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  خلفية
أآثر سهولة بالنسبة ألصحاب المصلحة ) المجلس(لجعل الوصول قرارات المجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة 

بتقديم ملخص للقرارات ) UNFCCC(في اآللية، ستقوم أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 
لتعظيم الفائدة، سيتم ترجمة هذه الملخصات إلى لغات  . من نوعهوهذا هو أول ملخص .الهامة في االجتماعات

تتعلق الملخصات بقرارات السياسة الرئيسية التي اتخذها المجلس،  .األمم المتحدة الرسمية في الوقت المناسب
قضايا وسيتم تناول ال .مع استثناء الحاالت الفردية الخاصة بأمور معينة من التسجيل، أو اإلصدار، أو االعتماد

  .المنهجية الرئيسية ذات التأثير المحتمل على عدد آبير من المشروعات
 

 
  أمور الحكامة

 

 شروط مرجعيةتبنى المجلس  :العناوين الرئيسية
 المرجعية هذه الشروط .جديدة لهيكل الدعم لديه

تعزز وتحل محل عدد من الشروط المرجعية للجان 
تزيل الشروط المرجعية  .الفردية ومجموعات العمل

الجديدة التناقضات بين العناصر المختلفة آما 
توضح أيضًا دور أمانة اتفاقية األمم المتحدة 

آما  ).UNFCCC(اإلطارية بشأن تغير المناخ 
قرر المجلس أيضًا أن يطلب من األمانة تحليل 

النظام الداخلي للمجلس وطرح توصيات من أجل 
باإلضافة لذلك، قام المجلس  .إدخال تحسينات

 لتحسين االتساق التسلسل الهرمي لقراراتهبمراجعة 
 قد طلب و .وسهولة تصنيف الوثائق التي ُيعدها

 مقترحات تحسين جودة  إعدادمانةالمجلس من األ
  .وإمكانية استخدام الوثائق التنظيمية
ليس للشروط  :اآلثار بالنسبة ألصحاب المصلحة

المرجعية التي تم تنقيحها تأثير فوري أو مباشر 
ومع ذلك، فمن  .على أصحاب المصلحة الخارجيين

المتوقع أن يسمح وضوح القواعد لنظام آلية التنمية 
 بالعمل على نحو أآثر تماسكًا )CDM(النظيفة 

وفعالية، وبالتالي المساعدة في ضمان عمل اآللية 
على نحو أآثر فعالية وتقديم نتائج ذات جودة 

هدف أي تنقيح مستقبلي للنظام الداخلي هو  .مناسبة
الوصول لذات النتائج بضمان إمكانية اتخاذ 

 .القرارات التنظيمية المطلوبة في الوقت المناسب
 تصميم التسلسل الهرمي الذي تم تنقيحه وقد تم

وخطة العمل الخاصة بالوثائق لتسهيل إمكانية 

الوصول إلى الوثائق المستقبلية لجميع أصحاب 
    .المصلحة

 
األمور المتعلقة بالمعايير الجديدة والمنقحة 

  وإرشادات المشروعات والبرامج
أداة اتفق المجلس على تعديل  :العناوين الرئيسية

 بتمديد اإلجراءات لتحديد عينة المجموعات الشبكة
 .لوحدات الطاقة ذات الصلة لبناء حساب الهامش

اتفق المجلس على مراجعة أعلى تعريفات الرياح 
مع األخذ في والطاقة المائية بحسب المحافظات، 

السلطة الحسبان استجابة 
 .الصينيةالوطنية المعنية 

آما اتفق المجلس أيضًا 
على استبعاد أنشطة 

المشروع التي تم التكليف 
 2002بها قبل عام 

واستبعاد  المشاريع 
اإلثباتية أو المشاريع التي 
تعمل بتمويل من المساعدة 

آما  .اإلنمائية الرسمية
وافق المجلس أيضًا على 

أن التعريفات البد وأن 
تعتمد على إخطارات 
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المحلية أو /التعريفات التي تصدرها الهيئة الوطنية
اتفاقيات شراء الطاقة وأال تعتمد على الخطابات 

ستقوم اتفاقية األمم  .التي تصدرها الحكومة المحلية
) UNFCCC(المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 

   .بنشر قائمة منقحة

المحلية أو /التعريفات التي تصدرها الهيئة الوطنية
اتفاقيات شراء الطاقة وأال تعتمد على الخطابات 

ستقوم اتفاقية األمم  .التي تصدرها الحكومة المحلية
) UNFCCC(المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 

