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  3/پ م س.م ايتصم

وتو ارائه يكپروتكل  12گونه كه در ماده سم توسعه پاك همانيك مكاني يهاالگوها و روش "

  "شده است

  كند، يت ميوتو فعاليپروتكل ك يعنوان اجالس اعضاهب كنفرانس اعضاء كه

  وتو، يپروتكل ك 12 و 3 يهابا درنظرگرفتن مفاد ماده

كه نام آنها  ييسم توسعه پاك كمك به اعضاي، هدف مكان12ماده د بر طبق يبه خاطر داشته باشاگر 

 ييدار و كمك به هدف نهايبه توسعه پا يابيون درج نشده، جهت دستيكنوانس) 1(مه يدر ضم

ت تعهدات كاهش و يل به رعاين يبرا) 1(مه يمندرج در ضم ين مساعدت به اعضايون و همچنيكنوانس

  .باشديم) 3(انتشار به موجب ماده  يت كميمحدود

پ . ا ,)17ماده ( 11/پ م سا , )6ماده ( 9/پ م س. ، ا)هاسميمكان( 2/پ م س. ماتش ايبا خبر از تصم

 محاسبه يبرا ييالگوها( 15/پ م س. ا، )هان و جنگليزم يرير بكارگيين، تغيزم يريبكارگ( 13/م س

. و ا) 7ماده ( 20/پ م س. ، ا)5- 2ماده ( 19/پ م س. ا ,) 5.1ماده ( 16/پ م س. ا ,)ن شدهيير تعيمقاد

  ,24/پ س. 7و  2/پ س. 7 يهاميو تصم) 8ماده ( 22/پ م س

 12گونه كه در ماده سم توسعه پاك همانيمكان يهادر مورد الگوها و روش 17/پ س.7م يآگاه از تصم

  ,ف شده استيوتو تعريپروتكل ك

از هر اقدام انجام شده به موجب  يناشد و مورد اثر كامل يد نماييأم به تيدر صورت اقتضاء تصم - 1

  .مات مربوط توسط كنفرانس اعضاء قرار خواهد گرفتير تصميو سا 17/پ س. 7م يتصم

  .كنديب مير تصويمه زيموجود در ضم سم توسعه پاكيمكان يرا برا ييهاالگوها و روش - 2
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اس يمق ياپروژه يهاتيف ساده شده فعاليها و تعارالگوها، روش يبررس يرا برا ييت اجراأيه - 3

از به كنفرانس يكند و در صورت نيدعوت م 17/پ س . 7م يتصم 6 بندپ  مورددر  شده كوچك اشاره

  .خواهد نمود يمناسب يهاهيكند توصيت ميوتو فعاليپروتكل ك يعنوان اجالس اعضاهاعضاء كه ب

ن كار ييد براساس آيسم توسعه پاك بايمكان يهاشتر در مورد الگوها و روشيدنظر بيتجد - 4

د يبا يبررسن ياول. كند، انجام شوديت ميوتو فعاليپروتكل ك يعنوان اجالس اعضاهكنفرانس اعضاء كه ب

ت أياز هيو در صورت ن ييت اجراأيه يهاهين دوره تعهد براساس توصيسال بعد از اتمام اول كيحداكثر 

 يدنظرهايتجد. ، انجام شوديو فن يشاوره علمم يبرا يت فرعأياز ه يمشاوره فنبا توسل به اء راج يفرع

سم پاك يمكان ياپروژه يهاتيد فعالينبا ينظرديهر تجد. انجام شود يابطور دورهد بعد از آن ياشتر بيب

  .ر قراردهديثا كه هم اكنون ثبت شده است تحت تأر
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  مهيضم

  سم توسعه پاكيك مكاني يها براالگوها و روش

  فيتعار -الف

 به عالوه .به كار برده خواهند شد 14د ماده مفاو  1ف ارائه شده در ماده يمه حاضر، تعاريضم در - ا

  :خواهيم داشتتعاريف زير را 

پ م .م ايبه تصم يامهيمفاد مربوط ضمصادر شده مطابق ك واحد ي 1"واحد كاهش انتشار" - الف

باشد، يم معادل دكربنياكسيد تناژ رابربباشد و يم) ن شدهيير تعيمحاسبه مقاد يبرا ييالگوها( 13/س

س  پ. 3م ين، توسط تصميكردن كره زمبالقوه در گرم ييكربن معادل توسط توانادياكسيكه محاسبه د

  .دنظر شده استيتجد 5بر طبق ماده  ا متعاقباًيف شده است و يتعر 2/

ر مجموعه آن، يمات زو الزا 12ماده  ك واحد صادر شده مطابقي 2"د شدهييكاهش انتشار تأ" -ب

كه محاسبه  باشدمعادل مي دكربنياكسيد برابر تناژها، و ن الگوها و روشين مفاد مربوط در ايهمچن

 ا متعاقباًيف شده است يتعر 2/پ س. 3م ين توسط تصميبالقوه در گرم كردن كره زم ييآن توسط توانا

  .دنظر شده استيتجد 5بر طبق ماده 

پ .م ايبه تصم يامهيمفاد مربوط ضمصادر شده مطابق ك واحد ي 3"دهن شيير تعيواحد مقاد" -پ

-يم معادل دكربنياكسيد تناژ برابرباشد و يم) ن شدهيير تعيمحاسبه مقاد يبرا ييالگوها( 13/م س

. 3م ين، توسط تصميكردن كره زميي بالقوه در گرمكربن معادل توسط توانايداكسيباشد، كه محاسبه د

  .دنظر شده استيتجد 5بر طبق ماده  يا متعاقباًشده است و ف يتعر 2/س  پ

                                                 
1 - emission reduction unit (ERU) 
2 - certified emission reduction (CER) 
3 - assigned amount unit (AAU) 
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 13/پ م س.م ايبه تصم يامهيمفاد مربوط ضمصادر شده مطابق ك واحد ي 1"ييواحد جابجا" -ت

باشد، كه يم معادل دكربنياكسيد تناژ برابرباشد و يم) ن شدهيير تعيمحاسبه مقاد يبرا ييالگوها(

 2/س  پ. 3م ين، توسط تصميكردن كره زميي بالقوه در گرموسط تواناكربن معادل تيداكسيمحاسبه د

  .دنظر شده استيتجد 5بر طبق ماده  يا متعاقباًف شده است و يتعر

ت يله فعاليكه بوس يا جوامعيها گروه, شامل افراد, عموم يعني 2"ر در پروژهيدارن درگسهام") ث

  .رنديگير قرار ميا احتماالً تحت تأثيرند و يگير قرار ميسم توسعه پاك تحت تأثيمكان ياپروژه

  

  وتويپروتكل ك ينقش كنفرانس اعضاء به عنوان اجالس اعضا - ب

) 3پروتكل ياجالس اعضا(كند يت ميوتو فعاليپروتكل ك يعنوان اجالس اعضاهكنفرانس اعضاء كه ب - 2

  .سم توسعه پاك باشديبه مكان ييدر ارائه راهنما راياخت يد دارايبا

  :در مورد ييهاميد با گرفتن تصميارائه نما ييراهنما ييت اجراأيد به هيبا پروتكل ياجالس اعضا - 3

  .دهديرا ارائه م ييهاهين كارش توصييآ يبر رو ييت اجراأيه - الف

اجالس مات مربوط يمه حاضر و تصمي، ضم17/پ س. 7م يبر طبق مفاد تصم ييت اجراأيه -ب

  .دينمايارائه مرا  ييهاهيتوص پروتكل ياعضا

 ي، و استانداردها12ماده  5بر طبق بند  ييت اجراأيتوسط ه 4ياتيسسات عملمؤ نقش -پ

  .شوديت شناخته مير، به رسميز) الف(مه يارائه شده در ضم 5ياعتبارده

  :ديتحقق خواهد بخش پروتكل ياجالس اعضا - 4

 .خواهد نمود يرا بررس ييت اجراأيساالنه ه يهاگزارش - الف

                                                 
1 - removal unit (RMU) 
2 - Stakeholders 
3 - COP/MOP 
4 - operational entities 
5 - accreditation standards 
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مات يخواهد نمود و تصم يرا بررس منتخب ياتيسسات عملمؤ 1يار منطقهيو ز ياع منطقهيتوز -ب

  .در حال توسعه خواهد گرفت يكشورها يسسات از اعضاگونه مؤنيا ياعتبارده بهبود يمناسب را برا

 اي يستميكه به موجب آن موانع س CDM ياپروژه يهاتيفعال يامنطقهريو ز ياع منطقهيتوز -پ

ت أيمات مناسب از جمله براساس گزارش هيگردد و تصمينها مشخص مآكنواخت يع يتوز ياصول

  .شوديگرفته م يياجرا

  .كمك خواهد نمود CDM ياپروژه يهاتيمتعلق به فعال يبندبودجهاز در يدر صورت ن -ت

  2ييت اجراأيه - پ

كند، و ينظارت م CDMبر پروژه  پروتكل ياجالس اعضاار يو اخت يير نظر راهنمايز ييت اجراأيه - 5

  :ديبا ييت اجراأينه، هين زميدر ا. باشديمسئول م پروتكل ياجالس اعضادر قبال  كامالً

 يهاتيفعال يبرا يشتريب يهاالگوها و روش پروتكل ياجالس اعضادر صورت اقتضاء به  - الف

CDM ه خواهد نموديتوص.  

