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 مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع
 األطراف يف بروتوكول كيوتو

 الدورة الثانية
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧-٦نريويب، 

 
  جدول األعمال من٧البند 

 تقرير جلنة االمتثال

 تقرير جلنة االمتثال
 اقتراح مقدم من الرئيس

 ٢-م إأ/-مشروع املقرر 
 جلنة االمتثال

 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،
  من بروتوكول كيوتو،١٨ إىل املادةإذ يشري  

 ،١-م إأ/٢٧إىل مقرره وإذ يشري أيضاً  

يف التقرير السنوي للجنة االمتثال التابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف             وقـد نظر     
 ،)١(بروتوكول كيوتو

 العمل الذي اضطلعت به جلنة االمتثال لربوتوكول كيوتو،وإذ يالحظ مع التقدير  

وفقاً ألحكام الفرع ثالثاً،    النظام الداخلي للجنة االمتثال كما يرد يف مرفق هذا املقرر،           يعـتمد    -١ 
 ؛١-م إأ/٢٧، من مرفق املقرر )د (٢الفقرة 

األطـراف إىل تقدمي تربعات للصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية لدعم عمل جلنة            يدعـو    -٢ 
 .  ٢٠٠٧االمتثال يف عام 
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 املرفق األول

 لربوتوكول كيوتو النظام الداخلي للجنة االمتثال

 تسيري العمل  :١اجلزء 

 النطاق -١

 ١املادة 

يسري هذا النظام الداخلي على جلنة االمتثال، مبا يف ذلك فرع اإلنفاذ وفرع التيسري، كما هو معرف يف                  
وُتقرأ  .١-م أإ/٢٧، الوارد يف املرفق للمقرر "اإلجـراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتو  "

 .وكتعزيز هلاءات واآلليات مواد هذا النظام باالقتران مع اإلجرا

 تعاريفات -٢

 ٢املادة 

 ألغـراض هـذا الـنظام الداخلي، يشري رقم الباب إىل الباب الذي حيمل الرقم نفسه يف املرفق للمقرر                    
 :وأيضاً، إال أن يرد ما يشري إىل خالف ذلك، ١-م أإ/٢٧

 لباب الثاين؛ من ا١جلنة االمتثال املنشأة مبوجب الفقرة " اللجنة"تعين كلمة  )أ( 

 اللجنة بكامل هيئتها كما هي مبينة يف الباب الثالث؛" اللجنة بكامل هيئتها"وتعين عبارة  )ب( 

 فرع اإلنفاذ على النحو املبني يف الباب الرابع والباب اخلامس؛ وأفرع التيسري " فرع"وتعين كلمة  )ج( 

  من الباب الثاين؛٤ للفقرة مكتب اللجنة املشكل وفقاً" املكتب"وتعين كلمة  )د( 

 يف   يعمالن معاً  ومهارئيس فرع اإلنفاذ ورئيس فرع التيسري       " الرئيسان املشاركان "وتعين عبارة    )ه ( 
  من الباب الثالث؛١ للفقرة اللجنة بكامل هيئتها وفقاً

  من الباب الثاين؛٣العضو يف اللجنة املنتخب مبوجب الفقرة " العضو"وتعين كلمة  )و( 

  من الباب الثاين؛٥العضو املناوب املنتخب مبوجب الفقرة " العضو املناوب"عبارة وتعين  )ز( 

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن     بروتوكول كيوتو امللحق ب   الطرف يف   " الطرف"وتعين كلمة    )ح( 
 تغري املناخ؛
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 ٢ حو املبني يف الفقرةالطرف الذي أثريت بشأنه مسألة تنفيذ، على الن" الطرف املعين"وتعين عبارة  )ط( 
 من الباب السادس؛

رئيس البعثة أو العضو املعّين من املوظفني الدبلوماسيني يف         " الوكيل الدبلوماسي "وتعـين عبارة     )ي( 
  األمانة؛ يستضيفبعثة الدولة الطرف املعتمد لدى البلد الذي 

، أو الوكيل الدبلوماسي، أو     رئيس الدولة أو احلكومة، أو وزير اخلارجية      " الوكيل"وتعين كلمة    )ك( 
 حسب األصول من قبل رئيس الدولة أو احلكومة أو وزير اخلارجية أو من قبل السلطات املعنية  آخر خموالًشخصاً

