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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  األطراف يف بروتوكول كيوتو مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع
  الدورة الثامنة
  ٢٠١٢ديسمرب /كانون األول ٧نوفمرب إىل /تشرين الثاين ٢٦ الدوحة، من

  عمال من جدول األ٧البند 
  املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة

  التوجيه املتعلق بآلية التنمية النظيفة    

  اقتراح مقدم من الرئيس    

  ٨-م أإ/-مشروع املقرر     

  التوجيه املتعلق بآلية التنمية النظيفة    
  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،   
   ،٦-إم أ/١ من بروتوكول كيوتو، وإىل املقرر ١٢ و٣ املادتني  إىل أحكامإذ يشري  
، ٣-إم أ /٢و،  ٢-إم أ /١و،  ١-إم أ /٧، و ١-إم أ /٣ املقـررات    وإذ يضع يف اعتباره     

  ، ٧-م أإ/١٠و، ٧-م أإ/٩و، ٧-م أإ/٨و، ٦-م أإ/٣، و٥م أإ/٢و، ٤-م أإ/٢و

  أحكام عامة  -أوالً  
تنفيذي آللية التنمية النظيفـة عـن        بالتقرير السنوي للمجلس ال    حييط علماً   -١  

  ؛)١(٢٠١٢-٢٠١١الفترة 
__________ 
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   على اجمللس التنفيذي ملا أجنزه من عمل كبري على مدى السنة املاضية؛ُيثين  -٢  
 بنجاح آلية التنمية النظيفة خالل فترة االلتزام األوىل لربوتوكـول           يرحب  -٣  

 من أنشطة مـشاريع  ٥ ٢٠٠كيوتو، واليت كانت مسؤولة حىت تارخيه عن تسجيل أكثر من   
 ٢٧يف    من برامج األنشطة   ٥٠، وتسجيل أكثر من      بلداً ٨٠آلية التنمية النظيفة يف أكثر من       

، وإصدار ما يربو على بليون من وحدات خفض االنبعاثات املعتمد، واستثمار ما يزيـد               بلداً
   بليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة؛٢١٥على 

 ضمان استمرار جناح آلية التنمية النظيفة بعد فتـرة           على احلاجة إىل   يشدد  -٤  
  االلتزام األوىل لربوتوكول كيوتو فيما يتعلق مبسامهتها يف بلوغ هدف االتفاقية؛

 إىل اجمللس التنفيذي أن يزيد حتسني االتساق والكفاءة والشفافية يف           يطلب  -٥  
  اختاذ قراراته؛

زامات الوقت املتوقعـة مـن       األطراف على أن تضع يف االعتبار الت       يشجع  -٦  
، عنـد   ٦-م أإ /٣للمقـرر   األعضاء واألعضاء املناوبني، على النحو احملدد يف املرفق األول          

  تقدميها ترشيحات إىل اجمللس التنفيذي؛
  املتعلق بآلية التنمية النظيفة؛  بأعمال وتوصيات حوار السياساتعلماً حييط  -٧  
 التوصيات املنبثقة عن حوار السياسات      يطلب إىل اجمللس التنفيذي أن ينظر يف        -٨  

  املتعلق بآلية التنمية النظيفة اليت تدخل يف نطاق عمل اجمللس التنفيذي واتفاقات مراكش؛ 
 األطراف على أن تنشئ صناديق حتوطية لتثبيـت آليـة التنميـة             يشجع[  -٩  
  ]النظيفة؛

ـ    ] اجمللس التنفيذي ] [األمانة[ إىل   يطلب[  -١٠   ن أنـشطة   جتميع املعلومـات ع
الصناديق التحوطية لتثبيت آلية التنمية النظيفة وتقدمي تقرير عن ذلك إىل مـؤمتر األطـراف               

  ]العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته التاسعة؛

  استعراض طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة  -ثانياً  
جتمـاع األطـراف يف      أنه على مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه ا         يكرر  -١١  

، االسـتعراض األول    ١-م أإ /٣ للمقرر   بروتوكول كيوتو أن ُيجري يف دورته التاسعة، وفقاً       
   ؛١-م أإ/٣لطرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة بصيغتها الواردة يف مرفق املقرر 

 األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب إىل أن تقدم إىل األمانـة،        يدعو  -١٢  
طرائـق   ، آراءها بشأن ما ميكن إدخاله من تغـيريات علـى          ٢٠١٣مارس  / آذار ٢٥حبلول  

