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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، 
   من جدول األعمال٧البند 

  املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة

  مزيد من اإلرشادات املتعلقة بآلية التنمية النظيفة    

  مقترح مقدم من الرئيسة    

  ٧-م أإ.../مشروع املقرر     
  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
  ،٦-م أإ/١و واملقرر  من بروتوكول كيوت١٢ و٣أحكام املادتني إذ يشري إىل   
 ٣-أإ م/٢ و٢-أإ م/١ و١-أإ م/٧ و١-م أإ/٣ املقــررات وإذ يــضع يف اعتبــاره  

  ،٦-أإ م/٣ و٥-أإ م/٢ و٤-أإ م/٢و
 يكون مكمـالً للجهـود احملليـة وأن          جيب أن   إىل أن استخدام اآلليات    وإذ يشري [  

 طرف مدرج يف املرفـق      ل من مث عنصراً مهماً يف اجلهد الذي يبذله كل         اإلجراءات احمللية تشكّ  
 ١يف سبيل الوفاء بالتزاماته باحلد من كمية االنبعاثات وخفضها مبوجب الفقرة             األول باالتفاقية 

  ] من بروتوكول كيوتو،٣من املادة 
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  أحكام عامة  -أوالً   
بالتقرير السنوي للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفـة عـن          حييط علماً     -١  

  ؛)١(٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
  اجمللس التنفيذي ملا أجنزه من عمل كبري على مدى السنة املاضية؛يثين على   -٢  
أن تواصل عملها بعد فتـرة      ب  أن آلية التنمية النظيفة جي    يؤكد  : [١اخليار    -٣  

  ] أن تولّد وحدات خفض انبعاثات معتمد؛هاااللتزام األوىل وميكن
لنظيفة بعد فترة االلتزام األوىل     آلية التنمية ا  ] استمرار] [تشغيل[أن  يؤكد  : [٢اخليار  

] بـإقرار ] [بالتصديق على   [قيام األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية        [يتوقف على   
يف املرفق باء   [التزامات كمية بتحديد أو خفض االنبعاثات يف فترة االلتزام الثانية           ] بتسجيل[

االلتزامات يف الفترة املـذكورة،     وال يستخدم إال كوسيلة للوفاء بتلك       ] [بربوتوكول كيوتو 
  ]؛]٦-أإ م/١وفقاً للمقرر 

 كـانون   ٣١ أن وحدات خفض االنبعاثـات املعتمـد بعـد           يقرر]: [٣اخليار  [  
األطراف اليت تعتمـد    ] تنطبق سوى على  ] [تصدر سوى لفائدة  [ لن   ٢٠١٢ديسمرب  /األول

دت أسباب تتعلق باالمتثال    إال إذا ُوج  [فترة االلتزام الثانية لربوتوكول كيوتو وتصدق عليها        
  ]؛]املتصل بفترة االلتزام األوىل اليت متتد إىل هناية فترة التصحيح

إىل اجمللس التنفيذي أن يقدم، علـى أسـاس اخلـربة           يطلب  : [١اخليار    -٤  
املكتسبة يف اإلشراف على آلية التنمية النظيفة، توصيات خبصوص االستعراض األول لطرائق            

كي ينظر فيها مؤمتر األطراف العامل     [،  ١-أإ م/٣ية النظيفة عمالً باملقرر     وإجراءات آلية التنم  
 ٣٠بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، وأن يتيح تلك التوصيات للعموم حبلول             

ؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف         يتسىن مل حىت  ] [٢٠١٣يونيه  /حزيران
  ]؛]الشأن يف دورته الثامنةمقرر هبذا اعتماد بروتوكول كيوتو 

اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظـر يف اسـتعراض طرائـق            إىليطلب  ): [يتبع (١اخليار    
 يف دورتيها الثامنة والـثالثني والتاسـعة        ١-أإ م/٣وإجراءات آلية التنمية النظيفة عمالً باملقرر       

