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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف      
  يف بروتوكول كيوتو

  الدورة الثامنة
  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٦الدوحة، 

  عمال املؤقت  من جدول األ٧البند 
  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 الفترة املمتدة   ) اآللية(ية النظيفة   يتناول هذا التقرير أعمال اجمللس التنفيذي آللية التنم         
وُيسلط التقرير الـضوء    . ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٣ إىل   ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧من  

على إجنازات اجمللس التنفيذي والتحديات اليت واجهته يف إشرافه على اآللية، ووضع اآلليـة،              
تماد واملنـهجيات والتـسجيل     واألعمال اليت اضطلع هبا اجمللس وهيكل دعمه يف جماالت االع         

وعالوة على ذلك، يتضمن التقرير عدداً من التوصيات ليتخذ         . واإلصدار وغريها من اجملاالت   
مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إجراء بشأهنا يف دورتـه              

 االنبعاثات املعتمد   وتعاين آلية التنمية النظيفة من نقص يف الطلب على وحدات خفض          . الثامنة
ويف . اليت تصدرها بسبب الوقت املنفق قبل االتفاق على أهداف طموحة خلفض االنبعاثـات            

هذا السياق، فإن قدرة اآللية على حفز عمل القطاعني اخلاص والعام يف جمايل التصدي لـتغري                
 فقـدان زمخهـا،    ويزيد تعرض اآللية خلطر   . املناخ والتنمية املستدامة باتت قدرة حمدودة للغاية      

ومن مث فقدان ما يتصل بذلك من قدرة فكرية ومؤسسية اشتركت يف بنائها األطراف وغريها               
  .وهذا األمر خارج عن سيطرة اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة. من اجلهات املعنية

__________ 

الفترة املشمولة بـالتقرير طلبـها مـؤمتر        قُدمت هذه الوثيقة بعد املوعد املقرر لكي ُتضّمن معلومات عن             *  
 .األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورتيه الثانية والثالثة
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  مقدمة  -أوالً  

  الوالية  -ألف  
املشار إليه  (لية التنمية النظيفة، يقدم اجمللس التنفيذي لآللية        وفقاً لطرائق وإجراءات آ     -١

عن أنشطته إىل كل دورة من دورات مؤمتر األطراف العامل           تقريراً") اجمللس"فيما يلي باسم    
). اجتمـاع األطـراف   /مؤمتر األطـراف  (بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو       

ه التقارير، يف إطار ممارسة سلطته على هذه        اجتماع األطراف هذ  /ويستعرض مؤمتر األطراف  
  .اآللية، ويقدم إرشادات ويتخذ مقررات، حسب االقتضاء

  نطاق التقرير  -باء  
يقدم هذا التقرير السنوي للمجلس معلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ آلية التنميـة                -٢

ليها فيمـا يلـي      اليت يشار إ   )١()٢٠١٢-٢٠١١(النظيفة خالل السنة احلادية عشرة لعملها       
اجتماع األطراف  /بالفترة املشمولة بالتقرير، ويتضمن توصيات كي ينظر فيها مؤمتر األطراف         

ويتضمن تقييماً ملا وصلت إليه آلية التنمية النظيفة يف هناية فتـرة االلتـزام              . يف دورته الثامنة  
ملتصلة بـإدارة   األوىل يف إطار بروتوكول كيوتو، ويلقي الضوء على اإلجنازات والتحديات ا          

وميكن االطالع علـى    . اآللية وُيقدم معلومات عن إدارة وتنظيم اآللية وحالة مواردها املالية         
مزيد من املعلومات يف موقع االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ على اإلنترنت، الذي ُيعتـرب               

  .السجل املركزي جلميع التقارير والوثائق املتصلة باجمللس
س اجمللس، السيد ماوشينغ دوان، يف عرضه الشفوي املقدم أمام الدورة           وسيسلط رئي   -٣

اجتماع األطراف، الضوء على التحديات واإلجنازات خـالل الـسنة         /الثامنة ملؤمتر األطراف  
  .احلادية عشرة لعمل اآللية، فضالً عن التحديات املنتظرة مستقبالً

 العامـل بوصـفه اجتمـاع       اإلجراءات اليت ميكن أن يتخذها مؤمتر األطراف        -جيم  
  األطراف يف بروتوكول كيوتو

اجتماع األطراف بعد إحاطته علمـاً بـالتقرير الـسنوي          /قد يود مؤمتر األطراف     -٤
  :ما يلي من إجراءات يف دورته الثامنة للمجلس أن يتخذ

أن حييط علماً بأعمال اجمللس استجابة للطلبـات املقدمـة مـن مـؤمتر                )أ(  
  اف يف دورته السابعة؛اجتماع األطر/األطراف

__________ 

، وفقـاً   ٢٠١٢سـبتمرب   / أيلول ١٣ إىل   ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧يغطي التقرير الفترة املمتدة من       )١(
 .٣-م أإ/٢ر  من املقر٧ والفقرة ٢-م أإ/١ من املقرر ١١للفقرة 
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انظر (أن يعني الكيانات التشغيلية اليت سبق أن اعتمدها اجمللس وعينها مؤقتاً        )ب(  
  ؛)الفصل ثالثاً أدناه

سيما بـشأن    أن يقدم إرشادات بشأن املسائل الناشئة عن هذا التقرير، ال           )ج(  
  :يلي ما

 ؛١٠٣لفقرة التوصية املتعلقة بسحب وتعليق رسائل املوافقة الواردة يف ا '١'

التوصية املتعلقة مبشروع اإلجراء اخلاص بالتـصدي ألوجـه القـصور            '٢'
يف تقارير املصادقة أو التحقق أو االعتماد على النحو الـوارد يف              املعممة
 .١٠٢ و١٠١  الفقرتني

اجتماع األطراف األعضاء التـايل ذكـرهم       /ومن املقرر أن ينتخب مؤمتر األطراف       -٥
  :على ترشيحات األطرافلوالية مدهتا سنتان، بناء 

  عضو واحد وعضو مناوب من اجملموعة اإلقليمية األفريقية؛  )أ(  
  عضو واحد وعضو مناوب من اجملموعة اإلقليمية آلسيا واحمليط اهلادئ؛  )ب(  
عضو واحد وعضو مناوب من اجملموعة اإلقليميـة ألمريكـا الالتينيـة              )ج(  
  الكارييب؛  ومنطقة

ن اجملموعة اإلقليمية لبلدان أوروبـا الغربيـة        عضو واحد وعضو مناوب م      )د(  
  وبلدان أخرى؛

عضو واحد وعضو مناوب من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية             )ه(  
  ).أطراف املرفق األول(

  آلية التنمية النظيفة يف هناية فترة االلتزام األوىل  -ثانياً  

  آلية التنمية النظيفة باألرقام  -ألف  
ة التنمية النظيفة منوها خالل الفترة املشمولة بالتقرير، إذ بلغ عدد أنشطة            واصلت آلي   -٦

ويف بداية  .  بلداً حبلول هناية الفترة املشمولة بالتقرير      ٧٨ نشاطاً يف    ٤ ٦٠١املشاريع املسجلة   
، ختطى عدد وحدات خفض االنبعاثات املعتمد اليت مت إصدارها احلاجز           ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول

 مشروعاً آخر لعملية التصديق     ٣ ٢٧٥وخيضع حوايل   ). ١انظر الشكل   (حدة  اهلام لبليون و  
  .وهي خطوة تسبق تقدميها إىل اجمللس لتسجيلها
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  ١الشكل 
املشاريع املسجلة واملشاريع قيد التطوير ووحدات خفض االنبعاثات املعتمد الـصادرة،           

٢٠١٢-٢٠٠٤  

  
. لنمو يف عدد بـرامج األنـشطة      وشهدت الفترة املشمولة بالتقرير أيضاً استمرار ا        -٧
 بلداً يبلغ جمموع أنشطة املشاريع املكونـة        ٢١ برنامج أنشطة مسجالً يف      ٣٤يوجد حالياً    إذ
وميكن أن ُيسجل يف إطار برنامج أنشطة عدد غري حمدود مـن أنـشطة          .  نشاطاً ١ ١٧١ هلا

هم اسـتخدام   ويـس . املشاريع املكونة له على نطاق بلد أو منطقة حتت مظلة إدارية واحدة           
سيما يف املناطق    برامج األنشطة إسهاماً كبرياً يف زيادة وتوسيع نطاق آلية التنمية النظيفة، وال           

  . الناقصة التمثيل
 ١ ٦٧٩ووصل عدد أنشطة املشاريع املقدمة للتسجيل خالل الفترة املشمولة بـالتقرير              -٨

 وذلك  ٢٠١٢يع اجلديدة عام    وكان من املتوقع أن حتدث هذه الفورة يف عدد املشار         . نشاطاً
وامتثـاالً لنظـام    . ٢٠١٣قبل بدء نفاذ القواعد اجلديدة يف االحتاد األورويب اعتباراً من عام            

االحتاد األورويب لتبادل حقوق إطالق االنبعاثات، ال تتيح هذه القواعد استخدام أية وحدات             
 اليت أبرمت اتفاقـات ثنائيـة       من خارج املشاريع اليت تستضيفها أقل البلدان منواً أو البلدان         

وتستثين هـذه   . ٢٠١٢االحتاد األورويب، إال إذا كانت تلك املشاريع مسجلة أصالً عام            مع
القواعد أيضاً استخدام وحدات خفض االنبعاثات املعتمد مـن بعـض أنـواع املـشاريع               

  .االمتثال لغرض
وزيـع اإلقليمـي    وميكن للعمل الكبري الذي قام به اجمللس حىت اآلن لتحـسني الت             -٩

للمشاريع، إىل جانب القرار الذي اُتخذ يف إطار خمطط تبادل حقوق إطالق االنبعاثات لدى              
االحتاد األورويب، أن يؤثر على التوزيع اجلغرايف للمشاريع مع وصول املزيد من املشاريع قيد              

  ). ٢انظر الشكل (التطوير إىل مرحلة التسجيل 

لوحدات خفض االنبعاثات املعتمد الصادرة) التراكمي(العدد
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املشاريع قيد التطوير أو التسجيل
للمشاريع املسجلة) التراكمي(العدد 
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  ٢الشكل 
  ٢٠١٢-٢٠٠٤و التسجيل واملشاريع املسجلة، حبسب املنطقة، املشاريع قيد التطوير أ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مليار دوالر من    ٢٥,٢قُدرت قيمة صفقات وحدات خفض االنبعاثات املعتمد حبوايل           -١٠
وبالرغم من التراجع من ذروة القيمة السوقية البالغة        . )٢(٢٠١١دوالرات الواليات املتحدة عام     

ر دوالر، والذي يعود يف جزء كبري منه إىل تراجع أسعار وحدات             مليا ٣٣ حوايل   ٢٠٠٨ عام
خفض االنبعاثات املعتمد يف إطار نظم االجتار باالنبعاثات املشرعة حملياً، وأمههـا يف أوروبـا،         

