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  مقدمة-أوالً 

  نطاق التقرير-ألف 

واملقدم من اجمللس التنفيذي آللية      )١(٢٠٠٦-٢٠٠٥ُتغطي هذه اإلضافة للتقرير السنوي املتعلق بالفترة         -١
يف بروتوكول كيوتو التقدم احملَرز صوب تنفيذ التنمية النظيفة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف   

 تشرين ١و) ٢٠٠٦يوليه / متوز٢٢(آلـية التنمـية النظـيفة يف الفترة ما بني املوعد النهائي لتقدمي ذلك التقرير             
وإىل جانب تقدمي تقرير عن العمل الذي قام به اجمللس التنفيذي أثناء هذه الفترة، تعكس             . ٢٠٠٦نوفمرب  /الـثاين 

فة نتائج اجتماعي اجمللس السادس والعشرين والسابع والعشرين وتتضمن مشاريع مقررات يوصي اجمللس هذه اإلضا
وكما هو  . بـأن يعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية              

 مع املعلومات املفّصلة عن املسائل التشغيلية       احلال بالنسبة للوثيقة األصلية فإنه ينبغي قراءة هذه اإلضافة باالقتران         
 .)٢(واإلجرائية املتاحة على املوقع اإللكتروين آللية التنمية النظيفة لالتفاقية اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ

وسـيقدم رئـيس اجمللـس التنفيذي، السيد خوزيه دومينيغوس ميغيز، التقرير السنوي وهذه اإلضافة ،               -٢
 إىل مؤمتر األطراف العامل  ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٦ و ١ليت جّدت يف الفترة ما بني       وكذلـك الـتطورات ا    

 .بوصفه اجتماع األطراف يف دورته الثانية

  اإلجراءات اليت سيتخذها مؤمتر األطراف العامل -باء 
    بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

ع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف دورته الثانية، يف         قـد يرغب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتما        -٣
 :FCCC/KP/CMP/2006/4اختاذ اإلجراءات التالية، باإلضافة إىل اإلجراءات احملددة يف الوثيقة 

 من طرائق وإجراءات    ٤ و ٣اإلحاطة علماً هبذه اإلضافة للتقرير السنوي وفقاً ألحكام الفقرتني           )أ( 
 ؛١-م أإ/٣ة يف مرفق املقرر آلية التنمية النظيفة الوارد

 تعيني الكيانات اليت اعتمدها اجمللس وعّينها بصفة مؤقتة على النحو الوارد يف املرفق األول هلذه اإلضافة؛ )ب( 

حبث واعتماد التوصية املتعلقة بالتوزيع اإلقليمي ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة على النحو              )ج( 
 ذه اإلضافة؛الوارد يف املرفق الثالث هب

                                                      

)١( FCCC/KP/CMP/2006/4. 
للمعلومات، ويتضمن تقارير هـذا املوقع اإللكتروين على الشبكة العاملية هو مبثابة املستودع املركزي            )٢(

 اجـتماعات اجمللـس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، مبا يف ذلك الوثائق املتصلة جبميع املسائل اليت يتفق عليها اجمللس،                   
وال سيما فيما يتصل بتسجيل أنشطة املشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة، واملوافقة على املنهجيات، واعتماد الكيانات                 

كما أن هذا املوقع مبثابة وصلة لسجل آلية . غيلية وتعيينها بصفة مؤقتة، وإصدار وحدات اخلفض املعتَمد لالنبعاثات        التش
 .التنمية النظيفة
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التأكـيد عـلى أنـه نظـراً للطبـيعة التشغيلية لعملية آلية التنمية النظيفة، جيوز للمجلس أن               )د( 
يعيد اعتماده بني دورتني من دورات مؤمتر       /يسـحب اعـتماد كيان تشغيلي معّين وأن ينشئه من جديد          /يعلّـق 

 األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

 :قدمي التوجيه إىل اجمللس بشأن ما يليت  )ه( 

مـا إذا كان ميكن اعتبار مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه أنشطة تندرج يف إطار                 `١`
مشـاريع آلـية التنمـية النظيفة، مع مراعاة املسائل املتعلقة حبدود املشاريع والتسرُّب والدوام              

ا طلبه مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع       وتوصـية اجمللـس وغريها من املُدخالت وفقاً مل        
 األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل؛

 التعاريف املعدَّلة ألنشطة املشاريع الصغرية؛ `٢`

فئة حلساب اخلفض يف انبعاثات الغازات بالنسبة ألنشطة املشاريع الصغرية اليت تزمع االنتقال من  `٣`
 .إىل الكتلة األحيائية املتجددةالكتلة األحيائية غري املتجددة 

العمـل املـنجز منذ الدورة األوىل ملؤمتر األطراف          -ثانياً 
 العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

  عملية اعتماد الكيانات التشغيلية-ألف 

لمصادقة عليها، اعتمد اجمللس يف الفترة املشمولة هبذه اإلضافة وعّين بشكل مؤقت ثالثة كيانات تشغيلية ل -٤
ويتضمن املرفق األول هلذه اإلضافة قائمة الكيانات املعتَمدة واملعيَّنة         . االعتماد يف قطاعات حمددة   /وكياناً للتحقق 

ؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف       مؤقـتاً من جانب اجمللس واملوصى بتعيينها يف الدورة الثانية مل          
لس إجراء تفتيش موقعي لثالثة كيانات تشغيلية معينة، أثناء النظر يف طلبات            كما قرر اجمل  . بـروتوكول كـيوتو   

 . وجتري حالياً أعمال التقييم املتعلقة هبذه احلاالت. االستعراض

 ٣٩ويف هـذه الفترة، تلقى اجمللس أربعة طلبات جديدة لالعتماد، وهبذا يصبح العدد اإلمجايل للطلبات                 -٥
وميكن مالحظة أنه من بني     .  طلباً مبا أن هناك ثالثة كيانات قد سحبت طلباهتا         ٣٦  وجيري النظر حالياً يف   . طلباً

طلـبات االعتماد األربعة األخرية، وردت ثالثة طلبات من كيانات تقع يف أطراف غري مدرجة يف املرفق األول                  
. اده مبرحلة انتقالية  وطلب من كيان واحد يف بلد مير اقتص       ) األطـراف غري املدرجة يف املرفق األول      (لالتفاقـية   

 . طلبات من كيانات تقع يف األطراف غري املدرجة يف املرفق األول١٠ووردت 

ويسمح هذا اإلجراء للمجلس، .  اإلجراء املتعلق باالعتماداتىووافق اجمللس على إجراء تعديالت أخرى عل -٦
يعيد اعتماده بني دورتني من /جديديسحب اعتماد كيان تشغيلي معّين وأن ينشئه من    /ألسـباب تشغيلية، بأن يعلق    

وسيدخل اإلجراء حيز التنفيذ إذا أكد . دورات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
 .مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو أنه جيوز للمجلس القيام بذلك
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 آللية التنمية النظيفة الذي يربط اجمللس والكيانات التشغيلية املعّينة          والحـظ اجمللـس أن اهليكل املؤسسي       -٧
 ٣٧ و ٣٦ و ٣٥ و ٢٦ و ٢٠باملشاركني يف املشروع، على النحو احملدد يف نصوص منها األحكام الواردة يف الفقرات              

 والكيانات التشغيلية  يقوم على أساس عمل اجمللس)٣( من الطرائق واإلجراءات املتعلقة بآلية التنمية النظيفة٦٢ و٦١و
 .املعّينة بصورة متسقة وال سيما عند مواجهة حجم كبري من األنشطة اليت متكنت آلية التنمية النظيفة من جذهبا

والحـظ اجمللس أنه على الرغم من أن الكيانات التشغيلية املعّينة تقدم إىل اجمللس خدمات تقييم صالحية    -٨
 املشاريع وحتديد كمية وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة الواجب إصدارها، األنشطة اليت يقترحها املشاركون يف

ويرى اجمللس أن ذلك قد يؤثر بصورة سلبية على الدور اهلام           . فهي تربطها عالقة تعاقدية باملشاِركني يف املشاريع      
 .للكيانات التشغيلية املعتَمدة يف اهليكل التنظيمي

تجنُّب إضعاف اخلدمات اليت تقدمها الكيانات التشغيلية املعّينة بسبب ما       وسيواصل اجمللس اختاذ التدابري ل     -٩
قـد ينشأ من تضارب يف املصاحل من خالل إنشاء فرقة التسجيل واإلصدار على سبيل املثال، وكذلك من خالل                   

 .تعزيز احلوار، ومن خالل حمفل الكيانات التشغيلية املعّينة وحلقات العمل اخلاصة بالتنسيق

 منهجيات خطوط األساس وخطط الرصد -باء 

 العمل املتعلق باملنهجيات

إعادة / منهجيات إضافية ألنشطة مشاريع التحريج ١٠أقـر اجمللس، خالل الفترة املشمولة هبذه اإلضافة،          -١٠
 ٤٦التحريج ومنها منهجية موحدة ملنهجيتني متت املوافقة عليهما وبذلك أصبح عدد املنهجيات اليت ووفق عليها                

