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       األطراف      مؤمتر
               الدورة العاشرة
     ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول  ١٧- ٦            بوينس آيرس، 

                       من جدول األعمال املؤقت ٧      البند 
                                         تقرير اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة

 املقدم من اجمللس التنفيذي) ٢٠٠٤-٢٠٠٣(التقرير السنوي 
 *آللية التنمية النظيفة إىل مؤمتر األطراف

 ملخص

                                                                                                قرير السنوي للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة املقدم إىل مؤمتر األطراف، كي ينظر فيه              ُ            ُيغطـي الت   
  .    ٢٠٠٤      سبتمرب  /           وحىت أيلول    ٢٠٠٣      نوفمرب  /                                                        خالل دورته العاشرة، األنشطة املضطلع هبا منذ هناية تشرين الثاين

                                              النظيفة نتيجة لإلجراءات اليت اختذها اجمللس        ُ                                                                           وُيقـدم الـتقرير معلومات عن التقدم احملرز يف اجتاه تنفيذ آلية التنمية             
                                                                             ويتصل هذا التقدم مبا حتقق من إجنازات يف إطار العملية املفضية إىل تسجيل               .         اآللية                               خالل السنة الثالثة من تشغيل                التنفـيذي   

                     وتعيينها بصفة مؤقتة،                                                                                                      األنشطة اليت تندرج يف إطار مشروع آلية التنمية النظيفة، وال سيما خبصوص اعتماد الكيانات التشغيلية           
                           ومن املواضيع اهلامة األخرى      .                                                                                        واملوافقـة على املنهجيات اجلديدة املتعلقة خبطوط األساس والرصد، وتوحيد هذه املنهجيات           

  .                                                                                                  اليت يشملها التقرير ما يتمثل يف وضع سجل آلية التنمية النظيفة الالزم إلصدار وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة

                                                                                                      ير قضايا اإلدارة والتدابري املتخذة لضمان سري عمل آلية التنمية النظيفة بكفاءة وشفافية وفعالية                                كما يتناول التقر   
                                                                                                                            من حيث التكلفة، مبا يف ذلك اخلطوات املتخذة لزيادة إمكانية احلصول على املعلومات عن آلية التنمية النظيفة  وعمليات                   

                  ً            ويقدم التقرير أيضاً معلومات عن   .                                    لالتفاقية اإلطارية على الشبكة العاملية                                                 إدارهتا، من خالل موقع آلية التنمية النظيفة التابعة 
                                                                وباإلضافة إىل بيان املسائل املوضوعية ومسائل اإلدارة اليت اتفق           .                                                           االحتـياجات للموارد ألغراض إدارة آلية التنمية النظيفة       

  .                          ررات بشأهنا يف دورته العاشرة                                                                عليها اجمللس، يتضمن التقرير توصيات مقدمة إىل مؤمتر األطراف كي يتخذ مق

                                                                                                    وسترد يف إضافات هلذه الوثيقة، حسب االقتضاء، معلومات عن العمل الذي اضطلع به اجمللس التنفيذي                
ّ        وباإلضافة إىل ذلك، سُيقّدم      .     ٢٠٠٤       ديسمرب   /                      سبتمرب إىل كانون األول    /                                              آللـية التنمية النظيفة يف الفترة من أيلول          ُ                  

         ً      ً                                ُ                         ين، تقريراً شفوياً إىل مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة ُيسلط فيه الضوء على         كيال  .                           رئيس اجمللس، السيد جون ش    
  .                                                                                    التحديات اليت ووجهت واإلجنازات اليت حتققت خالل السنة الثالثة من تشغيل آلية التنمية النظيفة

                 ــــــــــــــــ
  .                          ً                               تأخر تقدمي هذه الوثيقة نظراً للحاجة إىل إجراء مناقشات مكثفة  * 
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 ياتاحملتو

       الصفحة     ـراتـ     الفق 

  ٣  �٩   ١ ....................................................................     مقدمة -   ً أوالً
  ٣  �٢   ١ .............................................................      الوالية -   ألف 
  ٣  �٦   ٣ .......................................................            نطاق التقرير -   باء 
  ٤  �٩   ٧ ...........................                                اإلجراءات اليت سيتخذها مؤمتر األطراف -   جيم 

  ٥   ٦٨-  ١٠ .....................                                              العمل املضطلع به منذ الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف -     ً ثانياً
  ٦   ٢٤-  ١٢ ...................................                               عملية اعتماد الكيانات التشغيلية -   ألف 
  ٩   ٣٨-  ٢٥ ..................                                    املنهجيات اخلاصة خبطوط األساس وخطط الرصد -   باء 
   ١٣   ٤٣-  ٣٩ ...........................                                   أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج -   جيم 
                                                               الطرائق واإلجراءات املبسطة اخلاصـة بأنشطة املشاريع الصغرية يف إطـار  -   دال 
   ١٥   ٤٧-  ٤٤ .................................................                 التنمية النظيفة    آلية  
   ١٦   ٥٣-  ٤٨ ......                                 شاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة                             املسائل املتصلة بتسجيل أنشطة امل -   هاء 
   ١٧   ٦٥-  ٥٤ ..........................................                        سجل آلية التنمية النظيفة -   واو 
   ١٩   ٦٨-  ٦٦ .                                                                    الطرائق اخلاصة بالتعاون مع اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية -   زاي 

   ٢٠   ٧٦-  ٦٩ ....................................................................            مسائل اإلدارة -     ً ثالثاً
   ٢٠   ٦٩       ............................................................             قضايا العضوية -   ألف 
   ٢١   ٧١-  ٧٠ .............................                     ئب رئيس اجمللس التنفيذي               انتخاب رئيس ونا -   باء 
   ٢١   ٧٣-  ٧٢ ..............    ٢٠٠٤                                         اجلدول الزمين الجتماعات اجمللس التنفيذي يف عام  -   جيم 
   ٢١   ٧٦-  ٧٤ ..................................                                    تنفيذ النظام الداخلي للمجلس التنفيذي -   دال 

   ٢٨   ٩٢-  ٧٧ ..................................                                                املوارد الالزمة للعمل املتعلق بآلية التنمية النظيفة -     ً رابعاً
   ٣٢   ٩٤-  ٩٣ ...................................................................            موجز املقررات -     ً خامساً

 مرفق

   ٣٥ .......                                        من طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة  ٦٥                                        إجراءات االستعراض كما أشري إليها يف الفقرة  
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  مقدمة-   ًأوال 

  الوالية-ألف

                                                                                                          قرر مؤمتر األطراف، يف دورته السابعة، تيسري االنطالقة السريعة آللية تنمية نظيفة، وذلك باعتماد املقرر                - ١
 ُ                                وُيشار إليها فيما يلي بعبارة      (                                                    طرائق واإلجراءات املتعلقة بآلية التنمية النظيفة                                 ومرفقه الذي يتضمن ال     ٧-    م أ  /  ١٧

  .(FCCC/CP/2001/13/Add.2)   ")                     طرائق وإجراءات اآللية "

                             من طرائق وإجراءات آلية      ٥       إىل    ٢                        ، وألحكام الفقرات من      ٧-    م أ  /  ١٧              من املقرر      ١٩    و  ٤    و  ٢     ً             ووفقـاً للفقرات     - ٢
   ")     اجمللس "    أو    "               اجمللس التنفيذي  " ُ                             وُيشار إليه فيما يلي باسم       (                                 لتنفيذي آللية التنمية النظيفة                      ُ                   التنمـية النظـيفة، ُيقدم اجمللس ا      

                        ً                                ويقوم مؤمتر األطراف، ممارسةً لسلطته على آلية التنمية          .                                                              تقاريـر عـن أنشطته إىل كل دورة من دورات مؤمتر األطراف           
                   وحاملا يبدأ سريان     .                          مقررات، حسب مقتضى احلال                                                                         النظـيفة، باستعراض تلك التقارير السنوية، وتقدمي إرشادات واختاذ          

       اجتماع  /            مؤمتر األطراف  (                                                                                          بروتوكول كيوتو، سيتوىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو             
                                  ومرفقه حسبما أوصى به املقرر       )  ١٢       املادة   (   ١-     م أإ  /-                                                 االضطالع هبذه الوظائف لدى اعتماد مشروع املقرر          )         األطـراف 

  . ٧-   أ م /  ١٧

  نطاق التقرير-باء

ُ   َّ                                                                                                      ُيقدَّم هذا التقرير السنوي الذي أعده اجمللس التنفيذي معلومات إىل مؤمتر األطراف، يف دورته العاشرة،                - ٣
                                                                                                                 بشـأن التقدم احملرز يف اجتاه تنفيذ آلية التنمية النظيفة خالل السنة الثالثة من تشغيلها، ويوصي مبقررات يعتمدها           

                                                                               م معلومات عن اإلجنازات احملققة يف تشغيل اآللية وعن مسائل اإلدارة املتصلة بآلية التنمية     ُ   ّ  وهو ُيقّد  .            مؤمتر األطراف
  :                                              ً                              النظيفة واإلجراءات اليت اختذها اجمللس التنفيذي وفقاً للمقررات التالية ملؤمتر األطراف

                                                        ومرفقه الذي يتضمن طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة ٧-   م أ /  ١٧      املقرر   �

                                                                                 ومرفقيه املتعلقني بالنظام الداخلي للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة،           ٨-    م أ  / ١ ٢         املقـرر     �
ّ                                                     والطرائق واإلجراءات املبّسطة ألنشطة املشاريع الصغرية يف إطار آلية التنمية النظيفة                        

             من طرائق     ٤١                                   ُ                              ومرفقه بشأن إجراءات االستعراض كما أُشري إليها يف الفقرة            ٩-    م أ  /  ١٨       املقرر    �
                       ت آلية التنمية النظيفة       وإجراءا

                                                                        ومـرفقه بشـأن الطرائق واإلجراءات الالزمة لالضطالع بأنشطة مشاريع            ٩-    م أ  /  ١٩         املقـرر     �
  .                                                                                     التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام األوىل لربوتوكول كيوتو

                                       موارد ألغراض إدارة آلية التنمية النظيفة                                                       وباإلضافة إىل ذلك، يتضمن التقرير معلومات عن االحتياجات لل - ٤
  .    ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                                                       بشأن امليزانية الربناجمية لالتفاقية اإلطارية لفترة السنتني  ٩-   م أ /  ١٦             يف سياق املقرر 
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                                               ُ                                                             وهـذا الـتقرير السنوي املقدم إىل مؤمتر األطراف والذي ُيلقي نظرة عامة على املسائل املوضوعية ومسائل                  - ٥
                                                                                              اجمللس خالل الفترة املشمولة بالتقرير يستند إىل املعلومات املفصلة واحلديثة بشأن العمليات                                         اإلدارة الـيت اتفـق عليها     

       ، ومن   ) ١ (                                                                                                                   والوظائف، وهي معلومات متاحة على موقع آلية التنمية النظيفة التابعة لالتفاقية اإلطارية على الشبكة العاملية              
        املستودع                                                              قع آلية التنمية النظيفة على الشبكة العاملية هو مبثابة           ومو  .                                 ً                       مث ينـبغي قراءة هذا التقرير مقترناً بتلك املعلومات        

                                                                                                                         املركـزي للمعلومات ألنه يتضمن تقارير اجتماعات اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، مبا يف ذلك الوثائق املتعلقة                 
                                 ، واعتماد الكيانات التشغيلية،                                                                                             جبمـيع املسـائل اليت اتفق عليها اجمللس، وال سيما فيما يتعلق باملوافقة على املنهجيات              

    كما   .                                                                                                               وتعيينها بصفة مؤقتة، وتسجيل أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة، وإصدار وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة             
                                                                                                                            أن موقـع آلـية التنمية النظيفة على الشبكة العاملية يتيح لألطراف واجلهات صاحبة الشأن البحث عن الوثائق املتعلقة                   

                                                          ّ                                              وظائف اليت يضطلع هبا اجمللس، وأفرقته، والكيانات التشغيلية املعّينة، واملشاركون يف املشاريع، واخلرباء،                           بالعمليات وال 
                                                ّ                                         كما يعرض املعلومات املتاحة عن السلطات الوطنية املعّينة اليت أنشأهتا األطراف حىت اآلن               .              ً            واجلمهور عموماً، واألمانة  

                 من مقررات مؤمتر    (                                        ة واسعة من وثائق املعلومات األساسية                                             وهـو يتضـمن، إضافة إىل ذلك، جمموع         .   ٦٤          وعددهـا   
                                                                          وبالتايل فإن موقع اآللية على الشبكة العاملية هو نقطة اإلعالم واالتصال              ).                                        األطـراف، إىل اسـتمارات طلبات اخلرباء      

  .                اف اجمللس التنفيذي                                                                                         املركزية بشأن املسائل التشغيلية ومسائل اإلدارة املتعلقة بآلية التنمية النظيفة واليت تقع حتت إشر

      ٢٠٠٤       سبتمرب   /                   إىل أوائل أيلول       ٢٠٠٣       نوفمرب   /                  ُ                                          وهـذا التقرير الذي ُيغطي الفترة من هناية تشرين الثاين          - ٦
 ُ                             ُ                                                                             سُيسـتكمل، حسـب االقتضاء، بإضافات ُتقدم فيها معلومات إىل مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة عن العمل                 

                              كما سيقدم رئيس اجمللس التنفيذي،   .     ٢٠٠٤      ديسمرب  /          كانون األول             سبتمرب وأوائل  /                           املضطلع به يف الفترة بني أيلول
            ً      ً                ُ                                                     كـيالين، تقريراً شفوياً إىل مؤمتر األطراف ُيسلط فيه الضوء على التحديات اليت ووجهت                .                  السـيد جـون ش    

  .                                                                 واإلجنازات اليت حتققت خالل السنة الثالثة من تشغيل آلية التنمية النظيفة

  األطراف اإلجراءات اليت سيتخذها مؤمتر-جيم

                                                                                            قـد يرغب مؤمتر األطراف، يف دورته العاشرة، يف البت يف املسائل التالية، يف إطار ممارسته لسلطته على     - ٧
  :                                        من طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة ٣   و ٢                                            ً          آلية التنمية النظيفة وتقدمي التوجيهات هلا وفقاً للفقرتني 

                                     من طرائق وإجراءات آلية التنمية       ٦٥           الفقرة                                                    إجـراءات االسـتعراض على النحو املشار إليه يف          ) أ ( 
              انظر مرفق هذه  (                        من طرائق وإجراءات اآللية   )  س ( ٥                                               ً            النظيفة، حسبما أوصى به اجمللس التنفيذي لآللية وفقاً للفقرة    

  ؛ )       الوثيقة

                                                                                                   تعـيني تلك الكيانات التشغيلية اليت مت اعتمادها وتعيينها بصفة مؤقتة من قبل اجمللس التنفيذي                 ) ب ( 
  ؛ )       أدناه  ١٥            انظر الفقرة    ( ٩-   م أ /  ١٩         للمقرر     ً وفقاً

                                                                                         تكرار الدعوة املوجهة إىل األطراف لإلسهام يف الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية اخلاص              ) ج ( 
                                                                                                   باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، من أجل دعم األنشطة املتصلة بانطالق اآللية على وجه السرعة، 

                            ل سجل آلية التنمية النظيفة؛             مبا يف ذلك تشغي
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                                                                                              تقـدمي التوجيهات إىل اجمللس التنفيذي، حسب االقتضاء، بعد استعراض التقرير السنوي للمجلس،               ) د ( 
  .                                                         ً                                  من طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة، وبعد اإلحاطة علماً جبميع املسائل اليت اتفق عليها اجمللس ٤    ً         وفقاً للفقرة 

    ٣                                                      من طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة واملادتني          )  ب ( ٨    و  ٧  ً           قاً للفقرتني                            وباإلضـافة إىل ذلك، ووف     - ٨
                                                                                                 مـن النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، سيقوم مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة بانتخاب أعضاء                )  ب ( ١- ٤ و

  :                 ، على النحو التايل ) ٢ (                      اجمللس التنفيذي ملدة سنتني

                 قليمية األفريقية؛                                عضو أصيل وعضو مناوب من اجملموعة اإل  ) أ ( 

                                                عضو أصيل وعضو مناوب من اجملموعة اإلقليمية اآلسيوية؛  ) ب ( 

                                                                         عضو أصيل وعضو مناوب من جمموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛  ) ج ( 

                                                           عضو أصيل وعضو مناوب من جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى؛  ) د ( 

   ).                أطراف املرفق األول (                                ف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية                             عضو أصيل وعضو مناوب من األطرا    ) ه ( 

        ومل يتسن   .                                                                             كما سيقوم مؤمتر األطراف بانتخاب عضو من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية - ٩
   قد  و  .                                                    ً                                                      إجـراء هذا االنتخاب يف الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف نظراً لعدم تلقي أية ترشيحات خالل تلك الدورة                

ُ                                                                                عـّين اجمللس التنفيذي املرشح الذي ُسمي يف وقت الحق ليحل حمل العضو اخلارج، بغية انتخاب من يشغل هذا                                                ّ 
   ).     ألف�                               ً  انظر اجلدول الوارد يف الفرع ثالثاً  (                                          املقعد يف اجمللس يف الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف 

  العمل املضطلع به منذ الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف-     ًثانيا 

ُ   ّ                                                                                                                 ُيسلّط هذا الفصل الضوء على اإلجنازات الرئيسية اليت حتققت يف تنفيذ آلية التنمية النظيفة منذ انعقاد الدورة                  -  ١٠
                                                                                            وقد متثل أبرز هذه اإلجنازات يف الطلبات األوىل لتسجيل أنشطة املشاريع املقترحة يف إطار آلية              .                      التاسعة ملؤمتر األطراف  

                                      ، وقيام اجمللس باعتماد أول أربعة كيانات     ٢٠٠٤      سبتمرب  /                         لس التنفيذي يف أوائل أيلول                      ُ          التنمية النظيفة، اليت قُدمت إىل اجمل
                      منهجية بشأن خطوط      ١٥                                                        ومع اإلجنازات احملققة يف عملية االعتماد، واملوافقة على           .     ٢٠٠٤      مارس   /                  تشـغيلية يف آذار   

ّ                                                     منهجية مبّسطة ألنشطة املشاريع الصغرية اليت تشمل جمموعة وا           ١٤                     األسـاس والرصـد، و                              سعة من القطاعات، يكون              
  .                                                                                                        اجمللس قد هيأ مجيع العناصر الالزمة لتقدمي املزيد من املشاريع املقترحة يف إطار آلية التنمية النظيفة من أجل تسجيلها

                                                                                        ُ   ً                   ولبلوغ هذه املرحلة من مراحل التنفيذ وتيسري زيادة توسع آلية التنمية النظيفة، فقد مضى اجمللس قُدماً،                 -  ١١
   ويف   .                                                                                   عة ملؤمتر األطراف، يف عمله يف مجيع اجملاالت اليت تندرج ضمن نطاق اختصاصه وإشرافه                                 مـنذ الدورة التاس   

                                          ّ                ً                                                     هـذا السياق، شهد اجمللس زيادة كبرية يف حجم وتعقّد املهام اليت كثرياً ما تطلبت استخدام اهلياكل واملوارد إىل                
  :         نحو التايل                                             وميكن تلخيص املهام الرئيسية اليت مت إجنازها على ال  .              حدودها القصوى

                                                                                              اعتماد الكيانات التشغيلية الالزمة للتصديق على صالحية املشاريع لكي يتسىن تقدميها من أجل               �
                 ُ   ً                                         تسجيلها، واملضي قُدماً يف عملية اعتماد الكيانات املتقدمة بطلبات
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                                                                 ً                                التعجيل يف النظر يف منهجيات خطوط األساس والرصد، حيثما كان ذلك ممكناً، مبا يف ذلك االضطالع                 �
                                                                                بالعمل بشأن توحيد هذه املنهجيات وكذلك بشأن توحيد األدوات الالزمة إلثبات عامل اإلضافة

