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 األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو مؤمتر
 الدورة الثانية

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧-٦نريويب، 
 

 ل األعمال املؤقت من جدو٥البند 
 املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة

 التقرير السنوي املقدم من اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة إىل مؤمتر 
 األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 موجز

إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع      ) اآللية  (نظيفة  يشـمل هـذا التقرير السنوي املقدم من اجمللس التنفيذي آللية التنمية ال             
 إىل  ٢٠٠٥نوفمرب  /األنشطة املُضطلع هبا يف الفترة من هناية تشرين الثاين        ) اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (األطـراف يف بروتوكول كيوتو      

ويف الفترة املشمولة هبذا التقرير،     . آلية التنمية النظيفة  ومنذ بدء نفاذ بروتوكول كيوتو، أُحرز تقدم ملحوظ يف تنفيذ           . ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢١
، وأُصدر ما يزيد على عشرة ماليني وحدة من وحدات          )٢٥٢جمموع األنشطة املسجلة    ( نشـاطاً من أنشطة مشاريع اآللية        ٢٢٥ُسـجل   

ياناً من هذه الكيانات يف التحقق من  ك١٦اخلفـض املُعـتمد لالنبعاثات، وشرعت ستة كيانات تشغيلية يف املصادقة على املشاريع، وشرع              
 اليت أُقرت خلطوط األساس والرصد توجد تسع منهجيات         ٦٢ومن بني املنهجيات ال       . وحـدات اخلفـض املعتمد لالنبعاثات واستصدارها      

مر حتسني إمكانية   واست. واسـتمر تطويـر املنهجيات املُبسَّطة للمشاريع الصغرية، مبا يف ذلك مشاريع التحريج وإعادة التحريج              . موحـدة 
، مبا يف ذلك للمشتركني     )االتفاقية(االطـالع على املعلومات عن طريق املوقع الشبكي لآللية التابعة التفاقية األمم املتحدة بشأن تغري املناخ                 

 . مشترك يف مرفق أنباء اآللية٦ ٤٠٠البالغ عددهم 

ملوارد، وهي جماالت تتسم بأمهية حامسة لضمان سري عمل اآللية على التقرير الضوء أيضاً على جماالت اإلدارة والتنظيم واويسـلِّط    
ونقَّح اجمللس خطته اخلاصة بإدارة اآللية وأكد من جديد احلاجة املاسة إىل موارد             . حنـو يتسم بالكفاءة والشفافية والفعالية من حيث التكلفة        

 .كافية ميكن التنبؤ هبا لتنفيذ أنشطة اآللية

اجتماع األطراف يف دورته الثانية، مبا فيها إرشادات بشأن املسائل الناشئة وبشأن            /ات لكي يتخذها مؤمتر األطراف    ويوصـي التقرير مبقرر    
 .٢٠٠٦أكتوبر /يوليه إىل أواخر تشرين األول/ متوز٢٢وستتناول إضافة هلذا التقرير أعمال اجمللس يف الفترة من . تعيني الكيانات التشغيلية

مينغوس ميغيث، رئيس اجمللس، بتسليط الضوء على إجنازات اآللية والتحديات املاثلة أمامها مستقبالً يف              وسيقوم السيد خوسيه دو    
 .اجتماع األطراف/عرضه أمام الدورة الثانية ملؤمتر األطراف
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 احملتويات

 الصفحة الفقــرات 

 ٤ ٩-١ .............................................................مقدمــة - أوالً

 ٤ ١ ....................................................الواليــة - ألف 
 ٤ ٤-٢ .................................................. التقريرنطاق - باء 
 ٥ ٩-٥ ........األطرافاجتماع / اليت سيتخذها مؤمتر األطرافاإلجراءات - مجي 

 ٦ ٩٣-١٠ .اجتماع األطراف/ به منذ الدورة األوىل ملؤمتر األطرافاملضطلع العمل - ثانياً

 ٦ ١٤-١٠ .............................موجز وحتديات العمل املضطلع به -ألف  
 ٧ ٢٨-١٥ ..............................عملية اعتماد الكيانات التشغيلية -باء  
 ١١ ٤٦-٢٩ ............. اخلاصة خبطوط األساس وخطط الرصداملنهجيات -جيم  
 ١٧ ٥٨-٤٧ ......................أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج -دال  
 الطـرائق واإلجـراءات املبسطة ألنشطة املشاريع الصغرية يف         -هاء  
 ٢٠ ٦٤-٥٩ .......................................إطار آلية التنمية النظيفة  
 ٢٢ ٧٥-٦٥ ....فةاملسائل املتعلقة بتسجيل أنشطة مشاريع آلية التنمية النظي -واو  
 مسـائل تـتعلق بإصدار وحدات اخلفض املعتمد لالنبعاثات         -زاي  
 ٢٦ ٨٥-٧٦ ....................................وسجل آلية التنمية النظيفة  
 ٢٨ ٨٨-٨٦ ............................العالقة مع السلطات الوطنية املعنية -حاء  
 مسـائل تتعلق بالتوزيع اإلقليمي ألنشطة مشاريع آلية التنمية         -طاء  
 ٢٩ ٩٢-٨٩ ........................................................النظيفة  
 ٢٩ ٩٣ .................ئق اخلاصة بالتعاون مع اهليئتني الفرعيتنيالطرا -ياء  

 ٣٠ ١١٢-٩٤ ..........................................................مسائل اإلدارة -ثالثاً 

 اجتماع األطراف للطلبات املتعلقة   /اسـتجابة مؤمتر األطراف    -ألف  
 ٣٠ ٩٤ .......................................................باإلدارة  
 ٣٠ ٩٦-٩٥ ...............................................مسائل العضوية -باء  
 ٣١ ٩٨-٩٧ ..................انتخاب رئيس ونائب رئيس اجمللس التنفيذي -جيم  
 ٣٢ ١٠١-٩٩ ....٢٠٠٦جلدول الزمين الجتماعات اجمللس التنفيذي يف عام ا -دال  
 ٣٢ ١٠٧-١٠٢ ........الشفافية واالتصاالت واملعلومات لدى اجمللس التنفيذي -هاء  
 ٣٤ ١١٢-١٠٨ ....................................................دور األمانة -واو  
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 )تابع( احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٣٥ ١٢٦-١١٣ ...لعمل املتعلق باآلليةخطة إدارة آلية التنمية النظيفة واملوارد الالزمة ل -رابعاً 

 ٣٥ ١١٧-١١٣ .....٢٠٠٧-٢٠٠٦ و٢٠٠٦-٢٠٠٥خطة اإلدارة للفترتني  -ألف  
 ٣٦ ١٢٠-١١٨ ...امليزانية الالزمة للعمل املتعلق بآلية التنمية النظيفة ونفقاهتا -باء  
 يوليه/ متوز٣١، حىت ٢٠٠٦املـوارد اإلضافية املتاحة يف عام      -جيم  
 ٣٧ ١٢٦-١٢١ .......................................ايل، والعجز احل٢٠٠٦  

 ٣٩ ١٢٧ .......................................................موجز املقررات -خامساً 

 املرفقات

 ٤٠ .........................................منهجيات خط األساس والرصد املوافق عليها -األول 

 ٤٣ .................٢٠٠٦حالة التربعات املعلنة لدعم أنشطة آلية التنمية النظيفة يف عام  -الثاين 
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  مقدمـة-أوالً 

  الوالية-ألف 

يشار إليه فيما يلي (يقدم اجمللس التنفيذي لآللية   )١()اآللية(لنظيفة  وفقـاً لطرائق وإجراءات آلية التنمية ا       -١
تقارير عن أنشطته إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف           ") اجمللس"أو  " اجمللس التنفيذي "بعبارة  

اجتماع /افويستعرض مؤمتر األطر  .  يف كل دورة من دوراته     اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف بـروتوكول كيوتو    
 األطـراف، يف إطـار ممارسـة سـلطته عـلى اآللية، هذه التقارير السنوية ويقدم إرشادات ويتخذ مقررات،                  

 .حسب االقتضاء

  نطاق التقرير-باء 

اجتماع األطراف عن /يقدم هذا التقرير السنوي الذي أعده اجمللس التنفيذي معلومات إىل مؤمتر األطراف -٢
ويوصي مبشاريع ) ٢٠٠٦-٢٠٠٥(ية التنمية النظيفة خالل السنة اخلامسة من عملها        الـتقدم احملـرز يف تنفيذ آل      

ويشري التقرير إىل اإلجنازات العملية اليت      .  يف دورته الثانية   اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف مقررات لكي يعتمدها    
سائل اإلدارة، والتدابري   أفضت إىل تسجيل أنشطة مشاريع اآللية وإصدار وحدات اخلفض املعتمد لالنبعاثات، وم           

املتخذة واملتوخاة لتعزيز إدارة اآللية، واملتطلبات من املوارد واملوارد املتاحة فعالً للعمل فيما يتعلق باآللية خالل                 
وتنبغي قراءة هذا التقرير باالقتران مع التقرير عن حلقة العمل املتعلقة باعتبار احتجاز ثاين أكسيد الكربون                . تلـك الفترة  

 . يف بون، أملانيا٢٠٠٦مايو / أيار٢٢زينه نشاطاً من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة، اليت ُعقدت يوم وخت

يشار إليها  (٢٠٠٦يوليه / متوز٢١ إىل ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين  ٢٨ويشـمل هذا التقرير الفترة من        -٣
 حىت  ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢٢ذا التقرير الفترة من     وستتناول إضافة هل  "). الفترة املشمولة بالتقرير  "فيما يلي بعبارة    

وسيقوم رئيس اجمللس، السيد خوسيه دومينغوس      . اجتماع األطراف /تـاريخ انعقاد الدورة الثانية ملؤمتر األطراف      
اجتماع األطراف، بتسليط الضوء على التحديات واإلجنازات       /ميغيـث، يف عرضه الشفوي أمام مؤمتر األطراف       

 .  من عمل اآللية، وكذلك التحديات واإلجنازات املطروحة مستقبالًخالل السنة اخلامسة

. ويلخص هذا التقرير السنوي عمل اآللية واملسائل اليت اتفق عليها اجمللس خالل الفترة املشمولة بالتقرير               -٤
يفة التابعة  وميكـن االطـالع على التفاصيل الكاملة بشأن العمليات واملهام يف املوقع الشبكي آللية التنمية النظ               

ولذلك تنبغي قراءة هذا التقرير باالقتران مع املوقع الشبكي آللية االتفاقية الذي ميثل السجل املركزي . )٢(لالتفاقية
 .لتقارير اجتماعات اجمللس التنفيذي لآللية والوثائق املتعلقة جبميع املسائل اليت اتفق عليها اجمللس

                                                      

 .٥-٢؛ انظر الفقرات "طرائق وإجراءات اآللية"، املرفق، يشار إليها فيما يلي بعبارة ١-م أإ/٣ملقرر ا )١(
)٢( http://cdm.unfccc.int. 
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 اجتماع األطراف/طراف اإلجراءات اليت سيتخذها مؤمتر األ-جيم 

، يف إطار ممارسة سلطته على آلية التنمية النظيفة وتقدمي          اجتماع األطراف /مؤمتـر األطـراف   قـد يـود      -٥
 من طرائقها وإجراءاهتا، أن يبت يف دورته الثانية يف مجلة أمور منها ما يلي، ٣ و٢اإلرشادات إليها وفقاً للفقرتني 

 :لمجلس التنفيذي لآلليةآخذاً يف اعتباره التقرير السنوي ل

 تقدمي إرشادات بشأن املسائل الناشئة )أ( 

 -انظر الفرع الثاين (تعيني الكيانات التشغيلية اليت اعتمدها اجمللس التنفيذي وعينها بصفة مؤقتة  )ب( 
 ).ألف أدناه

 املتعلقة بامتيازات   ، يف دورته الثانية، أن ينظر أيضاً يف املسائل        اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف وقـد يود     -٦
انظر شروح جدول األعمال املؤقت للدورة      (وحصـانات األعضاء واألعضاء املناوبني يف اجمللس التنفيذي لآللية          

 ). FCCC/KP/CMP/2006/1اجتماع األطراف، /الثانية ملؤمتر األطراف

يئة الفرعية للمشورة    أيضاً النظر يف حمصلة ما اضطلعت به اهل        اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف وقـد يود     -٧
العلمـية والتكنولوجية من أعمال يف دورهتا اخلامسة والعشرين فيما يتعلق بوضع توصية بشأن آثار تنفيذ أنشطة                 
مشاريع اآللية على حتقيق أهداف االتفاقيات والربوتوكوالت البيئية األخرى، وخباصة بروتوكول مونتريال املتعلق             

 ٢٢ -ون، واليت تتطلب إنشاء مرافق جديدة ملركبات اهليدروكلوروفلوروكربون         بـاملواد املستنِفدة لطبقة األوز    
 .تسعى للحصول على وحدات خفض معتمد لالنبعاثات

أو يقدم تقريراً عن    /وتوجـد بعض املسائل اليت ال يزال اجمللس عاكفاً عليها وسيصدر بشأهنا توصيات و              -٨
ها مسائل احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه، واإلضافية، والتوزيع التقدم احملرز فيها، يف إضافة هلذا التقرير، ومن

 .اإلقليمي

، يف دورته الثانية، بانتخاب املرشحني التالني للمجلس التنفيذي         اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف وسيقوم   -٩
 :)٣(لوالية مدهتا سنتان بعد تلقي الترشيحات من األطراف

 ة اإلقليمية األفريقيةعضو وعضو مناوب من اجملموع )أ( 

 عضو وعضو مناوب من اجملموعة اإلقليمية اآلسيوية )ب( 

 عضو وعضو مناوب من اجملموعة اإلقليمية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب )ج( 

 عضو وعضو مناوب من اجملموعة اإلقليمية لبلدان أوروبا الغربية وبلدان أخرى )د( 
                                                      

وترد تفاصيل عملية . ُيقصـد باألطراف األطراف يف بروتوكول كيوتو، ما مل يتم حتديد خالف ذلك       )٣(
 .من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي) ب(١-٤ و٣املادتني  من طرائق وإجراءات اآللية ويف ٩-٧االنتخاب يف الفقرات 
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 ).األطراف املدرجة يف املرفق األول(ألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية عضو وعضو مناوب من ا  )ه( 

ــر   -ثانياً  ــدورة األوىل ملؤمت ــنذ ال ــه م ــل املضــطلع ب العم
 اجتماع األطراف/األطراف

  موجز وحتديات العمل املضطلع به-ألف 

وكان . اجتماع األطراف /طرافحظيـت آلية التنمية النظيفة باهتمام شديد منذ الدورة األوىل ملؤمتر األ            -١٠
أبرز تطور هو االرتفاع املذهل يف تسجيل أنشطة مشاريع اآللية، إذ ارتفع عدد أنشطة مشاريع اآللية املسجلة من                 

وُسجل اجتاه إجيايب مماثل يف إصدار وحدات       .  نشـاطاً خالل فترة الثمانية أشهر املشمولة بالتقرير        ٢٥٢ إىل   ٣٧
 وحدة من وحدات اخلفض     ١٠ ٢٣٥ ٦١٦ اليت بلغ عددها يف هذه الفترة ما جمموعه          اخلفض املعتمد لالنبعاثات،  

ويف هناية الفترة املشمولة بالتقرير، .  وحدة لثالثة أنشطة٥٨ ٠٠٠ مشروعاً بعد أن كانت ٢٧املعتمد لالنبعاثات ل  
لالنبعاثات حبلول هناية    مليار وحدة من وحدات اخلفض املعتمد        ١كان من املتوقع أن تصدر اآللية ما يزيد على          

وما صدر من وحدات     )٤(وتتاح على املوقع الشبكي آللية االتفاقية القائمة احلالية لألنشطة املسجلة         . فترة االلتزام 
 .)٥(اخلفض املعتمد لالنبعاثات

إعادة / منهجية جديدة، تتضمن منهجيتني إضافيتني جديدتني للتحريج١٣ويف جمال العمل املنهجي، أُقرت  -١١
املنهجيات وباإلضافة إىل ذلك، أُقرت منهجية موحدة واحدة، ما يزيد عدد . التحريج ومنهجية النقل الكبرية األوىل

 ٦٢وزاد عدد منهجيات خطوط األساس والرصد اليت أقرت زيادة كبرية، إذ تتاح اآلن              . املوحـدة إىل تسـع منهجيات     
 .  ألنشطة املشاريع الكبرية والصغرية على حد سواءمنهجية من هذه املنهجيات يف جمموعة واسعة من القطاعات

 :اجتماع األطراف كما يلي/وميكن تلخيص أهم اإلجنازات منذ الدورة األوىل ملؤمتر األطراف -١٢

قـام اجمللـس بتسريع طلبات التسجيل إىل قرابة عشرة أضعاف ما كانت عليه بعد تعزيز دوره                 )أ( 
 ار وقيام األمانة بإعداد ورقات للقراراتالتنفيذي بإنشاء فريق للتسجيل واإلصد

مت تسريع النظر يف خطوط األساس ومنهجيات الرصد املقترحة كلما أمكن ذلك، واستمر العمل      )ب( 
 اجتماع األطراف يف دورته األوىل/على توحيدها وتوسيع نطاق تطبيقها، بناًء على طلب مؤمتر األطراف

مبا يف ذلك منهجيات التحريج     (نهجيات اجلديدة والنظر فيها     مت متديـد اإلطار الزمين لتقدمي امل       )ج( 
كما مت متديد   . إلتاحة مزيد من الوقت للمشاركني يف املشاريع من أجل تقدمي توضيحات تقنية           ) وإعادة التحريج 

 املهلة املخصصة الستخدام نسخة منقحة من منهجية موافق عليها

                                                      

)٤( <http://cdm.unfccc.int/Projects/registered.html>. 
)٥( <http://cdm.unfccc.int/Issuance>. 
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يات رداً على طلبات موجهة من املشاركني يف        ملنهج) ١٥(وتنقيحاً  ) ١٤( توضيحاً   ٢٩قـدم    )د( 
 أو استنتاجات فريق املنهجيات/املشاريع و

 وضعت إجراءات لطلب اخلروج على منهجية موافق عليها بغية تيسري تسجيل أنشطة املشاريع  )ه( 

ومن شأن . اعتمدت إجراءات إلدخال تغيريات الحقة للتسجيل على تاريخ بدء فترة االستحقاق )و( 
  اإلجراءات تسهيل التنفيذ املرن ألنشطة مشاريع اآللية اليت ُحدد تاريخ بدء فترة استحقاقها بعد تاريخ تسجيلهاهذه

  تطبيق رسم تسجيل منقح٢٠٠٦مارس /بدأ منذ آذار )ز( 

، نسخة من سجل اآللية ميكن      ٢٠٠٦يناير  /تـتاح للمشـاركني يف املشاريع، منذ كانون الثاين         )ح( 
مالت الدولية مىت أصبح قيد التشغيل وأتيحت للمشاركني يف املشروع التعليمات اخلاصة بفتح             ربطها بسجل املعا  

 .وحدات اخلفض املعتمد لالنبعاثات وحتويلها

احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه، وأنشطة      : وأحـرز اجمللس أيضاً تقدماً يف األعمال املتعلقة مبا يلي          -١٣
رنامج أنشطة، وفهرسة القرارات، واإلضافية، والتوزيع اإلقليمي، وسيقدِّم إىل مؤمتر املشاريع املضطلع هبا يف إطار ب

يرد مزيد من التفاصيل يف األجزاء املناسبة من . (اجتماع األطراف تقريراً عن ذلك يف إضافة هلذا التقرير/األطراف
رة آلية التنمية النظيفة، اليت تشمل  وستقدم اإلضافة أيضاً معلومات عن النسخة املنقحة من خطة إدا         ). هذا التقرير 

