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موجز
يغطي هذاا القرريذر العمذ الذاا الذطبه بذل اابذن القنآللذاا لللذي القنملذي الن لآلذي
الآلذذمن مذذن  18أيبول/سذذبقمرب  2016إىل  22أيبول/سذذبقمرب  .2017وقذذد اذذز العم ذ عب ذ
تبس ذذلل اللل ذذي وتعزي ذذز اس ذذق داماا املواجا ذذي العاملل ذذي لقغذ ذ املن ذذا  ،بط ذذره منا ذ ذا اس ذذقعمال
تطبلر ذذاد جدي ذذدن عم ذاً لقموي ذ األنش ذذطي املقعبر ذذي هملن ذذا  .و ذذادد الآل ذذمن زاي ن طآللآل ذذي
تسذذلل املشذذا يه وزاي ن نسذذبقاا  36املائذذي إاذذدا و ذذداد نآل ذ ا نبعذذا د املعقمذذد
مرا نذذي بعذذا  .2016و غذذذ هذذاد ال ذزاي ن ،ي ذزال الطبذذة عب ذ أعمذذال للذذي القنملذذي الن لآلذذي
وو داهتا خلآل ا نبعا د املعقمد من آلضاً مرا ني هلطبذة فذمن ا لقذزا األوىل لربوتواذول
الوتذذو الذذت انقاذذت عذذا  .2012ويشذذم هذذاا القرريذذر طبب ذاً لبقوجلذذل مذذن م ذؤمتر األط ذرا
بروتواذذول الوتذذو و تذذل الثالثذذي عشذذرن وتواذذلي ختذذا
العام ذ بواذذآلل اجقمذذايف األط ذرا
إجراء من قِببل .ويقضمن أيضاً تشللعاً بشأن الآلررن  4من املا ن  6من اتآلاه ه ين.

__________

*

قُذذدمت ه ذذاد الوعلر ذذي بع ذذد املوع ذذد اا ذذد بر ذذد تضذذملناا معبوم ذذاد ع ذذن الآل ذذمن املش ذذمولي هلقرري ذذر طببا ذذا م ذؤمتر
بروتواول الوتو و تلل الثانلي والثالثي.
األطرا العام بواآلل اجقمايف األطرا
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أوالا -مقدمة
ألف -الوالية
 -1وفر ذاً لطرائذذج وإج ذراءاد للذذي القنملذذي الن لآلذذي(( )1الللذذي) ،يرذذد اابذذن القنآللذذاا ل للذذي
(املش ذذا إلل ذذل فلم ذذا يب ذذي هاب ذذن) تر ذذا ير ع ذذن أنش ذذطقل إىل ا ذ و ن م ذذن و اد م ذؤمتر األط ذرا
بروتواذذول الوتذذو (مؤمتر/اجقمذذايف أطذرا الوتذذو) .و سذذلاه
العامذ بواذذآلل اجقمذذايف األطذرا
مما س ذذقل لس ذذبطاتل عب ذ اللل ذذي ،يس ذذقعرق امل ذؤمتر ه ذذاد القر ذا ير وير ذذد القوجل ذذل ويق ذذا مر ذذر اد،
سة ا ققضاء.

ابء -نطاق التقرير
 -2ير ذذد ه ذذاا القرري ذذر الس ذذنوا معبوم ذذاد ع ذذن القر ذذد اا ذذرز تنآلل ذذا اللل ذذي ن ذ ل الآل ذذمن
م ذذن  18أيبول/س ذذبقمرب  2016إىل  22أيبول/س ذذبقمرب ( 2017املش ذذا إللا ذذا فلم ذذا يب ذذي هلآل ذذمن
املشذذمولي هلقرريذذر)( )2ويضذذذ توا ذلاد للن ذذر فلاذذا مؤمتر/اجقمذذايف أط ذرا الوتذذو و تذذل الثالثذذي
عشذذرن .ويرذذد القرريذذر واذذآلاً حلالذذي الللذذي ،ويبرذذي الضذذوء عب ذ اإلجنذذازاد والآلذذرص والقحذذدايد
املقعبرذذي بعم ذ الللذذي ،ويرذذد معبومذذاد عذذن احلوامذذي واإل ا ن الللذذي وعذذن مرازهذذا املذذا  .وتذذر
معبوماد إلافلي عب اآلحاد املوقه الشبكي ل للي( ،)3الذاا يشذك املسذقو يف املراذزا ملذه
القرا ير وغ ها من الو ئج املقعبري هابن.
 -3وس ذذلرو ئ ذذلن ااب ذذن ،الس ذذلد فران ذذإ فولك ذذل ،بقر ذذد /إ اط ذذي ذذآلويي إىل مؤمتر/اجقم ذذايف
أطرا الوتو و تل الثالثي عشرن عن نقائ ا جقمايف السابه والقسذعن لبملبذن (أ،))4(97/ -
املرر عردد بعد نشر هاا القررير.

جيم -اإلجراءات اليت يتعني أن يتخنها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
يف بروتوكول كيوتو
 -4قد يو مؤمتر/اجقمايف أطرا الوتو
القررير ،أن يرو مبا يبي:

و تل الثالثي عشرن،

سلاه إ اطقذل عبمذاً هبذاا

اإل اطذذي عبمذاً مبذذا الذذطبه بذذل اابذذن اسذذقلابي لطببذذاد املذؤمتر
(أ)
عشرن (ان ر الآل الثالث أ اند واملرفج األول)؛
(ب)
املرفج الثاين)؛

و تذذل الثانلذذي

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

__________

()1
()2
()3
()4
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املرر  /3أإ ،1-املرفج ،الآلررن (5ج).
تغطذذي املعبومذذاد ال ذوا ن هذذاا القرريذذر الآلذذمن مذذن  18أيبول/سذذبقمرب  2016إىل  22أيبول/سذذبقمرب ،2017
لإ.
وفراً لبآلررن  11من املرر  /1أإ ،2-والآلررن  7من املرر  /2أإ ،3-ما مل يُاار ن
.http://cdm.unfccc.int/
سلُشا إىل اجقماعاد أنرى االإ هسق دا الغي ا نق ا املااو ن.
3
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(ج) تر ذ ذذد /القوجل ذ ذذل بش ذ ذذأن املس ذ ذذائ املش ذ ذذمولي هب ذ ذذاا القرري ذ ذذر ،وناا ذ ذذي
الآلررن  60أ اند؛
ا سقلابي لطبة القوجلل الوا
( ) الن ذذر
و 117أ اند عب القوا ).

س ذ ذذلاه

القش ذذلله ال ذذاا أب ذذداد ااب ذذن والقوا ذذلي ال ذذت ق ذذدماا (الآلر ذذر ن 11

 -5ومذذن املرذذر أن ينق ذذة مؤمتر/اجقمذذايف أط ذرا الوتذذو أعضذذاء اابذذن لآلذذمن سذذنقن ،فذذو
تبرلل الم لحاد من األطرا  ،و لإ عب النحو القا :
املرفج األول؛

(أ)

عضوان وعضوان مناوهن من األطرا غ املد جي

(ب)

عضو وعضو مناوب من حتالف الدول ا ز يي ال غ ن؛

(ج)

عضو وعضو مناوب من ول أو وه الشرقلي؛

()

عضو وعضو مناوب من األطرا املد جي

املرفج األول.

اثني ا -حالة آلية التنمية النظيفة
ألف -آلية التنمية النظيفة يف أرقا
عذ ذذا  ،2017ذ ذذادد الللذ ذذي اسذ ذذقمرا اً خنآلذ ذذاق الطبذ ذذة عب ذ ذ و ذ ذذداد نآل ذ ذ
-6
ا نبع ذذا د املعقم ذذد ،مرا ن ذذي هلطب ذذة ف ذذمن ا لق ذ ذزا األوىل لربوتوا ذذول الوت ذذو ال ذذت انقا ذذت
ع ذذا  .2012وتوااذ ذ أيضذ ذاً اخنآل ذذاق تس ذذلل املش ذذا يه وإا ذذدا و ذذداد نآلذ ذ ا نبع ذذا د
املعقمذذد مرا نذذي مبذذا ذذادتل فذذمن ا لقذزا األوىل .ولكذذن تسذذلل املشذذا يه وإاذذدا و ذداد نآلذ
ا نبعذذا د املعقمذذد ذذادا زاي ن طآللآلذذي عذذا  2017مرا نذذي بعذذا  .2016ويبذذن ا ذذدول 1
عد املشذا يه املسذلبي ،واملشذا يه الذت أُاذد د اذا و ذداد نآلذ انبعذا د معقمذد ،وو ذداد
نآل ا نبعا د املعقمد ال ا ن (مبا يشم برام األنشطي).
ا دول 1
عرردمل املشرراريل املسررالةع واملشرراريل الرريت أخصرردرت ررا وحرردات ف ر ان عررااثت معتم ردع
ووحدات ف االن عااثت املعتمد الصاملرة (مبا يشمل برامج األنشطة)

4

املشذذا يه الذذت أُاذذد د
ا ذ ذذا و ذ ذذداد نآلذ ذ ذ
(ب)
انبعا د معقمد

و ذ ذ ذذداد نآلذ ذ ذ ذ
ا نبعذذا د املعقمذذد
ال ا ن
264 495 437

الآلمن املشمولي هلقررير

املشا يه املسلبي

مذذن  1تش ذرين األول/أاق ذذوبر  2011إىل  30أيب ذذول/
سبقمرب 2012
مذذن  1تش ذرين األول/أاق ذذوبر  2012إىل  30أيب ذذول/
سبقمرب 2013
مذذن  1تش ذرين األول/أاق ذذوبر  2013إىل  30أيب ذذول/
سبقمرب 2014
مذذن  1تش ذرين األول/أاق ذذوبر  2014إىل  30أيب ذذول/
سبقمرب 2015

1 747

1 256

2 181

1 779

379 458 772

208

575

104 113 269

122

465

129 451 024

(أ)

GE.17-18487

FCCC/KP/CMP/2017/5

الآلمن املشمولي هلقررير

املشا يه املسلبي

مذذن  1تش ذرين األول/أاق ذذوبر  2015إىل  30أيب ذذول/
سبقمرب 2016
مذذن  1تش ذرين األول/أاق ذذوبر  2016إىل  22أيب ذذول/
سبقمرب 2017

65

(أ)
(ب)
(ج)

53

(ج)

(أ)

املشذذا يه الذذت أُاذذد د
ا ذ ذذا و ذ ذذداد نآلذ ذ ذ
(ب)
انبعا د معقمد

و ذ ذ ذذداد نآلذ ذ ذ ذ
ا نبعذذا د املعقمذذد
ال ا ن

434

105 331 578

456

144 104 689

ُ ِسة عد املشا يه املسلبي ه سقنا إىل يخ نآلا القسلل .
يُر َ ذذد بعبذذا ن ااملشذذا يه الذذت أُاذذد د اذذا و ذذداد خلآل ذ ا نبعذذا د املعقمذذدا تبذذإ املشذذا يه الذذت
اسقكمبت إادا و داد نآل ا نبعا د املعقمد أعناء الآلمن املشمولي هلقررير.
يُرجذ م ذذي أن هذذاا الذذرقذ قذذد ُ سذذة اسذذقنا اً إىل يذذخ إجذراء القسذذلل عولذاً عذذن يذذخ نآلذذا
القسلل .

ابء -اإلجنازات والفرص
 -7لرذذد أُنشذذلت للذذي القنملذذي الن لآلذذي اذذأ ان لربوتواذذول الوتذذو هبذذدفن يقمذذث ن تذذوف املرونذذي
لألطذ ذرا املد ج ذذي املرف ذذج األول م ذذن ل ذذث ا مقث ذذال لقزاماهت ذذا الكمل ذذي هحل ذذد م ذذن ا نبع ذذا د
ونآلضاا ،ومساعدن األطرا غ املد جي املرفج األول ل تآلاقلي عب حترلج القنملي املسقدامي.
 -8ون ذ ل فذذمن ا لق ذزا األوىل لربوتواذذول الوتذذو ،أ د الللذذي بنلذذا و هذذا املقمث ذ تذذوف
املرون ذذي لألطذ ذرا املد ج ذذي املرف ذذج األول ،ال ذذت اس ذذق دمت جمقمع ذذي أاث ذذر م ذذن مبل ذذا و ذذدن م ذذن
و داد نآل ا نبعا د املعقمد سبل ا مقثال لربوتواول الوتذو .وقذد اذد مذا جمموعذل 1.9
مبلا و دن ترريباً ،وهي مقا ذي ألغذراق ا مقثذال فذمن ا لقذزا الثانلذي ،أو ألا اسذق دا غذ
أغراق ا مقثال ،مث ً إطا جاو الشرااد املقعبري مبسؤوللقاا ا جقماعلي.
 -9وهإللافي إىل لذإ ،تسذاعد الللذي األطذرا غذ املد جذي املرفذج األول عبذ القحذر
هجتذذاد حترلذذج أهذذدافاا جمذذال القنملذذي املسذذقدامي عذذن طريذذج حتآللذذز تسذذلل أاثذذر مذذن 8 000
مش ذذرويف وبذ ذرانم لألنش ذذطي  111بب ذذداً .وم ذذن د فر ذذد أعبق ذذت اللل ذذي إمكانلاهت ذذا ا ذذأ ان لقعبل ذذي
ا سقثما اد سلاه العم املناني وامحر لبقنملي املسقدامي.
 -10والطبعت الللي منذا إنشذائاا بذدو ائذد قلذاا نقذائ الق آللذف الذت حترراذا أنشذطي
حمد ن عب األ ق ،واإلب غ عن هاد النقائ والقحرج مناا ،اما ادد تطو اً وحتسناً مسقمراً
مبرو الوقت .و يزال اابن عب أيل أبن الللي هي النمذو ج العذاملي الرائذد لللذي نذل األسذاا
وتسذذلل األ اذذدن الدائنذذي ،لذذث إرذذا ت ذذوفر أ ان جذذاهزن ل سذذق دا املواجاذذي العامللذذي لقغ ذ
املنا  ،ولدياا عرون من اخلرباد والد وا املسقآلا ن.
 -11ويشله اابن األطرا عب أن تسقآللد من اخلرباد املكقسبي والذد وا املسذقآلا ن مذن
الللاد والنُذ ُا الرائمي عب النحو الاا أوا بل مؤمتر األطرا ( )5إعذدا الرواعذد والطرائذج
واإلجراءاد ل للي املنشأن مبوجة الآلررن  4من املا ن  6من اتآلاه ه ين.
__________
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 -12و غضون لإ ،يقواا اسق دا للي القنملي الن لآلي من قب األطرا هبد الوفذاء
هلقزاماهتا مبوجة بروتواول الوتو ،ومن قب ا ااد اا بي امل بحي من غ األطرا ألغراق
غذ مق ذذبي بغذذاايد الربوتواذذول (ان ذذر الآل ذ الثالذذث-ألذذف أ اند) .وبقشذذلله مذن مؤمتر/اجقمذذايف
أطرا الوتو ،يواا اابن اسقكشا و عذ هاد ا سق داماد املوسعي من أج لذمان أن
يسذذقآللد ا ملذذه مذذن الللذذي عب ذ النحذذو األمث ذ  ،وأن يسذذقمر ا ع ذما مبذذا حتررذذل مذذن ختآلذذل
ا نبعا د ،وأن تواا املساعدن عب حترلج القنملي املسقدامي لألطرا املضلآلي.

جيم -التحدايت اليت تواجهها آلية التنمية النظيفة
 -13تواجل للي القنملي الن لآلي ،عب الرغذ من النلذا الذاا ررقذل ،ا تآلاعذاً جذي عذد
اللرذذن واخنآلالذاً ذذديداً الطبذذة .وقذذد أ د ااذذد اد اخلا جلذذي لبطبذذة عبذ و ذذداد نآلذ
ا نبعا د املعقمد ،مث الرلو الت يضعاا بع املشمين عب املي الو ذداد ونوعاذا وأاذباا،
وع ذذد اللر ذذن املقعب ذذج مب ذذا إ ا ا ذذان م ذذن املمك ذذن اس ذذق دا الو ذذداد املس ذذقرب أ والآلل ذذي
اسق داماا ،إىل اخنآلاق هلغ أسعا هاد الو داد.
 -14ون راً خنآلاق الطبة عب و داد نآل ا نبعا د املعقمد ومذا نذق عذن لذإ مذن
اخنآلذذاق عذذا سذذعر الو ذذداد ،توقذذف العديذذد مذذن مشذذا يه الللذذي عذذن إاذذدا هذذاد الو ذذداد.
فما يررب من  41املائي مذن املشذا يه الذت طببذت إاذدا و ذداد نآلذ ا نبعذا د املعقمذد
ذ  31اذانون األول /يسذمرب ( 2012رايذي فذمن ا لقذزا األوىل لربوتواذول الوتذو) توقآلذت عذذن
طبة إادا املزيد مناا.
 -15ومن ان لي أنرى ،نشأد فرص جديذدن لبطبذة ،سذواء مذن جانذة ا سذق دا ااقمذ
لو ذذداد نآل ذ ا نبع ذذا د املعقم ذذد اوس ذذلبي ل ذزاي ن طمو ذذاد م ذذا بع ذذد ع ذذا  2020جم ذذال
املسذذا اد اا ذذد ن وطنل ذاً أو إطذذا نط ذذي معاول ذذي الكرب ذذون ونآلضذذل الط ذ ان ال ذذدو ال ذذت
اعقمدهتا من مي الط ان املدين الدو واملرر إط قاا عا .2021
 -16و ي ذزال تراجذذه نش ذذاؤ الللذذي يذذؤعر عب ذ ا اذذاد القابعذذي ل لل ذذي والذذت ترذذو همل ذذا قي
والقحرذذج لذذدى األط ذرا الثالثذذي ،وهذذي حتديذذداً الكلذذااند القشذذغلبلي املعلنذذي .و الآلذذمن املشذذمولي
هلقررير ،قا أ بعي مذن هذاد الكلذااند وبشذك طذوعي بسذحة اعقما هذا هلكامذ  ،فلمذا أ لذذ
اعنان مناا عن القرد /إلعا ن ا عقما وتراا اعقما ا لقنقاي اذ لقل .ويوجذد الن  30الذاانً
تشغلبلاً معلناً لبم ا قي والقحرذج فلمذا يقعبذج هملشذا يه واعقمذا نآلذ ا نبعذا د ،بعذد أن ببذغ
عد ها  36الاانً  1تشرين األول/أاقوبر ( 2016ان ر الآلررن  22أ اند).
 -17وقد أعد الكث من األطرا مسا اهتا ااد ن وطنلاً مبوجة اتآلاه ه ين عبذ أسذاا
توقه إمكانلي الدنول إىل سوه وللي لبكربون واملشااي فلاا .ومن ون اسقمرا اسق دا الللي
و عماذذا ،ذذي هتديذذد يقمثذ أن تماجذذه الرذذد اد واملعذذا واخلذرباد ال زمذذي بشذذك أاذذرب .و
ال فردارا ،فإرا لن تكون مقا ي لدعذ سوه وللي لبكربون املسقرب أو أن قذد اً ابذ اً مذن
أعمال بناء الرد اد سلكون مطبوهً إلعا ن إنشائاا.

