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 آلية التنمية النظيفةعبر  تنفيذها المقرروالمنفذة المشاريع 
 في البلدان األعضاء في اإلسكوا

 

 موجـز
 

أو الانفذة معبر آلية التناية النظيفة في البلدان األمعضاء تنفيذها  تقرير الاشاريع الاقررهذا التناول ي 
 هامعدد، باا في ذلك معلى صعيد الانطقة لهذه الاشاريع معامًا ًامعرضيقدم الجزء األول منه و . في اإلسكوا

اقرر حافظات الاشاريع الااولة أو الفيتناول بالتفصيل  ،الجزء الثانيأما   .تهامراحل تقدمها وطبيعو
 .من بلدان اإلسكوا كل بلدفي تاويلها معبر آلية التناية النظيفة 
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 مقدمـة

 
ب االستثاار األجنبي الاباشر والحصول معلى ذلجفرصة توفر آلية التناية النظيفة لبلدان اإلسكوا - 2
هذه  نتاكو.  ن هدرهاوالحد م ،وترشيد استهالكها ،كفاءة إنتاج الطاقةالهادفة إلى تحقيق  لتكنولوجيا الاتطورةا

مشاريع إناائية أقل وتحقيق  للطاقةة معالاتنو اصادرالمن تعزيز مشاريع الطاقة الاتجددة واستغالل  أيضًااآللية 
الالحق باتفاقية األمم إحدى اآلليات الثالث التي تضانها بروتوكول كيوتو هي وهذه اآللية  . إضرارًا بالبيئة

 .(1)الاعني بخفض انبعاثات غازات الدفيئة (بروتوكول كيوتو) غير الاناخالاتحدة اإلطارية بشأن ت
 
دمعم مشاريع تي تتيحها لإمكانية استغالل الفرص البو ،بلدان اإلسكوا بدرجات متفاوتة بهذه اآلليةتهتم و- 1

ا اهتاامًا متأخرًا بهخرى أبلدان أبدت إنشائها، بيناا منذ اهتاامًا بهذه اآللية بلدان معدة ت أبدقد ف . التناية النظيفة
ضان إطار  هامن مشاريع ًاكبير ًامعدد تدرجفأ ،لتأخراذلك هذه البلدان بعض تداركت و . ستفد منها كثيرًاتولم 

 .التناية النظيفة خالل السنتين الااضيتين
 
اشاركة في الب هامشاريعآلية التناية النظيفة من أجل تاويل وبكثرة  باكرًاامعتادت البلدان التي  وقامت- 1

 "ختصةلهيئة الوطنية الاا"ة، وأهاها الالزم ةالاقسسيأنشأت األطر الاجال، وهذا دورات لبناء القدرات في 
(Designated national authority – DNA) آلية التناية معبر الاشاريع الارشحة للتاويل  تزكيةاسقولة معن ال

اتفاقية معلى  التصديق :، وهيبهذه اآلليةصلة تالا هالتزاماتالاإلسكوا دول تنفيذ تاريخ  2لجدول ان يبوي . النظيفة
تصديق وال؛ التي انبثقت معنها آلية التناية النظيفة ،(االتفاقية اإلطارية) األمم الاتحدة اإلطارية بشأن تغير الاناخ

 ."ختصةالهيئة الوطنية الا"وإنشاء ؛ بروتوكول كيوتومعلى 
 
، نفذة أو الاقرر تنفيذها معبر آلية التناية النظيفة في بلدان اإلسكوالاشاريع الااا التقرير هذستعرض يو- 4

معرضًا منه األول ء جزيتضان الو  .الانطقةة في ليهذه اآلتعزيز استخدام هدفها استنتاجات وتوصيات ويقدم 
 وفقًا ،مراحل تقدمهاومعدد الاشاريع باا في ذلك لدان، بهذه المجاوع معامًا لهذه الاشاريع معلى مستوى 

بين هذه الاشاريع وتلك الادرجة ضان إطار مقارنة  يتضان أيضًاو  .للتصنيف الاعتاد ضان إطار هذه اآللية
معرضًا مفصاًل لحافظات الاشاريع التقرير، فيقدم الجزء الثاني من أما   .آلية التناية النظيفة معلى مستوى العالم

 .كل بلد من بلدان اإلسكوا فيتاويلها معبر آلية التناية النظيفة اقرر الااولة أو ال
 

                                                     

 .www.cdm.unfccc.int ؛ وPaper.2 E/ESCWA/SDPD/2012/Technical، "تأثير تغير الاناخ معلى قطاع الطاقة في منطقة اإلسكوا" (1)

http://www.cdm.unfccc.int/


E/ESCWA/SDPD/2013/IG.2/4 

 
-4 -

 

 

 وتاريخ دخولهما وبروتوكول كيوتواطارية تفاقية اإلاالتصديق على التاريخ   -1الجدول 
 "ختصةالهيئة الواطنية الم"إنشاء تاريخ و يز التنفيذح

 

 

الهيئة "إنشاء  البالغات الوطنية الاقدمة بروتوكول كيوتو االتفاقية اإلطارية
الوطنية 
 "الاختصة

 ختاري
 التصديق

تاريخ الدخول 
 حيز التنفيذ

تاريخ 
 التصديق

تاريخ الدخول 
 حيز التنفيذ

 البالغ
 األول

 البالغ
 الثاني

 األردن

تشرين  21
نوفابر /الثاني

2991 

12 
مارس /آذار

2994 

كانون  21
يناير /الثاني

1111 

26 
فبراير /شباط

1115 

6  
مارس /آذار

2991 

كانون  8
ديسابر /األول

1119 1115 

 ماراتاإل

كانون  19

ديسابر /األول
2995 

18 
مارس /آذار

2996 

كانون  16

يناير  /الثاني
1115 

16 
أبريل /نيسان

1115 

1 
يونيو /حزيران

1111 

1 
أبريل /نيسان

1121 1116 

 البحرين

كانون  18

ديسابر /األول
2994 

18 
مارس /آذار

2995 

كانون  12

يناير /الثاني
1116 

2  
مايو /أيار

1116 

11 
 أبريل/نيسان

1115 

25 
مارس /آذار

1121 1111 

 تونس

25 

يوليو /تاوز
2991 

12 

مارس /آذار
2994 

كانون  11

يناير /الثاني
1111 

26 

فبراير /شباط
1115 

تشرين  11

أكتوبر /األول
1112  1114 

 سوريا

كانون  4

يناير /الثاني
2996 

1 

أبريل /نيسان
2996 

كانون  11

يناير /الثاني
1116 

11 

أبريل /نيسان
1116 

نون كا 19

ديسابر /األول
1121  1116 

 السودان

تشرين  29
نوفابر /الثاني

2991 

12 
مارس /آذار

2994 

تشرين  1
نوفابر /الثاني

1114 

26 
فبراير /شباط

1115 

1 
يونيو /حزيران

 ـ  1111

 العراق

18 
يوليو /تاوز

1119 

تشرين  16

أكتوبر /األول
1119 

18 
يوليو /تاوز

1119 

تشرين  16

أكتوبر /األول
 ـ   1119

 اانمُع

8 
فبراير /شباط

2995 

9  
مايو /أيار

2995 

كانون  29

يناير /الثاني
1115 

29 
أبريل /نيسان

1115   1121 

 قطر

28 

أبريل /نيسان
2996 

21 

يوليو /تاوز
2996 

كانون  22

يناير /الثاني
1115 

22 

أبريل /نيسان
1115 

11 

يونيو /حزيران
 ـ  1122

 الكويت

كانون  18

ديسابر /األول
2994 

18 

مارس /آذار
2995 

22 

مارس /آذار
1115 

9 

يونيو /زيرانح
1115 

تشرين  11

نوفابر /الثاني
1121  1121 

 لبنان

كانون  25
ديسابر /األول

2994 

25 
مارس /آذار

2995 

تشرين  21
نوفابر /الثاني

1116 

22 
فبراير /شباط

1111 

تشرين  1
نوفابر /الثاني

2999 

26 
مارس /آذار

1122 1111 

 ليبيا

24 
يونيو /حزيران

2999 

21 
سبتابر /أيلول

2999 

14 
أغسطس /آب

1116 

تشرين  11

نوفابر /الثاني
1116   1121 

 مصر

كانون  5

ديسابر /األول
2994 

5  

مارس /آذار
2995 

كانون  21

يناير /الثاني
1115 

21 

أبريل /نيسان
1115 

29 

يوليو /تاوز
2999 

1 

يونيو /حزيران
1121 1115 
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 (تابع) 1الجدول 

 
الهيئة "إنشاء  البالغات الوطنية الاقدمة بروتوكول كيوتو ة اإلطاريةاالتفاقي 

الوطنية 
 "الاختصة

 تاريخ
 التصديق

تاريخ الدخول 
 حيز التنفيذ

تاريخ 
 التصديق

تاريخ الدخول 
 حيز التنفيذ

 البالغ
 األول

 البالغ
 الثاني

 السعودية

كانون  18

ديسابر /األول
2994 

18 

مارس /آذار
2995 

كانون  12

يناير /ثانيال
1115 

2  

مايو /أيار
1115 

تشرين  19

أكتوبر /األول
1115 

تشرين  15

أكتوبر /األول
1122 1119 

 الاغرب

كانون  18

ديسابر /األول
2995 

11 
مارس /آذار

2996 

كانون  15

يناير /الثاني
1111 

26 
فبراير /شباط

1115 

تشرين  2

نوفابر /الثاني
1112 

تشرين  1

نوفابر /الثاني
1121  1111 

 يانال

12 
فبراير /شباط

2996 

12  
مايو /أيار

2996 

25 
سبتابر /أيلول

1114 

26 
فبراير /شباط

1115 

تشرين  19

نوفابر /الثاني
1112 

 

1111 
 

 عبر آليةتنفيذها  عرض عام لحافظة المشاريع المنفذة أو المقرر  -أواًل
 التنمية النظيفة في بلدان اإلسكوا

 
أو الانفذة معبر آلية  تنفيذها دولية لحصر حافظات الاشاريع الاقرر معدة مراجعمعلى هذا التقرير ارتكز - 5 

1121أكتوبر /خر تشرين األوللغاية أوابلدان اإلسكوا في التناية النظيفة 
الاعلومات التي وفرتها ، ومعلى (2)

هذه ضان إطار  ةلتصنيف الاعتادتلبي معايير اقتصر هذا التقرير معلى الاشاريع التي يو  .األمعضاءبلدان ال
الاشاريع في طور و ؛الاشاريع الاسجلة أو في طور التسجيل :هي، وحسب تقدم مراحلها اه، ويعرضاآللية

في مرحلة )مسبق بنية استخدام آلية التناية النظيفة  إشعاٌر التي ُقِدَم في شأنها والاشاريع، تصديق معليهاال
 .(اسبقالشعار اإل
 
الشروط  إلى الاشاريع معبر آلية التناية النظيفةقبال معلى تاويل بين البلدان من حيث اإلالتباين يعود و- 6

بلد تستدمعي وجود ذه اآللية فه . أي مشروع فيها قبل قبولتجاوزها اراحل التي يجب واليجب استيفاؤها التي 
تثار في الاشروع حتى سجهة توجود و ،للاشروع ًاحاضن يكون (البلدان النامية)بلدان الارفق الثالث من 

 ةالحاضندولة ومعلى ال. وتتصرف فيها في سوق الكربون شهادات إثبات خفض االنبعاثاتمعلى  حصلت
ترشيح بعنى ت "ختصةهيئة وطنية م"نشئ تأن  امعليهو  .كول كيوتوومعلى بروت تصادققد كون تللاشروع أن 

تكون هذه يجب أن و  .االمعتبار أولويات البلدفي معايير للتناية الاستدامة تأخذ ة التي تلبي الاشاريع الوطني
درج الاشاريع وت  .لاجلس التنفيذي لالتفاقية اإلطاريةجهة الرساية الانوط بها التعامل الاباشر مع االهيئة ال

محددة وأن تار بدورة  ،معايير محددةستوفي أن ت ، ويجبالاختارة ضان قائاة الاشاريع الاسجلة لدى الاجلس
الاراحل  هذهياكن تلخيص و . اجلس التنفيذي آلليات التناية النظيفةجهات معتادة لدى ال هافيالاراحل تتدخل 

لى إلتقدياها إمعداد وثيقة تصايم الاشروع و؛ الاختصة وتقدياها إلى الهيئة الوطنية، إمعداد فكرة الاشروعب
ق تصديتجري معلى أساسها معاليات التوثيق والهي الوثيقة التي و ،الاجلس التنفيذي آلليات التناية النظيفة

ياكن في حاالت خاصة إشعار الاجلس التنفيذي بنية إدراج مشروع ما في إطار آلية و  .والتسجيل والتحقق
في  إشعار مسبقتقديم )الاشاريع قائاة أجل وضعه معلى من  ،وثيقة تصايم الاشروعنجاز إالتناية النظيفة قبل 

                                                     

(2) twww.cdm.unfccc.in www.cd4cdm.org; ;www.cdmpipeline.org ;www.iges.or.jp/en/cdm. 

http://www.cdm.unfccc.int؛
http://www.cd4cdm.org/
http://www.cdmpipeline.org;؛
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ومكلفة إجراءات معقدة يستدمعي ية النظيفة الاشاريع معبر آلية التناوتدل هذه الاراحل معلى أن تاويل   .(شأنه
 .إلسكواامن بلدان كبير في معدد ومطولة، األمر الذي قد يحول دون ارتفاع معدد مثل هذه الاشاريع 

 
 1111معام في  اإلطارتفعيل هذا  وتّم . آخر لترشيح الاشروع آللية التناية النظيفة امعتااد إطاروياكن - 1
برامج "ما يساى رتكز معلى ي وهو ،للاجلس التنفيذيين والثالث والثالثين ين الثاني والثالثثر االجتاامعإ

 (أو هدف محدده و إجراء بعينحددة أتطبيق سياسة م)معينة تسجيل معالية ب اإلطاريقضي هذا و ". األنشطة
دون  من ، وذلكأنشطة هذا البرنامجضان إدراج معدد غير محدود من الاكونات بو ،تخفيض االنبعاثاتهدفها 

هذه األنشطة معند تسجيل الصورة الكاملة للم تحدد لو لارور بالدورة الكاملة لاشاريع التناية النظيفة، حتى وا
التي ياكنها  مجاومعة من البلدانوكذلك األمر بالنسبة إلى لبلد بعينه امعتااد هذه اآللية، وياكن   .برنامج األنشطة

