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    المسائل المتعلقة بآلية التنمية النظيفة
تمر التقرير السنوي للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفةة المقةدإ ىلةؤ مةؤ   

 األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو*
 

 موجز 
ــــم التنمظــــم الن ظنــــم  ــــ ل النــــ ة مــــن   ــــر لعمــــال اة ــــس التننظــــيال  لظ تشــــرين  1يعــــرا اــــيا التاري

الـــد اـــدفت إىل النـــاف ع ـــآ املننعـــم مـــن  لظـــم  2015تشـــرين األول/لكتـــوبر  16إىل  2014األول/لكتـــوبر 
الن ظنم وإىل زيادهتا وتعزيزاا. وقد لُد  ت حتسظنات ع ـآ جـج جوانـل  لظـم التنمظـم الن ظنـم، مـز ال كظـز التنمظم 

تــزال ا لظــم تواجــ   وال بشـلج  ــال ع ــآ تبســظشيا وترعــظداا وع ــآ  ــمان الســ مم البظهظــم   الوقــت ننســ .
ـد الـد تنت يـا  لنشـشم مشـاريز ا لظـم وبـرام  اخنناا مستويات الش ل ع آ وحدات  نض االنبعاثـات املعتمد

لنشـــشتيا املســـ  م. وملعا ـــم اـــيا األمـــر، دـــعآ اة ـــس إىل زيـــادة الش ـــل مـــن الـــدول والشـــركات والنعالظـــات 
اللــربو واألفـــراد. وك ــزك مـــن  لـــ  املســعآ، لل ـــي اة ـــس مناــم إلل ونظـــم أل ـــراا إل ــاك وحـــدات  نـــض 

األمانـم موارداـا البشـريم ولعـادت توزيعيـا بااـد ت بظــم  الوقـت ننسـ ،  ن ـت و  االنبعاثـات املعتمـد لواعظـم .
االحتظاجــات املت ــوة. ولثنــاك النــ ة املشــمولم رــيا التاريــر، وا ــج اة ــس تعاونــ  مــز ل ــحا  املاــ حم ع ــآ 
الاـــعظد الـــولئ بودـــارج منيـــا مراكـــُز التعـــاون امق ظمـــل ارمســـم. ويت ـــمن اـــيا التاريـــر مع ومـــات عـــن نتـــار  

ملراكــز. وعــ وة ع ــآ  لــ ، يت ــمن التاريــر عــددا  مــن التو ــظات إىل مــؤ ر األلــرا  العامــج ادــتعراا ت ــ  ا
 بو ن  اجتماع األلرا    بروتوكول كظوتو لظتخي إجراك  بشأهنا   دورت  الاديم عشرة.

 
 

ُقدِّمت ايه الوثظام بعد املوعد املارر ب ظم ت مظنيا مع ومات عـن النـ ة املشـمولم بـالتارير كـان مـؤ ر األلـرا   * 
 العامج بو ن  اجتماع األلرا    بروتوكول كظوتو قد ل بيا   دورتظ  الثانظم والثالثم.
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 مقدمة -أوالا  
 

 الوالية -ألف 
 
ياــــدجملل اة ــــس التننظــــيال ل لظــــم  ، 1))ا لظــــم وفاــــا  لشرارــــي وإجــــراكات  لظــــم التنمظــــم الن ظنــــم  -1

)املشــار إلظــ  فظمــا ي ــل بادــم ااة ــسا  تاــارير عــن لنشــشت  إىل كــج دورة مــن دورات مــؤ ر األلــرا  
إلــار  و  العامــج بو ــن  اجتمــاع األلــرا    بروتوكــول كظوتــو )مــؤ ر األلرا /اجتمــاع األلــرا  .

 ت ـــ  التاـــاريريســـتعرا فإنـــ  شت  ع ـــآ اـــيه ا لظـــم، مماردـــم مـــؤ ر األلرا /اجتمـــاع األلـــرا  دـــ 
 ويادل إرعادات ويتخي قرارات، حسل االقت اك.

  
 نطاق التقرير -باء 

 
ياــدِّل اــيا التاريــر الســنوال مع ومــات عــن التاــدل ايــرز   تننظــي  لظــم التنمظــم الن ظنــم  ــ ل  -2

إلظيـــا فظمـــا ي ـــل بعبـــارة االنـــ ة )الـــد يشـــار   2) 2015-2014الســـنم الرابعـــم عشـــرة مـــن تشـــ ظ يا )
املشـــمولم بـــالتاريرا  ويت ـــمن تو ـــظات كـــل ين ـــر فظيـــا مـــؤ ر األلرا /اجتمـــاع األلـــرا    دورتـــ  
الاديم عشرة. وياف التارير حالم  لظـم التنمظـم الن ظنـم، ويسـ ض ال ـوك ع ـآ التحـديات وامجنـازات 

ــــز  ــــ تارير، وياــــدل  ل النــــ ة املشــــمولم بــــالوالنــــرل املتاــــ م بتشــــ ظج ا لظــــم، ويــــوجز العمــــج املن د
م وامدارة وبشــــأن و ــــز ا لظــــم املــــاى. ويلــــن االلــــ ع ع ــــآ مزيــــد مــــن كمــــمع ومــــات بشــــأن الو 

ويُعتــرب اــيا املوقــز الســ ج املركــزال  مظــز التاــارير والوثــاري  ، 3)املع ومــات   املوقــز امللــ وين ل لظــم
 األ رو املتا م باة س.

اة ــــــس، الســــــظد المــــــربت عــــــنايدر، نتــــــار  االجتمــــــاع الســــــابز والثمــــــانن ررــــــظس  دــــــظبنجمل و  -3
ــــر،   معــــرا ل م  ــــس تاــــدح م ح اتــــ  عــــنويا  لمــــال مــــؤ ر ، الــــيال ُعاــــد بعــــد نشــــر اــــيا التاري
 .الادال عشر األلرا 

  
اإلجةةةةةراءات التةةةةةي يتعةةةةةيم أن يتاةةةةةذما مةةةةةؤتمر األطةةةةةراف العامةةةةةل بوصةةةةةفه اجتمةةةةةاع  -جيم 

 وتواألطراف في بروتوكول كي
 
ـــا يـــ -4 ،   معـــرا إحالتـــ  بـــالتارير الســـنوال ل م  ـــس ،الـــادال عشـــر مـــؤ ر األلـــرا  ودرّبجمل

 ي ل: ّبا الاظال

__________ 

 .1-/ل لإ3)ج  من مرفي املارر 5النارة   1) 
 تشـــــرين األول/ 16إىل  2014تشـــــرين األول/لكتـــــوبر  1تتع ـــــي املع ومـــــات الـــــواردة   اـــــيا التاريـــــر بـــــالن ة مـــــن   2) 

 ، ما مل يُيكر      ل .3-/ل لإ2من املارر  7والنارة  2-/ل لإ1من املارر  11، وفاا  ل نارة 2015 لكتوبر
 (3  <http://cdm.unfccc.int>. 

http://cdm.unfccc.int/
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امحالــم ع مــا  بعمــج اة ــس ردا  ع ــآ الش بــات املادمــم   مــؤ ر األلــرا  العاعــر  )ل  
 لدناه واملرفي األول ؛ ا  )ان ر الناج ثالث

عُتمــدت وعظجملنيــا اة ــس باــورة مؤقتــم )ان ــر املرفــي تعظــن اللظانــات التشــ ظ ظم الــد ا )   
 الثاين ؛

دــــظما منيــــا األدــــه م عــــن  وال امرعــــاد بشــــأن املســــارج الناعــــهم عــــن اــــيا التاريــــر، )ج  
 ااك لدناه.-امرعاد والتو ظات الواردة   الناج رابعا  

عـظحات مـن ويتعنجمل لن ينتخل مـؤ ر األلـرا  لع ـاك اة ـس ملـدة دـنتن لـدو ت اـظيم ال   -5
 األلرا ، ع آ النحو التاى:

ع ــــوان وع ــــوان مناوبــــان مــــن األلــــرا   ــــو املدرجــــم   املرفــــي األول ل تناقظــــم  )ل  
 )األلرا   و املدرجم   املرفي األول ؛

 ع و وع و مناو  من حتالف الدول ا زريم الا وة؛ )   
  و مناو  من دول لوروبا الشرقظم؛ع و وع )ج  
وع ـــو منـــاو  مـــن األلـــرا  املدرجـــم   املرفـــي األول ل تناقظـــم )األلـــرا  ع ـــو  )د  

 املدرجم   املرفي األول .
ع ـو منـاو  مـن األلـرا   ـو املدرجـم   املرفـي األول بعـد ادـتاالم وقد ع ر لي ا  ماعـد  -6

 .2015كانون الثاين/يناير   22السظد قا ل لمحد الد ل بحت داريم   
  

 الرامنة آللية التنمية النظيفةالحالة  -ثانياا  
 

 التحديات -ألف 
 
تشـــيد اخننا ــا    الش ـــل. ويت  ـــآ  لـــ     2015 عـــال مل تــزل  لظـــم التنمظـــم الن ظنــم   -7

)ان ـــر املعتمـــد ادـــتمرار اخننـــاا مســـتويات تســـ ظج املشـــاريز وإ ـــدار وحـــدات  نـــض االنبعاثـــات 
ـــد  . ويـــرتبض الش ـــل ع ـــآ وحـــدات  نـــض االنبعاثـــات1ا ـــدول    هنايـــم املشـــا  ّبســـتوو  املعتمد

 ادتخداميا من ِقبج األلرا  املدرجم   املرفي األول ل وفاك بالتزاماهتا   جمال التخنظف.
التشــ ظج،  لو تعــ ا العديــدد مــن مشــاريز  لظــم التنمظــم الن ظنــم  ــعوبات   موا ــ م التننظــيو  -8

تارير، يشـــلج اخننـــاا دـــعر وحـــدات وحســـل ادتااـــاك لجرتـــ  األمانـــم  ـــ ل النـــ ة املشـــمولم بـــال
ـــم الش ـــل االدتااـــاك، الـــيال  و    الســـبل األاـــم    لـــ .ع ظيـــا  نـــض االنبعاثـــات )بســـبل ق 

  املارـــــم   50مشـــــروعا  وبرناجمـــــا ،  كـــــر ناـــــف املســـــتش دعم  را اـــــم ) 680ممث ـــــل مـــــن ت اـــــآ ردودا  
 ي/التش ظج.بو ن  عابم لمال التننظ املعتمد اخنناا لدعار وحدات  نض االنبعاثات
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اــــدرت وحــــدات  نــــض   املارــــم مــــن املشــــاريز الــــد كانــــت قــــد ادتد  43فمــــا ياــــر  مــــن  -9
 .داتوحت   التش ل إ دار مزيد من  مل 2012كانون األول/ديسمرب   31انبعاثات حىت 

 
  1ا دول   

لهةةا واةةدات افةةا ان عاثةةات المعتمةةد  تصةةدر أ  عةةدد المشةةاريم المسةةجلة والمشةةاريم التةةي 
 برامج األنشطة( ذلك ووادات افا االن عاثات المعتمد الصادرة )بما في

 

)ل املشاريز املس  م الن ات املشمولم بالتاارير
 

هلــا وحــدات  ت ــدر لُ املشــاريز الــد 
)   نض انبعاثات املعتمد

 الوحدات الاادرة 

ــــــوبر  1      30 - 2010تشــــــرين األول/لكت
   2011لي ول/دبتمرب 

1 285 921 305 376 075 

ــــــوبر  1  30 - 2011تشــــــرين األول/لكت
   2012لي ول/دبتمرب 

1 747 1 256 264 495 437 

ــــــوبر  1  30 - 2012تشــــــرين األول/لكت
   2013لي ول/دبتمرب 

2 183 1 779 379 458 772 

ــــــوبر  1  30 - 2013تشــــــرين األول/لكت
   2014لي ول/دبتمرب 

181 574 104 113 269 

ــــــوبر  1  30 - 2014تشــــــرين األول/لكت
   2015لي ول/دبتمرب 

105 463 276 932 126  

 
 الوحدات = وحدات  نض االنبعاثات املعتمد  :خمتار
 ُُيسل عدد املشاريز املس  م باالدتناد إىل تاريخ التس ظج النع ل. )ل  
ـــد بعبـــارة ااملشـــاريز الـــد لُ ـــدرت هلـــا وحـــدات  نـــض  )    االنبعاثـــاتا ت ـــ  املشـــاريز الـــد ت اـــت وحـــدات يااد

  نض االنبعاثات لثناك الن ة املشمولم بالتارير.
  
كــألرا  ثالثـــم   اــيتحوال مدقااملاــاظهــات ز نشــاآ  لظــم التنمظــم الن ظنــم لي ــا    ولثجمـلـر تراُجــ -10

بــالتارير، دــحبت دـــبز   ل النــ ة املشــمولم  ــواــم اللظانــات التشــ ظ ظم املعظجملنــم. و  لال  ــمن ا لظــم،
كظانـــــات االعتمـــــاد، وإن كانـــــت قـــــدرهتا التمثظ ظـــــم تلنـــــج تار ظـــــا  نســـــبم  ـــــ وة نســـــبظا  مـــــن إ ـــــاى 

 املاادقات وعم ظات التحاي.

بالش ــــل ا ديــــد، تباــــآ املنشــــات ارا ــــعم لن ــــال االحتــــاد األورو  لتــــداول  يتع ــــي فظمــــاو  -11
ّبوجــــل  لــــ    نــــض االنبعاثــــات،  ــــدودة  االنبعاثــــات، واــــل تار ظــــا  لكــــرب مســــتخدمل وحــــدات 

  ح ـــم اعتمـــادات بروتوكـــول كظوتـــو الـــد يلنيـــا ادـــتخداميا وقـــد قـــار  لقاـــآ حـــدوده.  الن ـــال
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ز لن يلـــون الش ـــل مـــن ماـــادر ل ـــرو   الـــد وع ـــآ الـــر م مـــن لن الش ـــل مشـــ ِّز، فـــإن املتوق ـــ
 . 4)باك لدناه -ا  )ان ر الناج ثانظ 2020 عال األدىن حىت

إ ا كـان يلــن ادــتخداميا  مــا وتواجـ   لظــم التنمظـم الن ظنــم قـدرا  كبــوا  مــن عـدل التــظان بشـأن -12
وكظنظـــم  لـــ  االدـــتخدال. ومـــن عـــأن تو ـــظا لا ظـــم وحـــدات  نـــض االنبعاثـــات  2020 عـــال بعـــد

 لظـــم التنمظـــم الن ظنـــم، ويزيـــد حـــاالت تســـ ظج املشـــاريز   وادـــتخداميا   املســـتابج لن يعظـــد الثاـــم 
 .2020 عال قبج ح ول نبعاثات وتعزيز إجراكات التخنظفر وحدات  نض االوإ دا

 ، ا ـش عت األمانـم  الناعـهم عـن اخننـاا مسـتوو النشـاآ ل حتظاجات املت ـوة وادت ابم   -13
بعم ظــم إعــادة اظل ــم وإعــادة توزيــز عـام م   الربنــام  الــيال يــدعم عمــج اة ــس )ان ــر  2015 عـال

 لدناه . 109النارة 
  

 اإلنجازات والفرص -باء 
 
لظيـــــرت  لظـــــم التنمظـــــم الن ظنـــــم إملاناهتـــــا كـــــأداة لتعبهـــــم التمويـــــج ل عمـــــج املنـــــا ل والتنمظـــــم  -14

 انبعاثاهتــااملســتدامم. وتــوفر ا لظــم لكــرب قــدر مــن التمويــج التلمظ ــل الــيال ةعــج املشــاريز املنخن ــم 
ــبــدارج لر ــك وللــن انبعاثاهتــا لع ــآ.  مــز اارنــمبامل تنافســظم   التنمظــم الن ظنــم تســ ظج  زت  لظــموقــد حنجمل

م ظــار مــن وحــدات  1.6ب ــدان، ول ــدرت لكثــر مــن  107مشــروع وبرنــام     7 900لكثــر مــن 
  نض االنبعاثات.

ويتوا ــج إل ــاك وحــدات  نــض االنبعاثــات لواعظــم    دــ ج  لظــم التنمظــم الن ظنــم. وقــد لل ــي  -15
ن نـــت مل ــاك وحـــدات  نــض االنبعاثـــات لواعظـــم  ، مناـــم ع ــآ ام2015دــبتمرب /اة ــس،   لي ـــول

 للف لدناه .-ا  ناج ثالثالود وِّج هلا األمانم   دظاق مبادرة تعادل األثر اللربوين ا ن )ان ر 

املنــــا ل الاــــارم ع ــــآ  العمــــج وال تنتــــأ  لظــــم التنمظــــم الن ظنــــم تثبــــت فارــــدهتا بالنســــبم لتمويــــج -16
ــــن اي مــــا واــــوالنتــــار ،  تحاــــي مــــن الد اــــد  االدــــتثمار و يــــن حتدمــــأللــــرا  والوكــــاالت املا ــــم لجمل

العمــج لــدييا مــن إملانــات إ ــافظم الجتــيا   ويــج  مــا  لظــم التنمظــم الن ظنــم يــر النتــار . وبــيل ، ت
املنــــا ل ولتاــــدح  ــــدمات الر ــــد وامبــــ ا والتحاــــي. وقــــد وا ــــج البنــــ  الــــدوى االدــــتعانم بالظــــم 

  مبــادرة اللربـون مــن 1: )ال ـيين و ــعيما و ـاالتمويـج الاــارم ع ـآ النتــار   لاجمنــرب لالتنمظـم الن ظنـم 
   مرفي املزاد الت رييب ارال ب از املظثان والتخنظف من ت و املناخ.2) ؛لجج التنمظم

وتســــتعن عــــدة ب ــــدان بالظــــم التنمظــــم الن ظنــــم   الوفــــاك بالتزاماهتــــا دــــواك ت ــــ  الناعــــهم عــــن  -17
ــــز العديـــد مــــن  ال دمــــم ل ـــراار لو بروتوكـــول كظوتـــو تتع ــــي باألاـــدا  ايــــددة   الربوتوكـــول. ويركجمل

__________ 

 (4  World Bank. 2015. State and Trends of Carbon Pricing 2015 - :متاح ع آ ايا الرابض  
<http://documents.worldbank.org/curated/en/2015/09/25053834/state-trends-carbon-pricing-2015>. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/2015/09/25053834/state-trends-carbon-pricing-2015
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باملشــاريز  يتع ــي فظمــابــرام  عــراك ودعــم وحــدات  نــض االنبعاثــات ع ــآ تــأمن لنشــشم التخنظــف 
 الد قد يتم وقُنيا.

