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 ١٠-م أ/-مشروع املقرر 

صغرية للتحريج وإعادة التحريج    الطرائق واإلجراءات املبسطة ألنشطة املشاريع ال     
 يف إطـار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام األويل لربوتوكول كيوتو والتدابري            

                          الالزمة لتيسري تنفيذ أنشطة املشاريع هذه

 إن مؤمتر األطراف،

 ومرفقه الثاين، ومقرره    ٨-أم  /٢١ ومرفقه، ومقرره    ٧-م أ /١٧، ومقرره   ٧-م أ /١٥ إىل مقرره    إذ يشري  
  ومرفقه،٩-م أ/١٩ ومرفقيه، ومقرره ٩-م أ/١٨

استخدام األراضي وتغيري استخدام    ( ١-م إ أ  /- املـبادئ الواردة يف ديباجة مشروع املقرر         وإذ يؤكـد   
 ،٧-م أ/١١املوصى هبا يف املقرر ، )األراضي واحلراجة

 يلزم من تعديالت حسب مقتضى احلال، يسري على ، مع إجراء ما٧-م أ/١٧ أن املقرر وإذ يكرر تأكيد 
 أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة،

 أن أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة جيب أن تعود وإذ يؤكد 
  الدخل املنخفض املشاركني يف املشاريع،بالنفع بشكل مباشر على اجملتمعات واألفراد من ذوي

أن التمويل العام ألنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة وإذ يؤكد  
اليت تقوم هبا األطراف املدرجة يف املرفق األول جيب أال يؤدي إىل حتويل وجهات املساعدة اإلمنائية الرمسية، وجيب   

  مستقالً عن االلتزامات املالية لتلك األطراف وأال ُيحسب فيها،أن يكون

 :يقرر ما يلي -١ 

اعتماد الطرائق واإلجراءات املبسطة ألنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار             )أ( 
 ملقرر؛آلية التنمية النظيفة، يف فترة االلتزام األويل لربوتوكول كيوتو، الواردة يف مرفق هذا ا

أن ينـتج عن نشاط مشروع صغري للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة حجم                 )ب( 
 كيلوطن من ثاين أكسيد الكربون يف السنة ٨صاٍف إلزالة غازات الدفيئة البشرية املنشأ بوساطة املصارف تقل عن 

 بشرية املنشأ بواسطة املصارف عن كل فترة حتقق    إذا كـان متوسط احلجم الصايف املتوقع إلزالة غازات الدفيئة ال          
  كيلوطن من ثاين أكسيد الكربون سنوياً؛٨ال يزيد على ما يعادل 

أنـه إذا ما أّدى نشاط مشروع صغري للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة إىل حجم                  )ج( 
 كيلوطن من ثاين أكسيد الكربون      ٨ارف يزيد على ما يعادل      صـاٍف إلزالـة غازات الدفيئة البشرية املنشأ بواسطة املص         

 ؛سنوياً، فإن الفائض يف عمليات اإلزالة ال مينح وحدات ختفيض معتمد مؤقتة ووحدات ختفيض معتمد طويلة األجل
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أنه جيب إعفاء أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة من  )د( 
ام حصص العائدات ملساعدة األطراف من البلدان النامية اليت هي سريعة التأثر بشكل خاص باآلثار املعادية استخد

 لتغري املناخ للوفاء بتكاليف التكيف؛

أن تكون مشاريع األنشطة الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة مؤهلة                )ه( 
رسوم غري القابلة لالسترداد لطلب التسجيل ومعدل خمفض من حصة العائدات للحصول على مستوى خمفض من ال

 لتغطية النفقات اإلدارية آللية التنمية النظيفة؛

 :من اجمللس التنفيذي ما يلييطلب  -٢ 

أن يضع ويعرض على نظر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو      )أ( 
وامل البديلة لتقييم كميات الكربون املخزنة ولوضع املنهجيات املبسطة األساسية ألنشطة           يف دورتـه األوىل، الع    

املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة، وذلك، إذا اقتضى األمر، مع مراعاة أنواع 
 التربة ومدة املشروع والظروف املناخية؛

 رصد مبسطة مبينة على طرائق إحصائية مناسبة لتقدير أو قياس           أن يقـوم بـإعداد منهجيات      )ب( 
العملـيات النهائية الفعلية إلزالة غازات الدفيئة بواسطة املصارف، وذلك لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف العامل                
بوصـفه اجـتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل؛ وللمجلس التنفيذي، عند االقتضاء، أن يبني                 
خمتلف الطرق لألنواع املختلفة من أنشطة املشاريع اخلاصة بالتحريج وإعادة التحريج ويقترح العوامل البديلة، يف               

 حال وجودها، لتيسري تقدير أو قياس العمليات النهائية الفعلية إلزالة غازات الدفيئة بواسطة املصارف؛

املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة    أن يضـع مـبادئ توجيهية لتقدير التسرب بالنسبة ألنشطة            )ج( 
 التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة؛

 من األمانة، رهناً بتوافر التمويل التكميلي، تيسري تبادل املعلومات والوصول إليها فيما             يـرجو  -٣ 
 ذلك املعلومات يتصل بتطوير أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة، مبا يف

 أدناه؛) ب(٦املشار إليها يف الفقرة 

 األطـراف إىل تقدمي الدعم للمشاركني يف تلك املشاريع املهتمني بتنسيق تقدمي أنشطة              يدعـو  -٤ 
مشاريع صغرية متعددة للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة هبدف التقليل من تكاليف املصادقة                

 ماد من جانب الكيانات التشغيلية املعينة؛والتحقق واالعت

 األطـراف املدرجـة يف املرفق األول إىل تقدمي املساعدة لألطراف املضيفة ألنشطة بناء               يدعـو  -٥ 
 القدرات لتطبيق وتنفيذ الطرائق واإلجراءات املبّسطة الواردة يف مرفق هذا املقرر؛
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مية الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات       الوكاالت املتعددة األطراف واملنظمات احلكو     يدعـو  -٦ 
 :الصلة إىل القيام مبا يلي

