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  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
  الدورة الرابعة

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢- ١بوزنان، 

  ل األعمال املؤقت من جدو٥البند 
  املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة

  التقرير السنوي للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة املقدَّم إىل مؤمتر 
  *األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

  موجز

 ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٠ل الفترة من  هذا التقرير أعمال اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة خال         يتناول  
ومن املتوقع حتقيـق ختفيـضات إضـافية        .  اليت حققت فيها اآللية منواً مطّرداً      ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤إىل  

وُيتوقع أن .  مليار وحدة مع هناية فترة االلتزام األوىل لربوتوكول كيوتو٠,٤لوحدات خفض االنبعاثات املعتمد تبلغ 
 مليار  ٢,٩ مشروع، ختفيضات تبلغ حنو      ٤ ٢٠٠طة مشاريع آلية التنمية النظيفة، البالغ عددها اآلن قرابة          حتقق أنش 

 نشاطاً من أنشطة املشاريع ١ ١٨٦ مليار وحدة تولّدت عن ١,٣وحدة من وحدات خفض االنبعاثات املعتَمد، منها 
 مليون ٢٠٢ نشاطاً بلغت مرحلة اإلصدار أكثر من ٤٣٧وولّدت أنشطة مشاريع اآللية البالغ عددها . املسّجلة لآللية

 طلباً للتسجيل واإلصدار نتج     ١ ٠٨٦وخالل الفترة، نظر اجمللس يف      . وحدة من وحدات خفض االنبعاثات املعتَمد     
 وحدة من وحدات خفض االنبعاثات ١٠٧ ٦٠٤ ١١٣ نشاطاً إضافياً من أنشطة مشاريع اآللية وإصدار   ٣٥٩عنها  
كما ُيربز العمل املضطلع .  التقرير اإلجنازات والتحديات اليت واجهت اجمللس يف إشرافه على هذه اآلليةوُيربز. املعتَمد

به يف جماالت االعتماد، واملنهجيات، والتسجيل واإلصدار، ويتضمن عدداً من اإلجراءات املوصى هبا من ِقبل مؤمتر                
  .األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

                                                      

قُدِّمت هذه الوثيقة بعد املوعد املقرر لكي تتضمن معلومات عن الفترة املشمولة بالتقرير اليت نص عليها   *
  .مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورتيه الثانية والثالثة
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  )تابع( احملتويات

  الصفحة  راتـالفق  
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   مقدمة- أوالً 
   الوالية- ألف 

يشار إليه الحقـاً    (، يقدم اجمللس التنفيذي لآللية      )١()اآللية(وفقاً لطرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة         - ١
تقريراً عن أنشطته إىل كل دورة من دورات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف               ") اجمللس"باسم  

اجتماع األطراف هذه التقارير    /ويستعرض مؤمتر األطراف  ). اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (بروتوكول كيوتو   
  .طار ممارسة سلطته على هذه اآللية، ويقدم إرشادات ويتخذ مقررات حسب االقتضاءالسنوية يف إ

   نطاق التقرير- باء 

يوفر هذا التقرير السنوي الذي أعده اجمللس معلومات عن التقدم احملَرز يف تنفيذ آلية التنمية النظيفة خالل   - ٢
لفترة املشمولة بالتقرير، ويوصي مبقررات لكـي       ، املشار إليها أدناه با    )٢()٢٠٠٨- ٢٠٠٧(السنة السابعة لعملها    
ويشري التقرير إىل اإلجنازات التشغيلية اليت أفضت إىل . اجتماع األطراف يف دورته الرابعة/يعتمدها مؤمتر األطراف

تسجيل أنشطة مشاريع اآللية وإصدار وحدات خفض االنبعاثات املعتَمد، ومسائل اإلدارة، والتـدابري املتخـذة               
ة لتدعيم إدارة اآللية واإلشراف عليها، واملتطلبات من املوارد، واملوارد الفعلية املتاحة لعمل اآللية خالل               واملتوخا

  .تلك الفترة

ويسلِّط التقرير الضوء على النجاحات والتحديات خالل فترة اإلبالغ ويوجز عمل اآللية واملسائل الـيت         - ٣
 العمليات واملهام على املوقع الشبكي آللية التنمية النظيفة التفاقية       وتتاح التفاصيل الكاملة عن   . اتفق عليها اجمللس  

 الذي ميثل املوقع املركزي الذي توَدع فيه تقارير اجتماعات اجمللـس            )٣(األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ     
  .والوثائق املتعلقة جبميع املسائل اليت وافق عليها

اجتماع /كومار سيثي، يف عرضه الشفوي املقدم إىل مؤمتر األطراف        وسيقوم رئيس اجمللس السيد راجيش        - ٤
األطراف، بتسليط الضوء على التحديات واإلجنازات خالل السنة السابعة لعمل اآللية، فضالً عـن التحـديات                

  .املنَتظَرة مستقبالً

                                                      

  ).ج(٥، الفقرة ، املرفق١- م أإ/٣املقرر   )١(
 وفقاً  ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤ إىل   ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢٠يغطي التقرير الفترة من       )٢( 

  .٣- م أإ/٢ من املقرر ٧ والفقرة ٢- م أإ/١ من املقرر ١١للفقرة 
 )٣(  <http://cdm.unfccc.int>.  
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اإلجراء الذي سيتخذه مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع            - جيم 
   كيوتواألطراف يف بروتوكول

اجتماع األطراف يف دورته الرابعة، يف ممارسة سلطته على اآللية وتقدمي اإلرشادات هلا             /رمبا يود مؤمتر األطراف     -٥
  :، آخذاً يف اعتباره التقرير السنوي للمجلس، أن يقوم مبا يلي)٤(وفقاً لطرائقها وإجراءاهتا

اجتماع األطراف يف دورته الثالثة وأنـه       /طرافاإلشارة إىل أن اجمللس استجاب إىل إرشادات مؤمتر األ          )أ(  
  ؛)٥(اختذ معظم إجراءات االستجابة وأحرز تقدماً يف حل املسائل املتبقية

 ؛) ألف أدناه- انظر الفصل الثالث (تعيني كيانات تشغيلية سبق أن اعتمدها اجمللس وعّينها مؤقتاً   )ب(  

"  من طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفـة    ٤١فقرة  إجراءات االستعراض كما أشري إليها يف ال      "تعديل    )ج(  
على النحو املـشار إليـه يف       "  من طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة      ٦٥إجراءات االستعراض املشار إليها يف الفقرة       "و

   أدناه؛٦٥الفقرة 

لك ببحث عدد من    اإلحاطة علماً بأن اجمللس يعمل على النهوض بطابعه التشغيلي إلجراء االعتماد وذ             )د(  
التدابري اليت تشمل مواصلة رصد أداء الكيانات التشغيلية املعينة ونظام حلوافز وعقوبات الكيانات التشغيلية املعينة يـشمل                 

  فرض عقوبات مالية على تلك الكيانات التشغيلية اليت ال تتقيد مبعايري اجلودة اليت حيددها اجمللس؛

وحصانات ألعضاء اجمللس لضمان توفري احلماية الكاملة هلم عند اختاذ      تنفيذ حل مؤقت يعطي امتيازات        )ه(  
اجتماع األطراف إىل تعذر التوصل إىل حـل طويـل          /مقررات تتصل بآلية التنمية النظيفة حىت لو خلص مؤمتر األطراف         

  ؛)٦(األجل أثناء فترة االلتزام احلالية

  .قريرتقدمي إرشادات بشأن املسائل املترتبة على هذا الت  )و(  

اجتماع األطراف أن ينظر أيضاً يف نتائج العمل املتصل باآللية الذي تنفذه اهليئة الفرعية              /ورمبا يود مؤمتر األطراف     -٦
  .)٧(للمشورة العلمية والتكنولوجية

اجتماع األطراف املرشحني التالني للمجلس لفترة سنتني عند ورود الترشيحات          /وسينتخب مؤمتر األطراف    - ٧
  :من األطراف

                                                      

  .٣ و٢، الفقرتان ١- م أإ/٣املقرر   )٤(
اجتماع األطراف وما وفّره من تـشجيع يف        /ذا التقرير طلبات مؤمتر األطراف    يتضمن املرفق األول هل     )٥(

  .دورته الثالثة ووصفاً موجزاً لالستجابات
)٦(  FCCC/KP/CMP/2008/1 ٧٣ و٧٢، الفقرتان.  
  .٤٠و) ب(٣٩، الفقرتان FCCC/SBSTA/2008/7انظر   )٧(
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  عضو وعضو مناوب من اجملموعة اإلقليمية األفريقية؛  )أ(  

  عضو وعضو مناوب من اجملموعة اإلقليمية اآلسيوية؛  )ب(  

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

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

  ).أطراف املرفق األول(و وعضو مناوب من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية عض  )ه(  

   اإلجنازات والتحديات-ثانياً 
   املعامل واإلجنازات-ألف 

أي آلية  : إن مهمة اجمللس هي اإلشراف على تشغيل آلية بيئية عاملية مبتكرة للسوق وتوظيفها على النحو األمثل                 -٨
 بأن أنشطة جديدة أقل عدداً ستدخل مرحلة التنفيذ يف إطار آليـة  ٢٠٠٧وبالرغم من التوقعات العامة يف   . التنمية النظيفة 

 طلباً شهرياً للمصادقة    ١٦٠، إال أن اآللية تلقت حنو       ٢٠١٢التنمية النظيفة بسبب عدم التأكد من مستقبل اآللية بعد عام           
 ٠,٤وهذا النمو سيضيف من إمكانات إضـافة        . ن الفترة السابقة   يف املائة ع   ١٠على أنشطة مشاريع؛ بزيادة نسبتها حنو       

وُيتوقَّع اآلن أن ُتولِّد مشاريع اآللية رهن التنفيذ   . مليار وحدة من وحدات خفض االنبعاثات املعتمد حىت هناية فترة االلتزام          
ـ )٨( مليار وحدة من وحدات خفض االنبعاثات املعتمد    ٢,٩قرابة      نـشاطاً،  ٤ ٢٠٠ر مـن   من أنشطة مشاريع تبلغ أكث
 ١,٣٣ُيتوقع هلا أن ُتولِّد     )  نشاطاً خالل الفترة املشمولة بالتقرير     ٣٥٩ُسجِّل  ( من األنشطة املسجلة بالفعل      ١ ١٨٨منها  

وتشمل هذه املشاريع ). انظر الشكل أدناه(مليار وحدة من وحدات خفض االنبعاثات املعتمد مع هناية فترة االلتزام األوىل  
 يف  ٦٠حنو  (واألحجام  )  يف املائة ملشاريع الطاقة املتجددة أو الكفاءة يف استخدام الطاقة          ٦٠حنو  (عاً من األنواع    جماالً واس 

 منهجية فتحت آفاقاً جملاالت جديدة مثل       ٢٧ويف خالل الفترة املشمولة بالتقرير، وافق اجمللس على         ). املائة للمشاريع الصغرية  
باسـتخدام  (تخدام الطاقة، والزراعة، واستخدام الطاقة احلرارية األرضية، والنقل اجلماعي          إنتاج أجهزة تتمتع بالكفاءة يف اس     

 ٧٦ تنقيحـاً ووّجـه      ٦٦كما وافق اجمللس على     . واإلضاءة يف املنازل الريفية   ) مركبات منخفضة االنبعاثات لغازات الدفيئة    
  .توضيحاً ستيسِّر من تطبيق املنهجيات

                                                      

 أشار إليها املشاركون يف املشاريع يف وثيقـة تـصميم   تستند هذه األرقام إىل توقعات اإلجناز املُتنبأ هبا اليت        )٨(
، الدامنرك، (<www.cdmpipeline.org>)وتوفِّر املعلومات معاهد أخرى مثل مركز ريسو لربنامج األمم املتحدة للبيئة . املشروع

  .لومات آلية التنمية النظيفةومعهد االستراتيجيات البيئية العاملية باليابان باستخدام االنسياب املباشر للبيانات من نظام مع
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  ٢٠٠٨-٢٠٠٧نظيفة رهن التنفيذ، منو مشاريع آلية التنمية ال
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   التحديات والفرص-باء 

  سياق العمل -١

يتمثل التحدي املستمر الذي يواجه اجمللس يف اإلشراف على تشغيل آلية التنمية النظيفة ورفع مستوى أدائها إىل                   -٩
ة اليت شهدهتا الفترات السابقة، مستنداً إىل نظام مـا زال            بنفس اخلطى املكثف   ٢٠٠٨واستمر العمل يف عام     . احلد األمثل 

مبا يشمل  (وتظل القدرة البشرية واملؤسسية املتزايدة واملعززة تشكل أحد القيود األساسية لنظام اآللية ككل              . يشهد تطوراً 
التغـيري  /رة النظام على التكيف   وهذا يقيِّد من قد   ). قدرة املشاركني يف املشاريع، والكيانات التشغيلية املعينة ودعم اجمللس        

املعارف وتعزيز البساطة مع احلفاظ على سالمة       /، وزيادة الشفافية  )التأخري(، ومن عالج احلاالت املعلقة      )حتقيق االتساق (
  .وُيتوقع أن يظل هذا الوضع هو أحد التحديات الرئيسية هلذه اآللية املتطورة. البيئة

  التشغيليةتعزيز النظام مع تلبية املتطلبات  -٢

غري أن اجمللـس  . إن املطلب األمسى املتمثل يف حبث احلاالت يف الوقت احملدد هو الذي حدد برنامج عمل اجمللس                -١٠
كما ُخصص وقت كبري    . أعطى أولوية للعمل الذي يوفر اإلرشادات للمشاركني يف املشاريع وللكيانات التشغيلية املعينة           

ملمنوح ألجزاء من هيكله الداعم، تعزيزاً للشفافية واإلعالم العام واجلودة الشاملة لتحديد مستوى وشروط زيادة التفويض ا
إن الضغط من أجل ضمان النظر يف طلبات التسجيل واإلصدار يف الوقت احملدد، ويف املنهجيات اجلديدة املقتَرحة،       . للنظام

وضمان سالمة البيئة ال يترك إال القليل مـن         اجتماع األطراف مواصلة تعزيز االتساق      /مع النظر يف طلب مؤمتر األطراف     
  :غري أن اجمللس أحرز تقدماً يف بعض املسائل اهلامة. الوقت للبحث املنتظم يف جوانب تسمح مبواصلة تطوير النظام

  ٢٠٠٧حىت 
  ٢٠٠٨حىت 

  املشاريع يف آلية التنمية النظيفة ٢٠١٢وحدات خفض االنبعاثات املعتمد، املتوقعة حبلول
رهن التنفيذرهن التنفيذ  املسجلة  املسجلة
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وافق اجمللس ألول مرة على منهجية جديدة تـستخدم هنجـاً           : عنصر اإلضافية وتبسيط خط األساس      )أ(  
  ة ومستوى خط األساس؛مرجعياً لتقرير اإلضافي

توضيحات بشأن املسائل استجابة لدعوة /وافق اجمللس على مبادئ توجيهية: القدرة على التنبؤ والسالمة  )ب(  
  : إىل ضمان القدرة على التنبؤ مثل

  ؛)٩("إرشادات بشأن بيان وتقييم النظر املسبق يف آلية التنمية النظيفة"  ‘١‘  
   حتليل االستثمار؛خيار األخذ بأداة اإلضافية يف  ‘٢‘  
  إيضاحات بشأن اجلوانب واألدوات املستخَدمة يف املنهجيات؛  ‘٣‘  
طريقة عرض الوثائق وربطها على املوقع الشبكي آللية التنميـة  : وضوح فرص احلصول على املعلومات    )ج(  

  .النظيفة وخطة عمل حتقق شفافية أكرب لتصنيف وثائق اجمللس

  تبسيط وتعزيز نظام االعتماد -٣

وللكيانات التشغيلية أمهية حيوية    . يشكل جمال اعتماد الكيانات التشغيلية حتدياً رئيسياً لعمل اجمللس يف املستقبل            -١١
وبـالنظر إىل اخلـربات يف   . يف أداء آلية التنمية النظيفة لوظائفها ومتكِّن من توزيع نظام للمسؤوليات حتت إشراف اجمللس 

ويف هذا الصدد، مت حتديد دور املعاينة       . جمللس اهتماماً خاصاً لوظيفته يف جمال االعتماد      عمليات التسجيل واإلصدار، أوىل ا    
املوقعية يف تقييم أداء الكيانات التشغيلية املعينة كمجال حيظى بأولوية، ووافق اجمللس على إنشاء نظام مـنقّح ومبـّسط                   

. لية املعينة املعتمدة باعتباره يشكل عائقاً يف النظـام        وإضافة إىل ذلك، حدد اجمللس النقص يف الكيانات التشغي        . لالعتماد
ومن شأن بعض هذه التدابري أن يزيد من عدد الكيانات التشغيلية املعينة، لكن اجمللس يستكشف أيضاً وسـائل أخـرى                    

  .لزيادة عدد الطلبات بالتوعية امليدانية وحتديد املعوقات

مثل املوافقة على دليل للمصادقة والتحقق، واإلرشـادات        (تحقق  إن زيادة الوضوح بشأن متطلبات املصادقة وال        -١٢
ستمكِّن الكيانات التشغيلية املعينة من أن تقرر        )بشأن مسائل مثل النظر املسبق، وحتليل االستثمار وتطوير معايري االعتماد         

  .واردوحتدِّد بفعالية أكرب املوارد الختصاصاهتا وأن ُتسهِّل على نظام االعتماد تقييم هذه امل

  زيادة الكفاءة يف النظر يف احلاالت -٤

تناول اجمللس كافة الطلبات على التسجيل واإلصدار دون أي تأخري، فضالً عـن تنقـيح إجـراءات طلـب                     -١٣
وقد جنح اجمللس متاماً    . )١٠(٢٠٠٨وواجه اجمللس فتريت ذروة يف تقدمي الطلبات عام         . االستعراضات وإجراءات االستعراض  

                                                      

تتاح التقارير عن اجتماعات اجمللس . ٤٦تقرير االجتماع احلادي واألربعني للمجلس التنفيذي، املرفق   )٩(
  .<http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>على املوقع 
ينة للتسجيل قبل   اليت قدمتها كيانات تشغيلية مع    " اللحظة األخرية "تسببت يف هاتني الذروتني طلبات        )١٠(

 ٢٤٢مارس و/ومت تقدمي إحدى وتسعني حالة يف آذار. انتهاء فترة السماح ومدهتا مثانية أشهر الستخدام منهجيتني منتهيتني
  . يف أيام قليلة٢٠٠٧ يف املائة من جمموع حاالت ٤٤وتساوي الذروة الثانية تلقّي ما يقرب من . أغسطس/حالة يف آب
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ذا التحدي مع حشد املوارد البشرية واملؤسسية الشحيحة ملعاجلة احلاالت املعلقة اليت كانت يف املتوسط أكثر                يف مواجهة ه  
). مراجعة استكمال طلبات التسجيل   (وأدى هذا بدوره إىل حدوث تأخري يف مرحلة بعينها من مراحل العملية             . من املتوقع 