 ييت اجراأيه ين كار براييا ضمائم آيها و هيصالحا پروتكل ياجالس اعضادر صورت اقتضاء به  -ب

  .ه خواهد نموديمه حاضر را توصيموجود در ضم

  .ديارائه نما پروتكل ياجالس اعضات خود را در هر جلسه به ياز فعال يگزارش -پ

پروژه بر طبق  يها، محدوده4هاطرح پايش, 3مبنااز جمله،  ,د مرتبط بايجد يهايمتدولورژ -ت

  .ب خواهد نمودير را تصويز) پ(ه ميمفاد ضم

اس كوچك را يمق ياپروژه يهاتيساده شده فعال يها و الگوهاف، روشيدر مورد تعار يمفاد -ث

  .خواهد نمود ييهاهيتوص پروتكل ياجالس اعضاخواهد نمود و به  يبررس

                                                 
1 -  subregional 
2 - Executive Board 
3  -  baselines 
4 -  monitoring 
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مه يده در ضمارائه ش ياعتبارده ياستانداردها مطابق با، يعملياتسسات مؤ ياعتباردهدر قبال  -ج

به  12ماده  5 بند، بر طبق ياتيسسات عملؤطرح م يبرا ييهاهير مسئول خواهد بود، و توصيز )الف(

  :ت شاملين مسئوليا. خواهد نمود پروتكل ياجالس اعضا

i - خواهد گرفت ياعتباردهتوقف ق و يتعل, د اعتباريتجددر مورد  ييهاميتصم,  

ii - استانداردهاها و روش ياعتبارده يسازاتيعمل,  

-هيخواهد شد و در صورت اقتضاء توص ير بررسيز) الف(مه يدر ضم ياعتبارده ياستانداردها -چ

  .خواهد نمود پروتكل ياجالس اعضابه  ييها

كه به موجب آن موانع  CDM ياپروژه يهاتيفعال يار منطقهيو ز ياع منطقهيدر مورد توز -ح

  .ديارائه نما پروتكل ياجالس اعضابه  يگردد گزارشيشخص مكنواخت آنها ميع يتوز يا اصولي يستميس

 ياشنهاد شدهيپ CDM ياپروژه يهاتياطالعات مربوط در مورد فعال يسازيبه منظور عموم -خ

در صورت لزوم , باشنديها مفرصت يكه در جستجو يگذارانهيدارند و سرما يگذارهياز به سرمايكه ن

 ارائهپروتكل  ياجالس اعضان اطالعات را به يا, CDM ياپروژه يهاتيفعال يبندي كمك به بودجهبرا

   .دينمايم

 يك دوره زمانيرا در دسترس عموم قرار خواهد داد و  سفارش داده شده يفن يهاگزارش -د

از قبل  ييو راهنما نويسپيش يهايدر مورد متدولورژ يعموم يرهايتفس يرا برا ياحداقل هشت هفته

  .ارائه خواهد نمود پروتكل ياجالس اعضارا به  ييهاهيدارك فراهم خواهد نمود و توصشدن م يينها

 يسازيو عموم يرفته شده را توسعه، نگهداريپذ يها و استانداردهايها، متدولورژقواعد، روش -ذ

  .نمايد

 يف شده است، توسعه و نگهدارير تعريز) ت(مه يگونه كه در ضمرا همان CDM سيستم ثبت -ر

  .ديمان



 7

را كه شامل  CDM ياپروژه يهاتيعموم از فعال يقابل دسترس برا يگاه اطالعاتيك پاي -ز

ن يماتش و همچنيها، تصمد گزارشيي، تأير ارساليثبت شده، تعاب يادر مورد اسناد طرح پروژه ياطالعات

  .دينما يگهدارباشد، توسعه و نيم كاهش انتشار يهايصدور گواهدر مورد تمام موضوعات  ياطالعات

سسات ا مؤيپروژه و  يتوسط شركا CDM يهات الگوها و روشيبه موضوعات مربوط به رعا -ژ

  .گزارش خواهد داد پروتكل ياجالس اعضاخواهد پرداخت، و در مورد آنها به  ياتيعمل

 يهايانجام بازنگر يبرا ييهااتخاذ روش يبرا اجالس اعضاي پروتكله به يشرح كامل و توص - س

اطالعات حاصل از  يل بررسيتسه يبرا ييهاروش, از جمله, ر شامليز 65و  41 ياره شده در بندهااش

د تا زمان اتخاذشان يها باروش. خود يعدبدر جلسه , UNFCCC ين رسميو ناظر, دارانسهام, اعضاء

  .صورت مشروط اعمال شوندهب پروتكل ياجالس اعضاتوسط 

مات مربوط به يمه حاضر و تصمي، ضم17/پ س. 7م يمف مربوط به آن در تصير وظايسا - ش

  .را انجام خواهد داد پروتكل ياجالس اعضا

ا محرمانه شناخته شده ي ي، خصوصيمگر به موجب قانون مل CDMپروژه  ياطالعات حاصل از شركا - 6

ن ييتع ياطالعات مورد استفاده برا .ه كننده اطالعات آشكار نخواهد شديته يكه بدون موافقت كتب

و  مبنا يح متدولورژيتوض يف شده است، براير تعريز 43در پاراگراف گونه كه همان افزودهنقش

ا محرمانه يو  ير، خصوصيز 37بند  )پ( موردموضوع  يطير محيثتأ يابيت از ارزيآن و حما يكاربردها

  .گرددينم يتلق

- گروه منطقه 5ك عضو از هر يوتو باشد، كه يپروتكل ك يعضو از اعضا 10د شامل يبا ييت اجراأيه - 7

مه يكه عضو ضم ييگر از اعضاي، دو عضو دIمه يمندرج در ضم يسازمان ملل متحد، دو عضو از اعضا يا

I دفتر كنفرانس  يت كنونيفعال در نظر گرفتن، با الجزاير كوچكمجمع نده ازيك نمايباشند و ينم

  .اعضاء

  :ديبا ييت اجراأيرعضو، هيغ ياعضاء شامل اعضا - 8
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 پروتكل ياجالس اعضاد و توسط يفوق كاند 7سسان مربوط موضوع بند أت مؤيتوسط ه - الف

  . شوندانتخاب 

ط يخدمت واجد شرا يحداكثر دو دوره متوال يشوند و براساله انتخاب  2 يك دوره زماني يبرا -ب

 5، يعضو اصل 5 .دآيبه حساب نمي, البدل حضور دارندعنوان عضو عليي كه اعضاء بهيهادوره. باشند

ك ي يگر برايد البدليعلعضو  5گر و يد يعضو اصل 5ساله و  3ك دوره ي يد برايابتدا با البدليعلعضو 

د يعضو جد 5و  يد اصليعضو جد 5هر ساله  پروتكل ياجالس اعضاسپس، . ساله انتخاب شوند 2دوره 

ك دوره يعنوان هز بير قرار مالقات نيز 11رو بند يپ .دينمايساله انتخاب م 2ك دوره ي يرا برا البدليعل

ها انتخاب نيكه جانشيد در دفتر كارشان بمانند تا زمانيبا البدليعلو  ياصل ياعضا .ديآيبه حساب م

  . شوند

د و در محدوده ظرفيت شخصي خود نمشي و يا فني مناسب را داشته باشهاي خطتخصص -پ

ر يدر حال توسعه و سا يكشورها ياز اعضا البدلعلي ينه مشاركت اعضاء، و اعضايهز .عمل نمايند

د يبا ييت اجراأيه ي، از بودجه درنظرگرفته شده براUNFCCCت يط تحت فعاليواجد شرا ياعضا