                                                                                    إرساء عملية تيسري تقدمي املنهجيات اخلاصة بأنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج احملتملة، يف   �
  ٩-   م أ /  ١٩                   أعقاب اعتماد املقرر 

                                        اريع الصغرية يف إطار آلية التنمية النظيفة                                           استعراض وحتديث العناصر الالزمة لعرض أنشطة املش  �

                                                                         توضيح اإلجراءات اخلاصة بتيسري عرض أنشطة املشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة  �

                                                          اإلشراف على العملية املفضية إىل وضع سجل آلية التنمية النظيفة  �

                                                 بلورة اإلجراءات املتصلة بإصدار وحدات خفض االنبعاثات  �

                                                                          ل وثيق مع اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن املسائل اليت هي                   احلفاظ على اتصا    �
  .                  موضع اهتمام متبادل

  عملية اعتماد الكيانات التشغيلية�ألف 

 الوالية واخللفية -١

                                                                                                       يـتوىل اجمللـس التنفيذي املسؤولية عن اعتماد الكيانات التشغيلية وتعيني هذه الكيانات بصفة مؤقتة يف              -  ١٢
   )  ج ( ٣   و ٢                                                      وترد الواليات املتعلقة بوظائف االعتماد والتعيني يف الفقرات   .               ِ                 ار تعيينها من ِقبل مؤمتر األطراف       انـتظ 

                                                             من مرفق املقرر الذي يتضمن طرائق وإجراءات آلية التنمية           )  و ( ٥            ، والفقرة    ٧-    م أ  /  ١٧             مـن املقرر      )  ب ( ٦    و  ٤ و
  . ٩-   م أ /  ١٨         من املقرر   )  د ( ١          والفقرة  ٨-   م أ /  ٢١         من املقرر   )  د ( ١                        النظيفة، وكذلك يف الفقرة 

                                                           من طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة، يتوىل اجمللس التنفيذي   )  ز ( ٥                      ً         وباإلضافة إىل ذلك، ووفقاً للفقرة  -  ١٣
                                                                                                                      املسؤولية عن استعراض معايري االعتماد الواردة يف التذييل ألف لطرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة، كما يتوىل                

  .                                              ضاء، عن تقدمي توصيات إىل مؤمتر األطراف حسب االقتضاء                  املسؤولية، عند االقت

                                                                                                    ويدرك اجمللس، وهو يضطلع بعمله املتعلق باالعتماد، أن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف               -  ١٤
                                                                من طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة، باستعراض التوزيع          )  ب ( ٤                            ً                يف بـروتوكول كيوتو سيقوم، وفقاً للفقرة        

ـ                                                                                                                      يمي ودون اإلقلـيمي للكيانات التشغيلية املعينة واختاذ القرارات املناسبة لتشجيع اعتماد مثل هذه الكيانات من                      اإلقل
                        ، أن تعزز بناء القدرات،  ٩-   م أ /  ١٨                                            ويف هذا السياق، طلب املؤمتر من األطراف، يف مقرره   .                          األطراف من البلدان النامية

  .          هذا اجلهد                                              حلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية إىل اإلسهام يف                    ، وأن تدعو املنظمات ا ٧-   م أ / ٢             يف إطار املقرر 

 العمل املنجز واإلجراءات املتخذة، مبا يف ذلك املقررات، حسب االقتضاء -٢

َ  َّ                                                                                        َتَمـثَّل اإلجنـاز الرئيسي للمجلس التنفيذي يف جمال االعتماد يف االعتماد والتعيني املؤقت ألول كيانات     -  ١٥  َ
                                 وهذا ميثل خطوة بالغة األمهية يف اجتاه   .       ً  كياناً  ٢٦                                    انات اليت تقدمت بطلبات حىت اآلن وعددها                   تشغيلية من بني الكي
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                                                   وباإلضافة إىل ذلك، قطعت عملية النظر يف الطلبات          .                                                                  إرسـاء البنية التحتية املؤسسية لتشغيل آلية التنمية النظيفة        
                                                    ة التابعة لالتفاقية اإلطارية على الشبكة العاملية                                                    وميكن الرجوع إىل موقع آلية التنمية النظيف        .           ً     ً   األخرى شوطاً كبرياً  

  .                                                                      لالطالع على معلومات عن مجيع الطلبات واملرحلة اليت وصل إليها النظر يف كل منها

               التصديق حبسب كل  "                                                                                     أمـا الكيانات األربعة اليت تقدمت بطلبات ومت اعتمادها وتعيينها بصفة مؤقتة ألغراض           -  ١٦
  :             ِ                                                                لتعيينها من ِقبل مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة بوصفها كيانات تشغيلية معينة، فهي                   ، واليت يوصى هبا هنا  ) ٣ ( "    قطاع

 ● Japan Quality Assurance Organization (JQA) 

 ● Det Norske Veritas Certification Ltd (DNV Certification) 

 ● TÜV Industrie Service GmbH TÜV SÜD Group 

 ● Société Générale de Surveillance UK Ltd. (SGS UK Ltd). 

                                                                                                                      ومن أجل بيان حالة التقدم احملرز يف اجتاه اعتماد الكيانات التشغيلية، يتلقى الكيان املتقدم بطلب، قبل االعتماد                  -  ١٧
        عملية                                                        ُ  َّ                                              ولـدى إجناز االستعراض املكتيب والتقييم املوقعي بنجاح، رسالة ُيبلَّغ فيها بأنه قد وصل إىل هذه املرحلة املتقدمة يف   

      بأنه،   )                                              فريق االعتماد التابع آللية التنمية النظيفة      (     ُ ِ                     ِ                                    وقـد أُبِلـغ اجمللس التنفيذي من ِقبل فريقه املعين باالعتماد              .          االعـتماد 
                   أعاله، مت إصدار      ١٦                               ُ  ِ                                                                     باإلضافة إىل الرسائل اليت سبق أن أُرِسلت إىل الكيانات األربعة املتقدمة بطلبات واملدرجة يف الفقرة                

 Tohmatsu Evaluation and Certification :                                         إىل الكيانات األربعة التالية املتقدمة بطلبات  "              ائل التوضيحية    الرس "        مثل هذه 

Organisation (TECO)و ،   Japan Consulting Institute (JCI)و ،   Bureau Veritas Quality International Holding 

S.A. (BVQI)و ،   TÜV Industrie Service GmbH   اليت تنتمي إىل             TÜV Rheinland Group.  

     ً                               طلباً قد بلغت مراحل خمتلفة من         ١٨                                                                  وحـىت وقت صياغة هذا التقرير، كانت الطلبات املتبقية وعددها            -  ١٨
                                                       فقد خضعت ثالثة كيانات من الكيانات املتقدمة بطلبات لعملية   :                                                  عملـية االعـتماد يف إطار آلية التنمية النظيفة      

                                                                    اصة هبا يف صيغتها النهائية؛ وهناك ثالثة كيانات أخرى تقوم بتنفيذ                                                     التقيـيم املوقعـي، وجيري وضع التقارير اخل       
                                                                                                               اإلجراءات التصحيحية الالزمة نتيجة لتحديد أوجه عدم اتساق يف طلباهتا خالل الزيارات املوقعية اليت قامت هبا                

                          ناك ثالثة كيانات متقدمة                                                                                                        أفـرقة التقيـيم التابعة آللية التنمية النظيفة واليت تقوم مبساعدة فريق االعتماد يف عمله؛ وه               
                                                                 ً                                                    بطلبات قد بلغت مرحلة متقدمة حبيث أصبح التقييم املوقعي ملبانيها وشيكاً؛ ويف حالة مخسة أطراف متقدمة بطلبات،                 
                                                                                   َّ                                            جيـري حتديد أفرقة للتقييم أو مت إنشاء مثل هذه األفرقة بالفعل؛ وبالنسبة لثالثة كيانات، تبيَّن أن الوثائق املقدمة غري                    

  .      طلبه                                                   وهناك كيان واحد من الكيانات املتقدمة بطلبات قام بسحب  .                      ب منها أن تعيد تقدميها        ُ ِ  كاملة وطُِل

ِ                                                  ومـن بني الطلبات اليت قُِدمت إىل اجمللس التنفيذي منذ منتصف عام              -  ١٩      ً           طلباً، وردت     ٢٦           وعددها       ٢٠٠٢                    ُ
  :            كما يلي    ٢٦               الطلبات ال                                 وكان التوزيع اجلغرايف هلذه       .                                                          سـبعة طلبات منذ انعقاد الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف        

                                                                   من دول أوروبا الغربية ودول أخرى، واثنان من منطقة أمريكا الالتينية   ١٥                                 تسعة من منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، و
                                                                                      ومن بني الطلبات اخلمسة اليت وردت من شركات يف األطراف غري املدرجة يف املرفق األول،                 .                  والـبحر الكارييب  

       ومن بني   .                                                                      يا واحمليط اهلادئ وطلبان من منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب                                          هـناك ثالثة طلبات من منطقة آس      
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                                                                                                                الطلبات السبعة اليت وردت منذ انعقاد الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف، هناك ثالثة طلبات من شركات يف بلدان                 
  .                اسعة ملؤمتر األطراف     ً  ُ ِّ                                 طلباً قُدِّمت حبلول وقت انعقاد الدورة الت  ١٩                               نامية، مقارنة بطلبني اثنني من بني 

       ً                                ِ                                                                    وإدراكاً للحاجة إىل تيسري تقدمي الطلبات من ِقبل شركات من البلدان النامية وإىل بذل املزيد من جهود                  -  ٢٠
              ، واصل اجمللس    ٩-    م أ  /  ١٨           من املقرر     )  ح ( ١                                                                          بـناء القـدرات املتصلة باالعتماد، على النحو املشار إليه يف الفقرة             

                                                                  وقد اغتنم أعضاء فريق االعتماد التابع آللية التنمية النظيفة،           .  ) ٤ (             هذا الصدد                                        التنفـيذي اختاذ إجراءاته الداعمة يف     
                                                                                               وموظفو األمانة الذين شاركوا يف اجتماعات دولية ذات صلة، مثل اجتماع حمفل االعتماد الدويل واجتماع احملفل 

                           اخلاص بآلية التنمية النظيفة                                                                       التعاوين الدويل بشأن اعتماد املختربات، الفرص اليت سنحت هلم لعرض خمطط االعتماد 
ِ                         كما ينبغي التذكري بأن الكيانات من البلدان النامية قد ُتفضِّل، كما ذُِكر يف الدورة التاسعة    .                  عـلى مجهور عاملي    ُ        ِّ   ُ                                                    

َ                          ملؤمتر األطراف، أن تسدد رسوم الطلبات اليت ال ُتَرد على دفعتني                                                             يف املائة عند تقدمي الطلب والنسبة املتبقية          ٥٠ (                                        ُ 
   ).                                        ِ                  جاح اعتماد الكيان وتعيينه بصفة مؤقتة من ِقبل اجمللس التنفيذي            عندما يتم بن

                                                                                                     وكجزء من جهده املتواصل لتيسري عملية االعتماد، أخذ اجمللس على عاتقه مهمة توضيح املسائل املتصلة                -  ٢١
     تصلة                                                                                                                 بـدور الكـيان التشـغيلي املعني يف سياق عملية آلية التنمية النظيفة، والغرض من الشهادة، والتكاليف امل                 

  : ) ٥ (                              باالعتماد، وذلك على النحو التايل

                                                                                                         بالنسـبة لدور الكيان التشغيلي املعني ضمن هياكل اإلدارة اخلاصة بآلية التنمية النظيفة، أعاد اجمللس                 ) أ ( 
                                                                                                                           التنفـيذي التأكـيد عـلى أن الدور اخلاص للكيان التشغيلي املعني هو أن يقوم، بالنيابة عن اجمللس، بالتحقق من أن                     

                                                                                                                 ات املقدمـة مـن اجلهـات الـيت تتبىن املشاريع تتوافق مع طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة ومع مجيع                            املقـترح 
َ                                                 أما املشاكل اليت تواَجه يف أداء هذا الدور فيمكن أن تنشأ عن              .                                     التوضيحات اإلضافية املقدمة من اجمللس     /           التوجـيهات                    

                                       ومن أجل ضمان التوصل إىل فهم مشترك         .                 بيئة تنافسية                                                                كـون الكيان التشغيلي املعني قد تعاقد مع الزبون ويعمل يف          
                                                                                                                  للقواعـد األساسية واألدوار اخلاصة بكل طرف، أرسى اجمللس التنفيذي ممارسة االجتماع بالكيانات التشغيلية املعينة               

        ذلك،                                                                                                                   والكـيانات املـتقدمة بطلبات، وذلك بالتزامن مع انعقاد اجتماعاته، وطلب من األمانة أن تعقد، باإلضافة إىل                
  .                                                                                               اجتماعات منتظمة مع الكيانات التشغيلية املعينة والكيانات املتقدمة بطلبات من أجل تبادل اآلراء واخلربات

                                                         توجيهات بشأن الغرض من الشهادة يف إطار عملية االعتماد، وعدد  /                    كما قدم اجمللس توضيحات  ) ب ( 
                                           من نشاط الشهادة هو تقييم ما إذا كان                والغرض    .                                                        أنشطة الشهادة الالزمة، وحجم املشاريع املستخدمة كأساس      

                                                                                َّ                                   الكـيان املـتقدم بطلب، ضمن نطاق طلبه، ينفذ مهامه مبا يتوافق مع سياسته وإجراءاته املوثَّقة اخلاصة بضمان                  
          ً                                                                                                     اجلودة، فضالً عن إجراءاته اخلاصة بإجناز عمليات التصديق والتحقق واالعتماد يف ما يتصل بأنشطة مشاريع آلية                

                                                                                 وأوضح اجمللس كذلك أنه بالنسبة للمشروع املستخدم ألغراض نشاط الشهادة الناجح املفضي إىل  .               التنمية النظيفة
                    بالنسبة لذلك املشروع   )                  مثل إجراء التصديق (                                                            اعتماد كيان ما، ال حيتاج الكيان نفسه إىل تكرار اإلجراء ذي الصلة 

  .                                                               قبل تقدمي طلب لتسجيله كنشاط من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة
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               ً                                                                              وأحاط اجمللس علماً كذلك، يف اجتماعه الثالث عشر، بقائمة التدابري اليت تنطوي على تكاليف                ) ج ( 
  .                                                                                                                           يف ما يتعلق باالعتماد على النحو املشار إليه يف التقرير املرحلي الثاين لفريق االعتماد التابع آللية التنمية النظيفة                 

          حبيث ميكن  ) ٦ (                                      املتعلقة مبختلف اخلطوات خالل عملية التقييم                            ً                 كما وضع هذا الفريق األخري جدوالً يبني فيه الرسوم 
                   مثل تكاليف أنشطة    (                                                                                              للكـيانات املـتقدمة بطلبات أن تقدر على حنو أفضل التكاليف التقريبية لعملية االعتماد               

َ          اليت تنشأ باإلضافة إىل رسوم االعتماد اليت ال ُتَرد        )          الشـهادة     من                          ُ             ولدى حتديد مستوى الرسوم، أُويل أقصى قدر   .                                        ُ 
  .                                                                                           االهتمام للحاجة إىل إبقاء تكاليف االعتماد عند أدىن حد مع ضمان أعلى مستوى ميكن حتقيقه يف إجناز العمل

                                                                                                       وقـد حصل اجمللس، لدى اضطالعه بوظائفه املتعلقة باالعتماد، على دعم من فريق االعتماد التابع آللية                 -  ٢٢
                                       وأقر اجمللس التنفيذي تعيني السيد جون        .              ولة بالتقرير                                                               التنمـية النظيفة الذي اجتمع أربع مرات خالل الفترة املشم         

          ً                  َّ                                                                               كـيالين رئيساً لفريق االعتماد وعيَّن السيدة مارينا جفانغريادزي نائبة للرئيس بعد انتهاء مدة عضوية السيد             .  ش
                                          ً                                وشدد اجمللس على ضرورة االستمرارية فأعاد، وفقاً الختصاصات فريق االعتماد            .                            أولـيغ بلوزنيكوف يف اجمللس    

      يوليه  /      متوز  ١ (                                                                                                         تابع آللية التنمية النظيفة، تعيني مجيع األعضاء الذين سبق أن خدموا يف فريق االعتماد لفترة ثانية                   ال
                                                                  السيد تاكاشي أوتسوبو، والسيد فيجاي ميديراتا، والسيدة مورين           ):     ٢٠٠٦         يونـيه    /           حزيـران    ٣٠       إىل       ٢٠٠٤

                               ً                 رر اجمللس أن يستبدل من اآلن فصاعداً اثنني أو               كما ق   .                                                          موتاسـا، والسيد راوول براندو، والسيد آرفيه تيندروب       
              وجيب، كلما كان   .     ٢٠٠٥      يونيه  /                                                                   ثالثة أعضاء كل سنة على أن تبدأ اجلولة األوىل من عملية االستبدال يف حزيران

  .        ً                                                                     ذلك ممكناً، أال يكون هؤالء األعضاء اجلدد من نفس املنطقة اليت ينتمي إليها بقية األعضاء

                                                                                     ذي عن بالغ تقديره للمشورة املمتازة والدعم اللذين حصل عليهما من أعضاء فريق                                وأعرب اجمللس التنفي   -  ٢٣
                                                فقد أتاح التزامهم املهين، مبساعدة من األمانة، تنفيذ   .                                                           االعـتماد التابع آللية التنمية النظيفة ورئيسه ونائب رئيسه   

                           لس فريق االعتماد على أن            وحث اجمل   .                                                                       إجـراءات االعـتماد بكفاءة ومعاجلة جمموعة كبرية ومعقدة من الطلبات          
                                                                                                         يواصـل، بدعـم من األمانة، جهوده من أجل زيادة عدد الطلبات املقدمة من خرباء، وخباصة من البلدان النامية         

  .                                                                         إلدراجهم على قائمة اخلرباء اخلاصة بأفرقة التقييم التابعة آللية التنمية النظيفة

                                                  م الذين يضطلعون مبهام تشغيلية يف امليدان بالنيابة عن                ً                               وأعرب اجمللس أيضاً عن امتنانه ألعضاء أفرقة التقيي -  ٢٤
                              وأعرب اجمللس كذلك عن تقديره       .                                                                              اجمللـس، كما أعرب عن امتنانه للجمهور ملا قدمه من تعليقات على العملية            

          ن التزام                        ّ                                                                                             للكيانات التشغيلية املعّينة والكيانات املتقدمة بطلبات ملشاركتها يف عملية آلية التنمية النظيفة وملا أبدته م              
  .                                                             بضمان املصداقية البيئية واملرونة التشغيلية آللية التنمية النظيفة

  املنهجيات اخلاصة خبطوط األساس وخطط الرصد�باء 

 الوالية واخللفية -١

      من    ٣٨                                                                       ً                        يضـطلع اجمللـس التنفيذي مبسؤوليات بالغة األمهية بشأن املسائل املنهجية وخباصة وفقاً للفقرة                -  ٢٥
                                                                                             لية التنمية النظيفة يف ما يتصل باملوافقة على املنهجيات اخلاصة خبطوط األساس وخطط الرصد                                طرائق وإجراءات آ  
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            وتشتمل هذه    .                                                                                                    وتنفـيذ األحكـام الـواردة يف طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة بشأن املسائل ذات الصلة               
  :                             املسؤوليات على الوظائف التالية

     انظر  (                                              هجية وتقدمي توصيات بشأهنا إىل مؤمتر األطراف                                                وضع توجيهات يف ما يتصل بالقضايا املن        ) أ ( 
  )                                                التذييل جيم لطرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة

                                                                                         املوافقـة عـلى املنهجيات اجلديدة املتصلة جبملة أمور منها خطوط األساس، وخطط الرصد،                ) ب ( 
   ).                          راءات آلية التنمية النظيفة                            ، والتذييل جيم، من طرائق وإج  ٣٨        والفقرة   )  د ( ٥            انظر الفقرة  (              وحدود املشاريع 

