
االتفاقية اإلطارية
 بشأن تغري املناخ

             األمم املتحدة    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.05-70424    270505    270505                                     BNJ.05-220 

                                                        مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
            الدورة األوىل

     ٢٠٠٥      ديسمرب  /            كانون األول ٩  -      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٨          مونتريال، 

                     من جدول األعمال املؤقت    ...       البند 

 اقتراح مقدم من اململكة العربية السعودية لتعديل بروتوكول كيوتو

 مذكرة من إعداد األمانة

                                                                                                        ترد اإلجراءات اخلاصة بتعديل بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ               - ١
                             جيوز ألي طرف اقتراح تعديالت      "             على أنه      ٢٠              من املادة     ١              وتنص الفقرة     .       منه   ٢٠          يف املادة     )                بروتوكول كيوتو  (

                                       تعتمد التعديالت على هذا الربتوكول يف         : " ي              على ما يل     ٢٠              من املادة     ٢              وتنص الفقرة      ".                      عـلى هذا الربوتوكول   
                             وترسل األمانة نص أي تعديل       .                                                                            دورة عادية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول          

          كما ترسل    .                                                                                                    مقـترح على هذا الربوتوكول إىل األطراف قبل الدورة املقترح اعتماده فيها بستة أشهر على األقل               
   ".                                                                  املقترحة إىل األطراف يف هذه االتفاقية واملوقعني عليها، وإىل الوديع للعلم               األمانة التعديالت

     انظر    (    ٢٠٠٥      مايو   /       أيار   ٢٦     ً                                                                     ووفقـاً هلذه األحكام، قدمت اململكة العربية السعودية، يف رسالة مؤرخة             - ٢
                    قة باالمتثال مبقتضى                           اإلجراءات واآلليات املتعل   "         ً                                             ، اقتراحاً لتعديل بروتوكول كيوتو بأن تضاف إليه          )           املرفق األول 

                  ويف هذه الرسالة،      ).                   انظر املرفق الثاين     ( ٧-    م أ  /  ٢٤                                        كما وردت يف مرفق مقرر مؤمتر األطراف          "                بروتوكول كيوتو 
  .     منه  ٢٠           من املادة  ١           وبالفقرة   ١٨                                                 ً         تقترح اململكة العربية السعودية تعديل الربوتوكول عمالً باملادة 

                                              األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا                   يعمد مؤمتر      : "                     عـلى مـا يـلي        ١٨                 وتـنص املـادة      - ٣
                                                                                                            الـربوتوكول، يف دورتـه األوىل، إىل إقرار اإلجراءات واآلليات املناسبة والفعالة لتحديد ومعاجلة حاالت عدم                
                                                                                                               االمتثال ألحكام هذا الربوتوكول بوسائل تشمل وضع قائمة إرشادية باآلثار املترتبة على ذلك، مع مراعاة سبب                

                    ُ                                                   وأية إجراءات وآليات ُتتوخى مبقتضى هذه املادة وتترتب عليها عواقب            .                          ل ونوعه ودرجته وتواتره                عـدم االمتثا  
   ".      ُ                                     ملزمة ُتعتمد بواسطة تعديل على هذا الربوتوكول
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                              إىل األطراف يف بروتوكول كيوتو،     ٢٠٠٥     مايو  /      أيار  ٢٦                                       وأرسلت األمانة هذا االقتراح يف إخطار مؤرخ  - ٤
                  ً        وأرسلت األمانة أيضاً هذا      .                                                      مم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واملوقعني عليها                                      وإىل األطـراف يف اتفاقـية األ      

                                                 وجاء يف كال اإلخطارين أن النص الكامل لالقتراح          .     ٢٠٠٥      مايو   /       أيار   ٢٦                                     االقتراح إىل الوديع يف إخطار مؤرخ       
  .    َّ                                                             سيعمَّم يف وثيقة تصدر جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة يف أقرب وقت ممكن

                                                                                  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل النظر يف التعديل املقترح  ُ      وُيدعى  - ٥
  .                              واختاذ أية إجراءات يراها ضرورية
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 املرفق األول

  موجهة من اململكة العربية السعودية٢٠٠٥مايو / أيار٢٦رسالة مؤرخة 
 إىل األمينة التنفيذية

                                                               من بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية           ٢٠              من املادة     ١             وبالفقرة     ١٨   ً          عمالً باملادة    
                                                                                                  بشأن تغري املناخ، تقترح اململكة العربية السعودية، وهي طرف يف الربوتوكول، تعديل الربوتوكول بأن تضاف إليه 

        الذي   ٧-    م أ  /  ٢٤      ملقرر                       كما وردت يف مرفق ا      "                                                             اإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتو       "
                                     ً  ويرد النص الكامل للتعديل املقترح مرفقاً   .                                           اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ                   اختذه مؤمتر األطراف يف 

  .           هبذه الرسالة

                                                         ُ                                                  وتقترح اململكة العربية السعودية اعتماد هذا التعديل يف جلسة ُتعقد أثناء الدورة األوىل ملؤمتر األطراف                
  .                                  صفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو         العامل بو

                                                                                                      ويـرجى مـن األمانـة أن تقـوم على وجه السرعة بإبالغ نص هذا التعديل املقترح إىل األطراف يف                     
                                                                                                            الربوتوكول، وذلك يف موعد يسبق بستة أشهر على األقل انعقاد اجللسة األوىل من الدورة األوىل ملؤمتر األطراف                 

   أو  /                                                                   بروتوكول كيوتو، وأن تتخذ أية إجراءات إضافية قد يقتضيها الربتوكول و                            العامل بوصفه اجتماع األطراف يف
                                                                                                  املواد املنطبقة من النظام الداخلي املعمول به لتمكني مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول 

  .                                        كيوتو من اعتماد هذا التعديل يف دورته األوىل

                                                                     من النظام الداخلي املعمول به، تطلب اململكة العربية السعودية            ١٠     ادة        من امل   )  د ( و  )  أ (    ً            وعمالً بالفقرتني    
    ً    ُ                                                                                                      أيضاً أن ُيدرج اعتماد هذا التعديل املقترح للربتوكول على جدول األعمال املؤقت للدورة األوىل ملؤمتر األطراف                

  .                                           العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

      توقيع 

       الصبان  .      حممد س 
               عربية السعودية            عن اململكة ال 
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 املرفق الثاين

 ∗اإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتو

                                                                                                       إىل بلوغ اهلدف النهائي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، ويشار إليها فيما يلي                    ً   سـعياً  
        منها، ٢                َّ           ، على النحو املبيَّن يف املادة  "        االتفاقية "     باسم 