 معاجلة احلاالت احلالية املتراكمة اليت      ٢٠٠٨ديسمرب  /ف كانون األول  ومع توافر موارد إضافية، ُيتوقع أن يتم حبلول منتص        
  :ومشلت استجابات اجمللس للزيادة يف عمليات نظر احلاالت.  حاالت٢٠٩تبلغ 

  النظر يف احلاالت يف جمموعات متماثلة املسائل؛  )أ(  

  وضع نظام يسمح مبعاجلة املسائل الثانوية بسرعة؛  )ب(  

حتسني اإلرشـادات   /امات األمانة وخرباء فرقة التسجيل واإلصدار من أجل تعزيز        زيادة استخدام إسه    )ج(  
  القائمة بشأن متطلبات التنظيم تقليالً لعدد االستعراضات؛

  توحيد منهجيات حيثما أمكن؛/تطوير منهجيات وتبسيط  )د(  

  توفري إرشادات معززة للكيانات التشغيلية املعينة؛  )ه(  

تكاليف معاينة موقعية، سحب    (حلايل على الكيانات التشغيلية املعينة لعدم األداء        حتسني نظام العواقب ا     )و(  
اجتماع األطراف بنـاء    /ورهناً باإلرشادات املوجهة من مؤمتر األطراف     . ضماناً المتثال هذه الكيانات   ) اعتماد أو تعليقه  

 تشمل فرض عقوبات مالية على الفشل       ، قد تشمل هذه التدابري روادع أخرى      ) أدناه ٢٥انظر الفقرة   (على طلب اجمللس    
  املتكرر يف تلبية معايري اجلودة املتوقعة؛

اعتماد خطوط زمنية لواجبات األمانة مثل استكمال املعاينات اليت تقاس مرجعياً بعدد احلاالت املقدمة                )ز(  
  .واملوارد املتاحة

  تطوير دليل للمصادقة والتحقق -٥

وسيكون دليل املصادقة والتحقق حجر زاويـة يف        . حقق ممارسة حتظى بأولوية   يشكل تطوير دليل للمصادقة والت      -١٤
ودليل املصادقة والتحقق هو وثيقة ذات حجية حتدد متطلبات املصادقة والتحقق           . النظام الشامل جلودة آلية التنمية النظيفة     

 مث معلومات قّيمـة للمـشاركني يف        والتوقعات بشأن جودة العمل الذي تضطلع به الكيانات التشغيلية املعينة، ويوفر من           
ويغطي الدليل كافة املراحل من املصادقة إىل طلب اإلصدار، وحيدد املفاهيم الرئيسية مبا يشمل وسائل املصادقة                . املشاريع

 ويهدف اجمللس إىل أن يتوافر لديه استعراض تقين أخري يف اجتماعه الرابـع            . ومتطلبات اإلبالغ للكيانات التشغيلية املعينة    
ومشل تطوير دليل املصادقة والتحقق تفاعالت مـستهلكة        . واألربعني بغية اعتماد الصيغة األوىل للدليل يف ذلك االجتماع        

من الكيانات التشغيلية املعينـة، واملـشاركني يف        (للوقت وإن كانت هامة مثل توجيه دعوات عامة إىل إبداء التعليقات            
وعقد حلقات عمل مع الكيانات التشغيلية املعينة       ) اخلرباء واألفرقة العاملة  املشاريع، وأصحاب املصلحة واألطراف وفرق      

وسينفِّذ اجمللس وسيباشر اجمللس برناجماً شامالً لبدء التنفيذ يكفل فهم دليـل            . لضمان النظر الكايف يف إسهاماهتا وتوقعاهتا     
عمله بشأن هذا الدليل مع توقع أن يسهم تطبيقـه          ويستكمل اجمللس حالياً    . املصادقة والتحقق فهماً جيداً وتنفيذه بفعالية     

  .الصحيح يف حدوث خفض كبري يف أعداد طلبات االستعراض
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  تسجيل برامج األنشطة -٦

، ٢٠٠٨ومنذ بداية عام    . ٢٠٠٧يونيه  /أصدر اجمللس تنقيحاً إلرشاداته األوىل بشأن برامج األنشطة يف حزيران           -١٥
، وقد يكون مطلوباً تسجيل بعضها قبـل بـدء الـدورة الرابعـة ملـؤمتر                دخلت مخسة برامج أنشطة مرحلة املصادقة     

وأتاح اجمللس الفرصة لتوجيه استفسارات وتعليقات إىل األمانة كما نظم نـداء إىل تقـدمي               . اجتماع األطراف /األطراف
 املصلحة، بغيـة    وبدأ اجمللس نظره يف إسهامات وخيارات أعدهتا األمانة ألصحاب        . إسهامات عامة بشأن برامج األنشطة    

  .تقرير العمل املقبل

  وضع معايري منهجية آللية التنمية النظيفة -٧

. يتواصل منو حجم عمل فريق املنهجيات واألفرقة العاملة، وخاصة للمشاريع الصغرية يف آلية التنمية النظيفة  - ١٦
ء كبري من هذا النمو إىل زيادة يف ويعزى جز. فقد ازداد حجم العمل مبقدار الضعف تقريباً عن فترة اإلبالغ السابقة         

عدد طلبات تنقيح وتوضيح هذه املنهجيات من أجل تعديلها لتوسيع نطاقها، أو إلضافة تكنولوجيـات وُنُهـج أو                  
وهذا يتيح قدرة متزايدة على التنبؤ بالنسبة للمنهجيات القائمة فضالً عن تلك اجلديـدة، إذ إن                . إليضاح التفاصيل 

ويزداد أخذ اخلربات املكتسبة من عملية      . هذه الطلبات ُتستخدم يف تطوير منهجيات جديدة      الدروس املستفادة من    
واملنهجيات املعتمدة متاحة بالفعل لكي تليب احتياجات جزء        . التسجيل واإلصدار يف االعتبار يف تصميم املنهجيات      

ومت مؤخراً تقدمي منهجيات ذات . ية النظيفةكبري من أنشطة املشاريع البسيطة نسبياً املمكن تنفيذها يف إطار آلية التنم
تكنولوجيات وعمليات أكثر تعقيداً؛ ويشكل املوافقة عليها حتدياً، إذ كثرياً ما يتطلب األمر إشراك اخلـربة الفنيـة                  

  .النادرة فضالً عن بذل الكثري من اجلهد والوقت

  الشفافية -٨

وقد اختذ  . فة األطراف الفاعلة املشاركة يف آلية التنمية النظيفة       الشفافية قضية شاملة متثل حتدياً رئيسياً يشمل كا         -١٧
  :اجمللس املبادرات التالية لتحسني الشفافية والوصول إىل املعلومات

بدأ اجمللس العمل على وضع نظام شامل لتصنيف الوثـائق يـسهل مـن فـرص احلـصول علـى                      )أ(  
  املقررات وتارخيها؛/الوثائق

  . املشاركني يف املشاريع بشأن نطاق االستعراضات والتصويباتحّسن من االتصاالت مع  )ب(  

ومع ذلك، يظل هناك التحدي املتمثل يف السري شوطاً أبعد من جمرد وضع األساس والنتـائج لكـل املقـررات       -١٨
ة النظيفـة مـن     إن تيسري مشاركة املزيد من السلطات الوطنية التشغيلية املعينة واملشاركني يف مشاريع آلية التنمي             . املتاحة

  . األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية يظل يشكل حتدياً ال يستطيع اجمللس أن يتصدى له وحده

  تعزيز فهم آلية التنمية النظيفة على نطاق أوسع -٩

تـوفري  واصل اجمللس العمل على زيادة قدرته على االستباق بتوضيح وتصحيح املفاهيم اخلاطئة احملتملة وذلـك ب          -١٩
املعلومات إىل وسائط اإلعالم واجلمهور، مبا يف ذلك تيسري اللقاءات والرد على وسائط اإلعـالم مـن ِقبـل الـرئيس                     
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واألعضاء؛ كما عمل على ضمان وجود نظام قوي يرد على االستفسارات ويصدر رسائل مفيدة يف الوقت املناسب عن                  
عض احلاالت إىل التصدي لشواغل أثارهتا أطراف ثالثة تشكِّك يف طريقة       وأدت هذه األنشطة يف ب    . أداء آلية التنمية النظيفة   

تناول اجمللس للتحديات يف توجيه وتنظيم مفاهيم اإلضافية وتقرير خطوط أساس منافية للواقع يف إطار اإلرشادات املقدمة                 
تتجاوز أهدافها املعلنة، كما    ويف بعض احلاالت، يتم تقييم اآللية يف ضوء جوانب          . اجتماع األطراف /من مؤمتر األطراف  

. الواردة يف بروتوكول كيوتو" املساعدة يف حتقيق"هو احلال مثالً يف جمال التنمية املستدامة،حيث كثرياً ما يساء فهم عبارة       
 كمـا أن  . ومع ذلك، فإن مثة حاجة إىل مواصلة تقييم إسهام آلية التنمية النظيفة يف نقل التكنولوجيا والتنمية املـستدامة                 

الكثريين من األطراف األساسية الفاعلة يفتقرون إىل فهم مباشر آللية التنمية النظيفة ويـصيغون رأيهـم بـشأن اآلليـة                    
وهذا يؤكد بوضوح أمهية احلصول على وسائل لتوسيع فهم اجلمهور آلليـة  . ومستقبلها استناداً إىل معلومات غري مباشرة 
إن تطوير استراتيجية اتـصاالت شـاملة موجهـة إىل    . ن تصميمها وإجنازهاالتنمية النظيفة مبا يسمح باحلديث الواعي ع 

  .أهدافها سيصبح له األولوية حاملا ختصص املوارد املقررة

  تعزيز التوزيع اإلقليمي ودون اإلقليمي آللية التنمية النظيفة -١٠

معقّداً، إذ إن العوامل اخلارجة     يشكل تعزيز التوزيع اإلقليمي ودون اإلقليمي آللية التنمية النظيفة حتدياً             - ٢٠
واجمللس يلتزم مبواصلة تيسري العمل يف هذا اجملال بتخـصيص          . عن سيطرة اجمللس تؤدي دوراً هاماً يف هذا الصدد        

املوارد لدعم التفاعالت بني السلطات الوطنية التشغيلية املعينة يف منتداه األول املخصص هلذه السلطات، ولصيانة               
بوابة على اإلنترنت جتمع بني أصحاب املصلحة يف آليـة التنميـة النظيفـة،              (لتنمية النظيفة   وحتسني سوق آلية ا   

، ولتطوير إطار عمل نريويب لتحفيز آلية التنمية النظيفة وخاصة يف أفريقيا؛ )واملشترين والبائعني ومقدِّمي اخلدمات
 هذا السياق، جتدر اإلشارة إىل املنتدى     ويف. وبالنظر يف وسائل أخرى من شأهنا أن تساعد على حتقيق هذا اهلدف           

وأمكن خفض تكاليف املعامالت .  مشترك٦٠٠األفريقي األول للكربون الذي ُعِقد يف داكار بالسنغال ومجع حنو 
ألقل البلدان منواً بإلغاء سداد رسم التسجيل وتقاسم عائدات اإلصدار ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة الـيت                 

اجتماع األطراف بشأن اإلجراءات    /وقدم اجمللس مرة أخرى توصيات إىل مؤمتر األطراف       . لبلدانتستضيفها هذه ا  
ورمبا يـود مـؤمتر   ).  هاء أدناه واملرفق الثاين- انظر الفصل الثالث (اليت قد تساعد على معاجلة التوزيع اجلغرايف    

  .اجتماع األطراف أن يقدم إرشادات إىل اجمللس يف هذا اجملال/األطراف

  التعاون مع أصحاب املصلحة -١١

من املهم تكرار أن اإلسهام البّناء من جانب أصحاب املصلحة، الذي حيظى بتقدير يف املراحل املناسبة للمشروع                   -٢١
وقد أعرب اجمللس عـن تقـديره       . ويف الدورات التنظيمية ملنهجية آلية التنمية النظيفة، يسهِّل من كفاءة اآللية وفعالياهتا           

، إضافة إىل مـسامهات وردت يف       )١١( من أصحاب املصلحة إىل سبعة نداءات عامة حمددة        ١٣٣لقيِّم املقدَّم من    لإلسهام ا 
  . اقتراحاً ملنهجيات جديدة٥٦ تعليقاً اجمللس على النظر يف ١٦سياق العمل املنهجي حيث ساعد 

                                                      

ــداءات   )١١( ــع النــ ــاح مجيــ ــع  تتــ ــى املوقــ ــة علــ ــسامهات العامــ واملــ
<http://cdm.unfccc.int/public_inputs/index.html> .           وميكن الوصول إىل اإلسهام العام يف املنهجيات مـن خـالل

  .املعلومات عن تاريخ كل منهجية
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   العمل املضطلع به يف الفترة املشمولة بالتقرير-ثالثاً 
. اجتماع األطراف / العمل اجلاري للمجلس واستجاباته لتشجيع وطلبات مؤمتر األطراف        يصف هذا الفصل    - ٢٢

وتيسرياً الستعراض االستجابات، يتضمن املرفق األول جدوالً يورد الطلبات وجوانـب التـشجيع مـن مـؤمتر                 
ألجزاء ذات الصلة من اجتماع األطراف يف دورته الثالثة، ويوفِّر وصفاً موجزاً للوضع، ويرشد القارئ إىل ا/األطراف

  .هذا التقرير

   اعتماد الكيانات التشغيلية-ألف 

أوىل اجمللس خالل الفترة املشمولة بالتقرير اهتماماً خاصاً ملهمته يف اعتماد الكيانات التشغيلية وحّدد جوانـب                  -٢٣
لس العناصر أدناه باعتبارهـا     ويف االضطالع هبذه املمارسة، حدد اجمل     . هامة للعملية حتتاج إىل حتسني أو تبسيط أو تدعيم        

  :حتتاج إىل اهتمام يف إجراءات مواصلة تبسيط وتدعيم عملية االعتماد

الصعوبات احملتملة أمام الكيانات املقدِّمة للطلبات يف إجناز عملية اعتمادها من خالل وسـائل وأدوات                )أ(  
  خمتلفة دون اإلضرار جبودة عملية التقييم؛

تدعيم نطاق عملية االعتماد وتركيز متطلبات اختصاص الكيانات التشغيلية املعينـة           احلاجة إىل تعزيز و     )ب(  
لكي ميكن لعملية التقييم توفري حوافز، وإضافة قيمة وإقرار الثقة بشأن اختصاص الكيانات التشغيلية املعينة يف ممارسة مهام                  

  املصادقة والتحقق؛

 يف تقييم متطلبات االختـصاص عنـد خمتلـف مراحـل        احلاجة إىل استمرار التعلم واملنهج االحترايف       )ج(  
وتشمل هذه احلاجة تدريب أعضاء فرق تقييم االعتماد وحتديد متطلبات االختـصاصات القطاعيـة              . وخطوات العملية 

  للكيانات التشغيلية من أجل ممارسة مهام املصادقة والتحقق؛

ة املقترِن باحلوافز والعقوبات، مبا يشمل العقوبات      احلاجة إىل مواصلة رصد أداء الكيانات التشغيلية املعين         )د(  
  املالية بالنسبة للكيانات التشغيلية املعينة اليت ال متتثل ملعايري اجلودة اليت يضعها اجمللس؛

احلاجة إىل مزيد من األدوات واإلرشادات والفـرص للتفاعـل مـن جانـب الكيانـات املقدمـة                    )ه(  
  . مع األمانة واجمللس تيسرياً لعملية االعتماد وتعزيزاً للفهم املشترك وتقاسم اخلرباتالكيانات التشغيلية املعينة/لطلبات

  التدابري املتَّخذة -١

 أعاله كمجاالت حتتاج إىل عناية يف مواصلة تبسيط وتدعيم عمليـة            ٢٣فيما يتعلق بالعناصر احملددة يف الفقرة         -٢٤
  :تقرير التدابري التاليةاالعتماد، اختذ اجمللس أثناء الفترة املشمولة بال

تبسيط املتطلبات أمام الكيانات التشغيلية لكي حتقِّق اعتمادها بتحويل شروط املعاينة املوقعية إىل تقييم                )أ(  
  قائم على األداء؛
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ويستند هذا . تدعيم مطلب أن ُتظهِر الكيانات التشغيلية اختصاصاهتا وذلك برصد وتقييم أداء الكيانات     )ب(  
  داء إىل أنشطة مشاريع ُتنتقى عشوائياً باستخدام معايري مستقرة؛التقييم لأل

نقل التركيز يف التقييم إىل جوانب أكثر اعتماداً على النتائج أو الكفاءة من أجل تقيـيم نظـام إدارة                     )ج(  
  اجلودة واختصاصات الكيانات التشغيلية لتحقيق النتائج يف جمال اجلودة؛

  دقة والتحقق؛تطوير واعتماد دليل املصا  )د(  

بلورة معايري اعتماد من أجل تعزيز الفهم املشترك ملتطلبات االعتماد وتيسري عمليـة اعتمـاد                 )ه(  
  الكيانات التشغيلية؛

زيادة التفاعل والتواصل وتشاطر املعلومات بني اجمللس والكيانات املقدمة للطلبات والكيانـات              )و(  
  التشغيلية املعينة؛

نة يف تقييم الكيانات التشغيلية حتسيناً لالتساق واجلودة ومراقبـة احلـدود            النهوض بدور األما    )ز(  
  الزمنية لشىت املراحل املطلوب تقييمها؛

النظر يف طرائق لالنتقال بتدريب اخلرباء املشاركني يف عملية االعتماد إىل نظام احترايف طويـل                 )ح(  
  األجل لبناء اخلربات واالختصاصات؛

القوائم املرجعية املـستخدمة  /االستمارات(تماد وما يتصل به من أدوات تقييم        تنقيح إجراء االع    )ط(  
  ).ألغراض التقييم

وإضافة إىل ذلك، ينظر اجمللس حالياً يف إقامة نظام لتوفري احلوافز والعقوبات للكيانات التشغيلية املعينة، مبا يشمل                   -٢٥
ويف هذا الـصدد،    . عدم االمتثال ملتطلبات آلية التنمية النظيفة     فرض عقوبات مالية على الكيانات التشغيلية اليت تصر على          

  .اجتماع األطراف/يلتمس اجمللس إرشادات من مؤمتر األطراف

 مخسة للمـصادقة وكيـان      -وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، اعتمد اجمللس وعيَّن مؤقتاً ستة كيانات تشغيلية              -٢٦
ويف حالة املصادقة على هذه التعيينات، سيصبح العـدد اإلمجـايل           ). ١دول  انظر اجل ( لنطاقات قطاعية حمددة     -للتحقق  

 كياناً، ويصبح عدد الكيانات املعتمدة للتحقق وإصدار شهادات         ١٨للكيانات التشغيلية املعتمدة للمصادقة على املشاريع       
  .كما أعاد اجمللس اعتماد كيان واحد للمصادقة. خفض االنبعاثات مثانية كيانات

  انات املوصى بتعيينهاالكي -٢

 ١اجتماع األطراف يف دورته الرابعة بتعـيني الكيانـات املدرجـة يف اجلـدول     /أوصى اجمللس مؤمتر األطراف    -٢٧
  .للنطاقات القطاعية املشار إليها
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  ٢٠٠٨ الكيانات اليت اعتمدها وعينها اجمللس مؤقتاً يف عام -١اجلدول 

 )أ(وصى بتعيينها لنطاقات قطاعيةالكيانات املعينة مؤقتاً وامل

 التحقق من خفض االنبعاثات املصادقة على املشروع  اسم الكيان

Bureau Veritas Certification SAS (BVC) ١٤  

JACO CDM Ltd. ١٤  

Japan Quality Assurance Organization (JQA) ١٥  

Japan Consulting Institute (JCI) ١٠، ٥، ٤   

Rina S.p.A. ٣، ٢، ١   

SGS United Kingdom Ltd. (SGS) ١٤ )إعادة اعتماد (١٣، ١٤ 

  لالطالع على التفاصيل انظر . تشري األرقام إىل نطاقات قطاعية  )أ(  
<http://cdm.unfccc.int/DOE/scopelst.pdf>.  

