
 

(A)   GE.13-64014    031213    061213 

*1364014*  

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف      
  يف بروتوكول كيوتو

  الدورة التاسعة
  ٢٠١٣نوفمرب /تشرين الثاين ٢٢-١١وارسو، 

  من جدول األعمال املؤقت) أ(٤البند 
  ئل املتعلقة بآلية التنمية النظيفةاملسا

  اإلرشادات املتصلة بآلية التنمية النظيفة

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

  *اجلزء األول    

  موجز    
التنفيذي آللية التنمية النظيفة يف الفترة املمتـدة        يتناول هذا التقرير أعمال اجمللس        

ويسلط التقرير الضوء   . ٢٠١٣أكتوبر  /تشرين األول  ٤ إىل   ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول ١٤من  
على إجنازات اجمللس التنفيذي والتحديات اليت واجهته يف إشرافه على اآللية، ووضع اآللية،  

االت االعتماد واملنهجيات والتسجيل    واألعمال اليت اضطلع هبا اجمللس وهيكل دعمه يف جم        
وعالوة على ذلك، يتضمن التقرير عدداً من التوصـيات         . واإلصدار وغريها من اجملاالت   

ليتخذ مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إجراًء بشأهنا            
النظيفة هو اخنفاض   زال التحدي الرئيسي الذي يواجه آلية التنمية         وما. يف دورته التاسعة  

__________ 

قُدِّمت هذه الوثيقة بعد املوعد املقرر لكي ُتضّمن معلومات عن الفترة املشمولة بـالتقرير طلبـها مـؤمتر                    *  
 . والثالثةاألطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورتيه الثانية
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مستوى الطلب على وحدات خفض االنبعاثات املعتمد اليت تصدرها كل مـن أنـشطة              
املشاريع وأنشطة الربامج املسجلة يف إطار اآللية، وهو ما ُيعزى أساساً إىل مستوى طموح              

 ويصف التقرير اجلهود التحوطية اليت بـذهلا      . األطراف إىل خفض انبعاثات غازات الدفيئة     
 التنفيذي، يف بيئة حمدودة املوارد، لتنفيذ وحتسني آلية التنمية النظيفة لكي تظل اآللية             اجمللس

  .أداة مفيدة حتفز أنشطة التخفيف من آثار تغري املناخ وتسهم يف التنمية املستدامة
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  مقدمة  -أوالً  

  الوالية  -ألف  
املشار إليه  (ت آلية التنمية النظيفة، يقدم اجمللس التنفيذي لآللية         وفقاً لطرائق وإجراءا    -١

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

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

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

ار إليها فيما يلي بالفترة     اليت ُيش  )١()٢٠١٣-٢٠١٢(النظيفة خالل السنة الثانية عشرة لعملها       
اجتماع األطراف يف دورته    /املشمولة بالتقرير، ويتضمن توصيات كي ينظر فيها مؤمتر األطراف        

ويتضمن تقييماً حلالة آلية التنمية النظيفة يف بداية فترة االلتزام الثانية يف إطار بروتوكول              . التاسعة
صلة بإدارة اآللية ويقدم معلومات عن إدارة      كيوتو، ويلقي الضوء على اإلجنازات والتحديات املت      

وميكن االطالع على مزيد من املعلومات يف موقـع آليـة           . وتنظيم اآللية وحالة مواردها املالية    
التنمية النظيفة على بوابة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ على اإلنترنت، وُيعترب هذا املوقـع               

  . ائق األخرى املتصلة باجمللسالسجل املركزي جلميع التقارير والوث
وسيسلط رئيس اجمللس، السيد بيري ستيانسن، يف عرضه الشفوي املقدم أمام الدورة              -٣

اجتماع األطراف، الضوء على اإلجنازات والتحديات خالل الـسنة         /التاسعة ملؤمتر األطراف  
  .الثانية عشرة لعمل اآللية، فضالً عن التحديات املُنتظرة مستقبالً

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

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

بـات املقدمـة مـن مـؤمتر        أن حييط علماً بأعمال اجمللـس تلبيـة للطل          )أ(  
  اجتماع األطراف يف دورته الثامنة؛/األطراف

__________ 

، وفقـاً   ٢٠١٣أكتـوبر   / تـشرين األول   ٤ إىل   ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٤يغطي التقرير الفترة املمتدة من       )١(
 .٣-م أإ/٢ من املقرر ٧ والفقرة ٢-م أإ/١ من املقرر ١١ للفقرة
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انظر (أن يعني الكيانات التشغيلية اليت سبق أن اعتمدها اجمللس وعّينها مؤقتاً        )ب(  
  ؛)الفصل ثالثاً أدناه

أن يقدم إرشادات بشأن املسائل الناشئة عـن هـذا التقريـر، ال سـيما                 )ج(  
  . أدناه١٢١ إىل ١١٧ من التوصيات املدرجة يف الفقرات

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

عضوان وعضوان مناوبان من األطراف غـري املدرجـة يف املرفـق األول               )أ(  
  ؛)األطراف غري املدرجة يف املرفق األول(لالتفاقية 
  رية الصغرية؛د وعضو مناوب من حتالف الدول اجلزعضو واح  )ب(  
  عضو واحد وعضو مناوب من جمموعة دول أوروبا الشرقية؛  )ج(  
عضو واحد وعضو مناوب من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية             )د(  

  ).أطراف املرفق األول(

  ام الثانيةآلية التنمية النظيفة يف بداية فترة االلتز  -ثانياً  

  آلية التنمية النظيفة باألرقام  -ألف  
 بلـداً يف    ٨٩ مشروعاً يف    ٧ ٢٩٣ُسجل حبلول هناية الفترة املشمولة بالتقرير ما جمموعه           -٦

، ٢٠١٣ يوليه/متوز مشروع مسجل يف     ٧ ٠٠٠وقد جتاوزت اآللية عتبة     . إطار آلية التنمية النظيفة   
كمـا أن   . رة االلتزام الثانية يف إطار بروتوكول كيوتو      أي بعد حنو ستة أشهر من العام األول لفت        

 مشروعاً إضافياً قيد التصديق، وهي خطوة تسبق تقدمي املشاريع إىل اجمللـس             ١ ١٧٠هناك حنو   
 مليون وحدة من وحـدات      ١,٣٨وفيما يتعلق بعمليات خفض االنبعاثات، مت إصدار        . لتسجيلها

  ).١انظر الشكل ( املشمولة بالتقرير خفض االنبعاثات املعتمد حبلول هناية الفترة
وميثل عدد املشاريع اليت هي قيد اإلعداد يف قائمة مشاريع اآللية مؤشراً قوياً علـى                 -٧

التحديات اليت تواجهها اآللية يف الوقت الراهن بسبب اخنفاض الطلب على وحدات اخلفض             
ق عليهـا خـالل الفتـرة        مشروعاً إىل كيان تشغيلي معني للتصدي      ٣٤٦وقُدِّم حنو   . املعتمد

 مشروعاً قُدِّمت خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير       ٢ ٢٧٦املشمولة بالتقرير، باملقارنة مع     
 وُيتوقـع أيـضاً     .)٢( ُسُدس عددها إىل أقل من     وهو ما يعين أن املشاريع تراجعت        السابقة،

ع املتأثرة، رغم وال ُيعرف عدد املشاري   . يواصل عدد من املشاريع املسجلة أنشطة تسجيلها       أال
  .أن من اجلائز توقع استمرار اخنفاض االنبعاثات يف العديد من احلاالت

__________ 

/ ين األول تشر٢٧ إىل ٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٤الفترة احلالية متتد من     : املقارنة بني الفترتني املشمولتني بالتقرير     )٢(
 .٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٣ إىل ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٧، والفترة السابقة متتد من ٢٠١٣أكتوبر 
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    ١الشكل 
العدد التراكمي لوحدات خفض االنبعاثات املعتمد، والعدد التراكمي للمشاريع املسجلة،       
واملشاريع املسجلة واجلاري تسجيلها واجلاري التصديق عليها حبسب الـسنوات، مـن            

  )أ(٢٠١٣ عام  إىل٢٠٠٤ عام

  

الفعلي للتـسجيل؛    يعرب عدد أرقام التسجيل عن التاريخ     . ٢٠١٣أكتوبر  /البيانات يف تشرين األول     )أ(
 دورة مشاريع آليـة التنميـة النظيفـة        إجراء(أي التاريخ الذي ورد فيه طلب مستكمل للتسجيل         

  .)https://cdm.unfccc.int/Reference/Procedures/index.html#proj_cycle). ٧٨-٧٦الفقرات (

 ٢ ٢٨١وبلغ عدد أنشطة املشاريع املقدمة للتسجيل خالل الفترة املشمولة بالتقرير             -٨
وكما هو متوقع، اخنفض العدد املقدم      .  نشاطاً يف الفترة السابقة    ١ ٦٧٩نشاطاً، باملقارنة مع    

اً يف عـدد   الذي شهد ارتفاعاً كـبري ٢٠١٢ باملقارنة بالنصف الثاين من عام ٢٠١٣يف عام  
املشاريع اجلديدة قبل دخول القواعد حيز النفاذ يف نظام االحتاد األورويب لتبـادل حقـوق               

انظـر   (٢٠١٣اعتباراً من بداية عام     ) نظام االحتاد األورويب لالنبعاثات   (إطالق االنبعاثات   
  .)٣()٢الشكل 

ويوجـد  . ةوشهدت آلية التنمية النظيفة تزايداً مستمراً يف عدد بـرامج األنـشط             -٩
 بلداً يبلغ العدد اإلمجايل ألنشطة املشاريع املكونة        ٤٢ برنامج أنشطة مسجالً يف      ٢٢٤ حالياً
ويف إطار أي برنامج أنشطة، ميكن تسجيل عدد غري حمدود من أنـشطة           .  نشاطاً ١ ٨٠١ هلا

. املشاريع املكونة لربامج األنشطة يف أي قطاع أو بلد أو إقليم حتت مظلة إداريـة واحـدة                

__________ 

 ٣١تستثين هذه القواعد وحدات اخلفض املعتمد من أنواع معيَّنة من املشاريع ومن املشاريع املسجلة بعـد                  )٣(
دل حقوق إطالق االنبعاثات، ما مل تكن من         امتثاالً لنظام االحتاد األورويب لتبا     ٢٠١٣ديسمرب  /كانون األول 

 .املشاريع املنفذة يف أقل البلدان منواً

ريع
ملشا

دد ا
ع

 

  ) احملور األمين(اخلفض املعتمد الصادرة جمموع وحدات 
)احملور األيسر(املشاريع اجلاري التصديق عليها أو تسجيلها 

  )احملور األيسر(املشاريع املسجلة 
 )احملور األيسر(جمموع املشاريع املسجلة 

مد
املعت

ت 
عاثا
النب
ض ا

خف
ت 

حدا
ني و
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ويسمح ذلك خبفض كبري يف االنبعاثات عن طريق جتميع أنشطة املشاريع الصغرية اليت لـن               
ومن مث، أدت برامج األنشطة إىل حتسُّن قابلية آلية التنمية النظيفـة            . تكون جمدية لوال ذلك   

  . للتوسع، وساعدت على مّد نطاقها، ال سيما يف األقاليم الناقصة التمثيل
دان على حتقيق أهدافها املتعلقة بالتخفيف من آثار تغـري املنـاخ            وتساعد اآللية البل    -١٠

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير،    . وتعمل اآللية كمصدر لتمويل التكيف    . وبالتنمية املستدامة 
 وحدة من وحدات اخلفض املعتمـد يف صـندوق          ٢ ٤٢٦ ٠٠٠متت املسامهة مبا جمموعه     

خلفض املعتمد الذي أحالته اآللية إىل الصندوق التكيف، وبذلك وصل العدد الكلي لوحدات ا  
  . )٤( وحدة٧ ١٦٠ ٠٠٠إىل 
 ٢٠١٣  زيادة هائلة يف عمليات التسجيل، يف حني شهد عام         ٢٠١٢وبإجياز، شهد عام      -١١

اخنفاضاً شديداً يف عدد املشاريع املسجلة ويف عدد املشاريع اليت أُدرجت يف قائمة مشاريع اآلليـة               
وجنم ذلك عن انكماش الطلب على وحدات اخلفـض املعتمـد، وهـو             . اليت هي قيد اإلعداد   

  . يرتبط يف هناية األمر مبستوى طموح األطراف يف خفض انبعاثات غازات الدفيئة ما

  آلية تنمية نظيفة دائمة التطور والتحسن  -باء  
يلتزم اجمللس بضمان استمرار إتاحة أداة ذات كفاءة وفعاليـة لألطـراف خلفـض                -١٢

ويرتكز عمل اجمللس على آليـة ذات       . ت غازات الدفيئة واملسامهة يف التنمية املستدامة      انبعاثا
  : خربة ممتازة بوصفها آلية لتعويض غازات الدفيئة

النظيفة مبتابعة وإدارة إجراءات    التنمية  يف إطار عمليات التقييم، تضطلع آلية         )أ(  
 تزيلها، وبإصدار أرصـدة هلـذه       موحدة ودقيقة لتسجيل األنشطة اليت ختفض االنبعاثات أو       

