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               من جدول األعمال    )  ه ( ٣      البند 
                القضايا املنهجية

                    من بروتوكول كيوتو ٨   و ٧                       القضايا املتصلة باملادتني 

 مشروع االستنتاجات املقدمة من رؤساء فريق االتصال بشأن
  األعمالمن جدول ) ه(٣البند 

 إضافة

 توصية اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

                                                                                            قررت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا العشرين أن توصي مؤمتر األطراف يف دورته  
  .                                 العاشرة باعتماد مشروع املقرر التايل

 ١٠-م أ/-مشروع املقرر 

  يفلالضطالع بأنشطة مشاريع التحريـج وإعادة التحريج الالزمةواإلجراءات  الطرائقإدراج 
 )١( من بروتوكول كيوتو٨ و٧إطار آلية التنمية النظيفة يف املبادئ التوجيهية املتعلقة باملادتني 

  ،              إن مؤمتر األطراف

  ، ٩-   م أ /  ١٩   ، و ٨-   م أ /  ٢٢   ، و ٧-   م أ /  ٢٣   و ٧-   م أ /  ٢٢   ، و ٧-   م أ /  ١٩             إىل مقرراته       إذ يشري
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  .                                                                     بروتوكول كيوتو، العتماده من أجل إدراج هذه الفروع اإلضافية يف وثيقة واحدة
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                                                                             لصلة يف بروتوكول كيوتو امللحقة باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري                         األحكام ذات ا             وإذ يالحظ   
  ، ٨   و ٧                      املناخ، وال سيما مادتيه 

  :          االستعاضة    يقرر - ١

                             من بروتوكول كيوتو عن الفرع  ٧                                                          يف املبادئ التوجيهية إلعداد املعلومات املطلوبة مبوجب املادة        ) أ (
                                                      فض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات                           املعلومات املتعلقة بوحدات خ    "                الـذي يتناول    

                                       ، بالنص الوارد يف املرفق األول هلذا املقرر؛ ٨-   م أ /  ٢٢                 ، املعتمد يف املقرر  )٢ ( "                             الكميات املخصصة، ووحدات اإلزالة

             عن الفرع                         من بروتوكول كيوتو    ٧                                                                         ويف املبادئ التوجيهية املتعلقة بإعداد املعلومات املطلوبة وفقا للمادة            ) ب (
                                        ، بالنص الوارد يف املرفق الثاين هلذا املقرر؛ ٨-   م أ /  ٢٢                 ، املعتمد يف املقرر  )٣ ( "              السجالت الوطنية "            الذي يتناول 

                                          من بروتوكول كيوتو، عن الفرع الذي يتناول  ٨                                         يف املبادئ التوجيهية لالستعراض مبوجب املادة     ) ج (
               ، ووحدات خفض    ٣              من املادة     ٨    و  ٧          الفقـرتني                                             ً            اسـتعراض املعلومــات اخلاصة بالكميات املخصصة عمالً ب         "

          ، املعتمد   )٤ ( "                                                                                         االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات الكميات املخصصة، ووحدات اإلزالة         
                                         بالنص الوارد يف املرفق الثالث هلذا املقرر؛ ٨-   م أ /  ٢٢        يف املقرر 

                                     توكول كيوتو عن اجلزء الذي يتناول                من برو   ٨                                                   يف املـبادئ التوجيهـية لالسـتعراض مبوجب املادة            ) د (
                       ملرفق الرابع هلذا املقرر؛    ، با ٨-   م أ /  ٢٢      املقرر                    ، بصيغته املعتمدة يف  )٥ ( "                      استعراض السجالت الوطنية "

                                                      

                                                  معلومات خاصة بوحدات خفض االنبعاثات، ووحدات       -       هاء     "                                   سـيدرج هـذا الفرع ضمن الفرع          ) ٢ (
   ) ٧      املادة  (   ١-     م أ إ /-                 مرفق مشروع املقرر    " (                                          اثات، ووحدات الكميات املخصصة، ووحدات اإلزالة                    التخفيض املعتمد لالنبع

  . )(FCCC/CP/2001/13/Add.3)   ٧-   م أ /  ٢٢             امللحق باملقرر 
ـ      " (                   السـجالت الوطنية  -   هاء "                               سيدرج هذا الفرع ضمن الفرع        ) ٣ (    ) ٧       املادة   (   ١-       م أ إ   /                      مرفـق مشروع املقرر 

  .  ))(FCCC/CP/2001/13/Add.3   ٧-   م أ /  ٢٢             امللحق باملقرر 
                                        ً           استعراض املعلومات بشأن الكميات املخصصة عمالً بالفقرتني   :            اجلزء الثالث "                    سيدرج هذا الفرع ضمن   ) ٤ (

                                                                                         ، ووحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات الكميات املخصصة            ٣              من املادة     ٨    و  ٧
  . )(FCCC/CP/2001/13/Add.3)   ٧-   م أ /  ٢٣               امللحق باملقرر  ) ٨     ملادة  ا (   ١-     م أ إ /                 مرفق مشروع املقررـ   " (             ووحدات اإلزالة

   ١-       م أ إ   /-                    مرفق مشروع املقرر       " (                        استعراض السجالت الوطنية    :            اجلزء اخلامس  "                          سـيدرج هذا الفرع ضمن        ) ٥ (
    )).(FCCC/CP/2001/13/Add.3   ٧-   م أ /  ٢٣               امللحق باملقرر  ) ٨      املادة  (
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 املرفق األول

 ٧ من املادة ١ اإلبالغ عن املعلومات التكميلية مبوجب الفقرة -   ًأوال 

املعتمد املؤقتة، ووحدات معلومات بشأن وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض 
 )١(التخفيض املعتمد الطويلة األجل، ووحدات الكميات املخصصة، ووحدات اإلزالة

                              ُ                                                            يقـوم كـل طرف مدرج يف املرفق األول ُيعترب أنه قد استوىف شروط املشاركة يف اآلليات باإلبالغ عن         - ١
                            َ  َ                 مات السنة التقوميية األوىل اليت َنقَل أو اقتىن فيها                                                        ً      املعلومات التكميلية يف هذا الفرع من املبادئ التوجيهية بدءاً مبعلو

                                                                                           وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد املؤقتة، ووحدات 
      طرائق    ( ١-    م أإ /-                                                                       ً         التخفيض املعتمد الطويلة األجل، ووحدات الكميات املخصصة، ووحدات اإلزالة، وفقاً للمقرر 

                                                أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية    ( ١-    م أإ /-         ، واملقرر  ) ٢ ( )                         املتعلقة بالكميات املخصصة      احملاسبة
 ُ                         ً                                                                           وُتبلغ هذه املعلومات اقتراناً بتقدمي قائمة اجلرد املطلوبة مبوجب االتفاقية يف السنة التالية وحلني                 ).                 التنمية النظيفة 

  .       ربوتوكول                                    تقدمي قائمة اجلرد األوىل املطلوبة مبوجب ال

                                                                                                       يقـدم كـل طـرف مدرج يف املرفق األول، يف منوذج إلكتروين موحد، املعلومات التالية عن وحدات خفض                    - ٢
                                                          ووحدات التخفيض املعتمد املؤقتة، ووحدات التخفيض املعتمد                                                        االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات،      

                                                        ة، من واقع سجله الوطين عن السنة التقوميية السابقة                                                ووحدات الكميات املخصصة، ووحدات اإلزال       ،                 الطويلـة األجـل   
  :                                                  ، مع التمييز بني الوحدات الصاحلة ملختلف فترات االلتزام )                       على أساس التوقيت العاملي (

                                                                           كميات وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات التخفيض   ) أ ( 
                                            ووحدات الكميات املخصصة، ووحدات اإلزالة يف كل  ،           لطويلة األجل                                      املعتمد املؤقتة، ووحدات التخفيض املعتمد ا

                     طرائق احملاسبة املتعلقة    ( ١-      م أ إ  /-              من مرفق املقرر   )  و (   إىل     )  ه ( و  )  أ (  ٢١                                  نوع من أنواع احلساب احملددة يف الفقرة 
  ت                                                                            ، وكميات وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدا        )                  بالكمـيات املخصصة  

        من مرفق   )  د ( و  )  ج (  ٢١                                                                                    الكمـيات املخصصة، ووحدات اإلزالة يف كل نوع من أنواع احلساب احملددة يف الفقرة               
                                          ، وكميات وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات       )                                        طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املخصصة       ( ١-     م أإ  /-       املقرر  

                                  دات الكميات املخصصة، ووحدات اإلزالة                                                            التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد املؤقتة، ووح
                               أنشطة التحريج وإعادة التحريج يف    ( ١-    م أإ /-                من مرفق املقرر   ٤٣                                     يف حساب االستبدال املنصوص عليه يف الفقرة 

                                                                      ، وكميات وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات  )                         إطار آلية التنمية النظيفة
                                                                      يلة األجل، ووحدات الكميات املخصصة، ووحدات اإلزالة يف حساب االستبدال املنصوص                      التخفيض املعتمد الطو  

   ، )                                                                أنشطة التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة           ( ١-     م أإ  /-                    من مرفق املقرر       ٤٧                   علـيه يف الفقرة     
                  ض املعتمد املؤقتة،                                                                                     وكميات وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات التخفي         

