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مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف 
 بروتوكول كيوتو يف

 الدورة الرابعة عشرة
 2018كانون األول/ديسمرب   14-2كاتوفيتسه، 

 من جدول األعمال املؤقت Xالبند 

التقرير السنوي للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة املقددم  ىل  مدؤمتر   
 األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 موجز  
يغطيييذ  يييقا التلعييييع الامييي  اليييق  اتيييطي  ليييه انييييا التنةييييق   ليييي  التنميييي  الن يةييي   

. ورّكيز الامي  2018آب/أغسطا  31إىل  2017أييول/سبتمرب  23)ا لي ( يف الةرتة من 
عيى زايدة تبسيط ا لي  وتازيز استخدامها يف االستجال  الدولي  لتغري املناخ. وشيهد  الةيرتة 

ع اخنةاتييايف يف عميييا  تسييجي  املشيياري  وإديدار و ييدا  اثةيي  االنباييا   املشيمول  للتلعييي
ييييزال الطييييأ عييييى أعميييال ا ليييي   املاتميييد لمللارنييي  مييي  الةيييرتة املشيييمول  للتلعييييع السيييال . وال

وو داهتا خلة  االنباا   املاتمد منخةضايف ملارن  للطييأ يف فيرتة االلتيزاأل األوىل لربوتوكيول  
. ويتضمن  قا التلعيع تودي  ملؤمتع األطعاف الاام  لوديةه 2012 يف عاألكيوتو اليت انتهت 

اجتمييياأل األطيييعاف يف لعوتوكيييول كيوتيييو ليتخيييق إجيييعاما  والتماسيييايف ليليييدأل إرشيييادا  يف دورتيييه 
وانتهييز الةعديي   100 العشييعة. واثييلل الةييرتة املشييمول  للتلعيييع، علييد انيييا جيسييته العالايي  

  ، اليت يعد ودةها يف منشور إلكرتوين أُطي  يف تيك اجليس .ليتةكري يف إجنازا  ا لي
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 مقدمة -أوالا  
 الوالية -ألف 

، يليييدأل انييييا التنةييييق  ل ليييي  (1)ن يةييي  )ا ليييي (وفليييايف لطعايييي  وإجيييعاما  آليييي  تنميييي   -1
)ُيشييييار إليييييه فيمييييا ييييييذ لكيميييي  شانييييياش( تليييياريع عيييين أنشييييطته إىل كيييي  دورة ميييين دورا  مييييؤمتع 
األطييعاف الااميي  لودييةه اجتميياأل األطييعاف يف لعوتوكييول كيوتييو )مؤمتع/اجتميياأل أطييعاف كيوتييو(. 

سيطته عيى ا لي ، لستاعاض  يق  التلياريع  ويلوأل مؤمتع/اجتماأل أطعاف كيوتو، يف سياق ممارس 
 وتلدمي إرشادا  واختاذ قعارا ،  سأ االقتضام.

 نطاق التقرير -ابء 
يليييدأل  يييقا التلعييييع السييينو  مايوميييا  عييين التليييدأل احمليييعز يف تنةييييق ا ليييي  اثيييلل الةيييرتة  -2

ة )ُيشييييار إليهيييا فيمييييا يييييذ لابييييار  2018آب/أغسيييطا  31إىل  2017أييول/سييييبتمرب  23 مييين
شالةييرتة املشييمول  للتلعيييعش( ويتضييمن توديييا  لين ييع فيهييا مؤمتع/اجتميياأل أطييعاف كيوتييو يف دورتييه 
العالاييييي  عشيييييعة. ويليييييدأل التلعييييييع وديييييةايف حلالييييي  ا ليييييي ، وييليييييذ الضيييييوم عييييييى اإلجنيييييازا  والةيييييعص 

يي . يليدأل مايوميا  عين احلوكمي  واإلدارة والوتي  امليا  ل ل والتحداي  املتايل  لام  ا ليي  كميا
، اليت  يذ السيج  املعكيز  جلميي  التلياريع (2)وتعد مايوما  إتافي  يف الصةحا  الشبكي  ل لي 

 والو ي  األاثعى املتصي  لنيا.
وسيييلدأل رييييا انيييا إىل مؤمتع/اجتميياأل أطييعاف كيوتييو يف دورتييه العالايي  عشييعة إ اطيي   -3

 علد  لاد نشع  قا التلعيع.(، امللعر 101أل/-ليمجيا )أ 101شةوي  عن نتايج االجتماأل 

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

قييد يييود مؤمتع/اجتمييياأل أطييعاف كيوتيييو يف دورتييه العالايي  عشيييعة، عنييد إ اطتيييه عيمييايف  يييقا  -4
 ييذ: التلعيع، أن يلوأل مبا

  ليييييييه انيييييييا مييييييين أعمييييييال اسيييييييتجال  لطيبيييييييا  اتيييييييطي اإل اطيييييي  عيميييييييايف مبييييييا )أ( 
 مؤمتع/اجتماأل أطعاف كيوتو يف دورته الثالث  عشعة )ان ع الةص  الثالث أدان  واملعف  األول(؛

حتديييد الكييياان  التشييغييي  اليييت اعتمييد ا انيييا وعينهييا لصييورة مؤقتيي  )ان ييع  )ب( 
 املعف  الثاين(؛

  قا التلعيع.تلدمي إرشادا  لشأن املساي  املشمول   )ج( 
ومن امللعر أن ينتخأ مؤمتع/اجتماأل أطعاف كيوتو أعضام انيا لةرتة سنتأ فور تيليه  -5

 الرتشيحا  من األطعاف، وذلك عيى النحو التا :

__________ 

 )ج(.5، املعف ، الةلعة 1-أل أإ/3امللعر  (1)
(2) http://cdm.unfccc.int/. 

http://cdm.unfccc.int/
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 عضو وا د وعضو مناوب من جمموع  الدول األفعيلي ؛ )أ( 
 عضو وا د وعضو مناوب من جمموع  دول آسيا واحمليط اهلادئ؛ )ب( 
 عضو وا د وعضو مناوب من دول أمعيكا اللتيني  ومنطل  الكارييب؛ ج() 
 عضو وا د وعضو مناوب من جمموع  دول أورول الغعلي  وليدان أاثعى؛ )د( 
 عضو وا د وعضو مناوب من األطعاف املدرج  يف املعف  األول. )ه( 

 حالة آلية التنمية النظيفة -اثنياا  
 ألرقا آلية التنمية النظيفة اب -ألف 

، شييييهد  ا لييييي  اسييييتمعارايف الخنةيييياض الطيييييأ عيييييى و ييييدا  اثةيييي  2018 يف عيييياأل -6
االنباا   املاتمد، ملارن  للطييأ عييهيا يف فيرتة االلتيزاأل األوىل لربوتوكيول كيوتيو الييت انتهيت يف 

زاليت عميييا  تسيجي  املشياري  وإديدار و يدا  اثةي  االنبايا   املاتميد  . وميا2012 عياأل
أعيييداد  1كانيييت عيييييه يف فيييرتة االلتيييزاأل األوىل. ويبيييأ اجليييدول  لمللارنييي  مييي  ميييا منخةضييي  أيضيييايف 

املشييياري  املسيييجي ، واملشييياري  الييييت ُأديييدر  هليييا و يييدا  خلةييي  االنبايييا   املاتميييد، وو يييدا  
 اثة  االنباا   املاتمد الصادرة )مبا يف ذلك لعامج األنشط (.

  1اجلدول 
ا الديت أصصددرت  دا وحددات افدب االن عدااثت املعتمددا أعددا  املشداريا املسدجلةا واملشداري

 2011 ووحدات افب االن عااثت املعتمد الصا رة )مبا يشمل برامج األنشطة( منذ عا 

 فرتة اإلللغ
املشييييييييييييييييييياري  

 )أ(املسجي 

املشييياري  الييييت ُأديييدر  
هليييييييا و يييييييدا  اثةييييييي  

 )ب(االنباا   املاتمد

و يييييييييييييييييدا  اثةييييييييييييييييي  
االنبايييييييييييا   املاتمييييييييييييد 

 الصادرة
إىل  2011تشييييييييعين األول/أكتييييييييولع ميييييييين 

 2012أييول/سبتمرب 
218 1 256 1 437 495 264 

إىل  2012ميييييييين تشييييييييعين األول/أكتييييييييولع 
 2013أييول/سبتمرب 

789 2 779 1 772 458 379 

إىل  2013ميييييييين تشييييييييعين األول/أكتييييييييولع 
 2014أييول/سبتمرب 

322 575 269 113 104 

إىل  2014ميييييييين تشييييييييعين األول/أكتييييييييولع 
 2015أييول/سبتمرب 

126 465 024 451 129 

إىل  2015ميييييييين تشييييييييعين األول/أكتييييييييولع 
 2016أييول/سبتمرب 

83 434 578 331 105 

إىل  2016ميييييييين تشييييييييعين األول/أكتييييييييولع 
  2017أييول/سبتمرب 

53 460 355 383 146 

إىل  2017ميييييييين تشييييييييعين األول/أكتييييييييولع 
 2018آب/أغسطا 

31 300 094 945 92 

 .جي  لالستناد إىل اتريخ التسجي املشاري  املسُ ِسأ عدد  )أ(
 املشاري  اليت استكميت إددار و دا  اثة  االنباا   املاتمد أثنام الةرتة املشمول  للتلعيع. )ب(
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 اإلجنازات والفرص -ابء 
كآلييي  معونيي ، لربوتوكييول كيوتييو. وتسييتويف ا لييي  الييدور املييزدوج  أُنِشيي ت ا لييي  كييأداة، أو -7

يف الوفيام ه يدافها الكميي  ليحيد مين  (3)يف توفري املعون  لألطعاف املدرجي  يف املعفي  األول املتمث 
مسياعدة البييدان الناميي  يف حتليي  أ يدافها يف  االنباا   واثةضها يف إطيار لعوتوكيول كيوتيو ويف

 جمال التنمي  املستدام .
املشيياري  ليحصييول عيييى  وقييد أد  الةعديي  اليييت أُتيحييت يف إطييار ا لييي  ليمشيياركأ يف -8

يتجنبونيه مين غيازا  الدفي ي  إىل حتةييز تسيجي  أكثيع  ايتمان ميكن لياه عن ك  طن خيةضيونه أو
لييييون  1.9أد  إىل إدييدار أكثييع ميين  ليييدايف كمييا 111مشييعوأل ولييعانمج أنشييط  يف  8 100ميين 

 و دة من و دا  اثة  االنباا   املاتمد.
تيييدف  االسيييتثمار يف مشييياري  اثةييي  االنبايييا    و كيييقا، أثبتيييت ا ليييي  أ يييا ميكييين أن -9

، تابّيييي  (4)وتسيييا م يف حتليييي  أ يييداف التنمييييي  املسيييتدام ، ومييين اثيييلل متوييييي  ديييندوق التكييييف
 األموال ألغعاض التكيف.

 ييييدف تييييمان أن  -واللواعييييد واملاييييايري و ياكيييي  اإلدارة اليييييت أُنِشيييي ت يف إطييييار ا لييييي   -10
تييا   ليلييي  يف االنباييا   لمللارنيي  ميي  شللييام ا  اخنةو ييدا  اثةيي  االنباييا   املاتمييد متثيي

تشيك  منياف  عامي  قيِّمي . وقيد أليغيت ا ليي  عين إنشيام ن يم أاثيعى خليط  -األميور عييى  اهلياش 
 أساس االنباا   وتسجي  أرددهتا الداين  وقد متت استاارة ماايري ا فورايف.

تايييم لملمارسيي  أشييعة طايةيي   وظيييت ا لييي  تاميي  وتتطييور وتتحسيين متبايي  يف ذلييك  ييج -11
 واسا  من اجلها  دا ب  املصيح  يف عم  انيا و يك  دعمه. ومن ألعز  ق  اجلها :

السيييطا  الوطنييي  املاي نيي ، اليييت توافيي  عيييى املشيياري  وتصييدق عيييى فوايييد ا يف  )أ( 
 جمال التنمي  املستدام ؛

يياان   لثي  ماتميدة ليمصيادق  الكياان  التشغييي  املاي ن  )الكيياان (، و يذ ك )ب( 
 عيى املشاري  والتحل  من اثة  االنباا  ؛

الكيياان  اخلاديي  والااميي ، مثي  مصييارف التنمييي  املتايددة األطييعاف والشييعكا   )ج( 
 املتةاوت  احلجم والتخصص، اليت تدعم ا لي  وتستخدمها؛

ا لييييي  لوتيييي   املشيييياركون يف املشيييياري  الييييقين اسييييتجالوا ليحييييوافز اليييييت قييييدمتها )د( 
 منهجيا  وتسجي  مشاري  واثة  االنباا   واملسامه  يف التنمي  املستدام .

