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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتوه مؤمتر األطراف العامل بوصف
  الدورة العاشرة

  ٢٠١٤ديسمرب / كانون األول١٢-١ا، ليم
   من جدول األعمال املؤقت ٤البند 

  لية التنمية النظيفةاملسائل املتعلقة بآ

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

  موجز    
يف الفتـرة   ) اآللية(يتناول هذا التقرير أعمال اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة            

يسلط الضوء  ، و ٢٠١٤سبتمرب  / أيلول ٣٠ إىل   ٢٠١٣أكتوبر  / األول  تشرين ٥املمتدة من   
 اآللية،  وحالةعلى إجنازات اجمللس التنفيذي والتحديات اليت واجهته يف إشرافه على اآللية،            

جيات والتسجيل  واألعمال اليت اضطلع هبا اجمللس وهيكل دعمه يف جماالت االعتماد واملنه          
 مـؤمتر   إىليتضمن التقرير عدداً مـن التوصـيات        عالوة على ذلك،    . واإلصدار وغريها 

 إجراًء بـشأهنا يف      ليتخذ األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو       
وما زال التحدي الرئيسي الذي يواجه آلية التنمية النظيفة هـو اخنفـاض         . العاشرةدورته  

كل مـن أنـشطة     مستوى الطلب على وحدات خفض االنبعاثات املعتمد اليت تصدرها          
املشاريع وأنشطة الربامج املسجلة يف إطار اآللية، وهو ما ُيعزى أساساً إىل مستوى طموح              

ويصف التقرير اجلهود اليت بـذهلا اجمللـس        . األطراف إىل خفض انبعاثات غازات الدفيئة     
تشجيع وحتسينها وال  اآللية  يف بيئة حمدودة املوارد، لتنفيذ     التنفيذي الستخدام موارده بعناية،   

ها أداة مفيدة يف متناول األطراف حتفز أنشطة التخفيـف          على استخدامها، مبا يضمن بقاء    
  .من آثار تغري املناخ وتسهم يف التنمية املستدامة

__________ 

مولة بالتقرير طلبها مؤمتر األطراف     قُدِّمت هذه الوثيقة بعد املوعد املقرر لتضمينها معلومات عن الفترة املش            *  
  .العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورتيه الثانية والثالثة
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  مقدمة  -أوالً  

  الوالية  -ألف  
، يقدم اجمللس التنفيـذي لآلليـة       )اآللية (وفقاً لطرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة       -١
 عن أنشطته إىل كل دورة مـن دورات مـؤمتر           تقريراً") اجمللس"املشار إليه فيما يلي باسم      (

اجتمـاع  /مؤمتر األطراف (األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو         
اجتماع األطراف هذه التقارير، يف إطـار ممارسـة         /ويستعرض مؤمتر األطراف  ). األطراف

  . سلطته على هذه اآللية، ويقدم إرشادات ويتخذ مقررات، حسب االقتضاء

  نطاق التقرير   -باء  
جمللس معلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ آلية التنمية         يقدم هذا التقرير السنوي إىل ا       -٢

اليت يشار إليها فيمـا يلـي       ،  )١()٢٠١٤-٢٠١٣(النظيفة خالل السنة الثالثة عشرة لعملها       
ماع األطراف  اجت/بالفترة املشمولة بالتقرير، ويتضمن توصيات كي ينظر فيها مؤمتر األطراف         

ويصف التقرير حالة آلية التنمية النظيفة، ويسلط الضوء على اإلجنـازات           . يف دورته العاشرة  
والتحديات املتصلة بإدارة اآللية، ويقدم معلومات بشأن احلوكمة واإلدارة والوضـع املـايل             

وابـة   علـى ب   املوقع اإللكتروين لآلليـة   وميكن االطالع على مزيد من املعلومات يف        . لآللية
، وُيعترب هذا املوقع الـسجل املركـزي        )٢(االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ على اإلنترنت      
  . جلميع التقارير والوثائق األخرى املتصلة باجمللس

وسيسلط رئيس اجمللس، السيد هيو سيلي، يف مالحظاته الشفوية إىل الدورة العاشرة              -٣
عـن    من الضوء على اإلجنازات والتحديات، فضالً     اجتماع األطراف، املزيد    /ملؤمتر األطراف 

  . يف التنمية املستدامةحلفز خفض االنبعاثات واملسامهة لية اآلاستمرار فرص االستفادة من 

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

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

__________ 

، ٢-م أإ/١ للمقـرر  ، وفقا٢٠١٤ًسبتمرب / أيلول٣٠ إىل  ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ٥يغطي التقرير الفترة من      ) ١(
 .٧، الفقرة ٣-م أإ/٢، واملقرر ١١الفقرة 

)٢( <http://cdm.unfccc.int>. 
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مـؤمتر  ملا طلبـه     استجابة اجمللس   باألعمال اليت اضطلع هبا   أن حييط علماً      )أ(  
  اجتماع األطراف يف دورته التاسعة؛ /األطراف
انظر (مدها اجمللس وعينها مؤقتاً أن يعني الكيانات التشغيلية اليت سبق أن اعت       )ب(  

  ؛ )الفصل ثالثاً، باء أدناه
أن يقدم إرشادات بشأن املسائل الناشئة عن هـذا التقريـر، وال سـيما                )ج(  

والتوصيات الواردة يف الفـصل الرابـع، واو أدنـاه، ويف         اً  االستفسارات اليت تلتمس إرشاد   
  األول؛  املرفق

اجمللس لتعزيز آلية التنمية النظيفة، مبا يف       أن يرحب بالعمل الذي اضطلع به         )د(  
لقياس نتائج أنـشطة التخفيـف   بوصفها أداة   و،  وعلى أساس طوعي  ذلك ألغراض االمتثال    

  .  عنها والتحقق منهااإلبالغو
اجتماع األطراف األعضاء التـايل ذكـرهم       /ومن املقرر أن ينتخب مؤمتر األطراف       -٥

  :  األطرافلوالية مدهتا سنتان، بناء على ترشيحات
  عضو واحد وعضو مناوب من جمموعة الدول األفريقية؛   )أ(  
  عضو واحد وعضو مناوب من جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ؛   )ب(  
  عضو واحد وعضو مناوب من دول أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب؛   )ج(  
  ى؛ عضو واحد وعضو مناوب من جمموعة دول أوروبا الغربية وبلدان أخر  )د(  
عضو واحد وعضو مناوب من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية             )ه(  

  ). أطراف املرفق األول(
لعضو مناوب من أطراف املرفق األول ينتظر ترشيح مـن          اً  وهناك مقعد شاغر أيض     -٦

  . اجتماع األطراف/يشغله يف الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف

  يف بداية فترة االلتزام الثانيةآلية التنمية النظيفة   -ثانياً  

  آلية التنمية النظيفة باألرقام  -ألف  
 منها برامج أنـشطة،     ٢٦٦ ( مشروعاً ٧ ٨٢٨ ما جمموعه     يف إطار اآللية   وقد ُسجل   -٧
كما أن  .  بلدان حبلول هناية الفترة املشمولة بالتقرير      ١٠٨يف  )  منها أنشطة مشاريع   ٧ ٥٦٢و

) أنشطة مـشاريع  منها   ٩٥٢ و منها برامج أنشطة   ١١٤( مشروعاً إضافياً    ١ ٠٦٦هناك حنو   
وفيمـا يتعلـق    . قيد التصديق عليها، وهي خطوة تسبق تقدمي املشاريع إىل اجمللس لتسجيلها          

 مليـار   ١,٤٩٣بعمليات خفض االنبعاثات، أُصدرت حبلول هناية الفترة املشمولة بـالتقرير           
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وبرنـامج  اً   مـشروع  ٢ ٦٦٦ من   )وحدات اخلفض املعتمد  (معتمد  وحدة خفض انبعاثات    
  ).  يف املائة من املشاريع املسجلة٣٤ (أنشطة

، حيث تبلغ نـسبتها     كبرياًاً  وشهد عدد املشاريع اجلديدة اجلاري تسجيلها اخنفاض        -٨
). ١اجلـدول   (ُعشر متوسط عمليات التسجيل خالل فترات اإلبالغ الثالث السابقة          اً  تقريب

 اليت تصدر وحدات خفض معتمد إىل مـا يقـرب           كما اخنفض، بدرجة أقل، عدد املشاريع     
فض املعتمـد   اخلنصف متوسط فترات اإلبالغ الثالث السابقة، وبلغ جمموع عدد وحدات           

  . ث السابقةالصادرة ثلث متوسط فترات اإلبالغ الثال
  ١اجلدول 

عدد املشاريع املسجلة واملشاريع اليت تصدر وحدات خفض االنبعاثات املعتمد، ووحدات     
  )مبا يف ذلك برامج األنشطة(نبعاثات املعتمد الصادرة خفض اال

 الوحدات الصادرة مشاريع اإلصدار املشاريع املسجلة  الفترات املشمولة بالتقارير

 /أيلول - ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول 
   ٢٠١١سبتمرب 

 ٠٧٥ ٣٧٦ ٣٠٥ ٩٢١ ٢٨٥ ١ 

/  أيلول - ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول 
  ٢٠١٢ سبتمرب

 ٤٣٧ ٤٩٥ ٢٦٤ ٢٥٦ ١ ٧٤٧ ١ 

 /أيلول - ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول 
  ٢٠١٣سبتمرب 

 ٧٧٢ ٤٥٨ ٣٧٩ ٧٧٩ ١ ١٨٣ ٢ 

 /أيلول - ٢٠١٣أكتوبر  /تشرين األول 
  ٢٠١٤سبتمرب 

 ٢٦٩ ١١٣ ١٠٤ ٥٧٤ ١٨١ 

  وحدات خفض االنبعاثات املعتمد = الوحدات   :خمتصر
  . سبتمرب من السنة التالية/ أيلول٣٠أكتوبر إىل / تشرين األول١ن تغطي فترات اإلبالغ املشمولة يف هذا اجلدول الفترة م  )أ(

ويوجـد  ، حيث يوجـد     مطرداًتزايداً  اآللية    عدد برامج األنشطة يف إطار     وشهدت  -٩
 بلداً يبلغ العدد اإلمجايل ألنشطة املشاريع املكونة        ٧٣ برنامج أنشطة مسجالً يف      ٢٦٦حالياً  

 برنامج من برامج األنشطة تسجيل عدد غري حمـدود        يف إطار أي   وميكن.  نشاطاً ١ ٧٦٢هلا  
من أنشطة املشاريع املكونة لربامج األنشطة يف أي قطاع أو بلد أو إقليم حتت مظلة إداريـة                 

 كبري يف االنبعاثات عن طريق جتميع أنشطة املـشاريع          بتحقيق خفض ويسمح ذلك   . واحدة
ت برامج األنشطة إىل حتسُّن قابلية      ومن مث، أد  . ذلكال فرصة الستمرارها دون     الصغرية اليت   

  .  للتوسع وساعدت على مّد نطاقها، ال سيما يف األقاليم الناقصة التمثيلاآللية
لية أطراف املرفق األول على الوفاء بالتزاماهتا خبفض االنبعاثات، كمـا           اآلوتساعد    -١٠

وتنطوي . مية املستدامة  حتقيق التن  علىتساعد األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية         
 خفـض  تقـديرات  يتبني مـن     مثلما على إمكانات هائلة يف جمال خفض االنبعاثات،         اآللية

). ١انظر الـشكل    (احلالية  املتوقعة يف وثائق تصميم املشاريع لفترات املستحقات        االنبعاثات  
ـ   فإىل التفاؤل بعض الشيء،     اً  ويف حني متيل وثائق تصميم املشاريع عموم       ح أن  مـن الواض
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فض املعتمد  اخل عدد وحدات    يف السنوات األخرية أّدت إىل تدين      السوق   اليت سادت الظروف  
  . احملتمل إىل حد كبريالصادرة حىت اآلن دون املقدار 

  ١الشكل 
  اإلصدار احملتمل والفعلي لوحدات خفض االنبعاثات املعتمد يف إطار آلية التنمية النظيفة

  

  

  

  

  

  

  

  

يف متويل املشاريع اليت هتدف إىل مساعدة البلـدان         اً  ية النظيفة أيض  وتسهم آلية التنم    -١١
فض املعتمـد   اخل يف املائة من جمموع وحدات       ٢ويذهب  . على التكيف مع آثار تغري املناخ     

، إىل صندوق التكيف الذي أنـشئ       الصادرة، باستثناء املشاريع املستضافة يف أقل البلدان منواً       
 مـن   ٢ ٠٥٢ ٠٩٨ما جمموعه   ُخصص  رة املشمولة بالتقرير،    وخالل الفت . مبوجب االتفاقية 

للوحدات اليت حولتـها     العدد الكلي    بلغصندوق التكيف، وبذلك    املعتمد ل وحدات اخلفض   
  ). ٣انظر اجلدول (  وحدة٢٩ ٨٢٣ ٩٩٣ إىل الصندوق اآللية

  التحديات اليت تواجه آلية التنمية النظيفة   -باء  
 ٢٠١٢ إىل عـام     ٢٠٠٦هائل من عام    فة إمجاالً بفترة منو     لتنمية النظي اتسمت آلية ا    -١٢
مقبولة بشكل عام ألهنا غري نامجة      واألسباب الرئيسية هلذه االنتكاسة     . انتكاسة حادة ها  تأعقب

فـض  اليت يفرضها بعض املشترين على كمية وحـدات اخل      عن اآللية نفسها وإمنا عن القيود       
ي، ويف هناية املطاف مستوى طموح األطراف       املعتمد ونوعها ومصدرها، والركود االقتصاد    

مدرجة يف املرفق بـاء      أطراف يف بروتوكول كيوتو وهلا التزامات     اً  يف االتفاقية اليت هي أيض    
ر وتنعكس كل هذه العوامل على أسـعا      . تغري املناخ ثار   التصدي آل  بشأنلربوتوكول كيوتو   

  .  قبل عدة سنوات خلتاوحدات اخلفض املعتمد اليت مل تعد تشكل سوى معشار أسعاره
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إىل وقـف   إما إىل تأخري إصدار املـشاريع أو        ويؤدي االخنفاض الراهن يف األسعار        -١٣
 أخبـار    املاضية ٢٤    لاقد انقطعت عن اجمللس خالل األشهر       و. ، يف أسوأ احلاالت   العمليات

ومـن  . يقرب من نصف أنشطة املشاريع اليت سبق أن أصدرت وحدات خفض معتمـد             ما
 يف املائة من املـشاريع هنايـة فتـرات          ٧٠ قرابة   يبلغ، أن   ٢٠٢٠، بنهاية عام     أيضاً املتوقع

  . ما يقرب من نصفها لتجديد هذه الفتراتأن يتأهل ، ومستحقاهتا

  االستفادة من آلية تنمية نظيفة بعد إصالحها وحتسينها وتطويرها   -جيم  
األول كأداة مل توضع على حمك      شهدت آلية التنمية النظيفة تطوراً كبرياً منذ عهدها           -١٤

فهي سرعان ما تطورت إىل آلية فعالة لتحقيق خفض االنبعاثات وجين املنافع مـن           . االختبار
كل مشروع على حدة، وأصبحت منذ ذلك احلني أداة متطورة ُيعّول عليها وتتسم مبرونـة               

   .جلية يف سياق االستجابة الدولية لتغري املناخ
  : ة يف التحسني املستمر لآللية، مع التركيز على ما يليويستثمر اجمللس حبكم  -١٥

برامج األنشطة، اليت تسمح بعدد غري حمدود من أنشطة املشاريع يف منطقة              )أ(  
  مترامية األطراف، وحىت عرب احلدود، على أن تدار جمتمعةً لتحقيق الفعالية من حيث التكلفة؛ 

 املوضوعية، وحيّسن القدرة    خطوط األساس املوحدة، األمر الذي يعزز من        )ب(  
على التنبؤ، وحيّد من تكاليف تقييم مشاريع خفض انبعاثات غازات الدفيئة وتقدير أثرهـا،              

