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  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع 

 بروتوكول كيوتواألطراف يف 
 الدورة الثالثة عشرة

 2017تشرين الثاين/نوفمرب  17-6بون، 
  من جدول األعمال املؤقت 4البند 

 املسائل املتعلقة آبلية التنمية النظيفة

التقريرررر السرررنوم املقرررد  مررري ا لررر  التنفيرررنم فليرررة التنميرررة النظيفرررة      
 *روتوكول كيوتومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف ب

 موجز  
العمذ  الذاا الذطبه بذل اابذن القنآللذاا لللذي القنملذي الن لآلذي    يغطي هذاا القرريذر 
لعمذذذ  عبذذذ  . وقذذذد  اذذذز ا2017أيبول/سذذذبقمرب  22إىل  2016أيبول/سذذذبقمرب  18 الآلذذذمن مذذذن

اسذذذذقعمال ا طذذذذره مناذذذذتبسذذذذلل الللذذذذي وتعزيذذذذز اسذذذذق داماا   املواجاذذذذي العامللذذذذي لقغذذذذ  املنذذذذا ، ب
آلذذذي   اي ن طآللز لقمويذذذ  األنشذذذطي املقعبرذذذي هملنذذذا . و ذذذادد الآلذذذمن اً تطبلرذذذاد جديذذذدن  عمذذذ

عذذا د املعقمذذد   املائذذي   إاذذدا  و ذذداد نآلذذ  ا نب 36تسذذلل  املشذذا يه وزاي ن نسذذبقاا 
 لقنملذذذي الن لآلذذذيو غذذذذ هذذذاد الذذذزاي ن،   يذذذزال الطبذذذة عبذذذ  أعمذذذال  للذذذي ا. 2016مرا نذذذي بعذذذا  

ول  ألوىل لربوتواذلقذزا  اا خلآل  ا نبعا د املعقمد من آلضاً مرا ني هلطبذة   فذمن ا وو داهت
ؤمتر األطذذذرا  لبقوجلذذذل مذذذن مذذذ . ويشذذذم  هذذذاا القرريذذذر طببذذذاً 2012 الوتذذذو الذذذت انقاذذذت   عذذذا 

ي  ختذذذا  ن وتواذذذل   و تذذذل الثالثذذذي عشذذذر  العامذذذ  بواذذذآلل اجقمذذذايف األطذذذرا    بروتواذذذول الوتذذذو
 تآلاه ه ين.امن  6من املا ن  4بشأن الآلررن اً تشللعاً بل. ويقضمن أيضإجراء من ِقب

 
 

__________ 
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 مقدمة -أوالا  
 الوالية -ألف 

)الللذذي(، يرذذد  اابذذن القنآللذذاا ل للذذي  (1)وفرذذاً لطرائذذج وإجذذراءاد  للذذي القنملذذي الن لآلذذي -1
)املشذذذا  إللذذذل فلمذذذا يبذذذي هابذذذن( ترذذذا ير عذذذن أنشذذذطقل إىل اذذذ   و ن مذذذن  و اد مذذذؤمتر األطذذذرا  
العامذذ  بواذذآلل اجقمذذايف األطذذرا    بروتواذذول الوتذذو )مؤمتر/اجقمذذايف أطذذرا  الوتذذو(. و  سذذلاه 

ا ير ويرذذذد  القوجلذذذل ويق ذذذا مرذذذر اد، مما سذذذقل لسذذذبطاتل عبذذذ  الللذذذي، يسذذذقعرق املذذذؤمتر هذذذاد القرذذذ
  سة ا ققضاء.

 نطاق التقرير -ابء 
يرذذذد  هذذذاا القرريذذذر السذذذنوا معبومذذذاد عذذذن القرذذذد  ااذذذرز   تنآللذذذا الللذذذي نذذذ ل الآلذذذمن  -2

)املشذذذا  إللاذذذا فلمذذذا يبذذذي هلآلذذذمن  2017أيبول/سذذذبقمرب  22إىل  2016أيبول/سذذذبقمرب  18 مذذذن
لاد للن ذذذر فلاذذذا مؤمتر/اجقمذذذايف أطذذرا  الوتذذذو    و تذذذل الثالثذذذي ويضذذذذ تواذذ (2)املشذذمولي هلقرريذذذر(

حلالذذذي الللذذذي، ويبرذذذي الضذذذوء عبذذذ  اإلجنذذذازاد والآلذذذرص والقحذذذدايد اً عشذذذرن. ويرذذذد  القرريذذذر واذذذآل
املقعبرذذي بعمذذ  الللذذي، ويرذذد  معبومذذاد عذذن احلوامذذي واإل ا ن   الللذذي وعذذن مرازهذذا املذذا . وتذذر  

، الذاا يشذك  املسذقو يف املراذزا  ملذه (3)ملوقه الشبكي ل لليمعبوماد إلافلي عب  اآلحاد ا
 ا من الو ئج املقعبري هابن. القرا ير وغ ه

وسذذذلرو   ئذذذلن اابذذذن، السذذذلد فرانذذذإ فولكذذذل، بقرذذذد/ إ اطذذذي  ذذذآلويي إىل مؤمتر/اجقمذذذايف  -3
(، (4)97 /-أ)أطرا  الوتو    و تل الثالثي عشرن عن نقائ  ا جقمايف السابه والقسذعن لبملبذن 

 املرر  عردد بعد نشر هاا القررير. 

اإلجراءات اليت يتعني أن يتخنها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف  -جيم 
 يف بروتوكول كيوتو

هبذاا اً قد يو  مؤمتر/اجقمايف أطرا  الوتو    و تل الثالثي عشرن،   سلاه إ اطقذل عبمذ -4
 القررير، أن يرو  مبا يبي:

اإل اطذذي عبمذذاً مبذذا الذذطبه بذذل اابذذن اسذذقلابي لطببذذاد املذذؤمتر    و تذذل الثانلذذي  )أ( 
 عشرن )ان ر الآل   الثالث أ اند واملرفج األول(؛

ب ذذو ن مؤققذذي )ان ذذر وعلناذذا اابذذن اعقمذذدها الكلذذااند القشذذغلبلي الذذت حتديذذد  )ب( 
 ؛(الثايناملرفج 

__________ 

 )ج(.5املرفج، الآلررن  ،1-  أإ/3املرر   (1)
، 2017أيبول/سذذبقمرب  22إىل  2016أيبول/سذذبقمرب  18تغطذذي املعبومذذاد الذذوا  ن   هذذاا القرريذذر الآلذذمن مذذن  (2)

 ر ن    لإ.، ما مل يُاا3-  أإ/2من املرر   7، والآلررن 2-  أإ/1من املرر   11لبآلررن  وفراً 
(3) http://cdm.unfccc.int/. 
 سُلشا  إىل اجقماعاد أنرى االإ هسق دا  الغي ا نق ا  املااو ن. (4)

http://cdm.unfccc.int/
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هبذذذذذذاا القرريذذذذذر، ونااذذذذذي   سذذذذذذلاه ترذذذذذد/ القوجلذذذذذل بشذذذذذذأن املسذذذذذائ  املشذذذذذمولي  )ج( 
 أ اند؛ 60ا سقلابي لطبة القوجلل الوا     الآلررن 

 11الن ذذذر   القشذذذلله الذذذاا أبذذذداد اابذذذن والقواذذذلي الذذذت قذذذدماا )الآلرذذذر ن  ) ( 
 أ اند عب  القوا (.  117و
فذذو   ومذذن املرذذر  أن ينق ذذة مؤمتر/اجقمذذايف أطذذرا  الوتذذو أعضذذاء اابذذن لآلذذمن سذذنقن، -5
 برلل الم لحاد من األطرا ، و لإ عب  النحو القا :ت

 ؛را  غ  املد جي   املرفج األولعضوان وعضوان مناوهن من األط )أ( 
 عضو وعضو مناوب من حتالف الدول ا ز يي ال غ ن؛  )ب( 
 عضو وعضو مناوب من  ول أو وه الشرقلي؛ )ج( 
 املرفج األول.عضو وعضو مناوب من األطرا  املد جي    ) ( 

 حالة آلية التنمية النظيفة -اثنياا  
  آلية التنمية النظيفة يف أرقا  -ألف 

 خنآلذذذذاق الطبذذذذة عبذذذذ  و ذذذذداد نآلذذذذ  اً ،  ذذذذادد الللذذذذي اسذذذذقمرا  2017  عذذذذا   -6
لذذذذت انقاذذذذت   الوتذذذذو ا  ا نبعذذذذا د املعقمذذذذد، مرا نذذذذي هلطبذذذذة   فذذذذمن ا لقذذذذزا  األوىل لربوتواذذذذول

عذذذا د اخنآلذذذاق تسذذذلل  املشذذذا يه وإاذذذدا  و ذذذداد نآلذذذ  ا نباً أيضذذذ . وتوااذذذ 2012 عذذذا 
داد نآلذذ  إاذذدا  و ذذو املعقمذذد مرا نذذي مبذذا  ذذادتل فذذمن ا لقذذزا  األوىل. ولكذذن تسذذلل  املشذذا يه 

 1يبذذذن ا ذذذدول . و 2016مرا نذذذي بعذذذا   2017ا نبعذذا د املعقمذذذد  ذذذادا زاي ن طآللآلذذذي   عذذا  
 ذداد عقمذد، وو مت ُأاذد د اذا و ذداد نآلذ  انبعذا د عد  املشذا يه املسذلبي، واملشذا يه الذ

 نآل  ا نبعا د املعقمد ال ا  ن )مبا يشم  برام  األنشطي(.
  1ا دول 

دع اثت معتمرررعررردمل املشررراريل املسرررالةع واملشررراريل الررريت أخصررردرت  رررا وحررردات  فررر  ان عرررا
 ووحدات  ف  االن عااثت املعتمد الصاملرة )مبا يشمل برامج األنشطة(

 )أ(املشا يه املسلبي ن املشمولي هلقرريرالآلم 

املشذذا يه الذذت ُأاذذد د 
اذذذذذذا و ذذذذذذداد نآلذذذذذذ  

 )ب(انبعا د معقمد

و ذذذذذذذداد نآلذذذذذذذ  
ا نبعذذا د املعقمذذد 

 ال ا  ن

 أيبذذذول/ 30إىل  2011تشذذذرين األول/أاقذذذوبر  1مذذذن 
 2012سبقمرب 

747 1 1 256 264 495 437 

 أيبذذذول/ 30إىل  2012تشذذذرين األول/أاقذذذوبر  1مذذذن 
 2013سبقمرب 

181 2 1 779 379 458 772 

 أيبذذذول/ 30إىل  2013تشذذذرين األول/أاقذذذوبر  1مذذذن 
 2014سبقمرب 

208 575 104 113 269 

 أيبذذذول/ 30إىل  2014تشذذذرين األول/أاقذذذوبر  1مذذذن 
 2015سبقمرب 

122 465 129 451 024 
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 )أ(املشا يه املسلبي ن املشمولي هلقرريرالآلم 

املشذذا يه الذذت ُأاذذد د 
اذذذذذذا و ذذذذذذداد نآلذذذذذذ  

 )ب(انبعا د معقمد

و ذذذذذذذداد نآلذذذذذذذ  
ا نبعذذا د املعقمذذد 

 ال ا  ن

 أيبذذذول/ 30إىل  2015تشذذذرين األول/أاقذذذوبر  1مذذذن 
 2016سبقمرب 

65 434 105 331 578 

 أيبذذذول/ 22إىل  2016تشذذذرين األول/أاقذذذوبر  1مذذذن 
 2017سبقمرب 

 689 104 144 456 )ج(53

 .القسلل نآلا  ُ ِسة عد  املشا يه املسلبي ه سقنا  إىل   يخ  )أ(
يُرَ ذذد بعبذذا ن ااملشذذا يه الذذت ُأاذذد د اذذا و ذذداد خلآلذذ  ا نبعذذا د املعقمذذدا تبذذإ املشذذا يه الذذذت  )ب(

 .ريرإادا  و داد نآل  ا نبعا د املعقمد أعناء الآلمن املشمولي هلقراسقكمبت 
عذذن   يذذخ نآلذذا  اً إىل   يذذخ إجذذراء القسذذلل  عولذذاً يُرجذذ  م   ذذي أن هذذاا الذذرقذ قذذد ُ سذذة اسذذقنا  )ج(

 القسلل . 

 اإلجنازات والفرص -ابء 
لرذذد أُنشذذلت  للذذي القنملذذي الن لآلذذي اذذأ ان لربوتواذذول الوتذذو هبذذدفن يقمذذث ن   تذذوف  املرونذذي  -7

نبعذذذذا د حلذذذذد مذذذن ا هالكملذذذي  اهتذذذذا لقزاملألطذذذرا  املد جذذذي   املرفذذذذج األول مذذذن  لذذذذث ا مقثذذذال 
 سقدامي. ملي املرلج القن، ومساعدن األطرا  غ  املد جي   املرفج األول ل تآلاقلي عب  حتونآلضاا

ونذذ ل فذذمن ا لقذذذزا  األوىل لربوتواذذول الوتذذذو، أ د الللذذي بنلذذا   و هذذذا املقمثذذ    تذذذوف   -8
 ذذذذدن مذذذذن مبلذذذذا  و  املرونذذذذي لألطذذذذرا  املد جذذذذي   املرفذذذذج األول، الذذذذت اسذذذذق دمت جمقمعذذذذي أاثذذذذر مذذذذن
 1.9موعذل جمد  مذا و داد نآل  ا نبعا د املعقمد   سبل  ا مقثال لربوتواول الوتذو. وقذد اذ

  غذا اسذق دا    لذي، أو أل، وهي مقا ذي ألغذراق ا مقثذال   فذمن ا لقذزا  الثانمبلا  و دن ترريباً 
 ماعلي.   إطا  جاو  الشرااد املقعبري مبسؤوللقاا ا جق أغراق ا مقثال، مث ً 

القحذر  وهإللافي إىل  لذإ، تسذاعد الللذي األطذرا  غذ  املد جذي   املرفذج األول عبذ   -9
 8 000اثذذذر مذذذن أهجتذذذاد حترلذذذج أهذذذدافاا   جمذذذال القنملذذذي املسذذذقدامي عذذذن طريذذذج حتآللذذذز تسذذذلل  

هتذذذذا اذذذذأ ان لقعبلذذذذي . ومذذذذن د فرذذذذد أعبقذذذذت الللذذذي إمكانلاببذذذداً  111مشذذذرويف وبذذذذرانم  لألنشذذذذطي   
 ا سقثما اد   سلاه العم  املناني وامحر  لبقنملي املسقدامي. 

إنشذائاا بذدو   ائذد   قلذاا نقذائ  الق آللذف الذت حترراذا أنشذطي والطبعت الللي منذا  -10
اً مسقمر اً نوحتساً   حمد ن عب  األ ق، واإلب غ عن هاد النقائ  والقحرج مناا، اما  ادد تطو 

 للذي نذل األسذاالالرائذد  مبرو  الوقت. و  يزال اابن عب   أيل أبن الللي هي النمذو ج العذاملي
مللذذذي لقغذذذ  جاذذذي العانذذذي،  لذذذث إرذذذا تذذذوفر أ ان جذذذاهزن ل سذذذق دا    املواوتسذذذلل  األ اذذذدن الدائ

 املنا ، ولدياا عرون من اخلرباد والد وا املسقآلا ن. 
ويشله اابن األطرا  عب  أن تسقآللد من اخلرباد املكقسبي والذد وا املسذقآلا ن مذن  -11

  إعذدا  الرواعذد والطرائذج  (5)ا الللاد والنُذُا  الرائمي عب  النحو الاا أوا  بل مؤمتر األطر 
 من اتآلاه ه ين.  6من املا ن  4واإلجراءاد ل للي املنشأن مبوجة الآلررن 

__________ 

 )و(. 37، الآلررن 21-  أ/1املرر   (5)
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و  غضون  لإ، يقواا  اسق دا   للي القنملي الن لآلي من قب  األطرا  هبد  الوفذاء  -12
ا  ألغراق طر   األهلقزاماهتا مبوجة بروتواول الوتو، ومن قب  ا ااد اا بي امل بحي من غ

اجقمذذايف ن مؤمتر/مذذألذذف أ اند(. وبقشذذلله -غذ  مق ذذبي بغذذاايد الربوتواذذول )ان ذذر الآل ذ  الثالذذث
ن أج  لذمان أطرا  الوتو، يواا  اابن اسقكشا  و عذ هاد ا سق داماد املوسعي من أ

آلذذل    ررذذل مذذن ختيسذذقآللد ا ملذذه مذذن الللذذي عبذذ  النحذذو األمثذذ ، وأن يسذذقمر ا عذذما  مبذذا حت
 ملضلآلي. اا نبعا د، وأن تواا  املساعدن عب  حترلج القنملي املسقدامي لألطرا  

 التحدايت اليت تواجهها آلية التنمية النظيفة -جيم 
    جذي عذد  اً تواجل  للي القنملي الن لآلي، عب  الرغذ من النلذا  الذاا  ررقذل، ا تآلاعذ -13

آلذذ  بذذ  و ذذداد ن  الطبذذة. وقذذد أ د ااذذد اد اخلا جلذذي لبطبذذة عاً  ذذديداً اللرذذن واخنآلالذذ
عاذا وأاذباا،  ذداد ونو ا نبعا د املعقمد، مث  الرلو  الت يضعاا بع  املشمين عب  املي الو 

والآللذذذذي  ب  أ   وعذذذذد  اللرذذذذن املقعبذذذذج مبذذذذا إ ا اذذذذان مذذذذن املمكذذذذن اسذذذذق دا  الو ذذذذداد   املسذذذذقر
 أسعا  هاد الو داد. اسق داماا، إىل اخنآلاق هلغ   

 خنآلاق الطبة عب  و داد نآل  ا نبعا د املعقمد ومذا نذق  عذن  لذإ مذن  ون راً  -14
د. د الو ذذدااخنآلذذاق عذذا    سذذعر الو ذذداد، توقذذف العديذذد مذذن مشذذا يه الللذذي عذذن إاذذدا  هذذا

مذد بعذا د املعق  املائي مذن املشذا يه الذت طببذت إاذدا  و ذداد نآلذ  ا ن 41فما يررب من 
ل الوتذو( توقآلذت عذذن )رايذي فذمن ا لقذزا  األوىل لربوتواذو  2012اذانون األول/ يسذمرب   31 ذ  

 طبة إادا  املزيد مناا. 
ومن ان لي أنرى، نشأد فرص جديذدن لبطبذة، سذواء مذن جانذة ا سذق دا  ااقمذ   -15

  جمذذذال  2020لو ذذذداد نآلذذذ  ا نبعذذذا د املعقمذذذد اوسذذذلبي لذذذزاي ن طمو ذذذاد مذذذا بعذذذد عذذذا  
  الذذذت  ان الذذذدو أو   إطذذذا  نطذذذي معاولذذذي الكربذذذون ونآلضذذذل   الطذذذاً املسذذذا اد ااذذذد ن وطنلذذذ