ت اليت وردت   ويف خالل الفترة املشمولة بالتقرير، وردت ثالثة طلبات جديدة لالعتماد ليبلغ جمموع عدد الطلبا               -٢٨
وسحبت مخسة كيانات طلباهتا ورفض اجمللس طلب كيان واحد ليصبح عدد الطلبات قيد نظر              .  طلباً ٤٥بغرض االعتماد   

  .وورد اثنا عشر طلباً بغرض إعادة االعتماد.  طلبا٣٩ًاجمللس 

 إىل عـدد الطلبـات       الذي يشري أيضاً   ٢ املقدمة لطلبات يف اجلدول      ٣٩ لويتجلى التوزيع اجلغرايف للكيانات ا      -٢٩
ومن بني الطلبات الثالثة اليت وردت يف الفترة املشمولة بالتقرير، جـاء            . الواردة من أطراف غري مدرجة يف املرفق األول       

وتتاح املعلومات عن مجيع الطلبات واملرحلة اليت بلغها النظـر  . طلبان من كيانات متثل أطرافاً غري مدرجة يف املرفق األول         
  .قع الشبكي آللية التنمية النظيفة لالتفاقيةفيها على املو

   التوزيع اجلغرايف للكيانات للمصادقة على مشاريع آلية التنمية النظيفة-٢اجلدول 
  والتحقق وإصدار شهادات خفض االنبعاثات من مشاريع مسجلة

 جمموع عدد الطلبات اإلقليم
عدد الطلبات املقدمة من أطراف 
 غري مدرجة يف املرفق األول

 صفر ١٧ وروبا الغربية ودول أخرىأ

 ٨ ٢٠ آسيا واحمليط اهلادئ

 ٢ ٢ أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب

 صفر صفر أفريقيا

 منها فقط جنحت يف حتقيق مهام اعتمـاد      ١٨ كياناً االستعراض املكتيب ومرحلة التقييم املوقعي لكن         ٣٢واجتاز    -٣٠
وقـد  . أنشطة معاينة موقعية الستكمال اعتمادها يف شىت النطاقات القطاعية          األخرى ١٤ لاوتلتمس الكيانات   . قطاعاهتا

  .تسبب عدم توافر أنشطة املعاينة هذه يف حدوث تأخري يف عملية االعتماد، وخاصة للكيانات األصغر حجماً
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ن قبل اجمللـس،     أعاله إىل مواصلة تدعيم نظام االعتماد اجلاري تطبيقه م         ٢٤وهتدف التدابري املدرجة يف الفقرة        -٣١
  .وتيسري املهام التنظيمية للكيانات التشغيلية املعينة وإيضاح دورها للمشاركني يف املشاريع

  اجتماعات فريق االعتماد -٣

اجتمع فريق االعتماد التابع آللية التنمية النظيفة ست مرات أثناء الفترة املشمولة بالتقرير كجزء من عمله   - ٣٢
  .لس السيد مارتن هيسيون رئيساً والسيد صامويل أديوي أدجيوون نائباً لرئيس الفريقوعني اجمل. يف دعم اجمللس

   منهجيات حتديد ورصد املستويات املرجعية لالنبعاثات-باء 

ركّز العمل أثناء الفترة املشمولة بالتقرير على مواصلة حتسني منهجيات حتديد ورصـد املـستويات املرجعيـة                   -٣٣
وركّز اجمللس على حل التناقضات وطرح خيارات يف        . ية معزَّزة للنظر يف املنهجيات واعتمادها     لالنبعاثات من خالل عمل   

وفضالً عن ذلك، اتُِّخذت تدابري لتحسني جودة . مرحلة مبكِّرة والتواصل مع املشاركني يف املشاريع لتوضيح القضايا سلفاً       
. ذه املنهجيات بإرشادات إضافية من ِقبل اجمللس      وجرى حتديث بعض جوانب ه    .  منهجية معتَمدة  ١٢١واتساق أكثر من    

وكمـا أشـري يف     ). مثل معايري أداء قطاع الصناعة    (كما طُبِّقت ُنُهج مبتكرة لتقرير عنصر اإلضافية واملستويات املرجعية          
  . أعاله، ما زال اجمللس يواجه حتديات عديدة يف حتديد املعايري املنهجية آللية التنمية النظيفة١٦الفقرة 

وفيما يتعلق بتيسري التوزيع اإلقليمي ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة، واصل اجمللس تيسري وضع منـهجيات                  -٣٤
ألنشطة مشاريع تناسب األقاليم األقل منواً يف قطاعات مثل الزراعة والنقل واالستعمال املرتيل للطاقة املتجددة، وتنقية املياه              

  .والوقود احليوي

لس القضايا والقيود على تطبيق املنهجيات، يف قطاعات مثل تدابري الكفاءة يف استخدام الطاقة على           كما حدد اجمل    -٣٥
. جانب الطلب، والتحسينات يف كفاءة استخدام الطاقة يف األجهزة املرتلية على جانب العرض ووسائل النقل اجلمـاعي                

عتَمدة، أدخل اجمللس مساراً سريعاً على طلبات إجراءاتـه         ويف جهوده املبذولة أيضاً للتعجيل بعملية توضيح املنهجيات امل        
  .الستيضاح املنهجيات، لكي ميكن تناوهلا بسرعة وبني اجتماعات شىت هيئات اجمللس املعنية باملنهجيات

لتشمل إيضاحات إضافية بشأن اسـتخدام خطـوة حتليـل    " أداة تقييم وبيان عنصر اإلضافية    "كما نقح اجمللس      -٣٦
  .االختيار املناسب ملعيار األداء لتقييم عنصر اإلضافيةاالستثمار، و

  منهجيات املشاريع الكبرية -١

ال تـشمل مـشاريع     ( منهجية ألنشطة املشاريع الكـبرية       ١٥أقر اجمللس أثناء الفترة املشمولة بالتقرير         - ٣٧
وسع يف توفري املنهجيات آللية ، منها منهجيتان موّحدتان لزيادة الت) أدناه٤٣انظر الفقرة : إعادة التحريج/التحريج

إعـادة التحـريج   /وهذا زاد من عدد املنهجيات املعتَمدة للمشاريع الكبرية غري املتعلقة بالتحريج      . التنمية النظيفة 
  . منهجية موّحدة١٤ منهجية، منها ٧٠ليصل إىل 
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  التدابري املتخذة للتوسع يف وضع املنهجيات وتبسيطها

عتَمدة يف منهجيتني موحدتني لتوسيع نطاق تطبيقها مع احلفاظ على سالمتها البيئية             منهجيات م  ٤وّحد اجمللس     -٣٨
  .وضمان أن تغطي اجملال الكامل للُنُهج ولشروط االنطباق يف املنهجيات األساسية املعتمدة

ـ )١٢(كما أقر اجمللس ثالث أدوات سهلة االستعمال        -٣٩ هجيات  ملساعدة املشاركني يف املشاريع يف تصميم ووضع من
ألنشطة املشاريع الصغرية والكبرية، ليصبح جمموع األدوات املنهجية املعتَمـدة ألنـشطة املـشاريع الـيت ال تـشمل                   

وتوفر هذه . إعادة التحريج سبع أدوات، جرى تنقيح ثالث منها لتعزيز سهولة االستعمال وتوسيع جمال االنطباق            /التحريج
املشاريع، كما توفر املرونة مع ضمان أن يكون تقدير عمليـات خفـض             األدوات اجلديدة عدة خيارات للمشاركني يف       

 منهجية من املنهجيات املعتَمدة للمشاريع الكـبرية غـري        ٦٥وقد أشري إىل هذه األدوات مرجعياً يف        . االنبعاثات متحفظاً 
ة غـري املتعلقـة    منهجية مـن منـهجيات املـشاريع الـصغري    ٢٧ويف  )  يف املائة  ٩٣(إعادة التحريج   /املتعلقة بالتحريج 

  .، ويزداد اإلشارة إليها مرجعياً يف املنهجيات اجلديدة املعتمدة) يف املائة٧١(إعادة التحريج /بالتحريج

وأجرى اجمللس، مبساعدة األمانة واستناداً إىل اقتراحات من املشاركني يف املشاريع، تقييماً لعديد من املنهجيات                 -٤٠
واسـتناداً  . سيع نطاق انطباقها، وأدمج اقتراحات جديدة يف األدوات املنهجية املعتمدة         املعتمدة بغرض حتسني اتساقها وتو    

  . منهجية٤٠إىل هذا التقييم، حّسن اجمللس ووّسع من نطاق انطباق 

  . منهجية، متاحة لالستعمال يف إطار برنامج األنشطة٧٠ومجيع املنهجيات املعتمدة، وعددها   -٤١

  إرشادات لواضعي املشاريع

  :وأثناء الفترة املشمولة بالتقرير، قدم اجمللس إرشادات أو إيضاحات بشأن ما يلي  -٤٢

  ؛٢٣ -حساب املشاريع املؤهلة ملركبات اهليدروفلوروكربون   )أ(

  تقدمي منهجيات إلبدال وتدوير واستخالص وتدمري سادس فلوريد الكربيت؛  )ب(  

 واقية يف أنشطة مشاريع آلية التنميـة النظيفـة          إثبات أن مركبات الفلوروكيتون، املستخدمة كغازات       )ج(  
  ؛)١٣( يف إمكانات االحترار العاملي١متتلك القيمة 

اإلجراء اخلاص بتقدمي استفسارات والنظر فيها بشأن طلب الكيانات التشغيلية املعينة املقدم إىل فريـق                 )د(  
  املنهجيات لكي تشمل املنهجيات املعتمدة إجراء للمسار السريع؛

                                                      

  .<http://cdm.unfccc.int/goto/Tools>تتاح قائمة األدوات على املوقع   )١٢(
من خرباء يف املخترب اجليوفيزيائي لديناميات السوائل باإلدارة الوطنية للمحيطـات        استناداً إىل نصائح      )١٣(

  .والغالف اجلوي
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ع آلية التنمية النظيفة اليت ُتنتج منتجات يؤدي استهالكها إىل ختفيضات           ـة مشاري ـأهلية أنشط   )ه(  
  يف االنبعاثات؛

  حمطات توليد الطاقة الكهرمائية على جماري األهنار اليت ال يزداد فيها حجم خزاناهتا القائمة؛  )و(  

ا مع إرشادات اجمللس وملواصلة مساعدة      إجراء تنقيحات على االستمارات ومبادئها التوجيهية لتوحيده        )ز(  
  .أصحاب املصلحة

  منهجيات التحريج وإعادة التحريج -٢

  توافر املنهجيات واستعماهلا

إعادة التحـريج   /أقر اجمللس يف خالل الفترة املشمولة بالتقرير املنهجية املوحدة األوىل ألنشطة مشاريع التحريج              -٤٣
 ١١ومن بني هذه املنهجيات، جرى تنقيح       .  منهجية ١٣إعادة التحريج إىل    /لتحريجليزداد عدد مجيع املنهجيات املعتمدة ل     

أو تبسيطها لتصبح املنهجيات أسـهل      /منهجية لتوسيع جمال تطبيقها، وجعلها تتسق مع اإلرشادات واألدوات القائمة و          
ة، مبا يشمل توحيد الـُنُهج املـشتركة        وتستند عملية التوحيد إىل أوجه متاثل يف ظروف التطبيق والُنُهج املطبَّق          . استعماالً

  .حسب االنطباق

تشري إىل ما ال يقل عن تسع أدوات سهلة         ) حتريج وإعادة حتريج األراضي املتردية    (وهذه املنهجية األوىل املوحدة       -٤٤
بتوسـيع  كما توفر هذه املنهجية األساس ملواصلة توحيد املنهجيات املعتمدة          . االستعمال وتشمل منهجية سبق اعتمادها    

  .وتبسيط تطبيقها وسهولة استعماهلا

 احلـد األدىن  -واستجابة للطلبات املقدمة، وافق اجمللس على إجراء يسمح بتغيريات يف قيم تعريـف الغابـات        -٤٥
 اليت مت إبالغ اجمللس هبـا للتنفيـذ أنـشطة مـشاريع             -الرتفاع األشجار والغطاء التاجي الشجري ومساحة األراضي        

وميكن تعديل القيم طاملـا ال توجـد أنـشطة مـشاريع مـسجلة          . التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة     إعادة  /التحريج
كما أن السلطات الوطنية املعينة مطالَبة بذكر إن كانت القيم تتعلق بأشـجار             . إعادة التحريج يف البلد املضيف    /للتحريج
  .ن تعديالً على قيمهما الوطنية لتعريف الغاباتوأجرت سلطتان وطنيتان معينتان حىت اآل. أو اخليزران/النخيل و

  التدابري املتَّخذة لتوسيع وتبسيط وضع املنهجيات

أداة حتديد األراضي املتردية أو يف طور       "، منها   )١٤(إعادة حتريج سهلة االستعمال   /أقر اجمللس مخس أدوات حتريج      -٤٦
املشار إليها يف املنـهجيات خـارج       "  بآلية التنممية النظيفة   إعادة التحريج /التردي للنظر يف تنفيذ أنشطة مشاريع التحريج      

ويشار مرجعيـاً إىل هـذه األدوات يف مجيـع          . ذه األدوات ـح أداتني من ه   ـرى تنقي ـإعادة التحريج؛ وج  /التحريج
  . إعادة التحريج الكبرية/ املعتمدة ملشاريع التحريج١١ لاملنهجيات ا

                                                      

  .<http://cdm.unfccc.int/goto/Tools>تتاح قائمة األدوات على املوقع   )١٤(
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  إرشادات لواضعي املشاريع 

إعادة التحريج بآلية التنمية النظيفة، أوضح اجمللس أنـه         / إلثبات أهلية األراضي ألنشطة مشاريع التحريج      تبسيطاً  -٤٧
إجراءات إثبات أهلية األراضي ألنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطـار آليـة              "يكفي اتباع أحدث صيغة من      

  .إعادة التحريج/شاريع اآللية يف جمال التحريجوأنه ليس من الضروري التفرقة بني أنشطة م" التنمية النظيفة

  :وقدم اجمللس إرشادات أو إيضاحات أخرى بشأن ما يلي  -٤٨

حساب انبعاثات غازات الدفيئة من عديد من املصادر املهملة لغازات الدفيئة باعتبارها انبعاثات صفرية                )أ(  
  إعادة التحريج؛/ جمال التحريجهلذه الغازات، مبا يشمل أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة يف

  /رسوم تسجيل أنشطة املشاريع الكبرية والصغرية املقترحة آللية التنمية النظيفـة يف جمـال التحـريج                 )ب(  
  إعادة التحريج؛

  .إعادة التحريج/تطبيق تعريف حد املشروع يف أنشطة مشاريع اآللية للتحريج  )ج(  

  جاملنهجيات الصغرية للتحريج وإعادة التخري -٣

  توافر املنهجيات واستعماهلا

واصل اجمللس خالل الفترة املشمولة بالتقرير وضع مزيد من املنهجيات ألنشطة احلراجة الزراعية املنفَّـذة علـى                   -٤٩
حيائية احلية مبا يف ذلك على الكثبـان   ألأراضي احملاصيل والستصالح األراضي ذات اإلمكانات املنخفضة يف دعم الكتلة ا          

إعادة التحريج بآلية التنمية /زيد هذه املنهجيات من تيسري مشاركة صغار املزارعني يف أنشطة مشاريع التحريج        وست. الرملية
وازداد تبسيط هيكل املنهجيات لتيسري استخدامها من جانب جمموعة . النظيفة أثناء ممارسة الزراعة واحلصاد على أراضيهم     

  .أوسع من املشاركني يف املشاريع الصغرية

  ت لواضعي املشاريعإرشادا

إعادة التحريج يف /أوضح اجمللس أنه يكفي إلثبات أهلية األراضي ألنشطة املشاريع الكبرية أو الصغرية للتحريج  - ٥٠
إجراءات إثبات أهلية األراضي ألنشطة مشاريع التحـريج وإعـادة          "إطار آلية التنمية النظيفة اتباع أحدث صيغة من         

  .وأنه ليس من الضروري التفرقة بني أنشطة املشاريع هذه" النظيفةالتحريج يف إطار آلية التنمية 

  املنهجيات الصغرية -٤

  توافر املنهجيات واستعماهلا

 منهجية ألنشطة املـشاريع الـصغرية خـارج نطـاق           ١١اعتمد اجمللس أثناء الفترة املشمولة بالتقرير         - ٥١
وتشمل هـذه   .  منهجية ٣٨ريع ليصل اجملموع إىل     إعادة التحريج، وكلها اقترحها املشاركون يف املشا      /التحريج

املنهجيات منهجيات لتحقيق الكفاءة يف استخدام الطاقة املُهَدرة يف املرافق الصناعية، واحتجاز غاز امليثان وتدمريه 
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يد التول(يف عمليات التعدين اليت ال تشمل مركبات اهليدروكربون، وأنشطة املشاريع اليت جتمع بني احلرارة والطاقة 
  .وأنشطة مشاريع التوليد الثالثي) املشترك