وميكن االطالع على القائمة الكاملة للمنهجيات اليت ووفق       .  منهجيات ١٠هجية وأصبحت املنهجيات املوحدة     من
 .)٤(عليها يف املوقع اإللكتروين آللية التنمية النظيفة التابعة التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ

عاثات امليثان اليت يتم جتنبها من دفن النفايات يف موقع لتحديد انب"ووافـق اجمللس على أول أداة منهجية         -١١
أداة تقييم "، وهي أداة ميكن اإلشارة إليها يف املنهجيات، على حنو مماثل لإلشارة إىل "التخلص من النفايات الصلبة

 .يف املنهجيات املوافق عليها" وإثبات اإلضافية

 حديد سيناريو خط األساس وإثبات اإلضافية، املشار إليها  الثانية لت " األداة املنهجية "ووافـق اجمللس على      -١٢
وتنطبق هذه األداة على أنشطة املشاريع اليت تكون فيها مجيع سيناريوهات خط األساس البديلة ". األداة املوحدة"ب  

وحدة وقد روعيت أثناء تطوير األداة امل     . الـيت يـتم حتديدها خاضعة ملراقبة املشاركني يف املشروع دون سواهم           
االقتراحات اجلديدة إلثبات اإلضافية، مبا يف      "التعلـيقات العامة الواردة رداً على نداءات لتقدمي مدخالت بشأن           

واقتراحات لتحسني أداة إثبات وتقييم     "،  "ذلـك خـيارات لدمج اختيار سيناريو خط األساس وإثبات اإلضافية          
وال تزال األداة .  يف جمموعة فرعية ألنشطة املشاريع املسجلةوتقييم تطبيق النسخة احلالية ألداة اإلضافية     " اإلضافية

وفضالً عن ذلك، سيقدم اجمللس مزيداً من التوجيه . املعتمدة احلالية إلثبات اإلضافية متاحة للمشاركني يف املشاريع
                                                      

 .١-م أإ/٣منهجيات وإجراءات آلية التنمية النظيفة؛ مرفق املقرر  )٣(
)٤( <http://cdm.unfccc.int/methodologies>. 
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ولذلك . إلضافيةللمساعدة يف تطبيق أداة اإلضافية، وال سيما لكي تقوم الكيانات التشغيلية املعينة بالتحقق من ا              
 .سيقوم اجمللس بوضع دليل خمتصر يرافق األداة املوحدة وأداة إثبات اإلضافية

 إرشادات لواضعي املشاريع

 :قدم اجمللس إرشادات وتوضيحات بشأن مسائل من قبيل ما يلي -١٣

ك احلساب املزدوج لتخفيض االنبعاثات يف احلاالت املتعلقة باالستهالك وحده وكذلك باستهال           )أ( 
 وإنتاج الوقود األحفوري ضمن حدود املشروع نفسه؛

طلب اجمللس من فريقه املعين باملنهجيات مواصلة العمل على توسيع نطاق           : توسيع نطاق املنهجيات   )ب( 
، وذلك من خالل النظر يف منهجيات جديدة ميكن         ١-م أإ /٧من املقرر   ) ب(و) أ(٢٤ و ٢٣املنهجيات وفقاً للفقرتني    

 على أكثر من نشاط واحد من أنشطة املشاريع أو ميكن دجمها مبنهجيات ووفق عليها على سبيل                 تطبـيقها بوضـوح   
كما طلب . وهذه املنهجيات املقترحة سيدعمها بوضوح مقترحو املشروع عند تقدمي اقتراح ملنهجيات جديدة. األولوية

قل الفترة الفاصلة بني عملييت تنقيح عن ستة  إىل فـريق املنهجيات تقييد تنقيح املنهجيات اليت ووفق عليها لضمان أال ت            
ومع ذلك، أوصى رئيس فريق املنهجيات، بعد مراعاة مجيع اآلثار املترتبة على ذلك،             . أشـهر، كلما كان ذلك ممكناً     

ويف الوقت نفسه، دعا اجمللس الكيانات التشغيلية املعينة إىل تقدمي مسامهاهتا           . بإجـراء تنقـيح مبكر حبسب الضرورة      
 وستظل الدعوة إىل تقدمي املسامهات مفتوحة لفترة شهرين؛. اح تعديالت على املنهجيات اليت ووفق عليهاالقتر

، ١-أإ/٧ من املقرر    ٢٠بـرنامج األنشـطة الرامي إىل تقدمي مزيد من التوجيه إلعمال الفقرة              )ج( 
. رداً يف إطار آلية التنمية النظيفةاملتعلقة باعتبار أنشطة املشاريع املدرجة ضمن برنامج لألنشطة نشاط مشروع منف

" السياسة"و" أنشطة الربنامج "نظـر اجمللس يف اقتراح أعده فريق املنهجيات، وفقاً لطلب األمانة، بشأن تعاريف              
وطلب من . حبيث ميكن تسجيله كنشاط منفرد للمشروع    " برنامج لألنشطة "وكذلـك يف مشروع اقتراح هليكلة       

حاً لكي ينظر فيه اجمللس التنفيذي يف اجتماعه الثامن والعشرين مع مراعاة املسامهات      األمانـة أن تعد اقتراحاً منق     
 املقدمة من اجمللس يف اجتماعه السابع والعشرين؛

توصـيته املـتعلقة باعتبار احتجاز وختزين ثاين أكسيد الكربون من أنشطة مشاريع آلية التنمية               )د( 
. ل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف دورته األوىل    النظـيفة، وفقـاً لطلب مؤمتر األطراف العام       

 الحتجاز وختزين ثاين    NM0168 و NM0167وتستند التوصية إىل التقييم النوعي للمنهجيتني اجلديدتني املقترحتني         
 SSC_038أكسـيد الكربون كنشاط من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة واملنهجية املتعلقة باملشاريع الصغرية     

 وترد التوصية يف املرفق الثاين هبذه اإلضافة؛

 . التوجيه املتعلق مبعايري توحيد املنهجيات وتنقيحها  )ه( 

 التوجيه املطلوب من مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

ول كيوتو أن ينظر فيما إذا      يطلب اجمللس من مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوك           -١٤
كان باإلمكان اعتبار أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه أنشطة ملشاريع آلية التنمية النظيفة، مع 
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مراعاة توصية اجمللس بشأن تقدمي املنهجيات املقترحة، والتقرير املتعلق حبلقة العمل اخلاصة باعتبار أنشطة احتجاز               
ن أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة، واملعقودة بالتزامن مع الدورة الرابعة والعشرين للهيئة             وختـزين الكربون م   

الفرعـية للمشـورة العلمية والتكنولوجية واملقترحات املقدمة بشأن اعتبار أنشطة احتجاز وختزين الكربون من               
 .املشاريع والتسرب والدوامأنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة، مع مراعاة املسائل املتصلة حبدود 

 ج وإعادة التحريجنشطة مشاريع التحري أ-جيم 

 العمل املتعلق باملنهجيات

وافـق اجمللـس خالل فترة االستعراض اليت تشملها هذه اإلضافة، على منهجية إضافية واحدة ألنشطة                 -١٥
إعادة /دة ألنشطة مشاريع التحريجإعادة التحريج وبذلك أصبح العدد اإلمجايل للمنهجيات املعتم/مشاريع التحريج

إعادة التحريج واملنهجية اليت ووفق /كما نقح اجمللس منهجية واحدة ووفق عليها للتحريج. التحريج أربع منهجيات
 .إعادة التحريج الصغرية النطاق/عليها ملشاريع التحريج

إعادة التحريج، مبا يف / التحريجوواصل اجمللس اختاذ عدد من التدابري للمساعدة يف تيسري عملية منهجيات -١٦
إعادة التحريج مما أدى إىل زيادة أعضاء       /ذلـك تعيني عضوين إضافيني يف الفريق العامل املعين مبشاريع التحريج          

 .الفريق إىل مثانية

 اإلرشادات املقدمة إىل واضعي املشاريع

 : وإيضاحات بشأن املسائل التاليةقدم اجمللس يف اجتماعيه السادس والعشرين والسابع والعشرين إرشادات -١٧

 حساب انبعاثات أكسيد النيتروز النامجة عن استخدام األمسدة؛ )أ( 

 إعادة التحريج؛/اإلرشادات املنقحة بشأن إثبات أهلية األراضي ألنشطة مشاريع التحريج )ب( 

 اجلديدة  تنقـيحات املـبادئ التوجيهـية واالستمارات لزيادة تبسيط عملية تقدمي املنهجيات            )ج( 
إعادة التحريج واستخدام استمارات جديدة لتيسري مراجعة وتقدمي األسئلة املتعلقة باملنهجيات اليت ووفق /للتحريج

