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 مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
 الدورة اخلامسة عشرة

 ٢٠١٩األول/ديسمرب كانون   ١٣-٢سانتياغو، 
 من جدول األعمال املؤقت 5البند 

 املسائل املتعلقة آبلية التنمية النظيفة

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

 موجز  
اضرطع  هرا اسعرل التني رذ   ل رن التنم رن النا يرن  ا ل رن  يغطي هذا التقريرر الممرا الرذ   

. وركررزا ا ل ررن عمعلررا ععرر  ٢٠١٩أيعول/سرربتم   ١٢إىل  ٢٠١٨أيعول/سرربتم   ١يف اليرر م مررن 
يف عمع راا اً زايدم تبس ط إجراءاهتا وت سري اسرتدداملا. وهرلدا الير م امللرمولن رلتقريرر ا ياضر

خيرررال اعابمررراتا املمتمرررد  و رررداا ا يرررال  رملقارارررن مررر  تسررر  ا امللررراري  وإحررردار و رررداا 
يف عدد امللاري  الر  هعغرت مر عرن اععتمراد اً الي م امللمولن رلتقرير الساهق، لكنلا هلدا ازدايد

ويف عرردد أالررطن امللرراري  املكوليتاررن الرر  أضرر يت إىل هرررامز األالررطن. وع يررزال الطعرر  ععرر  أعمررال 
مقاراررن رلطعر  يف  ر م اعلتررزا  األوىل روجر  هروتوكررول ك وترو الرر  اً  ا ل رن وو رداا ا يررال متردا

طعبررا مررؤألر األطرررام المامررا هوحرريا اجتمررا  اً . وتتضررمن الوق قررن تقريررر ٢٠١٢ااتلررت يف عررا  
 عرن ااالرن املال رن لةل رن، ١4يف هروتوكول ك وترو  مؤألر/اجتمرا  أطررام ك وترو  يف دورترا  األطرام

إرهرراداا هلررري  سررري  ١5ر/اجتمررا  أطرررام ك وتررو إىل أ  يقررد  يف دورتررا وتوحرر ن ترردعو مؤأل
 عما ا ل ن همد هناين   م اعلتزا  الثاا ن روج  هروتوكول ك وتو.
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 مقدمة -أوالا  
 الوالية -ألف 

"اسعرل"   هطرائق وإجراءاا ا ل ن، يقرد  اسعرل التني رذ  لةل رن  يلرار إل را   مرا يعري ه عملً  -١
. ويسررتمرم مؤألر/اجتمررا   ١ تقررارير هلررري  أالررطتا يف كررا دورم مررن دوراا مؤألر/اجتمررا  أطرررام ك وتررو

أطرام ك وتو هذه التقرارير يف سر اق رارسرن سرعطتا ععر  ا ل رن ويقرد  إرهراداا ويتدرذ مقررراا يف هرذا 
 الصدد،  س  اعقتضاء.

 نطاق التقرير -ابء 
 ١نو  ممعوماا عن التقد  احملرز يف تني ذ ا ل ن خلل الي م مرن يُقدليت  هذا التقرير الس -٢

 "اليرر م امللررمولن ه امللررار إل لررا   مررا يعرري  ٢٠١٩أيعول/سرربتم   ١٢إىل  ٢٠١٨أيعول/سرربتم  
 . ٢ ١5ويتضمن توح اا موجلن إىل مؤألر/اجتما  أطرام ك وتو ل نار   لا خلل دورتا  رلتقرير" ،

ويقررد  التقريررر وحررياً االررن ا ل ررن، ويسررعط الضرروء ععرر  اإلجنررازاا واليرررص والتحرردايا  -3
 املتمعقن همما ا ل ن كما يقد  ممعوماا عن اإلهرام عع  ا ل ن وإدارهتا ووضملا املايل. 

عررن ااالررن املال ررن الراهنررن لةل ررن وامل زاا رراا املتوقمررن  هرراملً اً ر ررق األول تقريررر ويتضررمن امل -4
. ويرد يف املر ق الثاين موجز ملا أجنزه اسعل است اهن لطعباا  3 ٢٠٢3ألالطتلا  ىت هناين عا  

 . وتررد يف املر رق الثالر ١4مؤألر/اجتما  األطرام ولعدطواا ال  ه   عع  اختاذها يف دورتا 
هصرين ك راانا تلرغ ع ن، ه نمرا تررد يف املر رق الراهر  اً الك اانا ال  اعتمدها اسعل أو ع لنلرا مؤقتر

قائمررن رلوتئررق التنا م ررن الرر  وا ررق عع لررا أو اقحلررا اسعررل، أمررا املر ررق ا ررامل   تضررمن قائمررن 
 رجتماعاا اسعل واهل ئاا واملنتدايا الداعمن.

ممعومررراا عرررن اسرررتمرام اسعرررل األسرررال   املنل  رررن املتبمرررن يف اً ويتضرررمن التقريرررر أيضررر -5
 ساب و داا ا يال املتريت ن من أالطن امللاري  الر  أدا إىل تراجر  اعتمراد األسرر املم لر ن 

 . 4 عع  الكتعن األ  ائ ن غري املت ددم
يضرم  مركرزايً  ، ال  تلكلا س لً  5 وترد ممعوماا إضا  ن يف الصيحاا اللبك ن لةل ن -6

 مج   التقارير والوتئق األخرى املتصعن رسعل.
إ اطرن هريوين عرن  ١5وس قد  رئ ل اسعل إىل مؤألر/اجتما  أطرام ك وتو يف دورترا  -7

 لعم عل، الذ  سُ مقد همد الر هذا التقرير. ١٠5اتائز اعجتما  

 

__________ 

  ج . 5، املر ق، اليقرم ١-  أإ/3املقرر   ١ 

، و قراً ٢٠١٩أيعول/سربتم   ١٢إىل  ٢٠١٨أيعول/سربتم   ١تغطي املمعوماا الواردم يف هذا التقرير الي م من   ٢ 
 ، ما مل ُيلر إىل خلم ذلك. 3-  أإ/٢من املقرر  7، واليقرم ٢-  أإ/١من املقرر  ١١لعيقرم 

 . 5، اليقرم ١4-أإ  /4است اهن لعمقرر   3 

 . 4، اليقرم ١4-أإ  /4است اهن لعمقرر   4 

 5  http://cdm.unfccc.int/.  

http://cdm.unfccc.int/


FCCC/KP/CMP/2019/3 

GE.19-17182 4 

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

 لما مؤألر/اجتما  أطرام ك وتو يود أ  يتدذ ا طواا التال ن يف ضوء هذا التقرير: -٨
رلمما الذ  اضطع  ها اسعل خلل الير م امللرمولن رلتقريرر، اً أ  حي ط ععم   أ 

  اااررر اليصررعني ١4م عررن دورتررا رررا يف ذلررك اعسررت اهن لطعبرراا مؤألر/اجتمررا  أطرررام ك وتررو الصررادر 
 الثال  والراه  أدانه وكذلك املر قني األول والثاين ؛

رلتقريررر املتمعررق راالررن املال ررن الراهنررن لةل ررن وامل زاا رراا املتوقمررن اً أ  حيرر ط ععمرر  ب  
 أعله  ااار املر ق األول ؛ 4، امللار إل ا يف اليقرم ٢٠٢3لألالطن  ىت هناين عا  

مرنيل الك راانا التلرغ ع ن الر  اعتمردها اسعرل وع لنلرا هصرورم مؤقترن  اااررر أ  ي  ج  
 املر ق الثال  ؛

أ  يُقدليت  إرهاداا هلري  املسائا ال  يتناوهلا هذا التقرير، ع س ما   مرا يتمعرق   د  
ر هطع  الوضرو  يف سرري عمرا ا ل رن همرد هنايرن  ر م اعلترزا  الثاا رن روجر  هروتوكرول ك وترو  ااار

 أدانه . ١١٢-واو-اليقرم راهماً 
 وعع  مؤألر/اجتما  أطرام ك وتو أ  ينتد ، همد تعق ا ال هر حاا مرن األطررام، أعضراء -٩

 يف اسعل لوعين مدهتا سنتا  و ق ما يعي:
 عضو وعضو مناوب من دول أورور اللرق ن؛  أ  
 عضو وعضو مناوب من األطرام املدرجن يف املر ق األول؛  ب  
 عضوا  وعضوا  مناور  من األطرام غري املدرجن يف املر ق األول؛  ج  
 عضو وعضو مناوب من الدول اجلزرين الصغريم النام ن.  د  

 حالة آلية التنمية النظيفة -اثنياا  
 آلية التنمية النظيفة ابألرقا  -ألف 

  و ررداا ا يررال يف اليرر م امللررمولن رلتقريررر، لعررت ا ل ررن متررريقرم رلطعرر  املترردين ععرر -١٠
 وازامملر . ور٢٠١٢-٢٠٠٨مقاران رلطعر  عع لرا يف  ر م اعلترزا  األوىل روجر  هروتوكرول ك وترو  

 مرر  هررذا الطعرر  املررنديال، لررا تسرر  ا أالررطن ا ل ررن وإحرردار و ررداا ا يررال يف اليرر م امللررمولن
أالرررطن ا ل رررن املسررر عن عرردد  ١مقارارررن هيرر م اعلترررزا  األوىل. ويمررررم اجلررردول اً رلتقريررر منديضررر

واألالررطن الرر  حرردرا هلررا و ررداا خيررال، وخلمررو  و ررداا ا يررال الصررادرم يف كررا  اً، ررديث
   م من الي اا امللمولن رلتقارير الساهقن منذ هداين   م اعلتزا  الثاا ن. 
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  ١اجلدول   
ت األنشطة املسدجلة، واألنشدطة الديت صددرت حدا وحددات بفداث انععدااثت معتمدد، ووحددا

 بفاث االنععااثت املعتمد الصادرة يف ىلطار آلية التنمية النظيفة

 الي م امللمولن هتقرير 
عدد األالطن 

  أ املس َّعن

 عدد األالطن ال 
حدرا هلا و داا 

  ب خيال
خلمو  و داا 
 ا يال الصادرم

 ٩٩4 ٩36 46٠ ١ 7١7 4 576  ه اانا جتم م ن  ٢٠١٢آب/أغسطل  3١منذ هداين الي م  ىت 
 3٨٢ 7٨٩ ٢٢٠ ١ ٨٠١ ٢ ٨56 ٢٠١3آب/أغسطل  3١إىل  ٢٠١٢أيعول/سبتم   ١من 
 ١٠4 6٠٠ ٨5١ 5٩6 3٨٨ ٢٠١4آب/أغسطل  3١إىل  ٢٠١3أيعول/سبتم   ١من 
 ١36 347 4٢١ 4٩7 ١34 ٢٠١5آب/أغسطل  3١إىل  ٢٠١4أيعول/سبتم   ١من 
 ٩٩ 567 ٠7١ 4٢١ 7٨ ٢٠١6آب/أغسطل  3١إىل  ٢٠١5أيعول/سبتم   ١من 
 ١46 363 54٠ 473 6٢ ٢٠١7آب/أغسطل  3١إىل  ٢٠١6أيعول/سبتم   ١من 
 ١٠٢ 55١ ٢٨١ 334 3٢ ٢٠١٨آب/أغسطل  3١إىل  ٢٠١7أيعول/سبتم   ١من 
 45 3٢7 5١6 ٢١٨ ١١ ٢٠١٩آب/أغسطل  3١إىل  ٢٠١٨أيعول/سبتم   ١من 

 ٢ ٠١٢ ٤٨٣ ٣٦٠ ٣ ٢٦٠ ٨ ١٣٧ اجملموع
تلما األرقا  أالطن امللاري  وهرامز األالطن  مل يكن هذا اجلدول يلما يف التقارير السراهقن سروى  مل ان:

 أالطن امللاري  .
 إىل اتريخ التس  ا. اً ُ دليتد عدد األالطن املس لعن يف كا   م ملمولن هتقرير استناد  أ 
 ر م ملرمولن هتقريرر. وأكرن لنلرا   امللاري  الر  اسرُتكما إحردار و رداا ا يرال املتمعقرن ارا أقنراء  ب 

مج ر  األالررطن الرر   3 ٢6٠أ  تصردر لررا و رداا خيررال يف أكثررر مرن  رر م. ويلرما اسمررو  البررال  
 هعغت مر عن إحدار و داا ا يال يف هناين   م املستحقاا. 

 ،٢٠١٨ زيرا /يوا ا  ١وات  ن لتغ ري الس اسن املتبمن يف استدلص اص   المائداا، منذ  -١١
ال  تقتضي ا   تعقي هذه المائداا هصورم مسبقن، زادا اسبن و رداا ا يرال الصرادرم الر  

 أيعرول/ ١يف املائرن  هرني  45ُسدليتد ما يقاهعلا من اص   المائداا املسرتحق لتنتقرا مرن أقرا مرن 
 يف املائررن يف اليرر م امللررمولن رلتقريررر. وععرر  ١٠٠  إىل ٢٠١٨آب/أغسررطل  3١و ٢٠١3سرربتم  

م من أ  عدد و داا ا يال الصادرم يف   م امللمولن رلتقرير لا أقا من عدد الو داا الرغ
يف اليرر م امللررمولن رلتقريررر السرراهق،  ررح  إ الررن و ررداا ا يررال وإلغاءهررا الطرروعي لررا يف ايررل 
 اا م. ويتضح ذلك من إيراداا ا ل رن، الر  جتراوزا يف الير م امللرمولن رلتقريرر املسرتوى املسر ا

  الي م امللمولن رلتقرير الساهق.يف

 اإلجنازات واآلفاق -ابء 
أالررئت ا ل ررن مررن أجررا إات ررن مرواررن لألطرررام املدرجررن يف املر ررق األول يف الو رراء  هرردا لا  -١٢

غرري املدرجرن  الكم ن لتحديد اعابماتا وخيضلا روج  هروتوكول ك وتو وملساعدم البعردا  األطررام
 يف املر ق األول يف حتق ق أهدا لا يف خلال التنم ن املستدامن.

 مررن امللراري  وهرررامز األالررطن ٨ ١٠٠وأات  اارا ز الررذ  أوجدترا ا ل ررن تسر  ا أكثررر مرن  -١3
 هع و  و دم خيال. ٢هعداً وإحدار أكثر من  ١١١يف 
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اعسرتثمار يف ملراري  خيرال اعابمرراتا وهرهنرت ا ل رن رلترايل ععر  أ  هنمكاهنرا  يرز  -١4
وإزالتلا، واملسامهن يف التنم ن املستدامن، وتمبئن األموال عع  اطاق أوس  من أجا المما املناخي 

جلود التك ف املمولن من املسامهاا ال  تقردملا ا ل رن إىل حرندوق  الماملي، ألغرام منلا مثلً 
 . 6 التك ف

 ل رن يف اسموعرن الواسرمن مرن أحرحاب املصرعحن الرذين يتسرىويكمن جاا  آخر من قوم ا  -١5
 هلم التماو  يف إطار ا ل ن:

 السعطاا الوطن ن املم َّنرن، الر  توا رق ععر  امللراري  وتصردلق ععر  منا ملرا يف خلرال  أ  
 التنم ن املستدامن؛

لراري  الك اانا التلغ ع ن املم َّنن، وهي أطرام تلثن ممتمدم لعمصادقن عع  امل  ب  
 والتحقق من خيال اعابماتا؛

األ رقررن امللرركَّعن وأ رقررن ا رر اء التقن ررني المامعررن الرر  ترردعم ملررا  اسعررل، رررا يف   ج  
 ذلك من خلل النار يف املمايري واإلجراءاا وتقدمي توح اا مستنريم إىل اسعل؛

نم ررن املتمررددم الك رراانا ا احررن والمامررن الرر  تسررتدد  ا ل ررن، مثررا مصررارم الت  د  
 واللركاا عع  اختلم   ملا وختصصلا؛  األطرام
 امللرراركو  يف امللرراري  الررذين يسررت  بو  لعحرروا ز الرر  تت حلررا ا ل ررن لبعررورم ملرراري   ه  

 تت ح خيال اعابماتا ومساعدم البعدا  يف حتق ق التنم ن املستدامن.
وقد أللرا ا ل ن وع تزال، هيضا اسرتدداملا مرن األطررام يف اارم  ع رن قائمرن ععر   -١6

السوق واستدداملا ك زء من اجللود املرتبطن رسؤول ن اللركاا، ما أكرن أ  حتقلقرا أدام سروق ن 
 واإلهلغ والتحقق.يدعملا ااا  متني لعرحد 

يف هعررورم ااررم أخرررى لتحديررد خطررو  أسرراا اعابمرراتا وا تسرراب اً وُيس هررد ر ل ررن أيضرر -١7
املسرتحقاا وإارراد منرا   عامررن دول ررن ق لمرن مت سرردم يف هن رن مررن القواعررد واملمرايري وه اكررا اإلهرررام، 

رلوضررو    مررا يتصررا  هيضررا مررا يبذلررا اسعررل مررن جلررود يف سررب ا تطرروير وحتسررني ا ل ررن، ع سرر ما
 واعتساق والكياءم.

وع يررررزال اسعررررل يرررررى أ  ا ل ررررن، رعتبارهررررا أدام  مالررررن ومي رررردم ألغرررررام حتديررررد  رررررص  -١٨
التدي ف، و لرد التمويرا املنراخي، وتق ر م اترائز التدي رف، أكرن أ  تواحرا املسرامهن يف اعسرت اهن 

 حن مرن غررري األطررام يف تعب ررن اااجرن املعحررنالدول رن لتغرري املنرراس ومسراعدم األطرررام وأحرحاب املصررع
 إىل توس   اطاق المما املناخي الماملي.

 التحدايت والفرص -جيم 
اً ععرر  غرررار السررنواا األخررريم، لررا اسررتددا  ا ل ررن يف اليرر م امللررمولن رلتقريررر منديضرر -١٩

 رسررتددا اً الطعرر  مرد وع مقارارًن رسرتواه يف  رر م اعلترزا  األوىل روجرر  هروتوكرول ك وترو، عنرردما كرا 
 و داا ا يال ألغرام اعمتثال.

