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يواجه العالم تهديداً ثالثياً غير مس��بوق ف��ي التغير املناخي – ناجم 
عن تصادف مأساوي للتأثير املشترك لثالثة توجهات تآكلية:

يقف النظ��ام املناخي لألرض على حاف��ة هاوية، حيث أصبحت   
التأثي��رات الصاعقة للتغير املناخي محسوس��ة في جميع أنحاء 
العالم. فم��ن اجلفاف املدم��ر، والفيضانات والعواصف الش��ديدة 
وحت��ى ذوبان اجلليد املتس��ارع، يتط��ور التغير املناخ��ي في مناطق 

معينة بالتحول إلى ما هو أسوء بكثير.

إن اجله��ود الدولي��ة ملواجه��ة تغير املن��اخ غير كافية مل��ا يحتاجه   
العالم من أجل جتنب عواقب ال ميكن السيطرة عليها. إذ تبذل األمم 

فقط ما يزيد قليالً عن نصف ما يحتاجه العالم اآلن.

تتعرض أس��واق الكارب��ون - وهي أداة سياس��ة مهمة كان اجملتمع   
الدولي قد طورها على مدى العقد املاضي من أجل حتقيق تخفيض 
اإلنبعاث��ات الفعلي��ة - إلى االنهي��ار مما ميكن أن ي��ؤدي إلى عواقب 
مدمرة. وينطبق هذا بالذات على أكبر سوق كاربون في العالم كان 
قد جرى تصميمه بشكٍل خاص من أجل الربط بني الدول املتقدمة 
والنامي��ة، وهي أداة تقوم األمم املتحدة بتش��غيلها وتُعرف باس��م 

)آلية التنمية النظيفة(.

م��ن اجل نزع فتي��ل هذا التهديد الثالثي، يجب عل��ى اجملتمع الدولي أن 
يتصرف بسرعة وحسم.

وعل��ى الرغم م��ن كونها غير كافية بحد ذاتها، إال أن أس��واق الكاربون 
املُنظم��ة قانونياً بش��كٍل جيد قد أثبتت بأنها أساس��ية في مواجهة 
التغي��ر املناخ��ي، ويجب عل��ى األمم أن تضع اس��تعادة الثقة بأس��واق 
الكارب��ون بش��كٍل عام وبآلي��ة التنمي��ة النظيفة بش��كٍل خاص في 
مقدمة أولوياتها. ُتكن أسواق الكاربون األمم من بلوغ أهداف التخفيض 
بأس��لوب مرن وفعال التكلفة، من خالل احتساب تخفيضات االنبعاث 
بغض النظر عن مكان حدوثها. وبهذا، ميكن ألس��واق الكاربون أن تقوم 
بزيادة فعالية تكلفة نشاطات التخفيض والتمكني من اعتماد أهداف 
تخفي��ض أكثر طموح��اً على حد س��واء. فعلى مدى العق��د املاضي، 
س��اعدت آلية التنمية النظيف��ة لوحدها األمم عل��ى تخفيض حوالي 
مليار طن من انبعاثات غاز الدفيئة بأس��لوب حقق إدخارات بقيمة 3.6 
مليار دوالر أمريكي للدول املتقدمة. ولقد قامت آلية التنمية النظيفة 
خالل نفس الفترة بحش��د استثمارات بقيمة أكثر من 215 مليار دوالر 
أمريك��ي في البل��دان النامية، مما يُس��رع النمو االقتص��ادي وتخفيف 

الفقر.

مكنت أسواق الكاربون العاملية العديد من الدول النامية من أن تفهم 
بش��كٍل أفضل قدرتها الذاتية على تخفيف اإلنبعاثات بطرق مناسبة 
وطنياً. لقد مكنت التجارب اإليجابية في مجال آلية التنمية النظيفة 
البرازي��ل والصني واملكس��يك وكوريا اجلنوبية وبلدان صاعدة رئيس��ية 
أخرى من استكش��اف أنظمة أسواق الكاربون احمللية. وعلى الرغم من 
توجيه النقد إلى آلية التنمية النظيفة ملوافقتها على بعض املشاريع 
ذات املنافع البيئية والتنموية املستدامة املشكوك فيها، فلقد حتََسنت 
آلية التنمية النظيفة بشكٍل واضح في السنوات األخيرة وميتد تأثيرها 

اإليجابي إلى ما هو أبعد من مشاريع ُمعينة. لقد ساعدت آلية التنمية 
النظيف��ة عل��ى محاربة التغير املناخي بواس��طة خل��ق ثقافة عاملية 

للقيام بإجراءات وبواسطة بتعبئة القطاع اخلاص من خالل األسواق. 

تتعرض آلية التنمية النظيفة، مع األسف، إلى تهديد. لقد انخفضت 
أسعار الكاربون في سوق آلية التنمية النظيفة بنسبة % 70 في العام 
املاضي لوحده ومن املتوقع أن تنخفض أكثر. ملاذا؟ إن أهداف التخفيض 
متواضع��ة إلى درج��ة أنها لم تع��د تخلق محفزات قوية لالس��تثمار 
الدول��ي اخلاص واإلجراءات احمللية في األمم النامية. كما لم تربط العديد 
من الدول التي لديها أهداف تخفيض تطبيق أهدافها باستخدام آلية 
التنمية النظيفة. يتساءل صانعو السياسة واملدافعون عن املناخ على 
حد سواء بشكٍل متزايد عن القيمة املستمرة ألدوات مثل آلية التنمية 
النظيفة حتت مثل هذه الظروف. وعالوة على ذلك، تش��هد س��وق آلية 
التنمي��ة النظيفة هروب حكومات ومس��تثمرين م��ن القطاع اخلاص 
ومؤسسات مالية منها، وهو تطور من املتوقع أن يتسارع في ظل غياب 

حلول جديدة، مما يحطم اإلمكانية الفنية لسوق الكاربون العاملي. 