 . 2021اعقمدهتا من مي الط ان املدين الدو  واملرر  إط قاا   عا  
و  يذذذزال تراجذذذه نشذذذاؤ الللذذذي يذذذؤعر عبذذذ  ا اذذذاد القابعذذذي ل للذذذي والذذذت ترذذذو  همل ذذذا قي  -16

الكلذذذااند القشذذذغلبلي املعلنذذذي. و  الآلذذذمن املشذذذمولي اً لثالثذذذي، وهذذذي حتديذذذدوالقحرذذذج لذذذدى األطذذذرا  ا
هلقررير، قا  أ بعي مذن هذاد الكلذااند وبشذك  طذوعي بسذحة اعقما هذا هلكامذ ، فلمذا أ لذذ 

 الذاانً   30اعنان مناا عن القرد/ إلعا ن ا عقما  وتراا اعقما  ا لقنقاي اذ  لقل. ويوجذد الن 
بم ا قي والقحرذج فلمذا يقعبذج هملشذا يه واعقمذا  نآلذ  ا نبعذا د، بعذد أن ببذغ لاً معلناً تشغلبل
 أ اند(.  22)ان ر الآلررن  2016تشرين األول/أاقوبر  1   الاانً   36عد ها 

مبوجة اتآلاه ه ين عبذ  أسذاا اً وقد أعد الكث  من األطرا  مسا اهتا ااد ن وطنل -17
سق دا  الللي سقمرا  اي لبكربون واملشا اي فلاا. ومن  ون اتوقه إمكانلي الدنول إىل سوه  ولل

أاذذرب. و   زمذذي بشذذك و عماذذا،  ذذي هتديذذد يقمثذذ    أن تماجذذه الرذذد اد واملعذذا   واخلذذرباد ال 
مذن اً ابذ  اً  د  أو أن قذ  ال فردارا، فإرا لن تكون مقا ي لدعذ سوه  وللي لبكربون   املسقرب 

 إلعا ن إنشائاا. ن مطبوهً أعمال بناء الرد اد سلكو 
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 العمل املضطلل به يف الفرتة املشمولة ابلتقرير -اثلثاا  
القرررارات واملسررائل التنظيميررة واألعمررال املختلفررة لتحسررني آليررة التنميررة النظيفررة  -ألف 

 وتعزيزها
يبذذن هذذاا الآلذذريف عمذذ  اابذذن   الآلذذمن املشذذمولي هلقرريذذر، مبذذا يشذذم  اسذذقلابقل ملذذا قدمذذل  -18
 ؤمتر/اجقمايف أطرا  الوتو من طبباد وتشلله. م

، واا  اابذن 12-  أإ/3من املرر   5ون ل الآلمن املشمولي هلقررير، واسقلابي لبآلررن  -19
مذذوعقن إنشذذاء جم حتسذذن الللذذي عذذن طريذذج اعقمذذا  و ئذذج تن لملذذي جديذذدن أو منرحذذي، مبذذا    لذذإ

دو ن مشذذا يه ء اخلذذاص بذذامل ذذا قي والقحرذذج ل للذذي، واإلجذذرانااذذقن مبعلذذا  مشذذا يه الللذذي، ومعلذذا  
أنذا العلنذاد،  ، ومعلذا الللي )جمموعي ألنشطي املشذا يه واألنذرى لذربام  األنشذطي(، ومسذر  الللذي
 ابن.اخلاص ه وإجراء ا عقما  اخلاص هلللي، واإلجراءاد املقعبري إب ا ن هلك  الدعذ

مي عب  ما  ررل اابن من نقائ  اسقلابي ملا و   من طببذاد ويضذ املرفج األول ن رن عا -20
الذذذث قائمذذذي رفذذذج الثوتشذذذلله مذذذن مؤمتر/اجقمذذذايف أطذذذرا  الوتذذذو    و تذذذل الثانلذذذي عشذذذرن. وتذذذر    امل

راد اإلع ملذذذذي د واملذذذذااهلو ئذذذذج القن لملذذذذي )املعذذذذاي  واإلجذذذذراءاد واملبذذذذا ا القوجلالذذذذي والقولذذذذلحا
 ر. شمولي هلقرريلآلمن امل مت إقرا ها أو تنرلحاا من قب  اابن ن ل اوالقعدي د واملسا  ( الت

 القرارات  

 القرارات املتعلقة ابالعتمامل )أ( 
لذذذأل اء اذذذ  اً وا ذذذداً إلزاملذذذاً نرذذذجمل اابذذذن إجذذذراء ا عقمذذذا  اخلذذذاص هلللذذذي للقطبذذذة ترللمذذذ -21

بذ   اء مقوقذف عترللمذاد األأن إطذ ه اً عن ا  عا . وأولجمل اابذن أيضذاً عولاً عشرين  ار 
  األقذ  وا ذد عبذ ترد/ الكلان القشذغلبي املعذنط طبذة تسذلل  وا ذد عبذ  األقذ  أو ترريذر  اذد

ملذذنرجمل ا عقمذذا  يُقذذا  لبلماذذو  نذذ ل فذذمن ا عقمذذا  ومذذدهتا اذذن سذذنواد. امذذا يضذذآلي إجذذراء ا
 بعمبلي.لاً طلطلختاً اخلاص هلللي مروني أارب عب  توقلت سدا   سو  ا عقما  ويشم   مس

و  الآلذمن املشذمولي هلقرريذر، قذا  أ بعذي الذااند تشذغلبلي معلنذي وبشذك  طذوعي بسذذحة  -22
اعقما  ذذا  مذذا  وتراذذافلمذذا أ لذذذ اعنذذان مناذذا عذذن القرذذد/ إلعذذا ن ا عقمراذذز اعقما هذذا هلكامذذ ؛ 
بشذذذك   اً ن أيضذذذبذذذملرذذذر  مذذذن مؤمتر/اجقمذذذايف أطذذذرا  الوتذذذو، عبذذذج اااً لقنقاذذذي اذذذ  لقل. وانق ذذذا  

اا القعبلذج هذاً   رذ مؤقت اعقما  اعنن من هاد الكلذااند هلنسذبي لنطاقذاد قطاعلذي معلنذي و فذه
اعقما  ما يقعبج هملشا يه و لبم ا قي والقحرج فلاً معلناً تشغلبل الاانً   30اً أل د ا. ويوجد  الل

. ويواذذي 2016تشذذرين األول/أاقذذوبر  1   الذذاانً   36نآلذذ  ا نبعذذا د، بعذذد أن ببذذغ عذذد ها 
اد الرطاعلذذذي ي لبنطاقذذذاابذذذن بقعلذذذن أو تعبلذذذج عمذذذ  الكلذذذااند املد جذذذي   املرفذذذج الثذذذاين هلنسذذذب
 ن. املشا  إللاا، و لإ   مؤمتر/اجقمايف أطرا  الوتو    و تل الثالثي عشر 
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و صررردار وحررردات  فررر  بتسرررايل أنشرررطة املشررراريل وبررررامج األنشرررطة القررررارات املتعلقرررة  )ب( 
 داالن عااثت املعتم

و ذذدن مذذن و ذذداد  149 943 790نذذ ل الآلذذمن املشذذمولي هلقرريذذر، ُأاذذد  مذذا جمموعذذل  -23
عقمذد نبعذا د املو ذداد نآلذ  ا  أا مذن نآل  ا نبعذا د املعقمذد. ومل ُت ذد  نذ ل تبذإ الآلذمن

داد عذذذذذذذ  جممذذذذذذذويف و ذذذذذذذ. ممذذذذذذذا جاملؤققذذذذذذذي وو ذذذذذذذداد نآلذذذذذذذ  ا نبعذذذذذذذا د املعقمذذذذذذذد الطويبذذذذذذذي األجذذذذذذذ 
 ذذذذذد ن  نآلذذذذذ 

ُ
، 2017 أيبول/سذذذذذبقمرب 22و ذذذذذدن    1 872 932 084ا نبعذذذذذا د املعقمذذذذذد امل

مذذذذذن  11 227 869مذذذذذن و ذذذذذداد نآلذذذذذ  ا نبعذذذذذا د املعقمذذذذذد، و 1 861 199 130 تشذذذذذم 
د املعقمذذذد و ذذذداد نآلذذذ  ا نبعذذذا مذذذن  505 085، وو ذذذداد نآلذذذ  ا نبعذذذا د املعقمذذذد املؤققذذذي

 .الطويبي األج 
و ذداد نآلذ  ا نبعذا د املعقمذد ، اذان مذن بذن جممذويف 2017أيبول/سبقمرب  22و   -24

 ذذذذد ن 
ُ
 395 402 113و ذذذذدن لآلذذذذمن ا لقذذذذزا  األوىل لربوتواذذذذول الوتذذذذو و 1 477 529 971امل

ملعقمذذد انبعذذا د و ذذداد نآلذذ  ا و ذذدن لآلذذمن ا لقذذزا  الثانلذذي. ومذذن بذذن جممذذويف مذذا ُأاذذد  مذذن 
من ا لقزا  الثانلذي. لآل 9 025و دن لآلمن ا لقزا  األوىل، و 11 218 844، اانت هنا  املؤققي
، فكباذذذا و ذذذدن 505 085، وعذذذد ها و ذذذداد نآلذذذ  ا نبعذذذا د املعقمذذذد الطويبذذذي األجذذذ أمذذذا 

 ُأاد  لآلمن ا لقزا  األوىل. 
 أيبذذذذول/ 18 لطببذذذذاد املقعبرذذذذي هلقسذذذذلل  واإلاذذذذدا    الآلذذذذمن مذذذذنا 2ويبذذذذن ا ذذذذدول  -25

قوزيذذذه أنشذذذطي لالنسذذذبي امللويذذذي  1، ويبذذذن الشذذذك  2017أيبول/سذذذبقمرب  22إىل  2016 سذذذبقمرب
اإلطا يذذي   تآلاقلذذياملشذذا يه وبذذرام  األنشذذطي وعنااذذر أنشذذطي املشذذا يه املسذذلبي،  سذذة منذذاطج ا

 لقغ  املنا . 
  2ا دول 

 18 ة مرررييف الفررررت  لطل رررات املتعلقرررة ابلتسرررايل واإلصررردار يف  طرررار آليرررة التنميرررة النظيفرررةا
  2017أيلول/س تمرب  22    2016أيلول/س تمرب 

 )أ(عد  الطبباد املردمي الطبة
عد  الطبباد املعا ي 

 )ب(ب آلي رائلي

 59 74 مشرويف: تسلل 

 548 478 مشرويف: إادا 

 13 16 برانم  أنشطي: تسلل 

 40 104 برانم  أنشطي: إادا 

 106 101 جتديد فمن تسلل  األ ادن الدائني 

 47 50 تعدي د بعد القسلل 

 103 94 عناار أنشطي املشا يه

 .االطبباد املردميا الطبباد ب لغقاا األوىل والطبباد املعا  تردمياا لعد  ااقمااا تشم  )أ(
تشذذم  االطببذذاد املعا ذذي ب ذذآلي رائلذذيا الطببذذاد املسذذلبي واملسذذحوبي واملرفولذذي الذذت قُذذدمت نذذ ل  )ب(

 . ن ل الآلمن ا قاابدأد معو  الآلمن املشمولي هلقررير والطبباد املردمي قب  الآلمن املشمولي هلقررير
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  1الشك  
ل املسرالةع املشراري أنشرطةالنس ة املئوية لتوزيرل أنشرطة املشراريل وبررامج األنشرطة وعناصرر 

 حبسب مناطق االتفاقية اإلطارية لتغّي املناخ

 

 

 

 

 

 
 أفريرلا  سلا واالل ااا ا     انقرالليا قق ا اد الت متر مبر بي  أمريكا ال تلنلي والبحر الكا ييب 

 بذول رايذي الآلذمن املشذذمولي اً تبرذت إاذذدا  وقذد ببذغ عذد  املشذا يه وبذذرام  األنشذطي الذت  -26
نبعذذذا د و ذذذداد نآلذذذ  ا مذذذا ُأاذذذد  مذذذن عبذذذ  القذذذوا . ومذذذن جممذذذويف  49و 3 086هلقرريذذذر 

 .املشمولي هلقررير بول رايي الآلمنو دن لربام  األنشطي   11 194 682املعقمد، مت إادا  
طببذذاد أولويذذي ملعا ذذي  2016  بدايذذي عذذا  بنذذاء عبذذ  طبذذة اابذذن، أعطذذت األمانذذي و  -27

ن مذلذاد القحرذج لبذدء عمبمت ختآلذل  مذدن ا نق ذا  نقللي لالإ، و . اإلادا بلااند القسلل  و 
تشذرين  بذول أاي   10، إىل أقذ  مذن 2016أعناء أيبول/سذبقمرب يوماً  28ا اقمال، الت اانت 

  . ومنا  لإ احلن، ظبت مدن ا نق ا  أق  من أسبوعن.2016األول/أاقوبر 
تآلاال  عن املعام د املقعبري بو داد نآل  ا نبعذا د املعقمذد،  3وتر    ا دول  -28

 مبا    لإ اإل الي واإللغاء الطوعي واإل ا ا. 
   3ول ا د

 حملة عامة عي املعامالت املنازة يف سال آلية التنمية النظيفة

 نويف املعامبي
 2017أيبول/سبقمرب  22اامويف   

 2016أيبول/سبقمرب  18من 
 2017أيبول/سبقمرب  22إىل 

 الو داد املعام د الو داد املعام د

 790 943 149 616 084 932 872 1 078 10 معام د اإلادا 

 معذام د   ذي العائذداد ااالذي إىل  سذذاب
 304 913 2 580 945 185 37 941 9 اندوه القكلف

 320 565 58 881 203 209 572 1 832 17 معام د اإل الي الدانبلي واخلا جلي

 املعام د ااالي من  سذاب اذندوه القكلذف
 807 352 18 284 308 26 315 ولإىل سل د األطرا  املد جي   املرفج األ

 833 853 9 085 1 678 580 23 290 2 معام د اإللغاء الطوعي

 اآلر اآلر 475 035 1 6 معام د اإللغاء اإل ا ا

 2 084أنشطي املشا يه املد جي:  عناارجممويف  310جممويف برام  األنشطي املسلبي:  7 783جممويف املشا يه املسلبي: 
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 للذذذي القنملذذذي   إطذذذا  طببذذذن لالغذذذاء الطذذذوعي لقسذذذلل  أنشذذذطي مشذذذا يه وتبرذذذ  اابذذذن  -29
اد ومل تذذذر  طببذذذ .2015  ذذذباؤ/فرباير الن لآلذذذي منذذذا تنآللذذذا إجذذذراء اإللغذذذاء الطذذذوعي لبقسذذذلل   

 إللغاء القسلل    الآلمن املشمولي هلقررير. 
 . (6)وميكن ا ط يف عب  أ قا  تآل لبلي عب  اآلحاد املوقه الشبكي ل للي -30

 القرارات املتعلقة حبصة العائدات  )ج( 
  إطا  قواعد  للي القنملي الن لآلي، ُتسَقَحج   ي العائداد امل   ي لقغطلي النآلراد  -31

آلذذ  ن  و ذذداد اإل ا يذذي لب ذذندوه ا سذذقلماين ل للذذي عنذذد تسذذلل  أنشذذطي الللذذي وعنذذد إاذذدا
ي  املشذا يه حل ذ شا ان سدا  املا نبعا د املعقمد. ويقطبَّة تآلعل  الرواعد املقعبري هإلادا  

للقسذ   ااذي هبذذ،ائداد قب  منحاذ إمكانلي اسق دا  و داد نآل  ا نبعذا د املعقمذد اخلالع
 بلاد الللي. ا بدء عمالرلا  هإل الي أو اإللغاء الطوعي. وتُقبه هاد املما سي بشك   بت من

ومذذه تراجذذه سذذوه  للذذي القنملذذي الن لآلذذي، مل يشذذريف املشذذا اون   املشذذا يه   عمبلذذاد إ الذذي  -32
اذدا  الذت ببذاد اإلو إلغاء طوعي لو داد نآل  ا نبعا د املعقمذد هلنسذبي لعذد  مقزايذد مذن طأ

ن مذذن و ذذداد مبلذذون و ذذد 299، اذذان هنذذا  أاثذذر مذذن 2017أيبول/سذذبقمرب  22مت إقرا هذذا. و  
مبلذذون  53.4  ذوا  نآلذ  ا نبعذا د املعقمذذد حملذوزن   احلسذذاب املعبذج لسذل  الللذذي، ممذا ميثذذ 

 َّذذ  حتُ عنذذدما   و مذذن  و  اد الذذو ايد املقحذذدن هذذي قلمذذي   ذذي العائذذداد غذذ  اا ذذبي.  و   
 غطلي. ت  ي العائداد، ُتم  القكاللف املقعبري هخلدماد اإل ا يي املردمي  ون 

ل جتذذاد املقزايذذد حل ذذي العائذذداد غذذ  اا ذذبي، وافذذج اابذذن   اجقماعذذل اخلذذامن  ون ذذراً  -33
 :دي  املما سي املقعبري   ي العائداد عب  النحو القا والقسعن عب  تع

هلنسبي لطبباد اإلاذدا  املرببذي، حُت َّذ    ذي العائذداد قبذ  أن تبذدأ األمانذي  )أ( 
 عمبلي القحرج من ااقمال طبباد اإلادا ؛

هلنسذذذذذبي لطببذذذذذاد اإلاذذذذذدا  الذذذذذت متذذذذذذت املوافرذذذذذي عبلاذذذذذا  ون حت ذذذذذل    ذذذذذذي  )ب( 
ن ملشذذذا يه مذذذابسذذذدا  جزئذذذي حل ذذذي العائذذذداد مذذذن أجذذذ  متكذذذن املشذذذا ان   العائذذذداد، ُيسذذذمجمل 

 الذذي غذذراق اإلألإمكانلذذي احل ذذول عبذذ  النسذذبي املنذذاظرن مذذن و ذذداد نآلذذ  ا نبعذذا د املعقمذذد 
 اإللغاء الطوعي.  أو

وسذذذلؤ ا مرذذذر  اابذذذن هلنسذذذبي لطببذذذاد اإلاذذذدا  املرببذذذي إىل حتسذذذن اتسذذذاه املما سذذذي  -34
بقح ذل    ذي اً ديذد، الذت تآللذد حت1-  أإ/7مذن املرذر   37  ذي العائذداد مذه الآلرذرن املقعبري 

بلاذذذا هلآلعذذذ  وافرذذذي عالعائذذذداد قبذذذ  اإلاذذذدا . أمذذذا املرذذذر  املقعبذذذج بطببذذذاد اإلاذذذدا  الذذذت متذذذت امل
اي ن ، هبذذذد  ز فسذذذلوفر لبمشذذذا ان   املشذذذا يه مرونذذذي أاذذذرب   سذذذدا  تكذذذاللف   ذذذي العائذذذداد

 وه ا سقلماين ل للي.القح ل  لب ند

__________ 

(6) http://cdm.unfccc.int/Statistics/Public/index.html. 

http://cdm.unfccc.int/Statistics/Public/index.html
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 مسائل تنظيمية  -ابء 
 وتشايل هنا اإللغاء املنصة اإللكرتونية لإللغاء الطوعي لوحدات  ف  االن عااثت املعتمد -1 

، أطبذذذج اابذذذن املن ذذذي اإللكمونلذذي لالغذذذاء الطذذذوعي لو ذذذداد 2015  أيبول/سذذبقمرب  -35
ي هملن ذذذي(. وتسذذمجمل املن ذذي لبمشذذذا ان   )املشذذذا  إللاذذا فلمذذا يبذذ (7)نآلذذ  ا نبعذذا د املعقمذذد

املشذذذذا يه بعذذذذرق هذذذذاد الو ذذذذداد لالغذذذذاء الطذذذذوعي الآلذذذذو ا لبعامذذذذي، وُت ذذذذد   ذذذذاا اد اإللغذذذذاء 
 لبمشمين. 

