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 الموجز
( في بون، المانيا. 2112مايو / آيار  11 - 7) اجتماعه السابع والستينلية التنمية النظيفة )المجلس( آل المجلس التنفيذيعقد 

آلية  عيرامشالمستدامة ألنشطة للتنمية الجانبية ولقد بحث المجلس تحلياًل ومقترحًا إلجراءات طوعية من أجل إبراز الفوائد 

وحسابات  اتولقد تبنى المجلس أمثلة أفضل الممارسات التي تركز على حجم العين األنشطة.وبرامج النظيفة التنمية 

المشاريع  أنشطةإضافية إلثبات مذكرة متعلقة بتوسيع "المبادئ التوجيهية لنسخة أولية الموثوقية. ولقد جرى بحث 

اإلحيائية الكتلة نسبة صة". وافق المجلس على أسلوب قياس تعريف "المناطق المتخلفة الخافيما يتعلق ب"، وخاصة الُصغرى

مشاريع آلية أنشطة أو أقل من  11النامية واألطراف التي لديها  الصغيرة نموًا، والدول الجزريةألقل البلدان متجددة الغير 

اإلحيائية لنسبة الكتلة لمحسوبة االمرجعية القيم على و 2111ديسمبر / كانون األول  11اعتبارًا من الُمسجلة التنمية النظيفة 

هامة.  حاالت قصورحول  ةالُمعين ةالتشغيلي ات. وباإلضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على مدى استشارة الكيانالمتجددةغير 

 .الفريق العامل المعني باحتجاز ثاني أوكسيد الكاربون وتخزينهتم تأسيس 

 

 

 مسائل متصلة بتسيير اإلدارة

وفرق تار المجلس أعضاء كل الهيئات : اخبارزة فقرات

العمل لفترة إدارة جديدة. بحث المجلس إجراء تحديث 

من خالل وثيقة  2112وضع برنامج عمل المجلس في ل

برنامج عمل المجلس التنفيذي لآللية التنمية النظيفة لعام 

النسخ  تحتويأن األمانة . طلب المجلس من 2112

جديدة تنجم تخويالت  المستقبلية لبرنامج العمل على أية

وضع العمل ل ًاتحديثأن تقدم ومستقبلي عن أي اجتماع 

في االجتماع التالي. وافق المجلس على إجراءات لتعزيز 

تفاعله مع )فريق التسجيل واإلصدار( في حاالت طلبات 

التي تم والتسجيل واإلصدار وتجديد فترة االعتماد 

المرجعية القواعد وضعها تحت المراجعة. تبنى المجلس 

 للبنية الداعمة للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة

 بالفريق العامل المعنيالُمنقحة، والتي تتضمن بنود تتعلق 

الُمنشأ حديثًا. تم  نهيخزتو ثاني أوكسيد الكاربون احتجازب

 تعيين السيد خوزيه ميغويز والسيدة بولين كندي من ِقبل

على التوالي. رئيس الونائب الرئيس المجلس في منصبي 

تنفيذ  على طريقنان خطوة أخرى يالتعيهذان يشكل 

احتجاز  بإدخالقرار ًمتخذ من أطراف بروتوكول كيوتو 

آلية التنمية  ضمن وتخزينه الكاربونثاني أوكسيد 

تخاذ القرارات إل اإلطار المنقحالنظيفة. تبنى المجلس 

  .لمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفةلوالتوثيق 

 الدوري: سيؤدي النشر المصلحةالتأثيرات على أصحاب 

لنسخ ُمحدثة من برنامج عمل المجلس إلى إبقاء أصحاب 

كيفية تطبيق المجلس لعمله على بعلى علم المصلحة 

مدى السنة ُمسبقًا. من الُمتوقع أن يوفر التفاعل الُمعزز 

فرصًا ألعضاء فريق التسجيل واإلصدار ليفهموا بشكٍل 

طلبات المجلس عند تقييم حاالت تحت أفضل مت

الفريق العامل المعني باحتجاز سمح يالمراجعة. سوف 

المؤسس حديثًا إلى جانب  ثاني أوكسيد الكاربون وتخزينه

ثاني أوكسيد الكاربون  منتجات متنوعة متعلقة باحتجاز

يقوم أصحاب  وافق عليها المجلس، بأن وتخزينه
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الجديدة المقترحة  بتقديم المنهجياتقريبًا المصلحة 

 .ثاني أوكسيد الكاربون وتخزينه ازالحتج

 

 
 