 للمنظمة يف حال تعلق األمر مبنظمة إقليمية للتكامل االقتصادي؛ 

 اء النظر يف مسألة تنفيذ، وفقاًالشخص املعني من قبل الطرف املعين لتمثيله أثن" ممثل"وتعين كلمة  )ل( 
  من الباب الثامن؛٢للفقرة 

 . األمانة املشار إليها يف الباب السابع عشر" األمانة"وتعين كلمة  )م( 

 األعضاء -٣

 ٣املادة 

 التاليةيناير من السنة التقوميية     / كانون الثاين  ١تبدأ مدة خدمة كل عضو وكل عضو مناوب يف           -١ 
 .ديسمرب، بعد ذلك بسنتني أو أربع سنوات حسبما يقتضيه احلال/ كانون األول٣١هي يف نتخابه مباشرة وتنتال

وحيـق لألعضاء املناوبني، مع مراعاة أحكام هذا النظام الداخلي، املشاركة يف مداوالت اللجنة               -٢ 
ال جيوز للعضو و .بكامل هيئتها أو يف مداوالت أي من الفرعني الذي ينتمون إليه دون أن يكون هلم حق التصويت

 .املناوب اإلدالء بصوته إال أن يعمل بصفته عضواً

 عن اجتماع اللجنة بكامل هيئتها أو الفرع الذي انتخب           أو جزئياً   كلياً وعند غياب عضو غياباً    -٣ 
 . عنه بدالًلعضويته، يعمل مناوبه عضواً

ة أو املهام املسندة إليه     وعـندما يسـتقيل عضو أو يعجز عن البقاء يف منصبه إىل انتهاء الوالي              -٤ 
 .  بالنيابة يف نفس الفرع عنه عضواًكعضو، يعمل مناوبه بدالً

وعندما يستقيل عضو أو عضو مناوب أو يعجز عن إكمال الوالية أو املهام املسندة إليه كعضو                 -٥ 
وتو انتخاب  أو عضو مناوب، تطلب اللجنة من مؤمتر األطراف العامل بصفته اجتماع األطراف يف بروتوكول كي              

 .عضو أو عضو مناوب جديد للفترة املتبقية من الوالية يف دورته املقبلة
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 ٤املادة 

أية ، لدى تناول اللجنة     يعمـل كل عضو وكل عضو مناوب بصفته الشخصية وعليه أن يعمل            -١ 
 .  يف املصاحلي بصفة مستقلة ونزيهة وعليه أن يتفادى أي تضارب حقيقي أو ظاهريها،مسألة معروضة عل

 . للخدمة ويوافق على احترامه مكتوباًيؤدي كل عضو وكل عضو مناوب قبل تويل مهامه مييناًو -٢ 
 :يكون نص ميني اخلدمة كما يليو

عضواً مناوباً يف جلنة االمتثال     / أين سـأؤدي واجـبايت وأمارس سلطيت بصفيت عضواً         أعلـن رمسـياً   "
 .ف وإخالص ونزاهة وضمري، بشر١-م أإ/٢٧لربوتوكول كيوتو املنشأة يف املقرر 

 أنين، ومراعاة ملسؤوليايت يف جلنة االمتثال، لن أفشي أية معلومات سرية تصل             كما أعلن رمسياً  " 
 .إىل علمي حبكم مهامي يف جلنة االمتثال، حىت بعد انتهاء مدة مزاوليت ملهامي

ناخ على الفور عن أي وسأكشف لألمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري امل       " 
 يف املصاحل أو    مصلحة يل تنطوي عليها أي مسألة قيد املناقشة أمام جلنة االمتثال مما قد يشكل تضارباً              

تناىف مع شروط االستقاللية والرتاهة املتوقع توافرها يف العضو أو العضو املناوب يف جلنة االمتثال            يقـد   
 ".ة هبذه املسألةوسأمتنع عن املشاركة يف أعمال اللجنة املتصل

ومىت كُشف لألمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ عن أية معلومات               -٣ 
 بأن العضو أو    وحييط املكتب اللجنة بكامل هيئتها علماً     . ، فعليه أن خيطر املكتب هبا على الفور       ٢ للفقرة   وفقـاً 

 .  اللجنة املتصلة باملسألة حمل املعلومات اليت كشف عنهاالعضو املناوب سيمتنع عن املشاركة يف أعمال