و ذذدن مذذن و ذذداد نآلذذ   95 561و  الآلذذمن املشذذمولي هلقرريذذر، مت إلغذذاء مذذا جمموعذذل  -36
اً  و    1.26قوسذطل ملغذاء الطذوعي بسذعر معامبي فر يي عب  من ذي اإل 740ا نبعا د املعقمد   

 48قا ذذذي مذذذن ممبلذذذون و ذذذدن  1.87مذذذا جمموعذذذي اً مذذذن  و  اد الذذذو ايد املقحذذذدن. وهنذذذا   اللذذذ
 . و  اً  8.50و 0.38عب  املن ي، الت تقلجمل إلغاء الو داد أبسعا  تماو  بن اً مشروع
الآلرنسذلي واإلسذبانلي، ومذن وجرا الن العم  عب  تشذغل  نسذ قن مذن املن ذي هلبغقذن  -37

لذإ، بذدأ العمذ  عبذذ  . وهإللذافي إىل  2017املقوقذه ا نقاذاء مذن هذاا العمذ   بذول رايذذي عذا  
 ،2016ا  عذذحتسذذن جتربذذي املسذذق د  لبمن ذذي عبذذ  أسذذاا اسذذقعراق نذذرباء مسذذقربن أجذذرا   

 . 2018ومن املقوقه ا نقااء من هاا العم    عا  
ومت الموي  لبمن ي من قب  األماني   سلاه مبا  ن احللا  املناني الن القابعي لألمانذي.  -38

بذذذون مذذذن أجذذذ  ، أبرمذذذت األمانذذذي اتآلذذذاه  ذذذرااي مذذذه بو اذذذي تذذذداول الكر 2017و  نلسذذذان/أبري  
ل  لذذي بذذن سذذالسذذما  بعذذرق وإلغذذاء و ذذداد نآلذذ  ا نبعذذا د املعقمذذد مذذن نذذ ل ترتلبذذاد ترن

 ج أول مشذروعن ، أ 2017ء عب  أساا غ    ذرا. و بذول أوانذر متوز/يوللذل الللي والشراا
عذذام د ت عذ   مل للذي و ذداد خلآلذذ  ا نبعذا د املعقمذذد   بو اذي تذذداول الكربذون، وُأجريذذ

 . 2017 ب/أغسطن  9و دن. ونآلاد أول معامبي    10 600إلغاء ملا عد د 
م يذذن و ذذدن مذذن  9.7مت اإللغذذاء الطذذوعي ملذذا جمموعذذل  و  أعنذذاء الآلذذمن املشذذمولي هلقرريذذر، -39

اامبذذي  ملعبومذاداإىل اً و ذداد نآلذ  ا نبعذا د املعقمذد بشذك  مبا ذر   سذل  الللذي. واسذقنا 
 يذذن و ذذدن م 4.6عبذذ  اذذآلحاد املوقذذه الشذذبكي ل للذذي، اذذان مذذن بذذن هذذاد الو ذذداد أاثذذر مذذن 

ل سذذذذق دا     مبلذذذذون و ذذذذدن 0.3اي، وأاثذذذذر مذذذذن ل سذذذذق دا    بذذذذرانم  املعاولذذذذي  ماو يذذذذي اذذذذو  
م يذن و ذدن  4.8عد ها . أما الو داد املقبرلي و مؤسسي معاي   اد ا نبعا د الكربونليبرانم  

  هذذذاد اني. ومتثذذذمذذذن ِقبذذذ  الذذذااند الرطذذذايف اخلذذذاص هبذذذد  حترلذذذج احللذذذا  املنذذذاً فرذذذل أُلغلذذذت أساسذذذ
إلبذ غ السذابري. و  تقذوفر   املائي عن فذمن ا 250  اإللغاءاد الطوعلي   سل  الللي زاي ن  وا

 وماد. اد املعبهمعبوماد عن الو داد املبغان   السل د الوطنلي  لث   تقراسذ السل د 

 نظا  االعتمامل  -2 
، تشذذذاو  اابذذذن مذذذه فريذذذج ا عقمذذذا  القذذذابه 12-  أإ/3مذذذن املرذذذر   6اسذذذقلابي لبآلرذذذرن  -40

، وأطبذج الكلذااند املسذقربي املعقمذدنو  اخلذاص هلكلذااند القشذغلبلي املعلطنذيمنقدى القنسذلج ل للي و 

__________ 

(7) http://offset.climateneutralnow.org/. 

http://offset.climateneutralnow.org/
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اسقر ذاًء لقحبلذ  القكبآلذذي اإلمجاللذي الذذت تقكبذدها الكلذذااند القشذغلبلي املعلنذذي ل  قآلذا   ذذدماهتا 
 وإمكانلاد احلد من القكاللف.  

ر(،   ظ اابن أن تكاللف إىل القحبل  )الوا     املرفج الرابه من هاا القرري واسقنا اً  -41
ملائي من إمجذا  القكذاللف.   ا 94القشغل  الدانبلي لبكلااند القشغلبلي املعلني متث    املقوسل 

ملائذي فرذل مذن   ا 6ل وتشك   سو  ا عقما  والقكاللف املبا رن املقعبرذي هلقرللمذاد مذا مقوسذط
 إمجا  تكاللف هاد الكلااند. 

  املائذذذي( وظذذذرو   30اق معذذذدل ا سذذذقلابي ل سقر ذذذاء ) ذذذوا   خنآلذذذ ولكذذذن ن ذذذراً  -42
د أاي  عمذ  مذن معذد  العم  املقنوعذي لبكلذااند القشذغلبلي املعلنذي ممذا يسذآلر عذن جمموعذي مقنوعذي

اسذقنقاجاد  نباؤ أيذيالآلر ، يواي اابن أبن يقون  مؤمتر/اجقمايف أطرا  الوتو احلا  عند اسق
 من هاد النقائ .

 شاريلملورة امل -3 
، وااذذذ  اابذذذن الن ذذذر   11-  أإ/6مذذذن املرذذذر   6اسذذذقلابي لبطبذذذة الذذذوا     الآلرذذذرن  -43

 سب  تبسلل وتر لد الللي واتآلج عب  عدن تغل اد تشم  ما يبي:
تولذذلجمل ظذذرو  اإلعآلذذاء مذذن القآلقذذليف   املوقذذه   مذذر بت امل ذذا قي والقحرذذج،  )أ( 

 ؛يه املنقشرن جغرافلاً وتربل   لذ العلني هلنسبي ألنشطي املشا  
تبسذذذلل إ  اج عنااذذذر أنشذذذطي املشذذذا يه   بذذذرام  األنشذذذطي، مبذذذا يشذذذم  عمبلذذذي  )ب( 

ا ن إ  اج سذما  إبعذذمبسذطي أاثذر لعنااذذر أنشذطي املشذذا يه الذت تعقذرب إلذذافلي بشذك  تبرذذائي، وال
 عناار أنشطي املشا يه املسقبعدن   برام  األنشطي؛ 

املطبرذذي إلعذذا ن ترذذد/ طببذذاد القسذذلل ، والسذذما  متديذذد اذذ  لي املناللذذاد  )ج( 
 هلقحديثاد والقغل اد الطوعلي ملناللي مطبري بعد القسلل ؛

زاي ن مروني القغل اد     يخ بدء فمن تسلل  األ ادن الدائني، وإلغاء  ذرؤ  ) ( 
عد بأو الربانم   يفا املشرو قلا  املشا ان   املشا يه والااند القنسلج/اإل ا ن بقحديث  الي تنآلل

 القسلل ؛
تبسذذذلل عمبلذذذي القغلذذذ  بعذذذد القسذذذلل ، مبذذذا يسذذذمجمل هنقلذذذا   ذذذر ملسذذذا  املوافرذذذي  )هذ( 

 ب ر  الن ر عن نويف القغل ؛
تولذذذذلجمل أنذذذذوايف املعبومذذذذاد املطبوبذذذذي لطبذذذذة اإل ن لكلذذذذان تشذذذذغلبي معذذذذن أب اء  )و( 

حمذذذدو ن رونذذي  مي؛ وإ  ذذذي عمبلذذت امل ذذا قي والقحرذذذج لذذنآلن نشذذذاؤ املشذذرويف أو بذذذرانم  األنشذذط
ن   مذر بت شذغلبي معذتلبربام  الزمنلي لبقحرج هلنسذبي لذربام  األنشذطي؛ والسذما  بقغلذ  الذان 

 امل ا قي والقحرج؛ 
 السما  هلقلزئي و داول زمنلي مرني هلنسبي ألنشطي املشا يه اامعي.  )ز( 

ألنشذطي اً و ئذج القن لملذي املعقمذدن  ذديثوأ م  اابن هاد القغل اد املقآلذج عبلاذا   ال -44
اإلجذذذراء و القحرذذذج، و مشذذذا يه الللذذذي وبذذذرام  أنشذذذطقاا: معلذذذا  مشذذذا يه الللذذذي، ومعلذذذا  امل ذذذا قي 

 اخلاص بدو ن املشا يه، ومعلا  أنا العلناد املنرجمل. 
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 برامج األنشطة -4 
اابذن جمموعذي مذن ، أعذد 11-  أإ/6مذن املرذر   18اسقلابي لبطبذة الذوا     الآلرذرن  -45

بذذذذ  برذذذذي فرذذذذل علذذذذربام  األنشذذذذطي عذذذذن طريذذذذج ف ذذذذ  املقطببذذذذاد املنطاً الو ئذذذذج القن لملذذذذي ن ل ذذذذ
لذذوا     النحذذو ا األنشذذطي عذذن تبذذإ املنطبرذذي فرذذل عبذذ  أنشذذطي املشذذا يه، وجتملعاذذا، عبذذ  بذذرام 
 أع د.  44الآلررن 

 األمهية النس ية -5 
سذعن عبذ  يجلذ  العمذ  بشذأن املقطببذاد املقعبرذي اتآلج اابذن   اجقماعذل الثالذث والق -46

لماجذذذه مسذذذقوى أنشذذذطي امل ذذذا قي   الللذذذي اً ن ذذذر  (8)بقطبلذذذج األ لذذذي النسذذذبلي   عمبلذذذي امل ذذذا قي
 أع د(.  27وإلي ء األولويي لقرللذ طبباد القسلل  واإلادا  )ان ر الآلررن 

 ت سيط املعايّي املنهاية وترشيدها -6 
مذذن أجذذ  تبسذذلل  2017أجذذرى اابذذن جمموعذذي واسذذعي النطذذاه مذذن األنشذذطي   عذذا   -47

 املناللاد وتر لدها. وفلما يبي أبرز األمثبي. 
وافذذج اابذذن عبذذ  مناللقذذن جديذذدتن لألنشذذطي حتذذدان مذذن اخلسذذائر النامجذذي عذذن نرذذ   -48

ومذذذذي، ق املراآلذذذا، هسذذذق دا  نطذذذوؤ نرذذذ  لبطاقذذذي تقسذذذذ هخنالكاذذذرهء و ذذذبكاد القوزيذذذه )مذذذث ً 
متثلذ  انقذ    ا ا ً جمذوتعوي  الرد ن غ  الآلعالذي(. وتشذك  اآلذاءن الطاقذي   أن مذي نرذ  الطاقذي 

قذي بذي لكآلذاءن الطا  املؤه  الللي. وسقوسه املناللذاد الذت متذت املوافرذي عبلاذا مذن تغطلذي القذداب
   إطا  الللي. 

 مي تربيد مرازيي جديدن تقسذ هلكآلاءن عب  مناللي  سقحدا  أناً ووافج اابن أيض -49
للذذي ا ديذذدن م  املنالقحذذ  حمذذ  أن مذذي القربيذذد السذذكنلي والقلا يذذي احلاللذذي عدميذذي الكآلذذاءن. وتشذذ

 مقحآل ي.  إىل مرايلناً مبسطي إلعباد اإللافلي ونطوؤ األساا اسقنا اً ُرُلاً أيض
ن النآلذذذاايد ال ذذذببي مذذذن أجذذذ  ونرذذذجمل اابذذذن مناللذذذي اسذذذقعا ن املذذذوا  وإعذذذا ن تذذذدويرها مذذذ -50

 ل إ  اج نذذذمذذن اً للذذذ ا ، يعذذد تذذذدوير الآلبذذزاد مشذذمو ً توسذذله نطذذاه تغطلذذذي املذذوا  املؤهبذذي )مذذذث ً 
 عوام  افماللي مقحآل ي(. 

لبثغذذراد لبمناللذذاد املقا ذذي مذذن أجذذ  اختذذا  إجذذراءاد لبق آللذذف  وأجذذرى اابذذن حتبذذل ً  -51
ام  لللذذذي وبذذذر اي لقلسذذذ  تطذذذوير أنشذذذطي مشذذذا يه   ولذذذه مبذذذدأ تذذذوجلااً   املذذذدن، و ذذذريف   رذذذ

براد مذن لمقد جي  أنشطقاا   السلاه احلضرا هبد  تبسلل املقطبباد. ومش   لإ اتبايف ُرُ 
ن قحآل ي املسقرااللي املأج  احلد من تكاللف املعام د، ومن د إ  ي ا نقلا  بن الرلذ ا فم 

 .12-  أإ/3من املرر   8اا املبا ر، اسقلابي لبآلررن من قواعد البلااند املثبقي الرائمي والرل
لبثغذراد لبمناللذاد املقا ذي لقطبلرذاد قطذايف النرذ ، و ذريف  حتبذل ً اً وأجرى اابن أيضذ -52

بقذذن أو   العمذذ  عبذذ  ولذذه مناللذذاد جديذذدن لبنرذذ  الش  ذذي اخلآللذذف أو عبذذ  علاً   رذذ
 ع   ولن ذ النر  العا  املن آلضي ا نبعا د. 

__________ 

 . 21 الآلررن، 9-  أإ/3املرر   (8)
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لبثغذذراد لبمناللذذاد الز اعلذذي الرائمذذي و ذذريف   تنرلحاذذا  وأجذذرى اابذذن اذذالإ حتبذذل ً  -53
مؤهبذذي مذذن  عقبا هذذا، إب  اج قلاسذذاد أاثذذر همذذن أجذذ  توسذذله نطذذاه أنذذوايف الرلذذاا املؤهبذذي )مذذث ً 

 أج  احلد من ا نبعا د من إنقاج األلبان(. 
لكاذرهء. ااب عامذ  ا نبعذا  لن ذا  وواا  اابن عمبل بشأن تنرلجمل األ ان اخلااي  سذ -54

ي  الذدول ا ز يذذعزولذي  ويقمثذ  العمذ    جتذاوز العربذاد اخلااذي هلبلذااند   الشذبكاد ال ذغ ن امل
 و  النر .  ظاا  قل، وحتسن ولو  املقطبباد املقعبري إبال غ ن الناملي وأق  الببدان منواً 

وقذذذد بذذذدأ اابذذذن العمذذذ  عبذذذ  تنرذذذلجمل املناللذذذاد املقعبرذذذي مبواقذذذد الطاذذذي الن لآلذذذي. ومشذذذ   -55
كقبذذذي ن قذذذلذ الالعمذذذ  حتسذذذن القوجلذذذل بشذذذأن حتديذذذد الرسذذذذ اخلذذذاص مبشذذذا يه أو ببذذذدان حمذذذد ن مذذذ

 األ لائلي غ  املقلد ن. 
 لذائي، ووسه اابن من نطاه تطبلج مناللي الديزل األ لائي لقشم  أنذوايف الوقذو  األ -56

 ئي.   األ لاوطوَّ  أ ان سابي ا سق دا  لقردير اخنآلاق ا نبعا د من مشا يه الوقو 
من الرائمذي اإلجابلذي لبقكنولوجلذاد   إطذا  الللذي عذن طريذج إ  اج اً ووسه اابن أيض -57

اإللذذافلي عبذذاد إبملقعبرذذي االذذدو ن امل قبطذذي لبقغذذويز الذذدانبي لبكقبذذي األ لائلذذي، ونرَّذذجمل اإلجذذراءاد 
 ملشا يه ااربي الريف من أج  توسله القغطلي.

