
هاي ساز و کار توسعه پاک در چارچوب پروتکل کيوتو توسط مرجع نامه تصويب پروژهآيين

 صالحيتدار ملي در ايران

  ه38011ت/192044شماره

 سازمان حفاظت محيط زيست

سنازمان   3/5/1386منورخ   1نن 26916بنا به پيشننااد منرار     10/8/1388هيئت وزيران در جلسه مورخ        

نامنه  حفاظت محيط زيست و به استناد اصل يکصدوسي و هشتم قانون اساسي جرانور  اسنيمي اينراني نيني     

تدار ملني در جرانور    ها  ساز و کار توسعه پاک در چارچوب پروتکل کيوتو توسط مرجع صيحيتصويب پروژ 

 اسيمي ايران را به مرح زير تصويب نرود:

 

هاي ساز و کار توسععه پعاک در چعارچوب پروتکعل کيوتعو توسعط مرجعع        نامه تصويب پروژهآيين

 صالحيتدار ملي در جمهوري اسالمي ايران

 
 :روندنامه در معاني مشروح مربوط به کار مين اصطيحات زير در اي  نيي 1ماد         

 الف ن سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست       

ب ن پروتکل کيوتو: وابسته به کنوانسيون سازمان ملنل متحند در منورد تريينر نب و هنوا کنه در سنومي                 

 در مار کيوتو  ژاپ  تصويب مد. 1997نوامبر  11کنفرانس اعضا  متعاهدي  در 

( پروتکل به مرح 12کارها  پروتکل کيوتو است که طبق ماد  ) پ ن ساز و کار توسعه پاک: يکي از ساز و        

وزيران اسنتي کشنورها  توسنعه يا تنه متعاند بنه       نامه هيئت( که تأييد مد  به مار پيوست تصويب1پيوست )

هنا در کشنورها  در حنا     توانند با اجرا  پروژ ا ي با استفاد  از اي  ساز و کار ميکاهش انتشار گازها  گلخانه

 ها  کاهش انتشار را اقتصاد  نرود  و به توسعه پايدار در کشورها  در حا  توسعه کرک نرايند.عه هزينهتوس

ت ن پروژ  ساز و کار توسعه پاک:  عاليت پيشنااد  يا انجام مد  تحت مقررات تعيي  مد  توسط پروتکل        

نامنهي پنروژ    د و از اي  پس در اين  نيني   کيوتو و اجيساا  نن که بايد توسط مرجع صيحيتدار ملي تأييد مو

 مود.ناميد  مي

نامه مرجع ملني ينا   ث ن مرجع صيحيتدار ملي: سازمان حفاظت محيط زيست که از اي  پس در اي  نيي         

 مود.سازمان ناميد  مي

طرف هيئت اجرايني  ا  تأييد مد  که از ج ن کاهش انتشار تأييد مد : مقدار کاهش انتشار گازها  گلخانه        

 مود.ها  ساز و کار توسعه پاک صادر ميدبيرخانه پروژ 

ها  ساز و کار توسعه پاک مستقر در دبيرخانه کنوانسيون در منار  چ ن هيئت اجرايي: هيئت اجرايي پروژ         

 نرايد.صادر مي ها  ساز و کار توسعه پاک را ثبت نرود  و گواهي کاهش انتشار تأييد مد  راب  نلران که پروژ 

الرللي که وظيفه صدور گواهي تعيي  اعتبنار  ح ن نااد صيحيتدار عرلياتي: سازماناا و مرکتاا  صالح بي         

 مود.نامه نااد عرلياتي ناميد  ميگذار  پروژ  را بر عاد  دارند و از اي  پس در اي  نيي پايش و صحه



 دهد.مرجع ملي به پيشنااددهند  پروژ  برا  نغاز کار ارائه مي ا  کهخ ن نامه موا قت اوليه: نامه       

ا  که مرجع صيحيتدار ملي به صاحب پروژ  به منظور ثبت پروژ  در هيئت اجرايني  د ن نامه تأييديه: نامه        

 دهد.مي

اينران و   کنندگان در پروژ : طر ي  ذينفنع در پنروژ  )صناحب پنروژ  در جرانور  اسنيمي      ذ ن مشارکت        

 طر اا  خارجي از کشورها  توسعه يا ته(.

