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 االتفاقية اإلطارية بشأن
   املناختغري

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
  الدورة الثامنة

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٦الدوحة، 
  ؤقت من جدول األعمال امل٧البند 

  املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة

توصية اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة بشأن إجـراء للتـصدي               
  *ألوجه القصور املهمة يف تقارير التصديق أو التحقق أو االعتماد

  موجز    
تتضمن هذه الوثيقة توصية من اجمللس التنفيذي آللية التنميـة النظيفـة قـدمها                
 بتنقيح مـشروع اإلجـراء املتعلـق    ٧-م أإ/٨ لوالية صدر هبا تكليف يف املقرر       استجابة

بالتصدي ألوجه القصور املهمة يف تقارير التصديق والتحقق واالعتماد، لكي يعتمده مؤمتر            
وتتناول . األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثامنة          

لتقييم وعزو املسؤولية عن أوجه القصور املهمـة يف تقـارير           هذه الوثيقة مشروع إجراء     
التصديق والتحقق واالعتماد النامجة عن اإلمهال املهين أو الغش من جانب كيان تـشغيلي         

وحيدد اإلجراء اخلطوات اإلدارية . معني، وتطرح عملية لتصحيح أوجه القصور املهمة تلك   
عينة وغريها من الكيانات، مبا يف ذلك اجمللـس         اليت ينبغي أن تتبعها الكيانات التشغيلية امل      

التنفيذي آللية التنمية النظيفة وأمانة االتفاقية اإلطارية، يف تقدمي بيان حيدد أوجه القـصور             
  .املهمة احملتملة  أو يف الرد عليه

  

__________ 

قدمت هذه الوثيقة بعد املوعد املقرر لكي تتضمن معلومات عن الفترة املشمولة بالتقرير اليت نـص عليهـا                 *  
 .ة والثالثةمؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورتيه الثاني
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  مقدمة  -أوالً  
  :هوالغرض من هذا اإلجراء   -١

عند االقتضاء، عزو املسؤولية عن أوجه قصور       و  عملية عادلة وشفافة،   طرح  )أ(  
مهمة يف تقارير التصديق أو التحقق أو االعتماد، النامجة عن اإلمهال املهين أو الغـش مـن                 

  جانب كيان تشغيلي معني؛
طرح عملية لتصحيح أوجه القصور املهمة يف تقارير التصديق أو التحقق أو              )ب(  
  اد، اليت يؤكدها فريق االستعراض؛االعتم

  .حتسني الشفافية العامة والسالمة البيئية آللية التنمية النظيفة  )ج(  

  جمال التطبيقالنطاق و  -ثانياً  

  النطاق  -ألف  
هذا اإلجراء اخلطوات اإلدارية اليت ينبغي أن تتبعها الكيانات التشغيلية املعينة،           حيدد    -٢

لس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، واألمانة، وجلنة االستعراض        املعنية، واجمل  واجلهات األخرى 
املستقلة، يف تقدمي بيان حيدد أوجه القصور املهمة احملتملة يف تقارير التصديق أو التحقـق أو                

  .االعتماد، أو يف الرد على البيان

  لتطبيقجمال ا  -باء  
ق أو االعتماد املقدمـة يف      على تقارير التصديق أو التحق    إال  هذا اإلجراء   ال يسري     -٣

  .تاريخ دخول هذا اإلجراء حيز النفاذ أو بعد هذا التاريخ
 عملية اسـتعراض     مبوجب هذا اإلجراء يف     أعاله، ال ُيشرع   ٣الفقرة  رهناً بأحكام   و  -٤

 ق أو التحقق أو االعتمـاد إال إذا       التصديعن  تقرير أو تقارير    أوجه القصور املهمة احملتملة يف      
 من تاريخ تقدمي البيان سنواتثالث أقل من  قُدمت قبل رير أو تلك التقارير قدكان ذلك التق

  .الذي حيدد أوجه القصور املهمة احملتملة يف التقرير أو التقارير ذات الصلة
حاالت إصدار عدد زائـد مـن وحـدات خفـض           على   هذا اإلجراء    يسريوال    -٥

طة مشاريع يف برنـامج مـن بـرامج     االنبعاثات املعتمد بسبب اإلدراج اخلاطئ لعناصر أنش      
  .على هذه احلاالت" إجراء دورة مشاريع آلية التنمية النظيفة"وُيطبق . األنشطة
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  النفاذبدء   -جيم  
  .٢٠١٣يناير / كانون الثاين١يدخل هذا اإلجراء حيز النفاذ يف   -٦

   والتعريفاتصطلحاتامل  -ثالثاً  
تصديق أو التحقق أو االعتماد، انتـهاك       ُيقصد بالقصور املهم، فيما يتعلق بتقارير ال        -٧

ـ         يف ساريةقواعد أو اشتراطات آلية التنمية النظيفة املتعلقة باالعتماد أو التصديق أو التحقق ال
  :إىل ما يليالذي يفضي وقت تقدمي هذه التقارير، 

 كان سُيقدم رأي سليب بشأن التـصديق    حيثما  التصديق،  بشأن  رأي إجيايب     )أ(  
  أو/؛ وتهاكلو مل حيدث االن

إصدار أو نية إصدار عدد من وحدات اخلفض املعتمد إىل نشاط أو برنامج               )ب(  
كـان  ينبغي أو ممـا  أنشطة يف إطار مشروع معتمد من مشاريع آلية التنمية النظيفة أكثر مما            

