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     ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول  ١٧- ٦             بوينس آيريس، 

                       من جدول األعمال املؤقت ٧      البند 
                                         تقرير اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة

 املقدم من اجمللس ) ٢٠٠٤-٢٠٠٣(التقرير السنوي 
 التنفيذي آللية التنمية النظيفة إىل مؤمتر األطراف

 *إضافة

 ملخص
                     العمل املنجز خالل    (FCCC/CP/2004/2)      ٢٠٠٤-    ٢٠٠٣                                                             طـي تقرير اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة للفترة            يغ 

                                                وتتضمن هذه اإلضافة معلومات إضافية مقدمة لكي ينظر   .     ٢٠٠٤      سبتمرب  /                حىت أوائل أيلول    ٢٠٠٣      نوفمرب  /                     الفترة من تشرين الثاين
         يف اجتاه     ٢٠٠٤      ديسمرب  /                     سبتمرب إىل كانون األول   /                                 قدم احملرز خالل الفترة من أيلول                                                     فيها مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة بشأن الت       

   .                                                        تنفيذ آلية التنمية النظيفة خالل السنة الثالثة من تشغيلها
                                                                                                                     وتتضـمن اإلضافة املزيد من املعلومات عن التطورات املتصلة بتسجيل أنشطة املشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة، وال              

                              ، واعتماد الكيانات التشغيلية،     ٢٠٠٤       نوفمرب /           تشرين الثاين    ١٨                                                           ل أول نشاط من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة يف                    سيما تسجي 
                         وهي تطلب توجيهات من مؤمتر   .                                                                                     واملوافقـة على املنهجيات اجلديدة اخلاصة خبطوط األساس والرصد، وسجل آلية التنمية النظيفة    

                                                                                             ه فيما يتعلق بالقضايا املنهجية ذات الصلة بكل من االتفاقية وبروتوكول كيوتو من جهة،                                                    األطراف بشأن النهج الذي يتعني اتباع     
                                                                                           وهي توصي بإدخال تعديالت على النظام الداخلي للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة،              .                                    وبروتوكول مونتريال من جهة ثانية    

  .                                          شادات للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة                                                      وهي تعديالت ميكن إدراجها يف مقرر مؤمتر األطراف الذي يقدم إر
                                                                                                         تقدمي معلومات إضافية عن التدابري املتخذة لضمان شفافية عمل آلية التنمية النظيفة وعن طرائق حضور                   ً          وفضـالً عـن      
           رد الالزمة          واملوا     ٢٠٠٥                                                             لآللية، تصف هذه اإلضافة األنشطة املزمع االضطالع هبا يف عام                                    جتماعات اجمللس التنفيذي     ال           املراقـبني   

                                                                   وسوف يقوم رئيس اجمللس التنفيذي، السيد جون شايبو كيالين، بتقدمي            .                                                       لضـمان عمل اآللية بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة        
  .                              التقرير واإلضافة إىل مؤمتر األطراف
              ـــــــــــــ

                       تماع السابع عشر للمجلس  ُ ِّ                                                                       قُدِّمت هذه اإلضافة بعد انقضاء املوعد النهائي لتقدميها لكي تراعى فيها نتائج االج  * 
  .    ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول ٣     إىل  ١                                                                          التنفيذي آللية التنمية النظيفة الذي عقد يف بوينس آيريس باألرجنتني يف الفترة من 
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  مقدمة�   ً أوال  

  الوالية�ألف 

                                                                                                                 قام مؤمتر األطراف يف دورته السابعة بتيسري حدوث انطالقة سريعة آللية التنمية النظيفة من خالل اعتماد املقرر                  - ١
      طرائق  "                                 ويشار إليها فيما يلي بعبارة       (                                                                                ومـرفقه الذي يتضمن الطرائق واإلجراءات املتعلقة بآلية التنمية النظيفة             ٧- أ   م   /  ١٧

  .(FCCC/CP/2001/13/Add.2)   ")               وإجراءات اآللية

                                     من طرائق وإجراءات اآللية، يقوم       ٥- ٢                    وألحكام الفقرات     ٧-    م أ  /  ١٧              من املقرر      ١٩    و  ٤    و  ٢     ً             ووفقـاً للفقرات     - ٢
                      بتقدمي تقرير عن أنشطته    ")     اجمللس "   أو   "              اجمللس التنفيذي "                              ويشار إليه فيما يلي باسم       (                                 لتنفيذي آللية التنمية النظيفة              اجمللـس ا  

                                                                            ويقوم مؤمتر األطراف، يف إطار ممارسته لسلطته على آلية التنمية النظيفة،             .                                          إىل كـل دورة مـن دورات مؤمتر األطراف        
                      وحاملا يدخل بروتوكول     .                                          رشادات واختاذ املقررات، حسب مقتضى احلال                                                   باسـتعراض هذه التقارير السنوية، وتقدمي اال      

       اجتماع  /            مؤمتر األطراف  (                                                                                             كيوتو حيز النفاذ، سيتوىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو              
                هو موصى به يف                      ومرفقه، حسبما     )  ١٢       املادة   (   ١-       م أ إ   /-                                                   أداء هـذه الوظـائف بعد اعتماد مشروع املقرر            )         األطـراف 

  . ٧-   م أ /  ١٧      املقرر 

  نطاق هذه اإلضافة�باء 

                                  معلومات إىل مؤمتر األطراف، يف دورته (FCCC/CP/2004/2)                                                   يقـدم التقرير السنوي الثالث للمجلس التنفيذي         - ٣
              قررات يعتمدها                                                                                                                 العاشـرة، بشأن التقدم احملرز يف اجتاه تنفيذ آلية التنمية النظيفة خالل السنة الثالثة من تشغيلها، ويوصي مب              

      نوفمرب  /                                                                          وهو يشمل املهام املنجزة واإلجراءات املنفذة خالل الفترة من تشرين الثاين            .                                    مؤمتـر األطـراف يف دورته العاشرة      
      ديسمرب  /                             سبتمرب إىل أوائل كانون األول     /                                     وتغطي هذه اإلضافة الفترة من أيلول       .     ٢٠٠٤       سبتمرب   /                     إىل أوائـل أيلول        ٢٠٠٣
    أما   .                                                                                مستوفاة إال فيما يتعلق بتلك الفروع من التقرير اليت تتضمن معلومات جديدة                                       ومل يـتم تقـدمي معلومات         .     ٢٠٠٤

   ".      ال تغيري "                     فال تتضمن سوى عبارة FCCC/CP/2004/2                                    الفروع اليت ال ختتلف عما جاء يف الوثيقة 

          ل الفترة                                                                                                     وتقـدم هـذه اإلضافة معلومات بشأن املسائل املوضوعية ومسائل اإلدارة اليت وافق عليها اجمللس خال                - ٤
                                                                                           وهي تستند إىل تقريري االجتماعني السادس عشر والسابع عشر للمجلس وإىل املعلومات املفصلة               .                     املشمولة هبذه اإلضافة  

                                                                                                                                  بشـأن املسائل التشغيلية واإلجرائية املتاحة على املوقع اإللكتروين آللية التنمية النظيفة التابعة لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري                 
  . ) ١ ( )(UNFCCC CDM      املناخ 

                                                                                                         وسـوف يقـوم رئيس اجمللس، السيد جون شايبو كيالين، بتقدمي التقرير وهذه اإلضافة إىل مؤمتر األطراف يف                   - ٥
   .              دورته العاشرة

  اإلجراءات اليت سيتخذها مؤمتر األطراف�جيم 

                إلجراءات احملددة يف                                                                                           قد يرغب مؤمتر األطراف، يف دورته العاشرة، يف اختاذ اإلجراءات التالية، باإلضافة إىل تلك ا            - ٦
  :FCCC/CP/2004/2        الوثيقة 
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        واإلحاطة   )     ٢٠٠٤-    ٢٠٠٣ (                                                                          استعراض هذه اإلضافة للتقرير السنوي الثالث املقدم من اجمللس التنفيذي             ) أ ( 
                                         من طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة ٤   و ٣       ً      ً               هبا علماً، وفقاً ألحكام الفقرتني 

                                                        لذي يتضمن توصية بإدخال تعديالت على النظام الداخلي                                                   الـنظر يف املـرفق األول هبـذه اإلضافة ا           ) ب ( 
                                                                                                                      لـلمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة حبيث تدرج، حسب االقتضاء، أحكام يف مقرر مؤمتر األطراف الذي سيقدم فيه                  

                               إرشادات إىل اجمللس التنفيذي لآللية

                                    ر آلية التنمية النظيفة، واعتماد                ً                                                          اإلحاطـة عـلماً بالـتطورات املتصلة بتسجيل أنشطة املشاريع يف إطا             ) ج ( 
                                                                                                    الكيانات التشغيلية، واملوافقة على املنهجيات اجلديدة اخلاصة خبطوط األساس والرصد، وسجل آلية التنمية النظيفة