__________ 

استخدمت األطعاف يف لعوتوكول كيوتو أكثع من لييون و دة من و دا  اثة  االنباا   املاتميد مين أجي   (3)
اثةي  االنبايا   املاتميد عييى اليعغم االمتثال لربوتوكول كيوتو. واستخدمت أطعاف عدييدة أو ألغيت و يدا  

 من أن انباا هتا تل  عن أ دافها اثلل فرتة االلتزاأل األوىل.
يُوّجه اثنان يف املاي  من جمموأل و دا  اثة  االنباا   املاتمد الصادرة إىل ديندوق التكييف، وهلوهليا البنيك  (4)

 أو تبين اللدرة عيى التكييف مي  آ ر تغيري املنياخ الدو  إىل نلود وتستخدمها البيدان لتموي  املشاري  اليت تااجل
 اليت ال مةع منها.
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وييييعى انييييا أن ا ليييي   يييذ النميييوذج الاييياملذ العاييييد  لييييا  اثيييط األسييياس وتسيييجي   -12
األرددة الداين ، وأ ا توفع أداة جا زة للستخداأل يف االسيتجال  الدوليي  لتغيري املنياخ، وأ يا تيوفع 

 وة من اخلربا  والدروس املستةادة.ثع 
يييزال يسييتخدمها كيي  ميين اجلهييا  دييا ب  املصيييح   وا لييي  أداة مثبتيي  تييؤد  عميهييا وال -13

مييين األطيييعاف ومييين غيييري األطيييعاف ألغيييعاض  تيةييي ، لاضيييها غيييري ذ  ديييي  لأل يييداف املبينييي  يف 
شييجي  مييين مؤمتع/اجتمييياأل يييزال انييييا، لت دال أدان (. وال-لعوتوكييول كيوتيييو )ان ييع الةصييي   لثيييايف 

أطييعاف كيوتييو، يستكشييف ويييدعم  ييق  االسييتخداما  الواسييا  النطيياق ل لييي  ميين أجيي  تازيييز 
وتيسري مسيامه  ا ليي  يف الامي  املنيااثذ وتيمان مواديي  االعيرتاف لو يدا  اثةي  االنبايا   

 املاتمد جلودهتا.
نجييزا  آلييي  التنمييي  الن يةيي : شم، تلعيييعايف لانييوان 100 الوأطييي  انيييا، مبناسييب  جيسييته  -14

. ويلييدأل التلعيييع مايومييا  مةصييي  عيين لايي  (5)ش2018-2001تسييخري احلييافز لياميي  املنييااثذ 
 إجنازا  ا لي  لألرقاأل وعن طعي  أفكار اجلها  دا ب  املصيح  يف ا لي .

 التحدايت اليت تواجهها آلية التنمية النظيفة -جيم 
 2018 ا ليي  وإجنازاهتيا، كيان اسيتخدامها منخةضيايف يف عياألعيى اليعغم مين ميواطن قيوة  -15

(، عنييييدما كييييان 2012-2008ملارنيييي  لسييييتخدامها يف فييييرتة االلتييييزاأل األوىل لربوتوكييييول كيوتييييو )
 الطيأ مدفوعايف لستخداأل و دا  اثة  االنباا   املاتمد لغعض االمتثال.

نيتج عين ذليك مين  مد ومياون عايف الخنةاض الطيأ عيى و دا  اثة  االنباا   املات -16
يف سيياع الو ييدا ، توقييف الاديييد ميين مشيياري  ا لييي  عيين إدييدار  ييق  الو ييدا .  اخنةيياض عيياأل

يف املاييي  ميين املشيياري  اليييت   25وتوقةييت عيين إدييدار و ييدا  اثةيي  االنباييا   املاتمييد  ييوا  
 .2012كانون األول/ديسمرب   31كانت قد أددرهتا  ىت اتريخ 

اوتييا  يف احملافيي  املختيةيي ، قييد ينشييأ طيييأ جديييد ميين البيييدان اليييت ور نييايف لنتيجيي  املة -17
تعغأ يف استخداأل آلي  التنمي  الن ية  وو دا  اثة  االنباا   املاتميد يف إطيار اجلهيود الييت 
تبيقهلا مين أجيي  الوفيام مبسيامهاهتا احملييددة وطنييايف وميين اثطي  مااوتي  الكعلييون واثةضيه يف الطييريان 

 .2021 من م  الطريان املدين الدو ، املتوق  إطلقها يف عاألالدو ، اليت اعتمدهتا 
سيييما  زال تعاجي  نشياا ا ليي  ييؤثع عييى  ياكيهيا األساسيي ، وال ويف غضيون ذليك، ميا -18

الكيييييياان  التشيييييغييي  املاينييييي . واخنةييييي  عيييييدد املهنييييييأ الاييييياميأ مييييي  الكيييييياان  عييييييى ا لييييييي ،  
 30إىل  50ملشارك  يف أ  عم  خييص ا ليي  مين اخنة  عدد شعكا  املصادق  والتحل  ا كما

 شعك .
وا لي ، كأداة لتحديد فعص التخةيف، وتوليد التموي  املنااثذ وتلييم نتيايج التخةييف،  -19

ميكن أن تواد  اإلسهاأل يف االستجال  الدوليي  لتغيري املنياخ. وميكين أيضيايف أن تُاتزيربز جيزمايف مين أ  
  التااون والتنمي  يف إطار اتةاق لريا.أداة ختتار األطعاف لنام ا لتيسري

__________ 

 .https://unfccc.int/documents/181797متاح يف املوق  الشبكذ  (5)

https://unfccc.int/documents/181797
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 العمل املضطلا به يف الفرتة املشمولة ابلتقرير -اثلثاا  
القددرارات واملسددالل التنظيميددة واألعمددال املختلفددة لتحسددني آليددة التنميددة النظيفددة  -ألف 

 وتعزيزها
تجالته يف ذلييك اسيي يصييف  ييقا الةصيي  أعمييال انيييا يف الةييرتة املشييمول  للتلعيييع، مبييا -20

 لطيبا  مؤمتع/اجتماأل أطعاف كيوتو وتشجيااته.
ورد مييين  ويتضيييمن املعفييي  األول ن يييعة عامييي  عميييا  لليييه انييييا مييين نتيييايج اسيييتجال  مليييا -21

طيبا  وتشجياا  من مؤمتع/اجتماأل أطعاف كيوتو يف دورته الثالث  عشعة. وتعد يف املعف  الثالث 
عاما  واملقكعا  اإلعلمي  والتاديل ( اليت أقع يا انييا قايم  للو ي  التن يمي  )املاايري واإلج

 نلحها اثلل الةرتة املشمول  للتلعيع. أو

 القرارات -ابء 
 القرارات املتعلقة ابالعتما  -1 

يف الةييرتة املشييمول  للتلعيييع، عي يي  انيييا كييياانيف تشييغيييايف ماي نييايف وا ييدايف   سييحأ اعتميياد    -22
علوة عيى ذلك، أعاد انيا اعتماد كيان تشغييذ ماأ  كان قيد انتهيى كييايف يف وقت ال  . و 

اعتمياد . وللتييا ، للييذ عيدد الكييياان  التشييغييي  املايني  ليمصييادق  عيييى املشياري  والتحليي  منهييا 
كييياانيف، مثيمييا    30، يسيياو  2018آب/أغسييطا  31واعتميياد و ييدا  اثةيي  االنباييا  ، يف 

  للتلعيييع السييال . وورد  طيبييا  االعتميياد ميين كيييانأ. وقييد يييتم كييان احلييال يف الةييرتة املشييمول
اعتمادمهييا لودييةهما كيييانأ تشييغيييأ ماتمييدين إن أسييةع  عميييي  التصييدي  األولييي  عيين نتيجيي  
إجيالي . ويودذ انيا للكياان  املدرج  يف املعف  الثاين لياينها مؤمتع/اجتماأل أطعاف كيوتيو يف 

 اان  تشغييي  لينطاقا  اللطاعي  املشار إليها.دورته العالا  عشعة ككي

القدددرارات املتعلقدددة بتسدددجيل أنشدددطة املشددداريا وبدددرامج األنشدددطة وىلصددددار وحددددات افدددب  -2 
 االن عااثت املعتمد

 آب/ 31مييييين ليييييأ جمميييييوأل و يييييدا  اثةييييي  االنبايييييا   املاتميييييد الييييييت ُأديييييدر  يف  -23
لتييزاأل األوىل لربوتوكييول كيوتييو و ييدة لةييرتة اال 1 466 678 544، ُأدييِدر  2018 أغسييطا

و ييييييييدة لةييييييييرتة االلتييييييييزاأل الثانييييييييي . وميييييييين لييييييييأ جممييييييييوأل و ييييييييدا  اثةيييييييي   485 982 785و
و يدة لةيرتة االلتيزاأل األوىل  12 405 185املاتمد املؤقت  اليت مت إددار ا، ُأديِدر   االنباا  

املاتمييييد لةييييرتة االلتييييزاأل الثانييييي . ومت إدييييدار نييييي  و ييييدا  اثةيييي  االنباييييا    1 584 245و
 و دة لةرتة االلتزاأل األوىل. 505 085الطويي  األج  البالغ عدد ا 

ويف الةيييييييرتة املشيييييييمول  للتلعييييييييع، لييييييييغ جمميييييييوأل و يييييييدا  اثةييييييي  االنبايييييييا   املاتميييييييد  -24
و ييييييدة ميييييين و ييييييدا  اثةيييييي   2 761 561و ييييييدة، ميييييين لينهييييييا  94 223 760 الصييييييادرة

د و ييييدا  اثةيييي  االنباييييا   املاتمييييد االنباييييا   املاتمييييد املؤقتيييي . وللتييييا ، فيييي ن جممييييوأل عييييد
و ييييييدة، ميييييين  1 967 155 844ليغييييييت  2018آب/أغسييييييطا  31ُأدييييييِدر   ييييييىت  اليييييييت
 13 989 430و ييدة ميين و ييدا  اثةيي  االنباييا   املاتمييد، و 1 952 661 329 لينهييا
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و ييدة ميين و ييدا  اثةيي   505 085و ييدة ميين و ييدا  اثةيي  االنباييا   املاتمييد املؤقتيي  و
 طويي  األج .االنباا   املاتمد ال

 1مايوميا  عين الطيبيا  املتايلي  للتسيجي  واإلديدار يف الةيرتة مين  2ويلدأل اجلدول  -25
. ويوتيييييك الشيييييك  أدان  النسيييييب  2018آب/أغسيييييطا  31إىل  2017تشيييييعين األول/أكتيييييولع 

امل وي  لتوزي  أنشط  املشاري  املسج ي ، ولعامج األنشط ، وأنشط  املشاري  املكون  حبسيأ منياط  
 االتةاقي .
  2اجلدول 

تشدري   1الطل ات املتعلقة ابلتسجيل واإلصدار يف ىلطدار آليدة التنميدة النظيفدة يف الفدرتة مد  
 2018آب/أغسطس  31ىل   2017األول/أكتوبر 

 )ب(عدد الطيبا  املااجل  لصة   ايي  )أ(عدد الطيبا  امللد م  الطيأ
 27 26 مشعوأل: تسجي 
 278 274 مشعوأل: إددار

 5 20 لعانمج أنشط : تسجي 
 45 61 لعانمج أنشط : إددار

 41 52 جتديد فرتة تسجي  األرددة الداين 
 28 53 تاديل  لاد التسجي 
 90 89 أنشط  املشاري  املكوِّن 

 .ملااد تلدميها لسبأ عدأل اكتماهلاتشم  الورقا  والورقا  ا )أ(
اليييت قُييدمت اثييلل الةييرتة املشييمول  للتلعيييع والطيبييا   تشييم  الطيبييا  املسييجي  واملسييحول  واملعفوتيي  )ب(

 امللدم  قب  الةرتة املشمول  للتلعيع ولدأ  مااجلتها اثلل الةرتة املشمول  للتلعيع.
توزيددا أنشددطة مشدداريا آليددة التنميددة النظيفددة املسددجطلة وبددرامج أنشددطتها وأنشددطة مشددداريعها 

 قيةاملكونة ابلنس ة املئوية حبسب مناطق االتفا
 2 158جمموأل أنشط  املشاري  املكون  املدرج :   315جمموأل لعامج األنشط  املسجي :   7 811جمموأل املشاري  املسجي : 

   

  
 أفعيليا  آسيا واحمليط اهلادئ  أورول وآسيا الوسطى  أمعيكا اللتيني  والكارييب 

وليغيت أعيداد املشياري  وليعامج األنشيط  الييت تيليت إديدارايف حبييول  ايي  الةيرتة املشييمول   -26
جممييوأل و ييدا  اثةيي  االنباييا   املاتمييد اليييت مت ، عيييى التييوا . وميين 56و 3 146للتلعيييع 

 يف املاي  0.6
 املاي يف  3 يف املاي  13

 يف املاي  47 يف املاي  84

37 
 يف املاي 

 يف املاي  16
0.6 

 يف املاي 

54 
 يف املاي 

18 
 يف املاي 

28 
 يف املاي 
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و ييدة ُأدييِدر  لييربامج األنشييط  حبيييول  اييي  الةييرتة املشييمول   14 649 442إدييدار ا،  نيياة 
 للتلعيع.

واثلل الةرتة املشمول  للتلعيع، كان وقت انت ار لدم عمييا  تلييم املشاري  ليتسجي   -27
أ التكيييييف الصيييادر عييين جمييييا مؤمتع/اجتمييياأل يوميييايف،  سييي 15لييي  لسيييتمعار عييين يواإلديييدار 

 أطعاف كيوتو.
التةادييي  املتايليي  لملاييامل  اخلاديي  لو ييدا  اثةيي  االنباييا    3وتييعد يف اجلييدول  -28

 يف ذلك اإل ال  واإللغام الطوعذ واإلدار . املاتمد، مبا
  3اجلدول 

 حملة عامة ع  املعامالت املنجزة يف سجل آلية التنمية النظيفة

 املاامي  نوأل

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

 املاامل 
و ييييييييييييييييييييييدا  اثةيييييييييييييييييييييي  

 الو دا  املاامل  )أ(االنباا   املاتمد
 92 945 094 349 1 967 155 844 10 440 ماامل  اإلددار

مايامل   صيي  الاايييدا  احملاليي  إىل 
  ساب دندوق التكيف

277 10 404 973 38 324 013 762 1 

 31 588 224 480 1 604 558 612 17 465 ماامل  اإل ال  الدااثيي  واخلارجي 
املايييييييييامل  احملاليييييييييي  ميييييييييين  سيييييييييياب 
دييييييييييندوق التكيييييييييييف إىل سييييييييييجل  

 األطعاف املدرج  يف املعف  األول

326 693 729 26 11 409 421 

 10 831 439 1 454 34 412 873 3 754 ماامل  اإللغام الطوعذ
 دةع دةع 1 035 475 6 ماامل  اإللغام اإلدار 

تشيييم  و يييدا  اثةييي  االنبايييا   املاتميييد وو يييدا  اثةييي  االنبايييا   املاتميييد املؤقتييي  وو يييدا   )أ(
 اثة  االنباا   املاتمد الطويي  األج .

