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 مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو
 الدورة السادسة عشرة

 2021ين الثاني/نوفمبر شر ت 12تشرين األول/أكتوبر إلى  31غالسكو، من 

 من جدول األعمال المؤقت 5البند  
 المسائل المتعلقة بآلية التنمية النظيفة

                                                                       التقرير السنننننننننو  للمفلذ التنفيا  نلية التنمية النظيفة المقد ت إلى مؤتمر    
 *األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو

 موجز  
 15ي آلليذ  القنميذ  النفي ذ  اي ال قين من اي اضذذذذذذذذذذذذذذطلت فذذ الم ل  القن  ذايغطي هذاا القريري الممذا الذ  

من                                                 . وشذذذذادف ال قين المةذذذذمول  فالقريري مسذذذذقو  مما    2021أيلول/سذذذذبقمبي   9إلى    2020كانون األول/ديسذذذذمبي  
ض  ناا شذذذذذادف  رادن اي إوذذذذذدا  و داف   تسذذذذذ   ف المةذذذذذا رت مرا ن  فال قين المةذذذذذمول  فالقريري السذذذذذا    ول 

  القن  اي القدا  ي المؤقق  اي انقفا  توج ااف مؤتمي األطياف الماما  ووذذذذذذذذذذذ ذ  االنبما اف الممقمد. ون ا الم ل
اجقمذذاا األطياف اي  يوتولول ل وتو لممليذذاف  ليذذ  القنميذذ  النفي ذذ  فمذذد اقين االلقزار الكذذانيذذ  لبيوتولول ل وتو   

هاا القريري تووذذياف إضذذافي  اي هاا ال ذذدد      اي. ورقضذذمنللم ل  القن 108ي تريري االجقماا  المةذذا  إل اا ا
 من الم ل  القن  اي إلى مؤتمي األطياف الماما  وو ذ اجقماا األطياف اي  يوتولول ل وتو. 

 
 

  

  

                                                                                      تري  نةي هاه الو ير  فمد تا رخ النةي الممقاد لفيوف   ا ج  عن سيطين ال ا  القي قدمقاا. *
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 مقدمة -     أوال   

 الوالية -ألف 

                    نمي  النفي   )ي ةذذذذا                                                                                    وارا  لطيائ  وإجياءاف  لي  القنمي  النفي   )اآللي (  يردر الم ل  القن  اي آللي  الق  - 1
ف مؤتمي األطياف الماما  ووذ ذ اجقماا  إليذ فيما يلي فاسذم الم ل ( ترا ري عن أنةذطقذ إلى لا دو ن من دو ا 

. ورسذذذذذذذذذقميج مؤتمي/اجقماا أطياف ل وتو هاه  ( 1) األطياف اي  يوتولول ل وتو )مؤتمي/اجقماا أطياف ل وتو( 
 النفي    ورردر القوج ااف ورقخا الريا اف   سب االققضاء.   القرا ري  لد  مما س  سلطقذ على  لي  القنمي  

 نطاق التقرير -باء 

لذذانون    15                                                                                  ي رذذد  ر هذذاا القريري السذذذذذذذذذذذذذنوي مملومذذاف عن القرذذدر المحي  اي تن  ذذا اآلليذذ    ل ال قين من   - 2
  فالقريريا(                                                )ي ةذذذذذذذذا  إل اا فيما يلي فلبا ن اال قين المةذذذذذذذذمول   2021أيلول/سذذذذذذذذبقمبي    9إلى   2020ول/ديسذذذذذذذذمبي  األ 

اف ل وتو لي ينفي ا اا   ل دو تذ السذذذادسذذذ  عةذذذين. ورغطي ا      ورقضذذذمن تووذذذياف لمؤتمي/اجقماا أطي 
ممقمد )و داف الخ ض( ال قين عن  ياناف أنةذذذذذط  المةذذذذذا رت  وطيامو األنةذذذذذط   وو داف   ض االنبما اف ال 

تسذا  مت القرا ري السذافر . وطالمكا         ا  ل    تو ي 2021 ب/أغسذط     31إلى    2020أيلول/سذبقمبي    1من   الممقدن 
تغطي البياناف المبلغ عناا فةذنن  طو  األسذاا المو دن  واسذق سذا اف أوذحاب الم ذلح   وأوجذ الدعم المردر  

 . 2020 ب/أغسط     31ألنةط  المةا رت  وطيامو األنةط   و طو  األساا المو دن ال قين الممقدن  قى  

لي   لما يسذذذذذلو الضذذذذذوء على ا ن ا اف المقملر  فمملاا ورردر ل  اآل       ا  لحاورقضذذذذذمن القريري ووذذذذذ  -3
 مملوماف عن الحولم  وا دا ن والوضت المالي لآللي .

  والس ا الميلزي ل ميت القرا ري  وو ائ  ( 2) وتيد مملوماف إضافي  اي ال  حاف الةبكي  لآللي  -4
 أ ي  مق ل  فالم ل .

طراف العنامنل بوصنننننننننفنه اجتمناع األطراف في هنا مؤتمر األيمكن أن يتخنااإلجراءات التي   -جيم 
 بروتوكول كيوتو

 لما مؤتمي/اجقماا أطياف ل وتو يود اتخاذ الخطواف القالي  اي ضوء هاا القريري: -5

                                                                                    ا  اط  علما  فالمما الاي اضطلت فذ الم ل    ل ال قين المةمول  فالقريري  فما اي ذلك  )أ( 
 تمي/اجقماا أطياف ل وتو )انفي ال  ا الكالث أدناه(؛مس  عةين لمؤ الدو ن الخا اسق اف  لطلباف

                                                                                      تم  ن ال ياناف القةغ لي  القي اعقمدها الم ل  وع  ناا ف و ن مؤقق  )انفي الميا  األول(؛  )ب(  

  ترديم إ شذاداف فةذنن المسذائا القي يقناولاا هاا القريري  ال سذيما فيما يقمل  فطلب الوضذو   )ج( 
 أدناه(. 86ااي  اقين االلقزار الكاني  لبيوتولول ل وتو )انفي ال رين اآللي  فمد ن ةنن س ي عما ف 

  وسذ نقخب مؤتمي/اجقماا أطياف ل وتو  فمد تلري القيشذيحاف من األطياف  أعضذاء الم ل  المب ن ن  -6
 أدناه لوالي  مدتاا سنقان:

  األايرقي ؛عضو وا د وعضو مناوب من الدول  )أ( 

 ول  سيا والمحيو الاادئ؛عضو مناوب من دعضو وا د و  )ب( 

  

 )ج(.5  الميا   ال رين 1-ر أإ/3المري   (1)
(2) http://cdm.unfccc.int/. 

http://cdm.unfccc.int/
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 عضو وا د وعضو مناوب من دول أميركا ال ت ني  ومنطر  ال ا ربي؛ )ج( 

 عضو وا د وعضو مناوب من دول أو وطا الغيطي  وطلدان أ ي ؛ )د( 

 عضو وا د وعضو مناوب من األطياف المد ج  اي الميا  األول. )ه( 

 يفةحالة آلية التنمية النظ -    يا  ثان 

 آلية التنمية النظيفة باألرقات -ألف 

عدد األنةذذط  المسذذ ل  آللي  القنمي  النفي    وعدد األنةذذط  القي وذذد ف لاا  1يميج ال دول   -7
و داف الخ ض  وإجمالي و داف الخ ض ال ذذذاد ن ل قيتي االلقزار األولى والكاني  ل ا اقين مةذذذمول   قريري 

 ةاء  لي  القنمي  النفي  .منا إن 

  1 دول لا
 أنشطة آلية التنمية النظيفة وإصدار وحدات خفض االنبعاثات المعتمد

 ال قين المةمول   قريري 
عدد األنةط  

 )أ( )ب(          المس  ل 
عدد األنةط  القي ود ف  

 )ج( لاا و داف   ض

و داف الخ ض ال اد ن 
عن اقين االلقزار األولى  

(2008 -2012 ) 

الخ ض ال اد ن و داف 
الكاني  عن اقين االلقزار 

(2013 -2020 ) 
  قى  ا نةاءمن تا رخ 

 0 994  936  460 1  717 4  576 2012 ب/أغسط   31
 إلى  2012أيلول/سبقمبي  1من 
 10  787  697 372  001  523 1  801 2  856 2013 ب/أغسط   31
 إلى  2013أيلول/سبقمبي  1من 
 41  159  734 63  441  117 596 388 2014 ب/أغسط   31
 إلى  2014بقمبي أيلول/س 1من 
 102  841  311 33  506  110 497 134 2015 ب/أغسط   31
 إلى  2015أيلول/سبقمبي  1من 
 90  288  018 9  279  053 421 78 2016 ب/أغسط   31
 إلى  2016أيلول/سبقمبي  1من 
 141  997  832 4  365  708 473 62 2017 ب/أغسط   31
 إلى  2017أيلول/سبقمبي  1من 
 100  492  438 2  058  843 334 32 2018 ب/أغسط   31
 إلى  2018أيلول/سبقمبي  1من 
 44  562  898 764  618 218 18 2019 ب/أغسط   31
 إلى  2019أيلول/سبقمبي  1من 
 66  615  946 223  383 243 38 2020 ب/أغسط   31
 إلى  2020أيلول/سبقمبي  1من 
 77  675  949 38  664 295 35 2021 ب/أغسط   31

 676 421 823 1 480 615 479 3 401 8 217 المفموع

                                                                                  د  د عدد األنةط  المس  ل  اي لا اقين مةمول   قريري اسقنادا  إلى تا رخ القس  ا. )أ(
 ينامو    354                                      نةذذاطا  من أنةذذط  المةذذا رت المكو  ن  اي  2  745تةذذما األ قار أنةذذط  المةذذا رت وطيامو األنةذذط : ارد أد ج  )ب(

  293                                                        أنةذذط  مةذذا رت مكو  ن  اي ال قين المةذذمول  فالقريري وأد ج    105 ن أد جت   قين المةذذمول  فالقريري  اي  أنةذذط  فحلول نااي  ال
 كون  اي ال قين المةمول  فالقريري السا  .                             نةاطا  من أنةط  المةا رت الم

د  و داف   ض لنةذذذا  ما اي  المةذذذا رت القي اسذذذق ملت إوذذذدا  و داف الخ ض أ ناء ال قين المةذذذمول  فالقريري. ورمكن أن ت ذذذ )ج( 
 مول  فالقريري. نةا  جميت األنةط  القي ود ف لاا و داف   ض اي نااي  ال قين المة   3  401أككي من اقين. ورةما الم موا البالغ  

ورقسذذ  عدد و داف الخ ض ال ذذاد ن اي ال قين المةذذمول  فالقريري الحالي ف ذذو ن عام  مت ال قين  -8
 .المةمول  فالقريري السا  
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آثار تأجيل الدورة السننادسننة عشننرة لمؤتمر األطراف العامل بوصننفه اجتماع األطراف في  -باء 
 االلتزات الثانية لبروتوكول كيوتوبروتوكول كيوتو في سياق نهاية فترة  

                                                                                            اعقمد الم ل  توضذذذذيحا  فةذذذذنن تطب   تدا  ي مؤقق  لمملياف  لي  القنمي  النفي   فمد اقين االلقزار   -9
 .( 3) بيوتولول ل وتو اي انقفا  توج ااف من السادس  عةين لمؤتمي/اجقماا أطياف ل وتوالكاني  ل

اجقماا أطياف  /وفيما يقمل  فننةذط  القحيرو وإعادن القحيرو  ال   الم ل  أن توج ااف مؤتمي -10
 ك وتو سق ون ضيو ر  فةنن ما يلي:

اا وإوذدا  و داف الخ ض  إوذدا  و داف الخ ض المؤقق  وانقااء وذ   قاا واسذقبدال )أ( 
  لذانون الكذاني/   1مليذاف ا  الذ  القي تم القحر  مناذا واعقمذادهذا اي الطورلذ  األجذا واسذذذذذذذذذذذذذذقبذدالاذا من أجذا ع

 اي ذلك ألغياج ا لغاء الطوعي؛أو فمد هاا القا رخ  فما  2021ينايي  

   واسذذذذقبدال و داف انقااء واسذذذذقبدال و داف الخ ض المؤقق  ال ذذذذاد ن عن اقين االلقزار الكاني  )ب( 
 الخ ض الطورل  األجا ال اد ن.

