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 الملخص
( في 4122أكتوبر  42-42للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة )المجلس( في ) االجتماع الرابع والستونانعقد 

اعتمد المجلس اختصاصات حوار السياسة بشأن آلية التنمية النظيفة والذي سيتم إطالقه في  بون، بألمانيا.
سيتم النظر في مسودة  (.PoAsالتنفيذ لمعايير برنامج األنشطة ) اعتمد المجلس خطة دوربان، بجنوب أفريقيا.

(، وإجراءات دورة المشروع VVS(، ومعايير التحقق والتأكيد )PSمعايير مشروع آلية التنمية النظيفة )
(PCP لتبنيها في اجتماع المجلس التنفيذي )وطلب المجلس من األمانة مراجعة خطة التنفيذ لهذه الوثائق 26 .

. كما طلب المجلس أيضًا من األمانة مراجعة نموذج وثيقة 26ظيمية للنظر فيها في اجتماع المجلس التنفيذي التن
(، وإرشادات إتمام نموذج وثيقة تصميم المشروع ومسرد المصطلحات آللية التنمية PDDتصميم المشروع )

ساسية جإجراءات إعداد مسودة . كما وافق المجلس على العناصر األ26النظيفة الجتماع المجلس التنفيذي 
كما وافق المجلس أيضًا  اجإجراءات لمعالجة أوجه القصور الملموسة قبل التحقق أو التأكيد أو تقارير الشهادة.

مع األخذ في االعتبار التعليقات  26على استمرار النظر في إجراءات المسودة في اجتماع المجلس التنفيذي 
ضافة لذلك، فقد أطلق المجلس ندائين للُمشاركة العامة لدعم العمل المستقبلي في آلية باجإ العامة التي سيتم تلقيها.

 .التنمية النظيفة

 

 أمور متعلقة بجدول األعمال
نظر المجلس وألول مرة في المشاركتين  أهم النقاط:

الخارجيتين على جدول األعمال المطروح في 
لقيها عبر والتي تم ت 22اجتماع المجلس التنفيذي 

نداء المشاركة العامة وفقًا "لطرق وإجراءات 
 االتصال المباشر مع أصحاب المصلحة".

تم اعتبار مشاركات  أصحاب المصلحة: علىاآلثار
أصحاب المصلحة مساهمة مفيدة لُمداوالت 

اآلن، يمكن للمجلس اتخاذ قرارات أكثر  المجلس.
اب وعيًا مع األخذ في الحسبان وجهان نظر أصح

 المصلحة.
 

 
 
 

 أمور متعلقة بالحكم

حوار  اختصاصاتاعتمد المجلس  أهم النقاط:
السياسة بشأن آلية التنمية النظيفة والذي سيتم 

اتفق المجلس  إطالقه في دوربان، بجنوب أفريقيا.
على إطالق النداء للمشاركات العامة في نطاق 

 كما وافق المجلس أيضًا على دعوة أعضاء الحوار.
الهيئة مع رئيس المجلس واألمين التنفيذي التفاقية 

األمم المتحدة اجإطارية بشأن تغير المناخ 
(UNFCCC.بالتشاور مع المجلس ،)  كما وافق

، CMP7المجلس أيضًا على تقريره السنوي إلى 
 42حتى  4121أكتوبر  26والذي يغطي الفترة من 

، وطالب األمانة بالتعاون مع رئيس 4122أكتوبر 
المجلس لتضمين نتائج اجتماع المجلس التنفيذي 

. وبمجرد إتمام التقرير، سيتم نشره على المواقع 22
اجإلكترونية التفاقية األمم المتحدة اجإطارية بشأن 

( و آلية التنمية النظيفة UNFCCCتغير المناخ )
التفاقية األمم المتحدة اجإطارية بشأن تغير المناخ 

(UNFCCC CDMوفقًا لذلك ). 
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يمكن ألصحاب  أصحاب المصلحة: علىاآلثار
المصلحة اقتراح القضايا التي يتم تضمينها في 

سيتم مشاركة ملخص المشاركات مع  الحوار.
الفريق الذي يقوم بالحوار وسيتم النظر فيه في 

 .22اجتماع المجلس التنفيذي 
 

 
 

 بالمعايير واألدوات والتوجيهات أمور متعلقة

لمعايير   خطة التنفيذاعتمد المجلس  أهم النقاط:
سيتم النظر في مسودة  .PoAsبرنامج األنشطة 

ومعايير التحقق PS معايير آلية التنمية النظيفة 
لتبنيها في اجتماع المجلس التنفيذي  VVSوالتأكد 

. وطلب المجلس من األمانة مراجعة خطة 26
معايير آلية التنمية النظيفة ومعايير التحقق التنفيذ ل

. 26والتأكد للنظر فيها في اجتماع المجلس التنفيذي 
كما طلب المجلس أيضًا من األمانة مراجعة نموذج 

(، وإرشادات إتمام PDDوثيقة تصميم المشروع )
ومسرد  PDDنموذج وثيقة تصميم المشروع 

مصطلحات آلية التنمية النظيفة الجتماع المجلس 
 .26التنفيذي 

ستسهل خطط التنفيذ  أصحاب المصلحة: علىاآلثار
التحول السلس والفعال ألحكام الوثائق التنظيمية 

 الجديدة.
 