وضـع واستنباط وتنفيذ برامج لدعم أنشطة بناء القدرات ملساعدة اجملتمعات واألفراد من ذوي             )أ( 
 الدخل املنخفض على تطوير وتنفيذ أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج؛

على الشبكة العاملية ألنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج         اسـتنباط أدوات تقوم      )ب( 
للمساعدة على تطوير املشاريع، مبا يف ذلك خيارات التحريج الصغرية وقدرهتا احملددة الكم على احتباس الكربون، 

 ة املشاريع هذه؛اجلوية، ومناذج تقدير كميات الكربون، واملعلومات عن السوق بالنسبة ألنشط/والصور الساتلية

تنظـيم حلقات تدريبية إقليمية، بالتعاون مع املنظمات واملؤسسات الدولية ذات الصلة، لتيسري              )ج( 
 تطوير وتنفيذ أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة؛

ول كيوتو باعتماد مشروع     مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوك        يوصـي  -٧ 
 .املقرر أدناه يف دورته األوىل
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 ١-م أإ/-مشروع املقرر 

الطرائق واإلجراءات املبّسطة ألنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف 
 إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام األويل لربوتوكول كيوتو والتدابري الالزمة

           لتيسري تنفيذ أنشطة املشاريع هذه                  

 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

استخدام  (١-م أإ /-ومرفقه، و ) ١٢املادة   (١-م أإ /-، و )اآلليات (١-م أإ /-ملقرراته  إدراكـاً مـنه      
الطرائق واإلجراءات ألنشطة املشاريع الصغرية ( ١-م أإ/-ومرفقه، و) األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

 ومرفقه،) للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام األويل لربوتوكول كيوتو

 ومرفقه الثاين، ٨-م أ/٢١ ومرفقه، و٧-م أ/١٧، و٧-م أ/١٥ ومرفقه، و٧-م أ/١١ املقررات وإذ يدرك 
الطرائق واإلجراءات املبّسطة ألنشطة املشاريع الصغرية  (١٠-م أ/- ومرفقه، و٩-م أ/١٩ ومرفقيه، و٩-م أ/١٨و

للـتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام األويل لربوتوكول كيوتو والتدابري الالزمة             
 ومرفقيه، ) صل بآلية التنمية النظيفةإرشادات فيما يت (١٠-م أ/-ومرفقه، و) لتيسري تنفيذ أنشطة املشاريع هذه

الطرائق واإلجراءات املبّسطة ألنشطة  (١٠-م أ/- تأكيد أي إجراءات اتُّخذت وفقاً للمقرر يقرر -١ 
املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام األويل لربوتوكول كيوتو                

وإعمال هذه اإلجراءات بالكامل، مبا يف ذلك تدابري تيسري         ) تيسري تنفيذ أنشطة املشاريع هذه    والـتدابري الالزمة ل   
 تنفيذ أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة؛

 الطرائق واإلجراءات املبّسطة ألنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار            يعتمد -٢ 
 التنمية النظيفة يف فترة االلتزام األويل لربوتوكول كيوتو، الواردة يف املرفق أدناه؛آلية 

 اجمللـس التنفيذي إىل استعراض الطرائق واإلجراءات املبّسطة ألنشطة املشاريع الصغرية            يدعـو  -٣ 
مل بوصفه اجتماع   للـتحريج وإعادة التحريج والتقدم، عند اللزوم، بالتوصيات املناسبة إىل مؤمتر األطراف العا            

 األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

 اجمللـس التنفيذي إىل استعراض التدابري الرامية إىل تيسري تنفيذ أنشطة املشاريع الصغرية              يدعـو  -٤ 
للتحريج وإعادة التحريج املشار إليها يف هذا املقرر والتقدم، عند اللزوم، بالتوصيات املناسبة إىل مؤمتر األطراف                

 . اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتوالعامل بوصفه
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 املرفق
 الطرائق واإلجراءات املبسطة ألنشطة املشاريع الصغرية للتحريج

 وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة

  مقدمة-ألف 

روع تتبع أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة مراحل دورة املش -١
املبيـنة يف الطرائق واإلجراءات الالزمة لالضطالع بأنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية                

يشار إليها فيما يلي بطرائق وإجراءات أنشطة مشاريع التحريج وإعادة  (٩-م أ/١٩النظيفة الواردة يف مرفق املقرر 
عامالت، تبسَّط الطرائق واإلجراءات اخلاصة بأنشطة املشاريع       ولتخفيض تكاليف امل  ). الـتحريج يف إطـار اآللية     

 :الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة على النحو التايل

وثيقة : جيوز جتميع أنشطة املشاريع، أو جتميعها يف حوافظ، عند املراحل التالية من دورة املشروع )أ(
وجيب أال يتجاوز حجم إمجايل اجملموعة      .  والتسجيل، والرصد، والتحقق، واالعتماد    تصميم املشروع، واملصادقة،  

 من طرائق وإجراءات أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار           `١`١احلدود املنصوص عليها يف الفقرة      
 اآللية؛

 ختفَّض اشتراطات وثيقة تصميم املشروع؛ )ب(

 ب فئة املشروع لتخفيض تكلفة إعداد خطوط أساس املشاريع؛تبسَّط منهجيات خطوط األساس حبس )ج(

 تبسَّط خطط الرصد، مبا فيها اشتراطات الرصد املبسطة، لتخفيض تكاليف الرصد؛ )د(

 .جيوز لذات الكيان التشغيلي أن يتوىل عملية املصادقة والتحقق واالعتماد  )ه(

شطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة     جيوز وضع خط أساس مبسط ومنهجيات رصد مبسطة ألنواع أن          -٢
وال حتول هذه القائمة دون وجود أنواع أخرى من أنشطة          . وهي معروضة يف التذييل باء    . التحريج يف إطار اآللية   

فإن كان أحد أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة . املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية
ار اآللية ال يندرج ضمن أي من األنواع املذكورة يف التذييل باء، جاز للمشاركني يف املشروع أن                 التحريج يف إط  