  ونفي الم ل  اي المالين الم اهيمي  المقملر  فالقر يم القرني للخيا اف المقملر  فسذذذذذذذذذذ ا  لي  القنمي  -11
ن أجا القمك ن من إوذذذذذذدا  و داف الخ ض فيما يقمل   قخايضذذذذذذاف االنبما اف القي تحد  فمد النفي   م

كاني  ألغياج ا لغاء الطوعي  ول نذ لم يقمكن من القووا إلى تواا  اي اآل اء فةنن نااي  اقين االلقزار ال
 هاه المسنل .

 العمل المضطلع به في الفترة المشمولة بالتقرير -       ثالثا   
                                                                                    هاا ال  ذذا عما الم ل    ل ال قين المةذذمول  فالقريري )انفي أيضذذا  الميا  الكاني ل ط ا ي ذذ    -12

 اا  عل اا الم ل  أو نرحاا   ل ال قين المةمول  فالقريري(.  القنفيمي  القي و على قائم  فالو ائ 

 القرارات -ألف 

 االعتماد -1 

                                                                                          اي ال قين المةمول  فالقريري  انقات مدن اعقماد ليان تةغ لي مم  ن. وطالك  أوبح عدد ال ياناف  -13
 29ناا واعقماد و داف   ض االنبما اف القةذذذذذذغ لي  المم ن  الممقمدن للق ذذذذذذدي  على المةذذذذذذا رت والقحر  م

  السذذذذذا  . وقد طلب الق ذذذذذدي                                      ليانا  اي ال قين المةذذذذذمول  فالقريري    30  مرا ا 2020 ب/أغسذذذذذط     31           كيانا  اي  
                                                                                               كيانان ورمكن أن يقم اعقمادهما  ووذذ اما ليان ن تةذذغ ل  ن مم  ن ن إن أسذذ يف عملي  الق ذذدي  األولي  عن 

                                            غ ل  ن مم  ن ن. ورووذذذذذي الم ل  مؤتمي/اجقماا                             أيضذذذذذا  نطا  اعقماد ليان ن تةذذذذذ نقي   إي ا ي . ووسذذذذذت الم ل   
  عةذذذين ال ياناف المد ج  اي الميا  األول  ووذذذ اا لياناف تةذذذغ لي                                           أطياف ل وتو فنن يم  ن اي دو تذ السذذذادسذذذ  

 للنطاقاف الرطاعي  المةا  إل اا.

  

  

 . https://cdm.unfccc.int/index.html . مقا   اي المنوان الةبكي القالي: 8و   7  ال ريت ن CDM-EB108في و ير  اآللي   ان  ( 3) 

https://cdm.unfccc.int/index.html


FCCC/KP/CMP/2021/4 

5 GE.21-13318 

 خفض االنبعاثات المعتمدتسفيل أنشطة المشاريع وبرامج األنشطة وإصدار وحدات   -2 

   لغ عدد و داف الخ ض 2021 ب/أغسذذذذذذط    31إلى   2020أيلول/سذذذذذذبقمبي   1اي ال قين من   -14
  األجا  و دن   ض مؤقق . ولم ت د  أي و دن   ض طورل    3  859  995و دن  مناا    77  714  613ن  ال اد  

و ذذدن    2  157  037  302خ ض    ل ال قين المةذذذذذذذذذذذذذمولذذ  فذذالقريري. وطذذالذذك  لغ المذذدد ا جمذذالي لو ذذداف ال 
  و دن   ض مؤقق    19  898  977و دن   ض  و   2  136  281  572  مناا 2021 ب/أغسط     31  قى 

 و دن   ض طورل  األجا. 856 753و

  فاسذذذقكناء و داف الخ ض 2021 ب/أغسذذذط     31ومن   ن م موا و داف الخ ض ال ذذذاد ن  قى  -15
  و دن عن اقين االلقزار األولى لبيوتولول   1  480  615  479المؤقق  وو داف الخ ض الطورل  األجا  وذذذذذذذذد ف  

و دن عن اقين االلقزار الكاني . ومن   ن م موا ما وذذذذذذذذذذذذذد  من و داف الخ ض    676 421  823ك وتو  و
  ن    عن اقين االلقزار الكاني . ومن   7  493  792و دن عن اقين االلقزار األولى و   12  405  185المؤقق   ود ف  

 351  668و دن عن اقين االلقزار األولى و   505  085ا ال ذاد ن  وذد ف الطورل  األج م موا و داف الخ ض 
 و دن عن اقين االلقزار الكاني . 

 1أعداد الطلباف المقملر  فالقس  ا وا ودا  المردم  والمسق مل  اي ال قين من  2ورب ن ال دول   -16
لقو رت أنةذط  المةذا رت    المئور نسذب ال 1. ورب ن الةذكا  2021 ب/أغسذط    31إلى   2020أيلول/سذبقمبي  

 .2021 ب/أغسط   31                                                                  المس ل   وطيامو األنةط   وأنةط  المةا رت المكو  ن   سب المنطر   قى 

   2ال دول 
 2021آب/أغسطذ  31إلى  2020أيلول/سبتمبر  1طلبات آلية التنمية النظيفة من 

 )ج( الطلباف ذاف الوضت المؤقت عدد   )ب( عدد الطلباف المسق مل  )أ(                      عدد الطلباف المرد م  الطلب

 11 21 36 المةيوا: القس  ا

 3 21 41  ينامو األنةط : القس  ا

 3 352 397 المةيوا: ا ودا 

 – 115 159  ينامو األنةط : ا ودا 

 28 270 244 المةيوا: ت ديد اقين االسقحرا 

 1 25 30  ينامو األنةط : ت ديد اقين  ينامو األنةط 

طذذذذ : ت ذذذذديذذذذد اقين  األنةذذذذذذذذذذذذذذ   ينذذذذامو
 9 18 18                                  اسقحرا  أنةط  المةا رت المكو  ن 

 – 74 182 تغ  ياف ما فمد القس  ا

 36 105 103                               إد اج أنةط  المةا رت المكو ن 

 الطلباف المردم  والطلباف المماد ترديماا فسبب عدر اكقمالاا. )أ(
                                                             المةذذمول  فالقريري والطلباف القي ق د  مت قبا ال قين المةذذمول  ل ال قين             ق د  مت    الطلباف المسذذ ل  والمسذذحوط  والمياوضذذ  القي   )ب(

 فالقريري والقي  دأف ممال قاا   ل ال قين المةمول  فالقريري.
فمده.   أو   2021لانون الكاني/ينايي    1الطلباف القي تبدأ اقين االسذذذذذذقحرا  أو اقين  ينامو األنةذذذذذذط  أو اقين اليوذذذذذذد فةذذذذذذنناا  قا رخ   )ج( 
 ا هاه الطلباف  ومن المري  أن يضت الم ل  اللمساف األ  ين عل اا فمد توج ااف من مؤتمي/اجقماا أطياف ل وتو. أن ز تحل   وقد 
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   1الةكا 
                                                                                           توزيع أنشنننطة مشننناريع آلية التنمية النظيفة وبرامج األنشنننطة واألنشنننطة المكو  نة للمشننناريع المسنننفلة،  

 2021آب/أغسطذ  31بحسب المنطقة حتى 

7 863شاريع المسجلة: ي المإجمال 354مجموع برامج األنشطة المسجلة:   745المدرجة:           المكو  نة مجموع أنشطة المشاريع    

   

  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي        أوروبا وآسيا الوسطى         آسيا والمحيط الهادئ         أفريقيا       

 

 ينامو أنةط ؛  89          مةيوعا  و 313 3   ود ف و داف   ض ل2021 ب/أغسط    31و قى   -17
 و دن   ض لبيامو األنةط . 46 396 671ومن م موا و داف الخ ض ال اد ن  ود ف 

                                                                              أسذذذذبوعا  من ال قين المةذذذذمول  فالقريري  لان وقت االنقفا  لبدء عملياف تر يم تسذذذذ  ا    34و  ل   -18
قماا أطياف                                        ا   وارا  لما لل  فذ الم ل  ومؤتمي/اجومي  15المةذذذذذذذذذا رت وإوذذذذذذذذذدا  و داف الخ ض أقا من 

                                                                                 أسذبوعا  من ال قين المةذمول  فالقريري )  ل أيلول/سذبقمبي وتةذيرن األول/أكقوطي وتةذيرن    18ك وتو. و  ل  
(  2021  ولانون الكاني/ينايي وشذذذذذذبا /ابيايي و ذا /ما ا وأ يرا/نيسذذذذذذان وأيا /مايو  2020الكاني/نوامبي  
 لحادن اي عدد الطلباف والمرقضياف القةغ لي .                     يوما  فسبب الزرادن ا 15النقفا  أككي من  كان وقت هاا ا

الق اوذذذذذذذذ ا المقملر  فممام ف و داف الخ ض  فما اي ذلك ا  ال  وا لغاء   3وتيد اي ال دول  -19
 الطوعي وا دا ي.

   3ال دول 
 المعامالت المنفزة في سفل آلية التنمية النظيفة

  نوا الممامل
 2021 ب/أغسط   31 قى 

 31إلى  2020أيلول/سبقمبي  1من  
 2021 ب/أغسط  

 م موا الو داف  م موا الممام ف   م موا الو داف  م موا الممام ف 
 77  714  613 442  2 157  037  302 11  488 ا ودا 

  ذذذذذذ  المائداف المحال  إلى  سذذذذذذاب  
 41  963  625 11  141 وندو  الق يف

 
366 100  283  1 

 78  652  996 674  1 822  591  833 19  166  ال  الدا لي  والخا جي   ا
من  سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاب   المن زن                             الممذذذذذذذام  ف 
وذذذذذندو  الق يف إلى سذذذذذ ا األطياف  

 31  170  134 390 المد ج  اي الميا  األول

 

24 306  189  2 
 28  692  731 3  992  86  500  498 17  562 ا لغاء الطوعي 
 – –  1  035  475 6 ا لغاء ا دا ي 
 489  229 2  489  229 2 ا لغاء ا لزامي

  و  ل ال قين المةذذذمول  فالقريري  لم يقل  الم ل  أي طلب جديد فالغاء القسذذذ  ا الطوعي ألنةذذذط   - 20
 مةا رت  لي  القنمي  النفي  .



FCCC/KP/CMP/2021/4 

7 GE.21-13318 

ورمكن االط ا على  ياناف إضذذذذذذذافي  فةذذذذذذذنن المةذذذذذذذا رت وطيامو األنةذذذذذذذط  اي وذذذذذذذ حاف الموقت  -21
 .( 4) آللي الةبكي ل

  وفيما يخص ت ا ز طلباف ا وذذدا  ل قين  وذذد مقدا ل    ن اقيتي االلقزار األولى والكاني  لبيوتولول  -22
االلقزار األولى  ات   الم ل    ك وتو    ث يمكن تسذذذذذذ  ا و داف   ض انبما اف سذذذذذذلبي  فيما يقمل  ف قين

ار األولى ينبغي تمورضذذذذذاا  و داف   ض  على أن و داف   ض االنبما اف السذذذذذلبي  المسذذذذذ ل  ل قين االلقز 
 قزار الكاني .االنبما اف ا ي ا ي  المبلغ عناا فالنسب  ل قين االل

ي  فةذنن عدر اسذقبدال   اي تريري سذ ا الممام ف الدول 111ونفي الم ل  القن  اي  اي اجقماعذ  - 23
                                     الخ ض المؤقق  القي ن ر لت إلى  ساب                                                                    و داف الخ ض المؤقق   وأ ا  علما  فالس ا القالي لمدر اسقبدال و داف  

 :2020لانون األول/ديسمبي    31                                                     المسحوطاف ولم ت مو ج فحلول الموعد الناائي المحدد اي  

                            أن عملي  االسذذذذقبدال أ ن  زفو دن   ض مؤقق . غ ي   131 267إيطاليا: عدر اسذذذذقبدال   )أ( 
 ؛2021 ذا /ما ا  11اي 

 ض مؤقق ؛ن   و د 262 563ل سمبي : عدر اسقبدال  )ب( 

 و داف   ض مؤقق . 343 203اليافان: عدر اسقبدال  )ج( 

 التغييرات السياساتية -3 

 حصة العائدات )أ( 

                                                                                 ت ون   ذذذ  المائداف المخ ذذذ ذذذ  للن راف ا دا ر  مسذذذقحر   لل ذذذندو  االسذذذقئماني آللي  القنمي   -24
    2018 زريان/يونيذ    1ف الممقمد. ومنا النفي   عند تس  ا أنةط  اآللي  وعند إودا  و داف   ض االنبما ا 

                    لالك  تياجت أوذبحت هاه الح ذ  تسذقخلص قبا  دء عملياف القكبت من اكقمال طلباف ا وذدا . ونقي 
مسقو  المبلغ ا جمالي لح ص المائداف المسقحر  وغ ي المسددن الناشئ  عن أنةط  اآللي  مرا ن  فنعلى 

 1قبا    مقبقي  عن طلباف ا وذذذذذذدا  المردم    ذذذذذذص المائداف ال . ولقح  ز سذذذذذذداد 2018لذ اي  ب/أغسذذذذذذط   
دات جزئي يرق ذذذي على     داماف.              أيضذذذا    يا   2018  اعقمد الم ل   اي عار 2018يونيذ   زريان/

    الحد األق ذى المرق ذي على     داماف. واي ال قين المةذمول  106وألغى الم ل  القن  اي    ل اجقماعذ 
ييات المبلغ   مل ون دوال   مما  2,48                                             مةذذذيوعا   يا  الدات ال زئي فمبلغ إجمالي قد ه    30فالقريري  اسذذذقخدر 

        نةذذاطا    75م ي ن دوال  من   5,57اف جزئي  منا تن  ا هاا الخيا  إلى ا جمالي المسذذقيد من   ل مداوع
 من أنةط  اآللي .