                                                                                                     تقدمي إرشادات إىل اجمللس فيما يتعلق بالتعامل مع املشاريع اليت تترتب عليها آثار بالنسبة لتحيق أهداف           ) د ( 
                                               ربوتوكوالت األخرى، واختاذ أية تدابري إضافية مناسبة              االتفاقيات وال

                                                                                                     توجيه نداء عاجل إىل األطراف من أجل ضمان توفر ما يكفي من املوارد املتاحة ملواجهة حجم العمل                     ) ه ( 
ّ                                           ً                       ، مع مراعاة إمكانية أن ُترّد إىل األطراف مبالغ مسامهاهتا يف مرحلة الحقة وفقاً للفقرة                    ٢٠٠٥                     املـتزايد يف عـام          من     ١٧                       ُ  

  . ٧-   م أ /  ١٧      املقرر 

  العمل املنجز منذ الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف�     ً ثانيا  

  عملية اعتماد الكيانات التشغيلية�ألف 

 الوالية واخللفية -١

  .      ال تغيري - ٧

 العمل املنجز واإلجراءات املتخذة، مبا يف ذلك املقررات، حسب االقتضاء -٢

                                                                           واصل اجمللس التنفيذي، مبساعدة من فريق االعتماد التابع آللية التنمية                                                   خـالل الفترة اليت تغطيها هذه اإلضافة،       - ٨
     ً                                                                                                  طلباً لكيانات من بني الكيانات املتقدمة بطلبات تلتمس فيها االعتماد التدرجيي والتعيني املؤقت من                 ٢٥                    النظيفة، النظر يف    

                                          ة اعتماد جديد، وبالتايل فإن جمموع عدد                                        إال أنه مل تتم املوافقة على أي        .                                                 قـبل اجمللـس لكي تصبح كيانات تشغيلية معينة        
   ).FCCC/CP/2004/2     انظر  (                                                                          الكيانات اليت يوصي هبا مؤمتر األطراف يظل كما سبق أن أبلغ عنه، أي أربعة كيانات 

                                                                                                                ويف حاليت طلبني وصل النظر فيهما إىل مرحلة متقدمة، اتفق اجمللس على أال يتم منح االعتماد التدرجيي واملتعلق                   - ٩
                                                                                                               ددة ألن الكيان املتقدم بالطلب، يف احلالة األوىل، قد غري مركزه القانوين وهيكله بعد أن أجنز فريق التقييم                              بقطاعـات حم  

   .                                                                       التابع لآللية عمله، وألن عملية املعاينة، يف احلالة الثانية، مل تتكلل بالنجاح

     شركة    (.AZSA Sustainability Co. Ltd                                                      ويف حالتني أخريني، مت إصدار رسالتني ارشادتني إضافيتني لشركـة  -  ١٠
Ashai & Co.ًوشركة   )       ً  سابقا      Korea Energy Management Corporation (KEMCO) .   وقد وقع رئيس فريق االعتماد                          

  .    ٢٠٠٤      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٣                                            التابع آللية التنمية النظيفة هاتني الرسالتني يف 
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                                                  هناك أربعة من الكيانات املتقدمة بطلبات أجريت         :       لتالية                                                          وقـد بلـغ النظر يف طلبات االعتماد املتبقية املراحل ا           -  ١١
                                                                                ً                                   عملـيات التقييم املوقعي اخلاصة هبا، وهي تقوم بتحديد أو اختاذ اإلجراءات التصحيحية، وفقاً لإلجراء اخلاص باالعتماد؛            

                            ي؛ وبالنسبة لثالثة كيانات                                                                                                        وفيما يتعلق بكيانني آخرين من الكيانات املتقدمة بطلبات، مت تأكيد مواعيد إجراء التقييم املوقع             
                                                                                                          أخرى، جيري العمل على حتديد مواعيد إجراء عمليات التقييم املوقعي؛ ويف حالة ثالثة كيانات، تبني أن الوثائق غري كاملة 

           وهناك طلب    .                                                                                                        وقد أعادت هذه الكيانات تقدميها؛ وبالنسبة لثالثة كيانات أخرى، جيري إعداد تقارير االستعراض املكتيب             
   .                                     زال يف املرحلة األوىل من مراحل النظر فيه        واحد ال ي

     ً    طلباً،    ٢٦                                     ولذلك فإن جمموع عدد الطلبات يظل         .                                                              ومل ترد أية طلبات جديدة خالل الفترة املشمولة هبذه اإلضافة          -  ١٢
   .                                                                            وتشمل الطلبات اليت جيري النظر فيها على مخسة طلبات مقدمة من شركات يف بلدان نامية  .                     منها طلب واحد مت سحبه

                                                   ً                                                        وقد حضر أعضاء اجمللس وفريق االعتماد وأفرقة التقييم فضالً عن األمانة حلقات عمل واجتماعات خمتلفة حيث                 -  ١٣
                                                                                                                  مت تقـدمي عـروض بشأن سري عمل اجمللس وبشأن العملية اخلاصة بتقدمي مقترحات املنهجيات وطلبات اعتماد الكيانات                  

                                                          ة اجتماع جلنة البلدان النامية التابعة حملفل االعتماد الدويل                                  ويف جمال االعتماد، حضرت األمان      .                            ككـيانات تشـغيلية معينة    
                                                   ً                                                                       وحمفل التعاون الدويل بشأن اعتماد املختربات وقدمت تقريراً عن احلالة إىل اجلمعية العامة املشتركة هلاتني اهليئتني من أجل                  

  .                                                     إبقاء األوساط املهنية املعنية على علم مبا يستجد من تطورات

  .                                                                      االعتماد التابع آللية التنمية النظيفة مرتني خالل الفترة املشمولة هبذه اإلضافة               وقد اجتمع فريق  -  ١٤

  منهجيات خطوط األساس وخطط الرصد�باء 

 الوالية واخللفية -١

  .      ال تغيري -  ١٥

         ُ                                                   العمل امل نجز واإلجراءات املتخذة، مبا يف ذلك املقررات، حسب االقتضاء -٢

                                                       ُ                الل اجلولة الثامنة من عملية تقدمي مقترحات املنهجيات اليت اخُتتمت يف                ، وخ     ٢٠٠٤       سبتمرب   /                   مـنذ أوائل أيلول    -  ١٦
    ١٩                                                            منهجية جديدة من منهجيات خطوط األساس وخطط الرصد، منها         ٢١              ، مت اقتراح        ٢٠٠٤        أكتوبر   /              تشرين األول    ٢٨

           لق مبجموعة                منهجية تتع    ٨٥                       ، مت تقدمي ما جمموعه          ٢٠٠٣      مارس   /          ومنذ آذار   .         ُ                                  منهجـية قُدمـت إىل اجمللس كي ينظر فيها        
   .                                             واسعة من القطاعات واألنشطة لكي ينظر فيها اجمللس

                                                                         منهجية من منهجيات خطوط األساس والرصد، من بينها املنهجيات األربع             ١٩                               وقد وافق اجمللس حىت اآلن على        -  ١٧
  : ) ٢ (                                                          التالية اليت متت املوافقة عليها خالل الفترة املشمولة هبذه اإلضافة

                            ُ                                         ات غازات الدفيئة من خالل حتسني ُنظم معاجلة روث فضالت احليوانات يف                        ختفيف انبعاث   : AM0016  ) أ ( 
  )NM0034 rev2  :      املصدر (                                    عمليات تغذية احليوانات يف مناطق مغلقة 
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          ُ                                                                            حتسني كفاءة ُنظم استخدام البخار من خالل استبدال حابسات البخار واستعادة املكثفات              : AM0017  ) ب ( 
  )NM0017 rev  :      املصدر (

  )NM0037 rev  :      املصدر (                        م االستخدام األمثل للبخار ُ  ُنظ  : AM0018  ) ج ( 

                                                                                          أنشـطة مشاريع الطاقة املتجددة اليت حتل حمل جزء من إنتاج الكهرباء من منشأة واحدة                 : AM0019  ) د ( 
ّ                                                                لتوليد الكهرباء باستخدام الوقود األحفوري تكون قائمة بذاهتا أو متّد بالكهرباء شبكة كهربائية مركزية، باستثناء أنشطة                                                                              

   ).NM0053  :      املصدر (                    ريع الكتلة األحيائية    مشا

      سبتمرب  /                                                      ، فقد مت يف االجتماع اخلامس عشر للمجلس املعقود يف أيلول     FCCC/CP/2004/2      ُ                 وكما ذُكر يف الوثيقة      -  ١٨
                                   إحراق نفايات مركبات الكلوروفلور       ) (AM0001 (                                                                 تعلـيق العمـل مبنهجية واحدة من املنهجيات املوافق عليها                ٢٠٠٤

                وقد اتفق اجمللس     .                                                           وما برحت هذه املنهجية ختضع لعملية تنقيح منذ ذلك احلني            ).                       اري النفايات السائلة         يف جم    ٢٣        املهلجن  
   .                                                                                                   يف اجتماعه السابع عشر على إجراء تنقيحات هلذه املنهجية، وسوف ينظر يف اجتماعه الثامن عشر يف صيغة هنائية هلا

