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 احملتويات

 الصفحة  

  وفقاً  بآلية التنمية النظيفة،   املتعلقةاإلجراءات  الطرائق و . ١-م أإ /- مشروع املقرر    -النص عني   
 ٣ ...................................................)١( من بروتوكول كيوتو١٢ملا حددته املادة 

 طرائق وإجراءات إدراج أنشطة مشاريع التحريج وإعادة. ١-م أإ/- مشروع املقرر -النص فاء 
 ٢٩ ...............)٢(التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام األوىل لربوتوكول كيوتو

 الطرائق واإلجراءات املبّسطة ألنشطة املشاريع الصغرية   . ١-م أإ /- مشروع املقرر    -النص صاد   
 للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام األويل لربوتوكول كيوتو             

 ٥٣ ...........................................)٣(والتدابري الالزمة لتيسري تنفيذ أنشطة املشاريع هذه

 ٦٦ ............)٤(اإلرشادات املتصلة بآلية التنمية النظيفة. ١-م أإ/-ملقرر  مشروع ا-النص قاف 

                                                      

 ).FCCC/CP/2001/13/Add.2 (٧-م أ/١٧وع املقرر هذا مرفقاً أصالً باملقرر كان مشر )١(
 ).FCCC/CP/2003/6/Add.2 (٩-م أ/١٩كان مشروع املقرر هذا مرفقاً أصالً باملقرر  )٢(
 ).FCCC/CP/2004/10/Add.2 (١٠-م أ/١٤كان مشروع املقرر هذا مرفقاً أصالً باملقرر  )٣(
ىل اإلرشادات الصادرة يف املقررات اليت اختذها مؤمتر األطراف يف دوراته           يشـري مشروع املقرر هذا إ      )٤(

الثامنة والتاسعة والعاشرة، أي أثناء اضطالع مؤمتر األطراف مبسؤوليات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف 
راف العامل بوصفه اجتماع    وقد مت إدماج مشاريع مقررات مؤمتر األط      . ٧-م أ /١٧يف بـروتوكول كيوتو وفقاً للمقرر       

 ٩-م أ/١٨، و)FCCC/CP/2002/7/Add.3 (٨-م أ/٢١األطـــراف الـــيت كانـــت مـــرفقة باملقـــررات 
)FCCC/CP/2003/6/Add.2( ١٠-م أ /١٢، و) FCCC/CP/2004/10/Add.2 (     واليت أوصي باعتمادها مبوجب هذه

وترد املرفقات امللحقة . ات، حبسب االقتضاءاملقـررات، يف مشروع مقرر واحد مع جتميع اإلحاالت الواردة يف الديباج        
 .مبقررات مؤمتر األطراف هذه بوصفها املرفقات من األول إىل الرابع مبشروع املقرر هذا
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 النص عني

 *١-م أإ/-مشروع املقرر 

  وفقاً ملا  بآلية التنمية النظيفة،املتعلقةالطرائق واإلجراءات 
  من بروتوكول كيوتو١٢حددته املادة 

 ،إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

  من بروتوكول كيوتو،١٢ و٣ إىل األحكام الواردة يف املادتني إذ يشري 

، هو مساعدة األطراف غري املدرجة يف       ١٢ أن الغرض من آلية التنمية النظيفة، وفقاً للمادة          وإذ يضع يف اعتباره    
تفاقية، ومساعدة األطراف املدرجة    املرفق األول لالتفاقية على حتقيق التنمية املستدامة واإلسهام يف بلوغ اهلدف النهائي لال            
  من بروتوكول كيوتو،٣يف املرفق األول على الوفاء بالتزاماهتا باحلد من االنبعاثات وخفضها كمياً وفقاً للمادة 

 ١-م أ إ/-و) ١٧املادة  (١-م أ إ/-و) ٦املادة  (١-م أ إ/-و) اآلليات (١-م أ إ/-ملقرراته وإدراكاً منه  
ـ )تغيري استخدام األراضي واحلراجة   استخدام األراضي و  ( ) طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة     (١-م أإ /، و
، واملقررين  )٨املادة   (١-م أإ /-، و )٧املادة   (١-م أإ /-، و )٢-٥املادة   (١-م أإ /-، و )١-٥املادة   (١-م أإ /-و
 ،٧-م أ/٢٤، و٧-م أ/٢

 واإلجراءات املتعلقة بآلية التنمية النظيفة وفقاً ملا         بشأن الطرائق  ٧-م أ /١٧ املقرر   وإذ يضـع يف اعتباره     
  من بروتوكول كيوتو،١٢حددته املادة 

 وأية مقررات أخرى    ٧-م أ / ١٧ تأكيد أية إجراءات اختذها مؤمتر األطراف عمالً باملقرر          يقرر -١ 
 ذات صلة صادرة عن مؤمتر األطراف، حسب االقتضاء، وتنفيذها تنفيذاً كامالً؛

  الطرائق واإلجراءات املتعلقة بآلية التنمية النظيفة على النحو الوارد يف املرفق أدناه؛ديعتم -٢ 

 اجمللس التنفيذي إىل استعراض الطرائق واإلجراءات والتعاريف املبسطة اخلاصة بأنشطة           يدعـو  -٣ 
ورة، بتقدمي توصيات   ، والقيام، عند الضر   ٧-م أ /١٧من املقرر   ) ج(٦املشـاريع الصغرية املشار إليها يف الفقرة        

 مناسبة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

 أن يتم البت يف أي تنقيح آخر للطرائق واإلجراءات املتعلقة بآلية التنمية النظيفة وفقاً     يقرر أيضاً  -٤ 
وجيري . كول كيوتو، حسبما ينطبقللـنظام الداخـلي ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتو   

االسـتعراض األول يف موعـد ال يتجاوز عاماً واحداً بعد هناية فترة االلتزام األوىل، استناداً إىل توصيات اجمللس                   
التنفـيذي وتوصيات اهليئة الفرعية للتنفيذ وباالعتماد على مشورة اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية،              

وال يؤثر أي تنقيح للمقرر يف أنشطة مشاريع . رى استعراضات أخرى بعد ذلك بصورة دوريةوجت. حسب احلاجة
 .آلية التنمية النظيفة اليت سجلت بالفعل

                                                      

 ).FCCC/CP/2001/13/Add.2 (٧-م أ/١٧كان مشروع املقرر هذا مرفقاً أصالً باملقرر  *
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 املرفق

 الطرائق و اإلجراءات املتعلقة بآلية التنمية النظيفة

  التعاريف-ألف 

 :وفضالً عن ذلك. ١٤ألحكام الواردة يف املادة  وا)١(١ألغراض هذا املرفق، تنطبق التعاريف الواردة يف املادة  -١

 ١-م أإ /-وحدة صدرت تنفيذا لألحكام ذات الصلة الواردة يف املقرر          " وحدة خفض االنبعاثات  "تعين   )أ( 
، وهي تساوي طناً مترياً واحداً من مكافئ ثاين أكسيد الكربون، حمسوبة            )طـرائق احملاسـبة املتعلقة بالكميات املسندة      (

 ؛٥ أو كما يتم تنقيحها بعد ذلك وفقاً للمادة ٣-م أ/٢إمكانيات االحترار العاملي اليت عرَّفها املقرر باستخدام 

وحدة صدرت مبوجب   " وحدة التخفيض املعتمد  "أو  " وحدة التخفيض املعتمد لالنبعاثات   "تعين   )ب( 
، )١٢املادة   (١-م أإ /- املقرر    والشروط احملددة فيها فضالً عن األحكام ذات الصلة الواردة يف مرفق           ١٢املـادة   

 من مكافئ ثاين أكسيد الكربون، حمسوبة باستخدام إمكانيات االحترار العاملي اليت واحداًطناً مترياً وهي تساوي  
 ؛٥ أو كما يتم تنقيحها بعد ذلك وفقاً للمادة ٣-م أ/٢عرَّفها املقرر 

م /- ذات الصلة الواردة يف مرفق املقرر        وحدة صدرت مبوجب األحكام   " وحدة الكمية املسندة  "تعين   )ج( 
، وهي تساوي طناً مترياً واحداً من مكافئ ثاين أكسيد الكربون، حمسوبة            )طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة     (١-أإ

 ؛٥ أو كما يتم تنقيحها بعد ذلك وفقاً للمادة ٣-م أ/٢باستخدام إمكانيات االحترار العاملي اليت عرَّفها املقرر 

 ١-م أإ /-وحدة صدرت مبوجب األحكام ذات الصلة الواردة يف مرفق املقرر           " وحدة اإلزالة "تعين   )د( 
، وهي تساوي طناً مترياً واحداً من مكافئ ثاين أكسيد الكربون، حمسوبة            )طـرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة     (

 ؛٥ أو كما يتم تنقيحها بعد ذلك وفقاً للمادة ٣-م أ/٢ باستخدام إمكانيات االحترار العاملي اليت عرَّفها املقرر

اجلمهور، مبا يف ذلك األفراد أو اجلماعات أو اجملتمعات احمللية املتأثرة أو " أصحاب املصلحة"يعين   )ه( 
 .اليت ُيحتمل أن تتأثر بنشاط مشروع آلية التنمية النظيفة املقترح

 اع األطراف يف بروتوكول كيوتو دور مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتم-باء 

اجتماع /مؤمتر األطراف (ميـارس مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو             -٢
 .سلطته على آلية التنمية النظيفة ويقدم هلا اإلرشادات) األطراف

اجتماع /األطرافمؤمتر  (يقـدم مؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو              -٣
 :إرشادات للمجلس التنفيذي عن طريق البت فيما يلي) األطراف

 توصيات اجمللس التنفيذي بشأن نظامه الداخلي؛ )أ( 
                                                      

 . بروتوكول كيوتو، ما مل يرد خالف ذلكإىل مادة من مواد" مادة"يف إطار هذا املرفق تشري كلمة  )١(
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وهذا املرفق واملقررات   ) ١٢املادة   (٧-م أ /١٧توصـيات اجمللس التنفيذي وفقاً ألحكام املقرر         )ب( 
 اجتماع األطراف؛/ذات الصلة ملؤمتر األطراف

 ومعايري  ١٢ من املادة    ٥تعـيني الكيانات التشغيلية اليت يعتمدها اجمللس التنفيذي وفقاً للفقرة            )ج( 
 .االعتماد الواردة يف التذييل ألف أدناه

 :اجتماع األطراف مبا يلي أيضاً/يقوم مؤمتر األطراف -٤

 استعراض التقارير السنوية للمجلس التنفيذي؛ )أ( 

ي ودون اإلقليمي للكيانات التشغيلية املعينة واختاذ القرارات املناسبة         اسـتعراض التوزيع اإلقليم    )ب( 
 ؛)٢(لتعزيز اعتماد هذه الكيانات من األطراف من البلدان النامية

اسـتعراض الـتوزيع اإلقليمي ودون اإلقليمي ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة بغية حتديد               )ج( 
ض توزيعها العادل واختاذ القرارات املناسبة استناداً إىل مجلة أمور من بينها           العوائـق املنهجية أو النظمية اليت تعتر      

 تقارير اجمللس التنفيذي؛

 .املساعدة يف ترتيب التمويل ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة، حسب الضرورة )د( 

  اجمللس التنفيذي-جيم 

اجتماع األطراف،  /طة وتوجيه مؤمتر األطراف   يشرف اجمللس التنفيذي على آلية التنمية النظيفة، حتت سل         -٥
 :ويف هذا السياق يقوم اجمللس التنفيذي مبا يلي. ويكون مسؤوالً أمامه مسؤولية كاملة

اجتماع األطراف بشأن الطرائق واإلجراءات اإلضافية الالزمة /تقدمي توصيات إىل مؤمتر األطراف )أ( 
 آللية التنمية النظيفة، حسب االقتضاء؛

ـ  )ب(  اجتماع األطراف بشأن أي تعديالت أو إضافات للنظام        /دمي توصـيات إىل مؤمتر األطراف     تق
 الداخلي للمجلس التنفيذي الوارد يف هذا املرفق، حسب االقتضاء؛

 اجتماع األطراف؛/تقدمي تقرير عن أنشطته إىل كل دورة من دورات مؤمتر األطراف )ج( 

لة جبملة أمور منها األسس وخطط الرصد وحدود املشاريع املوافقة على املنهجيات اجلديدة املتص )د( 
 وفقاً ألحكام التذييل جيم أدناه؛

استعراض األحكام فيما يتعلق بالطرائق واإلجراءات والتعاريف املبسطة ألنشطة املشاريع الصغرية   )ه( 
 اجتماع األطراف؛/آللية التنمية النظيفة وتقدمي توصيات إىل مؤمتر األطراف

                                                      

 .إىل طرف يف بروتوكول كيوتو، ما مل يرد خالف ذلك" طرف"يف إطار هذا املرفق، تشري كلمة  )٢(
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وفقاً ملعايري االعتماد الواردة يف التذييل ألف أدناه،         ضطالع باملسؤولية عن اعتماد الكيانات التشغيلية     اال  )و( 
وتشمل . ١٢ من املادة    ٥اجتماع األطراف لتعيني الكيانات التشغيلية، وفقاً للفقرة        /وتقـدمي توصيات إىل مؤمتر األطراف     

 :هذه املسؤولية ما يلي

 العتماد اجملدد والتعليق وسحب االعتماد؛املقررات املتعلقة با `١` 

 .تفعيل إجراءات االعتماد ومعايريه `٢` 

اجتماع /استعراض معايري االعتماد الواردة يف التذييل ألف أدناه وتقدمي توصيات ملؤمتر األطراف            )ز( 
 األطراف لكي ينظر فيها، حسب االقتضاء؛

ف بشأن التوزيع اإلقليمي ودون اإلقليمي ألنشطة اجتماع األطرا/تقدمي تقرير إىل مؤمتر األطراف )ح( 
 مشاريع آلية التنمية النظيفة بغية حتديد احلواجز املنهجية أو النظمية اليت تعترض توزيعها العادل؛

إتاحـة املعلومـات ذات الصلة للجمهور واملقدمة إليه هلذا الغرض، بشأن أنشطة مشاريع آلية                )ط( 
تاجة إىل متويل، وبشأن املستثمرين الباحثني عن فرص، من أجل املساعدة يف ترتيب             التنمـية النظيفة املقترحة واحمل    

 التمويل ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة، حسب االقتضاء؛ 

إتاحـة أي تقاريـر تقنية معدة للجمهور، وإعطاء مهلة زمنية ال تقل عن مثانية أسابيع إلبداء                  )ي( 
هجيات واإلرشادات قبل إجناز الصيغة النهائية للوثائق وقبل تقدمي أي توصيات           التعليقات العامة على مشروع املن    

 اجتماع األطراف لكي ينظر فيها؛/ملؤمتر األطراف

 االحتفاظ بسجل للقواعد واإلجراءات واملنهجيات واملعايري املعتمدة وإتاحته للجمهور؛ )ك( 

 عّرف يف التذييل دال أدناه؛إعداد وحفظ سجل آللية التنمية النظيفة على النحو امل )ل( 

إعـداد وحفـظ قاعدة بيانات متاحة للجمهور عن أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة تتضمن           )م( 
معلومات عن وثائق تصميم املشاريع املسجلة والتعليقات املتلقاة وتقارير التحقق وقراراته وكذلك معلومات عن              

 صدرت؛مجيع وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة اليت أ

معاجلـة املسائل املتعلقة باحترام طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة من جانب املشتركني يف               )ن( 
 اجتماع األطراف؛/أو الكيانات التشغيلية، وتقدمي تقرير يف هذا الصدد ملؤمتر األطراف/املشاريع و

، تتضمن، يف مجلة أمور، ٦٣ و٣٩إعداد إجراءات للقيام باالستعراضات املشار إليها يف الفقرتني  )س( 
إجـراءات لتيسـري الـنظر يف املعلومات الواردة من األطراف وأصحاب املصاحل واملراقبني املعتمدين يف االتفاقية       

. اجتماع األطراف لكي يعتمدها يف دورته التالية      /اإلطاريـة، وتقدمي توصيات يف هذا الصدد إىل مؤمتر األطراف         
 اجتماع األطراف؛/، إىل حني اعتمادها يف مؤمتر األطرافوتطبق هذه اإلجراءات مؤقتاً
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، وهذا املرفق واملقررات ذات الصلة اليت       ٧-م أ /١٧القيام بأي مهام أخرى يسندها إليه املقرر         )ع( 
 .اجتماع األطراف/يتخذها مؤمتر األطراف

يفة واليت تعترب مسجلة امللكية     ال جيوز إفشاء املعلومات الواردة من املشتركني يف مشاريع آلية التنمية النظ            -٦
أما املعلومات اليت . أو سرية دون موافقة خطية من مقدم املعلومات، إال يف احلاالت اليت ينص عليها القانون الوطين

، ولوصف منهجية خط األساس وتطبيقها، ولتأييد ٤٣تستخدم لتقرير معيار اإلضافة على النحو املعّرف يف الفقرة 
 .، فإهنا ال تعترب مسجلة امللكية أو سرية)ج(٣٧األثر البيئي، كما ورد يف الفقرة أحد التقديرات عن 

عضو واحد  :  أعضاء من األطراف يف بروتوكول كيوتو على النحو التايل         ١٠يتألف اجمللس التنفيذي من      -٧
درجة يف املرفق   من كل جمموعة من اجملموعات اإلقليمية اخلمس يف األمم املتحدة؛ عضوان آخران من األطراف امل              

األول؛ عضوان آخران من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول؛ وممثل واحد عن الدول النامية اجلزرية الصغرية،          
 .مع مراعاة املمارسة املتبعة حالياً يف مكتب مؤمتر األطراف

 :أعضاء اجمللس التنفيذي، مبن فيهم األعضاء املناوبون -٨

. اجتماع األطراف/ وينتخبهم مؤمتر األطراف٧الصلة املشار إليها يف الفقرة تعيِّنهم الدوائر ذات  )أ( 
 ويتم ملء الشواغر بالطريقة ذاهتا؛

نَتخبون لفترة عامني وحيق هلم أن يعملوا لفترتني متعاقبتني كحد أقصى           )ب(  وال حتسب الفترة اليت    . ُي
سة كأعضاء مناوبني يف البداية لفترة ثالثة أعوام        وينتخب مخسة أعضاء ومخ   . يعمل فيها األعضاء بصفة أعضاء مناوبني     

اجتماع األطراف، كل سنة،    /وبعد ذلك، ينتخب مؤمتر األطراف    . ومخسـة أعضاء ومخسة كأعضاء مناوبني لفترة عامني       
رة  أدناه على أنه تعيني لفت١١وحيسب التعيني طبقاً للفقرة . مخسة أعضاء جدداً ومخسة كأعضاء مناوبني جدد لفترة عامني

 ويبقى األعضاء واألعضاء املناوبون يف مناصبهم حلني انتخاب من خيلفهم؛. واحدة

. أو اخلربة يف جمال السياسات، ويعملون بصفتهم الشخصية/تكون لديهم اخلربة التقنية املالئمة و   )ج( 
 األخرى املستحقة وتغطى تكاليف مشاركة األعضاء واألعضاء املناوبني من البلدان النامية األطراف ومن األطراف

 ذلك مبوجب قواعد االتفاقية اإلطارية، من اعتمادات ميزانية اجمللس التنفيذي؛

 يلتزمون بالنظام الداخلي للمجلس التنفيذي؛ )د( 

يؤدون ميني اخلدمة كتابة أمام األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ أو   )ه( 
  تويل مهامهم؛ممثله املفوض، قبل

ال تكـون هلم أي مصاحل نقدية أو مالية يف أي جانب من جوانب أنشطة مشاريع آلية التنمية                   )و( 
 النظيفة أو أي كيان تشغيلي معني ذي صلة هبا؛ 

رهـناً مبسؤولية األعضاء أمام اجمللس التنفيذي، عليهم أال يفشوا أي معلومات سرية أو مسجلة             )ز( 
ويشكل واجب العضو والعضو املناوب يف      . م حبكم أدائهم لواجباهتم يف اجمللس التنفيذي      امللكـية تصل إىل علمه    
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عـدم إفشاء املعلومات السرية التزاماً على العضو والعضو املناوب، ويظل هذا االلتزام قائماً بعد انقضاء أو إهناء                  
 . عمل ذلك العضو يف اجمللس التنفيذي

اف مناوباً لكل عضو يف اجمللس التنفيذي استناداً إىل املعايري الواردة اجتماع األطر/ينتخب مؤمتر األطراف -٩
وتكون تسمية دائرة الناخبني لعضو مرشح ما مقرونة بتسمية عضو مناوب مرشح من             .  أعاله ٨ و ٧يف الفقرتني   

 .دائرة الناخبني نفسها

/  أو يوصي مؤمتر األطراف    جيوز للمجلس التنفيذي أن يعلق عضوية عضو معني، وأيضاً العضو املناوب،           -١٠
اجتماع األطراف بإهناء عضويته بسبب أمور منها اإلخالل باألحكام املتعلقة بتضارب املصاحل أو أحكام السرية أو 

 .عدم حضور اجتماعني متتاليني للمجلس التنفيذي بدون مربر مناسب

عذر عليه على حنو آخر إكمال      إذا استقال عضو أو عضو مناوب من عضوية اجمللس التنفيذي أو إذا ما ت              -١١
املدة احملددة له أو أداء مهام منصبه، جاز للمجلس التنفيذي أن يقرر، مع مراعاة مدى اقتراب موعد الدورة التالية 

اجتماع األطراف، تعيني عضو آخر أو عضو مناوب آخر من اجملموعة نفسها ليحل حمل العضو               /ملؤمتـر األطراف  
 .والية ذلك العضواملذكور للفترة املتبقية من 

ينتخـب اجمللـس التنفيذي رئيسه ونائب رئيسه، على أن يكون أحدمها من األطراف املدرجة يف املرفق                  -١٢
ويتم تناوب منصيب الرئيس ونائب الرئيس سنوياً بني        . األول واآلخـر من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول         

 .ن األطراف غري املدرجة يف املرفق األولعضو من األطراف املدرجة يف املرفق األول وعضو م

جيـتمع اجمللس التنفيذي حسب االقتضاء على أال يقل ذلك عن ثالث مرات سنوياً، مع مراعاة أحكام                  -١٣
 .وتتاح لألعضاء املناوبني مجيع وثائق اجتماعات اجمللس التنفيذي.  أدناه٤١الفقرة 

ن ثلثي أعضاء اجمللس التنفيذي، حبيث ميثلون أغلبية        لكي يكتمل النصاب، ال بد من حضور ما ال يقل ع           -١٤
 .األعضاء من األطراف املدرجة يف املرفق األول وأغلبية األعضاء من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

وإذا استنفدت مجيع حماوالت الوصول إىل . تتخذ قرارات اجمللس التنفيذي بتوافق اآلراء، كلما أمكن ذلك -١٥
اآلراء ومل يتم التوصل إىل أي اتفاق، تعتمد القرارات بأغلبية ثالثة أرباع األعضاء احلاضرين واملصوتني               توافق يف   

 .ويعترب األعضاء املمتنعون عن التصويت أعضاء غري مصوتني. يف االجتماع

 تكـون اجـتماعات اجمللس التنفيذي مفتوحة للحضور، بصفة مراقب، جلميع األطراف وجلميع املراقبني     -١٦
املعـتمدين لـدى االتفاقـية اإلطارية بشأن تغري املناخ وأصحاب املصاحل، إال يف احلاالت اليت يقرر فيها اجمللس                   

 .التنفيذي خالف ذلك

وتكون لغة عمل اجمللس التنفيذي هي      . يتاح النص الكامل جلميع قرارات اجمللس التنفيذي لعامة اجلمهور         -١٧
 .لغات الرمسية الست لألمم املتحدةوتتاح القرارات جبميع ال. اإلنكليزية
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ويستعني اجمللس . جيوز للمجلس التنفيذي أن ينشئ جلاناً أو هيئات أو أفرقة عاملة تساعده يف أداء مهامه             -١٨
التنفيذي باخلربات الالزمة ألداء مهامه، مبا يف ذلك قائمة اخلرباء اخلاصة باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري 

 .يف هذا السياق، يراعي اجمللس التنفيذي بالكامل اعتبارات التوازن اإلقليميو. املناخ

 .تتوىل األمانة خدمة اجمللس التنفيذي -١٩

  االعتماد وتعيني الكيانات التشغيلية-دال 

 :يقوم اجمللس التنفيذي مبا يلي -٢٠

 لتذييل ألف أدناه؛ اعتماد الكيانات التشغيلية اليت تفي مبعايري االعتماد الواردة يف ا )أ( 

 اجتماع األطراف؛/التوصية بتعيني الكيانات التشغيلية إىل مؤمتر األطراف )ب( 

 االحتفاظ بقائمة جبميع الكيانات التشغيلية املعينة وإتاحتها لعامة اجلمهور؛ )ج( 

التذييل اسـتعراض ما إذا كان كل كيان تشغيلي معني ال يزال ميتثل ملعايري االعتماد الواردة يف                  )د( 
 ألف أدناه، وعلى هذا األساس تأكيد ما إذا كان ينبغي إعادة اعتماد كل كيان تشغيلي مرة كل ثالث سنوات؛

إجراء معاينة موضعية يف أي وقت، والبت يف إجراء االستعراض املشار إليه أعاله، إذا كان هناك   )ه( 
 . ما يربره باالستناد إىل النتائج احملرزة

اجتماع األطراف بتعليق أو سحب تعيني كيان تشغيلي /التنفيذي أن يوصي مؤمتر األطرافجيوز للمجلس  -٢١
معـني إذا أجرى تقييما وثبت له أن الكيان مل يعد يفي مبعايري االعتماد أو باألحكام املنطبقة الواردة يف مقررات   

 سحب التعيني إال بعد أن      وال جيوز للمجلس التنفيذي أن يوصي بتعليق أو       . اجتماع األطراف /مؤمتـر األطراف  
ويبدأ نفاذ التعليق أو االنسحاب فورا، على       . تكون قد أتيحت للكيان التشغيلي املعني فرصة عقد جلسة استماع         

اجتماع األطراف  /أساس مؤقت، مىت قدم اجمللس التنفيذي توصية بذلك، ويظل ساريا ريثما يتخذ مؤمتر األطراف             
وتعمم . تضرر فورا وخطيا مىت أوصى اجمللس التنفيذي بالتعليق أو االنسحاب         ويتم إبالغ الكيان امل   . قـرارا هنائيا  

 . اجتماع األطراف بشأن تلك احلالة/التوصية الصادرة عن اجمللس التنفيذي وقرار مؤمتر األطراف

ر ال تتأثر أنشطة املشاريع املسجلة بتعليق أو سحب تعيني كيان تشغيلي معني إال إذا مت تعيني أوجه قصو                  -٢٢
ويف هذه احلالة، يقرر اجمللس     . مهمـة يف تقريـر املصادقة أو التحقق أو االعتماد الذي كان الكيان مسؤوال عنه              

. التنفيذي ما إذا كان سيتم توظيف كيان تشغيلي معني خمتلف لتقييم أوجه القصور هذه وتصحيحها عند االقتضاء
اثات املعتمدة الصادرة، فإن الكيان التشغيلي    وإذا كشـف هذا التقييم عن وجود فائض يف وحدات خفض االنبع           

 يوما من انتهاء االستعراض، كمية أطنان خمفضة من ٣٠املعني الذي ُسِحب منه االعتماد أو علق، يتلقى وحيوِّل يف غضون       
يذي، مكافئ ثاين أكسيد الكربون، تعادل الفائض يف وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة الصادرة، كما حيدده اجمللس التنف              

 . إىل حساب الشطب الذي حيتفظ به اجمللس التنفيذي يف سجل آلية التنمية النظيفة



FCCC/KP/CMP/2005/3/Add.4 
Page 10 

 

ال يوصي اجمللس التنفيذي بتعليق أو سحب كيان تشغيلي معني يضر بأنشطة املشاريع املسجلة إال بعد أن  -٢٣
 . تكون قد أتيحت للمشتركني يف املشروع املتضرر فرصة عقد جلسة استماع

كيان التشغيلي املعني الذي سحب منه التعيني أو علّق أية تكاليف ذات صلة بالتقييم املشار إليه        يتحمل ال  -٢٤
 . أعاله٢٢يف الفقرة 

، وفقا ألحكام الفقرة    ٢٠جيوز للمجلس التنفيذي أن يلتمس املساعدة لدى أداء املهام الواردة يف الفقرة              -٢٥
 . أعاله١٨

  الكيانات التشغيلية املعينة-هاء 

اجتماع األطراف من خالل اجمللس التنفيذي /تكون الكيانات التشغيلية املعينة مسؤولة أمام مؤمتر األطراف -٢٦
 ويف هذا املرفق وللمقررات ذات الصلة الصادرة عن         ٧-م أ / ١٧ومتتـثل للطرائق واإلجراءات الواردة يف املقرر        

 . اجتماع األطراف وعن اجمللس التنفيذي/مؤمتر األطراف

 :م الكيان التشغيلي املعني مبا يلييقو -٢٧

 املصادقة على أنشطة املشاريع املقترحة آللية التنمية النظيفة؛ )أ( 

 التحقق من ختفيضات انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حسب املصادر واعتمادها؛  )ب( 

 آلية التنمية النظيفة اليت  االمتثال للقوانني الواجبة التطبيق لدى األطراف املضيفة ألنشطة مشاريع         )ج( 
 أدناه؛ ) ه(تقوم مبهامها املشار إليها يف الفقرة الفرعية 

إثبات أنه ليس لديه أو لدى املتعاقدين معه من الباطن أي تعارض فعلي أو حمتمل يف املصاحل مع                   )د( 
 ملصادقة أو التحقق واالعتماد؛املشتركني يف أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة اليت مت اختياره هلا ألداء وظائف ا

املصادقة أو  : أداء واحدة من املهام التالية ذات الصلة بنشاط مشروع معني آللية التنمية النظيفة              )ه( 
وبناء على الطلب، جيوز للمجلس التنفيذي مع ذلك أن يسمح لكيان تشغيلي معني مبفرده              . الـتحقق واالعتماد  

 ط مشروع واحد آللية التنمية النظيفة؛بأداء مجيع هذه الوظائف يف إطار نشا

االحتفاظ بقائمة تتاح لعامة اجلمهور جبميع أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة اليت أدى بصددها  )و( 
 وظائف املصادقة أو التحقق واالعتماد؛

 تقدمي تقرير سنوي عن األنشطة إىل اجمللس التنفيذي؛ )ز( 

ول عليها من املشتركني يف مشاريع آلية التنمية النظيفة، كما  تعمـيم املعلومـات اليت يتم احلص       )ح( 
وال يفصح عن املعلومات املسجلة امللكية أو السرية بدون موافقة خطية من مقدم             . يقضي بذلك اجمللس التنفيذي   

يفها وال تعترب املعلومات املستخدمة لتحديد اإلضافية حسب تعر. املعلومات، ما مل ينص على ذلك القانون الوطين 
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  أدنـاه، ولوصف منهجية خط األساس وتطبيقها، ولدعم تقييم األثر البيئي املشار إليه يف الفقرة ٤٣يف الفقـرة   الـوارد   
 . أدناه، معلومات مسجلة امللكية أو سرية) ج(٣٧

  اشتراطات املشاركة-واو 

 .املشاركة يف نشاط مشروع من مشاريع آلية التنمية النظيفة مشاركة طوعية -٢٨

 . تعني األطراف املشاركة يف آلية التنمية النظيفة سلطة وطنية آللية التنمية النظيفة -٢٩

جيوز لطرف غري مدرج يف املرفق األول أن يشارك يف نشاط مشروع من مشاريع آلية التنمية النظيفة إذا                   -٣٠
 . كان طرفا يف بروتوكول كيوتو

 يف املرفق األول وملتزم بأحد االلتزامات املدرجة يف          أدناه، جيوز لطرف مدرج    ٣٢رهناً بأحكام الفقرة     -٣١
املـرفق باء، أن يستخدم وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة اليت صدرت وفقا لألحكام ذات الصلة لإلسهام يف                 

 :، إذا امتثل الشتراطات األهلية التالية٣ من املادة ١االمتثال جلزء من التزاماته املنصوص عليها يف الفقرة 

 ن يكون طرفاً يف بروتوكول كيوتو؛أ )أ( 

 قد حسبت وسجلت وفقاً ٣ من املادة  ٨ و ٧أن تكـون الكمـية املسندة لـه عمالً بالفقرتني           )ب( 
 ؛)طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة (١-م أإ/-للمقرر 

ات اإلزالة البشرية   أن يكـون لديه نظام وطين لتقدير االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعملي             )ج( 
، ٥ من املادة    ١غازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال، وفقاً للفقرة         املنشـأ بواسـطة البوالـيع جلميع        

 ولالشتراطات الواردة يف املبادئ التوجيهية اليت تقررت مبوجبها؛

ة يف املبادئ التوجيهية  ولالشتراطات احملدد٧ من املادة ٤أن يكون لديه سجل وطين وفقاً للفقرة   )د( 
 اليت تقررت مبوجبها؛

 من املادة ١ والفقرة ٥ من املادة ٢أن يكون قد قدم آخر قائمة جرد مطلوبة سنوياً، وفقاً للفقرة   )ه( 
، واالشـتراطات الواردة يف املبادئ التوجيهية اليت تقررت مبوجبها، مبا يف ذلك التقرير الوطين عن قوائم اجلرد                  ٧

وحـد للتقارير؛ وبالنسبة لفترة االلتزام األوىل، ُيقتصر يف تقييم اجلودة الالزم لغرض تقرير األهلية               والـنموذج امل  
فئات القطاعات الواردة يف املرفق /الستخدام اآلليات على أجزاء اجلرد املتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة من املصادر

 يع؛ألف لربوتوكول كيوتو وتقدمي اجلرد السنوي بشأن البوال

 ولالشتراطات  ٧ من املادة    ١أن يقـدم املعلومات التكميلية بشأن الكمية املسندة وفقاً للفقرة            )و( 
الواردة يف املبادئ التوجيهية اليت تقررت مبوجبها، وأن يدخل أي إضافة إىل الكمية املسندة أو يطرح منها عمالً                  

، ووفقاً ٣ من املادة ٤ و٣املضطلع هبا يف إطار الفقرتني ، مبا يف ذلك بالنسبة لألنشطة ٣ من املادة ٨ و٧بالفقرتني 
 .، واالشتراطات الواردة يف املبادئ التوجيهية اليت تقررت مبوجبها٧ من املادة ٤للفقرة 
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 :يعترب طرف مدرج يف املرفق األول مسجل عليه التزام يف املرفق باء، أنه -٣٢

 شهراً على تقدمي تقريره ١٦ أعاله بعد انقضاء ٣١رة يفي باشتراطات األهلية املشار إليها يف الفق )أ( 
انبعاثاته ، ويثبت قدرته على تقدمي حساب عن ٣ من املادة ٨ و٧لتيسري حساب الكمية املسندة لـه وفقاً للفقرتني 

، ما مل   ٧  من املادة  ٤والكمـية املسـندة لـه، وفقاً للطرائق املعتمدة للمحاسبة املتعلقة بالكمية املسندة مبوجب الفقرة               
 أن الطرف ال يفي هبذه االشتراطات أو يكون ٧-م أ /٢٤يستنتج فرع اإلنفاذ التابع للجنة االمتثال مبوجب املقرر         

فرع اإلنفاذ التابع للجنة االمتثال قد قرر، يف تاريخ سابق أنه لن يتناول أية مسألة من مسائل التنفيذ ذات الصلة                    
 من بروتوكول كيوتو، ويكون     ٨ر أفرقة خرباء االستعراض، مبوجب املادة       هبذه االشتراطات املشار إليها يف تقاري     
 قد أحال هذه املعلومات إىل األمانة؛

 أعاله، ما مل يقرر فرع اإلنفاذ التابع ٣١يواصل الوفاء باشتراطات األهلية املشار إليها يف الفقرة  )ب( 
األهلية، أو حىت يتم ذلك، أو ما مل يكن الفرع قد للجنة االمتثال أن الطرف ال يفي بواحد أو أكثر من اشتراطات 

 .علّق أهلية الطرف وأحال هذه املعلومات إىل األمانة

 يبقى مسؤوالً عن    ١٢أو عامة للمشاركة يف أنشطة مشاريع املادة        /الطرف الذي يأذن لكيانات خاصة و      -٣٣
وجيوز للكيانات . متسقة مع هذا املرفقتنفيذ التزاماته مبوجب بروتوكول كيوتو، ويكفل أن تكون هذه املشاركة        

 وحدات ختفيض االنبعاثات املعتمدة فقط إذا كان من حق الطرف الذي أذن هلا              نقل وحيازة أو العامة   /اخلاصة و 
 .باملشاركة أن يفعل ذلك آنذاك

 :حتتفظ األمانة بقوائم تتاح لعامة اجلمهور وتتضمن -٣٤

  اليت هي أطراف يف بروتوكول كيوتو؛األطراف غري املدرجة يف املرفق األول )أ( 

 أعاله  ٣١األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت ال تفي باشتراطات املشاركة الواردة يف الفقرة               )ب( 
 .أو اليت مت تعليقها

  املصادقة والتسجيل-زاي 

ساس شروط  املصادقة هي عملية إلجراء تقييم مستقل لنشاط مشروع يقوم به كيان تشغيلي معني على أ               -٣٥
 ويف هذا املرفق واملقررات ذات الصلة ملؤمتر        ٧-أ م /١٧آلـية التنمـية النظـيفة كمـا هـي مبيـنة يف املقرر               

 . اجتماع األطراف، استناداً إىل وثيقة تصميم املشروع، على النحو املوجز يف التذييل باء أدناه/األطراف

 عليه باعتباره نشاطاً من أنشطة مشاريع آلية التسـجيل هو قبول اجمللس التنفيذي رمسيا ملشروع مصادق     -٣٦
ويعد التسجيل الشرط األساسي للتحقق من وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة ذات الصلة بنشاط . التنمية النظيفة

 . هذا املشروع واعتمادها وإصدارها
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شاط مشروع، والذي   يتوىل الكيان التشغيلي املعني الذي اختاره املشتركون يف املشروع للمصادقة على ن            -٣٧
خيضـع لترتيـب تعـاقدي معهـم، اسـتعراض وثيقة تصميم املشروع وأية وثائق داعمة هلا للتثبت من الوفاء                    

