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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
  يف بروتوكول كيوتو

  ةبعالدورة السا
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ديربان، 

  املؤقتمن جدول األعمال ) أ(٩البند 
  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 السادس للجنة االمتثال املقدم إىل مؤمتر األطراف             

 ١٩بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو األنشطة املضطلع هبا يف الفتـرة مـن               
ويقدم التقرير موجزاً عـن     . ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٣ إىل   ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول

مواصلة فرع اإلنفاذ نظره يف مسائل التنفيذ املتعلقة ببلغاريا وكرواتيا ونظـره يف مـسائل         
كما يتضمن التقرير معلومات عـن      . ختص ليتوانيا ورومانيا وأوكرانيا   تنفيذ ثالث جديدة    

املناقشات اليت أجراها فرع التيسري بشأن األحكام املتعلقة بالتيسري، وعن مناقشات جلنـة             
االمتثال بكامل هيئتها ملسائل تتعلق حبالة تقارير أفرقة خرباء االستعراض واتساق عمليات            

  . بروتوكول كيوتو من٨االستعراض مبوجب املادة 
  

  

__________ 

للجنة االمتثال بكامل هيئتـها،     ميها ملراعاة نتائج االجتماع التاسع      قُدمت هذه الوثيقة بعد املوعد احملدد لتقد        *  
  .٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٣املعقود يوم 
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  مقدمة  -أوالً   

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

ه بـاإلجراءات   ، وُيشار إليهـا أدنـا     ١-م أإ /٢٧مرفق املقرر   " (مبقتضى بروتوكول كيوتو  
، يتعّين على جلنة االمتثال بكامل هيئتها أن ُتقدِّم تقريراً عن أنشطتها إىل كل دورة               )واآلليات

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

  نطاق التقرير  -باء   
 ١٩سادس للجنة االمتثال بكامل هيئتها الفترة املمتدة مـن          يغطي التقرير السنوي ال     -٢

وهو يلخص العمل الذي قامت     . ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٣ إىل   ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول
  .به اللجنة واملسائل اليت تناولتها خالل تلك الفترة

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

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

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

  بشأن ترشيح أعضاء وأعضاء مناوبني يف جلنة االمتثال، حسب االقتضاء؛
أن يضمن االعتماد املبكر للترتيبـات القانونيـة اخلاصـة باالمتيـازات              )ب(  

  واحلصانات وأن يضمن مشول تلك الترتيبات األعضاء واألعضاء املناوبني يف جلنة االمتثال؛
نفقات السفر واملشاركة يف اجتماعـات      أن يوسع نطاق استحقاق متويل        )ج(  

  جلنة االمتثال حبيث يشمل كافة األعضاء واألعضاء املناوبني يف اللجنة؛
أن حييط علماً بأعمال جلنة االمتثال املتعلقة باتساق عمليات االسـتعراض             )د(  

 من بروتوكول كيوتو وأن ينظر يف اقتراح اللجنة ذي الصلة، مىت رأى ذلك              ٨مبوجب املادة   
  ناسباً؛م

أن يعرب عن شكره لألطراف اليت تربعت للصندوق االستئماين لألنـشطة         )ه(  
  .٢٠١١-٢٠١٠التكميلية دعماً ألعمال جلنة االمتثال يف فترة السنتني 
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  املسائل التنظيمية  - ثانياً  
 / تـشرين األول   ١٣ال بكامل هيئتها اجتماعها التاسـع يف        ـة االمتث ـعقدت جلن   -٥

  .ن، أملانيا يف بو٢٠١١أكتوبر 
       / تـشرين األول   ١٢ إىل   ١١مـن   (دة يف بون    ـرع التيسري مرةً واح   ـواجتمع ف   -٦

           / شـباط ٤ إىل ٣مـن  (، بينما اجتمع فرع اإلنفاذ أربع مـرات يف بـون   )٢٠١١أكتوبر  
، ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٧ إىل   ٢٢، ومن   ٢٠١١يوليه  / متوز ٨ إىل   ٦، و من    ٢٠١١فرباير  
  ).٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ١٢ إىل ١١ومن 
وُيمكن االطالع على جدول األعمال وشروحه، والوثائق الداعمة لبنـود جـدول              -٧

األعمال، والتقرير عن كل اجتماع من االجتماعات اليت تعقدها جلنة االمتثال بكامل هيئتها             
  .)١(وفرع التيسري وفرع اإلنفاذ على املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية

  لعضوية يف جلنة االمتثالا  - ألف  
" النظام الداخلي للجنة االمتثال لربوتوكول كيوتـو      " من   ٣ من املادة    ١وفقاً للفقرة     -٨
؛ املشار إليهم فيما يلي     ٤-م أإ /٤ والتعديالت الواردة يف مرفق املقرر       ٢-م أإ /٤مرفق املقرر   (
يناير مـن   /ن الثاين  كانو ١، تبدأ فترة والية كل عضو وعضو مناوب يف          ")بالنظام الداخلي "

ديسمرب بعـد انقـضاء     / كانون األول  ٣١السنة التقوميية اليت تلي انتخابه مباشرةً وتنتهي يف         
ـ     . سنتني أو أربع سنوات، حسبما يقتضيه احلال       ذا التقريـر قائمـة     وترد يف املرفق األول هب

  .٢٠١١رب ديسم/ كانون األول٣١األعضاء واألعضاء املناوبني الذين تنتهي مدة واليتهم يف 
 من النظام الداخلي، عندما يستقيل عـضو أو عـضو           ٣ من املادة    ٥وفقاً للفقرة   و  -٩

مناوب، أو عندما يتعذر عليه ألي سبب آخر إكمال مدة واليته أو أداء املهام املسندة إليـه                 
اجتمـاع  /كعضو أو عضو مناوب، يتعّين على جلنة االمتثال أن تطلب إىل مؤمتر األطـراف             

نتخب يف دورته الالحقة عضواً أو عضواً مناوباً جديداً للفتـرة املتبقيـة مـن        األطراف أن ي  
استقالته من اللجنـة     صدوق -  طاهر حاج  قّدم السيد ،  ٢٠١١فرباير  / شباط ٢في  ف. الوالية

 ٣١رشحته اجملموعة األفريقية وانُتخب للخدمة يف فرع التيسري إىل غاية          وهو عضو يف اللجنة   
صدوق، يضطلع السيد حممـد      - ومنذ استقالة السيد حاج   . ٢٠١٣ديسمرب  /كانون األول 

  .نصر، الذي انُتخب عضواً مناوباً، مبهامه كعضو يف اللجنة
 من الفرع   ٥ من الفرع اخلامس والفقرة      ٢ من الفرع الرابع والفقرة      ٢ووفقاً للفقرة     -١٠

اجتماع /متر األطرافالثاين من اإلجراءات واآلليات، تطلب جلنة االمتثال بكامل هيئتها إىل مؤ   
األطراف أن ينتخب مخسة أعضاء جدد للعمل يف فرع التيسري، ومخسة أعضاء ُجدد للعمـل       

__________ 

)١( http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/items/2875.php. 
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. يف فرع اإلنفاذ وعضواً مناوباً لكل عضو جديد، على التوايل، ومجيعهم ملدة أربع سـنوات              
 اجتمـاع األطـراف أن ميـأل    /وباإلضافة إىل ذلك، تطلب جلنة االمتثال إىل مؤمتر األطراف        

املنصب الشاغر يف فرع التيسري بانتخاب عضو من اجملموعة األفريقية إلكمال املدة املتبقية من              
  .صدوق -فترة والية السيد حاج 

  الشفافية واالتصاالت واملعلومات  -باء   
 من النظام الداخلي، ُسجلت األجـزاء العلنيـة مـن           ٩ من املادة    ١عمالً بالفقرة     -١١

متثال بكامل هيئتها، ومن االجتماع العاشر لفرع التيسري، ومـن          االجتماع التاسع للجنة اال   
االجتماعات الثاين عشر والثالث عشر والرابع عشر واخلامس عشر لفرع اإلنفاذ، وُبثت على             