       ً                          مقترحاً من مقترحات منهجيات خطوط   ٨٥       فمن بني   :     قدمة                                                  ويرد فيما يلي الوضع احلايل ملقترحات املنهجيات امل       -  ١٩
                            ُ ِّ        منهجية، منها منهجية واحدة ُعلِّق        ١٩                                                                           األسـاس وخطـط الرصد اليت مت تقدميها خالل مثاين جوالت، متت املوافقة على               

      بني     ومن  .        ً               ً                                                        مقترحاً مت تقدميها مؤخراً وال تزال يف مرحلة مبكرة من مراحل النظر فيها               ١٩       وهناك    ) AM0001 (             العمـل هبا    
                 وميكن االطالع على     .        ً   مقترحاً   ٢٢       ً                      مقترحاً بينما جيري جتهيز        ٢٥                         حالة، مل يوافق على        ٤٧                              احلـاالت املتبقـية وعددهـا       

                                                                                                             معلومـات مستوفاة بشأن تقدمي مقترحات املنهجيات ونتائج عملية النظر فيها وذلك بالرجوع إىل املوقع اإللكتروين آللية      
  . ) ٣ (     طارية                                   التنمية النظيفة التابعة لالتفاقية اإل

                                                          املنهجية املوحدة خلطوط األساس فيما يتعلق بأنشطة مشاريع           : "ACM0001 (                              وعقب وضع املنهجيتني املوحدتني      -  ٢٠
                                                                                     املنهجية املوحدة خلطوط األساس فيما يتعلق مبرافق توليد الطاقة الكهربائية املوصولة              : "ACM002 و  "                      غـاز مدافن القمامة   

                    أداة إلثبات وتقييم    "                                                     ، اعتمد اجمللس، خالل الفترة املشمولة هبذه اإلضافة،           ")                                          بشـبكة كهربائية باستخدام مصادر متجددة     
                      واملقصود هبا هو تيسري      .                                                                          وتوفر هذه األداة إرشادات ملقترحي املشاريع وما يتصل بذلك من منهجيات            .  ) ٤ ( "            عامل اإلضافة 

                                لكنها ال حتول دون قيام واضعي                                                                                        عملهم وخفض تكاليف املعامالت، وتطبيقها على جمموعة واسعة من أنواع املشاريع، و           
  .                                         املشاريع باقتراح بدائل تستويف الشروط الدنيا

                                   من أجل تفعيل األحكام الواردة يف        "                                           إجراءات لتنقيح املنهجيات اجلديدة املقترحة     "                         ويعكـف اجمللس على وضع       -  ٢١
                          ذه اإلجراءات يف اجتماعه                                                                                            مـن طـرائق وإجـراءات آلية التنمية النظيفة، بغية االتفاق على صيغة هنائية هل                 ٥٩          الفقـرة   

  .          الثامن عشر

                                                                                                           وقد واصل اجمللس وضع تدابري لتحسني عملية النظر يف املنهجيات، مما يفضي إىل اعتماد منهجيات سليمة تطبق                  -  ٢٢
                    ُ                                                      ً      ً                  كما واصل اجمللس تعديل ُنهجه وإجراءات عمله بغية جعل عمله املتعلق باملنهجيات كفؤاً وفعاالً من                 .                   على النحو املناسب  

             ً                                                                                              لتكلفة وشفافاً إىل أقصى حد ممكن، والتصدي لعبء عمل الفريق املعين باملنهجيات وبذل قصارى اجلهود لضمان                      حيث ا 
                                                             ومن أجل حتقيق هذه األهداف املتعددة، يتمثل الشاغل األساسي           .                                                     النظر يف املنهجيات يف الوقت املناسب وبطريقة متسقة       

                                    َِ                   د ممكن حبيث تكون موضع متحيص وتدقيق من ِقَبل اجلمهور                                                                  للمجلس يف ضمان أن تكون العمليات مفتوحة إىل أقصى ح         
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                              َِ                                                                                       وأن تشـتمل عـلى مسامهة واسعة من ِقَبل اخلرباء، وضمان أن تتسم املنهجيات املوافق عليها بأعلى مستوى ممكن من                     
             بذهلا مقترحو                                                     وينظر اجمللس بعني التقدير إىل زيادة اجلهود اليت ي          .            ً                                                 اجلـودة، وفقـاً لطـرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة         

               املوارد الالزمة   "         ً                  انظر أيضاً الفصل الرابع      (                                                                           املشـاريع من أجل حتسني نوعية مقترحات املنهجيات، وهو يشجع هذا االجتاه             
    ").                                  للعمل املتعلق بآلية التنمية النظيفة

  .               هبذه اإلضافة                                                                                                       وقـد اجـتمع الفـريق املعين باملنهجيات التابع آللية التنمية النظيفة مرتني خالل الفترة املشمولة                -  ٢٣
                                                                                                                         وواصل الفريق، إىل جانب عمله املتعلق بأداة إثبات وتقييم عامل اإلضافة، االضطالع بعمله املتمثل يف النظر يف مقترحات                  

  .                               املنهجيات وتقدمي التوصيات إىل اجمللس

  أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج�جيم 

 الوالية واخللفية -١

  .      ال تغيري -  ٢٤

 ز واإلجراءات املتخذة، مبا يف ذلك املقررات، حسب االقتضاء        ُ  العمل امل نج -٢

                                                                           عندما دعا اجمللس املشتركني يف املشاريع إىل تقدمي مقترحات منهجيات خاصة خبطوط           ٢٠٠٤       سبتمرب   /          منذ أيلول  -  ٢٥
           فيها، ورد                                                                                                                    األسـاس والرصد فيما يتصل بأنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة كي ينظر                  

  .                       مقترحان من هذه املقترحات

                                                                                                                 وقـد عقد الفريق العامل املعين بأنشطة التحريج وإعادة التحريج، الذي أنشأه اجمللس للنظر يف هذه املنهجيات،                  -  ٢٦
  . ) ٥ (                                       مرة واحدة خالل الفترة املشمولة هبذه اإلضافة

  إطار آلية التنمية النظيفة الطرائق واإلجراءات املبسطة اخلاصة بأنشطة املشاريع الصغرية يف�دال 

 الوالية واخللفية -١

  .      ال تغيري -  ٢٧

 العمل املنجز واإلجراءات املتخذة، مبا يف ذلك املقررات، حسب االقتضاء -٢

               ً     ً                                                                                       أنشـأ اجمللـس فريقاً عامالً ليساعد يف استعراض املنهجيات املقترحة وفئات املشاريع اليت تندرج ضمن أنشطة                  -  ٢٨
                                 ُ                             وبعد اإلعالن عن دعوة ملشاركة اخلرباء أُدرجت على املوقع اإللكتروين آللية   .                        ار آلية التنمية النظيفة                   املشاريع الصغرية يف إط

                                                                                                                           التنمـية النظـيفة، قـام اجمللس بتعيني مخسة خرباء كأعضاء يف هذا الفريق العامل، من بينهم مرشحان من الفريق املعين                     
  .                                      ً                            وفر أعلى مستوى ممكن من اخلربة الفنية فضالً عن التوازن اجلغرايف                           ً                                     باملنهجيات، مراعياً يف ذلك مراعاة تامة احلاجة إىل ت        

          ، والسيد   )                   عضو فريق املنهجيات   (                                                                  السيد جلربتو بانديرا دي ميلو، والسيد فليكس باباتوندي دايو            :                    وهـؤالء األعضاء هم   
  . ) ٦ (                        ، والسيد كازوهيتو يامادا )                 عضو فريق املنهجيات (                                 بينو بارهتان، والسيد دانييل بريجيك 

  .    ٢٠٠٥                                                                       وسوف جيتمع الفريق العامل املعين بأنشطة املشاريع الصغرية ألول مرة يف أوائل عام  -  ٢٩
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  املسائل املتصلة بتسجيل أنشطة املشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة�هاء 

 الوالية واخللفية -١

  .      ال تغيري -  ٣٠

 القتضاء        ُ                                             العمل امل نجز واإلجراءات املتخذة، مبا يف ذلك املقررات، حسب ا -٢

  ُ                 وُتتاح معلومات عن     .                                                   ، وردت مخسة طلبات لتسجيل أنشطة مشاريع مقترحة           ٢٠٠٤       سبتمرب   /                   مـنذ بداية أيلول    -  ٣١
  . ) ٧ (                                                        حالة هذه املشاريع على املوقع اإللكتروين آللية التنمية النظيفة

               ي لتحويل غاز             الربازيل NovaGerar       مشروع   "                             ، مت تسجيل املشروع املعنون          ٢٠٠٤       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٨    ويف   -  ٣٢
  .                                                              باعتباره أول نشاط من أنشطة املشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة  "                      مدافن القمامة إىل طاقة