 :باالشتراطات التالية

  أعاله٣٠ إىل ٢٨الوفاء باشتراطات املشاركة كما هي مبينة يف الفقرات من  )أ( 

ري ملخص بالتعليقات الواردة، واستالم تقرير دعوة أصحاب املصاحل احملليني لتقدمي تعليقات، وتوف )ب( 
 مقدم إىل الكيان التشغيلي املبني عن كيفية مراعاة أية تعليقات، على النحو الواجب

قيام املشتركني يف املشروع بتقدمي وثائق إىل الكيان التشغيلي املعني عن حتليل اآلثار البيئية لنشاط  )ج( 
للحدود، وأهنم اضطلعوا، إذا اعترب املشتركون يف املشروع أو الطرف املضيف           املشروع، مبا يف ذلك اآلثار العابرة       

 أن هذه اآلثار هامة، بتقييم اآلثار البيئية وفقاً لإلجراءات اليت يشترطها الطرف املضيف

توقع أن يسفر نشاط املشروع عن خفض انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حسب مصادر               )د( 
يت تضاف إىل أي انبعاثات ميكن أن حتدث يف غياب نشاط املشروع املقترح، وفقا للفقرات من                غازات الدفيئة ال  

  أدناه٥٢ إىل ٤٣

 :امتثال منهجية خط األساس وخطة الرصد للشروط املتعلقة مبا يلي  )ه( 

 املنهجيات اليت سبق أن أقرها اجمللس التنفيذي؛ أو `١`  

  أدناه٣٨جديدة، على النحو املشار إليه يف الفقرة الطرائق واإلجراءات لوضع منهجية  `٢`  

 ومع هذا املرفق واملقررات ذات الصلة       ٧-م أ /١٧اتسـاق أحكام الرصد والتحقق واإلبالغ مع املقرر          )و( 
 اجتماع األطراف/ملؤمتر األطراف

اردة يف اتساق نشاط املشروع مع مجيع الشروط األخرى ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة الو    )ز( 
 . اجتماع األطراف واجمللس التنفيذي/ ومع هذا املرفق واملقررات ذات الصلة ملؤمتر األطراف٧-م أ/١٧املقرر 

إذا تـبني للكـيان التشغيلي املعني أن نشاط املشروع يعتزم استخدام منهجية أساسية أو منهجية رصد                  -٣٨
عاله، قام، قبل تقدمي نشاط املشروع هذا للتسجيل، أ� �٢ )ه (٣٧جديدة، كما وردت اإلشارة إىل ذلك يف الفقرة 

بإرسال املنهجية املقترحة إىل اجمللس التنفيذي الستعراضها مع وثيقة تصميم املشروع، مبا يف ذلك وصف املشروع    
ويستعرض اجمللس التنفيذي على وجه السرعة، يف اجتماعه التايل ولكن خالل فترة ال             . وحتديـد املشـتركني فيه    

وما أن يعتمدها   . ربعة شهور، املنهجية اجلديدة املقترحة وفقاً للطرائق واإلجراءات الواردة يف هذا املرفق           تتجاوز أ 
وجيوز للكيان التشغيلي املعني أن ميضي . اجمللـس التنفيذي، جيب عليه تعميم املنهجية املعتمدة مع أي إرشادات ذات صلة          

اجتماع /األطراف ويف حالة ما إذا طلب مؤمتر     . م املشروع للتسجيل  يف املصادقة على نشاط املشروع وتقدمي وثيقة تصمي       
ويقوم . األطراف تنقيح منهجية معتمدة، ال جيوز ألي نشاط من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة استخدام هذه املنهجية                

 .تلقاهاجملس املشتركني يف املشروع بتنقيح املنهجية حسب االقتضاء، آخذاً يف احلسبان أي إرشادات ي
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 ٣٨يـتم تنقـيح املنهجية وفقاً لطرائق وإجراءات وضع منهجيات جديدة على النحو الوارد يف الفقرة                  -٣٩
وال ينطـبق أي تنقـيح ملنهجـية ما ووفق عليها إال على أنشطة املشروع اليت مت تسجيلها بعد تاريخ                    . أعـاله 

 . مة خالل فترات اعتمادهااالستعراض وال يؤثر التنقيح على أنشطة املشاريع املسجلة القائ

 :ينبغي للكيان التشغيلي املعني ما يلي -٤٠

أن يكـون قد تلقى من املشتركني يف املشروع، قبل تقدمي تقرير املصادقة إىل اجمللس التنفيذي،                 )أ( 
ى أن  موافقـة رمسية على املشاركة الطوعية من السلطة الوطنية املعينة يف الطرف املضيف، مبا يف ذلك التأكيد عل                 

 نشاط املشروع يساعد الطرف املضيف يف حتقيق تنمية مستدامة؛

 ؛)ح(٢٧أن يعمم وثيقة تصميم املشروع طبقا لألحكام املتعلقة بالسرية الواردة يف الفقرة  )ب( 

أن يتلقى ويعمم يف غضون ثالثني يوماً التعليقات على اشتراطات املصادقة الواردة من األطراف،  )ج( 
 ، ومن املنظمات غري احلكومية املعتمدة لدى اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ؛وأصحاب املصاحل

أن يبـت يف ما إذا كان ينبغي املصادقة على نشاط املشروع على أساس املعلومات املقدمة ومع                )د( 
 مراعاة التعليقات الواردة بعد انقضاء آخر تاريخ حمدد لتلقي التعليقات؛

ويتضمن اإلخطار املوجه   .  يبلغ املشتركني يف املشروع بقراره باملصادقة على مشروع النشاط         أن  )ه( 
 :إىل املشتركني يف املشروع، ما يلي

 التأكيد على املصادقة وتاريخ تقدمي تقرير املصادقة إىل اجمللس التنفيذي؛ أو `١`

 الوثائق، ال يفي    شـرح أسباب عدم القبول إذا تبني أن نشاط املشروع، كما ورد يف             `٢`
 .باشتراطات املصادقة

أن يقـدم، إذا تبني لـه أن نشاط املشروع املقترح صائب، طلباً بالتسجيل إىل اجمللس التنفيذي    )و( 
أعاله، ) أ(يتضـمن وثيقة تصميم املشروع املصادق عليها واملوافقة الكتابية للطرف املضيف املشار إليها يف الفقرة الفرعية     

 يف راعى التعليقات الواردة على النحو الواجب، ويقدم طلب التسجيل يف شكل تقرير للمصادقة؛وشرحاً يبني ك

 . أن يعمم تقرير املصادقة هذا عند تقدميه إىل اجمللس التنفيذي )ز( 

يعترب التسجيل الذي يتواله اجمللس التنفيذي هنائيا بعد مثانية أسابيع من تاريخ تلقي اجمللس التنفيذي طلب             -٤١
لتسـجيل، ما مل يطلب طرف معين بنشاط املشروع، أو ما ال يقل عن ربع أعضاء اجمللس التنفيذي، استعراض                   ا

 :وجيري هذا االستعراض وفقا للحكمني التاليني. نشاط املشروع املقترح آللية التنمية النظيفة

 أن يكون متصال باشتراطات املصادقة )أ( 
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تجاوز االجتماع الثاين الذي يلي طلب االستعراض، على أن يتم          أن يتم االنتهاء منه يف فترة ال ت        )ب( 
 . إبالغ املشتركني يف املشروع واجلمهور بالقرار املتخذ وأسبابه

ميكـن إعادة النظر يف نشاط مشروع مقترح مل حيظ بالقبول من أجل املصادقة عليه وتسجيله يف وقت                   -٤٢
أن يتبع اإلجراءات وأن يفي باشتراطات املصادقة والتسجيل،        الحق، بعد إدخال التنقيحات املناسبة عليه، بشرط        

 . مبا يف ذلك تلك املتصلة بالتعليقات العامة

يعتـرب نشاط مشروع من مشاريع آلية التنمية النظيفة إضافيا إذا خفضت انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ                  -٤٣
 . شروع املسجل من مشاريع آلية التنمية النظيفةحسب املصادر، دون تلك اليت كانت ستحدث يف غياب نشاط امل

خط األساس لنشاط مشروع من مشاريع آلية التنمية النظيفة هو التصور الذي ميثل منطقيا انبعاثات غازات          -٤٤
ويشمل خط األساس   . الدفيـئة البشرية املنشأ حسب املصادر اليت ميكن أن حتدث يف غياب نشاط املشروع املقترح              

ويعترب أن  . ن مجيع الغازات والقطاعات وفئات املصادر املدرجة يف املرفق ألف داخل حدود املشروع            االنـبعاثات م  
خط األساس ميثل منطقيا انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حسب املصادر اليت ميكن أن حتدث يف غياب نشاط                  

 .  أعاله٣٨ و٣٧شار إليها يف الفقرتني املشروع املقترح إذا مت التوصل إليه باستخدام منهجية خط األساس امل

 :يتم وضع خط أساس -٤٥

من جانب املشتركني يف املشروع وفقا ألحكام استخدام املنهجيات املعتمدة واملنهجيات اجلديدة  )أ( 
 اجتماع األطراف؛/ ويف هذا املرفق واملقررات ذات الصلة ملؤمتر األطراف٧-م أ/١٧الواردة يف املقرر 

، شـفافة ومـتحفظة فيما يتعلق باختيار النهوج، واالفتراضات، واملنهجيات، والبارامترات          بطـريقة    )ب( 
 ومصادر البيانات، والعوامل األساسية واإلضافية، مع مراعاة أوجه عدم اليقني؛

 على أساس حمدد للمشروع؛ )ج( 

ية التنمية النظيفة اليت وفقاً إلجراءات مبسطة يضعها اجمللس التنفيذي ألنشطة املشاريع الصغرية آلل )د( 
 اجتماع األطراف؛/ واملقررات ذات الصلة الصادرة ملؤمتر األطراف٧-م أ/١٧تفي باملعايري احملددة يف املقرر 

أو القطاعية ذات الصلة، مثل مبادرات إصالح       /مـع مـراعاة السياسات والظروف الوطنية و         )ه( 
 . الطاقة، واحلالة االقتصادية يف قطاع املشروعالقطاعات، وتوافر الوقود احمللي، وخطط توسيع قطاع 

ميكن أن يشمل خط األساس تصوراً يتوقع ارتفاع االنبعاثات البشرية املنشأ املقبلة حسب املصادر فوق                -٤٦
 . املستويات الراهنة بسبب ظروف معينة لدى الطرف املضيف

 معتمدة مقابل خفض مستويات     يوضع خط األساس على حنو ال يسمح باحتياز وحدات خفض انبعاثات           -٤٧
 .النشاط خارج نشاط املشروع أو لظروف قهرية
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عند اختيار منهجية خط أساس لنشاط مشروع، خيتار املشتركون يف املشروع من بني النهوج التالية النهج الذي                  -٤٨
 :  مربرات اختيارهميرونه أنسب لنشاط املشروع، مع مراعاة أية توجيهات تصدر عن اجمللس التنفيذي، على أن يقدموا

 االنبعاثات املوجودة الفعلية أو التارخيية، حسب االنطباق؛  )أ( 

أو االنـبعاثات مـن تكنولوجـيا متثل أسلوب عمل جذابا اقتصاديا، مع مراعاة احلواجز اليت تعترض                  )ب( 
 االستثمار؛

سنوات اخلمس املاضية يف    أو متوسط معدالت االنبعاث ألنشطة مشاريع مماثلة مت تنفيذها على مدى ال            )ج( 
 .  يف املائة من فئتها٢٠ظل ظروف اجتماعية، واقتصادية، وبيئية، وتكنولوجية شبيهة، ويكون أداؤها من بني أعلى 

 :خيتار املشتركون يف املشروع مدة اعتماد لنشاط مشروع مقترح من هنج واحد من النهج البديلة التالية -٤٩

جتديدها مرتني على األكثر، شريطة أن يقّر، بالنسبة لكل فترة          مـدة أقصاها سبع سنوات ميكن        )أ( 
جتديـد، كيان تشغيلي معني ويعلم اجمللس التنفيذي بأن خط األساس للمشروع األصلي ال يزال سارياً أو أنه مت                   

 استيفاؤه مع مراعاة البيانات اجلديدة حسب االقتضاء؛

 . سنوات دون أي خيار للتجديد١٠أو مدة أقصاها  )ب( 

تعـّدل ختفيضـات انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حسب املصادر ملراعاة التسرب وفقاً ألحكام                -٥٠
 . ، على التوايل )و(٦٢ و٥٩الرصد والتصديق الواردة أدناه يف الفقرتني 

ي حيدث  يعرف التسرب بأنه صايف التغيري يف انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب املصادر، الذ              -٥١
 . خارج حدود املشروع والذي ميكن قياسه وإرجاعه إىل نشاط مشروع آلية التنمية النظيفة

تشـمل حدود املشروع مجيع انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حسب املصادر، اليت ختضع لرقابة                -٥٢
 .  آلية التنمية النظيفةاملشتركني يف املشروع واليت تكون مهمة وميكن أن تعزى منطقياً إىل نشاط مشروع

  الرصد-حاء 

 :يدرج املشتركون يف املشروع، كجزء من وثيقة تصميم املشروع، خطة رصد تنص على ما يلي -٥٣

مجـع كل البيانات ذات الصلة الالزمة لتقدير أو قياس انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ                )أ( 
 ء فترة االعتماد وحفظ هذه البيانات يف ملفات؛حسب املصادر اليت حتدث داخل حدود املشروع أثنا

مجـع كل البيانات ذات الصلة الالزمة لتحديد خط األساس النبعاثات غازات الدفيئة البشرية               )ب( 
 املنشأ حسب املصادر اليت حتدث داخل حدود املشروع أثناء فترة االعتماد وحفظ هذه البيانات يف ملفات؛
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ملة، ومجع البيانات وحفظها يف ملفات، بشأن زيادة انبعاثات غازات          تعـيني مجيع املصادر احملت     )ج( 
الدفيئة البشرية املنشأ حسب املصادر اليت حتدث خارج حدود املشروع واليت تكون مهمة وميكن أن تعزى منطقياً    

 إىل نشاط املشروع خالل فترة االعتماد؛

 حفظها يف ملفات؛أعاله و) ج(٣٧مجع املعلومات ذات الصلة بأحكام الفقرة  )د( 

 اإلجراءات املتعلقة بضمان اجلودة ومراقبتها يف عملية الرصد؛  )ه( 

اإلجراءات املتعلقة باحلساب الدوري لتخفيضات االنبعاثات البشرية املنشأ حسب املصادر عن            )و( 
 طريق نشاط مشروع من مشاريع آلية التنمية النظيفة، وآلثار التسرب؛

 .أعاله) و(و) ج(٥٣ميع اخلطوات املتخذة يف عمليات احلساب املشار إليها يف الفقرة الوثائق املتعلقة جب )ز( 

تسـتند خطـة رصد نشاط مشروع مقترح إىل منهجية رصد سبق إقرارها أو إىل منهجية جديدة وفقاً                   -٥٤
 : أعاله على أن٣٨ و٣٧للفقرتني 

اط املشروع املقترح وأهنا طبقت     يكـون الكيان التشغيلي املعني قد بني أهنا مالئمة لظروف نش           )أ( 
 بنجاح يف جهات أخرى؛

 . تعكس ممارسات الرصد املناسبة لنوع نشاط املشروع )ب( 

 واملقررات  ٧-م أ /١٧بالنسـبة ألنشطة املشاريع الصغرية آللية التنمية النظيفة اليت تفي باملعايري احملددة يف املقرر                -٥٥
، جيوز للمشتركني يف املشروع أن يستخدموا طرائق وإجراءات         اجتماع األطراف /ذات الصـلة ملؤمتـر األطراف     

 .مبسطة للمشاريع الصغرية

 . ينفذ املشتركون يف املشروع خطة الرصد الواردة يف وثيقة تصميم املشروع املسجل -٥٦

ت تقتضي أية عمليات لتنقيح خطة الرصد أن يقدم املشتركون يف املشروع ما يربر أهنا حتسن دقة املعلوما        -٥٧
 . أو كماهلا وأن تتم املصادقة عليها من قبل الكيان التشغيلي املعني املعين/و

يكون تنفيذ خطة الرصد املسجلة وعمليات تنقيحها، حسب االقتضاء، شرطا للتحقق من وحدات خفض  -٥٨
 . االنبعاثات املعتمدة واعتمادها وإصدارها

البشرية املنشأ، حتسب وحدات خفض االنبعاثات      بعـد الرصد واإلبالغ عن التخفيضات يف االنبعاثات          -٥٩
املعـتمدة لنشاط مشروع من مشاريع آلية التنمية النظيفة خالل فترة بعينها، بتطبيق املنهجية املسجلة، من خالل                 

 .طرح االنبعاثات الفعلية البشرية املنشأ حسب املصادر من انبعاثات خط األساس وتعديلها ملراعاة التسرب

ركون يف املشروع إىل الكيان التشغيلي املعني الذي تعاقدوا معه إلجراء التحقق تقريرا عن              يقـدم املشـت    -٦٠
 .  أعاله ألغراض التحقق واالعتماد٥٣الرصد وفقا خلطة الرصد املسجلة واملبينة يف الفقرة 
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  التحقق واالعتماد-طاء 

يهما الكيان التشغيلي املعني    الـتحقق هـو االسـتعراض الدوري املستقل والتحديد الالحق اللذان جير            -٦١
للتخفيضات اليت جرى رصدها النبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حسب املصادر اليت حدثت نتيجة لنشاط               

واالعتماد هو التأكيد اخلطي الذي يصدره الكيان       . مشـروع مسجل يف آلية التنمية النظيفة خالل فترة التحقق         
حمددة بأن نشاط مشروع ما قد حقق التخفيضات يف انبعاثات غازات الدفيئة            التشـغيلي املعني خالل فترة زمنية       

 . البشرية املنشأ حسب املصادر كما مت التحقق منها

أعاله، يقوم الكيان التشغيلي املعني الذي تعاقد       ) ح(٢٧وفقاً لألحكام املتعلقة بالسرية الواردة يف الفقرة         -٦٢
 :قق بتعميم تقرير الرصد، وكذلكمعه املشتركون يف املشروع إلجراء التح

حيـدد مـا إذا كانـت وثائق املشروع املقدمة مطابقة لشروط وثيقة تصميم املشروع املسجل                 )أ( 
 اجتماع األطراف؛/ وهلذا املرفق وللمقررات ذات الصلة ملؤمتر األطراف٧-م أ/١٧واألحكام ذات الصلة من املقرر 

ضاء، تشمل مجلة أمور، ومنها استعراض سجالت       جيـري عمليات تفتيش للموقع، حسب االقت       )ب( 
األداء، وإجراء مقابالت مع املشتركني يف املشروع واجلهات احمللية صاحبة املصلحة، وميكن أن تشمل مجع املقاييس 

 ورصد املمارسات املستقرة واختبار دقة معدات الرصد؛

 يستخدم بيانات إضافية من مصادر أخرى، إذا اقتضى األمر ذلك؛ )ج( 

يسـتعرض نـتائج الرصـد ويتحقق من صحة تطبيق منهجيات الرصد لتقدير التخفيضات يف                )د( 
 االنبعاثات البشرية املنشأ حسب املصادر، ومن كمال وشفافية وثائقها؛

 ألي فترة   ةيوصي املشتركني يف املشروع بإدخال التعديالت املالئمة على منهجية الرصد بالنسب            )ه( 
 ضى األمر ذلك؛اعتماد مقبلة، إن اقت

حيـدد التخفيضـات يف انـبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حسب املصادر اليت ما كانت           )و( 
ستحدث يف غياب نشاط مشروع آلية التنمية النظيفة، استنادا إىل البيانات واملعلومات املستخلصة يف إطار الفقرة         

أعاله، حسب االقتضاء،   ) ج(أو  /و) ب(قرتني الفرعيتني   أعاله واليت مت احلصول عليها يف إطار الف       ) أ(الفرعـية   
 باستخدام إجراءات حسابية تتمشى مع تلك الواردة يف وثيقة تصميم املشروع املسجلة ويف خطة الرصد؛

حيـدد أية شواغل تتعلق بتطابق نشاط املشروع الفعلي وسري تنفيذه مع وثيقة تصميم املشروع                )ز( 
وجيوز للمشتركني يف املشروع التصدي للشواغل وتقدمي معلومات        .  املشروع هبا  املسـجلة وإبالغ املشتركني يف    

 إضافية ذات صلة؛

. يقـدم تقريراً عن التحقق إىل املشتركني يف املشروع وإىل األطراف املعنية وإىل اجمللس التنفيذي   )ح( 
 .ويعمم هذا التقرير على اجلمهور
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تناداً إىل تقريره عن التحقق، شهادة بأن نشاط املشروع قد حقق           يعتمد الكيان التشغيلي املعني كتابة، اس      -٦٣
خالل الفترة الزمنية احملددة التخفيضات يف انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حسب املصادر اليت مت التحقق                

ع واألطراف املعنية   ويبلغ املشتركني يف املشرو   . منها واليت ما كانت ستحدث يف غياب نشاط مشروع آلية التنمية النظيفة           
 . واجمللس التنفيذي كتابة بقرار اعتماده فور االنتهاء من عملية االعتماد ويتيح تقرير االعتماد لعامة اجلمهور

   إصدار وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات-ياء 

نبعاثات مبا يشـكل تقرير االعتماد طلباً يوجه إىل اجمللس التنفيذي إلصدار وحدات التخفيض املعتمد لال             -٦٤
 .يعادل كمية التخفيضات اليت مت التحقق منها النبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حسب املصادر

 يوماً من تلقي طلب اإلصدار، ما مل يطلب أحد األطراف املعنية بنشاط      ١٥يعتـرب اإلصـدار هنائياً بعد        -٦٥
ذي، استعراض اإلصدار املقترح لوحدات التخفيض      املشـروع، أو مـا ال يقل عن ثالثة أعضاء يف اجمللس التنفي            

ويقتصر هذا االستعراض على قضايا احتيال الكيانات التشغيلية املعينة أو قيامها بأعمال حمظورة أو عدم               . املعتمد
 :جدارهتا ويتم القيام به على النحو التايل

تماعه التايل، ما يتخذه من عند تلقي طلب بإجراء هذا االستعراض، يقرر اجمللس التنفيذي، يف اج )أ( 
وإذا قرر أن للطلب ما يربره، أجرى استعراضاً وبت يف مدى وجوب املوافقة على اإلصدار املقترح                . إجـراءات 

 لوحدات التخفيض املعتمد؛

  يوماً عقب قراره بإجراء االستعراض؛٣٠يستكمل اجمللس التنفيذي استعراضه يف غضون  )ب( 

ملشتركني يف املشروع علماً بنتائج االستعراض، ويعمم قراره بشأن املوافقة حييط اجمللس التنفيذي ا )ج( 
 . على اإلصدار املقترح لوحدات التخفيض املعتمد وأسباب ذلك

عند تلقي التعليمات من اجمللس التنفيذي إلصدار وحدات التخفيض املعتمد لنشاط مشروع من مشاريع               -٦٦
داري لسجل آلية التنمية النظيفة، الذي يعمل حتت سلطة اجمللس التنفيذي، فوراً آلية التنمية النظيفة، يقوم املدير اإل

بإصـدار الكمية احملددة من وحدات التخفيض املعتمد يف احلساب املعلق للمجلس التنفيذي يف سجل آلية التنمية                 
داري لسجل آلية التنمية    ومبجرد القيام بعملية اإلصدار هذه، يتوىل املدير اإل       . النظـيفة، وفقـا للتذييل دال أدناه      

 :النظيفة القيام فوراً مبا يلي

إحالة كمية وحدات التخفيض املعتمد املناظرة حلصة العوائد املخصصة لتغطية النفقات اإلدارية             )أ( 
، إىل احلسابات املالئمة يف سجل ١٢ من املادة ٨واملساعدة يف الوفاء بتكاليف التكيف، على التوايل، وفقا للفقرة 

  التنمية النظيفة إلدارة حصة العوائد؛آلية

إحالـة الوحـدات املتبقية من وحدات التخفيض املعتمد إىل حسابات سجل األطراف املعنية                )ب( 
 .واملشتركني املعنيني يف املشروع، وفقاً لطلبها
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 التذييل ألف
 معايري اعتماد الوحدات التشغيلية

 : التاليةيتعني على أي كيان تشغيلي أن يستويف الشروط -١

 وأن يقدم الوثائق املثبتة هلذا الوضع؛) إما كيانا قانونيا حمليا أو منظمة دولية(أن يكون كيانا قانونيا  )أ( 

أن يعـني عددا كافيا من األشخاص الذين لديهم الكفاءة الالزمة لالضطالع مبهام املصادقة والتحقق                )ب( 
 نفذة بإشراف أحد كبار املوظفني التنفيذيني املسؤولني؛واالعتماد ذات الصلة بنوع ونطاق وحجم األعمال امل

 أن يكون لديه االستقرار املايل والتغطية التأمينية واملوارد الالزمة للنهوض بأنشطته؛ )ج( 

 أن تكون لديه ترتيبات كافية لتغطية املسؤوليات القانونية واملالية الناشئة عن هذه األنشطة؛ )د( 

ءات داخلية موثقة لالضطالع مبهامه اليت تشمل، يف مجلة أمور، إجراءات           أن تكـون لديه إجرا      )ه( 
 وتتاح هذه اإلجراءات لعامة اجلمهور؛. إسناد املسؤولية داخل املنظمة ومعاجلة الشكاوى

أن تكـون لديه أو يف متناوله اخلربة الالزمة لالضطالع باملهام احملددة يف طرائق وإجراءات آلية                 )و( 
اجتماع األطراف، وأن يكون لديه بصفة      /ة ويف املقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف        التنمـية النظيف  

 :خاصة املعرفة والفهم فيما يتعلق مبا يلي

الطـرائق واإلجـراءات واملبادئ التوجيهية لتشغيل آلية التنمية النظيفة، واملقررات ذات الصلة              `١`
 وعن اجمللس التنفيذي؛اجتماع األطراف /الصادرة عن مؤمتر األطراف

القضايا، ال سيما البيئية، ذات الصلة باملصادقة على أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة والتحقق     `٢`
 منها واعتمادها، حسب مقتضى احلال؛

اجلوانـب التقنية من أنشطة مشروع آلية التنمية النظيفة ذي الصلة بالقضايا البيئية، مبا يف ذلك                 `٣`
 ديد خطوط األساس ورصد االنبعاثات؛اخلربة يف حت

 الشروط واملنهجيات ذات الصلة مبراجعة أوضاع البيئة؛ `٤` 

 منهجيات حساب االنبعاثات البشرية املنشأ حسب املصادر؛ `٥` 

 اجلوانب اإلقليمية والقطاعية؛ `٦` 

 مبا يف ذلك إجراءات أن يكـون لديه هيكل إداري يتوىل كامل املسؤولية عن أداء وتنفيذ مهام الكيان،       )ز( 
 :ويتيح الكيان التشغيلي املقدِّم للطلب ما يلي. ضمان اجلودة، والقرارات املتعلقة باملصادقة والتحقق واالعتماد

أمساء ومؤهالت وخربات واختصاصات هيئة اإلدارة العليا، مثل كبار املوظفني التنفيذيني وأعضاء  `١`
 املوظفني ذوي الصلة؛جملس اإلدارة وكبار املوظفني وغريهم من 

 خريطة تنظيمية توضح خطوط السلطة واملسؤولية وتوزيع املهام النابعة من هيئة اإلدارة العليا؛ `٢`
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 السياسات واإلجراءات اليت يتبعها يف ضمان اجلودة؛ `٣` 

 اإلجراءات اإلدارية، مبا فيها مراقبة الوثائق؛ `٤` 

ني وتدريب موظفي الكيان التشغيلي، وضمان كفاءهتم       السياسـات واإلجراءات اليت يتبعها لتعي      `٥` 
 ألداء مجيع املهام الالزمة للمصادقة والتحقق واالعتماد ورصد أدائهم؛  

 اإلجراءات اليت يتبعها ملعاجلة الشكاوى والطعون واملنازعات؛ `٦` 

ي نشاط آخر أو أ/أال تكون هناك أية دعاوى قانونية مرفوعة ضده لسوء التصرف أو االحتيال و )ح( 
 . ال يتمشى ووظائفه ككيان تشغيلي معني

 :يتعني على الكيان التشغيلي املقدم للطلب أن يستويف الشروط التشغيلية التالية -٢

أن يعمل بطريقة جديرة بالثقة ومستقلة وغري متييزية وشفافة تتوافق مع القانون الوطين الساري،               )أ( 
 :ةوأن يستويف، بصفة خاصة، الشروط التالي

أن يكون لدى أي كيان تشغيلي مقدم للطلب هيكل موثق يكفل الرتاهة ويدرج أحكاماً لضمان  `١`
 نزاهة عملياته

إذا كـان يشـكل جزءاً من منظمة أكرب وكانت أجزاء من هذه املنظمة تشارك أو ُيحتمل أن                   `٢`
ه أو متويله عندئذ تشارك يف حتديد أي نشاط من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة أو يف تطوير    

 :يقوم الكيان التشغيلي مقدم الطلب مبا يلي

يقدم بياناً جبميع األنشطة الفعلية واملخطط هلا اليت تقوم هبا املنظمة يف أنشطة مشروع               -
آلـية التنمية النظيفة، إن وجدت، مشرياً إىل جزء املنظمة املشارك يف أنشطة مشروع              

 شارك فيها؛اآللية، وإىل األنشطة احملددة اليت ي

 يوضح جبالء صالته ببقية أجزاء املنظمة، مقدماً الدليل على عدم وجود تضارب يف املصاحل؛ -

ُيثبت أنه ال يوجد أي تعارض يف املصاحل بني مهامه ككيان تشغيلي وأي مهام أخرى قد  -
 ويشمل. يقوم هبا، ويبني كيفية إدارة املشروع على حنو ال يعرضه ألدىن شبهة يف نزاهته

هذا البيان مجيع مصادر تضارب املصاحل، سواء كانت ناشئة من داخل الكيان التشغيلي     
 املقدم للطلب أو من أنشطة اهليئات املتصلة به؛

يـبني أنـه، واإلدارة العليا وسائر املوظفني، ال يشارك يف أي عمليات جتارية أو مالية أو أي                   -
الثقة يف استقالل حكمه ونزاهته فيما     عملـيات أخرى ميكن أن تؤثر على حكمه أو تنال من            

 يتعلق باألنشطة اليت يضطلع هبا وأنه ملتزم بتطبيق أي قواعد سارية يف هذا اخلصوص؛

أن تكون لديه الترتيبات الكافية لضمان سرية املعلومات املستقاة من املشتركني يف مشاريع آلية               )ب( 
 .فقالتنمية النظيفة وفقاً لألحكام الواردة يف هذا املر
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 التذييل باء
 وثيقة تصميم املشروع

 .ُتفسر أحكام هذا التذييل متشياً مع املرفق الوارد أعاله اخلاص بطرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة -١

ويوصف نشاط أي   . والغرض من هذا التذييل هو تلخيص املعلومات املطلوبة يف وثيقة تصميم املشروع            -٢
" زاي"كام املرفق اخلاص بطرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة، وال سيما القسم مشروع بالتفصيل، مع مراعاة أح

 :بشأن الرصد، وذلك يف وثيقة لتصميم املشروع تتضمن ما يلي" حاء"بشأن املصادقة والتسجيل والقسم 

وصف للمشروع، يشمل الغرض من املشروع، ووصف تقين للمشروع، مبا يف ذلك كيفية نقل               )أ(
 يا، إن وجدت، ووصف وتربير حلدود املشروعالتكنولوج

منهجية مقترحة خلط األساس وفقاً للمرفق اخلاص بطرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة، مبا يف               )ب( 
 :ذلك ما يلي يف حالة

 :تطبيق منهجية معتمدة `١` 

 بيان املنهجية املعتمدة اليت مت اختيارها؛ -  

 .عتمدة يف سياق املشروعوصف كيفية تطبيق املنهجية امل -  

 :تطبيق منهجية جديدة `٢` 

وصف منهجية خط األساس وتربير االختيار، مبا يف ذلك تقييم مواطن القوة والضعف              -
 يف املنهجية

وصف البارامترات الرئيسية، ومصادر البيانات واالفتراضات املستخدمة يف تقدير خط           -
 األساس وتقييم أوجه عدم اليقني

 عاثات خط األساستوقعات انب -

 .وصف طريقة معاجلة منهجية خط األساس الحتمال التسرب -  

أو القطاعية وشرح /اعتـبارات أخرى مثل وصف كيفية مراعاة السياسات والظروف الوطنية و    `٣`
 .كيفية وضع خط األساس بطريقة شفافة ومتحفظة

  مت اختيارهابيان بالفترة املقدرة لتشغيل املشروع، وفترة االعتماد اليت )ج( 

وصف كيفية ختفيض انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حسب املصادر دون مستوى تلك              )د( 
 اليت كانت ستحدث يف غياب نشاط مشروع آلية التنمية النظيفة املسجل

 :اآلثار البيئية  )ه( 
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 وثائق حتليل اآلثار البيئية، مبا فيها اآلثار عرب احلدود `١` 

هـذه اآلثـار هامـة يف نظـر املشتركني يف املشروع أو الطرف املضيف، تدرج                إذا كانـت     `٢`
االسـتنتاجات ومجـيع اإلحـاالت إىل الوثـائق الداعمة لتقييم األثر البيئي الذي جرى وفقا                

 .لإلجراءات على حنو ما يقضي به الطرف املضيف

جة يف املرفق األول تؤكد     معلومات عن مصادر التمويل العام لنشاط املشروع من األطراف املدر          )و( 
بـأن هذا التمويل ليس نتيجة حتويل يف وجهة املساعدة اإلمنائية الرمسية وأنه منفصل عن االلتزامات املالية لتلك                  

 األطراف وغري مقتطع منها

تعليقات اجلهات صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك وصف وجيز للعملية، وموجز التعليقات الواردة،              )ز( 
 يقة اليت روعيت هبا على النحو الواجب وأي تعليقات واردةوتقرير عن الطر

 :خطة الرصد )ح( 

 تعيني االحتياجات من البيانات ونوعية البيانات فيما يتعلق بالدقة وقابلية املقارنة والكمال والصالحية `١`

املنهجـيات الواجـب استخدامها جلمع البيانات ورصدها، مبا يف ذلك أحكام ضمان اجلودة               `٢`
 راقبة اجلودة ألغراض الرصد والتجميع واإلبالغوم

يف حـال اسـتخدام منهجية جديدة للرصد، يدرج وصف املنهجية، مبا يف ذلك مواطن القوة                 `٣`
 والضعف فيها، ويذكر ما إذا كانت طُبقت بنجاح يف مكان آخر أم ال

 :احلسابات )ط(

ات غازات الدفيئة البشرية املنشأ     وصـف املعادالت الرياضية املستخدمة حلساب وتقدير انبعاث        `١`
 حسب املصادر يف نشاط مشروع آلية التنمية النظيفة داخل حدود املشروع

التغري : وصف املعادالت الرياضية املستخدمة حلساب وتوقع حجم التسرب الذي يعّرف على أنه   `٢`
رج حدود  الصـايف يف انـبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حسب املصادر الذي حيدث خا             
 نشاط مشروع آلية التنمية النظيفة، والذي ميكن قياسه وعزوه إىل نشاط هذا املشروع

  الذي ميثل انبعاثات نشاط مشروع آلية التنمية النظيفة`٢` و`١`جمموع  `٣`

وصف املعادالت الرياضية املستخدمة حلساب وتوقع حجم انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ  `٤`
 ر يف خط األساسحسب املصاد

 وصف املعادالت الرياضية املستخدمة حلساب حجم التسرب وتوقعاته `٥`

  الذي ميثل انبعاثات خط األساس`٥` و`٤`جمموع  `٦`

  الذي ميثل ختفيضات االنبعاثات يف نشاط مشروع آلية التنمية النظيفة`٣` و`٦`الفارق بني  `٧`

 .دتاملستندات الداعمة ملا ورد أعاله، إن وج )ي(
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 التذييل جيم

 اختصاصات لوضع مبادئ توجيهية بشأن منهجيات خطوط األساس والرصد

يقـوم اجمللس التنفيذي، مستعيناً باخلرباء وفقاً لطرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة، بإعداد مجلة أمور،         
 :اجتماع األطراف/منها ما يلي، والتوصية هبا إىل مؤمتر األطراف

 بشأن املنهجيات املتصلة خبطوط األساس والرصد املتمشية مع املبادئ املبينة يف            إرشـادات عامة   )أ( 
 :املرفق بشأن الطرائق واإلجراءات من أجل

 ويف املرفق ٧-م أ/١٧تفصيل األحكام املتعلقة مبنهجيات خط األساس والرصد الواردة يف املقرر  `١`
 ماع األطراف؛اجت/الوارد أعاله واملقررات ذات الصلة ملؤمتر األطراف

 تعزيز االتساق والشفافية والقدرة على التنبؤ؛ `٢` 

التزام الصرامة للتأكد من أن صايف التخفيضات يف االنبعاثات البشرية املنشأ حقيقية وأنه ميكن               `٣`
 قياسها، وأهنا تعبري دقيق عما حدث داخل حدود املشروع؛

ية املختلفة وفئات املشاريع املؤهلة وفقا للمقرر تأمني إمكانية االنطبـاق علـى املناطـق اجلغراف `٤`
 اجتماع األطراف؛/ وللمقررات ذات الصلة ملؤمتر األطراف٧-م أ/١٧

  من املرفق الوارد أعاله؛٤٣ والفقرة ١٢من املادة ) ج(٥التصدي لشرط اإلضافية الوارد يف الفقرة  `٥`

 :إرشادات حمددة يف اجملاالت التالية )ب( 

مثال على أساس أنواع املشاريع القطاعية ودون القطاعية، والتكنولوجيا،         ( املشاريع   حتديد فئات  `١`
أو /اليت يتبني أهنا ذات خصائص منهجية مشتركة لتحديد خط األساس و          ) واملـنطقة اجلغرافية  

 الرصد؛ مبا يف ذلك اإلرشاد املتعلق مبستوى التجميع اجلغرايف، مع مراعاة توافر بيانات احلساب