  .شبكة اإلنترنت بواسطة املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية
يع وثائق جلنة االمتثال     من النظام الداخلي، أُتيحت مج     ١٢ من املادة    ٢ووفقاً للفقرة     -١٢

بكامل هيئتها ووثائق فرع اإلنفاذ وفرع التيسري للجمهور بواسطة املوقع الشبكي لالتفاقيـة             
  .)٢(اإلطارية

  ستعمال الوسائل اإللكترونية الختاذ القراراتا  -جيم   
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، استعمل مكتب جلنة االمتثال الوسـائل اإللكترونيـة              -١٣
واستعمل فرع اإلنفاذ كذلك الوسـائل      . اذ القرارات بشأن إحالة ثالٍث من مسائل التنفيذ       الخت

اإللكترونية الختاذ قرارات بشأن البحث األويل ومشورة اخلرباء، وبشأن تأجيل إجناز استعراض            
  . من الفرع اخلامس عشر من اإلجراءات واآلليات٢وتقييم خطة بلغاريا مبوجب الفقرة 

، اسُتخدمت الوسائل اإللكترونية للتصويت على مشروع       ٢٠١١سبتمرب  /لول أي ٩ويف    -١٤
قرار يرمي إىل تأجيل النظر يف ورقة املعلومات اخلطية اإلضافية املقدمة من أوكرانيـا وصـياغة       

 من الفرع   ٩واعتماد قرار هنائي بشأن أوكرانيا، إذ مل تتحقق األغلبيات املطلوبة مبوجب الفقرة             
وترِد التفاصيل املتعلقة   . ءات واآلليات؛ ولذلك السبب، مل ُيعتمد قرار التأجيل       الثاين من اإلجرا  

  .بنظر فرع اإلنفاذ يف مسألة التنفيذ املتعلقة بأوكرانيا يف الفصل الثالث، هاء، أدناه

__________ 

 :ميكن االطالع على الوثائق املتعلقة بلجنة االمتثال بكامل هيئتها على العنوان التايل )٢(
  <http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/plenary/items/3788.php>;  
  :والوثائق املتعلقة باجتماعات فرع التيسري على العنوان التايل  
  <http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/facilitative_branch/items/3786.php>;  
  :والوثائق املتعلقة بفرع اإلنفاذ على العنوان التايل  
  <http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/enforcement_branch/items/3785.php>.  
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  امتيازات وحصانات أعضاء جلنة االمتثال وأعضائها املناوبني    -دال   
تها، أثناء اجتماعها التاسع، إىل تقرير شفهي مـن         استمعت جلنة االمتثال بكامل هيئ      -١٥

األمانة عن الوضع الراهن للمفاوضات يف إطار اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن الترتيبات القانونية             
وبعـد  . المتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو         

ة طلبها السابق بأن توفِّر أي ترتيبات قانونية ُتّتخذ         النظر يف املعلومات املتوفرة، كررت اللجن     
والحظت اللجنة، بقلـق، عـدم      . مستقبالً احلمايةَ ألعضاء جلنة االمتثال وأعضائها املناوبني      

حتقيق تقدم يف حل هذه املسألة وشددت على أمهية منح امتيازات وحـصانات ألعـضائها               
  .وأعضائها املناوبني وعلى احلاجة امللحة إىل ذلك

  ترتيبات العمل املتعلقة باألطر الزمنية  -هاء   
الحظت جلنة االمتثال بكامل هيئتها التأخر احلاصل يف اعتماد فرع اإلنفاذ استنتاجه              -١٦

انظر الفـصل   (األول بشأن أوكرانيا والذي جنم عن استحالة حتقيق النصاب يف تاريخ سابق             
  ). الثالث، هاء، أدناه

يئتها بأنه يتعّين على فرع اإلنفاذ أن يبذل كل ما يف وسعه            وذكّرت اللجنة بكامل ه     -١٧
من أجل اعتماد القرارات ضمن األطر الزمنية احملددة يف اإلجراءات واآلليـات ويف النظـام               

واتفقت على أنه ال جيوز اختاذ أي قرار بالتأجيل إالّ كحل أخري وألسباب قاهرة،              . الداخلي
  .  الناجم عن ذلك أقصر ما ميكنوعلى أنه ينبغي أن تكون مدة التأخري

  ترتيبات العمل املتعلقة باالتصال بأي طرف من األطراف املعنية  -واو   
 من النظام الداخلي، اتفقت جلنة االمتثال بكامل هيئتـها خـالل        ٤متاشياً مع املادة      -١٨

  : اجتماعها الثامن على ما يلي
اقشة أي موضوع ذي يتعّين على كل عضو أو عضو مناوب أن ميتنع عن من       )أ(  

صلة مبسألة من مسائل التنفيذ اليت ال تزال قيد نظر اللجنة مع وكالء الطرف املعين أو ممثليـه         
  ؛)٣(أو أي شخص آخر يقوم بتمثيله

مكتب جلنة االمتثـال،     يتعّين على كل عضو أو عضو مناوب أن يبلّغ فوراً           )ب(  
و ممثل له أو أي شخص آخر ميثله        عن طريق األمانة، بأي مسعى يقوم به وكيل طرف معين أ          

لالتصال به بغرض مناقشة موضوع ذي صلة مبسألة من مسائل التنفيذ ال تزال قيـد نظـر                 
  اللجنة؛
__________ 

الطرف الـذي تثـار     " من الفرع السادس من اإلجراءات واآلليات بأنه         ٢يف الفقرة   " الطرف املعين "يعرَّف   )٣(
 ".مسألة التنفيذ بشأنه
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جيوز لكل عضو أو عضو مناوب أن حييل وكيل طرف معين أو ممثله أو أي                 )ج(  
ن مسائل التنفيذ   شخص آخر ميثله إىل األمانة لالستعالم عن املسائل اإلجرائية املتعلقة مبسألة م           

  . ال تزال قيد نظر اللجنة
وأشارت اللجنة بكامل هيئتها إىل أن األمانة جاهزة لتوفري املعلومات املتعلقة حصراً              -١٩

باملسائل اإلجرائية ذات الصلة مبسائل تنفيذ ال تزال قيد نظر اللجنة وذلك بناًء على طلـب                
  . الطرف املعين

  فترة املشمولة بالتقريرالعمل املضطلع به يف ال  - ثالثاً  

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

 من الفرع السادس من اإلجراءات واآلليات، أحالت األمانة إىل جلنة           ٣وفقاً للفقرة     -٢٠
خرباء االستعراض عن االستعراضات املركزية املعمَّقة للبالغات الوطنية        االمتثال تقارير أفرقة    

 ، وبلجيكـا  ، والربتغـال  ،وإيطاليا،  يرلنداآ و ، وأوكرانيا ، وأملانيا ، وإستونيا ،سبانياإلاخلامسة  
 ، وفرنـسا  ، وسويـسرا  ، والـسويد  ،وسلوفاكياك،   والدامنر ، واجلمهورية التشيكية  ،وبولندا
 ، وهولنـدا  ، وهنغاريا ، ونيوزيلندا ، والنمسا ،والنرويج،   وليتوانيا ،تفيا وال ، وكرواتيا ،وفنلندا
  . واليونان،واليابان

 من الفرع السادس من اإلجراءات واآلليات، أحالت األمانة         ٣وباملثل، ووفقاً للفقرة      -٢١
 إىل جلنة االمتثال تقارير االستعراضات الفردية لورقات املعلومات اخلطية السنوية اليت قـدمها     

االحتاد كل من االحتاد األورويب، و    ) ٢٠١٠تقارير االستعراض السنوي لعام      (٢٠١٠يف عام   
 ، والربتغـال  ، وإيطاليا ، وآيسلندا ،يرلنداآو،   وأملانيا ، وإستونيا ، وأستراليا ،وإسبانيا،  الروسي
،  وسـلوفينيا  ، وسـلوفاكيا  ، والدامنرك ،التشيكية  واجلمهورية ، وبولندا ، وبلغاريا ،وبلجيكا

