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  األطراف   اجتماع  بوصفف    العامل  األطراف  مؤتمر
 كيوتو  بروتوكول  في

 عشرة السابعة الدورة

 2022  الثاني/نوفمبر  تشرين 18-6  الشيخ، شرم

 المؤقت األعمال جدول من 5  البند

 النظي ة التنمية بآلية المتعلقة المسائل

  مؤتمر إلى  المقّدم النظي ة التنمية  آللية  التن يذ   للمجلس  السففففففففنو    التقرير  
 *كيوتو بروتوكول في األطراف اجتماع بوص   العامل األطراف

 موجز  
  بذالتقرير  المشذذذذذذذذذذذذذذمولذ  الفترة في النظيفذ   التنميذ  آلليذ   التنفيذا  المجلس  أعمذال  التقرير  هذاا يغطي 
 المشذذذذا ي  تسذذذذجي  في  انخفاضذذذذا    شذذذذ د  التي ،2022  أيلول/سذذذذبتمبر 8 إلى  2021  أيلول/سذذذذبتمبر 10 من
 يتعلق فيما سذيما وال المعتمد، االنبعاثا  خفض وحدا   إصذدا  في  ملحوظ  زيادة المقاب  في  سذجلت  لكن ا
    التنفيا   المجلس  وواصذذذذذذذذذ  السذذذذذذذذذابق   بالتقرير المشذذذذذذذذذمول  الفترة منا  كيوتو،  لبروتوكول األولى االلتزام بفترة

  األطراف  مؤتمر  بتوجي ذا   عمل    الثذانيذ ،  االلتزام  فترة  بعذد  النظيفذ   التنميذ   آليذ   لتشذذذذذذذذذذذذذذغيذ   المؤقتذ   التذدابير
  اإليضذذذذذاحا  وبفضذذذذذ   عشذذذذذرة   السذذذذذادسذذذذذ  دو ت   في  كيوتو  بروتوكول في  األطراف اجتماع  بوصذذذذذف  العام 
  التقرير   هذاا  يتضذذذذذذذذذذذذذذمن  الثذانيذ ،  االلتزام  فترة  بعذد  النظيفذ   التنميذ   آليذ  عمذ   بشذذذذذذذذذذذذذذ   الذدو ة  تلذ   في المقذدمذ 

  كيوتو   بروتوكول في  األطراف  اجتماع  بوصذذذذذذف  العام   األطراف  لمؤتمر  التنفيا   للمجلس جديدة توصذذذذذذيا 
 اآللي    مستقب  بش  
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 مقدمة -أوالا  

 الوالية -ألف 

 من دو ة كذ  في  أنشذذذذذذذذذذذذذذطتذ   عن تقذا ير المجلس يقذدم النظيفذ ، التنميذ  آليذ  وإجراءا   لطرائق وفقذا   -1
  أطراف  اجتمذذاع)مؤتمر/  كيوتو  بروتوكول  في  األطراف  اجتمذذاع  بوصذذذذذذذذذذذذذذفذذ   العذذامذذ   األطراف  مؤتمر  دو ا 
 هاه  النظيف ،  التنمي  آلي  على  لسذذلطت  مما سذذت   لدى  كيوتو،  أطراف  اجتماعمؤتمر/  ويسذذتعر    ( 1) كيوتو(
 االقتضاء  حسب القرا ا ، ويتخا اإل شادا   ويقدم  التقا ير

 النطاق -باء 

  الفترة  في  النظيفذ   التنميذ   آليذ   تنفيذا  في  المحرز  التقذدم  عن  معلومذا   السذذذذذذذذذذذذذذنو    التقرير  هذاا  يقذدم -2
 معروضذ   توصذيا   ويتضذمن 2022  أيلول/سذبتمبر 8 إلى  2021  أيلول/سذبتمبر 10 من  بالتقرير  المشذمول 

 وبرامج  المشذذذا ي   ب نشذذذط  المتعلق   البيانا  وتغطي  17 دو ت  في كيوتو  أطراف  اجتماعمؤتمر/ نظر على
  آب/  31  إلى  2021  أيلول/سذذذذذذذذذذذذذذبتمبر  1  من  الفترة  المعتمذذذذد  االنبعذذذذاثذذذذا   خفض  ووحذذذذدا   األنشذذذذذذذذذذذذذذطذذذذ 
  األسذذذا   بخطوط المتعلق  المعلوما   وتقدم السذذذابق    السذذذنوي   التقا ير  م   للتسذذذا  ا  توخي   2022 أغسذذذطس
  األنشذط ،  وبرامج المشذا ي ،  ألنشذط  المقدم  والدعم  المصذلح ،  أصذحاب  من الوا دة  واالسذتفسذا ا   الموحدة،
 نفس ا  الفترة عن الموحدة األسا  وخطوط

 ويقدم   بعمل ا المتعلق   اإلنجازا  على لضذذذذذوءا  يسذذذذذل   كما اآللي ،  لحال  وصذذذذذفا    التقرير  ويتضذذذذذمن -3
 لآللي   المالي والوض  واإلدا ة الحوكم   عن معلوما 

  والوثائق   التقا ير لجمي   المركز    السذج   ،( 2) لآللي   الشذبيي   الصذفحا   في إضذافي  معلوما   وترد -4
 والمجلس  باآللي  المتصل  األخرى 

 في  األطراف  اجتمفاع  بوصففففففففف ف   لعفامفلا  األطراف  مؤتمر  يتخفذافا  أن  يمكن  التي  اإلجراءات -جيم 
 كيوتو  بروتوكول

 التقرير: هاا ضوء في التالي  الخطوا  يتخا أ  يود كيوتو أطراف مؤتمر/اجتماع لع  -5

  في  بما بالتقرير، المشمول  الفترة  خلل  المجلس  ب   اضطل  الا  بالعم  علما    اإلحاط  )أ( 
 ؛كيوتو أطراف لمؤتمر/اجتماع 16 الدو ة لطلبا  استجاب  ذل 

 األول(؛  المرفق   )انظر  مؤقت    بصو ة   وعّين ا  المجلس   اعتمدها  التي   التشغيلي    الكيانا    تعيين  )ب(  

  بطلب   يتعلق  فيما  سذذذذذذذذذذيما   ال   التقرير،   هاا   يتناول ا  التي  المسذذذذذذذذذذائ   بشذذذذذذذذذذ    إ شذذذذذذذذذذادا    تقديم  )ج(  
 أدناه(   98- 97  الفقرتين  )انظر   كيوتو   لبروتوكول   الثاني    االلتزام   فترة  ن اي   بعد   اآللي   عم    سير   عن   االستيضاح 

 في أعضذذاء  األطراف، من  الوا دة  الترشذذيحا   على بناء  كيوتو،  أطراف  مؤتمر/اجتماع وسذذينتخب -6
 يلي: ما وفق سنتا  مدت ا لوالي  المجلس

  الشرقي ؛ أو وبا دول من مناوب وعضو عضو )أ( 

  

  (ج)5 الفقرة المرفق، ،1-أإ م/3 المقر  (1)

(2) http://cdm.unfccc.int/  

http://cdm.unfccc.int/
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  ؛( 3) األول المرفق في المد ج  األطراف من مناوب وعضو عضو )ب( 

 األول؛ المرفق في المد ج  غير األطراف  من  مناوبا   وعضوا  عضوا  )ج( 

 النامي   الصغيرة الجز ي  الدول من مناوب وعضو عضو )د( 

 النظي ة التنمية آلية  حالة -ثانياا  

 باألرقام  النظي ة  التنمية  آلية -ألف 

 خفض  وحدا   ل ا  صذذذذد    التي  اآللي  وأنشذذذذط   المسذذذذجل ، اآللي   أنشذذذذط  عدد 1  الجدول  يعر  -7
  االلتزام  لفترتي  إبلغ فترة  لكذ  الصذذذذذذذذذذذذذذاد ة  المعتمذد  االنبعذاثذا  خفض وحذدا   ومجموع  المعتمذد،  االنبعذاثذا 

 آللي  ا إنشاء منا  والثاني  األولى

   1 الجدول
 المعتمد االنبعاثات خ ض وحدات وإصدار النظي ة التنمية آلية أنشطة

 اإلبلغ  فترة

  اآللي   أنشط   عدد
ل   )ب()أ(المسجَّ

  اآللي   أنشط   عدد
  ل ا  صذذذذذد    التي

 )ج(خفض وحدا 

  االنذبذعذذذذذذذاثذذذذذذذا   خذفذض  وحذذذذذذذدا 
  فترة   عن  الصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاد ة  المعتمذذذذذد
 ( 2012-2008)  األولى  االلتزام

  االنذذبذذعذذذذذذذاثذذذذذذذا   خذذفذذض  وحذذذذذذذدا 
  االلتزام  فترة  عن الصذاد ة  المعتمد
 (د)(2020-2013) الثاني 

  31  حذذذذذذتذذذذذذى  الذذذذذذبذذذذذذذدء  تذذذذذذذا يذذذذذذخ  مذذذذذذن
 2012 آب/أغسطس

576 4 717 1 460 936 994 0 

  31  إلى  2012  أيلول/سذبتمبر  1 من
 2013 آب/أغسطس

856 2 801 1 523 001 372 697 787 10 

  31  إلى  2013  أيلول/سذبتمبر  1 من
 2014 آب/أغسطس

388 596 117 441 63 734 159 41 

  31  إلى  2014  أيلول/سذبتمبر  1 من
 2015 آب/أغسطس

134 497 110 506 33 311 841 102 

  31  إلى  2015  أيلول/سذبتمبر  1 من
 2016 آب/أغسطس

78 421 053 279 9 018 288 90 

  31  إلى  2016  أيلول/سذبتمبر  1 من
 2017 آب/أغسطس

62 473 708 365 4 832 997 141 

  31  إلى  2017  أيلول/سذبتمبر  1 من
 2018 آب/أغسطس

32 334 843 058 2 438 492 100 

  31  إلى  2018  أيلول/سذبتمبر  1 من
 2019 آب/أغسطس

18 218 618 764 898 562 44 

  31  إلى  2019  أيلول/سذبتمبر  1 من
 2020 آب/أغسطس

39 243 383 223 946 615 66 

  31  إلى  2020  أيلول/سذبتمبر  1 من
 2021 آب/أغسطس

53 295 664 38 949 675 77 

  31  إلى  2021  أيلول/سذبتمبر  1 من
 2022 آب/أغسطس

10 422 935 937 782 027 136 

 812 449 605 1 481 553 414 3 532 8 246 المجموع:

 العدد المسج  في ك  فترة إبلغ يحدد على أسا  توا يخ قرا ا  المجلس ذا  الصل ؛ يشم  الحاال  المؤقت   )أ( 

  

 كيوتو  بروتوكول من 1 المادة من 7 الفقرة في الوا د للتعريف وفقا   (3)



FCCC/KP/CMP/2022/7 

GE.22-15147 4 

من أنشذذذذذذط   2  822يشذذذذذذم  أنشذذذذذذط  المشذذذذذذا ي  وبرامج األنشذذذذذذط   وبحلول ن اي  أحدو فترة إبلغ، أد ج ما مجموع   )ب( 
 105و  ُأد ج خلل آخر فترة إبلغ، ميونا   نشذذذذذاطا    78ن ا من برامج األنشذذذذذط ، م  برنامجا    361المشذذذذذا ي  الميّون  في 

 أنشط  ميون  خلل فترة اإلبلغ السابق  
أنشذذذذذذذط  اآللي  التي اكتم  إصذذذذذذذدا  وحدا  الخفض ل ا خلل فترة اإلبلغ  ويمين لنشذذذذذذذاط ما أ  تصذذذذذذذد  ل  وحدا   )ج( 

األنشط  التي صد   ل ا وحدا  خفض جمي    نشاطا    3  532خفض في أكثر من فترة إبلغ  ويشم  المجموع البالغ  
 حتى ن اي  آخر فترة إبلغ 

 تتضمن وحدا  خفض االنبعاثا  المعتمد المؤقت  ووحدا  خفض االنبعاثا  المعتمد الطويل  األج   )د( 

  بيثير  أعلى  األولى   االلتزام   فترة   عن   إبلغ   فترة   آخر   في  الصذذذذاد ة   المعتمد   االنبعاثا    خفض   وحدا   وعدد  - 8
    2018- 2017 الفترة  منا   يلحظ   لم   إصذذذذذذذذدا   مسذذذذذذذذتوى   سذذذذذذذذج    إذ   السذذذذذذذذابق ،   اإلبلغ   فترة   في   الحال   علي   كا    مما 

 إبلغ   فترة   آخر   في   المعتمد   نبعاثا  اال   خفض   وحدا   عدد   ضذذذذع    من  أكثر   الثاني    االلتزام   فترة   في   صذذذذد    وبالمث ، 
   2017- 2016 الفترة  منا  لإلصدا   مستوى  أعلى   وهو   السابق   اإلبلغ  بفترة   مقا ن  

 كيوتو  بروتوكول  من  الثانية  االلتزام  فترة  انتهاء  بعد  النظي ة  التنمية  آلية  عمل -باء 

  الحاال   على  للمجلس  108 االجتماع في  علي ا  المتفق المؤقت   التدابير تشذذذذغي   المجلس  واصذذذذ  -9
  وإد اج  األنشذذذذذط   برنامج  فترة أو  االسذذذذذتحقا   فترة  وتجديد  التسذذذذذجي   طلبا  أ ) 2020 عام  بعد ما  المؤ خ 
 للفترة ا االنبعاث   بتخفيضذذذذذذا  المتعلق واإلصذذذذذذدا   مسذذذذذذج   أنشذذذذذذط   برنامج  في الميّون   المشذذذذذذا ي   أنشذذذذذذط 

 بشذذذذذذذذذذذذذ   16 كيوتو  أطراف اجتماعمؤتمر/  مقر  على وعطفا   ( 2020  األول/ديسذذذذذذذذذذذذذمبر  كانو   31 بعد ما
 ( 5)  اإليضذذذذذذذذذذاحا  المجلس   اج   ،( 4) مؤقت بوضذذذذذذذذذذ   الممنوح   الطلبا  على  المترتب  واآلثا  المؤقت   التدابير
 تقديم    يتعين الا   اب   المرتب  والنموذج المؤقت  للتدابير  التنظيمي  بالمتطلبا  المتعلق 

  مؤقتذ  كطلبذا   والمسذذذذذذذذذذذذذذجلذ   المقذدمذ  للطلبذا   اإلجمذالي  العذدد  عن  عذامذ   لمحذ   2 الجذدول  ويقذدم -10
  المشذذذذذذذمول  بالفترة  خاصذذذذذذذ  معلوما  على وللطلع  2022 أيلول/سذذذذذذذبتمبر 8 في  المؤقت   التدابير  بموجب
  3 الجدول انظر  بالتقرير،

   2 الجدول
  التدابير  بموجب مؤقتة  كطلبات  والمسفجلة  النظي ة  التنمية آلية  إطار في  المقدمة  للطلبات  اإلجمالي  العدد