بعرق تولذلحي أل اتذل اً ، أ اؤ اابن عبم12-  أإ/3من املرر   9واسقلابي لبآلررن  -58
ابذذذن   ا. وسذذذلن ر لرقمنذذذي أ ذذذكال الو ئذذذج اخلااذذذي بق ذذذملذ املشذذذا يه والذذذربام اً املطذذذو ن  ذذذديث

 . 2018طقل لا ا ن لعا  مواابي العم  بشأن هاد املسألي   سلاه ن
، واا  اابن عمبذل   11-  أإ/6من املرر   17عن  لإ، واسقلابي لبآلررن  وفض ً  -59

شذذذذمولي آلذذذذمن املترلذذذذلذ املناللذذذذاد واأل واد هبذذذذد  لذذذذمان سذذذذ مي البللذذذذي واإللذذذذافلي. ونذذذذ ل ال
ا ن وأنشذذطي عقذذسذذي املهلقرريذذر، وااذذ  اابذذن عمبذذل بشذذأن حتسذذن الشذذروؤ املقعبرذذي بقحبلذذ  املما  

ألسذاا وإعبذاد نذل ا يو املشا يه األوىل من نوعاا واأل ان املشماي الرائمي من أج  حتديد سذلنا
 .اإللافلي  عباا تنطبج عب  مجله أنوايف أنشطي املشا يه

وبلنمذذا ن ذذر اابذذن   مسذذذألي األهبلذذي   إطذذا  الللذذي فلمذذذا يقعبذذج هلقحذذول مذذن الكقبذذذي  -60
 ن مؤمتر/اجقمذايفأ ذا  إىل لد ن إىل الغاز النآلطي املسلط  لبمسذق د  الناذائي، أاأل لائلي غ  املق

القحذذول مذذن ملسذذمان اأطذرا  الوتذذو قذذر  أنذذل جذوز لبملبذذن، إ ا لذذز  األمذذر، أن يذنرجمل املناللذذاد ا
ن اسذق دا  اب  اآلذاءتذدا واغذ  املقلذد ن لبقطبلذج احلذرا ا مذن جانذة املسذق د األ لائلي الكقبي 

د/ تواذذذلاد جذذي إىل ترذذا  ون احلاغذذ  املقلذذد ناأل لائلذذي لقطبلرذذاد احلرا يذذي لبكقبذذي الطاقذذي   ا
ن جذوز لذل الشذرويف   (. ون ذر اابذن فلمذا إ ا اذا25و 24، الآلرذر ن 3-  أإ/2لبمذؤمتر )املرذر  

أل آلذو ا قبلبذي االوقذو   إعدا  مناللي بشأن القحول من الكقبي األ لائلي غ  املقلذد ن إىل أنذوايف
ىل املذذذؤمتر. إالرجذذذويف  نبعذذذا د الكربونلذذذي مثذذذ  الغذذذاز النآلطذذذي املسذذذلط ، لبمسذذذق د  الناذذذائي  ونا 
أن مذا إ ا اذذان قوجلذل بشذيذقمكن اابذن مذن القواذ  إىل توافذج   ال اء ويبذذقمن مذن املذؤمتر ال ومل

 جوز لل إعدا  هاد املناللي. 
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يف الرصرد واإلبررالا والتحقررق مررل  ُنخخرج ععالررة مرري حيرل التكلفررة ومالئمررة مري حيررل السررياق -7 
 ليةتمعات احملالرتكيز على أنشطة املشاريل اليت تشارك عيها األسر املعيشية وا 

قذا   ، وهبد  احلذد مذن تكذاللف املعذام د،11-  أإ/6من املرر   15اسقلابي لبآلررن  -61
 اابن مبا يبي:

طريذذذج السذذذما  تبسذذذلل مقطببذذذاد ا سقر ذذذاءاد الرائمذذذي عبذذذ  العلنذذذاد عذذذن  )أ( 
سذق دا  قطببذاد اإبجراء اسقر اءاد تغطي جمموعي من أنشذطي املشذا يه أو بذرام  األنشذطي، وم

 ا سقر اءاد الرائمي عب  العلناد   امل ا قي والقحرج؛
املوافري عب  ر  معا ي عغراد البلااند    اذد أنشذطي املشذا يه الذت تشذا    )ب( 

 بي.  اد ال  ابلي، لا  اج   األ واد املنالليفلاا األسر املعلشلي وااقمعاد ا

  طوط األساس املوحدة -8 
بدأ اابن عمبل لاعدا  املآل   أل واد ومبا ا توجلالي نااي برطاعاد معلنذي مذن  -62

ر ه والقسذعن، ن ذذعذل الرابذذأجذ  حترلذذج اآلذاءن الطاقذذي   القربيذد وتكللذذف ااذواء واملبذذاين. و  اجقما
د لبث جذذذذا يف أ ان مناللذذذذي جديذذذذدن بعنذذذذوان احتديذذذذد نطذذذذوؤ األسذذذذاا املو ذذذذدناابذذذن   مشذذذذرو 

واألمانذذذي  ملناللذذذادومكلآلذذذاد ااذذذواء  اد الكآلذذذاءن   اسذذذق دا  الطاقذذذيا، وقذذذد  القوجلذذذل لآلريذذذج ا
 بشأن مواابي حتديثاا. 

ووافج اابن عب  أ بعي نطوؤ أسذاا مو ذدن، لل ذبجمل جممذويف نطذوؤ األسذاا املو ذدن  -63
 نذذرين مذذن  نذذل أسذذاا مو ذذد 21. وجذذا ا العمذذ  عبذذ  39املوافرذذي عبلاذذا  ذذ  الن الذذت متذذت 

ا بنذاء عبذ  العمذ  بشذأر نطوؤ وافج اابن عبذ  إعذدا ها   إطذا  العمبلذي القنازللذي، وبذدأ 5بلناا 
طاقذي   قطذايف ال 3: انق ذاً  طبة السذبطاد الوطنلذي املعلنذي   إطذا  الللذي مذن الببذدان املمثبذي متثذل ً 

   قطايف النر . 2و

 التواصل امل اشر مل أصحاب املصلحة -9 
مذن أاذحاب امل ذبحي الذاين اً اسقآلسا   317ن ل الآلمن املشمولي هلقررير، متت معا ي  -64

 ىل اابن. إ سالي موجاي  39يبقمسون إيضا اد بشأن قواعد الللي ولوائحاا، من بلناا 
اعقمد اابذن   اجقماعذل القسذعن اب امل بحي، ولزاي ن حتسن عمبلي القواا  مه أاح -65

بشذأن اً إىل جانذة املؤ ذرين املعقمذدين سذابر مؤ رين  ئلسلن لذأل اء. وسذلقذ اإلبذ غ عنامذا سذنوايً 
عمبلي اإلجابذي عبذ  ا سقآلسذا اد مذن أاذحاب امل ذبحي اخلذا جلن. وُنشذر عبذ  اذآلحاد املوقذه 

  أسذذاا اذذ  مذذن هذذاد املؤ ذذراد الرئلسذذلي األ بعذذي الشذذبكي ل للذذي ترريذذر يآل ذذ  األ اء السذذنوا عبذذ
 . (9)، إىل جانة اإلب غ عن سائر مؤ راد األ اء الرئلسلي2016لأل اء   عا  

__________ 

(9) https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20170519145256364/CDM%20KPI 

%20Report%202016_19May2017.pdf. 

https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20170519145256364/CDM%20KPI%20Report%202016_19May2017.pdf
https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20170519145256364/CDM%20KPI%20Report%202016_19May2017.pdf
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 آليررررة التنميررررة النظيفررررة مرررري  ررررالل املؤسسررررات الدوليررررة للتمويررررل املنررررا يمتويررررل  -جيم 
 و يارات استعمال افلية كأملاة الستخدامات أ رى

، 12-  أإ/3مذذذذن املرذذذذر   4والآلرذذذذرن  11-  أإ/6مذذذذن املرذذذذر   8و 7اسذذذذقلابي لبآلرذذذذرتن  -66
ا ا ألنشذذطي ا ذذ  اجقماعذذل اخلذذامن والقسذذعن بقحذذديث مذذن األمانذذي عذذن ااً أ ذذاؤ اابذذن عبمذذ

طذا  الآللذاد إنآلذان   تنآللاها لدعذ اسقعمال الللي اأ ان  سق داماد أنرى. وتر  األنشطي امل
 الآلرعلي اخلمن. 

ببي ل للذي أو عنااذرها   سذلاه اتآلذاه ه يذن واسذق دا  و ذداد نآلذ  الدو  املسقر -67
بذن فعاللذي : عرذد ااخمطذل تبذا ل  رذوه إطذ ه ا نبعذا دا نبعا د املعقمد اذأ ان امقثذال   

ا   الذذدو ن اً ملضذذي قذذدماسذذب   -اً جانبلذذي بعنذذوان ا للذذي القنملذذي الن لآلذذي واملسذذا اد ااذذد ن وطنلذذ
 ا سذذق داماد علذذي بشذذأنلكذذ  مذذن االلقذذن الآلذذرعلقن، للسذذاذ بذذالإ   زاي ن القو  السا سذذي واأل بعذذن

الث عذذذي الذذذت  إلقبلملذذذياملسذذذقرببلي املمكنذذذي ل للذذذي. وهإللذذذافي إىل  لذذذإ، أ د منقذذذدايد الكربذذذون ا
و ذذذداد لاملمكذذذن  سذذذق دا ا ُعرذذذدد نذذذ ل الآلذذذمن املشذذذمولي هلقرريذذذر إىل زاي ن القوعلذذذي بشذذذأن 

قبلمذي لقعذاون اإلعذن  لذإ، قذدمت مرااذز ا  د املعقمد بعد اتآلاه ه ين. وفضذ ً نآل  ا نبعا
 للذذذي. لق دا  املمكذذذن ، ممذذذا أظاذذذر ا سذذذ  إعذذذدا  مسذذذا اهتا ااذذذد ن وطنلذذذاً اً طرفذذذ 21الذذذدعذ إىل 

د ا نبعذذا  مذذدن د ترنلذي عذن السذذب  املمكنذي لقآلعلذ  اسذذق دا  و ذداد نآلذ اً وقُذدمت أيضذ
إطذذذ ه  ا ل  رذذذوه، ن ذذذذ تبذذالوطنلذذي لقبذذذا ل  رذذوه إطذذذ ه ا نبعذذذا د )مذذث ً املعقمذذد   الذذذن ذ 

 ا نبعا د قلد الن ر   جنوب أفريرلا واود  يآلوا (. 
مذذذن غذذذازاد  آلذذذ  ا نبعذذذا د القعاذذذد امل  ذذذي ا ويذذذي والبحريذذذي عبذذذ  تشذذذلله  ذذذرااد  -68

طذذذ ان ل   الن ونآلضذذذالدفللذذي: طبذذذة اابذذن إىل األمانذذذي أن تراذذذد تطذذو  نطذذذي معاولذذذي الكربذذو 
ج اابذن عبذ   . ووافذالدو  وأن تدعذ هاد العمبلي، بناء عب  طبة من مي الط ان املدين الذدو 

عبذذذ  و لطذذذ ان، موااذذذبي العمذذذ  هلقعذذذاون مذذذه هذذذاد املن مذذذي   تطذذذوير مناللذذذاد تقعبذذذج برطذذذايف ا
لطذ ان. قطايف ا تشلله ا سق دا  املبكر لو داد نآل  ا نبعا د املعقمد ألغراق طوعلي  
عذن  برذاد عمذ ومت الموي  ل سق دا  الطوعي لو داد نآل  ا نبعا د املعقمد   اذن  
ق ذان   راءاد املسوه الكربون   جمذال الطذ ان، مبذا    لذإ اسذق دا  هذاد الو ذداد   اإلجذ

 ، طا  هذاا العمذ. و  إ2020إطا  نطي معاولي الكربون ونآلضل   الط ان الدو  قب  عا  
ن، مذه إمكانلذي من السآل سا ت األماني   اسماتلللي املن مي البحريي الدوللي خلآل  ا نبعا د

 إ  اج تداب  قائمي عب  السوه. 
املشذذا اي مذذه األوسذذاؤ املاللذذي وا سذذقثما يي لقعزيذذز اسذذق دا  الللذذي اذذأ ان لبراذذد واإلبذذ غ  -69

 -ويذ  متشذا اي     ترتلذة املاً األنشذطي أساسذوالقحرج   جمال نآل  ا نبعذا د: تسذاعد هذاد 
إ  يسذذذبذ و مبلاهتذذذا. أنشذذذطي مشذذذا يه الللذذذي الذذذت تواجذذذل عربذذذاد مذذذن ان لذذذي متويذذذ  ع -وإعذذذا ن متويذذذ  

، اتآلذذذج   بذذذدان أنذذرىبأن يآللذذذد املؤسسذذاد املاللذذذي الوطنلذذي   اً اابذذن أبن هذذذاا الذذدعذ ميكذذذن أيضذذ
اذذذذحاب أعذ القرذذذذك، واذذذذالإ الذذذذدعذ   مجذذذذه عبذذذذ   عذذذذذ نشذذذذاؤ إلذذذذا : تذذذذوف  الذذذذد 2017 عذذذذا 

 امل بحي، بناء عب  طبة بنإ إمنائي وطك   سوه ماللي جديدن. 
 عذذذ املزيذذد مذذن أعمذذال نآلذذ  ا نبعذذا د مذذن نذذ ل اإللغذذاء الطذذوعي لو ذذداد نآلذذ   -70

 أع د(. 39-35ا نبعا د املعقمد )ان ر الآلرراد 
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  القحرذذج مذذن أعذذر الق آللذذف لألنشذذطي الذذت زاي ن اسذذق دا  الللذذي أو عنااذذرها مذذن أجذذ -71
انذي، ممذن نذ ل األ تدعماا واا د القنملذي وم ذا   القنملذي املقعذد ن األطذرا : يذدعذ اابذن،

لذإ بنإ الدو ، و ابعن لبمبا  اد مث  مبا  ن الكربون من أج  القنملي ومرفج املزا  القلرييب الق
لذا ملقعبرذي هلقنآلملسائ  الي واإلجرائلي وغ ها من اعن طريج ترد/ املدن د بشأن املسائ  املنال

اد نآلذذذ  مبلذذذون و ذذذدن مذذذن و ذذذد 25عبذذذ  أاثذذذر مذذذن  حمذذذقم ً اً )أوجذذذدد هذذذاد املبذذذا  اد طببذذذ
مبذذا  اد اً بذذن أيضذذا نبعذذا د املعقمذذد وجذذرا الق طذذلل ملزيذذد مذذن جمذذا د القغطلذذي(. ويذذدعذ اا

بذذا  ن لذذربانم  ملذذي، مثذذ  سذذر زاي ن اسذذق دا  اللخمقبآلذذي لقطبلذذج القكنولوجلذذا وا بقكذذا  ميكذذن أن تل
، )مذذذث ً  يد املغبرذذذترنلذذذي سبسذذذبي السذذذل األمذذذذ املقحذذذدن اإلمنذذذائي  سذذذق دا  القمويذذذ  ا مذذذاعي و 

انشذذاء والقعمذذ  (، ومبذذا  اد امل ذذر  األو و  لSolarCoinمعمذذ  القمويذذ  البذذدي  هلشذذرااي مذذه 
  ن من مذذذي لذذذي، ومبذذذاطاقذذي املقلذذذد ن القابعذذذي ل لمذذن أجذذذ  القشذذذغل  ال    جمذذذال  اذذذد أن مذذذي ال

ن     املنذازل مذاملسذق د األغايي والز اعي لألمذ املقحدن لقنسلج مجه البلااند عذن الوقذو  اخلشذيب
 ن ل ا سقر اءاد الوطنلي والدوللي. 

 حتسني التوزيل اإلقليمي ألنشطة املشاريل يف  طار آلية التنمية املستدامة  -ملال 
 م املقد     السلطات الوطنية املعينةالدع -1 

 واا  اابن ترد/ الدعذ إىل السبطاد الوطنلي املعلني بطره مناا ما يبي: -72
فعاللاد القد ية اإلقبلملي   هاسذقان وبنمذا وبذنن و يبنذد والآلببذن واولومبلذا  )أ( 

 للي؛ ومدغشرر ومنغوللا وهندو اا من ن ل مرااز القعاون اإلقبلمي القابعي ل 
اجقمايف املنقدى العاملي السابه عشذر لبسذبطاد الوطنلذي املعلنذي، الذاا ُعرذد    )ب( 

أطذذرا  الوتذذو.  ر/اجقمذذايفنوفمرب قبذذ  الذدو ن الثانلذذي عشذذرن ملؤمت/مذراايف، املغذذرب،   تشذذرين الثذذاين
اف ذذذذي  ى إطذذذذ ه وإىل جانذذذذة تذذذذوف د فراذذذذي لقبذذذذا ل املعبومذذذذاد وال اء واخلذذذذرباد،  ذذذذاد املنقذذذذد

  مذذدى العذذا  ولذذعت تآلااذذلباا عبذذاً مشذذروع 21مشذذا يه  ذذرااي إطذذا  نذذ و ، الذذت تقذذألف مذذن 
ن أفريرلذذا و سذذلا مذذمذذن السذذبطاد الوطنلذذي املعلنذذي  80املالذذي مذذن قبذذ  الشذذرااء إىل جانذذة  ذذوا  

ن وعذذامللن. ن إقبلملذذانق ذذاب  اسذذاء مقشذذا ااً وأمريكذذا ال تلنلذذي والكذذا ييب. و ذذاد املنقذذدى أيضذذ
  قعبرذذي هملنذذا  اءاد املوألرذذت الآلعاللذذي الضذذوء عبذذ  الللذذي للقسذذ  اذذا موااذذبي املسذذا ي   اإلجذذر 

اً سذذت أساسذذ. امذذا أ  ا  املنذذاني ا ديذذد النا ذذت عذذن اتآلذذاه ه يذذنالببذذدان الناملذذي   سذذلاه اإلطذذ
 ؛ب  اللليملنقدى السبطاد الوطنلي املعلني للساذ بشك  فعال   تشكل  مسقراً مقلن

اجقمذذايف املنقذذدى العذذاملي الثذذامن عشذذر لبسذذبطاد الوطنلذذي املعلنذذي، الذذاا ُعرذذد    )ج( 
ل يقعذن عبذ  الللذي د السذبطاد   ا جقمذايف أنذ. و اذرد هذا2017بون، أملانلا،   أيبول/سبقمرب 

سذذاعدن ممذن أجذ   موااذبي القحآللذز عبذ  نآلذ  ا نبعذا د وحترلذج القنملذي املسذقدامي عبذ  األ ق
   اتآلاه ه ين؛    إطاالببدان والشرااد واملن ماد واألفرا  عب  ببوغ أهدافاذ املقعبري هملنا 

السذذبطاد الوطنلذذي املعلنذذي   املنقذذدى جبسذذاد العمذذ  لشذذرااي إطذذا  نذذ و  مذذه  ) ( 
   اوتونو، بنن؛ 2017 زيران/يونلل  30إىل  27األفريري لبكربون، الاا عرد   الآلمن من 

العمذذ  مذذه الراسذذاء املقشذذا ان ملنقذذدى السذذبطاد الوطنلذذي املعلنذذي   مشذذاو اد  )هذ( 
 . القسعنألاحاب امل بحي أعناء اجقماعي اابن الرابه والقسعن والسا ا و 
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واسذقلابي ملذا أبدتذل السذذبطاد الوطنلذي املعلنذي مذن اهقمذذا  بقطذوير نطذوؤ أسذاا مو ذذدن  -73
ن   سذذاا مو ذذدمذذن نذذ ل العمبلذذي القنازللذذي، وافذذج اابذذن عبذذ  اسذذي طببذذاد لقطذذوير نطذذوؤ أ

 قطاعي الطاقي والنر . 

