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111215    111215    GE.15-21732 (A) 

*1521732*  

 مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع
 األطراف في بروتوكول كيوتو

 الحادية عشرةالدورة 
 2015كانون األول/ديسمرب   11 - نوفمرب/تشرين الثاين 30، باريس
 من جدول األعمال 4 البند

    المسائل المتعلقة بآلية التنمية النظيفة
 بآلية التنمية النظيفةاإلرشادات المتصلة   

 
 من الرئيس مقترح  

 
 11-م أإ/-مشروع المقرر   

 
 بآلية التنمية النظيفة اإلرشادات المتصلة  

 
 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
 ،6-إم أ/1من بروتوكول كيوتو، وإىل املقرر  12و 3إىل أحكام املادتني  إذ يشري 
اإلرشـــت ال اقة اـــم املادمـــم مـــف مـــ    األ ـــ ا  ، و1-إم أ/3املقعععرر  وإذ يضععع  يف اعتبعععار  

 ،آقيم اقتنميم اقنظيفماقعتمل بوصفه اجتمتع األ  ا  يف ب وتوكول كيوتو بشأن 
  

 اعتبارات عامة -أولا  
 

جمل ـ  اقتنفيــي  ةقيــم اقـي  عدــد  ا 2015-2014بــتقتا ي  املتع ـا بــتقف ة  ي  ـ  -1 
 ؛(1)()املشتر إقيه فيمت بعد بعبترة اجمل   اقتنفيي  اقتنميم اقنظيفم

 د ى مدى اقسنم املتضيم؛هتم عجنز  مف دمل  ملت د ى اجمل   اقتنفيي  يثين -2 
__________ 

 (1) FCCC/KP/CMP/2015/5. 
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يــم اقنظيفــم املنبثاــم دــف ب وتوكــول  ق تاــدم اقــي  ع  آتــه آقيــم اقتنم دــف ارتيت ــه يعــ   -3 
 :(2)ي ي مت اةن ىت  اات اقيت كيوتو، 
 ؛ب دا   95شتري  يف عكث  مف املمف عنشطم نشتط  7 600ل عكث  مف يتسج )ع( 
 280يف عكثـــ  مـــف عنشـــطم املشـــتري  دنصـــ  مـــف دنتصـــ   1 900عكثـــ  مـــف  إ راج ) ( 
 ؛ب دا   75عكث  مف يف املسج م ب امج األنشطم ب نتجمت  مف 
واســـتثمتر  ف و ـــدال  فـــع اانبعتعـــتل املعتمـــدمـــ ب يـــون 1.6عكثـــ  مـــف إصـــدار  )ج( 
 ة؛ب يون  وار مف  وارال اقوايتل املتحد 300عكث  مف 
 ؛و دال  فع اانبعتعتل املعتمدمةيني مف  5.7اإلقغتء اقطودي ألكث  مف  ) ( 
د مــــف  ــــةل عتمــــو ــــدال  فــــع اانبعتعــــتل املم يــــون مــــف  32ناـــل عكثــــ  مــــف  )ه( 

  صم اقعتئدال إىل صندوق اقتكيف؛
بيـــــ   م يــــون  وار مـــــف اإليــــ ا ال قصــــندوق اقتكيــــف مــــف 190مجــــ  عكثــــ  مــــف  )و( 

 ؛عتمداملو دال  فع اانبعتعتل 
 ق ضــــت  يف إ ــــتر ب نــــتمج قــــ ول آقيــــم اقتنميــــم اقنظيفــــماملوافاــــم د ــــى عةعــــم وســــبعني  )آ( 

 ام اإلمجتيل؛مةيني  وار مف ااقتز  6يزيد د ى  ومت
نشــــــ  تســــــعم ودشــــــ يف تا يــــــ ا  دــــــف وصــــــف اقفوائــــــد املشــــــ كم ق تنميــــــم املســــــتدامم  )ح( 

 بتستخدام ع اة اقتنميم املستدامم اقطوديم؛
ــــتل  ي  ــــ  -4  بــــ  ةق اقنظــــتم اقشــــبكي ق قغــــتء اقطــــودي قو ــــدال  فــــع اانبعتع
 ؛(3)املعتمد

د ـــى اقفـــ ع املتع ـــا بتقتنميـــم اجمل ـــ  اقتنفيـــي  واألمتنـــم تيســـ  اا ـــةع  إىليط ـــ   -5 
املســتدامم يف وعــتئا تصــميم األنشــطم واقــ امج اةتصــم بأنشــطم املشــتري  وبــ امج األنشــطم يف اقنظــتم 

   عدة ؛ 4اقشبكي ق قغتء اقطودي قو دال  فع اانبعتعتل املعتمد املشتر إقيه يف اقفا ة 
اقتنميــم اقنظيفــم بغــ ل اجمل ــ  اقتنفيــي  د ــى مواصــ م دم يــم تبســي  آقيــم يشــج   -6 

