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  الملخص
( في 7107مارس  7فبراير حتى  72)من  اجتماعه السادس والستين)المجلس(  CDMعقد المجلس التنفيذي 

قام المجلس بانتخاب الرئيس ونائب الرئيس ورؤساء المجالس ونواب رؤساء المجالس  مدينة بون، بألمانيا.

والمستمرة لمدة سنتين،  CDMلس على خطة العمل وافق المج واألعضاء المساعدين لّلجان ومجموعات العمل.

وافق المجلس على خطوات  لّلجان األربع ومجموعات العمل. 7107، وخطة العمل CDM 7107وخطة اإلدارة 

كما وافق على إجراءات وأساليب احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون  CDMالتنفيذ لمفهوم المادية في إطار 

(CCSفي التكوينات الجيول ) وجية كأنشطة لمشاريعCDM. :توجيهات  ومن الموافقات األخرى الهامة ما يلي

(، وتعليمات دورة VVS(،ومعيار التوثيق والتدقيق )PSمتعددة متعلقة بوثائق تعريف معيار المشروع )

، وتوجيهات ضمان الجودة/مراقبة الجودة للخطوط CDM(، والمعجم المنقح لمصطلحات PCPالمشروع )

وجدت منهجية ضيقة النطاق للمناطق الريفية التي تعاني من مشاكل التمييز البيئي ألول  وحدة المعايير.الرئيسية م

تمت الموافقة أيًضا على منهجية واسعة النطاق لنظم السكك الحديدية  منهجية منقحة ومعتمدة. 02مرة من بين 

عامة لدعم العمل مستقباًل في نطاق دعوات للمساهمات ال 5كما أطلق المجلس  عالية السرعة لنقل الركاب.

CDM. 

 
 أمور متعلقة بالحكم

 Maoshengانتخب المجلس )السيد،  أهم النقاط:

Duan ،( رئيًسا، و)السيدMartin Hession )

نائًبا للرئيس، ورؤساء الهيئات ونوابهم وأعضاء 

خطة وافق المجلس على  اللجان ومجموعات العمل.

خطة ، ووالمستمرة لمدة سنتين MDCالعمل 

لّلجان  7107، وخطة العمل MDC 7107اإلدارة 

وافق المجلس على  األربع ومجموعات العمل.

 CDM    خطوات التنفيذ لمفهوم المادية في إطار 

( كما وافق على 2/االجتماع المعتمد رقم 9قرار )

( في التكوينات CCSإجراءات وأساليب )

) قرار  CDMالجيولوجية كأنشطة لمشاريع 

كما وافق المجلس  (.2جتماع المعتمد رقم /اال01

على طلب كل الكيانات التشغيلية الخاصة 

(DOEs لتجهيز توقعات التقارير المقدمة بطلب )

للتسجيل واإلصدار مرتين سنوًيا للستة أشهر 

 القادمة.

ستقدم مجموعة  أصحاب المصلحة: علىاآلثار

الخطط المعتمدة نظرة عامة متكاملة لعناصر العمل 

همين ليتم أخذها بعين االعتبار من إلى المسا

. سيتسنى 7107المجلس وهيئته المساعدة في عام 

للمساهمين معرفة أدوارهم وأين تتوقع مشاركتهم 

ومن المتوقع زيادة التفاعل بين  على مدار السنة.

DOEs .والسكرتارية في تطوير التوجهات المادية 

 CCSسيتم اقتراح مجموعة عمل بشأن منهجيات 

ماع المجلس التنفيذي السابع والستين في اجت

ستعمل  لمعالجة المشاركات المقدمة من المساهمين.

الجديدة على تأكيد السعة  DOEمتطلبات تقرير 

التشغيلية خاصة أثناء فترة الذروة كما ستعمل على 

  .CDMتحسين الفعالية في تشغيل 
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 بالمعايير واألدوات والتوجيهات أمور متعلقة
توجيهات ضمان وافق المجلس على  أهم النقاط:

الجودة/مراقبة الجودة للخطوط الرئيسية موحدة 

توجيهات رئيسية متعلقة  3أحدث  – المعايير

تم تصميم هذه  بالخطوط الرئيسية موحدة المعايير.

التوجهات لضمان جودة البيانات المستخدمة إلنشاء 

وافق المجلس على  خطوط رئيسية موحدة المعايير.

متعددة متعلقة بوثائق تعريف معيار  توجيهات

(، VVS(، ومعيار التوثيق والتدقيق )PSالمشروع )

كما وافق  (.PCPوتعليمات دورة المشروع )

 ذات نطاق ضيق المجلس أيًضا على منهجية

(I.L-SAM)  للكهرباء الريفية باستخدام الطاقة

وألول مرة استخدمت مفهوم التمييز  المتجددة.

لى منهجية واسعة تمت الموافقة أيًضا ع البيئي.

( لنظم السكك الحديدية عالية AM0101النطاق )

كما قام المجلس بمراجعة  السرعة لنقل الركاب.

  .األدوات المتكاملة

من المتوقع أن تتقدم  أصحاب المصلحة: لىعاآلثار 

( باقتراحات DNAsالسلطات الوطنية المتخصصة )

مع توفر كل التوجيهات الضرورية القتراح خطوط 

ومن المتوقع أن يساعد  رئيسية موحدة المعايير.