 ، وليتوانيـا  ، ولكسمربغ ، والتفيا ، وكندا ،وكرواتيا،   وفنلندا ، وفرنسا ،وسويسراد،  لسويوا
 ، والنـرويج  ، ومونـاكو  ،يرلندا الشمالية آلربيطانيا العظمى و    واململكة املتحدة  ،وليختنشتاين

  . واليونان، واليابان، وهولندا،وهنغاريا،  ونيوزيلندا،والنمسا
 من  ٤٩رع السادس من اإلجراءات واآلليات والفقرة        من الف  ٣ووفقاً كذلك للفقرة      -٢٢

، أحالت األمانة إىل جلنة االمتثال التقارير السنوية عن حالة قـوائم            ١-م أإ /٢٢مرفق املقرر   
 ،الروسـي  االحتـاد  كل من االحتـاد األورويب، و      ٢٠١٠اجلرد السنوية اليت قدمها يف عام       

 ، والربتغـال  ، وإيطاليا ، وآيسلندا ،يرلنداآ و ،انياوأوكر،   وأملانيا ، وإستونيا ، وأستراليا ،وإسبانيا
 ا، وسـلوفاكي  ، ورومانيـا  ، والـدامنرك  ،واجلمهورية التشيكية ،   وبولندا ،وبلغارياا،  وبلجيك
 ، ولكـسمربغ  ، والتفيا ، وكندا ، وكرواتيا ، وفنلندا ، وفرنسا ،وسويسرا،   والسويد ،وسلوفينيا
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،  ومونـاكو  ،يرلندا الـشمالية  آانيا العظمى و   واململكة املتحدة لربيط   ،وليختنشتاين،  وليتوانيا
  . واليونان، واليابان، وهولندا، وهنغاريا، ونيوزيلندا، والنمسا،والنرويج

 من الفرع السادس من اإلجراءات واآلليات، أحالت األمانة إىل جلنة          ١ووفقاً للفقرة     -٢٣
انيا وليتوانيا، وأثـار     اخلاصة بأوكرانيا وروم   ٢٠١٠االمتثال تقارير االستعراض السنوي لعام      
 من الفرع السادس من اإلجراءات      ٢ووفقاً للفقرة   . كل تقرير منها مسألةً من مسائل التنفيذ      

وترد يف الفصل الثالث، ضمن الفروع دال       . واآلليات، أُتيحت التقارير أيضاً لتلك األطراف     
  .ل التنفيذ هذهوهاء وواو، أدناه معلومات عّما اضطلع به فرع اإلنفاذ من عمل بشأن مسائ

ونظرت جلنة االمتثال بكامل هيئتها أثناء اجتماعها التاسع يف املعلومات اليت وفّرهتـا      -٢٤
هلا األمانة بشأن حالة تقدمي واستعراض البالغات الوطنية اخلامسة والتقارير الـسنوية، الـيت            

اقية اليت هي أيضاً     األطراُف املدرجة يف املرفق األول باالتف      ١-م أإ /١٥قّدمتها مبوجب املقرر    
وبناًء على طلب اللجنـة     . CC/9/2011/3أطراف يف بروتوكول كيوتو، مثلما ورد يف الوثيقة         

بكامل هيئتها، قدمت األمانة كذلك معلومات عن تواريخ نشر تقارير االستعراض وعن عدد             
ومـات  وتواريخ إعادة تقدمي جداول شكل اإلبالغ املوحد أو تقارير اجلرد الوطنيـة أو املعل             

 من بروتوكول كيوتو اليت تقدمها األطـراف بعـد          ٧ من املادة    ١التكميلية مبوجب الفقرة    
وبالنسبة للتقـارير   . انقضاء أجل التقدمي الرمسي، كي تنظر فيها اللجنة يف اجتماعها الالحق          

         مـن   ١ اليت قدمتها األطراف املُدَرجة يف املرفق األول مبوجب الفقـرة            ٢٠١٠السنوية لعام   
 تقريراً استعراضياً من    ١٨ من بروتوكول كيوتو، الحظت اللجنة بكامل هيئتها إجناز          ٧املادة  
وتراوحت .  تقريراً بعد مرور أكثر من سنة على املوعد احملدد لتقدمي التقارير السنوية            ٣٨مجلة  

 وأشـارت األمانـة إىل أن     . مدد التأخري يف النشر بني بضعة أيام وما يزيد على مخسة أشهر           
السبب يف عدد كبري من حاالت التأخري قد يعود إىل االلتزامات اهلائلة اليت أخـذهتا بعـض                 
األطراف على عاتقها إزاء أفرقة خرباء االستعراض وإىل ضـرورة إدراج تعليقـات تلـك               

والحظت اللجنة بكامل هيئتها أن حاالت التأخري تلك تؤثر         . األطراف يف تقارير االستعراض   
  . متثال املطالَبة مبعاجلة القضايا ضمن آجال صارمةعلى عمل جلنة اال

وقررت اللجنة بكامل هيئتها، أثناء اجتماعها اخلامس، أن تبقـي قيـد النظـر يف                 -٢٥
اجتماعاهتا الالحقة مسأليت اتساق عملية االستعراض واملوارد احملدودة، مبا يف ذلك قلة اخلرباء             

  .الذين ميكنهم املشاركة يف عملية االستعراض
والحظت اللجنة بكامل هيئتها أثناء اجتماعها التاسع أن فرع اإلنفاذ قد بّين، يف قراره                -٢٦

 مـن بروتوكـول     ١٢ و ٧ و ٦بإعادة األهلية إىل بلغاريا للمشاركة يف اآلليات مبوجب املواد          
 من بروتوكول كيوتو    ٨كيوتو، وجود مسائل منهجية تتعلق بعملية االستعراض مبوجب املادة          

ولتحسني التنسيق بني عمليـة      .)٤(المتثال ككل، وهي مسائل تتطلب اهتماماً عاجالً      وبنظام ا 

__________ 

)٤( CC-2010-1-17/Bulgaria/EB ١٤، الفقرة. 
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 من بروتوكول كيوتو ونظام االمتثال، اتُّخذت ترتيبات من أجـل           ٨االستعراض مبوجب املادة    
مشاركة رئيس فرع اإلنفاذ ونائبه يف االجتماعات السنوية اليت يعقدها خـرباء االسـتعراض              

جلرد، خاصةً بغرض تلبية احلاجة إىل االتساق ليس ضمن عملية االستعراض           الرئيسيون لقوائم ا  
  . فحسب، وإمنا بني عملية االستعراض وعمل جلنة االمتثال كذلك

وقررت اللجنة بكامل هيئتها، يف اجتماعها التاسع، عقد اجتماع مغلق لالسـتماع              -٢٧
تماع الثامن خلرباء االستعراض    إىل تقريرٍ من نائب رئيس فرع اإلنفاذ بشأن مشاركته يف االج          

.  يف بـون، بأملانيـا     ٢٠١١مارس  /آذار ٢٢ إىل   ٢١الرئيسيني لقوائم اجلرد، الذي ُعقد من       
ويتلخص السبب األهم يف عقد هذا اجلزء من االجتماع يف جلسة خاصة يف أن نائب الرئيس                

يئتها إىل التقرير،   وبعد أن استمعت اللجنة بكامل ه     . قدَّم تقريراً عّما حدث يف اجتماع مغلق      
  .واصلت النظر يف مدى اتساق عملية االستعراض يف جلسة علنية

وناقشت اللجنة بكامل هيئتها اقتراحات ملموسـة لتعزيـز االتـساق يف عمليـة                -٢٨
وأعربت اللجنة عن تقديرها    . االستعراض، مبا يف ذلك وضوح تقارير أفرقة خرباء االستعراض        

