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 مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
 بروتوكول كيوتوفي 

 الدورة الثانية عشرة
 2016تشرين الثاين/نوفمرب  18-7مراكش، 

 من جدول األعمال 4 البند
 المسائل المتعلقة بآلية التنمية النظيفة

 بآلية التنمية النظيفةاإلرشادات المتصلة   
 من الرئيس مقترح مقدم  
 12-/م أإ-مشروع المقرر   

 بآلية التنمية النظيفة اإلرشادات المتصلة  
 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
 ،6-م أإ/1من بروتوكول كيوتو، وإىل املقرر  12و 3إىل أحكام املادتني  إذ يشري 
اإلرشادات الالحقة املقدمة من مؤؤمتر األطؤراف ، و1-م أإ/3املقرر  وإذ يضع يف اعتباره 

 ،آلية التنمية النظيفةالعامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بشأن 
تشؤؤؤؤؤإليع اإلللؤؤؤؤؤاو التؤؤؤؤؤوع  لوحؤؤؤؤؤدات  فؤؤؤؤؤ  بشررررر    19-/م أ1إىل املقررررررر وإذ يشؤؤؤؤؤري  

 ؛2020 عام قبل ما االنبعاثات املعتمد، كوسيلة لرأب فإلوة مستوى طموح األهداف يف الفرتة
األطراف على إيداع صركو  ببوارا بشر   تلرديد الدوحر  لردي الودير ، عمر   وإذ حيث  
 ،(1)من بروتوكول كيوتو، بغي  التلجيد بدخوله حيز النفاذ 20باملادة

__________ 

 .8-/م أإ1املقرر  (1)
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 أحكام عامة -أوالا  
جمللؤؤؤؤؤ  الؤؤؤؤؤده أعؤؤؤؤؤده ا 2016-2015بؤؤؤؤؤالتقرير املتعلؤؤؤؤؤ  بؤؤؤؤؤالفرتة  حيؤؤؤؤؤيا علمؤؤؤؤؤا   -1 

 ؛(2))املشار إليه فيما يل  باجملل  التنفيده( ة النظيفةالتنفيده آللية التنمي
 من عمل على مدى السنة املاضية؛أجنزه اجملل  التنفيده  مبا ينوه -2 
حؤ  حققؤ   أن آليؤة التنميؤة النظيفؤة املنبثقؤة عؤن بروتوكؤول كيوتؤو، قؤديالحظ  -3 

 :(3) يل ما اآلن
 ؛بلدا   95شاريع يف أكثر من املمن أنشتة نشاط  7 700ل أكثر من يتسإل )أ( 
يف أكثؤؤؤؤؤؤر أنشؤؤؤؤؤؤتة املشؤؤؤؤؤؤاريع عنصؤؤؤؤؤؤر مؤؤؤؤؤؤن عناصؤؤؤؤؤؤر  1 900أكثؤؤؤؤؤؤر مؤؤؤؤؤؤن  إدراج )ب( 

 ؛بلدا   80أكثر من يف املسإللة برامج األنشتة برناجما  من  290 من
 مؤؤن وحؤؤدات  فؤؤ  االنبعاثؤؤات املعتمؤؤد مليؤؤار وحؤؤدة 1.7أكثؤؤر مؤؤن إصؤؤدار  )ج( 
 ة؛الرات الواليات املتحددوالر من دو  مليار 300أكثر من واستثمار 
وحؤؤدات  فؤؤ  االنبعاثؤؤات مليؤؤون وحؤؤدة مؤؤن  15اإلللؤؤاو التؤؤوع  ألكثؤؤر مؤؤن  )د( 
 ؛املعتمد

د إىل وحؤؤدات  فؤؤ  االنبعاثؤؤات املعتمؤؤمليؤؤون وحؤؤدة مؤؤن  34نقؤؤل أكثؤؤر مؤؤن  )ه( 
 صندوق التكيف من  الل حصة اإليرادات؛

