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 الملخص
( في 5122سبتمبر  52-52للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة )المجلس( في ) االجتماع الثالث والستونانعقد 

وقد نظر المجلس وألول مرة في المشاركات الخارجية من أصحاب المصلحة على جدول  كيوتو، باإلكوادور.

ل أعمال جديد لالجتماع، والذي اشتمل على تغيير كما نظر المجلس أيضًا في إعداد جدو األعمال المطروح.
وقد تم تنظيم جدول األعمال اآلن وفقًا للمنتج بداًل من  الطريقة التي يقوم المجلس فيها بإجراء اجتماعاته.

 ( AoP) تم اعتماد معايير ثالثة برامج أنشطة المواضيع وقد تم إعطاء حوكمة أقوى بكثير وتركيزًا إستراتيجيًا.
، (SP) كما ُطلب بعض التعديالت البسيطة في معايير المشروعات يدها في وثيقة واحدة.والتي سيتم توح

قبل أن يمكن للمجلس اعتماد هذه  (PCP) ، وإجراءات دورة المشروعات(SVV)ومعايير المصادقة والتحقق

كما وافق  كما وافق المجلس على إرشادات الممارسات الشائعة وتلك األولى من نوعها. الوثائق الحقًا هذا العام.
المجلس أيضًا على إعداد قائمة إيجابية بتقنيات توليد الكهرباء المتجددة والتي يتم تعريفها تلقائيًا كإضافة في 

فقد تم  أما بشأن المنهجيات فقد تم اتخاذ قرارين ذوي أهمية كبيرة: جميع الدول الغير واردة في الملحق األول.
باإلضافة لذلك، فقد أطلق المجلس ستة  ند إيقاف الطلب.اعتماد إجراءات األساسات الموحدة وبرنامج العمل ع

 .(MDC) آلية التنمية النظيفةنداءات للُمشاركة العامة لدعم العمل المستقبلي في 

 

 أمور متعلقة بجدول األعمال

نظر المجلس وألول مرة في المشاركات  أهم النقاط: 

اإلثنى عشر الخارجية على من أصحاب المصلحة 

ألعمال المطروح في اجتماع المجلس على جدول ا

والتي تم تلقيها عبر نداء المشاركة  36التنفيذي 

العامة وفقًا "لطرق وإجراءات االتصال المباشر مع 

 أصحاب المصلحة".

تم اعتبار مشاركات  أصحاب المصلحة: علىاآلثار 

أصحاب المصلحة مساهمة مفيدة لُمداوالت 
 المجلس.

صلحة في اجتماعات حيث سيشارك أصحاب الم

 المجلس لكي تتوافق مع احتياجاتهم على نحو أفضل.

 

 
 

 
 

 أمور متعلقة بالحكم

 حوار سياسة إطالق على المجلسوافق  أهم النقاط:

 وذلك أفريقي، بجنوب دوربان، في النطاق واسعة

 النظيفة التنمية آلية تجربة لمراجعة نوفمبر في

 ووضع عداداست ضمان على والمساعدة الماضية
 بعد الفترة تحديات لمواجهة النظيفة التنمية آلية
 إعداد األمين من المجلس طلب .5125 عام

المجلس  لالجتماع الحوار لسياسة موجزة خطة

 .36 التنفيذي
 تساعد أن المتوقعمن  :أصحاب المصلحة علىاآلثار

 آلية وضع تعديل في المصلحة أصحاب مع المناقشة

 على لألطراف ئةالناش الحاجات ليلبي النظيفة التنمية

 المصلحة أصحاب نظر وجهات وفهم أفضل نحو

 .اآلخرين
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 بالمعايير واألدوات والتوجيهات أمور متعلقة

 لبرامج معايير ثالثة اعتماد تم أهم النقاط:
 األنشطة برنامج  تحقيق إثبات معيار  – األنشطة

