
 
 
 
 
  

 

  للمجلس التنفيذيالثاني والستين االجتماع ملخص
  

 
 

 الملخص
) 2011 تموز/  يوليو15-11 (الثاني والستيناجتماعه ) المجلس(التنمية النظيفة  اتآلليعقد المجلس التنفيذي 

تم  وقد . سنوات10التنمية النظيفة منذ حوالي  اتآليالمدينة التي شهدت االتفاق على قواعد وهي في مراآش، 
التنمية  اتآليالقواعد التي تحكم وهي  ،بتصريحات حول الذآرى العاشرة التفاقات مراآشافتتاح االجتماع 

آميات   التي تنبعث منها للبلدانتسمحن من المبادئ التوجيهية الهامة التي يوافق المجلس على اثنقد و .النظيفة
آما وافق  . بشكل أآبر التنمية النظيفةاتمن آليبأن تستفيد  التمثيلناقصة  والبلدان الدفيئة غازات قليلة من

 . والمجلسأصkkkحاب المصkkkkkkلحة المجلس أيضًا على إجراءات هامة سوف تعمل على تعزيز التواصل بين
التنمية  اتآلليالعمل المستقبلي دعم ي ف أطلق المجلس نداءين من أجل المساهمات العامة ، فقدذلكلباإلضافة و

 . النظيفة
 

مسائل تتعلق باعتماد آيانات التشغيل
لقد اعتمد المجلس نسخة منقحة من  :أهم النقاط

 إجراءات انتقالية والذي يعرض معيار االعتماد
التحقق في /ي ألعضاء فريق التصديقللتأهيل األساس

 اتآلي اتالمجاالت التقنية المعقدة ضمن قطاع
  . التنمية النظيفة

سوف يعمل  :علkkkkى أصkkkkحاب المصkkkkلحة اآلثار
 الذي أثير معالجة األمرمعيار االعتماد المنقح على 

 الكيانkkkkkkkkkkات بيkkkkkkkنل منتدى التنسيق َبمن ِق
الموظفين  ندرةحول  المعّينة التشkkkkkkkkkkkkkkkkkkغيلية

 المعّينة التشkkkkkkkkkkkkkkkkkkغيلية الكيانkkkkkkkkkkات لدى المتاحين
 .مشروعات المجاالت التقنية المعقدة فيللعمل 

 سوف يضمن تحديد متطلبات ،ذلكلباإلضافة 
للموظفين في آل مجال من المبدئي التأهيل 

 أعضاء فريق يمتلكأن  المجاالت التقنية
 ، الكفاءة الالزمة بشكل جماعيالتحقق/التصديق
   .  وجدواإذا ين  الخبراء التقنيويضم ذلك

 

 
 
  

الجديد والمنقح للمشروعات  بالتوجيهمسائل تتعلق 
  والبرامج
وافق المجلس  . قرارين هاميناتخاذ  :أهم النقاط

 ، التوجيهية لخطوط األساس الموحدةالمبادئعلى 
ح للدول بحساب االنبعاثات النموذجية والتي تسم

بأآمله وإنشاء قائمة بالتقنيات  بالنسبة لقطاع
 االعتمادهل تلقائيًا للحصول على ؤوالتدابير التي تأ

قدرتها على تقليل االنبعاثات إلى ما دون ل نظرًا
أيضًا آما وافق المجلس . مستوى هذا الخط األساسي

 المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمطالب المقموعةعلى 
مما سيسمح لمطوري المشروعات بافتراض 

 والذي  منخفضة التمثيلمستوى للتنمية في البلدان
باإلضافة  .من شأنه أن يؤدي إلى تجنب االنبعاثات

المبادئ  وافق المجلس على تعديل ،إلى ذلك
المبادئ التوجيهية و التوجيهية لتحليل االستثمارات

 إضافة تتمقد و. لالعتبارات المسبقة
إجراءات اتخاذ  فعاليةبشأن توضيحات أخرى 

المبادئ  منحقيقية ومستمرة في النسخة المنقحة 
 . التوجيهية لالعتبارات المسبقة

 قد تؤدي : علkkkkى أصkkkkحاب المصkkkkلحة اآلثار
 خطوط األساسبالمبادئ التوجيهية الخاصة 

خفض تكاليف المعامالت وتعزيز  إلى الموحkkkدة
فضًال  ،قبلتاستقراء المسالشفافية والموضوعية و