 حساب تقديرات معامل انبعاثات خط األساس اخلاص بقطاع مطاحن األرز           ومن أمثلة ذلك  
  يف كمبوديا؛ 

نبعاثات البافتراض مستوى ل  لمشروع  ل يسمحالطلب املنقوص، الذي    مبدأ    )ج(  
 فيساعد بالتـايل  االضطالع بأنشطة هتدف إىل جتنب تلك االنبعاثات،        من مث   يف املستقبل، و  

 تكنولوجيات أكثـر    البلدان على ختطي التكنولوجيات الكثيفة الكربون واملضي مباشرة إىل        
  تفضي إىل قدر أقل من االنبعاثات؛كفاءة و
لفة النامجـة عـن     الوقت والتك ئح التنظيمية، ما يقلل من أعباء       تبسيط اللوا   )د(  

  استخدام اآللية؛
تعزيز التشاور مع أصحاب املصلحة احملليني، األمر الذي يكفـل متكـني              )ه(  

لية من تقدمي مسامهات جمدية يف الوقـت املناسـب بـشأن            اآل مبشاريع   املتأثريناألشخاص  
  مشروع مقترح؛ 

 يتـيح للمـشاركني يف      ماالتنمية املستدامة،   اإلبالغ عن املسائل املتصلة ب      )و(  
   على املكاسب اإلمنائية ملشاريعهم؛  طوعاًاملشاريع تسليط الضوء

ر الذي يوسـع نطـاق      ، األم اآلليةإضافة معايري جديدة إىل جمموعة معايري         )ز(  
ناقصة التمثيل، مع اعتماد منهجيات متثـل املرجعيـة       مناطق  جديدة و اآللية ليشمل قطاعات    

  االنبعاثات واإلبالغ عنه؛ خفض ط أساس االنبعاثات ورصد الدولية يف جمال حتديد خطو
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 وما حققته من إجنازات وما تنطوي عليه من فوائد ممكنـة            تعزيز فهم اآللية    )ح(  
  . ملختلف أصحاب املصلحة

 حفز خفض االنبعاثات على نطاق واسـع واإلسـهام          أن بوسعها لية  اآلوقد أثبتت     -١٦
  أداة ويرى اجمللس أن اآللية ليست    . وجيا، وتعزيز الرفاه  بشكل كبري يف التنمية، ونقل التكنول     

  .  أداة ال تقدر بثمن للمستقبل أيضاًهيصاحلة يف احلاضر فحسب، وإمنا 

  الفرص  -دال  
 يف الـسياق األوسـع لالسـتجابة    باآلليةينبغي النظر إىل التحديات الراهنة املتعلقة     -١٧

ملتخذة على الـصعيدين اإلقليمـي والـوطين،        الدولية لتغري املناخ، مبا يف ذلك اإلجراءات ا       
  . واإلجراءات اليت تتخذها املدن والشركات وحىت األفراد

فمـن  لية هي يف املقام األول أداة أنشئت مبوجب بروتوكول كيوتـو،            ومع أن اآل    -١٨
ة من النـهج    لطائفة الواسع إذ ميكن ل  . نطاق تطبيقها قد يتسع إىل أبعد من ذلك       الواضح أن   

كأداة جاهزة للقياس واإلبـالغ     العامل أن تستفيد من اآللية      بلدان  ناشئة يف خمتلف    السوقية ال 
  . والتحقق من أجل تركيز االستثمار إىل حيث متس احلاجة إليه، وبالتايل جتنب تكرار اجلهود

 خفـض  لآللية يف قياس     املثبتةأما الوكاالت اإلمنائية فهي تستفيد من مواطن القوة           -١٩
ضمان عوائد استثمارات قابلة للقياس الكمي، وهو       لبالغ عنها والتحقق منها     االنبعاثات واإل 

 البنـك الـدويل   فعلى سبيل املثال، تـدعم مبـادرة  . ما يسمى بالتمويل القائم على النتائج   
، عن   يف مشاريع منخفضة الكربون يف أقل البلدان منواً        االستثمار" الكربون من أجل التنمية   "

  . اآللية األداء فيما يتصل بانبعاثات الكربون، ُتقدم من خالل طريق مدفوعات قائمة على
شطة فض املعتمد للمسامهة يف األن    اخلإضافة إىل ذلك، تستخدم الشركات وحدات         -٢٠

كما أن بإمكان القائمني علـى      .  لديها  االجتماعية حس املسؤولية  املتعلقة بتغري املناخ وإبداء   
 ٢٠١٤اليت ُنظمت يف الربازيل عـام       مل لكرة القدم    األحداث الكبرية، مثل بطولة كأس العا     
للحد من تـأثري    املعتمد، أن يستخدموا اآللية     فض  اخلوُعوضت انبعاثاهتا باستخدام وحدات     

وباملثل، يقوم األفراد امللتزمون خبفض انبعاثاهتم بقياس بـصمتهم         . هذه األحداث على البيئة   
  . عويض عن الباقيالكربونية، وخفض االنبعاثات حيث ميكن ذلك والت

، فإنه يضطلع بدور نشط     نة لآللية  هذه االستخدامات املمك   جبدوىوإذ يسلّم اجمللس      -٢١
يف إطار النظم الناشئة لالجتار سواء فض املعتمد اخليف التشجيع على استخدام اآللية ووحدات     

لراغبني ومنظمي األحداث واألفراد ا   شركات  احلكومية وال يئات  أو من جانب اهل   باالنبعاثات  
  . يف خفض انبعاثاهتم على أساس طوعي

، اآلليةمسح اجمللس يف البداية باإللغاء الطوعي لوحدات اخلفض املعتمد يف سجل        قد  و  -٢٢
، ٢٠١٤ويف عام   . ٢٠١٢اجتماع األطراف الحقاً يف عام      /وهو ما رحب به مؤمتر األطراف     



FCCC/KP/CMP/2014/5 

GE.14-19966 10 

 ٢٠١٤وسُتطلق يف هناية عام  . عي إجراءات اإللغاء الطو   زيادة تبسيط طلب اجمللس إىل األمانة     
كما شجع اجمللس األمانة على الترويج السـتخدام        . منصة هلذا الغرض على شبكة اإلنترنت     

  . اآللية باعتبارها أداة للقياس واإلبالغ والتحقق يف سياق التمويل القائم على النتائج
، الـيت  ٢٠٢٠ عـام  يف الفترة ما قبلالحظ اجمللس الفجوة يف وعود التخفيف وقد    -٢٣

، ١٩-م أ/١ إىل األطـراف يف املقـرر      ووجه دعـوة  ،  )٣(أبرزها برنامج األمم املتحدة للبيئة    
إىل تشجيع اإللغاء الطوعي لوحدات خفض االنبعاثات املعتمد دون احتساهبا          ) "ج(٥ الفقرة

، "٢٠٢٠ب فجوة مستوى طموح األهداف يف الفترة مـا قبـل عـام              كوسيلة لرأ مرتني،  
لتعزيز جهود التخفيـف وزيـادة      لية  اآل الضوء على اإلمكانات اليت تتيحها       فتئ يسلط  وما

  . ٢٠٢٠يف الفترة املمتدة حىت عام فعاليتها من حيث التكلفة 
على أفـضل وجـه ممكـن،       اآللية  ويسعى اجمللس بذلك إىل ضمان االستفادة من          -٢٤

  . بعيدالواستمرار خفض االنبعاثات من خالهلا وضمان استدامتها على املدى 

  العمل املضطلع به يف الفترة املشمولة بالتقرير   -ثالثاً  
اجتمـاع  /يبني هذا الفصل أعمال اجمللس اجلارية واستجابته لطلبات مؤمتر األطراف           -٢٥

القرارات؛ :  هي وميكن تصنيف أعمال اجمللس إىل ثالثة جماالت واسعة       . األطراف وتوجيهاته 
ويتضمن املرفق الثاين ملخصاً ملـا      .  واملسائل التروجيية  يم؛ واإلدارة والتنظ  واملسائل التنظيمية 

اجتماع األطـراف يف    /حققه اجمللس من نواتج استجابةً لطلبات وتوجيهات مؤمتر األطراف        
  . دورته التاسعة

  القرارات  -ألف  

  القرارات املتعلقة باالعتماد  -١  
 جديدين ألغراض املـصادقة     اعتمد اجمللس يف الفترة املشمولة بالتقرير كيانني تشغيليني         -٢٦

ان معينان اعتماداهتما كلياً، فيما سحبت أربعة       كيانان تشغيلي وسحب  . والتحقق وعّينهما مؤقتاً  
ومدد كيان تـشغيلي  . كيانات أخرى اعتماداهتا جزئياً بشكل طوعي يف نطاقات قطاعية حمددة   

 فإن العدد اإلمجـايل     وإذا تأكدت هذه التعيينات،   . ١٤معني اعتماده ليشمل النطاق القطاعي      
للكيانات التشغيلية املعينة ألغراض املصادقة على املشاريع والتحقق منها واعتمـاد وحـدات             

) ١١اإلصـدار   (وقد أّدى إجراء االعتماد لدى اآللية       .  كياناً ٤٤خفض االنبعاثات سيصل إىل     
لتشغيلية إعـالن   ، إىل جتديد الكيانات ا    ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١الذي دخل حيز النفاذ يف      

. نطاقاهتا القطاعية املعتمدة، وتضمن متديد فترة االعتماد مـن ثـالث إىل مخـس سـنوات               

__________ 

 .<http://www.unep.org/pdf/UNEPEmissionsGapReport2013.pdf>انظر  )٣(
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اجتماع األطراف بأن يعيِّن يف دورته العاشرة الكيانات املدرجة         /اجمللس مؤمتر األطراف   ويوصي
  . يف املرفق الثالث للنطاقات القطاعية املشار إليها

، كما يرد توزيـع املـشاريع   ٢صدار مفصلة يف اجلدول وترد طلبات التسجيل واإل   -٢٧
  . ٢املسجلة يف الشكل 

  القرارات املتعلقة بتسجيل أنشطة املشاريع وإصدار وحدات خفض االنبعاثات املعتمد   -٢  
   ٢اجلدول 

 تـشرين   ٥طلبات التسجيل واإلصدار يف إطار آلية التنمية النظيفة يف الفترة املمتدة من             
  . ٢٠١٤سبتمرب /أيلول ٣٠ إىل ٢٠١٣أكتوبر /األول

الطلبـات   عدد
 نوع الطلب )أ(املقدمةعدد الطلبات  )ب(اليت ُبت فيها

 تسجيل ٢٨٥ ٢٦٨
 إصدار ٧٢١ ٦٢٧
 تسجيل : برنامج أنشطة ٦٤ ٤٣
 إصدار : برنامج أنشطة ٢٦ ٦

 جتديد فترة املستحقات ٧٣ ٦٥
 تعديالت بعد التسجيل ٩٣ ٧٩

  .  الطلبات بصيغتها األولية وبصيغتها املعدلة بعد استكماهلاتشمل الطلبات املقدمة  )أ(
تشمل الطلبات اليت ُبت فيها الطلبات املسجلة واملسحوبة واملرفوضة اليت قُدمت خـالل الفتـرة           )ب(

  . املشمولة بالتقرير والطلبات املقدمة قبل الفترة املشمولة بالتقرير واليت كان قد بدأ جتهيزها

   ٢الشكل 
  امج األنشطة املسجلة حبسب أقاليم االتفاقية اإلطاريةتوزيع بر

  
  
  
  
  
  
  
  

 سب أقاليم االتفاقية اإلطاريةحبتوزيع برامج األنشطة املسجلة
   برناجما٢٦٦ًاملسجلة جمموع برامج األنشطة

 أمريكا الالتينية والكارييب

حىت تشمل البيانات الفترة 
 ٢٠١٤سبتمرب / أيلول٣٠

 أفريقيا آسيا واحمليط اهلادئ  اقتصادات متر مبرحلة انتقالية
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 وحـدة خفـض     ١٠٣ ٦٣١ ١٣٧يف الفترة املشمولة بالتقرير، أُصدر ما جمموعه          -٢٨
 وبذلك يـصبح  .  وحدة طويلة األجل   ٥٠٥ ٠٨٥ وحدة مؤقتة، و   ٤٩٥ ٤٨٢معتمد، منها   
  وحـدة،  ١ ٤٩٣ ٠٤٤ ٧٩٣حـىت اآلن    الـصادرة   وحدات اخلفض املعتمد    جمموع عدد   

 ٣ويتضمن اجلدول   .  وحدة طويلة األجل   ٥٠٥ ٠٨٥ مؤقتة و   وحدة ١٠ ٨٢٣ ٤٧٥ تشمل
وقـد حـصل    . املزيد من التفاصيل عن اإلحالة واإللغاء الطوعي واإلداري للمعـامالت         

  .  مشروعاً وتسعة برامج أنشطة حىت اآلن على وحدات خفض معتمد٢ ٦٥٧جمموعه   ما
بلـغ جممـوع وحـدات اخلفـض املعتمـد         ة بـالتقرير،    ويف هناية الفترة املشمول     -٢٩

 نشاط من أنـشطة املـشاريع      ٢٠٠ وحدة لتسعة برامج أنشطة تشمل       ٨٧١ ٠١٧ الصادرة
  . املكونة هلذه الربامج

  ٣اجلدول 
  حملة عامة عن املعامالت املنجزة يف سجل آلية التنمية النظيفة 

 - ٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٥
   ٢٠١٤سبتمرب / أيلول٣٠

  / أيلول٣٠اجملموع يف 
  ٢٠١٤سبتمرب 

  

  نوع املعاملة  املعامالت  الوحدات    املعامالت  الوحدات
  جمموع معامالت اإلصدار ٢٤٢ ٨ ٧٩٣ ٠٤٤ ٤٩٣ ١   ٨٤٣ ١٣٧ ٦٣١ ١٠٣

جمموع املعامالت احملالة إىل حساب      ٢٠٣ ٨ ٩٩٣ ٨٢٣ ٢٩   ٨٢٥ ٠٩٨ ٠٥٢ ٢
 صندوق التكيف

جمموع املعامالت احملالة إىل سجل      ٧٢١ ١٣ ٠١٩ ٠٥٣ ٣٩٠ ١   ٢٣٠ ١ ٣٧٩ ١١١ ٤٦
آلية التنمية النظيفة أو سـجالت      

 أطراف املرفق األول 
جمموع املعـامالت احملولـة مـن        ٢١٠ ٦٢٥ ٠٦٤ ٢٢   ٦٩ ٩٥٨ ٨٢٧ ٤

حساب صـندوق التكيـف إىل      
 سجالت أطراف املرفق األول 

 عيجمموع معامالت اإللغاء الطو ١٣٨ ٧٣٣ ٣٠٠ ١   ٨٥ ٠٣٩ ٠١٤ ١
 جمموع معامالت اإللغاء اإلداري ٥ ٢٤٥ ٠١٣ ١   ١ ٨٥٥ ١٧٢

 ١ ٤٣٤ ٠٥٩ ٤٢١ومن جمموع وحدات اخلفض املعتمد الصادرة حىت اآلن، أُصدرت            -٣٠
 وحـدة لفتـرة     ٥٨ ٩٨٥ ٣٧٢وحدة لفترة االلتزام األوىل مبوجب بروتوكول كيوتـو، و        

 أُصدرت لفتـرة    لطويلة األجل فجميعها   وا أما وحدات اخلفض املعتمد املؤقتة    . الثانية االلتزام
  . االلتزام األوىل

 علـى   وميكن االطالع على إحصاءات مفّصلة هبذا الشأن يف املوقع الشبكي لآللية            -٣١
  .)٤(نترنتاإلبوابة االتفاقية اإلطارية على 

__________ 

)٤( <http://cdm.unfccc.int/Statistics/Public/index.html>. 
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  املسائل التنظيمية   -باء  
املعايري واإلجـراءات  (تنظيمية ترد يف املرفق الرابع هلذا التقرير حملة عامة عن الوثائق ال   -٣٢