 . إعادة التحريج/عليها ملشاريع التحريج

  الطرائق واإلجراءات املبسطة ألنشطة املشاريع الصغرية آللية التنمية النظيفة-دال 

ملشمولة هبذه اإلضافة، وافق اجمللس على منهجية واحدة ألنشطة املشاريع الصغرية خالل فترة االستعراض ا -١٨
 .وبذلك أصبح العدد اإلمجايل للمنهجيات اليت ووفق عليها ألنشطة املشاريع الصغرية عشرين منهجية

 اإلرشادات املقدمة إىل واضعي املشاريع

 :قدم اجمللس إرشادات وإيضاحات بشأن املسائل التالية -١٩
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 الوارد يف مسرد مصطلحات آلية التنمية النظيفة؛" التدبري/نفس التكنولوجيا"تعريف مصطلح  )أ( 

 .حد األهلية فيما يتعلق مبساحة الفتحات للتطبيقات احلرارية ألنشطة مشاريع الطاقة الشمسية )ب( 

 يوتواإلرشادات املطلوبة من مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول ك

وبناًء على طلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف دورته األوىل،     -٢٠
استعراض الطرائق واإلجراءات والتعاريف املبسطة اخلاصة بأنشطة املشاريع الصغرية، والقيام، عند الضرورة، بتقدمي 

 عاريف أنشطة املشاريع الصغرية النطاق املشار إليها يف الفقرة         توصيات مناسبة، اقترح اجمللس التنقيحات التالية لت      
 :٧-م أ/١٧من املقرر ) ج(٦

تظل أنشطة املشاريع من النوع األول بدون تغيري، حبيث يكون ألنشطة مشاريع الطاقة املتجددة               )أ( 
 ؛)أو مكافئ مناسب( ميغاواط ١٥طاقة إنتاج قصوى قدرها 

النوع الثاين أو األنشطة املتصلة بتحسني كفاءة الطاقة واليت ختفض        تقتصـر أنشطة املشاريع من       )ب( 
 جيغاواط يف ٦٠أو الطلب، على األنشطة اليت هلا طاقة إنتاجية قصوى قدرها /استهالك الطاقة، يف جانب العرض و

 ؛)أو مكافئ مناسب(الساعة سنوياً 

نشطة املشاريع األخرى، على األنشطة تقتصر أنشطة املشاريع من النوع الثالث، املعروفة أيضاً بأ     )ج( 
 . كيلو طناً من مكافئ ثاين أكسيد الكربون سنويا٦٠ًاليت ينتج عنها خفض يف االنبعاثات يساوي أو يقل عن 

 جيغاواط يف الساعة سنوياً رمبا شكلت عائقاً أمام         ١٥والحظ اجمللس أن قيمة عتبة وفورات الطاقة البالغة          -٢١
وفضالً عن ذلك، رأى اجمللس أن من األنسب، عند تعريف أنشطة املشاريع            . ن النوع الثاين  تطوير أنشطة املشاريع م   

 .الصغرية من النوع الثالث، استخدام عتبة تستند إىل خفض االنبعاثات بدالً من عتبة تستند إىل االنبعاثات املباشرة

 جعل التعاريف املتعلقة باألنواع     وقـد أخذ اجمللس يف اعتباره عند التوصية هبذه التنقيحات، احلاجة إىل            -٢٢
وفضالً . وقرر للقيام بذلك االحتفاظ بالتعريف احلايل للنوع األول من أنشطة املشاريع          . الثالثة متعادلة فيما بينها   

عن ذلك، اقترح اجمللس تعريفاً منقحاً ألنشطة املشاريع من النوع الثاين باالستناد إىل قدرة توليد الطاقة الكهربائية 
 ساعة يف السنة، وقام بتنقيح تعريف أنشطة        ٤ ٠٠٠ ميغاواط وتعمل ملدة     ١٥ة تولـيد تصل طاقتها إىل       لوحـد 

املشاريع من النوع الثالث باالستناد إىل وحدات خفض االنبعاثات من أنشطة املشاريع من النوع األول املسجلة                
 .حالياً واليت تتميز بأعلى إسقاطات خلفض االنبعاثات سنوياً

 عن ذلك، أوضح اجمللس فيما يتعلق بالتدبري املؤقت الذي اقترحه يف اجتماعه الرابع والعشرين أن                وفضالً -٢٣
 كيلوطناً من مكافئ ثاين أكسيد الكربون هو معيار النطباق املنهجيات املبسطة خلط األساس              ٢٥احلد املتمثل يف    

ات اليت ووفق عليها ال تنطبق إال على        ولذلك فإن هذه املنهجي   . والرصـد للمشـاريع الصغرية من النوع الثالث       
 كيلوطناً من مكافئ ثاين أكسيد      ٢٥أنشطة املشاريع اليت يثُبت فيها أن إسقاطات ختفيضات االنبعاثات تقل عن            

 كيلوطناً من   ٢٥حتدد الكمية القصوى للتخفيض السنوي لالنبعاثات لتلك السنة بعينها ب             "وعـبارة   . الكـربون 
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 وعلى الرغم من ١-م أإ/٤ من املرفق الثاين للمقرر ٨ون ينبغي أن تفسر يف ضوء الفقرة مكافئ ثاين أكسيد الكرب
 كيلوطناً من مكافئ ثاين أكسيد الكربون       ٢٥أنه من احملتمل أن تتجاوز ختفيضات االنبعاثات، بصورة استثنائية،          

الل تلك السنوات سيظل يف بعـض سنوات فترة تسجيل األرصدة الدائنة، فإن احلد األقصى خلفض االنبعاثات خ    
 . كيلوطناً من مكافئ ثاين أكسيد الكربون٢٥

واستجابة لطلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف دورته األوىل،  -٢٤
رية حلساب خفض االنبعاثات بالنسبة ألنشطة املشاريع الصغ"بأن يضع اجمللس، على سبيل األولوية، منهجية مبسطة 

، نظر اجمللس يف التوصيات     "الـيت تـزمع االنتقال من الكتلة األحيائية غري املتجددة إىل الكتلة األحيائية املتجددة             
واقترحت هذه التوصيات، . املنقحة اليت قدمها الفريق العامل املعين بأنشطة املشاريع الصغرية بشأن مشروعي فئتني

ة التحريج وحدها ميكن تسجيلها كأنشطة مشاريع تنطوي على         آخـذة يف االعتـبار أن مشاريع التحريج وإعاد        
خفض االنبعاثات نتيجة للتغيريات يف خمزون الكربون يف إطار آلية التنمية النظيفة، اختاذ أنواع الوقود األحفوري                

أظهرت و. اليت يستخدمها عادة املستهلكون احملليون للوفاء باالحتياجات املماثلة من الطاقة احلرارية كخط أساس            
املناقشات يف اجمللس اختالفاً يف اآلراء، إذ شدد البعض على الفوائد االجتماعية والصحية هلذه املشاريع والشواغل                
املـتعلقة بوضع خطوط أساس واقعية، وشدد البعض اآلخر على آثار التسرب احملتملة وحوافز االستمرار يف إزالة                 

 .تنقيح جديد للتوصيات املقترحةاألحراج، وهو اختالف يف اآلراء تعذر جتاوزه ب

  املسائل املتعلقة بتسجيل أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة-هاء 

 العمل املتعلق بطلبات تسجيل أنشطة املشاريع

، ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١ و ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢٢ بني   خالل الفترة اليت يشملها هذا التقرير واملمتدة       -٢٥
 :الية املتعلقة بطلبات التسجيلُسجلت اإلحصاءات الت

 نشاطاً مقترحاً للمشاريع إىل الكيانات التشغيلية املعينة للمصادقة عليها مبعدل يقترب        ٣٧٢قُدم   )أ( 
 ؛)٥( أنشطة يف الشهر الواحد١١٠من 

  طلباً جديداً للتسجيل؛١٦٣تلقى اجمللس  )ب( 

 ؛)ه قبل الفترة اليت يغطيها التقرير طلباً مت تقدمي٥٨ طلباً جديداً و٨١( طلباً ١٣٩عوجل  )ج( 

 يف املائة تتعلق مبشاريع     ٥٨ طلباً منها أي نسبة      ٧٨كان  ( طلباً للتسجيل    ١٣٥سـجل اجمللس     )د( 
 ؛)٦( نشاطا٣٨٧ًوبذلك أصبح جمموع أنشطة املشاريع املسجلة ) صغرية

                                                      

شـاريع املقـترحة للتعلـيق علـيها يف املوقـع اإللكتروين          تـرد التفاصـيل املـتعلقة بأنشـطة امل         )٥(
<http://cdm.unfccc.int/Projects/Validation> . 