                                                                                                 بأحكام اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبربوتوكول كيوتو امللحق هبا، ويشار                    ًً وتذكرياًً 
  ، "         الربوتوكول "                   إليه فيما يلي باسم 

               من االتفاقية، ٣       باملادة          ً  واسترشاداً  

                                          مؤمتر األطراف يف االتفاقية يف دورته الرابعة، ٤-   م أ / ٨                              بالوالية اليت اعتمدها يف املقرر     ً وعمالً 

  :                          اإلجراءات واآلليات التالية     عتمدت ا 

  اهلدف-   ً أوال  

   .                                                                                     اهلدف من هذه اإلجراءات واآلليات هو تسهيل وتشجيع وإنفاذ االمتثال لاللتزامات مبوجب الربوتوكول 

  جلنة االمتثال-     ً ثانيا  

   ".      اللجنة "ُ                                                   ُتنشأ مبوجب هذا جلنة امتثال يشار إليها فيما يلي باسم  - ١

  .                                                 تها وعن طريق مكتب وفرعني مها فرع التيسري وفرع اإلنفاذ                     تعمل اللجنة بكامل هيئ - ٢

                          ً                                                              تتألف اللجنة من عشرين عضواً ينتخبهم مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف الربوتوكول،  - ٣
  .                                                                           ينتخب عشرة منهم ليكونوا أعضاء يف فرع التيسري وعشرة ليكونوا أعضاء يف فرع اإلنفاذ

     ً                                                                    نائباً للرئيس من بني أعضائه ملدة سنتني ويكون أحدمها من طرف مدرج يف                               ً        ينتخـب كل فرع رئيساً و      - ٤
      وتكون   .                                  ويشكل هؤالء األشخاص مكتب اللجنة      .                                                          املـرفق األول واآلخـر من طرف غري مدرج يف املرفق األول           

   يث                                                                                                     رئاسـة كـل فرع بالتناوب بني األطراف املدرجة يف املرفق األول واألطراف غري املدرجة يف املرفق األول حب              
                                                                                          يكون أحد الرئيسني، يف أي وقت، من بني األطراف املدرجة يف املرفق األول واآلخر من بني األطراف غري املدرجة 

  .            يف املرفق األول

                                                      

  .FCCC/CP/2001/13/Add.1                   الوارد يف الوثيقة  ٧-   م أ /  ٢٤           مرفق املقرر  ∗
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  .                                                                                     ينتخب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف الربوتوكول عضوا مناوبا لكل عضو يف اللجنة - ٥

                                                  ويكون األعضاء من ذوي الكفاءة املشهود هبا فيما          .           الشخصية                                       يعمل أعضاء اللجنة ومناوبوهم بصفتهم     - ٦
  .                        االقتصادية أو القانونية-                                                                                   يتعلق بتغري املناخ وما يتصل به من ميادين مثل امليادين العلمية أو التقنية أو االجتماعية 

            على أساس كل                                                                              يتفاعل فرع التيسري مع فرع اإلنفاذ ويتعاونان يف أداء وظائفهما وجيوز، حبسب االقتضاء و - ٧
                                                                                               حالة على حدة، أن يعمد مكتب اللجنة إىل اختيار عضو أو أكثر من أحد الفرعني للمسامهة يف عمل الفرع اآلخر 

  .                    على أساس عدم التصويت

  .                                ً                                    يتطلب اعتماد مقررات اللجنة نصاباً ال يقل عن ثالثة أرباع األعضاء احلاضرين - ٨

              وإذا استنفدت    .                                      اتفاق على أي مقررات بتوافق اآلراء                                                     يبذل أعضاء اللجنة قصارى جهودهم للتوصل إىل         - ٩
                                            ُ                                                         مجيع اجلهود الرامية إىل التوصل إىل توافق اآلراء، ُتعتمد املقررات عندئذ كحل أخري بأغلبية ال تقل عن ثالثة أرباع 

    ضاء                                                                              وإضافة إىل ذلك، يستلزم اعتماد املقررات من جانب فرع اإلنفاذ أغلبية األع             .                         األعضاء احلاضرين واملصوتني  
                                                                                          من األطراف املدرجة يف املرفق األول احلاضرين واملصوتني، فضال عن أغلبية األعضاء من األطراف غري املدرجة يف 

                              األعضاء احلاضرين الذين يدلون      "                         األعضاء احلاضرين واملصوتني   "             وتعين عبارة     .                              املرفق األول احلاضرين واملصوتني   
  .                بصوت إجيايب أو سليب

                                                                          قل عن مرتني يف السنة، ما مل تقرر خالف ذلك، مع مراعاة استحسان عقد                                          جتـتمع اللجـنة مـا ال ي        -  ١٠
  .                                              اجتماعاهتا مع اجتماعات اهليئتني الفرعيتني لالتفاقية

                                                                                                     تـراعي اللجـنة كـل قـدر من املرونة يسمح به مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                    -  ١١
                    من االتفاقية، وذلك  ٤           من املادة  ٦                        ل، مع مراعاة الفقرة                    من الربوتوكو   ٣              من املادة     ٦                            الـربوتوكول، وفقا للفقرة     

  .                                                                      بالنسبة لألطراف املدرجة يف املرفق األول اليت متر مبرحلة انتقال إىل اقتصاد السوق

  اللجنة بكامل هيئتها-     ً ثالثا  

                         ً       ً      ويكون رئيس كل فرع رئيساً مشاركاً       .                                                                 تـتألف اللجنة بكامل هيئتها من أعضاء فرعي التيسري واإلنفاذ          - ١
  .                  للجنة بكامل هيئتها

  :                                        تتمثل وظائف اللجنة بكامل هيئتها فيما يلي - ٢

                                                                                            تقدمي تقرير إىل كل دورة عادية من دورات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                 ) أ ( 
                                                                          الربوتوكول عن مجيع أنشطتها، مبا يف ذلك وضع قائمة باملقررات اليت يتخذها الفرعان؛

                أدناه، الواردة    )  ج (                                                               املتعلقة بالسياسة العامة املشار إليها يف القسم الثاين عشر                           إعمال اإلرشادات     ) ب ( 
                                                       من مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف الربوتوكول؛
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                                                                                              تقـدمي مقترحات تتعلق باملسائل اإلدارية وبامليزانية إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع               ) ج ( 
                               ن سري أعمال اللجنة على حنو فعال؛                       األطراف يف الربوتوكول لضما

                                                                                                     وضـع املزيد مما قد يلزم من مواد النظام الداخلي، مبا يف ذلك املواد املتعلقة بالسرية، وتضارب                   ) د ( 
                                                                                                          املصـاحل، وتقـدمي املعلومـات من جانب املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، والترمجة، لكي                