                                                 ً   ، اجمللس التنفيذي على القيام، حيثما يكون ذلك مناسباً،  ٩-   م أ /  ١٨                             وقد شجع مؤمتر األطراف، يف مقرره  -  ٢٦
  .                                                                                    بتكثيف عمله بشأن املنهجيات وتقدمي املزيد من التوجيهات لتطوير املنهجيات ذات االنطباق األوسع

 مبا يف ذلك املقررات، حسب االقتضاء        ُ                      العمل امل نجز واإلجراءات املتخذة،  -٢

َ  َّ                              منذ أن َوجَّه اجمللس التنفيذي يف آذار       -  ٢٧                                                دعوته إىل مقترحي املشاريع لتقدمي منهجيات خاصة       ٢٠٠٣      مارس   /       
        ً             اقتراحاً عن طريق      ٦٦                                                                                 خبطوط األساس وخطط الرصد كي ينظر فيها، كانت هناك سبع جوالت مت خالهلا تقدمي               

  .                                 املتقدمة بطلبات، من أجل النظر فيها                             الكيانات املعتمدة أو الكيانات 

                                                 منهجية من منهجيات خطوط األساس والرصد، متت          ١٥                                             وقـد وافـق اجمللس التنفيذي حىت اآلن على           -  ٢٨
   ٧   يف    ) AM0001 (                                   ومت تعليق العمل بإحدى املنهجيات        .                                                         املوافقـة على ست منها خالل الفترة املشمولة بالتقرير        

                                                                اجتماعه اخلامس عشر، قد طلب من فريقه املعين باملنهجيات تقييم ما                        ، حيث إن اجمللس، يف        ٢٠٠٤       سبتمرب   /     أيلول
         وعلى هذا   .                                                                                         إذا كان من الضروري تنقيح هذه املنهجية على ضوء املعلومات اإلضافية اليت وردت منذ املوافقة عليها

              شاريع لتطوير                                                                     ِ                             األسـاس، متت املوافقة على املنهجيات التالية اليت أصبحت جاهزة لالستخدام من ِقبل مقترحي امل              
   .  ) ٧ (                                         أنشطة املشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة

ُ  ِّ    ُعلِّق  (                                     جمرى من جماري النفايات السائلة         ٢٣                                       إحراق نفايات اهليدروفلوروكربون في         : AM0001  ) أ ( 
  )         استخدامها

                                                                       خفض انبعاثات غازات الدفيئة من خالل احتباس وإحراق غاز مدافن القمامة، حيث   : AM0002  ) ب ( 
            ً                      األساس حمدداً مبوجب عقد امتياز عام       يكون خط

                                                       التحليالت املالية املبسطة ملشاريع احتباس غاز مدافن القمامة  : AM0003  ) ج ( 

                                                                                    مرافق توليد الطاقة من الكتلة األحيائية املوصولة بشبكة كهربائية، مع جتنب حرق              : AM0004  ) د ( 
                         َّ     الكتلة األحيائية غري املتحكَّم به

                                                                        الطاقة الكهربائية املتجددة اخلالية من االنبعاثات واملوصولة بشبكات                       مـرافق توليد    : AM0005    ) ه ( 
              كهربائية صغرية
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  )     الزبل (                                                              خفض انبعاثات غازات الدفيئة من خالل عن نظم إدارة السماد الطبيعي   : AM0006  ) و ( 

                                          حتليل خليار الوقود األقل تكلفة للتشغيل املومسي  : AM0007  ) ز ( 

                                                                 الوقود الصناعي من الفحم والبترول إىل الغاز الطبيعي دون                              الـتحول يف استخدام     : AM0008  ) ح ( 
                                  توسيع طاقة املرفق ومتديد أجل صالحيته

                                                                استعادة واستخدام الغاز املنبعث من آبار النفط والذي حيترق بدون ذلك  : AM0009  ) ط ( 

       احتباس                                                                       احتباس غاز مدافن القمامة ومشاريع توليد الطاقة الكهربائية حيثما ال يكون   : AM0010  ) ي ( 
                         ً              غاز مدافن القمامة مطلوباً مبوجب القانون

                                                                                            استعادة غاز مدافن القمامة مع توليد الطاقة الكهربائية دون احتباس أو إزالة امليثان               : AM0011  ) ك ( 
                        يف إطار سيناريو خط األساس

      قواعد                                                                        حتويل النفايات الصلبة البلدية يف اهلند إىل ميثان أحيائي، عن طريق االمتثال لل  : AM0012  ) ل ( 
                                  املتعلقة بالنفايات البلدية الصلبة 

                                                   مرافق التوليد املشترك للطاقة باستخدام الغاز الطبيعي  : AM0013  ) م ( 

                                                                                   اسـتخالص امليـثان من النفايات العضوية يف معامل معاجلة املياه املستعملة لتوفري               : AM0014  ) ن ( 
                                        إمدادات الكهرباء املوصولة بشبكة كهربائية

                                                          ِ  ْ                 لتوليد املشترك املوصولة بشبكة كهربائية والقائمة على استخدام ِتفْل قصب                  مرافق ا   : AM0015  ) س ( 
  .     السكر

    ١٨                      ، رفض املوافقة على         ٢٠٠٣      مارس   /                                                                 ومـنذ أن بـدأ اجمللس التنفيذي يف النظر يف املنهجيات يف آذار             -  ٢٩
  .     تلفة                                         منهجية وصل النظر فيها إىل مراحل خم         ٣٣              وبذلك تتبقى     .                                           منهجـية من منهجيات خطوط األساس والرصد      

                                                                                             وميكن االطالع يف أي وقت على حالة وتاريخ كل منهجية من املنهجيات املقترحة واملوافق عليها وذلك بالرجوع 
  . ) ٨ (                                               إىل موقع آلية التنمية النظيفة على الشبكة العاملية

                                                                                                     وباإلضـافة إىل الـنظر يف املنهجيات على أساس كل حالة على حدة، عمد اجمللس التنفيذي، بدعم من                   -  ٣٠
                                                                                                               ريق املعين باملنهجيات ومن األمانة، إىل زيادة تكثيف عمله بشأن املنهجيات استجابة للوالية اليت أسندها إليه                   الف

  .                                                                                                           مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة ومن أجل تقدمي املزيد من التوجيهات لوضع املنهجيات ذات االنطباق األوسع               
  :                               على املنهجيتني املوحدتني التاليتني    ٢٠٠٤      سبتمرب  / ل                                            وباالستناد إىل عمل حتضريي مكثف، وافق اجمللس يف أيلو

                                                                                   منهجية موحدة بشأن خطوط األساس فيما يتصل مبرافق توليد الطاقة الكهربائية املوصولة بشبكة   ) أ ( 
                               كهربائية باستخدام مصادر متجددة

  .     قمامة                                                                           منهجية موحدة بشأن خطوط األساس يف ما يتصل بأنشطة املشاريع املتعلقة بغاز مدافن ال  ) ب ( 
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                                                                                                       وحاملا ينجز اجمللس التنفيذي العمل الذي يضطلع به يف جمال ثالث بالغ األمهية هو جمال توحيد األدوات                  -  ٣١
                                                                                                               الالزمـة إلثبات عامل اإلضافة، ستصبح املنهجيتان املوحدتان املذكورتان أعاله يف ما يتعلق خبطوط األساس متاحتني                

  .      فيها                                              ع أن تساعدا يف تسهيل وتعجيل تقدمي املشاريع والنظر               ِ                     ُ     الستخدامهما من قِبل مقترحي املشاريع، وُيتوق

                                                                                                         ومـن أجل زيادة تيسري عملية عرض أنشطة املشاريع املقترحة يف إطار آلية التنمية النظيفة واملنهجيات                 -  ٣٢
   :           ِ                                  ً             اجلديدة من ِقبل مقترحي املشاريع، وافق اجمللس أيضاً على ما يلي

           لالطالع على   (                                         ة بتقدمي ودراسة منهجية جديدة مقترحة                                         إدخال تعديالت على اإلجراءات اخلاص      ) أ ( 
  . ) ٩ ( )                                               ، انظر تقرير االجتماع الثالث عشر للمجلس التنفيذي    ٢٠٠٥         صيغة عام 

  ) CDM-PDD (                                                                                    إدخـال تعديالت، مبساعدة من الفريق املعين باملنهجيات، على وثيقة تصميم املشاريع               ) ب ( 
  .     ٢٠٠٢      أغسطس  /      يف آب    ٢٠٠١                      ي منذ اعتماد صيغة عام                                                    مـن أجل إدراج التوجيهات اليت قدمها اجمللس التنفيذ     

   ):    ٢٠٠٤      يوليه  /     متوز ١       ً     اعتباراً من  (      ُ                      وقد اعُتمدت الوثائق التالية 

     ٢٠٠٢           ، صيغة عام  )CDM-PDD (                                        وثيقة تصميم مشاريع آلية التنمية النظيفة  ̀  ١̀ 

  ،  )CDM-NMB (    اس                                                                                    املنهجية اجلديدة املقترحة يف إطار آلية التنمية النظيفة، يف ما يتصل خبطوط األس             ̀  ٢̀ 
     ٢٠٠١         صيغة عام 

     صيغة   ) CDM-NMM (                                                                            صيغة جديدة مقترحة يف إطار آلية التنمية النظيفة، يف ما يتصل بالرصد              ̀  ٣̀ 
     ٢٠٠١    عام 

                                                                                             مـبادئ توجيهية بشأن وثيقة تصميم املشاريع واملنهجية اجلديدة املقترحة يف ما يتعلق خبطوط               ̀  ٤̀ 
  .                                    بالرصد يف إطار آلية التنمية النظيفة                                        األساس واملنهجية اجلديدة املقترحة يف ما يتعلق

                            ً                                                                          كما اعتمد اجمللس التنفيذي عدداً من التدابري، وال سيما تعديل النهج وإجراءات العمل بغية حتقيق أقصى             -  ٣٣
                                                                                                                 ما ميكن حتقيقه من كفاءة وشفافية وفعالية من حيث التكلفة يف عمله املتعلق باملنهجيات، ومعاجلة مشكلة أعباء                 

                                                                                                لى عاتق فريق املنهجيات التابع للمجلس، وضمان النظر يف املنهجيات يف الوقت املناسب وبطريقة                             العمل امللقى ع  
                                                                                               ولدى السعي إىل حتقيق هذه األهداف املتعددة، يتمثل الشاغل األساسي للمجلس يف ضمان أن تكون                 .        متسـقة 

                          شتملة على مسامهات واسعة                                                            ِ                          العمليات، إىل أقصى حد ممكن، جمدية وقابلة للفحص والتدقيق من ِقبل اجلمهور وم            
   ِ                                  َ                                             ً                              مـن ِقـبل اخلـرباء، وأن تكون املنهجيات املوافَق عليها متميزة بأعلى مستوى ممكن من اجلودة، وفقاً لطرائق                   

  .                             وإجراءات آلية التنمية النظيفة

                                                                                                     ويف هذا السياق، يواصل اجمللس التنفيذي االعتماد على توصيات فريقه املعين باملنهجيات الذي يأخذ يف                -  ٣٤
                                                                                                               عتـبار، إىل جانب ما لديه من خربة، النتائج اليت تتوصل إليها عمليات االستعراض املكتيب اليت جيريها اخلرباء                    اال
                                               ومن أجل ضمان أقصى قدر من الشفافية وأوسع مشاركة   .               ومسامهات اجلمهور  )                             استعراضان بالنسبة لكل منهجية (
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                                                            موقع آلية التنمية النظيفة التابعة لالتفاقية اإلطارية                                               َّ        ً             ممكنة للخرباء واجلمهور، تتاح كل منهجية مقدَّمة حديثاً على        
  .                                                                          على الشبكة العاملية، ويتم اإلعالن عنها بواسطة مرفق أنباء آلية التنمية النظيفة

                                                                                                   وحيصل اجمللس التنفيذي، يف اضطالعه بعمله املتعلق باملنهجيات، على دعم من الفريق املعين باملنهجيات               -  ٣٥
                                          ويعرب اجمللس عن بالغ تقديره للنوعية املمتازة   .                                    ذ انعقاد الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف                       الذي اجتمع أربع مرات من

                                                                                                            للمشـورة التقنية اليت حصل عليها من أعضاء الفريق املعين باملنهجيات ومن رئيس هذا الفريق، السيد جان جاك            
                 ّ          خاصة باملسامهات القّيمة اليت                   وهو ينوه بصفة      .                                                               بيكر، ونائب الرئيس، السيد خوسيه دومينغوس غونزاليس ميغيث       

                                                        فبدون هذا اجلهد اجلماعي اخلاص وهذا االلتزام، ومساعدة          .        واجلمهور  )                      خرباء االستعراض املكتيب   (              قدمها اخلرباء   
  .                                                                                األمانة، ما كان اجمللس ليستطيع أن ينهض بأعباء العمل الضخمة والصعبة امللقاة على عاتقه

                  كما قام باختيار  )  ١٠ (                                            اجمللس بتنقيح اختصاصات الفريق املعين باملنهجيات        ً                      واستناداً إىل اخلربة املكتسبة، قام -  ٣٦
        ً                             ، مراعياً يف ذلك مراعاة تامة احلاجة      )    ٢٠٠٦       يوليه   /          إىل متوز      ٢٠٠٤       يوليه   /               للفترة من متوز   (     جدد      (*)             مخسة أعضاء   

                     الرئيس ونائب الرئيس،                                                                              إىل توفر مستوى عال من اخلربة وتأمني التوازن اإلقليمي حبيث يتألف الفريق، باإلضافة إىل 
                                            ، والسيدة جني إيليس، والسيد كريستوف دي        *                               السيد فيليكس باباتونديه دايو     :                                مـن األعضـاء التالية أمساؤهم     

                                                   ، والسيد مايكل الزاروس، والسيد ستانفورد جوهان        *                                                            غوفـيللو، والسيدة سوجاتا غوبتا، والسيد باتا جينليدزيه       
                    وقد أعرب اجمللس عن       *.                      ، والسيد زهونغ واي    *                 آرتورو فيالفينسيو                                   ، والسيد روبرتو شيفر، والسيد       *          مواكاسوندا

                                               السيد فالدميري بريدين، والسيد أوسكار كوتو،       �                                                               بالغ تقديره ألعضاء فريق املنهجيات الذين انتهت مدة عملهم          
  .                           ملا اضطلعوا به من عمل ممتاز�                                                         والسيد ليو ديسهون، والسيد هارالد وينكلر، والسيد بيتر زهو 

                                  ً                                                صل فريق املنهجيات االضطالع بعمله وفقاً الختصاصاته املنقحة، أي تقدمي توصيات كي ينظر فيها      وسيوا -  ٣٧
                                                                                       كما سيقوم، بدعم من األمانة، ببذل املزيد من اجلهود لزيادة عدد اخلرباء، وخباصة من                .  )  ١١ (                  اجمللـس ويعـتمدها   

                                    كلفني بإجراء عمليات استعراض مكتيب                                                                                الـبلدان النامية، الذين يتقدمون بطلبات إلدراجهم على قائمة اخلرباء امل          
                                                                             ويعرب اجمللس عن امتنانه بصفة خاصة ملقترحي املشاريع الذين قدموا منهجيات             .                             للمنهجـيات اجلديدة املقترحة   

                                                         فقد قدم هؤالء مسامهة هامة يف عملية آلية التنمية النظيفة اليت   .                                       جديدة يف ما يتعلق خبطوط األساس وخطط الرصد
  .                    والتعلم من خالل العمل  "                    من القاعدة إىل القمة "      العمل                  تتميز باألخذ بنهج 

                                                                 ً                                   وسـوف يقوم رئيس اجمللس مبوافاة مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة، إما شفوياً أو من خالل إضافات                  -  ٣٨
                                                                                                  ً  هلذه الوثيقة، حسب االقتضاء، مبعلومات مستوفاة عن املزيد من املنهجيات املقدمة ونتائج عملية النظر فيها، فضالً 

  .                               أية قضايا أخرى تتصل باملنهجيات  عن

  أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج�جيم 

 الوالية واخللفية -١

                         ومرفقه بشأن الطرائق     ٩-    م أ  /  ١٩                                                                    يضـطلع اجمللس التنفيذي مبسؤوليات رئيسية عن تنفيذ أحكام املقرر            -  ٣٩
                                            التنمية النظيفة يف فترة االلتزام األوىل                                                                                واإلجراءات اخلاصة بأنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية         
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                                                                                       ويشار إليها يف ما يلي بتعبري طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة يف ما يتصل بأنشطة مشاريع  (               لربوتوكول كيوتو 
  :                                                 ويف هذا السياق، يتعني على اجمللس أداء الوظائف التالية   ).                       التحريج وإعادة التحريج

                                                             ا املنهجية املتصلة بأنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار                        وضع توجيهات بشأن القضاي  ) أ ( 
                                           انظر التذييل جيم لطرائق وإجراءات آلية       (                                                                     آلـية التنمـية النظيفة وتقدمي توصيات خبصوصها إىل مؤمتر األطراف            

  )                                                       التنمية النظيفة يف ما يتصل بأنشطة التحريج وإعادة التحريج

                                                                   ة اخلاصة بالتحريج وإعادة التحريج يف ما يتصل جبملة أمور منها                                        املوافقة على املنهجيات اجلديد     ) ب ( 
                                      والتذييل جيم من طرائق وإجراءات        ١٣    و  ٤               انظر الفقرتني    (                                              خطـوط األساس، وخطط الرصد، وحدود املشاريع        

   ).                                                                   آلية التنمية النظيفة يف ما يتصل بأنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج

  مبا يف ذلك املقررات، حسب االقتضاءالعمل املنجز واخلطوات املتخذة، -٢

                                                                                                     اتفق اجمللس، يف أول اجتماع لـه عقب الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف، ومن أجل تيسري قيام مقترحي                  -  ٤٠
                                                                                   ُ          ً                    املشـاريع بتقدمي منهجيات جديدة يف ما يتصل بأنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج، على أن ُينشئ، وفقاً                 

  .                                       ً      ً                                         ت آلية التنمية النظيفة، فريق خرباء عامالً معنياً بأنشطة التحريج وإعادة التحريج                                من طرائق وإجراءا     ١٨        للفقرة  
      َّ          وقد عيَّن اجمللس     .                                     َّ                                                        وسـوف يقوم هذا الفريق بوضع توصيات تقدَّم إىل اجمللس بشأن القضايا املنهجية ذات الصلة              

                           ً   والسيد مارتن إنديرلني نائباً                            ً                                                     السـيد إدواردو سـاهنويزا رئيسـاً للفريق العامل املعين بالتحريج وإعادة التحريج،     
  .      للرئيس

        ً                                                                                             واستناداً إىل اختصاصات الفريق العامل املعين بالتحريج وإعادة التحريج، وهي االختصاصات اليت أقرها              -  ٤١
                    ُ ِ                        ُ                                                     من نظامه الداخلي، أُعِلن عن دعوة لترشيح اخلرباء ُنشرت على موقع آلية التنمية النظيفة                 ٣٠         ً           اجمللس وفقاً للمادة    

      َّ                                                                      ً                 وقد عيَّن اجمللس يف اجتماعه الرابع عشر مخسة خرباء كأعضاء يف هذا الفريق العامل مراعياً                 .       لعاملية              على الشبكة ا  
                             السيد بول فيكتور ديسانكري،      :                                                                                 مـراعاة تامـة احلاجة إىل توفر مستوى عال من اخلربة وتأمني التوازن اإلقليمي             

                                        لسيد وولتر أويهانتكابال، والسيدة إيفيلني                                                              والسيد شايلندرا كومار سينغ، والسيد فوجييش سيويرين غالنسكي، وا
                                                       َّ                             ً                  وبعد امتناع السيدة ترينيس عن قبول تعيينها يف وقت الحق، عيَّن اجمللس السيد مايكل دوتشك بديالً                  .         ترينـيس 

