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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع
  يف بروتوكول كيوتو األطراف

  الدورة الثامنة
  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧ إىلنوفمرب / تشرين الثاين٢٦من الدوحة، 

  عمال املؤقتمن جدول األ) 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    
طـراف العامـل    يغطي التقرير السنوي السابع للجنة االمتثال املقدم إىل مؤمتر األ           

 ١٤بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو األنشطة املضطلع هبا يف الفتـرة مـن               
ويقدم التقرير موجزاً   . ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥ إىل   ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول 

عن مواصلة فرع اإلنفاذ نظره يف مسائل التنفيذ املتعلقة بأوكرانيـا ورومانيـا وكرواتيـا       
 إدخال التعـديالت أو عـدم       حولنظره يف مسائل تنفيذ جديدة ويف خالف        وليتوانيا و 

ويتضمن التقرير أيضاً معلومات عن املناقشات اليت أجراها        . إدخاهلا فيما يتعلق بسلوفاكيا   
فرع التيسري بشأن األحكام املتعلقة بالتيسري، وعن مناقشات جلنة االمتثال بكامل هيئتـها             

المتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب        ملسائل الترتيبات القانونية    
بروتوكول كيوتو؛ وآثار املهام اإلضافية املقترحة من جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك يف   
عمل جلنة االمتثال؛ وإجراء حوار مع اهليئات املعنية باالمتثال مبوجب املعاهدات األخرى؛            

ف سفر األعضاء واألعضاء املناوبني يف اهليئات املنشأة مبوجب         واملمارسات املتعلقة بتكالي  
  .بروتوكول كيوتو

  
__________ 

قُدمت هذه الوثيقة بعد املوعد احملدد لتقدميها ملراعاة نتائج االجتماع احلادي عشر للجنة االمتثال بكامـل                  *  
 .٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢٥ و٢٤هيئتها، املعقود يومي 
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  مقدمة  -أوالً  

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

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

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

  نطاق التقرير  -باء  
 / تـشرين األول   ١٤يغطي التقرير السنوي السابع للجنة االمتثال الفترة املمتدة من            -٢

وهو يلخص العمل الذي قامت بـه       . ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥ إىل   ٢٠١١أكتوبر  
  .ولتها خالل تلك الفترةاللجنة واملسائل اليت تنا

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

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

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

  بشأن ترشيح أعضاء وأعضاء مناوبني يف جلنة االمتثال، حسب االقتضاء؛
أن يعتمد ترتيبات قانونية لالمتيازات واحلصانات ويضمن أن تشمل هـذه             )ب(  

  ؛) أدناه١٥انظر الفقرة ( جلنة االمتثال وأعضاءها املناوبني الترتيبات أعضاء
املهام اإلضـافية الـيت   على عمل جلنة االمتثال  اآلثار املترتبة يف    أن ينظر يف      )ج(  

شأن طرائـق وإجـراءات تنفيـذ      اقترحتها جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك يف توصياهتا ب        
  ؛) أدناه٢٩رة انظر الفق( )١(و من بروتوكول كيوت٦ املادة

__________ 

: متاح علـى العنـوان التـايل      . ١ شراف على التنفيذ املشترك عن اجتماعها الثالثني، املرفق       تقرير جلنة اإل   )١(
<http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings/030/ann1.pdf>. 
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أن يقدم توجيهات إىل جلنة االمتثال بشأن إجراء حوار مع هيئات االمتثال              )د(  
  ؛) أدناه١٤انظر الفقرة (مبوجب املعاهدات األخرى 

أن يطلب إىل األمانة أن تعدل ممارسات االتفاقية اإلطارية من أجل تغطيـة               )ه(  
أعضائها املناوبني، حبيث تـوائم تلـك       التكاليف املرتبطة بسفر مجيع أعضاء جلنة االمتثال و       

 ٣١انظر الفقرتني   (املمارسات مع ما تتبعه اهليئات األخرى املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو           
  ؛) أدناه٣٢و

أن يدعو األطراف إىل تقدمي تربعات إىل الصندوق االسـتئماين لألنـشطة          )و(  
إىل  ه، ويوجـه شـكر    ٢٠١٣-٢٠١٢التكميلية دعماً لعمل جلنة االمتثال يف فترة السنتني         

  ). أدناه٧٧انظر الفقرة (ألطراف اليت قدمت تربعات خالل الفترة املشمولة بالتقرير ا

  املسائل التنظيمية  -ثانياً  
وُعقد . عقدت جلنة االمتثال بكامل هيئتها اجتماعني خالل الفترة املشمولة بالتقرير           -٥

 ٢٤احلادي عشر يف الفتـرة مـن         ، واجتماعها ٢٠١٢فرباير  / شباط ٩اجتماعها العاشر يف    
  .، وكان كالمها يف بون، بأملانيا٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢٥ إىل
 ٢٢، ومـن    ٢٠١٢فرباير  / شباط ٨  إىل ٦من  (واجتمع فرع التيسري مرتني يف بون         -٦
 فرع اإلنفاذ سـت مـرات يف بـون          ، بينما اجتمع  )٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤ إىل
، ٢٠١١ ديسمرب/ كانون األول  ٢١ إىل   ٢٠، ومن   ٢٠١١نوفمرب  /اين تشرين الث  ١٨ إىل   ١٤ من(

 ١٤ إىل ٩، ومـن  ٢٠١٢مارس / آذار٩ إىل ٨، ومن ٢٠١٢فرباير / شباط١٠ و ٨ و ٧ويف  
 وباإلضافة إىل هـذه     ).٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤ إىل   ٢٢، ومن   ٢٠١٢يوليه  /متوز

 اإللكترونية الختاذ القـرارات     االجتماعات، استعمل مكتب جلنة االمتثال وفرعاها الوسائل      
  ).هاء أدناه-انظر الفصل الثاين(ة بالتقرير خالل الفترة املشمول

وميكن االطالع على جدول األعمال وشروحه، والوثائق الداعمة لبنـود جـدول              -٧
األعمال، وتقرير الرئيس عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة بكامل هيئتها وفرع التيسري             

  .)٢(وقع الشبكي لالتفاقية اإلطاريةى املوفرع اإلنفاذ عل

  للجنة االمتثالالتابعني انتخاب رئيسي ونائيب رئيسي فرعي اإلنفاذ والتيسري   -ألف  
 من الفرع الثاين من اإلجراءات واآلليات، انتخب فرع اإلنفاذ بالتزكية،           ٤لفقرة  ل وفقاً  -٨

، ٢٠١٢ فربايـر / شـباط  ٧رئيس، يف   السيد رنيه لوفيرب رئيساً والسيدة رويانا هاينس نائبة لل        
، السيد خالد أبوليف رئيساً والسيد أدريان روبـرتس نائبـاً            بالتزكية وانتخب فرع التيسري  

__________ 

)٢( <http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/items/2875.php>. 
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ويشكل هذان الرئيسان ونائبامها املكتب اجلديد للجنة       . ٢٠١٢فرباير  / شباط ٦للرئيس، يف   
  .االمتثال

عمل أعضاء املكتـب    وأعربت اللجنـة يف اجتماع بكامـل هيئتها عن تقديرها ل          -٩
السيدة ساندي دي ويت، رئيسة فرع اإلنفاذ، والسيد كونيهيكـو شـيمادا،            : السابق وهم 

رئيس فرع التيسري، والسيد لوفيرب نائب رئيسة فرع اإلنفاذ، والسيد جواد آغازاده خـوئي              
  .نائب رئيس فرع التيسري

  العضوية يف جلنة االمتثال  -ءبا  
النظام الداخلي للجنة االمتثال مبقتضى بروتوكـول       " من   ٣  من املادة  ٥وفقاً للفقرة     -١٠

بالنظام  "ويشار إليه أدناه  ؛  ٤-م أإ /٤، بصيغته املعدلة باملقرر     ٢-م أإ /٤مرفق املقرر   " (كيوتو
، عندما يستقيل عضو أو عضو مناوب أو يعجز عن إكمـال الواليـة أو املهـام         ")الداخلي

اجتمـاع  /نة االمتثال من مـؤمتر األطـراف      املسندة إليه كعضو أو عضو مناوب، تطلب جل       
  .األطراف انتخاب عضو أو عضو مناوب جديد للفترة املتبقية من الوالية يف دورته املقبلة

، قدم السيد مارك بريمان، وهو عضو مناوب رشحته         ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٦ويف    -١١
 ٣١لتيسري إىل غايـة     األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية وانُتخب للخدمة يف فرع ا          

 مـن الفـرع الثـاين       ٥لفقرة  ووفقاً ل . ، استقالته من اللجنة   ٢٠١٣ديسمرب  /كانون األول 
 مـن النظـام     ٣ من املادة    ٥ من الفرع الرابع من اإلجراءات واآلليات، والفقرة         ٢ والفقرة

ـ    /الداخلي، تطلب جلنة االمتثال بكامل هيئتها إىل مؤمتر األطراف         أل اجتماع األطراف أن مي
املنصب الشاغر يف فرع التيسري بانتخاب عضو مناوب من األطراف املدرجة يف املرفق األول              

  .إلكمال املدة املتبقية من فترة والية السيد بريمان

  الشفافية واالتصاالت واملعلومات -جيم  
 من النظام الداخلي، ُسـجلت األجـزاء العلنيـة مـن            ٩ من املادة    ١لفقرة  وفقاً ل   -١٢

 ومن االجتماعني احلـادي     ، العاشر واحلادي عشر للجنة االمتثال بكامل هيئتها       االجتماعني
 ومن االجتماعات السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر ،عشر والثاين عشر لفرع التيسري    

والتاسع عشر والعشرين واحلادي والعشرين لفرع اإلنفاذ، وُبثت على اإلنترنت عن طريـق             
  .إلطاريةاملوقع الشبكي لالتفاقية ا
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 من النظام الداخلي، أُتيحت مجيع وثائق جلنة االمتثال         ١٢ من املادة    ٢ووفقاً للفقرة     -١٣
بكامل هيئتها ووثائق فرعي اإلنفاذ والتيسري للجمهور عن طريق املوقع الـشبكي لالتفاقيـة              

  .)٣(اإلطارية
تعزيـز تنفيـذ   ، وجه رئيس اللجنة املعنية بإدارة آلية   ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٨ويف    -١٤

 يف، بناًء على طلب قدمه مـؤمتر األطـراف          )جلنة بازل لالمتثال  (اتفاقية بازل واالمتثال هلا     
 حوار بـشأن    بإجراء، رسالة إىل رئيسي جلنة االمتثال املتشاركني فيما يتعلق          )٤(اتفاقية بازل 

 اجتماعهـا    يف هتائتها أثناء مناقـشا   وأعربت جلنة االمتثال بكامل هي    . قضايا اإلبالغ الوطين  
صت اللجنـة بكامـل     وخلُ. مت بقيمة ذلك احلوار   احلادي عشر عن اهتمامها باملقترح وسلّ     
ان على جلنة بازل لالمتثال، رهناً بأيـة آراء يبـديها         هيئتها إىل أن رئيسيها املتشاركني سُيردّ     

اجتماع األطراف  /اجتماع األطراف، وطلبت توجيهات من مؤمتر األطراف      /مؤمتر األطراف 
  .اهليئات املعنية باالمتثال مبقتضى معاهدات أخرىو االمتثال إجراء حوار بني جلنةن بشأ

  امتيازات وحصانات أعضاء جلنة االمتثال وأعضائها املناوبني  -دال  
تقريـر  ب أثناء اجتماعها احلادي عـشر،       ، علماً  جلنة االمتثال بكامل هيئتها    أحاطت  -١٥

وضات يف إطار اهليئة الفرعيـة للتنفيـذ بـشأن          شفهي من األمانة عن الوضع الراهن للمفا      
الترتيبات القانونية المتيازات وحصانات األفراد العـاملني يف اهليئـات املنـشأة مبوجـب              

وشددت اللجنة بكامل هيئتها على أمهية مـنح امتيـازات وحـصانات            . بروتوكول كيوتو 
سيما فيما يتعلـق    لألعضاء واألعضاء املناوبني من أجل ضمان حضورهم االجتماعات، وال          

  .بإصدار تأشريات يف الوقت املناسب تكون طويلة األجل وتسمح بالدخول مرات متعددة

  استعمال الوسائل اإللكترونية الختاذ القرارات  -هاء  
 من النظام الداخلي، جيوز للجنة االمتثال أن تـصوغ          ١١ من املادة    ٢عمالً بالفقرة     -١٦

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، جلأ مكتب      . لكترونية الوسائل اإل  باستعمالقرارات وتتخذها   
 خيـص جلنة االمتثال إىل الوسائل اإللكترونية الختاذ قرار بشأن إحالة مسائل التنفيـذ فيمـا    

 الوسائل اإللكترونية الختاذ قرارات يف مثان مناسـبات   فرع اإلنفاذ أيضاً  استعملو. سلوفاكيا
__________ 

 :مل هيئتها على العنوان التايلاميكن االطالع على الوثائق املتعلقة بلجنة االمتثال بك )٣(
<http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/plenary/items/3788.php>التيسري رعـ والوثائق املتعلقة بف؛  

: على العنوان التايل
<http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/facilitative_branch/items/3786.php>والوثائق املتعلقة ؛ 

 :يلع اإلنفاذ على العنوان التابفر
<http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/enforcement_branch/items/3785.php>. 

