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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع
  األطراف يف بروتوكول كيوتو

  الدورة الثامنة
  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٦الدوحة، 

  املؤقتمن جدول األعمال ) ب(٨البند 
  املسائل املتعلقة بالتنفيذ املشترك

  استعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك

جمموعة منقحة من اخلصائص الرئيسية والتدابري االنتقالية ومـشروع             
  للتنفيذ املشتركاملنقحة ملبادئ التوجيهية ا

  مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
ماع األطراف يف بروتوكـول كيوتـو       طلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجت       

، يف دورته السابعة إىل جلنة اإلشراف علـى التنفيـذ           )اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (
وضع جمموعة منقحة من اخلصائص الرئيسية والتدابري االنتقاليـة         ) جلنة اإلشراف (املشترك  

املشترك وتقـدميها إىل    املتصلة بالتعامل مع التغيريات املمكنة يف املبادئ التوجيهية للتنفيذ          
اجتماع األطراف لكي يناقشها يف دورته الثامنة هبدف وضـع مبـادئ            /مؤمتر األطراف 

واستجابة ). ٧-م أإ /١١املقرر  (توجيهية منقحة للتنفيذ املشترك يعتمدها يف دورته التاسعة         
 هلذا الطلب، تعرض هذه الوثيقة اجملموعة املنقحة من اخلصائص الرئيسية يف شكل مشروع            

وقد قدمت جلنة اإلشراف أيضاً التوصـيات املتعلقـة         . طرائق وإجراءات للتنفيذ املشترك   
بالتدابري االنتقالية إلدارة االنتقال يف التنفيذ املشترك من العمل باملبادئ التوجيهية احلاليـة             
للتنفيذ املشترك إىل الطرائق واإلجراءات اجلديدة للتنفيذ املشترك اليت أوصت هبـا جلنـة              

اجتمـاع  /لجنة اإلشراف إىل مـؤمتر األطـراف  لشراف، وهي ترد يف التقرير السنوي     اإل
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  التعاريف  -والًأ
تنطبق التعاريف الواردة يف بروتوكول كيوتو ألغراض مشروع طرائق وإجـراءات             -١

" وحدة خفض االنبعاثات  "وإضافة إىل ذلك، تعرف     . التنفيذ املشترك الواردة يف هذه الوثيقة     
 من بروتوكول كيوتو والشروط احملددة فيها، مبا يف ذلك ٦بأهنا وحدة صدرت مبوجب املادة      

ات الصلة الواردة يف هذه الطرائق واإلجراءات بصيغتها املعدلة أو املبدلة من حني             األحكام ذ 
  .آلخر، وهي تساوي طناً مترياً واحداً من مكافئ ثاين أكسيد الكربون

  . من بروتوكول كيوتو٦إىل اآللية احملددة يف املادة " التنفيذ املشترك"ويشري   -٢
 من بروتوكول كيوتو    ٦ض عمالً باملادة    خيفِّ اًمشروع" نشاط التنفيذ املشترك  "يعين  و  -٣

عزز عمليات اإلزالة البشرية املنشأ انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها أو ُي
  .لتلك الغازات بواسطة البواليع

  دور مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف مؤمتر كيوتو  -ثانياً  
العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو سلطته        ارس مؤمتر األطراف    مي  -٤

ويقدم إليهـا   ) يشار إليها فيما يلي باهليئة اإلدارية     (على اهليئة اإلدارية املعنية بالتنفيذ املشترك       
  .التوجيه

  اهليئة اإلدارية  -ثالثاً  

  املهام  -ألف  
مل حتت سلطة مـؤمتر     تتوىل اهليئة اإلدارية مهمة اإلشراف على التنفيذ املشترك وتع          -٥

ويف هـذا   . وتكون مسؤولة أمامه مسؤولية كاملة    وبتوجيه منه   اجتماع األطراف   /األطراف
  :السياق، تكون اهليئة اإلدارية مسؤولة يف مجلة أمور، عما يلي

اجتمـاع األطـراف    /إعداد نظامها الداخلي لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف         )أ(  
  ذا النظام؛تنقيح هلبشأن أي اجتماع األطراف /طرافاألوتقدمي توصيات بعد ذلك إىل مؤمتر 

حتديد معايري وإجراءات إلزامية للتنفيذ املشترك، تشمل املعايري واإلجراءات           )ب(  
أصحاب املصلحة  اليت تطبقها األطراف املضيفة أثناء التنفيذ، بالتعاون مع األطراف املضيفة و          