وبام ــافم إىل  لــ ، تســتخدل األلــرا  املدرجــم   املرفــي األول وعــدد ق ظــج مــن األلــرا   -18
و املدرجــم   املرفــي األول وحــدات  نــض االنبعاثــات   إلــار السظادــات املنا ظــم ارا ــم رــا.  ــ

ارا ــم  بادــتخدال وحــدات  نــض االنبعاثــات   لن مــم تــداول االنبعاثــات اندب ــويســما بعــض ال
ينلــر   ادــتخدال ت ــ  الوحــدات   لدوات دظادــاتظم ل ــرو، كالســماح بادــتخدال وحــدات  لو بــ 

 ل.ارال ر   اولبعاثات لتعويض جزك من  نض االن
ل بالنعــج مســا ات  ، كــان مع ــم األلــرا  قــد قــدجمل 2015 لكتــوبر/تشــرين األول 16وحب ــول  -19

املعتزدمــم ايــددة ولنظــا    إلــار عم ظــم النريــي العامــج املخاــك املعــئ ّبنيــاج ديربــان ل عمــج املعــزز. 
لرفــــا  مــــن األلــــرا ، ع ــــآ عــــدة  151 ورقــــم، املادمــــم عــــن 123وتــــدل الورقــــات البــــال  عــــدداا 

االاتمــــال باالدــــتنادة مــــن لدــــواق اللربــــون. ويبــــن عــــدد املســــا ات املعتزمــــم ايــــددة ولنظــــا  البــــال  
 باـورة مشـ كم/إق ظمظا ، لو مسا م عـن نظـم وا ـحم ل دـتنادة مـن األدـواق، إمـا   ظـا ، 38 جمموع 

  املسـا ات ع ـآ لن االدـتنادة مـن األدـواق مسـا م ل ـرو مـن ت ـ 45دولظا ، فظمـا يـدل تاـدح  لو
ـــــد البحـــــ . ـــــونا 14شـــــو  ـــــو يحـــــن  و  مســـــألم قظ ـــــا إىل الدـــــواق اللرب اتـــــداول  لو مســـــا م إمجمل

منيــــا باالدــــم  20لداة الســــوق الدولظــــما، فظمــــا تــــيكر  لو مســــا م ا لظــــم 29ر  ــــو يكُ يــــاللربــــونا، 
  راحم   لظم التنمظم الن ظنم.

 يتع ــي فظمــامبــاد   لو مســا م معتزمــم  ــددة ولنظــا  بو ــز قواعــد 37جمموعــ   مــا وينــادال -20
ورد  كـره  مـا لكثـرينب ـل لن يلـون مااظـم ت ـ  املبـاد . و  مـا مسا م 34باألدواق،   حن تو ا 

: جتنــــل ازدواجظــــم الســــا ، والســــ مم البظهظــــم، والشــــنافظم، والنتــــار  الاظاظــــم ي ــــل مــــا مــــن املبــــاد 
 نم.واملتحا ي منيا، واملتا

  
 م به في الفترة المشمولة بالتقريرالعمل المضطل   -ثالثاا  

 
ــالتارير مــا يبــنجمل اــيا الناــج -21    لــ   ّبــا ا ــش ز بــ  اة ــس مــن عمــج   النــ ة املشــمولم ب

ـااملرفـي األول  اـدجملل /اجتمـاع األلـرا  ولتشـ ظعات . ويادت ابت  لش بات مؤ ر األلرا  يـم عامـم عمجمل
ــــ  العاعــــرة  ــــات مــــؤ ر األلرا /اجتمــــاع األلــــرا    دورت ــــوات  ادــــت ابم  لش ب حااــــ  اة ــــس مــــن ن

 ولتش ظعات .
وقـــد لدو العـــزل ع ـــآ التحســـن املســـتمر، ما نـــا  بعم ظـــات عـــنافم وعم ظـــم تن ظمظـــم تســـعآ  -22

يا حتـــديثُ ج وا دـــبنشـــاآ إىل حتديـــد جمـــاالت التحســـن ومعا تيـــا، إىل إةـــاد  لظـــم   تشـــور مســـتمر تد 
 املا ظم. ةع آ مدو السنوات األربعم عشر 

عــن قناعــم اة ــس بــأن ا لظــم  ع ظيــا تعبــور  بنــاكو  العمــج ع ــآ تعزيــز  لظــم التنمظــم الن ظنــم وال -23
ـــــف  ـــــي فـــــرل لقـــــج تل نـــــم ل تخنظ ـــــات، والدـــــتبانم وحتاظ لداة ميمـــــم ل تحنظـــــز ع ـــــآ  نـــــض االنبعاث

 التنمظم املستدامم.نز لواالدتثمار املمو ل بالاروا و 
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 طواعيةا ىلغاء وادات افا االن عاثات المعتمد تشجيم  -ألف 
 
لواعظـم  مـن ِقبـج الشـركات معدل إل اك وحـدات  نـض االنبعاثـات يعمج اة س ع آ زيادة  -24

مناـــم ع ـــآ امن نـــت    إلـــ قُ  املســـعآواملؤدســات والنعالظـــات واألفـــراد. ومـــن لاـــم جوانـــل اـــيا 
ـــــ 2015لي ول/دـــــبتمرب  وحـــــدات  نـــــض االنبعاثـــــات ن املشـــــاركن   لال مشـــــروع مـــــن تاـــــدح  لجمل

ــ ،ارا ــم رــم مل اريــا ن لال عــخك لديــ  اتاــال بامن نــت مــن تاــدير باــمت  اللربونظــم ودفــز  و لجمل
 ك نم إل اريا.

، األثـــر اللربـــوين ا ن تعــادلد حتمــج عنـــوان لـــاج األمانـــم ل مناــم   دـــظاق مبادرهتــا ودــ وِّ  -25
ينت ونـــ  مـــن انبعاثـــات،  مـــا   ز رـــا الشـــركات واملؤدســـات والنعالظـــات واألفـــراد ع ـــآ قظـــا الـــد تشـــ

بادــــتخدال وحــــدات  نــــض االنبعاثــــات تباــــآ  مــــا عيم  لــــ ، وتعــــويضِدــــود  مــــا وع ــــآ الــــد منيــــا
 . 5)داملعتمد 

الـد تـ اوح، حسـل تاـديرات برنـام   2020 عـال الحظ ف ـوة التخنظـف قبـج إ  واة س، -26
وادــت ابم   ، 6)للنــان مــن ملــافأ ثــاين لكســظد اللربــون عشــرةبــن نانظــم و  مــا ،املتحــدة ل بظهــماألمــم 

ل ــاك وحــدات  ــ وي  مل، 19-/ل لإ1 )ج  مــن املاــرر5الــواردة   الناــرة  ،منــ  لــدعوة األلــرا  إيــاه
 حدون ازدواجظـــم الســـا ، باعتبـــاره ودـــظ م  لســـد ف ـــوة الشمـــو  نـــض االنبعاثـــات املعتمـــد لواعظـــم ، 

مـــن  ـــ ل إعـــراف  ع ـــآ األمانـــم  ،لي ـــا  اة ـــس  روجملج، 2015 عـــال لثنـــاك و  ،2020 عـــال قبـــج مـــا
 2020 عــــال تحاظــــي  نظــــف إ ــــا  فعــــال مــــن حظــــ  التل نــــم   النــــ ة الــــد تســــبيلوإرعــــاداا، 

 بالودارج التالظم:
م ل تأكظــد ع ــآ كظنظــ ت ــ  قظــد الب ــورةالتعــالل مــز  شــض تســعو اللربــون الاارمــم و  )ل  

 االدتنادة من  لظم التنمظم الن ظنم كأداة جاازة  دل السظادم املنا ظم اي ظم؛

الـــدعوة إىل ادـــتخدال  لظـــم التنمظـــم الن ظنـــم كـــأداة ل ر ـــد والتحاـــي وامبـــ ا عــــن  )   
 نتار  التد  ت ل تمويج املتع ي باملناخ.

امملانـــات كـــأداة لتحاظـــي لف ـــج ويـــرو اة ـــس لن لـــدو  لظـــم التنمظـــم الن ظنـــم مزيـــدا  مـــن  -27
ادــتنادة مــن األمــوال الــد  ااــتيا األلــرا  ل تخنظــف والتنمظــم، مثــج الاــندوق األ  ــر ل منــاخ 

 ومرفي البظهم العاملظم.

ويعمــج اة ــس لي ــا ، عــن لريــي األمانــم، مــز من مــم الشــوان املــدين الــدوى ملســاعدة قشــاع  -28
الـــد  2020 عـــال دفـــ  املع ـــن املتمثـــج   جعـــج مســـتووالشـــوان الـــدوى ع ـــآ االدـــتعداد لتحاظـــي ا
ـــزه الســـوق العاملظـــم، مـــن   ـــم  عـــن لريـــياألقاـــآ ل نبعاثـــات الناعـــهم عـــن الاشـــاع،  ا ـــا  إجـــراك حتنجمل

 إجراكات ل رو.
__________ 

 .<http://climateneutralnow.org/SitePages/Home.aspx>ان ر   5) 
 (6  The Emissions Gap Report 2014 -  :متاح ع آ ايا الرابض

<http://www.unep.org/publications/ebooks/emissionsgapreport2014/>. 

http://climateneutralnow.org/SitePages/Home.aspx
http://www.unep.org/publications/ebooks/emissionsgapreport2014/
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 القرارات -باء 
 

 القرارات المتعلقة باالعتماد -1 
جديــــدين أل ــــراا املاــــادقم  اعتمــــد اة ــــس   النــــ ة املشــــمولم بــــالتارير كظــــانن تشــــ ظ ظن -29

  اعتمـاد ن اجتمـاع األلـرا ،عـقـرار ريثمـا ياـدر  اة س، مؤقتا  لي ـا   يع جمل والتحاي وعظجملنيما مؤقتا . و 
تأكـدت اــيه التعظظنــات، فـإن العــدد ام ــاى  مــا كظـان تشــ ظ ل معـن لنشاقــات قشاعظــم بعظنيـا. وإ ا

شــاريز والتحاــي منيــا واعتمــاد وحــدات  نــض ل لظانــات التشــ ظ ظم املعظنــم أل ــراا املاــادقم ع ــآ امل
  39إىل  2014لي ول/دــــبتمرب  30كظانــــا  واــــو العــــدد املســــ  ج     42االنبعاثــــات دــــظنخنض مــــن 

ــــا  واــــو العــــدد املســــ  ج    ــــوبر  16كظان ــــات  . 7)2015تشــــرين األول/لكت ويو ــــل اة ــــس باللظان
مـؤ ر األلرا /اجتمـاع األلـرا  الـادال  التع ظـي  ـ ل لو املدرجـم   املرفـي الثـاين أل ـراا التعظـن
 عشر ل نشاقات الاشاعظم املشار إلظيا.

 
 القةةةرارات المتعلقةةةة بتسةةةجيل أنشةةةطة المشةةةاريم وبةةةرامج األنشةةةطة وىصةةةدار واةةةدات افةةةا -2 

 االن عاثات المعتمد
 

  2ا دول   
تشةريم  1طل ات التسجيل واإلصةدار فةي ىطةار ةليةة التنميةة النظيفةة فةي الفتةرة الممتةدة مةم 

 2015أيلول/س تم ر  30ىلؤ  2014 األول/أكتوبر
 

  ل)ممعدد الش بات املاد   الش ل

قـُــــدمت  عـــــدد الش بـــــات الـــــد
)  باظ تيا النيارظم

 

 116 131 مشروع: تس ظج    
 509 609 مشروع: إ دار

 21 30 برنام  لنششم: تس ظج 
 18 29 برنام  لنششم: إ دار 
 53 74 جتديد ف ة املستحاات
 47 56 تعدي ت بعد التس ظج

 425 425 لنششم املشروععنا ر 
 
 املعاد تادييا لعدل ادتلماهلا. تشمج االش بات املادمما الش بات باظ تيا األوىل والش بات )ل  
ا الش بــــات املســــ  م واملســــحوبم واملرفو ــــم الــــد قُــــدمت  ــــ ل النــــ ة    ــــظ تيا النيارظــــمتشــــمج االش بــــات  )   

 تارير والد كان قد بدل جتيظزاا.املشمولم بالتارير والش بات املادمم قبج الن ة املشمولم بال
 

__________ 

ا ك ظـا ، فظمـا دـحبت لربعـم كظانـات   الن ة املشمولم بالتارير السابي، دحبت دبعم كظانات تشـ ظ ظم معظنـم اعتماداهتـ  7) 
 .تش ظ ظم معظجملنم ل رو اعتماداهتا جزرظا    نشاقات قشاعظم  ددة
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بالنسةة ة الميويةةة بحسةة  أنشةةطة المشةةاريم عناصةةر األنشةةطة و توزيةةم أنشةةطة المشةةاريم وبةةرامج 
 مناطق االتفاقية اإلطارية لتغير المناخ

 

   
وحـــــــدة، مـــــــن  129 451 024جمموعــــــ   مـــــــا  ــــــ ل النـــــــ ة املشــــــمولم بـــــــالتارير،   إ ــــــدارو  -30
وحـدة مـن وحـدات  404 394وحدة من وحـدات  نـض االنبعاثـات املعتمـد و 129 046 630 بظنيا

 نــــض االنبعاثــــات املعتمــــد املؤقتــــم. وبــــيل  ياــــبا عــــدد وحــــدات  نــــض االنبعاثــــات املعتمــــد الاــــادرة 
 1 610 762 863منيـــــا  ؛وحـــــدة 1 622 495 817  اةمــــوع  2015لي ول/دـــــبتمرب  30 ىتحــــ

االنبعاثــات  وحــدة مــن وحــدات  نــض 11 227 869وحــدة مــن وحــدات  نــض االنبعاثــات املعتمــد و
 2ا ـــدول  بـــنجمل وحـــدة مـــن وحـــدات  نـــض االنبعاثـــات الشوي ـــم األجـــج. وي 505 085املعتمـــد املؤقتـــم و

 30إىل  2014تشـــــــــرين األول/لكتـــــــــوبر  1الش بـــــــــات املتع اـــــــــم بالتســـــــــ ظج وام ـــــــــدار   النـــــــــ ة مـــــــــن 
لنشــــشم عنا ــــر  الشــــلج لعــــ ه توزيــــز لنشــــشم املشــــاريز وبــــرام  األنشــــشم و . ويبــــنجمل 2015لي ول/دــــبتمرب 

التنا ــــظج عــــن  املزيــــد مـــن 3املشـــاريز حبســــل منـــالي االتناقظــــم املاريـــم لت ــــو املنـــاخ. ويت ــــمن ا ـــدول 
 معام ت امحالم وامل اك الشوعل وامدارال ل معام ت.

ب ــــ  عــــدد املشــــاريز وبــــرام  األنشــــشم الــــد   إ ــــداراا حب ــــول هنايــــم النــــ ة املشــــمولم قــــد و  -31
وحـــدة مـــن وحـــدات  3 389 765جمموعـــ   مـــا ، ع ـــآ التـــواى. و  إ ـــدار28و 2 848بـــالتارير 

 برام  األنششم   هنايم الن ة املشمولم بالتارير. نض االنبعاثات املعتمد أل راا 

ـــالتارير،  -32 ومـــن جممـــوع وحـــدات  نـــض االنبعاثـــات املعتمـــد الاـــادرة   هنايـــم النـــ ة املشـــمولم ب
 158 318 256و بروتوكـول كظوتـو  إلـار  وحدات لنـ ة االلتـزال األوىل 1 452 444 607  در

بروتوكــول كظوتــو. ومــن إ ــاى وحــدات  نــض االنبعاثــات املعتمــد وحــدة لنــ ة االلتــزال الثانظــم   إلــار 
 وحدة لن ة االلتـزال الثانظـم. 9 025وحدة و 11 218 844املؤقتم الاادرة،  در لن ة االلتزال األوىل 

 وحدات ارنض املعتمد الشوي م األجج فاد ُل درت  ظعيا لن ة االلتزال األوىل. لما

 1890مجموع عناصر أنشطة المشاريم:  287المسجلة: مجموع برامج األنشطة  7670المسجلة: المشاريم مجموع 

 لفرياظا  دظا وايظض اهلاد  االقتاادات الد  ر ّبرح م انتاالظم لمريلا ال تظنظم ومنشام البحر اللارييب

 2015لي ول/دبتمرب  30املتوفرة   البظانات 
 املادر: االتناقظم املاريم املتع ام بت و املناخ
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  3ا دول   
 لمعامالت المنجزة في سجل ةلية التنمية النظيفة لمحة عامة عم ا

 

 

 2015لي ول/دبتمرب  30اةموع   

 2014تشرين األول/لكتوبر  1 
 2015لي ول/دبتمرب  30

 املعام ت الوحدات  املعام ت الوحدات
 024 451 129 695  817 495 622 1 937 8 معام ت ام دار      

ايالــــــم إىل  العارـــــداتحاـــــم معـــــام ت 
 حسا   ندوق التلظف

8 868 32 360 401  665 2 536 408 

 711 129 65 508 1  730 182 455 1 229 15 معام ت امحالم الدا  ظم وارارجظم 

املعـــام ت ايولـــم مـــن حســـا   ـــندوق 
التلظــــــــــف إىل دــــــــــ  ت األلــــــــــرا    

 املرفي األول 

257 24 471 405  47 2 406 780 

 274 342 3 130  007 643 4 268 امل اك الشوعلمعام ت 

 - -  245 013 1 5 معام ت امل اك امدارال

  
، ت اــآ اة ــس ل بــن مــن لجــج 10-/ل لإ4مــن املاــرر  11ووفاــا  ل ش ــل الــوارد   الناــرة  -33

ن   املشـــروع منـــي و مشـــارك قـــدجملميماالشـــوعل لتســـ ظج لنشـــشم مشـــاريز  لظـــم التنمظـــم الن ظنـــم امل ـــاك 
 .2015  عباآ/فرباير  ل تس ظج الشوعل امل اكتننظي إجراك 

ع ــآ امللــ وين موقــز ا لظــم  ع ــآاــيا الشــأن   ج ظناــاألرقــال بالتويلــن االلــ ع ع ــآ  -34
 . 8)بوابم االتناقظم املاريم

  
 المسائل التنظيمية -جيم 

 
، ا  ملشــاريز  لظــم التنمظــم الن ظنــماة ــس ذو جــا  مناحــ ــ ل النــ ة املشــمولم بــالتارير، اعتمــد  -35

حظــز  واد  ــ ،ومعظــارا  موحــدا  ل ماــادقم والتحاــي، وإجــراك   ا ــا  بــدورة مشــاريز  لظــم التنمظــم الن ظنــم
لت ــ  الوثــاري التن ظمظــم الررظســظم  كبــوة. وقــد كانــت اــيه مراجعــم  2015نظســان/لبريج  1التننظــي   

لن ظنــم، ال ــرا منيــا حتســن كنــاكة وفعالظــم خمت ــف املشــاريز/الربام  وعــروآ ارا ــم بالظــم التنمظــم ا
املاادقم/التحاي وارشوات امجرارظـم، ف ـ   عـن دمـ   ظـز التعـدي ت والتو ـظحات الـد  ـدرت 

 داباا    ت   الوثاري.

__________ 

 (8  <http://cdm.unfccc.int/Statistics/Public/index.html>. 

http://cdm.unfccc.int/Statistics/Public/index.html
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م مــن قواعــد  لظــم التنمظــم الن ظنــا ع ــآ هلــإد ا ملــنملودر  اة ــس جمموعــم مــن الت ظــوات ا -36
لجــج تبســظض وترعــظد ا لظــم ع ــآ املســتوين التن ظمــل والتشــ ظ ل، ومــن   تيــا الت ظــوات الــد ل بيــا 

 14و 13و 5الناـــرات  و  9-/ل لإ3مـــن املاـــرر  21مـــؤ ر األلرا /اجتمـــاع األلـــرا    الناـــرة 
 .10-/ل لإ4من املارر  18و 17و

عــدة ما حــات مــن عــأهنا لن تزيـــد   ع ــآ  اجتماعــ  الســاد  والثمــاننووافــي اة ــس    -37
؛ فيــو دــظعمج ع ـــآ تناــظا الوثـــاري التن ظمظــم  ات الاـــ م   ااوترعـــظد تبســظض  لظــم التنمظـــم الن ظنــم

. ووافـــــي اة ـــــس لي ـــــا  ع ـــــآ الن ـــــر   مزيـــــد مـــــن املا حـــــات   2016 عـــــال الناـــــف األول مـــــن
 اجتماعات  ال حام.

