
 1    69ملخص اجتماع المجلس التنفيذي 

 
 
 
 
 
 

 
 

 الملخص
تين التاسعاجتماعه ) عقد المجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة (المجلس ) في 2012سبتمبر  13 - 9( والس

ة    شأن السياس بللحوار التقرير النهائي  تم النظر في بانكوك، تايالند. ة النظيف ة التنمي ة آللي رر المجلس   و .ة العام ق
المي (     رار الع ات االحت تنطبق إمكاني ة س زام الثاني رة االلت ي فت ه ف ابية  GWPsأن ات الحس ع العملي ى جمي ) عل

دًءا من      القضاء عليهاالخاصة بتخفيضات االنبعاثات أو  ا ب يتم تحقيقه اير   1والتي س د المجلس   2013ين . واعتم
ق  "المبادئ التوجيهي  وم   ة بشأن تطبي ة بشأن          مفه ادئ التوجيهي ة "المب ام بمراجع ات التحقق" وق بية في عملي النس

اريع اإلضافية الخاصة بأنشطة ائعة".  المش ة الخاصة بالممارسات الش ادئ التوجيهي ا" و"المب ن نوعه ى م األول
ة   س منهجي د المجل الوقود الحف    ACM0013واعتم ل ب ي تعم ة الت ات الطاق أن محط ة بش ري المنقح ري الحج

 النظيف. عالوة على ذلك، وافق المجلس على إجراء تنفيذ اإللغاء الطوعي في سجل آلية التنمية النظيفة. 
 

 
بتسيير اإلدارةاألمور المتعلقة 
أحيط المجلس علًما بالتقرير : العناوين الرئيسية

النهائي عن الحوار بشأن السياسة العامة آللية 
 الرفيعة اللجنةه رئيس التنمية النظيفة، الذي قدم

المستوى، السيد فالي موسى، آما شكر المجلس 
 الجاد.  اعلى عمله اللجنة

آما أحيط المجلس علًما بالتقرير الصادر بشأن حالة 
تنفيذ خطة برنامج قروض آلية التنمية النظيفة خالل 

، متضمًنا اإلجراءات التي تتخذها 2012عام 
المتحدة لخدمات  الوآالة المنفذة لها، ومكتب األمم

اتفاقية األمم المتحدة  ةنا) وأمUNOPSالمشاريع (
 ).UNFCCCبشأن تغير المناخ ( يةإلطارا

 لجنة تأوص: أصحاب المصلحةالتأثيرات على 
الحوار بشأن السياسة العامة آللية التنمية النظيفة 

، وذلك بهدف جعل جاًالم 12إجراًء في  51باتخاذ 
في المستقبل. وتغطي  هذه اآللية مالئمة للتطبيق

والمشارآة في توصياتها قضايا مثل أزمة الطلب 
وربط أسواق التخفيف من وطأة تغيير المناخ 

الكربون والتنمية المستدامة والتوزيع اإلقليمي 

أصحاب  والهيكل اإلداري واإلضافية ومشارآة
 المصالح وآليات الطلبات والمظالم. 

التنمية وفيما يتعلق بخطة برنامج قروض آلية 
النظيفة، يمكن ألصحاب المصالح تقديم طلبات 

للحصول على قروض لتوفير التمويل الالزم 
والعملية  مصادقةواللتطوير وثيقة تصميم المشروع 

 تقَدم هذه. والتخفيضات الناتجة من األولى للتحقق 
القروض دون فوائد. وال يستحق القرض سوى 

ة مشاريع أقل من عشر تنفيذ فيها يتم  الدول التي
لية التنمية النظيفة. ويتم حالًيا قبول آلمسجلة 

الثانية من خطة برنامج قروض آلية  الطلبات للجولة
  والتنمية النظيفة. الموعد النهائي لتقديم الطلبات ه

. وللحصول على مزيد من 2012سبتمبر  30
 المعلومات راجع:

]/www.cdmloanscheme.org/http:/[ 
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 هيكل الدعم لديهواألمور المتعلقة بالمجلس 
أخذ المجلس بعين االعتبار، مع تقدير خطط 

 تنفيذ، ضمان وضع جداول زمنية آافية لانةاألم
  2012خالل الربعين األخيرين من عام  المشاريع

على الرغم من أصحاب المصلحة: التأثيرات على 
لبات التسجيل، إال أنه من المتوقع التدفق القياسي لط

ضمن  المشاريع تنفيذلأن تظل الجداول الزمنية 
 الحدود المعقولة. 

 
 

 
 

األمور المتعلقة بالمعايير واألدوات والمبادئ 
 التوجيهية

المعيار لتطبيق : تبنى المجلس العناوين الرئيسية
نشطة مشاريع آلية مكانيات االحترار العالمي في أإ

خالل فترة االلتزام  وبرامج األنشطة التنمية النظيفة
ووفًقا لهذا المستند، يجب  .الثانية لبروتوآول آيوتو

تخفيضات االنبعاثات أو مشاريع أن تقوم جميع 
 2013يناير  1بدًءا من  المحققة القضاء عليها

فصاعًدا، بتطبيق إمكانيات االحترار العالمي 
د هنا تفاصيل بشأن آيفية تطبيق هذه المحدثة. وتر
 اإلمكانيات. 