استخدام الخطوط الرئيسية موحدة المعايير في جعل 

تقييم االمتثال أكثر موضوعية وبالتالي أكثر سرعة، 

ومن المتوقع أن يكون مفيًدا في مشاريع الطاقة 

 األقل نمًوا. المتجددة في البلدان

التي تستخدم مفهوم  AMS-I.Lويمكن تطبيق 

التمييز البيئي مع المشاريع التي تستخدم تقنيات 

الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، مثل ألواح الطاقة 

الشمسية في المجتمعات التي ال تملك مصدًرا 

% من 25للكهرباء، وحيث يكون أكثر من 

ل المنهجية كما تشم المستهلكين أسًرا عائلية.

ومن المتوقع أن  متطلبات مراقبة أكثر وضوًحا.

تعمل على تحفيز قطاع التنمية الخاص في البلدان 

   األقل نمًوا.

 

 
 

  باإلجراءاتمتعلقة  أمور
المرجع المنقح وافق المجلس على  أهم النقاط:

 المنقح. PCPو CDMالخاص بمصطلحات 

تمت مراجعة  أصحاب المصلحة: علىاآلثار

قيحها في إطار العملية وتن CDMمصطلحات 

، PSالشاملة لمراجعة المستندات الخاصة بـ 

تم سحب  وتعزيزها وتطويرها. PCP، وVVSو

 PCPتوجهين حاليين عن تحقق االكتمال أثناء تبني 

 المنقح.

 

 
 

 متعلقة بمسائل السياسة أمور

طلب المجلس من السكرتارية استعراض  أهم النقاط:

في اجتماع المجلس الخيارات لتؤخذ بعين االعتبار 

التنفيذي السابع والستين، لتعزيز التعاون بين فريق 

كما طلب  ( وبين المجلس.RITالتسجيل واإلصدار )

المجلس من السكرتارية إعداد مذكرة مفاهيم لتؤخذ 

بعين االعتبار في اجتماع المجلس التنفيذي السابع 

 .DOEs/AEsوالستين حول متطلبات كفاءة 

من المتوقع تعزيز  أصحاب المصلحة: علىاآلثار

لفهم متطلبات  RITالتعاون لتوفير فرصة ألعضاء 

 المجلس بشكل أفضل عند تقييم حاالت العرض.

سيتم أخذ مذكرة المفاهيم في االعتبار أثناء مناقشة 

في  DOEs/AEsالسياسات حول متطلبات كفاءة 

اجتماع المجلس التنفيذي السابع والستين كجزء من 

في  CDMية بشأن إقرار معايير مرحلة التنقيح الثان

 .CDM-MAPإطار 

 

 
 

 حصحا  المللحةألالعالقة بين المنتديات العامة و

 اآلخرين
االستعدادات لعقد  )أ( أحاط المجلس علًما بما يلي:

في مدينة بون، بألمانيا  PoAبشأن  DNAتدريب 

واالستعدادات لعقد  )ب(، 7107مارس  70-71في 

في مدينة بون، المنتدى العام العالمي الثالث عشر 

واالستعداد  )ج(، 7107مارس  73-77بألمانيا في 

لعقد االجتماع األول بشأن تنسيق اتصال تقنيات 

التطوير القابلة للتقوية في مدينة بون، بألمانيا في 

-CDMكما قامت  )د(، 7107مارس  72-75
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MAP  باتخاذ إجراءات تحضيرية بشأن منتدى

لثالث من عام في الربع ا DOE/AIEالتنسيق العام 

وتم أيًضا التعامل من قبل السكرتارية  )هـ(، 7107

مع جميع المراسالت بشأن األعمال غير المنجزة 

 والتي تم إرسالها إلى المجلس.

يأخذ المجلس المراسالت التي يرسلها المساهمون  

بعين االعتبار ويطلب من السكرتارية أن تتولى 

 دمة.مسؤولية الرد بناًء على التوجيهات المق

 

 
 

 حصحا  المللحةألمن  طلبات للمساهمات

بداية  صحاب المصلحةألمن  يتم قبول المساهمات

بشأن  2102أبريل  5وحتى  2102مارس  5من 

 القضايا التالية:

عمل مسودة بأفضل أمثلة للممارسات مع  )أ(

 التركيز على حجم العينة والحسابات الموثوق بها،

عمل مسودة باألداة المنهجية "االنبعاثات  )ب(

المتسربة ضد التيار والمرتبطة باستخدام الوقود 

 األحفوري"،

 ،SSC-III.AZعمل مسودة بمنهجية  )ج(

 ،AMS-II.Cتنقيح مسودة منهجية  )د(

 ( تعريف "المناطق غير النامية الخاصة".)هـ

  

 
 التالي:اجتماع 

 67اجتماع المجلس التنفيذي 

 2102يوما 00 – 7

 بون، ألمانيا

 
 Turbine & herd"، Hongwei" .1معرض الصور:

Zhang. 2. "AIR-mony،"Julio A Pavese. 3. 

"Unknown،" 4.  .Sohel Pasha "Spring buds"، 

 5. .Sohel Pasha "Spring time" ، Alexandre G 

 6. .Paris"Incredible،"Alexandre G Paris. 

 

قام بنشر ملخص اجتماع المجلس  إخالء طرف:
 اإلطارية، أمانة اتفاقية األمم المتحدة 66التنفيذي

( نيابة عن CCCMMMالمناخ )بشأن تغير
المجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، وقدم 
ملخص يسهل الوصول إليه من اجتماعات 

هذا الملخص ليس وثيقة رسمية  المجلس التنفيذي.
جوز للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، وال ي

 النظر إليه بهذا االعتبار.
 

 7107 مارس 29 تم النشر في
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