 من أحد   ومـىت تلقـى األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ إثباتاً              -٤ 
 يف املصاحل أو قد تكون منافية لشروط االستقاللية والرتاهة املتوقع           األطـراف على ظروف قد تدل أن مثة تضارباً        

رها يف العضو أو العضو املناوب يف اللجنة، وجب عليه أن يبلغ املكتب وكذلك العضو أو العضو املناوب املعين تواف
 خيطر العضو أو العضو املناوب املكتب أنه        ما مل ويقدَّم اإلثبات إىل اللجنة بكامل هيئتها لتنظر فيه،          .عـلى الفور  

وحييط املكتب اللجنة بكامل هيئتها    .ألة اليت يتعلق هبا اإلثبات    سيمتنع عن املشاركة يف أعمال اللجنة املتصلة باملس       
 بـأن العضو أو العضو املناوب سيمتنع عن املشاركة يف أعمال اللجنة املتصلة باملسألة حمل املعلومات اليت                  عـلماً 

يف مسألة  ويف غري ذلك من احلاالت، جيوز للجنة أن تقرر إعفاء العضو أو العضو املناوب من النظر                  .كشف عنها 
واحدة أو أكثر من مسائل التنفيذ ويف وضع واعتماد مقرر من مقررات الفرع، بعد إتاحة فرصة معقولة للعضو أو 

 . وجهة نظرهإلبداءالعضو املناوب 

 لشروط االستقاللية والرتاهة املتوقع      جسيماً ويف حـال اعتربت اللجنة بكامل هيئتها أن انتهاكاً         -٥ 
 عضوية العضو أو العضو املناوب املعين، أن تعلقعضو املناوب يف اللجنة قد حدث، جاز هلا توافرها يف العضو أو ال

كيوتو بإلغاء هذه العضوية، بعد إتاحة  بروتوكول يف األطراف اجتماع بوصفه العامل األطراف أو أن توصي مؤمتر
 . وجهة نظرهإلبداءفرصة معقولة للعضو أو العضو املناوب 
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قررات اليت تتخذها اللجنة يف إطار هذه املادة يف التقرير السنوي الذي تقدمه             وتـدّون مجيع امل    -٦ 
 .كيوتو بروتوكول يف األطراف اجتماع بوصفه العامل األطراف اللجنة إىل مؤمتر

  أعضاء املكتب-٤

 ٥املادة 

  يف واملنصوص عليها  إليه املوكلة املهاما  املوظف الذي يترأس اجتماع م     إىل ممارسـة   باإلضـافة  -١ 
 : الداخلي، فهو يقوم مبا يلي النظام هذا من أخرى مواضع

 اإلعالن عن افتتاح واختتام االجتماع؛ )أ(

  االجتماع؛رئاسة )ب(

 ضمان االلتزام هبذا النظام الداخلي؛ )ج(

 منح احلق يف تناول الكلمة؛ )د(

 ؛املقرراتطرح املسائل للتصويت وإعالن  )ه (

 ؛الفصل يف النقاط النظامية )و(

 .النظام حفظت وجراءايف اإلالداخلي،  النظام هذا مبوجب ،التحكم كلية )ز(

 : للموظف الذي يرأس االجتماع أن يقترح ما يليوجيوز أيضاً -٢ 

 غلق باب التسجيل يف قائمة املتحدثني؛ )أ( 

 يف فيها التحدث عضو لكل جيوز اليت املرات وعدد به للمتحدثني سموحامل للوقت حدود وضـع  )ب( 
 مسألة من املسائل؛

 تأجيل أو غلق مناقشة مسألة من املسائل؛ )ج( 

 .تعليق اجللسة أو رفعها )د( 

 لسلطة اللجنة بكامل هيئتها، أو خاضعاً ملهامه، ممارسته أثناء ويظل أي موظف يرأس االجتماع، -٣ 
 .، لسلطة فرع اإلنفاذ أو فرع التيسرياحلال، حسب خاضعاً

 ٦املادة 

 ، عمل نائب رئيس الفرع املعين بصفته رئيساً        مؤقتاً عـلى الرئيس االضطالع مبهامه    إذا تعـذر     -١ 
 .   بالنيابة يف رئاسة اللجنة بكامل هيئتها مشاركاًللفرع وبصفته رئيساً
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 يف نفس الوقت،     مؤقتاً وإذا تعـذر عـلى رئيس ونائب رئيس نفس الفرع االضطالع مبهامهما            -٢ 
 .  من الباب الثاين٤ة مع مراعاة الفقرة  له بالنيابانتخب الفرع رئيساً

