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موجز
يغطييذ ييقا التلعيييع الام ي الييق اتييطي لييه انيييا التنةيييق لي ي التنمي ي الن ية ي
(ا لي ) يف الةرتة من  23أييول/سبتمرب  2017إىل  31آب/أغسطا  .2018ورّكيز الامي
عيى زايدة تبسيط ا لي وتازيز استخدامها يف االستجال الدولي لتغري املناخ .وشيهد الةيرتة
املشيمول للتلعييع اخنةاتيايف يف عميييا تسييجي املشيياري وإديدار و ييدا اثةي االنباييا
املاتم ييد لمللارني ي م ي الة ييرتة املش ييمول للتلعي ييع الس ييال  .وال ي يزال الطي ييأ عي ييى أعم ييال ا ليي ي
وو داهتا خلة االنباا املاتمد منخةضايف ملارن للطييأ يف فيرتة االلتيزاأل األوىل لربوتوكيول
كيوتو اليت انتهت يف عاأل  .2012ويتضمن قا التلعيع تودي ملؤمتع األطعاف الاام لوديةه
اجتم يياأل األطي يعاف يف لعوتوك ييول كيوت ييو ليتخ ييق إج يعاما والتماسي يايف ليل ييدأل إرش ييادا يف دورت ييه
العالا ي عشييعة .واثييلل الةييرتة املشييمول للتلعيييع ،علييد انيييا جيسييته ال  100وانتهييز الةعد ي
ليتةكري يف إجنازا ا لي  ،اليت يعد ودةها يف منشور إلكرتوين أُطي يف تيك اجليس .
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أوالا -مقدمة
ألف -الوالية
 -1وفل يايف لطعاي ي وإج يعاما آليي ي تنمي ي ن ية ي (ا لي ي )( ،)1يل ييدأل اني ييا التنةي ييق ل ليي ي
(يُش ييار إلي ييه فيم ييا يي ييذ لكيمي ي شاني يياش) تل يياريع ع يين أنش ييطته إىل كي ي دورة م يين دورا مي يؤمتع
األط يعاف الاام ي لودييةه اجتميياأل األط يعاف يف لعوتوكييول كيوتييو (مؤمتع/اجتميياأل أط يعاف كيوتييو).
ويلوأل مؤمتع/اجتماأل أطعاف كيوتو ،يف سياق ممارس سيطته عيى ا لي  ،لستاعاض يق التلياريع
وتلدمي إرشادا واختاذ قعارا  ،سأ االقتضام.

ابء -نطاق التقرير
 -2يل ييدأل ييقا التلعي ييع الس يينو مايوم ييا ع يين التل ييدأل احمل ييعز يف تنةي ييق ا لي ي اث ييلل الة ييرتة
م يين  23أييول/س ييبتمرب  2017إىل  31آب/أغس ييطا ( 2018يُش ييار إليه ييا فيم ييا يي ييذ لاب ييارة
شالةييرتة املشييمول للتلعيييعش) ويتضييمن توديييا لين ييع فيهييا مؤمتع/اجتميياأل أطيعاف كيوتييو يف دورتييه
العالا ي ي عشي ييعة .ويلي ييدأل التلعيي ييع ودي ييةايف حلال ي ي ا لي ي ي  ،وييلي ييذ الضي ييوم عيي ييى اإلجني ييازا والةي ييعص
والتحداي املتايل لام ا ليي كميا يليدأل مايوميا عين احلوكمي واإلدارة والوتي امليا ل ليي .
وتعد مايوما إتافي يف الصةحا الشبكي ل لي ( ،)2اليت يذ السيج املعكيز جلميي التلياريع
والو ي األاثعى املتصي لنيا.
 -3وسيييلدأل رييييا انيييا إىل مؤمتع/اجتميياأل أط يعاف كيوتييو يف دورتييه العالا ي عشييعة إ اط ي
شةوي عن نتايج االجتماأل  101ليمجيا (أ-أل ،)101/امللعر علد لاد نشع قا التلعيع.

جيم -اإلجراءات اليت يتعني أن يتخذها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
يف بروتوكول كيوتو
 -4قييد يييود مؤمتع/اجتميياأل أط يعاف كيوتييو يف دورتييه العالا ي عشييعة ،عنييد إ اطتييه عيم يايف ييقا
التلعيع ،أن يلوأل مبا ييذ:
اإل اط ي ي ي عيم ي ي يايف مبي ي ييا اتي ي ييطي لي ي ييه انيي ي ييا مي ي يين أعمي ي ييال اسي ي ييتجال لطيبي ي ييا
(أ)
مؤمتع/اجتماأل أطعاف كيوتو يف دورته الثالث عشعة (ان ع الةص الثالث أدان واملعف األول)؛
(ب)
املعف الثاين)؛
(ج)

حتديييد الكييياان التشييغييي اليييت اعتمييد ا انيييا وعينهييا لصييورة مؤقت ي (ان ييع
تلدمي إرشادا لشأن املساي املشمول قا التلعيع.

 -5ومن امللعر أن ينتخأ مؤمتع/اجتماأل أطعاف كيوتو أعضام انيا لةرتة سنتأ فور تيليه
الرتشيحا من األطعاف ،وذلك عيى النحو التا :
__________

()1
()2
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(أ)

عضو وا د وعضو مناوب من جمموع الدول األفعيلي ؛

(ب)

عضو وا د وعضو مناوب من جمموع دول آسيا واحمليط اهلادئ؛

(ج)

عضو وا د وعضو مناوب من دول أمعيكا اللتيني ومنطل الكارييب؛

(د)

عضو وا د وعضو مناوب من جمموع دول أورول الغعلي وليدان أاثعى؛

(ه)

عضو وا د وعضو مناوب من األطعاف املدرج يف املعف األول.

اثنيا -حالة آلية التنمية النظيفة
ألف -آلية التنمية النظيفة ابألرقا
 -6يف عي يياأل  ،2018شي ييهد ا لي ي ي اسي ييتمعارايف الخنةي يياض الطيي ييأ عيي ييى و ي ييدا اثة ي ي
االنباا املاتمد ،ملارن للطييأ عييهيا يف فيرتة االلتيزاأل األوىل لربوتوكيول كيوتيو الييت انتهيت يف
عياأل  .2012وميا زاليت عميييا تسيجي املشياري وإديدار و يدا اثةي االنبايا املاتميد
منخةض ي أيضي يايف لمللارني ي مي ي م ييا كان ييت عيي ييه يف ف ييرتة االلت يزاأل األوىل .ويب ييأ اجل ييدول  1أع ييداد
املشيياري املسييجي  ،واملشيياري اليييت أُدييدر هلييا و ييدا خلة ي االنباييا املاتمييد ،وو ييدا
اثة االنباا املاتمد الصادرة (مبا يف ذلك لعامج األنشط ).
اجلدول 1
أعددا املشداريا املسدجلةا واملشداريا الديت أصصددرت دا وحددات افدب االن عدااثت املعتمددا
ووحدات افب االن عااثت املعتمد الصا رة (مبا يشمل برامج األنشطة) منذ عا 2011
فرتة اإلللغ

املش ي ي ي ي ي ي ي ي يياري
(أ)
املسجي

املشيياري اليييت أُدييدر
هلي ي ييا و ي ي ييدا اثة ي ي ي
(ب)
االنباا املاتمد

و ي ي ي ي ي ي ي ييدا اثة ي ي ي ي ي ي ي ي
االنبا ي ي ي ي ييا املاتم ي ي ي ي ييد
الصادرة

1 256

264 495 437

م ي ي يين تشي ي ي يعين األول/أكت ي ي ييولع  2011إىل 1 218
أييول/سبتمرب 2012
379 458 772
1 779
م ي ي يين تشي ي ي يعين األول/أكت ي ي ييولع  2012إىل 2 789
أييول/سبتمرب 2013
104 113 269
575
م ي ي يين تشي ي ي يعين األول/أكت ي ي ييولع  2013إىل 322
أييول/سبتمرب 2014
129 451 024
465
م ي ي يين تشي ي ي يعين األول/أكت ي ي ييولع  2014إىل 126
أييول/سبتمرب 2015
105 331 578
434
م ي ي يين تشي ي ي يعين األول/أكت ي ي ييولع  2015إىل 83
أييول/سبتمرب 2016
146 383 355
460
م ي ي يين تشي ي ي يعين األول/أكت ي ي ييولع  2016إىل 53
أييول/سبتمرب 2017
92 945 094
300
م ي ي يين تشي ي ي يعين األول/أكت ي ي ييولع  2017إىل 31
آب/أغسطا 2018
ُ ِسأ عدد املشاري املسجي لالستناد إىل اتريخ التسجي .
(أ)
(ب) املشاري اليت استكميت إددار و دا اثة االنباا املاتمد أثنام الةرتة املشمول للتلعيع.
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ابء -اإلجنازات والفرص
 -7أ ِ
ُنشي ت ا ليي كييأداة ،أو كآليي معوني  ،لربوتوكييول كيوتييو .وتسييتويف ا ليي الييدور املييزدوج
املتمث يف توفري املعون لألطعاف املدرجي يف املعفي األول( )3يف الوفيام ه يدافها الكميي ليحيد مين
االنباا واثةضها يف إطيار لعوتوكيول كيوتيو ويف مسياعدة البييدان الناميي يف حتليي أ يدافها يف
جمال التنمي املستدام .
 -8وقييد أد الةعد ي اليييت أُتيحييت يف إطييار ا لي ي ليمشيياركأ يف املشيياري ليحصييول عيييى
ايتمان ميكن لياه عن ك طن خيةضيونه أو يتجنبونيه مين غيازا الدفي ي إىل حتةييز تسيجي أكثيع
ميين  8 100مشييعوأل وليعانمج أنشييط يف  111ليييدايف كمييا أد إىل إدييدار أكثييع ميين  1.9لييييون
و دة من و دا اثة االنباا املاتمد.
 -9و ك ييقا ،أثبت ييت ا ليي ي أ ييا ميك يين أن ت ييدف االس ييتثمار يف مش يياري اثةي ي االنبا ييا
وتس ييا م يف حتليي ي أ ييداف التنميي ي املس ييتدام  ،وم يين اث ييلل متويي ي د ييندوق التكي ييف( ،)4تابّي ي
األموال ألغعاض التكيف.
 -10واللواع ييد واملا ييايري و ياكي ي اإلدارة ال يييت أ ِ
ُنشي ي ت يف إط ييار ا ليي ي  -ييدف ت ييمان أن
و ييدا اثة ي االنباييا املاتمييد متث ي اخنةاتييا ليلي ي يف االنباييا لمللارن ي م ي شللييام
األميور عييى اهلياش  -تشيك منياف عامي قيِّمي  .وقيد أليغيت ا ليي عين إنشيام ن يم أاثيعى خليط
أساس االنباا وتسجي أرددهتا الداين وقد متت استاارة ماايري ا فورايف.
 -11وظيييت ا ليي تامي وتتطييور وتتحسيين متباي يف ذلييك ييج تايييم لملمارسي أشييعة طايةي
واسا من اجلها دا ب املصيح يف عم انيا و يك دعمه .ومن ألعز ق اجلها :
السيييطا الوطنيي املايني  ،اليييت توافي عيييى املشيياري وتصييدق عيييى فوايييد ا يف
(أ)
جمال التنمي املستدام ؛
(ب) الكياان التشغييي املاين (الكيياان ) ،و يذ كيياان
عيى املشاري والتحل من اثة االنباا ؛

لثي ماتميدة ليمصيادق

(ج) الكيياان اخلادي والاامي  ،مثي مصييارف التنميي املتايددة األطيعاف والشييعكا
املتةاوت احلجم والتخصص ،اليت تدعم ا لي وتستخدمها؛
(د) املش يياركون يف املش يياري ال ييقين اس ييتجالوا ليح ي يوافز ال يييت ق ييدمتها ا لي ي ي لوت ي ي
منهجيا وتسجي مشاري واثة االنباا واملسامه يف التنمي املستدام .

__________

()3
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استخدمت األطعاف يف لعوتوكول كيوتو أكثع من لييون و دة من و دا اثة االنباا املاتميد مين أجي
االمتثال لربوتوكول كيوتو .واستخدمت أطعاف عدييدة أو ألغيت و يدا اثةي االنبايا املاتميد عييى اليعغم
من أن انباا هتا تل عن أ دافها اثلل فرتة االلتزاأل األوىل.
وجه اثنان يف املاي من جمموأل و دا اثة االنباا املاتمد الصادرة إىل ديندوق التكييف ،وهلوهليا البنيك
يُ ّ
الدو إىل نلود وتستخدمها البيدان لتموي املشاري اليت تااجل أو تبين اللدرة عيى التكييف مي آ ر تغيري املنياخ
اليت ال مةع منها.
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 -12وي ييعى اني ييا أن ا ليي ي ييذ النم ييوذج الا يياملذ العاي ييد لي ييا اث ييط األس يياس وتس ييجي
األرددة الداين  ،وأ ا توفع أداة جا زة للستخداأل يف االسيتجال الدوليي لتغيري املنياخ ،وأ يا تيوفع
ثعوة من اخلربا والدروس املستةادة.
 -13وا ليي أداة مثبتي تييؤد عميهييا وال ييزال يسييتخدمها كي ميين اجلهييا دييا ب املصيييح
ميين األط يعاف وميين غييري األط يعاف ألغ يعاض تية ي  ،لاضييها غييري ذ دييي لأل ييداف املبين ي يف
لعوتوكييول كيوتييو (ان ييع الةص ي لث يايف-دال أدان ) .وال ي يزال انيييا ،لتشييجي ميين مؤمتع/اجتميياأل
أط يعاف كيوتييو ،يستكشييف ويييدعم ييق االسييتخداما الواسييا النطيياق ل لي ي ميين أج ي تازيييز
وتيسري مسيامه ا ليي يف الامي املنيااثذ وتيمان مواديي االعيرتاف لو يدا اثةي االنبايا
املاتمد جلودهتا.