  التدابري املتخذة لتوسيع وتبسيط املنهجيات 

 تنقيحاً على منهجيات أنشطة املشاريع الصغرية لتوسيع نطاق انطباقها وتقـدمي مزيـد مـن                ١٥أجرى اجمللس     -٥٢
وية يف غياب األوكـسجني إلنتـاج   ومشل ذلك منهجيات املعاجلة بتحلل املواد العض      . اإلرشادات بشأن الرصد والتسرب   

  .الغاز احليوي، مع خيارات استعمال الغاز احليوي لتوليد الطاقة احلرارية أو الكهربائية أو تعبئة الغاز احليوي

 -استخدام اللقاح بديالً عن اليوريا يف دورات فول الصويا (وأقر اجمللس املنهجية األوىل للنطاق القطاعي للزراعة   -٥٣
إنتاج (كما اعتمد اجمللس منهجيات أخرى يف النطاق القطاعي للنقل          ). بة احلمضية على أراضي احملاصيل احلالية     الذرة بالتر 

زيوت املصانع واستخدامها يف تطبيقات النقل، َمركَبات منخفضة انبعاثات غازات الدفيئة الستخدامها يف النقل التجاري               
  .))التلفريك(اجلماعي بالعربات الكابلية لألفراد والبضائع للعمل على خطوط ثابتة، والنقل 

وأقر اجمللس أيضاً منهجية ألنشطة على جانب الطلب على تكنولوجيات الكفاءة يف اإلضاءة، مبا يشمل إجـراء                   -٥٤
حتسينات على املنهجيات القائمة إلبدال استخدام الوقود األحفوري يف إضاءة بيوت األسر املعيشية الريفية الـيت مل يـتم                   

وُيتوخى أن حتمل هذه املنهجيات إمكانـات عاليـة         . بالشبكات الكهربائية أو تعاين من التعتيم الكلي أو اجلزئي        ربطها  
  .للتطبيق يف أقل البلدان منواً

  إرشادات لواضعي املشاريع

  :قدم اجمللس إرشادات وإيضاحات بشأن اآليت  -٥٥

  يف إطار آلية التنمية النظيفة؛شروط تأهيل أنشطة مشاريع توليد الطاقة بالفحم النبايت   )أ(  

  أنشطة مشاريع حتويل الوقود يف قطاع النقل؛  )ب(  

  .خالصة إرشادات تقرير حدوث جتزئة، مبا يشمل جتزئة برامج األنشطة  )ج(  

وأجرى اجمللس تنقيحاً على عملية النظر يف منهجيات أنشطة املشاريع الـصغرية لتوضـيح اخلطـوط الزمنيـة                    -٥٦
حات اليت يطلبها الفريق العامل املعين باملشاريع الصغرية وحني ُيرتأى سحب تقدمي منهجيـة جديـدة                لالستجابة لإليضا 
  .للمشاريع الصغرية

إعـادة  /اجتماعات فريق املنهجيات والفريقني العاملني املعنـيني بـالتحريج        -٥
  التحريج وبأنشطة املشاريع الصغرية

إعادة التحريج والفريـق العامـل املعـين        /ملعين بالتحريج عقد كل من فريق املنهجيات والفريق العامل ا         - ٥٧
وعّين اجمللس . باملشاريع الصغرية مخسة اجتماعات أثناء الفترة املشمولة بالتقرير كجزء من عملها الداعم للمجلس

يد السيد إكيهريو كوروكي رئيساً لفريق املنهجيات والسيد فيليب غواغي نائباً للرئيس؛ واختري عضوا اجمللس الس              
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وأعاد اجمللس تعيني السيدة أولريكي راب . كسويدو لو والسيد بيدرو مارتينس بارادا لدعم الرئيس ونائب الرئيس
كما عّين اجمللس السيد خوزيه . رئيسة للفريق العامل املعين باملشاريع الصغرية والسيد كامل جيمواي نائباً للرئيس

. )١٥(إعادة التحريج والسيدة ديانا هاروتيونيان نائبة للرئيس/بالتحريجدومينيغوس ميغيز رئيساً للفريق العامل املعين 
ويف خالل الفترة املشمولة بالتقرير، رحب فريق املنهجيات بثالثة أعضاء جدد خلفاً لألعضاء الذين خدموا الفريق 

إعادة /عين بالتحريج فرحب الفريق العامل املعين باملشاريع الصغرية بعضو جديد ورحب الفريق العامل امل           . بامتياز
  .التحريج بالعضوين اآلخرين

   برامج األنشطة–جيم 

أحرز اجمللس أثناء الفترة املشمولة باإلبالغ تقدماً بشأن توفري االستمارات وحتسني مسرد مصطلحات آلية التنمية                 -٥٨
درجة وغري املدرجـة يف جمـايل        بإدراج املصطلحات املستخدمة يف برامج أنشطة املشاريع الكبرية والصغرية امل          )١٦(النظيفة
  .إعادة التحريج/التحريج

وأتاح اجمللس الفرصة أمام إرسال طلبات تقدمي املشاريع الستيضاح إرشاداته األوىل إىل أمني اجمللس، كما   - ٥٩
وناقش اجمللس اخليارات الـيت أعـدهتا      . ٢٠٠٨سبتمرب  /نظّم نداء لتقدمي إسهامات عامة أُغلق بابه يف هناية أيلول         

األمانة للتصدي ملسائل ترتبط بتطوير إجراءات املصادقة وتقدمي طلبات تسجيل برامج األنشطة وما يكتنف ذلك               
  .ووافق اجمللس على مواصلة النظر يف هذه املسائل يف اجتماعه الرابع واألربعني. من صعوبات

  :وقام اجمللس مبا يلي  -٦٠

  ن املشاريع الكبرية والصغرية للتحريج وإعادة التحريج؛اعتمد االستمارات املتصلة بربامج أنشطة كل م  )أ(  

أوضح أن أنشطة مشاريع حتويل الوقود يف قطاع النقل، الذي يشمل التحول إىل الوقود احليوي، هـي                   )ب(  
  .أنشطة مشاريع من النوع الثالث

  د تسجيل أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة وإصدار وحدات خفض االنبعاثات املعتَم–دال 

اتسم جمال العمل هذا خالل الفترة املشمولة بالتقرير بزيادة عبء العمل واستمرار سري العمليات، ممـا شـكل                    -٦١
 حالة تسجيل وإصـدار يف      ٨٠ويف خالل الفترة املشمولة بالتقرير، نظر اجمللس يف حنو          . ضغطاً كبرياً على اجمللس واألمانة    

التعامل مع عبء العمل هذا، مـع تقـدمي اإلرشـادات واإليـضاحات     كما متكن اجمللس من    . املتوسط يف كل اجتماع   
للمشاركني يف املشاريع وللكيانات التشغيلية املعينة من أجل مواصلة النهوض بكفاءة عمليات التسجيل واإلصدار وحتليل               

  .املعلومات ألصحاب املصلحة

                                                      

  تتاح تفاصيل الفرق واألفرقة العاملة على املوقع الشبكي آللية التنمية النظيفة  )١٥(
<http://cdm.unfccc.int/Panels/index.html>.  

)١٦(  <http://cdm.unfccc.int/goto/GoT>.  
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وتوفر هذا . األمانة أثناء الفترة املشمولة بالتقريروللتعامل مع هذا العبء املتزايد يف العمل، وجد اجمللس دعماً من              -٦٢
الدعم من خالل أمور منها املسامهات التحليلية اإلضافية والتوصيات بشأن املقررات املتعلقة بكل حالة لكي ينظر فيهـا                  

 حدوثها يف   وإضافة إىل ذلك، قدمت األمانة، بتكليف من اجمللس، توصيات بإرشادات تتناول املسائل اليت يتكرر             . اجمللس
  .عملية التسجيل واإلصدار

وأحاط اجمللس علماً بعمليات التأخري، وخاصة تلك اليت تتصل باستكمال مراجعات طلبات التسجيل اجلديـدة،                -٦٣
ولـذلك،  . وتعاون مع األمانة يف عالج املسائل اهليكلية واملسائل املتعلقة باملوارد لتقليل عمليات التأخري هذه إىل أدىن حد           

ة إىل التنقيح والتحسني املستمرين لإلجراءات، أصدر اجمللس تعليمات إىل األمانة تتعلق باخلطوط الزمنية اإلرشادية               وإضاف
  .)١٧()٧٩ و٦٤ للمجلس التنفيذي، الفقرتان ٤١التقرير (الستكمال املراجعات وتصحيح طلبات التسجيل واإلصدار 

متثّل يف الذروات املفاجئة يف الطلبات على التسجيل اليت تـسبب           وشهدت الفترة املشمولة بالتقرير حتدياً خاصاً         -٦٤
   ٢٠٠٨مـارس   / طلبـاً يف آذار    ٩١ورد  (فيها انتـهاء فتـرة الـصالحية الـيت دامـت مثانيـة أشـهر ملنـهجيتني                  

 ٢٠٠٨ يف املائة من جمموع حجم العمل لعام         ٣٦وشهدت الذروة الثانية ورود     ). ٢٠٠٨أغسطس  / طلباً يف آب   ٢٤٢و
ومع تـوفري مـوارد     . ٢٠٠٧ يف املائة من جمموع الطلبات اليت وردت يف عام           ٤٤أيام قليلة، أو ما يقرب من       يف خالل   

  .٢٠٠٨ديسمرب / طلبات مع منتصف كانون األول٢٠٩إضافية، ُيتوقع تناول الطلبات املتراكمة اليت بلغت 

مولة بالتقرير، يف طرق ووسائل حتسني إجراءات       ونظر اجمللس، آخذاً يف اعتباره اخلربات املكتسبة أثناء الفترة املش           -٦٥
، " من طرائق وإجراءات آليـة التنميـة النظيفـة         ٤١إجراءات االستعراض كما أشري إليها يف الفقرة        : "االستعراض التالية 

 يوصي ووافق اجمللس على أن".  من طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة٦٥إجراءات االستعراض املشار إليها يف الفقرة     "و
  :اجتماع األطراف مبا يلي/مؤمتر األطراف

جيوز إرسال طلبات االستيضاح وتقدمي مزيـد        ": يف كال اإلجراءين لتصبح كما يلي      ١٥تعديل الفقرة     )أ(  
وستقدَّم الردود إىل فريق االستعراض، عن طريـق        . من املعلومات إىل الكيان التشغيلي املعني وإىل املشاركني يف املشروع         

  ؛"وتقر األمانة باستالم الردود وحتيلها إىل فريق االستعراض.  يف غضون أسبوعني من استالم طلب االستيضاحاألمانة،

إذا صادفت مهلة تقدمي الردود     : " يف كال اإلجراءين نصها كما يلي      ١٦إدخال فقرة جديدة هي الفقرة        )ب(  
جلس أو بعدها، ُتدرج حالة االستعراض علـى        على طلب االستيضاح مهلة تعميم جدول األعمال املقتَرح الجتماع للم         

املـشاركون يف املـشروع إدراج حالـة        /وإذا رغب الكيان التشغيلي املعني    . جدول أعمال االجتماع الالحق للمجلس    
االستعراض على جدول أعمال اجتماع اجمللس األبكر، تقدَّم الردود على طلبات االستيضاح يف خالل مخسة أيام عمل من 

  ".الستيضاحاستالم طلب ا

  املشاريع املسجلة يف الفترة املشمولة بالتقرير -١

 مشروعاً ليـصبح العـدد      ٣٥٩ مشروعاً للتسجيل، وُسجِّل     ٥٤٦قُدِّم إىل اجمللس أثناء الفترة املشمولة بالتقرير          -٦٦
  . مشروعا١ً ١٨٨ مشروعاً والعدد املسجَّل ١ ٥٥٨اإلمجايل للمشاريع املقدمة للتسجيل 

                                                      

  .<http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>ميكن االطالع على تقارير اجتماعات اجمللس على املوقع   )١٧(
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، اليت ميكن يف غضوهنا لطرف معين أو لثالثـة          )أربعة أسابيع للمشاريع الصغرية   (ترة األسابيع الثمانية    وانتهت ف   -٦٧
 طلباً قُدِّمت أثناء الفتـرة املـشمولة        ٥٤٦ طلباً من أصل     ٤٤٥أعضاء من اجمللس طلب إجراء استعراض ما، بالنسبة إىل          

 الـيت مل    ١١٤ لوبإضافة طلبات التـسجيل ا    . املشاريع هذه  نشاطاً من أنشطة     ٤١٦واستكمل اجمللس النظر يف     . بالتقرير
يستكملها اجمللس بنهاية الفترة املشمولة بالتقرير السابق وإن مت استكماهلا اآلن، يرتفع العدد اإلمجايل للطلبات املـستكَملة                 

  : طلباً، منها٥٣٠أثناء الفترة املشمولة هبذا التقرير إىل 

   ُسجلت تلقائياً؛) يف املائة٣٧,٦( طلباً ١٩٩  )أ(  

ُسجلت بعد أن حبث اجمللس، وإن مل يتابع، طلباً لالستعراض وبعـد تقـدمي              )  يف املائة  ٣,٩( طلباً   ٢١  )ب(  
  أو الكيانات التشغيلية املعينة؛/معلومات إضافية من املشاركني يف املشروع و

 من هذه   ٥٩يف  (اض  ُسجلت عقب تصويبات أجريت نتيجة طلب استعر      )  يف املائة  ٢٧,٤( طلباً   ١٤٥  )ج(  
  ؛)احلاالت ال تزال التصويبات معلقة

ُسجلت بعد أن أجرى اجمللس استعراضاً لضمان اتباع إرشادات اجمللـس           )  يف املائة  ٢١,٣( طلباً   ١١٣  )د(  
  ؛) حالة منها٦٠ما زالت التصويبات معلقة يف (وطرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة 

   يتمكن اجمللس من تسجيلها بعد النظر يف أحد االستعراضات؛مل)  يف املائة٧,٢( حالة ٣٨  )ه(  

  .سحبها املشاركون يف املشروع والكيان التشغيلي املعني)  يف املائة٢,٦( حالة ١٤  )و(  

. اجتماع األطـراف  /واختذ اجمللس مجيع القرارات املتصلة بالتسجيل يف غضون املهل اليت حددها مؤمتر األطراف              -٦٨
  . أعاله١١يود الناجتة عن نقص الكيانات التشغيلية املعينة املشار إليه يف الفقرة ومت ذلك يف ظل الق

وقُدِّمت إىل اجمللس أثناء الفترة املشمولة بالتقرير ثالثة طلبات للخروج على املنهجيات املعتمدة اكُتشف أثنـاء                  -٦٩
  .واستجاب اجمللس لكل هذه الطلبات الثالثة. املصادقة

 وثيقة تصميم مشروع، كجـزء مـن        ١ ٩١٧ملشمولة بالتقرير، ُنشر على املوقع الشبكي لآللية        وخالل الفترة ا    -٧٠
وبـذلك يبلـغ    . العملية الشاملة للتشاور بني أصحاب املصلحة اليت تشكل عنصراً هاماً من عملية املصادقة على املشاريع              

  . وثيقة١٦٠املتوسط الشهري لوثائق تصميم املشاريع 

ووافق اجمللس على كال الطلـبني، وقـد        . شمولة بالتقرير، قُدِّم طلبان لتجديد فترة املستحقات      وخالل الفترة امل    -٧١
  .ووِفق على أحدمها تلقائياً وعلى الثاين عقب طلب استعراض مل يتابعه اجمللس

  تسجيل أنشطة املشاريع -٢

  العمل املتعلق باإلجراءات واإليضاحات

إجراءاته لتجديد فترة مستحقات نشاط مشروع جمل يف إطار آليـة           "ثالثني  نقّح اجمللس يف اجتماعه السادس وال       -٧٢
وأصدر اجمللس صيغة ثالثة لإلجراءات لتوفري وضوح أكرب لكيفية اإلخطار بنية التمـاس جتديـد لفتـرة                 ". التنمية النظيفة 
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واألربعني تنقيحاً آخـر    وأجرى اجمللس يف اجتماعه الثالث      . مستحقات وبشأن آثار حدوث تأخري يف تقدمي هذا اإلخطار        
على هذه اإلجراءات لتوضيح أنه ليس من الالزم على املشاركني يف املشروع، عند جتديد فترة مـستحقات، أن يعيـدوا                    

إجراءات االستعراض  "ونقّح اجمللس يف اجتماعه الثامن والثالثني توضيحاته بشأن         . تقييم مالءمة سيناريو املستوى املرجعي    
ووفرت الصيغة الثامنة لإليضاحات مزيداً مـن       ".  من طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة      ٤١لفقرة  كما أشري إليها يف ا    

التفاصيل عن عملية طلب استعراض مسائل ثانوية، وتوقيت الردود على القضايا املثارة يف طلب االستعراض، ودور األمانة    
ارة إلكترونية الستعماهلا يف طلب إجراء استعراض لـدعم         وبغية حتسني كفاءة العملية أُعدت استم     . يف عملية االستعراض  

  .اجمللس يف أداء هذه املهمة

 ١وقرر اجمللس يف اجتماعه الثامن والثالثني مد اختصاصات فرقة التسجيل واإلصدار ملـدة سـنة تنتـهي يف                     -٧٣
  .٢٠٠٩أبريل /نيسان

غ عن املصادقة على أنشطة مشاريع آلية التنميـة         إجراءات التجهيز واإلبال  "واعتمد اجمللس يف اجتماعه األربعني        -٧٤
وتعمل هذه اإلجراءات اجلديدة على تنقيح أساليب إتاحة وثيقة تصميم املشروع للمـشاورة عامليـة الـشاملة            ". النظيفة

كما تضع هذه اإلجراءات خلطوط الزمنية ومتطلبـات اإلبـالغ للكيانـات            . ألصحاب املصلحة وتلقي التعليقات منهم    
ة املعينة بشأن أنشطة املشروع اجلاري املصادقة عليها، مما ميكِّن اجمللس من ختطيط احتياجاته من املوارد على حنـو                   التشغيلي
وقد نقَّح اجمللس هذه اإلجراءات يف اجتماعه الثالث واألربعني لتحسني عملية إعادة إصدار وثائق تصميم املشاريع                . أفضل

  . عند تطبيق صيغة منقحة ملنهجية من املناهجلصاحل املشاورة الشاملة ألصحاب املصلحة

  العمل املتعلق بتقدمي اإلرشادات وحتليل املعلومات

  :)١٨(أو إيضاحات بشأن املواضيع التالية/قدم اجمللس إرشادات و  -٧٥

حتديد الكيانات التشغيلية املعينة وحتليل املعلومات املرتدة إليها بشأن مسائل متكررة نتج عنها طلبـات                 )أ(  
  ؛)٧٤ للمجلس التنفيذي، الفقرة ٣٦التقرير (ستعراض، وإجراء استعراضات ا