  .تبقى آلية التنمية النظيفة يف الوقت احلاضر أكرب مولد ألرصدة معاوضة انبعاثات الكربون
 االخنفاض الذي الحظـه املـشاركون يف الـسوق    ٢٠١٢ومع ذلك، تواصل عام      -١١
 يف عدد املشاريع اجلديدة اليت تدخل مرحلة التطور قبل املصادقة عليها، وذلـك              ٢٠١١ عام

على الرغم من قرار على الصعيد الدويل باملوافقة على فترة التزام ثانية لربوتوكـول كيوتـو                
  .٢٠١٥خ حبلول عام وبالتفاوض على اتفاق جديد وشامل يف جمال تغري املنا

__________ 

 .State and Trends of the Carbon Market 2012البنك الدويل،  )٢(

 

أوقيانا 
أوروبا 

آسيا 
كتان  األمري

قيا أفري
آسيا 

أوقيانا 
أوروبا 

كتان  األمري
قيا أفري

آسيا 
كتان  األمري

أوقيانا 
أوروبا 
قيا أفري

آسيا 
كتان  األمري

أوروبا 
أوقيانا 
قيا أفري
آسيا 

كتان  األمري
قيا أفري
أوقيانا 
أوروبا 

آسيا 
كتان  األمري

قيا أفري
أوروبا 
أوقيانا 

آسيا 
كتان  األمري

قيا أفري
أوروبا 
أوقيانا 

آسيا 
كتان  األمري

قيا أفري
أوروبا 
أوقيانا 

آسيا  
كتان  األمري

قيا أفري
أوروبا 
أوقيانا 

كتان  األمري
أوقيانا
أوروبا
سيا آ

قيا ري أف
سيا آ

كتان  األمري
قيا ري أف
أوقيانا
أوروبا

سيا آ
كتان  األمري

قيا ري أف
أوروبا
أوقيانا
سيا آ

كتان  األمري
قيا ري أف
أوقيانا
أوروبا
سيا آ

كتان  األمري
قيا ري أف
أوقيانا
أوروبا

سيا آ
كتان  األمري

قيا ري أف
أوروبا
أوقيانا
سيا آ

كتان  األمري
قيا ري أف
أوروبا
أوقيانا

سيا آ
كتان  األمري

قيا ري أف
أوقيانا
أوروبا
سيا آ

كتان  األمري
قيا ري أف
أوروبا
أوقيانا

املشاريع قيد التطوير أو التسجيل   املشاريع املسجلة
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  حالة آلية التنمية النظيفة  -باء  
 من بروتوكـول    ١٢بدأت آلية التنمية النظيفة بنص من صفحة ونصف من املادة             - ١٢

كيوتو لتتطور بعد ذلك وتصبح آلية ناضجة تؤدي وظيفتها جيداً كإطار لتعاون األطراف             
ي آلية رائدة؛ ولذلك واجهـت      وآلية التنمية النظيفة ه   . على التخفيف من آثار تغري املناخ     

ومع مرور الوقت، اسُتغلت التجربة الغنية      . العديد من التحديات ومن االنتقادات املتكررة     
املكتسبة يف صقل التوجيهات القائمة اليت تقدمها آلية التنمية النظيفـة ويف وضـع ُنُهـج                

  .ومبتكرة  جديدة
حدات خفـض االنبعاثـات     وما لبث التطور السريع للمشاريع ومنو الطلب على و          -١٣

وشكلت اآللية حـافزاً لـيس      . املعتمد أن فاق توقعات الكثري من املصممني األصليني لآللية        
ملئات املشاريع بل آلالف املشاريع وأدت بالتايل إىل استحداث صناعة تنتج أول عملة بيئيـة               

  .عاملية وتقوم مببادلتها
ايري لـضمان الـسالمة البيئيـة       وبينما ركزت أوىل أولويات اجمللس على وضع مع         -١٤
 جيب أن متثل كل وحدة من وحدات خفض االنبعاثات املعتمد خفـضاً حقيقيـاً               - لآللية

 سرعان ما اضطر اجمللس إىل أن يضيف إىل هذه احلتمية احلاجة إىل زيادة فعالية               -لالنبعاثات  
طارية بشأن تغري   فوسع نطاق هيكل دعمه الرئيسي، أي أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإل          . عمله

املناخ، وواصل إدخال التحسينات لزيادة وضوح وموضوعية منهجياته وقواعده وعملياتـه،           
وبينما ال يزال   . وعمل على زيادة فهم متطلبات آلية التنمية النظيفة يف أوساط اجلهات املعنية           
ا بشكل مواز إىل    يتعني حتقيق املزيد من التقدم، فإن جناح آلية التنمية النظيفة يتجلى يف سعيه            

  .حتقيق هديف السالمة والفعالية
. ومنذ البداية، عمل اجمللس واألمانة على حتسني التوزيع اجلغـرايف للمـشاريع             - ١٥

وجيري بناء القدرات من خالل أنشطة منتدى السلطات الوطنية املعيَّنة واجلهات املعنيـة             
اريع يف البلدان الناقصة    ووضعت األمانة خمطط قروض للمساعدة يف تطوير املش       . األخرى

. التمثيل يف آلية التنمية النظيفة وأقرت القروض األوىل خالل هذه الفترة املشمولة بالتقرير
وهدفت هذه املبادرات وغريها إىل إزالة العقبات اليت تعيق املشاركة واسـتفادت مـن              

ويب، على  التعاون مع جمموعات اجلهات املعنية والوكاالت الشريكة، حتت راية إطار نري          
  .سبيل املثال

كما وضعت األسس مـن     . ويتزايد حالياً عدد املشاريع يف البلدان الناقصة التمثيل         -١٦
خالل مجلة أمور بينها على سبيل املثال وضع هنج برامج األنشطة واعتماد قواعـد حتكـم                

يفـة  خطوط األساس املوحدة ومعاجلة الطلب املنقوص إلتاحة توسيع نطاق آلية التنمية النظ           
  .بقدر كبري
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إن ما جرى من تطوير آللية التنمية النظيفة حىت اآلن، إىل جانـب االسـتثمارات                 -١٧
اآللية وجيعلها مؤهلة لالستمرار بصفتها     قدم  الكبرية لألطراف واجلهات املعنية األخرى، يثبِّت       

لـذي  إحدى قنوات العمل التعاوين الرامي إىل حتقيق هدف التخفيف من آثار تغري املنـاخ ا              
  :اتفقت عليه األطراف

تتمتع اآللية بوالية متعددة األطراف أسندهتا إليها مجيع أطراف بروتوكول            )أ(  
  كيوتو وبقبول واسع النطاق من جانب احلكومات يف مجيع أحناء العامل؛

  قنوات تدفقات التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات؛ترسخت   )ب(  
اجلهات املعنيـة، مبـا يف     وبتبنيها من   النطاق  تتمتع اآللية أيضاً بدعم واسع        )ج(  

  ذلك القطاع اخلاص، بوصفها نظاماً موثوقاً وقابالً للتطبيق؛
التجربة والذاكرة املؤسسيتان الواسعتان راسختني وتوفران أساساً       أضحت    )د(  

  قوياً لبناء اآللية وجتديدها؛
ياً فيما يتعلق برصـد     ُوضعت طائفة واسعة من املعايري املوثوقة واملقبولة دول         )ه(  

خفض االنبعاثات وعمليات اإلزالة واإلبالغ عنها والتحقق منها، وهي معايري بدأ استخدامها            
  على نطاق واسع من جانب الربامج واجلهات املعنية من خارج اآللية؛

يتيح العدد الكبري من املشاريع املسجلة واملشاريع قيد التصديق، وكـذلك             )و(  
  لتكيف؛القدرة على ااجلغرايف، التنوع ويتطلب التحسن يف توزيعها 

  .اآللية الشفافية واالنفتاح على املراقبنياحلوكمة الذي تتبعه جيسد هنج   )ز(  
ويتعني على األطراف واجلهات املعنية لدى اجتماعها ملناقشة التدابري الدولية املتطورة             -١٨

تنمية النظيفة اليت باتت اليوم معـززة       إىل آلية ال  " نظرة جديدة "للتصدي لتغري املناخ، أن تنظر      
  .وحمسنة جداً

  التحديات واألولويات املقبلة  -جيم  
وأول هذه التحديات حتـٍد     . ال تزال آلية التنمية النظيفة تواجه الكثري من التحديات          -١٩

خارج عن سيطرة اجمللس يتمثل يف نقص الطلب على وحدات خفض االنبعاثات املعتمـد،              
ويؤدي . وافز التخفيف يف أوساط مستخدمي اآللية احلاليني واحملتملني       األمر الذي يضعف ح   

ما ينجم عن ذلك من خفض يف أسعار هذه الوحدات إىل تقليص قدرة اآللية على إحـداث                 
. طفرة يف إجراءات القطاعني اخلاص والعام خبصوص تغـري املنـاخ والتنميـة املـستدامة              

ل خسارة اآللية لزمخهـا، وبالتـايل خـسارة         يتعلق بصحة اآللية نفسها، يزيد احتما      وفيما
  .القدرات الفكرية واملؤسسية اليت مت بناؤها لدى األطراف وغريها من اجلهات املعنية يف اآللية
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ويسهم ذلك يف فقدان الثقة، خصوصاً يف أوساط املشاركني من القطـاع اخلـاص      -٢٠
ية املعيَّنة يف البلدان الناميـة الـيت    استثمروا كثرياً يف تنمية هذه اآللية، والسلطات الوطن نالذي

استثمرت الوقت واملوارد جلعل اآللية جزءاً من االستراتيجيات اإلمنائية هلذه البلدان، واجلهات            
وقد يكون  . املعنية يف اجملتمع املدين اليت ساعدت يف بناء اآللية وأسهمت يف مواصلة حتسينها            

ا بعد خسارهتا عندما يتمكن األطراف من من الصعب استرجاع مسامهة هذه اجلهات وقدراهت  
االتفاق على مستويات طموحة للغاية من إجراءات التصدي لتغري املناخ، ومـن املتوقـع أن            
يكون لذلك تبعات على املشاركة مستقبالً ليس يف اآللية فحسب بل وأيضاً يف أيـة أدوات                

  .سوقية أخرى قد تتفق األطراف عليها يف مرحلة الحقة
افة إىل ذلك، هناك عدة حتديات أخرى داخل نظام اآللية نفسه حتتـاج إىل              وباإلض  -٢١

  :املزيد من االهتمام وال يزال اجمللس يضعها ضمن األولويات
ال يزال ضمان السالمة البيئية لآللية حاسم األمهية بالنسبة         : السالمة البيئية   )أ(  

ورات املتعلقة جبودة وحدات    للمجلس الذي يواجه حتدياً آخر يتمثل يف ضمان أن تنقل التص          
  خفض االنبعاثات املعتمد صورة صادقة عن الواقع؛