 

__________ 

رررا اسررربن   6  يف املائرررن مرررن خلمرررو  و رررداا ا يرررال الصرررادرم إىل حرررندوق التك رررف، وحيوهلرررا البنرررك الررردويل إىل اقرررد  ٢توجَّ
 لتمويا امللاري  املتمعقن رلتك ف م  ا تر ااتم ن لتغري املناس أو هبناء القدراا يف هذا الصدد. وتستددملا البعدا  
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مقارارررًن  - ٢٠١٩وتواَحرررا الطعرررُ  املرررنديال ععررر  الررررغم مرررن ارتيرررا  طي رررف يف عرررا   -٢٠
ررد لتسرر  ا امللرراري ، وكررذلك يف عرردد - ٢٠١٨ همررا   يف عرردد عمع رراا التصررديق املرررُستَرَلعَّن، الرر  أللل

 . 7 األالطناألالطن املكوليتان ال  أدرجت يف هرامز 
، وااراً لتدين الطعر  ععر  و رداا ا يرال ومرا ارتز عنرا مرن ا يرام عرا  يف سرمر الو رداا -٢١

توقلررف المديررد مررن ملرراري  ا ل ررن عررن إحرردار هررذه الو ررداا يف وقررت مبكررر مررن  رر م اعلتررزا  الثاا ررن. 
 ررىت  ايف املائررن مررن امللرراري  الرر  كااررت قررد أحرردرهت 6٩وتوقررف عررن إحرردار و ررداا ا يررال  ررو 

 .٢٠١3آب/أغسطل  3١اتريخ 
وما زال تراج  الا  ا ل ن يؤقلر عع  ه اكعلرا األساسر ن، ع سر ما الك راانا التلرغ ع ن  -٢٢

هرركن  44املم لنن. وتراج  عدد هركاا التصرديق والتحقرق الر  يسرتما  ارا يف أعمرال ا ل رن مرن 
 يلرار إىل اعتمراد ك را  تلرغ عي. وم  ذلك، ٢٠١٩أيعول/سبتم   ١٢هركن يف  3١إىل  ٢٠١4يف 

وإىل تقرردمي منل  رراا جديرردم لةل ررن وإيضررا اا لعمنل  رراا القائمررن  اً،ممررنيل مقررره اهلنررد مررؤخر 
 لُ نار   لا.

 ومررا زالررت ا ل ررن تممررا رغررم الصررمورا وهنمكاهنررا أ  تواحررا املسررامهن يف اعسررت اهن الدول ررن -٢3
 لتغري املناس.

 تطور العيئة اخلارجية -دال 
يستدد  عدد متزايد من ااكومراا دو  الوطن رن والوطن رن، وكرذلك املنامراا الدول رن،  -٢4

أدواا تسمري الكرهو  ك زء من اجللود املبذولن ملماجلرن مسرريلن اابمراتا غرازاا الد  ئرن يف إطرار 
اختصاحررررلا. وأالررررئت ااررررم للجتررررار رعابمرررراتا أضررررحت تممررررا، ععرررر  سررررب ا املثررررال، يف أورور، 

 وراي، وسويسرا، ومناطق مم لنن من الصني، وكنردا، وا وزيعنردا، والروعايا املتحردم األمريك رن.ومجلورين ك
واسرررُتحدقت أاامرررن لضررررائ  الكرهرررو  وارررر  تطب قلرررا ا   يف تلررر عي، وكولومب رررا، واملكسررر ك، 

  ريق ا.أوسنغا ورم، وجنوب 
عابمررراتا وضرررريبن ويف همرررال مرررن هرررذه األدواا املنلرررريم، ررررا يف ذلرررك اارررا  اعجترررار ر -٢5

الكرهو  يف كولومب را، واارا  اعجترار رعابمراتا يف اعحتراد األوروظ، واارا  اعجترار رعابمراتا 
يف كرروراي، وضررريبن الكرهررو  يف جنرروب أ ريق ررا، وااررا  اعجتررار رعابمرراتا يف سويسرررا، ُتسررتدد  

تا يف هرررذه البعررردا  و رررداا ا يرررال كو رررداا مماوضرررن ممتمررردم أكرررن لعمتسرررببني يف اعابمرررا
 واملناطق استدداملا ألغرام اعمتثال لللتزاماا املتمعقن رعابماتا.

وإضا ن إىل ذلك، ار  إعداد أدواا لتسمري الكرهو  عع  املستوى الروط  يف كرا مرن  -٢6
إادوا س ا، واتيعند، والصني، واملكس ك، كمرا تردرا منامراا دول رن مثرا منامرن الطرريا  املردين 

مسررريلن اسررتددا  مثررا هررذه األدواا  مثررا خطررن التمررويال عررن  اً يل واملنامررن البحريررن الدول ررن أيضررالرردو 
 إلات ن املماوضن يف هذه األاامن.اً ركناً الكرهو  وخيضا يف خلال الطريا  . وتاا ا ل ن إطار 

 

__________ 

 ٢٠١٩وق قررن مررن وتئررق تصررم م امللرراري  اجلديردم ألغرررام التصررديق ععرر  أالررطن امللرراري  يف عررا   3٢ُالررا   7 
وق قرررن مرررن وتئرررق تصرررم م هررررامز األالرررطن اجلديررردم ألغررررام  ٢٠، وُالررررا ٢٠١٨وق قرررن يف عرررا   ٢3 مقارارررن ه

الررراطاً مرررن  ١4١، وأُدرج ٢٠١٨وق قرررن يف عرررا   ١6 مقارارررن ه ٢٠١٩التصرررديق ععررر  هررررامز األالرررطن يف عرررا  
 . ٢٠١٨الاطاً يف عا   ٩٨مقاران هر  ٢٠١٩األالطن املكوليتان اجلديدم يف هرامز األالطن يف عا  
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 العمل املضطلع به يف الفرتة املشمولة ابلتقرير -اثلثاا  
 لممررا اسعررل يف اليرر م امللررمولن رلتقريررر، رررا يف ذلررك اسررت اهتااً يتضررمن هررذا اليصررا وحرري -٢7

 املر رق الثراين للطرل اً وملرا هر ل  عع را  ااارر أيضر ١4ملا طعبا مؤألر/اجتما  أطرام ك وترو يف دورترا 
عع  ابذم عامن عن النواتز، واملر ق الراه  للطل  عع  قائمن رلوتئق التنا م ن ال  وا ق عع لا 

 اقحلا اسعل خلل الي م امللمولن رلتقرير .أو 

 القرارات -ألف 
 االعتماد -١ 

 هصررين ك ررا  تلررغ عياً وا ررداً م هررح يف اليرر م امللررمولن رلتقريررر، اعتمررد خلعررل اإلدارم ك رراانً  -٢٨
ممررنيل وأعرراد اعتمرراد سرربمن ك رراانا تلررغ ع ن مم لنررن كررا  اعتمادهررا ععرر  وهررك اعاتلرراء، وهررذلك 

لك رراانا التلررغ ع ن املم لنررن للضررطل  رلررا  التصررديق ععرر  امللرراري  والتحقررق منلررا واعتمرراد وحررا عرردد ا
رلتقريرر  يف الير م امللرمولن 3٠ ه، مقارارن ٢٠١٩أيعول/سربتم   ١٢يف  ك راانً   3١و رداا ا يرال إىل 

رام ك وترو الساهق. ويوحي اسعل رلك اانا املدرجن يف املر رق الثالر  ل م لنلرا مؤألر/اجتمرا  أطر
 كك اانا تلغ ع ن لعنطاقاا القطاع ن امللار إل لا.  ١5يف دورتا 

 تسجيل أنشطة املشاريع وبرامج األنشطة وىلصدار وحدات بفاث االنععااثت املعتمد -٢ 
، هعرر  عرردد و ررداا ٢٠١٩آب/أغسررطل  3١إىل  ٢٠١٨أيعول/سرربتم   ١يف اليرر م مررن  -٢٩

 35١ 66٨و رردم خيررال مؤقتررن و ١ ١٢٨ ٩47و رردم، منلررا  45 3٢7 5١6ا يررال الصررادرم 
 آب/ 3١و رردم خيررال طويعررن األجررا. ورلتررايل هعرر  المرردد اإلمجررايل لو ررداا ا يررال الصررادرم  ررىت 

 و رردم خيررال، ١ ٩٩6 5٠٨ ٢3٠و رردم منلررا  ٢ ٠١٢ 4٨3 36٠مررا قرردره  ٢٠١٩أغسررطل 
 و دم خيال طويعن األجا. ٨56 753و دم خيال مؤقتن، و ١5 ١١٨ 377و

، رسررتثناء ٢٠١٩آب/أغسررطل  3١ومررن هررني خلمررو  و ررداا ا يررال الصررادرم  ررىت  -3٠
و ردم  ١ 467 443 ١6٢و داا ا يال املؤقترن وو رداا ا يرال الطويعرن األجرا، حردرا 

يف   م اعلترزا  الثاا رن. ومرن هرني  5٢٩ ٠65 ٠6٨يف   م اعلتزا  األوىل روج  مؤألر ك وتو، و
و رردم يف  رر م اعلتررزا   ١٢ 4٠5 ١٨5ملؤقتررن، حرردرا خلمررو  مررا حرردر مررن و ررداا ا يررال ا

يف  رر م اعلتررزا  الثاا ررن. ومررن هررني خلمررو  مررا حرردر مررن و ررداا ا يررال  ٢ 7١3 ١٩٢األوىل و
 و دم يف س اق   م اعلتزا  الثاا ن. 35١ 66٨الطويعن األجا، حدرا 

ن واملسررتكمعن يف اليرر م عرردد الطعبرراا املتمعقررن رلتسرر  ا واإلحرردار املقدلمرر ٢ويبررنيل اجلرردول  -3١
 ، كما يوضح اللكا أدانه توزير  أالرطن٢٠١٩آب/أغسطل  3١إىل  ٢٠١٨أيعول/سبتم   ١من 

عنلرا رلنسربن املئويرن،  سر  منراطق اً امللاري  وهررامز األالرطن واألالرطن املكوليتارن املسر عن، ممر َّ 
 .٢٠١٩آب/أغسطل  3١اعتياق ن  ىت 
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  ٢اجلدول   
 ١ابلتسددددجيل واإلصدددددار يف ىلطددددار آليددددة التنميددددة النظيفددددة يف الفددددرتة مددددن  الطلعددددات املتعلقددددة
 ٢٠١٩آب/أغسطس  ٣١ىل   ٢٠١٨أيلول/سعتمرب 

  ب عدد الطعباا املستكمعن  أ عدد الطعباا املقدَّمن او  الطع 
 4 ١7 تس  ا ملرو 

 7 ١7 تس  ا هرانمز أالطن
 ٢٠٢ ٢76 إحدار و داا ملرو 

 5٨ ١٠5 هرانمز أالطنإحدار و داا 
 ١3٨ ٢37 جتديد   م مستحقاا

 ١ 3 جتديد   م هرانمز أالطن
 6٩ 75 تمديلا ما همد التس  ا

 ١٨٠ ١٨٠ إدراج أالطن مكوليتان

 تلما الطعباا املقدمن والطعباا املماد تقدألا هسب  عد  اكتماهلا.  أ 
 آب/ 3١إىل  ٢٠١٨أيعول/سرررربتم   ١املقدمررررن خررررلل اليرررر م مررررن الطعبرررراا املسرررر عن واملسررررحوهن واملر وضررررن   ب 

 ، وكذلك الطعباا املقدمن قبا هذه الي م وال  هدأا مر عن مماجلتلا خلل الي م.٢٠١٩أغسطل 

 توزيع أنشدطة مشداريع آليدة التنميدة النظيفدة وبدرامج األنشدطة وأنشدطة املشداريع املكومةندة املسدجلة،  
 ٢٠١٩آب/أغسطس  ٣١ئوية، حبسب مناطق االتفاقية يف عنها ابلنسعة املاا معرب 

 

 

مرن  66واً ملرروع 3 ١٩4، حردرا و رداا خيرال لرر ٢٠١٩آب/أغسطل  3١و ىت  -3٢
 و دم خيال لر امز األالرطن مرن أحرا خلمرو  و رداا ٢١ ٠64 ٠٩٢هرامز األالطن؛ وحدرا 

 ا يال الصادرم.
 التسر  اوخلل الي م امللمولن رلتقرير، لعت مدم ااتاار هردء تق  مراا امللراري  ألغررام  -33

ملرا  رردده اسعررل ومؤألر/اجتمرا  أطرررام ك وتررو، اً و قرر اً،يومرر ١5واإلحردار يف  رردود ع تت راوز 
يف عدد اً مياجئاً هلدا ازدايد ٢٠١٩رستثناء   م هضمن أساه   يف ألوز/يول ا وآب/أغسطل 

 الطعباا واع ت اجاا التلغ ع ن.
و ررداا ا يررال، رررا يف ذلررك اإل الررن  التياحرر ا املتمعقررن رمرراملا 3وترررد يف اجلرردول  -34

 واإللغاء الطوعي واإلدار .

 ٢ 35٠خلمو  أالطن امللاري  املكوليتان:  3٢٢خلمو  هرامز األالطن املس عن:  7 ٨٠٨خلمو  امللاري  املس عن: 

آس ا واحمل ط  أ ريق ا
 اهلادئ

 أمريكا اللت ن ن ومنطقن الكارييب أورور وآس ا الوسط 
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  ٣اجلدول   
 املعامالت املنجزة يف سجل آلية التنمية النظيفة

 او  املمامعن
 ٢٠١٩آب/أغسطل  3١ ىت 

 3١إىل  ٢٠١٨أيعول/سبتم   ١من 
 ٢٠١٩آب/أغسطل 

 الو دااخلمو   خلمو  املماملا خلمو  الو داا خلمو  املماملا
 45 3٢7 5١6 ٢75 ٢ ٠١٢ 4٨3 36٠ ١٠ 7١5 اإلحدار

اصرررررر   المائررررررداا احملررررررول إىل  سرررررراب 
 حندوق التك ف

5٠3 ١٠ 346 73٢ 3٢٢ ٩6 ٩4٢ 75٨ 

 5١ 465 6٩١ 4٢4 ١ 656 ٠٢4 3٠3 ١7 ٨٨٩ اإل الن الداخع ن وا ارج ن
املمررراملا املن رررزم مرررن  سررراب حرررندوق 

املدرجرررن التك ررف إىل سررر لا األطررررام 
 يف املر ق األول

34٢ 5٢١ 347 ٢7 ١6 ٨٢٨ 6١7 

 ١٠ 4١5 63١ 5 3٩5 44 ٨٢٨ 5٠4 ٩ ١4٩ اإللغاء الطوعي
 حير حير ١ ٠35 475 6 اإللغاء اإلدار 

هلرري  اارذم  -طعباا يف الير م امللرمولن رلتقريرر  3منلا  -طعباا  ١٠وتعقل  اسعل  -35
يف  إطررار ا ل ررن منررذ تيم ررا إجررراء ااررذم الطرروعي لعتسرر  االطرروعي ألالررطن ملرراري  مسرر عن يف 

 .٢٠١5هبا /  اير 
 وأكن اعطل  عع  ه راانا إضرا  ن هلرري  امللراري  وهررامز األالرطن يف حريحاا املوقر  -36

 . ٨ اللبكي لةل ن

 نصيب العائدات  -٣ 
لعصررندوق اعسررتئماين اً يصرربح اصرر   المائررداا ا رراص هتغط ررن النيقرراا اإلداريررن مسررتحق -37

"الصرندوق اعسرتئماين"  عنرد تسر  ا أالرطن يف إطرار  ه ل ن التنم ن النا ين  امللار ال ا   ما يعري 
 ، أحربح هرذا النصر   يسرتدع ٢٠١٨ زيرا /يوا را  ١ا ل ن وعند إحدار و رداا ا يرال. ومنرذ 

 ًن لرذلك، تراجر  إمجرايل مبعر قبا هدء عمع اا التثبت من اعكتمرال املتمعقرن هطعبراا اإلحردار. وات  ر
 أاصرررربن المائررررداا املسررررتحقن غررررري املسررررددم مررررن أالررررطن ا ل ررررن مقاراررررن  ععرررر  مسررررتوى لررررا يف آب/

          زيرررررا / ١. و  مررررا يتمعررررق هطعبرررراا اإلحرررردار املوا ررررق عع لررررا الرررر  قرررردمت قبررررا ٢٠١٨أغسررررطل 
الممرا ي رار السرداد اجلزئري هردأ  اً،وكا  اص   المائرداا املتمعرق ارا ع يرزال مسرتحق ٢٠١٨ ايوا 

. ويف الير م امللرمولن رلتقريرر، اسرتدد  ٢٠١٨كرااو  الثاين/ينراير   ١مرن اً لرنص   المائرداا اعتبرار 
مع رو  دوعر مرن دوعراا  ١.767وهع  اسمو  املسردد اً ملروع ٢٠خ ار السداد اجلزئي يف  الن 
 الوعايا املتحدم  دوعر .