                                             طراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف الربوتوكول؛                            يعتمدها بتوافق اآلراء مؤمتر األ

                                                                                         االضـطالع بأيـة مهـام أخـرى يطلبها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                    ) ه ( 
  .                                           الربوتوكول لضمان سري أعمال اللجنة على حنو فعال

  فرع التيسري-     ً رابعا  

  :                         يتألف فرع التيسري من التايل - ١

                                                                    اجملموعات اإلقليمية اخلمس يف األمم املتحدة وعضو من الدول النامية                                     عضـو مـن كـل جمموعة من         ) أ ( 
                                                                                               اجلزرية الصغرية، مع مراعاة اجملموعات ذات املصلحة على حنو ما تعكسه املمارسة احلالية يف مكتب مؤمتر األطراف؛

                                     عضوان من األطراف املدرجة يف املرفق األول؛  ) ب ( 

  .          املرفق األول                            عضوان من األطراف غري املدرجة يف   ) ج ( 

                                                                                              ينتخب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف الربوتوكول مخسة أعضاء ملدة سنتني ومخسة               - ٢
                                                                             ويف كل مرة بعد ذلك ينتخب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف               .                            أعضـاء ملـدة أربع سنوات     

  .                           عضاء ألكثر من واليتني متتاليتني          وال يعمل األ  .                         ً                الربوتوكول مخسة أعضاء جدداً ملدة أربع سنوات

                                                                                         لدى انتخاب أعضاء فرع التيسري، يسعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف الربوتوكول      - ٣
  .                     من القسم الثاين أعاله ٦                                                              إىل مراعاة الكفاءات بشكل متوازن يف امليادين املشار إليها يف الفقرة 

                                                       املشورة والتسهيالت لألطراف يف جمال تنفيذ الربوتوكول ويف جمال                      ً          يكون فرع التيسري مسؤوالً عن تقدمي  - ٤
                                                                                                          تعزيـز امتـثال األطـراف اللتزاماهتا مبوجب الربوتوكول، مع مراعاة مبدأ املسؤوليات املشتركة ولكن املتمايزة           

     ظروف               كما يراعي ال    .                من االتفاقية   ٣              من املادة     ١                                                             وقدرات كل طرف من األطراف، على النحو الوارد يف الفقرة           
  .                           املتصلة باملسائل املعروضة عليه

   ٤                     ً                                                                                        يكـون فـرع التيسري مسؤوالً عن معاجلة مسائل التنفيذ، يف إطار واليته اإلمجالية كما هي حمددة يف الفقرة                     - ٥
  :                                             من القسم اخلامس أدناه، وذلك فيما يتصل مبا يلي ٤                                                      أعاله، وخارج نطاق والية فرع اإلنفاذ كما هي حمددة يف الفقرة 
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                                                                                   من الربوتوكول، مبا يف ذلك مسائل التنفيذ الناشئة عن النظر يف املعلومات عن               ٣              من املادة      ١٤     قرة     الف  ) أ ( 
                من الربوتوكول؛ ٣           من املادة   ١٤                                                             الكيفية اليت يسعى هبا الطرف املدرج يف املرفق األول إىل تنفيذ الفقرة 

      من    ١٧    و   ١٢    و  ٦   د                                                                          توفـري املعلومـات عـن اسـتخدام الطرف املدرج يف املرفق األول للموا               ) ب ( 
  .              من الربوتوكول ٣           من املادة  ٢                                                              الربوتوكول إلكمال إجراءاته احمللية، مع مراعاة أي إبالغ مبوجب الفقرة 

     ً                                                                                                   وسعياً إىل تعزيز االمتثال وإتاحة اإلنذار املبكر حباالت عدم االمتثال احملتملة، يكون فرع التيسري مسؤوال                - ٦
  :   يلي                                  عن توفري اإلرشاد والتيسري لالمتثال ملا 

                                                         من الربوتوكول، قبل بداية فترة االلتزام ذات الصلة          ٣              من املادة     ١                           االلـتزامات مبوجب الفقرة       ) أ ( 
                       وخالل فترة االلتزام هذه؛

                                             من الربوتوكول، قبل بداية فترة االلتزام األوىل؛ ٥           من املادة  ٢   و ١                       االلتزامات مبوجب الفقرتني   ) ب ( 

  .                                           من الربوتوكول، قبل بداية فترة االلتزام األوىل ٧      املادة      من  ٤   و ١                       االلتزامات مبوجب الفقرتني   ) ج ( 

  .                                                                      يكون فرع التيسري مسؤوال عن تطبيق التبعات املبينة يف القسم الرابع عشر أدناه - ٧

  فرع اإلنفاذ-     ً خامسا  

  :                         يتألف فرع اإلنفاذ من التايل - ١

                         وعضو من الدول النامية                                                                      عضو من كل جمموعة من اجملموعات اإلقليمية اخلمس يف األمم املتحدة              ) أ ( 
                                                                                                            اجلـزرية الصـغرية، مـع مراعاة اجملموعات ذات املصلحة على حنو ما تعكسه املمارسة احلالية يف مكتب مؤمتر                   

        األطراف؛

                                     عضوان من األطراف املدرجة يف املرفق األول؛  ) ب ( 

  .                                      عضوان من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول  ) ج ( 

                                                                 بوصفه اجتماع األطراف يف الربوتوكول مخسة أعضاء ملدة سنتني ومخسة                                       ينتخب مؤمتر األطراف العامل      - ٢
                                                                             ويف كل مرة بعد ذلك ينتخب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف               .                            أعضـاء ملـدة أربع سنوات     

  .                                     وال يعمل األعضاء ألكثر من واليتني متتاليتني  .                         ً                الربوتوكول مخسة أعضاء جدداً ملدة أربع سنوات

                                                                                خاب أعضاء فرع اإلنفاذ يتأكد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف من أهنم من ذوي        لدى انت - ٣
  .              اخلربة القانونية

  :                                                                 يكون فرع اإلنفاذ مسؤوال عن حتديد ما إذا كان طرف ما مدرج يف املرفق األول - ٤
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   ٣              من املادة     ١           ب الفقرة                                                             ً                ال ميتـثل التزاماته مبستويات حتديد أو ختفيض االنبعاثات احملددة كمياً مبوج             ) أ ( 
              من الربوتوكول؛

   ٤   و ١                ومبوجب الفقرتني  ٥           من املادة  ٢   و ١                                                 ال يفي مبتطلبات املنهجية واإلبالغ مبوجب الفقرتني          ) ب ( 
                من الربوتوكول؛ ٧         من املادة 

  .              من الربوتوكول  ١٧   و  ١٢   و ٦                               ال يفي بشروط التأهيل مبوجب املواد   ) ج ( 