من احملتمل أن ال يش��عر البعض باألس��ف ملوت آلية التنمية النظيفة. 
ففي كل األحوال، ابتدأت األمم العمل على جيل جديد من أدوات السوق 
التي رمبا تنطوي على أمل أكبر على املدى الطويل. إال أن تصميم حلول 
جديدة وجعلها عاملة س��وف يحتاج إلى سنوات. وبالنسبة حلسابات 
هذا العقد فمن احملتمل أن تبقى آلية التنمية النظيفة هي األس��لوب 
األجدى - ورمبا الوحيد - الذي ميلكه العالم للحصول على منافع س��وق 
كارب��ون عاملي حقيق��ي. يعني هذا بأن وجود آلي��ة تنمية نظيفة قوية 
ضروري لدعم اإلجماع السياس��ي الذي يعتبر أساس��ياً لتحقيق املزيد 
من التقدم. كما إن وجود آلية تنمية نظيفة صلبة هو، عالوة على ذلك، 

ضروري من أجل إيصال منافع أسواق الكاربون إلى الدول النامية اآلن.

إذا تركت األمم آلية التنمية النظيفة تتفكك، فمن احملتمل أن يتالش��ى 
اإلجم��اع السياس��ي على ض��رورة وجود أس��واق كارب��ون حقيقية مع 
تالشي الكثير من قدرة سوق الكاربون للدول النامية في العالم. ليس 
م��ن املتوق��ع أن ترى الدول النامي��ة والقطاع اخلاص مناف��ع كافية تبرر 
اتخاذه��ا خلط��وات فعالة لتخفي��ض اإلنبعاثات في تلك ال��دول. أي أن 
انهي��ار آلية التنمية النظيفة، باختصار، ميكن أن يضر بش��كٍل خطير 
بالتع��اون الدولي ملواجه��ة تغير املناخ، مما قد يكون ل��ه عواقب مدمرة 

للجميع. 

من أجل أن يتجنب اجملتمع الدولي التسبب في هذا اجلرح لنفسه، يجب 
عليه القيام بأربعة إجراءات أساسية وتعزيزية في نفس الوقت وبأسرع 

وقت ممكن.

أوالً، يج��ب على األمم التدخل بقوة من اجل معاجلة األزمة احلالية وزيادة 
أهدافها التخفيضية بش��كٍل كبير. لن يؤدي هذا إلى تخفيض تلوثها 
املناخي فحس��ب، بل أنه س��يخلق طلباً أكثر عل��ى صفقات الكاربون 
الدولية، وبالتالي تسريع التقدم في أماكن أخرى. كما يتوجب عليها أن 
ت��درس بفعالي��ة تأس��يس صن��دوق أو أكثر لش��راء وح��دات تخفيض 
انبعاثات الكاربون وحتقيق اس��تقرار أسعار الكاربون من أجل استعادة 

ثقة السوق بخصوص األسعار املستقبلية.
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ثاني��اً، يجب أن يُكيف اجملتمع الدولي آلية التنمية النظيفة لتتناس��ب 
مع الظروف السياسية والسوقية اجلديدة من خالل تعزيز دورها. ولعل 
أكبر مس��اهمة قامت بها آلية التنمي��ة النظيفة حتى هذا اليوم هي 
مس��اعدة األمم وأصحاب الش��أن على اكتس��اب خبرة قَّيمة في احللول 
املناخي��ة املُبتكرة من خالل إجراءات عملي��ة تفاعلية. ومن أجل ضمان 
اس��تمرار أدائها كأولوية، أي وظيفة التعلم من خالل القيام بالش��يء، 
يجب أن تتوسع آلية التنمية النظيفة لتشمل أحدث أدوات السياسة 
ذات الق��درة، مثالً من خ��الل: )1( اختبار نهج قطاعية ميكن أن تؤدي إلى 
تخفيض اإلنبعاثات على نطاق واس��ع، من ضمنها تخفيض اإلنبعاثات 
من إزالة األحراج؛ و )2( املس��اعدة في تصمي��م أدوات تويل جديدة، من 
ضمنها )صن��دوق املناخ األخضر(. كما ميكن آللية التنمية النظيفة أن 
تع��زز هذا الدور القيادي من خالل التمكني من التبني الواس��ع النطاق 
ألفض��ل املمارس��ات واملعايير الفني��ة املوحدة، وكذلك من خالل نش��ر 

روابط دولية مناسبة في أسواق الكاربون في جميع أرجاء العالم. 

ثالث��اً، يجب على آلية التنمية النظيفة تعديل إجراءاتها التش��غيلية 
بشكٍل كبير وأن توسع مس��اعدتها إلى الدول املشاركة بشكٍل كبير 
م��ن أجل زيادة تأثيرها. فلقد عانت آلية التنمية النظيفة لفترة طويلة 
م��ن فك��رة أنها ال تس��اهم بش��كٍل كافي ف��ي تخفي��ض اإلنبعاثات 
والتنمية املس��تدامة. وعلى الرغم من كون هذه الفكرة ُمبررة إلى حد 
م��ا، إال أنها أصبحت قدمية بعض الش��يء ومن بني أس��باب ذلك هو أن 
آلي��ة التنمية النظيف��ة قد حققت حتس��ينات مهمة في الس��نوات 
األخيرة. إال أنه وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه األفكار الس��لبية وبعض 
جوان��ب الضعف املس��تمرة ته��دد مصداقية آلية التنمي��ة النظيفة 
والكف��اءة االقتصادية ألس��واق الكارب��ون العاملية على امل��دى البعيد. 
ولهذا الس��بب حتتاج آلي��ة التنمي��ة النظيفة إلى حتس��ني معاييرها 
ونتائجها من خ��الل القيام بإصالحات جذرية إلجراءاتها التش��غيلية. 
كم��ا يجب على آلية التنمية النظيف��ة أن تعمل بجهد أكبر لتمكني 

عدد أكبر من البلدان من االستفادة بشكٍل فعال من منافعها.  

رابع��اً، يج��ب على آلي��ة التنمي��ة النظيف��ة أن تقوي وتُعي��د هيكلة 
حوكمته��ا لتصب��ح منظمة أكثر قابلية للمس��ائلة وكف��اءة. وعلى 
الرغم من تقدم ُمستحس��ن ف��ي الفترة األخيرة، تبق��ى آلية التنمية 
النظيف��ة ُمثقل��ة بفك��رة أنها بطيئ��ة وُمبهم��ة وغير ُمس��تجيبة 
وُمسيسة. ومن أجل معاجلة أية حاالت تقصير باقية وحتسني سمعتها، 
يجب أن تقوم آلية التنمية النظيفة بتوزيع املس��ؤوليات اس��تراتيجياً 
بني هيئتها احلاكمة وطاقمها، وأن تعزز انفتاحها وش��فافيتها وفرص 
مشاركة أصحاب الش��أن، وإنشاء قنوات لسماع االعتراضات ومعاجلة 

الشكاوى، وتخفيض الكلف والتأخيرات.  