  .ن شوديمتأ

  .باشدملزم  ييت اجراأين كار هينسبت به آئ -ت

  .اد كندي يفش سوگند كتبيقبل از شروع وظا يو ينده قانونيا نماي UNFCCCدر حضور  -ث

سسه ؤا هر ميو  CDM يات پروژهيمختلف فعال يهادر جنبه يا نقدي يت ماليگونه جذابچيه -ج

  . د وجود داشته باشدينبا منتخب ياتيعمل

ا محرمانه را كه ي يگونه اطالعات اختصاصچي، هييت اجراأيتشان در قبال هيبا توجه به مسئول -چ

فه هر يوظ. د آشكار كننديشود، نبايه دانش آنها اضافه مب ييت اجراأيفشان نسبت به هيل وظايبه دل

فه مربوط به يك وظيباشد كه در حكم ي، آشكار نكردن اطالعات محرمانه مالبدليعل يعضو شامل اعضا
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ت أيه يتش برايموران مأيخ پايفه تا بعد از تاريك وظيصورت هباشد و بيم البدليعلآن عضو، و عضو 

  . مانديم يباق يياجرا

 يرا برا البدليعلك عضو يفوق  8و  7د براساس ضوابط موجود در بند يبا پروتكل ياجالس اعضا - 9

ك ين ييسسان با تعؤت مأيد توسط هيكاند يك عضو اصلين ييتع. ديانتخاب نما ييت اجراأيهر عضو ه

  .افتديزمان اتفاق مت همأيق همان هيد از طريكاند البدليعلعضو 

ان يپا پروتكل ياجالس اعضاك عضو خاص را معلق كند و به يت يكن است عضومم ييت اجراأيه -10

نقض موارد تداخل , از آن جمله, شامل بر يليبدال, البدليك عضو عليشامل , عضو خاص ت آنيعضو

را  بدون عذر موجه ييأت اجرايه يا عدم حضور در دو جلسه متوالياطالعات  ينقض عدم افشا, منافع

  .ديد نمايكتأ

نكه در كامل كردن دوره يا اياستعفاء دهد  ييأت اجراياز ه, البدلعليك عضو يا ي, ك عضوياگر  -11

جلسه بعد اجالس  يكيبا در نظر داشتن نزد ييأت اجرايه, ناتوان باشد يف كاريا انجام وظاي يتعهد كار

 يبرا ؤسسانت مأهياز همان  ,البدليك عضو عليا ي, گريمنصوب كردن عضو د يپروتكل برا ياعضا

  .خواهد نمود يريگميتصم, مانده تعهديباق يبرا آن عضو يبجا ذكر شدهعضو  نمودنن يگزياج

مندرج در  ياز اعضا يعضو باد، يرا انتخاب نما خودش رئيس نائب ورئيس د يبا ييت اجراأيه -12

 رئيس نائب رئيس و تيموقع. باشديمندرج نم Iمه ياست كه در ضم يياز اعضا گريد عضو، و Iمه يضم

-يمندرج نم Iمه يكه در ضم ييك عضو از اعضايو  Iمه يمندرج در ضم يك عضو از اعضاين يانه بيسال

  .كندير مييباشد، به نوبت تغ

ر يز 14بند  مفادبا در نظر گرفتن بار در سال،  3، اما نه كمتر از لزومدر صورت  ييت اجراأيه -13

- علي يد در دسترس اعضايبا ييت اجراأيهجلسات  يابرتمام مستندات  .ل جلسه خواهند داديتشك

  .رديقرارگ البدل
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ت يو اكثر Iمه يت اعضاء مندرج در ضمينده اكثري، كه نماييت اجراأيه يحداقل دو سوم اعضا -14

  .ل دهنديرا تشك يك حد نصابيد حضور داشته باشند تا يباشند، بايستند، مين Iمه يكه در ضم يياعضا

ر است به اتفاق آراء خواهد يپذكه امكانيتا هر زمان ييت اجراأيه ه شده توسطرفتگ يهاميتصم -15

 يأها با رميحاصل نشود، تصم يجه نرسد و توافقيل به اتفاق آراء به نتين يها برااگر تمام تالش. ديرس

نوان عهب يامتناع كننده از رأ ياعضا. دهنده در جلسه گرفته خواهد شد يأت سه چهارم حاضر و رياكثر

  .دنگرديم يندهنده تلق يرأ

-كنندهتمام اعضاء و تمام مشاهده توسط كنندهعنوان مشاهدههب, حضار يبرا ييت اجراأيجلسات ه -16

ت أيتوسط ه يگريكه بگونه د يمگر در موارد باز خواهد بود ،دارانسهام و UNFCCC يرسم يها

  .شده باشد يريگميتصم يياجرا

د يبا ييت اجراأيه يان كاربز. باشديعموم موجود م يبرا ييت اجراأيات هميمتن كامل تمام تصم -17

  .قابل دسترس خواهند ساخت متحد ملل يزبان رسم 6به  را ماتيتصم. باشد يسيانگل

, UNFCCC كارشناسان يشامل صورت اسام ,يكار يهاا گروهيها، و تأيها، ههتيكم ييت اجراأيه -18

توجه كامل  يانه، به مالحظات موازنه منطقهين زميدر ا. دينمايرگزار مف آنها بيكمك به وظا يرا برا

  .خواهد شد

  .خدمات خواهد داد ييت اجراأيرخانه به هيدب -19

  ياتيسسات عملؤم و انتخاب ياعتبارده - ت

  :ديبا ييت اجراأيه -20

- ا برآورده مير ريز) الف(مه يمندرج در ضم ياعتبارده يرا كه استانداردها ياتيسسات عملمؤ - الف

  .ت بشناسديبه رسم ,كنند

  .ه خواهند نموديتوص پروتكل ياجالس اعضارا به  ياتيسسات عملمؤ انتخاب -ب

  . ديرد، را حفظ نمايگيكه در دسترس عموم قرار م منتخب ياتيسسات عملاز تمام مؤ يستيل -پ
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) الف(مه يرج در ضممعتبر مند ياز استانداردها منتخب ياتيسسه عملؤا ميد كه آينما يبررس -ت

سسه ؤمت شناختن مجدد يبه رسم ك بارين اساس هر سه سال ير و بر هميا خيد ينمايم يروير پيز

  . د خواهد نمودييرا تأي اتيعمل

كه يرد در صورتيم بگيآن تصم از ج حاصلينتا يداشته باشد و بر مبنا يهمواره كنترل آن -ث

  .ام دهدالذكر را انجفوق يضمانت داده باشد بازنگر

، منتخب ياتيسسه عملنظركردن از نقش مؤدر مورد صرف پروتكل ياجالس اعضابه  ييت اجراأيه -21

 ياست كه از استانداردها يسسه مدتؤافته باشد كه ميانجام داده باشد و در يايبررسكه يدر صورت

. ه خواهد نموديتوصكند، ينم يرويپ پروتكل ياجالس اعضامات يدر تصم يا مفاد كاربرديو  ياعتبارده

 ،باشدداشته  را يجلسه دادرسك يامكان  منتخب ياتيسسه عملنكه مؤيدرست بعد از ا ييت اجراأيه

, صورت مشروطبه, تعليق يا توقف بالفاصله قابل اجراست .دينمايه ميتوص انتخاب را تعليق يا توقف

ميم نهايي توسط اجالس اعضاي اين تصميم تا تص. بالفاصله بعد از اينكه هيأت اجرايي تصميم گرفت

قش را يا تعليتوقف  ييت اجراأيكه هير واقع شده، زمانيثأسسه تحت تؤم. ماندپروتكل مؤثر باقي مي

در  پروتكل ياجالس اعضام يو تصم ييت اجراأيه هينظر. شوديمطلع م يو بطور كتب ، فوراًكنداعالم مي

  .شود يد عمومين مورد بايا

انتخاب يك مؤسسه عملياتي ق يتعل يار توقف يثأد تحت تيثبت شده نبا ياپروژه يهاتيفعال -22

 يگذارصحه يااعتبار , certificationگزارش در  يقابل توجه ينكه كمبودهايرد مگر ايقرارگمنتخب 

م يتصم ييت اجراأين مورد، هيدر ا. شوند يياساشن, باشدكه مؤسسه در قبال آن مسئول مي مربوط

 نگونه نواقصيا مناسب حيتصحو  يبررس يبرا يگريد منتخب ياتيسسه عملك مؤيا يخواهد گرفت كه آ