                                        املخصصة، ووحدات اإلزالة، يف مجيع احلسابات من                  ووحدات الكميات  ،                                  ووحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل
          يف بداية  )                                    طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املخصصة   ( ١-    م أإ /-              من مرفق املقرر   )  ب (  ٢١                          النوع املشار إليه يف الفقرة 

       السنة؛
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      من   ٨    و  ٧                                            ً                   ت املخصصة الصادرة على أساس الكميات املخصصة عمالً بالفقرتني                               كمـية وحدات الكميا     ) ب ( 
  ؛ ٣      املادة 

      وما  ٦                                                                            كمية وحدات خفض االنبعاثات الصادرة على أساس املشروعات اليت تنفذ يف إطار املادة      ) ج ( 
                                                                               يقابلها من وحدات الكميات املخصصة ووحدات اإلزالة اليت حتولت إىل وحدات خفض االنبعاثات؛

  )  ٦      املادة  (   ١-     م أ إ /-                من مرفق املقرر   ٢٤                                     ً         كمية وحدات خفض االنبعاثات الصادرة وفقاً للفقرة   ) د ( 
              ، وما يقابلها  ٦                                    اللجنة اإلشرافية املنشأة يف إطار املادة                         ، واملتحقق منها حتت إشراف  ٦                       على أساس مشروعات املادة 

             االنبعاثات؛                                                           من وحدات الكميات املخصصة ووحدات اإلزالة اليت حتولت إىل وحدات خفض

        التخفيض         ووحدات                                                                      كمـيات وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات،              ) ه ( 
                                                      ووحدات الكميات املخصصة، ووحدات اإلزالة املقتناة من                                                         املؤقتة، ووحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل،             املعتمد

              كل سجل حتويلي؛

  ؛ ٣           من املادة  ٤   و ٣                        اس كل نشاط مبوجب الفقرتني                                 كمية وحدات اإلزالة الصادرة على أس  ) و ( 

                                                                           كميات وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات الكميات   ) ز ( 
                                                           املخصصة، ووحدات اإلزالة، اليت نقلت إىل كل سجل من سجالت االقتناء؛

  ؛ ٧-   م أ /  ١٨      املقرر           من مرفق   ١٠                                     ً         كمية وحدات خفض االنبعاثات املنقولة وفقاً للفقرة   ) ح ( 

                                                                           كميات وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات الكميات   ) ط ( 
                       طرائق احملاسبة املتعلقة    (   ١-       م أ إ   /-                    من مرفق املقرر       ٣٢                                                    املخصصة، ووحدات اإلزالة، اليت ألغيت مبوجب الفقرة        

  ؛ ٣           من املادة  ٤   و ٣        الفقرتني                                     على أساس كل نشاط من األنشطة يف إطار  )               بالكميات املخصصة

                                                                                        كمـيات وحـدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات الكميات              ) ي ( 
                              طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات  (   ١-     م أ إ /-                من مرفق املقرر   ٣٧                                                   املخصصة، ووحدات اإلزالة، اليت ألغيت مبوجب الفقرة       

  ؛ ٣           من املادة  ١                                             متثال من أن الطرف ال ميتثل اللتزامه مبوجب الفقرة                           بناء على ما تقرره جلنة اال )      املخصصة

       ووحدات                                                                      كمـيات أخرى من وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات،    ) ك ( 

                                          ووحدات الكميات املخصصة، ووحدات اإلزالة،                                                       املؤقتة، ووحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل،             املعتمد         التخفيض  
  ؛ )                                    طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املخصصة   ( ١-     م أ إ /-                من مرفق املقرر   ٣٣              ة مبوجب الفقرة      امللغا

        التخفيض        ووحدات                                                            كميات وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات،   ) ل ( 
            اإلزالة، اليت                               ووحدات الكميات املخصصة، ووحدات                                              املؤقتة، ووحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل،       املعتمد

               سحبت من اخلدمة؛

                                                                                     كميات وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة اليت انتهت صالحيتها يف حساب السحب اخلاص هبا               ) م ( 
                                           وحساب استبدال وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة؛
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                                                                                     كمـيات وحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل اليت انتهت صالحيتها يف حساب السحب                ) ن ( 
                                             استبدال وحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل؛             اخلاص هبا وحساب

                                                                                          كمية وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة، ووحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل اليت انتهت              ) س ( 
                                صالحيتها يف حساب االنتظار اخلاص هبا؛

                                                                           كميات وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات التخفيض   ) ع ( 
                                                                                                      ملعتمد املؤقتة، ووحدات الكميات املخصصة، ووحدات اإلزالة، املنقولة إىل حساب استبدال وحدات التخفيض              ا

                                                أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية  (   ١-    م أإ / _                من مرفق املقرر   ٤٤                   ً         املعتمد املؤقتة، وفقاً للفقرة 
  ؛ )               التنمية النظيفة

                                                   حدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات الكميات                                         كمـيات وحدات خفض االنبعاثات، وو       ) ف ( 
    ٤٨                                                                                      ً                      املخصصة، ووحدات اإلزالة، املنقولة إىل حساب استبدال وحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل، وفقاً للفقرة               

  ؛ )                                                               أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة (   ١-    م أإ / _              من مرفق املقرر 

                                                                    حدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات التخفيض        كميات و  ) ص ( 
                                                                                                       املعـتمد الطويلة األجل، ووحدات الكميات املخصصة، ووحدات اإلزالة، املنقولة إىل حساب استبدال وحدات              

           يج وإعادة                      أنشطة مشاريع التحر   (   ١-     م أإ  / _                    من مرفق املقرر       ٤٩                                 ً                التخفـيض املعتمد الطويلة األجل، وفقاً للفقرة        
  ؛ )                                   التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة

                                                                           كميات وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات التخفيض   ) ق ( 
                                                                                                       املعـتمد الطويلة األجل، ووحدات الكميات املخصصة، ووحدات اإلزالة، املنقولة إىل حساب استبدال وحدات              

                               أنشطة مشاريع التحريج وإعادة     (   ١-     م أإ  / _                    من مرفق املقرر       ٥٠      ً           ، وفقاً للفقرة                                    التخفـيض املعتمد الطويلة األجل    
  ؛ )                                   التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة

                                                                                كميات وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة، ووحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل اليت انتهت   ) ر ( 
                               أنشطة مشاريع التحريج وإعادة       ( ١-     م أإ  /-          املقرر              من مرفق    ٥٣                                  ً               صالحيتها املنقولة إىل حساب إزالة وفقاً للفقرة        

  ؛ )                                   التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة

                                                                           كميات وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات الكميات   ) ش ( 
             َّ                            املخصصة، املرحَّلة من فترة االلتزام السابقة؛

        التخفيض        ووحدات                       خفيض املعتمد لالنبعاثات،                                      كميات وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات الت  ) ت ( 
                                        ووحدات الكميات املخصصة، ووحدات اإلزالة، يف                                              املؤقتة، ووحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل،         املعـتمد 

              طرائق احملاسبة   (   ١-     م أإ  /-                 من مرفق املقرر      )  و (    إىل      )  ه ( و  )  أ (  ٢١                                               كل نوع من أنواع احلسابات احملددة يف الفقرة         
                                                                       ، وكميات وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات،          )          ات املخصصة                    املـتعلقة بالكمـي   

  )  د ( و  )  ج (  ٢١                                                                                          ووحدات الكميات املخصصة، ووحدات اإلزالة يف كل نوع من أنواع احلساب احملددة يف الفقرة               
          النبعاثات،                         ، وكميات وحدات خفض ا     )                                        طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املخصصة       ( ١-  أإ  / -                   مـن مرفق املقرر     

                                                                                             ووحـدات التخفـيض املعـتمد لالنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد املؤقتة، ووحدات الكميات املخصصة،     
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               أنشطة التحريج   (   ١-     م أإ  /-                    من مرفق املقرر       ٤٣                                                            ووحدات اإلزالة يف حساب االستبدال املنصوص عليه يف الفقرة          
                                             ات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد                    ، وكميات وحد   )                                                وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة      

                                                                                                     لالنـبعاثات، ووحـدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل، ووحدات الكميات املخصصة، ووحدات اإلزالة يف              
                                   أنشطة التحريج وإعادة التحريج يف        ( ١-     م أإ  /-                 من مرفق املقرر        ٤٧                                         حساب االستبدال املنصوص عليه يف الفقرة       

                                                                      ، وكميات وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات  ) ة                        إطار آلية التنمية النظيف
                                                                                                      التخفـيض املعتمد املؤقتة، ووحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل، ووحدات الكميات املخصصة، ووحدات             

              طرائق احملاسبة   (   ١-     م أإ  /-                 من مرفق املقرر      )  ب (  ٢١                                                               اإلزالـة، يف مجيع احلسابات من النوع املشار إليه يف الفقرة            
  .             يف بداية السنة  )                        املتعلقة بالكميات املخصصة

                                 يالحظ وجودها يف سجل املعامالت       ) ٣ (                                                            يقوم كل طرف مدرج يف املرفق األول باإلبالغ عن أي تباينات           - ٣
          من مرفق   ٥٤        والفقرة   ،  )                                    طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املخصصة (   ١-    م أإ /-                من مرفق املقرر   ٤٣   ً          عمالً بالفقرة 