ولكن مع استبعاد عدد وحدات اخلفض املعتمد اليت تقل عـن            نتهاكلو مل حيدث ا   سيصدر  
، يف التقرير ذي الصلة أو      سبية اليت يطبقها الكيان التشغيلي املعني، إن ُوجدت       عتبة األمهية الن  

  .التقارير ذات الصلة وفقاً لقواعد واشتراطات آلية التنمية النظيفة
 املتوقع من أي كيان تشغيلي معني عند تقـدمي خـدمات    مستوى احلرص املهين  أما  -٨

معيار آلية التنمية النظيفة العتمـاد      "حدده   املهارة والتعلم والعناية الذي   ستوى  لعميل فهو م  
 يف  املـشهود هلـم   الذي ميارسه عادة املهنيون    صراملهارة واحل مستوى  و" الكيانات التشغيلية 

مهنة املراجعة ممن هلم خربة يف التصديق على أنشطة آلية التنمية النظيفـة والتحقـق منـها                 
  .ان مماثل يف ظروف مماثلةواعتمادها وميارسون أنشطتهم يف نفس املكان أو يف مك

ن إصدار عدد زائـد مـن وحـدات خفـض           ـمبادئ املسؤولية ع    -رابعاً  
  االنبعاثات املعتمد

إذا تبني من استعراض أوجه القصور املهمة احملتملة عدم وجود أوجه قصور مهمة،                -٩
يف ال توقع على الكيان التشغيلي املعني الذي كان موضوع االستعراض أية مسؤولية أو تكال             

  . أدناهاًبشأن االستعراض الذي أُجري وفقاً للفرع سادس
وإذا كانت أوجه القصور املهمة يف أي تقرير سابق أو تقارير سابقة تتعلق بالتصديق                -١٠

أو التحقق أو االعتماد نامجة عن إمهال مهين أو غش من جانب الكيان التشغيلي املعني الذي                
 إصدار لية الكيان التشغيلي املعني مسؤويتحملتماد، أجرى عملية التصديق أو التحقق أو االع     

  .زائد من وحدات خفض االنبعاثات املعتمد وفقاً للفرع سابعاً أدناهالعدد ال
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وإذا نشأ قصور مهم عن معيار غري صحيح، حتدد مسبقاً أثناء التصديق، واسُتخدم يف                -١١
الذي أجرى التصديق ولـيس     حسابات وحدات اخلفض املعتمد، يكون الكيان التشغيلي املعني         

ولكن يف حالة وجود قصور مهم يف خطة        . الكيان التشغيلي الذي أجرى التحقق هو املسؤول      
الرصد، حيث يكون الكيان التشغيلي املعني القائم بالتحقق مسؤوالً أيضاً عـن تـصويب أي               

  .قلكيان التشغيلي املعني القائم بالتحقإن املسؤولية تقع على ا، فمعيار غري صحيح

  الشروع يف االستعراض  -خامساً  

  حتديد أوجه القصور املهمة احملتملة  -ألف  
بياناً حيدد أوجه القصور املهمة احملتملـة يف        أن يقدم   من األطراف التالية    جيوز ألي     -١٢

  :تقرير سابق أو تقارير سابقة تتعلق بالتصديق أو التحقق أو االعتماد
 أو استعراض طلب تسجيل نشاط مقترح يف        أو األمانة أثناء تقييم   /اجمللس و   )أ(  

إطار مشروع من مشاريع آلية التنمية النظيفة أو برنامج أنشطة، أو طلب إصدار وحـدات               
  ؛"إجراء دورة مشاريع آلية التنمية النظيفة"اخلفض املعتمد مبوجب 

فريق االعتماد التابع آللية التنمية النظيفة أثناء استعراض تقييم أجراه فريـق              )ب(  
إجراءات اجمللس التنفيذي آللية "لكيان تشغيلي معني مبوجب   لتقييم التابع آللية التنمية النظيفة    ا

  ؛"التنمية النظيفة املتعلقة باعتماد الكيانات التشغيلية
كيان تشغيلي معني آخر فيما يتعلق بالتصديق على نشاط ملـشروع مـن               )ج(  

التحقق السابق مـن النـشاط أو برنـامج         مشاريع آلية التنمية النظيفة أو برنامج عمل، أو         
  األنشطة، إن كان هذا الكيان التشغيلي هو القائم بالتحقق منهما أو اعتمادمها؛

باملشاركة يف نشاط مـشروع مـن       ملشروع  أية سلطة وطنية معينة أذنت        )د(  
  مشاريع آلية التنمية النظيفة أو يف برنامج أنشطة؛

در أصالً التقريـر املتعلـق بالتـصديق أو         الكيان التشغيلي املعني الذي أص      )ه(  
  التحقق أو االعتماد؛ أو

  .يةنِْعجهة أخرى َم  )و(  
أوجه القصور  أعاله،  ) و(إىل  ) ج(١٢قدم أي بيان حيدد، وفقاً للفقرات الفرعية        وُي  -١٣

على موقع آلية التنمية    خمصصة هلذا الغرض    املهمة احملتملة إىل األمانة من خالل واجهة شبكية         
إثبـات   مع تقدمي أدلة     F-CDM-COMPفة التابعة لالتفاقية اإلطارية، باستخدام النموذج       النظي

  .وُيعامل البيان بسرية وال ُيعلن للجمهور. كافيةوثائقية 
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أعـاله،  ) و(١٢وفيما يتعلق بالبيانات اليت ترد من جهة أخرى معنية مبوجب الفقرة    -١٤
مـن   دوالر   ١٠ ٠٠٠بل لالسترداد قـدره     يودع لدى األمانة يف وقت تقدمي البيان رسم قا        