 

__________ 

 ٨  http://cdm.unfccc.int/Statistics/Public/index.html.  

http://cdm.unfccc.int/Statistics/Public/index.html
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 املسائل التنظيمية -ابء 
 املنصة اإللكرتونية لإللغاء الطوعي لوحدات بفاث االنععااثت املعتمد -١ 

، أطعرررق اسعرررل املنصرررن اإللك وا ررن ليلغررراء الطررروعي لو رررداا ٢٠١5يف أيعول/سرربتم   -3٨
 "املنصررن" . وتترر ح املنصررن لعملرراركني يف امللرراري  عرررم و ررداا  ُيلررار إل لررا   مررا يعرري ه  ٩ ا يررال

خيال ألغرام اإللغاء الطوعي عع  اجلملور وإحدار هلاداا إلغاء لعمل ين. واملنصن متا رن 
رلعغاا اإلاكع زين واليراس ن واإلسرباا ن وهري تردعم الرد   اإللكر وين املباهرر وغرري املباهرر. وهردأ 

 تلغ ا النسدن اإلسباا ن من املنصن خلل الي م امللمولن رلتقرير.
تمررررم اً ملررروع 4٨يرر م امللررمولن رلتقريررر، كااررت امللرراري  البررال  عررددها ويف هنايررن ال -3٩
دوعراا  ٩دوعر و ٠.٢٨مع ررو  و رردم خيررال عررن طريررق املنصررن  سررمار ترر او  هررني  ٢.3  ررو

 اسررتكمعوا نلكررا و رردم خيررال. وزار املنصررن أهررداص مررن مماررم هعرردا  المررامل، وترروز  امللرر و  الررذي
 هعداً.  ٩٠اإللغاء إىل  د ا   عع  

وزاد عدد و داا ا يرال املعغرام عرن طريرق املنصرن هصرورم جع رن همرد تلرغ ا النسردن الثاا رن  -4٠
، وهرري اسرردن جرراءا معب ررن أل ضررا املمررايري املمتمرردم يف اسررال ٢٠١٨مررن املنصررن يف آب/أغسررطل 

 اسرراباً جديررداً مررن   رر  سررلولن اعسررتددا  ورضررا املسررتددمني، رررا يلررما قرردراا ممررززم وتطب قرر
و رردم خيررال يف اليرر م امللررمولن رلتقريررر مررن  6٢٠ ٠٠٠البصررمن الكرهوا ررن. وألغرري أكثررر مررن 

يف املائررن مررن مج ر  األوامررر ومج رر   6٠أمررر، وهرو مررا أثررا  رو  4 6٠٠خرلل أوامررر  رديرن  اقررت 
و داا ا يرال املعغرام عرن طريرق املنصرن منرذ إطلقلرا. وأدى المردد الكبرري مرن الطعبراا خرلل 

لمولن رلتقرير إىل هروز  اجن إىل تمزيز أألتن سري عمع ن األوامر. ولا متوسط سمر كرا الي م امل
و دم خيال يف املنصن يف  دود دوعر وا د. وكا  مصدر ممام األوامرر هرو أملاا را، والسرويد، 

يف املائررن مرن خلمرو  و رداا ا يرال املعغرام مررن  5٠وسويسررا، والروعايا املتحردم، ررا أثرا  رو 
 أوامر  ردين. وجتدر اإلهارم إىل أ  سر  عاكا كاات خامل أك  مساهم رألوامر.خلل 

 تعزيز اإللغاء الطوعي لوحدات بفاث االنععااثت املعتمد -٢ 
طعر  اسعررل إىل األماارن، يف سرر اق إطرلق املنصررن، اسرتطل  والتمرراا اليررص املتا ررن  -4١

سا  أححاب املصعحن من غري األطرام لزايدم الطع  عع  و داا ا يال، را يف ذلك يف أو 
 دال أدانه . - اليصا الراه اً  ااار أيض

مع ررو  و رردم خيررال مباهرررم يف  ٩.٨ويف اليرر م امللررمولن رلتقريررر، أُلغرري طوع رراً مررا خلموعررا  -4٢
س ا ا ل ن، رإلضا ن إىل اإللغاءاا ال  أُجريت من خلل املنصن. ومن هني تعرك الو رداا، ُ رولل 

 ٠.٩مع و  و دم إىل رح د تمويضي ضمن ااا  اته  جلملورين كوراي وألغي مرا قردره  ٢.٩ا ما خلموع
 مليرني 6مع و  و دم يف إطرار اارا  ضرريبن ععر  اعابمراتا الكرهوا رن يف كولومب را. وأُلغري البراقي وقردره 

د أقرر و دم خيال، ع س ما عن طريق القطا  ا اص، ك زء من اجللود الطوع ن الر  تصر  يف حت  ر
يف املائرررن يف   رررم اإللغررراءاا املرتبطرررن هتح  رررد أقرررر  7٠هنسررربن اً اابمررراتا الكرهرررو ، وهرررو مرررا أثرررا تزايرررد

الكرهو  منذ الي م امللمولن رلتقرير السراهق. وع تترا  ممعومراا عرن و رداا ا يرال املعغرام  اابماتا
 يف الس لا الوطن ن أل  هذه الس لا ع تتقاسم هذه املمعوماا.

 

__________ 

 ٩  https://offset.climateneutralnow.org/.  

https://offset.climateneutralnow.org/
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 نظا  االعتماد -٣ 
طعر  اسعررل إىل األمااررن و ريررق اععتمرراد الترراه  لةل ررن أ  ينقحررا، ععرر  سررب ا األولويررن،  -43

"إجراء رحد أداء الك اانا التلغ ع ن املم لنن"، را يلما املؤهراا والمتباا، اردم إات رن رحرد 
ويتقرد  الممرا يف  اً.منل ي ألداء هذه الك اانا  ىت ولرو كرا    رم الطعبراا املقدمرن منديضر

هذا الصدد هصرورم ج ردم، إذ مرن املقررر أ  ينارر  ريرق اععتمراد التراه  لةل رن يف الصر غن املنقحرن 
وأ  يناررر   لررا اسعررل يف  ٨5خررلل اجتماعررا  ٢٠١٩إلجررراء الرحررد يف تلرررين األول/أكترروهر 

 .٢٠١٩يف تلرين الثاين/او م   ١٠5اجتماعا 
 ٢٠١٩الك راانا التلررغ ع ن يف الرهر  األخررري مرن عررا   وسرتنام  عقرن عمررا تنسر ق ن مرر  -44

من أجرا تمزيرز قردرم هرذه الك راانا وإات رن اليرحرن لتقاسرم ا ر اا يف خلرال التصرديق والتحقرق 
 يف إطار العوائح التنا م ن اجلديدم لةل ن ال  وا ق عع لا اسعل.

قائمرن ا ل رن رعقر ا  مر  وستنالم  عقن عما تنسر ق ن مر  خر اء اععتمراد املردرجني يف  -45
ليريق اععتماد التاه  لةل ن من أجا إطل  خ اء التق  م الرئ سر ني ععر  أ رد   ٨5اعجتما  

 العوائح التنا م ن لةل ن وتقاسم اعستنتاجاا املستدعصن من تق  ماا اععتماد األخريم.

 دورة املشاريع -٤ 
تنا م ن اإلطارين التال ن لةل ن، ال  تتضرمن من الوتئق ال ٠-٠٢ اعتمد اسعل النسدن -46

مج   التمديلا ال  سبق إحردارها منرذ تممر م النسرخ األوىل وترورد مج ر  التغ ررياا املتيرق عع لرا 
 لتبس ط وتمزيز النزاهن أو حتسني وضو  اعه اطاا:اً ساهق

 مم ار أالطن امللاري  يف إطار آل ن التنم ن النا ين؛  أ  
 مم ار هرامز األالطن يف إطار آل ن التنم ن النا ين؛  ب  
 مم ار التصديق والتحقق ا اص  الطن امللاري  يف إطار آل ن التنم ن النا ين؛  ج  
 مم ار التصديق والتحقق ا اص ه امز األالطن يف إطار آل ن التنم ن النا ين؛  د  
 التنم ن النا ين؛إجراءاا دورم أالطن امللاري  يف إطار آل ن   ه  
  .إجراءاا دورم هرامز األالطن يف إطار آل ن التنم ن النا ين  و  

مرن "مم رار  ٠٠-٢واعتمد اسعل يف وقت ع ق التمديلا ال  أُدخعرت ععر  النسردن  -47
هرامز األالطن يف إطرار آل رن التنم رن النا يرن"، و"مم رار التصرديق والتحقرق ا راص هر امز األالرطن 

آل رررن التنم رررن النا يرررن"، و"إجرررراءاا دورم هررررامز األالرررطن يف إطرررار آل رررن التنم رررن النا يرررن"، يف إطرررار 
مررن "مسرررد مصررطعحاا آل ررن التنم ررن النا يررن"، مررن أجررا توضرر ح قواعررد طعبرراا  ٠-١٠والنسرردن 

 اإلحدار املتمعقن ه امز األالطن وتصوي  أخطاء وتضاررا ترد يف تعك الوتئق.

 املعايّي املنهجية -5 
است اهن لطع  من مؤألر/اجتما  أطرام ك وتو الذ  هر ل  ععر  اسرتمرام األسرال    -4٨

املنل  ن اساب خيال اعابماتا الناتز عن أالطن امللاري  ال  تؤد  إىل ااد من اسرتددا  
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يف مررذكرم مياه م ررن  ١٠٢، ااررر اسعررل خررلل اجتماعررا  ١٠ الكتعررن األ  ائ ررن يف األسررر املم لرر ن
 مااررن وطعرر  إىل  ريررق املنل  رراا الترراه  لةل ررن حتع ررا مسررريلن اسررتددا  ممرراميتلا اابمرراتاأعرردهتا األ

الوقرررود األ يرررور  يف ااسررراب املتمعرررق ر ررر اق الكتعرررن األ  ائ رررن؛ وا تسررراب اابمررراتا غرررازاا 
 الد  ئن األخرى غري تين أكس د الكرهو ، مثا اابماتا امل ثا  وأكس د الن  وز؛ واعتمراد ممرايري
منسررقن عختبرراراا املواقررد. وااررر اسعررل يف مسررائا أخرررى  رردلدم يف املررذكرم، مثررا مسررريلن عررد  
الت قن من تقديراا خيال اعابماتا، وح اغن مماميتلا ا  اض ن  ط أساا اسرتلل  الكتعرن 
األ  ائ رن، وااردود الر  أكررن   لرا ا عروص إىل اتسرا  املمرراملا املبدئ رن هطراه  حتياري، ورحررد 

 إىل املؤليررراااً اسرر  اعسررتبقاء وتمدديررن املواقرررد، والررنيفلز املتبمررن يف ا تسرراب الكرهرررو  األسررود اسررتناد
 وإسلاماا أححاب املصعحن.

،  عقرن عمرا ملردم اصرف يرو  7٩وعقد  ريق املنل  اا التاه  لةل ن، خلل اجتماعرا  -4٩
أثعو  مصممي امللاري ، والك اانا التلغ ع ن املم لنن، وا ر اء، مرن   ١١ ملاركاً  ٢٠ ضرها  و 

أجررا تقاسررم ا راء هلررري  ملتعررف املواضرر   املتصررعن رواقررد الطلرري النا يررن، وم رراه اللرررب املريمواررن 
قطا  الم ناا، را يف ذلك هُنز  ساب  صن الكتعن األ  ائ ن غري املت ددم   ما تستلعكا واست

 األسر املم ل ن من الكتعن األ  ائ ن.
، يف مرررذكرم مياه م رررن أعررردلها  ريرررق املنل  ررراا ١٠3واارررر خلعرررل ا ل رررن، يف اجتماعرررا  -5٠

نرراتز عررن أالررطن امللرراري  الترراه  لةل ررن هلررري  األسررال   املنل  ررن اسرراب خيررال اعابمرراتا ال
الررر  ترررؤد  إىل اارررد مرررن اسرررتددا  الكتعرررن األ  ائ رررن غرررري املت رررددم يف األسرررر املم لررر ن. وطعررر  
اسعل إىل  ريق املنل  اا أ  يضطع  رزيد مرن الممرا هلرري  هرذه املسرريلن وأ  يقرد  إىل اسعرل 

لطلرررو العترررني تنررردرجا  يف توحررر ن هلرررري  تنقررر ح املنل  ترررني املتمعقترررني رواقرررد ا ١٠5يف اجتماعرررا 
 .  ١٢ مواض   النطاق الض ق

واعتمد اسعل ممايري لوضر  خطرو  أسراا مو ردم لعقطاعراا، ررا يكيرا إدراج اعهر اطاا  -5١
املتصعن يطو  األساا املو دم ضرمن مم رار يتسرق مر  التسعسرا ال اتريب لعوتئرق التنا م رن و رق 

  دده اسعل. ما
منل  اا إقباا مسن اإلضا  ن واإلرهاداا املتمعقن ارا، اخترذ  ومن أجا تبس ط وتره د -5٢

 اسعل ا طواا التال ن:
: القوائم اإلااه ن اصرر التكنولوج راا"، 3٢وا ق عع  أدام منل  ن جديدم، "األدام   أ  

 ل  ن،توضررح الاررروم الرر  ترُدررررررروَّل   لررا همررال التكنولوج رراا مسررَن اإلضررا  ن هصررورم تعقائ ررن، و رر م الصرر
 واإلجراءاا، واألطر الزمن ن لعتحدي  أو الت ديد؛

اضطع   عمال من أجا  لم الوض  الراهن لمدم تكنولوج اا طاق ن مت ددم   ب  
وهدائا لعوقود األ يور  والوقوم عع  اجتاهاا  صتلا السوق ن ومدى تغعغعلا وتكعيتلا، هغ ا 

مررن اإلااه ررن اصررر التكنولوج رراا املمرل ررن يف اخترراذ قررراراا مسررتنريم هلررري  التحرردي  الرردور  لعقائ
 ؛منل  اا وممايري ا ل ن

 

__________ 

 . 4، اليقرم ١4-  أإ/4املقرر   ١٠ 

 أت حت امللاركن عن همد هواسطن الوسائا اإللك وا ن.   ١١ 

 . ٢٨-٢7، اليقرات  CDM-EB103لعم عل الوارد يف وق قن آل ن التنم ن النا ين  ١٠3ااار تقرير اعجتما    ١٢ 
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هدأ المما من أجا وض  تمراريف دق قرن مرن املنارور التكنولروجي ملصرطعحاا   ج  
مرا يلررار إل لرا يف إقبرراا مسررن اً "ااصرن السرروق ن"، و"تلرب  السرروق"، و"اسربن التغعغررا"، الر  كثررري 

 متسقن   ال حتديد المتباا املؤهليتعن.اإلضا  ن، وذلك من أجا وض  هُنز 
 ومن أجرا تبسر ط وتو  رد أسرال   توسر   خلرال تطب رق املنل  راا الر  تلرما املرد ، والنقرا، -53

 واملباين، والطاقن املستلعكن يف األسر املم ل ن، اختذ اسعل ا طواا التال ن:
يف املبرراين السرركن ن  مررن املنل  رراا املتمعقررن هتررداهري الكيرراءم الطاق ررناً اقررح عرردد  أ  

: حتديرد خطرو  3١والت ارين واملؤسسر ن إلات رن تطب رق األدام املنل  رن اجلديردم املمنوارن: "األدام 
 األساا املو دم لتداهري الكياءم الطاق ن يف املباين السكن ن والت ارين واملؤسس ن"؛

اءم : كيرررAMS-III.BNوا رررق ععررر  منل  رررن النطررراق الضررر ق اجلديررردم املمنوارررن "  ب  
تلررغ ا وسررائا النقررا المررا "، الرر  تغطرري أالررطن حتسلررن كيرراءم ااررم النقررا المررا ، مثررا اسررتددا  
اام النقا الذك ن وحتسني طرق ااا لا  ررا يلرما إعرادم تصرم م الطررق، وإالراء ررراا ذاا 

 ؛أولوين لعحا لا، واستددا  تمب د ذ  جودم عال ن، وهناء اجلسور واألاياق 
: خيرررال اعابمررراتا مرررن خرررلل AMS-II.Tاملنل  رررن املمتمررردم املمنوارررن "اقلرررح   ج  

 مماوضن القدرم غري اليمالن يف هبكن توزي  الطاقرن"، إلات رن خ رار إضرايف اسراب خيرال اعابمراتا
 رستددا  أسعوب ََنَْذجي، ومن مث توس   اطاق تطب ق املنل  ن؛

ري  النقررا السررري  راررا لا" إلزالررن : ملرراAM0031اقررح املنل  ررن املمتمرردم املمنواررن "  د  
مررن  ق ررود وإات ررن تمررديا عرردد املركبرراا املسررحوهن يف سرر اق ازدايد عرردد السرركا  ومررا ي ترر  ععرر  ذلررك

 تزايد الطع  عع  ااا لا يف مدينن أو منطقن امللرو ؛
: تقعررر   AMS-III.BOوا رررق ععررر  منل  رررن النطررراق الضررر ق اجلديررردم املمنوارررن "  ه  

لل حتسني ممداا اقا البضائ "، الر  تلرما تيم را ترداهري لتحسرني اقرا البضرائ  مرن الر لا من خ
  ؛خلل استممال تكنولوج اا جديدم لعمقطوراا وممداا التحم ا  مثا استددا  مواد أخف وزانً 

اار يف ملرو  املبردأ التروج لي اجلديرد املتمعرق رسرتددا  ا ل رن يف القطاعراا   و  
 اتبا  هُنُز متكامعن تلما قطاعاا متمدلدم يف س اق ختي ف تغرري املنراس ااضرين من أجا ت سري

إىل  ريررق املنل  رراا الترراه  لةل ررن لتحسررني املبررادئ التوج ل ررن اً يف اسررال ااضررر ، وقرردل  توج لرر
 وتمزيز قاهع ن استدداملا.

  ائ ررن غررري :  سرراب اسرربن الكتعررن األ3٠واقلررح اسعررل األدام املنل  ررن املمنواررن "األدام  -54
املت ددم" من أجا توض ح اجلواا  املتصعن جبم  ه اانا الكتعن األ  ائ ن، لتبسر ط اعهر اطاا 

 عررن طريررق تقرردمي خ رراراا هلررري  مصررادر املتمعقررن  سرراب اسرربن الكتعررن األ  ائ ررن غررري املت ررددم  مررثلً 
  يف امللراري  اسراب ه اانا ال ام اا الر  أكرن أ  تسرتددملا الك راانا التلرغ ع ن وامللراركو 

 النسبن املذكورم ، ومن أجا توض ح اتريخ الب اانا املطعوب استدداملا يف  ساب النسبن.
 واقلح اسعرل "املبرادئ التوج ل رن المامرن ملنل  راا النطراق الضر ق يف آل رن التنم رن النا يرن" -55

 من أجا زايدم توض ح اه اطاا الرحد يف كا   م سنتني.
عررل يف مررذكرم ممعومرراا هلررري  حتع ررا التكعيررن الطاق ررن املو رردم لعتكنولوج رراا وااررر اس -56

الكلروضوئ ن والرحي ن املوحولن رللبكاا واسبن تغعغعلرا، ووا رق ععر  إدراج هرذه التكنولوج راا 
 يف القوائم اإلااه ن لسمن اإلضا  ن يف س اق املنل  اا واألدواا.
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 بطوط األساس املوحدة -٦ 
؛ وهيضرا  ١3 وا ق اسعرل ععر  قلقرن خطرو  أسراا مو ردم يف الير م امللرمولن رلتقريرر -57

ع ترزال  ٢١خرط أسراا، منلرا  44ذلك، هع  المدد ال اكمي  طو  األساا املو دم املمتمدم 
خررط  ٢٢. واررر  وضرر   ١4 حرراان يف الوقررت الررراهن، يف  ررني ااقضررت حررل  ن المرردد املتبقرري

 خطرو  أسراا وا رق اسعرل ععر  هت ئتلرا يف إطرار الممع رن التنازل رن 7را يف ذلرك آخر، اً أساا مو د
 اً.انقص ال  اسُتلعت هطع  من الك اانا التلغ ع ن املم لنن املنتم ن لعبعدا  املمثعن ألث لً 

 أداة التنمية املستدامة -٧ 
بك ن تتررررر ح ، أطعقرررررت األماارررررن أدام التنم رررررن املسرررررتدامن، وهررررري واجلرررررن هررررر٢٠١4يف عرررررا   -5٨

عرن اليوائرد امللر كن يف  -عع  أسراا طروعي وهصرورم منل  رن  -لعملاركني يف امللاري  أ  يبعغوا 
 اسردن ٢٠١٨خلال التنم ن املستدامن مللاريملم وهرامز أالطتلم يف إطار ا ل ن. وحدرا يف عرا  

 . ١5  سنن من أدام التنم ن املستدامن
تقريرررراً وحررري اً لعيوائرررد  66لرررر مرررا خلموعرررا ، كرررا  قرررد اُ ٢٠١٩آب/أغسرررطل  3١و رررىت  -5٩

ررا يف الير م امللرمولن رلتقريرر. وتمكرل  7املل كن يف خلال التنم ن املستدامن، من ه نلرا  تقرارير ُاليت
 قعن التقارير الصادرم خلل الي م امللمولن رلتقرير اع يام الما  يف أالطن آل ن التنم ن النا ين.

