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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
  الدورة السابعة

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩ - نوفمرب/ تشرين الثاين٢٨ديربان، 
  ألعمال املؤقت من جدول ا٧البند 

  املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة 

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

  اجلزء األول    

  موجز    
يف الفتـرة   ) اآلليـة (ية النظيفة   يتناول هذا التقرير أعمال اجمللس التنفيذي آللية التنم         

 الـيت   ،٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٦ إىل   ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٥املمتدة من   
تواصل فيها منو اآللية واضطلع فيها اجمللس وهيكل دعمه مبجموعة واسعة من األعمال الرامية           

 ٣ ٦٠٠و اً بلـد  ٧٢ مشروع مـسجل يف      ٣ ٥٠٠أكثر من   اً  وهناك حالي . إىل تعزيز اآللية  
 ١٣وإضافة إىل ذلك، هنـاك      ). من مرحلة املصادقة  (يف طور التسجيل    آخر  مشروع إضايف   

 أنـشطة  ١ ١٠٣يبلغ جمموع أنشطة املشاريع املكونة هلا  اً   بلد ١١يف    برنامج أنشطة مسجالً  
وُيسلط التقرير الضوء على اإلجنازات والتحديات اليت .  برنامج أنشطة يف طور التسجيل٢٦و

كما ُيسلط الضوء على العمل املـضطلع بـه يف   . اجمللس يف إشرافه على هذه اآللية    واجهت  
التقريـر  وعالوة على ذلك، يتضمن     . جماالت االعتماد، واملنهجيات، والتسجيل، واإلصدار    

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع     ميكن أن يتخذها    إجراءات  بشأن  عدداً من التوصيات    
  ).اجتماع األطراف/مؤمتر األطراف(و األطراف يف بروتوكول كيوت

  
__________ 

قُدِّمت هذه الوثيقة بعد املوعد املقرر لكي ُتضمَّن معلومات عن الفترة املشمولة بـالتقرير طلبـها مـؤمتر                    *  
  .و يف دورتيه الثانية والثالثةاألطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوت
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  مقدمة  -أوالً  

  الوالية  -ألف  
، يقدم اجمللس التنفيـذي لآلليـة       )١(وفقاً لطرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة       -١
مـؤمتر  تقريراً عن أنشطته إىل كل دورة مـن دورات          ") اجمللس"م  يشار إليه الحقاً باس   (

مـؤمتر  (األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف بروتوكـول كيوتـو               
اجتماع األطراف هذه التقارير    /ويستعرض مؤمتر األطراف  . )اجتماع األطراف /األطراف

خـذ مقـررات،    السنوية، يف إطار ممارسة سلطته على هذه اآللية، ويقدم إرشادات ويت          
  . )٢(حسب االقتضاء

  نطاق التقرير  -باء  
م هذا التقرير السنوي للمجلس معلومات عن التقدم احملَرز يف تنفيذ آليـة             قدَُّي  - ٢

ـ   ،)٣()٢٠١١- ٢٠١٠(التنمية النظيفة خالل السنة العاشرة لعملها        شار إليهـا    اليت ُي
اجتمـاع  /مؤمتر األطراف ُيوصى  مقررات  ويتضمن  بالفترة املشمولة بالتقرير،    يلي    فيما

وهـو يـشري إىل اإلجنـازات والنجاحـات         . يف دورته السابعة  باعتمادها  األطراف  
، وجودهتا ونطاقهـا وقابليتـها للتطبيـق،        سيريهاوتوالتحديات املتصلة بإدارة اآللية،     

احتاجه منها خـالل الفتـرة املـشمولة          واملوارد املتاحة للمجلس وهيكل دعمه وما     
االطالع على مزيد من املعلومات يف موقع االتفاقية اإلطارية بـشأن           وميكن  . بالتقرير

املركزي جلميع التقارير وغريها مـن      السجل   الذي يعترب    ،)٤(تغري املناخ على اإلنترنت   
  .الوثائق املتصلة باجمللس

 السيد مارتني هسيون، يف عرضه الشفوي املقدم أمام الدورة ،وسيسلط رئيس اجمللس  -٣
اجتماع األطراف، الضوء على التحديات واإلجنازات خالل الـسنة         /ر األطراف السابعة ملؤمت 

  .العاشرة لعمل اآللية، فضالً عن التحديات املنَتظَرة مستقبالً

__________ 

 ).ج(٥، املرفق، الفقرة ١-م أإ/٣املقرر  )١(
  .٣ و٢، الفقرتان ١-م أإ/٣املقرر  )٢(
، ٢٠١١أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٦ إىل   ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٥يغطي التقرير الفترة املمتدة من       )٣(

 .٣-م أإ/٢ من املقرر ٧ والفقرة ٢-م أإ/١ من املقرر ١١وفقاً للفقرة 
)٤( <http://cdm.unfccc.int>. 
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أن يتخذها مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع          ميكن  اإلجراءات اليت     -جيم  
  األطراف يف بروتوكول كيوتو

 يف دورته السابعة،    اختاذ اإلجراءات التالية  طراف  اجتماع األ /مؤمتر األطراف قد يود     -٤
  :بالتقرير السنوي للمجلسبعد أن حييط علماً 

بعمل اجمللس اسـتجابة للطلبـات املقدمـة مـن مـؤمتر            اً  أن حييط علم    )أ(  
  اجتماع األطراف يف دورته السادسة؛/األطراف
عّينـها مؤقتـاً    سبق أن اعتمدها اجمللس و    اليت  تشغيلية  الكيانات  الن  أن يعيّ   )ب(  

  ؛ ) باء أدناه- الفصل الثالث انظر(
  .أن يقدم إرشادات بشأن املسائل املترتبة على هذا التقرير  )ج(  

اجتماع األطراف من يلي من أعضاء اجمللـس        / مؤمتر األطراف  ُيفترض أن ينتخب  و  -٥
   :لفترة سنتني عند تلقي الترشيحات من األطراف

طراف غـري املدرجـة يف املرفـق األول         عضوان وعضوان مناوبان من األ      )أ(  
  ؛)األطراف غري املدرجة يف املرفق األول(لالتفاقية 
  عضو وعضو مناوب من حتالف الدول اجلزرية الصغرية؛   )ب(  
  عضو وعضو مناوب من منطقة أوروبا الشرقية؛  )ج(  
عضو وعضو مناوب من األطراف املدرجـة يف املرفـق األول لالتفاقيـة               )د(  

  ).املرفق األولدرجة يف املطراف األ(

  حالة آلية التنمية النظيفة  -ثانياً  
واصلت آلية التنمية النظيفة النمو خالل الفترة املشمولة بالتقرير، حيث رفعـت عـدد                -٦

 وإصدار وحدات خفض االنبعاثات      بلداً ٧٢ مشروع يف    ٣ ٥٠٠املشاريع املسجلة إىل ما يقارب      
 التـدقيق   وجيري حالياً ). ١انظر الشكل    ( بلداً ٤٥  علقة ب مت مليون وحدة    ٧٥٠املعتمد إىل حوايل    

 مليون وحـدة أخـرى      ٣٨٠ويقدر إصدار   .  مشروع آخر قبل تقدميها إىل اجمللس      ٣ ٤٠٠ يف
  . خلفض االنبعاثات املعتمد خالل ما تبقى من فترة االلتزام األوىل يف إطار بروتوكول كيوتو

 اليت ميكـن أن يـسجل يف        ،ج األنشطة لعدد برام اً  هاماً   منو ٢٠١١وقد عرف عام      -٧
املكونة هلا على نطاق بلد أو منطقة حتت        املتماثلة  إطارها عدد غري حمدود من أنشطة املشاريع        

اآلليـة،  نطـاق   ويعترب استخدام برامج األنشطة طريقة لزيادة وتوسيع        . مظلة إدارية واحدة  
  بلـداً  ١١ يف   امج أنشطة مسجالً   برن ١٣اً  وهناك حالي . سيما يف املناطق الناقصة التمثيل     وال

  . أنشطة مشاريع١ ١٠٣تشمل ما جمموعه 



FCCC/KP/CMP/2011/3 (Part I) 

5 GE.11-64965 

  ١الشكل البياين 
  مشاريع آلية التنمية النظيفة وإصدار وحدات خفض االنبعاثات املعتمد

  
  وحدات خفض االنبعاثات املعتمد = .م.ا.خ.و  :حظةمال

 ويؤكد القيمة اليت ال تزال حتظـى        ٢٠١٢عام  يف  توقع أن يستمر النمو     وُي  - ٨
ويف الوقت نفسه، قد يالحظ العديـد       . هبا اآللية لدى األطراف وأصحاب املصلحة     

يف عدد املشاريع اجلديدة الـيت تـدخل مرحلـة          اً  من املشاركني يف السوق تراجع    
مـستوى وتوقيـت   التيقن من إىل انعدام منه كبري يف جانب  التطوير، ويرجع ذلك    

ـ        وطبيعة األه  علـى  اً  داف اجلديدة خلفض االنبعاثات اجلاري التفاوض بشأهنا حالي
  .الصعيد الدويل

توقع أن يستمر تغري التوزيع اجلغرايف للمشاريع مع وصول عدد أكرب من املشاريع             وُي  -٩
وهذا يعكس النضج املتنامي آللية التنمية      ). ٢انظر الشكل   (قيد التطوير إىل مرحلة التسجيل      

وهناك على وجـه    . تشرك مناطق أوسع فأوسع   ما انفكت   ن أدوات السوق    النظيفة كأداة م  
 يف الفترة نفسها من     ٤٦  مقارنة ب (يف املنطقة األفريقية    اً  حالي  مسجالًاً   مشروع ٦٩اخلصوص  

  ).السنة املاضية

 )تراكمي (.م.ا.خ.إصدار و
 مشاريع قيد التطوير أو التسجيل

 )تراكمي(مشاريع مسجلة

د امل
عد

ريع
شا

 

ني و
مالي

 .م.ا.خ.
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  ٢الشكل البياين 
  )حسب الطرف الذي حيتضنها(التوزيع اجلغرايف ملشاريع آلية التنمية النظيفة 

 

 
  

  

  .مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية = .د.ش.ك.ج  :مالحظة

 ٢٠وحدات خفض االنبعاثات املعتمد مبا يقـارب        املتعلقة ب وقدرت قيمة املعامالت      - ١٠
وبالرغم من التراجع من ذروة القيمـة الـسوقية البالغـة           . ٢٠١٠عام  يف  مليار دوالر   

 مليار دوالر، والذي يعود يف جزء كبري منه إىل تراجع أسـعار             ٣٣ حوايل   ٢٠٠٨  عام
ـ              اً، وحدات خفض االنبعاثات املعتمد يف إطار نظم االجتار باالنبعاثـات املـشرعة حملي

وأمهها يف أوروبا، تبقى آلية التنمية النظيفة يف الوقت احلاضر أكـرب مولـد ألرصـدة                
  . )٥(انبعاثات الكربونمعاوضة 

__________ 

)٥( World Bank, State and Trend of the Carbon Market, 2011. 