 -14وأطيي انيييا ،مبناسييب جيسييته ال  ،100تلعييعايف لان يوان شمنجيزا آلي ي التنميي الن ية ي :
تسييخري احلييافز ليامي املنييااثذ 2018-2001ش( .)5ويلييدأل التلعيييع مايومييا مةصييي عيين لاي
إجنازا ا لي لألرقاأل وعن طعي أفكار اجلها دا ب املصيح يف ا لي .

جيم -التحدايت اليت تواجهها آلية التنمية النظيفة
 -15عيى اليعغم مين ميواطن قيوة ا ليي وإجنازاهتيا ،كيان اسيتخدامها منخةضيايف يف عياأل 2018
ملارني ي لس ييتخدامها يف ف ييرتة االلتي يزاأل األوىل لربوتوك ييول كيوت ييو ( ،)2012-2008عن ييدما ك ييان
الطيأ مدفوعايف لستخداأل و دا اثة االنباا املاتمد لغعض االمتثال.
 -16ون عايف الخنةاض الطيأ عيى و دا اثة االنباا املاتمد وميا نيتج عين ذليك مين
اخنةيياض عيياأل يف سيياع الو ييدا  ،توقييف الاديييد ميين مشيياري ا ليي عيين إدييدار ييق الو ييدا .
وتوقةييت عيين إدييدار و ييدا اثةي االنباييا املاتمييد يوا  25يف املاي ي ميين املشيياري اليييت
كانت قد أددرهتا ىت اتريخ  31كانون األول/ديسمرب .2012
 -17ور ن يايف لنتيج ي املةاوتييا يف احملاف ي املختية ي  ،قييد ينشييأ طيييأ جديييد ميين البيييدان اليييت
تعغأ يف استخداأل آلي التنمي الن ية وو دا اثة االنباا املاتميد يف إطيار اجلهيود الييت
تبيقهلا مين أجي الوفيام مبسيامهاهتا احملييددة وطنييايف وميين اثطي مااوتي الكعلييون واثةضيه يف الطيريان
الدو  ،اليت اعتمدهتا من م الطريان املدين الدو  ،املتوق إطلقها يف عاأل .2021
 -18ويف غضيون ذليك ،ميا زال تعاجي نشياا ا ليي ييؤثع عييى ياكيهيا األساسيي  ،وال سيييما
الكي ي يياان التش ي ييغييي املايني ي ي  .واخنةي ي ي ع ي ييدد املهني ي ييأ الا ي يياميأ مي ي ي الكي ي يياان عي ي ييى ا ليي ي ي ،
كما اخنة عدد شعكا املصادق والتحل املشارك يف أ عم خييص ا ليي مين  50إىل 30
شعك .
 -19وا لي  ،كأداة لتحديد فعص التخةيف ،وتوليد التموي املنااثذ وتلييم نتيايج التخةييف،
ميكن أن تواد اإلسهاأل يف االستجال الدوليي لتغيري املنياخ .وميكين أيضيايف أن تُاتز زيرب جيزمايف مين أ
أداة ختتار األطعاف لنام ا لتيسري التااون والتنمي يف إطار اتةاق لريا.
__________

()5
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اثلث ا -العمل املضطلا به يف الفرتة املشمولة ابلتقرير
ألف -الق درارات واملسددالل التنظيميددة واألعمددال املختلفددة لتحسددني آليددة التنميددة النظيفددة
وتعزيزها
 -20يصييف ييقا الةص ي أعمييال انيييا يف الةييرتة املشييمول للتلعيييع ،مبييا يف ذلييك اس يتجالته
لطيبا مؤمتع/اجتماأل أطعاف كيوتو وتشجيااته.
 -21ويتضييمن املعف ي األول ن ييعة عام ي عمييا للييه انيييا ميين نتييايج اسييتجال ملييا ورد ميين
طيبا وتشجياا من مؤمتع/اجتماأل أطعاف كيوتو يف دورته الثالث عشعة .وتعد يف املعف الثالث
قايم للو ي التن يمي (املاايري واإلجعاما واملقكعا اإلعلمي والتاديل ) اليت أقع يا انييا
أو نلحها اثلل الةرتة املشمول للتلعيع.

ابء -القرارات
 -1القرارات املتعلقة ابالعتما
 -22يف الةييرتة املشييمول للتلعيييع ،عيي انيييا كييياانيف تشييغيييايف ماينيايف وا ييدايف سييحأ اعتميياد
كييايف يف وقت ال  .وعلوة عيى ذلك ،أعاد انيا اعتماد كيان تشغييذ ماأ كان قيد انتهيى
اعتمياد  .وللتييا  ،للييذ عيدد الكييياان التشييغييي املايني ليمصييادق عيييى املشياري والتحلي منهييا
واعتميياد و ييدا اثةي االنباييا  ،يف  31آب/أغسييطا  ،2018يسيياو  30كييياانيف ،مثيمييا
كييان احلييال يف الةييرتة املشييمول للتلعيييع السييال  .وورد طيبييا االعتميياد ميين كيييانأ .وقييد يييتم
اعتمادمهييا لودييةهما كيييانأ تشييغيييأ ماتمييدين إن أسييةع عميي ي التصييدي األولي ي عيين نتيج ي
إجيالي  .ويودذ انيا للكياان املدرج يف املعف الثاين لياينها مؤمتع/اجتماأل أطعاف كيوتيو يف
دورته العالا عشعة ككياان تشغييي لينطاقا اللطاعي املشار إليها.
 -2القد درارات املتعلق ددة بتس ددجيل أنش ددطة املش دداريا وبد درامج األنش ددطة وىلص دددار وح دددات اف ددب
االن عااثت املعتمد
 -23م ي يين ل ي ييأ جممي ي يوأل و ي ييدا اثةي ي ي االنبا ي ييا املاتم ي ييد ال ي يييت أُد ي ييدر يف  31آب/
أغسييطا  ،2018أُدي ِيدر  1 466 678 544و ييدة لةييرتة االلت يزاأل األوىل لربوتوكييول كيوتييو
و 485 982 785و ي ي ي ييدة لةي ي ي ييرتة االلت ي ي ي يزاأل الثاني ي ي ي ي  .ومي ي ي يين لي ي ي ييأ جمم ي ي ي يوأل و ي ي ي ييدا اثة ي ي ي ي
االنباا املاتمد املؤقت اليت مت إددار ا ،أُد ِيدر  12 405 185و يدة لةيرتة االلتيزاأل األوىل
و 1 584 245لة ييرتة االلتي يزاأل الثانيي ي  .ومت إد ييدار ني ي ي و ييدا اثةي ي االنبا ييا املاتم ييد
الطويي األج البالغ عدد ا  505 085و دة لةرتة االلتزاأل األوىل.
 -24ويف الةي ي ييرتة املشي ي ييمول للتلعيي ي ييع ،ليي ي ييغ جمم ي ي يوأل و ي ي ييدا اثة ي ي ي االنباي ي ييا املاتمي ي ييد
الص ي ييادرة  94 223 760و ي ييدة ،م ي يين لينهي ي ييا  2 761 561و ي ييدة م ي يين و ي ييدا اثة ي ي ي
االنبا ييا املاتم ييد املؤقت ي ي  .وللت ييا  ،ف ي ي ن جمم ي يوأل ع ييدد و ييدا اثة ي ي االنبا ييا املاتم ييد
الي ي يييت أُدي ي ي ِيدر ي ي ييىت  31آب/أغسي ي ييطا  2018ليغي ي ييت  1 967 155 844و ي ي ييدة ،مي ي يين
لينهييا  1 952 661 329و ييدة ميين و ييدا اثة ي االنباييا املاتمييد ،و13 989 430
GE.18-15740
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املاتمييد املؤقتي و 505 085و ييدة ميين و ييدا اثةي

و ييدة ميين و ييدا اثةي االنباييا
االنباا املاتمد الطويي األج .

 -25ويلدأل اجلدول  2مايوميا عين الطيبيا املتايلي للتسيجي واإلديدار يف الةيرتة مين 1
تش ي يعين األول/أكتي ييولع  2017إىل  31آب/أغسي ييطا  .2018ويوتي ييك الشي ييك أدان النسي ييب
امل وي لتوزي أنشط املشاري املسجي  ،ولعامج األنشط  ،وأنشط املشاري املكون حبسيأ منياط
االتةاقي .
اجلدول 2
الطل ات املتعلقة ابلتسجيل واإلصدار يف ىلطدار آليدة التنميدة النظيفدة يف الفدرتة مد  1تشدري
األول/أكتوبر  2017ىل  31آب/أغسطس 2018
الطيأ

عدد الطيبا امللدم

مشعوأل :تسجي

26

27

مشعوأل :إددار

274

278

لعانمج أنشط  :تسجي

20

5

لعانمج أنشط  :إددار

61

45

جتديد فرتة تسجي األرددة الداين

52

41

تاديل لاد التسجي
ِّ
املكون
أنشط املشاري

53

28

89

90

(أ)
(ب)

(أ)

عدد الطيبا املااجل لصة ايي

(ب)

تشم الورقا والورقا املااد تلدميها لسبأ عدأل اكتماهلا.
تشييم الطيبييا املسييجي واملسييحول واملعفوتي اليييت قُييدمت اثييلل الةييرتة املشييمول للتلعيييع والطيبييا
امللدم قب الةرتة املشمول للتلعيع ولدأ مااجلتها اثلل الةرتة املشمول للتلعيع.

توزيددا أنشددطة مشدداريا آليددة التنميددة النظيفددة املس د طجلة وب درامج أنشددطتها وأنشددطة مشدداريعها
املكونة ابلنس ة املئوية حبسب مناطق االتفاقية
جمموأل أنشط املشاري املكون املدرج 2 158 :

جمموأل لعامج األنشط املسجي 315 :

18
يف املاي

28
يف املاي

37
يف املاي

جمموأل املشاري املسجي 7 811 :
 3يف املاي

 16يف املاي

 0.6يف املاي

0.6
يف املاي

54
يف املاي
 47يف املاي

 أفعيليا

 13يف املاي

 آسيا واحمليط اهلادئ

 أورول وآسيا الوسطى

 84يف املاي

 أمعيكا اللتيني والكارييب

 -26وليغيت أعيداد املشياري وليعامج األنشيط الييت تيليت إديدارايف حبييول ايي الةيرتة املشييمول
للتلعيييع  3 146و ،56عيييى الت يوا  .وميين جمم يوأل و ييدا اثة ي االنباييا املاتمييد اليييت مت
8
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إدييدار ا ،نيياة  14 649 442و ييدة أُدي ِيدر ل يربامج األنشييط حبيييول اي ي الةييرتة املشييمول
للتلعيع.
 -27واثلل الةرتة املشمول للتلعيع ،كان وقت انت ار لدم عمييا تلييم املشاري ليتسجي
واإلد ييدار يلي ي لس ييتمعار ع يين  15يومي يايف ،س يأ التكيي ييف الص ييادر ع يين جمي ييا مؤمتع/اجتم يياأل
أطعاف كيوتو.
 -28وتييعد يف اجلييدول  3التةادييي املتايل ي لملاييامل اخلاد ي لو ييدا اثة ي
املاتمد ،مبا يف ذلك اإل ال واإللغام الطوعذ واإلدار .

االنباييا

اجلدول 3
حملة عامة ع املعامالت املنجزة يف سجل آلية التنمية النظيفة

نوأل املاامي

ىت  31آب/أغسطا 2018
و ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييدا اثةي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي
(أ)
االنباا املاتمد
املاامل

10 440
ماامل اإلددار
مايامل صي الاايييدا احملالي إىل 10 277
ساب دندوق التكيف
ماامل اإل ال الدااثيي واخلارجي 17 465
املا ي ي ي ييامل احملالي ي ي ي ي م ي ي ي يين س ي ي ي يياب 326
د ي ي ي ييندوق التكي ي ي ي ييف إىل س ي ي ي ييجل
األطعاف املدرج يف املعف األول
3 754
ماامل اإللغام الطوعذ
6
ماامل اإللغام اإلدار
(أ)

من  1تشيعين األول/أكتيولع 2017
إىل  31آب/أغسطا 2018
املاامل

الو دا

1 967 155 844
38 973 404

349
324

92 945 094
1 762 013

1 604 558 612
26 729 693

480
11

31 588 224
421 409

34 412 873
1 035 475

1 454
دةع

10 831 439
دةع

تشييم و ييدا اثة ي االنباييا املاتم ييد وو ييدا اثة ي
اثة االنباا املاتمد الطويي األج .