 . ٢٠٠٨ واألنشطة املقرر تنفيذها يف عام ٢٠٠٧األنشطة اليت ستنفذ خالل عام 

إال أن هـذه اإلجنازات مل تكن لتتحقق لوال ما كرس أعضاء اجمللس وأفرقته املتخصصة والعاملة وأعضاء          -١٤
 النحو املذكور يف خطة عمل اآللية وقتاً طويالً للغاية ويستغرق حتديد املوظفني اجلدد على. األمانة من وقت وجهد

نظراً ملا تبذله األمانة من جهد خاص لضمان االستعانة بأفضل املوظفني، والقيام يف الوقت نفسه باتباع توجيهات       
يتوقع أن وقد زاد عدد املوظفني و. األطراف لألمانة بشأن حتسني التوازن اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف األمانة 

إال أن هذا الوضع أدى بوجه خاص إىل        . ٢٠٠٦يبلغ املستوى احملدد يف خطط اإلدارة احلالية لآللية قبل هناية عام            
تأخـر العمل بشأن بعض البنود املدرجة يف خطة العمل، مبا يف ذلك تعزيز األمانة للدعم املقدم فيما يتعلق باختاذ                  

 . لعاملةالقرارات يف اجمللس وأفرقته املتخصصة وا

  عملية اعتماد الكيانات التشغيلية-باء 

تشـمل اإلجنازات الرئيسية اليت حققها اجمللس يف جمال االعتماد زيادة كبرية يف عدد الكيانات التشغيلية                 -١٥
واعتمد . لوظيفيت املصادقة والتحقق، وكذلك إدخال حتسينات إضافية على عملية االعتماد باختاذ عدد من التدابري

وعليه، يوصي . س وعني مؤقتاً مخسة كيانات تشغيلية إضافية للمصادقة وثالثة كيانات إضافية لوظائف التحققاجملل
 أدناه، ما   ١اجتماع األطراف بأن يعني، يف دورته الثانية، الكيانات املدرجة يف اجلدول            /اجمللـس مؤمتر األطراف   

إصدار الشهادات إىل   / كياناً ولوظائف التحقق   ١٦إىل  سريفع العدد اإلمجايل للكيانات املعتمدة لوظائف املصادقة        
وجيدر باملالحظة أن هذه الكيانات تشمل كيانني من طرفني غري مدرجني يف املرفق األول لالتفاقية               . ستة كيانات 

 . ، مها مجهورية كوريا وجنوب أفريقيا)األطراف غري املدرجة يف املرفق األول(
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 عيـنها بصـفة مؤقتة اجمللس واليت أوصى       الكـيانات الـيت اعـتمدها و       -١اجلدول 
اجـتماع األطـراف بتعيـنها ألغـراض املصادقة أو          /مؤمتـر األطـراف   

 إصدار الشهادات/التحقق

الكيانات املعينة بصفــة مؤقتة واملوصى 
 بتعينها للنطاقات القطاعية

 

 اسم الكيان املصادقة التحقق
 ٣، ٢، ١ British Standards Institution (BSI) 

٣، ٢، ١  Bureau Veritas Quality International Holding SA (BVQI) 

٩، ٨ ٩، ٨ Det Norske Veritas Certification Ltd. 

 ٣، ٢، ١ Korean Foundation for Quality (KFQ) 

 ٣، ٢، ١ PricewaterhouseCoopers – South Africa (PwC)  

٣، ٢، ١  Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) 

 ٣، ٢، ١ Tohmatsu evaluation and Certification Organization, Co. Ltd. 

(TECO) 

٧،  ٦،  ٥،  ٤ ،
١٢،  ١١،  ١٠ ،
١٥، ١٣ 

١٤ TÜV Industrie Service GmbH (TÜV SUD) 

 ١٣ TÜV Industrie Service GmbH, TÜV Rheinland Group (TÜV 

Rheinland) 

١٠،  ٧،  ٦،  ٥،  ٤ ٣ ،٢، ١ ،
١٣، ١٢، ١١ 

TUV Nord Certification GmbH 

 لالطالع على التفاصيل يرجى الرجوع.  إىل النطاقات القطاعية كما حددها اجمللس١٥ إىل ١تشري األرقام من  :مالحظة
 .<http://cdm.unfccc.int/DOE/scopelst.pdf>إىل  

 األطراف، وردت ثالثة طلبات جديدة، ما رفع العدد اإلمجايل          اجتماع/ومـنذ الـدورة األوىل ملؤمتر األطراف       -١٦
 .  حالة بعد أن سحبت ثالث شركات طلباهتا٣٢ويبلغ العدد اإلمجايل للحاالت قيد النظر .  طلبا٣٥ًلطلبات االعتماد إىل 

ت، فيحد إصدار الشهادا/ويسمح اجمللس باالعتماد التدرجيي للكيانات التشغيلية بغرض املصادقة والتحقق -١٧
 بالـتايل من التكاليف اإلمجالية لعملية االعتماد، ويسمح للكيانات املتخصصة األصغر حجماً بالتركيز على جمال              

وجيـدر باملالحظة يف هذا الصدد أن النطاق القطاعي ُوسع ألربعة كيانات تشغيلية معينة فيما يتعلق           . )٦(خـربهتا 
وميكن القول إنه . انات تشغيلية معينة فيما يتعلق بوظائف التحققبوظائف املصادقة اخلاصة بقطاع حمدد ولثالثة كي

                                                      

إصدار /بغية تيسري الطلبات، ميكن يف البداية اعتماد كيان تشغيلي إما بغرض املصادقة أو بغرض التحقق )٦(
". خاص بقطاع حمدد  "تم االعتماد حسب كل قطاع على حدة، وذاك هو مصدر مصطلح            ويف كل حالة، ي   . الشهادات

والتفاصـيل املـتعلقة بالـنطاقات القطاعـية مـتاحة يف املوقـع الشـبكي آللـية التنمـية النظيفة التابعة لالتفاقية                      
http://cdm.unfccc.int/DOE/><. 
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باملقارنة بالفترة املشمولة بالتقرير السابق، يوجد اآلن كيان معتمد واحد على األقل لكل نطاق قطاعي وأكثر من      
 ).٢اجلدول (كيانني تشغيليني معينني لكل قطاع، باستثناء ثالثة قطاعات 

 لتشغيلية املعينة لكل نطاق قطاعي عدد الكيانات ا-٢اجلدول 

  عدد الكيانات التشغيلية املعينة لكل نطاق قطاعي

 نطاق القطاع املصادقة إصدار الشهادات/التحقق

  صناعات الطاقة-١ ١٦ ٦

  توزيع الطاقة-٢ ١٥ ٦

  الطلب على الطاقة-٣ ١٤ ٦
  الصناعات التحويلية-٤ ٥ ٣
  الصناعات الكيميائية-٥ ٥ ٣
  البناء-٦ ٥ ٣
  النقل-٧ ٥ ٢
 إنتاج املعادن/ التعدين-٨ ١ ١
  إنتاج الفلزات-٩ ١ ١
 )الصلب والنفط والغاز( االنبعاثات املتسربة من الوقود -١٠ ٥ ٣
 االنــبعاثات املتســربة مــن إنــتاج واســتهالك-١١ ٥ ٣

       اهلالوكربونات وسادس فلوريد الكربيت
  استخدام املذيبات -١٢ ٥ ٣
  معاجلة النفايات والتخلص منها-١٣ ٧ ٣
  التحريج وإعادة التحريج-١٤ ١ ٣
  الزراعة-١٥ ٣ ٣

 اليت تلقت رسالة توضيحية، مل تستطع أربعة كيانات بعد          ٢١وجيدر باملالحظة أنه من أصل الكيانات ال           -١٨
 .من حتديد فرص للمعاينة

ويبيِّن اجلدول أيضاً عدد الطلبات الواردة      .  املترشحة ٣٢ التوزيع اجلغرايف للكيانات ال        ٣ويبيِّن اجلدول    -١٩
وجيدر باملالحظة أن عدد الطلبات الواردة من أطراف غري مدرجة يف           . مـن أطراف غري مدرجة يف املرفق األول       

 األخرية، وردت ستة طلبات من شركات يف بلدان         ١٠ومن أصل الطلبات ال       . املـرفق األول يتزايد شيئاً فشيئاً     
 .ميكن االطالع على مجيع الطلبات، ومرحلة النظر فيها، على املوقع الشبكي آللية االتفاقيةو. نامية
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  التوزيع اجلغرايف للكيانات املترشحة-٣اجلدول 

عدد الطلبات املقدمة من أطراف غري 
 املنطقة عدد الطلبات اإلمجايل مدرجة يف املرفق األول

 رىمنطقة أوروبا الغربية ودول أخ ١٥ غري منطبق

 منطقة آسيا واحمليط اهلادئ ١٤ ٤

 منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ٢ ٢

 منطقة أفريقيا ١ ١

(CDM-AP)وبغـية تيسري تقدمي طلبات االعتماد وعمل فرق التقييم، حيتفظ فريق االعتماد التابع لآللية    -٢٠

ونظر اجمللس أيضاً يف مشروع إجراءات . بقائمـة تتضـمن التوضيحات واإلرشادات اليت يقدمها الفريق واجمللس       
اعتماد منقحة، أوصى به فريق االعتماد التابع لآللية، إلدراج مجيع القرارات والتوضيحات ذات الصلة، وتبسيط               
اإلجـراءات مبـراعاة اخلربة املكتسبة يف عملية االعتماد خالل فترة السنوات الثالث املاضية وكذلك مسامهات                

الكيانات التشغيلية املعينة وأعضاء فريق التقييم التابع /ملسامهات الواردة من الكيانات املترشحةاجلمهور، وال سيما ا
اجتماع /ومن املتوقع أن يعتمد اجمللس اإلجراءات املنقحة قبل الدورة الثانية ملؤمتر األطراف    . (CDM-AT)لآللـية   
 .األطراف

 املعتمدة، مبساعدة األمانة، اجتماعني يف الفترة       الكيانات التشغيلية /وعقـد منـتدى الكيانات املترشحة      -٢١
 يف ٢٠٠٦مايو / أيار١١ يف مونتريال بكندا، ويف ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين  ٢٦املشـمولة بالتقرير، وذلك يف      

وحتتفظ األمانة بقائمة بريد إلكتروين لتيسري االتصال بني الكيانات التشغيلية املعينة والكيانات            . كولونـيا بأملانيا  
ودعا اجمللس يف اجتماعاته الثالث والعشرين والرابع والعشرين واخلامس والعشرين رئيس املنتدى لتقدمي  . املترشحة

الكيانات التشغيلية املعينة إىل    /تقريـر موجـز عن اجتماعات املنتدى واملسامهات اليت قدمتها الكيانات املترشحة           
ر أن املنتدى وضع مدونة سلوك للكيانات التشغيلية املعينة والحظ اجمللس مع التقدي  . اجمللـس وفريقيه املتخصصني   

وأحاط اجمللس علماً باملسائل واملخاوف األخرى اليت حددها املنتدى . تلزمها بأداء عملها بطريقة منصفة وأخالقية
صني على النحو الوارد يف تقارير اجتماعات اجمللس وشجع على مواصلة تقدمي مسامهات إليه وإىل فريقيه املتخص               

 . وعلى تبادل اآلراء معها بغية حتقيق التفاهم والتوصل إىل هنج متسقة

وأعرب اجمللس أيضاً عن تقديره للكيانات املترشحة والكيانات التشغيلية املعينة ملشاركتها يف عملية اآللية  -٢٢
 نفسه، ال بد من مواصلة اجلهود       ويف الوقت . وملا أبدته من التزام لضمان املصداقية البيئية واملرونة التشغيلية لآللية         

الرامية إىل تعزيز التفاهم بشأن دور كل من الكيانات التشغيلية حىت يتسىن هلذه الكيانات النهوض بدورها احلاسم 
 .كامالً والسماح لآللية بالعمل على النحو املتوقع

ىل البلدان النامية، ومواصلة    وإدراكـاً من اجمللس لضرورة تيسري الطلبات املقدمة من الشركات املنتمية إ            -٢٣
، واصل ١-م أإ/٧ من املقرر ٣٥جهود بناء القدرات فيما يتعلق بعملية االعتماد، على النحو املشار إليه يف الفقرة 

واغتنم أعضاء فريق االعتماد التابع لآللية وموظفو . جهـوده الرامـية إىل تشجيع إشراك شركات البلدان النامية     
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يف االجتماعات الدولية ذات الصلة الفرص املتاحة لعرض نظام االعتماد الذي تنتهجه اآللية      األمانة الذين شاركوا    
وقد زاد الوعي بالفرص املتاحة يف جمال العمل هذا، ويتجلى ذلك يف مجلة أمور منها عدد                . عـلى مجهور الفنيني   

  .الكيانات املترشحة من البلدان النامية الذي يناهز اآلن ربع جمموع الكيانات

وتلقى اجمللس الدعم، يف اضطالعه مبهامه املتعلقة باالعتماد، من فريق االعتماد التابع لآللية الذي اجتمع                -٢٤
وقد وافق اجمللس على تعيني السيد ِهرنان كارلينو رئيساً للفريق، بعد . ثالث مرات خالل الفترة املشمولة بالتقرير

 عيَّن اجمللس السيدة أناستاسيا موسكالينكو نائبة للرئيس، بعد         كما. كيالين من الرئاسة  . استقالة السيد جون ش   
وانضم للفريق عضو جديد كُلف بتقدمي اخلربة بشأن        . انـتهاء مـدة السيدة مارينا شفاجنريدزه كعضو يف اجمللس         

 .منهجيات خطوط األساس والرصد

ضوية الذي استحدثه اجمللس    ووفقـاً الختصاصـات فريق االعتماد التابع لآللية ونظام تعاقب فترات الع            -٢٥
لضـمان االسـتمرارية يف عمل الفريق، اسُتعيض عن عضوين من أعضاء الفريق وُمددت عضوية السيد تاكاشي            

، )الرئيس(السيد كارلينو   : ويتألف الفريق احلايل من األعضاء التالية أمساؤهم      . ٢٠٠٦يونيه  /أوتسوبو يف حزيران  
السيد جورج أنستاسوبولس، والسيد كيالين، والسيدة إيرويسيت ، و)نائـبة الرئـيس   (والسـيدة موسـكالينكو     

مرسـيدس، والسيد تاكاشي أوتسوبو، والسيد ساتيش راو، والسيدة شفاجنريادزه، والسيد ماسامبا تيويي اخلبري              
وشكر اجمللس السيد آريف ثندروب والسيدة مورين موستاسا على عملهما          . املعـين باملنهجيات وخطوط األساس    

 .٢٠٠٢ وتفانيهما يف خدمة الفريق منذ إنشائه يف عام املمتاز

وأعرب اجمللس عن تقديره للمشورة املمتازة والدعم الفين اللذين حصل عليهما من أعضاء فريق االعتماد            -٢٦
فقد أتاح التزامهم املهين تنفيذ إجراءات االعتماد بكفاءة        . الـتابع لآللـية ومن رئيسه ونائبة رئيسه ومن األمانة         

وحث اجمللس فريق االعتماد على أن يواصل، بدعم من األمانة،          . اجلـة جمموعـة كبرية ومعقدة من الطلبات       ومع
جهوده من أجل زيادة عدد الطلبات املقدمة من اخلرباء، وال سيما من خرباء البلدان النامية، إلدراجهم يف قائمة                  

أن اجلهود املبذولة لتنبيه اجملتمع املهين يف مجيع أحناء         والحظ اجمللس   . اخلـرباء اخلاصة بأفرقة التقييم التابعة لآللية      
 .العامل أخذت تؤيت مثارها كما يتضح من الزيادة امللحوظة يف الطلبات الواردة من كيانات البلدان النامية

 .ه يف امليدانوأعرب اجمللس أيضاً عن امتنانه ألعضاء أفرقة التقييم التابعة لآللية الذين يضطلعون مبهام تنفيذية بامس -٢٧

 .والحظ اجمللس عدم ورود تعليقات من اجلمهور بشأن أية مسألة متعلقة باالعتماد خالل الفترة املشمولة بالتقرير -٢٨

  املنهجيات اخلاصة خبطوط األساس وخطط الرصد-جيم 

 العمل املتعلق باملنهجيات

  لعرض املنهجيات اخلاصة   ٢٠٠٣مارس  /مـنذ أن وجـه اجمللـس دعوتـه ملقـترحي املشاريع يف آذار              -٢٩
  جولة لتقدمي املقترحات كان آخرها اجلولة املنتهية       ١٦خبطـوط األسـاس والرصـد لكـي ينظر فيها، ُعقدت            



FCCC/KP/CMP/2006/4 
Page 12 

 

وميكن االطالع على املنهجيات املقترحة يف كل جولة ومعها سجل إلجراءات النظر فيها . ٢٠٠٦يوليه / متوز٥يف 
 .)٧(تابعة لالتفاقيةيف املوقع الشبكي آللية التنمية النظيفة ال

 مقترحاً جديداً عن طريق الكيانات التشغيلية املعينة أو         ٤٥ مقترحاً قُدم    ٢١٨ومـن أصل جمموع قدره       -٣٠
 حاالت ٩وباإلضافة إىل ذلك، أعاد املشاركون يف املشاريع عرض . الكيانات املترشحة يف الفترة املشمولة بالتقرير

 مقترحاً  ١٨٣، اعترب   ٢١٨ومن أصل املقترحات ال       "). باء"حلاالت  تعرف باسم ا  (بعـد أن نظـر فـيها اجمللس         
 مقترحاً بعد أن تبني من التقييم املسبق        ٣٥مقـترحات كاملة وأُحيلت إىل اجمللس التنفيذ لكي ينظر فيها، وأُعيد            

افياً ملتابعة النظر الذي أجراه أحد أعضاء فريق املنهجيات أو أحد الكيانات التشغيلية املعينة أهنا مل تفصل تفصيالً ك
  إمكانية قيام الكيانات التشغيلية املعينة      ٢٠٠٦يـناير   /ومـنذ أن قـرر اجمللـس يف كـانون الـثاين           . )٨(فـيها 

 ٩هبـذه التقيـيمات املسبقة للمنهجيات اجلديدة املقترحة، حتملت الكيانات التشغيلية املعينة تلك املسؤولية يف                
 .حاالت فقط

وُنقحت ست  . شمولة بالتقرير سبع منهجيات جديدة ومنهجية موحدة واحدة       وأُقـرت خالل الفترة امل     -٣١
وتتضمن هذه . وبذلك يصل جمموع املنهجيات املوحدة اليت أُقرت إىل تسع منهجيات. عشرة منهجية سبق إقرارها

ن لذا، يوجد نطاق متزايد م   . )٩(املنهجـيات املوحـدة أربـع منهجيات ُسحبت من قائمة املنهجيات اليت أُقرت            
املنهجـيات املوافـق عليها واملوحدة لكي يستخدمها مقترحو املشاريع يف تطوير أنشطة مشاريع اآللية يف طائفة                 

وتبني قائمة املنهجيات املوافق عليها، الواردة يف املرفق األول من هذا التقرير، تاريخ             . )١٠(واسـعة من القطاعات   
 .قيحه هلاأو تن/أو جتميده العمل هبا و/موافقة اجمللس عليها و

اليت ميكن أن يستخدمها    )  نطاقاً ١٥( عدد املنجيات املوافق عليها حبسب القطاع        ٤ويعـرض اجلـدول      -٣٢
 .وجيدر باملالحظة أن املنهجية الواحدة ميكن أن ختص أكثر من قطاع. واضعو املشاريع

ولو كان اجمللس قد . ساسية مقترحاً ال تفي باملتطلبات األ١٢وخـالل الفترة املشمولة بالتقرير، تبني أن      -٣٣
واصـل العمل لتحسني هذه املنهجيات املقترحة لكان تكبد تكاليف باهظة لتعيني اخلرباء ولكان اقتطع وقتاً من                 

. وكان ذلك سيؤدي إىل تأخري النظر يف حاالت أفضل. موارد فريق املنهجيات املستخدمة أصالً إىل حدها األقصى
، بلغ عدد   ٢٠٠٣أبريل  /نهجيات اخلاصة خبطوط األساس والرصد يف نيسان      ومـنذ أن بـدأ اجمللـس النظر يف امل         

 . اليت تلقاها اجمللس للنظر فيها١٣٨ حالة من احلاالت ال  ٦٨احلاالت اليت مل تنل املوافقة 
                                                      

  <http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/publicview.html>انظـــــر  )٧(
 .http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/approved.html><و

" تقدمي ودراسة منهجية جديدة مقترحة خلطوط األساس والرصداإلجراءات اخلاصة ب" من ٧انظر الفقرة  )٨(
<http://cdm.unfccc.int/Reference/Procedures>. 

