األمث املتحد

االتفاقية اإلطارية بشأن
تغيّر المناخ

FCCC/KP/CMP/2016/4
Distr.: General
25 October 2016
Arabic
Original: English

مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو

الدورة الثانية عشرة
مراكش 18-7 ،تشرين الثاين/نوفمرب 2016
البند  4من جدول األعمال املؤقت
المسائل المتعلقة بآلية التنمية النظيفة

التقري ررر الس ررنول للمتل رري التنفي ررمل لي ررة التنمي ررة النظيف ررة لر ر م ررؤتمر
األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو*

موجز
يتناااول ااالا الت رياار اعمااال افي ا التنالاالي للااي التنملااي الن لاااي الا ا ماان 17
تشارين األول/اكتااو ر  2015إىل  17اييول/ساابتمرب  ،2016الاار زكاازى عيااا لي ا ا للااي
وتوسلع نطاا اساتادام ا اتساتةا ي الدوللاي لتملاا املنااى وعياا الاروث مان ةادو ياا
تي ااةلش املش ااازيع ع ااا  2016م ازن ااي ااا  ،2015ت يا ازال الطي ااد عي ااا وة ااداى
خاض اتنب اثاى امل تماد منااااام م ازناي اا اتلتازا األوىل لربوتوكاول كلوتاو ،الار انت ات
عا  2012ويتامن الا الت رير عد ام من التوصالاى امل دماي إىل ماؤار األفاراع ال اماش
وصاه اجتماع األفراع روتوكول كلوتو للتال إجراًم شناها وزته الثانلي عشر

__________

*

ادز فل ااا م يوماااى عاان الاا املشاامولي ااالت رير فيب ااا مااؤار األفاراع
قاادمت ااالو الوثل ااي ااد املوعااد امل اارز لتعا ت
ال امش وصاه اجتماع األفراع روتوكول كلوتو وزتله الثانلي والثالثي

)GE.16-18523(A



FCCC/KP/CMP/2016/4

احملتوياى

الصاحي

الا اراى

اوتم  -م دمي
الف  -الوتيي
اً  -نطا الت رير
جلث  -اإلجاراًاى الاار يت ا ان يتااالاا مااؤار األفاراع ال امااش وصاااه اجتماااع األفاراع
روتوكول كلوتو

5-1
1
3-2

4
4
4

5-4

4

ثانلام  -احلالي الرااني للي التنملي الن لاي
الف  -آللي التنملي الن لاي األزقا
اً  -التحدياى الر تواج ا آللي التنملي الن لاي
جلث  -اإلجنا اى والارص

17-6
6
9-7
17-10

5
5
6
7

ثالثام  -ال مش املاطيع ه الا املشمولي الت رير
الف  -امليائش املت ي ي اليلاساى
اً  -ال رازاى
جلث  -امليائش التن لملي
ال  -لي ا ا التو يا ااع اإلقيلم ا ا و ون اإلقيلم ا ا ألنش ااطي املشا ااازيع إف اااز آللا ااي التنملا ااي
الن لاي
ااً  -الاوائد املش كي جمال التنملي امليتدامي نتلةي انشطي املشازيع و ارام األنشاطي
إفاز آللي التنملي الن لاي

90-18
23-19
31-24
70-32

8
9
10
13

84-71

20

90-85

24

زا ام  -ميائش احلوكمي واإل از
الف  -ميائش ال اويي
اً  -اجتماعاى افي التناللي
جلث  -التااعش مع املنتدياى واصحاب املصيحي
ال  -اتتصال والتوعلي
ااً  -ةالي املواز املاللي املاصصي ل مش آللي التنملي الن لاي
واو  -توصلاى مؤار األفراع ال امش وصاه اجتماع األفراع

121-91
98-95
100-99
105-101
111-106
119-112
121-120

25
26
27
28
28
29
32

روتوكول كلوتو

املرف اى
األول  -توصاالي افيا التنالاالي للااي التنملااي الن لاااي إىل مااؤار األفاراع ال امااش وصاااه اجتماااع األفاراع
كلوتو شنن ن ا قروض آللي التنملي الن لاي
الثاين  -توصالي األماناي إىل ماؤار األفاراع ال اماش وصااه اجتماااع األفاراع
التنملي الن لاي
الثالث -

روتوكااول

روتوكاول كلوتاو شانن ن اا قاروض آللااي

35

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

........................................................................... mechanism in the reporting period

2

33

38

GE.16-18523

FCCC/KP/CMP/2016/4

List of regulatory documents approved by the Executive Board of the clean development
39

................................................................................................... mechanism
Meetings of the Executive Board of the clean development mechanism, its support bodies and its forums in

41

- الرا ع
-

اخلام

.......................................................................................................... 2016
Summary of the deliverables of the Executive Board of the clean development mechanism in response to

- اليا س

the requests and encouragements of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to
43

3

.................................................................... the Kyoto Protocol at its eleventh session

GE.16-18523

FCCC/KP/CMP/2016/4

أوالا -مقدمة
ألف -الوالية
 -1ت تا الطرائق واإلجراًاى املتب اي مان اجاش آللاي تنملاي ن لااي )ا للايد ان ي اد افيا
التنالاالي لةللااي )يعشاااز إلل ااه فلمااا يي ا اس ااث عافي ا عد ت ااازير ع اان انشااطته إىل كااش وز م اان
وزاى م ااؤار األف ا اراع ال ام ااش وص اااه اجتم اااع األف ا اراع روتوك ااول كلوت ااو )مؤار/اجتم اااع
اف اراع كلوت ااود)1د وي ااو مؤار/اجتم اااع اف اراع كلوت ااو ،إف اااز عازس ااي س اايطته عي ااا ا لل ااي،
است راض الو الت ازير وت دمي توجل اى واختاذ م رزاى ،ةيد اتقتااً

باء -نطاق التقرير
 -2ي ا هد ا االا الت ري اار الي اانوي م يوم اااى ع اان الت ااد احمل اار تنال اال ا لل ااي خ ااةرل الا ا
م اان  17تشا ارين األول/اكت ااو ر  2015إىل  17اييول/س اابتمرب ) 2016يعش اااز إلل ااا فلم ااا ييا ا
باز عالا املشامولي االت ريرعد)2د وااو يتاامن توصالاى كا ين ار فل اا مؤار/اجتمااع افاراع
كلوت ااو وزت ااه الثانل ااي عش اار ويص ااف الت ري اار ةال ااي ا لل ااي ،ويي ااي الا ااوً عي ااا اإلجن ااا اى
والارص والتحدياى املتصيي تشمللش ا للي ،وي د م يوماى شنن احلوكمي واإل از واحلالي املاللي
لةللي وتر م يوماى إضافلي الصاحاى الشبكلي لةللاي)3د ،الار اا الياةش املركازي ملاع
الت ازير والوثائق األخرى املتصيي افي
 -3وسلب زئل افي  ،اليالد إ واز و كاالاو ،م ارض ت ادمي مةرة اتاه الشااويي اماا
الدوز الثانلي عشر ملؤار/اجتماع افراع كلوتو ،نتاائ الادوز الثانلاي والتيا تجتمااع افيا ،
الر عع دى د نشر الا الت رير

جيم -اإلج ررراءات الت رري يتع رريم أن يتأل ررماا م ررؤتمر األطر رراف العام ررل بوص ررفه اجتم رراع
األطراف في بروتوكول كيوتو
 -4عند اإلةافاي عيماام ذالا الت ريار ،قاد ياو مؤار/اجتمااع افاراع كلوتاو ال لاا مباا ييا
وزته الثانلي عشر :

__________

)1د
)2د
)3د

4

امل رز  /3اإ ،1-املرفق ،الا ر  )5د
تت يااق امل يوم اااى ال اواز ا االا الت ري اار ااالا م اان  17تش ارين األول/اكت ااو ر  2015إىل  17اييول/س اابتمرب
 ،2016وف ام ليا ر  11من امل رز  /1اإ 2-والا ر  7من امل رز  /2اإ ،3-ما مل يعلكر خةرع ذلك
><http://cdm.unfccc.int/
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ت ادمي توجل اااى شاانن امليااائش الناها ي عاان ااالا الت رياار ،ت ساالما فلمااا يت يااق
)اد
طيباى التوجل اى الواز ا زاين الف وجلث من الاصش الثالاث ا نااو والتوصالاى الاواز
ا زً واو من الاصش الرا ع ا ناو )ان ر املرف األول والثايند؛
)بد
املرفق الثالثد؛
) د

ت ل ا الكلاناااى التشااملليلي الاار اعتعماادى وعلن ااا افي ا

صااوز مؤقتااي )ان اار

ت يلق اعتما كلان تشمللي م ن )ان ر الا ر  24ا ناو واملرفق الثالثد؛

) د اإلةافي عيمام مش افي استةا ي ليطيباى امل دمي
ملؤار/اجتماع افراع كلوتو )ان ر الاصش ثالثام ا ناو واملرفق اليا سد؛

الدوز احلا ياي عشار

 -5ويت ا ان ينتاااد مؤار/اجتماااع افاراع كلوتااو اعااااً افيا ملااد ساانت ةااال تي لااه
ال هلحاى التاللي من األفراع:
)ا د

عاو واةد وعاو مناوب من جمموعي الدول األفري لي؛

)بد

عاو واةد وعاو مناوب من جمموعي ول آسلا واحملل اهلا ئ؛

) د

عاو واةد وعاو مناوب من ول امريكا الةرتلنلي ومنط ي الكازييب؛

)د

عاو واةد وعاو مناوب من جمموعي ول اوزو ا الملر لي و يدان اخرى؛

)هد

عاو واةد وعاو مناوب من األفراع املدزجي

املرفق األول

ثانيا -الحالة الراانة لية التنمية النظيفة
ألف -آلية التنمية النظيفة باألرقام
عا  ،2016ظيت آللي التنملي الن لاي تواجه اخنااض الطيد عيا وةداى خااض
-6
اتنب اثاى امل تمد امل ازناي ماع الطياد الالي عرفتاه فا اتلتازا األوىل لربوتوكاول كلوتاو ،الار
انت اات عااا  2012ومااا ال تيااةلش املشااازيع وإصااداز وةااداى خاااض اتنب اثاااى امل تمااد
منااا اياام امل ازني مع ما كاناا عيلاه فا اتلتازا األوىل ولكان تياةلش املشاازيع عارع
عا  2016امل ازني مع ما كان عيله عاا  2015ويبا ا ادول  1عاد املشاازيع
يا
املي ااةيي ،واملش ااازيع ال اار اعص اادزى هل ااا وة ااداى خلا ااض اتنب اث اااى امل تم ااد ،ووة ااداى خا ااض
اتنب اثاى امل تمد الصا ز )مبا ذلك رام األنشطيد
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ا دول 1
ع ررد المش رراري المس ررتلة والمش رراري الت رري أُص رردرت له ررا وح رردات لألفر ر االنبعاث ررات
المعتمد ووحدات خف االنبعاثات المعتمد الصا رة (بما في ذلك برامج األنشطة)

ف اإل ةرغ

)اد

املشازيع امليةيي

) بد

املشااازيع الاار اعصاادزى هلااا وة ا ا ا ا ااداى خا ا ا ا ا ااض
وة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااداى خلا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااض اتنب اث ا اااى امل تم ا ااد
) د
الصا ز
اتنب اثاى امل تمد

ماان تشارين األول/اكتااو ر  2011إىل 1 747
اييول/سبتمرب 2012

1 256

264 495 437

ماان تشارين األول/اكتااو ر  2012إىل 2 183
اييول/سبتمرب 2013

1 779

379 458 772

ماان تشارين األول/اكتااو ر  2013إىل 207
اييول/سبتمرب 2014

574

104 113 269

ماان تشارين األول/اكتااو ر  2014إىل 122
اييول/سبتمرب 2015

465

129 451 024

ماان تشارين األول/اكتااو ر  2015إىل 53
اييول/سبتمرب 2016

410

100 492 477

)اد
)بد
) د

اتاد فا اى اإل اةرغ املشامولي االا ا اادول مان  1تشارين األول/اكتاو ر إىل  30اييول/سابتمرب ماان
ال ا التايل ،استثناً عا  2016اللي كان املوعد الن ائ فله او  17اييول/سبتمرب؛
عة ِيد عد املشازيع امليةيي اتستنا إىل تازيخ التيةلش الا ي ؛
صااد باااز عاملشااازيع الاار اعصاادزى هلااا وةااداى خلاااض اتنب اثاااى امل تماادع تيااك املشااازيع الاار
يع ت
استكميت إصداز وةداى خاض اتنب اثاى امل تمد اثناً الا املشمولي الت رير

باء -التحديات التي تواجهها آلية التنمية النظيفة
 -7ن رام تخنااض الطيد عيا وةداى خاض اتنب اثاى امل تمد وما ينةث عن ذلاك مان
س ا ر م اانااض عموم اام لوة ااداى خا ااض اتنب اث اااى امل تم ااد ،توق ااف ال دي ااد م اان مش ااازيع آلل ااي
التنمل ااي الن لا ااي ع اان إص ااداز وة ااداى خا ااض اتنب اث اااى امل تم ااد ومل تص اادز وة ااداى إض ااافلي
خلاااض اتنب اثاااى امل تمااد حل اوايل  42املائااي ماان املشااازيع الاار اعصاادزى هلااا وةااداى خلاااض
اتنب اثاااى امل تمااد ةا  31كااانون األول /يياامرب ) 2012اهايااي فا اتلتازا األوىل لربوتوكااول
كلوتود
اجع نشاط آللي التنملي الن لاي يؤثر ال ااى املصاا قي والتح اق الثالثاي لةللاي،
 -8وظش تر ع
ولديدام الكلاناى التشملليلي امل لني و الا املشمولي االت رير ،ساحبت ثةرثاي كلانااى تشاملليلي
م لننااي صااوز فوعلااي اعتما اااا كيلااي وعيااق افيا ايااام صااوز مؤقتااي اعتمااا كلااان تشااملليل
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م لن ا لنطاقاااى قطاعلااي لن ااا زيثمااا يصاادز مؤار/اجتماااع اف اراع كلوتااو م اارزام ذاالا الشاانن
ويوص ا افي ا مؤار/اجتماااع اف اراع كلوتااو اانن ين اار وزتااه الثانلااي عشاار مياانلي ت ل ا
الكلاناى املدزجي املرفق الثالث النطاقاى ال طاعلي املشاز إلل ا او ت يل ا من ا
 -9وعةرو عيا ذلك ،تواجه ا للي عد الل
)4د
ككن استادام ا د عا 2020

شنن ما إذا كاان ككان اساتادام ا وكلاف

جيم -اإلنتازات والفرص
 -10ةاا اازى آللا ااي التنملا ااي الن لاا ااي تيا ااةلش اكثا اار ما اان  8 000مشا ااروع و رنا ااام انشا ااطي
 111ياادام واصاادزى اكثاار ماان  1.7يلااون وةااد ماان وةااداى خاااض اتنب اثاااى وماان مث
اظ رى ا للي إمكاناهتا كن ا لت ب ي اويش ال مش املت يق املناى والتنملي امليتدامي
 -11واوص ااا م ااؤار األفا اراع)5د نخ اال اخل اارب املكتي اابي م اان آلل ااي التنمل ااي الن لا ااي وا لل اااى
األخاارى احلياابان عنااد إعاادا ال واعااد والطرائااق واإلج اراًاى املت ي ااي ا للااي املنشاان مبوجااد
الا اار  4ماان املااا  6ماان اتاااا ااازي ولااللك توجااد فرصااي تستنياااى ا للااي او الاات يث من ااا
لتوجله تنالل اتاا ازي
اتاد ماان قبااش البياادان ليوفاااً التزاماهتااا مبوجااد
 -12و الوقاات نايااه ،مااا الاات ا للااي تعيا ت
روتوكول كلوتو ومن قبش ا اى امل نلي مان واا األفاراع ألواراض اخارى واا متصايي الملايااى
ةي اي عمااش
وسايه الااوً عياا امثياي لكاةر اتساتادام
املندزجاي إفااز روتوكاول كلوتاو ع
)6د
افيا امل ااو اثناااً الاادوز الرا ااي واألز ا لكااش ماان اهلل تا الااارعلت  ،مبااا ذلااك ،عيااا
التوايل ،مبا ز تتصاش اتمتثاال وتاوفر التموياش املنااخ خلااض ثااين اكيالد النل وجا مان إنتاا
ةااامض الن يااك واملرافااق وت ا ام اواتم آلمااع عااد مشااازيع للااي التنملااي الن لاااي سااند يعباااع
ليميتثمرين املؤسيل
 -13وعااةرو عيااا ذلااك ،ظااش البنااك الاادويل ييااتاد آللااي التنملااي الن لاااي ماان اجااش راجمااه
التموييل ااي ال ائم ااي عي ااا النت ااائ  ،وا ا 1) :د مب ااا ز الكر ااون م اان اج ااش التنمل ااي ،وا ا ص ااندو
لةرسااتثماز األنشااطي املناااااي الكر ااون قااائث عيااا األ اً يشا ي وةااداى خاااض اتنب اثاااى
امل تمااد وييملل ااا ،ويااوفر التمويااش ماان اجااش احلصااول عيااا الطاقااي والتنملااي املناااااي الكر ااون
__________