 أدناه قبـل تلقـي      ١٦البيان وفقاً للفقرة    وال ُيجهَّز   . دوالرات الواليات املتحدة األمريكية   
  .األمانة للمبلغ املذكور

      ويف حالة اإلعالن الذايت من جانب الكيان التـشغيلي املعـني، املـشار إليـه يف                  -١٥
تقارير مـصوبة   كل ما له صلة باملوضوع من       ن البيان   أعاله، جيب أن يتضم   ) ه(١٢الفقرة  

االعتماد وأية تقارير تتعلق بالرصد وجداول البيانات املرفقـة         أو  التحقق  أو  تتعلق بالتصديق   
اليت يراها الكيان التشغيلي املعني ضرورية، فضالً عن تقدير كمي أليـة زيـادة يف إصـدار        

همة يف التقارير ذات الـصلة      املقصور  لاوحدات اخلفض املعتمد قد تكون جنمت عن أوجه         
  .املتعلقة بالتصديق أو التحقق أو االعتماد

  التحقيق األويل وتوصية بشأن االستعراض  -باء  

  التحقيق األويل  -١  
 يوماً من استالمها معلومات حتدد أوجه القصور املهمة         ٢٨يف غضون    األمانة،   عدُّت  -١٦

مع ضمان احملافظة علـى سـرية مـصادر         (علقة بالبيان    بالوقائع واألدلة املت   موجزاًاحملتملة،  
، وتقدم هذا املوجز إىل الكيان التشغيلي املعني الذي أعد تقـارير التـصديق أو               )املعلومات

 يوماً يقدم   ٢٨وتتاح للكيان التشغيلي املعني مهلة      . التحقق أو االعتماد اليت قُدم البيان بشأهنا      
استالم موجز  تاريخ   يوماً من    ٩٠املهلة إىل   هذه   متديد   وجيوز. خالهلا رداً على موجز األمانة    

  .من الكيان التشغيلي املعنيمعلَّل األمانة بناء على طلب 
  يوماً من استالمها الرد من الكيان التشغيلي املعـني،          ١٤جتري األمانة، يف غضون     و  -١٧

 اليت جيوز للكيـان أن   يوما٢٨ً   لا يوماً من هناية مهلة    ١٤ يف غضون أو إذا مل تتلق هذا الرد،       
ومنـها األدلـة    (للبيان بناء على املعلومات اليت يف حوزة األمانـة          حتليالً  يقدم رده خالهلا،    

وتقرر املعني،  أي رد مقدم من الكيان التشغيلي       مراعاة  مع  ) الوثائقية املقدمة من أطراف ثالثة    
  :أحد مسارات العمل التالية

ملعلومات املقدمة والرد الوارد من الكيـان       عدم احلاجة إىل أي إجراء ألن ا        )أ(  
 األمانة تتصرفويف هذه احلالة، . إمكانية وجود أوجه قصور حمتملةيؤيدان التشغيلي املعني ال 

   أدناه؛١٨وفقاً للفقرة 
عدم احلاجة إىل إجراء استعراض ألن الكيان التشغيلي املعني اعترف بأوجه             )ب(  

   أدناه؛١٩األمانة وفقاً للفقرة صرف  تويف هذه احلالة،. قصور مهمة حمتملة
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احلاجة إىل إجراء استعراض ألن املعلومات املقدمة يف البيان والرد الوارد من              )ج(  
ويف هـذه احلالـة     . إمكانية وجود أوجه قصور مهمة حمتملة     يؤيدان  الكيان التشغيلي املعني    

  . أدناه٢١ و٢٠األمانة وفقاً للفقرتني تتصرف 

  اجة إىل إجراءحاالت عدم احل  -٢  
مشفوعاً  بنتائج التحليل    اًاألمانة، إذا قررت عدم احلاجة إىل إجراء آخر، موجز         تعدُّ  -١٨
وتقدم األمانة موجز النتائج والتوصية إىل اجمللـس للموافقـة          . توصية بعدم اختاذ إجراء آخر    ب

عضاء اجمللس  إذا مل يعترض أي من أ     للمجلس  وُيعترب موجز النتائج والتوصية مقبولني      . عليهما
  . يوما٢٠ًخالل على أي منهما 

  حاالت اعتراف الكيان التشغيلي املعني  -٣  
أعـاله،  ) ه(١٢يف حاالت اعتراف الكيان التشغيلي املعني املشار إليه يف الفقـرة              -١٩

من الكيان   أعاله   ١٦مبوجب الفقرة   الرد املقدم   يف  عتراف  الويف حالة ا  بأوجه قصور مهمة،    
 أعاله، ١٥ مع تقدمي الوثائق املشار إليها يف الفقرة ،بوجود أوجه قصور مهمة   التشغيلي املعني   

جري األمانة تقييماً للمعلومات املقدمة من الكيان التشغيلي املعني وتعـد مـوجزاً بنتـائج             ُت
وتقدم األمانـة   .  أدناه التقييم، باإلضافة إىل توصية باختاذ إجراء تصويـيب وفقاً للفرع سابعاً         

وُيعترب موجز النتائج والتوصية مقبـولني       .ئج والتوصية إىل اجمللس للموافقة عليهما     موجز النتا 
  . يوما٢٠ًخالل على أي منهما إذا مل يعترض أي من أعضاء اجمللس للمجلس 

  حاالت احلاجة إىل إجراء استعراض  -٤  
أن وجود أوجه قصور مهمة حمتملة يستلزم إجـراء اسـتعراض،           األمانة  إذا قررت     -٢٠
بتوصية بالبدء يف إجراء استعراض، مع بيان نطاقه، علـى أن           مشفوعاً   للنتائج،   اًموجزت  أعدَّ

