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 تفاقية اإلطارية بشأناال
  تغري املناخ

 مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع    
  األطراف يف بروتوكول كيوتو

  الدورة التاسعة
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٢-١١وارسو، 

   من جدول األعمال املؤقت٦البند 
  لتقرير جلنة االمتثا

التقرير السنوي للجنة االمتثال املقدم إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه        
  *واجتماع األطراف يف بروتوكول كيوت

  موجز    
 للجنة االمتثال املقدم إىل مؤمتر األطـراف العامـل          الثامنيغطي التقرير السنوي      

 ٢٦ة مـن    بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو األنشطة املضطلع هبا يف الفتـر           
ويقدم التقرير موجزاً عـن     . ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ١٨ إىل   ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول 

 ويتضمن التقريـر أيـضاً      .سلوفاكيا ب اصةمواصلة فرع اإلنفاذ نظره يف مسائل التنفيذ اخل       
 بالتيسري، وعـن    املتصلةمعلومات عن املناقشات اليت أجراها فرع التيسري بشأن األحكام          

التعديالت املقترح إدخاهلا على    ) أ: (التاليةلمسائل  لالمتثال بكامل هيئتها    مناقشات جلنة ا  
 من بروتوكـول كيوتـو؛      ٨املادة  اتساق االستعراضات مبوجب    ) ب(نظامها الداخلي؛   

الترتيبات القانونية المتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجـب            )ج(
 فيما يتعلـق باإلشـارات إىل       ٨-م أإ /١املقرر   ملترتبة على اآلثار ا ) د(بروتوكول كيوتو؛   

؛ ١-م أإ /٢٧ من بروتوكول كيوتو، الـواردة يف مرفـق املقـرر            ٣ من املادة    ١الفقرة  
  .اجتماعاهتا املناوبني يف ئهاوأعضاسائل املتعلقة مبشاركة أعضاء اللجنة امل )ه(

  
__________ 

نة االمتثـال بكامـل     قُدمت هذه الوثيقة بعد املوعد احملدد لتقدميها ملراعاة نتائج االجتماع الثالث عشر للج              *  
 .٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٨ و١٧هيئتها، املعقود يومي 
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  مقدمة  -أوالً  

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

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

 دورة عادية من دورات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو       
  .)اجتماع األطراف/مؤمتر األطراف(

  يرنطاق التقر  -باء  
/  تـشرين األول   ٢٦ للجنة االمتثال الفترة املمتدة من       الثامنيغطي التقرير السنوي      -٢

العمل الذي قامت به اللجنة     التقرير  يلخص  و. ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ١٨ إىل   ٢٠١٢أكتوبر  
  .واملسائل اليت تناولتها خالل تلك الفترة

ـ          -جيم   ل بوصـفه اجتمـاع     اإلجراءات اليت يتعني أن يتخذها مؤمتر األطراف العام
  األطراف يف بروتوكول كيوتو

 / ينظر مـؤمتر األطـراف   جيب أنوفقاً للفرع الثاين عشر من اإلجراءات واآلليات،    -٣
  .اجتماع األطراف يف التقرير السنوي للجنة االمتثال

  :اجتماع األطراف أيضاً القيام مبا يلي/وقد يود مؤمتر األطراف  -٤
م الداخلي للجنة االمتثال مبقتـضى بروتوكـول        النظا "أن يعتمد تعديالت    )أ(  
بالنظام "؛ ويشار إليه أدناه     ٤-م أإ /٤، بصيغته املعدلة باملقرر     ٢-م أإ /٤مرفق املقرر   " (كيوتو

يئتها طبقاً  اليت وضعتها جلنة االمتثال بكامل ه      الواردة يف املرفق األول هلذا التقرير،        ")الداخلي
  ؛جراءات واآلليات الثالث من اإللفرعمن ا) د(٢للفقرة 

 فيما يتعلق باإلشـارات إىل      ٨-م أإ /١املقرر   أن ينظر يف اآلثار املترتبة على       )ب(  
، لدى إعداد   ١-م أإ /٢٧ من بروتوكول كيوتو الواردة يف مرفق املقرر         ٣ من املادة    ١الفقرة  

 ٨ الفقرة أي مقرر يف إطار بند جدول أعماله الذي يتناول تقرير اللجنة، مراعياً يف ذلك أيضاً
انظـر  (، وأن يتخذ اإلجراءات املناسبة      ١-م أإ /٢٧من الفرع اخلامس عشر من مرفق املقرر        

  ؛) أدناه٤١الفقرة 
إجـراء مـشاورات    اجتماع األطراف إىل    /أن يدعو رئيس مؤمتر األطراف      )ج(  

  ، حسب االقتضاء؛لجنةالبشأن ترشيح أعضاء وأعضاء مناوبني يف 
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قدمي تربعات إىل الصندوق االسـتئماين لألنـشطة    أن يدعو األطراف إىل ت      )د(  
، ويوجه شكره إىل األطـراف      ٢٠١٥-٢٠١٤نة يف فترة السنتني     لجالالتكميلية دعماً لعمل    

  ؛) أدناه٥٨ و٥٧تني انظر الفقر(ة املشمولة بالتقرير اليت قدمت تربعات خالل الفتر
من أن تشمل هذه   قانونية لالمتيازات واحلصانات ويض   الترتيبات  الأن يعتمد     )ه(  

  .) أدناه٢٣ و٢٢تني انظر الفقر(عضاءها املناوبني  وألجنةالالترتيبات أعضاء 

  املسائل التنظيمية  -ثانياً  

وُعقد .  بالتقرير عقدت جلنة االمتثال بكامل هيئتها اجتماعني خالل الفترة املشمولة          -٥
 ١٨و ١٧عشر يف ث ، واجتماعها الثال٢٠١٣مارس / آذار٢٣و ٢٢ يف ثاين عشراجتماعها ال

  .، وكان كالمها يف بون، بأملانيا٢٠١٣رب سبتم/أيلول
 / أيلـول  ١٦ و ٢٠١٣مـارس   / آذار ٢٣يف  (واجتمع فرع التيسري مرتني يف بـون          -٦

 ٤و ٣  ويف٢٠١٣مارس /آذار ٢٣و ٢٢ يف(مثله يف ذلك مثل فرع اإلنفاذ ، )٢٠١٣ سبتمرب
الوسـائل  فـرع اإلنفـاذ   ، اسـتعمل   وباإلضافة إىل هذه االجتماعات  ).٢٠١٣يوليه  /متوز

  ). أدناه٢٤فقرة انظر ال(يف الفترة الفاصلة بني اجتماعيه اإللكترونية الختاذ القرارات 
، ٢٠١٣مارس  / آذار ٢١وعالوة على تلك االجتماعات، ُنظمت يف بون بأملانيا، يف            -٧