گردد و برا  اخذ موا قت ر ن ايد  اوليه پروژ : ايد  اوليه که توسط صاحب پروژ  به صورت خيصه تايه مي        

 مود.نامه ايد  پروژ  ناميد  مينرايد و در اي  نيي اوليه برا  مراجع ملي ارسا  مي

ژ : سند طراحي پروژ  که بايد منطبق بنا چنارچوب تأييند مند  هيئنت اجرايني و بنا        ز ن سند طراحي پرو        

ميحظات توسعه پايدار و ارزيابي زيست محيطي تايه مد  و مورد تأييد نااد عرلياتي و مرجع ملي قرار گينرد و  

 مود.نامه سند پروژ  ناميد  ميدر اي  نيي 

پناک: کنارگروهي متشنکل از نراينندگان رسنري      و کنار توسنعه   هنا  سناز  پنروژ  ژ ن کارگرو  ملي راهبر         

هنا  سناز و کنار توسنعه پناک در      کنند  چاارچوب کلي اجرا  پروژ ها و سازماناا  مرتبط که تعيي وزارتخانه

 مود.نامه کارگرو  ملي ناميد  ميبامد و در اي  نيي کشور مي

زيست و جلوگير  از تخريب نن به زيست: صندوقي که با هدف حرايت از محيطس ن صندوق ملي محيط        

منورخ   هن33339ت/32378نامه مرار  ( قانون برنامه چاارم توسعه به موجب تصويب68ماد  )« ب»استناد بند 

 وزيران رسيد  است.به تصويب هيئت 12/6/1384

 بامد:نامه به مرح زير ميماني مرجع ملي برا  اجرا  وظايف محو  مد  در اي  نيي ن ساختار ساز2ماد         

هنا در  الف ن معاون محيط زيست انساني سازمان به عنوان مرجع مليي مسئو  صدور نامنه تأييدينه پنروژ            

 بامد.سطح کشور مي

مودي وظيفه بررسيي سازمان مستقر مي ب ن دبيرخانه مرجع ملي که در حوز  معاونت محيط زيست انساني       

ها در سطح ملي را برعاند  دارد. ارتبناط بنا دبيرخاننه هيئنت      رساني در ارتباط با اجرا  پروژ هراهنگي و اطيع

 مود.ها در مار ب  نلران از طريق اي  دبيرخانه انجام مياجرايي پروژ 

محيط زيست انساني سازمان و با حکنم رياسنت سنازمان    ها که به پيشنااد معاونت پ ن دبير اجرايي پروژ         

 مود و مسئوليت ادار  دبيرخانه را برعاد  دارد.منصوب مي

 مود:ن وظايف مرجع ملي به مرح زير تعيي  مي3ماد         

 (.6ها طبق ماد  )الف ن  اعرا  روش تصويب پروژ        

کننندگان در پنروژ  و صندور و ينا عندم صندور         مشنارکت ها  ارسا  مد  از سوب ن  بررسي ايد  پروژ         

 موا قت اوليه با ذکر دليل.

ها  ملي پ ن بررسي سند پروژ  ارسا  مد  از سو  پيشنااددهندگان و تأييد اينکه پروژ  هرسو با برنامه        

 بامد.ها ميتوسعه و منطبق با چاارچوب اي  پروژ 



ها که منطبق با معيارها  توسعه پايدار بود  و ارزيابي زيست محيطني  پروژ  ت ن  صدور نامه موا قت اوليه        

( که تأييد 2مناسب دامته بامند. معيارها  توسعه پايدار را کارگرو  ملي توسعه پايدار بر اساس پيوست مرار  )

 نرايد.وزيران استي تعيي  مينامه هيئتمد  به مار پيوست تصويب

 ها.ت برا  مشارکت مؤثر و انتفاع بخشاا  دولتيي تعاوني و خصوصي در پروژ ث ن ايجاد تسايي       

 ها.ج ن هراهنگي بي  بخشاا  دولتيي تعاوني و خصوصي برا  تعريف پروژ        

 ا .ها  در حا  انجام و تايه گزارش دور چ ن پايش پروژ        

 و گزارش مالي برا  مراجع مربوط.ها ح ن تايه اظاارنامه درنمدها  حاصل از پروژ        

 خ ن ظر يت ساز  در سطح ملي به منظور توانرندساز  کشور برا  تعريف و اجرا  پروژ .       