 صحاب املصلحةالتواصل املعاشر مع أ -٨ 
استيسراراً مرن أحرحاب املصرعحن الُتمسرت  3٨4خلل الي م امللمولن رلتقرير، جرا مماجلن  -6٠

 رسالن موجلن إىل اسعل.  ١٨  لا إيضا اا هلري  قواعد ا ل ن ولوائحلا، من ه نلا 
عررن تواحررا أحررحاب املصررعحن مرر  اسعررل واألمااررن يف  ٢٠١٨وُالررر التقريررر السررنو  لمررا   -6١

. وساعدا التمع قاا الواردم من أحرحاب املصرعحن ععر  حتديرد خلراعا  ١6 ل نالصيحن اللبك ن لة
حتسررني العررروائح التنا م رررن لةل رررن وأالرررطتلا التلرررغ ع ن أو األمررور الررر  أكرررن التم  رررا هتحسررر نلا، مثرررا 

رر عرن مرا همرد التسر  ا، ررا تنق ح الوتئق التنا م ن لةل ن يف س اق تبس ط وتره د التغ ررياا املتمعقرن 
 عمع ن جتديد   م املستحقاا. يف ذلك

متويددل آليددة التنميددة النظيفددة واسددتخدامها مددن جانددب املؤسسددات الدوليددة للتمويددل  -جيم 
 املنابي وبيارات استعمال اآللية كأداة الستخدامات أبرى

  ١٨ . وااررر يف تقريررر ١7 لتقريرررواحرا اسعررل التمرراو  مر  املؤسسرراا املال ررن يف اليرر م امللرمولن ر -6٢
عرررن ألويرررا ا ل رررن واسرررتدداملا مرررن جااررر  املؤسسررراا املال رررن الدول رررن، وأ رررا  رلتقرررد  احملررررز يف الررردعم 

 املستمر املقد  من األماان رلتماو  م  مراكز التماو  اإلقع مي.
 

__________ 

 ١3  ASB0040-2018 وASB0041-2018 وASB0042-2019 . 

  .https://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/index.htmlااار   ١4 
 ١5  https://www4.unfccc.int/sites/sdcmicrosite/Pages/SD-Tool.aspx.  

 %https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20190206183708302/Regularمترررا  يف:   ١6 

20report_Stakeholder_communication.pdf.  

 . ٢، اليقرم ١3-إ  أ/3، واملقرر 4، اليقرم ١٢-  أإ/3، واملقرر ٨-7، اليقرات  ١١-  أإ/6است اهن لعمقرر   ١7 

 . CDM-EB-103-AA-A-01ااار وق قن ا ل ن   ١٨ 

https://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/index.html
https://www4.unfccc.int/sites/sdcmicrosite/Pages/SD-Tool.aspx
https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20190206183708302/Regular%20report_Stakeholder_communication.pdf
https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20190206183708302/Regular%20report_Stakeholder_communication.pdf
https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20190206183708302/Regular%20report_Stakeholder_communication.pdf
https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20190206183708302/Regular%20report_Stakeholder_communication.pdf
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دداماهتا إىل وأدى التمررراو  مررر  املؤسسررراا املال رررن واعسرررتثمارين مرررن أجرررا تمزيرررز ا ل رررن واسرررت -63
مرررن هررررامز األالرررطن وامللررراري  اجلديررردم، وإطرررلق وإالررراء عمع ررراا مصرررر  ن  3٠تسررر  ا أكثرررر مرررن 

 خضراء، وعدم ألويلا انجحن، ومق  اا دعرم يف إطرار هررانمز اعسرتمداد ودعرم األالرطن التحضرريين
 األماارن إىل اعضرطل  لعصندوق األخضر لعمناس. ولضما  اإلدارم الره دم املستمرم ملوارد ا ل ن، هتردم

املتمعرق رلتمويرا  م  وعايا وعمع اا تكم ع رن يف إطرار اعتياق رن، مثرا ملرروعلااً رزيد من المما ألاه 
. ويلدم امللرو  إىل ت سري تمبئن التمويا املنراخي مرن أجرا دعرم البعردا   ١٩ القائم عع  اع ت اجاا

لألهررردام الرررواردم يف املسرررامهاا اً ألولويرررن و قرررالنام رررن يف تني رررذ إجرررراءاا التدي رررف والتك رررف ذاا ا
 وخطط التك ف الوطن ن، وغريها من الس اساا أو اعس ات   اا ذاا الصعن. اً،احملددم وطن 

آبخرررر تطررروراا خطرررن التمرررويال عرررن الكرهرررو  وخيضرررا يف خلرررال اً وأ رررا  اسعرررل ععمررر -64
الطررريا ، رررا يف ذلررك وضرر  ممررايري لو ررداا اعابمرراتا، وإالرراء ه ئررن استلررارين تقن ررن، وإعررل  
منامررن الطرررريا  املرردين الررردويل عررن طعررر  ترهررحاا لممع رررن تق رر م مرررن جاارر  اهل ئرررن اعستلرررارين 

تمردم يف إطرار ا طرن السرالين الرذكر. وهمر  اسعرل التقن ن يف ضوء ممرايري و رداا اعابمرا  املم
أهعرر    لررا منامررن الطررريا  املرردين الرردويل    املمعومرراا املطعوهررن  ٢٠١٩هرسررالن رد يف ألوز/يول ررا 

هلري  عمع اا وإجراءاا آل ن التنم ن النا ين متا ن يف الصيحاا اللبك ن لةل ن. وعلوم عع  
لرروراد مرن ايررل املنامرن واتيررق ععر  اسررت اهن تسررتند إىل ذلرك، ااررر اسعرل يف طعرر  املمعومراا ا

 املمعوماا الوقائم ن املتا ن يف املوق  اللبكي للتياق ن.

 حتسني التوزيع اإلقليمي ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة -دال 
 دعم السلطات الوطنية املعيمنة -١ 

طاا الوطن ررن املم لنررن يف اليرر م واحررا اسعررل، عررن طريررق األمااررن، تقرردمي الرردعم إىل السررع -65
 امللمولن رلتقرير، ومشا ذلك ما يعي:

الدعم مرن خرلل مراكرز التمراو  اإلقع مري يف سر اق أالرطن تدريب رن وطن رن وإقع م رن   أ  
ودو  إقع م ن، عقدا يف ال ازيا، وهع ز، واتيعند، وجامايكا، وجزر غرينادين، ومجلوريرن كروراي، وغراان، 

 السنغال، و ااواتو، وكمبوداي؛وساات  نسنت، و 
 تقدمي مسراعدم تقن رن مباهررم إىل السرعطاا الوطن رن املم لنرن مرن أجرا تطروير وجتديرد  ب  

 خطو  األساا املو دم؛ 
ملنترردى السررعطاا الوطن ررن املم لنررن، الرر  اهررتمعت ععرر   عقررن  ١٩دعررم الرردورم   ج  

 ٢١إىل  ١٩قردا يف الير م مرن عما تقن ن هلري  النلز اجلديدم ملستحقاا خيال الكرهرو ، ع
 أملاا ا؛ ،يف هو  ٢٠١٨أيعول/سبتم  

ملنتردى السرعطاا الوطن رن املم لنرن، الر  اهرتمعت ععر   عقرن عمرا  ٢٠دعم الردورم   د  
  زيررا / ١4إىل  ١٢تقن ن هلري  اليرص اجلديدم ملستحقاا خيال الكرهرو ، ُعقردا يف الير م مرن 

 يف هو ؛ ٢٠١٩يوا ا 

 

__________ 

 . ١٠، اليقرم ٢3-  أ/6و ق املطعوب يف املقرر   ١٩ 
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 ٢٠١٩دررارا الع نررن الر سرر ن ملنترردى السررعطاا الوطن ررن املم لنررن لعمررامني إجررراء اات  ه  
 عع  هامش دوريت منتدى هاتا السعطاا؛  ٢٠ ٢٠٢٠و

التمررررراو  مررررر  الرئ سرررررني املتلررررراركني ملنتررررردى السرررررعطاا الوطن رررررن املم لنرررررن خرررررلل  و   
 لعم عل؛ ١٠3و ١٠١اعجتماعني 

لوطن رررن املم لنرررن وإدراجلرررا يف حتررردي  ممعومررراا اعتصرررال ا احرررن رلسرررعطاا ا  ز  
 . ٢١ الصيحاا اللبك ن لةل ن هطع  من هاتا السعطاا

 برانمج قروض آلية التنمية النظيفة -٢ 
ويررديره مكترر  خرردماا امللرراري   ٢٠١٢أُطعررق هرررانمز قررروم ا ل ررن يف ا سررا /أهريا  -66

طع  قروم  ١٩١خلموعا هصيتا وكالن منيذم حتت إهرام األماان. ومنذ هدء ال انمز، ورد ما 
طعرر  قرررم ععرر  املوا قررن وهعرر  عرردد اتياقرراا القررروم  7٨توزعررت ععرر  سررب   رر اا، و صررا 

ومل ُيلر  يف منح قروم أخرى خلل الي م امللمولن رلتقرير رلنارر إىل عرد   اً.اتياق 63امليملعن 
  تح الباب أما  طعباا قروم جديدم.

يف  74اتياقاا القروم رلاري  يف أقا البعدا  َنواً، يف املائن من  6٨ويتمعق األمر يف  -67
 يف املائررن ، تع لررا ملرراري  4٨املائررن منلررا يف البعرردا  األ ريق ررن. وتغطرري مماررم القررروم هرررامز أالررطن  

 . ٢٢ يف املائن  ٢٠يف املائن  وملاري  النطاق الض ق   3٢النطاق الواس   
مااررن ومكترر  خرردماا امللرراري ، هنرراء ععرر  وخررلل اليرر م امللررمولن رلتقريررر، عمعررت األ -6٨

، مرن أجرا اسرتكمال املعيراا وسرداد مج ر  القرروم. ويف  ٢3 توج ا مؤألر/اجتمرا  أطررام ك وترو
اارراعا الرر  ارتُئرري   لررا أ  مررن غررري املرررجلح أ  تسرردَّد قررروم امللرراري  املدعومررن يف إطررار ا ل ررن 

التني رررذ أو ألسرررباب أخررررى، طُبرررق ععررر  لعلررررو  الرررواردم يف اتيررراق القررررم، هسرررب   خرررر اً و قررر
 القروم إجراء إلغاء يلما السمي إىل استمادم األموال املد وعن.

، لقواعردهاً ، وو قر١٢-  أإ/3و 6-  أإ/3رملقرررين  واوز ملكت  خردماا امللراري ، عمرلً  -6٩
ن لألاامرراً  رديررن عنررد وجررود لررروم ترر ر هررذا اإلجررراء، وأ  يوقررق ذلررك و قرراً أ  يلررط  قروضرر

والقواعرررد املال رررن املممرررول ارررا يف األمرررم املتحررردم. وقرررد أالرررئت عمع ررراا إلدارم  ررراعا اللرررط  
 ينيذها  ال اً مكت  خدماا امللاري  واعتياق ن اإلطارين. 

لعتقريررر اً مررن القررروم املوا ررق عع لررا، اسررتناد 63ويرررد   مررا يعرري وحررف لعحالررن المامررن لررر  -7٠
   املقررد  مررن مكترر  خرردماا امللرراري ٢٠١٩ زيرا /يوا ررا  3٠  ررىت  ٢٠١٩اليصررعي الثرراين لمررا  

 هلري  هرانمز القروم:
 سددا رلكاما؛اً قرض ١٩  أ  
 م  هط  ما تبق  من املبال ؛اً قروم سددا جزئ  5  ب  

 

__________ 

  .https://cdm.unfccc.int/DNA/index.htmlااار   ٢٠ 

 ٢١  https://cdm.unfccc.int/DNA/bak/index.html.  

 . CDM-EB104-AA-A04يرد آخر تقرير سنو  عن هرانمز قروم آل ن التنم ن النا ين يف الوق قن   ٢٢ 

 . ١٢-  أإ/3و 6-  أإ/3املقررا    ٢3 

https://cdm.unfccc.int/DNA/index.html
https://cdm.unfccc.int/DNA/bak/index.html
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 ُهطبت رلكاما؛اً قرض ١3  ج  
 تلط ،ما زالت ق د الت ل ز يف مكت  خدماا امللاري  أو ستسدد أو اً قرض ٢6  د  

  س  لروم كا قرم.
  زيررا / 3٠وأول هرانمز قرروم ا ل رن رلكامرا مرن  وائرد الصرندوق اعسرتئماين. ويف  -7١

 أ  اتريخ هناين الي م امللمولن آبخر تقرير  صعي ملكت  خدماا امللاري  ، كا   ٢٠١٩يوا ا 
 الوض  املايل ل انمز قروم آل ن التنم ن النا ين كما يعي:

 اً؛دوعر  3 ٩٠٢ ٠7٠التزاماا القروم:  خلمو   أ  
 اً؛دوعر  3 7٠٢ ٩٨7األموال املد وعن إىل املستي دين من القروم:   ب  
 اً؛دوعر  ١ ٠75 ٠4٩القروم املسددم:   ج  
 اً.دوعر  5٨٠ 376القروم امللطوهن:   د  

روم ، مرر  تسرروين مج رر  القرر٢٠١٩ومررن املقرررر أ  يغعررق هرررانمز القررروم يف هنايررن عررا   -7٢
 .٢٠١٩ووض  ترت باا عستدلص املزيد من املبال  همد عا  

 شراكة ىلطار نّيويب  -٣ 
.  ٢5 ، هتنسر ق أالرطن اللرركاء واملنامراا املتماوارن ٢4 تضطع  األماان، يف سر اق هرراكن ارريوظ -73

د وخررلل اليررر م امللرررمولن رلتقريرررر، أكررد اللرررركاء واملنامررراا املتماوارررن يف هررذه املبرررادرم مرررن جديررر
اعلتزا  هلراكن اريوظ واتيقروا ععر  مواحرعن الممرا مرن أجرا توسر   الطعر  عع لرا وامللراركن   لرا 
مررن خررلل تمريررف مجلررور أوسرر  اررا، مررثًل مررن خررلل منترردايا الكرهررو  املمقررودم خررلل أسرراه   

 . ٢6 املناس اإلقع م ن
امش أسراه   وُعقدا سعسعن من اجتماعاا التنس ق عن طريق هبكن اإلا ات عع  هر -74

. وكرا  اهلردم المرا  مرن اعجتمرا  الرذ  ُعقرد يف أسربو  ٢٠١٩املناس اإلقع م ن املنامن يف عرا  
املنرراس أل ريق ررا هررو اجلمرر  هررني اللررركاء واملنامرراا املتماواررن، رررا يلررما كبررار املررديرين، مررن أجررا 

تحسرررني من رررزاا اسرررتمرام النترررائز الررر  حتققرررت واعتيررراق ععررر  ال ت بررراا الممع رررن والتلرررغ ع ن ل
هررراكن اررريوظ. واتيفيررق ععرر  تصررم م دل ررا لتوضرر ح أدوار ومسررؤول اا كررا منامررن وحتديررد النررواتز 

عع  إالاء خلموعن أساس ن من اللركاء المامل ني وخلموعن اً ال  يسلم اا كا هريك. واتيفيق أيض
 

__________ 

من جاا  األمني الما  السراهق لألمرم املتحردم، كرويف عنرا ،  ٢٠٠6أُطعق إطار اريوظ يف كااو  األول/ديسم    ٢4 
 مرررررررن أجرررررررا تممررررررر م  وائرررررررد آل رررررررن التنم رررررررن النا يرررررررن، ع سررررررر ما يف أ ريق رررررررا جنررررررروب الصرررررررحراء الكررررررر ى. ااارررررررر

https://nfpartnership.org/.  

الوكررررراعا اللرررررريكن هررررري: مصررررررم التنم رررررن األ ريقررررري، ومصررررررم التنم رررررن ا سررررر و ، والراهطرررررن الدول رررررن لترررررداول   ٢5 
اعابمررراتا، ومرررؤألر األمرررم املتحررردم لعت رررارم والتنم رررن، وهررررانمز األمرررم املتحررردم اإلَنرررائي، وهررررانمز األمرررم املتحررردم 

تكنولوج ررا، واتياق ررن األمررم املتحرردم اإلطاريررن هلررري  لعب ئرن، وهررراكن هرررانمز األمررم املتحرردم لعب ئن/جاممررن الررداَنر  لع
تغري املناس، وخلموعرن البنرك الردويل. املنامراا املتماوارن: هرراكن التنم رن املنديضرن اعابمراتا يف أ ريق را، وراهطرن 

مامل رن، األسواق واعستثماراا يف خلال املناس، ومصرم التنم ن ألمريكا اللت ن ن، ومملد اعسر ات   اا الب ئ رن ال
 ومصرم التنم ن لعبعدا  األمريك ن، ومنامن أمريكا اللت ن ن للؤو  الطاقن. 