6

GE.17-18487

FCCC/KP/CMP/2017/5

اثلث ا -العمل املضطلل به يف الفرتة املشمولة ابلتقرير
ألف -الق ررارات واملسررائل التنظيميررة واألعمررال املختلفررة لتحسررني آليررة التنميررة النظيفررة
وتعزيزها
 -18يبذذن هذذاا الآلذريف عمذ اابذذن الآلذذمن املشذذمولي هلقرريذذر ،مبذذا يشذذم اسذذقلابقل ملذذا قدمذذل
مؤمتر/اجقمايف أطرا الوتو من طبباد وتشلله.
 -19ون ل الآلمن املشمولي هلقررير ،واسقلابي لبآلررن  5من املرر  /3أإ ،12-واا اابذن
حتسذذن الللذذي عذذن طريذذج اعقمذذا و ئذذج تن لملذذي جديذذدن أو منرحذذي ،مبذذا لذذإ إنشذذاء جممذذوعقن
نااذذقن مبعلذذا مشذذا يه الللذذي ،ومعلذذا امل ذذا قي والقحرذذج ل للذذي ،واإلجذراء اخلذذاص بذدو ن مشذذا يه
الللي (جمموعي ألنشطي املشذا يه واألنذرى لذربام األنشذطي) ،ومسذر الللذي ،ومعلذا أنذا العلنذاد،
وإجراء ا عقما اخلاص هلللي ،واإلجراءاد املقعبري إب ا ن هلك الدعذ اخلاص هابن.
 -20ويضذ املرفج األول ن رن عامي عب ما ررل اابن من نقائ اسقلابي ملا و من طببذاد
وتش ذذلله م ذذن مؤمتر/اجقم ذذايف أط ذرا الوت ذذو و ت ذذل الثانل ذذي عش ذذرن .وت ذذر املرف ذذج الثال ذذث قائم ذذي
هلو ئ ذذج القن لمل ذذي (املع ذذاي واإلج ذ ذراءاد واملب ذذا ا القوجلال ذذي والقول ذذلحاد وامل ذذااراد اإلع مل ذذي
والقعدي د واملسا ) الت مت إقرا ها أو تنرلحاا من قب اابن ن ل الآلمن املشمولي هلقررير.
القرارات
(أ) القرارات املتعلقة ابالعتمامل
 -21نرذذجمل اابذذن إج ذراء ا عقمذذا اخلذذاص هلللذذي للقطبذذة ترللم ذاً إلزامل ذاً وا ذذداً لذذأل اء ا ذ
عشرين اراً عولاً عن ا عا  .وأولجمل اابذن أيضذاً أن إطذ ه ترللمذاد األ اء مقوقذف عبذ
ترد /الكلان القشذغلبي املع طذن طبذة تسذلل وا ذد عبذ األقذ أو ترريذر اذد وا ذد عبذ األقذ
يُقذذا لبلماذذو ن ذ ل فذذمن ا عقمذذا ومذذدهتا اذذن سذذنواد .امذذا يضذذآلي إج ذراء ا عقمذذا املذذنرجمل
اخلاص هلللي مروني أارب عب توقلت سدا سو ا عقما ويشم مساً ختطلطلاً لبعمبلي.
 -22و الآلذمن املشذمولي هلقرريذر ،قذا أ بعذي الذااند تشذغلبلي معلنذي وبشذك طذوعي بسذذحة
مراذذز اعقما هذذا هلكام ذ ؛ فلمذذا أ لذذذ اعنذذان مناذذا عذذن القرذذد /إلعذذا ن ا عقمذذا وتراذذا اعقما ذذا
لقنقاذذي ا ذ لقل .وانق ذذا اً ملرذذر مذذن مؤمتر/اجقمذذايف أط ذرا الوتذذو ،عبذذج ااب ذن أيض ذاً بشذذك
مؤقت اعقما اعنن من هاد الكلذااند هلنسذبي لنطاقذاد قطاعلذي معلنذي و فذه رذاً هذاا القعبلذج
أل د ا .ويوجد اللاً  30الاانً تشغلبلاً معلناً لبم ا قي والقحرج فلما يقعبج هملشا يه واعقما
نآلذ ا نبعذذا د ،بعذذد أن ببذذغ عذذد ها  36الذذاانً  1تشذرين األول/أاقذذوبر  .2016ويواذذي
ااب ذذن بقعل ذذن أو تعبل ذذج عم ذ الكل ذذااند املد ج ذذي املرف ذذج الث ذذاين هلنس ذذبي لبنطاق ذاد الرطاعل ذذي
املشا إللاا ،و لإ مؤمتر/اجقمايف أطرا الوتو و تل الثالثي عشرن.
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(ب) القر ررارات املتعلق ررة بتس ررايل أنش ررطة املش رراريل وبر ررامج األنش ررطة و ص رردار وح رردات فر ر
االن عااثت املعتمد
 -23ن ذ ل الآلذذمن املشذذمولي هلقرريذذر ،أُاذذد مذذا جمموعذذل  149 943 790و ذذدن مذذن و ذذداد
نآل ا نبعذا د املعقمذد .ومل تُ ذد نذ ل تبذإ الآلذمن أا مذن و ذداد نآلذ ا نبعذا د املعقمذد
املؤقق ذ ذ ذذي وو ذ ذ ذذداد نآلذ ذ ذ ذ ا نبع ذ ذ ذذا د املعقم ذ ذ ذذد الطويب ذ ذ ذذي األجذ ذ ذ ذ  .مم ذ ذ ذذا جعذ ذ ذ ذ جممذ ذ ذ ذويف و ذ ذ ذ ذداد
نآل ذ ذ ا نبعذ ذذا د املعقمذ ذذد امل ذ ذذد ن  1 872 932 084و ذ ذذدن  22أيبول/سذ ذذبقمرب ،2017
ُ
تش ذ ذذم  1 861 199 130م ذ ذذن و ذ ذذداد نآل ذ ذ ا نبع ذ ذذا د املعقم ذ ذذد ،و 11 227 869م ذ ذذن
و ذذداد نآل ذ ا نبعذذا د املعقمذذد املؤققذذي ،و 505 085مذذن و ذذداد نآل ذ ا نبعذذا د املعقمذذد
الطويبي األج .
 -24و  22أيبول/سبقمرب  ،2017اذان مذن بذن جممذويف و ذداد نآلذ ا نبعذا د املعقمذد
امل ذذد ن  1 477 529 971و ذذدن لآل ذذمن ا لقذ ذزا األوىل لربوتوا ذذول الوت ذذو و395 402 113
ُ
و ذذدن لآلذذمن ا لقذزا الثانلذذي .ومذذن بذذن جممذويف مذذا أُاذذد مذذن و ذذداد نآلذ ا نبعذذا د املعقمذذد
املؤققي ،اانت هنا  11 218 844و دن لآلمن ا لقزا األوىل ،و 9 025لآلمن ا لقزا الثانلذي.
أمذذا و ذذداد نآل ذ ا نبعذذا د املعقمذذد الطويبذذي األج ذ  ،وعذذد ها  505 085و ذذدن ،فكباذذا
أُاد لآلمن ا لقزا األوىل.
 -25ويبذ ذذن ا ذ ذذدول  2الطببذ ذذاد املقعبرذ ذذي هلقسذ ذذلل واإلاذ ذذدا الآلذ ذذمن مذ ذذن  18أيبذ ذذول/
سذذبقمرب  2016إىل  22أيبول/سذذبقمرب  ،2017ويبذذن الشذذك  1النسذذبي امللويذذي لقوزيذذه أنشذذطي
املشذذا يه وبذرام األنشذذطي وعنااذذر أنشذذطي املشذذا يه املسذذلبي ،سذذة منذذاطج ا تآلاقلذذي اإلطا يذذي
لقغ املنا .
ا دول 2
الطل ررات املتعلق ررة ابلتس ررايل واإلص رردار يف ط ررار آلي ررة التنمي ررة النظيف ررة يف الف رررتة م رري 18
أيلول/س تمرب  22 2016أيلول/س تمرب 2017
الطبة

عد الطبباد املردمي

مشرويف :تسلل
مشرويف :إادا
برانم أنشطي :تسلل
برانم أنشطي :إادا
جتديد فمن تسلل األ ادن الدائني
تعدي د بعد القسلل
عناار أنشطي املشا يه

74
478
16
104
101
50
94

(أ)
(ب)

8

(أ)

عد الطبباد املعا ي
(ب)
ب آلي رائلي
59
548
13
40
106
47
103

تشم االطبباد املردميا الطبباد ب لغقاا األوىل والطبباد املعا تردمياا لعد ااقمااا.
تشذذم االطببذذاد املعا ذذي ب ذذآلي رائلذذيا الطببذذاد املسذذلبي واملسذذحوبي واملرفولذذي الذذت قُذذدمت ن ذ ل
الآلمن املشمولي هلقررير والطبباد املردمي قب الآلمن املشمولي هلقررير وبدأد معا قاا ن ل الآلمن.
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الشك 1
النس ة املئوية لتوزيرل أنشرطة املشراريل وبررامج األنشرطة وعناصرر أنشرطة املشراريل املسرالةع
حبسب مناطق االتفاقية اإلطارية لتغّي املناخ
جممويف عناار أنشطي املشا يه املد جي 2 084 :جممويف برام األنشطي املسلبي310 :

 أفريرلا



سلا واالل ااا ا

جممويف املشا يه املسلبي7 783 :

 أمريكا ال تلنلي والبحر الكا ييب

 ا قق ا اد الت متر مبر بي انقراللي

 -26وقذد ببذغ عذد املشذا يه وبذرام األنشذطي الذت تبرذت إاذذدا اً بذول رايذي الآلذمن املشذذمولي
هلقرري ذذر  3 086و 49عب ذ الق ذوا  .وم ذذن جمم ذويف م ذذا أُا ذذد م ذذن و ذذداد نآل ذ ا نبع ذذا د
املعقمد ،مت إادا  11 194 682و دن لربام األنشطي بول رايي الآلمن املشمولي هلقررير.
 -27وبنذذاء عب ذ طبذذة اابذذن ،أعطذذت األمانذذي بدايذذي عذذا  2016أولويذذي ملعا ذذي طببذذاد
القسلل وبلااند اإلادا  .ونقللي لالإ ،مت ختآلذل مذدن ا نق ذا لبذدء عمبلذاد القحرذج مذن
ا اقمال ،الت اانت  28يوماً أعناء أيبول/سذبقمرب  ،2016إىل أقذ مذن  10أاي بذول تشذرين
األول/أاقوبر  .2016ومنا لإ احلن ،ظبت مدن ا نق ا أق من أسبوعن.
 -28وتر ا دول  3تآلاال عن املعام د املقعبري بو داد نآل
مبا لإ اإل الي واإللغاء الطوعي واإل ا ا.

ا نبعذا د املعقمذد،

ا دول 3
حملة عامة عي املعامالت املنازة يف سال آلية التنمية النظيفة
اامويف  22أيبول/سبقمرب 2017
نويف املعامبي

معام د اإلادا
معذام د ذي العائذداد ااالذي إىل سذذاب
اندوه القكلف
معام د اإل الي الدانبلي واخلا جلي
املعام د ااالي من سذاب اذندوه القكلذف
إىل سل د األطرا املد جي املرفج األول
معام د اإللغاء الطوعي
معام د اإللغاء اإل ا ا
GE.17-18487

املعام د

الو داد

من  18أيبول/سبقمرب 2016
إىل  22أيبول/سبقمرب 2017
املعام د الو داد

10 078

1 872 932 084

616

149 943 790

9 941
17 832

37 185 945
1 572 209 203

580
881

2 913 304
58 565 320

315
2 290
6

26 308 284
23 580 678
1 035 475

18
1 085
اآلر

352 807
9 853 833
اآلر
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 -29وتبر ذ اابذذن طببذذن لالغذذاء الطذذوعي لقسذذلل أنشذذطي مشذذا يه إطذذا للذذي القنملذذي
ذذباؤ/فرباير  .2015ومل ت ذذر طبب ذاد
الن لآل ذذي من ذذا تنآلل ذذا إج ذراء اإللغ ذذاء الط ذذوعي لبقس ذذلل
إللغاء القسلل الآلمن املشمولي هلقررير.
 -30وميكن ا ط يف عب أ قا تآل لبلي عب اآلحاد املوقه الشبكي ل للي(.)6
(ج) القرارات املتعلقة حبصة العائدات
ي لقغطلي النآلراد
إطا قواعد للي القنملي الن لآلي ،تُسقَ َحج ي العائداد امل
-31
اإل ا يذذي لب ذذندوه ا سذذقلماين ل للذذي عنذذد تسذذلل أنشذذطي الللذذي وعنذذد إاذذدا و ذذداد نآل ذ
ا نبعا د املعقمد .ويقطبَّة تآلعل الرواعد املقعبري هإلادا سدا املشاان املشذا يه حل ذي
العائداد قب منحاذ إمكانلي اسق دا و داد نآل ا نبعذا د املعقمذد اخلااذي هبذذ ،للقسذ
الرلا هإل الي أو اإللغاء الطوعي .وتُقبه هاد املما سي بشك بت منا بدء عمبلاد الللي.
 -32ومذذه تراجذذه سذذوه للذذي القنملذذي الن لآلذذي ،مل يشذريف املشذذااون املشذذا يه عمبلذذاد إ الذذي
أو إلغاء طوعي لو داد نآل ا نبعا د املعقمذد هلنسذبي لعذد مقزايذد مذن طببذاد اإلاذدا الذت
مت إقرا هذذا .و  22أيبول/سذذبقمرب  ،2017اذذان هنذذا أاثذذر مذذن  299مبلذذون و ذذدن مذذن و ذذداد
نآلذ ا نبعذا د املعقمذذد حملذوزن احلسذذاب املعبذج لسذل الللذذي ،ممذا ميثذ ذوا  53.4مبلذذون
و مذذن و اد الذذو ايد املقحذذدن هذذي قلمذذي ذذي العائذذداد غ ذ اا ذذبي .وعنذذدما ُحت َّ ذ
ي العائداد ،تُم القكاللف املقعبري هخلدماد اإل ا يي املردمي ون تغطلي.
 -33ون ذراً ل جتذذاد املقزايذذد حل ذذي العائذذداد غ ذ اا ذذبي ،وافذذج اابذذن اجقماعذذل اخلذذامن
والقسعن عب تعدي املما سي املقعبري ي العائداد عب النحو القا :
هلنسبي لطبباد اإلاذدا املرببذيُ ،حت َّذ
(أ)
عمبلي القحرج من ااقمال طبباد اإلادا ؛

ذي العائذداد قبذ أن تبذدأ األمانذي

ذ ذذي
(ب) هلنس ذ ذذبي لطبب ذ ذذاد اإلا ذ ذذدا ال ذ ذذت مت ذ ذذت املوافر ذ ذذي عبلا ذ ذذا ون حت ذ ذذل
العائذذداد ،يُسذذمجمل بس ذذدا جزئذذي حل ذذي العائ ذذداد مذذن أج ذ متك ذذن املشذذاان املشذذا يه م ذن
إمكانلذذي احل ذذول عبذ النسذذبي املنذذاظرن مذذن و ذذداد نآلذ ا نبعذذا د املعقمذذد ألغذراق اإل الذذي
أو اإللغاء الطوعي.
 -34وسذذلؤ ا مر ذذر ااب ذذن هلنس ذذبي لطبب ذذاد اإلاذذدا املربب ذذي إىل حتس ذذن اتس ذذاه املما س ذذي
ذي
املقعبري ذي العائذداد مذه الآلرذرن  37مذن املرذر  /7أإ ،1-الذت تآللذد حتديذداً بقح ذل
العائذذداد قب ذ اإلاذذدا  .أمذذا املرذذر املقعبذذج بطببذذاد اإلاذذدا الذذت متذذت املوافرذذي عبلاذذا هلآلع ذ
فسذذلوفر لبمشذذاان املشذذا يه مرونذذي أاذذرب سذذدا تكذذاللف ذذي العائذذداد ،هبذذد زاي ن
القح ل لب ندوه ا سقلماين ل للي.