                        مع حتديد ما إذا كانت        ،   )                                                                        أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة          (   ١-     م أإ  /-      ملقرر   ا
                                                                            َّ                            املعـامالت ذات الصـلة قد اكتملت أو انتهت، ويف حالة ما إذا كانت املعامالت مل تنته، حتدَّد أرقام املعامالت          

                                           وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات                                                              واألرقـام التسلسـلية وكميات وحدات خفض االنبعاثات، و        
                                                                                                      التخفـيض املعتمد املؤقتة، ووحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل، ووحدات الكميات املخصصة، ووحدات             

  .               ً                                 وجيوز للطرف أيضاً أن يقدم تفسريه لعدم إهناء املعاملة  .              اإلزالة املعنية

                                                   إخطار تلقاه من اجمللس التنفيذي آللية التنمية                                                             يقـوم كل طرف مدرج يف املرفق األول باإلبالغ عن أي           - ٤
   ١-       م أ إ   /-                    من مرفق املقرر       ٤٩                                                                                    النظيفة يأمره فيه باستبدال وحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل وفقا للفقرة            

  . )                                                               أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة (

                                                             بالغ عن أي إخطار تلقاه من اجمللس التنفيذي آللية التنمية                                                    يقـوم كل طرف مدرج يف املرفق األول باإل         - ٥
   ١-       م أ إ   /-                    من مرفق املقرر       ٥٠                                                                                    النظيفة يأمره فيه باستبدال وحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل وفقا للفقرة            

  . )                                                               أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة (

                                                                    ق األول باإلبالغ عن أي حالة لعدم االستبدال ضبطها مسجل املعامالت                                       يقوم كل طرف مدرج يف املرف      - ٦
                                                        أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية  (   ١-     م أ إ /-                      مـن مرفق املقرر        ٥٦                  وفقـا للفقـرة     

     سلية                                                                                                  حمـددا مـا إذا كان االستبدال قد مت الحقا، ويف حالة عدم وقوعه، يقدم الطرف األرقام التسل                    ،   )         النظـيفة 
       وينبغي   .         املعنية                                                                    وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة، ووحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل                           والكمـيات املتعلقة ب   

  .                   ً                      للطرف أن يقدم تفسرياً لعدم قيامه باالستبدال

                                                                                      يقـوم كـل طـرف مـدرج يف املرفق األول باإلبالغ عن األرقام التسلسلية وكميات وحدات خفض          - ٧
                                                  ووحدات التخفيض املعتمد املؤقتة، ووحدات التخفيض                                  لتخفيض املعتمد لالنبعاثات،                             االنـبعاثات، ووحـدات ا    

                                                                      ، ووحدات الكميات املخصصة، ووحدات اإلزالة احملفوظة يف السجل الوطين يف هناية كل                        املعـتمد الطويلة األجل   
     ً  ، عمالً  ٣           من املادة  ١                                      ً                                          سنة واليت أصبحت غري صاحلة لالستعمال امتثاالً لاللتزامات املنصوص عليها مبوجب الفقرة      

  . )                                    طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املخصصة (   ١-     م أ إ /-              من مرفق املقرر   )  ب (  ٤٣        بالفقرة 
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                                                                                                  يقوم كل طرف مدرج يف املرفق األول باإلبالغ عن أي إجراءات اختذت لتصحيح أي مشكلة من املشكالت                  - ٨
                                          يريات يف السجل الوطين ملنع حدوث التفاوت                                                                          اليت تسببت يف حدوث تفاوت وعن تاريخ هذه اإلجراءات، وعن أي تغ           

  .                                                      ً                                  مرة أخرى، وعن القرار الذي اختذ بشأن أي مسائل حمددة سابقاً بشأن التنفيذ فيما يتعلق باملعامالت

                                                                         ً                           يقوم أي طرف مـدرج يف املرفق األول باإلبالغ عن حساب االحتياطي لفترة االلتزام وفقاً ملرفق املقرر                 - ٩
  . ٧-   م أ /  ١٨

                                                                           ف مدرج يف املرفق األول بتوفري إمكانات احلصول، بناء على طلب أفرقة خرباء االستعراض،           يقوم كل طر -  ١٠
         من مرفق    )  ب (  ٢١                                                                                           عـلى املعلومات احملفوظة يف السجل الوطين واملتعلقة مبسك احلسابات املشار إليها يف الفقرة               

                             ى من احلسابات واملعامالت عن                     ، واألنواع األخر   )                                        طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املخصصة     (   ١-     م أإ  /-       املقرر  
  .      أعاله ٣   و ٢                                                                            السنة التقوميية السابقة، اليت تؤيد املعلومات التكميلية املبلغ عنها مبوجب الفقرتني 

                                                                                                           يقـوم كل طرف مدرج يف املرفق األول باإلبالغ عن املعلومات التكميلية املوصوفة يف هذا الفرع من املبادئ                   -  ١١
                                                                                 قائمة اجلرد السنوية بالنسبة آلخر سنة من فترة االلتزام، واليت تتعلق حبساب الكميات                                       التوجيهية، فيما يتعلق بسنة تقدمي    

                                             ً                  َّ                                                                 املخصصـة لفترة االلتزام هذه يف تلك السنة، اقتراناً بالتقرير الذي يقدَّم عند انتهاء الفترة اإلضافية للوفاء بااللتزامات                  
  . )                                احملاسبة املتعلقة بالكميات املخصصة     طرائق (   ١-     م أ إ /-                من مرفق املقرر   ٤٩                     املشار إليها يف الفقرة 

 حواشي املرفق األول

                                طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات    (   ١-     م أإ  /-                    من مرفق املقرر      ٤       إىل    ١               َّ                        هـذه الوحدات معرَّفة يف الفقرات من          ) ١ ( 
   ).              لتنمية النظيفة                                                 أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية ا (   ١-    م أإ / _                من مرفق املقرر  ١          والفقرة  )      املخصصة

                     لالضطالع بأنشطة مشاريع        الالزمة          واإلجراءات         الطرائق (   ٩-   م أ /  ١٩                من مرفق املقرر   ٤٠    ً         وفقاً للفقرة   ) ٢ ( 
                  ينطبق على وحدات      ،   )                                                                           يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام األوىل لربوتوكول كيوتو                                    التحريـج وإعادة التحريج  

                                                                   األجل، ما مل يرد خالف ذلك يف ذلك املرفق، مجيع األحكام األخرى املتصلة بوحدات                               خفض االنبعاثات املؤقتة والطويلة 
     ً                              ، فضالً عن طرائق احملاسبة املتعلقة       ٨    و  ٧                                                                                 التخفـيض املعـتمد لالنبعاثات الواردة يف املبادئ التوجيهية املتعلقة باملادتني            

  . ٤- ٧                           بالكميات املخصصة مبوجب املادة 

  .       أدناه ٦                                               الستبدال، وهو ما يبلغ عنه على حدة يف إطار الفقرة                           من دون إدراج أي سجل بعدم ا  ) ٣ ( 
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 املرفق الثاين

 ٧ من املادة ٢ اإلبالغ عن املعلومات التكميلية مبوجب الفقرة -     ً ثانيا  

 السجالت الوطنية

                                  ً                                                           يقدم كل طرف مدرج يف املرفق األول وصفاً لكيفية أداء السجل الوطين الوظائف احملددة يف مرفق املقرر        - ١
                       أنشطة مشاريع التحريج    (   ١-       م أ إ   / _                 ومرفق املقرر     ) ١ ( )                                          طـرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املخصصة      (   ١-     م أإ  /-

                                                                   وكيفية امتثاله لشروط املعايري التقنية لتبادل البيانات بني نظم            ،   )                                                    وإعـادة الـتحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة        
       ويشتمل   .                                          بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو                                                          السجالت بالصيغة اليت اعتمدها مؤمتر األطراف العامل        

  :                          الوصف على املعلومات التالية

                                                                     اسم مدير السجل الذي يعينه الطرف حلفظ السجل الوطين، ومعلومات االتصال به؛  ) أ ( 

                                                                       أمساء األطراف األخرى اليت يتعاون معها الطرف حبفظ سجالهتا الوطنية يف نظام موحد؛  ) ب ( 

                              البيانات وقدرة السجل الوطين؛              وصف هيكل قاعدة  ) ج ( 

                                                                                                  وصـف للكيفـية الـيت يتطابق هبا السجل الوطين مع املعايري التقنية لتبادل البيانات بني نظم                   ) د ( 
                                                                                                                السجالت ألغراض تأمني التبادل الدقيق والشفاف والكفؤ للبيانات بني السجالت الوطنية، وآلية التنمية النظيفة،              

  ؛ ) ٢ ( ) ١         الفقرة  ، ٧-   م أ /  ١٩      املقرر  (             وسجل املعامالت 

                                                                               وصف لإلجراءات املستخدمة يف السجل الوطين لإلقالل إىل أدىن حد من التناقضات يف اإلصدار          ) ه ( 
                                                                                                            والـنقل واالقتـناء، واإللغـاء وسحب وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات               

                   أو وحدات اإلزالة،    /                                  األجل، ووحدات الكميات املخصصة، و                                                               التخفيض املعتمد املؤقتة ووحدات التخفيض املعتمد الطويلة        
                                                                                                                 واستبدال وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة ووحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل واخلطوات املتخذة إلهناء املعامالت              