  وإجراءات آلية التنمية النظيفة؛
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 أعاله يف وثيقة    ١٢ إىل األمانة أن جتمع اآلراء املشار إليها يف الفقرة           يطلب  -١٣  
  متفرقات كي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والثالثني؛

 إىل اجمللس التنفيذي أن يقدم توصيات بشأن ما ميكن إدخالـه            أيضاً لبيط  -١٤  
 إىل اخلربة اليت اكتسبها كـل       من تغيريات على طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة، استناداً        

من اجمللس التنفيذي واألمانة وأصحاب املصلحة يف تنفيذ آلية التنمية النظيفة، كي تنظر فيها              
  تنفيذ يف دورهتا الثامنة والثالثني؛ اهليئة الفرعية لل

اهليئة الفرعية للتنفيـذ      إىل األمانة أن تنظم، قبل انعقاد دورة       كذلك يطلب  -١٥  
الثامنة والثالثني، حلقة عمل هبدف تيسري التقدم يف استعراض طرائق وإجراءات آلية التنميـة              

    بتوافر املوارد؛ناًالنظيفة، مع ضمان مشاركة واسعة من البلدان النامية األطراف، ره
 إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا التاسعة والثالثني، بعد أن تضع            يطلب  -١٦  

 أعاله، أن تعّد توصيات بشأن      ١٥ إىل   ١٢يف اعتبارها األعمال املشار إليها يف الفقرات من         
فيهـا مـؤمتر    طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة، لينظر        ما ميكن إدخاله من تغيريات على     

األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته التاسعة بغية اعتماد             
   مقرر بشأن هذه املسألة يف تلك الدورة؛

 باآلثار التقديرية املترتبة يف امليزانية على حلقة العمل املشار إليها           علماً حييط  -١٧  
   أعاله؛١٥يف الفقرة 
 تقدمي تربعات إىل الـصندوق االسـتئماين لألنـشطة           األطراف إىل  يدعو  -١٨  

   أعاله؛١٥التكميلية من أجل تنظيم حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة 
  أعاله، رهنـاً   ١٥ إىل تنفيذ اإلجراءات املطلوبة من األمانة يف الفقرة          يدعو  -١٩  

  بتوافر املوارد املالية؛

  اإلدارة  -ثالثاً  
 التنفيذي من عمـل لتوحيـد وثائقـه التنظيميـة            مبا أجنزه اجمللس   يرحب  -٢٠  

  وتوضيحها؛
 بصفة كيان تشغيلي الكيانات اليت اعتمدها اجمللس التنفيذي وعينـها           يعني  -٢١  

 قطاعات حمددة   أو مهام التحقق يف   /مبهام التصديق و  ات تشغيلية بصفة مؤقتة لالضطالع      كيان
  يف مرفق هذا املقرر؛ على النحو املبني 

 جيوز للمجلس التنفيذي أن ميدد املوعد الدوري إلعـادة اعتمـاد        أنه يقرر  -٢٢  
  الكيانات التشغيلية من ثالث إىل مخس سنوات؛



FCCC/KP/CMP/2012/L.10 

GE.12-71330 4 

إلبراز فوائد    بالعمل الذي أجنزه اجمللس التنفيذي لوضع تدابري طوعية        يرحب  -٢٣  
  شطتها؛التنمية املستدامة املشتركة اجملنية من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة وبرامج أن

 الستخدام أداة التنمية املستدامة      إىل اجمللس التنفيذي أن جيري تقييماً      يطلب  -٢٤  
 عن استنتاجاته إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه        تقريراً  وأن يقدم  ٢٠١٣الطوعية خالل عام    

  اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته التاسعة؛
س التنفيذي الستحداث إجراء للتصدي      بالعمل الذي اضطلع به اجملل     يرحب  -٢٥  

  ألوجه القصور املهمة يف تقارير التصديق والتحقق واالعتماد؛
مسألة أوجه القصور املهمة يف تقارير        أن األطراف قد تود أن تعاجل      يالحظ  -٢٦  

 ١١التصديق والتحقق واالعتماد يف إطار استعراض الطرائق واإلجراءات املشار إليه يف الفقرة             
  أعاله؛ 

 أن األطراف قد تود أن تعاجل مسألة سحب طرف أو تعليقـه       أيضاً يالحظ  -٢٧  
لرسالة املوافقة على نشاط مشروع أو برنامج أنشطة يف إطار استعراض الطرائق واإلجراءات             