جـيات خـط األسـاس اليت يعترب أهنا متثل منطقيا ما كان ميكن أن حيدث يف غياب نشاط     منه `٢`
 املشروع

منهجيات للرصد تتيح قياساً دقيقاً لالخنفاضات الفعلية يف االنبعاثات البشرية املنشأ نتيجة لنشاط  `٣`
 املشروع، مع مراعاة احلاجة إىل االتساق وفعالية التكاليف

رارات وغريها من األدوات املنهجية، حيثما اقتضى األمر ذلك، لتيسري          خمططـات تسلسـل الق     `٤`
 اخليارات من أجل انتقاء أنسب املنهجيات، مع مراعاة الظروف ذات الصلة
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مستوى التوحيد القياسي املالئم للمنهجيات ليتسىن إجراء تقدير منطقي ملا كان ميكن أن حيدث               `٥`
وجيب أن يكون التوحيد القياسي     . كنا ومالئما يف غـياب نشـاط املشروع كلما كان ذلك مم         

 متحفظاً منعا لإلفراط يف تقدير ختفيضات االنبعاثات البشرية املنشأ

تعيني حدود املشاريع، مبا يف ذلك مراعاة مجيع غازات الدفيئة اليت كان ينبغي إدراجها كجزء من  `٦`
دود ووسائل مالئمة   خـط األسـاس والرصـد؛ وأمهية التسرب والتوصيات اخلاصة بتعيني ح           

 للمشاريع من أجل التقدير الالحق ملستوى التسرب

مراعاة السياسات الوطنية املنطبقة والظروف الوطنية أو اإلقليمية احملددة، مثل مبادرات إصالح             `٧`
القطاعـات، والوقود احمللي املتوافر، وخطط توسيع قطاع الطاقة، واحلالة االقتصادية يف القطاع     

 اط املشروعذي الصلة بنش

/ مـدى اتساع خط األساس، كأن تظهر كيفية إجراء خط األساس مقارنات بني التكنولوجيا              `٨`
 .أنواع الوقود األخرى يف القطاع/الوقود املستخدمني والتكنولوجيات

 :مبراعاة ما يلي) ب(و) أ(قيام اجمللس التنفيذي عند وضع اإلرشادات املذكورة يف  )ج( 

 ية يف البلد املضيف أو يف منطقة مالئمة، واالجتاهات امللحوظة؛املمارسات اجلار `١` 

 أقل التكنولوجيات تكلفة لفئة النشاط أو املشروع؛ `٢` 
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 التذييل دال

 اشتراطات سجل آلية التنمية النظيفة

يعـد اجمللـس التنفيذي سجال آللية التنمية النظيفة وحيتفظ به لضمان دقة حساب إصدار واقتناء ونقل                  -١
ويعني اجمللس التنفيذي مديرا . تياز وحدات التخفيض املعتمد من جانب األطراف غري املدرجة يف املرفق األولواح

 . إداريا للسجل حيتفظ بالسجل حتت سلطته

يـتخذ سجل آلية التنمية النظيفة شكل قاعدة بيانات إلكترونية موحدة تتضمن، يف مجلة أمور، عناصر                 -٢
ويكون هيكل آلية التنمية    . دار واقتناء ونقل واحتياز وحدات التخفيض املعتمد      بـيانات مشتركة ذات صلة بإص     

اجتماع األطراف لغرض تأمني دقة     /النظـيفة وصيغ بياناهتا متفقني مع املعايري التقنية اليت يعتمدها مؤمتر األطراف           
 . لسجل املستقل للمعامالتوشفافية وكفاءة تبادل البيانات بني السجالت الوطنية وسجل آلية التنمية النظيفة وا

 :يكون لسجل آلية التنمية النظيفة احلسابات التالية -٣

 حساب معلق للمجلس التنفيذي تصدر فيه وحدات التخفيض املعتمد قبل نقلها إىل حسابات أخرى )أ( 

حسـاب اقتناء واحد على األقل لكل طرف غري مدرج يف املرفق األول يستضيف نشاط أحد                 )ب( 
 ة التنمية النظيفة أو يطلب حساباًمشاريع آلي

حسـاب واحـد على األقل لغرض إلغاء وحدات خفض االنبعاثات وحدات التخفيض املعتمد               )ج( 
ووحـدات الكمـيات املسندة ووحدات اإلزالة املعادلة لفائض وحدات التخفيض املعتمد الصادرة، كما حدده               

 ي معنياجمللس التنفيذي، حيثما سحب أو علق اعتماد كيان تشغيل

حسـاب واحد على األقل لغرض اقتناء ونقل وحدات التخفيض املعتمد املناظرة حلصة العوائد               )د( 
وال جيوز أن حيتاز هذا . ١٢ من املادة ٨لتغطية النفقات اإلدارية واملساعدة يف الوفاء بتكاليف التكيف وفقاً للفقرة 

 .احلساب خبالف ذلك وحدات ختفيض معتمد

 من وحدات التخفيض املعتمد يف حساب واحد فقط يدرج يف سجل واحد يف فترة               حيـتفظ بكل وحدة    -٤
 . زمنية بعينها

 :يكون لكل حساب داخل سجل آلية التنمية النظيفة رقم حساب فريد يشمل العناصر التالية -٥

الطرف الذي حيتفظ له باحلساب، باستخدام الرمز القطري املؤلف : املنظمـة/حمدد هوية الطرف )أ( 
ـ  ، أو اجمللس التنفيذي أو منظمة أخرى )٣١٦٦إيزو  (ن حـرفني كما حددته املنظمة الدولية للتوحيد القياسي          م

 خمتصة يف حاالت احلساب املعلق وحساب إدارة وحدات التخفيض املعتمد املناظرة حلصة العوائد

 . رقم فريد هلذا احلساب للطرف أو للمنظمة الذي حيتفظ لـه باحلساب: رقم فريد )ب( 
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لـدى تلقـي تعليمات من اجمللس التنفيذي إلصدار وحدات التخفيض املعتمد لنشاط أحد مشاريع آلية                -٦
طرائق احملاسبة   (١-م أإ /-التنمية النظيفة، يقوم املدير اإلداري للسجل، وفقا إلجراءات التعامل الواردة يف املقرر             

 :، مبا يلي)املتعلقة بالكميات املسندة

  احملددة من وحدات التخفيض املعتمد يف حساب معلق للمجلس التنفيذي؛إصدار الكمية )أ( 

إحالة كمية وحدات التخفيض املعتمد املناظرة حلصة العوائد لتغطية النفقات اإلدارية واملساعدة             )ب( 
يفة القتناء  إىل احلسابات املالئمة يف سجل آلية التنمية النظ١٢ من املادة ٨يف الوفاء بتكاليف التكيف وفقا للفقرة 
 ونقل وحدات التخفيض املعتمد هذه؛

إحالـة وحدات التخفيض املعتمد املتبقية إىل حسابات سجل املشتركني يف املشروع واألطراف              )ج( 
 .املعنية، بناء على طلبها

 :يكون لكل وحدة من وحدات التخفيض املعتمد رقم تسلسلي فريد يشمل العناصر التالية -٧

 فترة االلتزام اليت صدرت هلا وحدة التخفيض املعتمد: فترة االلتزام )أ( 

الطرف الذي استضاف نشاط مشروع آلية التنمية النظيفة والذي سيستخدم الرمز : طرف املنشأ  )ب( 
 )٣١٦٦إيزو (القطري املؤلف من حرفني كما حددته املنظمة الدولية للتوحيد القياسي 

  وحدة التخفيض املعتمدحيدد هذا النوع الوحدة باعتبارها: النوع )ج( 

 رقم فريد لوحدة التخفيض املعتمد لفترة االلتزام املعينة وطرف املنشأ: الوحدة )د( 

 .رقم فريد لنشاط أحد مشاريع آلية التنمية النظيفة لطرف املنشأ: حمدد هوية املشروع  )ه( 

أو وحدات /ات، وحيـثما سـحب أو علِّـق اعتماد كيان تشغيلي معني، تنقل وحدات خفض االنبعاث           -٨
أو وحدات اإلزالة املعادلة لفائض وحدات التخفيض املعتمد،     /أو وحدات الكميات املسندة و    /التخفيض املعتمد و  

وال جيوز نقل أو استخدام وحدات      . كما حددها اجمللس التنفيذي، إىل حساب إلغاء يف سجل آلية التنمية النظيفة           
حدات الكميات املسندة ووحدات اإلزالة مرة أخرى لغرض        خفـض االنبعاثات ووحدات التخفيض املعتمد وو      

 . ٣ من املادة ١إثبات امتثال طرف اللتزامه مبوجب الفقرة 

يتيح سجل آلية التنمية النظيفة املعلومات غري السرية ويوفّر واجهة استخدام ميكن لعامة اجلمهور الوصول  -٩
 . ار عن هذه املعلومات واالطالع عليهاإليها عرب اإلنترنت ويسمح لألشخاص املهتمني باالستفس

 معلومات مستوفاة بالنسبة لكل رقم حساب يف السجل بشأن          ٩تشمل املعلومات املشار إليها يف الفقرة        -١٠
 :ما يلي

 صاحب احلساب: اسم احلساب )أ( 
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الرمز (املنظمة /ممثل صاحب احلساب الذي يستخدم حمدد هوية الطرف: حمـدد هويـة املمـثل      )ب( 
ورقم فريد هلذا املمثل عن ) ٣١٦٦إيزو (ري املؤلف من حرفني كما حددته املنظمة الدولية للتوحيد القياسي  القط

 الطرف أو املنظمة

االسم الكامل، والعنوان الربيدي، ورقم اهلاتف، ورقم اإلرسال : اسم املمثل ومعلومات االتصال )ج( 
 .وعنوان الربيد اإللكتروين ملمثل صاحب احلساب

 أعاله املعلومات التالية عن نشاط كل مشروع من مشاريع آلية ٩شمل املعلومات املشار إليها يف الفقرة ت -١١
 :التنمية النظيفة، وذلك لكل حمدد هوية مشروع صدرت بشأنه وحدات ختفيض معتمد

 اسم فريد لنشاط مشروع آلية التنمية النظيفة: اسم املشروع )أ( 

 دينة أو املنطقة اليت يوجد فيها نشاط مشروع آلية التنمية النظيفةالطرف وامل: موقع املشروع )ب( 

السنوات اليت صدرت فيها وحدات التخفيض املعتمد : سنوات إصدار وحدات التخفيض املعتمد   )ج( 
 نتيجة مشروع آلية التنمية النظيفة

ع آلية التنمية النظيفة    الكيانات التشغيلية املعنية باملصادقة على نشاط مشرو      : الكيانات التشغيلية  )د( 
 والتحقق منه واعتماده

نسـخ إلكترونية من وثائق ميكن استخراجها إلتاحتها لعامة اجلمهور وفقا لألحكام   : الـتقارير   )ه( 
 . الواردة يف هذا املرفق

ملعلومات  أعاله املعلومات التالية املتعلقة باالقتناء والتعامل وا       ٩تشـمل املعلومات املشار إليها يف الفقرة         -١٢
 ):حمددة وفقا لتوقيت غرينتش(ذات الصلة بسجل آلية التنمية النظيفة، بأرقام متسلسلة، لكل سنة تقوميية 

 الكمية اإلمجالية لوحدات التخفيض املعتمد يف كل حساب جيري يف بداية السنة )أ( 

 الكمية اإلمجالية لوحدات التخفيض املعتمد اليت صدرت )ب( 

 ية لوحدات التخفيض املعتمد اليت نقلت وهوية احلسابات احملتازة والسجالت؛الكمية اإلمجال )ج( 

الكمـية اإلمجالـية لوحدات خفض االنبعاثات ووحدات التخفيض املعتمد ووحدات الكميات      )د( 
  أعاله٨املسندة ووحدات اإلزالة اليت مت إلغاؤها وفقا للفقرة 

 .  يف كل حساباحليازات اجلارية لوحدات التخفيض املعتمد  )ه( 
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 النص فاء

 *١-م أإ/-مشروع املقرر 

 طرائق وإجراءات إدراج أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار
 آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام األوىل لربوتوكول كيوتو

 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

استخدام األراضي وتغيري ( ١-م أإ/-و، )١٢املادة ( ١-م أإ/-و، )اآلليات( ١-م أإ/-راته إدراكاً منه ملقر 
إرشادات املمارسات اجليدة الستخدام األراضي وتغيري استخدام       ( ١-م أإ /-و،  )اسـتخدام األراضـي واحلراجة    

طرائق احملاسبة  ( ١-م أإ /-و ،)األراضـي واحلراجة يف إعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة مبوجب االتفاقية           
املبادئ التوجيهية ( ١-م أإ/-و، ) من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ٤املـتعلقة بالكميات املسندة مبوجب الفقرة      

إرشادات املمارسات اجليدة   ( ١-م أإ /- و ،) من بروتوكول كيوتو   ٥ من املادة    ١للـنظم الوطنية مبوجب الفقرة      
إرشادات إلعداد املعلومات   ( ١-م أإ /- و ،) من بروتوكول كيوتو   ٥ادة   من امل  ٢والـتعديالت مبوجـب الفقرة      

 من  ٨املبادئ التوجيهية لالستعراض مبوجب املادة      ( ١-م أإ /- و ،) من بروتوكول كيوتو   ٧املطلوبة مبوجب املادة    
 ،)بروتوكول كيوتو

، ٧ -م أ /٢١، و٧-م أ/٢٠، و٧-م أ/١٩، و٧-م أ/١٧، و٧-م أ/١٥، و٧-م أ/١١ املقرراتوإذ يدرك  
 ،٩-م أ/١٩، وومرفقه الثاين ٩-م أ/١٨، و٩-م أ/١٣، و٨-م أ/٢٢، و٨-م أ/٢١، و٧-م أ/٢٣، و٧-م أ/٢٢و

  وإعماهلا بالكامل؛٩-م أ/١٩ تأكيد أي إجراءات اختذت وفقاً للمقرر يقرر -١ 

تنمية  طرائق وإجراءات إدراج أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية ال            يعـتمد  -٢ 
 النظيفة، الواردة يف مرفق هذا املقرر، لفترة االلتزام األوىل لربوتوكول كيوتو؛

 أن حتدد معاملة أنشطة مشاريع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف         يقـرر  -٣ 
املتعلقة بفترة االلتزام   إطـار آلية التنمية النظيفة يف فترات االلتزام القادمة مبوجب قرار يتخذ يف إطار املفاوضات                

الثانية وأال يؤثر أي تعديل هلذا القرار على أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة                  
 املسجلة قبل هناية فترة االلتزام األوىل؛

 أن جيـري استعراضـاً دورياً لطرائق وإجراءات إدراج أنشطة مشاريع التحريج وإعادة              يقـرر  -٤ 
التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة، وأن جيري االستعراض األول خالل فترة أقصاها عام واحد قبل فترة االلتزام 
األوىل، استناداً إىل توصيات اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة واهليئة الفرعية للتنفيذ، وباالعتماد على املشورة               

 .للمشورة العلمية والتكنولوجية، حبسب االقتضاءالتقنية اليت تقدمها اهليئة الفرعية 
                                                      

 .(FCCC/CP/2003/6/Add.2) ٩-م أ/١٩كان مشروع املقرر هذا مرفقا أصالً باملقرر  *
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 املرفق

 طرائق وإجراءات إدراج أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج
 يف إطار آلية التنمية النظيفة

  التعاريف-ألف 

 وتعاريف الغابة   ٧-م أ /١٧ من مرفق املقرر     ١ألغـراض هذا املرفق، تنطبق التعاريف الواردة يف الفقرة           -١
استخدام األراضي وتغيري   ( ١-م أإ /- من مرفق مشروع املقرر      ١ التحريج والتحريج الواردة يف الفقرة       وإعـادة 

 : وباإلضافة إىل ذلك).استخدام األراضي واحلراجة

 من مرفق مشروع املقرر     ٢١هي جممعات الكربون املشار إليها يف الفقرة        " جممعات الكربـون " )أ( 
الكتلة اإلحيائية فوق األرض، والكتلة     :  وهي )ري استخدام األراضي واحلراجة   استخدام األراضي وتغي  ( ١-م أإ /-

 اإلحيائية حتت األرض، والقمامة، واحلطب، وكربون التربة العضوي؛

احلدود اجلغرافية لنشاط مشروع التحريج أو إعادة التحريج اخلاضعة         " حدود املشروع "تعـني    )ب( 
 يشمل نشاط املشروع أكثر من مساحة منفصلة من األرض؛وجيوز أن . لرقابة املشتركني يف املشروع

هو جمموع التغريات يف    " صـايف خط األساس لعمليات إزالة غازات الدفيئة بواسطة املصارف         " )ج( 
خمزونات الكربون املوجودة يف جممعات الكربون داخل حدود املشروع، اليت كانت ستحدث يف حالة عدم وجود         

 ة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة؛نشاط مشروع التحريج أو إعاد

هو جمموع التغريات اليت ميكن     " الصايف الفعلي لعمليات إزالة غازات الدفيئة بواسطة املصارف       " )د( 
الـتحقق مـنها يف خمزونات الكربون املوجودة يف جممعات الكربون داخل حدود املشروع، بعد طرح الزيادة يف                 

بة مبا يعادهلا من ثاين أكسيد الكربون من املصادر اليت تزيد نتيجة لتنفيذ نشاط              انـبعاثات غازات الدفيئة، حمسو    
مشروع التحريج أو إعادة التحريج، مع جتنب احلساب املزدوج، داخل حدود املشروع، وهي التغريات اليت تعزى  

 إىل نشاط مشروع التحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة؛

هو الزيادة يف انبعاثات غازات الدفيئة من املصادر، اليت حتدث خارج حدود نشاط    " بالتسـر "  )ه( 
مشـروع التحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة واليت ميكن قياسها وميكن أن تعزى إىل نشاط                    

 مشروع التحريج أو إعادة التحريج؛

هو الصايف الفعلي إلزالة غازات الدفيئة      " بواسطة املصارف صـايف إزالة غازات الدفيئة البشرية املنشأ        " )و( 
 ؛بواسطة املصارف خمصوماً منه صايف خط األساس لعمليات إزالة غازات الدفيئة بواسطة املصارف خمصوماً منه التسرب

هي وحدات ختفيض معتمد تصدر لنشاط مشروع للتحريج        " وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة   " )ز( 
يج يف إطار آلية التنمية النظيفة وتنتهي، رهناً بأحكام الفرع كاف أدناه، يف هناية فترة االلتزام التالية أو إعادة التحر

 لتلك الفترة اليت منحت فيها؛
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هي وحدات ختفيض معتمد تصدر لنشاط مشروع " وحـدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل   " )ح( 
النظيفة وتنتهي، رهناً بأحكام الفرع كاف أدناه، يف هناية فترة          للـتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية          

 اعتماد نشاط مشروع التحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة اليت منحت بشأهنا؛

هي تلك " أنشـطة املشـاريع الصـغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة          " )ط( 
 ٨ع أن تؤدي إىل حجم صاف إلزالة غازات الدفيئة البشرية املنشأ بواسطة املصارف يقل عن             األنشـطة اليت يتوق   

كيلو طن من ثاين أوكسيد الكربون سنوياً واليت يضعها أو ينفذها اجملتمعات واألفراد حمدودو الدخل وفقاً ملا يقرره 
 يف إطار آلية التنمية النظيفة إىل       وإذا ما أدى نشاط مشروع صغري للتحريج أو إعادة التحريج         . الطـرف املضيف  

 كيلو طن من ثاين أوكسيد الكربون       ٨حجـم صـاف إلزالة غازات الدفيئة البشرية املنشأ بواسطة املصارف يزيد على              
 .سنوياً، ال ُيمنح مثن الفائض يف عمليات اإلزالة وحدات ختفيض معتمد مؤقتة أو وحدات ختفيض معتمد طويلة األجل

رفق، ينبغي االستعاضة عن وحدات التخفيض املعتمد اليت تنص عليها طرائق وإجراءات ألغـراض هذا امل   -٢
أو وحدات التخفيض /، بوحدات التخفيض املعتمد املؤقتة و٧-م أ/١٧آلية التنمية النظيفة، الواردة يف مرفق املقرر 

 .املعتمد الطويلة األجل

 يف بروتوكول كيوتو دور مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف -باء 

تسـري مجـيع أحكـام الفـرع باء من طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة، الواردة يف مرفق املقرر        -٣
 .، مع إجراء التغيريات الالزمة، على أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة٧-م أ/١٧

  اجمللس التنفيذي-جيم 

يع أحكام الفرع جيم من طرائق وإجراءات آلية التنميـة النظيفـة، الواردة فـي مرفق املقرر              تسري مج  -٤
، مـع إجـراء التغيريات الالزمة، على أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية                 ٧-م أ /١٧

طراف العامل بوصفه اجتماع األطراف     املتعلقة بتقدمي توصيات إىل مؤمتر األ      ) ه(٥النظيفة باستثناء أحكام الفقرة     
 .يف بروتوكول كيوتو بشأن الطرائق واإلجراءات والتعاريف املبسطة ألنشطة املشاريع الصغرية

  اعتماد الكيانات التشغيلية وتعيينها-دال 

تسري مجيع أحكام الفرع دال من طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفـة، الواردة فـي مرفـق املقرر                -٥
 .، مع إجراء التغيريات الالزمة، على أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة٧-م أ/١٧

  الكيانات التشغيلية املعينة-هاء 

تسري مجيع أحكام الفرع هاء من طرائق وإجراءات آلية التنميـة النظيفة، الواردة فـي مرفـق املقرر                -٦
تغيريات الالزمة، على أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية            ، مـع إجـراء ال     ٧-م أ /١٧

ويف حالة أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة، يقوم كيان تشغيلي معني . النظيفة
 .بالتحقق من صايف إزالة غازات الدفيئة البشرية املنشأ املصارف واعتماده
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  شروط املشاركة- واو

 تسـري مجـيع أحكـام الفـرع واو من طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة، الواردة يف مرفق املقرر         -٧
 .مع إجراء التغيريات الالزمة، على أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة، ٧-م أ/١٧

أن يستضيف نشاط مشروع للتحريج وإعادة التحريج يف إطار       جيـوز لطرف غري مدرج يف املرفق األول          -٨
 :آلية التنمية النظيفة إذا اختار وأبلغ اجمللس التنفيذي من خالل سلطته الوطنية املعينة يف إطار آلية التنمية النظيفة مبا يلي

  يف املائة؛٣٠ و١٠حد أدىن لقيمة وحيدة من الغطاء التاجي الشجري تتراوح ما بني  )أ( 

  هكتار وهكتار واحد؛٠,٠٥وحد أدىن لقيمة وحيدة من مساحة األرض تتراوح ما بني  )ب( 

 . أمتار٥وحد أدىن لقيمة وحيدة من ارتفاع األشجار تتراوح ما بني مترين و )ج( 

أعاله جلميع أنشطة مشاريع التحريج وإعادة      ) ج(-)أ(٨وحتـدد القـيم املختارة املشار إليها يف الفقرة           -٩
 . إطار آلية التنمية النظيفة املسجلة قبل هناية فترة االلتزام األوىلالتحريج يف

  املصادقة والتسجيل-زاي 

املصـادقة هي عملية التقييم املستقلة اليت جيريها كيان تشغيلي معني لنشاط مشروع مقترح للتحريج أو                 -١٠
 التحريج وإعادة التحريج اليت تقضي هبا       إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة وفقاً لشروط أنشطة مشاريع          

، وهذا املرفق واملقررات ذات الصلة اليت اعتمدها مؤمتر األطراف العامل           ٩-م أ /١٩آلـية التنمية النظيفة الواردة يف املقرر      
 .اء أدناهبوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، واستناداً إىل وثيقة تصميم املشروع، على النحو املبني يف التذييل ب

التسجيل هو قبول اجمللس التنفيذي رمسياً ملشروع ُصدق عليه كنشاط ملشروع حتريج أو إعادة حتريج يف                 -١١
والتسجيل هو شرط أساسي للتحقق واالعتماد وإصدار شهادات وحدات التخفيض          . إطـار آلية التنمية النظيفة    

 .روعاملتعمد املؤقتة أو الطويلة األجل املتصلة بنشاط ذلك املش

يسـتعرض الكـيان التشغيلي املعني الذي خيتاره املشتركون يف املشروع للمصادقة على نشاط مشروع                -١٢
مقـترح للـتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة، مبوجب ترتيب تعاقدي معهم، وثيقة تصميم                  

 :املشروع أو أي وثائق مؤيدة لتأكيد الوفاء بالشروط التالية

 ٨ والفقرتني ٧-م أ/١٧ من مرفق املقرر ٣٠ إىل ٢٨تلبية شروط املشاركة املبينة يف الفقرات من  )أ( 
  أعاله٩و

دعوة أصحاب املصلحة احملليني إلبداء تعليقاهتم، وتقدمي موجز للتعليقات الواردة، وتلقي الكيان             )ب( 
 التشغيلي املعني تقريراً عن طريق أخذ أي تعليقات وردت يف االعتبار
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أن يكون املشتركون يف املشروع قد قدموا إىل الكيان التشغيلي املعني وثائق بشأن حتليل ما يؤدي إليه  )ج( 
 اقتصادية  - املقترح للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة من آثار اجتماعية               نشـاط املشـروع   

وأن .  اإليكولوجية الطبيعية، واآلثار خارج حدود املشروعوبيئية، مبا يف ذلك اآلثار على التنوع البيولوجي والنظم
يكـون املشتركون يف املشروع، إذا ما اعتربوا هم أو الطرف املضيف أي أثر من اآلثار السلبية كبرياً، قد أجروا                    

. ف املضيف أو تقييماً لآلثار البيئية وفقاً لإلجراءات اليت يطلبها الطر        / االقتصادية و  -تقيـيماً لآلثار االجتماعية     
ويقـدم املشـتركون يف املشـروع بياناً يؤكد قيامهم هبذا التقييم وفقاً لإلجراءات اليت حيددها الطرف املضيف                  

 ويدرجون فيه وصفاً لتدابري الرصد والعالج املقررة للتصدي هلذه اآلثار

نظيفة نشاطاً  يكـون نشاط املشروع املقترح للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية ال              )د( 
إضافياً إذا ما زاد الصايف الفعلي إلزالة غازات الدفيئة بواسطة املصارف عن جمموع التغريات اليت كانت ستحدث      
يف خمـزونات الكربون املوجودة يف جممعات الكربون داخل حدود املشروع يف حالة عدم وجود نشاط املشروع                 

  أدناه٢٤ إىل ١٨لتنمية النظيفة، وفقاً ملا يرد يف الفقرات من املسجل للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية ا

جيـري اختـيار أنشطة اإلدارة، مبا يف ذلك دورات احلصاد، وعمليات التحقق على حنو يسمح         )ه( 
 بتجنب تزامن التحقق بصفة مستمرة مع الذروات يف خمزونات الكربون

  أدناه٣٨املقترح ملعاجلة عدم الدوام وفقاً للفقرة أن يكون املشتركون يف املشروع قد حددوا النهج  )و( 

أن تتفق منهجيات خط األساس والرصد اليت خيتارها املشتركون يف املشروع مع الشروط املتصلة  )ز( 
 :مبا يلي

 املنهجيات اليت سبق أن أقرها اجمللس التنفيذي؛  `١`

  أدناه؛١٣النحو املبني يف الفقرة أو الطرائق واإلجراءات املتعلقة بوضع منهجية جديدة، على  `٢`

، وهذا املرفق واملقررات    ٩-م أ /١٩أن تكون أحكام الرصد والتحقق واإلبالغ متفقة مع املقرر           )ح( 
 ذات الصلة اليت اعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

ألخرى إلدراج أنشطة مشاريع التحريج     أن يـتفق نشـاط املشروع املقترح مع مجيع الشروط ا           )ط( 
، وهذا املرفق، واملقررات ذات الصلة ٩-م أ/١٩وإعـادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة، الواردة يف املقرر      

 .اليت اعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو واجمللس التنفيذي

لي املعني أن نشاط املشروع املقترح للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية     إذا قرر الكيان التشغي    -١٣
 أعاله، حييل   `٢`)ز(١٢النظيفة يعتزم استخدام منهجية جديدة خلط األساس أو للرصد على النحو املشار إليه يف الفقرة                

شروع للتسجيل، املنهجية املقترحة خلط الكيان إىل اجمللس التنفيذي ألغراض االستعراض، وقبل تقدمي نشاط هذا امل
. األسـاس أو للرصد ومعها مسودة وثيقة تصميم املشروع اليت تتضمن وصفاً للمشروع وحتديداً للمشتركني فيه               

ويقوم اجمللس التنفيذي على وجه السرعة، وإذا أمكن يف اجتماعه التايل ولكن قبل انقضاء أربعة أشهر، باستعراض 
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وحاملا يقر  . قترحة خلط األساس أو الرصد وفقاً للطرائق واإلجراءات الواردة يف هذا املرفق           املنهجـية اجلديدة امل   
اجمللـس التنفيذي املنهجية اجلديدة خلط األساس أو الرصد جيعلها متاحة للعموم ومعها أية إرشادات ذات صلة،                 

للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار      وجيـوز للكيان التشغيلي املعني أن يبدأ املصادقة على نشاط املشروع املقترح             
وإذا طلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو تنقيح إحدى . آلية التنمية النظيفة

املنهجيات املعتمدة، فال جيوز استخدام هذه املنهجية يف أي نشاط من أنشطة مشاريع التحريج أو إعادة التحريج                 
وينقح املشتركون يف املشروع املنهجية عند االقتضاء واضعني يف اعتبارهم أية           . ة النظيفة يف إطـار آلـية التنمـي      

 .إرشادات يتلقوهنا

.  أعاله ١٣تـنقح املنهجية وفقاً لطرائق وإجراءات وضع املنهجيات اجلديدة على النحو املبني يف الفقرة                -١٤
ملسجلة بعد تاريخ التنقيح وال ميس أنشطة املشروع        وأي تنقيح ملنهجية معتمدة ال يطبق إال على أنشطة املشروع ا          
 .املسجلة القائمة يف أثناء فترات اعتماد الوحدات اخلاصة هبا

 :يقوم الكيان التشغيلي املعني مبا يلي -١٥

قبل تقدمي تقرير املصادقة إىل اجمللس التنفيذي يكون الكيان قد تلقى من املشتركني يف املشروع                )أ( 
املشاركة الطوعية من السلطة الوطنية املَُعيَّنة من قبل كل طرف معين، مبا يف ذلك تأكيد الطرف املضيف موافقة خطية على 

 ؛أن نشاط املشروع املقترح للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة يساعده يف بلوغ التنمية املستدامة

، يتيح للعموم وثيقة    ٧-م أ /١٧من مرفق املقرر    ) ح(٢٧وفقاً ألحكام السرية الواردة يف الفقرة        )ب( 
 تصميم املشروع؛

 يوماً تعليقات على شروط املصادقة من األطراف ومن اجلهات املعنية ومن            ٤٥يتلقى يف غضون     )ج( 
 ؛وماملنظمات غري احلكومية املعتمدة لدى اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، ويتيح هذه التعليقات للعم

بعد املوعد النهائي لتلقي التعليقات، يقرر ما إذا كان نشاط مشروع التحريج أو إعادة التحريج             )د( 
 املقترح يف إطار آلية التنمية النظيفة ينبغي املصادقة عليه استناداً إىل املعلومات املقدمة ويف ضوء التعليقات الواردة؛

وجيب أن يتضمن   . شأن املصادقة على نشاط املشروع    ُيطلع املشتركني يف املشروع على قراره ب        )ه( 
اإلخطار املوجه إىل املشتركني يف املشروع تأكيداً للمصادقة وتاريخ تقدمي تقرير املصادقة إىل اجمللس التنفيذي، أو                
شـرحاً ألسـباب عدم قبول املصادقة إذا تبني من الوثائق املقدمة أن نشاط املشروع املقترح للتحريج أو إعادة                   

 تحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة مل يستوف شروط املصادقة؛ال

يقدم إىل اجمللس التنفيذي، إذا قرر أن نشاط املشروع املقترح للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار  )و( 
آلـية التنمـية النظيفة نشاط صحيح، طلباً لتسجيل ذلك النشاط يف شكل تقرير مصادقة يتضمن وثيقة تصميم                  

، واملوافقة اخلطية للمشاركة الطوعية من السلطة الوطنية املعينة لدى كل طرف معين على النحو املشار                املشروع
 أعاله، وتوضيحاً لطريقة إيالء االعتبار الواجب للتعليقات الواردة؛) أ(١٥إليه يف الفقرة 
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 .جيعل تقرير املصادقة هذا متاحاً للعموم مبجرد إحالته إىل اجمللس التنفيذي )ز( 

يعترب التسجيل لدى اجمللس التنفيذي هنائياً بعد انقضاء مثانية أسابيع من تاريخ تلقّي اجمللس التنفيذي طلب  -١٦
التسجيل ما مل يطلب طرف معين بنشاط املشروع املقترح للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة                  

 التنفيذي استعراض نشاط املشروع املقترح للتحريج أو إعادة أو مـا مل يطلب ثالثة على األقل من أعضاء اجمللس    
 :ويضطلع اجمللس التنفيذي هبذا االستعراض وفقاً للشروط التالية. التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة

 يرتبط االستعراض بقضايا تتصل بشروط املصادقة )أ( 

 التايل لطلب االستعراض، على أن خيطَر       ينتهي االستعراض يف موعد ال يتجاوز االجتماع الثاين        )ب( 
 .املشتركون يف املشروع واجلمهور بالقرار وأسبابه

جيـوز إعادة النظر يف نشاط غري مقبول ملشروع مقترح للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية                   -١٧
ذا النشاط اإلجراءات ويفي    النظـيفة للمصـادقة عليه وتسجيله بعد إجراء التنقيحات املناسبة شريطة أن يتبع ه             

 .بشروط املصادقة والتسجيل، مبا فيها تلك املتصلة بالتعليقات العامة

يكـون نشـاط مشروع للتحريج أو إعادة التحريج نشاطاً إضافياً إذا زاد الصايف الفعلي إلزالة غازات                  -١٨
ربون املوجودة يف جممعات    الدفيـئة بواسطة املصارف عن جمموع التغريات اليت كانت ستحدث يف خمزونات الك            

 .الكربون داخل حدود املشروع، يف حالة عدم وجود النشاط املسجل ملشروع التحريج أو إعادة التحريج

خط األساس لنشاط مشروع مقترح للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة هو السيناريو  -١٩
 كان ميكن أن حتدث يف خمزونات الكربون املوجودة يف جممعات           الـذي ميثل بصورة معقولة جمموع التغريات اليت       

ويعترب خط األساس خطاً ميثل     . الكـربون داخل حدود املشروع يف حالة عدم وجود النشاط املقترح للمشروع           
بصـورة معقولة جمموع التغريات اليت كانت ستحدث يف خمزونات الكربون املوجودة يف جممعات الكربون داخل                

ع، يف حالة عدم وجود نشاط املشروع املقترح للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية                حـدود املشـرو   
 . أعاله١٣ و١٢النظيفة إذا كان هذا اخلط قد حتدد باستخدام واحدة من منهجيات خط األساس املشار إليها يف الفقرتني 

روع مقترح للتحريج أو إعادة التحريج يف حيدَّد خط األساس لصايف إزالة غازات الدفيئة باملصارف يف مش -٢٠
 :إطار آلية التنمية النظيفة

من ِقبل املشتركني يف املشروع ووفقاً ألحكام استخدام منهجيات خط األساس املعتمدة واجلديدة  )أ( 
وصفه ، ويف هذا املرفق ويف املقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف العامل ب٩-م أ/١٩الواردة يف املقرر 

 اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛ 

بطـريقة شفافة وحمافظة من حيث اختيار النهج والفرضيات، واملنهجيات، والعناصر، ومصادر             )ب( 
 البيانات، والعوامل الرئيسية، وشرط اإلضافة، مع وضع عدم اليقني يف االعتبار؛

 على أساس مشروع بعينه؛ )ج( 
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لصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة، وفقاً          يف حالـة أنشطة املشاريع ا      )د( 
 لطرائق وإجراءات مبسطة موضوعة هلذه األنشطة؛

أو القطاعية ذات الصلة، مثل     /بطـريقة تـأخذ يف االعتـبار السياسات، والظروف الوطنية و            )ه( 
 .االستخدامات التارخيية لألراضي واملمارسات والتوجيهات االقتصادية

جيـوز للمشتركني يف املشروع، عند حساب خط األساس لصايف إزالة غازات الدفيئة بواسطة املصارف                -٢١
أو الصـايف الفعلي إلزالة غازات الدفيئة بواسطة املصارف، أن خيتاروا عدم إدراج جممع أو أكثر من جممعات                  /و

.  أكسيد الكربون، مع جتنب احلساب املزدوج      أو انبعاثات غازات الدفيئة احملسوبة مبا يعادهلا من ثاين        /الكربون و 
وخيضـع هذا االختيار لشرط توفري معلومات واضحة وميكن التحقق منها تفيد بأن االختيار لن يزيد من الصايف                  

وخبالف ذلك، يوضح املشتركون يف املشروع مجيع       . املتوقع إلزالة غازات الدفيئة البشرية املنشأ بواسطة املصارف       
أو انبعاثات غازات الدفيئة حمسوبة مبا يعادهلا من ثاين أكسيد الكربون من            /ة يف جممعات الكربون و    التغريات اهلام 

 .املصادر اليت زادت نتيجة لتنفيذ نشاط مشروع التحريج أو إعادة التحريج، مع جتنب احلساب املزدوج

لية التنمية النظيفة، خيتار    عند اختيار منهجية خط أساس لنشاط مشروع حتريج أو إعادة حتريج يف إطار آ              -٢٢
املشتركون يف املشروع من بني النُُّهج التالية النهج األنسب لنشاط املشروع، ويضعون يف اعتبارهم أية إرشادات                

 :من اجمللس التنفيذي، ويربِّرون خيارهم باعتباره اخليار املناسب

من الكربون املوجود يف جممعات     الـتغريات يف املخزونات احلالية أو التارخيية، حبسب االقتضاء           )أ( 
 الكربون داخل حدود املشروع