 
 

 أمور متعلقة باإلجراءات

وافق المجلس على العناصر الرئيسية  أهم النقاط:
معالجة القصور الملموس في   لمسودة إجراءات

سيتم  التحقق والتأكد الماضي، أو تقارير الشهادة.
إرفاق مسودة اجإجراءات إلى جدول األعمال 

لتلقي  26المطروح الجتماع المجلس التنفيذي 
سيتم النظر في تبني مسودة  لتعليقات العامة.ا

. كما 26اجإجراءات في اجتماع المجلس التنفيذي 
طلب المجلس من األمانة مراجعة خطة التنفيذ 

( ليتم النظر فيها PCPجإجراءات دورة المشروع )
. واعتمد المجلس 26في اجتماع المجلس التنفيذي 

لمراجعة طلبات إصدار   اإلجراءات المنقحة

تمت إضافة فقرة بشأن إعادة تقديم  .CERشهادات 
طلبات اجإصدار المرفوضة مع األخذ في االعتبار 

 التوضيحات السابقة للمجلس.

سيكون ألصحاب  أصحاب المصلحة: علىاآلثار
صلحة إمكانية التعليق على مسودة اجإجراءات الم

لمعالجة القصور الملموس قبل أن يمكن تبنيه في 
. ومع إجراءات 26اجتماع المجلس التنفيذي 

المراجعة المنقحة، سيكون ألصحاب المصلحة 
وضوحًا أكبر بشأن متطلبات إعادة تقديم طلبات 

 اجإصدار المرفوضة.

 

 
 

 متعلقة بمسائل السياسة أمور

نظر المجلس في ملخص المشاركات  أهم النقاط:
العامة التي تم تلقيها استجابة للنداء الذي تم إطالقه 

لتنفيذ استشارة أصحاب المصلحة المحليين 
طلب المجلس من  والعالميين أثناء عملية التحقق.

األمانة تقديم التوصيات بشأن كيفية تضمين 
ق دورة المشروع االقتراحات التي تم تلقيها في وثائ

كما طلب المجلس  واجإرشادات اجإضافية لذلك.
أيضًا من األمانة تقديم مستند يحدد عملية إطالق 

 نداءات المشاركات من طرف المجلس.

 يمكن ألصحاب أصحاب المصلحة: علىاآلثار
المصلحة أن يتوقعوا عملية تتسم بالكفاءة والشفافية 

 التقنية.مع تحسن التواصل وتعظيم القدرة 
 

 
 

 صحاب المصلحةألمن  طلبات للمساهمات

 في ألصحاب المصلحةمن  يتم قبول المساهمات
 األمور التالية:

القضايا التي يتم تضمينها في حوار سياسة آلية  )أ(
أكتوبر  72، والذي سيبدأ في CDMالتنمية النظيفة 

 .7127يناير  21وينتهي في  7122
القصور في مسودة اجإجراءات لمعالجة أوجه )ب( 

التحقق والتأكد الماضي،  وتقارير الشهادة، بدءًا من 
 7122نوفمبر  21وانتهاًء في  7122 نوفمبر 2

)النداء للمشاركات في جدول األعمال المطروح 
 (.26الجتماع المجلس التنفيذي 

 
  

 
 

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/KUBC5SVNAXMLR903EOTY6DFPH42QZ8
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/1P0U9F42RL3G6HNXKYCIZWODTJQ8V5
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/1P0U9F42RL3G6HNXKYCIZWODTJQ8V5
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/AMPFUS105L6ZIE4KQ2J3HN8GBR7COV
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/AMPFUS105L6ZIE4KQ2J3HN8GBR7COV
http://cdm.unfccc.int/public_inputs/index.html
http://cdm.unfccc.int/public_inputs/index.html
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 16اجتماع المجلس التنفيذي  االجتماع التالي:

 7122نوفمبر  72-76

 دوربان، جنوب أفريقيا

 

أعدها  ،"فحص التبريد" .1 معرض الصور:
. "الحقول الذهبية حول محطة 4أليكس تشانغ. 

"رياح  .3جيرومو"، أعدها تشانجتشون فان. 
أني صوفي  أعدها ، األرض و نيران )الميثان("

. 6. "االندفاع"، أعدها دانييل فارشي. 2 .زيراه
. 2"العرض البانورامي"، أعدها مي وينجو. 

ازدهار الحياة حول صناعة الطاقة  4774-4"
 الصديقة للبيئة"، أعدها ساليندا كاندابوال.

 

قام بنشر ملخص اجتماع المجلس  إخالء طرف:
 اجإطارية، أمانة اتفاقية األمم المتحدة 64التنفيذي

( نيابة عن CCCUUUبشأن تغيرالمناخ )
المجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، وقدم 

لخص يسهل الوصول إليه من اجتماعات م
هذا الملخص ليس وثيقة رسمية  المجلس التنفيذي.

للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، وال يجوز 
 النظر إليه بهذا االعتبار.

 

 4122نوفمبر  4تم النشر في 