                                                             من طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة، ومع مراعاة           ٤١     ً                                                ووفقـاً إلجراءات االستعراض املشار إليها يف الفقرة          -  ٣٣
                                                                وض اليت قدمها ممثلو املشتركني يف املشاريع والكيانات التشغيلية                                                             طلـبات االسـتعراض اليت قدمها أعضاء اجمللس، والعر        

               مشروع احلد من    "                                                                                                            املعينة، وافق اجمللس على إجراء استعراض لتسجيل أنشطة املشاريع املقترحة يف إطار آلية التنمية النظيفة                
  "                 يف غوجارات باهلند    ) HFC23 (                                                                                    انـبعاثات غـازات الدفيـئة من خالل األكسدة احلرارية ملركبات اهليدروفلوروكربون             

   ).0003   " (                                            مشروع تفكيك مركبات اهليدروفلوروكربون يف أولسان " و  ) 0001 (

      من    ٤١                                            إجراءات االستعراض املشار إليها يف الفقرة        "                                                               ومـن أجل تيسري تنفيذ األحكام الواردة يف الوثيقة املعنونة            -  ٣٤
  . ) ٨ (                             سادس عشر توضيحات هلذه اإلجراءات                       ، قدم اجمللس يف اجتماعه ال "                                   طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة

                             فهرس مصطلحات آلية التنمية     "                                                                               واتفق اجمللس على تقدمي توضيحات بشأن عناصر املوافقة الكتابية وبشأن تنقيح             -  ٣٥
                        املبادئ التوجيهية إلجناز    "       من   02                                          وطلب اجمللس من األمانة أن تصدر النسخة          .                               حبيث تدرج فيه هذه التوضيحات      "        النظيفة

            ، واملنهجية   )CDM-NMB (                                                 ، واملنهجية اجلديدة املقترحة بشأن خطوط األساس         )CDM-PDD (            يم املشروع               وثـيقة تصم  
                                                                    وإتاحتها على املوقع اإللكتروين آللية التنمية النظيفة، واإلعالن عن            )" CDM-NMM (                                  اجلديـدة املقـترحة بشأن الرصد       

  .       ري املناخ                                                            توفرها من خالل مرفق أخبار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغ

    ِّ                                                                                                                   ويسـلِّم اجمللـس بأن تنفيذ بعض أنواع أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة قد تترتب عليه آثار بالنسبة لتحقيق                    -  ٣٦
                                                                       كما يف حالة أنشطة املشاريع املتصلة بإنتاج مركبات الكلوروفلووكربون          (                                        أهـداف االتفاقيات والربوتوكوالت األخرى      

                                                      ولذلك فإن اجمللس يطلب توجيهـات من مؤمتر األطراف حول كيفية    ).    يال               وبروتوكول مونتر  ) HCFC 22 (         املهـلجن  
  .                            التعامل مع أنشطة املشاريع هذه

  سجل آلية التنمية النظيفة�واو 

 الوالية واخللفية -١

  .      ال تغيري -  ٣٧
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         ُ                                                   العمل امل نجز واإلجراءات املتخذة، مبا يف ذلك املقررات، حسب االقتضاء -٢

ُ                       يار شركة لبيع الُنظم احملوسبة من أجل دعم السجل، ُوضعت النسخة                                     عقـب قيام األمانة باخت     -  ٣٨                  من سجل آلية     ١                ُ                             
ُ                                                  التنمـية النظـيفة واخُتربت وُعرضت يف مقر األمانة يف هناية تشرين الثاين                                         ولذلك فإن السجل قد أصبح       .     ٢٠٠٤       نوفمرب   /                   ُ     

                                 ويلها إىل احلسابات املفتوحة ضمن          ً                                                                                جاهـزاً، بـناء على طلب اجمللس، إلصدار األرصدة يف إطار آلية التنمية النظيفة وحت              
                                         ُ                                                               السـجل للمشتركني يف املشاريع وإىل احلسابات اليت ُتسجل فيها حصة اإليرادات املخصصة ألغراض التكيف والتكاليف          

                                                                            اجتماع األطراف نسبة مئوية هلذا البند األخري حاملا تتوفر معلومات كافية هلذا         /                            ريـثما حيـدد مؤمتر األطراف      (           اإلداريـة   
  ،     ٢٠٠٥      مايو   /                                                                         من سجل آلية التنمية النظيفة، اليت سيتم إجنازها وتوزيعها يف أيار            ٢                         بعد ذلك ستكون النسخة      و   ).      الغرض

  .                                                                                 جاهزة لتسجيل اتصاالت سجل آلية التنمية النظيفة بسجل املعامالت الدويل عندما يبدأ تشغيله

                               بتبادل البيانات بني السجالت وسجل              ً                                 متوافقة متاماً مع املواصفات املوضوعة فيما يتعلق  ٢                 وسوف تكون النسخة  -  ٣٩
                                                                 عمليات نقل األرصدة إىل السجالت اخلاصة باألطراف املدرجة يف املرفق األول،  ٢                 كما ستتيح النسخة   .               املعامالت الدويل 

                                                                                                              وتأمني إمكانية وصول أصحاب احلسابات إىل حساباهتم، والتوفيق بني بيانات سجل آلية التنمية النظيفة وسجل املعامالت         
   .                 ُ   َّ                                          ، وإعداد تقارير ُمحسَّنة ألصحاب احلسابات واجلمهور وغريهم من املستخدمني     الدويل

                      ً       ً                ُ                                                                       وقـد عقدت األمانة اتفاقاً إطارياً مع شركة لبيع الُنظم احملوسبة لدعم إنشاء وتوزيع وتشغيل سجل آلية التنمية                   -  ٤٠
                                   يف ذلك توفري اخلدمات االستشارية                                                                                         النظيفة من أجل ضمان توفري خدمات الدعم التشيغلي لفترة ثالث سنوات أولية، مبا            

  .                   والتقنية والتدريبية

                                                                                َّ       ً                                أما املوارد املالية الالزمة إلنشاء سجل آلية التنمية النظيفة وتوزيعه ودعم تشغيله فتوفَّر حالياً من خالل التربعات                  -  ٤١
                               ر احتياجات السجل من املوارد      ُ   وُتقد  .                                                                                    للصـندوق االستئماين لألنشطة التكميلية التابع لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ          

       ً                                                                                     دوالراً مـن دوالرات الواليـات املـتحدة لتمويل أنشطة وضع الربنامج وتوزيعه باإلضافة إىل مبلغ          ٣٣٥     ٠٩٢        مبـبلغ   
   ).     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٥ (                                                                                      دوالر ألنشـطة دعم تشغيله على مدى السنوات الثالث اليت يشملها االتفاق اإلطاري                  ٢٠٠     ٠٠٠

                                                 مثل املوارد الالزمة لتلبية االحتياجات للحواسيب       (                                    تشغيل سجل آلية التنمية النظيفة                                            وسـوف يلـزم توفري موارد إضافية ل       
   ).                      والربجميات وموارد املوظفني

  الطرائق اخلاصة بالتعاون مع اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية�زاي 

 الوالية واخللفية -١

  .      ال تغيري -  ٤٢

 مبا يف ذلك املقررات، حسب االقتضاء        ُ                      العمل امل نجز واإلجراءات املتخذة،  -٢

  .      ال تغيري -  ٤٣
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  مسائل اإلدارة-     ً ثالثا  

  مسائل العضوية-ألف 

  .      ال تغيري -  ٤٤

  انتخاب رئيس اجمللس التنفيذي ونائبه-باء 

  .      ال تغيري -  ٤٥

  جدول اجتماعات اجمللس التنفيذي-جيم 

     من  ٧          يف املرفق     ٢٠٠٥                      ول املؤقت الجتماعات عام         ويرد اجلد  .     ٢٠٠٤                                            مل يطرأ أي تغيري على اجلدول املقرر لعام          -  ٤٦
  .                                                             تقرير االجتماع السابع عشر للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة

  تنفيذ النظام الداخلي للمجلس التنفيذي-دال 

                                                                                         ، اعتمد مؤمتر األطراف النظام الداخلي للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة وشجع            ٨-    م أ  /  ٢١             مبوجب املقرر    -  ٤٧
َ                                                                                    اجمللَس على أن يبقي هذا النظام قيد االستعراض وأن يقدم، عند اللزوم، توصيات وفقا للفقرة                         من طرائق وإجراءات   )  ب ( ٥   

                                                                                                                     آلية التنمية النظيفة، بشأن أي تعديالت أو إضافات ترمي إىل احلفاظ على الكفاية والفعالية من حيث التكلفة والشفافية يف        
  .                                       الذي اختذه مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة ٩-   م أ /  ١٨          ع يف املقرر                 وتكرر هذا التشجي  .             سري عمل اآللية

                                                                                                            ووافق اجمللس، يف اجتماعه السابع عشر، على أن يوصي مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة بإجراء تعديالت على                  -  ٤٨
               املتعلقة بتسوية                    وبغية إدراج األحكام   .                                                                                  الـنظام الداخـلي لـلمجلس التنفـيذي على النحو الوارد يف مرفق هذه اإلضافة            