 . /https://www.regionalclimateweeks.org ااار  ٢6 

https://nfpartnership.org/
https://www.regionalclimateweeks.org/
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لعلرركاء األساسر ني. اً من األعضاء اإلقع م ني وعع  تنق ح اختصاحاا اللراكن لتضم نلا تمريير
وركلزا اعجتماعاا الر  عقردا خرلل أسربو  أمريكرا اللت ن رن ومنطقرن البحرر الكرارييب وأسربو  

 .٢٠٢٠آس ا ومنطقن احمل ط اهلادئ عع  التدط ط ألساه   املناس ال  ستنام يف عا  
ررر التقريررر السررنو  للررراكن اررريوظ لمررا   -75  ررن خررلل يف الصرريحن اللرربك ن لةل ٢٠١٨وُاليت

 . ٢7 الي م امللمولن رلتقرير، وهو يوقلق األالطن ال  اضطعمت اا الوكاعا اللريكن واملناماا
وتلما اجللود امللر كن الر  هرذهلا اللرركاء واملنامراا املتماوارن يف هرراكن ارريوظ خرلل  -76

املنراس ألمريكرا اللت ن رن ، وأسبو  ٢٠١٩الي م امللمولن رلتقرير تنا م أسبو  املناس أل ريق ا لما  
 ، 3ومنطقن البحر الكارييب، وأسبو  املناس  سر ا واحملر ط اهلرادئ  ااارر املر رق ا رامل، اجلردول 

وهلدا هذه املناسباا تنا م اجتماعراا وأالرطن جااب رن و عقراا عمرا هلرري  ا ل رن وأسرواق 
 ملاركو  يف امللراري  ومسرتثمرو الكرهو  هار    لا رثعو  عن اسعل والسعطاا الوطن ن املم لنن و 

  تمعو  وخ اء إقع م و .
 ٢5خررلل الرردورم  ٢٠٢٠ومررن املقرررلر عقررد اعجتمررا  التدط طرري للررراكن اررريوظ لمررا   -77

 ملؤألر األطرام.
ويررود اسعررل أ  يمرررب عررن امتنااررا اكومرراا ال ازيررا، واتيعنررد، وغرراان عستضررا تلا أسرراه    -7٨

، ولعلررركاء واملنامراا املتماواررن يف هرراكن اررريوظ ععر  الممررا املتواحررا ٢٠١٩  املنراس اإلقع م ررن يف عرا
 الذ  يضطعمو  ها   ما يتمعق  سواق وآل اا الكرهو ، را يف ذلك آل ن التنم ن النا ين.

 مراكز التعاون اإلقليمي -٤ 
يف إطرار هرراكن مر  وكراعا  ع رن وإقع م رن ومصرارم   ٢٨ تمما مراكز التماو  اإلقع مي -7٩

إَنائ ن متمرددم األطررام  اللرركاء املستضر يو  ملراكرز التمراو  اإلقع مري  مرن أجرا حتسرني التوزير  
 ، أالررم مركررز لعتمرراو  اإلقع مرري ملنطقررن اللرررق٢٠١٩. ويف هرربا /  اير  ٢٩ اإلقع مرري مللرراري  ا ل ررن

ومرن  ا يف دظ رلتمراو  مر  املنامرن المامل رن للقتصراد األخضرر.األوسط ومشرال أ ريق را وجنروب آسر 
 .٢٠١٩املتوق  أ  يبدأ مركز التماو  اإلقع مي يف دظ عمعا يف الره  األخري من عا  

 إىل البعدا  النام رن   مرا يتمعرق رملنل  راا وخطرو   3٠ وتقد  مراكز التماو  اإلقع مي الدعم -٨٠
 طرار ا ل رن؛ وحتي رز امللراري  عرن طريرق تمزيرز اسرتددا  و رداا ا يرالاألساا املو دم املمتمدم يف إ

 ألغرام التح  رد الطروعي ألقرر تغرري املنراس يف إطرار مبرادرم "اا راد املنراخي ا  "؛ والر ويز عسرتددا 
ا ل رن رعتبارهررا جررزءاً مرن اعسرر ات   اا اإلَنائ ررن واملناخ رن؛ وتمزيررز  وائررد ا ل رن وإمكاا ررن توسرر   

 

__________ 

 https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20190207182511909/2018% متا  يف:  ٢7 

20NFP%20Status%20Report.pdf . 

، وأعقبتا مراكرز لعتمراو  اإلقع مري يف كمبراع، ٢٠١3أُالم أول مركز لعتماو  اإلقع مي يف لومي، توغو، يف عا    ٢٨ 
 أوغنرردا؛ وسرراات جررورج، كرينررادا؛ وهوغرروات، كولومب ررا؛ وراكررو ، اتيعنررد. واُقررا مركررز التمرراو  اإلقع مرري لبوغرروات،

. ااارررررررر ٢٠١7، إىل هنمرررررررا سررررررر  ، هنمرررررررا، يف آذار/مرررررررارا ٢٠١3الرررررررذ  كرررررررا  يممرررررررا منرررررررذ آب/أغسرررررررطل 
https://unfccc.int/about-us/regional-collaboration-centres . 

مصرررم التنم ررن لغرررب أ ريق ررا، لررومي؛ ومصرررم التنم ررن للرررق أ ريق ررا، كمبرراع؛ ومؤسسررن جررزر وينرردوارد لعبحرر    ٢٩ 
 والتمع م، ساات جورج؛ ومصرم التنم ن ألمريكا اللت ن ن، هنما؛ ومملد اعس ات   اا الب ئ ن المامل ن، راكو . 

 . 3، اليقرم ١3-أإ  /3است اهن لعمقرر   3٠ 

https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20190207182511909/2018%20NFP%20Status%20Report.pdf
https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20190207182511909/2018%20NFP%20Status%20Report.pdf
https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20190207182511909/2018%20NFP%20Status%20Report.pdf
https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20190207182511909/2018%20NFP%20Status%20Report.pdf
https://unfccc.int/about-us/regional-collaboration-centres
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 اسررتدداملا، مررثلً لرردعم التمويررا املنرراخي؛ واسررتددا  أدام التنم ررن املسررتدامن ا احررن ر ل ررن. وع تررزال
ويف البعردا  املمثعرن ألثر ًل انقصراً  مراكز التماو  اإلقع مي تمطي األولوين لعمما يف أقا البعدا  َنرواً 

 كرااو   3١ملاري   رىت  ١٠ أ  تعك ال  كا  عدد ملاريملا املس َّعن يف إطار ا ل ن ع يت اوز 
 . 3١  ٢٠١٠األول/ديسم  

 ويُناَّم عما مراكز التماو  اإلقع مي يف قلقن خلاعا: -٨١
   القائمرن وحتديرد ملراري  وهرررامزتقردمي املسراعدم املباهررم لعملراري  وهررامز امللراري  أ  

 ملاري  جديدم؛
 تقدمي الدعم يف س اق ما يعي:  ب  
 حتديد وهت ئن خطو  أساا مو دم تصاعدين وتنازل ن جديدم؛ '١'
 جتديد خطو  األساا املو دم؛ '٢'
 تمزيز استددا  ا ل ن وو داا ا يال ا احن اا؛  ج  
 سساا املال ن الدول ن.ألويا ا ل ن وحتي ز استدداملا من جاا  املؤ   د  

 ١ ١٩٠ومشا الدعم املباهر الذ  تقدما مراكز التماو  اإلقع مي منذ الرريهتا أكثرر مرن  -٨٢
مررن امللرراري  وهرررامز األالررطن الرر  جترراوزا  ٢37مررن أالررطن امللرراري  وهرررامز األالررطن، مررن ضررمنلا 

هعغررت مر عررن املماجلررن يف  مررن امللرراري  اإلضررا  ن الرر  ١١6مر عررن أو أكثررر مررن دورم ملرراري  ا ل ررن و
منلرررا؛  43مرررن خطرررو  األسررراا املو ررردم، وا رررق اسعرررل ععررر   ١44إطرررار ا ل رررن؛ ودعمرررت وضررر  

لبنرراء القردراا والترردري  هلررري  خطرو  األسرراا املو رردم اً وأات رت، يف اليرر م امللررمولن رلتقريرر،  رحرر
 لر  اامرت ععر  الصرم دمن خرلل الردعم التقر  املباهرر ععر  الصرم د الروط  ومرن خرلل األالرطن ا

 اإلقع مي ودو  اإلقع مي.
لعمنترردى المرراملي السررنو  ملراكررز التمرراو  اإلقع مرري، الررذ  عقررد  ٢٠١٨وأات  اجتمررا   -٨3

ملررؤألر األطرررام،  رحررن لمقررد لقرراءاا مجمررت اللررركاء واألمااررن، وتقرردمي  ٢4رعقرر ا  مرر  الرردورم 
يف  األ كار، وطر  أ كار جديردم هلرري  الممرا تمع قاا إىل اسعل، والوقوم عع  ما حتقق، وتقاسم

 املستقبا، ومواحعن التماو . و ضر اعجتما  رئر ل اسعرل ورثعرو اللرركاء املستضر يني ملراكرز التمراو 
 اإلقع مري ا مسرن. وكرررر اللرركاء املستضرر يو  دعملرم املتواحرا لعتمرراو  مر  األطرررام وجللرود توضرر ح
أمه ن مراكز التماو  اإلقع مي هوحيلا اجللاا الياععن الرئ س ن يف امللاركن اإلقع م ن املتمعقن هتغرري 

. وأقررر رئرر ل اسعررل رملسررامهن املوضرروع ن ملراكررز التمرراو  اإلقع مرري مررن خررلل تقاريرهررا  3٢ املنرراس
اري  ا ل ررن وهررررامز املنتامررن املقدمررن إىل اسعررل، وع ررا الرردعم الرررذ  تت حررا مراكررز التمرراو  مللرر

 أالطتلا وعمع اهتا املتصعن هوض  خطرو  األسراا املو ردم، ررا يف ذلرك تني رذ تعرك املراكرز أالرطن
لبناء القدراا والتدري  عع  الصم د الوط . وُعمليتم خلل املنتدى تقرير مراكز التماو  اإلقع مري 

 . 33 ٢٠١٨هلري  أهم  طاا عا  
 

__________ 

 . https://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/cdmprojects.pdf ااار  3١ 

ضرا املروارد أالئت مراكز التماو  اإلقع مي يف البداين من أجا تمم م  وائد ا ل ن، لكن دورها توس  ع قراً. وهي  3٢ 
املال ن والبلرين املقدمن من ااكوماا واللركاء وسرائر منامراا األمرم املتحردم، ألكلنرت مراكرز التمراو  اإلقع مري 

 من ت سري تقدمي الدعم إىل أالطن البعدا  يف خلال المما املناخي. 

  .https://unfccc.int/sites/default/files/resource/RCC%20Highlights%202018.pdfمتا  يف:   33 

https://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/cdmprojects.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/RCC%20Highlights%202018.pdf
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 احلوار اجلنساين -5 
الررذ  يرردعو اهل ئرراا املنلررريم إىل أ    34 ٢٢ن لطعرر  مررؤألر األطرررام يف دورتررا اسررت اه -٨4

تضرررمليتن تقاريرهرررا الماديرررن ممعومررراا عرررن التقرررد  احملررررز  رررو إدمررراج املنارررور اجلنسررراين يف عمع اهترررا، 
 .١٠4اسعل يف  عقن عما ملصصن لبنراء القردراا ُعقردا يف هرو  رعقر ا  مر  اجتماعرا  هار 

اقلاا هلري  تقدير   م اليوائرد اعجتماع رن واعقتصرادين وحتويعلرا إىل منيمرن وأجرى اسعل من
ودور مراعرررام اععتبررراراا اجلنسررراا ن يف خيرررال اابمررراتا الكرهرررو  هكيررراءم و مال رررن، واملنارررور مال رررن، 
 ملسريلن اععتباراا اجلنساا ن وتغري املناس.  القطاعي

 مسائل احلوكمة واإلدارة -رابعاا  
ل وه ئاتا اجتماعاا منتامن خلل الي م امللمولن رلتقرير. وإضرا ن إىل ذلرك، عقد اسع -٨5

االمررررت األمااررررن اجتماعرررراا ملنترررردى السررررعطاا الوطن ررررن املم َّنررررن ومنترررردى التنسرررر ق هررررني الك رررراانا 
 التلرررغ ع ن املم لنرررن والك ررراانا املسرررتقعن املمتمررردم،  ضرررلً عرررن  عقررراا عمرررا مررر  أحرررحاب املصرررعحن

 امل . ااار املر ق ا 
وخلل الي م امللمولن رلتقرير، اجتمر   ريرق اععتمراد و ريرق املنل  راا التراهمنْي لةل رن  -٨6

. ومل يُمقد اجتماٌ  لعيريرق المامرا املمر  رلتحرريز وإعرادم التحرريز وا ت راز تين  35 قل  مراا
 ليريرق لير م سرنتني، وعيرن أعضراء ا١٠3أكس د الكرهو  وختزينا، لكرن اسعرل مردد، خرلل اجتماعرا 

 .٢٠٢١ ىت هناين عا  
 ١٢مخسرن خر اء أعضراء يف  ريرق اععتمراد التراه  لةل رن، و ١٠3وعنيل اسعل يف اجتماعرا  -٨7
يف  ريررق التسرر  ا واإلحرردار لعممررا يف اً خبررري  ٢3أعضرراء يف  ريررق املنل  رراا الترراه  لةل ررن، واً خبررري 

 .٢٠٢١األول/ديسم   كااو   3١إىل  ٢٠١٩أيعول/سبتم   ١الي م من 
 واتيررق ٢٠٢١-٢٠٢٠، اعتمررد اسعررل خطررن إدارم ا ل ررن لعيرر م ٢٠١٩ويف أيعول/سرربتم   -٨٨

ععرر  مواحرررعن رارسررتا املتمثعرررن يف إجررراء اسرررتمرام اصررف سرررنو  االررن تني رررذ خطررن اإلدارم الررر  
 وو ق عع لا.

 اجتماعات اجمللس التنفيذي -ألف 
ملؤألر/اجتمررا  أطرررام ك وتررو أعضرراء وأعضرراء منرراوهو  ُجرردد يف  ١4ااُتدرر  يف الرردورم  -٨٩

، كررا  ٢٠١٩اسعررل للررغا اللررواغر الناهررئن عررن ااتلرراء مرردم وعيررن أعضرراء سرراهقني. ويف عررا  
 .4اسعل يتريلف من األعضاء واألعضاء املناوهني الواردم أمساؤهم يف اجلدول 

 

__________ 

 . ٢٢-  أ/٢١ااار املقرر   34 

  .https://cdm.unfccc.int/Panels/index.htmlااار   35 
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  4اجلدول   
 ٢٠١٩اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة يف عا  األعضاء واألعضاء املناوبون يف 

 اجللن ال  رهحتا المضو املناوب اسم المضو
 الدول اجلزرين الصغريم النام ن  أ أخلد عبد هللا  أ عمر الكو 

 الدول األ ريق ن  ب ره د الطاهر   ب اااجي مبا  دايغ 
 األولاألطرام املدرجن يف املر ق   أ آان رومااو سكااي  أ ه وتر دوم و  كي

 األطرام غري املدرجن يف املر ق األول  أ  ج خوس ا م غ ل  أ ماوهن  دوا 
 دول أورور اللرق ن  أ اناتيل كوهكو  أ دايان هاروت وا ا 
 األطرام غري املدرجن يف املر ق األول  أ  ج مويزيل ألياريل  أ هن امني كارموره
 دول أورور الغره ن ودول أخرى  ب  رااك  ولكا  ب أول ي  ا كاسي
 األطرام املدرجن يف املر ق األول  ب كازوانر  كاينو  ب عم ا هنايدر
 دول أمريكا اللت ن ن ومنطقن البحر الكارييب  ب إدورادو كاليو  ب سبنسر توماا
 دول آس ا واحمل ط اهلادئ  ب  مد طارق  ب سريوا  اات اه

 .٢٠٢٠مدهتا سنتا ، تنتلي قبا أول اجتما  لعم عل يُمقد يف عا  وعين   أ  
 .٢٠٢١وعين مدهتا سنتا ، تنتلي قبا أول اجتما  لعم عل يُمقد يف عا    ب  
ملؤألر/اجتمرا  أطررام ك وترو. عضرو منراوب ااُتدر  يف  ١4تره ح تعقترا األماارن يف الردورم   ج  

 ملؤألر/اجتما  أطرام ك وتو. ١3الدورم 

 نتخاب رئيس اجمللس وانئب رئيسها  
لعم عرل، ااُتدر  السر د ه روتر دوم و  كري، مرن األطررام املدرجرن  ١٠٢خلل اعجتما   -٩٠

والسرر د اارراجي امبررا  دايغرر ، مررن األطرررام غررري املدرجررن يف املر ررق األول،  اً،يف املر ررق األول، رئ سرر
 . 36 ٢٠٢٠اجتما  لعم عل يف عا  لرئ ل اسعل. وستنتلي وعين كا منلما قب ا أول اً انئب
 وأعرب اسعل لعرئ ل وانئ  الرئ ل املنتل ن وعيتلما عن تقديره لق ادهتمرا املمترازم لعم عرل -٩١

 .٢٠١٩يف عا  

 اجتماعات اجمللس التنفيذي -ابء 
 . وتُترا  ععر  5اجتماعاا يف الي م امللمولن رلتقرير  ااار اجلردول  عقد اسعل أرهمن -٩٢

 حرريحاا املوقرر  اللرربكي لةل ررن جررداول األعمررال امللرررو ن عجتماعرراا اسعررل، والوتئررق الداعمررن
 . 37 لبنود جداول األعمال، والتقارير املتضمنن مج   اعتياقاا ال  اعتمدها اسعل

 

__________ 

 ، املر ق األول . ١-  أإ/4من الناا  الداخعي لعم عل  املقرر  ١٢و قاً لعمادم   36 

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

https://cdm.unfccc.int/EB/Members/files/bio_abdulla.pdf
https://cdm.unfccc.int/EB/Members/files/bio_abdulla.pdf
https://cdm.unfccc.int/EB/Members/files/bio_abdulla.pdf
https://cdm.unfccc.int/EB/Members/files/bio_duan.pdf
https://cdm.unfccc.int/EB/Members/files/bio_duan.pdf
https://cdm.unfccc.int/EB/Members/files/bio_duan.pdf
https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20140218143250822/Kushko.pdf
https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20140218143250822/Kushko.pdf
https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20140218143250822/Kushko.pdf
https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20140220174116274/Enderlin.pdf
https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20140220174116274/Enderlin.pdf
https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20140220174116274/Enderlin.pdf
https://cdm.unfccc.int/EB/Members/files/bio_schneider.pdf
https://cdm.unfccc.int/EB/Members/files/bio_schneider.pdf
https://cdm.unfccc.int/EB/Members/files/bio_schneider.pdf
https://cdm.unfccc.int/EB/Members/files/bio_kainou.pdf
https://cdm.unfccc.int/EB/Members/files/bio_kainou.pdf
https://cdm.unfccc.int/EB/Members/files/bio_kainou.pdf
https://cdm.unfccc.int/EB/Members/files/bio_calvo.pdf
https://cdm.unfccc.int/EB/Members/files/bio_calvo.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_Muhammed%20Tariq.pdf
https://cdm.unfccc.int/EB/Members/files/bio_Muhammed%20Tariq.pdf
https://cdm.unfccc.int/EB/Members/files/bio_Muhammed%20Tariq.pdf
https://cdm.unfccc.int/EB/Members/files/bio_Muhammed%20Tariq.pdf
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  5اجلدول   
 ١٢ىل   ٢٠١٨أيلول/سدعتمرب  ١س التنفيدذي آلليدة التنميدة النظيفدة يف الفدرتة مدن اجتماعدات اجمللد
 ٢٠١٩أيلول/سعتمرب 