  :فيما يتعلق جبملة أمور منها ما يلي
   األساس وتسجيل أنشطة التنفيذ املشترك؛إقرار خطوط '١'
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خطوط األساس وإثبات عنصر اإلضافية، بطرق منها القوائم اإلجيابية على           '٢'
   أدناه واملصادقة على أنشطة التنفيذ املشترك؛٣٢النحو املبني يف الفقرة 

رصد عمليات خفض االنبعاثات البشرية املنـشأ حبـسب مـصادرها أو             '٣'
عاثات البشرية املـصدر بواسـطة البواليـع        حتسينات عمليات إزالة االنب   
  واإلبالغ عنها والتحقق منها؛

أو التحقق  /اعتماد الكيانات املستقلة للمصادقة على أنشطة التنفيذ املشترك و         '٤'
           خفيض املبلغ عنه يف االنبعاثات البشرية املنـشأ حبـسب مـصادرها           تمن ال 

  صدر بواسطة البواليع؛أو حتسينات عمليات إزالة االنبعاثات البشرية امل
  إصدار وحدات خفض االنبعاثات؛ '٥'
  حتصيل الرسوم لتغطية التكاليف اإلدارية للهيئة اإلدارية وهيكل دعمها؛ '٦'
حتديد مبادئ توجيهية غري إلزامية للتنفيذ املشترك فيما يتعلق جبملة بنـود،              )ج(  

  أعاله، حسب االقتضاء؛) ب(٥منها البنود املشار إليها يف الفقرة 
  ستقلة؛املكيانات الاعتماد   )د(  
ألغراض إصدار وحـدات خفـض      مسكه  إنشاء سجل للتنفيذ املشترك و      )ه(  

  االنبعاثات ونقلها؛
عمليات التنفيذ املشترك يف األطراف املضيفة للطرائـق        امتثال  تقييم مدى     )و(  

مـن خـالل    أعاله  ) ب(٥واإلجراءات واملعايري واإلجراءات اإللزامية املشار إليها يف الفقرة         
إجراء تقييمات أولية لتنفيذ األطراف، تليها تقييمات منتظمة لرصد التنفيذ اجلاري وإبـالغ             

  ؛الت عدم امتثالجلنة االمتثال بأية حا
تعليق إصدار وحدات خفض االنبعاثات لألنشطة اليت يستـضيفها أحـد             )ز(  

ردة من اهليئة اإلداريـة     املعلومات الوا بعد االطالع على    األطراف عندما ترى جلنة االمتثال،      
أعاله، أن الطرف ال ميتثل هلذه الطرائق واإلجراءات أو املعـايري           ) و(٥وفقاً ألحكام الفقرة    

واإلجراءات اإللزامية للتنفيذ املشترك، وتوعز إىل اهليئة اإلدارية بتعليق إصدار وحدات خفض            
  االنبعاثات؛

 أدنـاه،   ٤٨دد يف الفقرة    إجراء استعراضات ألنشطة خمتارة على النحو احمل        )ح(  
  عند االقتضاء، عن إصدار وحدات خفض االنبعاثات؛االمتناع و

  إذكاء الوعي بالتنفيذ املشترك؛  )ط(  
تقدمي تقارير عـن أنـشطة اهليئـة يف كـل دورة مـن دورات مـؤمتر                   )ي(  
  اجتماع األطراف؛/األطراف
  .اع األطرافاجتم/االضطالع بأية مهام أخرى يكلفها هبا مؤمتر األطراف  )ك(  
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يف حال اسـتنفاد    و. تخذ قرارات اهليئة اإلدارية بتوافق اآلراء، كلما أمكن ذلك        وُت  -٦
تعذَّر التوصل إىل اتفاق، ُيلجأ إىل اختـاذ        مجيع اجلهود يف سبيل التوصل إىل توافق يف اآلراء و         

يعتـرب  و. خري، بأغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين واملصوتني يف االجتمـاع        القرارات، كمالذ أ  
  .األعضاء املمتنعون عن التصويت غري مصوتني

  .ويتاح لعامة اجلمهور النص الكامل جلميع قرارات اهليئة اإلدارية  -٧
  .وتكون اللغة اإلنكليزية لغة العمل يف اهليئة اإلدارية  -٨
وتقوم اهليئة اإلدارية بعملها على حنو يضمن الشفافية والرتاهة يف عملياهتـا وفيمـا                -٩

  .ن قرارات، وحيميها من أي تضارب يف املصاحلتتخذه م
ويكون باب االشتراك، بصفة مراقب، يف اجتماعات اهليئة اإلدارية مفتوحـاً أمـام               -١٠

