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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  األطراف العامل بوصفه اجتماع األطرافمؤمتر 
  يف بروتوكول كيوتو

  الدورة السادسة
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٩كانكون، 

  املؤقتمن جدول األعمال ) أ(٨البند 
  املسائل املتعلقة باالمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتو

  تقرير جلنة االمتثال

التقرير السنوي للجنة االمتثال املقدم إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه        
  *اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

  موجز    
العامـل  يغطي التقرير السنوي اخلامس للجنة االمتثال املقدم إىل مؤمتر األطراف             

 ١٤بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو األنشطة املضطلع هبا يف الفتـرة مـن               
ويقدم التقرير موجزاً عـن     . ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ١٨ إىل   ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول 

مواصلة فرع اإلنفاذ نظره يف مسأليت التنفيذ املتعلقتني بكرواتيا ونظره يف مـسألة التنفيـذ      
كما يتضمن التقرير معلومات عن املناقشات اليت أجراها فـرع التيـسري            . يااملتعلقة ببلغار 

بشأن األحكام املتعلقة بالتيسري، وعن مناقشات جلنة االمتثال بكامل هيئتها بشأن االتساق            
  .يف عملية االستعراض وبشأن تضارب املصاحل

  
  

__________ 

قُدمت هذه الوثيقة بعد املوعد احملدد لتقدميها ملراعاة نتائج االجتماع الثامن للجنة االمتثال بكامل هيئتـها،                  *  
  .٢٠١٠رب سبتم/ أيلول١٨ و١٧املعقود يومي 
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  مقدمة  - أوالً  

  الوالية  - ألف  
اإلجراءات واآلليات املتعلقـة باالمتثـال      "من الفرع الثالث من     ) أ(٢عمالً بالفقرة     -١

، وُيشار إليهـا أدنـاه بـاإلجراءات        ١-م أإ /٢٧مرفق املقرر   " (مبقتضى بروتوكول كيوتو  
إىل كل دورة عاديـة مـن       ، ُتقدم جلنة االمتثال بكامل هيئتها تقريراً عن أنشطتها          )واآلليات

مـؤمتر  (دورات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول كيوتـو             
  ).اجتماع األطراف/األطراف

  نطاق التقرير  - باء  
 ١٤يغطي التقرير السنوي اخلامس للجنة االمتثال بكامل هيئتها الفترة املمتدة مـن               -٢

يلخص العمل الذي قامت    هو  و. ٢٠١٠بتمرب  س/ أيلول ١٨ إىل   ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول 
  .به اللجنة واملسائل اليت عاجلتها خالل تلك الفترة

اإلجراءات اليت يتعني أن يتخذها مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع               - جيم  
  األطراف يف بروتوكول كيوتو

ـ /مؤمتر األطـراف  ينظر  وفقاً للفرع الثاين عشر من اإلجراءات واآلليات،          -٣ اع اجتم
  .األطراف يف التقرير السنوي للجنة االمتثال

  : القيام مبا يلياجتماع األطراف أيضاً/وقد يود مؤمتر األطراف  -٤
اجتماع األطراف إىل إجـراء مـشاورات       /أن يدعو رئيس مؤمتر األطراف      )أ(  

  بشأن ترشيح أعضاء وأعضاء مناوبني يف جلنة االمتثال، حسب االقتضاء؛
 أي ترتيبات قانونية بشأن االمتيازات واحلصانات يتعني  أن يضمن أن تشمل     )ب(  

  اجتماع األطراف األعضاء واألعضاء املناوبني يف جلنة االمتثال؛/أن يعتمدها مؤمتر األطراف
أن يعرب عن شكره لألطراف اليت قـدمت مـسامهات إىل الـصندوق               )ج(  

  .٢٠١١-٢٠١٠السنتني االستئماين لألنشطة التكميلية لدعم عمل جلنة االمتثال يف فترة 
 قد يود   ،)١( يف القرار النهائي لفرع اإلنفاذ     ولدى النظر يف الطعن الذي قدمته كرواتيا        -٥

  :ما يليأن يالحظ اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف

__________ 

)١( FCCC/KP/CMP/2010/2. 
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 أدنـاه، أي خطـة يف   ٣٣ يف الفقرة حسبما هو مبيَّنأن كرواتيا مل تقدم،       )أ(  
 ١رع اخلامس عشر من اإلجراءات واآلليات، وللفقرة         من الف  ٢ للفقرة   الوقت املناسب، وفقاً  

            مرفـق " (النظام الداخلي للجنة االمتثـال لربوتوكـول كيوتـو        " من    مكرراً ٢٥من املادة   
؛ ويشار إليه أدنـاه بالنظـام       ٤-م أإ /٤ والتعديالت الواردة يف مرفق املقرر       ٢-م أإ /٤املقرر  
   فرع اإلنفاذ؛، وللقرار النهائي الذي اختذه)الداخلي

اجتماع األطراف مبوجب اإلجراءات  /أن الطعون املقدمة إىل مؤمتر األطراف       )ب(  
 وأن القرار النهائي الذي اختـذه       ،مراعاة األصول القانونية  أساس  على  ال تتاح إال    واآلليات  

ت؛ فرع اإلنفاذ قد اعُتمد بعد النظر يف مجيع املسائل اليت عرضتها كرواتيا يف أثناء اإلجـراءا               
فيما يتعلق بعضو مناوب مل ُتثَر إال بعد أن أهنـى فـرع             احملتمل  وأن مسألة تضارب املصاحل     

تضارب املصاحل مسالة اإلنفاذ نظره يف مسائل التنفيذ، رغم أن املعلومات عن الوقائع اليت تثري        
  احملتمل كانت متاحة لكرواتيا يف أثناء اإلجراءات؛

هيئتها بشأن تضارب املصاحل على النحـو       مداوالت جلنة االمتثال بكامل       )ج(  
  . واو هاء وثالثاًالوارد يف الفصلني ثالثاً

  املسائل التنظيمية  - ثانياً  
وُعقد . عقدت جلنة االمتثال بكامل هيئتها اجتماعني خالل الفترة املشمولة بالتقرير           -٦

 ١٨ و ١٧، واجتماعها الثـامن يـومي       ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣٠اجتماع اللجنة السابع يف     
  .، وكان كالمها يف بون، أملانيا٢٠١٠سبتمرب /أيلول
 / أيلـول  ١٦ ويف   ٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ١يف  (واجتمع فرع التيسري مرتني يف بون         -٧

 تـشرين   ٢٤ و ٢٣يـومي   (، بينما اجتمع فرع اإلنفاذ أربع مرات يف بون          )٢٠١٠سبتمرب  
         / حزيـران  ٢٨، ويف   ٢٠١٠مـايو   / أيار ١٢ إىل   ١٠، ويف الفترة من     ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين
  ).٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٦، ويف ٢٠١٠يونيه 

وُيتاح جدول األعمال وشروحه، والوثائق الداعمة لبنود جدول األعمال، والتقرير            -٨
عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة بكامل هيئتها وفرعي التيسري واإلنفاذ علـى املوقـع               

  .)٢(الشبكي لالتفاقية اإلطارية

  للجنة االمتثالالتابعني انتخاب رئيس ونائب رئيس فرع اإلنفاذ وفرع التيسري   - ألف  
جلنة االمتثال  ه  ت الذي اختذ   من النظام الداخلي وبالقرار    ١١ من املادة    ٢الفقرة  عمالً ب   -٩

، بتوافق  ٢٠١٠فرباير  / شباط ٢، انتخب فرع اإلنفاذ يف      بكامل هيئتها يف اجتماعها السادس    
__________ 

)٢( <http://unfccc.int/Kyoto_protocol/compliance/items/2875.php>. 
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. م. رئيسة والسيد روين ج    ويت   ي ساندي د  السيدة ، الوسائل اإللكترونية  باستعمالواآلراء  
باستعمال الوسائل  و بتوافق اآلراء     يف التاريخ ذاته،   انتخب فرع التيسري  و  للرئيسة، لوفيبري نائباً 
 . للـرئيس   خوئي نائبـاً   آغازاده والسيد جواد    كونيهيكو شيمادا رئيساً   السيد   ،اإللكترونية

  .من هذين الرئيسني ونائبيهماللجنة ديد ويتكون املكتب اجل
 لعمل أعضاء املكتـب     ابكامـل هيئتها عن تقديره   يف اجتماع   اللجنـة   أعربتو  -١٠

 رئـيس   إمساعيل اجلزويل  رئيس فرع اإلنفاذ، والسيد      سيباستيان أوبرثور السيد  : السابق وهم 
 نائـب    بـاليمريتس  مارك اإلنفاذ، والسيد     رئيس فرع  ة نائب ة دي ويت  فرع التيسري، والسيد  
  .رئيس فرع التيسري

  العضوية يف جلنة االمتثال  -ء با  
 من النظام الداخلي، عندما يستقيل عضو أو عضو مناوب ٣ من املادة  ٥ للفقرة   وفقاً  -١١

أو يعجز عن إكمال الوالية أو املهام املسندة إليه كعضو أو عضو منـاوب، تطلـب جلنـة                  
األطراف انتخاب عضو أو عضو مناوب جديد للفتـرة         اجتماع  /االمتثال من مؤمتر األطراف   

وهي عضو مناوب  ة كريستني جاكوبسون، السيدتقّدمو. املتبقية من الوالية يف دورته املقبلة
 ٣١رشحتها األطراف املدرجة يف املرفق األول وانُتخبت لعضوية فرع اإلنفاذ حىت             يف اللجنة 

وقدم الـسيد   . ٢٠١٠يوليه  / متوز ١ يف   ، استقالتها من اللجنة   ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول 
إيسيدور نونغا زونغو، وهو عضو يف اللجنة رشحته األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول               

، استقالته من اللجنـة     ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٣١وانُتخب لعضوية فرع التيسري حىت      
ة إينار إيشـسانا     اضطلعت السيد  ،ومنذ استقالة السيد زونغو   . ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣٠يف  

  .، مبهامها كعضو مناوباًإيشاك، اليت انتخبت عضواً
 من الفرع   ٥ من الفرع اخلامس والفقرة      ٢ من الفرع الرابع والفقرة      ٢ للفقرة   ووفقاً  -١٢

اجتماع /الثاين من اإلجراءات واآلليات، تطلب جلنة االمتثال بكامل هيئتها من مؤمتر األطراف
شاغر يف فرع اإلنفاذ بانتخاب عضو مناوب من األطراف املدرجة   األطراف أن ميأل املنصب ال    

ميأل املنـصب   أن  يف املرفق األول ألداء مهام السيدة جاكوبسون للفترة املتبقية من واليتها، و           
الشاغر يف فرع التيسري بانتخاب عضو من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول ألداء مهام               

  .من واليتهالسيد زونغو للفترة املتبقية 

  الشفافية واالتصاالت واملعلومات  - جيم  
 تصويت بالوسائل اإللكترونية خبصوص مشروع      ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٨ يف   أُجري  -١٣

ومل يكتمل النصاب . سريةقرار لعقد االجتماع السابع للجنة االمتثال بكامل هيئتها يف جلسة    
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ظام الداخلي، عقدت جلنـة االمتثـال        من الن  ٩ من املادة    ١ للفقرة   ووفقاً. إلجراء التصويت 
  .بكامل هيئتها اجتماعها السابع عالنية

عمالً باملادة نفسها، ُسجل االجتماعان السابع والثامن للجنـة بكامـل هيئتـها،             و  -١٤
واالجتماعان الثامن والتاسع لفرع التيسري واألجزاء اليت ُعقدت عالنية مـن االجتماعـات             

ي عشر لفرع اإلنفاذ، وُبث مجيعها على شبكة اإلنترنت مـن           الثامن والتاسع والعاشر واحلاد   
  .خالل املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية

 من النظام الداخلي، أُتيحت مجيع وثائق اللجنة بكامل         ١٢ من املادة    ٢ووفقاً للفقرة     -١٥
  .)٣(هيئتها وفرعي اإلنفاذ والتيسري للجمهور عن طريق املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية

    يف اجتماعها الرابع على ترتيبـات العمـل          قد اتفقت   اللجنة بكامل هيئتها   وكانت  -١٦
وبعد أن استعرضت اللجنة بكامل  .)٤(فيما يتعلق باملشاركة العامة يف اجتماعات جلنة االمتثال  

 من  ٩هيئتها يف اجتماعها الثامن ترتيبات العمل املذكورة، الحظت أهنا تسمح بإعمال املادة             
 أن يستمر تطبيـق تلـك الترتيبـات علـى            اللجنة وقررت.  كافياً ظام الداخلي إعماالً  الن

االجتماعات املقبلة للجنة االمتثال، وطلبت إىل األمانة أن تسترعي انتباه اللجنة بكامل هيئتها             
ولن تنظر اللجنة بكامل هيئتها يف هذه املـسألة         . إىل أية مشاكل ُتثار يف تنفيذ تلك الترتيبات       