 .١٠/١١- بأاملقرر  )٤(
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مانيا  ورو ليتوانياورة اخلرباء فيما يتعلق ب     بسلوفاكيا؛ ومش  حبث أويل فيما يتعلق   : تتعلق مبا يلي  
مقدمة من ليتوانيا عمالً بقرار هنائي اختذه فرع طة خ؛ واستعراض وتقييم أوكرانياوسلوفاكيا و 

اإلنفاذ؛ وقرار هنائي فيما يتعلق بسلوفاكيا؛ وقرار بعدم الشروع يف اإلجراء املعجل املشار إليه              
  .العاشر من اإلجراءات واآلليات فيما يتعلق بليتوانيا من الفرع ١يف الفقرة 

 الوسـائل اإللكترونيـة،     عمالة املشمولة بالتقرير، إىل است    ولُجئ أيضاً، خالل الفتر     -١٧
  :تيسرياً الختاذ القرارات بسبب عدم اكتمال النصاب يف اجتماعات فرع اإلنفاذ

 أثنـاء   ،ن واملـصوتني  باإلضافة إىل األعضاء واألعضاء املناوبني احلاضـري        )أ(  
ت الوسائل اإللكترونية جلمع أصوات إضافية      عملجتماع السادس عشر لفرع اإلنفاذ، استُ     اال

استعراض وتقييم خطة مقدمة مـن رومانيـا        :  من اختاذ قرارات بشأن ما يلي      فرعاللتمكني  
ـ               تعراض عمالً بقرار هنائي صادر عن فرع اإلنفاذ؛ واستنتاج أويل فيما يتعلق بليتوانيـا؛ واس

  وتقييم خطة مقدمة من كرواتيا عمالً بقرار هنائي صادر عن فرع اإلنفاذ؛
 أثنـاء   ،باإلضافة إىل األعضاء واألعضاء املناوبني احلاضـرين واملـصوتني          )ب(  

ت الوسائل اإللكترونية جلمع أصوات إضـافية       عملاسُتاالجتماع السابع عشر لفرع اإلنفاذ،      
 استعراض وتقييم خطة مقدمة من أوكرانيا عمالً بقـرار           من اختاذ قرار بشأن    فرعاللتمكني  

  هنائي صادر عن فرع اإلنفاذ؛
 أثنـاء   ،باإلضافة إىل األعضاء واألعضاء املناوبني احلاضـرين واملـصوتني          )ج(  

ت الوسائل اإللكترونية جلمع أصوات إضـافية       عملاسُتاالجتماع التاسع عشر لفرع اإلنفاذ،      
اإلجـراءات واآلليـات    من الفرع العاشر من ٢مبوجب الفقرة  من اختاذ قرار فرعاللتمكني  
 من بروتوكول   ١٧ و ١٢ و ٦ املواد   مبوجباركة يف اآلليات     إقرار أهلية أوكرانيا للمش    إلعادة
  كيوتو؛

أثنـاء االجتمـاع احلـادي       باإلضافة إىل األعضاء احلاضرين واملصوتني،      )د(  
فرع الترونية جلمع أصوات إضافية لتمكني       الوسائل اإللك  عملتاسُتوالعشرين لفرع اإلنفاذ،    

ع  من الفـر   ٢ قرار بشأن مشورة اخلرباء فيما يتعلق بليتوانيا؛ وقرار مبوجب الفقرة            من اختاذ 
 مبوجـب اركة يف اآلليـات      أهلية ليتوانيا للمش   إقرار إلعادةالعاشر من اإلجراءات واآلليات     

عراض وتقييم اخلطة املقدمة مـن       من بروتوكول كيوتو؛ وقرار بشأن است      ١٧ و ١٢ و ٦ املواد
  سلوفاكيا عمالً بالقرار النهائي الصادر عن فرع اإلنفاذ؛

أثنـاء   باإلضافة إىل األعضاء واألعضاء املناوبني احلاضـرين واملـصوتني،          )ه(  
االجتماعات السادس عشر والسابع عشر والتاسع عشر واحلادي والعشرين لفرع اإلنفـاذ،            

 مـن اعتمـاد جـدول       فرعالنية جلمع أصوات إضافية لتمكني       الوسائل اإللكترو  عملتاسُت
  .األعمال اخلاص بكل واحد من تلك االجتماعات
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 الوسائل اإللكترونية الختاذ القرارات يف املناسبات املذكورة أعـاله          عمالومكّن است   -١٨
 اجتماعات فرع اإلنفاذ يف حاالت أدت فيها ظروف طارئة وغري متوقعـة إىل              استمرارمن  

  .ب أعضاء وأعضاء مناوبني يف وقت متأخر من االجتماعات املقررةانسحا
 نكّمتو.  فرع التيسري أيضاً الوسائل اإللكترونية ملناقشة مراسالته مع كندا         عملواست  -١٩

من الرد بسرعة على كندا، دومنا حاجة إىل         ،استخدام تلك الوسائل الختاذ القرارات    ب الفرع،
فرع، يف اجتماعه   ال ، استعمل عضاء احلاضرين واملصوتني   األ عن وفضالً. عقد اجتماع إضايف  

: نه من اختاذ قرارات بشأن ما يلي   مكّ الوسائل اإللكترونية جلمع أصوات إضافية تُ      الثاين عشر، 
 نظره يف املـسألة املتعلقـة       وإهناءإقرار جدول أعمال االجتماع؛ ونشر مراسالته مع كندا؛         

  .بكندا

  الفترة املشمولة بالتقريرالعمل املضطلع به يف   -ثالثاً  

  أنشطة اللجنة بكامل هيئتها  -ألف  

 من بروتوكول كيوتو وغري ذلـك مـن         ٨تقارير أفرقة خرباء االستعراض مبوجب املادة         -١  
  املعلومات اليت تلقتها جلنة االمتثال بكامل هيئتها

إىل جلنة   من الفرع السادس من اإلجراءات واآلليات، أحالت األمانة          ٣وفقاً للفقرة     -٢٠
االمتثال تقارير أفرقة خرباء االستعراض عن االستعراضات املركزية املعمَّقة للبالغات الوطنية           
اخلامسة لالحتاد األورويب، واالحتاد الروسي، وأستراليا، وآيسلندا، وبلغاريـا، وبـيالروس،           

  .ورومانيا، وسلوفينيا، وكندا، ولكسمربغ، وليختنشتاين، وموناكو
 من الفرع الـسادس مـن       ٣حالت األمانة إىل جلنة االمتثال، وفقاً للفقرة        وباملثل، أ   -٢١

 ٢٠١١  السنوية اليت قدمها يف عام     للتقاريراإلجراءات واآلليات، تقارير االستعراضات الفردية      
كل من إسبانيا، وأستراليا، وإسـتونيا، وأملانيـا،        ) ٢٠١١تقارير االستعراض السنوي لعام     (

وآيسلندا، وإيطاليا، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبولندا، واجلمهورية       وأوكرانيا، وآيرلندا،   
التشيكية، والدامنرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والـسويد، وسويـسرا، وفرنـسا،           
وفنلندا، وكرواتيا، وكندا، والتفيا، ولكسمربغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، واململكة املتحـدة          

لندا الشمالية، وموناكو، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهنغاريـا،        لربيطانيا العظمى وآير  
  .وهولندا، واليابان، واليونان

 من  ٤٩ من الفرع السادس من اإلجراءات واآلليات والفقرة         ٣ووفقاً كذلك للفقرة      -٢٢
 ، أحالت األمانة إىل جلنة االمتثال التقارير السنوية عن حالة قـوائم           ١-م أإ /٢٢مرفق املقرر   

 كل من االحتـاد األورويب، واالحتـاد الروسـي،          ٢٠١٢اجلرد السنوية اليت قدمها يف عام       
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وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وأملانيا، وأوكرانيا، وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا، والربتغـال،          
وبلجيكا، وبلغاريا، وبولندا، واجلمهورية التشيكية، والـدامنرك، ورومانيـا، وسـلوفاكيا،           

وفينيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، وفنلندا، وكرواتيا، وكندا، والتفيا، ولكـسمربغ،          وسل
وليتوانيا، وليختنشتاين، واململكة املتحدة، وموناكو، والنـرويج، والنمـسا، ونيوزيلنـدا،           

  .وهنغاريا، وهولندا، واليابان، واليونان
 من مرفق   ٤٩ت، والفقرة    من الفرع السادس من اإلجراءات واآلليا      ٣ووفقاً للفقرة     -٢٣

، أحالت األمانة إىل جلنة االمتثال التقرير املتعلق باالستعراض املعجل اخلاص           ١-م أإ /٢املقرر  
  .بليتوانيا
 من الفرع السادس من اإلجراءات واآلليات، أحالت األمانة إىل جلنة          ١ووفقًا للفقرة     -٢٤

فاكيا، الذي أشار إىل مـسائل       اخلاص بسلو  ٢٠١١االمتثال تقرير االستعراض السنوي لعام      
 من الفرع السادس    ٢ووفقًا للفقرة   .  إدخال التعديالت أو عدم إدخاهلا     حولالتنفيذ وخالف   

بـاء أدنـاه    -وترد يف الفصل الثالث   . من اإلجراءات واآلليات، أُتيح التقرير أيضاً لسلوفاكيا      
نفيذ هـذه وبـاخلالف     معلومات عّما اضطلع به فرع اإلنفاذ من عمل فيما يتعلق مبسائل الت           

  . إدخال التعديالت أو عدم إدخاهلاحول
، أحالت األمانة إىل جلنة االمتثـال تقريـر         ١-م أإ /١٣ من املقرر    ٤ووفقًا للفقرة     -٢٥

التجميع واحملاسبة السنوي الرابع املتعلق باألطراف يف االتفاقية اليت هلا التزامـات منـصوص              
  ).CC/2011/1( امللحقة هبذا التقرير واإلضافةَعليها يف املرفق باء لربوتوكول كيوتو، 

ت اليت قدمتها   والحظت اللجنة بكامل هيئتها، أثناء اجتماعها احلادي عشر، املعلوما          -٢٦
  . حالة تقدمي التقارير واستعراضها مبوجب بروتوكول كيوتوعنإليها األمانة 

ونظر . ة االستعراض وواصلت اللجنة بكامل هيئتها النظر يف مسألة االتساق يف عملي           -٢٧
).  أدنـاه  ٧٦ و ٧٥انظر الفقـرتني    (الفرعان أيضاً يف هذه املسألة أثناء اجتماع كل منهما          

والحظت اللجنة بكامل هيئتها أن احلوار مع خرباء االستعراض الرئيسيني لقوائم اجلرد قـد              
املعقود تواصل من خالل مشاركة نائيب رئيسي الفرعني يف االجتماع التاسع ألولئك اخلرباء             

ماً وأعربت عـن تقـديرها خلـرباء        واعتربت اللجنة ذلك احلوار قيّ    . ٢٠١٢مارس  /يف آذار 
وطلبت اللجنة بكامل هيئتها إىل األمانة اإلبقاء على        . االستعراض الرئيسيني على مشاركتهم   