 2022 أيلول/سبتمبر 8 في المؤقتة

 المؤقت الوض  المقدم  الطلبا 

 21 22 تسجي  مشروع: نشاط

 8 9 تسجي  أنشط :  برنامج

 45 63 إصدا  مشروع: نشاط

 1 6 إصدا  أنشط :  برنامج

 68 103 االستحقا  فترة تجديد مشروع: نشاط

 4 6 أنشط   برنامج فترة تجديد أنشط :  برنامج

 33 33 الميّون  المشا ي  أنشط  استحقا  فترة تجديد أنشط :  برنامج

 118 118 الميّون  المشا ي  أنشط  إد اج

 298 360 المجموع:

  

  15و 13 الفقرتا  ،16-أإ م/2 المقر  (4)

  CDM-EB109-A01- CLARانظر وثيق  اآللي   (5)
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 بالتقرير المشمولة ال ترة في ب   المضطلع العمل -الثاا ث 

 الثاني  المرفق أيضذذذذذذذذذذذذا   )انظر  بالتقرير المشذذذذذذذذذذذذمول  الفترة  خلل  المجلس عم   الفصذذذذذذذذذذذذ   هاا  يبّين -11
  علي ا   وافق التي التنظيمي   بالوثائق قائم  على  للطلع الثالث والمرفق  النواتج،  عن  لمح  على  للحصذذذذذذذذول
 بالتقرير(  المشمول  الفترة خلل نقح ا أو المجلس

 القرارات -ألف 

 عتماداال -1 

 عدد أصذذذذذذذذذذذب    وبال ،   معيَّنين    تشذذذذذذذذذذذغيليين   كيانين   اعتماد   مدة   انت ت   بالتقرير،  المشذذذذذذذذذذذمول   الفترة   في  - 12
  خفض   وحذذدا    واعتمذذاد   من ذذا   والتحقق   المشذذذذذذذذذذذذذذذا ي    على   للتصذذذذذذذذذذذذذذذديق   المعتمذذدة   المعينذذ    التشذذذذذذذذذذذذذغيليذذ    الكيذذانذذا  
  خمسذذذذذ   وتقدمت  السذذذذذابق    بلغ اإل   فترة   في   كيانا   29 مقاب    ، 2022  سذذذذذبتمبر أيلول/   8  في   كيانا   28 االنبعاثا  
  مترشذذذذذذذذذذذذذحا    كيانا    المجلس   واعتمد   طلبات ا    في  البت  تنتظر  ومازالت  االعتماد  على  للحصذذذذذذذذذذذذذول   بطلبا    كيانا  
  يعّين ب     كيوتو   أطراف   مؤتمر/اجتماع   المجلس  ويوصذذذذذذذذي   معين    تشذذذذذذذذغيلي    كيانا    ثماني    اعتماد  وأعاد  واحدا  
   إلي ا   المشا    القطاعي   للنطاقا   تشغيلي    كيانا   بوصف ا  ول األ   المرفق   في  المد ج   الكيانا   17 دو ت    في 

 المعتمد االنبعاثات خ ض وحدات وإصدار األنشطة وبرامج المشاريع أنشطة تسجيل -2 

 136  965  717  صذذذد    ، 2022  آب/أغسذذذطس   31 إلى   2021  أيلول/سذذذبتمبر   1 من  الفترة   خلل  - 13
  األجذذ (    طويلذذ    وحذذدا    أو   مؤقتذذ    وحذذدا    من ذذا   أ    يين   )لم   المعتمذذد   االنبعذذاثذذا    خفض   وحذذدا    من   وحذذدة 
  ، 2022  آب/أغسذذذذذذذذذذذذذطس   31  في   وحذذذدة   2  294  003  019  الخفض   لوحذذذدا    اإلجمذذذالي   العذذذدد   بلغ  وبذذذالذذذ  
  خفض   وحذذذدة   856  753و   مؤقتذذذ ،   خفض   وحذذذدة   19  898  977و   خفض،   وحذذذدة   2  273  247  289 من ذذذا 
   األج     طويل  

 الخفض  وحدا   باسذذذتثناء  ،2022  آب/أغسذذذطس 31 حتى  الصذذذاد ة  الخفض  وحدا   مجموع  ومن -14
 األولى  االلتزام  فترة  عن  وحذذدة  1  468  643  144  صذذذذذذذذذذذذذذذذد    األجذذ ،  الطويلذذ   الخفض  ووحذذدا   المؤقتذذ 

 المؤقت ،  الخفض  وحدا   من  صذذذذذذذذد  ما مجموع  بين ومن  الثاني   االلتزام  فترة  عن  وحدة  804 604 145و
 ومن  الثذذذانيذذذ    االلتزام  فترة  عن  7  493  792و  األولى  االلتزام  فترة  عن  وحذذذدة  12  405  185  صذذذذذذذذذذذذذذذذد  

 األولى  االلتزام فترة عن  وحدة 505  085 صذذذذذذذذذد    الصذذذذذذذذذاد ة،  األج   الطويل  الخفض  وحدا  مجموع بين
  الثاني   االلتزام فترة عن وحدة 351 668و

 1 من  الفترة   في  والمسذذذذذذتكمل   المقدم    صذذذذذذدا  واإل  بالتسذذذذذذجي    المتعلق    الطلبا   عدد   3  الجدول   ويبين  - 15
  المشذذا ي   أنشذذط    لتوزي    المئوي   النسذذب    1 الشذذي    ويبين    2022  آب/أغسذذطس   31  إلى  2021  أيلول/سذذبتمبر 

ن    المشا ي    وأنشط    األنشط ،   وبرامج   المسجل ،     2022  آب/أغسطس   31 حتى  االتفاقي    مناطق   حسب  الميوِّ

    3  الجدول 
 2022 آب/أغسطس   31و   2021 أيلول/سبتمبر   1  بين   النظي ة  التنمية   آلية   طار إ   في  المقدمة   الطلبات   عدد 

 الطلبا 

  الطلبا   عدد
 (أ)المقدم 

  الطلبا   عدد
 )ب( المستكمل 

  ذا   الطلبذا   عدد
 )ج(المؤقت الوض 

 11 8 13 تسجي  مشروع: نشاط

  6 2 9 تسجي  أنشط :  برنامج

 41 451 701 إصدا  مشروع: نشاط
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 الطلبا 

  الطلبا   عدد
 (أ)المقدم 

  الطلبا   عدد
 )ب( المستكمل 

  ذا   الطلبذا   عدد
 )ج(المؤقت الوض 

 1 75 81 إصدا  أنشط :  برنامج

 51 82 104 االستحقا  فترة تجديد مشروع: نشاط

 4 9 7 أنشط   برنامج فترة تجديد أنشط :  برنامج

 13 32 32 الميّون  المشا ي  أنشط  استحقا  فترة تجديد أنشط :  برنامج

 ينطبق ال 78 81 التسجي  بعد ما تعديل 

 98 98 98 الميّون  المشا ي  أنشط  إد اج

 يشم  الطلبا  المقدم  والطلبا  المعاد تقديم ا بسبب عدم اكتمال ا  )أ( 
مت قب   )ب(  مت خلل الفترة المشذذذمول  بالتقرير والطلبا  التي ُقدِّّ يشذذذم  الطلبا  المسذذذجل  والمسذذذحوب  والمرفوضذذذ  التي ُقدِّّ

 الفترة المشمول  بالتقرير والتي بدأ  معالجت ا خلل الفترة 
 كانو  الثاني/ 1بتا يخ يشذذذذذذذم  الطلبا  التي تبدأ فترة االسذذذذذذذتحقا  أو فترة برنامج األنشذذذذذذذط  أو فترة الرصذذذذذذذد بشذذذذذذذ ن ا  )ج( 

، فقد 3-/م أ  3أو بعده  وقد أنجز تحلي  هاه الطلبا ، وإذا اسذذذتوفت شذذذروط االنتقال، بموجب المقر     2021 يناير
  4-6 تنتق  إلى آلي  المادة

   1 الشي 
  نسفبتها  بحسفب  المسفجلة   المكوِّنة  واألنشفطة  األنشفطة  وبرامج  النظي ة  التنمية آلية  مشفاريع  أنشفطة توزيع
 2022 آب/أغسطس 31 في االت اقية ومناطق المئوية

 

 من نشذذذذذذذذذذاطا   3 438 مجموع  لما  الخفض  وحدا   صذذذذذذذذذذد   ،2022  آب/أغسذذذذذذذذذذطس 31  وحتى -16
  صذذذذذ أ   من  األنشذذذذذط  لبرامج خفض  وحدة 56 290  262  وصذذذذذد   عم ؛  برنامج  94و  المشذذذذذا ي   أنشذذذذذط 
 الصاد ة  الخفض وحدا  مجموع

  15 الخفض  وحدا  وإصذذذذدا   المشذذذذا ي  لتسذذذذجي   التقييم عمليا  لبدء االنتظا   وقت  يتجاوز ولم -17
  المجلس من  تكليف ب   صذذذذذذذذذذذذذذد  الا  النحو على  بالتقرير، المشذذذذذذذذذذذذذذمول  الفترة من أسذذذذذذذذذذذذذذبوعا   41 لمدة  يوما  

  الثاني/   وتشذذرين  األول/أكتوبر  تشذذرين في  قريربالت   المشذذمول  للفترة  وبالنسذذب   كيوتو   أطراف  اجتماعومؤتمر/
 الزيذادة  بسذذذذذذذذذذذذذذبذب  يومذا    15  من  أكثر  االنتظذا   فترة  كذانذت  وتموز/يوليذ ،  وحزيرا /يونيذ   وآذا /مذا    نوفمبر
 التشغيلي   والمتطلبا  الطلبا  عدد في الحادة

 واإللغاء اإلحال  ذل   في  بما  الخفض،  وحدا  بمعامل  المتعلق   التفاصذذذذذذذذي   4 الجدول  في  وترد -18
 واإلدا    الطوعي

ن  المد ج   7 885 إجمالي المشا ي  المسجل : 361: مجموع برامج األنشط  المسجل  2 822: مجموع أنشط  المشا ي  الميوِّ

 أمرييا اللتيني  ومنطق  البحر الكا يبي  أو وبا وآسيا الوسطى آسيا والمحي  ال ادئ أفريقيا
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   4 الجدول
 النظي ة التنمية آلية سجل في المنجزة المعامالت

 المعامل  نوع

 2022 آب/أغسطس  31 حتى

   2021 أيلول/سبتمبر 1 من
 2022 آب/أغسطس  31  إلى

 الوحدا  مجموع المعامل  مجموع الوحدا  مجموع المعامل  مجموع

 136 965 717 539 2 294 003 019 12 027 اإلصدا 

  حسذذاب  إلى  المحال   العائدا  حصذذ 
 التكيف  صندو  

639 11  320 489 44 498 695 525 2 

  88 227 288 527 1 910 819 121 19 693  والخا جي  الداخلي  اإلحال 

  حسذذذذذذذذذذذذذذذذذذاب  من  المنجزة  المعذذذذامل 
  سذذذذذذذذذذذذذذجل   إلى  التكيف  صذذذذذذذذذذذذذذنذذدو  
 األول المرفق في المد ج  األطراف

402 476 064 33 12 342 894 1 

 45 352 283 4 074 131 852 781 21 636 )أ(الطوعي اإللغاء

 0 0 1 035 475 6  اإلدا    اإللغاء

 0 0 489 229 2 اإللزامي اإللغاء

 مباشرة من خلل األمان  أو من خلل المنص  اإللكتروني  لإللغاء الطوعي لوحدا  خفض االنبعاثا  المعتمد  )أ( 

 النظيف   التنمي  آلي  مشا ي  ألنشط  الطوعي باإللغاء تتعلق طلبا  تسع  المجلس  وتلقى -19

 الموق    صذفحا   في األنشذط  وبرامج  المشذا ي  برامج  بشذ   إضذافي   بيانا  على  االطلع  ويمين -20
  ( 6) لآللي  الشبيي

 السياساتية التغييرات -3 

 العائدات حصة )أ(  

 التنمي   آللي  االسذذذتئماني للصذذذندو   مسذذذتحّق  اإلدا ي  للنفقا   المخصذذذصذذذ  العائدا   حصذذذ   تكو   -21
 حزيرا /  1  ومنذا  المعتمذد   االنبعذاثذا   خفض  وحذدا   وإصذذذذذذذذذذذذذذذدا   اآلليذ   أنشذذذذذذذذذذذذذذطذ   تسذذذذذذذذذذذذذذجيذ   عنذد  النظيفذ 
  با بطل المتعلق   االكتمال من التثبت عمليا  بدء قب  تسذذذذذذذذذتخل   الحصذذذذذذذذذ   هاه  أصذذذذذذذذذبحت  ،2018 يوني 

 عن الناشذذذذئ   المسذذذذددة وغير  المسذذذذتحق  العائدا   لحصذذذذ  اإلجمالي  المبلغ  تراج   لال ، ونتيج     اإلصذذذذدا  
 المتبقي  العائدا   حصذذ   سذذداد ولتحفيز  2018  آب/أغسذذطس  في ل  مسذذتوى  ب على  مقا ن   اآللي   أنشذذط 
 خيا  أيضذذذذذذذا ،  2018 عام في  المجلس،  اعتمد ،2018 حزيرا /يوني  1 قب   المقدم   اإلصذذذذذذذدا   طلبا   عن
 وفي ثلو   في  الدفعا   تحديد ليلغي  2020  يولي تموز/ في عاد  ثم  دفعا ، ثلو على  يقتصذر جزئي دف 
 إجمالي بمبلغ المشذذذذا ي  أنشذذذذط  من نشذذذذاطا    20 في الجزئي الدف  خيا   اسذذذذتخدم  بالتقرير،  المشذذذذمول  الفترة
 العم  بدء منا الجزئي  المدفوعا  من  المحصذذذذّ  اإلجمالي المبلغ  يرف  مما  أمرييي، دوال  مليو   1,6  قد ه
 النظيف   التنمي  آلي  أنشط  من نشاطا   78  عن دوال  مليين 7,3 إلى الخيا   ب اا

 تاالستحقاقا فترات تجديد )ب( 

  لطلب   االسذذتحقا    فترة   انت اء  بعد  واحدة   سذذن    مدت   أجل    ، 100 اجتماع    في   التنفيا ،   المجلس   حدد  - 22
 بم ل  مشذذذذفوع   الجديدة  العام   السذذذذياسذذذذ    اعُتمد    وقد   ميوِّ    مشذذذذروع  نشذذذذاط   أو   مشذذذذروع  اسذذذذتحقا    فترة  تجديد 
 ل ا، واحد  تمديد   بعد  هاه،   السذذذذماح    فترة   وانت ت  سذذذذن    من  أكثر  منا  انقضذذذذت  التي  االسذذذذتحقا    لفترا   سذذذذماح 

  

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

http://cdm.unfccc.int/Statistics/Public/index.html
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  مشذذذذروعا    2  384 مجموع   لما   االسذذذذتحقا   فترة  تجديد   إمياني    ضذذذذاعت   عندما   ، 2020  أيلول/سذذذذبتمبر   30 في 
  االسذذذذذتحقا    فترة  تجديد   في   الحق   سذذذذذيسذذذذذق    العام ،   السذذذذذياسذذذذذ    إنفاذ  بدء  وم    ميّو    مشذذذذذروع   نشذذذذذاط   1  070و 