عاله، كي توصي مبـشروع      أ ٤والثالثني، آخذة يف اعتبارها التوصيات املشار إليها يف الفقرة          
  ]مقرر يقدم إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع يف بروتوكول كيوتو يف دورته التاسعة؛

 أن اجمللس التنفيذي ينبغي أن يقدم، عند اللزوم، توصيات إىل مؤمتر            يكرر: [٢اخليار    
األول األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو خبصوص االستعراض           

  ]؛١-أإ م/٣لطرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة عمالً باملقرر 

__________ 

)١( FCCC/KP/CMP/2011/13) اجلزآن األول والثاين.( 
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آليـة التنميـة    املتعلـق ب   بافتتاح اجمللس التنفيذي احلوار السياسايت       يرحب  -٥  
  النظيفة؛

نـها   ككيانات تشغيلية الكيانات اليت اعتمدها اجمللس التنفيـذي وعيّ         نيعّي  -٦  
نة، وهـي   أو التحقق يف قطاعات معيّ    /والتصديق  ام  مؤقتاً ككيانات تشغيلية كي تضطلع مبه     

  ؛الكيانات الواردة يف مرفق هذا املقرر
 اجمللس التنفيذي على بلورة إرشادات بشأن كيفية إجراء مشاورة           عيشّج[  -٧  

الصالحيات املـستندة إىل    خاصة بأصحاب املصلحة املعنيني بآلية التنمية النظيفة، مع مراعاة          
، وعلى تقدمي تقرير عن اإلرشـادات إىل مـؤمتر       [ يف هذا الصدد     تشريعات الطرف املضيف  

األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو كي يوافق عليها يف دورتـه              
  ]الثامنة؛

إىل اجمللس التنفيذي مواصلة عمله وبلورة تدابري طوعية مناسبة إلبراز          يطلب    -٨  
اريع آلية التنمية النظيفة وبرامج أنشطتها، مع احلفاظ        الفوائد املشتركة الناجتة عن أنشطة مش     

  على صالحية األطراف يف حتديد معايري تنميتها املستدامة؛
إىل األمانة أيضاً أن تتيح ألصحاب املصلحة وللكيانات التـشغيلية          يطلب    -٩  

ألمور منـها   تعديالت  وللمشاركني يف املشاريع مواد إعالمية بشأن ما جيري من حتسينات و          
الطرائق والقواعد واملبادئ التوجيهية واملنهجيات املوافق عليها يف إطار آلية التنمية النظيفـة،             

  إشراك أصحاب املصلحة؛الرامية إىل بواسطة العملية القائمة 
إكوادور الستضافة اجتماعات اجمللس    املغرب و  عن تقديره حلكوميت     يعرب  -١٠  

  الفريق العامل املعين باملشاريع الصغرية؛التنفيذي وحلكومة غامبيا الستضافة اجتماع 
إىل اجمللس التنفيذي مواصلة عمله يف سبيل حتسني اإلجراءات املتعلقة          يطلب    -١١  

  بربامج األنشطة؛

  اإلدارة  -ثانياً   
 بالعمل الذي أجنزه اجمللس التنفيذي من أجل توحيد وحتسني طائفـة            يشيد  -١٢  

اجلدول الضوابط املتعلقة بربامج األنشطة، وتوضيح      واسعة من املعايري واإلجراءات، وتبسيط      
  ؛الزمين الواجب اتباعه

إىل اجمللس التنفيذي مواصلة عمله من أجل املضي يف حتسني اتساق           يطلب    -١٣  
  صنع القرارات؛األسلوب الذي يتبعه يف وكفاءة وشفافية 
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لتقارير  اجمللس التنفيذي على أن يتيح للعموم، حيثما كان مناسباً، ا          يشجع  -١٤  
التقنية اليت يستخدمها يف عملية صنع قراراته، آخذاً يف االعتبار أحكام الـسرية الـواردة يف                

  ؛١-أإ م/٣املقرر 
 بالعمل الذي أجنزه اجمللس التنفيذي يف سـبيل معاجلـة موضـوع             يرحب  -١٥  