   .بنشر قائمة منقحة
لس من األمانة إعداد مسودة للمعايير آما طلب المج

التي تتناول المطالب المقموعة في منهجيات خط 
األساس وخطة الرصد، آما تمت صياغته في 

آما طلب إعداد مسودة . مذآرة معلومات األمانة
لخطة العمل بشأن آيفية تنفيذ الحلول المحددة 

بالمنهجيات المعتمدة وتقديم تقرير إلى المجلس مرة 
باإلضافة لذلك،  . االجتماع الثالث والستينأخرى في

ًطلب من األمانة إعداد خيارات تنقيح المبادئ 
آما  .التوجيهية لالعتبارات وتقييم المبادئ المسبقة

ُطلب من األمانة إعداد تقييم فني لمجموعة عمل آلية 
) SSC WG(التنمية النظيفة على نطاق صغير 

 الوطنية للمقترحات التي تم تلقيها من السلطات
/ المعنية بشأن تقنيات الطاقة المتجددة المعينة 

والتدابير التي ينبغي اتخاذها بشكل إضافي في 
 عملوطلب المجلس من مجموعة  .الدولة المضيفة

صغيرة إعداد قائمة باألسئلة التي سيتم استخدامها 
في إطالق دعوة مساهمات عامة في استخدام 

 .مارسات الشائعةالحاجز األول من نوعه وتقييم الم
سينظر المجلس في هذه األسئلة في اجتماعه الثاني 

  .والستين

لس من األمانة إعداد مسودة للمعايير آما طلب المج
التي تتناول المطالب المقموعة في منهجيات خط 

األساس وخطة الرصد، آما تمت صياغته في 
آما طلب إعداد مسودة . مذآرة معلومات األمانة

لخطة العمل بشأن آيفية تنفيذ الحلول المحددة 
بالمنهجيات المعتمدة وتقديم تقرير إلى المجلس مرة 

باإلضافة لذلك،  . االجتماع الثالث والستينأخرى في
ًطلب من األمانة إعداد خيارات تنقيح المبادئ 
آما  .التوجيهية لالعتبارات وتقييم المبادئ المسبقة

ُطلب من األمانة إعداد تقييم فني لمجموعة عمل آلية 
) SSC WG(التنمية النظيفة على نطاق صغير 

 الوطنية للمقترحات التي تم تلقيها من السلطات
/ المعنية بشأن تقنيات الطاقة المتجددة المعينة 

والتدابير التي ينبغي اتخاذها بشكل إضافي في 
 عملوطلب المجلس من مجموعة  .الدولة المضيفة

صغيرة إعداد قائمة باألسئلة التي سيتم استخدامها 
في إطالق دعوة مساهمات عامة في استخدام 

 .مارسات الشائعةالحاجز األول من نوعه وتقييم الم
سينظر المجلس في هذه األسئلة في اجتماعه الثاني 

  .والستين
ستوفر التعديالت  :اآلثار بالنسبة ألصحاب المصلحة:اآلثار بالنسبة ألصحاب المصلحة

على أداة الشبكة المرونة للدول األقل نموًا والدول 
التي تكون مشاريع آليات التنمية النظيفة المسجلة 

بها أقل من عشرة، عند حساب عامل انبعاث 
سيوفر تنقيح قائمة أعلى تعريفات الرياح  .الشبكة

والطاقة المائية وضوحًا أآبر للهيئات التشغيلية ذات 
ارآي المشروع، وسيضمن فهم عام الصلة، ومش

  .بين المجلس وأصحاب المصلحة

 
  األمور المتعلقة باإلجراءات الجديدة والمنقحة

إجراءات "قام المجلس بتنقيح  :العناوين الرئيسية
 آلية مراجعة التضمين الخاطئ ألنشطة برامج

 لضمان أن الكيانات التشغيلية "التنمية النظيفة
المعنية لن تكون بحاجة سوى الآتساب وإلغاء 

بعد استبعاد ) CER(تخفيضات االنبعاثات المعتمدة 
نشاط برنامج آلية التنمية النظيفة في المواقف التي 
نجد فيها أن الهيئة التشغيلية ذات الصلة قد أخفقت 

 .ثال وفقًا للمتطلبات لمحددةفي إجراء تقييم لالمت
سيتم أيضًا إدراج هذا المبدأ للمسئولية في إطار 
العمل التشغيلي لبرامج األنشطة ليتم النظر فيه 
  .خالل اجتماع المجلس التنفيذي الثالث والستين