. واعتماد األطراف الثالثة املسؤولة عن املصادقة والتحقـق       ،  عمليات اإلزالة  التخفيضات أو 
وتتوىل اآللية عمليات املصادقة والتحقق على مستوى املشاريع حيث تكون عمليات خفض            

  االنبعاثات الفعلية؛
يف العـامل للمعـايري املوثوقـة       ويف إطار املعايري، تتعّهد اآللية أكرب مصدر          )ب(  

واملقبولة دولياً لقياس وحدات خفض االنبعاثات وعمليات اإلزالة واإلبالغ عنها والتحقـق            
منها، وهذه املعايري مستخدمة بالفعل على نطاق واسع من جانب اآلليات واجلهات املعنيـة              

  ؛النظيفةبآلية التنمية 
لدى اآلليـة هيكـل إداري ثابـت        وفيما يتعلق باإلدارة التنظيمية، يوجد        )ج(  

ولدى . اجتماع األطراف /وشفاف وموثوق تديره األطراف وخيضع إلشراف مؤمتر األطراف       
اآللية أيضاً سجل مكتمل الوظائف لالنبعاثات ومستودع شفاف لرسم صورة ُمفّصلة ملالمح            

  . اوحالة مجيع املشاريع والربامج، ولتتبُّع كل وحدة خفض معتمد يتم إصدارها وحصره
__________ 

 .<http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/adaptation_fund/items/3659.php>انظر  )٤(
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وركّز اجمللس تركيزاً خاصاً يف السنوات األخرية على زيـادة بـساطة وموضـوعية                -١٣
ومن شأن أوجه التحسُّن هذه أن تزيد من إمكانية الوصول . منهجيات اآللية وعملياهتا وقواعدها

ومن . إىل اآللية مع احلفاظ على السالمة البيئية لوحدات خفض االنبعاثات الصادرة من املشاريع   
  .ثلة ذلك، العمل الذي قام به اجمللس يف السنوات األخرية بشأن هنج برامج األنشطةأم

 يتعلق بالبساطة واملوضوعية، هو موافقة اجمللس       ٢٠١٣وقد حتقق إجناز بارز يف عام         -١٤
على أول خطي أساس موحدين لآللية، وعلى معامل النبعاثات الشبكة الكهربائية لكامـل             

معامـل  (، وعلى خط أساس إلنتاج الفحم النبايت يف أوغندا األفريقيجلنوب  ا جممع الطاقة يف  
ويوجد خطا أساس موحدان آخران قيد نظر اجمللس،        ). انبعاث وقائمة إجيابية للتكنولوجيات   

  ).  أدناه٦٥-٦٢انظر الفقرات (وخطان آخران يف مرحلة مبكرة من التقييم 
الل دعم التسجيل واإلصدار ووضـع  وبغية زيادة إمكانية الوصول إىل اآللية، من خ        -١٥

برامج األنشطة ووضع خطوط أساس موحدة، ُدّشنت يف هناية الفترة املشمولة بالتقرير أربعة             
مركزان منهما يف أفريقيا، ومركز واحد يف منطقة : مراكز تعاون إقليمية بالتعاون مع منظمتني

انظـر  (نشاء مركز آخر يف آسيا      وُيعتزم إ . البحر الكارييب، ومركز واحد يف أمريكا الالتينية      
  ).  أدناه٨٥-٧٨الفقرات 

ويشرف اجمللس، من خالل األمانة، على برنامج للقروض يف إطار اآللية، ُيقدم مـن     -١٦
 ماليني ٤,٥وُخصص حنو . خالله الدعم املايل لعملية إقامة مشاريع يف البلدان الناقصة التمثيل     

، وذلك منذ بدء تنفيـذ برنـامج        )رفق الثالث انظر امل ( مشروعاً   ٣٦دوالر أمريكي لتمويل    
  . ٢٠١٢قروض اآللية يف الربع الثاين من عام 

وواصلت اآللية، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، التطور والتحسُّن وصار الوصـول             -١٧
  .إليها، بوصفها أداة لتحفيز اإلجراءات املتعلقة بتغري املناخ والتنمية، أكثر ُيسراً

  التحديات  -جيم  
رغم ما أُحرز من تقدم يف حتسني اآللية وتعزيز كفاءهتا وفعاليتها كأداة تـستخدمها              -١٨

  . األطراف، تواجه اآللية حتديات خطرية
فقد اخنفض بشدة الطلب على وحدات اخلفض املعتمد بسبب عدة عوامل، منها اخنفاض               -١٩

و، وتقلـص يف أهـداف خفـض        عدد األطراف املشاركة يف فترة االلتزام الثانية لربوتوكول كيوت        
االنبعاثات اليت التزمت هبا هذه البلدان، والقيود اليت يفرضها بعض املشترين على نـوع ومـصدر                

  . وحدات اخلفض املعتمد، والكساد االقتصادي الذي طال أمده يف عدد من البلدان املتقدمة
 إطـار   ويف الوقت نفسه تسعى األطراف إىل استحداث وسائل أخرى للتعـاون يف             -٢٠

 .جهود خفض االنبعاثات، وذلك مثالً من خالل آلية سوقية جديدة وجهود ثنائية األطراف            
ويتمثل التحدي الذي يواجهه اجمللس واألطراف يف ضمان أن يكون كل مـا ُيـستحدث               

  . مكمالً ملزايا اآللية ومستنداً إليها
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وسـبيله  . ية مسعة اآللية  وأوىل اجمللس، على عادته يف السنوات املاضية، اهتماماً حبما          -٢١
إىل ذلك هو يف املقام األول االلتزام الصارم بالربوتوكوالت، وااللتزام بالتحسني املـستمر،             

وال تكاد توجد وثيقة تتعلق مبشروع مـسجَّل مـن مـشاريع اآلليـة              . وااللتزام بالشفافية 
فـض املعتمـد   منشورة يف املوقع الشبكي لآللية، وميكن تتبُّع كل وحدة من وحدات اخل            إال

الصادرة حىت املشروع اليت أصدرها، كما ُتبثّ عرب اإلنترنت اجتماعات اجمللس وُتوثق توثيقاً             
كامالً، والسعي دؤوب إىل التحسن املستمر يف جودة االتصال بني اجمللس وهيكـل دعمـه               

  ). أدناه١١٠-٨٩انظر الفقرات (واجلهات صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك وسائط اإلعالم 
 مستوى الطلب احلايل     أن أشد ما ُيقلق اجمللس هو تدين       وبالنظر إىل كل ذلك، يتبني      -٢٢

ومن مث،  .  النشاط ىعلى وحدات اخلفض املعتمد وما يترتب على ذلك من اخنفاض يف مستو           
فإن اخلطر حيدق هبذه اآللية املتطورة اليت تؤدي مهامها حالياً على حنو جيد، والـيت أثبتـت                 

فض يف االنبعاثات على نطاق كبري ميكن أن يسهم إسـهاماً مهمـاً يف              قدرهتا على حتقيق خ   
اجلهد العاملي املتعلق بالتخفيف، وأثبتت أيضاً قدرهتا على جذب رؤوس األمـوال الكـبرية              

ولذلك فإن القدرات اليت أسـهم يف       . والتكنولوجيا من أجل تنمية البلدان    ) العامة واخلاصة (
كيانات التشغيلية املعيَّنة والـسلطات الوطنيـة املعيَّنـة،         بنائها كل من منفذي املشاريع وال     

وقد تتوقف املشاريع، وقـد تـضيع       ،  والقدرات اليت ُبنيت يف إطار األمانة، معرضة للضياع       
  . فرص التخفيف املنخفض التكلفة

  الفرص  -دال  
ار أثبتت اآللية قدرهتا على مساعدة األطراف على حتقيق أهدافها املتعلقة بتخفيف آث             -٢٣

  :  سنة، ما يلي١٢فقد حققت اآللية، خالل . تغري املناخ وأهدافها اإلمنائية
 بليون دوالر أمريكي يف شـكل اسـتثمارات رأمساليـة           ٣١٥مجع حنو     )أ(  
جهود ختفيف آثار تغري املناخ ولدعم حتقيق جمموعة من نتائج التنميـة املـستدامة                لتعزيز

  ؛)٥(لألطراف املضيفة
 بليون وحدة خفض معتمد، واآللية علـى أهبـة          ١,٣٨إصدار أكثر من      )ب(  

وحـدة خفـض      باليـني  ٦,٢ إىل   ١,٤االستعداد ملزيد من املسامهة عن طريق اعتماد من         
  ؛)٦(٢٠٢٠انبعاثات أخرى حبلول عام 

__________ 

 يف املائة من أنشطة     ٨٥ته  على النحو املبني يف وثائق تصميم املشاريع ملا نسب         وع االستثمارات الرأمسالية  مجم )٥(
 UNFCCC/United Nations Environment Programme :مـصدر البيانـات  ( املشاريع اليت ال تعترب خاملة

(UNEP) Risoe Centre as of 1 October 2013.( 
 بليون وحـدة خفـض      ١,٤ُيتوقع أن تواصل املشاريع، اليت تصدر حالياً وحدات خفض معتمد، إصدار             )٦(

 باليـني وحـدة     ٦,٢نما قد تؤدي مجيع املشاريع املسجلة حالياً إىل إصدار ما يصل إىل             معتمد أخرى، بي  
 .٢٠٢٠أخرى حىت عام 
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 باليني دوالر أمريكي للبلـدان ذات       ٣,٦توفري تكاليف امتثال تزيد على        )ج(  
  ؛)٧(االلتزام مبوجب بروتوكول كيوتو

 فوائـد   ، مما حقـق   إنشاء ودعم برامج للنمو األخضر على الصعيد العاملي         )د(  
مشتركة، مثل نقل التكنولوجيا، وتوفري فرص عمل، وإتاحة فرص لتوليـد دخـل لألسـر               

وحتسني جودة اهلواء وما ينجم عن ذلك مـن  ، املعيشية، والتعليم، وإمداد األرياف بالكهرباء 
  فوائد صحية؛

  .)٨( غيغا وات١١٠يد طاقة متجددة جديدة بقوة اإلسهام يف تول  )ه(  
ورغم االخنفاض الشديد الذي حدث مؤخراً يف الطلب علـى وحـدات اخلفـض               -٢٤

املعتمد، يرى اجمللس استمرار احلاجة إىل اآللية بوصفها جزءاً من اإلجراءات الـيت يتخـذها               
  .اجملتمع العاملي للتصدي لتغري املناخ

أي، هو استمرار دخول املشاريع ضمن جمموعـة مـشاريع          ومثة دليل يدعم هذا الر      -٢٥
 مشروع مرحلة املصادقة خالل األشهر الستة األخرية من الفتـرة    ٢٠٠اآللية؛ فقد دخل حنو     

  .املشمولة بالتقرير
وفيما يتعلق بتلبية الطلب احملتمل على اآللية، فقد أثبتت اآللية قابليتـها للتوسـع،                -٢٦
  . يد من مزايا الكفاءةميكنها االستفادة من مز كما
 ، شهدت اآللية استكشاف قدراهتا من جانب املصارف اإلمنائيـة         ٢٠١٣ويف عام     -٢٧

املتعددة األطراف والوكاالت اإلمنائية املتعددة األطراف الراغبة يف استخدام اآللية فيما يطلق            
ديق على وحدات   عليه اجلهود القائمة على النتائج، وذلك باالستفادة من مزايا اآللية يف التص           

اخلفض املعتمد والتحقق منها واإلسهام يف التنمية املستدامة ال جمرد إنتاج وحدات التعويض             
  . يف حد ذاهتا

وتعكف اجلهات املعنية باآللية أيضاً على استكشاف الطريقة اليت ميكن لآلليـة أن               -٢٨
امة خارج نظام االمتثال    تسهم من خالهلا يف التخفيف من آثار تغري املناخ ويف التنمية املستد           

 عمليـة   ٢٠١٢وتيسر القواعد اليت اعتمدها اجمللس واألطراف يف عـام          . لربوتوكول كيوتو 
اإللغاء الطوعي لوحدات اخلفض املعتمد يف سجل اآللية، كما أتاحت هذه القواعد الفرصـة          

انظر (خ  للطلب احملتمل من الشركات والوكاالت واألنشطة الراغبة يف خفض تأثريها يف املنا           
طوعـاً مـن     وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، وحىت اآلن، ألغي      ). ١١٩ والفقرة   ٢اجلدول  

  .  معاملة٥٨ وحدة خفض معتمد من ٢٨٦ ٦٩٤سجل اآللية حنو 

__________ 

)٧( <https://cdm.unfcc.int/about/dev_ben/ABC_2012.pdf> .      تشمل البلدان والكيانات اخلاصة ذات االلتزام
 .الناشئ عن بروتوكول كيوتو

)٨( <https://cdm.unfcc.int/about/dev_ben/ABC_2012.pdf>. 
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، أن مبقدورها القيام بدور أوسع نطاقـاً يف         ٢٠١٢وأثبتت اآللية، ال سيما يف عام         -٢٩
 ومتثل عملية االستعراض احلالية اليت جتريهـا األطـراف          .اجلهود العاملية ملكافحة تغري املناخ    