لظــم التنمظــم الن ظنـم تتع ــي بتبســظض عم ظــم مراجعــم ووافـي اة ــس لي ــا  ع ــآ تو ـظات  ــك   -38
 ااك لدناه .-مني ظم تادح  شابات املوافام وارظارات املتاحم   ايا الشأن )ان ر الناج رابعا  

وتــــرد   املرفــــي الثالــــ  يــــم عامــــم عــــن الوثــــاري التن ظمظــــم )املعــــايو وامجــــراكات واملبــــاد   -39
ـــــم والتو ـــــظحات ومـــــيكرات   املع ومـــــات والتعـــــدي ت واملســـــارد  الـــــد وافـــــي ع ظيـــــا اة ـــــسالتوجظيظ

 حيا   ل الن ة املشمولم بالتارير.ناجمل  لو
 

 دورة المشروع -1 
لد ـــج اة ـــس الت ظـــوات التالظـــم ع ـــآ النمـــو ج املـــناا ملشـــاريز  لظـــم التنمظـــم الن ظنـــم، وع ـــآ  -40

ــــ ــــم التنمظــــم الن ظنــــم، وع  ــــار املاــــادقم والتحاــــي ارــــال بالظ ــــم التنمظــــم معظ آ إجــــراك دورة مشــــروع  لظ
 الن ظنم:

كظـــان  لو املتش بـــات ا ديـــدة وعم ظـــم إجـــراك ت ظـــوات ع ـــآ املشـــاركن   املشـــروع )ل  
 تامظم املشاريز/الربام  قبج التس ظج؛ لو اللظان التش ظ ل املعن   لو التنسظي/امدارة

م اة ــس قبــج الشــروع تتش ــل موافاــ ال بعــد التســ ظج الــد مــا زيــادة عــدد حــاالت )   
   ل ل إ دار؛

 ؛م السحلالشروآ ا ديدة لسحل تارير الر د املنشور وعم ظ )ج  

 عروآ وعم ظات مبسشم لسحل ل ل إ دار ومعادة تادح ل ل إ دار؛ )د  

 ؛ستحااتعم ظات لو ا ولبسض لت ديد ف ة امل )ه  

ل ــــحا  املاــــ حم عــــروآ وعم ظــــات إ ــــافظم لو ــــا فظمــــا يتاــــج بالتشــــاور مــــز  )و  
 اي ظن؛

عم ظــات مناـــ م ملعا ــم ل بـــات الاـــول ع ــآ موافاـــم كظـــان تشــ ظ ل معـــن ياـــول  )ز  
 ؛برنام  األنششم لو بلج من املاادقم والتحاي لننس نشاآ املشروع
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 قواعد مناحم بشأن حتديد تاريخ التس ظج النع ل؛ )ح  

ر نشــاآ مشــروع مــن مشــاريز عناــ لو إ ا كــان نشــاآ مشــروع مــا املعــايو لتحديــد )آ  
عناــر نشــاآ مشــروع   ــر، تلــون  لو تعــدي   لنشــاآ مشــروع   ــر لو  لظــم التنمظــم الن ظنــم امتــدادا  

مــن لنشــشم مشــاريز  لظــم  جديــد يلــون مســ    كنشــاآ ال فــ ة ادــتحااق  قــد انتيــت، وبالتــاى قــد
 ؛ 9)برنام  األنششمُي م ن    مل لو التنمظم الن ظنم

الشـــوعل لتســـ ظج لنشـــشم مشـــاريز  لظـــم التنمظـــم الن ظنـــم  ل ـــاكوعم ظـــات امعـــروآ  )ال  
 . 10)من ِقبج املشاركن   املشروع، مز  مان الس مم البظهظم والتشاور مز األلرا  املعنظم

 
 ت سيط المعايير المنهجية وترشيدما -2 

  ا ثـــار  س لي ـــا  ، ن ـــر اة ـــ10-/ل لإ4مـــن املاـــرر  5ادـــت ابم  ل ش ـــل الـــوارد   الناـــرة  -41
وثظاــــم مســــودة امل تبــــم ع ــــآ الســــماح بتاــــدح ل بــــاتأل لتناــــظا مني ظــــم  ــــض األدــــا  والر ــــد دون 

 . 11)لتامظم املشاريز

إىل اــــيا التح ظــــج، وتبســــظشا  لعم ظــــم ل ــــل تناــــظا مني ظــــم مــــن املنــــاا ، يو ــــل  ا  وادــــتناد -42
ت تناــــظا املني ظــــم دون وثظاــــم اة ـــس بــــأن يســــما مــــؤ ر األلرا /اجتمــــاع األلـــرا  بتاــــدح ل بــــا

)ان ـــر حتديـــدا  يلـــن تاظـــظم ت ـــ  الش بـــات يســـت زل مع ومـــات  ـــك املشـــروع  مل تاـــمظم املشـــاريز إ ا
 لدناه . 124النارة 

وقد بسجملض اة س وودجملـز نشـاق املني ظـات ارا ـم بتوزيـز لن مـم تناظـم املظـاه معدومـم الشاقـم  -43
ا   نــض االنبعاثــات الــيال حتاِّاــ  الســظارات الليربارظــم أل ــراا إنتــاج املظــاه الاــالم ل شــر  وقظــ

 واهل ظنم.

ــــض اة ــــس عــــروآ املســــا   مني ظــــات ام ــــاكة املــــوفِّرة ل شاقــــم مــــن  ــــ ل الســــماح  -44 وبسجمل
بادتاراك نتـار  مسـا بالعظجملنـم ُةـرو ع ـآ الدفعـم األوىل مـن املعـدات الـد يـتم نشـراا، وبتشبظِايـا ع ـآ 

  حام.الدفعات ال

ــي العظنــات وعــروآ املســا،و  -45 فظيــا حتديــد  ّبــا بام ــافم إىل  لــ ، و جملــا اة ــس وبسجملــض ل  
سـوح، حبظـ  تـزداد املرونـم   تننظـي املشـاريز ات الر ـد الـد تاـر ر بوادـشم املف ة  ـ حظم قـظدم بـارام  

 .نششموبرام  األ

ــد لعــلاال  خمت نــم وتع ظمــات  ات  ــ م يســت -46 ــض اة ــس ورعجمل خدميا املشــاركون   ول ــوا ، بسجمل
ــــم  مشــــروع مــــا، وكظانــــات التنســــظي/امدارة، واللظانــــات التشــــ ظ ظم املعظ نــــم   دورة مشــــروع  لظــــم التنمظ

__________ 

 .9-/ل لإ3من املارر  17ة ادت ابم  ل ش ل الوارد   النار   9) 
 .10-/ل ل4من املارر  10النارة املؤي د     10) 
  ل تارير بشأن االجتماع الرابز والثمانن ل م  س واو متاح ع آ ايا الرابض: 10ان ر املرفي   11) 

<http://cdm.unfccc.int/EB/archives/meetings_15.html>. 
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ــــر وتاريــــر املاــــادقم، الن ظنــــم )ع ــــآ دــــبظج املثــــال، وثظاــــم تاــــمظم املشــــاريز،  وتاريــــر التحاــــي، وتاري
 الر د .

 
 التحريج وىعادة التحريج -3 

، ن ـــر اة ـــس   هُنـــ  إ ـــافظم 10-/ل لإ4مـــن املاـــرر  8ارد   الناـــرة ادـــت ابم  ل ش ـــل الـــو  -47
ل دــتنادة مــن مشــروع حتــري  وإعــادة حتــري   ــمن  مــا فعالــم مــن حظــ  التل نــم مثبــات لا ظــم لراأل 

ع ــــــآ تاــــــدح تاريــــــر عــــــن  لــــــ  إىل مــــــؤ ر  اة ــــــس لنشــــــشم مشــــــاريز  لظــــــم التنمظــــــم الن ظنــــــم ووافــــــي
 لدناه . 117األلرا /اجتماع األلرا  )ان ر النارة 

، ن ــر اة ــس   مــدو 10-/ل لإ7مــن املاــرر  2و 1وادــت ابم  ل ش ــل الــوارد   الناــرتن  -48
ــــم التنمظــــم الن ظنــــم  ــــاق لرارــــي  لظ ــــالتحري  وإعــــادة التحــــري  انشب وإجراكاهتــــا ع ــــآ لنشــــشم ارا ــــم ب

ريز الــــد تنشــــوال ع ــــآ جتديــــد ال شــــاك النبــــان ووافــــي ع ــــآ تاــــدح تاريــــر عــــن  لــــ  إىل مــــؤ ر شــــاامل
 لدناه . 123-121األلرا /اجتماع األلرا  )ان ر النارات 

 
 االعتماد -4 

، التعــــــاون مــــــز  نــــــم الثــــــاين والثمــــــاننو  دال والثمــــــانناالــــــنــــــاق، اة ــــــس،   اجتماعظــــــ   -49
بعم ظــــم االعتمــــاد، مــــز امحالــــم ع مــــا   يتع ــــي فظمــــاع ــــآ التننظــــي املشــــ   ع ــــآ التــــازر  امعــــرا 
لـــون الشـــلج ي ال قـــد. ويـــرو اة ـــس لن إنشـــاك  نـــم مشـــ كم معنظـــم باالعتمـــاد 10-/ل لإ6 بـــاملارر

، التعـاون مـز  نـم ارـامس والثمـانناألنسل من لعلال التازر. وناق، اة س جمـددا ،   اجتماعـ  
 يتحاي توافي   ا راك ع آ ايه املسألم، وافي اة س ع آ وقف الن ر فظيا. مل وملا ا .امعر 

، ن ــــر اة ـــــس   كظنظـــــم 10-/ل لإ4مــــن املاـــــرر  19وادــــت ابم  ل ش ـــــل الــــوارد   الناـــــرة  -50
افـــي حتســـن اعتمـــاد اللظانـــات التشـــ ظ ظم   املنـــالي املمث ـــم  ثـــظ   ناقاـــا     لظـــم التنمظـــم الن ظنـــم وو 

 ع آ تبسظض االعتماد وترعظده   دظاق التناظا ا ارال ملعظار االعتماد وإجرار .

، إجـــراك االعتمـــاد الـــيال تتجملبعـــ   لظـــم التنمظـــم الســـاد  والثمـــاننوناـــا اة ـــس،   اجتماعـــ   -51
الن ظنــم. ويزيــد التناــظا اــام، املرونــم والو ــوح   امجــراك ويُــد ج لحلامــا  بااــد  نــض تلــالظف 

ن التشــ ظ ل املعــن والتل نــم ام الظــم الناعــهم عــن املشــاركم    لظــم التنمظــم الن ظنــم. وقــد يســيم اللظــا
 ايا   حتسن التوزيز امق ظمل  لظم التنمظم الن ظنم.

 
 تطوير المنهجيات وتحسينها -5 

   الن ة املشمولم بالتارير: -52

البـدك   عمـج بالتنمظـم الن ظنـم لل ي اة س العمـج ع ـآ تودـظز نشـاق تشبظـي  لظـم  )ل  
 مني ل يركجملز ع آ الشوان الدا  ل والوقود الظوال والناج واملدن والزراعم؛
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مني ظـــم مناحـــم وع ـــآ تســـز  18وافـــي اة ـــس ع ـــآ مني ظتـــن جديـــدتن، وع ـــآ  )   
 لنششم املشاريز اللبوة؛ راا لدوات مني ظم مناحم أل

مني ظــم مناحـــم، وع ــآ لربـــز  32، وع ـــآ وافــي اة ـــس ع ــآ مني ظتـــن جديــدتن )ج  
 لنششم املشاريز الا وة؛ راا مناا أل عال لدوات مني ظم مناحم وع آ مبدل توجظيل

ع ـــــآ مني ظـــــات  لو مـــــنا ا لو معظـــــار جديـــــد 11وافـــــي اة ـــــس ع ـــــآ لكثـــــر مـــــن  )د  
 لتسيظج مشاريز اةتمعات اي ظم  ات الد ج املنخنض؛

ـــن اة ـــس مني ظـــات  )ه   التشبظاـــات الزراعظـــم، مـــن قبظـــج  نـــض انبعاثـــات املظثـــان حسجمل
 عن لريي تعديج مماردات إدارة املظاه   زراعم األرز؛

حسجملــن اة ــس املني ظــات ارا ــم ّبواقــد الشيــل النعالــم عــن لريــي إدراج مزيــد مــن  )و  
لاــــظم ارظــــارات ع ــــآ  ــــو ُيــــدد باــــدر مــــن املاــــداقظم معــــدالت احتنــــاف املواقــــد بــــالرارة ويُــــد ج ا

االف ا ــظم ولدــالظل دقظاــم ر ــم بســالتيا لتحديــد كنــاكة تشــ ظج املواقــد رــد  االدــتنادة مــن  لــ  
   حسا  وحدات  نض االنبعاثات.

 
 اطوط األساس الموادة -6 

 ـــض لدـــا  موحـــد: لســـم منيـــا لاشـــاع  12  النـــ ة املشـــمولم بـــالتارير، اعتمـــد اة ـــس  -53
رز، و ــض لدــا  واحــد ملواقــد الشيــل، ولســم  شــوآ لاشــاع الشاقــم، و ــض لدــا  واحــد لزراعــم األ

 شـــا   16اـــبا بـــيل  جممـــوع  شـــوآ األدـــا  املوحـــدة املعتمـــدة حـــىت اـــيا التـــاريخ لظالننايـــات، 
  .4)ان ر ا دول 

 
  4ا دول   

 في ىطار ةلية التنمية النظيفة تي تم ىقرارمااطوط األساس الموادة ال
 

 الاشاع
ــــــــــــي  ــــــــــــم بتشبظ ــــــــــــدان املعنظ الب 

 تاريخ انتياك الا حظم بدك الننا   شوآ األدا  املوحدة

ــــــــو   قشاع الشاقم     ــــــــم ل  ن الشــــــــبلم امق ظمظ
األفرياــــل وتتــــألف مــــن الب ــــدان 

و يوريــــــــم  ،التالظــــــــم: بوتســــــــوانا
وجنــــو   ،اللون ــــو الديارالظــــم

 ،وزمبــــــــابوال ،وزامبظــــــــا ،لفرياظــــــــا
 ،ولظســـــــــــــــــــــــوتو ،ودـــــــــــــــــــــــوازي ند

 ونامظبظا ،وموزامبظي

)اجتمــــــــــــــــــــــــاع  2013ليار/مــــــــــــــــــــــــايو  31
  73 اة س

 2016ليار/مايو  30

)اجتمــــــــــــــــــــــــاع  2013ليار/مــــــــــــــــــــــــايو  31 لو ندا قشاع النحم
  73 اة س

 2016ليار/مايو  30
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 الاشاع
ــــــــــــي  ــــــــــــم بتشبظ ــــــــــــدان املعنظ الب 

 تاريخ انتياك الا حظم بدك الننا   شوآ األدا  املوحدة

تشــــرين األول/لكتــــوبر  6 2013تشرين األول/لكتوبر  7 لوزبلستان قشاع الشاقم    
2016 

قشــــــــاع مشــــــــاحن 
 األرز

)اجتمــــاع  2013تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  8 كمبوديا
  76اة س 

تشـــــرين الثــــــاين/نوفمرب  7
2016 

لي ول/دـــــــــــــــــــــــــــــبتمرب  15 2014لي ول/دبتمرب  16 ب ظز قشاع الشاقم
2017 

 تشـــــــــــــــــــــــــــرين األول/ 20 2014تشرين األول/لكتوبر  21 لو ندا قشاع الشاقم
 2017لكتوبر 

كـــــــــــانون الثاين/ينـــــــــــاير   7 2015كانون الثاين/يناير   8 لرمظنظا قشاع الشاقم
2018 

)اجتمــاع اة ــس  2015عــباآ/فرباير  20 الن بن زراعم األرز
82  

عــــــــــــــــــــــــــــــــــباآ/فرباير  19
2018 

نظســــــــــــــــــــــــــــــــــان/لبريج  26 2015نظسان/لبريج  27  امبظا قشاع الشاقم
2018 

)اجتمــــــاع اة ــــــس  2015ليار/مــــــايو  28 تومل وبرينسظيب ندا قشاع الننايات
84  

   2018ليار/مايو  27

)اجتمــــــــــــــــــــــــاع  2015ليار/مــــــــــــــــــــــــايو  28 الدومظنظلظما ميوريم  قشاع الننايات
  84 اة س

   2018ليار/مايو  27

)اجتمــــــــــــــــــــــــاع  2015ليار/مــــــــــــــــــــــــايو  28 ربودار لنتظ وا وب قشاع الننايات
  84 اة س

   2018ليار/مايو  27

)اجتمــــــــــــــــــــــــاع  2015ليار/مــــــــــــــــــــــــايو  28 ب ظز قشاع الننايات
  84 اة س

   2018ليار/مايو  27

)اجتمــــــــــــــــــــــــاع  2015ليار/مــــــــــــــــــــــــايو  28  رينادا قشاع الننايات
  84 اة س

   2018ليار/مايو  27

)اجتمـــــــــــــــــــــــاع  2015 وز/يولظـــــــــــــــــــــــ   24 ا ميوريم الدومظنظلظم قشاع الشاقم
  85 اة س

 2018 وز/يولظ   23

ــــــــــــــــــــوبر  16 لو ندا مواقد الشيل  2015تشــــــــــــــــــــرين األول/لكت
  86)اجتماع اة س 

 تشـــــــــــــــــــــــــــرين األول/ 15
 2018لكتوبر 

 
   .<http://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/new/sb7_index.html>ان ر الرابض التاى:  م حوظم:

http://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/new/sb7_index.html
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تتع ـــي و  النـــ ة املشـــمولم بـــالتارير، اق حـــت دـــ شات ولنظـــم معظجملنـــم عشـــرة  شـــوآ لدـــا   -54
ّبواقد الشيل وباشاعل الشاقم والننايات، فأ ـبا بـيل  جممـوع  شـوآ األدـا  املا حـم حـىت اـيا 

  شا . 32التاريخ 

ووافي اة س ع آ تسـيظج عمـج السـ شات الولنظـم املعظنـم ع ـآ و ـز  شـوآ األدـا  بـأن  -55
 ــك دـتم ب ــدان. عـرع   عم ظـم  ــز بظانـات عــن تل نـم وكنــاكة التلنولوجظـات   ث ثــم قشاعـات 

وباالتنـاق والتشـاور مـز السـ شم الولنظـم املعظنـم   كــج ب ـد، عـرع اة ـس لي ـا    ب ـورة دـتم  شــوآ 
و ـــض بـــالتحري  وإعـــادة باـــناعم ا ُجـــر، لدـــا  نـــزوال : يتع ـــي  ـــض منيـــا باـــناعم الشـــو ، و ـــض 

 وث ثم  شوآ ّبواقد الشيل. ،التحري 
ـــد اة ـــس مني -56 ـــز نشاقيـــا عـــن وعـــ وة ع ـــآ  لـــ ، وحجمل  ظـــات كيربـــم اةتمعـــات اي ظـــم وودجمل

بنـــاك عـــبلات جديـــدة بال ـــم الاـــ ر وكيربـــم اةتمعـــات الرينظـــم بادـــتخدال  لو لريـــي  ديـــد الشـــبلم
 الشاقم املت ددة.

إجــراك  مناحـا   ــك و ـز  شــوآ األدـا  وتناظحيــا وتو ـظحيا وحتــديثيا. اة ـس واعتمـد  -57
ن املرونـــم والو ـــوح لوا ـــعل  شـــوآ األدـــا  ول ـــوام مـــن ل ـــحا  ويـــوفجملر امجـــراك املـــناا مزيـــدا  مـــ

 املا حم.

