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 ملخص

 اجتماعه الثاني والسبعين (المشار إليه باسم "مجلس اإلدارة") CDMعقد المجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة 
التغييرات المحتملة في  ) بمدينة بون، ألمانيا. وقد رآز االجتماع على2013مارس  8 - 4(في الفترة من 

. وتمت توصية بهذا الشأن  22 واتفق مجلس اإلدارة علىآلية التنمية النظيقة ب الخاصة تجراءااإلو طرائقال
 اتجراء). وتمت دراسة مسودات منقحة إلRCCsدراسة مدى التقدم في مبادرة مراآز التعاون اإلقليمية (

عالجة طلبات التسجيل ر االعتماد. وقد أعلن "مجلس اإلدارة" أن ماالتشغيلية المعنية ومعي اتمراقبة أداء الهيئ
خطة العمل . وقد أصدر "مجلس اإلدارة"  الطلبات تقديم الخدمة حسب أولوية وصول الى مبدأواإلصدار عادت 

لتبسيط وتنظيم المنهجيات  المرآزيةجهود ال. وقد أعلنت الخطة عن عمل وأفرقة اتهيئ 4لعدد  2013لعام 
 لقطاع التشييد.  موحدة ة قياسيةالحالية مع المطالبة في الوقت نفسه بتطوير منهجي

 
 اإلدارة تسيير أمور مرتبطة ب

وقد درس "مجلس اإلدارة" : العناوين الرئيسية
 الطرائقإدخاالت بشأن التغييرات المحتملة على 

ستهدف تحويل تالتي و واإلجراءات الخاصة باآللية
آلية التنمية النظيفة إلى أداة أآثر فعالية وآفاءة. وتم 

. تتضمن ما يلي: توصية 22 لى إجمالياالتفاق ع
المضيف على مدار  طرف(أ) توضيح دور ال

  ؛يعالمشار مراحل حياة المشروع وبرنامج
) LoAs(ب) تعريف محتوى خطابات االعتماد (

والشروط التي يمكن بموجبها سحب خطابات 
المدخالت في  اعتباراالعتماد؛ (ج) تحسين مدى 

  حليين؛أصحاب المصالح الم ةاستشارإطار 
  (د) مراجعة الطول المحدد لفترات االعتماد؛

 ولبلمعالجة طلبات ق(هـ) وضع عملية أفضل 
 نأ نودلية التنمية النظيفة آل ات جيديدةمنهجي

. )PDD( وثيقة تصميم مشروعإرفاق  ذلك تطلبي
تحديث بشأن حالة علما ب"مجلس اإلدارة"  أحيطوقد 

 ) RCCsتنفيذ وتشغيل مراآز التعاون اإلقليمية (

الخمسة التالية: لوم، توجو؛ آامباال، أوغندا؛ مانيال، 
 الفلبين؛ بوجوتا، آولومبيا؛ سانت جورج، جرينادا.
وقد أشار "مجلس اإلدارة" إلى أن معالجة طلبات 

ى أساس تقديم الخدمة عادت الالتسجيل واإلصدار 
  2013حسب أولوية الوصول اعتباًرا من مارس 

أصبح من المصلحة:  اآلثار بالنسبة ألصحاب
ستهدف التي تالممكن تبني مجموعة من التحسينات 
نهاية عام  حتى جعل آلية التنمية النظيفة أآثر فعالية

. وتهدف الجهود الحالية إلى تحسين الدعم 2013
المباشر آللية التنمية النظيفة في المجاالت التي 
يغطيها مرآز التعاون اإلقليمي المختص. وبعد 

بنهاية عام  طلبات التسجبلذروة الوصول إلى 
والتأخيرات الناتجة، يتوقع أن تعود معالجة  2012

 طلبات التسجيل واإلصدار إلى معدالتها الطبيعية.
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 أمور مرتبطة باإلجراءات
درس "مجلس اإلدارة" مالحظة  العناوين الرئيسية:

"إجراءات  مفاهيم حول القضايا المتبقية لمراجعة
المجلس التنفيذي  من قبل اعتماد الكيانات التشغيلية

آللية التنمية النظيفة" وحقق تقدًما جيًدا. وبالنسبة 
التشغيلية المعنية، درس  اتهيئلمراقبة أداء ال

"مجلس اإلدارة" مسودة إجراءات منقحة إلى جانب 
مالحظة مفاهيم حول الحدود المقترحة للمؤشرات 

 المستخدمة
من المتوقع أن ر بالنسبة ألصحاب المصلحة: اآلثا

في تقليل  تنفيذها بعد تساهم المراجعات المقترحة
التكلفة وزيادة الشفافية وإمكانية التنبؤ والتناسق في 

 التشغيلية المعنية. اتاتخاذ قرارات الهيئ
 

 ئمبادأمور مرتبطة بالمعايير واألدوات وال
 التوجيهية

هيئة س اإلدارة" من طلب "مجل العناوين الرئيسية:
تطوير معايير أو , آان ذلك مناسًبا, حيث المنهجيات

يمكن تطبيقها على المستوى  موجدة مناهج قياسية
دراسة منهجية، وذلك ل أو أداة خالل منالعالمي 
في اجتماعه الخامس والسبعين. وقد طلب المجلس 

تحسين  لهيآتخطة عمل ا "مجلس اإلدارة" في
وتبسيطها إلى جانب تطوير المنهجيات واألدوات 

لتوفير  معايير قياسية موجدة ىتعتمد علمنهجية 
 استهالك الطاقة في المباني.