للموافقة على وضع خط أساس     ) يشار إليه فيما يلي باجمللس التنفيذي     (يقدمـوا طلبا إىل اجمللس التنفيذي لآللية        
 . أدناه٨أو خطة رصد مبسطة، مع مراعاة أحكام الفقرة /مبسط و

ق طـرائق وإجراءات أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية على أنشطة املشاريع            تطـبَّ  -٣
 ٢٩-٤وتطبَّق بدالً منها، الفقرات     . ٣٠-١٢الصـغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية باستثناء فقراهتا           

ل األحكام الواردة يف التذييل باء لطرائق       وينـبغي أن حيل التذييل ألف هلذا املرفق، حبسب االقتضاء، حم          . التالـية 
 .وإجراءات اآللية أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية
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طرائق وإجراءات مبسطة ألنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج          -باء 
 يف إطار آلية التنمية النظيفة

ريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية، السـتخدام طرائق وإجراءات مبسطة ألنشطة املشا     -٤
 :ينبغي أن يتصف نشاط املشروع املقترح مبا يلي

أن يليب معايري التأهل اخلاصة بأنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية               )أ(
 ادة التحريج يف إطار اآللية؛ من طرائق وإجراءات أنشطة مشاريع التحريج وإع`١`١واحملددة يف الفقرة 

 أن يكون متفقا مع أحد أنواع املشاريع املذكورة يف التذييل باء؛ )ب(

 .أال يكون عنصراً فُصل عن العناصر املكونة لنشاط مشروع أكرب، كما هو حمدد يف التذييل جيم )ج(

 .تذييل ألفيعد املشاركون يف املشروع وثيقة تصميم املشروع وفقا للنموذج احملدد يف ال -٥

 .جيوز للمشاركني يف املشروع استخدام خط األساس املبسط ومنهجيات الرصد املبسطة احملددة يف التذييل باء -٦

جيوز للمشاركني يف أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية أن يقترحوا إدخال                -٧
ملبسطة احملددة يف التذييل باء، أو أن يقترحوا فئات مشاريع تغيريات على خط األساس املبسط ومنهجيات الرصد ا    

 .إضافية لينظر فيها اجمللس التنفيذي

على املشاركني يف املشروع الذين يعتزمون عرض نوع جديد من أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة  -٨
اً إىل اجمللس، يتضمن معلومات عن      الـتحريج يف إطار اآللية أو تنقيحات إلحدى املنهجيات أن يقدموا طلبا خطي            

وجيوز . النشـاط واملقـترحات املتعلقة بكيفية تطبيق خط أساس مبسط ومنهجية رصد مبسطة على هذا النوع               
أو إدخال تنقيحات /للمجلس أن يستند إىل بيوت اخلربة، حبسب االقتضاء، عند النظر يف فئات املشاريع اجلديدة و

ويقوم اجمللس التنفيذي، على وجه السرعة، بل ويف جلسته التالية إن أمكن، . طةأو تعديالت على املنهجيات املبس
 .ويقوم اجمللس التنفيذي، بعد املوافقة عليها، بتعديل التذييل باء. باستعراض املنهجية املقترحة

 .يستعرض اجمللس التنفيذي التذييل باء ويعدِّله عند اللزوم، مّرة يف السنة على األقل -٩

طـبق أي تعديل على التذييل باء أدناه إال على أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف    ال ي  -١٠
إطـار اآللـية اليت تسجل بعد تاريخ التعديل، وال يؤثر هذا التعديل يف أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة       

 . املسجلة من أجلهاالتحريج يف إطار اآللية اليت سبق تسجيلها أثناء فترات االستحقاق

. جيـوز جتميع عدة أنشطة مشاريع صغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية بغرض املصادقة عليها       -١١
كمـا جيـوز، مـن أجل أنشطة املشاريع اجملمعة، اقتراح خطة رصد شاملة ملراقبة أداء عناصر األنشطة املكونة                   

شاريع اجملمعة مسجلة مع خطة رصد شاملة، تنفذ خطة الرصد          فإذا كانت أنشطة امل   . للمشاريع بأسلوب العينات  
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هـذه حبيـث يغطي كلُّ عملية من عمليات التحقق من اعتماد صايف اإلزالة لالنبعاثات البشرية املنشأ بواسطة                  
 .املصارف مجيَع أنشطة املشاريع اجملمعة

قق واالعتماد ألحد أنشطة املشاريع جيوز لكيان تشغيلي معني واحد أن يقوم بعملية املصادقة وكذلك التح -١٢
 .الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية أو ألنشطة مشاريع صغرية جممعة للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية

جيـوز للمجلس التنفيذي، أن يطلب ختفيض مستوى الرسوم غري القابلة لالسترداد لطلب التسجيل وأن                -١٣
 املخصصة من العائدات لتغطية النفقات اإلدارية ألنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة            يقترح ختفيض احلصة  

الـتحريج يف إطـار آلية التنمية النظيفة، وذلك عند توصية مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                  
 .٧-م أ/١٧يف املقرر بروتوكول كيوتو حبصة العائدات لتغطية النفقات اإلدارية وفق ما هو منصوص عليه 

  املصادقة والتسجيل-جيم 

للتحريج يتوىل الكيان التشغيلي املعني الذي اختاره املشاركون يف املشروع للمصادقة على نشاط مشروع مقترح  -١٤
، نظراً خلضوعه لترتيب تعاقدي معهم، استعراض وثيقة تصميم املشروع وأي وثائق            وإعـادة الـتحريج يف إطار اآللية      

 :للتأكد من استيفاء الشروط التاليةداعمة 

 ٨ والفقرتني   ٧-م أ /١٧ من مرفق املقرر     ٣٠-٢٨تلبية اشتراطات املشاركة احملددة يف الفقرات        )أ(
  من طرائق وإجراءات أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية؛٩و

ز بالتعليقات الواردة وتلقي الكيان     دعوة أصحاب املصلحة احملليني إلبداء تعليقاهتم، وتقدمي موج        )ب(
 التشغيلي املعني تقريراً يبّين الكيفية اليت أخذ هبا أي من التعليقات الواردة يف االعتبار؛