 الصني د.ش.ك.ج

 فييت نام بريو تايلند بلدان أخرى

 شيلي

 الفلبني

 إندونيسيا

 ماليزيا

 املكسيك

الربازيل

 اهلند

 ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣٠املسجلة حىت 

 شيلي كولومبيا بلدان أخرى

 الصني

 تايلند

 الفلبني

 فييت نام

 املكسيك

 إندونيسيا

 الربازيل

 اهلند

 د.ش.ك.ج

 ماليزيا

 ٢٠١١سبتمرب/ أيلول٣٠املسجلة حىت

 اهلند

 الصني

 شيلي بلدان أخرى
 كولومبيا

 ماليزيا

 املكسيك

 إندونيسيا

 تايلند

 فييت نام

 الربازيل

 ٢٠١١سبتمرب/ أيلول٣٠التصديقات حىت



FCCC/KP/CMP/2011/3 (Part I) 

7 GE.11-64965 

 تطورت آلية التنمية النظيفة ونضجت يف السنوات العشر منذ اعتماد األطراف            وقد  -١١
النضج زادت األدلة على مسامهة اآللية يف       ازدياد  ومع  . للطرائق واإلجراءات اليت تنظم عملها    

 ،ومن اآلثار األكثر قابلية للقياس أثر نقل التكنولوجيا إىل البلدان الناميـة           . التنمية املستدامة 
 بلـدان ال أنه يكون أقوى ما يكون خالل السنوات األوىل من مشاركة بلد مـن               الذي ثبت 
قيد التطوير  هي   يف املائة من املشاريع املسجلة واليت        ٤٤، يقدر أن ما يناهز      وإمجاالً. املستقبلة

 ١٣حمددة من املشاريع بني يف فئات تتعلق بنقل التكنولوجيا، وإن كانت النسبة تتراوح    اً  حالي
  . )٦(ملائة يف ا١٠٠و

بيد أن هناك عدم ارتياح متنام يف أوساط أصحاب املصلحة يف آلية التنمية املستدامة،       -١٢
ومن الواضح أن هلذا األمر صلة بالغموض الذي حيـيط          . املستقبلةبلدان  المبا فيهم العديد من     

 من عدم   ويأيت املزيد من الغموض   . مبفاوضات فترة االلتزام الثانية يف إطار بروتوكول كيوتو       
وضوح مستويات الطلب على وحدات خفض االنبعاثات املعتمد الذي تولده النظم احملليـة             
لالجتار باالنبعاثات، من حيث احلجم الكلي وعدم أهلية بعض فئـات وحـدات خفـض               

  .االنبعاثات املعتمد لالستخدام ألغراض االمتثال داخل النظم احمللية لالجتار باالنبعاثات
تضاح بعض هذه القضايا، يعكف أصحاب املصلحة يف آليـة التنميـة            ويف انتظار ا    -١٣

اليت تطور  املؤسسات  وتعرف  . النظيفة على تقييم املخاطر اليت يواجهوهنا وعلى اختاذ قرارات        
، من حيث املالك الوظيفي      كبرياً خدمات لسوق آلية التنمية النظيفة انكماشاً     وتقدم  مشاريع  

اجمللس إىل هذا التطور بقلق بالغ مع وجود خطر كـبري           وينظر  . ومستويات النشاط كليهما  
يتمثل يف إمكانية فقدان مشاركة القطاع اخلاص والزخم الذي يعرفه التخفيف من آثار             اً  حالي

  .تغري املناخ والذي كانت آلية التنمية النظيفة أساسية يف توليده حىت اآلن
 إىل اجتاه متنام حنـو جتزئـة        ياًويشري العديد من املشاركني يف السوق واحملللني حال         -١٤

آليات لتسجيل األرصدة الدائنة وأطر حماسبية تتسم بالتنـافس نتيجـة           تقترن بظهور   السوق  
ويساور العديد من املعلقـني     . ةاحملليواجلهات التشريعية   ملبادرات من كل من القطاع اخلاص       

ن وخيفض  واملشاركملها  اليت يتح القلق من أن يؤدي هذا األمر إىل زيادة تكاليف املعامالت           
  . السالمة البيئية

السالمة  ، يف الوقت نفسه   ،اجمللس عزمه على أن يكفل    يؤكد  ويف هذا السياق،      - ١٥
. البيئية لوحدات خفض االنبعاثات املعتمد اليت يصدرها وكذا كفاءة وفعالية اآللية ذاهتا           

ماع األطـراف، يف  اجت/مؤمتر األطرافيف ضوء إرشادات ويعترب اجمللس أن دوره يتمثل،  
ضمان بقاء اآللية أداة عملية وفعالة تستخدمها األطراف والقطاع اخلاص ملكافحة تغـري        

  .املناخ وحتقيق هدف االتفاقية

__________ 

)٦( UNFCCC, The contribution of the CDM under the Kyoto Protocol to technology transfer, 2010. 
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  اإلجنازات والتحديات وأولويات املستقبل  -ثالثاً  

  تبسيط شروط اآللية  -ألف  
لية عن طريق مجلة    عزز اجمللس وهيكل دعمه كفاءة العديد من العمليات يف إطار اآل            -١٦

أمور منها زيادة وضوح اإلرشاد وإزالة القواعد املعقدة دون داع، ويف الوقت نفسه ضـمان            
  .خفض االنبعاثاتيف سياق عملية ودة اجل
وقد وضع اجمللس مبادئ توجيهية بشأن خطوط أساس موحدة لالنبعاثـات تتـيح               -١٧

ئمة للتكنولوجيات أو التدابري الـيت  للبلدان حساب االنبعاثات اخلاصة بقطاع برمته ووضع قا   
إلثبات عنصر اإلضافة باستخدام مفهوم     اً  مباشراً  كما اعتمد اجمللس هنج   . اًتعترب إضافية تلقائي  

  .املمارسة املوحدةوقدم إرشادات بشأن " األول من نوعه"
وعمل اجمللس خالل الفترة املشمولة بالتقرير على تنقيح وتوحيد املتطلبات العامـة              -١٨
، املشاريعمشروع معيار للمشاركني يف     : لية التنمية النظيفة يف ثالث وثائق أساسية جديدة       آل

املشاريع دورة   خاص ب  إجراءنة، و عّياملتشغيلية  اللكيانات  خاص با ومعيار للمصادقة والتحقق    
  .واألمانةاملشاريع لالتصال املباشر بني املشاركني يف يتيح قنوات 

ينبغـي أن  ضـرورية  مـسألة   زيادة تبسيط متطلبات اآللية بيد أن اجمللس يدرك أن    -١٩
  شـامالً  وسيجري اجمللس، على وجه اخلصوص، حتليالً     . يف السنة املقبلة وما بعدها    تتواصل  

للقيمة املضافة لبعض عناصر معايريه وإجراءاته، وذلك بغية حتديد ما إذا كان ميكن استخدام              
خصم ُمعاِمالت  افتراضية أو   م األمر، بتطبيق قيم     ا، حيثما لز  هنُج أبسط لتحقيق النتيجة نفسه    

 حامسة أخـرى يف  ةٌمهماألمر هذا أن  ويعترب اجمللس   . متحفظة من أجل ضمان السالمة البيئية     
  .ضمان كفاءة اآللية وجاذبيتها على املدى الطويلسياق 

  تسريع وقت التجهيز  -باء  
مستعصية عملية ة اإلطارية من ، انتهت أمانة االتفاقي٢٠١٠ديسمرب /يف كانون األول  -٢٠

وحتقق هذا عن طريق إعـادة تركيـز   . طلبات التسجيل واإلصدار املتراكمةمتثلت يف تسوية    
مواجهـة  يظلون حتت الطلب للمساعدة يف      اً  خارجياً   خبري ٢٥املوارد داخل األمانة وإشراك     

يف النظـر  لتأخره اجمللس تدارك وكذا اجلانب، ويعد هذا .  الطلبات  يف عدد   املفاجئ عاالرتفا
.  مثالني واضحني على النجاح يف تعزيز الكفاءة يف تـشغيل اآلليـة            ،يف املنهجيات اجلديدة  

النظـر يف   أن يكفل أن يظل جتهيز طلبات التسجيل واإلصدار واالعتمـاد و          بويتعهد اجمللس   
  .اآلجال الزمنية احملددةمتقيداً ب يف املستقبل اتاملنهجي
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، مـع سـعي     ٢٠١٢يف عـام    التسجيل  لطلبات  آخر  اً  وارداً  ويتوقع اجمللس تدفق    -٢١
حلول هناية فترة   يف إطار بروتوكول كيوتو قبل      مشاريعهم  تسجيل  املشاركني يف املشاريع إىل     

حتديد سبل ضمان كفاية املوارد لتجهيز هذا العبء        حالياً إىل   اجمللس  ويسعى  . االلتزام األوىل 
  .التسجيلطلبات املتوقع يف 

  لتوزيع اإلقليمي ودون اإلقليميحتسني ا  -جيم  
من املؤكد أن عمل اجمللس خالل الفترة املشمولة بالتقرير لتوضيح قواعـد بـرامج                -٢٢