ها و سنازماناا  زينر بنا معر ني از طنرف      االختيار وزارتخانهن کارگرو  ملي متشکل از نرايندگان تام4ماد         

 :بامددستگا  متبوع و در سطح مديرکل مي

 الف ن سازمان حفاظت محيط زيست )مرجع ملي(.       

 ب ن  وزارت مسک  و مارساز .       

 پ ن  وزارت نفت.       

 ت ن وزارت نيرو.       

 ث ن وزارت صنايع و معادن.       

 ج ن وزارت جااد کشاورز .       

 چ ن وزارت را  و ترابر  )سازمان هوامناسي کشور(.       

 ن وزارت امور اقتصاد  و دارايي.ح        

 خ ن وزارت د اع و پشتيباني نيروها  مسلح.       

 د ن وزارت ارتباطات و  ناور  اطيعات.       

 ذ ن وزارت بادامتي درمان و نموزش پزمکي.       

 ر ن وزارت امور خارجه.       

 ز ن وزارت کشور )سازمان ماردارياا و دهيارياا  کشور(.       

 ژ ن وزارت علومي تحقيقات و  ناور .       

 جراور.ريز  و نظارت راهبرد  رئيسس ن معاونت برنامه       

 بامد.ها مين رياست کارگرو  مليي برعاد  مرجع ملي است و دبير جلساتي دبير اجرايي پروژ 1تبصر         

ن اعضا  کارگرو  مليي مسئوليت هراهنگي  عاليتاا  مرتبط با وزارتخانه متبنوع را در ارتبناط بنا    2تبصر         

 ها برعاد  دارند.پروژ 

 ن کارگرو  ملي حداقل هر سه ما  يک بار تشکيل جلسه خواهد داد. 3تبصر         

 :مودن وظايف کارگرو  ملي به مرح زير تعيي  مي 5ماد         

 ها در کشور.الف ن ارائه نظرات در خصوص راهبردها  اجرايي پروژ        



 ها  ارجاع مد  توسط مرجع ملي.ب ن بررسي و تأييد موضوعات و پروژ        

 پ ن بررسي و تأييد دستورالعرل مرتبط برا  بابود عرلکرد مرجع ملي.       

 ها.ت ن هراهنگي بي  دستگاهاا  دولتي در ارتباط با تايه و اجرا  پروژ        

 ث ن مناسايي محدوديتاا و کاستياا  موجود و ارائه راهکارها برا  ر ع نناا.       

 نامه به مرجع ملي در صورت لزوم.ج ن پيشنااد اصيح اي  نيي        

 ر ارتباط با موضوعات زير:نامه داخلي خود دچ ن تدوي  نيي        

 ن نحو  برگزار  جلسات کارگرو  ملي. 1       

 ن نحو  اتخاذ تصريرات کارگرو  ملي. 2       

 ها  کارمناسي مشورتي.ها  مربوط و کارگرو ن تشکيل زير کارگرو  3       

 رتي.ن حدود مرح وظايفي اختيارات زير کارگروهاا و کارگروهاا  کارمناسي مشو 4       

 بامد:ن  رنيند تصويب پروژ  به مرح زير مي 6ماد           

ها را دارندي منرح مختصنر  از پنروژ  منوردنظر     الف ن سازمانااي مرکتاا و يا صنايعي که قصد اجرا  پروژ         

( 3يوسنت ) نرايند. چارچوب تايه ايد  پروژ  مطابق پا  به مرجع ملي ارائه ميخودي يعني ايد  پروژ  را طي نامه

وزيران استي در پايگا  الکترونيکني دبيرخاننه مرجنع ملني بايند      نامه هيئتکه تأييد مد  به مار پيوست تصويب

 موجود بامد.