  .الترتيبات اخلاصة مبشاركة أعضاء مكتبها يف اجتماعات خرباء االستعراض الرئيسيني
اللجنة بكامل هيئتها أيضاً يف سبل تعزيز التعـاون املـستمر مـع خـرباء       ونظرت    -٢٨

قدم من الفرعني   امل قترحاملوالحظت اللجنة يف هذا الصدد      . استعراض قوائم اجلرد الرئيسيني   
 إىل تنظيم حلقة عمل مشتركة يشارك فيها أعضاء اللجنة وأعـضاؤها            ، الذي يدعو  واملكتب

 منـرب موحـد     إتاحـة ئيسيني، بدعم من األمانة، من أجل       املناوبون وخرباء االستعراض الر   
وطلبت اللجنة بكامل هيئتها إىل املكتب أن       . للمناقشات بشأن حتسني اتساق االستعراضات    
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يقوم، مبساعدة من األمانة، ويف إطار التشاور مع خرباء االستعراض الرئيسيني، باستكشاف            
  .، رهناً بتوافر املوارد املالية٢٠١٣إمكانيات تنظيم حلقة العمل تلك يف مستهل عام 

  توصيات جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك  -٢  
 يتعلق  الحظت اللجنة بكامل هيئتها توصيات جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك فيما            -٢٩

 لتقرير اجتماعهـا  ١ من بروتوكول كيوتو الواردة يف املرفق ٦بطرائق وإجراءات تنفيذ املادة  
ترح هذه التوصيات مهام إضافية للجنة االمتثال فيما يتصل بتحديد ما إذا كانت             وتق. الثالثني

ويف هـذا   . املعايري اإللزامية اإلجراءات و األطراف متتثل ملا اقُترح من طرائق التنفيذ املشترك و        
الصدد، أشارت جلنة االمتثال بكامل هيئتها إىل أن هذه التوصيات ميكن أن تكون هلا آثار يف                

اجتماع األطراف إىل هذه املسألة لكـي       / مؤمتر األطراف  عنايةتفقت على أن توجه     عملها وا 
  .ينظر فيها أثناء دورته الثامنة

  مشاركة األعضاء واألعضاء املناوبني  -٣  
الحظت اللجنة بكامل هيئتها، أثناء اجتماعها احلادي عشر، التحـديات املتعلقـة              -٣٠

 واللجنة بكامل هيئتها، وشددت على أن عدم        بتحقيق النصاب الالزم يف اجتماعات الفرعني     
  .حتقيق النصاب يؤثر يف كفاءهتا وفعاليتها

 إىل  الـسادس وأشارت اللجنة بكامل هيئتها إىل أهنا ذكّرت، يف تقريرها الـسنوي              -٣١
، بأن أعضاءها وأعضاءها املناوبني ُينتخبـون للخدمـة         )٥(اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف 

رت التوصية بتوسيع نطاق األهلية للحصول على متويل تكـاليف          بصفتهم الشخصية، وكر  
والحظت اللجنة . )٦(السفر واملشاركة يف اجتماعاهتا ليشمل مجيع األعضاء واألعضاء املناوبني     

 هلـذا   اجتماع األطراف قد طلب إىل األمانة يف دورته السابعة، استجابةً         /أن مؤمتر األطراف  
حدثه متويل سفر مجيع األعضاء      تقريراً عما يُ   عّد، أن تُ  )٤ة  ، الفقر ٧-م أإ /١٢املقرر  (املقترح  

واألعضاء املناوبني ومشاركتهم يف اجتماعات اهليئات املنـشأة مـن آثـار يف الـسياسات        
والحظت اللجنة . )٧(وامليزانية، كي تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة والثالثني

ة قد نظرت، أثناء دورهتا السادسة والثالثني، يف الوثيقـة الـيت            بكامل هيئتها أن اهليئة الفرعي    
__________ 

اجتماع األطـراف   / للجنة االمتثال املقدم إىل مؤمتر األطراف      السادس من التقرير السنوي     ٦٣انظر الفقرة    )٥(
)FCCC/KP/CMP/2011/5.( 

اجتماع األطراف  / من التقرير السنوي األول للجنة االمتثال املقدم إىل مؤمتر األطراف          ٢٦ الفقرة   انظر أيضاً  )٦(
)FCCC/KP/CMP/2006/6(   من التقرير السنوي الثاين للجنة االمتثـال املقـدم إىل مـؤمتر             ٢٧؛ والفقرة 

ثالث للجنـة    من التقرير السنوي ال    ٣٨؛ والفقرة   )FCCC/KP/CMP/2007/6(اجتماع األطراف   /األطراف
 من  ٣٦-٣٤؛ والفقرات   )FCCC/KP/CMP/2008/5(اجتماع األطراف   /االمتثال املقدم إىل مؤمتر األطراف    

ــال املقــدم إىل مــؤمتر األطــراف  ــة االمتث ــع للجن ــسنوي الراب اجتمــاع األطــراف /التقريــر ال
)FCCC/KP/CMP/2009/17.( 

)٧( FCCC/SBI/2012/INF.1. 
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أن اهليئة الفرعية أوصـت     ف، و اجتماع األطرا /أعدهتا األمانة بناًء على طلب مؤمتر األطراف      
يئات  بأن ينظر يف اإلبقاء على املمارسات الراهنة املتعلقة بتمويل نفقات سفر أعضاء اهل             املؤمتر

  .)٨(نياملنشأة وأعضائها املناوب
وأعربت اللجنة بكامل هيئتها، يف اجتماعها احلادي عشر، عن قلقها إزاء املمارسات              -٣٢

والحظـت اللجنـة يف الوقـت ذاتـه أن مـؤمتر            .  أعاله ٣١احلالية املشار إليها يف الفقرة      
اجتماع األطراف، قد طلب إىل األمانة، يف دورته السابعة، تعديل ممارسات االتفاقية            /األطراف

رية حبيث تغطى تكاليف سفر مجيع األعضاء واألعضاء املناوبني يف جلنة اإلشراف علـى              اإلطا
وكررت اللجنة بكامل هيئتها توصيتها بتوسيع نطاق األهلية للحصول على          . )٩(التنفيذ املشترك 

. متويل تكاليف السفر واملشاركة يف اجتماعاهتا ليشمل مجيع األعـضاء واألعـضاء املنـاوبني             
 على أن هذا التمويل ضروري لضمان االستقالل التام لألعـضاء واألعـضاء             وشددت اللجنة 

فاالفتقار إىل هذا التمويل يؤثر يف مشاركتهم يف        . املناوبني املنتخبني للخدمة بصفتهم الشخصية    
االجتماعات، حيث تكون هذه املشاركة أساسية لفعالية أداء جلنة االمتثـال، وال سـيما يف                

والحظت اللجنة بكامل هيئتها الشواغل اليت أثارهـا        . ا ُبعيد اإلخطار هب   االجتماعات اليت ُتعقد  
يلة عرب خطوط جوية اقتـصادية،      األعضاء واألعضاء املناوبون فيما يتعلق بالسفر ملسافات طو       

  .يرتبط بذلك من آثار يف قدرهتم على املشاركة بفعالية يف أعمال اللجنة وما

  أنشطة فرع اإلنفاذ  -باء  

   مسأليت تنفيذ خاصتني بكرواتيا يفنظرال  -١  
خالل الفترات املشمولة بالتقارير الثالثة السابقة، نظر فرع اإلنفاذ يف مسأليت تنفيذ              -٣٣

 تـشرين   ١٨واعتمد الفرع، يف اجتماعه السادس عشر املعقـود يف          . )١٠(خاصتني بكرواتيا 
تيا عمالً بقرار هنائي ، قراراً بشأن استعراض وتقييم خطة مقدمة من كروا٢٠١١نوفمرب /الثاين

وقرر الفرع، يف مجلة أمور، تأجيـل       ). CC-2009-1-11/Croatia/EB(صادر عن فرع اإلنفاذ     
 من الفرع العاشر مـن اإلجـراءات        ٢كرواتيا، عمالً بالفقرة    الذي قدمته   طلب  الالنظر يف   

التـدبري  من املتوقع أن ُحيـلّ      أن  إىل   الفرع كذلك    وخلص. عادة إقرار أهليتها  إلواآلليات،  
ومع ذلك   يف حال تنفيذه وفقاً للقرار،       ل مشكلة عدم االمتثا   ليه يف خطة كرواتيا   املنصوص ع 

__________ 

)٨( FCCC/SBI/2012/15 ٢٧٠، الفقرة. 
)٩( FCCC/KP/CMP/2011/10/Add.2 ٢٩، الفقرة ٧-م أإ/١١، املقرر. 
ميكن االطالع على تفاصيل عملية النظر اليت أُجريت خالل الفترات املشمولة بالتقارير الثالثة الـسابقة يف                 )١٠(

اجتمـاع األطـراف    /جيم من التقرير السنوي الرابع للجنة االمتثال املقدم إىل مؤمتر األطراف          -ثالثاًالفصل  
)FCCC/KP/CMP/2009/17(   باء من التقرير السنوي اخلامس للجنة االمتثال املقدم إىل مؤمتر         -ثالثاً؛ والفصل

باء من التقرير السنوي الـسادس      -ثالثاً؛ والفصل   )FCCC/KP/CMP/2010/6(اجتماع األطراف   /األطراف
 ).FCCC/KP/CMP/2011/5(اجتماع األطراف /للجنة االمتثال املقدم إىل مؤمتر األطراف
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-CC-2009-1( الشروط احملددة يف القرار النهائي الذي اختذه فـرع اإلنفـاذ              ال يستويف  فهو

8/Croatia/EB (  وأدى إىل تفعيل التبعـات الـواردة يف         ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦يف 
  ).CC-2009-1-6/Croatia/EB( من االستنتاج األويل لفرع اإلنفاذ ٢٣ة الفقر
، أحالت كرواتيا إىل جلنة االمتثـال، عـرب         ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢٧ويف    -٣٤

 حبساب الكمية املسندة إليها واحتيـاطي فتـرة         تتعلقرسالة إىل األمني العام، خطة منقحة       
شارت كرواتيا يف خطتها املنقحة إىل أهنا مستعدة        وأ). CC-2009-1-12/Croatia/EB(التزامها  

هـا  ا للحسابات اليت أجر   لقبول القيم احملددة يف الكمية املسندة واحتياطي فترة االلتزام، وفقاً         
 ا وجهت رسالة إىل األمانة    فريق خرباء االستعراض الذي استعرض تقرير كرواتيا األويل، وأهن        

إعادة املتعلق ب وكررت كرواتيا، يف خطتها، طلبها      .  هذه احلسابات  موافقتها على  تؤكد فيها 
.  من بروتوكـول كيوتـو     ١٧ و ١٢ و ٦ املواد   مبوجباركة يف اآلليات    إقرار أهليتها للمش  

ت األمانة على كرواتيا مـشرية إىل أن القيمـة          ، ردّ ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٣٠ ويف
تياطي فترة االلتزام، على النحو الذي      بالكمية املسندة إليها والقيمة األولية اخلاصة باح      املتعلقة  

حدده فريق خرباء االستعراض الذي أجرى استعراض تقرير كرواتيا األويل، قد أُدرجتـا يف              
  .قاعدة بيانات التجميع واحلساب

ونظر فرع اإلنفاذ، أثناء اجتماعه الثامن عشر، يف طلب كرواتيا إعادة إقرار أهليتها               -٣٥
 من بروتوكول كيوتو، ويف اخلطة املنقحة       ١٧ و ١٢ و ٦ملواد  للمشاركة يف اآلليات مبوجب ا    

، أثناء اجتماعه ٢٠١٢فرباير / شباط٨واختذ فرع اإلنفاذ يف .  أعاله٣٤املشار إليها يف الفقرة 
 من الفرع العاشر من اإلجراءات واآلليات، قـراراً اسـتعادت           ٢الثامن عشر، وفقاً للفقرة     

وخلُص فـرع   ). CC/2009-1-14/Croatia/EB( اآلليات   كرواتيا مبوجبه األهلية للمشاركة يف    
اإلنفاذ يف ذلك القرار إىل أنه مل تعد أية مسألة من مسائل التنفيذ مطروحة وأن كرواتيا مؤهلة 