األنشطة، ووضع خطوط أساس موحدة، ومواصلة تبسيط اإلجـراءات اخلاصـة بأنـشطة             
  .املشاريع الصغرى سيزيد إمكانات توسيع اآللية يف املناطق الناقصة التمثيل

" الطلب املتفـادى  "طوة أخرى، وافق اجمللس على مبادئ توجيهية بشأن         ويف خ   - ٢٣
مشاريع يف البلـدان الناقـصة التمثيـل تقـدير       الذين يقيمون   املشاريع  ألصحاب  تتيح  

مستويات التطور املسقبلي املتوقع الذي من شأنه أن يؤدي إىل قدر أكرب من االنبعاثات              
 أتاح تفـادي هـذه   عترب أن املشروعمث ُي، ومن  من املشاريعمشروعإقامة يف حال عدم  

النظيفة، املناسبة للتنمية   وحتفز هذه املبادئ التوجيهية األخذ بالتكنولوجيات       . االنبعاثات
يف تنميـة بلـد مـن       اً  مساعدةً بذلك على تفادي استخدام التكنولوجيات األكثر تلويث       

  .املستقبلةبلدان ال
جـه التحديـد املـشاريع يف املنـاطق         وائم على و  طور اجمللس مخس منهجيات تُ    و  -٢٤

وتغطي هذه املنهجيات، إضافة إىل التصدي لتغري       . واجملتمعات احمللية الصغرية الناقصة التمثيل    
عن طريق تنقية املياه وتوفري اإلنارة        املناخ، األنشطة اليت تساعد على التخفيف من الفقر، مثالً        

  .يف املناطق الريفية
ألمانة على االنتهاء من عملها املتعلق بتحديد وكالة لتنفيذ وإضافة إىل ذلك، توشك ا  -٢٥

اجتماع األطراف، لدعم   /برنامج قروض، حظي باملوافقة يف الدورة السادسة ملؤمتر األطراف        
  .إعداد وثائق تصميم املشاريع يف البلدان الناقصة التمثيل

بل، عمله الرامي إىل    وسيختتم اجمللس وهيكل دعمه، يف الفترة املشمولة بالتقرير املق          -٢٦
تقـارير  إعـداد   املصادقة والتحقق ورقمنة معلومات املشاريع؛ و      وضع مناذج موحدة لتقارير   

يشمل حتديـد مسـات     الناقصة التمثيل، مبا     قمتعلقة بإمكانات تطوير مشاريع اآللية يف املناط      
هتيئـة  ألول وانبعاثات غازات الدفيئة وإمكانات خفضها يف البلدان غري املدرجة يف املرفـق ا          

ثالث منهجيات أخرى للمشاريع    وضع  خطة عمل حمددة اهلدف لالتصال وبناء القدرات؛ و       
  .املناطق الناقصة التمثيلاً الصغرية تستهدف حتديد
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  إشراك أصحاب املصلحة  -دال  
اقتـرن  وقد . حرز تقدم كبري يف مواصلة فتح اآللية أمام مشاركة أصحاب املصلحة      أُ  -٢٧

يـشمل  ز يف بناء القدرات الذي يغطي جمموعة من املواضيع ذات األولوية والتقدم احملر ذلك ب 
 ٢٥ونظمت األمانة، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، حـوايل         . أصحاب املصلحة من  فئات  

وقد ضمت هذه امللتقيات    .  بلدان ١٠حلقة عمل ومائدة مستديرة ومنتدى ودورة تدريبية يف         
أصحاب املصلحة من القطاعني اخلاص والعام والكيانات       املشاركني يف املشاريع وغريهم من      

نة من أجل تبادل املعلومـات وطلـب مـدخالت          التشغيلية املعينة والسلطات الوطنية املعيّ    
  .لتستخدم يف تعزيز طريقة عمل اآللية

على حتديد مزيد من التدابري إلدراجها يف خطة عمله لفتـرة           اً  ويعكف اجمللس حالي    -٢٨
ني من أجل ضمان إشراك أكرب ألصحاب املصلحة، مبـن فـيهم املمارسـون              السنتني املقبلت 
كما يود اجمللس زيادة تفاعالته مع باقي       .  يف تصميم املعايري واإلجراءات    الصناعية،والرابطات  

جها ُهواعتماد األرصدة الدائنة من أجل تبادل جتارب اآللية معها والتعلم من نُ          املعاوضة  برامج  
  .ة يف الوقت ذاتهالتشغيلية واملؤسسي

 وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، واجهت اجمللس قضية حقوق اإلنسان، وحتديداً           - ٢٩
وقـد  . حقوق األشخاص املتضررين أو احملتمل تضررهم من مشروع من مشاريع اآللية          

أدى هذا إىل مباشرة اجمللس العمل على حتسني قواعد اآللية فيما يتعلق بتعليقات أصحاب 
وال سيما مدى ما يطلب من تعليقات ومدى مراعاهتـا يف تـدقيق مـشروع       املصلحة،  

  .املشاريع  من

  تعزيز الشفافية  -هاء  
وأصحاب املـصلحة يف اآلليـة،      دعمه    زيادة التفاعل بني اجمللس وهيكل     إضافة إىل   -٣٠

 فعلى سبيل . اعتمد اجمللس مبادئ توجيهية وأدخل تغيريات على إجراءاته لتعزيز شفافية اآللية          
من أصحاب املصلحة واألطراف، مبادئ توجيهيـة       لدعوات  املثال، اعتمد اجمللس، استجابة     

بشأن عمليات استعراض طلبات التسجيل واإلصدار وطرائق االتصال املباشر مع أصـحاب            
  .املصلحة وإجراءات منقحة للتعامل مع الرسائل املوجهة إىل اجمللس

 األساسـية   املـوجزات  اجمللـس الوثـائق و     وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، ترجم      -٣١
وإضافة إىل ذلك، ُجدد موقـع اآلليـة علـى       . الجتماعاته إىل اللغات الرمسية لألمم املتحدة     

لتحسني إمكانية الوصول إىل املعلومات وُعزز الفهرس اإللكتـروين           كامالًاً  اإلنترنت جتديد 
شكل أفضل، علـى املوقـع      أن يتعقبوا ب  اً  وميكن ألصحاب املصلحة حالي   . للمقررات ونقح 

حسب اآلجال املتفق عليها واالطالع على      معاجلة طلباهتم وتقاريرهم    اإللكتروين، التقدم يف    
  .الصدد هذا ثة بالبنود املطلوب التحقق من استيفائها يفحدَّآخر املتطلبات، مبا فيها قوائم ُم
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لومـات عـن أداء     ، شرع اجمللس يف نشر مع     وخالل الفترة املشمولة بالتقرير أيضاً      -٣٢
  .)٧(على اجلودة والشفافية واملساءلةاً نة، حرصالكيانات التشغيلية املعّي

ويقر اجمللس باحلاجة إىل بذل مزيد من اجلهود لتحقيق مزيد من الشفافية يف اآللية   - ٣٣
وحوكمتها ويتعهد باختاذ مزيد من التدابري يف هذا الصدد يف إطار خطة عملـه لفتـرة                

  .نيالسنتني املقبلت

  تعزيز الترويج لآللية  -واو  
ويف هذا الصدد، عمل    . يقر اجمللس بأمهية زيادة التوعية بآلية التنمية النظيفة وفهمها          -٣٤

اجمللس خالل الفترة املشمولة بالتقرير على توعية أصحاب املصلحة وصناع السياسات بفوائد            
  .والتنمية املستدامةمسامهتها يف التخفيف من آثار تغري املناخ اً اآللية، وحتديد

نقل التكنولوجيا وتقـدمي     اآللية يف    هامسإوأجرت األمانة دراسة هامة ملعرفة مدى         -٣٥
ويتوقـع إجـراء    . )٨(يف املـستقبل  ذلك  أفكار متبصرة عن الكيفية اليت يتوقع أن يستمر هبا          

كـار  اجتماع األطراف هذه السنة لتقدمي مزيد مـن األف        /ر األطراف قبل مؤمت اً  دراسات قريب 
 البلـدان   آللية ومستويات االستثمار يف   اليت تتيحها ا  املتبصرة عن باقي فوائد التنمية املستدامة       

  .النامية عن طريق اآللية
نة ومن خالل مـشاريع     وعمل اجمللس، عن طريق األمانة، مع السلطات الوطنية املعيّ          -٣٦

 ملساعدهتم  "نةوطنية املعيّ من السلطات ال  ضاالتصال  على  الواجهة السنوية للقائمني    "من قبيل   
على نشر املعلومات املتعلقة بآلية التنمية النظيفة؛ ومع املشاركني يف املشاريع عـن طريـق               

‘ تغيري أمناط احليـاة ‘حتت شعار املنظمة  "مسابقة آلية التنمية النظيفة للصور وأشرطة الفيديو   "
)Changing Lives(   املناسبات املرتبطة بسوق   يف  طريق املشاركة   عن  الصناعية  الرابطات  ؛ ومع

املسابقة "من القطاع اخلاص عن طريق مشاريع من قبيل         ضالكربون؛ ومع القائمني باالتصال     
  . ونادي هيئات البث"األفريقية لإلذاعات

جمللـس علـى    الذي يضطلع به ا    تصال والتواصل االويركز جزء هام من نشاط        - ٣٧
فية بعـد كـل اجتمـاع       نشرات صح وقد أُصدرت   . ئط اإلعالم تواصله مع وسا    تعزيز
اجتماعات اجمللس كما فتح رئيس اجمللس، بصفته الناطق الرئيسي باسـم اجمللـس،               من

  .للصحافيني  أبوابه

__________ 

 .<http://cdm.unfccc.int/Reference/Notes/accr/index.html> انظر )٧(
)٨( UNFCCC, The contribution of the CDM under the Kyoto Protocol to technology transfer, 2010 
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  التوجهات املستقبلية  -زاي  
، ٢٠١٠ديسمرب /عندما اجتمعت األطراف يف كانكون باملكسيك يف كانون األول  - ٣٨

