشغيلي ات بصفة كيان  نيعّي  -٦  

أو مهام التحقق يف قطاعات حمددة على       /كيانات تشغيلية مؤقتة لالضطالع مبهام التصديق و      
  ؛ النحو املبني يف مرفق هذا املقرر

لتنمية الطوعية ل داة  األ استخدام تقييمل ب ُيعّجعلى أن    اجمللس التنفيذي    حيث  -٧  
م تقريراً عن استنتاجاته إىل مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع             وأن يقدّ ،  املستدامة

  ؛)٢٠١٤ديسمرب /كانون األول(العاشرة األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته 
ات تساعد السلط إرشادية   إىل اجمللس التنفيذي أن يستحدث أدوات        يطلب  -٨  

الوطنية املعيَّنة، بناء على طلب الطرف املضيف وعلى أساس طوعي، يف رصد فوائد التنميـة               
بأن اسـتخدام   ُمسلِّماً  من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة،       يف إقليمها   املستدامة اليت جتىن    

توافر املـوارد املتاحـة مـن       وتتوقف على   مسألةٌ تقررها األطراف    اإلرشادية  هذه األدوات   
  جة يف املرفق األول لالتفاقية؛ األطراف املدر

__________ 

)١( FCCC/KP/CMP/2013/5) اجلزء األول واجلزء الثاين(. 
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نـة   اجمللس التنفيذي على تعزيز تواصله مع السلطات الوطنيـة املعيَّ          يشجع  -٩  
  ؛نة من خالل حمافله القائمة حالياًوالكيانات التشغيلية املعيَّ

  منهجيات خطوط األساس والرصد والعنصر اإلضايف  -ثالثاً  
أنشطة رصد  خطط  املوافقة على   مسألة  ي أن يبحث     إىل اجمللس التنفيذ   يطلب  -١٠  
   التحقق األوىل اليت ختضع هلا؛ الصغرية والبالغة الصغر قبل عملياتوبرامج األنشطة املشاريع 
، ٨-م أإ /٥املقـرر    على النحو الوارد يف      ،جمللس التنفيذي ا تشجيعه   يكرر  -١١  

ـ      بشأن عمله   على أن يواصل   دف خفـض تكـاليف      تبسيط وترشيد املنهجيات، وذلك هب
ناطق ناقـصة   امل  ما ينفذ منها يف   معامالت مجيع أنشطة املشاريع وبرامج األنشطة، وال سيما         

  ؛ التمثيل يف آلية التنمية النظيفة
 إىل اجمللس التنفيذي حتليل العتبات اليت تستويف عندها عناصر أنشطة           يطلب  -١٢  

، مع مراعـاة الظـروف اإلقليميـة        ةاملشاريع صفة األنشطة البالغة الصغر يف برامج األنشط       
  سالمة البيئية يف الوقت نفسه؛ ضمان الو

ُيعّجل بتحديد عتبات قطريـة خلـط        أن    إىل اجمللس التنفيذي أيضاً    يطلب  -١٣  
ناقصة التمثيل يف آليـة التنميـة       القطاعات يف البلدان    على صعيد   العنصر اإلضايف   األساس و 
  تنسيق مع تلك البلدان؛ النظيفة، بال

بأن ، ٦-م أإ/٣ملقرر  على النحو الوارد يف ا     ، طلبه إىل اجمللس التنفيذي    يكرر  -١٤  
  ينظر يف اعتماد هنج بديلة إلثبات العنصر اإلضايف وتقييمه؛

مشروع إصدار األرصدة الدائنة لنشاط      أنه ال جيوز بعد انقضاء فترة        يؤكد  -١٥  
، أن طة يف آلية التنمية النظيفةأو برنامج أنش  أو برنامج أنشطة مسجل باعتباره نشاط مشروع        

 أو برنامج أنشطة جديد يف آلية التنمية النظيفة؛ يعاد تسجيله كنشاط مشروع جديد 

جديد  بأنه جيوز تسجيل نشاط مشروع جديد أو عنصر نشاط مشروع         يقر  -١٦  
نشاط مشروع أو عنـصر نـشاط       الذي ُوجد فيه    يف نفس املوقع املادي أو املوقع اجلغرايف        