)4د
)5د
)6د

مل يتث التصديق د عيا ت ديش الدوةي لربوتوكول كلوتو ،اللي حيد ف اتلتزا الثانلي ليربوتوكاول وةا 18
او /يوللاه  ،2016كااان  66يادام قااد صاد عيااا ت اديش الدوةااي مان اصااش  144تصادي ام مطيو اام لبادً ساريان
الت ديش
امل رز  /1ا ،21-الا ر )37ود
عع ِ اادى ةي ااي ال مااش امل نونااي عاستكشاااع اويااش واسااتادا آللااي التنملااي الن لاااي ماان جانااد املؤسياااى الدوللااي
ليتمويش املناخ ع  16اياز/مايو  2016ون ،املانلا ان ر املوقع الشبك التايل:
><http://cdm.unfccc.int/stakeholder/index.html
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البياادان املناااااي الاادخش؛ )2د مرفااق امل ازا التة ارييب اخلاااص ملااا امللثااان والتاالااف ماان تملااا
املناى ،الالي ياوفر ضامانام ليا ر وةاداى خااض اتنب اثااى امل تماد او توقاع ةاد ا ل ل ائاداى
انشطي مشازيع آللي التنملي الن لاي
 -14وقااد زوجاات األمانااي عااا  ،2016ساالا مبا زهتااا احللااا املناااخ ا ن ،ليمنصااي
اإللك ونل ااي لءلمل اااً الط ااوع لوة ااداى خا ااض اتنب اث اااى امل تم ااد)7د ،ال اار افي ااا افيا ا
اييول/س اابتمرب 8)2015د وق ااد اث ااازى املب ااا ز ااتماما اام ا ا افا ارا اااز ين ،وكلان اااى ال ط اااع
اخلاص ،وةكوماى حميلي ،ومن م مناسباى ،مبا ذلك املناسباى الر تن م اا ال ااى األماث
املتحد )ان ر ا زً جلث من الاصش الثالث وا زً ال من الاصش الرا ع ا ناود
 -15و اإلضا ااافي إىل ذلا ااك ،تيا ااتاد األف ا اراع املدزجا ااي املرفا ااق األول وعا ااد قيلا ااش ما اان
األف اراع وااا املدزجااي املرفااق األول وةااداى خاااض اتنب اث ااى امل تمااد إفاااز اليلاساااى
املناخلااي اخلاصااي ذااا وتياامب ااض البياادان اسااتادا وةااداى خاااض اتنب اثاااى امل تمااد
إف اااز ن م ااا اخلاص ااي ت ااداول اتنب اث اااى او ا ا تن اار اس ااتادا ا االو الوة ااداى ا واى
سلاساتلي اخرى
 -16وع ااةرو عي ااا ذل ااك ،ع ِعل اات األفا اراع إىل تش ااةلع اإللمل اااً الط ااوع لوة ااداى خا ااض
)9د
اتنب اثاى امل تمد كوسليي لزيا الطمو وال مش قبش عا 2020
 -17وما ال افي يرى ان ا للي ا ا مالد

اتستةا ي الدوللي لتملا املناى

ثالث ا -العمل المضطل به في الفترة المشمولة بالتقرير
الا ا املشاامولي ااالت رير ،مبااا ذلااك اسااتةا ته
 -18يصااف ااالا الاصااش اعمااال افي ا
لطيباى مؤار/اجتماع افاراع كلوتاو وتشاةل اته ويتاامن املرفاق الياا س حملاي عاماي عماا ككان
ان ينةاازو افي ا اسااتةا ي لطيباااى مؤار/اجتماااع اف اراع كلوتااو وتشااةل اته الاادوز احلا يااي
عشر

__________

)7د
)8د

><https://offset.climateneutralnow.org/

تدعو مبا ز عاحللا املناخ ا نع املن ماى واملدن واحلكوماى احمليلي ومن م األةادا واألفارا عياا اليا
إىل ل ل ااق احلل ااا املن اااخ في ااول منتص ااف ال اارن احل ااا ي وال ش ارين واخت اااذ إج اراًاى فوزي ااي ل اااس اتنب اث اااى
وخاا ا قدز اإلمكان وت ويض ما تب ا من ا ان ر الوقع الشبك التايل:
><http://climateneutralnow.org/SitePages/Home.aspx
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ألف -المسائل المتعلقة بالسياسات
 -1تمويل آلية التنمية النظيفة مم خالل المؤسسات الدولية للتمويل المناخي
ال مااش تستكشاااع فاارص
 -19اسااتةا ي ليا اار  8ماان امل اارز  /6اإ ،11-هاارع افي ا
اويش آللي التنملي الن لاي من خةرل املؤسياى الدوللي ليتمويش املناخ  ،مثش الصندو األخاار
ليمن اااى ،اتس ااتنا إىل نت ااائ ةي ااي ال م ااش ال اار ع ااداا ش اانن ا االا املوض ااوع ال اادوز الرا ااي
واألز ا لكااش ماان اهلل تا الااارعلت )10د ون اار املشااازكون ةي ااي ال مااش اخلارباى جمااال
اويش مشازيع آللي التنملي الن لاي ،وامثيي عياا اساتادا ا للاي مان اجاش ت لالث نتاائ التاالاف،
واحل اواجز والااارص املت ي ااي اسااتادام ا ماان اج ااش عااث انشااطي التموي ااش املناااخ  ،مبااا ذل ااك
)11د
التوصلاى امل دمي من اجش يا لي ا للي
 -20وانطةرقام من ال مش اتستكشا املب التاصلش اعةرو ،ةد افيا عاد فارص واتااق
عيااا الشااروع ت اادمي الاادعث إىل مؤسياااى اويااش وللااي تيا ا إىل ل لااق از ااي انشاطي :مرفااق
إع ااا اوي ااش آلل ااي التنمل ااي الن لا ااي؛ وس اانداى ااازي املت ي ااي املن اااى؛ ومرف ااق التموي ااش ا م اااع
لربنااام األمااث املتحااد اإلاااائ ؛ و ارام التمويااش املناااخ التا ااي ملصاارع التنملااي لملاارب افري لااا
وملصرع التنملي لشر افري لا واهلدع من ذلك او استادا آللي التنملي الن لاي كن ا ليتح ق
من نتائ التاالف ،ماع امليااعد ترتلاد التموياش املاصاط ألنشاطي مشاازيع ا للاي وفياد
افيا إىل األمانااي ان ت ااد م يوماااى حم ندثااي عاان الت ااد احملاار ذلااك الاادعث وساالن ر عااث
اي انشطي إضافلي عا 2017
 -2خيارات استألدام آلية التنمية النظيفة كأ اة الستألدامات أخرى
اجتماعلاه الثاامن والثماان
 -21استةا ي ليا ر  7مان امل ارز  /6اإ ،11-نااقش افيا
والتاسع والثمان خلازاى استادا آللاي التنملاي الن لااي كان ا تساتاداماى اخارى ،ماع مراعاا
املي اااااى ال ا اواز م اان اص ااحاب املص اايحي ا لل ااي ع ااد ن ااداً لت اادمي م اادخةرى عام ااي
نليان/ا ريش 2016
 -22وخااةرل الاا املشاامولي ااالت رير ،واصااش افيا استكشاااع ا للااي كاان ا تسااتاداماى
اخاارى ع ااد تشااةلع مؤار/اجتماااع افاراع كلوتااو ليمةيا عيااا النحااو الاواز الا اار  7ماان
امل رز  /6اإ ،11-واتاق عيا ان مؤار/اجتماع افراع كلوتو قد يو ال لا مبا يي :
__________

)10د ان ر احلاهلي  6اعةرو
)11د ان ا ا اار الا ا ا اار  7ما ا اان الت ريا ا اار املت يا ا ااق اتجتما ا اااع التي ا ا ا

ليمةي ا ا ا  ،املتا ا ااا املوقا ا ااع الشا ا اابك التا ا ااايل:
> ،<http://cdm.unfccc.int/EB/archives/meetings_16.htmlواملاالكر املااالملااي امل نون ااي عاويااش آللااي التنمل ااي
الن لاي من خةرل املؤسياى الدوللي ليتمويش املناخ ع ،املتاةي املوقع الشبك التايل:
><http://cdm.unfccc.int/Meetings/MeetingInfo/DB/9COMWSV54JHAQ1P/view
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عااو مااؤار األف اراع ال امااش وصاااه اجتماااع األف اراع اتاااا ااازي ،
)ا د
وزته األوىل ،إىل الن ر وز ا للي ،او عناصر من ا ،امليت بش سلا اتاا ازي ؛
)بد ع ااو األفا اراع إىل الن اار اس ااتادا وة ااداى خا ااض اتنب اث اااى امل تم ااد
وصاه صكام لةرمتثال خمططاى تداول اتنب اثاى؛
) د تشةلع هركاى املةرةي ا ويي والبحريي عيا اتلتزا خباض اتنب اثاى النامجي
عن عميلاهتا ،وسائش من ا اإللملاً الطوع الاوزي لوةداى خاض اتنب اثاى امل تمد؛
) د مناهد افي واألماني ليمشازكي الدوائر املاللي واتستثمازيي ليتشةلع عيا
استادا آللي التنملي الن لاي كن ا ل لاس األوزا املاللي اخلاراً واإل ةرغ عن ا والتح ق من ا؛
عو مؤار األفراع للطياد إىل الكلانااى التشاملليلي لةللاي املاللاي ان تن ار
)هد
اسااتادا آلل ااي التنمل ااي الن لا ااي كاان ا ل ل اااس انش ااطي التاال ااف واإل ااةرغ عن ااا والتح ااق من ااا،
ةيد اتقتااً؛
)ود مناهااد افيا ان يبااا ز ،التشاااوز مااع الكلاناااى التشااملليلي لةللااي املاللااي ،إىل
استكشاع وسائش تبيل تطبلق آللي التنملي الن لاي من اجش األنشطي الر اوهلا ا للي املاللي؛
) د تشا ااةلع األف ا اراع والكلانا اااى ال اما ااي واخلاصا ااي وامل ا اوافن عيا ااا امليا ااااي
خاااض اتنب اثاااى ال امللااي ماان خااةرل عااث يااا خاااض اتنب اثاااى احمل ااي عاان فريااق املنصااي
اإللك ونلي لءلملاً الطوع ؛
عو الوكاتى اإلاائلي واملصازع اإلاائلي املت د األفراع إىل استادا آللي
) د
التنملااي الن لاااي ،او عناصاار من ااا ،ليتح ااق ماان اثاار التاالااف امل تااد عاان انشااطت ا املدعومااي،
ةيد اتقتااً
 -3تطبيق السياسات اإللكترونية مم أجل ثبات اإلضافية
 -23اس ااتةا ي ليطي ااد ال اواز الا اار  16م اان امل اارز  /6اإ ،11-واص ااش افي ا خ ااةرل
الاا املشاامولي ااالت رير مداوتتااه شاانن تطبلااق اليلاساااى اإللك ونلااي ماان اجااش إثباااى اإلضاافلي
مللااي لديااد الاان واحليااول امل ةااي وتااو اهلل ااي إ ااةرغ مؤار/اجتماااع افاراع كلوتااو اانن افيا
مل يتمكن من التوصش إىل توافق ا زاً شنن املينلي

باء -القرارات
 -1القرارات المتعلقة باالعتما
 -24اثناااً الا ا املشاامولي ااالت رير ،سااحبت ثةرثااي كلاناااى تشااملليلي م لننااي فواعلااي اعتما اااا
كيلااي و اإلضااافي إىل ذلااك ،عيااق افي ا صااوز مؤقتااي اعتمااا كلااان تشاامللي م ا لنطاقاااى
قطاعلااي لن ااا زيثمااا يصاادز مؤار/اجتماااع اف اراع كلوتااو م اارزام ذاالا الشاانن وانااا ةالل اام 36

10

GE.16-18523

FCCC/KP/CMP/2016/4

كلانام تشملليلام م لنام ليمصا قي عيا املشازيع والتح ق من ا واعتماا وةاداى خااض اتنب اثااى،
ااد ان ك ااان ع ااد ا االو الكلان اااى  1 39تشا ارين األول/اكت ااو ر  2015ويوصا ا افيا ا
مؤار/اجتماع افراع كلوتو نن ين ر اثناً وزته الثانلي عشر مينلي ت ل الكلانااى املدزجاي
املرفق الثالث النطاقاى ال طاعلي املشاز إلل ا او ت يل ا من ا
 -2الق ررارات المتعلقررة بتسررتيل أنشررطة المشرراري وب ررامج األنشررطة و صرردار وحرردات خف ر
االنبعاثات المعتمد
 -25اثناااً الا ا املش اامولي ااالت رير ،اعص اادز م ااا جمموعااه  100 492 477وة ااد م اان وة ااداى
خاااض اتنب اثاااى امل تمااد ومل تصاادز خااةرل تيااك الاا وةااداى خاااض اتنب اثاااى امل تمااد املؤقت اي
ووةداى خاض اتنب اثاى امل تمد الطوييي األجاش و اللك يصابب عاد وةاداى خااض اتنب اثااى
امل تم ا ا ااد الص ا ا ااا ز ةا ا ا ا  17اييول/س ا ا اابتمرب  2016م ا ا ااا جمموع ا ا ااه  1 722 988 294وة ا ا ااد ،
من اا  1 711 255 340وةااد مان وةااداى خاااض اتنب اثااى امل تمااد و 11 227 869وةااد
ماان وةااداى خاااض اتنب اثاااى امل تمااد املؤقتااي و 505 085وةااد ماان وةااداى خاااض اتنب اثاااى
الطويي ااي األج ااش ويبا ا ا اادول  2الطيب اااى املت ي ااي التي ااةلش واإلص ااداز الاا ا م اان  1تشا ارين
األول/اكت ااو ر  2015إىل  17اييول/س اابتمرب  2016ويوض ااب الش ااكش ا ن اااو الني اابي امل وي ااي لتو ي ااع
انشطي املشازيع امليةيي ،و رام األنشطي ،وانشطي املشازيع املكوني فيد منافق اتتااقلي
ا دول 2
الطلبررات المتعلقررة بالتسررتيل واإلصرردار فرري طررار آليررة التنميررة النظيفررة فرري الفترررة مررم 1
تشريم األول/أكتوبر  2015ل  17أيلول/سبتمبر 2016
الطيد

عد الطيباى امل دنمي

مشروع :تيةلش

105

50

مشروع :إصداز

507

441

رنام انشطي :تيةلش

23

5

رنام انشطي :إصداز

36

27

آلديد ف امليتح اى

96

86

ت ديةرى د التيةلش

64

48

عناصر انشطي مشروع

82

82

)اد
)بد
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)ا د

ع ا ااد الطيب ا اااى امل ا ا ااي ص ا اااي
) بد
اهائلي

تشمش عالطيباى امل دميع الطيباى صلملت ا األوىل والطيباى امل ا ت دك ا ل د اكتماهلا؛
تشاامش عالطيباااى امل ا ااي صاااي اهائلاايع الطيباااى امليااةيي وامليااحو ي واملرفوضااي الاار قعاادمت خااةرل
الا املشمولي الت رير والطيباى امل دمي قبش الا املشمولي الت رير والر كانت قد داى م ا ت ا
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توزير ر أنش ررطة المش رراري المس ررتلة وبر ررامج األنش ررطة وعناص ررر أنش ررطة المش رراري بالنس رربة
المئوية بحسب مناطق االتفاقية اإلطارية
جمموع عناصر انشطي املشازيع1 974 :

امريكا الةرتلنلي والكازييب 

جمموع رنام األنشطي امليةيي295 :