 وزيادة وضـوح املتطلبـات وزيـادة        أعطت إرشادات ركزت على حتسني كفاءة اآللية      
شمل البلدان اليت مل تستفد     يآلية التنمية النظيفة ل   نطاق  مشاركة أصحاب املصلحة وتوسيع     

وقد عمل اجمللس دون كلل خالل الفترة املشمولة بـالتقرير  . من مثارها بعد بشكل حقيقي   
ـ           ت األطـراف   لالستجابة بفعالية هلذه اإلرشادات ومواصلة زيادة التحسينات الـيت أوح

  . وأصحاب املصلحة بإدخاهلا على اآللية خالل السنوات العشر املاضية
 من األطراف واجمللس وأصـحاب      - واملايل   الفكري   -  وبعد الكثري من االستثمار     - ٣٩

 لتحفيـز   فعالـةً ة التنمية النظيفة أداةً آلَيعترب اجمللُساملصلحة من القطاعني العام واخلاص، يَ 
  .ونتنمية خفيضة الكرب

قاعدة مركزية وهو يدخل السنة األخرية من فترة االلتزام األوىل          ويأخذ اجمللس ب    - ٤٠
وقد سعى اجمللس بقوة، ". مناسبة للمستقبل"هي ضمان أن تكون آلية التنمية النظيفة و  أال

ملا يصدر   ، يف كل خطوة من خطواته إىل ضمان السالمة البيئية         ٢٠٠١منذ بداياته عام    
وهـو  . عمليات خفض االنبعاثات وإزالتها   مقابل  نبعاثات املعتمد   من وحدات خفض اال   

ملتزم مبواصلة هذا التركيز األساسي يف عمله لكنه بدأ مييل على حنو متزايد إىل أن هذه                
  .إىل جنب مع تعزيز كفاءة وفعالية آلية التنمية النظيفةاً احلتمية جيب أن تسري جنب

سيما خـالل الفتـرة     التدابري اليت أخذ هبا، والويعترب اجمللس أن العدد اهلام من        - ٤١
مرجعـي  معاوضـة   خرية املشمولة بالتقرير، يساعد على وضع اآللية يف موقع نظام           األ

 آليـة   حاليـاً التنمية النظيفة   ويرى اجمللس أن آلية     . داخل سوق للكربون متزايد التنوع    
وتواصـل  " سبة للمستقبل منا"أداة    فعالً تعّد و تؤدي وظيفتها جيداً  وأهنا  سوقية ناضجة   

وبالرغم مـن أن    . يف هذا االجتاه يف السنوات املقبلة     التقدم  وهو ملتزم مبواصلة    . التحسن
املفاوضات املتعلقة بالنظام الدويل للمناخ ال تزال متواصلة، يود اجمللس أن يشدد علـى              

مستقبلي أن التحسينات املدخلة على اآللية تعزز مرونتها وجتعلها مستعدة ألي استخدام            
  .تقرره األطراف

، ٢٠١٢ويف هذا السياق، يؤمن اجمللس بضرورة مواصلة استخدام اآلليـة، بعـد               - ٤٢
كما يعتـرب أنـه ميكـن     . لتعزيز اجلهد التعاوين الذي تبذله األطراف للتصدي لتغري املناخ        

 مواصلة تكييف اآللية، بإرشاد من األطراف وباالقتران مع التزام قوي من جانبها، لضمان            
وال تزال إمكانات اآلليـة يف      . تلبيتها الحتياجات األطراف وأصحاب املصلحة فيما سيأيت      

استثارة اهتمام ومكامن قوة القطاعني العام واخلاص كليهما يف املراحل األوىل من تطورها،       
  .ويود اجمللس تشجيع األطراف على مواصلة استكشاف كامل إمكانات اآللية
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اجتماع األطراف أن يقدم يف دورته الـسابعة        /متر األطراف مؤعلى  ويرى اجمللس أن      -٤٣
بتحـّول   ، ال تزال اآللية قابلة للتأثر حاليـاً آنفاًذكر وكما . إشارة قوية بشأن مستقبل اآللية  

اخلرباء االستشاريني والسماسرة وغريهم من مقدمي اخلـدمات        فضالً عن   ،   عنها املشاركني
وهو ما يعرض للخطر اخنـراط القطـاعني العـام      .اء اآللية إزاً  تاماً  امللتزمني حىت اآلن التزام   

حىت اليت اكتسبت   التخفيف من آثار تغري املناخ، ومعه الفوائد اهلامة اجللية          عملية  واخلاص يف   
ينجم عن ذلك وعالوة على ذلك، ميكن أن . نقل التكنولوجيا والتنمية املستدامة يف جمال   اآلن  

على الصعيد  آثار تغري املناخ    من  هود اجلماعية للتخفيف    اجلمتس ب  تداعيات أكرب وأطول أمداً   
جمللس يواجهها امصاعب مجة يف عدم وضوح االستخدام املستقبلي لآللية يسبب كما . العاملي

  .يف ختطيط أعماله ومواصلتها
واجمللس بصدد الشروع يف حوار هام بشأن السياسة العامة من أجـل اسـتعراض                -٤٤

وكفالة جاهزيتها ووضعها يف موقع يؤهلها للتصدي لتحديات فترة         التجارب السابقة لآللية    
واضعي السياسات  أوساط  ممثلي  على نطاق واسع    وسيشرك هذا احلوار    . ٢٠١٢ عامما بعد   

يف التقليـديني   ، وكذا أصحاب املصلحة     اع اخلاص واملنظمات غري احلكومية    واألحباث والقط 
اجتمـاع  /إىل مـؤمتر األطـراف    يقدم   لتقرير   ويتوقع اجمللس أن يشكل احلوار أساساً     . اآللية

  .األطراف يف دورته الثامنة
إىل الواليـة الـواردة يف   ويف هذا السياق، يود اجمللس أن يوجه انتبـاه األطـراف         -٤٥
 املتعلقة باالستعراض األول لطرائق وإجراءات اآللية الذي من املقرر االنتهاء           ١-م أإ /٣ املقرر

ومبا أن هذا االستعراض سيستند إىل توصيات . عد فترة االلتزام األوىل  منه بنهاية السنة األوىل ب    
سيما إذا أخذت يف االعتبار جتربته العملية الطويلة يف اإلشـراف            ، وال يف املقام األول  اجمللس  

على اآللية، فإن اجمللس يعتزم القيام مبزيد من األعمال خالل ما تبقـى مـن هـذا العـام                   
اجتماع األطراف يف دورته    /وصيات لينظر فيها مؤمتر األطراف     من أجل تقدمي ت    ٢٠١٢ وعام
وستستفيد هذه التوصيات من االستنتاجات اليت يتمخض عنـها احلـوار املتعلـق             . الثامنة

  .٢٠١٢بالسياسة العامة املعتزم االنتهاء منه يف أوائل عام 

  العمل املنجز يف الفترة املشمولة بالتقرير  -رابعاً  
اجتمـاع  /لطلبات مؤمتر األطراف  استجابته  ل أعمال اجمللس اجلارية و    ن هذا الفص  يبّي  -٤٦

القـرارات؛  : وميكن تصنيف أعمال اجمللس إىل ثالثة جماالت واسـعة        . توجيهاتهاألطراف و 
وجيري اإلبالغ عن العمل املنجز خالل الفترة       . واإلدارةالتسيري  واملسائل التنظيمية؛ ومسائل    

ويتضمن املرفق األول هلـذا التقريـر       .  وفق هذه األصناف   املشمولة بالتقرير يف هذا الفصل    
اجتمـاع األطـراف يف دورتـه       /إلجنازات اجمللس استجابة لطلبات مؤمتر األطراف     اً  موجز

  .وتوجيهاتهالسادسة 
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  القرارات  -ألف  

  القرارات املتصلة باالعتماد  -١  
ر، مخسة كيانـات    ن بصورة مؤقتة، خالل الفترة املشمولة بالتقري      اعتمد اجمللس وعيّ    -٤٧

. نة سـابقاً ع نطاق اعتماد ثالثة كيانات تشغيلية معيّ  تشغيلية جديدة للمصادقة والتحقق ووسّ    
نـة للمـصادقة    وإذا أُكدت هذه التعيينات، فستجعل العدد اإلمجايل للكيانات التشغيلية املعيّ         

اجمللس ولذلك يوصي   . )٩( كياناً ٣٨والتحقق وإصدار شهادات خفض االنبعاثات للمشاريع       
 ١ن يف دورته السابعة الكيانات املدرجة يف اجلدول         أن يعيّ باجتماع األطراف   /مؤمتر األطراف 

  .للنطاقات القطاعية املشار إليها
  ١اجلدول 

الكيانات اليت اعتمدها اجمللس واليت عينها مؤقتاً خالل الفترة املشمولة بالتقرير، مبا فيهـا       
  الكيانات اليت وسع نطاق اعتمادها

الكيانات املعينة مؤقتاً واملوصى بتعيينها 
 )أ(قطاعية لنطاقات

 املصادقة على املشروع  الكياناسم
التحقق مـن خفـض     

 االنبعاثات
Colombian Institute for Technical Standards and Certification ٧  ٧ 
China Classification Society Certification Company ١٣ و١٠-١ ١٣ و١٠-١ 
Indian Council of Forestry Research and Education ١٤ ١٤ 
Hong Kong Quality Assurance Agency ١ ١ 
Japan Consulting Institute )ب( 

 ١٠ و٥ و٤  
KBS Certification Services Pvt. Ltd ٧ و ٥ و ٤ و ٣ و ١ 

 ١٥ و١٣ و١٢و
 ٧ و ٥ و ٤ و ٣ و ١
 ١٥ و١٣ و١٢و

Carbon Check (Pty) Ltd ١٣ و١٠-٨ و٥-١ ١٣ و١٠-٨ و٥-١ 
China Environmental United Certification Center Co., Ltd

)ب(
 ١٥-١١ و٩ و٧-٤ ١٥-١١ و٩ و٧-٤ 

ــة   )أ (   ــات قطاعي ــام إىل نطاق ــشري األرق ــر  . ت ــيل، انظ ــى التفاص ــالع عل ولالط
<http://cdm.unfccc.int/DOE/scopelst.pdf>.  