__________
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ابء -مسائل تنظيمية
 -1املنصة اإللكرتونية لإللغاء الطوعي لوحدات ف

االن عااثت املعتمد وتشايل هنا اإللغاء

أيبول/سذذبقمرب  ،2015أطبذذج اابذذن املن ذذي اإللكمونلذذي لالغذذاء الطذذوعي لو ذذداد
-35
نآل ذ ا نبعذذا د املعقمذذد(( )7املشذذا إللاذذا فلمذذا يب ذي هملن ذذي) .وتسذذمجمل املن ذذي لبمشذذاان
املش ذذا يه بع ذذرق ه ذذاد الو ذذداد لالغ ذذاء الط ذذوعي الآل ذذو ا لبعام ذذي ،وتُ ذذد ذذاا اد اإللغ ذذاء
لبمشمين.
 -36و الآلذذمن املشذذمولي هلقرريذذر ،مت إلغذذاء مذذا جمموعذذل  95 561و ذذدن مذذن و ذذداد نآل ذ
ا نبعا د املعقمد  740معامبي فر يي عب من ذي اإللغذاء الطذوعي بسذعر مقوسذطل  1.26و اً
م ذذن و اد ال ذذو ايد املقح ذذدن .وهن ذذا اللذ ذاً م ذذا جمموع ذذي  1.87مبل ذذون و ذذدن مقا ذذي م ذذن 48
مشروعاً عب املن ي ،الت تقلجمل إلغاء الو داد أبسعا تماو بن  0.38و 8.50و اً.
 -37وجرا الن العم عب تشذغل نسذ قن مذن املن ذي هلبغقذن الآلرنسذلي واإلسذبانلي ،ومذن
املقوقذه ا نقاذاء مذن هذاا العمذ بذول رايذذي عذا  .2017وهإللذافي إىل لذإ ،بذدأ العمذ عبذ
حتسذذن جتربذذي املسذذق د لبمن ذذي عبذ أسذذاا اسذذقعراق نذرباء مسذذقربن أجذذرا عذا ،2016
ومن املقوقه ا نقااء من هاا العم عا .2018
 -38ومت الموي لبمن ي من قب األماني سلاه مبا ن احللا املناني الن القابعي لألمانذي.
و نلس ذذان/أبري  ،2017أبرم ذذت األمان ذذي اتآل ذذاه ذرااي م ذذه بو ا ذذي ت ذذداول الكرب ذذون م ذذن أج ذ
السذذما بعذذرق وإلغذذاء و ذذداد نآلذ ا نبعذذا د املعقمذذد مذذن نذ ل ترتلبذذاد ترنلذذي بذذن سذل
ذرا .و بذول أوانذر متوز/يوللذل  ،2017أ ج أول مشذروعن
الللي والشرااء عب أساا غ
ل للذي و ذداد خلآلذ ا نبعذا د املعقمذذد بو اذي تذذداول الكربذون ،وأُجريذت عذ معذذام د
إلغاء ملا عد د  10 600و دن .ونُآلاد أول معامبي  9ب/أغسطن .2017

 -39و أعنذذاء الآلذذمن املشذذمولي هلقرريذذر ،مت اإللغذذاء الطذذوعي ملذذا جمموعذذل  9.7م يذذن و ذذدن مذذن
و ذداد نآلذ ا نبعذا د املعقمذد بشذك مبا ذر سذل الللذي .واسذقنا اً إىل املعبومذاد اامبذذي
عبذ اذذآلحاد املوقذذه الشذذبكي ل للذذي ،اذذان مذذن بذذن هذذاد الو ذذداد أاثذذر مذذن  4.6م يذذن و ذذدن
ل س ذذق دا بذ ذرانم املعاول ذذي ماو ي ذذي ا ذذو اي ،وأاث ذذر م ذذن  0.3مبل ذذون و ذذدن ل س ذذق دا
برانم مؤسسي معاي اد ا نبعا د الكربونلي .أما الو داد املقبرلي وعد ها  4.8م يذن و ذدن
فرذذل أُلغلذذت أساس ذاً مذذن قِب ذ الذذااند الرطذذايف اخلذذاص هبذذد حترلذذج احللذذا املن ذاني .ومتث ذ هذذاد
اإللغاءاد الطوعلي سل الللي زاي ن وا  250املائي عن فذمن اإلبذ غ السذابري .و تقذوفر
معبوماد عن الو داد املبغان السل د الوطنلي لث تقراسذ السل د هاد املعبوماد.
 -2نظا االعتمامل

 -40اس ذذقلابي لبآلر ذذرن  6م ذذن املر ذذر  /3أإ ،12-تش ذذاو ااب ذذن م ذذه فري ذذج ا عقم ذذا الق ذذابه
ل للي ومنقدى القنسذلج اخلذاص هلكلذااند القشذغلبلي املعلطنذي والكلذااند املسذقربي املعقمذدن ،وأطبذج
__________
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اسقر ذاءً لقحبلذ القكبآلذذي اإلمجاللذي الذذت تقكبذدها الكلذذااند القشذغلبلي املعلنذذي ل
وإمكانلاد احلد من القكاللف.

قآلذا

ذذدماهتا

املرفج الرابه من هاا القررير) ،ظ اابن أن تكاللف
 -41واسقنا اً إىل القحبل (الوا
القشغل الدانبلي لبكلااند القشغلبلي املعلني متث املقوسل  94املائي من إمجذا القكذاللف.
وتشك سو ا عقما والقكاللف املبا رن املقعبرذي هلقرللمذاد مذا مقوسذطل  6املائذي فرذل مذن
إمجا تكاللف هاد الكلااند.
 -42ولك ذذن ن ذراً خنآلذ ذاق مع ذذدل ا س ذذقلابي ل سقر ذذاء ( ذوا  30املائ ذذي) وظ ذذرو
العم املقنوعذي لبكلذااند القشذغلبلي املعلنذي ممذا يسذآلر عذن جمموعذي مقنوعذي مذن معذد د أاي عمذ
الآلر  ،يواي اابن أبن يقون مؤمتر/اجقمايف أطرا الوتو احلا عند اسقنباؤ أيذي اسذقنقاجاد
من هاد النقائ .
 -3ملورة املشاريل
الآلرذذرن  6مذذن املرذذر  /6أإ ،11-واا ذ اابذذن الن ذذر
 -43اسذذقلابي لبطبذذة ال ذوا
سب تبسلل وتر لد الللي واتآلج عب عدن تغل اد تشم ما يبي:
وتربل

تولذذلجمل ظذذرو اإلعآلذذاء مذذن القآلقذذليف املوقذذه
(أ)
لذ العلني هلنسبي ألنشطي املشا يه املنقشرن جغرافلاً؛

مذذر بت امل ذذا قي والقحرذذج،

(ب) تبسذذلل إ اج عنااذذر أنشذذطي املشذذا يه ب ذرام األنشذذطي ،مبذذا يشذذم عمبلذذي
مبسذطي أاثذر لعنااذذر أنشذطي املشذذا يه الذت تعقذرب إلذذافلي بشذك تبرذذائي ،والسذما إبعذا ن إ اج
عناار أنشطي املشا يه املسقبعدن برام األنشطي؛
(ج) متديذذد اذ لي املناللذذاد املطبرذذي إلعذذا ن ترذذد /طببذذاد القسذذلل  ،والسذذما
هلقحديثاد والقغل اد الطوعلي ملناللي مطبري بعد القسلل ؛
()
قلا املشاان
القسلل ؛

يخ بدء فمن تسلل األ ادن الدائني ،وإلغاء ذرؤ
زاي ن مروني القغل اد
املشا يه والااند القنسلج/اإل ا ن بقحديث الي تنآللا املشرويف أو الربانم بعد

(هذ) تبسذذلل عمبلذذي القغل ذ بعذذد القسذذلل  ،مبذذا يسذذمجمل هنقلذذا
ب ر الن ر عن نويف القغل ؛

ذذر ملسذذا املوافرذذي

(و) تول ذذلجمل أنذ ذوايف املعبوم ذذاد املطبوب ذذي لطب ذذة اإل ن لكل ذذان تش ذذغلبي مع ذذن أب اء
عمبلذذت امل ذذا قي والقحرذذج لذذنآلن نشذذاؤ املشذذرويف أو ب ذرانم األنشذذطي؛ وإ ذذي مرونذذي حمذذدو ن
لبربام الزمنلي لبقحرج هلنسذبي لذربام األنشذطي؛ والسذما بقغلذ الذان تشذغلبي معذن مذر بت
امل ا قي والقحرج؛
(ز)

السما هلقلزئي و داول زمنلي مرني هلنسبي ألنشطي املشا يه اامعي.

 -44وأ م اابن هاد القغل اد املقآلذج عبلاذا الو ئذج القن لملذي املعقمذدن ذديثاً ألنشذطي
مش ذذا يه اللل ذذي وبذ ذرام أنش ذذطقاا :معل ذذا مش ذذا يه اللل ذذي ،ومعل ذذا امل ذذا قي والقحر ذذج ،واإلجذ ذراء
اخلاص بدو ن املشا يه ،ومعلا أنا العلناد املنرجمل.
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 -4برامج األنشطة
الآلرذرن  18مذن املرذر  /6أإ ،11-أعذد اابذن جمموعذي مذن
 -45اسقلابي لبطبذة الذوا
الو ئ ذذج القن لمل ذذي ن ل ذ ذاً لذ ذربام األنش ذذطي ع ذذن طري ذذج ف ذ ذ املقطبب ذذاد املنطبر ذذي فر ذذل عبذ ذ
بذرام األنشذذطي عذذن تبذذإ املنطبرذذي فرذذل عبذ أنشذذطي املشذذا يه ،وجتملعاذذا ،عبذ النحذذو الذوا
الآلررن  44أع د.
 -5األمهية النس ية
 -46اتآلج اابذن اجقماعذل الثالذث والقسذعن عبذ يجلذ العمذ بشذأن املقطببذاد املقعبرذي
بقطبل ذذج األ ل ذذي النس ذذبلي عمبل ذذي امل ذذا قي( )8ن ذذراً لماج ذذه مس ذذقوى أنش ذذطي امل ذذا قي اللل ذذي
وإلي ء األولويي لقرللذ طبباد القسلل واإلادا (ان ر الآلررن  27أع د).
 -6ت سيط املعايّي املنهاية وترشيدها
 -47أجذذرى اابذذن جمموعذذي واسذذعي النطذذاه مذذن األنشذذطي
املناللاد وتر لدها .وفلما يبي أبرز األمثبي.

عذذا  2017مذذن أج ذ تبسذذلل

 -48وافذذج اابذذن عب ذ مناللقذذن جديذذدتن لألنشذذطي حتذذدان مذذن اخلسذذائر النامجذذي عذذن نر ذ
الكا ذذرهء و ذذبكاد القوزي ذذه (م ذذث ً ،هس ذذق دا نط ذذوؤ نرذ ذ لبطاق ذذي تقس ذذذ هخنآل ذذاق املراوم ذذي،
وتعوي الرد ن غ الآلعالذي) .وتشذك اآلذاءن الطاقذي أن مذي نرذ الطاقذي جمذا ً ا متثلذ انقذ
الللي .وسقوسه املناللذاد الذت متذت املوافرذي عبلاذا مذن تغطلذي القذداب املؤهبذي لكآلذاءن الطاقذي
إطا الللي.
 -49ووافج اابن أيضاً عب مناللي سقحدا أن مي تربيد مرازيي جديدن تقسذ هلكآلاءن
لقح ذ حم ذ أن مذذي القربيذذد السذذكنلي والقلا يذذي احلاللذذي عدميذذي الكآلذذاءن .وتش ذم املناللذذي ا ديذذدن
أيضاً ُرُلاً مبسطي إلعباد اإللافلي ونطوؤ األساا اسقنا اً إىل مرايلن مقحآل ي.
 -50ونرذذجمل اابذذن مناللذذي اسذذقعا ن امل ذوا وإعذذا ن تذذدويرها م ذن النآلذذاايد ال ذذببي مذذن أج ذ
توسذذله نطذذاه تغطلذذي امل ذوا املؤهبذذي (مذذث ً ،يعذذد تذذدوير الآلب ذزاد مشذذمو ً الل ذاً مذذن ن ذ ل إ اج
عوام افماللي مقحآل ي).
 -51وأجذذرى اابذذن حتبذذل ً لبثغذراد لبمناللذذاد املقا ذذي مذذن أجذ اختذذا إجذراءاد لبق آللذذف
امل ذذدن ،و ذ ذريف ر ذاً ول ذذه مب ذذدأ ت ذذوجلاي لقلس ذ تط ذذوير أنش ذذطي مش ذذا يه اللل ذذي وب ذذرام
أنشطقاا السلاه احلضرا هبد تبسلل املقطبباد .ومش لإ اتبايف ُرُ مقد جي لبراد مذن
أج احلد من تكاللف املعام د ،ومن د إ ي ا نقلا بن الرلذ ا فماللي املقحآل ي املسقران
من قواعد البلااند املثبقي الرائمي والرلاا املبا ر ،اسقلابي لبآلررن  8من املرر  /3أإ.12-
 -52وأجرى اابن أيضذاً حتبذل ً لبثغذراد لبمناللذاد املقا ذي لقطبلرذاد قطذايف النرذ  ،و ذريف
ر ذاً العم ذ عب ذ ولذذه مناللذذاد جديذذدن لبنر ذ الش ذذي اخلآللذذف أو عب ذ علبقذذن أو
ع ولن ذ النر العا املن آلضي ا نبعا د.
__________
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 -53وأجذذرى اابذذن اذذالإ حتبذذل ً لبثغ ذراد لبمناللذذاد الز اعلذذي الرائمذذي و ذريف تنرلحاذذا
مذذن أج ذ توسذذله نطذذاه أن ذوايف الرلذذاا املؤهبذذي (مذذث ً ،إب اج قلاسذذاد أاثذذر هعقبا هذذا مؤهبذذي مذذن
أج احلد من ا نبعا د من إنقاج األلبان).
 -54وواا اابن عمبل بشأن تنرلجمل األ ان اخلااي سذاب عامذ ا نبعذا لن ذا الكاذرهء.
ويقمثذ العمذ جتذاوز العربذاد اخلااذي هلبلذااند الشذبكاد ال ذغ ن املعزولذي الذدول ا ز يذي
ال غ ن الناملي وأق الببدان منواً ،وحتسن ولو املقطبباد املقعبري إبظاا قلو النر .
 -55وقذذد بذذدأ اابذذن العم ذ عب ذ تنرذذلجمل املناللذذاد املقعبرذذي مبواقذذد الطاذذي الن لآلذذي .ومش ذ
العم ذ حتس ذذن القوجل ذذل بش ذذأن حتدي ذذد الرس ذذذ اخل ذذاص مبش ذذا يه أو بب ذذدان حم ذذد ن م ذن ق ذذلذ الكقب ذذي
األ لائلي غ املقلد ن.
 -56ووسه اابن من نطاه تطبلج مناللي الديزل األ لائي لقشم أنذوايف الوقذو األ لذائي،
وطو أ ان سابي ا سق دا لقردير اخنآلاق ا نبعا د من مشا يه الوقو األ لائي.
َّ
 -57ووسه اابن أيضاً من الرائمذي اإلجابلذي لبقكنولوجلذاد إطذا الللذي عذن طريذج إ اج
الذذدو ن امل قبطذذي لبقغذذويز الذذدانبي لبكقبذذي األ لائلذذيَّ ،
ونرذذجمل اإلج ذراءاد املقعبرذذي إبعبذذاد اإللذذافلي
ملشا يه ااربي الريف من أج توسله القغطلي.
 -58واسقلابي لبآلررن  9من املرر  /3أإ ،12-أ اؤ اابن عبماً بعرق تولذلحي أل اتذل
املط ذذو ن ذذديثاً لرقمن ذذي أ ذذكال الو ئ ذذج اخلاا ذذي بق ذذملذ املش ذذا يه وال ذربام  .وس ذذلن ر ااب ذذن
مواابي العم بشأن هاد املسألي سلاه نطقل لا ا ن لعا .2018
 -59وفض ً عن لإ ،واسقلابي لبآلررن  17من املرر  /6أإ ،11-واا اابن عمبذل
ترل ذذلذ املنالل ذذاد واأل واد هب ذذد ل ذذمان س ذ ذ مي البلل ذذي واإلل ذذافلي .ون ذ ذ ل الآل ذذمن املش ذذمولي
هلقرريذذر ،واا ذ اابذذن عمبذذل بشذذأن حتسذذن الشذذروؤ املقعبرذذي بقحبل ذ املما سذذي املعق ذا ن وأنشذذطي
املشا يه األوىل من نوعاا واأل ان املشماي الرائمي من أج حتديد سذلنا يو نذل األسذاا وإعبذاد
اإللافلي عباا تنطبج عب مجله أنوايف أنشطي املشا يه.
 -60وبلنمذذا ن ذذر اابذذن مسذذألي األهبلذذي إطذذا الللذذي فلمذذا يقعبذذج هلقحذذول مذذن الكقبذذي
األ لائلي غ املقلد ن إىل الغاز النآلطي املسلط لبمسذق د الناذائي ،أ ذا إىل أن مؤمتر/اجقمذايف
أطذرا الوتذذو قذذر أنذذل جذوز لبملبذذن ،إ ا لذذز األمذذر ،أن يذنرجمل املناللذذاد املسذذمان االقحذذول مذذن
الكقبي األ لائلي غذ املقلذد ن لبقطبلذج احلذرا ا مذن جانذة املسذق د ا واتذداب اآلذاءن اسذق دا
الطاقذذي القطبلرذذاد احلرا يذذي لبكقبذذي األ لائلذذي غ ذ املقلذذد نا ون احلاجذذي إىل تر ذد /تواذذلاد
لبمذؤمتر (املرذر  /2أإ ،3-الآلرذر ن  24و .)25ون ذر اابذن فلمذا إ ا اذان جذوز لذل الشذرويف
إعدا مناللي بشأن القحول من الكقبي األ لائلي غ املقلذد ن إىل أنذوايف الوقذو األ آلذو ا قبلبذي
ا نبع ذذا د الكربونل ذذي مث ذ الغ ذذاز النآلط ذذي املس ذذلط  ،لبمس ذذق د النا ذذائي ون الرج ذويف إىل امل ذؤمتر.
ومل يذقمكن اابذن مذن القواذ إىل توافذج ال اء ويبذذقمن مذن املذؤمتر القوجلذل بشذأن مذا إ ا اذذان
جوز لل إعدا هاد املناللي.