 ،است صادر شده ياضاف كاهش انتشار يهايگواهنشان دهد كه  يبررسن ياگر ا .ريا خي شودن ييتع

روز از اتمام  30د ظرف مدت يا متوقف شده است بايآن معلق  يمنتخب كه اعتبارده ياتيمؤسسه عمل

صادر  يكاهش انتشار اضاف يهايبرابر مقدار گواه يدكربن معادلياكسيان كاهش تناژ دزيبه م, دوره
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گرفته يي درنظرأت اجرايشود به حساب ابطال كه توسط هيمشخص م ييأت اجرايشده كه توسط ه

  .ديز نمايشده است وار

ت شده را ثب ياپروژه يهاتيكه به شدت فعال منتخب ياتيسسه عملؤك ميق يا تعليهر توقف  -23

توسط هيأت اجرايي  باشند داشته يدگيثر امكان رسمتأ ياپروژه ينكه شركايثر كند درست بعد از امتأ

  .ه خواهد شديتوص

كه نقش آن  منتخب ياتيسسه عملؤفوق توسط همان م 22مربوط به مرور موضوع بند  يانهيهز -24

  .ا معلق شده است، تقبل خواهد شديتوقف 

ف موجود در يوظا يك كمك در اجراي يدر جستجو ييت اجراأيفوق، ه 18اگراف براساس مفاد پار -25

  .فوق خواهد بود 20بند 

  منتخب ياتيسسات عملمؤ - ث

-يمسئول م ييت اجراأيبه واسطه ه پروتكل ياجالس اعضانسبت به  منتخب ياتيسسات عملمؤ -26

مات مربوط يمه حاضر و تصميضم, 17/پ س. 7م يموجود در تصم يها و الگوهاد از روشيباشد و با

  .دينما يرويپ ييت اجراأيو ه پروتكل ياجالس اعضا

  :ديبا منتخب ياتيسسه عملك مؤي -27

  ؛دينماد ييشنهاد شده را تأيپ CDM ياپروژه يهاتيفعال - الف

  ؛ارائه نمايد يو گواه ينياز منابع را بازب ياگلخانه يزان انتشار گازهايم -ب

فش يكه وظايزمان نمايد يرويزبان پيم ياعضا CDM ياپروژه يهاتيء فعالن قابل اجراياز قوان -پ

  ؛ريز) ث(ر بند يدهد بر طبق موضوع زيرا انجام م

پروژه  يا بالفعل با شركايگونه تداخل منافع بالقوه چيمانكارانش هيا پينشان دهد كه خودش  -ت

CDM نداشته  ,را انجام دهد يدهيو گواهب يا تصويد ييات تأيآن انتخاب شده است تا عمل يكه برا

  باشد؛
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ا يق يتصد. دهدباشد را انجام يم CDM يات پروژهيك فعالير كه مربوط به يف زياز وظا يكي -ث

شده  يطراح ياتيسسه عملؤك ميممكن است به  ييت اجراأيبه محض درخواست، ه. يگواهيا د و ييتأ

  تك را انجام دهد؛ CDM يات پروژهيك فعاليف موجود در يتا تمام وظا دهدتنها اجازه 

 certificationو  يگذارصحه، اعتبار هاآن يكه برا CDM ياپروژه يهاتيفعال يست تماميل -ج

  ؛دهدرا در دسترس عموم قرار انجام شده است 

  ؛نمايدائه ار ييت اجراأيانه را به هيت ساليفعال ي ازگزارش -چ

خواهد، در يم ييت اجراأيهگونه كه را همان CDM ياپروژه يشركاصل از اطالعات حا -ح

درنظرگرفته شده است  يا خصوصيعنوان اطالعات محرمانه هكه ب ياطالعات .دهددسترس عموم قرار 

اطالعات مورد استفاده . يد آشكار شود مگر به موجب قانون مليصاحب اطالعات نبا يبدون موافقت كتب

ر يح و تفسيتوض يف شده است، براير تعريز 43در بند گونه كه همان افزودهنقشمشخص كردن  يبرا

، 37بند  )پ(مورد موضوع  يطير محيثتأ يابيت از ارزيحما يش و برايو كاربردها مبنا يمتدولورژ

  .گردندينم يتلق يا خصوصيمحرمانه 

  الزامات مشاركت - ج

  .باشديداوطلبانه م CDMك پروژه يمشاركت در  -28

  .ن خواهد شدييتع CDM يبرا يار مليك اختي ،CDMمشاركت اعضاء در  -29

ك يوتو باشد ممكن است در ياز پروتكل ك يباشد اگر عضويمندرج نم Iمه يكه در ضم يعضو -30

  .شركت كند CDM يات پروژهيفعال

از  توانديم) ب(مه يبا تعهد درج شده در ضم Iمه يك عضو مندرج در ضمير، يز 32طبق مفاد بند  -31

از تعهدات خود  يشركت در برآوردن بخش يمفاد مربوط، برا صادر شده مطابق ش انتشاركاه يهايگواه

  :ر باشديز مشروع يازهايكه مطابق نيدر صورت ,ده كنداستفا ,3ماده  1بند به موجب 

  باشد؛وتو يك عضو پروتكل كي - الف
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محاسبه و ثبت  - /پ م س. 1م ي، بر طبق تصم3ماده  8و  7 يرو بندهاين شده آن پييمقدار تع -ب

  )ن شدهيير تعيمحاسبه مقاد يبرا ييالگوها. (باشدشده 

آنها  ييق منابع و جابجايگلخانه از طر يگازها يزان انتشار تماميبرآورد م يرا برا ينظام مل -پ

له پروتكل مونترال كنترل يند و بوسيآيعت به وجود ميها كه در اثر دخالت انسان در طبتوسط چاهك

در محل , اتخاذ شده در آن بند يهاالزامات موجود در دستورالعمل، و 5ماده  1بند طبق شوند، بر ينم

  .داشته باشند

اتخاذ شده در  يهاعمللو الزامات موجود در دستورا, 7ماده  4را مطابق بند  يمل سيستم ثبت -ت

  .داشته باشددر محل  ,آن بند

اتخاذ شده در آن  يهاموجود در دستورالعمل و الزامات 7ماده  1و بند  5ماده  2بند  مطابق با -ث

 گزارش يعموم شكلو  يمل يكه شامل گزارش موجود, ازيمورد ن ين گزارش موجوديدتريجد, بند

- به هدف مشخصالزم  يفيك يابين دوره تعهد، ارزياول يبرا .باشدانه ارائه داده يطور سالهباشد، را بيم

از  ياگلخانه يگازها مربوط به انتشار ياز موجود ييهابخش ها، بهسمياستفاده از مكان يستگيكردن شا

انه در مورد يسال يوتو و ارائه گزارش موجوديپروتكل ك )الف(مه يضماز منابع / هابخش يبندطبقه

  .ها، محدود خواهد شدچاهك

در و الزامات موجود  7ماده  1 ن شده بر طبق بنديير تعيدر مورد مقاد يلياطالعات تكم -ج

ن شده يير تعيبه مقاد ييهاشيها و افزاو كاهشدهد را ارائه مي اتخاذ شده در آن بند يهارالعملدستو

و  7ماده  4بند  مطابق با 3ماده  4و  3 يهاتحت بند يهاتي، شامل فعال3ماده  8و  7 يرو بندهايپ

  .كندرا فراهم مياتخاذ شده در آن بند  يهاالزامات موجود در دستورالعمل

  ):ب(مه يبا تعهدات مندرج در ضم Iمه يعضو مندرج در ضم گردد كهگونه تلقي ميناي -32

زان مقررش طبق يل در محاسبه ميماه از زمان ارائه گزارش جهت تسه 16پس از گذشت  - الف

, فوق به آن اشاره شده است 31ط بودن را كه در پاراگراف يالزامات واجد شرا, 3ماده  8و  7 يبندها
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اعمال  يهاتهيزان مقرر و انتشارات خود مطابق با مداليكنترل م يد را براوت خيو ظرف. برآورده سازد

ته تطابق يكم ييمگر آنكه شاهد اجرا. نشان دهد 7ماده  4زان مقرر در بند يم يحسابدار يشده برا

- يتزودتر در صور يا در زمانيكند يط را برآورده نمين شرايابد كه عضو ايدر 7.س پ/ 24م يطبق تصم

مربوط به  ييگونه مسأله اجراچيگر با هيده باشد كه ديجه رسين نتيته تطابق به ايكم ييكه شاهد اجرا