                                                                                                        املـنازعات واستخدام اإلنترنت وقوائم تعميم الربيد اإللكتروين، قد يرغب مؤمتر األطراف يف النظر يف مرفق هذه اإلضافة   
  .                                                                               هبدف إدراج هذه األحكام ضمن مقرره املتعلق بتوجيه اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة

  :                                                 نظامه الداخلي اليت تعد أساسية لعمل اآللية بشكل صحيح                                   وواصل اجمللس تنفيذ األحكام التالية من  -  ٤٩

                                                واصل اجمللس اعتماده على خربة األفرقة، واألفرقة         :  )  ٣٢       املادة   (                                   اخلربة يف دعم عمل اجمللس التنفيذي         ) أ ( 
                       العاملة واخلرباء اخلارجيني

                  ني العاملني التابعني                                                    واصلت األمانة خدماهتا للمجلس، وللفريقني والفريق       ):  ٣٣         املـادة    (               دور األمانـة      ) ب ( 
                               مثل املستعرضني املكتبيني وأفرقة     (                                                                                       لــه، مبا يف ذلك من خالل إدارة شؤون اخلرباء املنتسبني الذين يقدمون الدعم التقين                

                                                                                                       ومواصلة صيانة نظام املعلومات آللية التنمية النظيفة وموقع اآللية التابعة لالتفاقية اإلطارية على شبكة اإلنترنت  )        التقييم
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                                            تواصلت عملية حتديث موقع آلية التنمية         ):  ٣٣    و   ٣٢    و   ٢٦       إىل     ٢٤           املواد من    (                 شـبكة االتصاالت      ) ج ( 
  .                                                                                                                              النظـيفة الـتابعة لالتفاقية اإلطارية وحتديث شبكة االتصاالت بإدخال آخر املعلومات املتعلقة بتنفيذ آلية التنمية النظيفة                

                                                       بكة خارجية جديدة ووضعت قائمة تعميم لكي يستخدمها                                                                     وخالل الفترة اليت يشملها التقرير يف هذه اإلضافة، أحدثت ش         
                                                        الفريق العامل املعين باملشاريع الصغرية آللية التنمية النظيفة

              ، واصل اجمللس    ٩-    م أ  /  ١٨    و  ٨-    م أ  /  ٢١                      مع مراعاة املقرر       ):  ٢٧    و   ٢٦         املادتان   (                    الشـفافية واحلضور      ) د ( 
  :      اجلمهور                                                   جهوده الرامية إىل حتسني تواصله مع األطراف، وذوي املصاحل و

                                                          َّ                                    التقى اجمللس يف اجتماعيه السادس عشر والسابع عشر مع مراقبني مسجَّلني لتقدمي إحاطات إعالمية غري            ̀  ١̀ 
  .                                                                                                   رمسـية ومت االتفـاق عـلى مواصلة مثل هذه االجتماعات بعد ظهر اليوم األخري الجتماعاته املقبلة                

         كانون   ٧ (              ملؤمتر األطراف                                                                          وسـينظم اجمللـس حدثـا لألسئلة واألجوبة على هامش الدورة العاشرة             
  )    ٢٠٠٤      ديسمرب  /    األول

                                                                                                  تواصل النظر يف البالغات الواردة من األطراف، واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية              ̀  ٢̀ 
                      ونظر فيها اجمللس عند      "            مسائل أخرى  "                                                            ومـن جهـات خاصـة، يف إطار بند جدول األعمال املعنون             

        االقتضاء

                                                                             شر، وجه اجمللس نداءات من أجل تقدمي مدخالت عامة تتناول القضايا التالية                                    مـنذ اجتماعه اخلامس ع     ̀  ٣̀ 
  :                    اليت تداول اجمللس بشأهنا

        جماري   يف    ٢٣                     اهليدروفلوروكربون       مركب       إحراق   "            املعتمدة   AM0001                          إمكانـية تنقيح منهجية      •
               يات إضافة إىل                                                  تعليقا نظر فيها فريق اخلرباء املعين باملنهج         ٢٢                 اليت ورد بشأهنا       " (                 النفايات السائلة 

  )    اجمللس

  )                      تعليقا نظر فيها اجمللس  ٣٠          ورد بشأهنا  (                         أداة إلثبات قابلية اإلضافة  •

                                     بالبث احلي أو يف شكل ملفات فيديو        (                                                          استمر عرض اجتماعات اجمللس التنفيذي على شبكة اإلنترنت          ̀  ٤̀ 
  ه                                                           حىت يتسىن الوصول عامليا إىل معلومات شاملة عن أنشطة اجمللس ومداوالت  )          عند الطلب

                      ومراعاة الحتمال رغبة     .                                                                          اسـتمر اجمللـس يف دأبه على إتاحة حيز كاف للمراقبني حلضور اجتماعاته                ) ه ( 
                                                                                                                أصـحاب املصاحل يف حضور جلسات اجمللس يف حالة النظر يف مشروع مقترح ذي أمهية لديهم، وافق اجمللس على زيادة                    

  .                                             الجتاه السائد فيما يتعلق بالتوزيع ومتوسط احلضور         ومل يتغري ا  .                   مقعدا عند اللزوم  ٧٠                                احلـيز املخصـص للمراقـبني إىل       
  .                                               مراقبا االجتماعني السادس عشر والسابع عشر للمجلس  ٤١           وإمجاال، حضر 
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  مالحظات اجمللس على سري العمل يف آلية التنمية النظيفة-هاء 

                     ضع العملية واستعرض                                                                                               مـن أجل جعل عملية آلية التنمية النظيفة على أسس سليمة، قام اجمللس مرارا بتحليل و                -  ٥٠
  .                                                                               وبالتايل ميكن الكشف عن حاالت االحتقان ومعاجلة املشاكل يف وقت مبكر وبطريقة استباقية     .                        إجـراءاهتا وطرق عملها   

  :                                        ويف هذا السياق، أبدى اجمللس عددا من املالحظات

                   والياهتا وتضطلع هبا                                                                                            تفترض عملية آلية التنمية النظيفة أساسا أن مجيع اجلهات الفاعلة ملتزمة بأدوارها و              ) أ ( 
                                                                                                ويعد ذلك مهما بشكل خاص ألن اآللية تشمل عوامل على مستوى عاملي ومتتد على نطاق واسع من                   .                على مستوى عال  

                                                                                                                     فعملية تصاعدية مثل آلية التنمية النظيفة تعين باإلضافة إىل النتائج اليت حترزها أن مجيع اجلهات الفاعلة، مبا يف                    .         القطاعات
                                                               وتتوقف نوعية العمل املنجز على مستوى معرفة اجلهات الفاعلة           .                                 شارك يف عملية للتعلم باملمارسة                         ذلـك اجمللس نفسه، ت    

                                                                                 ورغم أن املسامهات األساسية يف حتسن تدرجيي، إال أن اجمللس يرى ضرورة بذل منفذي                .                               ألهـداف اآللـية وتفانيها هلا     
                              وقد أثبتت التجربة أن القصور يف   .                      َّ اآللية على النحو املتوقَّع                                                         املشاريع والكيانات التشغيلية املعينة ملزيد من اجلهود حىت تعمل 

         ومع توقع    ".        إنقاذها "                                                                                          مرحلة تقدمي املدخالت يستنفد املوارد النادرة املخصصة للنظر يف احلاالت املوضوعة بشكل ضعيف و          
  ً                ةً لإلجراءات احلالية                                               ، يعتزم اجمللس وضع إجراءات للتحقق من النوعية تكمل    ٢٠٠٥                               تزايد يف عدد احلاالت بقدر كبري عام 

                 إذ تشري تقديرات     .     ٢٠٠٥                                                                               قـد يواجه نظام آلية التنمية النظيفة حتديا على مستوى حجم األعمال عام                ) ب ( 
                                                                                                                          األيـام املقرر أن يعمل طيلتها اجمللس وأعضاء األفرقة إىل أن هذه العملية ال ميكن أن تعمل بشكل فعال باملستوى احلايل                     

                         ، ينظر اجمللس بالتايل يف      )                          انظر الفصل الرابع أدناه    (                                               ض النظر عن احلاجة إىل موارد مالية إضافية            وبغ  .                          للموارد املالية والبشرية  
  :                                                                               عدد من التدابري املوازية بغية متكني هذا النظام من التغلب على الصعاب على النحو التايل

              مخسة اجتماعات                  ً                                ويقتضي ذلك زيادةً يف عدد اجتماعات اجمللس من           .                              املستوى األول هو تعزيز اجمللس     ̀  ١̀ 
  ) ُ                                                       ُتدعم ثالثة اجتماعات من املخصص املؤقت لربوتوكول كيوتو          (    ٢٠٠٥                   إىل مثانـية يف          ٢٠٠٤       عـام   