قوائم اجلرد على قبوهلم التحاور مع جلنة االمتثال وعن رغبتها          خلرباء االستعراض الرئيسيني ل   
يف مواصلة احلوار، وطلبت إىل األمانة أن تتخذ الترتيبات الالزمة حلضور مكتب جلنة االمتثال     
االجتماعات املقبلة خلرباء االستعراض الرئيسيني لقوائم اجلرد، وأن تدرس سبل حتقيق تعاون            

لجنة باقتراح فرع اإلنفاذ الذي مفاده أن تتضمن التقارير الـيت           وذكّرت ال . معزَّز ومتواصل 
تقدمها أفرقة خرباء االستعراض مستقبالً قائمةً باملشاكل اليت حيددها فريق خرباء االستعراض،            
مع توضيح ما إذا كانت كل مشكلة تتعلق أم ال بلغة ذات طابع إلزامي، وذلك وفقاً للفقرة                 

وباإلضافة إىل ذلـك، ويف     .  والسبب وراء ذلك االستنتاج    ،١-م أإ /٢٢ من مرفق املقرر     ٨
حال قرر فريق خرباء االستعراض عدم إدراج مسألة من مسائل اإلنفاذ ذات صلة مبـشكلة               
معلقة ترتبط حبكم ذي طابع إلزامي، ينبغي أن يتضمن التقرير شرحاً لألساس الذي يـستند               

ـ      .)٥(عليه يف اختاذ ذلك القرار     رح هـذا املقتـرح علـى مـؤمتر         واتفقت اللجنة علـى ط
  . اجتماع األطراف، مىت رأت ذلك مناسباً/األطراف

ودعت اللجنة بكامل هيئتها فرع التيسري إىل مواصلة النظـر يف مـسألة االتـساق          -٢٩
  . واتفقت على مواصلة نظرها يف هذه املسألة يف اجتماعها املقبل. مبساعدة األمانة

 فرع اإلنفاذ قد أعرب عن احلاجة إىل االستفادة         والحظت اللجنة بكامل هيئتها أن      -٣٠
من نفس الوحدات التدريبية املتاحة ألفرقة خرباء االستعراض املتعلقة بقواعد احملاسبة واإلبالغ            
وشروط االستعراض، يف جماالت منها استخدام األراضـي وتغـري اسـتخدام األراضـي              

ني األعضاء واألعضاء املناوبني يف فرع      واختذت األمانة الترتيبات الضرورية لتمك     .)٦(واحلراجة

__________ 

)٥( CC/EB/12/2011/2 ١٥، الفقرة. 
)٦( CC/EB/13/2011/2 ٢٥، الفقرة. 
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وسلّم فرع اإلنفاذ أثناء اجتماعه الرابـع       . اإلنفاذ من االستفادة من تلك الوحدات التدريبية      
وملا كانت االستفادة من الوحدات التدريبية       .)٧(عشر بفائدة الوحدات التدريبية بالنسبة لعمله     

اللجنة بكامل هيئتها إىل األمانـة اختـاذ        ستعود بالنفع أيضاً على عمل فرع التيسري، طلبت         
  . الترتيبات لتمكني مجيع األعضاء واألعضاء املناوبني يف جلنة االمتثال من االستفادة منها

   بكرواتيامسأليت تنفيذ خاصتنينظر فرع اإلنفاذ يف   - باء  
نفيـذ  خالل الفترتني املشمولتني بالتقريرين السابقني، نظر فرع اإلنفاذ يف مسأليت ت            -٣١

) CC-2009-1-8/Croatia/EB(واعتمد الفرع يف ذلك اإلطار قراراً هنائياً         .)٨(خاصتني بكرواتيا 
، طعنت كرواتيا يف    ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١٤ويف  . ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦يف  

القرار النهائي الصادر عن فرع اإلنفاذ لدى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف             
)FCCC/KP/CMP/2010/2 .(       ورداً على حتقيق تناول اخلطة اليت طُلب إىل كرواتيـا وضـعها

 من الفرع اخلامس عشر من اإلجراءات واآلليات، قالت كرواتيا، يف رسـالة             ١وفقاً للفقرة   
 يف  ، إهنا مل تكن تعتزم تقدمي تلك اخلطة مبا أهنا قدمت طعنـاً            ٢٠١٠مارس  / آذار ٨مؤرخة  

اجتماع األطراف يف النظر يف     /وشرع مؤمتر األطراف  . ذي اختذه فرع اإلنفاذ   القرار النهائي ال  
  .أثناء دورته السادسة بيد أنه مل يتسن له الفراغ من ذلك )٩(الطعن الذي قدمته كرواتيا

، أعلنت كرواتيا، يف رسالة إىل األمانة، عن سـحب          ٢٠١١أغسطس  /آب ٤ويف    -٣٢
 ذلك، وجهت كرواتيا خطاباً إىل أمني جلنـة     وفضالً عن ). FCCC/KP/CMP/2011/2(طعنها  

، تقول فيه إن كرواتيا تعتزم تقدمي خطة وفق ما تنص           ٢٠١١أغسطس  /آب ٢٣االمتثال، يف   
 من الفرع اخلامس عشر من اإلجراءات واآلليات، وتطلب إىل فرع اإلنفـاذ             ١عليه الفقرة   

وبناًء علـى طلـبٍ   . اآلليات من الفرع العاشر من اإلجراءات و ٢إعادة أهليتها وفقاً للفقرة     
، أكـدت   ٢٠١١سـبتمرب   /أيلول ١٣أرسلته األمانة نيابةً عن رئيس فرع اإلنفاذ ونائبه، يف          

كرواتيا رأيها بأهنا ال تتوقع من الفرع اختاذ إجراء بشأن طلبها قبل أن تقدم اخلطـة وتـوفر                  
 الكمية املسندة إليهـا     مزيداً من املعلومات اليت تربهن على أن مسائل التنفيذ املتعلقة حبساب          

  . وقيمة احتياطي فترة التزامها قد ُحلت

__________ 

)٧( CC/EB/14/2011/2٢٤ ، الفقرة. 
 جيم،  -ميكن االطالع على تفاصيل عملية النظر اليت أُجريت خالل فتريت اإلبالغ السابقتني يف الفصل الثالث                 )٨(

 اجتمـاع األطـراف   /من التقريـر الـسنوي الرابـع للجنـة االمتثـال املقـدم إىل مـؤمتر األطـراف                 
(FCCC/KP/CMP/2009/17)    ة االمتثال املقـدم إىل      باء من التقرير السنوي اخلامس للجن      - والفصل الثالث

 .(FCCC/KP/CMP/2010/6)اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف
)٩( FCCC/KP/CMP/2010/12 ٦٨ و٦٧، الفقرتان. 
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  نظر فرع اإلنفاذ يف مسألة تنفيذ خاصة ببلغاريا  - جيم  
خالل الفترة املشمولة بالتقرير السابق، نظر فرع اإلنفاذ يف مسألة تنفيـذ خاصـة                -٣٣

 ٢٠١٠يونيـه   /يران حز ٢٨د الفرع قراراً هنائياً يف      ـار، اعتم ـويف ذلك اإلط   .)١٠(ببلغاريا
)CC-2011-1-8/Bulgaria/EB (      للمبادئ التوجيهيـة املتعلقـة     "يؤكد أن بلغاريا ليست ممتثلة

بالنظم الوطنية لتقدير انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املصدر من مصادرها وعمليات إزالتها            
 ).١-م أإ /١٩ر  مرفق املقر " ( من املادة من بروتوكول كيوتو     ١بواسطة البواليع مبوجب الفقرة     

 من الفرع اخلامس عشر مـن       ٢وعمالً بذلك القرار النهائي، قدمت بلغاريا خطة وفقاً للفقرة          
 ١٦ املعقـود يف     وشجَّع الفرع بلغاريا، خالل اجتماعه احلادي عـشر       . اإلجراءات واآلليات 