تـرد قائمـة كاملـة ألنشـطة املشاريع املسجلة يف إطار آلية التنمية النظيفة يف املوقع اإللكتروين                   )٦(
<http://cdm.unfccc.int/Projects/registered.html>. 
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طاً تسجيالً   نشا ١٣٥ أنشطة من جمموع أنشطة املشاريع املسجلة البالغ         ١١٠كـان تسـجيل      `١`
  يف املائة من هذه احلاالت؛٨١وهذا يعين أن التسجيل السريع قد مت بنسبة . تلقائياً

ُسجلت ستة أنشطة بعد أن نظر اجمللس يف طلب استعراض ومعلومات إضافية وردت من املشارك  `٢`
 أو الكيان التشغيلي املعني؛/يف املشروع و

 ا بعد أن نظر اجمللس يف طلب لالستعراض؛ نشاطاً مع إدخال تصويبات عليه١٤ُسجل  `٣`

ُسجلت مخسة أنشطة بعد أن أجرى اجمللس استعراضاً للتأكد من تنفيذ اإلرشادات والقواعد على  `٤`
 النحو الالزم؛

 يف املائة من ٩٧ أنشطة للمشاريع بعد استعراض اجمللس هلا، مما أدى إىل تسجيل نسبة ٤ُرفضت   )ه( 
 . اجمللس بشأهنا قرارات هنائية خالل الفترة اليت يغطيها التقريرطلبات التسجيل اليت أصدر

ومن بني . وقُدم إىل اجمللس ثالثة عشر طلباً للخروج على املنهجيات خالل الفترة اليت يشملها االستعراض -٢٦
باً  طل ١١هـذه الطلبات كان طلبان يتعلقان خبروج على منهجيات ووفق عليها اكتشف أثناء عملية املصادقة، و               

واستجاب اجمللس جلميع   . يتعلق خبروج على األحكام املتعلقة بنشاط مشروع مسجل أكُتشف أثناء عملية التحقق           
 :)٧(هذه الطلبات

 العمل املتعلق باإلجراءات

وقام اجمللس بتيسري وتوضيح املهام املتعلقة بتسجيل أنشطة املشاريع املقترحة يف إطار آلية التنمية النظيفة                -٢٧
 :)٨(اإلجراءات والتوضيحات التاليةبإصدار 

وافق اجمللس، يف اجتماعه السادس    : اإلرشـادات املـتعلقة بتسجيل األرصدة الدائنة بأثر رجعي         )أ( 
، على أن يوضح أن بإمكان أنشطة املشاريع اليت بدأت ١-م أإ/٧ من املقرر ٤والعشرين على أنه بغية تنفيذ الفقرة 

 واليت تكون إما قد قدمت منهجية ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٨ و٢٠٠٠يناير / كانون الثاين١يف الفترة ما بني 
 ٣١ أو طلبت مصادقة كيان تشغيلي معني يف موعد أقصاه  ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ١١جديدة يف موعد أقصاه     

 : ، أن تطلب تسجيل األرصدة الدائنة بأثر رجعي يف احلاالت التالية٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول

أن يكون الكيان التشغيلي املعني قد قدم طلب تسجيل نشاط املشروع بوسيلة إلكترونية يف موعد  `١`
  بتوقيت غرينيتش؛٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١أقصاه منتصف ليلة 

                                                      

هات اجمللـس، بالنسبة للحاالت غري السرية، على املوقع اإللكتروين    ميكـن االطـالع عـلى توجـي        )٧(
<http://cdm.unfccc.int/Projects/Deviations>. 

 .<http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif> و<http://cdm.unfccc.int/Reference/Procedures>انظر  )٨(
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 ؛٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٣١أن تكون األمانة قد تلقت أية رسوم مطلوبة للتسجيل قبل  `٢`

 ومنشوراً يف املوقع اإللكتروين آللية التنمية النظيفة التفاقية األمم املتحدة أن يكون الطلب كامالً `٣`
 ؛٢٠٠٧فرباير / شباط١٥اإلطارية بشأن تغري املناخ يف موعد أقصاه 

 أكد اجمللس من -توضيحات إضافية بشأن اإلجراءات املتعلقة بتسجيل األرصدة الدائنة بأثر رجعي  )ب( 
 واليت تكون وثائق تصميم ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول ٣١ املقدمة للمصادقة قبل     جديـد على أن أنشطة املشاريع     

مشـاريعها كاملـة ومالئمة لإلصدار ملشاورة أصحاب املصاحل على املستوى العاملي واليت تفي جبميع شروط البدء                 
كما أوضح اجمللس أن . الفوري ملشاريع التنمية النظيفة هي وحدها املؤهلة لطلب تسجيل األرصدة الدائنة بأثر رجعي

، ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٣١هذه املبادئ التوجيهية تنطبق أيضاً على أنشطة املشاريع املقدمة للمصادقة، قبل            
 إىل أحد الكيانات التشغيلية املعتَمدة، واحملولة يف مرحلة الحقة إىل كيان تشغيلي معني آخر؛

 من طرائق وإجراءات آلية ٤١ليها يف الفقرة   توضـيحات بشـأن إجراءات االستعراض املشار إ        )ج( 
 .التنمية النظيفة

  املسائل املتعلقة بإصدار وحدات اخلفض املعتَمد لالنبعاثات وسجل آلية التنمية النظيفة-واو 

 العمل املتعلق بإصدار وحدات اخلفض املعتمد لالنبعاثات

وحدة من وحدات اخلفض املعتمد      ٦ ٢٨٨ ٣٥٧خـالل الفـترة الـيت يشملها االستعراض، مت إصدار            -٢٨
 يوماً على ١٥ طلباً طلبات هنائية بعد مرور ٤٤، اعُتِبر ٤٩ لومن أصل هذه الطلبات ا.  طلبا٤٩ًلالنبعاثات بناء على 

ويف ثالثـة منها، طلب اجمللس من إدارة سجل آلية التنمية النظيفة إصدار الوحدات املطلوبة من وحدات                 . النشـر 
ويف حالة واحدة   . عاثات بعد النظر يف طلب استعراض وتوضيحات قدمه الكيان التشغيلي املعيَّن          اخلفض املعتمد لالنب  

طلـب اجمللس من إدارة سجل آلية التنمية النظيفة إصدار الوحدات املطلوبة من وحدات اخلفض املعتمد لالنبعاثات                 
 حالة واحدة أوعز اجمللس إىل إدارة       ويف. بعـد النظر يف طلب استعراض وتوضيحات قدمه الكيان التشغيلي املعتَمد          

سـجل آلـية التنمية النظيفة بإصدار الوحدات املطلوبة من وحدات اخلفض املعتمد لالنبعاثات بعد التصويبات اليت         
ويف ثالث حاالت، ينتظر    . أجراها الكيان التشغيلي املعني واملشاركون يف املشروع استجابة لنتائج طلب استعراض          

 .أو املشاركون يف املشاريع بعد النظر يف استعراض املراجعة/ليت سيجريها كيان التشغيل املعتمد واجمللس التصويبات ا

 .وخالل الفترة اليت يشملها االستعراض، رفض اجمللس طلبني لإلصدار -٢٩

 يوماً  ١٥، كانت هناك ستة طلبات إصدار ال تزال يف فترة ال              ٢٠٠٦نوفمرب  / تشـرين الثاين   ١وحـىت    -٣٠
 عليها لتقدمي طلب االستعراض، وسيتم يف االجتماع الثامن والعشرين للمجلس التنفيذي النظر يف طلب               املنصوص

 .استعراض متعلق بطلب واحد لإلصدار

 تقريراً متعلقاً بالرصد وكانت ٧١، أعلنت الكيانات التشغيلية املعينة ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١وحىت  -٣١
 .ء من عملية التحققتنتظر طلب اإلصدار املقابل كجز
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 ١ ٢٠٠وُيـتوقع أن حتقق أنشطة املشاريع اليت أعلنت وثائق تصميم مشاريعها، واليت يزيد عددها على                 -٣٢
 مليار وحدة خفض معتَمد لالنبعاثات يف هناية فترة االلتزام األوىل، بافتراض أال يطلب أي               ١,٤نشاط، أكثر من    

 ٣٨٧وتساهم أنشطة املشاريع املسجلة فعالً، والبالغ عددها        . نةنشـاط مـنها متديد فترة تسجيل األرصدة الدائ        
 . مليار وحدة١,٤ مليون وحدة خفض معتَمد لالنبعاثات من اجملموع البالغ ٦٦٠نشاطاً، بأكثر من 

 العمل املتعلق باإلجراءات

 :)٩(لتاليةاعتمد اجمللس، هبدف تيسري إعداد طلبات اإلصدار وللنظر فيها، اإلجراءات والتوضيحات ا -٣٣

  من طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة؛٥٧إجراءات لتنقيح خطط الرصد وفقاً للفقرة  )أ( 

 :إصدار تعليمات إىل الكيانات التشغيلية املعينة لكي تقوم أثناء عملية التحقق، مبا يلي )ب( 

ملطلوبة مبوجب خطة الرصد أن تكفل قيام املشاركني يف املشاريع باإلبالغ جبميع بارامترات الرصد ا `١`
وُينصح املشاركون يف املشروع بإدراج البيانات يف تقرير . املسجَّلة يف الفترات الزمنية احملددة مسبقاً

الرصد قبل تقدمي طلب اإلصدار إىل الكيان التشغيلي املعّين، وتقدميها إىل األمانة يف شكل يسمح               
 ء التقييم بالقيام هبذا العمل؛للعضو املعّين يف فرقة التسجيل واإلصدار إلجرا