14

GE.17-18487

FCCC/KP/CMP/2017/5

 -7خُنخرج ععالررة مرري حيرل التكلفررة ومالئمررة مري حيررل السررياق يف الرصرد واإلبررالا والتحقررق مررل
الرتكيز على أنشطة املشاريل اليت تشارك عيها األسر املعيشية وا تمعات احمللية
 -61اسقلابي لبآلررن  15من املرر  /6أإ ،11-وهبد احلذد مذن تكذاللف املعذام د ،قذا
اابن مبا يبي:
تبس ذذلل مقطبب ذذاد ا سقر ذذاءاد الرائم ذذي عبذ ذ العلن ذذاد ع ذذن طري ذذج الس ذذما
(أ)
إبجراء اسقر اءاد تغطي جمموعي من أنشذطي املشذا يه أو بذرام األنشذطي ،ومقطببذاد اسذق دا
ا سقر اءاد الرائمي عب العلناد امل ا قي والقحرج؛
(ب) املوافري عب ر معا ي عغراد البلااند اذد أنشذطي املشذا يه الذت تشذا
فلاا األسر املعلشلي وااقمعاد اابلي ،لا اج األ واد املناللي اد ال بي.
-8

طوط األساس املوحدة
 -62بدأ اابن عمبل لاعدا املآل أل واد ومبا ا توجلالي نااي برطاعاد معلنذي مذن
أجذ حترلذذج اآلذاءن الطاقذذي القربيذد وتكللذذف ااذواء واملبذذاين .و اجقماعذل الرابذه والقسذعن ،ن ذر
ااب ذذن مش ذذرويف أ ان منالل ذذي جدي ذذدن بعنذ ذوان احتدي ذذد نط ذذوؤ األس ذذاا املو ذذدن لبث ج ذذاد
ومكلآلذذاد اا ذواء اد الكآلذذاءن اسذذق دا الطاقذذيا ،وقذذد القوجلذذل لآلريذذج املناللذذاد واألمانذذي
بشأن مواابي حتديثاا.
 -63ووافج اابن عب أ بعي نطوؤ أسذاا مو ذدن ،لل ذبجمل جممذويف نطذوؤ األسذاا املو ذدن
الذذت متذذت املوافرذذي عبلاذذا ذ الن  .39وجذذا ا العم ذ عب ذ  21نذذل أسذذاا مو ذذد ن ذرين مذذن
بلناا  5نطوؤ وافج اابن عبذ إعذدا ها إطذا العمبلذي القنازللذي ،وبذدأ العمذ بشذأرا بنذاء عبذ
طبة السذبطاد الوطنلذي املعلنذي إطذا الللذي مذن الببذدان املمثبذي متثذل ً انق ذاً 3 :قطذايف الطاقذي
و 2قطايف النر .

 -9التواصل امل اشر مل أصحاب املصلحة
 -64ن ل الآلمن املشمولي هلقررير ،متت معا ي  317اسقآلسا اً مذن أاذحاب امل ذبحي الذاين
يبقمسون إيضا اد بشأن قواعد الللي ولوائحاا ،من بلناا  39سالي موجاي إىل اابن.
 -65ولزاي ن حتسن عمبلي القواا مه أاحاب امل بحي ،اعقمد اابذن اجقماعذل القسذعن
مؤ رين ئلسلن لذأل اء .وسذلقذ اإلبذ غ عنامذا سذنوايً إىل جانذة املؤ ذرين املعقمذدين سذابراً بشذأن
عمبلي اإلجابذي عبذ ا سقآلسذا اد مذن أاذحاب امل ذبحي اخلذا جلن .ونُشذر عبذ اذآلحاد املوقذه
الشذذبكي ل للذذي ترريذذر يآل ذ األ اء السذذنوا عب ذ أسذذاا ا ذ مذذن هذذاد املؤ ذراد الرئلسذذلي األ بعذذي
لأل اء عا  ،2016إىل جانة اإلب غ عن سائر مؤ راد األ اء الرئلسلي(.)9

__________

()9
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جيم -متوي ررل آلي ررة التنمي ررة النظيف ررة م رري ررالل املؤسس ررات الدوليرررة للتموي ررل املن ررا ي
و يارات استعمال افلية كأملاة الستخدامات أ رى
 -66اس ذذقلابي لبآلرذ ذرتن  7و 8م ذذن املر ذذر  /6أإ 11-والآلر ذذرن  4م ذذن املر ذذر  /3أإ،12-
أ ذذاؤ اابذذن عبم ذاً اجقماعذذل اخلذذامن والقسذذعن بقحذذديث مذذن األمانذذي عذذن األنشذذطي ا ذا ا
تنآللاها لدعذ اسقعمال الللي اأ ان سق داماد أنرى .وتر األنشطي املنآلذان إطذا الآللذاد
الآلرعلي اخلمن.
 -67الدو املسقرببي ل للذي أو عنااذرها سذلاه اتآلذاه ه يذن واسذق دا و ذداد نآلذ
ا نبعا د املعقمد اذأ ان امقثذال خمطذل تبذا ل رذوه إطذ ه ا نبعذا د :عرذد اابذن فعاللذي
جانبلذذي بعن ذوان ا للذذي القنملذذي الن لآلذذي واملسذذا اد ااذذد ن وطنل ذاً  -سذذب املضذذي قذذدماًا الذذدو ن
السا سذذي واأل بعذذن لكذ مذذن االلقذذن الآلذذرعلقن ،للسذذاذ بذذالإ زاي ن القوعلذذي بشذذأن ا سذذق داماد
املسذذقرببلي املمكنذذي ل للذذي .وهإللذذافي إىل لذذإ ،أ د منقذذدايد الكربذذون اإلقبلملذذي الث عذذي الذذت
ُعر ذذدد نذ ذ ل الآل ذذمن املش ذذمولي هلقرري ذذر إىل زاي ن القوعل ذذي بش ذذأن ا س ذذق دا املمك ذذن لو ذذداد
نآل ا نبعا د املعقمد بعد اتآلاه ه ين .وفضذ ً عذن لذإ ،قذدمت مرااذز القعذاون اإلقبلمذي
الذذدعذ إىل  21طرف ذاً إعذذدا مسذذا اهتا ااذذد ن وطنل ذاً ،ممذذا أظاذذر ا س ذق دا املمكذذن ل للذذي.
وقُذدمت أيضذاً مذذدن د ترنلذي عذن السذذب املمكنذي لقآلعلذ اسذذق دا و ذداد نآلذ ا نبعذذا د
املعقمذذد الذذن ذ الوطنلذذي لقبذذا ل رذذوه إط ذ ه ا نبعذذا د (مذذث ً ،ن ذذذ تب ذا ل رذذوه إط ذ ه
ا نبعا د قلد الن ر جنوب أفريرلا واود يآلوا ).
 -68تشذذلله ذذرااد امل ذذي ا ويذذي والبحريذذي عب ذ القعاذذد آل ذ ا نبعذذا د مذذن غذذازاد
الدفللذذي :طبذذة اابذذن إىل األمانذذي أن تراذذد تطذذو نطذذي معاولذذي الكربذذون ونآلض ذل الط ذ ان
الدو وأن تدعذ هاد العمبلي ،بناء عب طبة من مي الط ان املدين الذدو  .ووافذج اابذن عبذ
مواا ذذبي العم ذ هلقع ذذاون م ذذه ه ذذاد املن م ذذي تط ذذوير منالل ذذاد تقعب ذذج برط ذذايف الط ذ ان ،وعبذ ذ
تشلله ا سق دا املبكر لو داد نآل ا نبعا د املعقمد ألغراق طوعلي قطايف الطذ ان.
ومت الموي ل سق دا الطوعي لو داد نآل ا نبعا د املعقمد اذن برذاد عمذ عذن
سوه الكربون جمذال الطذ ان ،مبذا لذإ اسذق دا هذاد الو ذداد اإلجذراءاد املق ذان
إطا نطي معاولي الكربون ونآلضل الط ان الدو قب عا  .2020و إطا هذاا العمذ ،
سا ت األماني اسماتلللي املن مي البحريي الدوللي خلآل ا نبعا د من السآلن ،مذه إمكانلذي
إ اج تداب قائمي عب السوه.
 -69املشذذااي مذذه األوسذذاؤ املاللذذي وا سذذقثما يي لقعزيذذز اسذذق دا الللذذي اذذأ ان لبراذذد واإلب ذ غ
والقحرج جمال نآل ا نبعذا د :تسذاعد هذاد األنشذطي أساسذاً ترتلذة املشذااي متويذ -
وإعذذا ن متوي ذ  -أنشذذطي مشذذا يه الللذذي الذذت تواجذذل عربذذاد مذذن ان لذذي متوي ذ عمبلاهتذذا .وإ يسذذبذ
اابذذن أبن هذذاا الذذدعذ ميكذذن أيض ذاً أن يآللذذد املؤسسذذاد املاللذذي الوطنلذذي ببذذدان أنذذرى ،اتآلذذج
ع ذذا  2017عبذ ذ ع ذذذ نش ذذاؤ إل ذذا  :ت ذذوف ال ذذدعذ القر ذذك ،وا ذذالإ ال ذذدعذ مج ذذه أا ذذحاب
امل بحي ،بناء عب طبة بنإ إمنائي وطك سوه ماللي جديدن.
 -70عذذذ املزيذذد مذذن أعمذذال نآلذ ا نبعذذا د مذذن نذ ل اإللغذذاء الطذذوعي لو ذذداد نآلذ
ا نبعا د املعقمد (ان ر الآلرراد  39-35أع د).
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 -71زاي ن اسذذق دا الللذذي أو عنااذذرها مذذن أج ذ القحرذذج مذذن أعذذر الق آللذذف لألنشذذطي الذذت
تدعماا واا د القنملذي وم ذا القنملذي املقعذد ن األطذرا  :يذدعذ اابذن ،مذن نذ ل األمانذي،
مبا اد مث مبا ن الكربون من أج القنملي ومرفج املزا القلرييب القابعن لببنإ الدو  ،و لذإ
عن طريج ترد /املدن د بشأن املسائ املناللي واإلجرائلي وغ ها من املسائ املقعبرذي هلقنآللذا
(أوجذذدد هذذاد املبذذا اد طبب ذاً حمذذقم ً عب ذ أاثذذر مذذن  25مبلذذون و ذذدن مذذن و ذذداد نآل ذ
ا نبعذذا د املعقمذذد وجذذرا الق طذذلل ملزيذذد مذذن جمذذا د القغطلذذي) .ويذذدعذ اابذذن أيض ذاً مبذذا اد
خمقبآلذذي لقطبلذذج القكنولوجلذذا وا بقكذذا ميكذذن أن تلسذذر زاي ن اسذذق دا الللذذي ،مثذ مبذذا ن لذذربانم
األمذذذ املقحذذدن اإلمن ذذائي سذذق دا القموي ذ ا مذذاعي وترنل ذذي سبسذذبي الس ذذل د املغبر ذي (م ذذث ً،
معمذ القمويذ البذذدي هلشذرااي مذذه  ،)SolarCoinومبذذا اد امل ذذر األو و لانشذذاء والقعمذ
جمذذال اذذد أن مذذي الطاقذذي املقلذذد ن القابعذذي ل للذذي ،ومبذذا ن من مذذي
مذذن أج ذ القشذذغل ال
األغايي والز اعي لألمذ املقحدن لقنسلج مجه البلااند عذن الوقذو اخلشذيب املسذق د املنذازل مذن
ن ل ا سقر اءاد الوطنلي والدوللي.

ملال -حتسني التوزيل اإلقليمي ألنشطة املشاريل يف طار آلية التنمية املستدامة
 -1الدعم املقد

السلطات الوطنية املعينة

 -72واا اابن ترد /الدعذ إىل السبطاد الوطنلي املعلني بطره مناا ما يبي:
فعاللاد القد ية اإلقبلملي هاسذقان وبنمذا وبذنن و يبنذد والآلببذن واولومبلذا
(أ)
ومدغشرر ومنغوللا وهندو اا من ن ل مرااز القعاون اإلقبلمي القابعي ل للي؛
(ب) اجقمايف املنقدى العاملي السابه عشذر لبسذبطاد الوطنلذي املعلنذي ،الذاا ُعرذد
مذراايف ،املغذذرب ،تشذرين الثذذاين/نوفمرب قبذ الذدو ن الثانلذذي عشذذرن ملؤمتر/اجقمذذايف أطذرا الوتذذو.
وإىل جان ذذة ت ذذوف د فرا ذذي لقب ذذا ل املعبوم ذذاد وال اء واخلذ ذرباد ،ذذاد املنق ذذدى إط ذ ذ ه اف ذذي
مشذذا يه ذرااي إطذذا ن ذ و  ،الذذت تقذذألف مذذن  21مشذذروعاً ولذذعت تآلااذذلباا عب ذ مذذدى العذذا
املالذذي مذذن قبذ الشذذرااء إىل جانذذة ذوا  80مذذن السذذبطاد الوطنلذذي املعلنذذي مذن أفريرلذذا و سذذلا
وأمريكذذا ال تلنلذذي والكذذا ييب .و ذذاد املنقذذدى أيض ذاً انق ذذاب اسذذاء مقشذذاان إقبلمل ذن وعذذامللن.
وألرذذت الآلعاللذذي الضذذوء عبذ الللذذي للقسذ اذذا موااذذبي املسذذا ي اإلجذذراءاد املقعبرذذي هملنذذا
الببذذدان الناملذذي سذذلاه اإلطذا املنذذاني ا ديذذد النا ذذت عذذن اتآلذذاه ه يذذن .امذذا أ سذذت أساسذاً
مقلناً ملنقدى السبطاد الوطنلي املعلني للساذ بشك فعال تشكل مسقرب الللي؛
(ج) اجقمذذايف املنقذذدى العذذاملي الثذذامن عشذذر لبسذذبطاد الوطنلذذي املعلنذذي ،الذذاا ُعرذذد
بون ،أملانلا ،أيبول/سبقمرب  .2017و اذرد هذاد السذبطاد ا جقمذايف أنذل يقعذن عبذ الللذي
موااذبي القحآللذز عبذ نآلذ ا نبعذا د وحترلذج القنملذي املسذقدامي عبذ األ ق مذن أجذ مسذذاعدن
الببدان والشرااد واملن ماد واألفرا عب ببوغ أهدافاذ املقعبري هملنا إطا اتآلاه ه ين؛
( ) جبسذذاد العمذ لشذرااي إطذذا نذ و مذذه السذذبطاد الوطنلذذي املعلنذذي املنقذذدى
األفريري لبكربون ،الاا عرد الآلمن من  27إىل  30زيران/يونلل  2017اوتونو ،بنن؛
(هذ) العم ذ مذذه الراسذذاء املقشذذاان ملنقذذدى السذذبطاد الوطنلذذي املعلنذذي
ألاحاب امل بحي أعناء اجقماعي اابن الرابه والقسعن والسا ا والقسعن.
GE.17-18487
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 -73واسذقلابي ملذا أبدتذل السذذبطاد الوطنلذي املعلنذي مذن اهقمذذا بقطذوير نطذوؤ أسذاا مو ذذدن
مذذن نذ ل العمبلذذي القنازللذذي ،وافذذج اابذذن عبذ اسذذي طببذذاد لقطذذوير نطذذوؤ أسذذاا مو ذذدن
قطاعي الطاقي والنر .
 -2برانمج قروض آلية التنمية النظيفة
 -74أمت ب ذرانم قذذروق للذذي القنملذذي الن لآلذذي ،وهذذو ب ذرانم أُطبذذج نلسذذان/أبري عذذا 2012
ويذذديرد مكقذذة األمذذذ املقحذذدن خلذذدماد املشذذا يه هعقبذذا د واالذذي منآلذذان حتذذت إ ذرا األمانذذي ،سذذبه
فذ ذماد لطبب ذذاد الر ذذروق .و  30زيران/يونل ذذل  ،2016ا ذذان ق ذذد و م ذذا جمموع ذذل  191طببذ ذاً،
ومتت املوافري عبذ  78قرلذاً ،وأُبذر  63اتآلاقذاً لبرذروق ،هلقذزا يببذغ جمموعذل  6.21م يذن و
من و اد الو ايد املقحدن .ومل تُرب أيذي اتآلاقذاد أنذرى لبرذروق نذ ل الآلذمن املشذمولي هلقرريذر
لث مل تُآلذقجمل فذماد جديذدن لقرذد /طببذاد الرذروق .ومت سذدا سذقي قذروق هلآلعذ  ،و بذول 30
زيران/يونل ذذل  ،2017ا ذذان قذ ذد ُس ذذد ذ ذوا  304 000و م ذذن أمذ ذوال الر ذذروق .وب ذذالإ،
يزال هنا  55اتآلاقاً سا ايً لبرروق .وهنا قرلان جرا سدا ا عبذ أقسذاؤ .ويوجذد اسذي
قروق أنرى هنق ا السدا من بلناذ قرلان أاد اً بنلا و داد نآل ا نبعا د املعقمد.
 -75ومتثذ اتآلاقذذاد الرذذروق مذذه أقذ الببذذدان منذذواً  68املائذذي مذذن اامذويف ( ،)62وتشذذك
اتآلاقاد الرروق مه الببدان األفريرلي  74املائي .وتغطي مع ذ الرروق برام األنشطي (48
املائي) ،تبلاا املشا يه الكب ن ( 32املائي) واملشا يه ال غ ن ( 20املائي)(.)10
 -76ون ل الآلمن املشمولي هلقررير ،نآلاد األماني ومكقة األمذ املقحدن خلدماد املشذا يه
الآلررتن  14و 15من املرر  /3أإ .12-وسبذ هاا القوجلل هلولذه ال ذعة
القوجلل الوا
الاا يواجال املسقآللدون من الرروق بسبة اخنآلاق أسعا و داد نآل ا نبعا د املعقمد
وط ذذر ُرُلذ ذاً لبمرون ذذي عن ذذد تن ذذاول املس ذذائ املقعبر ذذي بمتلب ذذاد الر ذذروق .وعبذ ذ وج ذذل اخل ذذوص،
توااذذبت الواالذذي املنآلذذان مذذه مجلذذه املسذذقآللدين مذذن الرذذروق مذذن أجذ حتديذذد مذذا إ ا اذذانوا قذذا ين
عب ذ موااذذبي تطذذوير املشذذرويف هعقبذذا د مذذن أنشذذطي مشذذا يه الللذذي وفر ذاً لشذذروؤ اتآلذذاه الرذذرق.
ونقللي لالإ ،د د الواالي املنآلان قرولاً معلني يقعن إلغااها وفراً لشروؤ اتآلاه الررق.
 -3شراكة طار نّيويب
سلاه رااي إطا ن و ( ،)11تنسج األماني أنشطي الشرااء واملن ماد املقعاوني(.)12
-77
والقر ذ ذ الش ذذرااء تش ذ ذرين الث ذذاين/نوفمرب  2016عب ذ ذ ه ذذاميف ال ذذدو ن الثانل ذذي والعش ذ ذرين مل ذ ذؤمتر