االنباييا

املاتم ييد املؤقت ي وو ييدا

 -29وتيلييى انيييا سييبا طيبييا لطلغييام الطييوعذ لتسييجي أنشييط مشيياري يف إطييار ا لي ي
منق تنةيق إجعام اإللغام الطيوعذ ليتسيجي يف شيباا/فربايع  .2015وكانيت نياة أرلاي طيبيا
إلغام طوعذ ليتسجي يف الةرتة املشمول للتلعيع.
 -30وتتضمن الصةحا الشبكي ل لي لياان إتافي عن املشاري ولعامج األنشط (.)6
 -3القرارات املتعلقة حبصة العالدات
 -31تكون ص الاايدا املخصص لينةلا اإلداري مستح ّل ليصندوق االست ماين لي
التنمي ي الن ية ي عنييد تسييجي أنشييط ا لي ي وعنييد إدييدار و ييدا اثة ي االنباييا املاتمييد.
واعتب ييارايف م يين  1زيعان/يوني ييه  ،2018أد ييبحت صي ي الااي ييدا ُحتصي ي قبي ي أن تب ييدأ األماني ي
عميي ي التحل ي ميين اكتمييال طيييأ اإلدييدار .وفيمييا خيييص طيبييا اإلدييدار املواف ي عييهييا ذا
__________
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صييص الاايييدا املايل ي  ،مت يف كييانون الثاين/ينييايع  2018تنةيييق وإات ي اثيييار السييداد اجلزيييذ
لو دا اثة االنباا املاتميد مين أجي إ التهيا أو إلغايهيا طوعييايف .واثيلل الةيرتة املشيمول
للتلعيييع ،اسييت ِ
خدأل اثيييار الس يداد اجلزيييذ يف ال ي  17مشييعوعايف ملبيييغ إنييا قييدر  0.40مييييون
ُ
دوالر من دوالرا الوالاي املتحدة (دوالر).

جيم -املسالل التنظيمية
 -1املنصة اإللكرتونية لإللغاء الطوعي لوحدات افب االن عااثت املعتمد
 -32يف أييول/سييبتمرب  ،2015أطي ي انيييا املنص ي اإللكرتوني ي لطلغ يام الطييوعذ لو ييدا
اثة االنباا املاتمد(( )7يُشار إليها فيما ييذ لكيم شاملنص ش) .وتسيمك املنصي ليمشياركأ
يف املشاري لاعض و دا اثة االنباا املاتمد لطلغام الطوعذ عييى عامي النياس وتُص ِيدر
شهادا اإللغام ليمشرتين .واملنص متا ي لليغتيأ اإلنكييزيي والةعنسيي و يذ تيدعم اليدف عييى
ش ييبك اإلنرتن ييت واثارجه ييا عي ييى الس يوام .وتوج ييد تعن ي املنص ي إىل اليغ ي اإلس ييباني قي ييد اإلجن يياز
وستصدر يف أوااثع عاأل .2018
 -33و ناة مثاني وأرلاون مشعوعايف ياعض  1.9مييون و دة مين و يدا اثةي االنبايا
املاتم ييد عي ييى املنص ي هس يياار ت يرتاوح ل ييأ  0.30و 8.50دوالر .وق ييد زار املنص ي أش ييخاص م يين
ما م البيدان يف الاامل ،م قياأل مشرتين من  80ليدايف لستكمال اإللغام ىت ا ن.
 -34ولي ييغ ع ييدد و ييدا اثةي ي االنبا ييا املاتم ييد ال يييت أُلغي ييت م يين اث ييلل املنصي ي من ييق
إطلقه ي ييا  340 393و ي ييدة .وأُلغي ي ييت أكث ي ييع م ي يين  192 800و ي ييدة م ي يين و ي ييدا اثةي ي ي
االنباييا املاتمييد يف الةييرتة املشييمول للتلعيييع عيين طعي ي أكثييع ميين  960ماامي ي فعدي ي  .وكييان
متوسييط السيياع ييو  1.18دوالر .وكانييت املسييامها العييسييي ميين أس يرتاليا وسويس يعا والييوالاي
املتحييدة األمعيكيي  ،اليييت كانييت جمتماي مسييؤول عيين أكثييع ميين  50يف املايي ميين و ييدا اثةي
االنباا املاتمد اليت مت إلغاؤ ا.
 -35وفيم ي ييا يتايي ي ي لي ي يزايدة تط ي ييويع املنصي ي ي جلايه ي ييا أكث ي ييع س ي ييهول للس ي ييتامال ،أُطيِل ي ييت يف
آب/أغسيطا  2018نسييخ جدييدة مبناسييب اجليسي  100ليمجيييا .وتسيتويف الواجهي البينيي
اجلديدة أفض ماايري الصناع لتجعل املسيتخدأل وقالييي االسيتخداأل وتتضيمن قيدرا مايززة وآلي
اسب شخصي جديدة ذا لصم كعلوني .

 -36وألعميت األماني اتةياق شيعاك ن( )8مي  )9(CBL Markets LLCإلات ي عيعض وإلغييام
و دا اثة االنباا املاتمد عيى لورد الشعيك .ومل يتحسن لاد تداول و دا اثةي
االنباييا املاتمييد عيييى لوردييا الش يعاكا وليييا ميين املتوق ي أن ينمييو عنييد مسييتوى الطيييأ
احلييا  .لي ييد أن ن يياة ا تمام يايف م يين الش ييعكا التجاري ي إلقام ي ش يعاك م ي األمان ي  ،رمب ييا اس ييتباقايف
ليطيأ يف املستلب .
__________

()7
()8
()9
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ااثتُتِمت الشعاك األوىل للتبادل التجار ليكعلون يف الةرتة املشمول للتلعيع السال .
ااثتُتِمت الشعاك م جمموع من الشعكا ذا الصي  ،اليت تديع لوردتها شعك .CBL Markets LLC
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 -2تشجيا اإللغاء الطوعي لوحدات افب االن عااثت املعتمد
 -37يف الةييرتة املشييمول للتلعيييع ،مت االتييطلأل هنشييط لتازيييز الطيييأ عيييى ا ليي وو ييداهتا
اخلاد خبة االنبايا املاتميد وفليايف خلطي إدارة ا ليي ( .)10ومشييت األنشيط االتصيال املباشيع
للشعكا واملدن واملن ما احلكومي الدولي  ،وكقلك للطاعيا ديددة ،مثي املطيارا واألزايم
والعايت ي والسيييا  ،لتشييجي ييق اجلهييا عيييى قييياس االنباييا اليييت ال مةييع منهييا واثةضييها
وتاويضها لو دا اثة االنباا املاتمد.
 -38ويف الةرتة املشمول للتلعيع ،أُلغذ طوعيايف ما جمموعه  10.64ميييون و يدة مين و يدا
اثة ي االنباييا املاتمييد مباشييعة يف سييج ا لي ي  ،لإلتيياف إىل اإللغيياما اليييت أُجعيييت ميين
اثييلل املنص ي  .وم يين لييأ تيييك اإللغ يياما  ،مت حتوي ي  4.46مييييون و ييدة إىل أردييدة مااوت ي
كوري ي  ،وأُلغيييت  2.81مييييون و ييدة لن يياأل الض يعايأ الكولييوميب ،وأُلغيييت  0.06مييييون و ييدة
لنليها إىل أرددة مؤسس ماايري ردد االنباا الكعلوني  .وأُلغيت  3.31مييون و يدة املتبليي
ييدف حتليي ي احلي يياد املن ييااثذ ،أساسي يايف م يين جان ييأ اللط يياأل اخلي ياص .وال تت ييوفع مايوم ييا ع يين
الو دا امليغاة يف السجل الوطني ألن السجل ال تتبادل ق املايوما .
 -3نظا االعتما
 -39اعتمد انيا ،يف جيسته  ،98مايار االعتماد املينلك وإجيعام االعتمياد املينلك اخلاديأ
ل ليي ي  .ويش ييم ماي ييار االعتم يياد امل يينلك اخل يياص ل ليي ي تنليحي يايف لأل ك يياأل اخلادي ي لتلي يييم أدام
م ييوظةذ كيي يياان التشي ييغي املاين ي ي أثني ييام الام ي ي وجيم ي ي ثلث ي ي توتي يييحا اعتمي ييد ا انيي ييا يف
جيس ييته  .86ويش ييم إجي يعام االعتم يياد امل يينلك اخل يياص ل ليي ي متدي ييدايف إىل ع يياأل  2020ليرتتي ييأ
املؤقت لادد ة مين تلييميا أدام الكيياان التشيغييي املايني (أ يد أد يتمثي يف ثلثي
تلييمييا أدام إلزاميي يف دورة االعتميياد اخلمسييي أل كيييان تشييغييذ ماييأ) وتنليييك طعايي تلييييم
أدام وظية التحل والتصدي .
 -40ول ي يزايدة الش ي ييةافي يف د ي ييةح مواد ي ييةا الكي ي يياان التش ي ييغييي املاين ي ي يف الص ي ييةحا
الشييبكي ل لي ي ( ،)11اتة ي انيييا ،يف جيسييته  ،98عيييى إات ي مايومييا إتييافي تتاي ي حبال ي
اعتماد الكياان التشغييي املاين (التايي واالنسحاب وإعادة االعتماد وانتهام املدة) .وأُد ِرجيت
التغيريا يف الصةحا الشبكي ل لي يف متوز/يوليه .2018
 -41واثييلل الةييرتة املشييمول للتلعيييع ،نُ ِّمييت يلي عمي لشييأن ماييايعة الكييياان التشييغييي

املاين ضع ا  17مشاركايف من آسيا وأورول وأمعيكا اللتيني ميثييون  10كيياان  .وسيات يلي
الامي ي إىل تازي ييز ق ييدرا الكي يياان التش ييغييي املايني ي وأات ييت فعدي يايف لتب ييادل اخلي يربا يف جم ييا
املصييادق والتحلي فيمييا لييأ الكييياان واألماني فيمييا يتايي لتطبيي األن مي اجلديييدة ل ليي اليييت
واف ي عييهييا انيييا .وجييع مناقش ي وتوت يييك الاديييد ميين املسيياي التلني ي ذا الصييي املتايل ي
مبجا املصادق والتحل يف ا لي  .ومشيت يل الام جيس موجزة لشيأن التايديل األاثيرية
__________

( )10وثيلي ي ي ي ي ي ي آليي ي ي ي ي ي ي التنميي ي ي ي ي ي ي الن يةي ي ي ي ي ي ي  .CDM-EB97-A01-INFOمتا ي ي ي ي ي ي ي يف الاني ي ي ي ي ي يوان الش ي ي ي ي ي ييبكذ الت ي ي ي ي ي ييا :
.https://cdm.unfccc.int/Reference/Notes/index.html
(.https://cdm.unfccc.int/DOE/list/index.html )11
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اليت أُداثيت عيى مايار االعتماد وإجعام االعتماد اخلاديأ ل ليي  .ومليا كانيت الكيياان تامي
يف مشيياري ا لي ي عيييى أرض الواق ي وتييدرة املشيياك اخلاد ي لك ي مشييعوأل ،ف ي ن يل ي الام ي
أات ييت من يربايف ممتييازايف وفعد ي لألمان ي لةهييم الش يواغ الاميي ي عيييى املسييتوى امليييداين لشييأن املاييايري
واإلجعاما املنلح اخلاد ل لي ولشأن تنةيق ا.
 -42ونُ ِّم ييت يلي ي عمي ي ليما ييايعة لةاي ييدة اخلي يربام امل ييدرجأ يف قايمي ي اعتم يياد ا ليي ي ليمليِّم ييأ
العييسيأ للتزامن م اجتماأل فعي االعتماد التال ل ليي اليق ُع ِليد يف تشيعين األول/أكتيولع 2017
يف لييون لتييوفري التييدريأ عيييى ماييايري وإج يعاما االعتميياد املنلح ي والطييلأل املليّمييأ العييسيييأ عيييى
أ دث لوايك ا لي .
-4

ورة املشاريا
 -43فيميا يتايي للتغييريا الل
أنشطتها أو أنشط مشارياها ِّ
املكون
اللواعد ذا الصي :

لي ليتسييجي املداثيي عيييى أنشييط مشيياري ا ليي أو ليعامج
املسجي  ،واف انيا عيى إداثال التحسينا التالي عييى

وتي ييد أقصيى لو ييدا اثةي االنباييا املاتميدة اليييت ميكين املطالبي ييا
(أ)
للنسييب إىل زايدة يف اللييدرة نسييبتها  20يف املاي ي ميين اللييدرة األديييي ألنشييط املشيياري الكبييرية
ِّ
املكون إذا كانت الزايدة حتت سيطعة املشاركأ يف املشاري ؛
وأنشط املشاري
(ب)

توتيك الشعوا املتايل إبتاف و/أو تغيري التكنولوجيا أو التدالري؛

(ج) اعتميياد عميي ي إلل ييلغ الس يييطا الوطني ي املاين ي املش ييارك يف نش يياا املش ييعوأل
أو ل ي ي يعانمج األنش ي ييط ليتغي ي ي يريا الل ل ي ي ي ليتس ي ييجي ل ي ي يزايدة ق ي ييدرة التكنولوجي ي ييا أو الت ي ييدالري
أو إتافتها؛
(د)

حتديد موعد ايذ لتلدمي طيبا املوافل عيى التغيريا .