مجيع األطراف وكافة املنظمات واجلهات صاحبة املصلحة املراقبة املعتمدة يف إطار اتفاقيـة             
بـدافع   اهليئة اإلدارية خالف ذلـك       األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، إال إذا قررت        

  .السريةاحلرص على 
مهام إىل األمانة واألفرقة اليت تنشئها لدعم عملها،        جيوز للهيئة اإلدارية أن تفوض      و  -١١
  .التقنية يف أداء مهامهاأن تستعني عالوة على ذلك باخلربة و

  .هليئة اإلدارية وأفرقتهااخلدمات إىل ام األمانة دوتق  -١٢

  ضويةالع  -باء  
 عضواً من األطراف يف بروتوكول كيوتو على النحـو        ١٤تتكون اهليئة اإلدارية من       -١٣
  :اآليت

عشرة أعضاء تعينهم األطراف يف بروتوكول كيوتو املدرجة يف املرفق األول   )أ(  
الكمية للحد من االنبعاثات وخفضها مسجلة يف املرفق بـاء مـن            أهدافها  على أن تكون    [

  ؛]ترة االلتزام ذات الصلةبروتوكول كيوتو لف
أربعة أعضاء تعينهم األطراف يف بروتوكول كيوتو غري املدرجة يف املرفـق              )ب(  

  .ألف
       حة هلم املـشار إليهـا يف       وتقوم بترشيح أعضاء اهليئة اإلدارية اجلهات املعنية املرشَّ         -١٤

م األول لعمل اهليئـة     ويف العا . اجتماع األطراف / أعاله وينتخبهم مؤمتر األطراف    ١٣الفقرة  
أعـضاء  اجتماع األطراف سبعة أعضاء لفترة عامني وسبعة     /اإلدارية، ينتخب مؤمتر األطراف   

لفترة السنة الواحدة االبتدائية    ويتم اختيار األعضاء    . آخرين لفترة عام واحد يف اهليئة اإلدارية      
مث يقـوم مـؤمتر     .  أعـاله  ١٣جملموعتني املشار إليهما يف الفقـرة       بني ا على حنو متناسب    
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. اجتماع األطراف بعد ذلك كل عام، بانتخاب سبعة أعضاء جدد لفترة عـامني            /األطراف
  .ُينتخب من خيلفهمويبقى األعضاء يف مناصبهم حىت 

  .كحد أقصىجيوز انتخاب أعضاء اهليئة لثالث فترات متوالية و  -١٥
  .ني أعضائهاوتنتخب اهليئة اإلدارية كل عام رئيساً ونائباً للرئيس من ب  -١٦
  . وجتتمع اهليئة اإلدارية مرتني على األقل كل عام  -١٧
  :وعلى كل عضو  -١٨

  أن يعمل بصفته الشخصية؛   )أ(  
أن يتمتع باخلربة والكفاءة يف جمال وضع السياسات واالسـتراتيجيات يف             )ب(  

لدفيئـة،  يف ذلك وضع أو تنفيذ آليات السوق اخلاصة بغازات ا          إطار العمليات التنظيمية، مبا   
  خيص االستثمار يف اجملال البيئي؛  التجارية فيماوأن يكون ُمطلعاّ على األبعاد 

أن ميتنع عن املشاركة يف النظر يف مواضيع لديه مصاحل تتـضارب معهـا                )ج(  
بشكل حقيقي أو متصور أو عن اختاذ قرارات بشأهنا، مبا يف ذلك مواضيع تتعلق بـأطراف                

  فيذ املشترك؛ مضيفة حمددة أو بأنشطة التن
            رهناً مبسؤوليته جتاه اهليئة اإلداريـة، أيـة معلومـات سـرية            ،   يفشي أالَّ  )د(  

اهليئة يف   ههليئة اإلدارية خالل فترة عمل    يف ا حبكم أدائه لواجباته    يطلع عليها   أو مسجلة امللكية    
  أو بعد انتهاء عمله فيها؛ 

  إلدارية؛ بالنظام الداخلي للهيئة اتقيَّد أن ي  )ه(  
 أمام األمني التنفيذي التفاقيـة      ميني اخلدمة كتابةً  قبل توليه ملهامه    أن يؤدي     )و(  

  .تغري املناخ أو ممثله املفوض
اجتماع /وجيوز للهيئة اإلدارية أن تعلق عضوية أحد األعضاء وتوصي مؤمتر األطراف          -١٩

 بتـضارب املـصاحل     األطراف بإهناء عضويتة ألسباب تشمل اإلخالل باألحكـام املتعلقـة         
اجتماعات اهليئة اإلدارية بدون من أحكام السرية وعدم حضور اجتماعني متتاليني اإلخالل ب و