وتيلييى انيييا سييبا  طيبييا  لطلغييام الطييوعذ لتسييجي  أنشييط  مشيياري  يف إطييار ا لييي   -29
. وكانيت  نياة أرلاي  طيبيا  2015تنةيق إجعام اإللغام الطيوعذ ليتسيجي  يف شيباا/فربايع منق 

 إلغام طوعذ ليتسجي  يف الةرتة املشمول  للتلعيع.
 .(6)وتتضمن الصةحا  الشبكي  ل لي  لياان  إتافي  عن املشاري  ولعامج األنشط  -30

 القرارات املتعلقة حبصة العالدات -3 
تكون  ص  الاايدا  املخصص  لينةلا  اإلداري  مستحّل  ليصندوق االست ماين  لي   -31

التنمييي  الن يةيي  عنيييد تسييجي  أنشيييط  ا لييي  وعنييد إديييدار و ييدا  اثةييي  االنباييا   املاتميييد. 
، أديييبحت  صييي  الااييييدا  حُتص ييي  قبييي  أن تبيييدأ األمانييي  2018 زيعان/يونييييه  1واعتبيييارايف مييين 

مييال طيييأ اإلدييدار. وفيمييا خيييص طيبييا  اإلدييدار املوافيي  عييهييا ذا  عميييي  التحليي  ميين اكت

__________ 

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

http://cdm.unfccc.int/Statistics/Public/index.html
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تنةيييق وإات يي  اثيييار السييداد اجلزيييذ  2018يف كييانون الثاين/ينييايع  صييص الاايييدا  املايليي ، مت 
إلغايهيا طوعييايف. واثيلل الةيرتة املشيمول   لو دا  اثة  االنباا   املاتميد مين أجي  إ التهيا أو

مييييون  0.40مشييعوعايف ملبيييغ إنييا  قييدر   17داد اجلزيييذ يف  اليي  للتلعيييع، اسييُتخِدأل اثيييار السيي
 دوالر من دوالرا  الوالاي  املتحدة )دوالر(.

 املسالل التنظيمية -جيم 
 املنصة اإللكرتونية لإللغاء الطوعي لوحدات افب االن عااثت املعتمد -1 

ام الطيييوعذ لو يييدا  ، أطيييي  انييييا املنصييي  اإللكرتونييي  لطلغييي2015يف أييول/سييبتمرب  -32
)ُيشار إليها فيما ييذ لكيم  شاملنص ش(. وتسيمك املنصي  ليمشياركأ  (7)اثة  االنباا   املاتمد

يف املشاري  لاعض و دا  اثة  االنباا   املاتمد لطلغام الطوعذ عييى عامي  النياس وُتصيِدر 
  و يذ تيدعم اليدف  عييى شهادا  اإللغام ليمشرتين. واملنص  متا ي  لليغتيأ اإلنكييزيي  والةعنسيي

شيييبك  اإلنرتنيييت واثارجهيييا عييييى السيييوام. وتوجيييد تعنييي  املنصييي  إىل اليغييي  اإلسيييباني  قييييد اإلجنييياز 
 .2018 وستصدر يف أوااثع عاأل

مييون و دة مين و يدا  اثةي  االنبايا    1.9و ناة مثاني  وأرلاون مشعوعايف ياعض  -33
دوالر. وقيييد زار املنصييي  أشيييخاص مييين  8.50و 0.30املاتميييد عييييى املنصييي  هسييياار تيييرتاوح ليييأ 

 ليدايف لستكمال اإللغام  ىت ا ن. 80ما م البيدان يف الاامل، م  قياأل مشرتين من 
ولييييغ عييييدد و يييدا  اثةيييي  االنبايييا   املاتمييييد اليييييت أُلغييييت ميييين اثيييلل املنصيييي  منييييق  -34

و يييييدة مييييين و يييييدا  اثةييييي   192 800و يييييدة. وأُلغييييييت أكثيييييع مييييين  340 393إطلقهيييييا 
ماامييي  فعدييي . وكيييان  960  املاتمييد يف الةييرتة املشييمول  للتلعيييع عييين طعييي  أكثييع ميين االنباييا 

دوالر. وكانييت املسييامها  العييسييي  ميين أسييرتاليا وسويسييعا والييوالاي   1.18متوسييط السيياع  ييو 
يف املاييي  ميين و ييدا  اثةيي   50املتحييدة األمعيكييي ، اليييت كانييت جمتمايي  مسييؤول  عيين أكثييع ميين 

 د اليت مت إلغاؤ ا.االنباا   املاتم
يتايييييي  ليييييزايدة تطيييييويع املنصييييي  جلايهيييييا أكثيييييع سيييييهول  للسيييييتامال، أُطِيليييييت يف  وفيميييييا -35

ليمجيييا. وتسيتويف الواجهيي  البينييي   100نسييخ  جدييدة مبناسييب  اجليسي   2018آب/أغسيطا 
 اجلديدة أفض  ماايري الصناع  لتجعل  املسيتخدأل وقالييي  االسيتخداأل وتتضيمن قيدرا  مايززة وآلي 

  اسب  شخصي  جديدة ذا  لصم  كعلوني .
CBL Markets LLCمي   (8)وألعميت األماني  اتةياق شيعاك   ن   -36

إلات ي  عيعض وإلغييام  (9)
يتحسن لاد تداول و دا  اثةي   و دا  اثة  االنباا   املاتمد عيى لورد  الشعيك. ومل

عنييد مسييتوى الطييييأ االنباييا   املاتمييد عيييى لوردييا  الشييعاكا  ولييييا ميين املتوقيي  أن ينمييو 
احليييا . لييييد أن  نييياة ا تماميييايف مييين الشيييعكا  التجاريييي  إلقامييي  شيييعاك  مييي  األمانييي ، رمبيييا اسيييتباقايف 

 ليطيأ يف املستلب .

__________ 

(7) https://offset.climateneutralnow.org/. 
 ااثُتِتمت الشعاك  األوىل للتبادل التجار  ليكعلون يف الةرتة املشمول  للتلعيع السال . (8)
 .CBL Markets LLC  جمموع  من الشعكا  ذا  الصي ، اليت تديع لوردتها شعك  ااثُتِتمت الشعاك  م (9)

https://offset.climateneutralnow.org/
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 تشجيا اإللغاء الطوعي لوحدات افب االن عااثت املعتمد -2 
 ييداهتا يف الةييرتة املشييمول  للتلعيييع، مت االتييطلأل هنشييط  لتازيييز الطيييأ عيييى ا لييي  وو  -37

. ومشييت األنشيط  االتصيال املباشيع (10)اخلاد  خبة  االنبايا   املاتميد وفليايف خلطي  إدارة ا ليي 
للشعكا  واملدن واملن ما  احلكومي  الدولي ، وكقلك للطاعيا  ديددة، مثي  املطيارا  واألزايم 

واثةضييها  مةييع منهييا والعايتيي  والسيييا  ، لتشييجي   ييق  اجلهييا  عيييى قييياس االنباييا   اليييت ال
 وتاويضها لو دا  اثة  االنباا   املاتمد.

ميييون و يدة مين و يدا   10.64جمموعه  ويف الةرتة املشمول  للتلعيع، أُلغذ طوعيايف ما -38
اثةييي  االنبايييا   املاتميييد مباشيييعة يف سيييج  ا ليييي ، لإلتييياف  إىل اإللغييياما  الييييت ُأجعييييت مييين 

ميييييون و يييدة إىل أرديييدة مااوتييي    4.46يييي  اثيييلل املنصييي . ومييين ليييأ تييييك اإللغييياما ، مت حتو 
ميييييون و يييدة  0.06ميييييون و يييدة لن ييياأل الضيييعايأ الكوليييوميب، وأُلغييييت  2.81كوريييي ، وأُلغييييت 

مييون و يدة املتبليي   3.31لنليها إىل أرددة مؤسس  ماايري ردد االنباا   الكعلوني . وأُلغيت 
تتييييوفع مايومييييا  عيييين  اص. وال ييييدف حتلييييي  احلييييياد املنييييااثذ، أساسييييايف ميييين جانييييأ اللطيييياأل اخليييي

 تتبادل  ق  املايوما . الو دا  امليغاة يف السجل  الوطني  ألن السجل  ال

 نظا  االعتما  -3 
، مايار االعتماد املينل ك وإجيعام االعتمياد املينلك اخلاديأ 98اعتمد انيا، يف جيسته  -39

نليحييييايف لأل كييياأل اخلاديييي  لتلييييييم أدام ل ليييي . ويشييييم  ماييييار االعتميييياد امليييينل ك اخلييياص ل لييييي  ت
مييييوظةذ كييييياان  التشييييغي  املاي نيييي  أثنييييام الاميييي  وجيميييي  ثلثيييي  توتيييييحا  اعتمييييد ا انيييييا يف 

ليرتتييييأ  2020 . ويشيييم  إجيييعام االعتمييياد املييينلك اخلييياص ل ليييي  متدييييدايف إىل عييياأل86 جيسيييته
  )أ   يد أد  يتمثي  يف ثلثي  املؤقت لادد  ة   مين تلييميا  أدام الكيياان  التشيغييي  املايني

تلييمييا  أدام إلزامييي  يف دورة االعتميياد اخلمسييي  أل  كيييان تشييغييذ ماييأ( وتنليييك طعاييي  تلييييم 
 أدام وظية  التحل  والتصدي .

وليييييزايدة الشيييييةافي  يف ديييييةح  مواديييييةا  الكيييييياان  التشيييييغييي  املاينييييي  يف الصيييييةحا   -40
، عييييى إات يي  مايومييا  إتيييافي  تتاييي  حبالييي  98سييته ، اتةييي  انيييا، يف جي(11)الشييبكي  ل لييي 

اعتماد الكياان  التشغييي  املاين  )التايي  واالنسحاب وإعادة االعتماد وانتهام املدة(. وأُدرِجيت 
 .2018التغيريا  يف الصةحا  الشبكي  ل لي  يف متوز/يوليه 

يعة الكييياان  التشييغييي  واثييلل الةييرتة املشييمول  للتلعيييع، نُ ِّمييت  يليي  عميي  لشييأن ماييا -41
كيياان . وسيات  يلي    10مشاركايف من آسيا وأورول وأمعيكا اللتيني  ميثييون  17املاي ن   ضع ا 

الامييي  إىل تازييييز قيييدرا  الكيييياان  التشيييغييي  املاينييي  وأات يييت فعديييايف لتبيييادل اخليييربا  يف جمييييا  
بييي  األن ميي  اجلديييدة ل لييي  اليييت يتاييي  لتط املصييادق  والتحليي  فيمييا لييأ الكييياان  واألمانيي  فيمييا

وافييي  عييهيييا انييييا. وجيييع  مناقشييي  وتوتييييك الادييييد مييين املسييياي  التلنيييي  ذا  الصيييي  املتايلييي  
مبجا  املصادق  والتحل  يف ا لي . ومشيت  يل  الام  جيس  موجزة لشيأن التايديل  األاثيرية 

__________ 

. متا يييييييييييييي  يف الانييييييييييييييوان الشييييييييييييييبكذ التييييييييييييييا : CDM-EB97-A01-INFOوثيليييييييييييييي  آلييييييييييييييي  التنمييييييييييييييي  الن يةيييييييييييييي   (10)
https://cdm.unfccc.int/Reference/Notes/index.html. 

(11) https://cdm.unfccc.int/DOE/list/index.html. 

https://cdm.unfccc.int/Reference/Notes/index.html
https://cdm.unfccc.int/DOE/list/index.html
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كانيت الكيياان  تامي   ل ليي . ومليااليت أُداثيت عيى مايار االعتماد وإجعام االعتماد اخلاديأ 
يف مشييياري  ا ليييي  عييييى أرض الواقييي  وتيييدرة املشييياك  اخلادييي  لكييي  مشيييعوأل، فييي ن  يلييي  الامييي  
أات ييت منييربايف ممتييازايف وفعديي  لألمانيي  لةهييم الشييواغ  الاميييي  عيييى املسييتوى امليييداين لشييأن املاييايري 

 واإلجعاما  املنل ح  اخلاد  ل لي  ولشأن تنةيق ا.
ونُ ِّميييت  يلييي  عمييي  ليمايييايعة لةاييييدة اخليييربام امليييدرجأ يف قايمييي  اعتمييياد ا ليييي  ليمليِّميييأ  -42

 2017العييسيأ للتزامن م  اجتماأل فعي  االعتماد التال  ل ليي  اليق  ُعِليد يف تشيعين األول/أكتيولع 
امللّيميييأ العييسييييأ عييييى طيييلأل يف ليييون لتيييوفري التيييدريأ عييييى مايييايري وإجيييعاما  االعتمييياد املنل حييي  وال

 أ دث لوايك ا لي .