  ، 2022  آب/أغسذذذذطس   31 وحتى  المحددة    باآلجال   تتقيد   لم  إذا  الميون    المشذذذذا ي    وأنشذذذذط    للمشذذذذا ي    بالنسذذذذب  
  وباإلضذاف    االسذتحقا     ترة ف   لتجديد  مؤهل    كانت   مشذروعا    3  957 على   االسذتحقا    فترة  تجديد   إمياني    ضذاعت 

 مجموع  ويصذ   محددة   اسذتحقا    فترة  ل ا  التي   المشذا ي   من   مشذروعا    1  619 اسذتحقا    فترة  انقضذت  ذل ،  إلى 
  وباإلضذذذذاف     4-   6 المادة  آلي    إلى   االنتقال   إمياني   لدي ا  تعد  لم  مشذذذذروعا    5 576  إلى  مجتمع    المشذذذذا ي   هاه 
   ميّو    مشروع   نشاط  1  231  تحقا  اس   فترة   تجديد   الممين   من   يعد   لم  ذل ،  إلى 

 التنظيمية  المسائل -باء 

 المعتمد االنبعاثات خ ض لوحدات الطوعي لإللغاء اإللكترونية المنصة -1 

  لوحذذذدا   الطوعي  لإللغذذذاء  اإللكترونيذذذ   المنصذذذذذذذذذذذذذذذذ   المجلس  أطلق  ،2015  أيلول/سذذذذذذذذذذذذذذبتمبر  في -23
  ألغرا   خفض  وحدا   الجم و  على  يعرضذذذذذوا  أ  المشذذذذذا ي  في  للمشذذذذذا كين المنصذذذذذ   وتتي    ( 7) الخفض
 واإلسذباني ،  والفرنسذي   اإلنكليزي  باللغا   متاح  والمنصذ   للمشذترين  إلغاء  شذ ادا   وإصذدا  الطوعي اإللغاء
 المباشر   وغير المباشر  اإللكتروني بالدف   وتسم 

 على مشذذذذذروعا   41 من خفض وحدة مليو   1,4 حوالي ُعر  ،2022  آب/أغسذذذذذطس 31  وحتى -24
 أنجز  وقد خفض   وحدة  لك   أمريييا    دوال ا   40و 2  بين تتراوح ب سذذذذذذذذذذذعا  الطوعي  لغاءاإل  لغر   المنصذذذذذذذذذذذ 

ن   واألنشذذذذذذذط   المشذذذذذذذا ي  من 95 مجموع  ما   المنصذذذذذذ  واسذذذذذذذتقبلت المنصذذذذذذذ    طريق  عن  بي  عمليا  الميوِّ
 إلغاء  عمليا  من ا بلدا  108 من وأفراد ومنظما  شركا  أكملت ،بلدا   193 من زيا ا 

  واألفراد  والمؤسذسذا  الشذركا   في  توجد الا  البلد عن  ذاتيا    عن ا  ُمبّلغ لوما مع  المنصذ   وتجّم  -25
 من  مزيذد  على  االطلع  ويمين  5  الجذدول  في  المعلومذا   ل ذاه  موجز  ويرد  اإللغذاء   عمليذا   ييملو    الذاين

  اإلطا ي  للتفاقي  التابع   النظيف  التنمي   آللي   اإلنترنت  شبي   صفحا  على  الطوعي  اإللغاء  عن  التفاصي 
  خلل ا  من الملغاة  الخفض  وحدا  عدد  زاد ،2018 عام في  المنصذذذذذذ  تحديث  ومنا   ( 8) المناخ تغير  بشذذذذذذ  
 ويوضذذذذذذذذذذ   2022  آب/أغسذذذذذذذذذذطس  31 بحلول  خفض  وحدة  مليين 7,2 إلى وصذذذذذذذذذذ   حيث  كبير، بشذذذذذذذذذذي 
 ألغيت التي  الخفض  وحدا  عدد  وكا   المنصذذ    طريق  عن اإللغاء عمليا   في المسذذتمرة الزيادة 2 الشذذي 
 بالتقرير المشذذمول  الفترة خلل الملغاة  الخفض  وحدا   عدد  ضذذع  من أكثر  بالتقرير  المشذذمول  الفترة  خلل

  ي  الفرد الطلبا  من 2 893 خلل من ملغاة خفض وحدة 3 525 245 يعادل ما وهو السابق،

    5 الجدول 
 2022 آب/أغسطس   31  بحلول   اإللكترونية  المنصة   طريق   عن   طوعاا   الملغاة  المعتمد  االنبعاثات   خ ض   وحدات 

 واألفراد والمنظما  الشركا  قب  من الملغاة الخفض وحدا  المعلن البلد

 1 129 206 ألمانيا

 700 351 الشمالي  وأيرلندا العظمى لبريطانيا المتحدة المملك 

 434 594 أستراليا

 402 262 ال ند

 263 280 فرنسا

  

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

وتقذا ير اإللغذاء الطوعي نصذذذذذذذذذذذذذذ     https://cdm.unfccc.int/Registry/index.htmlالتقذا ير الشذذذذذذذذذذذذذذ ري  على الراب  التذالي:   (8)
   /https://cdm.unfccc.int/EB/reportالسنوي  على الراب  التالي: 

https://offset.climateneutralnow.org/
https://cdm.unfccc.int/Registry/index.html
https://cdm.unfccc.int/EB/report/
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   2 الشي 
 اإلبالغ فترة حسب اإللكترونية  المنصة طريق عن طوعاا  الملغاة المعتمد االنبعاثات خ ض وحدات عدد

 

 المعتمد االنبعاثات خ ض لوحدات الطوعي اإللغاء تعزيز -2 

 وخفضذذذ ا طوعا ، انبعاثات م حسذذذاب على واألفراد  األنشذذذط  ومنظمو والمنظما  الشذذذركا  ُتشذذذجَّ  -26
 التقلي   تتي  التي اآللي   مشذذذذذذا ي  من الخفض  وحدا   شذذذذذذراء  خلل  من الباقي عن  والتعويض  اإلميا ،  قد 
ز احتجازها أو تجنب ا أو الدفيئ  غازا   انبعاثا  من  المضيف   البلدا  في المستدام  التنمي  وُتعزِّ

 العمذ   في المشذذذذذذذذذذذذذذا كذ   لتعزيز  ُنُ ج  بلو ة  إلى  الراميذ  المبذاد ا   نم  العذديذد في  األمذانذ   وتسذذذذذذذذذذذذذذاهم -27
 اآلليذ   منذاف   ونقذ  الخبرا   لتقذاسذذذذذذذذذذذذذذم  الفرص  من  مزيذد  إتذاحذ   ثم  ومن  التنظيمي،  المسذذذذذذذذذذذذذذتوى   على  المنذاخي

  ( 9) الممين   ومساهمات ا

 الرياضذذذذذذي ،  )المنظما   األحداو ومنظمي والمنظما  الشذذذذذذركا  م   المباشذذذذذذر التواصذذذذذذ  ويجر   -28
 المنذذاخي  الحيذذاد  مبذذاد ة  خلل  من  واالجتمذذاعذذا (  األحذذداو  تنظيم  قطذذاع  ووكذذاال   األحذذداو،  تنظيم  ووم ني 
 التقدير خلل من  ب م  الخاصذذذذذذذذ  الدفيئ   غازا   انبعاثا   مسذذذذذذذذ ل   معالج  إلى  المشذذذذذذذذا كين تدعو  التي اآل ،

 عن خفض  وحدة  مليين 4،6 من أكثر إلغاء 2022  أغسذذذذطسآب/ 31 حتى وتسذذذذنى  والتعويض  والخفض
 اآل   المناخي األثر  تحييد مباد ة على الموقعين طريق

  طريق  عن  الكربو    حيذث  من محذايدة لتصذذذذذذذذذذذذذذب  المتحذدة األمم منظوم  إلى  الدعم األمان  وقّدمت -29
 تشذذذذذذذذذذذذذذجي   في  للبيئذ   المتحذدة  األمم  برنذامج  م   تعذاونذت  كمذا  الخفض،  بوحذدا   والتعويض  االنبعذاثذا  خفض

 من  المذائذ  في 96  من  يقرب  مذا  تعويض  وتسذذذذذذذذذذذذذذنى  ممذاثلذ    إجراءا   اتخذاذ  ىعل األخرى  الذدوليذ  المنظمذا 
 إلى  النسذب   تل  وا تفعت الخفض،  وحدا  خلل من  2018  عام  في المتحدة األمم منظوم   انبعاثا  جمي 

 اشذذذذذذذذتر  اآل ، وحتى   2020 عام في المائ  في  99و  2019  عام  في  االنبعاثا  جمي   من المائ   في 97
 وألغت ا  خفض وحدة  مليين 7،7 المتحدة األمم كيانا 

 طريق عن الخفض  وحدا  من  وحدة  مليين  3,5 نحو  طوعا    ألغي  بالتقرير، المشمول   الفترة وفي -30
  41,8  عن قليل   يزيد ما النظيف ، التنمي  آلي  سذذج   في مباشذذرة  وبصذذو ة ،طوعا   وألغي  اإللكتروني ،  المنصذذ 
 6,5  من  يقرب  مذا  ألغي  ،طوعذا    الملغذاة  الخفض وحذدا   جمي   بين  ومن  الخفض  وحذدا   من دةوحذ   مليو  
  المخططذا  ألغرا   أفريقيذا  وجنوب  كو يذا  وجم و يذ   بيولومبيذا  مرتبطذ   مشذذذذذذذذذذذذذذا ي  إطذا   في  من ذا  مليين
 الج ود إطذا  في  أسذذذذذذذذذذذذذذاسذذذذذذذذذذذذذذا    الخذاص القطذاع  إلى فُتعزى   طوعذا    الملغذاة  الخفض  وحذدا   بقيذ   أمذا  الوطنيذ  

  

 ومبذاد ة  الكربو    أثر  بتحييذد  المتعلق  14068 المقذاييس  لتوحيذد الذدوليذ   المنظمذ   بمعيذا   المعني العذامذ  الفريق  المبذاد ا   تشذذذذذذذذذذذذذذمذ  (9)
  "4"كربو   مؤسس  تقودها التي الصفر مستوى  إلى باالنبعاثا  الوصول

40,049 

105,376 

194,968 

622,176 

1,077,254 

1,659,998 

3,525,245 

1 September 2015 to 31 August 2016

1 September 2016 to 31 August 2017

1 September 2017 to 31 August 2018

1 September 2018 to 31 August 2019

1 September 2019 to 31 August 2020

1 September 2020 to 31 August 2021

1 September 2021 to 31 August 2022
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جل   في  الملغذذاة  الخفض  وحذذدا   عن  معلومذذا   ُتتذذاح  وال  الكربو    أثر  تحييذذد  إلى  الراميذذ   الطوعيذذ    السذذذذذذذذذذذذذذّ
 معذامل  تفذاصذذذذذذذذذذذذذذيذ   وترد  عن ذا   ُيعلن ال  المعلومذا   هذاه  أل  األول المرفق في  المذد جذ   لألطراف الوطنيذ 
  6 الجدول في اآللي  سج  في الطوعي اإللغاء

   6 الجدول
 النظي ة التنمية آلية سجل في الطوعي اإللغاء مصادر

 )أ(المصد 

  31  حتى  الطوعي  اإللغذذذاء
  2022  أغسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذطذذذذذسآب/
 (الخفض وحدا   بمليين)

  )بالنسذب    الحصذ 
 المئوي (

 أيذذذلذذذول/  1  مذذذن  الذذذطذذذوعذذذي  اإللذذذغذذذذذذذاء
  آب/أغسطس  31  إلى  2021  سبتمبر
 (الخفض وحدا  بمليين) 2022

  )بالنسب    الحص 
 المئوي (

 5 2,4 7 8,7 الكربو    على   الكولومبي   الوطني    الضريب  

  مؤسذسذ  من  المرصذذود  االنبعاثا  خفض
 ستاند د" "غولد

2,4 2 0,8 2 

 6 2,9 25 32,2 باالنبعاثا  للتجا  الكو    المخط 

 12 5,5 12 16,1 الوطني  الطوعي  البرامج

 6 2,6 6 7,8 أفريقيا جنوب في الكربو    ضريب 

 0 0,1 1 1,7 المتحدة األمم وكاال 

 10 4,5 9 11,3 الكربوني للتحقق المرجعي البرنامج

 58 26,5 39 51,2 أخرى  مصاد 

 92 41,8 95 124,2 اآللي    سج   ضمن  للتتب   الفرعي   المجموع 

 8 3,5 5 7,2 اإللكتروني    المنص    ضمن   للتتب    الفرعي   المجموع 

 100 45,3 100 131,4 المجموع:

 ُتستمد المعلوما  من وص  نصي حر خاص بي  معامل  إلغاء طوعي  وفق ما يتيح  المشا كو  من أصحاب المشا ي    )أ(  

 االعتماد نظام -3 

  الخامسذذ   الرصذذد   فترة  يغطي  الا    المعيَّن    التشذذغيلي    الكيانا    أداء   صذذد   لتقرير   الثاني  التكرا    صذذد   - 31
 اللاا   التقرير  من   والثاني   األول  والتكرا ا   ، ( 2020  األول/ديسذمبر   كانو    31 إلى   أيلول/سذبتمبر   1 )من   عشذرة 
  األول   والتكرا ا   ، ( 2021  نيسذا /أبري    30 إلى   الثاني/يناير   كانو    1  )من   عشذرة   السذادسذ   الرصذد   فترة   يغطيا  
 ،( 2021  آب/أغسطس   31 إلى   أيا /مايو   1 )من  عشرة  السابع   الرصد   فترة   يغطيا   اللاا    التقرير  من   والثاني 
  كذذانو    31  إلى   أيلول/سذذذذذذذذذذذذذبتمبر   1  )من   عشذذذذذذذذذذذذذرة   الثذذامنذذ    الرصذذذذذذذذذذذذذذذد   فترة   يغطي   الذذا    لتقرير ل   األول   والتكرا  

   ( 04.0 )اإلصدا    المعين "   التشغيلي   الكيانا   أداء   "مراقب    إلجراء   وفقا   ( 2021  األول/ديسمبر 

  إلجراء وفقا    المعين  التشذذذذذغيلي  الكيانا  أداء  صذذذذذد  لنتائج السذذذذذاب  السذذذذذنو   التحلي   تقرير وُنشذذذذذر -32
  (04.0 )اإلصدا  المعين " التشغيلي  الكيانا  أداء " صد

  ( 10) المعين " التشغيلي  الكيانا  أداء " صد إجراء تنقي  على المجلس ووافق -33

  تشذذذذذذذذذذذذذذرين  13و  12  يومي  المعينذ   التشذذذذذذذذذذذذذذغيليذ   الكيذانذا   لمعذايرة افتراضذذذذذذذذذذذذذذيذ   عمذ  حلقذ   وعقذد  -34
 األخير  الفصذذذ  في المعين   التشذذذغيلي  الكيانا  لمعايرة حضذذذو ي  عم   حلق   وسذذذتعقد  ،2021  األول/أكتوبر