المبادئ التوجيهية بشأن تطبيق اعتمد المجلس 
وتهدف هذه  النسبية في عمليات التحقق مفهوم

المبادئ التوجيهية إلى: (أ) تسهيل وجود تفسير 
  النسبية  وتطبيق موحدين لمفهوم

الكيانات التشغيلية الُمعينة في عمليات  من قبل
التحقق؛ (ب) تحسين الشفافية واالتساق والكفاءة 

في عمليات التحقق وتقارير التحقق/االعتماد 
آلية التنمية النظيفة.  اريعمشالمقدمة في دورة 

المبادئ التوجيهية وباإلضافة لذلك، اعتمد المجلس 
و  عهاوولى من نبشأن إضافية أنشطة المشاريع األ
 ات الشائعةسالمبادئ التوجيهية بشأن الممار

المنقحة. آما وضع المجلس في االعتبار مذآرة 
مفهوم متعلقة بالمبادئ التوجيهية واإلجراءات 

والمعايير الخاصة ببرامج األنشطة. تبنى المجلس 
لمحطات الطاقة  ACM0013مراجعة منهجية 

عنه غازات نتج يالتي تعمل بالوقود الحفري الذي 
معلقة المنهجية دفيئة أقل آثافة، بعد أن آانت 

منهجيات  3لقرابة العام. آما وافق المجلس على 
 أداةلنطاق باإلضافة إلى واسعة المشاريع جديدة 

انبعاثات تسرب الوقود المرتبط باستخدام الوقود 
وراجع العديد من المنهجيات األخرى  ريالحف

واسعة وصغيرة النطاق والتي تتضمن لمشاريع 
بين نظم الطاقة  الترابط AM0108منهجية 

 .الكهربائية لتبادل الطاقة
تم تقديم إيضاح  أصحاب المصلحة: التأثيرات على

بشأن آيفية تطبيق إمكانيات االحترار العالمي في 
المبادئ  أمافترة االلتزام الثانية لبروتوآول آيوتو. 

النسبية في  مفهوم التوجيهية الخاصة بتطبيق

الكيانات التشغيلية  فيمكن أن تطبقهاعمليات التحقق 
آلية ع اريمشلتحقق من جميع أنواع أنشطة لالُمعينة 

الجديدة  AM0108ح منهجية التنمية النظيفة. وتسم
آلية التنمية  عاريمشبتطوير شبكات ربط أنشطة 

 النظيفة (شبكات الكهرباء) بين الدول.
 
 
 

 باإلجراءات األمور المتعلقة
تنفيذ اإللغاء  ءإجرا تبنى المجلس العناوين الرئيسية:

وطلب من  النظيفة الطوعي في سجل آلية التنمية
مة على النظام إآمال التعديالت الالز ةنااألم

 وترتيبات سير العملية. 
سيتمكن  أصحاب المصلحة:التأثيرات على 
قريًبا من إلغاء وحدات ع يراالمشالمشارآون في 

خفض االنبعاثات المعتمدة التي تم نقلها إلى أحد 
حسابات اإللغاء سواء آان ذلك إجراًء طوعًيا نيابة 

وقد يشجع  .عن أنفسهم أو نيابة عن أطراف ثالثة
ذا األمر على توسيع استخدام وحدات خفض ه

االنبعاثات المعتمدة لخفض االنبعاثات طوعًيا، مثل 
التي تستخدمها الشرآات آجزء من الوحدات تلك 

برامج المسؤولية االجتماعية، وذلك عن طريق 
منظمي الفعاليات الذين يرغبون في موازنة 
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انبعاثاتهم أو حتى عن طريق األفراد الراغبين في 
 يل انبعاثات الكربون.تقل
 

 
 

 من أصحاب المصلحة ساهماتالمطلبات 
من أصحاب المصلحة،  تقديم مساهمات طلب سيتم

وتنتهي  2012سبتمبر  24والتي ستبدأ اعتباًرا من 
 ألمور التالية:، في ا2012أآتوبر  23في 
 آلية التنمية النظيفة"ع اريمش"معيار  (أ)

  والتحقق المصادقة"معيار  (ب)
 ع آلية التنمية النظيفة".اري"إجراء دورة مش (ج)

 
 
 
 

االجتماع التالي: اجتماع المجلس التنفيذي السبعون
  2012نوفمبر  23 - 19

 الدوحة، قطر
 

. 2. "بدون عنوان" بكاميرا هاينريش بتلر 1معرض الصور: 
. "المنزل اإلضافي" 3"األطفال" بكاميرا روبن أنطونيو لوي 

. "في الطريق إلى أورومكي" بكاميرا يان 4ينجو بكاميرا مي و
 تشانغ.

 
إخالء طرف: قام بنشر ملخص اجتماع المجلس التنفيذي التاسع 

أمانة (اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ) والستين، 
نيابة عن المجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، ويتضمن ملخصًا 

هذا الملخص  ال يعدعات المجلس التنفيذي. سهل الوصول إليه الجتما
وثيقة رسمية للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة وال يجوز النظر 

 .إليه بهذا االعتبار