  . اق اعتمادها، ال يشار إال إىل النطاقات القطاعية اجلديدةفيما يتعلق بالكيانات اليت وسع نط  )ب (  

  القرارات املتعلقة بتسجيل أنشطة املشاريع وإصدار وحدات خفض االنبعاثات املعتمد  -٢  
يواصل اجمللس وهيكل دعمه جتهيز طلبات التسجيل واإلصدار بطريقة أكثر كفـاءة              -٤٨

بعد تنفيذ اإلجراءات املنقحة للتسجيل واإلصدار واالستعراض اليت اعتمدها اجمللس خـالل            
التعامل مع فتـرات    مبا يتيح    املوارد   توإضافة إىل ذلك، زِيد   . الفترة املشمولة بالتقرير السابق   

__________ 

)٩( <http://cdm.unfccc.int/DOE/index.html>. 
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خالل الفترة املشمولة هبذا التقرير عن طريـق        الطلبات واملعلومات    يعرفها تقدمي    الذروة اليت 
ويف نفس الوقـت،    . إمتام عمليات التعيني املربجمة وكذا زيادة عدد اخلرباء اخلارجيني املدرَّبني         

طلبـات  جتري إعادة تنظيم املوظفني داخل األمانة من أجل اسـتخدام اخلـربة يف تقيـيم                
  .يع بصورة أكثر كفاءةمعلومات املشارو

 حملـة   ٢وترد يف اجلدول    .  حجم العمل  وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، استمر منو       -٤٩
  .  املقدمةاملعلوماتالطلبات وعامة عن 
  ٢اجلدول 

 تـشرين   ١طلبات التسجيل واإلصدار يف إطار آلية التنمية النظيفة يف الفترة املمتدة من             
  ٢٠١١سبتمرب /ل أيلو٣٠ إىل ٢٠١٠أكتوبر /األول

عدد الطلبات املعلقة املقدمة خالل الفترة 
 املشمولة بالتقرير

 الطلب

ــات  ــدد الطلب ع
املقدمة خالل الفترة   

 املشمولة بالتقرير
عدد الطلبـات   

 املعاد تقدميها
يف انتظار بدء التحقق    
 من استيفاء الشروط

لفعل التحقق  بدأ با 
 من استيفاء الشروط

عــدد الطلبــات 
املكتملة يف الفترة   
 )أ(املشمولة بالتقرير

 ٠٩٦ ١ ٢٧٩ ١٧٢ ١٦٦ ٠٢٩ ١ التسجيل

 ٣٦٥ ١ ٢٩٦ ٢٠٩ ١٠١ ٤٠٠ ١ اإلصدار

 ٧ ١٣ ١ ٣ ١٤ برنامج األنشطة

 ١٦ ١١   ٢٣ الدائنةجتديد فترة تسجيل األرصدة 

 ١٨٧ ٦٧   ٢٠٩  خطط الرصدتنقيح 

 ١٠١ ٨٢   ١٥٩ تعديالت وثائق تصميم املشاريع

 -- ٧٢  عن املنهجياتحاالت اخلروج
تشمل الطلبات املنجزة الطلبات املقدمة خالل الفترة املشمولة بالتقرير والطلبات املقدمـة قبـل الفتـرة        )أ (

  .املشمولة بالتقرير واليت كان قد بدأ جتهيزها

يف موقع االتفاقية اإلطارية بشأن تغـري         إحصاءات أكثر تفصيالً   ميكن االطالع على    -٥٠
  . )١٠(ى اإلنترنتاملناخ عل

 وحـدة   ٣٠٤ ٥٧٢ ٨٨٦، كانت قد أُصـدرت      ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٣٠وحىت    -٥١
العدد اإلمجايل لوحدات   يرفع  خفض انبعاثات معتمد من سجل آلية التنمية النظيفة، وهو ما           

  ).٣اجلدول ( وحدة ٧٤٤ ٩٧٧ ٣١٥إىل خفض االنبعاثات املعتمد الصادرة 

__________ 

)١٠( <http://cdm.unfccc.int/Statistics/index.html>. 
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   ٣اجلدول 
  ت املنجزة بنجاح لسجل آلية التنمية النظيفةحملة عامة عن املعامال

 ٢٠١١سبتمرب / أيلول٣٠اجملموع يف  نوع املعاملة
جمموع السنة املنتهيـة يف     

 ٢٠١١سبتمرب / أيلول٣٠

 ٣٢٧ ١ ١٥٥ ٣ جمموع معامالت اإلصدار

جممــوع عمليــات التحويــل إىل 
حسابات إيـداع يف الـسجالت      
الوطنية خاصة باألطراف املدرجـة     

  األوليف املرفق

٥٠٩ ٢ ٤٥٢ ٦ 

جممــوع عمليــات التحويــل إىل 
حسابات إيداع دائمة يف سجل آلية      
التنمية النظيفة خاصة باألطراف غري     

 املدرجة يف املرفق األول

٤٠ ١٠٤ 

جمموع معـامالت التحويـل إىل      
حساب إيداع حـصة العائـدات      
املخصصة لـصندوق التكيـف يف      

 سجل آلية التنمية النظيفة

٣٢٢ ١ ١٤٩ ٣ 

  املسائل التنظيمية  -باء  
املعايري واإلجـراءات   (ترد يف املرفق الثاين هلذا التقرير حملة عامة عن الوثائق التنظيمية              -٥٢

اليت وافـق عليهـا اجمللـس       ) اسة العامة يوالتوضيحات واملبادئ التوجيهية ذات الصلة بالس     
  .نقحها خالل الفترة املشمولة بالتقرير أو

  املعايري  -١  

   املتصلة باعتماد الكيانات التشغيليةاملعايري    
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، عمل اجمللس على حتسني املعايري اليت يتعني أن متتثـل                -٥٣

ونقح اجمللـس، بـصفة خاصـة،        .نةهلا الكيانات املقدمة للطلبات والكيانات التشغيلية املعيّ      
 اًإجراء مؤقت لتضمينه  " كيانات التشغيلية معيار آلية التنمية النظيفة العتماد ال     " من   ٠٣اإلصدار  

أصدر و.  باملؤهالت األولية ألعضاء فريق املصادقة والتحقق يف اجملاالت التقنية املعقدة          اًمتعلق
 بشأن معيار اآللية لالعتماد فيما يتصل مبدى انطباق أحكام عدم التحيز            توضيحاًأيضاً  اجمللس  

  . نةلية املعّيعلى املواقع غري املركزية للكيانات التشغي
احلاليـة  املتطلبات  اً  موحد" معيار املصادقة والتحقق  "  ويواصل اجمللس عمله املتعلق ب      -٥٤

الواردة يف خمتلف وثائق آلية التنمية النظيفة وكـذا         ونة  السارية على الكيانات التشغيلية املعيّ    
ويتوقع اجمللـس أن  . قةاملتطلبات اجلديدة اليت قدم اجمللس إرشادات بشأهنا يف اجتماعاته الساب  

يف اجتماعه اخلامس والستني، مباشـرة قَُبيـل        " معيار املصادقة والتحقق  "ينتهي من صياغة    
  .اجتماع األطراف/الدورة السابعة ملؤمتر األطراف
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مدى مالءمة عملية التشاور مع أصحاب املصلحة يف مرحلة         أيضاً  اجمللس  واستعرض    -٥٥
ويشري . لى وضع حتسينات ملتطلبات آلية التنمية النظيفة      املصادقة على املشاريع وهو يعكف ع     

اجمللس إىل وجود عدد من الشواغل اليت تتصل بطرائق وإجراءات اآللية، وال سيما فيما يتعلق               
   . مع أصحاب املصلحةوربالفترات املتاحة للتشا

  املعايري املتصلة بأنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة وبراجمها    
وذلك آللية السارية على املشاركني يف املشاريع       احلالية ل تطلبات  امل لس أيضاً وحد اجمل   -٥٦

اليت هلا صلة احلالية  من أجل تعزيز اتساق املتطلبات     "معيار مشاريع آلية التنمية النظيفة    "ضمن  
ويتوقع اجمللس أن ينتهي من صياغة   . بتصميم املشاريع وتنفيذها وكذا رصد خفض االنبعاثات      

يف اجتماعه اخلامس والستني، مباشرة قَُبيل الدورة السابعة " يع آلية التنمية النظيفةمعيار مشار"
  .اجتماع األطراف/ملؤمتر األطراف

. ال يتجزأ من اآلليـة    اً  وتشكل خطوط أساس االنبعاثات ومنهجيات رصدها جزء        -٥٧
نية اسـتخدامها   ز العمل يف هذا اجملال خالل الفترة املشمولة بالتقرير على حتسني إمكا           وَتركّ

وقـد  .  هبا وتعزيز وضوح املنهجيات واملبادئ التوجيهية ذات الصلة      تطبيقها  وتوسيع نطاق   
كان اهلدف هو توسيع فوائد اآللية لتشمل جماالت جديدة ويف الوقت نفسه كفالة جـودة               

ومشل هذا العمل من بني ما مشل وضع ما يـسمى املنـهجيات             . النبعاثاتاعمليات خفض   
  .  املشاريع الناقصة التمثيلللمناطق وألنواعاً ملصممة خصيصالتنازلية ا

 ٤٨ ونقـح  ، منهجية جديدة٢٥وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، وافق اجمللس على       -٥٨
 واعتمد سبعة مبادئ توجيهية جديدة أو منقحة يف جمال          ، وأطلق أداة جديدة   ،منهجية معتمدة 

 ).<http://cdm.unfccc.int/EB/archives/meetings_10.html#64>انظـر   (املعايري ذات الصلة باملشاريع     
وجيدر تسليط الضوء يف هذا اجملال خاصة على وضع منهجيات جديدة للقطاعات الناقـصة              
التمثيل من مثل قطاع النقل، وقطاع الزراعة وقطاع األسر املعيشية، وعلى األخـذ بقـوائم               