اتقتصا اى الر ار مبرةيي انت اللي 

جمموع املشازيع امليةيي7 733 :

آسلا واحملل اهلا ئ 

افري لا 

 -26وقااد يااد عااد املشااازيع و ارام األنشااطي الاار إصاادازاا فيااول اهايااي الا ا املشاامولي
ااالت رير  2 952و ،33عيااا الت اوايل وماان جممااوع وةااداى خاااض اتنب اثاااى امل تمااد الاار
إصدازاا ،إصداز  5 289 691وةد لربام األنشطي فيول اهايي الا املشمولي الت رير
 -27و دايااي عااا  ،2016كااان وقاات انت اااز اادً عميلاااى التحااري عاان اكتمااال فيباااى
التيااةلش واإلصااداز يتةاااو الشا رين ) 73يوم اام ةا هااباط/فرباير 2016د و ناااًم عيااا فيااد
افي  ،اعطت األماني فيباى التيةلش واإلصداز األولويي عيا وااا من النتائ امل رز ل ل اا
و ختااالض مااد اتنت اااز إىل  28يوماام فيااول اهايااي الاا املشاامولي ااالت رير وماان املتوقااع يااا
ختا االض وق اات اتنت اااز إىل اس اابوع في ااول منتص ااف تشا ارين األول/اكت ااو ر  2016وفي ااد
افيا إىل األمانااي إعاادا خطااي شاانن كلالااي إ از عاادً عمااش التيااةلش واإلصااداز لتةنااد اي
تنخا امليت بش
 -28ويتا اامن ا اادول  3مزي اادام م اان التااص االش ع اان م ااامةرى اإلةال ااي واإللمل اااً الطا ااوع
واإل ازي
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ا دول 3
لمحة عامة عم المعامالت المنتزة في ستل آلية التنمية النظيفة
 1تشرين األول/اكتو ر  2015إىل
 17اييول/سبتمرب 2016

افموع ة
 17اييول/سبتمرب 2016
نوع امل اميي

امل امةرى

الوةداى

امل امةرى

الوةداى

م امةرى اإلصداز

9 462

1 722 988 294

525

100 492 477

34 272 641

493

1 912 240

م امةرى اإلةالي الداخيلي واخلازجلي

16 096

1 513 677 975

867

58 495 245

امل ااامةرى احملال ااي م اان ةي اااب ص ااندو
التكلااف إىل سااةةرى األف اراع املدزجااي
املرفق األول

297

25 955 477

40

1 484 072

م امةرى اإللملاً الطوع

1 205

13 726 845

937

9 083 838

م امةرى اإللملاً اإل ازي

6

1 035 475

1

22 230

ةص ا ااي م ا ااامةرى ال ائ ا ااداى احملالا ا ااي إىل 9 361
ةياب صندو التكلف

 -29وم اان جمم ااوع وة ااداى خا ااض اتنب اث اااى امل تم ااد الص ااا ز اهاي ااي الا ا ا املش اامولي
ا ا ا ااالت رير ،إصا ا ا ااداز  1 461 481 738وةا ا ا ااد لا ا ا ا ا اتلت ا ا ا ازا األوىل لربوتوكا ا ا ااول كلوتا ا ا ااو
و 249 773 602وةد لا اتلتزا الثانلي ومن جمماوع وةاداى خااض اتنب اثااى امل تماد
املؤقتااي الصااا ز  ،إصااداز  11 218 844وةااد لا ا اتلت ازا األوىل و 9 025وةااد لا ا
اتلتازا الثانلااي واعصا ِادزى مجلااع وةااداى خاااض اتنب اثاااى امل تمااد الطوييااي األجااش لاا اتلتازا
األوىل
 -30وقاد تي ااا افيا فيبا لءلملاااً الطااوع لتياةلش انشااطي مشااازيع آللااي التنملااي الن لاااي
منل تنالل إجراً اإللملاً الطوع ليتيةلش هباط/فرباير 2015
 -31وتر ازقا ماصيي

الصاحاى الشبكلي لةللي

)12د

جيم -المسائل التنظيمية
 -32خااةرل الا ا املشاامولي ااالت رير ،واصااش افي ا لي ا آللااي التنملااي الن لاااي ماان خااةرل
اعتمااا وثااائق تن لملااي جديااد او من حااي ،مبااا ذلااك ت ااديةرى عيااا م لاااز مشااازيع ا للااي،
__________

)12د

GE.16-18523
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وم لاااز املص ااا قي والتح ااق لةللااي ،وإج اراً وز مش ااازيع ا لل ااي وكااللك امل ااايا املتص اايي لدي اادام
ربام األنشطي واخال ال لنااى والنطاقااى ال طاعلاي واتااق افيا ايااام عياا إ خاال ليالناى
عيا عميلي تشاوز اصحاب املصيحي
 -33وتاار املرفااق الرا اع قائمااي ليوثااائق التن لملااي )امل ااايا واإلج اراًاى واملبااا ئ التوجل لااي
والتوض االحاى وامل االكراى اإلعةرمل ااي والت ااديةرى واملي اااز د ال اار واف ااق عيل ااا افيا ا او ن ح ااا
خةرل الا املشمولي الت رير
 -1ستل آلية التنمية النظيفة
فيااد ماان مؤار/اجتماااع افاراع كلوتااو لين اار افاااش فري ااي إلتاةااي
 -34ون ار افيا
الا اار  12ماان التااليلش ال ماان امل اارز  /3اإ 1-ل امااي ا م ااوز وا ثاااز
امل يوماااى احملااد
امل تبي عيا ذلك
 -35واتا ااق افي ا ا عي ااا ان إفش اااً ا االو امل يوم اااى ) ش اانن اتةتا ااا وة ااداى خا ااض
اتنب اثااى امل تمااد ولويي ااا عياا ميااتوى احلياااب فياد األزقااا التييياايليد ساتكون هلااا آثاااز
عيااا ساريي البلاناااى املت ي ااي الكلاناااى الار يااي ولااللك ،ياارى افيا ان البلاناااى عيااا ميااتوى
احلياب الار ي وعياا مياتوى التحوياش الاار ي ينبملا اايت اا مان خاةرل آلملاع البلانااى و/او
عد كشا ا ،ةيد اتقتااً
اها خمتياااي ،مبااا فل ااا تيااك املبلنااي املاالكر املااالملااي املت ي ااي نفاااش
 -36ون اار افيا
الا اار  12م اان الت االيلش ال م اان امل اارز  /3اإ 1-ل ام ااي
فري ااي إلتاة ااي امل يوم اااى احمل ااد
ا م وز)13د ،مع اتع اع نن ازتااع ميتوياى التةملع حيد من الشاافلي ،ة قد يتيبد
اخنااض ميتوياى التةملع هواوش شنن اليريي
 -37وقرز افي ان يطيد مزيدام من التوجل اى من مؤار/اجتماع افراع كلوتو
 -2المنصة اإللكترونية لإللغاء الطوعي لوحدات خف

االنبعاثات المعتمد

اييول/ساابتمرب  ،2015افيااق افي ا املنصااي اإللك ونلااي لءلملاااً الطااوع لوةااداى
-38
)14د
خاض اتنب اثاى امل تمد )يعشاز إلل ا فلما يي اسث عاملنصيعد وتيمب املنصاي ليمشاازك
املشااازيع اارض وةااداى خاااض اتنب اثاااى امل تمااد املزمااع إلملاعاااا فااوزام عيااا عامااي ا م ااوز
وتصدز ه ا اى إلملاً ليمش ين
__________

)13د ان ا اار املرف ا ااق  5جب ا اادول األعم ا ااال املش ا اارو ليةيي ا ااي التيا ا ا

ليمةيا ا ا  ،املت ا ااا

املوق ا ااع الش ا اابك الت ا ااايل:

><https://cdm.unfccc.int/Meetings/MeetingInfo/DB/9COMWSV54JHAQ1P/view

)14د ان ر احلاهلي  7اعةرو
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 -39و اهايي الا املشمولي الت رير ،كان  37مشاروعام ي ارض وةاداى خلااض اتنب اثااى
امل تمد عيا املنصي وكانت  41 481وةاد مان وةاداى خااض اتنب اثااى امل تماد قاد المللات
وقلمت ااا اإلمجالل ااي  55 483وتزام م اان وتزاى الوتي اااى املتح ااد ) وتزد وتتواص ااش ا ااو
الراملي إىل يا عد املشازيع والربام الر ت رض وةداى خاض اتنب اثاى امل تمد
 -40واسااتةا ي ليطيااد ال اواز الا اار  5ماان امل اارز  /6اإ ،11-ككاان الوصااول مباه اار
عيااا املنصااي إىل امل يوماااى املت ي ااي الاوائااد املش ا كي جمااال التنملااي امليااتدامي ال اواز وثااائق
تصااملث املشااازيع وال اربام ليمشااازيع وال اربام الاار ت اارض وةااداى خلاااض اتنب اثاااى امل تمااد،
مبا ذلاك امل يومااى املانخوذ مان الت اازير الصاا ز عان ا ا ا للاي املت ي اي الاوائاد املشا كي
)15د
جمال التنملي امليتدامي
 -41وخةرل الا املشمولي االت رير ،اع ِخاش عياا املنصاي عاد مان التحيالناى ،من اا إضاافي
فري ااي لياادفع التحويااش املصاار  ،وقاادزاى الاااوتر واإل ااةرغ ،والتصااملث األمثااش ،واساات راض اويل
اجتماعااه التي ا  ،ساالعةرى الر ااع األخااا ماان
لش ا ا اإللملاااً و ناااًم عيااا فيااد افي ا
ع ااا  2016اس اات راض مي اات ش مل اادى سا ا ولي اس ااتادا املنص ااي و اتجتم اااع ناي ااه ،في ااد
افيا إتاةااي املنصااي اااليملت اإلساابانلي والارنياالي؛ وماان املتوقااع اتنت ااً ماان ذلااك ال مااش فيااول
اهايي عا 2016

 -42وقد قامت األماني ال وي ليمنصي سلا مبا ز احللا املناخ ا ن و اإلضافي إىل
ذلااك ،اعةا ِر ت ااد ريااو تليااا اتااقاااى الشاراكي مااع الشااركاً اخلااازجل لييااما لملاااً وةااداى
خاض اتنب اثاى امل تمد من خةرل ترتلباى ت نلي سةش آللي التنملي الن لااي والشاركاً عياا
اساس وا ةصري
 -3نظام االعتما
ليلااش ليحاجااي إىل اختاااذ
 -43اسااتةا ي ليا اار  11ماان امل اارز  /6اإ ،11-ن اار افي ا
تاادا ا لكاالااي اسااتمراز مشااازكي الكلاناااى التشااملليلي امل لننااي آللااي التنملااي الن لاااي ،وت ساالما
املنااافق املمثيااي اثاالةرم ناقص اام ا للااي وتة ا افي ا ان عااد ام ماان التاادا ا تعاتااال الا ااش
ساالا خطااي عمااش ا للااي لا ا الياانت  2017-2016وخطااي اإل از ل ااا 16)2016د ،مثااش
إجيااا الطيااد عيااا وةااداى خاااض اتنب اثاااى امل تمااد ،وتبياال ا للااي ،ومواصاايي توةلااد عميلااي
التيةلش والرصد/التح ق وقرز افي ان األنشطي احلاللاي امل ارز تكاا لادعث اساتمراز مشاازكي

__________

)15د متاةي عيا املوقع الشبك التايل:
)16د متاةي عيا املوقع الشبك التايل<https://cdm.unfccc.int/Reference/Notes/index.html> :

><http://cdmcobenefits.unfccc.int/Pages/SD-Tool.aspx
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الكلاناااى التشااملليلي امل لننااي ا للااي ،وت ساالما املنااافق املمثيااي اثاالةرم ناقص اام ا للااي ،وقاارز
)17د
إعا الن ر الو املينلي ةيد الاروز امليت بش
-4

ورة المشاري
 -44اسااتةا ي ليطيااد ال اواز الا اار  6ماان امل اارز  /6اإ ،11-واصااش افي ا الن اار
سبش تبيل وترهلد ا للي واتاق عيا عد تمللااى ،من ا ما يي :
)ا د

توضلب هروط اإلعااً من التاتلش املوق

)بد

تبيل إ زا عناصر انشطي املشازيع

مرةير املصا قي والتح ق؛
رنام لألنشطي؛

عا إ زا عناصر انشطي املشازيع امليتب د

رنام لألنشطي؛

) د

اليما

)د

اديد صةرةلي املن ةلاى املطب ي إلعا ت دمي فيباى التيةلش؛

)هد

اليما تحديث من ةلي مطب ي وتمللااا فوعام د التيةلش؛

)و د

يا مروني التمللااى املدخيي عيا تازيخ دً ف امليتح اى؛

) د توضلب اناواع امل يومااى الةر ماي لطياد إذن كلاان تشامللي م ا أل اً عميلار
املصا قي والتح ق لنا رنام األنشطي؛
) د

اليما تمللا كلان تشمللي م

مرةير املصا قي والتح ق؛

داول التح ق فلما خيط رام األنشطي؛

)طد

توفا مروني وا حمدو

)يد

اليما التاكلك وجبداول ل ق مرني فلما خيط انشطي املشازيع افم ي؛

) د

خاض ةةث ال لناى فلما خيط انشطي املشازيع املتناثر جملرافلام

 -45واتاق افي عيا مواصيي ال مش شنن سبش تبيال وترهالد ا للاي وسالن ر
الوثائق التن لملي املن حي لةللي آخر اجتماع له عا 2016

مشاروع

 -5برامج األنشطة
 -46اساتةا ي ليطيااد الاواز الا ار  18ماان امل اارز  /6اإ ،11-اتااق افيا عيااا وضااع
توجل اااى قائم ااي االاهتا لا اربام األنش ااطي وسلا ااع افيا ا جمم ااوعت م اان الوث ااائق التن لمل ااي،
إةدااا ت تنطبق إت عيا رام األنشطي واألخرى ت تنطبق إت عيا انشطي املشازيع
مش ااروع الوث ااائق التن لمل ااي لةلل ااي
 -47وكم ااا ذعكِ اار الا اار  45اع ااةرو ،س االن ر افي ا
اخلاصي ربام األنشطي

__________

آخر اجتماع له

)17د ان ر الا ر  9من الت رير املت يق اتجتماع التي

عا 2016

ليمةي

املوقع الشبك التايل:

><http://cdm.unfccc.int/EB/archives/meetings_16.html
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-6

ارة اإلطار التنظيمي
 -48اسااتةا ي ليطيااد ال اواز الا ارت  12و 13ماان امل اارز  /6اإ ،11-اعتم اد افي ا
إجا اراًم من حا اام لوض ااع وتن االب وتوض االب من ةل اااى خلط ااوط األس اااس والرص ااد وا واى من ةل ااي،
عا جي اش ت ادمي وثل اي لتصاملث املشاازيع امارام اختلازياام عناد فياد تن الب من ةلاي م تماد والملات
اإلجا اراًاى املن ح ااي ايا ا اام زس ااو اق ا ا ا من ةل ااي جدي ااد  ،ويي اارى عميل ااي تص ااحلب األخط اااً
الواضااحي وإ زا /تن االب اإلةاااتى إىل ا ا من ةلااي جديااد او من حااي املن ةلاااى ال ائمااي،
واضااافت خطااو عميلااي التوضاالب لتحااد اي صاالملي )صاالدد ملن ةلااي او ا ا من ةلااي ينطبااق
عيل ا التوضلب