  :                    ً        يقوم فرع اإلنفاذ أيضاً مبا يلي - ٥

               من الربوتوكول  ٥           من املادة  ٢                                                                      حتديد ما إذا كان ينبغي تطبيق تعديالت على قوائم اجلرد مبوجب الفقرة           ) أ ( 
                            من الربوتوكول والطرف املعين؛ ٨                                                        أم ال، يف حالة وجود اختالف بني فريق خرباء استعراض مبوجب املادة 

                       واحملاسبة وذلك حلساب                                                                          حتديـد مـا إذا كان ينبغي إدخال تصحيح يف قاعدة بيانات التجميع              ) ب ( 
                                                        من الربوتوكول، يف حالة وجود اختالف بني فريق خرباء           ٧              من املادة     ٤                                   الكمـيات املخصصـة مبوجب الفقرة       

                                                                        من الربوتوكول والطرف املعين بشأن صحة إحدى املعامالت أو عدم قيام الطرف املعين  ٨                   استعراض مبوجب املادة 
  .                     باختاذ إجراءات التصحيح

                                                                            اذ مسؤوال عن تطبيق التبعات املبينة يف القسم اخلامس عشر أدناه يف حاالت عدم االمتثال              يكون فرع اإلنف - ٦
                       من الربوتوكول من جانب  ٣           من املادة  ١                                     ويهدف تطبيق تبعات عدم االمتثال للفقرة   .       أعاله ٤                 املذكورة يف الفقرة 

  .         ز لالمتثال                                                                 فرع اإلنفاذ إىل استرجاع االمتثال لكفالة السالمة البيئية، وإىل توفري حاف

  البيانات-     ً سادسا  

   ٨                                                                                                          تتلقى اللجنة، عن طريق األمانة، مسائل التنفيذ املبينة يف تقارير أفرقة خرباء االستعراض مبوجب املادة                 - ١
  :                                                                                               من الربوتوكول، إضافة إىل أية تعليقات خطية من جانب الطرف موضوع التقرير، أو مسائل التنفيذ املقدمة من

       بذاته؛                  أي طرف فيما يتعلق   ) أ ( 

  .                                                 أي طرف فيما يتعلق بطرف آخر، مدعومة مبعلومات مساندة  ) ب ( 

  ،  "           الطرف املعين  "                ً                                                                             توفر األمانة فوراً للطرف الذي أثريت بشأنه مسألة التنفيذ، ويشار إليه فيما يلي باسم                - ٢
  .      أعاله ١                                  أي مسألة تنفيذ معروضة مبوجب الفقرة 

                        ً                                     أعاله، تتلقى اللجنة أيضاً، عن طريق األمانة، التقارير          ١                                                    باإلضـافة إىل الـتقارير املشار إليها يف الفقرة         - ٣
  .                                  النهائية األخرى ألفرقة خرباء االستعراض
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  التوزيع والبحث األويل-     ً سابعا  

                                                                                 ّ                        يـوزع مكتب اللجنة مسائل التنفيذ على الفرع املناسب وفقا لوالية كل من الفرعني كما هو مبّين يف                   - ١
  .                من القسم اخلامس ٦     إىل  ٤        الفقرات                     من القسم الرابع، و ٧     إىل  ٤        الفقرات 

                                                  ّ                                                      جيـري الفرع املختص حبثا أوليا ملسائل التنفيذ للتحقق، إالّ يف احلاالت اليت يعرض فيها طرف ما مسألة                   - ٢
  :                                      تتعلق بذاته، من أن املسألة املعروضة عليه

                     مؤيدة مبعلومات كافية؛  ) أ ( 

                                           ليست من السفاسف أو مبنية على أساس غري صحيح؛  ) ب ( 

  .                          ستندة إىل متطلبات الربوتوكول م  ) ج ( 

  .                                                                                              ينبغي أن ينتهي البحث األويل ملسائل التنفيذ يف غضون ثالثة أسابيع من تاريخ تلقي الفرع املعين هذه املسائل - ٣

                                       َّ                                                                  بعد إجراء البحث األويل ملسائل التنفيذ، يزوَّد الطرف املعين، عن طريق األمانة، بإخطار كتايب بالقرار،                - ٤
                                                                                                     ار باملضي يف العمل، يزود ببيان حيدد مسألة التنفيذ واملعلومات اليت تستند إليها املسألة والفرع                                 ويف حالة اختاذ قر   

  .                   الذي سينظر يف املسألة

  ،               من الربوتوكول  ١٧   و  ١٢   و ٦                                                                            يف حالـة استعراض شروط أهلية طرف ما مدرج يف املرفق األول مبقتضى املواد              - ٥
                   ً        ً                                        طار الطرف املعين فوراً وكتابياً بقرار عدم املضي يف العمل املتصل                                                           يقوم فرع اإلنفاذ أيضا، عن طريق األمانة، بإخ       

  .                                                     مبسائل التنفيذ ذات العالقة بشروط األهلية مبقتضى تلك املواد

   .                                                            تتيح األمانة لألطراف األخرى وللجمهور أي قرار بعدم املضي يف العمل - ٦

  .                                         ت الصلة مبسألة التنفيذ وبقرار املضي يف العمل                                  ً                     تتاح للطرف املعين فرصة التعليق كتابةً على كافة املعلومات ذا - ٧

  اإلجراءات العامة-     ً ثامنا  

                                                                                ُ                         عقب البحث األويل ملسائل التنفيذ، تطبق اإلجراءات املبينة يف هذا القسم على اللجنة، ما مل ُينص على                  - ١
  .                              خالف ذلك يف هذه اإلجراءات واآلليات

   وال   .                                                 أثناء النظر يف مسألة التنفيذ يف الفرع املختص                                ً                           حيـق للطرف املعين أن يعني شخصاً أو أكثر ليمثله            - ٢
  .                                          يشارك هذا الطرف يف صياغة واعتماد قرار الفرع

  :                                                               يستند الفرع يف مداوالته إىل أي من املعلومات ذات الصلة اليت تتوافر من - ٣
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                من الربوتوكول؛ ٨                                      تقارير أفرقة خرباء االستعراض مبوجب املادة   ) أ ( 

            الطرف املعين؛  ) ب ( 

                                                الطرف الذي قدم مسألة تنفيذ فيما يتعلق بطرف آخر؛  ) ج ( 

                                                                               تقارير مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف الربوتوكول واهليئات   ) د (
                                         الفرعية املنشأة مبوجب االتفاقية والربوتوكول؛

  .          الفرع اآلخر    ) ه ( 

                                                مية املختصة أن تقدم معلومات وقائعية وتقنية                                                            جيـوز للمنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكو        - ٤
  .                      ذات صلة إىل الفرع املختص