 -44وفيمييا يتاي ي لتجدي ييد فييرتة تس ييجي األردييدة الداين ي ألنشييط مش يياري ا لي ي املس ييجي
وجتديد فرتة لعامج األنشط لربانمج أنشط ا لي املسجي  ،واف انيا عيى إداثال التحسيينا
التالي عيى اللواعد ذا الصي :

12

(أ)

جتديد فرتة تسجي األرددة الداين ألنشط املشاري :

''1

إلغييام اثطييوة اإلشيياار لني ي التجديييد ،وميين إلغييام علول ي التييأاثع يف اإلشيياار
(شالةرتة اليت ال ميكن املطالب اش لو دا اثة االنباا املاتمد)؛

''2

اعتميياد أقييعب وآاثييع موعييدين ممكنييأ لتلييدمي طيييأ ليتجديييد ( 270يوميايف قبي
انتهييام فييرتة تسييجي األردييدة الداين ي وسيين وا ييدة لاييد ا ،عيييى الت يوا ) ،م ي
ما يرتتأ عيى ذلك من أن تةويت قا التاريخ األاثري سيحعأل نشاا املشيعوأل
من جتديد فرتة تسجي أرددته الداين ؛

''3

تييقكري املشيياركأ يف املشييعوأل لقيرتاب اي ي فييرتة تسييجي األردييدة الداين ي قبي
املوعد ل  270يومايف؛
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''4

إات ي مهيي  ،ييىت  31كييانون األول/ديسييمرب  ،2019لتلييدمي طيييأ لتجديييد
أنشييط املشيياري املسييجي اللايم ي اليييت انلضييت فييرتة تسييجي أردييدهتا الداين ي
ولكنها مل ُجتدد؛

(ب)

جتديد فرتة لعانمج األنشط :

''1

إلغام اثطوة اإلشاار لني التجديد؛

''2

اعتماد أقعب موعد ممكن لتلدمي طيأ ليتجديد ( 270يومايف قب انلضيام فيرتة
لعانمج األنشط )؛

''3

تصييحيك األ كيياأل التن يمي ي احلالي ي حبيييث ال ميكيين اثييلل شفييرتة الةجييوةش يف
عميي جتديد لعانمج األنشط إدراج أ أنشط مشاري مكوني جدييدة وال أن
جيييدد أ نشيياا ميين أنشييط املشيياري املكون ي املدرج ي فييرتة تسييجي أردييدته
الداين ؛

''4

تييقكري املشيياركأ يف املشيياري لق يرتاب اي ي فييرتة ل يعامج األنشييط قب ي املوع ييد
ل  270يومايف.

 -5ت سيط وترشيد املعايّي املنهجيةا مبا يف ذلك اطوط األساس املوحدة
 -45اس ييتجال ليةل ييعة  1م يين املل ييعر /3أل أإ ،13-ن ييع اني ييا يف م ييقكعة مةا يميي ي لش ييأن
تبسيط عميي وت اثطوا األساس املو دة وإقعار ا واتة عيى إدراج التغيريا املتة عييها يف
التنليك امللبي ليو يي التن يميي ذا الصيي اخلادي ل ليي  .وقيعر انييا توتييك متطيبيا آنيي
البييياان لوت ي اثطييوا أسيياس تصيياعدي وتنازلي ي عيييى الس يوام ،وتلييدمي متطيبييا واتييح لةييرتة
التغطي وآني لياان األنشط ولياان غري األنشط .
 -46واعتم ييد انيي ييا اإلج ي يعام املي يينلك املاني ييون شوت ي ي اثطي ييوا األسي يياس املو ي ييدة وتنليحهي ييا
وتوتيحها وحتديثهاش:
لطش ييارة إىل أن املش يياركأ يف املش يياري ل ييديهم إمكانيي ي ااثتي ييار ف ييرتة د ييل ي
(أ)
أطول من فرتة الثلث سنوا الةعتي ؛
(ب) لوتي موعييد ييايذ ليسيييط الوطنيي املايني لتلييدأل املايومييا املطيولي أو تيلييذ
أتكيد السيط الوطني املاين عزمها عيى موادي الن ع يف الطيأ؛
(ج)

لتوتيك املتطيبا املتايل لتلاريع التلييم ليبيدان املمثي متثيليف انقصايف؛

(ه)

لتوتيك أن فرتة دل ي اثط األساس املو د ال تتغري لسبأ التنليك.

(د) لتبسيييط الو يي اللزم ي إبدراج املايومييا املطيولي  ،ميين قبيي دييحية لييياان
جدولي ي ي وتلعيي ييع ملعاقب ي ي اجلي ييودة ،وإبزال ي ي األ كي يياأل املتايل ي ي لسي ييتخداأل ش ي يياذج ليي يياان اثاد ي ي
للطاعا دددةش؛
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 -47واعتمييد انيييا املايييار امليينلك شالييق هلييدد تغطي ي البييياان ودييل ي اثطييوا األسيياس
املو ييدةش لتوت يييك متطيب ييا آنيي ي البي يياان والة ييعق يف املتطيب ييا لة ييرتة التغطي ي ي وآنيي ي لي يياان
األنشط ولياان غري األنشط .
 -48وواف انيا عيى ثلث اثطوا أسياس مو يدة ليصي جمميوأل اثطيوا األسياس املو يدة
املواف عييها إىل  .40وجيع اليايف وت  21اثطايف إتافيايف من اثطيوا األسياس املو يدة ،مبيا يف
ذل يك  8اثطييوا واف ي انيييا عيييى وتيياها تييمن عميي ي تنازلي ي  ،اليييت مت اسييتهلهلا لطيييأ ميين
السيطا الوطني املاين ليبيدان الناقص التمثي .
 -49وات ييطي انيي ييا مبجموع ي ي واسي ييا مي يين األنشي ييط يف عي يياأل  2018مي يين أج ي ي تبسي يييط
املنهجيا وتعشيد ا .واتطي انيا أيضايف لامي لشيأن تو ييد األسياليأ عيرب منهجييا قاليي
ليتطبي عيى نطاق واسي تشيم امليدن والنلي والزراعي  .وتسييط الةليعا  59-50أدان الضيوم
عيى ألعز األمثي .
 -50وأقع انيا منهجي جديدة لألنشط الييت حت ِّيول وسييي نلي ركياب املنياط احلضيعي إىل
الييدراجا اهلوايي ي ميين اث ييلل إنشييام اهلياك ي األساسييي ذا الص ييي يف املنيياط احلض يعي  ،مث ي
مم يعا الييدراجا ول يعامج تشييارة الييدراجا ومواقييف الييدراجا  .وستوس ي املنهجيييا اليييت مت
إقعار ا تغطي التدالري املؤ ي لينل يف إطار ا لي .
 -51وأق ييع اني ييا منهجي ي ي جدي ييدة وأداة منهجي ي ي لألنش ييط ال يييت تنط ييو عي ييى الثلج ييا
ومكيةا وام تتسم للكةامة يف استخداأل الطاق .
 -52وأداثي ي اني ييا مزي ييدايف م يين التحس ييينا عي ييى األداة إلثب ييا إت ييافي أنش ييط املش يياري
الصييغرية والبالغ ي الصييغع إبدراج س ييب قوي ي لتحدي ييد قايم ي إجيالي ي ميين التكنولوجي ييا لطت ييافي
التيلايي .
 -53واعتم ييد اني ييا اإلج يعام امل يينلك املان ييون شتل ييدمي ودراس ي تكنولوجي ييا الطاق ي املتج ييددة
البالغ الصغع لطتيافي التيلاييي ش مين أجي حتيديث تاعييف شاملنياط املتخيةي اخلادي ش وتصيحيك
عناوين الو ي املشار إليها يف اإلجعام.
 -54ون ّلييك انيييا أداة حلسيياب ماامي االنباييا لن يياأل كهعليييذ لغيي اعتميياد ييج مبسييط
ليشييبكا الصييغرية املازول ي يف الييدول اجلزري ي الصييغرية النامي ي وأق ي البيييدان يوايف ،ولتازيييز وتييوح
املتطيبا املتصي لتحديد قيود النل لأ املشاري والن م الكهعليي املودول .
 -55وأق ييع اني ييا تنليح يايف ليمنهجي ييا اخلاد ي هنش ييط إداث ييال مواق ييد طه ييذ دس يين  .وأق ييع
انيييا أيض يايف أداة منهجي ي جديييدة حلسيياب جييزم الكتي ي األ يايي ي غييري املتجييددة ،األمييع الييق
سييسع تنةيق أنشط املشاري ولعامج األنشط يف قطاأل مواقد الطهذ.
ّ
 -56ووس انيا تطبي منهجي الوقود األ يايذ الصيغرية النطياق ليشيم أنواعيايف أاثيعى مين
الوقود األ يايذ.
 -57وواد ي انيييا الام ي عيييى إدراج أمثي ي ألفض ي املمارسييا غييري امليزم ي يف املنهجيييا
املاتم ييدة ،وعي ييى وج ييه التحدي ييد فيم ييا يتايي ي مبواق ييد الطه ييذ ،وتولي ييد الطاقي ي للكتيي ي األ ياييي ي ،
وختةي أكسيد النيرتوز ،وإنتاج الطاق احلعاري .
14
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 -58وأقع انيا أداة جديدة لتيسري حتديد اثطوا األساس املو يدة لتيدالري كةيامة اسيتخداأل
الطاقي يف املبيياين السييكني والتجاريي واملؤسسييي  .ومت ِّكيين األداة ميين حتديييد انباييا غييازا دفي ي
د ييددة ملب يياين اث ييط األس يياس (أ االنبا ييا ملس ييا ك ي و ييدة) املعتبط ي لس ييتهلة الكه ييعلم
املربدة والسااثن .
والوقود وامليا ّ
 -59وأ يياا انيييا عيم يايف مبايومييا ددث ي عيين رقمن ي املنهجيييا لطنتيياج الشييبكذ لو ي ي
تصميم املشاري و اذج ردد ا.

 -6النصد صهج الفعالة م حيث التكلفة واملاللمة مد حيدث السدياق يف الرصدد واإلبدالت والتحقدقا
ما الرتكيز على أنشطة املشاريا اليت تشارك فيها األسر املعيشية واجملتمعات احمللية
 -60للد مت توسي قاليي تطبي املنهجيا اللايم ذا اإلمكاان الاالي لتخةييف غيازا
الدفي يف جمال إدارة النةااي  ،مبا يف ذلك االسرتجاأل وإعادة التيدويع .وأُداثييت حتسيينا عييى
األداة إلثبييا إتييافي أنشييط املشيياري الصييغرية والبالغي الصييغع إبدراج سييب قويي لتحديييد قايم ي
إجيالي من التكنولوجيا لطتافي التيلايي .
 -61ومت حتسأ املنهجيا اللايم ذا اإلمكاان الاالي لتخةيف غازا الدفي ي يف جميال
تنلي ي امليييا املكثّة ي اخلةيض ي االنباييا ميين غييازا الدفي ي ومواقييد الطهييذ الةاال ي  ،إىل جانييأ
إتاف أمثي ألفض املمارسا ؛ وأُداثيت حتسينا عييى األدوا الييت تامي عييى نطياق ديغري
ولل ييغ الصي ييغع إلثبي ييا اإلتي ييافي ؛ ومت توسي ييي اللايم ي ي اإلجيالي ي ي مي يين التكنولوجيي ييا أو التي ييدالري
لطتافي التيلايي وتبسيطها لتازيز ودول انتماا العيةي إىل الطاق الن ية .
 -7ىلطددالع عامددة الندداس علددى الفوالددد املشددرتكة ألنشددطة مشدداريا آليددة التنميددة النظيفددة وب درامج
أنشطتها يف جمال التنمية املستدامة
 -62أطيل ييت األمان ي ي يف ع يياأل  2014أداة التنمي ي ي املس ييتدام كواجه ي ي ليني ي ي ش ييبكي ميكي يين
ليمشاركأ يف املشاري اإلللغ من اثلهلا  -عيى أساس طوعذ ولشك منهجذ  -عن الةوايد
املشرتك يف جمال التنمي املستدام ملشارياهم ولعامج أنشطتهم يف إطار ا لي  .ودون تغييري يكي
التلعيع الودةذ ليةوايد املشرتك يف جمال التنميي املسيتدام  ،ديدر يف أوايي عياأل  2018دييغ
جديدة من أداة التنمي املستدام تازز لدرج كبرية وظايف مستخدميها.
 -63و ييىت  31آب/أغسييطا  ،2018كييان قييد نُشييع مييا جمموعييه  59تلعييعايف وديةيايف ليةوايييد
املشرتك يف جمال التنمي املستدام  ،من لينها  10تلاريع نُ ِشع يف الةرتة املشمول للتلعيع.
 -64ويف الة ي ييرتة املش ي ييمول للتلعي ي ييع ،تيل ي ييت األماني ي ي  14طيبي ي يايف م ي يين املش ي يياركأ يف املش ي يياري
أو الكياان اللايم للتنسي أو اإلدارة للستةادة من أداة التنمي املستدام .
 -65واث ييلل الة ييرتة املش ييمول للتلعي ييع ،أج ييع األمان ي دي ي إعلمي ي ع ييرب الربي ييد اإللك ييرتوين
موجه ي ي إىل املشي يياركأ يف مشي يياري ا لي ي ي  ،والكيي يياان الي يييت تنس ي ي أو تي ييديع ل ي يعامج األنش ي ييط ،
والس يييطا الوطني ي املاين ي م يين أج ي ت ييقكري م لت ييوفع أداة التنمي ي املس ييتدام ولةواي ييد نش ييع تلعي يع
ود ييةذ ع يين الةواي ييد املش ييرتك يف جم ييال التنمي ي املس ييتدام يف إط ييار ا لي ي  .و ييذ ييقا النش يياا
التواديذ لدعم من معاكز التااون اإلقييمذ يف عدة مناسبا .
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 -8التواصل امل اشر ما أصحاب املصلحة
 -66اثييلل الةييرتة املشييمول للتلعيييع ،متييت مااجل ي  357استةسييارايف ميين أدييحاب املصيييح
ال ييقين ييتمس ييون إيض ييا ا لش ييأن قواع ييد ا ليي ي ولوايحه ييا ،م يين لينه ييا  26رس ييال موجهي ي إىل
انيا.
 -67وأ ُِعييد التلعيييع السيينو عيين للغييا أدييحاب املصيييح  ،و ييو يشييم ميخص يايف وحتييييليف
ليبلغييا امللدم ي إىل انيييا واألمان ي ( .)12وأد التاييلييا ال يواردة ميين أدييحاب املصيييح إىل
حتدي ييد جم يياال التحس ييأ فيم ييا يتايي ي ليي يوايك ا ليي ي وأنش ييطتها التش ييغييي و/أو التاجيي ي لامي ي
حتسأ.