معلى وهذه اآللية تضفي شيئًا من الارونة   .ن الاشاركةمشروع إقلياي لألنشطة تحت إشراف أحد البلدااقتراح 
 .معدة فوائد أخرى، ولها وتخفض من تكاليف معامالتها ،نجاز مثل هذه الاشاريعإ إجراءات

 
 آلية التنمية النظيفةعبر تمويلها ممولة والمقرر عرض للمشاريع ال  -ألف

 
بلدان مجاوع آلية التناية النظيفة في  ة من خاللأو الانفذ تاويلها بلغ العدد اإلجاالي للاشاريع الاقرر- 8

اإلسكوا هي جايع بلدان وهذه البلدان  . 1121أكتوبر /تشرين األوللغاية أواخر مشرومعًا  189اإلسكوا 
 .معلى بروتوكول كيوتوالتي لم تصادق  باستثناء فلسطين

 
 ،التصديقفي طور  رومعًامش 86و ،مسجاًل أو في طور التسجيل مشرومعًا 41الاشاريع تتضان هذه و -9
 . مشرومعًا 12، إذ لديها األمعضاءبلدان وتتصدر مصر قائاة ال  .اسبقالشعارفي مرحلة اإلمشرومعًا  261و

في فال يتجاوز الاشرومعين  ،الاشاريعمن أما العدد األدنى   .مشرومعًا 49تليها اإلمارات العربية الاتحدة بـ 
 ،(مشرومعًا 41)من حيث العدد اإلجاالي للاشاريع ة ثالثالارتبة اللاالكة العربية السعودية اتحتل و  .ليبيا
في ن معدد الاشاريع غير أ  .مشاريع ةال تتعدى الخاس التصديق أن مشاريعها الاسجلة أو في طورمن رغم بال

امعتااد في  نسبيال هاتأخرلتعويض معن الاالكة لسعي شير إلى اا يمشرومعًا، م 41بلغ  مرحلة اإلشعارالاسبق
 وجزًامعرضًا م 1ويقدم الجدول   .1119معام  فيإال ختصة لم تنشئ هيئتها الا ، باا أنهاة التناية النظيفةآلي

حسب مراحل تقدمها  ،األمعضاء انبلدمن البلد كل في للاشاريع الاقررة أو الانفذة معبر آلية التناية النظيفة 
نتيجة هذه الاشاريع، ( اني أكسيد الكربونطن مكافئ ث)يبين إجاالي خفض االنبعاثات السنوي ، كاا وطبيعتها

للبلدان  اسندتالتي  شهادات إثبات خفض االنبعاثاتللي اجاالعدد اإلباإلضافة إلى ، حسب مراحل تقدمها
بلدان في نبعاثات لكل الاشاريع الاسجلة أو في طور التسجيل لالالسنوي خفض الوقد بلغ إجاالي  . الاعنية

ن طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون، بيناا قدر إجاالي خفض االنبعاثات لكل اإلسكوا أكثر من معشرة ماليي
 اسندوقد  . طن مكافئ ثاني أكسيد الكربونيون ثالثة معشر ملأكثر من ب التصديقالاشاريع التي هي في طور 

ردن واإلمارات العربية الاتحدة ومصر ألل شهادات إثبات خفض االنبعاثاتتسع ماليين ونصف من أكثر من 
 (.1121أكتوبر /هاية تشرين األوللغاية نوالاغرب 

 
 ،األمعضاء انبلدمن اللكل معدد الاشاريع الادرجة في إطار آلية التناية النظيفة  2الشكل تضان وي -21

يوجد و  .1121نهاية معام في ذلك البلد حتى ختصة نشاط الهيئة الاهذه الاشاريع، ويبين مدة  حسب مراحل تقدم
لي للاشاريع الادرجة في إطار آلية التناية النظيفة، اجارابط بين هذه الادة والعدد اإلت في أغلب األحيان

 .التصديقوخاصة الاشاريع الاسجلة أو التي هي في طور التسجيل أو طور 
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 بلدان اإلسكوافي  آلية التنمية النظيفةعبر تمويلها مقرر و الأض عام لحافظات المشاريع الممولة عر  -2الجدول 

 

 

 ليبيا لبنان الكويت السودان سوريا تونس البحرين اإلمارات  األردن

مة
معا

ت 
ما

لو
مع

 

 24/6/2999 25/21/2994 18/21/2994 29/22/2991 4/2/2996 25/1/2991 18/21/2994 19/21/2995 21/22/2991 تفاقية اإلطاريةاالالتصديق معلى 

 14/8/1116 21/22/1116 22/1/1115 29/22/1114 11/2/1116 11/2/1111 12/2/1116 16/2/1115 21/2/1111 التصديق معلى بروتوكول كيوتو

 1121 1111 1121  1116 1114 1111 1116 1115 تاريخ إنشاء الهيئة الوطنية الاختصة 

العدد اإلجاالي للاشاريع الادرجة 
 1 9 6 5 11 24 1 49 8 ضان حافظة مشاريع التناية النظيفة

لة
ج
س
لا

 ا
يع

ر
شا

لا
ا

ف/
ل
جي

س
الت

ر 
طو

ي 
 

في طور /معدد الاشاريع الاسجلة
 التسجيل

4 (51 ٪ 
 (من الحافظة

1 (24 ٪ 
 (من الحافظة

1 (1 ٪ 
 (من الحافظة

1 (12 ٪ 
 (من الحافظة

1 (25 ٪ 
 (من الحافظة

1 (1٪  
 (من الحافظة

1 (1 ٪ 
 (من الحافظة

1 (1 ٪ 
 (من الحافظة

2 (51 ٪ 
 (من الحافظة

ع
رو

شـ
لا

 ا
عة

بي
ط

 

        1  كفاءة الطاقة

         1 استبدال الوقود

استخدام الغازات أو الحرارة 
      2  الضائعة

  

          امعتااد الطاقة الكهرمائية

      2    طاقة الرياح إلنتاج الكهرباء

        1  استخدام الطاقة الشاسية

الغاز /استخدام الكتلة الحيوية
        الحيوي

  

          انبعاثات قطاع النقل تخفيض

تخفيض انبعاثات الايثان 
   1 1  2 1 واستخدامه

  

تخفيض غاز /اجتناب غاز الايثان
   2     ثاني أكسيد النيتروجين 

  

 2         مجاالت أخرى

إجاالي الخفض السنوي لالنبعاثات 
 144 411    111 181 2 114 511  191 861 948 122 (طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
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 (تابع) 2الجدول 
 

 

 ليبيا لبنان الكويت السودان سوريا تونس البحرين اإلمارات  األردن

ر 
طو

ي 
 ف
ي

الت
ع 

ري
شا

لا
ا

ق
دي

ص
الت

 

 ٪ 15) 1 معدد الاشاريع في طور التصديق
 (من الحافظة

29 (19 ٪
 (من الحافظة

1 (1 ٪ 
 (من الحافظة

5 (16 ٪ 
 (من الحافظة

1 (21 ٪ 
 (ن الحافظةم

1 (61 ٪ 
 (من الحافظة

1 (51٪  
 (من الحافظة

6 (61٪  
 (من الحافظة

2 (51٪  
 (من الحافظة

ع
رو

شـ
لا

 ا
عة

بي
ط

 

  5   2   4  كفاءة الطاقة

      2  2 2 استبدال الوقود

استخدام الغازات أو الحرارة 
   1     9  الضائعة

          امعتااد الطاقة الكهرمائية

    2  2  2  الرياح إلنتاج الكهرباء طاقة

 2 2    2  2  استخدام الطاقة الشاسية

الغاز /استخدام الكتلة الحيوية
      2  2 2 الحيوي

      2    تخفيض انبعاثات قطاع النقل

تخفيض انبعاثات الايثان 
    2    1  واستخدامه

تخفيض /اجتناب غاز الايثان
    2      لنيتروجين غاز ثاني أكسيد ا

     2     مجاالت أخرى

إجاالي الخفض السنوي لالنبعاثات 
 28 921 214 111 2 411 181 115 116 491 116 219 695  2 151 851 429 911 (طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون)

اإلجاالي العام للخفض السنوي لالنبعاثات 
في /في طور التسجيل/مشاريع مسجلة)

 161 141 214 111 2 411 181 115 116 822 528 2 124 111 1 1 251 114 2 161 922 (صديقطور الت
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 (تابع) 2الجدول 

 

 

 ليبيا لبنان الكويت السودان سوريا تونس البحرين اإلمارات  األردن

يع
ر
شا

لا
ا

 
ق

سب
لا

 ا
ر
عا

ش
إل
 ا
لة

ح
ر
 م

ي
ف

 

في مرحلة اإلشعار معدد الاشاريع 
 الاسبق

1 (15 ٪ 
 (ةمن الحافظ

11 (41 ٪
 (من الحافظة

1 (211 ٪
 (من الحافظة

6 (41 ٪ 
 (من الحافظة

25 (15 ٪
 (من الحافظة

1 (41 ٪ 
 (من الحافظة

1 (51٪  
 (من الحافظة

1 (11٪  
 (من الحافظة

1 (1٪  
 (من الحافظة

ع
رو

شـ
لا

 ا
عة

بي
ط

 

  1 2  21 2 2 8 2 كفاءة الطاقة

       2 1  استبدال الوقود

أو الحرارة  استخدام الغازات
     1  5  الضائعة

 

          امعتااد الطاقة الكهرمائية

    1 1   2  طاقة الرياح إلنتاج الكهرباء

  2 2  1   1 2 استخدام الطاقة الشاسية

الغاز /استخدام الكتلة الحيوية
     2    الحيوي

 

        2  تخفيض انبعاثات قطاع النقل

الايثان  تخفيض انبعاثات
     2    واستخدامه

 

تخفيض /اجتناب غاز الايثان
         غاز ثاني أكسيد النيتروجين 

 

   2  2  2 1  مجاالت أخرى

شهادات إثبات خفض جالي لالعدد اإل
        92 146 985 991 أسندتالتي  االنبعاثات
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 (تابع) 2الجدول 
 

 

 اليان الاغرب السعودية مصر قطر مُعاان العراق
مجاوع بلدان 

 اإلسكوا

مة
معا

ت 
ما

لو
مع

 

  12/1/2996 18/21/2995 18/21/2994 5/21/2994 28/4/2996 1/2995/ 8 18/1/1119 تفاقية اإلطاريةاال التصديق معلى

  25/9/1114 15/2/1111 12/2/1115 21/2/1115 2/1115/ 22 29/2/1115 18/1/1119 التصديق معلى بروتوكول كيوتو

  1111 1111 1119 1115  1121  شاء الهيئة الوطنية الاختصة تاريخ إن

العدد اإلجاالي للاشاريع الادرجة ضان 
 189 1 11 41 12 6 9 4 حافظة مشاريع التناية النظيفة

لة
ج
س
لا

 ا
يع

ر
شا

لا
ا

/
ل
جي

س
الت

ر 
طو

ي 
ف

 

 في طور التسجيل/معدد الاشاريع الاسجلة
1 (1٪ 

 (من الحافظة
1 (1٪ 

 (من الحافظة
2 (21٪ 

 (من الحافظة
22 (25٪ 

 (من الحافظة
1 (4٪ 

 (من الحافظة
من  14٪) 8

 (الحافظة
1 (1٪ 

 (من الحافظة
41 (24٪ 

 (من الحافظة

ع
رو

شـ
لا

 ا
عة

بي
ط

 

 1        كفاءة الطاقة

 5    1    استبدال الوقود

 1    2 2   استخدام الغازات أو الحرارة الضائعة

 1        مائيةامعتااد الطاقة الكهر

 21  5  4    طاقة الرياح إلنتاج الكهرباء

 4  2      استخدام الطاقة الشاسية

 1  2  2    الغاز الحيوي/استخدام الكتلة الحيوية

 1        تخفيض انبعاثات قطاع النقل

 22  2 1 2    تخفيض انبعاثات الايثان واستخدامه

 تخفيض غاز ثاني/اجتناب غاز الايثان
 1    2    أكسيد النيتروجين 

 2        مجاالت أخرى

طن )إجاالي الخفض السنوي لالنبعاثات 
 21 129 424  2 111 815 494 511 1 161 198 1 499 649   (مكافئ ثاني أكسيد الكربون
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 (تابع) 2الجدول 

 
 

 اليان الاغرب السعودية مصر قطر مُعاان العراق
مجاوع بلدان 

 اإلسكوا

ا
ر 

طو
ي 

 ف
ي

الت
ع 

ري
شا

لا
ق

دي
ص

الت
 

 ٪15) 1 معدد الاشاريع في طور التصديق
 (من الحافظة

1 (11٪ 
 (من الحافظة

2 (21٪ 
 (من الحافظة

28 (15٪ 
 (من الحافظة

1 (6٪ 
 (من الحافظة

26 (48٪  
 (من الحافظة

1 (61٪  
 (من الحافظة

86 (11٪  
 (من الحافظة

ش
لا

 ا
عة

بي
ط

ع
رو

ـ
 

 25 2  2  2  1 كفاءة الطاقة

 6    1    استبدال الوقود

 11 2 2 2 1  2 2 استخدام الغازات أو الحرارة الضائعة

 2    2    امعتااد الطاقة الكهرمائية

 6  1      طاقة الرياح إلنتاج الكهرباء

 1  1 2     استخدام الطاقة الشاسية

 21  6  4    الغاز الحيوي/استخدام الكتلة الحيوية

 2        يض انبعاثات قطاع النقلتخف

 8  4  2    تخفيض انبعاثات الايثان واستخدامه

تخفيض غاز ثاني /اجتناب غاز الايثان
 1    5  2  أكسيد النيتروجين 

 1    2    مجاالت أخرى

طن )إجاالي الخفض السنوي لالنبعاثات 
 21 246 864 445 111 2 188 191 214 116 1 256 818 6 625 816 414 1 214 921 (مكافئ ثاني أكسيد الكربون

اإلجاالي العام للخفض السنوي لالنبعاثات 
في طور /في طور التسجيل/مشاريع مسجلة)

 11 466 118 445 111 1 819 611 618 819 5 411 616 1 516 164 816 414 1 214 921 (التصديق
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 (تابع) 2الجدول 
 

 
 اليان الاغرب السعودية مصر قطر مُعاان العراق

مجاوع بلدان 
 اإلسكوا

ع 
ري

شا
لا

ا
ق

سب
لا

 ا
ر
عا

ش
إل
 ا
لة

ح
ر
 م

ي
ف

 

 ٪ 15) 2 في مرحلة اإلشعار الاسبقمعدد الاشاريع 
 (من الحافظة

1 (18٪ 
 (من الحافظة

4 (61٪ 
 (من الحافظة

41 (59 ٪ 
 (من الحافظة

41 (89 ٪ 
 (من الحافظة

9 (11 ٪ 
 (من الحافظة

2 (11 ٪ 
 (من الحافظة

261 (56 ٪
 (من الحافظة

ع
رو

شـ
لا

 ا
عة

بي
ط

 