  .قبولمربر م
وإذا استقال عضو يف اهليئة اإلدارية أو عجز بشكل آخر عن إمتام مدة الوالية املسندة     -٢٠

مراعاة قرب موعـد انعقـاد       جيوز للهيئة اإلدارية، مع      ،إليه أو عن أداء وظائف هذه الوالية      
املعنيـة  أن تعني عضواً آخر ترشحه اجلهة       اجتماع األطراف،   /الدورة القادمة ملؤمتر األطراف   

  .ذلك العضو ملا تبقى من فترة واليتهيحل حمل لاملرشحة نفسها 
  .ويكتمل النصاب القانوين حبضور ما ال يقل عن ثلثي أعضاء اهليئة اإلدارية  -٢١
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  املضيفةاألطراف   -رابعاً  
يقوم الطرف املشارك يف التنفيذ املشترك باإلعالن عن العناصر التالية لعامة اجلمهور              -٢٢

  : وحتديثها
عناوين االتصال جبهات التنسيق املعيَّنة املسؤولة عن املوافقة على خطـوط             )أ(  

  األساس وتسجيل أنشطة التنفيذ املشتركة اليت يستضيفها الطرف؛ 
ته ومبادئه التوجيهية الوطنية فيما خيص مجيع جوانب تطبيقه         معايريه وإجراءا   )ب(  

  قرارات؛الجهة التنسيق املعيَّنة فيها الزمنية اليت تتخذ اآلجال للتنفيذ املشترك و
إجراءاته الوطنية بشأن الطعن يف قرارات جهة التنسيق املعيَّنة فيما خيـص               )ج(  

  تسجيل أنشطة التنفيذ املشترك؛ 
  .نشطته فيما يتعلق بالتنفيذ املشتركموجز سنوي أل  )د(  

ويقدم الطرف املشارك يف التنفيذ املشترك إىل األمانة باللغة اإلنكليزيـة املعلومـات               -٢٣
  . يوماً من اعتمادها أو تنقيحها أو حتديثها٩٠ أعاله يف غضون ٢٢احملددة الواردة يف الفقرة 

مهور، عـن طريـق األمانـة،       يتيح الطرف املشارك يف التنفيذ املشترك لعامة اجل       و  -٢٤
الـيت ينظـر يف     معلومات تتعلق جبميع خطوط األساس اليت أقرها واألنشطة اليت سجلها أو            

  .إقرارها أو تسجيلها
أعاله على أنـه ال ميتثـل       ) و(٥وعلى كل طرف حتدده اهليئة اإلدارية وفقاً للفقرة           -٢٥

على الفور إجراءات لتصحيح حاالت     للمعايري واإلجراءات اإللزامية للتنفيذ املشترك أن يتخذ        
عدم االمتثال احملددة وأن يقدم أدلة كتابية إىل اهليئة اإلدارية إلثبات تصحيح أوجـه عـدم                

وعلى األمانة أن تتيح هذه األدلة لعامة اجلمهور وأن حتيلها إىل جلنة االمتثال             . االمتثال احملددة 
ليق إصدار وحدات خفض االنبعاثات من      اليت تنظر يف املعلومات وتقرر ما إذا كان يتعني تع         

  . األنشطة اليت يستضيفها الطرف أو إلغاء إجراء الوقف املفروض من قبل
وجيوز ألحد األطراف أن يأذن للكيانات القانونية باملشاركة يف أنـشطة التنفيـذ               -٢٦

اق ويظل الطرف مسؤوالً عن الوفاء بالتزاماته مبوجب بروتوكول كيوتو ويكفل اتس. املشترك
تلك املشاركة مع هذه الطرائق واإلجراءات واملعايري واإلجراءات اإللزامية املـشار إليهـا يف       

وال جيوز للكيانات القانونية نقل أو احتياز وحدات خفض االنبعاثات          . أعاله) ب(٥ الفقرة
  .إال إذا كان الطرف الذي أذن هلا مؤهالً يف ذلك الوقت للقيام بذلك
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  لنقلاأهلية   -خامساً  
يكون الطرف مؤهالً لنقل أو احتياز وحدات خفض االنبعاثات واسـتخدام هـذه               -٢٧

ُتدرج هنا شروط األهلية العامة الستخدام اآلليات يف فترة [الوحدات ألغراض االمتثال حيث 
  .]اجتماع األطراف/االلتزام الثانية مبجرد أن حتظى مبوافقة مؤمتر األطراف