بـشأن اتـساق    حلقة عمل مشتركة بني املستعرضني الرئيسيني لقوائم اجلرد وجلنة االمتثال           
، بناًء على طلب )حلقة العمل املشتركة( من بروتوكول كيوتو ٨االستعراضات مبوجب املادة 

 وُنظمت حلقة العمل املشتركة بالتزامن مـع االجتمـاع          .)١(من جلنة االمتثال بكامل هيئتها    
ـ     ل العاشر للمستعرضني الرئيسيني لقوائم اجلرد واالجتماع الثاين عشر للجنة االمتثـال بكام

  .هيئتها واالجتماع الثاين والعشرين لفرع اإلنفاذ واالجتماع الثالث عشر لفرع التيسري
بنـود جـدول    وميكن االطالع على جدول األعمال وشروحه، والوثائق الداعمة ل          -٨

 عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة بكامل هيئتها وفرع التيسري           ؤساءاألعمال، وتقرير الر  
  .)٢(ريةع الشبكي لالتفاقية اإلطا املوقيفوفرع اإلنفاذ 

  فرع التيسري التابع للجنة االمتثالل  جديد رئيسبانتخاب نائ  -ألف  

 تيـسري  من الفرع الثاين من اإلجراءات واآلليات، انتخـب فـرع ال           ٤وفقاً للفقرة     -٩
، السيد أدريان روبـرتس     ، خالل اجتماعه احلادي عشر    ٢٠١٢فرباير  / شباط ٦بالتزكية يف   

، أبلغ السيد روبرتس جلنة االمتثال، عـن طريـق    ٢٠١٣مارس  / آذار ٢١ويف  . رئيسنائباً لل 
__________ 

)١( FCCC/KP/CMP/2012/6 ٢٨، الفقرة. 
)٢( <http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/items/2875.php>. 
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 من الفرع ٤ووفقاً للفقرة . ٢٠١٣أبريل / نيسان٢٢األمانة، باستقالته من اللجنة، اعتباراً من 
 ٢٣ من النظام الداخلي، انُتخب، يف       ٦ من املادة    ٣الثاين من اإلجراءات واآلليات، والفقرة      

 خالل االجتماع الثالث عشر لفرع التيسري، السيد ديالنو روبن فـريوي          ٢٠١٣مارس  /آذار
وسيتوىل السيد فريوي منصبه    . ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٢٢نائباً لرئيس فرع التيسري اعتباراً من       

وأعربت اللجنة بكامل هيئتها، خالل اجتماعها      . طيلة الفترة املتبقية من والية السيد روبرتس      
  .ا للسيد روبرتس على عملهالثاين عشر، عن تقديره

  العضوية يف جلنة االمتثال  -باء  
 تبدأ فترة والية كل عضو وعـضو        ، من النظام الداخلي   ٣ من املادة    ١وفقاً للفقرة     -١٠

يناير من السنة التقوميية اليت تلي انتخابه مباشـرةً         / كانون الثاين  ١يف  يف جلنة االمتثال    مناوب  
 هبـذا   ثايند يف املرفق ال   وترِ.  بعد انقضاء أربع سنوات    ديسمرب/ كانون األول  ٣١وتنتهي يف   

/  كـانون األول   ٣١التقرير قائمة األعضاء واألعضاء املناوبني الذين تنتهي مدة واليتهم يف           
  .٢٠١٣ديسمرب 

 من النظام الداخلي، عندما يستقيل عـضو أو عـضو           ٣ من املادة    ٥ووفقاً للفقرة     -١١
بب آخر إكمال مدة واليته أو أداء املهام املسندة إليـه           مناوب، أو عندما يتعذر عليه ألي س      
اجتماع األطـراف  / أن تطلب إىل مؤمتر األطرافلجنةالكعضو أو عضو مناوب، يتعّين على       

  .أن ينتخب يف دورته الالحقة عضواً أو عضواً مناوباً جديداً للفترة املتبقية من الوالية
عة دول أوروبا الغربية ودول أخرى      وقّدم السيد روبرتس، وهو عضو رشحته جممو        -١٢

 مـن  ، اسـتقالته ٢٠١٥ديسمرب / كانون األول  ٣١وانُتخب للعمل يف فرع التيسري إىل غاية        
بـري  السيد  روبرتس، ظل    ومنذ استقالة السيد     .٢٠١٣أبريل  / نيسان ٢٢اعتباراً من   اللجنة  

النيابـة، وفقـاً     ب مبهامه كعضو يف اللجنـة    يضطلع  الذي انُتخب عضواً مناوباً،     هالشتروم،  
 وقدم السيد مريزا سلمان بابار بيغ، وهو عـضو          . من النظام الداخلي   ٣ من املادة    ٤ للفقرة

مناوب رشحته األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية وانُتخب للعمـل يف فـرع               
 /يار أ ٢٨، استقالته من اللجنة اعتباراً من       ٢٠١٥ديسمرب  / كانون األول  ٣١اإلنفاذ إىل غاية    

  .٢٠١٣مايو 
 من الفرع   ٥ من الفرع اخلامس والفقرة      ٢ من الفرع الرابع والفقرة      ٢ووفقاً للفقرة     -١٣

اجتماع /الثاين من اإلجراءات واآلليات، تطلب جلنة االمتثال بكامل هيئتها إىل مؤمتر األطراف   
لعمـل  األطراف أن ينتخب مخسة أعضاء جدد للعمل يف فرع التيسري، ومخسة أعضاء ُجدد ل     

ملدة أربـع   منصبه  مجيعهم  يتوىل   ، يف الفرعني  يف فرع اإلنفاذ وعضواً مناوباً لكل عضو جديد       
اجتماع /إىل مؤمتر األطراف  بكامل هيئتها   وباإلضافة إىل ذلك، تطلب جلنة االمتثال       . سنوات
 فـرع    أن ميأل املنصب الشاغر يف      من النظام الداخلي،   ٣ من املادة    ٥، وفقاً للفقرة    األطراف

إلكمال املدة املتبقية من    دول أوروبا الغربية ودول أخرى      موعة  جمالتيسري بانتخاب عضو من     
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روبرتس، وأن ميأل املنصب الشاغر يف فرع اإلنفاذ بانتخاب عضو منـاوب            فترة والية السيد    
  .من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول إلكمال املدة املتبقية من فترة والية السيد بابار بيغ

وأشارت اللجنة بكامل هيئتها إىل قرب انتهاء والية عـدد مـن أعـضاء اللجنـة        -١٤
، وأعربت عن أملها يف أن      ١٨-م أ /٢٣رت يف هذا السياق باملقرر      وأعضائها املناوبني، وذكّ  