ب ن مرجع ملي ظرف د  روز کار ي طرح يادمد  را بررسي نرود  و موا قت اوليه و يا مخالفت خنود را بنه           

نرايد و طي نن ملزومنات و منرايط سنند    پيشنااددهندگان ارسا  مي هررا  پيشناادها و نظرات مورد نظر برا 

پروژ  ازجرلهي مرو  يا عدم مرو  انجام ارزيابي زيست محيطي و سازگار  پروژ  با سياستاا  توسعه پايدار را 

ستي وزيران انامه هيئت( که تأييدمد  به مار پيوست تصويب2نرايد. معيارها  توسعه پايدار در پيوست)قيد مي

 نمد  است.

مرو  گنزارش ارزينابي را در منورد پنروژ      روز کار ي مرو  يا عدماست ظرف پنجتبصر  ن سازمان موظف        

 نامه ارزيابي اثرات زيست محيطيي اعيم نرايد.پيشنااد  به استناد نيي 

زينر بنرا  مرجنع ملني     مود به هررا  مندارک  پ ن سند پروژ  که توسط پيشنااددهندگان پروژ  تايه مي        

 گردد:ارسا  مي

 ن ارزيابي نثار زيست محيطي پروژ  در صورت نياز.1       

 ن توجيه رعايت معيارها  توسعه پايدار.2       

هاي گنزارش ارزينابي زيسنت محيطني بنرا       ن در صورت مرو  ارزيابي زيست محيطي برا  پروژ 1تبصر         

 نامه ارزيابي اثرات زيست محيطي خواهد بود.ها  احداثي تفصيلي طبق نيي ژ ا  اجرالي و پروها  توسعهپروژ 

ن گزارش ارزيابي زيست محيطي توسط کارگرو  ارزيابي سازمان و با اولويت زماني بررسني خواهند   2تبصر        

 گرديد.



را بنه پيشننااددهند    ها  خنود  ت ن مرجع ملي سند پروژ  را بررسي و کارگرو  مليي پيشناادها و توصيه        

پروژ  به طور کتبي منعکس نرود  تا پيشنااددهند  پروژ  برا  اخذ تأييديه از نااد عرلياتي اقدام نرايد. به طور 

هرزماني مرجع ملي برا  نظرخواهي عرومي سند پروژ  را در ايستگا  دبيرخانه مرجع ملي به مندت بيسنت روز   

 نرايد.کار  درج مي

دهند  پروژ  سند پروژ  اصيح مد  را به هررا  تأييديه نااد عرلياتي برا  مرجع ملي ارسا  ث ن پيشنااد        

 نرايد.مي

ج ن مرجع مليي نسخه ناايي سند پروژ  را ظرف پنج روز کار  قبل از تشکيل جلسه کارگرو  ملنيي بنرا            

 نرايد.اعضا  نن ارسا  مي

 مود.رسي و اظاارنظر ناايي انجام ميچ ن سند پروژ  در کارگرو  ملي بر       

ح ن براساس ارزيابي و تأييد کارگرو  مليي نامه تأييديه پروژ  توسط مرجع ملي به پيشنااددهندگان پروژ          

 ارسا  خواهدمد تا پروژ  مورد نظر را در هيئت اجرايي ثبت کنند.

خ ن مرجع ملي ظرف پنج روز کار  پس از دريا ت نظنرات کنارگرو  ملنيي نامنه تأييدينه پنروژ  را صنادر                

 دهد.کند و در اختيار صاحب پروژ  قرار ميمي

د ن در صورت عدم تأييد پروژ  داليل رد پروژ  بايد برا  پيشنااددهند  پروژ  ظرف پنج روز کار  منعکس        

 دم ارسا  داليل رد پروژ ي حق درخواست علل رد پروژ  برا  صاحبان پروژ  محفوظ است.گردد. در صورت ع

ذ ن مدت زمان مورد نياز برا  بررسي و تصويب سند پروژ  با احتساب ترامي زماناا   وقي سي روز کار          