 61   16 1 1 1 2 كفاءة الطاقة

 26    21    استبدال الوقود

 14 2  21 4 2   استخدام الغازات أو الحرارة الضائعة

 2    2    امعتااد الطاقة الكهرمائية

 24  5  4    طاقة الرياح إلنتاج الكهرباء

 24  1  5    استخدام الطاقة الشاسية

 6  1  1    الغاز الحيوي/استخدام الكتلة الحيوية

 1    2    تخفيض انبعاثات قطاع النقل

 4    1    تخفيض انبعاثات الايثان واستخدامه

تخفيض غاز ثاني /اجتناب غاز الايثان
 أكسيد النيتروجين 

 4  
2 2   6 

 21   5 2 2   مجاالت أخرى

 شهادات إثبات خفض االنبعاثاتجالي لالعدد اإل
 9 591 896  188 564  8 216 594    أسندتالتي 
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 في بلدان اإلسكوا آلية التنمية النظيفة عبرعدد المشاريع الممولة   -1الشكل 

 حسب مراحل تقدمها
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شا
لن
ت 
وا
سن
 ال
دد
ع

 
 
 
 

فة
ظي
لن
 ا
ية
نم
لت
 ا
ية
آل
ر 
عب
ة 
ول
مم
 ال
ع
ري
شا
لم
 ا
دد
ع

 
أما   .برامج إقليايةستة و وطنيًا رنامجًاب 21، فتضانت منطقة اإلسكوافي  برامج األنشطةتصل بفياا يو- 22

تونس ؛ وبرنامجان في (التصديقفي طور ) العربية الاتحدة اإلماراتبرنامجان في فهي  ،البرامج الوطنية
 مصرأربعة برامج في و؛ (التصديقفي طور )لبنان برنامج في و؛ (التصديقفي طور برنامج مسجل وبرنامج )
؛ (التصديقفي طور )السعودية  العربية الاالكة؛ وبرنامج في (التصديقطور في ثالثة برامج مسجل وبرنامج )
، أما البرامج اإلقلياية  (.التصديقفي طور )اليان وبرنامج في  ،(التصديقفي طور )الاغرب برنامجان في و

شراف تحت إومن الاقرر تنفيذه  ،في طور التسجيلاألول ما زال برنامج ال: فعددها ستة وهي موزمعة كالتالي
يشال )رنامج منطقة البحر األبيض الاتوسط للطاقة الاتجددة الاوصولة بالشبكة ، وذلك في إطار بالاغرب

 ةمنها ثالثو، التصديقال تزال في طور ف ،أما بقية البرامج  (.اإلسكوافي أمعضاء خاسة بلدان  منها ،بلدانسبعة 
 ة بلدانخاسبنية، ويغطي كفاءة الطاقة في األل في مجاألول ا :برامج تحت إشراف الاالكة العربية السعودية

تطوير النظم الصغيرة الحجم إلنتاج الكهرباء من الطاقة في مجال  الثاني؛ وإلى اإلسكواجايعها تنتاي 
تطوير الطاقة الاتجددة في في مجال والثالث ؛ في اإلسكوا معضوًا بلدًا 21منها  بلدًا 25ويغطي  ،الاتجددة

ن اأما البرنامج . أمعضاء في اإلسكواجايعها بلدان خاسة ، ويغطي شاال أفريقيامنطقة الشرق األوسط و
، تطوير الطاقة الاتجددةفي مجال األول : فهاا تحت إشراف اإلمارات العربية الاتحدة ،نان الاتبقيااإلقلياي

، اع الصنامعةقطفي ترشيد استهالك الطاقة في مجال والثاني  ؛اإلسكوامن بلدان  21منها ، بلدًا 25ويغطي 
 .معضوان في اإلسكوابلدان منها  ،بلدانثالثة ويغطي 
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 مشاريع ت زيزفي  دور آلية التنمية النظيفة  -باء
 المنطقةفي التنمية النظيفة 

 
، إذ أّدت إلى الانطقةفي من مشاريع التناية النظيفة كبير ساهات آلية التناية النظيفة في تاويل معدد - 21

  الداخلي لهذه الاشاريع منمعدل العائد رفع ها، من خالل الااولة معبرة للاشاريع تحسين الجدوى االقتصادي
لاشاريع ا طبيعة أما . في الاائة بعد احتسابها 6إلى  قبل احتساب الاوارد الناتجة من هذه اآللية في الاائة 1

استرداد و ؛كفاءة الطاقةمجاالت )فقد شكلت مشاريع اقتصاد الطاقة  ،التصديقلة أو في طور التسجيل أو الاسّج
أكثر ها، مساِهاة بفي الاائة من 51أكثر من ( الغاز الحيوي والكتلة الحيويةو ؛استبدال الوقودو ؛الطاقة الضائعة

مشاريع استخدام طاقة الرياح إلنتاج الكهرباء ّثلت مو  .خفض االنبعاثاتإجاالي في الاائة من  51من 
توزيع   1الشكل بّين وي .في الاائة من جالة الاشاريع وخفض االنبعاثات 12واستخدام الطاقة الشاسية أكثر من 

كة في لاشاريع الااولة معبر آلية التناية النظيفة حسب طبيعتها في بلدان اإلسكوا مقارنة ببلدان العالم الاشاِرا
 .هذه اآللية

 
 توزيع المشاريع الممولة عبر آلية التنمية النظيفة حسب اطبي تها  -2الشكل 
 كة في هذه اآلليةفي بلدان اإلسكوا وبلدان ال الم المشارِِ         
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توزيع المشاريع الممولة عبر آلية التنمية النظيفة حسب اطبي تها
إلسكواافي بلدان  

اإلسكوالبلدان المشاريععددنسبة (%)

اإلسكوابلدانلمشاريع لغايةاالنب اثاتتخفي نسبة 2030 (%)

0% 10% 20% 30%

توزيع المشاريع الممولة عبر آلية التنمية النظيفة حسب اطبي تها
في كل بلدان ال الم المشاركة في هذه اآللية 

المشاركةال المبلدانلكل المشاريععددنسبة (%)

المشاركةال المبلدانلكل لغايةاالنب اثاتتخفي نسبة 2030 (%)

 
 

 آليةعبر  المشاريع الممولةمن منطقة اإلسكوا حصة   -جيم
 التنمية النظيفة على المستو  ال المي

 
مشرومعًا في كل  22 591 حونالتصديق لي للاشاريع الاسجلة أو في طور التسجيل أو اجايبلغ العدد اإل- 21
  بالكادأي  ،بلدان اإلسكوافي مشرومعًا  216ال يتجاوز هذا العدد و . ن العالم الاشاركة في هذه اآلليةبلدا
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ديدها التي تم تح خفض االنبعاثاتفي لاشاريع ا جايع هذه مساهاة ماأ  .في الاائة من جالة هذه الاشاريع 2.2

قدر تالكربون معلى الاستوى العالاي، بيناا طن مكافئ ثاني أكسيد مليار  14قدر بأكثر من ت، ف1111معام لغاية 
أي مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون،  141 وحنب بلدان اإلسكوافي لاشاريع التي تم حصرها مساهاة ا

من  تقريبًافي الاائة  61اا لوحدهوالهند الصين تحتضن و  .ضةاثات الاخفكاية االنبعمن  تقريبًا في الاائة 2.4
في الاائة من خفض االنبعاثات  69نحو ساهاان في وت، ًالة معبر آلية التناية النظيفة معالايجالة الاشاريع الااو

في ذين البلدين هالاساهاة االستثنائية لمن دون أخذ وبالتالي،   .1111لغاية هذه الاشاريع أن تحققه الاتوقع 
 في الاائة من جالة الاشاريع  1.1ـ ب حصة منطقة اإلسكوا بالنسبة إلى بقية بلدان العالم رتقد، االمعتبار

 .1111 لغايةفي الاائة من خفض االنبعاثات الاتوقع  4.5و
 

 استنتاجات وتوصيات  -دال
 

أسباب، أهاها التأخير في معدة من آلية التناية النظيفة إلى  اإلسكوايعود الضعف النسبي الستفادة بلدان - 24
القدرات  مقابل نقص في بناء ،جراءات تنفيذ هذه اآلليةوتعقيد إ ،إنشاء األطر الاقسسية لاثل هذه الاشاريع

االستثاار في مشاريع إقنامعها بمن أجل مع الجهات الااولة لتسهيل االستفادة من هذه اآللية والتفاوض  الاطلوبة
 .ذات أولوية للانطقة

 
خدمة مشاريع ومع ذلك تاكن معدد هام من البلدان األمعضاء من االستفادة من هذه اآللية وتفعيلها ل- 25

ادل التجارب والخبرات مع تبوبالتالي ياكن االستفادة من تجربة هذه البلدان، وإرساء أطر ل.  التناية النظيفة
التي  (PoA)بقية دول الانطقة والتنسيق بين كامل الدول األمعضاء إلنشاء الازيد من البرامج االقلياية لألنشطة 

 .لتخفيف من تعقيد االجراءات الاصاحبة لتنفيذهااوتاكن من خفض كلفة معامالت هذه الاشاريع 
 

وياكن القيام بتقييم مفصل لطبيعة الاشاريع الااّولة معبر هذه اآللية ولادى مساهاتها في التناية - 26
التي تاكنت من توظيف  البلدان من تجارب تلك وياكن بالتالي االستفادة.  كّل من البلدان األمعضاء فيالاستدامة 
ة النظيفة للاساهاة في تاويل مشاريعها التناوية الاخططة، كتحديث محطات انتاج الكهرباء في آلية التناي

 (.مصر)العربات  أو تحديث أسطول( تونس)البلدان أو كهربة نظام السكك الحديدية  العديد من هذه
 

ث معشر ألطراف في إطار الاقتار الثال ةوتجدر اإلشارة إلى اآللية الجديدة التي تم معرضها ألول مر- 21
، والتي تتعلق باا ساي 1111في بالي سنة   (COP 13)اتفاقية األمم الاتحدة اإلطارية بشأن تغّير الاناخ 

، وهي آلية "National Appropriate Mitigation Actions (NAMA)اجراءات خفض االنبعاثات الاناسبة وطنيًا "
 .لاتعلقة بالتناية النظيفةتاكن من تنفيذ السياسات واالستراتيجيات والبرامج ا

 
لتحقيق مزيد من التالؤم بين آليات التناية النظيفة " خطة معال بالي"وُطرحت هذه اآللية في إطار - 28

وبالتالي، يساهم هذا اإلطار الجديد في تعزيز .  ومتطلبات التناية للبلدان الحاضنة لاشاريع التناية النظيفة
 .لتنايةالطرق والوسائل الاستدامة لتحقيق ا

 
، من بينها األردن، تونس، (MAMA)وقد شرمعت العديد من بلدان اإلسكوا باالهتاام بهذا اإلطار الجديد - 29

 .الجاهورية العربية السورية، لبنان، ليبيا، مصر، الاغرب واليان
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لانطقة وحتى تتم االستفادة من هذا اإلطار، ال بد من وضع برنامج فّعال لبناء القدرات في بلدان ا- 11
 .وتنظيم ورشات معال وملتقيات تاّكن من تبادل الخبرات وتنسيق البرامج معلى الاستوى اإلقلياي

 آلية و المنفذة من خاللأ عرض مفصل لحافظات المشاريع المقررة  -ثانيًا
 كل بلد من بلدان اإلسكوافي  التنمية النظيفة

 
 األردن

 
 . اهتاامًا رسايًا آلية التناية النظيفةاإلسكوا التي أولت  دول ىمن أولاألردنية الهاشاية تعتبر الاالكة  -12

لكن   .1115معام في ختصة ت هيئتها الوطنية الاأوأنش ،1111في معام فقد صادقت معلى بروتوكول كيوتو 

في هذا البلد ونظرًا إلى أنه  اإلمكانات الاتوفرةتبقى ضعيفة مقارنة بردن في األحافظة مشاريع التناية النظيفة 
ن في يحافظة من أربعة مشاريع مسجلة ومشرومعتتألف هذه الو  .التناية النظيفة كان سّباقًا في التعامل مع آلية

في  61نظف األوقود الوشكلت مشاريع التحول إلى   .اسبقالشعار في مرحلة اإلن يومشرومع التصديقطور 
في الاائة من  15أكثر من في ذلك اة بساهم ،التصديقو في طور أمن جالة الاشاريع الاسجلة  الاائة تقريبًا

 ،في مرحلة اإلشعار الاسبقأما الاشرومعان   .الصادرة معن جايع هذه الاشاريع النبعاثاتلي لاجااإلخفض ال
 .كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة الشاسية إلنتاج الكهرباءهاا في مجال ف
 

هذا  غير أن . (PoA) ة برامج األنشطةآلي حاليًا أي مشروع وطني في إطارردن ألخطط اتتضان  الو -11
برنامج ب ويتعّلق، تحت إشراف الاغرب وهو ،األول في طور التسجيل  .برامج إقلياية ةثالث البلد شارك في

أمعضاء في خاسة  منها ،بلدانسبعة  يشال)منطقة البحر األبيض الاتوسط للطاقة الاتجددة الاوصولة بالشبكة 
شراف الاالكة العربية إ، منها برنامج تحت التصديقفهي ال تزال في طور أما بقية البرامج   (.اإلسكوا

في الجالة ، ويغطي تطوير النظم الصغيرة الحجم إلنتاج الكهرباء من الطاقة الاتجددةب يتعّلقوهو السعودية، 
لاتحدة، شراف اإلمارات العربية اإفهو تحت  ،وأما البرنامج اآلخر  .في اإلسكوا معضوًا 21منها ، بلدًا 25

 .معضوًا في اإلسكوابلدًا  21منها ، بلدًا 25في الجالة ، ويغطي تطوير الطاقة الاتجددة ويخّص
 

 (CER) إثبات خفض االنبعاثات ةشهاد 985 991 إسنادتّم  ،1121أكتوبر /تشرين األوللغاية أواخر و- 11
 .ردنألفي االتصديق ور التسجيل أو الاشاريع الاسجلة أو في طيبّين جدواًل مفصاًل  الارفقويتضان   .لألردن

 
 اإلمارات العربية الاتحدة

 
  .اهتاامًا رسايًا آلية التناية النظيفةمن أول بلدان اإلسكوا التي أولت العربية الاتحدة تعتبر اإلمارات  -14