 بالمعايير واألدوات والمبادئ التوجيهيةمتصلة  مسائل

أفضل الممارسات  أمثلة: قام المجلس بتبني بارزة فقرات

تقدم و، وحسابات الموثوقية اتالتي تركز على حجم العين

تي تغطي أفضل الممارسات ال أمثلةمن  ًاهذه الوثيقة عدد

 أمثلةكبيرة وصغيرة الحجم. كما تقدم  مشاريعأنشطة 

لتدقيق موثوقية البيانات الُمّجمعة من خالل مسوحات 

الجديدة التالية: المنهجيات . وافق المجلس على عينية

الترابط بين شبكات الطاقة الكهربائية في الدول ذات نظام 

 وتقليل( AM0104)تسلسل التشغيل األمثل اقتصاديًا 

الفحم الحجري عبر تحسين تصاميم  إنتاجمن  اإلنبعاثات

تقوم . سوف (ACM0021) األفران و/أو تقليل الميثان

المنهجية الُمدمجة بحث هيئة المنهحيات مرة أخرى ب

المتوقفة حاليًا والُمستعملة للمشاريع الكبيرة الحجم في 

المرتبطة بالشبكة والعاملة على  الجديدة معامل الطاقة

تقنية أقل توليدًا لغازات  مستخدمةالمتحجر  الوقود

المصلحة من أجل تضمين تعليقات أصحاب  ،الدفيئة

أعضاء المجلس. وافق المجلس على أسلوب حساب و

نموًا  ألقل البلدان المتجددةغير اإلحيائية نسبة الكتلة 

والدول الجزرية الصغيرة النامية واألطراف التي لديها 

مشاريع آلية التنمية النظيفة أنشطة أو أقل من  11

 2111ديسمبر / كانون األول  11الُمسجلة اعتبارًا من 

الخاصة لما هي ُمبينة في مذكرة المعلومات القيم مثعلى و

. ةتجددالمغير اإلحيائية لنسبة الكتلة المرجعية القيم ب

التوصية بقائمة إيجابية بتقنيات األمانة طلب المجلس من 

بالشبكات لتوليد الطاقة الكهربائية  مرتبطةمتجددة غير 

ووحدات/تقنيات منفردة أخرى ذات حجم صغير جدًا في 

المبادئ . جرى بحث التلقائيةة لإلضافية مواقع متوزع

، الصغرىالمشاريع أنشطة ة إضافيإلثبات التوجيهية 

قدم وخاصة لتعريف "المناطق المتخلفة الخاصة" و

لمراجعة توجيهًا لتقديم معلومات  ُمدخالتالمجلس 

 مستقبلية للتعريف. 

: نظرًا إلى تعدد المصلحةالتأثيرات على أصحاب 

والتعقيد المتوقع، طلب العديد من األساليب المحتملة 

وأخذ  الحصول على أمثلة النمذجةالمصلحة أصحاب 

يتوقع أن و، وتبنيها تطويرهاجرى كان قد التي  العينات

معيار تساعد تلك األمثلة مطوري المشاريع على تطبيق "

التنمية النظيفة  اخذ العينات واالستقصاء لمشاريع آلية

". سوف يتم تناول أمثلة أفضل األنشطةوبرامج 

 االستقصاءوألخذ العينات  للمصادقة/التحققالممارسات 

لقد . مستقبليةفي وثيقة من ِقبل الكيانات التشغيلية الُمعينة 

اإلحيائية لنسبة الكتلة مرجعية قيم  االتفاق علىجرى 

من أجل تسهيل تنفيذ وتخفيض تكاليف  ةتجددملاغير 

أقل البلدان في األنشطة رامج المشاريع وبأنشطة تطوير 

نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية واألطراف التي 

مشاريع آلية التنمية النظيفة أنشطة أو أقل من  11لديها 

 الُمسجلة.

 

 باإلجراءات متصلة مسائل

القواعد المرجعية : وافق المجلس على بارزة فقرات

لقابلية حول ا مع الكيانات التشغيلية الُمعينة للتشاور

للتأمين وأساليب أخرى للتعامل مع المخاطر في إطار 

هامة في تقارير  قصورإجراء تمهيدي لمعالجة حاالت 

سابقة. نقح المجلس المبادئ واعتماد  ُمصادقة وتحقق

تعليمات موجهة إلى لتتضمن  األنشطةالتوجيهية لبرامج 

برامج الكيانات التنسيقية/اإلدارية لشرح كيفية مساهمة 

. تبنى المجلس المستدامةفي التنمية المقترحة  نشطةاأل

 وطخطمنهجيات استمارة "المبادئ التوجيهية لملء 

ثاني أوكسيد  الحتجاز الُمقترحةالجديدة  والرصد األساس

لملء استمارة و "المبادئ التوجيهية  "نهيخزتالكاربون و

ثاني  الحتجاز آلية التنمية النظيفة مشاريعوثيقة تصميم 

ع ألنشطة  وتخزينه الكاربون أوكسيد شاري آلية التنمية م

 اتمنهجيالنظيفة". تبنى المجلس "إجراءات تقديم وبحث 

ثاني  الحتجاز الجديدة المقترحة األساس والرصد وطخط

ع أنشطة ضمن  وتخزينه الكاربونأوكسيد  شاري آلية م

  للتنمية النظيفة".