اليت وافـق عليهـا اجمللـس       ) والتوضيحات واملبادئ التوجيهية، ذات الصلة بالسياسة العامة      
  . نقّحها خالل الفترة املشمولة بالتقرير أو

  األنظمة املتعلقة بالسياسة العامة   -١  
املـنقح ألداء   ُنفذ بنجاح إجراء االعتماد املنقح يف إطار اآللية، وإجـراء الرصـد               -٣٣

وقـد أّدت   . الكيانات التشغيلية اليت اعتمدها اجمللس خالل الفترة املشمولة بالتقرير الـسابق          
، إىل  ٢٠١٤ينـاير   / كانون الثـاين   ١ت حيز النفاذ يف     إجراءات االعتماد املنقحة، اليت دخل    

يري يف متديـد  ويتمثل أهم تغ. حتسني فعالية وكفاءة وشفافية عملية االعتماد اليت تطبقها اآللية     
 على وترية تقييمات املراقبة وتقلـيص       اإلبقاءفترة االعتماد من ثالث إىل مخس سنوات، مع         

 اإلجراءات املنقحة لرصد أداء     وتساعد. لوبة من الكيانات التشغيلية   عدد تقييمات األداء املط   
 حتـسني   على،  ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١ بأثر رجعي منذ     ، اليت ُنفذت  الكيانات التشغيلية 

أما التحسينات  .  حلاالت عدم االمتثال    واملنهجي من خالل الرصد الدقيق   أداء هذه الكيانات    
على مدى فترة من الزمن،      آلية قياس دينامية لرصد األداء       األساسية فهي تتمثل يف استحداث    

  . وتبسيط مناذج اإلبالغ، ورصد طلبات ما بعد التسجيل
 اآلليةعتماد منقح يف إطار      املشمولة بالتقرير، معيار ا    ةوقد اعتمد اجمللس، خالل الفتر      -٣٤

 الرئيسية وضع متطلبات    مزاياهوتشمل  . ٢٠١٥يناير  / كانون الثاين  ١سيدخل حيز النفاذ يف     
؛ وتعزيـز اسـتقالل     حلصول على االعتماد واحلفاظ عليـه     أوضح وأبسط؛ وخفض تكلفة ا    

؛ ووضع  عون بأنشطة املصادقة والتحقق   يضطلالكيانات يف حتديد معايري كفاءة املوظفني الذين        
ا يسمح ألنشطة املشاريع  مبللنطاقات القطاعية ووسم منهجيات اآللية،      اً  تعاريف أكثر وضوح  

وبرامج األنشطة باختيار املنهجيات املناسبة إلجراءات التخفيف؛ وحتديد متطلبـات أكثـر            
تشغيلية، ما يسمح بتعجيـل     بشأن االستعانة مبصادر خارجية ألداء مهام الكيانات ال         تفصيالً

  . عملية اختاذ القرارات واحلد يف اآلن ذاته من تكاليف أنشطة املصادقة والتحقق

  التنمية املستدامة    
، ٢٠١٢ أداة التنمية املستدامة الطوعية اليت اعتمدها اجمللس يف عام            استخدام مت تقييم   -٣٥
، وورقياًاً  إلكترونيستدامة الطوعية متاحة    وأداة التنمية امل  . ٩-إم أ /٣ من املقرر    ٧فقرة  للاً  وفق

بوابة االتفاقية اإلطاريـة   باآللية على املوقع اخلاصُينشر على اً وصفياً  تقريرويولّد استخدامها 
 تقريـر   ١٣وأّدت إىل نـشر      ٢٠١٤أبريل  / نيسان ١وقد أطلقت األداة يف     . نترنتاإلعلى  

  . ٢٠١٤أغسطس / آب٣١وصفي بشأن التنمية املستدامة، حىت 
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  :  حىت اآلن عن اآلثار التالية)٥(ومتخض تقييم استخدام األداة  -٣٦
مكنت األداة من اإلبالغ عن معلومات منهجية قابلة للمقارنة عن املنـافع              )أ(  
التنمية املستدامة، على حنو متسق يف مجيع أنواع أنشطة املشاريع وبـرامج            يف جمال   املشتركة  
  اآللية؛ املتصلة باألنشطة 
تتيح هذه األداة وسيلة لإلبالغ عن األداء اإلمجايل للمنافع املشتركة يف جمـال               )ب(  

التنمية املستدامة ملختلف أنواع أنشطة املشاريع وبرامج األنشطة املنفذة يف إطار اآللية يف العديـد               
  . من البلدان، على مدى فترة من الزمن، لكي يستفيد منها اجمللس وأصحاب املصلحة اآلخرون

سيقّيم اجمللس السبل الكفيلة بتعزيز الوعي بوجود هذه األداة يف سـبيل تـشجيع              و  -٣٧
  . كما سيواصل اجمللس رصد استخدام األداة. استخدامها على نطاق أوسع

  دورة املشاريع    
يبحث "، بأن   ١٠، الفقرة   ٩-إم أ /٣وافق اجمللس، بناء على الطلب املوجه إليه يف املقرر            -٣٨

خطط رصد أنشطة املشاريع وبرامج األنشطة الصغرية والبالغة الـصغر قبـل            مسألة املوافقة على    
، على السماح باملرونة يف توقيت املصادقة علـى خطـط           "عمليات التحقق األويل اليت ختضع هلا     

واتفق اجمللس علـى أن مـصادقة     . رصد أنشطة املشاريع وبرامج املشاريع الصغرية والبالغة الصغر       
ة رصد كاملة وموافقة اجمللس على أنشطة املشروع وبرامج األنـشطة           الكيان التشغيلي على خط   

يف ) ب(مرحلة التـسجيل؛    ) أ: (الصغرية والبالغة الصغر ميكن إجراؤمها يف إحدى املراحل التالية        
  .يف وقت تقدمي طلب اإلصدار األول) ج(أي وقت قبل طلب اإلصدار األول؛ 

تية اليت تنطبق علـى إتاحـة املرونـة          السياسا احلججواتفق اجمللس كذلك على أن        -٣٩
واتفق من مث على تطبيق املرونة ذاهتـا        . الكبرية على املشاريع    باملثلللمشاريع الصغرية تنطبق    

، مل يشر صراحةً    ١٠، الفقرة   ٩-إم أ /٣ومبا أن املقرر    . الكبريةعلى املشاريع وبرامج األنشطة     
تفق اجمللس على تقدمي تقريـر إىل مـؤمتر        ، فقد ا  الكبريةإىل أنشطة املشاريع وبرامج األنشطة      

كان اً   على املشاريع أي    ذاته  املرونة  مقدار اجتماع األطراف بشأن قراره حول تطبيق     /األطراف
للوالية واستجابة  . اجتماع األطراف /، والتماس تأكيد هبذا الصدد من مؤمتر األطراف       حجمها

تهل اجمللس العمل علـى وضـع       ، اس ١٧ إىل   ١٥، الفقرات من    ٩-إم أ /٣الواردة يف املقرر    
يف إطار اآللية يف نفـس      أنشطة برنامج   مشروع أو   نشاط  معايري لتحديد مىت ميكن تسجيل      

  . مستحقاتهقائم انتهت فترة أنشطة برنامج املوقع املادي أو اجلغرايف لنشاط مشروع أو 

  برامج األنشطة    
 ،٩-إم أ /٣ املقـرر     من ١٢  الفقرة  للوالية الواردة يف   واضطلع اجمللس، يف استجابته     -٤٠
 املكونة لربامج األنشطة صفة األنـشطة       تحليل العتبات اليت تستويف عندها أنشطة املشاريع      ب

__________ 

 .<http://cdm.unfccc.int/Reference/tools/index.html>: انظر الرابط )٥(
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 وكـشف   .اآلن ذاته ، مع مراعاة الظروف اإلقليمية وضمان السالمة البيئية يف          البالغة الصغر 
ـ             شاريع الـيت تقـدم     التحليل عن احلاجة إىل املزيد من املرونة فيما يتعلق بعتبات أنشطة امل

. اخلدمات إىل األسر املعيشية أو اجملتمعات احمللية أو املؤسسات الصغرية واملتوسـطة احلجـم   
ونتيجة لذلك، اتفق اجمللس على مواصلة استكشاف اخليارات املتاحة لتيسري تنفيـذ أنـشطة        

تمعات احمللية أو    الصغر أو الصغرية اليت تقدم خدمات إىل األسر املعيشية أو اجمل           البالغةاملشاريع  
 . املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم

من اً  ، عدد ١٩، الفقرة   ٩-إم أ /٣بة للطلب الوارد يف املقرر      استجاكما اختذ اجمللس،      -٤١
ومتثل أحد هذه   . التدابري الرامية إىل حتسني وتبسيط القواعد التنظيمية املتعلقة بربامج األنشطة         

د من املرونة يف كيفية جتميع عناصر أنشطة الربامج يف طلبـات            التدابري يف إتاحة الفرصة ملزي    
وعلى وجه التحديد، أصبح من املمكن اآلن تقدمي طلب اإلصدار لفترة رصد ثانيـة              . إصدار

 يف فترة الرصد لهاملكونة األنشطة لربنامج أنشطة، حىت يف حالة عدم تقدمي الطلب ذاته جلميع    
وهو يعزز التدابري املتخذة    . دة تبسيط تنفيذ برامج األنشطة    ويرمي هذا التدبري إىل زيا    . األوىل

، الذي يسمح ٢٠، الفقرة ١-م أ/٧من قبل فيما خيص تنفيذ طلبات اإلصدار يف سياق املقرر   
بتجميع أنشطة الربامج ضمن جمموعتني عندما ال يتسىن إعداد طلب أنـشطة معينـة منـها                

  .لفترة الرصد املقررةنشطة أخرى بالسرعة ذاهتا اليت ُيعد هبا طلب أ
وقد استعرض اجمللس، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، خمتلف الوثـائق التنظيميـة              -٤٢

، اآللية، ومعيار إثبات العنصر اإلضـايف     منوذج مشاريع     ومنها مثالً (املتعلقة بربامج األنشطة    
سـات  ووضع معايري األهلية وتطبيق منهجيات متعددة لـربامج األنـشطة، ومنـوذج الدرا            

  :  ما يليلتحقيق) أنشطتهالية وبرامج اآلاالستقصائية ألنشطة مشاريع 
تقـسيمها مـثالً إىل     (املرونة يف طلبات اإلصدار املتعلقة بربامج األنشطة          )أ(  

ما يسمح بتفادي التبعية بني عناصر أنشطة       ) جمموعتني من أنشطة الربنامج لفترة رصد مقررة      
  قني للمستثمرين؛ الربامج ويتيح مستوى أعلى من الي

املزيد من اخليارات إلدخال تغيريات على برامج األنشطة أو األنشطة          إتاحة    )ب(  
  اليت تكوهنا، بعد تسجيلها، مبا يشمل تنقيح معايري األهلية؛ 

  تبسيط أخذ العينات ومتطلبات الدراسات االستقصائية؛   )ج(  
  تبسيط متطلبات إعداد الوثائق لربامج األنشطة؛   )د(  
 طـرف مـضيف،     تضم أكثر من   أنشطة   برامجتوضيح أنه يف حالة تنفيذ        )ه(  

ُيشترط إدراج نشاط واحد على األقل من األنشطة املكونة للربنامج لكل طرف مـضيف يف               
  . وقت التسجيل
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  معيار األمهية النسبية    
ـ  اآلشرع اجمللس يف العمل على تعزيز تطبيق معيار األمهية النسبية يف إطار        -٤٣ ة ليـة بغي

  . ٢٠١٥االنتهاء من العمل يف عام 

  اللوائح املتصلة باملنهجية   -٢  
 من  ٣٩ و ٣٨ني  نظر اجمللس يف مسألة تنقيح املنهجيات والشروط الواردة يف الفقرت           -٤٤

واتفق اجمللـس   . تنقيح املنهجية إلرفاق وثيقة تصميم املشروع بطلب       ١-إم أ /٣مرفق املقرر   
ملنهجية مبعزل عن وثيقة تصميم املشروع فقط يف احلاالت         على السماح بتقدمي طلبات تنقيح ا     

اليت ميكن فيها تقييم الطلبات دون احلاجة إىل معلومات حمددة عن املشروع، مـع مراعـاة                
اخلربات املتراكمة للمجلس وهلياكل دعمه يف استعراض املنهجيات، هبدف تبسيط إجراءات           

  . طلب تنقيح العملية املتصلة مبنهجية ما

  ةعنصر اإلضافألساس وخط ا    
، يف مفهـوم حتديـد      ١٣الفقرة   ٩-م أإ /٣ اجمللس، يف سياق استجابته للمقرر       نظر  -٤٥

، وطلب إىل األمانة وفريق منهجيات آلية التنمية        عنصر اإلضافة عتبات قطرية خلط األساس و    
، واستناداً إىل هـذه اخليـارات     . النظيفة اقتراح خيارات من أجل وضع تعريف هلذا املفهوم        

اً ناقص  للبلدان املمثلة متثيالًعنصر اإلضافةسينظر اجمللس يف وضع عتبات قطرية خلط األساس و 
  . لية على سبيل األولويةاآليف 
وبناء على اخلربات املكتسبة يف استحداث هنُج جديدة ولكن مبسطة يف املنـهجيات         -٤٦

شرب، واصل اجمللس إجـراء     اليت تشمل تطبيقات مدافن القمامة واإلضاءة واملياه الصاحلة لل        
ع ُنهج بديلة إلثبـات عنـصر        هبدف وض  ونقلهااستعراض شامل ملنهجيات معاجلة النفايات      

ة يف  ضع هنج موحدة إلثبات عنـصر اإلضـاف       يف العمل على و   اً  وشرع اجمللس أيض  . ةاإلضاف
  . منهجية يكثر استخدامها لتوليد الطاقة املتجددة

 بدء العمـل    ، على ١٨ الفقرة   ٩-م أإ /٣ته للمقرر   واتفق اجمللس، يف سياق استجاب      -٤٧
أنشطة املشاريع وبرامج النشطة اليت يتحقق فيهـا        على تبسيط وترشيد عملية املصادقة على       

  . عنصر اإلضافة تلقائياً، باستحداث مناذج أكثر موضوعية وتبسيطاً وسهولة يف االستعمال

  تبسيط وترشيد املنهجيات    
 معايري أو منـهجيات     ١٠رة املشمولة بالتقرير، على أكثر من       وافق اجمللس، يف الفت     -٤٨

جديدة أو منقحة لتيسري املشاريع اجملتمعية املنخفضة الدخل، حتديداً عن طريق إضفاء املزيـد              
من املرونة يف سياق تصميم املشاريع أو الربامج وإتاحة املزيد من اخليارات لرصد النـواتج،               

  .  اآلن ذاتهعلى حنو يكفل السالمة البيئية يف
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وتكفل اجمللس بتوضيح وتبسيط شروط أخذ العينات، وال سيما بالنـسبة لكفـاءة               -٤٩
  . األجهزة املخصصة للتطبيقات املرتلية، مثل مواقد الطبخ

ملنهجيات املطبقة على نطـاق     أساس ا  خلطوط   متحفظةافتراضية  اً  وحدد اجمللس قيم    -٥٠
كبدائل للدراسـات االستقـصائية     )  سنوياً مثل معدل استهالك خشب الوقود للفرد     (واسع  

  . لتحديد خط األساس امليدانية اليت يستغرق إجنازها زمناً طويالً

  خطوط األساس املوحدة    
اعتمد اجمللس ونقح، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، العديد من املعـايري واألدوات              -٥١

وحدة، على النحو الـوارد يف املرفـق        املنهجية واملبادئ التوجيهية املتعلقة خبطوط األساس امل      
عـن أنـشطة      عملية وضع خطوط أساس موحدة، فضالً     توخياً لتعزيز تفعيل وتيسري     الرابع،  

  . املشاريع وبرامج األنشطة اليت تستخدم خطوط أساس موحدة
أن مسألة تطبيق   هو  ،  ٦-إم أ /٣ملقرر   من ا  ٤٦ للفقرة    تفسريه  أن واتفق اجمللس على    -٥٢