روتوكول كيوتو، وذلك اعتباراً     من ب  ١٧ و ١٢ و ٦متاماً للمشاركة يف اآلليات مبوجب املواد       
  .بتوقيت غرينيتش ٩:٥٣:٣٢، الساعة ٢٠١٢فرباير / شباط٨ من
 د القرارات الـيت   ترِمن الفرع الثالث من اإلجراءات واآلليات،       ) أ(٢ووفقاً للفقرة     -٣٦

  . هبذا التقريرولشمولة بالتقرير يف املرفق األ خالل الفترة املكرواتيااختذها فرع اإلنفاذ بشأن 

  النظر يف مسألة تنفيذ خاصة برومانيا  -٢  
يف مسألة تنفيـذ خاصـة      فترة املشمولة بالتقرير السابق،     خالل ال  ،فاذنظر فرع اإلن    -٣٧
قـراراً  ،  ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٧واعتمد الفرع، يف اجتماعه الرابع عشر، يف        . )١١(رومانياب

 رومانياأن  فيه استنتاجه األويل الذي خلص فيه إىل        كد  أ) CC-2011-1-8/Romania/EB (هنائياً
__________ 

    املشمولة بالتقرير الـسابق يف الفـصل       ةكن االطالع على تفاصيل عملية النظر اليت أُجريت خالل الفتر         مي )١١(
اجتمـاع األطـراف    / للجنة االمتثال املقدم إىل مـؤمتر األطـراف        سادس من التقرير السنوي ال    دال-ثالثاً

)FCCC/KP/CMP/2011/5(. 
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ثـات غـازات الدفيئـة      ظم الوطنية لتقدير انبعا    بالن اصةللمبادئ التوجيهية اخل  "ليست ممتثلة   
 مـن  ١ مبوجب الفقـرة  صارف وعمليات إزالتها بواسطة امل    مصادرها حسب نشأالبشرية امل 

، وأن رومانيـا مل تـستوف       )١-م أإ /١٩مرفـق املقـرر     " (من بروتوكول كيوتو   ٥املادة  
قتضي وجـود    من بروتوكول كيوتو، اليت ت     ١٧ و ١٢ و ٦اشتراطات األهلية مبوجب املواد     

 من بروتوكول كيوتو، واملتطلبات واملبادئ التوجيهية       ٥ من املادة    ١نظام وطين وفقاً للفقرة     
  .اليت تقررت مبقتضى ذلك

         ، تلقى فـرع اإلنفـاذ خطـة مـن رومانيـا           ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣ويف    -٣٨
)CC-2011-1-9/Romania/EB (     أعـاله  ٣٧يه يف الفقرة    قُدمت وفقاً للقرار النهائي املشار إل  .

، خالل اجتماعه السادس عـشر،      ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٤واعتمد فرع اإلنفاذ، يف     
  ).CC-2011-1-10/Romania/EB(قراراً يتعلق بالتماس مشورة اخلرباء بشأن اخلطة 

، يف اجتماعه السادس عشر     ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥يف   واعتمد فرع اإلنفاذ    -٣٩
             قراراً بشأن استعراض وتقييم خطة مقدمـة عمـالً بقـرار هنـائي صـادر عنـه                   أيضاً،

)CC-2011-1-11/Romania/EB .(            وخلُص فرع اإلنفاذ إىل أن اخلطة تعاجل كل عنـصر مـن
 من الفرع اخلامس عشر من اإلجراءات واآلليات معاجلة كافية،          ٢العناصر احملددة يف الفقرة     

  . مشكلة عدم االمتثال، إذا ُنفذت وفقاً لذلك القرارلّ اخلطةوأن من املتوقع أن حتُ
، قّدمت رومانيا تقريرها املرحلي الثاين إىل فرع اإلنفاذ         ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢ويف    -٤٠

)CC-2011-1-12/Romania/EB(     طلبـاً إلعـادة   ،  ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٣؛ وتلقى الفرع، يف  
  ).CC-2011-1-13/Romania/EB (لثالث عن خطة رومانياإقرار األهلية فضالً عن التقرير املرحلي ا

، اختذ فرع اإلنفاذ، باستعمال الوسائل اإللكترونيـة،        ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٧ويف    -٤١
قراراً بشأن مشورة اخلرباء فيما يتعلق بتقرير رومانيا املرحلي الثالث وطلبِها املتصل باستعادة             

ونظر الفرع، أثناء اجتماعـه     ). CC-2011-1-14/Romania/EB(أهليتها للمشاركة يف اآلليات     
العشرين، يف تقرير رومانيا املرحلي الثالث وطلبها املتصل باستعادة أهليتـها للمـشاركة يف              

، قراراً استعادت رومانيا مبوجبه تلك األهلية ٢٠١٢يوليه / متوز١٣اآلليات، واختذ الفرع، يف     
)CC-2011-1-15/Romania/EB .(  مل تُعد أية   ذ أيضاً يف ذلك القرار إىل أنه        وخلُص فرع اإلنفا

مسألة من مسائل التنفيذ مطروحة، وأن رومانيا مؤهلة متاماً للمشاركة يف اآلليات مبقتـضى              
، ٢٠١٢يوليـه   / متـوز  ١٣ مـن     من بروتوكول كيوتو، وذلك اعتباراً     ١٧ و ١٢ و ٦املواد  
  . بتوقيت غرينيتش١٠:٤٢:٥٩ الساعة
ـ   الفرع الثالث من اإلجراءات واآلليات، ترِ     من  ) أ(٢ووفقاً للفقرة     -٤٢ يت د القرارات ال

  . هبذا التقريرولاملشمولة بالتقرير يف املرفق األيا خالل الفترة روماناختذها فرع اإلنفاذ بشأن 
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  النظر يف مسألة تنفيذ خاصة بأوكرانيا  -٣  
نفيـذ خاصـة     خالل الفترة املشمولة بالتقرير السابق، يف مسألة ت        ،نظر فرع اإلنفاذ    -٤٣
 تـشرين   ١٢يف  قراراً هنائيـاً    واعتمد الفرع، يف إطار نظره يف تلك املسألة،         . )١٢(أوكرانياب

 ليست ممتثلة   أوكرانياأن  فيه استنتاجه األويل الذي خلص فيه إىل        كد  أ ٢٠١١أكتوبر  /األول
 نـشأ امل بالنظم الوطنية لتقدير انبعاثات غازات الدفيئة البـشرية          اصةللمبادئ التوجيهية اخل  "

مـن   ٥ من املـادة     ١ مبوجب الفقرة    صارف مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة امل     حسب
، وأن أوكرانيا مل تستوف اشتراطات األهليـة        )١-م أإ /١٩مرفق املقرر   " (بروتوكول كيوتو 

 من بروتوكول كيوتو، اليت تقتضي وجود نظام وطـين وفقـاً            ١٧ و ١٢ و ٦مبوجب املواد   
وتوكول كيوتو، واملتطلبات واملبادئ التوجيهية الـيت تقـررت         ن بر  م ٥ من املادة    ١للفقرة  

  .مبقتضى ذلك
       ، تلقى فرع اإلنفـاذ خطـة مـن أوكرانيـا          ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٨ويف    -٤٤

)CC-2011-2-10/Ukraine/EB (         أعاله ٤٣قُدمت عمالً بالقرار النهائي املشار إليه يف الفقرة  .
، قراراً  ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢١تماعه السابع عشر، يف     واعتمد فرع اإلنفاذ، يف اج    

 من الفرع اخلامس عشر من اإلجـراءات        ٢بشأن استعراض وتقييم خطة أوكرانيا وفقاً للفقرة        
). CC-2011-2-11/Ukraine/EB( مكرراً من النظام الداخلي      ٢٥ من املادة    ٣واآلليات، والفقرة   

علومات اليت قدمتها أوكرانيا وعرضـتها، إىل أن اخلطـة          وخلُص فرع اإلنفاذ، استناداً إىل امل     
 من الفرع اخلامس عشر من اإلجـراءات واآلليـات،          ٢تستويف الشروط احملددة يف الفقرة      

والحظ الفرع أن التدابري املوصـوفة يف       .  مكرراً من النظام الداخلي    ٢٥ من املادة    ١والفقرة  
  .على اختاذ كل التدابري املنصوص عليها يف اخلطةاخلطة مل ُتنفَّذ مجيعاً بعُد، وحث أوكرانيا 

، تلقى فرع اإلنفاذ طلباً إلعادة إقـرار أهليـة          ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين  ٢٤ويف    -٤٥
، تـسلم الفـرع التقريـر       ٢٠١٢فرباير  / شباط ٧ويف  ). CC-2011-2-12/Ukraine/EB(أوكرانيا  

، ٢٠١٢ فرباير/ شباط ١٠ويف  ). CC-2011-2-13/Ukraine/EB(املرحلي األول عن خطة أوكرانيا      
 من الفرع العاشر ٢إرجاء اختاذ قرار مبوجب الفقرة      قرر الفرع، خالل اجتماعه الثامن عشر،       

أثىن الفرع على   ولدى اختاذ قراره،    ). CC-2011-2-14/Ukraine/EB(من اإلجراءات واآلليات    
دابري املوصـوفة يف خطـة      أوكرانيا ِلما أحرزته من تقدم كبري بالفعل، غري أنه الحظ أن الت           

تقرير االستعراض السنوي ألوكرانيا    وأخذ الفرع يف االعتبار أن      . أوكرانيا مل ُتنفَّذ مجيعاً بعد    
مل حيدد أي مسألة من مسائل التنفيذ، ولكنه الحظ         ) FCCC/ARR/2011/UKR (٢٠١١لعام  

ىل ضـرورة   أن بعض أوجه عدم اليقني قد أثريت يف ذلك التقرير، فخلُص الفرع مـن مث إ               
  .حصوله على توضيحات إضافية لكي يتسىن له اختتام نظره يف طلب إعادة إقرار األهلية

__________ 

     املشمولة بالتقرير الـسابق يف الفـصل       ةالل الفتر ميكن االطالع على تفاصيل عملية النظر اليت أُجريت خ         ) ١٢(
 اجتمـاع األطـراف   / للجنة االمتثال املقدم إىل مـؤمتر األطـراف        سادس من التقرير السنوي ال    هاء-ثالثاً

)FCCC/KP/CMP/2011/5(. 
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، اعتمد فرع اإلنفاذ، باستعمال الوسائل اإللكترونية، قـراراً         ٢٠١٢مارس  / آذار ٦ويف    -٤٦
). CC-2011-2-15/Ukraine/EB( األهلية بشأن مشورة اخلرباء فيما يتعلق بطلب أوكرانيا إعادة إقرار        

، قراراً استعادت أوكرانيـا     ٢٠١٢مارس  / آذار ٩واختذ الفرع، يف اجتماعه التاسع عشر، يف        
 وخلُص الفرع يف ذلك     ).CC-2011-2-16/Ukraine/EB(مبوجبه األهلية للمشاركة يف اآلليات      

 ، وأن أوكرانيـا مؤهلـة متامـاً       مل تعد أية مسألة من مسائل التنفيذ مطروحة       القرار إىل أنه    
روتوكول كيوتو، وذلـك اعتبـاراً       من ب  ١٧ و ١٢ و ٦ة يف اآلليات مبقتضى املواد      للمشارك

  . بتوقيت غرينيتش١٥:٣٢:٢٢، الساعة ٢٠١٢مارس / آذار٩ من
ـ   من الفرع الثالث من اإلجراءات واآلليات، ترِ      ) أ(٢ووفقاً للفقرة     -٤٧ يت د القرارات ال

  . هبذا التقريرولة بالتقرير يف املرفق األشمول خالل الفترة املأوكرانيااختذها فرع اإلنفاذ بشأن 

  النظر يف مسألة تنفيذ خاصة بليتوانيا  -٤  
يف مسألة تنفيـذ خاصـة      خالل الفترة املشمولة بالتقرير السابق،       ،فاذنظر فرع اإلن    -٤٨

   ، ورقة خطية مـن ليتوانيـا      ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩وتسلم الفرع، يف    . )١٣(بليتوانيا
)CC-2011-3-5/Lithuania/EB (      ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦وإضافةً إىل تلك الورقة يف 
)CC-2011-3-5/Lithuania/EB/Add.1 .(        واعتمد فرع اإلنفاذ، يف اجتماعه السادس عشر، يف