مثة حاجة لبذل املزيد من اجلهد يف سبيل إبراز الفوائـد           : التنمية املستدامة   )ب(  
فالتنمية املستدامة جزء من الغرض . املشتركة ملشاريع آلية التنمية النظيفة على التنمية املستدامة       

فقد ظلت   من بروتوكول كيوتو، ومع ذلك       ١٢على النحو املذكور يف املادة      املزدوج لآللية،   
وكي يضمن اجمللس تأثري اآللية يف التنمية       .  آثار االنبعاثات املترتبة على املشاريع     أقل بروزاً من  

 يف   التنمية املـستدامة   املستدامة، ال بد أن تضع السلطات الوطنية املعيَّنة معايري تضمن استيفاء          
  يع اليت توافق عليها؛املشار

يف زيادة إمكانيـة وصـول البلـدان        االستمرار  ال يزال   : التوزيع اإلقليمي   )ج(  
حتسني التوزيع اجلغـرايف ملـشاريع اآلليـة    مواصلة الناقصة التمثيل إىل آلية التنمية النظيفة، و  

 املـسألة   تدابري عملية ملعاجلة هذه   يطبقان  اجمللس واألمانة   وما انفك   . حتديات هامة يطرحان  
  ومواصلة استكشاف املزيد من التدابري والربامج التعاونية؛

على الرغم من التقدم، يف برامج األنـشطة، وخطـوط          : البساطة والفعالية   )د(  
ال تـزال   ف،   على سبيل املثال   األساس املوحدة، والطلب املنقوص، وتبسيط القواعد وتعزيزها      

زيز موضوعية القواعـد والتقييمـات الـيت        تبسيط شروط اآللية وتع   زيادة  هناك حاجة إىل    
وسـتتيح  . ومن املمكن والواجب القيام بذلك دون املساس بالسالمة البيئية لآللية         . تستلزمها

  .اآللية وزيادة فرص وصول البلدان الناقصة التمثيل إليهاقاعدة البساطة والفعالية توسيع 
تباع هنُج قائمة على    ا فيما يتعلق ب   وال يزال الدعم بني األطراف واجلهات املعنية قوياً         -٢٢

فقد اتفقت األطراف على وضع آلية سوق جديدة يف إطار          . السوق يف التصدي لتغري املناخ    
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، ويقوم العديد من البلدان بدراسة أو تنفيـذ               
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 جدواها وفعاليتها لألطراف إثبات وينبغي أن تستمر آلية التنمية النظيفة يف      . صكوكها اخلاصة 
ضمان أن تكـون اآلليـة      ول. واجلهات املعنية وأن تليب احتياجات األطراف وتتكيف معها       

لتالئم الوجهة الـيت تقـرر      ، يرى اجمللس أن دوره يتمثل يف إعداد اآللية          "للمستقبلصاحلة  "
  .استخدام اآللية يف املستقبلاألطراف أن تأخذ إليها 

الغ املتاحة حالياً للمجلس كي يواصل عمله على تعزيز اآللية واالضطالع           وتكفي املب   -٢٣
. بواليات جديدة تسندها إليه األطراف، على الرغم من التراجع املتوقع يف اإليرادات مستقبالً            

  .وكما حدث يف السنوات املاضية، قد يود األطراف التماس حتسينات استراتيجية حمددة
 وضع املعايري، ووضعت يف هذا الـصدد معـايري للقيـاس            وكانت اآللية سباقة يف     -٢٤

وينبغي أن  . واإلبالغ والتحقق من عمليات خفض االنبعاثات وإزالتها تتعلق بسوق الكربون         
ينظر اجمللس واألطراف اآلن يف كيفية ضمان االستفادة الكاملة من جمموعـة املعـايري الـيت         

يف إطار اآللية أن ييسر تلبية مـا حتتاجـه          وميكن للعمل املضطلع به     . ُوضعت يف إطار اآللية   
األطراف واملؤسسات إلظهار خفض انبعاثاهتا وإزالتها كجزء من إجراءات أوسع للتخفيف           
  .من آثار تغري املناخ واملساعدة بالتايل يف ضمان السالمة البيئية إلجراءات التصدي لتغري املناخ

آللية الضوء عليها هنا، يرى اجمللـس أن        وبالنظر إىل اإلجنازات والتحديات اليت سلطت ا        -٢٥
مثة أمهية حامسة ألن تشري األطراف، إضافة إىل تقدمي توضيح عاجل ألهدافها الطموحة فيما يتعلق               

ومثـة  . باالنبعاثات، وبوضوح إىل قيمة اآللية يف سياق اإلجراءات الدولية املقبلة بشأن تغري املناخ            
لى زخم اآللية، واحملافظة على قدرة األطراف وغريها        حاجة عاجلة إىل هذه اإلشارة للمحافظة ع      

ويرى اجمللس أنـه    . من اجلهات املعنية، وضمان جناح التدابري والنُهج اجلديدة القائمة على السوق          
  .بد لآللية أن تبعث هبذه الرسالة من خالل ما ستتخذه من مقررات يف دورهتا الثامنة ال

 سبل استخدام األطراف هلـذه اآلليـة أفـضل          واجمللس ملتزم، من ناحيته، بدراسة      -٢٦
وقد شرع اجمللس يف العمل على وضع توصيات وتقـدميها يف العـام             . استخدام يف املستقبل  

يف سياق استعراضه لطرائـق اآلليـة        اجتماع األطراف /املقبل كي ينظر فيها مؤمتر األطراف     
  .١-م أإ/٣وإجراءاهتا، وفقاً لتعليمات األطراف يف املقرر 

  حوار السياسة العامة آللية التنمية النظيفة  -دال  
املبينة أعاله، أطلق اجمللس يف اجتماعه الرابع والستني العام         امللحَّة  يف سياق التحديات      -٢٧

املاضي حوار السياسة العامة آللية التنمية النظيفة الستعراض وظـائف اآلليـة والـدروس              
 اآللية يف أرفع مكانة لتمكينـها مـن         املستخلصة منها وتقدمي توصيات تتعلق بكيفية وضع      

التصدي للتحديات املقبلة واغتنام الفرص وضمان فعالية اآللية يف اإلسـهام يف اإلجـراءات              
العاملية املقبلة للتصدي لتغري املناخ، كي ينظر فيها اجمللس لدى إعـداده لتقريـره الـسنوي                

  .اف اجتماع األطر/ولتوصياته إىل الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف
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.  يكون مسؤوالً عنهاوأنشأ اجمللس فريقاً رفيع املستوى إلجراء احلوار بطريقة مستقلة  -٢٨
وقـد  . وتشكَّل الفريق من أحد عشر عضواً من جمموعة من الفئات املعنية واملناطق اجلغرافية            

ىل آراء  اشترك األمني التنفيذي لالتفاقية اإلطارية ورئيس اجمللس يف اختيار األعضاء باالستناد إ           
  .أعضاء اجمللس، وانتخب الفريق رئيسه ونائب رئيسه

 موضـوعاً يف    ٢٢برنامج حبث واسع النطاق تنـاول       تكليفاً بإعداد   الفريق  وأصدر    -٢٩
 اآلليـة وعملياهتـا،     تنظـيم لتنمية النظيفة حىت اآلن، و    اتأثري آلية   : ثالثة جماالت رئيسية هي   

 إىل ذلك، نظَّم الفريق برنامج تشاور مع اجلهات         وباإلضافة. والسياق املستقبلي لعمل اآللية   
 /مـارس إىل متـوز  / اجتماعاً رمسياً وغري رمسي يف الفترة مـن آذار   ٥٠املعيَّنة، وعقد حوايل    

  . مع جهات معنية من مجيع أحناء العامل٢٠١٢ يوليه
لس وألقى تقرير الفريق الرفيع املستوى الذي قدمه رئيسه، السيد فايل موسى، إىل اجمل             -٣٠

يف اجتماعه التاسع والستني، الضوء على الوضع الصعب الذي تواجهه اآللية حالياً وحـثَّ              
وتدعو توصيات الفريق   . األطراف على رفع مستوى طموحاهتا يف جمال التخفيف بقدر كبري         

إىل اختاذ تدابري عاجلة ملعاجلة مسائل تطال الطيف الكامل ألنشطة اآللية والسياق األوسـع              
ويندرج بعض هذه التوصـيات يف      . بون والنظام الدويل للمناخ اآلخذ يف التطور      لسوق الكر 

نطاق اإلجراءات اليت ميكن للمجلس النظر فيها بينما يستحسن أن ينظر يف توصيات أخرى              
  . اجتماع األطراف/وى مؤمتر األطرافعلى مست

ب واتفق على   وشكر اجمللس الفريق، بعد أن أحاط علماً بالتقرير، على عمله الدؤو            -٣١
وشرع اجمللس أيضاً   . وانتباه األطراف إىل فحواه    اجتماع األطراف /لفت انتباه مؤمتر األطراف   

يف املزيد من العمل لدراسة التوصيات عن طريق توجيه طلب إىل األمانة لالضطالع بتحليل              
  .أويل لتقرير الفريق

  العمل املنجز يف الفترة املشمولة بالتقرير  -ثالثاً  
اجتمـاع  / هذا الفصل أعمال اجمللس اجلارية واستجابته لطلبات مؤمتر األطـراف          يبني  -٣٢

القرارات؛ واملسائل : وميكن تصنيف أعمال اجمللس إىل ثالثة جماالت واسعة. األطراف وتوجيهاته
ويتضمن املرفق األول هلذا التقرير موجزاً إلجنازات اجمللس        .  اإلدارة والتنظيم  التنظيمية؛ ومسائل 

  .اجتماع األطراف يف دورته السابعة وتشجيعاته/ لطلبات مؤمتر األطرافاستجابة
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  القرارات  -ألف  

  باالعتماداملتعلقة القرارات   -١  
اعتمد اجمللس وعيَّن بصورة مؤقتة خالل الفترة املشمولة بالتقرير، أربعـة كيانـات               -٣٣

وإذا .  معينني سابقاً  تشغيلية جديدة للمصادقة والتحقق، ووسع نطاق اعتماد كيانني تشغيليني        
تأكدت هذه التعيينات، فإهنا ستجعل العدد اإلمجايل للكيانات التشغيلية املعيَّنـة للمـصادقة             

ولـذلك يوصـي اجمللـس مـؤمتر        .  كياناً ٤١خفض انبعاثات املشاريع    واعتماد  والتحقق  
الثـاين  اجتماع األطراف بأن يعني يف دورته الثامنة الكيانات املدرجة يف املرفـق             /األطراف

  .للنطاقات القطاعية املشار إليها

  القرارات املتعلقة بتسجيل أنشطة املشاريع وإصدار وحدات خفض االنبعاثات املعتمد  -٢  
جرى جتهيز طلبات التسجيل واإلصدار بطريقة تتسم بالكفاءة، بفضل اإلجـراءات             -٣٤