  . إال إذا استرعت األمانة انتباهها إىل أي مشاكل من هذا القبيلاًجمدد

  استعمال الوسائل اإللكترونية الختاذ القرارات  - دال  
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، لُجئ إىل استعمال الوسـائل اإللكترونيـة الختـاذ               -١٧

ل االجتماع الثـامن    القرارات يف حالتني بسبب عدم اكتمال النصاب الالزم الختاذ قرار خال          
وأكمل فرع اإلنفاذ التصويت بواسطة الوسائل      . لفرع اإلنفاذ واالجتماع الثامن لفرع التيسري     

اإللكترونية على اختاذ قرار هنائي خبصوص كرواتيا، واختذ فرع التيسري، بالوسائل اإللكترونية، 
وترد تفاصيل . وطين اخلامس بشأن توجيه رسالة إىل موناكو تتعلق بعدم تقدميها البالغ القراراً

  . دال على التوايل باء وثالثاًهذين القرارين يف الفصلني ثالثاً
 أعاله، جلأ مكتب جلنة االمتثال      ١٧ و ١٣وإضافة إىل احلاالت املذكورة يف الفقرتني         -١٨

خالل الفترة املشمولة بالتقرير إىل الوسائل اإللكترونية الختاذ قرار بشأن إحالة مـسألة مـن        
__________ 

   :الوثائق املتعلقة باجتماع اللجنة بكامل هيئتها متاحة على العنوان )٣(
 <http://unfccc.int/Kyoto_protocol/compliance/plenary/items/3788.php>.  ــرع ــة بف ــائق املتعلق والوث
 :ري متاحة على العنوانالتيس  

 <http://unfccc.int/Kyoto_protocol/compliance/facilitative_branch/items/3786.php>، الوثـــــــائق و
  :املتعلقة بفرع اإلنفاذ متاحة على العنوان  
 <http://unfccc.int/Kyoto_protocol/compliance/enforcement_branch/items/3785.php>. 

)٤( FCCC/KP/CMP/2007/6 ١٨-١٥، الفقرات. 
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كما جلأ فرع اإلنفاذ إىل الوسائل اإللكترونية الختاذ قرارين بشأن إجراء حبث            . ئل التنفيذ مسا
أويل والتماس مشورة اخلرباء، وانتخب فرعا اإلنفاذ والتيسري رئيسيهما ونـائيب رئيـسيهما             

وقد أدى استخدام هذه الوسائل الختاذ القرارات يف هذه املناسبات إىل           . بالوسائل اإللكترونية 
  .اجتماعات فعلية، مما قلل من التكاليف املرتبطة باالجتماعاتعقد د من احلاجة إىل احل

  امتيازات وحصانات أعضاء جلنة االمتثال وأعضائها املناوبني  - هاء  
استمعت اللجنة بكامل هيئتها، يف اجتماعها الثامن، إىل تقرير أعدته األمانـة عـن                -١٩

ترتيبات القانونية لالمتيازات واحلصانات يف إطار اهليئة       الوضع الراهن للمفاوضات املتعلقة بال    
وبعد أن نظرت اللجنة بكامل هيئتها يف هذه املعلومات، خلصت إىل أن أي             . الفرعية للتنفيذ 

 احلمايـة   توفر فيما يتعلق باالمتيازات واحلصانات ينبغي أن        ترتيبات قانونية توضع مستقبالً   
من شأن  بأن  مقتنعة اقتناعاً راسخاً    واللجنة بكامل هيئتها    . ألعضاء اللجنة وأعضائها املناوبني   

فامتيـازات  . عدم وجود تلك االمتيازات واحلصانات أن يؤثر على فعالية عمليات اللجنـة           
األعضاء واألعضاء املناوبني من حضور اجتماعـات       منع  ، ضرورية لضمان عدم     السفر، مثالً 

الوالية القضائية ضروري حلماية األعـضاء      وعالوة على ذلك، فالتمتع باحلصانة من       . اللجنة
واألعضاء املناوبني من املالحقة بسبب مشاركتهم يف عمل اللجنة، مثلما حيـدث يف حالـة               

وقررت اللجنة بكامل هيئتـها أن تلفـت انتبـاه مـؤمتر       . املصاحليف  تضارب  وجود  ادعاء  
  .اجتماع األطراف إىل آرائها بشأن هذه املسألة/األطراف

لالستنتاجات اليت توصلت إليها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتـا الـسادسة            وفقاً  و  -٢٠
والعشرين بشأن امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكـول            

 واو معلومات عن ادعاء تضارب املصاحل فيما يتعلـق بعـضو            ترد يف الفصل ثالثاً    ،)٥(كيوتو
  .متثالمناوب من أعضاء جلنة اال

  العمل املضطلع به يف الفترة املشمولة بالتقرير  - ثالثاً  

 من بروتوكول كيوتو وغـري      ٨تقارير أفرقة خرباء االستعراض مبوجب املادة         - ألف  
  ذلك من املعلومات اليت تلقتها جلنة االمتثال بكامل هيئتها

األمانة إىل جلنة    من الفرع السادس من اإلجراءات واآلليات، أحالت         ٣وفقاً للفقرة     -٢١
 الـوطين   اضات املركزية املعمَّقة للـبالغ    االمتثال تقارير أفرقة خرباء االستعراض عن االستعر      

كما أحالت األمانة تقرير    . الرابع لكل من آيرلندا وبولندا واجلماعة األوروبية ورومانيا وكندا        
__________ 

)٥( FCCC/SBI/2007/15 ١٦٤، الفقرة. 
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خلـامس للملكـة   فريق خرباء االستعراض عن االستعراض املركزي املعمق للبالغ الـوطين ا      
  .املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

 من الفرع الـسادس مـن       ٣ للفقرة   وباملثل، أحالت األمانة إىل جلنة االمتثال، وفقاً        -٢٢
اإلجراءات واآلليات، تقارير االستعراض الفردي لورقات املعلومات اخلطية الـسنوية الـيت            

كل من االحتـاد الروسـي   ) ٢٠٠٩سنوي لعام تقارير االستعراض ال (٢٠٠٩قدمها يف عام   
وإسبانيا وأستراليا وإستونيا وأملانيا وأوكرانيا وآيرلندا وأيسلندا وإيطاليا والربتغال وبلجيكـا           
وبولندا واجلماعة األوروبية واجلمهورية التشيكية والدامنرك ورومانيا وسلوفاكيا وسـلوفينيا          

كندا والتفيا ولكسمربغ وليتوانيا وليختنشتاين     والسويد وسويسرا وفرنسا وفنلندا وكرواتيا و     
  .واململكة املتحدة وموناكو والنرويج والنمسا ونيوزيلندا وهنغاريا وهولندا واليابان واليونان

 من  ٤٩ من الفرع السادس من اإلجراءات واآلليات والفقرة         ٣وكذلك وفقاً للفقرة      -٢٣
االمتثال التقارير السنوية حلالة قوائم اجلرد      ، أحالت األمانة إىل جلنة      ١-م أإ /٢٢مرفق املقرر   

 كل من االحتاد األورويب واالحتـاد الروسـي وإسـبانيا           ٢٠١٠السنوية اليت قدمها يف عام      
وأستراليا وإستونيا وأملانيا وأوكرانيا وآيرلندا وآيسلندا وإيطاليا والربتغال وبلجيكا وبلغاريـا           

مانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وسويـسرا      وبولندا واجلمهورية التشيكية والدامنرك ورو    
وفرنسا وفنلندا وكرواتيا وكندا والتفيا ولكسمربغ وليتوانيا وليختنشتاين واململكة املتحـدة           

  .وموناكو والنرويج والنمسا ونيوزيلندا وهنغاريا وهولندا واليابان واليونان
ت، أحالت األمانة إىل جلنة     من الفرع السادس من اإلجراءات واآلليا      ١ووفقاً للفقرة     -٢٤

.  الذي أثار مسألة من مسائل التنفيذ      ٢٠٠٩االمتثال تقرير االستعراض السنوي لبلغاريا لعام       
  . من الفرع السادس من اإلجراءات واآلليات، أُتيح التقرير أيـضاً لبلغاريـا            ٢ووفقاً للفقرة   

         ن عمـل بـشأن مـسألة       جيم معلومات عما اضطلع به فرع اإلنفاذ م        وترد يف الفصل ثالثاً   
  .التنفيذ املذكورة

، أُطلعت جلنـة االمتثـال علـى        ١-م أإ /٢٢ من مرفق املقرر     ١٣٩للفقرة   ووفقاً  -٢٥
 يف  هي أطراف أيضاً  اليت   ،معلومات عن تأخر األطراف املدرجة يف املرفق األول من االتفاقية         

ونظـرت  . )CC/2010/1 الوثيقة   انظر (، يف تقدمي البالغات الوطنية اخلامسة     بروتوكول كيوتو 
، يف املعلومات اليت قدمتها إليها األمانة بشأن حالـة          ثامناللجنة بكامل هيئتها، يف اجتماعها ال     

        ، والحظـت  )CC/8/2010/6الوثيقـة   (تقدمي التقارير واستعراضها مبوجب بروتوكول كيوتو       
 على املهلـة احملـددة يف       ً تقريبا ن، أي بعد انقضاء سنة     مل تقدم حىت اآل    عميق أن موناكو  بقلق  
 الذي يتضمن املعلومات التكميلية املطلوبة مبوجب       ، بالغها الوطين اخلامس   ١٣-م أ /١٠املقرر  
والحظت اللجنة بكامل هيئتها، من خالل تقريـر   . من بروتوكول كيوتو٧ من املادة  ٢الفقرة  

، أهنا تعتـزم    ٢٠١٠تمرب  سب/ أيلول ١٦فرع التيسري، أن موناكو قد ذكرت، يف رسالة مؤرخة          
نـوفمرب  /أكتوبر أو يف مستهل تشرين الثاين     /تقدمي بالغها الوطين اخلامس يف هناية تشرين األول       

  ). أدناه٤٦ الفقرة ًانظر أيضا(
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، أحالت األمانة إىل جلنة االمتثـال تقريـر         ١-م أإ /١٣ من املقرر    ٤ للفقرة   ووفقاً  -٢٦
ق باألطراف املدرجة يف املرفق باء مبوجب بروتوكـول          السنوي الثاين املتعل   واحملاسبةالتجميع  

 ).CC/2009/2الوثيقة (كيوتو، واإلضافة امللحقة هبذا التقرير 

، يف اجتماعها اخلامس، أن تواصـل إبقـاء          قد قررت   اللجنة بكامل هيئتها   وكانت  -٢٧
ذلك نقص  مسألة االتساق يف عملية االستعراض ومسألة القيود املفروضة على املوارد، مبا يف             

ويف االجتمـاع   . اخلرباء املتاحني إلجراء عملية االستعراض، قيد النظر يف اجتماعاهتا املقبلـة          
اتفقت اللجنة بكامل هيئتها على أن تواصل يف اجتماعها املقبل معاجلـة مـسألة              السادس،  

، مبا يف ذلك ما يترتب عليها من آثار بالنـسبة إىل عمـل كـال                عملية االستعراض اتساق  
ومل يتسن للجنة النظر يف هذا البند يف اجتماعها السابع بـسبب تركيـز ذلـك                . نيالفرع

  .االجتماع على مسألة تضارب املصاحل
املعلومات اليت قدمتها األمانة    يف   ، يف اجتماعها الثامن   ، اللجنة بكامل هيئتها   ونظرت  -٢٨

خـرباء  كنولوجية وكبـار    عن نظر اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والت         
فقد  إىل أمهية االتساق يف عملية االستعراض، ونظراً.  يف هذه املسألة يف اجتماعهماالستعراض

  .اتفقت اللجنة بكامل هيئتها على إبقاء هذه املسألة على جدول أعمال اجتماعها املقبل

   بكرواتيامسأليت تنفيذ خاصتنينظر فرع اإلنفاذ يف   - باء  
رة املشمولة بالتقرير السابق، نظر فرع اإلنفاذ يف مسأليت تنفيذ خاصـتني            خالل الفت   -٢٩

        انظـر الوثيقـة    ( أوليـاً  ، اسـتنتاجاً   يف املسألتني  واعتمد الفرع، يف إطار نظره     .)٦(بكرواتيا
CC-2009-1-6/Croatia/EB (         ٣ من املـادة     ٨ و ٧خلص فيه إىل أن كرواتيا مل متتثل للفقرتني 

 من املادة ٤وتو وطرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املخصصة مبوجب الفقرة من بروتوكول كي 
  ).١-م أإ/١٣املقرر ( من بروتوكول كيوتو ٧

 من كرواتيا، أكد استنتاجه األويل يف قرار         إضافياً  خطياً وبعد أن تلقى الفرع تقريراً      -٣٠
 ٣١ويف . ٢٠٠٩فمرب نـو / تشرين الثـاين ٢٦يف ) CC-2009-1-8/Croatia/EBالوثيقة (هنائي  