  مجذال  في  الخبرا   لتبذادل  الفرص  وتوفير  المعينذ   التشذذذذذذذذذذذذذذغيليذ  الكيذانذا   قذد ا   تعزيز بغيذ   2022  عذام  من
 المجلس  علي ا وافق التي النظيف  التنمي  آللي  الجديدة اللوائ  بموجب والتحقق التصديق

  

  CDM-EB115-A24انظر وثيق  اآللي   (10)
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 المقّيمين  لصذذذذذذذذذذال  النظيف  التنمي  آلي  اعتماد خبراء قائم  لمعايرة  افتراضذذذذذذذذذذي  عم   حلق   وعقد -35
 عمذ   حلقذ   وسذذذذذذذذذذذذذذتعقذد النظيفذ ،  التنميذ   آلليذ   التذاب   االعتمذاد  لفريق  90 االجتمذاع  م  بذاالقترا   الرئيسذذذذذذذذذذذذذذيين
  المقّيمين   إلطلع  النظيف   ي التنم آللي   التاب  االعتماد  لفريق  93 االجتماع  م  باالقترا  للمعايرة  حضذذذذذذذذو ي 
 النظيف   التنمي  آلي  لوائ  آخر على  الرئيسيين

 المشاريع دورة -4 

 توفير بغي  النظيف  التنمي  آللي   اإلطا ي  التنظيمي  الوثائق على التالي  التعديل   المجلس  اعتمد -36
 الكيانا   م ام  سذذذذذيا  يف الموقعي التفتيش لعمليا  بديل  كوسذذذذذيل   بعد عن  التفتيش عمليا   بشذذذذذ    التوجي 
 التحقق: أو بالتصديق المتعلق   المعين  التشغيلي 

 من ا والتحقق   المشذا ي    أنشذط   على  التصذديق   "معيا   من  03.0  اإلصذدا    على   تعديل   )أ(  
 المعين "؛   التشغيلي    الكيانا   جانب  من  بعد  عن   التحقق   أو  التصديق  بش    النظيف    التنمي   آلي    إطا    في 

 من ا والتحقق  األنشط  برامج على  التصديق "معيا  من  03.0  ا اإلصد على تعديل  )ب( 
 المعين "  التشغيلي  الكيانا  جانب من بعد عن التحقق أو التصديق بش   النظيف  التنمي  آلي  إطا  في

 الحق  تغييرا   إجراء  طلبا   لتقديم المقبول  الزمني  اإلطا  بشذذذذذذذذذذ   توضذذذذذذذذذذيحا    المجلس وأصذذذذذذذذذذد  -37
   ( 11) االستحقا  فترة بدء  تا يخ على للتسجي 

 إد اج بغي   لآللي  الصذذذذذذذذذذذذل   ذا  التنظيمي   للوثائق  تنقيحا   تقترح أ  األمان  إلى  المجلس  وطلب -38
  اجتماع مؤتمر/  يعتمد حالما تنقيحا   اقتراح على  المجلس  ووافق   ( 12) والرفض  التسذذذذذذجي   إلغاء بشذذذذذذ   قواعد
   4-6 المادة آلي  إلى النظيف  التنمي  آلي  ط أنش انتقال قواعد لآللي  اإلشرافي  وال يئ  با يس أطراف

 المنهجية المعايير -5 

 وتنقيح ا موحدة  أسذا   خطوط وضذ  عملي   "تنقي  المعنون  المفاهيمي  الماكرة  في  المجلس نظر -39
 م  األمان   تتعاو   لكي المسذذذا  سذذذريع  عملي   اسذذذتحداو سذذذب   تسذذذتكشذذذ   أ  األمان  إلى  وطلب وتحديث ا"
 على واإلدا    المالي العبء  تخفيف  أج  من  التقييم  تقا ير إعداد عن  وتعوض ا المعّين   التشغيلي  الكيانا 
  األسا   خطوط وض   "إجراءا   على تنقيحا   تعد  أ  األمان   إلى  المجلس  وطلب المعّين    الوطني   السلطا 
 المجلس   في ا ينظر لكي وتحديث ا" وتوضيح ا وتنقيح ا الموحدة

ق من جيذا  آليذ  التنميذ  النظيفذ  وشذذذذذذذذذذذذذيره على إعذداد "المذاكرة التقنيذذ   ونظر المجلس في عمذ  فري  - 40
إلى المعلوما  المقدم ، خل  المجلس إلى أن  من غير الممين   بشذذذذذذذ   تكنولوجيا  تحلي  المياه"  واسذذذذذذذتنادا  

: توفير الطاق  من خلل اسذتخدام تكنولوجيا التناضذ  العيسذي NM0377تحديد ن ج أسذاسذي قو  للمن جي  " 
ملي  تحلي  المياه" من شذذذذ ن  أ  يسذذذذم  لنشذذذذاط المشذذذذروع األسذذذذاسذذذذي بالمطالب  بخفض االنبعاثا   ولال  في ع 

  فض المجلس المن جي  الجديدة وقر  عدم مواصل  تطوير من جي  جديدة تنازلي  لقطاع تحلي  المياه  

لتحسذذذذذذذذذذذذين : انبعاثا  المشذذذذذذذذذذذذا ي  من حر  الغازا "  TOOL06ووافق المجلس على تنقي  أداة " -41
 وضوح األداة واتساق ا الداخلي 

: تحلي  االستثما "، التي تحّدو القيم االفتراضي   TOOL27"ووافق المجلس على األداة المنقح    -42
 لتكلف   أ  المال الس مي بالنسب  للبلدا  التي لدي ا بيانا  متاح  

  

  CDM-EB114-A01-CLARانظر وثيق  اآللي   (11)

   14و 12 الفقرتا  ،16-أإ م/2 للمقر  استجاب  (12)
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التكميذذذذ  االسذذذذذذذذذذذذذذتراتيجي    :AMS-III.BKووافق المجلس على المن جيذذذذ  المنقحذذذذ  المعنونذذذذ  " -43
لألعلف في قطاع األلبا  ألصذذذذذحاب الحيازا  الصذذذذذغيرة من أج  زيادة اإلنتاجي "، التي نقحت لتصذذذذذحي  
إجراءا  حسذذذذذذاب انبعاثا  المشذذذذذذا ي  عن طريق إزال  حسذذذذذذاب زائد عن الحاج  يتعلق بحيوانا  المشذذذذذذروع 

 حيوانا  المشروع هو أحد مقاييس الرصد إلى كمي  الميمل  التي يست لك ا المشروع، أل  عدد  استنادا  

 : اسذذذذذذذذذذذتعادة المواد من النفايا  AMS-III. AJووافق المجلس على تنقي   ئيسذذذذذذذذذذذي للمن جي  " -44
الصذذذذذذلب  وإعادة تدويرها" لتشذذذذذذم  شذذذذذذروط التطبيق والقيم االفتراضذذذذذذي  السذذذذذذت ل  الوقود المحدد واسذذذذذذت ل  

  المعنون    المفاهيمي   الماكرة  في  المجلس  ونظر -45لو يد الك رباء المحدد إلعادة تدوير البولي فيني  ك
 التعا يف إد اج على  ووافق  اإلضذذذاف " إثبا   وعتبا   السذذذو    اخترا  مقاييس  تعا يف  في االتسذذذا   "ضذذذما 
 على  المجلس  وافق المفاهيمي ، بالماكرة  يتعلق وفيما النظيف    التنمي   آلي   مصذذذذطلحا  مسذذذذرد في  المقترح 
 السو   الخترا  وعتبا  متسقا   تعريفا   لتشم  الصل  ذا  واألدوا  للمن جيا  تنقيحا 

  االفتراضذذذذي   األسذذذذا   خ   افتراضذذذذا   "اسذذذذتعرا  المعنون  المفاهيمي  الماكرة  في  المجلس ونظر -46
  االفتراضذذذذذذذذذذذذذذيذ   للقيم  المقترح التحذديذث على ووافق "TOOL30و  AMS-I.E, AMS-II.G" في المطبقذ 
 لتشذذذذذذذذذذذم   الصذذذذذذذذذذذل   ذا  واألدوا  للمن جيا  تنقيحا  على  المجلس  وافق المفاهيمي ، بالماكرة يتعلق  وفيما

 القيم لتحديد بديل   إجراءا   وتوفير  المشذذذذذذذذذذذذذترك "  للمقاييس  االفتراضذذذذذذذذذذذذذي  القيم :TOOL33" إلى  اإلشذذذذذذذذذذذذذا ة
 األحيائي  الكتل   لجزء بالنسذذذب   منطق  بي   الخاصذذذ  بالقيم  يتعلق وفيما  TOOL33 في الوا دة  االفتراضذذذي 

  الزمني  والجذدول  المبذاول  والج ذد   التكلفذ   عن  معلومذا   تقذدم  أ   األمذانذ   إلى  المجلس طلذب  المتجذددة،  غير
 منطق   بي  الخاص  القيم هاه بوض   يتعلق فيما

: القيم االفتراضذذذذذذذي  للمقاييس المشذذذذذذذترك "، التي TOOL33ووافق المجلس على األداة المن جي  الجديدة "  - 47
ثاني أكسذذيد الكربو  لنظام توليد الديزل المسذذتخدم ألغرا  توليد الطاق  خا ج    تشذذم  القيم االفتراضذذي  لعام  انبعاو 

الشذبي  ومعام  انبعاو ثاني أكسذيد الكربو  للكيروسذين المسذتخدم في تطبيقا  اإلضذاءة  ووافق المجلس على تنقي   
على تنقي     وفي وقت الحق، وافق المجلس TOOL33المن جيا  واألدوا  ذا  الصذذذذذذذذل  لتشذذذذذذذذم  اإلشذذذذذذذذا ة إلى  

TOOL33    على مسذذذذذذذذذذذذذتوى عدم اليقين في البيانا     للتوسذذذذذذذذذذذذذ  في مبادئ تحّفظ القّيم التي سذذذذذذذذذذذذذيتم تطبيق ا اعتمادا
األسذذذاسذذذي  وإلد اج قيم افتراضذذذي  إضذذذافي  مث  عام  تحوي  الخشذذذب إلى فحم، ومتوسذذذ  االسذذذت ل  السذذذنو  للكتل   

 غير المتجددة وكفاءة أج زة الط ي ما قب  المشروع    األحيائي  الحرجي  للشخ  الواحد، وجزء الكتل  األحيائي  

: انبعاثا  المشذذذذذذذذذذذا ي  والتسذذذذذذذذذذذرب من الكتل  األحيائي " TOOL16ووافق المجلس على مراجع  " -48
لتوضذذذذذذذذذذي  الن ج المتب  لتحديد انبعاثا  المشذذذذذذذذذذروع من اسذذذذذذذذذذتخدام الكتل  األحيائي  أو بقايا الكتل  األحيائي  

للمبادئ التوجي ي  لل يئ  الحيومي   2019اضذذذذذذذذي  على أسذذذذذذذذا  تنقي  عام وتحديث الجداول والعوام  االفتر 
  وعلوة على ذلذ ، 2006الذدوليذ  المعنيذ  بتغير المنذاخ بشذذذذذذذذذذذذذذذ   قوائم الجرد الوطنيذ  لغذازا  الذدفيئذ  لعذام  

 ، وافق المجلس على تنقيحا  للمن جيا  ذا  الصل  TOOL16وإلد اج التغيير في 

ونظر المجلس في الماكرة اإلعلمي  المعنون  "تحلي  حصذذذذ  توليد الك رباء من تكنولوجيا الطاق    -49
الشذمسذي  الك روضذوئي  المتصذل  بالشذبي  وتكلفت ا المتوازن " التي أعدها فريق من جيا  آلي  التنمي  النظيف   

" تنقي   تنقي   TOOL32في سذذذذذذذذذذذذذذيذذذذا   للتكنولوجيذذذذا " ووافق على  إيجذذذذابيذذذذ   قوائم   :TOOL32     إلزالذذذذ
 تكنولوجيا  الطاق  الشمسي  الك روضوئي  المتصل  بالشبي  من القائم  اإليجابي  للتكنولوجيا  

: توسذذذذذذذذذذذذذذي  نطذا  انطبذا  المن جيذ  AM_REV_0260و فض المجلس طلذب التنقي  المقترح " -50
انت لتشذذذذذذذذم  اسذذذذذذذذترداد واسذذذذذذذذتخدام الغاز المسذذذذذذذذتخرج من حقول الغاز الميث  التي ك  AM0009المعتمدة  

: اسذذذذذذذذذذذذذترداد واسذذذذذذذذذذذذذتخدام الغاز AM0009سذذذذذذذذذذذذذتحر  أو تطلق في ال واء لوال ذل " فيما يتعلق بالمن جي  "
 ( 07.0المستخرج من حقول النف  التي كانت ستحر  أو تطلق في ال واء لوال ذل " )اإلصدا  
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عد ونظر المجلس في توصذذي  فريق من جيا  آلي  التنمي  النظيف  بالموافق  على التوضذذي  الا  أ  -51
لغر    ACM0002: توضذذذذذذي  بشذذذذذذ   تطبيق AM_CLA_0297اسذذذذذذتجاب  لطلب التوضذذذذذذي  المعنو  "

األسذذذذذذذر" وطلب إلى الفريق أ  يسذذذذذذذتعر  توصذذذذذذذيت   وعلوة على ذل ، طلب المجلس إلى الفريق أ  ينق  
"ACM0002   توليد الك رباء المتصل  بالشبي  من مصاد  متجددة"، أو أ  يض  من جي  جديدة لتوضي :

ني  التطبيق والمتطلبا  المتصذذذذذذل  بنق  وتخزين الك رباء المتجددة التي يضذذذذذذخ ا نشذذذذذذاط المشذذذذذذروع في  إميا
الشذذبي ، وأ  يقدم المن جي  المنقح  أو الجديدة، مشذذفوع  بالرد المنق  على طلب التوضذذي  الماكو  أعله، 

اصذذذذذذ  تطبيق المما سذذذذذذ  إلى األمان  أ  تو   إلى المجلس للنظر في  في اجتماع قادم  وطلب المجلس أيضذذذذذذا  
  ACM0002الحالي  على تقييم المشذذذذذذذذذذذذا ي  فيما يتعلق بالنق  والتخزين إلى أ  يتم اعتماد تنقي  للمن جي  

 أو من جي  جديدة 

  واألدوا   المن جيا   شذذذذذذذذذذذذذذا ي لم  التحريري   "الجودة المعنون   اإلعلمي  الماكرة  في  المجلس ونظر -52
 الواليا   تنفيا في  المحرز  بالتقدم  علما    وأحاط  واتسذذذذاق ا"  ووضذذذذوح ا المن جي   المعايير من  وغيرها المن جي 

 على  المجلس  وافق الصذذذذذذذذذذذذدد، هاا وفي  111 اجتماع   في  التنفيا   المجلس  من تكليف  ب ا صذذذذذذذذذذذذد  التي
 "تعزيز مشذروع إطا   في  أمرييي دوال  25  000 قد ها وميزاني   األفراد  عم   من  إضذافي   أشذ ر 10  اعتماد
  النظيف   التنمي  آلي   إدا ة  خط   من  (ب)1 ال دف  إطا  في  النظيف " التنمي  آلي  من جيا  واتسذذذذذا  وضذذذذذوح
  ( 13) 2023-2022 للفترة