 تفديد فترات االستحقاق )ب( 

                                                 أج   مدتذ سذذذذذذذذذذذن  وا دن فمد انقااء اقين االسذذذذذذذذذذذقحرا  100 دد الم ل  القن  اي  اي اجقماعذ   -25
مدف الراعدن ال ديدن مةذذذذ وع  فمال                                                               لطلب ت ديد اقين اسذذذذقحرا  مةذذذذيوا أو نةذذذذا  مةذذذذيوا مكو  ن. وقد اعق  

سذما  ل قياف االسذقحرا  القي انرضذت منا أككي من سذن . وطمد تمديد مال  السذما  هاه مين وا دن  انقات 
                                   نةذذذاطا  من أنةذذذط  المةذذذا رت المكو  ن   1  070          مةذذذيوعا  و 2 384  ث ارد    2020بي أيلول/ سذذذبقم  30اي 

                                                                                                        إمكاني  ت ديدها. واي سذيا  إن اذ الراعدن ال ديدن  سذق رد المةذا رت وأنةذط  المةذا رت المكو  ن  القي ال تقر د  
          مةذذذذيوعا    3  279  ارد ما م موعذ 2021 ب/أغسذذذذط     31فاألجا المحدد ال ديد الح  اي الق ديد. و قى  

                                ا رت المكو  ن  إمكاني  ت ديدها.                     نةاطا  من أنةط  المة 1 176و
  

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

http://cdm.unfccc.int/Statistics/Public/index.html
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 المسائل التنظيمية -باء 

 المنصة اإللكترونية لإللغاء الطوعي لوحدات خفض االنبعاثات المعتمد -1 

  أطل  الم ل  المن ذذذذ  ا ل قيوني  لءلغاء الطوعي لو داف الخ ض 2015اي أيلول/سذذذذبقمبي   -26
  ح المن ذذ  للمةذذا ل ن اي المةذذا رت أن يميضذذوا على ال ماو . وتقي ( 5) فكلم  االمن ذذ ا( ا فيما يلي             )ي ةذذا  إل ا 

                                                                                               و داف   ض ألغياج ا لغاء الطوعي وت  د   شذااداف إلغاء للمةذقيرن. والمن ذ  مقا   فاللغاف ا ن ل زر 
 .وال ينسي  وا سباني  وهي تدعم الدات على شبك  ا نقينت و ا جاا على السواء

مل ون و دن   ض عن  0,6                     مةذذذيوعا  يميج أككي من  33  لان 2021 ب/أغسذذذط     31واي  -27
 من   121دوال  ل ا و دن   ض. و قى اآلن  أن ز    100,00دوال  و   0,28طير  المن ذذ  فنسذذما  تقياو    ن 

   الم المةذذذا رت وطيامو األنةذذذط  عملياف  يت عن طير  المن ذذذ . و ا  المن ذذذ  أشذذذخا  من ممفم  لدان الم 
  لدان.  108                                                         وتو  ا المةقيون الاين أن زوا عملياف إلغاء إلى  د اآلن على 

لققضذذذذمن أاضذذذذا المماي ي الممقمدن اي الم ال من   ث   2018وطمد تحسذذذذ ن المن ذذذذ  اي عار  -28
                                                                                     قخدار و ضذذا المسذذقخدم ن  وقد اف ممز ن  وتطبيرا  جديدا  لحسذذاب الب ذذم  ال يطوني    اد عدد سذذاول  االسذذ 

و دن.   3  699 821الخ ض الملغان عن طير  المن ذذذذذذذذذذذذ   رادن لب ين لي ذذذذذذذذذذذذا إلى ما م موعذ    و داف 
ب  طل  3  101و دن من   ل    1 659 998واسذقمي هاا االت اه اي ال قين المةذمول  فالقريري    ث ألغ ت 

  را ن اي المائ  فالم  52(. و اد عدد و داف الخ ض الملغان عن طير  المن ذذذ   نسذذذب  2ايدي )انفي الةذذذكا  
                                                                                              مت ال قين المةذذذذذذمول  فالقريري السذذذذذذا  . وجاء ن ذذذذذذ  الطلباف تريربا  من االتحاد األو وطي  ونحو الكلث من 

                                     عدد الطلباف. وع زي لااه البلدان أككي الوالياف المقحدن األميركي   تل اا أسذذذقياليا وسذذذورسذذذيا ولندا من   ث  
طلباف ايدي . وت د  ا شذذذا ن إلى أن سذذذيي اي المائ  من جميت و داف الخ ض الملغان  ناء على  75من 

 تاست أكبي مساهم اي إلغاء و داف الخ ض. الن ا لانت

   2الةكا 
 ة                                                                    وحدات خفض االنبعاثات المعتمد الملغاة طوعا  من خالل المنصة، بحسب الفتر 

 

 

  

(5) https://offset.climateneutralnow.org/. 

https://offset.climateneutralnow.org/
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 تعزيز اإللغاء الطوعي لوحدات خفض االنبعاثات المعتمد -2 

  ولذذالذذك مت 2021-2020القنميذذ  النفي ذذ  لل قين    دا ن  ليذذ من  طذذ  إ  2                 تمةذذذذذذذذذذذذذذيذذا  مت الاذذدف   -29
  الاي يمقيف فالدو  الاار ألوذذذذذذذذذذذذذحاب  25-ر أ/1من المري   26  الاي يي ب فال رين 15-ر أإ/1 المري 

األطياف اي المساهم  اي إ يا  تردر نحو تحر   هدف االت اقي  وأهداف ات ا  فا ر    الم لح  من غ ي 
األطياف اي   ض االنبما اف والق يف مت اآل ا  الضذذذذذذا ن لقغ ي المنات  دعمت  وال سذذذذذذيما من   ل دعم

                                                              ي أ دا  وأايادا  لحسذذذذذذاب انبما اتام طوعا   وشذذذذذذ مقام على   ض هاهاألمان  شذذذذذذيلاف ومنفماف ومنفم
االنبما اف قد  ا مكان وتمورض الباقي عن طير  االسذذذذقكما  اي المما المنا ي من   ل شذذذذياء و داف  

 مةا رت  لي  القنمي  النفي  .   ض من

                                                                                         وتسذذذذذذاهم األمان  اي المديد من المباد اف القي تمما على  لو ن ن ا و لقمزرز المةذذذذذذا ل  اي المما   -30
م إتذا ذ  مزرذد من ال ي  لقرذاسذذذذذذذذذذذذذذم الخبياف ونرذا منذاات اآلليذ  المنذا ي على المسذذذذذذذذذذذذذذقو  القنفيمي  ومن   

 .( 6) ومساهماتاا الممكن 

والمنفماف ومنفمي األ دا  )المنفماف اليراضذذذذذذي    مباشذذذذذذي مت الةذذذذذذيلافور يي القواوذذذذذذا ال -31
ومان و تنفيم األ ذدا   وقطذاا ال اذاف المنفمذ  لث ذدا  واالجقمذاعذاف( من   ل مبذاد ن الحيذاد المنذا ي 

آلن  القي تدعو المةذذذذذذذذا ل ن إلى ممال   مسذذذذذذذذنل  انبما اف غا اف الدا ئ  الخاوذذذذذذذذ   ام من   ل القرديي ا
  قذار الموقمون على مبذذاد ن الحيذذاد المنذذا ي اآلن  2021 ب/أغسذذذذذذذذذذذذذذط     31والقمورض. و قى  والخ ض  

 م ي ن و دن   ض. 3  فالغاء أككي من  557البالغ عددهم ا جمالي ما يريب من  

                                                                             مت األمان  الدعم أيضذذذذذذذذذا  إلى منفوم  األمم المقحدن لق ذذذذذذذذذبح محايدن من   ث ال يطون عن      وقد   -32
والقمورض  و ذذداف الخ ض  لمذذا تمذذاونذذت مت  ينذذامو األمم المقحذذدن للب ئذذ  اي    طير    ض االنبمذذا ذذاف

  2020ار                                                                                          تةذذذ يت المنفماف الدولي  األ ي  على اتخاذ إجياءاف منا ي  مما ل . وع و  ج  و داف الخ ض اي ع 
 . و قى اآلن  قذامذت ليذانذاف2019اي المذائذ  من جميت انبمذا ذاف منفومذ  األمم المقحذدن اي عذار   97 هذاء  

 و دن   ض. 6 279 700غاء ما م موعذ األمم المقحدن فةياء وإل

مل ون و ذذدن   ض    27  032  733                                                     واي ال قين المةذذذذذذذذذذذذذذمولذذ  فذذالقريري  أ لغي طوعذذا  مذذا م موعذذذ   -33
 7,6                                                                                    مباشذذذذذين اي سذذذذذ ا اآللي   فا ضذذذذذاا  إلى ا لغاءاف القي أ جيرت من   ل المن ذذذذذ . وأ لغي أككي من 

يرقيا اا لولومبيا  وجماو ر  لو را  وجنوب أااف عن طير  مةذذذذا رت اسذذذذقضذذذذااق م ي ن و دن من هاه الو د
و دن   ض من مةذذذذذا رت تسذذذذذقضذذذذذي اا  1,8ألغياج مخططاف وطني . وإضذذذذذاا  إلى ذلك  ألغي أككي من 

م ي ن    6,5 لدان أ ي  غ ي جماو ر  لو را السذذقخداماا اي  ينامو المماوضذذ  ال و ي. وقد ألغ ت أككي من 
                     أسذذذذذذذذاسذذذذذذذذا   بقي  و داف   مخقل   العقماد المماي ي  وطالب الرطاا الخا                     وعا  من   ل  يامو و دن   ض ط 

                                                                                               الخ ض الملغذان طوعذا   اي إطذا  ال اود الطوعيذ  الياميذ  إلى تح  ذد أ ي ال يطون. وال تقواي مملومذاف عن 
ه السذذذذذذذذذذذذذ  ف                                                                             و داف الخ ض الملغان اي السذذذذذذذذذذذذذ   ف الوطني  لثطياف المد ج  اي الميا  األول ألن ها

 م ف ا لغاء الطوعي اي س ا اآللي .ت او ا مما 4تقراسم هاه المملوماف. وتيد اي ال دول  ال
  

  

المقمل   قح  د أ ي ال يطون  ومباد ن   14068تةذذذذما هاه المباد اف ال ير  الماما الممني فمليا  المنفم  الدولي  لقو  د المرايي    (6)
ا  ومباد ن المماما المنا ي لق ميت الموا د من أجا  4االنبما اف إلى مسذذذذذذذذقو  ال ذذذذذذذذ ي القي ترودها مؤسذذذذذذذذسذذذذذذذذ  اكيطون الووذذذذذذذذول ف