استخدام  التغريات يف خمزونات الكربون املوجودة يف جممعات الكربون داخل حدود املشروع يف حالة             )ب( 
 األراضي استخداماً ميثل مسار عمل مبشراً بفوائد اقتصادية، ومع وضع احلواجز اليت تعترض االستثمار يف االعتبار

التغريات يف خمزونات الكربون املوجودة يف اجملمعات داخل حدود املشروع يف حالة االستخدام              )ج( 
 .األرجح لألراضي يف وقت بدء املشروع

تـبدأ فـترة اعـتماد الوحدات عند بدء نشاط مشروع التحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية       -٢٣
 :وع املقترح للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة تكون إماوفترة االعتماد هذه لنشاط املشر. النظيفة

 سنة جيوز جتديدها مرتني على األكثر، شريطة أن يكون لكل جتديد كيان             ٢٠فـترة أقصـاها      )أ( 
بذلك، تشغيلي معّين يقرر ما إذا كان خط األساس األصلي للمشروع سارياً أو مت حتديثه، ويبلغ اجمللس التنفيذي              

 واضعاً يف اعتباره البيانات اجلديدة عند االقتضاء؛ 

 . سنة٣٠أو فترة أقصاها  )ب( 

يصمم نشاط مشروع التحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة تصميماً يقلل التسرب إىل                 -٢٤
 .احلد األدىن
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  الرصد-حاء 

 :م املشروع، خطة رصد تنص على ما يلييدرج املشتركون يف املشروع، كجزء من وثيقة تصمي -٢٥

مجع وحفظ البيانات ذات الصلة الالزمة لتقدير أو قياس الصايف الفعلي إلزالة انبعاثات غازات               )أ( 
وحتدد خطة الرصد تقنيات وأساليب مجع العينات       . الدفيـئة البشرية املنشأ بواسطة املصارف أثناء فترة االعتماد        

ة وانبعاثات غازات الدفيئة من املصادر املضمنة يف الصايف الفعلي إلزالة غازات            وقـياس جممعات الكربون الفردي    
 الدفيئة بواسطة املصارف، واليت تعكس املبادئ واملعايري املقبولة عموماً بشأن حصر الغابات؛

مجع وحفظ مجيع البيانات ذات الصلة الالزمة لتحديد خط األساس لصايف إزالة غازات الدفيئة               )ب( 
وحتدد خطة الرصد تقنيات وأساليب أخذ العينات وقياس جممعات الكربون . ة املصارف أثناء فترة االعتمادبواسط

 الفردية وانبعاثات غازات الدفيئة من املصادر يف حالة استخدام املشروع ملواقع املراقبة لتحديد خط األساس؛

 ؛مجع البيانات املتعلقة بالتسرب وحفظهاتعيني مجيع مصادر التسرب احملتملة أثناء فترة االعتماد، و )ج( 

 ؛أعاله) ج(١٢مجع وحفظ املعلومات املتصلة بتدابري الرصد والعالج املقررة املشار إليها يف الفقرة  )د( 

 أعاله ال يزيد صايف ٢١مجع معلومات شفافة وميكن التحقق منها تثبت أن أي خيار مت يف الفقرة   )ه( 
  املنشأ بواسطة املصارف؛إزالة غازات الدفيئة البشرية

تغريات الظروف اليت تطرأ داخل حدود املشروع، وتؤثر على امللكية القانونية لألرض، أو على               )و( 
 حقوق الوصول إىل جممعات الكربون؛

 ضمان اجلودة وإجراءات مراقبة اجلودة من أجل عملية الرصد؛ )ز( 

 انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ بواسطة اإلجراءات املتعلقة باحلساب الدوري لصايف إزالة    )ح( 
املصارف بسبب نشاط مشروع من مشاريع التحريح أو إعادة التحريج ووثائق كل اخلطوات اليت تنطوي عليها                 

 .هذه احلسابات، وإجراءات االستعراض الدوري لتنفيذ أنشطة وتدابري تقليل التسرب إىل أدىن حد

روع مقترح للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة، إىل تستند أي خطة رصد لنشاط مش -٢٦
منهجية رصد معتمدة سابقاً أو منهجية جديدة تناسب نشاط مشروع التحريج أو إعادة التحريج، طبقاً للفقرتني                

 : أعاله، على أن١٣ و١٢

روع املقترح للتحريج أو حيددها الكيان التشغيلي املعني حسب ما يتناسب مع ظروف نشاط املش )أ( 
 إعادة التحريج؛

 تعكس ممارسة جيدة للرصد تتناسب مع نوع نشاط مشروع التحريج أو إعادة التحريج؛ )ب( 
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تـأخذ يف االعتـبار عدم اليقني عن طريق االختيار اجليد ألساليب الرصد، مثل عدد العينات،                 )ج( 
 شرية املنشأ بواسطة املصارف؛ البالدفيئة غازاتلتحقيق تقديرات موثوقة لصايف إزالة 

تكون أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة، متفقة مع               )د( 
 .الطرائق واإلجراءات املبسطة اليت مت وضعها هلذه األنشطة

 .املسجليقوم املشتركون يف املشروع بتنفيذ خطة الرصد الواردة يف وثيقة تصميم املشروع  -٢٧

أو استكمال  /يربر املشتركون يف املشروع أي تنقيحات جيري إدخاهلا على خطة الرصد لتحسني الدقة و              -٢٨
 .املعلومات، وتعَرض هذه التنقيحات على كيان تشغيلي معني للمصادقة عليها

عتماد ويكـون تنفـيذ خطة الرصد املسجلة والتنقيحات عليها، حبسب االقتضاء، شرطاً للتحقق، واال              -٢٩
 .وإصدار شهادات وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة أو الطويلة األجل

يقـدم املشـتركون يف املشروع إىل الكيان التشغيلي املعني الذي تعاقدوا معه إلجراء التحقق تقريراً عن               -٣٠
 . أعاله ألغراض التحقق واالعتماد٢٥الرصد وفقاً خلطة الرصد املسجلة واملبينة يف الفقرة 

  التحقق واالعتماد-طاء 

التحقق هو االستعراض الدوري املستقل والتحديد الالحق اللذان جيريهما الكيان التشغيلي املعني لصايف              -٣١
اإلزالة باملصارف لغازات الدفيئة البشرية املنشأ اليت حدثت منذ بداية املشروع بفضل نشاط مشروع من أنشطة                

واالعتماد هو التأكيد اخلطي الذي يصدره الكيان       . لتنمية النظيفة الـتحريج أو إعـادة الـتحريج يف إطار آلية ا          
التشـغيلي املعني بأن نشاط مشروع من أنشطة التحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة قد حقق                   

 .صايف اإلزالة باملصارف لغازات الدفيئة البشرية املنشأ منذ بداية املشروع وفقا ملا أسفر عنه التحقق

وجيـوز االضطالع بالتحقق واالعتماد األوَّلني لنشاط مشروع من أنشطة التحريج أو إعادة التحريج يف                -٣٢
ويتعني بعد ذلك االضطالع بالتحقق واالعتماد      . إطار آلية التنمية النظيفة يف وقت خيتاره املشتركون يف املشروع         

 .مرة كل مخس سنوات حىت هناية فترة املستحقات

ة أنشطة مشاريع التحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة اليت صدرت هلا وحدات ويف حال -٣٣
وخيطر مدير  . ختفـيض معتمد طويلة األجل، يقيِّد مدير سجل اآللية تاريخ ورود كل تقرير من تقارير االعتماد               

 سنوات من تاريخ آخر اعتماد، كما ٥ل السجل اجمللس التنفيذي باحلاالت اليت مل يرد بشأهنا تقرير اعتماد يف خال
املشتركني ومبجرد استالم اجمللس التنفيذي هلذا اإلخطار يقوم على الفور بإخطار .  أعاله٣٢هو مطلوب يف الفقرة   

يوماً من تاريخ    ١٢٠فإذا مل يرد تقرير االعتماد املتأخر يف خالل         . يف املشـروع بضـرورة تقدمي تقرير االعتماد املتأخر        
 . أدناه٥٠ املشتركني يف املشروع لإلخطار، يتعني على اجمللس التنفيذي التصرف وفقا ملا يرد يف الفقرة استالم

، فعلى الكيان التشغيلي    ٧-م أ /١٧من املرفق باملقرر    ) ح(٢٧وطبقاً ألحكام السرية املذكورة يف الفقرة        -٣٤
 :ينشر تقرير الرصد، وأن يقوم باآليتاملعني الذي تعاقد معه املشتركون يف املشروع ألداء التحقق، أن 
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حتديد ما إذا كانت وثائق املشروع املقدمة مطابقةً الشتراطات وثيقة تصميم املشروع املسجلة              )أ( 
اجتماع /، وهذا املرفق واملقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف٩-م أ/١٩واألحكام ذات الصلة للمقرر 

 األطراف؛

يش يف عني املكان، حسب االقتضاء، ميكنها أن تشمل، يف مجلة أمور أخرى،             إجراء عمليات تفت   )ب( 
استعراضـاً لسجالت األداء، ومقابالت مع املشتركني يف املشروع وأصحاب املصلحة احملليني، ومجع القياسات،              

 ومالحظة املمارسات املتبعة واختبار دقة معدات الرصد؛

  االقتصادية والبيئية طبقاً خلطة الرصد؛-االجتماعية حتديد ما إذا كان قد جرى رصد اآلثار  )ج( 

حتديد ما إذا كانت قد حدثت أية تغيريات يف الظروف داخل حدود املشروع، تؤثر على امللكية             )د( 
 القانونية لألرض، أو حقوق الوصول إىل جممعات الكربون؛

ينات من املواقع لتحديد ما     استعراض أنشطة اإلدارة، مبا يف ذلك دورات احلصاد، واستخدام ع           )ه( 
 :إذا كان قد مت تاليف ما يلي

 التزامن املنتظم إلجراء التحقق مع الفترات اليت تبلغ فيها خمزونات الكربون ذروهتا؛ `١` 

 وارتكاب خطأ جسيم بانتظام يف مجع البيانات؛ `٢` 

 استخدام بيانات إضافية من مصادر أخرى، عند االقتضاء؛ )و( 

تائج الرصد والتحقق من أن منهجيات الرصد قد طُبقت بطريقة صحيحة وأن وثائقها استعراض ن )ز( 
 كاملة وتتسم بالشفافة؛

 توصية املشتركني يف املشروع مبا يتالءم إدخاله من تغيريات على خطة الرصد؛ )ح( 

اضعة للرصد ، باستخدام البيانات اخلاملنشأالدفيئة البشرية  غازاتحتديد صايف اإلزالة باملصارف ل )ط( 
أعاله، حسب االقتضاء، وإجراءات    ) ز(و) و(و) ب(و) أ(٣٤أو أي بـيانات أخـرى مشار إليها يف الفقرات           
 احلساب الواردة يف وثيقة تصميم املشروع املسجلة؛

حتديد وإخطار املشتركني يف املشروع بأي شواغل تتعلق مبدى تطابق النشاط الفعلي من أنشطة               )ي( 
لتحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة ومدى تطابق أسلوب عمله مع وثيقة تصميم املشروع  الـتحريج أو إعـادة ا     

 وعلى املشتركني يف املشروع أن يتناولوا هذه الشواغل وأن يقدموا معلومات إضافية تتصل باملوضوع؛. املسجلة

ويتعني . ير التحقق تزويد املشتركني يف املشروع واألطراف املشاركة فيه واجمللس التنفيذي بتقر          )ك( 
 .نشر التقرير بصورة علنية
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يقـوم الكـيان التشغيلي املعني باعتماد شهادة خطية، استناداً إىل تقرير التحقق الذي يعده، بأن نشاط                  -٣٥
مشروع التحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة قد حقق منذ بدايته صايف اإلزالة باملصارف لغازات 

وعليه أن خيطر املشتركني يف املشروع واألطراف املشاركة فيه واجمللس التنفيذي خطياً بقرار . البشرية املنشأالدفيئة 
 .االعتماد فور إمتامه لعملية االعتماد، وأن ينشر تقرير االعتماد بصورة علنية

إصـدار وحـدات التخفيض املعتمد املؤقتة ووحدات التخفيض          -ياء 
 املعتمد الطويلة األجل

 :يتألف تقرير االعتماد مما يلي -٣٦

يف حالـة اتباع املشتركني يف املشروع لنهج وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة لإلبالغ عن عدم                )أ( 
الدوام، طلٌب مقدم إىل اجمللس التنفيذي بإصدار وحدات ختفيض معتمد مؤقتة مساوية لقيمة ما مت التحقق منه من     

دفيئة البشرية املنشأ الذي حققه نشاط مشروع التحريج أو إزالة التحريج يف            صـايف اإلزالة باملصارف لغازات ال     
 إطار آلية التنمية النظيفة منذ بدء نشاط املشروع؛

يف حالة اتباع املشتركني يف املشروع لنهج وحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل لإلبالغ عن  )ب( 
 :عدم الدوام، ما يلي

زالة باملصارف لغازات الدفيئة البشرية املنشأ منذ صدور تقرير االعتماد          يف حالة زيادة صايف اإل     `١`
مساوية السـابق، طلب موجه إىل اجمللس التنفيذي بإصدار وحدات ختفيض معتمد طويلة األجل     

حققه نشاط   لقـيمة ما مت التحقق منه من صايف اإلزالة باملصارف لغازات الدفيئة البشرية املنشأ الذي              
 ؛أو إزالة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة منذ صدور االعتماد السابقمشروع التحريج 

يف حالة اخنفاض صايف اإلزالة باملصارف لغازات الدفيئة البشرية املنشأ منذ صدور تقرير االعتماد  `٢`
السـابق، إخطـار مقدم إىل اجمللس التنفيذي باخنفاض صايف اإلزالة باملصارف لغازات الدفيئة              

ية املنشـأ الذي تعرض له نشاط مشروع التحريج أو إزالة التحريج يف إطار آلية التنمية   البشـر 
 .النظيفة منذ صدور االعتماد السابق

أو إعادة   التحريجيكـون إصـدار وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة أو الطويلة األجل ألنشطة مشاريع               -٣٧
 من طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة، ٦٦ و٦٥م الفقرتني  يف إطار آلية التنمية النظيفة خاضعاً ألحكاالتحريج

 .١٧-م أ/١٧الواردة يف املرفق باملقرر 

تناول عدم دوام أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار       -كاف 
 آلية التنمية النظيفة 

م دوام أنشطة مشاريع التحريج على املشتركني يف املشروع أن خيتاروا بني أحد النهجني التاليني لتناول عد -٣٨
 :أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة
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املنشأ الذي إصدار وحدات ختفيض معتمد مؤقتة لصايف اإلزالة باملصارف لغازات الدفيئة البشرية  )أ( 
  أدناه٤٤ إىل ٤١حققه نشاط مشروع التحريج أو إزالة التحريج منذ تاريخ بدء املشروع وفقا للفقرات من 

إصـدار وحدات ختفيض معتمد طويلة األجل لصايف اإلزالة باملصارف لغازات الدفيئة البشرية              )ب( 
املنشأ الذي حيققه نشاط مشروع التحريج أو إزالة التحريج خالل كل فترة من فترات التحقق، وفقاً للفقرات من  

 . أدناه٥٠ إىل ٤٥

 عدم الدوام ثابتاً طوال فترة املستحقات، ويشمل ذلك كل          جيب أن يظل النهج الذي يتم اختياره لتناول        -٣٩
 .متديد هلا

وتنطبق على وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة والطويلة األجل، ما مل يرد خالف ذلك يف هذا املرفق، كل  -٤٠
 ١-م أإ /-، ومشروع املقرر    ٧-م أ /١٨مـا ينطبق على وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات من أحكام املقرر            

 )احملاسبة املتعلقة بالكميـات املسندة طرائق( ١-م أإ/-، ومشروع املقرر ٧-م أ/١٩ ومرفقه، واملقرر )١٧املادة (
، ومرفق  ٧-م أ /٢٢ومرفقه، واملقرر   ) ١-٥املادة   (١-م أإ /-، ومشروع املقرر    ٧-م أ /٢٠ومـرفقه، واملقـرر     

)  من بروتوكول كيوتو   ٧ت املطلوبة مبوجب املادة     املبادئ التوجيهية إلعداد املعلوما    (١-م أإ /-مشـروع املقرر    
املبادئ التوجيهية الستعراض املعلومات     (١-م أإ /- ومرفقـه، ومشروع املقرر     ٧-م أ /٢٣ومـرفقه، واملقـرر     

 . ومرفقاته من األول إىل الثالث٨-م أ/٢٢ومرفقه، واملقرر ) وـول كيوتـ من بروتوك٨مبوجب املادة 

 ت التخفيض املعتمد املؤقتةاألحكام اليت تنظم وحدا -١

جيوز للطرف املدرج يف املرفق األول أن يستخدم وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة من أجل الوفاء بالتزاماته عن                  -٤١
 .وال جيوز نقل وحدات ختفيض معتمد مؤقتة إىل فترة التزام تالية. فترة االلتزام اليت صدرت هذه الوحدات بشأهنا

وحدة من وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة بانتهاء فترة املستحقات التالية لفترة           تنـتهي صـالحية كل       -٤٢
وجيب إدراج تاريخ انتهاء الصالحية كعنصر إضايف يف رقمها . املسـتحقات الـيت صـدرت بشأهنا هذه الوحدة    

 .وال جيوز نقل وحدة من وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة مرة أخرى بعد انتهاء صالحيتها. املسلسل

جيب أن يتضمن كل سجل وطين حساب استعاضة لوحدات التخفيض املعتمد املؤقتة لكل فترة التزام لكي  -٤٣
أو وحدات /أو وحدات خفض االنبعاثات و/أو وحدات التخفيض املعتمد و/يتسىن إلغاء وحدات الكمية املسندة و

 .تهاء صالحيتهااإلزالة ألغراض االستعاضة عن وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة قبل ان

جيب أن تتم االستعاضة عن وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة املنقولة إىل حساب السحب املخصص أو إىل  -٤٤
حساب االستعاضة عن وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة اخلاص بطرف مدرج يف املرفق األول باالتفاقية قبل تاريخ 

أن ينقل عن كل وحدة من وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة          وهلذا، جيب على كل طرف معين       . انتهاء صالحيتها 
وحدة واحدة من وحدات الكمية املسندة أو وحدات التخفيض املعتمد أو وحدات خفض االنبعاثات أو وحدات                
اإلزالـة أو وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة إىل حساب االستعاضة عن وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة اخلاص                

 .ام اجلاريةبفترة االلتز
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 األحكام اليت تنظم وحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل -٢

جيوز للطرف املدرج يف املرفق األول أن يستخدم وحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل من أجل الوفاء  -٤٥
طويلة األجل وال جيوز نقل وحدات ختفيض معتمد    . بالتزاماته عن فترة االلتزام اليت صدرت هذه الوحدات بشأهنا        

 .إىل فترة التزام تالية

تنتهي صالحية كل وحدة من وحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل بانتهاء فترة املستحقات أو، يف                 -٤٦
. أعاله، بانتهاء آخر فترة املستحقات لنشاط املشروع      ) أ(٢٣حالـة اختيار جتديد فترة املستحقات وفقاً للفقرة         

وال جيوز نقل وحدة من وحدات التخفيض . صالحية كعنصر إضايف يف رقمها املسلسلوجيب إدراج تاريخ انتهاء ال
 .املعتمد الطويلة األجل مرة أخرى بعد انتهاء صالحيتها

جيب أن يتضمن كل سجل وطين حساب استعاضة لوحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل لكل فترة                -٤٧
أو وحدات التخفيض املعتمد /أو وحدات التخفيض املعتمد و    /والـتزام لكي يتسىن إلغاء وحدات الكمية املسندة         

 أدناه،  ٥٠ إىل   ٤٨أو وحدات اإلزالة، وفقاً للفقرات من       /أو وحدات خفض االنبعاثات و    /الطويلـة األجـل و    
 :لألغراض التالية

 االستعاضة عن وحدات ختفيض معتمد طويلة األجل قبل تاريخ انتهاء صالحيتها؛ )أ( 

ن وحدات ختفيض معتمد طويلة األجل يف حالة ما إذا كان تقرير االعتماد الصادر              االستعاضة ع  )ب( 
عن الكيان التشغيلي املعني يبني وجود اخنفاض لصايف اإلزالة باملصارف لغازات الدفيئة البشرية املنشأ منذ إصدار                

 االعتماد السابق؛

ة عدم تقدمي تقرير االعتماد وفقا االستعاضة عن وحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل يف حال )ج( 
 . أعاله٣٣للفقرة 

جيـب أن تـتم االستعاضـة عن وحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل املنقولة إىل حساب السحب                  -٤٨
وهلذا، جيب على كل طرف معين      . املخصص لطرف مدرج يف املرفق األول باالتفاقية قبل تاريخ انتهاء صالحيتها          

 وحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل وحدة واحدة من وحدات الكمية املسندة أو أن ينقل عن كل وحدة من
وحـدات التخفيض املعتمد أو وحدات خفض االنبعاثات أو وحدات اإلزالة إىل حساب االستعاضة عن وحدات     

 .التخفيض املعتمد الطويلة األجل اخلاص بفترة االلتزام اجلارية

 االعتماد الذي أعده الكيان التشغيلي املعني وجود اخنفاض لصايف اإلزالة           ويف حالـة مـا إذا بّين تقرير        -٤٩
باملصـارف لغـازات الدفيئة البشرية املنشأ منذ صدور االعتماد السابق، يتعني االستعاضة عن كمية مناظرة من                 

 :وهلذا جيب على اجمللس التنفيذي أن يقوم مبا يلي. وحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل

أن يطلـب مـن مدير سجل املعامالت حتديد كمية وحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل                )أ( 
الصادرة لنشاط املشروع اليت ال تزال باقية يف كل سجل دون استعاضة أو نقل إىل حساب االستعاضة عن وحدات 



FCCC/KP/CMP/2005/3/Add.4 
Page 43 

خصصة لفتريت االلتزام   التخفيض املعتمد الطويلة األجل، مع التفرقة بني الوحدات الباقية يف حسابات السحب امل            
 اجلارية والسابقة وتلك الباقية يف حسابات االنتظار؛

أن خيطـر سجل املعامالت على الفور بأن وحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل احملددة يف                )ب( 
 حسابات أعاله بأهنا مسجلة يف حسابات االنتظار وحداٌت غري مؤهلة، وفقا هلذه الطرائق، للنقل إىل) أ(٤٩الفقرة 

وعندما يستكمل الطرف االستعاضة عن وحدات التخفيض املعتمد        . االنـتظار أو حسـابات السحب املخصصة      
أدناه، تصبح الوحدات املسجلة يف حسابات االنتظار اخلاصة بذلك         ) د(٤٩الطويلـة األجل املطلوبة وفقا للفقرة       

 الطرف مؤهلة مرة أخرى للنقل؛

تعاضة عنه من وحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل من نشاط     أن حيسب نسبة ما يتعني االس      )ج( 
 أعاله؛) أ(٤٩املشروع بقسمة الكمية احملددة يف طلب االستعاضة على الكمية احملددة يف الفقرة 

أن خيطـر كل طرف معين بضرورة االستعاضة عن كمية من وحدات التخفيض املعتمد الطويلة                )د( 
أعاله لوحدات التخفيض املعتمد الطويلة     ) ج(٤٩ن احلساب املذكور يف الفقرة      األجـل تعـادل النسبة الناجتة ع      

ولكي يقوم أحد األطراف باالستعاضة عن وحدة من . أعاله اخلاصة بذلك الطرف) أ(٤٩األجل احملددة يف الفقرة 
ات خفض هذه الوحدات، فعليه أن ينقل وحدة من وحدات الكمية املسندة أو وحدات التخفيض املعتمد أو وحد       

االنبعاثات أو وحدات اإلزالة أو وحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل من نشاط املشروع نفسه إىل حساب                
فإذا كان .  يوما٣٠ًاالستعاضـة عـن وحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل لفترة االلتزام اجلارية يف غضون              

ستعاضة عن هذا اجلزء من الوحدة بوحدة من        املطلـوب االستعاضـة عنه جزءا من إحدى الوحدات، فيتعني اال          
وحدات الكمية املسندة أو وحدات التخفيض املعتمد أو وحدات خفض االنبعاثات أو وحدات اإلزالة أو وحدات 

 .التخفيض املعتمد الطويلة األجل من نشاط املشروع نفسه

ستعاضة عن وحدات التخفيض     أعاله، يتعني اال   ٣٣ويف حالـة عـدم تقدمي تقرير االعتماد وفقا للفقرة            -٥٠
 :وهلذا يتعني على اجمللس التنفيذي أن يقوم مبا يلي. املعتمد الطويلة األجل الصادرة من أجل نشاط املشروع

أن يطلـب مـن مدير سجل املعامالت حتديد كمية وحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل                )أ( 
ل دون استعاضة أو نقل إىل حساب االستعاضة عن وحدات الصادرة لنشاط املشروع اليت ال تزال باقية يف كل سج

التخفيض املعتمد الطويلة األجل، مع التفرقة بني الوحدات الباقية يف حسابات السحب املخصصة لفتريت االلتزام               
 اجلارية والسابقة وتلك الباقية يف حسابات االنتظار؛

املعتمد الطويلة األجل احملددة يف     أن خيطـر سجل املعامالت على الفور بأن وحدات التخفيض            )ب( 
أعاله بأهنا مسجلة يف حسابات االنتظار غري مؤهلة، وفقا هلذه الطرائق، للنقل إىل حسابات االنتظار ) أ(٥٠الفقرة 

 أو حسابات السحب املخصصة؛

 أن خيطر األطراف املعنية بضرورة االستعاضة عن وحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل احملددة )ج( 
ولكي يقوم أحد األطراف باالستعاضة عن وحدة من هذه الوحدات، فعليه أن ينقل وحدة . أعاله) أ(٥٠يف الفقرة 

مـن وحدات الكمية املسندة أو وحدات التخفيض املعتمد أو وحدات خفض االنبعاثات أو وحدات اإلزالة أو                 
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اب االستعاضة عن وحدات التخفيض     وحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل من نشاط املشروع نفسه إىل حس          
 . يوما٣٠ًاملعتمد الطويلة األجل لفترة االلتزام اجلارية يف غضون 

 سجل املعامالت -٣

عـلى كـل طـرف مدرج يف املرفق األول باالتفاقية أن يتأكد من أن صايف ما يف حوزته من وحدات                      -٥١
 من  ١٤قررة لذلك الطرف كما هو مبني يف الفقرة         التخفيض املعتمد املؤقتة والطويلة األجل ال يتجاوز احلدود امل        

 ).استخدام األراضي، وتغيري استخدام األراضي، واحلراجة (١-م أإ/-املرفق باملقرر 

ال جيوز نقل وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة والطويلة األجل إىل حسابات اإللغاء اخلاصة باألطراف املدرجة                -٥٢
طرائق احملاسبة املتعلقة ( ١-م أإ/-من املرفق باملقرر ) د(و) ج(٢١شار إليها يف الفقرتني    يف املـرفق األول باالتفاقية وامل     

 أو، يف حالة إصدار كمية مفرطة من وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، إىل حسابات اإللغاء               )سندةبالكمـيات امل  
 .٧-م أ/١٧تذييل دال مبرفق املقرر من ال) ج(٣اخلاصة بسجل آلية التنمية النظيفة واملشار إليها يف الفقرة 

يتعني نقل وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة والطويلة األجل املقيدة يف حسابات االنتظار أو يف احلساب                -٥٣
 .املعلق اخلاص بسجل آلية التنمية النظيفة إىل حساب اإللغاء

 ٥٣ إىل ٤١طلبات الفقرات من يتعني على سجل املعامالت التحقق من عدم وجود تفاوت فيما يتعلق مبت -٥٤
 .)سندةطرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات امل( ١-م أإ/-أعاله، كجزء من عمليات الفحص التلقائي املبينة يف املقرر 

يتعني على سجل املعامالت أن يقوم، قبل تاريخ انتهاء صالحية كل وحدة من وحدات التخفيض املعتمد     -٥٥
سجلة يف حساب سحب خمصص أو حساب استعاضة، بإخطار الطرف املعين املدرج يف املؤقتة أو الطويلة األجل امل

 أو ٤٤املرفق األول باالتفاقية حبدوث االستعاضة عن وحدة التخفيض املعتمد املؤقتة أو الطويلة األجل وفقاً للفقرة 
 . املذكورتني أعاله٤٨الفقرة 

 األول باالتفاقية باالستعاضة عن وحدات التخفيض       يف حالـة عدم قيام أحد األطراف املدرجة يف املرفق          -٥٦
 املذكورة أعاله، يتعني على سجل املعامالت       ٥٠ و ٤٩ و ٤٨ و ٤٤املعتمد املؤقتة أو الطويلة األجل وفقاً للفقرات        

أن حيـيل إىل األمانـة بياناً بعدم االستعاضة لتنظر فيه األمانة يف إطار عملية االستعراض اخلاصة بالطرف املعين                   
وعلى اجمللس التنفيذي نشر هذه املعلومات بصورة       . ، وإىل اجمللس التنفيذي وإىل الطرف املعين      ٨جـب املادة    مبو

 .العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتوعلنية وإدراجها يف تقريره إىل مؤمتر األطراف 

 اإلبالغ واالستعراض -٤

ة أن يدرج املعلومات التالية يف تقريره املشار إليه يف          علــى كل طرف مدرج يف املرفق األول باالتفاقي         -٥٧
املبادئ التوجيهية إلعداد املعلومات املطلوبة مبوجب       (١-م أإ /- هاء من املرفق باملقرر      - من الفرع أوالً   ٢الفقرة  
 ): من بروتوكول كيوتو٧املادة 
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ة يف حساب السحب املخصص     كمية وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة املنتهية صالحيتها واملقيَّد        )أ( 
 لـه وحساب االستعاضة عن وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة

كمـية وحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل املنتهية صالحيتها واملقيدة يف حساب السحب           )ب( 
 املخصص لـه

ت ووحدا كميات وحدات الكمية املسندة ووحدات التخفيض املعتمد ووحدات خفض االنبعاثات )ج( 
 اإلزالة ووحدات التخفيض املعتمد املؤقتة املنقولة إىل حساب االستعاضة عن وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة

كمـيات وحـدات الكمـية املسندة ووحدات التخفيض املعتمد ووحدات خفض االنبعاثات              )د( 
ضة عن وحدات التخفيض ووحدات اإلزالة ووحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل املنقولة إىل حساب االستعا 

 .املعتمد الطويلة األجل

 ١-م أإ /- من اجلزء الثالث من مرفق املقرر        ٥جيب أن يتضمن االستعراض السنوي املشار إليه يف الفقرة           -٥٨
تقييماً ملا إذا كانت قد متت االستعاضة عن )  من بروتوكول كيوتو٨املبادئ التوجيهية لالستعراض مبوجب املادة (

 .يض املعتمد املؤقتة والطويلة األجل أو إلغائها أو سحبها أو نقلها وفقا هلذا املرفقوحدات التخف

 :جيب أن يتضمن االستعراض الذي يتم عقب انتهاء الفترة اإلضافية للوفاء بااللتزامات تقييماً ملا يلي -٥٩

 مـا إذا كانـت كمـية وحدات الكمية املسندة ووحدات التخفيض املعتمد ووحدات خفض               )أ( 
االنـبعاثات ووحـدات اإلزالـة ووحدات التخفيض املعتمد املؤقتة املنقولة إىل حساب االستعاضة عن وحدات                
التخفـيض املعتمد املؤقتة معادلة أم ال لكمية وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة اليت ُسحبت أو ُنقلت إىل حساب                  

 لتزام السابقة؛االستعاضة عن وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة اخلاصة بفترة اال

مـا إذا كانـت كمـية وحدات الكمية املسندة ووحدات التخفيض املعتمد ووحدات خفض                )ب( 
االنبعاثات ووحدات اإلزالة ووحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل املنقولة إىل حساب االستعاضة عن وحدات 

ملعتمد الطويلة األجل اليت كان يتعني      التخفـيض املعـتمد الطويلة األجل معادلة أم ال لكمية وحدات التخفيض ا            
 .االستعاضة عنها أثناء فترة االلتزام هذه

 من املرفق   ٥٠ املشار إليها يف الفقرة      قاعدة بيانات التجميع واحلساب   عـلى األمانة أن تسجل سنوياً يف         -٦٠
ية عن كل طرف من األطراف  املعلومات التال)سندةطرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات امل (١-م أإ/-مبشروع املقرر 

 فترة االلتزام، بعد إجناز     تاريخ انتهاء وحىت  املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية فيما يتعلق بالسنة التقوميية السابقة،           
 :، مبا يف ذلك إدخال التصويبات وحسم أي مسائل تنفيذ ذات صلة٨االستعراض السنوي مبوجب املادة 

  املؤقتة املسحوبة، مبا يف ذلك معلومات عن تواريخ انتهاء صالحيتهاتمد وحدات التخفيض املعكمية )أ( 

  املؤقتة امللغاة، مبا يف ذلك معلومات عن تواريخ انتهاء صالحيتها وحدات التخفيض املعتمدكمية )ب( 
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 املؤقتة اليت انتهت صالحيتها واملقيدة يف حساب السحب          وحـدات التخفيض املعتمد    كمـية  )ج( 
 املؤقتة خالل فترة االلتزام السابقة، مبا يف ذلك         وحدات التخفيض املعتمد   حساب االستعاضة عن     املخصص أو يف  

 معلومات عن تواريخ انتهاء صالحيتها

كمية وحدات الكمية املسندة ووحدات التخفيض املعتمد ووحدات خفض االنبعاثات ووحدات  )د( 
 حساب االستعاضة عن وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة        اإلزالـة ووحدات التخفيض املعتمد املؤقتة املنقولة إىل       

لالستعاضـة عـن وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة املنتهية صالحيتها، مبا يف ذلك معلومات عن تواريخ انتهاء                 
 صالحيتها وإلغائها

 الطويلة األجل املسحوبة، مبا يف ذلك معلومات عن تواريخ           وحـدات التخفيض املعتمد    كمـية   )ه( 
 ء صالحيتهاانتها

  الطويلـة األجـل امللغاة، مبا يف ذلك معلومات عن تواريخ            وحـدات التخفـيض املعـتمد      كمـية  )و( 
 انتهاء صالحيتها

 الطويلة األجل اليت انتهت صالحيتها واملقيدة يف حساب          وحـدات التخفـيض املعتمد     كمـية   )ز( 
 عن تواريخ انتهاء صالحيتهاالسحب املخصص خالل فترات االلتزام السابقة، مبا يف ذلك معلومات 

كمية وحدات الكمية املسندة ووحدات التخفيض املعتمد ووحدات خفض االنبعاثات ووحدات  )ح( 
اإلزالـة ووحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل املنقولة إىل حساب االستعاضة عن وحدات التخفيض املعتمد               

الطويلة األجل املنتهية صالحيتها، مبا يف ذلك معلومات        الطويلة األجل لالستعاضة عن وحدات التخفيض املعتمد        
 .عن تواريخ انتهاء صالحيتها وإلغائها
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 التذييل ألف

 معايري اعتماد الكيانات التشغيلية فيما يتصل بأنشطة مشاريع
 التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة

 بشأن معايري اعتماد الكيانات     ٧-م أ /١٧املقرر   مـن التذييل ألف من مرفق        ٢ و ١تنطـبق الفقـرتان      -١
 :التشغيلية، مع إدخال التغيريات التالية

 -القضايا، ال سيما القضايا البيئية واالجتماعية       : " مبا يلي  `٢`)و(١يسـتعاض عـن الفقـرة        )أ( 
لتنمية النظيفة  االقتصـادية، ذات الصـلة باملصادقة على أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية ا               

 "والتحقق منها واعتمادها، حسب مقتضى احلال

اجلوانب التقنية من أنشطة مشاريع التحريج وإعادة       : " مبا يلي  `٣`)و(١يسـتعاض عن الفقرة      )ب( 
 االقتصادية، مبا يف ذلك اخلربة يف       -التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة ذات الصلة بالقضايا البيئية واالجتماعية            

 "ع خط األساس لصايف إزالة غازات الدفيئة باملصارف ورصد االنبعاثات واإلزالةوض

منهجيات حساب انبعاثات غازات الدفيئة حبسب      : " مبا يلي  `٥`)و(١يسـتعاض عـن الفقرة       )ج( 
 ".املصادر وإزالتها باملصارف
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 التذييل باء

 وثيقة تصميم املشروع ألنشطة مشاريع التحريج
 طار آلية التنمية النظيفةوإعادة التحريج يف إ

تفسر أحكام هذا التذييل وفقاً للمرفق اخلاص بطرائق وإجراءات أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج  -١
 .يف إطار آلية التنمية النظيفة

جيب أن يوصف نشاط    . والغرض من هذا التذييل هو بيان املعلومات املطلوبة يف وثيقة تصميم املشروع            -٢
لتفصيل يف وثيقة لتصميم املشروع، مع مراعاة أحكام أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف              أي مشروع با  

" حاء"املتعلق باملصادقة والتسجيل والفرع     " زاي"إطار آلية التنمية النظيفة املبينة يف هذا املرفق، وال سيما الفرع            
 :املتعلق بالرصد؛ وجيب أن يتضمن الوصف ما يلي

مشروع التحريج أو إعادة التحريج يشمل الغرض من املشروع؛ ووصف تقين           وصـف لنشاط     )أ( 
لنشـاط املشروع، مبا يف ذلك األنواع واألصناف املختارة وكيفية نقل التكنولوجيا والدراية العملية، إذا اقتضى                

جزءاً من  األمـر ذلك؛ ووصف للموقع املادي لنشاط املشروع وحدوده؛ وحتديد الغازات اليت ستكون انبعاثاهتا               
 نشاط املشروع

وصـف للظروف البيئية السائدة يف املنطقة، يشمل وصف املناخ واهليدرولوجيا والتربة والنظم              )ب( 
 اإليكولوجلية واحتماالت وجود أنواع نادرة أو مهددة باالنقراض وموائلها