   أعاله؛١١املشار إليه يف الفقرة 
 بتنفيذ اجمللس التنفيذي واألمانة، بنـاء علـى الطلـب الـوارد يف      يرحب  -٢٨  

إجراءات اإللغاء الطوعي لوحدات ختفيض االنبعاثات املعتمد من سـجل          ،  ٧-م أإ /٨ راملقر
  آلية التنمية النظيفة؛

 إىل األمانة، يف إطار دورها كمدير لسجل آلية التنمية النظيفة، أن            يطلب[  -٢٩  
تنفذ تدابري لزيادة فرص حصول طائفة أوسع من أصحاب املصلحة على اإللغـاء الطـوعي               

ض االنبعاثات املعتمد من خالل السماح مبسك حسابات يف سجل آلية التنمية            لوحدات ختفي 
النظيفة لصاحل كيانات، غري تلك املشاركة يف املشروع، من األطراف املؤهلة للمـشاركة يف              

  ]  بتوافر املوارد؛آلية التنمية النظيفة، وذلك رهناً
لتواصـل الـشفاف     على اجمللس التنفيذي واألمانة لعملهما من أجل ا        يثين  -٣٠  

  واملباشر مع أصحاب املصلحة؛
 إىل اجمللس التنفيذي أن يدرج معلومات عـن اسـتخدام طرائـق             يطلب  -٣١  

وإجراءات االتصال املباشر مع أصحاب املصلحة يف تقريره السنوي إىل مؤمتر األطراف العامل 
  بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

جتارهبا فيما يتعلق بعمليـات التـشاور مـع          األطراف على تبادل     يشجع  -٣٢  
  أصحاب املصلحة احملليني؛
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  منهجيات خطوط األساس والرصد والعنصر اإلضايف  -رابعاً  
 باعتماد اجمللس التنفيذي ملعايري حمسنة إلثبات العنـصر اإلضـايف،           يرحب  -٣٣  

  واملمارسة الشائعة؛" األول من نوعه"سيما فيما يتعلق بتقدير  وال
 اجمللس التنفيذي على زيادة توسيع نطاق الطرائق املبسطة إلثبـات           يشجع  -٣٤  

عنصر اإلضافية، مبا يف ذلك القوائم اإلجيابية، ليشمل طائفة أوسع مـن أنـشطة املـشاريع                
  الصغرية، يف ظل ضمان السالمة البيئية؛

مبـرور الوقـت      إىل اجمللس التنفيذي أن يتخذ التدابري لكي تدرج        يطلب[  -٣٥  
ريع آلية التنمية النظيفة يف تقييمات خطوط األساس والعنصر اإلضايف ملـشاريع            أنشطة مشا 

  ]قطاعات حمددة لضمان حتديث خطوط األساس؛ أو
سـبل جتهيـز     إىل اجمللس التنفيذي وإىل األطـراف أن ينظـرا يف   يطلب[  -٣٦  

مقترحات لوضع منهجيات، بغية تقـدمي توصـيات إىل مـؤمتر            مسامهاهتما اخلاصة لتصبح  
طراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إسهاما منها يف اسـتعراض             األ

  ]طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة؛
 إىل اجمللس التنفيذي أن يكفل النظر يف السياسات املتبعة يف إطـار             يطلب[  -٣٧  

 املتعلـق   تقييمات خطوط األساس والعنصر اإلضايف عن طريق إعادة تقييم التوجيه احلـايل           
وأن يضمن، وعلى وجه اخلصوص، حتـديث خطـوط          -E+/E  إىل فئيت  بتصنيف السياسات 

األساس للسياسات على مر الزمن، وذلك بغية جتنب ازدواجية احلساب وقيـد اإلجـراءات     
  ]؛"بقاء األمور على حاهلا"احمللية املصنفة يف باب 

صلة تطوير وتنفيـذ     بالعمل الذي اضطلع به اجمللس التنفيذي يف موا        يرحب  -٣٨  
  اإلطار التنظيمي املتعلق خبطوط األساس املوحدة؛

 بالعمل الذي اضطلع به اجمللس التنفيـذي لتبـسيط اإلطـار            أيضاً يرحب  -٣٩  
  التنظيمي فيما يتعلق بربامج األنشطة؛

اجمللس التنفيذي أن يواصل عمله املتعلق بربامج األنشطة لتحقيق          إىل   يطلب  -٤٠  
  :مجلة أمور منها