  .تبقي األطراف يف اعتبارها اهلدف املتمثل يف تعزيز التوازن بني اجلنسني عند ترشيح أعضاء للجنة

  افية واالتصاالت واملعلوماتالشف  -جيم  

جلنة االمتثـال   ات  جتماعالي، ُسجلت    من النظام الداخ   ٩ من املادة    ١وفقاً للفقرة     -١٥
،  واإلنفاذ، اليت ُعقدت يف الفترة املشمولة بـالتقرير         التيسري يفرع واجتماعات   بكامل هيئتها 

ـ  ملوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية   وُبثت على اإلنترنت عن طريق ا      تثناء أجـزاء تلـك     ، باس
  .االجتماعات اليت ُعقدت يف جلسات مغلقة وفقاً للمادة نفسها

وملا كانت اجتماعات املستعرضني الرئيسيني لقوائم اجلرد ُتعقد يف جلسات مغلقة،             -١٦
وُتعـرض يف   .  يف إطار مغلـق     أعاله ٧ُنظمت حلقة العمل املشتركة املشار إليها يف الفقرة         

اجات الرئيسية حللقة العمل املشتركة، على النحو املوجز يف تقريـر            أدناه االستنت  ٣٦ الفقرة
  .)٣(االجتماع الثاين عشر للجنة االمتثال بكامل هيئتها

 من النظام الداخلي، أُتيحت مجيع وثائق جلنة االمتثال         ١٢ من املادة    ٢ووفقاً للفقرة     -١٧
  .)٤(ةع الشبكي لالتفاقية اإلطاري املوقيفاإلنفاذ والتيسري للجمهور بكامل هيئتها ووثائق فرعي 

االجتماع الثالث عشر للجنة االمتثال بكامل هيئتها، قدم الرئيسان املتشاركان          ويف    -١٨
 رئيس اللجنة املعنية بإدارة آلية تعزيز تنفيذ اتفاقية معلومات حمدثة عن االتصاالت املستمرة مع   

غري الرمسي بني جلنة االمتثال لربوتوكول       بشأن احلوار ) جلنة بازل لالمتثال  (بازل واالمتثال هلا    
وأبلغ الرئيسان املتـشاركان جلنـة      . ٨-م أإ /١٢كيوتو وجلنة بازل لالمتثال، وفقاً للمقرر       

 مشَريين إىل مجلة أمور     ،)٥(االمتثال بكامل هيئتها بردِّمها على رسالة رئيس جلنة بازل لالمتثال         
وأُبلغت جلنة االمتثـال    . جراء حوار غري رمسي   منها اهتمام جلنة االمتثال لربوتوكول كيوتو بإ      

بكامل هيئتها أيضاً باحلوار مع هيئات االمتثال التابعة التفاقات بيئية أخرى متعددة األطراف             
__________ 

)٣( CC/12/2013/3 ٧، الفقرة. 
 :ميكن االطالع على الوثائق املتعلقة باللجنة بكامل هيئتها على العنوان التايل )٤(

<http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/plenary/items/3788.php> ؛ والوثائق املتعلقة بفرع
: 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>. 
 .١٤، الفقرة FCCC/KP/CMP/2012/6انظر الوثيقة  )٥(
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بشأن قضايا اإلبالغ الوطين، الذي ُيتوخى إجراؤه يف إطار االجتماع العاشر للجنـة بـازل               
وأحاطت اللجنـة بكامـل   ). ٢٠١٣مرب ديس/ كانون األول٦و ٥املقرر عقده يف   (لالمتثال  

هيئتها علماً باملعلومات اليت قدمها الرئيسان املتشاركان اللذان سُيبلغان، أثناء االجتماع املقبل            
  .للجنة بكامل هيئتها، عن أية نتائج تنبثق عن احلوار مع جلنة بازل لالمتثال

  نيامتيازات وحصانات أعضاء جلنة االمتثال وأعضائها املناوب  -دال  

بالغاً ورد مـن     عشر،   ثاين اجتماعها ال  خالل جلنة االمتثال بكامل هيئتها،      ناقشت  -١٩
اليابان بشأن امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجـب بروتوكـول             

ودعت اليابان، يف البالغ، جلنة االمتثال إىل إطالعها علـى أي أسـباب حمـددة         . )٦(كيوتو
صانات اليت ترى اللجنة ضرورة متتيع أعضائها وأعضائها املناوبني هبا، وعلى           لالمتيازات واحل 

  .نطاق تلك االمتيازات واحلصانات
، اتفقـت   )٧(ومع مراعاة املفاوضات اجلارية بشأن مسألة االمتيازات واحلـصانات          -٢٠

ي حبـث   اللجنة بكامل هيئتها على أن تتيح لألطراف على قدم املساواة املعلومات املتعلقة بأ            
، وّجه الرئيسان املتشاركان، بعد مشاورات      ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٢ويف  . يتناول هذه املسألة  

مع أعضاء اللجنة وأعضائها املناوبني أجريت بالوسائل اإللكترونيـة، رسـالة إىل اليابـان              
  .إلطالعها على نتائج نظر اللجنة بكامل هيئتها يف البالغ الوارد من هذا البلد

ي شفهالتقرير ال عشر، بثالث اجتماعها الخاللتها علماً،  بكامل هيئلجنةلاأحاطت  و  -٢١
 بشأن الترتيبـات القانونيـة المتيـازات        ت األمانة عن الوضع الراهن للمفاوضا     الذي قدمته 

، فضالً عن جتميـع     ات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو    وحصانات األفراد العاملني يف اهليئ    
نة بكامل هيئتها بشأن هذه املسألة يف اجتماعاهتا السابقة، الذي          اآلراء اليت أعربت عنها اللج    

  .أعدته األمانة بطلب من اللجنة بكامل هيئتها
اجتماع األطـراف، يف  /وأشارت اللجنة بكامل هيئتها إىل أهنا دعت مؤمتر األطراف      -٢٢

يـازات  المتلأن يضمن أن تشمل أي ترتيبات قانونيـة         ، إىل   )٨(تقريرها السنوي اخلامس إليه   
 هاوأعـضاء اللجنة  اجتماع األطراف أعضاء    /واحلصانات يتعني أن يعتمدها مؤمتر األطراف     

 تلـك االمتيـازات     غيـاب من شأن   وأكدت اللجنة بكامل هيئتها من جديد أن        . املناوبني
، وشددت على أن االمتيازات هامـة أمهيـة          فعالية عمليات اللجنة   يفواحلصانات أن يؤثر    
مبا فيها الترتيبات املرنة ملنح التأشرية، فامتيازات السفر، مثالً،    . داء اللجنة احلصانات الالزمة أل  