التكيؤؤف مؤؤن بيؤؤع مليؤؤون دوالر مؤؤن اإليؤؤرادات لصؤؤندوق  195مجؤؤع أكثؤؤر مؤؤن  )و( 
 ؛عتمداملوحدات  ف  االنبعاثات 

يزيؤؤد  ومؤؤا قرضؤؤا  يف إطؤؤار برنؤؤامج قؤؤرول آليؤؤة التنميؤؤة النظيفؤؤة 78املوافقؤؤة علؤؤى  )ز( 
 ؛(4)ماليني دوالر من االلتزام اإلمجايل 6.2على 

تقريؤؤؤرا  عؤؤؤؤن وصؤؤؤؤف الفوالؤؤؤد املشؤؤؤؤرتكة للتنميؤؤؤؤة املسؤؤؤؤتدامة  37جمموعؤؤؤؤه  مؤؤؤؤا نشؤؤؤر )ح( 
 نمية املستدامة التوعية؛باستخدام أداة الت

اجمللؤؤؤؤ  التنفيؤؤؤؤده علؤؤؤؤى مواصؤؤؤؤلة أنشؤؤؤؤتته الؤؤؤؤ  يضؤؤؤؤتلع  ؤؤؤؤا اسؤؤؤؤتإلابة  يشؤؤؤؤإلع  -4 
 ؛11-/م أإ6من املقرر  8و 7ملقتضيات الفقرتني 

__________ 

(2) FCCC/KP/CMP/2016/4. 
 .</http://cdm.unfccc.int>والرابا:  FCCC/KP/CMP/2016/4انظر الوثيقة  (3)

 اتفاقا  من اتفاقات القرول. 62د ل حيز النفاذ ح  اليوم  (4)
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اجملل  التنفيده أيضا  علؤى مواصؤلة عمليؤة تبسؤيا آليؤة التنميؤة النظيفؤة يشإلع  -5 
والتحقؤ   اصؤة ، واملنيإليؤؤات، مؤع ا ؤؤر  بلؤرل املضؤ  يف تبسؤؤيا وتوحيؤد عمليؤات التسؤؤإليل 

 على صون السالمة البيئية؛
اجملل  التنفيده حتليل التكلفة اإلمجاليؤة للكيانؤات التشؤليلية املعينؤة  إىليتلب  -6 

وتقدمي تقرير  دا الشأن إىل مؤمتر األطؤراف العامؤل بوصؤفه اجتمؤاع األطؤراف يف بروتوكؤول كيوتؤو 
 (؛ 2017رين الثاين/نوفمرب  الل دورته الثالثة عشرة )تش

نيؤؤا  الكيانؤات الؤ  اعتمؤؤدها اجمللؤ  التنفيؤده وعيّ  ةتشؤؤليلي اتبصؤفة كيانؤ يعؤنّي  -7 
كيانات تشؤليلية مؤقتؤة لالضؤتالع مبيؤام التصؤدي  و/أو ميؤام التحقؤ  يف قتاعؤات  ؤددة علؤى 

 ؛يف املرف النحو املبني 

 والرصدخط األساس منهجيات  -ثانياا  
علؤى اسؤتتالع إمكانؤات تقلؤيا تكؤاليف معؤامالت  التنفيؤده اجمللؤ  يشإلع -8 

الرصد عن طري  توسيع نتاق استخدام النُؤُيج املتدرجؤة الؤ  تتؤيال اال تيؤار بؤني القؤيم االفرتاضؤية 
  املتحفظة والقياسات املباشرة؛

اجملل  التنفيؤده علؤى مواصؤلة أنشؤتته الؤ  يضؤتلع  ؤا اسؤتإلابة  يشإلع أيضا   -9 
 ؛11-/م أإ6املقرر  من 14للفقرة 

 التوزيع اإلقليمي ودون اإلقليمي -ثالثاا  
اجمللؤؤؤؤ  التنفيؤؤؤؤده إىل مواصؤؤؤؤلة العمؤؤؤؤل علؤؤؤؤى تتؤؤؤؤوير منيإليؤؤؤؤات مبسؤؤؤؤتة يؤؤؤؤدعو  -10 