  :ما يلييشمل 
الذي سيستعرض أوجه القصور     )١(األعضاء املقترحون يف فريق االستعراض      )أ(  

  املهمة احملتملة؛
التقارير املتعلقة بالتصديق والتحقق واالعتماد اليت سـينظر فيهـا فريـق              )ب(  

  تعراض؛االس

__________ 

الالزمة فيما يتعلـق باشـتراطات      الكفاءة  ُينتقى فريق االستعراض من اخلرباء الذين تتوافر لديهم جمتمعني           )١(
االعتماد والتصديق والتحقق، واالشتراطات املنهجية، واملعرفـة بالـسياق احمللـي للمـشاريع املعنيـة،               

 ".ستعراض أوجه القصور املهمةاختصاصات فريق ا" القانونية، وُيختارون يف ضوء الشتراطاتوا
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 علـى سـرية مـصادر       ةمع ضمان احملافظ  (اإلثبات  دلة  أموجز للوقائع و    )ج(  
لكل وجه من أوجه القصور املهمة احملتملة يف التقارير السابقة املتعلقة بالتـصديق             ) املعلومات

  االعتماد؛أو التحقق أو 
موجز الشتراطات آلية التنمية النظيفة السارية يف وقت حدوث كل وجـه              )د(  
  على الوقائع؛طُبق االشتراطات لتلك جه القصور احملتملة، وأي تفسري من أو

إجراء تقدير، إن أمكن، ألية زيادة يف إصدار وحدات اخلفـض املعتمـد               )ه(  
  .تملةاحملهمة املقصور التكون قد جنمت عن أوجه 

 .اوتقدم األمانة موجز النتائج والتوصية ونطاق االستعراض إىل اجمللس للموافقة عليه            -٢١
إذا مل يعترض عليهـا أي      للمجلس  وُيعترب موجز النتائج والتوصية ونطاق االستعراض مقبولة        

  . يوما٢٠ًمن أعضاء اجمللس خالل 

  اعتراضات اجمللس  -٥  

إذا اعترض أحد أعضاء اجمللس على موجز النتائج والتوصية أو على نطاق االستعراض،               -٢٢
 طريـق ن  عرئيس اجمللس   وجب عليه أن خيطر     ه،   أعال ٢١ أو ١٩ أو ١٨اليت ترد وفقاً للفقرات     

  . عليهاجمللسطلع وتقر األمانة باستالم االعتراض وت. األمانة مع تقدمي األسباب كتابةًً
وإذا اعترض أحد أعضاء اجمللس على موجز النتائج أو التوصية أو نطاق االستعراض               -٢٣

جز النتائج والتوصية أو نطـاق       يوماً من اجللسة التالية للمجلس، ُيدرج مو       ١٤قبل أكثر من    
االستعراض يف جدول أعمال اجللسة التالية للمجلس؛ وإال ُيدرج يف جدول أعمال اجللـسة              

  .الالحقة للمجلس
ويبت اجمللس، يف جلسته اليت أُدرجت املسألة يف جدول أعماهلا، يف بدء االستعراض               -٢٤

  .من عدمه، على أن حيدد نطاق االستعراض إذا قرر البدء فيه

  استعراض أوجه القصور املهمة احملتملة  -سادساً  

  تقييم أوجه القصور املهمة  -ألف  
عقب قرار اجمللس بالبدء يف إجراء استعراض ألوجه القـصور املهمـة يف التقـارير         -٢٥

املوافقة على نطاق هذا االستعراض،     بعد  السابقة املتعلقة بالتصديق أو التحقق أو االعتماد، و       
  :ا يليتقوم األمانة مب

   أوجه القصور املهمة احملتملة؛الذي سيستعرضستعراض الإنشاء فريق ا  )أ(  
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  إخطار املشاركني يف املشروع والكيان التشغيلي املعني ببدء االستعراض؛  )ب(  
إعالن قرار اجمللس بالبدء يف االستعراض على املوقع الشبكي آللية التنميـة              )ج(  

  ؛  يتطلع عليه اجلمهورالنظيفة التابعة لالتفاقية اإلطارية
إصدار وحدات اخلفض املعتمد لنـشاط مـشروع آليـة التنميـة            تعليق    )د(  
 يف احلاالت اليت يكون فيها تقرير التصديق هو موضوع ذي الصلة أو لربنامج األنشطة النظيفة

  .االستعراض
ض  يوماً من تاريخ اإلخطار ببدء اسـتعرا       ٢٨ويقدم الكيان التشغيلي املعني، خالل        -٢٦

أوجه القصور املهمة احملتملة، ردوداً كتابيةًً على كل وجه من أوجه القصور املهمة احملتملة يف               
كل تقرير يتعلق بالتصديق أو التحقق أو االعتماد، على النحو املـبني تفـصيالً يف نطـاق                 

  :وقد يشمل الرد ما يلي. االستعراض
 وقـائع أو وثـائق      ةيمبا يف ذلك تقدمي أ    (أو دحضه   الوقائع  موجز  توضيح    )أ(  
  أو/ وجه القصور املهم احملتمل؛ ووتفسري الكيان التشغيلي املعني للوقائع املنطبقة على) إضافية

توضيح اشتراطات آلية التنمية النظيفة السارية يف وقت حدوث كل وجـه              )ب(  
تلـك  تفسري الكيان التـشغيلي املعـني ل  أو دحضها وبيان من أوجه القصور املهمة احملتملة،      