ميكن ألس��واق كاربون عاملية ُمنظمة جيداً أن تس��اعد في جتنب اخملاطر 
الغي��ر مقبولة لكارث��ة مناخي��ة. إذ إنها تخفض التكاليف وتش��جع 
إجراءات مناخية طموحة في جميع أنحاء العالم بشكٍل أفضل من أية 
سياس��ة مناخ دولية ُطورت حتى اآلن. كما بينت امتالكها قدرة هائلة 
على حش��د التمويل من ِقب��ل القطاع اخلاص. تربط أس��واق الكاربون 
العاملي��ة الدول املتقدم��ة والنامية، مقدمة لهم محفزات ُمش��تركة 

على مواجهة التغير املناخي.

عل��ى الرغم من جناح��ات عديدة، ف��إن آلية التنمية النظيفة - س��وق 
الكارب��ون العاملية الوحي��دة التي هي عاملية بالفع��ل - آخذة باالنهيار 
ألس��باب تق��ع خارج نطاقه��ا، ويجب عل��ى األمم التدخ��ل لتجنب هذا 
السقوط. صحيح أن آلية التنمية النظيفة ليست أداة مثالية بشكٍل 
كام��ل وبأنه مع نهاية العق��د قد تظهر آليات جديدة واعدة. إال أن آلية 
التنمي��ة النظيف��ة هي وس��تبقى لفترة م��ن الوقت أفض��ل طريقة 
لتش��جيع التعاون العملي ب��ني األمم النامي��ة واألمم املتقدمة والقطاع 
اخلاص، وبأنه يجب احملافظة عليها لهذا السبب. إن تقوية وإصالح آلية 
التنمية النظيفة ليس هدفاً بحد ذاته، بل هو وسيلة لتحفيز اإلجراءات 
وتوفير جسر أساسي نحو حلول مستقبلية. ولهذا السبب يجب على 
األمم أن تعكس اجتاه االنزالق املس��تمر لسوق آلية التنمية النظيفة مع 
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القي��ام في نف��س الوقت بتحديث املؤسس��ة من أجل القي��ام بدورها 
احليوي.

اس��تناداً إلى ه��ذه االعتبارات، قمنا بصياغ��ة مجموعة من التوصيات 
احملُددة للمساعدة في معاجلة األزمة القصيرة املدى في سوق الكاربون 
ولوضع األساس للتشغيل الفعال آلليات سوقية، تتضمن حسبما هو 
مناسب آلية التنمية النظيفة، من أجل املساهمة في مواجهة التغير 
املناخ��ي. مت توضيح هذه التوصيات بش��كٍل كامل في املقاطع التالية، 
إل��ى جانب وجه��ات نظر أصحاب الش��أن التي عب��روا عنها بخصوص 

مواضيع مختلفة، ونتائج بحثنا التي تؤيد توصياتنا.

يدعو الفري��ق إلى تطبيق توصياته كاملة وبدون تأخير، حس��ب جدول 
زمن��ي يُتفق عليه يجعلها فعالة من ِقبل مؤتر األمم املتحدة حول تغير 

املناخ املقرر عقده في ديسمبر / كانون األول 2013.
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5امللخص التنفيذي

يوص��ي الفريق باإلج��راءات التالية التي يبلغ عدده��ا 51 في 12 مجال 
ملواجه��ة األزمة ف��ي أس��واق الكاربون الدولي��ة وجلعل آلي��ة التنمية 
النظيفة مناسبة للمس��تقبل )جتري اإلشارة إلى القائمني باإلجراءات 

املسؤولني عن كل توصية بني قوسني في نهاية كل مقطع(:

معاجلة أزمة الطلب املباشرة بشكٍل عاجل  .1

يجب وبشكٍل عاجل، زيادة هدف التخفيض من خالل تقوية الوعود   1.1

التي قُدمت ضم��ن إطار )اتفاقية األمم املتح��دة اإلطارية حول تغير 

املناخ( ومن خالل تبني سياس��ات وإجراءات محلية تتناسب معها. 

إن األمر الهام بالنس��بة ملس��تقبل أس��واق الكارب��ون الدولية هو 

تقوي��ة أه��داف التخفي��ض والتعام��ل معها بجدي��ة. )احلكومات 

الوطنية( 

ضمان إمكانية الوصول إلى آلية التنمية النظيفة كأداة ملساعدة   1.2

احلكوم��ات الوطني��ة )ومص��ادر االنبع��اث التي هم مس��ؤولني عن 

تنظي��م قوانينها( إلجن��از أهداف تخفيض اإلنبعاث��ات اخلاصة بهم 

بأس��لوب فعال الكلفة. يج��ب أن ال يحل اس��تخدام آلية التنمية 

النظيف��ة محل التركيز على إج��راءات التخفيض احمللية الفعالة. 