 برانمج قروض آلية التنمية النظيفة -2 
 2012قنملذذي الن لآلذذي، وهذذو بذذرانم  أُطبذذج   نلسذذان/أبري  عذذا  أمت بذذرانم  قذذروق  للذذي ال -74

مانذذي، سذذبه  ذذرا  األويذذديرد مكقذذة األمذذذ املقحذذدن خلذذدماد املشذذا يه هعقبذذا د واالذذي منآلذذان حتذذت إ
، طببذذذاً  191، اذذذان قذذذد و   مذذذا جمموعذذذل 2016 زيران/يونلذذذل  30فذذذماد لطببذذذاد الرذذذروق. و  

م يذن  و    6.21موعذل لبرذروق، هلقذزا  يببذغ جماً اتآلاقذ 63، وأُبذر  قرلذاً  78ومتت املوافري عبذ  
ر شذمولي هلقرريذلآلذمن املامن  و  اد الو ايد املقحدن. ومل ُترب  أيذي اتآلاقذاد أنذرى لبرذروق نذ ل 

 30ول عذ ، و بذ لث مل تآلذقجمل فذماد جديذدن لقرذد/ طببذاد الرذروق. ومت سذدا  سذقي قذروق هلآل
بذذذذالإ، و  و   مذذذذن أمذذذذوال الرذذذذروق.  304 000د ُسذذذذد   ذذذذوا  ، اذذذذان قذذذذ2017 زيران/يونلذذذذل 

ي قسذاؤ. ويوجذد اسذألبرروق. وهنا  قرلان جرا سدا  ا عبذ   سا ايً اً اتآلاق 55يزال هنا    
 عقمد. عا د املبنلا  و داد نآل  ا نباً قروق أنرى هنق ا  السدا  من بلناذ قرلان أاد  

(، وتشذذك  62  املائذذي مذذن اامذذويف ) 68اً الببذذدان منذذو ومتثذذ  اتآلاقذذاد الرذذروق مذذه أقذذ   -75
 48  املائي. وتغطي مع ذ الرروق برام  األنشطي ) 74اتآلاقاد الرروق مه الببدان األفريرلي 

 .(10)  املائي( 20  املائي( واملشا يه ال غ ن ) 32  املائي(، تبلاا املشا يه الكب ن )
ر، نآلاد األماني ومكقة األمذ املقحدن خلدماد املشذا يه ون ل الآلمن املشمولي هلقرري -76

وجلل هلولذه ال ذعة . وسبذ هاا الق12-  أإ/3من املرر   15و 14القوجلل الوا     الآلررتن 
عقمد ا د املالاا يواجال املسقآللدون من الرروق بسبة اخنآلاق أسعا  و داد نآل  ا نبع

 ذذذذوص، بذذذ  وجذذذذل اخلاملقعبرذذذذي بمتلبذذذاد الرذذذذروق. وعلبمرونذذذي عنذذذذد تنذذذاول املسذذذذائ  اً وطذذذر  ُرُلذذذذ
وا قذذا  ين إ ا اذذان توااذذبت الواالذذي املنآلذذان مذذه مجلذذه املسذذقآللدين مذذن الرذذروق مذذن أجذذ  حتديذذد مذذا

لرذذذرق. اتآلذذذاه ا لشذذذروؤاً عبذذذ  موااذذذبي تطذذذوير املشذذذرويف هعقبذذذا د مذذذن أنشذذذطي مشذذذا يه الللذذذي وفرذذذ
 ه الررق. شروؤ اتآلالاً يقعن إلغااها وفر معلنياً ونقللي لالإ،  د د الواالي املنآلان قرول

 شراكة  طار نّيويب -3 
. (12)، تنسج األماني أنشطي الشرااء واملن ماد املقعاوني(11)  سلاه  رااي إطا  ن و  -77

عبذذذذ  هذذذذاميف الذذذذدو ن الثانلذذذذي والعشذذذذرين ملذذذذؤمتر  2016والقرذذذذ  الشذذذذرااء   تشذذذذرين الثذذذذاين/نوفمرب 
__________ 

 .CDM-EB96-AA-A06برانم  قروق  للي القنملي الن لآلي   الوعلري ير  القررير السنوا عن  (10)

من قب  األمن العا  لألمذ املقحذدن  نذاا ، اذو  عنذان، مذن  2006أُطبج إطا  ن و    اانون األول/ يسمرب  (11)
جنذذذذوب ال ذذذذحراء الكذذذذربى. ان ذذذذر الذذذذرابل القذذذذا :  أفريرلذذذذاأجذذذذ  نشذذذذر فوائذذذذد  للذذذذي القنملذذذذي الن لآلذذذذي و  سذذذذلما   

http://unfccc.int/secretariat/partnerships/nairobi_framework_partnership/items/9675.php. 
بذذذرانم  ، الرابطذذي الدوللذذي لقذذذداول ا نبعذذا دالواذذا د الشذذريكي: م ذذذر  القنملذذي األفريرذذي، م ذذذر  القنملذذي السذذذلوا،  (12)

ز  يسذو القذابه راذمب عروفذي سذابراً )امل وجلذار  لبقكنولمنا ذرااي بذرانم  األمذذ املقحذدن لببللذي وجامعذي الذداألمذ املقحدن لببللي، 
قكنولوجلذا امعذي الذدامنر  لبدامنر  وج، والذت تعمذ  مبوجذة اتآلذاه ع عذي بذن وزا ن نا جلذي الذلربانم  األمذ املقحذدن لببللذي

قلذذذي األمذذذذ ن اإلمنذذذائي، اتآلامذذذذ املقحذذذداملقحذذذدن لببللذذذي(، مذذذؤمتر األمذذذذ املقحذذذدن لبقلذذذا ن والقنملذذذي، بذذذرانم  األوبذذذرانم  األمذذذذ 
بعذا د   لذي املن آلضذي ا نااي القنماملقحدن اإلطا يذي بشذأن تغذ  املنذا ، جمموعذي البنذإ الذدو . املن مذاد املقعاونذي:  ذر 

لبلللذذي اد ا سذذماتلللاد لنلذذي، معاذذاملنذذا ، م ذذر  القنملذذي ألمريكذذا ال ت أفريرلذذا،  ابطذذي األسذذواه وا سذذقثما اد   جمذذال
 العامللي، م ر  القنملي لبببدان األمريكلي، من مي أمريكا ال تلنلي لشؤون الطاقي.

http://unfccc.int/secretariat/partnerships/nairobi_framework_partnership/items/9675.php
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وااذذبي  عذذذ  ذذرااي إطذذا  نذذ و  مذذن أجذذ  تلسذذ  اإلجذذراءاد املقعبرذذي األطذذرا  وأاذذدوا القذذزاماذ مب
هملنا  عن طريج الللي وغ هذا مذن الذنُذُا  الرائمذي عبذ  السذوه و لذإ   سذبل  حترلذج األهذدا  

 املنانلي ااد ن   اتآلاه ه ين. 
ال  بذرانم  و  الآلمن املشمولي هلقررير، وله الشرااء   سلاه  رااي إطا  ن و  تآلا -78

د ي   ترريذر أعذدي املعرفذعم  مقوسل األج . ويسقند برانم  العم  إىل ااا د املوالذلعلي الث عذ
، مذذه المالذذز ن وطنلذذاً نذذرباء اسقشذذا يون بشذذأن العربذذاد والآلذذرص املق ذذبي بقنآللذذا املسذذا اد ااذذد 

 د ملنا . واااقعبري هاملعب  األسواه، مبا يشم  الللي واأل واد ا قق ا يي لقعزيز اإلجراءاد 
( الشذذذآلافلي 2دو ؛ )( أُطُذذر سذذوه الكربذذون، برلذذذا ن البنذذإ الذذ1املوالذذلعلي لذذربانم  العمذذ  هذذذي: )

رانم  األمذذذ منذذائي وبذذوالراذذد، واإلبذذ غ والقحرذذج، برلذذا ن مشذذماي مذذن بذذرانم  األمذذذ املقحذذدن اإل
 إلمنائي.   األمذ املقحدن ابرلا ن برانم( متوي  اإلجراءاد املقعبري هلق آللف، 3املقحدن لببللي؛ )

ومشبت ا او  املشماي الت بااا الشرااء واملن ماد املقعاوني   الآلمن املشمولي هلقررير  -79
للذذذي ي عذذذن التن ذذذلذ املنقذذذدى األفريرذذذي لبكربذذذون، الذذذاا ُعرذذذدد ن لذذذل عذذذ   جبسذذذاد موالذذذلعل

 لذإ مذه و   نذ و  تنآللا مشا يه  رااي إطذاوأسواه الكربون واجقمايف مائدن مسقديرن وا د عن 
 ملن. ء اإلقبلالسبطاد الوطنلي املعلني وجااد القنسلج واملسقثمرين ااقمبن واخلربا

وتشذذم  اجقماعذذاد القنسذذلج واملنقذذدايد اإلقبلملذذي األنذذرى اخلااذذي بشذذرااي إطذذا  نذذ و   -80
ا ييب )مكسذذذلكو ل تلنلذذذي والكذذذ: منقذذذدى الكربذذذون لذذذدول أمريكذذذا ا2017واملرذذذر  عرذذذدها   عذذذا  

سذلا وااذلل (، منقذدى الكربذون لذدول  2017تشرين األول/أاقذوبر  20-17سلت، املكسلإ، 
طذذلل لشذذرااي ( واجقمذذايف الق 2017اذذانون األول/ يسذذمرب   15-13ااذذا ا )هنكذذو ،  يبنذذد، 

 . طرا   بون ن ل الدو ن الثالثي والعشرين ملؤمتر األ 2018إطا  ن و  لعا  
ويذذو  اابذذن اإلعذذراب عذذن امقنانذذل لبسذذبطي الوطنلذذي املعلنذذي   بذذنن  سقضذذافقاا املنقذذدى  -81

اه ا    جمذال أسذو ا املقوااألفريري لبكربون، ولشرااء إطا  ن و  واملن ماد املقعاوني معل لعمبا
 و للاد الكربون، مبا فلاا  للي القنملي الن لآلي. 

 مراكز التعاون اإلقليمي -4 
، وأعربل مرااذز القعذاون 2013أُنشت أول مراز لبقعاون اإلقبلمي   لومي، توغو،   عا   -82

اإلقبلمي   امبا ، أوغندا؛ سانت جو ج، غرينا ا؛ بوغو ، اولومبلا؛ هنكو ،  يبند. ونُرذ  مراذز 
  ، إىل بنمذذا سذلت، بنمذذا، 2013القعذاون اإلقبلمذي لبوغذذو ، الذاا اذان يعمذذ  منذا  ب/أغسذطن 

. وتعمذذذ  مرااذذذز القعذذذاون اإلقبلمذذذي مذذذه الواذذذا د اابلذذذي واإلقبلملذذذي وم ذذذا   2017  ا /مذذذا ا 
 . (13)القنملي املقعد ن األطرا  من أج  حتسن القوزيه اإلقبلمي ملشا يه الللي

 ويُن ذ عم  مرااز القعاون اإلقبلمي   ع عي جما د:  -83
 لرائمي وحتديد مشا يه جديدن؛توف  املساعدن املبا رن لبمشا يه ا )أ( 
 تعزيز اسق دا  الللي وو داهتا خلآل  ا نبعا د املعقمد؛ )ب( 

__________ 

مؤسسذذي جذذز  وينذذدوا   لببحذذث م ذذر  القنملذذي لغذذرب أفريرلذذا، لذذومي؛ م ذذر  القنملذذي لشذذره أفريرلذذا، امبذذا ؛  (13)
 و .العامللي، هنك د البلللينت جو ج؛ م ر  القنملي ألمريكا ال تلنلي، بنما؛ معاد ا سماتلللا، ساوالقعبلذ
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 توف  الدعذ ملا يبي: )ج( 
 حتديد وتطوير نطوؤ أساا مو دن جديدن ت اعديي وتنازللي؛ '1'
 جتديد نطوؤ األساا املو دن. '2'

  القوااذذ  مذذه أاثذذر قامذذت مرااذذز القعذذاون اإلقبلمذذي منذذا إنشذذائاا مبذذا يبذذي: احلآلذذا  عبذذ -84
 675اثذذذذر مذذذذن مذذذذن املشذذذذا يه وبذذذذرام  األنشذذذذطي القابعذذذذي ل للذذذذي؛ الذذذذدعذ املبا ذذذذر أل 1 000 مذذذذن

دمت نطذذون أو أاثذذر لألنشذذطي ترذذاً وبرانجمذذاً مشذذروع 198لألنشذذطي، مذذن بلناذذا اً وبرانجمذذاً مشذذروع
للي؛  عذذ اص هلمشا يه إلافلي  نبت مسا  القنآللا اخل 104من ن ل  و ن مشا يه الللي و

 85ديذذد نذذل أسذذاا وافذذج عبلاذذا اابذذن )ومت حت 34نذذل أسذذاا مو ذذد، مذذن بلناذذا  94تطذذوير 
نذاء الرذد اد بريذر أعمذال (؛ ووفذرد   الآلذمن املشذمولي هبذاا القرإلذافلاً  حمقم ً اً نل أساا مو د

للذاد  ل فعاان ومن نذوالقد ية عب  ال علد الوطك من ن ل الدعذ القرك املبا ر لثمانلي ببد
 ؛ هنكذذذو ، ود  يآلذذذوااذذإقبلملذذي و ون إقبلملذذذي   نذذ و ، النلذذذا؛ فريقذذذاون، سذذ اللون؛ أبلذذذدجان،  
نمذا بدن األمريكلذي؛ د املقح يبند؛ سنغافو ن، مجاو يي سنغافو ن؛ مببو ن، أسماللا؛ ملامي، الو اي

 سلت، بنما؛ سانت جو ج، غرينا ا.
اعدهتا املردمذذذي إىل الببذذذدان الناملذذذي فلمذذذا يقعبذذذج وزا د مرااذذذز القعذذذاون اإلقبلمذذذي مذذذن مسذذذ -85
ز املشذذذا يه عذذذن ( حتآللذذذ2)األسذذذاا املو ذذذدن اخلااذذذي هلللذذذي؛ ( املناللذذذاد ونطذذذوؤ 1يبذذذي: ) مبذذذا

ي   ني الطذذذوعطريذذج تعزيذذز اسذذذق دا  و ذذداد نآلذذ  ا نبعذذذا د املعقمذذد ألغذذراق احللذذذا  املنذذا
 مذن اسذماتلللاداً  هذا جذزءق دا  الللذي هعقبا( الموي   س3إطا  مبا  ن احللا  املناني الن؛ )

ان و    قطذذايف الطذذ   ث ً ( تعزيذذز فوائذذد الللذذي واسذذق داماا املوسذذه املمكذذن، مذذ4القنملذذي واملنذذا ؛ )
 امي اخلااي هلللي.( اسق دا  أ ان القنملي املسقد5 عذ متوي  األنشطي املقعبري هملنا ؛ )

نشرررطة املشرررراريل وبرررررامج ألالفوائرررد املشرررررتكة يف نررررال التنميرررة املسررررتدامة نتياررررة  -هاء 
 ةاألنشطة يف  طار آلية التنمية النظيف

املشرتكة يف نرال التنميرة املسرتدامة نتيارة ألنشرطة مشراريل  الفوائدطالع عامة الناس على   -1 
 اآلية التنمية النظيفة وبرامج أنشطته

، قذذذا  اابذذذن مذذذن 11-  أإ/6املرذذذر  مذذذن  21ا و   مذذذن تشذذذلله   الآلرذذذرن اسذذذقلابي ملذذذ -86
اإلطا يذي   تآلاقلذيان ل األماني بقنآللا جدول أنشطي عرب اآلحاد املوقذه الشذبكي لغرفذي أنبذا  
ال القنملذذي اي   جمذذوقنذذواد وسذذائل القوااذذ  ا جقمذذاعي مذذن أجذذ  زاي ن القعريذذف هلآلوائذذد املشذذم 

روجذذي وأُتذذلجمل منشذذو  ت اً أنشذذطي مشذذا يه الللذذي وبذذرام  أنشذذطقاا. وأُعذذد أيضذذاملسذذقدامي الناجتذذي عذذن 
رب الوسذذائ   للذذي وعذلعبذ  املوقذه امل ذذغر أل ان القنملذي املسذذقدامي وعبذ  اذآلحاد املوقذذه الشذبكي 

ألمانذي لقرريذر، أجذرد اشذمولي هاملا يي   الدو ن الثانلي والعشرين ملؤمتر األطرا . ونذ ل الآلذمن امل
لذذت تنسذذج/تدير لكلذذااند اعذذرب الربيذذد اإللكذذموين موجاذذي إىل املشذذا ان   مشذذا يه الللذذي، وامحبذذي 

ئذد ملسذقدامي وبآلوالقنملذي ابرام  األنشطي، والسبطاد الوطنلي املعلني من أج  تذاا هذ بقذوفر أ ان ا
 .   الللينشر تررير واآلي عن الآلوائد املشماي   جمال القنملي املسقدامي   إطا
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 ةسني سهولة استخدا  أملاة الفوائد املشرتكة يف نال التنمية املستدامحت -2 
أ ان القنملذذذي املسذذذقدامي اواجاذذذي بلنلذذذي عبذذذ  موقذذذه  ذذذبكي  2014أطبرذذت األمانذذذي   عذذذا   -87

بذ غ هإل -الذي عب  أساا طوعي وبشذك  من -ميكن لبمشا ان   املشا يه من ن اا الرلا  
 ا  الللي. اذ   إطجمال القنملي املسقدامي ملشا يعاذ وبرام  أنشطق عن الآلوائد املشماي  

  جمذذذال اً واذذذآللاً ترريذذذر  50، اذذذان قذذذد ُنشذذذر مذذا جمموعذذذل 2017أيبول/سذذبقمرب  22و   -88
 ررير.نشرد   الآلمن املشمولي هلقاً تررير  13القنملي املسقدامي، من بلناا 

مذذذذذن املشذذذذذا ان   املشذذذذذا يه أو اً طببذذذذذ 78األمانذذذذذي و  الآلذذذذذمن املشذذذذذمولي هلقرريذذذذذر، تبرذذذذذت  -89
 ا :عب  النحو الق ي، عومبتالكلااند الرائمي هلقنسلج/اإل ا ن ل سقآلا ن من أ ان القنملي املسقدام

 ، اباا ملشا يه مسلبي؛طبباً  36اسُقللة ملا جمموعل  )أ( 
املسذقدامي، بسذبة  أل كا  أ ان القنملذياً ، وفرطبباً  39مل ُيسَقلة ملا جمموعل  )ب( 

 ؛عبوماد غ  ااحلي أو غ  اافليترد/ اا ة الطبة مل
 .طبباد مقكر ن ومن د مل تُعاجلما جمموعل ع عي اان هنا   )ج( 

واسذذقلابي لطبذذذة اابذذن، نآلذذذاد األمانذذذي تذذداب  لقحسذذذن اآلذذذاءن تذذدفج العمذذذ  اخلذذذاص  -90
ن بلناذذا إ  ذذي مذذت، بطذذره نلذذي عبذذ  اإلنمنذذأب ان القنملذذي املسذذقدامي وقاببلذذي اسذذق دا  واجاقاذذا البل

ملذي يذدن أل ان القنسذ ي ا دإمكانلي البحث   الآلوائد املشماي املببغ عناا. ومن املرر  إطذ ه الن
 . 2017املسقدامي   تشرين األول/أاقوبر 

 مسائل احلوكمة واإلملارة -رابعاا  
واتآلذذج  2017ن الللذذي لعذذا  ، اعقمذذد اابذذن نطذذي إ ا  2016  تشذذرين الثذذاين/نوفمرب  -91

اق ن ف سذنوا اسقعر راء واملقمثبي   إجملما سي الت اان يقبعاا   العا  السابج عب  مواابي ا
 ت املوافري عبلاا.الت متاإل ا ن الي تنآللا نطي حل

اً عن  لإ، اتآلذج اابذن عبذ  زاي ن مذدن نطذي اإل ا ن مذن سذني إىل اعنقذن اعقبذا   وفض ً  -92
اد ن تشذم  قذرا  من أج  حتسن توقه وإ ا ن املوا   ال زمذي ومذن أجذ  لذمان أ 2018من عا  

ابذن وا  . واتآلذج اوقعذي مذن املذأطول ل  قلاجاد املقاً زمنلاً إ ا ن املوا   الت يق اها اابن إطا  
ب  عدي د عت نال أا عب  اسقعراق نطي اإل ا ن لآلمن السنقن   رايي السني األوىل إلاً أيض

 ما يبز  من عم  و/أو موا  . 
  ا عقبذذا  وعلرذذي اً واسذذقعرق اابذذن نطقذذل لذذا ا ن   اجقماعذذل اخلذذامن والقسذذعن  نذذا -93

عذذذذن اإلجنذذذذازاد الذذذذت حتررذذذذت اً ، تضذذذذذ حتذذذذديث(14)2017عذذذذن  الذذذذي تنآللذذذذا نطذذذذي إ ا ن الللذذذذي لعذذذذا  
ايد الذث    اد ال ذبي مرا ني هعنذن مذن أهذدا  نطذي العمذ ، والغذا 2017أاي /مايو  31   

   إطا  ا  هد ، والنوات  واألولوايد ااد ن املقآلج عبلاا   اجقمايف اابن الثاين والقسعن. 