ون ـــر اة ـــس   مبـــدل تـــوجظيل مـــناا يتع ـــي بإنشـــاك  شـــوآ لدـــا    قشاعـــات  ـــددة،  -58
فريــي املني ظــات تاظــظم إىل رــد  تعزيــز االنشبــاق والبســالم والو ــوح. ول ــل اة ــس إىل األمانــم و 

 ناا ع آ خمت ف لنواع املشاريز والاشاعات.مدو انشباق املبدل التوجظيل امل

ـــــــوارد   الناـــــــرة  -59 ـــــــل ال ـــــــالتارير الســـــــابي، وادـــــــت ابم  ل ش  مـــــــن  13و  النـــــــ ة املشـــــــمولم ب
، ن ـــر اة ـــس   مـــيكرة منااظمظـــم عـــن  ـــض األدـــا  وعتبـــات إملانظـــم ام ـــافم 9-لإ /ل3 املاـــرر

إ ا كانـــت الاـــظم االف ا ـــظم  مـــا حت ظـــجفريـــي املني ظـــات إىل ارا ـــم بلـــج ب ـــد، ول ـــل إىل األمانـــم و 
قـــظم اف ا ـــظم جديـــدة ملخت ـــف لنـــواع املشـــاريز  حتديـــد كـــانإ ا   ومـــا تـــزال كافظـــم ال الالظـــم ل عتبـــات
 يزال فريي املني ظات ين ر   ايه املسألم. وال .ا  لون منظدظوالاشاعات د

 
 برامج األنشطة -7 

ــد لــوارا 10-/ل لإ4مــن املاــرر  18ادــت ابم  ل ش ــل الــوارد   الناــرة  -60 ، حسجملــن اة ــس ورعجمل
 ي ل: ما حظ  وفجملر برام  األنششم،

إدراج  ظــارات ل تحاــي مــن الــدفعات  و  برنــام  لنشــشماملرونــم   ل ــل إ ــدار  )ل  
نــل االعتمــاد املتبــادل الــد ياــدميا  ــ ل فــ ة الر ــد خمت ــف اللظانــات التشــ ظ ظم املعظجملنــم مــن لجــج جت

 ، وبالتاى توفو املزيد من املرونم والتظان ل مستثمرين؛لنششم املشاريز عنا ر بن
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ـــعم مجـــراك ت ظـــوات بعـــد التســـ ظج    )    عنا ـــر و/لو  بـــرام  األنشـــشم ظـــارات مودجمل
    ل  تناظا معايو األا ظم؛ ّبا ،لنششم املشاريز

لنشــشم املشــاريز ارا ــم عنا ــر  ن وثــاري تاــمظم ظــار لتاــدح عــدد  ــو  ــدود مــ )ج  
 ؛برنام  األنششمحباالت بعظنيا عندما ياد ل ل ُل تس ظج 

عـــروآ ا مـــز بـــن مني ظـــات وادـــعم النشـــاق يلـــن تشبظايـــا دون الاـــول ع ـــآ  )د  
 موافام مسبام من اة س.

ــــوفر   -61 ــــد ةــــل لن تت ــــات ال ــــرب مــــن لنشــــشم املشــــاريز   عنا ــــر وح جملــــج اة ــــس العتب كــــل تُعت
بــرام  . ووافــي ع ــآ  ــبض وتننظــي الاواعــد الــد تــن م بــرام  األنشــشم ــمن  الاــ رالبال ــم األنشــشم 
الاــ ر ع ــآ مســتوو الوحــدة ولــظس البال ــم كــل جتعــج مــن اململــن تشبظــي عتبــات األنشــشم األنشــشم  

ظ . والحـــلـــربام  األنشـــشمحـــىت تعلـــس الســـمات ارا ـــم  ،لنشـــشم املشـــاريزعنا ـــر ع ـــآ مســـتوو 
تننظــــيا  فعــــاال  ولن  نــــض بــــرام  األنشــــشم اة ــــس لن امجــــراك املتخــــي مــــن عــــأن  لن يســــيج تننظــــي 

 يرتبض بيل  من معام ت مز  مان الس مم البظهظم. ما تلالظف
 

 اإلضافية -8 

ُتســتخدل  مــا   موحــدة مثبــات ام ــافظم   مني ظــم كثــوا  ُيــبــدل اة ــس العمــج ع ــآ و ــز نُـ  -62
ـــض اة ـــس لي ـــا  عـــروآ ام ـــافظم   مني ظـــات الناـــج الـــد    جمـــال تولظـــد الشاقـــم املت ـــددة. وبسجمل

ُتسـتخدل ع ـآ نشـاق وادـز عـن لريـي ادـتحدا  عتبـات  مـا و عتيا  لظم التنمظـم الن ظنـم والـد كثـوا  
 األداك اللمل.

دل ، بـــ10-/ل لإ4مــن املاـــرر  15الناـــرة  وبام ــافم إىل  لـــ ، وادــت ابم  ل ش ـــل الــوارد   -63
ورقمنـــم ادـــتمارات تاـــمظم الوثـــاري ارا ـــم باملني ظـــم أل ـــراا لنشـــشم  و ـــزاة ـــس العمـــج ع ـــآ 

 .وبرام  األنششماملشاريز 
 

 األممية النس ية -9 

ودـظناا بـرام  األنشـشم وافي اة س ع ـآ تودـظز نشـاق تشبظـي منيـول األ ظـم النسـبظم ع ـآ  -64
وافـــي اة ـــس ع ـــآ حبــــ   كمـــا  .2016 عــــال مـــن الوثـــاري التن ظمظـــم  ات الاـــ م   الناـــف األول

 إملانظم تودظز نشاق تشبظي منيول األ ظم النسبظم ع آ خمت ف جوانل التحاي.
 

 ااتجاز ثاني أكسيد الكربون وتازينه -10 

ناجملـــا اة ـــس معظـــار مشـــاريز  لظـــم التنمظـــم الن ظنـــم، ومعظـــار املاـــادقم والتحاـــي مـــن ِقبـــج  لظـــم  -65
جــراكد دورة مشــروع  لظــم التنمظــم الن ظنــم، و لــ  رــد  تنعظــج دورة املشــروع فظمــا التنمظــم الن ظنــم، وإ

مبــــاد  لي ـــا   ـــك لنشـــشم مشـــاريز احت ــــاز  ـــاز ثـــاين لكســــظد اللربـــون و زينـــ . وو ــــز اة ـــس 



FCCC/KP/CMP/2015/5  
 

GE.15-19847 19/47 

 

توجظيظم بشأن  شـا  املوافاـم املش ـو  مـن السـ شات الولنظـم املعظنـم وادـتمارة املوافاـم ع ـآ لنشـشم 
 اللربون و زين . مشاريز احت از

 
 التنمية المستدامة -11 

بعنـــــوان الداة  امن نـــــت، لل اـــــت األمانـــــم موقعـــــا  ع ـــــآ عـــــبلم 2014نظســـــان/لبريج  1   -66
التنمظـم املسـتدامما، حظـ  يلـن ل مشـاركن   مشـروع أل ـراا لظم التنمظـم الن ظنـم  املنافز املش كم 

مني ظـم عـن املنـافز املشـ كم الـد حتاايـا بالنسـبم التنمظـم  ما، لن يادموا، لواعظم ، تاارير باـورة لكثـر
  إلــار  لظــم التنمظــم الن ظنــم، وحظــ  يلــنيم حتمظــج تاــارير بــرام  لنشــشتيم املســتدامم مشــاريعيم و 

البـاحثن  املعتمـد يسُيج الو ول إلظيا، حـىت مـن ِقبـج املشـ ين ايتمد ـن لوحـدات  نـض االنبعاثـات
  ددة ع آ التنمظم املستدامم. عن وحدات تعود ّبنافز

التنمظـم املسـتدامم، الــد اعتمـداا اة ــس أل ــراا لظــم التنمظـم الن ظنـم  ولداة املنـافز املشـ كم  -67
ع ــآ إنشــاك تاــارير و ــنظم حتتــوال ع ــآ مع ومــات  مــا ، تســاعد املشــاركن   مشــروع2012 عــال  

وبرنـــام  ع  لظـــم التنمظـــم الن ظنـــم و ر مشـــآ انشـــمرتجملبـــم وقاب ـــم ل ماارنـــم ع ـــآ  ـــو متســـي ليـــا  كـــان نـــوع 
 . 12)لنششتيا

تاريــــــرا  و ـــــنظا  عـــــن التنمظــــــم  29، كــــــان قـــــد نشـــــر 2015تشـــــرين األول/لكتـــــوبر  16و   -68
 املستدامم.

مـــن   لو ل بـــا  مـــن املشـــاركن   مشـــاريز 122و  النـــ ة املشـــمولم بـــالتارير، ت اـــت األمانـــم  -69
التنمظـــم أل ـــراا لظـــم التنمظـــم الن ظنـــم   دـــتنادة مـــن لداة املنـــافز املشـــ كم لكظانـــات التنســـظي/امدارة 

 املستدامم:

ل با  منيـا، و ـك دـتم مـن اـيه الش بـات املسـت ابم نشـاآ  44   ت االدت ابم ل )ل  
 قبج التس ظج؛ ما مشروع   مرح م

ملادمــم مــن كنايــم املع ومــات ا لو ل بــا  بســبل عــدل  ــحم 62  مل تــتم االدــت ابم ل )   
 ف م تتم معا ت . دبي تادي ل با  قد  16 احل الش ل، بظنما كان 

 
 التواصل الم اشر مم أصحاب المصلحة -12 

اعتمـــد اة ـــس إجـــراك  مناحـــا  ل توا ـــج املباعـــر مـــز ل ـــحا  املاـــ حم، د ـــج حظـــز التننظـــي  -70
. ومــن لاــم الت ظــوات 10-/ل لإ4مــن املاــرر  12، و لــ  وفاــا  ل ناــرة 2015عــباآ/فرباير  20  

دـــت ابم ادـــت راق وقـــت لقاـــر   االو الـــد لـــرلت: ادـــتحدا  ودـــظ م التوا ـــج الســـريز مـــز األمانـــم؛ 
ل تاـــاالت الــــد يلــــون لحــــد ل ــــحا  املاــــ حم البـــاد  رــــا؛ وادــــتحدا  عم ظــــم تاــــدح التاــــارير 

 الدوريم عن االتااالت الد تتم معا تيا   إلار امجراك.
__________ 

 .<http://cdm.unfccc.int/Reference/tools/index.html>متاح ع آ ايا الرابض:   12) 

http://cdm.unfccc.int/Reference/tools/index.html
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التوزيم اإلقليمةي ودون اإلقليمةي ألنشةطة المشةاريم فةي ىطةار ةليةة التنميةة تحسيم  -دال 
 النظيفة 

 
 الدعم المقدإ ىلؤ السلطات الوطنية المعينة -1 

 ي ل:  ما  ل  الدعم وا ج اة س تادح الدعم إىل الس شات الولنظم املعظنم ومن لنواع -71
 شات الولنظــم املعظنــم واملشــاريز   ملاتــل املســاعدة الــد توفراــا األمانــم لــدعم الســ )ل  
الب ــــدان الـــد كـــان لـــدييا لقــــج  و  الــــدول ا زريـــم الاـــ وة النامظـــم و  لقـــج الب ـــدان ذـــوا   و  لفرياظـــا
 ؛2010كانون األول/ديسمرب   31حىت مشاريز مس  م   إلار ا لظم  10 من

 ،وبربــادو  ،و نــداول ،وإكــوادور ،  كــج مــن إري يــا تن ــظم دورات تــدريل إق ظمظــم )   
 ،والســن ال ،وزامبظــا ،وروانــدا ،ودومظنظلــا ،و يوريــم تنزانظــا املتحــدة ،وجامايلــا ،وتو ــو ،وبــوو ،وبــنن

عـــن لريــي مراكـــز  ،ونامظبظــا ،ومـــ وال ،وكظنظــا ،واللـــاموون ،وكـــابو فــودال ،و رينــادا ،و انـــا ،وعــظ ل
 التعاون امق ظمل التابعم ل لظم؛

من مراكز التعـاون امق ظمـل   إنشـاك ملاتـل ل سـ شات الولنظـم املساعدة املادمم  )ج  
ســــ شم شــــأ ملتــــل النلحظــــ   ودظشــــظج، ،و يوريــــم اللون ــــو الديارالظــــم ،جــــزر الامــــراملعظنــــم   

 لثناك الن ة املشمولم بالتارير؛الولنظم املعظنم   جزر الامر باللامج 
ــ )د   وح اــات عمــج إق ظمظــم هلــا مــن د اجتماعــات منتــدو الســ شات الولنظــم املعظنــم عا 

 يتع ــي فظمــالجــج تبــادل ارــربات، والتــداول مــز ارــرباك، وااللــ ع ع ــآ لحــد  التشــورات التن ظمظــم 
 مناو ات االتناقظم املاريم؛ا لظم ومو وع ت و املناخ و ب

إلــــــار التناعــــــج مــــــز الررظســــــن  املتشــــــاركن  ملنتــــــدو الســــــ شات الولنظــــــم املعظنــــــم    )ا  
 .الرابز والثمانن والسابز والثمانن حا  املا حم ومز اة س   اجتماعظ  ل مشاورات

ب ــرا تعزيــز  لظــم التنمظــم الن ظنــم  اهلــاد وُعاــدت ح اــم عمــج إق ظمظــم ملنشاــم  دــظا وايــظض  -72
. وُعاــد 2014تشـرين األول/لكتــوبر  15إىل  13و لظـات الســوق   بـانلو ، تاي نــد،   النـ ة مــن 

ـــــومل  ـــــون، لملانظـــــا، ي ـــــم املعظجملنـــــم   ب ـــــدو الســـــ شات الولنظ تشـــــرين  14و 13االجتمـــــاع الســـــنوال ملنت
ألفرياظـا لدرادـم مو ـوع  ويـج اللربــون  . وُعاـدت تباعـا  ح اـم العمـج امق ظمظــم2014الثـاين/نوفمرب 

 ، واملنتــدو الســابز ل لربــون   لفرياظــا 2015نظســان/لبريج  12و 11)  مــراك،، امل ــر ، يــومل 
 . وُعاــــدت تباعــــا  ح اــــم العمــــج امق ظمظــــم 2015نظســــان/لبريج  15إىل  13والــــوار الــــوزارال )مــــن 

وع  ويــج اللربـــون و لظــم التنمظــم الن ظنـــم )  ألمريلــا ال تظنظــم ومنشاـــم البحــر اللــارييب لدرادـــم مو ــ
 ، واملنتــــــدو التادــــــز ل لربــــــون   لمريلــــــا 2015لي ول/دــــــبتمرب  8و 7دــــــانتظا و، عــــــظ ل، يــــــومل 

 . وُعاــدت ح اــم 2015لي ول/دــبتمرب  11إىل  9ال تظنظــم ومنشاــم البحــر اللــارييب )  النــ ة مــن 
 تعزيــز  لظــم التنمظــم الن ظنــم و لظــات الســوق ملرح ــم حــول اهلــاد العمــج امق ظمظــم ملنشاــم  دــظا وايــظض 

 .2015لي ول/دبتمرب  30و 29بعده،   مانظ ، الن بن، يومل  وما 2020 عال قبج ما
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، يوا ــــــج اة ــــــس تاــــــدح 9-/ل لإ3مــــــن املاــــــرر  20وادــــــت ابم  ل ش ــــــل الــــــوارد   الناــــــرة  -73
التنمظـــم املســــتدامم وو ــــز  ع ــــآ نوارـــدالد بر ــــ يتع ــــي فظمـــااملســـاعدة إىل الســــ شات الولنظـــم املعظجملنــــم 

 مباد  توجظيظم ل تشاور مز ل حا  املا حم اي ظن.
 

 نظاإ قروض ةلية التنمية النظيفة  -2 

ويـــديره ملتـــل األمـــم  2012لكمـــج برنـــام  قـــروا ا لظـــم، الـــيال لُل ـــي   نظســـان/لبريج  -74
 30. وحــــىت ن ل بــــات الاــــروافــــ ات مــــ املتحــــدة رــــدمات املشــــاريز حتــــت إعــــرا  األمانــــم، دــــبزد 

ـــــ  قظمتيـــــا  73 ل بـــــا ، و ـــــت املوافاـــــم ع ـــــآ 182جمموعـــــ   مـــــا ، ورد2015حزيران/يونظـــــ   قر ـــــا  تب 
م ظــــون دوالر بــــدوالرات الواليــــات املتحــــدة. وتاــــز املشــــاريز الــــد  ــــت املوافاــــم ع ــــآ  64ام الظــــم 
 . وت شـــل مع ـــم 1ال تظنظـــم )ولمريلـــا  ، 19) اهلـــاد  ، و دـــظا وايـــظض 53ا   لفرياظـــا )هلـــ قـــروا

 20) ور  ــ   املارــم  ومشــاريز  30) كــربو  املارــم ، ت ظيــا مشــاريز   50الاــروا بــرام  لنشــشم )
  املارــم، فظمــا تب ــ  حاــم  67  املارــم . وتب ــ  حاــم لقــج الب ــدان ذــوا  مــن الاــروا املوافــي ع ظيــا 

 ن ال قروا ا لظم ع آ  و وج .يزال ُيستناد من  وال   املارم. 70الدول األفرياظم 
 

 شراكة ىطار نيروبي -3 

، األنشـــــشم الــــد ي ـــــش ز رــــا الشـــــركاك  13)تنســــي األمانــــم،   دـــــظاق عــــراكم إلـــــار نــــوو  -75
مش ــت ا يــود املشــ كم  ــ ل النــ ة املشــمولم بــالتارير تن ــظم املنتــدو قــد . و  14)واملن مــات املتعاونــم

الســـابز ل لربـــون   لفرياظـــا واملنتـــدو التادـــز ل لربـــون   لمريلـــا ال تظنظـــم ومنشاـــم البحـــر اللـــارييب، 
لدنـــاه  82و 81لعـــ ه. وتـــرد   الناـــرتن  72وح اـــد العمـــج امق ظمظتـــن املشـــار إلظيمـــا   الناـــرة 

األنشــشم الثنارظــم الــد لجنزهتــا مراكــز التعــاون امق ظمــل مــز الشــركاك   عــراكم إلــار نــوو . لمث ــم عــن 
 وقد ا ش ز كج عري  ومن مم متعاونم لي ا  ّببادرات فرديم كجر وفاا  لواليت  و شم عم  . 

ويــود اة ــس لن يعــر  عــن امتنانــ  ل ســ شات الولنظــم املعظنــم لــدو امل ــر  وعــظ ل والن بــن  -76
دت ـــــافتيا النعالظـــــات املـــــيكورة، ول شـــــركاك   عـــــراكم إلـــــار نـــــوو  واملن مـــــات املتعاونـــــم لعم يـــــا ال

 املتوا ج فظما  ك ا لظم. 
__________ 

 نــيا ، الســظد كــو  عنــان، إلــار نــوو  لتعمــظم  لمــن عــال األمــم املتحــدة، لل ــي 2006  كــانون األول/ديســمرب   13) 
  . ان ر ايا الرابض:فوارد ا لظم،  او ا    لفرياظا جنو  الاحراك

<http://cdm.unfccc.int/Nairobi_Framework/index.html>. 
  الــدوى، وبرنــام  األمــم املتحــدة ل بظهــم، وعــراكم برنــام  األمــم املتحــدة ل بظهــم وجامعـــم الوكــاالت الشــريلم: البنــ  14) 

الد كانت تعر  دـاباا  بادـم مركـز ريـزوال التـابز لربنـام  األمـم املتحـدة ل بظهـم، تعمـج   إلـار الداذر  ل تلنولوجظا )
برنـام  ، و الـداذر  وبرنـام  األمـم املتحـدة ل بظهـم اتناق ث ثل األلرا  بن وزارة  ارجظم الـداذر  وا امعـم التانظـم  

األمـم املتحـدة امذـارل، ولمانــم االتناقظـم املاريـم بشـأن ت ــو املنـاخ، وماـر  التنمظـم األفرياــل، ومـؤ ر األمـم املتحــدة 
م ا دـظوال، ومعيـد لما املن مات املتعاونـم فيـل: الرابشـم الدولظـم لتـداول االنبعاثـات، وماـر  التنمظـ ل ت ارة والتنمظم.

