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 التفاقية اإلطارية بشأنا
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
  الدورة السابعة

  ٢٠١١ ديسمرب/ كانون األول٩ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ديربان، 
   من جدول األعمال١٧البند 

مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطـراف العامـل بوصـفه             
  اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

  معيار األمهية النسبية يف إطار آلية التنمية النظيفة    

  من الرئيسمقّدم مقترح     

  ٧-م أإ/-مشروع املقرر     
  ،توكول كيوتوإن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف برو  
   من بروتوكول كيوتو،١٢ و٣ إىل أحكام املادتني إذ يشري  
  ، ٦-م أإ/٣ رإىل املقر أيضاً وإذ يشري  
 بأن تطبيق مفهوم األمهية النسبية قد ييّسر العمليات يف إطار آلية التنميـة              وإذ يسلّم   
  أن ينعكس سلباً على السالمة البيئية، مع ذلك ال ينبغي بأنه النظيفة و
يف منهجيات خطوط إىل حد ما حالياً ستخدم ُي أن مفهوم األمهية النسبية ذ يالحظ وإ  

  املعتمدة ويف تقييم أنشطة املشاريع، األساس والرصد 
بصورة متسقة يف إطار آليـة      ينبغي أن يطبق    مفهوم األمهية النسبية    أن   ريقّر  -١  

  التنمية النظيفة؛
إغفاهلـا  ية بأهنا معلومات قد يؤدي      اليت تكتسي أمهية نسب    املعلومات   ُيعّرف  -٢  
تغّير قرار يتخذه اجمللس التنفيـذي آلليـة التنميـة          أو اخلطأ يف التبليغ هبا إىل       تبياهنا  أو سوء   
 ؛ النظيفة
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 :أن نطاق األمهية النسبية يشمل بصورة أولية ما يلي يقرر  -٣  

  عّينة؛املتشغيلية الكيانات المرحلة التحقق من جانب   )أ(  
 طلبات اإلصدار من جانب اجمللس التنفيذي آللية التنميـة النظيفـة            تقييم  )ب(  
  ؛دعمهوهيكل 
  املتطلبات غري اإللزامية واملتطلبات اإللزامية؛  )ج(  
  املعلومات الكمّية؛  )د(  
 أن املعلومات املتعلقة بأنشطة أحد مشاريع آلية التنمية النظيفة          يقرر كذلك   -٤  

، يأو عدم االمتثال ألحد متطلباهتا قد يفض تبياهنا   أو سوء    إذا كان إغفاهلا  تكتسي أمهية نسبية    
 عن  الذي أُجنز خفض أو إزالة االنبعاثات     جمموع  على املستوى اإلمجايل، إىل املبالغة يف تقدير        

  :فوق ما يليتساوي أو بنسبة تمشاريع آلية التنمية النظيفة نشاط من أنشطة طريق 
نبعاثات بالنسبة ألنشطة املشاريع الـيت     أو إزالة اال  خفض   يف املائة من     ٠,٥  )أ(  

 طن من   ٥٠٠ ٠٠٠أو إزالة يساوي أو يتجاوز      خفض  السنوي ملا حتققه من     اجملموع  يكون  
  مكافئ ثاين أكسيد الكربون؛ 

أو إزالة االنبعاثات بالنسبة ألنشطة املـشاريع الـيت         خفض   يف املائة من     ١  )ب(  
 ٥٠٠ ٠٠٠ و ٣٠٠ ٠٠٠أو إزالة يتراوح بـني      خفض  السنوي ملا حتققه من     اجملموع  يكون  

  طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون؛
أو إزالة االنبعاثات بالنسبة ألنشطة املشاريع الكبرية       خفض   يف املائة من     ٢  )ج(  

 طن  ٣٠٠ ٠٠٠أو إزالة يساوي أو يقل عن       خفض  السنوي ملا حتققه من     اجملموع  اليت يكون   
  من مكافئ ثاين أكسيد الكربون؛

أو إزالة االنبعاثات بالنسبة ألنشطة املشاريع الصغرية       خفض   يف املائة من     ٥  )د(  
   أدناه؛) ه(٤أنشطة املشاريع الواردة يف الفقرة غري 

أو إزالة االنبعاثات بالنسبة ألنشطة املشاريع املشار       خفض   يف املائة من     ١٠  )ه(  
  .٦-م أإ/٣ من املقرر ٣٨إليها يف الفقرة 

يد اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة النظر، على أساس أن يع  كذلك   يقرر  -٥  
 اتعتبيف   أعاله، و  ٣البيانات املقدمة، يف نطاق مفهوم األمهية النسبية، املشار إليه يف الفقرة            
  ؛األمهية النسبية، وذلك خالل فترة ال تتجاوز سنة واحدة بعد تنفيذمها

نة املكلّفة بالتحقق مستويات تأكد      أن تستخدم الكيانات التشغيلية املعيّ     يقرر  -٦  
   أم ال؛تكتسي أمهية نسبية معقولة لدى النظر فيما إذا كانت املعلومات 

  :اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة ما يليإىل  يطلب  -٧  
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 ٥-١تطبيق مفهوم األمهية النسبية، مع االلتزام باملبادئ احملددة يف الفقرات             )أ(  
األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول كيوتـو يف           ر  وموافاة مؤمت أعاله،  

  هذا املفهوم؛ تطبيق عن جتربة  بتقرير دورته الثامنة
وتطبيق تفسري  زيادة التفاعل مع الكيانات التشغيلية املعّينة بغية تيسري توحيد            )ب(  

فيـة حـساب   مفهوم األمهية النسبية عن طريق وضع توجيهات تتعلق جبملة أمور منـها كي      
، وذلك من أجل السعي بصورة عامة جتاوز عتبات األمهية النسبيةالعتبات وما ينبغي فعله عند 

  وخفض التكاليف؛ والكفاءة إىل زيادة الشفافية 
من القياسات يف منهجيات خطوط األساس      التيقن  عدم  أوجه  معاجلة مسألة     )ج(  

لدى تناول مسألة   التيقن   أوجه عدم     األمر النظر يف هذا النوع من      يوالرصد، حبيث ال يقتض   
  .األمهية النسبية

        