 من الفرع   ٢، على أن تقدم خطة كاملة، على النحو املطلوب يف الفقرة            ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول
 مكرراً من النظام الداخلي،     ٢٥ من املادة    ١اخلامس عشر من اإلجراءات واآلليات ويف الفقرة        

، وهو األجل الذي سيستأنف الفرع بعـد        ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١ضمن أجل أقصاه    
  . مكرراً من النظام الداخلي٢٥ من املادة ٢نقضائه استعراض وتقييم اخلطة وفقاً للفقرة ا

 تـشرين  ٢٥ وقرر يف    ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٤وتسلّم فرع اإلنفاذ اخلطة يف        -٣٤
 تأجيل إمتام استعراض اخلطة وتقييمها إىل ما بعد نشر تقرير االستعراض   ٢٠١٠أكتوبر  /األول

وُنشر ذلك التقرير، الوارد يف     ). CC-2010-1-13/Bulgaria/EB (٢٠١٠ لعام   السنوي لبلغاريا 
 تـشرين   ٢٩، وأحيـل إىل فـرع اإلنفـاذ يف          Corr.1 و FCCC/ARR/2010/BGRالوثيقتني  

وتقدمت بلغاريا بطلب الستعادة أهليتها للمشاركة يف اآلليات مبوجب    . ٢٠١٠نوفمرب  /الثاين
 كـانون   ٣يف  ) CC-2010-1-14/Bulgaria/EB ( من بروتوكول كيوتـو    ١٧ و ١٢ و ٦املواد  
، وقّدمت تقريراً مرحلياً عن خطة العمل املتعلقة باالمتثال اخلاصة هبـا            ٢٠١٠ديسمرب  /األول

)CC-2010-1-15/Bulgaria/EB (  فربايـر  / شـباط  ٤ويف  . ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢٨يف
عد مطروحـة وأن بلغاريـا      ، قرر فرع اإلنفاذ أن أي مسألة من مسائل االمتثال مل ت           ٢٠١١
 من بروتوكول كيوتـو     ١٧ و ١٢ و ٦ة يف اآلليات مبوجب املواد      ـة متاماً للمشارك  ـمؤهل

)CC-2010-1-17/Bulgaria/EB.(  
من الفرع الثالث من اإلجراءات واآلليات، ترد القرارات الـيت          ) أ(٢ للفقرة   ووفقاً  -٣٥

  .لة بالتقرير يف املرفق الثاين هبذا التقريراختذها فرع اإلنفاذ بشأن بلغاريا خالل الفترة املشمو

__________ 

 جيم، مـن التقريـر      -ترد تفاصيل عملية النظر اليت أُجريت خالل فترة اإلبالغ السابقة يف الفصل الثالث               )١٠(
 .(FCCC/KP/CMP/2010/6)اجتماع األطراف /رافالسنوي اخلامس للجنة االمتثال املقدم إىل مؤمتر األط
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  نفاذ يف مسألة تنفيذ خاصة برومانيانظر فرع اإل  - دال  
 مـسألة تنفيـذ وردت يف تقريـر         ٢٠١١مايو  / أيار ١٢ت جلنة االمتثال يف     ملست  -٣٦

ىل أحال مكتب جلنة االمتثال هذه املـسألة إ       و .)١١(٢٠١٠رومانيا لعام   ي ل سنواالستعراض ال 
ّرر فـرع اإلنفـاذ     ـ، ق ٢٠١١مايو  /ارـ أي ٢٧ويف  . ٢٠١١مايو  / أيار ١٦اذ يف   فرع اإلنف 

)CC-2011-1-2/Romania/EB ( يف دراسة مسألة التنفيذاملضي.  
للمبادئ التوجيهية للنظم الوطنية لتقدير انبعاثـات       "وترتبط مسألة التنفيذ باالمتثال       -٣٧

       التها بواسطة البواليـع، مبوجـب      غازات الدفيئة البشرية املصدر من مصادرها وعمليات إز       
  ).١-م أإ/١٩مرفق املقرر " ( من بروتوكول كيوتو٥ من املادة ١الفقرة 
، ٢٠١١يونيه  / حزيران ٣٠وتسلّم فرع اإلنفاذ ورقة معلومات خطية من رومانيا يف            -٣٨

وقـرر الفـرع، يف     .  جلسة استماع بناًء على طلب رومانيا      ٢٠١١يوليه  / متوز ٧وعقد يف   
، أن رومانيـا    )CC-2011-1-6/Romania/EB (٢٠١١يوليـه   / متوز ٨تنتاجه األويل املؤرخ    اس

وبعد استالم ورقة معلومات .  أعاله٣٧ليست ممتثلة للمبادئ التوجيهية املشار إليها يف الفقرة  
، أكد الفرع استنتاجه األويل يف قرار       ٢٠١١أغسطس  / آب ١١خطية إضافية من رومانيا يف      

  .٢٠١١أغسطس / آب٢٧يف ) CC-2011-1-8/Romania/EB(هنائي 
من الفرع الثالث من اإلجراءات واآلليات، ترد يف املرفق الثـاين           ) أ(٢ووفقاً للفقرة     -٣٩

  .هبذا التقرير القرارات اليت يتخذها فرع اإلنفاذ خبصوص رومانيا خالل فترة اإلبالغ

  ياأوكراننظر فرع اإلنفاذ يف مسألة تنفيذ خاصة ب  -هاء   
، تسلّمت جلنة االمتثال مسألة تنفيذ وردت اإلشارة إليها         ٢٠١١يونيه  / حزيران ٦يف    -٤٠

وأحال مكتب جلنة االمتثال     .)١٢(٢٠١٠يف تقرير االستعراض السنوي اخلاص بأوكرانيا لعام        
، ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٩ويف  . ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٣مسألة التنفيذ إىل فرع اإلنفاذ يف       

  ).CC-2011-2-2/Ukraine/EB(قراراًً بالشروع يف النظر يف مسألة التنفيذ اختذ فرع اإلنفاذ 
للمبادئ التوجيهية للنظم الوطنية لتقدير انبعاثـات       "وترتبط مسألة التنفيذ باالمتثال       -٤١

      غازات الدفيئة البشرية املصدر من مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة البواليـع، مبوجـب             
  ).١-م أإ/١٩مرفق املقرر " ( من بروتوكول كيوتو٥ من املادة ١الفقرة 
           / آب ٣وتسلم فرع اإلنفاذ ورقة معلومـات خطيـة إضـافية مـن أوكرانيـا يف                  -٤٢

ـ  ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٤ة استماع يف    ـد جلس ـ وعق ٢٠١١أغسطس   ـ  ـ بن      ى ـاًء عل
 ٢٠١١س  أغـسط / آب ٢٥ه األويل املـؤرخ     ـرر الفرع، يف استنتاج   ـوق. اـطلب أوكراني 

__________ 

)١١( FCCC/ARR/2010/ROU. 
)١٢( FCCC/ARR/2010/UKR. 
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(CC-2011-2-6/Ukraine/EB)            أن أوكرانيا ليست ممتثلة للمبادئ التوجيهية املـشار إليهـا يف ،
  . أعاله٤١الفقرة 
، قدمت أوكرانيا طلباً لتأجيل النظر يف ورقة املعلومات         ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢ويف    -٤٣

مقـرراً لالجتمـاع    اخلطية اإلضافية اليت قدمتها ويف صياغة واعتماد قرار هنائي بشأهنا كان            
اخلامس عشر لفرع اإلنفاذ نظراً إىل أن إجراء االستعراض القطري الداخلي للتقرير الـسنوي          

 كان مقرراً يف نفس األسبوع وكان يتعّين على األشـخاص           ٢٠١١ألوكرانيا املقدم يف عام     
 الذين كُلّفوا حبضور االجتماع اخلامس عشر للفرع نيابةً عـن أوكرانيـا أن يـشاركوا يف               