أن يكـون املشاركون يف املشروع قد قدموا إىل الكيان التشغيلي املعني وثائق بشأن حتليل ما يؤدي                  )ج( 
 اقتصادية وبيئية، -ج أو إعادة التحريج يف إطار اآللية من آثار اجتماعية  الصغري املقترح للتحريإليه نشاط املشروع

وأن يكون . مبا يف ذلك اآلثار على التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية الطبيعية، واآلثار خارج حدود املشروع
برياً، قد أجروا تقييماً   املشـاركون يف املشروع، إذا ما اعتربوا هم أو الطرف املضيف أي أثر من اآلثار السلبية ك                

ويقدم . أو تقييماً لآلثار البيئية وفقاً لإلجراءات اليت يطلبها الطرف املضيف         / االقتصادية و  -لآلثـار االجتماعية    
املشاركون يف املشروع بياناً يؤكد قيامهم هبذا التقييم وفقاً لإلجراءات اليت حيددها الطرف املضيف ويدرجون فيه  

  والعالج املقررة للتصدي هلذه اآلثار؛وصفاً لتدابري الرصد

أن يكـون نشاط املشروع الصغري املقترح للتحريج أو إعادة التحريج نشاطاً إضافياً إذا ما زاد                 )د( 
الصـايف الفعـلي إلزالة غازات الدفيئة بواسطة املصارف عن جمموع التغريات اليت كانت ستحدث يف خمزونات                 

ون داخل حدود املشروع يف حالة عدم وجود نشاط املشروع الصغري املسجل     الكربون املوجودة يف جممعات الكرب    
  أدناه؛١٩ و١٨للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار اآللية، وفقاً ملا يرد يف الفقرتني 
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 من  ٣٨أن يكـون املشـاركون يف املشروع قد حددوا النهج املقترح ملعاجلة عدم الدوام وفقاً للفقرة                   )ه( 
  أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية؛طرائق وإجراءات

أن يكـون نشاط املشروع الصغري املقترح للتحريج وإعادة التحريج مطابقاً ألحد األنواع املذكورة يف                 )و(
 التذيـيل باء، ويستخدم أحد خطوط األساس ومنهجيات الرصد املبسطة املبينة يف التذييل باء وأن تقدير خمزون الكربون                 

 القائم جيري بطريقة مناسبة؛

أن جمموعـة من أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج تستويف شروط التجميع، وأن خطة                )ز(
 الرصد الشاملة ألنشطة املشاريع الصغرية اجملمعة للتحريج وإعادة التحريج مالئمة؛

 تذييل باء؛أن يقدم املشاركون يف املشروع معلومات عن التسرب وفقاً لل )ح(

أن يتفق نشاط املشروع املقترح مع مجيع الشروط، مبا يف ذلك الرصد والتحقق واإلبالغ، إلدراج  )ط( 
، ومرفقه املتعلق بطرائق ٩-م أ/١٩أنشـطة مشـاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية، الواردة يف املقرر       

ر اآللية اليت مل حتل حملها هذه الطرائق واإلجراءات         وإجـراءات أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطا        
املبسـطة، فضـالً عـن املقررات ذات الصلة اليت اعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                  

 .بروتوكول كيوتو واجمللس التنفيذي

 :على الكيان التشغيلي املعني ما يلي -١٥

شروع، قبل تقدمي تقرير املصادقة إىل اجمللس التنفيذي،      أن يكـون قد استلم من املشاركني يف امل         )أ(
موافقة خطية على املشاركة الطوعية من السلطة الوطنية املسماة لكل طرف مشارك، مبا يف ذلك إقرار من الطرف 

 ؛ملستدامةاملضيف بأن نشاط املشروع الصغري املقترح للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية يساعده على حتقيق التنمية ا

أن يكـون قد استلم من املشاركني يف املشروع، قبل تقدمي تقرير املصادقة إىل اجمللس التنفيذي،               )ب(
إعالناً خطياً يفيد أن نشاط املشروع الصغري املقترح للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية جيري وضعه أو تنفيذه 

 ه الطرف املضيف؛من جانب جمتمعات وأفراد منخفضي الدخل حسبما يقرر

أن يتيح وثيقة تصميم املشروع للجمهور، مبا يتفق مع األحكام املتعلقة بالسرية الواردة يف الفقرة  )ج(
 ؛٧-م أ/١٧من مرفق املقرر ) ح(٢٧

 يومـاً تعليقات على شروط املصادقة من األطراف وأصحاب املصلحة           ٣٠أن يـتلقى خـالل       )د(
  اتفاقية تنوع املناخ، وأن يتيحها للجمهور؛واملنظمات غري احلكومية املعتمدة من

أن يبت، بعد انتهاء املهلة املقررة الستالم التعليقات، وبناء على املعلومات املقدمة ومع مراعاة                )ه(
 ؛التعليقات الواردة، فيما إذا كان ينبغي أم ال املصادقة على نشاط املشروع الصغري للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية
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أن خيطـر املشـاركني يف املشروع بقراره بشأن التصديق على نشاط املشروع الصغري للتحريج               )و(
ويتضمن اإلخطار املوجه إىل املشاركني يف املشروع تأكيد التصديق وتاريخ تقدمي          . وإعادة التحريج يف إطار اآللية    

ئي أن نشاط املشروع الصغري املقترح للتحريج       شرح أسباب عدم القبول إذا ارت     تقرير التصديق إىل اجمللس التنفيذي، أو       
 املصادقة؛وإعادة التحريج يف إطار اآللية، كما هو موثق، ال يستويف شروط 

أن يقـدم إىل اجمللس التنفيذي، يف حالة اعتباره نشاط املشروع الصغري املقترح للتحريج وإعادة                )ز(
 مصادقة يشمل وثيقة تصميم املشروع، واملوافقة       الـتحريج يف إطار اآللية صاحلاً، طلب تسجيل يف شكل تقرير          

 اخلطـية على املشاركة الطوعية من السلطة الوطنية املسماة لكل طرف مشارك، على النحو املشار إليه يف الفقرة                 
 أعاله، وشرحاً لكيفية مراعاة التعليقات الواردة حق املراعاة؛) أ(١٥