وتو سروكار نخواهد يپروتكل ك 8طبق ماده  يتخصص يبازنگر يهامين الزامات كه در گزارشات تيا

  .رخانه انتقال داده استين اطالعات را به دبيداشت و ا

كند مگر و تا يفوق برآورده م 31ط بودن را با توجه به پاراگراف يشرا چنان الزامات واجدهم -ب

ا چند مورد از الزامات مذكور يك يجه كه عضو ين نتيدن به ايته تطابق با رسيكم ييكه شاهد اجرايزمان

  .رخانه انتقال دهديد و اطالعات را به دبيت عضو را معلق نمايصالح, را برآورده نكرده است

 12ماده  ياپروژه يهاتيدهد تا در فعالياجازه م يا خصوصيو  يسسات دولتؤه به مك عضو كي -33

ن خواهد يتعهداتش، متعهد خواهد بود و تضم يوتو همچنان در اجرايشركت كنند به موجب پروتكل ك

اگر عضو مجاز  يا خصوصيو  يسسات دولتؤم. باشديمه حاضر سازگار مينمود كه مشاركت مزبور با ضم

را  كاهش انتشار يهايصدور گواهط باشد، تنها ممكن است يانجام در آن زمان همچنان واجد شرا يبرا

  .رنديا بگيانتقال داده و 

  :ليسترخانه در دسترس عموم قرار خواهد داد يدب -34

  .وتو هستنديمربوط به پروتكل ك يكه اعضا 6مه يمندرج نشده در ضم ياعضا - الف

  .اندا معلق شدهيرند يفوق را درنظر نگ 31كه الزامات پاراگراف  Iمه يمندرج در ضم ياعضا -ب
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  ثبتاعتبار و  - چ

در  منتخب ياتيسسه عملك مؤيتوسط  يات پروژهيك فعاليمستقل  يابيند ارزيك فرآي اعتبار -35

مات مربوط يمه حاضر و تصمي، ضم17/پ س. 7م يگونه كه در تصمباشد همانيم CDMمقابل الزامات 

خالصه شد، ) ب(مه يطوركه در ضمطرح پروژه، همان) سند(، بر طبق مدرك پروتكل ياعضااجالس 

  .شوديم ميتنظ

ت أي، توسط هCDM يات پروژهيك فعاليعنوان هد شده بييأك پروژه تي يرش رسميثبت پذ -36

بوط به مر كاهش انتشار يهايصدور گواهق و انتشار ي، تصديگذارصحهاز يش نيثبت پ. باشديم يياجرا

  .باشديم يات پروژهيهمان فعال

اند، انتخاب شده يات پروژهيك فعاليد ييتأ يپروژه برا يكه توسط شركا منتخب ياتيسسه عملؤم -37

نكه يد اييتأ يبان را برايبا آنها، سند طرح پروژه و هرگونه سند پشت ينامه قراردادك توافقيتحت 

  .كردخواهد  يبررسر انجام شده است يالزامات ز

  .كننده باشنديفوق راض 30-28 يالزامات مشاركت ذكر شده در بندها - الف

ه يافت شده تهيدر يهاهياز توص يا، خالصهدنباش شده يآورجمع يمحل سهامداران يهاهيتوص -ب

سسه ؤشده به م افتيه دريانجام شده به هر توص يپاسخ مقتض يدر مورد چگونگ ي، و گزارشباشدشده 

  .رائه شده باشداب منتخ ياتيعمل

 ياتيبه مؤسسه عمل را ياسناد يات پروژهيك فعالي يطيز اثرات محيآنال در موردپروژه  يشركا -پ

 ياثرات به صورت شاخصن ياا ينكه آيا و trans boundaryارائه نموده است كه شامل اثرات  منتخب

را مطابق  يطياثر مح يابيك ارزير، يا خيرد يگيزبان مورد توجه قرار ميا عضو ميپروژه  يتوسط شركا

  .شده است متعهدزبان يعضو م يجار يهاروال
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ق منابع كه يگلخانه از طر يزان انتشار گازهايمنجر به كاهش م يات پروژهيرود فعاليانتظار م -ت

ت يكه در عدم حضور فعال يزانياضافه بر م يعنيند، شود يآيعت بوجود ميت انسان در طبدر اثر دخال

  ريز 52- 43 يافتند، باشد مطابق بندهايشنهاد شده اتفاق ميپ ياپروژه

  :شوند بهيموافق با الزامات، مربوط م يهايمتدولورژ شيپارهنمود و  -ث

  ايرفته شده باشد، يش پذياز پ ييت اجراأيكه توسط ه ييهايمتدولورژ -

  .ر ذكر شده استيز 38 كه در بندنو، همچنان يك متدولورژياستقرار  يبرا ييهاالگوها و روش -

مات مربوط يمه حاضر و تصمي، ضم17/پ س.7م يد و گزارش بر طبق تصمييأ، تشيپاط يشرا -ج

  .باشديم پروتكل ياجالس اعضا

، 17/پ س.7م يدر تصم CDM ياپروژه يهاتيفعال ير الزامات براياز سا يات پروژهيفعال -چ

  .كنديم يرويپ ييت اجراأيو ه روتكلپ ياجالس اعضامات مربوط توسط يمه حاضر و تصميضم

د يك رهنمود جديقصد استفاده از  يات پروژهيد كه فعاليمشخص نما منتخب ياتيسسه عملگر مؤا -38

 يات پروژهين فعاليفوق، قبل از ارائه نمودن ا 37بند ) ث(را دارد، موضوع مورد  يمتدولورژ شيپاا يو 

كردن پروژه كه شامل شرح پروژه و مشخص  مدرك طرح شنهاد شده، همراه بايپ يجهت ثبت، متدولوژ

، در صورت ييت اجراأيه. دنظر ارسال خواهد نموديتجد يبرا ييت اجراأيباشد، را به هيپروژه م يشركا

د يجد يباشد، متدولوژيخود كه حداكثر چهار ماه بعد م يدر نشست بعد يبطور ضرورامكان و 

به محض آنكه توسط . خواهد نمود يمه حاضر بررسيضم ياهشنهاد شده را بر طبق الگوها و روشيپ

وطه در دسترس عموم مرب يب شده همراه با هرگونه راهنمايتصو يب شود، متدولوژيتصو ييت اجراأيه

اقدام كند و سند طرح  يات پروژهيد فعالييأ، ممكن است با تمنتخب ياتيسسه عملخواهد بود و مؤ

ب يتصو يك متدولوژيدنظر يدرخواست تجد پروتكل ياجالس اعضا كهيدر صورت. ديپروژه را ارائه نما

پروژه  يشركا. دياستفاده نما ين متدولوژيد از اينبا CDM يات پروژهيچ فعاليشده را داشته باشد ه

  .دنظر خواهد نموديافت شده تجديدر يهاييرا، در صورت اقتضاء با توجه به راهنما يمتدولوژ
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د، يجد يك متدولوژيد ييتأ يهاد بر طبق الگوها و روشيبا يدولوژك متيدنظر در مورد يتجد -39

ك يدر مورد  يدنظريهرگونه تجد. فوق درج شده است، انجام شود 38كه در پاراگراف  يابگونه

 يدنظر كاربرديخ تجديثبت شده پس از تار ياپروژه يهاتيد شده فقط در مورد فعالييتأ يمتدولوژ

ر نخواهد يثموجود در طول مدت زمان اعتبارش تأثبت شده  ياپروژه يهاتيفعال يو بر رو. خواهد بود

  .گذاشت

  :ديبا منتخب ياتيسسه عملؤم -40

مرجع مشاركت داوطلبانه از  يب كتبي، تصوييت اجراأيبه ه اعتباراز ارائه گزارش ش يپ - الف

ه توسط عضو يدييل تأ، كه شامكرده باشدافت يدرپروژه  يرا از شركاهر عضو مشمول،  يمل تداريصالح

  .باشدمي, كنديدار به آن كمك ميتوسعه پا يدر راستا يات پروژهيزبان كه فعاليم

در دسترس بايد را فوق، مدرك طرح پروژه  27بند ) ح(مورد موجود در  يمفاد رسم مطابق -ب

  . دهد عموم قرار

سهامداران درگير در  ,راعتبا الزاماتروز در مورد  30، ظرف مدت از اعضاء حاتيافت توضيدر -پ

  ؛عموم يقابل دسترس ساختن آنها برا و UNFCCC دييمورد تأ ير دولتيغ يهاو سازمانپروژه 

ه شده و با توجه يا، بر طبق اطالعات تهيرد كه آيم بگيحات، تصميد توضيرس يبعد از فرجه زمان -ت