 مكا  اعامقاد التاريخ اعجتما 

 ١4كاتو  تسررررا، رعقرررر ا  مرررر  الرررردورم  ٢٠١٨تلرين الثاين/او م   ٢٩-٢6 لعم عل ١٠١اعجتما  
 ملؤألر/اجتما  أطرام ك وتو

 هو  ٢٠١٩آذار/مارا  ٢٨-٢5 لعم عل ١٠٢اعجتما  

لكا من  5٠هو ، رعق ا  م  الدورم  ٢٠١٩ زيرا /يوا ا  ١4-١٢ لعم عل ١٠3اعجتما  
 ا ل تني اليرع تني

 هو  ٢٠١٩أيعول/سبتم   ١٢-٩ ١٠4اجتما  اسعل 

يف سررراات اغو  ٢٠١٩الثررراين/او م  تلررررين  ٢٨إىل  ٢5لعم عرررل يف اليررر م مرررن  ١٠5سررر مقد اعجتمرررا   مل ان:
 مؤألر/اجتما  أطرام ك وتو. ١5رعق ا  م  الدورم 

 التفاعل مع املنتدايت وأصحاب املصلحة -جيم 
خلل الي م امللمولن رلتقرير، واحرا اسعرل وه كرا دعمرا عمعلمرا مر  أحرحاب املصرعحن  -٩3

نررن مرررن خررلل منترردى هرررذه السررعطاا وعرررن يف إطررار ا ل ررن، ررررا يف ذلررك مرر  السرررعطاا الوطن ررن املم ل 
لعم عررل، ومرر   ١٠3و ١٠١طريررق التياعررا مرر  الرئ سررني املتلرراركني لعمنترردى يف اعجتمرراعني 

التلغ ع ن املم لنن عن طريق التياعا م  رئ ل منتدى التنسر ق هرني الك راانا التلرغ ع ن املم لنرن  الك اانا
، ومرر   ريررق اععتمرراد لعم عررل ١٠4و ١٠٢و ١٠١والك رراانا املسررتقعن املمتمرردم يف اعجتماعرراا 

 .٨٢التاه  لةل ن خلل اجتماعا 
  وض  وتني ذ قواعد ا ل ن وأُت حت ألححاب املصعحن  رحن ليعراب عن آرائلم هلري -٩4

 وعلتماا توض حاا هلري  هذه القواعد من خلل التواحا م  األماان واسعل.
وتتررا  ألحررحاب املصررعحن  رحررن التمع ررق ععرر  ملرررو  جرردول األعمررال امللرررو  لكررا  -٩5

اجتما  لعم عرل واعسرت اهن لطعبراا اإلسرلا  يف القضرااي الس اسرات ن الر  ترؤقر ععر  أحرحاب 
قبا اختاذ اسعل ما يعز  من قرراراا. ويترا  لع لراا املسر عن هصرين مراقر  التواحرا مر   حناملصع
 خلل اجتماعاتا. اسعل
واالمرررت األماارررن، همرررد كرررا اجتمرررا  مرررن اعجتماعررراا األرهمرررن لعم عرررل خرررلل اليررر م  -٩6

 ن املم نررن امللررمولن رلتقريررر، لقرراءاا عررن همررد مرر  أعضرراء منترردى التنسرر ق هررني الك رراانا التلررغ ع
والك اانا املسرتقعن املمتمردم ملناقلرن اترائز اعجتماعراا وتقردمي توضر حاا هلرري  القرراراا الر  

 وهار  أعضاء  ريق اععتماد التاه  لةل ن يف تعك املؤألراا عن همد  كمراقبني.اختذها اسعل. 
 ١4 ني، أ ردمها خرلل الردورم وخلل الي م امللمولن رلتقرير، عقد اسعرل اجتمراعني جرااب -٩7

 5٠ملؤألر/اجتما  أطرام ك وتو، هلري  ا ر اا والردروا املسرتيادم مرن ا ل رن، وا خرر خرلل الردورم 
مرررن اهل ئترررني اليررررع تني هلرررري  ا ل رررن وطمرررو  الس اسررراا املناخ رررن. وتررررد يف املوقررر  اللررربكي  لكرررا

 . 3٨ نللتياق ن اإلطارين جداول أعمال األالطن والمروم املقدم
 

__________ 

 3٨  https://seors.unfccc.int/seors/reports/archive.html.  
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 االتصال والتوعية -دال 
 ركلزا جلود اعتصال والتوع ن خلل الي م امللمولن رلتقرير عع  خلالني مها: -٩٨

اإلعل  هيائدم ا ل ن ومنا ملا من مناور الس اق األوسر  عسرتددا  األسرواق   أ  
 وا ل اا؛
 زايدم استددا  و داا ا يال يف املماوضن الطوع ن.  ب  

و  مرررا يتمعرررق رحملرررور األول، ع يرررزال املضرررمو  املسرررتند إل رررا يقرررو  ععررر   كررررم أ  ا ل رررن  -٩٩
 تلرركلا أدام  مالررن مررا اايكررت تتطررور وتتحسررن وتُن ررز وتسرردر عمعلررا لألطرررام وأحررحاب املصررعحن

 لعل اكا األساس ن والدروا املستيادم.اً من غري األطرام، را يف ذلك رعتبارها مورد
الثاين، تُقدَّ  ا ل رن كوسر عن لتوسر   اطراق اإلجرراءاا املتمعقرن هتغرري املنراس مرن  ويف احملور -١٠٠

خلل هرراء و رداا ا يرال وإلغائلرا. وتلر َّ  اللرركاا واملنامراا ومنامرو األالرطن واأل رراد 
ععرر   سرراب مررا يصرردر عررنلم مررن اابمرراتا وتقع علررا قرردر اإلمكررا  وتمررويال البرراقي رسررتددا  

ن يف س اق مبرادرم "اا راد املنراخي ا  " ورععتمراد ععر  منصرن اإللغراء و داا ا يال، وياح
 الطوعي لو داا ا يال.

ومشعت األالرطن املضرطع  ارا يف الير م امللرمولن رلتقريرر مرن أجرا تمزيرز الطعر  ععر  ا ل رن  -١٠١
،  3٩ مرراواإللغرراء الطرروعي لو ررداا ا يررال إاترراَج هررريط   ررديو واستقصرراء تمرييرري مرروجز والرر ويز هل

 لعتوع ررررن موجلررررن لعلررررركاا واملنامرررراااً هرررردعم مررررن يعررررن إعلم ررررن اجتماع ررررن رولررررن، وكررررذلك جلررررود
والقطاعاا. و  ما يتمعق اذا اللرق األخرري، هرذلت أورور، ومجلوريرن كروراي، والصرني، والروعايا 

 ، الررذ مررن أجررا إقامررن هررراكاا مرر  منامرراا ملتعيررن، مثررا اسعررل الرردويل لعمطرراراااً املتحردم جلررود
 ععتمرراد مسررتحقاا خيررال الكرهررو  يف املطرراراا، وُهررر  يف جلررود تماوا ررن مرر اً انجحرراً وضرر  هرانخلرر

 مناماا رايض ن، مثا  ريق كره القد  اإلسباين رايل ه ت ل رلومب ي.
مرررن املنامررراا هق ررراا اابماتهترررا وخيضرررلا وتمويضرررلا روجررر  مبرررادرم  ٢٠٠والترررز   رررو  -١٠٢

، را يف ذلك عن طريق اسرتددا  و رداا ا يرال. وقردلمت األماارن الردعم "اا اد املناخي ا  "
إىل مناومن األمم املتحدم من أجا حت  د أقرها املناخي عن طريق اارد مرن اعابمراتا والتمرويال 
هو داا ا يال، وتماوات م  هرانمز األمم املتحدم لعب ئن يف تل    املناماا الدول ن األخرى 

 اعجتاه.عع  أ  ألضي يف ايل 
وترردعم مراكرررز التمرراو  اإلقع مررري جلرررود اعتصررال والتوع رررن، كمرررا تُرردرج هرررذه اجللرررود يف  -١٠3

مبرررادراا ملتعيرررن لألماارررن، ررررا يف ذلرررك يف سررر اق جررروائز األمرررم املتحررردم السرررنوين لعممرررا املنررراخي 
   ال القطاعاا.الماملي، و ورها "اا اد املناخي ا  "، وجلود التوع ن األخرى ال  تبذهلا األماان 

وععررر  امترررداد اليررر م امللرررمولن رلتقريرررر، قررردلمت األماارررن ومراكزهرررا لعتمررراو  اإلقع مررري رسرررائا  -١٠4
 ا ل ن واستددا  األسواق يف مناسباا مثا أساه   املناس اإلقع م ن.هلري  
واررروقش خرررلل  عقررراا  ررروار هرررلدهتا األالرررطن اجلااب رررن عجتمرررا  اسعرررل، سرررواء يف  -١٠5
لكا من اهل ئترني اليررع تني، موضرو   وائرد  5٠ملؤألر/اجتما  أطرام ك وتو أو الدورم  ١4الدورم 

 ا ل ن يف س اق تمزيز مستوى طمو  س اساا املناس والمما املناخي.
 

__________ 

 3٩  https://unfccc.int/news/un-launches-climattitude-campaign-find-out-about-your-attitude-to-climate-change.  

https://unfccc.int/news/un-launches-climattitude-campaign-find-out-about-your-attitude-to-climate-change


FCCC/KP/CMP/2019/3 

25 GE.19-17182 

 احلالة املالية آللية التنمية النظيفة -هاء 
هنايرررن  ررر م ع يرررزال اسعرررل يممرررا ععررر  كيالرررن قدرترررا ععررر  إدامرررن ا ل رررن وتطويرهرررا  رررىت  -١٠6

 التصررح ح ا احررن هيرر م اعلتررزا  الثاا ررن روجرر  هروتوكررول ك وتررو مررن خررلل اإلدارم الرهرر دم لييررراداا
 . 4٠ الواردم واع ت اطي امل اكم

ويرررد تقريررر هرراما هلررري  ااالررن املال ررن الراهنررن لةل ررن وامل زاا رراا املتوقمررن لألالررطن  ررىت  -١٠7
 . 4١ يف املر ق األول ٢٠٢3هناين عا  

ومررررا   4٢ ٢٠١٩-٢٠١٨ععرررر  خطررررن إدارم ا ل ررررن لعيرررر م  ٩7ووا ررررق اسعررررل يف اجتماعررررا  -١٠٨
 ٠١3ربعرر  اً أثررا تراجمرر مع ررو  دوعر، وهررو مررا ١٩.5، تبعرر  ٢٠١٩اررا مررن م زاا ررن لمررا   يتصررا
 .٢٠١٨يف املائن  مقاران ر زاا ن  ٠.٩ اً دوعر  ١77
مليررررني  ٩إيررررراداا متوقمررررن قرررردرها  ٢٠١٩-٢٠١٨وأُدرجرررت يف خطررررن إدارم ا ل ررررن لعيرررر م  -١٠٩

مقاراررن هررني  الررن إيررراداا ا ل ررن  6 . ويتضررمن اجلرردول ١٢ اجلرردول  ٢٠١٩-٢٠١٨دوعر لعيرر م 
:  يررري ٢٠١٩و ٢٠١٨لر مرررن كرررااو  الثاين/ينررراير إىل آب/أغسرررطل يف عرررامي  ررر م الثماا رررن أهررر يف

مليررني  6.٨ بعغررت  ٢٠١٨، أمررا يف عررا   43 مليررني دوعر ٨.3هعغررت الرسررو  املتعقررام  ٢٠١٩ عررا 
 مليني دوعر. ٩وقدرها  ٢٠١٩دوعر. ومن املرجلح أ  تتحقلق أو تُت اوز اإليراداا املتوقمن لما  

  وائررد الصررندوق اعسررتئماين لتمويررا خطررن قررروم ا ل ررن ارردم دعررم تنم ررناً وختصرر   ال رر -١١٠
 . 44 أالطن مس َّعن من هذا القب ا ١٠أالطن ملاري  ا ل ن يف البعدا  ال  لديلا أقا من 

  6اجلدول   
مقارنددة حالددة ىليددرادات آليددة التنميددة النظيفددة يف فددرتة الثمانيددة أشددهر مددن كددانون الثاين/يندداير ىل  

 ٢٠١٩و ٢٠١٨يف عامي  آب/أغسطس
  هدوعراا الوعايا املتحدم 

  أ ٢٠١٩  أ ٢٠١٨ اإليراداا

 ٨3 45١ ١74 ٩٠ ٠١4 74٩ الرح د املر ا من السنن الساهقن  ألف 

   إيراداا الرسو  

 ١56 ٨7٠ ٩٩ 5٠٩  ب رسو  التس  ا

 ٨ ٠5٠ 4٢3 6 4٩6 4٨3  ج اص   المائداا

 44 ٩٨٠ ١١3 ٢٢3  ريق اععتماد

 64 ٩٨4 65 ٠34 الرسو  املتصعن هممع ن اععتماد

 ٣١كددددانون الثاين/يندددداير ىل    ١اإليددددرادات يف الفدددرتة مددددن  -اجملمدددوع الفرعددددي 
 آب/أغسطس )ابء(

٦ ٧٧٤ ٢٤٩ 555 ٨ ٢٣٦ 

 ٩١ ٦٨٧ ٧٢٨ ٩٦ ٧٨٨ ٩٩٨ جمموع املعلغ املرحل من السنة السابقة وىليرادات السنة احلالية )ألف + ابء(
 

__________ 

 . ١4-  أإ/4، و١٢-  أإ/3، و١١-  أإ/6، و١٠-  أإ/4و قاً لعمقرراا   4٠ 

 . 5، اليقرم ١4-أإ  /4است اهن لعمقرر   4١ 

 . CDM-EB97-A01-INFOااار وق قن ا ل ن   4٢ 

  الص غن النلائ ن لعتقرير.الب اانا الواردم يف هذا التقرير قاهعن لعتغ ري أل  الي م املال ن كاات ع تزال ميتو ن عند إعداد   43 

 . 65، اليقرم 6-أإ  /3و قاً لعمقرر   44 
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 مع و  دوعر  تيا ها يف اع ت اطي. 45يلما مبع  ع   أ 
 تسررتند إىل املتوسررط السررنو  إلحرردار و ررداا ا يررال خررلل  رر م املسررتحقاا األوىل، وحتسرر  كنصرر    ب 

. وتميررر  مرررن رسرررو  ١-  أإ/7مرررن املقررررر  37مرررن المائرررداا لتغط رررن النيقررراا اإلداريرررن، و رررق اليقررررم 
طن من مكرا م تين  ١5 ٠٠٠التس  ا امللاري  ال  يقا متوسط خيضلا السنو  للابماتا عن 

 مسربقاً اً دوعر. ويُمت  هذا الرسرم سرداد 35٠ ٠٠٠أكس د الكرهو ، و دد سقف الرسم املنطبق يف 
 لنص   المائداا املدص  لتغط ن النيقاا اإلدارين.

دوعر مقاهررا كررا و رردم خيررال حررادرم مررن  ٠.١٠تررد   عنررد إحرردار و ررداا ا يررال و ررق مررا يعرري:   ج 
دوعر مقاهررا كررا و رردم  ٠.٢٠و رردم ُيطعرر  إحرردارها يف سررنن تقوأ ررن مم نررن، و ١5 ٠٠٠هررني أول 

 و دم. ١5 ٠٠٠حادرم من هني أ  كم ن زائدم عن 
، ٢٠١٩و ٢٠١٨مقاران هني م زاا ن ا ل ن و الن اإلايراق يف عرامي  7ويمرم اجلدول  -١١١

 مع رو  دوعر ١٢.7إذ هعغت النيقاا يف   م الثماا ن أهرلر مرن كرااو  الثاين/ينراير إىل أب/أغسرطل 
 عرن النسربن ٢٠١٩. وتقا اسربن اإلايراق يف عرا  ٢٠١٨مع و  دوعر يف  ١3.١؛ وهعغت ٢٠١٩يف 

 مملررا كعمررا اق هررت السررنناً يف املائررن ، لكررن يتوقرر  أ  تصرربح أكثررر اتسرراق 66.6املتوقمررن لعيرر م  ا ط ررن 
 من هنايتلا.

  7اجلدول   
 ٢٠١٩و ٢٠١٨مقارنة بني ميزانية آلية التنمية النظيفة وحالة اإلنفاق يف عامي 

 ٢٠١٩ ٢٠١٨ 

 ١٩ 4٨٠ ٩٠3 ١٩ 657 ٩١6  رلدوعر  هلراً  ١٢امل زاا ن  

 ١٢ 7٠٨ ٨4٨ ١3 ٠63 ٨36  رلدوعر  النيقاا  األهلر الثماا ن األوىل 

 65.٢ 66.5 النيقاا كنسبن مئوين من امل زاا ن  اسبن مئوين 

توصددية مقدمددة ىل  مددؤمتر األطددراف العامددل بوصددفه اجتمدداع األطددراف يف بروتوكددول   -واو 
 كيوتو
امللاري   سواء امللاركني ااال ني أو من يسرمو  من أجا توض ح األمور لعملاركني يف  -١١٢

إىل ااصول عع  تصديق وتس  ا يف إطار ا ل رن  ولعبعردا  واألوسرا  امللتمرن رسرتددا  ا ل رن 
  اسعرل    يقرد  مؤألر/اجتمرا  أطررام ك وترو إرهراداتا `يف س اق تصديلا لتغرري املنراس، يروص

  ن   م اعلتزا  الثاا ن.إىل اسعل هلري  سري عما ا ل ن همد هناي



FCCC/KP/CMP/2019/3 

27 GE.19-17182 

Annex I 

  Report of the Executive Board on the financial situation of 
the clean development mechanism 

[English only] 

I. Introduction 

A. Mandate 

1. CMP 14 requested the Board and the secretariat to ensure the efficient and prudent 

use of resources of the Trust Fund to the end of the true-up period for the second 

commitment period, and to present a comprehensive report to CMP 15 on the present 

financial situation of the CDM and the foreseen budgets for activities until the end of 2023.1 

B. Scope of the report 

2. This report responds to the mandate from the CMP referred to in paragraph 1 above. 

II. Background 

3. As part of its oversight and implementation of the CDM, the Board develops and 

publishes successive two-year CDM-MAPs.2 

4. The development of the CDM-MAP is a collaborative effort between the Board and 

the secretariat, documented in the procedure “CDM business and management plan 

preparation, approval and monitoring”,3 and includes: 

(a) Strategic planning sessions for launching the preparation of each two-year 

CDM-MAP, held normally in month 18 of the 24-month cycle of the previous CDM-MAP; 

(b) Developing and documenting in the CDM-MAP the Board’s strategy, goals 

and objectives for the CDM in a given period, including the planned activities and 

deliverables and the staff and non-staff resources required; 

(c) Monitoring, through regular reports, the status of implementation of the 

CDM-MAP,4 the achievements made against the Board’s goals, associated objectives, and 

specific operational activities and projects included in the CDM-MAP, and the status of the 

budget (including income, expenditure and how resources were allocated during the 

reporting period) and making adjustments as needed; 

(d) Considering the midyear and year-end monitoring reports with a view to 

implementing, where relevant, corrective action and the year-end monitoring report to 

inform the discussion on the CDM-MAP; 

 

__________ 

 1 Decision 4/CMP.14, para. 5.  

 2 The Board makes decisions regarding the allocation of resources for the CDM through its 

CDM-MAP, which has been prepared by the secretariat under the guidance of the Board and 

published on the UNFCCC website since 2007; available at http://cdm.unfccc.int/EB/index.html. 