يف بـرامج   يع  كفالة أن تعكس معايري أهلية إدراج عناصر أنشطة املـشار           )أ(  
من أجل جتـانس بـرامج      األنشطة أوجه االختالف يف أنواع التكنولوجيا بالصورة الكافية،         

  واحلؤول دون التجزؤ؛األنشطة 
السماح باستحداث ُنُهج عملية ملعاجلة حاالت البيانات املفقودة فيما يتعلق            )ب(  

  برامج األنشطة على النطاق اجلزئي والتحقق منها؛برصد 



FCCC/KP/CMP/2012/L.10 

GE.12-71330 6 

يف برنامج أنـشطة إال إذا كـان        كفالة أال ُتدرج عناصر أنشطة املشاريع     [  )ج(  
ضمان إمكانية إدراج عناصر    ] [تشغيلها قد بدأ بعد تاريخ تسجيل برنامج األنشطة املذكور        

نشطة املذكور، وإمكانيـة    أنشطة املشاريع املبكرة يف برنامج أنشطة بعد تسجيل برنامج األ         
إصدار إدراج وحدات خفض االنبعاثات املعتمد بني تاريخ بدء تـشغيل عناصـر أنـشطة               

  ؛]املشاريع وتاريخ إدراج عناصر أنشطة املشاريع
التحقق والتصديق   كفالة أال تضطلع اجلهة التشغيلية املعينة نفسها بعمليات         )د(  

لى الكيانات التشغيلية املعينة أو تكبد تكاليف إال يف حاالت تتسم مبحدودية فرص احلصول ع   
ضـمان تنفيـذ      على معامالت أعلى بكثري من املعتاد وإذا كان الكيان التشغيلي املعني قادراً          

  عمليات لصون حياد الكيان التشغيلي املعني ونزاهته يف سياق تنفيذ هذه املهمة؛
ترشيد املنهجيات،   اجمللس التنفيذي على مواصلة عمله على تبسيط و        يشجع  -٤١  

سـيما   وذلك هبدف خفض تكاليف معامالت مجيع أنشطة املشاريع وبرامج األنشطة، وال          
  تلك املوجودة يف املناطق ناقصة التمثيل يف آلية التنمية النظيفة؛

هنج أكثر فعالية من حيث     يف استخدام   أن ينظر    اجمللس التنفيذي    إىل يطلب  -٤٢  
إعادة التحريج من أجل تقـدير خمزونـات خـط األسـاس          /التكلفة يف منهجيات التحريج   

وعمليات اإلزالة، مبا يف ذلك استخدام االستشعار عن بعد للرصد، طاملا استخدمت تقديرات    
  إعادة التحريج؛/متحفظة لضمان السالمة البيئية ملشاريع التحريج

يف إمكانية اعتمـاد املرونـة يف       أن ينظر   اجمللس التنفيذي    إىل يطلب أيضاً   -٤٣  
توقيت التحقق من مشاريع التحريج وإعادة التحريج خالل فترة االعتماد، ويف الوقت نفسه             
ضمان االتساق مع املبادئ املتعلقة بوحدات خفض االنبعاثات املعتمد املؤقتة، وتقدمي تقريـر             

امل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف        عن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف الع      
  دورته التاسعة؛

 استعراضيف إطار معاجلة طول فترات االعتماد تود   أن األطراف قد     يالحظ  -٤٤  
   أعاله؛ ١١ يف الفقرة الطرائق واإلجراءات املشار إليه

 بالعمل الذي قام به اجمللس التنفيذي العتماد الوثائق ذات الـصلة            يرحب  -٤٥  
شأن احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية كأنشطة ملشاريع آليـة          ب

  التنمية النظيفة؛
 واضعي املشاريع على مواصلة بلورة املنهجيات املتعلقـة جبميـع           يشجع[  -٤٦  
مبا يف ذلك احتجـاز ثـاين أكـسيد         [املشاريع ناقصة التمثيل يف آلية التنمية النظيفة         أنواع
وتقدميها إىل اجمللس التنفيذي لينظر فيها، وذلك من أجل تسهيل تـسجيل            ] وختزينه نالكربو

  ؛]هذه املشاريع
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 أن تنظر اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، خالل دورهتـا           يقرر  -٤٧  
اخلامسة واألربعني، يف مدى أهلية أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينـه يف              