  ورة املشاريا -4 
لييعامج  يتاييي  للتغيييريا  الل ليي  ليتسييجي  املداثييي  عيييى أنشييط  مشيياري  ا لييي  أو فيميا -43

أنشط  مشارياها املكّوِن  املسج ي ، واف  انيا عيى إداثال التحسينا  التالي  عييى  أنشطتها أو
 اللواعد ذا  الصي :

وتي   ييد أقصيى لو ييدا  اثةي  االنباييا   املاتميدة اليييت ميكين املطالبيي   ييا  أ() 
يف املايييي  ميين اللييدرة األدييييي  ألنشييط  املشيياري  الكبيييرية  20للنسييب  إىل زايدة يف اللييدرة نسييبتها 

 وأنشط  املشاري  املكّوِن  إذا كانت الزايدة حتت سيطعة املشاركأ يف املشاري ؛
 التدالري؛ تايل  إبتاف  و/أو تغيري التكنولوجيا  أوتوتيك الشعوا امل )ب( 
اعتمييياد عمييييي  إلليييلغ السييييطا  الوطنيييي  املاينييي  املشيييارك  يف نشييياا املشيييعوأل  )ج( 
التييييييدالري  لييييييعانمج األنشييييييط  ليتغيييييييريا  الل ليييييي  ليتسييييييجي  لييييييزايدة قييييييدرة التكنولوجيييييييا  أو أو
 إتافتها؛ أو
 افل  عيى التغيريا .حتديد موعد  ايذ لتلدمي طيبا  املو  (د) 

يتايييي  لتجدييييد فيييرتة تسيييجي  األرديييدة الداينييي  ألنشيييط  مشييياري  ا ليييي  املسيييج ي   وفيميييا -44
وجتديد فرتة لعامج األنشط  لربانمج أنشط  ا لي  املسج ي ، واف  انيا عيى إداثال التحسيينا  

 التالي  عيى اللواعد ذا  الصي :
 ين  ألنشط  املشاري :جتديد فرتة تسجي  األرددة الدا )أ( 

إلغييام اثطييوة اإلشيياار لنييي  التجديييد، وميين   إلغييام علوليي  التييأاثع يف اإلشيياار  '1'
 ميكن املطالب   اش لو دا  اثة  االنباا   املاتمد(؛ )شالةرتة اليت ال

يومييايف قبيي   270اعتميياد أقييعب وآاثييع موعييدين ممكنييأ لتلييدمي طيييأ ليتجديييد ) '2'
  وسيين  وا ييدة لاييد ا، عيييى التييوا (، ميي  انتهييام فييرتة تسييجي  األردييدة الداينيي

يرتتأ عيى ذلك من أن تةويت  قا التاريخ األاثري سيحعأل نشاا املشيعوأل  ما
 من جتديد فرتة تسجي  أرددته الداين ؛

تييقكري املشيياركأ يف املشييعوأل لقييرتاب  اييي  فييرتة تسييجي  األردييدة الداينيي  قبيي   '3'
 يومايف؛ 270 املوعد ل
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، لتلييدمي طيييأ لتجديييد 2019كييانون األول/ديسييمرب   31إات يي  مهييي ،  ييىت  '4'
أنشييط  املشيياري  املسييجي  اللايميي  اليييت انلضييت فييرتة تسييجي  أردييدهتا الداينيي  

 جُتد د؛ ولكنها مل
 جتديد فرتة لعانمج األنشط : )ب( 

 إلغام اثطوة اإلشاار لني  التجديد؛ '1'
ام فيرتة يومايف قب  انلضي 270اعتماد أقعب موعد ممكن لتلدمي طيأ ليتجديد ) '2'

 لعانمج األنشط (؛
ميكيين اثييلل شفييرتة الةجييوةش يف  تصييحيك األ كيياأل التن يمييي  احلالييي  حبيييث ال '3'

أن  عميي  جتديد لعانمج األنشط  إدراج أ  أنشط  مشاري  مكوني  جدييدة وال
جييييدد أ  نشييياا مييين أنشيييط  املشييياري  املكونييي  املدرجييي  فيييرتة تسيييجي  أرديييدته 

 الداين ؛
شييياري  لقيييرتاب  ايييي  فيييرتة ليييعامج األنشيييط  قبييي  املوعيييد تيييقكري املشييياركأ يف امل '4'

 يومايف. 270 ل

 يف ذلك اطوط األساس املوحدة ت سيط وترشيد املعايّي املنهجيةا مبا -5 
، ن ييييع انيييييا يف مييييقكعة مةا يمييييي  لشييييأن 13-أل أإ/3ميييين امللييييعر  1اسييييتجال  ليةلييييعة  -45

  عيى إدراج التغيريا  املتة  عييها يف تبسيط عميي  وت  اثطوا األساس املو دة وإقعار ا واتة
التنليك امللبي  ليو يي  التن يميي  ذا  الصيي  اخلادي  ل ليي . وقيعر انييا توتييك متطيبيا  آنيي  
البييياان  لوتيي  اثطييوا أسيياس تصيياعدي  وتنازلييي  عيييى السييوام، وتلييدمي متطيبييا  واتييح  لةييرتة 

 .التغطي  وآني  لياان  األنشط  ولياان  غري األنشط 
واعتمييييد انيييييا اإلجييييعام امليييينلك املانييييون شوتيييي  اثطييييوا األسيييياس املو ييييدة وتنليحهييييا  -46

 وتوتيحها وحتديثهاش:
لطشيييارة إىل أن املشييياركأ يف املشييياري  ليييديهم إمكانيييي  ااثتييييار فيييرتة ديييل ي   )أ( 

 أطول من فرتة الثلث سنوا  الةعتي ؛
تيلييذ  املايومييا  املطيوليي  أو لوتيي  موعييد  ييايذ ليسيييط  الوطنييي  املاينيي  لتلييدأل )ب( 

 أتكيد السيط  الوطني  املاين  عزمها عيى موادي  الن ع يف الطيأ؛
 لتوتيك املتطيبا  املتايل  لتلاريع التلييم ليبيدان املمثي  متثيليف انقصايف؛ )ج( 
لتبسيييط الو ييي  اللزميي  إبدراج املايومييا  املطيوليي ، ميين قبييي  دييحية  لييياان   )د( 

ييييييع ملعاقبييييي  اجليييييودة، وإبزالييييي  األ كييييياأل املتايلييييي  لسيييييتخداأل ش ييييياذج ليييييياان  اثادييييي  جدوليييييي  وتلع 
 للطاعا  دددةش؛

 تتغري لسبأ التنليك. لتوتيك أن فرتة دل ي  اثط األساس املو د ال )ه( 
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واعتمييد انيييا املايييار امليينل ك شالييق  هلييدد تغطييي  البييياان  ودييل ي  اثطييوا األسيياس  -47
بييييا  آنييييي  البييييياان  والةييييعق يف املتطيبييييا  لةييييرتة التغطييييي  وآنييييي  لييييياان  املو ييييدةش لتوتيييييك متطي

 األنشط  ولياان  غري األنشط .
وواف  انيا عيى ثلث  اثطوا أسياس مو يدة ليصي  جمميوأل اثطيوا األسياس املو يدة  -48

يف  اثطايف إتافيايف من اثطيوا األسياس املو يدة، مبيا 21. وجيع   اليايف وت  40املواف  عييها إىل 
اثطييوا وافيي  انيييا عيييى وتيياها تييمن عميييي  تنازلييي ، اليييت مت اسييتهلهلا لطيييأ ميين  8ك ذليي

 السيطا  الوطني  املاين  ليبيدان الناقص  التمثي .
ميييين أجيييي  تبسيييييط  2018 واتييييطي  انيييييا مبجموعيييي  واسييييا  ميييين األنشييييط  يف عيييياأل -49

أ عيرب منهجييا  قاليي  املنهجيا  وتعشيد ا. واتطي  انيا أيضايف لامي  لشيأن تو ييد األسيالي
أدان  الضيوم  59-50ليتطبي  عيى نطاق واسي  تشيم  امليدن والنلي  والزراعي . وتسييط الةليعا  

 عيى ألعز األمثي .
وأقع انيا منهجي  جديدة لألنشط  الييت حتيوِّل وسييي  نلي  ركياب املنياط  احلضيعي  إىل  -50

الصيييي  يف املنييياط  احلضيييعي ، مثييي   اليييدراجا  اهلواييييي  مييين اثيييلل إنشيييام اهلياكييي  األساسيييي  ذا 
مميييعا  اليييدراجا  وليييعامج تشيييارة اليييدراجا  ومواقيييف اليييدراجا . وستوسييي  املنهجييييا  الييييت مت 

 إقعار ا تغطي  التدالري املؤ ي  لينل  يف إطار ا لي .
وأقييييع انيييييا منهجييييي  جديييييدة وأداة منهجييييي  لألنشييييط  اليييييت تنطييييو  عيييييى الثلجييييا   -51

 لكةامة يف استخداأل الطاق .ومكيةا   وام تتسم ل
وأداثيييي  انيييييا مزيييييدايف ميييين التحسييييينا  عيييييى األداة إلثبييييا  إتييييافي  أنشييييط  املشيييياري   -52

الصيييغرية والبالغييي  الصيييغع إبدراج سيييب  قويييي  لتحدييييد قايمييي  إجياليييي  مييين التكنولوجييييا  لطتيييافي  
 التيلايي .

تكنولوجييييا  الطاقييي  املتجيييددة  واعتميييد انييييا اإلجيييعام املييينل ك املانيييون شتليييدمي ودراسييي  -53
البالغ  الصغع لطتيافي  التيلاييي ش مين أجي  حتيديث تاعييف شاملنياط  املتخيةي  اخلادي ش وتصيحيك 

 عناوين الو ي  املشار إليها يف اإلجعام.
ونّلييك انيييا أداة حلسيياب مااميي  االنباييا   لن يياأل كهعليييذ لغييي  اعتميياد  ييج مبسييط   -54

املازوليي  يف الييدول اجلزرييي  الصييغرية النامييي  وأقيي  البيييدان  ييوايف، ولتازيييز وتييوح ليشييبكا  الصييغرية 
 املتطيبا  املتصي  لتحديد قيود النل  لأ املشاري  والن م الكهعليي  املودول .

ييين . وأقيييع  -55 وأقيييع انييييا تنليحيييايف ليمنهجييييا  اخلادييي  هنشيييط  إداثيييال مواقيييد طهيييذ دس 
دييييدة حلسييياب جيييزم الكتيييي  األ ياييييي  غيييري املتجيييددة، األميييع اليييق  انييييا أيضيييايف أداة منهجيييي  ج

 سييّسع تنةيق أنشط  املشاري  ولعامج األنشط  يف قطاأل مواقد الطهذ.
ووس  انيا تطبي  منهجي  الوقود األ يايذ الصيغرية النطياق ليشيم  أنواعيايف أاثيعى مين  -56

 الوقود األ يايذ.
أمثييي  ألفضيي  املمارسييا  غييري امليزميي  يف املنهجييييا  وواديي  انيييا الاميي  عيييى إدراج  -57

يتايييي  مبواقيييد الطهييييذ، وتولييييد الطاقييي  للكتيييي  األ يايييييي ،  املاتميييدة، وعييييى وجيييه التحديييييد فيميييا
 وختةي  أكسيد النيرتوز، وإنتاج الطاق  احلعاري .
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خداأل وأقع انيا أداة جديدة لتيسري حتديد اثطوا األساس املو يدة لتيدالري كةيامة اسيت -58
الطاقيي  يف املبيياين السييكني  والتجارييي  واملؤسسييي . ومتكِّيين األداة ميين حتديييد انباييا   غييازا  دفي يي  
ديييددة ملبييياين اثيييط األسييياس )أ  االنبايييا   ملسيييا   كييي  و يييدة( املعتبطييي  لسيييتهلة الكهيييعلم 

 والوقود وامليا  املربّدة والسااثن .
ثييي  عييين  -59 رقمنييي  املنهجييييا  لطنتييياج الشيييبكذ لو يييي  وأ يياا انييييا عيميييايف مبايوميييا  دد 

 تصميم املشاري  و اذج ردد ا.

الندصهصج الفعالة م  حيث التكلفة واملاللمة مد  حيدث السدياق يف الرصدد واإلبدالت والتحقدقا  -6 
 ما الرتكيز على أنشطة املشاريا اليت تشارك فيها األسر املعيشية واجملتمعات احمللية

تطبي  املنهجيا  اللايم  ذا  اإلمكاان  الاالي  لتخةييف غيازا   للد مت توسي  قاليي  -60
يف ذلك االسرتجاأل وإعادة التيدويع. وأُداثييت حتسيينا  عييى  الدفي   يف جمال إدارة النةااي ، مبا

األداة إلثبييا  إتييافي  أنشييط  املشيياري  الصييغرية والبالغيي  الصييغع إبدراج سييب  قوييي  لتحديييد قايميي  
 جيا  لطتافي  التيلايي .إجيالي  من التكنولو 

ومت حتسأ املنهجيا  اللايم  ذا  اإلمكاان  الاالي  لتخةيف غازا  الدفي ي  يف جميال  -61
تنلييي  امليييا  املكثّةيي  اخلةيضيي  االنباييا   ميين غييازا  الدفي يي  ومواقييد الطهييذ الةااليي ، إىل جانييأ 

يت تامي  عييى نطياق ديغري إتاف  أمثي  ألفض  املمارسا ؛ وأُداثيت حتسينا  عييى األدوا  الي
التييييدالري  وللييييغ الصييييغع إلثبييييا  اإلتييييافي ؛ ومت توسييييي  اللايميييي  اإلجيالييييي  ميييين التكنولوجيييييا  أو

 لطتافي  التيلايي  وتبسيطها لتازيز ودول انتماا  العيةي  إىل الطاق  الن ية .