، قدمت كرواتيا تعليقات على القرار النهائي الذي اختذه فرع          ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول 
 من النظام الداخلي، أُدرجت تعليقات كرواتيا علـى         ٢٢ من املادة    ٢ للفقرة   ووفقاً. اإلنفاذ

 كانون  ١٤ويف  . ينالقرار النهائي الذي اختذه فرع اإلنفاذ يف هذا التقرير باعتبارها املرفق الثا           
  . يف القرار النهائي، قدمت كرواتيا طعنا٢٠١٠ًيناير /الثاين

__________ 

 جـيم   ميكن االطالع على تفاصيل هذا النظر الذي جرى يف الفترة املشمولة بالتقرير السابق يف الفصل ثالثاً                )٦(
اجتمـاع األطـراف    /من التقرير السنوي الرابع الذي قدمتـه جلنـة االمتثـال إىل مـؤمتر األطـراف               

)FCCC/KP/CMP/2009/17.( 
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 أن تضع اخلطة    ،من االستنتاج النهائي  ) ب(٢٣وطلب الفرع من كرواتيا، يف الفقرة         -٣١
 ٢ للفقـرة    ووفقاً.  من الفرع اخلامس عشر من اإلجراءات واآلليات       ١املشار إليها يف الفقرة     

ت دافوأ. ٢٠١٠مارس / آذار٢ كان من املقرر تقدمي تلك اخلطة يف من الفرع اخلامس عشر، 
             على استفسار يف هذا الـصدد، أهنـا         رداً ٢٠١٠مارس  / آذار ٨كرواتيا، يف رسالة مؤرخة     

  . يف القرار النهائي الذي اختذه فرع اإلنفاذال تعتزم تقدمي تلك اخلطة مبا أهنا ستقدم طعناً
 يف اجتماعه احلادي عشر، يف مسألة عدم تقدمي كرواتيا اخلطـة            ونظر فرع اإلنفاذ،    -٣٢

  . أعاله٣١املشار إليها يف الفقرة 
 من الفرع احلادي عشر من اإلجراءات واآلليـات         ٤والحظ فرع اإلنفاذ أن الفقرة        -٣٣

ولذلك ختضع كرواتيـا   . تنص على أن قرارات فرع اإلنفاذ تظل سارية ريثما ُيبت يف الطعن           
اجتماع األطـراف نظـره يف   /هائي الذي اختذه الفرع إىل أن يكمل مؤمتر األطرافللقرار الن 

واتفق فرع اإلنفـاذ   . ومع ذلك، مل تقدم كرواتيا أي خطة يف الوقت املناسب         . طعن كرواتيا 
اجتماع األطراف إىل   /على أن يطلب من اللجنة بكامل هيئتها أن تلفت انتباه مؤمتر األطراف           

  .هذه املسألة
من الفرع الثالث من اإلجراءات واآلليات، يرد القرار املـذكور          ) أ(٢اً للفقرة   ووفق  -٣٤

  . أعاله يف املرفق الثاين هلذا التقرير٣٠يف الفقرة 

  نظر فرع اإلنفاذ يف مسألة تنفيذ خاصة ببلغاريا  - جيم  
 يتعلق بالتنفيذ ورد يف تقريـر       ، سؤاالً ٢٠١٠مارس  / آذار ٩ يف   ،تلقت جلنة االمتثال    -٣٥
وأسند مكتب جلنة االمتثال مسألة التنفيـذ إىل         .)٧(٢٠٠٩الستعراض السنوي لبلغاريا لعام     ا

، قرر فرع اإلنفاذ املضي ٢٠١٠مارس / آذار٣١ويف . ٢٠١٠مارس  /آذار١٥فرع اإلنفاذ يف    
  ).Corr.1 وCC-2010-1-2/Bulgaria/EBانظر الوثيقتني ( مسألة التنفيذ حبثيف 
للمبادئ التوجيهية للنظم الوطنية لتقدير انبعاثـات       "باالمتثال  وترتبط مسألة التنفيذ      -٣٦

   مـن   ١غازات الدفيئة البشرية املصدر حبسب مصادرها وإزالتها بالبواليع، مبوجب الفقـرة            
  ).١-م أإ/١٩مرفق املقرر " ( من بروتوكول كيوتو٥املادة 
 ١٠، وعقـد يف     ٢٠١٠مايو  / أيار ٦ من بلغاريا يف      خطياً وتلقى فرع اإلنفاذ تقريراً     -٣٧
وخلص الفرع يف اسـتنتاجه األويل     .  جلسة استماع بناء على طلب بلغاريا      ٢٠١٠مايو  /أيار

         إىل أن بلغاريـا    ) CC-2010-1-6/Bulgaria/EBانظر الوثيقـة     (٢٠١٠مايو  / أيار ١٢املؤرخ  
  بعد تلقيه تقريـراً   وأكد الفرع،   .  أعاله ٣٦مل متتثل للمبادئ التوجيهية املشار إليها يف الفقرة         

__________ 

)٧( FCCC/ARR/2009/BGR. 
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) CC-2010-1-8/Bulgaria/EBالوثيقـة  ( آخر من بلغاريا، استنتاجه األويل يف قرار هنائي     خطياً
  .٢٠١٠يونيه / حزيران٢٨صدر يف 

، قدمت بلغاريا تعليقات على القرار النهائي الذي اختذه         ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢١ويف    -٣٨
 ووفقاً. اريا تقدمي تعليقاهتا بصفة رمسية، أعادت بلغ٢٠١٠أغسطس / آب٣ويف . فرع اإلنفاذ

 على   من النظام الداخلي، أُدرجت التعليقات اليت قدمتها بلغاريا جمدداً         ٢٢ من املادة    ٢للفقرة  
  .اإلنفاذ يف هذا التقرير باعتبارها املرفق الثالثلفرع القرار النهائي 

 من الفـرع اخلـامس   ٢قرة  للف بالقرار النهائي الذي اختذه فرع اإلنفاذ وفقاً وعمالً  -٣٩
 وثيقة معنونـة    ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٢دمت بلغاريا يف    عشر من اإلجراءات واآلليات، ق    

خطة التحسني املستكملة لضمان األداء الفعال ويف الوقت املناسب لنظام اجلـرد الـوطين              "
 عـن   ، فضالً ١-م أإ /١٩ من بروتوكول كيوتو واملقرر      ١-٥ ملتطلبات املادة    البلغاري وفقاً 

؛ ويشار إليهـا أدنـاه    CC-2010-1-11/Bulgaria/EB" (متطلبات االحتاد األورويب ذات الصلة    
 ١٦ يف اجتماعه احلادي عشر املعقـود يف         ،والحظ فرع اإلنفاذ  ). خبطة التحسني املستكملة  

  أن خطة التحسني املستكملة اليت قدمتها بلغاريا مل تـستوف متامـاً            ،٢٠١٠سبتمرب  /أيلول
 ١ من الفرع اخلامس عشر من اإلجراءات واآلليات، والفقـرة           ٢دة يف الفقرة    املتطلبات احملد 

من االستنتاج األويل الذي خلص     ) ب(٢٠ من النظام الداخلي، والفقرة       مكرراً ٢٥من املادة   
االمتثال، حـسبما    ألسباب عدم     حتليالً ، على وجه اخلصوص   ،ومل تتضمن اخلطة  . إليه الفرع 

  .ع اخلامس عشر من اإلجراءات واآللياتمن الفر) أ(٢تقتضيه الفقرة 
 من الفرع اخلامس عـشر مـن     ٢ للفقرة   والحظ الفرع أنه كان أمام بلغاريا، وفقاً        -٤٠

اخلطـة   لتقـدم    ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١اإلجراءات واآلليات، أجل يستمر إىل غاية       
ريا علـى أن تقـدم      ع الفرع بلغا  وشجَّ. من االستنتاج األويل  ) ب(٢٠املشار إليها يف الفقرة     

 من الفرع اخلامس عشر من اإلجراءات       ٢ على النحو املنصوص عليه يف الفقرة        ،خطة كاملة 
 تـشرين   ١ يف أجل أقصاه     ، من النظام الداخلي    مكرراً ٢٥ من املادة    ١واآلليات ويف الفقرة    

 ، وهو أجل سيواصل الفرع بعد انقضائه استعراض وتقييم اخلطة وفقـاً ٢٠١٠أكتوبر  /األول
  . من النظام الداخلي مكررا٢٥ً من املادة ٢للفقرة 
 الفرع األطراف اليت َتبّين أهنا ال متتثل للمتطلبات على أن تستغل خري استغالل وحثّ  -٤١

 من الفرع اخلامس عشر من اإلجراءات واآلليات، مـن          ٢الفترة املنصوص عليها يف الفقرة      
من الفرع اخلامس عشر من اإلجـراءات        ٢ متطلبات الفقرة    أجل تقدمي خطط تستويف متاماً    

  . من النظام الداخلي مكررا٢٥ً من املادة ١واآلليات والفقرة 
من الفرع الثالث من اإلجراءات واآلليات، ترد القرارات الـيت          ) أ(٢ للفقرة   ووفقاً  -٤٢

             اختذها فرع اإلنفاذ فيما خيص بلغاريا خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير يف املرفـق األول                
  .هلذا التقرير
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  نظر فرع التيسري يف األحكام املتعلقة بالتيسري  - دال  
 فرع التيسري يف اجتماعه السابع على مواصلة املناقشات يف اجتماعـه الثـامن              اتفق  -٤٣

بشأن كيفية اضطالعه مبسؤوليته املتعلقة بتقدمي املشورة والتيسري هبدف تعزيز االمتثال وإتاحة            
من الفرع الرابع مـن     ) أ(٦المتثال احملتملة مبوجب الفقرة     حاالت عدم ا  بصدد   اإلنذار املبكر 

 لآلراء بـشأن إمكانيـة       أولياً وأجرى الفرع يف اجتماعه الثامن تبادالً     . اإلجراءات واآلليات 
إعطاء األولوية لالستعراضات املعمقة للبالغات الوطنية اخلامسة الواردة من األطراف املدرجة           

  .وليف املرفق األ
وأشار الفرع يف اجتماعه التاسع إىل أمهية تقدمي البالغات الوطنية يف وقتـها قبـل                 -٤٤

كما أقر الفرع   .  املوعد احملدد، لكي ُتنجز االستعراضات املعمقة يف أسرع وقت ممكن          انقضاء
بالقيود املفروضة على موارد أفرقة خرباء االستعراض وشجع األطراف على معاجلة احلاجة إىل    

 مـن  ٨ارد الكافية لتحقيق الكفاءة والفعالية يف أداء عملية االستعراض مبوجـب املـادة           املو
 الفرع على مواصلة النظر يف جمموعة ممكنة مـن          اتفقوإضافة إىل ذلك،    . بروتوكول كيوتو 

ميكن استخدامها إلجـراء استعراضـات معمقـة        اليت  املعايري اليت ينبغي إعطاؤها األولوية و     
السادسة، مع مراعاة التجارب السابقة وخباصة ما يرتبط منها بالبالغـات           للبالغات الوطنية   
  .الوطنية اخلامسة

 يف اجتماعه الثامن أن اللجنة بكامل هيئتها قد التمست التوجيه            الفرع أيضاً  والحظ  -٤٥
اجتماع األطراف بشأن اإلجراء الذي ميكن أن تتخذه اللجنة فيما يتعلق           /من مؤمتر األطراف  

ر طرف من األطراف املدرجة يف املرفـق األول يف تقـدمي بالغـه الـوطين يف               حباالت تأخ 
والحظ الفرع يف   . )٩(اجتماع األطراف مل يعاجل طلبها بعد     /وأن مؤمتر األطراف   ،)٨(مناسبتني

أي اجتماع األطراف مل يوضح، يف اجتماعه اخلـامس،         /اجتماعه التاسع أن مؤمتر األطراف    
ما يتعلق بوظيفته التيسريية ويف سياق واليته، مبـا يف ذلـك            إجراء ميكن أن يتخذه الفرع في     

بأي توضـيح   ويف حني أن الفرع يرحب      . استمرار التأخري يف تقدمي البالغات الوطنية     مسألة  
           ،  طُلـب سـابقاً    حـسبما اجتماع األطراف بشأن وظيفته التيسريية،      /مؤمتر األطراف يقدمه  

            انظـر  (صة بناء على واليته، كمـا يف حالـة مونـاكو            أقر بفائدة تطوير مارسته اخلا    فقد  
  ). أدناه٤٦الفقرة 
كما الحظ الفرع يف اجتماعه الثامن احلاجة إىل اختاذ إجراء اسـتباقي خبـصوص                -٤٦

 كانون  ١األطراف اليت مل تقدم بعد بالغاهتا الوطنية اخلامسة، اليت كان من املقرر تقدميها يف               
 هذه املسألة علـى     عرضواتفق الفرع على    . ١٣-م أ /١٠ للمقرر    وفقاً ،٢٠١٠يناير  /الثاين