  .                              ميكن لكل فرع التماس مشورة اخلرباء - ٥

                                          ويبني الفرع للطرف املعين عناصر املعلومات        .                                                          تتاح أية معلومات ينظر فيها الفرع املختص للطرف املعين         - ٦
                  ً      ً           وتتاح للجمهور أيضاً، رهناً بأية       .                      ة على تلك املعلومات                                          وتتاح للطرف املعين فرصة التعليق كتاب       .                 الـيت نظر فيها   

                                                                                                      قواعد تتصل بالسرية، املعلومات اليت نظر فيها الفرع، ما مل يقرر الفرع، من تلقاء ذاته أو بناء على طلب الطرف 
  .                                                                                     ً املعين، أن املعلومات اليت تقدم هبا الطرف املعين لن تكون متاحة للجمهور إىل أن يصبح قراره هنائياً

                                              ويقوم الفرع املختص فورا، عن طريق األمانة،         .                                                    يتعني أن تشتمل القرارات على االستنتاجات واألسباب       - ٧
                                  وتتيح األمانة القرارات النهائية      .                       ً                                                       بـإبالغ الطرف املعين كتابةً بقراره، مبا يف ذلك االستنتاجات واألسباب املوجبة           

  .                    لألطراف األخرى واجلمهور

  .                                          عليق كتابة على أي قرار صادر عن الفرع املختص                        تتاح للطرف املعين فرصة الت - ٨

                                       من القسم السادس، وكل إخطار مقدم مبوجب  ١                                               تترجم كل مسألة خاصة بالتنفيذ مقدمة مبوجب الفقرة  - ٩
                                             أعاله، وأي قرار صادر عن الفرع املختص،         ٣                                                          من القسم السابع، وأي معلومات مقدمة مبوجب الفقرة           ٤        الفقرة  

  .                                                                      واألسباب، إىل إحدى اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة إذا طلب الطرف املعين ذلك                    مبا يف ذلك االستنتاجات 

  إجراءات فرع اإلنفاذ-     ً تاسعا  

                          من القسم السابع، أن      ٤                                                                          جيوز للطرف املعين، يف غضون عشرة أسابيع من تلقي اإلخطار مبوجب الفقرة              - ١
  .             قدمة إىل الفرع          ً       ً                                    يقدم بياناً كتابياً لفرع اإلنفاذ، يدحض فيه املعلومات امل

                                                                ً                                    يعقد فرع اإلنفاذ جلسة استماع، بناء على طلب يقدمه الطرف املعين كتابةً يف غضون عشرة أسابيع من               - ٢
 ُ            وُتعقد جلسة    .                                                                    من القسم السابع، تتاح فيها للطرف املعين الفرصة لعرض آرائه           ٤                              تلقـي اإلخطار مبوجب الفقرة      
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                     أعاله، أيهما يلي     ١                                        لطلب أو البيان الكتايب مبوجب الفقرة                                                            االسـتماع يف غضون أربعة أسابيع من تاريخ تلقي ا         
                                وتكون هذه اجللسة علنية ما مل        .                                                                   وجيوز للطرف املعين أن يقدم شهادة أو رأي خبري يف جلسة االستماع             .       اآلخـر 

  .                                                                         ً            يقرر الفرع، من تلقاء ذاته أو بناء على طلب الطرف املعين، أن تكون مغلقة جزئياً أو بكاملها

                                                                                                   اإلنفاذ توجيه أسئلة إىل الطرف املعين أو التماس إيضاح منه إما أثناء اجللسة أو كتابة يف أي                            جيوز لفرع    - ٣
  .                                     ً                          وقت، ويتعني على الطرف املعين أن يقدم رداً يف غضون ستة أسابيع من ذلك

  ،       أعاله ١                                                                                        يقوم فرع اإلنفاذ، يف غضون أربعة أسابيع من تلقي البيان الكتايب للطرف املعين مبوجب الفقرة        - ٤
                                  أعاله، أو يف غضون أربعة عشر        ٢                                                      ً                        أو يف غضـون أربعة أسابيع من تاريخ عقد أي جلسة استماع عمالً بالفقرة               

                                        ً       ً                 من القسم السابع، إذا مل يقدم الطرف بياناً كتابياً، أي            ٤      ً                                              أسـبوعاً مـن تاريخ اإلخطار املوجه مبوجب الفقرة          
  :                التواريخ يلي غريه

                                                             ف املعين غري ممتثل لاللتزامات مبوجب مادة أو أكثر من مواد                                                 باعتماد نتيجة أولية تفيد بأن الطر       ) أ ( 
                  من القسم اخلامس؛ ٤                               الربوتوكول املشار إليها يف الفقرة 

  .                             وإال يقرر عدم املضي يف حبث املسألة  ) ب ( 

  .                                                                           يتعني أن تشمل النتيجة األولية أو قرار عدم املضي يف حبث املسألة االستنتاجات وأسباهبا - ٥

       ً                                                                                        اذ فوراً، بواسطة األمانة، الطرف املعين كتابة بالنتيجة األولية اليت يتوصل إليها أو قرار                              خيطـر فرع اإلنف    - ٦
   .                                                           وتقوم األمانة بإتاحة القرار بعدم املضي لسائر األطراف وللجمهور  .                 عدم املضي يف البحث

    ً       ً       ياناً كتابياً آخر                                                                             جيوز للطرف املعين، يف غضون عشرة أسابيع من تلقي اإلخطار بالنتيجة األولية، أن يقدم ب - ٧
                                                                            ً      ً                 ويف حالة عدم قيام الطرف بذلك يف غضون تلك الفترة الزمنية، يعتمد فرع اإلنفاذ فوراً قراراً                  .                إىل فرع اإلنفاذ  

  .     ً                    هنائياً يؤكد نتيجته األولية

  ن                          ً       ً                                                                                      وإذا قـدم الطـرف املعـين بياناً كتابياً آخر، يقوم فرع اإلنفاذ، يف غضون أربعة أسابيع من تاريخ تلقيه البيا                     - ٨
  .                                                                                                            اإلضايف، بالنظر يف ذلك البيان واعتماد قرار هنائي يبني فيه ما إذا كان يؤكد النتيجة األولية كليا أو أي جزء منها حيدده

  .                                              يتعني أن يشمل القرار النهائي االستنتاجات وأسباهبا - ٩

                    وتتيح األمانة القرار   .    ائي                    ً                                        ً              يقوم فرع اإلنفاذ فوراً، عن طريق األمانة، بإبالغ الطرف املعين كتابةً بقراره النه -  ١٠
  .                             النهائي لسائر األطراف وللجمهور