  .على الوقائعالذي طبقه الشتراطات ا
 يوماً املتاحة له لتقدمي ردوده على       ٢٨    لوجيوز للكيان التشغيلي املعني، خالل مهلة ا        -٢٧

، عن طريق رسالة بالربيد اإللكتروين      القصور املهمة احملتملة، أن يطلب    نطاق استعراض أوجه    
 أن جيـري اتـصاالً      ق االستعراض  إىل فري  على عنوان بريدي إلكتروين خمصص هلذا الغرض،      

هاتفياً بالكيان التشغيلي املعني لكي يقدم الفريق توضيحات بشأن املسائل احملددة إن كانـت        
ويف هذه احلالة، يقدم الكيان التشغيلي املعني املعلومـات         . للكيانمبا فيه الكفاية    غري واضحة   

ياً مع بيان األوقـات املفـضلة    االتصال به هاتفينبغياملتعلقة بسبل االتصال بالشخص الذي      
. وحيدد فريق االستعراض موعداً لالتصال اهلاتفي خالل ثالثة أيام من تلقي الطلب           . لالتصال

  .وتسجل األمانة املكاملة اهلاتفية
 اً يوماً من تلقي رد الكيان التشغيلي املعني، تقرير        ٢٨فريق االستعراض، خالل     عدُّوي  -٢٨

التنميـة   احملتملة يف سياق نطاق االستعراض، واشتراطات آلية         عن تقييم أوجه القصور املهمة    
النظيفة املطبقة على أنشطة املشروع واملتاحة يف وقت تقدمي تقـارير التـصديق والتحقـق               

  .واالعتماد، مع أخذ ردود الكيان التشغيلي املعني يف االعتبار
حات أو املعلومـات    وإذا احتاج فريق االستعراض، خالل التقييم، مزيداً من التوضي          -٢٩

 التصديق أو التحقق، يطلب الفريق إىل هذا الطرف أن يقـدم            عمليةمن الطرف املشارك يف     
ويقدم الطرف الرد إىل فريـق      . رداً يتضمن التوضيح املطلوب أو أن يقدم املعلومات املطلوبة        

 فريق االستعراض، يف حالة تلقيـه     ويستكمل  .  يوماً من تلقي الطلب    ٢٨االستعراض خالل   
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 أعـاله، تقريـر التقيـيم       ٢٨من الطرف، ودون اإلخالل باألحكام الواردة يف الفقرة          رداً
ـ .  يوماً من استالمه التوضيح املطلوب أو املعلومات املطلوبـة         ١٤ خالل  فريـق   ستكملوي

يوماً ٢٨  ال يوماً تبدأ من هناية مهلة    ١٤االستعراض، يف حالة عدم تلقيه رداً، تقرير التقييم خالل          
  .طُلب إىل الطرف أن يرد خالهلااليت 
وإذا تبني لفريق االستعراض، خالل عملية التقييم، أن التقييم يتطلب إسهامات مـن           -٣٠

فريق معين أو فريق عامل، يطلب الفريق إىل األمانة أن تدرج املـسألة يف جـدول أعمـال                  
فريق االسـتعراض،    يستكملويف هذه احلالة    . لفريق العامل ا التايل للفريق املعين أو      الجتماعا

 يومـاً مـن     ١٤ أعاله، تقرير التقييم خالل      ٢٨دون اإلخالل باألحكام الواردة يف الفقرة       
  .استالمه اإلسهام من الفريق املعين أو الفريق العامل

 متديد مهلة التقيـيم،     ضرورةوإذا رأى فريق االستعراض، خالل عملية االستعراض،          -٣١
 ٢٦شغيلي املعني بتمديد مهلة الرد املشار إليهـا يف الفقـرة            أو إذا تلقى طلباً من الكيان الت      

أعاله، يقدم الفريق طلباً إىل رئيس اجمللس بتمديد املهلة إىل أجل حمدد، مع بيان أسباب طلب                
  .ةوجيهويوافق رئيس اجمللس على التمديد ما مل ير أن األسباب املقدمة غري . التمديد
 ستعراض وتوصياته وأسباب هذه النتائج والتوصيات     ويتضمن تقرير التقييم نتائج اال      -٣٢

  :، ومنها على سبيل املثال ال احلصر ما يليومسوغاهتا
  اقتراح بقرار يتخذه اجمللس؛  )أ(  
 أساس  شكلت  يتالللوقائع  الوقائع وأي تفسري من جانب فريق االستعراض          )ب(  

 التقرير السابق أو التقـارير      القرار املقترح، مبا يف ذلك حتديد أسباب أوجه القصور املهمة يف          
مبا يف ذلك  (السابقة بشأن التصديق أو التحقق أو االعتماد واملسؤولية عن أوجه القصور هذه             

  ؛)ما إذا كان أي وجه من أوجه القصور املهمة قد جنم عن إمهال مهين أو غش
الـيت   على أوجه القصور املهمـة، و      الساريةاشتراطات آلية التنمية النظيفة       )ج(  

يف وقت تقدمي طلب تسجيل أو إصدار وحدات اخلفض املعتمد وأي تفسري هلذه      انت نافذة   ك
  على الوقائع؛طُبق االشتراطات 

علـى  أن يدخلها الكيان التشغيلي املعني من موجز ألي تصويبات مطلوب       )د(  
ـ               ارير التقارير املعنية املتعلقة بالتصديق أو التحقق أو االعتماد، وكذلك على أي تقرير أو تق

  وأي جداول بيانات مرفقة ذات صلة؛رصد 
تقدير كمي ألية زيادة يف إصدار وحدات اخلفض املعتمد اليت تكون نامجة              )ه(  