__________ 

اجتمـاع  / من التقرير السنوي الثاين املقدم من جلنة االمتثال إىل مؤمتر األطراف           ٢٢و) ب(٤انظر الفقرتني    )٨(
 من التقرير السنوي الرابع املقدم مـن جلنـة          ٢٢و) ب(٤والفقرتني  ) FCCP/KP/CMP/2007/6(األطراف  

 ).FCCP/KP/CMP/2009/17(اجتماع األطراف /االمتثال إىل مؤمتر األطراف

 .٥-م أإ/٦ و٢-م أإ/٤انظر املقررين  )٩(
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وبناء علـى   . بالوسائل اإللكترونية، ألن النصاب مل يكتمل يف اجتماعه الثامن        أعضائه  كامل  
انظـر مرفـق الوثيقـة      (هذا االتفاق، اقترح الرئيس وقرر الفرع توجيه رسالة إىل موناكو           

CC/FB/2010/2()وأعرب فرع التيسري، . جتيب قبل االجتماع التاسع للفرع أن  منها ، طالباً )١٠
، عن قلقه إزاء تأخر موناكو يف تقدمي بالغهـا          ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٨يف الرسالة املوجهة يف     

 من  ٤ للفقرة   عما إذا كان بإمكانه أن يقدم املشورة والتيسري، وفقاً        واستفسر  الوطين اخلامس   
من أجل مساعدة موناكو على الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة       الفرع الرابع من اإلجراءات واآلليات،      

، ذكرت فيها أهنا تعتزم ٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٦ت موناكو يف رسالة مؤرخة     وردَّ. باإلبالغ
  .نوفمرب/أكتوبر أو مستهل تشرين الثاين/تقدمي بالغها الوطين اخلامس يف هناية تشرين األول

على أنه يف حال عدم تقدمي مونـاكو بالغهـا          واتفق الفرع، يف اجتماعه التاسع،        -٤٧
، فإن رئيس الفرع سيبعث رسالة إىل       ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥الوطين اخلامس حبلول    

 عمـا إذا كـان       فيها جمدداً  ويستفسرموناكو يطلب فيها معلومات عن حالة تقدمي البالغ         
  .بإمكان الفرع تقدمي أي مشورة أو تيسري

يف املرفـق األول  من الفرع الثالث من اإلجراءات واآلليات، يرد    ) أ(٢ للفقرة   ووفقاً  -٤٨
  . أعاله٤٦ إليه يف الفقرة واملشارالقرار الذي اختذه فرع التيسري هلذا التقرير 

  تضارب املصاحل فيما يتعلق بعمل جلنة االمتثال  - هاء  
بشأن املـسائل   أجرت جلنة االمتثال بكامل هيئتها يف اجتماعها السابع مناقشة أولية             -٤٩

وواصلت اللجنة بكامل هيئتها يف اجتماعها الثامن       . هااملرتبطة بتضارب املصاحل يف سياق عمل     
الوثيقـة  (املـشاركان   مناقشاهتا بناء على جمموعة من األسـئلة الـيت أعـدها الرئيـسان              

CC/8/2010/2 .(     توصلت اللجنة بكامل هيئتها إىل تفاهم بشأن        األسئلةولدى النظر يف هذه ،
  .عدد من املسائل

 يف وفـد مـشارك يف       واتفقت اللجنة بكامل هيئتها على أن كون الشخص عضواً          -٥٠
 يف جلنة  مناوباً أو عضواً االتفاقية أو بروتوكول كيوتو امللحق هبا وعضواًيف إطاراالجتماعات 

غـري  . هة يف املصاحل وال ينايف شرطي االستقاللية والرتااالمتثال ال يشكل يف حد ذاته تضارباً 
أن اللجنة بكامل هيئتها أقرت بإمكانية وجود ظروف قد تؤدي فيها هذه احلالة إىل تضارب               

وينبغي ألعضاء اللجنة وأعضائها املنـاوبني      . يف املصاحل أو ُتنايف شرطي االستقاللية والرتاهة      
  . يف تلك الظروفةتوخي العناية الواجب

 من النظـام الـداخلي      ٤ من املادة    ٤ة   اللجنة بكامل هيئتها على أن الفقر      واتفقت  -٥١
تسمح للمكتب بإجراء مناقشات غري رمسية مع العضو أو العضو املناوب الذي وردت بشأنه              

__________ 

 :هذه الرسالة متاحة على العنوان التايل )١٠(

  <http://unfccc.int/Kyoto_protocol/compliance/facilitative_branch/items/3786.php>.  



FCCC/KP/CMP/2010/6 

GE.10-62920 14 

وستواصل جلنة االمتثال تطـوير     .  هلذه املادة  يف املصاحل وفقاً  حمتمل  تضارب   وجود   أدلة على 
  .٤ من املادة ٤ممارساهتا يف هذا الصدد مبا يتماشى مع الفقرة 

وأشارت اللجنة بكامل هيئتها إىل أن املسائل املتعلقة بأوجه التضارب احملتملـة يف               -٥٢
وينبغي . املصاحل أو التعارض مع شرطي االستقاللية والرتاهة ينبغي إثارهتا يف الوقت املناسب           

لفت انتباه اللجنة إىل تلك املسائل يف أقرب وقت ممكن، عندما تتاح للطرف املعين معلومات               
  . يف املصاحل، ويف أجل أقصاه انعقاد جلسة االستماع حمتمالًلوقائع اليت تثري تضارباًعن ا

  إمكانية تضارب املصاحل فيما يتعلق بعضو مناوب يف جلنة االمتثال  - واو  
          خبصوص كرواتيـا    هنائياً  أعاله، اختذ فرع اإلنفاذ قراراً     ٣٠يف الفقرة    لوحظمثلما    -٥٣
، أثـارت   ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٤ويف  . ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦يف  

يف "  يف املـصاحل    واضحاً تضارباً"كرواتيا، للمرة األوىل، ضمن تعليقاهتا على القرار النهائي،         
مشاركة السيد توماس كوكانني، وهو عضو مناوب يف اللجنة انتخب لعضوية فرع اإلنفاذ،             

ه وترى كرواتيا أن تضارب املصاحل مردُّ. شأن كرواتيايف النظر يف االستنتاج األويل وصياغته ب
يف وفد االحتاد األورويب إىل مؤمتر األطـراف الثـاين          أيضاً   عضواً"إىل كون السيد كوكانني     

عشر املعقود يف نريويب، الذي أبدى حتفظه على تطبيق املرونة على كرواتيا يف تعاطيها مـع                
وكررت كرواتيا هذه النقطة يف طعنها يف       . )١١("١٢-م أ /٧بروتوكول كيوتو مبوجب املقرر     

  .القرار النهائي الذي اختذه فرع اإلنفاذ
وأشارت جلنة االمتثـال بكامـل هيئتـها إىل أن الطعـون املقدمـة إىل مـؤمتر                   -٥٤

اجتماع األطراف مبوجب اإلجراءات واآلليات ال ُتقبل إال على أسـاس مراعـاة             /األطراف
ائل تضارب املصاحل قد تثري شواغل تتعلق بتلك األصـول          األصول القانونية، وأقرت بأن مس    

  .القانونية الواجبة
، أُرسلت مذكرة من األمني التنفيـذي بعنـوان         ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢٦ويف    -٥٥

إىل السيد أوبرثـور    " أدلة مقدمة من أحد األطراف قد تشري إىل وجود تضارب يف املصاحل           "
 عن  فضالً ،)١٢(بوصفهم أعضاء يف مكتب جلنة االمتثال     باليمريتس  والسيدة دي ويت والسيد     

 يف التـاريخ     من السيد كوكانني، وردت أيضاً     ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢٥رسالة مؤرخة   
واقترح السيد أوبرثور أن ينظر يف املسألة املكتب اجلديد الذي تقرر أن يتوىل أعضاؤه              . نفسه

           ، أُرسـلت املـذكرة     ٢٠١٠ايـر   فرب/ شـباط  ٤ويف  . ٢٠١٠فرباير  / شباط ٣مهامهم يف   

__________ 

شـارت  ويرد التحفظ الذي أ   .  الواردة يف املرفق الثاين هلذا التقرير      CC-2009-1-9/Croatia/EBانظر الوثيقة    )١١(
 .١٣٤، الفقرة FCCC/SBI/2006/28إليه كرواتيا يف الوثيقة 

. ٢٠١٠ينـاير   / كانون الثاين  ١  املكتب يف  يفضواً  السيد اجلزويل، وهو عضو سابق يف فرع التيسري، ع        يعد   )١٢(
 .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١وانتهت مدة واليته كعضو يف فرع التيسري يف 
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 إىل أعضاء املكتب اجلديد املشار إليهم يف        ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢٥والرسالة املؤرختان   
  . أعاله٩الفقرة 
 ، على طلب من املكتب، وجهت األمانة رسالة إىل السيد كوكانني تلتمس فيهاورداً  -٥٦
 التنفيذي، إذا كان لديه رد، مبـا يف ذلـك أي            رده على مذكرة األمني   ما تلتمسه،   مجلة  يف  

تعلـق  تأفكار إضافية قد تكون لديه خبصوص مشاركته يف أعمال اللجنة املتصلة باملسألة اليت          
، وما إذا كان يعتزم تقدمي أي بيانات يف حالة تقدمي أدلة على تضارب املـصاحل إىل           األدلةهبا  

  .اللجنة بكامل هيئتها
قائالً إنه مل يتصرف تصرفاً خمالفـاً     ٢٠١٠مارس  / آذار ١٦يف  يد كوكانني   ورد الس   -٥٧
لنظام الداخلي ولذلك فهو ال يرى أن هناك حاجة إىل االمتناع عن املـشاركة يف أعمـال                 ل

  .اللجنة املتصلة باملسألة اليت تتعلق هبا ادعاءات كرواتيا
 األمانة أن تقـدم   من النظام الداخلي، طلب املكتب إىل ٤ من املادة    ٤ للفقرة   ووفقاً  -٥٨

إىل  )١٣()CC/7/2010/4انظر الوثيقـة    ( يف املصاحل    حمتملتضارب  وجود  األدلة اليت تشري إىل     
  .اللجنة بكامل هيئتها، اليت نظرت يف املسألة يف اجتماعيها السابع والثامن

.  شـفوياً بكامل هيئتها، قدم السيد كوكانني عرضاً للجنة  جتماع السابع   الوخالل ا   -٥٩
كرواتيـا  طعن جزء رئيسي من هو اللجنة بكامل هيئتها أن ادعاء تضارب املصاحل والحظت  

اجتماع األطراف سينظر يف الطعن     /وملا كان مؤمتر األطراف   . اإلنفاذلفرع  يف القرار النهائي    
 أنه ينبغي النظر بعناية يف توقيت  الحظت اللجنة بكامل هيئتها أيضاً فقدأثناء دورته السادسة،

  . من النظام الداخلي٤ من املادة ٤ار مبوجب الفقرة اختاذ أي قر
والحظت اللجنة بكامل هيئتها أنه ينبغي لألطراف أن تثري املسائل املتصلة بتضارب              -٦٠

والحظت اللجنة كذلك أن املعلومات عـن       .  اإلجراءات أثناءاملصاحل يف أقرب وقت ممكن      
 لكرواتيا وقت تلقيها    كانت متاحة احل  الوقائع اليت تثري ادعاء كرواتيا وجود تضارب يف املص        

  .القرار املتعلق بالبحث األويل
اجتمـاع  /أن الطعون املقدمة إىل مؤمتر األطـراف      ب اللجنة بكامل هيئتها     وذكّرت  -٦١

األطراف مبوجب اإلجراءات واآلليات ال ُتقبل إال على أساس مراعاة األصول القانونية؛ وأن             
يف مجيع املسائل اليت عرضتها كرواتيا يف أثناء اإلجـراءات؛          القرار النهائي اتُّخذ عقب النظر      

 خبصوص عضو مناوب مل ُتثَر إال بعد أن أكمـل فـرع             احملتملوأن مسألة تضارب املصاحل     
 احملتملاإلنفاذ نظره يف مسألة التنفيذ، رغم أن املعلومات عن الوقائع اليت تثري تضارب املصاحل         

  .جراءاتلكرواتيا يف أثناء اإلكانت متاحة 
__________ 

ينـاير  / كانون الثـاين   ٢٥نفيذي ورسالة السيد كوكانني املؤرختني      تتضمن هذه الوثيقة مذكرة األمني الت      )١٣(
 أعـاله، ورد الـسيد      ٥٦ أعاله، ورسالة األمانة املشار إليها يف الفقرة         ٥٥ املشار إليهما يف الفقرة      ٢٠١٠

 . أعاله٥٧كوكانني املشار إليه يف الفقرة 
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 إىل أن السيد كوكانني شـارك يف النظـر يف           وأشارت اللجنة بكامل هيئتها أيضاً      -٦٢
االستنتاج األويل وصياغته، غري أنه مل يشارك يف النظر يف القرار النهائي وصياغته ومل يصوت               