ـ           ضرورية لضمان    ضور إتاحة فرص متكافئة جلميع أعضاء اللجنة وأعـضائها املنـاوبني حل

__________ 

)٦( CC/12/2013/2. 
)٧( FCCC/KP/CMP/2012/13 ١٠٩-١٠٥، الفقرات. 
)٨( FCCC/KP/CMP/2010/6 ٤، الفقرة)ب.( 
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 وعالوة  .، حىت يف غضون مهل إخطار قصرية، بصرف النظر عن بلدهم األصلي           جتماعاتالا
 الوالية القضائية ضروري حلماية األعضاء واألعضاء املناوبني        على ذلك، فالتمتع باحلصانة من    

  .يف حالة ادعاء وجود تضارب يف املصاحلمثالً من املالحقة بسبب مشاركتهم يف عمل اللجنة، 
اجتماع األطراف هـذه    /واعترفت اللجنة بكامل هيئتها بأمهية حبث مؤمتر األطراف         -٢٣

ناد إىل آراء خمتلف اهليئات املنشأة واألمثلة الـيت تـربر           املسألة حبثاً مستنرياً، مبا يشمل االست     
غري أن اللجنة أشارت إىل أن توفري الضمانات والترتيبات الكافية          . احلاجة إىل تلك الترتيبات   

للهيئات املنشأة أساسي ألداء هذه اهليئات وينبغي أن يهدف إىل تفـادي ظهـور مـشاكل         
ن تقدماً حمدوداً قد أُحرز حىت اآلن فيمـا يتعلـق           وذهبت اللجنة بكامل هيئتها إىل أ     . حمتملة

 هـذا   اجتماع األطراف، ودعـت   /مبسألة االمتيازات واحلصانات يف سياق مؤمتر األطراف      
  . إىل معاجلة هذه املسألة على سبيل االستعجالاألخري

  استعمال الوسائل اإللكترونية الختاذ القرارات  -هاء  
 النظام الداخلي، جيوز للجنة االمتثال أن تـصوغ          من ١١ من املادة    ٢عمالً بالفقرة     -٢٤

سـتعمل  وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، ا    . قرارات وتتخذها باستعمال الوسائل اإللكترونية    
  .سلوفاكيا فيما يتعلق بمشورة اخلرباءبشأن  لوسائل اإللكترونية الختاذ قرار افرع اإلنفاذ

 بسبب عدم   ،رونية، تيسرياً الختاذ القرارات   ولُجئ أيضاً إىل استعمال الوسائل اإللكت       -٢٥
  : التاليني فرع اإلنفاذاجتماعياكتمال النصاب يف 

ضـرين واملـصوتني، أثنـاء      باإلضافة إىل األعضاء واألعضاء املناوبني احلا       )أ(  
لفرع اإلنفاذ، اسُتعملت الوسائل اإللكترونية     والثالث والعشرين    والعشرين   الثاين نياالجتماع

مـن  اخلـاص بكـل     صوات لتمكني الفرع من اعتماد جدول األعمال        من األ مزيد  جلمع  
  االجتماعني املذكورين؛

باإلضافة إىل األعضاء واألعضاء املناوبني احلاضـرين واملـصوتني، أثنـاء             )ب(  
مزيـد مـن    ئل اإللكترونية جلمع    لفرع اإلنفاذ، اسُتعملت الوسا   ثالث والعشرين   االجتماع ال 

تعد هناك مسألة تنفيذ مطروحة خبصوص      أنه مل    مفاده   ن اختاذ قرار   لتمكني الفرع م   صواتاأل
أن حييل مشاريع التعديالت املقترحة للنظام الداخلي فيما يتـصل          سلوفاكيا، واالتفاق على    

إدخال تعديالت على قوائم اجلرد أو عدم إدخاهلـا   بنظر فرع اإلنفاذ يف أوجه اخلالف بشأن   
 من الفرع العاشر مـن      ٥وتوكول كيوتو، عمالً بالفقرة      من بر  ٥ من املادة    ٢مبوجب الفقرة   

  .كي تنظر فيها يف اجتماعها املقبلإىل اللجنة بكامل هيئتها اإلجراءات واآلليات، 
ضرين واملصوتني، أثنـاء االجتمـاع      باإلضافة إىل األعضاء واألعضاء املناوبني احلا     و  -٢٦
لجنـة  صوات لتمكني المزيد من األع ، اسُتعملت الوسائل اإللكترونية جلمللجنة عشر   ثالثال

  .أعماهلامن اعتماد جدول بكامل هيئتها 
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 يف  ومكّن استعمال الوسائل اإللكترونية الختاذ القرارات يف املناسـبات املـذكورة            -٢٧
يف واللجنة بكامـل هيئتـها       أعاله من استمرار اجتماعات فرع اإلنفاذ        ٢٦ و ٢٥الفقرتني  

 متوقعة إىل انسحاب أعضاء وأعضاء مناوبني يف وقت         حاالت أدت فيها ظروف طارئة وغري     
  .متأخر من االجتماعات املقررة

واتفقت اللجنة بكامل هيئتها، يف اجتماعها احلادي عشر، على أن يواصـل فرعـا                -٢٨
، يـنص علـى أن   )٩(اإلنفاذ والتيسري النظر يف مشروع ترتيب للعمل أحاله إليها فرع اإلنفاذ     

 مـن النظـام     ١١ من املادة    ٢ الوسائل اإللكترونية مبوجب الفقرة      اختاذ القرارات باستعمال  
ونظر فرع التيسري، خالل    . )١٠(الداخلي فيما يتعلق بطرف من األطراف ال يتم إال بالتصويت         

. )١١(اجتماعه الثالث عشر، يف مشروع ترتيب العمل وأصدر عدداً مـن التعليقـات عليـه              
عشرين، مراعياً تعليقات فرع التيسري، إىل عـدم        وخلُص فرع اإلنفاذ، يف اجتماعه الثالث وال      

واتفق فرع اإلنفاذ، يف االجتماع نفسه، علـى أن يـستمر يف            . استصواب مواصلة مقترحه  
 مـن   ٢ممارسته املتمثلة يف عدم اختاذ القرارات باستعمال الوسائل اإللكترونية مبوجب الفقرة            

  .)١٢(طراف إال بالتصويت من النظام الداخلي فيما يتعلق بطرف من األ١١املادة 
وأحاطت اللجنة بكامل هيئتها علماً، يف اجتماعها الثالث عشر، باملعلومات الـيت              -٢٩

 ٢٨قدمها فرعا اإلنفاذ والتيسري بشأن نظرمها يف مشروع ترتيب العمل املشار إليه يف الفقرة               
  .أعاله، وأكملت حبث هذه املسألة

  شمولة بالتقريرالعمل املضطلع به يف الفترة امل  -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