عـندما ُيكتشـف أن املشاركني يف املشاريع مل يرصدوا مستويات النشاط أو بارامترات عدم                `٢`
النشـاط وفقاً خلطة الرصد املسجلة، يستند الكيان التشغيلي املعني إىل االفتراض األشد حتفظاً              

 رير التحقق؛ واملمكن من الناحية النظرية عند وضع الصيغة النهائية لتق

 من طرائق وإجراءات   ٦٥توضـيحات لتسيري تنفيذ إجراءات االستعراض املشار إليها يف الفقرة            )ج( 
 .آلية التنمية النظيفة

 سجل آلية التنمية النظيفة

 حساب إيداع يف سجل آلية التنمية النظيفة، ثالثة منها          ٣٢، مت فتح    ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١حىت   -٣٤
 . طلب حتويل٥٥ت إدارة سجل آلية التنمية النظيفة مبعاجلة دائمة، وقام

 إلجراء اختبار جترييب لسجل     ٢٠٠٦نوفمرب  /وسُيسـتخدم سـجل آلية التنمية النظيفة يف تشرين الثاين          -٣٥
ومن املقرر إجراء جتربة استهاللية كاملة للوصلة بني سجل املعامالت الدويل وسجل آلية التنمية . املعامالت الدويل

 .٢٠٠٧أبريل / إلتاحة االتصال بني هذين السجلني حبلول نيسان٢٠٠٧يناير /لنظيفة يف كانون الثاينا

                                                      

 .<http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif> و <http://cdm.unfccc.int/Reference/Procedures>انظر )٩(
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  العالقة مع السلطات الوطنية املعّينة-زاي 

، يف  ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨ و ٢٧ُعِقد االجتماع األول ملنتدى السلطات الوطنية املعينة يومي          -٣٦
 ممثالً عن السلطات الوطنية املعينة ومركز تنسيق وطين من كل من األطراف             ٨١ وحضر االجتماع . بـون بأملانيا  

ونظر منتدى السلطات   . املدرجـة يف املـرفق األول باالتفاقية واألطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية             
وانتخب املنتدى . ماعه املقبلالوطنية املعينة يف اجتماعه الرمسي األول يف نظامه الداخلي ووافق على اعتماده يف اجت

وحدد املنتدى عدة . جلنة مؤلفة من مخسة ممثلني من مخس مناطق لألمم املتحدة وانتخب رئيسان من أعضاء اللجنة
وتبادل ممثلو السلطات الوطنية املعينة خرباهتم وجرى تبادل        . مسائل ينبغي مواصلة مناقشتها وعرضها على اجمللس      

وأعرب املشاركون عن تقديرهم هلذه الفرصة وأكدوا احلاجة إىل         . اتسمت باحليوية آراء عـام من خالل مناقشة       
 .عقد كثري من االجتماعات وغريها من وسائل تبادل اآلراء واملعلومات

وتفاعل اجمللس مع منتدى السلطات الوطنية املعّينة لتقاسم املعلومات بشأن آخر التطورات واالطالع على  -٣٧
وسلط املشاركون الضوء على القضايا اليت متثل شاغالً        . ية املعّينة والقضايا اليت تواجهها    جتـارب السلطات الوطن   

مشـتركاً وأكـدوا احلاجة إىل أن ينظر اجمللس يف هذه القضايا يف إطار دوره كهيئة تنظيمية لتشغيل آلية التنمية                    
ة خاصة، على احلاجة إىل بناء القدرات وأكد املشاركون من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، بصور. النظيفة

 .بغية تعزيز مشاركة البلدان النامية يف آلية التنمية النظيفة

وأعـرب اجمللـس عن تقديره العميق حلكومة اليابان لتمويلها االجتماع األول ملنتدى السلطات الوطنية                -٣٨
ق اجمللس، على أن يدرج تكاليف عقد اجتماعني        ونظراً ألمهية وفوائد منتدى السلطات الوطنية املعّينة واف       . املعّينة

 .للمنتدى سنوياً، يف خطة إدارة آلية التنمية النظيفة

 تشرين  ١٣وباإلضـافة إىل ذلـك، مـن املقـرر عقد اجتماع غري رمسي للسلطات الوطنية املعينة يف                   -٣٩
 األطراف العامل بوصفه اجتماع     ، يف نريويب، يف كينيا، بالتزامن مع الدورة الثانية ملؤمتر         ٢٠٠٦نوفمـرب   /الـثاين 

 .األطراف يف بروتوكول كيوتو

واملوارد  )١٠(خطة إدارة آلية التنمية النظيفة     -ثالثاً 
 الالزمة للعمل املتعلق بآلية التنمية النظيفة

 ٢٠٠٨-٢٠٠٧خطة اإلدارة للفترة 

، على الصيغة األوىل خلطة     ١-أإم  /٧ من املقرر    ١٣وافق اجمللس، يف اجتماعه السابع والعشرين، وفقاً للفقرة          -٤٠
وتستند خطة إدارة آلية التنمية     . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧إدارة آلـية التنمـية النظيفة اليت ينبغي أن تغطي األنشطة يف عامي              

 إىل الدروس املستخلصة يف عام FCCC/KP/CMP/2006/4/Add.1 (Part II)، الواردة يف الوثيقة ٢٠٠٧النظيفة لعام 
 .  يف جماالت العمل الرئيسية مثل العمل املتعلق باملنهجية واالعتماد والتسجيل واإلصدار ومتثل خطة اإلدارة٢٠٠٦

                                                      

 .FCCC/KP/CMP/2006/4/Add.1 (Part.II)ترد خطة إدارة آلية التنمية النظيفة يف الوثيقة  )١٠(
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 ١-م أإ/٧ودعـا اجمللـس التنفيذي وهو يدرك املسؤولية املسندة إليه مبوجب األحكام الواردة يف املقرر      -٤١
روتوكول كيوتو إىل أن حييط علماً      واملتعلقة مبسائل امليزانية، مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف ب          

إىل  بروتوكول كيوتو كما دعا مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف. خبطة إدارة آلية التنمية النظيفة
من ) أ(١٣تقـدمي اإلرشادات أو التوضيحات، عند الضرورة، إىل اجمللس وإىل األمانة بشأن تنفيذ الفقرة الفرعية                

 . دف ضمان وضع ترتيبات ُمرضية وإتاحة املساءلة الالزمة هب١-م أإ/٧املقرر 

وفـيما يتعلق بإنشاء جلنة تنفيذية للمجلس التنفيذي، وافق اجمللس على مواصلة النظر يف هذه املسألة يف                  -٤٢
 .اجتماعه الثامن والعشرين

 املوارد الالزمة للعمل املتعلق بآلية التنمية النظيفة

 )١١(٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١، واإليرادات الواردة يف     ٢٠٠٥ من ميزانية عام     بإدراج املبلغ املرّحل   -٤٣
 إىل ٢٠٠٦، وصل إمجايل املوارد املتاحة يف عام ٢٠٠٦وبافتراض عدم تسديد اشتراكات أخرى لألطراف يف عام  

ن، والنفقات املقررة   واستناداً إىل املبالغ اليت أُنفقت حىت اآل      .  ملـيون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة       ٩,٣
وستكون . ٢٠٠٧ مليون دوالر الستخدامه يف عام       ٤,٤، يتوقع ترحيل مبلغ قدره      ٢٠٠٦للفترة املتبقية من عام     

، ٢٠٠٧هذه املوارد كافية لدعم العمليات يف إطار خطة إدارة آلية التنمية النظيفة حىت أوائل الربع الثاين من عام              
 . وبافتراض عدم زيادة اإليراداتوفقاً ملعدالت اإلنفاق املتوقعة 

، خيصص اإليراد املتولد من حصة العائدات ومن ورسوم املنهجيات والتسجيل،           ١-م أإ /٧ووفقـاً للمقرر     -٤٤
يناير /لدعم عمل آلية التنمية النظيفة اليت يتوقع، وفقاً هلذا املقرر، أن تصل إىل مرحلة االكتفاء الذايت يف كانون الثاين             

ـ   . ٢٠٠٨ تقديرات احلالـية الواقعـية واملتحفظة رغم ذلك بشأن إيراد الرسوم وحصة العائدات إىل أن               وتشـري ال
ويتوقع أن يبدأ متويل خطة إدارة آلية التنمية        . ٢٠٠٧االحتـياطي التشـغيلي سيكتمل يف هناية الربع الثاين من عام            

غري أنه يف ضوء    . ٢٠٠٧ين من عام    النظـيفة بالكـامل من الرسوم املتراكمة وحصص العائدات يف هناية الربع الثا            
 أعاله، ستكون هناك فترة تتراوح بني شهرين وثالثة أشهر ال يتم خالهلا متويل األنشطة ٤٣التحليل الوارد يف الفقرة 