ة وتقييمه، وعلى وضع جداول للحـساب       إجيابية إلثبات عنصر اإلضافة يف املشاريع الصغري      
   .كجزء من منهجيات لتعزيز إمكانية استخدامها

سـتتبني  قواعد  ومن األعمال اليت انتهى منها اجمللس خالل الفترة املشمولة بالتقرير             -٥٩
باسـتخدام منـهجيات    القواعد  وتتعلق  . يف توسيع استخدام برامج األنشطة    أمهيتها احلامسة   

  .هلية وإثبات عنصر اإلضافة يف إطار أنشطة الرامجمتعددة ومعايري لأل
املبادئ التوجيهية إلثبات عنصر اإلضافة يف أنـشطة    "إىل تنقيح   اً  وجتدر اإلشارة أيض    -٦٠

ويوسع التنقيح نطاق هذه املبادئ التوجيهية، ويوضح أهنا سارية علـى            ".املشاريع الصغرى 
وُييسر تقييم القوائم اإلجيابية لتكنولوجيات     أنشطة املشاريع املكونة يف إطار برامج األنشطة،        
  .نة واملوافقة عليهاالطاقة املتجددة اليت تقدمها السلطات الوطنية املعّي
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هنُج استخدام تشمل ج بديلة إلثبات عنصر اإلضافة وتقييمه، ُه يف ُنونظر اجمللس أيضاً  -٦١
جيابية ألنـشطة املـشاريع     معدالت التغلغل يف منهجية مشاريع النقل الصغرية، والقوائم اإل        

  .الصغرى وكذا أنشطة املشاريع الصغرية
 اجمللس خالل الفترة املشمولة بالتقرير متثل يف األسئلة الـيت           ةوكان هناك حتد واجه     -٦٢

فلوريد امليثـان   املتعلقة بثالثي   لمشاريع  لطرحها فريق املنهجيات فيما يتصل بالسالمة البيئية        
)HFC-23 ( وبعد إجراء دراسة هلذه املـسألة واالسـتفادة مـن    . ية النظيفةيف إطار آلية التنم

معلومات مستقاة من عدة مصادر، مبا يف ذلك املشاركون يف املشاريع، شرع اجمللس يف تنقيح 
   .املنهجية ذات الصلة

  اإلجراءات  -٢  
لآلليـة  احلاليـة   تنظيميـة   الوثـائق   الاختذ اجمللس إجراءات لتحسني وضوح        - ٦٣

ويف هذا الصدد، شرع اجمللس يف عمليـة توحيـد شـىت             .يز اتساقها وتوحيدها وتعز 
اإلجراءات يف دورة حياة مشاريع اآللية، مبا يف ذلك عملية تسجيل أنشطة املـشاريع              
وبرامج األنشطة وإصدار وحدات خفض االنبعاثات املعتمد يف إطار اآللية، وما يتصل            

نة ملشاريع والكيانات التشغيلية املعيّ   املشاركون يف ا  بعها  يّتبذلك من إجراءات يتعني أن      
  .واجمللس واألمانة

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، عمل اجمللس على التصدي ألوجه قصور خطرية        - ٦٤
ـ              يف  ةيف تقارير املصادقة والتحقق ووضع إجراءات هلذا الغرض ما زالت تنتظـر املوافق

ر اجمللس يف اجتماعه السادس وسينظ. احلصول على تعليقات من أصحاب املصلحة انتظار  
واخلمسني يف هذه اإلجراءات بغرض املوافقة عليها، مع مراعاة التعليقات الواردة مـن             

  .أصحاب املصلحة
أو مبادئ  /إجراءات و أو نقح   /وجيدر تسليط الضوء خاصة على أن اجمللس اعتمد و          -٦٥

بشأهنا، ويتعلق األمر   ت  أو قدم توضيحا  /وربامج األنشطة يف إطار اآللية      ذات صلة ب  توجيهية  
  :مبا يلي

إجراءات إعادة النظر يف حالة اإلدراج اخلاطئ لنشاط من أنشطة املشاريع           "  )أ(  
  ؛ )٠٣اإلصدار " (املكونة

إجراءات تسجيل برنامج أنـشطة باعتبـاره نـشاط         "توضيحات بشأن     )ب(  
عتمد لربنامج مشروع واحد يف إطار آلية التنمية النظيفة وإصدار وحدات خفض انبعاثات م

  ".من برامج أنشطة
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  التوزيع اإلقليمي ودون اإلقليمي ألنشطة املشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة   -جيم  
يظل تيسري التوزيع اإلقليمي ودون اإلقليمي العادل ألنشطة املشاريع أولوية عالية من              -٦٦

مه اجمللس   يقيّ  أساسياً هلدف معياراً أولويات اجمللس، ويعد أثر القرارات التنظيمية املتعلقة هبذا ا        
  .عند وضع معايري وإجراءات ومبادئ توجيهية جديدة

نة بشكل  وقد عززت األمانة، باسم اجمللس، تفاعلها مع ممثلي السلطات الوطنية املعيّ            -٦٧
ويف هذا الصدد، وجهت الـدعوة إىل جلنـة    . كبري من أجل ضمان مشاركة أوسع يف اآللية       

ة للمشاركة يف مناسبات تشاورية أوسع مع أصـحاب         نات الوطنية املعيّ  رئاسة منتدى السلط  
. نة يف مثل هذه املناسبات    املصلحة من أجل ضمان متثيل وجهات نظر السلطات الوطنية املعيّ         

كما واصلت األمانة مبادرة التدريب اليت ُشرع فيها خالل الفترة املشمولة بالتقرير الـسابق              
التدريب على دورة   ّدم  قُوخالل الفترة املشمولة هبذا التقرير،      . عّينةامللفائدة السلطات الوطنية    

، لفائدة السلطات الوطنية أمهيةذات حمددة حياة املشاريع، مبا يف ذلك تدريب على منهجيات        
إىل التعليقـات   اً  واسـتناد . من مناطق آسيا واحمليط اهلادئ، وأوروبا الشرقية، وأفريقيا       املعّينة  

 تحـاال هنج دراسة   لتتناول  ، ستتواصل املرحلة املقبلة من برنامج التدريب        الواردة حىت اآلن  
  .إفرادية مع التركيز على خطوط أساس وبرامج أنشطة موحدة

من أجل القيام، حيثما أمكن، بتحديـد       " مكتب املساعدة "أطلقت األمانة مبادرة    و  -٦٨
 البلدان اليت يقل فيهـا عـدد        أنشطة املشاريع املقترحة يف إطار اآللية يف      تعرقل  احلواجز اليت   

وقد ربطت األمانـة،   . واملساعدة يف جتاوزها١٠أنشطة املشاريع املسجلة يف إطار اآللية عن     
املشاركني يف مشاريع خيضع بعـضها للمـصادقة        بمن خالل هذه املبادرة، االتصال املباشر       

اً مباشر األمانة تدخالًتدخلت اً، ويف جمال برامج األنشطة حتديد  .التحقق منذ أكثر من سنة     أو
غري األفريقية لضمان فهـم     اً  يف مجيع الربامج اليت ختضع للمصادقة يف أفريقيا وأقل البلدان منو          

  .اإلدارة آلخر متطلبات اجمللس/الكيانات القائمة بالتنسيق
وقد جرى تبيان العمل املنجز يف جمال املوافقة على املعايري ووضـعها وحتـسينها يف            -٦٩

احلاجة إىل ضمان مشاركة أوسع يف      فيه باستمرار    ى تراع هو عمل  و ، باء أعاله  - عاًاجلزء راب 
  :ومما يكتسي أمهية خاصة يف هذا الصدد ما يلي. اآللية

  توجيهية خلطوط األساس املوحدة؛البادئ امل  )أ(  
  توجيهية للطلب املتفادى؛البادئ امل  )ب(  
  . من مثل منهجية تنقية املياه،صغريةاملنهجيات ذات الصلة باجملتمعات احمللية ال  )ج(  

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، وضع اجمللس مخس منهجيات تنازلية تسري علـى              -٧٠
أنشطة املشاريع الصغرية موجهة إىل أنواع أنشطة املشاريع واملناطق الناقصة التمثيل، ومنـها             

نارة اخلارجيـة وإنـارة     تطبيقات من قبيل تسخني املاء بالطاقة الشمسية، وتكنولوجيات اإل        
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األسـر  السـتخدامات  الكتلة األحيائيـة    /األزقة الناجعة، ونظم تنقية املياه، والغاز األحيائي      
أداة حساب معامل انبعاثات شبكة   "كما نقح اجمللس    . املعيشية، والتكنولوجيات املوفرة للمياه   

لدان اليت تعرف ندرة    لتوفري مجلة أمور منها خيارات حساب مبسطة موجهة إىل الب         " الكهرباء
 أنشطة مشاريع مسجلة يف ١٠أو كانت هلا أقل من اً يف البيانات واليت هي من أقل البلدان منو

  . بداية تاريخ املصادقة
قروض رمسية الختيار وكالة منفذة خلطة      توريد خدمات   وشرعت األمانة يف عملية       -٧١

اع األطراف، من أجل دعم إعداد      اجتم/حظيت باملوافقة يف الدورة السادسة ملؤمتر األطراف      
وقد جرى تقييم العطاءات ورسا االختيار      . وثائق تصميم املشاريع يف البلدان الناقصة التمثيل      

  . العطاءاتيمقدمأفضل مترشح من بني على 
تقـارير  مـوجزات   ولتعزيز فهم عمل اجمللس وتوسيع نشر أنشطته، يترجم اجمللس            -٧٢

  . لست لألمم املتحدة كما سيترجم الوثائق التنظيمية األساسيةاجتماعاته إىل اللغات الرمسية ا

  واإلدارةالتسيري مسائل   -خامساً  
وأفرقته العاملة بشكل منتظم خالل الفتـرة املـشمولة         خربائه   ةاجتمع اجمللس وأفرق    -٧٣