  . لطرائق اآللية وإجراءاهتا فرصة لتعزيز فائدة اآللية
 توصية ُتقدم إىل األطراف هتدف إىل جعـل  ٢٢، وافق اجمللس على  ٢٠١٣ويف عام     -٣٠

صيات من  وتتفاوت التو . اآللية أداة أكثر كفاءة وفعالية يف جهود التصدي الدويل لتغري املناخ          
دعوات إىل توضيح دور البلدان اليت تستضيف مشاريع اآللية إىل توصية بضمان مراعاة آراء              

  .)٩(اجلهات صاحبة املصلحة أثناء عملية فحص املشاريع

  العمل املنجز يف الفترة املشمولة بالتقرير  -ثالثاً  
مـؤمتر  يبني هذا الفصل أعمال اجمللس اجلارية واسـتجابته لطلبـات وتوجيهـات               -٣١

: وميكن تصنيف أعمال اجمللس إىل ثالثة جماالت واسـعة، هـي          . اجتماع األطراف /األطراف
ويتضمن املرفق األول موجزاً إلجنازات     . القرارات؛ واملسائل التنظيمية؛ ومسائل اإلدارة والتنظيم     

  .اجتماع األطراف يف دورته الثامنة/اجمللس استجابةً لطلبات وتوجيهات مؤمتر األطراف

  القرارات   -فأل  

  القرارات املتعلقة باالعتماد  -١  
اعتمد اجمللس وعّين، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، مخسة كيانات تشغيلية جديدة             -٣٢

وقام كيانان تـشغيليان    . للمصادقة والتحقق، ووّسع نطاق اعتماد كيان تشغيلي معني واحد        
إن العـدد اإلمجـايل للكيانـات       وإذا تأكدت هذه التعيينات، ف    . معينان بسحب اعتمادمها  

التشغيلية املعتمدة ألغراض املصادقة والتحقق واعتماد وحدات خفض انبعاثـات املـشاريع            
 اجتماع األطراف بأن يعـيِّن يف /مؤمتر األطراف  ولذلك يوصي اجمللس  .  كياناً ٤٤سيصل إىل   

  .شار إليهادورته التاسعة الكيانات املدرجة يف املرفق الثاين للنطاقات القطاعية امل

  القرارات املتعلقة بتسجيل أنشطة املشاريع وإصدار وحدات خفض االنبعاثات املعتمد  -٢  
 عدد كبري من الطلبات لتسجيل أنشطة املشاريع وإصدار وحـدات           ٢٠١٢ورد يف عام      -٣٣

 هو العام األخري يف فتـرة االلتـزام األوىل          ٢٠١٢، نظراً إىل أن عام      )١اجلدول  (اخلفض املعتمد   
وجب بروتوكول كيوتو، وهو أيضاً العام األخري للقواعد اليت دخلت حيز التنفيـذ يف خمطـط                مب

  .)١٠(٢٠١٣تبادل حقوق إطالق االنبعاثات لدى االحتاد األورويب اعتباراً من بداية عام 
__________ 

)٩( FCCC/SBI/2013/INF.1. 
استثنت هذه القواعد وحدات اخلفض املعتمد من أنواع معيَّنة من املشاريع ومن املشاريع الـيت ُسـجلت                  )١٠(

 لغرض االمتثال يف إطار خمطط تبادل حقوق إطالق االنبعاثات لدى           ٢٠١٣ديسمرب  / كانون األول  ٣١ بعد
 . ستضيفها أقل البلدان منواًاالحتاد األورويب، ما مل تكن من مشاريع ت
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 يف  ٥٠٠ طلبـاً، وازداد عـددها إىل        ٢٦٠، ورد   ٢٠١٢ينـاير   /كانون الثاين ويف    -٣٤
ووصـل العـدد الكلـي      .  طلبات ١ ٥٠٥، ورد   ديسمرب/ األول كانون؛ ويف   يونيه/حزيران

اليت ) تشمل طلبات التسجيل واإلصدار لكل من أنشطة املشاريع وبرامج األنشطة         (للطلبات  
 يف املائة عن العدد الذي كان       ٩٢ طلبات، أي بزيادة قدرها      ٧ ٢٠٤وردت طوال العام إىل     

 ٥٠٠ أكثر من    ٢٠١٢الثاين من عام    ومن هذا العدد، ورد يف النصف       . ٢٠١٢متوقعاً لعام   
  ). ٢انظر الشكل (طلب 
، ازداد  ٢٠١٢ورغم أنه كان من املتوقع أن يزداد عدد الطلبات قرب هنايـة عـام                 -٣٥

العدد إىل مستوى غري مسبوق وازداد أيضاً متوسط الوقت الالزم لبـدء عمليـة معاجلـة                
استيعاب هذا العدد من املشاريع     ومع ذلك، فإن قدرة اهليكل األساسي لآللية على         . الطلبات

اجلديدة وبرامج األنشطة اجلديدة، دون التأثري سلبياً على السالمة البيئية، يبني أن لدى اآللية              
  .القدرة واملرونة على التوسع عند احلاجة وعلى تلبية متطلبات السوق

    ١اجلدول 
 / أيلول ١٤ املمتدة من    طلبات التسجيل واإلصدار يف إطار آلية التنمية النظيفة يف الفترة         

  ٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٤ إىل ٢٠١٢ سبتمرب
عدد الطلبات املعلقة املقدمة خالل الفترة   

  املشمولة بالتقرير
  

  الطلب
ــدد  ــايل ع إمج
  الطلبات املقدمة

يف انتظار بدء التحقق    
  من استيفاء الشروط

بدأ بالفعل التحقق مـن     
  استيفاء الشروط

عدد الطلبات  
   )أ(املكتملة

 ٨٠٠ ٢ ٩٣ ١٤ ٤٢٦ ٢  التسجيل

 ٦٧٨ ٢ ١٤٠ ٤٥ ٤١٦ ٢  اإلصدار

: برنامج األنشطة 
  التسجيل

١٩٢ ٢٩ ٢ ٢٨٥ 

: برامج األنـشطة  
  اإلصدار

٤  ١ ٥ 

جتديد فترة تسجيل   
  األرصدة الدائنة

٢٢ ٢٤ ٤ ٤٥ 

التغيريات الالحقة  
  )ب(للتسجيل

٣٤٩ ٣٠ ١٢ ٢٤١ 

  .طلبات املعاد تقدميها بعد احلكم بعدم استيفائها للشروطيشمل العدد الكلي الطلبات املقدمة وال  )أ(
تشمل الطلبات املنجزة الطلبات املسجلة واملسحوبة واملرفوضة املقدمة خالل الفتـرة املـشمولة               )ب(

 . بالتقرير والطلبات املقدمة قبل الفترة املشمولة بالتقرير واليت كان قد بدأ جتهيزها
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    ٢الشكل 
يل واإلصدار ألنشطة املشاريع وبرامج األنشطة، من الربع األول         الطلبات املقدمة للتسج  

  ٢٠١٣ إىل الربع الثالث من عام ٢٠١٢من عام 

  
ومن الطبيعي أن يتطلب احلجم الكبري من الطلبات وقتاً أطول ملعاجلتها، نظـراً إىل                -٣٦

وجيه من اجمللس ومبساعدة من     ومع ذلك، حاولت األمانة، بت    . حمدودية املوارد املتاحة لألمانة   
خرباء خارجيني متعاقدين، االلتزام قدر اإلمكان باألطر الزمنية املوصى هبا ملعاجلة الطلبـات             

 ٣١ حـاالت يف  ٢١٠فعند البدء يف معاجلة اجملموعة األخرية اليت تتألف مـن      ). ٣الشكل  (
 /كانون األول  ٢١، مت تسجيل مجيع احلاالت اليت وردت حىت         ٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول 

 يوماً، أي يف نطـاق واليـة مـؤمتر          ١٢,٤، وكان متوسط وقت االنتظار      ٢٠١٢ديسمرب  
  .  يوما١٥ًب اجتماع األطراف احملدد /األطراف

، بينما ظل عدد    ٢٠١٢وكما كان متوقعاً، اخنفض عدد طلبات التسجيل بعد عام            -٣٧
 طلب يف الشهر    ٢٠٠ بلغ حوايل    الطلبات املقدمة إلصدار وحدات اخلفض املعتمد مرتفعاً، إذ       

وُيعزى ذلك أساساً إىل املهلة اليت حـددها خمطـط          . ٢٠١٣على مدى عدة أشهر من عام       
، إلصـدار   أبريـل /نيسانتبادل حقوق إطالق االنبعاثات لدى االحتاد األورويب، وهي شهر          

زدياداً وازداد وقت انتظار التسجيل ا    . من مشاريع الغازات الصناعية   وحدات اخلفض املعتمد    
 حيث سعى اجمللس إىل إبقاء وقت انتظار اإلصدار يف حـدود ثالثـة              ٢٠١٣كبرياً يف عام    

، اخنفض وقـت االنتظـار      ٢٠١٣سبتمرب  /أيلول ٢٤ويف وقت معاجلة احلاالت يف      . أسابيع
  .  يوما١٨ًجلميع الطلبات اجلديدة إىل ما متوسطه 

 إصدار برامج األنشطة تسجيل برامج األنشطة إصدار أنشطة املشاريع تسجيل أنشطة املشاريع

ات
طلب
د ال
عد

 

٢٠١٣ ٢٠١٢ 

 الربع الثالث الربع الثاين الربع األول الربع األول الربع الثاين الربع الثالث الربع الرابع



FCCC/KP/CMP/2013/5 (Part I) 

GE.13-64014 14 

    ٣الشكل 
ة طلبات التـسجيل واإلصـدار، حبـسب        متوسط وقت االنتظار باأليام قبل بدء معاجل      

  ٢٠١٣سبتمرب /أيلول إىل ٢٠١١أكتوبر /تشرين األولالشهور، من 

  
 يف املائـة  ٢٨ برنامج أنشطة، ٢٢٢، كان قد ُسجل   ٢٠١٣سبتمرب  /أيلول ٣٠ويف    -٣٨

أما البلدان األربعة الرئيسية اليت تستـضيف       ).  على التوايل  ٥ و ٤الشكالن  (منها يف أفريقيا    
 ١٠ يف املائة من برامج األنشطة، وجنوب أفريقيا بنسبة          ١٥ أنشطة فهي الصني بنسبة      برامج

  . يف املائة٦ يف املائة، وكينيا بنسبة ٩يف املائة، واهلند بنسبة 

 متوسط وقت اإلصدار

ظار
النت
ام ا
أي

 

 متوسط وقت التسجيل
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    ٤الشكل 
   ٢٠١٣-٢٠٠٩برامج األنشطة املسجلة حبسب الشهور، يف الفترة 
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    ٥الشكل 

  ليم االتفاقية اإلطاريةتوزع برامج األنشطة املسجلة حبسب أقا

  
دول آسيا واحمليط اهلادئ، أمريكـا الالتينيـة        = الدول األفريقية، آسيا واحمليط اهلادئ      = أفريقيا    :ملحوظة

  .  الالتينية ومنطقة البحر الكارييبادول أمريك= ومنطقة البحر الكارييب 

 عدد برامج األنشطة املسجلة

  املسجلةبرامج األنشطة

 السنة والشهر

 االجتاه

مج
 برا
عدد

شطة
األن

 
 

 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب اقتصادات متر مبرحلة انتقالية أفريقيا آسيا واحمليط اهلادئ
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 إىل برامج األنـشطة،     وشهدت هذه الفترة املشمولة بالتقرير تطورات هائلة بالنسبة         -٣٩
منها أول إصدار لوحدات اخلفض املعتمد لربنامج أنشطة، أعقبه بوقت قصري إصدار وحدات             

ويف هناية الفترة املـشمولة بـالتقرير، كـان قـد           . اخلفض املعتمد لربناجمي أنشطة آخرين    
 نشاطاً مـن أنـشطة      ٦١ وحدة خفض معتمد ألربعة برامج أنشطة تشمل         ٥٨ ٤٠١ صدر

  . املكونة لربامج األنشطةاملشاريع 
 وحدة خفـض معتمـد      ٣٨١ ١٥٧ ٤٧٥ويف الفترة املشمولة بالتقرير، أُصدرت        -٤٠
 وحدة خفض معتمد مؤقتة من سجل آلية التنمية النظيفة، وهو مـا يرفـع               ٦ ٢٥٥ ٦٣٨و

العدد اإلمجايل لوحدات اخلفض املعتمد الصادرة ولوحدات اخلفض املعتمد املؤقتة الـصادرة            
 ٢ويرد يف اجلـدول     .  وحدة على التوايل   ١٠ ٣٢٧ ٩٩٣ وحدة و  ١ ٣٧٩ ٠٨٥ ٦٦٣ إىل

وقد أُصدرت حىت اآلن وحدات     . مزيد من التفاصيل عن عمليات التحويل واإللغاء الطوعي       
  .  مشروعاً وأربعة برامج أنشطة٢ ٤٥٧ل خفض معتمد 