 مليون دوالر ريثما يبدأ التمويل الذايت       ٢,٥من احتياطي التمويل أي أنه سيكون هناك نقص يف املوارد يقترب من             
ولذلك، فإن اجمللس يدعو األطراف اليت ال يزال عليها تعهدات مستحقة إىل أداء هذه              . لتنمية النظيفة الكامل آللية ا  

 .٢٠٠٧التعهدات يف أقرب وقت ممكن لتغطية هذا العجز املتوقّع حدوثه خالل الربع الثاين من عام 

  موجز املقررات-رابعاً 

 .يةتنطبق نفس األحكام املشار إليها يف الوثيقة األصل -٤٥

                                                      

مبا يف ذلك اشتراكات أملانيا والنرويج وإسبانيا اليت على وشك أن تقيد يف حساب اتفاقية األمم املتحدة  )١١(
 .اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ
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 املرفق األول

 قائمة بالكيانات التشغيلية املعّينة بصورة مؤقتة

الكـيانات اليت قام اجمللس باعتمادها وتعيينها مؤقتاً واملوصى بأن يعينها           
 مؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو          

  إصدار الشهادات لنطاقات قطاعية حمددة/ألغراض املصادقة والتحقق 

 النطاقات القطاعية

 اسم الكيان املصادقة التحقق

٨,٩ ٨,٩ TÜV SÜD Industrie Service GmbH 

 ١٣ KPMG Sustainability B.V 

 ١٣ Lloyd's Register Quality Assurance Ltd 
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 املرفق الثاين

  )١(توصية بشأن احتجاز وختزين ثاين أكسيد الكربون

ن اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة إىل تقييم ثالث منهجيات جديدة           تسـتند هذه التوصية املقدمة م      -١
ويستند حتديد . مقترحة ألنشطة مشاريع احتجاز وختزين ثاين أكسيد الكربون وحتدد عدداً من املسائل ذات الصلة

للمجلس، واالستعراضات  املسائل إىل عملية التقييم النوعية اليت أجراها اجمللس التنفيذي، وفريق املنهجيات التابع             
 .SSC_038 وNM0168 وNM0167النظرية للمنهجيات اجلديدة املقترحة 

وال تعـاِلج الُنهج واإلجراءات املقترحة يف املنهجيات املقدمة القضايا املنهجية واحملاسبية بطريقة مناسبة               -٢
وفضالً عن ذلك، هناك    . كلها الراهن ومالئمة ولذلك ال ميكن املوافقة عليها يف منهجيات آلية التنمية النظيفة بش           

شـكوك تـتعلق مبدى إمكانية إجياد حلول لبعض هذه املسائل دون مزيد من التوجيه من مؤمتر األطراف العامل                   
 .أو من هيئة تقنية معنية باحتجاز وختزين ثاين أكسيد الكربون/بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو و

القضايا املنهجية املماثلة من حيث طبيعتها لتلك القضايا        ) ١: (ا املنهجية مها  ومت حتديد فئتني من القضاي     -٣
 حتديد سيناريوهات بديلة واختيار خط أساس وحتليل -اليت تواجهها منهجيات مقترحة أخرى آللية التنمية النظيفة 

نبعاثات املشاريع أو نضح ثاين أكسيد الكربون، وخوارزم حساب انبعاثات خطوط األساس، وا/اإلضافية وتسرب
القضايا اليت تتجاوز طبيعة    ) ٢(وخفـض االنبعاثات، واملسائل املتعلقة حبدود املشاريع دون الوطنية وغري ذلك؛            

املنهجيات األخرى املقترحة آللية التنمية النظيفة أي القضايا اليت تقع على حدود املعارف العلمية أو املمارسات                
الدوام، (أو اليت تثري حتديات فريدة يف جمال احملاسبة أو املسؤولية           ) طرق الرصد معيار اختيار املوقع و   (اهلندسـية   

وبعبارة أخرى اآلثار املترتبة على انبعاثات ثاين أكسيد الكربون املخزون اليت تصدر من املستودع بصورة عرضية                
 ).أو غري متوقعة أو بصورة متعمدة يف املستقبل

ئة الثانية، قد يكون من املفيد التفرقة بني قضايا السياسة العامة أو القضايا ومن بني القضايا املدرجة يف الف -٤
أي تلك اليت تتطلب معاجلتها خربات جيولوجية وخربات يف         (القانونية والقضايا ذات الطبيعة التقنية إىل حد بعيد         

 : حتديد القضايا التاليةواستناداً إىل تقييم املنهجيات، مت ). اهلندسة النفطية وغريها من اخلربات احملددة

 :القضايا املتعلقة بالسياسة العامة أو بالقانون )أ( 

املادي الطويل  ) النضح(املسـتويات املقبولة من املخاطر وعدم اليقني فيما يتعلق بالتسرب            `١`
 ؛ )على سبيل املثال نضح أقل من س يف املائة يف السنة وص مع احتمال ع يف املائة(األجل 

مثل اخلزانات يف املياه الدولية، وتعدد املشاريع اليت        ( اخلاصة حبدود املشاريع     القضـايا  `٢`
إجراءات املوافقة على املشاريع (واحلدود الوطنية ) تستخدم مستودعاً واحداً، وغري ذلك

 ؛)اليت تعرب احلدود الوطنية

                                                      

ولالطالع على األساس الذي تستند إليه التوصية، يرجى الرجوع إىل املرفق الثالث            . يح املوجز فقط  أُت )١(
 .<http://cdm.unfccc.int/EB>عشر اخلاص باالجتماع السادس والعشرين للمجلس التنفيذي، باملوقع اإللكتروين 
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زمة بعد  املسـؤولية الطويلة األجل عن رصد املستودع وأية تدابري عالجية قد تكون ال             `٣`
 ؛)أي املسؤولية(انتهاء فترة تسجيل األرصدة الدائنة 

مثل الطرائق واإلجراءات (خـيارات احملاسـبة ألي نضـح طويل األجل من اخلزانات             `٤`
 ؛)اجلديدة كتلك املتعلقة باستخدام األراضي وتغيري استخدام األرض واحلراجة

 : كبريالقضايا اليت تتميز بطبيعة تقنية ومنهجية إىل حد )ب( 

صـياغة معـايري وتوجيه يقدم على مراحل الختيار مواقع التخزين املالئمة فيما يتصل               `١`
 بانبعاثات غازات الدفيئة وكيفية ارتباط ذلك بشروط تطبيق املنهجيات؛

املادي من  ) النضح(تقدمي التوجيه بشأن وضع منهجيات كافية ومالئمة لرصد التسرب           `٢`
 موقع التخزين؛

مثال ذلك إحكام غلق اآلبار وإجراءات      (لتوجـيه بشأن تشغيل املستودعات      تقـدمي ا   `٣`
والـتدابري العالجية وبيان األسباب اليت قد تدعو إىل معاجلتها يف منهجيات            ) التخـلي 

 .خطوط األساس والرصد

التخزين، ومن اهلام التركيز على أن إجياد حلول هلذه القضايا التقنية واملنهجية، وال سيما مالءمة مواقع                 -٥
يعتمد أيضاً على التوجيه املتعلق بقضايا السياسة العامة والقضايا القانونية وال سيما املستويات املقبولة من املخاطر 

 .املادي الطويل األجل) النضح(وعدم اليقني فيما يتعلق بالتسرب 

 موجز ملنهجيات املشاريع املقدمة

٦- NM0167)      يعاجل مشروع احتجاز وختزين الكربون املتعلق ): نظيفةوثـيقة تصميم مشروع آلية التنمية ال
 يف فييت نام األنشطة املتعلقة باحتجاز ثاين أكسيد الكربون من حمطة توليد الكهرباء White Tigerحبقـل نفط  

وتتضمن . ونقله بواسطة أنابيب حلقنه يف مستودعات جيولوجية، مبا فيها استخدامه يف االستخراج احملسن للنفط             
ملشـروع االحتجاز والنقل واحلقن، حبسب الضرورة، ومنشآت االستخراج احملسن للنفط، ومستودع            حـدود ا  

ال تثار مسألة ما إذا (ويفترض أن يكون التسرب بكمية ال يعتد هبا . التخزين، لكنه ال يشمل حمطة توليد الكهرباء
وتدعو املنهجية، يف حالة وجود تسرب      ). كانت كمية النفط اإلضافية املستخرجة ستؤثر على االنبعاثات العاملية        

إىل اعتبار خفض االنبعاثات الناجم عن أنشطة املشروع         ،)٢( يف املائة يف السنة    ٠,١أقل من نسبة    ) نضح(مـادي   

                                                      

قام الدوام شيوعاً يف التقارير  سنة هو أكثر أر١ ٠٠٠أن رقم : يف املنهجية يفسر ذلك على النحو التايل )٢(
 يف املائة   ٠,٧ يف املائة يف السنة أو       ٠,١وهذا يساوي معدل نضح قدره      . املتعلقة باحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه     