نائب رئيس الفرع أو إذا تعذر عليه إهناء مدة الوالية أو املهام املناطة به،               وأوإذا اسـتقال رئـيس       -٣ 
 له من بني أعضائه حىت انقضاء ما تبقى من والية املوظف الذي   من الباب الثاين، خلفا٤ً للفقرة ينتخب الفرع، وفقاً

  .شغر مقعده

 جدول األعمال -٥

 ٧املادة 

تضع األمانة، باالتفاق مع املكتب، جدول األعمال املؤقت لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة              -١ 
 . بكامل هيئتها

وتضـع األمانـة، باالتفاق مع رئيس ونائب رئيس الفرع املعين، جدول األعمال املؤقت لكل                -٢ 
 . اجتماع من اجتماعات ذلك الفرع

 عن مشروع التقرير    األعمال املؤقت ومشروع اجلدول الزمين لكل اجتماع فضالً       يوزع جدول    -٣ 
بقدر ما  عـن االجتماع السابق على األعضاء واألعضاء املناوبني قبل افتتاح االجتماع بأربعة أسابيع على األقل،            

 .تسمح به األطر الزمنية املعمول هبا

اعات اللجنة بكامل هيئتها ولكل اجتماع      يشمل جدول األعمال املقترح لكل اجتماع من اجتم        -٤ 
 .من اجتماعات الفرع أي بند يقترحه أحد األعضاء

وجيـوز للجنة بكامل هيئتها أو للفرع أن يقرر، لدى اعتماد جدول أعماله، إضافة بنود ملحة                 -٥ 
 .هاأو تعديلالنظر فيها ومهمة وشطب أية بنود أو إرجاء 

 االجتماعات واملداوالت -٦

 ٨املادة 

ترسـل اإلشعارات باالجتماعات إىل األعضاء واألعضاء املناوبني، وكذلك إىل أي ممثل حسبما يقتضيه               
 . تسمح به األطر الزمنية املعمول هبا، بقدر مااحلال، قبل افتتاح االجتماع بأربعة أسابيع على األقل

 ٩املادة 

، ما  ٢مراعاة أحكام الفقرة    تعقد اجتماعات اللجنة بكامل هيئتها يف جلسات علنية، وذلك مع            -١ 
مل تقرر اللجنة بكامل هيئتها أو الفرع، مبحض إرادهتما أو بطلب من الطرف املعين، عقد جزء من االجتماع أو                   

 . كله يف جلسة مغلقة ألسباب قاهرة
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واألعضاء واألعضاء املناوبون يف اللجنة وموظفو األمانة هم وحدهم الذين جيوز هلم احلضور أثناء  -٢ 
 . من قبل الفرعواعتماد املقرر وضع

 ١٠املادة 

 أي إشعار أو وثيقة ترسلها األمانة إىل طرف من األطراف هو التاريخ املبني يف تسلميعترب تاريخ  -١ 
شركة  الذي يرد من     بالتسلم الذي يرد من الطرف أو التاريخ املبني يف اإلقرار املكتوب            بالتسلماإلقرار املكتوب   

 .أسبقا ، أيهمتوزيع الربيد

أمـا فـيما يتعلق بالبالغات أو الطلبات أو غري ذلك من الوثائق املوجهة للجنة، فيعترب تاريخ                  -٢ 
 . من قبل األمانةتسلمها من قبل اللجنة هو يوم العمل األول الذي يلي يوم تسلمها

 استعمال الوسائل اإللكترونية -٧

 ١١املادة 

نية إلرسال الوثائق وتوزيعها وختزينها، دون املساس       جيـوز للجنة أن تستعمل الوسائل اإللكترو       -١ 
 . بالوسائل العادية لتداول الوثائق، حسبما يقتضيه احلال

 وسائل إلكترونية، حيثما كان ُتستخدم فيهوجيوز للجنة أن تصيغ وتتخذ قرارات بإجراء مكتوب  -٢ 
 .ذلك ممكناً