ونظر فرع اإلنفاذ، عن طريق الوسائل اإللكترونيـة، يف         . االستعراض القطري الداخلي أيضاً   
طلب أوكرانيا اختاذ قرار بتأجيل اجتماعه اخلامس عشر، بيد أن األغلبيات املطلوبة مل تتحقق              

  ). أعاله١٤انظر الفقرة (
 استنتاجه األويل   وبعد استالم ورقة معلومات خطية إضافية من أوكرانيا، أكد الفرع           -٤٤

  .٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٢يف ) CC-2011-2-9/Ukraine/EB(يف قرار هنائي 
من الفرع الثالث من اإلجراءات واآلليات، ترد يف املرفق الثـاين           ) أ(٢ووفقاً للفقرة     -٤٥

  .هبذا التقرير القرارات املتعلقة بأوكرانيا اليت اختذها فرع اإلنفاذ خالل فترة اإلبالغ

  ياليتواننظر فرع اإلنفاذ يف مسألة تنفيذ خاصة ب  -او و  
 مسألة تنفيـذ وردت يف تقريـر        ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٨ جلنة االمتثال يف     متلتس  -٤٦

مكتب جلنة االمتثال هذه املسألة  أحالو .)١٣(٢٠١٠اخلاص بليتوانيا لعام وي سناالستعراض ال
، أصدر  ٢٠١١أكتوبر  /شرين األول  ت ٤ويف  . ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٥ىل فرع اإلنفاذ يف     إ

  .يف دراسة مسألة التنفيذ للشروع) CC-2011-3-2/Lithuania/EB(فرع اإلنفاذ مقرَّراً 
للمبادئ التوجيهية للنظم الوطنية لتقـدير انبعاثـات        "وترتبط مسألة التنفيذ باالمتثال       -٤٧

 مـن   ١ع، مبوجب الفقرة    غازات الدفيئة البشرية املصدر من مصادرها وعمليات إزالتها بالبوالي        
للمبـادئ التوجيهيـة    "وباالمتثال  ) ١-م أإ /١٩مرفق املقرر   " ( من بروتوكول كيوتو   ٥املادة  

  ).١-م أإ/١٥مرفق املقرر " ( من بروتوكول كيوتو٧إلعداد املعلومات املطلوبة مبوجب املادة 

  يف األحكام املتعلقة بالتيسري تيسرينظر فرع ال  - زاي  
يسري يف اجتماعه التاسع على أن يواصل يف اجتماعه العاشـر مناقـشة             اتفق فرع الت    -٤٨

 القيام بوظيفةتقدمي املشورة والتيسري سعياً إىل تعزيز االمتثال وعن االضطالع مبسؤوليته كيفية 
من الفـرع   ) أ(٦مبوجب الفقرة   وذلك    حدوثها ر حباالت عدم االمتثال احملتمل    اإلنذار املبكّ 

__________ 

)١٣( FCCC/ARR/2010/LTU. 
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وواصل الفرع مناقشته هلذه املسائل اسـتناداً إىل مـذكرة          . اآللياتالرابع من اإلجراءات و   
وأظهـر  ) CC/FB/10/2011/2(معلومات أساسية أعّدهتا األمانة بناًء على طلب رئيس الفرع          

أما فيما يتعلق بوالية الفرع . النقاش أن مثة اتفاقاً حول الدور التيسريي الذي يضطلع به الفرع
ع الرابع من اإلجراءات واآلليات، فقد كان مثة اتفاق واسع           من الفر  ٦-٤مبوجب الفقرات   

 تعرض بإجياز الوالية العامة املسندة إىل الفرع اليت ختول له تقدمي املـشورة              ٤على أن الفقرة    
وخدمات التيسري لألطراف يف تنفيذ بروتوكول كيوتو، وتشجيع األطـراف علـى الوفـاء         

 مسائل حمددة أسـندت  ٦ و٥بينما تتناول الفقرتان  بالتزاماهتا الناشئة عن بروتوكول كيوتو،      
  . إىل الفرع والية معاجلتها ضمن إطار تلك الوالية العامة

 من الفرع الرابع من اإلجـراءات  ٤وفيما يتعلق بالوالية العامة املنصوص عليها يف الفقرة      -٤٩
ة باملسائل املعروضـة    إيالء االعتبار للظروف احمليط   "واآلليات، رأى الفرع أن اإلشارة إىل واجب        

فهي، باألحرى، إشارة إىل املسائل     . ، ينبغي أال تفسَّر على أهنا تعين بالضرورة مسائل التنفيذ         "عليه
وكان اإلجراء الذي اختـذه الفـرع يف        . املعروضة عليه اليت قد تشتمل على مسائل تتعلق بالتنفيذ        

اخلامس، يدل على تطـوير الفـرع       حالة موناكو، مثالً، عندما تأخرت يف تقدمي بالغها الوطين          
ومـن األمثلـة    .  من الفرع الرابع يف غياب أي مسألة من مسائل التنفيذ          ٤ملمارسته وفقاً للفقرة    

 مـن   ٤األخرى على حالٍة استطاع فيها الفرع أن يتصرف مبوجب واليته العامة عمالً بـالفقرة               
ى مسائل التنفيذ إىل فرع التيـسري       الفرع الرابع من اإلجراءات واآلليات، إحالةُ فرع اإلنفاذ إحد        

  .  من الفرع التاسع من اإلجراءات واآلليات١٢مبوجب الفقرة 
 من الفرع الرابع من اآلليات واإلجراءات تسنِد        ٥واتفق فرع التيسري على أن الفقرة         -٥٠

ومن ناحية أخرى،   . إليه والية تناول مسائل تنفيذ بعينها تقع خارج نطاق والية فرع اإلنفاذ           
تقدمي املشورة والتيسري سعياً إىل تعزيز       من الفرع الرابع إىل فرع التيسري والية         ٦سند الفقرة   ت

االمتثال والقيام بوظيفة اإلنذار املبكر حباالت عدم االمتثال احملتمل حدوثها، دون اإلشارة إىل             
  .ضرورة وجود مسألة تتعلق بالتنفيذ

 من الفرع   ٣-١ة االمتثال مبوجب الفقرات     ورأى الفرع أن التقارير املقدمة إىل جلن        -٥١
 من  ٦-٤السادس من اإلجراءات واآلليات هي السبب وراء اإلجراء املتخذ مبوجب الفقرات            

وقد يعود السبب يف اختاذ مثل ذلـك اإلجـراء إىل           . الفرع الرابع من اإلجراءات واآلليات    
الـسادس مـن اإلجـراءات       من الفرع    ٣التقارير املقدمة إىل جلنة االمتثال مبوجب الفقرة        

 من النظام الداخلي وتقارير مـؤمتر األطـراف،         ٢٤ من املادة    ٣واآلليات، ومراعاة الفقرة    
اجتماع األطراف، واهليئات الفرعية املنشأة مبوجب االتفاقية وبروتوكـول         /ومؤمتر األطراف 

 العامة السارية وأثناء التداول بشأن هذه املسائل، أحاط فرع التيسري علماً باإلجراءات. كيوتو
  .على النظر يف مسائل التنفيذ الواردة يف الفرع الثامن من اإلجراءات واآلليات

وفيما يتعلق بالنتائج اليت يتعّين على فرع التيسري تطبيقها مبقتضى الفرع الرابع عشر               -٥٢
) د(و) ب(من اإلجراءات واآلليات، مت االتفاق عموماً على أنه بينما تشري الفقرتان الفرعيتان           

بوضوح إىل النتائج اليت جيب على الفرع تطبيقها على طرف من األطراف أثريت مسألة تنفيذ    
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 من الفرع السادس من اإلجـراءات       ٢وفق التعريف الوارد يف الفقرة      " الطرف املعين ("بشأنه  
قها تشريان إىل النتائج اليت جيب على الفرع تطبي       ) ج(و) أ(، فإن الفقرتني الفرعيتني     )واآلليات