نظيفددة وبدددرامج ىلطددالع عامددة النددداس علددى الفوالددد املشدددرتكة ألنشددطة مشدداريا آليدددة التنميددة ال -7 
 أنشطتها يف جمال التنمية املستدامة

أداة التنمييييي  املسييييتدام  كواجهيييي  لينييييي  شييييبكي  ميكيييين  2014 أطيلييييت األمانيييي  يف عيييياأل -62
عن الةوايد  -عيى أساس طوعذ ولشك  منهجذ  -ليمشاركأ يف املشاري  اإلللغ من اثلهلا 

أنشطتهم يف إطار ا لي . ودون تغييري  يكي   املشرتك  يف جمال التنمي  املستدام  ملشارياهم ولعامج
دييغ   2018 التلعيع الودةذ ليةوايد املشرتك  يف جمال التنميي  املسيتدام ، ديدر  يف أوايي  عياأل

 جديدة من أداة التنمي  املستدام  تازز لدرج  كبرية وظايف مستخدميها.
ةيايف ليةوايييد تلعيييعايف وديي 59جمموعييه  ، كييان قييد ُنشييع مييا2018آب/أغسييطا  31و ييىت  -63

 تلاريع ُنِشع  يف الةرتة املشمول  للتلعيع. 10املشرتك  يف جمال التنمي  املستدام ، من لينها 
طيبيييييايف مييييين املشييييياركأ يف املشييييياري   14ويف الةيييييرتة املشيييييمول  للتلعييييييع، تيليييييت األمانييييي   -64
 دام .اإلدارة للستةادة من أداة التنمي  املست الكياان  اللايم  للتنسي  أو أو

واثيييلل الةيييرتة املشيييمول  للتلعييييع، أجيييع  األمانييي  ديييي  إعلميييي  عيييرب الربييييد اإللكيييرتوين  -65
تيييييديع ليييييعامج األنشيييييط ،  موجهييييي  إىل املشييييياركأ يف مشييييياري  ا ليييييي ، والكيييييياان  الييييييت تنسييييي  أو

ع والسييييطا  الوطنيييي  املاينييي  مييين أجييي  تيييقكري م لتيييوفع أداة التنميييي  املسيييتدام  ولةواييييد نشيييع تلعيييي
وديييةذ عييين الةواييييد املشيييرتك  يف جميييال التنميييي  املسيييتدام  يف إطيييار ا ليييي . و  يييذ  يييقا النشييياا 

 التواديذ لدعم من معاكز التااون اإلقييمذ يف عدة مناسبا .
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 التواصل امل اشر ما أصحاب املصلحة -8 
استةسيييارايف مييين أديييحاب املصييييح   357اثيييلل الةيييرتة املشيييمول  للتلعييييع، متيييت مااجلييي   -66

رسييييال  موجهيييي  إىل  26لييييقين ييتمسييييون إيضييييا ا  لشييييأن قواعييييد ا لييييي  ولوايحهييييا، ميييين لينهييييا ا
 انيا.

وأُِعيييد التلعييييع السييينو  عييين للغيييا  أديييحاب املصييييح ، و يييو يشيييم  ميخصيييايف وحتيييييليف  -67
. وأد  التاييلييا  الييواردة ميين أدييحاب املصيييح  إىل (12)ليبلغييا  امللدميي  إىل انيييا واألمانيي 

يتايييي  لييييوايك ا ليييي  وأنشيييطتها التشيييغييي  و/أو التاجيييي  لامييي     التحسيييأ فيمييياحتدييييد جمييياال
 حتسأ.

متويددل آليددة التنميددة النظيفددة واسددتخدامها مدد  جانددب املؤسسددات الدوليددة للتمويددل  - ال 
 املنااي وايارات استعمال اآللية كأ اة الستخدامات أارى

 12-أل أإ/3ميييين امللييييعر  4والةلييييعة  11-أل أإ/6ميييين امللييييعر  8و 7اسييييتجال  ليةلييييعتأ  -68
، واديي  انيييا تااونييه ميي  املؤسسييا  املالييي . وأ يياا انيييا 13-أل أإ/3ميين امللييعر  2والةلييعة 

، مبايوما  دد ث  عن التلدأل احملعز يف اليدعم املليدأل إىل املؤسسيا  الدوليي  96عيمايف، يف جيسته 
 ليتموي  املنااثذ.

يي  واالسيتثماري  لييرتويج ل ليي  واسيتخداماهتا أساسيايف عييى وكان التااون م  املؤسسا  املال -69
شيييك  املسييياعدة يف تعتييييأ متويييي  املشييياري ، وليييدم تسيييهيل  متويييييي  ليمشييياري ، ودعيييم املصيييارف 
اإل ايييي  الوطنييي  يف إنشييام تسييهيل  متوييييي  ليمشيياري . وأجُِنييز جييزم كبييري ميين  ييقا الاميي  يف إطييار 

ىل عليد اجتمياأل أديحاب املصييح  عين طعيي  اسيتخداأل عمييي   يافز عميي  قطعي  التوجه لليدعوة إ
لالشييرتاة ميي  معاكييز  2017 اسييتثمار أاثضييع. و ييق  الاميييي  الناجحيي ، اليييت لييدأهتا األمانيي  يف عيياأل

التااون اإلقييمذ، مكون  من ثلث معا   وقد لدأ  توجه التموي  حنو املشاري . وُعِليد االجتمياأل 
ديةيييييوار،  يف كييييو  2017حلييييافز االسيييييتثمار األاثضييييع يف  زيعان/يونيييييه األول ليمايييييدة املسييييتديعة 

يف زمبيييالو  مبشيييارك   2017مبشيييارك  مصيييعف التنميييي  األفعيليييذ؛ والثييياين يف كيييانون األول/ديسيييمرب 
مصيييييعف زمبيييييالو  لتنميييييي  اهلياكييييي  األساسيييييي  ومصيييييعف التنميييييي  ليجنيييييوب األفعيليييييذ؛ والثاليييييث يف 

ارك  رالطييي  ديييناع  األوراق املاليييي  واألسيييواق املاليييي  يف آسييييا يف سييينغافورة مبشييي 2018 زيعان/يونييييه 
 وجلن  األمم املتحدة االقتصادي  واالجتماعي   سيا واحمليط اهلادئ.

ون ع انيا يف الدعوة املوجه  من أمان  من م  الطيريان امليدين اليدو  حلضيور االاثتبيار  -70
  و يييدا  االنبايييا   يف اثطييي  مااوتييي  غيييري العليييذ لاينيييا  اليييربامج عييييى مشيييعوأل مايييايري أ ييييي

تتضييمن ميخصييا   2018الكعلييون واثةضييه يف الطييريان الييدو  ورّد عييهييا لعسييال  يف أاير/مييايو 
وقايايييي  لاميييييا  وإجيييعاما  ا ليييي . و ضيييع  األمانييي  أيضيييايف اجتماعيييايف شخصييييايف يف ميييونرتايل يف 

 .2018متوز/يوليه 

__________ 

  . متا   يف املوق  الشبكذ التا :CDM-2017SC-INFO01ان ع وثيل  ا لي   (12)
https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20180131185151228/Regular%20 

report_Stakeholder_communication.pdf. 

https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20180131185151228/Regular%20report_Stakeholder_communication.pdf
https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20180131185151228/Regular%20report_Stakeholder_communication.pdf
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 ريا يف ىلطار آلية التنمية النظيفةحتسني التوزيا اإلقليمي ألنشطة املشا -هاء 
 تقدمي الدعم ىل  السلطات الوطنية املعيطنة -1 

 ييذ: واد  انيا تلدمي الدعم إىل السيطا  الوطني  املاين ، لطعق منها ما -71
األنشيط  التدريبييي  عييى الصييايد اليوطين واإلقييمييذ ودون اإلقييميذ، ميين اثييلل  )أ( 

أوروغييوا  والربازييي  ولنمييا واتيينييد وتشيياد وتوغييو وجيبييو  وزمبييالو  معاكييز التايياون اإلقييمييذ، يف 
 ديةوار وكينيا واملكسيك؛ لوسيا وسنغافورة والةيبأ وكو  وسانت

املسيياعدة التلنييي  املباشييعة ميين معاكييز التايياون اإلقييمييذ لوتيي  اثطييوا األسيياس  )ب( 
 املو دة وجتديد ا؛

ليسييييطا  الوطنيييي  املاينييي  )منتيييدى  منتيييدى آليييي  التنميييي  الن يةييي  التاسييي  عشيييع )ج( 
يف لييون، و يليي  عميي   2018أييول/سييبتمرب  21إىل  19السييطا (، الييق  ُعِلييد يف الةييرتة ميين 

 تدريبي  ملدة يوأل وا د؛
التايياون ميي  العؤسييام املتشيياركأ ملنتييدى السيييطا  يف تةيياعل  املنتييدى أثنييام  )د( 

 .101و 99اجتماعذ انيا 

 لتنمية النظيفةبرانمج قروض آلية ا -2 
لعانمج قعوض آلي  التنمي  الن ية  لعانمج يديع  مكتأ األميم املتحيدة خليدما  املشياري   -72

وأ يى  2012لعتبار  الوكالي  املنةيقة حتيت إشيعاف األماني ؛ وقيد أُطيي  اليربانمج يف نيسيان/ألعي  
 191 جمموعييه ، كييان قييد ورد مييا2018آب/أغسييطا  31 سييب  فييرتا  لطيبييا  اللييعوض. ويف

 7.04اتةاقيييايف ليليييعوض، للتيييزاأل يبييييغ جمموعيييه  63قعتيييايف، وأُليييعأل  78طيبيييايف، ومتيييت املوافلييي  عييييى 
تُةيتك  ُتربأل أي  اتةاقا  أاثعى ليليعوض اثيلل الةيرتة املشيمول  للتلعييع  ييث مل مليأ دوالر. ومل

 أ  فرتا  جديدة لتلدمي طيبا  اللعوض.
يف املاي   74ض ملشاري  يف أق  البيدان  وايف، وكان يف املاي  من اتةاقا  اللعو  68وكان  -73

يف املايي (، تييهيا  48من  ق  النسب  يف البيدان األفعيلي . وتغطذ ما م الليعوض ليعامج أنشيط  )
 .(13)يف املاي ( 20يف املاي ( ومشاري  دغرية ) 32مشاري  كبرية )

ايييد الصييندوق االسييت ماين  لييي  ومُيييو ل ن يياأل قييعوض آلييي  التنمييي  الن يةيي  للكاميي  ميين فو  -74
، ليييغ جممييوأل مصييعوفا  مكتييأ األمييم املتحييدة 2018آب/أغسييطا  31 التنمييي  الن يةيي . ويف

دوالرايف. وليييييغ جممييييوأل املبييييالغ اليييييت  3 677 987خلييييدما  املشيييياري  ليمسييييتةيدين ميييين اللييييعوض 
 دوالرايف. 623 841سدد ا املستةيدون من أموال اللعوض املصعوف  

، لييييدأ ن يييياأل قييييعوض آلييييي  التنمييييي  12-أل أإ/3لطرشييييادا  الييييواردة يف امللييييعر  واسييييتجال  -75
وميين امللييعر أن يييتم  2018 الن يةيي  يتوقييف تييدرجييايف، وميين امللييعر إغييلق الامييييا  يف  اييي  عيياأل

 .2019 اإلغلق املا  يف عاأل
__________ 

 .CDM-EB100-AA-A08مييين املايوميييا ، ان يييع التلعييييع السييينو  املتايييي  لن ييياأل قيييعوض ا ليييي  يف الوثيلييي   ملزييييد (13)
  :التا  الشبكذ املوق  يف متا  

https://cdm.unfccc.int/Meetings/MeetingInfo/DB/YRCWQVDELB29H4J/view. 

https://cdm.unfccc.int/Meetings/MeetingInfo/DB/YRCWQVDELB29H4J/view
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املشياري   واثلل الةرتة املشمول  للتلعيع، نةق  األمان  ومكتأ األمم املتحدة خلدما  -76
يف ذليك ليدم عمييي   أعيل ، مبيا 75إرشادا  مؤمتع/اجتماأل أطعاف كيوتو املشيار إليهيا يف الةليعة 

تييزال دييياحل  للسيييتمعار  يييىت انتهيييام دورة الليييعوض  تلييييم منيييت م إذا كانيييت اتةاقيييا  الليييعوض ال
  كثييريايف احليياال  اليييت تتييأاثع فيهييا املشيياري  املدعوميي  ل لييي  سييأ شييعوا اتةاقييا  اللييعوض. ويف

ُتسييد د اللييعوض وفلييايف ليشييعوا الييواردة يف اتةيياق اللييعض ألسييباب أاثييعى، فيي ن  يُييعّجك فيهييا أال أو
 اللعض يداث  مع ي  إلغام يتم فيها الساذ إىل سداد األموال املصعوف .