          يف بون       ٢٠٠٤       يوليه   /      متوز   ١٣    و   ١٢                                                                         وعقد الفريق العامل املعين بالتحريج وإعادة التحريج اجتماعه األول يف             .   هلا
  . )  ١٢ (                                                                  تاح تقارير الفريق على موقع آلية التنمية النظيفة على الشبكة العاملية  وت  .        بأملانيا

                                                                                                      ومـن أجل تيسري عملية تقدمي املنهجيات اجلديدة املقترحة يف ما يتصل بأنشطة مشاريع التحريج وإعادة                -  ٤٢
   :                                                                         التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة، وافق اجمللس على صيغ االستمارات التالية

                                                                                     يقة تصميم املشاريع يف ما يتصل بأنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية   وث  ) أ ( 
     ٢٠٠١           ، صيغة عام  )CDM-AR-PDD (        النظيفة 



FCCC/CP/2004/2 
Page 15 

                                                                                                منهجـية جديـدة مقترحة يف ما يتصل بأنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية                  ) ب ( 
     ٢٠٠١    عام        ، صيغة  )CDM-AR-NMB (         خط األساس   :                التنمية النظيفة

                                                                                                منهجـية جديـدة مقترحة يف ما يتصل بأنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية                  ) ج ( 
  .    ٢٠٠١           ، صيغة عام  )CDM-AR-NMM (      الرصد   :                التنمية النظيفة

                                                                                                  وباإلضافة إىل ذلك، أصدر اجمللس مبادئ توجيهية يف ما يتصل مبلء هذه االستمارات واعتمد إجراءات                -  ٤٣
                                                                                                   راسة منهجية جديدة مقترحة يف ما يتعلق بأنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية                              خاصة بتقدمي ود  
   .  )  ١٣ (               التنمية النظيفة

  الطرائق واإلجراءات املبسطة اخلاصة بأنشطة املشاريع الصغرية يف إطار آلية التنمية النظيفة�دال

 الوالية واخللفية -١

                                                    ومرفقه الثاين الطرائق واإلجراءات املبسطة اخلاصة        ٨-    م أ  /  ٢١   ه                                    اعـتمد مؤمتر األطراف، مبوجب مقرر      -  ٤٤
     ً                                              ووفقاً لذلك املرفق، على اجمللس أن يستعرض ويعدل،          .                                                             بأنشـطة املشـاريع الصغرية يف إطار آلية التنمية النظيفة         

  ن                                                                     خط األساس املبسط اإلرشادي ومنهجيات الرصد املبسطة لفئات منتقاة م          "                                   حسب االقتضاء، التذييل باء بشأن      
  .                           ، وذلك مرة يف السنة على األقل "                                         أنشطة املشاريع الصغرية آللية التنمية النظيفة

 العمل املنجز واإلجراءات املتخذة، مبا يف ذلك املقررات، حسب االقتضاء -٢

                                                                                                   نظر اجمللس، مبساعدة من فريقه املعين باملنهجيات، يف مقترحات بشأن فئات جديدة من أنشطة املشاريع                -  ٤٥
ـ                                   ً                                                                        ية التنمية النظيفة، وقام، وفقاً للطرائق واإلجراءات املبسطة، بتنقيح التذييل باء من خالل إدراج                            الصـغرية آلل

  :      ما يلي

                                                                        ُ ِ                              الـتعديل الـوارد يف املرفق الثاين بالتقرير الثاين عشر للمجلس التنفيذي، حسبما أُبِلغ به مؤمتر                  ) أ ( 
                       األطراف يف دورته التاسعة

              جتنب انبعاثات   "                                                   اين بالتقرير الرابع عشر للمجلس التنفيذي بشأن                                        الـتعديل الوارد يف املرفق الث       ) ب ( 
  . )  ١٤ ( "   هاء- ٣                  ضمن نوع املشاريع �                                                        َّ      امليثان الناشئة عن تعفن الكتلة األحيائية من خالل احلرق املتحكَّم به 

                       ً                                                                             وشـدد اجمللس على أنه، وفقاً للطرائق واإلجراءات املبسطة، ميكن للمشتركني يف املشاريع أن يواصلوا                -  ٤٦
                                                                                                                تقدمي مقترحات إىل اجمللس بشأن فئات جديدة من أنشطة املشاريع الصغرية آللية التنمية النظيفة، واقتراح إدخال                

                                              وسيواصل اجمللس استعراض التذييل باء وتعديله، حسب   .                                                     تعديـالت أو تنقيحات على املنهجيات املبسطة القائمة      
  .                             االقتضاء، مرة يف السنة على األقل
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                                                                                  يف النظر يف املقترحات اخلاصة بإدراج فئات جديدة من أنشطة املشاريع الصغرية آللية                              ومن أجل التعجيل     -  ٤٧
                                                                                                              التنمـية النظـيفة وإدخـال تعديالت أو تنقيحات، اتفق اجمللس على إنشاء فريق عامل ملساعدته يف استعراض                  

                  اعدته يف استعراض                                                                        واتفق اجمللس التنفيذي على اختصاصات الفريق العامل الذي سيقوم مبس           .                   املقـترحات املقدمة  
    َّ            وعيَّن السيد    )  ١٥ (                                                                                                 املنهجـيات وفئات املشاريع املقترحة يف ما يتصل بأنشطة املشاريع الصغرية آللية التنمية النظيفة             

ُ  ِّ                             وُوجِّهت دعوة إىل اخلرباء لتقدمي       .                    ً                                            ً                جورج بورستينغ رئيساً للفريق العامل، والسيد ريتشارد مويونغي نائباً للرئيس           
ِ                                                                        يف الفريق العامل، وأُدِرجت هذه الدعوة على موقع آلية التنمية النظيفة على الشبكة                                      طلباهتم الختيارهم كأعضاء    ُ                    

   .     ٢٠٠٤       أكتوبر  /            تشرين األول ١         سبتمرب إىل  /       أيلول ٦                    العاملية يف الفترة من 

  املسائل املتصلة بتسجيل أنشطة املشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة�هاء 

 الوالية واخللفية -١

                                                                                   لس التنفيذي مسؤولية اإلشراف ويؤدي وظيفة بالغة األمهية يف العملية املفضية إىل تسجيل أنشطة        يتوىل اجمل -  ٤٨
                                                               من طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة، فإن أي نشاط            ٤١     ً          ووفقاً للفقرة     .                                         املشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة     

َ                    من أنشطة املشاريع يقوم كيان تشغيلي معتَمد بتقدميه من أجل تس      ُ   َّ         ً                            جيله ُيسجَّل تلقائياً ما مل يطلب ثالثة من أعضاء                                      
                                                                                                              اجمللـس أو طـرف واحد من األطراف املعنية باملشروع إجراء استعراض يف ما يتصل بالقضايا املتعلقة مبتطلبات                  

  .       التصديق

ّ                       ً              وبـناء على توصية قّدمها اجمللس التنفيذي وفقاً للفقرة     -  ٤٩                                          من طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة،  )  س ( ٥                 
  .                                                                                  متت املوافقة يف الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف على اإلجراءات اخلاصة بتنفيذ مثل هذا االستعراض

              ً                                                                                        وقـام اجمللـس أيضاً، كما ورد يف تقريره الثاين املقدم إىل مؤمتر األطراف، بوضع عدد من اإلجراءات                   -  ٥٠
  .                                       والتوضيحات لتيسري عملية التصديق والتسجيل

 ات املتخذة، مبا يف ذلك املقررات، حسب االقتضاءالعمل املنجز واإلجراء -٢

   ُ ِّ                               مث قُدِّم طلب آخر خالل الفترة املشمولة   .  )  ١٦ (                        ، مت تقدمي أول طلب للتسجيل    ٢٠٠٤      سبتمرب  /        أيلول  ١    حىت   -  ٥١
                                                                                              وجيري تقدمي الطلبات من خالل استخدام نظام التسجيل الذي قامت األمانة بوضعه وتنفيذه، بواسطة            .           بالـتقرير 

  .                                              ، من أجل تيسري تقدمي الطلبات وإدارهتا بكفاءة ودقة            شبكة اإلنترنت

     ً       ً                                                                           عرضـاً إضافياً ألنشطة املشاريع املقترحة يف إطار آلية التنمية النظيفة من أجل التصديق          ٣٥            ومت تقـدمي     -  ٥٢
                                                                                   ً                       وقد أتيحت مجيع الوثائق الداعمة املتصلة جبميع هذه احلاالت من أجل إبداء تعليقات عليها وفقاً للفقرة                 .        علـيها 

  . )  ١٧ (                                      من طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة  )  ج ( و  )  ب ( ٠ ٤

                                                                                           كمـا عمـد اجمللـس، باإلضافة إىل وضع اإلجراءات املذكورة أعاله، إىل تيسري وتوضيح املهام املتصلة          -  ٥٣
   :  )  ١٨ (                                                                                                   بتسجيل أنشطة املشاريع املقترحة يف إطار آلية التنمية النظيفة من خالل استخدام اإلجراءات والتوضيحات التالية
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                                                                                              توضيحات ذات صلة بالتصديق تتناول متطلبات التصديق اليت ينبغي للكيان التشغيلي املعني أن               ) أ ( 
  )                                        تقرير االجتماع الثالث عشر للمجلس التنفيذي (           يتحقق منها 

                                                                                          إدخال تنقيحات ذات صلة بالتسجيل يف ما يتصل بإجراءات تسجيل نشاط املشروع املقترح يف                ) ب ( 
   ).                                           بتقرير االجتماع الرابع عشر للمجلس التنفيذي ٧      املرفق  (     ظيفة                      إطار آلية التنمية الن

  سجل آلية التنمية النظيفة�واو 

 الوالية واخللفية -١

                                              ً              من طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة، وطبقاً للمقرر         )  ل ( ٥                         ً                 سـيقوم اجمللـس التنفيذي، وفقاً للفقرة         -  ٥٤
                                                    ة لضمان احملاسبة الصحيحة بشأن إصدار وحيازة ونقل وشراء                                      ، بإنشاء وحفظ سجل آللية التنمية النظيف ٩-   م أ /  ١٩

                                                                                                      األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لوحدات خفض االنبعاثات املعتمدة، ووحدات خفض االنبعاثات املعتمدة              
  .                                                 املؤقتة، ووحدات خفض االنبعاثات املعتمدة الطويلة األجل

                                                      تنمية النظيفة، سيقوم اجمللس التنفيذي بوضع إجراءات                                    من طرائق وإجراءات آلية ال      )  س ( ٥     ً          ووفقاً للفقرة    -  ٥٥
                                                                                             خاصة باالضطالع بعملية االستعراض يف مرحلة إصدار وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة، على النحو املشار إليه 

   من                                                                                          من طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة، مبا يف ذلك إجراءات لتيسري النظر يف املعلومات املقدمة   ٦٥         يف الفقرة 
                                                                                                             األطـراف واجلهـات صـاحبة الشأن واملراقبني املعتمدين لدى اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،               

  .                                                                                                         وسيوصي باعتماد هذه اإلجراءات من قبل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو              
  .                     م تطبيقها بصورة مؤقتة                                                  وإىل أن يقوم هذا األخري باعتماد تلك اإلجراءات، فسوف يت

 العمل املنجز واإلجراءات املتخذة، مبا يف ذلك املقررات، حسب االقتضاء -٢

                                                                                                        إن الطرائق اخلاصة بوضع وإنشاء وتشغيل سجل آلية التنمية النظيفة قد حظيت بقدر كبري من االهتمام                 -  ٥٦
                                       مشا جريا والسيد تسويدو لو أن يتابعا                                              وقد طلب اجمللس التنفيذي من السيدة سو        .                                 خـالل الفترة املشمولة بالتقرير    

                                  ً                                                                         هذه القضايا، حيث إهنما يتوليان أيضاً رصد التطورات خبصوص القضية املتصلة بالسجالت يف سياق عمل اهليئة                
                                                              وبصفة خاصة، نظر اجمللس يف القضايا واخليارات اليت حددهتا األمانة يف ما   .                                     الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

  .                             شغيل سجل آلية التنمية النظيفة             يتعلق بوضع وت

                                                                                                       واتفق اجمللس على أن يشتمل سجل آلية التنمية النظيفة على حسابات مؤقتة لألطراف املدرجة يف املرفق                 -  ٥٧
                                                                                                      األول، واملشـاركني يف املشـاريع من هذه األطراف، إىل أن تدخل السجالت الوطنية هلذه األطراف والكيانات              

                                                                   وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة، ووحدات خفض االنبعاثات املعتمدة                                           مـرحلة التشغيل، بغرض احلصول على     
                                                    ُ  َّ                      َّ                       املؤقتة، ووحدات خفض االنبعاثات املعتمدة الطويلة األجل املُرحَّلة إليها من احلساب املعلَّق، ونقل هذه الوحدات 

  .                                  إىل احلسابات املدرجة يف السجالت الوطنية
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                         ِّ                        آلية التنمية النظيفة سيمكِّنان األطراف غري املدرجة يف                                           واتفق اجمللس كذلك على أن وضع وتشغيل سجل      -  ٥٨
                                                                                                           املرفق األول، والكيانات من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، من نقل وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة،                
                                                                                                        ووحـدات خفض االنبعاثات املعتمدة املؤقتة، ووحدات خفض االنبعاثات املعتمدة الطويلة األجل، من حسابات              

  .                                                                  ائها يف سجل آلية التنمية النظيفة إىل احلسابات املدرجة يف السجالت الوطنية    اقتن

                                                                                                           وباإلضـافة إىل ذلـك، اتفـق اجمللس على أن تتوىل األمانة إدارة سجل آلية التنمية النظيفة وأن تكون                    -  ٥٩
   .                                                مسؤولة، حتت سلطة اجمللس، عن تنفيذ وتشغيل هذا السجل

                                                 ِّ          ت على دعوة عامة صدرت عن اجمللس يف اجتماعه التاسع ووجِّهت إىل            ً                          واسـتناداً إىل الـردود اليت ورد       -  ٦٠
                                                                                                              األطـراف واملنظمات لتقدمي مسامهات يف وضع سجل آلية التنمية النظيفة، مت حتديد اخليارين الرئيسيني التاليني                 

  :                                    لوضع وتشغيل سجل آلية التنمية النظيفة

             نمية النظيفة                                               تكييف سجل عام حبيث يتالءم مع متطلبات سجل آلية الت  ) أ ( 

  .                                             قيام األمانة باستحداث سجل آللية التنمية النظيفة  ) ب ( 

                                                                                                     وقـد طلب اجمللس من األمانة أن تواصل استكشاف إمكانيات وضع سجل آللية التنمية النظيفة، مبا يف                  -  ٦١
ُ       ُوجهت                                                                                         ذلك إمكانية تكييف أحد أنظمة برجميات السجالت احملوسبة اليت يتم حتديدها من خالل الدعوة العامة اليت  

                                                                                              لتقدمي مسامهات يف وضع السجل، مع مراعاة التكلفة اإلمجالية، ومدى مالءمة النظام للمستخدمني، وتوقيت إجناز 
                                                                                      وبالتايل فقد أجرت األمانة دراسة استقصائية مفصلة للنظم الستة اليت مت حتديدها من               .                            سجل آلية التنمية النظيفة   

ُ                         خـالل الدعوة العامة اليت ُوجهت من أجل تقدمي                                                   وكان الغرض من هذه الدراسة االستقصائية، بصفة   .         مسامهات                      
                                                                                                       خاصة، هو حتديد مدى استيفاء هذه األنظمة للمتطلبات التقنية لسجل آلية التنمية النظيفة، ومقدار التكييف الالزم 

       مل يتسن  و  .                                                                                    هلذه النظم حبيث تستويف بالكامل تلك املتطلبات، واخليارات املمكنة الستضافة وصيانة وحتسني السجل
                                                                                                                يف تلك املرحلة سوى تقدمي تقديرات تقريبية لآلثار املترتبة من حيث املوارد، ذلك ألن املستوى الكامل للموارد                 
  .                                                                                                    الالزمة لوضع وتشغيل سجل آلية التنمية النظيفة لن يتضح إال بعد بلورة التفاصيل التقنية وتلقي مقترحات حمددة

                                                                  يف اختيار ووضع وتنفيذ نظام يكون مبثابة سجل آللية التنمية                                          ً         وطلـب اجمللس من األمانة أن متضي قدماً        -  ٦٢
             ً                                                                                                     النظـيفة، وفقاً إلجراءات املشتريات ذات الصلة املعمول هبا يف األمم املتحدة، مع مواصلة إيالء األولوية لتقييم                 

    وقد   .       لنظيفة                                                                                                  اخلصـائص الوظيفية التقنية والوقت الذي ميكن أن يبدأ فيه تشغيل النظام بوصفه سجل آلية التنمية ا        
                                                                                       منظمة، مبا فيها تلك املنظمات اليت حددها اجمللس التنفيذي من خالل الدعوة العامة                ٢٠                 ً        أرسلت األمانة طلباً إىل     

  .                                                                                        اليت وجهها من أجل تقدمي مسامهات، لكي تتقدم مبقترحات بشأن وضع وإنشاء سجل آلية التنمية النظيفة

                      ُ   َّ                                    حات، سيتم حتديد متعاقد ُيكلَّف بتطوير سجل آلية التنمية                 ً                                     واسـتناداً إىل الردود على طلب تقدمي املقتر        -  ٦٣
  :                  النظيفة على مرحلتني
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                                      وضع سجل آللية التنمية النظيفة ميكن        :     ٢٠٠٤       نوفمرب   /                                       املرحلة األوىل، حبلول هناية تشرين الثاين       ) أ ( 
    خفض                                                                                                  أن يصـدر وحـدات خفض االنبعاثات املعتمدة، ووحدات خفض االنبعاثات املعتمدة املؤقتة، ووحدات               

                                                                               االنبعاثات املعتمدة الطويلة األجل، ويوزعها يف احلسابات ضمن سجل آلية التنمية النظيفة

                                              توسيع نطاق سجل آلية التنمية النظيفة حبيث         :     ٢٠٠٥       يونيه   /                                    املرحلة الثانية، حبلول هناية حزيران      ) ب ( 
                  ؤقتة، ووحدات خفض                                                                                     ميكـنه نقـل وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة، ووحدات خفض االنبعاثات املعتمدة امل            

  .                                                                                             االنبعاثات املعتمدة الطويلة األجل، إىل احلسابات املدرجة يف السجالت الوطنية لألطراف املدرجة يف املرفق األول

                                                                                           وستدرج يف إضافة هلذا التقرير معلومات إضافية، مبا يف ذلك احلدود الزمنية املفصلة وتقديرات عن اآلثار  -  ٦٤
  .             من حيث املوارد

                                                                                     اجمللس التنفيذي، يف اجتماعه اخلامس عشر، على إجراءات االستعراض يف مرحلة إصدار                          وقـد وافـق    -  ٦٥
                                      من طرائق وإجراءات آلية التنمية        ٦٥                                                                           وحـدات خفـض االنـبعاثات املعتمدة، على النحو املشار إليه يف الفقرة              

                       جراءات، كما ترد يف مرفق                                                    من طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة، يوصى هبذه اإل  )  س ( ٥     ً         ووفقاً للفقرة   .        النظيفة
                                                                                                                  هذا التقرير، كي يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة، وسوف يتم تطبيقها بصفة مؤقتة إىل أن يتخذ مؤمتر                  

  .            ً             األطراف قراراً يف هذا الشأن

  الطرائق اخلاصة بالتعاون مع اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية�زاي 

 الوالية واخللفية -١

                      ، أن حيدد طرائق التماس  ٧-   م أ /  ١٧         من املقرر     )  ه ( ٦                                           طلب مؤمتر األطراف من اجمللس التنفيذي، يف الفقرة  -  ٦٦
  .                                                                                   التعاون مع اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن القضايا املنهجية والعلمية