  سذ ا  الووذول فاالنبما اف إلى مسذقو  ال ذ ي القي ترودها جامم  أكسذ و د  وقاعدن  ياناف تح  د أ ي ال يطون القي ترودها منفم
 المما المنا ي.
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   4ال دول 
 المعامالت المنفزة في سفل آلية التنمية النظيفة

 )أ( الم د 
 2021أغسط   /  ب   31 قى  

 )فم ي ن و داف الخ ض( 
 الح   

 )فالنسب  المئور ( 

 2020أيلول/سبقمبي  31
   2021 ب/أغسط   31إلى  

 )فم ي ن و داف الخ ض(
 الح    

 )فالنسب  المئور ( 

 5 1,4 7 6,4 الضيرب  الوطني  ال ولومبي  على ال يطون 

  ض االنبما اف الميوذذذذود من مؤسذذذذسذذذذ  
 4 1,1 2 1,5 اغولد سقاند دا

 15 4,3 34 29,3 المخطو ال و ي ل ت ا  فاالنبما اف

 21 6,0 14 11,8 البيامو الطوعي  الوطني 

 12 3,4 6 5,2 أايرقياضيرب  ال يطون اي جنوب 

 1 0,2 2 1,7 ولاالف األمم المقحدن

 7 0,2 6 2,5 مليا   ود ال يطون 

 30 6,8 25 7,21 م اد  أ ي  

 94 27,0 96 82,8 الم موا ال يعي للققبت ضمن س ا اآللي  

 6 1,7 4 3,7 الم موا ال يعي للققبت ضمن المن   

 100 28,7 100 86,5 موع:المف

                                                                                                            ت سقمد المملوماف عن الم د  من وو  ن ي ميت ا  ا  فكا ممامل  إلغاء طوعي  وا  ما يقيحذ المةا لون اي المةا رت.  )أ( 

 نظات االعتماد  -3 

على  ذدء عمليذاف   19-لقذن  ي جذائحذ  لوا ذد  107                                           إن الم ل  القن  ذاي  إد اكذا  منذذ اي اجقمذاعذذ  -34
  فذاالنحياف عن طيائ  القر يم المليذا رذ  لقر يمذاف المياقبذ   لسذذذذذذذذذذذذذذمذا   قطب   األ كذار المقملرذ القر يم  قي  ا

(  اي القر يماف 125  ال رين 0-15المادي   الوا د ووذذ اا اي اإجياء اعقماد  لي  القنمي  النفي  ا )النسذذخ   
 األولي  ل عقماد وإعادن االعقماد.

                             المم  ن ل قين اليوذذذذذذذذذد اليافم   ري  وذذذذذذذذذد أداء ال يان القةذذذذذذذذذغ لي  وطمد النفي اي الق يا  األول لقري  -35
إلى األمان  أن تنةذذذي ترا ري ال ر  عن  وذذذد األداء اي    110عةذذذين  طلب الم ل  القن  اي اي اجقماعذ 

                                                                                                  ال يان القةذذذذذذذذذغ لي المم  ن وارا  لل دول الزمني المحدد اي إجياء ا وذذذذذذذذذد أداء ال ياناف القةذذذذذذذذذغ لي  المم ن ا 
 (.0-04)النسخ  

 دورة المشاريع -4 

  القمذدي ف القذاليذ  على الو ذائ  القنفيميذ  ا طذا رذ  109اعقمذد الم ل  القن  ذاي  اي اجقمذاعذذ   -36
آللي  القنمي  النفي   من أجا توضذذيح مقطلباف تغ  ي و/أو إضذذاا  ت نولوجياف وتدا  ي إلى نةذذا  مةذذيوا 

 مس ا أو  ينامو نةا :

( 0-02فننةذذذذذط  المةذذذذذا رتا )النسذذذذذخ     مةذذذذذا رت اآللي  الخاوذذذذذ تمدي ف على امماي ي  )أ( 
 فةنن إضاا  الق نولوجياف و/أو تغ  يها؛

( فةذنن 0-02تمدي ف على امماي ي مةذا رت اآللي  الخاوذ   بيامو األنةذط ا )النسذخ    )ب( 
 إضاا  و/أو تغ  ي الق نولوجياف.

م نذاف وإجياء الذد اسذذذذذذذذذذذذذذذاف  منرح اأ ذا ال  المليذا  ال110واعقمذد الم ل  القن  ذاي  اي اجقمذاعذذ   -37
( لقمزرز مو وقي   سذذذذذذاب   م الم ن  للمملم  0-09ألنةذذذذذذط  مةذذذذذذا رت اآللي  وطيامو أنةذذذذذذطقااا )النسذذذذذذخ   

 المقملر  فالقناسب.
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  2021تةذذذذذذذذذيرن األول/أكقوطي   7                          أن يمقمد اعقبا ا  من  111وقي  الم ل  القن  اي  اي اجقماعذ  -38
                                                            طا ر  القالي  لآللي  القي تقضذذذمن جميت القمدي ف ال ذذذاد ن سذذذافرا  القنفيمي  ا من الو ائ   0-03النسذذذخ   

                                                                                              وت ذذذحح األ طاء والقناقضذذذاف  وأن يمالو مزردا  من المسذذذائا القنفيمي  القي واجااا الم ل  واألمان  منا 
 و ائ :اعقماد القمدي ف األ  ين على هاه ال

 ا رتا؛امليا  مةا رت اآللي  الخا  فننةط  المة )أ( 

 امليا  اآللي  للق دي  والقحر  فيما يخص أنةط  المةا رتا؛ )ب( 

 اإجياءاف دو ن مةا رت اآللي  الخاو  فننةط  المةا رتا؛ )ج( 

 امليا   يامو اآللي  الخا   بيامو األنةط ا؛ )د( 

 ر  فيما يخص  يامو األنةط ا؛امليا  اآللي  للق دي  والقح )ه( 

 امو األنةط ا. رت اآللي  الخاو   بي اإجياءاف دو ن مةا )و( 

 المعايير المنهفية -5 

  منا ي  جديدن فمنوان ااسذذذقمادن األفخين الغني  فالم كان  111اعقمد الم ل  القن  اي  اي اجقماعذ  - 39
( تنطب  على أنةذذذذذذط  المةذذذذذذا رت القي تسذذذذذذقيد وتسذذذذذذقخدر AM0122من وذذذذذذاا رو تخزرن الا د وليطونافا ) 

ئم  )القي تم تيل باا  م كان من وذذذذذذذذاا رو تخزرن الا د وليطوناف دا ا مياا  إنقاج الن و الرا األفخين الغني  فال 
(  ومياا  ما قبا ممال   الن و والغا   ومحطاف ممال   الغا   ومياا   2020لانون األول/ديسمبي    31قبا  

 مادن البخا . و  وتخزرن الا د وليطون السائا  ومحطاف القحم ا فاسقخدار و داف اسق ممال   الن  

  ( ACM0016و  ل ال قين المةذذذمول  فالقريري  نرح الم ل  منا  قي امةذذذا رت النرا المار السذذذيرتا )  -40
  ل   ( لقوسيت نطا  تطبيراما على القوست المحقما  منAM0031وامةا رت النرا السيرت فالحاا فا )

  مت مليا  ا أ ا الم ناف وإجياء  ميلباف إضذذذذذافي   اي نفار النرا وتبسذذذذذيو مقطلباف المسذذذذذح فح ث تقسذذذذذ 
الد اسذذاف ألنةذذط  مةذذا رت  لي  القنمي  النفي   وطيامو أنةذذطقااا والمبادئ القوج اي  القي تحما االسذذم ن سذذذ. 

طون من أوذذذذذا أ  و ي أو ممدني  كاني  وع ون على ذلك  نرح الم ل  منا ياف ااسذذذذذقبدال  اني أكسذذذذذ د ال ي 
( لقوضذذذذذيح AM0027ي  األ يائي  اي إنقاج الميلباف غ ي المضذذذذذور ا ) أكسذذذذذ د ال يطون من الم ذذذذذاد  المقبق 

م ذذد   اني أكسذذ د ال يطون األسذذاسذذي  وتوسذذيت أهلي  م ذذاد   اني أكسذذ د ال يطون اي  و األسذذاا وممال    
  فخ ض االنبمذا ذاف عن طير  ا ق ذا   ذاني أكسذذذذذذذذذذذذذ ذد ال يطون                                           األ كذار القي ي حقمذ ا أن تؤدي إلى المطذالبذ 

 ( لممال   أوجذ القضا ب والغموج المحددن اي المنا ي .ACM0022ال   الن اياف البديل ا ) واعملياف مم 

ا  وطدأ الم ل   اي إطا  االسذذذذذذذقمياج الدو ي  المما على تحديث أدان االروائم ا ي ا ي  للق نولوجياف  - 41
 (TOOL32 لقم )  ل  أيضذذا  وذذ  ي   ك  المملوماف ال ديدن عن ت اليف الق نولوجياف وا قياقاا. ومدد الم                

 دن  قى ال يزعو المسقخدم ن أ ناء عملي  القحديث. الروائم ا ي ا ي  الوا دن اي األدان لمدن سن  وا  

رذاف  ونرح الم ل      منا يذاف تقمل   قمك ن اسذذذذذذذذذذذذذذقخذدار عذداداف تذدا  الغذا  الح وي: اتطبي  -42
(  واالقحول من AMS-I.Iسذذذذقخدم نا )الغا  الح وي/ال قل  الح ور  الحيا ر  لثسذذذذي المليةذذذذي /وذذذذغا  الم

(  وااسذذذقمادن الم كان اي  AMS-I.Eال قل  الح ور  غ ي المق ددن للقطبيراف الحيا ر  من قبا المسذذذقخدرا )
  القنقيحاف(. وتسذذذذمح  AMS-III. Rاألنةذذذذط  الز اعي  على مسذذذذقو  األسذذذذي المليةذذذذي /المزا ا ال ذذذذغ ينا )

 .د من عدر الير ن اي ترديي   ضذ ل نبما اففاظاا  مد  تةغ ا نفار الغا  الح وي والح

(  AMS-III.BAونرح الم ل  منا  قي ااسذذقمادن المواد من الن اياف ا ل قيوني  وإعادن تدوريهاا )  - 43
( لقةذذما أسذذال ب مقسذذر  لقحديد عواما AMS-III.AJتدوريهاا ) وااسذذقمادن المواد من الن اياف ال ذذلب  وإعادن  

 ا ك الوقود األ  و ي وال ايطاء اي إنقاج الب سقيك البكي. االنبما اف الميتبط  فاسق 
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وواوذا الم ل  اسذق ةذااذ للخيا اف الموضذوعي  والمو وق  والمبسذط  للقدل ا على ا ضذاا  فاسذقخدار   - 44
                                                                   ي لثسذذذوا . وأجي  اير  المنا ياف عم   فةذذذنن مسذذذيد للم ذذذطلحاف ذاف ال ذذذل   ا قيا  الق نولوجياف والقدا   

المنا ياف    ف المقسذذذذذذذذذر  للمقباف  واقين الح ذذذذذذذذذول على البياناف اي المنا ياف واألدواف. وأد ا اير  والمقطلبا 
 تحس ناف على مةا رت الو ائ  فمد تمر باف الم ل . 