 مـن   ٦ و ٤خارج نطاق نظره يف مسائل التنفيذ، وذلك ضمن إطار واليته مبوجب الفقرتني             
  . الفرع الرابع من اإلجراءات واآلليات

أو إجراءاته فيما يتعلـق بقيامـه       /أما فيما خيص ضرورة زيادة توضيح ممارسة الفرع و          -٥٣
 وضع ممارسته الناشـئة يف شـكل        مبسؤولياته، فقد اتفق الفرع على أنه من السابق ألوانه حماولة         

واتفق الفرع على مواصلة تطوير ممارسته استناداً إىل الوالية العامة والوالية           . رمسي يف هذه املرحلة   
 من الفرع الرابع من اإلجـراءات واآلليـات ومبوجـب النظـام            ٦-٤احملددة مبوجب الفقرات    

 من النظام الداخلي،    ٢٤ من املادة    ٢و ١ويف هذا السياق، ينبغي أال ُيفهم من الفقرتني         . الداخلي
اللتني تعرضان بإجياز اإلجراءات اليت جيب على الفرع اتباعها عند نظره يف مسألة مـن مـسائل                 
التنفيذ، على أهنما حتدان ضمناً من سلطة التصرف املخولة لفرع التيسري يف االضطالع بواليتـه               

  .ليات، مثلما فعل يف حالة موناكواألوسع نطاقاً مبوجب الفرع الرابع من اإلجراءات واآل
من الفرع الرابع من    ) أ(٦ويف سياق الوالية املسندة إىل فرع التيسري املبينة يف الفقرة             -٥٤

اإلجراءات واآلليات، ناقش فرع التيسري كذلك سبل معاجلة الشواغل املتعلقة باحتمال عدم            
 من بروتوكول كيوتو، مثلما يتبني      ٣  من املادة  ١وفاء األطراف بالتزاماهتا الناشئة عن الفقرة       

 مـن الفـرع الـسادس مـن         ٣من تقارير االستعراض اليت يتسلمها الفرع مبوجب الفقرة         
  .أو باالستناد إليها اإلجراءات واآلليات

والحظ فرع التيسري أن أداءه وظيفة توفري املشورة والتيسري املنـصوص عليهـا يف                -٥٥
جراءات واآلليات ال يكـون واجبـاً إالّ باالسـتناد إىل          من الفرع الرابع من اإل    ) أ(٦الفقرة  

 من الفرع السادس    ٣املعلومات اليت ترد يف تقارير االستعراض اليت تقدَّم إليه مبوجب الفقرة            
  .من اإلجراءات واآلليات

يف تقريرٍ مقّدم    ويف حال إثارة شواغل بشأن احتمال عدم امتثال طرف من األطراف            -٥٦
 بروتوكول كيوتو، اتفق الفرع على أن ينظر يف كيفية معاجلة املـشكلة              من ٨مبوجب املادة   

على أفضل حنوٍ بوسائل منها طلب مزيد من املعلومات من فريق خرباء االستعراض ذي الصلة             
  .أو من الطرف املعين، حسب االقتضاء

مبـدأ  والحظ الفرع كذلك أمهية تطبيق مبدأ االلتزام بالقواعد اإلجرائية القانونية و            -٥٧
املعاملة العادلة واملنصفة عند النظر يف ما إذا كان من املناسب تـوفري املـشورة والتيـسري                 

من الفرع الرابع من اإلجراءات واآلليات يف حالـة معينـة       ) أ(٦املنصوص عليهما يف الفقرة     
  . من بروتوكول كيوتو وعند النظر يف كيفية توفريمها٨تنشأ عن تقرير مقدم مبوجب املادة 

وباإلضافة إىل ذلك، الحظ الفرع، عند نظره يف املعلومات اليت تقدَّم إليه مبوجـب                -٥٨
 من الفرع السادس من اإلجراءات واآلليات، أن تقرير االستعراض املعمق عن البالغ   ٣الفقرة  
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وتقرير االستعراض الفردي لورقة املعلومات السنوية لكندا املقدمة         )١٤(الوطين اخلامس إليطاليا  
يدالّن على احتمال ظهور مشاكل يف وفاء هذين الطرفني بالتزاماهتمـا،            )١٥(٢٠١٠يف عام   

من الفرع الرابع من اإلجراءات     ) أ(٦حيث ارتأى الفرع أن يبدأ يف أداء دوره مبوجب الفقرة           
واآلليات فيما يتعلق بتعزيز االمتثال وبالقيام بوظيفة اإلنذار املبكر حباالت عـدم االمتثـال              

  . ااحملتمل حدوثه
ويف هذا الشأن، اتفق الفرع على مواصلة نظره يف املعلومـات الـواردة يف مجيـع                  -٥٩

 من الفرع السادس من اإلجراءات واآلليات، مبا فيها         ٣التقارير اليت تقدم إليه مبوجب الفقرة       
تلك املتعلقة بكندا وإيطاليا، خالل اجتماعاته املقبلة بغرض حتديد اإلجراء املناسب الذي قد             

  .من الفرع الرابع من اإلجراءات واآلليات) أ(٦ر إىل اختاذه مبوجب الفقرة يضط
وفضالً عن ذلك، شدد الفرع على أمهية تسلمه مجيع التقارير ذات الصلة يف الوقت                -٦٠

املناسب إلجراء مداوالته، خاصةً يف حالة األطراف اليت سبق هلا أن كانت موضوع دراسـة               
يطلب الفرع إىل األمانة أن تيسر حصول جلنة االمتثال على          وهلذا الغرض،   . من جانب الفرع  

  .يف الوقت املناسب التقارير ذات الصلة
وأحاطت جلنة االمتثال بكامل هيئتها علماً باملناقشات اليت أجراها فـرع التيـسري               -٦١

وليس يف توافق اآلراء الـذي      . وبتوافق اآلراء الذي توصل إليه بشأن املسائل املذكورة أعاله        
وُحدِّدت مسائل بـارزة،    . وصل إليه فرع التيسري ما ُيعترب مساساً بتفسري والية فرع اإلنفاذ          ت

منها على اخلصوص انعدام اإلجراءات وضرورة تقدمي ضمانات إجرائية لألطراف، إىل جانب            
اآلثار املمكنة لتفسريات اإلجراءات واآلليات، وإنشاء أحد الفرعني ممارسات تؤثر على عمل            

واتفقت اللجنة بكامل هيئتها على أن . آلخر، مع ضمان حتقيق االتساق يف هذا الصددالفرع ا
  .تواصل مناقشة هذا املوضوع يف اجتماعها املقبل

قد اتفق يف اجتماعه التاسـع   والحظت اللجنة بكامل هيئتها كذلك أن فرع التيسري       -٦٢
ولويات بالنسبة للجداول   على مواصلته استكشاف وضع جمموعة ممكنة من املعايري لتحديد األ         

الزمنية، ميكن استخدامها يف االستعراضات املعمقة للبالغات الوطنية السادسة اليت حيل موعد            
  .٢٠١٤تقدميها يف عام 

  مشاركة األعضاء واألعضاء املناوبني  -رابعاً   
ولكي  . بصفتهم الشخصية  خدمةُينتخب أعضاء جلنة االمتثال وأعضاؤها املناوبون لل        -٦٣
اليت ال غىن عنها حلسن سري أعمـال        فظ األعضاء واألعضاء املناوبون على استقالليتهم،       حيا

اللجنة، وضماناً لتحقق النصاب الالزم العتماد القرارات خالل اجتماعات اللجنة وإلتاحـة            
__________ 

)١٤( FCCC/IDR.5/ITA. 
)١٥( FCCC/ARR/2010/CAN. 
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، خاصةً يف ضوء ازدياد عدد االجتماعـات  بفترة وجيزةبعقدها  خطار  اإلبعد  عقد مداوالت   
 األعضاء واألعضاء املناوبني األهلية      مجيع نح مب  توصيتها  اللجنة كرِّرتاإلنفاذ،  اليت يعقدها فرع    

