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 الموجز
( في 0260 يوليو / تموز 02 - 61) والستين الثامناجتماعه لية التنمية النظيفة )المجلس( آل التنفيذيمجلس العقد 

 آلليةمتعددة منهجيات  الستخداملبحث التأثيرات التفاعلية  المبادئ التوجيهيةالمجلس  تبنى. ولقد ألمانيابون، 

 المشاريعطات إضافية نشا إلثباتالتوجيهية  المبادئ. وافق المجلس على تنقيح طةاألنشبرامج في التنمية النظيفة 

التنمية النظيفة. وافق  ةآليمنهجيات في  المنقوصالطلب والمبادئ التوجيهية لبحث  ذات الحجم الصغير والصغرى

إلبراز ية طوع داةنسخة أولية أل . جرى بحثموحدةخطوط أساس المجلس على تنقيح إجراءات تقديم وبحث 

وعالوة  .األنشطةوبرامج  التنمية النظيفة ةآليمشاريع  أنشطة الناتجة عن للتنمية الُمستدامةبالنسبة  الجانبية المنافع

مر األطراف العامل بوصفه الدورة الثامنة لمؤت"( 8-)م أ إإلى  توصيات تقديم علىعلى ذلك، تمت الموافقة 

مع ممثلي  تبادل آراءسحب أو تعليق رسائل الموافقة. جرى صصة بمتخ "بروتوكول كيوتو األطراف في اجتماع

ثاني  احتجازب للفريق العامل المعنيلية التنمية النظيفة. تم تعيين أعضاء آل العامة سياسةبشأن الحوار الفريق 

في ي عمومية لدعم العمل المستقبلمساهمات نداءات لتقديم  9الجديد. أطلق المجلس  وتخزينه الكاربونأوكسيد 

  آلية التنمية النظيفة.

 

 
 اإلدارةمسائل متصلة بتسيير 

حوار ال فريقثلي م: التقى المجلس بمفقرات بارزة
يات التنمية النظيفة وتبادل آلل العامة سياسةبشأن ال

التنمية النظيفة ووجهات آلية حول تطبيق  التجارب
واالستخدام المستقبلي المحتمل تطوير الالنظر حول 

وباإلضافة إلى ذلك، فقد ئمة على السوق. ليات قاآل
الفريق العامل المعني باحتجاز تم تعيين أعضاء 

من ِقبل المجلس. ثاني أوكسيد الكاربون وتخزينه 
الفريق العامل المعني باحتجاز عمل يمن المتوقع أن 

هيئة ن مع تخزينه بالتعاووالكاربون  أوكسيدثاني 
 .المنهجيات

 حوارالإَن هدف  :لحةالمصأصحاب التأثيرات على 
هو تقييم ية التنمية النظيفة آلل العامة سياسةال بشأن

 من تطبيق آلية التنمية النظيفة الُمستنبطةالدروس 
نحو  بحيث تتقدموضع اآللية والتوصية بكيفية 

حوار ال لفريقاألمام. سيجري نشر التقرير النهائي 
مبر في سبتلية التنمية النظيفة آل العامة سياسةبشأن ال

المجلس . سُيقدم عمل الهيئة إلى 2102/ أيلول 
 نشر في تقرير عامخالل اجتماعه التاسع والستين وُي

بعد ذلك مباشرة.  المعنيينلجميع  ًامتوفر سيكون
 سياسةبشأن الحوار التوجد معلومات أكثر عن 

 لية التنمية النظيفة فيآل العامة
[http://www.cdmpolicydialogue.org/]. 

ثاني احتجاز ب يق العامل المعنيربالففيما يتعلق 
، اتخذ المجلس خطوة وتخزينه الكاربونأوكسيد 

ني أوكسيد احتجاز ثانحو تطبيق  هامة أخرى
في التشكيالت الجيولوجية وتخزينه الكربون 

 لتنمية النظيفة.اآلية  مشاريعكنشاطات 
 
 

 

18 التنفيذي المجلسملخص   

http://www.cdmpolicydialogue.org/
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بالمعايير واألدوات والمبادئ  ائل متصلةمس
 التوجيهية:

المبادئ التوجيهية ى المجلس تبن: فقرات بارزة
متعددة  منهجيات الستخداملبحث اآلثار التفاعلية 
تقدم هذه و، لبرامج األنشطةآللية التنمية النظيفة 

الوثيقة توجيهًا حول بحث اآلثار التفاعلية عند 
مرتبطة بنفس تلفة مختقنيات/إجراءات استخدام 
 التنميةآلية  منهجياتتشكيالت بو/أو  المنهجية

المشاريع نشاطات  ضمن النظيفة الموافق عليها
. وافق المجلس على تنقيح األنشطةلبرامج نة كِوالُم

 المشاريع أنشطةإضافية  إلثبات المبادئ التوجيهية
مع توسيع قائمتها اإليجابية الصغيرة الحجم، 
على أنها الُمعرفة  اريعالمش أنشطةللتقنيات وأنواع 

المبادئ التوجيهية كما وافق على ، تلقائيًا إضافية
، من أجل الصغرًى المشاريع أنشطةإضافية  إلثبات
في بلد  الخاصة المتخلفة قاطتعريف للمن إضافة

المبادئ كما وافق المجلس على تنقيح ُمضيف. 
 منهجياتفي  المنقوصلطلب االتوجيهية لدراسة 

 إلى ةاالستمراري، مما يضيف التنمية النظيفة آلية
المبادئ  في كلمستوى الخدمة األدنى ل الحدتعريف 

كحاجات  الصرف الصحي والنقلالتوجيهية، 
وأمثلة في أقسام متعددة من المبادئ  إنسانية أساسية

أو  على التوجيهية. وعالوة على ذلك، تمت الموافقة
مشاريع لاألنشطة منهجية  22تنقيح/تعديل على 

 لتحريجوأنشطة مشاريع اصغيرة الحجم الكبيرة وال
  .التحريجإعادة و

يرمي تعزيز : المصلحةعلى أصحاب  اتالتأثير
 أصحاب المصلحةإلى تزويد  األنشطة برامجقواعد 

برامج  وتوسيعتحقيق انسيابية بإطار تنظيمي ل
في نفس  ةالبيئي السالمةالحفاظ على مع األنشطة 

منذ فترة طويلة  أصحاب المصلحة. لقد دعا الوقت
 تلقائيًا تتأهلبالمشاريع التي إلى إنشاء قوائم إيجابية 

 اإلنبعاثاتنظرًا إلى قدرتها الواضحة على تقليل 
في التطبيق؛ من واجهها توالحواجز الواضحة التي 

الُمتوقع أن تساعد هذه القائمة على تخفيض تكاليف 
آلية التنمية النظيفة.  مشاريعوبرامج  أنشطةتطوير 

تهدف التحسينات على المبادئ التوجيهية للطلب 
التجانس في أساليب التعامل إلى تحقيق  المنقوص

أن ترتفع المناطق التي من المتوقع مع الموقف في 
المصادر فوق  منالمستقبلية  اإلنبعاثاتفيها 

 أهميةلهذه المبادئ التوجيهية  المستويات الحالية.
لمشاريع والبرامج الواقعة في ة لالنسبخاصة ب

، والدول الجزرية الصغيرة النامية البلدان األقل نموًا

أو أقل من نشاطات  62واألطراف التي لديها 

  .مشاريع آلية التنمية النظيفة
 

 
 

 باإلجراءات مسائل متصلة

إجراءات : وافق المجلس على تنقيح فقرات بارزة

المجلس وافق . موحدة اسأستقديم وبحث خطوط 

، بأنه في حالة سحب  )م أ إ(إلى توصية تقديم على 

يتوجب على الطرف إعالم  ،أو تعليق رسالة موافقة

تاريخ بو المجلس بمثل هذا السحب أو التعليق،

ذات  األخرىالعواقب بسريان السحب أو التعليق، و

آلية  مشاريع نشاط مشروع أو برنامجالعالقة على 

كما قرر المجلس بحث التنمية النظيفة المقصود. 