االد اتظ ظات البظهظـم العاملظـم، وماـر  التنمظـم ل ب ـدان األمريلظـم، ومن مـم لمريلـا ال تظنظـم لشـؤون الشاقـم، وماـر  
 التنمظم ألمريلا ال تظنظم.

http://cdm.unfccc.int/Nairobi_Framework/index.html
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،   بـــانلو ، بالتعـــاون 2015لي ول/دـــبتمرب  1بـــإل ق مركـــز تعـــاون إق ظمـــل  ـــامس    -77
مـز ل ـحا  املاـ حم  عم ـ ظـم، يلـون اة ـس قـد ودجملـز نشـاق مز معيد االدـ اتظ ظات البظهظـم العامل

 ع آ لرا الواقز.

، وت تــ  مراكــز 2013 عــال ق ظمــل قــد لُدــس   لــومل، تو ــو،  امتعــاون ل وكــان لول مركــز  -78
ـــــا؛ وا ن زالتعـــــاون امق ظمـــــل   كمبـــــاال، لو نـــــدا؛ ودـــــانت جـــــورج   ،  رينـــــادا؛ وبو وتـــــا، كولومبظ

التنمظـم املتعـددة  ماـار راكز   عـراكم مـز الوكـاالت اي ظـم وامق ظمظـم ومـز بانلو . وتعمج ايه امل
 . 15)األلرا  بااد حتسن التوزيز امق ظمل ودون امق ظمل ملشاريز  لظم التنمظم الن ظنم

وع ــآ الــر م مــن لن نشــاق عمــج مراكــز التعــاون امق ظمــل   دعــم  لظــم التنمظــم الن ظنــم قــد  -79
 عم يـــا األدادـــل فـــإنت ـــو مـــز مـــرور الوقـــت حـــىت يتلظـــف مـــز متش بـــات جديـــدة وظـــرو    ظـــم، 

 يتمثج   تادح الدعم املباعر ع آ األرا:يزال  ال
ج دورة مشــــروع  لظــــم التنمظــــم  مشــــاريز وبــــرام  األنشــــشم الالظــــم واــــل تعــــرُب مراحــــل )ل  

 الن ظنم من النلرة إىل ام دار؛

 أل راا و ز  شوآ األدا ؛ )   

 أل راا و ز جمموعم من املشاريز والشراكات املستاب ظم؛ )ج  

بالظــم التنمظــم  يتع ــي فظمــاأل ــراا تشــوير املعــار  وإ كــاك الــوعل وتنمظــم الاــدرات  )د  
 الن ظنم؛

 تنمظم الن ظنم وحتسظنيا؛أل راا تشوير  لظم ال )ه  

  لظم التنمظم الن ظنم. االدتنادة منلتش ظز  )و  
نشــالا  مــن  321تــزال الــدعم املباعــر ألكثــر مــن  وال وقــد قــدجملمت مراكــز التعــاون امق ظمــل -80

مـــــ   نشـــــالا  لثنـــــاك  114لنشـــــشم املشـــــروع منـــــي بدايـــــم عم ظاهتـــــا، فســـــا ت    مراحـــــج دورة  تادُّ
 إىل  لـــ ،   التعـــر ، مـــن  ـــ ل تاــدح املشـــورة التانظـــم وبنـــاك الاـــدرات، ع ـــآاملشــروع. وبام ـــافم 

نشــــالا  مــــن لنشــــشم مشــــاريز جديــــدة وقــــدمت إ شــــارات مســــبام إىل  لظــــم التنمظــــم  66جمموعــــ   مــــا
 الن ظنــم. وقــدمت مراكــز التعــاون امق ظمــل لي ــا  املســاعدة التانظــم املباعــرة   و ــز  شــوآ لدــا 

و     اةمــوع  شــا  مــن  شــوآ األدــا  63ملعظنــم. وت اــآ الــدعمد املباعــر إىل الســ شات الولنظــم ا
  ض إ ا  من  شوآ األدا  اململنم. 50حتديد 

__________ 

  ماــر  التنمظــم ل ــر  لفرياظــا،   لــومل؛ وماــر  التنمظــم لشــرق لفرياظــا،   كمبــاال؛ ومؤدســم جــزر ونــدوارد ل بحــ  15) 
 .؛ ومار  التنمظم ألمريلا ال تظنظم،   بو وتازوالتع ظم،   دانت جورج
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وتناولــت مراكــز التعــاون امق ظمــل األربعــم العام ــم   النــ ة املشــمولم بــالتارير كافــم جمـــاالت  -81
ــز كــج مركــز مــن ت ــ  لعــ ه. و ت ــف جمــال ال 79التــد ج الســتم املــيكورة   الناــرة  عمــج الــيال يركجمل

    لتعــاون امق ظمــلابــا ت   ال ــرو  اي ظــم. فع ــآ دــبظج املثــال، كــان مركــز ع ظــ  املراكــز األربعــم 
نشـــالا  مـــن لنشـــشم املشـــاريز، تاـــد ل  50كمبـــاال نشـــشا  بشـــلج  ـــال   دعـــم مشـــوِّرال املشـــاريز )

  شــــا  مــــن  شــــوآ األدــــا . 15 لكثــــر مــــن ناــــنيا   مراحــــج دورة املشــــروع  وتشــــوير لكثــــر مــــن
لدوات  لظــــم  االدــــتنادة مــــنبو وتــــا، اناــــل ال كظــــز ع ــــآ تشــــ ظز    لتعــــاون امق ظمــــلامركــــز  و 

والتوعظـــــم بـــــأداة املنـــــافز املشـــــ كم التنمظـــــم الن ظنـــــم، مثـــــج لداة امل ـــــاك الشـــــوعل، و شـــــوآ األدـــــا ، 
ولقظمــت لي ــا  عــراكات جديــدة اامــم، ومــن األمث ــم ع ظيــا الشــراكم مــز لتنمظــم املســتدامم. أل ــراا ا

ماـــر  التنمظـــم ل ب ـــدان األمريلظـــم والشـــراكم مـــز برنـــام  األمـــم املتحـــدة امذـــارل. وقـــد كـــان مركـــز 
معا ـم الا ـايا املتع اـم بعـدل تـوفُّر التمويـج ملشـاريز  لظـم التنمظـم  ا  إىلقالـومل دـب   لتعاون امق ظمـلا

م، مثـــج البنـــ  ملنــ ل إعــرا  ا يـــات املا ـــم املدـــظما مــن  ـــ وال   منشاـــم  ــر  لفرياظـــا، الن ظنــم
دــــانت    لتعــــاون امق ظمــــلااناــــل تركظــــز مركــــز  بظنمــــاالــــدوى واللومــــات واملاــــار  امذارظــــم. 

 املوافام ع آ لربعم منيا. تع آ دعم تشوير لسم  شوآ لدا    زجورج

ت، كانــت مراكــز التعــاون امق ظمــل  ظعيــا نشــشم بشــلج  ــال. ببنــاك الاــدرا يتع ــي فظمــاو  -82
فاـــد ن ـــم مركـــز كامبـــاال عشـــرة لحـــدا ، بـــدكا  مـــن تـــوفو دعـــم تاـــئ مباعـــر يشـــمج لـــس دـــ شات 

مـن ل ــحا  املاــ حم    لظــم التنمظــم  100ح ــراا  اامــمولنظـم معظنــم وحــىت تن ــظم ح اـات عمــج 
ا املشــاركن   منتــدو اللربــون   لمريلــا ال تظنظــم بو وتــ  لتعــاون امق ظمــل االن ظنــم. وج ــل مركــز 

ومنشاــم البحــر اللــارييب مــن  ــ ل ادت ــافت  حــدثا  ملناقشــم نــوع الــدعم الــيال يلــن لن يادمــ  مركــز 
التعــاون امق ظمــل إىل ل ــحا  املاــ حم ع ــآ الاــعظد امق ظمــل. وبالتعــاون مــز البنــ  الــدوى، ن ــم 

لتشـــ ظز و ـــز  فعالظـــاتم عمـــج إق ظمظـــم حـــول  ويـــج املنـــاخ و ح اـــ  لـــومل لتعـــاون امق ظمـــل امركـــز 
إملانــات بــرام   زجــورج دــانت   لتعــاون امق ظمــلا شــوآ األدــا     انــا وتو ــو. وتنــاول مركــز 

ـــزت ع ـــآ تشـــوير  األنشـــشم مـــن  ـــ ل ادت ـــافم ح اـــم عمـــج إق ظمظـــم   منشاـــم البحـــر اللـــارييب ركجمل
 برام  األنششم.
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،   إجـراك 2015 لعـال عرع اة س، عند موافات  ع ـآ ارشـم امداريـم  لظـم التنمظـم الن ظنـم -83
فعالظتيـــا وكنـــاكة عم ظاهتــــا مـــن حظــــ  تاظـــظم مســـتاج ل عمـــج الــــيال لجنزتـــ  مراكـــز التعــــاون امق ظمـــل 

  اجتماعـــــ   ســـــتاج ملراكـــــز التعـــــاون امق ظمـــــلاملثالـــــ  الشـــــر  العمومـــــا . ون ـــــر اة ـــــس   تاظـــــظم 
. وادــتنادا  إىل نتــار  التاظــظم، ل ــل اة ــس إىل األمانــم لن تعــد تاظظمــا  للظنظــم  16)الســاد  والثمــانن

؛ وللظنظــم تودــظز نشــاق تيــالولويحســل  ترتظــل الب ــدان املمث ــم  ثــظ   ناقاــا     لظــم التنمظــم الن ظنــم
__________ 

  لتارير اجتماع اة س الساد  والثمانن ع آ ايا الرابض: 2التارير متاح لعامم ا ميور   املرفي   16) 
<http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>. 

http://cdm.unfccc.int/EB/index.html
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لنشـــشم مراكـــز التعـــاون امق ظمـــل حبظـــ  تتخشـــآ حـــدود  لظـــم التنمظـــم الن ظنـــم، بـــاالق ان مـــز تـــأمن 
ت شظـــم ت ـــ  األنشـــشم؛ وللظنظـــم بنـــاك الاـــدرات املنادـــبم  ـــمن عـــبلم رـــد  ماـــادر  ويـــج إ ـــافظم 

 دـــحل املــوارد   إلــار مبــادرة مراكــز التعــاون امق ظمـــل التملــن مــنمراكــز التعــاون امق ظمــل ب ظــم 
 إعادة  اظايا. لو
  

 مسائل اإلدارة والتنظيم -رابعاا  
 
الســــاد    اجتماعــــ   2015-2014اعتمــــد اة ــــس  شــــم عمــــج ا لظــــم ملــــدة الســــنتن  -84

. ووافــي اة ــس   اجتماعــ  الــادال والثمــانن   اجتماعــ  2015 لعــال و شتيــا امداريــم والســبعن
  العـــال الســـابي، وع ـــآ إجـــراك  ايـــم الـــد كـــان يتبعماردـــاملع ـــآ امل ـــل   اتبـــاع الثالـــ  والثمـــانن 

 ادتعراا ناف دنوال ل وقو  ع آ حالم تننظي ارشم امداريم الد   إقراراا.
ة ـس التننظــيال، الـد ت ــم دـتم  مــن لع ـاك اة ــس وتتعـاون مــز   اوتسـدال ال  نـم املالظــم  -85

   لــ  إعــداد  شــم  ّبــا ى واملســارج امداريــم،األمانــم، املشــورة ل م  ــس واألمانــم   التخشــظض املــا
 العمج وارشم امداريم.

وا ــعا    اعتبــاره الوثظاــم  ارــامس والثمــاننوادــتعرا اة ــس ارشــم امداريــم   اجتماعــ   -86
 ، الـــــد تســـــرد   ـــــر 17)ا2015 لعــــال املعنونــــم احالـــــم تننظـــــي ارشـــــم امداريــــم  لظـــــم التنمظـــــم الن ظنـــــم

قظادـــا  إىل اهلـــدفن ايـــددين    شـــم العمـــج  2015ليار/مـــايو  31ازات حـــىت ادـــت د مـــن إجنـــ مـــا
االجتمــاع واملاا ــد الث ثــم املتنرعــم عــن كــج منيمــا، واملنت ــات ايــددة واألولويــات املتنــي ع ظيــا   

يســــت زل لال ت ظــــو ل خشــــم امداريــــم الالظــــم.  مــــا . ولعــــار اة ــــس إىل لن لــــظس نــــمالــــادال والثمــــانن
لعــــــ ه  13ع مــــــا  لي ــــــا  بعم ظـــــم إعــــــادة اظل ــــــم األمانـــــم وإعــــــادة تن ظميــــــا )ان ـــــر الناــــــرة ولحـــــاآ 
 لدناه . 109 والنارة

وعاــد اة ـــس واظهاتـــ  ولفرقتــ  العام ـــم اجتماعـــات منت مـــم  ــ ل النـــ ة املشـــمولم بـــالتارير.  -87
و التنســـظي وإ ـــافم إىل  لـــ ، ن مـــت األمانـــم اجتماعـــات منتـــدو الســـ شات الولنظـــم املعظنـــم ومنتـــد

اللظانــــات املســــتا م املعتمــــدة، وح اــــات عمــــج مــــز ل ــــحا  /ارــــال باللظانــــات التشــــ ظ ظم املعظنــــم
 املا حم )ان ر املرفي الرابز .

 و ـــــ ل النـــــ ة املشـــــمولم بـــــالتارير، عاـــــد فريـــــي االعتمـــــاد   إلـــــار  لظـــــم التنمظـــــم الن ظنـــــم ث ثـــــمد  -88
 4-2، و2015  ار/مـــــــــــــــــار   12-10و، 2014تشـــــــــــــــــرين الثـــــــــــــــــاين/نوفمرب  5-3) اجتماعـــــــــــــــــات

، 2014تشــــرين األول/لكتــــوبر  24-21اجتماعــــات ) املني ظــــات ث ثــــمد   ، وفريــــيُ 2015يونظــــ  حزيران/
ـــــــــ  حزيران/ 19-15و 2015  ار/مـــــــــار   20-16و ـــــــــي العامـــــــــج املعـــــــــئ 2015يونظ  ، وعاـــــــــد النري

__________ 

  متاح ع آ ايا الرابض:  17) 
<http://cdm.unfccc.int/Meetings/MeetingInfo/DB/UK6XZ014LSTBRCE/view>. 
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ــــــــم اجتماعــــــــات ) ــــــــوبر  30-27باملشــــــــاريز الاــــــــ وة ث ث    ار/ 25-23، و2014تشــــــــرين األول/لكت
وعاــــــد النريــــــي العامــــــج املعــــــئ بــــــالتحري  وإعــــــادة  ، 2015يونظــــــ  حزيران/ 25-22و، 2015 مــــــار 

ةتمــــز النريــــي العامــــج  ومل  .2015لي ول/دــــبتمرب  8-7ويونظــــ  حزيران/ 25-23التحــــري  اجتمــــاعن )
 .2015 عال املعئ باحت از ثاين لكسظد اللربون و زين   

االت التشــوير االدــ اتظ ل والن ــر   كظنظــم حتاظــي لف ــج ادــتنادة ووا ــج اة ــس حتديــد جمــ -89
مــن اظهاتــ  ولفرقتــ  العام ــم   دــظاق األدوار ا ديــدة الــد مــن ايتمــج لن تؤدييــا  لظــم التنمظــم الن ظنــم 
  الر ـــــد وامبـــــ ا والتحاـــــي والتمويـــــج الاـــــارم ع ـــــآ النتـــــار . وعـــــزز اة ـــــس ادـــــتخدال الودـــــارج 

ــــم لعاــــد ــــ  ولفرقتــــ  العام ــــم. وزاد ادــــتخدالُ  املل ونظ الودــــارج املل ونظــــم ال ــــا   اجتماعــــات اظهات
 .ا  الارارات إلل ونظ ي اهلظهات واألفرقم العام مخلل تتالارارات و  حتسن اهلظاكج األدادظم ل

، لع ـــاك فريـــي االعتمـــاد وفريـــي املني ظـــات اجتماعـــ  ارـــامس والثمـــاننوعـــنجمل اة ـــس،    -90
العامـــج املعـــئ باملشـــاريز الاـــ وة والنريـــي العامـــج املعـــئ بـــالتحري  وإعـــادة التحـــري  والنريـــي  والنريـــي

العامج املعئ باحت از ثاين لكسظد اللربـون و زينـ  وفريـي التسـ ظج وام ـدار. وقـد ا تـو األع ـاك 
 .2015ل بات ال عظا الد وردت ادت ابم  لدعوة لُل ات     ار/مار  بن من 

عـــــر  اة ـــــس عـــــن تاـــــديره ألع ـــــاك اظهاتـــــ  ولفرقتـــــ  العام ـــــم وألع ـــــاك فريـــــي التســـــ ظج ول -91
ـــن
د
بـــيلوه مـــن جيـــود م ـــنظم وع ـــآ التـــزاميم  مـــا تنتـــ  واليـــتيم ع ـــآ مل وام ـــدار املنتيظـــم واليـــتيم ومل
   ل الن ة املشمولم بالتارير.

  
 مسائل العضوية -ألف 

 
ــــاوبون األلرا /اجتمــــاع األلــــرا ، انتُ   الــــدورة العاعــــرة ملــــؤ ر  -92 خــــل لع ــــاك ولع ــــاك من

جـــدد   اة ـــس ملـــجك الشـــوا ر الناعـــهم عـــن انتيـــاك مـــدة الواليـــم. وكـــان اة ـــس يتـــألف  ـــ ل النـــ ة 
 .  5املشمولم بالتارير من األع اك واألع اك املناوبن املدرجم لمسا ام   ا دول 

 
  5ا دول   

 ن في المجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفةاألعضاء واألعضاء المناوبو 
 

 ا يم الد رعحت  الع و املناو  الع و

)  السظد لرثر رول )  السظد إدواردو كالنو   
 لمريلا ال تظنظم ومنشام اللارييبدول  

)  السظد مارتان لنديرالن
)  السظد لولظنظظ  كادل 

 لوروبا ال ربظم ودول ل رودول  

)  ن  وبوالالسظد بالظزال 
)  السظد جوزيف لمارن لمو و 

 الدول األفرياظم 

)ل السظدة ناتاى كوعلو
)ل السظدة ديانا ااروتظونظان 

 دول لوروبا الشرقظم 
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 ا يم الد رعحت  الع و املناو  الع و

)ل السظد  ودظ  مظ ظس   
)ل السظد ماوعظن  دوان 

 األلرا   و املدرجم   املرفي األول 

)  السظد المربت عنايدر
)  السظد كازونارال كاينو 

 األلرا  املدرجم   املرفي األول 

)ل السظد اظو دظ ل
)ل السظد لجمد عبد اهلل 

 الدول ا زريم الا وة النامظم 

)  السظد  مد لارق
)  السظد داي ظون لوه 

 اهلاد ايظض  - دول  دظا 

)ل السظد فران  فولل 
)ج )ل السظد بظولر دومربوفظلل 

 األلرا  املدرجم   املرفي األول 

)ل السظد واعنشن زااكاتا
)ل )د عا ر 

 األلرا   و املدرجم   املرفي األول 
 
 .2016 عال  يُعاد تنتيل   لول اجتماع و دنتان  :ف ة الواليم )ل  
 .2017 عال  يُعاد تنتيل   لول اجتماع و دنتان  :ف ة الواليم )   
العامــج بو ــن  اجتمــاع األلــرا    بروتوكــول كظوتــو )مــؤ ر ترعــظا مع  ــي منــي الــدورة التادــعم ملــؤ ر األلــرا   )ج  

 األلرا /اجتماع األلرا  .
   .2015كانون الثاين/يناير   22ل بحت ادتاالم السظد لمحد قا ل داريم    )د  
  
 ويلـــرر اة ـــس امعـــرا  عـــن ق اـــ  ألن مـــؤ ر األلـــرا  ومـــؤ ر األلرا /اجتمـــاع األلـــرا  -93
ـــا   مل ـــا  المتظـــازات وحاـــانات لع ـــاك اة ـــس الـــيين يـــؤدون ميـــاميم املتاـــ م  ي ـــعا إلـــارا  قانونظ دولظ

   لملانظـــــا، وفاـــــا  التنـــــاق ماـــــر األمانـــــم، إال يتمتـــــز األع ـــــاك باالمتظـــــازات والاـــــانات وال با لظـــــم.
ـــرل مـــز الب ـــد امل ـــظف يت ـــمن  و  الب ـــدان الـــد تُعاـــد فظيـــا اجتماعـــات اة ـــس بنـــاك  ع ـــآ اتنـــاق لُب

أن االمتظــازات والاــانات. ولحــاآ اة ــس ع مــا  باملــداوالت   اــيا الشــأن واــو ُيــ  لحلامــا  بشــ
مــؤ ر األلرا /اجتمــاع األلــرا  ع ــآ إةــاد حــج مؤقــت   دورتــ  الاديــم عشــرة، ريثمــا يُتو ــج إىل 

 حج لويج األجج.
 