، وعمليات التعليم   ٢٠١٠املنقحة للتسجيل واإلصدار واالستعراض اليت اعتمدها اجمللس عام         
وخالل . املربجمة، وزيادة عدد اخلرباء اخلارجيني املدربني، وإعادة تنظيم املوظفني داخل األمانة        

  ). ١انظر اجلدول (الفترة املشمولة بالتقرير، تواصل تزايد حجم العمل 
ام وتتزايد أعداد طلبات التسجيل واإلصدار بشكل مطَّرد مع اقتراب هناية فترة االلتز             -٣٥

ويرجع ذلك أساساً إىل التغيريات يف القواعد املنطبقة على         . األوىل يف إطار بروتوكول كيوتو    
اعتبـاراً مـن    ) ٨انظـر الفقـرة     (خمطط االحتاد األورويب لتبادل حقوق إطالق االنبعاثات        

ويتعزز ذلك مبالحظة الزيادة الكبرية يف أعداد طلبات التسجيل، مبا يف ذلـك             . ٢٠١٣ عام
  .ملقارنة مع طلبات اإلصدار، يف الفترة املشمولة بالتقريرعددها با

 ٢٠١٢يوليـه   /وضربت طلبات التسجيل واإلصدار رقماً قياسياً يف شـهر متـوز            -٣٦
وتراقب األمانـة باسـتمرار الزيـادة       .  طلب إصدار  ٢٦٣ طلب تسجيل و   ٣٨٩بلغت   إذ

 الكيانـات التـشغيلية     وتتلقى أيضاً كل شهر توقعات تقدمها     . والتقلبات يف أعداد الطلبات   
  .وتعدل املوارد وفقاً هلذه التوقعات. املعيَّنة
 ٢٠إصـدار   /وكان متوسط فترة االنتظار قبل أن تبدأ األمانة دراسة طلب تسجيل            -٣٧

مث ارتفعـت   أبريل  /نيسانوتقلصت تلك الفترة إىل عشرة أيام يف        . ٢٠١٢يوماً يف بداية عام     
ونتيجـة  . رة يف عدد الطلبات املذكورة أعـاله      بسبب الطف أغسطس  /آب يوماً يف    ٣٠ إىل

مبعاجلة هذا العدد الكبري من الطلبات،      أغسطس  /آبلذلك، بدأت فترة تقييم مكثف يف هناية        
وحتقيقاً للكفاءة وسعياً إىل تسريع     .  يوماً ١٥ومن املتوقع أن يتقلص متوسط فترة االنتظار إىل         

لعمل، يف سياق برنامج أوسع نطاقاً جيري       معاجلة الطلبات، جيري التخطيط لرقمنة إشارات ا      
  .إعداده لتحسني تكنولوجيا املعلومات يف األمانة
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وكانت هناك زيادة مثرية يف عدد طلبات تسجيل برامج األنشطة يف الفترة املشمولة               -٣٨
 يف املائة مقارنة بالفترة السابقة      ٢٤٠ طلباً، أي بزيادة قدرها      ٥٥بالتقرير؛ ووصل العدد إىل     

  ). لباً ط١٦(
  ١اجلدول 

تـشرين   ١طلبات التسجيل واإلصدار يف إطار آلية التنمية النظيفة يف الفترة املمتدة من             
  )أ(٢٠١٢ سبتمرب/أيلول ١٣ إىل ٢٠١١أكتوبر /األول

عدد الطلبات املعلقة املقدمة خالل       
  املشمولة بالتقرير الفترة

  

  الطلب
عدد الطلبات املقدمة خالل    

  لتقريرالفترة املشمولة با
عدد الطلبات  
  املعاد تقدميها

يف انتظار بدء التحقق    
  من استيفاء الشروط

بدأ بالفعل التحقـق    
  من استيفاء الشروط

عدد الطلبات املكتملة يف    
 )ب(الفترة املشمولة بالتقرير

  ١ ١٥٢  ٤٣٣  ٣٣٠  ٥٦٤  ٢ ٢٤٣  التسجيل
  ١ ٦٢٤  ٣٥٠  ٢٩١  ٤٢٥  ٢ ٢٦٥  اإلصدار

  ٣٤  ٣٦  ١٦  ٢٥  ٦٧   التسجيل-برنامج األنشطة 
  صفر  ٣  صفر  صفر  ٣   اإلصدار-برنامج األنشطة 

  ٣٠  ٧  ٤    ٢٥  جتديد فترة تسجيل األرصدة الدائنة
  ٣٤٤  ٤٠  ٧٦  ٢٠  ٣٣٧  )ج(التغيريات الالحقة للتسجيل

الغ  لتاليف أية ثغرات يف اإلب     ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١اليت تبدأ يف    تغطي األرقام الواردة يف هذا اجلدول الفترة          )أ(
  .ظهرت يف تقرير السنة املاضية املقدم إىل األطراف

تشمل الطلبات املنجزة الطلبات املسجلة واملسحوبة واملرفوضة املقدمة خالل الفترة املشمولة بـالتقرير والطلبـات                 )ب(
  .املقدمة قبل الفترة املشمولة بالتقرير واليت كان قد بدأ جتهيزها

خطة الرصـد وحـاالت     ف كطلبات لتنقيح    صنَّبات التغيري الالحقة للتسجيل تُ    ، كانت طل  ٢٠١٢مايو  / أيار ١قبل    )ج(
وتشمل األرقام يف هذا اجلدول اخلاضـعة للتغـيري         . املشاريعمواصفات  للخروج عن املنهجيات وتعديالت لوثائق      

  .الالحق للتسجيل األنواع الثالثة من الطلبات املذكورة أعاله

ر تفصيالً يف موقع االتفاقية اإلطارية بشأن تغري        وميكن االطالع على إحصاءات أكث      -٣٩
  .)٣(املناخ على اإلنترنت

ـدرت  ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول ١٣ إىل   ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول  ١ومن    -٤٠  ٢٥٤ ٢٧٧ ٨٤١ ، أُص
 مـن    وحدة خفض انبعاثات معتمد مؤقتـة      ٤ ٠٧٢ ٣٥٥وحدة خفض انبعاثات معتمد و    

العدد اإلمجايل لوحدات خفض االنبعاثات املعتمـد       سجل آلية التنمية النظيفة، وهو ما يرفع        
 وحدة خفض   ٤ ٠٧٢ ٣٥٥ وحدة خفض انبعاثات معتمد و     ٩٩٩ ٢٠٥ ١٥٦الصادرة إىل   
  . أدناه عدد املعامالت املُنجزة يف سجل آلية التنمية النظيفة٢ويبني اجلدول . انبعاثات مؤقتة

__________ 

)٣( <http://cdm.unfccc.int/Statistics/index.html>. 
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  ٢اجلدول 
  آلية التنمية النظيفةحملة عامة عن املعامالت املُنجزة بنجاح يف سجل 

  نوع املعاملة
 / أيلول ١٣اجملموع يف   

  ٢٠١٢ سبتمرب

 ١اجملموع يف الفترة من     
أكتـوبر  /تشرين األول 

 / أيلول ١٣ إىل   ٢٠١١
  ٢٠١٢سبتمرب 

جمموع معامالت إصدار وحدات خفـض      
  االنبعاثات املعتمد

١ ٥٨٧  ٤ ٧٤٢  

جمموع معامالت إصدار وحدات خفـض      
  قتةاالنبعاثات املعتمد املؤ

١  ١  

جمموع عمليات التحويـل إىل حـسابات       
إيداع يف الـسجالت الوطنيـة خاصـة        

  باألطراف املدرجة يف املرفق األول

٢ ٣٦٣  ٨ ٢٨٠  

جمموع عمليات التحويل إىل حسابات إيداع      
دائمة يف سجل آلية التنمية النظيفـة خاصـة       

  باألطراف غري املدرجة يف املرفق األول

٢١  ١٢٥  

حويـل إىل حـساب     جمموع معامالت الت  
إيداع حصة العائدات املخصصة لصندوق     

  التكيف يف سجل آلية التنمية النظيفة

١ ٥٨٥  ٤ ٧٣٤  

  املسائل التنظيمية  -باء  
املعايري واإلجراءات  (ترد يف املرفق الثالث هلذا التقرير حملة عامة عن الوثائق التنظيمية              -٤١

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

  األنظمة املتعلقة بالسياسة العامة  -١  
أقر اجمللس معايري وإجراءات السياسة العامة القائمة اجلديدة أو املنقحة لزيادة تعزيـز           -٤٢

  .بساطتها ووضوحها وموضوعيتها
قرير، اعتمد اجمللس ثالثة معايري شاملة لالسترشاد هبا يف         وخالل الفترة املشمولة بالت     -٤٣

واملعيار اجلديـد للمـصادقة   . أعمال تقييم الكيانات التشغيلية املعيَّنة واملشاركني يف املشاريع  
املشاريع والتحقق منها، ومعيار املشروع وإجراء دورة املشروع تضيف جمموعة القواعد            على

وستساعد يف عدم إتاحة أي جمال لتفسريات خمتلفة للقواعـد،        . ةاليت حتكم آلية التنمية النظيف    
مما يساعد يف عدم ترك أي جمال لتفسريات خمتلفة للقواعد، وبالتايل يف تـسريع العمليـات                

  .واإلسهام يف حتسني جودة الطلبات
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وأقر أيضاً  . وأقر اجمللس معياراً ألخذ العينات يتوقع أن يسهل وضع برامج األنشطة            -٤٤
ات اقتراح السلطات الوطنية املعيَّنة لتكنولوجيات طاقة متجددة قابلة للتأهيل التلقـائي            إجراء

  .بالنظر إىل عنصر اإلضافة الذي تقدمه
ولزيادة قابلية التوسع يف خفض االنبعاثات وزيادة الفعالية واملوضـوعية يف تقيـيم               -٤٥

ط أسـاس موحـدة      على مبادئ توجيهية وإجراءات لوضـع خطـو        اجمللساملشاريع، اتفق   
ولزيادة تيسري وضع هذه اخلطوط، اليت ميكن أن تستخدمها املـشاريع لقيـاس             . لالنبعاثات

حجم خفض االنبعاثات، أقر اجمللس أيضاً خطة لتقدمي الدعم املايل إىل البلدان اليت سـجلت               
  .عشرة مشاريع أو أقل من ذلك

علق بتقدمي املنـهجيات املتـصلة      واعتمد اجمللس يف الفترة املشمولة بالتقرير لوائح تت         -٤٦
مبشاريع احتجاز الكربون وختزينه والنظر يف هذه املنهجيات، وأنشأ فريقـاً عـامالً معنيـاً               

وبات . باحتجاز الكربون وختزينه ليقدم املشورة إليه حول املسائل املتصلة بتنفيذ هذه املشاريع
ه مما يشكل اخلطوة األوىل حنو كل شيء جاهزاً اآلن لتقدمي منهجيات احتجاز الكربون وختزين    

  .تسجيل مشاريع احتجاز الكربون وختزينه
اجتماع األطراف يف دورته السابعة، واصل اجمللس       /وبناًء على طلب مؤمتر األطراف      -٤٧