بفضل الجهود  اآلثار بالنسبة ألصحاب المصلحة:
ع اري، من المتوقع أن يصبح تطوير مشمرآزيةال

آلية التنمية النظيفة أآثر بساطة. آما يتوقع أن تقل 
ذات الصلة. وفي نهاية األمر،  رصدتكلفة وجهود ال

بإمكان منهجية بسيطة وقابلة للتطبيق على نطاق 
ات مكانيقطاع التشييد أن تطلق العنان لإلفي واسع 

الهائلة لتخفيض االنبعاثات الناتجة عن قطاع 
 التشييد.

  

 
 

 العامة أمور مرتبطة بقضايا السياسة
طلب "مجلس اإلدارة" من  العناوين الرئيسية:

في مشاريع آلية تحليل التغييرات التشغيلية  ةنااألم
 التي يمكن التنمية النكيفة و

 
المشارآين في  تحت سيطرةاعتبارها دائمة و

في اجتماع مستقبلي.  ةدراسالع من أجل يراالمش
قاعدة توضيًحا بشأن تنفيذ  وأصدر "مجلس اإلدارة"

 حالة فة فيسبقة آللية التنمية النظيماالعتبارات ال
الوطنية المعنية لدى الطرف  ةسلطغياب ال
توضيًحا  . آما أصدر "مجلس اإلدارة"المضيف

بعد اعتبار مداخالت أصحاب بشأن إزالة منهجية 
من برنامج المصالح على المستوى العالمي 

  .لألنشطة أو نشاط مشروع يطبق منهجيات عديدة
ع يرابالنسبة للمش اآلثار بالنسبة ألصحاب المصلحة:

سلطة وطنية  ؤسسلم ت ةمضيف لةدوفي  فائمةال
معنية في وقت بدء نشاط المشروع المقترح أو في 

، فإن المشروعيوًما من تاريخ بدء  180غضون 
المشارآين في المشروع يحتاجون فقط إلى إرسال 

مسبقة آللية التنمية النظيفة استمارة االعتبارات ال
 اتفاقية األمم المتحدة بشأن تغير المناخ. ةناإلى أم

 الذي أصدره المجلس يسمح التوضيح الثانيو
عهم يراع بإزالة المنهجيات من مشيرالمطوري المش

أو برامجهم في مرحلة التحقق طالما لم يتم إجراء 
أي تغيير في التصميم؛ وفي هذه الحالة تتم إعادة 

نشر المستندات من أجل التشاور مع أصحاب 
 المصالح على المستوى العالمي. 

  

 
 

 ع المنتديات وأصحاب المصالح اآلخرينالعالقة م
منتدى  )1(علما ب "مجلس اإلدارة"  حيطأ

السلطات الوطنية المعنية الذي عقد في الدوحة، 
،  2012 نوفمبر عام 25 - 24قطر في الفترة من 
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مع الهيئات  14و 13االجتماع عن ُبعد رقم ) 2(
 26و 2012ديسمبر عام  18التشغيلية المعنية في 

التدريب اإلقليمي وورشة ) 3(، 2013 فبراير عام
العمل للسلطات الوطنية المعنية اإلفريقية التي 

وبرامج  خطوط األساس الموحدةرآزت على 
األنشطة المتوقع عقدها في آوت ديفوار خالل 

جنًبا إلى  2013األسبوع األول من شهر يوليو 
الموائد ) 4(؛ منتدى الكربون اإلفريقي جنب مع

التنمية النظيفة التي تهدف إلى توفير  المستديرة آللية
مع "مجلس اإلدارة"  اآلراء للمدخالت وتبادلمجال 

 23يونيو و 17أبريل و 20والمحدد موعدها في 
 .2013أغسطس من عام 

  
 

 االجتماع القادم: اجتماع المجلس التنفيذي الثالث والسبعين
 2013مايو  31 -مايو  27من 

 (تواريخ مؤقتة)
 بون، ألمانيا

 
بواسطة ’ Untouched Neighbourhood. ‘1معرض الصور: 

 San Carlos Renewable Energy. ‘2لي جينجيون 
Project  3بواسطة أنابيلي’‘ . Waste Heat Recovery 

based 15 MW Power Generation Project at 
Bestway Cement Limited, Chakwal, Pakistan 

 Methane recovery and.‘ 4بواسطة أحسان جافيد 
utilisation project at TSH Sabahan Palm Oil Mill ’

 بواسطة إر موند ماسالو باتي
 

  ثانيلا يلتنفيذا لمجلسا عجتماا ملخص بنشر تمقاإخالء مسؤولية: 
  ) خلمناا تغير نبشأ يةرإلطاا ةلمتحدا ألمماتفاقية(ا مانةأ ،بعينلسوا

  ملخصًا يتضمنو ،لنظيفةا لتنميةا آللية يلتنفيذا لمجلسا عن نيابة
  لملخصا اذه يعد ال. يلتنفيذا لمجلسا تالجتماعا ليهإ للوصوا سهل
  لنظرا زيجو الو لنظيفةا لتنميةا آللية يلتنفيذا للمجلس سميةر ثيقةو
 .رالعتباا ابهذ ليهإ

 
 2013 مايو 28تم النشر في 


