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األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو*
موجز
يع ــرا ا ــيا التاري ــر لعم ــال اة ــس التننظ ــيال لظ ــم التنمظ ــم الن ظن ــم ـ ـ ل الن ـ ـ ة م ــن  1تش ـ ـرين
األول/لكت ـوبر  2014إىل  16تش ـرين األول/لكت ـوبر  2015الــد اــدفت إىل النــاف ع ــآ املننعــم مــن لظــم
التنمظم الن ظنم وإىل زيادهتا وتعزيزاا .وقد لُد ت حتسظنات ع ـآ جـج جوانـل لظـم التنمظـم الن ظنـم ،مـز ال كظـز
بشـلج ــال ع ــآ تبســظشيا وترعــظداا وع ــآ ــمان السـ مم البظهظــم الوقــت ننسـ  .وال تـزال ا لظــم تواجـ
املعتمـد الـد تنت يـا لنشـشم مشـاريز ا لظـم وبـرام
اخنناا مستويات الش ل ع آ وحدات نض االنبعاثـات د
لنشــشتيا املس ـ م .وملعا ــم ا ــيا األمــر ،د ــعآ اة ــس إىل زي ــادة الش ــل م ــن ال ــدول والش ــركات والنعالظ ــات
اللــربو واألف ـراد .وك ــزك مــن ل ـ املســعآ ،لل ــي اة ــس مناــم إلل ونظــم أل ـراا إل ــاك وحــدات نــض
االنبعاثـات املعتمـد لواعظـم .و الوقـت ننسـ  ،ن ـت األمانـم موارداـا البشـريم ولعـادت توزيعيـا بااـد ت بظــم
االحتظاجــات املت ــوة .ولثنــاك الن ـ ة املشــمولم رــيا التاريــر ،وا ــج اة ــس تعاون ـ مــز ل ــحا املا ـ حم ع ــآ
الاــعظد الــولئ بودــارج منيــا مراكـ ُـز التعــاون امق ظمــل ارمســم .ويت ــمن اــيا التاريــر مع ومــات عــن نتــار
ادــتعراا ت ـ املراكــز .وع ـ وة ع ــآ ل ـ  ،يت ــمن التاريــر عــددا مــن التو ــظات إىل مــؤ ر األل ـرا العامــج
بروتوكول كظوتو لظتخي إجراك بشأهنا دورت الاديم عشرة.
بو ن اجتماع األلرا
* قُدِّمت ايه الوثظام بعد املوعد املارر ب ظم ت مظنيا مع ومات عـن النـ ة املشـمولم بـالتارير كـان مـؤ ر األلـرا
بروتوكول كظوتو قد ل بيا دورتظ الثانظم والثالثم.
العامج بو ن اجتماع األلرا
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أوالا -مقدمة
ألف -الوالية
 -1وفا ــا لشرار ــي وإجـ ـراكات لظ ــم التنمظ ــم الن ظن ــم (ا لظ ــم ( ، 1يا ـ جملـدل اة ــس التننظ ــيال ل لظ ــم
(املشــار إلظـ فظمــا ي ــل بادــم ااة ــسا تاــارير عــن لنشــشت إىل كــج دورة مــن دورات مــؤ ر األلـرا
بروتوكــول كظوتــو (مــؤ ر األلرا /اجتمــاع األلـرا  .و إلــار
العامــج بو ــن اجتمــاع األلـرا
ممارد ــم م ــؤ ر األلرا /اجتم ــاع األلـ ـرا دـ ـ شت ع ــآ ا ــيه ا لظ ــم ،فإنـ ـ يس ــتعرا ت ـ ـ التا ــارير
ويادل إرعادات ويتخي قرارات ،حسل االقت اك.

باء -نطاق التقرير
 -2ياــدِّل اــيا التاريــر الســنوال مع ومــات عــن التاــدل ايــرز تننظــي لظــم التنمظــم الن ظنــم ـ ل
الس ــنم الرابع ــم عش ــرة م ــن تش ـ ظ يا (( 2( 2015-2014ال ــد يش ــار إلظي ــا فظم ــا ي ــل بعب ــارة االن ـ ة
دورت ـ
املشــمولم بــالتاريرا ويت ــمن تو ــظات كــل ين ــر فظيــا مــؤ ر األلرا /اجتمــاع األل ـرا
الاديم عشرة .وياف التارير حالم لظـم التنمظـم الن ظنـم ،ويسـ ض ال ـوك ع ـآ التحـديات وامجنـازات
والنـ ــرل املتا ـ ـ م بتش ـ ـ ظج ا لظـ ــم ،ويـ ــوجز العمـ ــج املن د ـ ــز ـ ـ ل الن ـ ـ ة املشـ ــمولم بـ ــالتارير ،وياـ ــدل
مع ومـ ــات بشـ ــأن الوكم ـ ـم وامدارة وبشـ ــأن و ـ ــز ا لظـ ــم املـ ــاى .ويلـ ــن االل ـ ـ ع ع ـ ــآ مزيـ ــد مـ ــن
املع ومــات املوقــز امللـ وين ل لظــم( ، 3ويُعتــرب اــيا املوقــز السـ ج املركــزال مظــز التاــارير والوثــاري
األ رو املتا م باة س.
ـظبن رر ـ ــظس اة ـ ــس ،الس ـ ــظد الم ـ ــربت ع ـ ــنايدر ،نت ـ ــار االجتم ـ ــاع الس ـ ــابز والثم ـ ــانن
 -3ود ـ ـ جمل
ل م ــس ،الـ ــيال عُا ــد بعـ ــد نش ــر اـ ــيا التاري ــر ،معـ ــرا تا ــدح م ح ات ـ ـ ع ــنويا لمـ ــال مـ ــؤ ر
األلرا الادال عشر.

جيم -اإلج ة ةراءات التة ةةي يتعة ةةيم أن يتاة ةةذما مة ةةؤتمر األط ة ةراف العامة ةةل بوصة ةةفه اجتمة ةةاع
األطراف في بروتوكول كيوتو
 -4رجملّب ــا يـ ـود م ــؤ ر األلـ ـرا ال ــادال عش ــر،
الاظال ّبا ي ل:

مع ــرا إحالتـ ـ ب ــالتارير الس ــنوال ل م ــس،

__________
( 1النارة (5ج من مرفي املارر /3ل لإ.1-

( 2تتع ـ ــي املع ومـ ــات ال ـ ـواردة اـ ــيا التاريـ ــر بـ ــالن ة مـ ــن  1تش ـ ـرين األول/لكتـ ــوبر  2014إىل  16تش ـ ـرين األول/
ل .
لكتوبر  ،2015وفاا ل نارة  11من املارر /1ل لإ 2-والنارة  7من املارر /2ل لإ ،3-ما مل يُيكر
(.<http://cdm.unfccc.int> 3
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امحالــم ع مــا بعمــج اة ــس ردا ع ــآ الش بــات املادمــم
(ل
(ان ر الناج ثالثا لدناه واملرفي األول ؛
الثاين ؛

(

مــؤ ر األلـرا العاعــر

تعظــن اللظانــات التشـ ظ ظم الــد اعتُمــدت وعظجملنيــا اة ــس باــورة مؤقتــم (ان ــر املرفــي

(ج امرع ــاد بش ــأن املس ــارج الناع ــهم ع ــن ا ــيا التاري ــر ،وال د ــظما مني ــا األد ــه م ع ــن
امرعاد والتو ظات الواردة الناج رابعا-ااك لدناه.
ويتعن لن ينتخل مـؤ ر األلـرا لع ـاك اة ـس ملـدة دـنتن لـدو ت اـظيم ال عـظحات مـن
-5
جمل
األلرا  ،ع آ النحو التاى:
ع ـ ـوان وع ـ ـوان مناوب ــان م ــن األلـ ـرا
(ل
(األلرا و املدرجم املرفي األول ؛

ــو املدرج ــم

(

ع و وع و مناو من حتالف الدول ا زريم الا وة؛

(ج

ع و وع و مناو من دول لوروبا الشرقظم؛

ع ــو وع ــو منــاو مــن األل ـرا املدرجــم
(د
املدرجم املرفي األول .

املرف ــي األول ل تناقظ ــم

املرفــي األول ل تناقظــم (األل ـرا

 -6وقد ع ر لي ا ماعـد ع ـو منـاو مـن األلـرا ـو املدرجـم املرفـي األول بعـد ادـتاالم
السظد قا ل لمحد الد ل بحت داريم  22كانون الثاين/يناير .2015

ثانيا -الحالة الرامنة آللية التنمية النظيفة
ألف -التحديات
 -7مل تــزل لظــم التنمظــم الن ظنــم عــال  2015تشــيد اخننا ــا الش ــل .ويت ــآ ل ـ
ادــتمرار اخننــاا مســتويات تس ـ ظج املشــاريز وإ ــدار وحــدات نــض االنبعاثــات املعتمــد (ان ــر
املعتم ــد هناي ــم املش ــا ّبس ــتوو
ا ــدول  . 1ويـ ـرتبض الش ــل ع ــآ وح ــدات ن ــض االنبعاث ــات د
ادتخداميا من قِبج األلرا املدرجم املرفي األول ل وفاك بالتزاماهتا جمال التخنظف.
 -8وتعـ ا العديـ دـد مــن مشــاريز لظــم التنمظــم الن ظنــم ــعوبات موا ـ م التننظــي لو التشـ ظج،
وحس ــل ادتاا ــاك لجرت ـ األمان ــم ـ ل الن ـ ة املش ــمولم ب ــالتارير ،يش ــلج اخنن ــاا د ــعر وح ــدات
ن ــض االنبعاث ــات (بس ــبل ق ــم الش ــل ع ظي ــا الس ــبل األا ــم لـ ـ  .و االدتاا ــاك ،ال ــيال
ت اـ ــآ ردودا مـ ــن ممث ـ ــل  680مشـ ــروعا وبرناجمـ ــا ،كـ ــر ناـ ــف املسـ ــتشدعم را اـ ــم ( 50املارـ ــم
اخنناا لدعار وحدات نض االنبعاثات املعتمد بو ن عابم لمال التننظي/التش ظج.
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 -9فم ــا يا ــر م ــن  43املار ــم م ــن املش ــاريز ال ــد كان ــت ق ــد ادتدا ــدرت وح ــدات ن ــض
انبعاثات حىت  31كانون األول/ديسمرب  2012مل تش ل إ دار مزيد من ت الوحدات.
ا دول 1
عةةدد المشةةاريم المسةةجلة والمشةةاريم التةةي أصةةدرت لهةةا واةةدات افةةا ان عاثةةات المعتمةةد
ووادات افا االن عاثات المعتمد الصادرة (بما في ذلك برامج األنشطة)
الن ات املشمولم بالتاارير

املشاريز املس م

(ل

املشــاريز الــد لُ ــدرت هلــا وحــدات
(
نض انبعاثات املعتمد
الوحدات الاادرة

 1تش ـ ـ ـرين األول/لكت ـ ــوبر 1 285 30 - 2010
لي ول/دبتمرب 2011

921

305 376 075

 1تش ـ ـ ـرين األول/لكت ـ ــوبر 1 747 30 - 2011
لي ول/دبتمرب 2012

1 256

264 495 437

 1تش ـ ـ ـرين األول/لكت ـ ــوبر 2 183 30 - 2012
لي ول/دبتمرب 2013

1 779

379 458 772

 1تش ـ ـ ـرين األول/لكت ـ ــوبر 181 30 - 2013
لي ول/دبتمرب 2014

574

104 113 269

 1تش ـ ـ ـرين األول/لكت ـ ــوبر 105 30 - 2014
لي ول/دبتمرب 2015

463

126 932 276

خمتار :الوحدات = وحدات نض االنبعاثات املعتمد
(ل ُُيسل عدد املشاريز املس م باالدتناد إىل تاريخ التس ظج النع ل.
يااــد بعب ــارة ااملشــاريز ال ــد لُ ــدرت هل ــا وحــدات ن ــض االنبعاثــاتا ت ـ املشــاريز ال ــد ت اــت وح ــدات
(
د
نض االنبعاثات لثناك الن ة املشمولم بالتارير.

اج ـز نشــاآ لظــم التنمظــم الن ظنــم لي ــا اظهــات املا ـادقم والتحاــي كــألرا ثالثــم
 -10ولثـجملـر تر ُ
ــمن ا لظــم ،لال واــم اللظانــات التش ـ ظ ظم املعظجملنــم .و ـ ل الن ـ ة املشــمولم بــالتارير ،دــحبت دــبز
كظانـ ــات االعتمـ ــاد ،وإن كانـ ــت قـ ــدرهتا التمثظ ظـ ــم تلنـ ــج تار ظـ ــا نسـ ــبم ـ ـ وة نسـ ــبظا مـ ــن إ ـ ــاى
املاادقات وعم ظات التحاي.
 -11وفظمـ ــا يتع ـ ــي بالش ـ ــل ا ديـ ــد ،تباـ ــآ املنشـ ــات ارا ـ ــعم لن ـ ــال االحتـ ــاد األورو لتـ ــداول
االنبعاث ــات ،وا ــل تار ظ ــا لك ــرب مس ــتخدمل وح ــدات ن ــض االنبعاث ــات ،ــدودة ّبوج ــل ل ـ ـ
الن ــال ح ــم اعتم ــادات بروتوك ــول كظوت ــو ال ــد يلني ــا اد ــتخداميا وق ــد ق ــار لقا ــآ ح ــدوده.
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وع ــآ ال ــر م م ــن لن الش ــل مشـ ـ ِّ ز ،ف ــإن املتوق ـز لن يل ــون الش ــل م ــن ما ــادر ل ــرو
األدىن حىت عال ( 2020ان ر الناج ثانظا-باك لدناه (. 4

ال ــد

 -12وتواجـ لظــم التنمظـم الن ظنــم قـدرا كبـوا مــن عـدل التــظان بشـأن مــا إ ا كـان يلــن ادــتخداميا
بعــد عــال  2020وكظنظــم ل ـ االدــتخدال .ومــن عــأن تو ــظا لا ظــم وحــدات نــض االنبعاثــات
واد ــتخداميا املس ــتابج لن يعظ ــد الثا ــم لظ ــم التنمظ ــم الن ظن ــم ،ويزي ــد ح ــاالت تس ـ ظج املش ــاريز
وإ دار وحدات نض االنبعاثات وتعزيز إجراكات التخنظف قبج ح ول عال .2020
 -13وادت ابم ل حتظاجات املت ـوة الناعـهم عـن اخننـاا مسـتوو النشـاآ ،ا ـش عت األمانـم
عـال  2015بعم ظــم إعــادة اظل ــم وإعــادة توزيــز عـام م الربنــام الــيال يــدعم عمــج اة ــس (ان ــر
النارة  109لدناه .

باء -اإلنجازات والفرص
 -14لظيـ ــرت لظـ ــم التنمظـ ــم الن ظنـ ــم إملاناهتـ ــا كـ ــأداة لتعبهـ ــم التمويـ ــج ل عمـ ــج املنـ ــا ل والتنمظـ ــم
املســتدامم .وتــوفر ا لظــم لكــرب قــدر مــن التمويــج التلمظ ــل الــيال ةعــج املشــاريز املنخن ــم انبعاثاهتــا
حنـزت لظــم التنمظــم الن ظنــم تسـ ظج
تنافســظم باملاارنــم مــز بــدارج لر ــك وللــن انبعاثاهتــا لع ــآ .وقــد جمل
 107ب ــدان ،ول ــدرت لكثــر مــن  1.6م ظــار مــن وحــدات
لكثــر مــن  7 900مشــروع وبرنــام
نض االنبعاثات.
 -15ويتوا ــج إل ــاك وحــدات نــض االنبعاثــات لواعظــم دـ ج لظــم التنمظــم الن ظنــم .وقــد لل ــي
اة ــس ،لي ــول/دــبتمرب  ،2015مناــم ع ــآ امن نــت مل ــاك وحــدات نــض االنبعاثــات لواعظــم
ود ِّوج هلا األمانم دظاق مبادرة تعادل األثر اللربوين ا ن (ان ر الناج ثالثا-للف لدناه .
 -16وال تنت ــأ لظ ــم التنمظ ــم الن ظن ــم تثب ــت فار ــدهتا بالنس ــبم لتموي ــج العم ــج املن ــا ل الا ــارم ع ــآ
النت ــار  ،وا ــو م ــا ي جملل ــن األل ـ ـرا والوك ــاالت املا ــم م ـ ـن حتدي ـ ـد ا ــد االد ــتثمار والتحا ــي م ــن
النتــار  .وبــيل  ،ت يــر لظــم التنمظــم الن ظنــم مــا لــدييا مــن إملانــات إ ــافظم الجتــيا ويــج العمــج
املن ــا ل ولتا ــدح ــدمات الر ــد وامبـ ـ ا والتحا ــي .وق ــد وا ــج البنـ ـ ال ــدوى االد ــتعانم بالظ ــم
التنمظـم الن ظنـم لربنـاجمل التمويـج الاــارم ع ـآ النتــار ال ـيين و ــعيما و ـا 1( :مبــادرة اللربـون مــن
لجج التنمظم؛ ( 2مرفي املزاد الت رييب ارال ب از املظثان والتخنظف من ت و املناخ.
 -17وتس ــتعن ع ــدة ب ــدان بالظ ــم التنمظ ــم الن ظن ــم الوف ــاك بالتزاماهت ــا دـ ـواك ت ـ ـ الناع ــهم ع ــن
بروتوك ــول كظوت ــو لو ردم ــم ل ـ ـراا ال تتع ــي باألا ــدا اي ــددة الربوتوك ــول .ويرجملك ــز العدي ــد م ــن
__________
( - World Bank. 2015. State and Trends of Carbon Pricing 2015 4متاح ع آ ايا الرابض:

>.<http://documents.worldbank.org/curated/en/2015/09/25053834/state-trends-carbon-pricing-2015