عمله على وضع تدابري لتسليط الضوء على الفوائد املشتركة للتنمية املـستدامة بالنـسبة إىل               
وكان من األمهية مبكان يف هذا العمل احلفـاظ     . وبرامج األنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة     

على صالحية األطراف يف حتديد ما إذا كان مشروع ما أو برنامج أنشطة ما يسهم يف حتقيق                 
ووضع اجمللس أداة   . يت يتعني استخدامها  التنمية املستدامة وعلى صالحيتها يف حتديد املعايري ال       

اإلداريـة لتبيـان الفوائـد      /طوعية يستخدمها املشاركون يف املشروع والكيانات التنسيقية      
وسيوفر ذلـك بـديالً     . املشتركة املتوقعة يف جمال التنمية املستدامة بطريقة منهجية ومنظمة        

املـشروع  مواصـفات   ن وثيقـة    الستخدام النموذج احلايل احلر يف باب التنمية املستدامة م        
وختضع هذه األداة حالياً للمزيد من التحسني، ومـن         . برنامج األنشطة مواصفات  وثيقة   أو

  .٢٠١٣املتوقع أن تصبح متاحة لالستخدام عام 
واعتمد اجمللس أيضاً إجراءات لإللغاء الطوعي لوحدات خفض االنبعاثات املعتمـد             -٤٨

 وستكون هذه امليزة من مزايا سجل اآللية متاحة قبل          .من حساب سجل آلية التنمية النظيفة     
هذه الدورة من دورات اآللية وستتيح للمشاركني يف املشروع إلغـاء وحـدات خفـض               

وسُتنشر على موقع اآللية يف شبكة اإلنترنت املعلومـات         . االنبعاثات املعتمد غري املستخدمة   
تاحة وحدات خفض االنبعاثات املعتمد     الالزمة لالتصال باملشاركني يف املشروع الراغبني يف إ       

  .اخلاصة هبم هلذا اإللغاء
واستجابة لطلب اآللية يف دورهتا السابعة أيضاً، نقَّح اجمللس مشروع إجرائه املتعلـق               -٤٩

). ١٠٢ و ١٠١انظر الفقرتني   (مبعاجلة العيوب الكبرية يف تقارير املصادقة والتحقق واالعتماد         
. مع خرباء وتشاورت مباشرة مع الكيانات التـشغيلية املعيَّنـة    وللقيام بذلك، عملت األمانة     
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ويتناول هذا التنقيح اآلثار احملتملة لإلجراءات، خصوصاً فيما يتعلق بالُنُهج املتبعة يف التـأمني              
ملساعدة الكيانات التشغيلية املعيَّنة يف معاجلة تبعات اإلجراء، ومتكني هذه الكيانات من حتديد             

ولتبديد قلق بعض الكيانات التشغيلية املعيَّنة من عدم قـدرهتا          .  ومعاجلتها حجم هذه التبعات  
على ضمان تأمني قائم على السوق أو تدابري مالية مالئمة أخرى، شرع اجمللـس يف حتليـل                 
لكيفية توفري تدابري التأمني عن طريق جممع لوحدات خفض االنبعاثات املعتمـد أو هيكـل               

  .احتياطي آخر داخل اآللية

  اللوائح املتصلة باملنهجية  -٢  
أقر اجمللس معايري جديدة ونقح املعايري القائمة، فيما يتعلق باملنهجيات وذلك لزيادة              -٥٠

حتسني السالمة البيئية للمعايري، وزيادة جاذبية جمموعة من املشاريع األصغر ويف الوقت نفسه             
  .ضمان السالمة البيئية، وتيسري التوسيع الالحق لنطاق اآللية

  املنهجيات واألدوات الواسعة النطاق    
وتتيح هذه  . ُوضعت ثالث منهجيات جديدة ألنواع مشاريع الطاقة الناقصة التمثيل          -٥١

املنهجيات الوصول إىل اآللية أمام البلدان ذات الشبكات املعزولة، كما تفتح اجملـال أمـام               
  .يف بلدين خمتلفنيمطالبات خفض االنبعاثات عن طريق ربط شبكتني يف بلد واحد أو 

أما املنهجية املتعلقة باحملطات اجلديدة لتوليد الكهرباء املوصولة بالشبكة والعاملة على     -٥٢
الوقود األحفوري اليت تستخدم فيها تكنولوجيا تقل بفضلها كثافة انبعاثات غازات الدفيئة،            

النبعاثـات  وهي التكنولوجيا اليت يعود إليها الفضل يف حصة كبرية من وحدات خفـض ا             
املعتمد اليت أصدرت حىت اآلن، فقد حتسنت حتسناً كبرياً فيما خيص حتديد سـيناريو خـط                

  .األساس وإجراء حساب مستوى االنبعاثات املرجعي
) HFC-23 (٢٣ -وجرى حتسني منهجية حرق تدفقات نفايات اهليدروفلوروكربون     -٥٣

نبعاثات املرجعي، من أجـل تقلـيص       حتسيناً كبرياً، ال سيما فيما يتعلق بتحديد مستوى اال        
إمكانية اعتماد تدابري تثبيطية إىل أدىن حد ممكن فيما يتعلق بتقليص معدل توليـد نفايـات                

ومتثل املشاريع املسجلة يف إطار هذه املنهجية احلصة الكربى من          . ٢٣ -اهليدروفلوروكربون  
 تتقدم بطلبات لتجديـد     وجيب على املشاريع اليت   . حقوق االنبعاثات اليت أصدرت حىت اآلن     

  .فترة االستحقاق استخدام آخر نسخة حمسنة من املنهجية
ونظر اجمللس يف عدة طلبات، وخلص إىل املوافقة على منهجيات جديـدة وتنقـيح          -٥٤

وأجرى اجمللس أيضاً حتسينات تنازلية على خمتلف املنهجيات واألدوات،         . املنهجيات القائمة 
  .قهافبسَّطها ووسَّع نطاق انطبا
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وكجزء من جهود إدخال مزيد من التحسينات على املعايري املنهجية لآللية، ُوضعت              -٥٥
أدوات جديدة وأُدرجت ُنُهج موحدة يف املنهجيات القائمة، وهي أدوات وُنهـج مشلـت              

  .استخدام َنهج مرجعي للربهنة على عنصر اإلضافة

  املنهجيات واألدوات الصغرية النطاق    
كبري يف فوائد اآللية كي تشمل البلدان الناقصة التمثيـل،  الع لتوّسالس إىل  من اجمل سعياً    -٥٦

وّسع اجمللس قائمته اإلجيابية اليت تتضمن أنواع املشاريع الصغرية النطاق املؤهلة للموافقة التلقائية             
بسبب عنصر اإلضافة الذي تتميز به وذلك لقدرهتا الواضحة على خفض االنبعاثات وبـالنظر              

ويؤدي هذا التغيري إىل زيادة جاذبية طائفة من املشاريع         . بات الواضحة اليت تعيق تنفيذها    إىل العق 
الصغرية وتلك املشاريع اليت تركب مواقد طهي فعالة، وسخانات ميـاه بالطاقـة الشمـسية،       

ووّسـع اجمللـس    . ومراجل الغاز األحيائي، ونظماً أخرى صغرية احلجم لتوليد الطاقة املتجددة         
  . ق انطباق املبادئ التوجيهية اخلاصة بعنصر اإلضافة الذي تقدمه املشاريع الصغرىأيضاً نطا

الكتلة األحيائيـة  (ومتكَّن اجمللس من إقرار ُنهج موحدة لتطبيقات الطاقة يف األرياف      -٥٧
وللزراعة يف املشاريع الصغرية احلجم وبرامج األنشطة عن طريـق تـوفري            ) والغاز األحيائي 
مثل معدل إنتاج الغاز األحيائي، وحصة الكتلة األحيائية غري         (فتراضية الالزمة   البارامترات اال 

  ).املتجددة، وعامل انبعاثات امليثان يف زراعة األرز
ووضع اجمللس عدة منهجيات تنازلية صغرية النطـاق لتطبيقـات منـها اإلنـارة                -٥٨

طلب يف املباين؛ بينـها     االقتصادية، والطبخ الشمسي، وكفاءة استخدام الطاقة على جانب ال        
منهجيتان لكهربة اجملتمعات احمللية اليت ال ميكن وصول الشبكة إليها، باستخدام تكنولوجيات            

أو عـن   ) مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة املائية      (توليد الطاقة الكهربائية املتجددة     
نهجيـة يف القطـاع     طريق توسيع الشبكة؛ ومنهجيتان صغريتا احلجم يف قطاع النقـل؛ وم          

الزراعي، قابلة لالنطباق على تدابري الكفاءة يف استخدام الطاقة على جانب الطلب يف نظـم               
  .ضخ املاء يف القطاع الزراعي

عدة منهجيات منها على سـبيل املثـال تـدابري          وأوضح اشتراطات   اجمللس  وبّسط    -٥٩
ية والتجاريـة وكـذلك   الكفاءة يف استخدام الطاقة على جانب الطلب يف املبـاين الـسكن     

  .املتعلقة باملعاجلة البديلة للنفاياتاالشتراطات 

  منهجيات التحريج وإعادة التحريج    
وافق اجمللس على دمج سبع منهجيات مبسطة ألنشطة مشاريع التحـريج وإعـادة               -٦٠

التحريج الصغرية احلجم يف منهجيتني، من خالل تبسيط املعايري وتيسري وصول املـستخدمني     
مما يتـيح   ) مؤلفة من مستويني  (تا بنية معيارية    ووهاتان املنهجيتان مها أول منهجيتني ذ     . اإليه

 مهمة حفظ   وتيسر البنية املعيارية أيضاً   . ملطوري املشاريع املرونة الكاملة يف تصميم املشاريع      
  .املنهجية وحتسينها
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  خطوط األساس املوحدة    
زيته لبحث مقترحات خطوط األساس     وأقر اجمللس، يف إطار عمله على ضمان جهو         -٦١

املوحدة، املبادئ التوجيهية املتعلقة مبراقبة اجلودة وضمان جودة البيانات املطلوبـة لوضـع             
ووضع أيضاً طرائق لدعم البلدان اليت قدمت أقـل مـن عـشرة             . خطوط األساس املوحدة  

قطاعات احملددة مـن    مشاريع إىل اآللية يف وضع تقارير التقييم ومناذج البيانات اخلاصة يف ال           
  .أجل اقتراح خطوط أساس موحدة

ونظر اجمللس يف مشاريع املبادئ التوجيهية املتعلقة خبطوط األساس املوحدة ملشاريع             -٦٢
ومن املتوقع أن ُتعتمد هذه املبادئ يف االجتماع السبعني للمجلس          . التحريج وإعادة التحريج  

  .٢٠١٢نوفمرب /ن الثاين تشري٢٣ إىل ١٩يف الدوحة، قطر، يف الفترة من 
ونقَّح اجمللس مبادئه التوجيهية القائمة املتعلقة بوضع خطوط أساس موحدة خاصـة              -٦٣