املضــــي يف تبســــي  وتيســــ   ورة املشــــتري ، ودم يــــم اقتســــجيل واقتحاــــا، ووضــــ  امل شــــ ال امل جعيــــم 
 املو دة واملوافام د يهت، واملعتي  واإلج اءال املنهجيم، ودم يم اادتمت ؛

__________ 

 .</http://cdm.unfccc.int>واملوق  اقشبكي ةقيم اقتنميم اقنظيفم يف  FCCC/KP/CMP/2015/5نظ  اقوعيام ا (2) 
 (3) <https://offset.climateneutralnow.org/>. 
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د ـــى مواصـــ م استكشـــت   يـــترال اســـتخدام آقيـــم  ت  عيضـــاجمل ـــ  اقتنفيـــي  يشـــج   -7 
اقتنميم اقنظيفم كأ اة استخدامتل ع  ى وتادمي تا ي  هبيا اقشأن إىل مـ    األ ـ ا  اقعتمـل بوصـفه 

 (؛ 2016اجتمتع األ  ا  يف ب وتوكول كيوتو  ةل  ورته اقثتنيم دش ة )تش يف اقثتين/نوفم  
شـت  فـ مت  ويـل آقيـم اقتنميـم اقنظيفـم د ـى استك كـيق اجمل ـ  اقتنفيـي  يشج   -8 

مــف  ــةل م سســتل اقتمويــل اقدوقيــم املعنيــم بتملنــتد مــف قبيــل اقصــندوق األ ضــ  ق منــتد، وتاـــدمي 
تا يـــ  هبـــيا اقشـــأن إىل مـــ    األ ـــ ا  اقعتمـــل بوصـــفه اجتمـــتع األ ـــ ا  يف ب وتوكـــول كيوتـــو  ـــةل 

  ورته اقثتنيم دش ة؛
عدـــة ، يف مســـأقم  8 ةن ينظـــ ، يف إ ـــتر تنفيـــي اقفاـــ  اجمل ـــ  اقتنفيـــي  إىل عيـــددو  -9 

 استضــــتفم   اـــــم دمـــــل تعاـــــد ععنـــــتء اقـــــدورة اق ابعــــم واألربعـــــني قكـــــل مـــــف ا ي تـــــني اقفـــــ ديتني )عيـــــتر/
 ع نت ؛ 28(، م  م ادتة اقفا ة 2016 متيو
  

 االعتماد -ثانيا   
 

نهــــت  اقكيتنــــتل اقـــيت ادتمــــدهت اجمل ــــ  اقتنفيــــي  وديّ  متشــــغي ي تلبصــــفم كيتنــــ يعـــنّي  -10 
كيتنـــتل تشـــغي يم م قتـــم قةضـــطةع  هـــتم اقتصـــديا و/عو مهـــتم اقتحاـــا يف قطتدـــتل  ـــد ة د ـــى 

 ؛اقنحو املبني يف م فا هيا املا ر
عن حي ــل مســأقم ضــ ورة ااــتل تــداب  قكفتقــم املشـــتركم جمل ــ  اقتنفيــي  ا إىليط ــ   -11 

ســيمت يف املنــت ا اقنتقصــم اقتمثيــل  وا تل اقتشــغي يم املعينــم يف آقيــم اقتنميــم اقنظيفــم،املتواصــ م ق كيتنــ
 ع نت ؛ 28يف آقيم اقتنميم اقنظيفم، م  م ادتة اقفا ة 

  
 والرصدخط األساس منهجيات  -ثالثا   

 
اقســـمتح بتاـــدمي   ـــ  قتناـــيا منهجيـــم ةـــ  األســـت  واق صـــد  ون مشـــ وع ياـــ ر  -12 

اقـــ امج يف اتـــتال اقـــيت يـــ ى فيهـــت اجمل ـــ  اقتنفيـــي  عنـــه  كـــف  عو صـــميم املشـــتري وعياـــم متع اـــم بت
   إج اء تاييم هيا اقط    ون املع ومتل اةتصم بتملش وع؛

عدــة  مــف  ــةل تناــيا األنظمــم  12اجمل ــ  اقتنفيــي  عن ينفــي اقفاــ ة  إىليط ــ   -13 
 لال اقص م؛
اجمل ـــ  اقتنفيـــي  د ـــى مواصـــ م تطـــوي  األشـــكتل اق قميـــم قوعـــتئا تصـــميم يشـــج   -14 