 بامد.مي

 برا  تصويب ناايي الزامي است. ر ن هر دو مرحله ارسا  ايد  پروژ  برا  موا قت اوليه و سند پروژ        

نامنه  ( که تأييد مد  به مانر پيوسنت تصنويب   4ها در پيوست مرار  )ز ن گردش کار  رنيند تصويب پروژ         

 وزيران استي خيصه مد  است.هيئت

روز توانند ظرف سني  ن صاحب يا صاحبان پروژ  که به تصريم مرجع ملي اعتراض دامته بامندي مي7ماد         

 از ابيغ تصريمي از رئيس سازمان درخواست تجديدنظر نرايد.

 ن موارد زير بايد در نامه تأييديه ذکر مود: 8ماد         

 بامد.الف ن جراور  اسيمي ايران عضو کنوانسيون تريير نب و هوا و پروتکل کيوتو مي       

 بامند.ها ميپروژ  ب ن مرجع ملي از طرف دولت تعيي  مد  و مسئو  تأييد       

 ها  ساز و کار توسعه پاک داوطلبانه است.پ ن مرکت در پروژ        

 بامد.ت ن تأييد اينکه  عاليت مربوط به پروژ  در جات توسعه پايدار کشور مي       

 ث ن دادن اجاز  به صاحب پروژ  برا  مشارکت در پروژ .       

ا  برا   روش عنوان و حقوق مربوط به کناهش انتشنار گازهنا  گلخاننه     ج ن دادن اجاز  به صاحب پروژ         

 نامي از اجرا  پروژ .

 چ ن نامي نشانيي تلف  و نرابر و ساير مشخصات پيشنااددهندگان پروژ .       



 ح ن موقعيت جررا يايي پروژ .       

 خ ن نام و امضا  مرجع ملي.       

 اني اعتبار نامه تأييد.د ن تاريخ انقضا يا دور  زم       

 ذ ن در صورت لزومي مرايط ديگر انجام پروژ .       

 بامد:نامه به مرح زير مين منابع مالي برا  اجرا  اي  نيي  9ماد           

 الف ن بودجه اختصاص يا ته توسط سازمان از محل منابع مربوط.       

ب ن دو درصد از درنمد حاصل از  روش گواهي انتشار که توسط صاحبان پروژ  در وجه صنندوق پرداخنت           

ها  کاهش اثرات تريينر نب و هنوا بنر تخرينب محنيط      گردد. درنمدها  نامي از اي  بند برا  اجرا   برنامهمي

بيشتر از  رصنت سناز و کنار توسنعه      ساز  و نگاهساز  در استفاد ها  جار  دبيرخانه و ظر يتزيستي هزينه

 پاک در جات حفظ محيط زيست مطابق اساسنامه و حدود عرليات صندوق مصرف خواهد مد.

پ ن هدايا  نقد  و کرکاا  بيعوض که با رعايت مقررات مربوط از منابع مختلف داخلي ينا خنارجي در           

با نظارت مرجع ملي توسط صنندوق مزبنور هزيننه    نامه توسط صندوق دريا ت و راستا  اجرا  اهداف اي  نيي 

 خواهد مد.

زيسنت  ت ن سه درصد از درنمد حاصل از  روش گواهي کاهش انتشار برا  توسعه اجتراعي و بابود محيط        

 گردد.ملي هزينه ميپروژ ي با نظارت مرجعپروژ ي توسط صاحبمنطقه اجرا 

هنا  ادار  و صنندوق   صاحبان پروژ  مسئوليت پرداخنت هزيننه   ث ن طبق مقررات عرومي هيئت اجراييي        

انطباق سازمان ملل را که به ترتيب بيست سنت نمريکا و دو درصد به ازا  هر تن  کناهش انتشنار تأييند مند       

 بامدي بر عاد  دارند.مي

هنا از  ين  پنروژ   ج ن مرکتااي سازماناا و صنايع دولتي مرتبط با مجنر  پنروژ  مکلفنند بنرا  تسنريع در ا             