فم��ن أجل إط��الق اإلمكانيات الكامل��ة آللية التنمي��ة النظيفة، 

يجب تكني كل الدول من اس��تخدام )وح��دات تخفيض اإلنبعاثات 

املُعتمدة(، وليس فقط تلك لديها أهداف تخفيض حسب بروتوكول 

كيوت��و. )احلكوم��ات الوطنية، اجملل��س التنفيذي آللي��ة التنمية 

النظيفة(

بحث تأسيس صندوق جديد و/أو تكني الصناديق القائمة أو اآلخذة   1.3

بالظهور من ش��راء ومن إلغاء جزء من الفائ��ض احلالي من )وحدات 

تخفي��ض اإلنبعاث��ات املُعتمدة(. ميك��ن دعوة احلكوم��ات الوطنية 

الس��تيفاء جزء م��ن التزاماتها لتمويل الكارب��ون الدولي من خالل 

تقدمي مساهمات إلى هذا الصندوق. ميكن تخويل اجمللس التنفيذي 

آللية التنمية النظيفة الس��تخدام شطر من االحتياطيات املالية 

آللي��ة التنمي��ة النظيفة من أج��ل إقام��ة والبدء بعملي��ات هذا 

الصن��دوق. )احلكومات الوطني��ة، مؤمتر األط��راف العامل بوصفه 

اجتماع األط��راف في بروتوك��ول كيوتو، اجملل��س التنفيذي آللية 

التنمية النظيفة(

بح��ث تأس��يس مؤسس��ة ألداء دور املص��رف االحتياط��ي الفعلي   1.4

لوح��دات تخفي��ض اإلنبعاثات املُعتم��دة، ومكلف��ة بالعمل على 

اس��تقرار الس��وق. )مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف 

في بروتوكول كيوتو، اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة(

حتى اس��تعادة التس��عير الواقعي في أس��واق )وح��دات تخفيض   1.5

اإلنبعاث��ات املُعتم��دة(، يجب االنتباه عند توس��يع ع��رض )وحدات 

تخفيض اإلنبعاثات املُعتمدة( بحيث ال يؤدي ذلك إلى خلق مثبطات 

ملطوري املشاريع أو املس��تثمرين. )اجمللس التنفيذي آللية التنمية 

النظيفة(

تطوير نهج جديدة لتعزيز تأثير اإلجراءات الهادفة إلى   .2
التخفيضات

تطوي��ر واختبار نُه��ج قطاعية ضمن آلية التنمي��ة النظيفة، مع   2.1

احملافظ��ة في نف��س الوقت على توف��ر النهج احلال��ي القائم على 

املشاريع الفردية. )اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة( 

تطوي��ر واختب��ار برامج قائم��ة على املش��اريع الفردي��ة و/أو برامج   2.2

وطني��ة/ ش��به وطنية لتخفي��ض اإلنبعاث��ات الناجمة ع��ن إزالة 

األح��راج وتدهوره��ا، مع القيام ف��ي نفس الوق��ت بتطبيق ضوابط 

مناسبة لتخفيض اخملاطر. )مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع 

األطراف ف��ي بروتوكول كيوت��و، اجمللس التنفي��ذي آللية التنمية 

النظيفة(  

تطوي��ر واختبار نهج جديدة لتحقي��ق تأثير تخفيضي صافي على   2.3

كل من الطرفني البائع والشاري، مع القيام في نفس الوقت بتجنب 

خل��ق مثبط��ات ملطوري املش��اريع واملس��تثمرين. )مؤمت��ر األطراف 

العامل بوصف��ه اجتماع األط��راف في بروتوك��ول كيوتو، اجمللس 

التنفيذي آللية التنمية النظيفة(

التوقف عن تسجيل املشاريع اجلديدة التي تنطوي على غازات ذات   2.4

كلفة تخفيض هامش��ية منخفضة نس��بياً )مثل املشاريع التي 

N( من معامل حامض 
2
O( واملشاريع التي تُّخفض )23-HFC( تُخفض

األديبي��ك(، والت��ي تط��ورت إلى درج��ة تؤهلها ألن تكون مس��تعدة 

ملغ��ادرة آلي��ة التنمية النظيفة. من املمك��ن أن تكون هناك حاجة 

إل��ى قوانني لضمان خ��روج هذه الغ��ازات الصناعية عل��ى مراحل. 

)مؤمتر األط��راف العامل بوصف��ه اجتماع األطراف ف��ي بروتوكول 

كيوتو، اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة(

وضع معايير صلبة لتحقيق الربط والتناسق  .3

تش��خيص وتطوير معايير ق��ادرة على توقع حاج��ات آليات جديدة   3.1

قائم��ة على الس��وق، وخاصة في قي��اس واإلبالغ ع��ن التحقق من 

التخفي��ض. )اجملل��س  نتائ��ج  تخفيض��ات اإلنبعاث��ات ومتابع��ة 

التنفي��ذي آللي��ة التنمي��ة النظيف��ة، س��كرتارية اتفاقية األمم 

املتحدة بشأن تغير املناخ(

البح��ث بنش��اط عن ف��رص للتعاون م��ع آليات أخ��رى قائمة على   3.2

الس��وق، من ضمنها تلك املُصممة واملُطبقة على مستوى وطني، 

حول وظائف مش��تركة مثل وضع املعايير، واالعتماد، والتس��جيل 

واإلصدار، وبناء القدرة، واالتصاالت. )اجمللس التنفيذي آللية التنمية 

النظيفة، س��كرتارية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش��أن تغير 

املناخ(

ضم��ان قابلية املقارنة بني املعايير املُس��تخدمة في جميع اآلليات   3.3

القائمة على السوق، داخل وخارج املعاهدة على حٍد سواء، من أجل 

تقلي��ل ع��دم التجان��س التنظيمي، وضم��ان الس��المة البيئية، 

وتشجيع قابلية النقل. )احلكومات الوطنية(

التوصيات: 
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إقامة وظيفة سجل مشترك يقوم بتتبع نتائج التخفيض بشكٍل   3.4

فعال، من أجل جتنب ازدواجية التسجيل من ِقبل أنواع مختلفة من 

اآللي��ات القائم��ة على الس��وق. )احلكومات الوطنية، س��كرتارية 

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ(

حتس��ني االرتب��اط التنظيمي وجه��ود الوصول إل��ى منظمي نظم   3.5

املتاجرة باإلنبعاثات، والتي تشمل نشر الدروس املُكتسبة من آلية 

التنمي��ة النظيفة. )اجملل��س التنفيذي آللي��ة التنمية النظيفة، 

سكرتارية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ(

دعم التطبيق السريع )لصندوق املناخ األخضر(  .4

تش��جيع استخدام معايير ونهج آلية التنمية النظيفة في تبرير   4.1

الدفع حس��ب النتائج املُتحقق منها، وذلك من أجل االستفادة من 

إجنازات ومعارف ومصادر آلي��ة التنمية النظيفة. )مجلس صندوق 

املناخ األخضر، اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة(

تطبي��ق املعايي��ر واألس��اليب املُط��ورة ضمن إط��ار آلي��ة التنمية   4.2

النظيفة بطريقة لتمكني تطبيق نشاطات التخفيض املدعومة 

م��ن ِقبل صندوق املن��اخ األخضر. )مجلس صن��دوق املناخ األخضر، 

اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة( 

تطبيق أساليب معيارية موحدة لتقييم اإلضافية   .5

زيادة استخدام األساليب املعيارية املوحدة، مثل املعايير القياسية   5.1

لألداء، في تقييم اإلضافية. يجب القيام بوضعها بشكٍل متحفظ 

من أجل ضمان اإلضافية عبر مجموعة من املش��اريع املتش��ابهة، 

ويجب أن تش��مل عوامل مرتبطة بالتقنية والس��ياق، مبتعدة عن 

اختبارات اإلضافية املالية األقل موضوعية وال ميكن التحقق منها. 