 العمل املنجز واإلجراءات املتخذة، مبا يف ذلك املقررات، حسب االقتضاء -٢

                                                                        من نظامه الداخلي، على تعيني أعضاء، حسب االقتضاء، ملتابعة العمل             ١٤               ً              اتفـق اجمللس، وفقاً للمادة       -  ٦٧
                                                                                                        الذي تضطلع به اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن القضايا املنهجية والعلمية املتصلة بعمل اجمللس 

  :   َّ       وعيَّن اجمللس  .         التنفيذي

                                                                تسويدو لو لكي يواصال متابعة مداوالت اهليئة الفرعية للمشورة                                      السـيدة سومشا جريا والسيد        ) أ ( 
     انظر  (                                                                                                         العلمية والتكنولوجية بشأن املعايري التقنية لنظم السجالت ولكي يطلعا اجمللس على ما يستجد من تطورات              

  )           واو، أعاله�    ً            ً   أيضاً الفرع ثانياً 

                              تابعة مداوالت اهليئة الفرعية                                                                     السـيد مـارتن إندرلني والسيد إدواردو ساهنويزا لكي يواصال م            ) ب ( 
                                                                                                                 للمشـورة العلمـية والتكنولوجية بشأن الطرائق واإلجراءات املبسطة والتدابري الرامية إىل تيسري أنشطة مشاريع               
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                                                                                                                  التحريج وإعادة التحريج الصغرية يف إطار آلية التنمية النظيفة، وإطالع اجمللس بصفة منتظمة على ما يستجد من                 
  .                                                                  لس مع رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، حسب االقتضاء                      تطورات، وتقاسم آراء اجمل

                  ً                                                                                وقـد أحـاط اجمللس علماً بالتقدم احملرز يف املشاورات املتعلقة بتطوير املعايري التقنية للسجالت، وبشأن           -  ٦٨
                            التحريج الصغرية يف إطار                                                                                            الطرائق واإلجراءات املبسطة والتدابري الرامية إىل تيسري أنشطة مشاريع التحريج وإعادة          

   .                     آلية التنمية النظيفة

  مسائل اإلدارة�     ً ثالثا  

  قضايا العضوية�ألف 

                                                                                            مت يف الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف انتخاب أعضاء وأعضاء مناوبني مللء الشواغر الناشئة عن انتهاء مدد  -  ٦٩
                                          موعة اإلقليمية اآلسيوية، وهو السيد حسن                                       وقد استقال العضو الذي مسته اجمل       .                                   العضـوية بعد انقضاء فترة سنتني     
   َّ                                     ً                          وعيَّن اجمللس السيد تسويدو لو الذي كان مرشحاً مللء مقعد شاغر             .       العسلي  .                                 طاجيك، وحل حمله السيد فريد س     

                                                                ، بانتظار أن جترى انتخابات مللء هذا املقعد الشاغر يف الدورة العاشرة  )                                من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول (
                                            ً                                                وخـالل الفترة املشمولة بالتقرير، كان اجمللس مؤلفاً من األعضاء واألعضاء املناوبني التالية               .       طـراف           ملؤمتـر األ  
  :      أمساؤهم

       األعضاء                األعضاء املناوبون          ِّ   اجلهة املرشِّحة

   آش  .            السيد جون و                    السيدة ديسنا سولوفا                            الدول النامية اجلزرية الصغرية

           جاك بيكر�          السيد جان             ارتن إندرلني       السيد م                                   جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى

  )           نائب الرئيس (                    السيد جورج بورستينغ                      السيد هانز يورغن شتري                           األطراف املدرجة يف املرفق األول

  )      الرئيس (                     السيد جون شايبو كيالين                     السيد ندياي شيخ سيال                          اجملموعة اإلقليمية األفريقية 

  )      أعاله  ٦٩            انظر الفقرة  (                السيد تسويدو لو            ابلو بونيال            السيد خوان ب                              األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

                                       جمموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة     
              البحر الكارييب

                    للفترة املتبقية من    (                     السيد خوسيه ميغيث                          السيد إدواردو ساهنويزا
  )                           والية السيد جيلفان مريا فيلهو

                    سيد ريتشارد مويونغي  ال                     السيد إيرنان كارلينو                              األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

                         السيد سوزابورو أوكاماتسو                السيدة سومشا جريا                           األطراف املدرجة يف املرفق األول

                          السيدة مارينا شفانغريادزيه                            السيدة أناستاسيا موسكالينكو                           جمموعة بلدان أوروبا الشرقية

           املتبقية من        للفترة  (       العسلي   .             السيد فريد س                  السيد تشاو كوك كي                        اجملموعة اإلقليمية اآلسيوية
  )                    والية السيد حسن طاجيك
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  انتخاب رئيس ونائب رئيس اجمللس التنفيذي�باء 

                       من طرائق وإجراءات      ١٢                                                           ً                     انتخـب اجمللس التنفيذي بتوافق اآلراء يف اجتماعه الثالث عشر، طبقاً للفقرة              -  ٧٠
                       عضو من األطراف غري                                                          من نظامه الداخلي، السيد جون شايبو كيالين، وهو          ١٢                                    آلـية التنمـية النظيفة واملادة       

       ً                                                  ، رئيساً للمجلس، والسيد جورج بورستينغ، وهو عضو من          )                          اجملموعة اإلقليمية األفريقية   (                        املدرجة يف املرفق األول     
  .    ٢٠٠٥                                               وتنتهي مدة واليتهما يف االجتماع األول للمجلس يف عام   .                                  ً       األطراف املدرجة يف املرفق األول، نائباً للرئيس

                                                                                اسم اجمللس، عن بالغ تقديره للرئيس السابق، السيد هانز يورغن شتري، ونائبه                                    وأعرب الرئيس اجلديد، ب    -  ٧١
  .                                                                            السيد فرانز تاتنباخ كابرا، لقيادهتما املمتازة للمجلس خالل السنة الثانية من عمله

 ٢٠٠٤ اجلدول الزمين الجتماعات اجمللس التنفيذي يف عام �جيم 

        ً   ، متوخياً      ٢٠٠٤                                            شر اجلدول الزمين التايل الجتماعاته يف عام                                                    اعتمد اجمللس التنفيذي يف اجتماعه الثالث ع       -  ٧٢
  .                                                      عقد مخسة اجتماعات قبل انعقاد الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف

                       اجتماعات اجمللس التنفيذي        املواعيد      املكان

                   االجتماع الثالث عشر     مارس /      آذار  ٢٦-  ٢٤                                   مقر االتفاقية اإلطارية يف بون، أملانيا

             بالتزامن مع   (                    يف بون، املانيا                             مقـر االتفاقية اإلطارية   
  )                                            انعقاد الدورة العشرين لكل من اهليئتني الفرعيتني

                   االجتماع الرابع عشر      يونيه /        حزيران  ١٤-  ١٢

                  االجتماع اخلامس عشر      سبتمرب /       أيلول ٣- ١                                   مقر االتفاقية اإلطارية يف بون، أملانيا

                   االجتماع السادس عشر     وبر    أكت /            تشرين األول  ٢٢-  ٢١                                   مقر االتفاقية اإلطارية يف بون، أملانيا

                     بالتزامن مع انعقاد    (                           بويـنس آيـرس، األرجنتني      
  )                          الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف

                    االجتماعي السابع عشر       ديسمرب  /            كانون األول ٣- ١

                                                                                     ويـرد جدول األعمال، وجدول األعمال املشروح، لكل اجتماع من اجتماعات اجمللس التنفيذي، مبا يف    -  ٧٣
                        ً                                                                       ة ببنود جدول األعمال، فضالً عن تقارير االجتماعات، يف موقع آلية التنمية النظيفة التابعة                                   ذلـك الوثائق املتصل   

   .  )  ١٩ (                                   لالتفاقية اإلطارية على الشبكة العاملية

  تنفيذ النظام الداخلي للمجلس التنفيذي�دال 

                   التاسعة التعديالت                                                                       الحظ اجمللس التنفيذي يف اجتماعه الثالث عشر أن مؤمتر األطراف قد اعتمد يف دورته -  ٧٤
                                                                                          من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، وهي التعديالت الواردة يف املرفق األول باملقرر              ١٢    و  ٤                 عـلى املـادتني     

  .                   من النظام الداخلي  ٢٧   و  ٢٦                                                       ، وفقرات ديباجة ومنطوق املقرر نفسه املتصلة بتنفيذ املادتني  ٩-   م أ /  ١٨
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                                                                ربته يف ما يتصل بتنفيذ النظام الداخلي حىت اآلن، وجود حاجة                              ً                      وال يتصور اجمللس حالياً، باالستناد إىل خ       -  ٧٥
ُ                       وفيما يتصل باملسائل اليت ُعرضت على اجمللس حىت اآلن،   .                                               إىل تقدمي توصية إىل مؤمتر األطراف بإدخال أية تغيريات                        

  .                                                                                    أتاح النظام الداخلي إدارة آلية التنمية النظيفة بكفاءة وشفافية وفعالية من حيث التكلفة

                                                                                                           سلط الفقرات الفرعية التالية الضوء على عدد من األحكام اليت يعترب تنفيذها بالغ األمهية بالنسبة لسري                  وت -  ٧٦
  :                                    عمل آلية التنمية النظيفة على حنو سليم

                                           يواصل اجمللس االعتماد على اخلربة الالزمة         ):  ٣٢       املادة   (                                   اخلربة يف دعم عمل اجمللس التنفيذي         ) أ ( 
                         وتعتمد هذه األفرقة بدورها   .                                             دعم تقين وتوصيات من فريقي خرباء وفريقني عاملني           وهو حيصل على  .            ألداء وظائفه

                                                                                                     على خربة متخصصة إضافية تتخذ، على سبيل املثال، شكل اخلدمات اليت تقدمها أفرقة التقييم التابعة آللية التنمية 
       الفريق   :                             واألفرقة العاملة التالية              ً               وتوجد حالياً أفرقة اخلرباء     .                                                  النظـيفة وخرباء االستعراض املكتيب بشأن املنهجيات      

                                                               مخسة أعضاء وعضوان من اجمللس يضطلعان مبهام رئيس ونائب رئيس           (                                                املعين باالعتماد التابع آللية التنمية النظيفة       
                                                             أعضاء وعضوان من اجمللس يضطلعان مبهام رئيس ونائب رئيس            ١٠ (                                     ، وفـريق املنهجيات التابع لآللية        )        الفـريق 
                                               مخسة أعضاء وعضو واحد من اجمللس وعضو مناوب يضطلعان  (         االستعراض  /                مل املعين بالتقييم              ، والفريق العا )      الفريق

                 مخسة أعضاء وعضو    (                                                   ، والفريق العامل املعين بأنشطة املشاريع الصغرية         )                                         مبهام الرئيس ونائب الرئيس، على التوايل     
                     ومن أجل حتسني الفهم       ).                                                                                  واحـد من اجمللس وعضو مناوب يضطلعان مبهام الرئيس ونائب الرئيس، على التوايل            

                                                                                                               املشـترك لالجراءات وتقاسم املعلومات، قامت األمانة، بناء على طلب من اجمللس التنفيذي، بتنظيم حلقة العمل                
                                االستعراض وأعضاء فريق االعتماد     /                                                                               املشتركة الثانية للمجلس وأعضاء أفرقة اخلرباء والفريق العامل املعين بالتقييم         

  .                                                                               للمنهجيات، وممثلي الكيانات التشغيلية املعينة بصفة مؤقتة والكيانات املتقدمة بطلبات                     وخرباء االستعراض املكتيب 
                            يف بون بأملانيا عقب االجتماع     ٢٠٠٤      سبتمرب  /       أيلول ٤   و ٣                                             وقد انعقدت حلقة العمل هذه ملدة يوم ونصف يوم يف 

                            يقي اخلرباء والفريق العامل                                                                                      اخلـامس عشر للمجلس التنفيذي مباشرة وبالتزامن مع عقد االجتماعني املقررين لفر           
          االستعراض؛ /             املعين بالتقييم

             من طرائق     ١٩                                    ً                 تقوم األمانة خبدمة اجمللس التنفيذي وفقاً للفقرة           ):  ٣٣         املـادة    (               دور األمانـة      ) ب ( 
                                  ويتوىل نائب منسق برنامج اآلليات       .                               من النظام الداخلي للمجلس      ٣٣                                              وإجـراءات آلـية التنمية النظيفة واملادة        

                                                    ويتوىل موظفو الربنامج الفرعي لآلليات التعاونية القائمة   .                                         م أمني اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة             التعاونية مها
                           ً                                                                                       عـلى املشـاريع، واليت متول أساساً من موارد خارجة عن امليزانية، توفري الدعم التقين والتنظيمي معتمدين على                  

                           وتعترب خدمة اجمللس، وفريقي      .                     ألمانة، حسب االقتضاء                                                           اخلدمات واخلربة الفنية املتاحة ضمن برامج أخرى تابعة ل        
                                                                                   باإلضافة إىل إدارة خدمات اخلرباء املشاركني الذين يقدمون مسامهات تقنية متخصصة            �                         خربائه وفريقيه العاملني    

  ة     ً                                                             فضالً عن صيانة موقع آلية التنمية النظيفة التابعة لالتفاقي         �  )                                                مـثل خـرباء االستعراض املكتيب وأفرقة التقييم        (
  .                                                                                      ً                      اإلطاريـة على الشبكة العاملية والرد على االستفسارات اخلارجية، الوظائف األهم واألكثف استخداماً للموارد             

                                                                                                ً                      وباإلضـافة إىل ذلك، تتوىل األمانة مهمة تعبئة املوارد الالزمة آللية التنمية النظيفة وإدارة هذه املوارد فضالً عن                  
                                                                  وهي تقدم تقارير منتظمة إىل اجمللس التنفيذي بشأن حالة املوارد            .   يل                                            اإليرادات املتأتية من رسوم االعتماد والتسج     

  ؛ )         ً                    انظر أيضاً الفصل الرابع أدناه (                                          الالزمة للعمل املتعلق بآلية التنمية النظيفة 
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                                           من أجل إتاحة تبادل املعلومات بكفاءة         ):  ٣٣-  ٣٢    و   ٢٦-  ٢٤       املواد   (                   شـبكة االتصـاالت       ) ج ( 
                                                                         اجمللس التنفيذي وفريقي خربائه وفريقيه العاملني واخلرباء واألمانة، أنشأت                                                 وشفافية وفعالية من حيث التكلفة بني       

  ،  ) ٧ (               شبكات خارجية     :                 وهذه املرافق هي    .                                                                 هـذه األخرية عدة مرافق لالتصال اإللكتروين، وهي تواصل صيانتها         
               وهذه املرفق     ).                  انظر اجلدول أدناه   (                              ، وأدوات التحاور اإللكتروين      )  ٥٥          أكثر من    (                               ومشـغالت القوائم اإللكترونية     

                ً         ، الذي حيتوي أيضاً على      )  ٢٠ (                                                                                          موصـولة مبوقـع آلية التنمية النظيفة التابعة لالتفاقية اإلطارية على الشبكة العاملية            
             وباإلضافة إىل    .                                                                                                    وظائف تتعلق بالكيانات التشغيلية املعينة والكيانات التشغيلية املتقدمة بطلبات ومقترحي املشاريع          

     انظر  (                         ووصالت خاصة مبسامهة اجلمهور    )           حىت اآلن    ٦٤        وعددها   (              طنية املعينة                                  ذلك، توجد وصالت بالسلطات الو    
                                                                                                ويعترب استخدام هذه املرافق اإللكترونية ألغراض توفري املعلومات والتشغيل اليومي آللية التنمية               ).         أدناه  ١       اإلطار  

                        ا مت حتقيق وفورات كبرية من   كم  .             ً       ً                                                       النظيفة أمراً أساسياً بالنسبة لسري عمل اآللية بسالسة وفعالية من حيث التكلفة    
                                                                                                      خالل عقد مؤمترات بواسطة اهلاتف ألفرقة اجمللس وأفرقة التقييم التابعة آللية التنمية النظيفة واليت تدعم عمل فريق 

  .                    االعتماد التابع لآللية

 بواسطة الشبكة اخلارجية(مرافق االتصال اإللكتروين 
 )وشبكة اإلنترنت والربيد اإللكتروين

 أخرى
 ـاور أداة حت

 )على الشبكة(
 مشغل القوائم

 )بريد إلكتروين(
 الشبكة
ِ   اجملموعة املستخد مة اخلارجية              

x ! ! ! اجمللس التنفيذي لآللية                    
                           فريق املنهجيات التابع لآللية ! ! !                 مسامهة على الشبكة
                          فريق االعتماد التابع لآللية ! ! !                 مسامهة على الشبكة

                         العـامل املعين بالتحريج              الفـريق    ! ! !           على الشبكة      مسامهة
                             وإعادة التحريج والتابع لآللية

x مستخدماً   ٥٠        حـوايل                قيد االستحداث   ً        
  )          لكل فريق ٢ (

ــيد           قـــ
         االستحداث

                            أفرقة التقييم التابعة لآللية

x x ! 
  )           يف اجتاه واحد (

      اخلرباء  (                       خرباء االستعراض املكتيب     !
  )                 املعنيون باملنهجيات

                                    طلـب مقـدم عـلى الشبكة ألغراض        
                            يل واملنهجيات اجلديدة املقترحة     التسج

                          الكيانات التشغيلية املعينة ! !          قيد النظر

                                    عرض على الشبكة للمنهجيات اجلديدة     
        املقترحة

                                  الكيانات التشغيلية املتقدمة بطلبات ! !          قيد النظر

x x !  ــيد          قـــ
         االستحداث

                       السلطات الوطنية املعينة

                                                 موقـع آلية التنمية النظيفة التابعة لالتفاقية      
                           طاريـة على الشبكة العاملية   اإل

                                مرفق أخبار آلية التنمية النظيفة
                                     دعــوة معلنـة علـى الشبكة لتقدمي      

       مسامهات

x x x اجلمهور       
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   ٨-    م أ  /  ٢١                                         قام مؤمتر األطراف، يف ديباجة مقرره          ):  ٢٧    و   ٢٦         املادتان   (                    الشـفافية واحلضور      ) د ( 
    و   ٢٦                                             لى مواصلة تقدمي تقارير عن تنفيذ املادتني                                                                  الذي يتضمن توجيهات إىل اجمللس التنفيذي، بتشجيع اجمللس ع        

              من النظام     ٢٧    و   ٢٦                                         ، وردت إشارة أخرى إىل تنفيذ املادتني         ٩-    م أ  /  ١٨           ويف املقرر     .                           مـن الـنظام الداخلي       ٢٧
                                              من طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة، ينبغي   )  ب ( ٥     ً         ووفقاً للفقرة       )).  ه ( ١                          فقرة يف الديباجة والفقرة    (         الداخلي  

                         ، كما ينبغي له أن يقدم،    ٢٧   و  ٢٦                                                          تنفيذي إبقاء نظامه الداخلي قيد االستعراض، مبا يف ذلك املادتان          للمجلس ال
                                                                                                                عـند االقتضـاء، توصيات بشأن أية تعديالت أو إضافات هتدف إىل احملافظة على سري عمل آلية التنمية النظيفة                   

  :                                    بكفاءة وشافية وفعالية من حيث التكلفة

                                               ُ                ردة يف طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة واليت ُيطلب مبوجبها من                       باإلضافة إىل األحكام الوا  �
       ، تنص   ) م ( و  )  ك ( و  )  ي ( و  )  ط ( ٥               وخباصة الفقرة    (                                             اجمللس التنفيذي أن يتيح املعلومات للجمهور       

                                                                                   مـن النظام الداخلي على وجوب انطباق مبدأ الشفافية على مجيع أعمال اجمللس                ٢٦         املـادة   
                           وهذا يشمل إتاحة الوثائق      .                               جة إىل محاية املعلومات السرية                  ً                    التنفـيذي، رهـناً مبـراعاة احلا      

                                                                               للجمهور يف الوقت املناسب، وبواسطة القنوات اليت ميكن من خالهلا تقدمي التعليقات اخلارجية 
                                                                                          مـن قبل األطراف ومجيع املراقبني املعتمدين لدى االتفاقية اإلطارية واجلهات صاحبة الشأن،             