                                                                 عند اإلخطار عن أي تفاوتات، وتصحيح املشكالت يف حالة عدم إهناء املعامالت؛

                                                                   ألمنية املستخدمة يف السجل الوطين ملنع أي تالعب ومنع أي خطأ من                                    عـرض عـام للتدابري ا       ) و ( 
     ِّ                            املشغِّل، وكيفية حتديث هذه التدابري؛

                                                                            قائمة باملعلومات املتاحة للجمهور بواسطة الوصلة البينية للمستخدم بالسجل الوطين؛  ) ز ( 

                                              عنوان الوصلة البينية بسجله الوطين على اإلنترنت؛  ) ح ( 

                                                                        تخذة حلفظ وصيانة واسترجاع البيانات بغية تأمني سالمة ختزين البيانات                              وصـف للـتدابري امل      ) ط ( 
                                     واسترجاع خدمات السجل يف حاالت الكوارث؛
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                                                                                            نـتائج أي إجراءات اختبار قد تكون متاحة أو استحدثت هبدف اختبار األداء، واإلجراءات،                ) ي ( 
                                         ، فيما يتعلق باملعايري التقنية لتبادل       ٧-    أ  م /  ١٩                                     ً                           وتدابـري األمـن للسجل الوطين، اليت اختذت عمالً بأحكام املقرر            

  .                      البيانات بني نظم السجالت

 حواشي املرفق الثاين

                                              الطرائق واإلجراءات الالزمة لالضطالع بأنشطة مشاريع  (   ٩-   م أ /  ١٩                من مرفق املقرر   ٤٠            وفقا للفقرة   ) ١ ( 
                     ، تنطبق على وحدات     )                  ىل لربوتوكول كيوتو                                                                                    الـتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام األو            

                                                                                                         التخفيض املعتمد املؤقتة والطويلة األجل أيضا كل األحكام األخرى املتعلقة بوحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات الواردة 
      يرد       ، ما مل ٤- ٧                                                           ، وطرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املخصصة مبوجب املادة          ٨    و  ٧                                    يف املبادئ التوجيهية مبوجب املادتني      

  .                   خالف ذلك يف ذلك املرفق

  . ٨-   م أ /  ٢٤           انظر املقرر   ) ٢ ( 
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 املرفق الثالث

                                        ً           استعراض املعلومات بشأن الكميات املخصصة عمالً بالفقرتني   :            اجلزء الثالث
                                              ، ووحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد  ٣           من املادة  ٨   و ٧

                 التخفيض املعتمد                                                        لالنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد املؤقتة، ووحدات       
                                                                   الطويلة األجل، ووحدات الكميات املخصصة، ووحدات اإلزالة

  الغرض-ألف 

  :                        الغرض من هذا االستعراض هو - ١

َ                                                                  توفري تقييم تقين موضوعي ومّتَسق وشفاف وشامل للمعلومات السنوية املقدمة بشأن الكميات              ) أ (   ّ                        
                                             ت ختفيض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد              ، ووحدا  ٣                مـن املادة      ٨    و  ٧          ً                   املخصصـة عمـالً بالفقـرتني       

                                                                                                       لالنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد املؤقتة، ووحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل، ووحدات الكميات            
                       طرائق احملاسبة املتعلقة      ( ١-     م أإ  /-                                                                            املخصصـة، ووحدات اإلزالة، من أجل تأمني توافقها مع أحكام مرفق املقرر             

  ،  )                                                               أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة (   ١-    م أإ /-         واملقرر  ) ١ ( ) ة              بالكميات املخصص
       اجتماع  /                                      ُ  ُ                                                                ومـع املعـايري التقنية لتبادل البيانات بني ُنظُم السجل وأي توجيهات أخرى يعتمدها مؤمتر األطراف               

  ؛ ) ٧      املادة  (   ١-    م أإ /-                    هاء من مرفق املقرر -                       األطراف، ومع الفرع األول 

                                                                                        ضـمان أن تتوافر ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو وللجنة            ) ب ( 
                ، ووحدات ختفيض    ٣              من املادة     ٨    و  ٧                                            ً                          االمتـثال معلومـات موثوقـة عـن الكميات املخصصة عمالً بالفقرتني             

                   ، ووحدات التخفيض                                                                                       االنـبعاثات، ووحـدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد املؤقتة          
  .                                                                                          املعتمد الطويلة األجل، ووحدات الكميات املخصصة، ووحدات اإلزالة، اخلاصة بكل طرف مدرج يف املرفق األول

  اإلجراءات العامة-باء 

          ، ووحدات   ٣              من املادة     ٨    و  ٧                                                  ً                    يـتألف استعراض املعلومات املتعلقة بالكميات املخصصة عمالً بالفقرتني           - ٢
       ووحدات                              وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة،                                     ات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات                     ختفيض االنبعاثات، ووحد

  :                                                           ووحدات الكميات املخصصة، ووحدات اإلزالة، من اإلجراءات التالية                           التخفيض املعتمد الطويلة األجل

  ،  ٣           من املادة  ٨    و  ٧                                                 ً                      اسـتعراض شـامل للمحاسبة املتعلقة بالكميات املخصصة عمالً بالفقرتني             ) أ ( 
     كجزء   )                                         طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املخصصة       ( ١-     م أإ  /-                    من مرفق املقرر      ٦     ُ              ً              سبما ُيبلغ عنها وفقاً للفقرة       ح

                                                                 ُ         ً                 مـن االسـتعراض األويل اخلاص بكل طرف من األطراف املدرجة يف املرفق األول الذي ُيجرى وفقاً لإلجراءات    
                                             الواردة يف اجلزء األول من هذه املبادئ التوجيهية؛

                                                                                 عراض سنوي للمعلومات املتعلقة بوحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد               اسـت   ) ب ( 
                                                    دات اخلفض الطويلة األجل، ووحدات الكميات املخصصة،                                            ووحدات التخفيض املعتمد املؤقتة، ووح                لالنبعاثات،  
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   ١-     م أإ  /-                 من مرفق املقرر            هاء   -                                                 ِّ           ً                       ووحدات اإلزالة، وللمعلومات املتعلقة بالتباينات املبلِّغ عنها وفقاً للفرع األول           
                           لكل طرف مدرج يف املرفق األول؛  )  ٧      املادة  (

                                                                                              استعراض مكتيب أو مركزي للمعلومات اخلاصة بكل طرف من األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت                 ) ج ( 
      طرائق    ( ١-       م أ إ   /-                    من مرفق املقرر       ٤٩                                                                ً                     يـتعني اإلبالغ عنها لدى انقضاء الفترة اإلضافية للوفاء بااللتزامات وفقاً للفقرة             

  . ) ٧      املادة  (   ١-     م أ إ /-                من مرفق املقرر  ) ٢ (  ١١                                واملعلومات املشار إليهـا يف الفقرة   )                               احملاسبة املتعلقة بالكميات املخصصة

  نطاق االستعراض-جيم 

  :                         بالنسبة لكل طرف من األطراف - ٣

      على  ٣      املادة      من  ٨   و ٧                                             ً           يشمل االستعراض األويل حساب الكمية املخصصة لـه عمالً بالفقرتني   ) أ ( 
  ؛ )                                    طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املخصصة   ( ١-     م أ إ /-                من مرفق املقرر  ٦          ِّ          ً          النحو املبلِّغ عنه وفقاً للفقرة 

   :                     يشمل االستعراض السنوي  ) ب ( 

       ووحدات                                                                                      املعلومـات املـتعلقة بوحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات،             ̀  ١̀ 
                            ، ووحدات الكميات املخصصة،     ل               الطويلة األج                            ، ووحدات التخفيض املعتمد                            التخفـيض املعتمد املؤقتة   

  ؛ ) ٧      املادة  (   ١-     م أ إ /-                    هاء من مرفق املقرر -                   َّ           ً           ووحدات اإلزالة، املبلَّغ عنها وفقاً للفرع األول

                                                                     ِ َ                     سـجالت قيد املعامالت، مبا يف ذلك السجالت اخلاصة بأي تباينات حتال إىل األمانة من ِقَبل                 ̀  ٢̀ 
                       طرائق احملاسبة املتعلقة    (   ١-       م أ إ   /-                    من مرفق املقرر       ٤٣      ً              الت عمـالً بالفقرة        ِّ             مسـجِّل املعـام   

    ٥٦                                مسجل املعامالت وفقا للفقرة       ا                          سجالت بعدم االستبدال حييله           ، وأي  )                بالكميات املخصصة 
                                                                أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية          (   ١-       م أ إ   /-                     مـن مـرفق املقرر      

                                                                    سجالت بأي تباينات أو عدم استبدال أحيلت إىل األمانة منذ بداية                           مبـا يف ذلـك         ،   )         النظـيفة 
                                         االستعراض السابق وحىت بداية االستعراض احلايل؛

             وهلذا الغرض،    .                                               ِّ                                   املعلومـات الواردة يف السجل الوطين اليت تؤيد أو توضِّح املعلومات املبلغ عنها             ̀  ٣̀ 
             ً               راض اإلطالع فعالً على سجلها                                                                 تتـيح األطـراف املدرجة يف املرفق األول لفريق خرباء االستع          