لتحقق يف تقارير التصديق وا   بأوجه القصور املهمة    املسؤولية يف سياق مشروع اإلجراء املتعلق       
  ؛االعتمادو

ج املمكن  ُهإىل األمانة وإىل اجمللس التنفيذي أن ميضيا يف حبث آثار النُ          يطلب    -١٦  
وأن ُيعدا تقريـراً    االعتماد  يف تقارير التصديق والتحقق و    أوجه القصور املهمة    اتباعها ملعاجلة   

  عن استنتاجاهتما؛
مع أصحاب املصلحة،    إىل اجمللس التنفيذي أن يقوم، بالتشاور        يطلب أيضاً   -١٧  

بتنقيح مشروع اإلجراء استناداً إىل ما خلُص إليه، آخذاً يف اعتباره أي استنتاجات قد تتعلق               
بعملية الطعون يف إطار اهليئة الفرعية للتنفيذ، وذلك بغية جتنب التكرار وتعزيز الكفاءة، حىت              

وصفه اجتماع األطراف يف    ُيعتمد مشروع اإلجراء يف الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف العامل ب         
  بروتوكول كيوتو؛

إىل اجمللس التنفيذي استعراض مدونة قواعد سلوكه حسب         كذلكيطلب    -١٨  
  االقتضاء؛

  منهجيات خطوط األساس والرصد والعنصر اإلضايف  -ثالثاً   
 بالعمل الذي أجنزه اجمللس التنفيذي من أجل اعتماد مبادئ توجيهية           بيرّح  -١٩  

  ؛نقوصوتقييم املمارسة الشائعة والطلب امل" غري املسبوق"النشاط وم بشأن استخدام مفه
 اجمللس التنفيذي على توسيع الطرائق املبّسطة إلثبات العنصر اإلضايف          يشجع  -٢٠  

حبيث تشمل طائفة أوسع من أنشطة املشاريع، مبا يف ذلك أنـشطة مـشاريع الكفـاءة يف                 
 املتجددة يف املناطق املفتقرة إىل الربط الشبكي،        استعمال الطاقة والكهربة القائمة على الطاقة     

  وبلورة منهجيات خطوط أساس مبسطة ألنشطة املشاريع تلك؛
إىل اجمللس التنفيذي مواصلة ضمان السالمة البيئية لدى بلورة وتنقيح       يطلب    -٢١  

سيما ببحث الـسبل     األساس والرصد واألدوات املنهجية ذات الصلة، ال      منهجيات خطوط   
املمكنة لتحسني النهج املتبع حالياً يف تقييم العنصر اإلضايف، بغية إضفاء الوضـوح الـالزم               

  لتشجيع أنشطة املشاريع يف القطاع اخلاص والقطاع العام؛
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دئ التوجيهية املتعلقة   إىل اجمللس التنفيذي املضي يف حتسني املبا       أيضاً   يطلب  -٢٢  
وتقييم املمارسة الشائعة استناداً إىل تطبيـق تلـك         " غري املسبوق "النشاط  باستخدام مفهوم   

  املبادئ التوجيهية على أنشطة املشاريع؛
 إىل اجمللس التنفيذي وإىل األمانة أن يتخذا إجراءات من أجل           يطلب كذلك   -٢٣  

  نقحا على سبيل األولوية املنهجيات املعلقة؛تقليص الوقت الالزم لتجهيز املنهجيات وأن ي
ما ميكن أن يـنجم عـن تعليقـات          إىل اجمللس التنفيذي أن يبحث       يطلب  -٢٤  

  ؛املنهجيات القائمة من آثار على تنفيذ املشاريع
 إىل اجمللس التنفيذي أن ميضي، حسب االقتـضاء، يف بلـورة            أيضاً يطلب  -٢٥  

األساس والرصد وخطوط أساس موحدة، بالتشاور منهجيات وأدوات تنازلية مبسطة خلطوط 
غري كي ُتستخدم يف البلدان ويف أنواع أنشطة املشاريع         نة املختصة،   مع السلطات الوطنية املعيّ   