__________ 

  مقا ي عب  الرابل القا : (14)
http://cdm.unfccc.int/Meetings/MeetingInfo/DB/WI3AR50OPCF8STQ/view. 
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والقر  اابن وأفرققل وأفرققذل العامبذي هنق ذا  نذ ل الآلذمن املشذمولي هلقرريذر، وهإللذافي  -94
لج اخلذاص دى القنسذي املعلنذي، ومنقذإىل  لإ، ن مت األماني اجقماعاد ملنقذدى السذبطاد الوطنلذ

ب امل ذبحي مذه أاذحا هلكلااند القشذغلبلي املعلنذي والكلذااند املسذقربي املعقمذدن، و برذاد عمذ 
 )ان ر املرفج اخلامن(. 

ونذذذ ل الآلذذذمن املشذذذمولي هلقرريذذذر، القرذذذ  فريذذذج ا عقمذذذا  القذذذابه ل للذذذي وفريذذذج املناللذذذاد  -95
لعامذ  ااو ن الآلريذج اآلذمن املذه ال غ ن ع   مراد. ومل جقمذه نذ ل الوالآلريج العام  املعك هملشا ي

 د الكربون. ين أاسل املعك هلقحري  وإعا ن القحري  والآلريج العام  املعك ه قلاز وختزين 
ومذذن منطبذذج اإل ا ن الر ذذلدن لبمذذوا  ، أ مذذ  اابذذن فريذذج املناللذذاد مذذه الآلريذذج العامذذ   -96

ناللذاد فريذج امل ال غ ن للشك  فريج مناللاد جديد، ووسه مذن نطذاه عمذ املعك هملشا يه 
. 2017قمرب يبولٍ/سذبمذن أاً للشم  األعمذال املقعبرذي مبناللذاد املشذا يه ال ذغ ن، و لذإ اعقبذا  
 (.47وسلعم  فريج املناللاد املدم  بعد  أق  من اخلرباء )ان ر الآلررن 

القسعن، بقعلن نرباء   فريج ا عقما  القذابه ل للذي، وقا  اابن،   اجقماعل الرابه و  -97
د الذذذوا  ن ن الطببذذذامذذذوفريذذذج املناللذذذاد ا ديذذذد، وفريذذذج القسذذذلل  واإلاذذذدا . ومت انقلذذذا  اخلذذذرباء 

 . 2016اسقلابي لنداء أُطبج   تشرين الثاين/نوفمرب 

 مسائل العضوية -ألف 
الوتذذذو، انُق ذذذة أعضذذذاء ُجذذذد  وأعضذذذاء     الذذذدو ن الثانلذذذي عشذذذرن ملؤمتر/اجقمذذذايف أطذذذرا  -98

ملشذذذذمولي االآلذذذذمن  منذذذذاوبون   اابذذذذن لشذذذذغ  الشذذذذواغر النامجذذذذي عذذذذن انقاذذذذاء مذذذذدن الو يذذذذي. ونذذذذ ل
 .4ا دول  ااهذ  هلقررير، اان اابن يقألف من األعضاء واألعضاء املناوبن الوا  ن أمس

  4ا دول 
 ظيفةنم فلية التنمية الناألعضاء واألعضاء املناوبون يف ا ل  التنفي

 ا اي الت   حقاذ األعضاء املناوبون  األعضاء 

 الدول ا ز يي ال غ ن الناملي  )أ(السلد ج الد للندو )أ(السلد أجمد عبد هللا

 لاألطرا  غ  املد جي   املرفج األو  )أ(السلد نوسلل ملغلز )أ(السلد ماو نغ  وان

 الدول األفريرلي )ب(السلد احلاجي مباا  اينغي )ب(السلد هللسي غوبو نغ

 األطرا  املد جي   املرفج األول )ب(السلد  مربد  نايد  )ب(السلد اازوان ا ااينو

  ول أو وه الغربلي و ول أنرى )ب(السلد ما تن إند لن )ب(السلد أوللآلللل ااسي

 أو وه الشرقلي ول  السلدن  ايان ها وتلونلان )أ(السلدن ان   او كو

  ول أمريكا ال تلنلي والكا ييب )ب(السلد إ و ا و االآلو )ب(السلد أ عر  ول

  ول  سلا واالل ااا ا )ب(السلد  ايغلون أود )ب(السلد حممد طا ه

 األطرا  املد جي   املرفج األول )أ(السلد بلوتر  ومربوفلكي )أ(السلد فرانإ فولكل

 لاألطرا  غ  املد جي   املرفج األو  )أ(السلد مويزين ألآلا يز )أ(السلد وا نطن زااا 

 .(2018فمن الو يي: سنقان )أا أرا تنقاي قب  أول اجقمايف يُعرد   عا   )أ(
 .(2019فمن الو يي: سنقان )أا أرا تنقاي قب  أول اجقمايف يُعرد   عا   (ب)
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 سهانتخاب رئي  ا ل  وانئب رئي  
، وهو من طر  اابن   اجقماعل الثالث والقسعن السلد فرانإ فولكل  ئلساً انق ة  -99

لبرئلن، وهو من طر  غ  مد ج   املرفذج األول. اً مد ج   املرفج األول، والسلد أ عر  ول انئب
 . (15)2018وسقنقاي و يي ا  مناما قبل  أول اجقمايف لبملبن   عا  

 . 2017لن وانئبل عب  قلا هتما املمقازن لبملبن   عا  وأعرب اابن عن ترديرد لبرئ -100

 اجتماعات ا ل  التنفينم -ابء 
وتُقذذذا  (. 5عرذذذد اابذذذن اسذذذي اجقماعذذذاد   الآلذذذمن املشذذذمولي هلقرريذذذر )ان ذذذر ا ذذذدول  -101

املوقذذه الشذذبكي ل للذذي جذذداول األعمذذال املشذذرو ي  جقماعذذاد اابذذن، والو ئذذج عبذذ  اذذآلحاد 
 .(16)لبنو  جداول األعمال، والقرا ير املقضمِطني مجله ا تآلاقاد الت اعقمدها اابنالداعمي 
  5ا دول 

 2016يلول/سر تمرب أ 18اجتماعات ا ل  التنفينم فليرة التنميرة النظيفرة يف الفررتة مري 
 )أ(2017أيلول/س تمرب  22   

 املكان القا يخ ا جقمايف

 تشرين 4األول/أاقوبر إىل تشرين  31من  الثاين والقسعون
 2016الثاين/نوفمرب 

 مراايف، املغرب 

 بون، أملانلا 2017 باؤ/فرباير  23إىل  20من  الثالث والقسعون

بون )ه قمان مذه  و    2017أاي /مايو  4إىل  2من  الرابه والقسعون
 االلقن الآلرعلقن(

 بون 2017متوز/يوللل  13إىل  11من  اخلامن والقسعون

 بون 2017أيبول/سبقمرب  22إىل  18من  السا ا والقسعون

تشرين  30والقسعن   الآلمن من اجقماعل السابه اابن القنآللاا لللي القنملي الن لآلي  سلعرد )أ(
ملؤمتر  عشرنالثالثي ن مه الدو ن ، ه قمابون، أملانلا   2017تشرين الثاين/نوفمرب  3األول/أاقوبر إىل 

 .العام  بواآلل اجقمايف األطرا    بروتواول الوتواألطرا  

 التفاعل مل املنتدايت وأصحاب املصلحة -جيم 
وااذذذ  اابذذذن وهلكذذذ   عمذذذل، نذذذ ل الآلذذذمن املشذذذمولي هلقرريذذذر، عمبامذذذا مذذذه أاذذذحاب  -102

ن نذذ ل مذذو  اهانقذذدمللذذي، مبذذا    لذذإ السذذبطاد الوطنلذذي املعلنذذي مذذن نذذ ل إطذذا  الامل ذذبحي   
الكلذذااند و اابذذن،  ملنقذذدى   اجقمذذاعن مذذن اجقماعذذاداذذاا امذذه الرئلسذذن املقشذذا ان  القآلاعذذ 

نذذي/الكلااند لبلي املعلتآلاعذ  منقذذدى القنسذلج اخلذذاص هلكلذااند القشذذغعذن طريذذج القشذغلبلي املعلنذذي 
 .املسقربي املعقمدن مه اابن   ا  اجقمايف

__________ 

 (.، املرفج األول1-  أإ/4من الن ا  الدانبي لبملبن )املرر   12لبما ن  وفراً  (15)

(16) http://cdm.unfccc.int/EB/index.html. 
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ئاذذ بشذأن تطذوير وتنآللذا قواعذد الللذي وأُتلجمل ألاحاب امل ذبحي فراذي لاعذراب عذن   ا -103
و لقمذذاا تولذذلحاد بشذذأن هذذاد الرواعذذد مذذن نذذ ل القوااذذ  مذذه األمانذذي واابذذن. وُنشذذر عبذذ  

 . (17)ل ت ا د مه األماني واابن وحتبل ً اً اآلحاد املوقه الشبكي ل للي تررير يضذ موجز 
مشذذذذرويف جذذذذدول األعمذذذذال و  تذذذذزال الآلراذذذذي مقا ذذذذي ألاذذذذحاب امل ذذذذبحي لبقعبلذذذذج عبذذذذ   -104

ن ن د بشذذأاملشذذرو  لكذذ  اجقمذذايف مذذن اجقماعذذاد اابذذن ول سذذقلابي إىل  عذذواد ترذذد/ مذذد
مآلقو ذذي أمذذا   اابذذنب املسذذائ  السلاسذذاتلي الذذت تذذؤعر عبذذلاذ قبذذ  اختذذا  اابذذن لبرذذرا اد. وأبذذوا

 املراقبن املسلبن   اجقماعاتل.
ون مت األماني ان مداو د عا يي عن بعد من نذ ل اإلنمنذت مذه أعضذاء منقذدى  -105

  اجقمذذذذايف دن بعذذذذد اذذذذالقنسذذذذلج اخلذذذذاص هلكلذذذذااند القشذذذذغلبلي املعلنذذذذي والكلذذذذااند املسذذذذقربي املعقمذذذذ
ختذاها د الذت البملبن مذن أجذ  مناقشذي نقذائ  ا جقماعذاد وترذد/ اإليضذا اد بشذأن الرذرا ا

 قبن. بعد امرا فريج ا عقما  القابه ل للي   هاد املداو د عناابن. و ا   أعضاء 
ون ل الآلمن املشمولي هلقررير، عرد اابن ع   فعاللاد جانبلي: وا دن أعنذاء الذدو ن  -106

الثانلذذذذذي عشذذذذذرن ملؤمتر/اجقمذذذذذايف أطذذذذذرا  الوتذذذذذو بعنذذذذذوان اتع ذذذذذلذ قلمذذذذذي  للذذذذذي القنملذذذذذي الن لآلذذذذذي قبذذذذذ  
الذذذدو ن السا سذذذي واأل بعذذذن لكذذذ  مذذذن االلقذذذن الآلذذذرعلقن بعنذذذوان ا للذذذي ا؛ واعنقذذذان   2020 عذذذا 

ا واحتآللذذز تنآللذذا اتآلذذاه ه يذذن: سذذب  املضذذي قذذدماً  - القنملذذي الن لآلذذي واملسذذا اد ااذذد ن وطنلذذاً 
نذذذربن مرااذذذز القعذذذاون اإلقبلمذذذيا. وتذذذر  عبذذذ  املوقذذذه الشذذذبكي ل تآلاقلذذذي اإلطا يذذذي جذذذداول أعمذذذال 

 . (18)ردميالآلعاللاد والعروق امل

 االتصال والتوعية -ملال 
( جذدوى الللذي 1عبذ  تعزيذز مذا يبذي: ) 2017 ازد جاو  ا ت ذال والقوعلذي   عذا   -107

لدوللذذذي ملواجاذذذي اا سذذذق دا  األسذذذواه والللذذذاد مذذذن أجذذذ  اً ومنافعاذذذا،   السذذذلاه األوسذذذه نطاقذذذ
اولذذي الطوعلذذي،   ( اسذذق دا  و ذذداد نآلذذ  ا نبعذذا د املعقمذذد لبمع2الراهنذذي لقغذذ  املنذذا ؛ )

 سلاه مبا  ن األماني الت حتم  عنوان احللا  املناني الن. 
مذذذن مرااذذذز القعذذذاون  وتقمثذذذ  الرسذذذالي األساسذذذلي الذذذت تنرباذذذا األمانذذذي عذذذن اابذذذن، بذذذدعذ -108

ألطذذرا    وغذذ  ااإلقبلمذذي،   أن الللذذي هذذي أ ان فاعبذذي مقا ذذي ألاذذحاب امل ذذبحي مذذن األطذذرا
لقنملذذذذي اتسذذذذاذ   و وإبمكارذذذذا حتآللذذذذز املشذذذذا يه الذذذذت تربذذذذ  أو تقلنذذذذة انبعذذذذا د غذذذذازاد الدفللذذذذي 

 املسقدامي. 
الشذبكي لغرفذي أنبذذا  وتشذم  األنشذطي مذا يبذي: نشذذر حمقذوى نذاص هلللذي عبذذ  املوقذه  -109

هإلنكبلزيذذي والآلرنسذذلي واإلسذذبانلي؛ ونشذذر أنبذذا  عبذذ  موقذذه اً ا تآلاقلذذي اإلطا يذذي، مبذذا يشذذم  أنبذذا  
الللي؛ واسق دا  وسائل القوااذ  ا جقمذاعي لمالذز ا هقمذا  عبذ  ااقذوى الذاا تنقلذل األمانذي 

اللذذاد ااذد ن ااذذد    جمذذال وااقذوى  ا ال ذذبي الذوا   مذذن م ذذا   نا جلذي؛ والقوااذذ    الآلع
سذذذوه الكربذذذون؛ والقوااذذذ  الموجذذذي لقشذذذلله الطبذذذة عبذذذ  الللذذذي وو ذذذداهتا خلآلذذذ  ا نبعذذذا د 

__________ 

(17) https://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/H9CSZQ7BM3VYPIRWO81KDL6U2054FG. 

(18) https://seors.unfccc.int/seors/reports/archive.html. 

https://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/H9CSZQ7BM3VYPIRWO81KDL6U2054FG
https://seors.unfccc.int/seors/reports/archive.html
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املعقمذد؛ والعمذ  مذه املن مذاد احلكوملذي الدوللذذي والرطذايف اخلذاص؛ وتعزيذز من ذي اإللغذاء الطذذوعي 
 عب  اإلنمنت. 

للذذاد بروتواذذول الوتذذو عبذذ  فلسذذبو  و ذذادد الآلذذمن توااذذ  منذذو احلسذذاهد املكرسذذي ل -110
ان لذذدى ، واذذمقابعذذاً  7 071 لديذذل  اللذذاً  UN_CarbonMechs@وتذذويم. فحسذذاب تذذويم املعنذذون 

 ع مي إعلاب. 7 792 ساب الآللسبو  

 حالة املوارمل املالية املخصصة لعمل آلية التنمية النظيفة -هاء 
. 2017 ب/أغسذذذطن  31  يرذذذد  هذذذاا الآلذذذريف معبومذذذاد عذذذن اإليذذذرا اد والنآلرذذذاد  -111
ي ير الللذي  ذ  رايذ، يعم  اابن عب  لمان قد تل عب  إبراء وتطذو 10-  أإ/4هملرر   وعم ً 

ا  ن لايذرا اد الذذو  الر ذلدن فذمن الق ذحلجمل لآلذمن ا لقذزا  الثانلذي لربوتواذذول الوتذو مذن نذ ل اإل ا ن
 وا  قلاطي املمااذ.

 5.2مذا قلمقذل  2017نذ ل األ ذار الثمانلذي األوىل مذن عذا   وقد ببغ جممويف الرسو  الوا  ن -112
. وأُ  ج   نطذي إ ا ن الللذذي (19)(6م يذن  و   مذذن  و  اد الذو ايد املقحذذدن )ان ذر ا ذذدول 

. وقذذذذد ببذذذذغ جممذذذذويف الرسذذذذذو  (20)2017م يذذذذن  و   لعذذذذا   9إيذذذذرا  مقوقذذذذه يببذذذذغ  2017لعذذذذا  
 6ما قلمقل  2016اين/يناير إىل  ب/أغسطن(   عا  ن ل نآلن الآلمن )من اانون الث الوا  ن

 م ين  و  .
وببغ جممويف الآلائدن املماامي   ال ندوه ا سقلماين لللي القنملي الن لآلي من السذنواد  -113

. والآلائذدن 6  ا ذدول  مبلون  و  ، وهو مشذمول هملببذغ املر طذ  والراذلد الذوا  ين 11.5السابري 
الببذدان الذت  ا يعاا  لقموي  بذرانم  قذروق الللذي لذدعذ تطذوير أنشذطي مشذاً  الل املماامي خم  ي
 . 6-  أإ/3 من املرر  65هلآلررن  أنشطي مسلبي من هاا النويف، عم ً  10لدياا أق  من 

  6ا دول 
  2017سط  آب/أغ 31ع يف 2017-2016حالة  يراملات آلية التنمية النظيفة للفرتة 

 الو ايد املقحدن()بدو  اد 

 )أ(2017 2016 

 607 390 102 561 382 109 الرالد املر   من السني السابري )ألف(

   إيرا اد الرسو  ن ل السني

 – 000 2 (ب) سو  املناللي

 478 233 592 725 1 (ج) سو  القسلل 

 600 747 4 744 141 4 ( )احل ي من العائداد

 500 37 500 82  سو  ا عقما 

__________ 

  هذذذاا القرريذذذر قاببذذذي لبقغلذذذ  ألن الآلذذذمن املاللذذذي اانذذذت   تذذذزال مآلقو ذذذي عنذذذد ولذذذه القرريذذذر    الذذذوا  نالبلذذذااند  (19)
 الناائلي. الغقل

، مقا ذذذي عبذذذ  الذذذرابل القذذذا : 10ل ، ا ذذذدو CDM-EB92-A01-INFO، الوعلرذذذي 2017لعذذذا   الللذذذينطذذذي إ ا ن  (20)
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/YMFB0K8WUSPVO24XZCL36JH5QAID91. 