يج��ب أن ال ت��ؤدي هذه التغي��رات في جمي��ع األحوال إل��ى إضعاف 

اختبارات اإلضافية مثلما يتم إجرائه��ا حالياً، وفي احلقيقة فإنها 

ميكن أن ت��ؤدي إلى طرح تس��اؤالت حول القبول املس��تمر لتقنيات 

ُمعين��ة في مواقع ُمحددة من احملتم��ل أنها قد أصبحت هي املعيار 

املعت��اد فيه��ا. يجب وضع ج��دول زمن��ي لتطبيق ه��ذه التغيرات. 

)اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، سكرتارية اتفاقيةاألمم 

املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ( 

تش��خيص قوائ��م إيجابية لتبس��يط تقدي��رات اإلضافي��ة ألنواع   5.2

املش��اريع والس��ياقات الت��ي يك��ون فيه��ا خط��ر ع��دم اإلضافية 

منخفضاً. )اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، س��كرتارية 

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ(

ضمان أن ينتقل تركيز احملفزات بشكٍل مستمر إلى اجليل القادم من   5.3

التقني��ات، من أجل دفع التغير التقني. ومن أجل حتقيق ذلك، يجب 

مراجعة اخلطوط األساسية واملؤشرات املعيارية دورياً طبقاً لسرعة 

التق��دم التقن��ي. )اجملل��س التنفيذي آللي��ة التنمي��ة النظيفة، 

سكرتارية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ(

ضمان أن تُساعد مشاريع آلية التنمية النظيفة في   6.
إجناز تنمية مستدامة

تقييم مس��اهمة مش��اريع آلية التنمية النظيف��ة في التنمية   6.1

املس��تدامة خالل عملية املوافقة على املش��روع بأس��لوب شفاف 

وشامل وموضوعي. وفي حالة عدم امتالك البلدان املُضيفة القدرة 

عل��ى القيام بهذا وإذا طلبت ذلك، ميك��ن أن يقوم اجمللس التنفيذي 

بتعي��ني س��لطة مس��تقلة مناس��بة ومقبولة م��ن كال الطرفني 

للقيام بذلك، ويجب أن تقوم مبساعدة  الس��لطات الوطني��ة على 

تطوير مثل هذه القدرة. )البلدان املُضيفة، اجمللس التنفيذي آللية 

التنمية النظيفة( 

اإلب��الغ ع��ن، ومراقب��ة، والتحقق م��ن تأثي��رات مش��اريع التنمية   6.2

املس��تدامة بأسلوب أكثر نظامية وصرامة على مدى عمر مشروع 

آلية التنمية النظيفة. يجب أن يُطلب من املش��اركني في املشروع 

أن يبينوا، في طلبات التس��جيل واإلصدار، كيف يس��اعد املش��روع 

البل��د املُضي��ف في إجن��از تنمية مس��تدامة بأس��لوب يجعل من 

املمك��ن إج��راء مقارنة ب��ني املش��اريع. )البلدان املُضيف��ة، اجمللس 

التنفيذي آللية التنمية النظيفة، املشاركون في املشروع(

تعزيز الضمانات ضد التأثيرات السلبية على التنمية املستدامة.   6.3

في حالة توجيه اتهام موثوق به بأن ملش��روع ما تأثير سلبي، يجب 

التحقيق في ذلك من ِقبل البلد املُضيف وأن يؤدي، في حالة ثبوته، 

إل��ى اتخ��اذ تدابير تصحيحي��ة. وتُعتبر بعض التأثيرات الس��لبية 

)مث��ل اس��تخدام عمالة األطفال( أس��باب غير قابلة للمناقش��ة 

لرفض املشروع. )البلدان املُضيفة(

تك��ني البل��د املُضيف من س��حب موافقت��ه على مش��روع آللية   6.4

التنمي��ة النظيف��ة ف��ي حال��ة مت التأك��د، بع��د عملي��ة تقييم 

موضوعي��ة وش��فافة، ب��أن للمش��روع تأثير ض��ار عل��ى التنمية 

املس��تدامة. )البل��دان املُضيفة، اجمللس التنفي��ذي آللية التنمية 

النظيفة(

توفير دعم متزايد، يش��مل مناذج بناء القدرة وأفضل املمارسات، إلى   6.5

البل��دان املُضيف��ة الت��ي تطل��ب ذلك من أج��ل ممارس��ة الوظائف 

املذك��ورة أع��اله. )اجملل��س التنفي��ذي آللي��ة التنمي��ة النظيفة، 

سكرتارية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ(

تقوية املنافع اجلانبية وتعزيز مدى تقنية الطاقة  .7

تش��جيع التطوير املتزايد للمش��اريع ذات املنافع اجلانبية العالية   7.1

)على س��بيل املثال مش��اريع اخلدمة على مس��توى منزلي(، والتي 

تش��مل القيام بذلك من خالل تبس��يط املتطلبات، ووضع معايير 

موح��دة إلجراءات التس��جيل واإلصدار، واس��تخدام قوائم إيجابية. 