: إن هدف استشارة المصلحةالتأثيرات على أصحاب 

هو تعزيز االتصال بين المجلس  ةُمعينال ةتشغيليال تيانكال

والكيانات التشغيلية الُمعينة )يصاحبها القائمون بأعمال 

التأمين، إذا رغبت الكيانات التشغيلية الُمعينة( وتوفير 

ستطيع فيه تبادل وجهات النظر المتعلقة ت خاصملتقى 

 بالموضوع. 

 

 
 

 العامة بقضايا السياسةمسائل متصلة 

 ي: وافق المجلس على تمديد اإلجراء االنتقالبارزة فقرات

المنصوص عليه في معيار اعتماد آلية التنمية النظيفة 

 2112مارس / آذار  17( من 5(، المقطع D)الملحق )

من تنقيح  1في المرحلة  2111يونيو / حزيران  17إلى 

هذا المعيار. بحث المجلس تحلياًل واقتراحًا إلجراءات 

وبرامج مشاريع ألنشطة  الجانبيةمنافع الإلبراز طوعية 

لب ط التنمية النظيفة للتنمية الُمستدامة. آلية أنشطة

تطوير أداة طوعية ليقوم المجلس األمانة  المجلس من

 القادم.  اجتماعهببحثها في 

يهدف تمديد اإلجراء  :المصلحةالتأثيرات على أصحاب 

ية الُمعينة على االنتقالي إلى مساعدة الكيانات التشغيل

إدارة واالحتفاظ بموارد بشرية مؤهلة توافقًا مع معيار 

اعتماد آلية التنمية النظيفة. إن قيام المشاركين في 

الناتجة عن المنافع الجانبية المشاريع طوعيًا بالتبليغ عن 

من خالل  األنشطةمشاريع آلية التنمية النظيفة وبرامج 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/A4BHKWSG5PU57ARI0MRD3WQWFT0ULX
http://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/AA1T5PNLA4SMCJA2OQK9XRTC08BA6J
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ن التغيرات التي تقع بعد استخدام أداة معيارية والتبليغ ع

التي تحققها المنافع التسجيل، سوف ُيساعد على إبراز 

 آلية التنمية النظيفة. 

 

 
 

  أصحاب المصلحة ِقبل مساهمات منتقديم طلبات 

 ابتداء، ِقبل أصحاب المصلحة منتقديم مساهمات ُيطلب 

 2142 أيارمايو /  22 وحتى 2142 أيارمايو /  41من 

 تالية:في المواضيع ال

خالل الموائد  لمناقشتها( قضايا ومواضيع إضافية أ)

األمانة المستديرة آللية التنمية النظيفة التي خططت 

 لعقدها هذه السنة،

( التطوير التنازلي ألساليب معيارية لتوريد الطاقة في ب)

 المناطق الريفية )الغاز الحيوي(،

 تعاثاانب( التطوير التنازلي ألساليب معيارية لتحديد ت)

 (.AMS-III.AU)استنادًا إلى الميثان في حقول الرز 

 ابتداءًا، ُيطلب تقديم مساهمات من ِقبل أصحاب المصلحة

يونيو / حزيران  1 وحتى 2142 مايو / آيار 41من 

 في المواضيع التالية: 2142

موحدة ( مبادئ توجيهية إلنشاء خطوط أساس ث)

من إطار التحريج وإعادة التحريج ضألنشطة مشاريع 

 آلية التنمية النظيفة.

من ِقبل أصحاب  مساهماتُيطلب تقديم عالوة على ذلك، 

 44 وحتى 2142مايو / آيار  41بتداءًا من ا، المصلحة

 األولية، حول التنقيحات 2142يونيو / حزيران 

 التالية:للمنهجيات 

"استعادة الميثان في منظومات إدارة  AMS-III.D( ج)
 روث الحيوانات"،

"استعادة الميثان من مطامر  AMS-III.G( ح)
 النفايات"،

"مشروع استعادة الطاقة الفائضة  AMS-III.Q( خ)
 )الغاز/الحرارة/الضغط("،

"استعادة الميثان في النشاطات  AMS-III.R( د)
 الزراعية على مستوى المنازل/المزارع الصغيرة".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 86االجتماع القادم: المجلس التنفيذي 
 0260يوليو / تموز  02 - 68

 بون، ألمانيا
 

. 2. "منظر بانورامي" من مي وينجو 1الصور ُمقدمة من ِقبل: 
"قوس قزح في مزرعة رياح يوروس" من أيفون سانشيز صالح 

بيدرو . "جبل باغاس" من 4. "حياتنا البرية" من يورغ مينديز 3
 غينل 

 
 أمانة 76المجلس التنفيذي  اجتماع نشر ملخصقامت بإخالء المسؤولية: 

بشأن تغير المناخ( نيابة عن المجلس التنفيذي  اإلطارية )اتفاقية األمم المتحدة
الجتماعات المجلس وصول إليه الويتضمن ملخصًا سهل آللية التنمية النظيفة، 

ية للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة وثيقة رسمالملخص ليس  هذاالتنفيذي. 
 .النظر إليه بهذا االعتبار وزوال يج

 
 2112مايو / أيار  22ُنشر في 
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