 النظيف " التنمي  آلي  من جيا  ميونا  "تفصذذذذذذذذذذذي  المعنون  المفاهيمي  الماكرة  في  المجلس ونظر -53
 مذاكرة  تعذد  أ   األمذانذ   إلى  وطلذب  واحذد  قطذاع في  المقترح  الن ج  اختبذا   على ووافق  المقترح   لعمذ بذا و حذب

  الماكرة تغطي أ   المقر  ومن  الطاق    قطاع  في المن جيا   ميونا  تفصذذذذذذذذذذي  بشذذذذذذذذذذ   مفصذذذذذذذذذذل  مفاهيمي 
 لتنفياه  اللزم  والموا د االقتراح لوض  الزمني اإلطا  المفاهيمي 

  صذذذذ ا يج من   بالميثا    الغني    األبخرة  اسذذذذتعادة   :AM0122"  المنقح    المن جي   على   المجلس   ووافق  - 54
 ال يد وكربونا     إحرا   من   المشا ي    انبعاثا    لحساب   بنودا    تتضمن  التي   ال يد وكربونا "،   تخزين 

 الموحدة األساس خطوط -6 

  ؛ ( 14) 2022  أغسطس آب/   31و   2021  أيلول/سبتمبر   1 بين   موحدين   أسا    خطي   على   المجلس   وافق  - 55
  31 حتى   صذذذذالحا    خطا    18 من ا   ، خطا    62  المعتمدة  الموحدة   األسذذذذا    لخطوط   التراكمي  العدد  بلغ  لال ،   ونتيج  

   ( 15) الباقي   صلحي   انت ت  فيما  ، 2022  آب/أغسطس 

  المستدامة التنمية أداة -7 

  76 طوعا   نشذذذذذروا   قد   النظيف    التنمي   آلي   مشذذذذذروع   في   المشذذذذذا كو   كا    ، 2022 آب/أغسذذذذذطس   31  حتى  - 56
   ( 16) بالتقرير   المشمول   الفترة   في  من ا   أ   ينشر   ولم   اإللكتروني ،   الواج     عبر   المستدام    التنمي   بش    فيا  وص   تقريرا  

  

 ( 02.0)اإلصدا   CDM-EB112-A01-INFOوثيق  آلي  التنمي  النظيف   (13)

(14) ASB0053-2021 وASB0054-2022  

   https://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/index.htmlانظر:  (15)

(16) https://www4.unfccc.int/sites/sdcmicrosite/Pages/SD-Tool.aspx   

https://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/index.html
https://www4.unfccc.int/sites/sdcmicrosite/Pages/SD-Tool.aspx
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 المصلحة أصحاب مع المباشر التواصل -8 

 وتمت    ( 17) واألمان   المجلس  م   المصذلح   أصذحاب تواصذ  عن  2021  لعام السذنو    التقرير ُنشذر -57
 القواعد إلى  واإلحاال   ،التنظيمي   التحسذذذذذذذينا  لخل من  المصذذذذذذذلح   أصذذذذذذذحاب شذذذذذذذواغ  من  العديد  معالج 

  ك  أسذذذذذذا  على  2019  كو ونا فيرو  مر  بجائح  المرتبط   الطلبا   في والنظر السذذذذذذا ي ، والمتطلبا 
  حدة  على حال 

  اآللية   اسففتعمال  وخيارات  الدولية  المالية  المؤسففسففات  جانب  من  واسففتخدامها  اآللية  تمويل -جيم 
 أخرى   الستخدامات  كأداة

 البلدا   في المناخي التموي   تعبئ  تيسذذذذذذير بغي  الدولي   المؤسذذذذذذسذذذذذذا  م   تعاون   المجلس  واصذذذذذذ  -58
  في  الوا دة  لألهذذذداف  وفقذذذا    األولويذذذ   ذا   والتكيف  التخفيف  إجراءا   تنفيذذذا  في  دعم ذذذا  أجذذذ   من  النذذذاميذذذ 

 الصل     ا ذ االستراتيجيا   أو  السياسا  من  وغيرها الوطني ، للتكيف  وخطط ا وطنيا ،  المحددة  مساهمات ا

 بوضذذ   يتعلق  فيما )اإليياو( الدولي  المدني  الطيرا   منظم   م   التعاو   واألمان   المجلس  وواصذذ  -59
  مؤهل    معاوضذذذذ   برنامج تمث  اآللي  أ  اإليياو  مجلس  اعتبر  سذذذذابق ، إبلغ  فترة وفي  كو سذذذذيا   خط   وتنفيا

  اإليياو  بمجلس صالات  على التنفيا  المجلس يزال وال كو سيا خط  من األولى المرحل  في للستخدام

   النظي ة  التنمية  آلية إطار  في  المشاريع  ألنشطة  اإلقليمي  التوزيع  تحسين -دال 

 المعّينة الوطنية السلطات دعم -1 

 يلي: ما   من ا  بوسائ    المعّين   الوطني   السلطا    إلى  الدعم   تقديم   األمان ،   طريق   عن  المجلس،   واص   - 60

 التعذذذاو    مراكز  م   بذذالتعذذذاو    اإلنترنذذت،  عبر  تذذد يبيذذذ   أحذذداو  تنظيم  في  االسذذذذذذذذذذذذذذتمرا  )أ( 
  المناطق في المعيَّن  الوطني   للسذذلطا  باآللي  متعلق   افتراضذذي  اجتماعا  ذل  في بما  وشذذركائ ا، اإلقليمي
 2020 عام  في  أطلقت  التي  اإلقليمي   االفتراضذذذذذذذي   المنصذذذذذذذ   خلل  من  ( 18) اإلقليمي  التعاو    لمراكز  السذذذذذذذت
 للجائح ؛ استجاب 

 الوطني   السذذذذذذذذذلطا  إلى  -  اإلقليمي   التعاو   مراكز  طريق  عن -  تقني  مسذذذذذذذذذاعدة  تقديم )ب( 
 الموحدة؛ األسا  خطوط وتجديد تطوير أج   من المعّين 

 اإلقليمي  المعّين  الوطني   السذذذذلطا   منتديا   في  المعّين   الوطني   السذذذذلطا  م   التعاو   )ج( 
 ؛( 19) االجتماعا ( تفاصي  على للطلع 3 - الراب  الجدول )انظر والعالمي 

 اجتماعي في المعّين  الوطني   السذذذذذذذذذذلطا   لمنتدى  المتشذذذذذذذذذذا كين  الرئيسذذذذذذذذذذين م   او  التع )د( 
 ؛114و 112 المجلس

  الصذفحا   في وإد اج ا المعّين  الوطني   بالسذلطا   الخاصذ   االتصذال معلوما  تحديث )ه( 
 السلطا   هات  من بطلب  ( 20) لآللي  الشبيي 

  

   https://cdm.unfccc.int/index.htmlعلى الراب  التالي:  (17)

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

centres/regional-virtual-platform   

   https://cdm.unfccc.int/stakeholder/index.htmlانظر  (19)

   https://cdm.unfccc.int/DNA/bak/index.htmlانظر  (20)

https://cdm.unfccc.int/index.html
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/stakeholder/index.html
https://cdm.unfccc.int/DNA/bak/index.html
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 نيروبي إطار شراكة -2 

 واإلقليميين  األسذذاسذذيين الشذذركاء  أنشذذط  بتنسذذيق  ،( 21) بينيرو  إطا  شذذراك   سذذيا   في األمان ،  تقوم -61
  اإلقليمي   المناخ أسابي  نطا  في نيروبي إطا  شراك  أنشط  معظم وتند ج   ( 22) الداعم  والمنظما 

 29 إلى 26 من الفترة في عقد الا  ،2021 األفريقي المناخ أسذذذذبوع أوغندا حيوم   واسذذذذتضذذذذافت -62
 إدماج  وتعزيز  المصذذذذذذذلح   أصذذذذذذذحاب  بين  التعاو    تسذذذذذذذري  هو  الحدو هاا  من  ال دف  وكا   سذذذذذذذبتمبر أيلول/
 الذد و   يتضذذذذذذذذذذذذذذمن  الذا   بذالذ ،  المتعلق  والتقرير الجذائحذ   من  للتعذافي العذالميذ  الج ود في المنذاخي العمذ 

  ( 23) للتفاقي  الشبيي الموق  على متاح المشا ك ، تنوع ويعر  المستخلص   الرئيسي 

 وشذذذذذمال األوسذذذذذ   الشذذذذذر   في المناخ أسذذذذذبوع المتحدة  العربي   اإلما ا   دول  حيوم   واسذذذذذتضذذذذذافت -63
 وقيادا   والمد   للحيوما  منبرا   األسبوع  وأتاح ما     31 إلى  28 من  الفترة  في عقد  الا   ،2022 أفريقيا
  سذذذذذذذذيا  في يالمناخ العم   تعزيز  فرص  لمناقشذذذذذذذذ   المدني والمجتم  المالي   والمؤسذذذذذذذذسذذذذذذذذا  الخاص  القطاع
 مؤتمر  انعقذذاد  قبذذ   الحذذاسذذذذذذذذذذذذذذمذذ   المنذذاقشذذذذذذذذذذذذذذذا   يوثق  الذذا   بذذالذذ ،  المتعلق  والتقرير  الجذذائحذذ    من  التعذذافي
  ( 24) للتفاقي  الشبيي الموق  على متاح ،27 األطراف

  البحر ومنطق   اللتيني   أمرييا  في  المناخ أسذذذذذذذذذذبوع  الدومينييي  الجم و ي   حيوم   واسذذذذذذذذذذتضذذذذذذذذذذافت -64
 من  المصذذذذذذذلح   أصذذذذذذذحاب  تميين ب دف  يولي ،تموز/ 22 إلى 18 من الفترة في عقد الا  ،2022  الكا يبي

  منصذذ   بمثاب   األسذذبوع  وكا   واالقتصذذادا    والمجتمعا   البلدا   نطا  على األمام إلى المناخي العم  دف 
 اقتصذذذذذاد إلى واالنتقال المناخي ،  المخاطر  وج   في الصذذذذذمود  على  القد ة  لتعزيز  طر   السذذذذذتكشذذذذذاف  تعاوني 
  ( 25) الملح  للتحديا  للتصد  شراكا  وإقام   نبعاثا ،اال منخفض

  أغسذطس   آب/   29  من  الفترة   في  عقد   الا   ، 2022  األفريقي  المناخ   أسذبوع   غابو    حيوم    واسذتضذافت  - 65
  المالي    والمؤسذذذذذذذذذسذذذذذذذذذا   الخاص   القطاع   وقيادا   والمد    للحيوما   منبرا    األسذذذذذذذذذبوع  وأتاح   سذذذذذذذذذبتمبر  أيلول/   2  إلى 

  في  الجائح    من   التعافي  وضذذذذذذرو ة  اإلقليمي    األولويا   سذذذذذذيا    في   المناخ  تغير  معالج    أج   من  المدني   والمجتم  
  في   المناخي  العم    بقيا    يلفين الم   الرئيسذذذذذذذيين   المصذذذذذذذلح    أصذذذذذذذحاب   بين  النشذذذذذذذاط   هاا   وجم    البيئ    مراعاة   ظ  

   ( 26) 27  األطراف  مؤتمر   انعقاد   قب    الطموح    الحلول  وعر    المناخي ،  والفرص   التحديا   واستكشاف   المنطق ، 

 والجم و يذذذ   وأوغنذذذدا  المتحذذذدة  العربيذذذ   اإلمذذذا ا   لحيومذذذا   امتنذذذانذذذ   عن  يعرب  أ   المجلس  ويود -66
  والمنظما   وللشذذذذركاء  ،2022-2021 الفترة  في يمي اإلقل المناخ  أسذذذذابي   السذذذذتضذذذذافت ا  وغابو    الدومينييي 
 وآليات ،  الكربو    أسذذذذذذوا   مجال في ب  يضذذذذذذطلعو   الا  المتواصذذذذذذ  العم  على  نيروبي  إطا   في  المتعاون 

 النظيف   التنمي  آلي  ذل  في  بما

  

  /https://nfpartnership.orgانظر  (21)

  المتحدة  األمم  وبرنامج  المناخ، تغير  بشذذذذذذذذ    اإلطا ي   المتحدة  األمم واتفاقي  للبيئ ،  المتحدة  األمم  برنامج األسذذذذذذذذاسذذذذذذذذيو :  الشذذذذذذذذركاء (22)
 اآلسذذذذذذذذذذذيو ،  التنمي   ومصذذذذذذذذذذذرف  األفريقي، واالتحاد  األفريقي، التنمي  ن ب اإلقليميو :  الشذذذذذذذذذذذركاء  الدولي  البن   ومجموع  اإلنمائي،
 اللتيني  ألمرييا االقتصذذذذادي   واللجن   ال ادئ،  والمحي   آلسذذذذيا واالجتماعي  االقتصذذذذادي   واللجن   اللتيني ،  ألمرييا  التنمي  ومصذذذذرف
 االقتصادي   المتحدة  األمم  ولجن   األمرييي ،  للبلدا   نمي الت  ومصرف  العالمي ،  البيئي   االستراتيجيا   ومع د  الكا يبي،  البحر  ومنطق 
  للطذاق   الذدوليذ   والوكذالذ   االنبعذاثذا ، لتذداول  الذدوليذ  والرابطذ   العذالمي،  المنذاخي  للعمذ   مراكش شذذذذذذذذذذذذذذراكذ   الذداعمذ :  المنظمذا   ألفريقيذا 
 أخرى  منظما  بين من للبيئ ، المتحدة األمم لبرنامج التاب  للمناخ كوبن اغن ومركز للطاق ، اللتيني  أمرييا ومنظم  المتجددة،

  https://unfccc.int/climate-action/regional-climate-weeks/africa-climate-week-2021انظر  (23)

-https://unfccc.int/climate-action/regional-climate-weeks/middle-east-and-north-africa-climateانظر   (24)

week-2022  

-https://unfccc.int/climate-action/regional-climate-weeks/latin-america-and-the-caribbean-climateانذذذذذذظذذذذذذر   ( 25) 

week-2022   
  https://unfccc.int/climate-action/regional-climate-weeks/africa-climate-week-2022انظر  (26)

https://nfpartnership.org/
https://unfccc.int/climate-action/regional-climate-weeks/africa-climate-week-2021
https://unfccc.int/climate-action/regional-climate-weeks/middle-east-and-north-africa-climate-week-2022
https://unfccc.int/climate-action/regional-climate-weeks/middle-east-and-north-africa-climate-week-2022
https://unfccc.int/climate-action/regional-climate-weeks/latin-america-and-the-caribbean-climate-week-2022
https://unfccc.int/climate-action/regional-climate-weeks/latin-america-and-the-caribbean-climate-week-2022
https://unfccc.int/climate-action/regional-climate-weeks/africa-climate-week-2022
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 يوثق 2021 عام في  نيروبي إطا   شذذذراك   أنشذذذط   عن  تقرير لآللي   الشذذذبيي   الصذذذفحا   في  ويرد -67
  ( 27) مع ا المتعاون  والمنظما  ل ا الشريي  الوكاال  أنشط 

