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 الملخص
) في الدوحة، 2012نوفمبر  23 - 19( السبعيناجتماعه  عقد المجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة (المجلس)
) آلية التنمية النظيفة ودمجها في PoAتنظيمية لبرامج أنشطة (قطر. وتمت الموافقة فيه على العديد من اللوائح ال

 مراجعةاألول عملية تطوير/يخص طار التنظيمي األساسي آللية التنمية النظيفة. آما تم فيه مراجعة إجرائين، اإل
قتراح والنظر في تكنولوجيات الطاقة الُمجددة في المشاريع الصغرى لإلضافية ا اآلخريخص والمنهجيات 

ع يراوأنشطة المش األطراف المضيفة ألنشطة المشروعتعدد  ةفي حالضع الو تلقائية. وأوضح المجلسال
ع آلية التنمية يرامنهجية ألنشطة مش 17منهجيات جديدة وقام بمراجعة  9آما وافق المجلس على  المجمعة.

تم اعتماد األداة الطوعية  ). باإلضافة لذلك،A/Rلتحريج وإعادة التحريج (لالنظيفة واسعة وصغيرة النطاق و
وبرامج األنشطة. وأطلق  النظيفة ع آلية التنمية يرانشطة مشأللوصف الفوائد المشترآة من التنمية المستدامة 

"تدابير فعالية الطاقة  SSC-II.R المقترحةالعامة بشأن المنهجية الجديدة  ساهماتللم ةواحددعوة المجلس 
 ".كنيةالمستخدمة في التدفئة للمباني الس

 

  تسيير اإلدارةالمتعلقة باألمور 
بالطلبات أحيط المجلس علًما : العناوين الرئيسية

 يتنفيذوالجداول الزمنية المرتبطة حالًيا  المقدمة
طلب  1900، وخاصة أن ما يقرب من المشاريع

تسجيل تم تقديمهما حتى تاريخه خالل النصف 
 ، أن هذا المعدل الشهري2012الثاني من عام 

المرتفع استمر في شهر نوفمبر. وطلب المجلس من 
اتخاذ المزيد من التدابير إلعطاء األولوية  ةنااألم

ديسمبر  31للتعامل مع طلبات التسجيل حتى 
2012. 

يلتزم المجلس أصحاب المصلحة: التأثيرات على 
نتظار، االأوقات  بأن تكونوهياآل الدعم لديه 

صدار وحدات للطلبات الجديدة الخاصة بتسجيل وإ

خفض االنبعاثات المعتمدة من أنشطة وبرامج 
 آلية التنمية النظيفة، قصيرة قدر اإلمكان. اريعمش
 

 
 

األمور المتعلقة بالمعايير واألدوات والمبادئ 
 التوجيهية
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قام المجلس بمراجعة اللوائح  العناوين الرئيسية:
التنظيمية المتعلقة ببرامج األنشطة. وتتضمن 

 : التعديالت ما يلي
(أ) إيضاح منقح لتاريخ بدء برامج األنشطة  

؛ (ب) األنشطة المكونة للبرامجأحد وتاريخ بدء 
توضيحات عن برامج األنشطة التي تقوم بتطبيق 

أآثر من منهجية واحدة؛  أآثر من تقنية/تدبير أو
(ج) توضيحات متعلقة ببدء فترة االعتماد وطولها 

 .  واألنشطة المكونة لهالبرامج األنشطة 
" يةوقام المجلس بمراجعة "أداة إثبات وتقييم اإلضاف
و"األداة المشترآة لتحديد سيناريو خط األساس 

وإثبات اإلضافية" لإلشارة إلى أحدث اإلصدارات 
المبادئ التوجيهية بشأن الممارسات المعتمدة من "

 الشائعة" و"المبادئ التوجيهية بشأن إضافية 
فترة سماح  سرياألولى من نوعها". وتالمشاريع 

 األدوات المنقحة.  على أشهر قابلة للتطبيق  8مدتها 
وقد نظر المجلس في وثائق تنظيمية متعلقة بخطوط 

لمراجعة  وقدم توجيهات لألمانةأساس موحدة 
فيها في اجتماع المجلس  المجلس ثائق لنظرالو

 التنفيذي الثاني والسبعين.
من المحتمل أن  أصحاب المصلحة:التأثيرات على 

محدد لتاريخ بدء برامج  تعريفيؤدي وجود 
إلى تسهيل تنفيذ  ة لهانشطة المكوناألاألنشطة و