بقطاعات حمددة وذلك من أجل وضع القيم االفتراضية، بصفة مؤقتة، لتحديد عتبات خـط              
األساس وعنصر اإلضافة، وخمزون البيانات ووترية حتديثها؛ ونظر كـذلك يف االقتراحـات             

إلقاء ‘ ٢‘وضع وحفظ قاعدة بيانات عن تكلفة وكفاءة التكنولوجيات؛         ‘ ١‘: تعلقة مبا يلي  امل
وضـع عتبـات    ‘ ٣‘الضوء على أثر خطوط األساس املوحدة على الوثـائق التنظيميـة؛            

األساس وعنصر اإلضافة فيما يتعلق خبطوط األسـاس املوحـدة اخلاصـة بقطاعـات            خلط
وضع مبادئ توجيهية بشأن خطوط األسـاس املوحـدة         سبل املضي قدماً حنو      ‘٤‘ حمددة؛

  .ملشاريع قطاع النقل
وتلقى اجمللس ثالثة مقترحات خلطوط أساس موحدة للفترة املشمولة بالتقرير، غطت          -٦٤

قطاع إنتاج الفحم، تقدمت هبا السلطة الوطنية املعيَّنة ألوغندا؛ وقطاع اإلمسنت، من السلطة             
وقطاع الكهرباء، من السلطة الوطنية املعيَّنة لبوتسوانا نيابة عن جمموعة الوطنية املعيَّنة إلثيوبيا؛ 

  .وينظر اجمللس يف هذه املقترحات. من البلدان

  برامج األنشطة    
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، اعتمد اجمللس معايري إثبات عنصر اإلضافة، ووضـع              -٦٥

نشطة؛ كما اعتمـد معيـاراً ومبـادئ        معايري األهلية، وتطبيق منهجيات متعددة لربامج األ      
توجيهية ألخذ العينات وإجراء املسوحات ألنشطة مشاريع اآللية وبرامج األنـشطة؛ وأقـر             

  .برنامج عمل لتحسني املعايري واملبادئ التوجيهية املتصلة بربامج األنشطة
 منطقة  ويف إطار برنامج أنشطة، ميكن إدارة عدد غري حمدود من املشاريع املتشاهبة يف              -٦٦

ومن املتوقع أن تساعد بـرامج      . واسعة حتت مظلة برناجمية واحدة، مما يقلص األعباء اإلدارية        
األنشطة على توسيع نطاق اآللية، خصوصاً من خالل إشراك مشاريع صـغرية يف البلـدان               

  .الناقصة التمثيل



FCCC/KP/CMP/2012/3 (Part I) 

19 GE.12-63085 

  الطلب املنقوص    
ادئ توجيهية تتعلق بتناول الطلب     اعتمد اجمللس يف الفترة املشمولة بالتقرير السابق مب         -٦٧

املنقوص يف منهجيات اآللية وهو طلب يتيح يف إطار املستويات املرجعية لالنبعاثات اجملـال              
أمام سيناريوهات يتوقع فيها أن تزيد انبعاثات غازات الدفيئة البـشرية املـصدر لتتجـاوز               

ل الفترة املشمولة بالتقرير،    وخال. املستويات احلالية بالنظر إىل الظروف اخلاصة للطرف املضيف       
نقح أربع   ‘٢‘أدخل عدة توضيحات لزيادة حتسني املبادئ التوجيهية؛        ‘ ١‘: قام اجمللس مبا يلي   

 يف جمال كهربة    "الطلب املنقوص "منهجيات قائمة ووضع منهجيتني جديدتني تشمالن مسألة        
  .األرياف، واإلنارة خارج الشبكات وإدارة النفايات

  عنصر اإلضافة    
ونظر يف  . شرع اجمللس يف مراجعة شاملة للُنهج املنفذة حالياً إلثبات عنصر اإلضافة            -٦٨

مذكرة مفاهيمية حتدد اجملاالت اليت حتتاج إىل حتسني وأوضح لألمانة جماالت العمل املمكنـة        
  .يف املستقبل

  عتادةالتحليالت األوىل من نوعها والتحليالت امل    
حاب املصلحة، أوضح اجمللس املبادئ التوجيهيـة املتعلقـة    استناداً إىل إسهامات أص     -٦٩

  .باستخدام احلجج األوىل من نوعها واألدلة املعتادة كوسيلة إلثبات عنصر اإلضافة

  حتديد خطوط األساس يف املنهجيات    
. اعتمد اجمللس مبادئ توجيهية يف اقتراح منهجيات جديدة وتنقيح املنهجيات القائمة       -٧٠

بادئ التوجيهية أن تساعد اجمللس وهيكل دعمـه يف تقيـيم املنـهجيات             ومن شأن هذه امل   
كما أن من شأن    . اجلديدة، ووضع منهجيات تنازلية وضمان االتساق يف املنهجيات القائمة        

  .املشاريعمواصفات هذه املبادئ التوجيهية أن تبسط متطلبات وضع وثائق 

  األمهية النسبية يف التحقق من املشاريع    
 ،)٧-إأم  /٩املقرر  (اجتماع األطراف   /مد اجمللس، بناًء على طلب مؤمتر األطراف      واعت  -٧١

مبادئ توجيهية لتيسري توحيد تفسري وتطبيق مفهوم األمهية النسبية من جانـب الكيانـات              
التشغيلية املعيَّنة اليت تضطلع بعمليات التحقق ولتعزيز الشفافية واالتساق والفعالية يف عمليات            

  .االعتماد/ير التحققالتحقق وتقار
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حتسني التوزيع اإلقليمي ودون اإلقليمي ألنـشطة املـشاريع يف إطـار آليـة                -جيم  
  النظيفة التنمية

ال يزال تيسري التوزيع اإلقليمي ودون اإلقليمي العادل ألنشطة املـشاريع مـن أوىل          -٧٢
عياراً أساسياً يقيِّمه اجمللس وميثل تأثري القرارات التنظيمية املتعلقة هبذا اهلدف م. أولويات اجمللس

وعمل اجمللس على الطلب املنقـوص      . عند وضع معايري وإجراءات ومبادئ توجيهية جديدة      
، واالنطباق التلقائي للمبادئ التوجيهية اخلاصة بعنصر اإلضافة الذي تتسم بـه            )٦٧الفقرة  (

ومن املتوقع  ) ٦٤-٦١الفقرات  (، وخطوط األساس املوحدة     )٥٦الفقرة  (املشاريع الصغرى   
ومثة جمال عمل آخر مـساوٍ يف       . أن تسهم مجيعها إسهاماً كبرياً يف حتسني التوزيع اإلقليمي        

  ).٩١-٨٧انظر أيضاً الفقرات (األمهية يف هذا الصدد يشمل الوصول إىل أصحاب املصلحة 
 يف  وعززت األمانة، نيابة عن اجمللس، تفاعلها مع السلطات الوطنية املعيَّنة للمساعدة            -٧٣

وُدعي الرئيسان املتشاركان ملنتدى السلطات الوطنية املعيَّنة       . ضمان مشاركة أوسع يف اآللية    
وُدعي مجيع ممثلي الـسلطات     . للمشاركة يف مناسبات تشاورية أوسع بني أصحاب املصلحة       

ى الوطنية املعيَّنة إىل املشاركة يف حلقة التنسيق املشتركة؛ وتتاح للرئيسني املتشاركني ملنتـد            
ويتفاعـل اجمللـس   . السلطات الوطنية املعيَّنة فرصة التفاعل مع اجمللس يف اجتماعني كل سنة         

أيضاً مع منتدى السلطات الوطنية املعيَّنة خالل اجتماعات املنتدى اليت تعقد بـالتزامن مـع               
  .اجتماع األطراف/الدورة السنوية ملؤمتر األطراف

يب على خطوط األساس املوحدة، واملبادئ      ونظمت األمانة نشاطني إقليميني للتدر      -٧٤
التوجيهية اخلاصة بعنصر اإلضافة الذي تتسم به املشاريع الصغرى، والطلب املنقوص لفائدة            

 احمليط اهلـادئ وأوروبـا الـشرقية        -ولفائدة آسيا   ) يف أديس أبابا، إثيوبيا   (مناطق أفريقيا   
ة لفائدة أمريكا الالتينيـة والكـارييب       ومن املقرر إجراء تدريبات مماثل    ). مانيال، الفلبني  يف(
يف بـون،  (وُنظم تدريب على برامج األنشطة جلميع السلطات الوطنيـة املعيَّنـة            ). بليز يف(

، كما أُجريت تدريبات مماثلة للسلطات الوطنية املعيَّنة وللهيئات التنسيقية واإلدارية يف            )أملانيا
يف (دة اإلمنائي يف سياق شراكة إطار نـريويب         برامج األنشطة بالتعاون مع برنامج األمم املتح      

  ).داكار، السنغال ولواندا، أنغوال
للسلطات الوطنية املعيَّنة، أحدمها لتقدمي دعم حمدد    " مكتيب مساعدة "وأنشأت األمانة     -٧٥

للسلطات الوطنية املعيَّنة وللمشاريع يف أفريقيا وأقل البلدان منواً والـدول اجلزريـة الناميـة               
 كـانون   ٣١اعتباراً مـن    (والبلدان اليت سجلت أقل من عشرة مشاريع لدى اآللية          الصغرية  
ويضطلع املكتبان بوظيفة تفاعلية تتمثل يف الرد على أسئلة أصحاب          ). ٢٠١٠ديسمرب  /األول

املصلحة، وبوظيفة استباقية تتمثل باتصال األمانة بأصحاب املصلحة والسلطات الوطنية املعيَّنة           
  .لتقدمي الدعم



FCCC/KP/CMP/2012/3 (Part I) 

21 GE.12-63085 

وبعد عملية توريد، اختارت األمانة مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع ليكـون       -٧٦
وُوقعت مذكرة تفاهم   . الوكالة املنفِّذة ملشروع قروض يهدف إىل تشجيع املشاركة يف اآللية         

 خالل  ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٨ وأطلق مشروع قروض اآللية يف       ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٣يف  
وبلغ جمموع القروض األوىل الـيت أقرهـا        . ع للكربون يف أديس أبابا    املنتدى األفريقي الراب  

 ماليني دوالر مـن دوالرات الواليـات        ٣مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع أكثر من        
). انظر املرفق الرابـع   ( من أنشطة املشاريع، أكثرها برامج أنشطة         نشاطاً ٢٣املتحدة لتمويل   

  .نجزورحب اجمللس مع التقدير بالعمل امل
وواصلت األمانة، يف سياق شراكة إطار نريويب، العمل على تنسيق أنشطة الشركاء              -٧٧

  .لتعزيز التوزيع اإلقليمي لآللية وتفادي االزدواجية يف اجلهود
ويود اجمللس أن يعرب عن امتنانه للسلطات الوطنية املعيَّنة إلثيوبيا والفلـبني وبليـز        -٧٨