 -7األامية النسبية
اجتماعااه التي ا عيااا ان يرج ا ة ا عااا  2017مزياادام ماان ال مااش
 -49اتاااق افي ا
)18د
املت يااق اتةتلاجاااى املتصاايي تطبلااق األالااي النياابلي عميلااي التح ااق  ،وان ي طا األولويااي
لتن االب م ل اااز مش ااازيع ا لل ااي ،وم ل اااز املص ااا قي والتح ااق لةلل ااي ،وإجا اراً وز مش ااازيع ا لل ااي
ليمشازيع و رام األنشطي ،وت للث فيباى التيةلش واإلصداز )ان ر الا ر  27اعةرود
 -8نموذج تستيل موحد يستألدم معايير موضوعية لألنشطة التي تُعتبر ضافية بصورة تلقائية
ماالكر
 -50اسااتةا ي ليطيااد ال اواز الا اار  20ماان امل اارز  /6اإ ،11-ن اار افي ا
مااالملي اعدهتا األماني شنن استمازاى تيةلش موةد ألنشطي املشازيع اإلضافلي تي ائلاام واقار
ثاةر اساتمازاى من نحاي اا اساتماز وثاائق تصاملث املشاازيع ألنشاطي مشاازيع ا للاي ،واسااتماز
وث ااائق تص ااملث املش ااازيع ألنش ااطي املش ااازيع الص ااملا لةلل ااي ،واس ااتماز ت ري اار التص ااديق ألنش ااطي
)19د
مشازيع ا للي
 -9تبسيط المعايير المنهتية وترشيداا
 -51اق اار افي ا املن ةل اااى األوىل لةلل ااي فلم ااا خي ااط قط اااع الط ااان )حميل اامد ،وا ا تملط ا
املشازيع الر تيتاد ن ث الدز الك ر ائ والطاقي الشميلي لي ميلاى مدز املطاز
وضااع مب ااا ئ توجل لااي لتليااا تطااوير انش ااطي مشااازيع ا للااي و ارام
 -52وهاارع افي ا
األنشطي اليلا احلاري

__________

)18د امل رز  /3اإ ،9-الا ر 21
)19د ان ا اار املرف ا اااى  3-1ما اان الت ريا اار املت يا ااق اتجتما اااع التي ا ا

ليمةي ا ا  ،املتا ااا

املوقا ااع الشا اابك التا ااايل:

><http://cdm.unfccc.int/EB/archives/meetings_16.html
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 -53وهاارع افيا ايااام ال مااش عيااا وضااع من ةلاااى جديااد لي لاكااش األساساالي لين ااش
الشاصا ا اخلال ااف ةيتا ا او ث ااةر عة ااةرى ومن ةل اااى لوس ااائش الن ااش ال ااا املنااا ااي
اتنب اثاى
تن االب املن ةلاااى الززاعلااي ال ائمااي لتوساالع نطااا
 -54و اإلضااافي إىل ذلااك ،هاارع افيا
التملطلي وت دمي توجل اى إىل األماني شنن اه لتطوير من ةلاى عكني جديد ليززاعي
 -55ون ب افي من ةلاى املشازيع الر ت ز الطيد عيا تكنولوجلاى اإلنااز اتقتصاا يي
لتش اامش خل ااازاى متيا ا ي ومبي ااطي ليرص ااد ،مب ااا ذل ااك س اااعاى اس ااتادا اف اضا ا ملص ااا لب
اإلضاً
 -56ون ب افي اياام من ةلي است ا املوا امليتمد من النااياى الصيبي وإعاا تادويراا
لتشمش إعا تدوير جا احلاوياى
تن االب ا ا ةيا اااب م ام ااش اتنب اثا اااى لن ااا ك ر ا ااائ م اان اجا ااش
 -57وه اارع افي ا ا
ما يي 1) :د لي استل اب الشبكاى الصاملا امل زولاي الادول ا ززياي الصاملا الناملاي واقاش
البيدان اوام؛ )2د ت زيز وضو املتطيباى املت ي ي ظ از قلو اإلزسال
 -58و مللااي توساالع نطااا اخللااازاى املتاةااي ليمشااازيع الاار ت ااز اسااتادا الوقااو األةلااائ ،
فيااد افي ا ت زيااز املن ةلاااى ال ائمااي ذاى الصاايي لتشاامش مااثةرم اإليثااانول األةلااائ وامللثااانول
األةلائ والملا األةلائ
 -59وواف اق افي ا عيااا تن االب هااان من ةلاااى لتشاامش توجل اااى متي ا ي شاانن ااازام اى
وتدا ا الرصد مل ا ي الثملراى البلاناى
 -10نهج للرصد واإلبالغ والتحقق أكثر فعالية مم حيث التكلفة وأنسب للسياقات م التركيز
عل أنشطة المشاري التي تشارك فيها األسر المعيشية والمتتمعات المحلية
 -60اس ااتةا ي ليا اار  11م اان امل اارز  /3اإ ،9-اتا ااق افي ا  ،ذ اادع احل ااد م اان تك اااللف
امل امةرى ،عيا خلاازاى مبياطي مل ااير امل اداى وفياد إىل األماناي ان تواصاش وضاع م ةااى
آخر اجتماع له عا 2016
إل از الثملراى البلاناى ،لك ين ر فل ا افي
 -11خطوط األساس الموحدة
 -61ككن تطوير خطاوط اسااس موةاد لوصاف سالنازيو ع ااً األماوز عياا ةاهلااع النيابي
لطائاي واس ي من ازام اى املشازيع ،مثةرم انب اثاى ع اً األماوز عياا ةاهلااع النامجاي عان توللاد
الك ر اً )ما ييما م اماش انب اثااى الشابكيد او ع ااً األماوز عياا ةاهلااع اسات ةر الوقاو
اخلشاايب ألواراض الط ا املناازيل وماان هاانن إنشاااً خا اساااس موةااد ل طاااع ماان ال طاعاااى ان
خياض تكياي تطوير املشازيع ،ويزيد املوضوعلي واتتيا  ،وييمب تطوير اسارع ليمشاازيع وقاد
ااداى مش ااازيع ا لل ااي تطب ااق خط ااوط األس اااس املوة ااد امل تم ااد ؛ وةا ا ا ن ان ااا مش ااروعان
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استادمااا و الاا مان نلياان/ا ريش  2012إىل كاانون األول /ييامرب  ،2015اقار افيا
جاازً عوامااش الكتيااي احللويااي وااا املتةااد اخلاااص كااش يااد فلمااا خيااط  34ياادام الت اااون مااع
الييطاى الوفنلي امل لني لكش من الو البيدان وقد فعبه ت تيك ال وامش سب ي مشازيع و34
رناجمام من رام انشطي ا للي
 -62وخةرل الا املشمولي الت رير ،زكز افي عيا ت زيز تطوير الن اخلاصي كش قطاع
واقر  11خ اساس موةد 5 :ل طاع الطاقي و 2ل طاع النااياى ،و 2يتصاةرن مبواقاد الط ا ،
واول خ اساس عياا األفاةر يت ياق االتحري وإعاا التحاري و اللك يصاش ال اد اإلمجاايل
خلطوط األساس املوةد امل تمد ة ا ن إىل 26
 -63وخ ااةرل الاا ا املش اامولي ااالت رير ،ق اادمت الي اايطاى الوفنل ااي امل لن ااي  19خا ا اس اااس
موةدام م ةام لين ر فله ،عيا عةرقي توللد الطاقي والاحث وإ از النااياى ومواقد الط
 -64و اإلضااافي إىل ذلااك ،ياااع افي ا ةالل اام هاااين خطااوط اساااس موةااد إضااافلي ،واةااد
لكااش ماان صاانع الطااوب وا جاار واليااتي األخاارى ملواقااد الط ا وكااان افيا قااد اادا ااالا ال مااش
وجيري ةاللام تناللو الت اون مع خمتيف الييطاى الوفنلي امل لنني
 -12اإلضافية
 -65اس ااتةا يم ليطي ااد الا اواز الا اار  14م اان امل اارز  /4اإ ،11-واص ااش افيا ا عمي ااه
لوض ااع وزقمن ااي اس ااتمازاى وث ااائق تص ااملث خاص ااي املن ةل ااي ألوا اراض انش ااطي املش ااازيع و ا ارام
األنشطي
 -66واستةا ي ليا ر  17مان امل ارز  /6اإ ،11-واصاش افيا عمياه ت لالث املن ةلااى
واأل واى لا اامان س ااةرمي البل ااي واإلض ااافلي و اادا افيا ا ال م ااش عي ااا لي ا ا األ ا املوة ااد
لتحديد سلنازيو خ األساس وإثباى اإلضافلي
 -67واستةا ي ليا ر  19من امل رز  /6اإ ،11-اتاق افي عيا اليما ميلاي مبياطي
إل زا مجلع انواع عناصر انشطي املشازيع البالملاي الصاملر وسالن ر لاوائب ا للاي ذاى الصايي
آخر اجتماع له عا 2016
 -68وخااةرل الاا املشاامولي ااالت رير ،اجاارى افيا لياالةرم هااامةرم لياان اإلضااافلي املاتياااي
واتاااق عيااا مواصاايي عميااه املت يااق مبااا يي ا 1) :د اسااتادا الاان اتةتماللااي طري ااي هاااافي
وضع قائمي إجيا لي لب ض انواع التكنولوجلا؛ )2د ليلش املمازسي الشائ ي وانشطي املشازيع األوىل
ماان نوع ااا ت لاالث مااا إذا كااان عااد ا ل ماان املشااازيع جمموعااي ماان جمموعاااى املراقبااي ساالكون
ت ماام ليم ازنااي ومااا إذا كااان ينبملا تطبلااق ال تبااي نايا ا ملااض الن اار عاان عااد التكنولوجلاااى
ال ط اااع؛ )3د ليا ا األ ا املو نة ااد ال ائم ااي م اان اج ااش لدي ااد س االنازيو خا ا األس اااس وإثب اااى
اإلضافلي ي ا تنطبق عيا مجلع انواع انشطي املشازيع
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 -13التواصل المباشر م أصحاب المصلحة
 -69خااةرل الا ا املشاامولي ااالت رير ،ااات م ا ااي  394استايااازام ماان اصااحاب املصاايحي
الاالين ييتميااون إيااااةاى شاانن قواعااد ا للااي ولوائح ااا ،مبااا ذلااك  65ةرو اام موج اام إىل
افي
 -70ولزياا ليا عميلااي التواصاش ماع اصااحاب املصايحي ،اعفيِ ات اسااتماز عياا اإلن ناات
لت دمي الرسائش وا ال ائمي عيا ال ميلي إىل األماني وافيا
)20د
اإللك ونلي البيلطي عرب الصاحاى الشبكلي لةللي

وككان الوصاول إىل االو اتساتماز

ال -تحسيم التوزي اإلقليمي و ون اإلقليمي ألنشطة المشاري في طار آلية التنمية
النظيفة
 -1الدعم المقدم ل السلطات الوطنية المعينة
 -71واصش افي ت دمي الدعث إىل الييطاى الوفنلي امل لنني ،وسائش من ا ما يي :
انشطي تدزيد إقيلملي إثلو لا وتاييند وتووو وزواندا وساري تنكاا واليانملال
)ا د
ووا ون والكاماون وكولومبلا واندوزاس من خةرل مراكز الت اون اإلقيلم لةللي؛
)بد مياعد م دمي من مراكز الت اون اإلقيلم إلنشاً مكتاد لييايطاى الوفنلاي
امل لننااي جنااوب اليااو ان )انشاال سلشاالش مكتااد ليياايطاى الوفنلااي امل لننااي الكامااش اثناااً
الا املشمولي الت ريرد؛
) د جيياااى عمااش ه اراكي إفاااز ناااوا مااع الياايطاى الوفنلااي امل لننااي اإلقيلملااي
املنتاادى األفري ا ليكر ااون ومنتاادى الكر ااون آساالا واحملاال اهلااا ئ ومنتاادى الكر ااون امريكااا
الةرتلنلي والكازييب؛
) د التااع ااش م ااع الرئليا ا ن املتش ااازك ن ملنت اادى الي اايطاى الوفنل ااي امل لنن ااي
اجتماعله اليا ع والثمان والتاسع والثمان
املشاوزاى مع اصحاب املصيحي ومع افي

إف اااز

 -72واس ا ااتةا يم ليا ا اار  20م ا اان امل ا اارز  /3اإ ،9-واص ا ااش افي ا ا ا ت ا اادمي املي ا اااعد إىل
الي اايطاى الوفنل ااي امل لن ااي فلم ااا يت ي ااق رص ااد فوائ ااد التنمل ااي املي ااتدامي ووض ااع مب ااا ئ توجل ل ااي
ليمشاوزاى مع اصحاب املصيحي احمليل وفعيِبت امليااعد وقعادهمت إىل ج تا مان اليايطاى
الوفنل ااي امل لنن ااي :إة اادااا ش اانن زص ااد فوائ ااد التنمل ااي املي ااتدامي واألخ اارى ش اانن املش اااوزاى م ااع
اصحاب املصيحي
__________

)20د
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 -2نظام قروض آلية التنمية النظيفة
 -73اكمش رنام قروض ا للاي ،الالي اعفياق نلياان/ا ريش  2012وياديرو مكتاد األماث
ابع ف ا ا اى خمصصا ااي لطيبا اااى ال ا ااروض
املتح ااد خلا اادماى املشا ااازيع ل اات إه ا اراع األمانا ااي ،سا ا ت
وةا  30ةزيران/يونلااه  ،2016كااان قااد وز مااا جمموعااه  191فيب اام ،وااات املواف ااي عيااا 78
قرضام تبيد قلمت ا اإلمجاللي  6.21ميلون وتز
 -74واثش اقش البيدان اوام  68املائي من اتااقاى ال روض الباالد عاد اا  62اتااقاام واثاش
افري لاا نيابي  74املائااي وتملطا م اث ال ااروض ارام انشاطي ) 48املائاايد ،تيل اا مشااازيع
)21د
كبا ) 32املائيد ومشازيع صملا ) 20املائيد
 -75واتااق افيا  ،اجتماعااه احلااا ي والتيا  ،عياا االااي يااا مشااازكي البياادان املمثيااي
اثلةرم ناقصام ا للي واقرى نتائ ت للث رنام قروض ا للي الار تالاد انن اتخناااض احلاايل
الن اا و االا
اس از وةداى خاض اتنب اثاى امل تمد ييبد ص و اى كبا ليمشازك
الصد  ،قرز ان ي د إىل مؤار/اجتماع افراع كلوتاو توصالي تت ياق ربناام قاروض ا للاي تار
املرفااق األول ،واةاااط عيم اام توصاالي األمانااي إىل مؤار/اجتماااع اف اراع كلوتااو ،ال اواز املرفااق
الثاين
 -3شراكة طار نيروبي
 -76تنيا ا ااق األمانا ا ااي ،سا ا االا ه ا ا اراكي إفا ا اااز نا ا اااوا)22د ،انشا ا ااطي الشا ا ااركاً واملن ما ا اااى
املت اونااي)23د واسااتةا ي إىل اعتمااا اتا اا ااازي  ،ةاادثت ه اراكي إفاااز ناااوا اختصاصاااهتا
اوائ ااش ع ااا  2016لكا ا ت كا ا ك ااون الشا اراكي ت تيا ا ا لت زي ااز اتس ااتل اب اإلقيلما ا لةلل ااي
فحيد ،ش اياام إىل استادا خربهتا مع ا للاي لادعث الان ال ائماي عياا الياو التصادي
لتملا املناى عيا الص لدين الوفين واإلقيلم
__________

)21د ياار الت رياار الياانوي املت يااق ن ااا قااروض ا للااي الوثل ااي  ،CDM-EB91-AA-A06املتاةااي املوقااع الشاابك التااايل:
><https://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/YVF2KRAUW58G06H7BQODN9I4JMX1TZ

)22د اعفيِااق إفاااز ناااوا كااانون األول /يياامرب  2006عيااا يااد األما ال ااا لألمااث املتحااد آناالا  ،الياالد كااو
عنا ااان ،لت ما االث فوائا ااد ا للا ااي ،خصوص ا اام افري لا ااا جنا ااوب الصا ااحراً الكا ااربى ان ا اار املوقا ااع الشا اابك التا ااايل:
><http://unfccc.int/secretariat/partnerships/nairobi_framework_partnership/items/9675.php