  .همة يف التقارير ذات الصلة املتعلقة بالتصديق أو التحقق أو االعتماداملقصور العن أوجه 
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  النظر يف تقييم أوجه القصور املهمة  -باء  
. رير التقييم الذي أعده فريق االستعراض إىل الكيان التشغيلي املعـني          حتيل األمانة تق    -٣٣
.  يوماً لكي يقدم كتابةً أية اعتراضات على نتائج أو توصيات التقرير           ١٤ للكيان مهلة    متنحو

متنح لـه  الكيان التشغيلي املعني أية اعتراضات على نتائج أو توصيات تقرير التقييم،  قدم  فإذا  
وحتيل . ماع تعقد أثناء جلسة للمجلس قبل أن يتخذ اجمللس أي قرار         فرصة حضور جلسة است   
أية اعتراضات كتابية تتلقاها، وتـدرج املـسألة يف    التقييم مشفوعاً ب  األمانة إىل اجمللس تقرير     

  . جدول أعمال اجللسة التالية املتاحة للمجلس
 أعاله،  ٣٣ للفقرة   إذا مل يرد أي اعتراض على نتائج أو توصيات تقرير التقييم وفقاً           و  -٣٤

إذا مل يعترض أي من أعضاء اجمللس على    و. حتيل األمانة إىل اجمللس تقرير التقييم للموافقة عليه       
  . يوماً، ُيعترب التقرير مقبوالً من اجمللس٢٠نتائج تقرير التقييم خالل 

وإذا رغب أحد أعضاء اجمللس يف االعتراض على نتائج أو توصيات تقرير التقيـيم،                -٣٥
وتقر األمانة  . األمانة، مع تقدمي األسباب كتابةً    بواسطة  نبغي له أن خيطر رئيس اجمللس بذلك        ي

  .طلع  اجمللس عليهباستالم االعتراض وت
وإذا اعترض أحد أعضاء اجمللس على نتائج أو توصيات تقرير التقييم قبـل أكثـر                 -٣٦
 ة اجمللس ة يف جدول أعمال جلس     يوماً من انعقاد اجللسة التالية للمجلس، ُتدرج املسأل        ١٤ من

  .التالية؛ وإال ُتدرج يف جدول أعمال جلسته الالحقة
  :ويقرر اجمللس يف جلسته اليت أُدرجت املسألة يف جدول أعماهلا ما يلي  -٣٧

قبول احلجة أو احلجج املقدمة من الكيان التشغيلي املعني، يف حالة تقدميها،              )أ(  
القصور املهمة احملددة يف تقرير التقييم غري موجودة، وبأن       واليت تفيد بأن بعض أو مجيع أوجه        

ويف هـذه   . تصويبات تقارير التصديق أو التحقق أو االعتماد غري ضرورية كلياً أو جزئيـاً            
 حساب عدد وحدات اخلفض املعتمد      أن يعيد احلالة، قد يطلب اجمللس إىل فريق االستعراض        

  أو حجج الكيان التشغيلي املعني؛ أوالزائدة مع مراعاة قرار اجمللس بقبول حجة 
قبول نتائج تقرير التقييم بعدم حتديد أي أوجه قصور مهمة وعدم احلاجـة               )ب(  

  إىل اختاذ إجراء آخر؛ أو
قبول نتائج تقرير التقييم اليت تؤكد وجود أوجه قـصور مهمـة وقبـول                )ج(  

  ع سابعاً أدناه؛ أوتنفيذ األحكام الواردة يف الفربألمانة اإلذن لتوصيات التقرير، و
الطلب إىل فريق االستعراض أن يوضح أو يتناول بالتفصيل أي جانب من              )د(  

  .جوانب تقرير التقييم يراها اجمللس ضرورية لكي يتخذ قراراً
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 يوماً، أي أعمال أخرى يطلبـها اجمللـس،     ١٤ويستكمل فريق االستعراض، خالل       -٣٨
ويتخذ اجمللس،  . لس للنظر فيه يف جلسته التالية املتاحة      ويقدم الفريق تقرير تقييم منقحاً إىل اجمل      

  . أعاله) ج (-) أ(٣٧  الفرعية، قراراً وفقاً للفقرات تلكيف جلسته

  العواقب الناشئة عن وجود أوجه قصور مهمة  -سابعاً  

  االستعراض املستقل  -ألف  
املتخـذ  إجراء استعراض مستقل لقرار اجمللس      أن يطلب   كيان تشغيلي معني    جيوز ل   -٣٩

 يوماً من نشر قرار اجمللس يف تقرير اجللـسة ذات           ٢٨ أعاله، وذلك خالل     ٣٨وفقاً للفقرة   
. الصلة، ويتبع الكيان التشغيلي املعني يف هذا السياق األحكام الواردة يف الفرع ثامناً أدنـاه              

  .ُينظر يف طلبات إجراء االستعراض املستقل اليت ترد بعد هذا املوعد وال
ل األمانة على تنفيذ أي إجراء تصوييب أو توجيهات تعويضية ضد أي كيان             وال تعم   -٤٠

 أعاله، طلباً من الكيـان      ٣٩تشغيلي معني إذا تلقت األمانة، خالل الفترة احملددة يف الفقرة           
  .التشغيلي املعني إلجراء استعراض مستقل

  اإلجراء التصوييب والتعويض  -باء  
مـل  ت ومل يرد أي طلـب مك   ستقل استعراض م  إذا انقضت مهلة تقدمي طلب إجراء       -٤١