  .                                                                                      جيوز لفرع اإلنفاذ، عندما تقتضي ذلك ظروف حالة فردية، أن ميدد املهل املنصوص عليها يف هذا القسم -  ١١
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                                                                                                        جيوز لفرع اإلنفاذ، عندما يقتضي األمر، أن حييل يف أي وقت من األوقات مسألة تنفيذ إىل فرع التيسري                   -  ١٢
  .         ينظر فيها ل

  اإلجراءات املعجلة لفرع اإلنفاذ-     ً عاشرا  

                            من الربوتوكول، تنطبق أحكام   ١٧   و  ١٢   و ٦                                           ً                 عـندما تتصل مسألة تنفيذ ما بشروط األهلية وفقاً للمواد         - ١
  :                             األقسام السابع إىل التاسع، ولكن

            من تلقي فرع                                     من القسم السابع يف غضون أسبوعني      ٢                                           ينجز البحث األويل املشار إليه يف الفقرة          ) أ ( 
                      اإلنفاذ ملسألة التنفيذ؛

                            ً       ً                                                  جيوز للطرف املعين أن يقدم بياناً كتابياً يف غضون أربعة أسابيع من تلقي اإلخطار مبوجب الفقرة   ) ب ( 
                   من القسم السابع؛ ٤

                                      ً                                                           يعقد فرع اإلنفاذ، إذا طلب منه ذلك كتابةً طرف معين يف غضون أسبوعني من تلقي اإلخطار مبوجب                   ) ج ( 
                   ُ                          من القسم التاسع، وُتعقد اجللسة يف غضون         ٢                                                          القسـم السابع، جلسة االستماع املشار إليها يف الفقرة                   مـن     ٤          الفقـرة   

                      أعاله، أيهما يلي اآلخر؛  )  ب (                                                                           أسبوعني من تاريخ تلقي الطلب أو تاريخ تلقي البيان الكتايب مبوجب الفقرة الفرعية 

                             يف البحث يف غضون ستة أسابيع من                                                           يعـتمد فـرع اإلنفاذ نتيجته األولية أو قراره بعدم املضي         ) د ( 
                                                                            من القسم السابع، أو يف غضون أسبوعني من تاريخ انعقاد جلسة استماع              ٤                                 تـاريخ اإلخطـار مبوجب الفقرة       

                               من القسم التاسع، أيهما أقصر؛ ٢            مبوجب الفقرة 

      املشار                             ً       ً                                                 جيـوز للطرف املعين أن يقدم بياناً كتابياً آخر يف غضون أربعة أسابيع من تلقي اإلخطار           ) ه ( 
                   من القسم التاسع؛ ٦              إليه يف الفقرة 

ُ             يعتمد فرع اإلنفاذ قراره النهائي يف غضون أسبوعني من تلقي أي بيان كتايب الحق ُمشار إليه يف   ) و (                                                                        
                   من القسم التاسع؛ ٧       الفقرة 

                                                                                        املهـل الزمنية املنصوص عنها يف القسم التاسع ال تنطبق إال إذا كانت، يف رأي فرع اإلنفاذ، ال         ) ز ( 
  .    أعاله  )  و ( و  )  د (                       ً          عوق اعتماد املقررات وفقاً للفقرتني  ت

   ٦                                                                  من القسم اخلامس عشر تعليق أهلية طرف مدرج يف املرفق األول مبوجب املواد  ٤                  إذا مت مبوجب الفقرة  - ٢
                                                                                                     من الربوتوكول، جاز للطرف املعين تقدمي طلب الستعادة أهليته، إما عن طريق فريق خرباء استعراض                  ١٧    و   ١٢ و

                           ً                                                           وإذا تلقى فرع اإلنفاذ تقريراً من فريق خرباء االستعراض يشري إىل أنه مل تعد هناك                 .                إىل فرع اإلنفاذ                أو مباشـرة    
   ما                                                                                                        مسألة تنفيذ فيما يتعلق بأهلية الطرف املعين، استعاد فرع اإلنفاذ للطرف املعين أهليته ما مل يعترب فرع اإلنفاذ أنه 

                                  ويبت فرع اإلنفاذ بأسرع ما ميكن        .        أعاله  ١                              جراء املشار إليه يف الفقرة                                                          زالت هناك مسألة تنفيذ، ويف هذه احلالة ينطبق اإل        
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                                                                                                          يف أي طلب مقدم إليه مباشرة من الطرف املعين؛ فإما أن يقرر أنه مل تعد هناك مسألة تنفيذ فيما خيص أهلية ذلك الطرف، 
  .      أعاله ١                                                                        ويف هذه احلالة يعيد لـه أهليته، أو يقرر انطباق اإلجراء املشار إليه يف الفقرة 

    ١٧                                                                             من القسم اخلامس عشر تعليق أهلية الطرف إلجراء عمليات نقل مبوجب املادة               )  ج ( ٥                      إذا مت مبوجب الفقرة      - ٣
        ً                                   واستناداً إىل خطة العمل اخلاصة باالمتثال،        .                                                                             من الربوتوكول، جاز للطرف أن يطلب من فرع اإلنفاذ أن يعيد لـه أهليته            

                                                                                قسم اخلامس عشر، وأي تقارير مرحلية مقدمة من الطرف مبا فيها املعلومات عن                      من ال   ٦                    ً             املقدمة من الطرف وفقاً للفقرة      
                                                                                                                          اجتاهات االنبعاثات فيه، يعيد فرع اإلنفاذ للطرف أهليته، ما مل يقرر أن الطرف مل يثبت أنه سيليب شروط حتديد كميات                    

                  ً                              ن الطرف مل يكن ممتثالً فيها، وهي الفترة اليت                                                                                           االنـبعاثات أو االلتزام بتخفيضها يف فترة االلتزام الالحقة للفترة اليت تقرر أ            
           ً     أعاله مكيفاً،    ١                                                    ويطبق فرع اإلنفاذ اإلجراء املشار إليه يف الفقرة            ".                      فترة االلتزام الالحقة   "                                     يشـار إليها فيما بلي باعتبارها       

  .                                                بقدر ما تقتضي الضرورة، ألغراض اإلجراء يف هذه الفقرة

    ١٧                                                       امس عشر تعليق أهلية طرف إلجراء عمليات نقل مبوجب املادة                 من القسم اخل    )  ج ( ٥                        إذا مت مبوجـب الفقرة       - ٤
                                             ً                                                               من الربوتوكول، أعاد لـه فرع اإلنفاذ أهليته فوراً إذا أثبت أنه لىب شروط حتديد كميات االنبعاثات أو االلتزام بتخفيضها 