__________

( )10ير القررير السنوا عن برانم قروق للي القنملي الن لآلي الوعلري .CDM-EB96-AA-A06
( )11أُطبج إطا ن و اانون األول /يسمرب  2006من قب األمن العا لألمذ املقحذدن نذاا  ،اذو عنذان ،مذن
أجذ ذ نش ذذر فوائ ذذد لل ذذي القنمل ذذي الن لآل ذذي و س ذذلما أفريرل ذذا جن ذذوب ال ذذحراء الك ذذربى .ان ذذر ال ذ ذرابل الق ذذا :
.http://unfccc.int/secretariat/partnerships/nairobi_framework_partnership/items/9675.php
( )12الواذذا د الش ذريكي :م ذذر القنملذذي األفريرذذي ،م ذذر القنملذذي السذذلوا ،الرابطذذي الدوللذذي لقذذداول ا نبعذذا د ،ب ذرانم
األمذ املقحدن لببللي ،ذرااي بذرانم األمذذ املقحذدن لببللذي وجامعذي الذدامنر لبقكنولوجلذا (املعروفذي سذابراً مبراذز يسذو القذابه
لربانم األمذ املقحذدن لببللذي ،والذت تعمذ مبوجذة اتآلذاه ع عذي بذن وزا ن نا جلذي الذدامنر وجامعذي الذدامنر لبقكنولوجلذا
وب ذرانم األمذذذ املقحذذدن لببللذذي) ،م ذؤمتر األمذذذ املقحذذدن لبقلذذا ن والقنملذذي ،ب ذرانم األمذذذ املقحذذدن اإلمنذذائي ،اتآلاقلذذي األمذذذ
املقحدن اإلطا يذي بشذأن تغذ املنذا  ،جمموعذي البنذإ الذدو  .املن مذاد املقعاونذي :ذرااي القنملذي املن آلضذي ا نبعذا د
أفريرلذذا ،ابطذذي األس ذواه وا سذذقثما اد جمذذال املنذذا  ،م ذذر القنملذذي ألمريكذذا ال تلنلذذي ،معا ذد ا س ذماتلللاد البلللذذي
العامللي ،م ر القنملي لبببدان األمريكلي ،من مي أمريكا ال تلنلي لشؤون الطاقي.
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األطذرا وأاذذدوا القذزاماذ مبوااذذبي عذذذ ذرااي إطذذا نذ و مذذن أجذ تلسذ اإلجذراءاد املقعبرذذي
هملنا عن طريج الللي وغ هذا مذن الذنُذ ُا الرائمذي عبذ السذوه و لذإ سذبل حترلذج األهذدا
املنانلي ااد ن اتآلاه ه ين.
 -78و الآلمن املشمولي هلقررير ،وله الشرااء سلاه رااي إطا ن و تآلاال بذرانم
عم مقوسل األج  .ويسقند برانم العم إىل ااا د املوالذلعلي الث عذي املعرفذي ترريذر أعذدد
نذرباء اسقشذذا يون بشذذأن العربذذاد والآلذذرص املق ذذبي بقنآللذذا املسذذا اد ااذذد ن وطنل ذاً ،مذذه المالذذز
عب األسواه ،مبا يشم الللي واأل واد ا قق ا يي لقعزيز اإلجراءاد املقعبري هملنا  .وااا د
املوالذذلعلي لذذربانم العم ذ هذذي )1( :أُطُذذر سذذوه الكربذذون ،برلذذا ن البنذذإ ال ذدو ؛ ( )2الشذذآلافلي
والراذذد ،واإلب ذ غ والقحرذذج ،برلذذا ن مشذذماي مذذن ب ذرانم األمذذذ املقحذذدن اإلمنذذائي وب ذرانم األمذذذ
املقحدن لببللي؛ ( )3متوي اإلجراءاد املقعبري هلق آللف ،برلا ن برانم األمذ املقحدن اإلمنائي.
 -79ومشبت ا او املشماي الت بااا الشرااء واملن ماد املقعاوني الآلمن املشمولي هلقررير
تن ذذلذ املنقذذدى األفريرذذي لبكربذذون ،الذذاا ُعر ذذدد ن لذذل ع ذ جبسذذاد موالذذلعلي عذذن اللل ذذي
وأسواه الكربون واجقمايف مائدن مسقديرن وا د عن تنآللا مشا يه رااي إطذا نذ و و لذإ مذه
السبطاد الوطنلي املعلني وجااد القنسلج واملسقثمرين ااقمبن واخلرباء اإلقبلملن.
 -80وتشذذم اجقماعذذاد القنسذذلج واملنقذذدايد اإلقبلملذذي األنذذرى اخلااذذي بشذرااي إطذذا نذ و
واملر ذذر عر ذذدها ع ذذا  :2017منق ذذدى الكرب ذذون ل ذذدول أمريك ذذا ال تلنل ذذي والك ذا ييب (مكس ذذلكو
سلت ،املكسلإ 20-17 ،تشرين األول/أاقذوبر  ،)2017منقذدى الكربذون لذدول سذلا وااذلل
ااذذا ا (هنكذذو  ،يبنذذد 15-13 ،اذذانون األول /يسذذمرب  )2017واجقمذذايف الق طذذلل لشذرااي
إطا ن و لعا  2018بون ن ل الدو ن الثالثي والعشرين ملؤمتر األطرا .
 -81ويذذو اابذذن اإلع ذراب عذذن امقنانذذل لبسذذبطي الوطنلذذي املعلنذذي بذذنن سقضذذافقاا املنقذذدى
األفريري لبكربون ،ولشرااء إطا ن و واملن ماد املقعاوني معل لعمباا املقواا جمذال أسذواه
و للاد الكربون ،مبا فلاا للي القنملي الن لآلي.
 -4مراكز التعاون اإلقليمي
 -82أُنشت أول مراز لبقعاون اإلقبلمي لومي ،توغو ،عا  ،2013وأعربل مرااذز القعذاون
اإلقبلمي امبا  ،أوغندا؛ سانت جوج ،غرينا ا؛ بوغو  ،اولومبلا؛ هنكو  ،يبند .ونُرذ مراذز
القعذاون اإلقبلمذي لبوغذذو  ،الذاا اذان يعمذ منذا ب/أغسذطن  ،2013إىل بنمذذا سذلت ،بنمذذا،
ا /م ذذا ا  .2017وتعمذ ذ مراا ذذز القع ذذاون اإلقبلم ذذي م ذذه الوا ذذا د اابل ذذي واإلقبلمل ذذي وم ذذا
القنملي املقعد ن األطرا من أج حتسن القوزيه اإلقبلمي ملشا يه الللي(.)13
ع عي جما د:

 -83ويُن ذ عم مرااز القعاون اإلقبلمي
توف املساعدن املبا رن لبمشا يه الرائمي وحتديد مشا يه جديدن؛
(أ)
(ب)

تعزيز اسق دا الللي وو داهتا خلآل

ا نبعا د املعقمد؛

__________

( )13م ذذر القنملذذي لغذذرب أفريرلذذا ،لذذومي؛ م ذذر القنملذذي لشذذره أفريرلذذا ،امبذذا ؛ مؤسسذذي جذذز وينذذدوا لببحذذث
والقعبلذ ،سانت جوج؛ م ر القنملي ألمريكا ال تلنلي ،بنما؛ معاد ا سماتلللاد البلللي العامللي ،هنكو .
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(ج)

توف الدعذ ملا يبي:

''1

حتديد وتطوير نطوؤ أساا مو دن جديدن ت اعديي وتنازللي؛

''2

جتديد نطوؤ األساا املو دن.

 -84قامذذت مرااذذز القعذذاون اإلقبلمذذي منذذا إنشذذائاا مبذذا يبذذي :احلآلذذا عب ذ القواا ذ مذذه أاثذذر
م ذذن  1 000م ذذن املش ذذا يه وبذ ذرام األنش ذذطي القابع ذذي ل لل ذذي؛ ال ذذدعذ املبا ذذر ألاث ذذر م ذذن 675
مشذذروعاً وبرانجمذاً لألنشذذطي ،مذذن بلناذذا  198مشذذروعاً وبرانجم ذاً لألنشذذطي تر ذدمت نطذذون أو أاثذذر
من ن ل و ن مشا يه الللي و 104مشا يه إلافلي نبت مسا القنآللا اخلاص هلللي؛ عذذ
تطذذوير  94نذذل أسذذاا مو ذذد ،مذذن بلناذذا  34نذذل أسذذاا وافذذج عبلاذذا اابذذن (ومت حتديذذد 85
نل أساا مو داً حمقم ً إلذافلاً)؛ ووفذرد الآلذمن املشذمولي هبذاا القرريذر أعمذال بنذاء الرذد اد
والقد ية عب ال علد الوطك من ن ل الدعذ القرك املبا ر لثمانلي ببدان ومن نذ ل فعاللذاد
إقبلملذذي و ون إقبلملذذي ن ذ و  ،النلذذا؛ فريقذذاون ،س ذ اللون؛ أبلذذدجان ،ا ذود يآل ذوا ؛ هنكذذو ،
يبند؛ سنغافو ن ،مجاو يي سنغافو ن؛ مببو ن ،أسماللا؛ ملامي ،الو ايد املقحدن األمريكلذي؛ بنمذا
سلت ،بنما؛ سانت جو ج ،غرينا ا.
 -85وزا د مرااذذز القعذذاون اإلقبلمذذي مذذن مس ذاعدهتا املردمذذي إىل الببذذدان الناملذذي فلمذذا يقعبذذج
مبذذا يبذذي )1( :املناللذذاد ونطذذوؤ األسذذاا املو ذذدن اخلااذذي هلللذذي؛ ( )2حتآلل ذز املشذذا يه عذذن
طريذذج تعزيذذز اسذذق دا و ذذداد نآل ذ ا نبعذذا د املعقمذذد ألغ ذراق احللذذا املنذذاني الطذذوعي
إطا مبا ن احللا املناني الن؛ ( )3الموي سق دا الللذي هعقبا هذا جذزءاً مذن اسذماتلللاد
القنملذذي واملنذذا ؛ ( )4تعزيذذز فوائذذد الللذذي واسذذق داماا املوسذذه املمكذذن ،مذث ً قطذذايف الط ذ ان و
عذ متوي األنشطي املقعبري هملنا ؛ ( )5اسق دا أ ان القنملي املسقدامي اخلااي هلللي.

هاء -الفوائ ررد املش رررتكة يف ن ررال التنمي ررة املس ررتدامة نتيا ررة ألنش ررطة املش رراريل وبر ررامج
األنشطة يف طار آلية التنمية النظيفة
 -1طالع عامة الناس على الفوائد املشرتكة يف نرال التنميرة املسرتدامة نتيارة ألنشرطة مشراريل
آلية التنمية النظيفة وبرامج أنشطتها
 -86اسذذقلابي مل ذا و م ذذن تشذذلله الآلر ذذرن  21م ذذن املرذذر  /6أإ ،11-ق ذذا ااب ذذن م ذذن
ن ل األماني بقنآللا جدول أنشطي عرب اآلحاد املوقذه الشذبكي لغرفذي أنبذا ا تآلاقلذي اإلطا يذي
وقنذواد وسذذائل القوااذ ا جقمذذاعي مذذن أجذ زاي ن القعريذذف هلآلوائذذد املشذذماي جم ذال القنملذذي
املسذذقدامي الناجتذذي عذذن أنشذذطي مشذذا يه الللذذي وبذرام أنشذذطقاا .وأُعذذد أيضذاً منشذذو تروجذذي وأُتذذلجمل
عبذ املوقذه امل ذذغر أل ان القنملذي املسذذقدامي وعبذ اذآلحاد املوقذذه الشذبكي ل للذذي وعذرب الوسذذائ
املا يي الدو ن الثانلي والعشرين ملؤمتر األطرا  .ونذ ل الآلذمن املشذمولي هلقرريذر ،أجذرد األمانذي
محبذذي عذذرب الربيذذد اإللكذذموين موجاذذي إىل املشذذاان مشذذا يه الللذذي ،والكلذذااند الذذت تنسذذج/تدير
برام األنشطي ،والسبطاد الوطنلي املعلني من أج تذاا هذ بقذوفر أ ان القنملذي املسذقدامي وبآلوائذد
نشر تررير واآلي عن الآلوائد املشماي جمال القنملي املسقدامي إطا الللي.
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 -2حتسني سهولة استخدا أملاة الفوائد املشرتكة يف نال التنمية املستدامة
 -87أطبرذذت األمانذذي عذذا  2014أ ان القنملذذي املسذذقدامي اواجاذذي بلنلذذي عب ذ موقذذه ذذبكي
ميكن لبمشاان املشا يه من ن اا الرلا  -عب أساا طوعي وبشذك منالذي  -هإلبذ غ
عن الآلوائد املشماي جمال القنملي املسقدامي ملشا يعاذ وبرام أنشطقاذ إطا الللي.
 -88و  22أيبول/سذذبقمرب  ،2017اذذان قذذد نُشذذر مذذا جمموعذذل  50ترريذذراً واذذآللاً جمذذال
القنملي املسقدامي ،من بلناا  13ترريراً نشرد الآلمن املشمولي هلقررير.
 -89و الآلذ ذذمن املشذ ذذمولي هلقرريذ ذذر ،تبرذ ذذت األمان ذ ذذي  78طبب ذ ذاً مذ ذذن املشذ ذذاان املش ذ ذذا يه أو
الكلااند الرائمي هلقنسلج/اإل ا ن ل سقآلا ن من أ ان القنملي املسقدامي ،عومبت عب النحو القا :
(أ)

اسقُللة ملا جمموعل  36طبباً ،اباا ملشا يه مسلبي؛

(ج)

اان هنا ما جمموعل ع عي طبباد مقكر ن ومن د مل تُعاجل.