لت األمانة إىل جلنة     من الفرع السادس من اإلجراءات واآلليات، أحا       ٣وفقاً للفقرة     -٣٠
  .٢٠١١االستعراض الفردي للتقرير السنوي املقدم من االحتاد الروسي يف عام رير المتثال تقا

 من الفـرع الـسادس مـن        ٣وباملثل، أحالت األمانة إىل جلنة االمتثال، وفقاً للفقرة           -٣١
 ٢٠١٢ اإلجراءات واآلليات، تقارير االستعراضات الفردية للتقارير السنوية اليت قدمها يف عام          

__________ 

)٩( CC/EB/21/2012/2املرفق ،. 
)١٠( CC/11/2012/4 ١٠، الفقرة. 
)١١( CC/FB/13/2013/2 ١٠، الفقرة. 
)١٢( CC/EB/23/2013/3 ١٤، الفقرة. 
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 ، وأملانيـا  ، وإسـتونيا  ، وأسـتراليا  ،إسـبانيا  و ، واالحتاد الروسي  ، االحتاد األورويب  كل من 
 واجلمهورية  ، وبولندا ، وبلغاريا ، وبلجيكا ، والربتغال ، وإيطاليا ، وآيسلندا ،يرلنداأ و ،وأوكرانيا
 ، وفرنـسا  ، وسويـسرا  ، والـسويد  ، وسلوفينيا ، وسلوفاكيا ، ورومانيا ، والدامنرك ،التشيكية
تحـدة   واململكة امل  ، وليختنشتاين ، وليتوانيا ، ولكسمربغ ، والتفيا ، وكندا ،وكرواتيا ،وفنلندا

 ، وهنغاريـا  ، ونيوزيلندا ، والنمسا ، والنرويج ، وموناكو ،يرلندا الشمالية ألربيطانيا العظمى و  
  . واليونان، واليابان،وهولندا

 من  ٤٩الفقرة   من الفرع السادس من اإلجراءات واآلليات و       ٣ووفقاً كذلك للفقرة      -٣٢
د  التقارير السنوية عن حالة قوائم اجلـر       لجنةال، أحالت األمانة إىل     ١-م أإ /٢٢مرفق املقرر   

كل من االحتاد األورويب، واالحتاد الروسـي، وإسـبانيا،        ٢٠١٣السنوية اليت قدمها يف عام      
تغال، وبلجيكـا،  يرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا، والربأإستونيا، وأملانيا، وأوكرانيا، و   وأستراليا، و 

وبلغاريا، وبولندا، واجلمهورية التشيكية، والدامنرك، ورومانيا، وسـلوفاكيا، وسـلوفينيا،           
والسويد، وسويسرا، وفرنسا، وفنلنـدا، وكرواتيـا، والتفيـا، ولكـسمربغ، وليتوانيـا،             
وليختنشتاين، واململكة املتحدة، وموناكو، والنرويج، والنمـسا، ونيوزيلنـدا، وهنغاريـا،           

  .هولندا، واليابان، واليونانو
لجنة تقرير التجميـع    ال، أحالت األمانة إىل     ١-م أإ /١٣ من املقرر    ٤ووفقًا للفقرة     -٣٣

 املتعلق باألطراف يف االتفاقية اليت هلا التزامات منصوص عليهـا يف            امسواحملاسبة السنوي اخل  
  .)١٣( امللحقة هبذا التقريرق باء لربوتوكول كيوتو، واإلضافةاملرف
املعلومات اليت  ب عشر،   ثالث اجتماعها ال  خالل،   علماً مل هيئتها  اللجنة بكا  أحاطتو  -٣٤

 وأقرت  .قدمتها إليها األمانة عن حالة تقدمي التقارير واستعراضها مبوجب بروتوكول كيوتو          
غري . اللجنة بكامل هيئتها بتحقيق حتسُّن يف التوقيت العام إلعداد تقارير االستعراض ونشرها           

 ما زالت يف طور اإلجناز وقد تأخرت كثرياً عن مواعيدها     معظم التقارير ألن  ال تزال قلقة    أهنا  
 عمل جلنـة   يفأن حاالت التأخري تلك تؤثر      من جديد   اللجنة بكامل هيئتها    أكدت   و .احملددة

  .االمتثال املطالَبة مبعاجلة القضايا ضمن آجال صارمة
 لالستماع ة مغلقجلسة، عقد ثاين عشر ا ال بكامل هيئتها، يف اجتماعه   وقررت اللجنة     -٣٥

ومـشاركة   ا بشأن مشاركته  ، رئيس فرع اإلنفاذ   ةنائبالسيدة رويانا هاينس،    إىل تقريرٍ من    
 الرئيسيني لقـوائم  لمستعرضني لعاشريف االجتماع الالسيد رونيه لوفيرب، رئيس فرع اإلنفاذ،       

 ويتلخص الـسبب    .٢٠١٣مارس  / آذار ٢٠ إىل   ١٨من  يف بون يف الفترة     اجلرد، الذي ُعقد    
 تناول أموراً  الرئيس   ةنائبتقرير   يف أن     خاصة ا اجلزء من االجتماع يف جلسة     األهم يف عقد هذ   

  . يف اجتماع مغلقتحدث
 أعاله،  ٣٥وبعد أن استمعت اللجنة بكامل هيئتها إىل التقرير املشار إليه يف الفقرة               -٣٦

 أعاله، الـيت شـارك فيهـا        ٧ناقشت نتائج حلقة العمل املشتركة الوارد ذكرها يف الفقرة          
وخلـص الـرئيس    . مستعرضون رئيسيون لقوائم اجلرد وأعضاء اللجنة وأعضاؤها املناوبون       

__________ 

)١٣( CC/2012/1. 
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:  يلي مفتوحة، بعض االستنتاجات اليت توصلت إليها حلقة العمل ومنها ما         شارك، يف جلسة    تامل
اعتزام تنظيم مزيد من حلقات العمل املشتركة، سنوياً إن أمكن، رهناً بتـوافر املـوارد                )أ(

ئم اجلرد وجلنـة االمتثـال؛      املالية، وذلك بالتزامن مع اجتماعي املستعرضني الرئيسيني لقوا       
تمرار يف دعوة أعضاء أفرقة خرباء االستعراض إىل إسـداء املـشورة      اعتزام اللجنة االس   )ب(

توجيه الـدعوة إىل املـستعرضني      ) ج(إليها، وال سيما فيما يتعلق بالنظر يف مسائل التنفيذ؛          
الرئيسيني لقوائم اجلرد للمشاركة يف اجتماعات اللجنة، وخباصة يف احلاالت اليت قد تنـاقَش              