ترجع لتقدير السلطة الوطنية املعينة يف الطرف املضيف، مبا يف ذلك مسألة            خط أساس موحد    
ما إذا كان للنشاط املشمول مبشروع خط أساس موحد أن يستخدم منهجية أو أداة معتمدة               

ويف احلاالت اليت ميكن أن تشكل فيها املوافقة علـى خـط            . بدالً من خط األساس املوحد    
 البيئية، مبا يف ذلك جراء نطاق التطبيق الـذي حتـدده            األساس املوحد خماطر على السالمة    

السلطة الوطنية املعينة، ميكن للمجلس أن يرفض خط األساس املوحد، ويعمل مع الـسلطة              
  . الوطنية املعينة يف التصدي للمخاطر املتعلقة بالسالمة البيئية

ة املعنيـة بـشأن   من السلطات الوطنياً  طلب١٦وقد ورد يف الفترة املشمولة بالتقرير         -٥٣
وتتعلق معظـم الطلبـات     .  طلباً حىت اآلن   ٢٢خطوط أساس موحدة، ما يرفع جمموعها إىل        

خـط أسـاس   (كما اعتمد اجمللس خطي أساس موحدين     . املقدمة بقطاعي الطاقة والنفايات   
عامل االنبعاثات وقائمة إجيابية بالتكنولوجيات املتعلقة بقطاع مطاحن األرز يف كمبوديـا،            مل

، ما يصل مبجمـوع خطـوط األسـاس         )مل انبعاثات لقطاع الكهرباء يف أوزبكستان     ومعا
ة أجرهتـا األمانـة،     واستجابة لدراسة استقصائي  . املوحدة اليت اعتمدت حىت اآلن إىل أربعة      

  .  وطنية معينة عن اهتمامها بالعمل مع اجمللس لوضع خطوط أساس موحدة سلطة١٣أعربت 

   النطاقاملنهجيات واألدوات الواسعة    
وافق اجمللس، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، على مخس منهجيات جديدة، وثالث             -٥٤

 منهجية منقحة، وأداة منهجية منقحة واحدة ألنشطة املشاريع         ١٣أدوات منهجية جديدة، و   
لية حتوالً من جمـاالت     اآلويشهد االجتاه السائد يف طلبات املنهجية يف إطار         . الواسعة النطاق 

  . عمليات الوحدات وتغيري العملياتجماالت  الطاقة وتشغيل الوحدات إىل توليد
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وتتمثل إحدى املنهجيات اليت وافق عليها اجمللس يف جمـال العمليـات الكيميائيـة                -٥٥
 التحول من عملية كهرلية إىل عملية حفزية يف إعـادة تـدوير             الرامية إىل ألنشطة املشاريع   

  . جني يف مصانع إنتاج اإليسوسياناتالكلورين من غاز كلوريد اهليدرو
انبعاثات املشاريع النامجة عن زراعـة الكتلـة        "وقد وسعت األداة اجلديدة املسماة        -٥٦

وستيسر األداتـان األخريـان     . من نطاق استخدام املنهجيات يف برامج األنشطة      " األحيائية
ل البضائع بني املنـاطق     انبعاثات خط األساس لتدابري تغيري وسائط نق      "اجلديدتان، ومها أداة    

وضع " انبعاثات خط األساس لتغيري وسائط نقل الركاب يف املناطق احلضرية         "وأداة  " احلضرية
  . خطوط أساس موحدة يف قطاع النقل وستساعدان يف حتقيق االتساق بني املنهجيات

 إذ حتول تكلفـة الرصـد دون        إطار اآللية،  كاٍف يف    وال حيظى قطاع البناء بتمثيلٍ      -٥٧
 نطـاق   وهو ما حدا باجمللس إىل توسيع     . اجتذاب املزيد من أنشطة املشاريع يف هذا القطاع       

املنهجية الواسعة النطاق بشأن املباين لتشمل حتديث املباين القائمة والسماح باستخدام مناذج            
  . احملاكاة احلاسوبية لتقدير ختفيضات االنبعاثات

منهجيات اإلضاءة وتنقية املياه ومعاجلـة      وأدرج اجمللس مفهوم الطلب املنقوص يف         -٥٨
ويسمح هذا املفهوم للمشاركني يف املشروع بافتراض مستوى االنبعاثات الذي     . مياه الصرف 

. تفادي هذه االنبعاثـات   يرمي إىل    يف املستقبل، ومن مث تصميم نشاط مشروع          عنه سينجم
ولوجيات الكثيفة الكربون   ما على ختطي التكن   اً  وبالتايل، ميكن لنشاط مشروع أن يساعد بلد      
  . انبعاثات أقل من غازات الدفيئةتنجم عنها وصوالً إىل تكنولوجيات أنظف وأكثر كفاءة و

  املنهجيات واألدوات الصغرية النطاق    
 واحـدة، ومثـاين     مولة بالتقرير، على منهجية جديـدة     وافق اجمللس، يف الفترة املش      -٥٩

  . ألنشطة املشاريع الصغرية النطاقمنهجيات منقحة، ومبدأ توجيهي عام منقح 
أنـواع   نطاق املنافع اليت تتيحها اآللية لتـشمل  مع اجلهود الرامية إىل توسيع اً  ومتشي  -٦٠

  : ، فإن اجمللسناقصاً املشاريع والبلدان املمثلة متثيالً
وافق على أول منهجية ُتتبع يف قطاع األلبان، وختص حتديـداً املكمـالت               )أ(  

  راتيجية لزيادة إنتاجية صغار املالكني يف قطاع األلبان؛ الغذائية االست
مثل استبدال الطوب واألمسنت بألواح     (أقر منهجيات منقحة لقطاع البناء        )ب(  

مثل معاجلة النفايات اخلطرة بواسطة     (وتكنولوجيات جديدة ملعاجلة النفايات     ) اجلبس اجلدارية 
  ؛ )تكنولوجيا البالزما السترجاع الطاقة

 توسـيع نطـاق  على صعيد الطلـب ل قّر منهجيات منقحة لكفاءة الطاقة     أ  )ج(  
أو الـضوابط يف املبـاين،      / و مثل تكنولوجيات إضاءة الشوارع، وكفاءة اإلضـاءة      (التغطية  

  ؛ )وتركيب أجهزة الدفق املنخفض لالقتصاد يف استخدام املياه الساخنة
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 بالكهرباء بواسـطة   اجملتمعات الريفية تزويد  وسع نطاق استخدام منهجية       )د(  
  الطاقة املتجددة، مبا يف ذلك إضافة خيار إلعادة تأهيل نظم الطاقة املتجددة غري الوظيفية؛ 

وسع نطاق منهجية خفض االنبعاثات من خالل اإلنتـاج واالسـتهالك             )ه(  
  . املستدامني للفحم

  احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه    
، ومعيار املصادقة والتحقق يف إطار اآللية، وإجـراء         اآلليةنقح اجمللس معيار مشاريع       -٦١

 باحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه من أجـل        تتعلقإدماج أحكام   بدورة املشاريع لآللية،    
كمـا وضـع    . تفعيل دورة املشاريع ألنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه         

السلطات الوطنية املعينة ومنوذجاً للموافقة اجمللس مبادئ توجيهية خلطاب املوافقة املطلوب من        
  . على أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه

حتسني التوزيع اإلقليمي ودون اإلقليمي ألنشطة املشاريع يف إطار آلية التنميـة         -جيم  
  النظيفة 

  الدعم املقدم إىل السلطات الوطنية املعينة   -١  
قدمي الدعم إىل السلطات الوطنيـة املعينـة يف االضـطالع            اجمللس واألمانة ت   واصل  -٦٢

  : ويشمل هذا الدعم ما يلي. بأعماهلا
مكاتب املساعدة اليت تتيحها األمانة لدعم الـسلطات الوطنيـة املعينـة              )أ(  

لديها كان  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان اليت       اً  واملشاريع يف أفريقيا وأقل البلدان منو     
  ؛ ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١ حىت اآللية مشاريع مسجلة يف إطار ١٠ أقل من

 يف توغو،   ةاملساعدة التقنية املباشرة عن طريق تنظيم دورات تدريب إقليمي          )ب(  
 مراكز التعـاون    ادور، وزمبابوي، وجنوب أفريقيا، قُدمت عن طريق      وبنن، وأوغندا، وإكو  

  التابعة لآللية؛اإلقليمي 
نشاء مكاتب للـسلطات     التعاون اإلقليمي يف إ    مراكزاملقدمة من   املساعدة    )ج(  

نية يف دومينيكا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسانت كيـتس ونيفـيس،            الوطنية املع 
  ومجهورية أفريقيا الوسطى؛ 

عقد اجتماعات وحلقات عمل منتدى السلطات الوطنية املعينة من أجـل             )د(  
لية ويف  اآل، واالطالع على أحدث التطورات التنظيمية يف        تبادل اخلربات، والعمل مع اخلرباء    

  مفاوضات االتفاقية اإلطارية؛ 
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شاركني ملنتدى الـسلطات الوطنيـة املعينـة يف         تالتفاعل مع الرئيسني امل     )ه(  
  . مشاورات أصحاب املصلحة ومع اجمللس يف دورتيه السادسة والسبعني والتاسعة والسبعني

 ٩وارسو، بولندا، يومي    (ي ملنتدى السلطات الوطنية املعينة       االجتماع السنو  وُعقد  -٦٣
. اجتماع األطراف /متر األطراف الدورة التاسعة ملؤ  عقب  ) ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠و

 ٣٠وينـدهوك، ناميبيـا، مـن        (اآلليـة بت حلقة العمل اإلقليمية األفريقية بشأن       كما أعق 
أعقبت حلقـة   و. الكربون السادس ألفريقيا  منتدى  ) ٢٠١٤يوليه  / متوز ١يونيه إىل   /حزيران

ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر  اً   وإجراءات التخفيف املالئمة وطني    اآلليةالعمل اإلقليمية بشأن    
منتـدى  ) ٢٠١٤ سـبتمرب / أيلول٢أغسطس إىل / آب٣١بوغوتا، كولومبيا، من (الكارييب  

  .  ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبالكربون الثامن
، املساعدة إىل السلطات الوطنية     ٩-م أإ   /٣للمقرر   اجمللس، يف سياق استجابته      وقدم  -٦٤

  :املعينة يف جمال
وبـرامج  ليـة  اآلرصد فوائد التنمية املستدامة املنبثقة من أنشطة مـشاريع         )أ(  
ـ            وال  . أنشطتها ي يزال تقدمي املساعدة مستمراً إىل السلطة الوطنية املعينة يف كمبوديـا، وه

  السلطة األوىل اليت تطلب هذه املساعدة؛ 
  . توجيهية للمشاورات بني أصحاب املصلحة احمللينيوضع مبادئ   )ب(  

واستجابة للمقرر نفسه، التمس اجمللس معلومات من السلطات الوطنيـة املعينـة،              -٦٥
ـ  عن ومن خالل اجتماعات منتدى السلطات الوطنية املعينة،         منفردة ا  الكيفية اليت جتـري هب

مشاورات أصحاب املصلحة بشأن أنشطة مشاريع اآللية وبرامج أنشطتها، هبدف تقاسم هذه            
 واحداً من الـسلطة     رداًوقد تلقت األمانة حىت اآلن      . املعلومات بني السلطات الوطنية املعينة    

  . الوطنية املعينة للربازيل

  برنامج قروض آلية التنمية النظيفة   -٢  
 ويـديره مكتـب     ٢٠١٢أبريل  /لية، الذي أُطلق يف نيسان    أكمل برنامج قروض اآل     -٦٦

األمم املتحدة خلدمات املشاريع حتت إشراف األمانة، مخس فترات من طلبات احلصول على             
 ٥٦ ، ومتت املوافقة على    طلباً ١٥٣، ورد ما جمموعه     ٢٠١٤ يونيه/ حزيران ٣٠وحىت  . قروض
املشاريع اليت متـت املوافقـة علـى        وتقع  .  ماليني دوالر أمريكي   ٤,٨يبلغ جمموعها   اً  قرض

وتغطي معظم  ). ١(وأمريكا الالتينية   ) ١٦(، وآسيا واحمليط اهلادئ     )٣٩(قروضها يف أفريقيا    
 يف املائة من القروض     ٧٤وتبلغ حصة أقل البلدان منواً      ).  يف املائة  ٦٠(القروض برامج أنشطة    

  . ئة من هذه القروض يف املا٦٩املوافق عليها، فيما تبلغ حصة الدول األفريقية 
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  شراكة إطار نريويب   -٣  
، األنشطة اليت يضطلع هبا الـشركاء       )٦(تنسق األمانة، يف سياق شراكة إطار نريويب        -٦٧

ومشلت اجلهود املشتركة خالل الفترة املشمولة بالتقرير تنظيم املنتدى         . )٧(واملنظمات املتعاونة 
ربون يف أمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر         السادس للكربون يف أفريقيا واملنتدى الثامن للك      

الشركاء كما اضطلع   .  أعاله ٦٢الكارييب، وحلقيت العمل اإلقليميتني املشار إليهما يف الفقرة         
  . وخطة عملهكلٌ وفقاً لواليته  فردية مببادرات واملنظمات املتعاونة

وكولومبيا  وناميبيا   للسلطات الوطنية املعينة لبولندا   ويود اجمللس أن يعرب عن امتنانه         -٦٨
الستضافتها األنشطة املذكورة، وللشركاء يف إطار عمل نريويب واملنظمات املتعاونة ملواصـلة      

   .باآلليةعملها املتعلق 

  مراكز التعاون اإلقليمي   -٤  
، ٢٠١٣ يف عـام     ، منذ إنـشائها    مراكز التعاون اإلقليمي   سعت األمانة إىل تدعيم     -٦٩

 الرامية إىل حتسني التوزيع اإلقليمي ودون اإلقليمي ملشاريع         هودهابوصفها الدافع الرئيسي جل   
ـ          . اآللية صارف اإلمنائيـة   وتعمل هذه املراكز بالشراكة مع الوكاالت احمللية واإلقليميـة وامل

  : على األرض للجهات التالية بشكل رئيسياً مباشراً تقدم دعم، و)٨(املتعددة األطراف
شطة القائمة يف حركتها عرب دورة مشاريع اآللية        دعم املشاريع وبرامج األن     )أ(  

  من طور الفكرة إىل طور اإلصدار؛ 
  وضع خطوط أساس موحدة؛   )ب(  
  صوغ سريورة للمشاريع والشراكات املستقبلية؛   )ج(  
  .املعارف والوعي والقدرات املتعلقة باآلليةالنهوض ب  )د(  

__________ 

ان، إطار نريويب لتعميم فوائد اآلليـة،        أطلق أمني عام األمم املتحدة آنذاك، السيد كويف عن         ٢٠٠٦يف عام    )٦(
    :انظر.  يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربىخصوصاً

<http://cdm.unfccc.int/Nairobi_Framework/index.html>. 
البنك الدويل، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، والشراكة بني الدامنرك وبرنـامج           : تشمل الوكاالت الشريكة   )٧(

 باسم مركز ريزو التابع لربنامج األمم املتحدة        اليت كانت ُتعرف سابقاً   ) (DTU UNEP(األمم املتحدة للبيئة    
، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ، ومصرف التنمية األفريقـي،              )للبيئة

 الدولية لتـداول االنبعاثـات،      الرابطة: أما املنظمات املتعاونة فهي   . ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية    
ومصرف التنمية اآلسيوي، ومعهد االستراتيجيات البيئية العاملية، ومصرف التنميـة للبلـدان األمريكيـة،              

 .ومنظمة أمريكا الالتينية لشؤون الطاقة، ومصرف التنمية ألمريكا الالتينية
فريقيـا يف كامبـاال، أوغنـدا؛       مصرف التنمية لغرب أفريقيا، يف لومي، توغو؛ ومصرف التنمية لشرقي أ           )٨(