                                                         ويشكل إدراج املعلومات املتعلقة باجتماعات اجمللس على         .                                كـي ينظر فيها اجمللس التنفيذي     
  .                                       شبكة اإلنترنت إحدى طرق ضمان هذه الشفافية

    ٢٧                                                             من طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة، تنص املادة            ١٦                                  وباإلضافة إىل ما ورد يف الفقرة         �
         ة مراقب،                                                                               مـن النظام الداخلي للمجلس التنفيذي على أن يتاح حضور اجتماعات اجمللس، بصف        

                                                                                  جلميع األطراف ومجيع املراقبني املعتمدين لدى االتفاقية اإلطارية واجلهات صاحبة الشأن، ما عدا 
                                                      وتنص هذه املادة كذلك على أنه جيوز لألعضاء، بناء على دعوة   .                        يف احلاالت اليت يقررها اجمللس

  .                                                           من اجمللس، تقدمي عروض فيما يتصل باملسائل اليت تكون موضع نظر اجمللس

  �                    من النظام الداخلي   ٢٧   و  ٢٦                                        أدناه تدابري مفصلة لتعزيز تنفيذ املادتني  ٢   و ١               وترد يف اإلطارين   �
                                                                                                       ومن بينها حتسني موقع آلية التنمية النظيفة التابعة لالتفاقية اإلطارية على الشبكة العاملية، وعقد              

               للطرائق اخلاصة                                                                         االجـتماعات بـني اجمللس واألطراف واملراقبني املعتمدين، واستعراض اجمللس           
  .                      حبضور املراقبني اجتماعاته

                                                                                                   وعـلى العمـوم، فإن مما شجع اجمللس إىل حد كبري اتساع نطاق وعمق التفاعالت بشأن قضايا آلية                    �
                                                                                  ويـود اجمللس أن يعرب عن تقديره للمسامهات والتعقيبات املفيدة اليت تلقاها من               .                     التنمـية النظـيفة   

                                                 وقد جتلى تزايد االهتمام العاملي بآلية التنمية         .                       آلية التنمية النظيفة                                          األوسـاط املـتزايدة باطراد واملعنية ب      
              بصورة مباشرة   (                                                                                  النظيفة يف مجلة أمور منها استخدام عرض اجتماعات اجمللس بواسطة شبكة اإلنترنت             

                                                          ، مما يتيح الوصول إليها على نطاق عاملي بكلفة زهيدة           )                         َّ                        أو من خالل أشرطة فيديو توفَّر بناء على طلبها        
                      بزيارة موقع آلية       ٨٠٠                                                وقد قام عدد من األفراد يزيد يف متوسطه عن            .   ً                    ياً وعـلى أساس منصف         نسـب 
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                          وقد جاءت هذه الزيارات،      .                                                                                 التنمـية النظيفة التابعة لالتفاقية اإلطارية على الشبكة العاملية هلذا الغرض          
               وسط وأوقيانيا               ، والشرق األ   )   ٣٩٠ (            ، وأوروبا    )   ٢٨٠ (          ، وآسيا    )  ٢٣ (                                      بقدر ما أمكن تعقبها، من أفريقيا       

   ).  ٣٧ (                  ، وأمريكا اجلنوبية  )   ٩٣٤ (                   ، وأمريكا الشمالية  )  ١٠ (

                         ، وجهوده املتواصلة من أجل  ٩-    م أ  /  ١٨    و  ٨-    م أ  /  ٢١               ً                           ويـرى اجمللس، آخذاً يف اعتباره املقررين          �
                            ً                                            ً                   حتسني تفاعله، حيثما كان مطلوباً، مع األطراف واجلهات صاحبة الشأن واجلمهور عموماً، أن             

                                                           من نظامه الداخلي خالل الفترة املشمولة بالتقرير قد أتاح له    ٢٧   و  ٢٦   تني                   التطبيق احلايل للماد
          كما أحاط    .                                                                                       حتقـيق املـبادئ املتعددة املتمثلة يف الكفاءة والشفافية والفعالية من حيث التكلفة            

                                                                من االستنتاجات اليت خلصت إليها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف            ٩٧                  ً               اجمللـس التنفيذي علماً بالفقرة      
  .                    بشأن املشاركة الفعالة  ) FCCC/SBI/2004/10 (      عشرين         دورهتا ال
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   ٢٦            تنفيذ املادة   :  ١      اإلطار 

 (                                                                                                                                إن أول وسـيلة لإلعـالم واالتصـال بشـأن آلـية التنمـية النظـيفة هـي مـن خالل موقع اآللية على الشبكة العاملية                            
http://unfcc.int/cdm (     ل على حتسني هذا املوقع باستمرار لكي تضمن كفاءة عمله بوصفه املصدر الرمسي                                   وما برحت األمانة تعم                                                                               

                                                                                                  وهو يتضمن اجملموعة الكاملة من وثائق اآللية اليت تشمل جداول أعمال ووثائق وتقارير اجتماعات                .                                        لـلمعلومات عن آلية التنمية النظيفة     
                 وميكن االطالع على     .                                                   ات واالستمارات الالزمة لتقدمي املعلومات واملقترحات                                                                   اجمللس التنفيذي وأفرقة خربائه وأفرقته العاملة، ومجيع اإلجراء       

  .                                                                                            َّ                 اجتماعات اجمللس من خالل هذا املوقع على الشبكة العاملية، إما بصورة مباشرة أو يف شكل أشرطة فيديو توفَّر بناء على طلبها

                                          موقع اآللية على الشبكة العاملية للحصول                                   مستخدم غري مسجل بزيارة       ٤     ٥٠٠                  مستخدم مسجل و    ٣     ٠٠٠                        وقد قام ما يزيد عن       
                                                                              وتدل التعليقات والتعقيبات الواردة من املستخدمني على أن موقع اآللية على             .     ٢٠٠٤                                                   على معلومات خالل األشهر الثمانية األوىل من عام         

                                       وبكلفة زهيدة على معلومات مباشرة                                                                                                          الشبكة العاملية يعترب أداة مالئمة للمستخدمني تتيح للزوار من مجيع القارات إمكانية احلصول بسرعة             
  .                                               ً                                     وسوف تؤدي إعادة تصميم هذا املوقع، اليت جرت مؤخراً، إىل زيادة تيسري استخدامه              .                                                     عـن مجـيع املسائل املتصلة بآلية التنمية النظيفة        

                           ل بآلية التنمية النظيفة                                                                      ً                                            وباإلضـافة إىل ذلك، تقوم األمانة بإطالع اجلهات صاحبة الشأن واجلمهور عموماً على ما يستجد من مسائل تتص                 
                                                                     كما تقوم األمانة، إذا ما مسحت املوارد املتاحة بذلك، مبتابعة عدد              ).         مشترك  ٢     ٤٠٠ (                                                      وذلـك من خالل مرفق أخبار آلية التنمية النظيفة          

  .                                               متزايد باطراد من طلبات احلصول على معلومات متخصصة

                                                               ئه وأفرقته العاملة واخلرباء والكيانات التشغيلية والسلطات الوطنية                                                  ومن أجل تيسري االتصاالت والتفاعالت بني اجمللس وأفرقة خربا 
                                                                     دثت األمانة وسائل إلكترونية خاصة بتقدمي املسامهات باإلضافة إىل أدوات العمل                                             ً       املعينة ومقترحي املشاريع واألمانة واجلمهور عموماً، استح

                                         كما أن استخدام هذه األدوات، مبا فيها         .                                     تنمية النظيفة على الشبكة العاملية                                               وهذه األدوات موصولة مجيعها مبوقع آلية ال        .                 اإللكتروين املؤمتتة 
                                     ، يتيح إدارة عملية آلية التنمية       )            دال أعاله  �                               ً       انظر اجلدول الوارد يف الفرع ثالثاً        (                                                   الشبكات اخلارجية املخصصة وأدوات احلوار اإللكتروين       

                     ومن الوظائف اليت تؤدى   .                                              شفافة ضمن احلدود الزمنية املقررة واملوارد احملدودة                                                      النظيفة وما تنطوي عليه من حجم عمل متزايد باطراد إدارة 
  :                             بوسائل االتصال اإللكتروين املباشر

                               الوصول إىل القوائم الثالث للخرباء • 
             اختيار اخلرباء • 
                                    تقدمي ومعاجلة املنهجيات اجلديدة املقترحة • 
                    تقدمي طلبات االعتماد  • 
  .                                        يقات يف مرحلة التصديق وتقدمي طلبات التسجيل                   الدعوة إىل إبداء تعل • 

    حيث                                                                           تعليقاته، بالوسائل اإللكترونية، على املسائل املتصلة بآلية التنمية النظيفة،      إلبداء                                     وما برح اجلمهور يغتنم الفرص املتاحة له  
  .  ) ب (      ً                             كياناً من الكيانات املتقدمة بطلبات  ٢٣                    ومخسة تعليقات بشأن  ) أ (                                      منهجية من املنهجيات اجلديدة املقترحة     ٦٤       ً         تعليقاً على      ٨٩          إبداء    مت

                                                                                                                                            وقـد متكنت األمانة من تقدمي الدعم لوظائف آلية التنمية النظيفة املذكورة أعاله بطريقة فعالة من حيث التكلفة ومرنة ومتيسرة وحسنة                     
  .                                                              التوقيت وذلك من خالل تصميم واستخدام برجميات اإلدارة املفتوحة املصدر

                                                                              نفيذي يف اجتماعه الثامن، يف إطار إجراءاته اخلاصة بتقدمي املنهجيات اجلديدة                            اتفـق اجمللس الت     ) أ ( 
                                                                                                    املقترحة والنظر فيها، على أن تكون املنهجيات اجلديدة املقترحة املقدمة إىل اجمللس متاحة للجمهور على موقع آلية 

                                       ن من خالل مرفق أخبار آلية التنمية                  وإصدار إعال  (                                                                      التنمـية النظيفة التابعة لالتفاقية اإلطارية على الشبكة العاملية          
  .         يوم عمل  ١٥                                                                  ودعوة اجلمهور إىل تقدمي مسامهاته بشأن هذه املنهجيات املقترحة وذلك لفترة   )        النظيفة

                                                                               من اإلجراءات اخلاصة باعتماد الكيانات التشغيلية من قبل اجمللس التنفيذي،             ١٧    ً            وفقـاً للفقرة      ) ب ( 
                                        وهذا املرفق يتيح لألطراف واملنظمات غري        .        ً     ً            ه مرفقاً خمصصاً للمسامهات                                         يتضـمن املوقع اإللكتروين املعاد تصميم     

                                                                                                        احلكومية املعتمدة لدى االتفاقية اإلطارية واجلهات صاحبة الشأن فرصة إلبداء أية تعليقات أو تقدمي أية معلومات      
              الل مرفق أخبار      ً                      يوماً من تاريخ اإلعالن من خ  ١٥                                                    بشأن أي كيان من الكيانات املتقدمة بطلبات وذلك يف غضون 

  .                    آلية التنمية النظيفة
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   ٢٧            تنفيذ املادة   :  ٢      اإلطار 

                                   ً                               ، طلب اجمللس التنفيذي من األمانة، آخذاً يف اعتباره بصفة خاصة            ٩-    م أ  /  ١٨           من املقرر       )  ه ( ١                                   باإلضـافة إىل ما ورد يف الفقرة         
                                                     لتكلفة، أن تواصل اتباع املمارسة املتفق عليها املتمثلة يف                                                                          احلاجة إىل ضمان سري عمل آلية التنمية النظيفة بكفاءة وشفافية وفعالية من حيث ا

                                                                                  وينبغي أن يقوم املراقبون املعتمدون بتسجيل أنفسهم لدى األمانة قبل انعقاد أي             .        ً                مراقباً يف اجتماعاته     ٥٠                              تأمني حيز يكفي الستيعاب حنو      
                                        وميكن للمجلس، إذ يبقي سري العمل هبذا         .               دارية املناسبة                                                                                   اجـتماع بثالثة أسابيع على األقل من أجل إتاحة وضع الترتيبات اللوجستية واإل            

                        ويف هذا السياق، وخباصة      .                                                                                                               الترتيب قيد االستعراض، أن يقوم يف كل اجتماع من اجتماعاته بتعديل هذه السياسة بالنسبة لالجتماع التايل               
                                   أو دورات اهليئتني الفرعيتني، طلب اجمللس   )     طراف         اجتماع األ /           مؤمتر األطراف (                                                   عندما تعقد االجتماعات بالتزامن مع دورات مؤمتر األطراف 

  .                                                                                                                                      مـن األمانة أن تضع يف اعتبارها، عند وضع الترتيبات لالجتماعات املقبلة، مسألة الطرائق اخلاصة بتأمني وصول اجلهات صاحبة الشأن                   
                                         ورة العشرين لكل من اهليئتني الفرعيتني، كفلت                                                                                 ومبناسبة عقد اجتماعات اجمللس اليت انعقدت بالتزامن مع الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف والد

  .                                                        األمانة، بناء على ذلك، توفري حيز إضايف إلتاحة مشاركة املراقبني

       ً          مراقباً يف كل      ١٦        متوسطه         ما   �       ً                                                                 مراقباً بتسجيل أنفسهم لدى األمانة خالل الفترة املشمولة بالتقرير             ٤٨                       وقـد قام ما جمموعه       
            ً                                                                                  ميثلون أطرافاً، أما معظم املراقبني اآلخرين فقد جاءوا ليمثلوا منظمات غري حكومية معنية بالبيئة وقطاع                       وكان ثلث هؤالء املراقبني   .       اجتماع
       ً                                      مراقباً من رعايا أطراف مدرجة يف املرفق          ٤٦                                                                                    وكان اثنان من املراقبني من رعايا أطراف غري مدرجة يف املرفق األول، بينما كان                 .       األعمال

    يف  ٢ (                  ، وأمريكا اجلنوبية  )         يف املائة  ١٥ (                   ، وأمريكا الشمالية  )         يف املائة  ٦٦ (          ، وأوروبا  )         يف املائة  ١٧ (     آسيا   :      التايل          ً                 األول، وفقاً للتوزيع اجلغرايف 
   ).     املائة

                  املعتمدين املسجلني،                                                                                                          كمـا عقـد اجمللس، يف سياق جهوده الرامية إىل تعزيز احلوار وتقدمي معلومات حمددة لألطراف واملراقبني                   
ُ                       وقد أعرب املراقبون عن ارتياحهم إزاء الترتيبات اليت ُوضعت والفرص اليت أتيحت   .                           عقدت بالتزامن مع اجتماعاته                   جلسات إطالع غري رمسية                                                   

  .                                  هلم إلجراء تبادل مباشر لآلراء مع اجمللس

      وتقدمي                                                                                                     وباإلضافة إىل جلسات اإلطالع غري الرمسية للمراقبني اليت تعقد بصورة منتظمة، قام اجمللس بتنظيم جلسات لطرح األسئلة  
                                 ً       وقد شهدت هذه اجللسات اإلعالمية حضوراً        .                                           الدورة العشرين لكل من اهليئتني الفرعيتني                                                     األجوبـة يف الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف ويف         

                                       وعالوة على ذلك، فإن الرسائل اليت وردت من   .      ً                                                                             واسـعاً وأتاحت الفرصة إلجراء حوار بشأن القضايا البالغة األمهية املطروحة على اجمللس       
                                                                                                                             األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، على أساس خمصص، قد انعكست عند االقتضاء حتت بند جدول األعمال                  

  .                                                              وقد طلب اجمللس من عضوين من أعضائه متابعة هذه الرسائل حسب االقتضاء   ".           مسائل أخرى "       املعنون 

                                                              عن املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية واحلكومات احمللية                                            كما يواصل رئيس اجمللس التنفيذي االجتماع مبمثلني  
  .                                           والشعوب األصلية عندما تسنح فرص مناسبة إضافية

                                                                                                            وقد أرسى اجمللس كذلك ممارسة االجتماع بالكيانات املعينة والكيانات املتقدمة بطلبات من أجل مناقشة املسائل اليت هي موضع  
                                        ً                                                              ألمانة يف اجتماعه الرابع عشر أن تنظم حمفالً للكيانات التشغيلية املعينة والكيانات املتقدمة بطلبات، يعقد حسب                       اهتمام مشترك، وطلب من ا

  .       االقتضاء
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  املوارد الالزمة للعمل املتعلق بآلية التنمية النظيفة-     ًرابعا 

  الوالية واخللفية-ألف

                                       طراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                                             من بروتوكول كيوتو، يكفل مؤمتر األ       ٨-  ١٢    ً            وفقـاً للمادة     -  ٧٧
                                                                                                                بـروتوكول كيوتو أن يتم استخدام حصة من اإليرادات املتأتية من أنشطة املشاريع املعتمدة جلملة أغراض منها                 

                              ً      ً                                                      وبالنظر إىل أن هذا لن يكون ممكناً عملياً إال عندما تدر أنشطة مشاريع آلية التنمية                 .                            تغطـية الـنفقات اإلدارية    
  : ٧-   م أ /  ١٧    ً                                        افياً من اإليرادات، فإن مؤمتر األطراف، يف مقرره             ً   النظيفة قدراً ك

                                                                                                  دعا األطراف إىل متويل التكاليف اإلدارية لتشغيل آلية التنمية النظيفة، وخباصة لتيسري انطالقتها               ) أ ( 
   غري                                                                                                    السـريعة، وذلـك بتقدمي املسامهات للصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية التابع لالتفاقية اإلطارية بشأن ت     

                                                  املناخ، مع إمكانية سداد هذه االشتراكات، عند الطلب،؛

                                                                                             نص على أن حيدد مؤمتر األطراف مستوى احلصة املطلوبة من اإليرادات لتغطية النفقات اإلدارية                ) ب ( 
                                                      آللية التنمية النظيفة بناء على توصية من اجمللس التنفيذي؛

                                       أية نفقات تتصل باملشاريع إىل أن حيدد مؤمتر                                 ً          طلب من اجمللس التنفيذي أن يفرض رمساً السترداد   ) ج ( 
  .                                                       األطراف النسبة املئوية من اإليرادات لتغطية النفقات اإلدارية

        ًَ      ً                                          ، تقديراًَ أولياً لالحتياجات من املوارد لتيسري االنطالقة         ٧-    م أ  /  ٣٨                                   ووضـع مؤمتـر األطراف، يف مقرره         -  ٧٨
                          ماليني دوالر من دوالرات        ٦,٨               ، مببلغ قدره       ٠٠٣ ٢-    ٢٠٠٢                                                      السـريعة آللية التنمية النظيفة خالل فترة السنتني         

                                                                                         وكانت هذه املوارد ضرورية لتغطية تكاليف الوظائف التشغيلية، كما كانت مبثابة موارد              .                    الواليـات املـتحدة   
                  بالنسبة للعمل       ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                                                                                         إضافية لتلك املوارد اليت تشملها امليزانية الربناجمية لالتفاقية اإلطارية لفترة السنتني            

  .                                                                                             صل مبواصلة تصميم وتطوير اآلليات القائمة على املشاريع، بصفة عامة، وآلية التنمية النظيفة بصفة خاصة   املت

          وقام اجمللس   .                      على النحو املخطط له     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                                              وقد أجنز اجمللس التنفيذي كامل برنامج عمله للفترة  -  ٧٩
            وذلك من       ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢             رز يف عامي                                                                              بـإبالغ مؤمتـر األطـراف، يف دورتـيه الثامـنة والتاسعة، بالتقدم احمل             

 FCCC/CP/2003/2    ، و Add.1    و FCCC/CP/2002/3         الوثائق   (                                            تقريريه السنويني األول والثاين وإضافتيهما          خالل
                                                                                                     وأعرب مؤمتر األطراف عن ارتياحه للنتائج احملققة وقدم املزيد من التوجيهات إىل اجمللس التنفيذي من                  ). Add.1 و