  .ستعراضفيها مسائل مرتبطة بعملية اال
أكدت جلنة االمتثال بكامل هيئتها، يف اجتماعها الثالث عشر، بعـد أن حبثـت              و  -٣٧

مقترح فرع التيسري بشأن نطاق حلقة عمل مشتركة أخرى مع املستعرضني الرئيسيني لقوائم             
 إىل  وطلبـت . ، أن من املستصوب تنظيم حلقة العمل تلـك        ) أدناه ٥٥انظر الفقرة   (اجلرد  
، رهناً بتـوافر  ٢٠١٤تنظيم حلقة العمل تلك يف عام اخليارات املتاحة ل   ف أن تستكش  األمانة

 وطلبت اللجنة بكامل هيئتها إىل املكتب أن يقوم، مبساعدة من األمانـة، ويف             .املوارد املالية 
باالستناد حلقة العمل   إعداد مضمون   ، ب  لقوائم اجلرد   الرئيسيني املستعرضنيإطار التشاور مع    
  .يسريإىل مقترح فرع الت

 إدخـال   نظر فرع اإلنفاذ يف أوجه اخلالف بـشأن       : التعديالت املقترحة للنظام الداخلي     -٢  
 من بروتوكول   ٥ من املادة    ٢تعديالت على قوائم اجلرد أو عدم إدخاهلا مبوجب الفقرة          

   من الفرع العاشر من اإلجراءات واآلليات٥كيوتو، عمالً بالفقرة 
شروع نص التعديالت املقترحة للنظام الداخلي فيمـا        حبثت اللجنة بكامل هيئتها م      -٣٨

 إدخال تعديالت على قوائم اجلرد أو عـدم         يتعلق بنظر فرع اإلنفاذ يف أوجه اخلالف بشأن       
 مـن الفـرع     ٥ من بروتوكول كيوتو، عمالً بالفقرة       ٥ من املادة    ٢إدخاهلا مبوجب الفقرة    

 ٥٠ و ٤٩انظر الفقرتني   (رع اإلنفاذ   العاشر من اإلجراءات واآلليات، وهو نص أحاله إليها ف        
واتفقت اللجنة بكامل هيئتها على عرض التعديالت املقترحة للنظـام الـداخلي،       . )١٤()أدناه

اجتماع األطراف يف دورته التاسـعة      /بالصيغة الواردة يف املرفق األول، على مؤمتر األطراف       
  .كي ينظر فيها ويعتمدها

راف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو        نتائج الدورة الثامنة ملؤمتر األط      -٣  
  والدورة السابعة والثالثني لكل من اهليئتني الفرعيتني

ناقشت اللجنة بكامل هيئتها، يف اجتماعيها الثاين عشر والثالث عشر، نتائج الدورة              -٣٩
. يئتني الفـرعيتني اجتماع األطراف والدورة السابعة والثالثني لكل من اهل/الثامنة ملؤمتر األطراف  

ونظرت اللجنة بكامل هيئتها، خالل اجتماعها الثالث عشر، يف اآلثار اليت ميكن أن تترتب يف               
 املتـصلة   ١- أإ م/٢٧ وأحكام مرفق املقرر     ٨-م أإ /١عملها يف فترة االلتزام الثانية على املقرر        

  .بفترة االلتزام األوىل
__________ 

)١٤( CC/13/2013/5و Rev.1. 
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بكامل هيئتها، خالل اجتماعها الثالـث      ، نظرت اللجنة    ٨-م أإ /١٢وعمالً باملقرر     -٤٠
عشر، يف معلومات حمدثة قدمتها األمانة بشأن التطورات األخـرية يف اسـتعراض املبـادئ               

  .٨-م أإ/٦ من بروتوكول كيوتو، اجلاري عمالً باملقرر ٦التوجيهية لتنفيذ املادة 
 مـن    يتـضمن عـدداً    ١-م أإ /٢٧والحظت اللجنة بكامل هيئتها أن مرفق املقرر          -٤١

ويف ضوء تعـديل بروتوكـول      .  من بروتوكول كيوتو   ٣ من املادة    ١اإلشارات إىل الفقرة    
 مـن   ١اإلشـارات إىل الفقـرة      ، ينبغي أن ُتقرأ     ٨-م أإ /١كيوتو، املعتمد من خالل املقرر      

، كي تؤدي جلنة االمتثال واليتـها       ٣ مكرراً من املادة     ١ باعتبارها حتيل إىل الفقرة      ٣ املادة
اجتماع األطراف أن ينظر يف     /وقد يود مؤمتر األطراف   . فترة االلتزام الثانية أداًء فعاالً    املتصلة ب 

 يف تلك اإلشارات عند إعداد أي مقرر يف إطـار بنـد             ٨-م أإ /١اآلثار املترتبة على املقرر     
 من الفرع اخلامس عشر مـن       ٨جدول أعماله املتعلق بتقرير اللجنة، مراعياً يف ذلك الفقرة          

  .١-م أإ/٢٧قرر مرفق امل

  مشاركة أعضاء جلنة االمتثال وأعضائها املناوبني  -٤  
تناولت اللجنة بكامل هيئتها، يف اجتماعها الثالث عشر، القلق الذي أعرب عنه فرع      -٤٢

وشاطرت اللجنة بكامـل  . اإلنفاذ إزاء تكرر حالة عدم اكتمال النصاب الالزم يف اجتماعاته     
النصاب وأبدت أيضاً قلقها من أن مـشاركة أعـضاء جلنـة            هيئتها الفرع قلقه إزاء مسألة      

واللجنة بكامـل   االمتثال وأعضائها املناوبني بوجه عام يف اجتماعات فرعي اإلنفاذ والتيسري           
وقد أدى نقص مستويات املـشاركة إىل       . قد تراجعت خالل السنوات القليلة املاضية     هيئتها  

ملسائل املعروضة على اللجنة واحلد من إثراء تلك        تقليص املسامهات يف املناقشات اليت تتناول ا      
دعـوة األطـراف إىل أن     اجتماع األطراف أن ينظر يف      /وقد يود مؤمتر األطراف   . املناقشات

  . يف اللجنة قبل اقتراح مرشحني لتلك العضوية، متطلبات العضويةتبحث بعناية

  أنشطة فرع اإلنفاذ  -باء  

  كياخاصة بسلوفاالنظر يف مسائل تنفيذ   -١  
نظر فرع اإلنفاذ، خالل الفترة املشمولة بالتقرير السابق، يف مسائل تنفيذ خاصـة                -٤٣

 ١٤واعتمد الفـرع، يف     . )١٥(بسلوفاكيا ويف خالف بشأن إدخال تعديالت أو عدم إدخاهلا        
إدخال التعديالت  املتعلق ب الف  اخل، خالل اجتماعه العشرين، قراراً بشأن       ٢٠١٢يوليه  /متوز