وميكن للمشاريع اليت متتثل بصورة دقيقة لشروط تطبيق هذه         . لفـترة تسـجيل األرصدة الدائنة تصل إىل سبع سنوات         
 يف املائة يف ٠,١ويالحظ أنه إذا افترضنا أن معدل النضح هو ". التخزين الدائم لثاين أكسيد الكربون"د املنهجية أن تؤك

 . سنة١ ٠٠٠ يف املائة من ثاين أكسيد الكربون املخزون ستنبعث بعد ٦٣السنة، فإن قرابة 
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دائماً، وتدعو، يف حالة وجود نسبة نضح أعلى، إىل اعتبار الدوام غري كاٍف ويف هذه احلالة تلغى مجيع وحدات                   
ويتم الرصد بالدرجة األوىل من خالل قياسات مباشرة يف موقع          . ة عن نشاط املشروع   خفـض االنبعاثات النامج   

وخط األساس هو استخراج النفط احملسن املستمر مبياه . احلقن، وحتت األرض بواسطة حتليل اهلزات الرباعي األبعاد
ون وختزينه، صادر عن برنامج     ويتم اختيار املوقع وفقاً للمعايري الواردة يف منشور يتعلق باحتجاز الكرب          . الـبحر 

 .)٣(البحث والتطوير املعين بغازات الدفيئة، التابع للوكالة الدولية للطاقة

٧- NM0168)        تعاجل منهجية احتجاز ثاين أكسيد الكربون      ): وثـيقة تصـميم مشروع آلية التنمية النظيفة
ياه اجلوفية املوجودة يف ماليزيا أنشطة املشروع املنبعث من جممع الغاز الطبيعي املُسيل وختزينه جيولوجياً يف طبقة امل

اليت حتتجز خليطاً من غازات العادم احلمضية اليت تنبعث من حمطات معاجلة الغاز الطبيعي ومصانع الغاز الطبيعي                 
 املُسيل وختزن هذا اخلليط الغازي املؤلف بالدرجة األوىل من ثاين أكسيد الكربون يف طبقات املياه اجلوفية أو يف                 

وبغية بيع الغاز، ينبغي فصل الغازات احلمضية الغنية بثاين أكسيد الكربون           . الغاز/مسـتودعات مهجورة للنفط   
غري مدرجة ضمن حدود املشروع اليت تتمثل يف الضغط، والنقل          ) االحتجاز(ولذلك فإن مرافق الفصل     . وإزالتها

 إجراءات الرصد، اليت تشمل رصد تيار ثاين        املادي باالستناد إىل  ) النضح(ويقدر التسرب   . ومسـتودع التخزين  
وخط . أكسـيد الكـربون حىت املستودع ومسارات النضح احملتملة اليت يتم حتديدها من خالل قياسات اهلزات               

وبالنسبة ملعايري اختيار املوقع، تشري املنهجية      . األساس هو حرق الغاز احلمضي بدالً من ختزينه حتت سطح األرض          
لفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ عن احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه وهي بيانات            إىل بيانات تقرير ا   

وحيسب الدوام خبصم وحدات خفض االنبعاثات املعتمد أو        . مت تفسـريها بصـورة خاطئة على أهنا معيار لألداء         
 . ربالنضج بعد فترة تسجيل األرصدة الدائنة، على أساس تقديرات سابقة ملعدل التس

عزل ثاين أكسيد الكربون البشري املنشأ يف احمليطات من خالل تغيري نسبة قلوية              (SSC_038وتعاجل منهجية    -٨
أنشطة املشاريع اليت تستخدم ثاين أكسيد الكربون املنبعث من غازات مداخن           )) حتول القلوية (املياه السطحية للمحيط    

وتؤدي . تدفقة اليت توضع فيها سالل مسامية حتتوي على احلجر اجلرييحمطات توليد الكهرباء وتضخه يف مياه البحر امل      
وجزء فقط من   . التفاعالت النامجة عن ذلك إىل حتويل ثاين أكسيد الكربون املوجود يف غازات املداخن إىل بيكربونات              

املتوقع أن يكون بنسبة    ويتفاوت هذا اجلزء ولكن من      . غازات املداخن اليت مت ضخها هبذه الطريقة سيتعادل ويظل ذاتياً         
وحدود املشروع هي احلدود املادية حملطة توليد الكهرباء وقناة ماء التربيد، ومتتد إىل البحر، حيث               .  يف املائة تقريباً   ٥٠

وقد حيدث التسرب من خالل استخدام كمية إضافية .  كيلومتراً من نقطة تصريف ماء التربيد    ٢٠حتـدد بشعاع طوله     
وتتضمن عملية  . إىل معدل تدفق ثابت عرب سالل احلجر املنتظم يتجاوز سالل احلجر اجلريي           مـن الكهـرباء للتوصل      

 .)٤(الرصد قياس الرقم اهليدروجيين ودرجة احلرارة وتقدير الكربون العضوي املذاب

                                                      

 Barriers to overcome in.برنامج البحث والتطور املعين بغازات الدفيئة، التابع للوكالة الدولية للطاقة )٣(

implementation of CO2 capture and storage (2): Rules and standards for the transmission and storage of 

CO2. Report number: PH4/23. 
 ).١٩٩٤(باالستناد إىل خمطوط غري منشور لوزارة الطاقة األمريكية  )٤(
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 املرفق الثالث

 التوزيع اإلقليمي ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة

  الوالية-أوالً 

 وال سيما ١-م أإ/٧ و١-م أإ/٤ و١-م أإ/٣ام اتفاقات مراكش املشار إليها يف املقررات مع مراعاة أحك -١
مايو / أيار٣١ من األطراف أن تقدم إىل األمانة حبلول ٣٦ إىل ٣٢املقـرر األخـري الذي طلبت فيه الفقرات من    

طة مشاريع آلية التنمية النظيفة ، آراءها بشأن العقبات املنهجية أو البنيوية اليت تعترض التوزيع العادل ألنش٢٠٠٦
وبشأن خيارات التصدي هلذه العقبات لينظر فيها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول               

 .FCCC/KP/CMP/2006/Misc.1وترد هذه اآلراء يف الوثيقة . الثانيةكيوتو يف دورته 

طراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف      طلب مؤمتر األ  ) ٣٣الفقـرة    (١-م أإ /٧ومبوجـب املقـرر      -٢
بروتوكول كيوتو إىل اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة أن يقدم إليه، يف دورته الثانية، معلومات عن العقبات                 
املنهجـية أو البنـيوية اليت تعترض التوزيع اإلقليمي ودون اإلقليمي العادل ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة                 

 . معاجلة هذه القضاياوخيارات

 املتعلق ببناء القدرات املتصلة بتنفيذ بروتوكول كيوتو يف         ١-م أإ /٢٩وفضـالً عـن ذلك، أعاد املقرر         -٣
 التأكيد على إطار بناء القدرات وعرضا جماالت األولويات احملددة لتنفيذ           ١-م أإ /٣٠الـبلدان النامـية واملقرر      

توسيع نطاق  " بتقدمي الدعم ل       ١-م أإ /٢٩من املقرر    ) ه(و) د(تان  وتتعلق الفقرتان الفرعي  . بـروتوكول كـيوتو   
 .على التوايل" حتسني التوزيع اجلغرايف"و" املشاركة

  املبادئ-ثانياً 

يوافق اجمللس التنفيذي على أنه بغية مواصلة دراسة مسألة التوزيع اإلقليمي ألنشطة مشاريع آلية التنمية                -٤
 :النظيفة ينبغي مراعاة ما يلي

الطرف غري املدرج يف املرفق (ينبغي أن ُتتاح لكل طرف غري مدرج يف املرفق األول من االتفاقية      )أ( 
فرصة حتقيق أقصى قدرة على االستفادة من اإلمكانيات اليت تتيحها آلية التنمية النظيفة وال سيما البلدان                ) األول

 ام خاص إليها؛األفريقية والدول النامية اجلزرية الصغرية مع توجيه اهتم

ينبغي عدم تفسري عبارة التوزيع العادل على أهنا تعين التوزيع العادل ألنشطة مشاريع آلية التنمية  )ب( 
أي نفـس عدد املشاريع يف كل بلد؛ وتفضيل للمشاريع الصغرية أو الكبرية؛ وتساوي عدد وحدات                (النظـيفة   

 ). اخلفض املعتمد لالنبعاثات

 حىت اآلن التقدم احملرز -ثالثاً 

 :واختذ اجمللس حىت اآلن التدابري التالية لتخفيف حدة بعض الشواغل املتعلقة بالتوزيع اجلغرايف العادل -٥
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 طرائق وإجراءات مبسطة للمشاريع الصغرية؛ )أ( 

  طن سنوياً؛١٥ ٠٠٠إلغاء رسوم تسجيل املشاريع اليت يقل خفضها لالنبعاثات عن  )ب( 

 األوىل من وحدات اخلفض املعتمد لالنبعاثات       ١٥ ٠٠٠لوحدات ال     ختفـيض حصة العائدات ل     )ج( 
 الصادرة سنوياً؛ 

متيـيز الكيانات املقدمة للطلبات من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف طريقة دفع رسوم     )د( 
 تقدمي الطلبات؛