 ومبوجبه ال ختضع    ٣-م أإ /٢رسوم تسجيل أنشطة املشاريع املقترحة آللية التنمية النظيفة، تنفيذاً للمقرر             )ب(  
  ؛)٢٠ للمجلس التنفيذي، املرفق ٣٧التقرير (املشاريع يف أقل البلدان منواً لرسم تسجيل 

وسائل املصادقة على قيم املسامهات املستخدمة يف حتليالت االستثمار املستمدة من تقارير دراسـات                )ج(  
  ؛)٥٤ للمجلس التنفيذي، الفقرة ٣٨التقرير (اجلدوى املعتمدة من احلكومات 

لس  للمج٣٨التقرير (انسحاب املشاركني يف املشروع من أنشطة املشاريع املسجلة آللية التنمية النظيفة           )د(  
  ؛)٥٧التنفيذي، الفقرة 

                                                      

  .<http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>تتاح التقارير عن اجتماعات اجمللس على املوقع   )١٨(
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 ٣٨التقريـر  (معاملة التعليقات الواردة من اجلمهور أثناء إجراء املشاورة الشاملة ألصحاب املـصلحة              )ه(  
  ؛)٥٨للمجلس التنفيذي، الفقرة 

 ٣٨التقريـر   (معاملة أنشطة املشاريع اليت تتجاوز عملية املصادقة ألغراض حتليل املمارسات املشتركة              )و(  
  ؛)٦٠للمجلس التنفيذي، الفقرة 

 للمجلـس  ٤١التقرير (ُنقِّح الحقاً   ) ٣٥ للمجلس التنفيذي، املرفق     ٣٩التقرير  (تقييم حتليل لالستثمار      )ز(  
  ؛)٤٥التنفيذي، املرفق 

 للمجلـس   ٤١التقريـر   (اد رسوم تسجيل أنشطة املشاريع اليت ُسِحبت قبل نشر طلب التسجيل            سد  )ح(  
  ؛)٦٣التنفيذي، الفقرة 

 للمجلس التنفيذي، ٤١التقرير (حتديد تاريخ بدء نشاط مشروع من مشاريع آلية التنمية النظيفة   )ط(  
  ؛)٦٧الفقرة 

  ).٤٦ للمجلس التنفيذي، املرفق ٤١التقرير  (عرض وتقييم النظر املسبق آللية التنمية النظيفة  )ي(  

  إصدار وحدات خفض االنبعاثات املعتمد يف الفترة املشمولة بالتقرير -٣

 ١٠٧ ٦٠٤ ١١٣ طلب إصدار إىل اجمللس التنفيذي، ومت إصدار ٤٦٧قُدِّم خالل الفترة املشمولة بالتقرير   - ٧٦
، لريتفع جمموع عدد ما مت إصداره من وحدات حـىت            طلباً مقدماً  ٣٩٦وحدة خفض انبعاثات معتَمد بناء على       

  . وحدة٢٠٢ ٨٤٥ ٠١٦تارخيه إىل 

 يوماً اليت جيوز خالهلا لطرف معين أو لثالثة من أعضاء اجمللس تقـدمي طلـب إجـراء                  ١٥ لاوقد انقضت فترة      -٧٧
 طلبـاً   ٤٦٧الغ جمموعها    طلباً من طلبات إصدار وحدات خفض االنبعاثات املعتمد الب         ٤٥٥استعراض وذلك بالنسبة إىل     

وبإضـافة طلبـات    .  طلباً من هذه الطلبـات     ٤٤٤واستكمل اجمللس نظره يف     . رة املشمولة بالتقرير  ـت أثناء الفت  ـقُدِّم
 اليت مل يستكمل اجمللس النظر فيها حىت هناية الفترة املشمولة بالتقرير السابق وإن مت استكماهلا اآلن، يصبح                  ٤٢ لااإلصدار  

  : طلباً، منها٤٨٦بات اإلصدار اليت اسُتكِمل النظر فيها أثناء الفترة املشمولة هبذا التقرير جمموع عدد طل

  نتج عنها إصدار تلقائي؛)  يف املائة٦٧,٩( طلباً ٣٣٠  )أ(  

بعد نظر اجمللس يف طلب إجراء استعراض وبعد أن أخـذ  )  يف املائة٢,٥( حالة ١٢مت منح اإلصدار يف    )ب(  
  أو الكيانات التشغيلية املعينة؛/يقات الواردة من املشاركني يف املشاريع ويف االعتبار التعل

مل ُيبت  (نتج عنها إصدار بعد تصويبات أجريت نتيجة طلب استعراض          )  يف املائة  ٢١,٤( طلبات   ١٠٤  )ج(  
  ؛) حالة٢٧حىت اآلن يف التصويبات يف 

لس استعراضاً للتأكد من اتباع الطرائـق       نتج عنها إصدار بعد أن أجرى اجمل      )  يف املائة  ٥,٦( حالة   ٢٧  )د(  
  ؛) حاالت٩مل ُيبت حىت اآلن يف التصويبات يف (واإلجراءات واإلرشادات من اجمللس 
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  رفضها اجمللس بعد إجراء استعراض؛)  يف املائة١( حاالت ٥  )ه(  

  .سحبها املشارك يف املشروع والكيان التشغيلي املعّين)  يف املائة١,٦( حاالت ٨  )و(  

  .وقد اختذ اجمللس مجيع املقررات املتصلة باإلصدار يف إطار اآلجال الزمنية احملددة يف اإلجراءات  -٧٨

وقُدِّم خالل الفترة املشمولة بالتقرير مخسة وثالثون طلباً للخروج على النشاط؛ وتتصل بعمليات خروج علـى                  -٧٩
 طلباً من هذه الطلبات وما زال ينظر        ٣٤اجمللس إىل   واستجاب  . أحكام يف نشاط املشروع املسجل اكُتشفت أثناء التحقق       

  .يف الطلب املتبقي

  . طلباً منها٤٣وقد وافق اجمللس على .  طلباً لتنقيح خطط الرصد٧٧وقُدِّم أثناء الفترة املشمولة بالتقرير   - ٨٠

 ٥٥لتحقق، مبتوسط بلغ     تقريراً من تقارير الرصد كجزء من عملية ا        ٦٦٣وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، ُنِشر        -٨١
  .تقريراً يف الشهر

  مسائل تتصل بإصدار وحدات خفض االنبعاثات املعتَمد -٤

  العمل املتعلق باإلجراءات واإليضاحات

نقح اجمللس، يف اجتماعه الثامن والثالثني، توضيحات بشأن اإلجراءات اخلاصة باالستعراض املشار إليها               - ٨٢
وتزيد هذه اإلجراءات املنقحة من ). ٦٥، املرفق، الفقرة ١- م أإ/٣املقرر (النظيفة يف طرائق وإجراءات آلية التنمية 

تبسيط عملية استعراض اإلصدار، مبا يشمل إجراءات معاجلة طلبات االستعراض استناداً إىل مسائل أخـرى هلـا       
 طلب إجراء استعراض    وبغية حتسني كفاءة العملية، مت نشر استمارة إلكترونية الستخدامها يف         . طبيعة ثانوية فقط  

  .لدعم اجمللس يف أداء هذه املهمة

  العمل املتعلق بتقدمي اإلرشادات وحتليل املعلومات

  :)١٩(قدم اجمللس إرشادات وتوضيحات بشأن املسائل التالية  -٨٣

بـات  حتديد الكيانات التشغيلية املعينة وحتليل املعلومات املرتدة إليها بشأن مسائل متكررة نتج عنها طل               )أ(  
  ؛)٨٧ للمجلس التنفيذي، الفقرة ٣٦التقرير (استعراض وإجراء استعراضات 

تطبيق منهجية الرصد وطلبات إصدار تتعلق بأنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة املـسجلة باسـتخدام                 )ب(  
  ؛)٥٣-٥٢ للمجلس التنفيذي، الفقرتان ٤٠التقرير  (AM0006املنهجية 

يخ فترة رصد متر مبرحلة حتقُّق، شريطة أن يكون التغيري نتيجة طلب إجراء             طلب إجراء تغيري على توار      )ج(  
  تصحيحي أثاره الكيان التشغيلي املعني أثناء عملية التحقق؛

                                                      

  .<http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>ح التقارير عن اجتماعات اجمللس على املوقع تتا  )١٩(
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احلالة اليت جيوز فيها للكيان التشغيلي املعني أن يقدم فقط طلباً لتنقيح خطة الرصد يغطي فترة الرصـد                    )د(  
  ).٥٨ للمجلس التنفيذي، الفقرة ٤٣التقرير (لس قيد التحقق، لكي يوافق عليه اجمل

  سجل آلية التنمية النظيفة -٥

، ٢٠٠٨أكتـوبر  / تشرين األول٢٤استمر عمل سجل آلية التنمية النظيفة خالل الفترة املشمولة بالتقرير ومت، حىت         -٨٤
 وحـدة يف    ٧٧ ٢٤٧ ٧٢٩دعـت   وومن بني ذلك العدد، أُ    .  وحدة خفض انبعاثات معتمد    ١١٨ ٥٤٥ ٨١٤إصدار  

 وحـدة يف حـسابات    ٥٤ ١٧٧ ٤٧٨حسابات إيداع بالسجالت الوطنية لألطراف يف املرفق األول؛ وأودعت          
 وحدة أوِدعـت يف حـسابات   ٢ ٧٢٧ ٠١٧إيداع مؤقتة ألطراف املرفق األول يف سجل آلية التنمية النظيفة؛ و         

 وحدة أودعت يف ٢ ٣٧٠ ٩١٢ة النظيفة؛ وإيداع دائمة ألطراف غري مدرجة يف املرفق األول يف سجل آلية التنمي
وبلغ عدد وحدات خفض االنبعاثات املعتمد اليت أُصِدرت وإن مل توَدع يف هناية             . حساب إيداع صندوق التكيف   

  . وحدة٢٩ ٤٠٠ ٧٧٧الفترة املشمولة بالتقرير 

 مـن   ٥١يل، منها    حساباً من حسابات اإليداع كاملة التشغ      ٩٣ويضم سجل آلية التنمية النظيفة حالياً         - ٨٥
 حساباً من احلسابات الدائمة املرتبطـة       ٣٧حسابات اإليداع املؤقتة املرتبطة بأطراف مدرجة يف املرفق األول، و         

ومت إقفال ستة ومثانون حساباً من حسابات اإليداع املؤقتة يف هناية تشرين            . بأطراف غري مدرجة يف املرفق األول     
  .سجل املعامالت الدويل/الت املستقل للجماعة األوروبيةأكتوبر بسبب الصلة بسجل املعام/األول

   التوزيع اإلقليمي ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة-هاء 

 مشروعاً  ١ ١٦٧ التوزيع اجلغرايف ملشاريع مسجلة يف إطار آلية التنمية النظيفة جمموعها            ٣يبني اجلدول     - ٨٦
  .ثات املعتَمد املتوقعة الناجتة عن هذه املشاريعولوحدات خفض االنبعا) ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٢حىت (

توزيع املشاريع املسجلة آللية التنمية النظيفة، حبـسب اإلقلـيم            -٣اجلدول 
  )٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٢حىت (واجملموعة 

 
  املشاريع

 )العدد(

  املشاريع 
النسبة املئوية (

 )من اجملموع

وحدات اخلفض املعتَمد 
 ٢٠١٢املتوقعة حبلول عام 

 )املليونب(

وحدات اخلفض املعتَمد 
 ٢٠١٢ة حبلول عام قعاملتو

 )النسبة املئوية من اجملموع(

 ٣,١٤ ٤١,٢٠ ٢,٣١ ٢٧ أفريقيا

 ٧٧,٥٧ ١ ٠١٨,٠٨ ٦٤,٩٥ ٧٥٨ آسيا واحمليط اهلادئ

 ١٩,١٦ ٢٥١,٤٤ ٣٢,٠٥ ٣٧٤ أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب

 ٠,١٤ ١,٧٩ ٠,٦٩ ٨ مناطق أخرى

 ١٠٠,٠٠ ١ ٣١٢,٥٠ ١٠٠,٠٠ ١ ١٦٧ اجملموع

 ٠,٠٥ ٠,٦١ ٠,٨٦ ١٠ أقل البلدان منواً

 ٠,٠٧ ٠,٩٤ ٠,٦٩ ٨  دول جزرية صغرية نامية

  .FCCC/KP/CMP/2008/INF.2: املصدر



FCCC/KP/CMP/2008/4 
Page 27 

اجتماع األطراف يف دورتـه     /ووضع اجمللس توصيات بشأن التوزيع اإلقليمي لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف            - ٨٧
  ).ينانظر املرفق الثا(الرابعة 

.  مـستعِمل مـسجَّل    ١ ٢٠٠ نشاطها وأصبحت تضم اآلن أكثر من        )٢٠(وواصلت سوق آلية التنمية النظيفة      - ٨٨
وسوق اآللية هي حمفل لتبادل املعلومات على شبكة اإلنترنت يسهِّل عملية الوصول إىل املعلومات وتبادهلا فيما بـني                  

وتسمح السوق ألصحاب املصلحة يف آليـة التنميـة         . النظيفةمجيع أصحاب املصلحة املشاركني يف عملية آلية التنمية         
النظيفة بنشر معلومات عن مشاريع مثل املشاريع احملتملة خلفض االنبعاثات اليت حتتاج إىل متويل، ووحـدات خفـض                  

سواق االنبعاثات املعتَمد املعروضة للبيع، ومشتري خفض وحدات االنبعاثات، واخلدمات املتاحة، واألحداث املتصلة بأ            
وهذا اجلهد التعاوين بشأن سوق آلية التنمية النظيفة بني أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة               . الكربون وفرص العمل  

بشأن تغيُّر املناخ ومركز ريسو للطاقة واملناخ والتنمية املستدامة التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة بدأ ينتقـل اآلن إىل                   
 اليت ستشمل رفع مستوى اخلدمات املقدمة مع أخذ اخلربة املكتسبة حىت اليوم واملعلومات املرجتعة               مرحلة التطوير التالية  

  .من املستعملني يف االعتبار

ويف خالل الفترة املشمولة بالتقرير أحيط اجمللس، وبالتايل اجلمهور، علماً بانتظام بالتقدم احملَرز يف تنفيذ إطار                  - ٨٩
اجتماع األطراف ويستهدف حفز    /مني العام لألمم املتحدة يف الدورة الثانية ملؤمتر األطراف        عمل نريويب الذي أعلنه األ    

وتتاح املعلومات بشأن هذا اجلهد املتواصل على املوقع الشبكي آلليـة           . آلية التنمية النظيفة وبصورة رئيسية يف أفريقيا      
اً يف إطار عمل نريويب تنظيم أول منتـدى أفريقـي           وكان من بني األنشطة اهلامة اليت جرت مؤخر       . )٢١(التنمية النظيفة 

  .٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٥- ٣للكربون ُعِقد يف داكار بالسنغال يف 

   ُنظُم معلومات آلية التنمية النظيفة–واو 

واصل اجمللس تعزيز تفاعله مع األطراف وأصحاب املصلحة باحلفاظ على املوقع الشبكي آللية التنمية النظيفة                 - ٩٠
مستعملون مسجلون للدخول على    ( مستعِمل باالسم    ١٤ ٠٠٠حتسينه، وهو املوقع الذي يستعمله أكثر من        وحتديثه و 

 صفحة وملف كل شهر؛     ٢ ٧٠٠ ٠٠٠ زائر فريد يقومون بتفريغ أكثر من        ٨٠ ٠٠٠من بني حنو    ) املوقع وبكلمة سر  
  .مات عن االلية بشكل منتظم آخر املعلو(CDM News) مشترك يف مرفق أخبار اآللية ١٢ ٠٠٠ويتلقى أكثر من 

  :وتشمل النتائج األخرى اليت حتققت يف جمال ُنظُم املعلومات ما يلي  - ٩١

ترفيع نظام معلومات آلية التنمية النظيفة والبنية األساسية خلادم سجل اآللية مبا يؤدي إىل إحـداث                  )أ(  
  زيادة كبرية يف أداء واستقرار الواجهات األمامية لرباجمهما؛

  ستحداث حل السترجاع املعلومات يف حاالت الكوارث بنظام معلومات آليـة التنميـة النظيفـة               ا  )ب(  
  وسجل اآللية؛

                                                      

)٢٠(  <http://www.cdmbazaar.net>.  
)٢١(  <http://cdm.unfccc.int/Nairobi_Framework/index.html>.  
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إنشاء فريق فرعي إلدارة اجلودة، والتوحيد القياسي وحتسني ممارسات ضمان اجلودة ومراقبة اجلودة               )ج(  
  . مبا يشمل وضع املؤشرات

تسجيل واإلصدار تتميز اآلن بوجود آليـة إلكترونيـة لطلـب           وأجريت حتسينات إضافية على سري أعمال ال        - ٩٢
االستعراضات، وآلية ملتابعة املصادقة، وتغطية أمشل لوظيفة التكامل بني نظام معلومات آلية التنمية النظيفـة وسـجل                 

  .املعامالت الدويل

   مسائل اإلدارة- رابعاً 
   تطور دور ومهام اجمللس التنفيذي- ألف 

اجتماع األطراف يف دورته الثالثة اجمللس على تأكيد دوره التنفيذي واإلشرايف عن طريق /رافشّجع مؤمتر األط  - ٩٣
أمور منها ضمان االستخدام الفعال هليكل الدعم اخلاص به وتوسيعه، مبا يف ذلك أفرقته، واخلـربة الفنيـة اخلارجيـة                 

  .األخرى، واألمانة، وتعزيز دور الكيانات التشغيلية املعينة

واختـذ  . الل الفترة املشمولة بالتقرير، وضع اجمللس تدابري تسمح له باالضطالع بدور تنفيذي وإشرايف            ويف خ   - ٩٤
  :عدداً من املبادرات يف هذا االجتاه مشلت ما يلي

 من النظام الداخلي، وتيـسرياً      ٥ من املادة    ٣ وفقاً للفقرة    :العالقة بني األعضاء واألعضاء املناوبني      )أ(  
مية النظيفة بشكل سلسل، قرر أعضاء اجمللس تفويض مزيد من املسؤوليات إىل مناوبيهم أثناء فتـرات                لتشغيل آلية التن  

أو بني االجتماعات، مبا يشمل احلق يف طلب استعراضات ألنشطة مشاريع مقترحة            /حمددة للتغيُّب عن االجتماعات و    
   عمل اجمللس؛والحظ اجمللس أن األعضاء املناوبني يشاركون مشاركة تامة يف. لآللية