 .AM0015وAM0008  وAM0005 وAM0004هذه املنهجيات املسحوبة هي املنهجيات  )٩(
روضـــة يف املوقـــع الشـــبكي آللـــية االتفاقـــية املنهجـــيات املوافـــق علـــيها مع )١٠(

<http://cdm.unfccc.int/methodologies>. 
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منهجيات موافق عليها، ومنهجيات مشاريع (عدد املنهجيات املوافق عليها  - ٤اجلدول 
إعادة حتريج صغرية موافق /شاريع حتريجصغرية موافق عليها، ومنهجيات م

 حبسب القطاع) عليها، ومنهجيات موحدة موافق عليها

 النطاق القطاع عدد املنهجيات املوافق عليها

 ١ )غري املتجددة/مصادر الطاقة املتجددة(صناعات الطاقة  ١٩

 ٢ توزيع الطاقة ١

 ٣ الطلب على الطاقة ٦

 ٤ الصناعات التحويلية ٩

 ٥ ت الكيميائيةالصناعا ٤

 ٦ البناء صفر

 ٧ النقل ٢

 ٨ إنتاج املعادن/التعدين ١

 ٩ إنتاج الفلزات ١

 ١٠ )الصلب والنفط والغاز(االنبعاثات املتسربة من الوقود  ٤

 ١١ االنبعاثات املتسربة من إنتاج واستهالك اهلالوكربونات وسداسي فلوريد الكربيت ١

 ١٢ استخدام املذيبات صفر

 ١٣ جلة النفايات والتخلص منهامعا ١٧

 ١٤ التحريج وإعادة التحريج ٤

 ١٥ الزراعة ٥

حتسني املنهجيات املوافق عليها، يتيح اجمللس      /ولتيسـري تطبـيق املنهجيات وتوخي إمكانية توسيع تطبيق         -٣٤
أو /فق عليها وللمشـاركني يف املشاريع وللكيانات التشغيلية املعينة فرصة لطلب توضيحات بشأن منهجيات املوا    

 :وقام فريق املنهجيات مبا يلي. اقتراح تنقيحات عليها

 طلباً من طلبات التوضيح وردت من كيانات تشغيلية معينة بشأن تطبيق            ١٢قدم إجابات على     )أ( 
 ؛)١١(منهجيات حمددة موافق عليها منذ هناية الفترة املشمولة بالتقرير السابق

                                                      

 .<http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/Clarifications>انظر  )١١(



FCCC/KP/CMP/2006/4 
Page 14 

 

ات تشغيلية معينة بشأن تنقيح منهجيات حمددة موافق عليها،          طلباً وردت من كيان    ١٨نظر يف    )ب( 
 .)١٢(هبدف توسيع نطاق تطبيق بعض املنهجيات املوافق عليها، منذ هناية الفترة املشمولة بالتقرير السابق

 :)١٣( حالة من حاالت املنهجيات يف خمتلف مراحل الدراسة٥٠، كانت هناك ٢٠٠٦يوليه / متوز٢١وحىت  -٣٥

  حالة قُدمت مؤخراً إجيابياً ووردت تعليقات عليها من اجلمهور٣٠تقييم املسبق ل  كان ال )أ( 

ميكـن تنقـيح ست حاالت وإعادة تقدميها خالل فترة أقصاها مخسة أشهر وإعادة النظر فيها                 )ب( 
 مباشرة يف فريق املنهجيات دون إخضاعها الستعراضات مكتبية إضافية

ة من فريق املنهجيات، وسُينظر يف احلاالت اليت قدم املشاركون يف نالت مثاين حاالت توصية أولي )ج( 
 املشاريع إيضاحات بشأهنا يف االجتماع املقبل للفريق

 سُينظر يف أربع حاالت يف االجتماع املقبل لفريق املنهجيات بسبب احلاجة إىل املزيد من اخلربة الفنية )د( 

 .أكسيد الكربون وختزينه نظراً نوعياًُنظر يف حالتني متعلقتني باحتجاز ثاين   )ه( 

 استعراضاً مكتبياً إلعداد النسخة ٣٣٠وتأيـيداً حلاالت املنهجيات هذه، طُلب إجراء وإدارة ما جمموعه      -٣٦
ورقات معلومات أساسية (النهائية من املنهجيات املوافق عليها، كما طُلب إجراء مثاين دراسات متخصصة أخرى          

 .م املنهجيات، أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، ونظر فيها فريق املنهجياتلدعم تقيي) وورقات حبوث

 إرشادات لواضعي املشاريع

باإلضافة إىل النظر يف املنهجيات املقترحة وصياغة منهجيات موحدة، واصل اجمللس، حيثما أمكن، وبدعم  -٣٧
. اجتماع األطراف/اء على طلب مؤمتر األطرافمن فريق املنهجيات واألمانة، تكثيف أعماله املتعلقة باملنهجيات بن

وحتديـداً، وفر اجمللس مزيداً من اإلرشادات لوضع منهجيات أوسع تطبيقاً ويسر للمشاركني يف املشاريع إعداد                
 .مقترحات جديدة

 :)١٤(وقدم اجمللس إرشادات عامة بشأن ما يلي -٣٨

 دى االنبعاثات من النفايات األحيائية املنشأ؛تقدير انبعاثات امليثان املرجعية للمشاريع اليت تتفا )أ( 

                                                      

 .<http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/Revisions>انظر  )١٢(
لالطـالع عـلى وضع وتاريخ كل منهجية مقترحة وموافق عليها، انظر املوقع الشبكي آللية التنمية                 )١٣(

 .<http://cdm.unfccc.int/methodologies>النظيفة التابعة لالتفاقية 
 .<http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif>انظر  )١٤(
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 اليت جيب استخدامها لتحديد أهلية حمطات توليد الطاقة (W/m2)العتبات من حيث كثافة القدرة  )ب( 
 الكهرمائية باستخدام املنهجيات احلالية؛

 .رصد املتطلبات واملعايرة )ج( 

 يد الكربون وختزينه وأنشطة املشاريع يف إطار برامج األنشطةالتقدم احملرز بشأن اإلضافية ومنهجيات احتجاز ثاين أكس

اجتماع األطراف يف دورته األوىل، وجه اجمللس نداًء لتقدمي مسامهاٍت          /بـناء على طلب مؤمتر األطراف      -٣٩
بشـأن املقـترحات اجلديـدة إلثبات اإلضافية، مبا يف ذلك خيارات للجمع بني سيناريو خط األساس وإثبات                  

ونظر اجمللس يف العروض الواردة وطلب إجراء       ". أداة إثبات وتقييم اإلضافية   "ومقـترحات لتحسني    اإلضـافية،   
ودجمها مع أداة اختيار ) أداة اإلضافية" (أداة إثبات وتقييم اإلضافية"سلسلة من التحاليل الفنية إلقرار سبل حتسني      

س املستفادة حىت اآلن من تسجيل      وقرر اجمللس بذلك أيضاً حتليل التجارب والدرو      . مشـروع خـط األسـاس     
 .وسترد معلومات عن هذا العمل يف اإلضافة إىل هذا التقرير. املشاريع

اجتماع األطراف، يف دورته األوىل، من اعتبار مقترحات املنهجيات       /واسـتجابة ملا طلبه مؤمتر األطراف      -٤٠
 إطار آلية التنمية النظيفة بغية تقدمي       اجلديـدة اخلاصـة باحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه أنشطة مشاريع يف           

اجتماع األطراف، يف دورته الثانية، بشأن القضايا املنهجية، وال سيما حدود املشاريع /توصيات إىل مؤمتر األطراف
والتسرب والدوام، نظر اجمللس يف التقييمات النوعية والتقرير الذي أعده فريق املنهجيات عن املنهجيات اجلديدة               

ونظر اجمللس أيضاً يف تقرير الفريق العامل املعين        .  املقدمة بشأن أنشطة مشاريع احتجاز الكربون وختزينه       املقترحة
بأنشطة املشاريع الصغرية عن التقييم النوعي لعرض خاص بأنشطة املشاريع الصغرية املتعلقة باحتجاز ثاين أكسيد               

وأعرب اجمللس عن تقديره للجهود اليت      . القتراحالكـربون وختزينه يف احمليطات، وطلب إىل خبري أن يستعرض ا          
يـبذهلا الفريق العامل املعين بأنشطة املشاريع الصغرية وفريق املنهجيات وطلب إىل فريق املنهجيات تنقيح توصيته                

 .لكي ينظر فيها اجمللس يف اجتماعه السادس والعشرين، باالستناد إىل اإلرشادات املقدمة من اجمللس

أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة يف إطار       " يف جدول القضايا املتعلقة بتعريف مصطلح        ونظـر اجمللس   -٤١
وطلب اجمللس إىل فريق املنهجيات أن يعد تقريراً عن اخليارات وآثار   . الذي أعده فريق املنهجيات   " برنامج أنشطة 

، )التجميع والربنامج (عاريف  املسـائل الـيت أثارهـا يف جدول القضايا وأن يعد بوجه خاص قائمة خبيارات الت               
، وُنُهج التصدي جملموعة كبرية من )ترتيبها ترتيباً تعاقبياً(واحلـدود، والرصـد، واإلضـافية، وفترة املستحقات      

وطلب اجمللس أيضاً إىل فريق املنهجيات أن يضع يف اعتباره ما تلقاه من تعليقات              . املشـاريع وإرشادات التجميع   
 .ه إىل اجمللس لكي ينظر فيها يف اجتماعه السادس والعشريناجلمهور لدى إعداد توصيات

 حتسني عملية املنهجيات

 :مشلت تدابري التيسري الرامية إىل حتسني نوعية املنتجات وتسهيل سري العمل ما يلي -٤٢
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 ؛)١٥(تنقيح اإلجراءات اخلاصة بتقدمي طلبات اخلروج على املنهجيات إىل اجمللس التنفيذي )أ( 

اإلجراءات اخلاصة بتقدمي املنهجيات اجلديدة املقترحة والنظر فيها، بغية متديد اإلطار الزمين تنقيح  )ب( 
 أيام  ١٠املتاح للمشاركني يف املشاريع لتقدمي توضيحات تقنية للتوصية األولية الصادرة عن فريق املنهجيات من               

 ؛)١٦(عمل إىل أربعة أسابيع

طلب تسجيل باستخدام الصيغة القدمية للمنهجية، بعد تنقيح ُمددت فترة السماح املتعلقة بتقدمي    )ج( 
ووافق اجمللس أيضاً على تطبيق هذه التنقيحات على . منهجـية موافـق عليها، من أربعة أسابيع إىل مثانية أسابيع        

 ال؛إعادة التحريج املوافق عليها ومنهجيات املشاريع الصغرية مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احل/منهجيات التحريج

منهجية جديدة مقترحة مبوجب آلية التنمية (ُنقحت االستمارات اخلاصة بتقدمي منهجيات جديدة  )د( 
، واملبادئ التوجيهية   (CDM-PDD)وبوثيقة تصميم املشروع مبوجب آلية التنمية النظيفة        ) (CDM-NM)النظيفة  

على املنهجيات وزيادة تفصيلها إلدراج     اخلاصـة مبلء هذه االستمارات، من أجل تبسيطها لتيسري عملية املوافقة            
 .)١٧(معلومات تقنية ومصطلحية إضافية يستعان هبا يف تقدمي عروض املنهجيات اجلديدة

 هيكل الدعم

اعـتمد اجمللـس على التوصيات املنبثقة عن االجتماعات الثالثة اليت عقدها فريقه املعين باملنهجيات منذ              -٤٣
ماع األطراف والذي يأخذ يف اعتباره، إىل جانب ما لديه من خربة، نتائج             اجت/الـدورة األوىل ملؤمتـر األطراف     

ولضمان أقصى قدر من . ومسامهات اجلمهور) استعراضان لكل منهجية(االستعراضات املكتبية اليت جيريها اخلرباء 
شبكي آللية  الشـفافية وأوسـع مشاركة ممكنة للخرباء واجلمهور، تتاح كل منهجية حديثة التقدمي على املوقع ال               

 .التنمية النظيفة التابعة لالتفاقية التماساً لتعليقات اجلمهور

وعيَّن اجمللس، يف اجتماعه الثالث والعشرين، السيد راجش كومار سيت رئيساً لفريق املنهجيات والسيد               -٤٤
 ال يزال حيصل عليها     وأعرب اجمللس عن تقديره لنوعية املشورة التقنية املمتازة اليت        . جون جاك بيكر نائباً للرئيس    

كما ينوِّه باملسامهات القيمة املقدمة من اخلرباء، مثل خرباء االستعراض          . من أعضاء الفريق ورئيسه ونائب رئيسه     
 .املكتيب واجلمهور، فضالً عما تقوم به األمانة من إدارة وتنسيق للعملية

ة املطلوبة للعضوية من مخس سنوات إىل       ووفقاً لالختصاصات املنقحة لفريق املنهجيات، بعد تعديل اخلرب        -٤٥
ثـالث سنوات، ُوجه نداءان لترشيح اخلرباء خالل الفترة املشمولة بالتقرير بغية ضمان االستعاضة عن األعضاء                

                                                      

 .<http://cdm.unfccc.int/Reference/Procedures>انظر  )١٥(
 .<http://cdm.unfccc.int/Reference/Procedures>انظر  )١٦(
املبادئ التوجيهية إلجناز " هي جزء من CDM-NMصيغة احلالية من املبدأ التوجيهي اخلاص باالستمارة ال )١٧(

وترد االستمارات ومبادئها التوجيهية معروضة على املوقع الشبكي آللية التنمية          . (CDM-PDD)" وثيقة تصميم املشروع  
 .<http://cdm.unfccc.int/Reference/Documents>النظيفة التابع لالتفاقية 
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وكان اهلدف من النداء الثاين أيضاً تشجيع اخلرباء من األطراف غري املدرجة يف             . املنتهية مدهتم بأفضل املرشحني   
 /وقام اجمللس بتثبيت أعضاء وتعيني أعضاء جدد ملدة سنتني اعتباراً من متوز           . لى ترشيح أنفسهم  املـرفق األول ع   

السيد َعمرو عبد العزيز، والسيد فيليكس دايو، والسيد كريستوف دي          : ويتألف الفريق حالياً من   . ٢٠٠٦يوليه  
يد فيجاي كومار ميديراتا، والسيد  فيليم مارتنس، والس-غوفيلو، والسيد مايكل ريتشارد الزاروس، والسيد يان 

دانييل برجيك، والسيد بروليو بيكمان، والسيد آشوك ساركار، والسيد روبرتو شيفر، والسيد المربت ريتشارد              
وأعرب اجمللس عن تقديره    . شنيدر، والسيد كريستوف سوتر، والسيد مامسبا تيويي، والسيد كينيشريو ياماغوشي         

 .)١٨(ية مدهتم لعملهم املمتاز وتفانيهمألعضاء فريق املنهجيات املنته

وجتيز خطة إدارة . وأعيق العمل املتعلق مبنهجيات آلية التنمية النظيفة يف املاضي بنقص املوارد لدى األمانة -٤٦
اآللية تعيني موظفني جدد يف فرقة العمل املعنية باملنهجيات يف األمانة، وهو أمر يتم بصفة مطردة، إذ ملئ حنو ثلثي 

ـ  غري أن اجلهود املبذولة لتوفري مزيد من الفرص من أجل حتسني           . ائف الشاغرة خالل األشهر الستة املاضية     الوظ
التوزيع اجلغرايف للموظفني، وفقاً لتوجيهات األطراف إىل األمانة يف هذا الصدد، والوقت الالزم ليتفرغ املوظفون               

ق ال يزال يعمل يف ظروف صعبة وأنه غري قادر على الوفاء لعملهم تفرغاً كامالً مها من األسباب اليت تعلل أن الفري
 .جبميع اخلدمات املبينة يف خطة إدارة اآللية

  أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج-دال 

 العمل املتعلق باملنهجيات

  لتقدمي منهجيات جديدة   ٢٠٠٤نوفمرب  /مـنذ أن وجه اجمللس دعوته ملقترحي املشاريع يف تشرين الثاين           -٤٧
 جوالت لتقدمي املقترحات، كان آخرها اجلولة       ١٠مقـترحة ألنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج، عقدت         

 اقتراحاً عن طريق الكيانات املعتمدة أو املترشحة منها اقتراح          ٢٩وقُدم ما جمموعه    . ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٦املنتهـية يف    
 . مقترحات كاملة رمسياً وقُدمت إىل اجمللس لكي ينظر فيها مقترحا٢٨ًواحد مل جيتز التقييم املسبق بينما اعترب 

 مقترحاً عن طريق الكيانات التشغيلية املعينة أو ١٣وخـالل الفـترة املشمولة بالتقرير، قُدم ما جمموعه           -٤٨
 مقترحاً من هذه املقترحات كاملة وأحيلت إىل اجمللس التنفيذي لكي ينظر            ١٣واعتـرب   . الكـيانات املترشـحة   

تعرف (وباإلضافة إىل ذلك، أعاد املشاركون يف املشاريع تقدمي ثالث حاالت بعد أن نظر فيها اجمللس  . )١٩(فـيها 
 "). باء"باسم احلاالت 

ويتضمن املرفق األول قائمة    . ومتـت املوافقـة على منهجيتني جديدتني خالل الفترة املشمولة بالتقرير           -٤٩
 .ليها اجمللسمنهجيات التحريج وإعادة التحريج اليت وافق ع

                                                      

 .<http://cdm.unfccc.int/Panels/meth>لالطالع على مزيد من املعلومات عن فريق املنهجيات انظر  )١٨(
راسة املنهجيات اجلديدة املقترحة خلطوط األساس      اإلجراءات اخلاصة بتقدمي ود   " من   ٥انظـر الفقرة     )١٩(

"والرصـــد فـــيما يـــتعلق بالـــتحريج وإعـــادة الـــتحريج يف إطـــار آلـــية التنمـــية النظـــيفة
<http://cdm.unfccc.int/Reference/Procedures>. 
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ومنذ أن بدأ اجمللس دراسة املنهجيات اخلاصة خبطوط األساس والرصد للتحريج وإعادة التحريج يف تشرين  -٥٠
وخالل الفترة .  حالة٢٩ حالة من أصل ١٤، بلغ عدد احلاالت اليت مل حتصل على املوافقة    ٢٠٠٤نوفمرب  /الـثاين 

ولو كان اجمللس قد واصل العمل لتحسني .  باملتطلبات األساسيةاملشمولة بالتقرير، تبني أن مخسة مقترحات ال تفي
هذه املنهجيات املقترحة لكان تكبد تكاليف باهظة لتعيني اخلرباء ولكان اقتطع وقتاً من املوارد الشحيحة للفريق                

 .وكان ذلك سيؤدي إىل تأخري النظر يف حاالت أفضل. العامل املعين بأنشطة التحريج وإعادة التحريج

اجتماع األطراف ،   /والحظ اجمللس أنه مل يتلق أية عروض أو طلبات توضيح منذ اعتماد مؤمتر األطراف              -٥١
يف دورتـه األوىل، الطرائق واإلجراءات واملنهجيات املبسطة خلطوط األساس والرصد ألنشطة خمتارة من أنشطة               