خلص فيـه   ) CC-2011-3-6/Lithuania/EB(، استنتاجاً أولياً    ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧
ثات غازات   بالنظم الوطنية لتقدير انبعا    اصةللمبادئ التوجيهية اخل  " ليست ممتثلة    ليتوانياأن  إىل  

 ١ مبوجب الفقرة    صارف وعمليات إزالتها بواسطة امل     مصادرها حسب نشأالدفيئة البشرية امل  
، وأن ليتوانيـا مل تـستوف       )١-م أإ /١٩مرفق املقرر   " (من بروتوكول كيوتو   ٥من املادة   

 من بروتوكول كيوتو، اليت تقتضي وجـود        ١٧ و ١٢ و ٦اشتراطات األهلية مبوجب املواد     
 من بروتوكول كيوتو، واملتطلبات واملبادئ التوجيهية       ٥ من املادة    ١نظام وطين وفقاً للفقرة     
  .اليت تقررت مبقتضى ذلك

) CC-2011-3-7/Lithuania/EB(وبعد أن تسلم الفرع ورقة خطية إضافية من ليتوانيا            -٤٩
، أكد استنتاجه األويل يف قرار هنائي اعتمده يف اجتماعه ٢٠١١ديسمرب / كانون األول  ١٩يف  

  ).CC-2011-3-8/Lithuania/EB (٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢١السابع عشر، يف 
 )CC-2011-3-9/Lithuania/EB(، خطة   ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٧وتلقى فرع اإلنفاذ، يف       -٥٠

 ٢٤وتـسلم الفـرع، يف      .  أعاله ٤٩ة  من ليتوانيا عمالً بالقرار النهائي املشار إليه يف الفقر        
، رسالة من ليتوانيا طلبت فيها إىل الفرع أن يستعرض اخلطة ويقّيمهـا             ٢٠١٢أبريل  /نيسان

)CC-2011-3-10/Lithuania/EB .(    باستعمال الوسائل   ٢٠١٢مايو  / أيار ٢واختذ الفرع، يف ،
__________ 

    املشمولة بالتقرير الـسابق يف الفـصل       ةميكن االطالع على تفاصيل عملية النظر اليت أُجريت خالل الفتر          )١٣(
اجتمـاع األطـراف    / للجنة االمتثال املقدم إىل مـؤمتر األطـراف        سادس من التقرير السنوي ال    واو-ثالثاً

)FCCC/KP/CMP/2011/5(. 
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-CC(يا عمالً بقراره النهائي اإللكترونية، قراراً بشأن استعراض وتقييم اخلطة املقّدمة من ليتوان        

2011-3-11/Lithuania/EB .(         كـل عنـصر مـن     وخلُص الفرع يف قراره إىل أن اخلطة تعاجل
 من الفرع اخلامس عشر من اإلجراءات واآلليات معاجلة كافيـة،           ٢العناصر احملددة يف الفقرة     

  .لك القرار مشكلة عدم االمتثال، إذا ُنفذت وفقاً لذوأن من املتوقع أن حتُلّ اخلطة
، تقريراً مرحلياً ثانياً من ليتوانيا فـضالً        ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٥وتلقى الفرع، يف      -٥١

 ٢٧واختـذ الفـرع، يف      ). CC-2011-3-12/Lithuania/EB(عن طلب إلعادة إقرار أهليتـها       
         ، باستعمال الوسائل اإللكترونيـة، قـراراً بـشأن مـشورة اخلـرباء       ٢٠١٢يونيه  /حزيران

)CC-2011-3-13/Lithuania/EB (        واعتمـد  . فيما يتعلق بطلب ليتوانيا إعادة إقـرار أهليتـها
، قراراً بعدم إعادة إقرار أهلية ليتوانيا       ٢٠١٢يوليه  / متوز ١٤الفرع، يف اجتماعه العشرين، يف      

)CC-2011-3-14/Lithuania/EB (        وأتـاح  . ألنه خلص إىل أن مسألة التنفيذ ال تزال مطروحة
، بعـدم   ٢٠١٢يوليـه   / متـوز  ٣١ضاً لليتوانيا إمكانية تقدمي طلب إىل الفرع، قبل         القرار أي 

 من الفـرع العاشـر مـن اإلجـراءات          ١الشروع يف اإلجراء املعجل املشار إليه يف الفقرة         
  .واآلليات

      عـدم  ٢٠١٢يوليـه   / متـوز  ١٩وطلبت ليتوانيا إىل الفرع يف رسالة تلقاهـا يف            -٥٢
 من الفرع العاشر من اإلجراءات واآلليات       ١عجل املشار إليه يف الفقرة      الشروع يف اإلجراء امل   

)CC-2011-3-15/Lithuania/EB .(    باسـتعمال   ٢٠١٢يوليـه   / متوز ٣١واعتمد الفرع، يف ،
     مـن  ١الوسائل اإللكترونية، قراراً بعدم الشروع يف اإلجراء املعجل املشار إليه يف الفقـرة              

   اآلليات ريثما يتسلم التقرير املتعلق باالسـتعراض القطـري        الفرع العاشر من اإلجراءات و    
       ٢٠١٢لنظام ليتوانيا الوطين مقترناً باستعراض تقرير جردهـا الـسنوي املقـدم يف عـام                

)CC-2011-3-16/Lithuania/EB.(  
، التقرير املتعلق باالستعراض املعجـل      ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ١١وصدر، يف     -٥٣

 ٢٠١٢سـبتمرب  / أيلـول ٢٩ إىل ٢٨يـا الـذي أُجـري يف الفتـرة مـن          اخلاص بليتوان 
)FCCC/EXP/2012/LTU .(           ٢٣واعتمد فرع اإلنفاذ، يف اجتماعه احلـادي والعـشرين، يف 

، قراراً بشأن مشورة اخلرباء فيما يتعلق باالسـتعراض املعجـل           ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول 
)CC-2011-3-17/Lithuania/EB .(  ًيف ذلك االجتماع، قراراً اسـتعادت       واعتمد الفرع أيضا ،

وخلص فرع  ). CC-2011-3-18/Lithuania/EB(ليتوانيا مبوجبه األهلية للمشاركة يف اآلليات       
اإلنفاذ يف ذلك القرار إىل أنه مل تعد أية مسألة من مسائل التنفيذ مطروحة وأن ليتوانيا مؤهلة                 

 من بروتوكول كيوتو، وذلك اعتباراً      ١٧ و ١٢ و ٦متاماً للمشاركة يف اآلليات مبوجب املواد       
  . بتوقيت غرينيتش١٠:٤٧:٠٢، الساعة ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢٤من 
 د القرارات الـيت   ترِمن الفرع الثالث من اإلجراءات واآلليات،       ) أ(٢ووفقاً للفقرة     -٥٤

  . هبذا التقريرولشمولة بالتقرير يف املرفق األ خالل الفترة املليتوانيااختذها فرع اإلنفاذ بشأن 
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  النظر يف مسائل تنفيذ خاصة بسلوفاكيا ويف خالف حول إدخال تعديالت أو عدم إدخاهلا  -٥  
، مسائل تتعلق بالتنفيذ وخبالف حول      ٢٠١٢مايو  / أيار ٨تسلمت جلنة االمتثال، يف       -٥٥

إدخال تعديالت أو عدم إدخاهلا، وردت يف تقرير االستعراض الفردي لتقريـر سـلوفاكيا              
، باسـتعمال الوسـائل     وأسند مكتب جلنـة االمتثـال      .)١٤(٢٠١١وي املقدم يف عام     السن

 ١واختذ الفـرع، يف     . ٢٠١٢مايو  / أيار ١٦ل التنفيذ إىل فرع اإلنفاذ يف       ائ مس اإللكترونية،
، باستعمال الوسائل اإللكترونية، قراراً بشأن البحث األويل وقرر املضي   ٢٠١٢يونيه  /حزيران

  ).CC-2012-1-2/Slovakia/EB(ذ حبث مسائل التنفييف 
 بالنظم الوطنية لتقـدير     اصةلمبادئ التوجيهية اخل  ل"ل التنفيذ باالمتثال    ائوتتعلق مس   -٥٦

ـ           صارفانبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسـطة امل
باإلضافة إىل   و ).١- أإ م/١٩مرفق املقرر   " ( من بروتوكول كيوتو   ٥ من املادة    ١مبوجب الفقرة   

، ٢٠١١ ذلك، أدرج فريق خرباء االستعراض، الذي استعرض تقرير سلوفاكيا السنوي لعـام           
 ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨أيضاً مسألة من مسائل التنفيذ تتعلق حبسابات سلوفاكيا لتقديرات عـامي            

الطرقـي،  املتعلقة بانبعاثات ثاين أكسيد الكربون وامليثان وأكسيد النيتروز النامجة عن النقل            
وانبعاثات مركبات اهليدروفلوروكربون ومركبات اهليدروكربون املشبع بـالفلور وسـادس          
فلوريد الكربيت النامجة عن استهالك اهلالوكربون وسادس فلوريـد الكربيـت، ألن تلـك            

أو مل ُتعّد وفقاً للشروط املنهجية ومتطلبات اإلبالغ املنصوص عليهـا يف          /التقديرات ناقصة و  
 بشأن قوائم   ١٩٩٦لتوجيهية املنقحة للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ لعام          املبادئ ا 

وتوجيهات ،  )١٥()١٩٩٦املبادئ التوجيهية املنقحة للهيئة لعام      (اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة     
اهليئة بشأن املمارسات السليمة وإدارة أوجه عدم اليقني يف قوائم اجلرد الوطنيـة لغـازات               

دليل املمارسات السليمة يف عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس احلراري ودرجة           [فيئة  الد
  .)١٦()توجيهات اهليئة بشأن املمارسات السليمة] (عدم التيقن يف تقديراهتا

، باستعمال الوسائل اإللكترونية،    ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٧واعتمد فرع اإلنفاذ، يف       -٥٧
     ما يتعلق بالقضايا اليت تندرج ضمن أي قرار يتخـذه الفـرع           قراراً بشأن مشورة اخلرباء في    

فيما يتعلق مبسائل التنفيذ املشار إليها خبصوص سلوفاكيا واخلالف حول إدخال التعديالت أو 
، ورقـة   ٢٠١٢يوليه  / متوز ٤وتلقى الفرع، يف    ). CC-2012-1-4/Slovakia/EB(عدم إدخاهلا   

  ).CC-2012-1-5/Slovakia/EB(خطية من سلوفاكيا 

__________ 

)١٤( FCCC/ARR/2011/SVK. 
املبادئ التوجيهية املنقحة للهيئة احلكومية الدولية املعنيـة   . ١٩٩٦. اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ      )١٥(

: متاحـة علـى العنـوان التـايل       .  بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغـازات الدفيئـة        ١٩٩٦لعام  بتغري املناخ   
<http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gl/invs1.html>. 