مية لتدريب السلطات الوطنية املعيَّنة ولشركاء إطار نـريويب         على استضافتها لألنشطة اإلقلي   
 .على دعمهم املتواصل ألهداف اإلطار

  اإلدارة والتنظيمسائل م  -رابعاً  
وباإلضافة . اجتمع اجمللس وهيئاته وأفرقته العاملة بانتظام خالل الفترة املشمولة بالتقرير           -٧٩

ى السلطات الوطنية املعيَّنة ومنتدى الكيانـات       إىل ذلك، نظمت األمانة اجتماعات خمتلفة ملنتد      
  ).انظر املرفق اخلامس(التنفيذية املعيَّنة، كما نظمت حلقات عمل مع أصحاب املصلحة 

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، مضى اجمللس يف حتسني خططه وركَّز أكثر من ذي               -٨٠
يذي وكي تـوفر هليكلـها الـداعم     قبل على تطوير إدارته االستراتيجية، لتعزيز طابعها التنف       

واستعرض اجمللس بانتظام برنامج عمله وأقر خطط عمل هليئاته الداعمة          . التوجيهات املطلوبة 
وباإلضافة إىل ذلك، عقد اجمللس جلسة ختطـيط ركـزت علـى إدارتـه              . وأفرقته العاملة 

وسيـسترشد  . يفةاالستراتيجية وعلى كيفية الرد على التحديات اليت تواجه آلية التنمية النظ          
اجمللس باملناقشات اليت أجراها يف وضع خطة أعماله لفترة الـسنتني وخطـة إدارة اآلليـة                

  .٢٠١٢ املقرر اعتمادمها يف آخر اجتماع يعقد عام ٢٠١٣ لعام
، استعرض اجمللـس    ٧-م أإ /٨اجتماع األطراف   /ر األطراف وكما يقضي مقرر مؤمت     -٨١

قة عمل الستعراض قواعد سلوكه وأمثلة من قواعد        وبعد أن عقد اجمللس حل    . قواعد سلوكه 
سلوك طائفة من املنظمات يف القطاعني العام واخلاص، أقر اجمللس قواعد سـلوك منقحـة،               

وطلب اجمللس إىل األمانة أن تعد اقتراحـاً لتطبيـق قواعـد    . تشمل تعريفاً لتضارب املصاحل  
  .ملة وفرقه وخربائه املعّيننيالسلوك والتدابري املتصلة هبا على هيئاته وأفرقته العا
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  مسائل العضوية  -ألف  
اجتماع األطراف، انُتخب أعضاء وأعضاء مناوبون /يف الدورة السابعة ملؤمتر األطراف  -٨٢

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، . جدد يف اجمللس لشغل شواغر نتجت عن انتهاء مدة العضوية
  .٣ املدرجة أمساؤهم يف اجلدول تألف اجمللس من األعضاء واألعضاء املناوبني

  ٣اجلدول 
  األعضاء واألعضاء املناوبون يف اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة

  اجلهة املرشحة  األعضاء املناوبون  األعضاء
  األطراف املدرجة يف املرفق األول  )أ(السيدة بولني كنيدي  )أ(السيد مارتن كامس
 األطراف غري املدرجة يف املرفق األول  )أ(أمحدالسيد قاضي   )أ(السيد ماوشينغ دوان

السيد خوسيه دومينغوس   
  )أ(ميغيس

 األطراف غري املدرجة يف املرفق األول  )أ(السيد واشنطن زاكاتا

  اجملموعة اإلقليمية األفريقية  )ب(السيدة فاتو غاي  )ج(، )ب(غليالسيد فيكتور كابين
  األطراف املدرجة يف املرفق األول  )ب(نسنالسيد بري ستيا  )ه( )ب(السيد كازوناري كاينو

  اجملموعة اإلقليمية ألوروبا الشرقية  )أ(السيدة ناتايل كوشكو  )أ(السيدة ديانا هاروتيونيان
اجملموعة اإلقليمية ألوروبا الغربيـة       )ب(السيد توماس بريهنامي  )ب(السيد مارتن هسيون

  وبلدان أخرى
 -السيد أنطونيو هويرتا    

  )د( )ب(غولدمان
اجملموعة اإلقليمية ألمريكا الالتينية      )د( )ب(السيد إدواردو كالفو

  والكارييب
  اجملموعة اإلقليمية آلسيا واحمليط اهلادئ  )ب(السيد حسني بادارين  )ب(السيد شفقت كاخاكل

  الدول اجلزرية الصغرية النامية  )أ(السيد أجماد عبد اهللا  )ب(السيد هوغ سيلي

  .٢٠١٤ان يف االجتماع األول يف عام سنتان تنتهي :املدة  )أ(
  .٢٠١٣سنتان تنتهيان يف االجتماع األول يف عام  :املدة  )ب(
  .٢٠١١فرباير / شباط١٠استقال السيد توزي مبانو مبانو اعتباراً من   )ج(
 غولدمان والسيد إدواردو كالفو مقعدي عضو وعضو منـاوب          -شغل السيد أنطونيو هويرتا       )د(

  . جمموعة بلدان أمريكا الالتينية والكارييباستناداً إىل قرار 
  .٢٠١١سبتمرب / أيلول٢١استقال السيد أكيهريو كوروكي اعتباراً من   )ه(

اجتمـاع  /قلقه ألن مؤمتر األطراف ومؤمتر األطـراف      اإلعراب عن   ويكرر اجمللس     -٨٣
 يـؤدون   األطراف مل يضعا إطاراً قانونياً دولياً المتيازات وحصانات أعضاء اجمللس الـذين           

وال يتمتع األعضاء باالمتيازات واحلصانات إال يف أملانيا،    . مهامهم املتصلة بآلية التنمية النظيفة    
وفقاً التفاق مقر األمانة، ويف بلدان ُتعقد فيها اجتماعات اجمللس عمالً باتفاق مـع البلـد                

اجتماع /رافوحيث اجمللس مؤمتر األط   . املضيف يتضمن أحكاماً بشأن االمتيازات واحلصانات     
األطراف على اختاذ املزيد من اإلجراءات على سبيل االستعجال لكفالة احلماية التامة جلميع             
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وحييط اجمللس علماً بالتقدم احملرز يف      . أعضاء اجمللس عند اختاذ القرارات اليت يكلفون باختاذها       
اد حل مؤقت   اجتماع األطراف إجي  /املناقشات بشأن هذه املسألة ويطلب إىل مؤمتر األطراف       

  .يف دورته الثامنة، يف انتظار حل طويل األجل

  هونائب رئيساجمللس انتخاب رئيس     
انتخب اجمللس يف اجتماعه السادس والستني، السيد ماوشينغ دوان وهو عضو مـن               -٨٤

طرف غري مدرج يف املرفق األول، رئيساً للمجلس، والسيد مارتن هسيون، وهو عضو مـن               
وتنتهي واليتهما كرئيس ونائـب للـرئيس يف        . األول، نائباً للرئيس  طرف مدرج يف املرفق     

  .)٤(٢٠١٣االجتماع األول للمجلس عام 
وأعرب اجمللس عن تقديره للرئيس، السيد دوان، ولنائب الرئيس، السيد هـسيون،              -٨٥

  . لقيادهتما املمتازة للمجلس أثناء السنة احلادية عشرة من عمله

  ت وأصحاب املصلحةالتفاعل مع املنتديا  -باء  
أعماله مع أصحاب املـصلحة يف آليـة        من قاعدة   وسَّع اجمللس وهيكل دعمه كثرياً        -٨٦

التنمية النظيفة خالل الفترة املشمولة بالتقرير، مبا يف ذلك السلطات الوطنية املعيَّنة، من خالل              
 للمنتـدى يف    منتدى السلطات الوطنية املعيَّنة ومن خالل التفاعل مع الرئيسني املتـشاركني          

اجتماعات اجمللس؛ ومع الكيانات التنفيذية املعيَّنة من خالل منتدى الكيانات التنفيذية املعيَّنة            
 اجمللس ويف اجتماعني كل سـنة علـى        تالذي يتفاعل رئيسه، يف كل اجتماع من اجتماعا       

فئـات  األقل، مع فريق االعتماد التابع للمجلس؛ ومع املشاركني يف املشاريع وغريهم مـن              
 حلقة عمـل    ٤٦ونظمت األمانة، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، حوايل        . أصحاب املصلحة 

  . ومائدة مستديرة ومنتدى ودورة تدريبية يف مثانية بلدان
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، اعتمد اجمللس طرائق وإجراءات مـصممة لتعزيـز              -٨٧

 وضعت األمانة إجـراًء يتـسىن       ٢٠١٢عام  ويف  . االتصاالت املباشرة مع أصحاب املصلحة    
  .للمشاركني يف املشاريع من خالله إجراء االتصال الالزم بشأن مسائل خاصة مبشروع ما

وحتقق تقدم كبري حنو تعزيز مشاركة أصحاب املصلحة يف اآللية، من خالل منحهم               -٨٨
 اجمللـس؛   فرصة التعليق على مشروع جدول األعمال املشروح لكل اجتماع من اجتماعات          

وذلك عرب دعوهتم إىل اإلسهام يف مسائل السياسة العامة اليت تؤثر عليهم؛ من خالل تنظـيم                
  .مناقشات مائدة مستديرة حول وثائق ومسائل حمددة قبل أن يتخذ اجمللس قراراً بشأهنا

__________ 

انظر .  من النظام الداخلي للمجلس١٢املادة  )٤(
https://cdm.unfccc.int/Reference/COPMOP/08a01.pdf#page=31. 
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وأُطلق العمل أيضاً على تنفيذ طرائق االتصال املباشر بني اجمللس وأصحاب املصلحة              -٨٩
  .مسائل السياسة العامةحول 
. وُشرع يف عملية إرسال تعقيبات على مناقشات املائدة املستديرة اخلاصة باآلليـة              -٩٠

. وجيري رصد حالة إسهامات أصحاب املصلحة ونتائجها ورفعها إىل اجمللس كي ينظر فيها            
امات ويف السياق نفسه، تلخَّص إسه. وُيبلَّغ أصحاب املصلحة بأي جديد يف مناسبات الحقة

  .أصحاب املصلحة يف جدول أعمال كل اجتماع من اجتماعات اجمللس ويلقى الضوء عليها

  االتصال والترويج والتوعية  -جيم  
أوىل اجمللس املزيد من االهتمام لالتصال والترويج والتوعية خالل الفترة املـشمولة              -٩١

تيجية االتصال والتوعيـة    بالتقرير، فاعتمد خطة عمل يف جمال االتصال والتوعية، ونقح استرا         
  .وخطة إشراك وسائط اإلعالم

وتشمل املشاريع اهلامة يف هذا اجملال الواجهة السنوية للقائمني على االتصال ضمن              -٩٢
السلطات الوطنية املعيَّنة، اليت هتدف إىل تعزيز وزيادة قدرة السلطات الوطنية املعيَّنـة علـى               