إلجراء استعراض مستقل، أو إذا اختذ اجمللس قراراً ثانياً عقب إجراء استعراض مستقل، وفقاً              
 أدنـاه،   ٥٧ أعاله أو الفقرة     ٣٧ أو   ٣٤ أو   ١٩للقرار املتخذ على النحو الوارد يف الفقرات        

  :تقوم األمانة مبا يلي
عني املسؤول عن حدوث أوجه قصور مهمة بأن        توجيه الكيان التشغيلي امل     )أ(  

تقارير التصديق أو التحقق أو االعتماد على النحو املبّين         على  ُيجري مجيع التصويبات الالزمة     
عن إمهال مهين   احلاالت اليت يكون فيها القصور املهم غري ناجم         مبا يف ذلك    (يف تقرير التقييم    

  ؛)أو غش من جانب الكيان التشغيلي املعني
الكيان التشغيلي املعني املسؤول عن حدوث أوجه القصور املهمـة،          إلزام    )ب(  

نتيجة اإلمهال املهين أو الغش من جانب هذا الكيان، بتحويل مبلغ يكافئ وحدات خفـض               
أو وحدات  /أو وحدات الكميات املخصصة، و    /أو وحدات اخلفض املعتمد، و    /االنبعاثات، و 

عتمد الزائدة الصادرة، إىل حساب اإللغاء يف سجل آليـة          اإلزالة املساوية لوحدات اخلفض امل    
فـرادى  اجمللس، مع أخـذ ظـروف       يف أجل آخر حيدده      يوماً أو    ٩٠التنمية النظيفة خالل    

  يف االعتبار؛احلاالت 
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 إصدار وحدات اخلفض املعتمد لنشاط املـشروع        استئنافعند االقتضاء،     )ج(  
وجود أوجه قصور مهمة فيه، أو الـذي         املطاف   يف هناية لربنامج األنشطة الذي مل يتقرر       أو

 )أ(تقارير التصديق أو التحقق أو االعتماد املتعلقة به وفقاً للفقرة الفرعيـة           على  تصويبات  أُدخلت  
  .أعاله، من أجل تنفيذ اشتراطات آلية التنمية النظيفة

  عواقب إضافية  -جيم  
 أعاله، أو يف جلسته املتاحـة       ٣٧ة  يقرر اجمللس، إما يف اجللسة املشار إليها يف الفقر          -٤٢
  : أعاله، ما يلي٣٤ بعد اختاذ القرار وفقاً للفقرة ،التالية

إجراءات اعتماد الكيانـات    "وقف اعتماد الكيان التشغيلي املعني مبوجب         )أ(  
إجراءات االعتماد اخلاصة بآليـة     " (التشغيلية من جانب اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة       

التحقـق  أو  إذا كانت أوجه القصور املهمة يف تقرير أو تقـارير التـصديق             ) لنظيفةالتنمية ا 
  أو /االعتماد نامجة عن غش من جانب الكيان التشغيلي املعني؛ و أو

عدم السماح بأي إصدار جديد لوحدات اخلفض املعتمد لنشاط املشروع            )ب(  
ملهمة يف تقرير التصديق إىل     أو لربنامج األنشطة إذا أدى استعراض وتصويب أوجه القصور ا         

  .حتول الرأي اإلجيايب بشأن التصديق إىل رأي سليب
وتنشر األمانة، على موقع آلية التنمية النظيفة التابعة لالتفاقية اإلطاريـة، ملخـصاً               -٤٣

  للقرار النهائي للمجلس بشأن االستعراض، وأية تقارير مصوبة تتعلق بالتصديق أو التحقـق             
  .أو االعتماد

  عدم االمتثال لتوجيه األمانة  -الد  
 يومـاً وفقـاً     ٢٨إذا مل يستجب الكيان التشغيلي املعني لنطاق االستعراض خالل            -٤٤
) ب(و) أ(٤١ تني الفرعيتني  أعاله، أو مل ميتثل للتوجيهات املقدمة وفقاً للفقر        ٢٦الفرعية   ةللفقر

راءات االعتماد اخلاصة بآليـة     أعاله، يوقف اجمللس اعتماد الكيان التشغيلي املعني مبوجب إج        
  . الكيان لتوجيهاهتاتثلإىل أن ميالتنمية النظيفة، وذلك 

  تكاليف االستعراض  -هاء  
مسؤوليته عن أوجه قصور مهمـة نتيجـة        تثبت  يتحمل أي كيان تشغيلي معني،        -٤٥

  . اإلمهال املهين أو الغش، تكاليف إجراء االستعراض
 إذا قرر اجمللس البدء يف اسـتعراض أوجـه          ١٤لمادة  وُيسترد الرسم املدفوع وفقاً ل      -٤٦

  . القصور املهمة
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  االستعراض املستقل لقرار اجمللس  -ثامناً  

  إنشاء جلنة لالستعراض املستقل   -ألف  
  . ينشئ اجمللس جلنة لالستعراض املستقل  -٤٧
وتكون جلنة االستعراض املستقل جلنة دائمة تتألف من ثالثة أعضاء ُيختارون مـن               -٤٨

، وتكون لدى اللجنة الالزمةكون لدى كل واحد منهم الكفاءات القانونية       تجمموعة خرباء، و  
اختصاصات جلنـة االسـتعراض   " وفقاً ملا تقتضيه  وكفاءات املراجعة ككل الكفاءات التقنية    

  ".املستقل للقرارات املتعلقة بأوجه القصور املهمة

  طلب إجراء استعراض مستقل  -باء  
 من جانب كيان تشغيلي معني إلجراء استعراض إىل األمانـة مـن             ُيقدم أي طلب    -٤٩