النطاقات املشمولة باملبـادئ التوجيهيـة    وأن ُيوسِّع  يف آلية التنمية النظيفة   املمثلة متثيالً كافياً    
  موحدة؛ املتعلقة بوضع خطوط أساس قطاعية

 إىل اجمللس التنفيذي اإلسراع يف تنفيذ املبـادئ التوجيهيـة           كذلك يطلب  -٢٦  
منهجيات خطوط األساس والرصد، وإعطـاء األولويـة        املنقوص يف سياق    املتعلقة بالطلب   

الناميـة  للمبادئ التوجيهية املنطبقة بقدر أكرب على أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية             
  يف آلية التنمية النظيفة؛غري املمثلة متثيالً كافياً ريقية والبلدان والبلدان األف

 إىل اجمللس التنفيذي ضمان استعداده لبحث مقترحـات خطـوط           يطلب  -٢٧  
  .األساس املوحدة

تسجيل أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة وإصدار وحدات خفـض            -رابعاً   
  االنبعاثات املعتمد

لتنفيذي إجراءاته املنقحة لتسجيل أنشطة مـشاريع        بتطبيق اجمللس ا   يرحب  -٢٨  
آلية التنمية النظيفة وإصدار وحدات خفض االنبعاثات املعتمد، مما أدى إىل تقلـيص فتـرة               

  االنتظار بالنسبة إىل املشاركني يف املشاريع؛
 يف سـبيل    ٢٠١٢ إىل األمانة أن تنفذ املزيد من التدابري خالل عام           يطلب  -٢٩  

  برقمنة أنشطة التصديق والتحقق، وأن تقدم تقريراً       ة املشاريع، وذلك مثالً   حتسني كفاءة دور  
عن حالة التنفيذ إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف              

  دورته الثامنة؛
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 اجمللس التنفيذي واألمانة على مواصلة اختاذ تدابري لضمان أن يكـون            حيث  -٣٠  
اصلة بني استالم طلبات التسجيل واإلصدار وبداية عمليات التحقـق مـن            متوسط املهلة الف  

   يوماً تقوميياً؛١٥االكتمال أقل من 
 إىل مدير سجل آلية التنمية النظيفة أن يكفل إمكانية إلغاء وحدات             يطلب  -٣١  

  من حسابات السجل ألغراض إدارية وأغراض أخرى؛
بعات سحب أو تعليـق رسـائل       إىل اجمللس التنفيذي تقييم ت    يطلب أيضاً     -٣٢  

املوافقة وتقدمي توصيات ُينظر فيها يف الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع              
  األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

  التوزيع اإلقليمي ودون اإلقليمي وبناء القدرات  -خامساً  
ة  إىل اجمللس التنفيذي مواصلة تشجيع التوزيـع املنـصف ألنـشط           يطلب  -٣٣  

  املشاريع؛ 
 إىل األمانة أن تقوم، بالتعاون مع اجمللس التنفيذي، وبُسُبل منها           يطلب أيضاً   -٣٤  

، بتعزيـز   )٢("إطار نريويب "نة والوكاالت الشريكة يف     العمل مع منتدى السلطات الوطنية املعيّ     
البلدان منواً والدول   سيما أقل    يف آلية التنمية النظيفة، ال    غري املمثلة متثيالً كافياً     دعمها للبلدان   

والبلدان األفريقية، وذلك بتقدمي الدعم، رهناً بعبء العمل وبتـوافر          النامية  اجلزرية الصغرية   
  :املوارد، يف ميادين منها التالية

نـة والكيانـات    املهارات والتدريب ملساعدة السلطات الوطنية املعيّ     سني  حت  )أ(  
ركني يف املشاريع يف االضطالع بالـشؤون التقنيـة         نة واملشا واملعّياملقّدمة لطلبات   التشغيلية  