)23د الوكاااتى الشاريكي :مصاارع التنملااي األفري ا  ،ومصاارع التنملااي ا ساالوي ،والرا طااي الدوللااي لتااداول اتنب اثاااى،
وماؤار األمااث املتحااد ليتةاااز والتنملااي ،و رنااام األمااث املتحااد اإلاااائ  ،و رنااام األمااث املتحااد ليبل ااي ،وهاراكي
رناام األمااث املتحااد ليبل ااي وجام ااي الااداار ليتكنولوجلااا )امل روفااي سااا ام اسااث مركااز زياازو التااا ع لربنااام األمااث
املتحا ااد ليبل ا ااي ،واا ااو ي ما ااش إفا اااز اتاا ااا ثةرث ا ا ا ا و از الشا ااؤون اخلازجلا ااي ليا ااداار وجام ا ااي الا اادااز
ليتكنولوجل ااا و رن ااام األم ااث املتح ااد ليبل اايد ،وامان ااي اتتااقل ااي اإلفازي ااي ،والبن ااك ال اادويل املن م اااى املت اونا اي:
مصاارع التنملااي ألمريكااا الةرتلنلااي ،وم ااد اتس ا اتلةلاى البل لااي ال امللااي ،ومصاارع التنملااي ليبياادان األمريكلااي،
ومن مي امريكا الةرتلنلي لشؤون الطاقي ،والشراكي ال امللي تس اتلةلاى التنملي املناااي اتنب ا
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 -77وتشمش ا و املش كي الار الهلا الشاركاً واملن مااى املت اوناي الاا املشامولي االت رير
تن الث ثااةر وزاى عمااش إقيلملااي ،إىل جانااد الياايطاى الوفنلااي امل لننااي واخلارباً اإلقيلملا  ،لين اار
افاااش الياابش لنشاار وت زيااز م ااازاى الياايطاى الوفنلااي امل لننااي وخرباهتااا املت ي اي ا للااي ماان اجااش
وع ِ اادى جيي اااى ال م ااش
ع ااث إجا اراًاى التاال ااف اس ااتادا الا انىا ع ال ائم ااي عي ااا الي ااو ع
املنتاادى األفري ا ليكر ااون )كلملااايل 30-28 ،ةزيران/يونلااه 2016د ،ومنتاادى الكر ااون آساالا
واحملل اهلا ئ )جلةو ،مج وزيي كوزيا 7-5 ،اييول/سبتمرب 2016د ،ومنتدى الكر اون امريكاا
الةرتلنلي ومنط ي الكازييب )مديني نما 30-28 ،اييول/سبتمرب 2016د
وع ِ ا اادى اجتماعا اااى تنيا االق ه ا اراكي إفا اااز نا اااوا كا ااانون الثاين/ينا اااير واياز/ما ااايو
 -78ع
واو /يولل ااه  2016كو ن اااون وكولونل ااا ،نملانل ااا ،وكلمل ااايل ،عي ااا التا اوايل ونا اال ك ااش ها اريك
ومن مي مت اوناي ايااام مباا زاى فر ياي عاا  ،2016مثاش املشاازيع وةي ااى ال ماش ،ك ااش وف اام
لوتيته وخطي عميه
 -79ويااو افي ا ان ي اارب عاان امتنانااه ليي اايطاى الوفنلااي امل لننااي نم ااا ومج وزيااي كوزي ااا
وزواندا تستاافت ا األةدا امللكوز ولشركاً إفاز ناوا واملن مااى املت اوناي ل مي اا املتواصاش
فلما خيط اسوا الكر ون وآللاته ،مبا ذلك آللي التنملي الن لاي
 -4مراكز التعاون اإلقليمي
عا ااا  2013وتيتا ااه مراكا ااز الت ا اااون
لا ااوم
 -80اعنشا اال اول مركا ااز ليت ا اااون اإلقيلم ا ا
اإلقيلم ا ا كمبا ااات وس ااانت جا ااوزجز و وووتا ااا و ااانكو وت ما ااش اا االو املراك ااز الش ا اراكي ما ااع
الوكاااتى احمليلااي واإلقيلملااي واملصااازع اإلاائلااي املت ااد األفاراع صااد ليا التو يااع اإلقيلما
و ون اإلقيلم ملشازيع ا للي)24د وتدعث مراكز الت ااون اإلقيلملاي م اام تنالال آللاي التنملاي الن لااي
منافق امريكا الةرتلنلي والكازييب وافري لا وآسلا واحملل اهلا ئ
 -81ويعن نث عمش مراكز الت اون اإلقيلملي

ثةرثي جماتى:

)ا د

ت دمي املياعد املباهر إىل املشازيع ال ائمي ولديد مشازيع جديد ؛

)بد

تشةلع استادا ا للي؛

) د

ت دمي الدعث من اجش ما يي :

‘ ‘1لديد وتطوير خطوط اساس موةد تصاعديي وتنا للي جديد ؛
‘ ‘2آلديد خطوط األساس املوةد
__________

)24د مصارع التنملااي لملارب افري لااا ،لاوم ؛ ومصاارع التنملاي لشاار افري لاا ،كامبااات؛ ومؤسياي جاازز وينادواز ليبحااث
والت ياالث ،سااانت جااوزجز؛ واملصاارع اإلاااائ ألمريكااا الةرتلنلااي ،وووتااا؛ وم ااد اتس ا اتلةلاى البل لااي ال امللااي،
انكو
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 -82وقامت مراكز الت اون اإلقيلم منل ادايت ا مباا ييا  :ا ات اتتصاال ماع اكثار مان 1 000
مشااروع و رنااام انشااطي للااي التنملااي الن لاااي؛ وقاادمت عم اام مباه ارام إىل اكثاار ماان  450مشااروعام
و رنااام انشااطي ،عااا ا ى إىل ت ااد  84مشااروعام او رنااام انشااطي خطااو او اكثاار وز مشااازيع
آللي التنملي الن لاي و خول  127مشروعام إضافلام وز تنالل مشازيع ا للاي؛ وهارعت وضاع 134
خ اساس موةاد ،ماع كاون  22خا اسااس قاد قاد إىل افيا و 19اات املواف اي عيلاه؛ وقادمت
املياعد جمال ناً ال دزاى والتدزيد عيا الص لد الوفين
 -83وكااان عم اش مراكااز الت اااون اإلقيلملااي خااةرل الا ا املشاامولي ااالت رير متماهاالام مااع نتااائ
الت لاالث املياات ش الاالي اجااري عااا  2015وا اار ااالا الت رياار اإلجنااا اى اهلامااي ملراكااز الت اااون
اإلقيلمل ااي ت اادك ا ال اادعث إىل اص ااحاب املص اايحي ا لل ااي وق ااد مةرة اااى ع اان إمكان اااى
مبااا ز ااالو املراكااز وةااد الت رياار ايا اام افاااتى الاار لتااا إىل لي ا  ،وت ساالما فلمااا خيااط
ترتلد البيدان املدعومي فيد األولويي ،والرصد والت للث ،واتتصال والتوعلي ،وت دمي الت ازير إىل
افي  ،وتوسلع نطا عمي ا واستةا ي لللك ،قامت األماني مبا يي :
اعااا ى ترتلااد اولوياااى عمااش املراكااز لي كلااز عيااا اقااش البياادان ا اوام والبياادان
)ا د
املمثيي اثلةرم ناقصام )الر لدي ا اقش من  10مشازيع لةللايد عطائاه األولوياي عياا الادعث امل اد
إىل املشازيع البيدان األخرى؛
)بد عااز ى الصاااحاى الشاابكلي ليمراكااز ،وجااد ى الرسااائش اإلخبازيااي اإللك ونلااي
ليمراكز )جرى اياام ت زيز وصول اصحاب املصيحي إىل الرسائش اإلخبازيي اإللك ونليد ،ونشرى
م اااتى عاان ورفااي اخباااز اتتااقلااي اإلفازيااي والصاااحاى الشاابكلي لةللااي ،واسااتادمت وسااائ
التواصش اتجتماع لنشر األةدا وت زيز نشر احملتوى املنشوز الشبكي؛
) د اعاادى ماالكر مااالملااي شاانن توساالع نطااا مبااا ز مراكااز الت اااون اإلقيلما ،
ةي ااد التكيل ااف الص ااا ز ع اان مؤار/اجتم اااع اف اراع كلوت ااو وزت ااه احلا ي ااي عش اار  ،تتا اامن
)25د
توصلاى شنن ت دمي الت ازير
 -84ووافق افي  ،من ةلث املبدا ،عيا انشطي توسلع نطاا وةةاث امليااعد امل دماي إىل
البيدان الناملي فلماا يت ياق مباا ييا 1) :د من ةلااى آللاي التنملاي الن لااي؛ )2د اساتادا املشاازيع
إف اااز مب ااا ز عاحلل ااا املن اااخ ا نع؛ )3د اس ااتادا آلل ااي
م اان اج ااش احلل ااا املن اااخ الط ااوع
التنملااي الن لاااي كةاازً ماان التنملااي والتمويااش املناااخ ؛ )4د افاااتى إفاااز اتتااقلااي اإلفازيااي
ولدياادام اتاااا اازي الاار هلااا تاانثا عيااا آللااي التنملااي الن لاااي؛ )5د ت اادمي الاادعث الت ااين ل ميلااي
التشاوز مع اصاحاب املصايحي احمليلا وسالعن ر ا ثااز امل تباي امللزانلاي عياا تياك األنشاطي
سلا خطي إ از ا للي ل ا 2017
__________

)25د امل رز  /6اإ ،11-الا ر 26
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ااء -الفوائررد المشررتركة فرري متررال التنميررة المسررتدامة نتيتررة أنشررطة المشرراري وبررامج
األنشطة في طار آلية التنمية النظيفة
 -1طررالع عامررة النرراس عل ر المنرراف المشررتركة فرري متررال التنميررة المسررتدامة نتيتررة ألنشررطة
مشاري آلية التنمية النظيفة وبرامج أنشطتها
 -85استةا ي ليتشةلع الواز الا ار  21مان امل ارز  /6اإ ،11-قاا افيا  ،عان فرياق
األمان ا ااي ،تنال ا اال ج ا اادول م ا ااين لألنش ا ااطي م ا اان خ ا ااةرل الص ا اااحاى الش ا اابكلي وقن ا اواى التواص ا ااش
اتجتماع لملرفي اخباز اتتااقلي اإلفازيي من اجش مواصيي اإل ةرغ عن الاوائد املش كي جماال
التنملي امليتدامي نتلةي ألنشطي مشازيع آللي التنملي الن لاي و رام انشطت ا واععد اياام منشاوز
عائ اعتلب عيا املوقع املصملنر أل ا الاوائد املش كي جمال التنملاي املياتدامي)26د ،والصااحاى
الشاابكلي للااي التنملااي الن لاااي ،وعاان فريااق الوسااائش املا يااي والرقملااي الاادوز الرا ااي واألز ا
لكش من اهلل ت الارعلت وعةرو عيا ذلك ،عع ِرضت امل يوماى املت ي ي الاوائد املش كي للاي
التنملي الن لاي عيا ا ماااا الار ةاارى األةادا الار ن مت اا األماناي إفااز وتياي افيا
ومركز الت اون اإلقيلم والشركاً إفاز عمش ناوا
مشاازيع
 -86و موا ا ذلك ،ن مت األماني ايي زسائش إلك ونلي موج ي إىل املشازك
ا للااي ،وكلاناااى تنياالق/إ از رنااام األنشااطي ،والياايطاى الوفنلااي امل لننااي لتاالكااا ت اوافر ا ا
الاوائد املش كي جمال التنملي امليتدامي وفوائد نشر ت رير ا للي املت يق وصف الاوائد املشا كي
جمال التنملي امليتدامي
 -2تحسيم سهولة استألدام أ اة الفوائد المشتركة في متال التنمية المستدامة
عاا  ،2014افي ات األماناي ا ا الاوائاد املشا كي جماال التنملاي اعتبازااا واج اي
-87
املشااروع ان ي اادموا فوعلاام ت ااازير منت مااي عاان
هابكلي عيااا اإلن ناات ةلااث ككان ليمشااازك
الاوائ ااد املش ا كي جم ااال التنمل ااي املي ااتدامي النامج ااي ع اان مش ااازي ث و ارام انش ااطت ث إف اااز
ا للي
 -88وة ا  17اييول/ساابتمرب  ،2016كااان قااد نع ِشاار مااا جمموعااه  37ت ري ارام وصااالام ليتنملااي
امليتدامي ،من ا هانلي ت ازير نع ِشرى الا املشمولي الت رير

مشااازيع او ماان
 -89و الا ا املشاامولي ااالت رير ،تي اات األمانااي  55فيب اام ماان مشااازك
كلاناى تنيلق/إ از لةرستاا من ا ا الاوائد املش كي جمال التنملي امليتدامي:
)ا د

استعةلد ملا جمموعه  21فيبام ،كي ا ملشازيع ميةيي؛

__________

)26د
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)بد مل يعيتتةد ملا جمموعه  26فيبام ،وف اام ألةكاا ا ا الاوائاد املشا كي
التنملي امليتدامي ،يبد م يوماى وا صاحلي او وا كافلي قدم ا صاةد الطيد؛
) د

كان انا

جماال

افموع  8فيباى متكرز ومن مث مل تع اجل

 -90واسا ااتةا ي ليتش ا ااةلع ال ا اواز الا ا اار  22م ا اان امل ا اارز  /6اإ ،11-ن ا اار افي ا ا
اسات راض ليياانت األوللا ماان تنالال ا ا الاوائااد املشا كي جمااال التنملاي امليااتدامي ةااد عااد
جماتى ينبمل ليلن ا وفيد افي إىل األماني ان تنال تدا ا حمد لت زيز كااً تدفق عمش
ا ا الاوائااد املشا كي جمااال التنملااي امليااتدامي وقا يلااي اسااتادا الواج ااي عيااا هاابكي اإلن ناات،
وسائش من ا إتاةي إمكانلي البحث املنافع املش كي املبيد عن ا ومن املتوقع اتنت اً من ذلاك
ال مش النصف األول من عا 2017

رابعا -مسائل الحوكمة واإل ارة
تش ا ا ا ا ارين الثا ا ا ا اااين/نوفمرب  2015خطا ا ا ا ااي عما ا ا ا ااش ا للا ا ا ا ااي لا ا ا ا ا ا
 -91اعتما ا ا ا ااد افي ا ا ا ا ا
املمازساي الار كاان
الينت  2017-2016واخلطاي اإل ازياي ل اا  2016ووافاق عياا املاا
يتب ااا ال ااا اليااا ق وعيااا إج اراً اساات راض نصااف ساانوي ليوقااوع عيااا ةالااي تنالاال اخلطااي
اإل ازيي الر إقرازاا
 -92واساات رض افي ا اخلطااي اإل ازيااي اجتماعااه التي ا واض ا ام اعتبااازو وثل ااي م نونااي
عةالي تنالال اخلطاي اإل ازياي للاي التنملاي الن لااي ل اا 2016ع)27د تتاامن آخار ماا اساتةد مان
إجنا اى ة  31اياز/مايو  2016قلاسام إىل اهلدف احملد ين خطاي ال ماش وامل اصاد الثةرثاي
املتارعي عن كش من ما ،واملنتةاى احملد واألولوياى املتاق عيل ا اتجتماع اليا ع والثمان
ليمةي ا واةاااط افي ا عيم اام اانن ال مااش كااان قلااد اإلجنااا وان اخلطااي اإل ازيااي ت لت اا إىل
ت ديش
 -93وع د افي وال اته وافرقته ال اميي اجتماعاى منت مي خاةرل الاا املشامولي االت رير
وإضافي إىل ذلك ،ن مت األماني اجتماعاى منتدى الييطاى الوفنلاي امل لنناي ،ومنتادى التنيالق
اخلاص الكلاناى التشملليلي امل لني/الكلاناى امليت يي امل تمد )منتدى التنيلقد ،وةي اى عمش
مع اصحاب املصيحي )ان ر املرفق اخلام د
 -94وع ااد ك ااش م اان فري ااق اتعتم ااا الت ااا ع لل ااي التنمل اي الن لا ااي وفري ااق املن ةل اااى والاري ااق
ال امش امل ين املشازيع الصملا ثةرثي اجتماعاى خةرل الا املشمولي الت رير ومل جيتمع الارياق
ال امااش امل ااين ااالتحري وإعااا التح اري والاريااق ال امااش امل ااين اةتةااا وخت ازين ثنااائ اكياالد
الكر ون خةرل الا املشمولي الت رير

__________

)27د متاةي

املوقع الشبك التايل:
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ألف -مسائل العضوية
 -95انتعاااد الاادوز احلا يااي عشاار ملؤار/اجتماااع افاراع كلوتااو اعااااً واعااااً مناااو ون
جد افي ملشً الشواور الناه ي عن انت اً مد الوتيي وكان افي خاةرل الاا املشامولي
الت رير يتنلف من األعااً واألعااً املناو الواز امساعاث ا دول 4
ا دول 4
األعضاء واألعضاء المناوبون في المتلي التنفيمل لية التنمية النظيفة
األعااً