 .ةمشاريع التحريج وإعادة التحريج الصغرية يف إطار آلية التنمية النظيف

  حالة ملنهجيات التحريج وإعادة التحريج يف خمتلف       ١١، كانـت هناك     ٢٠٠٦يولـيه   / متـوز  ٢١ويف   -٥٢
 :)٢٠(مراحل الدراسة

 كان التقييم املسبق خلمس حاالت قُدمت مؤخراً إجيابياً ووردت تعليقات عليها من اجلمهور؛ )أ( 

مخسة أشهر وإعادة النظر فيها     ميكـن تنقـيح حالة واحدة وإعادة تقدميها خالل فترة أقصاها             )ب( 
  دون إخضاعها الستعراضات مكتبية إضافية؛التحريجوإعادة  التحريجمباشرة يف الفريق العامل املعين ب

، وسُينظر يف   التحريجوإعادة   التحريجنالت مخس حاالت توصية أولية من الفريق العامل املعين ب          )ج( 
 حات بشأهنا يف االجتماع املقبل للفريق؛احلاالت اليت قدم املشاركون يف املشاريع إيضا

 التحريجوإعادة   التحريجسـُينظر يف ثـالث حاالت يف االجتماع املقبل للفريق العامل املعين ب             )د( 
 .بسبب احلاجة إىل املزيد من اخلربة الفنية

. لتحريجاوإعادة   التحريجوواصـل اجمللس اختاذ عدد من التدابري للمساعدة يف تبسيط عملية منهجيات              -٥٣
 على  التحريجوإعادة   التحريجووافـق اجمللـس على تطبيق اإلجراءات اخلاصة بتوضيح املنهجيات غري املتعلقة ب            

 . املوافق عليها مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلالالتحريجوإعادة  التحريجمنهجيات 

 التحريج وإعادة ل املعين بالتحريجالعام لفريقوباإلضافة إىل النظر يف املنهجيات، وافق اجمللس، بدعم من ا -٥٤
 :واألمانة، على اإلرشادات العامة املتعلقة مبا يلي

  يف سيناريو خط األساس؛التحريجإعادة /التحريج )أ( 

 ؛التحريجوإعادة  التحريجأو القطاعية والظروف اخلاصة بأنشطة /السياسات الوطنية و )ب( 

                                                      

لالطـالع عـلى وضع وتاريخ كل منهجية مقترحة وموافق عليها، انظر املوقع الشبكي آللية التنمية                 )٢٠(
 .<http://cdm.unfccc.int/ARmethodologies> التابعة لالتفاقية النظيفة
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 تعريف الكتلة األحيائية املتجددة؛ )ج( 

وإعادة  التحريجاإلرشـادات املـتعلقة بتاليف احلساب املزدوج لالنبعاثات من أنشطة مشاريع             )د( 
 .التحريجوإعادة  التحريج وأنشطة املشاريع غري املتعلقة بالتحريج

 العمل املتعلق باإلجراءات

 يف التحريجوإعادة  التحريجتيسرياً لتقدمي ودراسة املنهجيات اجلديدة املقترحة فيما يتعلق بأنشطة مشاريع  -٥٥
 :إطار آلية التنمية النظيفة، اتفق اجمللس، يف مجلة أمور، على ما يلي

 التحريجوإعادة   التحريجتنقـيح وثـيقة تصـميم املشـاريع املـتعلقة بأنشـطة مشـاريع                )أ( 
(CDM-AR-PDD)رحة خلط  والتغيريات اليت أُدخلت على مبادئها التوجيهية، وعلى استمارة املنهجية اجلديدة املقت

(CDM-AR-NM) التحريجوإعادة  التحريجاألساس والرصد فيما يتعلق ب
 ؛)٢١(

 الصغرية يف إطار آلية     التحريجوإعادة   التحريجإعداد االستمارة اخلاصة بوثيقة تصميم مشاريع        )ب( 
 .)٢٢( ووضع املبادئ التوجيهية اخلاصة مبلء هذه االستمارة(CDM-AR-SSC-PDD)التنمية النظيفة 

 الدعمهيكل 

اجتماع األطراف، اعتمد اجمللس على توصيات ثالثة اجتماعات للفريق /منذ الدورة األوىل ملؤمتر األطراف -٥٦
العـامل املعـين بالـتحريج وإعـادة التحريج الذي يأخذ يف اعتباره، إىل جانب خربته اخلاصة، نتائج عمليات                   

ولضمان أقصى قدر من    . ومسامهات اجلمهور ) هجيةاستعراضان لكل من  (االسـتعراض املكتيب اليت جيريها اخلرباء       
الشـفافية وأوسع مشاركة ممكنة للخرباء واجلمهور، ُتعرض كل منهجية مقدمة حديثاً على املوقع الشبكي آللية                

 .التنمية النظيفة التابع لالتفاقية التماساً لتعليقات اجلمهور

يليب غواجي لتويل منصب رئيس الفريق العامل       وعـيَّن اجمللس، يف اجتماعه الثالث والعشرين، السيد ف         -٥٧
املعـين بالتحريج وإعادة التحريج وأعرب عن تقديره لنوعية املشورة التقنية املمتازة اليت حصل عليها من الرئيس                 

وعيَّن اجمللس، يف اجتماعه    . السـابق، السـيد مارتن أندرلني، ونائب الرئيس، السيد خوسيه دومينغوس ميغيث           
ن، السيد أكيهريو كوروكي نائباً للرئيس وأعرب عن تقديره للعضو املناوب املستقيل من اجمللس، اخلامس والعشري

 .السيد ماساهارو فوجيتومي، ملا قدمه من مشورة ممتازة ولتفانيه يف العمل

سنة وُوجه نداء جديد لترشيح اخلرباء، وقام اجمللس بتثبيت وتعيني أعضاء الفريق العامل التالية أمساؤهم ل               -٥٨
احلسن، والسيد . السيد هيلتون تاديو زارايت كوتو، والسيد جنم الدين ج: ٢٠٠٦يونيه /واحدة اعتباراً من حزيران

وكلَّف فريق  . سـريجيو جـاورغي، والسيد شايلندرا كومار سينغ، والسيد كريغ تروتر، والسيد فرانك ورنر             
                                                      

 .<http://cdm.unfccc.int/Reference/Documents>انظر  )٢١(
 .<http://cdm.unfccc.int/Reference/Documents>انظر  )٢٢(
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وأعرب اجمللس عن . )٢٣(وإعادة التحريج بالتحريجعين املاملنهجيات السيد المربت شنيدر بتمثيله يف الفريق العامل 
كما نوَّه .  املنتهية مدهتم لعملهم املمتاز وتفانيهموإعادة التحريج بالتحريجالعامل املعين  لفريقتقديـره ألعضاء ا 

 .دمتها األمانةواجلمهور فضالً عن املساعدة اليت ق) خرباء االستعراض املكتيب(باملسامهات القيِّمة اليت قدمها اخلرباء 

  الطرائق واإلجراءات املبسطة ألنشطة املشاريع الصغرية يف إطار آلية التنمية النظيفة-هاء 

قام اجمللس، يف اجتماعه الثالث والعشرين، بإعادة تعيني السيدة غريترود فوالنسكي رئيسة للفريق العامل               -٥٩
وأعرب عن تقديره العميق لنوعية املشورة . نائباً للرئيسةاملعين بأنشطة املشاريع الصغرية والسيد ريتشارد مويوجني 

كما نوه باملسامهات القيمة اليت قدمها      . التقنية املمتازة اليت تلقاها من أعضاء الفريق ومن رئيسته ونائب رئيسته          
 .اخلرباء واجلمهور وباملساعدة اليت قدمتها األمانة

 الفريق العامل املعين بأنشطة املشاريع الصغرية على ما         وخـالل الفترة املشمولة بالتقرير، بقيت عضوية       -٦٠
، والسيد جيلبريتو   )نائب الرئيسة (، والسيد مويوجني    )الرئيسة(السيدة فوالنسكي   : كانـت عليه يف املدة السابقة     

لسيد ، والسيدة بينو بارتان، وا)العضو أيضاً يف فريق املنهجيات(بانديرا دي ميلو، والسيد فيلكس باباتوندي دايو 
 .، والسيد كازوهيتو يامادا)العضو أيضاً يف فريق املنهجيات(دانييل بريجيك 

. )٢٤(واجـتمع الفريق العامل املعين بأنشطة املشاريع الصغرية ثالث مرات خالل الفترة املشمولة بالتقرير              -٦١
 :واتفق اجمللس، بناء على توصيات الفريق، على ما يلي

يات اإلرشادية املبسطة خلطوط األساس والرصد فيما يتعلق بفئات         املنهج"إدخال تعديالت على     )أ( 
الواردة يف التذييل باء من الطرائق واإلجراءات       " خمـتارة من أنشطة املشاريع الصغرية يف إطار آلية التنمية النظيفة          

 ؛ )٢٥(املبسطة ألنشطة املشاريع الصغرية يف إطار آلية التنمية النظيفة

ية إضافية فيما يتعلق بالرصد، والتسرب يف أنشطة املشاريع اليت تستخدم           اعـتماد مبادئ توجيه    )ب( 
من " فرع اإلرشادات العامة  "الكـتلة األحيائـية املـتجددة، والقدرة اإلنتاجية ملعدات الطاقة املتجددة يف إطار              

 املنهجيات اإلرشادية ألنشطة املشاريع الصغرية يف إطار آلية التنمية النظيفة؛

 لتضمينها  (CDM-SSC-PDD)بادئ التوجيهية مللء الوثيقة املبسطة لتصميم املشاريع        ُنقحت امل  )ج( 
 ؛)٢٦(تعاريف ملصطلحات إضافية ومبادئ توجيهية مفصلة بشأن جتميع أنشطة املشاريع

                                                      

 .<http://cdm.unfccc.int/Panels/ar>لالطالع على مزيد من املعلومات عن هذا الفريق العامل، انظر  )٢٣(
 .<http://cdm.unfccc.int/Panels/ssc_wg>انظر  )٢٤(
ملة للمنهجيات املوافق عليها ألنشطة املشاريع      وترد القائمة الكا  . ١-م أإ /٦يرد التذييل باء يف املقرر       )٢٥(

ــية    ــتابعة لالتفاق ــية ال ــع الشــبكي لآلل ــلى املوق ــيفة معروضــة ع ــية النظ ــية التنم ــار آل الصــغرية يف إط
<http://cdm.unfccc.int/methodologies/SSCmethodologies/approved.html>. 

 .<http://cdm.unfccc.int/Reference/Documents>انظر  )٢٦(
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F-CDM-SSC-BUNDLEمبادئ جتميع أنشطة املشاريع مبا يف ذلك االستمارة  )د( 
)٢٧(. 

اجتماع األطراف، يف دورته األوىل، بأن يضع اجمللس، على         /ر األطراف واستجابة للطلب املوجه من مؤمت     -٦٢
حلساب اخلفض يف انبعاثات الغازات بالنسبة لألنشطة الصغرية اليت تزمع االنتقال    "سبيل األولوية، منهجية مبسطة     

فريق العامل املعين   ، نظر اجمللس يف توصيات ال     "مـن الكـتلة األحيائية غري املتجددة إىل الكتلة األحيائية املتجددة          
 ٧واقترحت هذه التوصيات، آخذة يف االعتبار ما ورد يف الفقرة   . بأنشطة املشاريع الصغرية بشأن مشروعي فئتني     

 من أن مشاريع التحريج وإعادة التحريج وحدها ميكن تسجيلها كأنشطة مشاريع تنطوي ٧-م أ /١٧مـن املقرر    
خمزون الكربون يف إطار آلية التنمية النظيفة، اختاذ أنواع الوقود          عـلى خفض االنبعاثات الناشئة عن التغريات يف         

. األحفوري اليت يستخدمها عادة املستهلكون احملليون للوفاء باالحتياجات املماثلة من الطاقة احلرارية كخط أساس
. التوصياتإال أن اجمللس مل يستطع االتفاق على إقرار هذه          . وتضـمنت التوصيات أيضاً أحكاماً بشأن التسرب      

وأظهرت املناقشات يف اجمللس اختالفاً يف اآلراء، إذ شدد البعض على الفوائد االجتماعية والصحية هلذه املشاريع                
والشواغل املتعلقة بوضع خطوط أساس واقعية، وشدد البعض اآلخر على آثار التسرب احملتملة وحوافز االستمرار               

 .ذر جتاوزه حىت بعد تنقيح التوصيات املقترحةيف إزالة األحراج، وهو اختالف يف اآلراء تع

والحظ اجمللس التنفيذي أن أنشطة املشاريع الصغرية من النوع الثالث يف إطار آلية التنمية النظيفة، خالفاً  -٦٣
، ميكن أن حتقق ختفيضات هامة يف االنبعاثات دون جتاوز حدود           )٢٨(ألنشـطة املشاريع من النوعني األول والثاين      

 طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون، ولذلك        ١٥ ٠٠٠ أي انبعاثات مباشرة من أنشطة املشاريع قدرها         التأهيل،
بدأ العمل على تطوير فئات جديدة من النوع الثالث مبا يف ذلك وضع إجراءات للتوصل إىل تقديرات أدق خلفض 

ماد شرط انطباق يف الفئات القائمة      واتفق اجمللس، كحل مؤقت، على اعت     . االنبعاثات والقيام برصد أكثر تفصيالً    
من النوع الثالث حيدد الكمية القصوى من ختفيضات االنبعاثات السنوية ألنشطة املشاريع اليت تطبق هذه الفئات                

والحظ اجمللس ما أوصى به الفريق العامل املعين بأنشطة         .  طـن مـن مكافئ ثاين أكسيد الكربون        ٢٥ ٠٠٠إىل  
اد يف تعيني احلد املفروض على مجيع أنشطة املشاريع من النوع الثالث إىل التخفيضات  املشاريع الصغرية من االستن   

يف االنبعاثات، ذلك أن االنبعاثات املباشرة للمشاريع ال ترتبط يف كثري من احلاالت حبجم نشاط املشروع وليست 
ملعين بأنشطة املشاريع الصغرية أن     وطلب اجمللس إىل الفريق ا    . بالتايل مناسبة لتعيني حد ألنشطة املشاريع الصغرية      

يواصـل عمله يف هذا الصدد وأن يقدم حتليالً يتخذ أساساً للتوصية بتنقيحات لتعاريف األنواع الثالثة مجيعها،                 
آخـذاً يف اعتباره التخفيضات السنوية املتوقعة النبعاثات أنشطة املشاريع اليت تتسم بأعلى التخفيضات السنوية               

 .ت بني مجيع أنشطة املشاريع املسجلة حالياً من النوع األولاملتوقعة لالنبعاثا

تنقيح املنهجيات املوافق عليها ألنشطة     / طلباً لتوضيح  ٦٢، تلقى اجمللس    ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٣٠ومنذ   -٦٤
أو تعديل أو توضيح منهجيات موافق عليها       /املشـاريع الصغرية، ومتثلت هذه الطلبات يف اقتراح فئات جديدة و          

                                                      

 .<http://cdm.unfccc.int/Reference/Cuidclairf> انظر )٢٧(
، ١-م أإ/٤املقرر  (عريف هذه األنواع يف الطرائق واإلجراءات املبسطة ألنشطة املشاريع الصغرية           يرد ت  )٢٨(
 ).املرفق الثاين



FCCC/KP/CMP/2006/4 
Page 22 

 

وواصل اجمللس .  طلباً من هذه الطلبات ضمن الفترة املشمولة بالتقرير٢١وقد ورد . )٢٩(ة املشاريع الصغريةألنشط
. اسـتعراض التذيـيل باء من الطرائق واإلجراءات املبسطة ألنشطة املشاريع الصغرية يف إطار آلية التنمية النظيفة                

ليها ألنشطة املشاريع الصغرية أربع فئات جديدة ونقح      اليت سبقت املوافقة ع    ١٥وأضاف اجمللس إىل املنهجيات ال        
 .٥ فئة موافق عليها خالل الفترة املشمولة بالتقرير على النحو املبني يف اجلدول ١٢

  الفئات اجلديدة واملنقحة ألنشطة املشاريع الصغرية خالل الفترة املشمولة بالتقرير- ٥اجلدول 

 مدائن القمامةاستخالص امليثان من  - AMS-III.G ٢٣ أقرت يف اجتماع اجمللس التنفيذي

 عن طريق  الكتلة األحيائيةلّلجتنب انبعاثات امليثان الناشئة عن حت - AMS-III.F ٢٣ أقرت يف اجتماع اجمللس التنفيذي
 تصنيع األمسدة

  استخالص امليثان يف معاجلة مياه الصرف- AMS-III.H ٢٣ أقرت يف اجتماع اجمللس التنفيذي

 جتنـب انـبعاثات امليـثان يف معاجلة مياه الصرف عن طريق             - AMS-III.I ٢٣ يف اجتماع اجمللس التنفيذيأقرت 
 االستعاضة عن البحريات الالهوائية بأنظمة هوائية

  توليد الكهرباء بواسطة املستخدم- AMS-I.A ٢٣ أقرت يف اجتماع اجمللس التنفيذي

 لطاقة امليكانيكية من أجل املستخدم ا- AMS-I.B ٢٣ أقرت يف اجتماع اجمللس التنفيذي

  الطاقة احلرارية من أجل املستخدم- AMS-I.C ٢٣ أقرت يف اجتماع اجمللس التنفيذي

 اسـتخالص امليـثان يف األنشطة الزراعية واألنشطة الزراعية          - AMS-III.D ٢٥ أقرت يف اجتماع اجمللس التنفيذي
 الصناعية

  املتجددة املوصولة بشبكةكهرباءال توليد - AMS-I.D ٢٥ يأقرت يف اجتماع اجمللس التنفيذ

اليت تولّد كميات قليلة من      خفض االنبعاثات بواسطة املَْركبات      - AMS-III.C ٢٥ أقرت يف اجتماع اجمللس التنفيذي
 انبعاثات غازات الدفيئة

  األحفوريوقود عن استخدام أنواع ال التحول- AMS-III.B ٢٥ أقرت يف اجتماع اجمللس التنفيذي

  بتسجيل أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفةاملتعلقةاملسائل  -واو 

  بطلبات تسجيل أنشطة املشاريعاملتعلقالعمل 

أربعة (فترة األسابيع الثمانية    وانقضت  . طلب تسجيل  ٣١٦  قد تلقى   اجمللس كان،  ٢٠٠٦يوليه  / متـوز  ٢١ يف -٦٥
،  جيوز أثناءها ألي طرف معين أو لثالثة من أعضاء اجمللس طلب إجراء استعراضٍ  اليت) أسـابيع بالنسبة للمشاريع الصغرية    

                                                      

 .<http://cdm.unfccc.int/methodologies/SSCmethodologies/Clarifications>انظر  )٢٩(
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، ما ميثل   )٣٠(أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة     نشاطاً من    ٢٥٢وُسجل ما جمموعه    .  من هذه الطلبات   ٢٨٨بالنسـبة ل      
 .اجتماع األطراف يف دورته األوىل/مؤمتر األطرافزيادة تناهز العشرة أضعاف منذ تقدمي اجمللس التنفيذي تقريره إىل 

 من احلاالت اليت انقضت فترة طلب        حالة ٢٨٨ حالة من أصل     ٢٣٩يف  أصـبح التسجيل نافذاً تلقائياً      و -٦٦
 ١٠١ املسجلة   ٢٥٢وضّمت املشاريع ال      .  يف املائة من احلاالت ُسجلت تسجيالً سريعاً       ٨٣ أي أن    ،استعراضـها 

 ).  يف املائة٤٠(مشروعاً صغرياً 

وباإلضافة إىل املشاريع اليت .  يف املائة من طلبات التسجيل إىل تسجيل النشاط املقترح   ٩٨,٥وأفضى حنو    -٦٧
 :ُسجلت تلقائياً

  اإلرشادات والقواعد   تنفيذ أجرى اجمللس استعراضاً للتأكد من       بعد أن  حاالت   ستُسـجلت    )أ( 
 ؛كما ينبغي

  احلاجة إىل استعراضها؛ُسجلت أربع حاالت بعد إجراء التصويبات دون )ب( 

ُسجلت ست حاالت على النحو املطلوب بعد النظر يف طلب االستعراض والرسائل اإلضافية من  )ج( 
 .أو الكيان التشغيلي املعني/املشارك يف املشروع و

ُرفضـت أربـع حاالت فقط ومل يتمكن اجمللس من متابعة النظر يف حالتني بسبب سحبهما من طرف                   -٦٨
 .  املشروعاملشاركني يف

 فترة األسابيع  يف غضون مؤخراًطلبات التسجيل اليت قُدمت طلباً من ٢٧ جاء تقدميوباإلضافة إىل ذلك،  -٦٩
اليت جيوز أثناءها ألي طرف معين أو لثالثة من أعضاء اجمللس   ) أربعة أسابيع بالنسبة للمشاريع الصغرية    (الثمانـية   

 حالة، ينتظر اجمللس أن جيري ١٧ويف . استعراض سبع حاالت ويقوم اجمللس حالياً ب   . طلـب إجـراء اسـتعراض     
 طلب استعراٍض أثناء الفترة ٣٨ونظر اجمللس يف . املشاركون يف املشروع تصويبات بعد النظر يف طلب االستعراض

من طرائق ) ج(و) ب(٤٠لتسجيل متاحة للتعليقات وفقاً للفقرة بطلبات ا املتعلقة   ائقالوثو. املشـمولة بالـتقرير   
 . )٣١(إجراءات آلية التنمية النظيفةو

                                                      

على املوقع  القائمـة الكاملـة ألنشـطة املشـاريع املسـجلة يف إطـار آلية التنمية النظيفة متاحة                   )٣٠(
http://cdm.unfccc.int/Projects/registered.html. 