  املصادقة والتسجيل  -سادساً  
ُيِعدُّ املشاركون يف النشاط ويقدمون إىل الكيان املستقل املعتَمد وثيقـة ملواصـفات          -٢٨

  :األنشطة تتضمن مجيع املعلومات الالزمة للتصديق على أن النشاط
 ٢٩يتمتع خبط أساس مالئم وخبطة رصد وفقاً للمعايري احملددة يف الفقرتني              )أ(  

  الطرف املضيف عند االقتضاء؛ورية اهليئة اإلداواملفصلة من جانب أدناه  ٣٠و
سيسفر عن إحداث خفض يف االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب مـصادرها             )ب(  

أو عن تعزيز عمليات اإلزالة البشرية املنشأ بواسطة البواليع يكون إضافياً ألي خفض ميكـن               
 داريـة اهليئة اإل  أدناه وما حتدده بالتفصيل      ٣٢ و ٣١ أن حيدث خالف ذلك، وفقاً للفقرتني     

  والطرف املضيف عند االقتضاء؛
قد أتيح لعامة اجلمهور من أجل احلصول على مدخالت اجلهات صـاحبة              )ج(  

املصلحة احمللية وأن تلك املدخالت قد روعيت وفقاً للشروط اليت أعـدهتا اهليئـة اإلداريـة              
  . والطرف املضيف عند االقتضاء

شترك هو السيناريو الذي يبني منطقياً       نشاط من أنشطة التنفيذ امل     وخط األساس ألي    -٢٩
االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع اليت حتدث يف حالة      

 األساس االنبعاثات من مجيع الغازات والقطاعـات     ويغطي خط . عدم وجود النشاط املقترح   
كذلك عمليات اإلزالة البـشرية     وفئات املصادر املدرجة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو و        

  . املنشأ بواسطة البواليع هلذه الغازات داخل حدود النشاط
  :ويوضع خط األساس على النحو التايل  -٣٠

   على أساس نشاط حمدد أو برنامج أو قطاع؛  )أ(  
بطريقة شفافة فيما يتعلق باختيار النُُّهج واالفتراضات واملنهجيات واملقاييس           )ب(  

  نات والعوامل الرئيسية؛ ومصادر البيا
أو القطاعيـة ذات الـصلة، مثـل    /مبراعاة السياسات والظروف الوطنية و    )ج(  

مبادرات إصالح القطاعات ومدى توافر الوقود احمللي وخطط توسيع قطاع الطاقة واحلالـة             
  االقتصادية يف قطاع األنشطة؛ 
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فـض  على حنو ال يسمح باحتياز وحدات خفض االنبعاثـات مقابـل خ             )د(  
  مستويات النشاط خارج نطاق النشاط أو لظروف قاهرة؛ 

  .مبراعاة أوجه عدم التيقن وباستخدام افتراضات  )ه(  
  : ويكون النشاط إضافياً إذا استوىف الشروط التالية  -٣١

أن تكون االنبعاثات من النشاط أدىن من خط األساس أو تكون عمليـات               )أ(  
  اإلزالة منه أعلى من اخلط األساسي؛ 

أن يقدم املشاركون يف النشاط أدلة تثبت أن النشاط مل يكن لينفَّـذ دون                )ب(  
  .التنفيذ املشترك

 تعتـرب   الـيت األنشطة  أنواع  إجيابية من   قوائم  أن تستخدم   ألطراف املضيفة   وجيوز ل   -٣٢
ويتيح الطرف املضيف هذه القوائم لعامة اجلمهور عن طريق األمانـة           . إضافية بشكل تلقائي  

  . ها بالتحديثويتعهَّد
ويصادق الكيان املستقل املعتمد على خط األساس ويقرَّه الطرف املـضيف قبـل               -٣٣

وُيستعرض خط األساس على فترات منتظمة ال تتجاوز مخـس سـنوات            . تسجيل النشاط 
  . وينبغي حتديثه عند االقتضاء

ويضع كل طرف مضيف يف حدود اإلمكان خطوط أساس مشتركة لألنشطة داخل              -٣٤
طاع الواحد من أجل ضمان أن حتقق األنشطة املضطلع هبا يف هذا القطاع أيضاً عمليات                الق

خفض مماثلة يف االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب املصادر أو تعزيزات عمليات اإلزالة البشرية             
  .املنشأ بواسطة البواليع