ومؤسسة البحث والتعليم جلزر وندوارد يف سانت جورج، غرينادا؛ ومصرف التنمية ألمريكا الالتينيـة يف               
 .بوغوتا، كولومبيا
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وقامت بدعمها عرب مراحـل      وقد حددت مراكز التعاون اإلقليمي أنشطة مشاريع        -٧٠
.  الصعبة السائدة يف السوق ويكتسي هذا الدعم أمهية خاصة يف ظل الظروف الراهنة    .تنفيذها

 نشاط قائم، وأفضى هذا الـدعم  ٢٠٠قدمت املراكز األربعة حىت اآلن دعماً مباشراً لزهاء         و
يف اً   أيـض   هذه املراكز بنـشاط    وعملت.  من هذه األنشطة يف دورة املشاريع      ٨٨إىل تقدم   

 يف املائة منها عرب مراحل اآلليـة        ٣٨من أنشطة املشاريع، انتقل     اً  جديداً   نشاط ١٠٩ حتديد
وجيري العمل اآلن على حتديد منظمة شريكة للمركز اخلامس مـن           . نتيجة إجراءات املتابعة  

  .  آسيامنطقةمراكز التعاون اإلقليمي الذي سُينشأ يف 
 خطوط أساس موحدة من خـالل تـوفري         وتقدميكما دعمت هذه املراكز صياغة        -٧١

ويشمل عمل املراكز   . املشورة التقنية وبناء قدرات منفذي املشاريع والسلطات الوطنية املعينة        
دفـق  حتديد الثغرات التقنية واملؤسسية وغريها من احلواجز على الصعيد احمللي، ما أفضى إىل           

  . الفعل إىل العملية التنظيميةمنها بخطوط  ١٠ ُحّولتاً  خط أساس موحد٥٩ كبري من
قد ساعد على حـث     اً  ومن األمهية مبكان اإلشارة إىل أن وجود هذه املراكز ميداني           -٧٢

شكال وقد أقيم العديد من الشراكات وأ     . العديد من الوكاالت الدولية واإلقليمية على العمل      
ري التفاعل مع احلكومـات  ، وتيس التعاون، ما أفضى إىل تعزيز التأثري امليداين جلميع الوكاالت        

ويتمثل تطور مثري لالهتمام يف متكن املراكز من املـساعدة يف        . احمللية، ورصد النتائج واملتابعة   
  .  املزيد من االستثماراتتقتضيالربط بني وكاالت التمويل وأنشطة املشاريع اليت 

  مسائل اإلدارة والتنظيم   -رابعاً  
 ٢٠١٤  وخطتها اإلدارية لعـام ٢٠١٥-٢٠١٤سنتني اعُتمدت خطة عمل اآللية ملدة ال     -٧٣

ويف اجللسة نفسها، اتفق اجمللس علـى أن يواصـل          . يف اجللسة السادسة والسبعني للمجلس    
. لعام السابق، وأن جيري استعراضاً نصف سنوي لتنفيذ اخلطة اإلدارية اليت أُقـّرت            لممارسته  

ثمانني على أساس الوثيقة املعنونـة      وقد أجرى اجمللس استعراضه للخطة اإلدارية يف جلسته ال        
 تتضمن حتـديثاً عـن      اليت،  )٩("٢٠١٤حالة تنفيذ اخلطة اإلدارية آللية التنمية النظيفة لعام         "

ددين يف خطـة العمـل      باهلدفني احمل  قياساً   ٢٠١٤مايو  / أيار ٣١اإلجنازات اليت حتققت حىت     
 واألولويات املتفق عليها يف اجللسة واملقاصد الثالثة املتفرعة عن كل منهما، واملنتجات احملددة   

  . السادسة والسبعني للمجلس
 مـن   ٦٩ إجنـاز  كان يتوقـع  ،  ٢٠١٤ام  لعاليت أُقّرت   اإلدارية  إىل اخلطة   اً  استنادو  -٧٤
يف الفترة الفاصلة بني املوافقة على اخلطة اإلدارية        و.  بند عمل حبلول منتصف السنة     ٧٧ أصل

إىل اً  بند عمل إضافي٢٩ اجمللس، طلب اجمللس إضافة واالستعراض نصف السنوي الذي أجراه
، أشار اجمللـس إىل     ٢٠١٤مايو  / أيار ٣١وحىت  ).  بنود عمل  ١٠٦ما جمموعه   (خطة عمله   

للجـداول الزمنيـة األصـلية،      اً  منها وفق اً   بند ٢٥وقد أُجنز   . من بنود العمل  اً   بند ٦٧إجناز  
__________ 

 .<http://cdm.unfccc.int/EB/archives/meetings_14.html>: متاحة على الرابط )٩(
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 التوازن بني أعباء عمل اجمللس والتأخر       بسبب احلاجة إىل حتقيق   اً   بند ١٧أعيدت جدولة    فيما
 بند عمل وفقاً للجدول الزمين      ٦٤، ويسري   إكمال املنتجات املقدمة أو عدم االتفاق عليها      يف  

  . إلجنازهااملقرر 
 ٢٠١٤ أن اخلطة اإلدارية لعام      يف االستعراض نصف السنوي إىل    اً  وأشار اجمللس أيض    -٧٥

،  موظفـاً  ١٦٣د املوظفني املتفرغني لدى األمانة ليبلغ       رهناً باستكمال عد   متت املوافقة عليها  
له اً ، كانت تعمل وفق واليات تتجاوز ما كان خمطط  ٢٠١٤مايو  / أيار ٣١وأن األمانة، حىت    

إىل أنه على   اً   وأشار اجمللس أيض   .متفرغاًاً  موظف ١٥٥بعدد من املوظفني ال يتجاوز      يف البداية   
ات الروتينية يف بعض اجملاالت كان أقل من املتوقـع          الرغم من أن حجم العمل الفعلي للعملي      

زيادة األنشطة يف جماالت أخرى     باً   ذلك جزئي  تعادلفقد  ) على سبيل املثال عمليات التقييم    (
  ). مثل املنهجيات وخطوط األساس املوحدة(

 وأفرقته العاملة اجتماعات منتظمة خـالل الفتـرة املـشمولة      وهيئاتهوعقد اجمللس     -٧٦
وإضافة إىل ذلك، نظمت األمانة اجتماعات منتدى السلطات الوطنية املعينة ومنتدى   . بالتقرير

الكيانات التشغيلية املعينة والكيانات املستقلة املعتمدة، وحلقات عمل مـع          اخلاص ب التنسيق  
  ). انظر املرفق اخلامس(أصحاب املصلحة 

لعامل املعين باملـشاريع    كل من فريق االعتماد وفريق املنهجيات والفريق ا       كما عقد     -٧٧
ومل جيتمع الفريق العامـل املعـين       . خالل الفترة املشمولة بالتقرير،    الصغرية أربعة اجتماعات  

، غري أنه قدم مـسامهاته إىل اجمللـس         ٢٠١٤باحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف عام        
فقد عقـد اجتماعـاً     أما الفريق العامل املعين بالتحريج وإعادة التحريج        . بوسائل إلكترونية 

  .  أو فريق عامل تابع لآلليةتعقده هيئة، وهو أول اجتماع من هذا النوع عن بعداً إلكتروني
 اجمللس على حتديد جماالت التنمية املنهجية االستراتيجية والنظـر يف أفـضل             واتفق  -٧٨

 لآللية يف جماالت  وأفرقته العاملة، يف سياق األدوار اجلديدة احملتملةهيئاتهالسبل لالستفادة من 
يف السبل الكفيلة اً وسينظر اجمللس أيض. الرصد واإلبالغ والتحقق والتمويل القائم على النتائج      

  .  واألفرقة العاملةاهليئاتاجتماعات  بتعزيز استخدام الوسائل اإللكترونية لعقد
جلنـة   ( الفترة املشمولة بالتقرير، نظرت جلنة اإلشراف على التنفيذ املـشترك          وخالل  -٧٩

وأحاط اجمللس علمـاً، يف   . يف اخليارات املتعلقة بإدارة التنفيذ املشترك لنظام االعتماد       ) اإلشراف
جلسته التاسعة والسبعني، بالقرار اليت اختذته جلنة اإلشراف يف اجتماعها الرابع والثالثني ببـدء              

اف جزئياً على نظام    حوار مع اجمللس بشأن اعتماد تدبري قصري األجل يقضي باتكال جلنة اإلشر           
االعتماد التابع لآللية، على أن تواصل يف اآلن ذاته اإلشراف على الكيانات املستقلة املعتمدة يف               

وقد تواصل اجمللس مع رئيس جلنة اإلشراف، السيد بيوتر دومربوفيكـي،         . إطار التنفيذ املشترك  
  . ادية والثماننييف جلسته الثمانني، وسيواصل النظر يف هذه املسألة يف جلسته احل

وأعرب اجمللس عن تقديره ألعضاء هيئاته وأفرقته العاملة وفريق التسجيل واإلصدار،             -٨٠
 . ملا بذلوه من عمل دؤوب وما أبدوه من التزام
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  مسائل العضوية   -ألف  
اجتماع األطراف، انُتخب أعضاء وأعضاء مناوبون      /يف الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف      -٨١

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير،    . س لشغل شواغر نتجت عن انتهاء مدة العضوية       جدد يف اجملل  
  . ٤تألف اجمللس من األعضاء واألعضاء املناوبني املدرجة أمساؤهم يف اجلدول 

   ٤اجلدول 
  األعضاء واألعضاء املناوبون يف اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة

 األعضاء األعضاء املناوبون الدولة املرشحة

 )أ(ديوانتياالسيدة الكسمي  )أ(بدارينالسيد حسني  دول آسيا واحمليط اهلادئ

 )ج) (أ(إندرليناالسيد مارتن  )أ(كاسياالسيد أوليفييه  دول أوروبا الغربية ودول أخرى

األطراف غري املدرجة يف املرفق     
 األول 

السيد خوسيه دومينغوس  )ب(دوانالسيد ماوشينغ 
 )ب(ميغيز

 )ب(كوشكوالسيدة ناتايل  )ب(هاروتيونيانالسيدة ديانا   أوروبا الشرقيةدول

 )د) (أ(مبانوالسيد توزي مبانو  )أ(اهوساينالسيد كاديو  الدول األفريقية

دول أمريكا الالتينية ومنطقـة    
 البحر الكارييب

 أورتيغا السيد دانييل )أ(كالفوالسيد إدواردو 
 )و ()أ(باتشيكو

 يف املرفـق    األطراف املدرجة 
 األول 

  )أ(شنايدرالسيد المربت  )أ(السيد كازوناري كاينو
 )نائب الرئيس(

  )ب(سيليالسيد هيو  )ب(اهللا السيد أجمد عبد الدول اجلزرية الصغرية النامية
 )الرئيس(

األطراف املدرجة يف املرفـق     
 األول

 )ب(وولكيالسيد فرانك  )ه) (ب(مقعد شاغر

ملرفق األطراف غري املدرجة يف ا    
 األول

 )ب(ازاكاتالسيد واشنطن  )ب(أمحد. السيد قاضي ك

  . ٢٠١٥سنتان تنتهيان يف االجتماع األول يف عام : املدة  )أ(
  . ٢٠١٦سنتان تنتهيان يف االجتماع األول يف عام : املدة  )ب(
  .  مباشرة٢٠١٤استقالة السيد بيري ستيانسن قبل انعقاد االجتماع األول لعام تسري   )ج(
  .  مباشرة٢٠١٤تسري استقالة السيد فيكتور كابنجيلي قبل انعقاد االجتماع األول لعام   )د(
.  مباشـرة ٢٠١٤تسري استقالة السيد كريس فارس من منصبه قبل انعقاد االجتماع األول لعام               )ه(

  . مل ُيتلق مرشح بديل هلذا املقعد حىت اآلن
بأن الـسيد أنطونيـو     اً  ة البحر الكارييب األمانة خطي    أبلغ منسق جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطق        )و(

سيعمل ملدة سنة واحدة، وسيخلفه السيد دانيال أورتيغـا باتـشريو           ) املكسيك(غولدمان   - ويرتا
  . يف السنة املتبقية ملدة عضوية اجمللس) إكوادور(
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اجتمـاع  /ويكرر اجمللس اإلعراب عن قلقه ألن مؤمتر األطراف ومؤمتر األطـراف            -٨٢
األطراف مل يضعا إطاراً قانونياً دولياً المتيازات وحصانات أعضاء اجمللس الـذين يـؤدون              

وال يتمتع األعضاء باالمتيازات واحلصانات إال يف أملانيا، وفقاً التفاق          . باآلليةمهامهم املتصلة   
 ويف البلدان اليت ُتعقد فيها اجتماعات اجمللس عمالً باتفاق أُبرم مع البلد املضيف              مقر األمانة، 

وحييط اجمللس علماً بالتقدم احملرز يف املناقشات  . يتضمن أحكاماً بشأن االمتيازات واحلصانات    
اجتماع األطراف إجياد حل مؤقت يف دورته       /املتعلقة هبذه املسألة ويطلب إىل مؤمتر األطراف      

  . شرة، ريثما ُيتوصل إىل حل طويل األجل هبذا الشأنالعا

  انتخاب رئيس اجمللس ونائب رئيسه    
انتخب اجمللس يف اجتماعه السابع والسبعني، السيد هيو سيلي، وهو عضو من طرف   -٨٣

ت شنايدر، وهو عضو من طرف      ول، رئيساً للمجلس، والسيد المرب    غري مدرج يف املرفق األ    
وتنتهي واليتهما كرئيس ونائب للرئيس يف االجتماع       . ، نائباً للرئيس  مدرج يف املرفق األول   

  .)١٠(٢٠١٥األول للمجلس عام 
  . وأعرب اجمللس عن تقديره للرئيس ونائب الرئيس على قيادهتما املمتازة للمجلس  -٨٤

   ٢٠١٤االجتماعات يف عام   -باء  
.  وجلسة ختطيط غري رمسية    يف الفترة املشمولة بالتقرير، عقد اجمللس أربعة اجتماعات         -٨٥

  ). ٥اجلدول  (٢٠١٤نوفمرب /ومن املقرر عقد اجتماع خامس يف تشرين الثاين
وتتاح جداول األعمال املشروحة الجتماعات اجمللس، والوثائق الداعمة لبنود جدول           -٨٦

 يـة لآللاألعمال، والتقارير املتضمنة مجيع االتفاقات اليت اعتمدها اجمللس، يف املوقع الشبكي            
  .)١١(على بوابة االتفاقية اإلطارية

   ٥اجلدول 
   ٢٠١٤اجتماعات اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة يف عام 

 االجتماع التاريخ املكان

 السابع والسبعون فرباير / شباط٢١-١٧ بون، أملانيا

 الثامن والسبعون أبريل / نيسان٤ -مارس / آذار٣١ بون

يئـتني   مع دوريت اهل   متزامناً(بون  
 )الفرعيتني

 التاسع والسبعون هيوني/ حزيران١ -مايو / أيار٢٨

__________ 

 ).، املرفق األول١- أإم/٤املقرر ( من النظام الداخلي للمجلس ١٢املادة  )١٠(
)١١( <http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>. 
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 االجتماع التاريخ املكان

 الثمانون يوليه / متوز١٨-١٤ بون

بالتزامن مع دورة مؤمتر    (ليما، بريو   
األطراف العامل بوصفه اجتمـاع     

 ). األطراف يف بروتوكول كيوتو

 احلادي والثمانون نوفمرب / تشرين الثاين٢٨-٢٤

  ديات وأصحاب املصلحة التفاعل مع املنت  -جيم  
عقدت األمانة ثالثة مؤمترات مع أعضاء منتدى التنسيق اخلاص بالكيانات التشغيلية             -٨٧
دى يف ظـل الظـروف      ، بشأن متويل املنت   )منتدى التنسيق  (الكيانات املستقلة املعتمدة  /املعينة