  املتصلة بآلية التنمية النظيفة؛
نـة يف بلـورة     تدعيم املؤسسات بطرق منها دعم السلطات الوطنيـة املعيّ          )ب(  

بالغ الصغر ُتعـّرف    ذات نطاق   واقتراح خطوط أساس موحدة وتكنولوجيات طاقة متجددة        
  تلقائياً بأهنا إضافية؛

لطات الوطنية املعينة وأصحاب املصلحة يف سياق تنفيذ املبـادئ   أنشطة الس   )ج(  
  بواسطة تطوير النظم وتطبيقها؛املنقوص التوجيهية املتعلقة خبطوط األساس املوحدة والطلب 

 إىل اجمللس التنفيذي ختصيص أموال لدعم أنـشطة األمانـة           كذلك يطلب  -٣٥  
   أعاله؛٣٤املشار إليها يف الفقرة 

__________ 

)٢( <cdm.unfccc.int/Nairobi_Framework/index.html> مـن   ٣٧ار إليه يف الفقـرة      ـو املش ـى النح ـ؛ عل 
 .٢-م أإ/١املقرر 
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ألمانة اإلسراع يف تفعيل خمطط القروض وتقدمي تقرير عن هذه           إىل ا  يطلب  -٣٦  
الترتيبات وعن إشرافها على الوكالة املنفذة إىل مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع               

  األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثامنة؛

  عنصر التكميل[  -سادساً  
ار بروتوكول كيوتو مـن      أن يقيد استخدام آلية التنمية النظيفة يف إط        يقرر  -٣٧  

 يف  ٥٠جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية ، ألغراض االمتثال، بنسبة أقصاها             
يترك فراغ لنتائج تعـديل     [املائة من جمموع االلتزامات واألهداف الكمية خلفض االنبعاثات         

  ]؛] من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٩الفقرة 

   املتأتية من إصدار وحدات خفض االنبعاثات املعتمدحصة اإليرادات[  -سابعاً   
 أن ترفّع حصة اإليرادات املخصصة ملساعدة البلدان النامية األطـراف           يقرر  -٣٨  

املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة لتغري املناخ على مواجهة تكاليف التكيف، على النحـو              
يف ] ٥٠] [٤[تبلغ هذه احلصة    ل،   من بروتوكول كيوتو   ١٢ من املادة    ٨املشار إليه يف الفقرة     

  .]املائة من وحدات خفض االنبعاثات املعتمد لفترات االلتزام األوىل والثانية والالحقة
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  املرفق

الكيانات اليت اعتمدها اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة وعينـها              
       مؤقتاً واليت يوصى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف          

           االعتمـاد  /ألغراض التصديق والتحقـق   عيينها  يف بروتوكول كيوتو بت   
  فيما يتعلق بنطاقات قطاعية حمددة

 ن مؤقتاً واملوصى بتسميته لنطاقات قطاعيةاملعّي 

 عيراالتصديق على املش اسم الكيان
التحقق من خفض 

 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  ١٠ و٥، ٤ 

KBS Certification Services Pvt. Ltd ١٢،  ٧،  ٥،  ٤،  ٣،  ١ ،
 ١٥ و١٣

١٢،  ٧،  ٥،  ٤،  ٣،  ١ ،
 ١٥ و١٣

Carbon Check (Pty) Ltd ١٣ و١٠-٨، ٥-١ ١٣ و١٠-٨، ٥-١ 

China Environmental United Certification Center Co., Ltd. ١٥-١١ و٩، ٧-٤ ١٥-١١ و٩، ٧-٤ 

ولالطالع على  . ددها اجمللس التنفيذي   إىل النطاقات القطاعية كما ح     ١٥ إىل   ١ تشري األرقام من     :مالحظة
وبالنسبة إىل الكيانات اليت ُوسع نطاق      . <http://cdm.unfccc.int/DOE/scopelst.pdf>التفاصيل، انظر   

  .اعتمادها، مل ُتذكر سوى النطاقات القطاعية اجلديدة

        