  . من بروتوكول كيوتو٥ من املادة ٢ا مبوجب الفقرة أو عدم إدخاهل
، باستعمال الوسائل اإللكترونية،    ٢٠١٢أغسطس  / آب ١٧، يف    اإلنفاذ فرعواعتمد    -٤٤

لدى سلوفاكيا نظاماً وطنيـاً  ا، أي أن ه استنتاجه األويل خبصوص سلوفاكيقراراً هنائياً أكد في  
__________ 

، على تفاصيل نظر فرع اإلنفاذ يف       ٦٢-٥٥، الفقرات   FCCC/KP/CMP/2012/6ميكن االطالع، يف الوثيقة      )١٥(
 .هذه املسألة خالل الفترة املشمولة بالتقرير السابق
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واملتطلبات الواردة يف املبادئ التوجيهية اليت       من بروتوكول كيوتو     ٥ من املادة    ١وفقاً للفقرة   
 ورأى الفرع أن اخللل التشغيلي اجلزئي الذي حدث يف أداء النظـام             .تقررت مبقتضى ذلك  

 ٢٠١١الوطين يف سلوفاكيا بعض املهام احملددة خالل استعراض تقرير سلوفاكيا السنوي لعام   
وكول كيوتو واملبادئ التوجيهية الـيت       من بروت  ٥ من املادة    ١يؤدي إىل عدم االمتثال للفقرة      

 ٦تقررت مبقتضى ذلك، غري أنه ال يؤدي إىل عدم االمتثال الشتراطات األهلية مبوجب املواد               
، ٢٠١٢ أكتوبر/ تشرين األول  ٢٣ واعتمد فرع اإلنفاذ، يف      . من بروتوكول كيوتو   ١٧ و ١٢و

ل الوسـائل   خالل اجتماعه احلادي والعشرين، وعقب تلقي تـصويت إضـايف باسـتعما           
ر النـهائي   وتقييم اخلطة املقدمة من سلوفاكيا عمالً بالقرا      اإللكترونية، قراراً بشأن استعراض     

  .الصادر عن فرع اإلنفاذ
، التقرير املرحلي الثاين عن اخلطـة       ٢٠١٣مارس  / آذار ١٨وتلقى فرع اإلنفاذ، يف       -٤٥

قرير، إىل الفرع أن خيلص إىل      وطلبت سلوفاكيا، يف الت   . )١٦( أعاله ٤٤املشار إليها يف الفقرة     
النظام الوطين يف سلوفاكيا ميتثل امتثاالً تامـاً للمبـادئ التوجيهيـة اخلاصـة بـالنظم      "أن  

دم امتثـال مجهوريـة     اخلطة والتقريرين املرحليني قد حالّ فعالً مشكلة ع       "، وأن   )١٧("الوطنية
  ". كافياًسلوفاكيا حالً

إىل أنه مل يتمكن بعد من التوصل        والعشرين،   ينثا اجتماعه ال  وأشار فرع اإلنفاذ، يف     -٤٦
وكـرر الفـرع   . إىل استنتاج بشأن ما إذا كانت مسائل التنفيذ اخلاصة بسلوفاكيا قد ُحلت   

استعراض وتقيـيم خطـة      أعاله بشأن    ٤٤استنتاجه، الوارد يف قراره املشار إليه يف الفقرة         
املقـدم يف   تقرير سلوفاكيا الـسنوي     الفردي ل ستعراض  ال تقرير ا  أن تسلُّم ، ومفاده   سلوفاكيا

  . مسائل التنفيذ قد ُحلتتسىن له أن حيدد ما إذا كانت ضروري لكي ي٢٠١٢ عام
 ١٩، يف   اعتمد فرع اإلنفـاذ   و. ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٦يف   )١٨(وصدر ذلك التقرير    -٤٧

. )١٩(، باستعمال الوسائل اإللكترونية، قراراً بـشأن مـشورة اخلـرباء          ٢٠١٣يونيه  /حزيران
، عقب تلقـي    ٢٠١٣يوليه  / متوز ٤واعتمد الفرع، يف اجتماعه الثالث والعشرين املعقود يف         

بشأن حل مسائل التنفيذ اخلاصة  قراراً أربعة تصويتات إضافية باستعمال الوسائل اإللكترونية،    
 وخلُص الفرع يف ذلك القرار إىل أنه مل تعد أية مسألة من مـسائل التنفيـذ                 .)٢٠(بسلوفاكيا
  .فيما يتعلق بسلوفاكيا مطروحة

 للـذان  ا نرِد القرارا ي الثالث من اإلجراءات واآلليات،      من الفرع ) أ(٢ووفقاً للفقرة     -٤٨
  . هبذا التقريرالثالث خالل الفترة املشمولة بالتقرير يف املرفق سلوفاكياا فرع اإلنفاذ بشأن اختذمه

__________ 

)١٦( CC-2012-1-13/Slovakia/EB. 
املبادئ التوجيهية اخلاصة بالنظم الوطنية لتقدير انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حـسب             "يقصد هبا    )١٧(

مرفـق  " ( من بروتوكول كيوتو   ٥ من املادة    ١مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف مبوجب الفقرة        
 ).١-م أإ/١٩املقرر 

)١٨( FCCC/ARR/2012/SVK. 
)١٩( CC-2012-1-14/Slovakia/EB. 
)٢٠( CC-2012-1-15/Slovakia/EB. 
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 ع اإلنفاذ يف أوجه اخلالف بـشأن التعديالت املقترحة للنظام الداخلي فيما يتعلق بنظر فر   -٢  
 مـن   ٥ من املـادة     ٢إدخال تعديالت على قوائم اجلرد أو عدم إدخاهلا مبوجب الفقرة           

   من الفرع العاشر من اإلجراءات واآلليات٥بروتوكول كيوتو، عمالً بالفقرة 
قة نظر فرع اإلنفاذ، خالل اجتماعه الثاين والعشرين، يف مشاريع ترتيبات العمل املتعل  -٤٩

 ٥ من املادة    ٢بنظره يف أوجه اخلالف بشأن إدخال تعديالت أو عدم إدخاهلا مبوجب الفقرة             
واتفق الفرع  .  من الفرع العاشر من اإلجراءات واآلليات      ٥من برتوكول كيوتو، عمالً بالفقرة      

  .على أن من األنسب اعتماد أحكام مشاريع ترتيبات العمل باعتبارها تعديالت للنظام الداخلي
ونظر الفرع، خالل اجتماعه الثالث والعشرين، يف التعـديالت املمكنـة للنظـام               -٥٠