)اجمللس التنفي��ذي آللية التنمية النظيفة، س��كرتارية اتفاقية 

األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ( 

استكشاف فرص للتعاون مع مؤسسات دولية وآليات مالية أخرى   7.2

دعم��اً للمناف��ع اجلانبية املتول��دة من ِقبل مش��اريع آلية التنمية 

النظيفة. )اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، س��كرتارية 

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ(

تش��جيع قب��ول أكبر لتقني��ات الطاقة اجلديدة ف��ي آلية التنمية   7.3

النظيف��ة، مثل كفاءة الطاقة، والطاقة القابلة للتجدد، واحتجاز 

وخزن ثاني أوكسيد الكاربون في التشكيالت اجليولوجية. )البلدان 

املُضيفة، اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة(
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حتفيز التطوير التعاون��ي للتقنية واالبتكار التقني احمللي. )اجمللس   7.4

التنفيذي لآلليات التنمية النظيفة( 

تشجيع إمكانية وصول األقاليم األقل متثيالً بشكٍل   8.
أفضل إلى آلية التنمية النظيفة 

إعط��اء األولوي��ة إلى تطوير مش��اريع آلية التنمي��ة النظيفة في   8.1

بلدان نامية ليس��ت عالية الدخل، ذات عدد قليل جداً من املشاريع 

التي أصدرت )وحدات تخفيض اإلنبعاثات املعتمدة(. )مؤمتر األطراف 

العامل بوصف��ه اجتماع األط��راف في بروتوك��ول كيوتو، اجمللس 

التنفي��ذي آللي��ة التنمي��ة النظيف��ة، س��كرتارية اتفاقية األمم 

املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ( 

تعزيز حساب الطلب املُسيطر عليه خلدمات الطاقة، وذلك لغرض   8.2

زي��ادة احتمال املش��اركة ف��ي آلية التنمي��ة النظيفة ف��ي بلدان 

منخفضة الدخل التي لديها حالياً مستويات انبعاث منخفضة. 

)اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة( 

تس��ريع تطوير مؤش��رات معياري��ة موحدة، م��ن ضمنها اخلطوط   8.3

األساس��ية، واإلجراءات املُبس��طة للخدمات على مس��توى منزلي 

)على س��بيل املثال الت��زود بالطاق��ة الكهربائية، تصفي��ة املياه، 

التصري��ف الصحي، الطب��خ( واخلدمات العامة )النق��ل اجلماعي، 

اإلض��اءة، والبرامج البلدي��ة للطاقة املتج��ددة(. )اجمللس التنفيذي 

آللية التنمية النظيفة، سكرتارية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 

بشأن تغير املناخ(

إدخال مخطط جديد للُمنح وتوسيع مخطط القروض القائم من   8.4

أجل تقليل احلواجز املالية أكثر أمام تطبيق مشاريع آلية التنمية 

النظيفة. )اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة(

توجيه التمويل نحو بناء القدرة الستضافة مشاريع آلية التنمية   8.5

النظيف��ة ف��ي البل��دان األق��ل تثي��الً. )بن��وك التنمي��ة الدولية 

واإلقليمية والوطنية(

تبادل اخلبرات وأفضل املمارسات، وخاصة ضمن األقاليم. )السلطات   8.6

الوطنية املُعينة(

0268: مشروع الغيس لتجنب انبعاث غاز امليثان. يقوم اجملتمع احمللي باستخدام املكننة للعمل في املناطق املُعاد حتريجها. 
يستخدم مشروع الغيس فقط نفايات أخشاب الغابات من املناطق املُعاد حتريجها.

 Julio Alberto Pavese
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إعادة صياغة ترتيبات احلوكمة  .9

إعادة توجيه اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة نحو قضايا   9.1

السياس��ة واالس��تراتيجية، مع حتويل صناعة الق��رار املتخصصة 

باملش��روع والتقنية إلى س��كرتارية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 

بش��أن تغير املناخ )من ضمنها القرارات اخلاصة بطلبات التسجيل 

واإلص��دار(. )اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، س��كرتارية 

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ(  

اعتماد إطار للمساءلة من أجل توضيح وتقوية العالقة بني اجمللس   9.2

التنفيذي آللية التنمية النظيفة وسكرتارية اتفاقية األمم املتحدة 

بش��أن تغير املناخ. يجب أن يتضمن هذا اإلطار اتفاق على مستوى 

اخلدم��ة يحت��وي عل��ى مؤش��رات ل��ألداء لس��كرتارية اتفاقية األمم 

املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ، كجزء من خطة اإلدارة السنوية، 

ويجب أن يكون اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة مس��ؤوالً 

عن إدارة أداء س��كرتارية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش��أن تغير 

املناخ في تنفيذ هذه الواجبات. كما يجب أن يشخص هذا اإلطار ما 

الذي يجب أن يقوم به اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة من 

أجل تسهيل وتكني سكرتارية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 

تغي��ر املناخ من تنفيذ تفويضها. )اجمللس التنفيذي آللية التنمية 

النظيفة، س��كرتارية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش��أن تغير 

املناخ(

تطوي��ر وتطبيق قواعد س��لوك صلبة لكل أعض��اء نظام حوكمة   9.3

آلي��ة التنمية النظيف��ة، ومن ضمنه��م اجمللس التنفي��ذي آللية 

التنمية النظيفة و سكرتارية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 

تغي��ر املناخ. يجب أن تتضمن قواعد الس��لوك هذه وس��ائل إلجراء 

تقيي��م موضوعي لتضارب املصالح ومعاجلت��ه. )اجمللس التنفيذي 

آللية التنمية النظيفة، سكرتارية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 

بشأن تغير املناخ(

تنقيح معايي��ر تكوين اجمللس التنفيذي آللي��ة التنمية النظيفة   9.4

لتعك��س ليس فق��ط التوزيع اإلقليمي، بل كذل��ك املعرفة واخلبرة 

املهني��ة )على س��بيل املثال م��ن أس��واق الكارب��ون، االقتصاديات، 

االتصاالت، التشريع، احلوكمة، واخلبرة العملية من مجالس أخرى(. 