 .<http://cdm.unfccc.int/Projects/request_reg.html>انظر  )٣١(
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 نشاطاً من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة إىل    ٩٣٠، قُّدم أكثر من     ٢٠٠٦يوليه  / متـوز  ٢١وحـىت    -٧٠
ويبلغ متوسط معدل تقدمي احلاالت اجلديدة للمصادقة عليها حنو . )٣٢(الكـيانات التشغيلية املعينة للمصادقة عليها     

 .)٣٣(ه تصاعدي طفيف حالة شهرياً، مع اجتا٥٥

 على إجراء تقييم     مناوبان من أعضاء اجمللس    عضوان/ عضوان ، تناوب ٢٠٠٦مارس  / آذار ٦وحىت تاريخ    -٧١
وُعرض التقييم على مجيع أعضاء     . ، بغية البّت يف احلاجة إىل إجراء استعراض       أي طلب للتسجيل  أويل عند تقدمي    

ونظراً للزيادة الكبرية يف عدد     . بون يف طلب إجراء استعراض    كانوا يرغ اجمللـس الذين قرروا بصورة فردية ما إذا         
ويضطلع أحد أعضاء . مارس مع بدء عمل فريق التسجيل واإلصدار/ آذار٦احلاالت، اسُتبدل نظام التقييم هذا يف 

فظ هبا  هـذا الفريق بإعداد التقييم حالياً، مبسامهة من أحد اخلرباء املدرجني على قائمة خرباء املنهجيات اليت حتت                
وُيعرض التقييم على أعضاء اجمللس الذين يقررون ما إذا كانوا يرغبون يف إجراء             . األمانة، إذا استدعى األمر ذلك    

ولدعم هذا النظام اجلديد الذي عّزز الدور التنفيذي للمجلس، أنشأت األمانة برناجماً إلكترونياً منقحاً       . استعراض
واإلجرائي إلبرام العقود ومعاجلة نتائج     ) العقود واملدفوعات (م اإلداري   لتسـيري العمل، باإلضافة إىل تقدمي الدع      

 . اليت يضطلع هبا أعضاء فريق التسجيل واإلصدار وخرباء املنهجيات٣٥٠املهام ال  

: ، تلقى اجمللس تسع طلبات للخروج على املنهجياتاجتماع األطراف/ملؤمتر األطرافومنذ الدورة األوىل  -٧٢
 خبروج على منهجية موافق عليها اكُتشف أثناء عملية املصادقة، وثالثة طلبات تتعلق خبروج على               ستة منها تتعلق  

 . )٣٤(ورّد اجمللس على مثانية من هذه الطلبات. أحكام نشاط مشروع مسجل اكُتشف أثناء عملية التحقق

 العمل املتعلق باإلجراءات

آلية التنمية النظيفة   يف إطار    أنشطة املشاريع املقترحة     قـام اجمللس بتيسري وتوضيح املهام املتعلقة بتسجيل        -٧٣
 :)٣٥(اإلجراءات والتوضيحات التاليةبإصدار 

اعـتمد اجمللـس اختصاصات وإجراءات فريق التسجيل واإلصدار يف اجتماعه الثاين والعشرين              )أ( 
هذه اإلجراءات على إنشاء ونّصت . ونقحها يف اجتماعاته الثالث والعشرين والرابع والعشرين واخلامس والعشرين

فريق تسجيل وإصدار تتمثل مهمته يف مساعدة اجمللس على النظر يف طلبات التسجيل واإلصدار عن طريق إعداد                 
 تقييمات الطلبات؛

                                                      

ــترحة   )٣٢( ــاريع املقـ ــطة املشـ ــيل أنشـ ــيقاتتفاصـ ــتاحة للتعلـ ــلى مـ ــع عـ  املوقـ
<http://cdm.unfccc.int/Projects/Validation>. 

ميكن احلصول على املعلومات املتعلقة بأنشطة املشاريع املقترحة اليت بلغت مرحلة املصادقة عن طريق               )٣٣(
 .التنمية النظيفة التابعة لالتفاقية آللية الشبكياملوقع على " نشاط املشروع"وصلة يف اجلزء املعنون 

لـلحاالت غـري السـرية، عـلى املوقع     ميكـن االطـالع عـلى توجـيهات اجمللـس، بالنسـبة              )٣٤(
http://cdm.unfccc.int/Projects/Deviations. 

 .<http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif> و<http://cdm.unfccc.int/Reference/Procedures>انظر  )٣٥(
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اعـتمد اجمللس إجراءات طلب اخلروج على منهجية موافق عليها أو وثيقة مشروع مسجل يف                )ب( 
وتيّسر هذه اإلجراءات تبادل االتصال    . جـتماعه الرابع والعشرين   اجـتماعه الـثاين والعشـرين ونقحهـا يف ا         

 والتوضـيحات بـني الكـيانات التشـغيلية املعيـنة واجمللس خبصوص احلاالت اليت تثري قضايا ثانوية يف سياق                  
 تنفيذ املشاريع؛

 إليه  شريتالتوضيحات الالزمة لتيسري تنفيذ اإلجراءات اخلاصة باالستعراض وفقاً ملا          نقح اجمللس    )ج( 
، يف اجتماعاته الثاين والعشرين والرابع والعشرين واخلامس        من طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة      ٤١الفقـرة   

وترمي هذه اإلجراءات إىل تبسيط عملية التسجيل وتوفري طرائق موحدة للنظر يف طلبات التسجيل              . والعشـرين 
 وطلبات االستعراض يف هذه احلاالت؛

اجتماع /من أجل تيسري تنفيذ مقرر مؤمتر األطراف      :  املتعلقة باملستحقات الرجعية   اإلرشـادات  )د( 
أوضح اجمللس يف اجتماعه الثالث     ) ١-م أ /٧ من املقرر    ٤الفقرة  (األطـراف فـيما يتعلق باملستحقات الرجعية        

 :والعشرين ما يلي

كيان تشغيلي معني أن تكون وثيقة تصميم املشروع قد قُّدمت إىل     " طلـب املصادقة  "يقتضـي    `١`
ويشترط أن يكون لدى الكيانات التشغيلية املعينة نظام . ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١حبلول 

وأشار اجمللس إىل ضرورة توثيق تاريخ االستالم بصورة تتيح التحقق          . ملعاملة وثائقها وعملياهتا  
 القطعي يف سياق جتديد االعتماد أو الفحص العشوائي؛

اجتماع األطراف وتزامنها مع موسم     /ملـدة منذ الدورة األوىل ملؤمتر األطراف      نظـراً لقصـر ا     `٢`
 ١١العطـالت، اتفـق اجمللس على حتديد املوعد النهائي لتقدمي املنهجيات اجلديدة املقترحة يف               

 وهو نفس املوعد النهائي لتقدمي املنهجيات اجلديدة املقترحة         (٢٠٠٦يـناير   /كـانون الـثاين   
 ؛)١٤للجولة 

النسبة للمنهجيات اجلديدة املقترحة اليت قُدمت قبل املوعد النهائي املشار إليه يف الفقرة الفرعية        ب `٣`
وأعيد تقدميها ثانية، وفقاً للتوصيات، ") جيم"احلاالت ( واليت مل تصدر املوافقة عليها `٢`)د(٧٣

 :اتفق اجمللس على ما يلي

ديسمرب بواسطة منهجية   /األول كانون   ٣١إذا مل يـتغري نشـاط املشروع وُسجل قبل           -
موافـق علـيها وقُدم استناداً إىل منهجية مقترحة مل تصدر املوافقة عليها، فإن النشاط     
مؤهل للحصول على مستحقات رجعية وفقاً للمقرر ذي الصلة املعتمد يف الدورة األوىل 

 اجتماع األطراف؛/ملؤمتر األطراف

 تبارات خاصة عند إعادة تقدميها؛ال حتظى املنهجية املعاد تقدميها بأي اع - 

واتفـق اجمللس كذلك يف اجتماعه اخلامس والعشرين على أن يقدم الكيان التشغيلي املعني، يف                 )ه( 
املشاركني /احلاالت اليت ُتقدم فيها طلبات لتسجيل أنشطة مشاريع تطالب مبستحقات رجعية، أدلة على أن املشارك
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، وفقاً  ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٣١ نشاط املشروع قبل تاريخ      يف املشـروع قدمـوا طلـب املصادقة على        
 للتوضيح الصادر عن اجمللس يف اجتماعه الثالث والعشرين؛

الكيانات املترشحة، اعتمد اجمللس يف اجتماعه      /بعد التشاور مع منتدى الكيانات التشغيلية املعينة       )و( 
 ).F-CDM-REG(الرابع والعشرين استمارة طلب تسجيل مبسطة 

ويستند هذا الرسم إىل . )٣٦(٢٠٠٦مارس / آذار١اعتمد اجمللس كذلك رسم تسجيل منقح مت تطبيقه منذ  -٧٤
املتوسط السنوي خلفض االنبعاثات خالل فترة االستحقاق األوىل، ويعادل احلصة املخصصة من العائدات لتغطية              

 السنوي ا يقل متوسط انبعاثاهتاليت املشاريع ُتعفىو .١-م أإ/٧ من املقرر ٣٧النفقات اإلدارية احملددة وفقاً للفقرة 
  من رسم التسجيل، ويبلغ احلد األقصى للرسم املفروض         طـن من معادل ثاين أكسيد الكربون       ١٥ ٠٠٠عـن   
 .ويعترب هذا الرسم تسديداً مسبقاً حلصة العائدات املخصصة لتغطية النفقات اإلدارية.  دوالر أمريكي٣٥٠ ٠٠٠

 أوصى اجمللس الكيانات  يف عملها اخلاص باملصادقة،    ومساعدهتا الكيانات التشغيلية املعينة  يه  وتوخياً لتوج  -٧٥
بإيالء اهتمام خاص الستخدام املشاركني يف املشروع أداة اإلضافية وإتاحة معلومات مفصلة هبذا "الشتغيلية املعينة 

 تصميم املشاريع إلحاطة املشاركني يف وثائقوعالوة على ذلك، ُنقحت املبادئ التوجيهية اخلاصة بإكمال ". الشأن
يتعني إكمال العملية املتعلقة بصاحب املصلحة احمللي قبل تقدمي نشاط املشروع املقترح لكيان             "املشـروع بأنـه     

 ". تشغيلي معني من أجل املصادقة عليه

النبعاثات وسجل آلية   لفض املعتمد   اخل بإصدار وحدات    مسـائل تـتعلق    -زاي 
 يفةالتنمية النظ

 العمل املتعلق بإصدار وحدات اخلفض املعتمد لالنبعاثات 

 ٢١وحىت تاريخ   . ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٢٠النبعاثات يف   خفض معتمد ل  وحدات  أول  مت إصدار    -٧٦
.  طلب إصدار منفصل٤١ وحدات خفض معتمد لالنبعاثات نتيجة ١٠ ٧٦٢ ٤٠٣، متّ إصدار ٢٠٠٦يوليه /متوز

ويف حالتني منها، طلب اجمللس .  يوما١٥ً منها هنائياً بعد نشر الطلب ب  ٣٨، اعتُبر ٤١ ال  ومن أصل هذه الطلبات
 إصدار وحدات اخلفض املعتمد لالنبعاثات املطلوبة بعد النظر يف          املدير اإلداري لسجل آلية التنمية النظيفة     مـن   

 طلب اجمللس من الكيان التشغيلي      ويف حالة واحدة،  . طلب استعراض وتوضيحات قدمها الكيان التشغيلي املعني      
وأّدى ذلك إىل إصدار تعليمات     . املعني إعادة تقدمي طلب اإلصدار باالستناد إىل تقريري الرصد والتحقق املنقحني          

ـ   بإصدار وحدات خفض معتمد لالنبعاثات أقل من اليت طلبها الكيان           لمدير اإلداري لسجل آلية التنمية النظيفة     ل
 .صلالتشغيلي املعني يف األ

                                                      

 لتقرير االجتماع الثالث ٣٥الكاملة فيما يتعلق برسم التسجيل يف املرفق ميكن االطالع على التفاصيل  )٣٦(
 .<http://cdm.unfccc.int/EB/Meetings>والعشرين للمجلس 
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جيوز أثناءها ألي طرف معين أو لثالثة من أعضاء          يوماً اليت    ١٥وقُّدم طلب إصدار مؤخراً خالل فترة ال           -٧٧
ونظر اجمللس يف أربعة طلبات الستعراض طلبات إصدار أثناء اجتماعه اخلامس           . اجمللـس طلـب إجراء استعراض     

 .  لزوم إجراء استعراض أعاله اإلجراء املتبع للبّت يف٧١وتبّين الفقرة . والعشرين

 تقريراً متعلقاً بالرصد وكانت تنتظر ٥٠، عممت الكيانات التشغيلية املعينة ٢٠٠٦يوليه / متوز٢١وحىت  -٧٨
 . ما يقابلها من طلبات اإلصدار كجزء من عملية التحقق

 ٩٣٠كثر من وُيـتوقع أن تتمخض أنشطة املشاريع اليت ُعممت تعميم وثائق تصميمها، والبالغ عددها أ    -٧٩
 مليار وحدة خفض معتمد لالنبعاثات يف هناية فترة االلتزام األوىل، بافتراض أالّ يتطلب ١,١نشاطاً، عما يربو عن 

 نشاطاً،  ٢٥٢وتستأثر أنشطة املشاريع املسجلة سلفاً، والبالغ عددها        . أي مشـروع منها متديد فترة االستحقاق      
 . مليار وحدة١,١عاثات من اجملموع البالغ  مليون وحدة خفض معتمد لالنب٤٧٠بأكثر من 

 العمل املتعلق باإلجراءات

 :)٣٧(إعداد طلبات اإلصدار والنظر فيها، اعتمد اجملـلس اإلجراءات والتوضيحات التاليةتيسري عملية من أجل  -٨٠

اريخ اعتمد اجمللس يف اجتماعه الرابع والعشرين إجراءات إلدخال تغيريات الحقة للتسجيل على ت )أ(  
وتسهل هذه اإلجراءات التنفيذ املرن ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة اليت تبدأ فترة            . بـدء فـترة االستحقاق    

 استحقاقها بعد تاريخ التسجيل؛ 

وفقاً اعتمد اجمللس يف اجتماعه اخلامس والعشرين توضيحات لتيسري تنفيذ إجراءات االستعراض،  )ب(  
 .، هبدف تبسيط عملية اإلصدارن طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة م٦٥ إليه الفقرة تشريملا 

 سجل آلية التنمية النظيفة

ال تـزال األمانة تشّغل نسخة من سجل آلية التنمية النظيفة ميكن وصله بسجل املعامالت الدولية حاملا                  -٨١
 .يصبح جاهزاً لالستخدام

اجتماع /نظيفة ُتستخدم منذ الدورة األوىل ملؤمتر األطراف      ومل تزل هذه النسخة من سجل آلية التنمية ال         -٨٢
األطـراف إلصـدار وحـدات اخلفـض املعتمد لالنبعاثات يف احلساب املعلق لسجل آلية التنمية النظيفة، وفقاً                

 تعليمات  ٢٠٠٦يناير  /وإضـافة إىل ذلك، أصدرت األمانة منذ كانون الثاين        . إلرشـادات اجمللـس التنفـيذي     
ملشاريع اليت متّ إصدار وحدات خفض معتمد لالنبعاثات بشأهنا، حول كيفية تقدمي طلب للحصول للمشاركني يف ا

عـلى حساب إيداع يف سجل آلية التنمية النظيفة، وكيفية طلب حتويل وحدات اخلفض املعتمد لالنبعاثات من                  
 .احلساب املعلق إىل حسابات اإليداع للمشاركني يف املشروع

                                                      

 .>http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif و<http://cdm.unfccc.int/Reference/Procedures>انظر  )٣٧(
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. ، بدأت األمانة استالم ومعاجلة الطلبات املتعلقة باحلسابات وطلبات التحويل         ٢٠٠٦مـارس   /ويف آذار  -٨٣
 حساب إيداع يف سجل آلية التنمية النظيفة، ثالثة منها حسابات        ١٨، فُتح   ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢١وحـىت تاريخ    

 طلباً ٢٢ معاجلة  لسجل آلية التنمية النظيفة   ، أهنى املدير اإلداري     ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢١وحبلول  . إيـداع دائمـة   
اجتماع /من تقرير اجمللس إىل مؤمتر األطراف     ) د(٩٠خاصـاً بالتحويل، وفقاً للتفويض املنصوص عليه يف الفقرة          

 .األطراف يف دورته األوىل

مارس / آذار ٣١ أول تقرير شهري، شامالً الفترة حىت        لسجل آلية التنمية النظيفة   وأصدر املدير اإلداري     -٨٤
، واستمر يف   ٢٠٠٦أبريل  / التنفيذي والسلطات الوطنية املعينة ذات الصلة يف مستهل نيسان         ، إىل اجمللـس   ٢٠٠٦

 .إصدار تقارير حمدثة شهرياً

إدارة اليت تتوىل   اجلهات   يف منتدى    لسجل آلية التنمية النظيفة   ، شارك املدير اإلداري     ٢٠٠٦أبريل  /ويف نيسان  -٨٥
 الزمين للعمل على سجل املعامالت الدولية، والذي تضمن اإلشارة          وأحيط املشاركون علماً باجلدول   . نظم السجالت 

 . يف مجلة أمور إىل أن سجل آلية التنمية النظيفة سيكون أول سجٍل جيري اختباره بواسطة سجل املعامالت الدولية

  العالقة مع السلطات الوطنية املعينة-حاء 

ء منتدى السلطات الوطنية املعينة التابعة آللية التنمية        وافق اجمللس يف اجتماعه الثالث والعشرين على إنشا        -٨٦
وأشار اجمللس إىل أن هذا املنتدى سيكون سبيالً هاماً لبناء  . النظـيفة، وطلب إىل األمانة تقدمي الدعم هلذا املنتدى        