ت اجليولوجية اليت تنطوي على نقل ثاين أكسيد الكربون من بلد إىل آخر أو علـى                التكوينا
استخدام مواقع ختزين جيولوجي موجودة يف أكثر من بلد، باعتبارها مـن مـشاريع آليـة                

النظيفة، وأن تنظر خالل الدورة نفسها يف إنشاء احتياطي عـاملي مـن وحـدات                التنمية
شاريع احتجاز ثـاين أكـسيد الكربـون وختزينـه يف           االنبعاثات املعتمد ألنشطة م    خفض

  التكوينات اجليولوجية؛
 أنه إذا كانت أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكـسيد الكربـون            يقرر أيضاً   -٤٨  

وختزينه يف التكوينات اجليولوجية، اليت تنطوي على نقل ثاين أكسيد الكربون من بلد إىل آخر 
جودة يف أكثر من بلد، تـستحق أن ُتـدرج يف       أو على استخدام مواقع ختزين جيولوجي مو      

إطار آلية التنمية النظيفة، فسيكون من املفيد االستناد إىل مزيد من اخلربات العملية يف جمـال                
أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية يف إطار آلية             

  التنمية النظيفة؛

 آلية التنمية النظيفة وإصدار وحدات خفـض        تسجيل أنشطة مشاريع    -خامساً  
  االنبعاثات املعتمد

 بالزيادة اهلامة يف معدالت تقدمي طلبات التسجيل واإلصدار، مبا          حييط علماً   -٤٩  
  فيها الزيادة امللحوظة يف عدد طلبات تسجيل برامج أنشطة يف إطار آلية التنمية النظيفة؛

الكفـاءة يف   مانة لضمان   تنفيذي واأل  بالعمل الذي يقوم به اجمللس ال      يرحب  -٥٠  
  زيادة هامة يف الطلبات؛شهدت جتهيز طلبات التسجيل واإلصدار خالل فترة 

 اجمللس التنفيذي واألمانة مواصلة البحث عـن سـبل تبـسيط            إىل يطلب  -٥١  
عمليات تسجيل أنشطة مشاريع وبرامج أنشطة آلية التنمية النظيفة وإصدار وحدات خفض            

عتمد، وضمان أن يكون متوسط الفاصل الزمين بني تلقي الطلب والـشروع يف          االنبعاثات امل 
  ؛  تقوميياً يوما١٥ًاستكمال املراجعات أقل من 

إمكانية مراجعة عمليـة اعتمـاد   أن يستكشف    اجمللس التنفيذي    إىل يطلب  -٥٢  
  أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة اليت تعترب إضافية بصورة تلقائية؛

اجمللس التنفيذي على حتسني املبدأ التوجيهي املتعلق بتطبيـق مبـدأ            يشجع  -٥٣  
   إىل اخلربة املكتسبة عن طريق تنفيذ املبدأ التوجيهي؛األمهية النسبية للتحقق، استناداً
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  التوزيع اإلقليمي ودون اإلقليمي  -سادساً  
 ودخوله طور التـشغيل      بإطالق برنامج قروض آلية التنمية النظيفة      يرحب  -٥٤  

  ؛لفعليا
 إىل التربع لربنامج قروض آلية التنميـة         الراغبة  األطراف واملؤسسات  يدعو  -٥٥  

، من أجل توسيع قدرة الربنامج علـى تقـدمي         ٦-م أإ /٣النظيفة، على النحو املبني يف املقرر       
  القروض ألنشطة املشاريع املؤهلة؛

آللية التنميـة   مراكز تعاون إقليمية من أجل الترويج        بإنشاء األمانِة    يرحب  -٥٦  
النظيفة يف املناطق ناقصة التمثيل يف اآللية ودعم أصحاب املصلحة على الصعيدين اإلقليمـي              

  والوطين؛
 األنشطة األخرى اليت يضطلع هبا اجمللس التنفيذي واألمانـة          بتقدير يالحظ  -٥٧  

ة والتدريب  ألنشطة املشاريع وبرامج األنشطة، مبا فيها مكتب املساعد     العادل للترويج للتوزيع 
  لفائدة اهليئات الوطنية املعينة لألطراف ناقصة التمثيل يف آلية التنمية النظيفة؛

، أن تواصـل  ٧-م أإ/٨األمانة، على النحو الوارد يف املقرر       إىل   طلبه   يكرر  -٥٨  
  تعزيز دعمها لألطراف ناقصة التمثيل يف آلية التنمية النظيفة؛