استناداً إلى مثل هذه املعايير املُنقحة، يجب إجراء عملية شفافة 

الختيار مرش��حني عقب دعوة عامة للترش��يح وذلك من ِقبل جلنة 

اختي��ار. تقوم اللجنة باقتراح مرش��حني ليجري تعيينهم من ِقبل 

احلكومات الوطنية. )احلكومات الوطنية(

فرض حدود فت��رة زمنية على عضوية اجملل��س التنفيذي، مع األخذ   9.5

بنظ��ر االعتب��ار الفت��رات كأعضاء وكأعض��اء مناوب��ني. تبلغ فترة 

العضوي��ة املُقترحة فترتني لثالثة س��نوات ل��كل منها. وبعد فترة 

س��تة سنوات من اخلدمة، س��واء كعضو أو كعضو مناوب، يجب أن 

يصبح الش��خص غير قابل للترش��يح للمجل��س التنفيذي آللية 

التنمي��ة النظيفة مرة أخرى. يجب االنتباه لضمان أن تكون تواريخ 

انتهاء فترة العضوية متفرقة بحيث يضم اجمللس التنفيذي آللية 

التنمية النظيف��ة خليطاً من األعضاء ذوي اخلبرة واجلُدد ويحتفظ 

بالذاكرة املؤسساتية. )احلكومات الوطنية(

يج��ب أن تتحول آلي��ة التنمية النظيفة، على امل��دى الطويل، إلى   9.6

نظام تش��غيل ال مركزي بش��كل أكب��ر مُيكن القيام في��ه بإصدار 

وحدات تخفيض اإلنبعاثات املُعتمدة من ِقبل الس��لطات الوطنية 

واإلقليمية توافقاً مع املبادئ التوجيهية من ِقبل اجمللس التنفيذي 

آللية التنمية النظيفة. )احلكومات احمللية، مؤمتر األطراف العامل 

بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو(

حتسني تفاعل أصحاب الشأن وإشراك اجلمهور  .10

حتس��ني إمكانية وصول أصحاب الش��أن والتجاوب معهم بش��كٍل   10.1

أنس��ب ومهني، واإلجابة على الش��كاوى واألس��ئلة بشكٍل فوري. 

)اجمللس التنفي��ذي آللية التنمية النظيفة، س��كرتارية اتفاقية 

األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ( 

تعيني موظف اتصال أو “مدير للحس��اب” ضمن سكرتارية اتفاقية   10.2

فيم��ا  الش��أن  األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ  ألصح��اب 

يتعل��ق باملش��اريع الفردي��ة، يكون ق��ادراً على تق��دمي التوضيحات 

والتوجي��ه التقني��ان. )س��كرتارية اتفاقية األمم املتح��دة اإلطارية 

بشأن تغير املناخ(

تبني سياسة اتصاالت إستراتيجية، تتضمن عمليات لالستجابة   10.3

للنقد وللتمكن من نشر معلومات صحيحة وميكن لقطاع عريض 

م��ن املهتم��ني أن يصل��وا إليه��ا، م��ن أجل ضم��ان تغطي��ة عادلة 

للقضاي��ا املرتبطة بآلي��ة التنمية النظيفة. )اجملل��س التنفيذي 

آللية التنمية النظيفة، سكرتارية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 

بشأن تغير املناخ(

وضع مبادئ توجيهية إلجراءات استشارات محلية مناسبة تضمن   10.4

إعالم واستش��ارة أصحاب الشأن في اجملتمع احمللي بشكٍل مناسب 

حول نشاطات املشروع املُقترحة. )اجمللس التنفيذي آللية التنمية 

النظيفة، س��كرتارية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش��أن تغير 

املناخ(

إقامة آليات مستقلة لالستئناف والشكاوى  .11

تنفي��ذ آلي��ة االس��تئناف، الت��ي يج��ري التف��اوض حوله��ا حالياً،   11.1

بالنس��بة لقرارات التس��جيل واإلصدار. يجب أن تكون كال القرارات 

اإليجابية )أي املوافقات( والس��لبية )أي الرفض( قابلة الستئنافها. 

يج��ب أن تقتصر أس��باب االعت��راض عل��ى قضايا إجرائي��ة وفنية 

مرتبط��ة بطرائق وإج��راءات آلية التنمية النظيف��ة. يجب أن تنع 

الفق��رات القانونية حاالت االس��تئناف الغير منطقية أو الكيدية، 

وأن تشترط تقدمي االس��تئناف ضمن فترة زمنية معقولة وُمحددة، 

وأن يس��توفي القائم��ون باالس��تئناف معي��ار املقبولي��ة. يجب أن 

تش��مل التدابي��ر القانونية تأكيد و/أو إع��ادة و/أو عكس و/أو تعديل 

الق��رار. يج��ب أن تك��ون هيئة االس��تئناف مس��تقلة ع��ن اجمللس 

التنفي��ذي آللية التنمية النظيفة وتعم��ل وفقاً لقواعد أخالقية 

وس��لوكية ُمحددة. يجب تعيني أعضاء هيئة االس��تئناف من ِقبل 

مؤتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو. 

)مؤمتر األط��راف العامل بوصف��ه اجتماع األطراف ف��ي بروتوكول 

كيوتو( 

إقام��ة آلية للش��كاوى ألصحاب الش��أن احملليني ملعاجل��ة القضايا   11.2

البيئي��ة واالجتماعي��ة وللتمكني من حل القضاي��ا التي تبرز بعد 

تس��جيل املش��روع، مع القيام ف��ي نفس الوقت باحترام الس��يادة 

الوطني��ة ومن دون عرقلة عمليات املش��روع القائم��ة. يجب إقامة 



9امللخص التنفيذي

اآللي��ة عل��ى املس��توى الوطن��ي، إال أنها ميك��ن أن تُدعم م��ن ِقبل 

مؤسس��ات آلية التنمية النظيف��ة القائمة إذا ُطِلب ذلك من ِقبل 

البلد املُضيف. )البلدان املُضيفة(

تعزيز اليقني واالنسيابية التنظيمية  .12

تعي��ني ُمناصر م��ن بني أعض��اء اجملل��س التنفيذي آللي��ة التنمية   12.1

النظيفة ليقوم بتش��خيص واقتراح إجراءات لتحقيق االنسيابية 

تُدعم من ِقبل سكرتارية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير 

املن��اخ. )اجملل��س التنفيذي آللي��ة التنمية النظيفة، س��كرتارية 

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ( 

الس��عي إلى حتويل احملتويات إلى بيانات رقمية وأتتة جريان العمل   12.2

من أجل حتقيق الش��فافية واالستمرارية. )سكرتارية اتفاقية األمم 

املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ(

زي��ادة اس��تخدام الُنهج والعناص��ر املعيارية  املوح��دة في إجراءات   12.3

التحق��ق والتدقيق. )اجملل��س التنفيذي آللي��ة التنمية النظيفة، 

سكرتارية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ(

تقوي��ة تدريب واالتص��ال بالكيانات التش��غيلية املُعينة من أجل   12.4

ضمان فهم مش��ترك لقواعد وتوقعات نتائ��ج التحقق والتدقيق. 