أو عنصر نشاط   اجلديد  ، إذا مل يكن نشاط املشروع       إصدار أرصدته الدائنة  انقضت فترة   مشروع  
  ؛ القدمي لنشاط املشروع القدمي أو عنصر نشاط املشروع أو تعديالًامتداداًاجلديد املشروع 
العامل بوصفه   إىل اجمللس التنفيذي أن يقدم تقريراً إىل مؤمتر األطراف   يطلب  -١٧  

 أعاله، مبا يف    ١٦ العاشرة عن تنفيذ الفقرة      اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته      
 اليت وضعت لتحديد ما إذا كان نشاط مشروع أو عنصر نشاط مـشروع              املعايريذلك عن   
 عنـد    لنشاط مشروع آخر أو عنصر نشاط مشروع آخر، وأن يقدم أيضاً            أو تعديالً  امتداداً
  ؛ما ميكن إدخاله من تغيريات على طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفةتوصيات بشأن اللزوم 
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تسجيل أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة وإصدار وحدات خفـض            -رابعاً  
  االنبعاثات املعتمد

 إىل اجمللس التنفيذي تبسيط وترشيد عملية التصديق علـى أنـشطة            يطلب  -١٨  
  ليت تعترب إضافية تلقائياً؛  ااملشاريع وبرامج األنشطة

 زيادة حتسني وترشيد األنظمـة املتعلقـة         إىل اجمللس التنفيذي أيضاً    يطلب  -١٩  
  ؛ مبا فيها األنظمة املتعلقة بربامج األنشطة اليت يستضيفها أكثر من طرف واحد،بربامج األنشطة

تـدى  منبدعم من األمانة، مع التعاون،  كذلك، إىل اجمللس التنفيذي     يطلب  -٢٠  
لتـشاور مـع    املمارسات املعمول هبا يف ا    بشأن  مجع معلومات   على  نة  السلطات الوطنية املعيّ  

، وتقـدمي   االتفاقية/قع الشبكي آللية التنمية النظيفة     وإتاحتها يف املو   أصحاب املصلحة احملليني  
يـة   لوضع مبـادئ توجيه    - بناء على طلبها   -نة  لسلطات الوطنية املعيّ  إىل ا املساعدة التقنية   

  يف بلداهنا؛أصحاب املصلحة احمللينيللتشاور مع 

 إىل اجمللس التنفيذي أن يستعرض مفهوم األمهية النسبية يف عمليـة            يطلب  -٢١  
اخلـربة    إىل استناداً، وذلك   ، عند االقتضاء  التحقق، وسبل تطبيقه يف آلية التنمية النظيفة أيضاً       

منتدى  وبالتشاور مع    ٧-م أإ /٩دد يف املقرر     احمل - تطبيق مبدأ األمهية النسبية    يف   -املكتسبة  
  . الكيانات املستقلة املعتمدة/نةالكيانات التشغيلية املعّيالتنسيق اخلاص ب

   التوزيع اإلقليمي ودون اإلقليمي  -خامساً  
برنـامج  إىل   تقدمي تربعات الراغبة إىل    دعوته لألطراف واملؤسسات     جيدد  -٢٢  

  ؛ ، من أجل توسيع قدرة الربنامج٦-إم أ/٣النحو املبني يف املقرر قروض آلية التنمية النظيفة، على 
قليمية من أجـل    اإلتعاون  الإنشاء مراكز   على صعيد    بالتقدم احملرز    يرحب  -٢٣  

آلية التنمية النظيفة يف املناطق ناقصة التمثيل يف اآللية ودعم أصحاب املـصلحة علـى               تعزيز  
  الصعيدين اإلقليمي والوطين؛

، أن تواصـل  ٧-م أإ/٨لبه إىل األمانة، على النحو الوارد يف املقرر          ط يكرر  -٢٤  
  ؛تعزيز دعمها لألطراف ناقصة التمثيل يف آلية التنمية النظيفة