األعااً املناو ون

اليلد اجمد عبد اهلل

) بد

اليلد جاالد للندو

)ا د

) بد

اليلد خوسله ململل

) بد

)ا د

اليلد اوللالله كاس

)ا د

)ا د

اليلد جو يف امازيت امووو

اليلد مازتان انديرتن

اليلد اللزي وو وتند

اليلد ناتايل كوهكو

) بد

اليلد يانا اازوتلونلان

) بد

اليلد واهنطن ااكاتا
)اد
)بد
) د
)د

اليلد ايمللون اوو
) بد

اليلد مويزي الاازي

)ا د

)بد) د) د
) بد

)ا د

اليلد لوتر ومربوفلك

األفراع وا املدزجي

املرفق األول

ول اوزو ا الملر لي و ول اخرى

)بد) د) د

)ا د

اليلد فرانك فولكه

)ا د

ول امريكا الةرتلنلي والكازييب

اليلد تمربى هنايدز

اليلد كا ونازي كاينو
اليلد حممد فاز

) بد

الدول ا ززيي الصملا الناملي

اليلد ازثر زول

اليلد إ واز و كالاو
اليلد ماوهلند وان

الدولي الر زهحت ث

الدول األفري لي
األفراع املدزجي

املرفق األول

ول اوزو ا الشرقلي
ول آسلا واحملل اهلا ئ

) بد
) بد

األفراع املدزجي

املرفق األول

األفراع وا املدزجي

املرفق األول

ف الوتيي :سنتان )اي ااها تنت قبش اول اجتماع يع د عا 2018د
ف الوتيي :سنتان )اي ااها تنت قبش اول اجتماع يع د عا 2017د
وزهحت الا ي امل نلاي اليالد كااينو واليالد هانايدز لال مةر عااوام وعااوام مناو اام ،عياا التاوايل ،اعتباازام
من اول اجتماع عع ِ د عا 2016
ال او وال او املناوب است ات اعتبازام من اول اجتماع عع ِ د عا 2016

 -96وي اارب افي ا ا جم ااد ام ع اان قي ااه ألن م ااؤار األف ا اراع ومؤار/اجتم اااع اف ا اراع كلوت ااو
مل ياع اي من ما إفازام قانونلام وللام تمتلا اى وةصاناى اعااً افي الالين ياؤ ون م اام ث
املتص اايي ا لل ااي وت يتمت ااع األعا اااً اتمتل ااا اى واحلص اااناى إت املانل ااا ،وف اام تتا ااا م اار
األماني ،و البيدان الر تع د فل ا اجتماعاى افي ناًم عيا اتاا مع البيد املالف يتاامن
اةكامام شنن اتمتلا اى واحلصاناى واةاط افي عيمام املداوتى الا الشنن واو حياث
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مؤار/اجتماع افراع كلوتو عيا إجيا ةش مؤقت
ةش فويش األجش

وزته احلا يي عشار

انت ااز التوصاش إىل

انتألاب رئيي المتلي ونائب رئيسه
اجتماعه الثامن والثماان اليالد إ واز و كاالاو ،وااو مان فارع واا
 -97انتاد افي
م اادز املرف ااق األول ،والي االد فران ااك فولك ااه ،وا ااو م اان ف اارع م اادز املرف ااق األول ،زئليا اام
ونائاد زئاال  ،عياا التاوايل وساتنت وتيتااااا كارئل ونائاد ليارئل مباهار قبااش اول اجتماااع
)28د
عا 2017
ليمةي
 -98واعاارب افي ا عاان ت ااديرو لي ارئل ونائااد ال ارئل عيااا قلا هتمااا املمتااا ليمةي ا
عا 2016

باء -اجتماعات المتلي التنفيمل
 -99ع د افي مخيي اجتماعاى خةرل الا املشمولي الت رير )ان ر ا دول 5د
 -100وتعتا املوقع الشبك لةللي جداول األعمال املشروةي تجتماعاى افي  ،والوثائق
)29د
الداعمي لبنو جداول األعمال ،والت ازير املتا همني مجلع اتتااقاى الر اعتمداا افي
ا دول 5
اجتماعرات المتلري التنفيرمل ليرة التنميرة النظيفرة فري عرام  17( 2016تشرريم األول/
)اد
أكتوبر  2015ل  17أيلول/سبتمبر )2016
اتجتماع

التازيخ

املكان

الثامن والثمانون

 11-7آذاز/مازس

ون ،املانلا

التاسع والثمانون

 13-9اياز/مايو

ون

التي ون

 22-18او /يولله

ون ) التزامن مع وزيت اهلل ت الارعلت د

احلا ي والتي ون

 17-13اييول/سبتمرب

ون

)اد

الاا ا م اان  31تش ا ارين
س اال د افي ا ا التنال االي لل ااي التنمل ااي الن لا ااي وزت ااه الثانل ااي والتي ا ا
األول/اكت ااو ر إىل  4تش ارين الث اااين/نوفمرب  2016م اراكش ،اململ اارب ،اااتق ان م ااع ال اادوز الثانل ااي
عشر ملؤار األفراع ال امش وصاه اجتماع األفراع روتوكول كلوتو

__________

)28د وف ام ليما  12من الن ا الداخي ليمةي )امل رز  /4اإ ،1-املرفق األولد
)29د ><http://cdm.unfccc.int/EB/index.html
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جيم -التفاعل م المنتديات وأصحاب المصلحة
 -101واصااش افي ا والكااش عمااه ،خااةرل الا ا املشاامولي ااالت رير ،اعماهلمااا مااع اصااحاب
املص اايحي آلل ااي التنمل ااي الن لا ااي ،مب ااا ذل ااك الي اايطاى الوفنل ااي امل لنن ااي ،م اان خ ااةرل منت اادى
الياايطاى الوفنلااي امل لنناي والتااعااش مااع الرئليا املتشااازك ملنتاادى ااالو الياايطاى اجتماااع
من اجتماعاى افي  ،ومع الكلاناى التشملليلي امل لنني من خةرل تااعش منتدى التنيلق اخلااص
كش اجتماع
الكلاناى التشملليلي امل لني/الكلاناى امليت يي امل تمد مع افي
 -102واععط ا اصااحاب املصاايحي ايا اام فرصااي ك ا يعباادوا آزاًاااث شاانن عميلااي وضااع وتنالاال
قواع ااد ا لل ااي وكا ا ييتميا اوا توض االحاى ش اانن تي ااك ال واع ااد ع اان فري ااق التواص ااش م ااع األمان ااي
وافي
 -103وما الت تعتا ألصحاب املصيحي فرصي ليت يلق عيا مشروع جدول األعمال املشارو
اخلاااص كااش اجتماااع ماان اجتماعاااى افيا واتسااتةا ي ليطيباااى الداعلااي إىل ت اادمي ماادخةرى
شاانن ميااائش اليلاساااى ال امااي الاار يكااون هلااا تاانثا عياال ث قبااش ان يتااال افيا قارازام شااناها
اجتماعاته
واعين افي انه خدمي املراقب امليةي
 -104و د كش اجتماع مان اجتماعااى افيا  ،اجارى األماناي ايااام ساب ي ماؤاراى عان اد
عاارب اإلن ناات مااع اعااااً منتاادى التنياالق لبحااث نتااائ اتجتماعاااى وت اادمي توضاالحاى شاانن
امل اارزاى الاار اختاالاا افيا وهاااز اعااااً فريااق اتعتمااا التااا ع لةللااي تيااك املااؤاراى عاان
د كمراقب
 -105وخ ااةرل الا ا املش اامولي ااالت رير ،ع ااد افي ا ة اادث ج ااانبل خاص ا  :اة ااداا
الاادوز احلا يااي عشاار ملؤار/اجتماااع افاراع كلوتااو ناوان عآللااي التنملااي الن لاااي واإللملاااً الطااوع
من اجش سد الاةو الطمو قبش عا 2020ع؛ وا خر الدوز الرا ي واألز ا لكاش مان
اهلل تا الااارعلت ناوان عع ااد ماان آللااي التنملااي الن لاااي :اخلارباى والاادزوس امليااتاا ريااو تنالاال
املا 6ع وككن اتفةرع عيا جادويل اعماال احلادث وعروضا ما املوقاع الشابك لةرتااقلاي
اإلفازي ااي)30د وع ااد افيا ا اياا اام ةي ااي عم ااش ال اادوز الرا ااي واألز ا ا لك ااش م اان اهلل تا ا
الارعلت نوان عاستكشاع اويش واستادا آللي التنملي الن لاي من جاناد املؤسيااى الدوللاي
ليتمويش املناخ ع

ال -االتصال والتوعية
 -106زكزى ج و اتتصال والتوعلي عا  2016عيا ال وي ملا يي 1) :د جدوى ا للاي
وفوائااداا ،الياالا األوسااع تسااتادا األس اوا وا للاااى اتسااتةا ي الدوللااي ا ازيااي لتملااا
__________

)30د
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املناااى؛ )2د اسااتادا وةااداى خاااض اتنب اثاااى امل تمااد ليت ااويض الطااوع ،
األماني عاحللا املناخ ا نع

ساالا مبااا ز

 -107والرسالي األساسلي ا ان آللي التنملي الن لاي ا ا صااحلي ليتشامللش متنااول األفاراع
واص ااحاب املص اايحي م اان و ااا األفا اراع ،وكك اان ان لا ااز املش ااازيع ال اار تي اااعد عي ااا ختا االض
انب اثاى وا اى الدفل ي او آلنب ا وامليااي التنملي امليتدامي
 -108وتش ا اامش األنش ا ااطي ا ا اادير املةرة ا ااي م ا ااا ييا ا ا  :نش ا اار املا ا اامون اخل ا اااص ا لل ا ااي
الص اااحاى الش اابكلي لملرف ااي اخب اااز اتتااقل ااي اإلفازي ااي ،م ااع قص ااط اليمل ااي اإلنكيلزي ااي والارني االي
واإلسبانلي؛ ونشر قصط الصاحاى الشبكلي لةللي؛ واستادا وسائ التواصاش اتجتمااع
ل كلز اتاتما عيا احملتوى اللي تنتةه األماني واحملتوى ذي الصايي الاواز مان مصاا ز خازجلاي؛
والتوعل ااي اة اادا اس اوا الكر ااون املي اات دفي؛ وإض ااافي ال ن اااوين الارعل ااي إىل اه اارفي الال ااديو
ال وجيلااي املوجااو ؛ وعمااش التوعلااي ال وجيلااي لتشااةلع الطيااد عيااا آللااي التنملااي الن لاااي ووةااداى
خاض اتنب اثاى امل تماد؛ والت ااون ماع املن مااى احلكوملاي الدوللاي ومن مااى ال طااع اخلااص؛
وال وي ليمنصي اإللك ونلي لءلملاً الطوع
إذكاااً الااوع ا للااي املنااافق الاار يعنااال فل ااا
 -109واس ا مت مراكااز الت اااون اإلقيلم ا
عااد حماادو ماان مشااازيع ا للااي و الا ا املشاامولي ااالت رير ،جاارى ت زيااز وجااو مراكااز الت اااون
الش اابكي نش اااً ص اااحي موق ااع مص ااملر افتت اااة جدي ااد وص اااحاى خمصص ااي لك ااش
اإلقيلم ا
)31د
مرك ااز وا خي اات اياا اام خدم ااي جدي ااد لنش اار الرس ااالي اإلخبازي ااي اإللك ونل ااي وا اااذ جدي ااد
ليرسالي اإلخبازيي
 -110وخةرل الا املشمولي الت رير ،نعشر اكثر من  20لانام صحالام وإعةرنام

 -111وها دى الاا ايااام ااوام مطاار ام حليااا اى الالياابو وتااوي املكرسااي للاااى روتوكااول
كلوتو ويصش عاد متتب ا ةيااب  @UN_CarbonMechsعياا تاوي ا ن إىل  6 400متتباع
وةصش ةياب فليبو عيا  6 500عةرمي إعةاب

ااء -حالة الموار المالية المألصصة لعمل آلية التنمية النظيفة
 -112ي ااد ااالا ا اازً م يوماااى عاان اإليارا اى والنا اااى ةا اهايااي آب/اويااط 2016
فوف اام ليم اارز  /4اإ ،10-يكاااش افيا التنالاالي قدزتااه عيااا ةاا وتطااوير ا للااي ةا اهايااي
ف التصحلب املت ي ي ا اتلتازا الثانلاي لربوتوكاول كلوتاو عان فرياق اإل از احلصالاي لءيارا اى
احملصش عيل ا واتةتلافاى امل اكمي
__________

)31د
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 -113وخ ااةرل األه ا ر الثمانل ااي األوىل م اان ع ااا  ،2016يمل اات الرس ااو ال اواز س ااتي مةري ا
وتز )ان اار ا اادول 6د)32د واع ز خطااي عمااش ف ا الياانت  2017-2016لةللااي مبيااد
صااار ةاالز توق اام إليارا اى 33)2017-2016د وخااةرل الاا نايا ا )ماان كااانون الثاين/يناااير
إىل آب/اويط د عا  ،2015يد جمموع الرسو الواز  6.7ميلون وتز
 -114ومبوجااد قواعااد آللااي التنملااي الن لاااي ،يعصاابب فااع الرسااو ميااتح ام لألمانااي عناادما لا نول
وة ااداى خا ااض اتنب اث اااى امل تم ااد م اان ةي ااا اى م ي ااي س ااةش ا لل ااي وعيل ااه ،ت كك اان
اسا ا ا التك اااللف املرتبط ااي املش ااروعاى ال اار تي ا ات خ اادماى إ ازي ااي ولكن ااا مل تعك هم ااش مرةي ااي
التحوي ا ااش م ا اان مراة ا ااش ال ا اادوز وةا ا ا  31آب/اوي ا ااط  ،2016كان ا اات وة ا ااداى خا ا ااض
احليا اى امل ي ي اثش ةوايل  35.6ميلون وتز هكش زسو
اتنب اثاى امل تمد املوجو
صاايي و ظااش ال ااروع اليااائد اليااو  ،ت تتوقااع األمانااي تي ا مااا ي ا ااش ذلااك ماان
وااا حم ن
زسو عا 2016
 -115و ي ااد جمم ااوع الاوائ ااد املي ااتح ي عي ااا الص ااندو اتس اات ماين لل ااي التنمل ااي الن لا ااي م اان
الياانواى اليااا ي إىل  31اياز/مااايو  2016مااا قاادزو  9.9ميلااون وتز واااو ماادز املبيااد
املرةااش والرصاالد ال اواز ا اادول  6والاوائااد امل اكمااي خمصصااي ةالل اام لتمويااش رنااام قااروض
ا للي من اجش عث تطوير انشطي مشازيع ا للي البيدان املي نةش لدي ا اقش من  10من الو
األنشطي ،وف ام ليم رز  /3اإ ،6-الا ر 65
نتائ ت للث رنام قاروض ا للاي املاوجز
 -116ون ر افي التناللي اجتماعه التي
)34د
واقار افيا
املرفق  6من جدول األعمال املشرو لةرجتماع احلا ي والتي ليمةيا
نتااائ ت لاالث رنااام قااروض ا للااي الاار تالااد اانن اتخنااااض احلااايل اس ا از وةااداى خاااض
رناام قاروض ا للاي و االا الصاد ،
اتنب اثاى امل تمد ييبد ص و اى كبا ليمشاازك
قاارز ان مكااان الوكالااي املنااال  ،ااد التشاااوز مااع األمانااي ال امااي ،ان تشااطد املبااالد املصااروفي
إفااز ال اروض الار يااي عياا اساااس كاش ةالااي عياا ةاد  ،ةلنمااا يصابب واضااحام ان املياتالد ماان
ال اارض لاان ييااتطلع تيااديد األماوال املصااروفي وسااتع اجل اي عميلاااى هااطد عكنااي عيااا اساااس
ةيا اى عا 2016

__________

الا الت رير قا يي ليتمللا ألن الاا املاللاي كانات ت تازال ماتوةاي عناد وضاع الت ريار

)32د البلاناى الواز
الن ائلي
)33د وف ام خلطي عمش آللي التنملي الن لاي لا الينت  2017-2016وخطي اإل از ل ا 2016
)34د ان ر

صالملته

><https://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/YVF2KRAUW58G06H7BQODN9I4JMX1TZ
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ا دول 6
حالة يرا ات آلية التنمية النظيفة  2016-2015حت  31آب/أغسطي 2016
) دوتزاى الوتياى املتحد د