ال -متويددل آليددة التنميددة النظيفددة واسددتخدامها مد جانددب املؤسسددات الدوليددة للتمويددل
املنااي وايارات استعمال اآللية كأ اة الستخدامات أارى
 -68اسي ييتجال ليةل ي يعتأ  7و 8مي يين امللي ييعر /6أل أإ 11-والةلي ييعة  4مي يين امللي ييعر /3أل أإ12-
والةلييعة  2ميين امللييعر /3أل أإ ،13-واد ي انيييا تااونييه م ي املؤسسييا املالي ي  .وأ يياا انيييا
عيمايف ،يف جيسته  ،96مبايوما ددث عن التلدأل احملعز يف اليدعم املليدأل إىل املؤسسيا الدوليي
ليتموي املنااثذ.
 -69وكان التااون م املؤسسا املاليي واالسيتثماري لييرتويج ل ليي واسيتخداماهتا أساسيايف عييى
ش ييك املس يياعدة يف تعتي ييأ متويي ي املش يياري  ،ول ييدم تس ييهيل متويييي ي ليمش يياري  ،ودع ييم املص ييارف
اإل ايي ي الوطني ي يف إنشييام تسييهيل متوييي ي ليمشيياري  .وأ ِ
ُجنييز جييزم كبييري ميين ييقا الام ي يف إطييار
عميي قطعي التوجه لليدعوة إىل عليد اجتمياأل أديحاب املصييح عين طعيي اسيتخداأل عمييي يافز
اسييتثمار أاثضييع .و ييق الامييي الناجحي  ،اليييت لييدأهتا األماني يف عيياأل  2017لالشيرتاة مي معاكييز
وع ِليد االجتمياأل
التااون اإلقييمذ ،مكون من ثلث معا وقد لدأ توجه التموي حنو املشاري ُ .
األول ليمايي ييدة املسي ييتديعة حلي ييافز االسي ييتثمار األاثضي ييع يف زيعان/يونيي ييه  2017يف كي ييو دية ي يوار،
مبشييارك مص ييعف التنمي ي األفعيلييذ؛ والث يياين يف ك ييانون األول/ديسييمرب  2017يف زمب ييالو مبش ييارك
مصي ييعف زمب ي ييالو لتنمي ي ي اهلياك ي ي األساس ي ييي ومص ي ييعف التنمي ي ي ليجن ي ييوب األفعيل ي ييذ؛ والثال ي ييث يف
زيعان/يونيييه  2018يف سيينغافورة مبش يارك رالط ي دييناع األوراق املالي ي واألس يواق املالي ي يف آسيييا
وجلن األمم املتحدة االقتصادي واالجتماعي سيا واحمليط اهلادئ.
 -70ون ع انيا يف الدعوة املوجه من أمان من م الطيريان امليدين اليدو حلضيور االاثتبيار
غييري العلييذ لاينييا ال يربامج عيييى مشييعوأل ماييايري أ يي ي و ييدا االنباييا يف اثط ي مااوت ي
ورد عييهييا لعسييال يف أاير/مييايو  2018تتضييمن ميخصييا
الكعلييون واثةضييه يف الط يريان الييدو ّ
وقاياي ي لاميي ييا وإج يعاما ا لي ي  .و ض ييع األمان ي أيض يايف اجتماع يايف شخص يييايف يف م ييونرتايل يف
متوز/يوليه .2018
__________

( )12ان ع وثيل ا لي  .CDM-2017SC-INFO01متا

يف املوق الشبكذ التا :

https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20180131185151228/Regular%20
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هاء -حتسني التوزيا اإلقليمي ألنشطة املشاريا يف ىلطار آلية التنمية النظيفة
 -1تقدمي الدعم ىل السلطات الوطنية املعيطنة
 -71واد انيا تلدمي الدعم إىل السيطا الوطني املاين  ،لطعق منها ما ييذ:
األنشيط التدريبيي عييى الصييايد اليوطين واإلقييمييذ ودون اإلقييميذ ،ميين اثييلل
(أ)
معاكييز التايياون اإلقييمييذ ،يف أوروغ يوا والربازي ي ولنمييا واتيينييد وتشيياد وتوغييو وجيبييو وزمبييالو
وسانت لوسيا وسنغافورة والةيبأ وكو ديةوار وكينيا واملكسيك؛
(ب) املسيياعدة التلنيي املباشييعة ميين معاكييز التايياون اإلقييمييذ لوتي اثطييوا األسيياس
املو دة وجتديد ا؛
(ج) منتييدى آلي ي التنمي ي الن ية ي التاس ي عشييع ليسيييطا الوطني ي املاين ي (منتييدى
السييطا ) ،الييق ُع ِلييد يف الةييرتة ميين  19إىل  21أييول/سييبتمرب  2018يف لييون ،و يلي عمي
تدريبي ملدة يوأل وا د؛
(د) التايياون م ي العؤسييام املتشيياركأ ملنتييدى السيييطا يف تةيياعل املنتييدى أثنييام
اجتماعذ انيا  99و.101
 -2برانمج قروض آلية التنمية النظيفة
 -72لعانمج قعوض آلي التنمي الن ية لعانمج يديع مكتأ األميم املتحيدة خليدما املشياري
لعتبار الوكالي املنةيقة حتيت إشيعاف األماني ؛ وقيد أُطيي اليربانمج يف نيسيان/ألعي  2012وأ يى
سييب فيرتا لطيبييا اللييعوض .ويف  31آب/أغسييطا  ،2018كييان قييد ورد مييا جمموعييه 191
طيبي يايف ،ومت ييت املوافلي ي عي ييى  78قعتي يايف ،وأُلي يعأل  63اتةاقي يايف ليل ييعوض ،للتي يزاأل يبي ييغ جمموع ييه 7.04
مليأ دوالر .ومل تُربأل أي اتةاقا أاثعى ليليعوض اثيلل الةيرتة املشيمول للتلعييع ييث مل تُةيتك
أ فرتا جديدة لتلدمي طيبا اللعوض.
 -73وكان  68يف املاي من اتةاقا اللعوض ملشاري يف أق البيدان وايف ،وكان  74يف املاي
من ق النسب يف البيدان األفعيلي  .وتغطذ ما م الليعوض ليعامج أنشيط ( 48يف املايي ) ،تييهيا
مشاري كبرية ( 32يف املاي ) ومشاري دغرية ( 20يف املاي )(.)13
 -74وُميييول ن يياأل قييعوض آليي التنميي الن يةي للكامي ميين فوايييد الصييندوق االسييت ماين ليي
التنمي ي الن ية ي  .ويف  31آب/أغسييطا  ،2018ليييغ جمم يوأل مصييعوفا مكتييأ األمييم املتحييدة
خل ييدما املش يياري ليمس ييتةيدين م يين الل ييعوض  3 677 987دوالرايف .ولي ييغ جممي يوأل املب ييالغ ال يييت
سدد ا املستةيدون من أموال اللعوض املصعوف  623 841دوالرايف.
 -75واس ييتجال لطرش ييادا الي يواردة يف املل ييعر /3أل أإ ،12-ل ييدأ ن يياأل ق ييعوض آليي ي التنميي ي
الن ية ي يتوقييف تييدرجييايف ،وميين امللييعر إغييلق الامييييا يف اي ي عيياأل  2018وميين امللييعر أن يييتم
اإلغلق املا يف عاأل .2019

__________

( )13ملزيييد ميين املايومييا  ،ان ييع التلعيييع السيينو املتاي ي لن يياأل قييعوض ا لي ي يف الوثيل ي .CDM-EB100-AA-A08
متا يف املوق الشبكذ التا :
.https://cdm.unfccc.int/Meetings/MeetingInfo/DB/YRCWQVDELB29H4J/view
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 -76واثلل الةرتة املشمول للتلعيع ،نةق األمان ومكتأ األمم املتحدة خلدما املشياري
إرشادا مؤمتع/اجتماأل أطعاف كيوتو املشيار إليهيا يف الةليعة  75أعيل  ،مبيا يف ذليك ليدم عمييي
تلييييم منييت م إذا كانييت اتةاقييا اللييعوض ال ت يزال ديياحل للسييتمعار ييىت انتهييام دورة اللييعوض
سييأ شييعوا اتةاقييا اللييعوض .ويف احليياال اليييت تتييأاثع فيهييا املشيياري املدعوم ي ل لي ي كث يريايف
يعجك فيهييا أال تُسييدد اللييعوض وفليايف ليشييعوا اليواردة يف اتةيياق اللييعض ألسييباب أاثييعى ،ف ي ن
أو ييُ ّ
اللعض يداث مع ي إلغام يتم فيها الساذ إىل سداد األموال املصعوف .
 -77و ينم ييا يص ييبك م يين الوات ييك أن املس ييتةيد مي يين الل ييعض ل يين يس ييتطي تس ييديد األم ي يوال
املصييعوف  ،وفي املبييادئ التوجيهي ي لن يياأل قييعوض ا ليي وطعايلييه وإرشييادا مؤمتع/اجتميياأل أطيعاف
كيوتييو ،ميكيين ليوكال ي املنةييقة ،لاييد التشيياور م ي األمان ي  ،أن تشييطأ املبييالغ املصييعوف يف إطييار
اللعوض الةعدي عيى أساس ك ال عيى دة وفلايف لين األ املا واللواعد املالي املامول يا يف
األمييم املتحييدة واإلرشييادا امللدم ي ميين مؤمتع/اجتميياأل أطيعاف كيوتييو املشييار إليهييا يف الةلييعة 75
أعييل  .وستُسييج ييق املبييالغ املشييطول ميين مكتييأ اثييدما املشيياري يف امللال ي يف سييال
األماني وفليايف لين يياأل املييا واللواعييد املاليي لألمييم املتحييدة .وقييد أنشي ت عمييييا إلدارة الشييطأ
وشي ِيطأ قعتييان يف الةييرتة املشييمول
ينةييق ا الييايف مكتييأ اثييدما املشيياري واالتةاقيي اإلطاريي ُ .
للتلعيع ليغت قيمتهما اإلنالي  193 514دوالرايف.
 -3شراكة ىلطار نّيويب
 -78تنس ي ي األمان ي ي  ،يف سي ييياق ش ي يعاك إطي ييار ني ييريوي( ،)14أنشي ييط ( )15الشي ييعكام واملن مي ييا
املتااون ي ي ( .)16واجتم ي ي الش ي ييعكام يف تش ي يعين الث ي يياين/نوفمرب  2017عي ي ييى ي ييامل ال ي ييدورة الثالث ي ي
والاش يعين مل يؤمتع األط يعاف واتةل يوا عي ييى نط يياق وتوج ييه األس ييالي اإلقييمي ي ليمن يياخ ،مب ييا يف ذل ييك
ما ييذ:
دع ييم البي ييدان يف تنةي ييق مس ييامهاهتا احمل ييددة وطنيي يايف وت ييمان ش ييةافي واس ييتمعاري
(أ)
إجعاما التخةيف الناش عن طعي ا لي ؛
(ب) دع ييم البي ييدان يف إنش ييام وتةاي ي ي أس ي يواق الكعل ييون ،مب ييا يف ذل ييك استكش يياف
مستلب ا لي كأساس لألسواق اجلديدة؛

__________

( )14أُطي إطار نريوي يف كانون األول/ديسمرب  2006من قب األمأ الااأل لألمم املتحيدة آنيقاة ،كيويف عنيان ،مين
أج نشع فوايد ا لي  ،ال سيما يف أفعيليا جنوب الصحعام الكربى .ان ع ./https://nfpartnership.org
( )15ان ع التلعيع السنو لشعاك إطار نريوي  ،2017املتاح يف املوق الشبكذ التا :
https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20180215135956158/2017%20NFP

.%20Status%20Report.pdf
( )16الوكيياال الشيعيك  :مصييعف التنميي األفعيلييذ ،ومصييعف التنميي ا سيييو  ،والعالطي الدوليي لتييداول االنباييا ،
وميؤمتع األمييم املتحييدة ليتجييارة والتنميي  ،وليعانمج األمييم املتحييدة اإل ييايذ ،وليعانمج األمييم املتحييدة ليبي ي  ،وشيعاك
ليعانمج األمييم املتحييدة ليبي ي وجاماي الييدا عة ليتكنولوجيييا (املاعوفي سيياللايف لسييم معكييز ريييزو التييال لييربانمج األمييم
املتحي ييدة ليبي ي ي  ،و ي ييو يام ي ي يف إطي ييار اتةي يياق ثلثي ييذ لي ييأ وزارة الشي ييؤون اخلارجي ي ي ليي ييدا عة وجاما ي ي الي ييدا عة
ليتكنولوجي ييا ول ي يعانمج األم ييم املتح ييدة ليبي ي ي ) ،وأمان ي ي االتةاقي ي ي اإلطاري ي ي  ،وجمموع ي ي البن ييك ال ييدو  .املن مي ييا
املتااون ي ي  :ش ي يعاك التنمي ي ي املنخةض ي ي االنباي ييا يف أفعيليي ييا ،ورالط ي ي األس ي يواق واالسي ييتثمارا يف جمي ييال املني يياخ،
ومصييعف التنمي ي ألمعيكييا اللتيني ي  ،وماهييد االس يرتاتيجيا البي ي ي الااملي ي  ،ومصييعف التنمي ي ليبيييدان األمعيكي ي ،
ومن م أمعيكا اللتيني لشؤون الطاق .
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(ج)

املسامه يف نشع التكنولوجيا اخلضعام؛

(د)

الن ع يف استخداأل آلي التنمي الن ية من أج متوي الام املنااثذ؛
تطويع السياسا املنااثي .