           ؛ استكشاف   )                                                         ثالثة أيام باإلضافة إىل يوم واحد للمشاورات غري الرمسية         (      ً                       وزيـادةً يف مدة االجتماعات      
                  ً     رق يف التوقيت مشكلةً؛                                                                                    إمكانـية عقـد املؤمتـرات عـرب الفيديو أو املؤمترات من بعد، وإن كان الف               
                       وتكتسي زيادة التواصل     .                                                                              واسـتعمال مجيع األعضاء للشبكة الداخلية اليت أنشأهتا األمانة استعماال تاما          

                                                                                               أمهية خاصة نظرا لكون النظر يف طلبات تسجيل املشاريع وإصدار شهادات خفض االنبعاثات يتطلب              
                                     توقعة يف حجم األعمال، يعتقد بعض األعضاء                  ونظرا للزيادة امل   .                                       سرعة يف فرز الطلبات ويف مدة جتهيزها      

                                                                                                    يف اجمللس أن التغيريات املقترحة على مستوى عدد االجتماعات والوسائل البديلة للتواصل قد ال تكفي               
                                                                                           ويساورهم القلق أيضا لكون مجيع األعضاء منهمكون متاما يف وظائفهم العادية وبالتايل فإن               .        مع ذلك 

              ً ظيفة حمدود جداً                            الوقت املخصص آللية التنمية الن

                                               ويقتضي ذلك اختاذ تدابري ملساعدة الفريق املعين         .                                                      يـتعلق املستوى الثاين بتعزيز العمل بشأن املنهجيات        ̀  ٢̀ 
                    ويف الوقت احلايل، ال      .                                                                                باملنهجيات يف ترشيد عملية النظر يف املنهجيات املقدمة حديثا ويف اإلسراع فيها           

                                                 رغم تشجيع اجمللس على استخدام املنهجيات احلالية                                                        يـزال تدفق الرسائل اجلديدة للمنهجيات شديدا        
                                                 ومن وسائل ترشيد العملية فرض رسوم على تقدمي          .                                                     واملوحـدة باإلضافة إىل زيادة نطاق قابلية التطبيق       

                                                                                     ومـن اخلـيارات األخرى للتغلب على حجم األعمال زيادة املوظفني يف أمانة االتفاقية                .           املنهجـيات 
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  )                  يف قطاع الطاقة مثال (                                            عين باملنهجيات وإنشاء أفرقة عاملة متخصصة                                         اإلطاريـة من أجل دعم الفريق امل      
                                                    وسيكون لذلك ميزة تيسري النظر يف احلاالت مع ضمان           .                                         حتـت إشـراف الفـريق املعين باملنهجيات       

                       ويرى عدة أعضاء أيضا      .                                                          ومثة إمكانية أخرى وهي إنشاء فريق ثان معين باملنهجيات          .                 االتساق يف النهج  
                                                                               الفريق املعين باملنهجيات أن يقدموا مسامهة ممتازة يف مساعدة اجمللس لدى نظره يف                                أن بإمكـان أعضاء     

                                                                        طلبات تسجيل املشاريع، لكنهم يدركون ما سيترتب على ذلك من ضغط إضايف يف العمل

                                                                                                    وفـيما يتعلق باملستوى الثالث، يويل اجمللس أمهية كبرية لوجود اخلربة التخصصية العالية، على أساس                ̀  ٣̀ 
                                                                                         ما يكفي من املوظفني يف األمانة لتمكينها من االضطالع مبهام الدعم املتنوعة وبدور مدير                       خـاص، و  

                         سجل آلية التنمية النظيفة

                                                                                                            أمـا املسـتوى الرابع، فنظرا لألمهية احلامسة للكيانات التشغيلية املعينة يف هذه العملية، يرى اجمللس أن                  ̀  ٤̀ 
                                                  السياق، ونظرا للزيادة املتوقعة يف عدد الطلبات                ويف هذا     .                                            عمـلها يف ضـمان نتائج جيدة أمر أساسي        

                                 ُ                                                                       وعملـيات الـتحقق من النوعية كذلك، ُيتوقع أيضا أن يزيد حجم أعمال فريق االعتماد التابع آللية                 
                                    التنمية النظيفة وأعمال خرباء االعتماد

           واألفرقة       ً                                                                                    وأخـرياً، يـود اجمللس أن يشدد على أمهية التماسك واالتساق يف عمله وعمل أفرقة الدعم                ̀  ٥̀ 
                       وباإلضافة إىل ذلك، من      .     ٢٠٠٤       سبتمرب   /            ُ                                   وهلذا الغرض، ُنظمت حلقة عمل داخلية يف أيلول         .          العاملـة 

                                                                                                         املـرغوب فيه، ال سيما يف هذه اللحظة احلرجة من تطور آلية التنمية النظيفة، أن يكون هناك مستوى                  
                     دالت التناوب قد ميس                                                                                 مالئـم مـن االستمرارية واالستقرار يف العضوية، مع مراعاة كون ارتفاع مع            

  .                            بسرعة تنفيذ العملية وبسالمتها

  املوارد الالزمة للعمل املتعلق بآلية التنمية النظيفة-     ً رابعا  

  الوالية واخللفية-ألف 

  .      ال تغيري -  ٥١

 العمل املنجز واإلجراءات املتخذة، مبا يف ذلك املقررات، حسب االقتضاء -باء 

                                                                            ر يف هذه اإلضافة، واصل اجمللس التنفيذي رصد االحتياجات من املوارد للعمل                                              خـالل الفترة اليت يشملها التقري      -  ٥٢
                                                                     واستنادا إىل تقارير األمانة عند كل اجتماع للمجلس، ونظرا للزيادة الكبرية   .                                                  بشـأن آلية التنمية النظيفة، واملوارد الداخلة      

َ                                                يف مسـتويات األنشطة، يساور اجمللَس قلق لكون مستوى التمويل ال يتناسب م                        وفيما يلي    .                            ع مستويات األنشطة املطلوبة                              
  .    ٢٠٠٥   و    ٢٠٠٤                                                نظرة عامة عن معلومات متعلقة مبيزانية اآللية لعامي 



FCCC/CP/2004/2/Add.1 
Page 14 

 

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤االحتياجات من املوارد يف فترة السنتني  -١

  ة                                                                                                                   عـندما نظـر مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة يف املوارد املخصصة للعمل بشأن آلية التنمية النظيفة يف الفتر                    -  ٥٣
                           مبا فيها التكاليف العامة     (                                            ماليني دوالر من دوالرات الواليات املتحدة            ٥,٢٣   ُ                       ، قُدرت االحتياجات مببلغ         ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤

                           باستثناء التكاليف العامة    (                مليون دوالر        ١,٣٢                                                       يتعني تغطيتها من موارد خارجة عن امليزانية، ومببلغ           )                    واحتياطي رأس املال  
                                                                               ص املؤقت لربوتوكول كيوتو إذا دخل بروتوكول كيوتو حيز النفاذ حبلول كانون             ُ              سُتدبر من املخص    )                    واحتياطي رأس املال  

                              ، ينبغي تعديل املبلغ األخري بشكل     ٢٠٠٥      فرباير  /      شباط  ١٦                                    ومبا أن الربوتوكول سيدخل حيز النفاذ يف   .     ٢٠٠٥       يناير   /     الثاين
  .          يوما فقط   ٣٢٠                 تناسيب ليغطي فترة 

                  يوما األوىل من      ٤٥                                              ض نقص املخصص املؤقت لربوتوكول كيوتو لفترة               ً                                 ومراعاةً للموارد اإلضافية الالزمة لتعوي     -  ٥٤
                                                                           وتشغيل سجل اآللية، واحلصول على خربة إضافية للعمل املنهجي وللنظر يف             ٢                            ، ومن أجل تطوير اإلصدار          ٢٠٠٥       عـام   

                  املوارد الالزمة                                                                 ً                                     طلبات التسجيل، وزيادة الوقت املخصص الجتماعات اجمللس واألفرقة تفادياً لتراكم األعمال، يبلغ إمجايل            
                       مليون دوالر من دوالرات     ١,٣٢                                                     ماليني دوالر من دوالرات الواليات املتحدة من التربعات و       ٤,٥         حوايل       ٢٠٠٥        لعـام   

                  ويشمل رقم املخصص      ).                                   كال املبلغني شامل للتكاليف العامة     (                                                      الواليـات املتحدة من املخصص املؤقت لربوتوكول كيوتو         
ُ                                    قد ُجمدت يف امليزانية األساسية السابقة                                        املؤقـت موارد املوظفني اليت كانت                  ُ                                  غري أنه مل ُتبني الزيادة يف تكاليف املوظفني          .    