يسييييتطي  تسييييديد األمييييوال  و ينمييييا يصييييبك ميييين الواتييييك أن املسييييتةيد ميييين اللييييعض ليييين -77
توجيهييي  لن يياأل قييعوض ا لييي  وطعايلييه وإرشييادا  مؤمتع/اجتميياأل أطييعاف  املصييعوف ، وفيي  املبييادئ ال

كيوتيييو، ميكييين ليوكالييي  املنةيييقة، لايييد التشييياور مييي  األمانييي ، أن تشيييطأ املبيييالغ املصيييعوف  يف إطيييار 
اللعوض الةعدي  عيى أساس ك   ال  عيى  دة وفلايف لين األ املا  واللواعد املالي  املامول  يا يف 

 75إلرشييادا  امللدميي  ميين مؤمتع/اجتميياأل أطييعاف كيوتييو املشييار إليهييا يف الةلييعة األمييم املتحييدة وا
أعييل . وسُتسييج    ييق  املبييالغ املشييطول  ميين مكتييأ اثييدما  املشيياري  يف امللاليي  يف  سييال  
األمانيي  وفلييايف لين يياأل املييا  واللواعييد املالييي  لألمييم املتحييدة. وقييد أنشيي ت عمييييا  إلدارة الشييطأ 

مكتييأ اثييدما  املشيياري  واالتةاقييي  اإلطارييي . وُشييِطأ قعتييان يف الةييرتة املشييمول   ينةييق ا  اليييايف 
 دوالرايف. 193 514للتلعيع ليغت قيمتهما اإلنالي  

 شراكة ىلطار نّيويب -3 
الشيييييعكام واملن ميييييا   (15)، أنشيييييط (14)تنسييييي  األمانييييي ، يف سيييييياق شيييييعاك  إطيييييار نيييييريوي -78

عييييييى  يييييامل اليييييدورة الثالثييييي   2017ن الثييييياين/نوفمرب . واجتمييييي  الشيييييعكام يف تشيييييعي(16)املتااونييييي 
يف ذليييك  والاشيييعين مليييؤمتع األطيييعاف واتةليييوا عييييى نطييياق وتوجيييه األسيييالي  اإلقييميييي  ليمنييياخ، مبيييا

 ييذ: ما
دعيييم البييييدان يف تنةييييق مسيييامهاهتا احمليييددة وطنييييايف وتيييمان شيييةافي  واسيييتمعاري   )أ( 

 إجعاما  التخةيف الناش   عن طعي  ا لي ؛
يف ذلييييك استكشيييياف  دعييييم البيييييدان يف إنشييييام وتةاييييي  أسييييواق الكعلييييون، مبييييا ()ب 

 مستلب  ا لي  كأساس لألسواق اجلديدة؛
__________ 

من قب  األمأ الااأل لألمم املتحيدة آنيقاة، كيويف عنيان، مين  2006أُطي  إطار نريوي يف كانون األول/ديسمرب  (14)
 ./https://nfpartnership.orgأج  نشع فوايد ا لي ، ال سيما يف أفعيليا جنوب الصحعام الكربى. ان ع 

  ، املتاح يف املوق  الشبكذ التا :2017ان ع التلعيع السنو  لشعاك  إطار نريوي  (15)
https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20180215135956158/2017%20NFP 

%20Status%20Report.pdf. 
الوكيياال  الشييعيك : مصييعف التنمييي  األفعيلييذ، ومصييعف التنمييي  ا سيييو ، والعالطيي  الدولييي  لتييداول االنباييا  ،  (16)

ليتجييارة والتنمييي ، ولييعانمج األمييم املتحييدة اإل ييايذ، ولييعانمج األمييم املتحييدة ليبي يي ، وشييعاك  ومييؤمتع األمييم املتحييدة 
لييعانمج األمييم املتحييدة ليبي يي  وجامايي  الييدا عة ليتكنولوجيييا )املاعوفيي  سيياللايف لسييم معكييز ريييزو التييال  لييربانمج األمييم 

 عة ان اخلارجيييييي  لييييييدا عة وجاماييييي  اليييييداملتحيييييدة ليبي ييييي ، و يييييو يامييييي  يف إطيييييار اتةييييياق ثلثيييييذ ليييييأ وزارة الشيييييؤو 
املن مييييا   ليتكنولوجيييييا ولييييعانمج األمييييم املتحييييدة ليبي يييي (، وأمانيييي  االتةاقييييي  اإلطارييييي ، وجمموعيييي  البنييييك الييييدو .

املتااونيييي : شييييعاك  التنمييييي  املنخةضيييي  االنباييييا   يف أفعيليييييا، ورالطيييي  األسييييواق واالسييييتثمارا  يف جمييييال املنيييياخ، 
عيكييا اللتينييي ، وماهييد االسييرتاتيجيا  البي ييي  الااملييي ، ومصييعف التنمييي  ليبيييدان األمعيكييي ، ومصييعف التنمييي  ألم

 ومن م  أمعيكا اللتيني  لشؤون الطاق .

https://nfpartnership.org/
https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20180215135956158/2017%20NFP%20Status%20Report.pdf
https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20180215135956158/2017%20NFP%20Status%20Report.pdf
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 املسامه  يف نشع التكنولوجيا  اخلضعام؛ )ج( 
 الن ع يف استخداأل آلي  التنمي  الن ية  من أج  متوي  الام  املنااثذ؛ )د( 
 تطويع السياسا  املنااثي . )ه( 

سيسيييي  مييين االجتماعيييا  التنسييييلي  عييييى  يييامل ميتليييى االلتكيييار مييين أجييي   وُعِليييد  -79
يف فعانكةيور . وكيان اهليدف الاياأل مين االجتماعيا   يو اجلمي  ليأ  2018املناخ يف أاير/ميايو 

شعكام شعاك  إطار نريوي واملن ميا  املتااوني ، مبين فييهم كبيار امليديعين، السيتاعاض اثطي  الامي  
ليف عن االتةاق عيى الرتتيبا  الاميي  والتشغييي  إلجناز الام  يف إطيار والنتايج اليت حتللت، فض

 شعاك  إطار نريوي.
وأكد شعكام شعاك  إطار نريوي واملن ما  املتااون  من جديد التزامهم مبوادي  الشيعاك   -80

هيور واتةلوا عيى موادي  تشجي  الطيأ الواس  عيى ا ليي  واملشيارك  فيهيا لايعض ا ليي  عييى ن
 واس ، مثليف من اثلل منتداي  الكعلون املالودة اثلل األسالي  اإلقييمي  ليمناخ.

ومشييييت اجلهيييود املشيييرتك  الييييت ليييقهلا شيييعكام شيييعاك  إطيييار نيييريوي واملن ميييا  املتااونييي  يف  -81
 الةييرتة املشييمول  للتلعيييع تن يييم منتييدى الكعلييون يف أمعيكييا اللتينييي  والكييارييب )ُعِلييد يف مكسيييكو

(، وأسييبوأل املنيياخ يف أفعيليييا )ُعِلييد 2017تشييعين األول/أكتييولع  20إىل  18سييييت يف الةييرتة ميين 
(، وأسييييبوعذ املنيييياخ يف آسيييييا واحمليييييط 2018نيسييييان/ألعي   13إىل  9يف نييييريوي يف الةييييرتة ميييين 

سينغافورة  ويف 2017كيانون األول/ديسيمرب   15إىل  13اهلادئ )ُعِلدا يف لنكوة يف الةرتة مين 
( وأسيبوأل املنياخ يف أمعيكيا اللتينيي  والكيارييب )ُعِليد 2018متوز/يولييه  13إىل  10الةرتة من  يف

(. واثيييييلل  يييييق  املناسيييييبا ، 2018آب/أغسيييييطا  23إىل  20يف مونتةييييييديو يف الةيييييرتة مييييين 
ُعِلييد  جيسييا  وأ ييداث جانبييي  و يلييا  عميي  لشييأن آلييي  التنمييي  الن يةيي  وأسييواق الكعلييون 

طا  الوطنيييي  املاينييي  واملشييياركون يف املشييياري  واملسيييتثمعون احملتمييييون واخليييربام شييياركت فيهيييا السيييي
 اإلقييميون.

اجتمييياأل  2018 ومييين اجتماعيييا  شيييعاك  إطيييار نيييريوي التنسييييلي  األاثيييعى املليييعرة لاييياأل -82
امللييعر علييد  اثييلل الييدورة العالايي  والاشييعين ملييؤمتع  2019 شييعاك  إطييار نييريوي التخطيطييذ لايياأل

 األطعاف.
ويييييود انيييييا أن ياييييعب عيييين امتنانييييه حلكومييييا  أوروغييييوا  واتيينييييد وسيييينغافورة وكينيييييا  -83

واملكسيييك الستضييافتها األسييالي  املنااثييي  اإلقييمييي  واملنتييدى اإلقييمييذ ليكعلييون وشييعكام شييعاك  
 يف ذليك آليي  إطار نريوي واملن ما  املتااون  لاميها املتواد  لشيأن أسيواق الكعليون وآلياتيه، مبيا

 التنمي  الن ية .

 مراكز التعاون اإلقليمي -4 
وتيتيه معاكيز التاياون اإلقييميذ  2013 أُنش  أول معكيز ليتاياون اإلقييميذ يف ليومذ يف عياأل -84

معكيييز  2017يف لنكيييوة ولوغيييوات وسيييانت جيييورج وكمبييياال. ونُلييي  إىل لنميييا سيييييت يف آذار/ميييارس 
. وتاميي  معاكييز التايياون 2013آب/أغسييطا  التايياون اإلقييمييذ يف لوغييوات، الييق  كييان ياميي  منييق
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اإلقييمييذ يف إطييار شييعاك  ميي  الوكيياال  احمليييي  واإلقييمييي  ومصييارف التنمييي  املتاييددة األطييعاف ميين 
 .(17)أج  حتسأ التوزي  اإلقييمذ ملشاري  ا لي 

 ويُن  م عم  معاكز التااون اإلقييمذ يف ثلث  جماال : -85
 ليمشاري  اللايم  وحتديد مشاري  جديدة؛ توفري املساعدة املباشعة )أ( 
 تازيز استخداأل ا لي  وو داهتا خلة  االنباا   املاتمد؛ )ب( 
 ييذ: توفري الدعم ملا )ج( 

 حتديد وتطويع اثطوا أساس مو دة تصاعدي  وتنازلي  جديدة؛ '1'
 جتديد اثطوا األساس املو دة. '2'

نشياطايف مين  967هتا أكثيع مين ودعمت معاكز التااون اإلقييمذ لشك  مباشع منيق نشيأ -86
مشيييعوعايف ولعانجميييايف لألنشيييط  تليييدمت  215أنشيييط  مشييياري  ا ليييي  ولعانجميييايف لألنشيييط ، مييين لينهيييا 

مشييياري  إتيييافي  داثييييت مسيييار التنةييييق  106أكثيييع مييين اثيييلل دورة مشييياري  ا ليييي  و اثطيييوة أو
ييهيا اثيط أسياس وافي  ع 39اثط أساس مو د، من لينهيا  139اخلاص ل لي ؛ ودعمت وت  

اثيييط أسييياس مو يييدايف ديييتمليف إتيييافيايف(؛ وقيييدمت، اثيييلل الةيييرتة املشيييمول   88انييييا )ومت حتدييييد 
للتلعيع، املساعدة يف جمال لنام اللدرا  والتدريأ عييى الصيايد اليوطين مين اثيلل تليدمي اليدعم 

والةيبييييأ( وميييين اثييييلل  االتليييين املباشييييع إىل اسيييي  ليييييدان )لنمييييا وتشيييياد وجيبيييو  وسييييانت لوسييييي
األ ييداث اإلقييمييي  ودون اإلقييمييي  يف أليييدجان ولنكييوة ولنمييا سييييت وريييو د  جييانريو وسييان 

 اثوسيه د  ديةيد وسنغافورة ولومذ ومكسيكو سييت ونريوي و عار .
البيييدان  وال تييزال معاكييز التايياون اإلقييمييذ تاطييذ األولوييي  لياميي  يف أقيي  البيييدان  ييوايف ويف -87
كييييانون   31ثييييي  متثيييييليف انقصييييايف )تيييييك اليييييت كييييان عييييدد املشيييياري  املسييييج ي  ل لييييي  فيهييييا  ييييىت املم

اثييييلل  2018أاير/مييييايو  7. وُعِلييييد يف (18)مشييياري ( 10تزيييييد عيييين  ال 2010األول/ديسيييمرب 
اجلييزم األول ميين الييدورتأ الثامنيي  واألرلاييأ ليهي تييأ الةييععيتأ  ييدث جييانيب لانييوان شدعييم الاميي  

ى أرض الواق : املبادرا  والةيعص والتاياونش. وعيعض سيت  اثيربام أمثيي  ملبيادرا  عييى املنااثذ عي
يف ذلك تلدمي اليدعم إىل أديحاب املصييح  يف ا ليي . واثيلل احليدث اجليانيب،  أرض الواق ، مبا
 .(19)ش2017 شمعاكز التااون اإلقييمذ: ألعز األ داث يف عاألددر منشور 

، واديييت معاكيييز التايياون اإلقييميييذ دعمهيييا 13-أل أإ/3ر ميين املليييع  3واسييتجال  ليةليييعة  -88
( لتحةيز املشياري  2( مبنهجيا  ا لي  واثطوا أساسها املو دة؛ )1يتاي  ) ليبيدان النامي  فيما

عن طعي  تازيز استخداأل و دا  اثة  االنباا   املاتمد ألغعاض احليياد املنيااثذ الطيوعذ يف 
للرتويج الستخداأل ا لي  لعتبار ا جزمايف من اسيرتاتيجيا   (3إطار مبادرة احلياد املنااثذ ا ن؛ )

__________ 

مصييعف التنمييي  لغييعب أفعيليييا، لييومذ؛ مصييعف التنمييي  لشييعق أفعيليييا، كمبيياال؛ مؤسسيي  جييزر وينييدوارد ليبحييث  (17)
ألمعيكيييا اللتينيييي ، لنميييا سيييييت؛ ماهيييد االسيييرتاتيجيا  البي يييي  الاامليييي ، والتاييييم، سيييانت جيييورج؛ مصيييعف التنميييي  

 لنكوة.
  للطلأل عيى قايم  البيدان، ان ع املوق  الشبكذ التا : (18)

https://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/cdmprojects.pdf. 
  متاح يف املوق  الشبكذ التا : (19)

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/RCC%20Highlights%202017.pdf. 

https://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/cdmprojects.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/RCC%20Highlights%202017.pdf
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( لتازيز فوايد ا لي  واستخدامها املوس  املمكن، مثليف لدعم التمويي  املنيااثذ؛ 4التنمي  واملناخ؛ )
 ( لستخداأل أداة التنمي  املستدام  اخلاد  ل لي .5)

 احلوار اجلنساين -واو 
وتيي  اثطيي  عميي  لشييأن املسيياواة لييأ اجلنسييأ، ولنيياميف  لشييأن 23-أل أ/3وفلييايف ليملييعر  -89

عيى طيأ مين ميؤمتع األطيعاف، قياأل انييُأ اليعييِا لتمثيي  انييا يف احليوار املتايي  لملسياواة ليأ 
يف أثنيييام اجليييزم األول مييين اليييدورة الثامنييي  واألرلايييأ  2018أاير/ميييايو  5اجلنسيييأ اليييق  ُعِليييد يف 

 ألمان  إعداد ورق  تلني  وتلاريع اثتامي  لشأن  ق  املسأل .ليهي   الةععي  ليتنةيق. وأيد  ا

 2020 ق ل عا  تقييم حصيلة التنفيذ والطموح لفرتة ما -زاي 
لنييياميف عييييى طييييأ مييين اليييدورة الثالثييي  والاشيييعين مليييؤمتع األطيييعاف -90

ودعيييوة مييين رييسيييها  (20)
، ليدأ انييا، 2018يونييه  زيعان/ 17والعييا املايأ لييدورة العالاي  والاشيعين يف رسيال  مؤراثي  

اثلل الةرتة املشمول  للتلعيع، جهودايف هتدف إىل تلدمي مداثل  من أج  تلييم  صيي  التنةييق 
 امللعر إجعاؤ  أثنام الدورة العالا  والاشعين ملؤمتع األطعاف. 2020 قب  عاأل والطموح لةرتة ما

 مسالل احلوكمة واإل ارة -رابعاا  
 2019-2018، اعتميد انييا اثطي  إدارة ا ليي  ليةيرتة 2017مرب يف تشعين الثياين/نوف -91

واتة  عيى موادي  ممارسته املتمثيي  يف إجيعام اسيتاعاض نصيف سينو  حلالي  تنةييق اثطي  إدارة ا ليي  
 اليت متت املوافل  عييها.