    ٢اجلدول 
  حملة عامة عن املعامالت املنجزة يف سجل آلية التنمية النظيفة

 / تشرين األول٤اجملموع يف 
  ٢٠١٣  أكتوبر

 ٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٤اجملموع يف الفترة من  
  ٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٤إىل 

  الوحدات  املعامالت   الوحدات املعامالت  نوع املعاملة 
 ١١٣ ٤١٣ ٣٨٧ ٦٦٢ ٢  ٦٥٦ ٤١٣ ٣٨٩ ١ ٣٩٩ ٧  جمموع معامالت اإلصدار

جممــوع عمليــات التحويــل إىل 
   صندوق التكيفحساب

٠٣١ ٧١١ ٧ ٦٤٤ ٢  ٨٩٥ ٧٧١ ٢٧ ٣٧٨ ٧ 

جممــوع عمليــات التحويــل إىل 
حسابات إيداع يف سـجل آليـة       
التنمية النظيفـة أو يف سـجالت       

  األطراف املدرجة يف املرفق األول 

٩٧١ ٨٧٣ ٤٣١ ٧٦٣ ٤  ٩٠٤ ٨١٧ ٣٦٦ ١ ٤٨٧ ١٢ 

 ٦٩٤ ٢٨٦ ٥٨  ٦٩٤ ٢٨٦ ٥٨  جمموع عمليات اإللغاء الطوعي 

 ١١٣ ٤١٣ ٣٨٧ ٦٦٢ ٢  ٦٥٦ ٤١٣ ٣٨٩ ١ ٣٩٩ ٧  موع عمليات اإلصدارجم

 وحدة لفترة   ١ ٣٦٨ ١٧٧ ٥٥٥ومن جمموع وحدات اخلفض املعتمد، مت إصدار          -٤١
.  وحدات لفترة االلتزام الثانيـة     ١٠ ٩٠٨ ١٠٨ و االلتزام األوىل مبوجب بروتوكول كيوتو،    

  . لتزام األوىلوحدات اخلفض املعتمد املؤقتة فأُصدرت لفترة اال أما
  .)١١(وتتاح أرقام مفّصلة يف املوقع الشبكي لآللية  -٤٢

__________ 

 .<http://cdm.unfccc.int/Statistics/Public/index.html>انظر  )١١(
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  املسائل التنظيمية  -باء  
املعايري واإلجـراءات  (ترد يف املرفق الرابع هلذا التقرير حملة عامة عن الوثائق التنظيمية    -٤٣

أو نقّحها  اليت وافق عليها اجمللس     ) والتوضيحات واملبادئ التوجيهية، ذات الصلة بالسياسات     
  . خالل الفترة املشمولة بالتقرير

  األنظمة املتعلقة بالسياسة العامة  -١  
اعتمد اجمللس، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، وثيقتني تنظيميتني هتدفان إىل حتـسني        -٤٤

إجراءات االعتماد املنقحة اخلاصة بآلية     : عملية اعتماد الكيانات التشغيلية وحتسني أدائها، مها      
وُيتوقع أن تـؤدي    . نمية النظيفة، واإلجراءات املنقحة لرصد أداء الكيانات التشغيلية املعيَّنة        الت

 /كـانون الثـاين    ١إجراءات االعتماد املنقحة اخلاصة باآللية، اليت ستدخل حيز التنفيذ يف           
قع أن  وُيتو. ، إىل حتسني فعالية وكفاءة وشفافية عملية االعتماد اليت جتريها اآللية          ٢٠١٤ يناير

تساعد اإلجراءات املنقحة لرصد أداء الكيانات التشغيلية املعيَّنة هذه الكيانات على حتـسني             
  . أدائها من خالل الرصد الدقيق ومعاجلة عدم االمتثال بطريقة منهجية

ولتيسري تنفيذ أنشطة مشروع اآللية املتعلق بالطاقة املتجددة ذات النطاق البالغ الصغر   -٤٥
تخلفة النمو للبلدان غري املدرجة يف املرفق األول، اعتمد اجمللس إجراءات منقحة            يف املناطق امل  

القتراح تكنولوجيات الطاقة املتجددة ذات النطاق البالغ الصغر والنظر فيها من أجل املوافقة             
التلقائية عليها، وتشمل هذه اإلجراءات عملية اقتراح واعتماد مناطق خاصة متخلفة النمو يف             

  . املضيفةالبلدان
وأخرياً، بدأ اجمللس، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، تنقيح معايري املـشاريع، ومعـايري               -٤٦

املصادقة والتحقق وإجراءات دورة املشاريع، لتشمل التغيريات املتعلقة مبشاريع احتجـاز ثنـائي             
حتجاز ثنائي أكسيد   أكسيد الكربون وختزينه، كما قام بتفعيل دور الفريق العامل املعين مبشاريع ا           

ومـن  . الكربون وختزينه لكي يقدم املشورة إىل اجمللس بشأن املسائل املتعلقة بتنفيذ هذه التغيريات            
شأن ذلك أن يساعد على إنشاء مشاريع احتجاز ثنائي أكسيد الكربون وختزينه واملصادقة عليهـا   

  . املشاريع ورصدهاومل ُتقدم حىت اآلن أية منهجيات تتعلق خبطوط أساس هذه. وتسجيلها
إذن من السلطة الوطنية املعيَّنة لطرف مـدرج يف         /وتلقى اجمللس أول سحب ملوافقة      -٤٧

املرفق األول فيما يتعلق مبشارك يف مشروع كان قد انسحب طوعاً من املشاركة يف نـشاط                
نه اجتماع األطراف إىل أ   /وكان اجمللس قد أشار يف تقريره إىل مؤمتر األطراف        . هذا املشروع 

اإلذن يرد إىل اجمللس من أية      /ينبغي لألطراف أن ختطره بتاريخ نفاذ أي إشعار بسحب املوافقة         
وأشار اجمللس أيضاً إىل أنه حباجـة إىل إجـراء          . سلطة وطنية معيَّنة، وبتأثريات هذا السحب     

ويعمل اجمللس على إعداد هذا اإلجراء، وهو يـشمل         . ملعاجلة هذه الرسائل عند ورودها إليه     
خلطوات اليت سيتخذها اجمللس يف حالة عدم تقدمي تفاصيل حمددة من جانب السلطة الوطنية              ا

  .املعيَّنة بشأن تاريخ النفاذ، وتأثريات السحب
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 أداة، متاحة حالياً يف املوقع الشبكي لآللية على بوابة          ٢٠١٢واعتمد اجمللس يف عام       -٤٨
بأن يبينـوا طوعـاً فوائـد مـشاريعهم         االتفاقية اإلطارية، تسمح للمشاركني يف املشاريع       

  .وجيري حالياً تطبيق حل معلومايت استناداً إىل هذه األداة. يتعلق بالتنمية املستدامة فيما
يف دورتـه    اجتماع األطراف /واستجابةً لطلب قدمته األطراف إىل مؤمتر األطراف        -٤٩

علق بتطبيق مبـدأ األمهيـة      املبدأ التوجيهي املت  "الثامنة، نظر اجمللس يف إدخال حتسينات على        
وقرر اجمللس إدراج أحكام املبدأ التوجيهي ذات الصلة يف      . الذي أعده اجمللس  " النسبية للتحقق 

معايري املصادقة والتحقق اخلاصة باآللية، وتنقيح املبدأ التـوجيهي ليـصبح جمموعـة مـن               
األمهية النـسبية للتحقـق     املمارسات اجليدة، وتوعية الكيانات التشغيلية املعيَّنة مبفهوم مبدأ         

  .وطريقة تطبيقه

  اللوائح املتصلة باملنهجية  -٢  
أقر اجمللس معايري جديدة ونقّح املعايري القائمة املتعلقة باملنهجيات من أجل حتـسني               -٥٠

السالمة البيئية للمعايري، وزيادة جاذبية جمموعة من املشاريع األصغر، ويف الوقت نفسه ضمان      
إدراج عوامل افتراضية متحفظة، وكذلك من أجل تيسري مواصـلة توسـيع            السالمة البيئية ب  

  .نطاق اآللية
 طلباً منهجياً قدمها مقترحو املشاريع، منـها طلبـات تتعلـق            ٤٤ونظر اجمللس يف      -٥١

وأدى ذلك إىل اعتمـاد تـسع       ).  طلباً ٢٩(وطلبات للتنقيح   )  طلباً ١٥(مبنهجيات جديدة   
 ٢٠٤ة قائمة، وبذلك يصل عدد املنهجيات املعتمدة إىل       منهجي ١٥منهجيات جديدة وتنقيح    

 منهجيـة للمـشاريع الـصغرية،       ٩١ منهجيات للمشاريع الكبرية و    ١٠٩منهجيات، منها   
ومنهجيتان ملشاريع كبرية يف جمال التحريج وإعادة التحريج، ومنهجيتان ملشاريع صـغرية يف             

ل الفترة املشمولة بالتقرير، عمليات وأجرى اجمللس أيضاً، خال. جمال التحريج وإعادة التحريج  
  .منهجية لتحسني منهجيات وأدوات متنوعة، بتبسيطها وتوسيع نطاق تطبيقها

  منهجيات وأدوات املشاريع الكبرية    
اعتمد اجمللس منهجية جديدة للربط بني األنظمة الكهربائية عرب احلدود الوطنية، يف              -٥٢

  .ني الشبكات يف بلدان خمتلفةإطار جهود رائدة إلدراج خيارات للربط ب
املراحل األوىل لالنبعاثات املتسربة نتيجـة اسـتخدام        "وأُعدت أداة جديدة بعنوان       -٥٣

  . هبدف حتقيق االنسجام والتواؤم بني املنهجيات املختلفة" الوقود األحفوري
وجرى تنقيح أداة واسعة االستخدام حلساب عوامل االنبعاثات من أنظمة الكهرباء،             -٥٤

ويهدف ذلك إىل تيسري إعداد     . من أجل استحداث ُنُهج موحدة لتوليد الطاقة خارج الشبكة        
أنشطة مشاريع اإلمداد بالطاقة يف أقل البلدان منواً اليت تعتمد اعتماداً كـبرياً علـى توليـد                 

  . الكهرباء خارج الشبكة
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النيتـروز  وأُدخلت حتسينات مهمة على منهجية شائعة االستخدام للحد من أكسيد             -٥٥
  .يف مرافق إنتاج محض النيتريك

ويف إطار العمل الرامي إىل مواصلة حتسني املعايري املنهجية آللية التنميـة النظيفـة،                -٥٦
اسُتحدثت أدوات جديدة وطُرحت ُنُهج موحدة يف املنهجيات القائمة باتباع هنج تنـازيل،             

  .ومشل ذلك استخدام هنج مرجعي للربهنة على عنصر اإلضافة

  منهجيات وأدوات املشاريع الصغرية    
يف إطار السعي إىل إتاحة فوائد اآللية للبلدان الناقصة التمثيل وألنواع املشاريع، وّسع   -٥٧

اجمللس قائمته اإلجيابية اليت تشمل أنواع املشاريع الصغرية املؤهلة للموافقة التلقائيـة بـسبب              
. ت الواضحة اليت تعتـرض تنفيـذها      قدرهتا الواضحة على خفض االنبعاثات وبسبب العقبا      

وهتدف هذه التدابري إىل تيسري إنشاء جمموعة من أنواع أنشطة املشاريع، مثل استعادة غـاز               
  .امليثان يف نظم تربية احليوانات

ومتكن اجمللس من اعتماد ُنُهج موحدة للمشاريع الصغرية وبرامج األنشطة، وذلـك              -٥٨
مثل إنتاج الفحـم النبـايت،      (ومشل ذلك تطبيقات الطاقة     . بتوفري املعايري االفتراضية الالزمة   

وتدابري كفاءة الطاقة يف التطبيقات احلرارية للكتلة اإلحيائية غري املتجددة، واالستعاضة عـن             
اإلضاءة القائمة على الوقود األحفوري بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء وبـنظم اإلضـاءة             

مثل استعادة وتدوير املواد املستخلصة مـن       (ات الصلبة   ، وإدارة النفاي  )مبصابيح الفلورسنت 
مثل جتنب انبعاثات غاز امليثان وأكسيد النيتروز من األنـشطة          (، والزراعة   )النفايات الصلبة 

واعتمد اجمللس أيضاً منهجيات تتعلق بالتدفئة املوفرة للطاقة للمبـاين الـسكنية،            ). الزراعية
  . ألنشطة خفض االنبعاثات يف قطاع املباينوتوسيع نطاق حافظة املنهجيات املتاحة

  منهجيات التحريج وإعادة التحريج    
 منهجية املتعلقة بأنشطة املشاريع الكبرية للتحـريج        ١١    وافق اجمللس على توحيد ال      -٥٩

وإعادة التحريج يف منهجيتني، وتبسيط املعايري، وحتسني سبل الوصول إليهـا مـن جانـب          
جيتني هيكل معياري، مما يوفر ملعدي املشاريع مرونـة كاملـة يف            وهلاتني املنه . املستخدمني

  .وييسر اهليكل املعياري أيضاً مهمة حتسني املنهجية. تصميم املشاريع
اجتماع األطراف يف دورته الثامنة،     /وتلبيةً لطلب قدمته األطراف إىل مؤمتر األطراف        -٦٠