 أسند اجمللس مهاماً تقنية إضافية إىل األمانة، مستفيداً من خربهتا الفنيـة وذاكرهتـا               :إسناد األدوار   )ب(  
املؤسسية، األمر الذي أتاح ألفرقة اخلرباء واألفرقة العاملة واجمللس ذاته العمل على مستوى أكثر تنفيذية دون ختفيـف                  

  الدور اإلشرايف الشامل للمجلس؛

 اختذ اجمللس تدابري لإلسهام يف قيام نظام أكثر شفافية وعدالة واتـساقاً           :الشفافية يف صنع القرارات     )ج(  
وميكن التنبؤ به آللية التنمية النظيفة، يشمل اعتماد خطة عمل لتصنيف الوثائق وتضم تارخياً واضحاً للتغـيريات الـيت               

  .عزيز فائدة فهرس املقرراتومن شأن ذلك أن يوفر أيضاً أساساً لت. اعتمدها اجمللس

وأكد اجمللس أن على أعضائه جمتِمعني إظهار الكفاءة املهنية والتنظيمية الالزمة لإلشراف على آلية التنمية النظيفة،    -٩٥
كما أكد على ضرورة أن يستثمر األعضاء واألعـضاء         . وهي آلية ذات حجم كبري، وانتشار عاملي وتنوُّع يف القطاعات         

وتتطلب مسؤوليات اجمللس التنفيذي حالياً ختيص فترة تبلغ يف املتوسط مخسة           . اً طويالً لتقدمي خدماهتم املهنية    املناوبون وقت 
أما األعضاء الذين يضطلعون بـأدوار      . أشهر سنوياً، منها شهران خمصصان حلضور اجتماعات اجمللس والسفر املتصل هبا          

  .رئيس أحد أفرقة اخلرباء، فسيكون عليه استثمار وقت أطولومهام إضافية، كأن يكون العضو رئيساً أو نائباً ل

وأشار اجمللس أيضاً إىل أنه من املهم أن تكفل مدة عضوية األعضاء ووالياهتم وتعييناهتم وعمليـة اختيـارهم                    - ٩٦
  . وفترات عملهم أن يؤدي اجمللس وظائفه بفعالية
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   مسائل العضوية- باء 

اجتماع األطراف انتخاب أعضاء وأعضاء مناوبني جدد للمجلس لـشغل          /طرافمت يف الدورة الثانية ملؤمتر األ       - ٩٧
ويف خالل الفترة املشمولة بالتقرير، تألف اجمللس مـن األعـضاء واألعـضاء             . شواغر نتجت عن انتهاء مدة العضوية     
وقد اسـتقال عـضو يف    ). وفقاً للترتيب األجبدي باإلنكليزية ألمساء األعضاء      (٤املناوبني املدرجة أمساؤهم يف اجلدول      

  .خالل الفترة وحل حمله آخر يف احلالة اليت قدمت فيها اجلهة املرشِّحة ترشيحاً جديداً إىل اجمللس

اجتماع األطراف إطـاراً قانونيـاً دوليـاً        /وكرر اجمللس قلقه إذ مل يضع مؤمتر األطراف وال مؤمتر األطراف            - ٩٨
ولذلك ال يتمتـع األعـضاء      . هامهم املتصلة بآلية التنمية النظيفة    المتيازات وحصانات أعضاء اجمللس الذين يؤدون م      

باالمتيازات واحلصانات إال يف أملانيا وفقاً التفاق مقر أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، ويف بلدان                  
ورغـم أن   . متيازات واحلصانات تعقد فيها اجتماعات اجمللس عمالً باتفاق مع البلد املضيف يتضمن أحكاماً بشأن اال            

اجتماع األطراف طلب يف دورته الثانية من األمني التنفيذي اختاذ عدد من اإلجراءات اليت تقلل إىل أدىن /مؤمتر األطراف
حد من خطر املنازعات أو الشكاوى أو الدعاوى املرفوعة ضد أفراد يعملون يف اجمللس، فإن اجمللـس حيـث مـؤمتر                     

راف على اختاذ إجراء آخر على وجه االستعجال يضمن توفري محاية كاملة ألعضاء اجمللس عند               اجتماع األط /األطراف
اجتمـاع  /وحييط اجمللس علماً بتقدم مداوالت األطراف يف الدورة الثالثة ملـؤمتر األطـراف            . اختاذ قرارات كُلِّفوا هبا   

ت يف الدورة الرابعة حىت لو خلص مؤمتر        اجتماع األطراف العثور على حل مؤق     /األطراف، ويطلب إىل مؤمتر األطراف    
  .اجتماع األطراف إىل تعذُّر التوصل إىل حل طويل األجل أثناء فترة االلتزام احلالية/األطراف

   األعضاء واألعضاء املناوبون يف اجمللس التنفيذي-٤اجلدول 

 اجلهة املرشِّحة األعضاء املناوبون األعضاء 

 اجملموعة اإلقليمية األفريقية )أ(السيد كامل جيمواي )أ(السيد صاموئيل أديوي أدجيوون

 ٢٠٠٨مايو /استقالت يف هناية أيار(السيدة ناتاليا بريغي 
 ) لبقية املدة)ب(وحل حملها السيد فيكتور نيكوالي

 اجملموعة اإلقليمية ألوروبا الشرقية )ب(السيدة ديانا هاروتيونيان

 أطراف املرفق األول )ب(س باراتاالسيد بيدرو مارتين )ب(السيد ليكس دي يونغ

 أطراف غري مدرجة يف املرفق األول )ب(السيد كسويدو لو )ب(غواجي. السيد فيليب م

 أطراف املرفق األول  ماري هدلستون-السيدة جان  )أ(السيد أكيهريو كوروكي

 ناميةالدول اجلزرية الصغرية ال )ب(السيد تويلوما نريوين سليد )ب(السيد كليفورد ماهلونغ

 أطراف غري مدرجة يف املرفق األول )ب(السيد حسني بادارين )ب(السيد باولو مانسو

 اجملموعة اإلقليمية ألوروبا الغربية وبلدان أخرى )أ(السيد مارتني هسيون )أ(السيدة أولريكا راب

 ينية ومنطقة الكارييباجملموعة اإلقليمية ألمريكا الالت )أ(السيد خوسيه دومينغوس ميغويز )أ(السيد هيو سيلي

  اجملموعة اإلقليمية اآلسيوية  )ج)(أ(السيدة ليانا براتاسيدا  )ج)(أ(السيد راجيش كومار سييت

  .٢٠٠٩سنتان تنتهيان يف االجتماع األول يف عام : املدة  )أ(  
  .٢٠١٠سنتان تنتهيان يف االجتماع األول يف عام : املدة  )ب(  
  . نفس الوظيفةال جبوز إعادة انتخاب العضو يف  )ج(  
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   انتخاب رئيس ونائب رئيس اجمللس–جيم 

انتخب اجمللس بتوافق اآلراء يف اجتماعه السابع والثالثني السيد راجيش كومار سييت، العضو من طرف غـري                   - ٩٩
. مدرج يف املرفق األول، رئيساً للمجلس، والسيد ليكس دي يونغ من طرف مدرج يف املرفق األول نائبـاً للـرئيس                   

  .)٢٢(٢٠٠٩ي عضويتهما كرئيس ونائب للرئيس يف االجتماع األول للمجلس يف عام وتنته

وأعرب اجمللس عن تقديره للرئيس املنتهية واليته السيد هانس يورغني ستري، ولنائب الرئيس املنتهية واليتـه                  - ١٠٠
  .السيد سييت لقيادهتما املمتازة للمجلس أثناء السنة اخلامسة من عمله

  ٢٠٠٨الزمين الجتماعات اجمللس يف عام  اجلدول –دال 
  ).٥اجلدول  (٢٠٠٨اعتمد اجمللس يف اجتماعه السابع والثالثني اجلدول الزمين الجتماعاته خالل عام   - ١٠١

  ٢٠٠٨ اجتماعات اجمللس يف عام -٥اجلدول 
 مكانه تارخيه رقم االجتماع

 ون، أملانياب فرباير/ شباط١يناير إىل / كانون الثاين٣٠ السابع والثالثون
 بون مارس / آذار١٤- ١٢ الثامن والثالثون
 بون مايو/ أيار١٦- ١٤ التاسع والثالثون

 )متزامناً مع الدورة الثامنة والعشرين لكل من اهليئتني الفرعيتني(بون  يونيه/ حزيران١٧- ١٥ األربعون
 بون أغسطس/  آب٢يوليه إىل / متوز٣٠ احلادي واألربعون
 بون سبتمرب/ أيلول٢٦- ٢٤ الثاين واألربعون
 سانتياغو، شيلي أكتوبر/  تشرين األول٢٤- ٢٢ الثالث واألربعون
اجتمـاع  /متزامناً مع الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف     (بوزنان، بولندا    نوفمرب/ تشرين الثاين٢٨- ٢٦ الرابع واألربعون 

 )األطراف

وثائق الداعمة والتقارير اليت تتضمن كافة املقررات اليت        وترد جداول األعمال املشروحة الجتماعات اجمللس، وال        -١٠٢
وضماناً للكفـاءة يف تنظـيم العمـل        . )٢٣(توصل إليها اجمللس على املوقع الشبكي آللية التنمية النظيفة لالتفاقية اإلطارية          

 يف حالتني إىل سـتة      وقد امتد االجتماع  . وإدارته، تسبق اجتماعات اجمللس مشاورات غري رمسية تستغرق يوماً إىل يومني          
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، كثرياً ما تطلَّب حجم العمل الذي اضطلع به اجمللس أن ينعقـد أو جيـري                   . أيام كاملة 

وقد اتفق اجمللس مبدئياً على اجلدول الـزمين        . مشاورات لفترة تتجاوز الساعات الثماين املخطط هلا ليوم اجتماع عادي         
  ).٦اجلدول  (٢٠٠٩الجتماعات عام 

                                                      

   من النظام الداخلي للمجلس ١٢املادة   )٢٢(
<https://cdm.unfccc.int/Reference/COPMOP/08a01.pdf#page=31>.  

  .</http://cdm.unfccc.int/EB>ميكن االطالع على تقارير اجتماعات اجمللس على املوقع   )٢٣(
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  )أ(٢٠٠٩ اجتماعات اجمللس املقررة لعام -٦اجلدول 

 مكانه تارخيه رقم االجتماع
 بون، أملانيا فرباير/ شباط١٣-١١ اخلامس واألربعون
 بون مارس/ آذار٢٧-٢٥ السادس واألربعون
 )لفرعيتنيمتزامناً مع الدورة الثالثني لكل من اهليئتني ا(بون  مايو/ أيار٢٩-٢٧ السابع واألربعون
 بون  يوليه/ متوز١٧-١٥ الثامن واألربعون
 بون سبتمرب/ أيلول١١-٩ التاسع واألربعون

 بون أكتوبر/ تشرين األول١٦-١٤ اخلمسون
اجتمـاع  /متزامناً مع الدورة اخلامسة ملؤمتر األطـراف      (كوبنهاغن، الدامنرك    نوفمرب/ تشرين الثاين٢٧-٢٥ احلادي واخلمسون

 )ح حبدوث تفاعالت مع األطرافاألطراف، مبا يسم

  .يسبق اجتماعات اجمللس يومان من املشاورات  )أ(  

   خطة إدارة آلية التنمية النظيفة واملوارد الالزمة لعملها-خامساً 
  ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ خطط اإلدارة لعامي -ألف

ر، خطة إدارة آليـة التنميـة        نقّح اجمللس بدعم من األمانة، أثناء الفترة املشمولة بالتقري         ٢٠٠٨فرباير  /يف شباط   -١٠٣
 ٢٠٠٨النظيفة لكي تتجلى فيها االحتياجات اإلضافية الناشئة عن الزيادة يف حجم العمل يف النصف األول مـن عـام                    

، شرع اجمللس يف استعراض     ٢٠٠٨أكتوبر  /ويف تشرين األول  . اجتماع األطراف يف دورته الثالثة    /وطلبات مؤمتر األطراف  
طة إدارة آلية التنمية النظيفة، مبا يشمل الزيادات يف حاالت تسجيل املشاريع ويف إصدار وحدات               االفتراضات التشغيلية خل  

خفض االنبعاثات املعتَمد، ويف األنشطة املضطلع هبا مبوجب إطار عمل نريويب ومنتدى السلطات الوطنيـة املعينـة، ويف                  
واستناداً إىل االحتياجات احملددة، سـُيعرض علـى        . برنامج األنشطة وسجل اآللية، ويف فتح احلسابات ويف التحويالت        

وتتـاح  . ٢٠٠٩اجمللس يف اجتماعه الرابع واألربعني يف بوزنان ببولندا مشروع صيغة خلطة إدارة آلية التنمية النظيفة لعام                 
  .)٢٤(آخر صيغة خلطة إدارة اآللية على املوقع الشبكي لآللية

   النظيفة ونفقاهتا امليزانية الالزمة لعمل آلية التنمية-باء 

يف كل اجتماع من اجتماعات اجمللس املعقودة أثناء الفترة املـشمولة بـالتقرير، رصـد اجمللـس واسـتعرض                     -١٠٤
.  املتاحة للعمل املتصل بآلية التنمية النظيفة، مستنداً يف ذلك إىل تقارير األمانـة             )٢٥(االحتياجات من املوارد وحالة املوارد    

 خلطة إدارة آلية التنمية النظيفة، بلغت املوارد املالية املخصـصة           ١-١ الواردة يف الصيغة     ٢٠٠٨عام  واستناداً إىل ميزانية    
ويف األشهر التسعة األوىل من .  مليون دوالر أمريكي٢١,٧ واليت ستموَّل من الرسوم وحصة العائدات ٢٠٠٨مليزانية عام 

 يف املائة من ميزانية ٦٠(  مليون دوالر أمريكي١٣لرسوم ، بلغ مستوى اإلنفاق يف امليزانية القائمة على ا٢٠٠٨عام  

                                                      

)٢٤(  <http://cdm.unfccc.int/EB/map.html.>.  
)٢٥(  <http://unfccc.int/resource/docs/2007/cmp3/eng/09a01.pdf#page=9>.  
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 مليـون دوالر    ٠,٢ خالل الفترة نفسها دعماً آللية التنمية النظيفة         ٢٠٠٨وبلغت النفقات األساسية لعام     ). ٢٠٠٨عام  
لية التنميـة   كما تلقت آ  ). ٢٠٠٨ مليون دوالر لعام     ٠,٣٤( يف املائة من املوارد األساسية للميزانية        ٦٢ متثل   -أمريكي  

النظيفة مسامهات من األطراف لدعم أنشطة سلطات وطنية معينة هي منتدى السلطات الوطنية املعينة يف شيلي ومنتـدى                  
  .الكربون يف أفريقيا

 ٥٢( إىل أن النفقات األساسية كانت خمصصة لتكاليف املوظفني وما يتصل هبا             ٢٠٠٨وتشري التكاليف يف عام       -١٠٥
 ٦٠وكما أشري إليه أعاله، فإن معدل اإلنفاق اجلاري القائم على الرسوم يبلغ             . شاركني وأتعاب اخلرباء  وسفر امل ) يف املائة 

 يف املائة؛ وُيعزى هذا اإلنفـاق  ٧٥ وتبلغ   ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٣٠يف املائة، وهو أقل من النسبة اليت كانت متوقَّعة حىت           
 يف املائة   ٢٦وهناك حالياً   . دل التناقص الطبيعي ألعداد املوظفني    األقل أساساً إىل الصعوبات يف توظيف موظفني جدد ومع        

ويف خالل العامني املاضيني، متكن الربنامج من حتسني كـل مـن توزيعـه              . من الوظائف الشاغرة يف آلية التنمية النظيفة      
  . أدناه٧اجلغرايف والتوازن اجلنساين للموظفني كما يشري اجلدول 

، كان اإلنفاق أعلى مبقدار ستة ماليني دوالر أمريكي تقريبـاً           ٢٠٠٨ة األوىل من عام     ويف خالل األشهر التسع     -١٠٦
، وُتعزى هذه الزيادة احلادة إىل زيادة يف عدد األنشطة وتشكل، يف الوقت             ٢٠٠٧عّما كان عليه يف الفترة نفسها من عام         

 وفقاً  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ة النظيفة يف فترة السنتني      نفسه، تعويضاً عن خفض يف املوارد األساسية املخصصة لربنامج آلية التنمي          
  . أدناه٨ويتضح هذا االجتاه يف اجلدول . اجتماع األطراف/ملقررات مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف

يف الربنامج ) الفئة الفنية(االجتاه يف التوازن اجلغرايف واجلنساين بني املوظفني   -٧اجلدول 
  الفرعي آللية التنمية النظيفة

  ) املئوية ملوظفي الفئة الفنية يف الربنامج الفرعيالنسبة(

  يوليه/متوز 
٢٠٠٦ 

ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٦ 

ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٧ 

 سبتمرب/أيلول
٢٠٠٨ 

     املوظفون من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

 ٥٦ ٥١ ٣٣ ٣٠ مجيع املوظفني من الفئة الفنية وما فوقها
     

     املوظفات

 ٣١ ٣١ ٢١ ١٥ مجيع املوظفات من الفئة الفنية وما فوقها
     

     اجملموعات اإلقليمية

 ٦ ٥ ٤ ٥ أفريقيا

 ٣٧ ٢٩ ٢٥ ٢٠ آسيا واحمليط اهلادئ

 ١٥ ١٥ ٤ ٥ أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب

 ١١ ١٠ ٨ ١٠ أوروبا الشرقية

 ٣١ ٤١ ٥٩ ٦٠ أوروبا الغربية وبلدان أخرى
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  اجتاهات اإلنفاق:  املوارد التكميلية آللية التنمية النظيفة-٨اجلدول 
  )بدوالرات الواليات املتحدة(

 ٢٠٠٨سبتمرب /  أيلول٣٠حىت  ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ بنود املوارد

 ٢١ ٦٧٩ ٣٥٨ ١٣ ٠٦٥ ٢٨١ ٩ ٠٥٣ ٧٦٣ ١٠ ٢٤٢ ١٣٤ امليزانية

 ١٢ ٩٢٦ ٨١٧ ١٠ ٢٥٠ ٨٤٩ ٥ ١٠٢ ٩٠١ ٣ ٠٧١ ٦١٧ اإلنفاق

 ٦٠ ٧٨ ٣٤ ٣٠ نفاق كنسبة مئوية من امليزانيةاإل

 ٢٤٢ ٥٥٠ ٢ ٢١٧ ٦٤٨ ١ ٦٨٤ ٥٢١ )أ(٣ ٨٧٧ ٤٩٨ اإلنفاق من امليزانية األساسية

 هو مبلغ تقديري للجزء املنفق على أنشطة آلية التنمية النظيفة واالعتماد املؤقـت              ٢٠٠٥-٢٠٠٤املبلغ اخلاص بالفترة      )أ(  
  .لربوتوكول كيوتو