6/47

GE.15-19847

FCCC/KP/CMP/2015/5

ب ـرام ع ـراك ودعــم وحــدات نــض االنبعاثــات ع ــآ تــأمن لنشــشم التخنظــف فظمــا يتع ــي باملشــاريز
الد قد يتم وق ُنيا.
 -18وبام ــافم إىل لـ  ،تســتخدل األلـرا املدرجــم املرفــي األول وعــدد ق ظــج مــن األلـرا
ـو املدرجــم املرفــي األول وحــدات نــض االنبعاثــات إلــار السظادــات املنا ظــم ارا ــم رــا.
ويســما بعــض الب ـدان بادــتخدال وحــدات نــض االنبعاثــات لن مــم تــداول االنبعاثــات ارا ــم
بـ لو ينلــر ادــتخدال ت ـ الوحــدات لدوات دظادــاتظم ل ــرو ،كالســماح بادــتخدال وحــدات
نض االنبعاثات لتعويض جزك من اول ال رارل.
 -19وحب ــول  16تشـرين األول/لكتــوبر  ،2015كــان مع ــم األلـرا قــد قـ جملـدل بالنعــج مســا ات
املعتزمــم ايــددة ولنظــا إلــار عم ظــم النريــي العامــج املخاــك املعــئ ّبنيــاج ديربــان ل عمــج املعــزز.
د
وتـ ــدل الورقـ ــات البـ ــال عـ ــدداا  123ورقـ ــم ،املادمـ ــم عـ ــن  151لرفـ ــا مـ ــن األل ـ ـرا  ،ع ـ ــآ عـ ــدة
االاتم ــال باالد ــتنادة م ــن لد ـ ـواق اللرب ــون .ويب ــن ع ــدد املس ــا ات املعتزم ــم اي ــددة ولنظ ــا الب ــال
جمموع  38مسا م عـن نظـم وا ـحم ل دـتنادة مـن األدـواق ،إمـا ظـا ،لو باـورة مشـ كم/إق ظمظا،
لو دولظا ،فظمـا يـدل تاـدح  45مسـا م ل ـرو مـن ت ـ املسـا ات ع ـآ لن االدـتنادة مـن األدـواق
مس ـ ــألم قظ ـ ــد البح ـ ـ  .و ح ـ ــن يش ـ ــو ـ ــو  14مس ـ ــا م جملإم ـ ــا إىل الد ـ ـواق اللرب ـ ــونا لو ات ـ ــداول
اللرب ــونا ،يـ ـي ُكر ــو  29مس ــا م ا لظ ــم لو لداة الس ــوق الدولظ ــما ،فظم ــا ت ــيكر  20مني ــا باالد ــم
راحم لظم التنمظم الن ظنم.
 -20وينــادال مــا جمموع ـ  37مســا م معتزمــم ــددة ولنظــا بو ــز قواعــد لو مبــاد فظمــا يتع ــي
باألدواق ،حن تو ا  34مسا م مـا ينب ـل لن يلـون مااظـم ت ـ املبـاد  .ولكثـر مـا ورد كـره
م ــن املب ــاد م ــا ي ــل :جتن ــل ازدواجظ ــم الس ــا  ،والسـ ـ مم البظهظ ــم ،والش ــنافظم ،والنت ــار الاظاظ ــم
واملتحاي منيا ،واملتانم.

ثالث ا -العمل المضطلم به في الفترة المشمولة بالتقرير
 -21يبـ جملـن اــيا الناــج مــا ا ــش ز ب ـ اة ــس مــن عمــج الن ـ ة املشــمولم بــالتارير ّبــا ل ـ
عمـا
ادت ابت لش بات مؤ ر األلرا /اجتمـاع األلـرا ولتشـ ظعات  .ويا جملـدل املرفـي األول يـم عامـم جمل
دورت ـ ـ العاع ــرة
حاا ـ ـ اة ــس م ــن ن ـ ـوات اد ــت ابم لش ب ــات م ــؤ ر األلرا /اجتم ــاع األل ـ ـرا
ولتش ظعات .
 -22وقــد لدو الع ــزل ع ــآ التحس ــن املس ــتمر ،ما نــا بعم ظ ــات ع ــنافم وعم ظ ــم تن ظمظ ــم تس ــعآ
بنش ــاآ إىل حتدي ــد جم ــاالت التحس ــن ومعا تي ــا ،إىل إة ــاد لظ ــم تش ــور مس ــتمر تدوا د ـ ـج حت ــديثُيا
ع آ مدو السنوات األربعم عشرة املا ظم.
 -23و العمــج ع ــآ تعزيــز لظــم التنمظــم الن ظنــم والبنــاك ع ظيــا تعبــور عــن قناعــم اة ــس بــأن ا لظــم
لداة ميم ـ ــم ل تحنظ ـ ــز ع ـ ــآ ن ـ ــض االنبعاث ـ ــات ،والد ـ ــتبانم وحتاظ ـ ــي ف ـ ــرل لق ـ ــج تل ن ـ ــم ل تخنظ ـ ــف
واالدتثمار املمول بالاروا ولنز التنمظم املستدامم.
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ألف -تشجيم ىلغاء وادات افا االن عاثات المعتمد طواعيةا
 -24يعمج اة س ع آ زيادة معدل إل اك وحـدات نـض االنبعاثـات لواعظـم مـن قِبـج الشـركات
واملؤدســات والنعالظــات واألف ـراد .ومــن لاــم جوانــل اــيا املســعآ إل ـ ُق مناــم ع ــآ امن نــت
لي ول/د ـ ــبتمرب  2015جمللـ ـ ـن املش ـ ــاركن لال مش ـ ــروع م ـ ــن تا ـ ــدح وح ـ ــدات ن ـ ــض االنبعاث ـ ــات
ارا ــم رــم مل اريــا ،و جمللـن لال عــخك لديـ اتاــال بامن نــت مــن تاــدير باــمت اللربونظــم ودفــز
ك نم إل اريا.
 -25ود ـ ِّوج األمانــم ل مناــم دــظاق مبادرهتــا ال ـد حتمــج عن ـوان تعــادل األثــر اللربــوين ا ن،
الــد تش ـ ز رــا الشــركات واملؤدســات والنعالظــات واألف ـراد ع ــآ قظــا مــا ينت ون ـ مــن انبعاثــات،
وع ــآ ال ــد مني ــا م ــا دو ِدـ ـعيم لـ ـ  ،وتع ــويض م ــا تبا ــآ باد ــتخدال وح ــدات ن ــض االنبعاث ــات
املعتمد(. 5
د

 -26واة س ،إ الحظ ف ـوة التخنظـف قبـج عـال  2020الـد تـ اوح ،حسـل تاـديرات برنـام
األمــم املتحــدة ل بظهــم ،مــا بــن نانظــم وعشــرة للنــان مــن ملــافأ ثــاين لكســظد اللربــون( ، 6وادــت ابم
منـ لــدعوة األلـرا إيــاه ،الـواردة الناــرة (5ج مــن املاــرر /1ل لإ ،19-ل ـ وي مل ــاك وحــدات
نــض االنبعاثــات املعتمــد لواعظــم ،دون ازدواجظــم الســا  ،باعتبــاره ودــظ م لســد ف ــوة الشم ــوح
مــا قب ــج عــال  ،2020و لثن ــاك عــال  ،2015جملروج اة ــس لي ــا ،م ــن ـ ل إع ـراف ع ــآ األمان ــم
وإرع ــاداا ،لتحاظ ــي نظ ــف إ ــا فع ــال م ــن حظ ـ ـ التل ن ــم الن ـ ـ ة ال ــد تس ــبي ع ــال 2020
بالودارج التالظم:
التعــالل مــز شــض تســعو اللربــون الاارمــم وت ـ قظــد الب ــورة ل تأكظــد ع ــآ كظنظـم
(ل
االدتنادة من لظم التنمظم الن ظنم كأداة جاازة دل السظادم املنا ظم اي ظم؛
ال ــدعوة إىل اد ــتخدال لظ ــم التنمظ ــم الن ظن ــم ك ــأداة ل ر ــد والتحا ــي وامبـ ـ ا ع ــن
(
نتار التد ت ل تمويج املتع ي باملناخ.
 -27وي ــرو اة ــس لن ل ــدو لظ ــم التنمظ ــم الن ظن ــم مزي ــدا م ــن امملان ــات ك ــأداة لتحاظ ــي لف ــج
ادــتنادة مــن األم ـوال الــد ااــتيا األل ـرا ل تخنظــف والتنمظــم ،مثــج الاــندوق األ ــر ل منــاخ
ومرفي البظهم العاملظم.
 -28ويعمــج اة ــس لي ــا ،عــن لريــي األمانــم ،مــز من مــم الش ـوان املــدين الــدوى ملســاعدة قشــاع
الش ـوان الــدوى ع ــآ االدــتعداد لتحاظــي ادف ـ املع ــن املتمثــج جعــج مســتوو عــال  2020الــد
حتنــزه الســوق العاملظــم ،مــن ــم
األقاــآ ل نبعاثــات الناعــهم عــن الاشــاع ،عــن لريــي ا ــا إج ـراك جمل
إجراكات ل رو.
__________
( 5ان ر >.<http://climateneutralnow.org/SitePages/Home.aspx
( - The Emissions Gap Report 2014 6متاح ع آ ايا الرابض:

>.<http://www.unep.org/publications/ebooks/emissionsgapreport2014/
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باء -القرارات
 -1القرارات المتعلقة باالعتماد
 -29اعتم ــد اة ــس النـ ـ ة املش ــمولم ب ــالتارير كظ ــانن تشـ ـ ظ ظن جدي ــدين أل ـ ـراا املا ــادقم
والتحاي وعظجملنيما مؤقتا .وعجملي اة س ،مؤقتا لي ـا ريثمـا ياـدر قـرار عـن اجتمـاع األلـرا  ،اعتمـاد
كظـان تشـ ظ ل معـن لنشاقــات قشاعظــم بعظنيـا .وإ ا مــا تأكـدت اــيه التعظظنــات ،فـإن العــدد ام ــاى
ل لظانــات التشـ ظ ظم املعظنــم أل ـراا املاــادقم ع ــآ املشــاريز والتحاــي منيــا واعتمــاد وحــدات نــض
االنبعاث ــات د ــظنخنض م ــن  42كظان ــا وا ــو الع ــدد املسـ ـ ج  30لي ول/د ــبتمرب  2014إىل 39
كظان ــا وا ــو الع ــدد املس ـ ـ ج  16تش ـ ـرين األول/لكت ــوبر  . 7(2015ويو ــل اة ــس باللظان ــات
املدرجـم املرفـي الثـاين أل ـراا التعظـن لو التع ظـي ـ ل مـؤ ر األلرا /اجتمـاع األلـرا الـادال
عشر ل نشاقات الاشاعظم املشار إلظيا.
 -2الق ةةرارات المتعلق ةةة بتس ةةجيل أنش ةةطة المش ةةاريم وب ةةرامج األنش ةةطة وىص ةةدار وا ةةدات اف ةةا
االن عاثات المعتمد
ا دول 2
طل ات التسجيل واإلصةدار فةي ىطةار ةليةة التنميةة النظيفةة فةي الفتةرة الممتةدة مةم  1تشةريم
األول/أكتوبر  2014ىلؤ  30أيلول/س تم ر 2015
(ل

عـ ــدد الش بـ ــات الـ ــد قـُــدمت
(
باظ تيا النيارظم

الش ل

عدد الش بات املادمم

مشروع :تس ظج

131

116

609

509

30

21

29

18

74

53

56

47

425

425

مشروع :إ دار
برنام لنششم :تس ظج
برنام لنششم :إ دار
جتديد ف ة املستحاات
تعدي ت بعد التس ظج
عنا ر لنششم املشروع
(

(ل

تشمج االش بات املادمما الش بات باظ تيا األوىل والش بات املعاد تادييا لعدل ادتلماهلا.
ــظ تيا النيارظ ــما الش ب ــات املس ـ ـ م واملس ــحوبم واملرفو ــم ال ــد قُــدمت ـ ـ ل الن ـ ـ ة
تش ــمج االش ب ــات
املشمولم بالتارير والش بات املادمم قبج الن ة املشمولم بالتارير والد كان قد بدل جتيظزاا.

__________
( 7الن ة املشمولم بالتارير السابي ،دحبت دبعم كظانات تشـ ظ ظم معظنـم اعتماداهتـا ك ظـا ،فظمـا دـحبت لربعـم كظانـات
تش ظ ظم معظجملنم ل رو اعتماداهتا جزرظا نشاقات قشاعظم ددة.
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توزيةةم أنشةةطة المشةةاريم وب ةرامج األنشةةطة وعناصةةر أنشةةطة المشةةاريم بالنس ة ة الميويةةة بحس ة
مناطق االتفاقية اإلطارية لتغير المناخ
مجموع عناصر أنشطة المشاريم1890 :

مجموع برامج األنشطة المسجلة287 :

مجموع المشاريم المسجلة7670 :

البظانات املتوفرة  30لي ول/دبتمرب 2015
املادر :االتناقظم املاريم املتع ام بت و املناخ
لمريلا ال تظنظم ومنشام البحر اللارييب

االقتاادات الد ر ّبرح م انتاالظم

دظا وايظض اهلاد

لفرياظا

 -30و ـ ـ ـ ل الن ـ ـ ـ ة املشـ ـ ــمولم بـ ـ ــالتارير ،إ ـ ـ ــدار مـ ـ ــا جمموع ـ ـ ـ  129 451 024وحـ ـ ــدة ،مـ ـ ــن
بظنيا  129 046 630وحدة من وحـدات نـض االنبعاثـات املعتمـد و 404 394وحـدة مـن وحـدات
ن ــض االنبعاث ــات املعتم ــد املؤقت ــم .وب ــيل يا ــبا ع ــدد وح ــدات ن ــض االنبعاث ــات املعتم ــد الا ــادرة
ح ـ ـىت  30لي ول/دـ ــبتمرب  2015اةمـ ــوع  1 622 495 817وحـ ــدة؛ منيـ ــا 1 610 762 863
وحــدة مــن وحــدات نــض االنبعاثــات املعتمــد و 11 227 869وحــدة مــن وحــدات نــض االنبعاثــات
املعتم ــد املؤقت ــم و 505 085وح ــدة م ــن وح ــدات ن ــض االنبعاث ــات الشوي ــم األج ــج .ويب ـ جملـن ا ــدول 2
الش بـ ـ ـ ــات املتع اـ ـ ـ ــم بالتس ـ ـ ـ ـ ظج وام ـ ـ ـ ــدار الن ـ ـ ـ ـ ة مـ ـ ـ ــن  1تش ـ ـ ـ ـرين األول/لكت ـ ـ ـ ـوبر  2014إىل 30
لي ول/د ــبتمرب  .2015ويب ـ جملـن الش ــلج لعـ ـ ه توزي ــز لنش ــشم املش ــاريز وبـ ـرام األنش ــشم وعنا ــر لنش ــشم
املش ــاريز حبس ــل من ــالي االتناقظ ــم املاري ــم لت ــو املن ــاخ .ويت ــمن ا ــدول  3املزي ــد م ــن التنا ــظج ع ــن
معام ت امحالم وامل اك الشوعل وامدارال ل معام ت.
 -31وق ــد ب ـ ـ ع ــدد املش ــاريز وبـ ـرام األنش ــشم ال ــد إ ــداراا حب ــول هناي ــم النـ ـ ة املش ــمولم
ب ــالتارير  2 848و ،28ع ــآ الت ـواى .و إ ــدار م ــا جمموع ـ  3 389 765وح ــدة م ــن وح ــدات
نض االنبعاثات املعتمد أل راا برام األنششم هنايم الن ة املشمولم بالتارير.
 -32وم ــن جمم ــوع وح ــدات ن ــض االنبعاث ــات املعتم ــد الا ــادرة هناي ــم الن ـ ة املش ــمولم ب ــالتارير،
در  1 452 444 607وحدات لنـ ة االلتـزال األوىل إلـار بروتوكـول كظوتـو و158 318 256
وحــدة لن ـ ة االلت ـزال الثانظــم إلــار بروتوكــول كظوتــو .ومــن إ ــاى وحــدات نــض االنبعاثــات املعتمــد
املؤقتم الاادرة ،در لن ة االلتزال األوىل  11 218 844وحدة و 9 025وحدة لن ة االلتـزال الثانظـم.
لما وحدات ارنض املعتمد الشوي م األجج فاد لُ درت ظعيا لن ة االلتزال األوىل.
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ا دول 3
لمحة عامة عم ا لمعامالت المنجزة في سجل ةلية التنمية النظيفة
اةموع

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

 30لي ول/دبتمرب 2015

الوحدات

املعام ت

الوحدات

املعام ت

8 937

1 622 495 817

695

129 451 024

32 360 401

665

2 536 408

1 455 182 730

1 508

65 129 711

24 471 405

47

2 406 780

معام ت امل اك الشوعل

268

4 643 007

130

3 342 274

معام ت امل اك امدارال

5

1 013 245

-

-

معام ت ام دار

حا ـ ــم مع ـ ــام ت العار ـ ــدات ايال ـ ــم إىل 8 868
ندوق التلظف
حسا
معام ت امحالم الدا ظم وارارجظم
املعــام ت ايولــم مــن حســا
التلظ ـ ـ ـ ــف إىل دـ ـ ـ ـ ـ ت األلـ ـ ـ ـ ـرا
املرفي األول

15 229

ــندوق 257

 -33ووفاــا ل ش ــل ال ـوارد الناــرة  11مــن املاــرر /4ل لإ ،10-ت اــآ اة ــس ل بــن مــن لجــج
امل ــاك الشــوعل لتس ـ ظج لنشــشم مشــاريز لظــم التنمظــم الن ظنــم قـ جملـدميما مشــاركون املشــروع منــي
تننظي إجراك امل اك الشوعل ل تس ظج عباآ/فرباير .2015
 -34ويلــن االل ـ ع ع ــآ األرقــال بالتنا ـظج
بوابم االتناقظم املاريم(. 8