 إنشاء منتدى للسلطات الوطنية املعينة؛  )ه( 

 لقدرات على املستويني دون اإلقليمي والعاملي أو أنشطة التوعية؛املشاركة يف أنشطة بناء ا )و( 

 ).اجلاري(السوق اخلريية آللية التنمية النظيفة  )ز( 

  العقبات-رابعاً 

سـلَّم اجمللـس التنفيذي بوجود عقبات على خمتلف املستويات ويف خمتلف املراحل وهو يدرك أن عدداً                  -٦
مستوى اجمللس وأن بعضها ميكن معاجلته على مستوى األطراف والبعض   حمـدوداً مـنها فقط ميكن معاجلته على         

 .اآلخر على مستوى القطاعني العام واخلاص يف البلدان

ونظراً للطابع السوقي آللية التنمية النظيفة وميل القطاع اخلاص بطبيعة احلال إىل املواقع واملشاريع القليلة              -٧
عقبات هي عقبات مالية؛ أي عدم كفاية فرص احلصول على األموال      املخاطـر والغنية بالفرص، فإن بعض أهم ال       

 .الالزمة للمساعدة التقنية وبناء القدرات وعدم كفاية فرص احلصول على أدوات متويل املشاريع وإدارة املخاطر

 :وفيما يلي بعض العقبات األخرى -٨

رية املتعلقة بتطوير أنشطة    القضـايا اهليكلـية واملؤسسية مثل ضعف القدرات املؤسسية واإلدا          )أ( 
 مشاريع آلية التنمية النظيفة؛

قضايا القدرات اليت تنفرد هبا آلية التنمية النظيفة، مثل انعدام الوعي املتعلق بآلية التنمية النظيفة                )ب( 
 واخلربات يف القطاعات ذات الصلة، وشروط االستثمار وصغر حجم املشاريع؛

ية التنمية النظيفة، مثل عدم توافر املرافق واإلجراءات، وتعقيد العمليات القضايا املتعلقة بعملية آل )ج( 
واملنهجيات، وعدم كفاية التوجيه يف جمال التجميع واحلد املفروض على حجم اجملموعات، وانعدام الوضوح بشأن 

 دور املساعدة اإلمنائية الرمسية يف دورة املشروع؛

 .٢٠١٢لتنمية النظيفة بعد عام عدم اليقني فيما يتعلق بدور آلية ا )د( 
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  التوصيات-خامساً 

وافق اجمللس التنفيذي مع مراعاة الوالية املمنوحة، على التوصيات التالية اليت ستقدم إىل مؤمتر األطراف                -٩
 :العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية لكي ينظر فيها ويقدم التوجه بشأهنا

 :ويل واألدوات املاليةالتم )أ( 

مالية آللية التنمية النظيفة     )١()مرافق(تشجيع األطراف املدرجة يف املرفق األول على إنشاء مرفق           `١`
ملسـاعدة األطـراف غري املدرجة يف املرفق األول، وال سيما أقل البلدان منواً مع توجيه اهتمام                 

لصغرية اليت يوجد هبا عدد أقل من أنشطة        خـاص إىل البلدان األفريقية والدول النامية اجلزرية ا        
مشـاريع آلـية التنمية النظيفة، لكي تغطي تكاليف البدء املتعلقة بأنشطة مشاريع آلية التنمية               

 :النظيفة، وال سيما بالطرق التالية

توفـري التمويل األويل الالزم لوضع وتنفيذ أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة والذي              -
 وحدات خفض االنبعاثات املعتمد املتولدة من هذه املشاريع؛ميكن تسديده من 

دعـم تطويـر املنهجيات القابلة للتطبيق على أقل البلدان منواً واألطراف األخرى غري               -
 املدرجة يف املرفق األول واليت يوجد هبا عدد أقل من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة؛

اريع واخلرباء احملليني والسلطات الوطنية املعينة تنظيم دورات تدريب عملي لواضعي املش -
 وأصحاب املصلحة اآلخرين، عند الضرورة؛

 تقدمي الدعم لتطوير اخلربات الالزمة لوضع وثائق تصميم املشاريع؛ -

املشار إليه أعاله طوعية وميكن     ) املرافق(تكـون مسامهات األطراف املدرجة يف املرفق األول يف املرفق            `٢`
 ا من وحدات خفض االنبعاثات املعتمد اليت تولدها أنشطة املشاريع املنفذة من خالل املرفق؛استرداده

نظـراً إىل أن آلية التنمية النظيفة ليست إال مصدراً مكمالً ملصادر متويلية أخرى لتنفيذ أنشطة                 `٣`
استطالع سبل مشاريع آلية التنمية النظيفة، ينبغي تشجيع األطراف املدرجة يف املرفق األول على 

تطوير أدوات مالية تضمن التمويل الالزم لتطوير أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة القادرة على 
مساعدة البلدان النامية واألطراف غري املدرجة يف املرفق األول واليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية 

املالية املتعددة األطراف اليت    وال تسـتطيع احلصول على التمويل، مع مراعاة أنشطة املؤسسات           
 تستثمر يف تعزيز القدرات يف هذه البلدان؛

تشـجيع املؤسسات املالية على تقدمي التمويل األويل لتطوير أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة               `٤`
 باستخدام وحدات اخلفض املعتمد لالنبعاثات كضمان؛ 

                                                      

لطريقة اختيار األطراف املدرجة يف املرفق األول للتجمع جيوز أن يكون هناك أكثر من مرفق واحد تبعاً  )١(
 .أو التعاون هبذا الصدد
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 بناء القدرات والتدريب )ب( 

ومنظمات األمم املتحدة على التركيز على جماالت بناء القدرات اخلاصة بتطوير تشجيع األطراف  `١`
أنشـطة مشـاريع آلية التنمية النظيفة، وعلى سبيل املثال وضع وثائق تصميم املشاريع، وتقييم            
االقـتراحات، والتوعية، واهلندسة املالية، وتقاسم املعلومات وتيسري طلبات الكيانات املتقدمة           

 فريقيا وغريها من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول وتطوير املنهجيات؛بطلبات من أ

تشجيع األطراف ومنظمات األمم املتحدة على أن تركز أيضاً على أنشطة بناء القدرات اليت تبين  `٢`
القـدرات املؤسسية اليت ميكنها مساعدة األطراف يف تطوير أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة              

 ت الوطنية املعينة، وال سيما يف البلدان اليت توجد هبا انبعاثات منخفضة ومشاريع أقل؛والسلطا

تقدمي الدعم لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول إلنشاء هيكل أساسي منظم ييسر بناء القدرات              `٣`
املستوى لتنفـيذ أحكام بروتوكول كيوتو وحتديداً إنشاء مكاتب دائمة آللية التنمية النظيفة على              

الوطـين يف األطراف غري املدرجة يف املرفق األول مع توفري فريق من اخلرباء احملليني، يقوم بإنشاء                 
 حافظة ملشاريع آلية التنمية النظيفة باستخدام خرباء من قائمة معتمدة للخرباء يف هذا اجملال؛

 التعاون )ج( 

 لومات على مجيع املستويات؛تشجيع التعاون اإلقليمي لتيسري تبادل اخلربات واملع `١`

تشجيع األطراف املدرجة يف املرفق األول املشاركة يف سوق آلية التنمية النظيفة على إيالء اهتمام  `٢`
 خاص لزيادة اإلنصاف يف توزيع أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة؛

  التنمية النظيفة؛تشجيع األطراف على التعاون الثنائي بغية وضع وتنفيذ أنشطة مشاريع آلية `٣`

تشجيع التعاون بني السلطات الوطنية املعينة من األطراف املدرجة يف املرفق األول واألطراف غري  `٤`
 املدرجة يف املرفق األول وال سيما من خالل منتدى السلطات الوطنية املعينة؛

 إشراك أصحاب املصلحة اآلخرين )د( 

ى إنشاء مكاتب وشراكات يف البلدان األفريقية والدول النامية تشجيع الكيانات التشغيلية املعينة عل `١`
 اجلزرية الصغرية بغية املسامهة يف حتقيق توزيع أكثر إنصافاً ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة؛

 التشجيع على زيادة إشراك الرابطات الصناعية الوطنية واملصارف احمللية يف سوق آلية التنمية النظيفة؛ `٢`

 التشجيع على مشاركة املصارف اإلقليمية يف وضع وتعزيز أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة؛ `٣`

تشـجيع التآزر بني مجيع املنظمات احلكومية الدولية يف تنسيق األنشطة املتعلقة ببناء القدرات               `٤`
 واملساعدة التقنية واملالية؛

أن تغري املناخ إىل وضع برنامج لتوعية اجلمهور دعـوة أمانـة اتفاقـية األمم املتحدة اإلطارية بش        )ه( 
 .يستهدف تيسري توفر وتقاسم املعلومات املتعلقة بعملية آلية التنمية النظيفة يف األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

- - - - - 