 لتطوير، وتنقيح، رشاداتإآما اعتمد المجلس أيضًا 
وتوحيد المعايير واإلجراءات المتعلقة بدورة 

في هذه اإلرشادات،   .مشروع آلية التنمية النظيفة
وافق المجلس على دمج العمليات الحالية ألمور ما 

قبل التسجيل في عملية اإلصدار، ودمج منهج يعتمد 
سيتم   .على المخاطر لتقييم تسليمات المشروع

التنفيذ الكامل لهذه التغييرات في اجتماع النظر في 
باإلضافة لذلك، . المجلس التنفيذي الثالث والستين

طلب المجلس من األمانة إعداد مذآرة معلومات 
 أصحاب بشأن تطبيق متطلبات النظر في مساهمات

    .المصلحة ضمن عملية التحقق
من المتوقع أن  :اآلثار بالنسبة ألصحاب المصلحة

  التضمين الخاطئمراجعةإجراءات "يؤدي تنقيح 
إلى تخفيف  "ألنشطة برامج آلية التنمية النظيفة

العوائق بالنسبة لمطوري البرنامج في إيجاد آيان 
 .تشغيلي معين مستعد لقبول عقود التحقق واإلصدار

سيكون لدمج العديد من عمليات ما قبل التسجيل مع 
عملية اإلصدار أثر آبير على الوقت المطلوب 

   .صدار شهادة خفض اإلنبعاثاتإل

 
  طلبات المدخالت من أصحاب المصلحة

ل��دعم األعم��ال الم��ستقبلية ف��ي آلي��ة التنمي��ة النظيف��ة،    
س��يتم طل��ب ُم��دخالت م��ن أص��حاب الم��صلحة ب��شأن   

  :األمور التالية
القضايا التي تم تحديدها فيم�ا يتعل�ق بالمزي�د م�ن            ) أ(

، أجهYYYزة تYYYوفير الميYYYاهالتط���وير لمنهجي���ة م���شروع 
 وينتهYي فYي   2011 يونيو  3والذي يبدأ اعتبارًا من     

  .2011 يونيو 16
الق��ضايا الت��ي ت��م تحدي��دها فيم��ا يتعل��ق بتط��وير   ) ب(

 3والتي تبدأ اعتبYارًا مYن       ،  منهجية الموقد الشمسي  
  .2011 يوليو 3 وتنتهي في 2011يونيو 

المنYYYYافع المYYYYشترآة واآلثYYYYار   آيفي����ة ت����ضمين  ) ج(
أن���شطة م���شروع آلي���ة التنمي���ة    ف���ي وث���ائق  الYYYسلبية

النظيف��ة ودور الجه��ات الفاعل��ة المختلف��ة وأص��حاب     
 3والتي تبدأ اعتبYارًا مYن   المصلحة في هذه العملية،    

  .2011 يوليو 3، وتنتهي في 2011يونيو 
نYYشاط مYYشروع تحدي��د الق��ضايا العام��ة ف��ي تنفي��ذ ) د(

 3، بYYدءًا مYYن   المYYسجلR/AآليYYة التنميYYة النظيفYYة   
  .2011 يوليو 3، وتنتهي في 2011يونيو 
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http://cdm.unfccc.int/Reference/Procedures/PoA_proc02.pdf
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  :اجتماع المجلس التنفيذي التالي 

 
  اجتماع المجلس التنفيذي الثاني والستين

  2011 يوليو 15 � 11
  .مراآش، المغرب

 
 
 

   :معرض الصور
 

زي����انج "بال����سيد " ش����اني ف����و"ترحي����ب ال����سيد .1
  ".داون

  .ر، نابين آوما"بدون عنوان" .2
  .نييل فارشي، أعدها دا"االندفاع" .3
  .، أعدها جاو سيباستياو بافيس"آثبان الطاقة" .4
، أعدها أس�جير  "الحيوي الناتج في الماء النقي" .5

  .أولسين
 
 

قام بنشر ملخص اجتماع المجلس  :إخالء طرف
اتفاقية األمم التنفيذي الحادي والستين، أمانة 

المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 
)UNFCCC (س التنفيذي آللية نيابة عن المجل

التنمية النظيفة، وقدم ملخص يسهل الوصول إليه 
هذا الملخص  .من اجتماعات المجلس التنفيذي

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

 3                                           61 المجلس التنفيذي ملخص