ع الراهن  وصـف للسند القانوين مللكية األرض، وحقوق الوصول إىل الكربون احملتجز، والوض            )ج( 
 حليازة األراضي واستخدام األراضي

 ٢١جممعات الكربون املختارة، فضال عن معلومات تتسم بالشفافية وقابلة للتحقق، وفقا للفقرة     )د( 
 من هذا املرفق

 :منهجية مقترحة خلط األساس وفقاً هلذا املرفق، تشمل ما يلي  )ه( 

 :يف حالة تطبيق منهجية معتمدة `١` 

 جية املعتمدة اليت مت اختيارهابيان املنه - 

 .وصف كيفية تطبيق املنهجية املعتمدة يف سياق نشاط املشروع املقترح - 

 :ويف حالة تطبيق منهجية جديدة `٢` 

 وصف منهجية خط األساس وتربير االختيار، مبا يف ذلك تقييم مواطن القوة والضعف يف املنهجية -
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بيانات واالفتراضات املستخدمة يف تقدير خط األساس،       وصف البارامترات الرئيسية، ومصادر ال     -
 وتقييم أوجه عدم اليقني

 إسقاطات خط األساس لصايف إزالة غازات الدفيئة باملصارف لنشاط املشروع املقترح -

 .مصادر التسرب اليت ميكن أن تعزى إىل نشاط املشروع -

أو القطاعية وشرح   / الوطنية و  اعتبارات أخرى، مثل وصف كيفية مراعاة السياسات والظروف        `٣`
 .كيفية وضع خط األساس بطريقة شفافة ومتحفظة

 التدابري اليت يتعني تنفيذها لتقليل احتماالت التسرب )و( 

تاريخ بدء نشاط املشروع مشفوعاً باملربرات، وما مت اختياره من فترات املستحقات اليت يتوقع               )ز( 
 ة لغازات الدفيئة البشرية املنشأ باملصارفأن حيقق خالهلا نشاط املشروع إزالة صافي

  من هذا املرفق٣٨بيان النهج الذي اختري ملعاجلة مسألة عدم الدوام وفقاً للفقرة  )ح( 

وصف كيفية زيادة الصايف الفعلي إلزالة غازات الدفيئة باملصارف مبا يتجاوز جمموع التغيريات              )ط( 
ت الكربون يف حدود املشروع واليت كان ميكن أن حتدث يف غياب            يف خمزونات الكربون اليت تشتمل عليها جممعا      

 نشاط مشروع التحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة

 :اآلثار البيئية لنشاط املشروع )ي( 

 على التنوع البيولوجي، والنظم     تقـدمي وثـائق عـن حتلـيل اآلثار البيئية، مبا يف ذلك اآلثار              `١`
 الطبيعية، واآلثار اليت تتجاوز حدود املشروع النامجة عن نشاط مشروع التحريج أو اإليكولوجية

وينبغي أن يتضمن هذا التحليل، عند      . إعـادة الـتحريج املقـترح يف إطار آلية التنمية النظيفة          
 االقتضاء، معلومات عن أمور منها اهليدرولوجيا والتربة وخطر احلرائق واآلفات واألمراض

ما إذا رأي املشتركون يف املشروع أو الدولة املضيفة أن أي أثر سليب يعد أثرا مهما،                يف حالـة     `٢`
تقدمي بيان بأن املشتركني يف املشروع قد أجروا تقييماً لألثر البيئي وفقاً لإلجراءات اليت فرضتها       

 .الدولة املضيفة، يشتمل على استنتاجات وكل املراجع املدعمة للوثائق

 :ماعية االقتصادية لنشاط املشروعاآلثار االجت )ك( 

 االقتصادية، مبا يف ذلك اآلثار اليت تتجاوز حدود         -تقـدمي وثائق عن حتليل اآلثار االجتماعية         `١`
املشـروع الـنامجة عن نشاط مشروع التحريج أو إعادة التحريج املقترح يف إطار آلية التنمية                

ء، معلومات عن أمور منها اجملتمعات      ويـبغي أن يتضمن هذا التحليل، عند االقتضا       . النظـيفة 
احمللية، والسكان األصليون، وحيازة األراضي، والعمالة احمللية، وإنتاج األغذية، واألماكن الثقافية 

 والدينية، وفرص احلصول على خشب الوقود وغريه من منتجات الغابات
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ي أثر سليب يعد أثرا مهما،      يف حالـة ما إذا رأى املشتركون يف املشروع أو الدولة املضيفة أن أ              `٢`
 االقتصادي، وفقاً   -تقـدمي بيان بأن املشتركني يف املشروع قد أجروا تقييماً لألثر االجتماعي             

 .لإلجراءات اليت فرضتها الدولة املضيفة، يشتمل على استنتاجات وكل املراجع املدعمة للوثائق

 لآلثار اهلامة املشـار إليهـا يف الفقرتني وصف الرصد املقرر والتدابري العالجية الالزمة للتصدي )ل( 
  أعاله`٢`)ك( و`٢`)ي(٢

تقدمي معلومات عن مصادر التمويل العام لنشاط املشروع من األطراف املدرجة يف املرفق األول               )م( 
ن الـيت عليها أن تؤكد أن هذا التمويل لن يؤدي إىل حتويل املساعدة اإلمنائية الرمسية عن مسارها وأنه منفصل ع                   

 االلتزامات املالية لتلك األطراف وغري مقتطع منها

تعليقات أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك وصف وجيز للعملية، وموجز التعليقات الواردة، وتقرير  )ن( 
 عن كيفية إيالء االعتبار الواجب ألي تعليقات واردة

 : من هذا املرفق٢٥خطة رصد تفي باشتراطات الفقرة  )س( 

 اجات من البيانات ونوعية البيانات من حيث الدقة وقابلية املقارنة واالكتمال والصالحيةحتديد االحتي `١`

املنهجـيات الواجـب استخدامها جلمع البيانات ورصدها، مبا يف ذلك أحكام ضمان اجلودة               `٢`
ومراقبـتها ألغراض الرصد والتجميع واإلبالغ، وضمان عدم تزامن التحقق مع بلوغ خمزونات             

 روهتاالكربون لذ

يف حـال اسـتخدام منهجية رصد جديدة، يدرج وصف للمنهجية، يشمل تقييما ملواطن قوهتا        `٣`
 وضعفها وما إذا كان قد جنح تطبيقها يف مكان آخر أم ال

 . من هذا املرفق٢٥مجع ما تدعو إليه احلاجة من معلومات أخرى بغية االمتثال للفقرة  `٤`

 :يفية التصدي ألوجه عدم اليقنياحلسابات، مبا يف ذلك مناقشة ك )ع( 

وصف املعادالت الرياضية املستخدمة لتقدير خط األساس لصايف إزالة غازات الدفيئة باملصارف             `١`
 اخلاص بنشاط املشروع

 وصف املعادالت الرياضية املستخدمة لتقدير التسرب الناجم عن نشاط املشروع `٢`

 صايف اإلزالة الفعلية لغازات الدفيئة باملصارفوصف املعادالت الرياضية املستخدمة حلساب  `٣`

وصـف املعـادالت الرياضية املستخدمة يف حساب صايف اإلزالة لغازات الدفيئة البشرية املنشأ               `٤`
 باملصارف

 .تأييد ما تقدم ذكره مبراجع، إن وجدت `٥`
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 التذييل جيم

 لرصداإلطار املرجعي لوضع مبادئ توجيهية بشأن منهجيات خطوط األساس وا
 ألنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة

تنطـبق على أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج مجيع أحكام التذييل جيم لطرائق وإجراءات آلية                -١
 .٧-م أ/١٧التنمية النظيفة، الواردة يف مرفق املقرر 
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 التذييل دال

 نمية النظيفة لتناولاشتراطات إضافية لسجل آلية الت
 أو إعادة التحريج/أنشطة مشاريع التحريج و

جيـب اسـتخدام سجل آلية التنمية النظيفة الذي ينشئه ويدير شؤونه اجمللس التنفيذي لضمان الدقة يف                  -١
حساب إصدار وانتظار ونقل واقتناء وإلغاء وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة والطويلة األجل من أنشطة مشاريع               

 .تحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفةال

 اليت تنطبق على وحدات التخفيض املعتمد تنطبق أيضاً ٧-م أ/١٧مجيع أحكام التذييل دال من مرفق املقرر     -٢
 .على وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة والطويلة األجل ما مل يرد خالف ذلك يف هذا التذييل

، يكون  ٧-م أ /١٧ من التذييل دال من مرفق املقرر        ٣ السجل املبينة يف الفقرة      باإلضـافة إىل حسابات    -٣
لسـجل آلية التنمية النظيفة حساب إلغاء تنقل إليه وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة والطويلة األجل اليت انقضى              

طويلة األجل اليت   أجـلها يف حسـاب االنتظار اخلاص بسجل آلية التنمية النظيفة، ووحدات التخفيض املعتمد ال              
 . من هذا املرفق٥٠ و٤٩أصبحت غري مؤهلة وفقا للفقرتني 

يوضع لكل وحدة من وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة والطويلة األجل تاريخ انقضاء حمدد باليوم والشهر  -٤
 .والسنة كعنصر إضايف من عناصر الرقم املسلسل للوحدات

 يسجل تاريخ ورود كل تقرير اعتماد لنشاط مشروع حتريج أو           على مدير سجل آلية التنمية النظيفة أن       -٥
وعلى مدير سجل اآللية أن خيطر اجمللس التنفيذي باحلاالت اليت مل يقدم       . إعادة حتريج يف إطار آلية التنمية النظيفة      

رت فيها، يف خالل مخس سنوات من تاريخ آخر اعتماد، تقرير اعتماد لنشاط مشروع حتريج أو إعادة حتريج صد          
 .من أجله وحدات ختفيض معتمد طويلة األجل

 من التذييل دال من مرفق املقرر     ١٢ إىل   ٩جيـب أن تشمل مجيع املعلومات املشار إليها يف الفقرات من             -٦
 الـيت تنطـبق على وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة والطويلة األجل عنصراً إضافياً يتمثل يف تاريخ                 ٧-م أ /١٧

 .حدات التخفيض املعتمد املؤقتة والطويلة األجلانقضاء كل وحدة من و
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 النص صاد

 *١-م أإ/-مشروع املقرر 

الطرائق واإلجراءات املبّسطة ألنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة 
 التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام األويل لربوتوكول          

  تنفيذ أنشطة املشاريع هذه         كيوتو والتدابري الالزمة لتيسري

 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

استخدام ( ١-م أإ /-ومرفقه، و ) ١٢املادة   (١-م أإ /-، و )اآلليات( ١-م أإ /-ملقرراته  إدراكـاً مـنه      
اءات ألنشطة املشاريع الصغرية الطرائق واإلجر( ١-م أإ/-ومرفقه، و) األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

  ومرفقه،)للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام األويل لربوتوكول كيوتو

 ومرفقه الثاين، ٨-م أ/٢١ ومرفقه، و٧-م أ/١٧، و٧-م أ/١٥ ومرفقه، و٧-م أ/١١ املقررات وإذ يدرك 
  ومرفقه،١٠-م أ/١٤ ومرفقيه، و١٠-م أ/١٢ و ومرفقه،٩-م أ/١٩ ومرفقيه، و٩-م أ/١٨و

 وإعمال هذه اإلجراءات بالكامل،     ١٠-م أ /١٤ تأكيد أي إجراءات اتُّخذت وفقاً للمقرر        يقرر -١ 
 مبا يف ذلك تدابري تيسري تنفيذ أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة؛

ّسطة ألنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار          الطرائق واإلجراءات املب   يعتمد -٢ 
 آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام األويل لربوتوكول كيوتو، الواردة يف املرفق أدناه؛

 اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة إىل استعراض الطرائق واإلجراءات املبّسطة ألنشطة            يدعـو  -٣ 
ة للتحريج وإعادة التحريج والتقدم، عند اللزوم، بالتوصيات املناسبة إىل مؤمتر األطراف العامل             املشـاريع الصغري  

 بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

 اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة إىل استعراض التدابري الرامية إىل تيسري تنفيذ أنشطة      يدعـو  -٤ 
ادة التحريج املشار إليها يف هذا املقرر والتقدم، عند اللزوم، بالتوصيات املناسبة إىل املشاريع الصغرية للتحريج وإع

 .مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

                                                      

 .(FCCC/CP/2004/10/Add.2) ١٠-م أ/١٤مشروع املقرر هذا مرفقاً أصالً باملقرر كان  *
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 املرفق

 الطرائق واإلجراءات املبسطة ألنشطة املشاريع الصغرية للتحريج
 وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة

  مقدمة-لف أ

تتبع أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة مراحل دورة املشروع  -١
املبيـنة يف الطرائق واإلجراءات الالزمة لالضطالع بأنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية                

يشار إليها فيما يلي بطرائق وإجراءات أنشطة مشاريع التحريج وإعادة  (٩-م أ/١٩النظيفة الواردة يف مرفق املقرر 
ولتخفيض تكاليف املعامالت، تبسَّط الطرائق واإلجراءات اخلاصة بأنشطة املشاريع         ). الـتحريج يف إطـار اآللية     

 :الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة على النحو التايل

وثيقة : ميع أنشطة املشاريع، أو جتميعها يف حوافظ، عند املراحل التالية من دورة املشروع            جيـوز جت   )أ(
وجيب أال يتجاوز حجم إمجايل اجملموعة      . تصـميم املشـروع، واملصادقة، والتسجيل، والرصد، والتحقق، واالعتماد        

 يج وإعادة التحريج يف إطار اآللية؛ من طرائق وإجراءات أنشطة مشاريع التحر`١`١احلدود املنصوص عليها يف الفقرة 

 ختفَّض اشتراطات وثيقة تصميم املشروع؛ )ب(

 تبسَّط منهجيات خطوط األساس حبسب فئة املشروع لتخفيض تكلفة إعداد خطوط أساس املشاريع؛ )ج(

 تبسَّط خطط الرصد، مبا فيها اشتراطات الرصد املبسطة، لتخفيض تكاليف الرصد؛ )د(

 .يان التشغيلي أن يتوىل عملية املصادقة والتحقق واالعتمادجيوز لذات الك  )ه(

جيوز وضع خط أساس مبسط ومنهجيات رصد مبسطة ألنواع أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة               -٢
وال حتول هذه القائمة دون وجود أنواع أخرى من أنشطة          . وهي معروضة يف التذييل باء    . التحريج يف إطار اآللية   

فإن كان أحد أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة . لصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآلليةاملشاريع ا
التحريج يف إطار اآللية ال يندرج ضمن أي من األنواع املذكورة يف التذييل باء، جاز للمشتركني يف املشروع أن                   

للموافقة على وضع خط أساس     ) ي باجمللس التنفيذي  يشار إليه فيما يل   (يقدمـوا طلبا إىل اجمللس التنفيذي لآللية        
 . أدناه٨أو خطة رصد مبسطة، مع مراعاة أحكام الفقرة /مبسط و

تطـبَّق طـرائق وإجراءات أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية على أنشطة املشاريع             -٣
 ٢٩-٤وتطبَّق بدالً منها، الفقرات     . ٣٠-١٢هتا  الصـغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية باستثناء فقرا         

وينـبغي أن حيل التذييل ألف هلذا املرفق، حبسب االقتضاء، حمل األحكام الواردة يف التذييل باء لطرائق                 . التالـية 
 .وإجراءات اآللية أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية
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ريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج     طرائق وإجراءات مبسطة ألنشطة املشا     -باء 
 يف إطار آلية التنمية النظيفة

السـتخدام طرائق وإجراءات مبسطة ألنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية،     -٤
 :ينبغي أن يتصف نشاط املشروع املقترح مبا يلي

غرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية       أن يليب معايري التأهل اخلاصة بأنشطة املشاريع الص        )أ(
  من طرائق وإجراءات أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية؛`١`١واحملددة يف الفقرة 

 أن يكون متفقا مع أحد أنواع املشاريع املذكورة يف التذييل باء؛ )ب(

 .ع أكرب، كما هو حمدد يف التذييل جيمأال يكون عنصراً فُصل عن العناصر املكونة لنشاط مشرو )ج(

 .يعد املشتركون يف املشروع وثيقة تصميم املشروع وفقا للنموذج احملدد يف التذييل ألف -٥

 .جيوز للمشتركني يف املشروع استخدام خط األساس املبسط ومنهجيات الرصد املبسطة احملددة يف التذييل باء -٦

 الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية أن يقترحوا إدخال           جيوز للمشتركني يف أنشطة املشاريع     -٧
تغيريات على خط األساس املبسط ومنهجيات الرصد املبسطة احملددة يف التذييل باء، أو أن يقترحوا فئات مشاريع    

 .إضافية لينظر فيها اجمللس التنفيذي

من أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة على املشتركني يف املشروع الذين يعتزمون عرض نوع جديد  -٨
الـتحريج يف إطار اآللية أو تنقيحات إلحدى املنهجيات أن يقدموا طلبا خطياً إىل اجمللس، يتضمن معلومات عن                  

وجيوز . النشـاط واملقـترحات املتعلقة بكيفية تطبيق خط أساس مبسط ومنهجية رصد مبسطة على هذا النوع               
أو إدخال /د إىل بيوت اخلربة، حبسب االقتضاء، عند النظر يف فئات املشاريع اجلديدة و  للمجلس التنفيذي أن يستن   

ويقوم اجمللس التنفيذي، على وجه السرعة، بل ويف جلسته التالية          . تنقيحات أو تعديالت على املنهجيات املبسطة     
 .ليها، بتعديل التذييل باءويقوم اجمللس التنفيذي، بعد املوافقة ع. إن أمكن، باستعراض املنهجية املقترحة

 .يستعرض اجمللس التنفيذي التذييل باء ويعدِّله عند اللزوم، مّرة يف السنة على األقل -٩

ال يطـبق أي تعديل على التذييل باء أدناه إال على أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف     -١٠
ؤثر هذا التعديل يف أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة إطـار اآللـية اليت تسجل بعد تاريخ التعديل، وال ي     

 .التحريج يف إطار اآللية اليت سبق تسجيلها أثناء فترات االستحقاق املسجلة من أجلها

. جيـوز جتميع عدة أنشطة مشاريع صغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية بغرض املصادقة عليها      -١١
 املشاريع اجملمعة، اقتراح خطة رصد شاملة ملراقبة أداء عناصر األنشطة املكونة            كمـا جيـوز، مـن أجل أنشطة       

فإذا كانت أنشطة املشاريع اجملمعة مسجلة مع خطة رصد شاملة، تنفذ خطة الرصد             . للمشاريع بأسلوب العينات  
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ية املنشأ بواسطة  هـذه حبيـث يغطي كلُّ عملية من عمليات التحقق أو االعتماد لصايف اإلزالة لالنبعاثات البشر               
 .املصارف مجيَع أنشطة املشاريع اجملمعة

جيوز لكيان تشغيلي معني واحد أن يقوم بعملية املصادقة وكذلك التحقق واالعتماد ألحد أنشطة املشاريع  -١٢
 .طار اآلليةالصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية أو ألنشطة مشاريع صغرية جممعة للتحريج وإعادة التحريج يف إ

جيـوز للمجلس التنفيذي، أن يطلب ختفيض مستوى الرسوم غري القابلة لالسترداد لطلب التسجيل وأن                -١٣
يقترح ختفيض احلصة املخصصة من العائدات لتغطية النفقات اإلدارية ألنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة              

ة مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف        الـتحريج يف إطـار آلية التنمية النظيفة، وذلك عند توصي          
 .٧-م أ/١٧بروتوكول كيوتو حبصة العائدات لتغطية النفقات اإلدارية وفق ما هو منصوص عليه يف املقرر 

  املصادقة والتسجيل-جيم 

للتحريج قترح يتوىل الكيان التشغيلي املعني الذي اختاره املشتركون يف املشروع للمصادقة على نشاط مشروع م   -١٤
، نظراً خلضوعه لترتيب تعاقدي معهم، استعراض وثيقة تصميم املشروع وأي وثائق            وإعـادة الـتحريج يف إطار اآللية      

 :داعمة للتأكد من استيفاء الشروط التالية

 ٨ والفقرتني   ٧-م أ /١٧ من مرفق املقرر     ٣٠-٢٨تلبية اشتراطات املشاركة احملددة يف الفقرات        )أ(
 وإجراءات أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية من طرائق ٩و

دعوة أصحاب املصلحة احملليني إلبداء تعليقاهتم، وتقدمي موجز بالتعليقات الواردة وتلقي الكيان             )ب(
 التشغيلي املعني تقريراً يبّين الكيفية اليت أخذ هبا أي من التعليقات الواردة يف االعتبار

شتركون يف املشروع قد قدموا إىل الكيان التشغيلي املعني وثائق بشأن حتليل ما يؤدي إليه أن يكون امل )ج( 
 اقتصادية وبيئية، مبا    - الصغري املقترح للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار اآللية من آثار اجتماعية              نشاط املشروع 

وأن يكون  .  واآلثار خارج حدود املشروع    يف ذلـك اآلثار على التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية الطبيعية،         
املشـتركون يف املشروع، إذا ما اعتربوا هم أو الطرف املضيف أي أثر من اآلثار السلبية كبرياً، قد أجروا تقييماً                    

ويقدم . أو تقييماً لآلثار البيئية وفقاً لإلجراءات اليت يطلبها الطرف املضيف         / االقتصادية و  -لآلثـار االجتماعية    
كون يف املشروع بياناً يؤكد قيامهم هبذا التقييم وفقاً لإلجراءات اليت حيددها الطرف املضيف ويدرجون فيه       املشتر

 وصفاً لتدابري الرصد والعالج املقررة للتصدي هلذه اآلثار

أن يكـون نشاط املشروع الصغري املقترح للتحريج أو إعادة التحريج نشاطاً إضافياً إذا ما زاد                 )د( 
فعـلي إلزالة غازات الدفيئة بواسطة املصارف عن جمموع التغريات اليت كانت ستحدث يف خمزونات               الصـايف ال  

الكربون املوجودة يف جممعات الكربون داخل حدود املشروع يف حالة عدم وجود نشاط املشروع الصغري املسجل        
  أدناه١٩ و١٨للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار اآللية، وفقاً ملا يرد يف الفقرتني 
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 من  ٣٨أن يكـون املشـتركون يف املشروع قد حددوا النهج املقترح ملعاجلة عدم الدوام وفقاً للفقرة                   )ه( 
 طرائق وإجراءات أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية

ذكورة يف  أن يكـون نشاط املشروع الصغري املقترح للتحريج وإعادة التحريج مطابقاً ألحد األنواع امل               )و(
التذيـيل باء، ويستخدم أحد خطوط األساس ومنهجيات الرصد املبسطة املبينة يف التذييل باء وأن تقدير خمزون الكربون                  

 القائم جيري بطريقة مناسبة

أن جمموعـة من أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج تستويف شروط التجميع، وأن خطة                )ز(
 املشاريع الصغرية اجملمعة للتحريج وإعادة التحريج مالئمةالرصد الشاملة ألنشطة 

 أن يقدم املشتركون يف املشروع معلومات عن التسرب وفقاً للتذييل باء )ح(

أن يتفق نشاط املشروع املقترح مع مجيع الشروط، مبا يف ذلك الرصد والتحقق واإلبالغ، إلدراج  )ط( 
، ومرفقه املتعلق بطرائق ٩-م أ/١٩طار اآللية، الواردة يف املقرر أنشـطة مشـاريع التحريج وإعادة التحريج يف إ     

وإجـراءات أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية اليت مل حتل حملها هذه الطرائق واإلجراءات                 
 املبسـطة، فضـالً عـن املقررات ذات الصلة اليت اعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                 

 .بروتوكول كيوتو واجمللس التنفيذي

 :على الكيان التشغيلي املعني ما يلي -١٥

أن يكـون قد استلم من املشتركني يف املشروع، قبل تقدمي تقرير املصادقة إىل اجمللس التنفيذي،                 )أ(
 من الطرف موافقة خطية على املشاركة الطوعية من السلطة الوطنية املسماة لكل طرف مشارك، مبا يف ذلك إقرار

 ؛املضيف بأن نشاط املشروع الصغري املقترح للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية يساعده على حتقيق التنمية املستدامة

أن يكـون قد استلم من املشتركني يف املشروع، قبل تقدمي تقرير املصادقة إىل اجمللس التنفيذي،                 )ب(
 املقترح للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية جيري وضعه أو تنفيذه إعالناً خطياً يفيد أن نشاط املشروع الصغري

 من جانب جمتمعات وأفراد منخفضي الدخل حسبما يقرره الطرف املضيف؛

أن يتيح وثيقة تصميم املشروع للجمهور، مبا يتفق مع األحكام املتعلقة بالسرية الواردة يف الفقرة  )ج(
 ؛٧-م أ/١٧من مرفق املقرر ) ح(٢٧

 يومـاً تعليقات على شروط املصادقة من األطراف وأصحاب املصلحة           ٣٠أن يـتلقى خـالل       )د(
 واملنظمات غري احلكومية املعتمدة من اتفاقية تنوع املناخ، وأن يتيحها للجمهور؛

أن يبت، بعد انتهاء املهلة املقررة الستالم التعليقات، وبناء على املعلومات املقدمة ومع مراعاة                )ه(
 ؛ليقات الواردة، فيما إذا كان ينبغي أم ال املصادقة على نشاط املشروع الصغري للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآلليةالتع
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أن خيطـر املشـتركني يف املشروع بقراره بشأن املصادقة على نشاط املشروع الصغري للتحريج                 )و(
املشتركني يف املشروع تأكيد املصادقة وتاريخ تقدمي       ويتضمن اإلخطار املوجه إىل     . وإعادة التحريج يف إطار اآللية    

شرح أسباب عدم القبول إذا ارتئي أن نشاط املشروع الصغري املقترح للتحريج            تقرير املصادقة إىل اجمللس التنفيذي، أو       
 املصادقة؛وإعادة التحريج يف إطار اآللية، كما هو موثق، ال يستويف شروط 

ذي، يف حالة اعتباره نشاط املشروع الصغري املقترح للتحريج وإعادة          أن يقـدم إىل اجمللس التنفي      )ز(
الـتحريج يف إطار اآللية صاحلاً، طلب تسجيل يف شكل تقرير مصادقة يشمل وثيقة تصميم املشروع، واملوافقة                 

 فقرةاخلطـية على املشاركة الطوعية من السلطة الوطنية املسماة لكل طرف مشارك، على النحو املشار إليه يف ال                 
 أعاله، وشرحاً لكيفية مراعاة التعليقات الواردة حق املراعاة؛) أ(١٥

 .أن يتيح تقرير املصادقة هذا للجمهور مبجرد إحالته إىل اجمللس التنفيذي )ح(

ُيعترب تسجيل اجمللس التنفيذي هنائيا بعد مرور أربعة أسابيع على تاريخ استالم اجمللس طلب التسجيل، ما                 -١٦
 األطراف املشاركني يف نشاط املشروع الصغري املقترح للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية أو               مل يطلب أحد  

ثالثـة أعضـاء على األقل من اجمللس التنفيذي إجراء استعراض لنشاط املشروع الصغري املقترح للتحريج وإعادة                 
 : التالينيوجيري استعراض اجمللس التنفيذي وفقاً للشرطني. التحريج يف إطار اآللية

 جيب أن يكون االستعراض متصال مبسائل مرتبطة بشروط املصادقة )أ(

جيب االنتهاء منه أثناء انعقاد االجتماع التايل لطلب االستعراض، على أقصى تقدير، مع إبالغ               )ب(
 .املقرر الصادر وأسبابه للمشتركني يف املشروع وللجمهور

ملشروع مقترح للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية          جيـوز إعادة النظر يف نشاط غري مقبول          -١٧
النظـيفة للمصادقة عليه وتسجيله بعد إجراء التنقيحات املناسبة شريطة أن يتبع هذا النشاط املشروع اإلجراءات                

 .ويفي بشروط املصادقة والتسجيل، مبا فيها تلك املتصلة بالتعليقات العامة

صغري للتحريج أو إعادة التحريج نشاطاً إضافياً إذا زاد الصايف الفعلي إلزالة            ويكـون نشاط املشروع ال     -١٨
غـازات الدفيئة بواسطة املصارف على جمموع التغريات اليت كانت ستحدث يف خمزونات الكربون املوجودة يف                

 التحريج  جممعات الكربون داخل حدود املشروع، يف حالة عدم وجود نشاط املشروع الصغري للتحريج أو إعادة              
 .يف إطار آلية التنمية النظيفة

ويعد خط األساس لنشاط املشروع الصغري املقترح للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة  -١٩
هـو السيناريو الذي ميثل بصورة معقولة جمموع التغريات اليت كانت ستحدث يف خمزونات الكربون املوجودة يف               

ويعترب خط األساس خطاً . خل حدود املشروع يف حالة عدم وجود النشاط املقترح للمشروع       جممعات الكربون دا  
ميـثل بصورة معقولة جمموع التغريات اليت كانت ستحدث يف خمزونات الكربون املوجودة يف جممعات الكربون                

لتحريج يف إطار آلية داخل حدود املشروع، يف حالة عدم وجود نشاط املشروع الصغري املقترح للتحريج أو إعادة ا
 .النظيفة إذا كان هذا اخلط قد حتدد باستخدام واحدة من منهجيات خط األساس املشار إليها يف التذييل باءالتنمية 
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وجيـوز اسـتخدام منهجية خط األساس والرصد املبسطة الواردة يف التذييل باء ملشروع صغري للتحريج               -٢٠
لنظيفة إذا كان املشتركون يف املشروع قادرين على أن يثبتوا لكيان تشغيلي            وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية ا      

وعلى حنو ما   . معني أن هذا املشروع لن ينفذ لوجود مانع أو أكثر من املوانع الواردة يف امللحق ألف بالتذييل باء                 
املشروع لن ينفذ   هـو منصوص عليه يف التذييل باء، جيوز بالنسبة لنموذج مشروع، تقدمي دليل كمي يثبت أن                 

 .خبالف ذلك، بدال من إثبات ذلك على أساس املوانع الواردة يف امللحق ألف من التذييل باء

وتـبدأ فترة اعتماد الوحدات عند بدء نشاط املشروع الصغري للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية                  -٢١
قترح للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية         وفترة االعتماد هذه لنشاط املشروع الصغري امل      . التنمـية النظـيفة   
 :النظيفة تكون إما

 سنة جيوز جتديدها مرتني على األكثر، شريطة أن يقوم كيان تشغيلي معّين، يف         ٢٠فترة أقصاها    )أ( 
ت كـل عملـية جتديد، بقرار ما إذا كان خط األساس األصلي للمشروع سارياً أو مت حتديثه، مع مراعاة البيانا                   

 اجلديدة عند االقتضاء، وبإبالغ اجمللس التنفيذي بذلك 

 . سنة٣٠أو فترة أقصاها  )ب( 

يصـمم نشـاط املشروع الصغري للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة تصميماً يقلل                  -٢٢
 .التسرب إىل احلد األدىن

  الرصد-دال 

قة تصميم املشروع فيما يتعلق بنشاط مشروع صغري للتحريج أو   يـدرج املشتركون يف املشروع، كجزء من وثي        -٢٣
إعـادة الـتحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة أو جمموعة أنشطة مشاريع صغرية للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية                     

 :التنمية النظيفة، خطة رصد تنص على ما يلي

دير أو قياس الصايف الفعلي إلزالة غازات       مجـع وحفـظ مجيع البيانات ذات الصلة الالزمة لتق          )أ( 
 الدفيئة بواسطة املصارف أثناء فترة االعتماد على النحو املنصوص عليه يف التذييل باء أدناه؛

مجع وحفظ مجيع البيانات ذات الصلة الالزمة لتحديد خط األساس لصايف إزالة غازات الدفيئة               )ب( 
 لنحو املنصوص عليه يف التذييل باء أدناه؛بواسطة املصارف أثناء فترة االعتماد على ا

حتديـد املصادر احملتملة للتسرب أثناء فترة االعتماد ومجع البيانات بشأهنا وحفظها، إذا مل يفلح      )ج( 
املشـتركون يف املشـروع يف إثباهتم للكيان التشغيلي املعني أن من غري املتوقع حدوث تسرب كبري، على النحو                   

 يل باء أدناه؛املنصوص عليه يف التذي

التغريات اليت حتدث يف الظروف داخل حدود املشروع، تؤثر على امللكية القانونية لألرض، أو               )د( 
 على حقوق الوصول إىل جممعات الكربون؛
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 إجراءات ضمان اجلودة ومراقبة اجلودة من أجل عملية الرصد وفقا للتذييل باء؛  )ه( 

 لصايف إزالة غازات الدفيئة البشرية املنشأ بواسطة املصارف اإلجراءات املتعلقة باحلساب الدوري )و( 
بسبب نشاط مشروع صغري من مشاريع التحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة، وتوثيق اخلطوات 

 املتبعة يف تلك احلسابات؛

ن التسرب إىل أدىن حد اإلجراءات املتبعة الستعراض تنفيذ التدابري ذات الصلة من أجل التقليل م  )ز( 
 .حيثما تغريت ظروف نشاط املشروع بطريقة قد تؤدي إىل التسرب أو زيادته

وجيـوز، يف خطـة رصـد نشاط مشروع صغري للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة،                    -٢٤
لة، إذا قرر الكيان التشغيلي املعيَّن استخدام منهجية الرصد احملددة يف التذييل باء فيما يتعلق بنشاط املشروع ذي الص  

 .أثناء املصادقة أن منهجية الرصد تعرب عن ممارسة رصد سليمة ومالئمة للظروف اليت جيري فيها نشاط املشروع

إذا كانت أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة جممعة، تطبَّق خطة             -٢٥
 أعاله، أو تطبَّق خطة رصد شاملة من        ٢٤ و ٢٣ى كل عنصر من أنشطة املشاريع وفقا للفقرتني         رصـد منفصلة عل   

أجل املشاريع اجملمعة، حسبما يقرر الكيان التشغيلي املعيَّن أثناء املصادقة للتعبري عن ممارسة الرصد السليمة واملالئمة                
ة حلساب صايف إزالة غازات الدفيئة البشرية املنشأ        ألنشـطة املشاريع اجملمعة، وللتكفل جبمع وحفظ البيانات الالزم        

 .وقد تشمل املمارسة اجليدة رصد عينة من املشاريع اجملمعة. بواسطة املصارف اليت حتققت بفضل أنشطة املشاريع اجملمعة

ويقـوم املشـتركون يف املشروع بتنفيذ خطة الرصد الواردة يف وثيقة تصميم املشروع املسجل، وحبفظ                 -٢٦
نات املرصودة ذات الصلة وبإبالغ بيانات الرصد ذات الصلة إىل الكيان التشغيلي املعني املتعاقد معه من أجل                 البيا

التحقق من صايف إزالة غازات الدفيئة البشرية املنشأ بواسطة املصارف اليت حتققت أثناء فترة االعتماد اليت حددها       
 .املشتركون يف املشروع

أو /شـروع أي تنقيحات قد جيري إدخاهلا على خطة الرصد لتحسني الدقة و ويـربر املشـتركون يف امل    -٢٧
 .استكمال املعلومات، وتعَرض هذه التنقيحات على كيان تشغيلي معني للمصادقة عليها

ويكـون تنفيذ خطة الرصد املسجلة والتنقيحات اليت أدخلت عليها، حسب االقتضاء، شرطاً للتحقق،               -٢٨
 .لتخفيض املعتمد املؤقتة أو وحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجلواالعتماد وإصدار وحدات ا

ويقـدم املشتركون يف املشروع إىل الكيان التشغيلي املعني الذي تعاقدوا معه إلجراء التحقق تقريراً عن                 -٢٩
 . أعاله ألغراض التحقق واالعتماد٢٣الرصد وفقاً خلطة الرصد املسجلة واملبينة يف الفقرة 
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 ألفالتذييل 

 وثيقة تصميم املشروع ألنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة 
 التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة

لتحريج الصغرية ل شاريع  امل ألنشطة   الغرض من هذا التذييل هو بيان املعلومات املطلوبة يف وثيقة تصميم املشروع            -١
 وصف نشاط أي مشروع بالتفصيل يف وثيقة لتصميم املشروع، مع           وجيب.  النظيفة وإعـادة التحريج يف إطار آلية التنمية      

مراعاة أحكام أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة املبينة يف هذا املرفق، وال سيما  
 :ن الوصف ما يلياملتعلق بالرصد؛ وجيب أن يتضم" دال"املتعلق باملصادقة والتسجيل والفرع " جيم"الفرع 

وصـف لنشاط املشروع الصغري للتحريج أو إعادة التحريج يشمل الغرض من املشروع؛ ووصفا تقنياً                )أ( 
لنشاط املشروع، مبا يف ذلك األنواع واألصناف املختارة وكيفية نقل التكنولوجيا والدراية العملية، إذا اقتضى األمر ذلك؛                 

 وحدوده؛ وحتديداً للغازات اليت ستكون انبعاثاهتا جزءاً من نشاط املشروعووصفاً للموقع املادي لنشاط املشروع 

وصف للظروف البيئية السائدة يف املنطقة، مبا يف ذلك وصف املناخ واهليدرولوجيا والتربة والنظم  )ب( 
 اإليكولوجية واحتماالت وجود أنواع نادرة أو مهددة باالنقراض وموائلها

لكية األرض، وحقوق الوصول إىل الكربون احملتجز، والوضع الراهن         وصـف السند القانوين مل     )ج( 
 حليازة األراضي واستخدام األراضي

 ٢١جممعات الكربون املختارة، فضال عن معلومات تتسم بالشفافية وقابلة للتحقق، وفقا للفقرة     )د( 
  إطار آلية التنمية النظيفةمن الطرائق واإلجراءات املتبعة يف أنشطة مشاريع التحريج أو إعادة التحريج يف

 بيان منهجية خط األساس والرصد اليت مت اختيارها من املنهجيات الواردة يف التذييل باء  )ه( 

وصف كيفية تطبيق منهجية خط األساس املبسطة الواردة يف التذييل باء يف سياق نشاط املشروع  )و( 
 الصغري للتحريج أو إعادة التحريج