 انتااب رئيس المجلس ونائ  رئيسه -1 
، الســظد عــنايدر، واــو ع ــو مــن لــر  مــدرج والثمــاننالثــاين انتخــل اة ــس   اجتماعــ   -94

  املرفــــي األول، ررظســــا  ل م  ــــس، والســــظد إدواردو كــــالنو، واــــو ع ــــو مــــن لــــر   ــــو مــــدرج   
اة ــس يعاــده جتمــاع لول ااألول، ناربــا  ل ــررظس. وتنتيــل واليتيمــا كــررظس ونارــل ل ــررظس    املرفــي
 . 18)2016 عال  
 تاديره ل ررظس ولنارل الررظس ع آ قظادهتما املمتازة ل م  س.ولعر  اة س عن  -95
 

__________ 

  .، املرفي األول1-/ل لإ4ل م  س )املارر  من الن ال الدا  ل 12وفاا  ل مادة   18) 
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 2015 عاإ االجتماعات المعقودة في -2 
   ا  داددــ ا  عاــد اجتماعــلن ي. ومــن املاــرر 2015 عــال عاــد اة ــس لســم اجتماعــات   -96

  .6)ان ر ا دول  2015تشرين الثاين/نوفمرب 
عــــات اة ــــس، والوثــــاري الداعمــــم لبنــــود جــــدول وتتــــاح جــــداول األعمــــال املشــــروحم الجتما -97

األعمــال، والتاــارير املت ــمِّنم  ظــز االتناقــات الــد اعتمــداا اة ــس،   املوقــز الشــبلل  لظــم التنمظــم 
 . 19)الن ظنم ع آ موقز االتناقظم املاريم املل وين

 
  6ا دول   

 2015 عاإ اجتماعات المجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة في
 

 امللان التاريخ االجتماع

 جنظف، دويسرا عباآ/فرباير 20-16 الثاين والثمانون   

 بون، لملانظا نظسان/لبريج 16-13 الثال  والثمانون

 بون )متزامنا  مز دورن اهلظهتن النرعظتن  ليار/مايو 28-25 الرابز والثمانون

 بون  وز/يولظ  24-20 ارامس والثمانون

 بون تشرين األول/لكتوبر 16-12 والثمانونالساد  
باريس، فرنسا )بالتزامن مز دورة مؤ ر األلرا   تشرين الثاين/نوفمرب 27-23 السابز والثمانون

 العامج بو ن  اجتماع األلرا    بروتوكول كظوتو 
   

 التفاعل مم المنتديات وأصحاب المصلحة -باء 
 
النــــ ة املشــــمولم بــــالتارير، لعماهلمــــا مــــز ل ــــحا   دعم،  ــــ لالــــ  وا ــــج اة ــــس واظل ــــ -98

   لـــ  الســـ شات الولنظـــم املعظ نـــم، مـــن  ـــ ل منتـــدو  ّبـــا ،  إلـــار  لظـــم التنمظـــم الن ظنـــم املاـــ حم
  اجتماعـــات اة ـــس، ومـــز  اااالســـ شات الولنظـــم املعظ نـــم والتناعـــج مـــز الررظســـن املتشـــاركن ملنتـــد

 ـــ ل التناعـــج مـــز اة ـــس   اجتماعاتـــ . و ـــ ل النـــ ة املشـــمولم اللظانـــات التشـــ ظ ظم املعظنـــم مـــن 
ودورات تدريبظــــم   لســــم واجتماعــــات وزاريــــم  مــــت تســــز ح اــــات عمــــج ومنتــــديات بــــالتارير، نُ 
 ب دان.
لي ا  أل حا  املاـ حم كـل يُبـدوا  راكاـم بشـأن عم ظـم و ـز وتننظـي قواعـد  الا اةفسولُ  -99

 20بشـــأهنا. و ـــ ل النـــ ة املشـــمولم بـــالتارير، ت اـــآ اة ـــس  ـــو تو ـــظحات  وا تمســـكـــل يا لظـــم و 
. ولُنشــهت قنــوات  20)ردــالم   إلــار عم ظــم التوا ــج الســريز 460ردــالم ) شابــا   وت اــت األمانــم 

__________ 

 (19  <http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>. 
 فااعدا . 2015عباآ/فرباير  20 منتتع ي بالن ة  الواردةالبظانات   20) 

http://cdm.unfccc.int/EB/index.html
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لتادح الردارج وت اـل الـردود ع ظيـا، عـن لريـي اللظانـات التشـ ظ ظم املعظ نـم والسـ شات الولنظـم املعظ نـم 
، زيــــادة    عــــنافظم عم ظــــم ا ــــا   21)ارجظــــم ل م  ــــس واملوقــــز الشــــبلل العــــال ل لظــــموالشــــبلات ار

 الارارات وتظسوا  لتبادل املعار  بشأن مسارج السظادم العامم.
 تع ظــــي ع ــــآ مشــــروع جــــدول األعمــــال لل ــــحا  املاــــ حم  يُنســــا اةــــال لمــــالزال يــــال و  -100

  اــــول دــــت ابم لش بــــات املســــا م للــــج اجتمــــاع مــــن اجتماعــــات اة ــــس و ارــــال باملشــــروح 
 مسارج السظادات العامم الد هلا لثر ع ظيم، قبج لن يتخي اة س قرارا  بشأهنا.

وعاــدت األمانــم لي ــا  لســم مــؤ رات عــن بعــد عــرب امن نــت مــز لع ــاك منتــدو التنســظي  -101
ج اجتمــاع مــن اجتماعـــات ارــال باللظانــات التشــ ظ ظم املعظنــم/اللظانات املســتا م املعتمـــدة، بعــد كــ
 اة س، لبح  نتار  االجتماعات وتو ظا الارارات الد ا ياا اة س.

  
 التواصل والتوعية -جيم 

 
ـــ -102  لظــــم  مــــن نارـــدة ع ـــآ الــــ وي  ل 2015 عــــال زت جيــــود التوا ـــج والــــ وي  والتوعظـــم  ركجمل

التنمظــم الن ظنــم أل ــراا االمتثــال، ع ــآ دــبظج املثــال،   نُ ــم تــداول االنبعاثــات الناعــهم وتعـــويض 
وبوادــــشم لفــــراد  فعالظــــات كــــربواالنبعاثــــات لواعظــــم ، مــــث  ، مــــن ِقبــــج الشــــركات وعــــن لريــــي تن ــــظم 

 للف لع ه . - ا  يسعون إىل حتاظي الظاد املنا ل )ان ر الناج ثالث

الردــالم األدادــظم   كــج جيــود التوا ــج والتوعظــم الــد يبــيهلا اة ــس   لن  لظــم  وتــت خك -103
جتنــــل انبعاثـــات  ــــازات االحتبــــا   لو التنمظـــم الن ظنــــم  ـــد املشــــاريز بـــالوافز لــــظس ب ــــرا  نـــض

 الرارال فحسل، وإذا ب را زيادة الرفاه وتعزيز التنمظم املستدامم لي ا .

ي ــل: نشــر  تويــات  ا ــم بالظــم التنمظــم الن ظنــم ع ــآ املوقــز  مــا يكرلــديرة بانشــشم ا ــاألومــن  -104
الشــبلل ل رفــم ل بــار االتناقظــم املاريــم، مــز قاــك بال  ــات امنل ظزيــم والنرنســظم وامدــبانظم؛ وزيــادة 
ادتخدال مواقـز التوا ـج االجتمـاعل؛ وتن ـظم محـ ت التوعظـم   منادـبات بعظنيـا هتـمجمل دـوق اللربـون؛ 

رلم فظــــديو؛ والاظــــال بأعمــــال توعظــــم تروةظــــم لتشــــ ظز الش ــــل ع ــــآ  لظــــم التنمظــــم الن ظنــــم وإنتــــاج لعــــ
مــز من مــات حلومظــم دولظــم ومن مــات مــن الاشــاع  عــاللووحــدات  نــض االنبعاثــات املعتمــد؛ والت

 ارال؛ ومساعدة  ناع السظادات   لدواق االمتثال؛ وتشوير وتعزيز لداة امل اك الشوعل.

بظانــــا   ــــحنظا  وإع نــــا . وحر ــــت  30 ة املشــــمولم بــــالتارير، ُنشــــر لكثــــر مــــن و ــــ ل النــــ -105
األمانـم ع ـآ حتاظـي ح ـور جظجملـد   مواقـز التوا ـج االجتمـاعل، وع ـآ الـ وي   لظـم التنمظـم الن ظنــم 

 ز املتا م بعمج اة س.ظ اواملو 
ــولدــيمت مراكــز التعــاون امق ظمــل   إ كــاك الــوعل با لظــم   املنــ -106 ي فظيــا عــدد الي الــد يُننجمل

تاـــول بـــ  اـــيه املراكـــز لهنـــا تســـاام بشـــلج كبـــو   فعالظـــم  مـــا  ـــدود مـــن مشـــاريز ا لظـــم. ومـــن   ـــم
لنشـشم التوعظــم الــد ي ـش ز رــا اة ــس   فعالظـات دــوق اللربــون   الب ـدان النامظــم، ومنيــا منتــدو 

__________ 

 .<http://cdm.unfccc.int/stakeholder/submissions/index.html>الردارج والردود متاحم ع آ ايا الرابض:   21) 
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وعــــ وة ع ــــآ  م ومنشاــــم البحــــر اللــــارييب.اللربــــون   لفرياظــــا، ومنتــــدو اللربــــون   لمريلــــا ال تظنظــــ
تنتــأ  ال ســظم تــوز ع ع ــآ قارمــمنشــرة عــيريم بال  ــم النرن   لــومل لتعــاون امق ظمــلاز كــ لــ ، ينشــر مر 

 ل حا  املا حم امليتمن   الب دان النامظم. من تشول
مللردـم  لظـات وقد عيدت الن ة املشـمولم بـالتارير ذـوا  مشـردا  لسـابات النظسـبو  وتـوي  ا -107

 . 22)بروتوكول كظوتو
  

 االة الموارد المالية الماصصة لعمل ةلية التنمية النظيفة -دال 
 

. 2015يادل ايا ا زك من التارير مع ومـات عـن اميـرادات والنناـات حـىت هنايـم   /ل سـشس  -108
ع ــآ حنــظ وتشــوير اــيه ا لظــم حــىت هنايــم فــ ة  تــ ، يلنــج اة ــس التننظــيال قدر 10-/ل لإ4وفاــا  ل ماــرر ف

التاـــحظا املتع اـــم بنـــ ة االلتـــزال الثانظـــم لربوتوكـــول كظوتـــو عـــن لريـــي امدارة الاـــظنم ميـــرادات  لظـــم التنمظـــم 
 الن ظنم والحتظاليا امل اكم.

إعــادة اظل ــم برنــام  األمانــم الــيال يــدعم عمــج  2015 عــال وتاــز    ــمظم اــيا ا يــد   -109
موظنـــا     تـــال النـــ ة املشـــمولم  141مـــن  نـــظض   عـــدد املـــوظنن مـــن  يـــاظي تـــل ع  ومـــا ة ـــسا

 .2015تشرين الثاين/نوفمرب  1موظنا  من املارر االحتناف رم    95إىل  2014 عال بتارير

 6.4  اةمــوع  2015 عــال الردــول الــد وردت  ــ ل األعــير الثمانظــم األوىل مــن كــان مب ــ و  -110
الردــــول الــــد  كــــان مب ــــ املاابــــج،   و  . 23) 7م ظـــون دوالر بــــدوالرات الواليــــات املتحــــدة )ان ــــر ا ــــدول 

م ظــون دوالر بــدوالرات الواليــات  4.4  اةمــوع  2014 عــال مــنوردت  ــ ل األعــير الثمانظــم األوىل 
 املتحدة.
 مــــن اميــــرادات تت ــــاوز حالظــــا  كــــ    2015 عــــال وع ــــآ الــــر م مــــن لن إيــــرادات الردــــول   -111

وإيــرادات الردــول  ، 24)2015 لعــال م ظــون دوالر  مــن الردــول والاــم مــن العارــدات 3.1املتوقعــم )
، ف ــظس مــن املتوقــز لن يســتمر األمــر الــيا، و لــ  بســبل 2014 عــال الــواردة   ننــس النــ ة مــن

   اجـــــزر يــــن م عــــن  لـــــ  مــــن ت ومـــــا املعتمــــد تراجــــز الش ــــل ع ـــــآ وحــــدات  نــــض االنبعاثـــــات
 ا لظم. آانش

وّبوجـــل قواعـــد  لظـــم التنمظـــم الن ظنـــم، ُياـــبا دفـــز الردـــول مســـتحاا  ل مانـــم عنـــدما حتـــو ل  -112
 ،ع ظـــ وحـــدات  نـــض االنبعاثـــات املعتمـــد مـــن حســـابات مع اـــم   دـــ ج  لظـــم التنمظـــم الن ظنـــم. و 

__________ 

متابعـــا  ع ـــآ موقـــز  5 415قـــد دـــ  ت  UN_CarbonMechs  هنايـــم النـــ ة املشـــمولم بـــالتارير، كانـــت حســـابات   22) 
اناـرة إع ـا ا ع ـآ موقـز  4 697  و2014الربز الثالـ  مـن عـال بـابعـا  ماارنـم مت 1 285توي  )بزيادة قـدراا 

  .2014الربز الثال  من عال بانارة إع ا ا ماارنم   956النظسبو  )لال بزيادة قدراا 
  البظانــات الــواردة   اــيا التاريــر عر ــم ل ت ظــو حظــ  كانــت النــ ة املالظــم ال تــزال منتوحــم عنــدما ُو ــز التاريــر   23) 

  ظ ت  النيارظم.
، 1-4ا ــزك  مــن 13الناــرة  ،الــادال والثمــانن)تاريــر اجتمــاع اة ــس  2015مث مــا جــاك    شــم العمــج لعــال   24) 

 .<http://cdm.unfccc.int/EB/archives/meetings_14.html> ، متاح ع آ ايا الرابض: 1املرفي 

http://cdm.unfccc.int/EB/archives/meetings_14.html
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ــج مرح ــم  مل يلــن ادــ داد الردــول املرتبشــم باملشــروعات الــد ت اــت  ــدمات إداريــم وللنيــا ال ُتلمِّ
املوجـــودة  ارنـــض ، كانـــت وحـــدات2015  /ل ســـشس  31التحويـــج مـــن مراحـــج الـــدورة. وحـــىت 

م ظــون دوالر بــدوالرات الواليــات املتحــدة   عــلج  33.4ياــر  مــن  مــا جثجملــابات املع اــم    الســ
ـــ م. مماثـــج مـــن تتوقـــز األمانـــم ت اـــل مب ـــ   ال ظـــج ال ـــرو  الســـاردة   الســـوق، و  ردـــول  ـــو  ا 

 .2015 عال الردول  

ويب ــــ  الر ــــظد مــــن النوارــــد املســــتحام   الاــــندوق االدــــتهماين  لظــــم التنمظــــم الن ظنــــم مــــن  -113
، املخاـــك لتمويـــج  شـــم قـــروا  لظـــم 2014كـــانون األول/ديســـمرب   31الســـنوات الســـابام وحـــىت 

 .7الر ظد املبنجمل   ا دول   و  م ظون دوالر، واو ُمدردج   املب   املرح ج 7.1التنمظم الن ظنم، 
 

    7ا دول   
 2015-2014االة ىيرادات ةلية التنمية النظيفة 

 )بدوالرات الواليات املتحدة 
 

)ل 2015 2014 
 

 562 031 128 705 940 148 الر ظد املرحج من السنم السابام )للف    

   إيرادات الردول   ل السنم )باك 

)  ردول املني ظات 
 4 000 4 000 

)ج ردول التس ظج 
 1 772 560 567 822 

)د العارداتمن ام ال 
 7 308 561 5 784 748 

 500 22 000 15 ردم االعتماد 

 116 27 464 143 الردول املتا م بعم ظم االعتماد 

مجمةوع الم ةالا المرالةة مةةم السةنة السةابقة وىيةرادات السةةنة 
 الحالية )ألف + باء(

158 184 290 134 437 748 

 
ـــــ   مل .2015  /ل ســـــشس  30الثاين/ينـــــاير إىل  كـــــانون  1مـــــن  )ل   الر ـــــظد املوجـــــود   ُُيســـــل   اـــــيا املب 

 م ظون دوالر بدوالرات الواليات املتحدة. 45 وقدرهالاندوق االحتظالل 

دوالر وقـــت اقـــ اح مني ظـــم جديـــدة. وإ ا لف ـــآ املاـــ ح إىل  1 000يُـــدفز ردـــم  ـــو قابـــج ل دـــ داد قـــدره  )   
ــــا  قــــدره  ــــآ املني ظــــم، يت اــــآ املشــــاركون   املشــــروع ر ــــظدا  دارن دوالر ماابــــج دفــــز ردــــم  1 000املوافاــــم ع 

 دداد الام من العاردات مسباا . لو التس ظج
نـض املعتمـد  ـ ل فـ ة املسـتحاات يُستند   حسا  ايه الردول إىل املتودض السنوال م ـدار وحـدات ار )ج  

مــن  37األوىل، وحُتسـل كحاـم مـن العارــدات خمااـم لت شظـم النناــات امداريـم ع ـآ النحــو ايـدد   الناـرة 
 نــض انبعاثاهتــا وحــدات . وتعنــآ مــن ردــول التســ ظج املشــاريُز الــد ياــج املتودــض الســنوال ل1-/ل لإ7املاــرر 
 350 000للربـــون، ويب ـــ  الـــد األقاـــآ ل ردـــم املنـــروا لـــن مـــن ملـــافأ ثـــاين لكســـظد ا 15 000عـــن 

 دوالر. ويُعترب ايا الردم دفعم مسبام من حام العاردات املخاام لت شظم النناات امداريم. 
دوالر للـــج  0.10تب ـــ  حاـــم العارـــدات الواجبـــم الـــدفز وقـــت إ ـــدار وحـــدات  نـــض االنبعاثـــات املعتمـــد  )د  

دوالر عــن   0.20دة يُش ــل إ ــداراا   دــنم تاويظــم معظنــم، ووحــ 15 000وحــدة  نــض معتمــد عــن لول 
 وحدة دنويا .  15 000كج وحدة  نض معتمد تادر ألال كمظم تزيد عن 
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ول عــــير  2014 لعــــال و ــــز املظزانظــــم والنناــــات  لظــــم التنمظــــم الن ظنــــم 8ويبــــن ا ــــدول  -114
 .2015 عال الثمانظم األوىل من

واملظزانظــم  2015 لعــال اجتماعــ  الــادال والثمــانن ع ــآ ارشــم امداريــموافــي اة ــس   قــد و  -115
 4.8. ويثــج اــيا اخننا ــا  قــدره 2015م ظــون دوالر ل ســنم التاويظــم  28.1املتاــ م رــا ّبب ــ  قــدره 

 .2014 عال   املارم، باملاارنم مز مظزانظم 14.7 لو م ين دوالر،
ــــــ   -116 ــــــون دوالر    17.5ولُننــــــي مب  ــــــدة حــــــىت م ظ . 2015  /ل ســــــشس  31النــــــ ة املمت

  املارــم  ل نــ ة، ومــن  66.3مــز املعــدل املتوقــز ) 2015 عــال ويتماعــآ معــدل امننــاق   مظزانظــم
 السنم. مروراملتوقز لن يستمر ع آ معدل  شل مز 

 
  8ا دول   

 مةةةةم واألشةةةةهر الثمانيةةةةة األولةةةةؤ 2014 لعةةةةاإ ميزانيةةةةة ونفقةةةةات ةليةةةةة التنميةةةةة النظيفةةةةةوضةةةةم 
 2015 عاإ

 )بدوالرات الواليات املتحدة 
 

)  2015 )ل 2014 
 

 660 085 28 280 916 32 عيرا    12املظزانظم )

 009 536 17 970 153 31 النناات

   املارم 62.4   املارم 94.6 النناات كنسبم مهويم من املظزانظم

 
 .2014كانون األول/ديسمرب  30كانون الثاين/يناير إىل   1النناات   الن ة من  )ل  
جممـــوع نناـــات  شـــتمج ع ـــآ. ي2015  /ل ســـشس  31كـــانون الثاين/ينـــاير إىل   1النناـــات   النـــ ة مـــن  )   

 اد داد التلالظف   الن ة من كانون الثاين/يناير إىل حزيران/يونظ . 
   