 3 See CDM document CDM-EB97-A12-PROC. 

 4 The reports, which have been prepared by the secretariat under the guidance of the Board and 

published on the UNFCCC website since 2012, are available at https://cdm.unfccc.int/EB/report/. 

http://cdm.unfccc.int/EB/index.html
https://cdm.unfccc.int/EB/report/
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(e) Informing the CMP on a yearly basis,5 through the Board’s annual reports on 

progress in implementing the CDM,6 on topics such as the governance, management and 

financial status of the mechanism; 

(f) Considering guidance contained in CMP decisions in the subsequent 

planning, monitoring and reporting stages of the process. 

5. The Board and the secretariat applied this concerted and ongoing process in 

responding to the CMP requests in 2014,7 20158 and 20169 to ensure the prudent 

management of CDM resources and the sufficiency of resources up to the end of the true-up 

period of the second commitment period of the Kyoto Protocol. 

6. In developing the income scenarios and expenditure projections that informed the 

Board’s CDM budget discussions between 2014 and 2018, the Board and the secretariat 

applied principles for determining, under the different income scenarios, which expenditure 

projection was best aligned with the goals and objectives for the CDM set by the Board for 

a given period, while ensuring the prudent, effective and efficient management of its 

resources. The principles included that the approach must: 

(a) Provide for a longer-term horizon for managing the CDM budget, while 

ensuring that the needs of the CDM and the expectations of Parties are met in an effective 

and cost-efficient way; 

(b) Allow for the safeguarding of financial resources to operate and maintain the 

CDM up to the end of 2023; 

(c) Allow for the essential skills and expertise required to maintain the CDM 

process to be managed and maintained for use under any future mechanism. 

7. In 2013, under the guidance of the Board, the secretariat adopted a strategy of 

natural attrition as well as seeking ways to further reduce expenditure on consultancies, 

travel and operating costs. As a result of the natural attrition and staff redeployment 

processes,10 alongside reducing consultant, expert, travel and operating costs, the Board and 

the secretariat were able to reduce the CDM budget by 14.2 per cent between 2013 and 

2014.11 

8. In 2015, the secretariat adopted a human resources strategy with the purpose of 

taking a more proactive and strategic approach to planning human resources against 

identified CDM functional areas of work in order to ensure that the secretariat appropriately 

managed its human resources allocated to CDM-related work.12 Working closely with the 

Board, the secretariat’s organizational structure was adjusted, significantly reducing the 

human resources from 137 to 87 (36.5 per cent reduction). This resulted in the Board 

approving the 2016 CDM budget at a 30.1 per cent reduction in comparison with the 2015 

budget.13 CMP 11 expressed its appreciation to the secretariat for ensuring the prudent 

management of its resources.14 

9. Between 2016 and 2018, the secretariat, under the guidance of the Board, proactively 

took a prudent management approach, ensuring that the actual expenditure was between 6.5 

and 10 per cent lower than the budget for the respective year (see table 6). Part of this 

reduction was foreseen in the approval by the Board of the CDM budgets, in which the Board 

included a contingency cushion to allow for unforeseen events owing to the uncertainty of 

the external environment at the time. 

 

__________ 

 5 As required by decision 3/CMP.1, annex, para. 5(c). 

 6 The Board’s annual reports are available at http://cdm.unfccc.int/Reference/EB_CMP_rep/index.html. 

 7 Decision 4/CMP.10, para. 20.  

 8 Decision 6/CMP.11, para. 28. 

 9 Decision 3/CMP.12, para. 18. 

 10 See CDM document CDM-EB85-AA-04, paras. 72–77. 

 11 See CDM document CDM-EB76-A01, version 2.0. 

 12 See CDM document CDM-EB85-AA-04, para. 75. 

 13 See CDM document CDM-EB87-A01-INFO, version 01.1, appendix, pp.9–27. 

 14 Decision 6/CMP.11, para. 27. 

http://cdm.unfccc.int/Reference/EB_CMP_rep/index.html
http://cdm.unfccc.int/Reference/EB_CMP_rep/index.html
http://cdm.unfccc.int/Reference/EB_CMP_rep/index.html
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III. Financial situation of the clean development mechanism as at 
31 July 2019 

A. Income 

10. Between 2006 and 2012, owing to the number of projects being registered under the 

CDM during the first commitment period, the level of income of the CDM increased: the 

total income to the Trust Fund amounted to approximately USD 334 million, and 

expenditure amounted to USD 157 million, resulting in an accumulated surplus of just over 

USD 177 million by the end of 2012. 

11. In 2008, to mitigate potential risks arising from fluctuations in income, the Board 

introduced an operating cushion (reserve) of USD 30 million against the Trust Fund, 

representing 1.5 times the 2008 CDM budget. In 2009, considering the increase in the 

CDM budget, the Board increased the reserve accordingly, to USD 45 million. The level of 

the reserve has remained unchanged since 2009.15 The secretariat has accrued liabilities for 

staff funded under the Trust Fund relating to end-of-service and post-retirement benefits of 

approximately USD 16.5 million. 

12. Despite the adoption of the Doha Amendment to the Kyoto Protocol in 2012 and 

new emission reduction targets for the second commitment period, a drop in the number of 

CDM projects being registered and requests for issuance occurred, resulting in reduced 

revenue for the Trust Fund. At the end of 2014, the accumulated surplus in the Trust Fund 

amounted to USD 173 million. 

13. In forecasting income levels in 2014 for the period beyond 2015 up to the end of the 

second commitment period under the Kyoto Protocol, the Board, during the preparation of 

the 2014–2015 CDM budget, anticipated substantial decline of requests for registration in 

the short and medium terms and an uncertainty in expectations for requests for issuance of 

CERs. 

14. As such, income levels for 2016–2020 were assumed at zero, reflecting a 

conservative approach. With a forecast annual income level of zero for 2016–2020 and a 

forecast annual expenditure equal to the 2016 CDM projected expenditure, the Board 

expected that sufficient funds would be available for the operation of the CDM up to the 

end of the second commitment period (see table 1). 

15. In 2017, considering the actual income in 2016 and 2017 to the Trust Fund (see table 

2), the Board adjusted the future income scenarios. With a forecast annual income level of 

USD 9 million for 2016–2023 and a forecast annual expenditure equal to the 2016 CDM 

proposed budget, the Board expected that sufficient funds would be available for the 

operation of the CDM up to the end of the true-up period of the second commitment period 

and projected a 2023 year-end balance greater than the reserve of USD 45 million (see 

table 3). 

 

__________ 

 15 See document FCCC/KP/CMP/2007/3 (Part I), para. 112; and the EB 45 report, annex 71, para. 78, 

available at https://cdm.unfccc.int/EB/045/eb45_repan71.pdf. 

https://cdm.unfccc.int/EB/045/eb45_repan71.pdf
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Table 1 

Carry-over and year-end balance of the clean development mechanism for 2016–2020 under a zero-income scenario with forecast expenditure 

equal to the projected 2016 expenditure 

(United States dollars) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Carry-overa  144 238 628 125 742 760 107 246 892 88 751 024 70 255 156 

Incomeb — — — — — 

Expenditurec 18 495 868 18 495 868 18 495 868 18 495 868 18 495 868 

Year-end balance 125 742 760 107 246 892 88 751 024 70 255 156 51 759 288 

a   Includes reserve of USD 45 million but not the interest accumulated earmarked for the CDM Loan Scheme. 
b   Zero income assumed; very conservative approach. 
c   Projected expenditure for 2016 at the time of preparing the 2016 CDM-MAP. 

Table 2 

Forecast income compared with actual income of the clean development mechanism for 2016–2019 

(United States dollars) 

 
2016 2017 2018 2019 (as at 31 July) 

Forecast income 0 0 9 000 000 9 000 000 

Actual income 12 313 765 8 452 230 11 191 822 7 635 014 

Table 3 

Carry-over and year-end balance of the clean development mechanism for 2016–2023 under a USD 9 million income scenario and with forecast 

expenditure equal to the projected 2016 expenditure 

(United States dollars) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Carry-overa  144 238 628 134 742 760 124 140 501 113 538 242 102 935 983 92 333 723 81 731 464 71 129 205 

Incomeb 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 

Expenditurec 18 495 868 19 602 259 19 602 259 19 602 259 19 602 259 19 602 259 19 602 259 19 602 259 

Year-end balance 134 742 760 124 140 501 113 538 242 102 935 983 92 333 723 81 731 464 71 129 205 60 526 946 

Note: See CDM document CDM-EB-92-A01, table 10. 
a   Includes reserve of USD 45 million but not the interest accumulated earmarked for the CDM Loan Scheme. 
b   USD 9 million was the projected year-end income for 2016 and used as the projected annual income for until 2023. 

c    USD 18,495,868 was the projected expenditure for 2016. The 2017 budget of USD 19,602,259 was used as the projected annual expenditure for until 2023.
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16. The total CDM fees received in 2019 as at 31 July 2019 amounted to USD 7.6 

million (see table 4). The income received in the first seven months of 2019 represents 84.8 

per cent of the 2019 projected income. The linear rate of income for a seven-month period 

is 58.3 per cent. On the basis of the current trend, it is likely that the projected income for 

2019 of USD 9 million will be realized or exceeded. 

17. Table 4 presents the CDM fee income received from 1 January 2016 to 31 July 2019. 

Table 4 

Clean development mechanism fee income received (2016 to 31 July 2019) 

(United States dollars) 

Fee type 2016 2017 2018 2019 (as at 31 July) 

Accreditation fees  180 000 75 000 119 923 44 980 

Fees from the accreditation 

processa 110 047 214 365 126 185 61 267 

Methodology feesb 2 000 – – – 

Registration feesc 2 006 896 376 520 91 886 34 984 

SOPd 10 014 822 7 786 345 10 853 828 7 493 783 

Total income 12 313 765 8 452 230 11 191 822 7 635 014 

a   Fees related to the accreditation of DOEs under the CDM. 
b   A submission fee of USD 1,000 is payable when a new methodology is proposed. If the 

methodology is approved, the project participants receive a credit of USD 1,000 against payment of 

the registration fee or prepayment of SOP. 

c   Based on the average annual issuance of CERs over the first crediting period and calculated as a 

SOP to cover administrative expenses, as defined in decision 7/CMP.1, para. 37. Projects with annual 

average emission reductions of less than 15,000 tonnes of carbon dioxide equivalent are exempt from 

the registration fee, and the maximum fee applicable is USD 350,000. This fee is a prepayment of the 

SOP to cover administrative expenses. 
d   Payable at issuance of CERs: USD 0.10/CER issued for the first 15,000 CERs for which issuance 

is requested in each calendar year, and USD 0.20/CER issued for amounts in excess of 15,000 CERs. 

B. Expenditure 

18. In 2012, anticipating the drop in income to the Trust Fund in 2013 and beyond, the 

Board introduced cost-saving measures and reduced the available CDM budget over time, 

from USD 39.7 million in 2012 to USD 28.0 million in 2015, with the aim of safeguarding 

the CDM in the long term as a tool for mitigating climate change and driving sustainable 

development. 

19. Considering the levels of accumulated surplus and income trends in 2014 and 2015, 

and seeking a balance between improving the CDM and ensuring its continuation up to the 

end of the true-up period of the second commitment period, the Board requested the 

secretariat to undertake a major review of expenditure under the CDM. 

20. As part of that review, as outlined in paragraph 8 above and shown in table 5, in 

2015 the secretariat significantly reduced, by 36.5 per cent, the human resources employed 

under the CDM, from 137 to 87 staff members. 

Table 5 

Clean development mechanism human resources: number of occupied posts in 2014–

2016 

  2014 2015 2016 

Professional-level posts 105 104 64 

General Service level posts 41 33 23 

Total occupied posts 146 137 87 
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21. The review resulted in a 30 per cent reduction of the CDM budget from USD 28.0 

million in 2015 to approximately USD 19.6 million in 2016. 

22. Since 2016, under the guidance of the Board, the secretariat has continued to apply a 

‘prudent management of resources’ approach, closely monitoring expenditure and reducing 

costs. This has resulted in further savings of CDM funds, as shown in table 6. 

IV. Table 6 
Clean development mechanism budget against expenditure 
(2016 to 31 July 2019) 

  2016 2017 2018 2019 (as at 31 July)a 

Budget (USD) 19 618 431 19 602 259 19 657 916 11 363 860 

Expenditure (USD) 18 349 310 17 584 312 17 873 541 11 092 921 

Saving (USD) 1 269 121 2 017 947 1 784 375 270 939 

Percentage saving (%) 6.5 10.3 9.1 2.4 

a   Expenditure as at 31 July 2019 includes commitments up to the end of 2019; thus saving shown is 

conservative. 

23. Table 7 provides a breakdown of CDM expenditure by category from 1 

January 2016 to 31 July 2019, indicating areas of cost saving. 

Table 7 

Breakdown of clean development mechanism expenditure by category (2016 to 

31 July 2019) 

(United States dollars) 

Expenditure 2016 2017 2018 2019 (as at 31 July) 

Staff and other personnel costsa 9 841 092 10 307 041 10 337 904 6 330 682 

Consultants and experts 660 835 506 000 412 723 297 640 

Travelb 1 279 591 1 257 792 1 175 573 652 326 

Operating expensesc 4 456 809 3 490 506 3 891 093 2 536 097 

Programme support costsd 2 110 983 2 022 974 2 056 248 1 276 177 

Total 18 349 310 17 584 313 17 873 541 11 092 921 

a   Covers staff, general temporary assistance salaries and staff-related costs such as overtime 

payments, dependency allowance, education grant, rental subsidy, home-leave travel, travel on 

appointment and separation. 
b   Covers expert travel of panel and working group members, travel of representatives to meetings 

and workshops, including travel of Board members and travel of staff. 
c   Covers rental of equipment, shipping and transport costs, maintenance costs and other logistical 

costs normally associated with meetings of regulatory bodies and their panels and working groups; 

RCC operations, including costs related to administering the RCCs and their staff missions, travel and 

mission subsistence allowance, the RCC Global Forum and round tables; total cost of ownership and 

engagement agreements; and information technology costs related to supporting the CDM 

management projects and the maintenance of the operational information technology infrastructure 

required to operate the CDM project activity cycle workflows. 
d   In accordance with the Financial Procedures of the United Nations, 13 per cent of overhead 

charges are payable on all trust funds of the UNFCCC to cover administrative services provided by 

the United Nations Office at Geneva and the UNFCCC secretariat. 

V. Key activities under the clean development mechanism 

24. The Board considers that its role, within the guidance set by the CMP, is to ensure 

that the CDM infrastructure remains a viable and effective tool for use by Parties to meet 

their objectives under the Kyoto Protocol, allows for the voluntary cancellation of CERs by 
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the public and private sectors, and mobilizes funds for adaptation purposes through its 

funding of the Adaptation Fund. 

25. For the period 2020–2021, the Board has agreed, in its two-year MAP,16 on the 

following two goals, and their supporting objectives and key activities. Guidance from the 

CMP, the status of implementation reports of the 2020–2021 MAP and ongoing monitoring 

of the external environment will inform the setting of goals, supporting objectives and key 

activities for the period beyond 2021. 

26. The following principles guided the elaboration of the activities and resources 

supporting the goals and objectives in the 2020–2021 CDM-MAP: 

(a) A biennium budget that allows for the safeguarding of the financial resources 

of the CDM and ensures that there is no financial constraint in operating the CDM through 

to the end of the true-up period of the second commitment (2023); 

(b) Ensure that the needs of the CDM and the expectations of the Parties 

regarding the CDM are met in an effective and cost-efficient way; 

(c) Ensure that the CDM remains an effective tool used by Parties to mitigate 

climate change and drive sustainable development; 

(d) Allow for the essential skills and expertise to be retained by the secretariat for 

use under any future mechanism to avoid offboarding/onboarding costs to the optimum. 

A. Goal 1: enable the efficient and transparent implementation of 

mitigation activities to ensure the trusted certification of their outcomes 

27. This goal intends to build upon and continue the work of the Board to improve the 

credibility, transparency, user-friendliness, environmental integrity and consistency of the 

CDM. This goal also allows for the development of innovative ways to increase the scale of 

mitigation activities that can be addressed through the CDM. These include considering 

how emission sources can be targeted through the CDM, how greater use of standardization 

can reduce transaction costs and how the use of the CDM can further contribute to 

reductions in global emissions. 

28. Under this goal, the following objectives and key activities have been identified: 

(a) Operate efficient project and entity assessment processes: The Board 

intends to fully implement the project cycle and accreditation procedures and meet all 

prescribed timelines without compromising the quality of assessments; 

(b) Operate an effective regulatory framework resulting in reduced 

transaction costs for participants in the mechanism: The Board intends to continue its 

past efforts to simplify relevant standards and procedures; 

(c) Develop simplified and user-friendly standards and procedures that increase 

efficiency and ensure environmental integrity: The Board intends, inter alia, to further 

the work on the development of simplified CDM methodologies and standardized baselines 

while maintaining environmental integrity; continue the development of digitized project 

and programme design document forms for CDM project activities and PoAs; and continue 

to explore possibilities for reducing the transaction costs of monitoring by expanding the 

use of tiered approaches, offering a choice between conservative default values and direct 

measurements. 