                               ً                              كما تنطبق على هذه املعلومات أيضاً األجزاء ذات الصلة من الفقرتني   .                   الوطين خالل االستعراض
                                        من اجلزء األول من هذه املبادئ التوجيهية؛  ١٠   و ٩

                                                                                      يشمل االستعراض الذي جيري عند انقضاء الفترة اإلضافية للوفاء بااللتزامات التقرير املقدم لدى  ) ج ( 
                       طرائق احملاسبة املتعلقة      ( ١-     م أإ  /-                    من مرفق املقرر       ٤٩                                            ً                 انقضـاء الفترة اإلضافية للوفاء بااللتزامات وفقاً للفقرة         

                                                       أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية         (   ١-     م أإ  /-              من املقرر      ٥٩         والفقرة    )                   بالكمـيات املخصصة  
  ،  ) ٧       املادة   (   ١-     م أإ  /-                    من مرفق املقرر      ) ٣ (  ١١                   نها مبوجب الفقرة                             َّ          ، مبا يف ذلك املعلومـات املبلَّغ ع       )                التنمية النظيفة 

  .                                                                                        ويشمل اإلشراف على إعداد تقرير التجميع واحملاسبة النهائي الذي تنشره األمانة فيما خيص هذا الطرف
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 حتديد املشاكل -١

  :                      ِّ                            خالل االستعراض األويل، يقيِّم فريق خرباء االستعراض ما يلي - ٤

                 من مرفق املقـرر  ٨   و ٧   و ٦              َّ       ً                          مات كاملة ومقدَّمة وفقاً لألحكام ذات الصلة للفقرات                  ما إذا كانت املعلو  ) أ ( 
            واملقررات   ، ) ٧       املادة   (   ١-     م أإ  /-                                  ، والفرع األول من مرفق املقرر        )                                        طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املخصصة       ( ١-     م أإ  /-

               اجتماع األطراف؛ /                     ذات الصلة ملؤمتر األطراف

   ١-     م أإ  /-           ً                  حمسوبة وفقاً ملرفق املقرر       ٣              من املادة     ٨    و  ٧       ً             صصة عمالً بالفقرتني                              ما إذا كانت الكمية املخ      ) ب ( 
َ         َّ     ، ومتوافقة مع تقديرات قائمة اجلرد املستعَرضة واملعدَّلة؛ )                                    طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املخصصة (                                        

        املقرر          من مرفق ٦                                                       ً                       مـا إذا كان حساب املستوى الالزم الحتياطي فترة االلتزام متفقاً مع الفقرة              ) ج ( 
  . ٧-   م أ /-  ١٨

  :                         ِّ                            وخالل االستعراض السنوي، يقيِّم فريق خرباء االستعراض ما يلي - ٥

   ١-    م أإ /-                    هاء من مرفق املقرر -                               َّ       ً                          مـا إذا كانـت املعلومات كاملة ومقدَّمة وفقاً للفرع األول              ) أ ( 
               اجتماع األطراف؛ /                                واملقررات ذات الصلة ملؤمتر األطراف ) ٧      املادة  (

                                                                     ومـات املتصلة بعمليات اإلصدار واإللغاء والسحب والتحويل واالقتناء                                مـا إذا كانـت املعل       ) ب ( 
                                                                 ْ             متوافقة مع املعلومات الواردة يف السجل الوطين للطرف املعين ومع سجالت قْيد املعامالت؛ ل                 واالستبدال والترحي

      مع                                                                                             مـا إذا كانت املعلومات املتصلة بعمليات االقتناء والتحويل بني السجالت الوطنية متوافقة              ) ج ( 
                                                    ْ                                                         املعلومـات الواردة يف السجل الوطين للطرف املعين ومع سجالت قْيد املعامالت، ومع املعلومات اليت تبلغ عنها                 

ِ               األطراف األخرى املشاِركة يف املعامالت؛                   

       ووحدات                                                                                       ما إذا كانت املعلومات املتصلة بعمليات اقتناء وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات،              ) د ( 
                                                من سجل آلية التنمية النظيفة متوافقة مع                                                    قتة، ووحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل                           التخفـيض املعتمد املؤ   

                                                     ْ                                         املعلومات الواردة يف السجل الوطين للطرف املعين ومع سجالت قْيد املعامالت ومع سجل آلية التنمية النظيفة؛

          ، ووحدات                                                                                 مـا إذا كانـت وحـدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات                ) ه ( 
ُ                                                الكميات املخصصة، ووحدات اإلزالة، قد أُصدرت أو اقتنيت أو ُحولت أو ألغيت أو سحبت أو نقلت إىل فترة االلتزام                    ُ                                   

  ؛ )        املخصصة ت                            طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميا   ( ١-    م أإ /-                                       ً             التالية أو من فترة االلتزام السابقة وفقاً ملرفق املقرر 

                                                ُ            عتمد املؤقتة ووحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل أُصدرت                                             مـا إذا كانـت وحدات التخفيض امل         ) و ( 
ُ                                                   واقتنيت وُحولت وألغيت وسحبت واستبدلت وفقا ملرفق املقرر            )          املخصصة  ت                               طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميا      ( ١-     م أإ  /-         

    ؛ )                                                               أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة (   ١-    م أإ /-            ومرفق املقرر 
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                 هاء من مرفق    -                    من الفرع األول      ) ٤ ( ) أ ( ٢                         َّ                               مـا إذا كانت املعلومات املبلَّغ عنها مبقتضى الفقرة            ) ز ( 
                                                                             بشأن كميات الوحدات املدرجة يف احلسابات يف بداية السنة متوافقة مع املعلومات       ) ٧       املادة   (   ١-     م أإ  /-         املقـرر   

ِ                       املقدمـة عـن السـنة السابقة، مع مراعاة أي تصويبات تكون قد أُدِخلت                                                 على هذه املعلومات، بشأن كميات                                                            ُ 
                                               الوحدات املدرجة يف احلسابات يف هناية السنة السابقة؛

ِ       ً            ما إذا كان املستوى الالزم الحتياطي فترة االلتزام، على النحو املبلَّغ عنه، قد ُحِسب وفقاً للفقرة   ) ح (   ُ           َّ                                                            
  ؛ ٧-   م أ /  ١٨                من مرفق املقرر  ٦

   ٩                           ً                يتجنب حدوث حساب مزدوج وفقاً للفقرة                                                     ما إذا كانت الكمية املخصصة حمسوبة على حنو         ) ط ( 
  ؛ )                   ُّ                         استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة   ( ١-    م أإ /-              من مرفق املقرر 

                            َّ                                                                   مـا إذا كان سجل املعامالت قد حدَّد وجود أي تباين فيما يتصل باملعامالت اليت يشرع فيها                   ) ي ( 
  :        مبا يلي                                                  الطرف؛ وإذا كان األمر كذلك، يقوم فريق خرباء االستعراض

ُ  ِّ                              يتحقق مما إذا كان هذا التباين قد حدث وُحدِّد على حنو صحيح يف سجل املعامالت؛ ̀  ١̀                                        

    ِّ                                                                     يقيِّم ما إذا كان نفس النوع من التباين قد حدث يف السابق فيما خيص هذا الطرف؛ ̀  ٢̀ 

    ِّ                          ُ        ُ       يقيِّم ما إذا كانت املعاملة قد أُجنزت أو أُهنيت؛ ̀  ٣̀ 

           َّ                 َّ                        الطرف قد صحَّح أو األطراف قد صحَّحت املشكلة اليت                                                يـدرس سـبب التباين وما إذا كان          ̀  ٤̀ 
    َّ                   تسبَّبت يف حدوث التباين؛

   ِّ                           َّ                                                                    يقيِّم ما إذا كانت املشكلة اليت سبَّبت التباين تتصل بقدرة السجل الوطين على ضمان الدقة يف                 ̀  ٥̀ 
                ووحدات التخفيض                                                                    حساب وحدات خفض االنبعاثات ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات،         

ـ                               ، ووحدات الكميات املخصصة                                                 تة، ووحـدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل                      املعـتمد املؤق
                                                                                           ووحـدات اإلزالة وإصدارها وحيازهتا وحتويلها واقتنائها وإلغائها واستبداهلا وسحبها، وترحيل        

                   ووحدات الكميات    ،                                                                 وحـدات خفـض االنـبعاثات ووحـدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات          
                                       ً               أ يف إجراء استعراض شامل لنظام السجل وفقاً للجزء                                               املخصصـة؛ وإذا كان األمر كذلك، يبد      

  .                             اخلامس من هذه املبادئ التوجيهية

              ِّ                                                                              مـا إذا كـان مسجِّل املعامالت قد أخطر الطرف بأي حالة لعدم استبدال وحدات التخفيض                  ) ك (  
               ذلك، يقوم فريق                                                                                     املعتمد املؤقتة أو وحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل اليت ميتلكها الطرف، وإذا كان األمر ك

  :                   خرباء االستعراض مب يلي

                               مسجل املعامالت لذلك بشكل صحيح؛ ف                               التحقق من وقوع عدم االستبدال وكش ̀  ١̀ 

           ً                      وقع سابقاً بالنسبة لذلك الطرف؛ د                                التأكد مما إذا كان عدم االستبدال ق ̀  ٢̀ 
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          مت الحقا؛ د                            التأكد مما إذا كان االستبدال ق ̀  ٣̀ 