  يتعني تنفيذها لتقليل احتماالت التسرب، عند االقتضاءالتدابري اليت )ز( 

تاريخ بدء نشاط املشروع مشفوعاً باملربرات، وما مت اختياره من فترات االعتماد اليت يتوقع أن                )ح( 
 حيقق خالهلا نشاط املشروع إزالة صافية لغازات الدفيئة البشرية املنشأ بواسطة املصارف

 من الطرائق واإلجراءات املتبعة ٣٨عاجلة مسألة عدم الدوام وفقاً للفقرة بيان النهج الذي اختري مل )ط( 
 يف أنشطة مشاريع التحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة

وصـف كيفية زيادة الصايف الفعلي إلزالة غازات الدفيئة بواسطة املصارف مبا يتجاوز جمموع               )ي( 
 اليت تشتمل عليها جممعات الكربون يف حدود املشروع واليت كان ميكن أن حتدث              التغيريات يف خمزونات الكربون   

 يف غياب نشاط مشروع صغري للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة
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 :اآلثار البيئية لنشاط املشروع )ك( 

لبيولوجي، والنظم   على التنوع ا   تقـدمي وثـائق عـن حتلـيل اآلثار البيئية، مبا يف ذلك اآلثار              `١`
اإليكولوجـية الطبيعية، واآلثار اليت تتجاوز حدود املشروع النامجة عن نشاط املشروع الصغري             

وينبغي أن يتضمن هذا التحليل، . للتحريج أو إعادة التحريج املقترح يف إطار آلية التنمية النظيفة
 احلرائق واآلفات واألمراضعند االقتضاء، معلومات عن أمور منها اهليدرولوجيا والتربة وخطر 

يف حالـة ما إذا رأى املشتركون يف النشاط أو الدولة املضيفة أن أي أثر سليب يعد أثرا مهما، تقدمي                     `٢`
بـيان بأن املشتركني يف املشروع قد أجروا تقييماً لألثر البيئي مالئماً حلجمه، وفقاً لإلجراءات اليت                

 اجات وكل املراجع الداعمة للوثائقاشترطها الطرف املضيف، ويشتمل على استنت

 : االقتصادية لنشاط املشروع-اآلثار االجتماعية  )ل( 

 االقتصادية، مبا يف ذلك اآلثار اليت تتجاوز حدود         -تقـدمي وثائق عن حتليل اآلثار االجتماعية         `١`
 التنمية املشروع النامجة عن نشاط مشروع صغري للتحريج أو إعادة التحريج املقترح يف إطار آلية

وينـبغي أن يتضمن هذا التحليل، عند االقتضاء، معلومات عن أمور منها اجملتمعات             . النظـيفة 
احمللية، والسكان األصليون، وحيازة األراضي، والعمالة احمللية، وإنتاج األغذية، واألماكن الثقافية 

 والدينية، وفرص احلصول على خشب الوقود وغريه من منتجات الغابات

الة ما إذا رأى املشتركون يف النشاط أو الدولة املضيفة أن أي أثر سليب يعد أثرا مهما، تقدمي بيان                   يف ح  `٢`
 االقتصادي مالئماً حلجمه، وفقاً -بـأن املشـتركني يف املشـروع قد أجروا تقييماً لألثر االجتماعي           

 داعمة للوثائقلإلجراءات اليت اشترطها الطرف املضيف، يشتمل على استنتاجات وكل املراجع ال

وصف الرصد املقرر والتدابري العالجية الالزمة للتصدي لآلثار اهلامة املشـار إليهـا يف الفقرتني  )م( 
  أعاله`٢`)ل( و`٢`)ك(١الفرعيتني 

تقدمي معلومات عن مصادر التمويل العام لنشاط املشروع من األطراف املدرجة يف املرفق األول               )ن( 
هذا التمويل لن يؤدي إىل حتويل املساعدة اإلمنائية الرمسية عن مسارها وأنه منفصل عن              الـيت عليها أن تؤكد أن       

 االلتزامات املالية لتلك األطراف وغري مقتطع منها

تعليقات أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك وصف وجيز للعملية، وموجز التعليقات الواردة، وتقرير  )س( 
 يقات واردةعن كيفية إيالء االعتبار الواجب ألي تعل

وصـف كيفـية تطبيق منهجية الرصد املبسطة الواردة يف التذييل باء يف سياق نشاط املشروع                 )ع( 
 .الصغري للتحريج أو إعادة التحريج
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 التذييل باء

 منهجيات إرشادية مبسطة خلطوط األساس والرصد من أجل أنواع خمتارة من أنشطة
  إطار آلية التنمية النظيفةاملشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف

يتوىل اجمللس التنفيذي إعداد قائمة إرشادية باملنهجيات املبسطة ألنواع خمتارة من أنشطة املشاريع الصغرية  -١
 :للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة، وذلك وفقاً للتوجيه التايل

  منهجية خط األساس-ألف 

تركون يف املشروع أن يقدموا معلومات كافية تبني أنه، يف غياب نشاط املشروع    إذا مـا اسـتطاع املش      -٢
الصـغري للـتحريج وإعـادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة، ال يتوقع أن حتدث تغيريات هامة يف كميات                    

 قبل تنفيذ نشاط الكـربون املخزونة يف حدود املشروع، فسيتعني عليهم أن يقيموا كميات الكربون املخزنة فعالً         
 .ويتعني اعتبار كميات الكربون املخزنة فعالً كخط أساس، ويفترض أهنا ثابتة طوال فترة االعتماد. املشروع

وإذا كـان من املتوقع أن حتدث تغريات هامة يف كميات الكربون املخزنة يف حدود املشروع، وذلك يف                -٣
 فسيعتمد املشتركون يف املشروع منهجيات مبسطة       غـياب نشـاط املشروع الصغري للتحريج وإعادة التحريج،        

 .خلطوط األساس، يقوم بإعدادها اجمللس التنفيذي

ويـتوىل اجمللس التنفيذي إعداد منهجيات مبسطة كخطوط األساس من أجل األنواع التالية من أنشطة                -٤
 :)١(املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج

 جيةمن املراعي إىل األراضي احلر )أ( 

 من األراضي املزروعة إىل األراضي احلرجية )ب( 

 من األراضي الرطبة إىل األراضي احلرجية )ج( 

 .من املستوطنات إىل األراضي احلرجية )د( 

 أعاله، ويقوم بإعداد العوامل االفتراضية لتقييم ٤وينظر اجمللس التنفيذي يف األنواع املشار إليها يف الفقرة  -٥
خزنة وملنهجيات خط األساس املبسطة، كي يدرسها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع            كمـيات الكربون امل   

األطـراف يف بـروتوكول كـيوتو أثناء دورته األوىل، وذلك مع مراعاة أنواع التربة ومدة املشروع والظروف                  

                                                      

أساس التمثيل املتساوق  (٢ينبغي أن تكون فئات األراضي هذه متساوقة مع الفئات احملددة يف الفصل              )١(
باملمارسات اجليدة يف جمال استخدام     إلرشـادات الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ اخلاصة          ) لقطـع األراضـي   

 .احلراجةاألراضي، وتغري استخدام األراضي و
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اضية أو منهجيات خاصة وجيوز للمشتركني يف املشروع أن يستخدموا إما العوامل االفتر. املناخية، إن اقتضى األمر
 .باملشروع، شريطة أن تعكس املمارسة اجليدة املالئمة لنوع نشاط املشروع

  منهجية الرصد-باء 

 .ليس من املطلوب أي رصد خلط األساس -٦

ويقوم اجمللس التنفيذي بإعداد منهجيات رصد مبسطة مبنية على طرائق إحصائية مناسبة لتقدير أو قياس                -٧
اجتماع األطراف يف /زالة غازات الدفيئة بواسطة املصارف، وذلك لكي ينظر فيها مؤمتر األطرافالصايف الفعلي إل

وميكن للمجلس التنفيذي، حسب االقتضاء، أن يبني الطرائق املختلفة لألنواع املختلفة من أنشطة             . دورته األوىل 
تراضية، يف حال وجودها، لتيسري تقدير أو       املشاريع للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية، ويقترح العوامل االف         

 .قياس الصايف الفعلي إلزالة غازات الدفيئة بواسطة املصارف

ويـدرس اجمللـس التنفيذي سبل تبسيط االحتياجات من املعلومات الضرورية لتحديد ما إذا كان ممكناً               -٨
ن تقدير خط األساس لصايف إزالة   أو انبعاثات غازات الدفيئة م    /اسـتثناء جممـع أو أكثر من جممعات الكربون و         

 .أو الصايف الفعلي إلزالة غازات الدفيئة بواسطة املصارف/غازات الدفيئة بواسطة املصارف و

  التسرب-جيم 

ليس من املطلوب تقدير التسرب إذا ما أثبت املشتركون يف املشروع أن نشاط املشروع الصغري للتحريج                 -٩
 يسفر عن نقل األنشطة أو الناس، أو ال يتسبب يف نشوء أنشطة خارج حدود               أو إعادة التحريج يف إطار اآللية ال      

املشـروع ميكـن أن تنسب إىل نشاط املشروع الصغري اخلاص بالتحريج أو إعادة التحريج يف إطار اآللية، حبيث        
. االت األخرىويطلب القيام بتقدير التسرب يف مجيع احل. حتدث زيادة يف انبعاثات غازات الدفيئة بواسطة املصادر
 .ويعد اجمللس التنفيذي مبادئ توجيهية لتقدير التسرب

 الضميمة ألف للتذييل باء

 من الطرائق   ٢٠يقـوم اجمللـس التنفـيذي بإعداد الضميمة ألف بالتذييل باء، املشار إليها يف الفقرة                ( 
آللية، مع مراعاة القائمة احلالية     واإلجراءات املبسطة ألنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار ا          

للعقبات اليت تعترض األنشطة األخرى غري أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة،                
 .)٨-م أ/٢١كما وردت يف الضميمة ألف للتذييل باء يف املرفق الثاين بالقرار 
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 التذييل جيم

 معايري لتحديد حدوث التجزؤ

وال حيق لنشاط مشروع صغري النطاق      . ف التجزؤ بأنه تقسيم نشاط مشروع كبري إىل أجزاء أصغر         ُيعـرَّ  -١
يشكل جزءاً من نشاط مشروع كبري أن يستخدم الطرائق واإلجراءات املبسطة ألنشطة املشاريع الصغرية للتحريج     

أكمله أو أي عنصر من نشاط    إذ يتعني على نشاط املشروع ب     . وإعـادة الـتحريج يف إطـار آلية التنمية النظيفة         
املشـروع الكامل أن يعتمد الطرائق واإلجراءات العادية ألنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية                

 .التنمية النظيفة

ُيعد النشاط املقترح ملشروع صغري النطاق للتحريج أو إعادة التحريج أحد عناصر جتزئة نشاط مشروع                -٢
شاط مسجل ملشروع صغري النطاق للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة،              كبري إذا كان هناك ن    

 :أو إذا كان هناك طلب لتسجيل نشاط آخر ملشروع صغري النطاق يف إطار آلية التنمية النظيفة يستويف ما يلي

 يضم نفس املشتركني يف املشروع؛ )أ( 

 مسجل يف غضون السنتني املنصرمتني؛ )ب( 

إذا كانـت حـدود أقـرب نقطة من مشروعه تقع يف حدود كيلومتر واحد من حدود نشاط                   )ج( 
 .املشروع الصغري املقترح للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية

إذا مـا اعُترب نشاط مقترح ما ملشروع صغري النطاق للتحريج أو إعادة التحريج أحد عناصر نشاط جمزأ                   -٣
 أعاله، ولكن احلجم اإلمجايل هلذا النشاط مضافاً إىل نشاط مشروع صغري للتحريج أو              ٢ طبقاً ملا ورد يف الفقرة    

إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة، سبق تسجيله، ال يتجاوز حدود نشاط املشروع الصغري للتحريج أو                 
، فإنه ٩-م أ/١٩من املرفق بالقرار ) ح(١إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة، كما ورد بيانه يف الفقـرة      

ميكـن لنشـاط املشروع أن يؤهل كي يستخدم الطرائق واإلجراءات املبسطة ألنشطة املشاريع الصغرية للتحريج        
 .وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة
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 النص قاف

 *١-م إأ/-مشروع املقرر 

 اإلرشادات املتصلة بآلية التنمية النظيفة
 ر األطراف عامالً بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،إن مؤمت

 ومرفقه،) ١٢املادة  (١-م إأ/-، و)اآلليات (١-م إأ/- ملقرَريه إدراكاً منه 

  ومرفقاه، ٨-م أ /٢١ ومرفقه، و  ٧-م أ /١٩ ومرفقه، و  ٧-م أ /١٧، و ٧-م أ /١٥ باملقررات   وعـلماً منه   
  ومرفقه،١٠-م أ/١٤ ومرفقه، و١٠-م أ/١٢ ومرفقه، و٩-م أ/١٩ ومرفقاه، و٩-م أ/١٨و

 ١٠-م أ /١٢، و ٩-م أ /١٨، و ٨-م أ /٢١ إقـرار كـل ما اُتخذ من إجراءات عمالً باملقررات            يقـرر  
 :ومرفقاهتا، ووضع هذه اإلجراءات موضع التنفيذ الكامل

 املرفق األول، الذي يتضمن النظام الداخلي للمجلس التنفيذي؛ )أ( 
يتضمن الطرائق واإلجراءات املبسطة من أجل أنشطة املشاريع الصغرية آللية          املرفق الثاين، الذي     )ب( 

 التنمية النظيفة؛
 من طرائق   ٤١املـرفق الثالـث، الذي يتضمن إجراءات االستعراض كما أشري إليها يف الفقرة               )ج( 

 وإجراءات آلية التنمية النظيفة؛
 من طرائق وإجراءات ٦٥ار إليها يف الفقرة املرفق الرابع، الذي يتضمن إجراءات االستعراض املش )د( 

 .آلية التنمية النظيفة

 ـــــــــــــــ

يشـري مشـروع املقرر هذا إىل اإلرشادات الصادرة يف املقررات اليت اختذها مؤمتر األطراف يف دوراته الثامنة      * 
عامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول      والتاسعة والعاشرة، أي أثناء اضطالع مؤمتر األطراف مبسؤوليات مؤمتر األطراف ال          

وقد مت إدماج مشاريع    ). FCCC/CP/2001/13/Add.2 (٧-م أ /١٧وفقاً للمقرر   ) اجتماع األطراف /مؤمتـر األطراف  (كـيوتو   
، )FCCC/CP/2002/7/Add.3 (٨-م أ /٢١مقررات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف اليت كانت مرفقة باملقررات            

واليت أوصي باعتمادها مبوجب هذه     ) FCCC/CP/2004/10/Add.2 (١٠-م أ /١٢، و )FCCC/CP/2003/6/Add.2 (٩-أم  /١٨و
وترد املرفقات امللحقة مبقررات    . املقـررات، يف مشروع مقرر واحد مع جتميع اإلحاالت الواردة يف الديباجات، حبسب االقتضاء             

. ولتيسري اإلحالة، مت توحيد املرفق األول     . لرابع مبشروع املقرر هذا   مؤمتـر األطراف هذه بوصفها املرفقات من األول إىل ا         
 :وهذه املرفقات هي

، وقد ُعدِّل بصيغته احملددة يف ٨-م أ/٢١كـان املرفق األول هبذا املقرر أصالً هو املرفق األول باملقرر    •
 ١٠-م أ/١٢ واملرفق الثاين باملقرر ٩-م أ/١٨املرفق األول باملقرر 

 ٨-م أ/٢١رفق الثاين هبذا املقرر أصالً حمدداً يف املرفق الثاين باملقرر كان امل • 
 ٩-م أ/١٨كان املرفق الثالث هبذا املقرر أصالً حمدداً يف املرفق الثاين باملقرر  • 
 ١٠-م أ/١٢كان املرفق الرابع هبذا املقرر أصالً حمدداً يف املرفق األول باملقرر  • 
اجتماع األطراف يف دورته األوىل بإقرار هذه املقررات ومرفقاهتا ووضعها /ر األطرافومن املتوقع أال يكتفي مؤمت 

، مستمداً من البند "اإلرشادات املتصلة بآلية التنمية النظيفة"موضع التنفيذ الكامل، وإمنا أن يعتمد أيضاً مقرراً آخر بعنوان 
 .ة التنمية النظيفة من جدول األعمال املقترح بشأن تقرير اجمللس التنفيذي آللي٥
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 املرفق األول

 النظام الداخلي للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة

  النطاق-أوالً 

 ١املادة 

تنطبق مواد هذا النظام الداخلي على مجيع أنشطة اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة املضطلع               -١
 من  ١٢جراءات آلية التنمية النظيفة، وفقاً ملا حددته املادة         ، وملرفقه املتعلق بطرائق وإ    ٧-م أ /١٧هبا وفقاً للمقرر    
 .بروتوكول كيوتو

  التعاريف-ثانياً 

 ٢املادة 

 :ألغراض هذه املواد 

املقرر الذي اختذه مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري            " ٧-م أ /١٧املقرر  "يعين   -١
 ؛)١( من بروتوكول كيوتو١٢ق وإجراءات آلية التنمية النظيفة وفقاً ملا حددته املادة املناخ يف دورته السابعة بشأن طرائ

الطرائق واإلجراءات اخلاصة بآلية التنمية النظيفة والواردة يف  " طـرائق وإجراءات اآللية   "تعـين    -٢
 ؛)٢(٧-م أ/١٧مرفق املقرر 

  بشأن تغري املناخ؛اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية" االتفاقية اإلطارية"تعين  -٣

 مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛" مؤمتر األطراف"يعين  -٤

 مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف      " اجـتماع األطراف  /مؤمتـر األطـراف   "يعـين    -٥
 بروتوكول كيوتو؛

  من بروتوكول كيوتو؛١٢ حددته املادة آلية التنمية النظيفة وفقاً ملا" اآللية"تعين  -٦

  من ١٢اجمللـس التنفـيذي آللـية التنمية النظيفة وفقاً ملا حددته املادة             " اجمللـس التنفـيذي   "يعـين    -٧
 بروتوكول كيوتو؛

                                                      

)١( FCCC/CP/2001/13/Add.2. 
)٢( FCCC/CP/2001/13/Add.2. 
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 ه؛عضوين يف اجمللس التنفيذي انتخبهما اجمللس رئيساً آللية التنمية النظيفة ونائباً ل" نائب الرئيس"و" الرئيس"يعين  -٨

 عضواً يف اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة؛" العضو"يعين  -٩

 عضواً مناوباً يف اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة؛" العضو املناوب"يعين  -١٠

  من طرائق  ١٩ من بروتوكول كيوتو والفقرة      ١٤األمانـة املشـار إليها يف املادة        " األمانـة "تعـين    -١١
 وإجراءات اآللية؛

إىل تقارير تعد بتكليف من اجمللس التنفيذي للحصول على خربات          " التقارير التقنية املطلوب إعدادها   "تشـري    -١٢
 .خارجية خالف التقارير اليت تعدها اللجان واألفرقة واألفرقة العاملة احملددة يف الفرع السابع من هذا النظام الداخلي

 :من طرائق وإجراءات اآللية ) ه(١الفقرة 

اجلمهور، مبن فيهم األفراد أو اجلماعات أو اجملتمعات احمللية املتأثرة أو           " أصحاب املصلحة "يعين   -١٣
 .اليت ُيحتمل أن تتأثر بنشاط مشروع آلية التنمية النظيفة املقترح

، جيوز ألطراف االتفاقية غري األطراف يف بروتوكول كيوتو ممارسة          ٢٧ و ٢٦ألغـراض املادتني     -١٤  
 .ا اليت ميارسها مجيع املراقبني اآلخريناحلقوق ذاهت

  األعضاء واألعضاء املناوبون-ثالثاً 
 الترشيح واالنتخاب وإعادة االنتخاب -ألف 

 ٣املادة 

 : من طرائق وإجراءات اآللية٧الفقرة 

عضو : يـتألف اجمللس التنفيذي من عشرة أعضاء من األطراف يف بروتوكول كيوتو على النحو التايل               -١
 كل جمموعة من اجملموعات اإلقليمية اخلمس يف األمم املتحدة؛ وعضوان آخران من األطراف املدرجة يف املرفق                 واحد من 

األول؛ وعضـوان آخران من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول؛ وممثل واحد عن الدول النامية اجلزرية الصغرية، مع                   
 .طرافمراعاة املمارسة املتبعة حالياً يف مكتب مؤمتر األ

 ٤املادة 

 :من طرائق وإجراءات اآللية) د(إىل ) أ (٨الفقرة 

 :أعضاء اجمللس التنفيذي، مبن فيهم األعضاء املناوبون -٨ 

} من طرائق وإجراءات اآللية    {٧ترشـيحهم اجملموعـات ذات الصـلة املشار إليها يف الفقرة             )أ(
 الطريقة ذاهتا؛وُتمأل الشواغر ب. اجتماع األطراف/وينتخبهم مؤمتر األطراف
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نَتخبون ملدة عامني وحيق هلم أن يعملوا مدتني متعاقبتني كحد أقصى )ب(  وال حتسب املدة اليت يعمل . ُي
وُينتخب مخسة أعضاء ومخسة أعضاء مناوبني يف البداية ملدة ثالثة أعوام ومخسة            . فـيها األعضاء بصفة أعضاء مناوبني     

اجتماع األطراف، كل سنة، مخسة أعضاء      /بعد ذلك، ينتخب مؤمتر األطراف    و. أعضاء ومخسة أعضاء مناوبني ملدة عامني     
على أنه  } من طرائق وإجراءات اآللية    {١١وحيسب التعيني طبقاً للفقرة     . جدد ومخسة أعضاء مناوبني جدد، ملدة عامني      

 ويبقى األعضاء واألعضاء املناوبون يف مناصبهم حلني انتخاب من خيلفهم؛. تعيني ملدة واحدة

 أو يف جمال السياسات، ويعملون بصفتهم الشخصية؛/تكون لديهم اخلربة املالئمة يف اجملال التقين و )ج( 

 .يلتزمون بالنظام الداخلي للمجلس التنفيذي )د( 

تـبدأ مـدة خدمة العضو أو العضو املناوب يوم االجتماع األول للمجلس التنفيذي يف السنة التقوميية                  -٢
 .هي قبل االجتماع األول للمجلس التنفيذي يف السنة التقوميية اليت تنقضي فيها املدةالتالية النتخابه وتنت

 ٥املادة 

 : من طرائق وإجراءات اآللية٩الفقرة 

اجتماع األطراف مناوباً لكل عضو يف اجمللس التنفيذي استناداً إىل املعايري /ينتخب مؤمتر األطراف -١ 
وتكون تسمية اجملموعة لعضو مرشح مقرونة بتسمية       . }إجراءات اآللية من طرائق و   {٨ و ٧الواردة يف الفقرتني    

 .عضو مناوب مرشح من اجملموعة نفسها

كل إشارة يف هذه املواد إىل عضو من األعضاء ُيفهم منها أهنا تشمل مناوبه عندما يتصرف هذا                  -٢
 .األخري نيابة عن العضو

 . ملناوبه صفة العضو يف ذلك االجتماعيف حالة غياب عضو عن أحد اجتماعات اجمللس، تكون -٣

 ٦املادة 

 :من طرائق وإجراءات اآللية) ج(٨الفقرة 

تغطى تكاليف مشاركة األعضاء واألعضاء املناوبني من البلدان النامية األطراف ومن األطراف             -١
 .األخرى املستحقة ذلك مبوجب قواعد االتفاقية االطارية من ميزانية اجمللس التنفيذي

 .ح التمويل للمشاركة وفقاً للنظام املايل لألمم املتحدة واإلجراءات املالية لالتفاقية اإلطاريةيتا -٢
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 تعليق العضوية وإهناؤها واالستقالة -باء 

 ٧املادة 

 : من طرائق وإجراءات اآللية١٠الفقرة 

ر جيوز للمجلس التنفيذي أن يعلق عضوية عضو معني، وعضوية عضو مناوب، وأن يوصي مؤمت              -١
اجتماع األطراف بإهناء عضويته ألسباب منها اإلخالل باألحكام املتعلقة بتضارب املصاحل أو أحكام             /األطـراف 

 .السرية أو عدم حضور اجتماعني متتاليني للمجلس التنفيذي بدون مربر مناسب

كـل اقـتراح يدعـو إىل تعلـيق عضوية أحد األعضاء أو األعضاء املناوبني، وتوصية مؤمتر                  -٢
اجتماع األطراف بإهناء عضويته، ُيطرح للتصويت فوراً، وفقاً لقواعد التصويت املبينة يف الفصل اخلامس /رافاألط

اجتماع األطراف بإهناء عضويته    /وإذا كان االقتراح يتعلق بتعليق عضوية الرئيس وتوصية مؤمتر األطراف         . أدنـاه 
 .ويت وإعالن نتيجتهوجب على نائب الرئيس أن يتوىل الرئاسة إىل حني إجراء التص

ال ُيقْـدم اجمللس التنفيذي على تعليق عضوية أحد األعضاء أو األعضاء املناوبني وعلى التوصية                -٣
 .بإهناء عضويته إال بعد أن تتاح هلذا العضو أو العضو املناوب فرصة اإلدالء برأيه يف اجتماع للمجلس

 ٨املادة 

 : من طرائق وإجراءات اآللية١١الفقرة 

 اسـتقال عضـو أو عضو مناوب من اجمللس التنفيذي أو إذا تعذر عليه على حنو آخر إكمال املدة                    إذا -١
احملـددة لــه أو أداء مهام منصبه، جاز للمجلس التنفيذي أن يقرر، مع مراعاة مدى اقتراب موعد الدورة التالية ملؤمتر                     

موعة نفسها ليحل حمل العضو املذكور للمدة       اجتماع األطراف، تعيني عضو آخر أو عضو مناوب آخر من اجمل          /األطراف
 .املتبقية من والية ذلك العضو

يطلـب اجمللس التنفيذي إىل اجملموعة املعنية أن تسمي العضو اجلديد أو العضو املناوب اجلديد                -٢
 .ة من هذه املاد١لتعيينه وفقاً للفقرة 

 تضارب املصاحل والسرية -جيم

 ٩املادة 

 :جراءات اآلليةمن طرائق وإ) و(٨الفقرة 

أي مصاحل نقدية أو مالية يف أي       } ال تكـون ألعضـاء اجمللس التنفيذي، مبن فيهم األعضاء املناوبون،          {
 .جانب من جوانب أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة أو أي كيان تشغيلي معني
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 ١٠املادة 

 :من طرائق وإجراءات اآللية ) ه(٨الفقرة 

ميني اخلدمة كتابةً أمام األمني     } ذي، مبن فيهم األعضاء املناوبون،    يـؤدي أعضاء اجمللس التنفي    { -١
 .التنفيذي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ أو ممثله املفوض، قبل تويل مهامهم

 :يكون النص املكتوب ليمني اخلدمة كما يلي -٢

 يف اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة،       عضواً مناوباً /أُعلـن رمسياً أين سأؤدي واجبايت بصفيت عضواً       " 
 . من بروتوكول كيوتو، بشرف وإخالص ونزاهة وضمري١٢عمالً باملادة 

كما أُعلن وأتعهد رمسياً بأال تكون يل أي مصلحة مالية يف أي جانب من جوانب آلية التنمية النظيفة،                  " 
أو إصدار ما يتصل بذلك من وحدات   /يع اآللية و  مبـا يف ذلك اعتماد الكيانات التشغيلية وتسجيل أنشطة مشار         

ورهناً مبسؤوليايت أمام اجمللس التنفيذي، لن أكشف، حىت بعد انتهاء مهامي، عن أي معلومات . التخفيض املعتمد
سـرية أو مسجلة امللكية حتال إىل اجمللس التنفيذي وفقاً لطرائق وإجراءات اآللية، أو أي معلومات سرية أخرى                  

 .مي حبكم أدائي ملهامي يف اجمللس التنفيذيتصل إىل عل

 اإلطارية بشأن تغري املناخ وللمجلس التنفيذي       وسأكشـف لألمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة      " 
عن أي مصلحة يل يف أي مسألة قيد املناقشة أمام اجمللس التنفيذي قد تنطوي على تضارب يف املصاحل أو               

لرتاهة املتوقعة يف عضو من أعضاء اجمللس التنفيذي وسأمتنع عن املشاركة قد تتناىف مع شروط االستقامة وا
 ."يف أعمال اجمللس املتصلة هبذا الشأن

 ١١املادة 

 :من طرائق وإجراءات اآللية) ز(٨الفقرة 

رهناً مبسؤوليتهم أمام اجمللس، أال     } على أعضاء اجمللس التنفيذي، مبن فيهم األعضاء املناوبون،       { -١
ويشكل . معلومات سرية أو مسجلة امللكية تصل إىل علمهم حبكم أدائهم ملهامهم يف اجمللس التنفيذي             يفشوا أي   

واجـب العضو والعضو املناوب يف عدم إفشاء املعلومات السرية التزاماً على العضو والعضو املناوب، ويظل هذا                 
 .ذيااللتزام قائماً بعد انقضاء أو إهناء عمل ذلك العضو يف اجمللس التنفي

 
 : من طرائق وإجراءات اآللية٦الفقرة 

إفشاء املعلومات اليت حيصلون عليها من املشتركني يف مشاريع         } لألعضاء واألعضاء املناوبني  {ال جيوز    -٢
آلية التنمية النظيفة واليت تعترب مسجلة امللكية أو سرية دون موافقة خطية من مقدِّم املعلومات، إال على النحو الذي يقتضيه      

 ٤٣أما املعلومات اليت ُتستخدم لتقرير كْون التمويل إضافياً لاللتزامات املالية على النحو املعّرف يف الفقرة         . لقانون الوطين ا
ولوصف منهجية خطوط األساس وتطبيقها، ولتأييد أحد التقديرات عن األثر البيئي املشار            } من طرائق وإجراءات اآللية   {

 .، فإهنا ال تعترب مسجلة امللكية أو سرية}ئق وإجراءات اآلليةمن طرا{) ج(٣٧إليها يف الفقرة 
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 أعضاء املكتب -دال

 ١٢املادة 

 : من طرائق وإجراءات اآللية١٢الفقرة 

، على أن يكون أحدمها عضوا يف أحد        }نائبا لرئيسه {و} رئيسا لـه {ينتخـب اجمللـس التنفـيذي        -١ 
} الرئيس{وُيشغل منصبا   . أحد األطراف غري املدرجة يف املرفق األول      األطراف املدرجة يف املرفق األول واآلخر عضوا يف         

سنوياً بالتناوب بني عضو من األطراف املدرجة يف املرفق األول وعضو من األطراف غري املدرجة يف                } نائـب الرئيس  {و
 .املرفق األول

. اً للرئيس من بني أعضائه    ينتخـب اجمللس التنفيذي يف اجتماعه األول يف كل سنة تقوميية رئيساً ونائب             -٢ 
ويـتوىل أمني اجمللس التنفيذي رئاسة اجللسة االفتتاحية األوىل الجتماع اجمللس التنفيذي يف السنة التقوميية، وإدارة عملية                 

 .انتخاب الرئيس اجلديد ونائب الرئيس اجلديد

 ١٣املادة 

 .ع للمجلس التنفيذييشغل كل من الرئيس ونائب الرئيس منصبه هبذه الصفة يف أي اجتما -١ 

يف حالة عدم متكن الرئيس املنتخب من العمل بصفته هذه يف أحد االجتماعات، يتوىل نائب الرئيس منصب                  -٢ 
 .فإذا تعذر على كليهما العمل بصفته هذه، يعيِّن اجمللس عضوا من بني أعضائه احلاضرين رئيساً لذلك االجتماع. الرئاسة

ئب الرئيس االضطالع مبهامه، أو إذا انتهت عضويته، ُينتخب رئيس          إذا تعذر على الرئيس أو نا      -٣ 
 .ونائب رئيس جديدان للمدة املتبقية

 ١٤املادة 

 .يرأس الرئيس اجتماعات اجمللس التنفيذي على النحو املنصوص عليه يف هذه املادة -١ 

 هذا النظام الداخلي، يتوىل     باإلضـافة إىل قيام الرئيس مبمارسة املهام املوكلة إليه يف مواضع أخرى من             -٢ 
الرئـيس اإلعـالن عن افتتاح االجتماعات واختتامها، ورئاسة االجتماعات، وضمان االلتزام هبذا النظام الداخلي، ومنح           

ويتوىل الرئيس الفصل يف النقاط النظامية، وتكون      . احلـق يف أخـذ الكلمة، وطرح القضايا للتصويت، وإعالن القرارات          
 .نظام الداخلي، السيطرة الكاملة على اإلجراءات وعلى حفاظ النظام أثناء االجتماعاتلـه، مبوجب هذا ال

جيـوز للرئيس أن يقترح على اجمللس التنفيذي وضع حدود للوقت املصرح به للمتكلمني وعدد                -٣ 
 . تأجيلهاملرات اليت جيوز لكل عضو التحدث فيها عن أي قضية، وتأجيل النقاش أو إقفاله، وتعليق االجتماع أو

الرئـيس، أو أي شخص آخر يعينه اجمللس التنفيذي، هو الذي ميثل اجمللس عند الضرورة، مبا يف          -٤ 
 . اجتماع األطراف/ذلك أثناء مؤمتر األطراف
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  االجتماعات-رابعاً 

  التواريخ-ألف 

 ١٥املادة 

 : من طرائق وإجراءات اآللية١٣الفقرة 

ضاء على أال يقل ذلك عن ثالث مرات سنوياً، مع مراعاة           جيـتمع اجمللس التنفيذي حبسب االقت      -١ 
 }.من طرائق وإجراءات اآللية {٤١أحكام الفقرة 

 ١٦املادة 

يقـترح الرئيس، يف االجتماع األول للمجلس التنفيذي يف كل سنة تقوميية، جدول اجتماعات               -١ 
 قدر املستطاع، اقتراناً مبوعد انعقاد دورات وتعقد هذه االجتماعات،. هلذه السنة التقوميية لكي يوافق اجمللس عليه

 .اجتماع األطراف، أو اهليئتني التنفيذيتني لكل منهما/مؤمتر األطراف أو مؤمتر األطراف

إذا لـزم إدخال تغيريات على اجلدول أو إضافة اجتماعات جديدة إليه، يتوىل الرئيس، بعد التشاور مع      -٢ 
 .أو تواريخ االجتماعات اإلضافية/تواريخ االجتماعات املقررة، ومجيع األعضاء، اإلخطار بأي تغيري يف 

 ١٧املادة 

يوجه الرئيس الدعوة إىل عقد كل اجتماع من اجتماعات اجمللس التنفيذي، وخيطر بتارخيه قبل انعقاده مبا  
 .ال يقل عن مثانية أسابيع

 ١٨املادة 

 .على األمانة أن ختطر بسرعة مجيع املدعوين إىل االجتماع 

  مكان االنعقاد-باء 

 ١٩املادة 

تـنعقد اجـتماعات اجمللس التنفيذي اليت ُتعقد اقتراناً باجتماعات مؤمتر األطراف، أو اجتماعات مؤمتر                
اجـتماع األطـراف، أو اجتماعات اهليئتني التنفيذيتني لكل منهما، يف ذات املكان الذي تنعقد فيه                /األطـراف 

عات اجمللس التنفيذي األخرى يف موقع األمانة، ما مل يقرر اجمللس التنفيذي            وتعقد اجتما . اجتماعات هذه اهليئات  
 .غري ذلك، وما مل تتخذ األمانة بالتشاور مع الرئيس ترتيبات أخرى مالئمة
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  جدول األعمال-جيم 

 ٢٠املادة 

ذي، يضـع الرئيس، مبساعدة األمانة، جدول األعمال املؤقت لكل اجتماع من اجتماعات اجمللس التنفي              
وحييل نسخة من جدول األعمال املؤقت هذا، الذي يكون اجمللس التنفيذي قد وافق عليه يف اجتماعه السابق، إىل           

 .مجيع املدعوين حلضور االجتماع

 ٢١املادة 

جيـوز ألي عضو أو عضو مناوب أن يقترح على األمانة إضافات أو تغيريات يف جدول األعمال املؤقت        
 يف جدول األعمال املقترح، بشرط أن خيطر العضو أو العضو املناوب األمانة بذلك قبل ألحد االجتماعات، فتدرج

وحتيل األمانة جدول األعمال املقترح لالجتماع إىل  . أربعة أسابيع على األقل من التاريخ املقرر الفتتاح االجتماع        
 .حهمجيع املدعوين حلضور االجتماع قبل ثالثة أسابيع من التاريخ املقرر الفتتا

 ٢٢املادة 

 .على اجمللس التنفيذي أن يقر جدول أعمال االجتماع يف بداية كل اجتماع 

 ٢٣املادة 

أي بـند مـن البنود املدرجة على جدول أعمال أحد اجتماعات اجمللس التنفيذي ال يستوىف النظر فيه يف ذلك                     
 . يقرر اجمللس التنفيذي خالف ذلكاالجتماع ُيدرج تلقائيا يف جدول األعمال املؤقت لالجتماع التايل، ما مل

  الوثائق-دال 

 ٢٤املادة 

تتاح مجيع الوثائق املعدة الجتماع اجمللس التنفيذي لألعضاء ولألعضاء املناوبني عن طريق األمانة  -١ 
 . قبل أسبوعني على األقل من تاريخ االجتماع

رعة بعد إحالتها إىل األعضاء     تتـيح األمانة الوثائق للجمهور عن طريق اإلنترنت على وجه الس           -٢ 
 .وختضع إتاحة هذه الوثائق ألحكام السرية. واألعضاء املناوبني

 ٢٥املادة 

 :من طرائق وإجراءات اآللية) ي(٥الفقرة 

للجمهور أي تقارير تقنية ُتعد بتكليف، ويعطى مهلة زمنية ال تقل عن       } يتيح اجمللس التنفيذي  { -١ 
 العامة على مشروع املنهجيات والتوجيهات قبل وضع الصيغة النهائية للوثائق وقبل         مثانية أسابيع إلبداء التعليقات   

 .اجتماع األطراف لكي ينظر فيها/تقدمي أي توصيات ملؤمتر األطراف
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  الشفافية-هاء 