دليل املمارسات السليمة يف عمليـة حـصر انبعاثـات    . ١٩٩٦. اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ     )١٦(
-http://www.ipcc>:  متاحة على العنوان التايل    .رجة عدم التيقن يف تقديراهتا    غازات االحتباس احلراري ود   

nggip.iges.or.jp/public/gp/arabic/>. 
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، خالل اجتماعه العشرين، قراراً بـشأن       ٢٠١٢يوليه  / متوز ١٤واعتمد الفرع، يف      -٥٨
 من بروتوكول   ٥ من املادة    ٢خالف حول إدخال التعديالت أو عدم إدخاهلا مبوجب الفقرة          

وقرر الفرع، يف ذلك القرار، عدم إدخال التعديالت        ). CC-2012-1-6/Slovakia/EB(كيوتو  
 الـسنوي   اليت حسبها وأوصى هبا فريُق خرباء االستعراض الذي استعرض تقرير سـلوفاكيا           

وباإلضافة إىل ذلك،   . ، فيما يتعلق بتقديرات االنبعاثات النامجة عن النقل الطرق        ٢٠١١ لعام
ا فريُق خـرباء االسـتعراض يف تقريـر         قرر الفرع إدخال التعديالت اليت حسبها وأوصى هب       

، فيما يتعلق بتقديرات االنبعاثات النامجة عـن اسـتهالك          ٢٠١١االستعراض السنوي لعام    
  .اهلالوكربون وسادس فلوريد الكربيت

واعتمد الفرع يف ذلك االجتماع أيضاً استنتاجاً أولياً خلُـص فيـه إىل أن لـدى                  -٥٩
 من بروتوكول كيوتو واملتطلبات الـواردة       ٥ من املادة    ١ة  سلوفاكيا نظاماً وطنياً وفقاً للفقر    

ورأى الفرع  ). CC-2012-1-7/Slovakia/EB(يف املبادئ التوجيهية اليت تقررت مبقتضى ذلك        
أن اخللل التشغيلي اجلزئي الذي حدث يف أداء النظام الوطين يف سلوفاكيا بعض املهام احملـددة                

 مـن   ١ يؤدي إىل عدم االمتثال للفقرة       ٢٠١١لعام  خالل استعراض تقرير سلوفاكيا السنوي      
 من بروتوكول كيوتو واملبادئ التوجيهية اليت تقررت مبقتضى ذلك، غري أنه ال يـؤدي              ٥املادة  

  . من بروتوكول كيوتو١٧ و١٢ و٦إىل عدم االمتثال الشتراطات األهلية مبوجب املواد 
، )CC-2012-1-8/Slovakia/EB(اذ  وأشارت سلوفاكيا، يف رسالة وجهتها إىل فرع اإلنف         -٦٠
. ، إىل أهنا لن تقدم ورقة خطية إضافية فيما يتعلق باالستنتاج األويل           ٢٠١٢يوليه  / متوز ١٨يف  

، باستعمال الوسائل اإللكترونية، قراراً هنائيـاً       ٢٠١٢أغسطس  / آب ١٧واعتمد الفرع، يف    
وتلقى الفرع من   ). CC-2012-1-9/Slovakia/EB(أكد فيه استنتاجه األويل خبصوص سلوفاكيا       

، خطتها وتقريرها املرحلي عمالً بـالقرار النـهائي         ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢١سلوفاكيا، يف   
)CC-2012-1-10-/Slovakia/EB.(  

، خـالل اجتماعـه احلـادي       ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣يف   واعتمد الفرع   -٦١
 من الفـرع    ٢ وفقاً للفقرة    والعشرين، قراراً بشأن استعراض وتقييم خطة سلوفاكيا املقدمة       

 مكرراً من النظام الـداخلي     ٢٥ من املادة    ٣اخلامس عشر من اإلجراءات واآلليات، والفقرة       
)CC-2012-1-12/Slovakia/EB .(        وخلص الفرع، بناًء على املعلومات املقدمة واملعروضة، إىل

اإلجـراءات   من الفرع اخلامس عـشر مـن         ٢أن اخلطة تستويف الشروط احملددة يف الفقرة        
خلص الفرع أيـضاً إىل أن      و.  مكرراً من النظام الداخلي    ٢٥ من املادة    ١واآلليات والفقرة   

 ضروري لكي يتسىن له     ٢٠١٢تسلُّم التقرير املتعلق باستعراض تقرير سلوفاكيا السنوي لعام         
  .أن حيدد ما إذا كانت مجيع مسائل التنفيذ قد ُحلت

د القـرارات الـيت     ترِلثالث من اإلجراءات واآلليات،     من الفرع ا  ) أ(٢ووفقاً للفقرة     -٦٢
  . هبذا التقريرول خالل الفترة املشمولة بالتقرير يف املرفق األسلوفاكيااختذها فرع اإلنفاذ بشأن 
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  أنشطة فرع التيسري  -جيم  

   احملتملةاإلنذار املبكر حباالت عدم االمتثال  -١  
 بـشأن كيفيـة     همناقـشات ى مواصلة    عل دس، يف اجتماعه السا   ،ق فرع التيسري  فات  -٦٣
هبدف تعزيز االمتثال وإتاحـة اإلنـذار       " املشورة والتيسري    وفريضطالعه مبسؤوليته املتعلقة بت   ا

من الفـرع الرابـع مـن       ) أ(٦ مبوجب الفقرة    "املبكر بصدد حاالت عدم االمتثال احملتملة     
 ذلك االجتماع، إىل    وبغية تيسري تلك املناقشات، طلب الفرع، يف      . )١٧(اإلجراءات واآلليات 

األمانة أن ُتعّد ورقة معلومات أساسية تتيح له جتميعاً وتقييماً للمعلومات عـن االجتاهـات               
 من بروتوكول كيوتو، الواردة     ٣ من املادة    ١السائدة فيما يتعلق بااللتزامات مبوجب الفقرة       

  .غات الوطنية اخلامسةللباليف االستعراضات املعمقة 
ورقة معلومات أساسـية عـن      "سري، أثناء اجتماعه الثاين عشر، يف       ونظر فرع التي    -٦٤

 مـن بروتوكـول     ٣ من املادة    ١االجتاهات السائدة فيما يتعلق بااللتزامات مبوجب الفقرة        
 املقدمـة مـن     غات الوطنية اخلامـسة   للبالكيوتو، الواردة يف تقارير االستعراضات املعمقة       

ونظر الفـرع، بوجـه     ). ورقة املعلومات األساسية  ( )١٨("األطراف املدرجة يف املرفق األول    
 تـثري   ١٦ من ورقة املعلومات األساسية والحظ أن الفقـرة          ١٦ و ١٥خاص، يف الفقرتني    

ويتناول هـذا   . مسائل حمددة فيما يتعلق بأربعة أطراف هي إيطاليا وكرواتيا وكندا والنمسا          
  .)١٩(اجلزء من التقرير نظر الفرع يف املسائل املتعلقة بكل طرف

وذكّر فرع التيسري، لدى نظره يف ورقة املعلومات األساسية، بأن وظيفته املتعلقـة               -٦٥
باإلنذار املبكر تستند إىل املعلومات الواردة يف تقارير االستعراض، ومن مث فإن قدرته علـى               

ونـاقش  . بدء عملية اإلنذار املبكر ترتبط ارتباطاً شديداً حبسن توقيت تلك املعلومات ودقتها     
الفرع أيضاً حالة األطراف األعضاء يف اتفاق الوفاء املشترك باألهداف بني االحتاد األورويب             

 مـن بروتوكـول   ٤، وفقاً للمـادة     )اجملموعة األوروبية لاللتزام املشترك   ( دولة عضواً    ١٥و
وخلُص الفرع إىل أن دوره يتمثل يف توفري املشورة والتيسري لفرادى أطراف اجملموعة             . كيوتو
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١ن االمتثال اللتزاماهتا مبوجب الفقرة بشأ
واتفق الفرع، يف اجتماعه احلادي عشر، على ترتيبات عمل إرشادية لكـي يـوفر                -٦٦

واتفـق  . )٢٠(من الفرع الرابع من اإلجراءات واآلليات     ) أ(٦املشورة والتيسري مبوجب الفقرة     
ة للتطوير وقد أُعدت لتشكل نقطة مرجعية واضحة بـشأن  الفرع على أن هذه الترتيبات قابل     

__________ 

)١٧( CC/FB/6/2008/2 ٥، الفقرة. 
)١٨( CC/FB/12/2012/2. 
 فيمـا يتعلـق     ٧٤-٧١ فيما يتعلق بكرواتيا؛ والفقرات      ٦٨ فيما يتعلق بإيطاليا؛ والفقرة      ٦٧انظر الفقرة    )١٩(

 . فيما يتعلق بالنمسا٦٨فقرة بكندا؛ وال
)٢٠( CC/FB/11/2012/2 ١، املرفق. 
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السبل اليت ميكن أن حيسن الفرع من خالهلا ممارساته يف معاجلة املسائل املتعلقة باإلنذار املبكر               
وسُتخترب هذه الترتيبات علـى صـعيد املمارسـة وُتخـضع     . حباالت عدم االمتثال احملتملة 

واتفق الفرع على أن ينظر، أثناء   . يا املعروضة عليه  لالستعراض لدى نظر الفرع يف أوىل القضا      
مداوالته بشأن القرارات املتعلقة بتحديد ما إذا كان ينبغي أن ُتعرض أو ال ُتعرض عليه قضية                
حمددة، يف مدى توافر أو عدم توافر معلومات كافية يف التقارير ذات الصلة، املقدمـة إليـه                 

جراءات واآلليات، تبّين حالة عدم امتثال حمتملة        من الفرع السادس من اإل     ٣مبوجب الفقرة   
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١لاللتزامات املنصوص عليها يف الفقرة 

وطبق فرع التيسري، أثناء اجتماعه احلادي عشر، هذه الترتيبـات لـدى النظـر يف              -٦٧
ة عليه، على النحو الوارد     وحبث الفرع املعلومات الوقائعية املعروض    . املعلومات املتعلقة بإيطاليا  

جتميـع وتوليـف    "يف تقرير االستعراض املعمق للبالغ الوطين اخلامس املقدم من إيطاليـا و           
 ٧ من املادة    ٢ املقدمة وفقاً للفقرة     لوطنية اخلامسة املعلومات التكميلية الواردة يف البالغات ا     

ـ ). توليف البالغات الوطنية اخلامـسة    ( )٢١("من بروتوكول كيوتو   ص الفـرع إىل أن     وخلُ
واتفق الفـرع   . املعلومات املتاحة غري كافية لكي يبدأ عملية اإلنذار املبكر خبصوص إيطاليا          

على عدم املضي يف حبث هذه املسائل يف الوقت الراهن، على أن يعيد النظر فيها الحقاً عندما  
  .ُيتاح تقرير االستعراض الفردي لتقرير إيطاليا السنوي

 من ورقة   ١٦ذلك، أشار الفرع، يف اجتماعه الثاين عشر، إىل الفقرة          وباإلضافة إىل     -٦٨
وحبث . املعلومات األساسية، ونظر يف املعلومات املعروضة عليه فيما يتعلق بالنمسا وكرواتيا          

الفرع املعلومات الوقائعية املعروضة عليه، على النحو الوارد يف تقرير االسـتعراض املعمـق              
، فضالً عن املعلومـات الـواردة يف        )٢٣(وكرواتيا )٢٢( من النمسا  للبالغ الوطين اخلامس لكل   
وخلُـص الفـرع إىل أن      . )٢٤( لكل من الطرفني   ٢٠١٢ و ٢٠١١التقريرين السنويني لعامي    

واتفق . املعلومات املتاحة غري كافية لكي يبدأ عملية اإلنذار املبكر خبصوص النمسا أو كرواتيا 
ئل يف الوقت الراهن، على أن يعيد النظر فيها الحقاً الفرع على عدم املضي يف حبث هذه املسا 

  .عندما ُيتاح تقريرا االستعراضني الفرديني لتقريري النمسا وكرواتيا السنويني
وناقشت اللجنة بكامل هيئتها، أثناء اجتماعها العاشر، ترتيبات العمل اإلرشـادية             -٦٩

الفرع الرابع مـن اإلجـراءات      من  ) أ(٦لكي يوفر الفرع املشورة والتيسري مبوجب الفقرة        
__________ 

)٢١( FCCC/SBI/2011/INF.2. 
)٢٢( FCCC/IDR.5/AUT. 
)٢٣( FCCC/IDR.5/HRV. 
 : املقدمني من النمسا وكرواتيا على العنوان التايل٢٠١١ميكن االطالع على تقريري اجلرد الوطين لعام  )٢٤(

<http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/ite

ms/5888.php> املقدمني من النمسا وكرواتيا على العنوان التايل٢٠١٢؛ وتقريري اجلرد الوطين لعام : 
<http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/ite

ms/6598.php>. 
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ويف هذا الصدد، نظرت اللجنة بكامل هيئتها يف مدى اتساق تطبيـق النظـام          . )٢٥(واآلليات
والحظت اللجنة بكامـل    . الداخلي على نطاق فرعي التيسري واإلنفاذ التابعني للجنة االمتثال        

وم مبا يلي من أجل     هيئتها أن فرع التيسري رمبا يود، لدى مواصلة تطوير ترتيبات عمله أن يق            
  :زيادة تعزيز الشفافية ومراعاة األصول القانونية