آلليؤؤؤة التنميؤؤؤة النظيفؤؤؤة، مؤؤؤع ا ؤؤؤر  يف اآلن ذاتؤؤؤه علؤؤؤى صؤؤؤون السؤؤؤالمة  و تؤؤؤوط أسؤؤؤاة موحؤؤؤدة
 البيئية، والتعاون مع مراكز التعاون اإلقليم  يف هدا الصدد؛ 

 نظام قروض آلية التنمية النظيفة -رابعاا  
بلؤؤؤرل نظؤؤؤام قؤؤؤرول آليؤؤؤة التنميؤؤؤة النظيفؤؤؤة، وهؤؤؤو زيؤؤؤادة مشؤؤؤاركة البلؤؤؤدان يؤؤؤدّكر  -11 

 اآللية؛الناقصة التمثيل يف 
بؤؤؤؤؤؤالتقرير املتعلؤؤؤؤؤؤ  بتقيؤؤؤؤؤؤيم نظؤؤؤؤؤؤام قؤؤؤؤؤؤرول آليؤؤؤؤؤؤة التنميؤؤؤؤؤؤة النظيفؤؤؤؤؤؤة، حيؤؤؤؤؤؤيا علمؤؤؤؤؤؤا   -12 
مؤؤؤؤؤؤن  67و 64، والفقؤؤؤؤؤؤرتني 5-/م أإ2مؤؤؤؤؤؤن املقؤؤؤؤؤؤرر  50و 49أجؤؤؤؤؤؤره عمؤؤؤؤؤؤال  بؤؤؤؤؤؤالفقرتني  الؤؤؤؤؤؤده
 ومرفقه الثالث؛ 6-/م أإ3 املقرر

باآلثؤؤؤؤؤؤار املرتتبؤؤؤؤؤؤة علؤؤؤؤؤؤى االدفؤؤؤؤؤؤال ا ؤؤؤؤؤؤايل يف سؤؤؤؤؤؤعر وحؤؤؤؤؤؤدات  فؤؤؤؤؤؤ  يسؤؤؤؤؤؤّلم  -13 
سؤيما آثؤؤاره علؤى ا يؤؤات املتلقيؤؤة  وال ثؤات املعتمؤؤد علؤى نظؤؤام قؤرول آليؤؤة التنميؤة النظيفؤؤة،االنبعا



FCCC/KP/CMP/2016/L.4 

GE.16-20315 4 

لألمؤؤؤؤوال يف إطؤؤؤؤار نظؤؤؤؤام قؤؤؤؤرول اآلليؤؤؤؤة فيمؤؤؤؤا يتصؤؤؤؤل بالصؤؤؤؤعوبات ا تملؤؤؤؤة يف سؤؤؤؤداد قيمؤؤؤؤة هؤؤؤؤده 
 القرول؛
أن للوكالؤؤؤة املنفؤؤؤدة لنظؤؤؤام قؤؤؤرول آليؤؤؤة التنميؤؤؤة النظيفؤؤؤة أن تشؤؤؤتب، بعؤؤؤد يقؤؤؤرر  -14 

ألمانة، املبؤال  املصؤروفة يف إطؤار فؤرادى القؤرول علؤى أسؤاة كؤل حالؤة علؤى حؤدة، التشاور مع ا
 تتمكن من تسديد مبلله؛ لن عندما يتإللى بوضوح أن ا ية املتلقية للقرل

إىل الوكالؤؤؤة املنفؤؤؤدة واألمانؤؤؤة أن تعمؤؤؤال عؤؤؤن كثؤؤؤب مؤؤؤع ا يؤؤؤات املتلقيؤؤؤة يتلؤؤؤب  -15 
م قؤؤؤرول آليؤؤؤة التنميؤؤؤة النظيفؤؤؤة، ملسؤؤؤاعدة هؤؤؤده للقؤؤرول الؤؤؤ  تؤؤؤوّد يف مواصؤؤؤلة االسؤؤؤتفادة مؤؤؤن نظؤؤا