ـ    تشجيعه للكيانات ال   أيضاً يكرر  -٥٩   ى النحـو الـوارد يف      تشغيلية املعّينة، عل
، على إنشاء مكاتب يف البلدان النامية، متاشيا مع أحكام قاعدة االعتماد يف             ٥-م أإ /٢ املقرر

إطار آلية التنمية النظيفة، وذلك من أجل خفض تكاليف املعامالت لفائدة تلـك البلـدان               
  برامج أنشطة آلية التنمية النظيفة؛واملسامهة يف حتقيق توزيع أكثر إنصافا ألنشطة مشاريع و

  ]٥٢ و٢٣ و١٦ و١٠ و٩ و٧ و٤ و٣الفقرات : مقترح حذف النص التايل[
  :مقترح إضافة النص التايل[

  التنفيذ  -سابعاً  
 أنه ال جيوز إال لألطراف اليت صدقت على فترة التزام ثانية مبوجـب              يقرر  -٦٠  

 مـن   ١٢ريع اجلارية يف إطار املـادة       بروتوكول كيوتو أن تواصل املشاركة يف أنشطة املشا       
  ؛٢٠١٢يناير / كانون الثاين٣١سجل بعد ُتوتوكول كيوتو وأية أنشطة مشاريع بر

 أن األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت ليس هلا التزام            يقرر أيضاً   -٦١  
رفق باء مـن    مقدر كمياً باحلد من االنبعاثات وخفضها املقيـدة يف العمـود الثالث من امل           

، للمـشاركة   ٢٠١٢ديـسمرب   / كانون األول  ٣١بروتوكول كيوتو لن تكون مؤهلة، بعد       
 من بروتوكول كيوتو أو تستخدم أيـة وحـدات   ١٢األنشطة اليت تندرج يف إطار املادة        يف
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حىت التصديق على فترة االلتزام الثانية مبوجـب بروتوكـول كيوتـو            حتتازها  حتوهلا أو    أو
  نفاذ؛دخوهلا حيز ال أو

 الستخدام وحـدات خفـض       أن أي طرف لن يكون مؤهالً      قرر كذلك ي  -٦٢  
وحـدات  احتياز  أو  / من بروتوكول كيوتو، وحتويل و     ١٢االنبعاثات املُعتمد مبوجب املادة     
وحـدات  احتيـاز   أو  / من بروتوكول كيوتو، وحتويل و     ٦خفض االنبعاثات مبوجب املادة     

ات املعتمد، أو وحدات خفـض االنبعاثـات        خفض االنبعاثات، أو وحدات خفض االنبعاث     
املعتمد املؤقتة، أو وحدات خفض االنبعاثات املعتمد الطويلة املدى، أو وحدات الكميـات             

 من بروتوكول كيوتو، إال إذا كان للطـرف         ١٧املُسندة، أو وحدات اإلزالة مبوجب املادة       
زام الثانية مقيدة يف املرفـق      املعين هدف مقدر كمياً للحد من االنبعاثات وخفضها لفترة االلت         

التعديالت الواردة يف مرفقات هذا املقـرر  ول كيوتو وكان قد أودع صك قبوله     باء لربوتوك 
   من بروتوكول كيوتو؛٢٠ من املادة ٤وفقاً للفقرة 

 استخدام فائض الوحدات من فترة      أنه جيب أن يقتصر    إضافة إىل ذلك   يقرر  -٦٣  
  ]..زام الثانية من أجل محاية السالمة البيئية لفترة االلتزام الثانيةااللتزام األوىل على فترة االلت
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  فقاملر

الكيانات اليت اعتمدها وعيَّنها مؤقتاً اجمللس التنفيذي آلليـة التنميـة               
النظيفة واليت يوصى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف   

االعتمـاد  /يف بروتوكول كيوتو بتسميتها ألغراض املصادقة والتحقق      
  فيما يتعلق بنطاقات قطاعية حمددة

  املُعيَّن مؤقتاً واملوصى بتسميته لنطاق قطاعي

  املصادقة على املشروع   اسم الكيان
التحقق من خفض 

  االنبعاثات
Re-consult Ltd )أ(.  ١  ١  
URS Verification Private Limited (URS)

)أ(   ١٣ و١  ١٣ و١ 
Japan Consulting Institute (JCI)