   .                                       نتيجة اخنفاض قيمة الدوالر مقابل اليورو    ٢٠٠٤           اليت طرأت يف 

 )٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٣٠حىت  (٢٠٠٤النفقات يف  -٢

ُ                  ، ُوزعت نفقات األنش       ٢٠٠٤                                   خالل األشهر العشرة األوىل من عام        -  ٥٥                                                   طة التشغيلية آللية التنمية النظيفة على النحو         
                 ؛ أنشطة األفرقة    )             مخسة اجتماعات  (      ً                                 دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة          ٢٤٧     ٢٨٢                          اجتماعات اجمللس التنفيذي      :      التايل

   طة       ً                                     دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة؛ أنش         ٧٣٥     ٥١٦         مشتركة،    )       داخلية (                                            واألفـرقة العاملة، مبا يف ذلك حلقة عمل         
  .       ً                               دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة        ٧٠٩     ٢٣٧   ،   ) ١        اإلصدار   (                                                        األمانـة، مبا فيها نظام معلومات اآللية وسجل اآللية          

  .                                     مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة     ١,٩١٢                           ، مبا يف ذلك التكاليف العامة     ٢٠٠٤  ُ                        وُيتوقع أن يبلغ اجملموع لعام 

  ٢٠٠٤  استرداد التكاليف يف املوارد اآلتية من األطراف وخمططات -٣

                                                                                                   خـالل الفـترة اليت مشلها التقرير يف هذه اإلضافة، واستجابة لدعوات متكررة من اجمللس، مثة موارد إضافية إىل      -  ٥٦
                   وتعهدت األطراف مبا     .                                                                                                           تلـك املشار إليها يف التقرير السنوي الثالث مت التعهد هبا أو تقدميها من الدامنرك وأملانيا والنرويج                

  /                تشرين الثاين    ٣٠           يناير إىل    /               كانون الثاين   ١                                                              مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة خالل الفترة من               ١,٧٢        قـدره   
                         ووردت رسوم أربع طلبات      .                              مليون دوالر يف شكل تربعات        ٠,٩                                    ومقـابل هذه التعهدات ورد مبلغ         .     ٢٠٠٤         نوفمـرب   

  .    دوالر        مليون      ٠,١٧٥                                             إضافية لتسجيل مشاريع مقترحة، فبلغ اجملموع بذلك 

      ، مبا      ٢٠٠٣                                    مليون دوالر منقول من ميزانية        ٢                                              ، تقـدر املوارد املتاحة، مبا يف ذلك مبلغ              ٢٠٠٤               وحـىت اآلن يف      -  ٥٧
   .            ماليني دوالر     ٣,٠٩٦      جمموعه 
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 ٢٠٠٥االحتياجات من املوارد يف  -٤

               حتياجات إلجنازها                                                                                         اسـتعرض اجمللس، يف اجتماعه السابع عشر، حجم األعمال احملتمل ورودها وما يقابلها من ا             -  ٥٨
                  ، وازدياد االهتمام     ٢٠٠٥      فرباير  /      شباط  ١٦                                                               ويـتوقع اجمللس أن يؤدي دخول بروتوكول كيوتو حيز النفاذ يف            .     ٢٠٠٥   يف  

                                                                                                                                   بآلـية التنمية النظيفة بوصفها آلية وحيدة للتعاون العاملي بشأن تغري املناخ والتنمية املستدامة، إىل إحداث زيادة هائلة يف                   
  .    ٢٠٠٥           عمل اجمللس يف 

                                                                       إىل أقصى احلدود أصال، وعدم ضمان ما يكفي من موارد إلجناز العمل                 ٢٠٠٤                                  ومع استنفاد املوارد البشرية يف       -  ٥٩
َ                                              ، يسـاور اجمللـَس بالغ القلق إزاء استمرارية العملية             ٢٠٠٥   يف                                                      فرغم تقدمي موارد يف إطار املخصص املؤقت لربوتوكول          .            

         ومن حصة   (                                                ، وتوقع إيرادات من رسوم التسجيل واالعتماد         ٩-    م أ  /  ١٦                                               كيوتو، كما مت االتفاق على ذلك مبوجب املقرر         
                                                                   ، مثة حاجة واضحة إىل استمرار األطراف يف التربع من أجل دعم بداية          )                                             عـائدات اإلدارة فور وجود أساس متني حلساهبا       

  .    ٢٠٠٥                             سريعة آللية التنمية النظيفة يف 

                                                   مة ومستدامة، يوصي اجمللس بالتايل بأن يكرر مؤمتر                                                                        وبغـية متكـني آلـية التنمية النظيفة من العمل بطريقة منظ            -  ٦٠
                                                                   للصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية يف نطاق اتفاقية األمم املتحدة                                                        األطـراف نـداءه إىل األطـراف من أجل التربع           

          نتباه إىل                                           ويف هذا السياق، يود اجمللس أن يلفت اال         .     ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                                للفترة املتبقية من السنتني                         بشأن تغري املناخ            اإلطاريـة 
                                                                    ، ال سيما إمكانية استرداد األطراف لتربعاهتم يف مرحلة الحقة وفقا            ٧-    م أ  /  ١٧              من املقرر      ١٧                            األحكام الواردة يف الفقرة     

  .                                                 للجدول الذي سيوصي به اجمللس وسيتفق عليه مؤمتر األطراف

                        در النقص احلاصل مقابل         ، يق  ) ١             انظر اجلدول      (    ٢٠٠٥                                                         واسـتنادا إىل اإليرادات املوجودة حاليا وتقديرات عام          -  ٦١
                                   وإذا ما روعي أثر اخنفاض قيمة دوالر     .                                           ماليني دوالر من دوالرات الواليات املتحدة         ٣,٣         حبوايل       ٢٠٠٥                   املوارد احلالية يف    

  .           ماليني دوالر   ٣,٥                                          الواليات املتحدة مقابل اليورو، فسيبلغ النقص 

                   وباإلضافة إىل ذلك،     .        دوالر    ٨٣٠    ٠٠ ٠                                                                    وسـينخفض هـذا النقص إذا قدمت تربعات معلن عنها حاليا تبلغ              -  ٦٢
         ومن أجل    .                   دوالر لكل حالة     ١٠     ٠٠٠                                                                            سـتؤدي طلبات تسجيل أنشطة املشاريع إىل حتصيل رسوم قد تبلغ يف املتوسط              

                                                                                                                       الـتمكن من تدبري املوارد املالئمة عندما تقدم احلاالت ويتعني جتهيزها بسرعة، حيذر اجمللس، مع ذلك، من توقع إمكانية                   
                                                                                 إذ يتعني على عملية آلية التنمية النظيفة أن تبلغ مستوى من االستقرار لكي               .     ٢٠٠٥                  ملشكلة املوارد يف                       حـل هذه الرسوم     
  .                  تعد عامال موثوقا به

  موجز املقررات-     ً خامسا  

                                    ُ                                                           من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، ُنشر تقرير عن كل اجتماع للمجلس على موقع آلية                 ٣٨                وفقـا للمادة     -  ٦٣
  .             ى شبكة إنترنت                  التنمية النظيفة عل

                                                 من طرائق وإجراءات اآللية، والذي ينص على أن تنشر   ١٧                                                      ووافـق اجمللـس على تنفيذ احلكم الوارد يف الفقرة            -  ٦٤
                                                                                                                      مقررات اجمللس جبميع اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة، من خالل إدراجها أو اإلحالة إليها، مع اإلشارة إىل موضعها                  

  .                                            التقرير السنوي للمجلس املقدم إىل مؤمتر األطراف                            على موقع اآللية على الشبكة، يف
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 ٢٠٠٥ و٢٠٠٤ معلومات متعلقة مبيزانية آلية التنمية النظيفة لعامي -١اجلدول 

 اجملموع
 )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

 حالة املوارد بالنسبة للعمل املنجز بشأن
 آلية التنمية النظيفة

 

     ٢٠٠٤  ىل    إ    ٢٠٠٣                موارد منقولة من       ٢,٠٢١

                      رسوم االعتماد والتسجيل      ٠,١٧٥

                تربعات من األطراف      ٠,٩٠٠

       ٢٠٠٤           اإليرادات يف 

      اجملموع       ٣,٠٩٦

     ٢٠٠٤          النفقات يف   

  )                      مبا فيه التكاليف العامة (      اجملموع        ١,٩١٢

     ٢٠٠٥     إىل     ٢٠٠٤                  إيرادات منقولة من       ١,١٨٤

                      رسوم االعتماد والتسجيل             حتدد فيما بعد

  )      دوالر   ٨٣٠     ٠٠٠             تعهدات قدرها  (                تربعات من األطراف              حتدد فيما بعد

     ٢٠٠٥           اإليرادات يف 

   
                                     َّ                   مخسة اجتماعات للمجلس التنفيذي لآللية متوَّل ثالثة منها              ٠,٣٣٠

                              من املخصص املؤقت لربوتوكول كيوتو

     ٢٠٠٥        ميزانية 

                                      األفرقة واألفرقة العاملة التابعة لآللية      ١,١٦٥

    ١٢        ن املادة    م ٦                     حلقة عمل مبوجب الفقرة       ٠,٢٠٠

                                   جتهـيزات، استشاريون، سجل اآللية،       :                  أنشـطة األمانـة         ٢,٢٤٨
                                                          تكاليف املوظفني، املساعدة املؤقتة العامة، تكاليف متعلقة       

        باملوظفني

 