 /األولكانون   ٣١وعلى املشاركني يف النشاط الذين يلتمسون تسجيل نشاط بعد            -٣٥
استحقاق اختيار فترة    بشأن خفض االنبعاثات بعد انتهاء فترة االلتزام األوىل          ٢٠١٢ديسمرب  
وجيب أال تبدأ فترة االستحقاق يف موعد يسبق موعد تقدمي          .  سنوات ١٠ ال تتجاوز    للنشاط

 وميكن جتديد فترة االستحقاق لفترات تصل     .  أدناه ٣٦وثائق النشاط إىل األمانة وفقاً للفقرة       
إىل عشر سنوات شريطة أن ُيقر الكيان املستقل املعتَمد فيما خيص كل فترة جتديد بأن خـط          

  . األساس للنشاط ال يزال دقيقاً أوبأنه قد استكمل مبراعاة البيانات اجلديدة عند االقتضاء
ويتيح الكيان املستقل املعتمد وثيقة مواصفات النشاط لعامة اجلمهور عـن طريـق               -٣٦

 أدناه، ويتلقى تعليقـات األطـراف       ٥١مراعاة أحكام السرية احملددة يف الفقرة       األمانة مع   
 ٣٠وأصحاب املصلحة على وثيقة مواصفات النشاط وأية معلومات تدعم الطلب خـالل             

  . يوماً من تاريخ إتاحة تلك الوثيقة لعامة اجلمهور
شاط ومـا يـستتبع   ويصادق الكيان املستقل الذي تعتمده اهليئة اإلدارية على أن الن           -٣٧

ذلك من عمليات خفض االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب املصادر أو تعزيـزات عمليـات              
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 من بروتوكـول    ٦اإلزالة البشرية املنشأ بواسطة البواليع يفي بالشروط ذات الصلة من املادة            
 كيوتو على أن تقدم اهليئة اإلدارية والطرف املضيف، عند االقتضاء، الطرائق واإلجـراءات            

  . والتوجيهات اإلضافية
 لعامة اجلمهور عن طريق األمانة مـع        املعتمد تقرير املصادقة  ويتيح الكيان املستقل      -٣٨

شرح نتائجه وتربيرها، مبا يف ذلك موجز للتعليقات الواردة من أصحاب املصلحة وتقرير عن              
  . طريقة إيالء املراعاة الواجبة لتلك التعليقات

ن يسجل النشاط إذا كان يفي جبميع الشروط احملـددة يف           وجيوز للطرف املضيف أ     -٣٩
هذه الطرائق واإلجراءات وأي معايري إضافية أو مفصلة تضعها اهليئة اإلدارية وعند االقتضاء             

 يوماً من استالم تقريـر      ٣٠تتجاوز   ويقرر الطرف املضيف خالل فترة ال     . الطرف املضيف 
ان املستقل املعتَمد ما إذا كان سيسجل النشاط        املصادقة واملعلومات الداعمة للنشاط من الكي     

وإذا رفـض الطـرف املـضيف       . على أن ُيطلع عامة اجلمهور على قراره عن طريق األمانة         
  . تسجيل النشاط فإن عليه أن ُيطلع عامة اجلمهور على أسباب قراره من خالل األمانة

ة للنـشاط هويـة     ولدى استالم إشعار التسجيل من الطرف املضيف، ُتصدر األمان          -٤٠
  . فريدة عن طريق سجل املعامالت الدويل يكون لالطالع عليها متاحاً للجمهور

  الرصد والتحقق واإلصدار  -سابعاً  
يدرج املشاركون يف النشاط كجزء من وثيقة مواصفات النشاط خطة رصد تـنص             -٤١

  :على ما يلي
نبعاثات البـشرية   مجع كل البيانات ذات الصلة الالزمة لتقدير أو قياس اال           )أ(  

أو عمليات اإلزالة البشرية املنشأ بواسطة البواليع اليت حتدث داخل          /املنشأ حبسب مصادرها و   
  حدود النشاط أثناء فترة االستحقاق وحفظ هذه البيانات؛ 

مجع كل البيانات ذات الصلة الالزمة لتحديد خط األسـاس لالنبعاثـات              )ب(  
مليات اإلزالة البشرية املنشأ بواسطة البواليـع الـيت         أو ع /البشرية املنشأ حبسب مصادرها و    

  االستحقاق وحفظ هذه البيانات؛النشاط أثناء فترة حتدث داخل حدود 
تعيني مجيع املصادر احملتملة لزيادة االنبعاثـات البـشرية املنـشأ حبـسب          )ج(  

ـ          /مصادرها و  دث خـارج   أو اخنفاض عمليات اإلزالة البشرية املنشأ بواسطة البواليع اليت حت
حدود النشاط واليت تكون مهمة وميكن أن ُتعزى منطقياً إىل النشاط خالل فترة االستحقاق              