بذلك من مسابقات وتدريبات للصحفيني اإلذاعيني يف       الترويج لآللية؛ وناد إذاعي وما يتعلق       
أفريقيا؛ ومسابقة آلية التنمية النظيفة للصور وأشرطة الفيديو وامللفات اإلعالميـة الرقميـة             

؛ والتوعية فيما يتعلـق مبناسـبات   )Changing Lives" (تغيري أمناط احلياة  "املنظمة حتت شعار    
  . أشرطة فيديو وملفات مسعية ومواد أخرىحمددة اهلدف تتعلق بسوق الكربون؛ وإنتاج

وشهدت الفترة املشمولة بالتقرير فتح حسابني يف فيس بـوك وتـويتري خمصـصني          -٩٣
 كيوتو، ووضع نظام إلدارة وتبادل املـوارد الرقميـة،          لآلليات سوق الكربون يف بروتوكو    

  .واالشتراك يف خدمة عاملية للرصد والتوعية اإلعالميني

  عن حالة املوارد املالية املخصصة لعمل آلية التنمية النظيفةتقرير   -خامساً  
. ٢٠١٢أغسطس  /يقدم هذا الفصل معلومات عن اإليرادات والنفقات حىت هناية آب           -٩٤

واحلالة املالية للمجلس قوية واملبالغ املتوفرة كافية ليواصل عمله على تعزيـز اآلليـة وتنفيـذ                
ولعـل  . ى الرغم من التراجع املتوقع يف الدخل مستقبالً       الواليات املسندة إليه من األطراف، عل     

  .األطراف تود، كما فعلت يف السنوات السابقة، أن تطلب إجراء حتسينات استراتيجية حمددة
 من دوالرات   ١٢٦ ٣٣٧ ٧٠٤ جمموع اإليرادات التشغيلية البالغة      ٤ويبني اجلدول     -٩٥

 ٢٠١١ل إىل رصيد مرحل من عـام        ويشري اجلدو . ٢٠١٢لعام  ) دوالر(الواليات املتحدة   
 من الرسوم وحصص العائـدات      ٢٠١٢ دوالرات وإىل إيرادات عام      ٧٤ ٥١٦ ٩٠٦قدره  

وقدرت إيرادات الرسوم وحصص العائدات     .  دوالر ٥١ ٨٢٠ ٧٩٨حسب نوعها والبالغة    
  .٢٠١٢ مليون دوالر يف اخلطة اإلدارية لعام ٥٥  ب
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   ٤اجلدول 
  )٢٠١٢-٢٠١١(حالة اإليرادات 

  )دوالرات الواليات املتحدة األمريكيةب(

رسوم الصندوق االستئماين آللية التنمية النظيفة      
  )ب(٢٠١٢  )أ(٢٠١١  ومبالغه املرحلة

 ٩٠٦ ٥١٦ ٧٤ ٧٠٧ ٠٤٥ ٣٨  املبالغ املرحلة عن السنة السابقة

 ٧٩٨ ٨٢٠ ٥١ ٢٤٩ ٣٨٨ ٦٩  إيرادات الرسوم خالل السنة

 ٩١٤ ٨ ٩٠٨ ١٠  )ج(رسوم املنهجيات

 ٠٥٨ ٠٩٢ ٢٥ ٩١٥ ٠٦٦ ٢١  )د( التسجيلرسوم

 ٠٥٤ ٣٩٢ ٢٦ ٧٥١ ٨١٧ ٤٧  )ه(حصص العائدات

 ٥٣٣ ١٠٨ ٢٨١ ٣٦٧  رسم االعتماد

 ٢٣٨ ١٨٤ ٣٩٥ ١٢٥  رسوم ذات صلة بعملية االعتماد

مسامهة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للمنتـدى       
 ٠٠٠ ٣٥   األفريقي للكربون

 – ١٣٧ ٣١٣ ١  الفائدة

 ٧٠٤ ٣٣٧ ١٢٦ ٠٩٣ ٧٤٧ ١٠٨  ات التشغيلية للسنةجمموع اإليراد  

  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١من   )أ(
ال يشمل هذا املبلغ صندوق احتياطي      و. ٢٠١٢أغسطس  / آب ٣١يناير إىل   / كانون الثاين  ١من    )ب(

  . مليون دوالر٤٥من 
ات خفض االنبعاثات املعتمد خالل فترة      يستند هذا الرسم إىل املتوسط السنوي إلصدار وحد         )ج(

تسجيل األرصدة الدائنة األوىل، وحيسب كحصة من العائدات ختصص لتغطية النفقات اإلدارية            
وتعفى من رسم التسجيل املشاريع اليت      . ١- م أإ /٧ من املقرر    ٣٧على النحو احملدد يف الفقرة      

افئ ثاين أكسيد الكربـون،      طن من مك   ١٥  ٠٠٠يقل املتوسط السنوي خلفض انبعاثاهتا عن       
ويعترب هذا الرسم دفعة مـسبقة مـن   .  دوالر٣٥٠  ٠٠٠ويبلغ احلد األقصى للرسم املفروض      

  .حصة العائدات املسبقة لتغطية النفقات اإلدارية
وإذا .  دوالر وقت اقتراح منهجيـة جديـدة       ١ ٠٠٠جيب دفع رسم غري قابل لالسترداد قدره          )د(

 ١ ٠٠٠على املنهجية، يتلقى املشاركون يف املشروع رصيداً دائناً قدره          أفضى املقترح إىل املوافقة     
  .دوالر خيصم من رسم التسجيل أو من حصة العائدات

 ٠,١٠  تبلغ حصة العائدات الواجبة الدفع وقت إصدار وحدات خفض االنبعاثـات املعتمـد              )ه(
ا يف سـنة     وحدة يطلب إصداره   ١٥  ٠٠٠دوالر لكل وحدة خفض انبعاثات معتمد عن أول         

 دوالر عن كل وحدة خفض انبعاثات معتمد تصدر ألي كمية تزيد عن  ٠,٢٠تقوميية معينة، و  
  .سنوياً  ذلك
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ووافق اجمللس، يف اجتماعه السادس والستني على خطة اإلدارة وامليزانية املتصلة هبـا              -٩٦
صصة لألعمال ، مبا يف ذلك املبالغ املخ٢٠١٢ للسنة التقوميية  دوالرا٤٥ً ٣٥١ ٧٤٦والبالغة 

املتصلة حبوار السياسات العامة الرفيع املستوى بشأن آلية التنمية النظيفة وبشراء نظام جديـد     
 مليون دوالر صرفت على هذين ١,٢٢ مليون دوالر و٢,١٥(لتكنولوجيا املعلومات وتنفيذه 

 ٥,٦ومثّل ذلك زيادة قـدرها      ). أغسطس/املشروعني اخلاصني، على التوايل، حىت هناية آب      
 ٣١وبلغت النفقات حىت .  يف املائة مقارنة مبيزانية السنة اليت سبقتها١٤مليون دوالر أو نسبة 

واستناداً إىل توقعات اإلنفـاق، يتوقـع أن   .  دوالرا٢٩ً ٠١٤ ٣٦٥، ٢٠١٢أغسطس  /آب
  ).٥انظر اجلدول ( يف املائة ١٠٠تقارب نسبة استخدام امليزانية 

  ٥اجلدول 
  مليزانيةحالة اإلنفاق مقارنة با

  )بدوالرات الواليات املتحدة(

  )ب(٢٠١٢  )أ(٢٠١١  امليزانية واإلنفاق
 ٧٤٦ ٣٥١ ٤٥ ٤١٩ ٧٣٣ ٣٩  امليزانية

 ٣٦٥ ٠١٤ ٢٩ ١٨٧ ٢٣٠ ٣٤  اإلنفاق

 ٦٤ ٨٦  اإلنفاق كنسبة مئوية من امليزانية

  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١من   )أ(  
  .٢٠١٢أغسطس / آب٣١يناير إىل /ثاين كانون ال١من   )ب(  

زادت إيرادات رسوم التسجيل وحصص العائدات زيادة كبرية يف السنوات الست             -٩٧
املاضية، مما أدى إىل جتميع احتياطي كبري، وهو مبلغ ميكن من خالله متويل أنشطة السنوات               

تغرية لألسواق القائمـة    بيد أن حالة عدم اليقني حول تأثري القواعد امل        . الثالث املقبلة بسهولة  
واملستويات غري الواضحة الستخدام وحدات خفض االنبعاثات املعتمد لألسـواق الناشـئة            
اجلديدة جتعل من احملال معرفة الوضع املايل املتوقع لآللية يف األجلني املتوسط والطويل بـأي               

  .درجة من اليقني

طـراف يف   توصيات مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع األ           -سادساً  
  بروتوكول كيوتو

  . اجتماع األطراف/يتضمن هذا الباب توصيات حمددة من اجمللس إىل مؤمتر األطراف  -٩٨
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  املهمةأوجه القصور     
يف تقـارير التـصديق     املهمـة   وجه القصور   التصدي أل نقّح اجمللس مشروع إجراء       -٩٩

ر حجـم التبعـات يف إطـار    والتحقق واالعتماد لتمكني الكيانات التشغيلية املعيَّنة من تقدي     
  :  بوسائل منهامشروع اإلجراء وبالتايل إدارهتا

  ؛املهمةرابط لعتبة األمهية النسبية لآللية يف تعريف أوجه القصور إقامة   )أ(  
وضع حدود زمنية لبدء االستعراضات ابتداًء من حلظـة تقـدمي تقـارير               )ب(  
  االعتماد؛ وأالتحقق  وأالتصديق 
تقارير التصديق أو التحقق أو االعتمـاد  على  وع اإلجراء   مشرقصر سريان     )ج(  

  نفاذ مشروع اإلجراء أو بعده؛بدء املقدمة يف تاريخ 
  .النص على استعراض مستقل لقرار اجمللس يف إطار مشروع اإلجراء  )د(  
  :اجتماع األطراف مبا يلي/ويوصي اجمللس مؤمتر األطراف  -١٠٠

  ؛FCCC/KP/CMP/2012/11 الواردة يف الوثيقة أن يعتمد مشروع اإلجراء بالصيغة  )أ(  
أن يطلب إىل اجمللس حتسني اإلجراء على النحو املطلـوب، مـع مراعـاة              )ب(  

  .اخلربات املكتسبة يف تنفيذ اإلجراء

  سحب رسائل املوافقة    
اجتماع األطراف باختاذ قرار بضرورة أن يقـوم أي         /يوصي اجمللس مؤمتر األطراف     -١٠١

 رسالة موافقة بإبالغ اجمللس، يف أقرب وقت ممكن، عن تاريخ بـدء             طرف يسحب أو يعلق   
ذلـك الـسحب    مترتبة علـى    نفاذ السحب أو التعليق وعن أية تداعيات أخرى ذات صلة           

  .أنشطتها املقصودبرنامج  واآللية أنشاط مشروع يف التعليق  أو

        