 خبرياً استشارياً   ٣٤، وظّف الربنامج الفرعي آللية التنمية النظيفة        ٢٠٠٨ألشهر التسعة األوىل من عام      وخالل ا   -١٠٧
وجاء مخسة وثالثون يف املائة من اخلرباء االستشاريني من أطراف          .  دوالراً أمريكياً  ٣٦٦ ٦١٣بتكلفة بلغت   )  عقداً ٤٧(

قرير السابق، مت توظيف مثانية عشرة يف املائة من اخلرباء االستشاريني           ويف الفترة املشمولة بالت   . غري مدرجة يف املرفق األول    
  .وهذا يبني حدوث حتسُّن يف التوازن اإلقليمي. من أطراف غري مدرجة يف املرفق األول

وأجنز .  دوالر أمريكي  ١٠٢ ٨٠٠وبلغت التكاليف اإلمجالية للدعم املقدم إىل العمل املتصل باملنهجيات            - ١٠٨
ويف األشهر التـسعة    .  خبرياً من أطراف غري مدرجة يف املرفق األول        ١٧ خرباء االستعراض املكتيب، منهم       من ٤١العمل  

   دوالر أمريكـي،    ٤٤٢ ٤٠٠، بلغت التكاليف اإلمجالية لدعم أعضاء فرقة التسجيل واإلصـدار           ٢٠٠٨األوىل من عام    
  .فق األول يف املائة ُدِفعت إىل أعضاء من أطراف غري مدرجة يف املر٧٩منها 

  ، والرصيد احلايل٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣٠ املوارد املتاحة حىت –جيم 

 من امليزانية الربناجمية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،           ٢٠٠٨جاءت موارد دعم اجمللس يف عام         -١٠٩
دخل غري ُمنفَق من الرسوم والنصيب      واشتراكات األطراف، والرسوم والنصيب املخصص من العائدات ومبلغ مرحَّل من           

 ٣٠ وحـىت    ٢٠٠٨وبلـغ اإلنفـاق يف عـام        ). ٩كما يبني اجلـدول      (٢٠٠٧دات من عام    ـص من العائ  ـاملخص
 مليون دوالر أمريكي للربع     ٢٥,٣ مليون دوالر أمريكي؛ وهذا يعين أن آلية التنمية النظيفة يتاح هلا             ١٢,٩سبتمرب  /أيلول

  ).١٠اجلدول انظر  (٢٠٠٨األخري من عام 

ر حىت هناية   ـأكتوب/ تشرين األول  ١ ماليني دوالر أمريكي من      ٨و  ـات بدخل يبلغ حن   ـويف ضوء التوقع    - ١١٠
  .٢٠٠٩ إىل عام ٢٠٠٨ مليون دوالر أمريكي من عام ٢٥، ُيتوقع ترحيل مبلغ يزيد عن ٢٠٠٨عام 
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   املوارد التكميلية والقائمة على الرسوم-٩اجلدول 
  )يات املتحدةبدوالرات الوال(

 ٩ ٤٣٩ ٨٣١  ٢٠٠٧املرّحل من عام 
   ٢٠٠٨املسامهات عام 

  ١ ٩٧٣ )أ(كندا
  ١٠ ٩٧٥ )ب()االجتماع السادس عشر للفريق العامل املعين باملشاريع الصغرية(السويد 
  ١١٤ ٢٦٦ بلجيكا

  ٤٩ ٧٦٢ )د()ريقي للكربوناملشاركة يف املنتدى األف(اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 
  ١٥ ٥٥٢ )املشاركة يف املنتدى األفريقي للكربون(النمسا 

 ١٩٢ ٥٢٨  اجملموع الفرعي
  ٥٩ ٩٧٥ الرسوم من طلبات الكيانات التشغيلية

  صفر الرسوم من عملية االعتماد
  ١٥ ٩١٩ ٨٧٥ رسوم التسجيل
  ٤٩ ٦١٧ رسوم املنهجيات

  ١٣ ٣٨٩ ٩٤٠  النصيب املخصص من العائدات
 ٢٩ ٤١٩ ٤٠٧  اجملموع الفرعي

 ٣٩ ٠٥١ ٧٦٦   اجملموع الكلي

 مليون دوالر أمريكي    ١,٥وردت من كندا تعويضاً عن الرسوم املصرفية اليت فُرضت على مسامهة كندا مببلغ                )أ(  
  .٢٠٠٧ديسمرب /يف كانون األول

  .عامل املعين باملشاريع الصغريةسامهت السويد يف االجتماع السادس عشر خلرباء الفريق ال  )ب(  
  .سُتستخدم مسامهة بلجيكا يف أنشطة السلطات الوطنية املعينة  )ج(  
   دوالر أمريكي، لكـن املبلـغ مل        ٢٠ ٠٠٠تعهدت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية مببلغ           )د(  
  .يرد بعد

  يف عام  لعائداتاإليرادات من الرسوم والنصيب املخصص من ا  -١٠اجلدول 
  ، واملبلغ املتاح لإلنفاق٢٠٠٨
  )بدوالرات الواليات املتحدة(         

 ٣٩ ٠٥١ ٧٦٦ جمموع املوارد املتحصلة

 )٥٨٥ ٠٨٣( منقوصاً منها املسامهات لدعم السلطات الوطنية املعينة

 )١١٤ ٢٦٦(  للسلطات الوطنية املعينة٢٠٠٨منقوصاً منها مسامهة من بلجيكا يف عام 

 للمنتدى ٢٠٠٨منقوصاً منها مسامهة من اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والنمسا يف عام 
 األفريقي للكربون

)٦٥ ٣١٤( 

 ٣٨ ٢٨٧ ١٠٣ ٢٠٠٨اجملموع الكلي لدعم خطة إدارة آلية التنمية النظيفة عام 

 )١٢ ٩٢٦ ٨١٧( ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣٠منقوصاً منه اإلنفاق حىت 

 ٢٥ ٣٦٠ ٢٨٦ الرصيد املتاح
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يستند هذا الرسم إىل املتوسط السنوي لوحدات خفض االنبعاثات املعتمد خالل فترة املـستحقات األوىل، وحيـسب                   )أ(  
  وتعفى من رسـم التـسجيل املـشاريع        . ١-م أإ /٧ من املقرر    ٣٧كنصيب خمصص من العائدات لتغطية النفقات اإلدارية احملددة يف الفقرة           

   طن من مكافئ ثاين أكـسيد الكربـون، ويبلـغ احلـد األقـصى للرسـم                 ١٥ ٠٠٠ يقل املتوسط السنوي لتخفيضات انبعاثاهتا عن        اليت
  .وُيعترب هذا الرسم دفعة مسبقة من النصيب من العائدات لتغطية النفقات اإلدارية.  دوالر أمريكي٣٥٠ ٠٠٠املفروض 

وإذا أدى االقتراح إىل املوافقـة علـى        . يكي وقت اقتراح منهجية جديدة     دوالر أمر  ١ ٠٠٠ُيدفع رسم منهجية قدره       )ب(  
  . دوالر أمريكي مقابل سداد رسم التسجيل١ ٠٠٠املنهجية، يتسلم املشاركون يف املشروع ائتماناً قدره 

 من  ٠,١٠يبلغ النصيب املخصص من العائدات، الذي ُيدفع وقت إصدار وحدات خفض االنبعاثات املعتمد،                )ج(  
 دوالر  ٠,٢٠ وحدة ُيطلب إصدارها يف سنة تقوميية معينـة، و         ١٥ ٠٠٠دوالر لكل وحدة خفض انبعاثات معتمد تصدر ألول         ال

  .لكل وحدة خفض انبعاثات معتمد تصدر ألي كمية تزيد عن ذلك سنوياً
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  املرفق األول

  امل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الرابعةإجنازات اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة املعروضة على مؤمتر األطراف الع

 اإلشارة يف هذا التقرير السنوي احلالة اإلجراء الواجب اختاذه ٣-م أإ/٢املقرر 

 الطلبات

أن يقدم اجمللس تقريره السنوي قبـل انعقـاد دورة مـؤمتر              ٧الفقرة 
األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف بروتوكـول         

تو؛ ويغطي هذا التقرير الفترة ما بني الدورة السابقة ملؤمتر          كيو
اجتماع األطراف واجتماع اجمللس التنفيذي الـذي       /األطراف

ُيعقد مباشرة قبل االجتماع الذي يعقده اجمللس مبـوازاة دورة          
 اجتماع األطراف/مؤمتر األطراف

اسُتكمل هذا التقرير يف االجتماع الثالـث واألربعـني         
 فيذيللمجلس التن

  باء– بالفصل األول ٢احلاشية 

أن يواصل حتسني سري عمل آلية التنميـة النظيفـة بكفـاءة              )أ(١٥الفقرة 
وبصورة جمدية من حيث التكلفة، وشفافة ومتسقة عن طريق         

راء التعـديالت   ـة اإلدارة وإج  ـراض خط ـة استع ـمواصل
  عند الضرورة

تماع السابع  ُنقِّحت خطة إدارة آلية التنمية النظيفة يف االج       
والثالثني للمجلس التنفيذي وُبدئ يف العمل بشأن إجراء        
التنقيح الثاين لكي ينظر اجمللس التنفيذي يف املوافقة عليـه          

  يف اجتماعه الرابعة واألربعني

  ١٠٦-١٠٣ باء، الفقرات –الفصل اخلامس 

مية أن ينتهي من إعداد دليل املصادقة والتحقق اخلاص بآلية التن           )ب(١٥الفقرة 
  النظيفة على سبيل األولوية كمعيار للكيانات التشغيلية املعينة

نظر اجمللس التنفيذي يف دليـل املـصادقة والتحقـق يف           
اجتماعاته األربعني إىل الثالث واألربعني، بغية اعتماده يف        

وُعِقدت حلقتا عمـل بـشأن   . اجتماعه الرابع واألربعني  
 التشغيلية املعينة   دليل املصادقة والتحقق مبشاركة الكيانات    

   وأجريت عملية لسماع التعليقات العامة٢٠٠٨يف عام 

  ١٤ و١٢ باء، الفقرتان -الفصل الثاين 
  ٢٤ ألف، الفقرة -الفصل الثالث 

أن حيدِّد وينفذ وسائل أخرى لتحسني اجلودة واالتـساق يف            )ج(١٥الفقرة 
  عمل املصادقة والتحقق

تطـوير  "ربعـني يف    سينظر اجمللس يف اجتماعه الرابع واأل     
ــة    ــات املقدِّم ــاد للكيان ــايري االعتم ــق مع وتطبي

لتحـسني اجلـودة    " الكيانات التشغيلية املعينـة   /لطلبات
  والنهوض مبعايري االعتماد بغية املوافقة عليها

  ١٤ و١٢ باء، الفقرتان -الفصل الثاين 
  ٢٤ ألف، الفقرة -الفصل الثالث 
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 اإلشارة يف هذا التقرير السنوي احلالة اإلجراء الواجب اختاذه ٣-م أإ/٢املقرر 

تصدي للقضايا الفرعية بطريقة شفافة     أن يتخذ إجراء مالئماً لل      )د(١٥الفقرة 
يف بداية عملية التسجيل واإلصدار للسماح للمجلس التنفيذي        

  بالتركيز على القضايا الرئيسية

إجراء االستعراض للسماح بالتصدي مبكـراً للقـضايا        
وعمل اجمللس مـع    . الفرعية يف عملية التسجيل واإلصدار    

اخلطوط الزمنيـة   األمانة والكيانات التشغيلية املعينة بشأن      
  لعمليات آلية التنمية النظيفة

  ١٣ باء، الفقرة -الفصل الثاين 

 ٧٥-٦١ دال، الفقـرات     -الفصل الثالـث    
  ٨٣ و٨٢ و٧٥-٧٢و

أن يواصل اجمللس حتسني وتفعيل مقرراته لتحسني فهم املـربر            )ه(١٥الفقرة 
املنطقي من جانب املستعِملني، وتيسري فهم اجلمهـور علـى          

  صحيح األفكار اخلاطئة عند ظهورهانطاق أوسع وت

يربهن اجمللس على األساس املنطقـي ملقرراتـه بتـوفري          
املعلومات األساسية، حسب االقتضاء، يف ضوء حجـم        

ويعكف . وازداد حتسني لغة النطاقات واملقررات    . العمل
  اجمللس على تنفيذ استراتيجية للتواصل

  ١٩-١٧ باء، الفقرات -الفصل الثاين 

ـ    ٦٥-٦١ دال، الفقـرات     -ث  الفصل الثال
  ٨٣ و٨٢ و٧٥-٧٢و

  ٩٤ ألف، الفقرة -الفصل الرابع 

أن يواصل وضع مؤشرات لإلدارة على سبيل األولويـة وأن            )و(١٥الفقرة 
اجتمـاع  /يقدم تقريراً عن هذا العمل إىل مـؤمتر األطـراف         

  األطراف

يعكف اجمللس على وضع جمموعـة مؤشـرات لـإلدارة     
ت، لتوفري إطار عمل يقاس بـه       مستمدة من ملفات البيانا   

وسُتدرج هذه املؤشـرات    . أداء وحالة آلية التنمية النظيفة    
  يف الصيغة املنقحة خلطة إدارة التنمية النظيفة

  ٩١ واو، الفقرة -الفصل الثالث 
  ١٠٣ ألف، الفقرة -الفصل اخلامس 
  ١٠٥-١٠٤ باء، الفقرتان -الفصل اخلامس 

من املنهجيات بشروط تطبيق واسعة لزيادة      املوافقة على مزيد      )أ(١٧الفقرة 
توافر التكنولوجيات والتدابري املختلفـة، وبـذلك يـسهل         

  استخدام املنهجيات املعتمدة

اعُتمدت سبع وعشرون منهجية جديـدة أثنـاء الفتـرة      
املشمولة بالتقرير، ُمدخلة تكنولوجيات وتدابري جديـدة       

  وعديدة مل تكن متاحة من قبل

  ٥٦-٣٣، الفقرات  باء-الفصل الثالث 

، علـى املنـهجيات     ٢٠٠٨أن يوافق، يف اجتماعه األول عام         ٢٤الفقرة 
التحوُّل من الكتلة احليوية غـري املتجـددة        "املبسطة من أجل    

تدابري كفاءة استخدام   "و" للتطبيق احلراري من جانب املستخِدم    
  "الطاقة يف التطبيقات احلرارية للكتلة احليوية غري املتجددة

 املنهجيات ٢٠٠٨اجمللس يف اجتماعه األول يف عام     اعتمد  
  )٢٦ للمجلس التنفيذي، الفقرة ٣٧التقرير (املبسطة 

  ٥١ باء، الفقرة -الفصل الثالث 

أن يواصل تقدمي معلومات يف تقريره الـسنوي عـن حالـة              ٤٣الفقرة 
اإليرادات املتأتية من نصيب العائـدات املخصـصة لتغطيـة          

   التنبؤات املتوقَّعة هلذه اإليراداتاملصاريف اإلدارية، وعن

  ١٠٨-١٠٤ باء، الفقرات -الفصل اخلامس   قدم اجمللس تفاصيل يف تقريره السنوي
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 جوانب التشجيع

تأكيد الدور التنفيذي واإلشرايف للمجلس عن طريـق أمـور       )أ(٩الفقرة 
منها ضمان االستخدام الفعال هليكل الـدعم اخلـاص بـه           

رقته، واخلربة الفنية اخلارجية األخرى،     وتوسيعه، مبا يف ذلك أف    
واألمانة، وتعزيز دور الكيانات التشغيلية املعينة، وتقدمي دعم        
مكّرس يف جمال خدمات األمانـة وتكنولوجيـا املعلومـات          

  لألعضاء واألعضاء املناوبني

ُعِقدت ندوة للتأمل يف االجتماع األربعـني للمجلـس         
  . التنفيذي

  .لس واألفرقة واألمانةإعادة توزيع العمل بني اجمل
يعهد أعضاء اجمللس مبسؤوليات أكرب ملناوبيهم أثناء فترات        

أو بني االجتماعات، مبا يشمل     /التغيب عن االجتماعات و   
احلق يف طلب استعراضات ألنشطة مـشاريع مقترحـة         

توفري تكنولوجيا املعلومـات لـدعم األعـضاء        . لآللية
  ٢٠٠٨ من عام واألعضاء املناوبني أثناء الربع األول

  ١٣ باء، الفقرة -الفصل الثاين 
  ٩٦-٩٣ ألف، الفقرات -الفصل الرابع 
  ٩٨ و٩٧ باء، الفقرتان و-الفصل الرابع 

السعي الختاذ إجراءات ملموسة لتحسني، وإن أمكن لتبسيط          )ب(٩الفقرة 
اجلوانب التشغيلية آللية التنميـة النظيفـة، مثـل عمليـات           

  ر سالمتها البيئيةاالستعراض، لضمان أال تتأث

 ٣٨اعُتِمد تنقيح إلجراءات االستعراض يف االجتماع       
ومت النظر يف اخلطـوط الزمنيـة       . للمجلس التنفيذي 

 إىل  ٣٩لعمليات آلية التنمية النظيفة يف االجتماعات       
 للمجلس، بغية بلورة خطوط زمنيـة إرشـادية         ٤١

  ألدوار األمانة يف عمليات التسجيل واإلصدار

  ١٣ باء، الفقرة - الفصل الثاين
 ٧٥ و٦٥-٦١ دال، الفقرات    -الفصل الثالث   

  ٨٣-٨٢و

مواصلة حتسني وظائف اجمللس لضمان إجياد نظام رقايب نزيـه            )ج(٩الفقرة 
  وعادل

  ٢٥-٢٤ ألف، الفقرتان -الفصل الثالث   قدم اجمللس إرشادات وإيضاحات يف جماالت شىت
  ٥٦-٣٨ باء، الفقرات -الفصل الثالث 

  ٦٠-٥٩ جيم، الفقرتان -ثالث الفصل ال
 ٦٥- ٦١ دال، الفقـرات  - الفصل الثالث   

  ٨٣- ٨٢و
ضمان إجياد توازن عند استخدام موارد اجمللس بـني تلبيـة             ١١الفقرة 

احتياجات العمل ووضع سياسات عامة وإجراء حتسينات على        
  النظام

 ٣٧ُنقِّحت خطة إدارة آلية التنمية النظيفة يف االجتمـاع          
يذي ومت الشروع يف إجراء التنقيح الثـاين        للمجلس التنف 