  .ريا خيد شوند ييد تأيبا ياپروژهت يحات حاصله، فعاليبه توض

پروژه  ياخطار به شركا. ت پروژه مطلع سازديد فعالييماتش در مورد تأيپروژه را از تصم يكاشر -ث

  :شامل

  اي ؛ييت اجراأيبه ه يخ  ارائه گزارش اعتبارسازيد اعتبار و تارييتأ -

، همراه با مستندات، يات پروژهيرش فعاليل عدم پذيهمراه با مدرك در مورد دال يحيارائه توض -

  .كنديد را اجرا نمييده شود كه الزامات تأص داياگر تشخ
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ك يشنهاد شده معتبر است، يپ يات پروژهيمشخص كند كه فعال ياتيسسه عملؤم كهيدر صورت -ج

زبان يعضو م يب كتبيد شده شامل سند طرح پروژه، تصوييثبت به شكل گزارش تأ يدرخواست برا

آن  يبرا ياينكه چه اقدامات مقتضيدر مورد ا يحيتوض ، وان شديب فوق) الف(ر بند يزهمانگونه كه در 

  .خواهد نمودئه اار ييأت اجرايبه ه, انجام شده است

  .ييت اجراأيد شده به محض ارسال به هييگزارش تأ يسازيعموم -چ

درخواست  ييت اجراأيافت توسط هيخ دريهفته بعد از تار 8حداكثر  ييت اجراأيثبت توسط ه -41

ت أيا حداقل سه عضو از هيو  يات پروژهيك عضو مشمول فعالينكه، آود مگر د انجام شيكننده ثبت با

-أتيتوسط ه يبررس .شنهاد شده را داشته باشديپ CDM يات پروژهيفعال يبررسدرخواست  يياجرا

  :انجام شودر يد مطابق مفاد زيبا يياجرا

  .د است، مرتبط باشدييكه در ارتباط با الزامات تأ يد به موارديبا - الف

ل آن يشود و دال يريگميو تصم ييدنظر، نهاين جلسه متعاقب درخواست تجديدوم ازد قبل يبا -ب

  .پروژه و عموم برسد يبه اطالع شركا

مناسب  يدنظرهايد نشده است، ممكن است بعد از تجدييأشنهاد شده كه تيپ يات پروژهيك فعالي -42

 يد و الزاماتينما يرويها پنكه از روشآشروط بر رد، ميمجدد قرارگ يد و سپس ثبت مورد بررسييتأ يبرا

  .ن كنديمهستند، را تأ يحات عموميكه مربوط به توض ييهاد و ثبت، از جمله آنييجهت تأ

ق منابع كه ياز طر ياگلخانه يكه انتشار گازهاياست در صورت ياضاف CDM يات پروژهيك فعالي -43

ت يزان انتشار در عدم حضور فعاليكمتر از م يزانيد به منيآيعت بوجود ميدر اثر دخالت انسان در طب

  .ابديثبت شده، كاهش  CDM ياپروژه

گلخانه از  ياست كه بطور مستدل انتشار گازها ييوي، سنارCMD يات پروژهيك فعالياساس  -44

ود شنهاد شده بوجيپ يات پروژهيعت و در عدم حضور فعاليق منابع كه در اثر دخالت انسان در طبيطر

شده  سيستم ثبتها و منابع گازها، بخش يبندانتشارها از تمام طبقه مبناك ي. دينمايان ميند، را بيآيم
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خواهد شد كه بطور مستقل  ين تلقيچن مبناك ي. د پوشش دهديدر محدود پروژه را با) الف(مه يدر ضم

شنهاد يپ ياهت پروژير فعالعت و در عدم حضويق منابع كه در اثر دخالت انسان در طبيانتشارها از طر

فوق استنتاج  38و  37 يه موضوع بندهايپا ي، چنانچه از متدولوژدينمايان ميند را بيآيشده، بوجود م

  .شود

  :ديب خواهد رسيبه تصو مبناك ي -45

د، ارائه يد شده و جدييتأ يهايمتدولوژ يپروژه بر طبق مفاد مورد استفاده برا يتوسط شركا - الف

  ؛پروتكل ياجالس اعضامات مربوط يمه حاضر و تصمي، ضم17/پ س.7م يمشده در تص

, هايژومتدول, اتيفرض, يمشخط انتخاب در خصوص كارانهشفاف و محافظه ريمسك يدر  -ب

  ؛ديو در نظر گرفتن ترد, و نقش افزوده يديكل يفاكتورها, يمنابع اطالعات, پارامترها

  ؛خاص هر پروژه -پ

م يمشخص شده در تصم يارهاياس كوچك كه معيدر مق CDM ياپروژه يهاتيدر مورد فعال -ت

 توسعه بر طبق، كندرا برآورده مي پروتكل ياجالس اعضاربوط توسط مات ميو تصم 17/پ س.7

  ؛هاتيگونه فعالنيا يساده شده برا يالگوها

 ,يمحل يتاصالحا يمانند ابتكارها مربوط يمحلا يو  يمل يهااستيسو  طيدرنظرگرفتن شرا -ث

  .محل پروژهدر  يت اقتصاديو موقع يگسترش بخش انرژ يهاطرح ,يسوخت محل يدسترس

نده يعت در آيق منابع كه در اثر دخالت انسان در طبياست كه انتشارها از طر ييويشامل سنار مبنا -46

  .شونديم يزيرطرح يبوجود خواهد آمد به باالتر از سطح فعل

خارج از  يهاتيبا كاهش سطح فعال هاي كاهش انتشارگواهيشود كه ف يتعر يد طوريمبنا با -47

  .ن شودينتواند تأم يا بخاطر حوادث قهريپروژه  يهاتيمحدوده فعال
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هاي خط مشيان يد از ميپروژه با ي، شركايات پروژهيك فعالي يه برايپا يك متدولوژين ييدر تع -48

 ييت اجراأيه يشود با توجه به راهنمايفرض م يات پروژهيفعال ين برايتركه مناسب يموردذيل 

  :ه كننديد و تناسب انتخابشان را توجكننانتخاب 

  يا, يا پيشين يدر صورت موجود بودن انتشارات واقع - الف

با توجه به موانع  باشديم يك اقدام جذاب از نظر اقتصادي هكه نشان يك تكنولوژيانتشارها از  -ب

  اي، يگذارهيسرما

، يط مشابه اجتماعيمشابه پنج سال گذشته، تحت شرا ياپروژه يهاتيفعال ين انتشارهايانگيم -پ

  .باشديشان ميبندطبقه يباال% 20ان ين در مآ يو اجرا يكيو تكنولوژ يطي، محياقتصاد

ان يشنهاد شده انتخاب خواهند كرد از ميپ يات پروژهيفعال يبرا يك دوره زمانيپروژه  يشركا -49

 :هاي زيرمشي خطاز  يكي

ك يد، يهر تجد ينكه برايمشروط بر ا, شود جديدبار ت 2تواند حداكثر سال كه مي 7حداكثر  - الف

ا با توجه يهنوز معتبر است  يپروژه اصل مبناكند كه يرا مطلع م ييت اجراأيه منتخب ياتيسسه عملؤم

  ا ي ,باشند، به روز شده است يكه كاربرديد در صورتيبه اطالعات جد

  .سال بدون امكان تمديد 10حداكثر  -ب

نشت خالص  يبرابايد , نديآيق منابع كه در اثر دخالت انسان بوجود ميكاهش در انتشارها از طر -50

   .سازگار شود ريز 62و  59 يبندها) ج(در قسمت  يگذارش و صحهيپامفاد  مطابقترتيب به

ق منابع كه در اثر دخالت انسان بوجود ياز طر ياگلخانه ير خالص انتشار گازهاييعنوان تغهب ينشت -51

و قابل استفاده به  يريگشود و قابل اندازهيف ميافتد تعريند و در خارج از محدوده پروژه اتفاق ميآيم

  .باشديم CDM يات پروژهيفعال
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-يوجود مق منابع كه در اثر دخالت انسان بياز طر ياگلخانه يمحدوده پروژه شامل انتشار گازها -52

 CDM يات پروژهيپروژه كه قابل توجه و بطور معقول قابل استناد به فعال يند تحت كنترل شركايآ

  .باشند، خواهد بوديم

  شيپا - ح

شده است را  ينيبشيكه پ شيپاك طرح ي، از مدرك طرح پروژه يعنوان عضوهپروژه ب يشركا -53