ظر يتاا و راهکارها  قانوني مندرج در قواني  )ازجرله قانون حداکثر استفاد  از توان  ني و ماندسي توليند  و  

ن و قنانون    1375ها و ايجاد تساييت به منظور صدور خدمات ن مصوب  صنعتي و اجرايي کشور در اجرا  پروژ 

 د.ن( استفاد  نراين1383برگزار  مناقصات ن مصوب 

نامه که از محل بودجه عرومي دولت و يا اعتبارات و درنمدها ها  موضوع اي  نيي تبصر  ن در مورد پروژ         

مود اعرا  قانون حداکثر استفاد  از توان  نني و ماندسني توليند  و    و تساييت دستگاهاا  اجرايي اجرا نري

نن و سناير   1375منظور صدور خندمات ن مصنوب    ت بهها و ايجاد تساييصنعتي و اجرايي کشور در اجرا  پروژ 

هنا از محنل اعتبنارات عرنومي دولنت و دسنتگاهاا  اجرايني اسنتي         قواني  و مقرراتي که ناظر به اجرا  پروژ 

 موضوعيت نخواهد دامت.

 (1پيوست )

 پروتکل کيوتو 12متن ماده 

 
 مود.ن بدي  وسيله مکانيزم توسعه پاک تعريف مي 1       



( جات دستيابي بنه توسنعه   1ن هدف از مکانيزم توسعه پاک کرک به اعضا  مندرج نشد  در ضريره )  2       

( بنرا  نينل بنه    1پايدار و کرک به هدف ناايي کنوانسيون و هرچني  مساعدت به اعضا  مندرج در ضنريره ) 

 بامد.( مي3رعايت تعادات کاهش و محدوديت کري انتشار به موجب ماد  )

 ن به موجب مکانيزم توسعه پاک: 3       

موندي ( از  عاليتاا  پروژ  که منجر به کاهش نشر تأييد مد  مي1الف ن اعضا  مندرج نشد  در ضريره )        

 بار  خواهند برد؛ و

توانند از کاهش نشر تأييد مد  که از  عاليتاا  پروژ  مزبور حاصنل  ( مي1ب ن اعضا  مندرج در ضريره )        

ا  کنه  ( بنه گوننه  3  است برا  کرک به رعايت تعادات کاهش و محدوديت کري نشنر بنه موجنب مناد  )    مد

 کند معي  کرد  استي استفاد  نرايند.کنفرانس اعضاء که به عنوان اجيس اعضا  اي  پروتکل  عاليت مي

ان اجنيس اعضنا  اين     ن مکانيزم توسعه پاک منوط به اختيار و راهنرايي کنفرانس اعضنا کنه بنه عننو      4       

 کندي خواهد بود و هيئت اجرايي مکانيزم توسعه پاک بر نن نظارت خواهد کرد.پروتکل  عاليت مي

مود بايد بنه وسنيله مؤسسنات عرليناتي کنه توسنط       ا  حاصل مين کاهش نشر که از هر  عاليت پروژ   5       

گردند بر اسناس منوارد زينر    کند انتخاب ميميکنفرانس اعضاء که به عنوان اجيس اعضا  اي  پروتکل  عاليت 

 تأييد گردد.

 الف ن مشارکت داوطلبانه که توسط هر عضو مورد بحث پذير ته مد  بامد.       

 گير  و درازمدت که با کاهش تريير نب و هوا ارتباط دارد؛ و انداز ب ن منا ع واقعيي قابل       

   است که در غياب  عاليت پروژ  تأييد مد  حاصل خواهد مد.پ ن کاهش نشر  که اضا ه بر مقدار       

 ا  تأييد مد  کرک خواهد کرد.ن مکانيزم توسعه پاک در صورت لزوم به تأمي  وجه  عاليتاا  پروژ  6       

کند در نخستي  جلسه خودي الگوها ن کنفرانس اعضا که به عنوان اجيس اعضا  اي  پروتکل  عاليت مي  7       

هايي را با هدف تضري  مفا يتي کارنيي و قابليت پاسخگويي از طريق مريز  مستقل و تأييد  عاليتانا   رويهو 

 پروژ  تعيي  خواهد کرد.