  للنظر يف إقراره يف االجتماع الرابع واألربعني للمجلس

  ١٣ باء، الفقرة -الفصل الثاين 
  ١٠٨-١٠٤الفصل اخلامس، الفقرات 
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بذل كل جهد للمسامهة يف إجياد نظام آللية التنمية النظيفـة             ١٣الفقرة 
  اًيكون أكثر شفافية وعدالة واتساقاً ووضوح

. قدم اجمللس إرشادات وإيـضاحات يف جمـاالت شـىت         
وللنهوض بالشفافية، أدرج اجمللس يف وثائقه الوثيقة الـيت         

  تضم معلومات سياقية إضافية

  ١٩-١٧ ألف، الفقرات -الفصل الثاين 

  ٢٥-٢٤ ألف، الفقرتان -الفصل الثالث 

  ٥٦-٣٨ باء، الفقرات -الفصل الثالث 

  ٥٩ جيم، الفقرة -الفصل الثالث 

 ٦٥- ٦١ دال، الفقـرات  - الفصل الثالث   
  ٨٣- ٨٢و

  ٩٤ ألف، الفقرة -الفصل الرابع 

مواصلة جهود اجمللس لتوسيع تطبيق املنهجيات واحلفـاظ يف           )أ(١٨الفقرة 
الوقت نفسه على سـالمتها البيئيـة، وضـمان أن تغطـي            
املنهجيات املوحدة كامل جمموعة الُنُهج املنهجيـة وشـروط         

  طيها املنهجيات األساسية املعتمدةالتطبيق اليت تغ

 منهجية معتمدة مشلت ثالث منـهجيات       ٦٦نقح اجمللس   
وعمل اجمللس على ضـمان أن تغطـي        . جديدة موحدة 

املنهجيات املوحدة جماالً من الُنُهج املنهجيـة وشـروط         
  التطبيق اليت تغطيها املنهجيات األساسية املعتمدة

  ٥٦-٣٣ باء، الفقرات -الفصل الثالث 

مواصلة عمل اجمللس املتعلق بأنشطة كفاءة استخدام الطاقـة           )ب(١٨لفقرة ا
والطاقة املتجددة بوصفها أنشطة مشاريع آللية التنمية النظيفة،        
على أساس أن مثل هذه األنشطة ُتسهم يف التنمية املـستدامة           
ولكنها تواجه صعوبات يف إطار آلية التنمية النظيفـة، بينمـا         

  مة البيئيةتعمل على ضمان السال

نظر اجمللس يف قضايا الكفاءة يف استخدام الطاقة، وطلب         
واعُتِمدت منهجيات  . األدوات/تقارير خرباء لإلرشادات  

صغرية وكبرية لتكنولوجيات اإلنارة والتربيد ذات الكفاءة       
وجيري العمل قُـُدماً علـى تطـوير    . يف استخدام الطاقة  

  اإلرشادات واألدوات

  ٣٥لفقرة  باء، ا-الفصل الثالث 

زيادة تطوير األدوات املنهجية العامة والـسهلة االسـتخدام           )ج(١٨الفقرة 
واليت ميكن أن تساعد املشاركني يف املشاريع على تـصميم أو   

  تطبيق املنهجيات ومن مث ضمان بساطتها واتساقها

نقّح اجمللس أدوات منهجيات شىت ملساعدة املشاركني يف        
  نهجياتاملشاريع على تصميم وتطوير امل

 ٤٤ و ٤٠ و ٣٩ باء، الفقرات    -الفصل الثالث   
  ٤٦و
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مواصلة حتسني أداة اإلضافية، بالتعاون مـع هيكـل الـدعم         )د(١٨الفقرة 
اخلاص باجمللس وأصحاب املصلحة ذوي الصلة، عن طريـق         
تقدمي إرشادات واضحة عن استخدام األداة، مـع مراعـاة          

  احلاجة إىل عدم إضافة تعقيدات بال مربر

ِمدت أثناء الفترة املشمولة بالتقرير إرشادات بـشأن        اعُت
تقييم حتليل االستثمار وإرشادات بشأن بيان وتقييم النظر        

  املسبق يف آلية التنمية النظيفة

  ٣٦الفصل الثالث باء، الفقرة 

مواصلة تيسري التوزيع اإلقليمـي ودون اإلقليمـي ألنـشطة            ٢٩الفقرة 
  املشاريع

ذا التقرير السنوي توصية مرفوعة     وردت يف املرفق الثاين هل    
  اجتماع األطراف/إىل مؤمتر األطراف

  ٢٠ باء، الفقرة -الفصل الثاين 
  ٣٤ باء، الفقرة -الفصل الثالث 
  ٨٩-٨٦ هاء، الفقرات -الفصل الثالث 

  ٢املرفق 
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   الثاينرفقملا

  التوزيع اإلقليمي ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة
   الوالية–ألف 

) اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (ب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو           طل  -١
، أن يقدم إليه يف دورته الثانية معلومات عـن          )٣٣الفقرة   (١-م أإ /٧إىل اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، يف مقرره         

اإلقليمي ودون اإلقليمي العادل ألنشطة مشاريع آليـة التنميـة النظيفـة    العقبات املنهجية أو البنيوية اليت تعترض التوزيع   
  .وخيارات التصدي هلذه العقبات

اجتماع األطراف علماً بتوصية اجمللـس      /أحاط مؤمتر األطراف  ) ٤٢-٣١الفقرات   (٢-م أإ /١ومبوجب املقرر     -٢
  .م مزيداً من اإلرشادات يف هذا اجملال، وقد١-م أإ/٧ من املقرر ٣٣التنفيذي استجابة للطلب الوارد يف الفقرة 

بتوصية اجمللـس التنفيـذي     ) ٤٢-٢٦الفقرات   (٣-م أإ /٢اجتماع األطراف، يف مقرره     /وأقر مؤمتر األطراف    -٣
املرفوعة إليه واملتعلقة مبعلومات عن التوزيع اإلقليمي ودون اإلقليمي ألنشطة مشاريع آلية التنميـة النظيفـة، والعقبـات             

البنيوية اليت تعترض توزيعها العادل وخيارات التصدي هلا، وشجع اجمللس التنفيذي واألمانة على مواصلة تيسري         املنهجية أو   
  .التوزيع اإلقليمي ودون اإلقليمي ألنشطة املشاريع

   التقدم احملرز حىت اآلن-باء 

 املقررات الـيت اختـذها   )١(لثانيةاجتماع األطراف يف دورته ا /أبرز اجمللس التنفيذي يف تقريره إىل مؤمتر األطراف         -٤
  :بشأن التدابري التالية الرامية إىل ختفيف بعض جوانب القلق بشأن هذه املسألة

  طرائق وإجراءات مبسطة للمشاريع الصغرية؛  )أ(  
 طن من مكافئ    ١٥ ٠٠٠إلغاء رسم تسجيل املشاريع اليت تقل فيها ختفيضات االنبعاثات السنوية عن              )ب(  

  ربون؛ثاين أكسيد الك
   وحدة خفض انبعاثات معتمد تصدر سنوياً؛١٥ ٠٠٠تطبيق نصيب أقل من العائدات على أول   )ج(  

التمايز يف وسيلة سداد رسم تقدمي الطلب للكيانات مقدِّمة الطلبات من األطراف غري املدرجة يف املرفق              )د(  
  األول لالتفاقية؛

  إنشاء منتدى السلطات الوطنية املعينة؛  )ه(  
  ملشاركة يف أحداث دون إقليمية وعاملية لبناء القدرات أو يف أنشطة التوعية؛ا  )و(  

  .إنشاء سوق آلية التنمية النظيفة  )ز(  

                                                      

)١(  FCCC/KP/CMP/2006/4.  
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، أحاط اجمللـس    )٢(اجتماع األطراف يف دورته الثالثة    /ويف التقرير املقدم من اجمللس التنفيذي إىل مؤمتر األطراف          -٥
  :يف هذا اجملال، وخاصة ما يليعلماً بالتقدم احملرز يف عديد من األنشطة 

مت تنفيذ سوق آلية التنمية النظيفة لتتيح منرباً لتبادل املعلومات على شبكة اإلنترنت يسّهل احلصول على             )أ(  
  املعلومات وتبادهلا فيما بني أصحاب املصلحة املشاركني يف عملية آلية التنمية النظيفة، وال سيما من البلدان النامية؛

  اجتماعان ملنتدى السلطات الوطنية املعينة، أحدمها يف أديس أبابا بإثيوبيا ركّز على إقليم أفريقيا؛ُعِقد   )ب(  

إطار عمل نريويب الذي أعلنه األمني العام السابق لألمـم املتحـدة أثنـاء الـدورة الثانيـة ملـؤمتر                      )ج(  
مج األمم املتحدة للبيئة، وجمموعة البنك الدويل،       اجتماع األطراف، مجع بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنا        /األطراف

ومصرف التنمية األفريقي وأمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، هبدف مساعدة البلدان النامية، خاصـة                 
  البلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكربى، على حتسني مستوى مشاركتها يف آلية التنمية النظيفة؛

اضطلع العديد من األطراف بأنشطة لتوسيع مشاركة خمتلف أصحاب املصلحة يف عملية آلية التنميـة                 )د(  
وهذه . واختذ هذا التعاون أشكاالً شىت، لكن أبرزها اشتمل على برامج لبناء القدرات           . النظيفة وللتصدي للعقبات القائمة   

  اجلهود يكملها حالياً التعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛

قدم اجمللس التنفيذي إرشادات بشأن برامج أنشطة آلية التنمية النظيفة، وبشأن إجراءات تسجيل هـذه                 )ه(  
الربامج وإصدار وحدات خفض االنبعاثات املعتمد، كخطوات أوىل حنو هذا النهج املبتكر الذي ييسر عملية الوصول إىل                 

  .اآللية ويقلِّل من تكاليف املعامالت

اجتماع األطراف، بعد توصية من اجمللس التنفيذي، سداد رسم         /، ألغى مؤمتر األطراف   ٣-م أإ /٢ومبوجب املقرر     -٦
  .التسجيل والنصيب املخصص من عائدات اإلصدار ملشاريع آلية التنمية النظيفة اليت تستضيفها أقل البلدان منواً

يع آلية التنمية النظيفة، بتيسري تـشاطر       وواصل اجمللس التنفيذي االضطالع بعمله يف جمال التوزيع اإلقليمي ملشار           -٧
  .املعلومات، وبالعمل يف جمال املنهجيات وتوفري إرشادات إضافية

كما شارك اجمللس يف العمل املستمر بشأن الروابط احملتملة بني آلية التنمية النظيفة والتمويل املتناهي الصغر الذي                   -٨
إطار عمل نريويب، مبا يشمل التنظيم األخري ألول منتدى أفريقي          اضطلعت به حكومة الدامنرك وبشأن التطورات مبوجب        

، وعمل اجمللس على حتديث معلوماتـه بـشأن هـذه           ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٥-٣للكربون ُعِقد يف داكار بالسنغال يف       
  .التطورات بشكل منتظم

                                                      

)٢(  FCCC/KP/CMP/2007/3.  
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   التوصيات-جيم 

ة النظيفة وبرامج أنشطة اآللية، وافق اجمللس على أن     استمراراً لتيسري توزيع أكثر عدالة ألنشطة مشاريع آلية التنمي          -٩
اجتماع األطراف يف دورته الرابعة، دون تعريض السالمة البيئية للخطـر، يف اخليـارات          /يوصي بأن ينظر مؤمتر األطراف    

 اجلزرية الصغرية املتاحة أمام البلدان اليت تقل فيها املشاريع عن مخسة مشاريع مسجلة، وخاصة يف أقل البلدان منواً، والدول
  :النامية، وأفريقيا، بغرض

  استكشاف إجراءات حمددة لتسجيل وإصدار أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة؛  )أ(  

  املطالبة بوضع مزيد من املنهجيات ألنشطة املشاريع الصغرية اليت ميكن تطبيقها يف هذه البلدان؛  )ب(  

ارامترات املستخدمة يف وضع املستويات املرجعيـة لـبعض         استكشاف إمكانية توفري قيم افتراضية للب       )ج(  
  املنهجيات الستخدامها يف بلدان ُيعترب فيها مجع البيانات لتحديد املستويات املرجعية مبثابة عقبة إضافية أمام التنفيذ؛

يف هذه البلدان عنـد الطلـب دون تكبيـدها          ) مثل تدريب املدرِّبني  (تيسري حلقات التدريب العملي       )د(  
  تكاليف إضافية؛

  استكشاف إمكانية مشاركة األطراف، اليت يسمح هلا وضعها، مبشاركة القطاع اخلاص لالضـطالع               )ه(  
  :مبا يلي

إنشاء صندوق لتحديد وإعداد مشاريع آلية التنمية املستدامة، يفضل أن يكـون صـندوقاً متجـدداً،                  ‘١‘
 من هذه البلدان ولسداد تكلفة املـصادقة        الستخدامه يف حتديد وإعداد وثائق تصميم املشاريع يف كل        

  على هذه املشاريع؛

يف املائة على األقل من وحدات خفض االنبعاثات املعتَمد من املشاريع اليت تستضيفها             ] X[شراء نسبة     ‘٢‘
  هذه البلدان؛

  :تشجيع البلدان، اليت يسمح هلا وضعها، على القيام مبا يلي  )و(  

لبلدان لتغطية تكاليف بدء املشاريع واخلربة الفنية الالزمة إلعداد أنشطة مشاريع     تقدمي الدعم املايل هلذه ا      ‘١‘
  آلية التنمية النظيفة؛

تقدمي الدعم املايل ألنشطة الشركاء يف إطار عمل نريويب، وخاصة لتمكني األطراف املضيفة احملتملة من                 ‘٢‘
  منتديات الكربون؛/ أسواقتقييم إمكانات آلية التنمية النظيفة وتشاطر هذه املعلومات يف

  إيالء اهتمام خاص لتوزيع أنشطة مشاريع اآللية توزيعاً أكثر عدالة؛  ‘٣‘
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تشجيع األطراف ومنظمات األمم املتحدة، وال سيما الشركاء يف إطار عمل نريويب، على التركيز على                 )ز(  
التنمية النظيفة، يف تشاور وثيق مع البلدان املتلقية،        بناء القدرات يف اجملاالت اليت تتعلق حتديداً بإعداد أنشطة مشاريع آلية            

  :وبطريقة منّسقة بني األنشطة الثنائية واملتعددة األطراف وخاصة فيما يتصل باآليت

إعداد وثائق تصميم املشاريع، وتقييم االقتراحات، والتوعية، واهلندسة املالية، وتقاسـم املعلومـات،               ‘١‘
  البلدان؛وتطوير املنهجيات األنسب هلذه 

دعم هذه األطراف يف إنشاء هياكل أساسية منظَّمة مثل السلطات الوطنية املعينة أو مكاتب التـرويج                  ‘٢‘
  آللية التنمية النظيفة؛

تقدمي الدعم املايل والتقين للسلطات الوطنية املعينة هلذه البلدان، من أجل حتديد وإعداد أنشطة املشاريع                 ‘٣‘
  ة؛واملنهجيات احملتملة لآللي

  .إعداد الدراسات بشأن إمكانات آلية التنمية النظيفة يف هذه البلدان وإتاحتها للجمهور  ‘٤‘

  :اجتماع األطراف يف دورته الرابعة أن يقوم مبا يلي/كما يوصي اجمللس مؤمتر األطراف  -١٠

  :تشجيع مجيع األطراف على اآليت  )أ(  

 آلية التنمية النظيفة، وخاصة لتيسري التعـاون ونقـل          التعاون الثنائي على تطوير وتنفيذ أنشطة مشاريع        ‘١‘
  القدرات فيما بني بلدان اجلنوب؛

ارات يف مشاريع آلية التنمية النظيفة يف سياق سياسـاهتا اإلمنائيـة            ـز االستثم ـة حف ـالنظر يف كيفي    ‘٢‘
  واملالية األوسع؛

  :تشجيع األطراف غري املدرجة يف املرفق األول على اآليت  )ب(  

  :قدمي حوافز، حسب االقتضاء، إىلت  ‘١‘

  املشاركني يف املشاريع الصغرية آللية التنمية النظيفة؛  -

الشمس، الرياح،  (متعهدي التكنولوجيا ذات الكفاءة يف استخدام الطاقة أو تكنولوجيا الطاقة املتجددة              -
 من مورِّدي هذه املشاريع؛) الغاز احليوي، إخل

 كيانات التشغيلية املعينة اليت تبدأ عملياهتا يف هذه البلدان؛الكيانات مقدِّمة الطلبات وال  -

  التأمني للكيانات التشغيلية املعينة أو املشاركني يف املشاريع لتقليل املخاطر امللموسة؛/سياسات التنظيم  -

  وضع مبادئ توجيهية وإجراءات واضحة الستثمارات آلية التنمية النظيفة يف بلداهنا؛  ‘٢‘

  ة متكينية ملشاريع آلية التنمية النظيفة؛هتيئة بيئ  ‘٣‘
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التشجيع على قيام تعاون أوثق بني السلطات الوطنية املعينة لألطراف املدرجة وغري املدرجة يف املرفـق                  )ج(  
  األول، وخاصة من خالل منتدى السلطات الوطنية املعينة؛

النظيفة، وتشجيع مجيع األطراف على  تشجيع القطاع اخلاص على زيادة مشاركته يف عملية آلية التنمية             )د(  
  تيسري مشاركة القطاع اخلاص بتهيئة البيئة التمكينية املناسبة؛

تشجيع املؤسسات املالية، وخاصة مصارف التنمية اإلقليمية، على توفري التمويل األويل الالزم إلعـداد               )ه(  
وتعزيز أنشطة املشاريع هذه، والتعاون ونقل املعارف       أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة، وعلى املشاركة بنشاط يف تطوير           

  املتعلقة باآللية بني مصارف التنمية اإلقليمية؛

تشجيع الكيانات التشغيلية املعينة على إنشاء مكاتب وشراكات يف البلدان النامية من أجـل خفـض                  )و(  
   اآللية توزيعاً أكثر عدالة؛تكاليف املعامالت لتلك البلدان واملسامهة بالتايل يف توزيع أنشطة مشاريع

مطالبة اجمللس مبواصلة النهوض باألداء الوظيفي لسوق آلية التنمية النظيفة من أجل رفع مستوى جمـال                  )ز(  
  اخلدمات املقدمة والتشجيع على استخدام السوق يف البلدان النامية؛

  .اخلدمات اإلحصائية بشكل منتِظممطالبة اجمللس بأن يواصل التعاون مع املؤسسات املهتمة بشأن تقدمي   )ح(

_ _ _ _ _ 