إيالء االعتبار الواجب لضرورة دراسة مجيع تقارير خـرباء االسـتعراض             )أ(  
بصورة منهجية، بطرق تشمل إضافة بند مقابل إىل جدول أعماله، ضـماناً ملعاملـة كـل                

  األطراف معاملة عادلة ومنصفة؛
  ؛‘اإلنذار املبكر ‘ بقصود زيادة توضيح امل  )ب(  
النظر يف املعايري املمكنة الختاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي معاجلة مـسألة                )ج(  

  من مسائل اإلنذار املبكر؛
  زيادة توضيح هنجه إزاء تطبيق التبعات؛  )د(  
النظر يف استخدام املصطلحات واستخدام صيغة إلزامية أو غري إلزاميـة يف              )ه(  

  .لترتيبات العم
واستعرض فرع التيسري، أثناء اجتماعه الثاين عشر، ترتيبات عمله اإلرشادية وخلص             -٧٠

وسيبقي الفرع الترتيبات قيد االسـتعراض      . إىل أن من السابق ألوانه تنقيحها يف هذه املرحلة        
  .وهو يكتسب مزيداً من اخلربة يف تطبيقها

  توفري املشورة والتيسري  -٢  
 اليت أثريت أثناء االجتماع العاشر لفرع التيسري بشأن احتمـال           فيما يتعلق بالشواغل    -٧١

عدم امتثال كندا، نظر الفرع، أثناء اجتماعه احلادي عشر، يف املعلومات املتاحة له، على النحو               
 ويف )٢٦(٢٠١٠الوارد يف تقرير االستعراض الفردي للتقرير السنوي املقدم من كنـدا يف عـام           

والحظ الفرع أن فريق خرباء االستعراض قد أعرب عن قلق          . امسةتوليف البالغات الوطنية اخل   
 إزاء احتمـال أن     )٢٧(بالغ يف تقرير االستعراض املعمق للبالغ الوطين اخلامس املقدم من كنـدا           

  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١تصبح كندا غري ممتثلة اللتزاماهتا مبوجب الفقرة 
مت إىل الوديع إخطاراً بانسحاهبا من بروتوكول       والحظ الفرع أيضاً أن كندا قد قدّ        -٧٢

. ٢٠١٢ديـسمرب   / كـانون األول   ١٥كيوتو وأن هذا االنسحاب سيكون نافذاً اعتباراً من         
 كـانون   ١٥واتفق الفرع على أنه سيتعني أن ُتقيَّم يف مرحلة الحقة تبعات االنسحاب بعد              

. رفاً يف بروتوكول كيوتـو    ، ولكن كندا ال تزال يف الوقت الراهن ط        ٢٠١٢ديسمرب  /األول
__________ 

)٢٥( CC/FB/11/2012/2 ١، املرفق. 
)٢٦( FCCC/ARR/2010/CAN. 
)٢٧( FCCC/IDR.5/CAN. 
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همة اإلنـذار املبكـر مبوجـب       واستناداً إىل ترتيبات العمل اإلرشادية املتصلة باالضطالع مب       
من الفرع الرابع من اإلجراءات واآلليات، خلُص الفرع إىل أن مسألة إنذار مبكر       ) أ(٦ الفقرة

  .خبصوص كندا قد أحيلت إليه فكلف رئيسه بتوجيه رسالة إىل كندا
، عرض رئيس الفرع على كندا منحهـا        ٢٠١٢فرباير  / شباط ٩ويف رسالة مؤرخة      -٧٣

فرصة إجراء حوار مع الفرع لتوضيح ردها على الشواغل اليت أثارها فريق خرباء االستعراض، 
، رّدت  ٢٠١٢أبريـل   / نيسان ٥ويف  . إما كتابياً أو شفوياً يف اجتماع من اجتماعات الفرع        

شرية إىل أهنا ال ترى داعياً إىل إجراء مزيد من احلـوار مـع           كندا على رسالة رئيس الفرع م     
وبعد مناقشات وقـرار اتُّخـذ      . الفرع يف هذا الوقت نظراً إىل إخطارها املتعلق باالنسحاب        

/  أيـار  ١٦كندا، برسالة مؤرخـة     باستعمال الوسائل اإللكترونية، رد الرئيس على رسالة        
النظر يف هذه املسألة يف اجتماعه املقبل، بغيـة         ، أبلغها فيها بأن الفرع سيواصل       ٢٠١٢ مايو

ورّدت كندا على هذه الرسالة     .  إىل نية الفرع نشر املراسالت     انتباههاإهناء نظره فيها، ووجه     
، وأشارت إىل موافقتها على نـشر       ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٢خبطاب بالربيد اإللكتروين، مؤرخ     

  .املراسالت
 قرر الفرع، يف اجتماعه الثاين عشر، نشر تلـك          وفيما يتعلق باملراسالت مع كندا،      -٧٤

  .املراسالت اليت ترِد يف املرفق الثاين هبذا التقرير، وإهناء نظره يف هذه املسألة

   من بروتوكول كيوتو٨اتساق االستعراضات مبوجب املادة   -٣  
ت ذكّر فرع التيسري، يف اجتماعه احلادي عشر، بأن جلنة االمتثال بكامل هيئتها كان              -٧٥

قد دعته، يف اجتماعها التاسع، إىل مواصلة النظر يف مسألة اتساق االستعراضـات مبوجـب             
 من بروتوكول كيوتو، فأجرى تبادالً أولياً لآلراء بشأن احملصلة واخلطـط املمكنـة              ٨املادة  

وتلقى الفرع أيضاً معلومات أساسية . للعمل الذي سيضطلع به يف املستقبل بشأن هذه املسألة        
ألة من عضوين يف فرع اإلنفاذ رشحهما املكتب لإلسهام يف عمل فرع التيسري، وفقاً              عن املس 
  . من الفرع الثاين من اإلجراءات واآلليات٧للفقرة 
وتلقى الفـرع   . وواصل فرع التيسري نظره يف هذه املسألة أثناء اجتماعه الثاين عشر            -٧٦

املكتب لإلسهام يف عمل فرع     معلومات أساسية إضافية من أحد أعضاء فرع اإلنفاذ رشحه          
وأيد فرع التيسري مقترح املكتب عقد حلقة عمل مشتركة مع خرباء االسـتعراض             . التيسري

. الرئيسيني لقوائم اجلرد وجلنة االمتثال، بدعم من األمانة، ملناقشة مسألة اتساق االستعراضات  
نة االمتثـال وخـرباء   وميكن أن تيسر حلقة العمل املذكورة إجراء حوار يعزز التفاهم بني جل   

االستعراض الرئيسيني، وميكن أن يتمثل أحد أهم أهدافها يف التوصل إىل فهم مشترك ملسألة              
والحظ الفرع أيضاً أن االتساق مهم مبا ينطوي عليه من نزاهة تؤدي بدورها إىل              . االتساق

  .بناء الثقة يف نظام اإلبالغ واالستعراض واالمتثال
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  اصة بعمل جلنة االمتثالامليزانية اخل  -رابعاً  
 يف امليزانيـة    )٢٨( يورو ٧٤١ ١٥٣ مبلغ قدره    ،٢٠١٣-٢٠١٢ لفترة السنتني    اعُتمد  -٧٧

وباإلضـافة إىل ذلـك،     . األساسية لالتفاقية اإلطارية لتمويل األنشطة املتصلة بلجنة االمتثال       
تياجـات  مـن اح  " دعم جلنة االمتثال  " يورو يف إطار البند املعنون       ٤١٧ ٧٠٠اعُتمد مبلغ   

، وردت  ٢٠١٢يوليـه   / متوز ٣١وحىت  . الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية من املوارد     
اجتماع األطراف يود   /ولعل مؤمتر األطراف  .  دوالراً ٤٤ ٢٣٦لفترة السنتني تربعات قدرها     

 اليت تربعت للصندوق االستئماين لألنـشطة التكميليـة         عن شكره اخلالص لليابان   عرب  أن ي 
  .٢٠١٣-٢٠١٢نة االمتثال يف فترة السنتني  جلعمللدعم 

__________ 

          ) النفقـات العامـة   (ال يتضمن هذا املبلغ تكاليف التشغيل على نطاق األمانة أو تكاليف دعـم الـربامج                 )٢٨(
 .١٧-م أ/١٨أو احتياطي رأس املال املتداول، على النحو احملدد يف املقرر 
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Annex I 

[English only] 

Decisions taken by the enforcement branch of the Compliance 
Committee during the reporting period 

CROATIA (CC-2009-1/Croatia/EB)* 

Title Document no. Date 

Decision on the review and assessment of the plan 
submitted under paragraph 2 of section XV CC-2009-1-11/Croatia/EB 18 November 2011 

   

Decision under paragraph 2 of section X CC-2009-1-14/Croatia/EB 8 February 2012 

   

 
 

ROMANIA (CC-2011-1/Romania/EB)** 

Title Document no. Date 

Decision on expert advice CC-2011-1-10/Romania/EB 14 November 2011 

   

Decision on the review and assessment of the plan 
submitted under paragraph 2 of section XV CC-2011-1-11/Romania/EB 15 November 2011 

   

Decision on expert advice CC-2011-1-14/Romania/EB 27 June 2012 

   

Decision under paragraph 2 of section X 
concerning the request for reinstatement CC-2011-1-15/Romania/EB 13 July 2012 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

 * Decisions with respect to Croatia are available at 
<http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/questions_of_implementation/items/5456.php>. The 
decisions are available in all six official languages of the United Nations. 

 ** Decisions with respect to Romania are available at 
<http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/questions_of_implementation/items/6030.php>. The 
decisions are available in all six official languages of the United Nations.   
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UKRAINE (CC-2011-2/Ukraine/EB)*** 

Title Document no. Date 

Decision on the review and assessment of the 
plan submitted under paragraph 2 of section XV CC-2011-2-11/Ukraine/EB 21 December 2011 

   

Decision to defer the adoption of a decision 
under paragraph 2 of section X CC-2011-2-14/Ukraine/EB 10 February 2012 

   

Decision on expert advice CC-2011-2-15/Ukraine/EB 6 March 2012 

   

Decision under paragraph 2 of section X CC-2011-2-16/Ukraine/EB 9 March 2012 

   

 
 

LITHUANIA (CC-2011-3/Lithuania/EB)**** 

Title Document no. Date 

Preliminary finding CC-2011-3-6/Lithuania/EB 17 November 2011 

   

Final decision CC-2011-3-8/Lithuania/EB 21 December 2011 

   

Decision on the review and assessment of the 
plan submitted under paragraph 2 of section XV CC-2011-3-11/Lithuania/EB 2 May 2012 

   

Decision on expert advice CC-2011-3-13/Lithuania/EB 27 June 2012 

   

Decision under paragraph 2 of section X 
concerning the request for reinstatement CC-2011-3-14/Lithuania/EB 14 July 2012 

   

Decision not to initiate the expedited procedure 
referred to in paragraph 1 of section X CC-2011-3-16/Lithuania/EB 31 July 2012 

   

Decision on expert advice CC-2011-3-17/Lithuania/EB 23 October 2012 

   

Decision under paragraph 2 of section X 
concerning reinstatement CC-2011-3-18/Lithuania/EB 24 October 2012 

   

 

 

__________ 
 *** Decisions with respect to Ukraine are available at 

<http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/questions_of_implementation/items/6077.php>. The 
decisions are available in all six official languages of the United Nations.   