الرصلد املرةش من اليني اليا ي )الفد

)اد

2015

2016

128 031 587

109 382 561

إيرا اى الرسو خةرل اليني
زسو املن ةلي

) بد

4 000

2 000

685 056

1 725 592

5 980 358

4 141 744

زسو اتعتما

22 500

82 500

الرسو املتصيي ميلي اتعتما

27 116

15 012

6 719 030

5 966 848

زسو التيةلش

) د

احلصي من ال ائداى

)د

المتموع الفرعي  -اإليررا ات مرم  1كرانون الثاني/ينراير لر
 31آب/أغسطي ( 2016باء)

متمرروع المبل ر المرحررل مررم السررنة السررابقة و يرررا ات السررنة 115 349 409 134 750 617
الحالية (ألف  +باء)
)اد
)بد
) د

)د

ماان  1كااانون الثاين/يناااير إىل  31آب/اويااط  2016ت يشاامش مبيااد  45ميلااون وتز احملااتا
ه اتةتلاف ؛
يعدفع زسث وا قا ش لةرس ا قدزو  1 000وتز وقت اقا ا من ةلاي جدياد وإذا افااا امل ا
إىل املواف ي عيا املن ةلاي ،يتي اا املشاازكون املشاروع زصالدام ائناام قادزو  1 000وتز م ا اش فاع
زسث التيةلش او سدا احلصي من ال ائداى ميب ام؛
يعيااتند ةياااب ااالو الرسااو إىل املتوس ا الياانوي إلصااداز وةااداى خاااض اتنب اثاااى امل تمااد
وليد كحصي من ال ائداى خمصصاي لتملطلاي النا ااى اإل ازياي عياا
خةرل ف امليتح اى األوىل ،ع
يع ال اار ي ااش
النح ااو احمل ااد الا اار  37م اان امل اارز  /7اإ 1-وت ا ااا م اان زس ااو التي ااةلش املش اااز ع
املتوس ا الياانوي لوةااداى خاااض انب اثاهتااا عاان  15 000فاان ماان مكااافل ثاااين اكياالد الكر ااون،
ويبي ااد احل ااد األقص ااا ليرس ااث املا ااروض  350 000وتز ويع ت اارب ا االا الرس ااث ف ا اام مي ااب ام حلص ااي
ال ائداى املاصصي لتملطلي النا اى اإل ازيي؛
تبيااد ةصااي ال ائااداى الواجبااي الاادفع وقاات إصااداز وةااداى خااض اتنب اثاااى امل تمااد  0.10وتز
عن كش وةد من وةداى خاض اتنب اثاى امل تماد عان اول  15 000وةاد يطياد إصادازاا
سني ت وكلي م لني ،و 0.20وتز عن كش وةد تصدز ألي كملي تزيد عن  15 000وةد

 -117ويب ا دول  7ةالي ملزانلي ا للي ونا اهتا
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اجتماعاه الياا ع والثماان اخلطاي اإل ازياي ل اا  2016وامللزانلاي املتصايي
 -118واقار افيا
ذ ااا مببي ااد ق اادزو  19.6ميل ااون وتز ليي ااني الت وكل ااي  2016وكث ااش ذل ااك اخنااضا اام ق اادزو 8.5
مةري وتز ،او  30.1املائي ،امل ازني مع ملزانلي عا ) 2015ان ر ا دول 7د
 -119واعنا ا ا ااق مبي ا ا ااد  11.9ميل ا ا ااون وتز خ ا ا ااةرل فا ا ا ا األها ا ا ا ر الثمانل ا ا ااي ةا ا ا ا  31آب/
ملزانل ااي ع ااا  2016ع اان امل اادل اخلط ا ا املتوق ااع
اوي ااط  2016وي ااش م اادل اإلنا ااا
) 66.7املائيد ليا  ،ومن املتوقع ان يكون اكثر ااهلام مع امل دل اخلط مع مروز اليني
ا دول 7
حالة ميزانية آلية التنمية النظيفة ونفقاتها في عامي  2015و2016
) دوتزاى الوتياى املتحد د

2015

2016

امللزانلي ) 12ه رامد

28 085 660

19 618 431

النا اى )األه ر الثمانلي األوىلد

17 536 009

11 865 808

النا اى كنيبي م ويي من امللزانلي

املائي

املائي

62.4

60.5

واو -توصيات مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو
 -120يدعو افي مؤار/اجتماع افراع كلوتو إىل الن ر توصلاى افي واألماني املتصايي
ربنام قروض ا للي ،الواز املرف األول والثاين ،عيا التوايل
 -121كمااا ياادعو افي ا مؤار/اجتماااع افاراع كلوتااو إىل الن اار
ت ل وت يلق الكلاناى التشملليلي ،الواز املرفق الثالث
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المرفق األول
توصررية المتلرري التنفيررمل ليررة التنميررة النظيفررة ل ر مررؤتمر األط رراف
العامل بوصفه اجتماع األطراف فري بروتوكرول كيوترو بشرأن نظرام قرروض
آلية التنمية النظيفة
نتاائ ت لالث
 -1ن ر افي التناللي للي التنملي الن لاي اجتماعه احلا ي والتي
رنا ااام قا ااروض ا للا ااي املا ااوجز املرفا ااق  6ما اان جا اادول األعما ااال املشا اارو لةرجتما اااع احلا ااا ي
)1د
والتي ا ليمةي ا
واتاااق افي ا عيااا االااي يااا مشااازكي البياادان املمثيااي اثاالةرم ناقص اام
ا للااي واقاار افيا نتااائ ت لاالث رنااام قااروض ا للااي الاار تالااد اانن اتخنااااض احلااايل اسا از
رنااام قاروض ا للااي
وةاداى خااض اتنب اثاااى امل تماد ييابد صا و اى كباا ليمشاازك
و ا االا الص ااد  ،ق اارز ت اادمي توص االي إىل م ااؤار األفا اراع ال ام ااش وص اااه اجتم اااع األفا اراع
روتوكول كلوتو للن ر اإلجراًاى التاللي وي تمداا:
)اد

يؤكد جمد ام عيا االي يا مشازكي البيدان املمثيي اثلةرم ناقصام ا للي؛

)بد حي اال عيما اام ااالت رير املت ي ااق ت ل االث رن ااام ق ااروض ا لل ااي ،ال اار نا االى عما اةرم
الا رت  49و 50من امل رز  /2اإ ،5-والارت  64و 67واملرفق الثالث من امل رز  /3اإ6-؛
) د ي ع ا ثاز امل تبي عيا رناام قاروض ا للاي مان اتخناااض احلاايل سا ر
وةااداى خاااض اتنب اثاااى امل تمااد ،وت ساالما ا ثاااز امل تبااي عيااا امليااتالدين ماان اماوال رنااام
قروض ا للي فلما يت يق الص و اى احملتميي سدا ال روض؛
) د ي رز ان مكان الوكالي املنال لربنام قروض ا للي ،د التشاوز مع األماناي،
ان تشااطد املبااالد املصااروفي إفاااز ال ااروض الار يااي عيااا اساااس كااش ةالااي عيااا ةااد  ،ةلنمااا
يصبب واضحام ان امليتالد من ال رض لن ييتطلع تيديد األموال املصروفي؛
)هد يطيااد إىل الوكالااي املنااال واألمانااي ان ت مااةر شااكش وثلااق مااع امليااتالدين مان
ال اروض الالين يروبااون اتساتمراز إفاااز رناام قاروض ا للااي مليااعدهتث عيااا لدياد ساابش
وز املشازيع ،مبا ذلك إجراً ت ديةرى عيا هروط اتاا ال رض ،عند اتقتااً؛
ليت د
)ود ي اارز ان عيااا األمانااي ات تي ا ا إىل تاااويض وكالااي منااال جديااد ااد انت اااً
مااد ال ااد احلااايل كمااا تاانط عيااا ذلااك الا اار  8ماان املرفااق الثالااث ااامل رز  /3اإ 6-إىل ان
__________

)1د

ان ر

><https://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/YVF2KRAUW58G06H7BQODN9I4JMX1TZ
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تتحياان اة اوال اليااو فلااث تت اوافر ام اوال جديااد ويصاابب ماان املمكاان ت اادمي قااروض جديااد
وسدا اا إفاز ن ا قروض ا للي؛
)د
الوقت احلاضر

34
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المرفق الثاني
توصية األمانة ل مرؤتمر األطرراف العامرل بوصرفه اجتمراع األطرراف فري
بروتوكول كيوتو بشأن نظام قروض آلية التنمية النظيفة
أوالا -معلومات أساسية
 -1في ا ا ااد م ا ا ااؤار األفا ا ا اراع ال ام ا ا ااش وص ا ا اااه اجتم ا ا اااع األفا ا ا اراع روتوك ا ا ااول كلوت ا ا ااو
)مؤار/اجتماع افراع كلوتود ،وزته اخلاميي ،مبوجد الا ار  49مان امل ارز  /2اإ ،5-إىل
افيا التنالاالي للااي التنملااي الن لاااي )افيا د ان خيصااط ماواز ماللااي ماان الاوائااد احملصاايي ماان
اصاش الصاندو اتسات ماين للاي التنملاي الن لااي )ا للايد وكاللك التربعااى امل دماي مان املااري ،
ذدع ت دمي قروض لدعث انشطي م لني تت يق ا للي البيادان الار لادي ا اقاش مان  10انشاطي
مشازيع ميةيي إفاز ا للي
 -2واعتماد مؤار/اجتماااع افاراع كلوتااو وزتاه اليا سااي ،مبوجاد مرفااق امل اارز  /3اإ،6-
مبااا ئ توجل لااي وفرائااق لتا لااش رنااام قااروض لاادعث تطااوير انشااطي مشااازيع ا للااي البياادان الاار
لدي ا اقش من  10انشطي مشازيع ميةيي إفاز ا للي )املبا ئ التوجل لي والطرائقد ،وفياد إىل
األماني ان ختتاز مؤسيي عامي او خاصي )وكالي منال د وتت اقد م ا عيا إ از رنام ال روض
 -3واختازى األماني مكتد األمث املتحد خلدماى املشازيع وصااه الوكالاي املناال لربناام
قروض ا للي اواخر عا 2011
 -4وعم ا اةرم نةكا ااا الاصا ااي اخلا ااام واليا ااا س )الا ا اراى  15و 17و21-19د ما اان
املبا ئ التوجل لي والطرائق ،يعطيد من األماني ان تيت رض ا اً رنام قروض ا للي وناع هاال االا
الوثل ي
اتست راض )الت للثد النصف األول من عا  2016وتر تااصلش الت للث والنتائ
1)CDM-EB91-AA-A06د ،وا تشكش اساس فيد التوجل اى والتوصلاى الواز ا ناو

سة
ثانيا -التوجيهات
َ
الملتم َ
-5

تطيد األماني توجل اى مؤار/اجتماع افراع كلوتو شنن ما يي :

الت لاالث ،قاارزى األمانااي عااد اديااد مااد ع ااد التنالاال )ماالكر
ليياابد املبا
)اد
تاااااث مااع مكتااد األمااث املتحااد خلاادماى املشااازيعد وواف اات الوكالااي املنااال عيااا عااد اديااد
املد ؛

__________

)1د

ان ر

><https://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/YVF2KRAUW58G06H7BQODN9I4JMX1TZ
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)بد ت تا ا الا اار  8م اان املب ااا ئ التوجل ل ااي والطرائ ااق م اان األمان ااي ان تي ا ا إىل
وتاويض وكالي منال جديد د انت اً صةرةلي تيك امللكر ) آذاز/مازس 2017د؛
) د خترب األماني مؤار/اجتمااع افاراع كلوتاو انن مان واا الااروزي تااويض وكالاي
منااال جديااد إت إذا زوااد مؤار/اجتماااع اف اراع كلوتااو ان تع ا ند قااروض جديااد إفاااز
رنام قروض ا للي؛
) د تا اارى األمانا ااي ،ن ا ارام إىل ميا ااؤوللاهتا املاللا ااي املت ي ا ااي الاوائا ااد عيا ااا الصا ااندو
اتس اات ماين لل ااي التنمل ااي الن لا ااي ونت ااائ الت ل االث ،ان الش اارط ال ا اواز الا اار  8م اان املب ااا ئ
التوجل لااي والطرائااق الاالي ياادعو إىل الي ا إىل تاااويض وكالااي منااال جديااد يياابد إهااكاللي،
و ولاااب توجل اااى حمااد ماان مؤار/اجتماااع افاراع كلوتااو لةرخناراط عميلااي هاراً جديااد ،
لن تشاز اي عميلي هراً او اي عميلي اخرى إلجيا وكالي منال جديد ؛
)هد لللك تطياد األماناي توجل ااى مان مؤار/اجتمااع افاراع كلوتاو شانن ماا إذا
كااان ،ااالن ر إىل النتااائ املت ي ااي ن ااا قااروض ا للااي ،ت ي ازال ي تاارب ان ماان الاااروزي تاااويض
وكالي منال جديد لتنالل رنام قروض ا للي

ثالثا -توصية
 -6إن األمان ااي ،نتلة ااي ملي ااؤوللاهتا فلم ااا يت ي ااق اااإل از الي اايلمي لياوائ ااد عي ااا الص ااندو
اتست ماين للي التنملي الن لاي واتلتزا كاالي اس ا اقصا ةد من اموال ال روض املصاروفي،
توصا مؤار/اجتماااع افاراع كلوتااو اهاااً رنااام قااروض ا للااي ياابد اسااتمراز اخنااااض اسا از
وةااداى خاااض اتنب اثاااى امل تمااد ومااا ي تااد عيااا ذلااك ماان تاانثا عيااا اةتمااال ساادا اماوال
ال روض املصروفي
 -7وإذا ك ااان مؤار/اجتم اااع اف اراع كلوت ااو س االن رن ااام ق ااروض ا لل ااي مبوج ااد اةك ااا
اتااقاى ال روض ،ف ن مكتد األمث املتحد خلدماى املشازيع ،وصاه الوكالي املنال  ،قاد ييملا
ال روض ولكن ت ييتم الت ةلش )هرط سدا اموال ال روض املتي ا فوزامد
 -8واكاالا ساالكون ماان املاارجب ان يكااون تاانثا ذلااك اااو إلملاااً ولكاان لاال ت ةلااش نياابي
كب ااا م اان اتااق اااى ال ااروض وس االكون م اان املتوق ااع ان ال ديا اد م اان ال ااروض ل اان تعيا ا ند امواهل ااا
املصروفي )ما جمموعه  3.24ميلون وتزد
 -9وعندئ اال س اال و مكت ااد خ اادماى املش ااازيع ،ااد التش اااوز م ااع األمان ااي ،ش ااطد ا االو
األموال ،عا يؤ ي إىل عد اس ا اموال ال روض املصروفي
 -10ولاان تعصاارع اماوال ال ااروض املت ااد ذااا )ةاوايل  3مةريا
د
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 -11ويكااون التاانثا عيااا امليااتالدين ماان ال ااروض ذا ه ا  :لاان يتي اوا اي ام اوال إضااافلي،
ولكاان ث لاان يعطيااد ماان ث الاااروز ساادا اي ام اوال مصااروفي و ة ا ان ااض املشااازيع قااد
تكااون لاادي ا إيارا اى وااا إيارا اى ا للااي ،مااا ي ااين ااهااا ككاان ان تواصااش ت اادم ا ريااو التيااةلش
او آلااد وسااائش لةرست اضااي عاان األماوال امليملااا  ،فا ن اويبلااي ةاف اااى املشااازيع ياارجب ان تتوقااف
ع اان مواص اايي التط ااوز كمش ااازيع حمتمي ااي إف اااز ا لل ااي او تتوق ااف ع اان مواص اايي التم اااس إص ااداز
وةداى خاض اتنب اثاى امل تمد
 -12وسلكون تنثا ذلك عيا الاوائد اخلاصي الصندو اتست ماين للي التنملي الن لاي او
ان األموال املت د ذا ولكن وا املصروفي سلتوقف صرف ا
 -13و ااالن ر إىل الص ا و اى املت ي ااي تيااديد األم اوال املصااروفي إفاااز اتااقاااى ال ااروض،
فا ن ااالو التوصاالي ا ا األكثاار ةاالزام ماان ةلااث صااون الاائااد عيااا الصااندو اتساات ماين للااي
التنملي الن لاي ،اللي او واجد األماني
 -14ل ا ااد ان األمان ا ااي ت ا اادز ااما ا اام ان ا ا االا ال ا اان  ،وإن ك ا ااان يص ا ااون مص ا اايحي الص ا ااندو
ض احلاتى ككان ان تكاون لاه تانثااى وخلماي عياا
اتست ماين للي التنملي الن لاي ،ف نه
امليتالدين من ال روض ومشازي ث