التعاون /ويلودعا اجمللس األمانة إىل استكشاف اخليارات املتاحة للتم       . القدرات عن طريق التعاون وتبادل اخلربات     
من أجل دعم انعقاد منتدى السلطات الوطنية املعينة مرتني يف السنة على األقل، وتنظيم اجتماع واحد على األقل          

اجتماع األطراف، حبيث يتسىن للمجلس التعامل مع       /للمنـتدى هـذا العام بالتزامن مع اجتماع مؤمتر األطراف         
ب اجمللس إىل األمانة تعزيز ربط السلطات الوطنية املعينة خبدمة          كما طل . املنـتدى تعامالً فعاالً من حيث التكلفة      

 .قوائم الربيد والشبكة اخلارجية، وتيسري مناقشات املنتدى بالوسائل اإللكترونية

وُحّدد . ووافقت حكومة اليابان على متويل االجتماع األول ملنتدى السلطات الوطنية املعينة متويالً مباشراً -٨٧
، بالتزامن مع االجتماع السابع والعشرين      ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨-٢٧تماع يف يومي    موعد أويل لالج  

ويف الوقت نفسه، قامت األمانة بإنشاء قوائم الربيد وتشجيع السلطات الوطنية املعينة على استخدام              . لـلمجلس 
 .هذه الوسيلة اإللكترونية لتبادل اآلراء بشأن القضايا واملخاوف واخلربات

اإلضافة إىل ذلك، واستجابةً لطلبات بعض األطراف، ُعقد اجتماع غري رمسي للسلطات الوطنية املعينة يف ب -٨٨
وشارك يف هذا   .  يف بون بأملانيا، بالتزامن مع الدورة الرابعة والعشرين للهيئتني الفرعيتني          ٢٠٠٦مايو  / أيـار  ٢٤

 واملخاوف واملسائل اليت توّد مواصلة مناقشتها  سلطة وطنية معينة طرحت أثناءه القضايا١٠٠االجتماع أكثر من  
 .وتبادل اآلراء بشأهنا، فيما بينها ومع اجمللس، أثناء االجتماعات الرمسية للمنتدى
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 التوزيع اإلقليمي ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة مسائل تتعلق ب-طاء 

األوىل، قدمت أربعة أطراف آراء     اجتماع األطراف يف دورته     /تلبـية لطلـب صادر عن مؤمتر األطراف        -٨٩
وألن هذه الوثيقة مل تكن متاحة للمجلس التنفيذي يف         . FCCC/KP/CMP/2006/MISC.1 أُدرجـت يف الوثيقة   

 .اجتماعه اخلامس والعشرين، فقد اتفق اجمللس على تأجيل النظر يف هذه املسألة إىل اجتماعه السادس والعشـرين

اجتماع /قاعدة واسعة ألعماله استجابةً لطلب مؤمتر األطراف      وكـي يتسـىن لـلمجلس احلصول على          -٩٠
األطـراف يف دورتـه األوىل، فإنه وّجه دعوة للجمهور بعد اجتماعه الثالث والعشرين لتقدمي مسامهات بشأن                 

، وسينظر يف هذه املسامهات إىل جانب اآلراء املذكورة         "الـتوزيع اإلقليمي ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة       "
 .عاله وحتليل لرسائل األطراف أعدته األمانة والردود على الدعوة لتقدمي مسامهاتأ

، كان التوزيع اإلقليمي ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة املسجلة، وعددها ٢٠٠٦يوليه / متوز٢١ويف  -٩١
 ٤ يف أفريقيا، و٥اهلادي، و يف آسيا واحمليط ١١٦ يف أمريكا الالتينية والكارييب، و١٢٧: )٣٨( نشاطاً، كالتايل٢٥٢

 ١٣ يف املكسيك و٢٠ نشاطاً يف الربازيل، و٥٨ نشاطاً يف أمريكا الالتينية، يقع ١٢٧ومن أصل . يف مناطق أخرى
 نشاطاً يف منطقة آسيا واحمليط اهلادي، يقع        ١١٦ومن أصل   .  بلداً آخر  ١٢ املتبقية يف    ٣٦يف شيلي، واألنشطة ال       

 . بلدان أخرى١٠ املتبقية يف ٢٥ يف ماليزيا، واألنشطة ال  ٧ الصني، و يف١٢ نشاطاً يف اهلند، و٧٧

اجتماع األطراف، فيما   /وستتناول إضافة هلذا التقرير السنوي مقترح اجمللس التنفيذي إىل مؤمتر األطراف           -٩٢
 .١-م أإ/٧ من املقرر ٣٣يتعلق بالتوزيع اإلقليمي ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة، الذي أُعّد استجابةً للفقرة 

 تني الفرعيتنيالطرائق اخلاصة بالتعاون مع اهليئ -ياء 

 على تعيني أعضاء عند االقتضاء، ملتابعة ما تنفذه اهليئة ، من نظامه الداخلي١٤ادة عمالً باملوافق اجمللس،  -٩٣
. ة املتصلة بعمل اجمللس التنفيذي الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من أعمال تتعلق باملسائل املنهجية والعلمي         

 :واختذ اجمللس اإلجراءات التالية

 ) أعالهحاءانظر أيضاً الفرع ( بنظم السجالت مسائل تتصل

ُعـني كل من السيدة أناستاسيا موسكالينكو والسيد راجش كومار سيت ملتابعة مداوالت اهليئة               )أ(  
 ؛س على آخر التطوراتالفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وإطالع اجملل

أحاط اجمللس علماً بالتقدم احملرز فيما يتعلق بسجل املعامالت الدولية، وفقاً ملا أبلغت به األمانة                )ب(  
 .اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والعشرين، وأكّد من جديد على أمهية إحراز تقدم سريع يف هذا اجملال

                                                      

لالطـالع عـلى رسـوم بيانـية وقوائم حمدثة، انظر القسم اخلاص بإحصاءات آلية التنمية النظيفة على املوقع                   )٣٨(
<http://cdm.unfccc.int/Statistics/>. 
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 من أجل ،١٠-م أ/١٢ املشار إليها يف املقرر ، آلية التنمية النظيفةمبوجبطة املشاريع اآلثار املترتبة على تنفيذ أنش
 حتقيق أهداف االتفاقيات والربوتوكوالت البيئية األخرى

ملتابعة مداوالت اهليئة الفرعية  والسيدة سومشا جريا ثيخوسيه دومينغوس ميغُعّين كل من السيد  )أ(  
  وإطالع اجمللس على آخر التطورات؛للمشورة العلمية والتكنولوجية

. الحـظ اجمللـس الدعوة املوجهة إىل األطراف لتقدمي مقترحات ملموسة بشأن احللول العملية              )ب(  
 . )٣٩(اجتماع األطراف، حسب االقتضاء/وينتظر اجمللس إرشادات هبذا الشأن من مؤمتر األطراف

  مسائل اإلدارة-ثالثاً 

 اجتماع األطراف للطلبات املتعلقة باإلدارة/ استجابة مؤمتر األطراف-ألف 

، بشأن األحكام واإلرشادات املتعلقة     ١-م أ إ  /٧اجتماع األطراف، مبوجب مقرره     /قرر مؤمتر األطراف   -٩٤
واتفق على ختصيص يوم واحد قبل      . وباشر اجمللس أعماله استجابة هلذه األحكام     . )٤٠(بـإدارة آلية التنمية النظيفة    

وتضمنت . خطة إدارة آلية التنمية النظيفة    عشرين لتحليل هذه القضايا يف سياق عملية تنقيح         اجتماعه السادس وال  
وستتناول إضافة هلذا التقرير مزيداً من التفاصيل عن هذا اجلانب . األعمـال اليت باشر هبا وضع فهرس للمقررات   

 . من أعمال اجمللس

  مسائل العضوية-باء 

خب أعضاء وأعضاء مناوبون مللء مناصب شغرت       ، انتُ اجتماع األطراف /راف ملؤمتر األط  األوىليف الـدورة     -٩٥
 خالل الفترة املشمولة بالتقرير، من األعضاء واألعضاء   ، اجمللس تألفوبذلك،  .  انتهاء مدة العضوية احملددة بعامني     نتيجة
 .)ألعضاءا ءاإلنكليزي ألمسا اهلجائي وفقاً للترتيب (٦ املبينة أمساؤهم يف اجلدول رقم بنياملناو

  األعضاء واألعضاء املناوبون يف اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة-٦اجلدول 

 األعضاء األعضاء املناوبون اجلهة املرشحة

اجملموعة اإلقليمية لبلدان أوروبا الغربية وبلدان      
 أخرى

 )أ( جاك بيكر-السيد جون  )أ(السيدة غريترود فوالنسكي

 )ب(السيد ِهرنان كارلينو )ب(غواجي. السيد فيليب أ يف املرفق األولاألطراف غري املدرجة 
استقال يف  (السيد ماساهارو فوجيتومي     األطراف املدرجة يف املرفق األول

والسيد ) ٢٠٠٦يونيه  /أواخـر حزيران  
 )أ (أكيهريو كوروكي للمدة املتبقية

 )أ(السيدة سومشا جريا 

                                                      

 ).FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.1 (١-م أ إ/٨ واملقرر  FCCC/SBSTA/2006/5انظر الفرع الثامن من الوثيقة )٣٩(
 .صل الرابع أدناه اإلجنازات املتعلقة باملوارد وخطة اإلدارةيستعرض الف )٤٠(
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 األعضاء األعضاء املناوبون اجلهة املرشحة

 )أ(السيد جون شايبو كيالين )أ(ندياي شيخ سيالالسيد  اجملموعة اإلقليمية األفريقية
 )ب(السيد زويدو لو )ب (السيد ريتشارد مويوجني األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

اجملموعـة اإلقليمـية ألمريكا الالتينية ومنطقة       
 البحر الكارييب

السـيد خوسيه دومينغوس ميغيث      )أ(السيد كليفورد أنثوين ماهلونغ
 )أ()الرئيس(

 )ب(السيد راولستون مور  )ب(سولوفا. السيدة ديسنا ن الدول اجلزرية الصغرية النامية
 )ب(أناستاسيا موسكالينكوالسيدة  )ب(السيدة ناتاليا بريغي اجملموعة اإلقليمية ألوروبا الشرقية

 )أ(السيد راجش كومار سيت )أ(السيدة ليانا براتاسيدا  اجملموعة اإلقليمية اآلسيوية
نائب (السـيد هانس يورغن ستري       )ب(السيد ليكس دي يونغ راف املدرجة يف املرفق األولاألط

 )ب() الرئيس

 .٢٠٠٧سنتان تنتهيان يف االجتماع األول يف عام : املدة )أ( 

 .٢٠٠٨سنتان تنتهيان يف االجتماع األول يف عام : املدة )ب(  

 مسألة منح االمتيازات واحلصانات لألشخاص      وأعـرب اجمللـس، يف اجـتماعه العشرين، عن قلقه بشأن           -٩٦
اجتماع األطراف يف دورته األوىل     /وحث مؤمتر األطراف  . املشاركني يف األعمال الرمسية املتعلقة بآلية التنمية النظيفة       

حة  للمكتب وأعضائه عند اختاذ قرارات مبوجب الوالية املمنوالكاملةتوفري احلماية سريعاً لضمان على معاجلة املسألة 
 والحظ اجمللس التقدم الذي أحرزته      .هلم، ولتمكينهم من اختاذ مثل هذه القرارات بطريقٍة تكفل سالمة العملية متاماً           

اجتماع األطراف والدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية       /مـداوالت األطـراف يف الدورة األوىل ملؤمتر األطراف        
اجتماع األطراف والدورة / الشأن أثناء الدورة الثانية ملؤمتر األطراف   للتنفـيذ، وأن األطراف ستواصل مداوالهتا هبذا      

اخلامسـة والعشـرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، استناداً إىل املعلومات اجلديدة الواردة من األمني العام لألمم املتحدة                  
ىل نتيجة بشأهنا يف الدورة     وكرر اجمللس اإلعراب عن قلقه إزاء هذه املسألة وشجع األطراف على التوصل إ            . واألمانة

 .اجتماع األطراف/الثانية ملؤمتر األطراف

 انتخاب رئيس ونائب رئيس اجمللس التنفيذي -جيم 

 وهو عضو من    ،خوسيه دومينغوس ميغيث   السيد   الثالث والعشرين بتوافق اآلراء يف اجتماعه      انتخـب اجمللـس    -٩٧
، وهو عضو من األطراف املدرجة يف       ريورغن ست يس، والسيد هانس    رئيساً للمجل ،  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول     

 . )٤١(٢٠٠٧نائب رئيس يف االجتماع األول للمجلس يف عام / وتنتهي عضويتهما كرئيس.املرفق األول، نائباً للرئيس

ا، وأعـرب الرئيس اجلديد، باسم اجمللس، عن تقدير اجمللس للرئيسة املنتهية واليتها، السيدة سومشا جري               -٩٨
 . ونائب الرئيس املنتهية واليته، السيد زويدو لو، لقيادهتما املمتازة للمجلس خالل سنة عمله الرابعة

                                                      

 . من النظام الداخلي للمجلس١٢الفقرة  )٤١(
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 ٢٠٠٦اجلدول الزمين الجتماعات اجمللس التنفيذي يف عام  -دال 

 ٢٠٠٦اعـتمد اجمللـس التنفيذي، يف اجتماعه الثالث والعشرين، اجلدول الزمين الجتماعاته خالل عام           -٩٩
 ).٧ول اجلد(

 ٢٠٠٦ اجتماعات اجمللس التنفيذي يف عام -٧اجلدول 

 رقم االجتماع التاريخ املكان

 الثالث والعشرون فرباير / شباط٢٤-٢٢ مقر اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف بون، أملانيا

رة متزامناً مع الدو(مقـر اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ       
 )الرابعة والعشرين لكل هيئة من اهليئتني الفرعيتني

 الرابع والعشرون مايو / أيار١٢-١٠

 اخلامس والعشرون يوليه / متوز٢١-١٩ مقر اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

شرونالسادس والع سبتمرب / أيلول٢٩-٢٦ مقر اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
 ١ -أكتوبر  / تشـرين األول   ٢٩ مقر اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

 نوفمرب /تشرين الثاين
 السابع والعشرون

ديسمرب / كانون األول  ١٥ - ١٣ مقر اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
 )يؤكد فيما بعد(

 الثامن والعشرون

 اليت تتضمن   الوثائق املرجعية والتقارير  ل املشروحة الجتماعات اجمللس التنفيذي، مبا يف ذلك         وترد جداول األعما   -١٠٠
 .)٤٢(التنمية النظيفة التابعة لالتفاقية آللية الشبكي املوقع علىمجيع االتفاقات اليت توصل إليها اجمللس، 

 غري رمسية تستغرق يوماً واحداً أو       راٌتجمللس مشاو اولضمان تنظيم األعمال وإدارهتا بكفاءة، تسبق اجتماعات         -١٠١
أن ينعقد أو    عادة   يقتضي منه  حجم العمل الذي ينبغي أن يؤديه اجمللس         كانوخـالل الفترة املشمولة بالتقرير،      . يومـني 
 ساعة يف ١٤أكثر من ( واحد  عادي يوم اجتماعأثناء الساعات الثماين املخطط هلا مشاورات لفترة تزيد كثرياً على   جيري
 ).دى احلاالتإح

  الشفافية واالتصاالت واملعلومات لدى اجمللس التنفيذي-هاء 

لتشجيع تبادل املعلومات بكفاءة وشفافية وفعالية من حيث التكلفة بني اجمللس وأفرقته املتخصصة والعاملة  -١٠٢
شبكات خارجية وقوائم تسع : وأفرقته األخرى وخربائه واألمانة، توفر األمانة عدة وسائل لالتصال اإللكتروين هي

وهذه الوسائل موصولة باملوقع الشبكي آللية التنمية النظيفة      ). ٨انظر اجلدول   ) (٦٠أكثر من (بـريد إلكـتروين     
وباإلضافة . التابعة لالتفاقية، الذي يوفر أيضاً وسائل اتصال للكيانات التشغيلية املعينة واملترشحة وواضعي املشاريع

 من أطراف غري مدرجة ٨٤ سلطة، منها ١٠٣وعددها الكلي (ات الوطنية املعينة إىل ذلك، توجد وصالت للسلط
                                                      

)٤٢( <http://cdm.unfccc.int/EB/>. 
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واالستخدام املنتظم  . ووصالت خاصة مبسامهات اجلمهور   ) من أطراٍف مدرجة يف املرفق األول      ١٩يف املـرفق األول و    
مر أساسي كي حتقق اآللية أداًء سلساً       هلذه الوسائل اإللكترونية لتوفري املعلومات والتشغيل اليومي آللية التنمية النظيفة هو أ           

 .كما أن املؤمترات اهلاتفية لألفرقة املتخصصة والعاملة قد أتاحت أيضاً حتسني الكفاءة. وفعاالً من حيث التكلفة

بواسطة الشبكة اخلارجية   (وسائل تسهيل االتصال اإللكتروين      -٨اجلدول 
 )وشبكة اإلنترنت والربيد اإللكتروين

 وسائل أخرى

 ة قوائم الربيدخدم
 )بريد إلكتروين(

 الشبكة
 اجملموعة املستخِدمة اخلارجية

x ! ! اجمللس التنفيذي لآللية 

 فريق املنهجيات التابع لآللية ! ! مسامهة مباشرة

 فريق االعتماد التابع لآللية ! ! مسامهة مباشرة

الفـريق العامل املعين بالتحريج وإعادة التحريج        ! ! مباشرة مسامهة
 التابع لآللية

x ! !        الفـريق العامل املعين بأنشطة املشاريع الصغرية
 آللية التنمية النظيفة

x x فريق التسجيل واإلصدار التابع لآللية قيد اإلنشاء 
 أفرقة التقييم التابعة لآللية ! ! مسامهة مباشرة

 ! مسامهة مباشرة
 

اخلرباء املعنيون  (خـرباء االسـتعراض املكـتيب        !
 )هجياتباملن

 الكيانات التشغيلية املعينة ! ! مسامهة مباشرة

 الكيانات التشغيلية املترشحة ! ! مسامهة مباشرة

x ! x السلطات الوطنية املعينة 

 املوقع الشبكي لآللية
 مرفق أخبار آلية التنمية النظيفة
 دعـوة مباشرة لتقدمي مسامهات

x x اجلمهور 

 فيذيالشفافية يف عمل اجمللس التن -١

) ك(و) ي(و) ط (٥وخباصة الفقرة    ( األحكـام الواردة يف طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة         تـنصّ  -١٠٣
مراعاة احلاجة إىل محاية املعلومات شريطة  ،املعلومات للجمهور، على إتاحة من النظام الداخلي ٢٦واملادة )) م(و

ويستند نظام معلومات اآللية إىل الشبكة، متيحاً كل . ، وتطبـيق مبدأ الشفافية على مجيع أعمال اجمللس     السـرية 
ويضمن النظام أيضاً من خالل التسيري      . للجمهور ما مل تكن هناك قواعد تفرض عليها قيوداً معينة          )٤٣(املعلومات

للجمهور  الوثائق   تعميم  ذلك يشملو. اإللكتروين للعمل أن تتّم معاجلة املعلومات سريعاً ضمن مهل زمنية قصرية          

                                                      

 .مبا يف ذلك جداول األعمال وبرامج العمل وشروح جداول األعمال والتقارير ومرفقاهتا وما إىل ذلك )٤٣(
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 األطراف   مجيع القنوات اليت ميكن من خالهلا تقدمي التعليقات اخلارجية الواردة من         إتاحة  و الوقـت املناسـب      يف
 .واملراقبني املعتمدين لدى االتفاقية وأصحاب املصلحة، كي ينظر فيها اجمللس