(ب) مل يُسقَلة ملا جمموعل  39طبباً ،وفراً أل كا أ ان القنملذي املسذقدامي ،بسذبة
ترد /اا ة الطبة ملعبوماد غ ااحلي أو غ اافلي؛
 -90واسذذقلابي لطبذذة اابذذن ،نآلذذاد األمانذذي تذذداب لقحسذذن اآلذذاءن تذذدفج العم ذ اخلذذاص
أب ان القنملذذي املسذذقدامي وقاببلذذي اسذذق دا واجاقاذذا البلنلذذي عب ذ اإلنمن ذت ،بطذذره م ذن بلناذذا إ ذذي
إمكانلي البحث الآلوائد املشماي املببغ عناا .ومن املرر إطذ ه النسذ ي ا ديذدن أل ان القنملذي
املسقدامي تشرين األول/أاقوبر .2017

رابع ا -مسائل احلوكمة واإلملارة
تش ذرين الثذذاين/نوفمرب  ،2016اعقمذذد اابذذن نطذذي إ ا ن الللذذي لعذذا  2017واتآلذذج
-91
عب مواابي املما سي الت اان يقبعاا العا السابج واملقمثبي إجراء اسقعراق ن ف سذنوا
حلالي تنآللا نطي اإل ا ن الت متت املوافري عبلاا.
 -92وفض ً عن لإ ،اتآلذج اابذن عبذ زاي ن مذدن نطذي اإل ا ن مذن سذني إىل اعنقذن اعقبذا اً
من عا  2018من أج حتسن توقه وإ ا ن املوا ال زمذي ومذن أجذ لذمان أن تشذم قذرا اد
إ ا ن املوا الت يق اها اابن إطا اً زمنلاً أطول ل قلاجاد املقوقعذي مذن املذوا  .واتآلذج اابذن
أيضاً عب اسقعراق نطي اإل ا ن لآلمن السنقن رايي السني األوىل إل نال أا تعدي د عب
ما يبز من عم و/أو موا .
 -93واسذذقعرق اابذذن نطقذذل لذذا ا ن اجقماعذذل اخلذذامن والقسذذعن نذذااً ا عقبذذا وعلرذذي
ع ذذن ال ذذي تنآلل ذذا نط ذذي إ ا ن اللل ذذي لع ذذا  ،)14(2017تض ذذذ حت ذذديثاً ع ذذن اإلجن ذذازاد ال ذذت حترر ذذت
اد ال ذبي
 31أاي /مايو  2017مرا ني هعنذن مذن أهذدا نطذي العمذ  ،والغذاايد الذث
إطا ا هد  ،والنوات واألولوايد ااد ن املقآلج عبلاا اجقمايف اابن الثاين والقسعن.
__________

( )14مقا ي عب الرابل القا :
.http://cdm.unfccc.int/Meetings/MeetingInfo/DB/WI3AR50OPCF8STQ/view
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 -94والقر اابن وأفرققل وأفرققذل العامبذي هنق ذا نذ ل الآلذمن املشذمولي هلقرريذر ،وهإللذافي
إىل لإ ،ن مت األماني اجقماعاد ملنقذدى السذبطاد الوطنلذي املعلنذي ،ومنقذدى القنسذلج اخلذاص
هلكلااند القشذغلبلي املعلنذي والكلذااند املسذقربي املعقمذدن ،و برذاد عمذ مذه أاذحاب امل ذبحي
(ان ر املرفج اخلامن).
 -95ونذ ذ ل الآل ذذمن املش ذذمولي هلقرري ذذر ،القرذ ذ فري ذذج ا عقم ذذا الق ذذابه ل لل ذذي وفري ذذج املنالل ذذاد
والآلريج العام املعك هملشا يه ال غ ن ع مراد .ومل جقمذه نذ ل الآلذمن املذااو ن الآلريذج العامذ
املعك هلقحري وإعا ن القحري والآلريج العام املعك ه قلاز وختزين ين أاسلد الكربون.
 -96ومذذن منطبذذج اإل ا ن الر ذذلدن لبمذوا  ،أ مذ اابذذن فريذذج املناللذذاد مذذه الآلريذذج العامذ
املعك هملشا يه ال غ ن للشك فريج مناللاد جديد ،ووسه مذن نطذاه عمذ فريذج املناللذاد
يبول/سذبقمرب .2017
للشم األعمذال املقعبرذي مبناللذاد املشذا يه ال ذغ ن ،و لذإ اعقبذا اً مذن أ ٍ
وسلعم فريج املناللاد املدم بعد أق من اخلرباء (ان ر الآلررن .)47
 -97وقا اابن ،اجقماعل الرابه والقسعن ،بقعلن نرباء فريج ا عقما القذابه ل للذي،
وفريذذج املناللذذاد ا ديذذد ،وفريذذج القسذذلل واإلاذذدا  .ومت انقلذذا اخل ذرباء م ذن الطببذذاد ال ذوا ن
اسقلابي لنداء أُطبج تشرين الثاين/نوفمرب .2016

ألف -مسائل العضوية
ال ذذدو ن الثانل ذذي عش ذذرن ملؤمتر/اجقم ذذايف أط ذرا الوت ذذو ،انقُ ذذة أعض ذذاء ُج ذذد وأعض ذذاء
-98
من ذذاوبون ااب ذذن لش ذذغ الشذ ذواغر النامج ذذي ع ذذن انقا ذذاء م ذذدن الو ي ذذي .ونذ ذ ل الآل ذذمن املش ذذمولي
هلقررير ،اان اابن يقألف من األعضاء واألعضاء املناوبن الوا ن أمسااهذ ا دول .4
ا دول 4
األعضاء واألعضاء املناوبون يف ا ل
األعضاء

التنفينم فلية التنمية النظيفة

األعضاء املناوبون
(أ)

السلد أجمد عبد هللا
(أ)
السلد ماو نغ وان
(ب)
السلد هللسي غوبو نغ
(ب)
السلد اازوان ا ااينو
(ب)
السلد أوللآلللل ااسي
(أ)
السلدن ان او كو
(ب)
السلد أ عر ول
(ب)
السلد حممد طا ه
(أ)
السلد فرانإ فولكل
(أ)
السلد وا نطن زااا

ا اي الت حقاذ
(أ)

السلد ج الد للندو
(أ)
السلد نوسلل ملغلز
(ب)
السلد احلاجي مباا اينغي
(ب)
السلد مربد نايد
(ب)
السلد ما تن إند لن
السلدن ايان ها وتلونلان
(ب)
السلد إ و ا و االآلو
(ب)
السلد ايغلون أود
(أ)
السلد بلوتر ومربوفلكي
(أ)
السلد مويزين ألآلا يز

فمن الو يي :سنقان (أا أرا تنقاي قب أول اجقمايف يُعرد
(أ)
(ب) فمن الو يي :سنقان (أا أرا تنقاي قب أول اجقمايف يُعرد
22

الدول ا ز يي ال غ ن الناملي
األطرا غ املد جي املرفج األول
الدول األفريرلي
األطرا املد جي املرفج األول
ول أو وه الغربلي و ول أنرى
ول أو وه الشرقلي
ول أمريكا ال تلنلي والكا ييب
ول سلا واالل ااا ا
األطرا املد جي املرفج األول
األطرا غ املد جي املرفج األول
عا .)2018
عا .)2019
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انتخاب رئي

ا ل

وانئب رئيسه

 -99انق ة اابن اجقماعل الثالث والقسعن السلد فرانإ فولكل ئلساً ،وهو من طر
مد ج املرفج األول ،والسلد أ عر ول انئباً لبرئلن ،وهو من طر غ مد ج املرفذج األول.
وسقنقاي و يي ا مناما قبل أول اجقمايف لبملبن عا .)15(2018
 -100وأعرب اابن عن ترديرد لبرئلن وانئبل عب قلا هتما املمقازن لبملبن عا .2017

ابء -اجتماعات ا ل

التنفينم

 -101عرذذد اابذذن اسذذي اجقماعذذاد الآلذذمن املشذذمولي هلقرريذذر (ان ذذر ا ذذدول  .)5وتُقذذا
عبذ اذذآلحاد املوقذذه الشذذبكي ل للذذي جذذداول األعمذذال املشذذرو ي جقماعذذاد اابذذن ،والو ئذذج
ِ
املقضمني مجله ا تآلاقاد الت اعقمدها اابن(.)16
الداعمي لبنو جداول األعمال ،والقرا ير
ط

ا دول 5
اجتماعات ا ل التنفينم فليرة التنميرة النظيفرة يف الفررتة مري  18أيلول/سر تمرب 2016
(أ)
 22أيلول/س تمرب 2017
ا جقمايف

القا يخ

املكان

الثاين والقسعون
الثالث والقسعون
الرابه والقسعون

من  31تشرين األول/أاقوبر إىل  4تشرين
الثاين/نوفمرب 2016
من  20إىل  23باؤ/فرباير 2017
من  2إىل  4أاي /مايو 2017

مراايف ،املغرب

اخلامن والقسعون
السا ا والقسعون

من  11إىل  13متوز/يوللل 2017
من  18إىل  22أيبول/سبقمرب 2017

(أ)

بون ،أملانلا
بون (ه قمان مذه و
االلقن الآلرعلقن)
بون
بون

سلعرد اابن القنآللاا لللي القنملي الن لآلي اجقماعل السابه والقسعن الآلمن من  30تشرين
األول/أاقوبر إىل  3تشرين الثاين/نوفمرب  2017بون ،أملانلا ،ه قمان مه الدو ن الثالثي عشرن ملؤمتر
بروتواول الوتو.
األطرا العام بواآلل اجقمايف األطرا

جيم -التفاعل مل املنتدايت وأصحاب املصلحة
 -102واا ذ اابذذن وهلك ذ عمذذل ،ن ذ ل الآلذذمن املشذذمولي هلقرريذذر ،عمبامذذا مذذه أاذذحاب
امل ذذبحي إطذذا الللذذي ،مبذذا لذذإ السذذبطاد الوطنلذذي املعلنذذي مذذن ن ذ ل منقذذداها وم ذن ن ذ ل
القآلاعذ مذذه الرئلسذذن املقشذذاان اذذاا املنقذذدى اجقمذذاعن مذذن اجقماعذذاد اابذذن ،والكلذذااند
القشذغلبلي املعلنذذي عذن طريذذج تآلاعذ منقذذدى القنسذلج اخلذذاص هلكلذااند القشذذغلبلي املعلنذذي/الكلااند
املسقربي املعقمدن مه اابن ا اجقمايف.
__________

( )15وفراً لبما ن  12من الن ا الدانبي لبملبن (املرر  /4أإ ،1-املرفج األول).
(.http://cdm.unfccc.int/EB/index.html )16
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 -103وأُتلجمل ألاحاب امل ذبحي فراذي لاعذراب عذن ائاذذ بشذأن تطذوير وتنآللذا قواعذد الللذي
و لقمذذاا تولذذلحاد بشذذأن هذذاد الرواعذذد مذذن نذ ل القوااذ مذذه األمانذذي واابذذن .ونُشذذر عبذ
اآلحاد املوقه الشبكي ل للي تررير يضذ موجزاً وحتبل ً ل ت ا د مه األماني واابن(.)17
 -104و تذ ذزال الآلرا ذذي مقا ذذي ألا ذذحاب امل ذذبحي لبقعبل ذذج عبذ ذ مش ذذرويف ج ذذدول األعم ذذال
املشذذرو لك ذ اجقمذذايف مذذن اجقماعذذاد اابذذن ول سذذقلابي إىل ع ذواد ترذذد /مذذدن د بشذذأن
املسذذائ السلاسذذاتلي الذذت تذذؤعر عبذذلاذ قب ذ اختذذا اابذذن لبر ذرا اد .وأب ذواب اابذذن مآلقو ذذي أمذذا
املراقبن املسلبن اجقماعاتل.
 -105ون مت األماني ان مداو د عا يي عن بعد من نذ ل اإلنمنذت مذه أعضذاء منقذدى
القنس ذذلج اخل ذذاص هلكل ذذااند القش ذذغلبلي املعلن ذذي والكل ذذااند املس ذذقربي املعقم ذ ذدن بع ذذد ا ذ ذ اجقم ذذايف
لبملبن مذن أجذ مناقشذي نقذائ ا جقماعذاد وترذد /اإليضذا اد بشذأن الرذرا اد الذت اختذاها
اابن .و ا أعضاء فريج ا عقما القابه ل للي هاد املداو د عن بعد امراقبن.
 -106ون ل الآلمن املشمولي هلقررير ،عرد اابن ع فعاللاد جانبلي :وا دن أعنذاء الذدو ن
الثانلذ ذذي عش ذ ذذرن ملؤمتر/اجقمذ ذذايف أط ذ ذرا الوتذ ذذو بعن ذ ذوان اتع ذ ذذلذ قلم ذ ذذي للذ ذذي القنمل ذ ذذي الن لآلذ ذذي قب ذ ذ
عذذا 2020ا؛ واعنقذذان الذذدو ن السا سذذي واأل بعذذن لك ذ مذذن االلقذذن الآلذذرعلقن بعن ذوان ا للذذي
القنملذذي الن لآلذذي واملسذذا اد ااذذد ن وطنل ذاً  -سذذب املضذذي قذذدماًا واحتآللذذز تنآللذذا اتآلذذاه ه يذذن:
ن ذذربن مراا ذذز القع ذذاون اإلقبلم ذذيا .وت ذذر عب ذ املوق ذذه الش ذذبكي ل تآلاقل ذذي اإلطا ي ذذي ج ذذداول أعم ذذال
الآلعاللاد والعروق املردمي(.)18

ملال -االتصال والتوعية
 -107ازد جاو ا ت ذال والقوعلذي عذا  2017عبذ تعزيذز مذا يبذي )1( :جذدوى الللذي
ومنافعاذذا ،السذذلاه األوسذذه نطاق ذاً سذذق دا األس ذواه والللذذاد مذذن أج ذ املواجاذذي الدوللذذي
الراهنذذي لقغ ذ املنذذا ؛ ( )2اسذذق دا و ذذداد نآل ذ ا نبعذذا د املعقمذذد لبمعاولذذي الطوعلذذي،
سلاه مبا ن األماني الت حتم عنوان احللا املناني الن.
 -108وتقمث ذ الرس ذذالي األساس ذذلي ال ذذت تنربا ذذا األمان ذذي ع ذذن ااب ذذن ،ب ذذدعذ م ذذن مراا ذذز القع ذذاون
اإلقبلمذذي ،أن الللذذي هذذي أ ان فاعبذذي مقا ذذي ألاذذحاب امل ذذبحي مذذن األطذرا وغذ األطذرا
وإبمكار ذذا حتآلل ذذز املش ذذا يه ال ذذت تربذ ذ أو تقلن ذذة انبع ذذا د غ ذذازاد الدفلل ذذي وتس ذذاذ القنمل ذذي
املسقدامي.
 -109وتشذم األنشذطي مذا يبذي :نشذذر حمقذوى نذاص هلللذي عبذ املوقذه الشذبكي لغرفذي أنبذذا
ا تآلاقلذذي اإلطا يذذي ،مبذذا يشذذم أنبذذا اً هإلنكبلزيذذي والآلرنسذذلي واإلسذذبانلي؛ ونشذذر أنبذذا عب ذ موقذذه
الللي؛ واسق دا وسائل القوااذ ا جقمذاعي لمالذز ا هقمذا عبذ ااقذوى الذاا تنقلذل األمانذي
جمذذال
وااقذوى ا ال ذذبي الذوا مذذن م ذذا نا جلذي؛ والقوااذ الآلعاللذذاد ااذد ن ااذذد
س ذذوه الكرب ذذون؛ والقواا ذ الموج ذذي لقش ذذلله الطب ذذة عب ذ اللل ذذي وو ذذداهتا خلآل ذ ا نبع ذذا د
__________

(.https://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/H9CSZQ7BM3VYPIRWO81KDL6U2054FG )17
(.https://seors.unfccc.int/seors/reports/archive.html )18
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املعقمذد؛ والعمذ مذه املن مذاد احلكوملذي الدوللذذي والرطذايف اخلذاص؛ وتعزيذز من ذي اإللغذاء الطذذوعي
عب اإلنمنت.
 -110و ذذادد الآلذذمن تواا ذ منذذو احلسذذاهد املكرسذذي لللذذاد بروتواذذول الوتذذو عب ذ فلسذذبو
وتذذويم .فحسذذاب تذذويم املعنذذون  @UN_CarbonMechsلديذذل الل ذاً  7 071مقابع ذاً ،وا ذان لذذدى
ساب الآللسبو  7 792ع مي إعلاب.