رابع ا -توصية بديلة
 -15تشافر األماناي زاي افيا التنالالي للاي التنملاي الن لااي فلماا يت ياق توصالته ملؤار/اجتمااع
افراع كلوتو شنن رناام قاروض ا للاي ،الاواز املرفاق األول ،وتوصا انن مؤار/اجتمااع افاراع
كلوتو قد يو الن ر تيك التوصلي كبديش ليتوصلي الواز الا ر  6اعةرو
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Annex III
Entities accredited and provisionally designated by the Executive Board
of the clean development mechanism in the reporting period
[English only]
Table 8
Entities accredited and provisionally designated by the Executive Board of the clean
development mechanism
Name of entity

Sectoral scopes (validation and verification)

DNV Climate Change Services AS (DNV) a

1, 3, 5 and 13

ERM Certification and Verification Services Limited (ERM
CVS) b
Foundation for Industrial Development (MASCI) b

3, 4, 9, 10 and 15

c

1, 3, 4, 9, 10, 13 and 15

Foundation for Industrial Development (MASCI) d

1 and 13

Foundation for Industrial Development (MASCI)

Germanischer Lloyd Certification GmbH (GLC) a
Hong Kong Quality Assurance Agency (HKQAA) e
Japan Quality Assurance Organisation (JQA)

b

Korea Energy Agency (KEA) f
(transfer of accreditation from Korea Energy Management
Corporation (KEMCO))
Northeast Audit Co. Ltd (NAC)

a

RINA Services S.p.A. (RINA) f
SGS United Kingdom Limited (SGS) b
SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN.BHD (SIRIM) b
a
b
c
d
e
f

GE.16-18523

1, 3-5, 8-10 and 13

1, 3 and13
1
9

1, 3, 5-13 and 15
1-13 and 15
8
1, 4, 7, 10 and13
1 and 13

Voluntary withdrawal of accreditation in its entirety.
Voluntary withdrawal of accreditation; the remaining sectoral scopes are indicated.
Entity provisionally suspended; only the suspended sectoral scopes are indicated.
Lifting of suspension; only the suspended sectoral scopes to be lifted are indicated.
Accreditation granted for five years.
Transfer of accreditation from another legal entity.
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Annex IV
List of regulatory documents approved by the Executive Board of the
clean development mechanism
[English only]
Table 9
Standards

Title

Version

Adopted

Meeting report
referencea

Applicability of sectoral scopes

Version 01.0

EB 88

Annex 4

Demonstration of additionality, development of
eligibility criteria and application of multiple
methodologies for programmes of activities

Version 04.0

EB 87

Annex 3

Note: Approved methodological standards are available at
<http://cdm.unfccc.int/methodologies/index.html>; approved standardized baselines are available at
<https://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/index.html>.
Abbreviations: EB = meeting of the Executive Board of the clean development mechanism.
a

See <http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>.

Table 10
Procedures

Title

Version

Adopted

Meeting report
referencea

Development, revision and clarification of
baseline and monitoring methodologies and
methodological tools

Version 02.0

EB 89

Annex 7

Abbreviations: EB = meeting of the Executive Board of the clean development mechanism.
a

See <http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>.

Table 11
Information notes
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Title

Version

Adopted

Meeting report
referencea

CDM Executive Board workplan 2016

Version 01.0

EB 88

Annex 1

CDM panels and working groups workplan 2016 Version 01.0

EB 88

Annex 2

Calendar of meetings for 2016

Version 01.0

EB 88

Annex 5

CDM two-year business plan 2016-2017 and
management plan 2016

Version 01.0

EB 87

Annex 1

Improving stakeholder consultation processes

Version 01.0

EB 87

Annex 12

GE.16-18523
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Title

Version

Adopted

Meeting report
referencea

Tentative calendar of meetings for 2016

Version 01.0

EB 87

Annex 13

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 12
Forms

Title

Version

Adopted

Meeting report
referencea

Project design document form for CDM project
activities

Version 08.0

EB 90

Annex 1

Project design document form for small-scale
CDM project activities

Version 08.0

EB 90

Annex 2

Validation report form for CDM project
activities

Version 02.0

EB 90

Annex 3

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 13
Recommendations for the Conference of the Parties serving as the meeting of the
Parties to the Kyoto Protocol

Title

Version

Adopted

Meeting report
referencea

CDM Loan Scheme

Version 01.0

EB 91

Annex 1

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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Annex V
Meetings of the Executive Board of the clean development mechanism,
its support bodies and its forums in 2016
[English only]
Table 14
Meetings of the Executive Board of the clean development mechanism in 2016
Meeting

Date

Venue

EB 88

7-11 March

Bonn, Germany

EB 89

9-13 May

Bonn (in conjunction with the
sessions of the subsidiary bodies)

EB 90

18-22 July

Bonn

EB 91

13-16 September

Bonn

EB 92

31 October to 4 November

Marrakech, Morocco
(in conjunction with the session of
the Conference of the Parties
serving as the meeting of the
Parties to the Kyoto Protocol)

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

Table 15
Accreditation Panel meetings in 2016
Meeting

Date

Venue

AP 74

16-18 February

Bonn, Germany

AP 75

28-30 June

Bonn

AP 76

27-29 September

Bonn

Abbreviations: AP = meeting of the Accreditation Panel of the clean development mechanism.

Table 16
Methodologies Panel meetings in 2016
Meeting

Date

Venue

MP 69

4-8 April

Bonn, Germany

MP 70

20-24 June

Bonn

MP 71

4-7 October

Bonn

Abbreviations: MP = meeting of the Methodologies Panel of the clean development mechanism.
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Table 17
Small-Scale Working Group meetings in 2016
Meeting

Date

Venue

SSC WG 50

11-14 April

Bonn, Germany

SSC WG 51

20-23 June

Bonn

SSC WG 52

4-6 October

Bonn

Abbreviations: SSC WG = meeting of the Small-Scale Working Group of the clean development
mechanism.

Table 18
Workshops and forums organized for clean development mechanism stakeholders

GE.16-18523

Meeting

Date

Venue

Designated Operational Entities/Accredited
Independent Entities Coordination Forum
meeting

30 October 2015

Bonn, Germany

Nairobi Framework Partnership working
sessions with regional designated national
authorities (DNAs) at the Africa Carbon
Forum

28-30 June 2016

Kigali

Nairobi Framework Partnership working
sessions with regional DNAs at the AsiaPacific Carbon Forum

5-7 September 2016 Jeju, Republic of
Korea

Training of regional DNAs on standardized
baselines and clean development
mechanism tools

5 September 2016

Jeju

Workshop on using markets to deliver
carbon credits and sustainable development
goals

7 September 2016

Jeju

Workshop on enhanced mitigation actions
by utilizing green bonds

7 September 2016

Jeju
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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 eleventh session
[English only]
Decision 6/
CMP.11
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

Requests the Executive Board and the secretariat to facilitate access to the section
concerning sustainable development in the project and programme design
documents of the project activities and programmes of activities on the online
platform for voluntary cancellation of certified emission reductions

Completed:
The Board, at its 88th meeting (EB 88) (March 2016),
took note of the measures implemented to facilitate
access to the sustainable development section of the
project design document on the online platform for
voluntary cancellation of certified emission reductions
The Board, at its 89th meeting (EB 89) (May 2016),
considered a concept note on the further development
of the platform and agreed to make available French
and Spanish language versions of the platform. It also
requested an independent evaluation of the platform’s
user-friendliness

6

Encourages the Executive Board to continue the simplification process of the
clean development mechanism with the aim of further simplifying and
streamlining the project cycle, the registration and verification process, the
development and approval of standardized baselines, the methodological
standards and procedures, and the accreditation procedure

Completed:
The Board, at EB 88, EB 89 and its 90 th meeting (EB
90) (July 2016), considered concept notes on the
simplification and streamlining of the clean
development mechanism (CDM) and agreed on areas
for the secretariat to develop concrete proposals
The Board, at its 91st meeting (EB 91) (September
2016), considered the draft CDM regulatory
documents and provided guidance for the next draft

GE.16-18523

Ongoing:
The Board, at its 92nd meeting (EB 92) (OctoberNovember 2016), will continue to consider the
revision of relevant regulatory documents
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Decision 6/
CMP.11
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

7

Also encourages the Executive Board to continue exploring options for using the
clean development mechanism as a tool for other uses and report back to the
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto
Protocol at its twelfth session

Completed:
EB 88 and EB 89 considered options for using the
CDM as a tool for other uses and discussed focus
areas of work and possible actions using the CDM
infrastructure in other areas, including the use of
certified emission reductions
EB 91 agreed on recommendations for the Conference
of the Parties serving as the meeting of the Parties to
the Kyoto Protocol (CMP) on the possibilities for
using the CDM as a tool for other purposes

8

Further encourages the Executive Board to explore the opportunities for the
financing of the clean development mechanism through international climate
financing institutions, such as the Green Climate Fund, and report back to the
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto
Protocol at its twelfth session

Completed:
EB 88 and EB 90 considered opportunities for the
financing and use of the CDM by international climate
finance institutions and agreed on activities for the
secretariat to prioritize and the associated cost
implications of undertaking them
EB 91 agreed to initiate support for international
climate finance institutions. The Board will consider
the costs thereof in the context of its consideration of
the CDM management plan (MAP) 2017

9

Invites the Executive Board, as part of the implementation of paragraph 8 above,
to consider hosting an in-session workshop at the forty-fourth sessions of the
subsidiary bodies (May 2016), taking into account paragraph 28 below

Completed:
EB 88 agreed to host an in-session workshop at the
forty-fourth sessions of the subsidiary bodies
EB 90 took note of the report on that in-session
workshop, which spotlighted a number of activities
that the secretariat may facilitate
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11

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

Status of implementation

Requests the Executive Board to analyse the need for measures to ensure the
continued participation of designated operational entities in the clean
development mechanism, in particular in the regions underrepresented in the
clean development mechanism, taking into account paragraph 28 below

Completed:

13

Requests the Executive Board to implement paragraph 12 above by revising the
relevant regulations

Completed:
EB 89 adopted the revised procedure "Development,
revision and clarification of baseline and monitoring
methodologies and methodological tools" (EB 89
report, annex 7) to reflect the changes to the
provisions requested at CMP 11

14

Encourages the Executive Board to continue the development of digitized project
and programme design document forms for clean development mechanism
project activities and programmes of activities

Ongoing:
The development of digitized project and programme
design document forms for CDM project activities and
programmes of activities (PoAs) will continue in 2017

15

Requests the Executive Board to develop more cost-effective and contextappropriate approaches for monitoring, reporting and verification with a focus on
project activities involving households and communities, addressing, inter alia:
(a) procedures to manage data gaps; (b) regionally appropriate calibration
requirements; (c) the use of sectoral and nationally collected data where
appropriate

Completed:
EB 90 considered cost-effective and contextappropriate approaches for monitoring, reporting and
verification and agreed on areas for revisions to
regulatory documents and additional analysis

Encourages the Executive Board to continue its work related to the "Application
of E-policy in investment analysis for additionality demonstration and selection
of baseline scenario", and to report back to the Conference of the Parties serving
as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol at its twelfth session

Completed:
EB 88 continued its deliberations on the application
of E- policy in investment analysis for additionality
demonstration and selection of the baseline scenario
EB 91 continued its deliberations on the application
of E- policy for additionality demonstration in order
to identify approaches and proposed solutions and
agreed to report back to the CMP that the Board
could not reach consensus on the issue

16

EB 90 decided that the current activities planned are
sufficient to support the continued participation of
designated operational entities in the CDM, to revisit
this matter on an as-needed basis in the future and to
include its assessment in its report to CMP 12

Ongoing:
EB 92 will consider additional analysis and approve
revised regulatory documents
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Decision 6/
CMP.11
paragraph
reference
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Decision 6/
CMP.11
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

17

Also encourages the Executive Board to continue assessing methodologies in
order to ensure environmental integrity and additionality

Ongoing:
The Board continues to assess methodologies in
order to ensure environmental integrity and
additionality

18

Requests the Executive Board to develop a stand-alone programme of activity
guidance, consisting, inter alia, of a "clean development mechanism programme
of activities standard", a "clean development mechanism programme of activities
validation and verification standard" and a "clean development mechanism
programme of activities cycle procedure"

Completed:
EB 88 considered a concept note on the structure of
stand-alone PoA guidance and agreed on the
structure for the secretariat to develop the document
EB 91 considered the draft CDM regulatory
documents for PoAs and provided guidance for the
next draft
Ongoing:
EB 92 will consider the development of relevant
regulatory documents

19

Reiterates its request to the Executive Board, as contained in decision 4/CMP.10,
to consider allowing, as an option, a simplified inclusion process for activities
that satisfy microscale thresholds and are considered automatically additional;
this option shall allow for inclusion on the basis of a pre-approved standardized
inclusion template of component project activities carried out directly by the
coordinating/managing entity without prior validation through a designated
operational entity

Completed:
EB 89 considered a concept note on a simplified
inclusion process for automatically additional
microscale component project activities in a PoA
and agreed on the process
EB 91 considered the draft CDM regulatory
documents and provided guidance for the next draft
Ongoing:
EB 92 will consider the revision of relevant
regulatory documents

20

Requests the Executive Board to consider developing a standardized registration
template using objective criteria for activities that qualify as automatically
additional
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Completed:
EB 89 considered a concept note on standardized
registration templates for automatically additional
project activities and agreed on areas for the
secretariat to develop concrete proposals
EB 90 approved three revised forms: the project
design document form for CDM project activities,
the project design document form for small-scale
CDM project activities and the validation form for
CDM project activities, to include objective criteria
for project activities that qualify as automatically
additional (EB 90 report, annexes 1-3)

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

Status of implementation

21

Encourages the Executive Board to continue its efforts in communicating the
sustainable development co-benefits of clean development mechanism project
activities and programmes of activities to the public

Completed:
EB 90 took note of communication efforts to raise
public awareness of the sustainable development cobenefits of CDM project activities and PoAs

22

Also encourages the Executive Board to improve the user-friendliness of the
existing sustainable development co-benefits tool

Completed:
EB 90 considered a concept note on improving the
user-friendliness of the sustainable development cobenefits tool and agreed on areas for the secretariat
to implement proposed improvements

23

Requests the designated operational entity to confirm that the request for
issuance of emission reductions is submitted only to the Executive Board

Completed:
EB 91 considered the draft CDM regulatory
documents and provided guidance for the next draft
Ongoing:
EB 92 will consider the revision of relevant
regulatory documents

GE.16-18523

24

Also requests the Executive Board to examine how the information specified in
paragraph 12 of appendix D to decision 3/CMP.1 can be best made publicly
available, and the implications thereof, and report back on this matter to the
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto
Protocol at its twelfth session

Completed:
EB 89 considered how information specified in
decision 3/CMP.1, appendix D, paragraph 12, can
best be made publicly available and agreed on areas
for the secretariat to develop concrete proposals
EB 90 decided to request further guidance from
CMP 12 on the preferred approaches to disclosing
information on both holdings and transfers

26

Requests the Executive Board to expand, taking into account paragraph 28
below, the scope and scale of regional collaboration centres’ assistance activities
in developing countries by exploring the emerging technical and methodological
areas in the context of the clean development mechanism where specific
assistance is identified as needed by the countries underrepresented in the
mechanism

Completed:
EB 90 considered the expansion of the scope and
scale of the regional collaboration centres’ assistance
activities in developing countries and agreed on
areas for the secretariat to develop concrete
proposals
EB 91 agreed, in principle, to expand the scope and
scale of the assistance provided. The Board agreed to
consider the related budgetary implications in the
context of CDM MAP 2017
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Decision 6/
CMP.11
paragraph
reference
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Decision 6/
CMP.11
paragraph
reference

28

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

Status of implementation

Requests the Executive Board to ensure the transparent and prudent management
of the resources of the clean development mechanism, including the spending for
those serving on the Executive Board

Completed:
EB 90 took note of the status of implementation of
the 2016 MAP and the management of resources
In this context, the Board has taken into account the
mandate of the CMP to ensure transparent and
prudent management of the resources of the CDM
EB 90 considered current additional benefits of
members and alternate members of the Board and
agreed to further consider this matter in the context
of the discussions on CDM MAP 2017
Ongoing:
EB 92 will consider MAP 2017 and the current
additional benefits of members and alternate
members of the Board
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