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 ة اإلطارية بشأناالتفاقي
  تغري املناخ

  اللجنة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة اخلامسة والثالثون

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٨ديربان، 
  من جدول األعمال) د(١٠البند 

  لقضايا املنهجية يف إطار بروتوكول كيوتوا
  معيار األمهية النسبية يف إطار آلية التنمية النظيفة

  معيار األمهية النسبية يف إطار آلية التنمية النظيفة    

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً بـاآلراء املقدمـة مـن               -١
ألطراف واملنظمات ذات الصلة، واآلراء اليت أعربت عنها األطراف أثناء الدورة بشأن وضع             ا

  . معيار لألمهية النسبية يف إطار آلية التنمية النظيفة
واقترحت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على مؤمتر األطراف العامـل            -٢

 ُتدرج يف املرفق العناصر الواردة يف مقرره        بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو أن      
بشأن التوجيهات اإلضافية املتعلقة بآلية التنمية النظيفة، الذي سيوصى مؤمتر األطراف بالنظر            

  .فيه واعتماده
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  رفقامل

عناصر يوصى بإدراجها يف مشروع مقرر بشأن التوجيهات اإلضـافية              
  املتعلقة بآلية التنمية النظيفة

  طراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،إن مؤمتر األ  
   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   

   على السالمة البيئية، النظيفة وال ينبغي أن ينعكس سلباً
يف منهجيات خطوط إىل حد ما حالياً يستخدم  أن مفهوم األمهية النسبية وإذ يالحظ   

  املعتمدة ويف تقييم أنشطة املشاريع، األساس والرصد 
 ضرورة تطبيق مفهوم األمهية النسبية بصورة متسقة يف إطـار آليـة             يقرر  -١    

  التنمية النظيفة؛
ت اهلامة على أهنا املعلومات اليت قد يؤدي إغفاهلا أو سـوء             املعلوما ُيعّرف  -٢    

 معاجلتها أو اخلطأ يف التبليغ هبا إىل قيام آلية التنمية النظيفة بتعديل مقرر ما؛ 

 : أن نطاق األمهية النسبية يشمل بصورة أولية ما يلي كذلكيقرر  -٣  

  مرحلة التحقق من جانب كيانات تشغيلية معّينة؛  )أ(  
ييم طلبات اإلصدار من جانب اجمللس التنفيذي آللية التنميـة النظيفـة            تق  )ب(    

  وهيكل الدعم التابع هلا؛
  املتطلبات غري اإللزامية واملتطلبات اإللزامية؛  )ج(  
  املعلومات الكمّية؛  )د(  
 كذلك أن املعلومات املتعلقة بأنشطة أحد مشاريع آلية التنمية النظيفة           يقرر  -٤  

إغفاهلا أو سوء معاجلتها أو عدم االمتثال ألحد متطلباهتا قد يفضي، علـى  ُتعد هامة إذا كان   
املستوى اإلمجايل، إىل املبالغة يف تقدير إمجايل خفض أو إزالة االنبعاثات اليت أُجنزت عن طريق 

  :أنشطة أحد مشاريع آلية التنمية النظيفة مبعدل يساوي أو يفوق ما يلي
 من ختفيض أو إزالة االنبعاثات بالنسبة ألنشطة املشاريع اليت           يف املائة  ٠,٥  )أ(  

 طن من   ٥٠٠ ٠٠٠يكون اإلمجايل السنوي ملا حتققه من ختفيض أو إزالة يساوي أو يتجاوز             
  مكافئ ثاين أكسيد الكربون؛ 
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 يف املائة من ختفيض أو إزالة االنبعاثات بالنسبة ألنشطة املـشاريع الـيت         ١  )ب(  
 ٥٠٠ ٠٠٠ و٣٠٠ ٠٠٠سنوي ملا حتققه من ختفيض أو إزالة يتراوح بـني   يكون اإلمجايل ال  

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

 طن ٣٠٠ ٠٠٠اليت يكون اإلمجايل السنوي ملا حتققه من ختفيض أو إزالة يساوي أو يقل عن 
  كافئ ثاين أكسيد الكربون؛من م

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

 يف املائة من ختفيض أو إزالة االنبعاثات بالنسبة ألنشطة املشاريع املشار            ١٠  )ه(  
  .٦-م أإ/٣قرر  من امل٣٨إليها يف الفقرة 

أن يعيد اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة النظر، على أساس   كذلك   يقرر  -٥  
 أعاله، وعتبة األمهية    ٣البيانات املقدمة، يف نطاق مفهوم األمهية النسبية، املشار إليه يف الفقرة            

  ؛النسبية، وذلك خالل فترة ال تتجاوز سنة واحدة بعد تنفيذمها
ستخدم الكيانات التشغيلية املعّينة املكلّفة بالتحقق مستويات تأكد         أن ت  يقرر  -٦  

   معقولة لدى النظر فيما إذا كانت املعلومات هامة أم ال؛
  : من اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة ما يلييطلب  -٧  
 ٥-١تطبيق مفهوم األمهية النسبية، مع االلتزام باملبادئ احملددة يف الفقرات             )أ(  

اله، وتقدمي تقرير إىل اجتماع األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول             أع
  كيوتو، يف دورته الثامنة، عن جتربة تنفيذ هذا املفهوم؛ 

زيادة التفاعل مع الكيانات التشغيلية املعّينة بغية تيسري توحيد فهم وتطبيق             )ب(  
 جبملة أمور منـها كيفيـة حـساب    مفهوم األمهية النسبية عن طريق وضع توجيهات تتعلق     

العتبات وما ينبغي فعله عند جتاوزها، وذلك من أجل السعي بصورة عامة إىل زيادة الشفافية               
  والفعالية وخفض التكاليف؛ 

معاجلة مسألة عدم التأكد من القياسات يف منهجيات خطـوط األسـاس              )ج(  
 عدم التأكد لدى تناول مسألة      والرصد، حبيث ال يقتضي األمر النظر يف هذا النوع من أوجه          

  .األمهية النسبية

        