                                                       إذا كان الطرف قد صحح الوضع الذي تسبب يف عدم            ا    وفيم                                الـنظر يف سبب عدم االستبدال        ̀  ٤̀ 
          االستبدال؛

                         بقدرة السجل الوطين على   ة                                                                    الـتأكد مما إذا كانت املشكلة اليت تسببت يف عدم االستبدال متعلق            ̀  ٥̀ 
                                                                                    ضـمان الدقة يف حساب وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات،            

                                                    ة ووحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل ووحدات الكميات                            ووحدات التخفيض املعتمد املؤقت
                                                                                          املخصصـة ووحدات اإلزالة، وحيازهتا ونقلها واقتنائها وإلغائها وسحبها، واستبدال وحدات           
                                                                                   التخفيض املعتمد املؤقتة ووحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل، وإذا كان األمر كذلك، يبدأ 

  .                                           جل وفقا للجزء اخلامس من هذه املبادئ التوجيهية                               الفريق يف استعراض شامل لنظام الس

                                                                                                   وخـالل االستعراض الذي جيرى عند انقضاء الفترة اإلضافية للوفاء بااللتزامات، يستعرض فريق خرباء               - ٦
  :                          ، وذلك من أجل تقييم ما يلي ٧           من املادة  ١                      َّ                          االستعراض املعلومات املقدَّمة من الطرف مبقتضى الفقرة 

      طرائق    ( ١-       م أ إ   /-                    من مرفق املقرر       ٤٩                   ً                 غ عن املعلومات متفقاً مع الفقرة                             مـا إذا كـان اإلبال       ) أ ( 
  ؛ )                              احملاسبة املتعلقة بالكميات املخصصة

                                                                                                   مـا إذا كانت املعلومات متوافقة مع املعلومات الواردة يف قاعدة بيانات التجميع واحملاسبة اليت                 ) ب ( 
                                                 حتتفظ هبا األمانة ومع املعلومات الواردة يف سجل الطرف؛

  .      أعاله ٥                                                                     ً        ما إذا كانت هناك أي مشاكل أو تباينات يف املعلومات اليت يقدمها الطرف وفقاً للفقرة   ) ج ( 

                                                                                مـا إذا كانـت كمـية وحدات الكميات املخصصة، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات،        ) د ( 
            ساب استبدال                                                                                       ووحـدات التخفيض املعتمد املؤقتة ووحدات خفض االنبعاثات ووحدات اإلزالة اليت نقلت إىل ح        

             يف حساب السحب                                                                                    وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة لفترة االلتزام مساوية لكمية وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة 
                                                                              وحساب استبدال وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة اليت انقضت صالحيتها خالل فترة االلتزام؛

                     يض املعتمد لالنبعاثات،                                                            مـا إذا كانـت كمـية وحدات الكميات املخصصة، ووحدات التخف         ) ه ( 
                                                                                                     ووحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل، ووحدات خفض االنبعاثات ووحدات اإلزالة اليت نقلت إىل حساب              
                                                                                                         اسـتبدال وحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل خالل فترة االلتزام مساوية جملموع كمية وحدات التخفيض               

                                               لتخفيض املعتمد الطويلة األجل اليت انقضت صالحيتها يف                                                 املعتمد يف حساب السحب وحساب استبدال وحدات ا       
                                                                                                                 هناية فترة االلتزام، باإلضافة إىل كمية وحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل اليت حددها اجمللس التنفيذي آللية                

                                                                       التنمية النظيفة على أهنا كميات تتطلب استبداهلا يف السجل خالل فترة االلتزام؛

                                                                                لذي جيرى لدى انقضاء الفترة اإلضافية للوفاء بااللتزامات، يستعرض فريق خرباء                              وخـالل االستعراض ا    - ٧
  .      أعاله ٥     ً          وفقاً للفقرة  ) ٧      املادة  (   ١-    م أإ /-                من مرفق املقرر  ) ٥ (  ١١                      َّ       ً          االستعراض املعلومات املقدَّمة وفقاً للفقرة 
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                   تتصل باملعلومات                           ّ                 أعاله وكذلك، إن أمكن، حلّ أي مشاكل        ٦                                       وعقب إجناز اخلطوات املبينة يف الفقرة        - ٨
    َّ                                                                                           ِّ                 املبلَّغ عنها، ومع مراعاة املعلومات الواردة يف قاعدة بيانات التجميع واحملاسبة اليت حتتفـظ هبا األمانة، يقيِّم فريق         
                                                                                                                  خـرباء االستعراض ما إذا كان جمموع االنبعاثات البشرية املصدر املعادلة لثاين أكسيد الكربون فيما يتصل بفترة                 

                ووحدات التخفيض                                                                 ت وحدات خفض االنبعاثات ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات،                              االلتزام تتجاوز كميا  
                                              ، ووحدات الكميات املخصصة ووحدات اإلزالة يف                                                                املعـتمد املؤقتة، ووحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل       

  .                                                حساب السحب من اخلدمة اخلاص بالطرف خالل فترة االلتزام

  التوقيت-دال 

          ، كجزء من  ٣           من املادة  ٨    و  ٧                                 ً                حملاسبة املتعلقة بالكميات املخصصة عمالً بالفقرتني       ُ                      ُيختـتم اسـتعراض ا     - ٩
                                                                                                           االسـتعراض األويل، يف غضـون سنة واحدة من التاريخ الواجب لتقدمي التقرير من أجل تيسري حساب الكمية                  

              طرائق احملاسبة     ( ١- إ    م أ  /-                    من مرفق املقرر      ٦                           ، املشار إليه يف الفقرة       ٣              من املادة     ٨    و  ٧          ً             املخصصة عمالً بالفقرتني    
ُ                                        ويتَِّبع هذا االستعراض اُألطر الزمنية واإلجراءات احملددة يف الفقرة   )                        املتعلقة بالكميات املخصصة   .       أدناه  ١٠   َِّ                 

ُ                                                                                               ُيختتم االستعراض السنوي للمعلومات املتعلقة بوحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد            -  ١٠
                   ، ووحدات الكميات                                               قتة، ووحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل                                 ووحدات التخفيض املعتمد املؤ               لالنبعاثات،  

                يف غضون سنة     ) ٧       املادة   (   ١-     م أإ  /-                         هاء من مرفق املقرر      -                          َّ            ً                     املخصصـة، ووحدات اإلزالة املبلَّغ عنها وفقاً للفرع األول          
  :            طوات التالية                   ، ويشمل االستعراض اخل ٧           من املادة  ١                                                    واحدة من التاريخ الواجب لتقدمي املعلومات مبقتضى الفقرة 

                                                          ِّ  ً                                  يضـع فـريق خرباء االستعراض قائمة جبميع املشاكل اليت مت حتديدها، مبيِّناً تلك املشاكل اليت                  ) أ ( 
                                                                                                       تقتضي إدخال تصويبات على عملية احملاسبة السابقة لوحدات الكميات املخصصة أو وحدات خفض االنبعاثات              

                       وحدات التخفيض املعتمد      و أ               عتمد املؤقتة،                     وحدات التخفيض امل                                                 أو وحـدات التخفـيض املعتمد لالنبعاثات أو         
    ٢٥                                                                                              ، أو وحدات اإلزالة، ويرسل هذه القائمة إىل الطرف املدرج يف املرفق األول يف موعد أقصاه                              الطويلة األجل 

      ً                                                                  ُ ِّ                            أسبوعاً من التاريخ الواجب لتقدمي قائمة اجلرد السنوية إذا كانت املعلومات قد قُدِّمت يف غضون ستة أسابيع بعد 
               لواجب لتقدميها؛         التاريخ ا

                                                                                            يبدي الطرف املـدرج يف املرفق األول تعليقاته على هذه املسائل يف غضون ستة أسابيع وجيوز                 ) ب ( 
                                                                                                          لـه أن يقدم، إذا ما طلب منه فريق خرباء االستعراض ذلك، تنقيحات لعملية احملاسبة املتعلقة بوحدات الكميات          

                       وحدات التخفيض املعتمد                             املعتمد لالنبعاثات أو                                                            املخصصـة أو وحدات خفض االنبعاثات أو وحدات التخفيض        
                              ويعد فريق خرباء االستعراض مشروع   .                  ، أو وحدات اإلزالة                                  وحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل    و أ           املؤقـتة،   

                                                                              ُ                                   تقرير استعراض يف غضون مثانية أسابيع من تاريخ تلقي التعليقات على املسائل املطروحة وُيرسل مشروع التقرير                
                          املعين إلبداء تعليقاته عليه؛         إىل الطرف 

   ِّ                                                                                          يقـدِّم الطرف املدرج يف املرفق األول تعليقاته على مشروع تقرير االستعراض يف غضون أربعة                 ) ج ( 
                                                                   ويقوم فريق خرباء االستعراض بإعداد تقرير استعراض هنائي يف غضون            .                                          أسـابيع من تاريخ تلقي مشروع التقرير      
  .               ى مشروع التقرير                                       أربعة أسابيع من تاريخ تلقي التعليقات عل
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ُ                                                                                            ً                ُيـنجز استعراض التقرير املقدم عند انقضاء الفترة اإلضافية للوفاء بااللتزامات واملعلومات املقدمة وفقاً               -  ١١
  .        ً                                    أسبوعاً من التاريخ الواجب لتقدمي املعلومات   ١٤            يف غضون     ) ٧       املادة   (   ١-     م أإ  /-                    من مرفق املقرر      ) ٦ (  ١١        للفقرة  