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/YMFB0K8WUSPVO24XZCL36JH5QAID91
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 )أ(2017 2016 

 699 141 012 15 الرسو  املق بي بعمبلي ا عقما 

 31نذاير إىل اانون الثاين/ي  1اإليرا اد من  -اامويف الآلرعي 
 )هء( 2017 ب/أغسطن 

5 966 848  5 160 278 

سررنة ت النمرروع امل لررر املرحررل مرري السررنة السررابقة و يررراملا
 احلالية )ألف + ابء(

115 349 409 107 550 885 

مبلون  و   حمقآلظ بل    45  يشم  مببغ . 2017 ب/أغسطن  31اانون الثاين/يناير إىل   1من  )أ(
 .ا  قلاطي

إ ا أفض  . و اقما  مناللي جديدنعند  و    1 000غ  قاب  ل سم ا  قد د ترد/ يُدفه  سذ  )ب(
 و   مراب   1 000قد د  اً ائن  اً املرم  إىل املوافري عب  املناللي، يقبر  املشا اون   املشرويف  الد

 .مسبراً   فه  سذ القسلل  أو سدا  احل ي من العائداد
 آلمن األوىلالسقند هاد الرسو  إىل املقوسل السنوا إلادا  و داد نآل  ا نبعا د املعقمد ن ل ت (ج)

  النحو عب ،ا يياإل  ، وحُتسة اح ي من العائداد خم  ي لقغطلي النآلرادلقسلل  األ ادن الدائني
يُه الت ير  املقوسل تعآل  من  سو  القسلل  املشا  . و 1-  أإ/7من املرر   37ااد    الآلررن 

ن، ويببغ احلد طن من مكافت  ين أاسلد الكربو  15 000السنوا لو داد نآل  انبعا هتا عن 
  ي عائداد امل  ي الحلًا مسبرًا ويُعقرب هاا الرسذ  فع.  و   350 000األق   لبرسذ املآلروق 
 .لقغطلي النآلراد اإل ا يي

 و   عن   0.10تببغ   ي العائداد الواجبي الدفه وقت إادا  و داد نآل  ا نبعا د املعقمد  ( )
روميلي معلني، تطبة إادا ها   سني و دن يُ  15 000عن أول و لإ و داد هاد الا  و دن من 

 .و دن 15 000 نعزائدن  و   عن ا  و دن ت د  ألا املي  0.20و

 .2017و 2016 الي ملزانلي الللي ونآلراهتا   عامي  7ويبن ا دول  -114
وامللزانلذذي  2017لعذذا   الللذذي نطذذي إ ا نالثذذاين والقسذذعن،   اجقماعذذل  ،أقذذر اابذذنوقذذد  -115

 16 162.00قذد د  اً . وميث   لذإ اخنآلالذ2017لعا  مبلون  و    19.6الت تببغ املق بي هبا 
 .(7)ان ر ا دول  2016  املائي، مرا ني مبلزانلي عا   0.08أو اً  و   
 31مبلذذذذذذذذون  و     فذذذذذذذذمن األ ذذذذذذذذار الثمانلذذذذذذذذي املنقالذذذذذذذذي    12.4وببغذذذذذذذذت النآلرذذذذذذذذاد  -116

ي املقوقذذه عذذن املعذذدل اخلطذذ 2017يرذذ  معذذدل اإلنآلذذاه   ملزانلذذي عذذا  . و 2017 ب/أغسذذطن 
 .السني خلطي مه مرو امه املعدل اً اتساقأن يكون أاثر ه لكن يُقوق  املائي( لبآلمن، و  66.7)

  7ا دول 
  2017و 2016حالة ميزانية ونفقات آلية التنمية النظيفة لعامي 

 )بدو  اد الو ايد املقحدن(

 2016 2017 

 259 602 19 431 618 19 ( اراً  12امللزانلي )

 829 403 12 808 865 11 النآلراد )األ ار الثمانلي األوىل( 

 ٪63.3 ٪60.5 النآلراد انسبي ملويي من امللزانلي
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 مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو ة   وصيت -واو 
سذذذواء املشذذذا ان احلذذذاللن أو مذذذن  -مذذذن أجذذذ  تولذذذلجمل األمذذذو  لبمشذذذا ان   املشذذذا يه  -117

ولبببدان واألوساؤ املاقمذي هسذق دا  الللذي    -يسعون إىل امل ا قي والقسلل    إطا  الللي 
سذذلاه ت ذذدياا لقغذذ  املنذذا ، يواذذي اابذذن أبن يرذذد  مؤمتر/اجقمذذايف أطذذرا  الوتذذو توجلااتذذل إىل 

 اابن بشأن تشغل  الللي فلما بعد رايي فمن ا لقزا  الثانلي.
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Annex I 

Summary of the deliverables of the Executive Board of the clean development mechanism in response 
to the requests and encouragements of the Conference of the Parties serving as the meeting of the 
Parties to the Kyoto Protocol at its twelfth session 

[English only] 

 

Decision 

3/CMP.12 

paragraph 

reference Guidance relating to the CDM and action to be taken by the CDM Executive Board  Status of implementation 

4 Encourages the Executive Board to continue its activities in response to decision 
6/CMP.11, paragraphs 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”) and 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 94 (May) considered a concept note on 
financing and use of the CDM by international finance 
institutions, and initiated work in collaboration with the 
RCCs in 2017 

EB 95 (July) took note of an update on activities being 
undertaken to support the use of the CDM as a tool for 
other purposes 

5 Also encourages the Executive Board to continue the simplification of the clean 
development mechanism, with the aim of further simplifying and streamlining, in 
particular, the registration and issuance processes, and methodologies, while 
maintaining environmental integrity 

Completed: EB 93 (February) adopted regulatory 
documents to simplify and streamline the CDM 
regulations: CDM project standard for project activities; 
CDM validation and verification standard for project 
activities; CDM project cycle procedure for project 
activities; CDM project standard for programmes of 
activities; CDM validation and verification standard for 
programmes of activities; and CDM project cycle 
procedure for programmes of activities (EB 93 report, 
annexes 4–9) 

EB 93 further considered an analysis of streamlining the 
registration and issuance processes, by reviewing the 
past and current procedures, and agreed to maintain the 
current procedural timeline as contained in the project 
cycle procedure 

EB 94 (May) adopted the revised glossary: CDM terms 
and the revised standard: sampling and surveys for CDM 
project activities and programmes of activities (EB 94 
report, annex 1 and 2) 
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Decision 

3/CMP.12 

paragraph 

reference Guidance relating to the CDM and action to be taken by the CDM Executive Board  Status of implementation 

6 Requests the Executive Board to analyse the overall cost for designated 
operational entities and to report back to the Conference of the Parties serving as 
the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol at its thirteenth session 

Completed: EB 93 (February) agreed on the approach for 
an analysis of the overall costs incurred by DOEs for 
maintaining their services and possibilities for the 
reduction of costs 

EB 96 (September) analysed the overall costs incurred 
by the DOEs and made a recommendation to the CMP in 
its annual report 

8 Encourages the Executive Board to explore possibilities for reducing the 
transaction costs of monitoring by expanding the use of tiered approaches offering 
a choice between conservative default values and direct measurements 

Completed: EB 94 (May) considered a concept note on 
cost-effective and context-appropriate approaches to 
monitoring, reporting and verification, and adopted the 
revised standard for sampling and surveys for CDM 
project activities and PoAs, including an option to 
undertake a common survey for a group of PoAs (EB 94 
report, annex 2) 

EB 96 (September) adopted revised methodological tools 
as part of the work on cost-effective and context-
appropriate approaches for monitoring, reporting and 
verification 

9 Also encourages the Executive Board to continue its activities in response to 
decision 6/CMP.11, paragraph 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”) 

Completed: EB 94 (May) and EB 95 (July) took note of 
the status of the work on the digitization of methodology-
specific design document forms and the development of 
the web-based methodological digitization tool 

EB 96 (September) received a demonstration on the 
development of the web-based methodological 
digitization tool 

10 Invites the Executive Board to further work on the development of simplified 
clean development mechanism methodologies and standardized baselines, while 
maintaining environmental integrity, in collaboration with regional collaboration 
centres 

Ongoing: the Board continues to work on the 
development of simplified CDM methodologies and 
standardized baselines, while maintaining environmental 
integrity, in collaboration with the RCCs 

18 Requests the Executive Board to continue to ensure the prudent management of 
the resources of the clean development mechanism, and its ability to perform its 
duties in maintaining and developing the mechanism up to the end of the true-up 
period of the second commitment period of the Kyoto Protocol 

Completed: EB 93 (February) agreed to increase the 
duration of the management plan from a one-year plan to 
a two-year plan, to better project and manage the 
resources needed  
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Decision 

3/CMP.12 

paragraph 

reference Guidance relating to the CDM and action to be taken by the CDM Executive Board  Status of implementation 

EB 94 (May) decided to merge the Methodologies Panel 
with the Small-Scale Working Group to form a new 
Methodologies Panel with a reduced number of experts. 

EB 95 (July) took note of the status of implementation of 
the 2017 management plan and the management of 
resources 

EB 96 (September) considered the CDM business plan 
and management plan for 2018–2019 

Ongoing: EB 97 (November) to adopt the CDM business 
plan and management plan for 2018–2019 and an 
operating procedure for preparing and discussing the 
two-year management plan 

   

Abbreviations: EB = Executive Board of the CDM, CDM = clean development mechanism, CMP = Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to 

the Kyoto Protocol, DOEs = designated operational entities, PoA = programme of activities. 
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Annex II 

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

[English only] 

 

Name of entity 

Sectoral scopes (validation 

and verification) 

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U. (AENOR)a 

(transfer of accreditation from Spanish Association for Standardisation and 

Certification (AENOR)) 

1–15 

Bureau Veritas India Pvt. Ltd. (BVI)a 

(transfer of accreditation from Bureau Veritas Certification Holding SAS 

(BVCH)) 

1–15 

China Quality Certification Center (CQC)b 1–15 

Earthood Services Private Limited (Earthood)c 1, 3–5, 13 and 15 

ERM Certification and Verification Services Limited (ERM CVS)b 1, 3–5, 8–10 and 13 

Foundation for Industrial Development - Management System Certification 

Institute (Thailand) (MASCI)b 

1 and 13 

Japan Quality Assurance Organisation (JQA)b 1, 3–5, 10, 13 and 14 

Japan Management Association (JMA)d 1–4, 6, 9 and 14 

Korea Energy Agency (KEA)b 1, 3-5, 7, 9, and 11–15 

Korean Standards Association (KSA)b 1–5, 9, 10 and 13 

Perry Johnson Registrars Carbon Emissions Services (PJRCES)e 4, 7, 10, 12 and 15 

Re Carbon Gözetim Denetim ve Belgelendirme Limited Sirketi (Re 

Carbon)a (transfer of accreditation from Re-consult Ltd. (Re-consult)) 

1–4, 9, 13 and 15 

RINA Services S.p.A. (RINA)e 5 

RINA Services S.p.A. (RINA)f 8 

RINA Services S.p.A. (RINA)g 5 

RINA Services S.p.A. (RINA)b 1–7, 9–11 and 13–15 

SGS United Kingdom Limited (SGS)d 1, 4, 7, 10 and 13 

SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN.BHD (SIRIM)d 1 and 13 

TÜV Rheinland (China) Ltd. (TÜV Rheinland)d 1–15 

a   Transfer of accreditation from another legal entity. 
b   Accreditation granted for five years. 
c   Voluntary withdrawal of accreditation; the remaining sectoral scopes are indicated. 
d   Voluntary withdrawal of accreditation in its entirety. 
e   Entity provisionally suspended; only the suspended sectoral scopes are indicated. 
f   Withdrawal of accreditation by the Board; only the withdrawn sectoral scopes are indicated. 
g   Lifting of suspension; only the suspended sectoral scopes to be lifted are indicated. 
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Annex III 

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

[English only] 

Table 8 

Standards 

Title Version Adopted 

Meeting report 

referencea 

Sampling and surveys for CDM project 

activities and programmes of activities 

Version 07.0 EB 94 Annex 2 

CDM project standard for project activities Version 01.0 EB 93 Annex 4 

CDM project standard for programmes of 

activities 

Version 01.0 EB 93 Annex 7 

CDM validation and verification standard for 

project activities 

Version 01.0 EB 93 Annex 5 

CDM validation and verification standard for 

programmes of activities 

Version 01.0 EB 93 Annex 8 

Sampling and surveys for CDM project 

activities and programmes of activities 

Version 06.0 EB 93 Annex 10 

Notes: 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: CDM = clean development mechanism. 
a   See http://cdm.unfccc.int/EB/index.html. 

Table 9 

Procedures 

Title Version Adopted 

Meeting report 

referencea 

Submission and consideration of microscale 

renewable energy technologies for 

automatic additionality 

Version 03.0 EB 96 Annex 13 

Terms of reference of the support structure 

of the CDM Executive Board 

Version 05.0 EB 95 Annex 1 

Selection and performance evaluation of 

members of panels and working groups 

under CDM Executive Board 

Version 02.0 EB 95 Annex 2 

CDM accreditation procedure Version 13.0 EB 93 Annex 3 

CDM project cycle procedure for project 

activities 

Version 01.0 EB 93 Annex 6 

CDM project cycle procedure for 

programmes of activities 

Version 01.0 EB 93 Annex 9 

Abbreviations: CDM = clean development mechanism. 
a   See http://cdm.unfccc.int/EB/index.html. 

Table 10 

Information notes 

Title Version Adopted 

Meeting report 

referencea 

Calendar of meetings for 2017 Version 03.0 EB 95 Annex 3 

Calendar of meetings for 2017 Version 02.0 EB 94 Annex 13 

CDM Executive Board workplan 2017 Version 01.0 EB 93 Annex 1 
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Title Version Adopted 

Meeting report 

referencea 

CDM panels and working groups workplans 

2017 

Version 01.0 EB 93 Annex 2 

Implementation plan for new CDM 

regulations 

Version 01.0 EB 93 Annex 11 

Calendar of meetings for 2017 Version 01.0 EB 93  Annex 12 

CDM management plan 2017 Version 01.0 EB 92 Annex 1 

Tentative calendar of meetings for 2017 Version 01.0 EB 92 Annex 13 

Abbreviations: CDM = clean development mechanism. 
a   See http://cdm.unfccc.int/EB/index.html. 

Table 11 

Amendments  

Title Version Adopted 

Meeting report 

referencea 

Amendments to version 01.0 of the CDM 

project cycle procedure for project activities  

Version 01.0 EB 96 Annex 11 

Amendments to version 01.0 of the CDM 

project cycle procedure for programmes of 

activities 

Version 01.0 EB 96 Annex 12 

Abbreviations: CDM = clean development mechanism. 
b   See http://cdm.unfccc.int/EB/index.html. 

Table 12 

Clarification 

Title Version Adopted 

Meeting report 

referencea 

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

Version 02.0 EB 92 Annex 2 

a   See http://cdm.unfccc.int/EB/index.html. 

Table 13 

Glossary 

Title Version Adopted 

Meeting report 

referencea 

CDM terms Version 09.0 EB 94 Annex 1 

Abbreviations: CDM = clean development mechanism. 

a  See http://cdm.unfccc.int/EB/index.html. 
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 املرعق الرابل

 حتليل التكاليف اإلمجالية للكياانت التشغيلية املعينة  

 معلومات أساسية  جرائية -أوالا  

،    و تل الثانلذي مؤمتر األطرا  العام  بواآلل اجقمايف األطرا    بروتواول الوتوطبة  -1
بلذذ  ن( أن يرذذو  بقحي هابذذالقنملذذي الن لآلذذي )املشذذا  إللذذل فلمذذا يبذذ عشذذرن، إىل اابذذن القنآللذذاا لللذذي

 عشرن.   و تل الثالثي ؤمتر  إىل املاً القكاللف اإلمجاللي لبكلااند القشغلبلي املعلني وأن يرد  تررير 
 ،2017عذذن  لذذإ،   اجقماعذل الثالذذث والقسذذعن و  سذلاه نطذذي عمبذذل لعذذا   وفضذ ً  -2

هلكلذذااند  لج اخلذذاصاو  مذذه فريذذج ا عقمذذا  القذذابه ل للذذي ومنقذذدى القنسذذاتآلذذج اابذذن عبذذ  القشذذ
لذي قكاللف اإلمجالقحبل  الالقشغلبلي املعلني والكلااند املسقربي املعقمدن؛ وعب  إط ه اسقر اء ل
 القكاللف.  اد تربل الت تقكبدها الكلااند القشغلبلي املعلني لابراء عب  ندماهتا وإمكانل

، وأُعذذذد 2017متوز/يوللذذل  28 زيران/يونلذذل إىل  22ا سقر ذذاء   الآلذذمن مذذذن وُأجذذرا  -3
هلقشذذذاو  مذذذه فريذذذج ا عقمذذذا  القذذذابه ل للذذذي، وأنذذذا   اعقبذذذا د املذذذدن د الذذذت قذذذدمقاا الكلذذذااند 
القشذذذذغلبلي املعلنذذذذي مذذذذن نذذذذ ل منقذذذذدى القنسذذذذلج اخلذذذذاص هلكلذذذذااند القشذذذذغلبلي املعلنذذذذي والكلذذذذااند 

 . (1)ن   ا جقمايف الثامن والسبعن لآلريج ا عقما  القابه ل للياملسقربي املعقمد

 املسائل الرئيسية -اثنياا  
 مقدمة -ألف 

هذذاا حتبلذذ  لبلوانذذة الرئلسذذلي الذذت قذذد تكذذون  اد أ لذذي ملؤمتر/اجقمذذايف أطذذرا  الوتذذو.  -4
 وميكن ترسلذ امل ا   امل قبآلي لبمعبوماد املسق دمي إىل قسمن:

 اسقر اء لبكلااند القشغلبلي املعلني؛نقائ   )أ( 
نذذ ل  (2)الذذت ن ذذر فلاذذا اابذذناً املذذااراد املآلاهلملذذي والقرذذا ير ال ذذا  ن مذذؤنر  )ب( 

 املاللي.اً ا عك عشر  ار 
__________ 

   قماعل الثامن والسبعن عب  الرابل القا :فريج ا عقما  القابه ل للي عن اج ترريران ر  (1)
https://cdm.unfccc.int/Panels/accreditation/index.html. 