 كيوتوتوصيات مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول   -ماء 
 

 التوصيات المتعلقة بالتحريج وىعادة التحريج -1 
، ادتلشـــف اة ـــس التننظـــيال 10-/ل لإ4مـــن املاـــرر  8ادــت ابم  ل ش ـــل الـــوارد   الناـــرة  -117

م األرا ــــل ألنشــــشم مشــــاريز مزيــــدا  مــــن الــــني  النعالــــم مــــن حظــــ  التل نــــم مــــن لجــــج إثبــــات لا ظــــ
  لظم التنمظم الن ظنم.إعادة التحري  الد تد ج   إلار /التحري 
مـن املنـالي املاتشدعـم مـن األرا ـل  مووافي اة س ع آ لن ال دظم ا  را  لـدود كـج منشاـ -118

املوجــودة دا ــج حــدود نشــاآ مشــروع ل تحري /إعــادة التحــري  مــن مشــاريز  لظــم التنمظــم الن ظنــم مــن 
روع ع ــآ عــدد كبــو مــن الباــز عــأن  لن يرفــز تل نــم إثبــات لا ظــم األرا عنــدما تشــتمج منشاــم املشــ

 الا وة من منشام  ابظم.
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ووافـــي اة ــــس لي ـــا  ع ــــآ لن الســـماح بادــــتخدال لدـــالظل ل ــــي العظنـــات لتاــــدير املنــــالي  -119
ــــض تل نــــم إثبــــات لا ظــــم األرا ــــل    الرجظــــم و ــــو الرجظــــم دا ــــج حــــدود املشــــروع يلــــن لن  نجمل

 دد كبو من الباز الا وة من منشام  ابظم.الاالت الد تشتمج فظيا منشام املشروع ع آ ع

ووافـــي اة ـــس كـــيل  ع ـــآ  ـــرورة تناـــظا املعـــايو املني ظـــم  ات الاـــ م املو ـــوعم   إلـــار  -120
تاـــدير املنـــالي  ـــراا  لظـــم التنمظـــم الن ظنـــم مـــن لجـــج الســـماح بادـــتخدال لدـــالظل ل ـــي العظنـــات أل

 الرجظم و و الرجظم دا ج حدود املشروع.
، قـــظجملم اة ـــس مـــدو 10-/ل لإ7مـــن املاـــرر  2و 1دـــت ابم  ل ش بـــات الـــواردة   الناـــرتن وا -121

معـــــداد مشـــــاريز لنشـــــشم  1-/ل لإ6و 1-/ل لإ5انشبـــــاق الشرارـــــي وامجـــــراكات املبظجملنـــــم   املاـــــررين 
)ه ، مـــــن مرفــــــي 1تشـــــتمج ع ـــــآ جتديـــــد ال شـــــاك النبـــــان، ادـــــتنادا  إىل التعريـــــف الـــــوارد   الناـــــرة 

، حــــىت   املنــــالي الــــد تــــتم فظيــــا مزاولــــم الراجــــم الزراعظــــم واملماردــــات الرجظــــم 1-/ل لإ16 املاــــرر
ا لن يب ــ  ال شــاك النبــان عتبــات ال ابــات الــد  تاراــا الشــر  امل ــظف رج  الرعويــم حظــ  مــن  ــو املــ

م دــُتعترب مؤا ــت ــ  ،   حــال كانــت لنشــشم املشــاريز 1-/ل لإ5مــن مرفــي املاــرر  8ّبوجــل الناــرة 
   إلار  لظم التنمظم الن ظنم. 

 ـــو  1-/ل لإ6و 1-/ل لإ5واتنـــي اة ـــس ع ـــآ لن الشرارـــي وامجـــراكات املبظجملنـــم   املاـــررين  -122
ي ـزل تعدي ـ ، ع ـآ لنشـشم مشـروع جتديـد ال شـاك النبـان املشـار إلظيـا    مـا قاب م ل تشبظي، مـز تعـديج

 لع ه. 121النارة 

مــا إ ا كانــت الشرارــي وامجــراكات ا ديــدة فظيلــن الســم  ال ع ــآ لنــ واتنــي اة ــس لي ــا   -123
جديـدة مـن الشرارـي وامجـراكات  لو لجـزاك موجـودة لاللت ديد ال شاك النبان حتتـاج إىل تشـوير و/لو 

بنــــوع  يتع ــــي فظمـــال تشبظايــــا، بـــدون مزيــــد مـــن التوجظــــ  مـــن مــــؤ ر األلرا /اجتمـــاع األلــــرا  ةـــ
بـــارام ات دـــظتوجل حتديـــداا مـــن  ايـــرتبض رـــ وّبـــا لنشـــشم جتديـــد ال شـــاك النبـــان الـــد دـــُتعترب مؤا ـــم

 ل مان الس مم البظهظم  لظم التنمظم الن ظنم.
 

 ماوترشيد التوصيات المتعلقة بت سيط ةلية التنمية النظيفة -2 

، يو ـــل اة ـــس بـــأن يســـما 10-لإ/ل 4مـــن املاـــرر  5ادـــت ابم  ل ش ـــل الـــوارد   الناـــرة  -124
مــن املني ظــات دون إرفاقيــا بوثظاــم  مــؤ ر األلرا /اجتمــاع األلــرا  بتاــدح ل بــات تناــظا مني ظــمأل 

يل  تاــمظم املشــروع إ ا كــان يلــن تاظــظم مثــج اــيه الش بــات دون الاجــم إىل مع ومــات  ا ــم بــ
 .حتديدا   املشروع
اجتمـــاع األلـــرا  ألال كظـــان تشـــ ظ ل معـــنجمل ويو ـــل اة ـــس بـــأن يســـما مـــؤ ر األلرا / -125

بادــتنتاج املاــادقم وبتاــدح رلال   املاــادقم ك ــزك مــن ل ــل التســ ظج دون الاــول ع ــآ موافاــم 
 شظــم مــن الســ شم الولنظــم املعظجملنــم   الشــر  امل ــظف وللــرا  ل ــرو معنظــم، وبــأن ُيســما،   مثــج 

املشــاركن   املشــروع مباعــرة  إىل  لو املعظجملنــم اــيه الــاالت، بتاــدح موافاــم  شظــم مــن الســ شم الولنظــم
 األمانم   لال وقت بعد  ل  مكمال عم ظم التس ظج.
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Annex I 

 Summary of the deliverables of the Executive Board of the clean development mechanism in response to 

the requests and encouragements of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to 

the Kyoto Protocol at its tenth session 

[English only] 

Table 9 

Decision 4/CMP.10 

Decision 

4/CMP.10 

paragraph 

reference 

Guidance relating to the clean development mechanism and action to be taken by 

the Executive Board of the clean development mechanism Status of implementation 

5 The Conference of the Parties serving as the meeting of the 
Parties to the Kyoto Protocol (CMP) requests the Executive 
Board of the clean development mechanism (CDM) to further 
consider the implications of allowing requests for the revision of 
a baseline and monitoring methodology without a draft project 
design document in cases where the Board considers that the 
assessment of such requests can be conducted without project-
specific information, in order to provide flexibility in the 
provisions contained in paragraph 38 of the annex to decision 
3/CMP.1, and to report back to CMP 11 for its consideration 

Completed:  

The Board, at its 84
th

 meeting (EB 84) (May 2015), agreed to recommend that the 
CMP allow a request for the revision of a methodology to be submitted without a 
project design document if such a request can be assessed without requiring 
project-specific information 

6 The CMP encourages the Board to continue its work on the 
simplification and streamlining of baseline and monitoring 
methodologies, with the aim of reducing transaction costs for all 
project activities and programmes of activities (PoAs), taking 
into account that countries, regions and subregions 
underrepresented in the CDM are especially affected by high 
transaction costs 

Completed:  

The Board, at its 82
nd

 meeting (EB 82) (February 2015), agreed on timelines for 
the work on simplification of methodologies, including digitization, to reduce 
transaction costs (EB 82 report, annex 8); and initiated further work to explore 
new methodological options for broadening the applicability of the CDM in the 
following sectors: cities, agriculture, domestic aviation, biofuels, transport, 
renewable energy electrification and household energy supply 

The Board, at its 83
rd

 meeting (EB 83) (April 2015) and its 85
th

 meeting (EB 85) 
(July 2015) agreed to include non-binding best practice examples in 
methodologies and adopted various simplified and streamlined top-down revised 
and new methodologies and tools 

EB 85 approved "TOOL27: Investment analysis" (EB 85 report, annex 12); agreed 
to broaden the applicability of biodiesel methodologies to cover all types of 
biofuel; agreed to conduct a gap analysis and revise the combined tool to identify 
the baseline scenario and demonstrate additionality to make it more usable; agreed 
on measures to expand the positive list of projects that qualify for automatic 
additionality; agreed, as part of simplifying and streamlining the additionality 
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Decision 

4/CMP.10 

paragraph 

reference 

Guidance relating to the clean development mechanism and action to be taken by 

the Executive Board of the clean development mechanism Status of implementation 

provisions, to consider a concept note to assess alternative approaches to 
additionality demonstration (e.g. probabilistic approach); initiated the work to 
simplify the monitoring guidelines and standards; adopted a new methodological 
standard for rural electrification (EB 85 report, annex 13); and improved the 
existing regulations governing water purification (EB 85 report, annex 15) 

The Board, at its 86
th

 meeting (EB 86) (October 2015), revised the standard and 
guidelines for sampling and surveys for CDM project activities and PoAs (EB 86 
report, annexes 3 and 4), in order to simplify the requirements as well as to include 
options for using technology to reduce the cost of undertaking surveys; and 
revised three methodologies to include non-binding best practice examples to 
guide the project developers to enable them to avoid common pitfalls in the 
application of methodologies 

Ongoing:  

At its 87
th

 meeting (EB 87) (November 2015), the Board is to consider: various 
methodologies covering domestic aviation, agriculture, renewable energy, 
electrification and household energy supply; various simplified and streamlined 
top-down revised and new methodologies and tools; simplified monitoring 
guidelines and standards; non-binding best practice examples in methodologies; 
and combinations of methodologies that do not require prior approval 

8 The CMP requests the Board to explore additional cost-effective 
approaches to demonstrating the eligibility of land to qualify as 
an afforestation or reforestation (A/R) CDM project activity and 
to report back on this matter to CMP 11 for its consideration 

Completed:  

EB 83 considered additional cost-effective approaches to demonstrating the 
eligibility of land for A/R CDM project activities, agreed to open a call for public 
input on the matter and requested the Afforestation and Reforestation Working 
Group (A/R WG) to take that public input into consideration 

EB 85 considered a recommendation from the A/R WG on additional cost-
effective approaches to demonstrating the eligibility of land to qualify as an A/R 
CDM project activity and requested the A/R WG to consider the matter further 

EB 86 agreed on its recommendation for the CMP on additional cost-effective 
approaches to demonstrating the eligibility of land for A/R CDM project activities 
(EB 86 report, annex 18) 

11 The CMP requests the Board to report on the implementation of 
the procedure for voluntary deregistration to CMP 11 

Completed:  

EB 82 adopted the revised CDM project standard and CDM project cycle 
procedure, which introduced the requirements and process for voluntary 
deregistration of CDM project activities by project participants, while ensuring 
environmental integrity and the consultation of the Parties involved 
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Decision 

4/CMP.10 

paragraph 

reference 

Guidance relating to the clean development mechanism and action to be taken by 

the Executive Board of the clean development mechanism Status of implementation 

EB 86 took note that the secretariat has received two requests for voluntary 
deregistration of CDM project activities by project participants since the 
implementation of the procedure for voluntary deregistration in February 2015 

12 The CMP requests the Board to publish its procedures for 
dealing with communications from stakeholders 

Completed:  

EB 82 adopted the revised procedure for direct communication with stakeholders 
(EB 82 report, annex 9) 

13 The CMP requests the Board to further analyse options to allow 
the simplified registration of project activities and PoAs that 
qualify as automatically additional and to report back to CMP 11 
for its consideration; the options would include, inter alia, that 
registration is approved on the basis of a standardized pre-
approved registration template using objective criteria without 
prior validation by a designated operational entity (DOE), 
combined with ex post confirmation by a DOE during the first 
verification of compliance with the registered template of the 
implemented project activity or PoA 

Completed:  

EB 84 considered a concept note on the direction for the simplification and 
streamlining of the CDM and agreed on areas for the secretariat to develop 
concrete proposals without compromising environmental integrity 

EB 86 agreed to continue considering a simplified registration process for project 
activities and PoAs that qualify as automatically additional and agreed to limit the 
scope of analysis to shortening the timeline of the registration process and to 
simplifying the validation requirements, including on-site inspections for such 
project types  

14 The CMP requests the Board to analyse the implications, and 
possible provisions for ensuring environmental integrity, of 
allowing the same DOE to carry out validation and verification 
for the same project activity or PoA of all scales and to report 
back on this matter to CMP 11 for its consideration 

Completed:  

EB 84 considered a concept note on the direction for the simplification and 
streamlining of the CDM and agreed on areas for the secretariat to develop 
concrete proposals without compromising environmental integrity 

EB 86 decided to maintain the general principle that a DOE may perform either 
the validation or verification/certification function for the same project activity or 
PoA (except for small-scale project activities) and agreed to examine specific 
conditions under which a DOE may perform both functions 

15 The CMP requests the Board to develop and digitize 
methodology-specific design document forms for project 
activities and PoAs 

Completed:  

EB 85 took note of the current status of the work on digitizing methodologies that 
generate project and programme design documents and provided relevant guidance 
to the secretariat 

Ongoing: 

EB 87 to consider pilot templates to further facilitate the development and 
digitization of methodology-specific design document forms for project activities 
and PoAs 

17 The CMP requests the Board to streamline provisions relating to 
PoAs in the CDM project standard, CDM validation and 

Completed:  
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Decision 

4/CMP.10 

paragraph 

reference 

Guidance relating to the clean development mechanism and action to be taken by 

the Executive Board of the clean development mechanism Status of implementation 

verification standard, CDM project cycle procedure and other 
relevant documents with a view to achieving consistency in a 
consolidated set of rules 

EB 84 considered a concept note on the direction for the simplification and 
streamlining of the CDM and agreed on areas for the secretariat to develop 
concrete proposals without compromising environmental integrity 

EB 86 agreed to maintain the current separation of the CDM project standard, 
CDM validation and verification standard and CDM project cycle procedure, 
which are applicable to both project activities and PoAs; however, it also agreed to 
prepare a handbook for stakeholders wishing to develop and implement a PoA to 
help them to identify and correctly apply the provisions in the existing regulatory 
documents that are applicable to PoAs 

18 The CMP requests the Board to consider adjusting, and if 
appropriate to implement, the rules governing PoAs to reflect the 
special features of PoAs, in order to facilitate effective 
implementation and reduce associated transaction costs while 
ensuring environmental integrity, taking into account the 
implications for liability with regard to the issuance of certified 
emission reductions resulting from significant deficiencies in 
validation, verification and certification reports, including rules 
that:  

(a) Apply microscale thresholds at the unit level rather than 
at the component project activity (CPA) level;  

(b) Allow, as an option, a simplified validation and 
registration process for activities that satisfy microscale 
thresholds and are considered automatically additional; this 
option shall allow for:  

 (i) Validation of a PoA without the submission of a 
specific-case CPA;  

 (ii) Inclusion on the basis of a pre-approved 
standardized inclusion template of CPAs carried out directly by 
the coordinating/managing entity without prior validation by a 
DOE 

Completed:  

EB 84 considered a concept note on the direction for the simplification and 
streamlining of the CDM and agreed on areas for the secretariat to develop 
concrete proposals without compromising environmental integrity 

EB 85 considered an analysis of CPA thresholds and agreed on options for 
applying microscale thresholds at the unit level 

EB 86 amended regulatory documents, such as the CDM project standard (version 
09.0), the CDM project cycle procedure (version 09.0) and the standard on 
demonstration of additionality, development of eligibility criteria and application 
of multiple methodologies for PoAs (version 03.0), to enable the application of 
microscale thresholds at the unit level (EB 86 report, annexes 5, 6, 7, 13 and 14) 

EB 86 also agreed to maintain the requirement of at least one specific-case CPA 
corresponding to any generic CPA being needed for the registration of a PoA, but 
considered not requiring a first specific-case CPA corresponding to each of the 
other generic CPAs for approval by the Board, and further considered allowing the 
inclusion of more than one technology or measure in one generic CPA, in 
consultation with the relevant methodological panel and/or working group. EB 86 
supported the direction of allowing the reinclusion of an excluded CPA into the 
same or different PoA or making it a stand-alone project activity, but agreed to 
examine the application of the requirement of continuous monitoring during the 
period of exclusion in all cases, in consultation with the relevant methodological 
panel and/or working group 

19 The CMP requests the Board to explore and analyse options for 
improving the accreditation of operational entities in regions 
underrepresented in the CDM and to report back on this matter to 
CMP 11 for its consideration 

Completed:  