 .حالته إىل اجمللس التنفيذيأن يتيح تقرير املصادقة هذا للجمهور مبجرد إ )ح(

ُيعترب تسجيل اجمللس التنفيذي هنائيا بعد مرور أربعة أسابيع على تاريخ استالم اجمللس طلب التسجيل، ما                 -١٦
مل يطلب أحد األطراف املشاركني يف نشاط املشروع الصغري املقترح للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية أو                 

اجمللس التنفيذي إجراء استعراض لنشاط املشروع الصغري املقترح للتحريج وإعادة          ثالثـة أعضـاء على األقل من        
 :وجيري استعراض اجمللس التنفيذي وفقاً للشرطني التاليني. التحريج يف إطار اآللية

 جيب أن يكون االستعراض متصال مبسائل مرتبطة بشروط املصادقة؛ )أ(

 التايل لطلب االستعراض، على أقصى تقدير، مع إبالغ         جيب االنتهاء منه أثناء انعقاد االجتماع      )ب(
 .املقرر الصادر وأسبابه للمشاركني يف املشروع وللجمهور

جيـوز إعادة النظر يف نشاط غري مقبول ملشروع مقترح للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية                   -١٧
بة شريطة أن يتبع هذا النشاط املشروع اإلجراءات        النظـيفة للمصادقة عليه وتسجيله بعد إجراء التنقيحات املناس        

 .ويفي بشروط املصادقة والتسجيل، مبا فيها تلك املتصلة بالتعليقات العامة

ويكـون نشاط املشروع الصغري للتحريج أو إعادة التحريج نشاطاً إضافياً إذا زاد الصايف الفعلي إلزالة                 -١٨
تغريات اليت كانت ستحدث يف خمزونات الكربون املوجودة يف         غـازات الدفيئة بواسطة املصارف على جمموع ال       

جممعات الكربون داخل حدود املشروع، يف حالة عدم وجود نشاط املشروع الصغري للتحريج أو إعادة التحريج                
 .يف إطار آلية التنمية النظيفة

إطار آلية التنمية النظيفة ويعد خط األساس لنشاط املشروع الصغري املقترح للتحريج أو إعادة التحريج يف  -١٩
هـو السيناريو الذي ميثل بصورة معقولة جمموع التغريات اليت كانت ستحدث يف خمزونات الكربون املوجودة يف                

ويعترب خط األساس خطاً . جممعات الكربون داخل حدود املشروع يف حالة عدم وجود النشاط املقترح للمشروع          
 كانت ستحدث يف خمزونات الكربون املوجودة يف جممعات الكربون          ميـثل بصورة معقولة جمموع التغريات اليت      
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داخل حدود املشروع، يف حالة عدم وجود نشاط املشروع الصغري املقترح للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية 
 .تذييل باءالنظيفة إذا كان هذا اخلط قد حتدد باستخدام واحدة من منهجيات خط األساس املشار إليها يف الالتنمية 

وجيـوز اسـتخدام منهجية خط األساس والرصد املبسطة الواردة يف التذييل باء ملشروع صغري للتحريج                -٢٠
وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة إذا كان املشاركون يف املشروع قادرين على أن يثبتوا لكيان تشغيلي              

وعلى حنو ما   . ر من املوانع الواردة يف امللحق ألف بالتذييل باء        معني أن هذا املشروع لن ينفذ لوجود مانع أو أكث         
هـو منصوص عليه يف التذييل باء، جيوز بالنسبة لنموذج مشروع، تقدمي دليل كمي يثبت أن املشروع لن ينفذ                   

 .خبالف ذلك، بدال من إثبات ذلك على أساس املوانع الواردة يف امللحق ألف من التذييل باء

اعتماد الوحدات عند بدء نشاط املشروع الصغري للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية              وتـبدأ فترة     -٢١
وفترة االعتماد هذه لنشاط املشروع الصغري املقترح للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية               . التنمـية النظـيفة   
 :النظيفة تكون إما

 األكثر، شريطة أن يقوم كيان تشغيلي معّين، يف      سنة جيوز جتديدها مرتني على     ٢٠فترة أقصاها    )أ( 
كـل عملـية جتديد، بقرار ما إذا كان خط األساس األصلي للمشروع سارياً أو مت حتديثه، مع مراعاة البيانات                    

 اجلديدة عند االقتضاء، وبإبالغ اجمللس التنفيذي بذلك؛ أو

 . سنة٣٠فترة أقصاها  )ب( 

ريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة تصميماً يقلل           يصـمم نشـاط املشروع الصغري للتح       -٢٢
 .التسرب إىل احلد األدىن

  الرصد-دال 

يـدرج املشاركون يف املشروع، كجزء من وثيقة تصميم املشروع فيما يتعلق بنشاط مشروع صغري للتحريج أو      -٢٣
مشاريع صغرية للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية         إعـادة الـتحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة أو جمموعة أنشطة             

 :التنمية النظيفة، خطة رصد تنص على ما يلي

مجـع وحفـظ مجيع البيانات ذات الصلة الالزمة لتقدير أو قياس الصايف الفعلي إلزالة غازات                 )أ( 
  باء أدناه؛الدفيئة بواسطة املصارف أثناء فترة االعتماد على النحو املنصوص عليه يف التذييل

مجع وحفظ مجيع البيانات ذات الصلة الالزمة لتحديد خط األساس لصايف إزالة غازات الدفيئة               )ب( 
 بواسطة املصارف أثناء فترة االعتماد على النحو املنصوص عليه يف التذييل باء أدناه؛

 وحفظها ، إذا مل يفلح      حتديد املصادر احملتملة للتسرب أثناء فترة االعتماد ومجع البيانات بشأهنا          )ج( 
املشـاركون يف املشـروع يف إثباهتم للكيان التشغيلي املعني أن من غري املتوقع حدوث تسرب كبري، على النحو                   

 املنصوص عليه يف التذييل باء أدناه؛
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التغريات اليت حتدث يف الظروف داخل حدود املشروع، تؤثر على امللكية القانونية لألرض، أو               )د( 
 لوصول إىل جممعات الكربون؛على حقوق ا