  .                                                                   د مشروع تقرير يف غضون مثانية أسابيع من التاريخ الواجب لتقدمي املعلومات                              ويقوم فريق خرباء االستعراض بإعدا
           فريق خرباء         ويقوم    .                                                                                              وجيوز للطرف املعين أن يبدي تعليقاته على مشروع التقرير يف غضون أربعة أسابيع من تلقيه              
  .          وع التقرير                                                                              االستعراض بإعداد تقرير استعراض هنائي يف غضون أسبوعني من تلقي تعليقات الطرف على مشر

  اإلبالغ-هاء 

            ً                     أعاله تقييماً للمشاكل احملددة اليت   ١١   و  ١٠                                                           يشمل تقريرا االستعراض النهائيان املشار إليهما يف الفقرتني       -  ١٢
                  من اجلزء األول من   ٤٨                                                 أعاله ويكون شكلهما وعرضهما وفقا ملا ورد يف الفقرة  ٨     إىل  ٤                     مت كشفها وفقا للفقرات 
   .           سب االقتضاء                       هذه املبادئ التوجيهية، حب

 حواشي املرفق الثالث

                                              الطرائق واإلجراءات الالزمة لالضطالع بأنشطة مشاريع  (   ٩-   م أ /  ١٩                من مرفق املقرر   ٤٠            وفقا للفقرة   ) ١ ( 
                     ، تنطبق على وحدات     )                                                                                                    الـتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام األوىل لربوتوكول كيوتو              

                                                                                        ؤقتة والطويلة األجل أيضا كل األحكام األخرى املتعلقة بوحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات الواردة                 خفض االنبعاثات امل
           ، ما مل يرد  ٤- ٧                                                           ، وطرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املخصصة مبوجب املادة          ٨    و  ٧                                    يف املبادئ التوجيهية مبوجب املادتني      

  .                   خالف ذلك يف ذلك املرفق

                                وسيتغري رقم هذه الفقرة عندما       .                                   من املرفق األول من هذا املقرر        ١١            إىل الفقرة                          يشري رقم هذه الفقرة       ) ٢ ( 
  .                   من بروتوكول كيوتو ٧ُ                                                 ُيدمج املرفق األول يف املبادئ التوجيهية يف إطار املادة 

                            ُ      وسيتغري رقم هذه الفقرة عندما ُيدمج   .                             من املرفق األول من هذا املقرر  ١١                         تشري هذه الفقرة إىل الفقرة   ) ٣ ( 
  .                   من بروتوكول كيوتو ٧                                       ق األول يف املبادئ التوجيهية يف إطار املادة     املرف

                            وسيتغري رقم هذه الفقرة عندما   .                           من املرفق األول من هذا املقرر  )  أ ( ٢                                   يشري رقم هذه الفقرة إىل الفقرة         ) ٤ ( 
  .                   من بروتوكول كيوتو ٧ُ                                                 ُيدمج املرفق األول يف املبادئ التوجيهية يف إطار املادة 

                            ُ      وسيتغري رقم هذه الفقرة عندما ُيدمج   .                          من املرفق األول هبذا املقرر  ١١                     هذه الفقرة إىل الفقرة         يشري رقم   ) ٥ ( 
  .                   من بروتوكول كيوتو ٧                                           املرفق األول يف املبادئ التوجيهية يف إطار املادة 

ُ      ُيدمج                             وسيتغري رقم هذه الفقرة عندما   .                          من املرفق األول هبذا املقرر  ١١                             يشري رقم هذه الفقرة إىل الفقرة   ) ٦ ( 
  .                   من بروتوكول كيوتو ٧                                           املرفق األول يف املبادئ التوجيهية يف إطار املادة 
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 املرفق الرابع

 استعراض السجالت الوطنية: اجلزء اخلامس

  الغرض-ألف 

  :                                         الغرض من استعراض السجالت الوطنية هو ما يلي - ١

                              لدقيقة لعمليات إصدار وحدات                                                                        توفري تقييم تقين كامل وشامل لقدرة سجل وطين على تأمني احملاسبة ا             ) أ ( 
                                                  ووحدات التخفيض املعتمد املؤقتة، ووحدات التخفيض                                                                خفـض االنـبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات،         

                                                                                               ، ووحدات الكميات املخصصة، ووحدات اإلزالة، وحيازهتا، ونقلها، واقتنائها، وإلغائها، وسحبها                                املعتمد الطويلة األجل  
                                                                                      دات التخفيض املعتمد املؤقتة ووحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل، وعمليات ترحيل                                       مـن اخلدمـة، واستبدال وح     

                                                                              لوحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات الكميات املخصصة؛

                       طرائق احملاسبة املتعلقة      ( ١-       م أ إ   /-                                                             تقيـيم مدى التقيد بشروط السجل الواردة يف مرفق املقرر             ) ب ( 
                                                                أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية          (   ١-       م أ إ   /-                 ومرفق املقرر     ) ١ ( )              لكميات املخصصة   با

                                                                                                 وبـأي مقـررات صادرة عن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،                 )         النظـيفة 
                                                           ومساعدة األطراف املدرجة يف املرفق األول على الوفاء بالتزاماهتا؛ 

                                                                                      تقييم مدى مطابقة السجل الوطين للمعايري التقنية لتبادل البيانات بني نظم السجالت املعتمدة من   ) ج ( 
                                                         مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

                                                                                          تـزويد مؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو وجلنة االمتثال                ) د ( 
  .                    قة عن السجالت الوطنية            مبعلومات موثو

  اإلجراءات العامة-باء 

  :                                     ينقسم استعراض السجالت الوطنية إىل جزأين - ٢

    ١٤       إىل     ١١                                                         ً                    إجراء استعراض دقيق للسجل الوطين كجزء من االستعراض األويل وفقاً للفقرات              ) أ ( 
                                              ً                         من اجلزء األول من هذه املبادئ التوجيهية واقتراناً مع االستعراض الدوري لـه؛

      زاي -                                                                                      إجراء استعراض مكتيب أو مركزي ألي تغيريات يف السجل الوطين مبلغ عنها وفقا للفرع األول           ) ب ( 
          ً                      واقتراناً مع االستعراض السنوي؛ ) ٧      املادة  (   ١-    م أإ /-              من مرفق املقرر 

             من اجلزء    ٤٨        ً                                                                                        جيـري أيضاً استعراض دقيق للسجل الوطين إذا أوصى تقريرا االستعراض النهائيان مبوجب الفقرة                - ٣
                                                                                                                       األول من هذه املبادئ التوجيهية بإجراء استعراض دقيق للسجل الوطين أو إذا أدت النتائج املتعلقة بالتغيريات املبلغ عنها يف         

  .                                                                                                                       السجالت الوطنية اليت نظر فيها فريق خرباء االستعراض إىل التوصية بإجراء استعراض دقيق يف تقرير االستعراض النهائي                
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              أدناه هلذا    ٦                                                                         اض اجملموعة املوحدة من االختبارات اإللكترونية الوارد وصفها يف الفقرة                                          ويسـتعمل فـريق خرباء االستعر     
  .                                                                                      وال حتدث زيارة داخل القطر إال إذا كانت االختبارات اإللكترونية املوحدة غري كافية لتحديد املشاكل  .      الغرض

  نطاق االستعراض-جيم 

  .  ً                                       الً للسجل الوطين لكل طرف مدرج يف املرفق األول                               ً      ً       جيري فريق خرباء االستعراض استعراضاً دقيقاً وشام - ٤
              طرائق احملاسبة     ( ١-     م أإ  /-                                                                                   ويشمل استعراض السجل الوطين مدى االلتزام بشروط السجل الواردة يف مرفق املقرر             

                                                أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية  (   ١-     م أإ  /-              ومرفق املقرر     )                              املـتعلقة بالكمـيات املخصصة    
                                                                                               وباملعايري التقنية لتبادل البيانات بني نظم السجالت املعتمدة من مؤمتر األطراف العامل بوصفه                )     نظيفة             التنمـية ال  

  .                              اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 استعراض التغيريات يف السجل الوطين -١

  ،  ٧    دة            من املا   ١                                                                                 يستعرض فريق خرباء االستعراض املعلومات املقدمة كمعلومات تكميلية مبوجب الفقرة            - ٥
                                                                                                   وحيدد أي تغيريات مهمة يف السجل الوطين أبلغ عنها الطرف أو أي مشاكل حيددها فريق خرباء االستعراض لدى         

                              ووحدات التخفيض املعتمد املؤقتة،                                                               استعراض وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، 
                            ْ        خصصة، ووحدات اإلزالة، وسجالت قْيد                           ، ووحدات الكميات امل                                             ووحـدات التخفـيض املعتمد الطويلة األجل      

                       طرائق احملاسبة املتعلقة      ( ١-     م أإ  /-                                                                                املعـامالت الـيت ميكـن أن تؤثر على أداء الوظائف الواردة يف مرفق املقرر                
                                                                أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية          (   ١-     م أإ  /-              ومرفق املقرر     )                     بالكمـيات املخصصـة   