  .1116في معام ختصة ت هيئتها الوطنية الاأوأنش ،1115في معام معلى بروتوكول كيوتو الدولة فقد صادقت 
آلية التناية النظيفة،  إنشاء وتأطير معظم الاشاريع الااولة معبرمقسسة مصدر دورًا رئيسيًا في أّدت وقد 

بلدان بين لوحيدة ي ااإلمارات العربية الاتحدة هو  .اان ومصراشاريع في مُعمعدد من الساهات في تاويل و
 . في اإلسكوا أمعضاءبلدان أخرى لدى  ساهات في االستثاار معبر هذه اآللية في مشاريع نفذتإلسكوا التي ا
اإلمارات العربية الاتحدة في تاويلها معبر آلية التناية النظيفة ر اقرو الألاشاريع الااولة يبلغ العدد اإلجاالي لو

 .الانطقةفي هذه الاشاريع مجاوع من  من أمعلى النسبهي و ،مشرومعًا 49
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في  ًامشرومع 29و ،ومشروع في طور التسجيل ،لةمشاريع مسجستة  من اشاريعهذه الوتتكون حافظة  -15

 كفاءة الطاقة)وقد شكلت مشاريع اقتصاد الطاقة  . في مرحلة اإلشعار الاسبق ًامشرومع 11و ،التصديقطور 
من جالة الاشاريع الاسجلة أو في طور  في الاائة 65أكثر من ( الغاز الحيويو استرداد الطاقة الضائعةو

مشاريع أما  . هذه الاشاريعلضة الاخفاالنبعاثات كاية  إجاالي من في الاائة 41في بذلك وساهات ، التصديق
من  في الاائة 11 يفشكلت حوال ،(استخدام الطاقة الشاسية وطاقة الرياح إلنتاج الكهرباء)الطاقة الاتجددة 
ضان الاشاريع هذا التوجه في اختيار طبيعة الاشاريع  ويتأكد  .خفض االنبعاثات كايةمن جالة الاشاريع و

 .في مرحلة اإلشعار الاسبق هيالتي 
 

في طور جايعها من أربعة برامج،  لاشاريع الادرجة ضان آلية برامج األنشطةاتتكون حافظة و -16
األول تصل يآخران وبرنامجان إقليايان  ،استخدام الطاقة الشاسيةفي مجال ، منها برنامجان وطنيان التصديق

ترشيد استهالك الطاقة  يخصالثاني و ؛في اإلسكوا ًامعضو بلدًا 22منها  بلدًا 24 شاليتطوير الطاقة الاتجددة وب
 .مصروباكستان قطاع الصنامعة ويشال في 

 
 (CER) إثبات خفض االنبعاثات ةشهاد 92 146 إسنادتّم  ،1111أكتوبر /تشرين األوللغاية أواخر و- 11

الاشاريع الاسجلة وفي طور التسجيل أو يبّين مفصاًل جدواًل  الارفقويتضان   .لإلمارات العربية الاتحدة
 .اإلمارات العربية الاتحدةفي الاصادقة 

 
 البحرين

 
معلى البحرين الكة مفقد صادقت   .نسبيًا ًاحديث بآلية التناية النظيفةلبحرين لهتاام الرساي ُيعتبر اال -18

األقل بحرين البلد العتبر تو  .1111 في معامختصة ت هيئتها الوطنية الاأوأنش ،1116سنة في بروتوكول كيوتو 
وتقتصر  . التصديقمشاريع مسجلة أو في طور أية  فليس للاالكة  .في الانطقةهذه اآللية ب نشاطًا فياا يتعّلق

األول كفاءة الطاقة في  يخص، في مرحلة اإلشعار الاسبقن يحافظة مشاريع التناية النظيفة لديها معلى مشرومع
 .لثاني استخدام الطاقة الشاسية إلنتاج الكهرباءائي، وايمصنع كيا

 
في ها مشاركة غير أن  .(PoA) آلية برامج األنشطة حاليًا أي مشروع وطني في إطارلبحرين لليس و -19

تطوير النظم  ويخصاألول تحت إشراف الاالكة العربية السعودية، : التصديقبرنامجين إقليايين في طور 
والثاني  ،في اإلسكوا ًامعضو بلدًا 21منها  بلدًا 25 ويشال، هرباء من الطاقة الاتجددةالصغيرة الحجم إلنتاج الك

معضوًا  بلدًا 21منها  بلدًا 25 ويشالتطوير الطاقة الاتجددة  ويخصتحت إشراف اإلمارات العربية الاتحدة، 

 .في اإلسكوا
 

 تونس
 

فقد صادقت معلى   .اهتاامًا رسايًا النظيفة آلية التنايةتعتبر تونس من أول بلدان اإلسكوا التي أولت - 11
 تونسوضعت وقد  . 1114معام في ختصة ت هيئتها الوطنية الاأوأنش ،1111بروتوكول كيوتو منذ سنة 

 ،القطامعاتجايع استراتيجية وطنية للتسريع في إمعداد ملفات الاشاريع الااولة معبر آليات التناية النظيفة في 
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 ينمشاريع التناية النظيفة من القطامع لحامليدمعم تقني ومالي ، ولتقديم والتومعية ولتنفيذ برامج لبناء القدرات
 .(3)(1119لى إ 1115الفترة من )العام والخاص 

 
مشاريع في طور خاسة و ،مشاريع مسجلةثالثة  تونس منفي وتتكون حافظة مشاريع التناية النظيفة - 12

 ًامشرومع 215تشال هذه الحافظة كذلك ما يقارب و  .في مرحلة اإلشعار الاسبقمشاريع ستة و ،التصديق
 ،التصديقالكهرباء ُربع الاشاريع الاسجلة أو في طور  إلنتاجوقد شكلت مشاريع طاقة الرياح  . محتااًل ًاإضافي
ساهات مشاريع و  .هذه الاشاريعيع جالخفض االنبعاثات  إجااليفي الاائة من  48أكثر من بذلك  مغطية

في الاائة من إجاالي خفض  44باا يقارب ( الربع اآلخر للاشاريع)الايثان أو استخدامه تخفيض انبعاثات 
استخدام آلية التناية تونس معلى امعتادت و  .التصديقالاشاريع الاسجلة وفي طور الذي تحقق نتيجة االنبعاثات 

العاصاة في يفة للنقل إلى تحديث نظام السكك الحديدية الخفهدف النظيفة للاساهاة في تاويل مشروع وطني ي
هي في الاقام األول  ،ًامشرومع 215 والبالغ معددها ،الدراسةقيد التي هي خرى الاشاريع األو  .وكهربتها
اشاريع الثم ؛ قطاع الزرامعة والغاباتفي تليها مشاريع ؛ كفاءة الطاقة والطاقة الاتجددةفي مجال مشاريع 
 .قطاع النقلفي ثم الاشاريع ؛ لجة الاياه الاستعالةاكبات النفايات الانزلية ومحطات معابالاتصلة 

 
 ،األول مسجل  .من برنامجين (PoA) لاشاريع الادرجة ضان آلية برامج األنشطةاتكون حافظة تو -11

، التصديقفي طور اا زال ف ،الثانيأما  . ونفذت في إطاره سبعة أجزاءلسخانات الشاسية، لرويج التعنى بيو
برامج إقلياية  ةتونس في ثالثتشارك كذلك،   .الاشترك للكهرباء والطاقة الحراريةلتوليد افي مجال وهو 

برنامج منطقة البحر  ويخص ،تحت إشراف الاغربر تنفيذه من الاقرو ،ألول في طور التسجيلا . لألنشطة
   .كواسبعة بلدان منها خاسة أمعضاء في اإلس ويشال األبيض الاتوسط للطاقة الاتجددة الاوصولة بالشبكة

 ويخصالاالكة العربية السعودية تشرف معليه  ًابرنامجوتتضان ، التصديقفال تزال في طور  ،أما بقية البرامج
في  معضوًا بلدًا 21منها  بلدًا 25 ويشال، طوير النظم الصغيرة الحجم إلنتاج الكهرباء من الطاقة الاتجددةت

 ،تطوير الطاقة الاتجددة ويخصات العربية الاتحدة فهو تحت إشراف اإلمار ،أما البرنامج اآلخر  .اإلسكوا
 .معضوًا في اإلسكوا بلدًا 21منها  بلدًا 25 أيضًايشال و
 

  .إثبات خفض االنبعاثات ةشهادية أإلى تونس سند تلم  ،1121أكتوبر /نهاية تشرين األولوحتى - 11
 .تونسفي ل الاشاريع الاسجلة وفي طور التسجييبّين جدواًل مفصاًل  الارفقويتضان 

 
 الجاهورية العربية السورية

 
وأنشأت هيئتها الوطنية  ،1116صادقت الجاهورية العربية السورية معلى بروتوكول كيوتو منذ سنة  -14
مشاريع مسجلة،  ةمن ثالثهذه الدولة وتتكون حافظة مشاريع التناية النظيفة ل  .في العام نفسهختصة الا

الاشاريع  واستهدفت  .في مرحلة اإلشعار الاسبقوخاسة معشر مشرومعًا ، معليهاالتصديق ن في طور يومشرومع
التي  ،ثاني أكسيد النيتروجينوتخفيض انبعاثات غاز  ،تخفيض انبعاثات الايثان واستخدامهمجاالت الاسجلة 

 . التصديقفي طور التي لاشاريع الاسجلة ولجايع اخفض االنبعاثات  إجااليمن  تقريبًافي الاائة  61ت شكل
وليس لدى   .كفاءة الطاقةفي مجال  هافي الاائة من 15كانت نسبة ، ففي مرحلة اإلشعار الاسبقأما الاشاريع 

                                                     

(3) http://www.cdmtunisia.tn. 

http://www.cdmtunisia.tn/
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جدواًل مفصاًل  الارفقويتضان  . آلية برامج األنشطة ي مشروع في إطارألجاهورية العربية السورية حاليًا ا

 .البلد هذافي  التصديقالاشاريع الاسجلة أو في طور التسجيل أو ن يبّي
 

 السودان
 

ي مشروع ها حتى اآلن أيس لول  .1114صادقت جاهورية السودان معلى بروتوكول كيوتو سنة - 15
 التصديقمشاريع في طور  ةثالثفيها تشال حافظة مشاريع التناية النظيفة ، إذ مسجل ضان آلية التناية النظيفة

في مجال مشرومعين  التصديقيع في طور لاشاراتضان تو  .في مرحلة اإلشعار الاسبقومشرومعين  معليها
أما   .إنتاج الكهرباء من طاقة الرياحفي مجال  ًاخفض انبعاثات الايثان وكذلك اجتناب هذا الغاز، ومشرومع

للسودان وليس   .إنتاج الكهرباء من طاقة الرياحفي مجال  ، فهاا أيضًافي مرحلة اإلشعار الاسبقالاشرومعان 
و في أالاشاريع الاسجلة  يبّينجدواًل مفصاًل  الارفقويتضان  . برامج األنشطةضان آلية حاليًا أي مشروع 
 .في هذا البلد التصديقطور التسجيل أو 

 
 العراق

 
صادق معلى يلم العراق ف  .نسبيًا متأخرًا بآلية التناية النظيفةجاهورية العراق لالرساي  هتااماالعتبر ي -16

هذه حافظة تضان وت . ليةهذه اآلأي مشروع مسجل ضان ه س للي، و1119معام بروتوكول كيوتو إال في 
جايعها في ضان إطار االمعتبار الاسبق،  ًاومشرومع ،التصديقمشاريع في طور  ةثالثفي العراق اشاريع ال

ليس للعراق حاليًا أي مشروع و  (.استرداد الغاز أو الحرارة الضائعةوكفاءة الطاقة )مجاالت اقتصاد الطاقة 
الاشاريع الاسجلة أو في طور التسجيل  يبّينجدواًل مفصاًل  الارفقويتضان   .لية برامج األنشطةمدرج ضان آ

 .العراقفي  التصديقأو 
 

 اانسلطنة مُع
 

معلى بروتوكول السلطنة فقد صادقت  . نسبيًا حديثًا بآلية التناية النظيفةلُعاان الرساي  هتااماالعتبر ي -11
أي مشروع مسجل ها ليس ل، و1121معام إال في ختصة نشئ هيئتها الوطنية الالكنها لم ت، 1115في معام كيوتو 

وسبعة  ،التصديقالنظيفة لديها مشرومعين في طور  حافظة مشاريع التنايةتضان وت  .ضان آلية التناية النظيفة
ا منهااألول  يتعلق، التصديقفي طور أما الاشرومعان اللذان هاا   .في مرحلة اإلشعار الاسبقمشاريع 

اجتناب غاز الايثان معبر إدارة بلثاني ا يتعلق؛ بيناا استرداد الغاز الاختلط بالنفط في أحد الحقول واستخدامهب
بيناا  ،ستهدف ثالثة منها كفاءة الطاقةت، ففي مرحلة اإلشعار الاسبقأما الاشاريع و . إحدى الادنفي النفايات 

 .اناجتناب غاز الايثاألربعة األخرى اشاريع تستهدف ال
 

، غير أنها ضان آلية برامج األنشطةالادرجة اشاريع يتصل بالبرنامج وطني ولم تضع مُعاان أي - 18
 ويتعلق  .، ثالثة منها تحت إشراف الاالكة العربية السعوديةالتصديقفي أربعة برامج إقلياية في طور تشارك 

أما  . إضافة إلى مُعاان ،ء في اإلسكواأمعضا ة بلدانأربع ويشالبنية كفاءة الطاقة في األبلبرنامج األول ا
 بلدًا 22، منها بلدًا 24األول غطي وي . تطوير الطاقات الجديدة في الانطقةخريان، فُيعنيان بن األاالبرنامج
 ،أما البرنامج األخير  .كلها أمعضاء في اإلسكوا ،بلدانأربعة  البرنامج الثاني؛ بيناا يغطي في اإلسكوا معضوًا

، مُعاانإلى جانب  بلدًا 24غطي وي ،اجال الطاقة الاتجددةب ويتعلق ،الاتحدة إلمارات العربيةفهو تحت إشراف ا
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و في طور التسجيل أالاشاريع الاسجلة  يبّينجدواًل مفصاًل  الارفقويتضان   .معضوًا في اإلسكوا بلدًا 22منها 
 .اانمُعفي  التصديقأو 

 
 قطر

 
لكنها لم تقدم بالغها الوطني األول إال في  ،1115معام في صادقت دولة قطر معلى بروتوكول كيوتو - 19

بشأن تغّير الاناخ  اإلطارية اتفاقية األمم الاتحدةفي ألطراف لانعقاد الاقتار الثامن معشر ولغاية  . 1122سنة 
 وتقتصر حافظة مشاريع  .آليات التناية النظيفةفي  حقيقينشاط أي  قطرلم يكن ل، 1121في معام  في الدوحة