 إجراءات ضمان اجلودة ومراقبة اجلودة من أجل عملية الرصد وفقا للتذييل باء؛  )ه( 

اإلجراءات املتعلقة باحلساب الدوري لصايف إزالة غازات الدفيئة البشرية املنشأ بواسطة املصارف  )و( 
 إطار آلية التنمية النظيفة، وتوثيق اخلطوات بسبب نشاط مشروع صغري من مشاريع التحريج أو إعادة التحريج يف

 املتبعة يف تلك احلسابات؛

اإلجراءات املتبعة الستعراض تنفيذ التدابري ذات الصلة من أجل التقليل من التسرب إىل أدىن حد    )ز( 
 .حيثما تغريت ظروف نشاط املشروع بطريقة قد تؤدي إىل التسرب أو زيادته

 مشروع صغري للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة،            وجيـوز، يف خطـة رصـد نشاط        -٢٤
استخدام منهجية الرصد احملددة يف التذييل باء فيما يتعلق بنشاط املشروع ذي الصلة، إذا قرر الكيان التشغيلي املعيَّن    

 .ري فيها نشاط املشروعأثناء املصادقة أن منهجية الرصد تعرب عن ممارسة رصد سليمة ومالئمة للظروف اليت جي

إذا كانت أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة جممعة، تطبَّق خطة              -٢٥
 أعاله، أو تطبَّق خطة رصد شاملة من        ٢٤ و ٢٣رصـد منفصلة على كل عنصر من أنشطة املشاريع وفقا للفقرتني            

ر الكيان التشغيلي املعيَّن أثناء املصادقة للتعبري عن ممارسة الرصد السليمة واملالئمة            أجل املشاريع اجملمعة، حسبما يقر    
ألنشـطة املشاريع اجملمعة، وللتكفل جبمع وحفظ البيانات الالزمة حلساب صايف إزالة غازات الدفيئة البشرية املنشأ                

 .مارسة اجليدة رصد عينة من املشاريع اجملمعةوقد تشمل امل. بواسطة املصارف اليت حتققت بفضل أنشطة املشاريع اجملمعة

ويقـوم املشـاركون يف املشروع بتنفيذ خطة الرصد الواردة يف وثيقة تصميم املشروع املسجل، وحبفظ               -٢٦
البيانات املرصودة ذات الصلة وبإبالغ بيانات الرصد ذات الصلة إىل الكيان التشغيلي املعني املتعاقد معه من أجل                 

 إزالة غازات الدفيئة البشرية املنشأ بواسطة املصارف اليت حتققت أثناء فترة االعتماد اليت حددها      التحقق من صايف  
 .املشاركون يف املشروع

أو /ويـربر املشـاركون يف املشروع أي تنقيحات قد جيري إدخاهلا على خطة الرصد لتحسني الدقة و                 -٢٧
 .شغيلي معني للمصادقة عليهااستكمال املعلومات، وتعَرض هذه التنقيحات على كيان ت

ويكـون تنفيذ خطة الرصد املسجلة والتنقيحات اليت أدخلت عليها، حسب االقتضاء، شرطاً للتحقق،               -٢٨
 .واالعتماد وإصدار شهادات وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة والطويلة األجل

وا معه إلجراء التحقق تقريراً عن      ويقـدم املشاركون يف املشروع إىل الكيان التشغيلي املعني الذي تعاقد           -٢٩
 . أعاله ألغراض التحقق واالعتماد٢٣الرصد وفقاً خلطة الرصد املسجلة واملبينة يف الفقرة 
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 التذييل ألف

 وثيقة تصميم املشروع ألنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج
 يف إطار آلية التنمية النظيفة

لتحريج  ل الصغريةشاريع  امل ألنشطة    املعلومات املطلوبة يف وثيقة تصميم املشروع      الغرض من هذا التذييل هو بيان      -١
املشروع، مع وجيب وصف نشاط أي مشروع بالتفصيل يف وثيقة لتصميم    .  النظيفة وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية     

املرفق، وال سيما  مية النظيفة املبينة يف هذامراعاة أحكام أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التن 
 : يلياملتعلق بالرصد؛ وجيب أن يتضمن الوصف ما" دال"املتعلق باملصادقة والتسجيل والفرع " جيم"الفرع 

وصـف لنشاط املشروع الصغري للتحريج أو إعادة التحريج يشمل الغرض من املشروع؛ ووصفا تقنياً                )أ( 
 األنواع واألصناف املختارة وكيفية نقل التكنولوجيا والدراية العملية، إذا اقتضى األمر ذلك؛             لنشاط املشروع، مبا يف ذلك    

 ووصفاً للموقع املادي لنشاط املشروع وحدوده؛ وحتديداً للغازات اليت ستكون انبعاثاهتا جزءاً من نشاط املشروع؛

ناخ واهليدرولوجيا والتربة والنظم وصف للظروف البيئية السائدة يف املنطقة، مبا يف ذلك وصف امل )ب( 
 اإليكولوجية واحتماالت وجود أنواع نادرة أو مهددة باالنقراض وموائلها؛

وصـف السند القانوين مللكية األرض، وحقوق الوصول إىل الكربون احملتجز، والوضع الراهن              )ج( 
 حليازة األراضي واستخدام األراضي؛

 ٢١ن معلومات تتسم بالشفافية وقابلة للتحقق، وفقا للفقرة جممعات الكربون املختارة، فضال ع     )د( 
 من الطرائق واإلجراءات املتبعة يف أنشطة مشاريع التحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة؛

 بيان منهجية خط األساس والرصد اليت مت اختيارها من املنهجيات الواردة يف التذييل باء؛  )ه( 

فية تطبيق منهجية خط األساس املبسطة الواردة يف التذييل باء يف سياق نشاط املشروع وصف كي )و( 
 الصغري للتحريج أو إعادة التحريج؛

 التدابري اليت يتعني تنفيذها لتقليل احتماالت التسرب، عند االقتضاء؛ )ز( 

عتماد اليت يتوقع أن    تاريخ بدء نشاط املشروع مشفوعاً باملربرات، وما مت اختياره من فترات اال            )ح( 
 حيقق خالهلا نشاط املشروع إزالة صافية لغازات الدفيئة البشرية املنشأ بواسطة املصارف؛