  اإلقليمي التعاون  مراكز -3 

  متعددة   إنمائي   ومصذذذذذا ف   وإقليمي    محلي   وكاال    م    شذذذذذراك    إطا    في   ( 28) اإلقليمي   التعاو    مراكز  تعم   - 68
   ( 29) اآللي    لمشا ي    اإلقليمي   التوزي   تحسين   أج    من   اإلقليمي   التعاو   لمراكز   المستضيفين   والشركاء   األطراف 

  وخطوط  اآللي   بمن جيا  يتعلق  فيما النامي  البلدا  إلى  ( 30) الدعم اإلقليمي التنسذذذذذيق  مراكز  وتقدم -69
 من  المعتمد االنبعاثا  خفض  وحدا  اسذذذذتخدام تشذذذذجي   طريق  عن  المشذذذذا ي  يحفز مما  الموحدة،  ا األسذذذذ 
 بذاعتبذا هذا  اآلليذ  السذذذذذذذذذذذذذذتخذدام  والترويج  اآل ؛  المنذاخي  الحيذاد مبذاد ة إطذا  في الطوعي  المنذاخي  الحيذاد  أجذ 
 لدعم  مثل   اسذذذذذذذتخدام ا،  سذذذذذذذي تو  وإمياني  اآللي  فوائد  وتعزيز  والمناخي ؛ اإلنمائي  االسذذذذذذذتراتيجيا  من  جزءا  

 تعطي اإلقليمي التعاو   مراكز  تزال وال  باآللي    الخاصذذ   المسذذتدام   التنمي  أداة  واسذذتخدام  المناخي؛ التموي 
  مشذذذذذذذذذا يع ا  عدد  كا  التي  تل  )أ  ناقصذذذذذذذذذا    تمثيل   الممثل   البلدا   وفي  نموا    البلدا   أق   في للعم  األولوي 
ل    ( 31) (2010 األول/ديسمبر كانو   31 حتى مشا ي  10 يتجاوز ال اآللي  إطا  في المسجَّ

 أ بع : مجاال  في  باآللي  يتعلق فيما اإلقليمي التعاو   مراكز عم   وينتظم -70

 وبرامج  مشذذذذذذا ي  وتحديد القائم   األنشذذذذذذط  وبرامج  للمشذذذذذذا ي   المباشذذذذذذرة المسذذذذذذاعدة  تقديم )أ( 
 جديدة؛ أنشط 

 يلي: ما سيا  في الدعم  تقديم )ب( 

 جديدة؛ وتنازلي  تصاعدي  من جي  ذا  موحدة أسا  وطخط  وت يئ  تحديد '1'

 الموحدة؛ األسا  خطوط تحديث '2'

 ب ا؛ الخاص  الخفض ووحدا  اآللي  استخدام  تعزيز )ج( 

 الدولي   المالي  المؤسسا  جانب من استخدام ا وتحفيز اآللي   تموي  )د( 

 أكثر  إلى المباشذذذذذذذذذر  الدعم تقديم اإلقليمي  التعاو   مراكز تولت  ،2022  آب/أغسذذذذذذذذذطس 31  وحتى -71
  المشذذذذذذا ي   من 259 ضذذذذذذمن ا من  النامي ،  البلدا   في  األنشذذذذذذط  وبرامج  المشذذذذذذا ي   أنشذذذذذذط  من 1 745 من

 التي  اإلضذذافي   المشذذا ي  من 128و اآللي  مشذذا ي  دو ة من أكثر أو مرحل   تجاوز   التي  األنشذذط  وبرامج
  وافق  الموحدة،  األسذذذذذذذذذذا   خطوط  من  خطا    351  لوضذذذذذذذذذذ  الدعم  وقدمت اآللي ؛  إطا   في المعالج  قيد هي

  خطوط  بشذذذذذذذذذذذذذذ    والتذد يذب القذد ا   لبنذاء  فرصذذذذذذذذذذذذذذا   اإلقليمي  التعذاو   مراكز وأتذاحذت  من ذا   58 على المجلس
 على  نظمت  أنشذذذذذط   خلل  ومن الوطني  الصذذذذذعيد  على المباشذذذذذر التقني  الدعم  خلل من  الموحدة  األسذذذذذا 
 اإلقليمي  ودو   اإلقليمي الصعيد

  

  /https://cdm.unfccc.int/EB/reportانظر  (27)

، وتبع  إنشاء مراكز أخرى في كمباال، أوغندا؛ وسانت جو ج 2013أنشئ مركز التعاو  اإلقليمي األول في لومي، توغو، في عام   (28)
سذذذذيتي في ، إلى بنما 2013)غرينادا(؛ وبوغوتا )كولومبيا(؛ وبانكو  )تايلند(  ُنق  مركز بوغوتا، الا  بدأ عمل  منا آب/أغسذذذذطس  

  https://unfccc.int/about-us/regional-collaboration-centres  انظر 2017آذا /ما   

 جو ج؛ سذانت  والتعليم،  للبحث  ويندوا د  جز   مؤسذسذ   ؛كمباال  أفريقيا،  لشذرقي التنمي  مصذرف  لومي؛ أفريقيا،  لغرب التنمي  مصذرف (29)
 بانكو   العالمي ، البيئي  االستراتيجيا  مع د بنما؛ للبيئ ، المتحدة األمم  برنامج

  3 الفقرة ،13-أإ م/3 للمقر  استجاب  (30)

   https://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/cdmprojects.pdfانظر  (31)

https://cdm.unfccc.int/EB/report/
https://unfccc.int/about-us/regional-collaboration-centres
https://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/cdmprojects.pdf
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  31  في  حضذذذذذذذذذذذذذذو يذذذا    عقذذذد  الذذذا   ،2022  لعذذذام  اإلقليمي  التعذذذاو    لمراكز  العذذذالمي  المنتذذذدى  وفي -72
 وعر  ،2023-2022  للفترة عمل   خط   عن  مسذتكمل   ومعلوما   عام   لمح   مركز ك   قدم ما  ،آذا /
  إقليمي   خصوصي  مراعاة  ظ   في  سياق  في  بالمناخ المتعلق   لإلجراءا  العالمي العم   برنامج وض  كيفي 
 اتفا  أهداف  لتحقيق اإلقليمي   الشذذذذذذراكا   أهمي  على الضذذذذذذوء المنتدى وسذذذذذذل  األمث    الت ثير لتحقيق فريدة
 النظيف   التنمي  آلي  مث  السو   آليا  خلل من ذل  في  بما المستدام ، التنمي  وأهداف  با يس

    (32) 2021 لعام ليمياإلق  التعاو    مراكز  تقرير  على للتفاقي  الشذبيي الموق  في  االطلع  ويمين -73
  في النظيف   التنمي  بآلي   المتصذل   أنشذطت ا  يوثق اإلقليمي،  التعاو    لمراكز  آخر  تقرير على  االطلع  ويمين
  ( 33) لآللي  الشبيي الموق  صفحا  في ،2021 األول/ديسمبر  كانو   إلى  حزيرا /يوني  من الفترة

 والتوعية  االتصال -ااء 

 يلي: ما على النظيف  التنمي  آلي  إطا  في والتوعي  االتصال وكز -74

 واآلليا ؛ األسوا  الستخدام األوس  السيا  منظو  من ومنافع ا اآللي   بفائدة  التعريف )أ( 

 أعله(    2- باء - الثالث   الفص    )انظر  الطوعي    المعاوض    في   الخفض   وحدا   استخدام   زيادة  )ب(  

  لوحدا  وعيالط واإللغاء  اآللي   على  الطلب  توطيد  أج  من  ب ا  المضذذذذذذذذطل   األنشذذذذذذذذط  وتشذذذذذذذذم  -75
  بذاالتفذاقيذ    الخذاصذذذذذذذذذذذذذذذ   االتصذذذذذذذذذذذذذذذال  قنوا   طريق  عن  ل ذا  والترويج  إخبذا يذ   ومذادة  مقذالذ   12  إنتذاج    الخفض
 اإلطذا يذ ، للتفذاقيذ   التذابعذ   المنذاخي العمذ   ومذدونذ   اإلطذا يذ ، االتفذاقيذ  أخبذا   غرفذ   ذلذ  في  بمذا  اإلطذا يذ ،
 االجتماعي  التواص  سائ وو  اإلخبا ي  والنشرا  اآللي ، أخبا   كن الشبيي  والصفح 

  الوعي زيادة  إلى  ت دف   البحث  محركا   عبر  تسذذذذذذذذذذذويق   حمل    إطل   األخرى   األنشذذذذذذذذذذذط   وتشذذذذذذذذذذذم   - 76
  إلى   الدعوة   وُوج ت  الخفض    لوحدا   الطوعي  اإللغاء   أج   من   إلي ا   المتصذّفحين   وتوجي    اإللكتروني   بالمنصذ  
  المنص    إلى   لإلحال    اإللكتروني   ع م مواق   في   خلفي    واب    إد اج   أج   من   المصلح    أصحاب  من  الشركاء 

 الجائح ،  سذذذيا  في  المفضذذذل   القناة  شذذذّيلت ( 34) شذذذبيي   د اسذذذي   حلقا  عدة  خلل  من لآللي  وُ وِّج -77
  ومنظما   بالبيئي ، المعني  االسذذذتشذذذا ي  والوكاال   الخاصذذذ ،  الشذذذركا  من  مشذذذا كو    الحلقا  هاه  وحضذذذر
  إطا  في  منظم   افتراضذذذذذذذذذذذذذذي   أحداو  خلل  من أيضذذذذذذذذذذذذذذا   لآللي  جوُ وّ   القطاعي   والمنظما  المتحدة، األمم
  ( 35) اآل  المناخي الحياد مباد ة

 مختل   في  الج ود  هذذاه  تذذد ج  كمذذا  والتوعيذذ ،  االتصذذذذذذذذذذذذذذذال  ج ود  اإلقليمي  التعذذاو    مراكز  وتذذدعم -78
  ( 36) والرياض  الموض  قطاعي مث  قطاعا  لتوعي  األمان  ج ود ذل  في بما األمان ، مباد ا 

  أنشذط    سذيا    في   األسذوا   واسذتخدام  اآللي    بشذ     سذائ    تعميم  اإلقليمي   التعاو   ومراكز  ان  األم  وتولت  - 79
   ( 37) اإلقليمي   التعاو   لمراكز   اإلخبا ي    النشرا    وفي   اإلقليمي   االفتراضي   المنص    في   المبّين   تل   مث   افتراضي ، 

  

(32) https://unfccc.int/RCCs-annual-report-2021   

(33) https://cdm.unfccc.int/EB/report/  

-https://unfccc.int/about-us/partnerships/current-calls-for-partnerships/regional-collaborationانذذذذظذذذذر   (34)

centres/regional-virtual-platform  

  https://unfccc.int/climate-action/climate-neutral-now/climate-neutral-now-events-2021#eq-2انظر  (35)

  https://unfccc.int/climate-action/sectoral-engagement-for-climate-actionانظر  (36)

الذتذذذذذذذالذي:   (37) الذرابذ   عذلذى  إلذيذ ذذذذذذذا  الذوصذذذذذذذذذذذذذذول  يذمذيذن  الذتذي  اإلقذلذيذمذي،  الذتذعذذذذذذذاو   مذراكذز  لذمذخذتذلذ   الشذذذذذذذذذذذذذذبذيذيذذذذذذذ   الصذذذذذذذذذذذذذذفذحذذذذذذذا   انذظذر 
https://unfccc.int/about-us/regional-collaboration-centres  

https://unfccc.int/RCCs-annual-report-2021
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/sectoral-engagement-for-climate-action
https://unfccc.int/about-us/regional-collaboration-centres
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 واإلدارة الحوكمة مسائل -ابعاا ر  

 ذلذ ،  إلى  وإضذذذذذذذذذذذذذذافذ   بذالتقرير   المشذذذذذذذذذذذذذذمولذ   ترةالف  خلل منتظمذ   اجتمذاعذا   وهيئذاتذ  المجلس عقذد -80
 المعّين  التشغيلي  الكيانا   بين التنسيق ومنتدى المعيَّن  الوطني   السلطا  لمنتدى  اجتماعا  األمان   نّظمت

  للحصذول الراب  المرفق  )انظر  المصذلح   أصذحاب م  عم   حلقا   عن  فضذل    المعتمدة،  المسذتقل   والكيانا 
 وافي (  قائم  على

 وتم   ( 38) مرا  ثلو  المن جيذا  وفريق  النظيفذ   التنميذ  آلليذ   التذاب   االعتمذاد  فريق  من كذ   م واجت  -81
 للفريق اجتماع    ُيعقد ولم   2023  حزيرا /يوني  30 حتى أشذذذذذذ ر سذذذذذذت  لمدة  أعضذذذذذذائ ما عضذذذذذذوي   فترة  تمديد
 لكن  الكربو ،  أكسذذذذيد  ثاني  وتخزين باحتجاز  المعني العام  والفريق  التحريج وإعادة  بالتحريج المعني العام 
  2024 يوني حزيرا / 30 حتى ُمدِّد   الفريقين أعضاء والي 

   التن يذ   المجلس  عضوية -ألف 

 المجلس  في ُجدد  مناوبو   وأعضذذذذاء أعضذذذذاء كيوتو أطراف لمؤتمر/اجتماع 16 الدو ة  في انُتخب -82
 من يت ل   المجلس  كا  ،2022 عام  وفي  سذذذذابقين   أعضذذذذاء والي  مدة  انت اء  عن الناشذذذذئ  الشذذذذواغر  لشذذذذغ 

  7 الجدول في  أسماؤهم الوا دة  المناوبين واألعضاء األعضاء

   7 الجدول
 2022 عام في لآللية التن يذ  المجلس في المناوبون  واألعضاء األعضاء

 الترشي  ج   المناوب العضو العضو

 النامي  الصغيرة الجز ي  الدول )أ(هللا عبد أمجد )أ(الكو  عمر

 األول المرفق في المد ج  غير األطراف )أ(جبري  أسماو )أ(ألفا يس مويزيس خوليو

 األفريقي  الدول )ب(الطاهر    شيد )ب(دياغني مبا  الحاجي

 األول المرفق في المد ج  األطراف )أ( ومانوفسيايا آنا )أ(دومبروفييي  بيوتر

 الشرقي  أو وبا دول )أ(كوشيو  ناتالي )أ(ها وتيونيا   ديانا

 األول المرفق في المد ج  األطراف )ج()ب(كوماتسو كيوشي )ب(شنايد  المبر 

 ال ادئ والمحي  آسيا دول )أ(جموعي كمال )أ(طا    محمد

 الكا يبي البحر ومنطق  اللتيني  أمرييا دول )ب(ميغيز دومينغو  جوسي  )ب(توما  سبنسر

 ال ادئ والمحي  آسيا دول )ب(با   جونغ هيو   )ب(فاتانخاه سيرو 

 أخرى  ودول الغربي  أو وبا دول )ب(كاسي أوليفيي  )ب(فولك  فران 

  2023والي  مدت ا سنتا ، تنت ي قب  أول اجتماع للمجلس ُيعقد في عام  )أ( 
  2024والي  مدت ا سنتا ، تنت ي قب  أول اجتماع للمجلس ُيعقد في عام  )ب( 
  2022تموز/يولي   26من  ا   كاينو، اعتبا ا  ح  مح  كازون )ج( 