                                           اال  لزرادن تحسذذذذذذذ ن جودن ووضذذذذذذذو  واتسذذذذذذذا  تحيري وطمد أن ال   الم ل  القن  اي أن هناك م -45
  على اتخاذ تدا  ي لممال   هاه المسذذذذذذنل .   111ا اا  واا  اي اجقماعذ المنق اف المنا ي  المووذذذذذذى  اا ل نفي 

                                                                                            واي هاا ال ذذذدد  واا  الم ل  أيضذذذا  على وضذذذت أدان منا ي  جديدن تقضذذذمن مسذذذقودعا  للبياناف ومماي ي  
 ودا  توج ااف مقسر  فةنن اليود اي المنا ياف.لليود فغي  القمك ن من إ

  اتول د ال ايطاء المق ذذذذذل  فالةذذذذذبك   لطير  للنسذذذذذخ  اليقمي  من منا ي  وعرب القريري المقمل  فا قبا  ا  -46
(  طلب الم ل  إلى األمان  إضذاا  منا ي  اإشذمال أو اسذقخدار غا  ACM0002من م ذاد  مق ددنا )

                                                     األدان الةبكي  لقول د و ير  ت ميم المةيوا تلرائيا .  ( إلى ACM0001مداان الرمام ا )

 ن اي المةيوا إلى اسقخدار األدان الةبكي   على األمان  دعون المةا ل                        وطلب الم ل  أيضا  إلى -47
إلى جانب المنا ي  الحالي     ACM0002أساا طوعي   عداد و ير  لق ميم المةا رت  وتطب   منا ي   

   ت ميم مةا رت اي شكا و ير  محمول .المقمكل  اي إعداد و ير

 خطوط األساس الموحدة  -6 

        ب/ 31و  2020أيلول/سذذذذذذذذذذذذذذبقمبي    1أسذذذذذذذذذذذذذذاا مو ذدن   ن  لى تسذذذذذذذذذذذذذذمذ   طو  واا  الم ل  ع -48
  و أسذذذاا   60؛ ونقي   لالك  يبلغ المدد القياكمي للخطو  األسذذذاسذذذي  المو دن الممقمدن  ( 7) 2021أغسذذذط   

 .( 8)   وقد انقات و  ي  فقي   طو  األساا2021 ب/أغسط   31 و أساا والح  قى  19مناا  

 ستدامةأداة التنمية الم -7 

  أطلرت األمان  أدان القنمي  المسذذذذقدام   وهي واجا  شذذذذبكي  تقيح للمةذذذذا ل ن اي  2014اي عار  -49
عما لمةذذذذا رمام وطيامو أنةذذذذطقام اي إطا     -على أسذذذذاا طوعي وط ذذذذو ن منا ي    -المةذذذذا رت أن يبلغوا  

ن  من أدان      محسذذذذذذ    نسذذذذذذخ   2018اآللي  من اوائد مةذذذذذذقيل  اي م ال القنمي  المسذذذذذذقدام . ووذذذذذذد ف اي عار  
 .( 9)   المسقدام القنمي 

                            تريريا  ووذذذذذذذذايا  فةذذذذذذذذنن القنمي    76                          لان قد ن ةذذذذذذذذي ما م موعذ 2021 ب/أغسذذذذذذذذط    31و قى   -50
يا اي ال قين المةمول  فالقريري.                                                                   المسقدام   من   ناا تريريان ن ة 

 التواصل المباشر مع أصحاب المصلحة  -8 

مت الم ل  واألمان  اي   تواوذذذذذذذا أوذذذذذذذحاب الم ذذذذذذذلح ن ع 2020                         ن ةذذذذذذذي القريري السذذذذذذذنوي لمار  -51
. وقد عولو المديد من شذذذذذذذذواغا أوذذذذذذذذحاب الم ذذذذذذذذلح  القي أ  يف اي هاه ( 10) ال ذذذذذذذذ حاف الةذذذذذذذذبكي  لآللي 

الب غذاف من   ل القمذدي ف القنفيميذ  ومقطلبذاف مخ  ذ  آلليذ  القنميذ  النفي ذ  تنطب  ل قين محذدودن من 
 .19-الزمن فسبب جائح  لوا د

  

(7) ASB00005-2021  وASB0008-2020  وASB0011-2021  وASB0034-2021  وASB0038-2021  وASB0049-

 .ASB0052-2021و  ASB0051-2021و ASB0050-2020و 2020
 .https://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/index.htmlانفي  (8)
(9) https://www4.unfccc.int/sites/sdcmicrosite/Pages/SD-Tool.aspx. 
(10) https://cdm.unfccc.int/EB/report/. 

https://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/index.html
https://www4.unfccc.int/sites/sdcmicrosite/Pages/SD-Tool.aspx
https://cdm.unfccc.int/EB/report/
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النظيفة واسنننتخدامها من جانب المؤسنننسنننات المالية الدولية وخيارات  يل آلية التنمية  تمو  -جيم 
 استعمال انلية كأداة الستخدامات أخرى  

واوذذا الم ل  تماونذ مت المؤسذذسذذاف الدولي    ل ال قين المةذذمول  فالقريري فةذذنن تيسذذ ي تمبئ   -52
                          والق يف ذاف األولورذذ  وارذذا    ذذا إجياءاف القخايف  القمورذذا المنذذا ي من أجذذا دعم البلذذدان النذذاميذذ  اي تن 

                                                                                                      لثهداف الوا دن اي المساهماف المحددن وطنيا   و طو الق يف الوطني   وغ يها من السياساف أو االسقياتي ياف 
ذاف ال ذذذذذل . ونفي اي تريري عن تمورا اآللي  واسذذذذذقخداماا من جانب المؤسذذذذذسذذذذذاف المالي  الدولي  وأ ا   

ي الاي تردمذ األمان  فالقماون مت مياكز القماون ا قليمي. وشذذذذذذذما  محي  اي الدعم المسذذذذذذذقم                 علما  فالقردر ال
                                                                                                القردر المحي  عرد عةذي  لراف عما ااقياضذيا  لقوضذيح تر يم وإقيا  واعقماد األطي المؤسذسذي  والسذياسذاتي  

 اف مةا رت اآللي . وم اد  القمورا المنا ي واسقياتي ياف القمورا المنا ي القي تةما  طو تن  ا م موع 

وواوذذذذا الم ل  واألمان  المةذذذذا ل  اي عملي  منفم  الط يان المدني الدولي فيما يقمل   وضذذذذت  -53
وتن  ا  ط  تمورض انبما اف ال يطون و  ضذذذذذذاا اي  ال  الط يان المدني ) ط  لو سذذذذذذيا(. واعقبي م ل   

ل  الق يربي  من ي                                                                               منفم  الط يان المدني الدولي أن اآللي  تمكا  ينامو مماوضذذذ  مؤه   ل سذذذقخدار اي الم
  ط  لو سيا.

 تحسين التوزيع اإلقليمي ألنشطة المشاريع في إطار آلية التنمية النظيفة   -دال 

                              دعم السلطات الوطنية المعي نة -1 

                                                                                           واوذذذذذذا الم ل   عن طير  األمان   ترديم الدعم إلى السذذذذذذلطاف الوطني  المم  ن  اي ال قين المةذذذذذذمول   -54
 لي:فالقريري  فما اي ذلك لما ي 

  من   ل االسذذذذذذذذذذقميا  اي تنفيم أ دا  تد ربي  عبي ا نقينت  فالقماون مت مياكز القماون  )أ( 
                                                                                                  ا قليمي وشذذيلائاا  فما اي ذلك اجقماعاف ااقياضذذي  مقملر  فاآللي  للسذذلطاف الوطني  المم  ن  اي المناط   

 2020  القي أطلرت اي أوائا عار ل المن ذ  االاقياضذي  ا قليمي من     ( 11) السذت لمياكز القماون ا قليمي 
 ؛19-اسق اف  ل ائح  لوا د

من   ل قيار مياكز القماون ا قليمي  قرديم مسذذذذذذذذذاعدن ترني  مباشذذذذذذذذذين إلى السذذذذذذذذذلطاف   )ب( 
                                                         الوطني  المم  ن  من أجا تطوري وت ديد  طو  األساا المو دن؛

فةذذذذنن ترديم وذذذذك قبول                            المم  ن  فا شذذذذاداف إجيائي   من   ل تزورد السذذذذلطاف الوطني  )ج( 
 ؛2020لانون األول/ديسمبي  31تمديا الدو   لبيوتولول ل وتو  الاي د ا   ز الن اذ اي 

                                                                                  من   ل إشذذذذياك السذذذذلطاف الوطني  المم  ن  اي منقد  السذذذذلطاف الوطني  المم  ن  ا قليمي  )د( 
                            اف الوطني  المم  ن  ا قليمي و وشذذذمال أايرقيا ومنقد  السذذذلطلمنطر   سذذذيا والمحيو الاادئ والةذذذي  األوسذذذ 

 ألميركا ال ت ني  والبحي ال ا ربي؛

                                                                            من   ل القماون مت اليئيسذذذذذذذذ ن المةذذذذذذذذا ل ن لمنقد  السذذذذذذذذلطاف الوطني  المم  ن  أ ناء   )ه( 
 للم ل  القن  اي؛ 110االجقماا 

                              لوطني  المم  ن  على ال ذذ حاف من   ل تحديث مملوماف االت ذذال الخاوذذ  فالسذذلطاف ا  )و( 
 .( 12)                                         الةبكي  لآللي   ناء  على طلب هاه السلطاف

  

(11) https://unfccc.int/about-us/partnerships/current-calls-for-partnerships/regional-collaboration-

centres/regional-virtual-platform. 
 .https://cdm.unfccc.int/DNA/bak/index.htmlانفي  (12)

https://unfccc.int/about-us/partnerships/current-calls-for-partnerships/regional-collaboration-centres/regional-virtual-platform
https://unfccc.int/about-us/partnerships/current-calls-for-partnerships/regional-collaboration-centres/regional-virtual-platform
https://cdm.unfccc.int/DNA/bak/index.html
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 شراكة إطار نيروبي  -9 

   قنسذذ   أنةذذط  الةذذيلاء األسذذاسذذ  ن وا قليم  ن  ( 13) ترور األمان   اي سذذيا  شذذياك  إطا  ن يوطي -55
. وتند ج ممفم األنةذذذذذذذط  القي تنفماا شذذذذذذذياك  إطا  ن يوطي ضذذذذذذذمن نطا  أسذذذذذذذا يت ( 14) والمنفماف الداعم 

 قليمي . المنات ا 

م لا مناا إلى       2021أسذذا يت المنات ا قليمي  لمار    2021 ذا /ما ا    3                وقد أ طل رت اي   - 56                               وق سذذ  
أجزاء )المائدن المسذذذذذذذقديين  والدو اف المواضذذذذذذذيلي   والدو اف اليفيم  المسذذذذذذذقو (  مت اجقماعاف مائدن مسذذذذذذذقديين  

  اليفيمي ى جانب البلدان المضي   ومؤا  ي المما المنا ي  إل   ( 16) عردها الةيلاء األساس ون   ( 15) إقليمي  ااقياضي  
المذذائذذدن المسذذذذذذذذذذذذذقذذديين الك  ذذ   وا ذذدن ألميركذذا ال ت نيذذ  ومنطرذذ  البحي ال ذذا ربي  المسذذذذذذذذذذذذذقو . و لزف اجقمذذاعذذاف  

)تسذذذذذذذذقضذذذذذذذذي اا ال ماو ر  الدوم نيكي (  ووا دن آلسذذذذذذذذيا والمحيو الاادئ )تسذذذذذذذذقضذذذذذذذذي اا اليافان( ووا دن ألايرقيا  
ن  أوغندا(  على جمت وجااف النفي والمد  ف من م موع  مقنوع  من أوذذحاب الم ذذلح  فةذذن   )تسذذقضذذي اا 

                                                                                        أولوراف واي  المناط  الك  . ولانت المناقةذذذذذذذذ  أيضذذذذذذذذا  ايوذذذذذذذذ   ضذذذذذذذذ اء الطافت ا قليمي على الم االف  
قق ذذاد  والناو    وهي ا جياءاف الوطني  والناو المقبم  على نطا  اال 2021المواضذذيلي  الك    المحددن لمار  

  القحورليذذ . ورمكن االط ا على تريري  المق ذذاملذذ  لقنميذذ  قذذاد ن على الق يف مت تغ ي المنذذات  واغقنذذار ال ي 
 .  ( 17) اجقماعاف المائدن المسقديين االاقياضي  ألسا يت المنات ا قليمي  على الموقت الةبكي الت اقي  المنات 

  ألسذذا يت المنات ا قليمي  على أولوراف الم االف المواضذذيلي  و لزف الدو اف المواضذذيلي  االاقياضذذي   -57
                                                                                  ف اي وقت سا   من المار اي اجقماعاف المائدن المسقديين ا قليمي  االاقياضي . وسق حال                     الك    القي   د  د

    . وتقيح الدو اف اليفيم  المسذذذذذذذذقو 2021                                                               نقائو هاه الدو اف إلى دو اف  فيم  المسذذذذذذذذقو  سذذذذذذذذق مر د اي أوا ي عار 
  الم اوضذاف اي الدو ن السذادسذ  والمةذيرن                                                            ايوذ  ألوذحاب الم ذلح  ا قليم  ن ل ي ي سذ م ت وذوتام ورسذاموا اي  

 لمؤتمي األطياف.