اــيا الشــأن ع ــآ موقــز ا لظــم املل ـ وين ع ــآ

جيم -المسائل التنظيمية
 -35ـ ل النـ ة املشــمولم بــالتارير ،اعتمــد اة ــس ذو جــا مناحـا ملشــاريز لظــم التنمظــم الن ظنــم،
ومعظــارا موحــدا ل ماــادقم والتحاــي ،وإجـراك ا ــا بــدورة مشــاريز لظــم التنمظــم الن ظنــم ،د ـوا حظــز
التننظــي  1نظســان/لبريج  .2015وقــد كانــت اــيه مراجعــم كبــوة لت ـ الوثــاري التن ظمظــم الررظســظم
ارا ــم بالظــم التنمظــم الن ظنــم ،ال ــرا منيــا حتســن كنــاكة وفعالظــم خمت ــف املشــاريز/الربام وعــروآ
املاادقم/التحاي وارشوات امجرارظـم ،ف ـ عـن دمـ ظـز التعـدي ت والتو ـظحات الـد ـدرت
داباا ت الوثاري.
__________
(.<http://cdm.unfccc.int/Statistics/Public/index.html> 8
GE.15-19847

11/47

FCCC/KP/CMP/2015/5

 -36ودر اة ــس جمموعــم مــن الت ظ ـوات اململــن إد اهل ـا ع ــآ قواعــد لظــم التنمظــم الن ظن ـم مــن
لجــج تبســظض وترعــظد ا لظــم ع ــآ املســتوين التن ظمــل والتشـ ظ ل ،ومــن تيــا الت ظـوات الــد ل بيــا
النا ــرة  21م ــن املا ــرر /3ل لإ 9-و النا ـرات  5و 13و14
م ــؤ ر األلرا /اجتم ــاع األل ـرا
و 17و 18من املارر /4ل لإ.10-
 -37ووافــي اة ــس اجتماع ـ الســاد والثمــانن ع ــآ عــدة ما حــات مــن عــأهنا لن تزيــد
تبســظض لظــم التنمظــم الن ظنــم وترعــظداا؛ فيــو دــظعمج ع ــآ تناــظا الوثــاري التن ظمظــم ات الا ـ م
الناـ ــف األول م ـ ــن ع ـ ــال  .2016وواف ـ ــي اة ـ ــس لي ـ ــا ع ـ ــآ الن ـ ــر مزي ـ ــد م ـ ــن املا ح ـ ــات
اجتماعات ال حام.
 -38ووافـي اة ــس لي ــا ع ــآ تو ـظات ــك لظــم التنمظــم الن ظنـم تتع ــي بتبســظض عم ظــم مراجعــم
مني ظم تادح شابات املوافام وارظارات املتاحم ايا الشأن (ان ر الناج رابعا-ااك لدناه .
 -39وتـ ــرد املرفـ ــي الثال ـ ـ يـ ــم عامـ ــم عـ ــن الوثـ ــاري التن ظمظـ ــم (املعـ ــايو وامج ـ ـراكات واملبـ ــاد
التوجظيظ ـ ــم والتو ـ ــظحات وم ـ ــيكرات املع وم ـ ــات والتع ـ ــدي ت واملس ـ ــارد ال ـ ــد واف ـ ــي ع ظي ـ ــا اة ـ ــس
لو جملناحيا ل الن ة املشمولم بالتارير.
 -1دورة المشروع
 -40لد ــج اة ــس الت ظ ـوات التالظــم ع ــآ النمــو ج املــناا ملشــاريز لظــم التنمظــم الن ظنــم ،وع ــآ
معظ ــار املا ــادقم والتحا ــي ار ــال بالظ ــم التنمظـ ــم الن ظن ــم ،وع ـ ـآ إج ـ ـراك دورة مش ــروع لظ ــم التنمظـ ــم
الن ظنم:
املتش ب ــات ا دي ــدة وعم ظ ــم إجـ ـراك ت ظـ ـوات ع ــآ املش ــاركن املش ــروع لو كظ ــان
(ل
التنسظي/امدارة لو اللظان التش ظ ل املعن لو تامظم املشاريز/الربام قبج التس ظج؛
(
ل ل إ دار؛

اي ظن؛

زيــادة عــدد حــاالت مــا بعــد التس ـ ظج الــد ال تتش ــل موافا ـم اة ــس قبــج الشــروع

(ج

الشروآ ا ديدة لسحل تارير الر د املنشور وعم ظم السحل؛

(د

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

(ه

عم ظات لو ا ولبسض لت ديد ف ة املستحاات؛

(و

ع ــروآ وعم ظ ــات إ ــافظم لو ــا فظم ــا يتا ــج بالتش ــاور م ــز ل ــحا املاـ ـ حم

عم ظــات منا ـ م ملعا ــم ل بــات الاــول ع ــآ موافاــم كظــان تش ـ ظ ل معــن ياــول
(ز
بلج من املاادقم والتحاي لننس نشاآ املشروع لو برنام األنششم؛
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(ح

قواعد مناحم بشأن حتديد تاريخ التس ظج النع ل؛

(آ املعــايو لتحديــد مــا إ ا كــان نشــاآ مشــروع لو عنا ـر نشــاآ مشــروع مــن مشــاريز
لظــم التنمظــم الن ظنــم امتــدادا لو تعــدي لنشــاآ مشــروع ــر لو عناــر نشــاآ مشــروع ــر ،تلــون
ف ـ ة ادــتحااق قــد انتيــت ،وبالتــاى قــد ال يلــون مس ـ كنشــاآ جديــد مــن لنشــشم مشــاريز لظــم
التنمظم الن ظنم لو مل يُ من برنام األنششم( 9؛
(ال عــروآ وعم ظ ــات امل ــاك الش ــوعل لتس ـ ظج لنش ــشم مشــاريز لظ ــم التنمظــم الن ظن ــم
من قِبج املشاركن املشروع ،مز مان الس مم البظهظم والتشاور مز األلرا املعنظم(. 10

 -2ت سيط المعايير المنهجية وترشيدما
 -41ادــت ابم ل ش ــل ال ـوارد الناــرة  5مــن املاــرر /4ل لإ ،10-ن ــر اة ـس لي ــا ا ثــار
امل تب ــم ع ــآ الس ــماح بتا ــدح ل ب ـ أل
ـات لتنا ــظا مني ظ ــم ــض األد ــا والر ــد دون مس ــودة وثظا ــم
لتامظم املشاريز(. 11
 -42واد ــتنادا إىل ا ــيا التح ظ ــج ،وتبس ــظشا لعم ظ ــم ل ــل تنا ــظا مني ظ ــم م ــن املن ــاا  ،يو ــل
اة ــس ب ــأن يس ــما م ــؤ ر األلرا /اجتم ــاع األلـ ـرا بتا ــدح ل ب ــات تنا ــظا املني ظ ــم دون وثظا ــم
تاــمظم املشــاريز إ ا مل يلــن تاظــظم ت ـ الش بــات يســت زل مع ومــات ــك املشــروع حتديــدا (ان ــر
النارة  124لدناه .
وودـز نشـاق املني ظـات ارا ـم بتوزيـز لن مـم تناظـم املظـاه معدومـم الشاقـم
بسض اة س جمل
 -43وقد جمل
أل ـراا إنتــاج املظــاه الاــالم ل شــر وقظ ـا نــض االنبعاثــات الــيال ِّ
حتاا ـ الســظارات الليربارظــم
واهل ظنم.
وبس ــض اة ــس ع ــروآ املس ــا مني ظ ــات ام ــاكة امل ــوفِّرة ل شاق ــم م ــن ـ ـ ل الس ــماح
-44
جمل
ِ
بادتاراك نتـار مسـا بالعظجملنـم ُةـرو ع ـآ الدفعـم األوىل مـن املعـدات الـد يـتم نشـراا ،وبتشبظايـا ع ـآ
الدفعات ال حام.
وبســض ل ــي العظنــات وعــروآ املســاّ ،بــا فظيــا حتديــد
 -45وبام ــافم إىل ل ـ  ،و جمل ــا اة ــس جمل
ف ة ـ حظم قـظدم بـارام ات الر ـد الـد تاـرر بوادـشم املسـوح ،حبظـ تـزداد املرونـم تننظـي املشـاريز
وبرام األنششم.
ورعــد لعــلاال خمت نــم وتع ظمــات ات ـ م يســتخدميا املشــاركون
بســض اة ــس جمل
 -46ول ـوا ،جمل
مش ــروع م ــا ،وكظان ــات التنس ــظي/امدارة ،واللظان ــات التش ـ ـ ظ ظم املعظن ــم دورة مش ــروع لظ ــم التنمظ ــم
__________
( 9ادت ابم ل ش ل الوارد

النارة  17من املارر /3ل لإ.9-
( 10املؤيد النارة  10من املارر /4ل ل.10-
( 11ان ر املرفي  10ل تارير بشأن االجتماع الرابز والثمانن ل م س واو متاح ع آ ايا الرابض:
>.<http://cdm.unfccc.int/EB/archives/meetings_15.html
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الن ظن ــم (ع ــآ د ــبظج املث ــال ،وثظا ــم تا ــمظم املش ــاريز ،وتاري ــر املا ــادقم ،وتاري ــر التحا ــي ،وتاري ــر
الر د .
 -3التحريج وىعادة التحريج
 -47ادــت ابم ل ش ــل الــوارد الناــرة  8مــن املاــرر /4ل لإ ،10-ن ــر اة ــس ُهن ـ إ ــافظم
فعالــم مــن حظـ التل نــم مثبــات لا ظــم أل
لرا مــا ل دــتنادة مــن مشــروع حتـري وإعــادة حتـري ــمن
لنش ـ ــشم مش ـ ــاريز لظ ـ ــم التنمظ ـ ــم الن ظن ـ ــم وواف ـ ــي اة ـ ــس ع ـ ــآ تا ـ ــدح تاري ـ ــر ع ـ ــن لـ ـ ـ إىل م ـ ــؤ ر
األلرا /اجتماع األلرا (ان ر النارة  117لدناه .
 -48وادــت ابم ل ش ــل ال ـوارد النا ـرتن  1و 2مــن املاــرر /7ل لإ ،10-ن ــر اة ــس مــدو
انشب ــاق لرارـ ــي لظ ــم التنمظـ ــم الن ظن ــم ارا ـ ــم ب ــالتحري وإعـ ــادة التح ـ ـري وإجراكاهتـ ــا ع ــآ لنشـ ــشم
املش ــاريز ال ــد تنش ــوال ع ــآ جتدي ــد ال ش ــاك النب ــان وواف ــي ع ــآ تا ــدح تاري ــر ع ــن ل ـ ـ إىل م ــؤ ر
األلرا /اجتماع األلرا (ان ر النارات  123-121لدناه .
 -4االعتماد
 -49ن ـ ــاق ،اة ـ ــس ،اجتماعظـ ـ ـ الـ ـ ـادال والثم ـ ــانن والث ـ ــاين والثم ـ ــانن ،التع ـ ــاون م ـ ــز ن ـ ــم
امع ـ ـرا ع ـ ــآ التننظـ ــي املش ـ ـ ع ـ ــآ التـ ــازر فظمـ ــا يتع ـ ــي بعم ظـ ــم االعتمـ ــاد ،مـ ــز امحالـ ــم ع مـ ــا
ب ــاملارر /6ل لإ .10-وي ــرو اة ــس لن إنش ــاك ن ــم مش ـ كم معنظ ــم باالعتم ــاد ق ــد ال يل ــون الش ــلج
األنسل من لعلال التازر .وناق ،اة س جمـددا ،اجتماعـ ارـامس والثمـانن ،التعـاون مـز نـم
امعرا  .وملا مل يتحاي توافي ا راك ع آ ايه املسألم ،وافي اة س ع آ وقف الن ر فظيا.
 -50وادـ ــت ابم ل ش ـ ــل ال ـ ـوارد الناـ ــرة  19مـ ــن املاـ ــرر /4ل لإ ،10-ن ـ ــر اة ـ ــس كظنظـ ــم
حتس ــن اعتم ــاد اللظان ــات التش ـ ظ ظم املن ــالي املمث ــم ث ــظ ناقا ــا لظ ــم التنمظ ــم الن ظن ــم وواف ــي
ع آ تبسظض االعتماد وترعظده دظاق التناظا ا ارال ملعظار االعتماد وإجرار .
 -51ونا ــا اة ــس ،اجتماع ـ الس ــاد والثم ــانن ،إج ـراك االعتم ــاد ال ــيال تتجملبع ـ لظ ــم التنمظ ــم
الن ظنــم .ويزيــد التناــظا اــام ،املرونــم والو ــوح امجـراك ويـُـد ج لحلامــا بااــد نــض تلــالظف
اللظــان التشـ ظ ل املعــن والتل نــم ام الظــم الناعــهم عــن املشــاركم لظــم التنمظــم الن ظنــم .وقــد يســيم
ايا حتسن التوزيز امق ظمل لظم التنمظم الن ظنم.
 -5تطوير المنهجيات وتحسينها
-52

الن ة املشمولم بالتارير:

لل ي اة س العمـج ع ـآ تودـظز نشـاق تشبظـي لظـم التنمظـم الن ظنـم بالبـدك
(ل
مني ل يرجملكز ع آ الشوان الدا ل والوقود الظوال والناج واملدن والزراعم؛
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وافــي اة ــس ع ــآ مني ظتــن جديــدتن ،وع ــآ  18مني ظــم مناحــم وع ــآ تســز
(
لدوات مني ظم مناحم أل راا لنششم املشاريز اللبوة؛
(ج وافــي اة ــس ع ــآ مني ظتــن جديــدتن ،وع ــآ  32مني ظــم مناحــم ،وع ــآ لربــز
لدوات مني ظم مناحم وع آ مبدل توجظيل عال مناا أل راا لنششم املشاريز الا وة؛
وافـ ــي اة ـ ــس ع ـ ــآ لكثـ ــر مـ ــن  11معظـ ــار جديـ ــد لو مـ ــناا لو ع ـ ــآ مني ظـ ــات
(د
لتسيظج مشاريز اةتمعات اي ظم ات الد ج املنخنض؛
حســن اة ــس مني ظــات التشبظاــات الزراعظــم ،مــن قبظــج نــض انبعاثــات املظثــان
(ه
جمل
عن لريي تعديج مماردات إدارة املظاه زراعم األرز؛
حســن اة ــس املني ظــات ارا ــم ّبواقــد الشيــل النعالــم عــن لريــي إدراج مزيــد مــن
(و
جمل
ارظ ــارات ع ــآ ــو ُي ــدد با ــدر م ــن املا ــداقظم مع ــدالت احتن ــاف املواق ــد ب ــالرارة ويُــد ج الا ــظم
االف ا ــظم ولدــالظل دقظاــم ر ــم بســالتيا لتحديــد كنــاكة تشـ ظج املواقــد رــد االدــتنادة مــن لـ
حسا وحدات نض االنبعاثات.
 -6اطوط األساس الموادة
النـ ـ ة املش ــمولم ب ــالتارير ،اعتم ــد اة ــس  12ــض لد ــا موح ــد :لس ــم مني ــا لاش ــاع
-53
الشاقــم ،و ــض لدــا واحــد لزراعــم األرز ،و ــض لدــا واحــد ملواقــد الشيــل ،ولســم شــوآ لاشــاع
النناي ــات ،لظا ــبا ب ــيل جمم ــوع ش ــوآ األد ــا املوح ــدة املعتم ــدة ح ــىت ا ــيا الت ــاريخ  16ش ــا
(ان ر ا دول . 4
ا دول 4
اطوط األساس الموادة التي تم ىقرارما في ىطار ةلية التنمية النظيفة
الاشاع
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الب ـ ـ ـ ـ ــدان املعنظ ـ ـ ـ ـ ــم بتشبظ ـ ـ ـ ـ ــي
شوآ األدا املوحدة

بدك الننا

تاريخ انتياك الا حظم

قشاع الشاقم

الش ـ ـ ــبلم امق ظمظ ـ ـ ــم ل ن ـ ـ ــو
األفريا ــل وتت ــألف م ــن الب ـ ــدان
التالظـ ـ ـ ــم :بوتس ـ ـ ـ ـوانا ،و يوريـ ـ ـ ــم
اللون ــو الديارالظـ ــم ،وجنـ ــو
لفرياظـ ـ ـ ــا ،وزامبظـ ـ ـ ــا ،وزمبـ ـ ـ ــابوال،
ود ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوازي ند ،ولظس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوتو،
وموزامبظي ،ونامظبظا

 31ليار/م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايو ( 2013اجتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع
اة س 73

 30ليار/مايو 2016

قشاع النحم

لو ندا

 31ليار/م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايو ( 2013اجتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع
اة س 73

 30ليار/مايو 2016
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الب ـ ـ ـ ـ ــدان املعنظ ـ ـ ـ ـ ــم بتشبظ ـ ـ ـ ـ ــي
شوآ األدا املوحدة

بدك الننا

تاريخ انتياك الا حظم

قشاع الشاقم

لوزبلستان

 7تشرين األول/لكتوبر 2013

 6تش ـ ـرين األول/لكت ـ ـوبر
2016

قش ـ ـ ــاع مش ـ ـ ــاحن
األرز

كمبوديا

 8تشـ ـرين الث ــاين/نوفمرب ( 2013اجتم ــاع
اة س 76

 7تشـ ـ ـرين الث ـ ــاين/نوفمرب
2016

قشاع الشاقم

ب ظز

 16لي ول/دبتمرب 2014

 15لي ول/دـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبتمرب
2017

قشاع الشاقم

لو ندا

 21تشرين األول/لكتوبر 2014

 20تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/
لكتوبر 2017

قشاع الشاقم

لرمظنظا

 8كانون الثاين/يناير 2015

 7كـ ـ ـ ـ ــانون الثاين/ينـ ـ ـ ـ ــاير
2018

زراعم األرز

الن بن

 20عــباآ/فرباير ( 2015اجتمــاع اة ــس
82

 19ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــباآ/فرباير
2018

قشاع الشاقم

امبظا

 27نظسان/لبريج 2015

 26نظس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان/لبريج
2018

قشاع الننايات

دان تومل وبرينسظيب

 28ليار/م ـ ــايو ( 2015اجتم ـ ــاع اة ـ ــس
84

 27ليار/مايو 2018

قشاع الننايات

ا ميوريم الدومظنظلظم

 28ليار/م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايو ( 2015اجتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع
اة س 84

 27ليار/مايو 2018

قشاع الننايات

لنتظ وا وبرربودا

 28ليار/م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايو ( 2015اجتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع
اة س 84