 اجمللس والتقدم وتشـري األرقام التالية إىل مدى االهتمام الذي يبديه اجلمهور وأصحاب املصلحة بأعمال          -١٠٤
فقد بلغ جمموع املراقبني املسجلني حلضور اجتماعات اجمللس التنفيذي لآللية خالل الفترة            . الـذي حتـرزه اآللية    

يف حني جاء معظم املراقبني اآلخرين من منظمات وكان سبعة منهم ميثلون أطرافاً    .  مراقباً ٤٤املشـمولة بالتقرير    
 ٣٦وكان مثانية مراقبني من رعايا أطراف غري مدرجة يف املرفق األول و. عمالغري حكومية معنية بالبيئة وقطاع األ

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، حضر مثانية أشخاص من أصحاب         . مـنهم من أطراف مدرجة يف املرفق األول       
 .املصلحة اجتماعات اجمللس بصفة مراقبني

 يف املائة منهم من     ٦٣: ات اجمللس عرب اإلنترنت   البث املباشر الجتماع   فرد يف املتوسط     ١ ٧٠٠وتـابع    -١٠٥
 يف املائة من  ١ يف املائة من أمريكا الالتينية والكارييب، و       ٥ يف املائة من آسيا، و     ٢١أوروبا الغربية ودول أخرى، و    

 . يف املائة مل يتسن حتديد موقعهم٩ يف املائة من أفريقيا، و١أوروبا الشرقية، و

لتقدمي أي توصية   ضرورة  ، باالستناد إىل خربته يف تنفيذ النظام الداخلي حىت اآلن،            اجمللس حالياً  يرىوال   -١٠٦
  النظام الداخلي فال يزال.األطراف إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع  على النظام الداخليبإدخال تغيريات

 . بكفاءة وشفافية وفعالية من حيث التكلفةاآللية إدارة يتيح

ـ    -١٠٧ بيد أن حجم العمل واملوارد املتاحة خالل الفترة . س على تدعيم قراراته بشروح موجزة     وحيـرص اجملل
 ٢٠٠٦ويرى اجمللس أن ذلك سيتغري يف أواخر عام . املشمولة بالتقرير مل تسمح بإحراز تقدٍم كاٍف يف هذا االجتاه

 .ي هلذا التحديعندما تتوفر املوارد البشرية لدى األمانة وتكون مستعدة لدعم اجمللس يف التصد

  دور األمانة-واو 

 يف  وأفرقته املتخصصة والعاملة وفريق التسجيل واإلصدار      بتقدمي اخلدمات للمجلس      لألمانة تتصل املهام الرئيسية   -١٠٨
 .مجيع وظائفهم

ا مل وقـد حتسن وضع املوارد البشرية منذ الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، ولكنه             -١٠٩
وباعتبار اجلهد اخلاص املبذول لضمان االستعانة      . حتقق كامل قدرهتا على النحو املتوخى يف خطة إدارة آلية التنمية النظيفة           

وفقاً لتوجيهات األطراف، والزمن الذي حيتاجه      التوازن اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني      بأفضـل املوظفـني مع مراعاة       
 يف املائة من املوظفني يف الربنامج الفرعي ٣٠، كان أكثر من ٢٠٠٦يوليه /حىت متوز(ل املوظفون اجلدد للعطاء بشكل كام  

، فإن األمانة مل تتمكن بعد من بلوغ        )آللـية التنمـية النظيفة قد عملوا يف إطار الربنامج الفرعي فترة تقل عن ستة أشهر               
 .مستوى الدعم املطلوب املبّين يف خطة إدارة اآللية

انـة متكنـت، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، من توفري الدعم اإلداري واللوجسيت واملوضوعي ملا    بـيد أن األم    -١١٠
جمموعـه ثالثـة اجتماعات للمجلس التنفيذي لآللية، وستة اجتماعات للفريقني املتخصصني، وستة اجتماعات للفريقني     
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 حالة  ٤٥أكثر من   (ل يف جمال كل من املنهجيات       وجتري األمانة اختبارات اكتما   . العـاملني، وحلقة عمل تنسيقية لآللية     
 ). حالة خالل الفترة املشمولة بالتقرير٣٠٠أكثر من (والتسجيل واإلصدار ) خالل الفترة املشمولة بالتقرير

 خبرياً يف االستعراض    ٦١( على اخلرباء املعاونني الذين يقدمون مسامهات تقنية متخصصة           كذلك تشرف األمانة و -١١١
املشمولة  الفترة خالل التقييم عضواً يف أفرقة ٣٠ عقـداً ألفرقة االستعراض، و ٣٥٠و خـبرياً استشـارياً      ٢١املكـتيب و  

وتقوم بربجمة وإعادة برجمة الربامج اإللكترونية لتسيري العمل والوصالت البينية  الشبكي لآللية املوقع  تدير األمانة   و،  )التقريرب
 .رد على االستفسارات اخلارجيةتو

األطراف تربعات   وتشرف على    باآلليةتعبئة املوارد الالزمة للعمل املتعلق      من أجل    األمانة جلمع األموال     تهدوجت -١١٢
وتقدم .  واحلصة املخصصة من العائدات للنفقات اإلدارية      والتسجيل ومقترحات املنهجيات    وإيـرادات رسـوم االعتماد    

 . املتعلق باآلليةتاحة للعمل تقارير منتظمة إىل اجمللس التنفيذي عن حالة املوارد امل

 باآللية خطة إدارة آلية التنمية النظيفة واملوارد الالزمة للعمل املتعلق -رابعاً 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ و٢٠٠٦ -٢٠٠٥للفترتني  اإلدارةخطة  -ألف 

ة قيد ، إبقاء خطة اإلدار١-م أإ/٧طلـب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف إىل اجمللس، يف مقرره     -١١٣
 :االستعراض وتعديلها من خالل مجلة أمور منها

حتديـد وتنفـيذ املزيد من التدابري الرامية إىل تعزيز آلية التنمية النظيفة وقدرهتا على االستجابة                 )أ( 
 الحتياجات األطراف وأصحاب املصلحة، كلما كانت هذه التدابري الزمة ومتفقة مع مبادئ اآللية ومقاصدها؛

 ملؤشرات اإلدارية املالئمة؛اعتماد ا )ب( 

تقدمي عرض تفصيلي ملستوى املوارد املخصصة لتقدمي اخلدمات اليت حيددها اجمللس التنفيذي يف              )ج( 
 .خطته اإلدارية، ال سيما فيما يتعلق بتكاليف املوظفني واالستشاريني وتوزيعهم اجلغرايف

هتم قيد االستعراض ونفذوا تدابري ترمي إىل توطيد     وقد أبقى اجمللس وفريقاه املتخصصان إجراءاهتم وعمليا       -١١٤
. اآللـية، باإلضـافة إىل حجم احلاالت املتواصل واملتزايد يف جمال املنهجيات اجلديدة املقترحة وطلبات التسجيل               

وضمان إتاحة الفرص   ) اإلضافية وخطوط األساس وغريها   (وعمل اجمللس على املبادئ التوجيهية وحتسني األدوات        
ورغم أن فرصة التعليق قد تؤدي إىل تأخري        . أو التعليق عليها  /للمسامهة يف مجيع هذه القضايا اهلامة و      لـلجمهور   

 .العمل، فإهنا تتيح الفرصة جلميع املهتمني باآللية للمسامهة يف هذه القضايا

ه التشغيلية وعدم وسيعمل اجمللس، بدعم من األمانة، على تنقيح خطة إدارة اآللية، مراعياً مراجعة افتراضات -١١٥
استيفاء مستوى املوارد يف األمانة، هبدف إصدار خطة منقحة إلدارة اآللية يف اجتماعه السابع والعشرين وعرض                

وحىت ذلك الوقت، رمبا يكون اجمللس قد أهنى وضع مؤشرات          . السـمات الرئيسية للتنقيح يف إضافة هلذا التقرير       
 .عرض النتائج يف إضافة هلذا التقريرإدارية جمدية، رهناً بتوفر املوارد، واست



FCCC/KP/CMP/2006/4 
Page 36 

 

ورغم أن اجمللس سيستعرض افتراضاته خبصوص خطة إدارة اآللية، ميكن مالحظة أن عدد طلبات التسجيل  -١١٦
 طلباً بعد   ٣٣٠ طلب خالل العام كله وفقاً خلطة اإلدارة، قد بلغت           ٤٠٠واإلصدار اليت كان ُينتظر أن تصل إىل        

 يف املائة من الطلبات املتوقعة خالل السنة قد حتققت خالل           ٨٣، أي أن    ٢٠٠٦ مرور ستة أشهر ونصف يف عام     
وتشري الدراسات االستقصائية املتعلقة بالكيانات التشغيلية املعينة والسلطات الوطنية . األشهر الستة والنصف األوىل

حالةً أخرى سيتّم تقدميها     ٢٢٣املعيـنة، الـيت جتريها األمانة يف كل فصل لتقدير حجم العمل املرتقب، إىل أن                
 . يف املائة فوق املتوقع٤٠للتسجيل فقط حبلول هناية العام، ما سريفع حجم العمل مبا يقارب 

مستوى املوارد املخصصة لتقدمي اخلدمات اليت حيددها اجمللس التنفيذي يف خطته           ومتّ تعزيز املعلومات عن      -١١٧
 على الشبكة اخلارجية تتيح جلميع األعضاء واألعضاء املناوبني          يف تلـك الوثيقة، وأتاح اجمللس خاصية       اإلداريـة 

وباإلضافة إىل ذلك، يقدم اجمللس يف كل اجتماعاته عرضاً موجزاً عن املسائل . االطالع على حالة املوارد والنفقات
شروح وتقرير  وكما كان دأب اجمللس منذ بدء أعماله، فإن كل جدول أعمال م           . املتعلقة باملوارد املالية والبشرية   

 .الجتماعات اجمللس التنفيذي لآللية يتضمن معلومات عن حالة اإليرادات والنفقات

  امليزانية الالزمة للعمل املتعلق بآلية التنمية النظيفة ونفقاهتا-باء 

خـالل الفـترة املشمولة بالتقرير، قام اجمللس التنفيذي برصد واستعراض االحتياجات من املوارد وحالة        -١١٨
وارد املتاحة للعمل املتصل بآلية التنمية النظيفة، مستنداً يف ذلك إىل التقارير اليت قدمتها األمانة يف كل اجتماع                  امل

، بالنسبة  ٢٠٠٦ أن مستوى اإلنفاق يف األشهر السبعة األوىل من عام           ٩ ويبّين اجلدول    .مـن اجتماعات اجمللس   
قد بلغت سلفاً   ) كالنفقات املتعلقة باألفرقة املتخصصة والعاملة    (ة  لبعض بنود اإلنفاق املدرجة يف امليزانية التكميلي      

، جتاوز  ٢٠٠٦ويف األشهر السبعة األوىل من عام       .  برمتها ٢٠٠٥-٢٠٠٤مستوى اإلنفاق الكلي لفترة السنتني      
انية موظفني  ويرجع السبب إىل تعيني مث    ). األساسية والتكميلية ( يف املائة من امليزانية اإلمجالية       ٣٠مستوى اإلنفاق   

وقد الحظ اجمللس الزيادة وشجع األمانة      . جدد، ما سيعزز قدرة الربنامج على االضطالع بعدد أكرب من األنشطة          
 .٢٠٠٦على إهناء عملية التعيني للوظائف املتبقية مع هناية عام 

 املائة خلرباء    يف ٢٩:  كالتايل ٢٠٠٦وفـيما يتعلق ببنود اإلنفاق العريضة فقد توزعت التكاليف يف عام             -١١٩
 يف املائة   ٣٧االسـتعراض املكـتيب وأفـرقة التسـجيل واإلصـدار واخلرباء االستشاريني واخلرباء اخلارجيني؛ و              

 يف املائة للموظفني املتفرغني لدعم اجمللس وأفرقته املتخصصة والعاملة ونظام معلومات آلية             ٣٤لالجـتماعات؛ و  
 . االتفاقية، مبا يف ذلك املوقع الشبكي لآللية

بتكلفة )  عقداً ٢٣( خبرياً استشارياً    ٢١، وظّفت اآللية    ٢٠٠٦وخـالل األشهر السبعة األوىل من عام         -١٢٠
 يف املائة من اخلرباء االستشاريني من أطراف        ٨١وعلى صعيد التوزيع اإلقليمي، كان      .  دوالراً ٦٢ ٦٥٠بلغـت   

وبلغت التكلفة اإلمجالية   . ة يف املرفق األول    يف املائة منهم من أطراف غري مدرج       ١٩مدرجـة يف املرفق األول، و     
 يف املائة خلرباء من أطراف مدرجة ٧٨ دوالر، ُدفع منها ٢٣٩ ٢٠٠للدعم الذي يقدمه خرباء االستعراض املكتيب   

 . يف املائة خلرباء من أطراف غري مدرجة يف املرفق األول٢٢يف املرفق األول و
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 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ وميزانية الفترة ٢٠٠٦األشهر السبعة األوىل من عام  و٢٠٠٤/٢٠٠٥ اإلنفاق يف الفترة -٩اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 اجملموع 

٢٠٠٦- 

٢٠٠٧ 

 امليزانية

٢٠٠٧ 

٣١/٧ (٢٠٠٦( 

 )النفقات(

 امليزانية

٢٠٠٦ 

٢٠٠٤/٢٠٠٥
 جمال النشاط )النفقات(

 التنفيذي آللية   اجـتماعات وأنشـطة اجمللس     ٣٢٣ ٧٧٩ ٥٦٨ ٠٠٠ ٢٥٩ ٨٨٦ ٥٦٨ ٠٠٠ ١ ١٣٦ ٠٠٠
 التنمية النظيفة

 األنشطة املتصلة باألفرقة املتخصصة والعاملة ١ ٣٧٢ ٩٨٥ ١ ٥٥٠ ٥٠٠ ١ ٣٩٤ ٨٣٦ ١ ٥١٥ ٦٠٠ ٣ ٠٦٦ ١٠٠

تيسري الوصول إىل املساعدة يف ترتيبات التمويل        صفر ١٣٢ ٠٠٠ صفر ١٣٢ ٠٠٠ ٢٦٤ ٠٠٠
 )٦-١٢املادة (

أنشـطة األمانة لدعم جماالت العمل املذكورة        ١ ٠٢١ ٤٨١ ٥ ٧٦١ ٦٨٠ ١ ٠٧٤ ٧١٤ ٥ ٧٦١ ٦٨٠ ١١ ٥٢٣ ٣٦٠
 أعاله

١٥ ٩٨٩ ٤٦٠ 

٢ ٠٧٨ ٦٣٠ 

٧ ٩٧٧ ٢٨٠ 

١ ٠٣٧ ٠٤٦ 

٢ ٧٢٩ ٤٣٦ 

٣٥٤ ٨٢٧ 

٨ ٠١٢ ١٨٠ 

١ ٠٤١ ٥٨٣ 

٢ ٧١٨ ٢٤٥ 

٣٥٣ ٣٧٢ 

 اجملموع الفرعي

 ) يف املائة١٣(النفقات العامة 

٣ ٠٧١ ٦١٧ ٩ ٠٥٣ ٧٦٣ ٣ ٠٨٤ ٢٦٣ ٩ ٠١٤ ٣٢٦ ١٨ ٠٦٨ ٠٩٠ 

 اجملموع

 )من التمويل التكميلي(

٣ ٨٧٧ ٨٩٤ ٢ ٢٩٦ ٦٤٥ ٥١٢ ٧٠٣ ٢ ٢٦٢ ٠٦٨ ٤ ٥٥٨ ٧١٢ 
 اجملموع

 )أ()من امليزانية الربناجمية لالتفاقية اإلطارية(

 اجملموع ٦ ٩٤٩ ٥١١ ١١ ٣٥٠ ٤٠٨ ٣ ٥٩٦ ٩٦٦ ١١ ٢٧٦ ٣٩٤ ٢٢ ٦٢٦ ٨٠٢

نفق على أنشطة آلية التنمية النظيفة واالعتماد املؤقت         هو مبلغ تقديري للجزء امل     ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤املـبلغ اخلاص بعامي      )أ(
 األنشطة املشار إليها يف امليزانية الربناجمية لالتفاقية اليت اعتمدها          ٢٠٠٧ -٢٠٠٦وتشمل املبالغ املخصصة لفترة العامني      . لـربوتوكول كيوتو  

 .تماع األطراف يف دورته األوىلمؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة وأقرها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اج

 ، والعجز احلايل٢٠٠٦يوليه / متوز٣١، حىت ٢٠٠٦ املوارد اإلضافية املتاحة يف عام -جيم 
 : من املصادر التالية٢٠٠٧-٢٠٠٦تتأتى موارد دعم اجمللس التنفيذي لآللية يف الفترة  -١٢١

 ؛) يف املائة٢٠(االشتراكات املقّدرة لألطراف ): اسيةامليزانية األس(امليزانية الربناجمية لالتفاقية اإلطارية  )أ( 

 :املنبثقة مما يلي)  يف املائة٨٠(املوارد التكميلية  )ب( 

٢٠٠٨ابتداًء من عام  ٢٠٠٨قبل عام    مصدر التمويل التكميلي 
 اشتراكات األطراف X ال شيء

X X رسوم االعتماد 
X  ــن ــن ال ميك ــيلها، ولك متّ حتص

ــبل  ــتخدامها ق ــان١اس ون  ك
ــثاين ــناير /ال ــر (٢٠٠٨ي انظ
 ) أدناه١٢٤الفقرة 

ُيدفع رسم املنهجية (حصة العائدات 
ورسـم التسجيل كدفعة أولية من      

 ) حصة العائدات
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 : من املصادر التالية٢٠٠٦وجاءت موارد التمويل التكميلي خالل فترة األشهر السبعة األوىل من عام  -١٢٢

  ماليني دوالر٥,٦: ٢٠٠٥املبالغ املرحلة من عام  )أ( 

  ماليني دوالر٣,٥٦: اشتراكات األطراف )ب( 

  دوالرا٥٩,٩٧٥ً: )٤٤(رسوم االعتماد )ج( 

جمللس من ا آلية التنمية النظيفة، واستجابةً لدعوات مؤمتر األطراف والنداءات املتكررة          عمل  مـنذ بدء    و -١٢٣
 بالتربع أو التعهد    تربعات سخية رفاً بتقدمي    ط ٢١ما جمموعه   التنفيذي ورسائل األمني التنفيذي إىل األطراف، قام        

 بعالمة النجمة يف    تددُح( الفترة املشمولة بالتقرير     طرفاً قدمت تربعات أثناء    ١٥لـية التنمـية النظيفة، منها       آل
واجلماعة ، * وبلجيكا،* والربتغال،*، وأملانيا، وآيرلندا، وإيطاليا*إسبانيا: ، وهذه األطراف هي )القائمـة أدنـاه   

، *ومالطة،  *، ولكسمربغ * وكندا ،* وفنلندا ،*والسويد، وسويسرا، وفرنسا  ،  *وسلوفينيا،  *والدامنرك،  *وبيةاألور
وحتظى هذه  . ، وهولندا، واليابان  *، والنمسا *، والنرويج *واململكـة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية      

ة التربعات املعلنة والتربعات املقدمة هبدف دعم أنشطة        ويتضمن املرفق الثاين ملخصاً حلال    . التربعات ببالغ التقدير  
 .٢٠٠٦اآللية خالل عام 

، يـتّم حتصـيل الرسوم وحصة العائدات على وحدات اخلفض املعتمد            ١-م أإ /٧واسـتجابةً لـلمقرر      -١٢٤
يذي ابتداًء   لضمان إمكانية متويل أنشطة اجمللس التنف      ٢٠٠٧لالنبعاثات، وسيتّم جتميع هذه األموال حىت هناية عام         

وُينتظر عند ذاك أن يتسىن تاليف املخاطر       . ، وفقاً خلطة إدارة آلية التنمية النظيفة      ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١من  
 ١٨احملتملة جراء تقلبات إيرادات حصة العائدات عن طريق احتياطي تشغيلي ميثل املبلغ الذي متّ مجعه على مدى                  