هاء -حالة املوارمل املالية املخصصة لعمل آلية التنمية النظيفة
 -111ير ذذد ه ذذاا الآل ذريف معبوم ذذاد ع ذذن اإليذ ذرا اد والنآلر ذذاد  31ب/أغس ذذطن .2017
وعم ً هملرر  /4أإ ،10-يعم اابن عب لمان قد تل عب إبراء وتطذوير الللذي ذ رايذي
فذمن الق ذحلجمل لآلذمن ا لقذزا الثانلذي لربوتواذذول الوتذو مذن نذ ل اإل ا ن الر ذلدن لايذرا اد الذذوا ن
وا قلاطي املمااذ.
 -112وقد ببغ جممويف الرسو الوا ن نذ ل األ ذار الثمانلذي األوىل مذن عذا  2017مذا قلمقذل 5.2
م يذن و مذذن و اد الذو ايد املقحذذدن (ان ذر ا ذذدول  .)19()6وأُ ج نطذي إ ا ن الللذذي
لعذ ذذا  2017إي ذ ذرا مقوقذ ذذه يببذ ذذغ  9م يذ ذذن و لعذ ذذا  .)20(2017وقذ ذذد ببذ ذذغ جمم ذ ذويف الرسذ ذذو
الوا ن ن ل نآلن الآلمن (من اانون الثاين/يناير إىل ب/أغسطن) عا  2016ما قلمقل 6
م ين و .
 -113وببغ جممويف الآلائدن املماامي ال ندوه ا سقلماين لللي القنملي الن لآلي من السذنواد
السابري  11.5مبلون و  ،وهو مشذمول هملببذغ املر ط ذ والراذلد الذوا ين ا ذدول  .6والآلائذدن
املماامي خم ي اللاً لقموي بذرانم قذروق الللذي لذدعذ تطذوير أنشذطي مشذا يعاا الببذدان الذت
لدياا أق من  10أنشطي مسلبي من هاا النويف ،عم ً هلآلررن  65من املرر  /3أإ.6-
ا دول 6
حالة يراملات آلية التنمية النظيفة للفرتة 2017-2016ع يف  31آب/أغسط 2017
(بدو اد الو ايد املقحدن)

الرالد املر من السني السابري (ألف)
إيرا اد الرسو ن ل السني
( ب)
سو املناللي
(ج)
سو القسلل
()
احل ي من العائداد
سو ا عقما
__________

2016

2017

109 382 561

102 390 607

2 000
1 725 592
4 141 744
82 500

(أ)

–

233 478
4 747 600
37 500

( )19البل ذذااند الذ ذوا ن
الغقل الناائلي.
( )20نطذذي إ ا ن الللذذي لعذذا  ،2017الوعلرذذي  ،CDM-EB92-A01-INFOا ذذدول  ،10مقا ذذي عب ذ ال ذرابل القذذا :
.http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/YMFB0K8WUSPVO24XZCL36JH5QAID91
GE.17-18487
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2016

2017

الرسو املق بي بعمبلي ا عقما
اامويف الآلرعي  -اإليرا اد من  1اانون الثاين/ينذاير إىل 31
ب/أغسطن ( 2017هء)

15 012
5 966 848

141 699
5 160 278

نمرروع امل لررر املرحررل مرري السررنة السررابقة و ي رراملات السررنة
احلالية (ألف  +ابء)

107 550 885 115 349 409

(أ)

(أ) من  1اانون الثاين/يناير إىل  31ب/أغسطن  .2017يشم مببغ  45مبلون و حمقآلظ بل
ا قلاطي.
(ب) يُدفه سذ ترد /غ قاب ل سم ا قد د  1 000و عند اقما مناللي جديدن .وإ ا أفض
املرم إىل املوافري عب املناللي ،يقبر املشااون املشرويف الداً ائناً قد د  1 000و مراب
فه سذ القسلل أو سدا احل ي من العائداد مسبراً.
(ج) ت سقند هاد الرسو إىل املقوسل السنوا إلادا و داد نآل ا نبعا د املعقمد ن ل الآلمن األوىل
وحتسة اح ي من العائداد خم ي لقغطلي النآلراد اإل ا يي ،عب النحو
لقسلل األ ادن الدائنيُ ،
يه الت ير املقوسل
ااد
الآلررن  37من املرر  /7أإ .1-وتعآل من سو القسلل املشا ُ
السنوا لو داد نآل انبعا هتا عن  15 000طن من مكافت ين أاسلد الكربون ،ويببغ احلد
ي
األق لبرسذ املآلروق  350 000و  .ويُعقرب هاا الرسذ فعاً مسبراً حل ي العائداد امل
لقغطلي النآلراد اإل ا يي.
( ) تببغ ي العائداد الواجبي الدفه وقت إادا و داد نآل ا نبعا د املعقمد  10.0و عن
ا و دن من هاد الو داد و لإ عن أول  15 000و دن يُطبة إادا ها سني تروميلي معلني،
و 0.20و عن ا و دن ت د ألا املي زائدن عن  15 000و دن.

 -114ويبن ا دول  7الي ملزانلي الللي ونآلراهتا

عامي  2016و.2017

 -115وقذذد أقذذر اابذذن ،اجقماعذذل الثذذاين والقسذذعن ،نطذذي إ ا ن الللذذي لعذذا  2017وامللزانلذذي
املق بي هبا الت تببغ  19.6مبلون و لعا  .2017وميث لذإ اخنآلالذاً قذد د 16 162.00
و اً أو  0.08املائي ،مرا ني مبلزانلي عا ( 2016ان ر ا دول .)7
ف ذ ذ ذذمن األ ذ ذ ذذار الثمانل ذ ذ ذذي املنقال ذ ذ ذذي 31
 -116وببغ ذ ذ ذذت النآلر ذ ذ ذذاد  12.4مبل ذ ذ ذذون و
ب/أغسذذطن  .2017ويرذ معذذدل اإلنآلذذاه ملزانلذذي عذذا  2017عذذن املعذذدل اخلطذي املقوقذذه
( 66.7املائي) لبآلمن ،ولكن يُقوقه أن يكون أاثر اتساقاً مه املعدل اخلطي مه مرو السني.

ا دول 7
حالة ميزانية ونفقات آلية التنمية النظيفة لعامي  2016و2017
(بدو اد الو ايد املقحدن)

امللزانلي ( 12اراً)
النآلراد (األ ار الثمانلي األوىل)
النآلراد انسبي ملويي من امللزانلي
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2016

2017

19 618 431
11 865 808
٪60.5

19 602 259
12 403 829
٪63.3
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واو -توصية

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 -117م ذذن أجذ ذ تول ذذلجمل األم ذذو لبمش ذذاان املش ذذا يه  -سذ ذواء املش ذذاان احل ذذاللن أو م ذذن
يسعون إىل امل ا قي والقسلل إطا الللي  -ولبببدان واألوساؤ املاقمذي هسذق دا الللذي
سذذلاه ت ذذدياا لقغذ املنذذا  ،يواذذي اابذذن أبن يرذذد مؤمتر/اجقمذذايف أطذرا الوتذذو توجلااتذذل إىل
اابن بشأن تشغل الللي فلما بعد رايي فمن ا لقزا الثانلي.
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Annex I
Summary of the deliverables of the Executive Board of the clean development mechanism in response
to the requests and encouragements of the Conference of the Parties serving as the meeting of the
Parties to the Kyoto Protocol at its twelfth session
[English only]
Decision
3/CMP.12
paragraph
reference Guidance relating to the CDM and action to be taken by the CDM Executive Board

Status of implementation

Encourages the Executive Board to continue its activities in response to decision
6/CMP.11, paragraphs 7 (“Also encourages the Executive Board to continue
exploring options for using the clean development mechanism as a tool for other
uses and report back to the Conference of the Parties serving as the meeting of the
Parties to the Kyoto Protocol at its twelfth session”) and 8 (“Further encourages
the Executive Board to explore the opportunities for the financing of the clean
development mechanism through international climate financing institutions, such
as the Green Climate Fund, and report back to the Conference of the Parties
serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol at its twelfth session”)

Completed: EB 94 (May) considered a concept note on
financing and use of the CDM by international finance
institutions, and initiated work in collaboration with the
RCCs in 2017
EB 95 (July) took note of an update on activities being
undertaken to support the use of the CDM as a tool for
other purposes

5

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

Completed: EB 93 (February) adopted regulatory
documents to simplify and streamline the CDM
regulations: CDM project standard for project activities;
CDM validation and verification standard for project
activities; CDM project cycle procedure for project
activities; CDM project standard for programmes of
activities; CDM validation and verification standard for
programmes of activities; and CDM project cycle
procedure for programmes of activities (EB 93 report,
annexes 4–9)
EB 93 further considered an analysis of streamlining the
registration and issuance processes, by reviewing the
past and current procedures, and agreed to maintain the
current procedural timeline as contained in the project
cycle procedure
EB 94 (May) adopted the revised glossary: CDM terms
and the revised standard: sampling and surveys for CDM
project activities and programmes of activities (EB 94
report, annex 1 and 2)
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4

6

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

Status of implementation

Completed: EB 93 (February) agreed on the approach for
an analysis of the overall costs incurred by DOEs for
maintaining their services and possibilities for the
reduction of costs
EB 96 (September) analysed the overall costs incurred
by the DOEs and made a recommendation to the CMP in
its annual report

8

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

Completed: EB 94 (May) considered a concept note on
cost-effective and context-appropriate approaches to
monitoring, reporting and verification, and adopted the
revised standard for sampling and surveys for CDM
project activities and PoAs, including an option to
undertake a common survey for a group of PoAs (EB 94
report, annex 2)
EB 96 (September) adopted revised methodological tools
as part of the work on cost-effective and contextappropriate approaches for monitoring, reporting and
verification

9

Also encourages the Executive Board to continue its activities in response to
decision 6/CMP.11, paragraph 14 (“Encourages the Executive Board to continue
the development of digitized project and programme design document forms for
clean development mechanism project activities and programmes of activities”)

Completed: EB 94 (May) and EB 95 (July) took note of
the status of the work on the digitization of methodologyspecific design document forms and the development of
the web-based methodological digitization tool
EB 96 (September) received a demonstration on the
development of the web-based methodological
digitization tool
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10

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

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

18

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

Completed: EB 93 (February) agreed to increase the
duration of the management plan from a one-year plan to
a two-year plan, to better project and manage the
resources needed
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Decision
3/CMP.12
paragraph
reference Guidance relating to the CDM and action to be taken by the CDM Executive Board

Status of implementation

EB 94 (May) decided to merge the Methodologies Panel
with the Small-Scale Working Group to form a new
Methodologies Panel with a reduced number of experts.
EB 95 (July) took note of the status of implementation of
the 2017 management plan and the management of
resources
EB 96 (September) considered the CDM business plan
and management plan for 2018–2019
Ongoing: EB 97 (November) to adopt the CDM business
plan and management plan for 2018–2019 and an
operating procedure for preparing and discussing the
two-year management plan
Abbreviations: EB = Executive Board of the CDM, CDM = clean development mechanism, CMP = Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to
the Kyoto Protocol, DOEs = designated operational entities, PoA = programme of activities.
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Annex II
Entities accredited and provisionally designated by the Executive
Board of the clean development mechanism
[English only]
Sectoral scopes (validation
and verification)

Name of entity
AENOR INTERNACIONAL, S.A.U. (AENOR)a
(transfer of accreditation from Spanish Association for Standardisation and
Certification (AENOR))

1–15

Bureau Veritas India Pvt. Ltd. (BVI)a
(transfer of accreditation from Bureau Veritas Certification Holding SAS
(BVCH))

1–15

China Quality Certification Center (CQC)b

1–15

Earthood Services Private Limited (Earthood)

c

1, 3–5, 13 and 15

ERM Certification and Verification Services Limited (ERM CVS)b

1, 3–5, 8–10 and 13

Foundation for Industrial Development - Management System Certification
Institute (Thailand) (MASCI)b
Japan Quality Assurance Organisation (JQA)b
Japan Management Association (JMA)

1 and 13
1, 3–5, 10, 13 and 14

d

1–4, 6, 9 and 14

Korea Energy Agency (KEA)b

1, 3-5, 7, 9, and 11–15

Korean Standards Association (KSA)b

1–5, 9, 10 and 13

Perry Johnson Registrars Carbon Emissions Services (PJRCES)

e

4, 7, 10, 12 and 15

Re Carbon Gözetim Denetim ve Belgelendirme Limited Sirketi (Re
Carbon)a (transfer of accreditation from Re-consult Ltd. (Re-consult))
RINA Services S.p.A. (RINA)e

1–4, 9, 13 and 15
5

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

8

RINA Services S.p.A. (RINA)

g

5

RINA Services S.p.A. (RINA)

b

SGS United Kingdom Limited (SGS)

1–7, 9–11 and 13–15
d

1, 4, 7, 10 and 13

SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN.BHD (SIRIM)d
TÜV Rheinland (China) Ltd. (TÜV Rheinland)
a
b
c
d
e
f
g

31

d

1 and 13
1–15

Transfer of accreditation from another legal entity.
Accreditation granted for five years.
Voluntary withdrawal of accreditation; the remaining sectoral scopes are indicated.
Voluntary withdrawal of accreditation in its entirety.
Entity provisionally suspended; only the suspended sectoral scopes are indicated.
Withdrawal of accreditation by the Board; only the withdrawn sectoral scopes are indicated.
Lifting of suspension; only the suspended sectoral scopes to be lifted are indicated.
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Annex III
List of regulatory documents approved by the Executive
Board of the clean development mechanism
[English only]
Table 8
Standards

Adopted

Meeting report
referencea

Title

Version

Sampling and surveys for CDM project
activities and programmes of activities
CDM project standard for project activities
CDM project standard for programmes of
activities
CDM validation and verification standard for
project activities
CDM validation and verification standard for
programmes of activities
Sampling and surveys for CDM project
activities and programmes of activities

Version 07.0 EB 94

Annex 2

Version 01.0 EB 93
Version 01.0 EB 93

Annex 4
Annex 7

Version 01.0 EB 93

Annex 5

Version 01.0 EB 93

Annex 8

Version 06.0 EB 93

Annex 10

Notes: Approved methodological standards are available at
http://cdm.unfccc.int/methodologies/index.html; approved standardized baselines are available at
https://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/index.html.
Abbreviations: CDM = clean development mechanism.
a See http://cdm.unfccc.int/EB/index.html.

Table 9
Procedures

Title

Version

Adopted

Meeting report
referencea

Submission and consideration of microscale
renewable energy technologies for
automatic additionality
Terms of reference of the support structure
of the CDM Executive Board
Selection and performance evaluation of
members of panels and working groups
under CDM Executive Board
CDM accreditation procedure
CDM project cycle procedure for project
activities
CDM project cycle procedure for
programmes of activities

Version 03.0

EB 96

Annex 13

Version 05.0

EB 95

Annex 1

Version 02.0

EB 95

Annex 2

Version 13.0
Version 01.0

EB 93
EB 93

Annex 3
Annex 6

Version 01.0

EB 93

Annex 9

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

Table 10
Information notes

GE.17-18487

Title

Version

Adopted

Meeting report
referencea

Calendar of meetings for 2017
Calendar of meetings for 2017
CDM Executive Board workplan 2017

Version 03.0
Version 02.0
Version 01.0

EB 95
EB 94
EB 93

Annex 3
Annex 13
Annex 1
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Title

Version

Adopted

Meeting report
referencea

CDM panels and working groups workplans
2017
Implementation plan for new CDM
regulations
Calendar of meetings for 2017
CDM management plan 2017
Tentative calendar of meetings for 2017

Version 01.0

EB 93

Annex 2

Version 01.0

EB 93

Annex 11

Version 01.0
Version 01.0
Version 01.0

EB 93
EB 92
EB 92

Annex 12
Annex 1
Annex 13

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

Table 11
Amendments

Title

Version

Amendments to version 01.0 of the CDM
Version 01.0
project cycle procedure for project activities
Amendments to version 01.0 of the CDM
Version 01.0
project cycle procedure for programmes of
activities

Meeting report
Adopted referencea

EB 96

Annex 11

EB 96

Annex 12

Adopted

Meeting report
referencea

EB 92

Annex 2

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

Table 12
Clarification

Title

Version

New project activity in the same physical or Version 02.0
geographical location at which a project
activity whose crediting period has expired
existed
a

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

Table 13
Glossary

Title

Version

Adopted

Meeting report
referencea

CDM terms

Version 09.0

EB 94

Annex 1

Abbreviations: CDM = clean development mechanism.
a See http://cdm.unfccc.int/EB/index.html.
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املرعق الرابل
حتليل التكاليف اإلمجالية للكياانت التشغيلية املعينة
أوالا -معلومات أساسية جرائية
بروتواول الوتو ،و تل الثانلذي
 -1طبة مؤمتر األطرا العام بواآلل اجقمايف األطرا
عشذذرن ،إىل اابذذن القنآللذذاا لللذذي القنملذذي الن لآلذذي (املشذذا إللذذل فلمذذا يبذي هابذن) أن يرذذو بقحبلذ
القكاللف اإلمجاللي لبكلااند القشغلبلي املعلني وأن يرد ترريراً إىل املؤمتر و تل الثالثي عشرن.

 -2وفضذ ً عذذن لذذإ ،اجقماعذل الثالذذث والقسذذعن و سذلاه نطذذي عمبذذل لعذذا ،2017
اتآلذذج اابذذن عبذ القشذاو مذذه فريذذج ا عقمذذا القذذابه ل للذذي ومنقذذدى القنسذلج اخلذذاص هلكلذذااند
القشغلبلي املعلني والكلااند املسقربي املعقمدن؛ وعب إط ه اسقر اء لقحبل القكاللف اإلمجاللذي
الت تقكبدها الكلااند القشغلبلي املعلني لابراء عب ندماهتا وإمكانلاد تربل القكاللف.