 27ليار/مايو 2018

قشاع الننايات

ب ظز

 28ليار/م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايو ( 2015اجتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع
اة س 84

 27ليار/مايو 2018

 28ليار/م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايو ( 2015اجتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع
اة س 84

 27ليار/مايو 2018

قشاع الشاقم

ا ميوريم الدومظنظلظم

 24وز/يولظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( 2015اجتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع
اة س 85

 23وز/يولظ 2018

مواقد الشيل

لو ندا

 16تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/لكت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوبر 2015
(اجتماع اة س 86

 15تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/
لكتوبر 2018

الاشاع

قشاع الننايات

رينادا

م حوظم :ان ر الرابض التاى.<http://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/new/sb7_index.html> :
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 -54و الن ـ ة املشــمولم بــالتارير ،اق حــت د ـ شات ولنظــم معظجملنــم عشــرة شــوآ لدــا تتع ــي
ّبواقد الشيل وباشاعل الشاقم والننايات ،فأ ـبا بـيل جممـوع شـوآ األدـا املا حـم حـىت اـيا
التاريخ  32شا.
 -55ووافي اة س ع آ تسـيظج عمـج السـ شات الولنظـم املعظنـم ع ـآ و ـز شـوآ األدـا بـأن
عـرع عم ظـم ــز بظانـات عــن تل نـم وكنــاكة التلنولوجظـات ث ثــم قشاعـات ــك دـتم ب ــدان.
وباالتنـاق والتشـاور مـز السـ شم الولنظـم املعظنـم كــج ب ـد ،عـرع اة ـس لي ـا ب ـورة دـتم شــوآ
لد ــا ن ــزوال :يتع ــي ــض مني ــا با ــناعم الش ــو  ،و ــض با ــناعم ا ُج ــر ،و ــض ب ــالتحري وإع ــادة
التحري  ،وث ثم شوآ ّبواقد الشيل.
وود ــز نشاقي ــا ع ــن
وح ــد اة ــس مني ظ ــات كيرب ــم اةتمع ــات اي ظ ــم جمل
 -56وع ـ وة ع ــآ ل ـ  ،جمل
لري ــي دي ــد الش ــبلم لو بن ــاك ع ــبلات جدي ــدة بال ــم الاـ ـ ر وكيرب ــم اةتمع ــات الرينظ ــم باد ــتخدال
الشاقم املت ددة.
 -57واعتمـد اة ـس إجـراك مناحـا ــك و ـز شــوآ األدـا وتناظحيــا وتو ـظحيا وحتــديثيا.
ويــوفجملر امج ـراك املــناا مزيــدا م ـن املرونــم والو ــوح لوا ــعل شــوآ األدــا ول ــوام مــن ل ــحا
املا حم.
قشاع ــات ــددة،
 -58ون ــر اة ــس مب ــدل ت ــوجظيل م ــناا يتع ــي بإنش ــاك ش ــوآ لد ــا
رــد تعزيــز االنشبــاق والبســالم والو ــوح .ول ــل اة ــس إىل األمانــم وإىل فريــي املني ظــات تاظــظم
مدو انشباق املبدل التوجظيل املناا ع آ خمت ف لنواع املشاريز والاشاعات.
 -59و الن ـ ـ ـ ة املش ـ ـ ــمولم ب ـ ـ ــالتارير الس ـ ـ ــابي ،واد ـ ـ ــت ابم ل ش ـ ـ ــل ال ـ ـ ـوارد النا ـ ـ ــرة  13م ـ ـ ــن
املا ــرر /3ل لإ ،9-ن ــر اة ــس م ــيكرة منااظمظ ــم ع ــن ــض األد ــا وعتب ــات إملانظ ــم ام ــافم
ارا ــم بلــج ب ــد ،ول ــل إىل األمانــم وإىل فريــي املني ظــات حت ظــج مــا إ ا كانــت الاــظم االف ا ــظم
الالظ ــم ل عتب ــات ال تـ ـزال كافظ ــم وم ــا إ ا ك ــان حتدي ــد ق ــظم اف ا ــظم جدي ــدة ملخت ــف لنـ ـواع املش ــاريز
والاشاعات دظلون منظدا .وال يزال فريي املني ظات ين ر ايه املسألم.
 -7برامج األنشطة
 -60ادــت ابم ل ش ــل ال ـوارد
برام األنششم ،حظ وفجملر ما ي ل:

ورعــد ل ـوارا
حســن اة ــس جمل
الناــرة  18مــن املاــرر /4ل لإ ،10-جمل

املرونــم ل ــل إ ــدار برنــام لنشــشم و إدراج ظــارات ل تحاــي مــن الــدفعات
(ل
الــد ياــدميا ـ ل فـ ة الر ــد خمت ــف اللظانــات التشـ ظ ظم املعظجملنــم مــن لجــج جتنــل االعتمــاد املتبــادل
بن عنا ر لنششم املشاريز ،وبالتاى توفو املزيد من املرونم والتظان ل مستثمرين؛
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مودــعم مج ـراك ت ظ ـوات بعــد التس ـ ظج
(
ظــارات جمل
لنششم املشاريزّ ،با ل تناظا معايو األا ظم؛

ب ـرام األنشــشم و/لو عنا ــر

ظــار لتاــدح عــدد ــو ــدود م ـن وثــاري تاــمظم عنا ــر لنشــشم املشــاريز ارا ــم
(ج
ل تس ظج برنام األنششم؛
حباالت بعظنيا عندما يادل ل ُ
ع ــروآ ا م ــز ب ــن مني ظ ــات واد ــعم النش ــاق يل ــن تشبظاي ــا دون الا ــول ع ــآ
(د
موافام مسبام من اة س.

 -61وحجمل ــج اة ــس العتب ــات ال ــد ة ــل لن تت ــوفر عنا ــر لنش ــشم املش ــاريز ك ــل تُعت ــرب م ــن
األنشــشم البال ــم الا ـ ر ــمن ب ـرام األنشــشم .ووافــي ع ــآ ــبض وتننظــي الاواعــد الــد تــن م ب ـرام
األنشــشم كــل جتعــج مــن اململــن تشبظــي عتبــات األنشــشم البال ــم الاـ ر ع ــآ مســتوو الوحــدة ولــظس
ع ــآ مس ــتوو عنا ــر لنش ــشم املش ــاريز ،ح ــىت تعل ــس الس ــمات ارا ــم ل ـربام األنش ــشم .والح ـظ
اة ــس لن امج ـ ـراك املتخ ــي م ــن ع ــأن لن يس ــيج تننظ ــي ب ـ ـرام األنش ــشم تننظ ــيا فع ــاال ولن ن ــض
تلالظف ما يرتبض بيل من معام ت مز مان الس مم البظهظم.
 -8اإلضافية
 -62بــدل اة ــس العمــج ع ــآ و ــز نـُ ُيـ موحــدة مثبــات ام ــافظم مني ظــم كثـوا مــا تُســتخدل
وبس ــض اة ــس لي ــا ع ــروآ ام ــافظم مني ظ ــات النا ــج ال ــد
جم ــال تولظ ــد الشاق ــم املت ــددة .جمل
و عتيا لظم التنمظـم الن ظنـم والـد كثـوا مـا تُسـتخدل ع ـآ نشـاق وادـز عـن لريـي ادـتحدا عتبـات
األداك اللمل.
 -63وبام ــافم إىل ل ـ  ،وادــت ابم ل ش ــل ال ـوارد الناــرة  15مــن املاــرر /4ل لإ ،10-ب ـدل
اة ــس العم ــج ع ــآ و ــز ورقمن ــم اد ــتمارات تا ــمظم الوث ــاري ارا ــم باملني ظ ــم أل ـ ـراا لنش ــشم
املشاريز وبرام األنششم.
 -9األممية النس ية
 -64وافي اة س ع ـآ تودـظز نشـاق تشبظـي منيـول األ ظـم النسـبظم ع ـآ بـرام األنشـشم ودـظناا
الوث ــاري التن ظمظ ــم ات الاـ ـ م النا ــف األول م ــن ع ــال  .2016كم ــا واف ــي اة ــس ع ــآ حبـ ـ
إملانظم تودظز نشاق تشبظي منيول األ ظم النسبظم ع آ خمت ف جوانل التحاي.
 -10ااتجاز ثاني أكسيد الكربون وتازينه

 -65جملناــا اة ــس معظــار مشــاريز لظــم التنمظــم الن ظنــم ،ومعظــار املاــادقم والتحاــي مــن قِبــج لظــم
التنمظــم الن ظنــم ،وإج ـراكد دورة مشــروع لظــم التنمظــم الن ظنــم ،و ل ـ رــد تنعظــج دورة املشــروع فظمــا
ــك لنش ــشم مش ــاريز احت ــاز ــاز ث ــاين لكس ــظد اللرب ــون و زينـ ـ  .وو ــز اة ــس لي ــا مب ــاد
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توجظيظم بشأن شـا املوافاـم املش ـو مـن السـ شات الولنظـم املعظنـم وادـتمارة املوافاـم ع ـآ لنشـشم
مشاريز احت از اللربون و زين .
 -11التنمية المستدامة
 1نظسـ ــان/لبريج  ،2014لل اـ ــت األمانـ ــم موقعـ ــا ع ـ ــآ عـ ــبلم امن نـ ــت بعن ـ ـوان الداة
-66
املنافز املش كم لظم التنمظـم الن ظنـم أل ـراا التنمظـم املسـتدامما ،حظـ يلـن ل مشـاركن مشـروع
ما ،لن يادموا ،لواعظم ،تاارير باـورة لكثـر مني ظـم عـن املنـافز املشـ كم الـد حتاايـا بالنسـبم التنمظـم
املســتدامم مشــاريعيم وب ـرام لنشــشتيم إلــار لظــم التنمظــم الن ظنــم ،وحظ ـ يلــنيم حتمظــج تاــارير
ِ
ايتم ـن لوحـدات نـض االنبعاثـات املعتمـد البـاحثن
ُ
يسيج الو ول إلظيا ،حـىت مـن قبـج املشـ ين د
عن وحدات تعود ّبنافز ددة ع آ التنمظم املستدامم.
 -67ولداة املنـافز املشـ كم لظــم التنمظـم الن ظنـم أل ـراا التنمظـم املسـتدامم ،الــد اعتمـداا اة ــس
عــال  ،2012تســاعد املشــاركن مشــروع مــا ع ــآ إنشــاك تاــارير و ــنظم حتتــوال ع ــآ مع ومــات
مرتجملب ــم وقاب ــم ل ماارن ــم ع ــآ ــو متس ــي لي ــا ك ــان ن ــوع نش ـاآ مش ـروع لظ ــم التنمظ ــم الن ظن ــم وبرن ــام
لنششتيا(. 12
 -68و  16تشـ ـ ـرين األول/لكت ـ ــوبر  ،2015ك ـ ــان ق ـ ــد نش ـ ــر  29تاريـ ـ ـرا و ـ ــنظا ع ـ ــن التنمظ ـ ــم
املستدامم.
 -69و الن ـ ة املش ــمولم ب ــالتارير ،ت ا ــت األمان ــم  122ل ب ــا م ــن املش ــاركن مش ــاريز لو م ــن
كظانــات التنســظي/امدارة ل دــتنادة مــن لداة املنــافز املش ـ كم لظــم التنمظــم الن ظنــم أل ـراا التنمظــم
املستدامم:
ت االدت ابم ل  44ل با منيـا ،و ـك دـتم مـن اـيه الش بـات املسـت ابم نشـاآ
(ل
مشروع مرح م ما قبج التس ظج؛
مل تــتم االدــت ابم ل  62ل بــا بســبل عــدل ــحم لو كنايــم املع ومــات املادمــم مــن
(
احل الش ل ،بظنما كان  16ل با قد دبي تادي ف م تتم معا ت .
 -12التواصل الم اشر مم أصحاب المصلحة
 -70اعتمــد اة ــس إج ـراك مناحــا ل توا ــج املباعــر مــز ل ــحا املا ـ حم ،د ــج حظــز التننظــي
 20عــباآ/فرباير  ،2015و ل ـ وفاــا ل ناــرة  12مــن املاــرر /4ل لإ .10-ومــن لاــم الت ظ ـوات
الــد ل ـرلت :ادــتحدا ودــظ م التوا ــج الس ـريز مــز األمانــم؛ وادــت راق وقــت لقاــر االدــت ابم
ل تا ــاالت ال ــد يل ــون لح ــد ل ــحا املاـ ـ حم الب ــاد ر ــا؛ واد ــتحدا عم ظ ــم تا ــدح التا ــارير
الدوريم عن االتااالت الد تتم معا تيا إلار امجراك.

__________
( 12متاح ع آ ايا الرابض.<http://cdm.unfccc.int/Reference/tools/index.html> :
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دال -تحسيم التوزيم اإلقليمةي ودون اإلقليمةي ألنشةطة المشةاريم فةي ىطةار ةليةة التنميةة
النظيفة
 -1الدعم المقدإ ىلؤ السلطات الوطنية المعينة
 -71وا ج اة س تادح الدعم إىل الس شات الولنظم املعظنم ومن لنواع ل الدعم ما ي ل:
ملاتــل املســاعدة الــد توفراــا األمانــم لــدعم السـ شات الولنظــم املعظنــم واملشــاريز
(ل
لفرياظ ــا و لق ــج الب ــدان ذـ ـوا و ال ــدول ا زري ــم الاـ ـ وة النامظ ــم و الب ــدان ال ــد ك ــان ل ــدييا لق ــج
من  10مشاريز مس م إلار ا لظم حىت  31كانون األول/ديسمرب 2010؛
تن ــظم دورات تــدريل إق ظمظــم كــج مــن إري يــا ،وإك ـوادور ،ولو نــدا ،وبربــادو ،
(
وبــنن ،وبــوو ،وتو ــو ،وجامايلــا ،و يوريــم تنزانظــا املتحــدة ،ودومظنظلــا ،وروانــدا ،وزامبظــا ،والســن ال،
وعــظ ل ،و انــا ،و رينــادا ،وكــابو فــودال ،واللــاموون ،وكظنظــا ،وم ـ وال ،ونامظبظــا ،عــن لريــي مراكــز
التعاون امق ظمل التابعم ل لظم؛
(ج املساعدة املادمم من مراكز التعـاون امق ظمـل إنشـاك ملاتـل ل سـ شات الولنظـم
املعظن ــم ج ــزر الام ــر ،و يوري ــم اللون ــو الديارالظ ــم ،ودظش ــظج ،حظ ـ ـ لنش ــأ ملت ــل الس ـ ـ شم
الولنظم املعظنم جزر الامر باللامج لثناك الن ة املشمولم بالتارير؛
عا ـد اجتماعــات منتــدو الس ـ شات الولنظــم املعظنــم وح اــات عمــج إق ظمظــم هلــا مــن
(د
لجــج تبــادل ارـربات ،والتــداول مــز ارـرباك ،وااللـ ع ع ــآ لحــد التشــورات التن ظمظــم فظمــا يتع ــي
با لظم ومو وع ت و املناخ ومناو ات االتناقظم املاريم؛
التناع ـ ــج م ـ ــز الررظس ـ ــن املتش ـ ــاركن ملنت ـ ــدو السـ ـ ـ شات الولنظ ـ ــم املعظن ـ ــم
(ا
مشاورات ل حا املا حم ومز اة س اجتماعظ الرابز والثمانن والسابز والثمانن.

إل ـ ــار

 -72وعُاــدت ح اــم عمــج إق ظمظــم ملنشاــم دــظا وايــظض اهلــاد ب ــرا تعزيــز لظــم التنمظــم الن ظنــم
و لظـات الســوق بـانلو  ،تاي نــد ،النـ ة مــن  13إىل  15تشـرين األول/لكتــوبر  .2014وعُاــد
االجتم ـ ــاع الس ـ ــنوال ملنت ـ ــدو السـ ـ ـ شات الولنظ ـ ــم املعظجملن ـ ــم ب ـ ــون ،لملانظ ـ ــا ،ي ـ ــومل  13و 14تشـ ـ ـرين
الثـاين/نوفمرب  .2014وعُاـدت تباعـا ح اـم العمـج امق ظمظــم ألفرياظـا لدرادـم مو ـوع ويـج اللربــون
( م ـراك ،،امل ــر  ،يــومل  11و 12نظســان/لبريج  ، 2015واملنتــدو الســابز ل لربــون لفرياظــا
والـ ـوار ال ــوزارال (م ــن  13إىل  15نظس ــان/لبريج  . 2015وعُا ــدت تباع ــا ح ا ــم العم ــج امق ظمظ ــم
ألمريلــا ال تظنظــم ومنشاــم البحــر اللــارييب لدرادــم مو ـوع ويــج اللربــون و لظــم التنمظــم الن ظنــم (
د ـ ــانتظا و ،ع ـ ــظ ل ،ي ـ ــومل  7و 8لي ول/د ـ ــبتمرب  ، 2015واملنت ـ ــدو التاد ـ ــز ل لرب ـ ــون لمريل ـ ــا
ال تظنظــم ومنشاــم البحــر اللــارييب ( الن ـ ة مــن  9إىل  11لي ول/دــبتمرب  . 2015وعُاــدت ح اــم
العمــج امق ظمظــم ملنشاــم دــظا وايــظض اهلــاد حــول تعزيــز لظــم التنمظــم الن ظنــم و لظــات الســوق ملرح ــم
ما قبج عال  2020وما بعده ،مانظ  ،الن بن ،يومل  29و 30لي ول/دبتمرب .2015
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 -73واد ـ ــت ابم ل ش ـ ــل الـ ـ ـوارد النا ـ ــرة  20م ـ ــن املا ـ ــرر /3ل لإ ،9-يوا ـ ــج اة ـ ــس تا ـ ــدح
املس ــاعدة إىل السـ ـ شات الولنظ ــم املعظجملن ــم فظم ــا يتع ــي بر ـ ـد النوار ــد ع ــآ التنمظ ــم املس ــتدامم وو ــز
مباد توجظيظم ل تشاور مز ل حا املا حم اي ظن.
 -2نظاإ قروض ةلية التنمية النظيفة
 -74لكم ــج برن ــام ق ــروا ا لظ ــم ،ال ــيال لُل ــي نظس ــان/لبريج  2012وي ــديره ملت ــل األم ــم
ـبز فـ ـ ات مـ ـن ل ب ــات الا ــروا .وح ــىت 30
املتح ــدة ر ــدمات املش ــاريز حت ــت إعـ ـرا األمان ــم ،د ـ د
حزيران/يونظ ـ ـ  ،2015ورد م ـ ــا جمموع ـ ـ  182ل ب ـ ــا ،و ـ ــت املوافا ـ ــم ع ـ ــآ  73قر ـ ــا تب ـ ـ قظمتي ـ ــا
ام الظ ــم  64م ظ ــون دوالر ب ــدوالرات الوالي ــات املتح ــدة .وتا ــز املش ــاريز ال ــد ــت املوافا ــم ع ــآ
قــروا هل ـا لفرياظــا ( ، 53و د ــظا واي ــظض اهلــاد ( ، 19ولمريل ــا ال تظنظــم ( . 1وت ش ــل مع ــم
الاــروا ب ـرام لنشــشم ( 50املارــم  ،ت ظيــا مشــاريز كــربو ( 30املارــم ومشــاريز ـ رو (20
املارــم  .وتب ـ حاــم لقــج الب ــدان ذ ـوا مــن الاــروا املوافــي ع ظيــا  67املارــم ،فظمــا تب ـ حاــم
الدول األفرياظم  70املارم .وال يزال يُستناد من ن ال قروا ا لظم ع آ و وج .
 -3شراكة ىطار نيروبي
 -75تنسـ ــي األمانـ ــم ،دـ ــظاق ع ـ ـراكم إلـ ــار نـ ــوو ( ، 13األنشـ ــشم الـ ــد ي ـ ــش ز رـ ــا الشـ ــركاك
واملن مــات املتعاونــم( . 14وقــد مش ــت ا يــود املش ـ كم ـ ل الن ـ ة املشــمولم بــالتارير تن ــظم املنتــدو
الســابز ل لرب ــون لفرياظ ــا واملنت ــدو التاد ــز ل لربــون لمريل ــا ال تظنظ ــم ومنشا ــم البح ــر الل ــارييب،
وح ا ــد العم ــج امق ظمظت ــن املش ــار إلظيم ــا النا ــرة  72لع ـ ه .وت ــرد النا ـرتن  81و 82لدن ــاه
لمث ــم عــن األنشــشم الثنارظــم الــد لجنزهتــا مراكــز التعــاون امق ظمــل مــز الشــركاك عـراكم إلــار نــوو .
كج وفاا لواليت و شم عم .
وقد ا ش ز كج عري ومن مم متعاونم لي ا ّببادرات فرديم ر