  .ال على االستنتاج األويل وال على القرار النهائي
ماعها الثامن، على عدم وجـود حاجـة إىل         واتفقت اللجنة بكامل هيئتها، يف اجت       -٦٣

خبصوص السيد كوكانني قبل أن ينظر مؤمتر       احملتمل  تضارب املصاحل   مسألة  مواصلة النظر يف    
  . أعاله٥٣يف الطعن املشار إليه يف الفقرة األطراف اجتماع /رافاألط

  توافر املوارد  - رابعاً  
يف امليزانية   )١٤(و يور ١ ٢٢٨ ٠٦٠ مبلغ قدره    ٢٠١١-٢٠١٠اعُتمد لفترة السنتني      -٦٤

 ٣١ وحـىت . األساسية لالتفاقية اإلطارية من أجل متويل األنشطة املتصلة بلجنة االمتثــال          
وقـد يـود    .  دوالراً لفترة السنتني   ٨٧ ٣٧٨ وردت مسـامهات قدرها     ٢٠١٠يوليه  /متوز

 قدمتا  اللتني  عن شكره اخلالص لليابان وسويسرا     اجتماع األطراف أن يعرب   /مؤمتر األطراف 
مسامهات إىل الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية لدعم عمل جلنة االمتثـال يف فتـرة              

  .٢٠١١-٢٠١٠السنتني 

__________ 

 .ياطي رأس املال العاملواحت) النفقات العامة(ال يتضمن هذا املبلغ تكاليف دعم الربامج  )١٤(
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  املرفق األول

  القرارات اليت اختذها فرعا جلنة االمتثال يف الفترة املشمولة بالتقرير    

  قريرالقرارات اليت اختذها فرعا جلنة االمتثال يف الفترة املشمولة بالت    
  التاريخ  رقم الوثيقة  العنوان

  ∗)CC-2009-1/Croatia/EB(كرواتيا 
  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦  CC-2009-1-8/Croatia/EB  القرار النهائي  

  ∗∗)CC-2010-1/Bulgaria/EB(بلغاريا 
 CC-2010-1-2/Bulgaria/EB  قرار بشأن البحث األويل  

 Corr.1و
  ٢٠١٠مارس / أذار٣١
  ٢٠١٠و ماي/ أيار١٧و

  ٢٠١٠أبريل / نيسان١٥  CC-2010-1-4/Bulgaria/EB  بلغاريا: مشورة اخلرباء  
  ٢٠١٠مايو / أيار١٢  CC-2010-1-6/Bulgaria/EB  االستنتاج األويل  
  ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٨  CC-2010-1-8/Bulgaria/EB  القرار النهائي  
  ∗∗∗موناكو

تقرير عن تصويت بالوسـائل     
رسالة إىل موناكو   (اإللكترونية  

تتعلق بتأخر تقـدمي بالغهـا      
  )الوطين اخلامس

CC/FB/2010/2 ٢٠١٠يوليه / متوز٣٠  

  :ميكن االطالع على القرار املتعلق بكرواتيا على العنوان التايل  ∗
  http://unfccc.int/Kyoto_protocol/compliance/enforcement_branch/items/5456.php>< .متاح  والقرار

  .جبميع لغات األمم املتحدة الرمسية الست  
  :ميكن االطالع على القرارات املتعلقة ببلغاريا على العنوان التايل  ∗∗

  http://unfccc.int/Kyoto_protocol/compliance/questions_of_implementation/items/5538.php><. 
  .والقرارات متاحة جبميع لغات األمم املتحدة الرمسية الست  

  : على التقرير املتعلق بقرار توجيه رسالة إىل موناكو على العنوان التايلباإلنكليزيةميكن االطالع   ∗∗∗
 http://unfccc.int/Kyoto_protocol/compliance/facilitative_branch/items/3786.php><. 
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   الثايناملرفق

  *تعليقات كرواتيا على القرار النهائي    
)CC-2009-1-8/Croatia/EB(  

  مجهورية كرواتيا 
  وزارة محاية البيئة والتخطيط العمراين والتعمري

  جلنة االمتثال
  األمانة

  فرع اإلنفاذ
  CC-2009-1-8/Croatia/EBالقرار النهائي  على تعليقات كرواتيا

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٢٤زغرب، 

__________ 

 .٢٠١٠يناير / كانون الثاين٤، CC-2009-1-9/Croatia/EB فرع اإلنفاذ التابع للجنة االمتثال،  *  
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 من اإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال الواردة يف مرفق         الثامن من الفرع    ٨عمالً بالفقرة   
 من النظام الداخلي للجنة االمتثـال الـواردة يف          ٢٢ من املادة    ٢ والفقرة   ١-أإ م/٢٧املقرر  

  يلـي  فيمامجهورية كرواتيا   ، تقدم   ٤-أإ م/٤ بصيغته املعدلة باملقرر     ٢-أإ-م/٤مرفق املقرر   
الذي اعتمده فرع اإلنفاذ التابع للجنة  CC-2009-1-8/Croatia/EB تعليقاهتا على القرار النهائي

  .٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦االمتثال يف 
وتعرب كرواتيا يف هذه التعليقات عن انزعاجها ودهشتها الشديدين مما جاء يف              

 الذي يؤيد االسـتنتاج األويل    ) هائيالقرار الن ( CC-2009-1-8/Croatia/EB القرار النهائي 
CC-2009-1-6/Croatia/EB وتعتقد كرواتيا أن القرار النـهائي املتـصل باملوضـوع           .برّمته 

تيـا  أساس له وغري منصف، إضافة إىل أنه غري متوازن وأنه، بصيغته احلالية، يـضر بكروا               ال
مؤداه اً  ة االمتثال وقف موقف   سيما إذا أِخذ يف احلسبان أن فرع اإلنفاذ التابع للجن         ضرر،   أميا

هلـا أمهيتـها     من احلجج اليت تصب يف مصلحة كرواتيا واليت          يللنظر يف أ    أنه ليس مؤهالً  
  .يف حل هذه املسألة، خاصة اإلخالل مببدأ املساواة يف املعاملةاحلامسة 

 أغفل البحث بالتفصيل     قد وملا كان القرار النهائي الذي اعتمده فرع اإلنفاذ         
إىل بيان موقف   اً  اليت قدمتها كرواتيا، فإن كرواتيا حتيل جمدد      األمهية   البالغة   يف احلجج 
 وُتقـرأ   .٢٠٠٩نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١٢املؤرخ   CC-2009-1-7/Croatia/EB كرواتيا

  .ق طّياً، املرفCC-2009-1-7/Croatia/EB التعليقات الواردة أدناه مقترنةً ببيان موقف كرواتيا
  التعليقات

متـذرعاً  لتفت فرع اإلنفاذ التابع للجنة االمتثال، لدى بته يف احلالة الكرواتية،            مل ي   -١
  أفضى به إىل اعتماد قرارٍمما احلجج اليت قدمتها كرواتيا، أي حجة منجة عدم األهلية، إىل حب

  .غري مناسب وغري منصف
يينـا   مـن اتفاقيـة ف   ٣١ من املـادة     ٢ و ١القرار النهائي مع الفقرتني     تمشى  وال ي   -٢

حبسن نية وضـمن الـسياق اخلـاص        أي معاهدة   املعاهدات اليت تدعو إىل تفسري       لقانون
ألغراض التفسري، ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار كـل مـن           أنه،  و،  مبوضوعها والغرض منها  

  .واملالحق الديباجة
تقدم، مل يأخذ فرع اإلنفاذ يف احلسبان، لدى تفسريه أحكام بروتوكول           وخالفاً ملا     
، ديباجة هذا الربوتوكول اليت تذكّر باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنـاخ              كيوتو

) ٣املـادة   (واملبادئ التوجيهية   ) ٢املادة  (، خاصة ما يتعلق بتحقيق هدفها النهائي        )االتفاقية(
للمسؤوليات املشتركة وإن كانت متمايزة وقـدرات  اً هج منصف وفقُن‘اليت تسعى إىل إجياد   

بديباجة بروتوكول كيوتـو واملعـايري      وعليه، فإنه عمالً     .، إضافة إىل والية برلني    ‘ منها كل
 امتـداداً ر بروتوكول كيوتو باعتباره     التزام بأن يفس  على فرع اإلنفاذ    قع  القانونية الدولية، ي  

لالتفاقية، وينبغي أن يندرج هذا التفسري ضمن السياق اخلاص باالتفاقية والغرض منـها،             
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 ولو كان فرع اإلنفاذ انتـهج       .يتعامل مع الربوتوكول على أنه معاهدة مستقلة متاماً       أن   ال
ملا تقدم مـن  اً يراعي ظروف كرواتيا وقدراهتا اخلاصة طبق    اً  منصفاً  هذا النهج لكان اختذ قرار    

  .١٢-م أ/٧باملقرر  اعتراف هبذا األمر يف االتفاقية عمالً
 فرع اإلنفاذ يتعارض صراحة مـع كـون         وعليه، فإن التفسري الضيق الذي أخذ به        

، وفق ما ينص عليه مقرر مـؤمتر     إليها واستناداًوالية برلني   تعزيزاً ل بروتوكول كيوتو اعُتمد    
 من االتفاقية وما ترتـب  ٤من املادة ) ب(و) أ(٢ عقب مراجعة الفقرتني   ١-م أ /١األطراف  

 فوالية برلني أخذت بترسـيخ      .على ذلك من استنتاج مفاده أن الفقرتني املتقدمتني قاصرتان        
 قصد حتقيق أهداف االتفاقيـة      ٤من املادة   ) ب(و) أ(٢التزامات األطراف مبوجب الفقرتني     

 وملا كان بروتوكول كيوتو انبثق عن       . وجنم عن هذه املبادرة اعتماد بروتوكول كيوتو       .اًفعلي
من الـسياق اخلـاص     ض قراءته   - بداهةً - من االتفاقية، فإنه ينبغي      ٤ من املادة    ٢الفقرة  

ومن املهم اإلشارة هنا إىل أنه ُسمح لكرواتيا بقدر من املرونة يف            . باالتفاقية والغرض منها  
  . من االتفاقية ومن مث تعديالهتا أو تفصيالهتا٤ من املادة ٢تنفيذ التزاماهتا مبوجب الفقرة 

حبـسن نيـة    ة  معاهدأي  إن اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، عندما تدعو إىل تفسري            
تفسري   كامالًاً  ، فهي تستحسن وتؤيد تأييد    وضمن السياق اخلاص مبوضوعها والغرض منها     

 وهذا موقف تسانده كرواتيا بشدة وتـدعو إىل         .اًحنوياً  وليس تفسري اً  غائياً  املعاهدات تفسري 
  .اًالتقيد به ودعمه كلي

 مـن   ٣١ من املادة    ٣ة  من الفقر ) ب(القرار النهائي مع الفقرة الفرعية      يتمشى  وال    -٣
 يف جمال تطبيـق املعاهـدة       أي تعامل الحق  اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات اليت تنص على أن         

  .ينبغي أن يأخذ اتفاق األطراف على تفسريها بعني االعتبار
مل يأخذ فرع اإلنفاذ يف احلسبان املرونة املسموح هبا يف إطار           وخالفاً ملا ورد أعاله،       

بلغاريا وهنغاريـا وبولنـدا     : تعلقة بتطبيق بروتوكول كيوتو يف حاالت مشاهبة      االتفاقية وامل 
أن يـشترط   ة يف هذه احلاالت دون       فقد ُسمح بقدر من املرون     .ورومانيا وسلوفينيا وآيسلندا  

إقرار مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو أو أي إقرار             البتة  
ُيعترف لكرواتيا مبوجبها باحلق    ) سوابق(ي ميثل ممارسة شفافة ومتسقة      إضايف آخر، األمر الذ   

 يف تعاملها مع بروتوكول كيوتو، مثلمـا        ١٢-م أ /٧يف االستفادة من املرونة مبقتضى املقرر       
يف حد ذاته يعد انتهاكاً صرحياً ملبـدأ        هذا األمر   و .اًحدث يف مجيع احلاالت املشار إليها آنف      

  .املساواة يف املعاملة
املعاهدات اليت تنص   لقانون   من اتفاقية فيينا     ٣٢القرار النهائي مع املادة     يتمشى  وال    -٤

األعمال التحضريية للمعاهـدة    االستعانة بوسائل تفسري تكميلية، مبا يف ذلك        على أنه ينبغي    
نتيجة ) ب (إىل ترك املعىن مبهماً أو غامضاً؛ أو) أ"(: حني يؤدي التفسري، ومالبسات عقدها 

  ."نافية بوضوح للمنطق أو املعقولم
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القرار النهائي وحسبما أوضحت كرواتيا طوال فترة اإلجراء لدى جلنة االمتثال، فإن       
 والذي يرفض إعطاء هذه األخرية احلق       ،الذي اعتمده فرع اإلنفاذ بشأن عدم امتثال كرواتيا       