واليذذذذافذذذذان   -58 الذذذذدوم نيكيذذذذ    لحكومذذذذاف أوغنذذذذدا  وال ماو رذذذذ   امقنذذذذانذذذذذ  ورود الم ل  أن يميب عن 
الميطي  المقحدن لمواارقاا على اسذذذقضذذذاا      ولءما اف2021السذذذقضذذذااقاا أسذذذا يت المنات ا قليمي  اي عار  

    وللةذذذذذذذيلاء والمنفماف المقماون  اي شذذذذذذذياك  إطا  ن يوطي على عملام 2022ي عار أسذذذذذذذبوا المنات ا قليمي ا 
 المقواوا فيما يقمل  فنسوا  و لياف ال يطون  فما اي ذلك اآللي .

يو    2020ن يوطي اي عار  وريد اي ال ذذذ حاف الةذذذبكي  لآللي  تريري عن أنةذذذط  شذذذياك  إطا  -59
 .( 18) المقماون  ممااأنةط  الولاالف الةيرك  لاا والمنفماف 

  

 ./https://nfpartnership.orgانفي  (13)
ون:  ينامو األمم المقحدن ا نمائي  وطينامو األمم المقحدن للب ئ   ومنفم  األمم المقحدن ا طا ر  فةذذذذذذنن تغ ي الةذذذذذذيلاء األسذذذذذذاسذذذذذذ  (14)

: م ذذذذذذيف القنمي  األايرري  واالتحاد األايرري  وم ذذذذذذيف القنمي  اآلسذذذذذذ وي  المنات  وم موع  البنك الدولي. الةذذذذذذيلاء ا قليم ون 
ل ن  االقق ذذذذذذذذذادي  ألميركا ال ت ني  ومنطر  البحي ال ا ربي  ومماد االسذذذذذذذذذقياتي ياف الب ئي  وم ذذذذذذذذذيف القنمي  ألميركا ال ت ني   وال

 ذذذذذذادي  واالجقماعي  آلسذذذذذذيا والمحيو الاادئ  ول ن  األمم  المالمي   وم ذذذذذذيف القنمي  للبلدان األميركي   ول ن  األمم المقحدن االقق
فطذ  الذدوليذ  لقذداول االنبمذا ذاف  والولذالذ  الذدوليذ  للطذاقذ  المق ذددن  ومنفمذ   المقحذدن االقق ذذذذذذذذذذذذذذاديذ  ألايرقيذا. المنفمذاف الذداعمذ : اليا

المقحدن للب ئ  وجامم  الدانميك للق نولوجيا     الطاق  ألميركا ال ت ني   وشياك  مياكش للمما المنا ي المالمي  وشياك   ينامو األمم
   ن منفماف أ ي .

ى     لغاف )ا ن ل زر  وال ينسذذذذذذي  وا سذذذذذذباني (. وتسذذذذذذ   ف البث الةذذذذذذبكي مقا   على                                       ت يج مت اجقماعاف المائدن المسذذذذذذقديين إل (15)
-https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/regional-climate-weeks-virtual  الذذذذقذذذذذذذالذذذذي: الذذذذيافذذذذو

roundtables-march-2021/watch-broadcast-virtual-regional-roundtables. 
 قحدن ا نمائي  والبنك الدولي. ينامو األمم المقحدن للب ئ   وات اقي  األمم المقحدن ا طا ر  فةنن تغ ي المنات  وطينامو األمم الم (16)
(17) https://unfccc.int/documents/271210. 
(18) https://cdm.unfccc.int/EB/report/. 

https://nfpartnership.org/
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/regional-climate-weeks-virtual-roundtables-march-2021/watch-broadcast-virtual-regional-roundtables
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/regional-climate-weeks-virtual-roundtables-march-2021/watch-broadcast-virtual-regional-roundtables
https://unfccc.int/documents/271210
https://cdm.unfccc.int/EB/report/
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 مراكز التعاون اإلقليمي  -10 

فالقماون مت ولاالف محلي  وإقليمي  وم ذذذذذذذذذا ف إنمائي  مقمددن   ( 19) تمما مياكز القماون ا قليمي -60
 من أجا تحس ن القو رت ا قليمي لمةا رت اآللي .   ( 20) األطياف )الةيلاء المسقضي ون لمياكز القماون ا قليمي( 

إلى البلدان النامي  فيما يقمل  فمنا ياف اآللي  و طو     ( 21) وتردر مياكز القنسذذذذذ   ا قليمي الدعم -61
األسذذاا المو دن  مما يح ز المةذذا رت  قةذذ يت اسذذقخدار و داف   ض االنبما اف الممقمد من أجا الحياد 

                                                                     مبذذذاد ن الحيذذذاد المنذذذا ي اآلن؛ والقيورو السذذذذذذذذذذذذذقخذذذدار اآلليذذذ  فذذذاعقبذذذا هذذذا جزءا  من     المنذذذا ي الطوعي اي إطذذذا 
                                                                                                          االسذذذذقياتي ياف ا نمائي  والمنا ي ؛ وتمزرز اوائد اآللي  وإمكاني  توسذذذذيت اسذذذذقخداماا  مك   لدعم القمورا المنا ي؛  

قليمي تمطي األولور  للمما اي  أدان القنمي  المسذذقدام  الخاوذذ  فاآللي . وال تزال مياكز القماون ا   واسذقخدار 
                                                                                                          أقا البلدان نموا  واي البلدان الممكل  تمك    ناق ذذا  )أي تلك القي لان عدد مةذذا رماا المسذذ  ل  اي إطا  اآللي  

 .( 22) (2010لانون األول/ديسمبي  31مةا رت  قى  10ال يق او  

                                                 ور نف م عما مياكز القماون ا قليمي اي م االف     : -62

رديم المسذذذذذذاعدن المباشذذذذذذين للمةذذذذذذا رت وطيامو األنةذذذذذذط  الرائم  وتحديد مةذذذذذذا رت وطيامو ت  )أ( 
 أنةط  جديدن؛

 ترديم الدعم اي سيا  ما يلي: )ب( 

 تحديد ووضت  طو  أساا مو دن ت اعدي  وتنا لي  جديدن؛  '1'

 تحديث  طو  األساا المو دن؛ '2'

 تمزرز اسقخدار اآللي  وو داف الخ ض الخاو   اا؛ )ج( 

 تمورا اآللي  واسقخداماا من جانب المؤسساف المالي  الدولي . د() 

  الدعم المباشي 2021 ب/أغسط     31وقدمت مياكز القماون ا قليمي  من  داي  عملياتاا إلى  -63
من  255                                                                  نةذاطا  من أنةذط  مةذا رت اآللي  وطينام ا  من  يامو أنةذطقاا  من ضذمناا  1  627إلى أككي من  

                مةذذذذيوعا  إضذذذذافيا    126ألنةذذذذط  القي ت او ف مي ل  أو أككي من دو ن مةذذذذا رت اآللي  والمةذذذذا رت وطيامو ا
                                   طا  من  طو  األسذاا المو دن  واا     343د ا مسذا  القن  ا اي إطا  اآللي ؛ لما قدمت الدعم لوضذت 

املت اي    ةذمول  فالقريري  مكلمامناا. وأتا ت مياكز القماون ا قليمي  اي هاه ال قين الم 56الم ل  على 
                                                                                               اقياف سذافر   ايوذا  لبناء الرد اف والقد رب فةذنن  طو  األسذاا المو دن من   ل الدعم القرني المباشذي  

 على ال م د الوطني ومن   ل أ دا  نفمت على ال م د ا قليمي ودون ا قليمي.

ا قليمي    السذذذذذذذذذذذذذذنوي لمياكز القمذاون ورمكن االط ا اي الموقت الةذذذذذذذذذذذذذذبكي ل ت ذاقيذ  على القريري   -64
. ورسذذذذذذذذذذذذذذلو القريري الضذذذذذذذذذذذذذذوء على ا ن ا اف القي  ررقاا عملياف مياكز القماون ا قليمي  ( 23) 2020 لمار
اي ذلذك أ ي أنةذذذذذذذذذذذذذذطذ  المياكز اي جميت م ذاالف الممذا المنذا ي والقنميذ  المسذذذذذذذذذذذذذذقذدامذ . أمذا القريريان  فمذا

  

  وتلقذ مياكز أ ي  اي لمباال  أوغندا؛ وسذذذذذذذذذذذذذانت جو ج  2013  توغو  اي عار  أنةذذذذذذذذذذذذذن ميلز القماون ا قليمي األول اي لومي (19)
  إلى  نما سذ قي   نما  2013                                                                                            غيرنادا؛ وطوغوتا  لولومبيا؛ وطان وك  تايلند. ون را ميلز  وغوتا  الاي لان يمما منا  ب/أغسذط   

 .https://unfccc.int/about-us/regional-collaboration-centres . انفي2017اي  ذا /ما ا 
؛  م ذذذيف القنمي  لغيب أايرقيا  لومي؛ وم ذذذيف القنمي  لةذذذي  أايرقيا  لمباال؛ ومؤسذذذسذذذ  جز  ورندوا د للبحث والقمليم  سذذذانت جو ج  ( 20) 

 لمالمي   فان وك.قياتي ياف الب ئي  اوطينامو األمم المقحدن للب ئ    نما؛ ومماد االس
 .3  ال رين 13-ر أإ/3اسق اف  للمري   (21)
 .https://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/cdmprojects.pdfانفي  (22)
(23) https://unfccc.int/RCCs-annual-report-2020. 

https://unfccc.int/about-us/regional-collaboration-centres
https://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/cdmprojects.pdf
https://unfccc.int/RCCs-annual-report-2020
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فذذاآلليذذ  لل قيت ن من تمو /يوليذذذ إلى   اآل يان لمياكز القمذذاون ا قليمي  اللذذاان يو رذذان أنةذذذذذذذذذذذذذذطقاذذا المقملرذذ 
امقا   على ال ذذذذذذذ حاف    2021ومن لانون الكاني/ينايي إلى  زريان/يونيذ   2020األول/ديسذذذذذذذمبي  كانون 

 .  ( 24) الةبكي  لآللي 

 االتصال والتوعية -هاء 

                                                                         ل زف جاود االت ال والقوعي    ل ال قين المةمول  فالقريري على م ال ن هما: -65

 رف ف ائدن اآللي  ومنااماا من منفو  السيا  األوست السقخدار األسوا  واآللياف؛القمي  )أ( 

 أع ه(.   2- فاء -                                            ض اي المماوض  الطوعي  )انفي ال  ا  الكا   رادن اسقخدار و داف الخ  )ب(  

وتةذذذما األنةذذذط  المضذذذطلت  اا اي ال قين المةذذذمول  فالقريري لقةذذذ يت الطلب على اآللي  وا لغاء  -66
                                                                                        ي لو داف الخ ض إنقاج  سذذذذذذذبت مراالف ومواد إ با ر  والقيورو لاا عن طير  قنواف االت ذذذذذذذال الخاوذذذذذذذ  الطوع 

 فات اقي  المنات  فما اي ذلك غيا  أ با  االت اقي   و لن أ با  اآللي   ووسائا القواوا االجقماعي.