 -76ويــود اة ــس لن يعــر عــن امتنان ـ ل س ـ شات الولنظــم املعظنــم لــدو امل ــر وعــظ ل والن بــن
الدت ـ ــافتيا النعالظـ ــات املـ ــيكورة ،ول شـ ــركاك ع ـ ـراكم إلـ ــار نـ ــوو واملن مـ ــات املتعاونـ ــم لعم يـ ــا
املتوا ج فظما ك ا لظم.

__________
( 13كــانون األول/ديســمرب  ،2006لل ــي لمــن عــال األمــم املتحــدة نــيا  ،الســظد كــو عنــان ،إلــار نــوو لتعمــظم
فوارد ا لظم ،او ا لفرياظا جنو الاحراك .ان ر ايا الرابض:
>.<http://cdm.unfccc.int/Nairobi_Framework/index.html

( 14الوكــاالت الش ـريلم :البن ـ الــدوى ،وبرنــام األمــم املتحــدة ل بظهــم ،وع ـراكم برنــام األمــم املتحــدة ل بظهــم وجامعــم
الداذر ل تلنولوجظا (الد كانت تعر دـاباا بادـم مركـز ريـزوال التـابز لربنـام األمـم املتحـدة ل بظهـم ،تعمـج إلـار
اتناق ث ثل األلرا بن وزارة ارجظم الـداذر وا امعـم التانظـم الـداذر وبرنـام األمـم املتحـدة ل بظهـم  ،وبرنـام
األمـم املتحـدة امذـارل ،ولمانــم االتناقظـم املاريـم بشـأن ت ــو املنـاخ ،وماـر التنمظـم األفرياــل ،ومـؤ ر األمـم املتحــدة
ل ت ارة والتنمظم .لما املن مات املتعاونـم فيـل :الرابشـم الدولظـم لتـداول االنبعاثـات ،وماـر التنمظـم ا دـظوال ،ومعيـد
االد اتظ ظات البظهظـم العاملظـم ،وماـر التنمظـم ل ب ـدان األمريلظـم ،ومن مـم لمريلـا ال تظنظـم لشـؤون الشاقـم ،وماـر
التنمظم ألمريلا ال تظنظم.
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 -4مراكز التعاون اإلقليمي
 -77ب ــإل ق مرك ــز تع ــاون إق ظم ــل ــامس  1لي ول/د ــبتمرب  ،2015ب ــانلو  ،بالتع ــاون
ودـز نشـاق عم ـ مـز ل ـحا املاـ حم
مز معيد االدـ اتظ ظات البظهظـم العاملظـم ،يلـون اة ـس قـد جمل
ع آ لرا الواقز.
 -78وكــان لول مركــز ل تعــاون امق ظمــل قــد لُدــس لــومل ،تو ــو ،عــال  ،2013وت تـ مراكــز
التع ـ ــاون امق ظم ـ ــل كمب ـ ــاال ،لو ن ـ ــدا؛ ود ـ ــانت ج ـ ــورجز ،رين ـ ــادا؛ وبو وت ـ ــا ،كولومبظ ـ ــا؛ وا ن
بانلو  .وتعمج ايه املراكز عـراكم مـز الوكـاالت اي ظـم وامق ظمظـم ومـز ماـار التنمظـم املتعـددة
األلرا بااد حتسن التوزيز امق ظمل ودون امق ظمل ملشاريز لظم التنمظم الن ظنم(. 15
 -79وع ــآ الــر م مــن لن نشــاق عمــج مراكــز التعــاون امق ظمــل
ت ــو م ــز م ــرور الوق ــت ح ــىت يتلظ ــف م ــز متش بــات جدي ــدة وظ ــرو
ال يزال يتمثج تادح الدعم املباعر ع آ األرا:

دعــم لظــم التنمظــم الن ظنــم قــد
ظ ــم ،ف ــإن عم ي ــا األداد ــل

ل مش ــاريز وبـ ـرام األنش ــشم الالظ ــم وا ــل تع ـ ُـرب مراحـ ـج دورة مش ــروع لظ ــم التنمظ ــم
(ل
الن ظنم من النلرة إىل ام دار؛

الن ظنم؛

(

أل راا و ز شوآ األدا ؛

(ج

أل راا و ز جمموعم من املشاريز والشراكات املستاب ظم؛

(د

أل ـراا تشــوير املعــار وإ كــاك الــوعل وتنمظــم الاــدرات فظمــا يتع ــي بالظــم التنمظــم

(ه

أل راا تشوير لظم التنمظم الن ظنم وحتسظنيا؛

(و

لتش ظز االدتنادة من لظم التنمظم الن ظنم.

 -80وقــد قـ جملـدمت مراكــز التعــاون امق ظمــل وال ت ـزال الــدعم املباعــر ألكثــر مــن  321نشــالا مــن
لنش ـ ــشم املش ـ ــروع من ـ ــي بداي ـ ــم عم ظاهت ـ ــا ،فس ـ ــا ت  114نش ـ ــالا لثن ـ ــاك ُّ
تادمـ ـ ـ مراح ـ ــج دورة
املشــروع .وبام ــافم إىل ل ـ  ،التعــر  ،مــن ـ ل تاــدح املشــورة التانظــم وبنــاك الاــدرات ،ع ــآ
م ــا جمموعـ ـ  66نش ــالا م ــن لنش ــشم مش ــاريز جدي ــدة وق ــدمت إ ش ــارات مس ــبام إىل لظ ــم التنمظ ــم
الن ظنــم .وقــدمت مراكــز التعــاون امق ظمــل لي ــا املســاعدة التانظــم املباعــرة و ــز شــوآ لدــا
اةمــوع و
ـدعم املباعــر  63شــا مــن شــوآ األدــا
إىل الس ـ شات الولنظــم املعظنــم .وت اــآ الـ د
حتديد  50ض إ ا من شوآ األدا اململنم.
__________
( 15ماــر التنمظــم ل ــر لفرياظــا ،لــومل؛ وماــر التنمظــم لشــرق لفرياظــا ،كمبــاال؛ ومؤدســم جــزر ونــدوارد ل بحـ
والتع ظم ،دانت جورجز؛ ومار التنمظم ألمريلا ال تظنظم ،بو وتا.
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 -81وتناولــت مراكــز التعــاون امق ظمــل األربعــم العام ــم الن ـ ة املشــمولم بــالتارير كافــم جمــاالت
التــد ج الســتم املــيكورة الناــرة  79لع ـ ه .و ت ــف جمــال العمــج الــيال يرجملكــز كــج مركــز مــن ت ـ
ال ــرو اي ظــم .فع ــآ دــبظج املثــال ،كــان مركــز التعــاون امق ظمــل
املراكــز األربعــم ع ظ ـ بــا ت
كمب ــاال نش ــشا بش ــلج ــال دع ــم مش ـ ِّـورال املش ــاريز ( 50نش ــالا م ــن لنش ــشم املش ــاريز ،تا ــدل
لكث ــر م ــن نا ــنيا مراح ــج دورة املش ــروع وتش ــوير لكث ــر م ــن  15ش ــا م ــن ش ــوآ األد ــا .
و مرك ــز التع ــاون امق ظم ــل بو وت ــا ،انا ــل ال كظ ــز ع ــآ تشـ ـ ظز االد ــتنادة م ــن لدوات لظ ــم
التنمظـ ــم الن ظنـ ــم ،مثـ ــج لداة امل ـ ــاك الشـ ــوعل ،و شـ ــوآ األدـ ــا  ،والتوعظـ ــم بـ ــأداة املنـ ــافز املش ـ ـ كم
أل ـراا التنمظــم املســتدامم .ولقظمــت لي ــا ع ـراكات جديــدة اامــم ،ومــن األمث ــم ع ظيــا الش ـراكم مــز
ما ــر التنمظ ــم ل ب ــدان األمريلظ ــم والشـ ـراكم م ــز برن ــام األم ــم املتح ــدة امذ ــارل .وق ــد ك ــان مرك ــز
التعاون امق ظمـل لـومل دـباقا إىل معا ـم الا ـايا املتع اـم بعـدل تـوفُّر التمويـج ملشـاريز لظـم التنمظـم
الن ظنــم منشاــم ــر لفرياظــا ،وال دــظما مــن ـ ل إع ـرا ا يــات املا ــم اململن ـم ،مثــج البن ـ
الـ ــدوى واللومـ ــات واملاـ ــار امذارظـ ــم .بظنمـ ــا اناـ ــل تركظـ ــز مركـ ــز التعـ ــاون امق ظمـ ــل دـ ــانت
جورجز ع آ دعم تشوير لسم شوآ لدا ت املوافام ع آ لربعم منيا.
 -82وفظمــا يتع ــي ببنــاك الاــدرات ،كانــت مراكــز التعــاون امق ظمــل ظعيــا نشــشم بشــلج ــال.
فاــد ن ــم مركــز كامبــاال عشــرة لحــدا  ،بــدكا مــن تــوفو دعــم تاــئ مباعــر يشــمج لــس د ـ شات
ولنظـم معظنــم وحــىت تن ــظم ح اـات عمــج اامــم ح ــراا  100مـن ل ــحا املاـ حم لظــم التنمظــم
الن ظنــم .وج ــل مركــز التعــاون امق ظمــل بو وت ـا املشــاركن منتــدو اللربــون لمريلــا ال تظنظــم
ومنشاــم البحــر اللــارييب مــن ـ ل ادت ــافت حــدثا ملناقشــم نــوع الــدعم الــيال يلــن لن يادمـ مركــز
التعــاون امق ظمــل إىل ل ــحا املاـ حم ع ــآ الاــعظد امق ظمــل .وبالتعــاون مــز البنـ الــدوى ،ن ــم
مركــز التعــاون امق ظمــل لــومل ح ا ـم عمــج إق ظمظــم حــول ويــج املنــاخ وفعالظــات لتش ـ ظز و ــز
انــا وتو ــو .وتنــاول مركــز التعــاون امق ظمــل دــانت جــورجز إملانــات بـرام
شــوآ األدــا
األنش ــشم م ــن ـ ل ادت ــافم ح ا ــم عم ــج إق ظمظ ــم منشا ــم البح ــر الل ــارييب رجملك ــزت ع ــآ تش ــوير
برام األنششم.
 -5تقييم مراكز التعاون اإلقليمي
 -83عرع اة س ،عند موافات ع ـآ ارشـم امداريـم لظـم التنمظـم الن ظنـم لعـال  ،2015إجـراك
تاظ ــظم مس ــتاج ل عم ــج ال ــيال لجنزتـ ـ مراك ــز التع ــاون امق ظم ــل م ــن حظـ ـ فعالظتي ــا وكن ــاكة عم ظاهت ــا
عمومـ ــا .ون ـ ــر اة ـ ــس تاظـ ــظم الشـ ــر الثال ـ ـ املسـ ــتاج ملراكـ ــز التعـ ــاون امق ظمـ ــل اجتماع ـ ـ
الســاد والثمــانن( . 16وادــتنادا إىل نتــار التاظــظم ،ل ــل اة ــس إىل األمانــم لن تعــد تاظظمــا للظنظــم
ترتظــل الب ــدان املمث ــم ثــظ ناقاــا لظــم التنمظــم الن ظنــم حســل لولويتيــا؛ وللظنظــم تودــظز نشــاق

__________
( 16التارير متاح لعامم ا ميور

املرفي  2لتارير اجتماع اة س الساد والثمانن ع آ ايا الرابض:
>.<http://cdm.unfccc.int/EB/index.html
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لنش ــشم مراك ــز التع ــاون امق ظم ــل حبظـ ـ تتخش ــآ ح ــدود لظ ــم التنمظ ــم الن ظن ــم ،ب ــاالق ان م ــز ت ــأمن
ماــادر ويــج إ ــافظم رــد ت شظــم ت ـ األنشــشم؛ وللظنظــم بنــاك الاــدرات املنادــبم ــمن عــبلم
مراكــز التعــاون امق ظمــل ب ظــم التملــن مــن دــحل امل ـوارد إلــار مبــادرة مراكــز التعــاون امق ظمــل
لو إعادة اظايا.

رابعا -مسائل اإلدارة والتنظيم
 -84اعتمـ ــد اة ـ ــس شـ ــم عمـ ــج ا لظـ ــم ملـ ــدة السـ ــنتن  2015-2014اجتماع ـ ـ السـ ــاد
والســبعن و شتيــا امداريــم لعــال  2015اجتماع ـ الــادال والثمــانن .ووافــي اة ــس اجتماع ـ
الثال ـ والثم ــانن ع ــآ امل ــل اتب ــاع املماردـ ـم ال ــد ك ــان يتبعيـ ـا الع ــال الس ــابي ،وع ــآ إجـ ـراك
ادتعراا ناف دنوال ل وقو ع آ حالم تننظي ارشم امداريم الد إقراراا.
 -85وتسـدال ال نـم املالظــم اة ـس التننظــيال ،الـد ت ــم دـتم مــن لع ـاك اة ــس وتتعـاون مــز
األمانــم ،املشــورة ل م ــس واألمانــم التخشــظض املــاى واملســارج امداريــمّ ،بــا ل ـ إعــداد شــم
العمج وارشم امداريم.
 -86وادــتعرا اة ــس ارشــم امداريــم اجتماع ـ ارــامس والثمــانن وا ــعا اعتبــاره الوثظاــم
املعنونـ ــم احالـ ــم تننظـ ــي ارشـ ــم امداريـ ــم لظـ ــم التنمظـ ــم الن ظنـ ــم لعـ ــال 2015ا( ، 17الـ ــد تسـ ــرد ـ ــر
ش ــم العم ــج
م ــا اد ــت د م ــن إجن ـازات ح ــىت  31ليار/م ــايو  2015قظاد ــا إىل اهل ــدفن اي ــددين
واملاا ــد الث ثــم املتنرعــم عــن كــج منيمــا ،واملنت ــات ايــددة واألولويــات املتنــي ع ظيــا االجتمــاع
ال ــادال والثم ــانن .ولع ــار اة ــس إىل لن ل ــظس ن ــم م ــا يس ــت زل لال ت ظ ــو ل خش ــم امداري ــم الالظ ــم.
ولح ـ ــاآ ع م ـ ــا لي ـ ــا بعم ظ ـ ــم إع ـ ــادة اظل ـ ــم األمان ـ ــم وإع ـ ــادة تن ظمي ـ ــا (ان ـ ــر النا ـ ــرة  13لعـ ـ ـ ه
والنارة  109لدناه .
 -87وعاــد اة ــس واظهات ـ ولفرقت ـ العام ــم اجتماعــات منت مــم ـ ل الن ـ ة املشــمولم بــالتارير.
وإ ــافم إىل ل ـ  ،ن مــت األمان ــم اجتماعــات منتــدو الس ـ شات الولنظ ــم املعظنــم ومنتــدو التنس ــظي
ار ــال باللظان ــات التشـ ـ ظ ظم املعظن ــم/اللظان ــات املس ــتا م املعتم ــدة ،وح ا ــات عم ــج م ــز ل ــحا
املا حم (ان ر املرفي الرابز .
 -88و ـ ـ ل الن ـ ـ ة املشـ ــمولم بـ ــالتارير ،عاـ ــد فريـ ــي االعتمـ ــاد إلـ ــار لظـ ــم التنمظـ ــم الن ظنـ ــم ث ث ـ ـمد
اجتماعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ( 5-3تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين الثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاين/نوفمرب  ،2014و 12-10ار/مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار  ،2015و4-2
حزيران/يونظـ ـ  ، 2015وفري ـ ُـي املني ظ ــات ث ثـ ـمد اجتماع ــات ( 24-21تشـ ـرين األول/لكتـ ـوبر ،2014
و 20-16ار/م ـ ـ ـ ــار  2015و 19-15حزيران/يونظ ـ ـ ـ ـ  ، 2015وعا ـ ـ ـ ــد النري ـ ـ ـ ــي العام ـ ـ ـ ــج املع ـ ـ ـ ــئ
__________
( 17متاح ع آ ايا الرابض:

>.<http://cdm.unfccc.int/Meetings/MeetingInfo/DB/UK6XZ014LSTBRCE/view
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باملش ـ ـ ــاريز الا ـ ـ ـ ـ وة ث ث ـ ـ ــم اجتماع ـ ـ ــات ( 30-27تش ـ ـ ـ ـرين األول/لكت ـ ـ ـ ـوبر  ،2014و 25-23ار/
مـ ـ ــار  ،2015و 25-22حزيران/يونظ ـ ـ ـ  ، 2015وعاـ ـ ــد النريـ ـ ــي العامـ ـ ــج املعـ ـ ــئ بـ ـ ــالتحري وإعـ ـ ــادة
التحـ ـري اجتم ــاعن ( 25-23حزيران/يونظـ ـ و 8-7لي ول/د ــبتمرب  . 2015ومل ةتم ــز النري ــي العام ــج
املعئ باحت از ثاين لكسظد اللربون و زين عال .2015
 -89ووا ــج اة ــس حتديــد جمـاالت التشــوير االدـ اتظ ل والن ــر كظنظــم حتاظــي لف ــج ادــتنادة
مــن اظهاتـ ولفرقتـ العام ــم دــظاق األدوار ا ديــدة الــد مــن ايتمــج لن تؤدييــا لظــم التنمظــم الن ظنــم
الر ـ ــد وامب ـ ـ ا والتحا ـ ــي والتمويـ ــج الا ـ ــارم ع ـ ــآ النت ـ ــار  .وعـ ــزز اة ـ ــس اد ـ ــتخدال الود ـ ــارج
ـتخدال الودـ ــارج املل ونظـ ــم ال ـ ــا
املل ونظ ــم لعاـ ــد اجتماعـ ــات اظهات ـ ـ ولفرقت ـ ـ العام ـ ــم .وزاد اد ـ ُ
الارارات و حتسن اهلظاكج األدادظم للل تتخي اهلظهات واألفرقم العام م الارارات إلل ونظا.
 -90وع ـ جملـن اة ــس ،اجتماع ـ ار ــامس والثم ــانن ،لع ــاك فري ــي االعتم ــاد وفري ــي املني ظ ــات
والنري ــي العام ــج املع ــئ باملش ــاريز الا ـ وة والنري ــي العام ــج املع ــئ ب ــالتحري وإع ــادة التح ـري والنري ــي
العامج املعئ باحت از ثاين لكسظد اللربـون و زينـ وفريـي التسـ ظج وام ـدار .وقـد ا تـو األع ـاك
ار/مار .2015
من بن ل بات ال عظا الد وردت ادت ابم لدعوة لُل ات
 -91ولعـ ــر اة ـ ــس عـ ــن تا ـ ــديره ألع ـ ــاك اظهات ـ ـ ولفرقت ـ ـ العام ـ ــم وألع ـ ــاك فري ـ ــي التس ـ ـ ظج
وام ــدار املنتيظــم واليــتيم وملــن مل تنت ـ واليــتيم ع ــآ مــا بــيلوه مــن جيــود م ــنظم وع ــآ الت ـزاميم
د
ل الن ة املشمولم بالتارير.

ألف -مسائل العضوية
ال ــدورة العاع ــرة مل ــؤ ر األلرا /اجتم ــاع األل ـ ـرا  ،انتُخ ــل لع ــاك ولع ــاك من ــاوبون
-92
جــدد اة ــس ملــجك الش ـوا ر الناعــهم عــن انتيــاك مــدة الواليــم .وكــان اة ــس يتــألف ـ ل الن ـ ة
املشمولم بالتارير من األع اك واألع اك املناوبن املدرجم لمسا ام ا دول .5
ا دول 5
األعضاء واألعضاء المناوبون في المجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة
الع و
السظد إدواردو كالنو

GE.15-19847

الع و املناو
(

السظد لرثر رول

ا يم الد رعحت
(

دول لمريلا ال تظنظم ومنشام اللارييب
(

السظد مارتان لنديرالن

(

السظد لولظنظظ كادل

السظد بالظزال وبوالن

(

السظد جوزيف لمارن لمو و

السظدة ناتاى كوعلو

(ل

السظدة ديانا ااروتظونظان

دول لوروبا ال ربظم ودول ل رو
(ل

(

الدول األفرياظم
دول لوروبا الشرقظم
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الع و

الع و املناو

السظد ودظ مظ ظس

(ل

السظد ماوعظن دوان

(

السظد كازونارال كاينو

السظد المربت عنايدر
السظد اظو دظ ل

(ل

السظد مد لارق
السظد فران فولل

السظد لجمد عبد اهلل
(

السظد داي ظون لوه
(ل

السظد واعنشن زااكاتا
(ل

(
(ج
(د

ا يم الد رعحت
(ل

األلرا
(

(ل

(ل

املدرجم

املرفي األول

الدول ا زريم الا وة النامظم

(

السظد بظولر دومربوفظلل
عا ر

األلرا

و املدرجم

املرفي األول

دول دظا  -ايظض اهلاد
(ل (ج

(ل (د

ف ة الواليم :دنتان وتنتيل لول اجتماع يُعاد عال .2016
ف ة الواليم :دنتان وتنتيل لول اجتماع يُعاد عال .2017
ترعــظا مع ــي منــي الــدورة التادــعم ملــؤ ر األل ـرا العامــج بو ــن اجتمــاع األل ـرا
األلرا /اجتماع األلرا .
ل بحت ادتاالم السظد لمحد قا ل داريم  22كانون الثاين/يناير .2015

األلرا
األلرا

املدرجم

املرفي األول

و املدرجم

املرفي األول

بروتوكــول كظوتــو (مــؤ ر

 -93ويلــرر اة ــس امع ـرا عــن ق ا ـ ألن مــؤ ر األل ـرا ومــؤ ر األلرا /اجتمــاع األل ـرا
مل ي ــعا إل ــارا قانونظ ــا دولظ ــا المتظ ــازات وحا ــانات لع ــاك اة ــس ال ــيين ي ــؤدون مي ــاميم املتاـ ـ م
با لظـ ــم .وال يتمتـ ــز األع ـ ــاك باالمتظـ ــازات والاـ ــانات إال لملانظـ ــا ،وفاـ ــا التنـ ــاق ماـ ــر األمانـ ــم،
و الب ــدان ال ــد تُعا ــد فظي ــا اجتماع ــات اة ــس بن ــاك ع ــآ اتن ــاق لُب ــرل م ــز الب ــد امل ــظف يت ــمن
لحلامــا بش ـأن االمتظــازات والاــانات .ولحــاآ اة ــس ع مــا باملــداوالت اــيا الشــأن واــو ُي ـ
مــؤ ر األلرا /اجتمــاع األلـرا ع ــآ إةــاد حــج مؤقــت دورتـ الاديــم عشــرة ،ريثمــا يُتو ــج إىل
حج لويج األجج.
 -1انتااب رئيس المجلس ونائ

رئيسه

 -94انتخــل اة ــس اجتماعـ الثــاين والثمــانن ،الســظد عــنايدر ،واــو ع ــو مــن لــر مــدرج
املرف ــي األول ،ررظس ــا ل م ــس ،والس ــظد إدواردو ك ــالنو ،وا ــو ع ــو م ــن ل ــر ــو م ــدرج
املرفــي األول ،ناربــا ل ـررظس .وتنتيــل واليتيمــا ك ـررظس ونارــل ل ـررظس لول اجتمــاع يعاــده اة ــس
عال . 18(2016
 -95ولعر اة س عن تاديره ل ررظس ولنارل الررظس ع آ قظادهتما املمتازة ل م س.

__________
( 18وفاا ل مادة  12من الن ال الدا ل ل م س (املارر /4ل لإ ،1-املرفي األول .
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 -2االجتماعات المعقودة في عاإ 2015
 -96عاــد اة ــس لســم اجتماعــات عــال  .2015ومــن املاــرر لن يعاــد اجتماع ـا دادد ـا
تشرين الثاين/نوفمرب ( 2015ان ر ا دول . 6
 -97وتت ــاح ج ــداول األعم ــال املش ــروحم الجتماع ــات اة ــس ،والوث ــاري الداعم ــم لبن ــود ج ــدول
األعمــال ،والتاــارير املت ـ ِّـمنم ظــز االتناقــات الــد اعتمــداا اة ــس ،املوقــز الشــبلل لظــم التنمظــم
الن ظنم ع آ موقز االتناقظم املاريم املل وين(. 19
ا دول 6
اجتماعات المجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة في عاإ 2015
االجتماع

التاريخ

امللان

الثاين والثمانون

 20-16عباآ/فرباير

جنظف ،دويسرا

الثال والثمانون

 16-13نظسان/لبريج

بون ،لملانظا

الرابز والثمانون

 28-25ليار/مايو

بون (متزامنا مز دورن اهلظهتن النرعظتن

ارامس والثمانون

 24-20وز/يولظ

بون

الساد والثمانون

 16-12تشرين األول/لكتوبر

بون

السابز والثمانون

 27-23تشرين الثاين/نوفمرب

باريس ،فرنسا (بالتزامن مز دورة مؤ ر األلرا
بروتوكول كظوتو
العامج بو ن اجتماع األلرا

باء -التفاعل مم المنتديات وأصحاب المصلحة
 -98وا ــج اة ــس واظل ـ ـ الـ ـدعم ،ـ ـ ل النـ ـ ة املش ــمولم ب ــالتارير ،لعماهلم ــا م ــز ل ــحا
املا ـ حم إلــار لظــم التنمظــم الن ظنــمّ ،بــا ل ـ الس ـ شات الولنظــم املعظنــم ،مــن ـ ل منتــدو
السـ ـ شات الولنظ ــم املعظن ــم والتناع ــج م ــز الررظس ــن املتش ــاركن ملنت ــدااا اجتماع ــات اة ــس ،وم ــز
اللظانــات التش ـ ظ ظم املعظنــم مــن ـ ل التناعــج مــز اة ــس اجتماعات ـ  .و ـ ل الن ـ ة املشــمولم
بـ ــالتارير ،نُ مـ ــت تسـ ــز ح اـ ــات عمـ ــج ومنتـ ــديات واجتماعـ ــات وزاريـ ــم ودورات تدريبظـ ــم لسـ ــم
ب دان.
 -99ولُفسا اةال لي ا أل حا املاـ حم كـل يُبـدوا راكاـم بشـأن عم ظـم و ـز وتننظـي قواعـد
ا لظ ــم وك ــل ي تمسـ ـوا تو ــظحات بش ــأهنا .و ـ ل الن ـ ة املش ــمولم ب ــالتارير ،ت ا ــآ اة ــس ــو 20
ردــالم ( شابــا وت اــت األمانــم  460ردــالم إلــار عم ظــم التوا ــج الس ـريز( . 20ولُنشــهت قن ـوات

__________
(.<http://cdm.unfccc.int/EB/index.html> 19

( 20البظانات الواردة تتع ي بالن ة من  20عباآ/فرباير  2015فااعدا.
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لتادح الردارج وت اـل الـردود ع ظيـا ،عـن لريـي اللظانـات التشـ ظ ظم املعظنـم والسـ شات الولنظـم املعظنـم
والش ــبلات ارارجظ ــم ل م ــس واملوق ــز الش ــبلل الع ــال ل لظ ــم( ، 21زي ــادة ع ــنافظم عم ظ ــم ا ــا
الارارات وتظسوا لتبادل املعار بشأن مسارج السظادم العامم.
 -100وال ي ـ ـزال يُنس ــا اة ــال لم ــال ل ــحا املا ـ ـ حم ل تع ظ ــي ع ــآ مش ــروع ج ــدول األعم ــال
املش ــروح ار ــال بل ــج اجتم ــاع م ــن اجتماع ــات اة ــس ول د ــت ابم لش ب ــات املس ــا م ا ــول
مسارج السظادات العامم الد هلا لثر ع ظيم ،قبج لن يتخي اة س قرارا بشأهنا.
 -101وعاــدت األمانــم لي ــا لســم مــؤ رات عــن بعــد عــرب امن نــت مــز لع ــاك منتــدو التنســظي
ارــال باللظانــات التش ـ ظ ظم املعظنــم/اللظانات املســتا م املعتمــدة ،بعــد ك ـج اجتمــاع مــن اجتماعــات
اة س ،لبح نتار االجتماعات وتو ظا الارارات الد ا ياا اة س.

جيم -التواصل والتوعية
 -102رجملكـ ـزت جي ــود التوا ــج والـ ـ وي والتوعظ ــم ع ــال  2015ع ــآ الـ ـ وي ل نار ــدة م ــن لظ ــم
التنمظــم الن ظنــم أل ـراا االمتثــال ،ع ــآ دــبظج املثــال ،نُ ــم تــداول االنبعاثــات الناعــهم وتعــويض
االنبعاث ــات لواعظ ــم ،م ــث  ،م ــن قِب ــج الش ــركات وع ــن لري ــي تن ــظم فعالظ ــات ك ــربو وبواد ــشم لفـ ـراد
يسعون إىل حتاظي الظاد املنا ل (ان ر الناج ثالثا  -للف لع ه .
 -103وتــت خك الردــالم األدادــظم كــج جيــود التوا ــج والتوعظــم الــد يبــيهلا اة ــس لن لظــم
التنمظ ــم الن ظن ــم ــد املش ــاريز ب ــالوافز ل ــظس ب ــرا ن ــض لو جتن ــل انبعاث ــات ــازات االحتب ــا
الرارال فحسل ،وإذا ب را زيادة الرفاه وتعزيز التنمظم املستدامم لي ا.
 -104ومــن األنشــشم ا ـديرة بالـيكر مــا ي ــل :نشــر تويــات ا ــم بالظــم التنمظــم الن ظنــم ع ــآ املوقــز
الشــبلل ل رفــم ل بــار االتناقظــم املاريــم ،مــز قاــك بال ــات امنل ظزيــم والنرنســظم وامدــبانظم؛ وزيــادة
ادتخدال مواقـز التوا ـج االجتمـاعل؛ وتن ـظم محـ ت التوعظـم منادـبات بعظنيـا هت جملـم دـوق اللربـون؛
وإنتـ ــاج لع ـ ـرلم فظـ ــديو؛ والاظـ ــال بأعمـ ــال توعظـ ــم تروةظـ ــم لتش ـ ـ ظز الش ـ ــل ع ـ ــآ لظـ ــم التنمظـ ــم الن ظنـ ــم
ووحــدات نــض االنبعاثــات املعتمــد؛ والتعــالل مــز من مــات حلومظــم دولظــم ومن مــات مــن الاشــاع
ارال؛ ومساعدة ناع السظادات لدواق االمتثال؛ وتشوير وتعزيز لداة امل اك الشوعل.
 -105و ـ ـ ل الن ـ ـ ة املش ــمولم ب ــالتارير ،نُش ــر لكث ــر م ــن  30بظان ــا ــحنظا وإع ن ــا .وحر ــت
األمانـم ع ـآ حتاظـي ح ـور جظجملـد مواقـز التوا ـج االجتمـاعل ،وع ـآ الـ وي لظـم التنمظـم الن ظنــم
واملوا ظز املتا م بعمج اة س.
 -106ولدــيمت مراكــز التعــاون امق ظمــل إ كــاك الــوعل با لظــم املنـالي الــد يُ جملننـي فظيــا عــدد
ــدود مــن مشــاريز ا لظــم .ومــن ــم مــا تاــول ب ـ اــيه املراكــز لهنــا تســاام بشــلج كبــو فعالظــم
لنشـشم التوعظــم الــد ي ـش ز رــا اة ــس فعالظـات دــوق اللربــون الب ـدان النامظــم ،ومنيــا منتــدو
__________
( 21الردارج والردود متاحم ع آ ايا الرابض.<http://cdm.unfccc.int/stakeholder/submissions/index.html> :
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اللرب ــون لفرياظ ــا ،ومنت ــدو اللرب ــون لمريل ــا ال تظنظـ ـم ومنشا ــم البح ــر الل ــارييب .وعـ ـ وة ع ــآ
لـ  ،ينشــر مرك ـز التعــاون امق ظمــل لــومل نشــرة عــيريم بال ــم النرنســظم تــوزع ع ــآ قارمــم ال تنتــأ
تشول من ل حا املا حم امليتمن الب دان النامظم.
 -107وقد عيدت الن ة املشـمولم بـالتارير ذـوا مشـردا لسـابات النظسـبو وتـوي امللردـم لظـات
بروتوكول كظوتو(. 22