بوضوح للمنطق  مناٍف  نه   بَدهيٌّ أ  ١٢-م أ /٧املرونة وفق ما جاء يف املقرر        يف االستفادة من  
  : من عدة نواحٍ خمتلفةواملعقول
إن من شأن رفض ما سبق إقراره من منح كرواتيا احلق يف االستفادة مـن                )أ(  

إىل ما كان عليـه     اً  اقتصاد البلد أربعني عام   أن يؤدي إىل انتكاس     املرونة بسبب خصوصياهتا    
ن حمطات الطاقة الكهربائية الـيت       وينبغي التذكري هنا بأ    .١٩٧٤الطلب على الطاقة يف عام      

تعمل بالوقود األحفوري يف األراضي الكرواتية مل تكن تولّـد مـن الكهربـاء املـستهلك             
  ؛١٩٩٠ يف املائة يف عام ٢٧ سوى

 اعتمـد يف    ١٢-م أ /٧كان ينبغي إعطاء كل االهتمـام لكـون املقـرر            )ب(  
يكن يف وسع كرواتيـا أن       أي يف وقت مل      اً، عندما كان بروتوكول كيوتو نافذ     ٢٠٠٦ عام

بالغ األمهية اشترطته كرواتيا    اً  مسبقاً  تتدخل يف نص الربوتوكول، وأن ذلك املقرر كان شرط        
  ؛للتصديق على الربوتوكول حبيث يضمن امتثال كرواتيا للربوتوكول

  سيطبق على كرواتيا يف أثناء فتـرة االلتـزام     ١٢-م أ /٧مل يكن املقرر    ذا  إ )ج(  
ذلك أن يثري الشكوك حول جممل الغرض من سنوات التفاوض العديـدة            شأن  فمن  ،  األوىل

 الثاين عـشر يف   النهائي الذي حظي باإلمجاع يف مؤمتر األطراف١٢-م أ/٧إضافة إىل املقرر  
حيول دون استفادة كرواتيا من      أن   ١٢-م أ /٧شأن رفض انطباق املقرر     ومن  . نريويب بكينيا 

لتمكن من االمتثال التام وأن يؤدي، بالتـايل، إىل تـأزم           أوجه املرونة اليت ينص عليها ومن ا      
  احلالة االقتصادية يف كرواتيا؛

 هي أن كرواتيا مل متتثـل       ١٢-م أ /٧إن النتيجة املترتبة على إغفال املقرر        )د(  
 ال متتثل هلدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة مبوجـب كـل مـن االتفاقيـة                تزال وما

ع كرواتيا إىل املطالبة     وهذا هو السبب احلقيقي الذي دف      .٢٠٠٥وبروتوكول كيوتو منذ عام     
  .١٢-م أ/٧مبوجب املقرر ، اليت منحت إياها فيما بعد باملرونة

ما ترتب على تفكك يوغوسالفيا الـسابقة مـن          االعتبار   ومل يأخذ فرع اإلنفاذ يف      
 الـصادر   ١٢-م أ /٧كرواتيا، وهو األمر الذي اعترف به صراحة املقرر         بالنسبة إىل   عواقب  

 مـن االتفاقيـة،     ٤ من املـادة     ٦بالفقرة    ي مسح لكرواتيا، عمالً   ، والذ عن مؤمتر األطراف  
 ١٩٩٠ ميغاطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون إىل املستوى الذي بلغته يف عام         ٣,٥ بإضافة

من انبعاثات غازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريـال هبـدف حتديـد مـستوى               
  . من االتفاقية٤ من املادة ٢سنة األساس لتنفيذ التزاماهتا مبقتضى الفقرة االنبعاثات ل

ـ       اً  ومل يضع فرع اإلنفاذ يف اعتباره أيض         اً أن كرواتيا وأطراف االتفاقية تـدرك متام
 مبوجـب   ٢٠١٢الظروف التارخيية لكرواتيا وعدم قدرهتا على حتقيـق اهلـدف يف عـام              
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 .حسب األصول هبذا األمـر    اً   اعتراف ١٢-م أ /٧رر   املق بروتوكول كيوتو، وقد كان اعتماد    
ومن خالل اعتماد األطراف يف االتفاقية هذا املقرر، فإهنا كفلت لكرواتيا فرصة عادلة لكي              

  .حتقق اهلدف املطلوب، وإالّ فإنه كان سيستحيل عليها بلوغه
ال بد    كان شرطاً مسبقاً   ١٢-م أ /٧رر  أن املق االعتبار  أخذ فرع اإلنفاذ يف     كما مل ي    

  .من توافره لكي تصدق كرواتيا على بروتوكول كيوتو
ومل يضع فرع اإلنفاذ يف اعتباره القائمة الرمسية لألطراف املدرجة يف املرفـق األول                

طرف "**لالتفاقية اليت نشرت يف املوقع الشبكي الرمسي لالتفاقية حيث اعُترف بأن كرواتيا             
أو مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع    /وينطبق عليه مقرر حمدد من مؤمتر األطراف      

 ٣-م أ /٤هبذا املوضوع هي    ذات الصلة   بأن املقررات    علماً   - "األطراف يف بروتوكول كيوتو   
  .١٢-م أ/٧و ١١-م أ/١٠و

اً  النهائي قرار  وهرية جمتمعةً جعل من قراره    إن إغفال فرع اإلنفاذ كل هذه األمور اجل         
ا يوضع يف االعتبـار ظـروف كرواتيـا التارخييـة           غري معقول وال أساس له، خاصة عندم      

  .وخصوصياهتا اليت أفضت هبا إىل التصديق على بروتوكول كيوتو
 من بروتوكول كيوتو اليت تنص      ٧ من املادة    ١وال يتمشى القرار النهائي مع الفقرة         -٥

 لالنبعاثـات   على واجبات كل طرف مدرج يف املرفق األول بأن يقدم قائمة جرده السنوية            
 وعمليات إزالة غازات الدفيئة غري اخلاضـعة لربوتوكـول          هامصادرحبسب  البشرية املنشأ   

للمقررات ذات الصلة باملوضوع الـيت اختـذها مـؤمتر           طبقاًمونتريال بواسطة البواليع،    
  ).١٢-م أ/٧مبا فيها املقرر ( األطراف

كيوتو اليت تنص    من بروتوكول    ٨ من املادة    ١وال يتمشى القرار النهائي مع الفقرة         -٦
 من كل طرف    ٧على أن أفرقة خرباء االستعراض تستعرض املعلومات املقدمة مبوجب املادة           

مبا فيهـا   (باملقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف عمالًمدرج يف املرفق األول     
  ).١٢-م أ/٧املقرر 

 اليت تـنص    ١- أإ م/١٣من مرفق املقرر    ) أ(٧وال يتمشى القرار النهائي مع الفقرة         -٧
 جيب أن يتضمن، يف مجلة ما يتضمن،        ٦على أن اجلزء األول من التقرير املشار إليه يف الفقرة           

وعمليات إزالة غازات الدفيئـة  حبسب مصادرها   قوائم جرد كاملة لالنبعاثات البشرية املنشأ       
ـ             ١٩٩٠ام  غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال بواسطة البواليع جلميع السنوات ابتداء من ع

 حىت أحدث سـنة  ٣ من املادة ٥سنة أساس أو فترة أساس أخرى معتمدة مبوجب الفقرة       أو
 واملقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطـراف         ٥ من املادة    ٢للفقرة  اً  متاحة، ُتَعد طبق  

 ذات صـلة  مقرراتأي مع مراعاة   العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،        
  ).١٢-م أ/٧مبا فيها املقرر  (درة عن مؤمتر األطرافباملوضوع صا
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 من الفرع الثاين من اإلجراءات واآلليـات        ١١وال يتمشى القرار النهائي مع الفقرة         -٨
 ٦ مبراعاة الفقـرة   الذي يلزم جلنة االمتثال      ١-م أإ /٢٧املتعلقة باالمتثال الواردة يف مرفق املقرر       

 املرونة ُيسمح به لألطراف املدرجة يف املرفق األول          من االتفاقية وأي قدر من     ٤من املادة   
  ).١٢-م أ/٧مبا فيها املقرر  (اقتصاد السوقاليت متر مبرحلة انتقال إىل 

 من مرفـق    اخلامس من الفرع    ٥ مبوجب الفقرة    وأغفل فرع اإلنفاذ ممارسة سلطته      -٩
احملاسـبة حلـساب    لتعديل قوائم اجلرد وتصحيح قاعدة بيانات التجميع و١-م أإ/٢٧املقرر  

 وملا كـان    .الكميات املسندة عند االختالف بني فريق من خرباء االستعراض والطرف املعين          
 مـن   ٨ مـن املـادة      ١فريق خرباء االستعراض تغاضى عن واجبه املنصوص عليه يف الفقرة           

ي  مبقـرَّرَ  عمالًإجراء استعراض لبيانات اجلرد اخلاصة بكرواتيا       املتمثل يف   وتو  بروتوكول كي 
فرع اإلنفاذ  حريَّاً ب ، فإنه كان    )١٢-م أ /٧ و ٢-م أ /٩املقرران   (مؤمتر األطراف ذَوي الصلة   

 بإعمـال   ١-م أإ /٢٧ من مرفق املقرر     امساخل من الفرع    ٥سلطته مبقتضى الفقرة    أن ميارس   
 .املرونة ذات الصلة املسموح هبا لكرواتيا وتعديل بيانات فريق خرباء االستعراض حمل الرتاع            

أن يؤخذ يف احلسبان أن تطبيق مقررات مؤمتر األطـراف املتعلقـة باملرونـة              اً  غي أيض وينب
 من تقرير استعراض تقرير     ١٥٩يدخل ضمن والية الفريق، على النحو املوضح يف الفقرة           ال

  .(FCCC/IRR/2008/HRV) كرواتيا األويل
راءات واآلليـات    من اإلج  ثامنال من الفرع    ٦ر النهائي مع الفقرة     وال يتمشى القرا    -١٠

 اليت تنص على أن أي معلومات ينظـر         ١-م أإ /٢٧املتعلقة باالمتثال الواردة يف مرفق املقرر       
فيها الفرع املناسب جيب أن تتاح للطرف املعين وأن على ذلك الفرع أن خيرب الطرف مبا نظر                 

  .علومات إعطاء الطرف فرصة التعليق كتابة على تلك املفيه من تلك املعلومات، ومن مثَّ
 تـشرين   ٢٤ و ٢٣وأشار فرع اإلنفاذ يف االجتمـاع الثـامن الـذي عقـده يف                

 العديد من املناسبات السابقة، إىل املالحظـة        وأيضاً يف  يف بون بأملانيا،     ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين
 الذي عقد يف نريويب بكينيـا       الثاين عشر اليت أبداها وفد االحتاد األورويب يف مؤمتر األطراف         

 بغرض امتثاهلا هلـدف بروتوكـول       ١٢-م أ /٧ن كرواتيا مل تستطع تطبيق املقرر       ومفادها أ 
تأييـداً  ت  صـوَّ إىل أن وفد االحتاد األورويب      يف هذا املقام     بيد أن من املهم اإلشارة       .كيوتو

بأهنا ال متثل   اً   علم اً،، ومل يبد مالحظة شفوية إال الحق      للمقرر املذكور الذي اعتمد بالتزكية    
الثاين  وملا كانت مالحظة وفد االحتاد األورويب اليت أبداها يف مؤمتر األطراف             .يةسابقة قانون 
، بال ريب، يف استهالل اإلجراء الذي اضطلع به فرع اإلنفاذ ضد كرواتيا،          مهماً راًعشر عنص 

صراحة بشرح مالحظة وفد اً  لفرع كان ملزم  وأيضاً يف ما توصل إليه من نتيجة ختامية، فإن ا         
 .يف قراره النهائي  أو  ورويب وتداعياهتا على حالة كرواتيا، سواء يف استنتاجه األويل          االحتاد األ 

 .بأن يتيح لكرواتيا فرصة الرد على موقف الفرع كتابةً        اً  وعالوة على ذلك، كان الفرع ملزم     
  . واضحاً إجرائياًذا األمر انتهاكاًهلإغفال الفرع ويعد 
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 الداخلي للجنة االمتثال الـوارد يف       النظام من   ٤ وال يتمشى القرار النهائي مع املادة      -١١
وتنص هذه املادة على أن يعمل       .٤-م أإ /٤ على النحو املعدل باملقرر      ٢-م أإ /٤مرفق املقرر   

وأن يتصرف على حنو مستقل ونزيه وأن يتفادى كل عضو وعضو مناوب بصفته الشخصية 
  . أي تنازع حقيقي أو ظاهري يف املصاحل