  اي سذذذذذيا  جائح                      شذذذذذك لت الرنان الم ضذذذذذل ( 25)                                             و  و  ج لآللي  من   ل عدن  لراف د اسذذذذذي  شذذذذذبكي  -67
   سذذذذقةذذذذا ر  الممني  فالب ئي                                                                  واسذذذذق ادف  ااه الحلراف جماو  شذذذذما الةذذذذيلاف الخاوذذذذ   والولاالف اال 19- كوا د 

                                                                                                 ومنفماف األمم المقحدن  والمنفماف الرطاعي . وتم أيضذذذذذذذذذذذا  القيورو لآللي  من   ل أ دا  ااقياضذذذذذذذذذذذي  لمباد ن  
 .( 26) المنا ي اآلن  الحياد 

                                                                          ال والقوعي   دعم مياكز القماون ا قليمي وت د ج اي مخقل  مباد اف األمان وتحفى جاود االت ذذذ  -68
  وجاود القوعي  القي  ( 27) جوائز األمم المقحدن السذذذذذذذذذنور  للمما المنا ي على ال ذذذذذذذذذم د المالمي   فما اي ذلك اي 

 .( 28) تبالاا األمان  اي قطاعاف مكا عالم األ راء واليراض 

ريري  تولت األمان  ومياكز القماون ا قليمي تمميم  سذائا فةذنن اآللي   وطوال ال قين المةذمول  فالق  -69
                                                                           اي سذذذذذيا  أ دا  ااقياضذذذذذي   مكا تلك المب  ن  اي المن ذذذذذ  االاقياضذذذذذي  ا قليمي  القي واسذذذذذقخدار األسذذذذذوا   

 .( 29)                                                          أطلرت  ديكا  واي النةياف ا  با ر  لمياكز القماون ا قليمي

 مسائل الحوكمة واإلدارة -       رابعا   
ذلذك  عرذد الم ل  وه ئذاتذذ اجقمذاعذاف منقفمذ    ل ال قين المةذذذذذذذذذذذذذذمولذ  فذالقريري. وإضذذذذذذذذذذذذذذااذ  إلى  -70

                                                                                               نف مت األمان  اجقماعاف لمنقد  السذذذذلطاف الوطني  المم  ن  ومنقد  القنسذذذذ   الخا  فال ياناف القةذذذذغ لي  
 )انفي الميا  الكالث(.                                                                        المم  ن /ال ياناف المسقرل  الممقمدن  اض   عن  لراف عما مت أوحاب الم لح  

                                    اد واير  المنا ياف القافم  ن لآللي   و  ل ال قين المةذذذذذذذذمول  فالقريري  اجقمت لا من اير  االعقم -71
                                                                                               . ولم ي مرد اجقماا  لل ير  الماما الممني فالقحيرو وإعادن القحيرو وال ير  الماما الممني فا ق ا  ( 30) ميت ن

 .2021                                                 أعضاء ال يرر ن م د  دف ل قين سنق ن  قى نااي  عار  وتخزرن  اني أكس د ال يطون  ل ن والي 
  

(24) https://cdm.unfccc.int/EB/report/. 
(25) https://unfccc.int/about-us/partnerships/current-calls-for-partnerships/regional-collaboration-

centres/regional-virtual-platform. 
(26) https://unfccc.int/climate-action/climate-neutral-now/climate-neutral-now-events-2021#eq-2. 
(27) https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change. 
(28) https://unfccc.int/climate-action/sectoral-engagement-for-climate-action. 
  يافو القذذذالي:ي يمكن الووذذذذذذذذذذذذذذول إل اذذذا عن طير  الانفي اياد  ال ذذذذذذذذذذذذذذ حذذذاف الةذذذذذذذذذذذذذذبكيذذذ  لمخقل  مياكز القمذذذاون ا قليمي  الق (29)

https://unfccc.int/about-us/regional-collaboration-centres. 
 .https://cdm.unfccc.int/Panels/index.htmlانفي  (30)

https://cdm.unfccc.int/EB/report/
https://unfccc.int/about-us/partnerships/current-calls-for-partnerships/regional-collaboration-centres/regional-virtual-platform
https://unfccc.int/about-us/partnerships/current-calls-for-partnerships/regional-collaboration-centres/regional-virtual-platform
https://unfccc.int/climate-action/climate-neutral-now/climate-neutral-now-events-2021#eq-2
https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change
https://unfccc.int/climate-action/sectoral-engagement-for-climate-action
https://unfccc.int/about-us/regional-collaboration-centres
https://cdm.unfccc.int/Panels/index.html
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 يا   عضوية المفلذ التنف -ألف 

                                                              لمؤتمي/اجقماا أطياف ل وتو أعضذذذذاء وأعضذذذذاء مناوطون ج دد اي الم ل   15                 انق خب اي الدو ن  -72
  ضذذاء واألعضذذاء   لان الم ل  يقنل  من األع 2021ليةذذغلوا الةذذواغي الناشذذئ  عن انقااء مدن الوالي . واي عار 

 .5المناوط ن الوا دن أسماؤهم اي ال دول 

  ز  المضذذذذذذو ال ديد الاي انقخبقذ الدو ن الخامسذذذذذذ  عةذذذذذذين لمؤتمي/اجقماا و  ب الم ل  فمور  أل ا ر  -73
    2020تمو /يوليذ    3                                                                                 أطياف ل وتو  والاي  شذذذذذذذحقذ األطياف غ ي المد ج  اي الميا  األول. ووارا  للب   المؤ ت  

ميغ ز    موع   لدان أميركا ال ت ني  ومنطر  البحي ال ا ربي فنن المضذذو من البيا را   وسذذيذ  أ لغ  ئي  م
       ث سذيخل ذ المضذو من ال ماو ر  الدوم نيكي   السذ د أل ا رز 2021 زريان/يونيذ    30سذ برى اي من ذبذ  قى  

 الاي سيةغا من بذ لبقي  ال قين.

  5ال دول 
 2021المفلذ التنفيا  نلية التنمية النظيفة في عات  األعضاء واألعضاء المناوبون في

 الفهة التي رشحتهم األعضاء المناوبون  األعضاء
 الدول ال ز ر  ال غ ين النامي  )أ(أم د عبد هللا )أ(عمي ال وك

 الدول األايرقي  )ب( ش د الطاهيي  (ب)الحاجي مباي دياغني
 ياف المد ج  اي الميا  األولاألط )أ( نا  ومانواسكايا )أ(دومبيوفيكي  وتي  

 دول أو وطا الةيقي  )أ(ناتالي لوشكو )أ(ديانا ها وت ونيان
 دول أو وطا الغيطي  ودول أ ي   )ب(ايانك اول ذ )ب(أولي  يذ لاسي

 الميا  األولاألطياف غ ي المد ج  اي  )ب(أسماو جبيرا (ج) )أ(مورزر  أل ا ر 
 األطياف المد ج  اي الميا  األول )ب(كا ونا ي لاينو )ب(المبيف شنايد 

 دول  سيا والمحيو الاادئ )ب(كمال جموعي )ب(محمد طا   
 دول أميركا ال ت ني  ومنطر  البحي ال ا ربي )ب(إدو ادو لال و )ب(سبنسي توماا

 والمحيو الاادئدول  سيا  )أ(نو  الرديي )ب(س يوا ااتانخاه

   2020 ب/أغسذذذذذذذذذذذذذط     25  قي  المكقذذذب  اي  2021تمي/اجقمذذذاا أطياف ل وتو إلى عذذذار  لمؤ   16                        نفيا  إلى تذذذنج ذذذا الذذذدو ن   م  ف : 
المضذذذذذور  الحالي  لا ئاف االت اقي   وطيوتولول ل وتو  وات ا  فا ر    سذذذذذب االققضذذذذذاء  إلى أن يقسذذذذذنى تم  ن أو انقخاب من يخل ام   تمديد 

 (https://unfccc.int/news/bureau-confirms-criteria-to-advance-the-unfccc-process  ووارذا  للمذادن .)                  من النفذذار  4
 عضاء واألعضاء المناوطون اي مناوبام  قى انقخاب من يخل ام.   الميا  األول(  يبرى األ 1- ر أإ / 4الدا لي للم ل  )المري   

 . 2020                                                   والي  مدتاا سنقان  اعقبا ا  من االجقماا األول اي عار   ( )أ 
 . 2019                                                   والي  مدتاا سنقان  اعقبا ا  من االجقماا األول اي عار   ( ب ) 
و ل ذ السذذذذ د أل ا رز لبقي  ال قين على أسذذذذاا قيا  م موع    2021 زريان/يونيذ    30عما السذذذذ د ميغ ز اي من ذذذذبذ  قى  ( ج ) 

 . منطر  البحي ال ا ربي لدان أميركا ال ت ني  و 

 انتخاب رئيذ المفلذ ونائب رئيسه   

                                                             للم ل  القن  ذاي  انق خذب السذذذذذذذذذذذذذذ ذد أولي  يذذ لذاسذذذذذذذذذذذذذذي  من طيف مذد ج اي    109  ل االجقمذاا   -74
                                                      من طيف غ ي مد ج اي الميا  األول  نائبا  ليئي  الم ل .                                          الميا  األول   ئيسذذذذذذا   والسذذذذذذ د عمي أل وك 

 .( 31) 2022ب ا أول اجقماا للم ل  اي عار وسقنقاي والي  لا مناما ق

وأعيب الم ل  لليئي  ونذائذب اليئي  المنقايذ  واليقامذا عن ترذدييه لقيذادتامذا الممقذا ن للم ل  اي   -75
 .2021عار 

  

 من النفار الدا لي للم ل . 12             وارا  للمادن  (31)

https://unfccc.int/news/bureau-confirms-criteria-to-advance-the-unfccc-process
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 التنفيا اجتماعات المفلذ   -باء 

لى             (. وت قذذا  ع6عرذذد الم ل     ذذ  اجقمذذاعذذاف اي ال قين المةذذذذذذذذذذذذذذمولذذ  فذذالقريري )انفي ال ذذدول   -76
وذذذذذذذ حاف الموقت الةذذذذذذذبكي لآللي  جداول األعمال المةذذذذذذذيو   الجقماعاف الم ل   والو ائ  الداعم  لبنود 

 .( 32) جداول األعمال  والقرا ري المقضمن  جميت االت اقاف القي اعقمدها الم ل 

  6ال دول 
 9 إلى  2020بر  ن األول/ديسمكانو  15اجتماعات المفلذ التنفيا  نلية التنمية النظيفة في الفترة من  

 2021أيلول/سبتمبر 
 مكان انمراد االجقماا القا رخ  االجقماا
 اجقماا ااقياضي 2021 ذا /ما ا   11-9و  3-1 للم ل  109االجقماا 
 اجقماا ااقياضي 2021أيا /مايو   27-25و  19-17 للم ل  110االجقماا 
 اجقماا ااقياضي 2021ول/سبقمبي أيل 9-7أيلول/سبقمبي و 1 ب/أغسط  إلى   30 للم ل  111االجقماا 

 التفاعل مع المنتديات وأصحاب المصلحة   -جيم 

  واوذا الم ل  وهيكا الدعم القافت لذ عملاما مت أوذحاب الم ذلح  اي اآللي    ل ال قين المةذمول   -77
الق اعا                                                                                          فالقريري  فما اي ذلك مت السذذذذذذذلطاف الوطني  المم  ن  من   ل منقد  السذذذذذذذلطاف الوطني  المم  ن  و 

                                           للم ل ؛ ومت ال ياناف القةذذذذغ لي  المم  ن  من  110مت اليئيسذذذذ ن المةذذذذا ل ن لااا المنقد    ل االجقماا 
                                   لمم  ن /ال ياناف المسذذذذذذقرل  الممقمدن   ل الق اعا مت  ئي  منقد  القنسذذذذذذ   الخا  فال ياناف القةذذذذذذغ لي  ا

 .88القافت لآللي  اي اجقماعذ  للم ل ؛ ومت اير  االعقماد 111و 110و 109  ل االجقماعاف 

                                                                                وأ تيحت ألوذحاب الم ذلح  ايوذ  لءعياب عن   ائام فةذنن وضذت وتن  ا قواعد اآللي  واللقماا  -78
 ان  والم ل .توضيحاف فةنن هاه الرواعد من   ل القواوا مت األم

  اا للم ل  وتقا  ألوذحاب الم ذلح  ايوذ  القمل   على مةذيوا جدول األعمال المةذيو  ل ا اجقم  -79
واالسذق اف  لطلباف ا سذاار اي الرضذايا السذياسذاتي  القي تؤ ي على أوذحاب الم ذلح  قبا اتخاذ الم ل   

 المس ل ن اي اجقماعاتذ.ما يلزر من قيا اف. وأعلن الم ل  عن اسقمداده السققبال المياقب ن 

  ال قين المةذذذذذذذذذذذذذمولذ  فذالقريري                                                                ونف مذت األمذانذ   فمذد لذا اجقمذاا من االجقمذاعذاف الك  ذ  للم ل    ل  -80
                                                                                                     مداوالف عن فمد مت أعضذذذذذذاء منقد  القنسذذذذذذ   الخا  فال ياناف القةذذذذذذغ لي  المم  ن /ال ياناف المسذذذذذذقرل  الممقمدن 

فةذذذنن الريا اف القي اتخاها الم ل . وشذذذا ك أعضذذذاء اير     لمناقةذذذ  نقائو االجقماعاف وترديم توضذذذيحاف
  ف البمدي  لمياقب ن. وقد  دأ القحضذذذذذذذذذ ي لحلر  عما تنسذذذذذذذذذيقي  مت ال ياناف االعقماد القافت لآللي  اي تلك المداوال 

من أجذذا تمزرز قذذد ن هذذاه ال يذذانذذاف وإتذذا ذ     2021القةذذذذذذذذذذذذذذغ ليذذ  المم نذذ  من المري  عرذذدهذذا اي أوا ي عذذار  
 لقراسذذذذذذذذم  بياتاا اي م ال الق ذذذذذذذذدي  والقحر  اي إطا  اللوائح القنفيمي  ال ديدن لآللي  القي واا    ال يوذذذذذذذذ  لاا 

 عل اا الم ل .

