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 الملخص
( في 1122نوفمبر 12-12للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة )المجلس( في ) االجتماع الخامس والستونانعقد 

(، VVS(، ومعايير التحقق والمصادقة )PSاعتمد المجلس معايير المشروعات ) دوربان، بجنوب أفريقيا.
وقد شملت  كيف ومتى ستمر بهم آلية التنمية النظيفة.( مع خطة واضحة بشأن PCPوإجراءات دورة المشروع )
معيار أخذ العينات والذي يعتبر كدليل إرشادي لكيفية إتمام أخذ العينات في أنشطة  االعتمادات الهامة األخرى:

( مشروع آلية التنمية النظيفة، معيار برامج األنشطة والذي هو دمج لثالثة معايير حالية PoAsوبرامج أنشطة )
راء واحد حالي، والقيم االفتراضية وبرنامج العمل إلرشادات أساس معياري محدد، وإجراءات السلطات وإج

( لعرض تقنيات طاقة متجددة على نطاق صغير لإلضافة التلقائية ومراجعة أداة DNAsالوطنية المختصة )
المنهجيات الجديدة صغيرة اعتمد المجلس اثنان من المنهجيات الجديدة واسعة النطاق، وواحدة من  اإلضافة.

تفاعل المجلس مع المحافل  النطاق وقام بمراجعة العديد من المنهجيات األخرى )واسعة وصغيرة النطاق(
باإلضافة لذلك، فقد أطلق المجلس نداءين للُمشاركة العامة لدعم العمل المستقبلي في  والجهات المعنية األخرى.

 آلية التنمية النظيفة.

 
 بالحكم أمور متعلقة

سيتم إطالق حوار سياسة آلية التنمية  أهم النقاط:
النظيفة أثناء حدث جانبي للجلسة السابعة عشر من 

 1121ديسمبر  3( في COP17مؤتمر األطراف )
تم القيام باختيار  في دوربان، بجنوب أفريقيا.

أعضاء اللجنة بالتشاور مع أعضاء وبدالء أعضاء 
  الشروط المرجعية المجلس، وتماشى ذلك مع

لحوار سياسة آلية التنمية النظيفة الذي تم االتفاق 

. وتم االتفاق 46عليه في اجتماع المجلس التنفيذي 

في نطاق الحوار في  نداء المشاركة العامةعلى 

 61، وهو مفتوح حتى 46اجتماع المجلس التنفيذي 
 .2162يناير 
يمكن للجهات المعنية  أصحاب المصلحة: علىاآلثار

سيتم  اقتراح القضايا التي يتم تضمينها في الحوار.
مشاركة ملخص المشاركات مع الفريق الذي يقوم 

وسيتم النظر فيه في اجتماع المجلس بالحوار 
 .44التنفيذي 

 

 
 

 بالمعايير واألدوات والتوجيهات أمور متعلقة

معايير أخذا لعينات اعتمد المجلس " أهم النقاط:

ي ألنشطة وبرامج أنشطة مشروع واستطالعات الرأ

معايير إثبات إضافة، وتطور  "،"آلية التنمية النظيفة

معايير التأهل وتطبيق المنهجيات المتعددة لبرامج 

، PSو خطة التنفيذ ، SV، و  VVV، و "األنشطة

VVS و ،PCP.  القيم المجلس أيضًا كما اعتمد

إلرشادات األسس  برنامج العملو  االفتراضية

وطلب المجلس من  معيارية الخاصة بقطاع معين.ال
األمانة االستمرار في عملها بشأن إعداد إرشادات 

إتمام نموذج وثيقة تصميم مشروع آلية التنمية 
( وإعداد "مسرد مصطلحات آلية PDDالنظيفة )

، ليتم النظر فيه في اجتماع المجلس "التنمية النظيفة
 .44التنفيذي 
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مع اعتماد معايير  أصحاب المصلحة: علىاآلثار
أخذ العينات، فقد كان لدى الجهات المعنية مجموعة 
من اإلرشادات العامة ألخذ العينات ونماذج أفضل 
الممارسات التي تغطي المشروعات ذات النطاق 

كما أنها أيضًا  الكبير والصغير وبرامج األنشطة.
( DOEsتعتبر دلياًل للهيئات التشغيلية المختصة )

كيفية مراجعة أخذ العينات وتصميمات بشأن 
 PDDsاستطالعات الرأي في وثيقة التصميم 

وكيفية تطبيق معايير أخذ العينات على أعمال 
مع اعتماد معايير برامج  المصادقة/التحقق.

األنشطة، فقد كان لدى الجهات المعنية وثيقة واحدة 
موحدة والتي سيتم تحسينها في المستقبل باألخذ في 

ر وجهات النظر المفيدة للممارسين والتي االعتبا
وثيقة تصميم المشروع  قدمتها الجهات المعنية.

PDDs  المرتبطة ببرامج األنشطة والتي سيتم

وأن  البد 2162يوليو  22 بعدرفعها للتسجيل 
معايير  تستخدم معايير برامج األنشطة الجديدة.

( ومعايير المشروع VVSالمصادقة والتحقق )
(PSهي الو ) ثائق الرئيسية لتطوير واعتماد أنشطة

مشروع آلية التنمية النظيفة على نحو أكثر فعالية 
تشمل خطة تنفيذها تاريخ سريانها  وكفاءة.

وترتيبات التحول من العمليات الحالية إلى العمليات 
القيم االفتراضية المتعلقة بتطوير األساس  الجديدة.

الموحد ستمكن من التنفيذ السريع لإلرشادات 
 لألسس الموحدة.