وعلييد انيييا و ي اتييه اجتماعييا  منت ميي  اثييلل الةييرتة املشييمول  للتلعيييع. وإتيياف  إىل  -92
، ن مييييت األمانييييي  اجتماعييييا  ملنتييييدى السييييييطا  الوطنييييي  املاي نيييي  ومنتيييييدى التنسييييي  ليييييأ ذلييييك

الكييياان  التشييغييي  املاّينيي  والكييياان  املسييتلي  املاتمييدة )منتييدى التنسييي (، فضييليف عيين  يلييا  
 عم  م  أدحاب املصيح  )ان ع املعف  العال (.

عتميياد وفعييي  املنهجيييا  التييالاأ ل لييي  واثييلل الةييرتة املشييمول  للتلعيييع، التلييى فعييي  اال -93
جيتمييي  اثيييلل الةيييرتة املشيييمول  للتلعييييع الةعيييي  الاامييي  املايييين للتحيييعيج وإعيييادة  ثيييلث ميييعا . ومل

 التحعيج والةعي  الاام  املاين ل تجاز وختزين  ين أكسيد الكعلون.
اأ ل لييي  والةعييي  ومييدد انيييا والاي  أعضييام فعييي  االعتميياد وفعييي  املنهجيييا  التييال -94

الاامييي  املايييين للتحيييعيج وإعيييادة التحيييعيج والةعيييي  الاامييي  املايييين ل تجييياز وختيييزين  ين أكسييييد 
 .2019الكعلون ملدة سن  وا دة،  ىت  اي  آب/أغسطا 

__________ 

 .17، الةلعة 23-أأل /1ان ع امللعر  (20)
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 مسالل العضوية -ألف 
انُتخييييأ يف الييييدورة الثالثيييي  عشييييعة ملؤمتع/اجتميييياأل أطييييعاف كيوتييييو أعضييييام ُجييييدد وأعضييييام  -95
لون يف انيييييا لشييييغ  الشييييواغع النانيييي  عيييين انتهييييام مييييدة الوالييييي . واثييييلل الةييييرتة املشييييمول  منيييياو 

 .4للتلعيع، كان انيا يتألف من األعضام واألعضام املناولأ الواردة ألاؤ م يف اجلدول 
  4اجلدول 

 األعضاء واألعضاء املناوبون يف اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة
 اجله  اليت رشحته األعضام املناولون األعضام

 الدول اجلزري  الصغرية النامي  )ب(السيد عمع الكوة )ب(السيد أجمد عبد هللا
 األطعاف املدرج  يف املعف  األول )ب(السيد فعانك فولكه )ب(السيد ليوتع دومربوفيكذ

األطيييييعاف غيييييري املدرجييييي  يف املعفييييي   )ب()ج(السيد اثوسيه ميغيا )ب(السيد ماوشينغ دوان
 األول

 الدول األفعيلي  (أ)السيد احلاجذ مبا  دايين )أ(السيد لليز  غولوالنغ
 دول أورول الشعقي  )ب(ات  كوشكوالسيدة ان )ب(السيدة دايان  اروتيونيان
 األطعاف املدرج  يف املعف  األول )أ(السيد المرب  شنايدر )أ(السيد كازوانر  كاينو
األطيييييعاف غيييييري املدرجييييي  يف املعفييييي   )ب()ج(السيد مويزيا ألةاريا )ب(السيد لنجامأ كارمور 

 األول
 دول أورول الغعلي  ودول أاثعى )أ(السيد أوليةييه كاسذ )أ(السيد ماراتن أنديعالن

 دول أمعيكا اللتيني  والكارييب )أ(السيد إدواردو كالةو )أ(السيد أرثع رول
 دول آسيا واحمليط اهلادئ  )أ(السيد دايغيون أو  )أ(السيد دمد طارق

 .(2019   أول اجتماأل يُالد يف عاألفرتة الوالي : سنتان )أ  أ ا تنتهذ قب )أ(
 .(2020 اجتماأل يُالد يف عاأل  أول فرتة الوالي : سنتان )أ  أ ا تنتهذ قب )ب(
تعشيييك ماي يي  منييق الييدورة الثالثيي  عشييعة ملييؤمتع األطييعاف الااميي  لودييةه اجتميياأل األطييعاف يف لعوتوكييول   )ج(

 كيوتو. ويبلى األعضام املناولون يف منصبهم إىل  أ انتخاب من خييةهم.

 انتخاب رليس اجمللس وانلب رليسه  
سييد أرثيع رول رييسييايف، و يو مين طييعف غيري مييدرج يف ال 98انتخيأ انييا يف اجتماعييه  -96

املعف  األول، والسيد ليوتع دومربوفيكذ انيبايف له، و و من طعف مدرج يف املعف  األول. وسيتنتهذ 
 .(21)2019 واليتامها كعييا وانيأ ليعييا مباشعة قب  أول اجتماأل ليمجيا يف عاأل

لليادهتمييييا املمتييييازة ليمجيييييا يف وأعييييعب انيييييا ليييييعييا وانيييييأ الييييعييا عيييين تلييييديع   -97
 .2018 عاأل

 اجتماعات اجمللس التنفيذي -ابء 
(. وتُتييياح 5عليييد انييييا اسييي  اجتماعيييا  يف الةيييرتة املشيييمول  للتلعييييع )ان يييع اجليييدول  -98

عييييى ديييةحا  املوقييي  الشيييبكذ الجتماعيييا  انييييا جيييداول األعميييال املشيييعو   الجتماعيييا  
__________ 

 ، املعف  األول(.1-أل أإ/4من الن األ الدااثيذ ليمجيا )امللعر  12وفلايف ليمادة  (21)

https://cdm.unfccc.int/EB/Members/files/bio_abdulla.pdf
https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20140217095320297/Bio_Wolke.pdf
https://cdm.unfccc.int/EB/Members/files/bio_duan.pdf
https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20160322174339669/Miguez.pdf
https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20150217095851701/Balisi.pdf
https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20160323165715108/Harutyunyan.pdf
https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20140218143250822/Kushko.pdf
https://cdm.unfccc.int/EB/Members/files/bio_kainou.pdf
https://cdm.unfccc.int/EB/Members/files/bio_schneider.pdf
https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20160331160123970/Zhakata.pdf
https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20160119162258736/Alvarez.pdf
https://cdm.unfccc.int/EB/Members/files/bio_kassi.pdf
https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20140220174116274/Enderlin.pdf
https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20150324184657478/Arthur%20Rolle.pdf
https://cdm.unfccc.int/EB/Members/files/bio_calvo.pdf
https://cdm.unfccc.int/EB/Members/files/bio_Muhammed%20Tariq.pdf
https://cdm.unfccc.int/EB/Members/files/bio_Daegyun%20Oh.pdf
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داول األعميييال والتلييياريع الييييت تتضيييمن نيييي  االتةاقيييا  الييييت انييييا والو يييي  الداعمييي  لبنيييود جييي
 .(22)اعتمد ا انيا

  5اجلدول 
 2017أيلول/سد تم   23اجتماعات اجمللس التنفيذي آلليدة التنميدة النظيفدة يف الفدرتة مد  

 2018آب/أغسطس  31ىل  
 مكان انالاد ا التاريخ اجليس  رقم
تشييييعين  1تشييييعين األول/أكتييييولع إىل  30 97

 2017الثاين/نوفمرب 
لون )ُعِلد  للتزامن مي  اليدورة الثالثي  عشيعة 
ملييييييييؤمتع األطييييييييعاف الااميييييييي  لودييييييييةه اجتميييييييياأل 

 األطعاف يف لعوتوكول كيوتو(
 لون 2018آذار/مارس  1شباا/فربايع إىل  27 98
لييييون )ُعِلييييد  للتييييزامن ميييي  اجلييييزم األول ميييين  2018نيسان/ألعي   23-26 99

 واألرلاأ ليهي تأ الةععيتأ(الدورة الثامن  
لنكوة )ُعِلد  للتيزامن مي  اجليزم الثياين مين  2018آب/أغسطا  27-31 100

 الدورة الثامن  واألرلاأ ليهي تأ الةععيتأ(
تشييييعين  29إىل  26يف الةييييرتة ميييين  101سيييييالد انيييييا التنةيييييق   لييييي  التنمييييي  الن يةيييي  اجتماعييييه  مل   :

يف كاتوفيتسييه للتييزامن ميي  الييدورة العالايي  عشييعة ملييؤمتع األطييعاف الااميي  لودييةه  2018الثيياين/نوفمرب 
 اجتماأل األطعاف يف لعوتوكول كيوتو.

 التفاعل ما املنتدايت وأصحاب املصلحة -جيم 
وادييي  انييييا و يكييي  دعميييه، اثيييلل الةيييرتة املشيييمول  للتلعييييع، عميهميييا مييي  أديييحاب  -99

سيييطا  الوطنييي  املاينيي ، ميين اثييلل منتييدى السيييطا  الوطنييي  يف ذلييك ال املصيييح  يف ا لييي ، مبييا
ليمجييا، ومي   99املاين  ومن اثلل التةاع  م  العييسأ املتشاركأ هلقا املنتدى يف االجتماأل 

الكييياان  التشييغييي  املاينيي ، مييين اثييلل تةاعيي  منتييدى التنسيييي  لييأ الكييياان  التشييغييي  املاينييي  
ميي  انيييا يف كيي  اجتماعاتييه، وميي  فعييي  االعتميياد التييال  ل لييي  يف والكييياان  املسييتلي  املاتمييدة 

 .2018يف شباا/فربايع  80اجتماعه 
وأُتيحت ألدحاب املصيح  فعد  لطععاب عن آرايهم لشأن وت  وتنةيق قواعد ا لي   -100

 واللتماس توتيحا  لشأن  ق  اللواعد من اثلل التواد  م  األمان  وانيا.
ل الةعديييي  متا يييي  ألدييييحاب املصيييييح  ليتايييييي  عيييييى مشييييعوأل جييييدول األعمييييال وال تييييزا -101

املشييعوح لكيي  اجتميياأل ميين اجتماعييا  انيييا وللسييتجال  إىل دعييوا  تلييدمي مييداثل  لشييأن 
املسيياي  السياسيياتي  اليييت تييؤثع عييييهم قبيي  اختيياذ انيييا ليلييعارا . وأعييين انيييا عيين اسييتاداد  

 اجتماعاته.الستلبال املعاقبأ املسجيأ يف 
ون ميييت األمانييي ، لايييد كييي  أرلاييي  اجتماعيييا  ليمجييييا، ميييؤمتعا  لاديييي  منت مييي  مييي   -102

أعضام منتدى التنسي  لأ الكياان  التشغييي  املاين  والكياان  املسيتلي  املاتميدة ملناقشي  نتيايج 

__________ 

(22) http://cdm.unfccc.int/EB/index.html. 

http://cdm.unfccc.int/EB/index.html
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االجتماعييييا  وتلييييدمي توتيييييحا  لشييييأن اللييييعارا  اليييييت اختييييق ا انيييييا. وشييييارة أعضييييام فعييييي  
 العتماد التال  ل لي  يف  ق  املؤمتعا  البادي  كمعاقبأ.ا

واثيييلل الةيييرتة املشيييمول  للتلعييييع، عليييد انييييا اجتمييياعأ جيييانبيأ: أ يييدمها يف اليييدورة  -103
الثالثيي  عشييعة ملؤمتع/اجتميياأل أطييعاف كيوتييو لانييوان شآلييي  التنمييي  الن يةيي :  ةييز التخةيييف والتنمييي  

ش؛ وا اثييييع يف اجلييييزم األول ميييين الييييدورة الثامنيييي  واألرلاييييأ 2020 لاييييد عيييياأل املسييييتدام  ا ن ومييييا
ليهي تيييأ الةيييععيتأ لانيييوان شجمموعييي  أدوا  ا ليييي ش. وتيييعد يف املوقييي  الشيييبكذ للتةاقيييي  اإلطاريييي  