تصل وي  .في مرحلة اإلشعار الاسبقن يومشرومع ،التصديقوآخر في طور  ،لى مشروع واحد مسجلمعقطر 
سترداد الغاز الضائع وكفاءة ابامعتااد اقتصاد الطاقة ب( التصديقالاسجل والذي في طور )الاشرومعان األوالن 

جاالت اقتصاد في م أيضًاهي  في مرحلة اإلشعار الاسبقالاشاريع و . توليد الكهرباء اتمحطفي الطاقة 
في أربعة برامج مشارك غير أن هذا البلد ، ضان آلية برامج األنشطة وليس لقطر أي برنامج وطني  .الطاقة

 الارفقويتضان   .سلطنة معاان التي تشارك فيها نفسهاوهي الاشاريع اإلقلياية ، التصديقإقلياية في طور 
 .قطرفي  التصديقالتسجيل أو  الاشاريع الاسجلة أو في طوريبّين جدواًل مفصاًل 

 
 الكويت

 
معلى بروتوكول الكويت فقد صادقت   .نسبيًا حديثًا بآلية التناية النظيفةللكويت الرساي  هتااماالعتبر ي -41

معام إال في ختصة لكنها لم تقدم بالغها الوطني األول ولم تنشئ هيئتها الوطنية الا ،1115كيوتو منذ سنة 
وتشال حافظة مشاريع التناية النظيفة لديها   .روع مسجل ضان آلية التناية النظيفةأي مشها ليس لو  .1121

التصديق لاشاريع في طور وتتصل ا . في مرحلة اإلشعار الاسبق ةوثالث ،التصديقمشاريع في طور  ةثالث
، شعار الاسبقفي مرحلة اإلأما الاشاريع   .استخدام الغازات الضائعة لالستفادة منها في إنتاج الطاقةبكلها 

النقل البحري للاياه الصالحة بوالثالث  ؛استخدامات الطاقة الشاسيةبوالثاني  ؛كفاءة الطاقةبألول ا فيتعلق
في برنامجين إقليايين في شاركة لكنها م ،ضان آلية برامج األنشطة ليس للكويت أي برنامج وطنيو.  للشرب
تطوير النظم الصغيرة الحجم إلنتاج ب ويتعلقاألول تحت إشراف الاالكة العربية السعودية،  .التصديقطور 

أما   .في اإلسكوا معضوًا بلدًا 22منها إضافة إلى الكويت، آخر  بلدًا 24 ويشالالكهرباء من الطاقة الاتجددة، 
هو  يشاللو ،ر الطاقة الاتجددةطويبت ويتعلق ،فهو تحت إشراف اإلمارات العربية الاتحدة ،البرنامج الثاني

يبّين جدواًل مفصاًل  الارفقويتضان   .في اإلسكوا معضوًا بلدًا 22منها إضافة إلى الكويت، آخر  بلدًا 24 أيضًا
 .الكويتفي التصديق الاشاريع الاسجلة أو في طور التسجيل أو 

 
 لبنان

 
ختصة وأنشأت هيئتها الوطنية الا ،1116لبنانية معلى بروتوكول كيوتو منذ سنة ت الجاهورية الصادق -42

وتشال حافظة مشاريع التناية   .ليس للبنان أي مشروع مسجل ضان آلية التناية النظيفةو  .1111 في معام
لاشاريع ومن ا . في مرحلة اإلشعار الاسبقمشاريع  ةوثالث ،التصديقمشاريع في طور  ةستفي لبنان النظيفة 

استخدام الطاقة الشاسية ب السادسالاشروع  يتعلقبيناا  ،كفاءة الطاقةب ايتعلق خاسة منه، التصديقفي طور 
في والثالث  ،كفاءة الطاقةفي مجال ثنان منها ا، ففي مرحلة اإلشعار الاسبقأما الاشاريع   .إلنتاج الكهرباء

 يفشارك م لكنه ،ضان آلية برامج األنشطةليس للبنان أي برنامج وطني و  .استخدامات الطاقة الشاسيةمجال 
رنامج منطقة البحر رتبط ببوي ،وهو تحت إشراف الاغرب ،األول في طور التسجيل . برامج إقلياية ةثالث
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، التصديقفهو في طور  ،البرنامج الثانيب يتعلقوفياا  . األبيض الاتوسط للطاقة الاتجددة الاوصولة بالشبكة

ظم الصغيرة الحجم إلنتاج الكهرباء من الطاقة طوير النتصل بتوتحت إشراف الاالكة العربية السعودية، وي
فهو تحت إشراف  ،أما البرنامج الثالث . في اإلسكوا بلدًا 22منها  ،بلدًا 24غطي إلى جانب لبنان الاتجددة، وي

 بلدًا 22منها  ،آخر بلدًا 24غطي إلى جانب لبنان وي ،تطوير الطاقة الاتجددةتصل بوي ،اإلمارات العربية الاتحدة
 التصديقفي طور التسجيل أو والاشاريع الاسجلة  يبّينجدواًل مفصاًل  الارفقويتضان   .في اإلسكوا معضوًا

 .لبنانفي 
 
 

 ليبيا
 

معلى بروتوكول كيوتو ليبيا فقد صادقت   .نسبيًا حديثًا بآلية التناية النظيفةلليبيا الرساي  هتااماالعتبر ي -41
وتتكون حافظة مشاريع التناية  . 1121إال في سنة ختصة ية الالكنها لم تنشئ هيئتها الوطن ،1116في معام 
واستهدف الاشروع الاسجل تخفيض انبعاثات   .التصديقليبيا من مشروع مسجل وآخر في طور لالنظيفة 

ما زال أما الاشروع الذي  . (للاشرومعيناالنبعاثات  إجاالي خفضمن  في الاائة 95نحو )صنامعة االسانت 
 .إنتاج الكهرباء من محطة كهرضوئيةيتصل بف ،التصديقفي طور 

 
يبّين جدواًل مفصاًل  الارفقويتضان  . مدرج ضان آلية برامج األنشطةليس لليبيا حاليًا أي مشروع و- 41

 .ليبيافي وفي طور التسجيل والاصادقة لة جالاشاريع الاس
 

 مصر
 

فقد صادقت   .اهتاامًا رسايًا نظيفةالتي أولت آلية التناية ال بلدان اإلسكوا تعتبر مصر من أول -44
نفس في ختصة ت هيئتها الوطنية الاأوأنش ،1115معلى بروتوكول كيوتو منذ سنة جاهورية مصر العربية 

 العربية الاتحدة ضافة إلى اإلماراتباإلالدول األوروبية، في معدة منذ ذلك التاريخ جهات  توقد اهتا  .السنة
في إمعداد الدراسات الالزمة هذه البلدان وساهات   .في مصر ة التناية النظيفةمشاريع معبر آليتنفيذ ، بواليابان

تاويلها معبر آلية التناية اقرر العدد اإلجاالي للاشاريع الااولة أو البلغ و  .وتاويل الاشاريع التي تم اختيارها
في التناية النظيفة وتتكون حافظة مشاريع   .الانطقةاألمعلى في العدد ، وهو مشرومعًا 12في مصر النظيفة 

في  ًامشرومع 41و ،التصديقفي طور  ًامشرومع 28و ،في طور التسجيل أو مسجاًل ًامشرومع 22مصر من 
الغاز واسترداد الطاقة الضائعة و وقوداستبدال ال)وقد شكلت مشاريع اقتصاد الطاقة   .مرحلة اإلشعار الاسبق
في  14و ،التصديقالاشاريع الاسجلة أو في طور  في الاائة من جالة 51 حوالي( الحيوي والكتلة الحيوية

شكلت مشاريع تخفيض انبعاثات كاا   .الاشاريع لكل هذه ةجينتخفض االنبعاثات  إجااليمن  تقريبًاالاائة 
 ،في الاائة من جالة هذه الاشاريع 12نسبة  ثاني أكسيد النيتروجينالايثان واستخدامه وتخفيض انبعاثات غاز 

، استخدام طاقة الرياح إلنتاج الكهرباء، أي الطاقة الاتجددةمشاريع أما   .خفض االنبعاثات في الاائة من 18و
 وتتعلق . من كاية خفض االنبعاثات تقريبًافي الاائة  21و ،الاائة من جالة الاشاريعفي  24شكلت حوالي ف

استرداد الطاقة و ال الوقوداستبدو كفاءة الطاقة)اقتصاد الطاقة ب في مرحلة اإلشعار الاسبقالاشاريع معظم 
استخدام الطاقة الشاسية وطاقة الرياح إلنتاج )والطاقة الاتجددة ( الغاز الحيوي والكتلة الحيويةوالضائعة 
 (.الكهرباء
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 ًاحافظة البرامج الوطنية برنامجضان تت ،لاشاريع الادرجة ضان آلية برامج األنشطةاإطار  وفي -45
تدويرها، التخلص من العربات القدياة وبالبرنامج الاسجل تصل يو  .التصديق برامج في طور ةوثالث ،مسجاًل
الشركات الصغيرة في استبدال الوقود ( أ) :اا يليب التصديقفي طور هي البرامج التي تصل تبيناا 

  .تحسين كفاءة الطاقة في ضخ الاياه( ج)؛ تطوير النظم الصغيرة الحجم للطاقة الاتجددة( ب)؛ والاتوسطة
وهو  ،في طور التسجيلما زال األول  :التي تخص الانطقةالستة البرامج اإلقلياية جايع مصر في تشارك و

برنامج منطقة البحر األبيض الاتوسط للطاقة الاتجددة الاوصولة تصل بوي ،تحت إشراف الاالكة الاغربية
تحت إشراف الاالكة العربية برامج  ة، منها ثالثالتصديقفال تزال في طور  ،أما بقية البرامج. بالشبكة

البرنامج أما  . اإلسكواأمعضاء في كلها بلدان  غطي خاسيوبنية، كفاءة الطاقة في األيتصل بألول ا  .السعودية
 منها ، بلدًا 25، ويغطي تطوير النظم الصغيرة الحجم إلنتاج الكهرباء من الطاقة الاتجددة، فيتصل بالثاني

تطوير الطاقة الاتجددة في منطقة الشرق األوسط وشاال بلبرنامج الثالث تصل اوي  .في اإلسكوا معضوًا بلدًا 21
فهاا تحت  ،نين الاتبقيين اإلقلياييالبرنامجب يتعلقوفياا   .أمعضاء في اإلسكوا، ويغطي خاسة بلدان فريقياأ

 بلدًا 21نها م، بلدًا 25، ويغطي تطوير الطاقة الاتجددةباألول ويتصل ، إشراف اإلمارات العربية الاتحدة
، ويغطي ثالثة قطاع الصنامعةفي ترشيد استهالك الطاقة ، فيتصل بلبرنامج الثانيأما ا . معضوًا في اإلسكوا

 .معضوان في اإلسكوابلدان نها بلدان م
 

إلى  خفض االنبعاثاتل معتادة ةشهاد 8 216 594 إسنادتم  ،1121أكتوبر /نهاية تشرين األولوحتى - 46
 .مصرفي  التصديقالاشاريع الاسجلة وفي طور التسجيل أو  يبّينجدواًل مفصاًل  قالارفويتضان   .مصر

 
 الاالكة العربية السعودية

 
الاالكة فقد صادقت   .نسبيًا حديثًا لاالكة العربية السعودية بآلية التناية النظيفةاالهتاام الرساي لعتبر ي -41

وقد   .1119معام إال في ختصة ئتها الوطنية الالكنها لم تنشئ هي ،1115في معام معلى بروتوكول كيوتو 
اشاريع ضان قائاة الاشاريع القابلة للتاويل معبر آلية التناية السارمعت منذ ذلك التاريخ إلى إدراج العديد من 

ت ، فاحتلمشرومعًا 41لية هذه اآلتاويلها معبر ر اقرالعدد اإلجاالي للاشاريع الااولة أو البلغ النظيفة، حتى 
حافظة مشاريع التناية النظيفة تضان تو . في الانطقة هذه الاشاريعذلك الارتبة الثالثة من حيث معدد الاالكة ب

مشاريع ثالثة و( تخفيض انبعاثات الايثان واستخدامهفي مجال ) في طور التسجيل مشرومعين مسجلين أوديها ل
في  ًامشرومع 41و( الطاقة الشاسيةكفاءة الطاقة واسترداد الطاقة الضائعة واستخدامات في ) التصديقفي طور 

 .(كفاءة الطاقة واسترداد الطاقة الضائعة) اقتصاد الطاقةحول  امعظاهيتاحور ، مرحلة اإلشعار الاسبق
 

تتكون حافظة البرامج الوطنية من برنامج  ،لاشاريع الادرجة ضان آلية برامج األنشطةفياا يتصل باو- 48
 ةتشرف الاالكة معلى ثالثو  .التصديقفي طور  ، وهوإلنتاج الكهرباء استخدام الطاقة الشاسيةفي مجال واحد 

جايعها ة بلدان ، ويغطي خاسبنيةكفاءة الطاقة في األباألول ويتصل   .التصديقكلها في طور  ،برامج إقلياية
ويغطي  ،تطوير النظم الصغيرة الحجم إلنتاج الكهرباء من الطاقة الاتجددةبالثاني ويتصل  . اإلسكواأمعضاء في 

تطوير الطاقة الاتجددة في منطقة أما البرنامج الثالث، فيتصل ب . في اإلسكوا معضوًا بلدًا 21منها ، بلدًا 25
في  أيضًاالاالكة تشارك و  .أمعضاء في اإلسكوابلدان بلدان كلها ، ويغطي خاسة الشرق األوسط وشاال أفريقيا

منها ، بلدًا 25 ويغطيتطوير الطاقة الاتجددة تصل بي ،برنامج إقلياي تحت إشراف اإلمارات العربية الاتحدة
الاشاريع الاسجلة وفي طور التسجيل أو يبّين جدواًل مفصاًل  الارفقويتضان   .معضوًا في اإلسكوا بلدًا 21

 .العربية السعودية في الاالكةالاصادقة 
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 الاغرب

 
فقد صادقت   .اهتاامًا رسايًا النظيفة أول بلدان اإلسكوا التي أولت آلية التنايةمن عتبر الاغرب ي- 49

وقد ساهم   .عامنفس الفي ختصة ت هيئتها الوطنية الاأوأنش ،1111في معام معلى بروتوكول كيوتو الاالكة 
هذا االهتاام تعزيز في  1112مراكش سنة في تفاقية اإلطارية االفي ألطراف للدول اانعقاد الاقتار السابع 