لكيانات التشغيلية املعّينة، علـى النحـو الـوارد يف          ا تشجيعه   يكرر أيضاً   -٢٥  
لنامية، من أجل خفـض      على إنشاء مكاتب يف البلدان ا      ،٨-م أإ /٥ واملقرر   ٥-م أإ /٢ ملقررا

تلك البلدان واملسامهة يف توزيع أنشطة مشاريع وبرامج أنشطة         فيما يتعلق ب  تكاليف املعامالت   
 . أكثر إنصافاً توزيعاًآلية التنمية النظيفة
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  املرفق 
الكيانات اليت اعتمدها وعيَّنها مؤقتاً اجمللس التنفيذي آلليـة التنميـة               

   يف ذلك الكيانات اليت ُمدِّد نطاق اعتمادهايف فترة اإلبالغ، مباالنظيفة 
  التحقق من خفض االنبعاثات املشاريع على التصديق  اسم الكيان

Instituto Brasileiro de Opinião Pública e 

Estatística Ltda. (IBOPE)
)أ (  

١ ١  

Shenzhen CTI International Certification 

Co., Ltd (CTI)
)أ (  

   ١٣ و١٠و ٩و ٧و ٦و ٤-١   ١٣ و١٠و ٩و ٧و ٦و ٤-١

Ernst & Young Associés (France) (EYG)
)ج (
 ١٤  ١٤  

JACO CDM., LTD (JACO)
)د (   سحب جزئي طوعي١٥ و١٢-٥   سحب جزئي طوعي١٥ و١٢-٥ 

JACO CDM., LTD (JACO)
)د (
   سحب جزئي طوعي٤ و٢   سحب جزئي طوعي٤ و٢ 

Bureau Veritas Certification Holding SAS 
 

(BVCH)
)أ (  

١٥-١  ١٥-١  

Korean Register of Shipping (KR)
)أ (
  ١٣ و٧ و١  ١٣ و٧ و١ 

Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. 

(LRQA)
)ج(
 

١٣-١  ١٣-١  

EPIC Sustainability Services Pvt. Ltd
)أ(
  ١٥-١٣ و١١-١  ١٥-١٣ و١١-١ 

Northeast Audit Co., Ltd. (NAC)
)أ (
  ١٥ و١٣-١  ١٥ و١٣-١ 

Conestoga Rovers & Associates Limited 

(CRA)
)ج(
 

  ١٣ و١٢ و١٠ و٥ و٤ و١  ١٣ و١٢ و١٠ و٥ و٤ و١

TÜV NORD CERT GmbH 

(TÜV NORD)
)ب ()ج(  

ــاده إىل ١٥-١ ــد اعتم  ومتدي
  ١٦النطاق القطاعي 

 ومتديد اعتماده إىل النطاق١٥-١
  ١٦القطاعي 

LGAI Technological Center, S.A. (LGAI 

Tech. Center S.A)
)ج (
 

  ١٣و١  ١٣ و١

Ernst & Young Sustainability Co., Ltd. 

(EYSUS)
)د(
 

 سحب طـوعي لالعتمـاد      ٣-١
  بأكمله

 لالعتمـاد سحب طوعي  ٣-١
  بأكمله

Nippon Kaiji Kentei Quality Assurance 

Limited (NKKKQA)
)د (
 

 ١٣ و ١٢ و ٧ و ٥ و ٤ و ٣ و ١
  سحب طوعي لالعتماد بأكمله

١٣ و ١٢ و ٧و ٥ و ٤ و ٣ و ١
  سحب طوعي لالعتماد بأكمله

  .مينح االعتماد لثالث سنوات  )أ (
فيما يتعلق بالكيانات اليت مدد نطاق اعتمادهـا، ال يـشار إال إىل النطاقـات               . متديد النطاق   )ب (

  .القطاعية اجلديدة
  .إعادة االعتماد لثالث سنوات  )ج (
  . النطاقات القطاعية املسحوبةال يشار إال إىل . على أساس طوعياالعتمادسحب   )د (

        