سحب أو تعليق متطلبات وإجراءات للتعامل مع 

يؤجل المجلس الموافقة من ِقبل طرف.  رسائل

الموعد النهائي لتقديم طلبات التسجيل واإلصدار 

المصادقة  )دليل القواعدطبقًا للمجموعة السابقة من 

 .0261يناير / كانون الثاني  16التحقق( حتى و

 حددت: المصلحة أصحابالتأثيرات على 

اإلجراءات المنقحة لتقديم وبحث خطوط أساس 

للسلطات الوطنية الُمعينة لتقديم طرائق  موحدة

إلعداد تقارير تقييم لحصول على تمويل لطلبات 

. يمكن للدول الُمستهدفة اآلن موحدة أساسلخطوط 

ثالثة خطوط أول  لتمويل تقارير تقييم أن تقدم طلبُا

 يؤديلدولة. ُيفترض أن تقترحها ا موحدةأساس 

التسجيل تمديد الموعد النهائي لتقديم طلبات 

بوقت كافي إلتمام صدار إلى تزويد المعنيين واإل

المصادقة النشاطات المرتبطة بها وفقًا لسجل دليل 

 .والتحقق

 

 
 

 المصلحةمن أصحاب  المساهماتطلبات 

 ،تقديم المساهمات من ِقبل أصحاب المصلحة ُيطلب

  يع التالية:في المواض

الخارج عن الشبكة في "أداة  العنصر توحيد)أ( 

من  اًًلمنظومة كهرباء" أبتداءحساب عامل االنبعاث 
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أغسطس / آب  0وحتى  3103يوليو / تموز  32

3103. 

لتحديد خطوط أساس  موحدةُطرق )ب( 

 0260 يوليو / تموز 32من  ، أبتداءًا(ات)إلجراء

 .3103أغسطس / آب  6وحتى 

كلفة  حولة عمل لتطوير قاعدة بيانات )ت( خط

 وكفاءة التقنيات لتسهيل تطوير خطوط أساس

وحتى  0260 أغسطس / آب 6، أبتداءًا من موحدة

 .3103أغسطس / آب  01

، أصحاب العالقةمن ِقبل  مساهماتُيطلب تقديم 

 01وحتى  3103يوليو / تموز  32أبتداءًا من 

 : في المواضيع التالية ،3103أغسطس / آب 

 حاالت قصور هامة،)ث( 

 ألنشطةمة اللتنمية المستد المنافع الجانبية)ج( 

 آلية التنمية النظيفة. أنشطةوبرامج  مشاريع

األهمية تمهيدية حول استخدام )ح( مبادئ توجيهية 

 في التحقق. النسبية

من  مساهماتوعالوة على ذلك، ُيطلب تقديم 

وز يوليو / تم 32، أبتداءًا من أصحاب العالقة

، حول 3103أغسطس / آب  33وحتى  3103

  الموضوع التالي:

( SSC-III.BE) ةجديد ةتمهيدي منهجية)خ( 

بمواد ثانوية  ةوالوقود الجديداستبدال المواد الخام "

 ."ُمستعادة من اإلطارات الُمستعملة

"كفاءة  (AMS-II.E) لمنهجية)د( تنقيح تمهيدي 

 ني".للمبا الوقوداستبدال الطاقة وإجراءات 

 المنهجيةالتحريج/ إعادة التحريج )ذ( تنقيح أداة 

والتغيرات في الُمخزنة ون "تقدير كميات الكارب

 األشجار والشجيرات فيفي المخزنة كاربون الكمية 

 مشاريعشاطات كن التحريج/ إعادة التحريجمشاريع 

 ". آلية التنمية النظيفة

 

 

 

 
 

 96االجتماع القادم: المجلس التنفيذي 
 2132 أيلول/  سبتمبر 31 - 6

 تايلندة، بانكوك
 

بانكيال بانورامي" من  قفزة األيمان. "0الصور ُمقدمة من ِقبل: 
خريستوس " من المزرعة التي تقع خلف الكثبان. "2باِتل،

مصنع . "2 روِبن" من صغيرإي ال طائر. "3 ولوسآناغتوستوي
  ماثيوس بيرنرت" من الطاقة المائية الصغير بونتي

 
أمانة  86إخالء المسؤولية: قامت بنشر ملخص اجتماع المجلس التنفيذي 

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

الملخص ليس وثيقة رسمية للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة  هذاالتنفيذي. 
 وال يجوز النظر إليه بهذا االعتبار.

 2102 آب/  أغسطس 3ُنشر في 
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