ق وأعـضاء   ألمانة مؤمترات إلكترونية مع أعضاء منتدى التنسي      اعقدت  كما  . الراهنة للسوق 
 الشواغل املتعلقة بتنفيذ معيار االعتماد لدى اآللية        تسوية من أجل    لآلليةفريق االعتماد التابع    

حتديد الوسائل العملية املتاحة    ا جاء يف تقرير منتدى التنسيق، و      على حنو م  ) ١-٠٥اإلصدار  (
  . تأهيل ملوظفيهاالأمام الكيانات التشغيلية إلجراء امتحانات 

، أعماهلما مع أصحاب     خالل الفترة املشمولة بالتقرير    ،لس وهيكل دعمه   اجمل وواصل  -٨٨
من خالل منتدى السلطات الوطنيـة املعيَّنـة         ذلك السلطات الوطنية املعيَّنة،      ، مبا يف  املصلحة

والتفاعل مع الرئيسني املتشاركني للمنتدى يف اجتماعات اجمللس، ومع الكيانات التشغيلية من            
ونظمت األمانـة،   . نتدى التنسيق يف كل اجتماع من اجتماعات اجمللس       خالل التفاعل مع م   

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، حنو تسع حلقات عمل ومناقشات مائدة مستديرة ومنتديات            
  . ودورات تدريبية يف مخسة بلدان

ألصحاب املصلحة إلبداء آرائهم بشأن عملية وضع وتنفيـذ         اً  وأُتيحت الفرصة أيض    -٨٩
خـالل  هبذا الـشأن     رسالة   ٧٠وتلقى اجمللس حنو    . آللية والتماس توضيحات بشأهنا   قواعد ا 

وأُنشئت قنوات لتقدمي الرسائل وتلقي الردود عليها، عـن طريـق           . الفترة املشمولة بالتقرير  
الكيانات التشغيلية املعيَّنة والسلطات الوطنية املعيَّنة والشبكات اخلارجية للمجلس واملوقـع           

تيسري تبـادل املعـارف     ة شفافية عملية اختاذ القرارات و     ، سعياً لزياد  )١٢( لآللية الشبكي العام 
  . بشأن املسائل املتعلقة بالسياسة العامة

وُتتاح ألصحاب املصلحة فرصة التعليق على مشروع جدول األعمال املشروح لكل             -٩٠
علقة بالـسياسات   اجتماع من اجتماعات اجمللس واالستجابة لطلبات املسامهة يف املسائل املت         

  . اليت هلا أثر عليهم، قبل اختاذ القرارات يف اجمللس

__________ 

    :ميكن االطالع على الرسائل والردود على العنوان التايل )١٢(
<http://cdm.unfccc.int/stakeholder/submissions/index.html>. 
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كما أتيحت فرصة إضافية ألصحاب املصلحة للمسامهة بآرائهم يف مـشاورة املائـدة               -٩١
.  يف بون بأملانيا   ٢٠١٤سبتمرب  / أيلول ١٦ و ١٥بل اآللية، اليت ُعقدت يومي      املستديرة بشأن مستق  

  . تديرة خرباء دعتهم اآللية للمسامهة يف إرشاد مسرية تطويرهاوقد ضم اجتماع املائدة املس
، انتهز اجمللس الفرصة الفريدة اليت      ٥وباإلضافة إىل االجتماعات املدرجة يف اجلدول         -٩٢

 وأسبوع املناخ ملدينة نيويـورك،      ٢٠١٤أتاحها األمني العام ملؤمتر القمة املعين باملناخ يف عام          
اتيجي وجلسة غري رمسية يف مدينة نيويورك بالواليات املتحـدة           جلسة التخطيط االستر   فعقد

اجتمع خالهلما بطائفة واسعة مـن أصـحاب املـصلحة      ) ٢٠١٤سبتمرب  / أيلول ٢٧-٢١(
وُخططت أنشطة التوعية يف إطار أربعة مواضيع تتسق مع األحـداث           . ومقرري السياسات 

ـ   : واألنشطة اليت أجريت خالل أسبوع املناخ، وهي       اخ، واآلليـات املدجمـة يف      متويـل املن
  . السياسات احمللية، والقطاعات الناشئة يف املدن وقطاع النقل؛ والقيادة يف جمال املناخ

، نترنت ألعضاء منتدى التنسيق   اإلمانة أيضاً سبعة مؤمترات عن بعد عرب        وأجرت األ   -٩٣
ت بشأن  بعد كل اجتماع من اجتماعات اجمللس، لبحث نتائج االجتماعات وتقدمي توضيحا          

  . القرارات اليت اختذها اجمللس

  االتصال والترويج والتوعية   -دال  
  :  على ما يلي٢٠١٤ جهود االتصال والترويج والتوعية يف عام ركزت  -٩٤

شاريع ال تكتفي   وكيف أهنا تقدم حوافز مل    تسليط الضوء على منافع اآللية،        )أ(  
ن كذلك رفاه السكان وتعـزز التنميـة        خبفض انبعاثات غازات الدفيئة أو جتنبها، وإمنا حتسّ       

  املستدامة؛ 
يف   فض املعتمد ألغراض االمتثال، مثالً    اخلالتشجيع على استخدام وحدات       )ب(  

 يف املـدن ومـن      لتعويض االنبعاثات على أساس طوعي    النظم الناشئة لالجتار باالنبعاثات، و    
يق احلياد املناخي، علـى     الساعني إىل حتق  واألفراد  الشركات ومنظمي األحداث الكربى      قبل

  . سبيل املثال
تدريب الصحفيني من البلـدان الناميـة؛       : وتشمل األنشطة اجلديرة بالتنويه ما يلي       -٩٥
نشر حمتـوى   وإنتاج أشرطة الفيديو؛    وأنشطة التوعية يف امللتقيات اخلاصة بسوق الكربون؛        و

لتشجيع الطلب على   االضطالع بعمل توعوي تروجيي     وخاص باآللية على شبكة اإلنترنت؛      
  .  جمموعة أولية من الشركات واملنظمات واألفرادوسطفض املعتمد اخلاآللية ووحدات 

، ومت الـرد     نشرة وإعالناً  ١٥وقد ُوزعت خالل الفترة املشمولة بالتقرير أكثر من           -٩٦
  . يتعلق باآلليةاً إعالمياً  استفسار٨٠على أكثر من 

 يف إذكاء الوعي باآللية يف املناطق اليت ُينفذ هبا عدد           وأسهمت مراكز التعاون اإلقليمي     -٩٧
ومن مجلة ما تقوم به هذه املراكز أهنا تساهم بشكل كبري يف فعاليـة              . حمدود من مشاريع اآللية   
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أنشطة التوعية اليت يضطلع هبا اجمللس يف امللتقيات املتعلقة بسوق الكربون يف البلـدان الناميـة،      
  . فريقيا، ومنتدى الكربون ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبومنها املنتدى الكربون أل

حلسابات الفيسبوك وتويتر املكرسة    اً  مطرداً  وقد شهدت الفترة املشمولة بالتقرير منو       -٩٨
  . آلليات بروتوكول كيوتو

  حالة املوارد املالية املخصصة لعمل آلية التنمية النظيفة   -هاء  
. ٢٠١٤أغسطس /ومات عن اإليرادات والنفقات حىت هناية آبيقدم هذا القسم معل     -٩٩

 التحوطيـة وقد أصبح اجمللس اآلن يف وضع مايل أقوى نتيجة االحتياطي املتـراكم واإلدارة              
وتكفي األموال املتوفرة ألن يواصل اجمللس عمله الداعم للقرارات السابقة ملـؤمتر            . لصناديقه
ة كما ينبغي واالضطالع بالواليات اجلديدة الـيت         اآللي ولتدعيماجتماع األطراف،   /األطراف

  . قد تسندها له األطراف
 ماليني دوالر أمريكي    ٤٠٤ (٢٠١٤وقد شهدت اإليرادات اخنفاضاً حاداً يف عام          -١٠٠

 دوالر أمريكي يف الفترة     مليون ٢٨,٨ مقارنةً مببلغ    ٢٠١٤يف األشهر الثمانية األوىل من عام       
اً توقع اخنفاض مستوى اإليرادات يف السنوات القادمة أيـض        ومن امل ). ٢٠١٣نفسها من عام    

فض املعتمد وما ينجم عن ذلك من تقهقر يف أنـشطة           اخلجراء تراجع الطلب على وحدات      
 للموارد املالية، رصد أنـشطته      التحوطيةويواصل اجمللس، انطالقاً من التزامه باإلدارة       . اآللية

 احلاجة إىل احملافظة على األموال واحلاجة إىل تنفيـذ          حمافظاً يف اآلن ذاته على توازن يقظ بني       
  . أنشطة اآللية وحتسينها

 ٣١,٧ بنحـو    ٢٠١٤وباستخدام املعدل اخلطي للنفقات املتوقعة، ُتقدر نفقات عام           -١٠١
، ٢٠١٣ يف املائة يف النفقات باملقارنة بعام        ١٥وميثل ذلك اخنفاضاً بنحو     . مليون دوالر أمريكي  

تناقص املوظفني وخفض املصروفات املتعلقة باألعمال االستشارية وتكـاليف         وُيعزى ذلك إىل    
  . اخلرباء ومصاريف السفر

 دوالر أمريكي خالل األشهر الثمانية      ماليني ٤,٤وقد بلغ جمموع إيرادات التشغيل        -١٠٢
وباملقارنة، فإن تقديرات الرسوم وحصة العائـدات يف        ). ٦اجلدول   (٢٠١٤األوىل من عام    

 أعلى توقعات مليون دوالر أمريكي، على أساس  ٢٥ قُدرت مببلغ    ٢٠١٤اإلدارية لعام   اخلطة  
  . فض املعتمداخللسعر وحدة 

فـض  اخل ماليني دوالر أمريكي، تعادل رسوم إصدار وحدات         ٧,٤وال تزال قرابة      -١٠٣
مل ُيطلـب   ) ٢٠١٤أغـسطس   /يناير إىل آب  /من كانون الثاين  (املعتمد، يف حسابات معلقة     

ويف ظل القواعد احلالية لآللية، فإن اجلهد الذي استثمرته األمانة يف مـشاريع             . ها بعد حتويل
ويف ظل الظروف السائدة يف     . تستكمل مرحلة اإلحالة من دورة املشاريع هو جهد ضائع         ال

  . ٢٠١٤السوق، فإن األمانة ال تتوقع استرداد الرسوم ذات الصلة يف عام 
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  ٦اجلدول 
  ٢٠١٤-٢٠١٣مية النظيفة يف الفترة تنحالة إيرادات آلية ال

  )بدوالرات الواليات املتحدة(

الرسوم واملبالغ املرحلة يف الصندوق االستئماين آللية 
 )ب(٢٠١٤ )أ(٢٠١٣   التنمية النظيفة

 ٧٠٥ ٩٤٠ ١٤٨ ١٤٣ ٧٢٩ ١٤٧ )ألف(الرصيد املرحل من السنة السابقة 

   )ب(إيرادات الرسوم خالل السنة 

 ٠٠٠ ٤ ٩١٣ ١١ )ج(ياترسوم املنهج  

 ٠٥٤ ١٧٢ ١ ٥٤٣ ٦٧٢ ١ )د(رسوم التسجيل  

 ٧٣٩ ١١٧ ٣ ٩٦٧ ٦٨٧ ٣٠ )ه(حصة العائدات  

 ٠٠٠ ١٥ ٣٨٥ ١٠٧ رسم االعتماد  

 ٣٤٨ ١١٠ ٦٣٧ ٢٣٢ الرسوم املتصلة بعملية االعتماد  

) أ(جمموع املبالغ املرحلة من الـسنة الـسابقة         
 )ب(وإيرادات السنة احلالية 

٨٤٥ ٣٥٩ ١٥٣ ٥٨٧ ٤٤١ ١٨٠ 

  . ٢٠١٣ديسمرب /األول  كانون٣١يناير إىل /الثاين  كانون١من   )أ(
 ٤٥ال يشمل الصندوق االحتياطي البالغ      . ٢٠١٤أغسطس  / آب ٣١يناير إىل   / كانون الثاين  ١من    )ب(

  . مليون دوالر
 أفـضى   وإذا.  دوالر وقت اقتراح منهجية جديدة     ١ ٠٠٠ُيدفع رسم غري قابل لالسترداد قدره         )ج(

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

تستند هذه الرسوم إىل املتوسط السنوي إلصدار وحدات اخلفـض املعتمـد خـالل فتـرة                  )د(
ات خمصصة لتغطية النفقات اإلدارية على النحو       املستحقات األوىل، وُتحسب كحصة من العائد     

وتعفى من رسوم التسجيل املشاريع الـيت يقـل         . . ١-م أإ /٧ من املقرر    ٣٧احملدد يف الفقرة    
 طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون، ويبلـغ         ١٥ ٠٠٠ عن   انبعاثاهتااملتوسط السنوي خلفض    

الرسم دفعة مسبقة مـن حـصة       ويعترب هذا   .  دوالر ٣٥٠ ٠٠٠احلد األقصى للرسم املفروض     
  . العائدات املخصصة لتغطية النفقات اإلدارية

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

  . مد تصدر ألي كمية تزيد عن ذلك سنوياً دوالر عن كل وحدة خفض معت٠,٢٠معينة، و

وافق اجمللس يف اجتماعه السادس والسبعني على خطة إدارية وما يتصل هبا من ميزانية                -١٠٤
ـ   . ٢٠١٤ مليون دوالر للسنة التقوميية      ٣٢,٩مببلغ    ماليـني   ٥,٥قـدره   اً  وميثل ذلك اخنفاض

 مليـون   ٢٠,٧وقد أُنفق مبلـغ     . ٢٠١٣ يف املائة، باملقارنة مع ميزانية عام        ١٤,٢دوالر، أو   
وبلغت إيـرادات الفتـرة     . ٢٠١٤أغسطس  / آب ٣١دوالر خالل فترة األشهر الثمانية، حىت       

واستناداً إىل توقعـات    .  مليون دوالر  ١٦,٢ ماليني دوالر، ما أسفر عن عجز قدره         ٤,٤ ذاهتا
  ). ٧ اجلدول انظر( يف املائة ٩٧اإلنفاق، ُيتوقع أن يقترب معدل استخدام امليزانية من 
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   ٧اجلدول 
  حالة اإلنفاق مقارنة بامليزانية 

 امليزانية والنفقات  )أ(٢٠١٣ )ب(٢٠١٤

 )  شهرا١٢ً(امليزانية   دوالرات٣٨ ٣٨٣ ٧٠٧  دوالرا٣٢ً ٩١٦ ٢٨٠
 النفقات  دوالرا٣٣ً ٤١٨ ١٩٦  دوالرا٢٠ً ٥٦٩ ٦٣٩
 يزانيةاملالنفقات كنسبة مئوية من   يف املائة٨٧,١  يف املائة٦٢,٣

  .٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٣٠يناير إىل / كانون الثاين١النفقات يف الفترة من   )أ(
يتـضمن جممـوع    . ٢٠١٤أغسطس  / آب ٣١يناير إىل   / كانون الثاين  ١النفقات يف الفترة من       )ب(

  . يونيه/يناير إىل حزيران/نفقات استرداد التكاليف يف الفترة من كانون الثاين

ت الست األخرية زيادة كبرية يف اإليرادات املتأتيـة مـن رسـوم             شهدت السنوا   -١٠٥
/  آب٣١ مليون دوالر يف ١٣٢التسجيل وحصة العائدات، ما أسفر عن احتياطي كبري قدره 

ويلتزم اجمللس باإلدارة التحوطية ملوارده، آخذاً يف االعتبار بشكل خـاص           . ٢٠١٤أغسطس  
، توخياً لضمان إمكانيـة     املستقبلية الدخل   وروافدة  آلليحالة عدم اليقني اليت تواجهها حالياً ا      

تغطية املصاريف اإلدارية لآللية حىت هناية فترة تصحيح فترة االلتزام الثانية لربوتوكول كيوتو             
  ). ٢٠٢٣ُيتوقع أن تبدأ يف حدود منتصف عام (على األقل 