 األنشطم واق امج اةتصم بأنشطم مشتري  آقيم اقتنميم اقنظيفم وب امج عنشطتهت؛ 
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اجمل ـــ  اقتنفيـــي  إدـــدا  وـــج ق  صـــد واإلبـــةر واقتحاـــا تكـــون عكثـــ   إىليط ـــ   -15 
ى عنشــطم املشـتري  اقــيت تاشــ ا األســ  املعيشــيم فعتقيـم مــف  يــك اقتك فــم وعنسـ  ق ســيتقتل وت كــز د ــ

 ي ي: مت  م عمور،واجملتمعتل احمل يم وتعتجل، ضمف مج
 إج اءال معتجلم اقثغ ال يف اقبيتنتل؛ )ع( 
 ت ؛ش وط املعتي ة املةئمم إق يمي ) ( 
 استخدام اقبيتنتل اقاطتديم واجملمعم د ى اقصعيد اقو ين دند ااقتضتء؛ )ج( 
اجمل ــ  اقتنفيــي  د ــى مواصــ م دم ــه يف جمــتل ستطبيــا اقسيتســم اإلقك ونيــم يشــج   -16 

يف دم يـــــــم س يـــــــل ااســـــــتثمترال مـــــــف عجـــــــل إوهـــــــتر اقعنتصـــــــ  اإلضـــــــتفيم وا تيـــــــتر ســـــــينتريو  ـــــــ  
، وتاــدمي تا يــ  هبــيا اقشــأن إىل مــ    األ ــ ا  اقعتمــل بوصــفه اجتمــتع األ ــ ا  يف ب وتوكــول  (4)األسـت س

 ؛ثتنيم دش ةكيوتو  ةل  ورته اق
د ــى مواصــ م تايــيم املنهجيــتل بغيــم كفتقــم ســةمم  ت  عيضــاجمل ــ  اقتنفيــي  يشــج   -17 

 اقبي م واقعنتص  اإلضتفيم؛ 
  

 وإصجججدار وتجججدات خفجججا االنبعاثجججاتوالبجججرام  مشجججاري  التسججججيل طنشججج ة  -رابعا   
 المعتمد

 
إىل اجمل ــ  اقتنفيــي  وضـ  ب نــتمج مســتال إلرشـت  األنشــطم يتــأقف، ضــمف  يط ـ  -18 

ب نـتمج عنشـطم د ـى ، وسمعيـتر ق تصـديا مس نـتمج عنشـطم آقيـم اقتنميـم اقنظيفـمج م عمور، مف سمعيـتر ق
 س؛ ب نتمج عنشطم آقيم اقتنميم اقنظيفمواقتحاا منهس وسإج اءال  ورة  آقيم اقتنميم اقنظيفم

، بـــأن 10-/م ع4إىل اجمل ـــ  اقتنفيـــي ، د ـــى اقنحـــو اقـــوار  يف املاـــ ر   بـــه يكـــ ر  -19 
شـ ط اقعتبـتل اقبتقغـم ينظ  يف مسأقم اقسمتح، كخيـتر، بعم يـم مبسـطم إل راج األنشـطم اقـيت تسـتويف 

إىل منــولج إ راج  ا  اســتنت بــ  راج األنشــطم اقصــغ  وتاعتــ  إضــتفيم بصــورة ت اتئيــم؛ ويســما هــيا اةيــتر 
د يــه مســبات  إل راج دنتصــ  عنشــطم مشــتري  منفــية مبتشــ ة مــف جتنــ  اقكيــتن اقاــتئم ا مو ــد موافـ ـ

 بتقتنسيا/اإل ارة  ون عن يصدق د يهت مسبات  كيتن تشغي ي معني؛
إىل اجمل ـــــ  اقتنفيـــــي  عن ينظـــــ  يف مســـــأقم وضـــــ  منـــــولج تســـــجيل مو ـــــد  يط ـــــ  -20 

 ؛ضتفيم بصورة ت اتئيمتاعت  إبتألنشطم اقيت  يتع ا فيمتيستخدم معتي  موضوديم 
اجمل ــ  اقتنفيــي  د ــى مواصــ م جهــو   إل ــةع دتمــم اقنــت  د ــى املنـــتف  يشــج   -21 

 املش كم اجملنيم يف جمتل اقتنميم املستدامم مف عنشطم مشتري  آقيم اقتنميم اقنظيفم وب امج عنشطتهت؛
__________ 

جلــدول األدمــتل املشــ وح قةجتمــتع اقتتســ  واقســبعني ق مج ــ  اقتنفيــي . و كــف اا ــةع د يــه يف  13انظــ  امل فــا  (4) 
 .<http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>اقتتيل:  اقعنوان
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اقاتئمــم املتع اــم د ــى تعزيــز ســهوقم اســتعمتل األ اة  ت  عيضــاجمل ــ  اقتنفيــي  يشــج   -22 
 بتملنتف  املش كم يف جمتل اقتنميم املستدامم؛