 .  يف مقر األمانةمقرراً اتُِّخذم الداخلي  من هذا النظا٢ للفقرة أي مقرر يتخذ وفقاًُيعترب و -٣ 

 األمانة -٨

 ١٢املادة 

 .تتخذ األمانة الترتيبات الالزمة لعقد اجتماعات اللجنة وتقدم هلا اخلدمات حسب الطلب -١ 

 ٦ تتيح األمانة مجيع وثائق اللجنة بكامل هيئتها والفرعني التابعني هلا للجمهور، مع مراعاة الفقرةو -٢ 
 . عن أية توجيهات تقدمها هلا اللجنةالثامن، فضالًمن الباب 

وباإلضافة إىل ذلك، تضطلع األمانة بأية مهام أخرى تناط هبا مما قد تطلبه اللجنة أو مما قد يصدر  -٣ 
 .كيوتو خيص عمل اللجنة بروتوكول يف األطراف اجتماع بوصفه العامل األطراف مؤمترتوجيه من به 

 اللغات -٩

 ١٣املادة 

 . من الباب الثامن٩ عمل اللجنة هي اإلنكليزية، دون املساس بالفقرة غةل -١
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مـثل الذي يشارك يف مداوالت الفرع التحدث بلغة غري لغة عمل اللجنة إذا وفر               مجيـوز لل  و -٢ 
 .الطرف خدمات الترمجة الفورية

ع مراعاة أحكام تـتاح نصوص املقررات النهائية للفرعني جبميع لغات األمم املتحدة الرمسية، م  و -٣ 
 .٢٢ من املادة ١الفقرة 

 اإلجراءات اليت يتبعها الفرعان  :٢اجلزء 

 اإلجراءات العامة اليت يتبعها الفرعان -١٠

 ١٤املادة 

 :بّين ما يليي يقدمه طرف من األطراف ويثري فيه مسألة ختصه تتعلق بالتنفيذ يتعني أن بيانأي  -١ 

 ؛البياناسم الطرف مقدم  )أ(

 وضح مسألة التنفيذ؛ت ةإفاد )ب(

 اللذين يشكالن األساس إلثارة املسألة ١-م أإ/٢٧اإلشارة إىل أحكام بروتوكول كيوتو واملقرر    )ج(
 .املتعلقة بالتنفيذ

 : ما يلي أيضاًيوضح البيانوينبغي أن  -٢ 

كيوتو  بروتوكول يف األطراف اجتماع بوصفه العامل األطراف أيـة أحكام من مقررات مؤمتر  )أ(
 وتقارير اهليئتني الفرعيتني اليت تنطبق على مسألة التنفيذ؛

  ملسألة التنفيذ؛تعترب جوهريةاملعلومات اليت  )ب(

 ؛إجراءالفرع الذي يراد منه اختاذ  )ج(

 اإلجراء املطلوب من الفرع؛ )د(

 .بالبيانقائمة جبميع الوثائق املرفقة  )ه (

 ١٥املادة 

بّين ي آخر يتعني أن  ويثري فيه مسألة تتعلق بالتنفيذ ختص طرفاً يقدمه طرف من األطرافبيانأي  -١ 
 :ما يلي

 ؛البياناسم الطرف مقدم  )أ(

 وضح مسألة التنفيذ؛ت إفادة )ب(
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 اسم الطرف املعين؛ )ج(

 اللذين يشكالن األساس إلثارة املسألة ١-م أإ/٢٧اإلشارة إىل أحكام بروتوكول كيوتو واملقرر    )د(
 ؛املتعلقة بالتنفيذ

 .معلومات مساندة تؤيد مسألة التنفيذ )ه (

 : ما يلييوضح البيان أن وينبغي أيضاً -٢ 

كيوتو  بروتوكول يف األطراف اجتماع بوصفه العامل األطراف أيـة أحكـام من مقررات مؤمتر   )أ(
 وتقارير اهليئتني الفرعيتني اليت تنطبق على مسألة التنفيذ؛

 ؛اءإجرالفرع الذي يراد منه اختاذ  )ب(

 .بالبيانقائمة جبميع الوثائق املرفقة  )ج(

 ١٦املادة 

 . إىل وكيل الطرف املعين١٥مت يف إطار املادة ّد وأية معلومات داعمة قُالبيانتقدم األمانة  