(ه)
وع ِلييد سيسييي ميين االجتماعييا التنسيييلي عيييى ييامل ميتلييى االلتكييار ميين أج ي
ُ -79
املناخ يف أاير/ميايو  2018يف فعانكةيور  .وكيان اهليدف الاياأل مين االجتماعيا يو اجلمي ليأ
شعكام شعاك إطار نريوي واملن ميا املتااوني  ،مبين فييهم كبيار امليديعين ،السيتاعاض اثطي الامي
والنتايج اليت حتللت ،فضليف عن االتةاق عيى الرتتيبا الاميي والتشغييي إلجناز الام يف إطيار
شعاك إطار نريوي.
 -80وأكد شعكام شعاك إطار نريوي واملن ما املتااون من جديد التزامهم مبوادي الشيعاك
واتةلوا عيى موادي تشجي الطيأ الواس عيى ا ليي واملشيارك فيهيا لايعض ا ليي عييى نهيور
واس  ،مثليف من اثلل منتداي الكعلون املالودة اثلل األسالي اإلقييمي ليمناخ.

 -81ومشيييت اجلهييود املشييرتك اليييت لييقهلا شييعكام ش يعاك إطييار نييريوي واملن مييا املتااون ي يف
(ع ِلييد يف مكسيييكو
الةييرتة املشييمول للتلعيييع تن يييم منتييدى الكعلييون يف أمعيكييا اللتينيي والكييارييب ُ
ِ
(علييد
سييييت يف الةييرتة ميين  18إىل  20تشيعين األول/أكتييولع  ،)2017وأسييبوأل املنيياخ يف أفعيليييا ُ
يف ن ييريوي يف الةي ييرتة م يين  9إىل  13نيسي ييان/ألعي  ،)2018وأس ييبوعذ املني يياخ يف آس يييا واحملي يييط
(ع ِلدا يف لنكوة يف الةرتة مين  13إىل  15كيانون األول/ديسيمرب  2017ويف سينغافورة
اهلادئ ُ
ِ
(عليد
يف الةرتة من  10إىل  13متوز/يولييه  )2018وأسيبوأل املنياخ يف أمعيكيا اللتينيي والكيارييب ُ
يف مونتةيي ييديو يف الةي ييرتة مي يين  20إىل  23آب/أغس ي ييطا  .)2018واثي ييلل ي ييق املناس ي ييبا ،
ُع ِلييد جيسييا وأ ييداث جانبي ي و يلييا عم ي لشييأن آلي ي التنمي ي الن ية ي وأس يواق الكعلييون
ش يياركت فيه ييا الس يييطا الوطني ي املاين ي واملش يياركون يف املش يياري واملس ييتثمعون احملتمي ييون واخل يربام
اإلقييميون.
 -82وميين اجتماعييا ش يعاك إط ييار نييريوي التنسيييلي األاث ييعى امللييعرة لايياأل  2018اجتم يياأل
ش يعاك إطييار نييريوي التخطيطييذ لايياأل  2019امللييعر علييد اثييلل الييدورة العالا ي والاش يعين مل يؤمتع
األطعاف.
 -83ويي ييود انيي ييا أن ياي ييعب عي يين امتناني ييه حلكومي ييا أوروغ ي يوا واتييني ييد وسي يينغافورة وكينيي ييا
واملكسيييك الستضييافتها األسييالي املنااثي ي اإلقييمي ي واملنتييدى اإلقييمييذ ليكعلييون وشييعكام ش يعاك
إطار نريوي واملن ما املتااون لاميها املتواد لشيأن أسيواق الكعليون وآلياتيه ،مبيا يف ذليك آليي
التنمي الن ية .
 -4مراكز التعاون اإلقليمي
 -84أُنش أول معكيز ليتاياون اإلقييميذ يف ليومذ يف عياأل  2013وتيتيه معاكيز التاياون اإلقييميذ
يف لنك ييوة ولوغ ييوات وس ييانت ج ييورج وكمب يياال .ونُل ي إىل لنم ييا س ييييت يف آذار/م ييارس  2017معك ييز
التايياون اإلقييمييذ يف لوغييوات ،الييق كييان يامي منييق آب/أغسييطا  .2013وتامي معاكييز التايياون
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اإلقييمييذ يف إطييار ش يعاك م ي الوكيياال احمليي ي واإلقييمي ي ومصييارف التنمي ي املتاييددة األط يعاف ميين
أج حتسأ التوزي اإلقييمذ ملشاري ا لي (.)17
 -85ويُن م عم معاكز التااون اإلقييمذ يف ثلث جماال :
توفري املساعدة املباشعة ليمشاري اللايم وحتديد مشاري جديدة؛
(أ)
االنباا

املاتمد؛

(ب)

تازيز استخداأل ا لي وو داهتا خلة

(ج)

توفري الدعم ملا ييذ:

''1

حتديد وتطويع اثطوا أساس مو دة تصاعدي وتنازلي جديدة؛

''2

جتديد اثطوا األساس املو دة.

 -86ودعمت معاكز التااون اإلقييمذ لشك مباشع منيق نشيأهتا أكثيع مين  967نشياطايف مين
أنشييط مشيياري ا لي ي ولعانجم يايف لألنشييط  ،م يين لينهييا  215مشييعوعايف ولعانجم يايف لألنشييط تل ييدمت
اثطييوة أو أكثييع ميين اثييلل دورة مشيياري ا لي ي و 106مشيياري إتييافي داثيييت مسييار التنةيييق
اخلاص ل لي ؛ ودعمت وت  139اثط أساس مو د ،من لينهيا  39اثيط أسياس وافي عييهيا
انيييا (ومت حتديييد  88اثييط أسيياس مو ييدايف دييتمليف إتييافيايف)؛ وقييدمت ،اثييلل الةييرتة املشييمول
للتلعيع ،املساعدة يف جمال لنام اللدرا والتدريأ عييى الصيايد اليوطين مين اثيلل تليدمي اليدعم
التل ييين املباش ييع إىل اسي ي لي ييدان (لنم ييا وتش يياد وجيب ييو وس ييانت لوس يييا والةيب ييأ) وم يين اث ييلل
األ ييداث اإلقييمي ي ودون اإلقييمي ي يف أليييدجان ولنكييوة ولنمييا سييييت وريييو د جييانريو وسييان
اثوسيه د ديةيد وسنغافورة ولومذ ومكسيكو سييت ونريوي و عار .
 -87وال تيزال معاكييز التايياون اإلقييمييذ تاطييذ األولويي ليامي يف أقي البيييدان يوايف ويف البيييدان
املمثي ي ي متث يييليف انقص ي يايف (تي ييك الي يييت ك ييان عي ييدد املش يياري املسي ييجي ل لي ي ي فيهي ييا ييىت  31كي ييانون
()18
وع ِل ييد يف  7أاير/م ييايو  2018اث ييلل
األول/ديس ييمرب  2010ال تزي ييد ع يين  10مش يياري ) ُ .
اجلييزم األول ميين الييدورتأ الثامني واألرلاييأ ليهي تييأ الةييععيتأ ييدث جييانيب لانيوان شدعييم الامي
املنااثذ عيى أرض الواق  :املبادرا والةيعص والتاياونش .وعيعض سيت اثيربام أمثيي ملبيادرا عييى
أرض الواق  ،مبا يف ذلك تلدمي اليدعم إىل أديحاب املصييح يف ا ليي  .واثيلل احليدث اجليانيب،
ددر منشور شمعاكز التااون اإلقييمذ :ألعز األ داث يف عاأل 2017ش(.)19
 -88واسييتجال ليةلييعة  3ميين امللييعر /3أل أإ ،13-واديييت معاكييز التايياون اإلقييمييذ دعمهييا
ليبيدان النامي فيما يتاي ( )1مبنهجيا ا لي واثطوا أساسها املو دة؛ ( )2لتحةيز املشياري
عن طعي تازيز استخداأل و دا اثة االنباا املاتمد ألغعاض احليياد املنيااثذ الطيوعذ يف
إطار مبادرة احلياد املنااثذ ا ن؛ ( )3للرتويج الستخداأل ا لي لعتبار ا جزمايف من اسيرتاتيجيا

__________

( )17مصييعف التنمي ي لغييعب أفعيليييا ،لييومذ؛ مصييعف التنمي ي لشييعق أفعيليييا ،كمبيياال؛ مؤسس ي جييزر وينييدوارد ليبحييث
والتاييييم ،سييانت جييورج؛ مصييعف التنمي ي ألمعيكييا اللتيني ي  ،لنمييا سييييت؛ ماهييد االس يرتاتيجيا البي ي ي الااملي ي ،
لنكوة.
( )18للطلأل عيى قايم البيدان ،ان ع املوق الشبكذ التا :
.https://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/cdmprojects.pdf
( )19متاح يف املوق الشبكذ التا :
.https://unfccc.int/sites/default/files/resource/RCC%20Highlights%202017.pdf
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التنمي واملناخ؛ ( )4لتازيز فوايد ا لي واستخدامها املوس املمكن ،مثليف لدعم التمويي املنيااثذ؛
( )5لستخداأل أداة التنمي املستدام اخلاد ل لي .

واو -احلوار اجلنساين
 -89وفل يايف ليملييعر /3أل أ 23-لشييأن وت ي اثط ي عم ي لشييأن املسيياواة لييأ اجلنسييأ ،ولنيياميف
يأ اليع ِ
ييا لتمثيي انييا يف احليوار املتايي لملسياواة ليأ
عيى طيأ مين ميؤمتع األطيعاف ،قياأل اني ُ
اجلنسييأ الييق ُع ِلييد يف  5أاير/مييايو  2018يف أثنييام اجلييزم األول ميين الييدورة الثامن ي واألرلاييأ
ليهي الةععي ليتنةيق .وأيد األمان إعداد ورق تلني وتلاريع اثتامي لشأن ق املسأل .

زاي -تقييم حصيلة التنفيذ والطموح لفرتة ما ق ل عا 2020
 -90لن يياميف عي ييى طي ييأ م يين ال ييدورة الثالث ي والاش يعين مل يؤمتع األط يعاف( )20ودع ييوة م يين رييس ييها
والعييا املايأ لييدورة العالاي والاشيعين يف رسيال مؤراثي  17زيعان/يونييه  ،2018ليدأ انييا،
اثلل الةرتة املشمول للتلعيع ،جهودايف هتدف إىل تلدمي مداثل من أج تلييم صيي التنةييق
والطموح لةرتة ما قب عاأل  2020امللعر إجعاؤ أثنام الدورة العالا والاشعين ملؤمتع األطعاف.