کنند تضنري  خواهند نرنود کنه      ن کنفرانس اعضا که به عنوان اجيس اعضا  اي  پروتکل  عاليت مني    8       

هنا  اجرايني و نينز کرنک بنه اعضنا  درحنا         را  تأمي  هزينهبخشي از عايدات  عاليتاا  پروژ  تأييد مد  ب

پنذير  هنا  انطبناق نسنيب   ا  که به ويژ  در برابر تأثيرات نامطلوب تريير نب و هوا از لحاظ تأمي  هزيننه توسعه

 رود.هستندي به کار مي

(  وق و کسنب  3ند)ن مشارکت به موجب مکانيزم توسعه پاک ازجرله در  عاليتاا  موضوع جزء )الف( ب  9       

گيرد و تابع هرگوننه راهنرنايي کنه مرکنن      تواند مؤسسات خصوصي و يا دولتي را دربرميکاهش نشر مد ي مي

 بامد.است توسط هيئنت اجرايي مکانيزم توسعه پاک ارائه گرددي مي

( تنا نغاز هجر  مرسي 1379مييد  ) 2000ن کاهش نشر تأييد مد  که در طي دور  زماني از سا   10       

 تنواند جانت کرک به تحقق رعايت در اولي  دور  تعاد به کار رود.اولي  دور  تعناد به دست نمد  است مي



کنند در چانارمي  جلسنه خنود     ن کنفرانس اعضا که به عنوان اجيس اعضا  اي  پروتکل  عالينت مني  11       

 (  وق را تجزيه و تحليل خواهد کرد.10مفاهيم ضرني بند )

 

 (2پيوست )

 ها  مکانيسم توسعه پاک معيارها  توسعه پايدار در ارتباط با پروژ 

 پروتکل کيوتو

 
 گيرد:هاي سه معيار زير را برا  توسعه پايدار در نظر ميمرجع ملي هنگام بررسي پروژ        

 الف ن معيارها  زيست محيطي       

ن اثر پروژ  بر کيفيت محيط زيست محلي )نلودگي هواي نب و پسراندها  جامد و هرگونه اثر منفي 1الف ن        

 و يا مثبت پروژ  نظير نلودگي صوتيي ايرنيي نلودگي بصر  و ترا يک(

ي پايدار  ن ترينير در کاربر  منابع طبينعي )اثر پروژ  بر دستنرسي جوامع محنلي به منابع طبيعي2الف ن        

 ور  استفاد  از منابع طبيعي(استفاد  از منابع نبي مواد معدني و ساير منابع تجديدناپذير و بار 

 ن اثر پروژ  بر تنوع زيستي و اکوسيستم3الف ن       

 ب ن معيارها  اقتصاد        

گنذار  مسنتقيم   و سنرمايه  ن اثر پروژ  بر نيازها  ارز ي  عاليتاا  اقتصاد  منطقنهي هزيننه اننرژ    1ب ن        

 خارجي.

ن نثار مثبت و منفي پروژ  بنر انتقنا  تکنولنوژ ي تبحرهنا  کارمناسني محلني و ايجناد تجربنه در         2ب ن        

 ها  مشابه.زمينه

 ج ن معيارها  اجتراعي       

عرنوميي بنر   ن هرسويي با اولويتاا  توسعه مليي استاني و محلي )اثر پنروژ  بنر دسترسني خندمات     1ج ن        

 جابجايي جوامع و رسيدن به اهداف توسعه بخشي(

زايي به تفکيک نوع مرل و دور  زمانيي اثر پروژ  بر اجتراعي و  قرزدايي )اثر پروژ  بر امترالين عدالت2ج ن       

 ساختار اجتراعي جوامع و ميراث  رهنگي ن اجتراعي و بر توسعه محلي(

 وژ ( الگو  ايد  اوليه پر3پيوست ) 

  (PINايد  اوليه پروژ  )

 توسعه پاک هاي مکانيسم(: گردش کار فرآيند تصويب پروژه4پيوست )

 معاون او  رئيس جراور ن محردرضا رحيري   

  
 