                                 لربوتوكول للسنة النهائية لفترة            من ا   ٨                                                                                     يف فـترة االلتزام الالحقة، إما عن طريق تقرير فريق خرباء استعراض مبوجب املادة               
  .                                                 االلتزام الالحقة أو عن طريق قرار صادر عن فرع اإلنفاذ

      من   ٥              من املادة     ٢                                                                                            يف حالة وجود خالف بشأن ما إذا كان يتعني إدخال تعديل على قوائم اجلرد مبوجب الفقرة                  - ٥
                                   واحملاسبة من أجل حساب الكميات                                                                                         الـربوتوكول، أو مـا إذا كان يتعني إدخال تصويبات على قاعدة بيانات التجميع             

                                                            ً     من الربوتوكول، يبت فرع اإلنفاذ يف املوضوع يف غضون اثين عشر أسبوعاً من  ٧           من املادة  ٤                      املخصصـة مبوجب الفقرة   
  .                                         وجيوز أن يلتمس فرع اإلنفاذ مشورة اخلرباء لذلك  .             ً       ً         تلقيه إخطاراً كتابياً هبذا اخلالف

  الطعون-حادي عشر 

ُ                                                                        ُتخذ بشأنه قرار هنائي أن يطعن لدى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف                 جيوز للطرف الذي ا - ١
                                           من الربوتوكول، إذا كان ذلك الطرف يعتقد أن  ٣           من املادة  ١                                            يف الربوتوكول يف قرار فرع اإلنفاذ املتصل بالفقرة 

   .                               األصول القانونية مل تراع يف حالته

                                                          يوما من تاريخ إبالغ الطرف بالقرار الذي اختذه فرع            ٤٥   ن                                           يـتعني تقـدمي الطعن إىل األمانة يف غضو         - ٢
                                                                                           ويتوىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف الربوتوكول النظر يف الطعن يف أول دورة لـه        .       اإلنفاذ

  .              بعد تقدمي الطعن

            ثالثة أرباع                                                                                            جيـوز ملؤمتـر األطـراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف الربوتوكول أن يوافق بأغلبية                 - ٣
                                                                                                             األطـراف احلاضـرين واملصـوتني يف االجتماع على إلغاء قرار اختذه فرع اإلنفاذ، ويف هذه احلالة، حييل مؤمتر                   

  .                                                                                     األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف الربوتوكول املسألة موضع الطعن من جديد إىل فرع اإلنفاذ
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                  ً                         ويصبح القرار هنائياً إذا مل يطعن فيه يف          .       فيه                          ً                           يظـل قرار فرع اإلنفاذ سارياً حلني الفصل يف الطعن          - ٤
  .     ً  يوماً  ٤٥     غضون 

                                              العالقـة مـع مؤمتـر األطراف العامل بوصفه          -       ثاين عشر
                           اجتماع األطراف يف الربوتوكول 

  :                                                                  يتعني على مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف الربوتوكول ما يلي

                  من الربوتوكول،    ٨              من املادة     ٦    و  ٥            ً            الستعراض وفقاً للفقرتني                                                القـيام، أثناء حبث تقارير أفرقة خرباء ا         ) أ ( 
  ؛     أدناه  )  ج (                                                                                           بتحديد أي مشاكل عامة ينبغي التصدي هلا يف إرشادات السياسة العامة املشار إليها يف الفقرة الفرعية 

                                                   النظر يف تقارير اللجنة بكامل هيئتها عن تقدم أعماهلا؛  ) ب (

                                                         ة، مبا يف ذلك بشأن أي مسائل متعلقة بالتنفيذ قد تترتب عليها                               توفري اإلرشاد بشأن السياسة العام  ) ج ( 
                                                  تبعات يف عمل اهليئات الفرعية املنشأة مبوجب الربوتوكول؛

                                                       اختاذ قرارات بشأن مقترحات معنية مبسائل اإلدارة وامليزانية؛  ) د ( 

  .                         ً                 النظر والبت يف الطعون وفقاً للقسم احلادي عشر    ) ه ( 

  للوفاء بااللتزامات الفترة اإلضافية-ثالث عشر 

                                    من الربوتوكول، حىت اليوم املائة       ٣              من املادة     ١                                                        جيوز لطرف ما، لغرض الوفاء بالتزاماته مبوجب الفقرة          
                         إلجناز عملية االستعراض                                اجتماع األطراف يف الربوتوكول          بوصفه                األطراف العامل         مؤمتر                          بعد التاريخ الذي حيدده     

                                                 من الربوتوكول، أن يواصل حيازته وتلقيه ملا         ٨                            فترة االلتزام مبوجب املادة                                            الـيت جيريها اخلرباء للسنة األخرية من        
                                                                                                      تـنقله إلـيه أطـراف أخرى، من وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات خفض االنبعاثات املعتمدة، ووحدات                

                                               من الربوتوكول، من فترة االلتزام السابقة،         ١٧    و   ١٢    ، و  ٦                                                الكميات املخصصة، ووحدات اإلزالة، مبوجب املواد       
  .                    من القسم اخلامس عشر ٤                                           بشرط عدم تعليق أهلية ذلك الطرف مبوجب الفقرة 

  التبعات اليت يطبقها فرع التيسري-رابع عشر 

                                                             ً                                               يبـت فـرع التيسـري يف تطبيق واحدة أو أكثر من التبعات التالية، آخذاً يف االعتبار مبدأ املسؤوليات                    
  :                                      املشتركة ولكن املتمايزة والقدرات املختلفة

                                                                    املشورة وتيسري املساعدة إىل فرادى األطراف فيما يتعلق بتنفيذ الربوتوكول؛    تقدمي  ) أ ( 

                                                                                        تيسري تقدمي املساعدة املالية والتقنية لألطراف املعنية، مبا يف ذلك نقل التكنولوجيا وبناء القدرات   ) ب ( 
                                                                    من مصادر خالف املصادر احملددة مبوجب االتفاقية والربوتوكول للبلدان النامية؛
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                                                                                                   يسـري تقدمي املساعدة املالية والتقنية، مبا يف ذلك نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مع مراعاة                ت  ) ج ( 
               من االتفاقية؛ ٤           من املادة  ٥   و ٤   و ٣              أحكام الفقرات 

  .             من االتفاقية ٤           من املادة  ٧                                            تقدمي توصيات إىل الطرف املعين، مع مراعاة الفقرة   ) د ( 

 نفاذ التبعات اليت يطبقها فرع اإل-خامس عشر 

     أو  ٥           من املادة  ٢       أو    ١                                        ً                                            يف احلـاالت الـيت يقرر فيها فرع اإلنفاذ أن طرفاً ما ال ميتثل ألي من الفقرتني                   - ١
                                                                ً             من الربوتوكول، يطبق الفرع واحدة أو أكثر من التبعات التالية، آخذاً يف اعتباره  ٧           من املادة  ٤       أو    ١           الفقـرتني   