   كيوتو توصيات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول  -واو  
اجتماع األطراف إىل إقرار توصيته بأن املصادقة علـى         / اجمللس مؤمتر األطراف   يدعو  -١٠٦

خطة الرصد ميكن تقدميها يف أي وقت قبل طلب اإلصدار األول يف حالة أنشطة املـشاريع                
  . وبرامج األنشطة البالغة الصغر والصغرية والكبرية على السواء

إرفاق اجتماع األطراف إىل إقرار توصيته بعدم لزوم        /فويدعو اجمللس مؤمتر األطرا     -١٠٧
 يقـيم  أن    فيها  اجمللس يستطيعوثيقة لتصميم املشروع يف احلاالت اليت       طلب تنقيح املنهجية ب   

  . الطلب دون احلاجة إىل معلومات حمددة عن املشروع
اجتماع األطراف بالعمل الذي يضطلع     /ويوصي اجمللس بأن يرحب مؤمتر األطراف       -١٠٨

  . به اجمللس لتيسري اإللغاء الطوعي لوحدات اخلفض املعتمد
، على تقدمي توصية    ٣٧، الفقرة   ٨-م أإ /٥واتفق اجمللس، يف سياق استجابته للمقرر         -١٠٩

اجتماع األطراف بشأن املرونة يف توقيت التحقق من أنـشطة مـشاريع            /إىل مؤمتر األطراف  
  . التحريج وإعادة التحريج
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  املرفق األول

  رونة يف توقيت التحقق من أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريجامل    
التوجيه املتعلـق   " بشأن   ٨-م أإ /٥ من املقرر    ٣٧ على الطلب الوارد يف الفقرة       بناًء  -١

يشار إليه فيما يلـي باسـم       (، نظر اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة        "بآلية التنمية النظيفة  
 املرونة يف توقيت التحقق من مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف           يف إمكانية اعتماد  ) اجمللس

إطار آلية التنمية النظيفة خالل فترة املستحقات، ويف الوقت نفسه ضمان االتساق مع مبادئ              
  . وحدات خفض االنبعاثات املعتمد املؤقتة

تحريج واتفق اجمللس على إمكانية السماح باملرونة يف توقيت التحقق من مشاريع ال              -٢
وإعادة التحريج خالل فترة املستحقات، ويف اآلن ذاته ضمان االتساق مع مبـادئ خفـض     

 بـشأن   ١-م أإ /٥ من مرفق املقرر     ٣٢دال الفقرة   ، عن طريق استب   ةاالنبعاثات املعتمد املؤقت  
طرائق وإجراءات إدراج أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطـار آليـة التنميـة           "

  :  يليمبا" النظيفة
ميكن االضطالع بعملية التحقق واالعتماد األولية اخلاصة بنـشاط مـن           "  

وقت خيتاره املشتركون   يف  اآللية  أنشطة مشروع للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار         
 ويف حالة أنشطة مشاريع التحريج أو إعادة التحريج الـيت أُصـدرت             .يف املشروع 

 االضطالع بالتحقق واالعتمـاد     ، ال ميكن   مؤقتة خبصوصها وحدات خفض معتمد   
أما بالنـسبة ألنـشطة مـشاريع       . الالحقني إال مرة واحدة يف كل فترة التزام الحقة        

التحريج أو إعادة التحريج اليت أُصدرت خبصوصها وحدات خفض معتمد مؤقتـة يف             
فترة االلتزام األوىل، فال ميكن االضطالع بعملية التحقق واالعتماد الثانية قبل مثانيـة             

ويف حالة أنشطة مشاريع التحريج أو إعـادة        . عوام من تاريخ تقرير االعتماد األول     أ
التحريج اليت أُصدرت خبصوصها وحدات خفض معتمد طويلة األجل، ُيضطلع بعملية           
 ."التحقق واالعتماد الالحقة يف غضون مخس سنوات من تاريخ تقرير االعتماد السابق

اعتمد مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع         على أنه إذا    اً  تفق اجمللس أيض  او  -٣
 سـيتعني هذا التعـديل،    ) اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (األطراف يف بروتوكول كيوتو     

السماح للمشاركني يف املشاريع بتنقيح خطط الرصد اخلاصة بأنشطة مشاريعهم املـسجلة            
  . لتغيري توقيت التحقق

اجتماع األطـراف باعتمـاد     /ألطرافواتفق اجمللس كذلك على أن يوصي مؤمتر ا         -٤
، علـى النحـو املـبني يف        ١-م أإ /٥مشروع مقرر يعدل األحكام الواردة يف مرفق املقرر         

  . أعاله٢ الفقرة
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Annex II 

[English only] 

 Summary of the deliverables of the Executive Board of the clean development mechanism in response 
to the requests and encouragements of the Conference of the Parties serving as the meeting of the 
Parties to the Kyoto Protocol at its ninth session 

Table 8 
Summary of the deliverables of the Executive Board of the clean development mechanism 

Decision 
3/CMP.9 
paragraph 
reference 

Guidance relating to the clean development mechanism 
or action to be taken by the Executive Board of the clean 
development mechanism  Status Detailed status of implementation 

7 The Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to the Kyoto Protocol 
(CMP) urges the Executive Board of the clean 
development mechanism (CDM) to expedite 
its work on evaluating the use of the 
voluntary sustainable development tool and to 
report on its findings to CMP 10 

 

Completed/ongoing 

 

Completed:  

The Board made an evaluation of the use of the voluntary sustainable 
development tool and included it in its report to the CMP. See 
<http://cdm.unfccc.int/Reference/tools/index.html> 

Ongoing: 

The Board will assess ways to increase the awareness of the existence of 
the tool as a means to further encourage its use. The Board will also 
continue to monitor the use of the tool 

8 The CMP requests the Executive Board to 
develop guiding tools to assist designated 
national authorities (DNAs), upon the request 
of the host Party and on a voluntary basis, in 
monitoring the sustainable development 
benefits in its territory of CDM project 
activities and programmes of activities 
(PoAs), recognizing that the use of such 
guiding tools is the prerogative of Parties and 
subject to the availability of funds from 
Parties included in Annex I 

Completed/ongoing 

 

Completed:  

The Board at its 80th meeting (EB 80) (July 2014) agreed on an approach 
for the development of guiding tools to assist DNAs in monitoring 
sustainable development benefits on a voluntary basis  

Ongoing: 

In 2015 the Board will consider an implementation plan and information 
on the status of implementation 
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Decision 
3/CMP.9 
paragraph 
reference 

Guidance relating to the clean development mechanism 
or action to be taken by the Executive Board of the clean 
development mechanism  Status Detailed status of implementation 

9 The CMP encourages the Executive Board to 
enhance its interactions with DNAs and 
designated operational entities (DOEs) 
through its existing forums 

 

Continuous Continuous: 

The Board interacts with the Chair of the Designated Operational 
Entities/Accredited Independent Entities Coordination Forum at every 
Board meeting and with the Co-Chairs of the Global Designated National 
Authorities Forum (DNA Forum) twice per year 

10 The CMP requests the Executive Board to 
analyse allowing the validation of monitoring 
plans for small-scale and microscale project 
activities and PoAs before their first 
verifications 

 

Completed/ongoing 

 

 

Completed: 

EB 79 (May/June 2014) agreed to allow flexibility in the timing of the 
validation of monitoring plans for all scales (microscale, small-scale and 
large-scale) of project activities and PoAs. This allows validation of a 
complete monitoring plan by a DOE and approval by the Board: (a) at 
registration; (b) at any time prior to the first request for issuance; or (c) at 
the first request for issuance 

Ongoing: 

At its last meeting in 2014, the Board will consider revised regulatory 
documents (CDM validation and verification standard (VVS), CDM 
project standard (PS), CDM project cycle procedure (PCP)) incorporating 
the decision on flexibility in the validation of monitoring plans 

11 The CMP reiterates its encouragement to the 
Executive Board, as contained in decision 
5/CMP.8, to continue its work on the 
simplification and streamlining of 
methodologies, with the aim of reducing 
transaction costs for all project activities and 
PoAs, especially those in regions 
underrepresented in the CDM 

 

Completed Completed: 

EB 78 (March/April 2014) agreed to prioritize the methodologies, tools 
and standards to work on, based on an analysis of their usage, relevance to 
underrepresented regions and existing requests for change communicated 
by the CDM stakeholders, including project participants (EB 78, annex 8). 
Over 10 new/revised standards/methodologies to facilitate low-income 
community projects were approved by EB 79 and the Board is continuing 
to work on a further 12 small-scale and over 5 large-scale methodological 
products with a view to finalizing them during the year  
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Decision 
3/CMP.9 
paragraph 
reference 

Guidance relating to the clean development mechanism 
or action to be taken by the Executive Board of the clean 
development mechanism  Status Detailed status of implementation 

12 The CMP requests the Executive Board to 
analyse the thresholds for component project  

Completed/ongoing 

 

Completed: 

EB 78 provided guidance on the analysis of thresholds for CPAs to qualify  

 activities (CPAs) to qualify as microscale 
activities in PoAs, taking into account 
regional circumstances while ensuring 
environmental integrity 

 

 as microscale activities, to be taken into account by the Small-scale 
Working Group when making recommendations on the thresholds 

Ongoing: 

The Board will continue to explore options to facilitate the implementation 
of microscale or small-scale project activities providing services to 
households, communities or small and medium-sized enterprises 

13 The CMP requests the Executive Board to 
expedite its work on the development of 
country-specific baseline and additionality 
thresholds for sectors in countries 
underrepresented in the CDM, in coordination 
with those countries 

 

Completed/ongoing 

 

Completed:  

EB 77 (February 2014) adopted a standard titled “Determining coverage of 
data and validity of standardized baselines” (EB 77, annex 5) 

EB 78 considered the selection of standardized baselines vis-à-vis 
approved methodologies and agreed that the application of a standardized 
baseline within any Party is at the discretion of the DNA of that Party, 
including the issue as to whether project activities covered by the 
standardized baseline may use approved methodologies instead of the 
standardized baseline. In a case where the approval of the standardized 
baseline could pose a risk to environmental integrity, including as a result 
of the applicability determined by the DNA, the Board agreed that it could 
reject the standardized baseline and engage with the DNA to address the 
risk to environmental integrity 

EB 79 considered further work on the standardized baseline regulatory 
framework, including development of top-down thresholds on baseline and 
additionality for underrepresented countries 

EB 79 adopted the revised “Guidelines for quality assurance and quality 
control of data used in the establishment of standardized baselines” (EB 
79, annex 7) 

EB 79 also adopted revised regulatory documents that include elements of 
standardized baselines: CDM PS (EB 79, annex 3); CDM VVS (EB 79,  
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Decision 
3/CMP.9 
paragraph 
reference 

Guidance relating to the clean development mechanism 
or action to be taken by the Executive Board of the clean 
development mechanism  Status Detailed status of implementation 

   annex 4); CDM PCP (EB 79, annex 5); and guidelines for completing the 
proposed new baseline and monitoring methodology form (EB 79, annex 6) 

EB 79 further considered the issue of inclusion of facilities with registered 
CDM project activities in the development of standardized baselines and 
agreed that all CDM facilities shall be included in the cohort of facilities by 
default; however, if the DNA wishes to exclude a facility with a registered 
CDM project, cost-based criteria can be applied as decided by the Board 

Ongoing:  

Sixteen proposed standardized baselines are currently under assessment by 
the secretariat as reflected on the UNFCCC CDM website at 
<http://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/new/sb8_index.html> 

EB 81 (November 2014) will consider: an analysis of different options to 
define baseline and additionality thresholds; a report on the road-testing of 
current approaches in the guidelines for the establishment of sector-specific 
standardized baselines; and the revision of the guidelines for the 
establishment of sector-specific standardized baselines 

The Board will consider an analysis of options for the development of 
sector-wide emission factors in 2015 

14 The CMP reiterates its request to the 
Executive Board, as contained in decision 
3/CMP.6, to examine alternative approaches 
to the demonstration and assessment of 
additionality 

 

Completed/ongoing 

 

Completed:  

EB 78 requested the Methodologies Panel to identify two methodologies 
and continue to work on the standardization of requirements on 
additionality in those methodologies 

Ongoing: 

EB 81 will consider two large-scale methodologies with standardized 
requirements on additionality for approval, namely, “ACM0002: Grid-
connected electricity generation from renewable sources” and “ACM0022: 
Alternative waste treatment processes”, finalized by the Methodologies 
Panel at its 64th meeting, held in August 2014, and undergoing public  

   consultation 
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Decision 
3/CMP.9 
paragraph 
reference 

Guidance relating to the clean development mechanism 
or action to be taken by the Executive Board of the clean 
development mechanism  Status Detailed status of implementation 

17 The CMP requests the Executive Board to 
report to CMP 10 on the implementation of 
paragraph 16 of decision 3/CMP.9, including 
on criteria established to determine whether a 
project activity or CPA is a continuation or 
modification of another project activity or 
CPA, and, if necessary, to also make 
recommendations on possible changes to the 
modalities and procedures for the CDM 

Ongoing Ongoing: 

The Board initiated work on developing criteria to determine when a CDM 
project activity or CPA could be registered at the same physical or 
geographical location as an existing project activity or CPA whose crediting 
period has expired 

18 The CMP requests the Executive Board to 
simplify and streamline the validation process 
for project activities and PoAs that are 
deemed to be automatically additional  

Completed/ongoing 

 

Completed:  

EB 79 considered the general simplification in the validation process for 
project activities and PoAs that are deemed to be automatically additional 
and agreed that these types of activities can benefit from the use of a 
simplified methodology-specific project design document (PDD) form. 
The Board also agreed to initiate work on the development of three 
methodology-specific PDD forms and possible future digitization of these 
methodology-specific PDD forms 

Ongoing: 

EB 81 will revise regulatory documents to reflect the simplification of the 
validation process and to take note of the development of simplified 
methodology-specific PDD forms 

19 The CMP also requests the Executive Board 
to further improve and streamline the 
regulations for PoAs, including those for 
PoAs with more than one host Party 

 

Completed/ongoing Completed: 

EB 80 revised the regulatory documents to indicate that the 
coordinating/managing entity shall provide a specific-case CPA design 
document for each host Party during the registration of the PoA or during 
expansion of the boundary of the PoA to add additional host Parties 

EB 80 adopted amendments to the following regulatory documents  
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Decision 
3/CMP.9 
paragraph 
reference 

Guidance relating to the clean development mechanism 
or action to be taken by the Executive Board of the clean 
development mechanism  Status Detailed status of implementation 

   following the introduction of provisions related to PoAs: amendments to 
the CDM project standard (EB 80, annex 4), the CDM validation and 
verification standard (EB 80, annex 5), the CDM project cycle procedure 
(EB 80, annex 6), the standard for sampling and surveys for CDM project 
activities and PoAs (EB 80, annex 7) and the standard for demonstration of 
additionality, development of eligibility criteria and application of multiple 
methodologies for PoAs (EB 80, annex 8). These changes allow: (a) 
flexibility in requesting issuance for a PoA (e.g. in two batches of CPAs 
for a monitoring period); (b) increased options for post-registration 
changes to PoAs and/or CPAs, including revision of eligibility criteria; (c) 
simplification of sampling and survey requirements; and (d) simplification 
of documentation requirements for the PoAs 

Ongoing: 

EB 81 will consider further improvements to PoA regulations, including: 
(a) eligibility criteria developed top-down for specific methodologies; (b) 
further simplification of batched issuance requests for PoAs; (c) 
regulations on multi-country PoAs; and (d) simplification of requirements 
to apply multiple methodologies in a PoA 

20 The CMP further requests the Executive 
Board, with the support of the secretariat, to 
collaborate with the DNA Forum on 
collecting and making available, on the 
UNFCCC CDM website, information on 
practices conducted for local stakeholder 
consultations, and to provide technical 
assistance to DNAs, upon their request, for 
the development of guidelines for local 
stakeholder consultation in their countries  

Completed/ongoing Completed: 