سيد توماس كوكانني، العضو املناوب يف      م، ينبغي التشديد على أن ال     وخالفاً ملا تقد    
، ويف إعـداده   املتعلق بكرواتيا    املؤيَّدفرع اإلنفاذ، الذي شارك يف النظر يف االستنتاج األويل          

نـريويب  الثاين عشر املعقود يف     يف وفد االحتاد األورويب يف مؤمتر األطراف        اً  عضواً  كان أيض 
ه على تطبيق املرونة على كرواتيا يف تعاطيها مع بروتوكول كيوتـو            الذي أعرب عن حتفظ   و

تنطبق عليه  تنازعاً بيِّناً يف املصاحل     مشاركة السيد كوكانني    وتعد   .١٢-م أ /٧مبوجب املقرر   
  .اً تام من النظام الداخلي للجنة االمتثال انطباقا٤ًاملادة أحكام 

ة هذه التعليقات واملرفق امللحق هبا      التكرم بترمج  مبوجب هذه الوثيقة     وترجو كرواتيا   
 من اإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال      ثامن من الفرع ال   ٩بالفقرة    إىل اللغة اإلسبانية عمالً   

  .١-م أإ/٢٧املقرر رفق الواردة يف م
يف العملية بأسرها يف طعـن كرواتيـا        غضون  وستفصَّل احلجج الواردة أعاله ويف        

الذي اعتمده فرع اإلنفاذ التابع للجنـة االمتثـال          CC-2009-1-8/Croatia/EBي  القرار النهائ 
 من اإلجـراءات واآلليـات      احلادي عشر  عمالً بالفرع    ٢٠٠٩نوفمرب  /لثاين تشرين ا  ٢٦ يف

  .١-م أإ/٢٧املتعلقة باالمتثال الواردة يف مرفق املقرر 
طراف ه مؤمتر األ  ريثما يبت مؤمتر األطراف العامل بوصف     اً  ويظل القرار النهائي ساري     

  . الطعن املذكوريف بروتوكول كيوتو يف
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  املرفق الثالث

  *التعليقات اليت أعادت بلغاريـا تقـدميها بـشأن القـرار النـهائي                
)CC-2010-1-8/Bulgaria/EB(  

خبصوص  الذي اختذه فرع اإلنفاذ    تعليقات بلغاريا على القرار النهائي        
  ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٨يف  بلغاريا
، "النظام الداخلي للجنة االمتثال لربوتوكول كيوتو" من ٢٢ من املادة  ٢ للفقرة   وفقاً  

  .تقدم بلغاريا فيما يلي رداً خطياً على القرار النهائي الذي اختذه فرع اإلنفاذ
تعرب بلغاريا عن خيبة أملها إزاء القرار النهائي الذي أكد االستنتاج األويل الصادر               

  .صوص بلغاريا خب٢٠١٠مايو / أيار١٢يف 
وتنبع خيبة أملنا من كون فرع اإلنفاذ مل يراع يف سياق عمليته املتعلقة باختاذ القرار                 

اإلجراءات األساسية اليت اختذهتا بلغاريا منذ االستعراض الذي أجراه فريق خرباء االستعراض            
  .داخل البلد، من أجل حتسني نظامها الوطين

ه يف ذلك مثل االستنتاج األويل، إىل االستنتاجات        ويستند القرار النهائي أساساً، مثل      
-سـبتمرب   /اليت خلص إليه فريق خرباء االستعراض خالل زيارته إىل بلغاريا يف الفترة أيلول            

غري أن النظام الوطين شهد تطورات ملموسة منذ ذلك الوقت، . ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول
  :الية الصادرة عن بلغارياأبلغ عنها يف الوقت املناسب من خالل البالغات الت

، قدمت بلغاريا خطة عمل تتـضمن تـدابري         ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦يف   •
تتناول حتسني الترتيبات املؤسسية وكفـاءة املـوظفني الفنيـة ونوعيـة قائمـة              

  السنوي؛ اجلرد
، قدمت بلغاريا معلومات مستكملة عن خطة العمـل         ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٦يف   •

 املشاريع املقررة وحلقات العمل التدريبية واتفاقات التعـاون         مع تقرير مرحلي عن   
 املؤسسي املربمة؛

 ويف عرضها أثنـاء     ٢٠١٠مايو  / أيار ٥قدمت بلغاريا، يف تقريرها اخلطي املؤرخ        •
، معلومات مفـصلة وبينـت      ٢٠١٠مايو  / أيار ١٠جلسة االستماع املعقودة يف     

 نونية لتعزيز نظام اجلرد الوطين؛بوضوح ما اختذته من ترتيبات وتدابري مؤسسية وقا
__________ 

 .٢٠١٠ أغسطس/ آب٩، CC-2010-1-10/Bulgaria/EB فرع اإلنفاذ التابع للجنة االمتثال،  *  
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، قدمت بلغاريا خطة حتسني قطاعية تتضمن أولويات        ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٥يف   •
حمددة ينبغي حتقيقها وآجاالً ينبغي مراعاهتا من أجل التوصـل إىل حـل سـريع               

 .للمسائل املعلقة وحتسني نظامها الوطين

اإلجراءات "ه يف الفرع العاشر من      وتعتقد بلغاريا أن اإلجراء املعجَّل، املنصوص علي        
، ال يتيح للبلد املعين فرصاً كافية ليثبت        "واآلليات املتعلقة باالمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتو     

إثباتاً فعاالً ما أحرزه من تقدم ويتفادى من مث العواقب االقتصادية واملالية الوخيمة الناجتة عن               
ويكاد يستحيل تربير هذا اإلجـراء،  . دم االمتثالالتأكيد احلتمي، يف ظل الظروف احلالية، لع      

 اليت جتسد املبادئ األساسية ١٧ و١٢ و٦ال سيما عندما يرتبط بتطبيق اآلليات مبقتضى املواد       
ولذلك ندعو إىل أن ُيخصص يف الفترة املمتدة        . وحقوق األطراف مبوجب بروتوكول كيوتو    

اسب وُتهيأ الظروف الالزمة لكي يتسىن للبلد       بني االستنتاج األويل والقرار النهائي الوقت املن      
  .املعين بذل جهود معقولة وإظهار التقدم الكايف لتغيري النتيجة النهائية

وقد الحظنا، مع االحترام الواجب، اجلهود اليت بذهلا فرع اإلنفاذ ملراعاة شـواغلنا،             
 من  ١٤، يف الفقرة    "باالستنتاجات واألسبا "إىل حد ما، إزاء النص الوارد يف الفرع املعنون          

ونعترب ذلك مؤشراً إجيابياً على اعتراف فرع اإلنفاذ بإرادتنـا وجهودنـا            . االستنتاج األويل 
ويف هذا الصدد، نرى أن اجلزء      . املبذولة من أجل معاجلة املسائل املعلقة يف أقرب وقت ممكن         

أكثـر توازنـاً    يعكس هنجاً   " االستنتاجات واألسباب "ذا الصلة من النص املضاف إىل فرع        
بيد أن شكوكنا املربرة مل ُتراَع مراعاة تامة ألننا مل نشكك، يف التقريـر اإلضـايف          . وإنصافاً

 ويف املداخلة اليت جرت أثناء االجتماع املعقـود         ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٥الذي قدمناها يف    
 يف  ، يف حق فرع اإلنفاذ يف التماس مـشورة اخلـرباء، وإمنـا            ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٨ يف

مستوى موضوعية وصحة االقتباسات املستقاة من آراء اخلرباء الـيت ُعرضـت يف جلـسة               
  .٢٠١٠مايو / أيار١٠االستماع املعقودة يف 

جـداول منـوذج     (٢٠١٠وتؤكد بلغاريا جمدداً عزمها على إعادة تقدمي تقرير عام            
مستكملة، وذلـك   فضالً عن خطة حتسني     ) اإلبالغ املوحد والتقرير الوطين عن قوائم اجلرد      

  . لزيادة توضيح التقدم امللموس الذي أحرزه البلد٢٠١٠أغسطس / آب١٢حبلول 
، تؤكـد  "إجراءات وآليات جلنة االمتثـال  " من الفرع العاشر من      ٢وعمالً بالفقرة     

/  تشرين األول  -سبتمرب  /بلغاريا عزمها على طلب إجراء استعراض داخل البلد يف الفترة أيلول          
ونعرب عن آمالنا وتطلعاتنا إىل معاملـة نزيهـة        . عد أن نعيد تقدمي التقرير    ، ب ٢٠١٠أكتوبر  

ومنصفة وحل سريع للمسألة يف غضون فترة قصرية عقب إجراء االستعراض داخل البلد يف              
  .٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول-سبتمرب /الفترة أيلول
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 اختذه  تعليقات بلغاريا على القرار النهائي الذي     " الوثيقة املعنونة    مرفق
  "فرع اإلنفاذ خبصوص بلغاريا

 / حزيـران  ٢٩-٢٨بـون،   ،  مداخلة بلغاريا يف اجتماع فرع اإلنفاذ         
  ٢٠١٠ يونيه

  السيد الرئيس،  
  أعضاء فرع اإلنفاذ املوقرين،  
مايو، قدَّمُت باسم بلغاريا عرضاً شامالً      / أيار ١٠أثناء جلسة االستماع املعقودة يف        

 نظام اجلرد الوطين البلغاري، ال سيما الترتيبات املؤسسية،         عن التحسينات اليت أدخلت على    
واألدوار واملسؤوليات اليت تضطلع هبا اهليئات احلكومية الوطنية املعنية، واإلطـار القـانوين             
األساسي، والترتيبات املتعلقة بكفاءة املوظفني الفنية، والتدابري اليت اتُّخذت من أجل تعزيـز             

  .٢٠٠٩عراض الذي أجراه فريق خرباء االستعراض يف عام النظام الوطين منذ االست
وأتكلم اليوم لكي أعرض عليكم آراءنا بشأن االستنتاج األويل الذي اعتمده فـرع               

، وأقدم لكم حملة مقتضبة وتوضيحات إضافية، إذا لزم األمر،          ٢٠١٠مايو  / أيار ١٢اإلنفاذ يف   
  .٢٠١٠يونيه /ان حزير١٥خبصوص خطة التحسني اليت قدمتها بلغاريا يف 

فنحن نعرب عن أسـفنا إذ مل       . وأود بادئ ذي بدء أن أعلق على االستنتاج األويل          
يراع فرع اإلنفاذ، يف معرض عمليته املتعلقة باختـاذ القـرار، مراعـاة كافيـة اخلطـوات               
واإلجراءات اليت اختذهتا بلغاريا عقب االستعراض الذي أجراه فريق خرباء االستعراض داخل            

وقد أقررنا، أثناء جلسة االستماع، بأننا ظللنا نواجه حتديات فيما يتعلق بالترتيبـات              . البلد
غري أننـا حـددنا     . املؤسسية وكفاءة املوظفني الفنية من جراء نقص املوارد البشرية واملالية         

بوضوح عدداً من اإلجراءات املتخذة من أجل حتسني النظام الوطين وفقاً خلطة هتـدف إىل               
  .ملشاكل املعلقةمواصلة حل ا

خبصوص  ورغم أن فرع اإلنفاذ اعترف بالتقدم احملرز وكذلك بإرادة بلغاريا والتزامها            
االستنتاجات  معاجلة املسائل املتصلة بنظامها الوطين، فقد فضل يف هناية املطاف بناء قراره على            

 تشرين  -سبتمرب  /أيلول اليت خلص إليها فريق خرباء االستعراض عقب زيارته بلغاريا يف الفترة          
ولذلك فقد مت جتاهل ما حدث منذ زيارة الفريق من حتسينات           . أكتوبر من السنة املاضية   /األول

  .ملموسة أدخلت على النظام ومن اجتاه إجيايب حنو حل املشاكل املعلقة
ويف معرض احلديث عن اللوائح التنظيمية يف جمال االمتثال، نشعر ببعض اإلحبـاط               

ال يتيح للطرف املعين إمكانية الدفاع عن نفسه بفعالية مـن           " راء املعجل اإلج"ألن ما يسمى    
فليست أمام البلد فعالً فرصـة      . خالل توضيح التقدم احملرز عقب آخر استعراض داخل البلد        
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لتغيري االستنتاج األويل يف الفترة املمتدة بني اعتماد االستنتاج األويل واختاذ القرار النـهائي،              
فمن غري املمكن برجمـة زيـارة مـن فريـق خـرباء         . ة بشكل غري معقول   ألهنا فترة قصري  

وهذا . االستعراض، كما أن فرصة إجياد حل يف وقت مبكر ملشكلة التنفيذ تبدو أمراً مستحيالً             
  .أمر غري مقبول ألن العواقب االقتصادية واملالية اليت تقع على الطرف املعين وخيمة للغاية

دئي، لدينا حتفظات على صيغة االستنتاج األويل، ال سيما     وفضالً عن هذا املوقف املب      
 ال يعكـس    ١٤فنحن نرى أن نص الفقـرة       ". االستنتاجات واألسباب "نص الفرع املعنون    