 .(23)جداول أعمال األ داث والاعوض امللدم 

 االتصال والتوعية - ال 
ييى جيدوى ا ليي  ومنافاهيا يف السيياق ع 2018 ركز  جهود االتصال والتوعي  يف عاأل -104

األوسييي  نطاقيييايف السيييتخداأل األسيييواق وا لييييا  يف إطيييار االسيييتجال  الدوليييي  العا نييي  لتغيييري املنييياخ؛ 
واستخداأل و يدا  اثةي  االنبايا   املاتميد ليمااوتي  الطوعيي ، يف سيياق مبيادرة األماني  الييت 

 حتم  عنوان احلياد املنااثذ ا ن.
العسال  األساسي  اليت تنليها األماني  نيالي  عين انييا، ليدعم مين معاكيز التاياون وتتمث   -105

اإلقييمذ، يف أن ا لي  أداة تؤد  عميها متا   ألدحاب املصيح  من األطعاف وغيري األطيعاف 
جتنّييييأ انبايييييا   غييييازا  الدفي ييييي  وتسييييهم يف التنميييييي   وإبمكا ييييا حتةيييييز املشييييياري  اليييييت تليييييي  أو

 املستدام .
يف  واثلل الةرتة املشمول  للتلعيع، ُأجنز عم  االتصاال  ليدعم األ يداث العييسيي ، مبيا -106

ذلييييك أسييييبوأل املنيييياخ يف أفعيليييييا واملنتييييدى األفعيلييييذ ليكعلييييون ودورا  اهلي ييييا  الةععييييي ، وخباديييي  
طلأل . ومت االتيي2018األ ييداث اجلانبييي  املتايليي  ل لييي  ومبعاكييز التايياون الييدو ، يف أاير/مييايو 

للتخطيط وتنسي  االتصاال  وإنتاج املواد اإلعلمي  لدعم أسبوأل املناخ يف منطلي  آسييا واحملييط 
يف ذلك قيادة عمي  االتصياال  اخلياص  اهلادئ ومنتدى الكعلون ملنطل  آسيا واحمليط اهلادئ، مبا

 لشعاك  إطار نريوي.
مييي  إىل تازيييز الطيييأ عيييى ا لييي  واثييلل الةييرتة املشييمول  للتلعيييع، مشيييت األنشييط  العا -107

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. 

 ييذ: ومن األمثي  عيى املن ما  املنخعط  يف الةرتة املشمول  للتلعيع ما
جميا املطارا  الدو ، الق  يسيرّي لعانجميايف العتمياد الكعليون ليمطيارا . ولييغ  )أ( 

 للييييييأ 3.3لييييييدايف يسيييييتلب   66مطيييييارايف يف  237عيييييدد املطيييييارا  املسيييييج ي  يف اليييييربانمج  الييييييايف 
 ؛سنواييف  مسافع

االحتييياد اليييدو  لكيييعة الليييدأل، اليييق  يسييياى إىل جاييي  عميياتيييه داييييدة منااثييييايف  )ب( 
حلضيور كيأس الايامل عييى مااوتي   2018 وشج  املاجبأ املسافعين إىل االحتاد العوسيذ يف عياأل

__________ 

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

https://seors.unfccc.int/seors/reports/archive.html
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لصيييمتهم املنااثيييي  لو يييدا  اثةييي  االنبايييا   املاتميييد. واثةييي  كيييأس الايييامل وعييياوض لصيييمته 
 طنايف من مكاف   ين أكسيد الكعلون؛ 259 547جمموعه  املنااثي  مبا

من ميي  ووكاليي  ودييندوقايف، اليييت تتايياون  68ن من وميي  األمييم املتحييدة، املؤلةيي  ميي )ج( 
 10. ولإلتاف  إىل ذليك، شياركت يف  يقا اجلهيد 2020 عيى حتلي  احلياد املنااثذ حبيول عاأل

 من ما   كومي  دولي ؛
فيييعادى الشيييعكا  واملن ميييا  الييييت تيتيييزأل احليييياد املنيييااثذ، مبيييا يف ذليييك مصيييعف  )د( 

نيي  الدولييي  لأللايياب األوملبييي  ليماييوقأ وشييعك  واليج BNP Paribasااليتمييان البييوليةذ ومصييعف 
SAP SE   وشيييييعكStatkraft    ومتيييييا ف  ييييياوا  املسيييييتدام  وانييييييا الاييييياملذ ليسيييييةع والسييييييا

 من م  أاثعى من من ما  اللطاأل اخلاص. 20 و وا 

 حالة املوار  املالية املخصصة للعمل املتعلق آبلية التنمية النظيفة -هاء 
. 2018آب/أغسييطا  31ملايومييا  املتايليي  إبيييعادا  ا لييي  ونةلاهتييا  ييىت تييعد فيمييا ييييذ ا -108

، يام  انيا عيى تمان قدرتيه عييى إلليام وتطيويع ا ليي   يىت  ايي  فيرتة 10-أل أإ/4وعمليف لمللعر 
التصيييييحيك لةيييييرتة االلتيييييزاأل الثانيييييي  لربوتوكيييييول كيوتيييييو مييييين اثيييييلل اإلدارة العشييييييدة لطييييييعادا  الييييييواردة 

 املرتاكم. واال تياطذ
 6.8قيمتيه  ميا 2018 وقد ليغ جمموأل العسوأل الواردة اثيلل األشيهع الثمانيي  األوىل مين عياأل -109

إيييييعادا   2019-2018(. وأُدرجييييت يف اثطيييي  إدارة ا لييييي  ليةييييرتة 6مليييييأ دوالر )ان ييييع اجلييييدول 
ةيرتة نةسيها )مين  . وليغ جمموأل العسيوأل اليواردة اثيلل ال(24)2018 مليأ دوالر لااأل 9متوقا  قدر ا 

 مليأ دوالر. 5.2قيمته  ما 2017 آب/أغسطا( يف عاأل كانون الثاين/ينايع إىل
، اُثصِّصت الةايدة املستحل   اليايف لتموي  اثط  6-أل أإ/3من امللعر  65ووفلايف ليةلعة  -110

 أنشيط  10قعوض ا لي   دف دعم تنمي  أنشط  مشياري  ا ليي  يف البييدان الييت ليديها أقي  مين 
 مسج ي  من  قا النوأل.

  6اجلدول 
 2018آب/أغسطس  31ا حىت 1018و 2017حالة ىليرا ات آلية التنمية النظيفة يف عامي 

 )لدوالرا  الوالاي  املتحدة(
 )أ(2018 2017 

 90 014 749 99 430 690 العديد املع   من السن  السالل  )ألف(
   إيعادا  العسوأل اثلل السن  

 - - رسوأل املنهجي  
 99 509 233 478  )ب(رسوأل التسجي  
 6 496 483 4 747 600 )ج(احلص  من الاايدا  
 113 223 37 500  رسوأل االعتماد 

__________ 

. متا يي  يف الانييوان الشييبكذ التييا : CDM-EB97-A01-INFOيف وثيليي  آلييي  التنمييي  الن يةيي   12ان ييع اجلييدول  (24)
https://cdm.unfccc.int/Reference/Notes/index.html. 

https://cdm.unfccc.int/Reference/Notes/index.html
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 )أ(2018 2017 
 65 034 141 699  العسوأل املتصي  لاميي  االعتماد 

كددانون الثاين/يندداير   1ىليددرا ات  -اجملمدوع الفرعددي 
 آب/أغسطس )ابء( 31ىل  

278 160 5 249 774 6 

جممدوع امل لدا املرحددل مد  السدنة السددابقة وىليدرا ات السددنة 
 احلالية )ألف + ابء(

968 590 104 998 788 96 

 مييون دوالر احملتةظ له يف اال تياطذ. 45يشم  مبيغ  ال )أ(
يسيييتند  يييقا العسيييم إىل املتوسيييط السييينو  إلديييدار و يييدا  اثةييي  االنبايييا   املاتميييد اثيييلل فيييرتة  )ب(

و ييييو هُلسييييأ كحصيييي  ميييين الاايييييدا  لتغطييييي  النةلييييا  اإلدارييييي ، عيييييى النحييييو املسييييتحلا  األوىل، 
. واملشياري  اليييت يلي  متوسيطها السيينو  خلةي  االنباييا   1-أل أإ/7ميين املليعر  37يف الةليعة  احمليدد
طييين مييين مكييياف   ين أكسييييد الكعليييون ماةييياة مييين رسيييوأل التسيييجي  وسيييلف العسيييم  15 000عييين 

تيييرب  يييقا العسيييم دفايييايف مسيييبلايف حلصييي  الااييييدا  املخصصييي  لتغطيييي  دوالر. ويُا 350 000املنطبيي   يييو 
 النةلا  اإلداري .

دوالر  0.10تبيييغ  صيي  الاايييدا  الواجبيي  الييدف  وقييت إدييدار و ييدا  اثةيي  االنباييا   املاتمييد  )ج(
و ييييدة ُيطيييييأ إدييييدار ا يف سيييين  تلوميييييي   15 000عيييين كيييي  و ييييدة يييييتم إدييييدار ا وذلييييك عيييين أول 

 و دة. 15 000ك  و دة يتم إددار ا أل  كمي  زايدة عن   دوالر عن 0.20و ماين 

وامليزانييي   2019-2018، اثطيي  إدارة ا لييي  ليةييرتة 97وقييد أقييع انيييا، يف اجتماعييه  -111
 55 657.00. وميثييي  ذليييك زايدة قيييدر ا 2018 ميييييون دوالر لاييياأل 19.7املتصيييي   يييا البالغييي  

 ال  ميزاني  ا ليي  ونةلاهتيا  7. ويبأ اجلدول 2017 أليف املاي ( ملارن  مبيزاني  عا 0.28دوالرايف )
 .2018و 2017يف عامذ 

 31مييييييييييون دوالر يف فييييييييرتة األشييييييييهع الثمانييييييييي  املنتهييييييييي  يف  13.1وليغييييييييت النةلييييييييا   -112
عيين املاييدل اخلطييذ املتوقيي   2018 . ويليي  ماييدل اإلنةيياق يف ميزانييي  عيياأل2018آب/أغسييطا 

 توق  أن يكون أكثع متاشيايف م  املادل اخلطذ م  معور السن .يف املاي ( ليةرتة، ومن امل 66.7)
  7اجلدول 

 2018و 2017حالة ميزانية ونفقات آلية التنمية النظيفة لعامي 
 )لدوالرا  الوالاي  املتحدة(

 2017 2018 
 19 657 916 19 602 259 شهعايف( 12امليزاني  )

 13 063 836 12 319 733 النةلا  )األشهع الثماني  األوىل(
 66.5 62.8 النةلا  كنسب  م وي  من امليزاني  )يف املاي (

 توصيات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو -واو 
مييين  سيييوام املشييياركأ احلييياليأ أو -مييين أجييي  توتييييك األميييور ليمشييياركأ يف املشييياري   -113

وليبيدان واألوساا املهتمي  لسيتخداأل ا ليي  يف  -ا لي  يساون إىل املصادق  والتسجي  يف إطار 
سييياق تصييديها لتغييري املنيياخ، يودييذ انيييا هن يلييدأل مؤمتع/اجتميياأل أطييعاف كيوتييو إرشيياداته إىل 

 انيا لشأن طعيل  عم  ا لي  فيما لاد  اي  فرتة االلتزاأل الثاني .
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Annex I 

  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 Guidance relating to the CDM and action to be taken by the EB Status of implementation 

1 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 

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” 

2 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 

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 

3 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 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] 

 

Name of entity 

Sectoral scopes (validation and 

verification) 

Bureau Veritas India Pvt. Ltd. (BVI)a 1–5, 7–10 and 12–15 

CEPREI certification body (CEPREI)a 1–5, 8–10, 13 and 15 

EPIC Sustainability Services Pvt. Ltd. (EPIC)a 1–16 

LGAI Technological Center, S.A. (LGAI Tech. Center S.A)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)a 1–15 

TÜV NORD CERT GmbH (TÜV NORD)a 1–16 

TÜV SÜD South Asia Private Limited (TÜV SÜD)a 1, 3–5, 7, 10, 11 and 13–15 

a   Accreditation granted for five years. 
b   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. 
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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  

02.0 EB 100 Annex 1 

CDM accreditation standard 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 

05.0 EB 100 Annex 14 

Submission and consideration of microscale  

renewable energy technologies for  

automatic additionality 

04.0 EB 99 Annex 4 

CDM accreditation procedure 14.0 EB 98 Annex 8 

CDM business and management plan 

preparation, approval and monitoring 

01.0 EB 97 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 01.0 EB 98 Annex 1 

Methodologies Panel workplan 2018 01.0 EB 98 Annex 2 

CDM Accreditation Panel workplan 2018 01.0 EB 98 Annex 3 

Calendar of meetings for 2018 02.0 EB 98 Annex 9 

CDM two-year business and management 

plan 2018–2019 

01.0 EB 97 Annex 1 

Tentative calendar of meetings for 2018 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. 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/index.html
https://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/index.html
http://cdm.unfccc.int/EB/index.html
http://cdm.unfccc.int/EB/index.html
http://cdm.unfccc.int/EB/index.html
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 11–13 October 2017 Bonn 

80 5 and 6 February 2018 Bonn 

81 14 and 15 June 2018 Bonn 

Table 2 

Clean development mechanism Methodologies Panel meetings  

Meeting number Date Venue 

74 26–29 September 2017 Bonn 

75 19–21 March 2018 Bonn 

76 5–8 June 2018 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. 

    