، أي أنها تاويله معبر آلية التناية النظيفة ًامقررأو  ماواًل مشرومعًا 11لاالكة لو  .ةالابكر بآلية التناية النظيف
 مشرومعًا  11باإلضافة إلى   .لديها هذه الاشاريعمن حيث معدد  الانطقةبين بلدان تب اارتحتل إحدى أمعلى ال

 .ال تزال في مراحل الدراسة األولية
 

 26و ،في طور التسجيل مشاريع مسجلة أوثاانية لاغرب من وتتكون حافظة مشاريع التناية النظيفة ل- 51
نسبة كبيرة وشكلت مشاريع الطاقة   .في مرحلة اإلشعار الاسبقمشاريع تسعة و ،التصديقفي طور  ًامشرومع

استخدام طاقة الرياح والطاقة الشاسية إلنتاج أي مشاريع الطاقة الاتجددة  لتشكإذ  ،الاشاريعمن هذه  جدًا
شكلت و  .في الاائة من كاية خفض االنبعاثات 65وحوالي  ،من جالة الاشاريع تقريبًافي الاائة  46الكهرباء 
في الاائة من جالة الاشاريع الاسجلة أو في طور  19استخدام الغاز الحيوي والكتلة الحيوية حوالي مشاريع 
بعاثات الايثان واستخدامه أما مشاريع تخفيض ان  .من خفض االنبعاثات تقريبًافي الاائة  21و ،التصديق

في  11وفي الاائة من جالة هذه الاشاريع  12 فشكلت حوالي ،ثاني أكسيد النيتروجينوتخفيض انبعاثات غاز 
تتكون حافظة  ،لاشاريع الادرجة ضان آلية برامج األنشطةوفياا يتصل با  .الاائة من خفض االنبعاثات

؛ تخفيض انبعاثات الايثان واستخدامه: اا يليُيعنيان ب التصديقالبرامج الوطنية من برنامجين في طور 
 .ام طاقة الرياح إلنتاج الكهرباءاستخدو
 

برنامج منطقة البحر األبيض الاتوسط يتصل ب ،معلى برنامج إقلياي في طور التسجيل شرف الاغربيو- 52
في  أيضًاشارك يو  .كواأمعضاء في اإلس ةخاسمنها ة بلدان، سبع ويغطي ،للطاقة الاتجددة الاوصولة بالشبكة

تطوير النظم ، ويتصل باألول تحت إشراف الاالكة العربية السعودية  .التصديقبرنامجين إقليايين في طور 
والثاني  ؛في اإلسكوا معضوًا بلدًا 21منها  بلدًا 25، ويغطي الصغيرة الحجم إلنتاج الكهرباء من الطاقة الاتجددة

 منها ، بلدًا 25 هو أيضًاغطي ي، وتطوير الطاقة الاتجددةتصل بة ويتحت إشراف اإلمارات العربية الاتحد
 .معضوًا في اإلسكوا بلدًا 21

 
خفض ل معتادة ةشهاد 188 564حصل الاغرب معلى  ،1121أكتوبر /نهاية تشرين األوللغاية و- 51

في  التصديق الاشاريع الاسجلة وفي طور التسجيل أو يبّينجدواًل مفصاًل  الارفقويتضان   .االنبعاثات
 .الاغرب

 
 اليان

 
ختصة وأنشأت هيئتها الوطنية الا ،1114سنة في صادقت الجاهورية اليانية معلى بروتوكول كيوتو  -51

وتشال حافظة مشاريع التناية   .أي مشروع مسجل ضان آلية التناية النظيفةيان ليس للو  .1111 في معام
 وفياا يتعلق بالاشرومعين  .في مرحلة اإلشعار الاسبق ًاومشرومع ،التصديقالنظيفة لديه مشرومعين في طور 

كاا هو األمر  ،استرداد الغاز الضائع واستخدامهبالثاني  يتعلق، وكفاءة الطاقةاألول ب يتعلق ،التصديقفي طور 
لاشاريع الادرجة ضان آلية برامج وفياا يتصل با  .في مرحلة اإلشعار الاسبقالذي هو لاشروع ابالنسبة إلى 

الحد من الطاقة الضائعة يتصل ب التصديقتتكون حافظة البرامج الوطنية من برنامج واحد في طور ، طةاألنش
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الاشاريع الاسجلة أو في طور التسجيل أو الاصادقة يبّين جدواًل  الارفقويتضان   .في شبكات توزيع الكهرباء
 .في اليان
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 الارفق

 
 (*)لة عبر آلية التنمية النظيفةمشاريع الممّوال

 المملكة األردنية الهاشمية
 

 المشاريع المسجلة أو في اطور التسجيل

 الاشروع
تاريخ بدء 

 نشاط الاشروع

مدة امعتااد الاشروع لدى آلية 
 التناية النظيفة 

 تخفيض االنبعاثات
 (طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون)

 1121 لغاية سنويًا إلى من
  لغاية

1111 

 تخفيض انبعاثات الايثان 

 4512519 225961 121164 21/15/1111 22/15/1121 12/11/1121 معاانفي ب النفايات مك 2

1 
في مكب النفايات 

 169222 242551 16922 21/21/1129 22/21/1119 25/14/1111 الرصيفة

 4811691 151529 148915 الاجاوع الجزئي 

 استبدال الوقود 

 5811111 181159 112811 29/19/1111 11/19/1122 11/18/1114 دارة مركبة: سارا 1

4 
تحول إلى ال: العقبة

 1912611 1258491 191261 19/19/1128 11/19/1118 18/11/1111 استعاال الغاز الطبيعي

 9191195 1545549 699116 الاجاوع الجزئي 

 24661185 1811168 948122 في طور التسجيل أو إجاالي الاشاريع الاسجلة 

 تصديقالمشاريع في اطور ال

 استبدال الوقود 

2 
دارة : معاان الشرقية

 1522244 416888 211296 11/12/2911 11/12/2911 15/11/1111 مركبة

 امعتااد الغاز الحيوي 

1 
محطة معالجة : سارا

 1961116 612152 196114 11/12/2911 11/12/2911 12/14/1118 الاياه الاستعالة

 5418281 2111919 429911 التصديقإجاالي الاشاريع في طور  

 11242165 1842111 2161922 (الاشاريع الاسجلة وفي طور التسجيل والاصادقة)الاجاوع العام  

 

                                                     

 .1121أكتوبر /تشرين األول 12غاية ل ()*
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 (*)لة عبر آلية التنمية النظيفةالممّو المشاريع
 اإلمارات ال ربية المتحدة

 
 المشاريع المسجلة أو في اطور التسجيل

 الاشروع
تاريخ بدء 

 نشاط الاشروع

ااد الاشروع لدى آلية مدة امعت
 التناية النظيفة

 تخفيض االنبعاثات
 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون

 سنويًا الى من
  لغاية

1121 
  لغاية

1111 

 استخدام الغازات أو الحرارة الضائعة 

2 

محطة توليد الطاقة 
الطويلة في وتحلية الاياه 

طاقة الاسترداد  -
 2291691 416116 229169 18/21/1129 19/21/1119 14/21/1111 ضائعةالحرارية ال

 استخدامات الطاقة الشاسية 

1 

إنتاج الكهرباء من  -دبي 
 الطاقة الشاسية 

 111441 1 21165 11/16/1114 12/11/1121 11/18/1121 (ميغاواط 21)

1 

محطة إنتاج  -أبو ظبي 
كهرباء شاسية 

 1118552 58965 214811 11/18/1111 12/18/1121 18/18/1118 مصدر/حرارية

4 

إنتاج الكهرباء  -أبو ظبي 
من الطاقة 

 مصدر /الشاسية
 194414 61911 25121 11/16/1111 18/16/1119 11/11/1118 (ميغاواط 21)

 1116425 229918 111581 الاجاوع الجزئي 

 تخفيض انبعاثات غاز الايثان أو استخدامه 

5 

رأس في مكب النفايات 
غاز استرداد ال -الخياة 

 2411984 215914 19159 21/11/1111 22/11/1119 12/18/1111 وإنتاج الطاقة

 كفاءة الطاقة 

6 
مشروع دبي لنشر 

 LFC 28/18/1121 25/21/1121 24/21/1111 11686 19181 265815مصابيح 

1 

تدابير لتحسين  -ابو ظبي 
مصنع في كفاءة الطاقة 

 11121 25541 1112 12/11/1112 12/14/1122 19/1/1111 لاعالجة الغاز الطبيعي

 141525 45115 12451 الاجاوع الجزئي 

 6592614 161521 191861 (التصديقمشاريع مسجلة أو في طور التسجيل أو في طور )الاجاوع العام 

 

                                                     

 .1121أكتوبر /تشرين األول 12غاية ل ()*
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 التصديقالمشاريع في اطور 

 الاشروع

تاريخ بدء 
نشاط 

 الاشروع

مدة امعتااد الاشروع لدى آلية 
 يفةالتناية النظ

 تخفيض االنبعاثات
 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون

 سنويًا إلى من
 لغاية

1121 
 لغاية

1111 

 طاقة الرياح إلنتاج الكهرباء 

2 
حقل جزيرة حيد بني 

 411411 1 41141 12/11/1111 12/14/1121 18/11/1121 ياس

 استخدام الغازات أو الحرارة الضائعة

1 

 -رأس الخياة 
 استرداد حرارة

مصنع في ضائعة 
CLL 668151 66815 66815 12/21/1112 12/12/1121 11/16/1122 لإلسانت 

1 

 -حقل شاه للنفط 
استرداد الغاز 

الاختلط واستخدامه 
 2211551 1 221155 12/21/1111 12/12/1121 11/12/1122 معن حرقه ًامعوض

4 

مصنع حبشان لتكرير 
استرداد  -النفط 

 116111 11611 11611 12/21/1112 12/12/1121 12/15/1119 واستخدام غاز الشعلة

5 

استرداد  -ابو ظبي 
حرارية الطاقة ال
ضائعة في مولدات ال

 2251415 429411 214855 19/19/1129 11/19/1119 14/21/1111 الكهرباء

6 

مصنع  -جزيرة داس 
 -تصفية الغاز 

استرداد واستخدام 
 2524181 111826 252418 12/21/1111 12/12/1122 11/18/1119 غاز الشعلة

1 

مصنع الرويس 
 -لتكرير النفط 

تخدام ساسترداد وا
 296694 56621 29669 12/21/1128 12/12/1119 11/11/1111 غاز الشعلة

8 

منصة خف الجديدة 
TATOC -  استرداد

 2461491 111145 246149 11/14/1128 12/15/1118 12/14/1118 واستخدام غاز الشعلة

9  

اد الغازات استرد
الضائعة في معالية 

زالة الحاض إ
 121165 81149 12116 12/11/1129 12/14/1119 12/22/1111 واستعاالها

21 

الحد من غاز الشعلة 
معبر تغيير وجهة 

الغاز الفائض 
مصنع  -واستخدامه 

في تسيير الغاز 
 2141914 152425 214191 11/16/1129 12/11/1119 12/19/1111 جزيرة داس

 1685458 1142284 158159 جاوع الجزئيالا 
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 التصديقالمشاريع في اطور 

 الاشروع

تاريخ بدء 
نشاط 

 الاشروع

مدة امعتااد الاشروع لدى آلية 
 يفةالتناية النظ

 تخفيض االنبعاثات
 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون

 سنويًا إلى من
 لغاية

1121 
 لغاية

1111 

 استخدامات الطاقة الشاسية 

22 

مشروع نورا النتاج 
الكهرباء من الطاقة 

 1196622 1 241421 12/21/1114 12/12/1124 21/15/1121 الشاسية

 تخفيض انبعاثات الايثان واستخدامه 

21 
مشروع إدارة 

 5149441 2842 286621 11/22/1111 12/21/1121 12/21/1121 دبيفي النفايات 

21 
مشروع حرق غاز 

 5558142 158998 111421 12/11/1111 12/14/1121 12/21/1122 دبيفي النفايات 

 21811688 161819 524111 الاجاوع الجزئي 

 استبدال الوقود 

24 

إنشاء محطة توليد 
مزدوج تعال بالغاز 

رأس في الطبيعي 
 581111 192111 58111 12/18/1128 12/19/1118 25/16/1111 الخياة

 كفاءة الطاقة 

25 

تجهيز تربينات الغاز 
مبرد للهواء في 

 دبي -الداخل 

11/11/1116 
29/14/1116 12/11/1121 11/16/1111 18261 18261 182611 

26 

تحسين كفاءة الطاقة 
ألفران مصنع 

 229161 22916 22916 18/11/1111 12/11/1121 12/11/1121 دبيفي انيوم لاال

21 
التحول  -س الخياة أر

 2521811 1 252181 11/19/1114 12/21/1124 21/12/1121 إلى دارة مركبة

28 

الرفع  -رأس الخياة 
في كفاءة الطاقة لنظام 

في تسخين السوائل 
مصنع للاواد 

 421111 115111 42111 11/16/1128 12/11/1118 25/11/1111 البالستيكية

 1118511 145169 111851 الاجاوع الجزئي 

 استخدام الغاز الحيوي 

29 

استخدام الغاز الحيوي 
في إلنتاج البخار 

 99611 49815 9961 11/19/1128 12/21/1118 11/15/1115 لورقلمصنع 

 14111421 1881911 2151851 التصديقإجاالي الاشاريع في طور 

 11925112 1655442 1251114 (لتصديقامشاريع مسجلة أو في طور التسجيل أو طور )العام  الاجاوع
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 (*)مشاريع الممولة عبر آلية التنمية النظيفةال

 تونس
 

 المشاريع المسجلة أو في اطور التسجيل

 روعشالا
تاريخ بدء نشاط 

 الاشروع

مدة امعتااد الاشروع لدى آلية 
 التناية النظيفة

 تخفيض االنبعاثات
 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون

 يًاسنو الى من
  لغاية

1121 
  لغاية

1111 

 طاقة الرياح إلنتاج الكهرباء 
 6468681 99251 146964 12/11/1111 12/18/1121 16/16/1118 حقل بنزرت 2