رابع ا -مسالل احلوكمة واإل ارة
 -91يف تشعين الثياين/نوفمرب  ،2017اعتميد انييا اثطي إدارة ا ليي ليةيرتة 2019-2018
واتة عيى موادي ممارسته املتمثيي يف إجيعام اسيتاعاض نصيف سينو حلالي تنةييق اثطي إدارة ا ليي
اليت متت املوافل عييها.
 -92وعلييد انيييا و ي اتييه اجتماعييا منت م ي اثييلل الةييرتة املشييمول للتلعيييع .وإتيياف إىل
ذلي ييك ،ن مي ييت األمان ي ي اجتماعي ييا ملنتي ييدى السي يييطا الوطني ي ي املاين ي ي ومنتي ييدى التنسي ييي لي ييأ
الكييياان التشييغييي املايّن ي والكييياان املسييتلي املاتمييدة (منتييدى التنسييي ) ،فض يليف عيين يلييا
عم م أدحاب املصيح (ان ع املعف العال ).
 -93واثييلل الةييرتة املشييمول للتلعيييع ،التلييى فعيي االعتميياد وفعيي املنهجيييا التييالاأ ل ليي
ثييلث م يعا  .ومل جيتم ي اثييلل الةييرتة املشييمول للتلعيييع الةعي ي الاام ي املاييين للتح يعيج وإعييادة
التحعيج والةعي الاام املاين ل تجاز وختزين ين أكسيد الكعلون.
 -94ومييدد انيييا والاي أعضييام فعي ي االعتميياد وفعي ي املنهجيييا التييالاأ ل لي ي والةعي ي
الاامي ي املا ييين للتحي يعيج وإع ييادة التحي يعيج والةعيي ي الاامي ي املا ييين ل تج يياز وختي يزين ين أكس يييد
الكعلون ملدة سن وا دة ،ىت اي آب/أغسطا .2019

__________

( )20ان ع امللعر /1أل أ ،23-الةلعة .17
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ألف -مسالل العضوية
 -95انتُخ ييأ يف ال ييدورة الثالثي ي عش ييعة ملؤمتع/اجتم يياأل أطي يعاف كيوت ييو أعض ييام ُج ييدد وأعض ييام
من يياولون يف اني ييا لش ييغ الشي يواغع الناني ي ع يين انته ييام م ييدة الواليي ي  .واث ييلل الة ييرتة املش ييمول
للتلعيع ،كان انيا يتألف من األعضام واألعضام املناولأ الواردة ألاؤ م يف اجلدول .4
اجلدول 4
األعضاء واألعضاء املناوبون يف اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة
األعضام

األعضام املناولون
(ب)

السيد أجمد عبد هللا
السيد ليوتع دومربوفيكذ
(ب)
السيد ماوشينغ دوان

(ب)

(ب)

(أ)

السيد لليز غولوالنغ
السيدة دايان اروتيونيان
(أ)
السيد كازوانر كاينو
(ب)
السيد لنجامأ كارمور

(ب)

السيد ماراتن أنديعالن
(أ)
السيد أرثع رول
(أ)
السيد دمد طارق
(أ)
(ب)
(ج)

اجله اليت رشحته

(أ)

السيد عمع الكوة
(ب)
السيد فعانك فولكه
(ب)(ج)
السيد اثوسيه ميغيا
(أ )

السيد احلاجذ مبا دايين
(ب)
السيدة انات كوشكو
(أ)
السيد المرب شنايدر
(ب)(ج)
السيد مويزيا ألةاريا
(أ)

السيد أوليةييه كاسذ
(أ)
السيد إدواردو كالةو
(أ)
السيد دايغيون أو

الدول اجلزري الصغرية النامي
األطعاف املدرج يف املعف األول
األطي ي يعاف غ ي ييري املدرجي ي ي يف املعفي ي ي
األول
الدول األفعيلي
دول أورول الشعقي
األطعاف املدرج يف املعف األول
األطي ي يعاف غ ي ييري املدرجي ي ي يف املعفي ي ي
األول
دول أورول الغعلي ودول أاثعى
دول أمعيكا اللتيني والكارييب
دول آسيا واحمليط اهلادئ

فرتة الوالي  :سنتان (أ أ ا تنتهذ قب أول اجتماأل يُالد يف عاأل .)2019
فرتة الوالي  :سنتان (أ أ ا تنتهذ قب أول اجتماأل يُالد يف عاأل .)2020
تعشيييك مايي منييق الييدورة الثالثي عشييعة مليؤمتع األطيعاف الاامي لودييةه اجتميياأل األطيعاف يف لعوتوكييول
كيوتو .ويبلى األعضام املناولون يف منصبهم إىل أ انتخاب من خييةهم.

انتخاب رليس اجمللس وانلب رليسه
 -96انتخيأ انييا يف اجتماعييه  98السييد أرثيع رول رييسيايف ،و يو مين طييعف غيري مييدرج يف
املعف األول ،والسيد ليوتع دومربوفيكذ انيبايف له ،و و من طعف مدرج يف املعف األول .وسيتنتهذ
واليتامها كعييا وانيأ ليعييا مباشعة قب أول اجتماأل ليمجيا يف عاأل .)21(2019
 -97وأعي ييعب انيي ييا لي ي يعييا وانيي ييأ ال ي يعييا عي يين تلي ييديع لليادهتمي ييا املمتي ييازة ليمجيي ييا يف
عاأل .2018

ابء -اجتماعات اجمللس التنفيذي
 -98علييد انيييا اس ي اجتماعييا يف الةييرتة املشييمول للتلعيييع (ان ييع اجلييدول  .)5وتُتيياح
عي ييى د ييةحا املوق ي الش ييبكذ الجتماع ييا اني ييا ج ييداول األعم ييال املش ييعو الجتماع ييا
__________

( )21وفلايف ليمادة  12من الن األ الدااثيذ ليمجيا (امللعر /4أل أإ ،1-املعف األول).
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اني ييا والو يي ي الداعمي ي لبن ييود جي يداول األعم ييال والتل يياريع ال يييت تتض ييمن نيي ي االتةاق ييا ال يييت
اعتمد ا انيا(.)22
اجلدول 5
اجتماعات اجمللس التنفيذي آلليدة التنميدة النظيفدة يف الفدرتة مد  23أيلول/سد تم 2017
ىل  31آب/أغسطس 2018
رقم اجليس
97
98
99
100
مل

التاريخ

مكان انالاد ا

(ع ِلد للتزامن مي اليدورة الثالثي عشيعة
 30تشي يعين األول/أكت ييولع إىل  1تشي يعين لون ُ
الثاين/نوفمرب 2017
ملي ي ي يؤمتع األطي ي ي يعاف الاامي ي ي ي لود ي ي ييةه اجتم ي ي يياأل
األطعاف يف لعوتوكول كيوتو)
 27شباا/فربايع إىل  1آذار/مارس  2018لون
(ع ِل ييد للتي يزامن مي ي اجل ييزم األول م يين
 26-23نيسان/ألعي 2018
ل ييون ُ
الدورة الثامن واألرلاأ ليهي تأ الةععيتأ)
(ع ِلد للتيزامن مي اجليزم الثياين مين
 31-27آب/أغسطا 2018
لنكوة ُ
الدورة الثامن واألرلاأ ليهي تأ الةععيتأ)

 :س يييالد اني ييا التنةي ييق ليي ي التنميي ي الن يةي ي اجتماع ييه  101يف الة ييرتة م يين  26إىل  29تشي يعين
الثيياين/نوفمرب  2018يف كاتوفيتسييه للت يزامن م ي الييدورة العالا ي عشييعة مل يؤمتع األط يعاف الاام ي لودييةه
اجتماأل األطعاف يف لعوتوكول كيوتو.

جيم -التفاعل ما املنتدايت وأصحاب املصلحة
 -99واد ي انيييا و يك ي دعمييه ،اثييلل الةييرتة املشييمول للتلعيييع ،عميهمييا م ي أدييحاب
املصيييح يف ا ليي  ،مبييا يف ذلييك السيييطا الوطنيي املايني  ،ميين اثييلل منتييدى السيييطا الوطنيي
املاين ومن اثلل التةاع م العييسأ املتشاركأ هلقا املنتدى يف االجتماأل  99ليمجييا ،ومي
الكييياان التشييغييي املاين ي  ،ميين اثييلل تةاع ي منتييدى التنسييي لييأ الكييياان التشييغييي املاين ي
والكييياان املسييتلي املاتمييدة مي انيييا يف كي اجتماعاتييه ،ومي فعيي االعتميياد التييال ل ليي يف
اجتماعه  80يف شباا/فربايع .2018
 -100وأُتيحت ألدحاب املصيح فعد لطععاب عن آرايهم لشأن وت وتنةيق قواعد ا لي
واللتماس توتيحا لشأن ق اللواعد من اثلل التواد م األمان وانيا.
 -101وال تي يزال الةعدي ي متا ي ي ألد ييحاب املص يييح ليتاييي ي عي ييى مش ييعوأل ج ييدول األعم ييال
املشييعوح لك ي اجتميياأل ميين اجتماعييا انيييا وللسييتجال إىل دع يوا تلييدمي مييداثل لشييأن
املسيياي السياسيياتي اليييت تييؤثع عييييهم قب ي اختيياذ انيييا ليل يعارا  .وأعييين انيييا عيين اسييتاداد
الستلبال املعاقبأ املسجيأ يف اجتماعاته.
 -102ون م ييت األمان ي  ،لا ييد ك ي أرلا ي اجتماع ييا ليمجي ييا ،م يؤمتعا لادي ي منت م ي م ي
أعضام منتدى التنسي لأ الكياان التشغييي املاين والكياان املسيتلي املاتميدة ملناقشي نتيايج
__________

(.http://cdm.unfccc.int/EB/index.html )22
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االجتماع ييا وتل ييدمي توت يييحا لش ييأن اللي يعارا ال يييت اخت ييق ا اني ييا .وش ييارة أعض ييام فعيي ي
االعتماد التال ل لي يف ق املؤمتعا البادي كمعاقبأ.
 -103واثييلل الةييرتة املشييمول للتلعيييع ،علييد انيييا اجتميياعأ جييانبيأ :أ ييدمها يف الييدورة
الثالثي عشييعة ملؤمتع/اجتميياأل أطيعاف كيوتييو لان يوان شآليي التنميي الن يةي  :ةييز التخةيييف والتنمي ي
املس ييتدام ا ن وم ييا لا ييد ع يياأل 2020ش؛ وا اث ييع يف اجل ييزم األول م يين ال ييدورة الثامن ي ي واألرلا ييأ
ليهي تييأ الة ييععيتأ لان يوان شجمموع ي أدوا ا لي ي ش .وت ييعد يف املوق ي الش ييبكذ للتةاقي ي اإلطاري ي
جداول أعمال األ داث والاعوض امللدم (.)23

ال -االتصال والتوعية
 -104ركز جهود االتصال والتوعي يف عاأل  2018عييى جيدوى ا ليي ومنافاهيا يف السيياق
األوس ي نطاق يايف الس ييتخداأل األس يواق وا لي ييا يف إط ييار االس ييتجال الدولي ي العا ن ي لتغ ييري املن يياخ؛
واستخداأل و يدا اثةي االنبايا املاتميد ليمااوتي الطوعيي  ،يف سيياق مبيادرة األماني الييت
حتم عنوان احلياد املنااثذ ا ن.
 -105وتتمث العسال األساسي اليت تنليها األماني نيالي عين انييا ،ليدعم مين معاكيز التاياون
اإلقييمذ ،يف أن ا لي أداة تؤد عميها متا ألدحاب املصيح من األطعاف وغيري األطيعاف
وإبمكا ي ييا حتةيي ييز املشي يياري الي يييت تلي ي ي أو جتنّي ييأ انباي ييا غي ييازا الدفي ي ي وتسي ييهم يف التنمي ي ي
املستدام .
 -106واثلل الةرتة املشمول للتلعيع ،أُجنز عم االتصاال ليدعم األ يداث العييسيي  ،مبيا يف
ذل ييك أس ييبوأل املن يياخ يف أفعيلي ييا واملنت ييدى األفعيل ييذ ليكعل ييون ودورا اهلي ييا الةععيي ي  ،وخباد ي ي
األ ييداث اجلانبيي املتايلي ل ليي ومبعاكييز التايياون الييدو  ،يف أاير/مييايو  .2018ومت االتيطلأل
للتخطيط وتنسي االتصاال وإنتاج املواد اإلعلمي لدعم أسبوأل املناخ يف منطلي آسييا واحملييط
اهلادئ ومنتدى الكعلون ملنطل آسيا واحمليط اهلادئ ،مبا يف ذلك قيادة عمي االتصياال اخلياص
لشعاك إطار نريوي.
 -107واثييلل الةييرتة املشييمول للتلعيييع ،مشيييت األنشييط العامي ي إىل تازيييز الطيييأ عيييى ا لي ي
واإللغام الطيوعذ لو يدا اثةي االنبايا املاتميد شيعاكا مي تييف املن ميا هتيدف إىل
تشجياها عيى قياس لصمتها املنااثي واثةضها ومااوتتها لو دا اثة االنباا املاتمد.
ومن األمثي عيى املن ما املنخعط يف الةرتة املشمول للتلعيع ما ييذ:
جميا املطارا الدو  ،الق يس ّيري لعانجميايف العتمياد الكعليون ليمطيارا  .ولييغ
(أ)
ع ي ييدد املط ي ييارا املس ي ييجي يف ال ي ييربانمج اليي ي يايف  237مط ي ييارايف يف  66لي ي ييدايف يس ي ييتلب  3.3للي ي ييأ
مسافع سنواييف؛
(ب) االحت يياد ال ييدو لك ييعة الل ييدأل ،ال ييق يس يياى إىل جا ي عمييات ييه داي ييدة منااثي يايف
وشج املاجبأ املسافعين إىل االحتاد العوسيذ يف عياأل  2018حلضيور كيأس الايامل عييى مااوتي
__________

(.https://seors.unfccc.int/seors/reports/archive.html )23
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لص ييمتهم املنااثي ي لو ييدا اثة ي االنبا ييا املاتم ييد .واثة ي ك ييأس الا ييامل وع يياوض لص ييمته
املنااثي مبا جمموعه  259 547طنايف من مكاف ين أكسيد الكعلون؛
(ج) من ومي األمييم املتحييدة ،املؤلةي مين  68من مي ووكالي ودييندوقايف ،اليييت تتايياون
عيى حتلي احلياد املنااثذ حبيول عاأل  .2020ولإلتاف إىل ذليك ،شياركت يف يقا اجلهيد 10
من ما كومي دولي ؛
(د) ف يعادى الشييعكا واملن مييا اليييت تيت يزأل احلييياد املنييااثذ ،مبييا يف ذلييك مصييعف
االيتمييان الب يوليةذ ومصييعف  BNP Paribasواليجن ي الدولي ي لأللايياب األوملبي ي ليماييوقأ وشييعك
 SAP SEوشي ييعك  Statkraftومتي ييا ف ي يياوا املسي ييتدام وانيي ييا الاي يياملذ ليسي ييةع والسي يييا
و وا  20من م أاثعى من من ما اللطاأل اخلاص.