اآللية من أجل حتقيق املرونة يف فترات    نظر اجمللس يف التغيريات املدخلة على طرائق وإجراءات         
رصد مشاريع التحريج وإعادة التحريج، بغية تلبية االحتياجـات التخطيطيـة والتـشغيلية             

  .وسيتواصل العمل بشأن هذه املسألة. للمشاركني يف املشاريع
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  احتجاز الكربون وختزينه    
ليه والتحقـق منـه،     بدأ اجمللس تنقيح كل من معايري املشروع، ومعيار املصادقة ع           -٦١

وإجراء دورة املشروع، لكي ُتدرج هبا التغيريات املتعلقة مبشاريع احتجاز الكربون وختزينـه،      
كما قام اجمللس بتفعيل دور الفريق العامل املعين باحتجاز الكربون وختزينه لكي يقدم املشورة              

  .إىل اجمللس بشأن املسائل املتعلقة بتنفيذ هذه التغيريات

  ساس املوحدةخطوط األ    
وضع خطوط أساس موحدة ألنشطة مشاريع      "اعتمد اجمللس املبادئ التوجيهية بشأن        -٦٢

وهتدف هذه املبادئ التوجيهيـة إىل      ". التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة       
، حتسني إمكانية الوصول إىل أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج املنفذة يف إطار اآلليـة             

سيما األنشطة اليت تشجع اهلدفني املتالزمني املتمثلني يف حفظ موارد الغابات وختفيف آثار              ال
  .ووافق اجمللس أيضاً على برنامج عمل لدعم تنفيذ املبادئ التوجيهية. تغري املناخ

واعتمد اجمللس نسخة منقحة من إجرائه املتعلق بتقدمي خطوط أساس موحدة والنظر              -٦٣
وتنقيحها ) تنازلية(وسيع نطاق هذا اإلجراء ليشمل وضع خطوط أساس موحدة          فيها، بغية ت  

ونظر اجمللس أيضاً يف تنقيح عدد من الوثائق التنظيمية، منـها معيـار             . وتوضيحها وحتديثها 
مشاريع آلية التنمية النظيفة، ومعيار املصادقة والتحقق اخلاص باآللية، وإجراء دورة مشاريع            

  .ا األحكام املتعلقة خبطوط األساس املوحدةاآللية، لكي ُتدرج هب
املبادئ التوجيهية املتعلقة بوضع خطـوط      "ونظر اجمللس يف النسخة احلالية لكل من          -٦٤

املبادئ التوجيهية لتأكيـد وضـمان جـودة البيانـات          "و" أساس موحدة لقطاعات حمددة   
ينهما الـدروس  ، بغية توسيع نطاقهما وتـضم "املستخدمة يف وضع خطوط األساس املوحدة   

املعيار املتعلق "ونظر اجمللس يف كل من . املستفادة من تنفيذمها استناداً إىل مدخالت املمارسني     
املبادئ التوجيهية املتعلقة خبطوط "و" مبخزون البيانات ووترية حتديث خطوط األساس املوحدة    

  ".األساس املوحدة ملشاريع قطاع النقل
ووافق اجمللس خالل الفترة املشمولة بالتقرير على خطي أساس موحـدين، وعلـى               -٦٥

وعلى خـط أسـاس     ،  جلنوب األفريقي  ا معامل النبعاثات الشبكة الكهربائية جملمع الطاقة يف      
. موحد يتضمن معامل انبعاث وقائمة إجيابية لتكنولوجيات إنتاج الفحم النبـايت يف أوغنـدا         

 آخران لكي ينظر فيهما اجمللس، مها معامل النبعاثـات الـشبكة            وقُدم خطا أساس موحدان   
ويوجـد  . الكهربائية الوطنية ألوزبكستان، وخط أساس لقطاع مضارب األرز يف كمبوديا         

خطان آخران يف مرحلة مبكرة من التقييم، أحدمها لقطاع األمسنت يف إثيوبيا والثاين معامـل   
  .انبعاث للشبكة الكهربائية يف بليز
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  مج األنشطةبرا    
وقام اجمللس، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، بتنقيح الوثائق التنظيمية املتعلقة بربامج             -٦٦

  :األنشطة، مبا يف ذلك ما يلي
  معيار املشاريع؛  )أ(  
  معيار املصادقة والتحقق؛  )ب(  
  إجراء دولة املشاريع؛  )ج(  
  معيار أخذ العينات ومعاير إثبات اإلضافة؛  )د(  
  . ع معايري األهلية وتطبيق منهجيات متعددة لربامج األنشطةوض  )ه(  

واستهدفت هذه التغيريات توفري املرونة لواضعي برامج األنشطة، ويف الوقت نفـسه             -٦٧
وتتعلق التغيريات اليت   . ضمان السالمة البيئية لوحدات خفض االنبعاثات من برامج األنشطة        

  :أُدخلت مبا يلي
لقائم على العينات الذي جيريه املشاركون يف املـشاريع  ُنهج عملية للرصد ا   )أ(  

  والكيانات التشغيلية املعينة، مبا يف ذلك فترة مساح ضرورية إلجراء التحسينات يف النظام؛ 
  توجيه بشأن تطبيق املنهجيات املتعددة لآللية يف برنامج النشاط نفسه؛  )ب(  
ونشاط املشروع املكوِّن   إثبات عنصر اإلضافة على مستوى برنامج النشاط          )ج(  

  لربنامج األنشطة؛
  اشتراطات معايري األهلية؛  )د(  
  إدارة نظام إدارة الكيانات؛ /تنسيق  )ه(  
احتياجات برامج األنشطة وأنشطة املشاريع املكونة لربامج األنشطة مـن            )و(  

  الوثائق، مبا يف ذلك التوقيت املناسب؛
أو أنشطة املـشاريع   /رامج األنشطة و  التغيريات املدخلة بعد التسجيل على ب       )ز(  

  املكونة لربامج األنشطة؛
  جدول الرسوم؛   )ح(  
  .جمموعات طلبات اإلصدار لنفس فترة رصد برنامج األنشطة  )ط(  

  الطلب املنقوص     
واصل اجمللس تنفيذ املبادئ التوجيهية املتعلقة بالنظر يف الطلب املنقوص يف منهجيات              -٦٨

حتديد خطوط أساس االنبعاثات، حتديد السيناريوهات اليت ُيتوقع فيهـا          اآللية، مما يتيح، عند     
ارتفاع االنبعاثات البشرية املنشأ، حبسب املصدر، فوق املستويات احلالية بسبب الظـروف            
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وقام اجمللس يف الفترة املشمولة بالتقرير بتنقيح منهجيتني حـاليتني،          . احملددة للطرف املضيف  
يف جمال توليد الطاقة خارج الشبكات      " الطلب املنقوص "لى  وبوضع منهجية جديدة تنص ع    

  . وتدفئة أماكن اإلقامة

  عنصر اإلضافة    
شرع اجمللس يف مراجعة شاملة للُنهج املنفذة حالياً إلثبات عنصر اإلضافة يف بـضع                -٦٩

 منهجيات خمتارة ملشاريع كبرية تشمل مدافن القمامة واملعاجلة البديلة للنفايات، واإلضـاءة،           
  . وتنقية مياه الشرب

  تبسيط وترشيد املنهجيات    
املبـادئ  "بدأ اجمللس العمل على تبسيط وترشيد املنـهجيات، آخـذاً يف اعتبـاره        -٧٠

  . اليت اعُتمدت يف الفترة املشمولة بالتقرير السابق" التوجيهية لتحديد خطوط أساس التدابري

ة املـشاريع يف إطـار آليـة        حتسني التوزيع اإلقليمي ودون اإلقليمي ألنـشط        -جيم  
  النظيفة التنمية

واصلت األمانة، نيابة عن اجمللس، مستوى رفيعاً من التفاعل مع السلطات الوطنيـة               -٧١
وُدعـي  . املعينة لضمان مشاركة أوسع نطاقاً يف أعمال التصميم والتنفيذ اليت تقوم هبا اآللية            

نة إىل املشاركة يف مناسـبات تـشاورية        الرئيسان املتشاركان ملنتدى السلطات الوطنية املعيَّ     
للجهات صاحبة املصلحة، وأُتيحت هلما الفرصة للتفاعل مع اجمللس يف اجتماعيه الـسبعني              

وتفاعل أعضاء اجمللس أيضاً مع منتدى السلطات الوطنية املعيَّنـة أثنـاء            . والثالث والسبعني 
لية وأثنـاء أنـشطة التـدريب    اجتماعات املنتدى املعقودة بالتزامن مع الدورات السنوية لآل      

  .اإلقليمية للسلطات الوطنية املعيَّنة
ونظمت األمانة ثالثة أنشطة تدريب إقليمية ملمثلي السلطات الوطنية املعينة، وذلك             -٧٢

يف جماالت خطوط األساس املوحدة، والطلب املنقوص، وعنصر اإلضافة للمشاريع الصغرية،           
نية والبحـر الكـارييب يف مدينـة بليـز، يف تـشرين             وبرامج األنشطة لدول أمريكا الالتي    

 ٢٠١٣يوليه  /، وللدول األفريقية، يف أبيدجان، كوت ديفوار، يف متوز        ٢٠١٢أكتوبر  /األول
يف ( احمليط اهلادئ وأوروبا الـشرقية  -، ولدول آسيا )عقب منتدى الكربون اخلامس ألفريقيا 

شطة التدريب اخلاصة بالدول األفريقية     وُنظمت أن ). ٢٠١٣سبتمرب  /مانيال، الفلبني، يف أيلول   
 احمليط اهلادئ بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مما أتـاح الفرصـة              -ودول آسيا   

ملشاركة ومتويل اهليئات التنسيقية واإلدارية وواضعي املشاريع، وأسفر عن تعزيـز التفاعـل             
  . والتعلم والتشارك يف التجارب
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بشأن املبـادئ   ) تعلم إلكتروين (ة تدريبية على شبكة اإلنترنت      وأطلقت األمانة دور    -٧٣
وتتيح هذه الدورة ملمثلي    . التوجيهية املتعلقة بإثبات عنصر اإلضافة ألنشطة املشاريع الصغرية       

السلطات الوطنية املعينة وملمثلي جهات معنية أخرى خمتارة، ممن مل حيضروا شخصياً أنشطة             
وُيعتزم إعداد مزيد من الدورات استناداً إىل اخلـربة      . املوضوعالتدريب اإلقليمية، فرصة فهم     

  . املكتسبة والتعقيبات املقدمة
ويتواصل حصول اجلهات صاحبة املصلحة على خدمات مكاتب املساعدة التابعـة             -٧٤

لآللية وللسلطات الوطنية املعينة، اليت تدعم مشاريع هذه السلطات يف أفريقيا وأقل البلـدان              
ول النامية اجلزرية الصغرية والبلدان اليت يقل عدد مشاريعها املسجلة املنفذة يف إطار             منواً والد 

  ). ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١يف ( مشاريع ١٠اآللية عن 
 ويديره مكتب   ٢٠١٢أبريل  /واستكمل برنامج قروض اآللية، الذي أُطلق يف نيسان         -٧٥

نة أربع فترات من طلبات احلصول علـى        األمم املتحدة خلدمات املشاريع حتت إشراف األما      
 قرضـاً يبلـغ     ٣٦ طلبات، ومتت املوافقة علـى تقـدمي         ١٠٤وورد ما جمموعه    . القروض
 ١٢(، وآسيا   ) مشروعاً ٢٣(وُتنفذ املشاريع يف أفريقيا     .  ماليني دوالر أمريكي   ٤,٥ جمموعها
برامج األنـشطة   ، وتغطي هذه املشاريع معظم      )مشروع واحد (، وأمريكا الالتينية    )مشروعاً

 يف املائة من القروض املوافق عليها، وتبلـغ         ٤٧وتبلغ حصة أقل البلدان منواً      ).  يف املائة  ٥٦(
  .  يف املائة من هذه القروض٥٨حصة الدول األفريقية 

، العمل علـى تنـسيق أنـشطة        )١٢(وواصلت األمانة، يف سياق شراكة إطار نريويب        -٧٦
 ازدواجية اجلهود، ولالستفادة مـن القـدرات الرئيـسية       الشركاء واملنظمات املتعاونة لتجنب   

ومشلـت اجلهـود    . ٢٠١٣وقد أُعدت خطة عمل إلطار نريويب يف بداية عام          . )١٣(للشركاء
 عدة مبادرات، منها تنظيم منتدى الكربون اخلامس ألفريقيـا،     ٢٠١٣املشتركة املبذولة يف عام     

 اإلقليمي ملشاريع اآللية يف دول آسيا ومنطقة        وعقد حلقة العمل الرابعة املتعلقة بتحسني التوزيع      
يف كـوت ديفـوار     (احمليط اهلادئ، وتنظيم نشاطني تدريبيني إقليميني للسلطات الوطنية املعيَّنة          

وكما هو معتاد، اختذ    . هبدف تبادل اخلربات يف جمال إعداد خطوط األساس املوحدة        ) والفلبني
  . وفقاً لوالية كل منهم وخطة عملهكل شريك وكل منظمة تعاونية مبادرات فردية 