يف ذلك تعديل شؤروط اتفاقؤات  مبا ا يات على حتديد السبل الكفيلة بالتقدم يف دورة املشاريع،
 القرول، عند االقتضاو؛

تسؤعى ال تيؤار وكالؤة منفؤدة جديؤدة بعؤد انتيؤاو مؤدة  أال أن علؤى األمانؤةيقرر  -16 
 ؛6-/م أإ3من املرف  الثالث للمقرر  8تضيه الفقرة العقد ا ايل، على النحو الده تق

لؤؤزوم إلد ؤؤال تليؤؤريات أ ؤؤرى علؤؤى نظؤؤام قؤؤرول آليؤؤة التنميؤؤة  ال أنيقؤؤرر أيضؤؤا   -17 
 النظيفة يف الوق  الراهن؛

 الموارد المخصصة للعمل المتعلق بآلية التنمية النظيفة -خامساا  
دارة ا صيفة ملوارد آلية التنميؤة اإل يواصل كفالةإىل اجملل  التنفيده أن يتلب  -18 

النظيفة وقدرهتا على أداو واجباهتا يف حفظ وتتوير هده اآللية حؤ  اايؤة فؤرتة التصؤحيال املتعلقؤة 
 بفرتة االلتزام الثانية لربوتوكول كيوتو.
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 المرفق 
تعيين الكياناات التشاغيلية مان قمال ماؤتمر األطاراف العامال بوصافه اجتمااع   

ة والتغيياارات فااي عشاار  الثانيااةاألطااراف فااي بروتوكااول كيوتااو خاا ل دورتااه 
حالة اعتماد الكيانات خ ل الفتارة التاي يشاملها تقريار المجلاس التنفيا   

 (2016أيلول/سمتممر  17إلى  2015تشرين األول/أكتوبر  17)من 

 م الكياناس
 النتاقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات القتاعيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة املعينؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة

 )التصدي  والتحق (
DNV Climate Change Services AS (DNV)

)أ(
 13و 5 ،3 ،1  

ERM Certification and Verification Services Limited 

(ERM CVS)
 )ب(

 13و 8-10 ،3-5 ،1

Foundation for Industrial Development (MASCI)
 13 ،10 ،9 ،4 ،3 ،1 )ج(

 15و
Foundation for Industrial Development (MASCI)

 13و 1 )ب(
Foundation for Industrial Development (MASCI)

 13و 1 )د(
Germanischer Lloyd Certification GmbH (GLC)

 13و 3 ،1 )أ(
Hong Kong Quality Assurance Agency (HKQAA)

 1 ( )ه
Japan Quality Assurance Organisation (JQA)

 14و 13 ،10 ،5-3 ،1 )ب(
Korea Energy Agency (KEA)

)و(
  

(transfer of accreditation from Korea Energy 

Management Corporation (KEMCO)) 

 15-11و 9 ،7 ،3-5 ،1
 

Northeast Audit Co. Ltd (NAC)
 15و 13-1 )أ(

RINA Services S.p.A. (RINA)
 7و 6 )د(

SGS United Kingdom Limited (SGS)
 13و 10 ،7 ،4 ،1 )ب(

SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN.BHD 

(SIRIM)
 )ب(

 13و 1

 طوع  لالعتماد بأكمله.سحب  (أ)
 .طوع  لالعتماد، مع اإلشارة إىل النتاقات القتاعية املتبقيةسحب  )ب(
 املعلقة فقا.تعلي  الكيان مؤقتا ، مع اإلشارة إىل النتاقات القتاعية  )ج(
 رفع التعلي ، مع اإلشارة إىل النتاقات القتاعية ال  سرُيفع عنيا التعلي  فقا. )د(
 منال االعتماد ملدة مخ  سنوات. )ه(
 نقل االعتماد من كيان قانوين آ ر. )و(

    