The secretariat has published a call to DNAs to share local stakeholder 
consultation practices, which is available on the UNFCCC CDM website at 
<http://cdm.unfccc.int/DNA/index.html>. One report has been published to 
date, received from the DNA of Brazil in July 2014 

Ongoing:  

The Board will provide technical assistance to DNAs once this has been 
triggered by a DNA request, and will produce a report on the practices of 
DNAs once more submissions have been received 
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Decision 
3/CMP.9 
paragraph 
reference 

Guidance relating to the clean development mechanism 
or action to be taken by the Executive Board of the clean 
development mechanism  Status Detailed status of implementation 

21 The CMP requests the Executive Board, 
based on the experience gained through the 
application of materiality, as defined in 
decision 9/CMP.7, and in consultation with 
the Designated Operational 
Entities/Accredited Independent Entities 
Coordination Forum, to review the concept of 
materiality in the verification process and, if 
applicable, how it can be further applied in 
the CDM  

Ongoing Ongoing: 

The Board initiated work on the further application of materiality in the 
CDM with a view to concluding the work in 2015 

24 The CMP reiterates its request to the 
secretariat, as contained in decision 8/CMP.7, 
to continue enhancing its provision of support 
to Parties underrepresented in the CDM 

 

Continuous Completed:  

EB 77 took note of the annual report on the Nairobi Framework 
Partnership (NFP) for 2013 and NFP workplan for 2014 

EB 79 and EB 80 took note of a report on the status of the CDM regional 
collaboration centres (RCCs) initiative 

Regional DNA Forum meeting and training events took place, in particular 
the Africa Carbon Forum organized in collaboration with the Nairobi 
Framework partners 

RCCs have been active in supporting regions underrepresented in the CDM 

Ongoing: 

The CDM loan scheme has been operational since 2012 and is being 
implemented by the United Nations Office for Project Services under the 
oversight of the secretariat 
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Annex III 

[English only] 

 Entities accredited and provisionally designated by the Executive Board of the clean development 
mechanism in the reporting period, including entities for which the scope of accreditation  
was extended (5 October 2013 to 30 September 2014) 

Table 9 
Entities accredited and provisionally designated by the Executive Board of the clean development mechanism 

Name of entity Sectoral scopes (validation & verification) 

BRTÜV Avaliações da Qualidade S.A. (BRTÜV)a 1–5, 12–14 

Bureau Veritas Certification Holding SAS (BVCH)b 1–15 

Carbon Check (Pty) Ltd. (Carbon Check)d 1–5, 8–10, 13 

Carbon Check (Pty) Ltd. (Carbon Check)c 14 

CEPREI Certification Body (CEPREI)d 1–5, 8–10, 13, 15 

China Classification Society Certification Company (CCSC)b 1–10, 13 

China Environmental United Certification Center Co. Ltd. (CEC)b 1–15 

China Quality Certification Center (CQC)b 1–15 

Colombian Institute for Technical Standards and Certification (ICONTEC)d 1–5, 7, 10, 13–15 

Conestoga-Rovers & Associates Ltd. (CRA)b 1, 4–5, 8–10, 12–13 

Deloitte Tohmatsu Evaluation and Certification Organization Co. Ltd. (Deloitte–TECO)d 1–5, 8, 10, 12, 13, 15 

Deloitte Tohmatsu Evaluation and Certification Organization Co. Ltd. (Deloitte–TECO)e 6 

DNV Climate Change Services AS (DNV)b 1–15 

Earthood Services Private Limiteda 1, 3–5, 8, 10, 12–13, 15 

EPIC Sustainability Services Pvt. Ltd. (EPIC)b 1–11, 13–15 

ERM Certification and Verification Services Limited (ERM CVS)b 1–5, 8–10, 13, 15 
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Name of entity Sectoral scopes (validation & verification) 

Ernst & Young Associés (France) (EYG)b 14 

Foundation for Industrial Development – Management System Certification Institute (Thailand) 
(MASCI)b 

1, 3–4, 9–10, 13, 15 

Germanischer Lloyd Certification GmbH (GLC)b 1–5, 7–10, 13, 15 

Hong Kong Quality Assurance Agency (HKQAA)b 1 

IBOPE Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística Ltda. (IBOPE)b 1 

Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE)b 14 

JACO CDM Ltd. (JACO CDM)d 1, 3, 13, 14 

Japan Consulting Institute (JCI)f 1, 2, 4–5, 8–10, 13 

Japan Management Association (JMA)b 1–4, 6, 8–9, 14 

Japan Quality Assurance Organization (JQA)b 1, 3–5, 9–10, 13–14 

Japan Quality Assurance Organization (JQA)e 11 

KBS Certification Services Pvt. Ltd. (KBS)b 1, 3–5, 7, 9–10, 12–13, 15 

Korea Energy Management Corporation (KEMCO)b 1, 3–5, 7, 9, 11–15 

Korea Energy Management Corporation (KEMCO)e 2, 6, 8, 10 

Korea Environment Corporation (KECO)b 1, 3, 13 

Korea Environment Corporation (KECO)e 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15 

Korea Testing & Research Institute (KTR)b 1, 4–5, 9–11, 13 

Korean Foundation for Quality (KFQ)b 1–5, 8–11, 13 

Korean Register of Shipping (KR)b 1, 7, 13 

Korean Standards Association (KSA)b 1–5, 9–10, 13 

LGAI Technological Center S.A. (LGAI)b 1, 13 

Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. (LRQA)b 1–13 

Northeast Audit Co. Ltd. (NAC)b 1–11, 13, 15 
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Name of entity Sectoral scopes (validation & verification) 

Perry Johnson Registrars Carbon Emissions Services (PJRCES)d 1–4, 7, 9–10, 12–13, 15 

Re-consult Ltd. (Re-consult)b 1 

RINA Services S.p.A. (RINA)b 1–11 ,13–15 

SGS United Kingdom Ltd. (SGS)b 1–7, 9–13, 15 

Shenzhen CTI International Certification Co. Ltd. (CTI)b 1–4, 6–10, 13 

SIRIM QAS International Sdn. Bhd. (SIRIM)b 1–4, 7–10, 13, 15 

Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR)d 1–15 

Swiss Association for Quality and Management Systems (SQS)f 1–15 

TÜV NORD CERT GmbH (TÜV NORD)b 1–16 

TÜV Rheinland (China) Ltd. (TÜV Rheinland)b 1–15 

TÜV SÜD South Asia Private Ltd. (TÜV SÜD)b 1–15 

URS Verification Private Limited (URS)b 1, 13 

a   Accreditation granted for five years as per paragraph 20 of decision 5/CMP.8.  
b   Accreditation period extended from three to five years as per paragraph 20 of decision 5/CMP.8.  
c   Extension of scope. For the entities for which the scope of accreditation was extended, only the new sectoral scopes are indicated. 
d   Reaccreditation granted for five years as per paragraph 20 of decision 5/CMP.8.  
e   Voluntary withdrawal of accreditation. Only the withdrawn sectoral scopes are indicated. 

Voluntary withdrawal of accreditation in its entirety. 
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Annex IV 

[English only] 

 Overview of the regulatory documents approved or revised by the 
Executive Board of the clean development mechanism during the 
reporting period 

Table 10 
Standardsa 

Title Version Adopted 
Meeting report 
referenceb 

Clean development mechanism accreditation 
standard 

Version 
06.0 

EB 80 Annex 3 

Clean development mechanism project standard Version 
07.0 

EB 79 Annex 3 

Clean development mechanism validation and 
verification standard 

Version 
07.0 

EB 79 Annex 4 

Determining coverage of data and validity of 
standardized baselines 

Version 
01.0 

EB 77 Annex 5 

Abbreviation: EB = Executive Board of the clean development mechanism. 
a   Approved methodological standards are available at <http://cdm.unfccc.int/methodologies/index.html>. 
b   See <http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>. 

Table 11 
Procedures 

Title Version Adopted 
Meeting report 
referencea 

Selection and performance evaluation of 
members of panels and working groups under 
the CDM Executive Board 

Version 
01.0 

EB 79 Annex 1 

Selection and performance evaluation of experts 
on the CDM accreditation roster of experts 

Version 
01.0 

EB 79 Annex 2 

Clean development mechanism project cycle 
procedure 

Version 
07.0 

EB 79 Annex 5 

Abbreviations: CDM = clean development mechanism, EB = CDM Executive Board. 
a  See <http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>. 
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Table 12 
Guidelines 

Title Version Adopted 
Meeting report 
referencea 

Completing the proposed new baseline and 
monitoring methodology form 

Version 
02.0 

EB 79 Annex 6 

Quality assurance and quality control of data 
used in the establishment of standardized 
baselines 

Version 
02.0 

EB 79 Annex 7 

Letter of approval for carbon dioxide capture and 
storage project activities 

Version 
01.0 

EB 78 Annex 6 

Abbreviation: EB = Executive Board of the clean development mechanism. 
a   See <http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>. 

Table 13 
Clarifications 

Title Version Adopted 
Meeting report 
referencea 

Use of versions 05.0, 06.0 and 07.0 of the CDM 
project standard, CDM validation and 
verification standard and CDM project cycle 
procedure 

Version 
01.0 

EB 80 Annex 9 

Validation of post-registration changes and 
verification by the same DOE for the same 
project activity or programme of activities 

Version 
01.0 

EB 77 Annex 12 

Verification of reporting of the status of 
registered project activity or programme of 
activities 

Version 
01.0 

EB 77 Annex 13 

Abbreviations: CDM = clean development mechanism, DOE = designated operational entity,  
EB = CDM Executive Board. 

a   See <http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>. 

Table 14 
Information notesa 

Title Version Adopted 
Meeting report 
referenceb 

Status of the CDM MAP 2014 implementation Version 01.0 EB 80 Annex 1 

Transitional provisions for the implementation 
of the revised CDM accreditation standard 

Version 04.0 EB 80 Annex 2 

Workplan of the CDM Executive Board 
Finance Committee for 2014 

Version 01.0 EB 78 Annex 1 

Transitional provisions for the implementation 
of the revised CDM accreditation standard 

Version 03.0 EB 78 Annex 2 

Further work on methodologies, tools and 
standards 

Version 01.0 EB 78 Annex 8 
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Title Version Adopted 
Meeting report 
referenceb 

Workplan of the CDM Executive Board for 
2014 

Version 01.0 EB 77 Annex 1 

Workplan of panels and working groups for 
2014 

CDM Executive Board decision and 
documentation framework 

Version 01.0 

Version 05.0 

EB 77 

EB 77 

Annex 2 

Annex 3 

Calendar of meetings for 2014 Version 01.0 EB 77 Annex 4 

Abbreviations: CDM = clean development mechanism, EB = CDM Executive Board,  
MAP = management plan. 

a   This table contains only the key information notes related to the mandates of the 
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol. 

b   See <http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>. 

Table 15 
Amendments 

Title Version Adopted 
Meeting report 
referencea 

Amendment to version 07.0 of the CDM 
project standard  

Version 
01.0 

EB 80 Annex 4 

Amendment to version 07.0 of the CDM 
validation and verification standard  

Version 
01.0 

EB 80 Annex 5 

Amendment to version 07.0 of the CDM 
project cycle procedure 

Version 
01.0 

EB 80 Annex 6 

Amendment to version 04.1 of the standard for 
sampling and surveys for CDM project 
activities and programmes of activities 

Version 
01.0 

EB 80 Annex 7 

Amendment to version 03.0 of the standard for 
demonstration of additionality, development of 
eligibility criteria and application of multiple 
methodologies for programmes of activities 

Version 
01.0 

EB 80 Annex 8 

Amendment to version 05.0 of the CDM 
project standard  

Version 
01.0 

EB 78 Annex 3 

Amendment to version 05.0 of the CDM 
validation and verification standard  

Version 
01.0 

EB 78 Annex 4 

Amendment to version 05.0 of the CDM 
project cycle procedure 

Version 
01.0 

EB 78 Annex 5 

Abbreviations: CDM = clean development mechanism, EB = CDM Executive Board. 
a   See <http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>. 
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Table 16 
Forms 

Title Version Adopted 
Meeting report 
referencea 

Expression of Agreement for carbon dioxide 
capture and storage project activities by DNAs 

Version 
01.0 

EB 78 Annex 7 

Abbreviations: DNAs = designated national authorities, EB = Executive Board of the clean 
development mechanism.  

a   See <http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>. 

Table 17 
Recommendations to the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the 
Kyoto Protocol 

Title Version Adopted 
Meeting report 
referencea 

Flexibility in the timing of the verification of 
afforestation and reforestation project activities 

Version 
01.0 

EB 80 Annex 10 

Abbreviation: EB = Executive Board of the clean development mechanism. 
a   See <http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>. 
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Annex V 

[English only] 

 Meetings of the Executive Board of the clean development mechanism, 
its regulatory bodies, its forums and other workshops in 2014 

Table 18 
Meetings of the Executive Board of the clean development mechanism in 2014 

Meeting Date Venue 

Seventy-seventh 17–21 February  Bonn, Germany 

Seventy-eighth 31 March to 4 April  Bonn 

Seventy-ninth 28 May to 1 June Bonn (in conjunction with the  
sessions of the subsidiary bodies) 

Eightieth 14–18 July Bonn  

Eighty-first  24–28 November Lima, Peru  
(in conjunction with the session of 
the Conference of the Parties 
serving as the meeting of the 
Parties to the Kyoto Protocol) 

Table 19 
Accreditation Panel meetings in 2014 

Meeting  Date Venue 

Sixty-seventh 22–31 January Bonn, Germany 

Sixty-eighth 5–7 May Bonn 

Sixty-ninth 25–27 August Bonn 

Seventieth 3–5 November Bonn 

Table 20 
Methodologies Panel meetings in 2014 

Meeting  Date Venue 

Sixty-second  27–31 January Bonn, Germany 

Sixty-third 28 April to 2 May Bonn 

Sixty-fourth 19–22 August Bonn 

Sixty-fifth 21–24 October  Bonn 
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Table 21 
Small–Scale Working Group meetings in 2014 

Meeting  Date Venue 

Forty-third 3–5 February Bonn, Germany 

Forty-fourth 5–8 May Bonn 

Forty-fifth 25–28 August Bonn 

Forty-sixth 27–30 October Bonn 

Table 22 
Afforestation and Reforestation Working Group meetings in 2014 

Meeting  Date Venue 

Thirty-ninth 11 August Virtual meeting 

Table 23 
Designated National Authorities Forum 

Meeting Date Venue 

Fifteenth meeting of the 
Designated National 
Authorities Forum 

9 and 10 November 2013 Warsaw, Poland 

Africa Regional Workshop 30 June and 1 July 2014 Windhoek, Namibia 

Regional workshop on the 
clean development mechanism 
and nationally appropriate 
mitigation actions for the Latin 
America and Caribbean region 

31 August to 2 September 
2014 

Bogota, Columbia 

Sixteenth meeting of the 
Designated National 
Authorities Forum 

13–14 November 2014 Bonn, Germany 

Asia and the Pacific Regional 
Workshop, promoting the 
clean development mechanism 
and the market mechanisms 

13–15 October 2014 Bangkok, Thailand 
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Table 24 
Meeting in which the secretariat facilitated the participation of designated national 
authority representatives in 2014 

Meeting Date Venue 

African Carbon Forum 2–4 July  Windhoek, Namibia 

Table 25 
Designated Operational Entities/Accredited Independent Entities Coordination 
Forum in 2014 

Meeting Date Venue 

Designated Operational 
Entities/Accredited Independent 
Entities Coordination Forum 
meeting 

6 November  Bonn, Germany  

Table 26 
Meetings of project participants and other stakeholders in 2014 

Meeting Date Venue 

Urban methodologies for the built 
environment workshop 

27 and 28 March  Bonn, Germany 

Calibrate Assessment Team Leads  5 May Bonn 

The clean development mechanism for 
the future – harnessing the potential of 
the clean development mechanism for 
better contribution to the global climate 
action 

15 and 16 September Bonn 

    