 ويود اجمللس أن يعرب عن امتنانه للسلطات الوطنية املعينة لبليز والفلبني وكوت ديفوار              -٧٧
الستضافتها األنشطة التدريبية اإلقليمية هلذه السلطات، وكذلك للشركاء يف إطار نـريويب            

  .وللمنظمات املتعاونة ملا قدمته من دعم متواصل إلطار نريويب
__________ 

)١٢( <http://cdm.unfccc.int/Nairobi_Framework/index.html>. 
البنك الدويل، ومركز ريزو التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة، وبرنـامج األمـم             : الوكاالت الشريكة هي   )١٣(

واالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ، ومصرف التنمية األفريقي ومـؤمتر األمـم املتحـدة      املتحدة اإلمنائي،   
الرابطة الدولية لتداول االنبعاثات، ومصرف التنمية اآلسيوي،       : أما املنظمات املتعاونة فهي   . للتجارة والتنمية 

  .ومعهد االستراتيجيات البيئية العاملية، ومصرف التنمية للبلدان األمريكية
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وعززت األمانة جهودها الرامية إىل حتسني التوزيع اإلقليمية ودون اإلقليمي ملشاريع             -٧٨
اآللية وذلك بإنشاء مراكز تعاون إقليمية ملشاريع اآللية، بالشراكة مـع الوكـاالت احملليـة               

كـانون  تعمـل منـذ     (واإلقليمية واملصارف اإلمنائية املتعددة األطراف، يف لومي، توغـو          
، ويف سانت جورجز، غرينادا     )٢٠١٣مايو  /أيار(، ويف كمباال، أوغندا     )٢٠١٣ناير  ي/الثاين

  . )١٤()٢٠١٣أغسطس /آب(، ويف بوغوتا، كمبوديا )٢٠١٣يوليه /متوز(
مشاريع وبرامج األنـشطة    ) أ(وتقدم مراكز التعاون اإلقليمية دعماً مباشراً لكل من           -٧٩

دون التدخل يف   ( بداية من الفكرة إىل اإلصدار       القائمة، لدفعها يف إطار دورة مشاريع اآللية      
عملية إعداد قائمة    )ج(عملية وضع خطوط أساس موحدة،       )ب(،  )العملية التنظيمية اجلارية  

  . باملشاريع والشراكات املقبلة
وخيتلف العمل داخل مراكز التعاون اإلقليمية اختالفاً كبرياً من منطقة إىل أخـرى               -٨٠

تمثل التحدي واألولوية يف منطقة غرب أفريقيا، اليت يتوىل تنسيقها          وي. ومن مشروع إىل آخر   
مركز التعاون اإلقليمي يف لومي، نظراً إىل حمدودية برامج اآللية اليت هي قيد اإلعداد يف هذه                

ويتركـز  . املنطقة، يف نقل املشاريع إىل قائمة املشاريع قيد اإلعداد والبدء يف عملية املصادقة            
ريقيا، بصورة أكرب، على نقل املشاريع وبرامج األنشطة القائمة املسجلة إىل           العمل يف شرق أف   
  .مرحلة اإلصدار

ويتعاون مركز التعاون اإلقليمي يف لومي تعاوناً وثيقاً مع السلطات الوطنية املعينـة               -٨١
ن واألمر امللحوظ ملركز التعاون اإلقليمي هذا هو العدد الكبري م.  مشروعاً يف املنطقة٥٥ومع 

والعدد الكبري  )  مشروعاً ٢٦(املشاريع اجلديدة اليت تدخل يف قائمة مشاريع اآللية قيد اإلعداد           
وُيتوقع أن  ).  أنشطة ٨(ألنشطة املشاريع اليت تلقت مساعدة من أجل إدخاهلا دورة املشاريع           

س يسهم العمل مع السلطات الوطنية املعينة يف املنطقة إسهاماً كبرياً يف تقدمي خطـوط أسـا            
موحدة ملعامل انبعاثات الشبكات الكهربائية يف كابو فريدي وغينيا بيساو وسـان تـومي              

  .وبرينسييب، وخط أساس موحد ملواقد الطهي يف السنغال
وأجرى مركز التعاون اإلقليمي يف كمباال اتصاالت مع أكثر من ُعـشر املـشاريع                -٨٢

 ٢٤    لأنشطة اجلاري وضعها يف ا     برنامج   ١١٦    ل مشروعاً، وبنحو نصف ا    ٦١٩البالغ عددها   
 برنامج أنشطة، ويف حالة برنامج      ١٢وقُدم دعم مباشر إىل حنو      . بلداً يف منطقة شرق أفريقيا    

 ٥٠ ٠٠٠نشاط إلنتاج السماد العضوي، جنح املركز يف مجع مساعدة مالية وتقنية قـدرها              
اعد يف تنـشيط    دوالر أمريكي من خالل الشراكات مع وكاالت إمنائية رائدة متنوعة، وس          

  .تكرار برنامج النشاط يف ستة بلدان أخرى

__________ 

مصرف التنمية لغرب أفريقيا، يف لومي، توغو؛ ومصرف التنمية لشرق أفريقيا، يف كمباال؛ ومؤسسة جزر                )١٤(
 . وندوارد للبحث والتعليم، يف سانت جورجز؛ ومصرف التنمية ألمريكا الالتينية، يف بوغوتا
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 مـشروعاً يف قائمـة      ١٥وساعد مركز التعاون اإلقليمي يف كمباال على إدخـال            -٨٣
  .مشاريع اآللية اليت هي قيد اإلعداد، وحدد مثانية خطوط أساس موحدة للدعم

ليت تقل عن ثالثة    وقام مركز التعاون اإلقليمي يف سانت جورجز، خالل فترة عمله ا            -٨٤
أشهر، بدعم عملية حساب معامل انبعاثات الشبكة الكهربائية يف اجلمهورية الدومينيكيـة،            

وقام املركز أيضاً . وأدخل مثانية أنشطة مشاريع جديدة يف قائمة املشاريع اليت هي قيد اإلعداد  
املركز بالفعـل   وحيظى  . بدور حموري يف إنشاء سلطتني وطنيتني معينتني جديدتني يف املنطقة         

باعتراف عدد من اجلهات صاحبة املصلحة بوصفه طرفاً فاعالً رئيسياً يف تطوير آلية التنميـة               
  .النظيفة يف املنطقة

وجنح مركز التعاون اإلقليمي يف بوغوتا، خالل الشهر األول لعملـه، يف جـذب                -٨٥
عينان عن نيتهما يف    اهتمام اجلهات صاحبة املصلحة، كما أعرب كيانان تشغيليان إقليميان م         

ويتمثل جزء مهم من عمل املركز يف تشجيع اإللغـاء الطـوعي            . التعاون الوثيق مع املركز   
  .لوحدات اخلفض املعتمد لربامج املسؤولية االجتماعية

  مسائل اإلدارة والتنظيم  -رابعاً  
. بـالتقرير عقد اجمللس وهيئاته وأفرقته العاملة اجتماعات منتظمة خالل الفترة املشمولة             -٨٦

وباإلضافة إىل ذلك، نظمت األمانة اجتماعات منتدى السلطات الوطنية املعينة، ومنتدى الكيانات            
  ).انظر املرفق اخلامس(التشغيلية املعيَّنة، وحلقات عمل مع اجلهات صاحبة املصلحة 

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصل اجمللس حتسني خططه وركز بصورة أكـرب              -٨٧
طوير توجهه االستراتيجي لكي يضطلع بدور تنفيذي أكرب ويـوفر هليكلـه الـداعم              على ت 

وهلذا الغرض، ركز اجمللس اجتماعه األول يف الـسنة علـى املـسائل             . التوجيهات املطلوبة 
. االستراتيجية والتخطيطية فقط، وعلى أفضل السبل للتصدي للتحديات اليت تواجهها اآللية          

لى اعتماد خطة عمله لفترة السنتني وخطة إدارة التنمية النظيفة          وساعدت املناقشات اجمللس ع   
  .وقام اجمللس مبراجعة منتظمة خلطة عمله وخلطط عمل هيئاته وأفرقته العاملة. ٢٠١٣لعام 
وللمساعدة على استمرارية هذه املراجعة، وتقدمي تعقيبـات مفـصلة ويف الوقـت              -٨٨

 بالتخطيط والتمويل، أنشأ اجمللس، من أعضائه، جلنة        املناسب إىل األمانة بشأن املسائل املتعلقة     
  .مالية لكي جتتمع وتقدم تقارير، مىت اقتضت احلاجة، إلكترونياً ويف اجتماعات اجمللس

وبالنظر إىل عبء العمل املتوقع، وافق اجمللس على خفض عدد أعضائه واجتماعات              -٨٩
يام اجتماعاته، حبسب احلاجة علـى      ، على تقليل عدد أ    ٢٠١٣هيئاته وأفرقته العاملة يف عام      

 ٥( اجتماعـات    ٣، و )٢٠١٢ يف عـام     ١٦( أعـضاء    ١٠فريق املنهجيات،   : النحو التايل 
 ٣ و  أعـضاء،  ٥الفريق العامل املعـين باملـشاريع الـصغرية،          ؛)٢٠١٢اجتماعات يف عام    

ء،  أعـضا ٥؛ الفريق العامل املعين بالتحريج وإعادة التحريج، )٢٠١٢ يف عام    ٥(اجتماعات  
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 أعضاء ٥؛ الفريق العامل املعين باحتجاز الكربون وختزينه، )٢٠١٢ يف عام ٣(اجتماع واحد   
؛ فريق االعتماد   )٢٠١٢مل ُيعقد أي اجتماع يف عام       (، ال ُيعقد اجتماع     )٢٠١٢ يف عام    ٦(

ويعتزم اجمللس مواصلة النظر يف هيكل هيئاته وأفرقته       .  اجتماعات ٤ و  أعضاء، ٥التابع لآللية،   
  .داعمة يف العام املقبلال

ونقح اجمللس لوائحه لكي يطبق مدونته املتعلقة بقواعد السلوك والتدابري ذات الصلة              -٩٠
  .على هيئاته وأفرقته العاملة وخربائه املعينني

وأعرب اجمللس عن تقديره ألعضاء هيئاته وأفرقته العاملة وفريق التسجيل واإلصدار،             -٩١
  . أبدوه من التزامملا بذلوه من عمل دؤوب وما

  مسائل العضوية  -ألف  
اجتماع األطراف، انُتخب أعضاء وأعضاء مناوبون      /يف الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف      -٩٢

وخالل الفترة املـشمولة    . جدد يف اجمللس لشغل الشواغر اليت نتجت عن انتهاء مدة العضوية          
  .٣درجة أمساؤهم يف اجلدول بالتقرير، تألف اجمللس من األعضاء واألعضاء املناوبني امل

    ٣اجلدول 
  األعضاء واألعضاء املناوبون يف اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة

  اجلهة املرشحة  األعضاء املناوبون  األعضاء 
  أطراف مدرجة يف املرفق األول  )أ(السيد كريستوفر فارس  )أ(السيد مارتن كامس

  دول آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ  )ب(ارينالسيد حسني باد  )ب(السيدة الكسمي دوانثي
  أطراف غري مدرجة يف املرفق األول  )أ(السيد واشنطن زاكاتا  )أ(السيد خوسيه دومينغوس ميغيس

  أطراف غري مدرجة يف املرفق األول  )أ(السيد قاضي أمحد  )أ(السيد ماوشينغ دوان
  روبا الشرقيةدول أو  )أ(السيدة ناتايل كوشكو  )أ(السيدة ديانا هاروتيونيان

 دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  )ب(السيد إدوارد كالفو  )ج)(ب( غولدمان-السيد أنطونيو هويرتا 
  الدول األفريقية  )ب(السيد كاديو أهوسان  )ب(السيد فيكتور كابينغلي
  أطراف مدرجة يف املرفق األول  )ب(السيد كازوناري كاينو  )ب(السيد المربت شنايدر

  الدول اجلزرية الصغرية النامية  )أ(السيد أجماد عبد اهللا  )أ(السيد هوغ سيلي
  دول أوروبا الغربية ودول أخرى  )ب(السيد أوليفييه كاسي  )ب(السيد بيري ستيانسن

  .٢٠١٤سنتان تنتهيان يف االجتماع األول يف عام : املدة  )أ(
  .٢٠١٥سنتان تنتهيان يف االجتماع األول يف عام : املدة  )ب(
 / كانون األول  ٤أفاد منسق جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب األمانة كتابياً يف               )ج(

سيشغل منصبه ملـدة سـنة      ) املكسيك( غولدمان   - بأن السيد أنطونيو هويرتا      ٢٠١٢ديسمرب  
سنة املتبقيـة   املنصب ملدة ال  ) إكوادور( باتشيكو   -واحدة، وبعدها سيشغل السيد دانييل أورتيغا       

  .من تلك الفترة يف اجمللس التنفيذي لآللية
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اجتمـاع  /ويكرر اجمللس اإلعراب عن قلقه ألن مؤمتر األطراف ومؤمتر األطـراف            -٩٣
األطراف مل يضعا إطاراً قانونياً دولياً المتيازات وحصانات أعضاء اجمللس الـذين يـؤدون              