دال -االة الموارد المالية الماصصة لعمل ةلية التنمية النظيفة
 -108يادل ايا ا زك من التارير مع ومـات عـن اميـرادات والنناـات حـىت هنايـم /ل سـشس .2015
فوفاــا ل ماــرر /4ل لإ ،10-يلنــج اة ــس التننظــيال قدرتـ ع ــآ حنــظ وتشـوير اــيه ا لظــم حــىت هنايــم ف ـ ة
التاــحظا املتع اــم بن ـ ة االلت ـزال الثانظــم لربوتوكــول كظوتــو عــن لريــي امدارة الاــظنم مي ـرادات لظــم التنمظــم
الن ظنم والحتظاليا امل اكم.
ــمظم اــيا ا يــد عــال  2015إعــادة اظل ــم برنــام األمانــم الــيال يــدعم عمــج
 -109وتاــز
اة ــس وم ــا ي ت ــل ع ظي ــا م ــن ن ــظض ع ــدد امل ــوظنن م ــن  141موظن ــا ت ــال الن ـ ة املش ــمولم
بتارير عال  2014إىل  95موظنا من املارر االحتناف رم  1تشرين الثاين/نوفمرب .2015
 -110وكــان مب ـ الردــول الــد وردت ـ ل األعــير الثمانظــم األوىل مــن عــال  2015اةمــوع 6.4
م ظ ــون دوالر ب ــدوالرات الوالي ــات املتح ــدة (ان ــر ا ــدول  . 23( 7و املااب ــج ،ك ــان مب ـ ـ الرد ــول ال ــد
وردت ـ ل األعــير الثمانظــم األوىل مــن عــال  2014اةمــوع  4.4م ظــون دوالر بــدوالرات الواليــات
املتحدة.
 -111وع ــآ ال ــر م م ــن لن إيـ ـرادات الرد ــول ع ــال  2015تت ــاوز حالظ ــا كـ ـ م ــن اميـ ـرادات
املتوقعــم ( 3.1م ظــون دوالر مــن الردــول والاــم مــن العارــدات لعــال  ، 24(2015وإي ـرادات الردــول
ال ـواردة ننــس الن ـ ة مــن عــال  ،2014ف ــظس مــن املتوقــز لن يســتمر األمــر الــيا ،و ل ـ بســبل
تراجـ ــز الش ـ ــل ع ـ ــآ وحـ ــدات نـ ــض االنبعاثـ ــات املعتمـ ــد ومـ ــا يـ ــن م عـ ــن ل ـ ـ مـ ــن تراجـ ــز
نشاآ ا لظم.
 -112وّبوج ــل قواع ــد لظ ــم التنمظ ــم الن ظن ــم ،يُا ــبا دف ــز الرد ــول مس ــتحاا ل مان ــم عن ــدما حت ــول
وح ــدات ن ــض االنبعاث ــات املعتم ــد م ــن حس ــابات مع ا ــم د ـ ج لظ ــم التنمظ ــم الن ظن ــم .وع ظ ـ ،
__________
( 22هنايــم الن ـ ة املشــمولم بــالتارير ،كانــت حســابات  UN_CarbonMechsقــد د ـ ت  5 415متابعــا ع ــآ موقــز
توي (بزيادة قـدراا  1 285متابعـا ماارنـم بـالربز الثالـ مـن عـال  2014و 4 697اناـرة إع ـا ا ع ـآ موقـز
النظسبو (لال بزيادة قدراا  956انارة إع ا ا ماارنم بالربز الثال من عال . 2014

اــيا التاريــر عر ــم ل ت ظــو حظ ـ كانــت الن ـ ة املالظــم ال ت ـزال منتوحــم عنــدما ُو ــز التاريــر

( 23البظانــات ال ـواردة
ظ ت النيارظم.
شــم العمــج لعــال ( 2015تاريــر اجتمــاع اة ــس الــادال والثمــانن ،الناــرة  13مــن ا ــزك ،1-4
( 24مث مــا جــاك
املرفي  ، 1متاح ع آ ايا الرابض.<http://cdm.unfccc.int/EB/archives/meetings_14.html> :
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لمــج مرح ــم
ال يلــن اد ـ داد الردــول املرتبشــم باملشــروعات الــد ت اــت ــدمات إداريــم وللنيــا مل تُ ِّ
التحويــج مــن مراحــج الــدورة .وحــىت / 31ل ســشس  ،2015كانــت وحــدات ارنــض املوجــودة
السـابات املع اــم ثجملـج مــا ياــر مــن  33.4م ظــون دوالر بــدوالرات الواليــات املتحــدة عــلج
ردــول ــو ا ـ م .و ظ ــج ال ــرو الســاردة الس ــوق ،ال تتوقــز األمانــم ت ا ــل مب ـ مماثــج م ــن
الردول عال .2015
 -113ويب ـ ـ الر ــظد م ــن النوار ــد املس ــتحام الا ــندوق االد ــتهماين لظ ــم التنمظ ــم الن ظن ــم م ــن
الســنوات الســابام وحــىت  31ك ــانون األول/ديســمرب  ،2014املخاــك لتموي ــج شــم قــروا لظ ــم
املبن ا دول .7
درج املب املرحج و الر ظد جمل
التنمظم الن ظنم 7.1 ،م ظون دوالر ،واو ُم د
ا دول 7
االة ىيرادات ةلية التنمية النظيفة 2015-2014
(بدوالرات الواليات املتحدة

الر ظد املرحج من السنم السابام (للف
إيرادات الردول

(

4 000
1 772 560

567 822

7 308 561

5 784 748

ردم االعتماد

15 000

22 500

الردول املتا م بعم ظم االعتماد

143 464

27 116

158 184 290

134 437 748

(ج

الام من العاردات

(د

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

(ج

(د
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148 940 705

128 031 562
4 000

ردول التس ظج

(

2014

2015

ل السنم (باك

ردول املني ظات

(ل

(ل

م ـ ــن  1ك ـ ــانون الثاين/ين ـ ــاير إىل / 30ل س ـ ــشس  .2015مل ُُيس ـ ــل ا ـ ــيا املب ـ ـ ـ الر ـ ــظد املوج ـ ــود
الاندوق االحتظالل وقدره  45م ظون دوالر بدوالرات الواليات املتحدة.
يُــدفز ردــم ــو قابــج ل د ـ داد قــدره  1 000دوالر وقــت اق ـ اح مني ظــم جديــدة .وإ ا لف ــآ املا ـ ح إىل
املوافا ــم ع ـ ــآ املني ظ ــم ،يت اـ ــآ املش ــاركون املشـ ــروع ر ــظدا دارنـ ــا ق ــدره  1 000دوالر ماابـ ــج دف ــز ردـ ــم
التس ظج لو دداد الام من العاردات مسباا.
يُستند حسا ايه الردول إىل املتودض السنوال م ـدار وحـدات ارنـض املعتمـد ـ ل فـ ة املسـتحاات
وحتسـل كحاـم مـن العارــدات خمااـم لت شظـم النناــات امداريـم ع ـآ النحــو ايـدد الناـرة  37مــن
األوىلُ ،
يز الــد ياــج املتودــض الســنوال لوحــدات نــض انبعاثاهتــا
ر
ـا
ـ
ش
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املاــرر 7
ُ
ع ــن  15 000ل ــن م ــن مل ــافأ ث ــاين لكس ــظد اللرب ــون ،ويب ـ ـ ال ــد األقا ــآ ل رد ــم املن ــروا 350 000
دوالر .ويُعترب ايا الردم دفعم مسبام من حام العاردات املخاام لت شظم النناات امداريم.
تب ـ حا ــم العار ــدات الواجب ــم ال ــدفز وق ــت إ ــدار وح ــدات ن ــض االنبعاث ــات املعتم ــد  0.10دوالر لل ــج
وحــدة نــض معتمــد عــن لول  15 000وح ـدة يُش ــل إ ــداراا دــنم تاويظــم معظنــم ،و 0.20دوالر عــن
كج وحدة نض معتمد تادر ألال كمظم تزيد عن  15 000وحدة دنويا.
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 -114ويبـ ــن ا ـ ــدول  8و ـ ــز املظزانظـ ــم والنناـ ــات لظـ ــم التنمظـ ــم الن ظنـ ــم لعـ ــال  2014ول عـ ــير
الثمانظم األوىل من عال .2015
 -115وقــد وافــي اة ــس اجتماعـ الــادال والثمــانن ع ــآ ارشــم امداريــم لعــال  2015واملظزانظــم
املتا ـ م رــا ّبب ـ قــدره  28.1م ظــون دوالر ل ســنم التاويظــم  .2015ويثــج اــيا اخننا ــا قــدره 4.8
م ين دوالر ،لو  14.7املارم ،باملاارنم مز مظزانظم عال .2014
 -116ولُنن ـ ــي مب ـ ـ ـ  17.5م ظ ـ ــون دوالر الن ـ ـ ـ ة املمت ـ ــدة ح ـ ــىت / 31ل س ـ ــشس .2015
ويتماعــآ معــدل امننــاق مظزانظــم عــال  2015مــز املعــدل املتوقــز ( 66.3املارــم ل ن ـ ة ،ومــن
املتوقز لن يستمر ع آ معدل شل مز مرور السنم.
ا دول 8
وض ةةم ميزاني ةةة ونفق ةةات ةلي ةةة التنمي ةةة النظيف ةةة لع ةةاإ  2014واألش ةةهر الثماني ةةة األول ةةؤ م ةةم
عاإ 2015
(بدوالرات الواليات املتحدة
2014

(ل

2015

(

املظزانظم ( 12عيرا

32 916 280

28 085 660

النناات

31 153 970

17 536 009

املارم

املارم

النناات كنسبم مهويم من املظزانظم
(

(ل

94.6

62.4

النناات الن ة من  1كانون الثاين/يناير إىل  30كانون األول/ديسمرب .2014
الننا ــات النـ ـ ة م ــن  1ك ــانون الثاين/ين ــاير إىل / 31ل س ــشس  .2015يش ــتمج ع ــآ جمم ــوع ننا ــات
اد داد التلالظف الن ة من كانون الثاين/يناير إىل حزيران/يونظ .

ماء -توصيات مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو
 -1التوصيات المتعلقة بالتحريج وىعادة التحريج
 -117ادــت ابم ل ش ــل ال ـوارد الناــرة  8مــن املاــرر /4ل لإ ،10-ادتلشــف اة ــس التننظــيال
مزي ــدا م ــن ال ــني النعال ــم م ــن حظـ ـ التل ن ــم م ــن لج ــج إثب ــات لا ظـ ـم األرا ــل ألنش ــشم مش ــاريز
التحري /إعادة التحري الد تد ج إلار لظم التنمظم الن ظنم.
 -118ووافي اة س ع آ لن ال دظم ا را لـدود كـج منشاـم مـن املنـالي املاتشدعـم مـن األرا ـل
املوجــودة دا ــج حــدود نشــاآ مشــروع ل تحري /إعــادة التحـري مــن مشــاريز لظــم التنمظــم الن ظنــم مــن
عــأن لن يرفــز تل نــم إثبــات لا ظــم األرا عنــدما تشــتمج منشاــم املش ـروع ع ــآ عــدد كبــو مــن الباــز
الا وة من منشام ابظم.
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 -119وواف ــي اة ــس لي ــا ع ــآ لن الس ــماح باد ــتخدال لد ــالظل ل ــي العظن ــات لتا ــدير املن ــالي
الرجظ ــم و ــو الرجظ ــم دا ــج ح ــدود املش ــروع يل ــن لن جملن ــض تل ن ــم إثب ــات لا ظ ــم األرا ــل
الاالت الد تشتمج فظيا منشام املشروع ع آ عدد كبو من الباز الا وة من منشام ابظم.
 -120ووافــي اة ــس كــيل ع ــآ ــرورة تناــظا املعــايو املني ظــم ات الا ـ م املو ــوعم إلــار
لظــم التنمظــم الن ظنــم مــن لج ــج الســماح بادــتخدال لدــالظل ل ــي العظنــات أل ـراا تاــدير املن ــالي
الرجظم و و الرجظم دا ج حدود املشروع.
 -121وادــت ابم ل ش بــات ال ـواردة النا ـرتن  1و 2مــن املاــرر /7ل لإ ،10-قــظجملم اة ــس مــدو
انشب ـ ــاق الشرار ـ ــي وامج ـ ـراكات املبظجملن ـ ــم املا ـ ــررين /5ل لإ 1-و/6ل لإ 1-مع ـ ــداد مش ـ ــاريز لنش ـ ــشم
تش ـ ــتمج ع ـ ــآ جتدي ـ ــد ال ش ـ ــاك النب ـ ــان ،اد ـ ــتنادا إىل التعري ـ ــف الـ ـ ـوارد النا ـ ــرة (1ه  ،م ـ ــن مرف ـ ــي
املا ــرر /16ل لإ ،1-ح ــىت املن ــالي ال ــد ت ــتم فظي ــا مزاول ــم الراج ــم الزراعظ ــم واملمارد ــات الرجظ ــم
الرعويــم حظـ مــن ــو املـرجا لن يب ـ ال شــاك النبــان عتبــات ال ابــات الــد تاراــا الشــر امل ــظف
ّبوجــل الناــرة  8مــن مرفــي املاــرر /5ل لإ ،1-حــال كانــت لنشــشم املشــاريز ت ـ دــتُعترب مؤا ـم
إلار لظم التنمظم الن ظنم.
 -122واتنــي اة ــس ع ــآ لن الشرارــي وامج ـراكات املبظجملنــم املاــررين /5ل لإ 1-و/6ل لإ 1-ــو
قاب م ل تشبظي ،مـز تعـديج مـا ي ـزل تعدي ـ  ،ع ـآ لنشـشم مشـروع جتديـد ال شـاك النبـان املشـار إلظيـا
النارة  121لع ه.
 -123واتنــي اة ــس لي ــا ع ــآ لنـ ال يلــن الســم فظمــا إ ا كانــت الشرارــي وامجـراكات ا ديــدة
لت ديد ال شاك النبان حتتـاج إىل تشـوير و/لو لال لجـزاك موجـودة لو جديـدة مـن الشرارـي وامجـراكات
ةـ ـل تشبظاي ــا ،ب ــدون مزي ــد م ــن التوجظـ ـ م ــن م ــؤ ر األلرا /اجتم ــاع األلـ ـرا فظم ــا يتع ــي بن ــوع
لنشــشم جتديــد ال شــاك النبــان الــد دــتُعترب مؤا ــم وّبــا ي ـرتبض ر ـا مــن بــارام ات دــظتوجل حتديــداا
ل مان الس مم البظهظم لظم التنمظم الن ظنم.
 -2التوصيات المتعلقة بت سيط ةلية التنمية النظيفة وترشيدما
 -124اد ــت ابم ل ش ــل الـ ـوارد النا ــرة  5م ــن املا ــرر /4ل لإ ،10-يو ــل اة ــس ب ــأن يس ــما
مــؤ ر األلرا /اجتمــاع األل ـرا بتاــدح ل بــات تناــظا مني ظـ ألـم مــن املني ظــات دون إرفاقيــا بوثظاــم
تاــمظم املشــروع إ ا كــان يلــن تاظــظم مثــج اــيه الش بــات دون الاجــم إىل مع ومــات ا ــم ب ـيل
املشروع حتديدا.
 -125ويو ــل اة ــس ب ــأن يس ــما م ــؤ ر األلرا /اجتم ــاع األلـ ـرا ألال كظ ــان تشـ ـ ظ ل مع ـ جملـن
بادــتنتاج املاــادقم وبتاــدح رلال املاــادقم ك ــزك مــن ل ــل التس ـ ظج دون الاــول ع ــآ موافاــم
شظــم مــن السـ شم الولنظــم املعظجملنــم الشــر امل ــظف وللـرا ل ــرو معنظــم ،وبــأن يُســما ،مثــج
اــيه الــاالت ،بتاــدح موافاــم شظــم مــن السـ شم الولنظــم املعظجملنــم لو املشــاركن املشــروع مباعــرة إىل
األمانم لال وقت بعد ل مكمال عم ظم التس ظج.
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Annex I
Summary of the deliverables of the Executive Board of the clean development mechanism in response to
the requests and encouragements of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to
the Kyoto Protocol at its tenth session
[English only]
Table 9
Decision 4/CMP.10
Decision
4/CMP.10
paragraph Guidance relating to the clean development mechanism and action to be taken by
reference the Executive Board of the clean development mechanism

Status of implementation

5

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

Completed:

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

Completed:

6

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

The Board, at its 82nd meeting (EB 82) (February 2015), agreed on timelines for
the work on simplification of methodologies, including digitization, to reduce
transaction costs (EB 82 report, annex 8); and initiated further work to explore
new methodological options for broadening the applicability of the CDM in the
following sectors: cities, agriculture, domestic aviation, biofuels, transport,
renewable energy electrification and household energy supply
The Board, at its 83rd meeting (EB 83) (April 2015) and its 85 th meeting (EB 85)
(July 2015) agreed to include non-binding best practice examples in
methodologies and adopted various simplified and streamlined top-down revised
and new methodologies and tools

GE.15-19847

EB 85 approved "TOOL27: Investment analysis" (EB 85 report, annex 12); agreed
to broaden the applicability of biodiesel methodologies to cover all types of
biofuel; agreed to conduct a gap analysis and revise the combined tool to identify
the baseline scenario and demonstrate additionality to make it more usable; agreed
on measures to expand the positive list of projects that qualify for automatic
additionality; agreed, as part of simplifying and streamlining the additionality
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Decision
4/CMP.10
paragraph Guidance relating to the clean development mechanism and action to be taken by
reference the Executive Board of the clean development mechanism

Status of implementation

provisions, to consider a concept note to assess alternative approaches to
additionality demonstration (e.g. probabilistic approach); initiated the work to
simplify the monitoring guidelines and standards; adopted a new methodological
standard for rural electrification (EB 85 report, annex 13); and improved the
existing regulations governing water purification (EB 85 report, annex 15)
The Board, at its 86th meeting (EB 86) (October 2015), revised the standard and
guidelines for sampling and surveys for CDM project activities and PoAs (EB 86
report, annexes 3 and 4), in order to simplify the requirements as well as to include
options for using technology to reduce the cost of undertaking surveys; and
revised three methodologies to include non-binding best practice examples to
guide the project developers to enable them to avoid common pitfalls in the
application of methodologies
Ongoing:
At its 87th meeting (EB 87) (November 2015), the Board is to consider: various
methodologies covering domestic aviation, agriculture, renewable energy,
electrification and household energy supply; various simplified and streamlined
top-down revised and new methodologies and tools; simplified monitoring
guidelines and standards; non-binding best practice examples in methodologies;
and combinations of methodologies that do not require prior approval
8

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

Completed:
EB 83 considered additional cost-effective approaches to demonstrating the
eligibility of land for A/R CDM project activities, agreed to open a call for public
input on the matter and requested the Afforestation and Reforestation Working
Group (A/R WG) to take that public input into consideration
EB 85 considered a recommendation from the A/R WG on additional costeffective approaches to demonstrating the eligibility of land to qualify as an A/R
CDM project activity and requested the A/R WG to consider the matter further

11

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

Completed:
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EB 82 adopted the revised CDM project standard and CDM project cycle
procedure, which introduced the requirements and process for voluntary
deregistration of CDM project activities by project participants, while ensuring
environmental integrity and the consultation of the Parties involved
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EB 86 agreed on its recommendation for the CMP on additional cost-effective
approaches to demonstrating the eligibility of land for A/R CDM project activities
(EB 86 report, annex 18)