 

 
 

 أمور متعلقة باإلجراءات

اعتمد المجلس إجراءات دورة المشروع  أهم النقاط:
(PCP مع )كما اعتمد المجلس أيضًا  .خطة تنفيذها
إجراءات تقديم والنظر في تقنيات الطاقة المتجددة "

"  للسلطات الوطنية صغيرة النطاق لإلضافة التلقائية
نظر المجلس في المشاركات  (.DNAsالمختصة )

الخارجية في مسودة "إجراءات معالجة القصور 
الكبير في تقارير التحقق والتأكد واالعتماد 

بشأن  ، وطلب من األمانة إعداد دراسة"الماضية
إتاحة التأمين والمنتجات ذات الصلة، بما يشمل 

تكلفتها، ومشاركة الخبراء في المجاالت ذات 
 الصلة.

إجراءات دورة  أصحاب المصلحة: علىاآلثار
( هي واحدة من الوثائق الرئيسية PCPالمشروع )

لتطوير واعتماد أنشطة مشروع آلية التنمية النظيفة 
تشمل خطة تنفيذها  اءة.على نحو أكثر فعالية وكف

تاريخ سريانها وترتيبات التحول من العمليات 
 الحالية إلى العمليات الجديدة.

مع اعتماد إجراءات السلطات الوطنية المختصة 
(DNAs من المتوقع أن يتحسن التوازن اإلقليمي ،)

وبشأن  ألنشطة مشروع آلية التنمية النظيفة.
لسلطات التقديمات التي تمت بالفعل من قبل ا

(، وافق المجلس على DNAsالوطنية المختصة )
معالجة هذه التقديمات  وفقًا لإلجراءات الجديدة وأن 
تطلب األمانة من السلطات الوطنية المختصة تقديم 

أي معلومات إضافية مطلوبة بموجب هذه 
 اإلجراءات.

 

 
 

 السياسة: بمسائلأمور متعلقة 

التي تم تلقيها من  استجابة للخطابات أهم النقاط:
( والجهات DOEsالهيئات التشغيلية المختصة )

إثبات المعنية األخرى، راجع المجلس أداة منهجية "

" لتضمين جميع األحكام الواردة في وتقييم اإلضافة
ات الممارسة األولى من نوعها والمشتركة إرشاد

كما طلب المجلس من األمانة  في األداة المنقحة.
مراجعة األداة المجمعة لتضمين أحكام نفس 
اإلرشادات، لينظر المجلس فيها في اجتماع 

 مستقبلي.

ستوفر مراجعات  أصحاب المصلحة: علىاآلثار
كما ستضمن وجود  األدوات وضوح واتساق.

ز للمشروعات التي تستخدم المعايير المحددة انحيا
في اإلرشادات وعدم تضمين تحليل الممارسات 

العامة، والمشروعات المسجلة، والمشروعات قيد 
 التحقق.

  

 
 

 األخرى حصحا  المللحةألالعالقة مع المحافل و

خطة عمل لبناء القدرات  )أ( دون المجلس مالحظة:
ت الوطنية وتطوير المهارات ذات الصلة للسلطا

( والجهات المعنية األخرى، DNAsالمختصة )
اجتماع التنسيق بين الهيئات التشغيلية  ) (

 12( والذي انعقد في DOE/AIE) المختصة
خطط األمانة  )ج( ،في بون، بألمانيا 1122أكتوبر 

للتدخل الدوري مع الهيئات التشغيلية المختصة عبر 
 .1121مؤتمرات الهاتف كل ستة أسابيع في عام 

استجابة للخطابات التي تم تلقيها من الهيئات 
( والجهات المعنية DOEsالتشغيلية المختصة )

األخرى، أقر المجلس بالحاجة لمراجعة أداة 
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كما ُذكر أعاله، فقد قام  اإلضافة واألداة المجمعة.
المجلس بمراجعة أداة اإلضافة في هذا االجتماع 

في اجتماع وسينظر في مراجعة األداة الُمجمعة 
 مستقبلي.

اجتمع المجلس بالمحافل والجهات المعنية األخرى، 
وقدم اإلجابات على القضايا التي أثيرت وشكرهم 

 على مشاركتهم.

 

 
 

 حصحا  المللحةألمن  طلبات للمساهمات

في  ألصحاب المصلحةمن  ول المساهماتيتم قب
 األمور التالية:

مشروع من إعداد مسودة ألداة لتحديد انبعاثات ال )أ(
 2166نوفمبر  22التخمير الالهوائي، بدءًا من 

 .2166 ديسمبر 22وانتهاًء في 

إعداد مسودة بإرشادات ضمان الجودة/الرقابة ) ( 
، 2166ديسمبر  2على الجودة للبيانات، بدءًا من 

 .2162يناير  21وانتهاًء في 

 
  

 
 
 

 11اجتماع المجلس التنفيذي  االجتماع التالي:

 2162مارس  2 –فبراير  22

 بون، ألمانيا
 

"المنافس األزرق" أعدها  .1 معرض الصور:
. "منارة األحالم"، أعدها فوبينج 1فوبينج وانج. 

. "عمال الطاحونة"، أعدها شين هيانج. 3انج. و
. "مشروع الميثان من منجم الفحم"، أعدها 6

. "الطاحونة و 2روبين مارتينيز روبيو، 
. "عمال 4الحفار"، أعدها زونجشاو هاونج. 

يمررون الطوب الطيني الخام"، أعدها عبير 
 إبراهيم.

 

قام بنشر ملخص اجتماع المجلس  إخالء طرف:
 اإلطارية، أمانة اتفاقية األمم المتحدة 65التنفيذي

( 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.

 

 1122ديسمبر  8تم النشر في 

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