) وال تزال األموال تتجمع   ( ماليني دوالر    ٦,٥ حتصيل ما جمموعه     ، متّ ٢٠٠٦يوليه  / متـوز  ٣١وحـىت   . شـهراً 
 :ويشمل هذا املبلغ. ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١الستخدامها ابتداًء من 

 رمساً مدفوعاً ملنهجيات متّت املوافقة على ٤٦ دوالراً، تعادل قيمة ٥٤ ٤٩٠: )٤٥(رسوم املنهجية )أ( 
 . املتبقية قيد النظر٣٢ منها التقييم املسبق، وال تزال املنهجيات ال  ١٠تز إحداها، وُرفضت منهجية واحدة، ومل جت

  ماليني دوالر٤,٨٩: )٤٦(رسوم التسجيل )ب( 

  مليون دوالر١,٥٥: )٤٧(حصة العائدات )ج( 

                                                      

 .عند تقدمي طلب االعتمادر  دوال١٥ ٠٠٠رمساً قدره يدفع الكيان املترشح  )٤٤(
وإذا متّت املوافقة على املنهجية،     .  دوالر عند اقتراح منهجية جديدة     ١ ٠٠٠ُيدفع رسم منهجية قدره      )٤٥(

 . دوالر ُيدفع كرسم تسجيل١ ٠٠٠يستلم املشاركون يف املشروع اعتماداً قدره 
 . بشأن األحكام املتعلقة باملدفوعات٧٤انظر الفقرة  )٤٦(
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 املوارد الالزمة لتنفيذ اجملموعة   ، ناهز إمجايل املوارد التكميلية املتاحة مبلغ        ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٣١وحـىت    -١٢٥
 ماليني دوالر مقابل    ١٠,١٢وبلغت املوارد اليت متّ استالمها      . ٢٠٠٦ ألنشطة املعتزم تنفيذها يف عام    من ا الكاملة  

 .٢٠٠٧-٢٠٠٦ مليون دوالر لفترة السنتني      ١٨,٠٧ و ٢٠٠٦ ماليني دوالر يف عام      ٩,٠٥احتـياجات مقّدرة مببلغ     
 . ٢٠٠٧  ماليني دوالر حىت هناية عام٧,٩٥ويبلغ العجز احلايل إذن 

ونظـراً حلالة املوارد، فقد كرر اجمللس التنفيذي مراراً نداء مؤمتر األطراف إىل األطراف لتقدمي مزيد من                  -١٢٦
  ٢٠٠٧التـربعات للعمـل املتصل باآللية ليتسىن تنفيذ مجيع األنشطة الضرورية املبّينة يف خطة إدارة اآللية لعام                  

 .بأسلوب مستقر ومستدام

 قرراتموجز امل -خامساً 

 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، يتاح التقرير املتعلق بكل اجتماع من اجتماعات       ٣٨وفقاً للمادة    -١٢٧
 من طرائق وإجراءات آلية    ١٧ ووافق اجمللس على تنفيذ احلكم الوارد يف الفقرة          .الشبكي لآللية اجمللس على املوقع    

جمللس للجمهور بلغات األمم املتحدة الرمسية الست كافة، من التنمـية النظيفة، والذي يقضي بأن تتاح مقررات ا     
 يف تقرير اجمللس السنوي )لشبكي لآلليةعلى حنو يبني مكاهنا على املوقع ا(خالل إدراج املقررات أو اإلشارة إليها       

 .) أعاله باء-انظر كذلك الفرع األول  ( العامل بوصفه اجتماع األطرافاملقدم إىل مؤمتر األطراف

                                                      

 دوالر عن كل ٠,١٠ اليت ُتدفع عند إصدار وحدات اخلفض املعتمد لالنبعاثات، تبلغ حصة العائدات، )٤٧(
 إصدارها يف سنة    ُيطلب طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون        ١٥ ٠٠٠تصدر عن أول    وحدة خفض معتمد لالنبعاثات     

 . دوالر ألي كمية إضافية منها يف السنة٠,٢٠، وتقوميية معينة
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 رفق األولامل

 املوافق عليهامنهجيات خط األساس والرصد 

 :املنهجيات املوحدة املوافق عليها خلطوط األساس والرصد

نقحـت يف اجتماع اجمللس     
 ٢٥التنفيذي 

ACM0001 :٣ الصيغة - املنهجية املوحدة ألنشطة مشاريع غاز مدافن القمامة  

نقحـت يف اجتماع اجمللس     
 ٢٤التنفيذي 

ACM0002 :جية املوحدة ملرافق توليد الطاقة الكهربائية املوصولة بشبكة واملستخدمة املنه
 ٦ الصيغة -ملصادر متجددة 

نقحـت يف اجتماع اجمللس     
 ٢٥التنفيذي 

ACM0003 :          املنهجية املوحدة خلفض االنبعاثات عن طريق االستعاضة اجلزئية عن الوقود
  ٣يغة  الص-األحفوري بأنواع وقود بديلة يف إنتاج اإلمسنت 

نقحـت يف اجتماع اجمللس     
 ٢٤التنفيذي 

ACM0004 :٢ الصيغة -أو حرارة العادم يف توليد الطاقة /املنهجية املوحدة الستخدام غاز و 

نقحـت يف اجتماع اجمللس     
 ٢٤التنفيذي 

ACM0005 : ٣ الصيغة -املنهجية املوحدة لزيادة اخلليط يف إنتاج اإلمسنت 

نقحـت يف اجتماع اجمللس     
 ٢٤فيذي التن

ACM0006 : املنهجية املوحدة ملرافق توليد الطاقة الكهربائية املوصولة بشبكة واملستخدمة
 ٣ الصيغة -ملخلفات الكتلة األحيائية 

 يف اجـتماع اجمللس    أُقـّرت 
 ٢٢التنفيذي 

ACM0007 : التحويل من الدورة البسيطة إىل الدورة املختلطة يف توليد الطاقةمنهجية  

اع اجمللس  نقحـت يف اجتم   
 ٢٥التنفيذي 

ACM0008 :    الفحم مناجم الفحم ومن طبقات غاز امليثان من  املنهجية املوحدة الحتجاز
 إزالته باحلرقأو /والتسخني و) الكهربائية أو احملركة(الطاقة إلنتاج واستخدامه 

نقحـت يف اجتماع اجمللس     
 ٢٥التنفيذي 

ACM0009 :  وقود الصناعي من الفحم والبترول     لتحول يف استخدام ال   املنهجية املوحدة ل
 ٢ الصيغة - إىل الغاز الطبيعي

 :املنهجيات املوافق عليها خلطوط األساس والرصد

نقحـت يف اجتماع اجمللس     
 ٢٤التنفيذي 

AM0001 : ٤ الصيغة - يف جماري النفايات السائلة ٢٣إحراق مركب اهليدروفلوروكربون 

نقحـت يف اجتماع اجمللس     
 ٢٢التنفيذي 

AM0002 :           خفض االنبعاثات من غازات الدفيئة عن طريق احتجاز وإحراق غاز مدافن
 ٢ الصيغة -القمامة، حيث يكون خط األساس حمدداً مبوجب عقد امتياز عام 

نقحـت يف اجتماع اجمللس     
 ٢١التنفيذي 

AM0003 : ٣ الصيغة -التحليالت املالية املبسطة ملشاريع احتجاز غاز مدافن القمامة 

لعمل هبا يف اجتماع    ُعلّـق ا  
 ٢٤اجمللس التنفيذي 

AM0006 :خفض انبعاثات غازات الدفيئة من نظم إدارة السماد الطبيعي 

أُقـّرت يف اجـتماع اجمللس     
 ١٤التنفيذي 

AM0007 : حتليل خليار الوقود األقل تكلفة للتشغيل املومسي ملرافق التوليد املشترك للحرارة
 والطاقة من الكتلة األحيائية
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ـ  ت يف اجتماع اجمللس    نقح
 ١٩التنفيذي 

AM0009 :            اسـتعادة واستخدام الغاز املنبعث من آبار النفط والذي كان سيحترق لوال
 ٢ الصيغة -ذلك 

أُقـّرت يف اجـتماع اجمللس     
 ١١التنفيذي 

AM0010 :      مشاريع احتجاز غاز مدافن القمامة وتوليد الطاقة الكهربائية حيثما ال يكون
 قمامة إلزامياً مبوجب القانوناحتجاز غاز مدافن ال

نقحـت يف اجتماع اجمللس     
 ٢١التنفيذي 

AM0011 :            استعادة غاز مدافن القمامة مع توليد الطاقة الكهربائية دون احتجاز أو إزالة
 ٢ الصيغة -امليثان يف إطار سيناريو خط األساس 

أُقـّرت يف اجـتماع اجمللس     
 ١٣التنفيذي 

AM0012 :  البلدية يف اهلند إىل ميثان أحيائي، باالمتثال للقواعد         حتويل النفايات الصلبة 
 املتعلقة بالنفايات البلدية الصلبة

نقحـت يف اجتماع اجمللس     
 ٢٤التنفيذي 

AM0013 :     النفايات العضوية يف معامل معاجلة املياه املستعملة تفادي انبعاثات امليثان من 
 ٣ الصيغة -

أُقـّرت يف اجـتماع اجمللس     
 ١٥التنفيذي 

AM0014 :مرافق التوليد املشترك للطاقة باستخدام الغاز الطبيعي 

ُعلّـق العمل هبا يف اجتماع      
 ٢٤اجمللس التنفيذي 

AM0016 :            ختفـيف انـبعاثات غازات الدفيئة بتحسني نظم معاجلة روث احليوانات يف
 ٣ الصيغة -عمليات تغذية احليوانات يف مناطق مغلقة 

نقحـت يف اجتماع اجمللس     
 ١٩ي التنفيذ

AM0017 :            حتسـني كفـاءة نظـم استخدام البخار باستبدال حابسات البخار وإعادة
 ٢ الصيغة -املكثفات 

أُقـّرت يف اجـتماع اجمللس     
 ١٧التنفيذي 

AM0018 :نظم االستخدام األمثل للبخار 

نقحـت يف اجتماع اجمللس     
 ٢٤التنفيذي 

AM0019 :          من إنتاج الكهرباء من    أنشـطة مشاريع الطاقة املتجددة اليت حتل حمل جزء
منشـأة واحـدة لتوليد الكهرباء باستخدام الوقود األحفوري تكون قائمة بذاهتا أو متد              

 ٢ الصيغة -بالكهرباء شبكة كهربائية مركزية، باستثناء أنشطة مشاريع الكتلة األحيائية 
أُقـّرت يف اجـتماع اجمللس     

 ١٨التنفيذي 
AM0020 : ضخ املياهمنهجية خط األساس لتحسني كفاءة 

أُقـّرت يف اجـتماع اجمللس     
 ١٨التنفيذي 

AM0021 :              منهجـية خـط األسـاس لتحلل أكسيد النيتروز املنبعث من مصانع إنتاج محض
 األديبيك

نقحـت يف اجتماع اجمللس     
 ٢٥التنفيذي 

AM0022 :           تفـادي االنـبعاثات النامجة عن استخدام املياه املستعملة واستخدام الطاقة
 ٢ الصيغة -اع الصناعي املوقعي يف القط

أُقـّرت يف اجـتماع اجمللس     
 ٢٠التنفيذي 

AM0023 :تقليل التسرب من ضاغط أنابيب الغاز الطبيعي أو من مواقع حتويلها 

أُقـّرت يف اجـتماع اجمللس     
 ٢١التنفيذي 

AM0024 :    منهجية خفض انبعاثات غازات الدفيئة باستعادة احلرارة املهدرة واستخدامها
 اقة الكهربائية يف مصانع األمسنتيف توليد الط

نقحـت يف اجتماع اجمللس     
 ٢٣التنفيذي 

AM0025 :           تفـادي االنبعاثات من النفايات العضوية عن طريق العمليات البديلة ملعاجلة
  ٣ الصيغة -النفايات 

نقحـت يف اجتماع اجمللس     
 ٢٤التنفيذي 

AM0026 :        عاثات من املصادر املتجددة يف     انبدون  منهجـية توليد الكهرباء املوصولة بالشبكة
 ٢ الصيغة - البلدان اليت هلا شبكات توزيع على أساس الترتيب حبسب االستحقاقأو يف شيلي 
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 يف اجـتماع اجمللس    أُقـّرت 
 ٢٢التنفيذي 

AM0027 :من مصدر أحفوري أو معدين     الناشئ  ثاين أكسيد الكربون    الستعاضـة عن    ا
 متجددة يف إنتاج املركبات غري العضويةمن مصادر الناشئ بثاين أكسيد الكربون 

 يف اجـتماع اجمللس    أُقـّرت 
 ٢٣التنفيذي 

AM0028 :      املنبعث من غازات املخلفات يف مرافق إنتاج       اإلزالـة احلفازة ألكسيد النيتروز
 محض النتريك

 يف اجـتماع اجمللس    أُقـّرت 
 ٢٤التنفيذي 

AM0029 : باستخدام الغاز الطبيعي توليد الكهرباء املوصولة بالشبكةمنهجية حمطات 

 يف اجـتماع اجمللس    أُقـّرت 
 ٢٤التنفيذي 

AM0030 : عن طريق ختفيف آثار األنود يف اهليدروكربون املشبع بالفلورخفض انبعاثات 
 مرافق صهر األملنيوم األويل

 يف اجـتماع اجمللس    أُقـّرت 
 ٢٥التنفيذي 

AM0031 : النقل السريع باحلافالتمنهجية مشروع 

 اجـتماع اجمللس    يف أُقـّرت 
 ٢٥التنفيذي 

AM0032 :أو حرارة العادم/غاز ومنهجية نظام التوليد املشترك ل   

 يف اجـتماع اجمللس    أُقـّرت 
 ٢٥التنفيذي 

AM0033 : استخدام مصادر الكالسيوم غري املكربنة يف خليط معاجلة االمسنت 

 يف اجـتماع اجمللس    أُقـّرت 
 ٢٥التنفيذي 

AM0034 :سيد النيتروز داخل حمرق النشادر يف مرفق محض النتريككاخلفض احلفاز أل 

 :إعادة التحريج/منهجيات خطوط األساس والرصد املوافق عليها ألنشطة التحريج

 يف اجـتماع اجمللس    أُقـّرت 
 ٢٢التنفيذي 

AR-AMS0001 :          املنهجيات املبسطة خلطوط األساس والرصد من أجل أنواع خمتارة من
 لتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفةأنشطة املشاريع الصغرية ل

 يف اجتماع اجمللس    ُنقحـت 
 ٢٤التنفيذي 

AR-AM0001 :إعادة حتريج األراضي املتردية  

 يف اجـتماع اجمللس    أُقـّرت 
 ٢٤التنفيذي 

AR-AM0002 :إعادة التحريج/إصالح األراضي املتردية عن طريق أنشطة التحريج 

لس  يف اجـتماع اجمل   أُقـّرت 
 ٢٤التنفيذي 

AR-AM0003 :إعادة حتريج األراضي املتردية عن طريق التشجري، ودعم التجدد         /حتريج
 الطبيعي، والرقابة على رعي املاشية
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 املرفق الثاين

 ٢٠٠٦حالة التربعات املعلنة لدعم أنشطة آلية التنمية النظيفة يف عام 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 املبلغ املتبقي
 ٣٠ استالمه حىت ما مت

 يونيه/حزيران
جمموع التربعات 

 املعلنة
التربعات املعلنة 

 التربعات املعلنة يف مونتريال األخرى

 النمسا  ٠٠٠ ٩٠ ٧١٧ ٣٨ ٧١٧ ١٢٨ ٠٠٠ ٩٠ ٧١٧ ٣٨

 بلجيكا ٠٠٠ ٨١  ٠٠٠ ٨١ ١٧٥ ٢٤ ٨٢٥ ٥٦

 كندا ٠٠٠ ٥٠٠ ١ ٠٠٠ ٥١٠ ٠٠٠ ٠١٠ ٢ ٠٠٠ ٥١٠ ٠٠٠ ٥٠٠ ١

 الدامنرك ٠٠٠ ١٠٦ ٠٠٠ ١٩٤ ٠٠٠ ٣٠٠ ٠٠٠ ١٠٦ ٠٠٠ ١٩٤

 املفوضية األوروبية ٠٠٠ ٨٩٠ ٠٠٠ ١٤٥ ٠٠٠ ٠٣٥ ١ ٣٨٤ ٤٢٩ ٦١٦ ٦٠٥

 فنلندا ٠٠٠ ٤٠  ٠٠٠ ٤٠ ٠٠٠ ٤٠ صفر

 فرنسا ٠٠٠ ٢٣٦  ٠٠٠ ٢٣٦ ٥٠٠ ١٢٠ ٥٠٠ ١١٥

 أملانيا ٠٠٠ ٠٠٠ ١  ٠٠٠ ٠٠٠ ١ صفر ٠٠٠ ٠٠٠ ١

 اليونان ٠٠٠ ٣٠  ٠٠٠ ٣٠ صفر ٠٠٠ ٣٠

 آيسلندا ٠٠٠ ١٠  ٠٠٠ ١٠ صفر ٠٠٠ ١٠

 آيرلندا ٢٥٠ ٤٩  ٢٥٠ ٤٩ ٢٣٢ ٤٩ صفر

 إيطاليا ٠٠٠ ٠٠٠ ١  ٠٠٠ ٠٠٠ ١ ٠٠٠ ٥٠٠ ٠٠٠ ٥٠٠

 )أ(اليابان ٠٠٠ ٠٠٠ ١  ٠٠٠ ٠٠٠ ١ صفر صفر

 لكسمربغ ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠ ٨٩٤ ٢٣ صفر

 )ب(هولندا ٠٠٠ ٢٦٥  ٠٠٠ ٢٦٥ ٧٠٦ ٢٦٤ صفر

 نرويجال ٠٠٠ ٤٥٠  ٠٠٠ ٤٥٠ ٣٧٦ ٤٩٠ صفر

 الربتغال ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠ ٦ ٠٠٠ ٣٦ صفر ٠٠٠ ٣٦

 سلوفينيا ٠٠٠ ٥  ٠٠٠ ٥ صفر ٠٠٠ ٥

 إسبانيا ٠٠٠ ٥٠٠  ٠٠٠ ٥٠٠ ٥٩٥ ١٧١ ٤٠٥ ٣٢٨

 السويد ٠٠٠ ١٤٠  ٠٠٠ ١٤٠ صفر ٠٠٠ ١٤٠

 اململكة املتحدة ٠٠٠ ٧٤٠  ٠٠٠ ٧٤٠ ٠٠٠ ٧٤٠ صفر

 موعاجمل ٠٥٠ ١٨٨ ٨ ٧١٧ ٨٩٣ ٧٦٧ ٠٨١ ٩ ٨٦٢ ٥٦٤ ٣ ٠٦٣ ٥٦٠ ٤

يونيه / حزيران٢٧ومتثل األرقام احلالة حىت تاريخ . تتفاوت بعض التربعات عن املبالغ املعلنة بسبب تقلبات سعر الصرف :مالحظة
 .وستتم مراجعة هذا اجلزء بعد االجتماع اخلامس والعشرين للمجلس التنفيذي. ٢٠٠٦

 الذي تعهدت به يف مونتريال ليس خمصصاً لألنشطة         أعلمـت اليابان رئيس اجمللس التنفيذي مؤخراً بأن املبلغ         )أ( 
 .املتصلة خبطة إدارة اآللية وإمنا لألنشطة األخرى املتعلقة باآللية

يونيه / حزيران ٣٠ (٢٠٠٦ويبلغ جمموع التربعات اليت متّ استالمها يف عام         . ٢٠٠٥اسـُتلم املـبلغ يف عام        )ب( 
 . دوالراً أمريكيا٣ً ٣٠٠ ١٥٦) ٢٠٠٦

- - - - - 