)ج(  ٩ و٥ و٤ و٢ و١  ١٣ و١٠ و٩ و٥ و٤ و٢ و١ 
   ١٣ و١٠و

Korea Testing & Research Institute (KTR)
)أ(  ١١ و٥ و٤ و١  ١٣ و١١ و٥ و٤ و١ 

  ١٣و
Foundation of Industrial Development -Management 

System Certification Institute (Thailand) (FID-MASCI)
)أ(  

 ١٣ و٤ و٣ و١  ١٥ و١٣ و٤ و٣ و١
  ١٥و

TÜV SÜDIndustrie Service GmbH (TÜV SÜD)
)ج(  ١٥-١  ١٥-١  

Korea Energy Management Corporation (KEMCO)
)ج(  ١٥-١  ١٥-١  

Swiss Association for Quality and Management Systems 

(SQS) 
)ج(  

١٥-١  ١٥-١  

China Environmental United Certification Center 

Co.،Ltd (CEC)
)ج(  

١٥-١  ١٥-١  

Perry Johnson Registrars Carbon Emissions Services 

(PJRCES)
)ب(  

٤  ٤  

Japan Quality Assurance Organisation (JQA)
)ج( ١٣ و١١ و٥-٣ و١  ١٤ و١٣ و١١ و٥-٣ و١ 

  ١٤و
DNV Climate Change Services AS (DNV)

)ج(  ١٥-١  ١٥-١  
SGS United Kingdom Limited (SGS)

)ج(   ١٥ و١٣-١  ١٥ و١٣-١ 
ERM Certification and Verification Services Limited 

(ERM CVS)
)ج(  

١٣ و١٠-٨ و٥-١  ١٥ و١٣ و١٠-٨ و٥-١
  ١٥و

Korean Foundation for Quality (KFQ)
)ج(   ١٣ و١١ و٥-١  ١٣ و١١ و٥-١ 

RINA Services S.p.A
)ج(
 ١١ و١٠ و٨-/١ ١٥-١٣ و١١ و١٠ و٨-/١ .

  ١٥-١٣و
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  املُعيَّن مؤقتاً واملوصى بتسميته لنطاق قطاعي

  املصادقة على املشروع   اسم الكيان
التحقق من خفض 

  االنبعاثات
Korean Standards Association (KSA)

)ج(
  ١٣ و٥-١  ١٣ و٥-١ 

Korea Environment Corporation (KECO)
)ج(   ١٥-١٣ و٧-١  ١٥-١٣ و٧-١ 

Japan Management Association (JMA)
)ج(  ٩ و٨ و٦ و٤-١  ١٤ و٩ و٨ و٦ و٤-١ 

  ١٤و
Germanischer Lloyd Certification GmbH (GLC)

)ج(  ١٠ و٨ و٧ و٥-١٥١ و١٣ و١٠ و٨ و٧ و٥-١ 
  ١٥ و١٣و

China Quality Certification Center (CQC)
)ج(  ١٥-١  ١٥-١  

SIRIM QAS International Sdn Bhd (SIRIM)
)ج( ١٣ و١٠ و٧ و٤-١  ١٥ و١٣ و١٠ و٧ و٤-١ 

  ١٥و
TÜV Rheinland (China) Ltd. (TÜV Rheinland)

)ج(  ١٥-١  ١٥-١  
TÜV SÜD South Asia Private Limited (transferred 

from TÜV SÜD Industrie Service GmbH)
)د(  

١٥-١  ١٥-١  

Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística 

Ltda. (IBOPE)
)أ(  

١  ١  

     
Shenzhen CTI International Certification Co., Ltd 

(CTI)
)أ(  

 ٩ و٧ و٦ و٤-١ ١٣ و١٠ و٩ و٧ و٦ و٤-١
  ١٣ و١٠و

Ernst & Young Associés (France) (EYG)
)ج(  ١٤  ١٤  

لالطالع علـى   .  إىل النطاق القطاعي كما حدده اجمللس التنفيذي       ١٦ إىل   ١تشري األعداد من      :مالحظة
  .<http://cdm.unfccc.int/Reference/Standards/accr_stan01.pdf>التفاصيل، انظر 

  .مينح االعتماد لثالث سنوات  )أ (
ا يتعلق بالكيانات اليت مدد نطاق اعتمادهـا، ال يـشار إال إىل النطاقـات               فيم. متديد النطاق   )ب (

  .القطاعية اجلديدة
  .إعادة االعتماد لثالث سنوات  )ج (
  .حتويل االعتماد  )د (

        