 األعضاء باالمتيازات واحلصانات إال يف أملانيا،   وال يتمتع . مهامهم املتصلة بآلية التنمية النظيفة    
وفقاً التفاق مقر األمانة، ويف البلدان اليت ُتعقد فيها اجتماعات اجمللس عمالً باتفاق أُبرم مع               

وحييط اجمللس علماً بالتقدم احملرز . البلد املضيف يتضمن أحكاماً بشأن االمتيازات واحلصانات
اجتماع األطراف إجيـاد حـل   /سألة ويطلب إىل مؤمتر األطرافيف املناقشات املتعلقة هبذه امل  

  .مؤقت يف دورته التاسعة، ريثما ُيتوصل إىل حل طويل األجل

  انتخاب رئيس اجمللس ونائبه  -٢  
انتخب اجمللس، يف اجتماعه احلادي والسبعني، السيد ستيانسن، وهو عـضو مـن               -٩٤

يد هيوغ شيلي، وهو عضو من طـرف  طرف مدرج يف املرفق األول، رئيساً للمجلس، والس  
وتنتهي واليتهما كـرئيس ونائـب للـرئيس يف         . غري مدرج يف املرفق األول، نائباً للرئيس      

  .)١٥(٢٠١٤االجتماع األول للمجلس يف عام 
وأعرب اجمللس عن تقديره للرئيس، السيد ستيانسن، ولنائب الرئيس، السيد سيلي،             -٩٥

  .لسنة الثانية عشرة من عملهلقيادهتما املمتازة للمجلس أثناء ا

  ٢٠١٣االجتماعات يف عام   -باء  
وعقـد  . ٢٠١٣اعتمد اجمللس، يف اجتماعه السبعني، جدوالً مبدئياً الجتماعـات عـام              -٩٦

  ).٤اجلدول (نوفمرب / اجتماعات، ومن املقرر عقد اجتماع سادس يف أوائل تشرين الثاين٥ اجمللس
جتماعات اجمللس، والوثائق الداعمة لبنود جدول     وتتاح جداول األعمال املشروحة ال      -٩٧

األعمال، والتقارير املتضمنة مجيع االتفاقات اليت اعتمدها اجمللس، يف املوقع الـشبكي آلليـة          
  .التنمية النظيفة على بوابة االتفاقية اإلطارية

    ٤اجلدول 
  ٢٠١٣اجتماعات اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة يف عام 

  املكان  لتاريخا  االجتماع
  بون، أملانيا  فرباير / شباط١يناير إىل / كانون الثاين٣٠  احلادي والسبعون
  بون  مارس / آذار٨-٤  الثاين والسبعون
  )بالتزامن مع دوريت اهليئتني الفرعيتني(بون   مايو/ أيار٣١-٢٧  الثالث والسبعون
  بون  يوليه/ متوز٢٦-٢٢  الرابع والسبعون

  بون  أكتوبر / تشرين األول٤سبتمرب إىل /يلول أ٣٠  اخلامس والسبعون
بالتزامن مع دورة مـؤمتر األطـراف       (وارسو، بولندا     نوفمرب / تشرين الثاين٨-٤  السادس والسبعون

 )العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
__________ 

 ).، املرفق األول١-م أ إ/٤املقرر ( من النظام الداخلي للمجلس ١٢املادة  )١٥(
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  التفاعل مع املنتديات وأصحاب املصلحة  -جيم  
مع أصحاب املصلحة يف آلية التنمية النظيفـة        واصل اجمللس وهيكل دعمه أعماهلما        -٩٨

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، مبا يف ذلك السلطات الوطنية املعيَّنة، وذلك من خالل منتدى              
السلطات الوطنية املعيَّنة ومن خالل التفاعل مع الرئيسني املتشاركني للمنتدى يف اجتماعات            

 خالل منتدى الكيانات التشغيلية املعيَّنـة الـذي         اجمللس، ومع الكيانات التشغيلية املعينة من     
يتفاعل، يف كل اجتماع من اجتماعات اجمللس ويف اجتماعني كل سنة على األقل، مع فريق               

وحيدث التفاعل أيضاً   ). يف كل فترة من الفترات املشمولة بالتقارير      (االعتماد التابع للمجلس    
، من خالل تفاعل اجمللس مـع       مع جهات أخرى صاحبة مصلحة يف كل اجتماع للمجلس        

 حلقة عمل ومناقـشات     ١٦ونظمت األمانة، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، حنو        . املراقبني
  . بلدان٧مائدة مستديرة ومنتدى ودورة تدريبية يف 

، طرائق وإجراءات هتدف إىل حتسني االتـصال  ٢٠١١  وقد اعتمد اجمللس، يف عام   - ٩٩
الل الفترة احلالية املشمولة بالتقرير، واصـلت األمانـة         وخ. املباشر مع أصحاب املصلحة   

. تطبيق اإلجراء لكي يتسىن للمشاركني يف املشاريع االتصال بشأن مسائل ختص املشاريع           
وأُتيحت أيضاً للجهات صاحبة املصلحة الفرصة إلبداء آرائها بشأن عملية وضع وتنفيـذ             

وُوجهت . ذي يعزز فهمها لتلك القواعد    قواعد آلية التنمية النظيفة، واللتماس التوضيح ال      
وأُنشئت قنوات لتقدمي الرسائل    .  رسالة إىل اجمللس خالل الفترة املشمولة بالتقرير       ١٢٥  حنو

وتلقي الردود عليها، عن طريق الكيانات التشغيلية املعيَّنة والـسلطات الوطنيـة املعيَّنـة              
، وذلك سعياً لزيادة شفافية     )١٦(والشبكات اخلارجية للمجلس واملوقع الشبكي العام لآللية      

عملية اختاذ القرارات ولتيسري تبادل املعلومات فيما بني أصحاب املصلحة بشأن املـسائل             
  .املتعلقة بالسياسة العامة

وأُحرز تقدم كبري حنو تعزيز مشاركة أصحاب املصلحة يف اآللية، عن طريق منحهم               -١٠٠
وح لكل اجتماع من اجتماعات اجمللـس،       فرصة التعليق على مشروع جدول األعمال املشر      

وذلك بدعوهتم إىل اإلسهام يف مسائل السياسة العامة اليت تؤثر عليهم، وبتنظيم مناقـشات              
  .مائدة مستديرة بشأن وثائق ومسائل حمددة قبل أن يتخذ اجمللس قرارات بشأهنا

. صة باآلليـة  وُشرع يف عملية إرسال تعقيبات على مناقشات املائدة املستديرة اخلا           -١٠١
. وجيري رصد حالة إسهامات أصحاب املصلحة ونتائجها ورفعها إىل اجمللس كي ينظر فيها            

ويف السياق نفـسه، ُتلخـص      . وُيبلّغ أصحاب املصلحة باملستجدات يف املناسبات الالحقة      
إسهامات أصحاب املصلحة يف جدول أعمال كل اجتماع من اجتماعات اجمللس، ويوجَّـه             

  . جمللسإليها انتباه ا

__________ 

 .<http://cdm.unfccc.int/stakeholder/submissions/index.html>الردود عليها متاحة يف املوقع الشبكي الرسائل و ) ١٦(
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 ٢٠١٢أكتوبر  /وُنظمت ثالث حلقات عمل إقليمية عن املعايرة، واحدة يف تشرين األول            -١٠٢
.  يف شنغهاي، الصني، ويف نيودهلي، اهلنـد       ٢٠١٣يونيه  /يف بون، أملانيا، واثنتان يف حزيران     

وُنظِّمت حلقات العمل هذه هبدف حتسني وتعزيز فهم متطلبات اآللية من جانب املـوظفني              
نيني مبراجعة احلسابات وباملسائل التقنية، التابعني للكيانات الطالبة وللكيانات التـشغيلية           املع

وركَّزت حلقات العمل على عنصر اإلضافة، والتغيريات الالحقة للتسجيل،         . املعيَّنة ولألمانة 
  . وبرامج األنشطة، وخطوط األساس املوحدة

، على شبكة اإلنترنت، ألعضاء منتدى      ونظمت األمانة أيضاً تسعة مؤمترات عن بعد        -١٠٣
التنسيق بني الكيانات التشغيلية املعيَّنة التابعة لآللية والكيانات املستقلة املعتمدة يف إطار التنفيذ  
املشترك، وذلك بعد كل اجتماع من اجتماعات اجمللس، من لبحث نتـائج االجتماعـات              

  .وتقدمي توضيح بشأن القرارات املتخذة من اجمللس
وواصل اجمللس، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، ترمجة الوثائق الرئيسية ومـوجزات             -١٠٤

.  وثيقة مترمجـة   ٣٥ومت إصدار ما جمموعه     . )١٧(اجتماعاته إىل اللغات الرمسية لألمم املتحدة     
واهلدف من ذلك هو جعل قرارات اجمللس أكثر إتاحةً للجهات صاحبة املصلحة، وتعظـيم              

  .فائدة هذه القرارات

  االتصال والترويج والتوعية  -دال  
أوىل اجمللس مزيداً من االهتمام ألنشطة االتصال والترويج والتوعية خـالل الفتـرة               -١٠٥

املشمولة بالتقرير، تنفيذاً الستراتيجية هتدف إىل تعزيز مشاركة وسائط اإلعالم وألنشطة ذات 
  . صلة باالستراتيجية

الواجهة السنوية للقائمني على االتصال : جملال ما يليوتشمل األنشطة املهمة يف هذا ا  -١٠٦
داخل السلطات الوطنية املعيَّنة، وهي هتدف إىل حتفيز وتعزيز قدرات هذه السلطات علـى               
الترويج لآللية؛ وناٍد إذاعي وما يتعلق بذلك من مسابقات وتدريبات للصحفيني اإلذاعيني يف             

تغيري "لصور وأشرطة الفيديو اليت ُنظمت حتت شعار        أفريقيا؛ ومسابقات آلية التنمية النظيفة ل     
؛ والتوعية فيما يتعلق مبناسبات حمددة اهلدف تتعلق بسوق الكربـون؛ وإنتـاج             "أمناط احلياة 

أشرطة فيديو وملفات صوتية ومنشورات تتعلق حتديداً باآللية ومواد أخرى؛ وتشجيع اإللغاء            
 اتفاق تعاون بني األمانة والرابطة الدوليـة        وأُبرم. الطوعي لوحدات خط االنبعاثات املعتمد    

  .لتداول االنبعاثات ومؤسسة إنتيكو من أجل الترويج لآللية من خالل املسابقات آنفة الذكر
 نشرة إخباريـة ومـذكرة      ٣٠وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، مت توزيع أكثر من           -١٠٧

ويتواصـل العمـل يف     .  باآللية  استفسار إعالمي يتعلق   ٨٠إرشادية، ومت الرد على أكثر من       
  .حتديث وحتسني املوقع الشبكي لآللية

__________ 

 .<http://cdm.unfccc.int/Reference/EB_Summary/index.html>متاحة يف املوقع  ) ١٧(
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ومتثل مراكز التعاون اإلقليمية فرصة أخرى مهمة للتوعية باآللية يف املناطق اليت ُينفذ               -١٠٨
. ومت حبث وتطوير وتنفيذ خطة اتـصال هلـذه املراكـز          . هبا عدد حمدود من مشاريع اآللية     

رية اليت تصدر عن إطالق مراكز التعاون اإلقليميـة، جـرى           وباإلضافة إىل النشرات اإلخبا   
الترويج هلذه املراكز يف مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغري املناخ، املعقود يف الدوحة، بقطر، ويف               

وشارك . منتدى الكربون ألفريقيا ومنتدى الكربون ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب         
يمية أيضاً يف عدة أنشطة روَّجت هلا اجلهات صاحبة املصلحة ذات موظفو مراكز التعاون اإلقل

الصلة باآللية يف مناطقها، وُوزعت على نطاق واسع مواد إعالمية، مثل صحائف احلقـائق              
  .والنشرات اليت ُتربز اخلدمات اليت تقدمها هذه املراكز

بات علـى مـوقعي     وشهدت الفترة املشمولة بالتقرير تزايداً مستمراً يف عدد احلسا          -١٠٩
فيسبوك وتويتر، املكرسة آلليات بروتوكول كيوتو، باإلضافة إىل تصميم وجتربة نظام جديد            

  . إلدارة العالقات مع العمالء ونظام جديد إلدارة حمتوى املوقع الشبكي لآللية
 بشأن برنامج لتحسني تكنولوجيا املعلومـات       ٢٠١٣وأُحرز مزيد من التقدم يف عام         -١١٠

غىن عن هذا العمل نظراً إىل العقبات احملدقة بقدرات وكفاءة           وال. م تنفيذ أنشطة اآللية   اليت تدع 
النظم احلالية، كما ميثل هذا العمل مكوناً أساسياً لضمان عمل اآللية بنجاح يف األجل الطويـل   

لى واسُتكمل وضع ثالثة حلول قائمة ع     . خالل فترة االلتزام الثانية لربوتوكول كيوتو وما بعدها       
نظام إلدارة العالقات مع العمالء يهدف      : تكنولوجيا املعلومات، وبدء تنفيذها يف األمانة، وهي      