برامج األنشطة مما يوفر بعض المرونة لتطوير 
وتنفيذها. وتم التأآيد على  ةع المكونيرامشالأنشطة 

المكونة نشطة األإمكانية تقديم أنواع جديدة من 
. ومن امجرالب بعد تسجيللبرامج أنشطة المشاريع 

المرجح أن يؤدي المزيد من التوضيح بشأن 
 ةع المكونيرامشالمتطلبات تصميم وثائق أنشطة 

ذات الحالة العامة والمحددة إلى تسهيل عمل آيانات 
) والكيانات التشغيلية CMEsإلدارة (التنسيق وا

 الُمعينة باإلضافة إلى أصحاب المصالح اآلخرين.

 

 
 

 األمور المتعلقة باإلجراءات
اعتمد المجلس اإلجراءات  العناوين الرئيسية:

ي تكنولوجيات الطاقة فاقتراح والنظر ة بشأن المنقح
 المجددة في المشاريع الصغرى لإلضافية التلقائية

ومراجعة خط لوضع اإلجراءات المنقحة آما اعتمد 
 .المنهجيةالمراقبة واألدوات منهجيات  األساس و

تسمح مراجعة  أصحاب المصلحة:التأثيرات على 
باقتراح  اإلجراء األول للسلطات الوطنية الُمعينة

مناطق غير متطورة محددة للمجلس آي تتم 
الموافقة عليها. ويدمج اإلجراء الثاني في مستند 

منهجيات ال بتطويرواحد جميع الشروط المتعلقة 
ها واالستفهام حتنقيو جديدةال منهجيةالدوات األو

لكل من العمليات "التصاعدية"  وذلك، عنها
 1جراء هو و"التنازلية" والتاريخ الفعال لهذا اإل

 . 2013إبريل 
 

 ة العامةاألمور المتعلقة بقضايا السياس
اعتمد المجلس األداة الطوعية  العناوين الرئيسية:

الناتجة  لتنمية المستدامةللوصف الفوائد المشترآة 
ع آلية التنمية النظيفة وبرامج يراأنشطة مشعن 

 المقدم التوضيح األنشطة. آما وافق المجلس على
الطرف المضيف ألنشطة المشاريع  بشأن تعريف

  .نشطة المشاريع المجمعةأو
تقدم أداة التنمية  أصحاب المصلحة:التأثيرات على 

ع لتقييم يراالمستدامة وسائل للمشارآين في المش
الفوائد المشترآة لمشاريعهم وفًقا لمعايير مختلفة 

وذلك بصورة طوعية. ستكون األداة الطوعية متاحة 
وآيانات  المشاريعالمشارآين في  من قبللالستخدام 

. وباإلضافة لذلك، يفيد 2013التنسيق واإلدارة في 
اإليضاح بأن نشاط المشروع ونشاط المشروع 

 المجمع يكون له طرف مضيف واحد فقط. 
 

 
 

  من أصحاب المصلحة ساهماتطلبات الم
 من أصحاب المصلحة طلب تقديم مساهماتسيتم 

وتنتهي  2012نوفمبر  26اعتباًرا من  والتي ستبدأ
الجديدة  ة، عن المنهجي2012ديسمبر  26في 

 التالية: المقترحة
"تدابير فعالية الطاقة المستخدمة  SSC-II.R (أ)

 في التدفئة للمباني السكنية".
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االجتماع التالي: اجتماع المجلس التنفيذي الحادي  

 والسبعين
 (تواريخ مؤقتة) 2013فبراير  1 -يناير  31

 بون، ألمانيا
 

. "المنطقة األولية" بكاميرا جواو سيباستياو 1معرض الصور: 
. "المرآبة الخضراء" بكاميرا آرينجكراي 2 بافيسي

. " 4. "المستأجر" بكاميرا بالتازار هيرنانديز 3سوآسانكراسورن 
 السير على طريق بلدة زيانج" بكاميرا تشانتشان لي

 
إخالء طرف:  قام بنشر ملخص اجتماع المجلس التنفيذي السبعين، 

مناخ) نيابة عن أمانة (اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير ال
المجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، ويتضمن ملخصًا سهل 

الملخص  هذا ال يعدالوصول إليه الجتماعات المجلس التنفيذي. 
وثيقة رسمية للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة وال يجوز النظر 

 .إليه بهذا االعتبار
 

 2012نوفمبر  30تم النشر في 