  :د به حساب آورنديبا

 يانتشار گازها يريگا اندازهين يتخم يم اطالعات الزم مربوط براتما يگانيو با يآورجمع - الف

-يرخ م مقرر ق منابع كه در اثر دخالت انسان در محدوده پروژه در طول مدت زمانياز طر ياگلخانه

  دهد؛

- گلخانه يانتشار گازها مبنامشخص كردن  يتمام اطالعات الزم مربوط برا يگانيو با يآورجمع -ب

  دهد؛يرخ م مقرر بع كه در اثر دخالت انسان در محدوده پروژه در طول مدت زمانق مناياز طر يا

 يش انتشار گازهايتمام اطالعات در مورد افزا يگانيو با يآورتمام منافع بالقوه و جمع ييشناسا -پ

و  كه بطور معقول. دهديمحدوده پروژه رخ م ق منابع در اثر دخالت انسان در خارج ازياز طر ياگلخانه

  باشند؛يم مقرر در طول مدت زمان يات پروژهيمشخص قابل استناد به فعال

  ؛فوق 37بند ) پ(اطالعات مربوط به مفاد موجود در قسمت  يگانيو با يآورجمع -ت

  ؛نديفرآ شيپا يها برات و كنترل روشيفين كيتضم -ث

ر اثر دخالت انسان بوجود ق منابع كه ديكاهش انتشارها از طر يامحاسبه دوره يبرا ييهاروش -ج

  ؛شنهاد شده استيپ CDM يات پروژهيكه توسط فعال ياثرات نشت ين برايند و همچنيآيم

  ؛فوق 53بند ) ج(و ) پ( يهاتمام مراحل مندرج در محاسبات موضوع قسمت يمستندساز -چ

د يه باشنهاد شديپ يات پروژهيك فعالي يبرا شيپاك طرح يفوق  38و  37 يبر طبق بندها -54

  :د باشد كه يجد يك متدولوژيا يو  يد شده قبلييأت شيپا يك متدولوژيبراساس 
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 يات پروژهيط فعاليكه مناسب شراشود چنانين مييتع منتخب ياتيسسه عملتوسط مؤ - الف

  .اعمال شده باشد يزيآمتيگر بطور موفقيد ييشنهاد شده باشد و در جايپ

  .ت پروژه مناسب باشديلفعا يبرا و ش خوبيانگر روش پايب -ب

مشخص شده در  يارهايمعبرآورده كردن  يبرااس كوچك يدر مق CDM ياپروژه يهاتيفعال در -55

پروژه ممكن است از  ي، اعضاپروتكل ياجالس اعضامات مربوط توسط يو تصم 17/پ س. 7م يتصم

  .اس كوچك استفاده كننديمق يهاپروژه يساده شده برا يها و الگوهاروش

  .مندرج در سند طرح پروژه ثبت شده را اجرا كنند شيپاد طرح يپروژه با يشركا -56

پروژه  يت اطالعاتش توسط شركايتمام ايجهت بهبود صحت و  شيپادنظرها، در مورد طرح يتجد -57

  .ارائه خواهد شد منتخب ياتيسسه عملد به مؤييتأ يه خواهد شد و برايتوج

 يهايگواهصدور  و دييتأ يك شرط براياز، يد آن، در صورت نثبت شده و مفا شيپاطرح  ياجرا -58

  .باشديم كاهش انتشار

 ديآيعت بوجود ميكه در اثر دخالت انسان در طب ييها در انتشارهاش و گزارش كاهشيبه دنبال پا -59

ك مدت زمان مشخص با يدر طول  CDM يات پروژهيك فعاليكاهش انتشار منتج شده از  يهايگواه 

از منابع كه در اثر دخالت انسان در  يواقع يق انتشارهايق تفرياز طر, ثبت شده يمتدولوژ يريرگبكا

  .شوندبايد محاسبه  با نشت خالص يمبنا و سازگار ياز انتشارهاد يآيعت بوجود ميطب

- قراردادي با شركاي پروژه در مورد انجام صحه ديمنتخب با ياتيمؤسسه عمل يبرا شركاي پروژه -60

-فوق به هدف صحه 53ك گزارش پايش مطابق با طرح پايش ثبت شده تنظيم شده در بند ي, اريگذ

  .آماده نمايدگذاري و تأييد 

  دييو تأ يگذارصحه - خ

باشد يم منتخب ياتيسسه عملؤتوسط م يم بعديتصمو  يادنظر مستقل دورهي، تجديگذارصحه -61

ق منابع كه در اثر دخالت انسان در ياز طر ياانهگلخ يتور شده در انتشار گازهايمان يهاكه كاهش
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د اتفاق افتاده ييثبت شده در مدت زمان تأ CDM يات پروژهيجه فعاليد و در نتيآيعت بوجود ميطب

 يات پروژهيك فعاليباشد كه بر طبق آن يم منتخب ياتيسسه عملتوسط مؤ يتعهد كتب يگواه. است

ق منابع كه در اثر دخالت ياز طر ياگلخانه ينتشار گازهادر ا ييهابه كاهش يدر مدت زمان مشخص

  .ابديد شده است، دست ييأگونه كه تند، همانيآيانسان بوجود م

 يبا اعضا يقرارداد يط منتخبات يسسه عملؤفوق، م 27بر طبق مفاد محرمانه در قسمت بند  -62

  :دياردهد و باه در دسترس عموم قريدييتأ ياجرا يرا برا شيپاد گزارش يپروژه با

سند طرح پروژه ثبت شده و مفاد  يازهايپروژه بر طبق ن يا مستندسازيمشخص كنند آ - الف

  .ريا خيباشد يم پروتكل ياجالس اعضامات مربوط يمه حاضر و تصمي، ضم17/پ س. 7م يمربوط تصم

بر  يك مروريكه ممكن است از جمله شامل،  در محل دهايت بازديدر صورت اقتضاء هدا -ب

ها، يريگاندازه يآور، جمعيمرتبط محل يهاپروژه و سازمان ي، مصاحبه با اعضايياجرا يركوردها

  .، باشدشيپازات يافته و آزمودن دقت تجهياستقرار  يهاتيمشاهده فعال

  ر منابعياز سا يدر صورت اقتضاء استفاده از اطالعات اضاف -پ

ن كاهش يتخم يتور شده برايمان يهايمتدولوژا ينده كه آيد به نماييأو ت شيپاج يمرور نتا -ت

ح بكار گرفته يطور صحهاند، بمدهآعت بوجود يق منابع كه در اثر دخالت انسان در طبيانتشار گازها از طر

  .ريا خيشده است و مستنداتش كامل و شفاف هستند 

هر مدت  يه براتور شديمان يدر مورد متدولوژ يرات مناسبييپروژه تغ ياز به شركايدر صورت ن -ث

  .ه كنديرا توج يزمان مقرر آت

عت كه در عدم يق منابع در اثر دخالت انسان در طبياز طر ياگلخانه يكاهش در انتشار گازها -ج

ر يمده تحت زآها و اطالعات بدست اتفاق نخواهد افتاد، براساس داده، CDM يات پروژهيك فعاليحضور 

 يفوق، در صورت اقتضاء با استفاده از الگوها) پ(ا يو ) ب(د ر بنيفوق و حاصل شده تحت ز) الف(بند 
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باشند، يموجود م شيپاثبت شده و در طرح  ياكه در سند طرح پروژه ييهامحاسبه سازگار با آن

  .مشخص شوند

و عملكردش با  يواقع يات پروژهيراجع به انطباق فعال ييهايپروژه را از هرگونه نگران يشركا -چ

ها را مورد بحث قرار خواهند داد و يپروژه نگران يشركا. ديه ثبت شده، مطلع نماسند طرح پروژ

  .ه خواهند نموديمربوط را ته ياطالعات اضاف

د يگزارش با. ن كننديمتأ ييت اجراأيمندرج و ه يپروژه اعضا يشركا يد براييك گزارش تأي -خ

  .رديدر دسترس عموم قرار بگ

كند كه در  يگواه يصورت كتبهد بيبا ه خوديدييأس گزارش ت، براسامنتخب ياتيسسه عملمؤ -63

از  ياگلخانه يد شده انتشار گازهاييزان كاهش تأيبه م يات پروژهيطول مدت زمان مشخص شده فعال

افتد، دست ياتفاق نخواهد م CDM يات پروژهيق منابع در اثر دخالت انسان كه در عدم حضور فعاليطر

به  يدشان به صورت كتبييم تأيد فوراً از تصميبا ييت اجراأيمشمول و ه يعضاپروژه ا يشركا. ابدييم