و  ل ال قين المةذذذذمول  فالقريري   دأ القحضذذذذ ي لحد  جانبي سذذذذيمرد اي الدو ن السذذذذادسذذذذ  عةذذذذين  -81
 .( 33) وا الحد  ال انبيعلى موض 109لمؤتمي األطياف. وقد واا  الم ل  القن  اي اي اجقماعذ 

  

(32) http://cdm.unfccc.int/EB/index.html. 
 .46  ال رين CDM-EB109  انفي و ير  اآللي (33)

http://cdm.unfccc.int/EB/index.html
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 الحالة المالية نلية التنمية النظيفة -دال 

أجذذا ضذذذذذذذذذذذذذذمذذان قذذد تذذذ على إدامذذ  اآلليذذ  وتطوريهذذا  قى ناذذايذذ  اقين    ال يزال الم ل  يممذذا من -82
الق ذذذذذذذذذذذذذحيح الخاوذذذذذذذذذذذذذ  ف قين االلقزار الكاني  لبيوتولول ل وتو من   ل ا دا ن اليشذذذذذذذذذذذذذ دن لءيياداف الوا دن 

 .( 34) لمقياكمواال قياطي ا

 (35) 2021-2020على  طذ  إدا ن  ليذ  القنميذ  النفي ذ  لل قين    104وواا  الم ل  اي اجقمذاعذذ   -83
مل ون دوال  من دوال اف الواليذذاف المقحذذدن  وهو   16,2  القي تبلغ  2021والم زانيذذ  ذاف ال ذذذذذذذذذذذذذذلذذ  لمذذار  

. ونفي الم ل    2020اي المذائذ ( مرذا نذ  فم زانيذ  عذار    9,9مل ون دوال  )أو    1,8                     يمكذ ا تياجمذا  فمبلغ   مذا
وواا  على مواوذذذذذذل     2023-2022قين    اي مةذذذذذذيوا  ط  إدا ن  لي  القنمي  النفي   لل 111اي اجقماعذ  

 .112النفي فيذ اي اجقماعذ 

قذذذذد هذذذذا    2021-2020                                   وأ د جذذذذت اي  طذذذذ  إدا ن اآلليذذذذ  لل قين   -84 م ي ن دوال    9إيياداف مقوقمذذذذ  
  مرا ن    ن  ال  إيياداف اآللي  اي اقين الكماني  أشذذذاي من لانون الكاني/  7. ورقضذذذمن ال دول  2021 لمار

مل ون  12,5   لغت اليسذذور المح ذذل   2021: ا ي عار  2021و  2020  اي عامي ينايي إلى  ب/أغسذذط
م ي ن دوال . وقد تسذذذنى ت او  ا يياداف القي لان من المقوقت أن  8,7ابلغت   2020دوال ؛ أما اي عار 

 .2021م ي ن دوال  اي عار  9,0تبلغ  

  7ال دول 
لثمننانيننة أشنننننننننهر من كننانون الثنناني/يننناير إلى  مقننارنننة حننالننة إيرادات آليننة التنميننة النظيفننة في فترة ا

 )بدوالرات الواليات المتحدة( 2021و 2020آب/أغسطذ في عامي 
 )أ( 2021 )أ( 2020 

 75  227  870 76  157  278 اليو د المي ا من السن  السافر  )أل (
   إيياداف اليسور

 10  723 280  128 )ب(القس  ا سور  
 12  401  606 10  227  049 )ج(    المائداف 
 99  038 22  500  سور االعقماد 
 21  138 39  010 اليسور المق ل  فمملي  االعقماد 

 12 532 504 10 568 687 آب/أغسطذ )باء( 31كانون الثاني/يناير إلى  1المفموع الفرعي: إيرادات الفترة من 
 87 760 374 86 725 965 اء(المفموع: المبلغ المرحل من السنة السابقة وإيرادات السنة الحالية )ألف + ب

                                                                                          مل ون دوال  ي حق   فذ لا قياطي وال وائد المقياكم  لل ندو  االسقئماني آللي  القنمي  النفي  .   45فاسقكناء مبلغ   )أ( 
تسقند إلى المقوسو السنوي  ودا  و داف الخ ض   ل اقين االسقحرا  األولى  وتحسب لن  ب من المائداف لقغطي  الن راف   ( ب ) 
. وتم ى من  سذذذذور القسذذذذ  ا المةذذذذا رت القي يرا مقوسذذذذو   ضذذذذاا السذذذذنوي  1- ر أإ / 7من المري     37 دا ر   وا  القميرف الوا د اي ال رين  ا 

                               دوال . ور مقبي هاا اليسذذذذذم داما     350  000من مكاان  اني أكسذذذذذ د ال يطون  ورحدد سذذذذذر  اليسذذذذذم المطب  اي  طن    15  000ل نبما اف عن 
 اف المخ    لقغطي  الن راف ا دا ر .                    مسبرا  لح   المائد 

            و دن ي طلب    15  000دوال  ل ا و دن   ض وذاد ن من   ن أول  0,10تدات عند إوذدا  و داف الخ ض وا  ما يلي:  ( ج ) 
 و دن.  15  000دوال  ل ا و دن واد ن من   ن أي لمي   ائدن عن   0,20إودا ها اي سن  ترورمي  مم ن   و

 :  لغت ن راف2020و   2019ن    ن م زاني  و ال  ن راف اآللي  اي عامي مرا    8ورقضذذمن ال دول  -85
مل ون دوال ؛  11,0ما قد ه   2021من لانون الكاني/ينايي إلى  ب/أغسذذذذذذط  اي عار   اقين الكماني  أشذذذذذذاي

   رادن طاي   عن الممدل   2021مل ون دوال . ورزرد ممدل ا ن ا  اي عار   11,0                لغت أيضذذذذذذذذا  2020واي عار 
  خطي مت ميو                                                                     اي المائ ( لل قين  ل ن من المقوقت أن يكون أككي اتسذذاقا  مت الممدل ال   66,7ي المقوقت ) الخط 

 اي ال دول ألغياج ميجلي . 2019السن . وقد أد جت  ياناف عار 
  

 .14-ر أإ/4  و12-ر أإ/3  و11-ر أإ/6  و10-ر أإ/4               وارا  للمري اف  (34)
 .CDM-EB104-A01-INFOانفي و ير  اآللي   (35)
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  8ال دول 
 2021و 2020و 2019مقارنة ميزانية آلية التنمية النظيفة وحالة اإلنفاق لألعوات 

 2019 2020 2021 
 16  213  476 17  992  672 19  480  903                                 شايا ( ) دوال اف الوالياف المقحدن( 12لم زاني  )ا

 11  007  971 11  048  839 12  708  848 الن راف )األشاي الكماني  األولى( ) دوال اف الوالياف المقحدن(
 67,9 61,4 65,2 الن راف لنسب  مئور  من الم زاني  )فالنسب  المئور (

 مقدمة إلى مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو   توصيات -هاء 

                                                                                             تو يا  للوضذو  ت اه المةذا ل ن اي المةذا رت والبلدان وال ئاف الممني  الماقم  فاسذقخدار اآللي  اي   -86
/اجقماا  أطياف ل وتو فنن يردر إ شذذاداف فةذذنن أد اء اآللي                                                                                            اسذذق ا قاا لقغ ي المنات  يووذذي الم ل   مؤتمي 

ها الم ل  والقدا  ي المؤقق  القي اعقمدها  فيما فمد نااي  اقين االلقزار الكاني   مت م  ف  المسائا القي أ ي  
 فاء أع ه(.-                   )انفي ال  ا  انيا  
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Annex I 

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

[English only] 

Name of entity 
Sectoral scopes (validation and 

verification) 

China Building Material Test and Certification Group Co. Ltd. (CTC)a 5, 11, 16 

Korean Standards Association (KSA)a 14, 15 

1  Extension of scope. For the entities for which the scope of accreditation was extended, only the new sectoral 
scopes are indicated. 
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Annex II 

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

[English only] 

Table II.1 

Standards 

Title Version Adopted 
Meeting report 
referencea 

CDM project standard for project activities 03.0 EB 111 Annex 1  

CDM validation and verification standard for project 
activities 

03.0 EB 111 Annex 2  

CDM project standard for programmes of activities 03.0 EB 111 Annex 3 

CDM validation and verification standard for 
programmes of activities 

03.0 EB 111 Annex 4 

Sampling and surveys for CDM project activities and 
programmes of activities 

09.0 EB 110 Annex 1 

Notes: Approved methodological standards are available at 
http://cdm.unfccc.int/methodologies/index.html; approved standardized baselines are available at 
https://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/index.html. 

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

Table II.2 

Procedures  

Title Version Adopted 
Meeting report 
referencea 

CDM project cycle procedure for project activities 03.0 EB 111 Annex 10 

CDM project cycle procedure for programmes of 
activities 

03.0 EB 111 Annex 11 

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

Table II.3 

Information notes 

Title Version Adopted 

Meeting report 
referencea 

Calendar of meetings for 2021  03.0 EB 110  Annex 8 

CDM Executive Board workplan 2021 01.0 EB 109 Annex 2 

CDM Accreditation Panel workplan 2021 01.0 EB 109 Annex 3 

Methodologies Panel workplan 2021  01.0 EB 109 Annex 4 

Calendar of meetings for 2021 02.0 EB 109 Annex 7 

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
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Table II.4 

Amendments  

Title Version Adopted 
Meeting report 
referencea 

Amendments to version 02.0 of the CDM 
project standards for project activities on 
addition/change of technologies 

01.0 EB 109 Annex 5 

Amendments to version 02.0 of the CDM 
project standards for programmes of activities 
on addition/change of technologies 

01.0 EB 109  Annex 6 

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

Table II.5 

Clarifications 

Title Version Adopted 
Meeting report 
referencea 

Regulatory requirements under temporary 
measures for post-2020 cases 

01.0 EB 109 Annex 1 

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 III 

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

[English only] 

Table III.1 

Clean development mechanism Accreditation Panel meetings 

Meeting  Date Venue 

AP 88-EC01 11–24 February 2021 Electronic consultation 

AP 88 17–19 March 2021 Virtual 

AP 89-EC01 4–18 May 2021 Electronic consultation 

AP 89 29 June to 1 July 2021 Virtual 

AP 90-EC01 21 July to 10 August 2021 Electronic consultation 

Table III.2 

Clean development mechanism Methodologies Panel meetings  

Meeting  Date Venue 

MP 84 22–26 March 2021 Virtual 

MP 85 21–25 June 2021 Virtual 

Table III.3 

Workshops and forums organized for clean development mechanism stakeholders 

Meeting Date Venue 

53rd DOE conference call 9 February 2021 Virtual 

54th DOE conference call 1 April 2021 Virtual 

55th DOE conference call 22 June 2021 Virtual 

Asia-Pacific and Middle East and North 
Africa regional DNA Forum 

7 July 2021 Virtual 

Latin America and Caribbean regional DNA 
Forum 

14 May 2021 Virtual 
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