 تخفيض انبعاثات الايثان او استخدامه 

1 

 9مجاومعة من 

 -مكبات للنفايات 
استرداد الايثان 

 1219191 2111619 121919 11/21/1128 12/21/1118 12/12/1111 وحرقه

1 

جل في مكب النفايات 
استرداد  -شكير 

 1696644 2991854 169664 21/22/1128 21/22/1118 12/12/1111 الايثان وحرقه

 6815116 1118461 681511 الاجاوع الجزئي 

 21144411 1411626 2114511 إجاالي الاشاريع الاسجلة أو في طور التسجيل

 التصديقالمشاريع في اطور 

 طاقة الرياح إلنتاج الكهرباء 

 2114211 216221 51445 11/16/1112 12/11/1121 21/15/1116 حقل سيدي داود 2

 تخفيض انبعاثات قطاع النقل 

1 

نظام السكك الحديدية 
في الخفيفة للنقل 

 LRT 12/12/1121 12/12/1125 12/21/1114 15886 1 158861العاصاة 

 استخدامات الطاقة الشاسية 

1 

كهربة الريف 
وتوزيع الاياه 

 44481 4249 2811 12/21/1111 12/12/1121 18/22/1116 بالطاقة الشاسية

 استبدال الوقود 

4 

تحول إلى استعاال ال
في الغاز الطبيعي 

في منشآت صنامعية 
 165121 1 16512 12/11/1111 12/14/1121 11/22/1119 جهة قفصه

 استخدام الكتلة الحيوية 

5 

ال جزئي للوقود استبد
االحفوري بالكتلة 

الحيوية في مصنع 
 CAT 12/11/1122 12/12/1121 12/21/1112 64911 64911 649111االسانت 

 1151181 295111 219695 التصديقإجاالي الاشاريع في طور 

 25696816 1611848 2124111 (التصديقمشاريع مسجلة أو في طور التسجيل أو طور )العام  الاجاوع

                                                     

 .1121أكتوبر /تشرين األول 12غاية ل ()*
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 (*)لة عبر آلية التنمية النظيفةالممّوالمشاريع 
 الجمهورية ال ربية السورية

 
 المشاريع المسجلة أو في اطور التسجيل

 الاشروع
تاريخ بدء نشاط 

 الاشروع

مدة امعتااد الاشروع لدى آلية 
 التناية النظيفة

 تخفيض االنبعاثات
 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون

 سنويًا الى من
 لغاية 
1121 

 لغاية 
1111 

 تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد النيتروجين 

2 

مصنع حاض 
 -حاص في النتريك 
ثاني أكسيد خفض 

 1569145 281855 281855 12/21/1111 12/12/1121 12/18/1122 النيتروجين 

 تخفيض انبعاثات الايثان واستخدامه 

1 

مكب النفايات بحلب 
احتجاز الغاز  -

 2158421 99125 65111 11/19/1112 14/19/1121 12/16/1119 وحرقه

1 

مكب النفايات 
احتجاز  -بحاص 

 2156126 121111 61891 11/15/1112 12/15/1121 12/21/1118 الغاز وحرقه

 1624618 121591 211911 الاجاوع الجزئي 

 6281811 551441 111181 إجاالي الاشاريع التي هي في طور التسجيل

 التصديقفي اطور  المشاريع التي هي

 كفاءة الطاقة 

2 

تحسين كفاءة الطاقة 
واستخدام الطاقة 

شركة  -الاتجددة 
 144411 14441 14441 11/22/1111 12/21/1121 11/11/1121 سيريتل

 تخفيض اإلنبعاثات لصنامعة االسانت 

1 

استبدال الكلنكر 
باصنع 

COFOFAL 
 1856518 65228 456196 12/15/1112 12/16/1122 11/22/1119 لإلسانت

 4111918 99558 491116 التصديقإجاالي الاشاريع التي هي في طور 

 21184812 611115 822528 (التصديقمشاريع مسجلة أو في طور التسجيل أو طور )اإلجاالي العام 
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 (*)الممولة عبر آلية التنمية النظيفة المشاريع

 السودان

 

 المشاريع المسجلة أو في اطور التسجيل

 ليست هناك مشاريع مسجلة

 التصديقالمشاريع التي هي في اطور 

 الاشروع
تاريخ بدء نشاط 

 الاشروع

مدة امعتااد الاشروع لدى آلية 
 التناية النظيفة

 تخفيض االنبعاثات
 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون

 سنويًا الى من
 لغاية 
1121 

 لغاية 
1111 

 طاقة الرياح إلنتاج الكهرباء 

2 
في  MW 100 حقل

 921811 1 92181 12/21/1111 12/12/1124 12/21/1121 دنقالمدينة 

 تخفيض انبعاثات الايثان أو استخدامه 

1 

أم في مكب النفايات 
احتجاز  -درمان 

 N.A. 12/12/1122 12/21/1112 61812 85111 2511191 غاز النفايات

 اجتناب غاز الايثان 

1 

أم في مكب النفايات 
تحويل  - درمان

لى إالنفايات الصلبة 
 2291152 41548 229115 12/21/1111 12/12/1122 11/18/1119 سااد

 1691244 215111 115116 التصديقإجاالي الاشاريع التي هي في طور  

 1691244 215111 115116 (التصديقمشاريع مسجلة أو في طور التسجيل أو طور )اإلجاالي العام  
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 (*)بر آلية التنمية النظيفةالممولة ع المشاريع
 ال راق

 

 المشاريع المسجلة أو في اطور التسجيل

 ليست هناك مشاريع مسجلة

 التصديقالمشاريع التي هي في اطور 

 الاشروع
تاريخ بدء نشاط 

 الاشروع

مدة امعتااد الاشروع لدى آلية 
 التناية النظيفة

 تخفيض االنبعاثات
 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون

 سنويًا ىال من
 لغاية 
1121 

 لغاية 
1111 

 استخدام الغازات أو الحرارة الضائعة 

2 

 -حقل خورماله 
االستفادة  -أربيل 

 21164961 1 2116496 12/21/1111 12/12/1121 21/18/1122 من غاز الشعلة

 كفاءة الطاقة 

1 

محطة توليد 
أربيل في الكهرباء 

التحول الى دارة  -
 21141411 1 2114141 12/21/1114 12/12/1125 11/14/1121 مركبة

1 

محطة توليد 
في الكهرباء 

التحول  -السلياانية 
 9242121 1 924212 11/14/1115 12/15/1125 12/18/1121 الى دارة مركبة

 12149211 1 1214921 التصديقإجاالي الاشاريع التي هي في طور  

 12149211 1 1214921 (التصديقل أو طور مشاريع مسجلة أو في طور التسجي)اإلجاالي العام  
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 (*)الممولة عبر آلية التنمية النظيفة المشاريع

 مانُع

 

 المشاريع المسجلة أو في اطور التسجيل

 ليست هناك مشاريع مسجلة

 التصديقالمشاريع التي هي في اطور 

 الاشروع
تاريخ بدء نشاط 

 الاشروع

مدة امعتااد الاشروع لدى آلية 
 يفةالتناية النظ

 تخفيض االنبعاثات
 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون

 سنويًا الى من
 لغاية 
1121 

 لغاية 
1111 

 استخدام الغازات أو الحرارة الضائعة 

2 

استرداد الغاز 
 -الاختلط بالنفط 

 Block 9 12/11/1118 12/12/1121 12/21/1112 814661 2664244 1142956حقل صفح 

 اجتناب غاز الايثان 

1 

مشروع إدارة 
في النفايات 
 121198 24541 12161 12/18/1112 12/19/1122 19/21/1119 العايرات

 1559154 2618684 816414 التصديقإجاالي الاشاريع التي هي في طور  

 1559154 2618684 816414 (التصديقمشاريع مسجلة أو في طور التسجيل أو طور )اإلجاالي العام  
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 (*)ة عبر آلية التنمية النظيفةالممول المشاريع

 قطر

 

 المشاريع المسجلة أو في اطور التسجيل

 الاشروع
تاريخ بدء نشاط 

 الاشروع

مدة امعتااد الاشروع لدى آلية 
 التناية النظيفة

 تخفيض االنبعاثات
 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون

 سنويًا الى من
 لغاية 
1121 

 لغاية 
1111 

 رارة الضائعةاستخدام الغازات أو الح 

2 

: حقل الشاهين
استرداد الغاز 

 51491619 21984118 1499649 18/15/1118 19/15/1111 12/18/1114 الضائع واستخدامه

 51491619 21984118 1499649 إجاالي الاشاريع التي هي في طور التسجيل 

 التصديقالمشاريع التي هي في اطور  

    كفاءة الطاقة 

2 

محطة توليد 
س أرفي رباء الكه

 211184 28124 6625 12/11/1112 12/14/1121 12/12/1121 الدوحة  -لفان 

 211184 28124 6625 التصديقإجاالي الاشاريع التي هي في طور  

 51619921 24111551 1516164 (التصديقمشاريع مسجلة أو في طور التسجيل أو طور )اإلجاالي العام  
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 (*)التنمية النظيفة الممولة عبر آلية المشاريع

 الكويت
 

 المشاريع المسجلة أو في اطور التسجيل

 ليست هناك مشاريع مسجلة

 التصديقالمشاريع التي هي في اطور 

 الاشروع
تاريخ بدء نشاط 

 الاشروع

مدة امعتااد الاشروع لدى آلية التناية 
 النظيفة

 تخفيض االنبعاثات
 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون

 سنويًا الى من
 لغاية 
1121 

 لغاية 
1111 

 استخدام الغازات أو الحرارة الضائعة 

2 

الاشروع الاركزي 
في الستخدام الغاز 

 21915692 1 2 161 496 12/21/1118 12/12/1128 12/21/1121 الكويت

1 

محطة تكرير النفط 
MAB/KNPC - 

االستفادة من غاز 
 2115166 1 89 411 12/15/1111 12/16/1126 12/16/1124 الشعلة

1 

محطة تكرير النفط 
MAA/KNPC - 

االستفادة من غاز 
 919541 1 54 429 12/21/1111 12/12/1121 21/11/1122 الشعلة

 26161199 1 2411181 التصديقإجاالي الاشاريع التي هي في طور  

 26161199 1 2411181 (التصديقمشاريع مسجلة أو في طور التسجيل أو طور )اإلجاالي العام  
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 (*)الممولة عبر آلية التنمية النظيفةالمشاريع 
 لبنان

 
 المشاريع المسجلة أو في اطور التسجيل

 ليست هناك مشاريع مسجلة

 التصديقالمشاريع التي هي في اطور 

 الاشروع
تاريخ بدء نشاط 

 الاشروع

مدة امعتااد الاشروع لدى آلية التناية 
 النظيفة

 تخفيض االنبعاثات
 أكسيد الكربونطن مكافئ ثاني 

 سنويًا الى من
 لغاية 
1121 

 لغاية 
1111 

 استخدامات الطاقة الشاسية 

2 

في محطة حرارية 
وكالة  -الكورة 

 112419 16885 25818 12/18/1112 12/19/1121 14/12/1121 زيني

 كفاءة الطاقة 

1 

 CFLنشر مصابيح 
الضاحية في 

 91118 15111 21891 12/21/1128 12/12/1121 11/18/1121 الجنوبية لبيروت

1 
 CFLنشر مصابيح 

 241251 16451 11111 12/21/1128 12/12/1121 11/18/1121 جبل لبنانفي 

4 

 CFLنشر مصابيح 
شاال لبنان في 

 251161 19181 12466 12/21/1128 12/12/1121 11/18/1121 والبقاع

5 
 CFLنشر مصابيح 

 99119 15814 24211 12/21/1128 12/12/1121 11/18/1121 جنوب لبنانفي 

6 

 CFLنشر مصابيح 
وسط بيروت في 

والضواحي 
 211416 11916 28614 12/21/1128 12/12/1121 11/18/1121 الشاالية والشرقية

 621118 261568 88291 الاجاوع الجزئي 

 918161 291451 214111 التصديقإجاالي الاشاريع التي هي في طور  

 918161 291451 214111 (التصديقمشاريع مسجلة أو في طور التسجيل أو طور )اإلجاالي العام  
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 (*)الممولة عبر آلية التنمية النظيفة المشاريع

 ليبيا

 

 المشاريع المسجلة أو في اطور التسجيل

 الاشروع
تاريخ بدء نشاط 

 الاشروع

مدة امعتااد الاشروع لدى آلية 
 التناية النظيفة

 تخفيض االنبعاثات
 افئ ثاني أكسيد الكربونطن مك

 سنويًا الى من
 لغاية 
1121 

 لغاية 
1111 

 تخفيض انبعاثات صنامعة االسانت 

2 
مصنع االسانت 

LCC 11/19/1121 12/14/1121 12/11/1111 144411 1 1444126 

 1444126 1 144411 إجاالي الاشاريع التي هي في طور التسجيل 

 التصديقالمشاريع التي هي في اطور  

 الطاقة الشاسية 

2 

إنتاج الكهرباء من 
محطة كهرضوئية 

(14 MW) 12/21/1121 12/16/1121 12/15/1111 28921 1 289211 

 289211 1 28921 التصديقإجاالي الاشاريع التي هي في طور  

 1611426 1 161141 (التصديقمشاريع مسجلة أو في طور التسجيل أو طور )اإلجاالي العام  
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 (*)لممولة عبر آلية التنمية النظيفةيع االمشار
 مصر

 
 المشاريع المسجلة أو في اطور التسجيل

 الاشروع
تاريخ بدء نشاط 

 الاشروع

مدة امعتااد الاشروع لدى آلية التناية 
 النظيفة

 تخفيض االنبعاثات
 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون

 سنويًا الى من
 لغاية 
1121 

 لغاية 
1111 

 نتاج الكهرباءطاقة الرياح إل 

2 

 85)الزمعفرانية 

 1115161 118521 211164 11/18/1111 18/18/1122 12/11/1115 (ميغاواط

1 

 8الزمعفرانة 
 4152116 416884 119124 11/19/1112 11/19/1121 24/16/1111 (ميغاواط 211.1)

1 

 الزمعفرانية 
KFW IV (81 

 1511118 486118 212511 12/11/1112 11/11/1121 11/11/1116 (ميغاواط

4 
 JICAالزمعفرانة 

 5111189 2115118 148619 12/11/1119 12/18/1118 12/19/1116 (ميغاواط 211.1)

 26151895 1511421 811281 الاجاوع الجزئي 

 استخدام الغازات أو الحرارة الضائعة 

5 

: االسكندرية
استرداد النفايات 
الغازية لتصنيع 

الكربون 
د واستخدامها لتولي

 1411125 488811 219524 15/11/1119 16/11/1118 11/21/1111 الحرارة والكهرباء

 تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد النيتروجين 

6 

إتالف : أبو قير
غاز ثاني أكسيد 

في  النيتروجين
 11181512 6121611 2165882 24/19/1111 25/19/1116 19/21/1114 مصنع السااد

 ثان او استخدامهتخفيض انبعاثات الاي 

1 

 :االسكندرية
احتجاز غاز 

 1451511 2981941 111911 24/21/1126 25/21/1116 12/12/1116 النفايات وحرقه

 استبدال الوقود 

8 

حدة انتاج : الرياح
مزدوج للكهرباء 
والحرارة تعال 

 419584 11611 15184 19/11/1111 21/11/1121 18/18/1111 بالغاز

        