 من الطرائق واإلجراءات املتبعة ٣٨بيان النهج الذي اختري ملعاجلة مسألة عدم الدوام وفقاً للفقرة  )ط( 
 التنمية النظيفة؛يف أنشطة مشاريع التحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية 

وصـف كيفية زيادة الصايف الفعلي إلزالة غازات الدفيئة بواسطة املصارف مبا يتجاوز جمموع               )ي( 
التغيريات يف خمزونات الكربون اليت تشتمل عليها جممعات الكربون يف حدود املشروع واليت كان ميكن أن حتدث                 

  إطار آلية التنمية النظيفة؛يف غياب نشاط مشروع صغري للتحريج أو إعادة التحريج يف
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 :اآلثار البيئية لنشاط املشروع )ك( 

 على التنوع البيولوجي، والنظم     تقـدمي وثـائق عـن حتلـيل اآلثار البيئية، مبا يف ذلك اآلثار              `١`
اإليكولوجـية الطبيعية، واآلثار اليت تتجاوز حدود املشروع النامجة عن نشاط املشروع الصغري             

وينبغي أن يتضمن هذا التحليل، . تحريج املقترح يف إطار آلية التنمية النظيفةللتحريج أو إعادة ال
 عند االقتضاء، معلومات عن أمور منها اهليدرولوجيا والتربة وخطر احلرائق واآلفات واألمراض؛

 يف حالـة ما إذا رأى املشاركون يف النشاط أو الدولة املضيفة أن أي أثر سليب يعد أثرا مهما، تقدمي                    `٢`
بـيان بأن املشاركني يف املشروع قد أجروا تقييماً لألثر البيئي مالئماً حلجمه، وفقاً لإلجراءات اليت                

 .اشترطها الطرف املضيف، ويشتمل على استنتاجات وكل املراجع الداعمة للوثائق

 : االقتصادية لنشاط املشروع-اآلثار االجتماعية  )ل( 

 االقتصادية، مبا يف ذلك اآلثار اليت تتجاوز حدود         -تماعية  تقـدمي وثائق عن حتليل اآلثار االج       `١`
املشروع النامجة عن نشاط مشروع صغري للتحريج أو إعادة التحريج املقترح يف إطار آلية التنمية 

وينـبغي أن يتضمن هذا التحليل، عند االقتضاء، معلومات عن أمور منها اجملتمعات             . النظـيفة 
حيازة األراضي، والعمالة احمللية، وإنتاج األغذية، واألماكن الثقافية احمللية، والسكان األصليون، و

 والدينية، وفرص احلصول على خشب الوقود وغريه من منتجات الغابات؛

يف حالـة ما إذا رأى املشاركون يف النشاط أو الدولة املضيفة أن أي أثر سليب يعد أثرا مهما،                    `٢`
حلجمه،   االقتصادي مالئماً  -قد أجروا تقييماً لألثر االجتماعي      تقدمي بيان بأن املشاركني يف املشروع       

 .وفقاً لإلجراءات اليت اشترطها الطرف املضيف، يشتمل على استنتاجات وكل املراجع الداعمة للوثائق

وصف الرصد املقرر والتدابري العالجية الالزمة للتصدي لآلثار اهلامة املشـار إليهـا يف الفقرتني  )م( 
  أعاله؛`٢`)ل( و`٢`)ك(١ني الفرعيت

تقدمي معلومات عن مصادر التمويل العام لنشاط املشروع من األطراف املدرجة يف املرفق األول               )ن( 
الـيت عليها أن تؤكد أن هذا التمويل لن يؤدي إىل حتويل املساعدة اإلمنائية الرمسية عن مسارها وأنه منفصل عن                    

  مقتطع منها؛االلتزامات املالية لتلك األطراف وغري

تعليقات أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك وصف وجيز للعملية، وموجز التعليقات الواردة، وتقرير  )س( 
 عن كيفية إيالء االعتبار الواجب ألي تعليقات واردة؛

وصـف كيفـية تطبيق منهجية الرصد املبسطة الواردة يف التذييل باء يف سياق نشاط املشروع                 )ع( 
 .إعادة التحريجالصغري للتحريج أو 
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 التذييل باء

 منهجيات إرشادية مبسطة خلطوط األساس والرصد من أجل أنواع خمتارة من أنشطة
 املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة

ملشاريع الصغرية يتوىل اجمللس التنفيذي إعداد قائمة إرشادية باملنهجيات املبسطة ألنواع خمتارة من أنشطة ا -١
 :للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة، وذلك وفقاً للتوجيه التايل

 منهجية خط األساس

إذا مـا اسـتطاع املشاركون يف املشروع أن يقدموا معلومات كافية تبني أنه، يف غياب نشاط املشروع     -٢
 النظيفة، ال يتوقع أن حتدث تغيريات هامة يف كميات          الصـغري للـتحريج وإعـادة التحريج يف إطار آلية التنمية          

الكـربون املخزونة يف حدود املشروع، فسيتعني عليهم أن يقيموا كميات الكربون املخزنة فعالً قبل تنفيذ نشاط           
 .ويتعني اعتبار كميات الكربون املخزنة فعالً كخط أساس، ويفترض أهنا ثابتة طوال فترة االعتماد. املشروع

 كـان من املتوقع أن حتدث تغريات هامة يف كميات الكربون املخزنة يف حدود املشروع، وذلك يف                وإذا -٣
غـياب نشـاط املشروع الصغري للتحريج وإعادة التحريج، فسيعتمد املشاركون يف املشروع منهجيات مبسطة               

 .خلطوط األساس، يقوم بإعدادها اجمللس التنفيذي

نهجيات مبسطة كخطوط األساس من أجل األنواع التالية من أنشطة          ويـتويل اجمللس التنفيذي إعداد م      -٤
 :)١(املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج

 من املراعي إىل األراضي احلرجية )أ( 

 من األراضي املزروعة إىل األراضي احلرجية )ب( 

 من األراضي الرطبة إىل األراضي احلرجية )ج( 

  احلرجيةمن املستوطنات إىل األراضي )د( 

 أعاله، ويقوم بإعداد العوامل االفتراضية لتقييم ٤وينظر اجمللس التنفيذي يف األنواع املشار إليها يف الفقرة  -٥
كمـيات الكربون املخزنة وملنهجيات خط األساس املبسطة، كي يدرسها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع               

  وذلك مع مراعاة أنواع التربة ومدة املشروع والظروف        األطـراف يف بـروتوكول كـيوتو أثناء دورته األوىل،         
 ــــــــــــــــــ

أساس التمثيل   (٢ينـبغي أن تكون فئات األراضي هذه متساوقة مع الفئات احملددة يف الفصل               )١( 
 جمال باملمارسات اجليدة يف إلرشادات الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ اخلاصة         ) املتساوق لقطع األراضي  

 .استخدام األراضي، وتغري استخدام األراضي واحلراجة
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وجيوز للمشاركني يف املشروع أن يستخدموا إما العوامل االفتراضية أو منهجيات خاصة . املناخية، إن اقتضى األمر
 .باملشروع، شريطة أن تعكس املمارسة اجليدة املالئمة لنوع نشاط املشروع

 منهجية الرصد

 .وب أي رصد خلط األساسليس من املطل -٦

ويقوم اجمللس التنفيذي بإعداد منهجيات رصد مبسطة مبنية على طرائق إحصائية مناسبة لتقدير أو قياس                -٧
اجتماع األطراف يف /الصايف الفعلي إلزالة غازات الدفيئة بواسطة املصارف، وذلك لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف

 حسب االقتضاء، أن يبني الطرائق املختلفة لألنواع املختلفة من أنشطة           وميكن للمجلس التنفيذي،  . دورته األوىل 
املشاريع للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية، ويقترح العوامل االفتراضية، يف حال وجودها، لتيسري تقدير أو                

 .قياس الصايف الفعلي إلزالة غازات الدفيئة بواسطة املصارف

 تبسيط االحتياجات من املعلومات الضرورية لتحديد ما إذا كان ممكناً          ويـدرس اجمللـس التنفيذي سبل      -٨
أو انبعاثات غازات الدفيئة من تقدير خط األساس لصايف إزالة        /اسـتثناء جممـع أو أكثر من جممعات الكربون و         

 .أو الصايف الفعلي إلزالة غازات الدفيئة بواسطة املصارف/غازات الدفيئة بواسطة املصارف و

 التسرب

ليس من املطلوب تقدير التسرب إذا ما أثبت املشاركون يف املشروع أن نشاط املشروع الصغري للتحريج                 -٩
أو إعادة التحريج يف إطار اآللية ال يسفر عن نقل األنشطة أو الناس، أو ال يتسبب يف نشوء أنشطة خارج حدود                     

و إعادة التحريج يف إطار اآللية، حبيث املشـروع ميكـن أن تنسب إىل نشاط املشروع الصغري اخلاص بالتحريج أ        
. ويطلب القيام بتقدير التسرب يف مجيع احلاالت األخرى. حتدث زيادة يف انبعاثات غازات الدفيئة بواسطة املصادر
 .ويعد اجمللس التنفيذي مبادئ توجيهية لتقدير التسرب

 الضميمة ألف بالتذييل باء

 من الطرائق   ٢٠ف بالتذييل باء، املشار إليها يف الفقرة        يقـوم اجمللـس التنفـيذي بإعداد الضميمة أل        ( 
واإلجراءات املبسطة ألنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار اآللية، مع مراعاة القائمة احلالية               

النظيفة، للعقبات اليت تعترض األنشطة األخرى غري أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية                
 .)٨-م أ/٢١كما وردت يف الضميمة ألف بالتذييل باء يف املرفق الثاين بالقرار 
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 التذييل جيم

 معايري لتحديد حدوث التجزؤ

وال حيق لنشاط مشروع صغري النطاق      . ُيعـرَّف التجزؤ بأنه تقسيم نشاط مشروع كبري إىل أجزاء أصغر           -١
طرائق واإلجراءات املبسطة ألنشطة املشاريع الصغرية للتحريج يشكل جزءاً من نشاط مشروع كبري أن يستخدم ال     
إذ يتعني على نشاط املشروع بأكمله أو أي عنصر من نشاط          . وإعـادة الـتحريج يف إطـار آلية التنمية النظيفة         

املشـروع الكامل أن يعتمد الطرائق واإلجراءات العادية ألنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية                
 .لتنمية النظيفةا

ُيعد النشاط املقترح ملشروع صغري النطاق للتحريج أو إعادة التحريج أحد عناصر جتزئة نشاط مشروع                -٢
كبري إذا كان هناك نشاط مسجل ملشروع صغري النطاق للتحريج أو إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة،                  

 :غري النطاق يف إطار آلية التنمية النظيفة يستويف ما يليأو إذا كان هناك طلب لتسجيل نشاط آخر ملشروع ص

 يضم نفس املشاركني يف املشروع )أ( 

 مسجل يف غضون السنتني املنصرمتني )ب( 

إذا كانـت حـدود أقـرب نقطة من مشروعه تقع يف حدود كيلومتر واحد من حدود نشاط                   )ج( 
 . اآلليةاملشروع الصغري املقترح للتحريج وإعادة التحريج يف إطار

إذا مـا اعُترب نشاط مقترح ما ملشروع صغري النطاق للتحريج أو إعادة التحريج أحد عناصر نشاط جمزأ                   -٣
 أعاله، ولكن احلجم اإلمجايل هلذا النشاط مضافاً إىل نشاط مشروع صغري للتحريج أو              ٢طبقاً ملا ورد يف الفقرة      

سجيله، ال يتجاوز حدود نشاط املشروع الصغري للتحريج أو         إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة، سبق ت        
، فإنه ٩-م أ/١٩من املرفق بالقرار ) ح(١إعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة، كما ورد بيانه يف الفقـرة       

ميكـن لنشـاط املشروع أن يؤهل كي يستخدم الطرائق واإلجراءات املبسطة ألنشطة املشاريع الصغرية للتحريج         
 .وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة

 ـ ـ ـ ـ ـ

 