  . د را در دسترس عموم قرار دهندييد مطلع شوند و گزارش تأييند تأيمحض اتمام فرآ

  كاهش انتشار يگواهصدور  -د

دل معا كاهش انتشار يهايگواهصدور  يبرا ييت اجراأيك درخواست به هيه شامل يدييگزارش تأ -64

عت يق منابع كه در اثر دخالت انسان در طبياز طر ياگلخانه يد شده كاهش انتشار گازهاييزان تأيبا م

  .باشديد، ميآيبوجود م

مگر . قرار خواهد گرفت يافت درخواست صدور، مورد بررسيخ دريروز بعد از تار 15صدور، حداكثر  -65

درخواست  ييت اجراأيه يه عضو از اعضاا حداقل سيو  يات پروژهيك عضو مشمول فعاليكه آن

دنظر به تقلب شرارت ين تجديا. شنهاد شده را داشته باشنديپ كاهش انتشار يهايصدور گواه دنظريتجد

  .شوديت مير هدايصورت زهمحدود خواهد شد و ب منتخب ياتيسسه عملؤت ميا عدم صالحي
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خود بر  يدر نشست بعد يياجرات أيدنظر، هيبر تجد يك درخواست مبنيافت يبه محض در - الف

دنظر يازمند تجديرد كه درخواست نيم بگياگر او تصم. م خواهد گرفتيعملكردش تصم يريگيپ يرو

شنهاد يپ كاهش انتشار يهايصدور گواه ايرد كه آيگيم ميدنظر انجام خواهد شد و تصمياست، تجد

  .ريا خيد موافقت شود يشده با

ش در مورد انجام يريگميپس از تصمروز  30ف مدت دنظرش را ظريتجد ييت اجراأيه -ب

  .دنظر، كامل خواهد كرديتجد

ماتش راجع به يد نظر مطلع كند و تصميجه تجديپروژه را از نت يد شركايبا ييت اجراأيه -پ

  .سازد يل آن را عموميشنهاد شده و داليپ كاهش انتشار يهايصدور گواهب يتصو

ت يك فعالي يكاهش انتشار برا يهايصدور گواه يبرا ياجرائ أتيافتن توسط هي يآگاه به محض - 66

زان يد بدون درنگ ميبا ,كنديكار م ييأت اجرايار هيكه تحت اخت CDMر ثبت يمد, CDM ياپروژه

 CDMستم ثبت يدر سموجود  ييأت اجرايان هيجردر  به حسابكاهش انتشار  يهاياز گواه يمشخص

  .كندر را صادر يز )ت(مه يمطابق ضم

 يهانهين هزيمتأ يدات برايمتناظر با سهم عا كاهش انتشار يهايصدور گواهزان يارسال م - الف

هاي مناسب در به حساب ،12ماده  8بند ب، بر طبق يها  به ترتنهيكمك به هز ين برايو همچن يادار

  براي مديريت سهم عايدات؛ CDMسيستم ثبت 

 ياپروژه ياعضاء و شركا هاي ثبت شدهحساب به ركاهش انتشا يهايصدور گواهارسال مانده  -ب

  .مشمول بر طبق درخواستشان
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  مه الفيضم

  ياتيسسات عملؤم ياعتبارده ياستانداردها

  :ديبا ياتيسسه عملك مؤي - 1

ن يباشد و مستندات ا) ين الملليك سازمان بيا يو  يبوم يسسه قانونؤك مي( يسسه قانونك مؤي - الف

  .ت را فراهم آورديوضع

مربوط به  يو گواه يگذارار، صحهتبف اعيوظا ياجرا يت الزم برايصالح يافراد دارا يتعداد كاف -ب

  .ديارشد مسئول استخدام نما يك مجريانجام شده، تحت نظارت  ينوع، محدوده و حجم كار

  .ش را داشته باشديهاتيفعال يو منابع الزم برا يامهي، پوشش بيثبات مال -پ

ت در يص مسئوليتخص يبرا ييها، از آن جمله، روشفش شامليانجام وظا يبرا يكاف يقرارها -ت

د در دسترس عموم قرار يها بان روشيا. ت ببخشديات، را سنديشكا يدگيرس يداخل سازمان و برا

  .رديبگ

مات مربوط يو تصم CDM يها و الگوهاف مشخص شده در روشيانجام وظا يبه تخصص الزم برا -ج

  :ژه دانش و فهميوهل شود، بينا پروتكل يضااجالس اعتوسط 

و  پروتكل ياجالس اعضامات مربوط ي، و تصمCMDعملكرد  يبرا ييهاييها و راهنماالگوها و روش - 1

  ييت اجراأيه

 يهاتيفعال يو گواه يگذار، مربوط به اعتبار، صحهيطيژه محيوهدر صورت اقتضاء، موضوعات ب - 2

  CDM ياپروژه

نه ي، شامل تخصص در زميطيمربوط به موضوعات مح CDM ياپروژه يهاتيفعال ينف يهاجنبه - 3

  ش انتشارهايمبناها و پا

  مربوط يطيمح يزيمم يهايالزامات و متدولوژ - 4

  .ديآيعت بوجود ميق منابع كه در اثر دخالت انسان در طبيمحاسبه انتشارها از طر يها برايمتدولوژ - 5
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  يخشو ب يامنطقه يهاجنبه - 6

-سسه را كه شامل روشف مؤيت همه جانبه اجرا و انجام وظايكه مسئول يتيريك ساختار مدي يدارا -چ

باشد، را يم يو گواه يگذاررتباط با اعتبار، صحهمات مربوط، در ايت، و تمام تصميفين كيتضم يها

  :دهد ر را قابل دسترس قراريد موارد زيداوطلب با ياتيسسه عملؤم. داشته باشد

ت، أيه يارشد، اعضا يت ارشد مانند مجريريط مرجع كاركنان مديها، تجربه و شراتيفي، كياسام - 1

  ر كاركنان وابستهيموران ارشد و سامأ

ف از يص اصل وظايو تخص يريپذتيار، مسئولياخت يمشكه نشان دهنده خط يك نمودار سازماني - 2

  .باشديت ارشد ميريمد

  ت آنيفين كيتضم يهاو روش يشمخط - 3

  ، از جمله كنترل سفريادار يهاروش - 4

  ش انتشارهايمبناها و پا، ياتيسسه عملاستخدام و آموزش كاركنان مؤ يش برايهاو روش يمشخط - 5

  مربوط يطيمح يزيمم يهايالزامات و متدولوژ  - 4

  هاها و نزاعات، درخواستيشكا يبررس يش را برايهاروش - 6

- تير فعاليا سايعمل سوء، تقلب و  يبرا منتخب ياتيسسه عملك مؤينوان به ع ييند قضايگونه فرآچيه

  .فش وجود ندارديناسازگار با وظا يها

  :ت نموديد رعاير را بايز ياتيداوطلب الزامات عمل ياتيسسه عملك مؤي - 2

ژه يوهقابل اجراء و ب يز و شفاف، موافق با قانون مليآمضيرتبعيمعتبر، مستقل، غ يكار در روش - الف

  :ريالزامات زبرآوردن 

خود را  يطرف يآن ب يك ساختار مستند باشد، كه طي يد دارايداوطلب با ياتيسسه عملك مؤي - 1

  .باشدياتش ميعمل يطرفين بيتضم يبرا ين ساختار شامل مفاديحفظ كند، ا
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ا يند، آن سازمان هست يهاكه بخشييك سازمان بزرگتر باشد، و در جاياز  يسسه بخشاگر آن مؤ - 2

  :ديداوطلب با ياتيسسه عملمؤ CDM يات پروژهيا هر فعاليخواهند شد، توسعه 

ن است كه كدام ي، نشان دهنده اCDM ياپروژه يهاتيموجود در فعالك اظهارنامه از تمام يه يته -

  .ر شده استيژه درگيو CDM يات پروژهيبخش سازمان و در كدام فعال

   يهايگونه ناسازگارچيكه هنيدهنده ا سازمان، نشان يهار قسمتيساوندها با يح شفاف و واضح پيتوض

 يفيو هرگونه وظا ياتيسسه عملك مؤيعنوان هفش بيان وظاياز م يگونه ناسازگارچيكه هنينشان دادن ا

سك شناخته يهرگونه ر يحداقل ساز يكه ممكن است داشته باشد، و نشان دهند كه چگونه تجارت برا

  . شوديت ميريمد يرفطيب يشده برا

  

  

  

  

  