                                                    ومن خالل هذين املقررين نفسهما، كرر مؤمتر األطراف          .             ومرفقاهتما  ٩-    أ  م /  ١٨    و  ٨-    م أ  /  ٢١                خـالل املقررين    
    ً                                                                                                           أيضاً دعوته املوجهة إىل األطراف لكي تسهم يف الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية التابع لالتفاقية اإلطارية               

  .                                                من أجل ضمان االنطالقة السريعة آللية التنمية النظيفة

                      ، قرر مؤمتر األطراف،        ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                                      ية لالتفاقية اإلطارية لفترة السنتني                                    ويف سـياق امليزانـية الربناجم      -  ٨٠
                                                                                  ، ختصيص موارد أساسية حمدودة فيما يتصل بالعمل التطويري لآلليات القائمة على             ٩-    م أ  /  ١٦               مبوجـب مقرره    
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   مل                      ً                                     وتضمن املقرر نفسه خمصصاً يتم من خالله دعم جزء من الع            .                                                   املشـاريع، مبـا يف ذلـك آلية التنمية النظيفة         
    ً                        رهناً ببدء سريان بروتوكول       (    ٢٠٠٥                                                                           التشغيلي آللية التنمية النظيفة من املخصص املؤقت لربوتوكول كيوتو لعام           

                                                                                                      ، بينما سيعتمد جزء آخر على املسامهات املستمرة من قبل األطراف يف متويل صندوق األنشطة التكميلية                 )     كيوتو
                                                            ل بقدر ما يتم تلقي الرسوم اخلاصة حباالت حمددة، والرسوم                               َّ    وهذه املوارد األخرية تكمَّ     .                          التابع لالتفاقية اإلطارية  

                                                                                                                     غـري القابلة للرد واليت يتم تقاضيها من الكيانات املتقدمة بطلبات مقابل خدمات االعتماد، والرسوم غري القابلة                 
            غ به مؤمتر                                                                                         ُ                 للرد اليت يتم تقاضيها من مقترحي املشاريع مقابل معاجلة طلباهتم اخلاصة بتسجيل املشاريع حسبما أُبل              

  .                    ً                 األطراف وأحاط به علماً يف دورته الثامنة

  العمل املنجز واإلجراءات املتخذة، مبا يف ذلك املقررات، حسب االقتضاء�باء 

                                                                                                           قـام اجمللس التنفيذي خالل الفترة املشمولة بالتقرير، باالستناد إىل تقارير األمانة عن اجتماعاته، برصد                -  ٨١
              االحتياجات من   "                                   على أساس وثيقة املشروع املعنونة         (    ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤           يف الفترة                                 واستعراض االحتياجات للموارد    

                        ، والتكاليف التشغيلية    )    ٢٠٠٤       فرباير   /                الصادرة يف شباط    "                                                           املـوارد الالزمة لالنطالقة السريعة آللية التنمية النظيفة       
                         سياق، كرر اجمللس الدعوة               ويف هذا ال    .                                                                          آللية التنمية النظيفة، واإليرادات، مبا يف ذلك خمططات استرداد التكاليف         

                                                                                                    الـيت وجهها مؤمتر األطراف إىل األطراف ملواصلة تقدمي املسامهات من أجل تأمني االنطالقة السريعة آللية التنمية       
  .                                                        النظيفة حبيث ميكن إجناز العمل بطريقة مستدامة وميكن التنبؤ هبا

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤االحتياجات للموارد يف فترة السنتني  -١

                                                  من أجل عمليات آلية التنمية النظيفة، وافق            ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                              ع املوارد الالزمة يف الفترة                    مـن أصل جممو    -  ٨٢
                             مبا يف ذلك التكاليف العامة      (                مليون دوالر        ٥,٢٣                                                                  مؤمتـر األطـراف يف دورته التاسعة على أنه ينبغي توفري مبلغ             

               مليون دوالر       ١,٣٢    ره                                 ُ            ً            من مصادر خارجة عن امليزانية، وافُترض أن مبلغاً قد          )                                  واحتـياطي رأس املـال العـامل      
           ً                                   سيكون مشموالً يف إطار املخصص املؤقت لربوتوكول         )                                                          باسـتثناء التكاليف العامة واحتياطي رأس املال العامل        (

                                               وإذا مل يدخل بروتوكول كيوتو حيز النفاذ، فإن       .     ٢٠٠٥       يناير   /                 كـانون الثاين    ١                                  كـيوتو إذا بـدأ سـريانه يف         
  ُ                                                             ن ُتغطى بكاملها من خالل التربعات للصندوق االستئماين لألنشطة                                                    االحتياجات للموارد املذكورة أعاله سيتعني أ     

  .                                 التكميلية التابع لالتفاقية اإلطارية

             ضمن أربع       ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤ ُ   َّ                                                                          وُتصـنَّف االحتـياجات لـلموارد لعمليات آلية التنمية النظيفة يف الفترة              -  ٨٣
  :           النحو التايل    على   )                                             ترد التكاليف اليت تشمل النفقات العامة بني قوسني (              جمموعات رئيسية 

  )        ً  اجتماعاً  ١٢                دوالر ملا جمموعه    ٦٧٨     ٠٠٠ (                       اجتماعات اجمللس التنفيذي   ) أ ( 

               إعادة التحريج   /       التحريج (                   والفريقني العاملني     )                    االعتماد، واملنهجيات  (                        أنشطة الفريقني املختصني      ) ب ( 
  )         الداخلية (            قات العمل                               خدمات اخلرباء االستشاريني وحل    /                            املتصلة بتوفري اخلربة املتخصصة     )                     واملشـاريع الصـغرية   

   ).            مليون دوالر    ١,٨٠ (        املشتركة 
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      من    ١٢              من املادة     ٦                ُ   َ                                                               حلقـات العمـل اليت ُتعقَد لدعم آلية التنمية النظيفة واليت تتصل بالفقرة                ) ج ( 
  )    ٢٠٠٥                            دوالر لثالث حلقات عمل يف عام    ٣٣٩     ٠٠٠ (               بروتوكول كيوتو 

                            الربجميات الالزمة ملوقع آلية     /         ة احلاسوب                                                          أنشـطة األمانة، مبا يف ذلك ما يتصل منها بتوفري أجهز            ) د ( 
                                                                                                     التنمية النظيفة على الشبكة العاملية وسجل اآللية، واخلرباء االستشاريني الالزمني لتوفري اخلدمات التقنية، واملوظفني 

   ).            مليون دوالر    ٣,٢٣ (                            والتكاليف ذات الصلة باملوظفني 

 )٢٠٠٤أغسطس / آب٣١حىت  (٢٠٠٤النفقات يف عام  -٢

                                                        ، بلغ جمموع نفقات االضطالع باألنشطة التشغيلية املتصلة            ٢٠٠٤                                   األشهر الثمانية األوىل من عام          خالل -  ٨٤
                           اجتماعات اجمللس التنفيذي،     :                                         مليون دوالر موزعة على النحو التايل          ١,١٨                                     باجملموعـات األربـع املبيـنة أعاله        

        مشتركة،   )       داخلية (                ذلك حلقة عمل                                           ؛ وأنشطة األفرقة وما إليها، مبا يف         )                ثالثـة اجتماعات   (      ً    دوالراً      ١٢٤     ٨٧٥
          ؛ وأنشطة   )    ٢٠٠٥                                                   مل يتم تكبد أية نفقات ألن األنشطة مقررة لعام           (                               دوالرات؛ وحلقـات العمـل          ٦٤٥     ٧١٠

  .      ً  دوالراً   ٤١١     ٢٦٦        األمانة، 

            ما مقداره     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                                                                     وباملقارنة، بلغ جمموع النفقات املتصلة باألنشطة التشغيلية خالل فترة السنتني  -  ٨٥
                           ؛ وأنشطة األفرقة وما إليها،  )        ً  اجتماعاً  ١٢ (      ً   دوالراً    ٤٤٤     ٠١٢                        اجتماعات اجمللس التنفيذي،  (     دوالر         مليون     ١,٥٣
           وتعكس هذه     ).       ً   دوالراً    ٢٥١     ٦٦١                    ؛ وأنشطة األمانة،     )                  مل تعقد أية حلقة    (      ً                       دوالراً؛ وحلقـات العمل         ٨٣٣     ١٣٠

                     اق وتعقد أعباء العمل                   النمو اهلائل يف نط    ٢٠٠٤     إىل     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                                            الـزيادة يف مسـتوى الـنفقات من الفترة        
  .                                                واالحتياجات ذات الصلة لتوفري الدعم التقين واللوجيسيت

       ً                                                                                                   وإدراكاً من اجمللس للحاجة إىل إبقاء تكاليف املعامالت اخلاصة بآلية التنمية النظيفة عند حد أدىن، فقد                 -  ٨٦
                          فقد أبقى اجلدول الزمين           وبالتايل  .                                                                                 واصـل استعراضـه االعتـيادي للتكاليف املتصلة بتشغيل آلية التنمية النظيفة           

                                                 األفرقة العاملة قيد التدقيق، وقام مبساعدة من        /                                                           الجتماعاته وعدد هذه االجتماعات واجتماعات أفرقته املتخصصة      
                                                                                                 األمانة بتنفيذ تدابري خلفض التكاليف مشلت، على سبيل املثال، ربط هذه االجتماعات حبلقة العمل املشتركة املشار 

  .          إليها أعاله

                         َّ                 من ستة إىل مخسة، ولكنه تعيَّن زيادة            ٢٠٠٤                                                 السياق، مت خفض عدد اجتماعات اجمللس يف عام                 ويف هذا  -  ٨٧
                        وباإلضافة إىل ذلك، يتم      .                                                                                    عـدد أيام كل اجتماع من يومني إىل ثالثة لكي يستطيع اجمللس النهوض بعبء العمل              
                          هلا من أجل االستفادة من                                                                                        حيثما أمكن الترتيب لعقد االجتماعات يف وقت قريب من عطلة هناية األسبوع أو خال             

                                                                                                             اخنفاض تكاليف السفر اجلوي أثناء هذه الفترة وتيسري حضور األعضاء الذين يعملون مجيعهم على أساس التفرغ                
        ويف هذا    .                                                                                                           يف أمـاكن أخـرى وبالتايل يتعني عليهم تناول املسائل املتصلة بآلية التنمية النظيفة يف أوقات فراغهم                

                                                                     وضوح أنه من أجل ضمان سري عمل آلية التنمية النظيفة بسالسة والنهوض بعبء                                  السـياق، يود اجمللس أن يبني ب      
                                                                                ً                                 العمـل املتزايد احلجم والتعقيد، يواصل أعضاء اجمللس وأفرقته املختصة وأفرقته العاملة فضالً عن موظفي األمانة                

  .                                  تقدمي مسامهات رئيسية من أوقاهتم اخلاصة
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 داد التكاليفاملوارد اآلتية من األطراف وخمططات استر -٣

                                                                                                            مـنذ إنشاء آلية التنمية النظيفة، واستجابة لدعوة من مؤمتر األطراف والنداءات املتكررة من قبل اجمللس                 -  ٨٨
                                  كندا والدامنرك واجلماعة األوروبية     (     ً    طرفاً     ١٣                                                                  التنفيذي والرسائل املوجهة من األمني التنفيذي إىل األطراف، قام          

                                                                      كسمربغ وهولندا والنرويج والسويد وسويسرا واململكة املتحدة لربيطانيا                                                   وفرنسـا وأملانـيا وإيطاليا واليابان ول      
 ُ   َ                   وُتعتَبر هذه التربعات     .                                                               بتقدمي تربعات سخية أو التعهد بالتربع آللية التنمية النظيفة          )                             العظمـى وآيرلندا الشمالية   

  .                                                                              أساسية بالنسبة ملواصلة تشغيل آلية التنمية النظيفة، وبالتايل فإهنا موضع تقدير بالغ

               مليون دوالر       ٢,٩٧              ما جمموعه        ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                                                      وقد بلغت التربعات اليت وردت من األطراف يف الفترة           -  ٨٩
                                                    وباإلضافة إىل الرسوم وإىل حتويل داخلي، فإن املبلغ           ).               مليون دوالر      ٣,٧٧                                       مقابل جمموع ما مت التعهد به وقدره         (

                                               ريعة آللية التنمية النظيفة، ومعظمه مع هناية فترة                                   ً                   اإلمجايل الذي أصبح بصورة تدرجيية متاحاً ألغراض االنطالقة الس
      ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                                         وبالنظر إىل أن النفقات التشغيلية يف الفترة   .             مليون دوالر    ٣,٥٥         قد بلغ     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢       السنتني 
  .                   كان حنو مليوين دوالر    ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                         ُ  َّ                    مليون دوالر، فإن املبلغ املُرحَّل إىل فترة السنتني     ١,٥٣     بلغت 

                                     كندا واجلماعة األوروبية وفرنسا ولكسمربغ  (                                      ملشمولة بالتقرير، أعلنت سبعة أطراف                        وخـالل الفـترة ا     -  ٩٠
                           مقابل ما مت التعهد به وقدره  (             مليون دوالر     ٠,٩٤                                عن التزامات بالتربع ومت تلقي مبلغ   )                         وهولندا والنرويج والسويد

      ويبلغ   .  )  ٢٢ (             لبات التسجيل      وط  )  ٢١ (                                                    وباإلضافة إىل ذلك وردت رسوم مقابل طلبات االعتماد          ).               مليون دوالر      ١,٣٤
  .           ماليني دوالر ٣            ما مقداره     ٢٠٠٤                                       جمموع املوارد املتاحة حىت هذا الوقت من عام 

         مليون     ١,٢   (    ٢٠٠٤                                                                                      وبالـنظر إىل الـزيادة يف النفقات التشغيلية خالل األشهر الثمانية األوىل من عام                -  ٩١
        مليون    ١,٨                        ً          فإن املوارد املتاحة حالياً وقدرها                                                       نتيجة لتزايد عبء العمل، مع توقع تسارع وترية هذا التطور،  )     دوالر

                                                 وإىل أن تصبح املوارد متاحة من املخصص املؤقت لربوتوكول   .     ٢٠٠٥                                    دوالر ستستنفد إىل حد بعيد يف أوائل عام 
                                                                                                             كيوتو، وريثما حيدث تدفق كبري للرسوم مقابل طلبات التسجيل، فإن هناك حاجة ماسة ملواصلة تقدمي التربعات                

                                             ومن أجل إتاحة تشغيل اآللية على حنو منظم          .                                                  ف لدعم االنطالقة السريعة آللية التنمية النظيفة                        مـن قـبل األطرا    
                                                                                                          ومستدام، يوصي اجمللس بأن يكرر مؤمتر األطراف نداءه املوجه إىل األطراف من أجل التربع للصندوق االئتماين                

  .    ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤            فترة السنتني                                                              لألنشطة التكميلية التابع لالتفاقية اإلطارية خالل املدة املتبقية من 

                                                                                                       ومع اكتساب اخلربة وتزايد دقة البيانات املتعلقة بالتكاليف الفعلية، سوف يستعرض اجمللس وينقح، عند               -  ٩٢
                                                     وبقدر ما تتجمع املعلومات، سيكون يف استطاعة اجمللس          .                                                  الضـرورة، رسوم طلبات االعتماد وطلبات التسجيل      

                                                                            ما يتعلق مبستوى احلصة املطلوبة من اإليرادات لتغطية النفقات اإلدارية،               ً                                  أيضاً تقدمي توصية إىل مؤمتر األطراف يف      
                                سعر وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة  /    ً               ً                                                  آخذاً يف اعتباره أيضاً أنه سيلزم توفر معلومات أكثر موثوقية بشأن قيمة    

  .                                             ً واحلجم احملتمل هلذه الوحدات اليت يتم إصدارها سنوياً
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  موجز املقررات�     ً خامسا  

                                                                                            من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، أتيح التقرير املتعلق بكل اجتماع من اجتماعات               ٣٨  ً          قاً للمادة     وف -  ٩٣
   .                                                                             اجمللس يف موقع آلية التنمية النظيفة التابعة لالتفاقية اإلطارية على الشبكة العاملية

                          التنمية النظيفة الذي                                من طرائق وإجراءات آلية      ١٧                                                      وقد وافق اجمللس على تنفيذ احلكم الوارد يف الفقرة           -  ٩٤
                                                                                                                 ينص على إتاحة مقررات اجمللس جبميع اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة، إما بإدراجها، أو اإلشارة إليها، مع                 
                                                                                                                       بـيان مكاهنا يف موقع آلية التنمية النظيفة على الشبكة العاملية، يف التقرير السنوي الذي يقدمه اجمللس إىل مؤمتر                   

   ). ٤                   باء وخباصة الفقرة �       ً  فرع أوالً          ً    انظر أيضاً ال (       األطراف 

 احلواشي

 ) ١ (  >int.unfccc.cdm://http. < 

         من املقرر   )  ب ( ٣                       ً                يدعو مؤمتر األطراف، وفقاً ألحكام الفقرة  ، "     كيوتو                    بدء نفاذ بروتوكول    لدى "  ) ٢ ( 
             النظيفة حمل        التنمية                         ديد يف اجمللس التنفيذي آللية        عضو ج    ليحل "                               ترشيح أعضاء للمجلس التنفيذي،   إىل  ،  ٧-   م أ /  ١٧

 ُ              ُ              وُترشح األعضاء اجلُدد هؤالء نفس   .       إليه    ينضم                                                               العضـو الذي مل يقم بلده بالتصديق على بروتوكول كيوتو أو مل        
ّ                   اجلهـة الـيت رّشحت سابقيهم                                                                    هؤالء األعضاء يف الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه                انتخاب      وجيري    .           

   ".                بروتوكول كيوتو يف     طراف          اجتماع األ

                                                                                                أبلـغ اجمللس التنفيذي مؤمتر األطراف، يف دورته التاسعة، بأنه من أجل تيسري معاجلة الطلبات،                 ) ٣ ( 
                 على أساس كل قطاع   )    ً                                  أوالً ألغراض التصديق ومن مث ألغراض التحقق (                                     ميكن اعتماد الكيان التشغيلي على مراحل 

                                      وميكن االطالع على معلومات عن النطاق         ".                       التصديق حبسب كل قطاع      "                                       القطاعات، ومن هنا جاء استخدام تعبري           مـن   
َ                                    الذي ُيعتَمد فيه كيان ما وذلك يف الباب اخلاص ب     يف   ) Designated Operational Entities   " (                       ّ  الكيانات التشغيلية املعّينة "     ُ   

  .list/DOE/int.unfccc.cdm/:/http  :                                                                      موقع آلية التنمية النظيفة التابعة لالتفاقية اإلطارية على الشبكة العاملية

                                                                                                 قـام اجمللـس التنفـيذي يف اجتماعه الرابع عشر، ولدى النظر يف املسائل املتصلة بالعالقة مع                   ) ٤ ( 
                                                                                                                 املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، بتعيني السيد ريتشارد مويونغي ملتابعة املسائل املتصلة ببناء              

  .                         تجد من تطورات يف هذا الصدد                            القدرات وإطالع اجمللس على ما يس

                                                                               التوجـيهات املقدمـة يف مـا يتصـل باالعـتماد تـرد يف الوثيقة املعنونة                 /                      إن مجـيع التوضـيحات      ) ٥ ( 
  ،  )CDM-ACCR03   " (                                             ِ                                                توجيهات متصلة باعتماد الكيانات التشغيلية من ِقبل اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة            /       توضيحات "

                                         يف موقع آلية التنمية النظيفة التابعة        ) Guidance/clarification   " (       توضيحات /    يهات   توج "                                    وهـي مـتاحة يف الـباب املعنون         
  .Guidclarif/Reference/int.unfccc.cdm//:http  :                                    لالتفاقية اإلطارية على الشبكة العاملية
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  ) Designated Operational Entities   " (                       ّ  الكيانات التشغيلية املعّينة "                               هذا اجلدول متاح يف الباب اخلاص ب    ) ٦ ( 
ــية        ــبكة العامل ــلى الش ــة ع ــية اإلطاري ــتابعة لالتفاق ــيفة ال ــية النظ ــية التنم ــع آل   :                                                                                                   يف موق

html.accrappl/DOE/int.unfccc.cdm://http.  