نـة  وإضافة إىل ذلك، نظمت األمانة عدة اجتماعات ملنتدى السلطات الوطنية املعيّ          . بالتقرير
اجلزء الثاين مـن    ويتضمن  . نة وحلقات عمل مع أصحاب املصلحة     كيانات التشغيلية املعيّ  وال

  . التقرير السنوي معلومات عن هذه االجتماعات وحلقات العمل

  تطور عمل اجمللس التنفيذي  -ألف  
مباشرة بعد االجتمـاع الثالـث والـستني        اً  سنوياً  استراتيجياً  نظم اجمللس معتكف    -٧٤

إرشـادات مـؤمتر    وفـق   ملعتكف على كيفية حتديـد موقـع اآلليـة،          وركز ا . للمجلس
اجتماع األطراف، إزاء االحتياجات املتنامية لألطراف وأصحاب املصلحة يف اآللية          /األطراف

وقد عزز املعتكف احلاجة إىل التركيـز علـى األهـداف           . واإلجراءات اليت يتعني اختاذها   
ة تقدمي ُمدخالت أساسية إلعداد خطط عمله       االستراتيجية للمجلس وكيفية حتقيقها، وضرور    

  :واتفق اجمللس خالل املعتكف على ما يلي من اإلجراءات ذات األولوية. وإدارته
  ؛ هذه الرؤية والرسالةلتنمية النظيفة ورسالتها وإبالغحتديث رؤية اجمللس آللية ا  )أ(  
ع رصد واضح   ، م ا اجمللس مالتخطيط والتنفيذ اللذين يضطلع هب    تعزيز فعالية     )ب(  

  للتنفيذ وإدخال تعديالت إذا لزم األمر؛
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مواصلة تبسيط معايري وإجراءات آلية التنمية النظيفة، مبا يف ذلك عن طريق              )ج(  
 إجراء حتليل للقيمة املضافة حسب عناصرها ودراسة ما إذا كان ميكن تطبيق هنج أقل تعقيداً              

  لتحقيق النتيجة نفسها؛
سة العامة من أجل استعراض التجربة املاضية لآللية       إطالق حوار بشأن السيا     )د(  

واملساعدة على كفالة جاهزيتها ووضعها يف موقع يؤهلها للتصدي لتحديات فترة ما بعـد              
  .٢٠١٢ عام

اجتماع األطراف، يف دورته الثامنـة،      /تقدمي توصيات إىل مؤمتر األطراف      ) ه(  
الذي من املقرر إجراؤه حبلول هناية سنة       بشأن استعراض طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة        

إىل مجلة أمـور    اً  ، واستناد ١-م أإ /٣ للمقرر   ، وفقاً )٢٠١٣(واحدة بعد فترة االلتزام األويل      
  منها نتائج احلوار مع أصحاب املصلحة؛

كفالة إشراك أكرب ألصحاب املصلحة يف وضـع املعـايري واإلجـراءات              )و(  
  وتسجيل األرصدة الدائنة؛املعاوضة برامج سائر والتعاون مع 

مع هناية فتـرة    الطلبات املقدمة   كفالة القدرة على إدارة الزيادة املتوقعة يف          )ز(  
  . االلتزام األوىل

، بأن  ٦-م أإ /٣اجتماع األطراف، مبوجب مقرره     / على طلب مؤمتر األطراف    وبناًء  -٧٥
م الداخلي للمجلس التنفيذي    النظا"يقّيم اجمللس، عند اللزوم، عمليات صنع القرار الواردة يف          

لعملية صنع القرار واتفق على أن يوصي املؤمتر  ، أجرى هذا األخري حتليالً"آللية التنمية النظيفة
واتفق اجمللس على أن يواصل يف السنة املقبلة استعراض الطريقة الـيت            . بتغيري نظامه الداخلي  

  .ُيتوصل هبا إىل مقررات يف إطار النظام الداخلي احلايل
لتبسيط عمله، جدول أعمال اجتماعاته، حيث نظمها حـسب          ،نقح اجمللس أيضاً  و  -٧٦

 وتركيـزاً تـسيرياً   بـذلك   اً   به يف السابق، موفر     من املوضوع كما كان معموالً     املنتج بدالً 
ويرمي جدول األعمال اجلديد إىل فصل مناقشات الـسياسة         .  أقوى الجتماعاته  استراتيجياً

اصة حباالت بعينها ويتبع التراتبية املتفق عليها للمقررات والوثائق الرمسية    العامة عن املسائل اخل   
وتتواصل اجلهـود لتحـسني     . اجتماع األطراف / مؤمتر األطراف  هللمجلس على حنو ما طلب    

  .وأُطلقت نسخة جديدة وحمسنة لفهرس املقررات. االتساق يف عملية صنع القرار

  صلحةالتفاعل مع املنتديات وأصحاب امل  -باء  
أعماله مع أصحاب املصلحة يف آلية التنمية النظيفة، اً ع اجمللس وهيكل دعمه كثري    وّس  -٧٧
نة؛ والكيانـات   نة، من خالل منتدى السلطات الوطنية املعيّ      السلطات الوطنية املعيّ  يشمل  مبا  

إىل كل  اً   الذي يقدم رئيسه تقرير    ،نةنة من خالل منتدى الكيانات التشغيلية املعيّ      التشغيلية املعيّ 
اجتماع من اجتماعات اجمللس؛ واملشاركني يف املشاريع؛ وغريهم مـن فئـات أصـحاب              

 حلقة عمل ومائـدة     ٢٥األمانة، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، حوايل        ونظمت. املصلحة
  . بلدان١٠مستديرة ومنتدى ودورة تدريبية يف 
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 مسؤولية األمانة عن تنـسيق  كجزء مناألعمال السالفة الذكر    من   جزء هام  وُينجُز  -٧٨
ألمـم  لعـام   المني  األ ٢٠٠٦إطار عمل نريويب، وهو مبادرة متعددة الوكاالت أطلقها عام          

ويقوم شركاء اإلطار . املتحدة وقتها كويف عنان للمساعدة على نشر فوائد آلية التنمية النظيفة
شاركة يف اآللية عن طريق تبادل بالتوعية بآلية التنمية النظيفة وإزالة احلواجز اليت حتول دون امل  

  .املعلومات وبناء القدرات
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، اعتمد اجمللس كذلك طرائق وإجراءات مـصممة             -٧٩

وهي تنص على وضع خطوات تفصيلية من       . لتعزيز االتصاالت املباشرة مع أصحاب املصلحة     
لكي يتسىن للمشاركني يف املـشاريع      املقرر دجمها يف إجراءات تسجيل املشاريع واإلصدار،        

كما تتضمن طرائـق لالتـصاالت      . مسائل خاصة مبشروع ما   بشأن  إجراء االتصال الالزم    
املباشرة بني اجمللس وأصحاب املصلحة بشأن قضايا السياسة العامة، وتنص على زيادة إشراك             

ة ألصحاب  أصحاب املصلحة يف صياغة أولويات اجمللس وعمله، وذلك عن طريق إتاحة فرص           
  . املصلحة للتعليق على مشروع جدول األعمال املشروح لكل اجتماع من اجتماعات اجمللس

  قضايا العضوية  -جيم  
اجتماع األطراف، أعـضاء وأعـضاء      /انُتخب، يف الدورة السادسة ملؤمتر األطراف       -٨٠

ولة وخالل الفترة املشم  .  عضوية دلس لشغل شواغر نتجت عن انتهاء مد      مناوبون جدد للمج  
  . ٤بالتقرير، كان اجمللس يتألف من األعضاء واألعضاء املناوبني الواردة أمساؤهم يف اجلدول 

  ٤اجلدول 
  األعضاء واألعضاء املناوبون للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة

  اجلهة املرشِّحة  األعضاء املناوبون  األعضاء
  األطراف املدرجة يف املرفق األول  )أ(السيد ليكس دي يونغ  )أ(السيد بيدرو مارتينس باراتا

  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول  )أ(السيدة جون هيوز  )أ(السيد ماوشينغ دوان
  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول  )أ(السيد باولو مانسو  )أ(غواجي. السيد فيليب م

  ألفريقيةاجملموعة ا  )ب(السيدة فاتو غاي  )ج) (ب(السيد فيكتور كابينغيلي
  جمموعة أوروبا الشرقية  )أ(السيدة دانييال بوزانيك  )أ(السيدة ديانا هاروتيونيان
 جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى  )ب(السيد توماس بريهنامي  )ب(السيد مارتني هسيون

  اجملموعة اآلسيوية  )ب(السيد حسني بادارين  )ب(السيد شفقت كاكاخيل
  الدول اجلزرية الصغرية النامية  )أ(السيد أسترييو تاكسي  )أ(السيد كليفورد ماهلونغ

  جمموعة أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب  )د) (ب(دايالسيد راوول كاستاني  )ب(السيد دانيال أورتيغا باتشريو
  األطراف املدرجة يف املرفق األول  )ب(السيد بيري ستيانسن  ) ه) (ب(السيد كازوناري كاينو

  .٢٠١٢ سنتان تنتهيان يف االجتماع األول عام :الفترة  )أ (  
  .٢٠١٣سنتان تنتهيان يف االجتماع األول عام : الفترة  )ب (  
  .٢٠١١فرباير / شباط١٠من اً استقال السيد توسي مبانو مبانو اعتبار  )ج (  
  .٢٠١١يوليه / حزيران٢٠من اً استقال السيد خوسي ميغال ليفا اعتبار  )د (  
  .٢٠١١سبتمرب / أيلول٢١من اً  أكيهريو كوروكي اعتبارقال السيدتاس  ) ه (  
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اجتمـاع  /ويكرر اجمللس قلقه إذ مل يضع مؤمتر األطراف وال مؤمتر األطـراف             - ٨١
األطراف إطاراً قانونياً دولياً المتيازات وحصانات أعضاء اجمللس الذين يؤدون مهامهم           

تيازات واحلصانات إال يف أملانيـا،      وال يتمتع األعضاء باالم   . املتصلة بآلية التنمية النظيفة   
وفقاً التفاق مقر أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املنـاخ، ويف بلـدان تعقـد فيهـا                 
اجتماعات اجمللس عمالً باتفاق مع البلد املضيف يتضمن أحكاماً بـشأن االمتيـازات             