التنمية النظيفة  اتآليالوصول إلى تسهيل عن 
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http://unfccc2.meta-fusion.com/kongresse/cdm62/templ/play.php?id_kongresssession=3743
http://cdm.unfccc.int/Reference/Manuals/accr_stan01.pdf
http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/meth/meth_guid42.pdf
http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/meth/meth_guid41.pdf
http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/reg/reg_guid03.pdf
http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/reg/reg_guid03.pdf
http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/reg/reg_guid04.pdf
http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/reg/reg_guid04.pdf


المناطق في  فيما يتعلق بأنواع المشروعات وخاصًة
انبعاثات  منعبتوسيع نطاق ستقوم  ومنخفضة التمثيل

سوف .    مع ضمان السالمة البيئيةالدفيئةغازات ال
 من لمطالب المقموعةالمبادئ التوجيهية ل تزيد 
ية النظيفة في البلدان التنم اتآلي مشروعات درةق

 على االستمرار مما يتيح لها منخفضة التمثيل
فرصة أآبر للحصول على تمويل الكربون من 

 . التنمية النظيفة اتآلي
 

 
 

 أصIIIIحاب المصIIIIلحة  مسائل تتعلق بتفاعل 
  وسkkائل وإجkkراء مkkن  لقد تبنى المجلس : أهم النقاط

 أجkkkkل االتصkkkkال المباشkkkkر مkkkkع أصkkkkحاب  
خطوات تفصيلية وفر ياإلجراء  اهذ.  المصkkkkkkلحة 

ووسائل لالتصال المباشر بين المجلس والجهات 
من ة والمبادئ العامة يقضايا السياسالالمعنية حول 
 على  لتقوممثل هذه الخطوات والوسائلأجل تأسيس 

ظل إجراءات تنفيذية  في حل قضايا محددة الحالة
 . المعروضةذات صلة وتتعامل مع القضايا

وافق المجلس على وجوب ترجمة وثائق آما 
التنمية النظيفة إلى اللغات  اتبآليبعينها خاصة 

  .لألمم المتحدةالرسمية 
إن تبني  R: علkkkkى أصkkkkحاب المصkkkkلحة اآلثار

وسائل وإجراءات إلنشاء اتصال مباشر مع الجهات 
ل على تعزيز تفاعل القطاعين المعنية سوف يعم

العام والخاص مع المجلس، ومن ثم إضافة سمة 
  .التنظيميةالوضوح إلى العملية 

وسوف يكون من المفيد ترجمة هذه الوثائق من 
أجل المساعدة على زيادة مشارآة الجهات المعنية 

  .التنمية النظيفة اتآليفي 
 

 
 

 أصIIIحابمن  طلبات المساهمات المقدمة
  المصIIIIIIلحة

من الجهات المعنية،  المطلوبةالمساهمات 
 وحتى 2011 تموز/ يوليو18 من بدءًا

 تدور حول األمور ،2011 آب/ أغسطس15
  :التالية

األول من نوعه  زالحاج باستخدام أمور تتعلق) أ(
  .مهوتقييم التوسع في استخدا

  
  

االجتماع الثالث والستون   : االجتماع التالي
 
 
 

 
 أيلول/  سبتمبر29 إلى 25للمجلس التنفيذي من 

2011  
  )يتبع(األآوادور أو بنما 

  

سماء ظالل طويلة أسفل �. 1: رصيد الصور
بال �صورة . 2بعدسة يي زانج � تشينغهاي الزرقاء

� آفاق جديدة�. 3سريكومار . ڤ. ، بعدسة إ�عنوان
بعدسة جواو � تالل الطاقة�. 4بافيز . بعدسة جوليو أ
  سانت بافيز

تم نشر  ملخص اجتماع المجلس : إخالء مسئولية
سكرتاريةالتنفيذي   الثاني والستون بمعرفة 

ألمم المتحدة حول تغير المناخ االتفاقية اإلطارية ل
)UNFCCC( وذلك بالنيابة عن المجلس التنفيذي 
 عن متوفرًا التنمية النظيفة، ويوفر ملخصًا ياتآلل

 وثيقة وال يعد الملخص. اجتماعات المجلس التنفيذي
 التنمية اترسمية صادرة عن المجلس التنفيذي آللي

  .النظيفة وال يجب اعتباره آذلك
 

  .بعملية التصديقأمور تتعلق ) ب(
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http://cdm.unfccc.int/Reference/Procedures/eb_proc03.pdf
http://cdm.unfccc.int/Reference/Procedures/eb_proc03.pdf
http://cdm.unfccc.int/Reference/Procedures/eb_proc03.pdf
http://cdm.unfccc.int/public_inputs/2011/eb62_01/index.html
http://cdm.unfccc.int/public_inputs/2011/eb62_01/index.html
http://cdm.unfccc.int/public_inputs/2011/eb62_02/index.html