9 
تحول ال: يداكفرال

 451521 86141 45152 12/12/1112 12/11/1122 24/11/1119الى استعاال الغاز 
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 المشاريع المسجلة أو في اطور التسجيل

 الاشروع
تاريخ بدء نشاط 

 الاشروع

مدة امعتااد الاشروع لدى آلية التناية 
 النظيفة

 تخفيض االنبعاثات
 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون

 سنويًا الى من
 لغاية 
1121 

 لغاية 
1111 

 الطبيعي

21 

مصنع أبر 
تحول ال: بالجيزة

الى استعاال الغاز 
 4111491 412114 411151 12/18/1112 12/19/1122 12/12/1111 الطبيعي

 5111592 511141 511185 الاجاوع الجزئي 

 الحيويةاستخدام الكتلة  

22 

لى إتحول جزئي 
االستفادة من 

في الكتلة الحيوية 
مصنع االسانت 

 21811441 162111 426518 18/11/1111 12/11/1122 15/11/1119 بأسيوط

 61691211 21419928 1161198 جاالي الاشاريع التي هي في طور التسجيلإ 

 التصديقالمشاريع التي هي في اطور 

 حرارة الضائعةاستخدام الغازات او ال 

2 

استرداد غاز 
الشعلة لشركة 
في معالجة النفط 

 2184411 1 218441 12/21/1111 12/12/1124 12/22/1122 السويس

1 

استرداد  - أدكو
الحرارة الضائعة 
في مصنع تسيير 

 648219 211111 64821 24/11/1111 25/11/1121 12/11/1118 الغاز

1 

 -أبو زمعبل 
استخدام الحرارة 

ئعة النتاج الضا
 2248159 128126 54619 12/21/1119 12/12/1119 12/22/1115 الكهرباء

 1181818 112149 141916 الاجاوع الجزئي 

 تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد النيتروجين 

4 

الحد : معين السخنة
ثاني  من انبعاثات

أكسيد النيتروجين  
مصنع حاض في 

 1161118 1 152595 11/16/1115 12/11/1124 12/11/1121 التريك

5 

 تخفيض: أسوان
ثاني أكسيد 

 NOالنيتروجين و
 2869821 1 219989 12/21/1111 12/12/1124 12/11/1121 مصنع الساادفي 

 
 التصديقالمشاريع التي هي في اطور 
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 الاشروع
تاريخ بدء نشاط 

 الاشروع

مدة امعتااد الاشروع لدى آلية 
 التناية النظيفة

 تتخفيض االنبعاثا
 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون

 سنويًا الى من
 لغاية 
1121 

 لغاية 
1111 

6 

: الانصورة
 انبعاثات تخفيض

ثاني أكسيد 
النيتروجين  

مصنع في  NOو
 1211116 1 216211 12/21/1111 12/12/1121 12/11/1121 السااد

1 

تخفيض : السويس
انبعاثات  ثاني 

أكسيد النيتروجين 
 1221421 51815 122142 11/19/1111 12/21/1121 12/19/1122 مصنع الساادفي 

 21926911 51815 149151 الاجاوع الجزئي 

 تخفيض انبعاثات الايثان او استخدامه 

8 

 -أبو زمعبل 
احتجاز غاز 

 2661481 111515 94829 12/21/1112 12/12/1122 12/19/1119 النفايات وحرقه

 اجتناب غاز الايثان 

9 

لجنوبية الانطقة ا
 -القاهرة في 

معالجة النفايات 
 1112819 192861 16651 11/14/1119 12/15/1118 12/12/1118 الصلبة

 الطاقة الكهرمائية 

21 

 -سد نجع حاادي 
مشروع صغير 

 1845898 111551 281218 12/21/1119 12/12/1119 12/12/1118 للطاقة الكهرمائية

 استبدال الوقود 

22 

ة شركة قنا لصنامع
تحول  -الورق 

 591114 19511 59111 11/16/1111 12/11/1121 12/11/1121 الى الغاز الطبيعي

21 

مصنع أدفو 
تحول  -للورق 

 121491 25815 12149 11/16/1111 12/11/1121 12/11/1121 الى الغاز الطبيعي

21 

مصنع االسانت 
تحول  -بالتبين 

 1164821 116482 116482 12/21/1111 12/12/1122 24/22/1111 الى الغاز الطبيعي

 1911144 152858 191111 الاجاوع الجزئي 

 تخفيض انبعاثات مصلحة اإلسانت 

24 

التخفيض في 
قسط الكلنكر في 
تصنيع نوع من 

 662914 5124 66291 11/22/1111 12/21/1121 21/19/1111 تبين -االسانت 

        
 استخدام الكتلة الحيوية 
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 التصديقالمشاريع التي هي في اطور 

 الاشروع
تاريخ بدء نشاط 

 الاشروع

مدة امعتااد الاشروع لدى آلية 
 التناية النظيفة

 تتخفيض االنبعاثا
 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون

 سنويًا الى من
 لغاية 
1121 

 لغاية 
1111 

25 

ي الى تحول جزئ
االستفادة من 

 -الكتلة الحيوية 
مصنع االسانت 

 666126 1 66611 18/11/1111 12/11/1121 12/16/1121 السويسفي 

26 

تحول جزئي الى 
االستفادة من 

 -الكتلة الحيوية 
مصنع االسانت 

 111416 21994 11148 11/19/1111 12/21/1121 12/21/1121 بالقطامية

21 

تحول جزئي الى 
ة من االستفاد

 -الكتلة الحيوية 
مصنع االسانت 

 191512 9166 19151 11/19/1111 12/21/1121 12/21/1121 حلوانفي 

28 

تحول جزئي الى 
االستفادة من 

 -الكتلة الحيوية 
مصنع االسانت 

 5141441 141261 114691 11/16/1111 12/11/1119 12/12/1119 أسيوطفي 

 6621466 161411 142196 الاجاوع الجزئي 

 11155148 1145211 1256818 التصديقجاالي الاشاريع التي هي في طور إ 

 91141915 25115121 5411616 (التصديقمشاريع مسجلة أو في طور التسجيل أو طور )جاالي العام اإل 
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 (*)الممولة عبر آلية التنمية النظيفة المشاريع
 المملكة ال ربية الس ودية

 
 اطور التسجيل المشاريع المسجلة أو في

 الاشروع
تاريخ بدء نشاط 

 الاشروع

مدة امعتااد الاشروع لدى آلية التناية 
 النظيفة

 تخفيض االنبعاثات
 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون

 سنويًا الى من
 لغاية 
1121 

 لغاية 
1111 

 و استخدامهأتخفيض انبعاثات الايثان  

2 

في مكبات النفايات 
استرداد  -جدة 

 1554141 251421 155415 12/11/1111 12/18/1121 19/21/1121 قهالغاز وحر

1 

في مكب النفايات 
استرداد  -الادينة 

 1191142 44642 219218 12/11/1111 12/18/1121 15/11/1118 الغاز وحرقه

 6652188 295151 494511 جاالي الجزئياإل 

 6652188 295151 494511 جاالي الاشاريع التي هي في طور التسجيلإ 

 التصديقالمشاريع التي هي في اطور 

 و الحرارة الضائعةأاستخدام الغازات  

2 

استرداد غاز 
الشعلة واستخدامه 

  2992121 1 226511 12/21/1121 12/22/1122 حقل الضفانية -

 استخدامات الطاقة الشاسية 

1 

انتاج الكهرباء من 
 -الطاقة الشاسية 

هران مقر ظالفي 
ARAMCO 29/12/1122 12/11/1121 11/16/1111 21814 5461 111414 

 كفاءة الطاقة 

1 

مشروع لتوليد 
في للطاقة  ثالثي

 211111 1 6865 11/21/1111 12/21/1121 12/21/1121 مبنى تجاري

 1129892 5461 214116 التصديقجاالي الاشاريع التي هي في طور إ 

 8912218 111524 618819 (التصديقتسجيل أو طور مشاريع مسجلة أو في طور ال)جاالي العام اإل 
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 (*)الممولة عبر آلية التنمية النظيفةالمشاريع  المغر 

 المغر 

 
 المشاريع المسجلة أو في اطور التسجيل

 الاشروع
تاريخ بدء نشاط 

 الاشروع

مدة امعتااد الاشروع لدى آلية 
 التناية النظيفة

 تخفيض االنبعاثات
 لكربونطن مكافئ ثاني أكسيد ا

 سنويًا الى من
 لغاية 
1121 

 لغاية 
1111 

 طاقة الرياح إلنتاج الكهرباء 

 4964191 298592 164189 12/11/1111 12/14/1121 12/11/1121 مشروع حقل اخفنير 2

 1141111 514189 114111 11/16/1112 12/11/1122 19/11/1111 مشروع حقل طنجة 1

 1555414 214496 214496 12/21/1111 12/12/1121 19/14/1121 مشروع حقل حومة 1

 612612 119118 18652 11/19/1116 12/21/1115 11/15/1115 مشروع حقل تطوان 4

5 
مشروع حقل 

 2561161 916256 256116 12/21/1126 12/12/1111 12/16/1115 الساورة

 21111815 1111141 928115 الاجاوع الجزئي 

    يةاستخدامات الطاقة الشاس 

6 

تجهيزات 
كهرضوئية إلنارة 

الاناطق  -الاساكن 
 186166 111618 18616 12/21/1126 12/12/1111 12/12/1114 الريفية

 تخفيض انبعاث الايثان او استخدامه 

1 

مكب النفايات في 
استرداد  -الولجة 

 194492 294411 11482 15/22/1118 16/22/1111 12/11/1116 الايثان وحرقه

    دام الكتلة الحيويةاستخ 

8 

نقل قصب السكر 
مثل مصر للطاقة 

 SURAفي مصنع 
 664121 211154 12651 12/16/1111 11/16/1119 12/19/1111 للسكر

 24468845 1515215 2111815 جاالي الاشاريع التي هي في طور التسجيلإ 

 التصديقالمشاريع التي هي في اطور 

    طاقة الرياح النتاج الكهرباء 

1 

مصنع االسانت 
LAFARGE - 

 2129511 214129 58111 12/21/1111 12/12/1121 12/11/1118 تصوان

 1281145 1 281485 12/21/1114 12/12/1124 25/14/1121 حقل جبل فالدي 1

 5121685 289661 164281 12/21/1111 12/12/1122 25/16/1121 حقل باب الواد 1

 9121461 161886 519118 الاجاوع الجزئي 

 استخدام الغازات والحرارة الضائعة 

4 
محطة توليد الطاقة 
 891511 591112 89151 12/15/1126 12/16/1116 12/12/1116 في الجرف األصغر

 

                                                     

 .1121اكتوبر /تشرين األول 12لغاية  ()*



E/ESCWA/SDPD/2013/IG.2/4 

 
-44 -

 

 

 التصديقالمشاريع التي هي في اطور 

 الاشروع
تاريخ بدء نشاط 

 الاشروع

مدة امعتااد الاشروع لدى آلية 
 التناية النظيفة

 عاثاتتخفيض االنب
 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون

 سنويًا الى من
 لغاية 
1121 

 لغاية 
1111 

 استخدامات الطاقة الشاسية 

5 

مشروع الطاقة 
الشاسية الاركزة في 

 1121661 1 112166 12/21/1114 12/12/1125 12/19/1121 وزرازات

6 

مشروع مصنع 
 -سااك تغذية األ

 61421 29118 1118 12/21/1128 12/12/1119 12/19/1118 لعيون

 1111114 29118 118444 الاجاوع الجزئي 

 تخفيض انبعاثات الايثان او استخدامه 

1 

مكب النفايات في 
 -الدار البيضاء 

استرداد الايثان 
 1696159 211158 169615 19/16/1111 11/16/1121 21/11/1118 وتوليد الطاقة

8 

مكب النفايات في بو 
استرداد  -جدة 

 818596 56161 15182 12/21/1112 12/12/1122 25/21/1118 الايثان واستخدامه

9 

مكب النفايات في 
استرداد  -فاس 

 1682426 452419 211641 21/12/1119 22/12/1118 12/12/1118 الايثان واستخدامه

21 

مكب النفايات في 
استرداد  -ولجة 

 454999 119198 16111 12/11/1118 12/14/1111 12/12/1111 الايثان وحرقه

 1642112 819151 541511 الاجاوع الجزئي 

 استخدام الكتلة الحيوية 

22 
مصنع األجر 

SBBC 19/11/1111 12/21/1119 11/19/1129 11494 215116 415121 

21 
 RENAULTمصنع 

 112211 6115 21544 12/21/1111 12/12/1121 12/11/1122 في ملوسة

21 
 LESIEURمصنع

CRISTAL 226141 11168 22614 11/22/1112 12/21/1122 11/18/1111 للزيوت 

 141111 255219 49611 زئيجالاجاوع ال 

 استخدام الغاز الحيوي 

24 
محطة معالجة الاياه 

 2112821 284111 211282 11/16/1112 12/11/1122 25/16/1116 مراكش -الاستعالة 

25 
محطة معالجة الاياه 

 2564441 252465 256514 24/18/1111 25/18/1121 25/11/1121 سفا -الاستعالة 

26 
محطة معالجة الاياه 

 985111 211141 18615 12/21/1119 12/12/1119 12/12/1119 مزار -الاستعالة 

 1182485 458981 128161 جاالي الجزئياإل 

 15551841 1418152 2188191 إجاالي الاشاريع التي هي في طور التصديق 

 41129681 5111856 1819611 (مشاريع مسجلة أو في طور التسجيل أو طور التصديق)جاالي العام اإل 
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 (*)الممولة عبر آلية التنمية النظيفةالمشاريع 

 اليمن

 

 المشاريع المسجلة أو في اطور التسجيل

 ليست هناك مشاريع مسجلة

 التصديقالمشاريع التي هي في اطور 

 الاشروع
شاط تاريخ بدء ن

 الاشروع

مدة امعتااد الاشروع لدى آلية 
 التناية النظيفة

 تخفيض االنبعاثات
 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون

 سنويًا الى من
 لغاية 
1121 

 لغاية 
1111 

 استخدام الغازات أو الحرارة الضائعة 

2 

استرداد غاز الشعلة 
حقل  -واستخدامه 

 4211929 2159424 421446 11/19/1111 12/21/1121 11/19/1118 فريد

 كفاءة الطاقة 

1 

برنامج كفاءة الطاقة 
في اإلنارة في 

 141111 51281 14111 12/18/1111 12/19/1121 12/14/1121 صنعاء

 4482689 2219612 445111 جاالي الاشاريع التي هي في طور التصديقإ 

 4482689 2219612 445111 (ديقمشاريع مسجلة أو في طور التسجيل أو طور التص)جاالي العام اإل 

 

 -----
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