 ١٠بشكل صحيح وشامل مبا فيه الكفاية آراء اخلرباء ألهنا أُبديت خالل االجتماع املعقود يف 
 أن هناك مشاكل مل حتل فيما يتعلق بنظـام          فخالل االجتماع، أكد مجيع اخلرباء    . مايو/أيار

اجلرد الوطين البلغاري الذي يعمل وفقاً للشروط املنصوص عليها يف املبادئ التوجيهية املتعلقة             
ومع ذلك، ففي حني أن أحد اخلرباء أشار إىل أنه ال ميكن توقع أن تـصبح                . بالنظم الوطنية 

ليت تقدمها بلغاريا واضـحة إىل أن ُيجـرى         التحسينات امللموسة يف نوعية التقارير الوطنية ا      
، رأى خبري آخر أن بإمكان بلغاريا، إن هي بـذلت           ٢٠١١استعراض التقرير السنوي لعام     

 وأن تطلب مـن     ٢٠١٠جهوداً كافية، أن تصحح املشاكل احملددة حبلول مطلع خريف عام           
  .٢٠١٠سبتمرب /فريق خرباء االستعراض إجراء زيارة يف أيلول

  يس،السيد الرئ  
إننا نشعر بالقلق ألن تعميم وجهات نظر اخلرباء، على النحو الوارد حالياً يف النص،                

يشوه اآلراء اليت أُعرَب عنها تشويهاً يفضي إىل نظرة سلبية إلمكانيات إجياد حل مبكر ملسألة           
وعالوة على ذلك، فإن وضع توقعات بشأن اجلدول الزمين الـذي           . التنفيذ املتعلقة ببلغاريا  

تسىن فيه لبلغاريا أن تقدم أدلة على التحسينات الضرورية لنظامها الوطين هو أمر يتجاوز              سي
 من الفرع اخلامس مـن  ٤والية هذه اهليئة املوقرة، ألن هذه الوالية حمددة بوضوح يف الفقرة    

كما أن ذلك قد يثري مسائل تتعلق بالتوازن واملعاملة املنصفة، ذلك           . ١-م أإ /٢٧مرفق املقرر   
  . آراء اخلرباء، مرة أخرى، مل ُيتخذ مجيعها بعني االعتبار لدى النظر يف حالة بلغارياأن

 ولذلك نشجع فرع اإلنفاذ بقوة على أن ينظر يف حذف اجلملة األخـرية مـن                
  .، أو أن يقوم على األقل بإعادة صياغة النص حبيث يعكس سرد وقائع االجتماع١٤الفقرة 

ة املذكورة أعاله، ويف أعقاب احلصول على مـشورة         وإضافة إىل اخلطوات اإلجيابي     
اخلرباء، اختذنا تدابري ملواصلة ضمان األداء السليم واملتسق لنظام اجلـرد الـوطين البلغـاري              

  .بتحسني الترتيبات املؤسسية وتعزيز القدرات اإلدارية
وتبني .  لكي تستويف بلغاريا شرط إحراز مزيد من التقدم        خطة للتحسني وقد أُعدت     

هذه اخلطة بوضوح كيفية تنفيذ التحسينات املقررة أو السبل املتوخاة يف تنفيـذها يف نظـام     
اجلرد الوطين البلغاري، من أجل االستجابة لتوصيات فريق خرباء االستعراض علـى النحـو          

  .FCCC/ARR/2009/BGRاملبني يف تقرير االستعراض السنوي 
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  :هلذه اخلطة وفقاًاليت أدخلت وأود فيما يلي أن أبرز التحسينات الرئيسية   
 بني وزارة البيئـة واملـوارد املائيـة          ُوقّع على ترتيبني جديدين    :الترتيبات املؤسسية   

  :ومقدَمي البيانات التالني
 وزارة االقتصاد والطاقة والسياحة؛ •

  .وزارة الداخلية •
  . خلطة التحسني٢ و١وترد الصيغة اإلنكليزية للترتيبني يف املرفقني   
 سريسَّخ نظام اجلرد الوطين البلغاري يف القانون من خـالل           :األساس القانوين تعزيز    

وستضع الالئحـة  . ٢٠١٠سبتمرب /الئحة خاصة صادرة عن جملس الوزراء سُتعتمد يف أيلول      
اجلديدة وحتفظ الترتيبات املؤسسية والقانونية واإلجرائية الالزمة لالضطالع مبهام نظام اجلرد           

  . خبصوص النظم الوطنية١-م أإ/١٩ددة يف املقرر الوطين البلغاري، احمل
  :تعزيز قدرات اخلرباء يف الوكالة التنفيذية للطاقة

 زيادة عدد املوظفني املعنيني بتخطيط وإعداد وإدارة قـوائم          ٢٠١٠جرى يف عام     •
وينظم األمر الصادر عن املدير التنفيـذي       . اجلرد الوطنية النبعاثات غازات الدفيئة    

ء ومسؤوليات اخلرباء من خمتلف اإلدارات داخـل الوكالـة، الـذين         للوكالة أمسا 
 ١وُتبني النتائج يف الشكلني     . يعملون على تقدمي الدعم من أجل إعداد قوائم اجلرد        

  من خطة التحسني؛٢و

جيري حالياً تدريب املوظفني من خالل مشروع مع الوكالة االحتادية النمـساوية             •
 ٢٠٠٩ديـسمرب   /متـدة بـني كـانون األول      حلقات عمل يف الفترة امل    (للبيئة  

 ).٢٠١٠يونيه /وحزيران

  :التعاون مع املستشارين ومراجعي احلسابات اخلارجيني
 ُوجهت رسالة إىل رابطة قطـاع       -إقامة عالقات مع رابطات قطاعات األعمال        •

 صناعة اإلمسنت؛

مواصلة التعاون املكثف مع اجلامعات واملستشارين اخلـواص يف جمـال البحـث              •
 ).لتحقق من عوامل االنبعاثاتا(

  . يف مجيع القطاعاتحتسني فئات املصادروجيري حالياً   
مراقبة اجلودة إلعداد الصيغة النهائية للتقرير الوطين       /وقد اتُّبعت هنج ضمان اجلودة      

 واختذ خرباء القطاعات يف     ).مايو/ أيار ٢٧أرسل يف    (٢٠١٠عن قوائم اجلرد املقدم يف عام       
  .مراقبة اجلودة/ املوارد املائية إجراءات خاصة بكل قطاع لضمان اجلودةوزارة البيئة و



FCCC/KP/CMP/2010/6 

GE.10-62920 30 

التـدابري  وفيما يتصل بالتحسينات املذكورة أعاله، أود أن ألفـت انتبـاهكم إىل               
تؤدي أهم دور فيما يتعلق جبودة قوائم جرد انبعاثات         املتوخاة يف القطاعات الرئيسية اليت      

  .غازات الدفيئة
  :قطاع الطاقة

 تنقيح لكل السالسل الزمنية لبيانات األنشطة بسبب وجود اختالفات بـني        أجري •
االلتـزام  (املكتب اإلحصائي للجماعة األوروبيـة      /استبيان الوكالة الدولية للطاقة   
االلتزام باإلبالغ على الصعيد    (وبيان الطاقة الوطين    ) باإلبالغ على الصعيد الدويل   

وتتمثـل النتيجـة يف     ). نواع الوقود تعريف أ /الوطين خبصوص خمتلف أوجه توزيع    
موحد للوفاء بااللتزام باإلبالغ على الصعيد الـوطين وعلـى          " بيان طاقة "إصدار  

 جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا؛/صعيد االتفاقية اإلطارية

والتحقيق يف مدى إمكانية حتديث عوامـل االنبعاثـات         . تنقيح عوامل االنبعاثات   •
 اخلاصة بكل بلد؛

طلقت منذ فترة قصرية عملية التحقق الشامل من بيانات خمطط تبـادل حقـوق       ان •
إطالق االنبعاثات والسجل األورويب إلطالق امللوثات ونقلها والربامج املتكاملـة          

 ملكافحة التلوث ومراقبته؛

 .سيجري أيضاً إعداد بيان بشأن كتلة الكربون •

 املتعلـق  ٢٠١٠يـر عـام   وميكننا القول يف معرض احلديث عن الـشفافية إن تقر          
 بشأن املنهجية يتضمن بيانات عن األنـشطة        ١باملعلومات الواردة يف منوذج اإلبالغ املوحد       
وسيورد التقرير املقبل التحسينات اإلضافية يف      . وعوامل االنبعاثات للسالسل الزمنية بأكملها    

  .انات األنشطةوسيتم ذلك من خالل حتديث وتنقيح عوامل االنبعاثات وبي. جمال الشفافية
  :النقلقطاع 
املكتب اإلحصائي  /تنقيح بيانات األنشطة استناداً إىل استبيان الوكالة الدولية للطاقة         •

 للجماعة األوروبية مبقارنتها باإلحصاءات الوطنية للتأكد من تواؤمها؛

والتحقيـق يف   ). البرتين والديزل والغاز النفطي املـسيل     (تنقيح عوامل االنبعاثات     •
نية حتديث عوامل االنبعاثات اخلاصة بكل بلد فيما يتعلق بالوقود السائل           مدى إمكا 

 والوقود الغازي؛

، وهو أداة للدعم القطري يف جمال       COPERTاكتمل التدريب على استخدام منوذج       •
وسُيدمج النموذج ضمن التقرير املقبـل،      . اإلبالغ توفرها الوكالة األوروبية للبيئة    

توى حلساب ثاين أكسيد الكربـون وأكـسيد ثنـائي          فُيتَّبع بذلك هنج أعلى مس    
 .النتروجني وامليثان فضالً عن الغازات املختلفة عن غازات الدفيئة
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  منـوذج اإلبـالغ  (استهالك املركبات الكربونية اهلالوجينية وسـادس فلوريـد الكربيـت      
  ):واو-٢املوحد 
ـ           • وتـرد  . ورةاكتملت تقريباً دراسة بشأن االنبعاثات الفعلية من الغـازات املفل

االستنتاجات الرئيسية واملقترحات املتعلقة بالطرائق اليت ينبغي اتباعها يف تقرير عام           
 عن قوائم اجلرد الوطنية الذي قُدم إىل أمانة االتفاقية اإلطارية واجلماعـة             ٢٠١٠

وسُيبلغ عن النتائج النهائية للدراسة يف التقرير املقبـل         . مايو/ أيار ٢٧األوروبية يف   
 .م اجلردعن قوائ

ويف معرض احلديث عن خطة التحسني اليت نتبعها، أود أن أشدد على أهنـا نتـاج                  
وأود أن أذكركم بأن    . هنجنا االستباقي وإرادتنا القوية ملعاجلة املشاكل يف أقرب وقت ممكن         

بلغاريا، بوصفها دولة عضواً يف االحتاد األورويب، ملتزمة باملسامهة يف تنفيذ جمموعة براجمـه              
وقد أدى  . موحة يف جمايل املناخ والطاقة، اليت تتطلب وجود نظم وطنية راسخة ومستدامة           الط

هذا العامل، فضالً عن مشاركتنا منذ سنة يف خمطط تبادل حقوق االنبعاثات، إىل زيادة وترية               
ونطاق ما اختذناه من تدابري، ألن جهودنا ال تقتصر على حل مسألة معينـة مـن مـسائل                  

نا هندف من ورائها إىل أن نظل شريكاً ُيعوَّل عليه يف جدول األعمال العاملي              االمتثال، بل إن  
  .املتعلق بتغري املناخ

وأود بعد ذلك أن أطلعكم على ما خنطط له من خطوات وإجراءات إضافية إلجياد                
  :حل مبكر ملسألة التنفيذ

جـداول منـوذج     (٢٠١٠سنكون على استعداد لتقدمي تقرير جديد لعام          -١  
 ١٢وخطة حتسني مـستكملة حبلـول       ) بالغ املوحد والتقرير املتعلق بقوائم اجلرد الوطنية      اإل
 ؛٢٠١٠أغسطس /آب

سنقدم طلباً لكي جيري اخلرباء استعراضاً داخل البلد لنظام اجلرد الـوطين              -٢  
ولذلك نود ممارسة حقنـا     . ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  -سبتمرب  /البلغاري يف الفترة أيلول   

 من الفرع العاشر من إجراءات وآليات جلنة االمتثـال،          ١ من الفقرة    ٢فقرة الفرعية   وفقاً لل 
فضالً عن التوصيات الواردة يف تقرير فريق خرباء االستعراض واآلراء اليت أعرب عنها اخلرباء              

 .املستقلون أثناء جلسة االستماع

ذ على النحـو    وأخرياً، أود، سيدي الرئيس، أن أعرب عن أملنا أن يقر فرع اإلنفا             
  .الواجب باخلطوات األساسية اليت اختذها بلدي وأن ينقح استنتاجه األويل بناء على ذلك

  .على اهتمامكماً وشكر  

        