                                                                                   ملعايري التقنية لتبادل البيانات بني نظم السجالت وفقا للمقررات ذات الصلة املتخذة من مؤمتر                وااللتزام با   )       النظيفة
                                 ً         وينبغي إجراء هذا االستعراض اقتراناً مع        .                                                                األطـراف العـامل بوصـفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو          

  .     أدناه   ٨     إىل  ٦                    ً                                          االستعراض السنوي وفقاً لإلجراءات ذات الصلة الواردة يف الفقرات من 

 حتديد املشاكل -٢

  :                                                                                    يستعرض فريق خرباء االستعراض السجل الوطين، مبا يف ذلك املعلومات املقدمة بشأنه، لتقييم ما يلي - ٦

                                                           ً                           ما إذا كانت املعلومات املتعلقة بالسجل الوطين كاملة ومقدمة وفقاً للفرع األول من مرفق املقرر   ) أ ( 
                                                               الصادرة عن مؤمتر األطراف وعن مؤمتر األطراف العامل بوصفه                                  ، وللمقررات ذات الصلة    ) ٧         املـادة      ( ١-     م أإ  /-

                                اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

                       ً                                                                           مـا إذا كان السجل مطابقاً للمعايري التقنية لتبادل البيانات بني نظم السجالت لضمان تبادل                  ) ب ( 
     ً      ً       ً      ً     بادالً دقيقاً وشفافاً وفعاالً؛                                                                     البيانات بني السجالت الوطنية وسجل التنمية النظيفة وسجل املعامالت املستقل ت

                                                                                           مـا إذا كانت إجراءات املعامالت، مبا يف ذلك اإلجراءات املتصلة بسجل املعامالت، تتفق مع                 ) ج ( 
   ١-     م أ إ /-                       ، الواردة يف مرفق املقرر  ٧           من املادة  ٤                                                       طـرائق احملاسـبة املتعلقة بالكميات املخصصة مبوجب الفقرة     
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                                      أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف  (   ١-    م أإ /-           مرفق املقرر  و  )       املخصصة                              طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات  (
  ؛ )                         إطار آلية التنمية النظيفة

                                                                                     مـا إذ كانـت هناك إجراءات كافية لتقليل التباينات إىل أدىن حد عند إصدار وحدات خفض         ) د ( 
                       ؤقتة، ووحدات التخفيض                              ووحدات التخفيض املعتمد امل                                                        االنـبعاثات، ووحـدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات،        

                                                                                      ، ووحدات الكميات املخصصة، ووحدات اإلزالة، ونقلها، واحتيازها، وإلغائها، وسحبها،                               املعتمد الطويلة األجل  
                                                                                              وعند استبدال وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة ووحدات التخفيض املعتمد الطويلة األجل، والختاذ خطوات إلهناء 

                                          ن، وتدارك املشاكل يف حالة عدم إهناء املعامالت؛                               املعامالت حيثما أخطر عن وجود تباي

                                                                                              مـا إذا كانت هناك تدابري أمنية كافية ملنع وتسوية التالعبات غري املصرح هبا واإلقالل إىل أدىن                 ) ه ( 
                 ِّ                                     حد من أخطاء املشغِّلني واختاذ إجراءات لتحديث هذه التدابري؛

                       طرائق احملاسبة املتعلقة      ( ١-       م أ إ   /-      ملقرر                                                          مـا إذا كانت املعلومات متاحة للجمهور وفقا ملرفق ا           ) و ( 
  ؛ )               بالكميات املخصصة

                                                                                     ما إذا كانت هناك تدابري كافية لصيانة البيانات واحلفاظ عليها واسترجاعها لضمان سالمة ختزين   ) ز ( 
  .                                                البيانات واسترجاع خدمات السجالت يف حالة حدوث كارثة

                                         راض صيغة اختبار لسجل املعامالت وجمموعة                                                           خـالل االسـتعراض الدقيق، يستخدم فريق خرباء االستع         - ٧
                                                                                                              موحـدة لالختـبارات اإللكترونية وبيانات العينة لتقييم قدرة السجل على أداء وظائفه، مبا يف ذلك مجيع أنواع             

   ١-       م أ إ   /-              ومرفق املقرر     )                                         طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املخصصة       ( ١-       م إ أ   /-                                        املعامالت، املشار إليها يف مرفق املقرر       
                                             وتقييم االلتزام باملعايري التقنية لتبادل       )                                                                            أنشـطة مشـاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة            (

  .                                                                                                     البـيانات بني نظم السجالت املعتمدة من مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو          
  .                         آخر ذي صلة باستعراض السجل                                                 وقد يعتمد فريق خرباء االستعراض على نتائج أي اختبار 

                           أعاله، يقوم فريق خرباء      ٧    و  ٦                                                                             عـلى أسـاس عمليات التقييم اليت يكون قد مت القيام هبا وفقا للفقرتني                - ٨
                         ُ                        ُ                                                              االستعراض بتحديد أي مشاكل ُيحتمل وجودها، وأي عوامل ُيحتمل أن يكون هلا تأثري، عند الوفاء بااللتزامات                

             وباإلضافة إىل    .                                                                 وااللتزام باملعايري التقنية لتبادل البيانات بني نظم السجالت                                           املتعلقة بأداء وظائف السجل الوطين    
  .                                                             ذلك، يوصي فريق خرباء االستعراض بالطريقة اليت ميكن هبا معاجلة املشاكل

  التوقيت-دال 

                                                                    َّ   ُ                            خـالل االستعراض الدقيق، يعد فريق خرباء االستعراض قائمة جبميع املشاكل اليت حتدَّد وُيخطر الطرف                - ٩
                                                                                                   املدرج يف املرفق األول باملشاكل احملددة يف موعد ال يتجاوز ستة أسابيع من بدء االستعراض أو بعد القيام بالزيارة 

                                                                   ويعلق الطرف املدرج يف املرفق األول على هذه املشاكل يف غضون ستة أسابيع من   .         ُ                داخل القُطر، حبسب االقتضاء
                                                         رير عن استعراض السجل الوطين يف غضون ستة أسابيع من                                               ويعد فريق خرباء االستعراض مشروع تق       .           إخطاره هبا 

                                                                    وختضع لالستعراض وتدرج يف تقرير استعراض قائمة اجلرد النهائية أي            .                                        تلقـي التعليقات على األسئلة املطروحة     
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                                                                                                    تصويبات أو معلومات إضافية أو تعليقات على مشروع التقرير ترد من الطرف املدرج يف املرفق األول يف غضون       
                              ً      ً                    ويعد فريق خرباء االستعراض تقريراً هنائياً عن استعراض السجل   .                                    سابيع من إرسال التقرير إىل ذلك الطرف       أربعة أ

 ُ                                 وُيختتم استعراض السجل الوطين يف       .                                                                          الوطـين يف غضون أربعة أسابيع من تلقي التعليقات على مشروع التقرير           
  .                                              غضون عام واحد من التاريخ الواجب لتقدمي املعلومات

تَّبع  -  ١٠                                                                                      يف استعراض التغيريات املدخلة على السجل الوطين اجلداول الزمنية واإلجراءات املتبعة يف االستعراض ُ  َّ     ُت
             واحملددة يف    ) ٧       املادة   (   ١-       م أ إ   /-                         هاء من مرفق املقرر      -                                   ً                   السنوي للمعلومات الواجب تقدميها وفقاً للفرع األول        

                                           السنوي أو استعراض التغيريات املدخلة على                        وإذا أوصى االستعراض    .                                             اجلـزء الثالـث من هذه املبادئ التوجيهية       
                                                                                                                   السجل الوطين بإجراء استعراض دقيق للسجل الوطين، وإذا رئي أنه يلزم القيام بزيارة داخل القطر، وجب إجراء                 
                                                                                                                          هـذا االسـتعراض الدقيق مع الزيارة التالية داخل القطر إما بعد إعداد قائمة اجلرد السنوية أو بعد تقدمي البالغ                    

  .                         دوري، مع األخذ بأيهما أسبق        الوطين ال

  اإلبالغ-هاء 

                                     ً                                          ً                      يشمل تقريرا االستعراض النهائيان تقييماً لسري عمل السجل الوطين على وجه اإلمجال وتقييماً للمشاكل               -  ١١
ُ                             املعيَّنة اليت ُحددت وفقا للفقرات من              من    ٤٨                                ً                            أعاله، ويكون شكلهما وعرضهما وفقاً ملا ورد يف الفقرة            ٨       إىل    ٦    َّ       

  .                       من هذه املبادئ التوجيهية          اجلزء األول 

 حاشية املرفق الرابع

                                       الطرائق واإلجراءات الالزمة لالضطالع بأنشطة  (   ٩-   م أ /  ١٩                من مرفق املقرر   ٤٠               وفقـا للفقرة     ) ١ ( 
        ، تنطبق  )                                                                                                مشـاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام األوىل لربوتوكول كيوتو   

                                                                                    النبعاثات املؤقتة والطويلة األجل أيضا كل األحكام األخرى املتعلقة بوحدات التخفيض                               عـلى وحدات خفض ا    
                                     ، وطرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات      ٨    و  ٧                                                                      املعـتمد لالنـبعاثات الـواردة يف املبادئ التوجيهية مبوجب املادتني            

  .                              ، ما مل يرد خالف ذلك يف ذلك املرفق ٤- ٧                  املخصصة مبوجب املادة 

----- 