كما يجب تقدمي تدريب موازي ملطوري املش��اريع. )اجمللس التنفيذي 

آللية التنمية النظيفة، سكرتارية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 

بشأن تغير املناخ(

تنقيح األنظمة واإلجراءات فقط في أوقات ُمحددة مسبقاً لضمان   12.5

مس��توى معني م��ن الثق��ة واالس��تمرارية ف��ي تطبيق وتفس��ير 

األنظم��ة احلالية، وف��ي نفس الوقت جتن��ب التطبي��ق بأثر رجعي. 

)اجمللس التنفي��ذي آللية التنمية النظيفة، س��كرتارية اتفاقية 

األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ(

بخصوص احلوار بشأن السياسة العامة آللية 
التنمية النظيفة:

أنطلق احلوار بشأن السياسة العامة آللية التنمية النظيفة في مؤتر 
األمم املتحدة لتغير املناخ ال��ذي ُعِقد في دوربان، جنوب أفريقيا، في عام 
2011 م��ن ِقب��ل رئي��س اجملل��س التنفي��ذي آللي��ة التنمي��ة النظيفة 
والس��كرتير التنفي��ذي لالتفاقية اإلطاري��ة لألمم املتحدة بش��أن تغير 
املناخ. لقد كان هدفه القيام بتوصيات حول أفضل الس��بل لوضع آلية 
التنمية النظيفة تتجاوب مع التحديات والفرص املس��تقبلية وكذلك 
ح��ول كيفية ضمان فعالية آلية التنمية النظيفة في املس��اهمة في 

اإلجراءات املناخية العاملية املستقبلية. 

مت تش��كيل فريق عالي املس��توى مس��تقل من أجل قيادة احلوار بشأن 
السياس��ة العامة آللية التنمية النظيفة مكون من 11 فرداً ويعكس 
خليط��اً متوازناً من اخلب��رة واألقاليم. لقد قام بتكلي��ف إجراء برنامج 
بح��ث واس��ع النطاق يعال��ج 22 موضوع��اً تتوزع على ثالث��ة مجاالت 
رئيس��ية: تأثي��ر آلي��ة التنمي��ة النظيفة حت��ى يومنا ه��ذا؛ احلوكمة 

وعمليات آلية التنمية النظيفة؛ والسياق املستقبلي الذي ميكن آللية 
التنمية النظيفة أن تعمل ضمنه. كما قام بتنظيم برنامج الستشارة 
أصحاب الش��أن يقوم بعقد العش��رات من االجتماعات الرسمية وغير 

الرسمية في جميع أنحاء العالم. 

يش��تمل التقرير الكامل للفريق على عرض شامل للمعلومات التي مت 
جمعها من نتائج بحث الفريق واستش��ارة أصحاب الش��أن، باإلضافة 
إل��ى اس��تنتاجاته. ولقد جرى تقدميه في االجتماع التاس��ع والس��تني 
للمجل��س التنفيذي آللية التنمية النظيفة )س��بتمبر 2012( وأصبح 
في متناول العامة بعد ذلك. يوجد التقرير الكامل، باإلضافة إلى تقارير 
البحوث وخالصات استش��ارات أصحاب الش��أن على موقع احلوار حول 

سياسة آلية التنمية النظيفة:

www.cdmpolicydialogue.org





ISBN: 92-9219-100-4
Printed in Luxembourg



تغير املناخ وأسواق الكاربون وآلية التنمية 
النظيفة:

نداء التخاذ إجراءات 
امللخص التنفيذي: توصيات الفريق العالي املستوى 

حولَ احلوار بشأن السياسة العامة آللية التنمية 
النظيفة

بخصوص احلوار بشأن السياسة العامة آللية 
التنمية النظيفة:

د في  قِ أنطلق احلوار بشأن السياسة العامة آللية التنمية النظيفة في مؤمتر األمم املتحدة لتغير املناخ الذي عُ
دوربان، جنوب أفريقيا، في عام 2011 من قِبل رئيس اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة والسكرتير 

التنفيذي لالتفاقية اإلطارية لألمم املتحدة بشأن تغير املناخ. لقد كان هدفه القيام بتوصيات حول أفضل 
السبل لوضع آلية التنمية النظيفة تتجاوب مع التحديات والفرص املستقبلية وكذلك حول كيفية ضمان 

فعالية آلية التنمية النظيفة في املساهمة في اإلجراءات املناخية العاملية املستقبلية. 

مت تشكيل فريق عالي املستوى مستقل من أجل قيادة احلوار بشأن السياسة العامة آللية التنمية النظيفة 
ً ويعكس خليطاً متوازناً من اخلبرة واألقاليم. لقد قام بتكليف إجراء برنامج بحث واسع  مكون من 11 فردا
النطاق يعالج 22 موضوعاً تتوزع على ثالثة مجاالت رئيسية: تأثير آلية التنمية النظيفة حتى يومنا هذا؛ 

احلوكمة وعمليات آلية التنمية النظيفة؛ والسياق املستقبلي الذي ميكن آللية التنمية النظيفة أن تعمل 
ضمنه. كما قام بتنظيم برنامج الستشارة أصحاب الشأن يقوم بعقد العشرات من االجتماعات الرسمية 

وغير الرسمية في جميع أنحاء العالم. 

يشتمل التقرير الكامل للفريق على عرض شامل للمعلومات التي مت جمعها من نتائج بحث الفريق 
واستشارة أصحاب الشأن، باإلضافة إلى استنتاجاته. ولقد جرى تقدميه في االجتماع التاسع والستني 
للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة (سبتمبر 2012) وأصبح في متناول العامة بعد ذلك. يوجد 

التقرير الكامل، باإلضافة إلى تقارير البحوث وخالصات استشارات أصحاب الشأن على موقع احلوار حول 
سياسة آلية التنمية النظيفة:

www.cdmpolicydialogue.org