  االقا :  وهي (2)

قشذذذغلبلي املعلنذذذي، و  سذذذلما   حتبلذذذ  لبحاجذذذي إىل اختذذذا  تذذذداب  لكآلالذذذي اسذذذقمرا  مشذذذا اي الكلذذذااند ال )أ( 
    الللي انق اً  املناطج املمثبي متثل ً 

(https://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/LXCGPS3UJT09VN7DFRBAQK2E4ZI51M)؛ 

    توزيذذذذذذذذذذه  سذذذذذذذذذذذ ا عقمذذذذذذذذذذا  عبذذذذذذذذذذ  مذذذذذذذذذذدى فذذذذذذذذذذمن ا عقمذذذذذذذذذذا   اد السذذذذذذذذذذنواد اخلمذذذذذذذذذذنلحتبلذذذذذذذذذذ   )ب( 
(https://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/N3BZ56WDMJT7YQHCOKPAXI4L18S2F0)؛ 

 2016-2015لقرذا ير النشذاؤ السذنويي املردمذي مذن الكلذااند القشذغلبلي املعلنذي لبآلذذمن  تذوللآليترريذر  ()ج 
(https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20161027160157286/Regular%20 

report_DOE%20Synthesis%20report%202015-16.pdf). 

https://cdm.unfccc.int/Panels/accreditation/index.html
https://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/LXCGPS3UJT09VN7DFRBAQK2E4ZI51M
https://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/N3BZ56WDMJT7YQHCOKPAXI4L18S2F0
https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20161027160157286/Regular%20report_DOE%20Synthesis%20report%202015-16.pdf
https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20161027160157286/Regular%20report_DOE%20Synthesis%20report%202015-16.pdf
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 هيكل تكاليف الكياانت التشغيلية املعينة خلدمات آلية التنمية النظيفة -ابء 
القشذذذغلبلي املعلنذذذي. ومتثذذذ  القكذذذاللف  أ اند هلكذذذ  تكذذذاللف الكلذذذااند 2يولذذذجمل الشذذذك   -5

املعبومذاد     ذاء؛ أمذااملبلني   اإلطا ين العبذوا واألوسذل املعبومذاد اامعذي مذن نذ ل ا سقر
 اإلطا  السآلبي فاي مقا ي هلآلع  لدى اابن. 

  2الشك  
 يفةهيكل تكاليف الكياانت التشغيلية املعينة خلدمات آلية التنمية النظ

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

املالحظررررات املسررررتمدة مرررري استقصرررراء الكيرررراانت التشررررغيلية املعينررررة عيمررررا يتعلررررق  -جيم 
 ابلتكلفة الدا لية

،   الذذذاانً   30ُأجذذذرا اسقر ذذذاء إلكذذذموين  ملذذذه الكلذذذااند القشذذذغلبلي املعلنذذذي، وعذذذد ها  -6
 . 2017متوز/يوللل  28 زيران/يونلل إىل  22الآلمن من 

عبذذ  اً مذذن هذذاد الكلذذااند، جزئلذذ الذذاانً   22وأجذذاب عبذذ  هذذاا ا سقر ذذاء مذذا جمموعذذل  -7
 .  اماً مت،  لث ُأام  ا زء املقعبج هلقكاللف إجابي فرل ااحلي 12األق ؛ واانت 

ومذذذن بذذذن اإلجذذذاهد ال ذذذاحلي ا عنذذذت عشذذذرن، اعقُذذذربد عذذذ   مناذذذا مقطرفذذذي إ  انقبآلذذذت  -8
عن الباقي. ومن د ُأناد تسه إجاهد فرل من الكلااند اً اب  اً  القكاللف الوا  ن فلاا انق ف

الكمذذي. وهلنسذذبي لببلذذااند النوعلذذي، ُأنذذاد اعنقذذا  القشذذغلبلي املعلنذذي   ا عقبذذا  ألغذذراق القحبلذذ 
 عشرن إجابي   ا عقبا . 

                                        املذذذذذوظآلن الذذذذذدانبلن واخلذذذذذا جلن )مرتبذذذذذاد املذذذذذوظآلن  اسذذذذذق دا  •
) سذذذذذذذة ا نطبذذذذذذذاه(، والعذذذذذذذ واد، والضذذذذذذذرائة عبذذذذذذذ  األجذذذذذذذو  

 ) سة ا نطباه(، والسآلر، إىل غ   لإ(

 القد ية •

1. 

، وإ ا ن اخل ذذذذذذو ، والقمويذذذذذذ  )مبذذذذذذا    لذذذذذذإ ا مقثذذذذذذال الرذذذذذذانوين •
 النآلراد اإل ا يي العامي خلدماد العم ء( 

 ، تشغل  البلان(          ً احللا  )مث ً  إ ا ن •

ن ذذذذذذذذذذذذ إ ا ن املعبومذذذذذذذذذذذاد وإ ا ن ا ذذذذذذذذذذذو ن )مذذذذذذذذذذذث ، ن ذذذذذذذذذذذذ إ ا ن  •
 السل د، واملوقه الشبكي(

        والطعون نازعاد   وامل الشكاوىإ ا ن  •

     أنرى تكاللف •

 الطبباد     ترد/   سو  •

  سو  ترللذ ا عقما  •

1. 

                 التشرغيل الدا ليرة        تكلفة
                  للكيرررررررررراانت التشررررررررررغيلية 

 التكلفررة املتك رردة        املعينررة )
مرري أجررل االمتثررال ملعيررار 

 االعتمامل(

              تكلفررررررررررررررررة االعتمررررررررررررررررامل 
                    )التكلفررررة املتك رررردة مرررري 
                  أجررررل االمتثررررال إلجررررراء 

         االعتمامل(
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  املائذذذي( وتنذذذذويف ظذذذرو  عمذذذذ   30ملعذذذدل اإلجابذذذي املذذذذن آل  ) ذذذوا  اً ومذذذه  لذذذإ، ون ذذذذر  -9
اذي اابذن لآلذر ، يو االكلااند القشغلبلي املعلني، مه ما نذق  مذن طلذف واسذه مذن معذد د أاي  عمذ  
 لوا  ن. لنقائ  ااأبن يقون  مؤمتر/اجقمايف أطرا  الوتو احلرص عند اسقنباؤ أا اسقنقاجاد من 

 ءمي البلااند، مت حتبل  مساد الكلااند القشغلبلي املعلني الذت ومن أج  يالد مدى م -10
والنآلرذذاد،  قذذدمت إجذذاهد اذذاحلي، مبذذا    لذذإ احللذذذ، ونطذذاه ا عقمذذا ، و لذذذ العمبلذذاد،

لبلي اند القشذذذغإىل  نذذذر ترريذذذر تذذذوللآلي سذذذنوا لبكلذذذااً ومقوسذذذل القكذذذاللف لكذذذ  مشذذذرويف )اسذذذقنا 
قشذغلبلي لذااند المذن الكاً قسذري مذه جمموعذي أوسذه نطاقذاملعلني(. و لذث اعقُذربد هذاد السذماد م

 املعلني، فإن من املمكن اسقرراء ا سقنقاجاد. 
و  املقوسل، فإن تكاللف القشذغل  الدانبلذي لبكلذااند القشذغلبلي املعلنذي القسذعي الذت قذدمت  -11

  و  اً  243 817ا سذاو تإجاهد ااحلي )القكبآلي املقكبدن مذن أجذ  ا مقثذال ملعلذا  اعقمذا  الللذي( 
 .14. وتر  تآلاال  القكاللف   ا دول من  و  اد الو ايد املقحدن سنوايً 

   14ا دول 
 لررررررة اليررررررة كاممالتكرررررراليف الدا ليررررررة للكيرررررراانت التشررررررغيلية املعينررررررة املنررررررا رة ف ررررررر سررررررنة 

 (2016كانون األول/مليسمرب   31    2016كانون الثاين/يناير   1مي  )مثالا 

لبكلذذذذذذذذااند القشذذذذذذذذغلبلي  يالدانبلذذذذذذذذالقكذذذذذذذذاللف 
 رللذالق املعلني، هسقثناء  سو  الللي وتكاللف

 ()أاإلبراء عب  ا عقما 

)بدو  اد الو ايد 
 املقحدن/سني(

 ()بأنشطي امل ا قي والقحرج

)بدو  اد الو ايد 
 املقحدن/سني(

 اامويف
)بدو  اد الو ايد 

 املقحدن/سني(

  تكاليف التشغيل: -1

 سبل  املثال:عب  
 الرذذذذذذانوين، وإ ا ن اخل ذذذذذذو ، ا مقثذذذذذذال )أ(

 والقموي 
 )تشغل  البلان( احللا إ ا ن  )ب(
 املعبوماد وإ ا ن ا و ن إ ا نن ذ  )ج(
 والطعونواملنازعاد  الشكاوىإ ا ن  ) (

538 38 
(16٪) 

694 60 
(25)٪ 

231 99 
(41)٪ 

 تكاليف  ملارة املوارمل ال شرية: -2

الذذدانبلون املسذذق دمون   املوظآلذذون  )أ(
أنشذذذذذذذذطي امل ذذذذذذذذا قي/القحرج اخلااذذذذذذذذي 

 هلللي

144 50 
(21)٪ 

709 54 
(22)٪ 

853 104 
(43)٪ 

 املوظآلذذذذذذذذذذذذون الذذذذذذذذذذذذدانبلون النذذذذذذذذذذذذرون )ب(
املسذذذذذذذذذذق دمون   أنشذذذذذذذذذذطي جامعذذذذذذذذذذي 

 )ج(أنرى

893 9 
(4)٪ 

329 14 
(6)٪ 

222 24 
(10)٪ 

املوا   اخلا جلي املسق دمي   أنشطي  )ج(
 القحرج اخلااي هلللي/امل ا قي

081 1 
<(1)٪ 

240 2 
<(1)٪ 

321 3 
<(1)٪ 

األنذذذرى املسذذذق دمي  اخلا جلذذذياملذذذوا    ) (
 جامعي أنرى أنشطي  

391 
<(1)٪ 

588 
<(1)٪ 

974 
(1)٪ 
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لبكلذذذذذذذذااند القشذذذذذذذذغلبلي  يالدانبلذذذذذذذذالقكذذذذذذذذاللف 
 رللذالق املعلني، هسقثناء  سو  الللي وتكاللف

 ()أاإلبراء عب  ا عقما 

)بدو  اد الو ايد 
 املقحدن/سني(

 ()بأنشطي امل ا قي والقحرج

)بدو  اد الو ايد 
 املقحدن/سني(

 اامويف
)بدو  اد الو ايد 

 املقحدن/سني(

 11 211 واملعايرن القد ية )هذ(
(5)٪ 

- 
 

211 11 
(5)٪ 

 ا مررررروع: التكرررررراليف الدا ليررررررة للكيرررررراانت
ف تكرراليابسررتثناء الرسرو  و التشرغيلية املعينرة 

 التقييم اخلاصة ابفلية

258 111 559 132 817 243 

، العمبلذذاد، الذذن ذ، املذذوا   القكذذاللف املقكبذذدن ل مقثذذال ملقطببذذاد ا عقمذذا  اخلااذذي هلللذذي )مذذث ً  م   ي:
بذذ  ا عقمذذا  إلبرذذاء عالبشذذريي، إىل غذذ   لذذإ(. وهذذي   تشذذم   سذذو  الللذذي وترللماهتذذا املقعبرذذي ه

 من اابن وااد ن   إجراء ا عقما  اخلاص هلللي. 
الذذذن ذ يشذذذم  العمذذذ  اللذذذومي ألقسذذذا  اإلسذذذنا    الكلذذذااند القشذذذغلبلي املعلنذذذي، مبذذذا يشذذذم  اذذذلاني  )أ(

يج،  د القسذذذذذذذو ، ن ذذذذذذذذ إ ا ن ا ذذذذذذذو ن وتنآللذذذذذذذا إجراءاهتذذذذذذذا، وإ ا ن املوقذذذذذذذه الشذذذذذذذبكي، ومحذذذذذذذ)مذذذذذذذث ً 
 واسقعرالاد العرو ، واإلنطا اد، والسل د(. 

 يشم  األنشطي القرنلي املضطبه هبا   سلاه عمبلاد امل ا قي والقحرج اخلااي هلللي. (ب)
 واإل ا ا والدعذ هملوا   البشريي.  يشم ، عب  سبل  املثال، الدعذ الرانوين (ج)

وفلما يقعبج مبا إ ا اانت الكلااند القشغلبلي املعلني تعقرب ن ذا  ا عقمذا  اخلذاص هلللذي  -12
قي الذذااند( بذذنعذ،   املائذذي مناذذا )سذذ 50مذذن  لذذث القكبآلذذي مرا نذذي بذذربام  أنذذرى، أجذذاب  فعذذا ً 

 املائي )الان وا د(.   8  املائي )اسي الااند( ب ، ومل ير   42و

مقارنة تكاليف التشغيل الدا لية للكياانت التشغيلية املعينة )التكراليف املتك ردة  -ملال 
 لالمتثال ملعيار االعتمامل( برسو  االعتمامل/تكاليف التقييمات

مذذن تكبآلذذي اعقمذذا  الكلذذااند القشذذغلبلي اً ابذذ  اً  ، فذذإن جذذزء3امذذا هذذو مبذذن   الشذذك   -13
 ماذا وموا  هذا ني إ ا ن  تكاللف القشغل  الدانبلي اخلااي هبا، الذت تشذم  تكبآلذاملعلني يقمث   

 املسق دمي ل مقثال ملقطبباد ا عقما  اخلااي هلللي. 
وأفذذذا د الكلذذذذااند القشذذذذغلبلي املعلنذذذذي بوجذذذذو  حتذذذدايد بسذذذذبة اخنآلذذذذاق سذذذذعر و ذذذذداد  -14

لذذ األعمذال املقعبرذي همل ذا قي نآل  ا نبعا د املعقمد وما يمتة عب   لإ مذن تراجذه    
مناذذا بذذزاي ن  الذذاانً   16، أفذذا  (3)2016-2015لبقرريذذر القذذوللآلي لبآلذذمن اً والقحرج/القوعلذذج. ووفرذذ

 4 نذذر هخنآلذذاق اإليذذرا اد عذذن النآلرذذاد، وأفذذا   الذذاانً   16اإليذذرا اد عذذن النآلرذذاد، فلمذذا أفذذا  
 مناا بقساوا اإليرا اد والنآلراد.

__________ 

-https://cdm.unfccc.int/filestorage/e/x/t/extfile-20161027160157606                        مقذذذذذذذذذذذا  عبذذذذذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذذذرابل القذذذذذذذذذذذذا : (3)

Regular_report_DOE_Synthesis_report_2015-16.pdf/Regular%20report_DOE%20Synthesis%20 

report%202015-16.pdf?t=U2N8b3Zobm84fDAS4zb1SUz4pSgZkqhkEx29.  

https://cdm.unfccc.int/filestorage/e/x/t/extfile-20161027160157606-Regular_report_DOE_Synthesis_report_2015-16.pdf/Regular%20report_DOE%20Synthesis%20report%202015-16.pdf?t=U2N8b3Zobm84fDAS4zb1SUz4pSgZkqhkEx29
https://cdm.unfccc.int/filestorage/e/x/t/extfile-20161027160157606-Regular_report_DOE_Synthesis_report_2015-16.pdf/Regular%20report_DOE%20Synthesis%20report%202015-16.pdf?t=U2N8b3Zobm84fDAS4zb1SUz4pSgZkqhkEx29
https://cdm.unfccc.int/filestorage/e/x/t/extfile-20161027160157606-Regular_report_DOE_Synthesis_report_2015-16.pdf/Regular%20report_DOE%20Synthesis%20report%202015-16.pdf?t=U2N8b3Zobm84fDAS4zb1SUz4pSgZkqhkEx29
https://cdm.unfccc.int/filestorage/e/x/t/extfile-20161027160157606-Regular_report_DOE_Synthesis_report_2015-16.pdf/Regular%20report_DOE%20Synthesis%20report%202015-16.pdf?t=U2N8b3Zobm84fDAS4zb1SUz4pSgZkqhkEx29
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  3الشك  
  ف التقييماتامل/تكالييل الدا لية للكياانت التشغيلية املعينة ورسو  االعتمتكاليف التشغ

 

 

 

 

 

 

 

 

عبذذ  األقذذ ، مذذن الكلذذااند القشذذغلبلي املعلنذذي،   اذذ   معقمذذداً  الذذاانً   13و  يذذزال هنذذا   -15
ينذذل،  لذذث يوجذذد  املقعبذذج ه قلذذاز الكربذذون وختز  16نطذذاه قطذذاعي )هسذذقثناء النطذذاه الرطذذاعي 

ي. طذاه قطذاعالان وا د(، ممذا يشذ  إىل وجذو  عذد  اذا  معقمذد مذن هذاد الكلذااند   اذ  ن
املعلنذذي    لقشذذغلبلير مذذن عبذذث الكلذذااند ا،  لذذث يعمذذ  أاثذذوتعذذد القغطلذذي ا غرافلذذي واسذذعي أيضذذاً 

 ببدان لدياا أق  من عشرن مشا يه مسلبي   إطا  الللي. 

رسو  االعتماملع والتقييماتع 
ملوالر مي ملوالرات  16 200

 املتحدة/سنة  الوالايت
يف املائة( 6)

الدا ليةع  تكلفة التشغيل
ملوالا مي ملوالرات  243 817

 الوالايت املتحدة/سنة
 يف املائة( 94)
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Annex V 

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

[English only] 

Table 15 

Meetings of the Executive Board of the clean development mechanism in 2017 

Meeting Date Venue 

EB 93 20–23 February  Bonn, Germany 

EB 94 2–4 May  Bonn (in conjunction with the sessions of the 

subsidiary bodies) 

EB 95 11–13 July  Bonn  

EB 96 18–22 September  Bonn  

EB 97 30 October to 3 November  Bonn 

(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 16 

Accreditation Panel meetings in 2017 

Meeting  Date Venue 

AP 77  7–9 February  Bonn, Germany 

AP 78 5–7 June Bonn 

AP 79 11–13 October  Bonn 

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

Table 17 

Methodologies Panel meetings in 2017 

Meeting  Date Venue 

MP 72  20–24 March  Bonn, Germany 

MP 73 17–21 July  Bonn 

MP 74 25–29 September  Bonn 

Abbreviations: MP = meeting of the Methodologies Panel of the clean development mechanism. 

Table 18 

Small-Scale Working Group meetings in 2017 

Meeting  Date Venue 

SSC WG 53 20–23 March  Bonn, Germany 

SSC WG 54 17–20 July  Bonn 

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

mechanism. 

Table 19 

Workshops and forums organized for clean development mechanism stakeholders 

Meeting Date Venue 

Global DNA Forum meeting  5 and 6 November 2016 Marrakech, 
Morocco 
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Meeting Date Venue 

Nairobi Framework Partnership working 
sessions with African DNAs at the Africa 
Carbon Forum 

27–30 June 2017 Cotonou, Benin 

Workshop on specific findings on 
programme of activities implementation and 
monitoring 

27–30 June 2017 Cotonou, Benin 

Workshop on the role of the CDM in 
promoting climate finance 

27–30 June 2017 Cotonou, Benin 

CDM marketplace at the Africa Carbon 
Forum 

27–30 June 2017 Cotonou, Benin 

Global DNA Forum meeting  19 and 20 September 
2017  

Bonn, Germany 

Abbreviations: CDM = clean development mechanism, DNA = designated national authority. 

    