 ٢٦املادة 

حة رهـناً حبماية املعلومات السرية، ينطبق مبدأ الشفافية على مجيع أعمال اجمللس التنفيذي، ويشمل إتا               
الوثائق عالنية يف الوقت املناسب وكذلك القنوات اليت ميكن عن طريقها جلميع األطراف ومجيع املراقبني وأصحاب 

ويعترب إعالن اجتماعات اجمللس    . املصلحة املعتمدين لدى االتفاقية تقدمي التعليقات اخلارجية كي ينظر اجمللس فيها          
 .على شبكة اإلنترنت طريقة لضمان الشفافية

  احلضور- واو

 ٢٧املادة 

 : من طرائق وإجراءات اآللية١٦الفقرة 

تكون اجتماعات اجمللس التنفيذي مفتوحة احلضور، بصفة مراقب، أمام مجيع األطراف ومجيع املراقبني              -١ 
نفيذي املعـتمدين لـدى االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ وأصحاب املصلحة إال يف احلاالت اليت يقرر فيها اجمللس الت                  

 .خالف ذلك

 أعاله، جيوز للمجلس التنفيذي، توخياً للفعالية واالقتصاد يف النفقات، أن يقصر            ١يف سـياق الفقرة      -٢ 
ويف هذه احلاالت، يتعني على اجمللس      . حضور جلساته على األعضاء، واألعضاء املناوبني، وموظفي الدعم التابعني لألمانة         

ملية الالزمة للقيام بطرق أخرى بتلبية مصاحل األطراف، وغري األطراف يف بروتوكول      التنفيذي أن يتخذ كافة اخلطوات الع     
كيوتو الذين هم أطراف يف االتفاقية، واملراقبني املعتمدين لدى اتفاقية تغري املناخ، وأصحاب املصلحة، يف مراقبة مداوالته،                 

 .جلسة مغلقةإال حني يقرر اجمللس التنفيذي حتويل جلسة بكاملها وجزء منها إىل 

 .جيوز للمراقبني تقدمي عروض، بدعوة من اجمللس، عن املواضيع اليت ينظر فيها اجمللس -٣ 

  النصاب-زاي 

 ٢٨املادة 

 : من طرائق وإجراءات اآللية١٤الفقرة 

لكـي يكـتمل النصاب، جيب حضور ما ال يقل عن ثلثي أعضاء اجمللس التنفيذي، حبيث ميثلون أغلبية                   
 .طراف املدرجة يف املرفق األول وأغلبية األعضاء من األطراف غري املدرجة يف املرفق األولاألعضاء من األ
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  التصويت-خامساً

 ٢٩املادة 

 : من طرائق وإجراءات اآللية١٥الفقرة 

وإذا اسُتنفدت مجيع حماوالت    . تـتخذ قرارات اجمللس التنفيذي بتوافق اآلراء، كلما أمكن ذلك          -١ 
 اآلراء دون التوصل إىل أي اتفاق، ُتتخذ القرارات بأغلبية ثالثة أرباع األعضاء احلاضرين              التوصـل إىل توافق يف    
 .ويعترب األعضاء املمتنعون عن التصويت أعضاء غري مصوتني. واملصوتني يف االجتماع

ويعلن الرئيس عدم وجود توافق يف    . عـلى الرئـيس أن يتحقق من التوصل إىل توافق يف اآلراء            -٢ 
 إذا أبـدى عضو يف اجمللس التنفيذي أو أي عضو مناوب فيه ميثل عضواً آخر اعتراضاً على القرار املقترح                    اآلراء

 .الذي يكون قيد النظر

" األعضاء احلاضرين واملصوتني  "وألغراض هذه املادة، تعين عبارة      . لكـل عضـو صوت واحد      -٣ 
 .يدلون بأصواهتم باملوافقة أو االعتراضاألعضاء احلاضرين يف االجتماع الذي جيري فيه التصويت الذين 

وال . جيوز لألعضاء املناوبني املشاركة يف إجراءات اجمللس دون أن يكون هلم احلق يف التصويت              -٤ 
 .جيوز للعضو املناوب اإلدالء بصوته إال نيابة عن العضو

 ٣٠املادة 

 ال ميكن تأجيله حلني عقد االجتماع       حيـيل الرئيس، مىت رأى ضرورة لقيام اجمللس التنفيذي باختاذ قرار           -١ 
ويقدم الرئيس، مع . الـتايل لـلمجلس التنفيذي، القرار املقترح إىل كل عضو، داعياً إىل املوافقة على القرار بتوافق اآلراء              

.  هذه ٣٠القـرار املقـترح، ورهناً بشروط السرية املطبقة، الوقائع ذات الصلة اليت يرى أهنا تربر اختاذ قرار عمالً باملادة                    
ويشترط اكتمال  . وُيحـال القرار املقترح يف شكل رسالة إلكترونية عن طريق قائمة التعميم على أعضاء اجمللس التنفيذي               

 .وُيحال هذا النوع من الرسائل أيضا إىل األعضاء املناوبني للعلم. نصاب اجمللس لتأكيد استالم الرسالة

وعني من تاريخ استالم القرار املقترح إلبداء تعليقاهتم        أو األعضاء املناوبون أسب   /ُيمنح األعضاء و   -٢ 
 .وتتاح هذه التعليقات لألعضاء ولألعضاء املناوبني عن طريق قائمة التعميم على أعضاء اجمللس التنفيذي. عليه

ض أي   أعاله، ُيعترب القرار املقترح قد ُووفق عليه إذا مل يعتر          ٢عـند انتهاء املهلة املشار إليها يف الفقرة          -٣ 
فإن ثار اعتراض عليه، يدرج الرئيس النظر يف القرار املقترح يف جدول األعمال املقترح لالجتماع التايل                . عضـو علـيه   

 .للمجلس التنفيذي كبند من بنوده، وحييط اجمللس علماً بذلك

قرير اجمللس   من هذه املادة ُيدرج يف ت      ٣ إىل   ١أي قرار يتخذ باستخدام اإلجراء احملّدد يف الفقرات من           -٤ 
 .يف جلسته التالية، ويعترب كأنه اعُتمد يف مقر االتفاقية يف بون بأملانيا
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  اللغات-سادساً 

 ٣١املادة 

 : من طرائق وإجراءات اآللية١٧الفقرة 

وتكون لغة عمل اجمللس التنفيذي هي      . يـتاح الـنص الكامل جلميع قرارات اجمللس التنفيذي للجمهور          
 .ارات جبميع اللغات الرمسية الست لألمم املتحدةوتتاح القر. اإلنكليزية

  اللجان واألفرقة واألفرقة العاملة-سابعاً 

 ٣٢املادة 

 : من طرائق وإجراءات اآللية١٨الفقرة 

ويستعني . جيوز للمجلس التنفيذي أن ينشئ جلاناً أو أِفرقة أو أفرقة عاملة تساعده يف أداء مهامه  -١ 
لالزمة ألداء مهامه، مبا يف ذلك قائمة اخلرباء اخلاصة باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية             اجمللـس التنفيذي باخلربات ا    

 .ويف هذا السياق، يراعي اجمللس التنفيذي اعتبارات التوازن اإلقليمي مراعاة كاملة. بشأن تغري املناخ

ء الفريق من   ويكون أعضا . يشكَّل الفريق من عدد مناسب من األعضاء حيدده اجمللس التنفيذي          -٢ 
 .ذوي اخلربة التقنية املثبتة واملعترف هبا يف جمال العمل ذي الصلة

عند إنشاء فريق، يعني اجمللس التنفيذي عضوين من أعضائه ليكون أحدمها رئيساً للفريق واآلخر        -٣ 
األطراف غري نائباً لـه، حبيث يكون أحدمها من طرف من األطراف املدرجة يف املرفق األول والثاين من طرف من 

 .وجيوز للمجلس التنفيذي أن يعيَّن أعضاء إضافيني وأعضاء مناوبني ليشاركوا يف الفريق. املدرجة يف املرفق األول

وتشمل اختصاصات الفريق إعداد خطة عمل،      . عـند إنشاء فريق، حيدد اجمللس التنفيذي اختصاصاته        -٤ 
 .قاء أعضاء الفريق، وحتديد املخصصات الالزمة من امليزانيةوحتديد موعد هنائي لتقدمي الوثائق، ووضع معايري انت

 .تتاح عالنية تقارير اللجان واألفرقة واألفرقة العاملة إىل اجمللس التنفيذي، رهناً بأحكام السّرية -٥ 

  األمانة-ثامناً 

 ٣٣املادة 

 : من طرائق وإجراءات اآللية١٩الفقرة 

 .تتوىل األمانة خدمة اجمللس التنفيذي 
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 ٣٤املادة 

يضع األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ترتيبات توفري املوظفني واخلدمات               
ويتوىل األمني التنفيذي إدارة وتوجيه هؤالء املوظفني . الالزمـة خلدمـة اجمللس التنفيذي يف حدود املوارد املتاحة        

 .شورة إىل اجمللس التنفيذيوهذه اخلدمات، وتقدمي ما يكفي من دعم وم

 ٣٥املادة 

 .يضطلع مسؤول من األمانة يعينه األمني التنفيذي بالعمل كأمني للمجلس التنفيذي 

 ٣٦املادة 

اجتماع /أو أي قرار الحق يتخذه مؤمتر األطراف      /باإلضافة إىل املهام احملددة يف طرائق وإجراءات اآللية و         
 : هلذه املواد ورهناً بتوافر املوارداألطراف، تقوم األمانة مبا يلي، وفقا

 استالم وثائق االجتماعات واستنساخها وتوزيعها على األعضاء واألعضاء املناوبني؛ )أ(

اسـتالم القـرارات وترمجتها إىل مجيع اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة، وإتاحة النصوص               )ب(
 الكاملة جلميع قرارات اجمللس التنفيذي للجمهور؛

عدة اجمللس التنفيذي يف االضطالع باملهام املتعلقة بإدارة امللفات ومجع املعلومات ومعاجلتها            مسا )ج(
 وإتاحتها للجمهور؛

 .االضطالع جبميع األعمال األخرى اليت قد يطلبها اجمللس التنفيذي )د(

 ٣٧املادة 

 .دة اإلطارية بشأن تغري املناخيطبق النظام املايل لألمم املتحدة واإلجراءات املالية التفاقية األمم املتح 

  تسيري العمل-تاسعاً

 ٣٨املادة 

، وفقا لطرائق وإجراءات اآللية،     ٧-م أ /١٧يضطلع اجمللس التنفيذي بأي مهام يكلف هبا مبوجب املقرر           
 .اجتماع األطراف/ومبوجب أي مقرر الحق يتخذه مؤمتر األطراف

 ٣٩املادة 

فاقية يف إطار الدور املوكل إليها لتقدمي الدعم إىل اجمللس          جيـوز للمجلس التنفيذي، وأمانة االت      -١ 
 .التنفيذي، أن يستخدما الوسائل اإللكترونية لنقل الوثائق وختزينها
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ختضع الوثائق املقدمة باستخدام الوسائل اإللكترونية ألحكام الشفافية والسرية الواردة يف طرائق  -٢ 
 أي طلب، أو تسجيل، أو غري ذلك من الوثائق، بالوسائل اإللكترونية، وعند تقدمي. وإجراءات آلية التنمية النظيفة

، يتعني على مقدمها أن يقرَّ بأنه قد قرأ         )مـثل موقـع آلـية التنمية النظيفة التابعة لالتفاقية على شبكة الويب            (
ة مقدم الوثيقة   اإلجراءات ذات الصلة وأنه يوافق على االلتزام ببنود وشروط تقدمي الوثائق، ويشمل ذلك مسؤولي             

 .وحده عن حمتوى ما يقدمه، والتنازل عن أية مطالبات ترتبط باستخدام الوسائل اإللكترونية لتقدمي الوثائق ونقلها

ال يكون اجمللس التنفيذي وأفرقته وجلانه وأفرقته العاملة وأعضاء كل من هذه اهليئات وأعضاؤها  -٣ 
نشأ عن نقل الوثائق املتحصل عليها بالوسائل اإللكترونية أو عن          املـناوبون مسؤولني عن أية مطالبة أو خسارة ت        

 .كما ال ميكن ضمان سرية الوثائق املقدمة وسالمتها بعد نقلها وختزينها إلكترونياً. ختزينها أو استخدامها

  تسجيل وقائع االجتماعات-عاشراً 

 ٤٠املادة 

ملقررات اليت خلص إليها االجتماع لينظر فيها يقدم الرئيس قبل هناية كل اجتماع مشاريع االستنتاجات وا 
وتتوىل األمانة حفظ أي سجالت خطية للمجلس التنفيذي أو تسجيالت للوقائع،           . اجمللس التنفيذي ويوافق عليها   

 .وفقا لقواعد األمم املتحدة وأنظمتها

  إدخال التعديالت على املواد-حادي عشر 

 ٤١املادة 

 :اآلليةمن طرائق وإجراءات ) ب(٥الفقرة 

اجتماع األطراف بشأن أي تعديالت أو      /تقدمي توصيات إىل مؤمتر األطراف    } يـتوىل اجمللس التنفيذي   { 
 .، حبسب االقتضاء}طرائق وإجراءات اآللية{إضافات للنظام الداخلي للمجلس التنفيذي الوارد يف 
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 املرفق الثاين

 لية التنمية النظيفةطرائق وإجراءات مبسطة من أجل أنشطة املشاريع الصغرية آل

  مزيد من التوضيحات بشأن تعاريف األنشطة املؤهلة-أوالً 

أنشطة مشاريع الطاقة   : `١`أنشـطة املشاريع من النوع       -ألف 
املتجددة اليت تصل طاقتها اإلنتاجية القصوى إىل ما يعادل         

 من  `١`)ج(٦الفقرة  ) (أو مكافئاً مناسباً  ( مـيغاواطاً    ١٥
 )٧-م أ/١٧املقرر 

أنشطة املشاريع /وافق اجمللس التنفيذي على وضع قائمة إرشادية مبصادر الطاقة": الطاقة املتجددة"تعريف  -١
وسيقوم اجمللس، . )٢( جلدول األعمال املشروح الجتماعه الثالث٢، كما هو مقترح يف ضميمة باملرفق       )١(املؤهلـة 

 تكنولوجيات الطاقة املتجددة ومصادرها،     عـند إعـداد هذه القائمة، بالنظر فيما هو معترف به من تصنيفات            
واتباعاً لنهج  . ومراعاة التجارب املستندة إىل املشاريع الصغرية املكتملة أو اجلاري تنفيذها يف امليادين ذات الصلة             

فيما يتعلق بدورة املشاريع الذي تتبعه آلية التنمية النظيفة، ستتطور هذه القائمة وستزداد            " الـبدء مـن القاعدة    "
 .رهتا مبرور الوقت كلما اقُترحت أنشطة مشاريع جديدة وُسجلتبلو

 )":أو مكافئاً مناسباً( ميغاواطاً ١٥تصل طاقتها اإلنتاجية القصوى إىل ما يعادل "تعريف عبارة  -٢

بأهنا الطاقة بعد   " اإلنتاجية"اتفق اجمللس على تعريف الطاقة      ": الطاقة اإلنتاجية القصوى  "تعريف   )أ(
السعة املقدَّرة، كما تبينها الشركة الصانعة للمعدات أو للمنشأة، بصرف النظر عن عامل التحميل           التركيـب أو    
 الفعلي للمنشأة؛

 من `١`)ج(٦اتفق اجمللس على أنه بينما تشري الفقرة :  ميغاواطا١٥ًل  " املكافئ املناسب"تعريف  )ب(
ميغاواط يف الذروة   : ريع أن تشري إليه مبا يلي     ، جيوز ملقترحات املشا   (MW) إىل املـيغاواط     ٧ -م أ /١٧املقـرر   
MW(p( أو ميغاواط كهربائي ،MW(e( أو ميغاواط حراري MW(th() وملا كان امليغاواط الكهربائي . )٣MW(e( 

 ال يشري سوى إىل إنتاج احلرارة اليت ميكن أن تنبعث أيضاً من             )MW(thهـو األكثر شيوعاً، وامليغاواط احلراري       
، )MW(e بأنه امليغاواط الكهربائي     )MW(، فقد اتفق اجمللس على تعريف امليغاواط        )MW(eربائي  امليغاواط الكه 

 .وتطبيق عامل حتويل مالئم يف احلاالت األخرى

                                                      

 .ينبغي أال تدرج أنشطة املشاريع املتعلقة حبرق اخلث والنفايات غري األحيائية يف القائمة اإلرشادية )١(
 .http://unfccc.int/cdm/ebmeetings/eb003/eb03annan2.pdf: يرجى الرجوع إىل العنوان اإللكتروين التايل )٢(
 . حراري(th) كهربائي، واحلرفان (e) يف الذروة، واحلرف (p)حيث يعين احلرف  )٣(
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أنشطة مشاريع لتحسني كفاءة الطاقة تقلل      : `٢`أنشطة املشاريع من النوع      -باء
 ١٥ا يعادل   أو الطلب، مبا يصل إىل م     /استهالك الطاقة، يف جانب العرض و     

 )٧-م أ/١٧ من املقرر `٢`)ج(٦الفقرة (ساعة يف السنة /جيغاواطاًً

 ":أنشطة مشاريع لتحسني كفاءة الطاقة"تعريف عبارة  -٣

قطاعات املشاريع املؤهلة، كما هو مبني      /اتفق اجمللس التنفيذي على وضع قائمة إرشادية بأنشطة        )أ(
وسيقوم اجمللس، عند إعداد هذه القائمة،      . وح الجتماعه الثالث  يف ضـميمة املـرفق الثاين جلدول األعمال املشر        

بالنظر فيما هو معترف به من تصنيفات كفاءة الطاقة، ومراعاة التجارب املستندة إىل املشاريع الصغرية املكتملة أو 
مية النظيفة، ستتطور   الذي تتبعه آلية التن   " البدء من القاعدة  "واتباعاً لنهج   . اجلاري تنفيذها يف امليادين ذات الصلة     

 هذه القائمة وستزداد بلورهتا مبرور الوقت كلما اقُترحت أنشطة مشاريع جديدة وُسجلت؛

 :كما اتفق اجمللس على التوضيحات التالية )ب(

كفـاءة الطاقة هي مدى االرتقاء باخلدمة املقدمة لكل وحدة طاقة، أي أن أنشطة املشاريع اليت              `١`
، لكل  )أو الوقود (سحب، والعمل، والكهرباء، واحلرارة، والضوء      تـرفع اإلنـتاج من وحدة ال      

 مدخل بامليغاواط، هي أنشطة مشاريع تتسم بكفاءة الطاقة؛

. ساعة مقارنة خبط أساس موافق عليه/استهالك الطاقة هو االستهالك املخفض الذي يقاس بالواط `٢`
 اط؛وال يؤخذ يف احلسبان ختفيض االستهالك الناتج عن تقليل النش

توضـع مشـاريع جانـب الطلب وكذلك جانب العرض يف االعتبار، بشرط أن يسفر نشاط                 )ج( 
وجمموع . ١، كما هو مبني يف الشكل       )GWh(ساعة على األكثر    / جيغاواطاً ١٥املشـروع عـن ختفـيض يبلغ        

 ترياجول ٣,٦*١٥ ميغاواطاًً أو ١٥ ساعة عمل ملنشأة طاقتها ١ ٠٠٠ساعة يعادل / جيغاواطا١٥ًالوفورات البالغ 
)TJ(=ترياجول٥٤ . 

 `٢`التأهل ألنشطة املشاريع من النوع : ١الشكل 
   ساعة/جيغاواط 

 العمل كاملعتاد   

 

 املشروع    جيب أن تكون أقل من  

 ساعة/ جيغاواطا١٥ً  

   
 

     الزمن    بدء املشروع 
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 من االنبعاثات   أنشطة مشاريع أخرى حتد   : `٣`أنشـطة املشـاريع مـن النوع         -جيم 
 كيلوطناً مما يعادل    ١٥البشرية املنشأ، حبسب مصادرها، وتطلق مباشرة أقل من         

 )٧-م أ/١٧ من املقرر `٣`)ج(٦الفقرة (ثاين أكسيد الكربون سنوياً 

، ما جمموعه   ٢، كما هو مبيَّن يف الشكل       `٣`جيب أال تتجاوز االنبعاثات املباشرة للمشاريع من النوع          -٤
 . مما يعادل ثاين أكسيد الكربون سنويا، وجيب أن ختفض هذه املشاريع انبعاثات غازات الدفيئة(kt)  كيلوطنا١٥ً

 `٣`التأهل ألنشطة املشاريع من النوع : ٢الشكل 

 كيلوطن من ثاين  

 أكسيد الكربون 

 العمل كاملعتاد       

 

 املشروع        

 جيب أن تكون أقل من  

  كيلوطناً من ثاين١٥  

 أكسيد الكربون  

 
        الزمن    بدء املشروع 

 بدء جلدول األعمال املشروح لالجتماع الثالث للمجلس التنفيذي،         ٢كمـا هو مبني يف ضميمة املرفق         -٥
 املشاريع الزراعية، والتحول يف استخدام      `٣`ميكـن أن تتضـمن أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة من النوع             

وتشمل األمثلة املمكنة يف قطاع الزراعة حتسني إدارة السماد         .  الصناعية، وإدارة النفايات   الوقـود، والعملـيات   
 .الطبيعي، أو ختفيض التخمر املعوي، أو حتسني استخدام األمسدة، أو حتسني إدارة املياه يف زراعة األرز

كسيـد الكربون، وتشـمل أنشـطة املشـاريع األخرى اليت ميكن أن تكون مؤهلة إلعادة تدوير ثاين أ          -٦
، واملركبات  )HFCs(واألقطـاب الكربونية، وإنتاج محض األديبيك، واستخدام املركبات اهليدروكلوروكربونية          

، مع اإلشارة إىل ختفيضات االنبعاثات      )SF6(، وسادس فلوريد الكربيت     )PFCs(اهليدروكربونية املشبعة بالفلور    
وحلساب هذه التخفيضات بطريقة تتسم     . عادل ثاين أكسيد الكربون   الـنامجة عن هذه املشاريع بالتعبري عنها مبا ي        

 .باالتساق والشفافية، ال بد من وضع منهجيات خط األساس
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بيان أن كال من أنواع أنشطة املشاريع مستقل عن األخر           -دال
 )٧-م أ/١٧ من املقرر `٣` و`٢` و`١`)ج(٦الفقرات (

 مستقل ٧-م أ/١٧من املقرر ) ج(٦املشاريع الثالثة املبينة يف الفقرة اتفـق اجمللس على أن كال من أنواع أنشطة      -٧
ففي نشاط مشروع مكون من أكثر من عنصر يستفيد من الطرائق واإلجراءات املبسطة آللية التنمية النظيفة،                . عن اآلخر 

نصر يتصل بالطاقة   يسـتويف كـل عنصر معياراً حمددا لكل نوع من األنواع املنطبقة، كما هو احلال يف مشروع لـه ع                  
بينما يستويف عنصر   " الطاقة املتجددة "املـتجددة وآخر يتصل بكفاءة الطاقة، حيث يستويف عنصر الطاقة املتجددة معيار             

 ".كفاءة الطاقة"كفاءة الطاقة معيار 

املرحلة يف مدة استمرار نشاط أي مشروع اليت يتعني عندها تطبيق القيم  -هاء
 )٧-م أ/١٧ من املقرر `٣` و`٢` و`١`)ج(٦الفقرات (املرجعية 

اتفـق اجمللس على أنه ينبغي، يف حالة جتاوز القيمة املرجعية القصوى لنشاط مشروع صغري آللية التنمية النظيفة                   -٨
عـلى أساس متوسط سنوي يف أي فترة جيري التحقق منها، االقتصار يف إصدار شهادات خفض االنبعاثات املعتمدة على       

 . أكثر تقديرالقيمة القصوى على

مشروع الطرائق واإلجراءات املبسطة ألنشطة      -ثانياً
 املشاريع الصغرية آللية التنمية النظيفة

  مقدمة-ألف 

تتبع أنشطة املشاريع الصغرية آللية التنمية النظيفة مراحل دورة املشروع املبينة يف طرائق وإجراءات اآللية               -٩
ولتخفيض تكاليف العملية،   ). إليها فيما يلي بطرائق وإجراءات اآللية     ويشار   (٧-م أ /١٧الواردة يف مرفق املقرر     

 :تبسَّط الطرائق واإلجراءات اخلاصة بأنشطة املشاريع الصغرية آللية التنمية النظيفة على النحو التايل

وثيقة : جيوز جتميع أنشطة املشاريع، أو جتميعها يف حوافظ، عند املراحل التالية من دورة املشروع )أ(
وجيب أال يتجاوز حجم إمجايل . تصـميم املشـروع، واملصادقة عليه، والتسجيل، والرصد، والتحقق، واالعتماد     

 ؛٧-م أ/١٧من املقرر ) ج(٦اجملموعة احلدود املنصوص عليها يف الفقرة 

 ختفَّض اشتراطات وثيقة تصميم املشروع؛ )ب(

  تكلفة إعداد خطوط أساس املشاريع؛تبسَّط منهجيات خطوط األساس حبسب فئة املشروع لتخفيض )ج(

 تبسَّط خطط الرصد، مبا فيها اشتراطات الرصد املبسطة، لتخفيض تكاليف الرصد؛ )د(

 .جيوز لذات الكيان التشغيلي أن يتوىل عملية املصادقة والتحقق واالعتماد  )ه(



FCCC/KP/CMP/2005/3/Add.4 
Page 84 

 

 الصغرية لآللية فيما يتصل ُوضع خط أساس مبسط ومنهجيات رصد مبسطة ألربع عشرة فئة من أنشطة املشاريع -١٠
وال حتول هذه القائمة دون وجود أنواع أخرى من أنشطة          . وهـي معروضة يف التذييل باء     . )٤(`٣` إىل   `١`بـاألنواع   

فإن كان أحد أنشطة املشاريع الصغرية لآللية ال يندرج ضمن أي من الفئات املذكورة يف التذييل             . املشاريع الصغرية لآللية  
أو خطة /كني يف املشروع أن يقدموا طلبا إىل اجمللس التنفيذي للموافقة على وضع خط أساس مبسط و        بـاء، جاز للمشتر   

 . أدناه١٦رصد مبسطة، مع مراعاة أحكام الفقرة 

وتطبق، . ٦٠ إىل   ٣٧تطبق طرائق وإجراءات اآللية على أنشطة املشاريع الصغرية لآللية باستثناء فقراهتا             -١١
وينبغي أن حيل التذييل ألف هلذا املرفق، حبسب االقتضاء، حمل األحكام           .  التالية ٣٩ إىل   ١٢: بدالً منها، الفقرات  

 .الواردة يف التذييل باء لطرائق وإجراءات اآللية

  طرائق وإجراءات مبسطة من أجل أنشطة املشاريع الصغرية آللية التنمية النظيفة-باء

ملشاريع الصغرية آللية التنمية النظيفة، ينبغي أن السـتخدام طـرائق وإجراءات مبسطة من أجل أنشطة ا     -١٢
 :يتصف نشاط املشروع املقترح مبا يلي

من املقرر ) ج(٦أن يليب معايري التأهل اخلاصة بأنشطة املشاريع الصغرية لآللية واحملددة يف الفقرة  )أ(
 ؛٧-م أ/١٧

 ذا املرفق؛أن يكون متفقا مع إحدى فئات املشاريع املذكورة يف التذييل باء هل )ب(

أال يكون عنصراً فُصل عن العناصر املكونة لنشاط مشروع أكرب، كما هو حمدد يف التذييل جيم                 )ج(
 .هلذا املرفق

 .يعد املشتركون يف املشروع وثيقة تصميم املشروع وفقا للنموذج احملدد يف التذييل ألف هلذا املرفق -١٣

اس املبسط ومنهجيات الرصد املبسطة احملددة يف التذييل        جيوز للمشتركني يف املشروع استخدام خط األس       -١٤
 .باء لفئة مشروعهم

جيوز للمشتركني يف أنشطة املشاريع الصغرية لآللية أن يقترحوا إدخال تغيريات على خط األساس املبسط  -١٥
 .ها اجمللس التنفيذيومنهجيات الرصد املبسطة احملددة يف التذييل باء، أو أن يقترحوا فئات مشاريع إضافية لينظر في

على املشتركني يف املشروع الذين يعتزمون التقدم بفئة جديدة من أنشطة املشاريع الصغرية أو تنقيحات                -١٦
إلحدى املنهجيات أن يقدموا طلبا كتابيا إىل اجمللس، مع توفري معلومات عن التكنولوجيا أو النشاط واملقترحات                

وجيوز للمجلس أن يستند إىل     . ومنهجية رصد مبسطة على هذه الفئة     املـتعلقة بكيفية تطبيق خط أساس مبسط        

                                                      

 ١٥أنشطة مشاريع الطاقة املتجددة اليت تصل طاقتها اإلنتاجية القصوى إىل ما يعادل             : `١`الـنوع    )٤(  
قلل استهالك الطاقة، يف جانب العرض أنشطة مشاريع لتحسني كفاءة الطاقة ت: `٢`، والنوع )أو مكافئاً مناسباً(ميغاواطاً 

أنشطة مشاريع أخرى حتد من     : `٣`ساعة يف السنة، والنوع     / جيغاواطاً ١٥أو الطلـب، مبـا يصـل إىل ما يعادل           /و
 . كيلوطناً مما يعادل ثاين أكسيد الكربون سنويا١٥ًاالنبعاثات البشرية املنشأ، حبسب مصادرها، وتطلق مباشرة أقل من 
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أو إدخال تنقيحات أو تعديالت على      /بـيوت اخلـربة، حبسب االقتضاء، عند النظر يف فئات املشاريع اجلديدة و            
ويقوم اجمللس التنفيذي، على وجه السرعة، بل ويف جلسته التالية إن أمكن، باستعراض             . املنهجـيات املبسـطة   

 .ويقوم اجمللس التنفيذي، بعد املوافقة عليها، بتعديل التذييل باء للتعبري عن ذلك. نهجية املقترحةامل

 .يستعرض اجمللس التنفيذي التذييل باء مرة واحدة على األقل سنوياً، ويعدِّله عند اللزوم -١٧

ريخ التعديل، وال يؤثر على     ال يطبق أي تعديل على التذييل باء إال على أنشطة املشاريع املسجلة بعد تا              -١٨
 .أنشطة مشاريع اآللية املسجلة أثناء فترات االستحقاق املسجلة من أجلها

كما جيوز، من أجل أنشطة املشاريع . جيوز جتميع عدة أنشطة مشاريع صغرية لآللية بغرض املصادقة عليها -١٩
فإذا كانت .  للمشاريع بأسلوب العيناتاجملمعـة، اقـتراح خطة رصد شاملة ملراقبة أداء عناصر األنشطة املكونة        

أنشطة املشاريع اجملمعة مسجلة مع خطة رصد شاملة، تنفذ خطة الرصد هذه حبيث يغطي كلُّ عملية من عمليات               
 .التحقق من ختفيضات االنبعاثات أو اعتمادها مجيَع أنشطة املشاريع اجملمعة

قة وكذلك التحقق واالعتماد ألحد أنشطة      جيـوز لكـيان تشـغيلي معني واحد أن يؤدي عملية املصاد            -٢٠
 .املشاريع الصغرية لآللية أو ألنشطة مشاريع صغرية جممعة

جيـوز لـلمجلس التنفيذي، عند اقتراح احلصة املخصصة من العائدات لتغطية النفقات اإلدارية ورسوم                -٢١
 أقل ألنشطة املشاريع الصغرية     التسـجيل السترداد أي من النفقات املرتبطة باملشروع، أن ينظر يف اقتراح رسوم            

 .آللية التنمية النظيفة

  املصادقة والتسجيل-جيم

يتوىل الكيان التشغيلي املعني الذي اختاره املشتركون يف املشروع للمصادقة على نشاط املشروع، نظراً خلضوعه                -٢٢
 :استيفاء الشروط التاليةالرتباط تعاقدي معهم، استعراض وثيقة تصميم املشروع وأي وثائق داعمة للتأكد من 

  من طرائق وإجراءات اآللية مستوفاة؛٣٠ إىل ٢٨أن اشتراطات املشاركة احملددة يف الفقرات  )أ(

أن أصـحاب املصلحة ُوجهت إليهم الدعوة لتقدمي تعليقاهتم، وأن الكيان التشغيلي املعني زوِّد               )ب(
 اليت أخذ هبا أي من التعليقات الواردة يف االعتبار؛مبوجز التعليقات الواردة إىل جانب تقرير يبّين الكيفية 

أن املشتركني يف املشروع قدموا إىل الكيان التشغيلي املعني وثائق عن حتليل اآلثار البيئية املترتبة                )ج(
 على نشاط املشروع، إذا طلب الطرف املضيف ذلك؛

ة البشرية املنشأ، حبسب مصادرها، نشـاط املشـروع ُيتوقع منه أن حيد من انبعاثات غازات الدفيئ           أن   )د(
  أدناه؛٢٨ إىل ٢٦الزائدة عن أي انبعاثات قد حتدث يف غياب نشاط املشروع املقترح، وفقا للفقرات 

أن نشـاط املشـروع الصغري مطابق إلحدى فئات املشاريع املذكورة يف التذييل باء، ويستخدم خط                  )ه(
شاط املشروع هذه على النحو املبني يف التذييل باء، أو أن جمموعة من             األسـاس املبسط ومنهجيات الرصد املبسطة لفئة ن       

 أنشطة املشاريع الصغرية تستويف شروط التجميع، وأن خطة الرصد الشاملة ألنشطة املشاريع الصغرية اجملمعة مالئمة؛
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 النظيفة أن نشاط املشروع مطابق جلميع االشتراطات األخرى املتعلقة بأنشطة مشاريع آلية التنمية )و(
 .الواردة يف طرائق وإجراءات اآللية اليت مل ُيستعض عنها هبذه الطرائق واإلجراءات املبسطة

 :على الكيان التشغيلي املعني ما يلي -٢٣

أن يكـون قد استلم من املشتركني يف املشروع، قبل تقدمي تقرير املصادقة إىل اجمللس التنفيذي،                 )أ(
ية من السلطة الوطنية املسماة لكل طرف مشارك، مبا يف ذلك إقرار من الطرف موافقة خطية على املشاركة الطوع

 املضيف بأن نشاط املشروع يساعده على حتقيق التنمية املستدامة؛

أن يتيح وثيقة تصميم املشروع للجمهور، مبا يتفق مع األحكام املتعلقة بالسرية الواردة يف الفقرة  )ب(
 ة؛من طرائق وإجراءات اآللي) ح (٢٧

 يوماً التعليقات على وثيقة تصميم املشروع من األطراف وأصحاب املصلحة ٣٠أن يتلقى خالل  )ج(
 واملنظمات غري احلكومية املعتمدة من اتفاقية تنوع املناخ، وأن يتيحها للجمهور؛

راعاة أن يبت، بعد انتهاء املهلة املقررة الستالم التعليقات، وبناء على املعلومات املقدمة ومع م              )د(
 التعليقات الواردة، فيما إذا كان ينبغي املصادقة على نشاط املشروع أم ال؛

ويتضمن اإلخطار  . أن يـبلغ املشتركني يف املشروع بقراره بشأن املصادقة على نشاط املشروع             )ه(
 :املوجه إىل املشتركني يف املشروع أياً مما يلي

 ة إىل اجمللس التنفيذي؛تأكيد املصادقة وتاريخ تقدمي تقرير املصادق `١`

شـرح أسـباب عدم القبول إذا ارتئي أن نشاط املشروع، كما هو موثق، ال يستويف اشتراطات                 أو   `٢`
 ؛املصادقة

أن يقدم إىل اجمللس التنفيذي، يف حالة اعتباره نشاط املشروع املقترح صاحلاً، طلب تسجيل على  )و(
واملوافقة اخلطية من الطرف املضيف على النحو املشار إليه يف          هيئة تقرير مصادقة يشمل وثيقة تصميم املشروع،        

 أعاله، وشرحاً لكيفية مراعاة التعليقات الواردة حق املراعاة؛) أ(٢٣الفقرة 

 .أن يتيح تقرير املصادقة هذا للجمهور مبجرد إحالته إىل اجمللس التنفيذي )ز(

ة أسابيع على تاريخ استالم اجمللس طلب التسجيل، ما         ُيعترب تسجيل اجمللس التنفيذي هنائيا بعد مرور أربع        -٢٤
مل يطلـب أحـد األطراف املشاركني يف نشاط املشروع أو ثالثة أعضاء على األقل من اجمللس التنفيذي إجراء                   

 :وجيري استعراض اجمللس التنفيذي وفقاً للحكمني التاليني. استعراض لنشاط مشروع اآللية املقترح

 عراض متصال مبسائل مرتبطة باشتراطات املصادقة؛جيب أن يكون االست )أ(
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جيب االنتهاء منه أثناء انعقاد االجتماع التايل لطلب االستعراض، على أقصى تقدير، مع إبالغ               )ب(
 .املقرر الصادر وأسبابه للمشتركني يف املشروع وللجمهور

ه مث تسجيله بعد خضوعه لتنقيحات      جيـوز إعادة النظر يف نشاط مشروع مقترح سبق عدم قبوله للمصادقة علي             -٢٥
 .مالئمة، بشرط اتباعه اإلجراءات واستيفائه شروط املصادقة والتسجيل، مبا يف ذلك الشروط املتصلة بالتعليقات العامة

يكون نشاط مشروع اآللية زائدا إذا ما اخنفضت انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها  -٢٦
 .كن أن تصدر يف غياب نشاط مشروع اآللية املسجلعن تلك اليت كان مي

يشـكل خط األساس لنشاط مشروع اآللية السيناريو الذي ميثل انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب                 -٢٧
وُيعترب خط األساس املبسط لنشاط مشروع صغري آللية . مصـادرها اليت ميكن أن حتدث يف غياب نشاط املشروع املقترح      

ة النظيفة احملدد يف التذييل باء أنه ميثل على حنو معقول االنبعاثات البشرية املنشأ اليت كان ميكن أن تصدر يف غياب                 التنمـي 
فإن مل يستخدم خط األساس املبسط، يغطي خط األساس املقترح االنبعاثات من مجيع             . نشـاط املشروع الصغري املقترح    

 . املرفق ألف لربوتوكول كيوتو ضْمن حد املشروعالغازات والقطاعات وفئات املصادر املبينة يف