 آللية التنمية النظيفة التابعة لالتفاقية      ي على املوقع الشبك    الغرض خالل واجهة خمصصة لذلك   
االستعراض املستقل للقـرار    "وجيب أن يتضمن طلب االستعراض املستقل منوذج        . اإلطارية

  . على النحو الواجبستكمالًُم (F-CDM-IRSDD)" املتعلق بأوجه القصور املهمة
وال حتيل األمانة طلب إجراء استعراض مستقل إىل جلنة االستعراض املستقل إذا تبني               -٥٠

  .لألمانة أن منوذج طلب االستعراض املستقل غري مستكمل
ويف حالة عدم استكمال طلب إجراء االستعراض املستقل، ختطر األمانـة الكيـان               -٥١

أن  لكيان التـشغيلي املعـني   جيوز لو. ، بالربيد اإللكتروين، مبا جيب استكماله  التشغيلي املعني 
تقدمي طلب إجراء االستعراض املستقل املستكمل شريطة تقدميه خالل املهلة احملـددة يف             يعيد  

  . أعاله٣٩الفقرة 
هذا  األمانة، خالل سبعة أيام من تلقي طلب االستعراض املستقل املستكمل،            حتيلو  -٥٢
عضو من أعضاء جلنة االستعراض املستقل، مرفقاً به الوثائق التالية، مع إخطار  ب إىل كل    الطل

  :اجمللس بإحالة هذا الطلب إىل جلنة االستعراض املستقل
  نسخة من تقرير التقييم الذي أعده فريق االستعراض؛   )أ(  
    نسخة من أية اعتراضات قدمها الكيان التـشغيلي املعـني كتابـةً وفقـاً                )ب(  

   أعاله؛٣٣للفقرة 
  .نسخة من قرار اجمللس  )ج(  
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  عملية إدارة االستعراض املستقل   -جيم  

  االستعراض من جانب جلنة االستعراض املستقل  -١  
تنظر جلنة االستعراض املستقل يف الوثائق املقدمة إليها وتقرر كيفية التعامـل مـع                -٥٣

  ".لالستعراض املستقلالنظام الداخلي للجنة "االستعراض املستقل مبقتضى 
وتقوم جلنة االستعراض املستقل، يف سياق النظر يف كيفية سري عملية االسـتعراض               -٥٤

  :املستقل، مبا يلي
قد تطلب معلومات أو وثائق إضافية من أي شخص أو هيئة من املشاركني               )أ(  

  يف االستعراض األصلي أو املتأثرين به؛
 على األكثـر يف مقـر       قل أو جلسيت  استماع واحدة على األ    جلسة   تربمج  )ب(  

  :األمم املتحدة يف بون، أملانيا، وتدعو األطراف التالية للحضور
 أو ممثله املعتمد أو ممثلوه املعتمدون؛/الكيان التشغيلي املعني و '١'

 املشارك أو املشاركون يف املشروع ممن تأثروا؛ '٢'

 فريق االستعراض؛ '٣'

مـن  ن  عينوأو املمثلون امل  عيَّن  املأو املمثل   /أو نائب رئيس اجمللس و    /رئيس و  '٤'
 جمللس، إذا طلبت جلنة االستعراض املستقل ذلك؛ا

 ألمانة؛اعن  ممثل أو ممثلون '٥'

تطلب إىل األمانة أن تكفل أن ُتتاح للكيان التشغيلي املعني مجيع الوثـائق               )ج(  
 انعقاد  اليت تنظر فيها جلنة االستعراض املستقل يف إطار عملية االستعراض املستقل، وذلك قبل            

  جلسة االستماع؛ 
من جانـب األطـراف     سواء بسواء   تسمح بتقدمي بيانات شفهية وكتابية        )د(  

  املدعوة حلضور جلسة االستماع؛
قد تقدم توصيات، بعد جلسة االستماع، استناداً إىل تقييمها للوثائق وجللسة             )ه(  

ـ    . إضافية جلسة استماع    تربمجاالستماع؛ أو    ستقل بعـد جلـسة     وتقدم جلنة االستعراض امل
  . االستماعات، إن ُعقدت، توصيات بناء على تقييم اللجنة للوثائق وجللساالستماع اإلضافية

  توصيات جلنة االستعراض املستقل  -٢  
  :تقرر جلنة االستعراض املستقل، يف سياق تقدمي توصياهتا، ما إذا كانت  -٥٥

  الستعراض؛ أواخلاضع لتتفق مع قرار اجمللس   )أ(  
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صي بأن يعيد اجمللس النظر يف القرار الذي جيري استعراضه، مع تقـدمي             تو  )ب(  
  .مربرات هذه التوصية

  إعادة النظر يف قرار اجمللس  -دال  
 يوماً من انعقاد اجللسة التالية      ١٤إذا أوصت جلنة االستعراض املستقل، قبل أكثر من           -٥٦

 جدول أعمال اجللـسة التاليـة       للمجلس، بأن يعيد اجمللس النظر يف القرار، ُتدرج املسألة يف         
  .للمجلس؛ وإال تدرج يف جدول أعمال اجللسة الالحقة للمجلس

، يف جلسته اليت ستدرج املـسألة يف جـدول           النظر يف القرار األصلي    اجمللسيعيد  و  -٥٧
  .أعماهلا، مع مراعاة توصيات جلنة االستعراض املستقل، ويتخذ اجمللس قراراً هنائياً

أي  أعاله هنائياً، وال ُيسمح بـإجراء        ٥٧ مبوجب الفقرة    املتخذجمللس  ويعترب قرار ا    -٥٨
  . استعراض آخر

        


