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 ملخص
اجتماعه الحادي (المشار إليه باسم "مجلس اإلدارة")  CDMعقد المجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة 

على شؤون ) بمدينة بون، ألمانيا. هذا وقد رآز االجتماع 2013فبراير  1 -يناير  30في الفترة من ( والسبعين
ا إستراتيجية بدأ "مجلس اإلدارة" عمله في  إضافة إلى ذلكالرئيس. مجلس بانتخاب رئيسه ونائب القام   آم
وتمت دراسة مدى التقدم في مبادرة مراآز التعاون واإلجراءات الخاصة بآلية التنمية النظيفة.  طرائقمراجعة ال
وضع إجراءات إلعطاء األولوية  ة"مجلس اإلدارة" من األمان). عالوة على ذلك، فقد طلب RCCsاإلقليمية (
 بات اإلصدار للمستقبل القريب.لمعالجة طل

 
  -اإلدارة تسيير أمور مرتبطة ب

 التخطيط اإلستراتيجي والتوجيه
انتخب "مجلس اإلدارة" رئيسه : العناوين الرئيسية

السيد هج ) ونائب الرئيس (السيد بير ستيانسن(
) إلى جانب رؤساء ونواب رؤساء وأعضاء سيلي
اإلدارة"  . وقد وافق "مجلسلالعموأفرقة ات هيئال

التنمية النظيفة  آلبة خطة عمل وخطة إدارةعلى 
وفي . 2014 - 2013لمدة عامين في الفترة من 

خطة العمل وخطة إدارة آلية التنمية إطار دراسة 
توصيات النظيفة، فإن "مجلس اإلدارة" قد راعى 

لية التنمية النظيفة آل ة العامةسياسبشأن الحوار ال
 علما جلس اإلدارة""م أحيطقدر اإلمكان. آما 

بخصوص مراآز  ةناها األمتالمعلومات التي قدمب
). وقد اتفق "مجلس RCCsالتعاون اإلقليمية (
ساهم ت أنالمبادرة  لهذه يمكنه اإلدارة" على أن

بدرجة هائلة في مواجهة مشكلة التوزيع اإلقليمي 
ع آلية التنمية النظيفة وبرامج يراألنشطة مش

ستتطلب التخطيط  المبادرة ة هذهاألنشطة وأن فعالي

آما بدأ "مجلس اإلدارة" واإلشراف بعناية فائقة. 
واإلجراءات الخاصة  طرائقعمله في مراجعة ال
 بآلية التنمية النظيفة.

 

 
 

ستوفر مجموعة  اآلثار بالنسبة ألصحاب المصلحة:
الخطط المعتمدة ألصحاب المصالح نظرة عامة 

عاتها من شاملة على عناصر العمل المطلوب مرا
ِقبل "مجلس اإلدارة" وهيكل الدعم الخاص به في 

. وقد تم إنشاء مراآز 2014و 2013عامي 
دعم الالتعاون اإلقليمية لتحسين بناء القدرات وتوفير 

ع آلية التنمية النظيفة، مما يرامباشر لمطوري مشال
يقلل من المخاطر التي يواجهها المستثمرون في هذه 

ضعيفة الأن تبدأ الدول  من المتوقعع. ويراالمش
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في االستفادة من  من حيث عدد المشاريع التمثيل
 بالغة األهميةالهذه اآللية 

 

 
 

أمور مرتبطة بمجلس اإلدارة وهيكل الدعم الخاص 
 به

 علما "مجلس اإلدارة" أحيط العناوين الرئيسية:
التي  طلبات التسجيل واإلصدارمن األعداد الكبيرة ب

نظير ما  انةومدح األم 2012خالل عام قدمت 
جهود لمعالجة من  بذلتهه من تخطيط مسبق وتقدم

وضع  ةناالحاالت. وطلب "مجلس اإلدارة" من األم
إجراءات إلعطاء األولوية لمعالجة طلبات اإلصدار 

 للمستقبل القريب.
من المتوقع أن  اآلثار بالنسبة ألصحاب المصلحة:

ر على المعالجة طلبات اإلصديؤدي إعطاء األولوية 
دات وحالمدى القريب إلى زيادة سرعة إصدار 

 خفض االنبعاثات بدرجة آبيرة.
 
 

 االجتماع القادم: اجتماع المجلس التنفيذي الثاني والسبعين
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 بون، ألمانيا
 

" بواسطة إراي إرجون Snow of autumn. "1معرض الصور: 
2" .Peer Stiansen and Hugh Sealy بواسطة اتفاقية األمم "

" بواسطة Look and a very wide. "3المتحدة بشأن تغير المناخ 
 اج آاب ه
 

الحادي  يلتنفيذا لمجلسا عجتماا ملخص بنشر تمقاإخالء مسؤولية: 
  ) خلمناا تغير نبشأ يةرإلطاا ةلمتحدا ألمماتفاقية(ا مانةأوالسبعين، 

  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 قةثيو
 رالعتباا ابهذ ليهإ

 
 2013 مايو 29تم النشر في 

 