 مـن   اجتماع األطراف على اختـاذ املزيـد      /وحيث اجمللس مؤمتر األطراف   . واحلصانات
 على سبيل االستعجال لكفالة احلماية التامة جلميع أعضاء اجمللس عند اختـاذ             اإلجراءات

بالتقدم احملرز يف املناقشات بشأن هذه اً وحييط اجمللس علم. اختاذهايكلفون بالقرارات اليت 
اجتماع األطراف إجياد حل مؤقت يف دورته السابعة،        /املسألة ويطلب إىل مؤمتر األطراف    

  .ظار إجياد حل طويل األجليف انت

  انتخاب رئيس ونائب رئيس اجمللس  -دال  
انتخب اجمللس، يف اجتماعه التاسع واخلمسني، السيد مارتني هسيون، وهو عضو من   -٨٢

طرف مدرج يف املرفق األول، رئيساً للمجلس، والسيد ماوشينغ دوان، وهو عضو من طرف            
كـرئيس ونائـب للـرئيس يف       واليتهما  وتنتهي  . غري مدرج يف املرفق األول، نائباً للرئيس      

   .)١١(٢٠١٢االجتماع األول للمجلس عام 
، السيد ماوشينغ، ، السيد هسيون، ولنائب الرئيس   وأعرب اجمللس عن تقديره للرئيس      -٨٣

  .لقيادهتما املمتازة للمجلس أثناء السنة العاشرة من عمله

  آلية التنمية النظيفةتقرير عن حالة املوارد املالية املخصصة لعمل   -هاء  
  .٢٠١١سبتمرب / أيلول٣٠يقدم هذا الفصل معلومات عن اإليرادات والنفقات حىت   -٨٤
مـن    دوالراً ٦٧ ٤٤٩ ٨٥٢ جمموع اإليرادات التشغيلية البالغـة       ٥ويبني اجلدول     -٨٥

ويشري . ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٣١يف  ) دوالر(دوالرات الواليات املتحدة األمريكية     
وإيـرادات  اً   دوالر ٣٥ ٩٧٢ ٢١٩ قـدره    ٢٠٠٩ل إىل رصيد مرحل مـن عـام         اجلدو
  . من الرسوم وحصة العائدات حسب نوعها٢٠١٠ عام

__________ 

 .  من النظام الداخلي للمجلس١٢املادة  )١١(
 .<https://cdm.unfccc.int/Reference/COPMOP/08a01.pdf#page=31>انظر   
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  ٥اجلدول 
  )٢٠١١-٢٠١٠(حالة اإليرادات 

  ) بدوالرات الواليات املتحدة األمريكية(
 رسوم الصندوق االستئماين آللية التنمية النظيفة

 )أ(٢٠١١ ٢٠١٠ ومبالغه املرحلة

 ٧٠٧ ٠٤٥ ٣٨ ٢١٩ ٩٧٢ ٣٥ من السنة السابقةاملبالغ املرحلة 

 ٨٩٠ ٧٣٨ ٥٥ ٨٢٢ ٦٨٧ ٣٣ إيرادات الرسوم خالل السنة

 ٩٠٨ ١١ ٧٦٧ ٢٧ )ب(رسوم املنهجيات

 ١١٠ ٦٦٩ ١٧ ٤٥٩ ٠٤٦ ١٥ )ج(رسوم التسجيل

 ٥٩٠ ٨١٢ ٣٧ ٦١٧ ٤٨١ ١٨ )د(حصص اإليرادات

 ٠٠٥ ١٠٧ ١٢٠ ١٠٨ رسوم االعتماد

 ٢٧٨ ١٣٨ ٨٥٩ ٢٣  صلة بعملية االعتمادرسوم ذات

 - -١٨٩ ٥١٣ ٣  البدء الفوري مبالغإعادة ختصيص

 - ٠٠٠ ٣٠٣ ١ الفائدة

 ٥٩٧ ٧٨٤ ٩٣ ٨٥٢ ٤٤٩ ٦٧ جمموع اإليرادات التشغيلية للسنة

انظر تقريـر االجتمـاع   ( مليون دوالر الذي حيتفظ به كاحتياطي        ٤٥مل يدرج أعاله مبلغ      :مالحظة
وأدرجت أعـاله الفائـدة احملـصلة يف الـسنوات     ). بعني للمجلس التنفيذي  اخلامس واألر 

آلية التنمية النظيفة على النحو احملـدد يف        قروض  اليت من املقرر استخدامها يف خطة         السابقة
  ). دوالرا٤ً ٤٠٢ ٠٥٥ (٦- م اإ/٣املقرر 

  .٢٠١١سبتمرب / أيلول٣٠يناير إىل / كانون الثاين١من   )أ (  
وحدات خفض االنبعاثات املعتمد خـالل      إلصدار  ا الرسم إىل املتوسط السنوي      يستند هذ   )ب (  

لتغطيـة  اإليـرادات ختـصص     من  كحصة  فترة تسجيل األرصدة الدائنة األوىل، وحيسب       
وتعفى مـن رسـم     . ١-م أإ /٧ من املقرر    ٣٧النفقات اإلدارية على النحو احملدد يف الفقرة        

 طـن مـن     ١٥ ٠٠٠ نوي خلفض انبـعاثاهتا عن   التسجيل املشاريع اليت يقل املتوسط الس     
.  دوالر ٣٥٠ ٠٠٠ مكافئ ثاين أكسيد الكربون، ويبلغ احلد األقصى للرسـم املفـروض          

  .لتغطية النفقات اإلداريةحصة اإليرادات املخصصة وُيعترب هذا الرسم دفعة مسبقة من 
. هجية جديدة  دوالر وقت اقتراح من    ١ ٠٠٠ قابل لالسترداد قدره     ريجيب دفع رسم غ     )ج (  

اً دائناً  وإذا أفضى املقترح إىل املوافقة على املنهجية، يتلقى املشاركون يف املشروع رصيد           
  . من حصة اإليرادات دوالر خيصم من رسم التسجيل أو١ ٠٠٠ قدره

 الواجبة الدفع وقت إصدار وحدات خفض االنبعاثـات املعتمـد           حصة اإليرادات بلغ  ت  )د (  
 وحـدة ُيطلـب     ١٥ ٠٠٠ض انبعاثات معتمد عن أول       دوالر لكل وحدة خف    ٠,١٠

 دوالر عن كل وحدة خفض انبعاثـات معتمـد   ٠,٢٠إصدارها يف سنة تقوميية معينة، و 
  .تصدر ألي كمية تزيد عن ذلك سنوياً

  دوالراً ٩٣ ٧٨٤ ٥٩٧ أعاله جمموع اإليرادات التشغيلية البالغـة        ٥يبني اجلدول     -٨٦
 ٣٨ ٠٤٥ ٧٠٧البـالغ    ٢٠١٠رحـل مـن عـام       ملارصـيد   ويبّين أيضاً ال  . ٢٠١١ عام

ـ  ، من الرسـوم   ٢٠١١وإيرادات عام    ،دوالرات حـسب نوعهـا    اإليـرادات    صص وح
يف خطـة اإلدارة    اإليـرادات   وقدرت الرسوم وحـصص     .  دوالراً ٥٥ ٧٣٨ ٨٩٠ ةالبالغ
  .  دوالر٣٣ ٢٠٠ ٠٠٠   ب٢٠١١ لعام



FCCC/KP/CMP/2011/3 (Part I) 

25 GE.11-64965 

فقد استـضافت غامبيـا     : يةحللقات العمل التال  اً  تربعات عينية دعم  وتلقت اآللية     -٨٧
وإضافة .  واستضافت إكوادور اجتماع اجمللس،اجتماع الفريق العامل املعين باملشاريع الصغرية

إىل ذلك، ُتلُقيت مسامهات مالية ومسامهة عينية من اإلمارات العربية املتحدة والنرويج اللتني             
  .مولتا بشكل مشترك حلقة عمل عن حجز الكربون وختزينه

 مـن امليزانيـة املعتمـدة        دوالراً ٢٩ ٤٠٤ ١٤٥، أنفـق    ٢٠١٠ل عـام    وخال  -٨٨
  . يف املائة٨٥,٢ للميزانية بنسبة ، وهو ما ميثل استخداماً دوالرا٣٤ً ٥٢٥ ٩٩٧ البالغة
ووافق اجمللس، يف اجتماعه التاسع واخلمسني، على خطة اإلدارة وامليزانية املتصلة هبا              -٨٩

ية أنـشطة آليـة التنميـة النظيفـة خـالل الـسنة             لتغطاً   دوالر ٣٩ ٧٣٣ ٤١٩ البالغة
 يف املائـة    ١٥ ماليـني دوالر أو بنـسبة        ٥,٢، وهو ما مثل زيادة قدرها       ٢٠١١ التقوميية
، أنفقـت خـالل الفتـرة املـشمولة     ٦وكما يبني اجلدول . مبيزانية السنة اليت قبلها  مقارنة
اإلنفاق، يتوقع  توقعات   إىل   اداًواستن.  دوالرات من امليزانية املعتمدة    ٢٦ ٩٧٧ ٢٠٧ بالتقرير

  . يف املائة١٠٠أن تقارب نسبة استخدام امليزانية 
   ٦اجلدول 
  امليزانيةبمقارنة نفاق حالة اإل

  ) بدوالرات الواليات املتحدة األمريكية(
  )أ(٢٠١١ ٢٠١٠ امليزانية واإلنفاق

 ٤١٩ ٧٣٣ ٣٩ ٩٩٧ ٥٢٥ ٣٤ امليزانية

 ٢٠٧ ٩٧٧ ٢٦ ١٤٥ ٤٠٤ ٢٩ اإلنفاق

 ٦٧٫٩ ٨٥٫٢ إلنفاق كنسبة مئوية من امليزانيةا

  .٢٠١١سبتمرب / أيلول٣٠يناير إىل / كانون الثاين١من   )أ (  

        