 معيارو ؛الدفيئة غازات إلنبعاثات إضافي لخفض

 كاتفاق مشروع نشاط إلضافة التأهيل معايير تطوير

 معيارو ؛األنشطة برنامج إطار في الشامل السالم

 في النظيفة التنمية آللية متعددة منهجيات تطبيق

 دمج األمين من المجلسوطلب  .األنشطة برنامج

 واحدة وثيقة في الثالثة المعايير جميع وتوحيد

 األنشطة برنامج معيار لتنفيذ عمل برنامج وإعداد

 .32 المجلس التنفيذي االجتماع في الموحد

 PSكما طلب المجلس من األمين مراجعة مسودات 

 VVS)توحيد التزامات المشاركين في المشروع( و 

)توحيد المتطلبات الحالية السارية على الكيانات 

المجلس  التشغيلية ذات الصلة( وذلك في االجتماع

معايير منفصلة لل، وإعداد خطط تنفيذ 32 التنفيذي

بمصادر كل من المتطلبات فيها وذلك في  وجدول

 .36 التنفيذي المجلس االجتماع 

 واسعة جديدة منهجيات خمسة المجلس تبنى كما
 العديد وراجع النطاق صغيرة ومنهجيتان النطاق

 وصغيرة واسعة) األخرى المنهجيات من
 للمشروع منهجية أداه تبنى وقد ؛(النطاق

 ؛للبضائع البري النقل وسائل من التسرب وإلنبعاثات
 نوعها من األولى لألنشطة إرشادات تبنى كما

 تمت التي اإلرشادات واعتمد ؛العامة الممارساتو

 صغيرة المشاريع أنشطة إضافة إلثبات مراجعتها

 قائمة إعداد على المجلس وافق كما .النطاق

 يتم والتي المتجددة الكهرباء توليد لتقنيات إيجابية
 المجلس وتبنى .إضافية أنها على قائيًاتل تعريفها

 منهجيات من المحددة اإلصدارات تطبيق إرشادات

 مشاريع أنشطة من للتحقق A/R النظيفة التنمية آلية

 إرشادات و المسجلة A/R النظيفة التنمية آلية

 التنمية آلية مشروعات أنشطة في التغيرات حسابات

 ةالمسجل الوثائق في الوصف من  A/R النظيفة

 .المشروعات لتصميم

 ثالثة ودمج توحيد أصحاب المصلحة: علىاآلثار 
 واحد معيار إلى األنشطة برامج معايير من

 والوضوح االتساق من سيحسن األنشطة لبرامج
 برامج بتسجيل المتعلقة الوثائق تقديم معالجة في

 .المقترحة األنشطة
 ألصحاب يمكن (SP) المشروع معيار ومن 

 والوضوح االتساق تحسين يتوقعوا أن حةالمصل

 لتحسين وعام واضح وفهم المتطلبات، في
 .الوثائق تقديم جودة

 من (SVV) المصادقة والتحقق معاييرستعزز  

 للمتطلبات، األدنى الحد في والوضوح االتساق

 .والمصادقة التحقق أنشطة جودة من وُتحسن

ومع تبني إرشادات األنشطة األولى من نوعها 

ئعة، يمكن ألصحاب المصلحة والممارسات الشا

تقييم إضافة نشاط مشروع يكون هو األول من نوعه 

 أو الممارسات الشائعة وذلك على نحو أفضل.

ويمكن ألصحاب المصلحة من جميع الدول الغير 

شرح قائمة بتقنيات توليد الكهرباء  2واردة بالملحق 

المتجددة والمتصلة بشبكة وذلك بقدرة مثبتة تصل 

وات إضافية، بدون توثيق إضافي  ميجا 22إلى 

 للعوائق.

 

 
 

 أمور متعلقة باإلجراءات

 مراجعة األمين من المجلسطلب  أهم النقاط:

 في اإلجراءات توحيد) المشروع دورة إجراءات

 ،32 التنفيذي المجلس الجتماع( المشروع دورة

 كل بمصادر وجدول لإلجراءات تنفيذ خطة وإعداد

 .36 التنفيذي المجلس جتماعال فيها المتطلبات من

 األسس في والنظر تقديم إجراءات المجلس تبنى

 فترة تجديد إجراءات بمراجعة وقام ،الموحدة

 التنمية بآلية مسجل مشروع لنشاط االستحقاق

 .النظيفة

 توحيد سُيحسن أصحاب المصلحة: علىاآلثار 

 آلية مشروع دورة كامل في اإلدارية الخطوات

 آلية وثائق من العديد في والموجود ظيفةالن التنمية

 في والوضوح االتساق من الحالية النظيفة التنمية

 والفعالية الكفاءة وتحسين النظيفة التنمية آلية عمليات

 األسس توحيد إجراءاتتسمح  .النظيفة التنمية آللية

 بالكامل لقطاع القياسية اإلنبعاثات بحساب للدول

 تلقائيًا تؤهل التي التدابير أو بالتقنيات قائمة وإعداد

 ما إلى اإلنبعاثات تقليل على قدرتها بسبب لالعتماد

 .األساس مستوى من أدنى هو

 

 
 

 متعلقة بمسائل السياسة أمور

 على العمل برنامج المجلس اعتمد أهم النقاط:

 إعداد األمين من المجلسطلب  .الطلب تخفيض
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 في ةالكبير القصور أوجه لمعالجة إجراءات ُمسودة

 .السابقة االعتماد أو/و والمصادقة، التحقق، تقارير

 العمل برنامجيسمح  أصحاب المصلحة: علىاآلثار

 بافتراض المشاريع لمطوري الطلب تخفيض على

 التمثيل المنخفضة الدول في التطور من مستوى

 .اإلنبعاثات تجنب إلى سيؤدي الذي األمر
 

 
 

 صحاب المصلحةألمن  طلبات للمساهمات

في  ألصحاب المصلحةمن  مساهماتيتم قبول ال
 األمور التالية:

وضع معايير ألخذ العينات واالستبيانات ألنشطة  )أ(

مشروع آلية التنمية النظيفة و برنامج األنشطة بدءًا 

 .1122 أكتوبر 27حتى  1122 أكتوبر 7من 

إعداد منهجية جديدة "توليد الطاقة المتجددة في  )ب(

انبعاثات وتسربات "شبكات معزولة" وإعداد أداة 

 01المشروعات من صناعة السماد"، وذلك بدءًا من 

 .1122 أكتوبر 21حتى  1122سبتمبر 

منهجية صغيرة النطاق  Top-downأعدت  )ج(

SSC-II.N  أنشطة توفير الطلب على الطاقة بتثبيت"

إضاءة موفرة للطاقة و/أو أجهزة التحكم داخل 

 01حتى  1122سبتمبر  01المباني"، بدءًا من 

 .1122أكتوبر 

منهجية صغيرة النطاق  Top-downأعدت  )د(

SSC-I.K  01"المواقد الشمسية للمنازل"، بدءًا من 

 .1122أكتوبر  01حتى  1122سبتمبر 

للتخلص  SSCاألسس الموحدة في منهجيات  ()هـ

 01من الكتل الحيوية غير المتجددة، بدءًا من 

 .1122أكتوبر   01حتى  1122سبتمبر 

لطلب في منهجيات آلية النظر في تخفيض ا (و)

حتى  1122سبتمبر  01التنمية النظيفة، بدءًا من 

 .1122أكتوبر  01
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 64اجتماع المجلس التنفيذي  االجتماع التالي:

 1122 أكتوبر 24 - 26

 بون، ألمانيا

 

. "جبل باجاسي"، أعدها 2 معرض الصور:

أعدها ليوناردو  ،تحت البرج"". 5 .بيدرو جونلي

أعدها بوي  ،. "محملة بهبة اإلله"6 .نويل

 .أعدها لي شاو بنغ ،. "الفتى المسالم"6 .يوجويز

 . 3. أعدها زيوهنج زو ،. "همس الربيع"2

 أعدها فيمال شارما. ،"جاري التحميل"
 

قام بنشر ملخص اجتماع المجلس  إخالء طرف:
 اإلطارية، أمانة اتفاقية األمم المتحدة 63التنفيذي

( نيابة عن CCCCCCرالمناخ )بشأن تغي
المجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، وقدم 
ملخص يسهل الوصول إليه من اجتماعات 

هذا الملخص ليس وثيقة رسمية  المجلس التنفيذي.
للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، وال يجوز 

 النظر إليه بهذا االعتبار.
 

 5122أكتوبر  3تم النشر في 

http://cdm.unfccc.int/public_inputs/index.html