ويدخل ضمن حدود النشاط مجيع االنبعاثات البـشرية        . ومجع البيانات املتعلقة هبا وحفظها    
أو عمليات اإلزالة بواسطة البواليع اخلاضعة إلشراف املشاركني يف         /املنشأ حبسب مصادرها و   

  لنشاط، واليت تكون مهمة وميكن أن ُتعزى منطقياً إىل النشاط املنفَّذ؛ ا
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  مجع املعلومات عن اآلثار البيئية وحفظها؛   )د(  
  استخدام اإلجراءات املتعلقة بضمان اجلودة ومراقبتها يف عملية الرصد؛   )ه(  
 استخدام اإلجراءات املتعلقة باحلساب الدوري خلفض االنبعاثات البـشرية          )و(  

أو تعزيزات عمليات اإلزالة البشرية املنشأ بواسطة البواليـع عـن           /املنشأ حبسب مصادرها و   
ويعرَّف التسرب بأنه صـايف     . طريق النشاط واإلجراءات املتعلقة بآثار التسرب إن ُوجدت       

أو عمليات اإلزالة بواسـطة البواليـع   /التغيُّر يف االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب مصادرها و 
  . دث خارج حدود النشاط والذي ميكن قياسه وعزوه إىل النشاطالذي حي

وينبغي أن تستند حسابات انبعاثات خط األساس وخفض االنبعاثات البشرية املنشأ             -٤٢
تعزيزات عمليات اإلزالة البشرية املنشأ بواسـطة البواليـع والتـسرب     أو/حبسب املصادر و 

ع حساب الطرف املـضيف النبعاثـات خـط         لنشاط ما باالستناد إىل الطرائق اليت تتسق م       
  .أساسه عند االقتضاء

وينبغي أال تقلل أية عملية مراجعة خلطة الرصد، إن قيم هبا، من دقة الرصد واكتماله                -٤٣
وجيب أن يقدم املشاركون يف النشاط مربرات هلا وأن يتحقق منها الكيان املستقل املعتمـد               

  . أدناه٤٦وفقاً للفقرة 
ركون يف النشاط عمليات خفض االنبعاثات البشرية املنـشأ حبـسب           ويرصد املشا   -٤٤

املصادر أو تعزيزات عمليات اإلزالة البشرية املنشأ بواسطة البواليع اليت حتدث بالفعل وفقـاً              
  .خلطة الرصد للنشاط املسجل ويعدُّون تقريراً عن الرصد

ويتـيح  . ريراً عن الرصد  ويقدم املشاركون يف النشاط إىل الكيان املستقل املعتمد تق          -٤٥
  .هذا الكيان تقرير الرصد لعامة اجلمهور عن طريق األمانة

ويتحقق الكيان املستقل املعتمد عند تلقيه تقرير الرصد من أن عمليـات خفـض                -٤٦
االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب مصادرها أو تعزيزات عمليات اإلزالة البشرية املنشأ بواسطة            

واإلجـراءات  ها من جانب املشاركني يف النشاط قد متت وفقاً هلذه الطرائق            البواليع املُبلّغ عن  
  .عند االقتضاءوالطرف املضيف اهليئة اإلدارية ُتفصَّله على النحو الذي 

ويتيح الكيان املستقل املعتمد لعامة اجلمهور عن طريق األمانة االطالع على عمليـة              -٤٧
  .قحتققه مع شرح وتربير رأيه املتعلق بالتحق

وتصدر اهليئة اإلدارية وحدات خفض االنبعاثات على أساس عملية التحقـق مـن               -٤٨
خفض االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب مصادرها أو تعزيزات عمليات اإلزالة البشرية املنشأ            
بواسطة البواليع اليت اضطلع هبا الكيان املستقل املعتمد ما مل يطلب الطرف املضيف أو ثالثة               

 يوماً من التاريخ الـذي      ١٥األقل من اهليئة اإلدارية إجراء استعراض يف غضون         أعضاء على   
وإذا طُلب إجراء هذا    . أُتيح فيه لعامة اجلمهور عن طريق األمانة االطالع على عملية التحقق          

  :االستعراض تقوم اهليئة اإلدارية مبا يلي
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الطلب الرمسـي    يوماً من تاريخ     ٣٠تبتَّ يف املوضوع يف موعد ال يتجاوز          )أ(  
  وإذا قررت أن الطلب وجيه، أجرت االستعراض؛. بإجراء االستعراض