  )                      مبا فيه التكاليف العامة (      اجملموع        ٤,٤٥٥

     ٢٠٠٥             النقص احلايل يف                     واإليرادات املنقولة    ٢٠٠٥                 الفرق بني ميزانية       ٣,٢٧١
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 املرفق

 مشاريع تعديالت مقترحة على النظام الداخلي
 للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة

  مقدمة-   ً أوال  

                                                             ، النظام الداخلي للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة         ٨-    م أ  /  ٢١                                         اعـتمد مؤمتـر األطـراف، مبوجب مقرره          - ١
          من طرائق    )  ب ( ٥                      توصيات وفقا للفقرة             اللزوم،                                                                            وشـجع اجمللس على أن يبقي هذا النظام قيد االستعراض وأن يقدم، عند              

                                                                                                               وإجـراءات آلية التنمية النظيفة، بشأن أي تعديالت أو إضافات ترمي إىل احلفاظ على الكفاية والفعالية من حيث التكلفة    
                   أن يبقي نظامه                                                                    وشجع مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة اجمللس التنفيذي كذلك على           .                                 والشـفافية يف سـري عمل اآللية      

            ، بشأن أي    ٧-    م أ  /  ١٧                 من مرفق املقرر      )  ب ( ٥                      توصيات وفقا للفقرة                                                         لداخـلي قـيد االستعراض وأن يقدم، عند اللزوم،           ا
  .                                                                                            تعديالت أو إضافات ترمي إىل احلفاظ على الكفاية والفعالية من حيث التكلفة والشفافية يف سري عمل اآللية

                                                      نفيذي املفصلة أدناه أحكاما تتعلق بتسوية املنازعات                                                                  وتقترح مشاريع التعديالت على النظام الداخلي للمجلس الت        - ٢
  .                                            واستخدام اإلنترنت وقوائم تعميم الربيد اإللكتروين

  .                                                                                    وقد يرغب مؤمتر األطراف يف النظر يف هذه التعديالت املقترحة هبدف االتفاق بشأهنا يف دورته العاشرة - ٣

  مشاريع التعديالت املقترحة-     ً ثانيا  

َ                يدَرج كل مقرر يتخذ    : "                    جديدة نصها كما يلي ٤            تضاف فقرة   ):       التصويت (      اخلامس                مـن الفرع      ٣٠        ملـادة    ا - ٤   
                                              ُ                 من هذه املادة ضمن تقرير اجمللس يف اجتماعه املقبل وُيعامل            ٣       إىل    ١                                                  باسـتخدام اإلجراء املنصوص عليه يف الفقرات من         

   ".                يف بون، بأملانيا                                                                      بصفته مقررا اختذ يف مقر أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

                          للمجلس التنفيذي، وأمانة      : "      ً   مكرراً   ٣٨                                         تضاف األحكام التالية بصفتها املادة        :                              الفـرع التاسع، تسيري األعمال     - ٥
                                                                                                                            االتفاقية اإلطارية، يف إطار الدور املوكل إليها لدعم اجمللس التنفيذي، أن يستخدما قوائم تعميم الربيد اإللكتروين وتقدمي                  

  .                                       ا عرب اإلنترنت ردا على اإلجراءات ذات الصلة                الوثائق إلكتروني

                                                                                                       وختضع الوثائق املقدمة إلكترونيا عرب اإلنترنت إىل أحكام الشفافية والسرية املنصوص عليها يف طرائق وإجراءات        " - ٦
             م بأنه قرأ                                                                       ُ                       وعند تقدمي أي طلب، أو تسجيل أو وثيقة أخرى عرب موقع اآللية على اإلنترنت، ُيقر املقد                 .                       آلية التنمية النظيفة  

                                                                                                                   اإلجـراءات ذات الصلة ويوافق على االلتزام ببنود وشروط تقدمي الوثائق، مبا يف ذلك ما يتعلق مبسؤولية املقدم وحده عن           
  .                                                                                                       مضمون الوثيقة اليت قدمها والتنازل عن مجيع املطالبات املتعلقة باستخدام اإلنترنت كوسيلة لتقدمي الوثائق وإحالتها

                                                                                                 التنفيذي أي مسؤولية عن أي مطالبة أو فقد ناتج عن إحالة أو استخدام لوثائق حصل عليها                   ُ   َّ          وال ُيحمَّل اجمللس     " - ٧
   ".   ُ                                                 وال ُتضمن سرية الوثائق وال سالمتها بعد إرساهلا عرب اإلنترنت  .                                         عرب اإلنترنت أو قوائم تعميم الربيد اإللكتروين
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                              إذا فشلت حماوالت التسوية عرب        : "        ثالثا   ٣٨                                         تضاف األحكام التالية بوصفها املادة      :                           الفرع التاسع تسيري األعمال    - ٨
                                                                                                                             التفاوض، فإن كل نزاع أو خالف أو طلب ناتج عن أي مقرر للمجلس التنفيذي، مبا فيه األفرقة واألفرقة العاملة التابعة                    

            لقانوين دون                                                            ُ                                                          له، أو لـه صلة هبذا املقرر، بشأن تنفيذ آلية التنمية النظيفة ُيحال إىل التحكيم يف بون، اليت هلا االختصاص ا                   
َ                                                           ويقوم بالتحكيم َحكم واحد يتفق عليه كال الطرفان؛ وإذا مل يتفق الطرفان على حكم   .                                غريهـا فـيما يتعلق هبذه املسائل                   

     ً                                                                                      يوماً من طلب التحكيم، يعني كل طرف عند ذلك حكما وبالتايل يتفق احلكمان املعينان على حكم           ٣٠               واحد يف غضون    
      ويشكل   .                                                                           من الطرفني أن يطلب إىل رئيس حمكمة التحكيم الدائمة تعيني حكم ثالث                                          وإذا مل يتم هذا االتفاق، ألي       .     ثالث

   ".                                                                                                          القرار الصادر يف التحكيم، مبا فيه حتديد تكاليف التحكيم بني الطرفني قرارا هنائيا يف هذه املنازعة ويكون ملزما للطرفني

 احلواشي

                                                املستودع املركزي للمعلومات، فهو يتضمن تقارير                                                                   هـذا املوقـع اإللكـتروين على الشبكة العاملية هو مبثابة              ) ١ ( 
                                                                                                                          اجـتماعات اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، مبا يف ذلك الوثائق املتصلة جبميع املسائل اليت اتفق عليها اجمللس، وال سيما فيما       

                                            اعتماد الكيانات التشغيلية وتعيينها بصفة                                                                                                 يتعلق بتسجيل أنشطة املشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة، واملوافقة على املنهجيات، و            
   .                                                         كما أن هذا املوقع هو مبثابة وصلة بسجل آلية التنمية النظيفة  .                                          مؤقتة، وإصدار وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة

       تغري                                                                                                                املنهجيات املوافق عليها متاحة على املوقع اإللكتروين آللية التنمية النظيفة التابعة لالتفاقية اإلطارية بشأن               ) ٢ ( 
  .<http://cdm.unfccc.int/methodologies>  :      املناخ

   :                                                    عــلى املوقــع اإللكــتروين آللــية التنمــية النظــيفة  ) Methodologies   " (          املنهجــيات "             انظــر بــاب   ) ٣ ( 
>http://cdm.unfccc.int/methodologies<.  

                                                                                        بإثبات وتقييم عامل اإلضافة، واملنهجيتان املوحدتان، متاحة على املوقع اإللكتروين آللية                                هـذه األداة اخلاصة       ) ٤ ( 
  .>http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/approved.html<  :                التنمية النظيفة

                                                                                                         لالطـالع على معلومات عن الفريق العامل املعين بأنشطة التحريج وإعادة التحريج، ميكن الرجوع إىل باب                  ) ٥ ( 
   :                                                     عــلى املـــوقع اإللكــتروين آللــية التنمــية النظــيفة  ) Panels/working groups   " (                  األفــرقة العاملــة /               أفــرقة اخلــرباء "
>http://cdm.unfccc.int/Panels/ar<.  

                                                                                                                 لالطـالع على معلومات عن الفريق العامل املعين بأنشطة املشاريع الصغرية يف إطار آلية التنمية النظيفة، انظر                   ) ٦ ( 
   :                                                عـلى املوقـع اإللكـتروين آللـية التنمية النظيفة      ) Panels/working groups   " (                  األفـرقة العاملـة   /               أفـرقة اخلـرباء   "      بـاب  

>http://cdm.unfccc.int/Panels/ssc_wg<.  

   :                                            عـلى املوقـع اإللكتروين آللية التنمية النظيفة    ) Project activities   " (                 أنشـطة املشـاريع   "             انظـر بـاب     ) ٧ ( 
>http://cdm.unfccc.int/Projects<.  

  :                                            على املوقع اإللكتروين آللية التنمية النظيفة       ) Reference/Procedures   " (        اإلجراءات /        املـراجع  "               انظـر بـاب       ) ٨ ( 
>http://cdm.unfccc.int/Reference/Procedures<.  

- - - - - 