 .)١٦(اجتماعات اللجنةالسفر واملشاركة يف نفقات للحصول على متويل 

  توافر املوارد  - اًمساخ 

  امليزانية اخلاصة بعمل جلنة االمتثال  -ألف    
 يف املائة مـن     ٤٥تخدام حنو   ، كان مزمعاً اس   ٢٠١١-٢٠١٠بالنسبة لفترة السنتني      -٦٤

يف متويـل أنـشطة    )١٧(دة لربنامج الشؤون القانونية لالتفاقية اإلطارية مامليزانية األساسية املعت  
 ٤٠١وباإلضافة إىل ذلك، وردت لفترة السنتني تربعات قـدرها          . ذات صلة بلجنة االمتثال   

 يورو ٥٩١ ٠٠٠لغ قدره ، من أصل مب  "دعم جلنة االمتثال  " يورو يف إطار البند املعنون       ١٤٢
وتعرب اللجنـة عـن     . ميثل احتياجات الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية من املوارد       

شكرها لألطراف اليت تربعت للصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية لدعم أنـشطة جلنـة             
  . وهي بلجيكا، وسويسرا، واليابان٢٠١١-٢٠١٠االمتثال يف فترة السنتني 

  ٢٠١٣-٢٠١٢رد املطلوبة لفترة السنتني املوا  -باء   
 يف املائة مـن     ٤٠، من املزمع استخدام حنو      ٢٠١٣-٢٠١٢بالنسبة لفترة السنتني      -٦٥

امليزانية األساسية املخصصة لربنامج الشؤون القانونية لالتفاقية اإلطارية، املعروضة على مؤمتر           
عة، يف متويل أنشطة ذات صلة      اجتماع األطراف للموافقة عليها خالل دورته الساب      /األطراف

 يـورو مـن الـصندوق       ٤١٧ ٧٠٠وباإلضافة إىل ذلك، سيقدَّم مبلغ       .)١٨(بلجنة االمتثال 
  .االستئماين لألنشطة التكميلية

  

__________ 

اجتمـاع األطـراف    / من التقرير السنوي األول للجنة االمتثال املقدَّم إىل مؤمتر األطراف          ٢٦انظر الفقرة    )١٦(
(FCCC/KP/CMP/2006/6) من التقرير السنوي الثاين للجنة االمتثـال املقـدَّم إىل مـؤمتر             ٢٧رة  ، والفق 

 من التقرير السنوي الثالـث للجنـة        ٣٨، والفقرة   )(CCC/KP/CMP/2007/6اجتماع األطراف   /األطراف
 ٣٦-٣٤، والفقـرات  (FCCC/KP/CMP/2008/5) اع األطراف ـاجتم/االمتثال املقدَّم إىل مؤمتر األطراف

اجتمـاع األطـراف    /وي الرابـع للجنـة االمتثـال املقـدَّم إىل مـؤمتر األطـراف             من التقرير الـسن   
(FCCC/KP/CMP/2009/17). 

 .FCCC/SBI/2009/2/Add.1 من الوثيقة ٦٥ والفقرة ١٥-م أإ/١٢انظر املقرر  )١٧(
 .FCCC/SBI/2011/2/Add.1 وFCCC/SBI/2011/7/Add.1انظر الوثيقتني  )١٨(



FCCC/KP/CMP/2011/5 

GE.11-64369 18 

  املرفق األول

  أعضاء جلنة االمتثال وأعضاؤها املناوبون الذين تنتهي مـدة واليتـهم               
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١يف 

  ذفرع اإلنفا    
  اجملموعة  العضو املناوب  العضو
  أوروبا الغربية وغريها  غريهارد لويبلالسيد   لوفيبري. م. روين ج السيد

  الدول اجلزرية الصغرية النامية  جني مايسي - ة مرييالسيد  حممد شريفالسيد 
  أوروبا الشرقية  إيرينا رودزكوالسيدة   أوليغ شامانوفالسيد 
  األطراف املدرجة يف املرفق األول  ار فيكفيدالسيد   ستيفان ميشيلالسيد 

  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول   أينون نيشاتالسيد  إهلوجمون رجابوفالسيد 

  التيسريفرع     
  اجملموعة  العضو املناوب  العضو
  أوروبا الغربية وغريها  أدريان روبرتسالسيد   مارك باملريتسالسيد 
  الدول اجلزرية الصغرية النامية  أنطونيو مونتريو ليماسيد ال  بيدروسو كويستا. بيدرو لالسيد 

  أوروبا الشرقية  سيارهي نيكيتسنيالسيد   السيدة فالريي سيدياكني
  األطراف املدرجة يف املرفق األول  نيكوال نوطاروالسيد   آنا ديكسيليوس ةالسيد

  درجة يف املرفق األولاألطراف غري امل  إينار إيكسانا إيشاك ةالسيد  جنم الدين جالوتاالسيد 
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  املرفق الثاين

   الفترة املشمولة بالتقريرأثناءالقرارات اليت اختذها فرعا جلنة االمتثال     
  *)CC-2010-1/Bulgaria/EB(بلغاريا 
  التاريخ  رقم الوثيقة  العنوان
تأجيل إجناز استعراض وتقييم    قرار  

 من الفرع   ٢اخلطة املقدمة مبوجب    
  اخلامس عشر

CC-2010-1-13/Bulgaria/EB  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٥  

  ٢٠١١يناير / كانون الثاين٣١  CC-2010-1-16/Bulgaria/EB  قرار بشأن مشورة اخلرباء
 ٢قرار بشأن بلغاريا مبوجب الفقرة      

  من الفرع العاشر
CC-2010-1-17/Bulgaria/EB  ٢٠١١فرباير / شباط٤  

  
  ** (CC-2011-1/Romania/EB)رومانيا

  التاريخ  رقم الوثيقة  وانالعن
  ٢٠١١مايو / أيار٢٧ CC-2011-1-2/Romania/EB  قرار بشأن البحث األويل
  ٢٠١١يونيه / حزيران٣ CC-2011-1-3/Romania/EB  قرار بشأن مشورة اخلرباء

  ٢٠١١يوليه / متوز٨ CC-2011-1-6/Romania/EB  االستنتاج األويل
  ٢٠١١أغسطس / آب٢٧ CC-2011-1-8/Romania/EB  قرار هنائي بشأن رومانيا 

  

__________ 

  :ببلغاريا على العنوان التايلميكن االطالع على القرارات املتعلقة   *
<http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/questions_of_implementation/items/5538.php>.  

  :ميكن االطالع على القرارات املتعلقة برومانيا على العنوان التايل  **
<http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/questions_of_implementation/items/6030.php>.  
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  ***)CC-2011-2/Ukraine/EB(أوكرانيا 
  التاريخ  رقم الوثيقة  العنوان

  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٩ CC-2011-2-2/Ukraine/EB  قرار بشأن البحث األويل

  ٢٠١١يوليه / متوز٦ CC-2011-2-3/Ukraine/EB  قرار بشأن مشورة اخلرباء
  ٢٠١١أغسطس / آب٢٥ CC-2011-2-6/Ukraine/EB  االستنتاج األويل

 ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٢ CC-2011-2-9/Ukraine/EB  قرار هنائي بشان أوكرانيا
  

  **** (CC-2011-3/Lithuania/EB)ليتوانيا
  التاريخ  رقم الوثيقة  العنوان

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٤ CC-2011-3-2/Lithuania/EB  قرار بشأن البحث األويل
 ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١١ CC-2011-3-3/Lithuania/EB  بشأن مشورة اخلرباءقرار 

        
  

__________ 

  :ميكن االطالع على القرارات املتعلقة بأوكرانيا على العنوان التايل  ***
<http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/questions_of_implementation/items/6077.php>.  

  :ميكن االطالع على القرارات املتعلقة بليتوانيا على العنوان التايل  ****
<http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/questions_of_implementation/items/6195.php>.  