 **** Decisions with respect to Lithuania are available at 
<http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/questions_of_implementation/items/6195.php>. 
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SLOVAKIA (CC-2012-1/Slovakia/EB)***** 

Title Document no. Date 

Decision on preliminary examination CC-2012-1-2/Slovakia/EB 1 June 2012 

   

Decision on expert advice CC-2012-1-4/Slovakia/EB 27 June 2012 

   

Decision on a disagreement whether to apply 
adjustments under Article 5, paragraph 2, of the 
Kyoto Protocol CC-2012-1-6/Slovakia/EB 14 July 2012 

   

Preliminary finding CC-2012-1-7/Slovakia/EB 14 July 2012 

   

Final decision  CC-2012-1-9/Slovakia/EB 17 August 2012 

   

Decision on expert advice CC-2012-1-11/Slovakia/EB 15 October 2012 

   

Decision on the review and assessment of the 
plan submitted under paragraph 2 of section XV CC-2012-1-12/Slovakia/EB 23 October 2012 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 ***** Decisions with respect to Slovakia are available at 

<http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/questions_of_implementation/items/6920.php>. 
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Annex II 
[English only] 

Provision of advice and facilitation in accordance with section IV, 
paragraph 6(a), of the “Procedures and mechanisms relating to 
compliance under the Kyoto Protocol”: correspondence between the 
facilitative branch and Canada 

 
Letter from the chairperson of the facilitative branch to Canada dated 9 February 2012 

 
Dear Mr. Christie, 
 
 I am writing to you in my capacity as chairperson of the facilitative branch of the 
Compliance Committee of the Kyoto Protocol. I have the honour to draw your attention to 
the Report of the in-depth review of the fifth national communication of Canada 
(FCCC/IDR.5/CAN, dated 10 November 2011), which was discussed at the eleventh 
meeting of the branch. 
 
 In accordance with decision 27/CMP.1, section IV, paragraphs 4 and 6(a), the 
branch has the responsibility of providing advice and facilitation to the Parties with the 
aim of promoting compliance and providing for early warning of potential non-
compliance with regard to implementing commitments under the Protocol, including 
commitments under Article 3, paragraph 1, of the Protocol. 
 
 Canada’s projected emissions, as noted in ‘Box 1’ on page 32 of the Compilation 
and synthesis of supplementary information incorporated in fifth national communications 
submitted in accordance with Article 7, paragraph 2, of the Kyoto Protocol (document 
FCCC/SBI/2011/INF.2), are said to be 21 per cent above the base year in 2008–2012, 
which is described as well above Canada’s Kyoto target of minus 6 per cent, without 
indication of whether and how Canada plans to attain its Kyoto target. 
 
 The branch notes the conclusions of the expert review team (ERT) contained in 
document FCCC/IDR.5/CAN, in paragraphs 125 to 127, where the ERT noted with strong 
concern that, on the basis of information provided in Canada’s fifth national 
communication, and during the review, Canada could potentially become non-compliant 
with its commitments under Article 3, paragraph 1, of the Kyoto Protocol. 
 
 The branch also notes that in paragraph 127 of document FCCC/IDR.5/CAN, the 
ERT stated that Canada has clarified that it is not planning to make significant use of the 
Kyoto Protocol mechanisms to meet its target under the first commitment period of the 
Kyoto Protocol. 
 
 The branch further noted that Canada submitted to the Depositary its notification of 
withdrawal from the Kyoto Protocol and that such withdrawal will be effective as of 15 
December 2012. While the branch agreed that the consequences of withdrawal after 15 
December 2012 will have to be assessed at a later stage, Canada, for the time being, 
remains a Party to the Protocol. 
 
 Consequently, the branch concluded at its eleventh meeting that it was seized of an 
early warning issue with regard to Canada’s potential non-compliance. Before 
deliberating further on the issue, the branch would like to offer the opportunity to Canada 
to engage in a dialogue with the branch to clarify Canada’s response to the concerns 
raised by the ERT, either in writing or orally at a meeting of the branch. 
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 The branch would appreciate receiving a response in writing indicating: 
 

• Whether Canada would like to engage in a dialogue with the branch (and, if so, 
whether it wishes to make oral representations at the next meeting of the branch 
or whether it prefers to respond in writing); and  

 
• Whether Canada wishes the branch to provide any advice and facilitation on 

Canada’s implementation of its commitments under the Kyoto Protocol, 
including commitments under Article 3, paragraph 1, of the Protocol. 

 
 The branch would appreciate receiving a response in writing as soon as possible 
but no later than 16 April 2012, with a view to engaging with the branch at its twelfth 
meeting, which is tentatively scheduled to take place in June 2012, when the branch will 
resume its consideration of this issue.  

 
  Sincerely yours, 
 

       (signed) 
 
       Khalid M. Abuleif 
      Chairperson, Facilitative Branch 
   Compliance Committee of the Kyoto Protocol 
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Letter from Canada to the chairperson of the facilitative branch dated 5 April 2012 
 

Dear Mr. Abuleif, 
 
In my capacity as Canada’s Chief Negotiator and Ambassador for Climate Change, I am 
responding to your letter of February 9, 2012, in which you invite Canada to engage in a 
dialogue with the facilitative branch of the Compliance Committee of the Kyoto Protocol, 
specifically, regarding the conclusions of the expert review team on Canada’s fifth 
national communication. 
 
The Government of Canada understands that, as this is the first time the facilitative branch 
has been seized of an early warning issue, the branch is developing its methods and 
procedures for this process. The Government appreciates your proposed approach to 
solicit Canada’s views, including whether we wish the facilitative branch to provide 
advice and facilitation regarding implementation of the Kyoto Protocol emission reduction 
commitment. 
 
It is our understanding that in such a process the facilitative branch would provide early 
warning of potential non-compliance with Article 3, paragraph 1 of the Kyoto Protocol. 
However, as you are aware, Canada submitted to the Depositary its notification of 
withdrawal from the Kyoto Protocol, which will take effect on December 15, 2012. As a 
consequence, Canada will no longer be a Party to the Kyoto Protocol when compliance 
would be assessed. On this basis, we are of the view that there is, therefore, little value in 
further engagement with the facilitative branch at this time. 
 
Having said that, I would like to take this opportunity to make clear that the Government 
of Canada takes the challenges of climate change seriously. As climate change is a global 
problem requiring a global solution, we are taking action on international, continental and 
domestic fronts. 
 
We stand firm on our commitment under the Copenhagen Accord to reduce greenhouse 
gas emissions by 17 percent below 2005 levels, or a target of 607 megatonnes, by 2020. 
Current measures now in place or in the process of being implemented by all levels of 
government in Canada are expected to reduce emissions by about a quarter of the 
reductions needed to achieve the 2020 target. For instance, in October 2010, new light 
duty vehicle regulations for model years 2010-2016, the first ever national GHG 
regulations in Canada, came into force. These regulations establish a common North 
American standard. Also, on August 19, 2011, the Government of Canada released the 
proposed draft regulations to reduce emissions from the coal-fired electricity sector. 
 
All provincial and territorial governments have also established climate change mitigation 
targets and are implementing their own strategies to achieve those targets in a manner that 
reflects differing individual circumstances and their responsibilities under the Canadian 
Constitution. In aggregate, GHG reduction targets established by the provinces and 
territories are collectively close to the federal government’s 2020 target. As mentioned, 
Canada’s target is 607 megatonnes, while combined provincial and territorial targets 
amount to 625 megatonnes. The fact that all levels of government are driving towards 
similar outcomes supports enhanced collaboration and provides positive reinforcement. 
 
While we have made progress, we recognize that a lot of work remains. As part of our 
climate change plan, regulated GHG performance standards are being developed for the 
remaining major sources of emissions with a focus on the oil and gas sector and other 
industrial emitters. 
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I would also like to note that a new report, released on November 7, 2011 by the 
International Institute for Sustainable Development (IISD)1 confirms that the 
Government’s regulatory approach is delivering results and contributing to a national 
effort to reduce emissions toward Canada’s 2020 target. It states that “Canada’s federal 
government is finally establishing the policy architecture to reduce greenhouse gas 
emissions”. 
 
On the international front, Canada has been, and will continue to be an active participant 
in the UNFCCC negotiations towards a new international climate change agreement. In 
our view, the Copenhagen Accord, agreed by leaders in 2009, represented a significant 
first step in that direction in that it included mitigation commitments by all major 
economies, covering over 80% of global emissions. A year later, the Cancun Agreements 
set out the framework necessary to deliver on the Copenhagen Accord and confirmed that 
all major emitters must take action to address climate change. 
 
The Durban Platform for Enhanced Action took yet another step forward by setting out a 
negotiating mandate to develop a new, international agreement applicable to all Parties 
and thus including all major emitters, to be adopted in 2015 and implemented from 2020. 
Canada will engage constructively with international partners to successfully conclude 
these negotiations. 
 
The Government also continues to demonstrate its commitment to addressing climate 
change by providing its fair share of international climate finance in support of mitigation 
and adaptation efforts by developing countries. On December 5, 2011, Minister Kent 
announced that Canada will contribute in total $1.2 billion in new and additional fast-start 
financing by the end of our 2012/13 fiscal year. This is Canada’s largest ever contribution 
to support international efforts to address climate change, and will assist developing 
countries to adapt to the effects of a changing climate, invest in clean energy, and promote 
sustainable forest and agriculture. 
 
Canada is also working with international partners outside the formal United Nations 
process to address climate change. These processes bring together smaller groups of 
countries and address more manageable issues in an informal setting; thus having the 
potential to deliver more immediate results. 
 
These efforts include initiatives under the G8, the G20, the Major Economies Forum on 
Energy and Climate Change, as well as efforts to address short-lived climate pollutants 
such as black carbon, methane and hydrofluorocarbons. In this way, Canada is working 
with key countries to find practical solutions to addressing climate change. 
 
Going forward, Canada will continue to provide clarity on its plan to meet its 2020 target 
through the processes set out for this purpose under the Convention. 
 
Sincerely, 
 
(signed) 
 
Guy Saint-Jacques 
Chief Negotiator and Ambassador for Climate Change 

  
__________ 

1 Mind the Gap: The state-of-play in Canadian greenhouse gas mitigation – Dave Sawyer, Director of 
Climate Change and Energy, IISD. 
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Letter from the chairperson of the facilitative branch to Canada dated 16 May 2012 
 
 
 

Excellency,  
 

I wish to thank you for your letter sent to me as the chairperson of the facilitative 
branch of the Compliance Committee of the Kyoto Protocol, in which you replied to the 
invitation by the branch to engage in a dialogue regarding the conclusions of the expert 
review team on Canada’s fifth national communication as well as the branch’s offer to 
provide advice and facilitation on Canada’s commitments under the Protocol, including its 
commitments under Article 3, paragraph 1, of the Protocol. 
 
 At the outset, I wish to clarify that the branch recognizes that Canada will no 
longer be a Party to the Kyoto Protocol as of 15 December 2012, in view of Canada’s 
submission to the depositary of its notification of withdrawal from the Protocol. However, 
for the time being Canada remains a Party to the Protocol and is subject to the procedures 
and mechanisms relating to compliance under the Protocol, including the facilitative 
branch mandate to provide advice and facilitation to the Parties with the aim of promoting 
compliance and providing for early warning of potential non-compliance with regard to 
implementing commitments under the Protocol, including commitments under Article 3, 
paragraph 1, of the Protocol, during the relevant commitment period. 
 
 In that context, the branch acknowledges that Canada has declined its offer to 
further engage in a dialogue and to provide any advice and facilitation on Canada’s 
commitments under the Protocol, including commitments under Article 3, paragraph 1, of 
the Protocol. The branch will further consider these issues at its next meeting, which is 
now tentatively scheduled for October 2012, with a view to close its consideration of the 
matter. 
 

I also wish to bring to your attention that, in accordance with its past practice and 
in order to ensure transparency, the branch intends to publish the correspondence with 
Canada as an annex to the report on its next meeting as well as in the next annual report of 
the Compliance Committee to the Conference of the Parties serving as the meeting of the 
Parties to the Kyoto Protocol (CMP). I would welcome Canada’s views on the publication 
of such correspondence, if any, and would appreciate if such views could be 
communicated to me before the meeting in the fall. 
 
 Finally, I take this opportunity to wish the Canadian Government all the best in its 
continued efforts to deal with and reduce the effects of climate change. 

 
       Sincerely yours, 
 
             (signed) 
 
                Khalid M. Abuleif 
      Chairperson, Facilitative Branch 
     Compliance Committee of the Kyoto Protocol 
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Correspondence from Canada to the chairperson of the facilitative branch dated 22 
May 2012 

 
 

Dear Mr. Abuleif, 
 

Thank you for your letter of 16 May 2012 in which you asked for Canada’s views on the 
publication of the correspondence between the Committee and Canada. I would like to 
inform you that Canada agrees to the publication of such correspondence. 
 
Yours sincerely, 
 
Guy Saint-Jacques  
Chief Negotiator and Ambassador for Climate Change 
Government of Canada 

        
 