إىل حتسني إدارة االستفسارات املقدمة من أصحاب املصلحة، ونظـام إلدارة العالقـات مـع        
ـ              ة، العمالء يهدف إىل إدارة املعلومات املتعلقة بطرائق االتصال بني املشاركني يف مشاريع اآللي

، وسيشمل نظاماً   ٢٠١٤ وسيتواصل العمل يف عام   . ونظام إلدارة دورة مشاريع برامج األنشطة     
  .جديداً إلدارة السجالت، ونظاماً جديداً إلدارة حمتوى املوقع الشبكي لآللية

  تقرير عن حالة املوارد املالية املخصصة لعمل آلية التنمية النظيفة  -هاء  
وقد . ٢٠١٣أغسطس  /عن اإليرادات والنفقات حىت هناية آب     يقدم هذا الفصل معلومات       -١١١

أصبح اجمللس اآلن يف وضع مايل أفضل نتيجة للمسامهات اجليدة املتأتيـة مـن الرسـوم وحـصة               
وتكفي األموال املتاحة حالياً لتلبية ما حيتاجـه        . العائدات، إضافة إىل اإلدارة التحوطية ألموال اجمللس      

  .يز اآللية ولالضطالع بالواليات اجلديدة اليت تكلفه هبا األطرافاجمللس ملواصلة عمله يف تعز
ويتناقض املستوى اجليد من األموال املتاحة مع االخنفاض احلاد يف الـدخل الـذي                -١١٢

 ماليني دوالر أمريكي    ٦,٦ مليون دوالر أمريكي يف الربع األول، و       ١٩ (٢٠١٣ شهده عام 
ة املتوقعة يف الدخل يف السنوات القادمـة بـسبب          ومع املستويات املنخفض  ) يف الربع الثاين  

ينجم عن ذلك من اخنفـاض يف أنـشطة          اخنفاض الطلب على وحدات اخلفض املعتمد وما      
ويعمل اجمللس، انطالقاً من التزامه باإلدارة الرشيدة للموارد املالية، على املوازنة بـني             . اآللية

  .  أنشطة اآللية وحتسينهاحاجته إىل احملافظة على األموال وحاجته إىل تنفيذ
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 ٣٥,٦ بنحو   ٢٠١٣ وباستخدام املعدل اخلطي للنفقات املتوقعة، ُتقدر نفقات عام         -١١٣
 يف املائـة يف النفقـات باملقارنـة         ١٤,٦وميثل ذلك اخنفاضاً بنحو     . مليون دوالر أمريكي  

، وُيعزى ذلك إىل اخنفاض هيكل الدعم عن طريق تقليص وخفض املـصروفات         ٢٠١٢ بعام
  .)١٨(ملتعلقة باألعمال االستشارية ومصاريف سفر اخلرباءا

 مليون دوالر أمريكي خالل     ٢٨,٨ إمجايل إيرادات التشغيل البالغة      ٥ويبيِّن اجلدول     -١١٤
وعلى سبيل املقارنة، قُّدرت الرسوم وحصة العائدات       . ٢٠١٣ األشهر الثمانية األوىل من عام    

  .ن دوالر أمريكي مليو٣٥ مببلغ ٢٠١٣ يف خطة اإلدارة لعام
    ٥اجلدول 

   ٢٠١٣-٢٠١٢حالة إيرادات آلية التنمية النظيفة يف الفترة 
  )بدوالرات الواليات املتحدة األمريكية(

  )ب(٢٠١٣  )أ(٢٠١٢ رسوم الصندوق االستئماين آللية التنمية النظيفة ومبالغه املرحلة 
١٤٣ ٧٢٩ ١٤٧ ١٣٦ ٢٠٣ ٧٤ )لفأ(املبالغ املرحلة من السنة السابقة 

 ٣٩٧ ٨٥٤ ٢٨ ٠٣٣ ٢٩٢ ١١٣ )اءب(إيرادات الرسوم خالل السنة 

 ٩٣٣ ٨ ٩١٤ ٨ )ج(رسوم املنهجيات

 ٢٧٦ ٧٠١ ١ ٧١٦ ١٣٩ ٦٦ )د(رسوم التسجيل

 ٨١١ ٩٣٨ ٢٦ ٦٠٠ ٧٣٦ ٤٦ ) ه(حصص العائدات

 ٠٠٠ ١٠٥ ٤٦٨ ١٦٨ رسوم االعتماد 

 ٣٧٧ ١٠٠ ٣٣٥ ٢٣٨ رسوم ذات صلة باالعتماد 

 – ٠٠٠ ٣٥ )جيم( ج األمم املتحدة اإلمنائي للمنتدى األخري للكربونمسامهة برنام

وإيـرادات  ) ألف(جمموع املبالغ املرحلة من العام السابق       
 )جيم(املسامهات ) + باء(العام احلايل 

٥٤٠ ٥٨٣ ١٧٦ ١٦٩ ٥٣٠ ١٨٧ 

غ املبالغ املعادة   يشمل هذا املبل   ال. ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٣١يناير إىل   / كانون الثاين  ١من    )أ(
  . دوالر أمريكي١٣٠ ٨٢٥إىل املشاركني يف املشاريع، اليت تبلغ 

يشمل هذا املبلغ رصـيد صـندوق        ال. ٢٠١٣أغسطس  / آب ٣١يناير إىل   / كانون الثاين  ١من    )ب(
  . مليون دوالر٤٥احتياطي قدره 

عتمد خالل فتـرة    يستند هذا الرسم إىل املتوسط السنوي إلصدار وحدات خفض االنبعاثات امل            )ج(
تسجيل األرصدة الدائنة األوىل، وحيسب كحصة من العائدات ختصص لتغطية النفقات اإلداريـة             

وتعفى من رسم التسجيل املشاريع اليت يقل       . ١-م أإ /٧ من املقرر    ٣٧على النحو احملدد يف الفقرة      
ون، ويبلـغ    طن من مكافئ ثنائي أكسيد الكرب      ١٥ ٠٠٠املتوسط السنوي خلفض انبعاثاهتا عن      

ويعترب هذا الرسم دفعة مـسبقة مـن حـصة    .  دوالر٣٥٠ ٠٠٠احلد األقصى للرسم املفروض   
  .العائدات لتغطية النفقات اإلدارية

__________ 

 وسبع   وظيفة قيد التعيني،   ١٣ و  وظيفة مشغولة،  ١٥١ وظيفة معتمدة لدعم اآللية، منها       ١٧١توجد حالياً    )١٨(
موظفيها داخلياً لضمان اتساق املوارد واخلـربات مـع األولويـات            انتداب وتعيد األمانة  .وظائف معلقة 

 وظيفة اليت هي قيد التعيني فيجري شغلها داخلياً قـدر اإلمكـان، مـع          ١٣  أما ال . االستراتيجية للمجلس 
 .إمكانية تعليق مزيد من الوظائف
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وإذا .  دوالر يف وقت اقتراح منهجية جديـدة       ١ ٠٠٠جيب دفع رسم غري قابل لالسترداد قدره          )د(
 ١ ٠٠٠ركون يف املشروع رصيداً دائناً قدره       أفضى املقترح إىل املوافقة على املنهجية، يتلقى املشا       

  .دوالر خيصم من رسم التسجيل أو من حصة العائدات
 ٠,١٠ تبلغ حصة العائدات الواجبة الدفع يف وقت إصدار وحدات خفض االنبعاثـات املعتمـد               ) ه(

 وحدة يطلب إصـدارها يف سـنة        ١٥ ٠٠٠دوالر لكل وحدة خفض انبعاثات معتمد عن أول         
 دوالر عن كل وحدة خفض انبعاثات معتمد تصدر ألي كميـة تزيـد              ٠,٢٠ة، و تقوميية معين 

  . وحدة سنويا١٥ً ٠٠٠ على
ووافق اجمللس، يف اجتماعه احلادي والسبعني، على خطة اإلدارة وعلى امليزانية املتصلة   -١١٥

م ، مبا يف ذلك املبالغ املخصـصة لنظـا  ٢٠١٣ مليون دوالر للسنة التقوميية    ٣٨,٣هبا البالغة   
 ماليـني   ٦,٩وميثل ذلك زيادة قدرها     ).  مليون دوالر  ١,٧٥(جديد لتكنولوجيا املعلومات    

 اليت مشلت نفقات غري متكررة تتعلق       ٢٠١٢  يف املائة مقارنة مبيزانية عام     ١٥دوالر أو نسبة    
وبلغت النفقات لفترة األشهر    .  مليون دوالر  ٢,٢٥مببادرة حوار السياسة العامة لآللية بلغت       

وبلغت إيرادات الفترة   .  مليون دوالر  ٢٣,٧، مبلغ   ٢٠١٣أغسطس  / آب ٣١نية، حىت   الثما
واستناداً إىل توقعات   .  ماليني دوالر  ٥,١ مليون دوالر، مما حقق فائضاً قدره        ٢٨,٨املقابلة  

  ).٦انظر اجلدول ( يف املائة ٩٣اإلنفاق، ُيتوقع أن يقترب معدل استخدام امليزانية من 
    ٦اجلدول 
  نفاق مقارنة بامليزانية حالة اإل

  )بدوالرات الواليات املتحدة(
  )ب(٢٠١٣ )أ(٢٠١٢  امليزانية واإلنفاق

 ٧٠٧ ٣٨٣ ٣٨ ٧٤٦ ٣٥١ ٤٥ امليزانية 

 ٩٨٦ ٧٣٠ ٢٣ ٣٧٦ ٧٧٥ ٤١ اإلنفاق

 ٦١٫٨ ٩٢٫٣ اإلنفاق كنسبة مئوية من امليزانية

 يشمل نفقات غـري متكـررة       .٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٣١يناير إىل   / كانون الثاين  ١من    )أ(
  . مليون دوالر خمصصة حلوار السياسة العامة لآللية٢,٢٥قدرها 

  .٢٠١٣أغسطس / آب٣١يناير إىل / كانون الثاين١من   )ب(

شهدت السنوات الست األخرية زيادة كبرية يف اإليرادات املتأتية من رسوم التسجيل              -١١٦
 / آب ٣١  مليـون دوالر يف    ١٥٢,٨ قدره   وحصة العائدات، مما أسفر عن توافر احتياطي كبري       

ويلتزم اجمللس باإلدارة التحوطية ملوارده، مع األخذ يف االعتبـار، بـشكل            . ٢٠١٣أغسطس  
خاص، األوضاع احلالية اليت يكتنفها عدم اليقني اليت تواجه اآللية ومصادر الدخل يف املستقبل،              

 هناية فترة تصحيح فترة االلتزام الثانيـة        بغية ضمان إمكانية تغطية املصاريف اإلدارية لآللية حىت       
  ).٢٠٢٣ُيتوقع أن تبدأ يف حدود منتصف عام (لربوتوكول كيوتو 
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مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف          إىل    مقدمة توصيات  -واو  
  بروتوكول كيوتو

 / مـؤمتر األطـراف    يتضمن هذا الفصل التوصيات احملددة املقدمة من اجمللـس إىل           -١١٧
  .األطراف جتماعا

اجتماع األطراف بأن يشجع األطراف على االستفادة       /يوصي اجمللس مؤمتر األطراف     -١١٨
  .من آلية التنمية النظيفة

 الـدورة التاسـعة     وإذ يشري اجمللس إىل القرار الذي اختذه يف اجتماعه السبعني ويف            -١١٩
ات خفـض االنبعاثـات     اجتماع األطراف بالسماح باإللغاء الطوعي لوحد     /ملؤمتر األطراف 

املعتمد يف سجل اآللية، كوسيلة للتخفيف من آثار تغري املناخ وملساعدة البلدان على حتقيـق               
اجتمـاع األطـراف بـأن    /دامة، يوصي اجمللس مؤمتر األطراف أهدافها املتعلقة بالتنمية املست   

كات يشجع اإللغاء الطوعي لوحدات خفض االنبعاثات املعتمد من جانب البلـدان والـشر           
  .والكيانات األخرى

ويف سياق السعي للتخفيف من آثار تغري املناخ ومساعدة البلدان على حتقيق أهدافها               -١٢٠
اجتمـاع األطـراف    /ي اجمللس بأن يدعو مؤمتر األطـراف      املتعلقة بالتنمية املستدامة، يوص   

الستفادة من  الصندوق األخضر للمناخ، ومرفق البيئة العاملية، وكيانات أخرى إىل النظر يف ا           
أو لتحقيق نتائج معتمدة وحمققة     /آلية التنمية النظيفة كأداة للتقدير الكمي لنتائج التخفيف و        

  . من مدفوعات الكيانات املمولة تلك
اجتماع األطراف إجراءات أخرى علـى      /ي اجمللس بأن يتخذ مؤمتر األطراف     ويوص  -١٢١

ضمان متتع أعضاء اجمللس باحلمايـة      سبيل االستعجال بشأن مسألة االمتيازات واحلصانات، ل      
  .الكاملة عند اختاذ القرارات اليت كُلفوا باختاذها

        