B. Goal 2: nurture the demand for, and participation in, the clean 

development mechanism 

29. This goal intends to build upon and continue the work of the Board in recent years to 

position the CDM as a reliable source of trusted emission reductions. This goal encourages 

the use of the CDM and its CERs for compliance and voluntary purposes, thereby increasing 
 

__________ 

 16  See CDM document CDM-EB104-A01-INFO. 
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the use of voluntary cancellations and enhancing the contribution of the CDM to sustainable 

development. The Board and the secretariat will continue to support DNAs and project 

participants in underrepresented countries and sectors, including by supporting projects and 

conducting regional training events through the CDM RCCs, supporting the NFP and 

engaging with the Global DNA Forum. These activities are additional to the work of the 

Board in developing new approaches under the CDM that are particularly well-suited to 

underrepresented countries, including the development of standardized baselines, PoAs, 

specific methodologies and tools, positive lists of technologies, the incorporation of 

suppressed demand and tools that the market demands. 

30. Under this goal, the following objectives and key activities have been identified: 

(a) Facilitate the acceptance of CERs for compliance purposes: In addition to 

the use of CERs by Parties to the Kyoto Protocol, the Board intends to nurture existing 

relationships and strategic partnerships; 

(b) Enhance the use of the CDM for voluntary purposes: The Board intends, 

inter alia, to continue to broaden the strategy for achieving greater offsetting or mitigation 

by public and private entities; 

(c) Further develop the CDM as a tool for monitoring, reporting and 

verifying the outcomes of mitigation finance: The Board intends to continue to further 

improve the CDM as well as the links between it and other components of the evolving 

international response to climate change. 

VI. Income scenarios and expenditure projections 

31. The Board acknowledges the challenges it faces in forecasting income and 

presenting expenditure projections beyond the budget cycle, due to the current lack of 

clarity in the future of the mechanism after 2020. 

32. The Board, in responding to the request of the CMP, applied three financial 

forecasting approaches for its foreseen budgets up to the end of the true-up period of the 

second commitment period. 

A. Using historical data as a proxy for future income and expenditure 

33. In preparing the CDM-MAP for 2020–2021, historical data were used as a proxy for 

future income and expenditure (see table 8).17 

Table 8 

Projected carry-over and year-end balances of the clean development mechanism for 

2020–2023 

(United States dollars) 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Carry-overa  128 451 174 118 736 189 109 743 157 102 530 041 93 316 565 

Incomeb 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 

Expenditurec 18 714 985 17 992 672 16 213 476 16 213 476 16 213 476 

Year-end balance 118 736 189 109 743 517 102 530 041 95 316 565 88 103 089 

a   Includes reserve of USD 45 million but not the interest accumulated that is earmarked for the CDM 

Loan Scheme. 
b   Assumed constant at USD 9 million based on average annual income received in 2016–2019. 

 

__________ 

 17  Among other actions, the Board considered the status of the 2018–2019 CDM–MAP and the goals 

and objectives set for the CDM in the previous biennium. Resource allocations to activities 

supporting the goals and objectives were prepared by the secretariat using staff and non-staff data 

from the previous biennium, as recorded in the secretariat’s effort-tracking system. 
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c   Values for 2020 and 2021 are the budgeted values given in the 2020–2021 CDM-MAP. For 2022–

2023, expenditure is assumed at the same level as in 2021. 

34. The projections in table 8 indicate that there are sufficient resources to continue 

funding a programme of work for the CDM whereby mandated responsibilities can be 

fulfilled and an appropriate level of operations can be sustained up to the end of the true-up 

period of the second commitment period, resulting in a healthy balance at the end of 2023. 

B. Using a linear reduction approach to project future income and 

expenditure 

35. Tables 9–13 present income forecasts and expenditure projections for 2019–2023 

calculated using a linear reduction approach. All forecasts and projections assume: 

(a) That the goals, objectives and supporting activities established for the CDM 

for 2019 remain relevant but less resources would be required; 

(b) A declining trend in activities over time, with the intention to provide a range 

of income scenarios that reflects the uncertainty of the future level of issuance of CERs; 

(c) The need to provide expenditure projections that are broad enough to 

accommodate numerous possible outcomes of the relevant ongoing negotiations. 

36. All of the linear reduction projections presented indicate that there are sufficient 

resources to continue funding a programme of work for the CDM whereby mandated 

responsibilities can be fulfilled and an appropriate level of operations can be sustained up to 

the end of the true-up period of the second commitment period, resulting in a healthy 

balance at the end of 2023. 

C. Scenario with no registration after 2020 and the potential for issuance 

for monitoring periods only up to 2020 

37. Table 14 presents a scenario developed using an approach to income combined with 

expenditure projections, including the following assumptions: 

(a) No registration of projects or PoAs after 2020; 

(b) Possibility of issuance of CERs for monitoring periods up to 2020; 

(c) No other significant demand for CERs. 

38. In this projection scenario, there are sufficient resources to continue funding a 

programme of work for the CDM whereby mandated responsibilities can be fulfilled and an 

appropriate level of operations can be sustained up to the end of the true-up period of the 

second commitment period, resulting in a healthy balance at the end of 2023. 
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Table 9 

Scenario (a): year-end balances for the period 2019–2023 with variable income scenarios and constant expenditure projections 

(United States dollars) 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Carry-overa 128 451 174 117 970 271 107 489 368 97 008 465 86 527 562 

Incomeb 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 

Expenditurec 19 480 903 19 480 903 19 480 903 19 480 903 19 480 903 

Year-end balance 117 970 271 107 489 368 97 008 465 86 527 562 76 046 659 
 

     

Carry-overa 128 451 174 117 970 271 105 489 368 91 008 465 74 527 562 

Income with USD 2 million/year linear reduction 9 000 000 7 000 000 5 000 000 3 000 000 1 000 000 

Expenditurec 19 480 903 19 480 903 19 480 903 19 480 903 19 480 903 

Year-end balance 117 970 271 105 489 368 91 008 465 74 527 562 56 046 659 

a   Includes reserve of USD 45 million but not interest accumulated that is earmarked for the CDM Loan Scheme. 
b   Assumed constant at USD 9 million based on average annual income received in 2016–2019. 
c   Assumed constant at USD 19,480,903 based on 2019 CDM budget. 

Table 10 

Scenario (b): year-end balances for the period 2019–2023 with variable income scenario and a 3 per cent expenditure reduction per year 

(United States dollars) 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Carry-overa 128 451 174 117 970 271 108 056 773 98 694 153 89 866 368 

Incomeb 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 

Expenditure with 3%/year linear reduction 19 480 903c 18 913 498 18 362 619 17 827 786 17 308 530 

Year-end balance 117 970 271 108 056 773 98 694 153 89 866 368 81 557 838 
 

     
Carry-overa 128 451 174 117 970 271 106 056 773 92 694 153 77 866 368 

Income with USD 2 million/year linear reduction 9 000 000 7 000 000 5 000 000 3 000 000 1 000 000 

Expenditure with 3%/year linear reduction 19 480 903c 18 913 498 18 362 619 17 827 786 17 308 530 

Year-end balance 117 970 271 106 056 773 92 694 153 77 866 368 61 557 838 

a   Includes reserve of USD 45 million but not interest accumulated that is earmarked for the CDM Loan Scheme. 
b   Assumed constant at USD 9 million based on average annual income received in 2016–2019. 
c   Assumed based on 2019 CDM budget. 
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Table 11 

Scenario (c): year-end balances for the period 2019–2023 with variable income scenarios and a 5 per cent expenditure reduction per year 

(United States dollars) 

 
2019 2020 2021 2022 2023 

Carry-overa 128 451 174 117 970 271 108 417 030 99 747 277 91 918 940 

Incomeb 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 

Expenditure with 5%/year linear reduction 19 480 903c 18 553 241 17 669 753 16 828 336 16 026 987 

Year-end balance 117 970 271 108 417 030 99 747 277 91 918 940 84 891 953 
 

     

Carry-overa 128 451 174 117 970 271 106 417 030 93 747 277 79 918 940 

Income with USD 2 million/year linear reduction 9 000 000 7 000 000 5 000 000 3 000 000 1 000 000 

Expenditure with 5%/year linear reduction 19 480 903c 18 553 241 17 669 753 16 828 336 16 026 987 

Year-end balance 117 970 271 106 417 030 93 747 277 79 918 940 64 891 953 

a   Includes reserve of USD 45 million but not interest accumulated that is earmarked for the CDM Loan Scheme. 
b   Assumed constant at USD 9 million based on average annual income received in 2016–2019. 
c   Assumed based on 2019 CDM budget. 

Table 12 

Scenario (d): year-end balances for the period 2019–2023 with variable income scenarios and a 5 per cent expenditure reduction per year for 

2020–2021 and a 7 per cent expenditure reduction per year for 2022–2023 

(United States dollars) 

 
2019 2020 2021 2022 2023 

Carry-overa 128 451 174 117 970 271 108 417 030 99 747 277 92 233 489 

Incomeb 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 

Expenditure with linear reduction of 5%/year 

2020–2021 and 7%/year 2022–2023 19 480 903c 18 553 241 17 669 753 16 513 788 15 433 447 

Year-end balance 117 970 271 108 417 030 99 747 277 92 233 489 85 800 042 
 

     

Carry-overa 128 451 174 117 970 271 106 417 030 93 747 277 80 233 489 

Income with linear reduction of USD 

2 million/year  9 000 000 7 000 000 5 000 000 3 000 000 1 000 000 

Expenditure with linear reduction of 5%/year 

2020–2021 and 7%/year 2022–2023 19 480 903c 18 553 241 17 669 753 16 513 788 15 433 447 
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2019 2020 2021 2022 2023 

Year-end balance 117 970 271 106 417 030 93 747 277 80 233 489 65 800 042 

a   Includes reserve of USD 45 million but not interest accumulated that is earmarked for the CDM Loan Scheme. 
b   Assumed constant at USD 9 million based on average annual income received in 2016–2019. 
c   Assumed based on 2019 CDM budget. 

Table 13 

Scenario (e): year-end balances for the period 2019–2023 with varying income scenarios and a 7.5 per cent expenditure reduction per year 

(United States dollars) 

 
2019 2020 2021 2022 2023 

Carry-overa 128 451 174 117 970 271 108 848 501 100 991 040 94 309 681 

Incomeb 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 

Expenditure with 7.5%/year linear reduction 19 480 903c 18 121 770 16 857 461 15 681 359 14 587 310 

Year-end balance 117 970 271 108 848 501 100 991 040 94 309 681 88 722 371 
 

     

Carry-overa 128 451 174 117 970 271 106 848 501 94 991 040 82 309 681 

Income with USD 2 million/year linear reduction 9 000 000 7 000 000 5 000 000 3 000 000 1 000 000 

Expenditure with 7.5%/year linear reduction 19 480 903c 18 121 770 16 857 461 15 681 359 14 587 310 

Year-end balance 117 970 271 106 848 501 94 991 040 82 309 681 68 722 371 

a   Includes reserve of USD 45 million but not interest accumulated that is earmarked for the CDM Loan Scheme. 
b   Assumed constant at USD 9 million based on average annual income received in 2016–2019. 
c   Assumed based on 2019 CDM budget. 

Table 14 

Scenario (f): year-end balances for the period 2020–2023 with a scenario with no registration after 2020 and the potential for issuance for monitoring 

periods only up to 2020 

(United States dollars) 

 
2019 2020 2021 2022 2023 

Carry-overa 128 451 174 118 736 189 109 451 144 107 369 807 104 142 882 

Incomeb 9 000 000c 7 457 900 8 571 492d 3 734 287 721 989 

Expenditureb 18 714 985e 16 742 945 10 652 829 6 961 212 5 868 781 

Year-end balance 118 736 189 109 451 144 107 369 807 104 142 882 98 996 090 

a   Includes reserve of USD 45 million but not interest accumulated that is earmarked for the CDM Loan Scheme. 
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b   Income forecasts and expenditure projections for 2020–2023 were determined through a modelling exercise using both statistical modelling (where future volume 

estimations for activities were calculated using historical performance ratios adjusted for key event assumptions) and best estimates (of minimum resource capacity required). 
c   Assumed based on average annual income received in 2016–2019. 
d   Higher than for 2020 since some monitoring reports, with monitoring periods of up to two years, are expected in 2021. 
e   Assumed based on expenditure projection for 2019 as at 31 July 2019. 

VII. Conclusions 

39. The Board recognizes that the exercise of forecasting requires use of the best data available and that, in the current period of uncertainty in the 

negotiations, the forecasts will need to be continually updated as new information becomes available. 

40. The Board and the secretariat are confident that, at the current level of activity, there will be sufficient funds to maintain the operation of the 

CDM until the end of 2023. 

41. The Board and the secretariat will continue to ensure the efficient and prudent use of the Trust Fund resources up to the end of the true-up period 

of the second commitment period through the CDM-MAP preparation, monitoring and approval process, which includes regular reviews and annual 

reporting to the CMP. 
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Annex II 

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

[English only] 

Decision 4/CMP.14 

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

4 Encourages the Executive Board to review methodological 
approaches for calculating emission reductions from project 
activities, resulting in the reduced use of non-renewable 
biomass in households 

Completed:  

EB 102 (March 2019) considered a concept note prepared by the 
secretariat on such approaches 

EB 103 (June 2019) considered a concept note prepared by the 
CDM Methodologies Panel on such approaches 

The Board requested the MP to conduct further work on the matter 
and to recommend for approval revised versions of two cookstove 
small-scale methodologies for consideration at EB 105 

Ongoing: 

EB 105 (November 2019) will consider the further analysis 
requested by the Board on this matter and consider for approval 
revised versions of two cookstove small-scale methodologies 
(AMS-II-G and AMS-I-E) 

5 Requests the Executive Board and the secretariat to ensure 
the efficient and prudent use of resources of the Trust Fund 
for the Clean Development Mechanism to the end of the true-
up period for the second commitment period of the Kyoto 
Protocol, and to present a comprehensive report to CMP 15 
on the present financial situation of the CDM and the 
foreseen budgets for activities until the end of 2023 

Completed:  

EB 103 (June 2019) considered the report prepared on the financial 
situation of the CDM 

EB 104 (September 2019) considered the report and cleared it for 
inclusion in the Board’s annual report to the CMP as annex I 
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Annex III 

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

[English only] 

 

Name of entity 

Sectoral scopes (validation and 

verification) 

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U. (AENOR)a 1–15 

Carbon Check (India) Private Ltd. (Carbon Check)a 1, 3–5, 9, 10, 13, 14 

Deloitte Tohmatsu Sustainability, Co., Ltd. (DTSUS)a 1–3, 5, 10, 12, 13, 15 

Earthood Services Private Limited (Earthood)a 1, 3–7, 9, 10, 13–15 

4K Earth Science Private Limited (4KES)a 1–3, 5, 6, 12–15 

Colombian Institute for Technical Standards and Certification 
(ICONTEC)a 

1–3, 7, 13, 14 

a   Accreditation granted for five years. 
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Annex IV 

  Regulatory documents approved by the Executive Board of 
the clean development mechanism 

[English only] 

Table 1 

Standards 

Title Version Adopted 

Meeting report 

referencea 

Establishment of standardized baselines for afforestation 
and reforestation project activities under the CDM  01.0 EB 102 Annex 4 

CDM project standard for project activities 02.0 EB 101 Annex 1 

CDM validation and verification standard for project 
activities  02.0 EB 101 Annex 2 

CDM project standard for PoAs  02.0 EB 101 Annex 3 

CDM validation and verification standard for PoAs  02.0 EB 101 Annex 4 

Establishment of sector-specific standardized baselines 01.0 EB 101 Annex 5 

Notes: (1) Approved methodological standards are available at 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/index.html; (2) approved standardized baselines are available at 

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

Table 2 

Procedures 

Title Version Adopted 

Meeting report 

referencea 

CDM project cycle procedure for project activities  02.0 EB 101 Annex 16 

CDM project cycle procedure for PoAs  02.0 EB 101 Annex 17 
a   See http://cdm.unfccc.int/EB/index.html.  

Table 3 

Guideline 

Title Version Adopted 

Meeting report 

referencea 

General guidelines for SSC CDM methodologies   23.0 EB 104 Annex 5 
a   See http://cdm.unfccc.int/EB/index.html.  

Table 4 

Information notes 

Title Version Adopted 

Meeting report 

referencea 

CDM two-year business and management plan  
2020–2021 01.0 EB 104 Annex 1 

CDM Executive Board workplan 2019 01.0 EB 102 Annex 1 

CDM Accreditation Panel workplan 2019 01.0 EB 102 Annex 2 

CDM Methodologies Panel workplan 2019  01.0 EB 102 Annex 3 

Calendar of meetings for 2019 01.0 EB 102 Annex 11 

Tentative calendar of meetings for 2019 01.0 EB 101 Annex 18 
a   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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Table 5 

Amendments  

Title Version Adopted 

Meeting report 

referencea 

Amendments to version 02.0 of the “CDM project 
standard for programmes of activities” 

01.0 EB 104 Annex 2 

Amendments to version 02.0 of the “CDM validation 
and verification standard for programmes of activities” 

01.0 EB 104 Annex 3 

Amendments to version 02.0 of the “CDM project 
cycle procedure for programmes of activities” 

01.0 EB 104 Annex 7 

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

Table 6 

Glossary  

Title Version Adopted Meeting report referencea 

CDM terms 10.0 EB 104 Annex 4 

a  See 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 V 

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

[English only] 

Table 1 

Clean development mechanism Accreditation Panel meetings 

Meeting  Date Venue 

AP 82 9 and 10 October 2018 Bonn 

AP 83 11 and 12 February 2019  Bonn 

AP 84 21 and 22 May  Bonn 

Table 2 

Clean development mechanism Methodologies Panel meetings  

Meeting  Date Venue 

MP 77 2–5 October 2018 Bonn 

MP 78 26 February to 1 March 2019 Bonn 

MP 79 6–9 May  Bonn 

MP80-EC01 21 June to 24 July  Electronic consultation 

MP80-EC02 29 July to 26 August  Electronic consultation 

Table 3 

Workshops and forums organized for clean development mechanism stakeholders 

Meeting Date Venue 

19th DNA Global Forum 19–21 September 2018 Bonn 

45th DOE conference call 2 October 2018 Web based 

NFP Coordination meeting 29–30 October 2018 Bonn 

46th DOE conference call 20 February 2019 Web based 

Africa Climate Week 18–22 March 2019 Accra, Ghana 

47th DOE conference call 25 April 2019 Web based 

20th DNA Global Forum 12–14 June 2019 Bonn  

48th DOE conference call 16 July 2019 Web based 

Latin American and Caribbean Climate 
Week  

19–23 August 2019 Salvador, Brazil 

Asia-Pacific Climate Week 2–6 September 2019 Bangkok 

    