  

  https://cdm.unfccc.int/Panels/index.htmlانظر  (38)

https://cdm.unfccc.int/Panels/index.html
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  رئيس  ونائب المجلس رئيس انتخاب  

  المرفق  في  المذذذذد جذذذ   غير  األطراف  من  ألكو ،  عمر  انتخذذذذب  للمجلس،  113  االجتمذذذذاع  خلل -83
 والي  وسذتنت ي المجلس  لرئيس نائبا   األول، المرفق في  المد ج   األطراف من فولك ،  وفران   ، ئيسذا   األول،
  ( 39) 2023 عام في للمجلس اجتماع أول قبي   من ما ك 

 ألكو ،  عمر  الرئيس،  ونائب  كاسذذذذذذذي،  أوليفيي   واليت ، المنت ي   للرئيس تقديره  عن  المجلس وأعرب -84
  2021 عام في المجلس ألعمال الممتازة  قيادت ما على

 التن يذ   المجلس  اجتماعات -باء 

 )انظر  بذذذالتقرير  المشذذذذذذذذذذذذذذمولذذذ   الفترة  خلل  مختل   شذذذذذذذذذذذذذذيذذذ   في  اجتمذذذاعذذذا   أ بعذذذ   المجلس  عقذذذد -85
  المجلس، الجتماعا   المشذذذروح  األعمال  جداول لآللي   الشذذذبيي الموق   صذذذفحا  على وتوجد  (8 الجدول
  ( 40) المجلس  اعتمدها التي االتفاقا   جمي  المتضمن  والتقا ير األعمال، جداول  لبنود الداعم  والوثائق

   8 الجدول
 8  ىإل  2021  أيلول/سفففففففففبتمبر  10  من  ال ترة  في  النظي ففة  التنميففة  آلليففة  التن يففذ   المجلس  اجتمففاعففات

 2022 أيلول/سبتمبر

 الموق  التا يخ )أ(االجتماع

  مؤتمر/  م   باالقترا   المتحدة،  المملك  غلسذذذذذذذذذذذذذيو، 2021 األول/أكتوبر تشرين 26-29 للمجلس 112 االجتماع
 16 كيوتو أطراف اجتماع

 بو   2022 آذا /ما   8-11 للمجلس 113 االجتماع

 الفرعيتين لل يئتين 56 الدو ة م  باالقترا   بو ، 2022 حزيرا /يوني  2 إلى أيا /مايو 30 للمجلس 114 االجتماع

 بو   2022 أيلول/سبتمبر 6-8 للمجلس 115 االجتماع

في   2022تشذذذرين الثاني/نوفمبر    3تشذذذرين األول/أكتوبر إلى    31في الفترة من   116سذذذيعقد اجتماع المجلس التنفيا    )أ( 
 اجتماع أطراف كيوتو لمؤتمر/ 17الدو ة  ، بالتزامن م مصر ،شرم الشيخ

 المصلحة  وأصحاب  المنتديات مع  الت اعل -جيم 

 الفترة خلل  اآللي  في  المصذذذذذذذذلح   أصذذذذذذذذحاب  م   عمل ما  ل   التاب  الدعم وهيي   المجلس  واصذذذذذذذذ  -86
 المعّين ، الوطني   السذذذذذذلطا   منتدى  خلل من  المعّين ، الوطني   السذذذذذذلطا  ذل   في  بما  بالتقرير،  المشذذذذذذمول 

 كيانا ال  وم   ؛114و 112  المجلس اجتماعي  خلل  للمنتدى  المتشذذذذذذذذذذذذذا كين  الرئيسذذذذذذذذذذذذذين م  التفاع   وعبر
  المعّين /الكيانا   التشذغيلي   بالكيانا  الخاص التنسذيق منتدى   ئيس م  التفاع  خلل من المعّين   التشذغيلي 
 ؛114و 113و 112 المجلس اجتماعا  خلل المعتمدة المستقل 

 واللتما  اآللي  قواعد  وتنفيا وضذ  بشذ   آ ائ م عن لإلعراب فرصذ   المصذلح   ألصذحاب وُأتيحت -87
 والمجلس  األمان  م  التواص  خلل من  القواعد هاه بش   توضيحا 

 اجتماع لك  المشذذروح األعمال جدول مشذذروع على التعليق فرصذذ   المصذذلح   ألصذذحاب وسذذنحت -88
 اتخاذ  قب   المصلح   أصحاب على تؤثر التي السياساتي  القضايا  في  اإلس ام  طلبا  م   والتجاوب  للمجلس
 اجتماعات   في المسجلين المراقبين م  بالتعاطي المجلس وسم  قرا ا   من يلزم ما المجلس

  

 للمجلس  الداخلي النظام من 12 للمادة وفقا   (39)

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

http://cdm.unfccc.int/EB/index.html
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 المعّين /  التشذغيلي   بالكيانا   الخاص التنسذيق منتدى أعضذاء م   بعد عن لقاءا  األمان   ونّظمت -89
 اتخاها التي  القرا ا  بشذذذذذذذذ    توضذذذذذذذذيحا   وتقديم االجتماعا   نتائج  لمناقشذذذذذذذذ  المعتمدة المسذذذذذذذذتقل  الكيانا 
  حلق  وعقد  كمراقبين   بعد عن المؤتمرا  تل  في لآللي   التاب  االعتماد فريق ءأعضذذذذذذا  وشذذذذذذا    المجلس 

  تعزيز  بغي   2021  األول/أكتوبر  تشذذرين  13و 12  يومي المعين  التشذذغيلي   الكيانا  لمعايرة  افتراضذذي  عم 
  موجبب   والتحقق التصذذذذذذذذذذذذذديق  مجال في  الخبرا  لتبادل الفرص وتوفير  المعين  التشذذذذذذذذذذذذذغيلي   الكيانا   قد ا 
 عمذذ   حلقذذ   لعقذذد  جذذا يذذ   واالسذذذذذذذذذذذذذذتعذذدادا   المجلس   علي ذذا  وافق  التي  النظيفذذ   التنميذذ   آلليذذ   الجذذديذذدة  اللوائ 

   2022 األول/أكتوبر تشرين 19و 18  يومي نيودل ي في  المعين  التشغيلي  الكيانا  لمعايرة حضو ي 

 مؤتمر  هذامش  على وذلذ   األنشذذذذذذذذذذذذذذطذ "  برنذامج  على عذامذا    15"  بعنوا   جذانبيذا   حذدثذا   المجلس ونّظم -90
  27 األطراف مؤتمر خلل جانبي حدو لتنظيم االستعدادا  وتجر    ( 41) 26 األطراف

 وغير  المادي    التحتي    البني   إتاح    يعرضذا   اإلشذرافي    ال يئ    إلى   ئيسذ    ونائب   المجلس   ئيس   ( 42) وكتب  - 91
   ( 43) كتابي ما  على    دا    وتلقيا  ، 4- 6 المادة  آلي    بتنفيا  التعجي    لتيسير  النظيف    التنمي    آلي    إطا    في   المادي  

 النظي ة  التنمية  آللية  المالية  الحالة -دال 

 اإلضافي   الفترة  ن اي    حتى   وتطويرها   اآللي    إدام    على   قد ت    ضما    أج    من  يعم    المجلس   يزال   ال  - 92
   ( 44) المتراكم   واالحتياطي  الوا دة  ا  لإليراد   الرشيدة   اإلدا ة   خلل  من   الثاني   االلتزام   فترة  التزاما    لتنفيا 

   9 الجدول
  النظي ة التنمية آلية ون قات إيرادات
 المتحدة( الواليا  )بدوال ا 

 المبلغ البند

 75 227 870 (أل ) 2020 عام من المرّح  الرصيد

  22 282 319 (باء) 2021 األول/ديسمبر كانو   31 - الثاني/يناير كانو   1 :اإليرادا 

 97 510 189 (باء + أل ) 2021 عام وإيرادا  2020 عام من المرحل  المبالغ   صيد

 14 506 713 (جيم) 2021 األول/ديسمبر كانو   31 - الثاني/يناير كانو   1 :اإليرادا 

 40 000 000 4-6 المادة آلي  إلى االنتقال

 43 003 477 (جيم - باء + أل ) 2021 األول/ديسمبر كانو   31 في المتاح الرصيد

  المبين   النحو  على  ،2022 عام إلى المرح  والمبلغ 2021 عام  ن اي   في المتاح  الرصذذيد ويراعي -93
  مؤتمر/  قر   المقر ،  هذاا  من 19و  18  بذالفقرتين  وعمل     16-أإ  م/2  المقر   أحيذام  ،10و 9  الجذدولين في

 :( 45) التالي  بالمناقل  ي ذ  أ  كيوتو أطراف اجتماع

 إلى النظيفذ  التنميذ  آلليذ   االسذذذذذذذذذذذذذذتئمذاني  الصذذذذذذذذذذذذذذنذدو    من دوال   مليو   30  مبلغ تحويذ  )أ( 
 آللي   المعج   التنفيا لتيسذذذذذذذير  اإلشذذذذذذذرافي  ال يئ  عم   أج  من  التكميلي   لألنشذذذذذذذط   االسذذذذذذذتئماني  الصذذذذذذذندو  

  ؛(18 الفقرة  ،16-أإ م/2) 4-6 المادة

  

   https://seors.unfccc.int/seors/reports/archive.htmlانظر  (41)

   11-10 الفقرتا  ،16-أإ م/2 للمقر  استجاب  (42)

  https://unfccc.int/event/Supervisory-Body-1كلتا الرسالتين متاحتا  على الراب :  (43)

  14-أإ م/4و ،12-أإ م/3و ،11-أإ م/6و ،10-أإ م/4 للمقر ا  وفقا   (44)

 من  20  بالفقرة عمل    التكيف، لصذندو    النظيف   التنمي  آللي  االسذتئماني  الصذندو   من  أمرييي  دوال  مليو    20  مبلغ خصذم عملي  (45)
 إدا ي   ألسباب تنفياها بعدُ  يتسن لم ألن  مبّين ، غير 16-أإ م/2 المقر 

https://seors.unfccc.int/seors/reports/archive.html
https://unfccc.int/event/Supervisory-Body-1
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 إلى  النظيف   التنمي  آللي   االسذذذذذذتئماني الصذذذذذذندو   من  أمرييي دوال   مليين 10 تحوي  )ب( 
 البلدا  في  القد ا  بناء  لتوفير  اإلشذذذذذذرافي  ال يئ  عم   أج  من  التكميلي   لألنشذذذذذذط  االسذذذذذذتئماني  الصذذذذذذندو  

  (19 الفقرة ،16-أإ م/2) اإلقليمي  التعاو   بمراكز باالستعان   االنتقال، ودعم  ]   [ النامي 

 ( 46) 2023-2022  للفترة  يفذ النظ  التنميذ   آليذ   إدا ة  خطذ   على  113  اجتمذاعذ  في  المجلس ووافق -94
 0,9  بمبلغ  تراجعا    يمّث  ما وهو  أمرييي، دوال   مليو   15,3  تبلغ التي ،2022 لعام  الصذذذذذذذل  ذا  والميزاني 
  2021 عام بميزاني  مقا ن  المائ ( في 5,5 )أو  أمرييي دوال   مليو  

    2023– 2022  لعذام  وال  د   مليين   9  قذد هذا   متوقعذ    إيرادا   2022  للفترة   اآلليذ    إدا ة   خطذ    في   وُأد جذت  - 95
 إلى   الثذذاني/ينذذاير   كذانو    من   أشذذذذذذذذذذذذذ ر   الثمذذانيذذ    فترة   في   اآلليذذ    إيرادا    حذالذ    بين   مقذذا نذ    10  الجذذدول   ويتضذذذذذذذذذذذذذمن 

  أمرييي؛  دوال    مليو    18,5 المحصذذل    الرسذذوم   بلغت   2022 عام   ففي   :2022و   2021 عامي   في  أغسذذطس آب/ 
 9,0  البذالغذ    2022  لعذام   المتوقعذ   اإليرادا   فذن    وبذالتذالي   أمرييي   دوال    مليو   12,5 فبلغذت   2021 عذام   في  أمذا 

    11  الجدول   في   المبّين    النفقا   تتجاوز  المحّصل    والرسوم  بالفع    تجاوزها   تم   قد   أمرييي  دوال    مليين 

   10 الجدول
  إلى  الثففاني/ينففاير  كففانون   من  أشفففففففففهر  الثمففانيففة  فترة  في  النظي ففة  التنميففة  آليففة  إيرادات  حففالففة  مقففارنففة

   2022و 2021 عامي في آب/أغسطس
 (المتحدة الواليا  بدوال ا )

 (أ)2022 )أ(2021 البند

 43 003 477 75 227 870 )أل ( السابق  السن  من المرح  الرصيد

   الرسوم إيرادا 

 – 10 723 )ب(التسجي   سوم 

 18 423 398 12 401 606 )ج(العائدا  حص  

 37 475 99 038 االعتماد  سوم 

 56 881 21 138 االعتماد بعملي  المتصل  الرسوم 

 18 517 754 12 532 504 )باء( آب/أغسطس 31 إلى الثاني/يناير كانو   1 من الفترة إيرادا  الفرعي: المجموع

 61 521 231 87 760 374 باء( + )أل  الحالي  السن  وإيرادا  السابق  السن  من المرح  الرصيد المجموع:

 حتفظ ب ا كاحتياطي مليو  دوال  أمرييي م 45باستثناء مبلغ  )أ( 
اسذذذتنادا  إلى المتوسذذذ  السذذذنو  إلصذذذدا  وحدا  الخفض خلل فترة المسذذذتحقا  األولى، وتحسذذذب الرسذذذوم كحصذذذ  من  ب() 

  وتعفى من  سذوم 37، الفقرة  1-/م أإ7العائدا  المخصذصذ  لتغطي  النفقا  اإلدا ي ، وفق التعريف الوا د في المقر   
طن من ميافئ ثاني أكسذذذيد الكربو ،   15  000خفضذذذ ا السذذذنو  للنبعاثا  عن  التسذذذجي  المشذذذا ي  التي يق  متوسذذذ  

دوال  أمرييي  وُيعتبر هاا الرسم سدادا  مسبقا  لحص  العائدا  المخصص    350  000ويحدد سق  الرسم المطبق في 
 لتغطي  النفقا  اإلدا ي  

وحدة  15  000فض صذذذذذذذذاد ة من بين أول دوال  لك  وحدة خ  0,10تدف  عند إصذذذذذذذذدا  وحدا  الخفض وفق ما يلي:  )ج( 
 وحدة  15 000دوال  لك  وحدة صاد ة من بين أ  كمي  زائدة عن  0,20ُيطلب إصدا ها في سن  تقويمي  معين ، و