EB 84 considered improving the accreditation of operational entities in regions 
underrepresented in the CDM and agreed to simplify and streamline that 
accreditation in the context of future revisions of the accreditation standard and 
procedure to, among others, reduce transaction costs 
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Decision 

4/CMP.10 

paragraph 

reference 

Guidance relating to the clean development mechanism and action to be taken by 

the Executive Board of the clean development mechanism Status of implementation 

EB 86 revised the CDM accreditation procedure (EB 86 report, annex 19) 

Ongoing: 

In 2016 the Board will consider options for revising the CDM accreditation 
standard in order to, among others, reduce transaction costs 

20 The CMP requests the Board to ensure the prudent management 
of the resources of the CDM and its ability to perform its duties 
in maintaining and developing the mechanism up to the end of 
the true-up period of the second commitment period of the Kyoto 
Protocol 

Completed:  

EB 83 considered proposals from its finance committee (EBFC) for improving the 
management plan (MAP) preparation process and requested the EBFC and the 
secretariat to further explore ways to best fulfil the mandate given by the CMP to 
ensure the prudent management of the resources of the CDM and its ability to 
perform its duties in maintaining and developing the mechanism up to the end of 
the true-up period of the second commitment period of the Kyoto Protocol 

EB 85 took note of the status of implementation of the 2015 MAP and the 
management of resources 

The secretariat undertook a thorough restructuring and redeployment process in 
relation to the programme that supports the work of the Board 

Ongoing: 

EB 87 to consider the business plan 2016-2017 and MAP 2016 

Table 10 

Decision 6/CMP.10 

Decision 

6/CMP.10 

paragraph 

reference 

Synergy relating to accreditation under the mechanisms of the Kyoto Protocol 

and action to be taken by the Executive Board of the clean development 

mechanism Status of implementation 

1 and 2 The Conference of the Parties serving as the meeting of the 
Parties to the Kyoto Protocol (CMP) requests the Executive 
Board of the clean development mechanism and the Joint 
Implementation Supervisory Committee (JISC) to collaborate in 
considering the establishment of a joint accreditation committee 
under their authority and supervision and in the operation of 
accreditation, within the mandates established by decisions 
3/CMP.1 and 9/CMP.1 and other relevant decisions of the CMP 
related to accreditation, and to report on the progress of those 

Completed: 

The Board, at its 82
nd

 meeting (February 2015), considered collaboration 
with the JISC for the establishment of a joint accreditation committee; 
agreed that a joint accreditation committee may not be the most appropri-
ate form for synergy on this matter; and invited the JISC to collaborate on 
considering the mandate 

During the June 2015 sessions of the subsidiary bodies, the Chairs and 
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Decision 

6/CMP.10 

paragraph 

reference 

Synergy relating to accreditation under the mechanisms of the Kyoto Protocol 

and action to be taken by the Executive Board of the clean development 
mechanism Status of implementation 

actions to CMP 11  Vice-Chairs of the Board and the JISC interacted for that purpose 

The Board, at its 85
th

 meeting (July 2015) further discussed the collabora-
tion with the JISC on synergies relating to accreditation under the mecha-
nisms of the Kyoto Protocol and, as there was no consensus on the matter, 
agreed not to consider it further 

Table 11 

Decision 7/CMP.10 

Decision 

7/CMP.10 

paragraph 

reference 

Outcome of the work programme on modalities and procedures for possible 

additional land use, land-use change and forestry activities under the clean 

development mechanism, and action to be taken by the Executive Board of the 

clean development mechanism Status of implementation 

1 The Conference of the Parties serving as the meeting of the 
Parties to the Kyoto Protocol (CMP) requests the Executive 
Board of the clean development mechanism (CDM), in the 
context of the work programme referred to in decision 2/CMP.7, 
paragraph 6, to assess the applicability of the modalities and 
procedures contained in decisions 5/CMP.1 and 6/CMP.1 to 
project activities involving revegetation, based on the definition 
contained in decision 16/CMP.1, annex, paragraph 1(e), 
including in areas with agroforestry and silvopastoral practices 
where the established vegetation is not likely to reach the forest 
thresholds selected by the host Party under decision 5/CMP.1, 
annex, paragraph 8, in the event that such project activities 
would be eligible under the CDM 

Completed:  

The Board, at its 83
rd

 meeting (April 2015), considered the assessment of 
and a report on the applicability of the afforestation and reforestation 
(A/R) modalities and procedures to project activities involving 
revegetation and requested the Afforestation and Reforestation Working 
Group (A/R WG) to prepare a recommendation on the matter, to be 
considered at the 86

th
 meeting of the Board (EB 86) 

The Board, at its 85
th

 meeting (July 2015) considered a recommendation 
from the A/R WG on the assessment of the applicability of the A/R 
modalities and procedures to project activities involving revegetation and 
requested the A/R WG to analyse in detail the implications of allowing 
revegetation project activities under the CDM 

2 The CMP requests the Board to report to CMP 11 on the 
outcome of that assessment, including an indication of the 
sections of the CDM modalities and procedures in which 
modifications would be needed in respect of such project 
activities 

Completed:  

EB 86 agreed on its recommendation for the CMP on the applicability of 
the A/R modalities and procedures to project activities involving 
revegetation (EB 86 report, annex 17) 
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Table 12 

Decision 3/CMP.9 

Decision 

3/CMP.9 

paragraph 

reference Guidance relating to the clean development mechanism  Status of implementation 

8 The Conference of the Parties serving as the meeting of the 
Parties to the Kyoto Protocol (CMP) requests the Executive 
Board of the clean development mechanism (CDM) to develop 
guiding tools to assist designated national authorities, upon the 
request of the host Party and on a voluntary basis, in 
monitoring the sustainable development benefits in its territory 
of CDM project activities and programmes of activities (PoAs), 
recognizing that the use of such guiding tools is the prerogative 
of Parties and subject to the availability of funds from Parties 
included in Annex I to the Convention 

Ongoing: 

The Board, at its 84
th

 meeting (EB 84) (May 2015), took note of 
information on the development of guiding tools to assist designated 
national authorities in monitoring sustainable development benefits on a 
voluntary basis 

13 The CMP requests the Board to expedite its work on the 
development of country-specific baseline and additionality 
thresholds for sectors in countries underrepresented in the 
CDM, in coordination with those countries 

Completed: 

The Board, at its 82
nd

 meeting (February 2015) initiated further work to 
assess options for the determination of country-specific baseline and 
additionality thresholds for sectors in countries underrepresented in the 
CDM 

Ongoing: 

At its 87
th

 meeting, the Board is to consider further work on thresholds in 
the context of the revision of the guidelines on standardized baselines 

16 and 
17 

The CMP recognizes that a new project activity or component 
project activity (CPA) could be registered at the same physical 
or geographical location at which a project activity or CPA 
whose crediting period has expired existed, if the new project 
activity or CPA is not a continuation or modification of the old 
project activity or CPA; and requests the Board to report to 
CMP 10 on the implementation thereof, including on criteria 
established to determine whether a project activity or CPA is a 
continuation or modification of another project activity or 
CPA, and, if necessary, also to make recommendations on 
possible changes to the CDM modalities and procedures 

Completed:  

The Board, at its 83
rd

 meeting (EB 83) (April 2015) agreed on criteria to 
determine whether a CDM project activity or CPA is a continuation or 
modification of another project activity or CPA whose crediting period 
has expired and therefore may not be registered as a new CDM project 
activity or included in a PoA (EB 83 report, annex 1) 

20 The CMP requests the Board, with the support of the 
secretariat, to collaborate with the Designated National 
Authorities Forum on collecting and making available, on the 
UNFCCC CDM website, information on practices conducted 
for local stakeholder consultations and to provide technical 

Ongoing: 

The Board continues to offer assistance to designated national authorities 
in relation to the development of guidelines for local stakeholder 
consultation 
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Decision 

3/CMP.9 

paragraph 

reference Guidance relating to the clean development mechanism  Status of implementation 

assistance to designated national authorities, upon their request, 
for the development of guidelines for local stakeholder 
consultation in their countries 

21 The CMP requests the Board, on the basis of the experience 
gained through the application of materiality, as defined in 
decision 9/CMP.7, and in consultation with the Designated 
Operational Entities/Accredited Independent Entities 
Coordination Forum, to review the concept of materiality in the 
verification process and, if applicable, how it can be further 
applied in the CDM 

Completed:  

EB 84 initiated work on the direction for the simplification and 
streamlining of the CDM, including the review of the concept of 
materiality 

The Board, at its 86
th

 meeting (October 2016), agreed to expand the 
application of the concept of materiality to PoAs and to explore the 
possibility of applying the concept of materiality to various aspects of 
validation  
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Annex II 

 Entities accredited and provisionally designated by the Executive Board of the clean development 

mechanism in the reporting period, including entities for which the scope of accreditation was extended (1 

October 2014 to 16 October 2015)  
[English only] 

 
Table 13 

Entities accredited and provisionally designated by the Executive Board of the clean development mechanism 

Name of entity Sectoral scopes (validation and verification) 

China Building Material Test and Certification Group Co., Ltd. (CTC)a 1-4, 6, 9, 10 and 13 

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

China Classification Society Certification Company (CCSC)a 1-10 and 13 

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

Carbon Check (India) Private Ltd. (Carbon Check)b 1-5, 8-10, 13 and 14 

DNV Climate Change Services AS (DNV)c 1, 3, 5, 13 and 14 

Colombian Institute for Technical Standards and Certification (ICONTEC)c  1-3, 7, 13 and 14 

Germanischer Lloyd Certification GmbH (GLC)c 1, 3 and 13 

Deloitte Tohmatsu Evaluation and Certification Organization Co. Ltd. (Deloitte-TECO)c  1-3, 5, 10, 12, 13 and 15 

Korean Register of Shipping (KR)d  

BRTÜV Avaliações da Qualidade S.A. (BRTÜV)d  

JACO CDM Ltd. (JACO CDM)d  

Korea Environment Corporation (KECO)d  

Ernst & Young Associés (France) (EYG)d  

Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE)d  

IBOPE Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística Ltda. (IBOPE)d  

RINA Services S.p.A. (RINA)e 6-8 

a   Accreditation granted for five years.  
b   Transfer of accreditation from another legal entity. 
c   Voluntary withdrawal of accreditation. Only the remaining sectoral scopes are indicated. 
d   Voluntary withdrawal of accreditation in its entirety. 
e   Entities provisionally suspended. 
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Annex III 

 List of regulatory documents approved and/or revised by the Executive 
Board of the clean development mechanism 

[English only] 

Table 14 

Standards 

Title Version Adopted 

Meeting report 

reference
a
 

Sampling and surveys for CDM project activities 
and programmes of activities  

Version 05.0 EB 86 Annex 3 

General principles for bundling Version 03.0 EB 82 Annex 10 

CDM project standard Version 09.0 EB 82 Annex 13 

CDM validation and verification standard Version 09.0 EB 82 Annex 14 

CDM project standard Version 08.0 EB 81 Annex 3 

CDM validation and verification standard Version 08.0 EB 81 Annex 4 

Note: Approved methodological standards are available at 

<http://cdm.unfccc.int/methodologies/index.html>. 
Abbreviations: CDM = clean development mechanism, EB = meeting of the Executive Board of the 

clean development mechanism. 
a   See <http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>. 

Table 15 

Procedures 

Title Version Adopted 

Meeting report 

reference
a
 

CDM accreditation procedure Version 12.0 EB 86 Annex 19 

Performance monitoring of designated opera-
tional entities 

Version 03.1 EB 85 Annex 24 

Development, revision, clarification and update 
of standardized baselines  

Version 04.0 EB 84 Annex 10 

Selection and performance evaluation of experts 
on the CDM RIT and Methodologies Panel ros-
ters of experts  

Version 01.0 EB 83 Annex 16 

Terms of reference of the consultant to undertake 
the third-party evaluation of the regional collabo-
ration centres  

Version 01.0 EB 82 Annex 3 

Direct communication with stakeholders  Version 02.0 EB 82 Annex 9 

CDM project cycle procedure Version 09.0 EB 82 Annex 15 

CDM project cycle procedure Version 08.0 EB 81 Annex 36 

Abbreviations: CDM = clean development mechanism, EB = meeting of the Executive Board of the 

clean development mechanism, RIT = registration and issuance team. 
a   See <http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>. 
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Table 16 

Guidelines 

Title Version Adopted 

Meeting report 

reference
a
 

Sampling and surveys for CDM project activities 
and programmes of activities 

Version 04.0 EB 86 Annex 4 

General guidelines for small-scale CDM meth-
odologies  

Version 22.0 EB 86 Annex 13 

Application of materiality in verifications  Version 02.0 EB 82 Annex 11 

General guidelines for small-scale CDM meth-
odologies 

Version 21.0 EB 81 Annex 35 

Abbreviations: CDM = clean development mechanism, EB = meeting of the Executive Board of the 

clean development mechanism. 
a   See <http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>. 

Table 17 

Clarifications 

Title Version Adopted 

Meeting report 

reference
a
 

Non-linking of payments to the final outcome of 
validation or verification/certification activities  

Version 01.0 EB 86 Annex 8 

Access to technical experts and demonstration of 
competence  

Version 01.0 EB 86 Annex 9 

On-the-job performance evaluation of designated 
operational entity personnel 

Version 01.0 EB 86 Annex 10 

New project activity in the same physical or ge-
ographical location at which a project activity 
whose crediting period has expired existed  

Version 01.0 EB 83 Annex 1 

Renewal of crediting period of registered clean 
development mechanism project activity  

Version 01.0 EB 82 Annex 16 

Abbreviation: EB = meeting of the Executive Board of the clean development mechanism. 
a   See <http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>. 

Table 18 

Information notes 

Title Version Adopted 

Meeting report 

reference
a
 

Project proponent survey result Version 01.0 EB 86 Annex 1 

Independent third-party evaluation report of the 
regional collaboration centres  

Version 01.0 EB 86 Annex 2 

Data elements for inclusion in the database of 
project information  

Version 01.0 EB 85 Annex 1 

Project plan for the evaluation of the CDM 
regional collaboration centres  

Version 01.0 EB 85 Annex 2 

CDM Executive Board workplan 2015 Version 01.0 EB 82 Annex 1 
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Title Version Adopted 

Meeting report 

reference
a
 

Workplan of panels and working groups for 
2015  

Version 01.0 EB 82 Annex 2 

Calendar of meetings of the Board for 2015 Version 01.0 EB 82 Annex 4 

Further development of the standardized base-
lines framework 

Version 01.0 EB 82 Annex 6 

Development of new methodologies to broaden 
the applicability of the CDM 

Version 01.0 EB 82 Annex 7 

Simplification of methodologies, including 
digitization, to reduce transaction costs  

Version 01.0 EB 82 Annex 8 

Management plan 2015 Version 01.0 EB 81 Annex 1 

Tentative calendar of meetings for 2015 Version 01.0 EB 81 Annex 2 

Note: This table contains only the key information notes related to the mandates of the Conference of 

the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol. 

Abbreviations: CDM = clean development mechanism, EB = meeting of the Executive Board of the 

clean development mechanism.  
a   See <http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>. 

Table 19 

Amendments 

Title Version Adopted 

Meeting report 

reference
a
 

Amendment to version 09.0 of the CDM pro-
ject standard  

Version 01.0 EB 86 Annex 5 

Amendment to version 09.0 of the CDM pro-
ject cycle procedure  

Version 01.0 EB 86 Annex 6 

Amendment to version 03.0 of the standard for 
demonstration of additionality, development of 
eligibility criteria and application of multiple 
methodologies for programmes of activities  

Version 01.0 EB 86 Annex 7 

Amendment to version 03.0 of the standard for 
demonstration of additionality, development of 
eligibility criteria and application of multiple 
methodologies for programmes of activities 

Version 01.0 EB 81 Annex 5 

Abbreviations: CDM = clean development mechanism, EB = meeting of the Executive Board of the 

clean development mechanism. 
a   See <http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>. 
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Table 20 

Glossary 

Title Version Adopted 

Meeting report 

reference
a
 

Clean development mechanism terms Version 08.0 EB 82 Annex 12 

Abbreviations: CDM = clean development mechanism, EB = meeting of the Executive Board of the 

clean development mechanism. 
a   See <http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>. 

Table 21 

Recommendations for the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to 

the Kyoto Protocol 

Title Version Adopted 

Meeting report 

reference
a
 

Assessment of applicability of the modalities 
and procedures contained in decisions 5/CMP.1 
and 6/CMP.1 to project activities involving 
revegetation 

Version 
01.0 

EB 86 Annex 17 

Additional cost-effective approaches to demon-
strating the eligibility of land for afforestation 
and reforestation clean development mecha-
nism project activities  

Version 
01.0 

EB 86 Annex 18 

Abbreviations: CDM = clean development mechanism, EB = meeting of the Executive Board of the 

clean development mechanism. 
b   See <http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>. 
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Annex IV 

 Meetings of the Executive Board of the clean development mechanism, its 

regulatory bodies, its forums and other workshops in 2015 

[English only] 

Table 22 

Meetings of the Executive Board of the clean development mechanism in 2015 

Meeting Date Venue 

Eighty-second 16-20 February  Geneva, Switzerland 

Eighty-third 13-17 April  Bonn, Germany 

Eighty-fourth 25-28 May  Bonn (in conjunction with the  
sessions of the subsidiary bodies) 

Eighty-fifth 20-24 July Bonn  

Eighty-fifth 12-16 October Bonn  

Eighty-sixth 23-27 November Paris, France 
(in conjunction with the session of 
the Conference of the Parties serv-
ing as the meeting of the Parties to 
the Kyoto Protocol) 

Table 23 

Accreditation Panel meetings in 2015 

Meeting  Date Venue 

Seventy-first  10-12 March Bonn, Germany 

Seventy-second  2-4 June Bonn 

Seventy-third  19-21 October Bonn 

Table 24 

Methodologies Panel meetings in 2015 

Meeting  Date Venue 

Sixty-sixth  16-20 March Bonn, Germany 

Sixty-seventh 15-19 June Bonn 

Sixty-eighth (electronic 
consultation) 

31 August to 21 Septem-
ber  

Virtual meeting 

Sixty-eighth 5-9 October Bonn 
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Table 25 

Small-Scale Working Group meetings in 2015 

Meeting  Date Venue 

Forty-seventh 23-25 March Bonn, Germany 

Forty-eighth 22-25 June Bonn 

Forty-ninth (electronic 
consultation) 

31 August to 10 Septem-
ber  

Virtual meeting 

Forty-ninth 29 September to 2 October Bonn 

Table 26 

Afforestation and Reforestation Working Group meetings in 2015 

Meeting  Date Venue 

Fortieth  23-25 June Bonn, Germany 

Forty-first 7 and 8 September  Bonn 

Table 27 

Workshops and forums organized for clean development mechanism stakeholders 

Meeting Date Venue 

Designated Operational Enti-
ties/Accredited Independent Enti-
ties Coordination Forum meeting 

6 November 2014 Bonn, Germany 

Sixteenth meeting of the Desig-
nated National Authorities Forum 

13 and 14 November 
2014 

Bonn 

Africa regional workshop on car-
bon finance 

11 and 12 April 2015 Marrakesh, Morocco 

Africa Carbon Forum 13-15 April 2015 Marrakesh 

Regional workshop on carbon 
finance for Latin America and the 
Caribbean  

7 and 8 September 2015 Santiago, Chile 

Latin American and Caribbean 
Carbon Forum 

9-11 September 2015 Santiago 

Asia and the Pacific regional 
workshop on promoting the clean 
development mechanism and the 
market mechanisms for pre- and 
post-2020 

29 and 30 September 
2015 

Manila, the Philippines 

 