Status of implementation

EB 86 took note that the secretariat has received two requests for voluntary
deregistration of CDM project activities by project participants since the
implementation of the procedure for voluntary deregistration in February 2015
12

13

14

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

Completed:

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

Completed:

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

Completed:

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

EB 84 considered a concept note on the direction for the simplification and
streamlining of the CDM and agreed on areas for the secretariat to develop
concrete proposals without compromising environmental integrity
EB 86 agreed to continue considering a simplified registration process for project
activities and PoAs that qualify as automatically additional and agreed to limit the
scope of analysis to shortening the timeline of the registration process and to
simplifying the validation requirements, including on-site inspections for such
project types

EB 84 considered a concept note on the direction for the simplification and
streamlining of the CDM and agreed on areas for the secretariat to develop
concrete proposals without compromising environmental integrity
EB 86 decided to maintain the general principle that a DOE may perform either
the validation or verification/certification function for the same project activity or
PoA (except for small-scale project activities) and agreed to examine specific
conditions under which a DOE may perform both functions

15

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

Completed:
EB 85 took note of the current status of the work on digitizing methodologies that
generate project and programme design documents and provided relevant guidance
to the secretariat
Ongoing:
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EB 87 to consider pilot templates to further facilitate the development and
digitization of methodology-specific design document forms for project activities
and PoAs
17

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

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

Status of implementation

EB 84 considered a concept note on the direction for the simplification and
streamlining of the CDM and agreed on areas for the secretariat to develop
concrete proposals without compromising environmental integrity
EB 86 agreed to maintain the current separation of the CDM project standard,
CDM validation and verification standard and CDM project cycle procedure,
which are applicable to both project activities and PoAs; however, it also agreed to
prepare a handbook for stakeholders wishing to develop and implement a PoA to
help them to identify and correctly apply the provisions in the existing regulatory
documents that are applicable to PoAs

18

The CMP requests the Board to consider adjusting, and if
appropriate to implement, the rules governing PoAs to reflect the
special features of PoAs, in order to facilitate effective
implementation and reduce associated transaction costs while
ensuring environmental integrity, taking into account the
implications for liability with regard to the issuance of certified
emission reductions resulting from significant deficiencies in
validation, verification and certification reports, including rules
that:
(a)
Apply microscale thresholds at the unit level rather than
at the component project activity (CPA) level;
(b)
Allow, as an option, a simplified validation and
registration process for activities that satisfy microscale
thresholds and are considered automatically additional; this
option shall allow for:
(i)
Validation of a PoA without the submission of a
specific-case CPA;

19

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

EB 84 considered a concept note on the direction for the simplification and
streamlining of the CDM and agreed on areas for the secretariat to develop
concrete proposals without compromising environmental integrity
EB 85 considered an analysis of CPA thresholds and agreed on options for
applying microscale thresholds at the unit level
EB 86 amended regulatory documents, such as the CDM project standard (version
09.0), the CDM project cycle procedure (version 09.0) and the standard on
demonstration of additionality, development of eligibility criteria and application
of multiple methodologies for PoAs (version 03.0), to enable the application of
microscale thresholds at the unit level (EB 86 report, annexes 5, 6, 7, 13 and 14)
EB 86 also agreed to maintain the requirement of at least one specific-case CPA
corresponding to any generic CPA being needed for the registration of a PoA, but
considered not requiring a first specific-case CPA corresponding to each of the
other generic CPAs for approval by the Board, and further considered allowing the
inclusion of more than one technology or measure in one generic CPA, in
consultation with the relevant methodological panel and/or working group. EB 86
supported the direction of allowing the reinclusion of an excluded CPA into the
same or different PoA or making it a stand-alone project activity, but agreed to
examine the application of the requirement of continuous monitoring during the
period of exclusion in all cases, in consultation with the relevant methodological
panel and/or working group
Completed:
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EB 84 considered improving the accreditation of operational entities in regions
underrepresented in the CDM and agreed to simplify and streamline that
accreditation in the context of future revisions of the accreditation standard and
procedure to, among others, reduce transaction costs
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(ii)
Inclusion on the basis of a pre-approved
standardized inclusion template of CPAs carried out directly by
the coordinating/managing entity without prior validation by a
DOE

Completed:

Status of implementation

EB 86 revised the CDM accreditation procedure (EB 86 report, annex 19)
Ongoing:
In 2016 the Board will consider options for revising the CDM accreditation
standard in order to, among others, reduce transaction costs
20

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

Completed:
EB 83 considered proposals from its finance committee (EBFC) for improving the
management plan (MAP) preparation process and requested the EBFC and the
secretariat to further explore ways to best fulfil the mandate given by the CMP to
ensure the prudent management of the resources of the CDM and its ability to
perform its duties in maintaining and developing the mechanism up to the end of
the true-up period of the second commitment period of the Kyoto Protocol
EB 85 took note of the status of implementation of the 2015 MAP and the
management of resources
The secretariat undertook a thorough restructuring and redeployment process in
relation to the programme that supports the work of the Board
Ongoing:
EB 87 to consider the business plan 2016-2017 and MAP 2016

Table 10
Decision 6/CMP.10
Decision
6/CMP.10
paragraph
reference

1 and 2

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

Status of implementation

Completed:
The Board, at its 82nd meeting (February 2015), considered collaboration
with the JISC for the establishment of a joint accreditation committee;
agreed that a joint accreditation committee may not be the most appropriate form for synergy on this matter; and invited the JISC to collaborate on
considering the mandate
During the June 2015 sessions of the subsidiary bodies, the Chairs and
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Decision
6/CMP.10
paragraph
reference

Synergy relating to accreditation under the mechanisms of the Kyoto Protocol
and action to be taken by the Executive Board of the clean development
mechanism

Status of implementation

actions to CMP 11

Vice-Chairs of the Board and the JISC interacted for that purpose
The Board, at its 85th meeting (July 2015) further discussed the collaboration with the JISC on synergies relating to accreditation under the mechanisms of the Kyoto Protocol and, as there was no consensus on the matter,
agreed not to consider it further

Table 11
Decision 7/CMP.10
Decision
7/CMP.10
paragraph
reference

Outcome of the work programme on modalities and procedures for possible
additional land use, land-use change and forestry activities under the clean
development mechanism, and action to be taken by the Executive Board of the
clean development mechanism

1

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

Completed:

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

Completed:

2

Status of implementation

The Board, at its 83rd meeting (April 2015), considered the assessment of
and a report on the applicability of the afforestation and reforestation
(A/R) modalities and procedures to project activities involving
revegetation and requested the Afforestation and Reforestation Working
Group (A/R WG) to prepare a recommendation on the matter, to be
considered at the 86th meeting of the Board (EB 86)
The Board, at its 85th meeting (July 2015) considered a recommendation
from the A/R WG on the assessment of the applicability of the A/R
modalities and procedures to project activities involving revegetation and
requested the A/R WG to analyse in detail the implications of allowing
revegetation project activities under the CDM

EB 86 agreed on its recommendation for the CMP on the applicability of
the A/R modalities and procedures to project activities involving
revegetation (EB 86 report, annex 17)
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Decision
3/CMP.9
paragraph
reference

8

13

Guidance relating to the clean development mechanism

Status of implementation

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

Ongoing:

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

Completed:

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

The Board, at its 82nd meeting (February 2015) initiated further work to
assess options for the determination of country-specific baseline and
additionality thresholds for sectors in countries underrepresented in the
CDM
Ongoing:
At its 87th meeting, the Board is to consider further work on thresholds in
the context of the revision of the guidelines on standardized baselines
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16 and
17

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

Completed:

20

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

Ongoing:

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

The Board continues to offer assistance to designated national authorities
in relation to the development of guidelines for local stakeholder
consultation
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Decision
3/CMP.9
paragraph
reference

Guidance relating to the clean development mechanism

Status of implementation

assistance to designated national authorities, upon their request,
for the development of guidelines for local stakeholder
consultation in their countries
21

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

Completed:
EB 84 initiated work on the direction for the simplification and
streamlining of the CDM, including the review of the concept of
materiality
The Board, at its 86th meeting (October 2016), agreed to expand the
application of the concept of materiality to PoAs and to explore the
possibility of applying the concept of materiality to various aspects of
validation

FCCC/KP/CMP/2015/5

40/47

Entities accredited and provisionally designated by the Executive Board of the clean development
mechanism in the reporting period, including entities for which the scope of accreditation was extended (1
October 2014 to 16 October 2015)
[English only]
Table 13
Entities accredited and provisionally designated by the Executive Board of the clean development mechanism
Name of entity

Sectoral scopes (validation and verification)

China Building Material Test and Certification Group Co., Ltd. (CTC)

a

1-4, 6, 9, 10 and 13

China Certification Center, Inc. (CCCI)a

1-15

China Classification Society Certification Company (CCSC)
KBS Certification Services Pvt. Ltd. (KBS)

a

1-10 and 13

a

1, 3-5, 7, 9, 10, 12, 13 and 15

Carbon Check (India) Private Ltd. (Carbon Check)

b

1-5, 8-10, 13 and 14

DNV Climate Change Services AS (DNV)c

1, 3, 5, 13 and 14

Colombian Institute for Technical Standards and Certification (ICONTEC)
Germanischer Lloyd Certification GmbH (GLC)

c

1-3, 7, 13 and 14

c

Deloitte Tohmatsu Evaluation and Certification Organization Co. Ltd. (Deloitte-TECO)

1, 3 and 13
c

1-3, 5, 10, 12, 13 and 15

Korean Register of Shipping (KR)d
BRTÜV Avaliações da Qualidade S.A. (BRTÜV)d
JACO CDM Ltd. (JACO CDM)d
Korea Environment Corporation (KECO)d
Ernst & Young Associés (France) (EYG)d
Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE) d
IBOPE Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística Ltda. (IBOPE)d
RINA Services S.p.A. (RINA)e
a
b
c
d
e
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Accreditation granted for five years.
Transfer of accreditation from another legal entity.
Voluntary withdrawal of accreditation. Only the remaining sectoral scopes are indicated.
Voluntary withdrawal of accreditation in its entirety.
Entities provisionally suspended.
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Annex II

FCCC/KP/CMP/2015/5

Annex III
List of regulatory documents approved and/or revised by the Executive
Board of the clean development mechanism
[English only]
Table 14
Standards
Adopted

Meeting report
referencea

Sampling and surveys for CDM project activities Version 05.0
and programmes of activities

EB 86

Annex 3

General principles for bundling

Version 03.0

EB 82

Annex 10

CDM project standard

Version 09.0

EB 82

Annex 13

CDM validation and verification standard

Version 09.0

EB 82

Annex 14

CDM project standard

Version 08.0

EB 81

Annex 3

CDM validation and verification standard

Version 08.0

EB 81

Annex 4

Title

Version

Note: Approved methodological standards are available at
<http://cdm.unfccc.int/methodologies/index.html>.
Abbreviations: CDM = clean development mechanism, EB = meeting of the Executive Board of the
clean development mechanism.
a
See <http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>.

Table 15
Procedures
Title

Version

Adopted

Meeting report
referencea

CDM accreditation procedure

Version 12.0

EB 86

Annex 19

Performance monitoring of designated operational entities

Version 03.1

EB 85

Annex 24

Development, revision, clarification and update
of standardized baselines

Version 04.0

EB 84

Annex 10

Selection and performance evaluation of experts
on the CDM RIT and Methodologies Panel rosters of experts

Version 01.0

EB 83

Annex 16

Terms of reference of the consultant to undertake Version 01.0
the third-party evaluation of the regional collaboration centres

EB 82

Annex 3

Direct communication with stakeholders

Version 02.0

EB 82

Annex 9

CDM project cycle procedure

Version 09.0

EB 82

Annex 15

CDM project cycle procedure

Version 08.0

EB 81

Annex 36

Abbreviations: CDM = clean development mechanism, EB = meeting of the Executive Board of the
clean development mechanism, RIT = registration and issuance team.
a
See <http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>.
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Table 16
Guidelines
Adopted

Meeting report
referencea

Sampling and surveys for CDM project activities Version 04.0
and programmes of activities

EB 86

Annex 4

General guidelines for small-scale CDM methodologies

Version 22.0

EB 86

Annex 13

Application of materiality in verifications

Version 02.0

EB 82

Annex 11

General guidelines for small-scale CDM methodologies

Version 21.0

EB 81

Annex 35

Title

Version

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

Table 17
Clarifications
Adopted

Meeting report
referencea

Non-linking of payments to the final outcome of Version 01.0
validation or verification/certification activities

EB 86

Annex 8

Access to technical experts and demonstration of Version 01.0
competence

EB 86

Annex 9

On-the-job performance evaluation of designated Version 01.0
operational entity personnel

EB 86

Annex 10

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

Version 01.0

EB 83

Annex 1

Renewal of crediting period of registered clean
development mechanism project activity

Version 01.0

EB 82

Annex 16

Title

Version

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

Table 18
Information notes
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Title

Version

Adopted

Meeting report
referencea

Project proponent survey result

Version 01.0

EB 86

Annex 1

Independent third-party evaluation report of the Version 01.0
regional collaboration centres

EB 86

Annex 2

Data elements for inclusion in the database of
project information

Version 01.0

EB 85

Annex 1

Project plan for the evaluation of the CDM
regional collaboration centres

Version 01.0

EB 85

Annex 2

CDM Executive Board workplan 2015

Version 01.0

EB 82

Annex 1
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Title

Version

Adopted

Meeting report
referencea

Workplan of panels and working groups for
2015

Version 01.0

EB 82

Annex 2

Calendar of meetings of the Board for 2015

Version 01.0

EB 82

Annex 4

Further development of the standardized baselines framework

Version 01.0

EB 82

Annex 6

Development of new methodologies to broaden Version 01.0
the applicability of the CDM

EB 82

Annex 7

Simplification of methodologies, including
digitization, to reduce transaction costs

Version 01.0

EB 82

Annex 8

Management plan 2015

Version 01.0

EB 81

Annex 1

Tentative calendar of meetings for 2015

Version 01.0

EB 81

Annex 2

Note: This table contains only the key information notes related to the mandates of the Conference of
the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol.
Abbreviations: CDM = clean development mechanism, EB = meeting of the Executive Board of the
clean development mechanism.
a
See <http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>.

Table 19
Amendments
Title

Version

Adopted

Meeting report
referencea

Amendment to version 09.0 of the CDM project standard

Version 01.0

EB 86

Annex 5

Amendment to version 09.0 of the CDM project cycle procedure

Version 01.0

EB 86

Annex 6

Amendment to version 03.0 of the standard for Version 01.0
demonstration of additionality, development of
eligibility criteria and application of multiple
methodologies for programmes of activities

EB 86

Annex 7

Amendment to version 03.0 of the standard for Version 01.0
demonstration of additionality, development of
eligibility criteria and application of multiple
methodologies for programmes of activities

EB 81

Annex 5

Abbreviations: CDM = clean development mechanism, EB = meeting of the Executive Board of the
clean development mechanism.
a
See <http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>.
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Table 20
Glossary
Title

Version

Adopted

Meeting report
referencea

Clean development mechanism terms

Version 08.0

EB 82

Annex 12

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

Table 21
Recommendations for the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to
the Kyoto Protocol
Adopted

Meeting report
referencea

Assessment of applicability of the modalities
Version
and procedures contained in decisions 5/CMP.1 01.0
and 6/CMP.1 to project activities involving
revegetation

EB 86

Annex 17

Additional cost-effective approaches to demon- Version
strating the eligibility of land for afforestation 01.0
and reforestation clean development mechanism project activities

EB 86

Annex 18

Title

Version

Abbreviations: CDM = clean development mechanism, EB = meeting of the Executive Board of the
clean development mechanism.
b
See <http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>.
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Annex IV
Meetings of the Executive Board of the clean development mechanism, its
regulatory bodies, its forums and other workshops in 2015
[English only]
Table 22
Meetings of the Executive Board of the clean development mechanism in 2015
Meeting

Date

Venue

Eighty-second

16-20 February

Geneva, Switzerland

Eighty-third

13-17 April

Bonn, Germany

Eighty-fourth

25-28 May

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

Eighty-fifth

20-24 July

Bonn

Eighty-fifth

12-16 October

Bonn

Eighty-sixth

23-27 November

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

Table 23
Accreditation Panel meetings in 2015
Meeting

Date

Venue

Seventy-first

10-12 March

Bonn, Germany

Seventy-second

2-4 June

Bonn

Seventy-third

19-21 October

Bonn

Table 24
Methodologies Panel meetings in 2015
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Meeting

Date

Venue

Sixty-sixth

16-20 March

Bonn, Germany

Sixty-seventh

15-19 June

Bonn

Sixty-eighth (electronic
consultation)

31 August to 21 September

Virtual meeting

Sixty-eighth

5-9 October

Bonn
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Table 25
Small-Scale Working Group meetings in 2015
Meeting

Date

Venue

Forty-seventh

23-25 March

Bonn, Germany

Forty-eighth

22-25 June

Bonn

Forty-ninth (electronic
consultation)

31 August to 10 September

Virtual meeting

Forty-ninth

29 September to 2 October Bonn

Table 26
Afforestation and Reforestation Working Group meetings in 2015
Meeting

Date

Venue

Fortieth

23-25 June

Bonn, Germany

Forty-first

7 and 8 September

Bonn

Table 27
Workshops and forums organized for clean development mechanism stakeholders
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Meeting

Date

Venue

Designated Operational Entities/Accredited Independent Entities Coordination Forum meeting

6 November 2014

Bonn, Germany

Sixteenth meeting of the Designated National Authorities Forum

13 and 14 November
2014

Bonn

Africa regional workshop on carbon finance

11 and 12 April 2015

Marrakesh, Morocco

Africa Carbon Forum

13-15 April 2015

Marrakesh

Regional workshop on carbon
finance for Latin America and the
Caribbean

7 and 8 September 2015

Santiago, Chile

Latin American and Caribbean
Carbon Forum

9-11 September 2015

Santiago

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

29 and 30 September
2015

Manila, the Philippines
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