جيـوز اسـتخدام أحـد خطوط األساس املبسطة ومنهجيات الرصد املبسطة املذكورة يف التذييل باء من أجل                   -٢٨
مشـروع نشاط صغري لآللية إذا استطاع املشتركون يف املشروع الربهنة لكيان تشغيلي معني على أن نشاط املشروع لن                   

 عدم استخدام ذلك اخلط وتلك املنهجية نظراً لوجود واحد أو أكثر من العقبات املبينة يف الضميمة ألف    يـنفذ يف حالـة    
وميكن تقدمي أدلة كمية على أن نشاط املشروع ما كان لينفذ لوال استخدامهما، بدالً من إثبات ذلك استناداً                  . للتذييل باء 

 .يف املواضع املخصصة لذلك يف التذييل باء إلحدى فئات املشاريعإىل العقبات املبينة يف الضميمة ألف للتذييل باء، 

 :خيتار املشتركون يف املشروع فترة استحقاق لنشاط مشروع صغري مقترح لآللية من بني واحد من البديلني التاليني -٢٩

سبع سنوات كحد أقصى، جيوز جتديدها مرتني على األكثر، بشرط إقرار كيان تشغيلي معني،               )أ(
كل جتديد، باستمرار صالحية خط األساس األصلي للمشروع أو حتديثه مع أخذ ما يستجد من بيانات يف                عـند   

 احلسبان، مىت انطبق هذا، وإبالغه اجمللس التنفيذي بذلك؛

 . سنوات كحد أقصى بدون خيار التجديد١٠ )ب(

ة املنشأ حبسب مصادرها اليت حتدث خارج  يعـرَّف التسرب بأنه التغيُّر الصايف يف انبعاثات غازات الدفيئة البشري           -٣٠
وتعّدل التخفيضات يف االنبعاثات البشرية     . حـد املشروع، واليت ميكن قياسها واعتبارها نامجة عن نشاط مشروع اآللية           

وينظر اجمللس . املنشـأ حبسب مصادرها ملراعاة التسرب مبوجب أحكام التذييل باء فيما يتعلق بفئات املشاريع ذات الصلة              
 .نفيذي يف تبسيط حساب التسرب ألي فئات أخرى من فئات املشاريع تضاف إىل التذييل باءالت

يشـمل حـد املشـروع كمـيات كبرية من انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها ختضع ملراقبة                    -٣١
 .ل باء فيما يتعلق بفئة املشروع ذات الصلةاملشتركني يف املشروع وتعزى إىل نشاط املشروع الصغري لآللية، وفقا ألحكام التذيي
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  الرصد-دال 

يـدرج املشـتركون يف املشروع، كجزء من وثيقة تصميم املشروع فيما يتعلق بنشاط مشروع صغري لآللية أو                   -٣٢
 :وتنص خطة الرصد على ْمجع وحفظ البيانات الالزمة ملا يلي. جمموعة أنشطة مشاريع صغرية لآللية، خطة رصد

ـ  )أ( ر أو قياس انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها اليت حتدث ضْمن حد              تقدي
 املشروع أثناء فترة االستحقاق، كما هو مبني يف التذييل باء فيما يتعلق بفئة املشروع ذات الصلة؛

ن حتديد خط األساس النبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها اليت حتدث ضمْ             )ب(
 حد املشروع أثناء فترة االستحقاق، كما هو مبيَّن يف التذييل باء فيما يتعلق بفئة املشروع ذات الصلة؛

حسـاب التخفيضات يف االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب مصادرها النامجة عن نشاط املشروع              )ج(
 .يما يتعلق بفئة املشروع ذات الصلةالصغري لآللية، مع وضع آثار التسرب يف احلسبان، وفقاً ألحكام التذييل باء ف

جيـوز أن ُتستخدم يف خطة رصد نشاط مشروع صغري لآللية منهجية الرصد احملددة يف التذييل باء فيما                   -٣٣
يتعلق بفئة املشروع ذات الصلة، إذا قرر الكيان التشغيلي املعيَّن أثناء املصادقة أن منهجية الرصد تعرب عن ممارسة                  

 .للظروف اليت جيري فيها نشاط املشروعرصد سليمة ومالئمة 

إذا كانـت أنشطة املشاريع جممعة، تطبَّق خطة رصد منفصلة على كل عنصر من أنشطة املشاريع وفقا                  -٣٤
 أعاله، أو تطبَّق خطة رصد شاملة من أجل املشاريع اجملمعة، حسبما يقرر الكيان التشغيلي               ٣٣ و ٣٢للفقـرتني   

ري عن ممارسة الرصد السليمة واملالئمة ألنشطة املشاريع اجملمعة، وللتكفل جبمع البيانات            املعيَّن أثناء املصادقة للتعب   
 .الالزمة حلساب التخفيضات يف االنبعاثات احملققة بفضل أنشطة املشاريع اجملمعة

يـنفذ املشتركون يف املشروع خطة الرصد الواردة يف وثيقة تصميم املشروع املسجلة، وحفظ ما يتصل                 -٣٥
 مـن بيانات الرصد، وإبالغ بيانات الرصد ذات الصلة إىل كيان تشغيلي معيَّن متعاقد معه للتحقق من                  بذلـك 

 .ختفيضات االنبعاثات احملققة أثناء فترة االستحقاق اليت حيددها املشتركون يف املشروع

أو /دقتها و يـربر املشتركون يف املشروع التنقيحات، إن وجدت، اليت ُتدخل على خطة الرصد لتحسني                -٣٦
 .اكتمال املعلومات، ويقدموهنا إىل الكيان التشغيلي املعيَّن لكي يصادق عليها

يكون تنفيذ خطة الرصد املسجلة وتنفيذ تنقيحاهتا، حبسب االنطباق، شرطا للتحقق واالعتماد وإصدار              -٣٧
 .شهادات ختفيض االنبعاثات

 املنشأ واإلبالغ عنها، ُتحسب التخفيضات املعتمدة       بعد رصد التخفيضات احملققة يف االنبعاثات البشرية       -٣٨
لالنبعاثات الصادرة عن نشاط املشروع الصغري لآللية أثناء فترة زمنية حمددة، باستخدام املنهجية املسجلة، بطرح               
االنـبعاثات البشرية املنشأ الفعلية حبسب مصادرها من انبعاثات خط األساس، وتعديل الناتج مراعاة للتسرب،               

 . االقتضاء، وفقا للتذييل باء فيما يتعلق بفئة املشروع ذات الصلةحبسب

يقـدم املشـتركون يف املشروع تقرير رصد إىل الكيان التشغيلي املعيَّن الذي تعاقد معه املشتركون يف املشروع                   -٣٩
 .تماد أعاله من أجل التحقق واالع٣٢لالضطالع بالتحقق وفقا خلطة الرصد املسجلة املذكورة يف الفقرة 
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 التذييل ألف

 وثيقة تصميم املشروع املبسطة ألنشطة املشاريع
 الصغرية آللية التنمية النظيفة

ميكـن االطـالع على التذييل الكامل الذي أعده اجمللس التنفيذي يف موقع اآللية النظيفة التابعة التفاقية األمم                  ( 
 .)cdm/int.unfccc://http: عنوانهاملتحدة اإلطارية بشأن تغّير املناخ على الشبكة العاملية، و



FCCC/KP/CMP/2005/3/Add.4 
Page 90 

 

 التذييل باء
 خط األساس املبسط اإلرشادي ومنهجيات الرصد املبسطة لفئات

 منتقاة من أنشطة املشاريع الصغرية آللية التنمية النظيفة

ألمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير املناخ ميكن االطالع على التذييل الكامل الذي أعده اجمللس التنفيذي يف موقع اآللية النظيفة التابعة التفاقية ا( 
 .)cdm/int.unfccc://http: على الشبكة العاملية، وعنوانه

التسرب الرصد
خـط 
 احلد األساس

/ التكنولوجيا
 )أ(أنـواع املشاريع فئـات املشاريع املقيــاس

 األسرة املعيشية/توليد الكهرباء بواسطة املستخدم -ألف     
املؤسسة/الطاقة امليكانيكية من أجل املستخدم -باء     
 الطاقة احلرارية من أجل املستخدم -جيم     
 توليد الكهرباء من أجل نظام -دال     

 :`١`النوع 
الطاقة مشاريع 
 املتجددة

حتسينات كفاءة الطـاقة من جانب العرض       -هاء     
  أنشطة النقل والتوزيع-

حتســينـات كـفـاءة الطاقة من جانب        -واو     
  التوليد-العرض 

بـرامج كفاءة الطاقة من جانب الطلب من         -زاي     
 أجل تكنولوجيات معينة

 كفاءة الطاقة وتدابري التحول يف استخدام       -حـاء      
 الوقود من أجل املرافق الصناعية  

 يف استخدام   كفـاءة الطاقة وتدابري التحول     -طاء     
 الوقود من أجل املباين

 :`٢`النوع 
مشــاريع حتســني 

 طاقةكفاءة ال

 الزراعة -ياء     
  التحـول عن استخدام أنواع الوقود-كـاف     

     األحفوري 
  ختفيضات االنبعاثات يف قطاع النقل-الم     
  استخالص امليثان-ميم     

 :`٣`النوع 
ــاريع  أنشــطة مش

 أخرى

 `٣`-`١`األنواع  )ب( مشاريع أخرى صغرية-نون      

 .٧-م أ/١٧من املقرر ) ج(٦وفقا للفقرة  )أ(
 مـن الطرائق واإلجراءات املبسطة ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة تتيح للمشتركني يف      ١٠ إىل   ٨الفقـرات مـن      )ب( 

ينظر فيها اجمللس ويقوم بتعديل     املشـاريع تقدمي فئة جديدة من فئات أنشطة املشاريع الصغرية أو تنقيحات للمنهجيات إىل اجمللس التنفيذي ل                
 .التذييل باء، حبسب االقتضاء

 الضميمة ألف للتذييل باء
 من الطرائق واإلجراءات املبسطة ألنشطة      ٢٨ميكـن االطـالع على الضميمة الكاملة ألف للتذييل باء، املشار إليها يف الفقرة               ( 

ة النظيفة التابعة التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ على الشبكة            املشـاريع الصغرية آللية التنمية النظيفة، يف موقع آلية التنمي         
 .)http://unfccc.int/cdm: العاملية وعنوانه
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 التذييل جيم

 خمطط تسلسل املقررات لتحديد حدوث التجزؤ

 "Determining the occurrence ofميكن االطالع على التذييل الكامل الذي أعده اجمللس التنفيذي، وعنوانه ( 

debundling) "  يف موقع آلية التنمية النظيفة التابعة التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير املناخ              )حتديد حدوث جتزؤ ،
 .)cdm/int.unfccc://http: على الشبكة العاملية، وعنوانه
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 املرفق الثالث

 ٤١إجراءات االستعراض كما أشري إليها يف الفقرة 
 ق وإجراءات آلية التنمية النظيفةمن طرائ

  اخللفية-ألف

من طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة، يقوم اجمللس التنفيذي بوضع إجراءات           ) س (٥وفقـاً للفقرة     -١
 من طرائق وإجراءات اآللية، مبا يف ذلك إجراءات لتيسري          ٦٥ و ٤١عمليات االستعراض املشار إليها يف الفقرتني       

ومـات املقدمة من األطراف وأصحاب املصلحة واملراقبني املعتمدين لدى االتفاقية، ويوصي مؤمتَر       الـنظر يف املعل   
 .باعتمادها يف دورته التالية) مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو(األطراف 

اجمللس التنفيذي يعترب هنائياً     من طرائق وإجراءات اآللية على أن التسجيل الذي يتواله           ٤١وتنص الفقرة    -٢
بعد مثانية أسابيع من تاريخ تلقي اجمللس التنفيذي طلب التسجيل، ما مل يطلب طرف معين بنشاط املشروع أو ما                   

ويتوىل اجمللس  . ال يقـل عـن ثالثة من أعضاء اجمللس التنفيذي استعراض نشاط املشروع املقترح يف إطار اآللية                
 :للحكمني التالينيالتنفيذي االستعراض وفقاً 

 أن يكون متصالً مبسائل تتعلق بشروط املصادقة؛ )أ( 

أن يـتم االنتهاء منه يف أجل أقصاه االجتماع الثاين الذي يلي طلب االستعراض، على أن يبلَّغ                  )ب( 
 .املشتركون يف املشروع واجلمهور بالقرار املتخذ وأسبابه

، ال سيما بتحديد    ٤١ناه إىل توضيح األحكام الواردة يف الفقرة        ويرمي مشروع إجراءات االستعراض املقترح أد      -٣
أحكام مفصلة يف ما يتعلق بطلب إجراء استعراض، ونطاق االستعراض، وطرائق االتصال باملشتركني يف املشروع والكيان                

 .التشغيلي املعني ذي الصلة، ونواتج االستعراض املمكنة، وتغطية التكاليف املترتبة على االستعراض

  طلب إجراء استعراض-باء

يرسل الطرف املعين بنشاط املشروع املقترح طلب استعراض عن طريق السلطة الوطنية املعينة ذات الصلة          -٤
كالرسائل الرمسية املعترف هبا اليت حتمل (إىل اجمللس التنفيذي، عن طريق األمانة باستخدام وسائل االتصال الرمسية  

وتقر األمانة باستالم طلب االستعراض وحتيل الطلب ). يد اإللكتروين املكرس الرمسياسم املؤسسة والتوقيع أو الرب    
 ). برنامج التلقيم اآليل لقوائم الربيد اإللكتروين(إىل اجمللس التنفيذي على وجه السرعة بواسطة خادم القوائم 

وتقر . عن طريق األمانةجيوز لعضو من أعضاء اجمللس التنفيذي أن يطلب إجراء استعراض بإخطار اجمللس  -٥
 .األمانة باستالم طلب االستعراض وحتيل الطلب إىل اجمللس التنفيذي على وجه السرعة بواسطة خادم القوائم

 من طرائق وإجراءات اآللية، يكون االستعراض متصالً مبسائل تتعلق بشروط املصادقة            ٤١وفقـاً للفقرة     -٦
 . املوضوع على وجه التحديدوبالتايل، جيب أن يتناول طلب االستعراض هذا
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 :ينبغي لطلب االستعراض -٧

، )F-CDM-RR( تسجيل نشاط مشروع من مشاريع آلية التنمية النظيفة        أن يتضمن استمارة استعراض    )أ( 
 ؛)١(وهذه االستمارة معروضة يف تذييل هذه اإلجراءات

 .أن يقدم أسباباً لطلب االستعراض، وأية وثائق تدعم هذا الطلب )ب( 

ولن ينظر اجمللس   . يعتـرب أن اجمللـس التنفيذي قد استلم طلب االستعراض يف تاريخ استالم األمانة لـه               -٨
 بتوقيت غرينيتش من آخر يوم من فترة األسابيع الثمانية          ٠٠/١٧التنفيذي يف طلب استعراض يصله بعد الساعة        

 .اليت تلي استالم طلب التسجيل

مقترح من مشاريع اآللية أو ثالثة من أعضاء اجمللس التنفيذي          حاملـا يطلب طرف معين بنشاط مشروع         -٩
 :إجراء استعراض لنشاط املشروع املقترح، تتخذ اإلجراءات التالية

يـدرج الـنظر يف استعراض النشاط املقترح ضمن جدول األعمال املقترح لالجتماع التايل من      )أ( 
 اجتماعات اجمللس التنفيذي؛

املشتركني يف املشروع والكيان التشغيلي املعني الذي صادق على النشاط          خيطر اجمللس التنفيذي     )ب( 
وُيبلَّغ املشتركون يف املشروع والكيان التشغيلي املعني بتاريخ ومكان عقد          . املقـترح بـتقدمي طلب االستعراض     

وتتاح . راضاجـتماع اجمللـس التنفيذي القادم واالجتماعات التالية لـه، اليت سُينظر خالهلا يف طلبات االستع              
 ؛ألصحاب املصلحة املهتمني بعملية االستعراض أيضاً فرصة حضور اجتماع اجمللس التنفيذي القادم أو االجتماع التايل له

يقـدم كـل من املشتركني يف املشروع والكيان التشغيلي املعني اسم شخص ُيتصل به يف إطار                  )ج( 
ت هاتفية، ليتسىن للمجلس التنفيذي طرح أسئلة عليهم،        عملية االستعراض، مبا تشمله من إمكانية عقد اجتماعا       

 إذا رغب يف ذلك، عند النظر يف طلب االستعراض أثناء اجتماعه؛

يف موقع اآللية على شبكة الويب، وُيرسل إخطار " قيد االستعراض"يشار إىل النشاط املقترح بأنه  )د( 
 .بذلك عن طريق مرفق أنباء اآللية

 رائقه نطاق االستعراض وط-جيم

 ينظر اجمللس التنفيذي يف اجتماعه التايل يف طلب االستعراض، ويقرر إجراء استعراض للنشاط املقترح أو    -١٠
 .تسجيله كنشاط مشروع من أنشطة اآللية

 :مقترح، فإنه يتخذ يف نفس االجتماع قراراً فيما يليإذا وافق اجمللس التنفيذي على استعراض نشاط مشروع  -١١

                                                      

على مـوقع اآللية علـى شبكة     " References/procedures" هذه االستمارة من الباب املعنون       ميكن ترتيل  )١(
 .أو احلصول عليها يف شكل إلكتروين من أمانة االتفاقية/و) Procedures/Reference/int.unfccc.cdm://http(الويب 
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سـتعراض املتصـل باملسـائل املقترنة بشروط املصادقة، باالستناد إىل أسباب طلب    نطـاق اال   )أ( 
 االستعراض املقدمة؛

ويتألف فريق االستعراض من عضوين من أعضاء اجمللس التنفيذي،         . تشـكيل فـريق استعراض     )ب( 
 .يتوليان اإلشراف على االستعراض، وخرباء خارجيني، حسب االقتضاء

اض، حتت إشراف أعضاء اجمللس املسؤولني عن اإلشراف على االستعراض، بتقدمي           يقـوم فريق االستعر    -١٢
إسـهامات، وإعـداد طلبات االستيضاح وتقدمي معلومات إضافية إىل الكيان التشغيلي املعني وإىل املشتركني يف                

 .املشروع، وبتحليل ما يتلقاه من معلومات إبان االستعراض

  عملية االستعراض-دال

 .ر اجمللس بشأن نطاق االستعراض عالنية كجزء من التقرير املتعلق باجتماعهيتاح قرا -١٣

يتم إخطار املشتركني يف املشروع والكيان التشغيلي املعني الذي صادق على نشاط املشروع املقترح بقرار  -١٤
 .اجمللس التنفيذي

ي املعني وإىل املشتركني يف جيـوز إرسـال طلبات استيضاح وتقدمي معلومات إضافية إىل الكيان التشغيل        -١٥
وُتقـدم الردود إىل فريق االستعراض، بواسطة األمانة، يف غضون مخسة أيام عمل من استالم طلب                . املشـروع 
 .وتقر األمانة باستالم الردود وحتيلها إىل فريق االستعراض. االستيضاح

ليقات وإعداد التوصية اليت يتعني     ويتوىل عضوا اجمللس املشرفان على االستعراض جتميع اإلسهامات والتع         -١٦
 .إحالتها إىل اجمللس التنفيذي بواسطة خادم القوائم قبل أسبوعني على األقل من االجتماع التايل للمجلس التنفيذي

  قرار االستعراض-هاء

 من طرائق وإجراءات اآللية، ينهي اجمللس االستعراض يف أجل أقصاه االجتماع الثاين             ٤١وفقـاً للفقرة     -١٧
 .لذي يلي تقدمي طلب االستعراضا

 :ويبت اجمللس، واضعاً يف اعتباره توصيات عضويه املسؤولني عن االستعراض، يف ما إذا كان يتعني عليه -١٨

 أن يسجَّل نشاط املشروع املقترح ؛ )أ( 

 أو أن َيطلب من الكيان التشغيلي املعني واملشتركني يف املشروع إدخال تصويبات باالستناد إىل              )ب( 
 ما خلص إليه االستعراض من استنتاجات قبل الشروع يف التسجيل؛

 .أو أن يرفض نشاط املشروع املقترح )ج( 
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، يبلغ اجمللس املشتركني يف املشروع، والكيان التشغيلي املعني الذي صادق على نشاط         ٤١وفقـاً للفقرة     -١٩
 .املشروع املقترح، واجلمهور، بالقرار املتخذ

تعراض إىل أية مسائل تتعلق بأداء الكيان التشغيلي املعني، فعلى اجمللس أن ينظر يف ما إذا                إذا أشـار االس    -٢٠
 .كان يتعني إجراء تفتيش موقعي لذلك الكيان، وفقاً إلجراءات اعتماد الكيانات التشغيلية

  تغطية تكاليف طلب االستعراض-واو 

وإذا قرر اجمللس التنفيذي رفض     . املقترحيـتحمل اجمللـس التنفيذي تكاليف استعراض نشاط املشروع           -٢١
تسجيل نشاط مشروع مقترح وتبني أن الكيان التشغيلي املعني خمالف أو غري كفء، يسدد ذلك الكيان للمجلس   

 .وميكن إعادة النظر يف هذا احلكم مع تزايد اخلربة. التكاليف املتكبدة جراء االستعراض
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 تذييل
 )F-CDM-RR(من مشاريع اآللية استمارة استعراض تسجيل نشاط مشروع 

أو لعضو من أعضاء اجمللس     ) عن طريق السلطة الوطنية املعينة    (بتقدمي هذه االستمارة، جيوز لطرف معين       (
 )التنفيذي طلب إجراء استعراض

 

السلطة الوطنية املعينـة أو عضو اجمللس التنفيذي الذي قـدم هـذه  
 االستمارة

 مشاريع آلية التنمية النظيفة واملقدم اسم نشاط املشروع املقترح من 
 للتسجيل

.  من طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة، يرجى بيان شرط أو شروط املصادقة اليت قد تستدعي استعراضا٤٠ً و٣٧وفقاً للفقرتني 
 .ويرجى تقدمي أسباب تدعم طلب االستعراض، مبا يف ذلك أية مستندات داعمة. ترد أدناه قائمة بالشروط

 ! : من طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة٣٧ترد يف ما يلي شروط مقتبسة من الفقرة 
  !  من طرائق وإجراءات اآللية؛٣٠ إىل ٢٨رقم استيفاء شروط املشاركة كما هي مبينة يف الفقرات من 

 ومت استالم تقرير مقدم إىل الكيان التشغيلي ُدعي أصحاب املصاحل احملليني لتقدمي تعليقات، ومت توفري ملخص بالتعليقات الواردة،
 املعني عن كيفية إيالء العناية الواجبة ألي من هذه التعليقات؛

!  

قـام املشتركون يف املشروع بتقدمي وثائق إىل الكيان التشغيلي املعني عن حتليل اآلثار البيئية لنشاط املشروع، مبا يف ذلك اآلثار       
ندما اعترب املشتركون يف املشروع أو الطرف املضيف أن هذه اآلثار هامة، بتقييم اآلثار البيئية وفقاً العابرة للحدود، واضطلعوا، ع

 لإلجراءات اليت يشترطها الطرف املضيف؛

!  

من املتوقع أن يسفر نشاط املشروع عن خفض انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حسب مصادر غازات الدفيئة اليت تضاف 
  من طرائق وإجراءات اآللية؛٥٢ إىل ٤٣نبعاثات ميكن أن حتدث يف غياب نشاط املشروع املقترح، وفقاً للفقرات من إىل أي ا

!  

  ! متتثل منهجيات خط األساس وخطة الرصد للشروط املتعلقة باملنهجيات اليت سبق أن أقرها اجمللس التنفيذي؛

 ومع طرائق وإجراءات اآللية واملقررات ذات الصلة ملؤمتر         ٧-م أ /١٧تـتفق أحكـام الرصـد والـتحقق واإلبالغ مع املقرر            
 .اجتماع األطراف/األطراف

!  

 ومع طرائق   ٧-م أ /١٧يـتفق نشاط املشروع مع مجيع الشروط األخرى ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة الواردة يف املقرر                 
 .ماع األطراف واجمللس التنفيذياجت/وإجراءات اآللية ومع املقررات ذات الصلة ملؤمتر األطراف

!  

 ! : من طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة٤٠ترد يف ما يلي شروط مقتبسة من الفقرة 
سيكون الكيان التشغيلي املعني قد تلقي من املشتركني يف املشروع، قبل تقدمي تقرير املصادقة إىل اجمللس التنفيذي، موافقة خطية 

 من السلطة الوطنية املعينة يف كل طرف معين، مبا يف ذلك تأكيد الطرف املضيف على أن نشاط املشروع على املشاركة الطوعية
 يساعده يف حتقيق التنمية املستدامة؛

!  

من طرائق  ) ح(٢٧سـيعمم الكـيان التشغيلي املعني وثيقة تصميم املشروع طبقا لألحكام املتعلقة بالسرية الواردة يف الفقرة                 
 لية؛وإجراءات اآل

!  

سيتلقي الكيان التشغيلي املعني وسيعمم يف غضون ثالثني يوماً التعليقات على شروط املصادقة الواردة من األطراف وأصحاب                 
 املصاحل ومن املنظمات غري احلكومية املعتمدة لدى اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ؛

!  

قضاء التاريخ احملدد لتلقي التعليقات يف ما إذا كان ينبغي املصادقة على نشاط املشروع على سيبت الكيان التشغيلي املعني بعد ان
 أساس املعلومات املقدمة ومع مراعاة التعليقات الواردة ؛

!  

 وسيتضمن اإلخطار املوجه إىل. َسـيبلغ الكـيان التشغيلي املعني املشتركني يف املشروع بقراره باملصادقة على مشروع النشاط       
 املشتركني يف املشروع التأكيد على املصادقة وتاريخ تقدمي تقرير املصادقة إىل اجمللس التنفيذي؛

!  

سيقدم الكيان التشغيلي املعني، إذا تبني لـه أن نشاط املشروع املقترح صاحل، طلباً بالتسجيل إىل اجمللس التنفيذي يتضمن وثيقة 
ملضيف، وشرحاً يبني كيف راعى التعليقات الواردة على النحو الواجب، ويقدم طلب تصميم املشروع واملوافقة الكتابية للطرف ا

 التسجيل يف شكل تقرير للمصادقة؛

!  

 متأل اخلانة أدناه أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ
 تاريخ استالم أمانة االتفاقية لالستمارة 
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 املرفق الرابع

  من طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة٦٥يف الفقرة إجراءات االستعراض املشار إليها 

  اخللفية-أوالً

، يقوم اجمللس   )طرائق وإجراءات اآللية  (من طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة       ) س(٥وفقـاً للفقـرة      -١
ة، مبا يف  من طرائق وإجراءات اآللي٦٥ و٤١التنفيذي بوضع إجراءات خاصة باالستعراض املشار إليه يف الفقرتني          

ذلـك إجراءات لتيسري النظر يف املعلومات املقدمة من األطراف واجلهات صاحبة الشأن واملراقبني املعتمدين لدى        
االتفاقـية اإلطاريـة بشأن تغري املناخ، ويوصي باعتماد هذه اإلجراءات من قبل مؤمتر األطراف العامل بوصفه                 

 ).ريثما يدخل بروتوكول كيوتو حيز النفاذ(متر األطراف اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو أو من قبل مؤ

 من طرائق وإجراءات اآللية على أن يعترب إصدار وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات             ٦٥وتنص الفقرة    -٢
 يوماً من تاريخ تلقي اجمللس التنفيذي لطلب اإلصدار، ما مل يطلب أحد             ١٥مـن قبل اجمللس التنفيذي هنائياً بعد        

ف املشاركة يف نشاط املشروع أو ثالثة من أعضاء اجمللس التنفيذي على األقل إجراء استعراض لإلصدار                األطـرا 
ويقتصر هذا االستعراض على قضايا الغش أو سوء التصرف أو عدم           . املقترح لوحدات خفض االنبعاثات املعتمدة    

 :الكفاءة من قبل الكيانات التشغيلية املعينة، وُيجرى على النحو التايل

وإذا . لدى تلقي طلب إجراء االستعراض، يبت اجمللس التنفيذي يف اجتماعه التايل يف مسار عمله )أ( 
قرر أن الطلب وجيه، يقوم بإجراء االستعراض ويبت يف ما إذا كان ينبغي املوافقة على اإلصدار املقترح لوحدات              

 خفض االنبعاثات املعتمدة

  يوماً بعد اختاذه قرار إجراء االستعراض٣٠ غضون ينجز اجمللس التنفيذي استعراضه يف )ب( 

يـبلغ اجمللـس التنفيذي املشتركني يف املشروع بنتائج االستعراض ويعلن عن قراره فيما يتعلق                )ج( 
 .باملوافقة على اإلصدار املقترح لوحدات خفض االنبعاثات املعتمدة وأسباب ذلك

، وخباصة من خالل    ٦٥تفصيل األحكام الواردة يف الفقرة      وهتدف إجراءات االستعراض املبينة أدناه إىل        -٣
حتديـد األحكام املفصلة اخلاصة بطلب إجراء االستعراض، ونطاق االستعراض، وطرائق االتصال باملشتركني يف              

 .املشروع والكيان التشغيلي املعيَّن املعين، والنتائج احملتملة لالستعراض، وتغطية التكاليف املتصلة باالستعراض

  طلب إجراء االستعراض-انياًث

تقوم السلطة الوطنية املعينة ذات الصلة بإرسال طلب االستعراض املقدم من أحد األطراف املعنية بنشاط مشروع                 -٤
وتقر األمانة  . يف إطـار آلـية التنمـية النظيفة إىل اجمللس التنفيذي، عن طريق األمانة، باستخدام وسائل االتصال الرمسية                 

 .الستعراض وحتيله على وجه السرعة إىل اجمللس التنفيذي بواسطة مشغل القوائم اإللكتروينباستالم طلب ا
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وتقر األمانة  . ويرسـل طلـب االستعراض املقدم من أحد أعضاء اجمللس التنفيذي إىل اجمللس عن طريق األمانة                -٥
 .غل القوائم اإللكتروينباستالم طلب االستعراض وحتيله على وجه السرعة إىل اجمللس التنفيذي بواسطة مش

 من طرائق وإجراءات اآللية، يقتصر االستعراض على قضايا الغش وسوء التصرف أو عدم              ٦٥ووفقـاً للفقـرة      -٦
 .الكفاءة من قبل الكيانات التشغيلية املعينة، ولذلك فإن طلب االستعراض جيب أن يكون حمدداً يف هذا الصدد

 .لطلب وأية مستندات داعمةويتضمن طلب االستعراض أسباب تقدمي ا -٧

ولن ينظر اجمللس   . ويعتـرب أن اجمللـس التنفيذي قد استلم طلب االستعراض يف تاريخ وروده إىل األمانة               -٨
 بتوقيت غرينتش من آخر يوم من فترة اخلمسة عشر          ٠٠/١٧التنفيذي يف أي طلب استعراض يصله بعد الساعة         
 .نبعاثات املعتمدةيوماً التالية لتلقي طلب إصدار وحدات خفض اال

أعضاء وحاملـا يطلـب أحد األطراف املعنية بنشاط من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة أو ثالثة من                  -٩
 :اجمللس التنفيذي إجراء استعراض لإلصدار املقترح لوحدات خفض االنبعاثات املعتمدة، ُتتخذ اإلجراءات التالية

ار املقترح لوحدات خفض االنبعاثات املعتمدة على       تـدرج مسـألة النظر يف استعراض اإلصد        )أ( 
 جدول األعمال املقترح لالجتماع التايل للمجلس التنفيذي

خيطر اجمللس التنفيذي املشتركني يف املشروع والكيان التشغيلي املعيَّن الذي حتقق من التخفيضات  )ب( 
. نمية النظيفة بأنه قد طُلب إجراء استعراضاليت مت رصدها واعتمد التخفيضات اليت حققها نشاط مشروع آلية الت

ويبلَّغ املشتركون يف املشروع والكيان التشغيلي املعيَّن بتاريخ ومكان انعقاد اجتماع اجمللس التنفيذي الذي سيتم               
كما تتاح للجهات صاحبة الشأن املهتمة بعملية االستعراض فرصة حلضور          . خاللـه النظر يف طلب االستعراض     

  التنفيذياجتماع اجمللس

يقـدم كـل من املشتركني يف املشروع والكيان التشغيلي املعيَّن اسم شخص ميكن االتصال به                 )ج( 
ألغراض عملية االستعراض، مبا يف ذلك ألغراض عقد االجتماعات بواسطة اهلاتف، إذا أراد اجمللس التنفيذي طرح 

 ظر يف استعراض ما يف اجتماعهأسئلة على املشتركني وعلى الكيان التشغيلي املعيَّن خالل الن

على موقع آلية   " قيد االستعراض "ُيشـار إىل اإلصدار املقترح لوحدات خفض االنبعاثات املعتمدة بوصفه            )د( 
 .التنمية النظيفة التابعة لالتفاقية اإلطارية على الشبكة العاملية، ويرسل إخطار بذلك من خالل مرفق أنباء آلية التنمية النظيفة

 نطاق االستعراض وطرائقه -ثالثاً

يـنظر اجمللـس التنفيذي، يف اجتماعه التايل، يف طلب االستعراض ويقرر إما إجراء استعراض لإلصدار                 -١٠
املقترح لوحدات خفض االنبعاثات املعتمدة، إذا ما كانت هناك أدلة كافية تدل على غش أو سوء تصرف أو عدم 

 . املوافقة على اإلصداركفاءة من قبل الكيان التشغيلي املعيَّن، أو
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وإذا وافـق اجمللس التنفيذي على إجراء استعراض لإلصدار املقترح لوحدات خفض االنبعاثات املعتمدة،             -١١
 :فعليه أن يبت يف االجتماع نفسه فيما يلي

نطـاق االسـتعراض املتصـل بقضايا الغش أو سوء التصرف أو عدم الكفاءة من قبل الكيان                  )أ( 
 ن، باالستناد إىل النظر يف طلب االستعراضالتشغيلي املعيَّ

ويتألف فريق االستعراض من عضوين من أعضاء اجمللس التنفيذي         . تكويـن فـريق االستعراض     )ب( 
 .يتوليان املسؤولية عن اإلشراف على االستعراض باإلضافة إىل خرباء خارجيني، حسب االقتضاء

 اللذين يتوليان املسؤولية عن اإلشراف على       ويقـوم فـريق االسـتعراض، بتوجـيه من عضوي اجمللس           -١٢
االستعراض، بتقدمي إسهامات، وإعداد طلبات للحصول على توضيحات ومعلومات إضافية من الكيان التشغيلي             

 .املعني ومن املشتركني يف املشروع، وحتليل املعلومات اليت يتم احلصول عليها خالل االستعراض

  عملية االستعراض-رابعاً

عـن القـرار الذي يتخذه اجمللس التنفيذي، مبا يف ذلك بشأن نطاق االستعراض وتكوين فريق                يعلـن    -١٣
 .االستعراض، وذلك كجزء من تقرير اجتماع اجمللس

وُيرَسل إخطار بالقرار الذي اختذه اجمللس التنفيذي إىل املشتركني يف املشروع وإىل الكيان التشغيلي املعيَّن الذي                 -١٤
 . اليت مت رصدها واعتمد التخفيضات اليت حققها نشاط مشروع آلية التنمية النظيفةحتقق من التخفيضات

وجيـوز أن ترسـل إىل الكـيان التشغيلي املعيَّن وإىل املشتركني يف املشروع طلبات لتقدمي توضيحات                  -١٥
مل بعد تلقي   وتقدم الردود إىل فريق االستعراض، عن طريق األمانة، يف غضون مخسة أيام ع            . ومعلومات إضافية 

 .وتقر األمانة باستالم الردود وحتيلها إىل فريق االستعراض. طلب التوضيح

ويـتوىل عضـوا اجمللس التنفيذي املشرفان على االستعراض املسؤولية عن جتميع اإلسهامات والتعليقات               -١٦
 .وإعداد التوصية اليت حتال إىل اجمللس التنفيذي بواسطة مشغل القوائم اإللكتروين

  قرار االستعراض-ساًخام

 يوماً من   ٣٠ من طرائق وإجراءات اآللية، ينجز اجمللس التنفيذي االستعراض يف غضون            ٦٥وفقاً للفقرة    -١٧
 .اختاذه قرار إجراء االستعراض

 :ومع مراعاة التوصيات اليت يقدمها عضوا اجمللس التنفيذي املسؤوالن عن االستعراض، يبت اجمللس فيما إذا كان -١٨

 سيوافق على اإلصدار املقترح لوحدات خفض االنبعاثات املعتمدة )أ( 

سـيطلب مـن الكـيان التشغيلي املعيَّن إدخال تصويبات على أساس النتائج اليت يسفر عنها                 )ب( 
 االستعراض قبل املوافقة على إصدار وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة
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 .ض االنبعاثات املعتمدةسريفض املوافقة على اإلصدار املقترح لوحدات خف )ج( 

 من طرائق وإجراءات اآللية، ُيبلِّغ اجمللس املشتركني يف املشروع بنتائج االستعراض، ويعلن عن              ٦٥ووفقاً للفقرة    -١٩
 .قراره فيما يتعلق باملوافقة على اإلصدار املقترح لوحدات خفض االنبعاثات املعتمدة وأسباب ذلك

ة قضايا تتصل بأداء الكيان التشغيلي املعيَّن، ينظر اجمللس فيما إذا كان يتعني أم      وإذا دل االستعراض على وجود أي      -٢٠
 .ال إجراء فحص موقعي للكيان التشغيلي املعيَّن، وفقاً لإلجراءات اخلاصة باعتماد الكيانات التشغيلية

  تغطية تكاليف طلب االستعراض-سادساً

صدار مقترح لوحدات خفض االنبعاثات املعتمدة، وإذا تبني        إذا قرر اجمللس التنفيذي عدم املوافقة على إ        -٢١
أن الكـيان التشـغيلي املعيَّن كان يف حالة غش أو سوء تصرف أو عدم كفاءة، يسدد الكيان التشغيلي املعيَّن                    

 .وخيضع هذا احلكم للمراجعة تبعاً للخربة املكتسبة. التكاليف املتكبدة نتيجة لالستعراض

- - - - - 