 -3وأُجذذرا ا سقر ذذاء الآلذذمن مذذن  22زيران/يونلذذل إىل  28متوز/يوللذذل  ،2017وأُعذذد
هلقشذذاو مذذه فريذذج ا عقمذذا القذذابه ل للذذي ،وأنذذا اعقبذذا د املذذدن د الذذت قذذدمقاا الكلذذااند
القش ذذغلبلي املعلن ذذي م ذذن نذ ذ ل منق ذذدى القنس ذذلج اخل ذذاص هلكل ذذااند القش ذذغلبلي املعلن ذذي والكل ذذااند
املسقربي املعقمدن ا جقمايف الثامن والسبعن لآلريج ا عقما القابه ل للي(.)1

اثني ا -املسائل الرئيسية
ألف -مقدمة
 -4هذذاا حتبل ذ لبلوانذذة الرئلسذذلي الذذت قذذد تكذذون اد أ لذذي ملؤمتر/اجقمذذايف أط ذرا الوتذذو.
وميكن ترسلذ امل ا امل قبآلي لبمعبوماد املسق دمي إىل قسمن:
(أ)

نقائ اسقر اء لبكلااند القشغلبلي املعلني؛

(ب) املذذااراد املآلاهلملذذي والقرذذا ير ال ذذا ن مذذؤنراً الذذت ن ذذر فلاذذا اابذذن( )2ن ذ ل
ا عك عشر اراً املاللي.
__________

()1
()2

ان ر تررير فريج ا عقما القابه ل للي عن اجقماعل الثامن والسبعن عب الرابل القا :
.https://cdm.unfccc.int/Panels/accreditation/index.html
وهي االقا :
(أ) حتبل ذ لبحاجذذي إىل اختذذا تذذداب لكآلالذذي اسذذقمرا مشذذااي الكلذذااند القشذذغلبلي املعلنذذي ،و سذذلما
املناطج املمثبي متثل ً انق اً الللي

)(https://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/LXCGPS3UJT09VN7DFRBAQK2E4ZI51M؛
(ب) حتبلذ ذ ذ ذ ذ ل توزي ذ ذ ذ ذذه س ذ ذ ذ ذذذ ا عقم ذ ذ ذ ذذا عبذ ذ ذ ذ ذ م ذ ذ ذ ذذدى ف ذ ذ ذ ذذمن ا عقم ذ ذ ذ ذذا اد الس ذ ذ ذ ذذنواد اخلم ذ ذ ذ ذذن
)(https://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/N3BZ56WDMJT7YQHCOKPAXI4L18S2F0؛
(ج) ترريذر تذوللآلي لقرذا ير النشذاؤ السذنويي املردمذي مذن الكلذااند القشذغلبلي املعلنذي لبآلذذمن 2016-2015
(https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20161027160157286/Regular%20
.)report_DOE%20Synthesis%20report%202015-16.pdf
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ابء -هيكل تكاليف الكياانت التشغيلية املعينة خلدمات آلية التنمية النظيفة
 -5يولذذجمل الشذذك  2أ اند هلك ذ تكذذاللف الكل ذذااند القشذذغلبلي املعلنذذي .ومتث ذ القك ذذاللف
املبلني اإلطا ين العبذوا واألوسذل املعبومذاد اامعذي مذن نذ ل ا سقر ذاء؛ أمذا املعبومذاد
اإلطا السآلبي فاي مقا ي هلآلع لدى اابن.
الشك 2
هيكل تكاليف الكياانت التشغيلية املعينة خلدمات آلية التنمية النظيفة
•
•
•
•
•

لذ ذ ذذإ

ا مقث ذ ذذال الر ذ ذذانوين ،وإ ا ن اخل ذ ذذو  ،والقموي ذ ذ ذ (مب ذ ذذا
النآلراد اإل ا يي العامي خلدماد العم ء)
إ ا ن احللا (مث ً ،تشغل البلان)
ن ذ ذ ذ ذ ذذذ إ ا ن املعبوم ذ ذ ذ ذ ذذاد وإ ا ن ا ذ ذ ذ ذ ذذو ن (م ذ ذ ذ ذ ذذث  ،ن ذ ذ ذ ذ ذذذ إ ا ن
السل د ،واملوقه الشبكي)
إ ا ن الشكاوى واملنازعاد والطعون
تكاللف أنرى

• اس ذ ذذق دا امل ذ ذذوظآلن ال ذ ذذدانبلن واخل ذ ذذا جلن (مرتب ذ ذذاد امل ذ ذذوظآلن
( سذ ذ ذذة ا نطبذ ذ ذذاه) ،والع ذ ذ ذ واد ،والض ذ ذ ذرائة عب ذ ذ ذ األجذ ذ ذذو
( سة ا نطباه) ،والسآلر ،إىل غ لإ)
• القد ية
.1
•
•

.1

سو ترد /الطبباد

سو ترللذ ا عقما

تكلفة التشرغيل الدا ليرة
للكير ر ر ر رراانت التشر ر ر ر ررغيلية
املعينررة (التكلفررة املتك رردة
مرري أجررل االمتثررال ملعيررار
االعتمامل)

تكلف ر ر ر ر ر ر ررة االعتم ر ر ر ر ر ر ررامل
(التكلف ررة املتك رردة مررري
أجر ررل االمتثر ررال إلج ر رراء
االعتمامل)

جيم -املالحظ ررات املس ررتمدة م رري استقص رراء الكي رراانت التش ررغيلية املعين ررة عيم ررا يتعل ررق
ابلتكلفة الدا لية
 -6أُجذذرا اسقر ذذاء إلكذذموين ملذذه الكلذذااند القشذذغلبلي املعلنذذي ،وعذذد ها  30الذذاانً،
الآلمن من  22زيران/يونلل إىل  28متوز/يوللل .2017
 -7وأجذذاب عب ذ هذذاا ا سقر ذذاء مذذا جمموعذذل  22الذذاانً مذذن هذذاد الكلذذااند ،جزئل ذاً عب ذ
األق ؛ واانت  12إجابي فرل ااحلي ،لث أُام ا زء املقعبج هلقكاللف متاماً.
 -8ومذذن بذذن اإلجذذاهد ال ذذاحلي ا عنذذت عشذذرن ،اعقُذذربد ع ذ مناذذا مقطرفذذي إ انقبآلذذت
القكاللف الوا ن فلاا انق فاً اب اً عن الباقي .ومن د أُناد تسه إجاهد فرل من الكلااند
القشذذغلبلي املعلنذذي ا عقبذذا ألغذراق القحبلذ الكمذذي .وهلنسذذبي لببلذذااند النوعلذذي ،أُنذذاد اعنقذذا
عشرن إجابي ا عقبا .
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 -9وم ذذه ل ذذإ ،ون ذذراً ملع ذذدل اإلجاب ذذي امل ذذن آل ( ذ ذوا  30املائ ذذي) وتنذ ذويف ظ ذذرو عمذ ذ
الكلااند القشغلبلي املعلني ،مه ما نذق مذن طلذف واسذه مذن معذد د أاي عمذ الآلذر  ،يواذي اابذن
أبن يقون مؤمتر/اجقمايف أطرا الوتو احلرص عند اسقنباؤ أا اسقنقاجاد من النقائ الوا ن.
 -10ومن أج يالد مدى م ءمي البلااند ،مت حتبل مساد الكلااند القشغلبلي املعلني الذت
قذذدمت إجذذاهد اذذاحلي ،مبذذا لذذإ احللذذذ ،ونطذذاه ا عقمذذا  ،و لذذذ العمبلذذاد ،والنآلرذذاد،
ومقوسذذل القكذذاللف لك ذ مشذذرويف (اسذذقنا اً إىل ن ذذر ترريذذر ت ذوللآلي سذذنوا لبكلذذااند القش ذذغلبلي
املعلني) .و لذث اعقُذربد هذاد السذماد مقسذري مذه جمموعذي أوسذه نطاقذاً مذن الكلذااند القشذغلبلي
املعلني ،فإن من املمكن اسقرراء ا سقنقاجاد.
 -11و املقوسل ،فإن تكاللف القشذغل الدانبلذي لبكلذااند القشذغلبلي املعلنذي القسذعي الذت قذدمت
إجاهد ااحلي (القكبآلي املقكبدن مذن أجذ ا مقثذال ملعلذا اعقمذا الللذي) تسذاوا  243 817و اً
من و اد الو ايد املقحدن سنوايً .وتر تآلاال القكاللف ا دول .14
ا دول 14
التكر ر رراليف الدا لير ر ررة للكير ر رراانت التشر ر ررغيلية املعينر ر ررة املنر ر ررا رة ف ر ر ررر سر ر ررنة مالير ر ررة كاملر ر ررة
(مثالا مي  1كانون الثاين/يناير  31 2016كانون األول/مليسمرب )2016
القك ذ ذ ذذاللف الدانبل ذ ذ ذ ذي لبكلذ ذ ذ ذذااند القشذ ذ ذ ذذغلبلي
املعلني ،هسقثناء سو الللي وتكاللف القرللذ
-1

تكاليف التشغيل:

عب سبل املثال:
(أ) ا مقثذ ذ ذذال الرذ ذ ذذانوين ،وإ ا ن اخل ذ ذ ذذو ،
والقموي
(ب) إ ا ن احللا (تشغل البلان)
(ج) ن ذ إ ا ن املعبوماد وإ ا ن ا و ن
( ) إ ا ن الشكاوى واملنازعاد والطعون
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اإلبراء عب ا عقما
(بدو اد الو ايد
املقحدن/سني)

(أ)

أنشطي امل ا قي والقحرج
(بدو اد الو ايد
املقحدن/سني)

(ب)

اامويف
(بدو اد الو ايد
املقحدن/سني)

-2

تكاليف ملارة املوارمل ال شرية:

(أ)

املوظآلذذون الذذدانبلون املسذذق دمون
أنش ذ ذ ذذطي امل ذ ذ ذذا قي/القحرج اخلاا ذ ذ ذذي
هلللي

38 538
()٪16

60 694
()٪25

99 231
()٪41

50 144
()٪21

54 709
()٪22

104 853
()٪43

(ب) املوظآلذ ذ ذ ذ ذ ذذون الذ ذ ذ ذ ذ ذذدانبلون النذ ذ ذ ذ ذ ذذرون
املس ذ ذ ذ ذذق دمون أنش ذ ذ ذ ذذطي جامع ذ ذ ذ ذذي
(ج)
أنرى

9 893
()٪4

14 329
()٪6

24 222
()٪10

(ج)

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

1 081
(<)٪1

2 240
(<)٪1

3 321
(<)٪1

()

املذ ذوا اخلا جل ذذي األن ذذرى املس ذذق دمي
أنشطي جامعي أنرى

391
(<)٪1

588
(<)٪1

974
()٪1
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القك ذ ذ ذذاللف الدانبل ذ ذ ذ ذي لبكلذ ذ ذ ذذااند القشذ ذ ذ ذذغلبلي
املعلني ،هسقثناء سو الللي وتكاللف القرللذ
(هذ)

القد ية واملعايرن

ا م ر رروع :التك ر رراليف الدا لي ر ررة للكي ر رراانت
التشرغيلية املعينرة ابسررتثناء الرسرو وتكرراليف
التقييم اخلاصة ابفلية

اإلبراء عب ا عقما
(بدو اد الو ايد
املقحدن/سني)

(أ)

أنشطي امل ا قي والقحرج
(بدو اد الو ايد
املقحدن/سني)

(ب)

اامويف
(بدو اد الو ايد
املقحدن/سني)

11 211
()٪5

-

11 211
()٪5

111 258

132 559

243 817

م ي :القكذذاللف املقكبذذدن ل مقثذذال ملقطببذذاد ا عقمذذا اخلااذذي هلللذذي (مذذث ً ،العمبلذذاد ،الذذن ذ ،املذوا
البشذريي ،إىل غذ لذذإ) .وهذذي تشذذم سذذو الللذذي وترللماهتذذا املقعبرذذي هإلبرذذاء عبذ ا عقمذذا
من اابن وااد ن إجراء ا عقما اخلاص هلللي.
يشذذم العم ذ اللذذومي ألقسذذا اإلسذذنا الكلذذااند القشذذغلبلي املعلنذذي ،مبذذا يشذذم اذذلاني الذذن ذ
(أ)
(مذ ذ ذذث ً ،ن ذ ذ ذذذ إ ا ن ا ذ ذ ذذو ن وتنآللذ ذ ذذا إجراءاهتذ ذ ذذا ،وإ ا ن املوق ذ ذ ذذه الشذ ذ ذذبكي ،ومح ذ ذ ذ د القس ذ ذ ذذويج،
واسقعرالاد العرو  ،واإلنطا اد ،والسل د).
(ب) يشم األنشطي القرنلي املضطبه هبا سلاه عمبلاد امل ا قي والقحرج اخلااي هلللي.
(ج) يشم  ،عب سبل املثال ،الدعذ الرانوين واإل ا ا والدعذ هملوا البشريي.

 -12وفلما يقعبج مبا إ ا اانت الكلااند القشغلبلي املعلني تعقرب ن ذا ا عقمذا اخلذاص هلللذي
فعذذا ً مذذن لذذث القكبآلذذي مرا نذذي بذربام أنذذرى ،أجذذاب  50املائذذي مناذذا (سذقي الذذااند) بذذنعذ،
و 42املائي (اسي الااند) ب  ،ومل ير  8املائي (الان وا د).

ملال -مقارنة تكاليف التشغيل الدا لية للكياانت التشغيلية املعينة (التكراليف املتك ردة
لالمتثال ملعيار االعتمامل) برسو االعتمامل/تكاليف التقييمات
 -13امذذا هذذو مبذذن الشذذك  ،3فذذإن جذذزءاً اب ذ اً مذذن تكبآلذذي اعقمذذا الكلذذااند القشذذغلبلي
تكاللف القشغل الدانبلي اخلااي هبا ،الذت تشذم تكبآلذي إ ا ن ن ماذا وموا هذا
املعلني يقمث
املسق دمي ل مقثال ملقطبباد ا عقما اخلااي هلللي.
 -14وأف ذذا د الكل ذذااند القش ذذغلبلي املعلن ذذي بوج ذذو حت ذذدايد بس ذذبة اخنآل ذذاق س ذذعر و ذذداد
لذذ األعمذال املقعبرذي همل ذا قي
نآل ا نبعا د املعقمد وما يمتة عب لإ مذن تراجذه
( )3
والقحرج/القوعلذذج .ووفرذاً لبقرريذذر القذوللآلي لبآلذذمن  ، 2016-2015أفذذا  16الذذاانً مناذذا بذزاي ن
اإلي ذرا اد عذذن النآلرذذاد ،فلمذذا أفذذا  16الذذاانً نذذر هخنآلذذاق اإلي ذرا اد عذذن النآلرذذاد ،وأفذذا 4
مناا بقساوا اإليرا اد والنآلراد.

__________

()3

مق ذ ذ ذ ذ ذذا عبذ ذ ذ ذ ذ ذ الذ ذ ذ ذ ذ ذرابل الق ذ ذ ذ ذ ذذا :

https://cdm.unfccc.int/filestorage/e/x/t/extfile-20161027160157606-

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

.report%202015-16.pdf?t=U2N8b3Zobm84fDAS4zb1SUz4pSgZkqhkEx29
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الشك 3
تكاليف التشغيل الدا لية للكياانت التشغيلية املعينة ورسو االعتمامل/تكاليف التقييمات
رسو االعتماملع والتقييماتع
 16 200ملوالر مي ملوالرات
الوالايت املتحدة/سنة
( 6يف املائة)

تكلفة التشغيل الدا ليةع
 243 817ملوالا مي ملوالرات
الوالايت املتحدة/سنة
( 94يف املائة)

 -15و يذزال هنذذا  13الذذاانً معقمذذداً عب ذ األق ذ  ،مذذن الكلذذااند القشذذغلبلي املعلنذذي ،ا ذ
نطذذاه قطذذاعي (هسذذقثناء النطذذاه الرطذذاعي  16املقعبذذج ه قلذذاز الكربذذون وختزينذذل ،لذذث يوجذذد
الان وا د) ،ممذا يشذ إىل وجذو عذد اذا معقمذد مذن هذاد الكلذااند اذ نطذاه قطذاعي.
وتعذذد القغطلذذي ا غرافلذذي واسذذعي أيضذاً ،لذذث يعمذ أاثذر مذذن عبذذث الكلذذااند القشذذغلبلي املعلنذذي
ببدان لدياا أق من عشرن مشا يه مسلبي إطا الللي.
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Annex V
Meetings of the Executive Board of the clean development
mechanism, its support bodies and its forums
[English only]
Table 15
Meetings of the Executive Board of the clean development mechanism in 2017
Meeting

Date

Venue

EB 93
EB 94

20–23 February
2–4 May

EB 95
EB 96
EB 97

11–13 July
18–22 September
30 October to 3 November

Bonn, Germany
Bonn (in conjunction with the sessions of the
subsidiary bodies)
Bonn
Bonn
Bonn
(in conjunction with the session of the
Conference of the Parties serving as the meeting
of the Parties to the Kyoto Protocol)

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

Table 16
Accreditation Panel meetings in 2017
Meeting

Date

Venue

AP 77
AP 78
AP 79

7–9 February
5–7 June
11–13 October

Bonn, Germany
Bonn
Bonn

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

Table 17
Methodologies Panel meetings in 2017
Meeting

Date

Venue

MP 72
MP 73
MP 74

20–24 March
17–21 July
25–29 September

Bonn, Germany
Bonn
Bonn

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

Table 18
Small-Scale Working Group meetings in 2017
Meeting

Date

Venue

SSC WG 53
SSC WG 54

20–23 March
17–20 July

Bonn, Germany
Bonn

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

Table 19
Workshops and forums organized for clean development mechanism stakeholders
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Meeting

Date

Venue

Global DNA Forum meeting

5 and 6 November 2016 Marrakech,
Morocco
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Meeting

Date

Venue

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

27–30 June 2017

Cotonou, Benin

27–30 June 2017
Workshop on specific findings on
programme of activities implementation and
monitoring

Cotonou, Benin

Workshop on the role of the CDM in
promoting climate finance

27–30 June 2017

Cotonou, Benin

CDM marketplace at the Africa Carbon
Forum

27–30 June 2017

Cotonou, Benin

Global DNA Forum meeting

19 and 20 September
2017

Bonn, Germany

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