 ١٧املادة 

 ألحكام البابني السابع     اخلطية اليت يقدمها الطرف املعين وفقاً      والبياناتينـبغي أن تشـتمل املالحظات        
 :  على ما يليوالعاشر

بـيان موقـف الطرف املعين إزاء املعلومات أو املقرر أو مسألة التنفيذ قيد النظر، مبا يف ذلك                   )أ(
 التعليالت املشفوعة هبا؛

 من ٦ للفقرة حتديد املعلومات اليت قدمها الطرف واليت يطلب عدم إتاحتها للجمهور وذلك وفقاً )ب(
 الباب الثامن؛

 . أو التعليقبالبيانق املرفقة قائمة جبميع الوثائ )ج(

 ١٨املادة 

قدم إىل  ي توقيع وكيل الطرف و    ١٧ و ١٥ و ١٤م يف إطار املواد     قّد أو تعليق يُ   بـيان  يمـل أ  حي -١ 
 . األمانة يف نسخة مطبوعة وبالوسائل اإللكترونية

 .هتدعمذات صلة  أية وثائق وترفق بالبيان أو التعليق -٢ 
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 ١٩املادة 

 مسألة متعلقة بالتنفيذ، يف مسألة توجيهها إىل الفرع         تسلمهغضون سبعة أيام من     يبـت املكتب، يف      -١ 
 .١١ملادة ا ملا نصت عليه  يوزع مسائل التنفيذ باستعمال وسائل إلكترونية وفقاًوجيوز للمكتب أن. املناسب لينظر فيها

ـ  -٢  ملخصصة للفرع الذي   ر األمانـة على الفور األعضاء واألعضاء املناوبني مبسألة التنفيذ ا          وختِط
 .ينتمون إليه وترسل هلم مجيع املواد املتاحة ذات الصلة

 . األعضاء واألعضاء املناوبني يف الفرع اآلخر مبسألة التنفيذر األمانة أيضاًوختِط -٣ 

 ٢٠املادة 

ة  من الباب الثامن، على املنظمات احلكومية الدولي       ٤، وبشرط مراعاة الفقرة     الدراسة األولية بعد   -١ 
 .واملنظمات غري احلكومية املختصة اليت ترغب يف تقدمي معلومات وقائعية وتقنية إىل الفرع املعين أن تقوم بذلك خطياً

مت ّدر األمانة على الفور أعضاء الفرع وأعضائه املناوبني بأن معلومات من هذا القبيل قد قُوختِط -٢ 
 .وتقوم بإرساهلا هلم

ضاء واألعضاء املناوبني يف الفرع اآلخر بأن معلومات من هذا القبيل قد  األعر األمانة أيضاًوختِط -٣ 
 .متّدقُ

 ٢١املادة 

 :ن يف طلبه ما يليإذا قرر فرع ما طلب احلصول على مشورة من اخلرباء، فعليه أن يبّي 

 املسألة اليت يسعى للحصول على املشورة بشأهنا؛ )أ( 

 اخلرباء املطلوب استشارهتم؛ )ب( 

 .راءات اليت يتعني اتباعهااإلج )ج( 

 ٢٢املادة 

 :حيتوي االستنتاج األويل أو القرار النهائي، حسب مقتضى احلال، على ما يلي -١ 

 اسم الطرف املعين؛ )أ( 

 ؛اليت جرى التصدي هلابيان يوضح مسألة التنفيذ  )ب( 
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 العامل األطراف ؤمتر واملقررات األخرى ذات الصلة مل١-م أإ/٢٧أحكام بروتوكول كيوتو واملقرر  )ج( 

 ؛ النهائياملقرر قام عليه االستنتاج األويل أو لذيكيوتو اليت تشكل األساس ا بروتوكول يف األطراف اجتماع بوصفه

 يف حال اختذ مقرر هنائي، على        ذلك التأكيد،  وصف للمعلومات اليت حبثت يف املداوالت، مبا يف        )د( 
  على مجيع املعلومات اليت حبثت؛أن الطرف املعين منح فرصة للتعليق خطياً

ما إذا كان استنتاجه األويل أو      ذكر  ،   هنائياً يف حال اختذ فرع اإلنفاذ مقرراً     ولمداوالت،  لموجز      )ه( 
 أي جزء منه حسبما هو حمدد قد تأكد؛