 يوماً بعد اختاذها قرار إجـراء       ٣٠إمتام االستعراض الذي جتريه يف غضون         )ب(  
ـ     صدروال ت . االستعراض والبت فيما إذا كانت ستقبل أو ترفض التحقق          ة اهليئة اإلداريـة أي

  رفوضة؛محتقق عمليات خلفض االنبعاثات على أساس وحدات 
إبالغ املشاركني يف النشاط والطرف املضيف بقرارها وإتاحة قرارها لعامة            )ج(  
  .هأسبابشرح  مبا يف ذلك ،اجلمهور

وخيضع إصدار وحدات خفض االنبعاثات لقواعد احملاسـبة واإلصـدار والنقـل              -٤٩
  .ّدلة بصيغتها املعّدلة أو املب١-م أإ/١٣والتعاريف الواردة يف املقرر 

وميكن أن يقرر الطرف املضيف إصدار كمية أقل من وحدات خفض االنبعاثـات               -٥٠
عوضاً عن التخفيضات الفعلية يف االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب مـصادرها أو تعزيـزات              

وتصاغ أية قيود من هذا . عمليات اإلزالة البشرية املنشأ عن طريق البواليع اليت حيققها النشاط      
عايري واإلجراءات الوطنية للطرف املضيف قبل تسجيل النشاط وحتدد كـشرط           النوع يف امل  

لتسجيل النشاط وتتاح لعامة اجلمهور عن طريق األمانة ويأخذها الكيان املستقل املعتمـد يف    
  . احلسبان ويعمل على توضيحها أثناء التحقق

نشاط واليت تكـون  وال ُتفشى املعلومات اليت يتم احلصول عليها من املشاركني يف ال     -٥١
مسجلة امللكية أو سّرية بدون املوافقة اخلطية ملقدم املعلومات إال إذا اقتضى ذلـك القـانون              

أما املعلومات اليت ُتـستخدم لتحديـد مـا إذا كانـت            . الوطين الساري للطرف املضيف   
التخفيضات يف االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب مصادرها أو تعزيـزات عمليـات اإلزالـة          

بشرية املنشأ بواسطة البواليع عمليات إضافية أو لوصف منهجية خط األسـاس وتطبيقهـا           ال
  . لتأييد األثر البيئي، فإهنا ال ُتعترب مسجلة امللكية أو سّرية أو
وختضع عملية إصدار وحدات خفض االنبعاثات للطعن وفقاً ألية أحكـام للطعـن       -٥٢

  .ألطراف يف بروتوكول كيوتوحيددها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع ا

  ستقلة املكيانات الاعتماد   -ثامناً  
تتعاون اهليئة اإلدارية يف إعداد املعايري واإلجراءات الالزمة العتماد الكيانات املستقلة             -٥٣

 ،مع اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة هبدف مواءمة معايري وإجراءات االعتماد لآلليـتني            
  :يري وإجراءات االعتماد جماالت تشمل ما يلي معاغطيوتضمن أن ت

  قدرة الكيان على الوفاء بالتزاماته مبوجب القوانني الوطنية أو الدولية؛  )أ(  
  االلتزامات القانونية واملالية؛  )ب(  
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  هيكل اإلدارة وصنع القرارات؛  )ج(  
  الكفاءة؛  )د(  
  ة؛عمليات املصادقة والتحقق مبراعاة مبادئ األمهية النسبي  )ه(  
  الرتاهة ومنع تضارب املصاحل؛  )و(  
  ضمان السّرية؛  )ز(  
  .عمليات الطعن وتقدمي الشكوى  )ح(  

وتعلق اهليئة اإلدارية أو تسحب اعتماد كيان مستقل إذا مل يعد هذا الكيـان يفـي                  -٥٤
وُتتاح للكيان املستقل املعتمد فرصة عقد جلـسة اسـتماع قبـل تعليـق              . مبعايري االعتماد 

ويسري التعليق أو سحب االعتماد فوراً وُيخطر الكيان املعين بـالتعليق           . ادهسحب اعتم  أو
ويف حالة تعليق االعتمـاد     . وُيتاح القرار لعامة اجلمهور   . االنسحاب بالقرار فوراً وخطياً    أو

وال تتـأثر األنـشطة املقـررة       . يبّين القرار أيضاً األسباب الداعية لتعليقه وشروط استعادته       
املتحقق منها لالنبعاثات البشرية املنشأ حبسب املصادر أو تعزيزات عمليـات           التخفيضات   أو

  .اإلزالة البشرية املنشأ عن طريق البواليع بقرار تعليق أو سحب اعتماد كيان مستقل

        
  