هاء -حالة املوار املالية املخصصة للعمل املتعلق آبلية التنمية النظيفة
 -108تييعد فيمييا ييييذ املايومييا املتايلي إبييعادا ا ليي ونةلاهتييا ييىت  31آب/أغسييطا .2018
وعمليف لمللعر /4أل أإ ،10-يام انيا عيى تمان قدرتيه عييى إلليام وتطيويع ا ليي يىت ايي فيرتة
التص ي ييحيك لة ي ييرتة االلتي ي يزاأل الثانيي ي ي لربوتوك ي ييول كيوت ي ييو م ي يين اث ي ييلل اإلدارة العش ي يييدة لطيي ي يعادا الي ي يواردة
واال تياطذ املرتاكم.
 -109وقد ليغ جمموأل العسوأل الواردة اثيلل األشيهع الثمانيي األوىل مين عياأل  2018ميا قيمتيه 6.8
ملي ييأ دوالر (ان ييع اجل ييدول  .)6وأُدرج ييت يف اثطي ي إدارة ا ليي ي لية ييرتة  2019-2018إيي يعادا
متوقا قدر ا  9مليأ دوالر لااأل  .)24(2018وليغ جمموأل العسيوأل اليواردة اثيلل الةيرتة نةسيها (مين
كانون الثاين/ينايع إىل آب/أغسطا) يف عاأل  2017ما قيمته  5.2مليأ دوالر.
ِ
صصت الةايدة املستحل اليايف لتموي اثط
 -110ووفلايف ليةلعة  65من امللعر /3أل أإُ ،6-اث ّ
قعوض ا لي دف دعم تنمي أنشط مشياري ا ليي يف البييدان الييت ليديها أقي مين  10أنشيط
مسجي من قا النوأل.
اجلدول 6
حالة ىليرا ات آلية التنمية النظيفة يف عامي  2017و1018ا حىت  31آب/أغسطس 2018

(لدوالرا الوالاي املتحدة)
العديد املع

من السن السالل (ألف)

2017

2018

99 430 690

90 014 749

(أ)

إيعادا العسوأل اثلل السن
رسوأل املنهجي
رسوأل التسجي

(ب)

احلص من الاايدا
رسوأل االعتماد

(ج)

-

-

233 478

99 509

4 747 600

6 496 483

37 500

113 223

__________

( )24ان ييع اجلييدول  12يف وثيلي آليي التنميي الن يةي  .CDM-EB97-A01-INFOمتا ي يف الانيوان الشييبكذ التييا :
.https://cdm.unfccc.int/Reference/Notes/index.html
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2017

2018

141 699

65 034

العسوأل املتصي لاميي االعتماد

اجملمدوع الفرعددي  -ىليدرا ات  1كددانون الثاين/يندداير 5 160 278
ىل  31آب/أغسطس (ابء)

جممدوع امل لدا املرحددل مد السدنة السددابقة وىليدرا ات السددنة 104 590 968
احلالية (ألف  +ابء)
(أ)
(ب)

(ج)

(أ)

6 774 249
96 788 998

ال يشم مبيغ  45مييون دوالر احملتةظ له يف اال تياطذ.
يس ييتند ييقا العس ييم إىل املتوس ييط الس يينو إلد ييدار و ييدا اثةي ي االنبا ييا املاتم ييد اث ييلل ف ييرتة
املسي ييتحلا األوىل ،و ي ييو ُهلسي ييأ كحص ي ي مي يين الاايي ييدا لتغطي ي ي النةلي ييا اإلداري ي ي  ،عيي ييى النحي ييو
احمليدد يف الةليعة  37ميين املليعر /7أل أإ .1-واملشياري اليييت يلي متوسيطها السيينو خلةي االنباييا
ع يين  15 000ط يين م يين مك يياف ين أكس يييد الكعل ييون ماة يياة م يين رسي يوأل التس ييجي وس ييلف العس ييم
املنطب ي ييو  350 000دوالر .ويُاتييرب ييقا العسييم دفا يايف مسييبلايف حلص ي الاايييدا املخصص ي لتغطي ي
النةلا اإلداري .
تبيييغ ص ي الاايييدا الواجب ي الييدف وقييت إدييدار و ييدا اثة ي االنباييا املاتمييد  0.10دوالر
ع يين كي ي و ييدة ي ييتم إد ييدار ا وذل ييك ع يين أول  15 000و ييدة يُطي ييأ إد ييدار ا يف س يين تلومييي ي
ماين و 0.20دوالر عن ك و دة يتم إددار ا أل كمي زايدة عن  15 000و دة.

 -111وقييد أقييع انيييا ،يف اجتماعييه  ،97اثط ي إدارة ا لي ي ليةييرتة  2019-2018وامليزاني ي
املتص ييي ييا البالغ ي  19.7ميي ييون دوالر لا يياأل  .2018وميث ي ذل ييك زايدة ق ييدر ا 55 657.00
دوالرايف ( 0.28يف املاي ) ملارن مبيزاني عاأل  .2017ويبأ اجلدول  7ال ميزاني ا ليي ونةلاهتيا
يف عامذ  2017و.2018
 -112وليغ ي ي ييت النةل ي ي ييا  13.1ميي ي ي ييون دوالر يف ف ي ي ييرتة األش ي ي ييهع الثماني ي ي ي ي املنتهي ي ي ي ي يف 31
آب/أغسييطا  .2018ويلي ماييدل اإلنةيياق يف ميزانيي عيياأل  2018عيين املاييدل اخلطييذ املتوقي
( 66.7يف املاي ) ليةرتة ،ومن املتوق أن يكون أكثع متاشيايف م املادل اخلطذ م معور السن .
اجلدول 7
حالة ميزانية ونفقات آلية التنمية النظيفة لعامي  2017و2018

(لدوالرا الوالاي املتحدة)

امليزاني ( 12شهعايف)
النةلا (األشهع الثماني األوىل)
النةلا كنسب م وي من امليزاني (يف املاي )

2017

2018

19 602 259
12 319 733
62.8

19 657 916
13 063 836
66.5

واو -توصيات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
 -113م يين أجي ي توت يييك األم ييور ليمش يياركأ يف املش يياري  -سي يوام املش يياركأ احل يياليأ أو م يين
يساون إىل املصادق والتسجي يف إطار ا لي  -وليبيدان واألوساا املهتمي لسيتخداأل ا ليي يف
سييياق تصييديها لتغييري املنيياخ ،يودييذ انيييا هن يلييدأل مؤمتع/اجتميياأل أطيعاف كيوتييو إرشيياداته إىل
انيا لشأن طعيل عم ا لي فيما لاد اي فرتة االلتزاأل الثاني .
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Summary of the deliverables of the Executive Board of the clean development mechanism in
response to requests and encouragements of the Conference of the Parties serving as the meeting of
the Parties to the Kyoto Protocol at its thirteenth session
[English only]
Decision
3/CMP.13
paragraph
reference

1

2

3

GE.18-15740

Guidance relating to the CDM and action to be taken by the EB

Status of implementation

Requests the Executive Board of the clean development
mechanism to continue to simplify the process for the
development and approval of standardized baselines and to
support designated national authorities in developing standardized
baselines upon the request of the designated national authorities

Completed

Encourages the Executive Board to continue its cooperation with
financial institutions 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

Recognizes the support provided to stakeholders in the clean
development mechanism through the regional collaboration
centres, and requests the Executive Board to continue to support
clean development mechanism project development via the
regional collaboration centres and to report back to the
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to
the Kyoto Protocol at its fourteenth session (December 2018)

Completed

EB 99 (April 2018) considered a concept note on the simplification of
the process for the development and approval of standardized baselines
EB 100 (August 2018) adopted the revised procedure “Development,
revision, clarification and update of standardized baselines”

EB 99 (April 2018) took note of an update on the progress of the
support provided to international climate finance institutions
Ongoing
EB 101 (November 2018) will consider an update on the progress of
the support provided to international climate finance institutions

EB 100 (August 2018) took note of a report on regional support for
CDM project activities and programmes of activities, the development
of standardized baselines supported by RCCs, and information on the
promotion of the CDM, capacity-building and inter-agency
partnerships of RCCs during the period 1 January to 30 June 2018

Abbreviations: CDM = clean development mechanism, EB = Executive Board of the clean development mechanism, RCC = regional collaboration
centre.
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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

Bureau Veritas India Pvt. Ltd. (BVI)a
CEPREI certification body (CEPREI)

1–5, 7–10 and 12–15
a

1–5, 8–10, 13 and 15

EPIC Sustainability Services Pvt. Ltd. (EPIC)

a

1–16
)a

LGAI Technological Center, S.A. (LGAI Tech. Center S.A

1, 3 and 13

Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. (LRQA)a

1–3, 7 and 13

GHD Limited (GHD)a

1, 4, 5, 8–10, 12 and 13

Perry Johnson Registrars Carbon Emissions Services (PJRCES)

b

4, 7, 10, 12 and 15

Perry Johnson Registrars Carbon Emissions Services (PJRCES)

c

1–3, 9 and 13

Perry Johnson Registrars Carbon Emissions Services (PJRCES)d

1–3, 9 and 13

Shenzhen CTI International Certification Co., Ltd (CTI)
TÜV NORD CERT GmbH (TÜV NORD)

a

TÜV SÜD South Asia Private Limited (TÜV SÜD)

a

1–15
1–16

a

1, 3–5, 7, 10, 11 and 13–15

a

Accreditation granted for five years.
Withdrawal of accreditation by the Executive Board of the clean development mechanism; only the
withdrawn sectoral scopes are indicated.
c Entity provisionally suspended; only the suspended sectoral scopes are indicated.
d Withdrawal of accreditation in its entirety by the Executive Board of the clean development mechanism; the
withdrawn sectoral scopes are indicated.
b
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Annex III
List of regulatory documents approved by the Executive
Board of the clean development mechanism
[English only]
Table 1
Standards
Title

Version

Adopted

Meeting report
referencea

Determining coverage of data and validity
of standardized baselines
CDM accreditation standard

02.0

EB 100

Annex 1

07.0

EB 98

Annex 4

Note: Approved methodological standards are available at
http://cdm.unfccc.int/methodologies/index.html and approved standardized baselines are available at
https://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/index.html.
Abbreviations: CDM = clean development mechanism, EB = Executive Board.
a For the meeting reports, see http://cdm.unfccc.int/EB/index.html.

Table 2
Procedures
Title

Version

Adopted

Meeting report
referencea

Development, revision, clarification and
update of standardized baselines
Submission and consideration of microscale
renewable energy technologies for
automatic additionality
CDM accreditation procedure
CDM business and management plan
preparation, approval and monitoring

05.0

EB 100

Annex 14

04.0

EB 99

Annex 4

14.0
01.0

EB 98
EB 97

Annex 8
Annex 12

Abbreviations: CDM = clean development mechanism, EB = Executive Board.
a For the meeting reports, see http://cdm.unfccc.int/EB/index.html.

Table 3
Information notes
Title

Version

Adopted

Meeting report
referencea

CDM Executive Board workplan 2018
Methodologies Panel workplan 2018
CDM Accreditation Panel workplan 2018
Calendar of meetings for 2018
CDM two-year business and management
plan 2018–2019
Tentative calendar of meetings for 2018

01.0
01.0
01.0
02.0
01.0

EB 98
EB 98
EB 98
EB 98
EB 97

Annex 1
Annex 2
Annex 3
Annex 9
Annex 1

01.0

EB 97

Annex 13

Abbreviations: CDM = clean development mechanism, EB = Executive Board.
a For the meeting reports, see http://cdm.unfccc.int/EB/index.html.

Table 4
Amendments
Title

Version

Adopted

Meeting report
referencea

Amendment to version 01.0 of the CDM
validation and verification standard for
programmes of activities

01.0

EB 98

Annex 5

Abbreviations: CDM = clean development mechanism, EB = Executive Board.
a For the meeting reports, see http://cdm.unfccc.int/EB/index.html.
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Annex IV
Meetings of the support bodies and forums of the Executive
Board of the clean development mechanism in the reporting
period
[English only]
Table 1
Clean development mechanism Accreditation Panel meetings
Meeting number

Date

Venue

79
80
81

11–13 October 2017
5 and 6 February 2018
14 and 15 June 2018

Bonn
Bonn
Bonn

Table 2
Clean development mechanism Methodologies Panel meetings
Meeting number

Date

Venue

74
75
76

26–29 September 2017
19–21 March 2018
5–8 June 2018

Bonn
Bonn
Bonn

Table 3
Workshops and forums organized for clean development mechanism stakeholders
Meeting

Date

Venue

18th global DOE Forum

24 October 2017

Web based

41st DOE conference call

24 October 2017

Web based

42nd DOE conference call

1 December 2017

Web based

43rd DOE conference call

27 March 2018

Web based

44th DOE conference call

17 May 2018

Web based

Africa Carbon Forum

11–13 April 2018

Nairobi

Asia-Pacific Carbon Forum

13–15 December 2017

Bangkok

Asia-Pacific Carbon Forum

11–13 July 2018

Singapore

Calibration workshop for the CDM
accreditation roster of experts for lead
assessors

10 and 11 October 2017 Bonn

DOE calibration workshop

28 May 2018

Bonn

Latin American and Caribbean Carbon
Forum

18–20 October 2017

Mexico City

Latin American and Caribbean Carbon
Forum

21–23 August 2018

Montevideo

Abbreviations: CDM = clean development mechanism, DOE = designated operational entity.
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