 املقرر املوضوعي بشأن مسألة التنفيذ، مبا يف ذلك التبعات املطبقة إن وجدت؛  )و( 

 ات وأسباب اختاذ املقرر؛االستنتاج )ز( 

 مكان وتاريخ اختاذ املقرر؛ )ح( 

 .واعتمادهأمساء األعضاء الذين شاركوا يف حبث مسألة التنفيذ، وكذلك يف وضع املقرر  )ط( 

توزع األمانة على األعضاء واألعضاء املناوبني يف الفرع املعين املالحظات اخلطية املقدمة على             و -٢ 
جنة  الطرف املعين ذلك املقرر وتضمينها يف التقرير السنوي للّ         تسلم من تاريخ     يوماً ٤٥املقرر النهائي يف غضون     

 .كيوتو بروتوكول يف األطراف اجتماع بوصفه العامل األطراف الذي ُيقدم إىل مؤمتر

 ٢٣املادة 

 بواسطة  من الباب التاسع١٢ للمادة جتري أية إحالة ملسألة متعلقة بالتنفيذ إىل فرع التيسري وفقاً -١ 
 . إليها املسألةتستند ببيان حيدد مسألة التنفيذ واملعلومات اليت مقرر يتخذه فرع اإلنفاذ يكون مشفوعاً

 .وتبلّغ األمانة الطرف املعين على الفور باملقرر -٢ 

 .ة أوليدراسةوال تتطلب مسألة التنفيذ اليت حييلها فرع اإلنفاذ إىل فرع التيسري  -٣ 

 تيسريإجراءات فرع ال -١١

 ٢٤املادة 

جيـوز لفرع التيسري إجراء حوار مع ممثل الطرف املعين، شريطة مراعاة أحكام الباب السادس                -١ 
 . ودون املساس بأحكام الباب السادس عشر

جيـوز ملمثل الطرف املعين الدخول يف حوار مع فرع التيسري من أجل طلب املشورة والتيسري،                و -٢ 
 . سادس والباب السابعشريطة مراعاة أحكام الباب ال
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 ملا هو مطلوب مبوجب مقررات مؤمتر األطراف يتلقى فرع التيسري، عرب األمانة، معلومات طبقاًو -٣ 
 .العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 إجراءات فرع اإلنفاذ -١٢

 ٢٥املادة 

 :جيوز للطرف املعين أن يبني يف طلبه لعقد جلسة استماع ما يلي -١ 

 القضايا اليت يقترح الطرف إثارهتا وأية وثائق ينوي مناقشتها أثناء جلسة االستماع؛ )أ(

 .األشخاص الذين سيقدم شهاداهتم وآراءهم املستندة إىل اخلربة يف جلسة االستماع )ب(

عن تعيني أن ميتنع  ميثلونه أثناء جلسة االستماع، لطرف املعين، لدى اختياره أشخاصاًوينـبغي ل   -٢ 
 . البيانخاص كانوا أعضاًء أو أعضاًء مناوبني يف اللجنة خالل السنتني السابقتني لتاريخ أش

 أحكام عامة: ٣اجلزء 

 تعديل النظام الداخلي -١٣

 ٢٦املادة 

 يف األطراف اجتماع بوصفه العامل األطراف جيوز تعديل هذا النظام الداخلي مبقرر يتخذه مؤمتر -١ 
من الباب الثالث بعد موافقة اللجنة بكامل هيئتها على التعديل          ) د(٢م الفقرة    ألحكا كـيوتو وفقاً   بـروتوكول 

  .كيوتو بروتوكول يف األطراف اجتماع بوصفه العامل األطراف  تقرير عن املسألة إىل مؤمتروتقدمياملقترح 

 يف مؤقتاً يطبق أي تعديل على مواد هذا النظام الداخلي وافقت عليه اللجنة بكامل هيئتها تطبيقاً -٢ 
 .كيوتو بروتوكول يف األطراف اجتماع بوصفه العامل األطراف انتظار اعتماده من قبل مؤمتر

 الغالبةالسلطة  -١٤

 ٢٧املادة 

 من أحكام هذا النظام الداخلي وأحكام بروتوكول كيوتو أو املقرر           يف حالة وجود أي تضارب بني أيٍّ       
 .رر حسبما يكون احلالح أحكام الربوتوكول أو املقرّج، ُت١-م أإ/٢٧

- - - - - 