إىل اقكيــــتن اقتشــــغي ي املعــــني اقتثبــــت مــــف تاــــدمي   ــــ  إصــــدار و ــــدال يط ــــ   -23 
 ا ؛ فع اانبعتعتل إىل اجمل   اقتنفيي   ص  

عن ينظــ  يف كيفيـــم إتت ــم املع ومـــتل احملـــد ة يف  ت  عيضـــإىل اجمل ـــ  اقتنفيــي  يط ــ   -24 
، وعن ياـــدم ق عمـــوم د ـــى ع ســـف وجـــه، وآعـــتر لقـــ  1-إ/م ع3مـــف اقتـــيييل  ال ق ماـــ ر  12اـــ ة اقف
بشــأن هــي  املســأقم إىل مــ    األ ــ ا  اقعتمــل بوصــفه اجتمــتع األ ــ ا  يف ب وتوكــول كيوتــو  ــةل ا  تا يــ  

 ؛ ورته اقثتنيم دش ة
  

 التوزي  اإلقليمي ودون اإلقليمي -خامسا   
 

 آ يف جمــتل إنشــتء وتشــغيل م اكــز اقتعــتون اإلق يميــم قتعزيــز آقيــم بتقتاــدم احملــي  ــ   -25 
اقتنميــــم اقنظيفــــم يف املنــــت ا اقنتقصــــم اقتمثيــــل يف اةقيــــم و دــــم عصــــحت  املصــــ حم د ــــى اقصــــعيديف 

 اإلق يمي واقو ين؛
ع نــت ، نطــتق  28يف اادتبــتر اقفاــ ة ا  إىل اجمل ــ  اقتنفيــي  عن يوســ ، آ ــييط ــ   -26 

املســـتددة اقـــيت تضـــط   هبـــت م اكـــز اقتعـــتون اإلق يميـــم يف اقب ـــدان اقنتميـــم مـــف  ـــةل و جـــم عنشـــطم 
استكشــت  اجملــتال اقتانيــم واملنهجيــم اقنتشــ م يف ســيتق آقيــم اقتنميــم اقنظيفــم يف اتــتال اقــيت تبــد  

 فيهت اقب دان اقنتقصم اقتمثيل يف اةقيم  تجتهت إىل املستددة اةتصم؛
  

 المخصصة للعمل المتعلق بآلية التنمية النظيفةالموارد  -ا  سادس 
 

دـــف تاـــدي   قلمتنـــم قضـــمتوت اإل ارة اق شـــيدة ملوار هـــت ودـــف امتنتنـــه اقعميـــا يعـــ    -27 
 ؛آقيم اقتنميم اقنظيفمق مووفني اقييف ت كوا األمتنم د ى مستمهتهم ا تئ م يف 

يدة ملـــوار  آقيـــم اقتنميـــم اجمل ـــ  اقتنفيـــي  ضـــمتن اإل ارة اقشـــفتفم واق شـــإىل يط ـــ   -28 
 .يف لق  اقنفاتل املخصصم ألدضتء اجمل   اقتنفيي   ت ،اقنظيفم
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 المرفق 
 

تعيين الكيانات التشجغيلية مجن قبجل مجؤتمر األطجراف العامجل بوصجفه اجتمجاع   
 ةول كيوتو خالل دورته الحادية عشر األطراف في بروتوك

 
 )اقتصديا واقتحاا(اقنطتقتل اقاطتديم املعينم  )ع(اسم اقكيتن

Carbon Check (India) Private Ltd. (Carbon Check) 

(formerly Carbon Check (Pty) Ltd.)
) ( 

 14و 13و 10-8، و1-5

China Building Material Test and Certification 

Group Co., Ltd. (CTC)
(ج)  

 13و 10و 9و 6، و1-4

China Certification Center, Inc. (CCCI)
(ج)  1-15 

China Classification Society Certification Compa-

ny (CCSC)
( )  

 13و 1-10

GHD Limited (GHD) (formerlyConestoga Rovers 

& Associates Limited)
) ( 

 13و 12و 10-8و 5و 4و 1

Hong Kong Quality Assurance Agency 

(HKQAA)
( )  

1 

KBS Certification Services Pvt. Ltd. (KBS)
( )
 15و 13و 12و 10و 9و 7و 5-3و 1 

 
 كل اقنطتقتل اقاطتديم. عو ببعع يتع ا فيمتا يتضمف هيا اجلدول اقكيتنتل اقيت ساِح  ادتمت هت  )ع( 
 نال اادتمت  مف كيتن قتنوين آ  . ) ( 
 .سنوالم  ةاألويل اادتمت  منا  )ج( 
 إدت ة اادتمت  ةم  سنوال. ) ( 
 