  :                                             سبب عدم امتثال ذلك الطرف ونوعه ودرجته وتواتره

                  إعالن عدم االمتثال؛  ) أ ( 

  .       أدناه ٣   و ٢                     وضع خطة وفقا للفقرتني   ) ب ( 

                                                                 أعاله، أن يقدم لفرع اإلنفاذ يف غضون ثالثة شهور من إثبات             ١                                             يتعني على الطرف غري املمتثل، مبوجب الفقرة         - ٢
  :                  ها حتتوي على ما يلي                                                             ً                      عدم امتثاله، أو يف غضون فترة أطول حسبما يراه فرع اإلنفاذ مناسباً، خطة الستعراضها وتقييم

                             حتليل أسباب عدم امتثال الطرف؛  ) أ ( 

                                                                      التدابري اليت يعتزم الطرف تنفيذها لتصحيح الوضع فيما يتعلق بعدم االمتثال؛  ) ب ( 

                                                                ً      ّ                        وضـع جدول زمين لتنفيذ هذه التدابري يف غضون مدة ال تتجاوز اثين عشر شهراً مما ميكّن من                    ) ج ( 
  .                           تقييم التقدم احملرز يف التنفيذ

                                                               أعاله مبوافاة فرع اإلنفاذ بتقارير مرحلية عن تنفيذ اخلطة على       ١                                       يقوم الطرف غري املمتثل مبوجب الفقرة        - ٣
  .          أساس منتظم

                                              ً      ً                                          يقوم فرع اإلنفاذ، يف احلاالت اليت يقرر فيها أن طرفاً مدرجاً يف املرفق األول ال ميتثل لواحد أو أكثر من    - ٤
                                      ًَ                          الربوتوكول، بتعليق أهلية ذلك الطرف وفقاًَ لألحكام ذات الصلة                من     ١٧    و   ١٢    و  ٦                           شروط األهلية مبوجب املواد     

   ٢                                                       ً                              وميكن، بناء على طلب الطرف املعين، أن تعاد إليه األهلية وفقاً لإلجراء املنصوص عليه يف الفقرة   .            يف تلك املواد
  .               من القسم العاشر

                          الكمية املخصصة لذلك الطرف،                                                              يف احلاالت اليت يقرر فيها فرع اإلنفاذ أن انبعاثات طرف ما قد جتاوزت  - ٥
                                                            ً                                                 حمسـوبة وفقا اللتزامات الطرف بتحديد أو خفض االنبعاثات احملددة كمياً يف املرفق باء من الربوتوكول ووفقا                 

      من   ٧              من املادة     ٤                                                                        من الربوتوكول، فضال عن طرائق حساب الكميات املخصصة مبوجب الفقرة             ٣              ألحكام املادة   
                                                              بار وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات خفض االنبعاثات املعتمدة،                                                الـربوتوكول، عـلى أن توضـع يف االعت        
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                                                          ً                                                 ووحدات الكميات املخصصة ووحدات اإلزالة اليت احتازها الطرف وفقاً للقسم الثالث عشر، يقوم فرع اإلنفاذ               
  :   لية                                  من الربوتوكول، ويطبق التبعات التا ٣           من املادة  ١                                                بإعالن أن ذلك الطرف ال ميتثل اللتزاماته مبوجب الفقرة 

                                                         مرة من كمية أطنان االنبعاثات الزائدة، من الكمية            ١,٣                                   خصـم عـدد مـن األطنان يساوي           ) أ ( 
                                      املخصصة للطرف عن فترة االلتزام الثانية؛

         أدناه؛ ٧   و ٦                         ً          وضع خطة عمل لالمتثال، وفقاً للفقرتني   ) ب ( 

                    عاد للطرف أهليته مبا                        من الربوتوكول، إىل أن ت  ١٧                                          تعليق أهلية القيام بعمليات نقل مبوجب املادة   ) ج ( 
  .                 من القسم العاشر ٤            أو الفقرة  ٣                يتمشى مع الفقرة 

                                                        أعاله، يف غضون ثالثة أشهر من تقرير مسألة عدم االمتثال، أو  ٥                                 يقوم الطرف غري املمتثل مبوجب الفقرة  - ٦
           وافاة فرع                                                                                                       يف احلـاالت اليت تربر فيها الظروف ذلك، أو يف غضون أي فترة أخرى يراها فرع اإلنفاذ مناسبة، مب                  

  :                                                          اإلنفاذ خبطة عمل بشأن االمتثال ليستعرضها ويقيمها، تشمل ما يلي

                             حتليل أسباب عدم امتثال الطرف؛  ) أ ( 

                                                                                      ً       التدابري اليت يعتزم الطرف تنفيذها بغية الوفاء بالتزامات حتديد أو خفض االنبعاثات احملددة كمياً        ) ب ( 
                      سات والتدابري الوطنية؛                                           يف فترة االلتزام الالحقة مع إيالء األولوية للسيا

                                                                                  وضع جدول زمين لتنفيذ هذه التدابري ميكن من تقييم التقدم السنوي احملرز يف تنفيذها، يف غضون   ) ج (
                    وجيوز لفرع اإلنفاذ،     .                                                                                              إطار زمين ال يتجاوز ثالث سنوات أو لغاية انتهاء فترة االلتزام الالحقة أيهما يسبق اآلخر              

                                                                   االت اليت تربر فيها الظروف ذلك، متديد املدة لتنفيذ هذه التدابري لفترة جيب                               بناء على طلب الطرف املعين، ويف احل
  .                                                      أال تتجاوز فترة السنوات الثالث اآلنف ذكرها على أقصى تقدير

                                                       أعاله مبوافاة فرع اإلنفاذ بتقرير مرحلي عن تنفيذ          ٥                                                    يقـوم الطرف غري املمتثل اللتزاماته مبوجب الفقرة          - ٧
  .             على أساس سنوي                     خطة عمل بشأن االمتثال 

  .               أعاله مبوجب تعديل  )  أ   ( ٥                                َّ                       ولفترات االلتزام الالحقة، حيدد املعدَّل املشار إليه يف الفقرة  - ٨

  من الربوتوكول١٩ و١٦ العالقة باملادتني -سادس عشر 

  .              من الربوتوكول  ١٩   و  ١٦                                                         تعمل اإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال دون اإلخالل باملادتني  

 مانة األ-سابع عشر 

  .                                  من الربوتوكول بوصفها أمانة اللجنة  ١٤                                تعمل األمانة املشار إليها يف املادة  

----- 