  اإلنفذا    وحذالذ  النظيفذ  التنميذ  آليذ  لميزانيذ   2022و 2021  عذامي  بين مقذا نذ  11  الجذدول  ويقذدم -96
  2022  عذذام  من  آب/أغسذذذذذذذذذذذذذذطس  إلى  الثذذاني/ينذذاير  كذذانو    من  أشذذذذذذذذذذذذذذ ر  الثمذذانيذذ   فترة  في  النفقذذا   وبلغذذت

 وتقذذذ   أمرييي   دوال   مليو    11  فبلغذذذت  ،2021  عذذذام  في  أمذذذا  ي؛أمريي  دوال   مليين  10,0 مجموعذذذ  مذذذا
 من لكن المائ (، في 66,7) للفترة المتوقع   الخطي  النسذب  عن 2022 عام  في اإلنفا  نسذب   طفيف  بصذو ة
 ن ايت ا  من السن  اقتربت كلما اتساقا    أكثر النسب  تصب   أ  المتوق 

  

 ( 02.0)اإلصدا   INFO-A01-EB112-CDMوثيق  آلي  التنمي  النظيف   (46)
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   11 الجدول
 2022و 2021 عامي في اإلن اق وحالة اآللية ميزانية بين مقارنة

 2022 2021 البند

 15 316 362 16 213 476 األمرييي( )بالدوال  ش را ( 12) الميزاني 

 9 988 218 11 007 971 األمرييي( )بالدوال  األولى( الثماني  )األش ر النفقا 

 65,2 67,9 المئوي ( )بالنسب  الميزاني  من مئوي  كنسب  النفقا 

 كيوتو  بروتوكول في األطراف  اجتماع  بوص    العامل األطراف مؤتمر  إلى  مقدمة  توصيات -ااء 

  في النظيف  التنمي  آلي  باسذذذذذذذذذذتخدام  الم تمين  المصذذذذذذذذذذلح   ألصذذذذذذذذذذحاب  الوضذذذذذذذذذذوح  من  مزيد توفير -97
 عم  سذذذير بشذذذ   16-أإ م/2 المقر  في الوا دة  اإل شذذذادا   ملحظ  م   المناخ،  لتغير  للتصذذذد   مسذذذاعي م

 بااللتزاما   للوفاء اإلضذذذذذذذذذذذذذذافي  الفترة  ن اي   اقتراب إلى  وبالنظر  الثاني ، االلتزام  فترة  بعد النظيف   التنمي  آلي 
 العمليذذ   ذلذذ   في  بمذذا  ،4-6  المذذادة  آليذذ   لتفعيذذ   الجذذا يذذ   الج ود  عن  فضذذذذذذذذذذذذذذل    الثذذانيذذ ،  االلتزام  فترة  بموجذذب
  إ شذذذذذذادا   كيوتو  أطراف  اجتماعمؤتمر/ يقدم  ب    المجلس يوصذذذذذذي النظيف ،  التنمي  آلي   ألنشذذذذذذط   االنتقالي 
 يلي:  ما بش  

 أج :  من   الممين ،   الزمني    اآلجال   ذل    في  بما   النظيف ،   التنمي    آلي   ومؤسسا    عمليا    أداء  )أ(  

 الثاني/ كانو   1 قب  المنت ي  الرصذذذذذذد لفترا  اآللي  إطا  في  الخفض  وحدا   إصذذذذذذدا  '1'
 ؛2021  يناير

 وتنقي   جذذذذديذذذذدة،  موحذذذذدة  أسذذذذذذذذذذذذذذذذذا   وخطوط  من جيذذذذ   وأدوا   من جيذذذذا   على  لموافقذذذذ  '2'
  اآللي ؛ إطا  في ائم الق الموحدة األسا  وخطوط المن جي  واألدوا  المن جيا 

 في المعين  التشذذذذذذغيلي   الكيانا  يدعم الا  النظام وصذذذذذذيان  التشذذذذذذغيلي  الكيانا   اعتماد '3'
 اآللي ؛ إطا 

 المجلس؛ وعمليا  األخرى  اآللي  عمليا  سائر '4'

  اآلجال ذل  في بما ،4-6 المادة آلي  إلى  تنتق  لم التي  المسذذذذذذجل  اآللي   أنشذذذذذذط   إدا ة )ب( 
 الممين ؛  الزمني 

 4-6  المذادة  آليذ  سذذذذذذذذذذذذذذجذ   إلى  تنقذ   لم  التي  اآلليذ  سذذذذذذذذذذذذذذجذ   في  الخفض وحذدا   دا ةإ )ج( 
 الممين   الزمني  اآلجال ذل  في  بما تلغى، أو

 مؤتمر/   م   كيوتو  أطراف  اجتماعمؤتمر/  ينسذذذذذذذذذذذق  ب    المجلس يوصذذذذذذذذذذذي ذل ، إلى  وباإلضذذذذذذذذذذذاف  -98
 عم  مراعاة م  4-6 المادة وآلي   النظيف   التنمي  بآلي  المتعلق  اإل شذذذذذذادا   لمواءم   با يس  أطراف اجتماع
 ،16-أإ  م/2  المقر   من  9  والفقرة  ،3-أ   م/3  المقر   من  (ج)7و  (ب)7  للفقرتين  وفقذذا    الفرعيتين  ال يئتين
 آليذ   إلى  النظيفذ   التنميذ   آليذ   أنشذذذذذذذذذذذذذذطذ   انتقذال  لعمليذا   الزمنيذ   بذاآلجذال  يتعلق  فيمذا  المثذال  سذذذذذذذذذذذذذذبيذ   على
  وحدا  ونق  المؤقت ،  التدابير  إطا  في  المؤقت   الحاال  ذل  في  بما العمليا ، تل  وتسذذذذلسذذذذ  4-6 المادة

  4-6 المادة آلي  سج  إلى الخفض
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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) 

Ampere for Renewable Energy (Ampere)a 1, 3, 13 

China Environmental United Certification Center Co., Ltd. (CEC)a 1–15 

Japan Quality Assurance Organisation (JQA)a 1, 3–5, 10, 13, 14 

Korea Energy Agency (KEA)a 1, 3–5, 7, 9, 11–15 

Korea Testing & Research Institute (KTR)a 1, 3–5, 11, 13 

Korean Foundation for Quality (KFQ)a 1–5, 9, 11, 13, 15 

Korean Standards Association (KSA)a 1–5, 9, 10, 13–15 

Re Carbon Gözetim Denetim ve Belgelendirme Limited Sirketi  
(Re Carbon)a 1–3, 13, 15 

RINA Services S.p.A. (RINA)a 1–7, 9–11, 13–15 

ERM Certification and Verification Services Limited (ERM CVS)b 1, 3–5, 8–10, 13 

Foundation for Industrial Development - Management System Certification 
Institute (Thailand) (MASCI)b 1, 13 

a  Accreditation granted for five years. 
b  Expiration of the accreditation in its entirety. 
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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 sixteenth session 

[English only] 

Decision 
2/CMP.16 
paragraph 
reference  

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

4 Acknowledges the work of the Board in 

reviewing methodological approaches to 

calculating emission reductions achieved by 

project activities that result in the reduced 

use of non-renewable biomass in 

households and in including in these 

approaches region-specific default values 

for the baseline fossil fuel emission factor 

Ongoing:  

EB 115 considered the concept note “Review of default 

baseline assumptions applied in AMS-I.E, AMS-II.G and 

TOOL30” and agreed to the proposed updated default values. 

In relation to the concept note, the Board approved revisions 

to the relevant methodologies and tools to include reference to 

“TOOL33: Default values for common parameters” and 

provide alternative procedures to determine the default values 

contained in TOOL33. With regard to region-specific values 

for fraction of non-renewable biomass, the Board requested 

the secretariat to provide information on cost, effort and 

timeline in relation to developing such region-specific values 

for consideration by the Board at a future meeting. 

5 Requests the Board to continue to review 

the methodological approaches referred to 

in para. 4 above, in particular with respect to 

the default baseline assumptions applied 

7 Decides that requests for registration, 

renewal of crediting period and issuance of 

CERs for project activities, as well as the 

equivalent submissions for PoAs, relating to 

emission reductions occurring after 31 

December 2020, may not be submitted 

under the CDM 

Ongoing: 

The Board does not accept requests for registration, renewal 

of crediting period or issuance of CERs for project activities, 

as well as the equivalent submissions for PoAs, relating to 

emission reductions occurring after 31 December 2020. 

10 Also requests the Board to cooperate with 

the Supervisory Body upon its request to 

facilitate the expedited implementation of 

the Article 6.4 mechanism 

Ongoing: 

EB 114 requested the Chair and the Vice-Chair of the Board 

to send a letter to the Supervisory Body offering to make 

available to it hard and soft infrastructure under the CDM and 

inviting the Supervisory Body to interact with the Board in 

order to facilitate expedited implementation of the Article 6.4 

mechanism. A letter was sent on 8 July 2022 and the Board is 

awaiting a request from the Supervisory Body to cooperate. 

 

11 Further requests the Board to make 

available hard and soft infrastructure under 

the CDM to the Supervisory Body to 

facilitate expedited implementation of the 

Article 6.4 mechanism 

12 Decides that any registered CDM project 

activities and PoAs that have transitioned to 

the Article 6.4 mechanism in accordance 

with decision 3/CMA.3 shall be deregistered 

from the CDM effective from the date of 

transition 

Ongoing: 

EB 114 requested the secretariat to propose revisions to the 

relevant regulatory documents of the CDM and the 

clarification “Regulatory requirements under temporary 

measures for post-2020 cases” to incorporate (1) 

deregistration due to the transition to the Article 6.4 

mechanism; and (2) the rejection of provisional cases due to 

the failure to transition to the Article 6.4 mechanism. These 

revisions are to be proposed after the CMA and the 

Supervisory Body have adopted rules for the transition. 
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Decision 
2/CMP.16 
paragraph 
reference  

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

13 Requests the Board to retain the provisional 

status accorded to the requests for 

registration, renewal of crediting period and 

issuance of CERs for project activities as 

well as to the equivalent submissions for 

PoAs under the temporary measures 

adopted at EB 108, acknowledging decision 

3/CMA.3, according to which the requests 

and other submissions that have been 

accorded provisional status under the 

temporary measures that meet the 

conditions for transition therein may 

transition to the Article 6.4 mechanism 

Completed: 

Following the guidance of the CMP, EB 113 adopted the 

revised clarification “Regulatory requirements under 

temporary measures for post-2020 cases” and “Risk 

acknowledgement and acceptance form” (CDM-RAA-

FORM). The revisions are to reflect decisions 2/CMP.16 and 

3/CMA.3. 

14 Also requests the Board to reject the 

requests and other submissions that have 

been accorded provisional status under the 

temporary measures but subsequently have 

not transitioned to the Article 6.4 

mechanism 

Ongoing:  

EB 114 requested the secretariat to propose revisions to the 

relevant regulatory documents of the CDM and the 

clarification “Regulatory requirements under temporary 

measures for post-2020 cases” to incorporate (1) 

deregistration due to the transition to the Article 6.4 

mechanism; and (2) the rejection of provisional cases due to 

the failure to transition to the Article 6.4 mechanism. These 

revisions are to be proposed after the CMA and the 

Supervisory Body have adopted rules for the transition. 

15 Decides that the Board may continue 

receiving and processing the relevant 

requests and submissions under the 

temporary measures until the date when the 

process for submission of requests to the 

secretariat to transition the requests and 

other submissions that have been accorded 

provisional status to the Article 6.4 

mechanism becomes operational, as may be 

specified by the Supervisory Body 

Completed: 

Following the guidance of the CMP, EB 113 adopted the 

revised clarification “Regulatory requirements under 

temporary measures for post-2020 cases” and “Risk 

acknowledgement and acceptance form” (CDM-RAA-

FORM). The revisions are to reflect decisions 2/CMP.16 and 

3/CMA.3. 
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Annex III 

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

[English only] 

Table III.1 

Procedures  

Title Version Adopted 
Meeting report 
referencea 

Performance monitoring of DOEs 05.0 EB 115 Annex 24 

CDM accreditation procedure 16.0 EB 113 Annex 23 

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

Table III.2 

Information notes 

Title Version Adopted 
Meeting report 
referencea 

CDM Executive Board workplan 2022 01.0 EB 113 Annex 3 

CDM Accreditation Panel workplan 2022 01.0 EB 113 Annex 4 

CDM Methodologies Panel workplan 2022  01.0 EB 113 Annex 5 

CDM two-year MAP 2022–2023  02.0 EB 113 Annex 6 

Calendar of meetings for 2022  01.0 EB 113  Annex 24 

CDM two-year MAP 2022–2023  01.0 EB 112  Annex 1 

Tentative calendar of meetings for 2022 01.0 EB 112 Annex 4 

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

Table III.3 

Amendments  

Title Version Adopted 
Meeting report 
referencea 

Amendments to version 03.0 of the CDM 
validation and verification standard for 
project activities on remote validation or 
verification by DOEs  

01.0 EB 113 Annex 7 

Amendments to version 03.0 of the CDM 
validation and verification standard for 
PoAs on remote validation or verification by 
DOEs 

01.0 EB 113  Annex 8 

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

Table III.4 

Clarifications 

Title Version Adopted 
Meeting report 
referencea 

Post-registration change to the start date of 
the crediting period 

01.0 EB 114 Annex 1 

Regulatory requirements under temporary 
measures for post-2020 cases  

02.0 EB 113 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
http://cdm.unfccc.int/EB/index.html
http://cdm.unfccc.int/EB/index.html
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Table III.5 

Forms 

Title Version Adopted 
Meeting report 
referencea 

Risk acknowledgement and acceptance form 
(CDM-RAA-FORM)  

02.0 EB 113 Annex 2 

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

Table III.6 

Glossary 

Title Version Adopted 
Meeting report CDM 
referencea 

CDM terms  11.0 EB 115 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 IV 

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

[English only] 

Table IV.1 

Clean development mechanism Accreditation Panel meetings in 2022 

Meeting  Date Location 

91st  22–24 February Virtual 

92nd 20–21 June Bonn 

93rd  21–22 September Bonn 

Table IV.2 

Clean development mechanism Methodologies Panel meetings in 2022 

Meeting  Date Location 

87th  7–11 February Virtual 

88th  28–30 June Bonn 

89th   27–29 September Bonn 

Table IV.3 

Workshops and forums organized for clean development mechanism stakeholders 

Meeting Date Location 

56th DOE conference call 23 September 2021 Virtual 

57th DOE conference call 15 February 2022 Virtual 

58th DOE conference call 4 May 2022 Virtual 

59th DOE conference call 14 July 2022 Virtual 

Africa regional DNA Forum meeting 28 September 2021 Virtual 

Africa regional DNA Forum meeting 31 August to 1 September 2022 Libreville 

Calibration workshop for applicant 
entities and DOEs 

12–13 October 2021 Virtual 

Global DNA Forum meeting 16 December 2021 Virtual 

Global DNA Forum meeting 28–29 March 2022 Dubai 

Latin America and the Caribbean 
regional DNA Forum meeting 

18–19 July 2022 Santo Domingo 

RCC Global Forum 31 March 2022 Dubai 
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