                                                                                                      تـتاح املنهجـيات املعتمدة يف موقع آلية التنمية النظيفة التابعة لالتفاقية اإلطارية على الشبكة                 ) ٧ ( 
  .odologiesmeth/int.unfccc.cdm:/http  :        العاملية

                                         يف موقع آلية التنمية النظيفة التابعة        ) Methodologies   " (        املنهجيات "                              انظـر الـباب اخلـاص ب            ) ٨ ( 
  .methodologies/int.unfccc.cdm://http  :                                    لالتفاقية اإلطارية على الشبكة العاملية

                                         يف موقع آلية التنمية النظيفة التابعة        ) Reference/procedures   " (      جراءات  اإل /      املراجع "           انظر باب     ) ٩ ( 
  .Procedures/Reference/int.unfccc.cdm:/http  :                                    لالتفاقية اإلطارية على الشبكة العاملية

                                                                                                  انظر املرفق األول بتقرير االجتماع الثالث عشر للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، املدرج               )  ١٠ ( 
  .Meetings/EB/int.unfccc.cdm://http  :                           اآللية على الشبكة العاملية      يف موقع

  "       األفرقة "                                                                        لالطالع على معلومات عن الفريق املعين باملنهجيات، ميكن الرجوع إىل الباب اخلاص ب    )  ١١ ( 
) Panels (  بكة العاملية                                   يف موقع آلية التنمية النظيفة على الش            :  meth/Panels/int.unfccc.cdm://http.  

  ) Panels   " (      األفرقة "                                                                                  لالطالع على معلومات عن هذا الفريق العامل، ميكن الرجوع إىل الباب اخلاص ب                  )  ١٢ ( 
  .>ar>/Panels/int.unfccc.cdm://http  :                                                                        يف موقع آلية التنمية النظيفة التابعة لالتفاقية اإلطارية على الشبكة العاملية

                       يف موقع آلية التنمية      ) Reference/Procedures   " (        اإلجراءات /      املراجع "                            انظـر الـباب اخلاص ب           )  ١٣ ( 
  .>Procedures/Reference/int.unfccc.cdm://http<  :                           النظيفة على الشبكة العاملية

                                                                  لى موقع آلية التنمية النظيفة التابعة لالتفاقية اإلطارية على                                                 يـرد التذيـيل باء بصيغته املنقحة ع         )  ١٤ ( 
  .>html.pac_ssc/pac/Projects/int.unfccc.cdm://http<  :               الشبكة العاملية

  ) Panels   " (      األفرقة "                                                                                  لالطالع على معلومات عن هذا الفريق العامل، ميكن الرجوع إىل الباب اخلاص ب                  )  ١٥ ( 
ــيفة ا   ــية النظ ــية التنم ــع آل ــية                                           يف موق ــبكة العامل ــلى الش ــة ع ــية اإلطاري ــتابعة لالتفاق   :                                                           ل

>ssc_wg/cdm>Panels/int.unfccc.cdm://http<.  

  "                                                                     طلبات تسجيل أنشطة املشاريع املقترحة يف إطار آلية التنمية النظيفة        "                            انظـر الفـرع اخلاص ب           )  ١٦ ( 
(Requests for registration of proposed CDM project activities"  ـ                            ية التنمية النظيفة التابعة                يف موقـع آل

  .>Projects/int.unfccc.cdm://http<  :                                    لالتفاقية اإلطارية على الشبكة العاملية
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  (Public availability of PDD)  "                                 إتاحة وثيقة تصميم املشروع للجمهور "                   انظر الباب اخلاص ب    )  ١٧ ( 
   . >Validation/Projects/int.cccunf.cdm:/http<  :                                               يف موقع آلية التنمية النظيفة على الشبكة العاملية

  (Reference/procedures)  "            اإلجـــراءات /         املـــراجع "                              انظـــر الـــبابني اخلاصـــني ب    )  ١٨ ( 
                      فـي موقـع آليــة    (Reference/clarifications/guidance)  "           التوجيهـات /            التوضـيحـات  /         املـراجـع  " و

 >Procedures/Reference/int.unfccc.cdm://http<  :                                                  التنمــيـة النظــيفة عــلى الشــبكة العاملــية    
  .>Guidclarif/Reference/int.unfccc.cdm://http< و

                                                                                           لالطـالع على معلومات عن اجتماعات اجمللس التنفيذي، ميكن الرجوع إىل موقع آلية التنمية                )  ١٩ ( 
  .>Meetings/EB/int.unfccc.cdm://http<  :                           النظيفة على الشبكة العاملية

 ) ٢٠  (  >cdm/int.unfccc://http<.  

    ١٥     ٠٠٠                                                                                   يـبلغ رسم الطلب الذي جيب على الكيان املتقدم بالطلب دفعه وقت تقدمي الطلب                 )  ٢١ ( 
      ً                        كياناً من الكيانات املتقدمة    ٢٦      ً        دوالراً من       ٣٧٤     ٨٣٩                                                    ومـنذ بداية عملية االعتماد، مت تلقي ما جمموعه            .     دوالر

     وخالل   .                                                                                             اختار كيانان من الكيانات املتقدمة بطلبات من البلدان النامية سداد الرسوم على دفعتني                            بطلبات، بينما   
  .      ً                                           دوالراً من مخسة كيانات من الكيانات املتقدمة بطلبات  ٦٧     ٤٢٧                                      الفترة املشمولة بالتقرير، ورد ما جمموعه 

                          اإليرادات لتغطية النفقات   ُ   َّ                                                                 ُيحصَّل رسم تسجيل كدفعة مسبقة إىل أن تتقرر احلصة املطلوبة من              )  ٢٢ ( 
                 وهو يتراوح بني حد   .                                                                        ويتوقف هذا الرسم على حجم نشاط املشروع املقترح يف إطار آلية التنمية النظيفة  .        اإلدارية

          طن من     ١٥     ٠٠٠                                                            بالنسبة للمشروع الذي يفضي إىل ختفيض يصل يف متوسطه إىل            (         دوالر    ٥     ٠٠٠             أدىن قـدره    
    ٦٠     ٠٠٠                     وبني حد أقصى قدره       )        املعتمدة /      املقدرة (                     مدى فترة احلساب                                              معادل ثاين أكسيد الكربون يف السنة على      

                                      طن من معادل ثاين أكسيد الكربون          ٢٠٠     ٠٠٠                                                             بالنسـبة للمشروع الذي يؤدي إىل ختفيض يتجاوز يف متوسطه            (      دوالر  
  .    دوالر    ٦٠     ٠٠٠                                       ومنذ بداية عملية التسجيل، ورد ما جمموعه    ).        املعتمدة /      املقدرة (                           يف السنة على مدى فترة احلساب 
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 مرفق

  من طرائق٦٥إجراءات االستعراض كما أشري إليها يف الفقرة 
 وإجراءات آلية التنمية النظيفة

  خلفية-   ًأوال 

              ، يقوم اجمللس    )                  أو إجراءات اآللية   /        طرائق و  (                                             من طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة         )  س ( ٥              وفقا للفقرة    - ١
                                 من طرائق وإجراءات آلية التنمية   ٦٥   و  ٤١                  ر إليها يف الفقرتني                                            التنفيذي بوضع إجراءات لعمليات االستعراض املشا

                                                                                                               النظـيفة، مبا يف ذلك إجراءات لتيسري النظر يف املعلومات املقدمة من األطراف واجلهات صاحبة الشأن واملراقبني                 
      توكول                                                    مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف برو        (                                               املعتمدين لدى االتفاقية، ويوصي مؤمتر األطراف       

  .                         باعتمادها يف دورهتا التالية  )      كيوتو

                                                                          من طرائق وإجراءات اآللية على أن إصدار اجمللس التنفيذي لوحدات خفض االنبعاثات   ٦٥            وتنص الفقرة  - ٢
     ً                                                                         يوماً من تاريخ تلقي اجمللس التنفيذي لطلب اإلصدار، ما مل يطلب طرف من                ١٥                  ً              املعتمدة يعترب هنائياً بعد مضي      

                                                                                        نشاط املشروع أو ثالثة من أعضاء اجمللس التنفيذي على األقل إجراء استعراض لإلصدار                                  األطـراف املشاركة يف   
                                                          ويقتصر هذا االستعراض على القضايا اليت تنطوي على غش أو خمالفة   .                                    املقترح لوحدات خفض االنبعاثات املعتمدة

  :     التايل                                                                       أو عدم كفاءة من قبل الكيانات التشغيلية املعينة، وجيري االستعراض على النحو 

  .                                                                                           لدى تلقي طلب إلجراء هذا االستعراض، يقرر اجمللس التنفيذي يف اجتماعه التايل مسار عمله               ) أ ( 
                                                                                                      وإذا ما قرر أن الطلب جدير بالقبول، يقوم بإجراء هذا االستعراض ويقرر ما إذا كان ينبغي املوافقة على اإلصدار 

                                    املقترح لوحدات خفض االنبعاثات املعتمدة

      ً                              يوماً من اختاذ قرار إجراء االستعراض  ٣٠                                  لس التنفيذي عملية االستعراض يف غضون        ينجز اجمل  ) ب ( 

                                                                                              يـبلغ اجمللـس التنفيذي املشتركني يف املشروع بنتائج االستعراض ويعلن عن قراره فيما يتعلق                 ) ج ( 
  .                                                                  باملوافقة على اإلصدار املقترح لوحدات خفض االنبعاثات املعتمدة وأسباب ذلك

            ، وال سيما     ٦٥                                                                      اءات االستعراض املقترح أدناه إىل توضيح األحكام الواردة يف الفقرة                            ويرمي مشروع إجر   - ٣
                                                                                                         بتحديد أحكام مفصلة فيما يتعلق بطلب إجراء االستعراض، ونطاق االستعراض، وطرائق االتصال باملشاركني يف              

  .              تصلة باالستعراض                                                                          املشروع والكيان التشغيلي املعني، والنتائج احملتملة لالستعراض، وتغطية التكاليف امل

  طلب إجراء استعراض�     ً ثانيا  

                                                                                                    يرسـل الطرف املعين بنشاط مشروع مقترح يف إطار آلية التنمية النظيفة طلب االستعراض، عن طريق                 - ٤
                كالرسائل الرمسية  (                                                                                    السلطة الوطنية املعينة، إىل اجمللس التنفيذي من خالل األمانة وباستخدام وسائل االتصال الرمسية 
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                          وتقر األمانة باستالم طلب       ).                                                                      ا اليت حتمل اسم املؤسسة والتوقيع أو الربيد اإللكتروين املكرس الرمسي                     املعـترف هب  
  .                                                                           االستعراض وحتيله إىل اجمللس التنفيذي على وجه السرعة بواسطة مشغل القوائم اإللكتروين

َ                                                                            وُيرَسل طلب االستعراض املقدم من عضو من أعضاء اجمللس التنفيذي إىل اجمللس عن             - ٥      وتقر   .                طريق األمانة   ُ  
  .                                                                                             األمانة باستالم طلب االستعراض وحتيله على وجه السرعة إىل اجمللس التنفيذي بواسطة مشغل القوائم اإللكتروين

                                                                                           من طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة، يقتصر االستعراض على القضايا اليت تنطوي               ٦٥     ً          ووفقاً للفقرة    - ٦
                                                                  قبل الكيانات التشغيلية املعينة، وبالتايل فإن طلب االستعراض جيب أن                                                 عـلى غـش أو خمالفة أو عدم كفاءة من           

  .         ً             يكون حمدداً يف هذا الصدد

  .                                                                     وجيب أن يقدم طلب االستعراض أسباب تقدمي الطلب وأية مستندات تدعم هذا الطلب - ٧

       ر اجمللس        ولن ينظ  .                                                                          ويعتـرب أن اجمللـس التنفيذي قد استلم طلب االستعراض يف تاريخ استالم األمانة له    - ٨
                                                ً             بتوقيت غرينتش من آخر يوم من فترة اخلمسة عشر يوماً             ١٧ /  ٠٠                                              التنفيذي يف طلب استعراض يصله بعد الساعة        

  .                                                   التالية الستالم طلب إصدار وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة

                                                                                                  وحاملـا يطلـب طرف معين بنشاط مقترح يف إطار مشروع متصل باآللية، أو ثالثة من أعضاء اجمللس                   - ٩
  :                                                                                  يذي، إجراء استعراض إلصدار مقترح لوحدات خفض االنبعاثات املعتمدة، تتخذ اإلجراءات التالية     التنف

                                                                                        يـدرج الـنظر يف استعراض اإلصدار املقترح لوحدات خفض االنبعاثات املعتمدة على جدول                ) أ ( 
                                            األعمال املقترح لالجتماع التايل للمجلس التنفيذي

                                                     املشروع والكيان التشغيلي املعني الذي حتقق من التخفيضات                            خيطر اجمللس التنفيذي املشتركني يف  ) ب ( 
ّ                                                                    ُ                               الـيت مت رصـدها وصّدق على التخفيضات اليت حققها نشاط مشروع آلية التنمية النظيفة بأنه قد طُلب إجراء                                  

                                                                                                 ويبلغ املشتركون يف املشروع والكيان التشغيلي املعني مبوعد ومكان انعقاد اجتماع اجمللس التنفيذي               .          اسـتعراض 
                                                                 كما تتاح للجهات صاحبة املصلحة املهتمة بعملية االستعراض فرصة           .                                     لـذي سينظر خالله يف طلب االستعراض       ا

                          حلضور اجتماع اجمللس التنفيذي

                                                          ُ  َّ                            يقـدم كـل من املشاركني يف املشروع والكيان التشغيلي املعني اسم شخص ُيتَّصل به يف إطار              ) ج ( 
                                                    اعات بواسطة اهلاتف، إذا أراد اجمللس التنفيذي طرح أسئلة                                             عملـية االستعراض، مبا يف ذلك ألغراض عقد االجتم   
  .                                            عليهم عند النظر يف طلب االستعراض أثناء اجتماعه

              يف موقع آلية     "              قيد االستعراض  "                                                             ويشـار إىل اإلصـدار املقترح لوحدات خفض االنبعاثات بأنه             ) د ( 
  .                            أنباء آلية التنمية النظيفة                                                                التنمية النظيفة على الشبكة العاملية، ويرسل إخطار بذلك من خالل مرفق
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  نطاق االستعراض وطرائقه�     ً ثالثا  

                                                                                                    يـنظر اجمللس التنفيذي يف اجتماعه التايل يف طلب االستعراض، ويقرر إجراء استعراض لإلصدار املقترح                -  ١٠
  .                                                  لوحدات خفض االنبعاثات املعتمدة أو املوافقة على اإلصدار

                                                        ستعراض لإلصدار املقترح لوحدات خفض االنبعاثات املعتمدة،                                                 وإذا وافـق اجمللس التنفيذي على إجراء ا        -  ١١
  :                         ً      يتخذ يف االجتماع نفسه قراراً بشأن

                                                                                            نطـاق االسـتعراض املتصـل بالقضايا اليت تنطوي على غش أو خمالفة أو عدم كفاءة من قبل                 ) أ ( 
                                                            الكيانات التشغيلية املعينة، باالستناد إىل النظر يف طلب االستعراض

                                                             يتألف فريق االستعراض من عضوين من أعضاء اجمللس التنفيذي،           .        الستعراض                  تشـكيل فـريق ا      ) ب ( 
  .                                                      يتوليان اإلشراف على االستعراض، وخرباء خارجيني، حسب االقتضاء

                        ً                                                                       ويقـوم فـريق االستعراض، عمالً بتوجيهات عضوي اجمللس اللذين يتوليان اإلشراف على االستعراض،               -  ١٢
                                                              ى توضيحات ومعلومات إضافية من الكيان التشغيلي املعني ومن                                                     بـتقدمي إسهامات، وإعداد طلبات للحصول عل      

  .                                                           املشاركني يف املشروع، وبتحليل ما يتلقاه من معلومات خالل االستعراض

  عملية االستعراض�     ً رابعا  

                                                                                                   يتاح قرار اجمللس، مبا يف ذلك ما يتعلق بنطاق االستعراض وتشكيل فريق االستعراض، وذلك كجزء من                 -  ١٣
  .         ن اجتماعه            تقرير اجمللس ع

َ                                                                                                   وُيرَسل إخطار بقرار اجمللس التنفيذي إىل املشتركني يف املشروع وإىل الكيان التشغيلي املعني الذي حتقق                -  ١٤   ُ 
ّ                                                                   من التخفيضات اليت مت رصدها وصّدق على التخفيضات اليت حققها نشاط املشروع يف إطار آلية التنمية النظيفة                            .  

  .                                                        ية إىل الكيان التشغيلي املعني وإىل املشاركني يف املشروع                                                 وجيوز إرسال طلبات توضيح ومعلومات إضاف      -  ١٥
  .                                                                                                            وتقدم الردود إىل فريق االستعراض، بواسطة األمانة يف غضون مخسة أيام عمل من تاريخ استالم طلب التوضيح                

  .                                                 وتقر األمانة باستالم الردود وحتيلها إىل فريق االستعراض

                                                          ض جتميع اإلسهامات والتعليقات وإعداد التوصية اليت يتعني                                                ويتوىل عضوا اجمللس املشرفان على االستعرا      -  ١٦
  .                                                     إحالتها إىل اجمللس التنفيذي بواسطة مشغل القوائم اإللكتروين

  قرار االستعراض�     ً خامسا  

     ً              يوماً من تاريخ      ٣٠                                                               من طرائق وإجراءات اآللية، ينهي اجمللس االستعراض يف غضون             ٦٥    ً            وفقـاً للفقرة     -  ١٧
  .      ستعراض                      قراره املتعلق بإجراء اال
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                ً                                                                      ويبت اجمللس، واضعاً يف اعتباره توصيات عضويه املسؤولني عن اإلشراف على االستعراض، فيما إذا كان  -  ١٨
   :     يتعني

                                                         أن يوافق على اإلصدار املقترح لوحدات خفض االنبعاثات املعتمدة؛  ) أ ( 

               يه االستعراض من                                                                    أن يطلب من الكيان التشغيلي املعني إدخال تصويبات باالستناد إىل ما خلص إل  ) ب ( 
                                                             استنتاجات قبل املوافقة على إصدار وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة؛

  .                                                              أن يرفض املوافقة على اإلصدار املقترح لوحدات خفض االنبعاثات املعتمدة  ) ج ( 

                                                                                   مـن طرائق وإجراءات اآللية، يبلغ اجمللس التنفيذي املشتركني يف املشروع بنتائج               ٦٥     ً              ووفقـاً للفقـرة      -  ١٩
                                                                                                       راض، ويعلن عن قراره املتعلق باملوافقة على اإلصدار املقترح لوحدات خفض االنبعاثات املعتمدة وأسباب                   االستع

  .           هذه املوافقة

                                                                                             وإذا خلص االستعراض إىل أية مسائل تتعلق بأداء الكيان التشغيلي املعني، ينظر اجمللس فيما إذا كان يتعني  -  ٢٠
  .                             ءات اعتماد الكيانات التشغيلية                                   ً      إجراء تفتيش موقعي لذلك الكيان، وفقاً إلجرا

  تغطية تكاليف طلب االستعراض�     ً سادسا  

         وإذا قرر   .                                                                              يتحمل اجمللس التنفيذي تكاليف استعراض اإلصدار املقترح لوحدات خفض االنبعاثات املعتمدة -  ٢١
               لكيان التشغيلي                                                                                    اجمللس التنفيذي عدم املوافقة على اإلصدار املقترح لوحدات خفض االنبعاثات املعتمدة، وتبني أن ا

     وميكن   .                                                                                                    املعـني خمالف أو غري كفء، يسدد ذلك الكيان للمجلس التنفيذي التكاليف املتكبدة نتيجة لالستعراض              
  .                    ً               مراجعة هذا احلكم تبعاً للخربة املكتسبة

- - - - - 

 