. )٢١(الداخلي فيما يتعلق بنظره يف أوجه اخلالف بشأن إدخال التعديالت أو عـدم إدخاهلـا             
واتفق فرع اإلنفاذ على إحالة مشاريع التعديالت املقترحة للنظام الداخلي، بصيغتها الـواردة       

، إىل اللجنة بكامل هيئتها كي تنظـر فيهـا يف           )٢٢(ملتعلق بذلك االجتماع  يف مرفق التقرير ا   
  ). أعاله٣٨انظر الفقرة (اجتماعها املقبل 

  أنشطة فرع التيسري  -جيم  

  املشورة والتيسري: أحكام متصلة بالتيسري  -١  
قرر فرع التيسري، يف اجتماعه الثالث عشر، أن يدرج يف جدول أعماله، كبند دائم،                -٥١

ونظر الفرع أيضاً فيما إذا كان بإمكانه التماس مـشورة          . يف إسداء املشورة والتيسري   دوره  
وأشار الفرع إىل أنه مل يكـن       . اخلرباء، كجزء من مهمته املتمثلة يف إسداء املشورة والتيسري        

يعترب التماس مشورة اخلرباء أمراً ضرورياً خالل حبثه يف السابق مسائل تندرج ضمن ترتيبات              
، غري أنه قد يود أن يطلب تلك املشورة يف املـستقبل إذا مـا اعتربهـا                 )٢٣(رشاديةعمله اإل 

  . من النظام الداخلي٢٢ضرورية، متصرفاً يف ذلك وفقاً لإلجراءات واآلليات واملادة 
ونظر فرع التيسري كذلك، خالل اجتماعه الرابع عشر، يف دوره يف إسداء املشورة               -٥٢

وذكـر  . مواصلة حوار مع املستعرضني الرئيسيني لقوائم اجلرد      والتيسري، وال سيما يف سياق      
الفرع أن تركيز أية مناقشات ينبغي أن ينصب على مساعدة األطراف يف الوفاء بالتزاماهتـا               

) أ(٦ من بروتوكول كيوتو، مشرياً إىل واليته مبوجب الفقـرة           ٣ من املادة    ١مبوجب الفقرة   
  .من الفرع الرابع من اإلجراءات واآلليات

وقرر فرع التيسري، يف اجتماعه الرابع عشر، أن يستعرض املعلومات اليت سـبق أن                -٥٣
ُعرضت عليه خبصوص إيطاليا وكرواتيا والنمسا، وأن ينظر كذلك يف أية معلومات إضـافية              

__________ 

)٢١( CC/EB/23/2013/2. 
)٢٢( CC/EB/23/2013/3. 
)٢٣( CC/FB/11/2012/2املرفق األول ،. 
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واتفق الفرع علـى أن     . ٢٠١٢وردت يف التقارير السنوية املقدمة من تلك األطراف يف عام           
غري كافية للشروع يف عملية إنذار مبكر خبـصوص إيطاليـا وكرواتيـا             املعلومات املتاحة   

والنمسا، غري أنه اتفق أيضاً على إعادة النظر يف املسألة خالل اجتماعه املقبل، عندما تتـاح                
 ٢٠١٣معلومات إضافية، تشمل بيانات من التقارير السنوية املقدمة من تلك األطراف يف عام              

  .سةومن بالغاهتا الوطنية الساد

   من بروتوكول كيوتو٨اتساق االستعراضات مبوجب املادة   -٢  
حبث فرع التيسري، خالل اجتماعه الثالث عشر، يف سياق نظره يف حلقـة العمـل                 -٥٤

 أعاله، دور أفرقة خرباء االستعراض يف مساعدة األطراف         ٧املشتركة املشار إليها يف الفقرة      
.  املتصلة مبهمة اإلنذار املبكر الـيت يـضطلع هبـا          يف حتسني إبالغها عن املعلومات، وواليَته     

وباإلضافة إىل ذلك، استكشف الفرع سبل مواصلة احلوار مع املستعرضني الرئيسيني لقوائم            
اجلرد وأشار إىل أن التفاعل بني عملية االستعراض وفرع التيسري ميكن أن تكون موضـوع               

تبحث سبل دعوة بعـض املـستعرضني     وطلب إىل األمانة أن     . حلقة عمل ُتنظَّم يف املستقبل    
  .الرئيسيني لقوائم اجلرد حلضور اجتماعاته بصفة مراقبني

وأشار الفرع، يف سياق املناقشات اليت تناولت إسداء املشورة والتيـسري، خـالل               -٥٥
اجتماعه الرابع عشر، إىل أنه قد حيتاج إىل طلب مشورة اخلرباء من املستعرضني الرئيـسيني               

فيما يتعلق بأحد   شاركني يف فريق خرباء االستعراض الذي حدد أصالً املشكلة          لقوائم اجلرد امل  
ومن مث فمن املواضيع اليت ميكن أن ُتناقَش يف حلقة عمل مـشتركة يف املـستقبل                . األطراف

  .حتديُد الطرائق اليت تتيح أكفأ تفاعل بني الفرع واملستعرضني الرئيسيني لقوائم اجلرد

  عملية التقييم  -٣  
مـا  وأشار إىل أنه قد يود النظـر في    . قيَّم فرع التيسري عمله يف اجتماعه الرابع عشر         -٥٦

ميكن أن يسديه من مشورة ويتيحه من تيسري خالل عملية إنذار مبكر، واتفق على تنـاول                
  .هذه املسألة يف اجتماعه املقبل

  توافر املوارد  -رابعاً  

  امليزانية اخلاصة بعمل جلنة االمتثال  -ألف  
 يف امليزانية   )٢٤( يورو ٧٤١ ١٥٣، مبلغ قدره    ٢٠١٣-٢٠١٢ لفترة السنتني    ،اعُتمد  -٥٧

وباإلضـافة إىل ذلـك،     . األساسية لالتفاقية اإلطارية لتمويل األنشطة املتصلة بلجنة االمتثال       

__________ 

أو ) النفقـات العامـة  (ال يتضمن هذا املبلغ تكاليف التشغيل على نطاق األمانة أو تكاليف دعم الـربامج           )٢٤(
 .١٧-م أ/١٨احتياطي رأس املال املتداول، على النحو احملدد يف املقرر 
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مـن احتياجـات    " دعم جلنة االمتثال  " يورو يف إطار البند املعنون       ٤١٧ ٧٠٠اعُتمد مبلغ   
، وردت  ٢٠١٣يوليـه   / متوز ٣١وحىت  . لألنشطة التكميلية من املوارد   الصندوق االستئماين   

ولعل مؤمتر  .  من دوالرات الواليات املتحدة     دوالراً ١٧١ ٦٦٧لفترة السنتني تربعات قدرها     
   اليت تربعـت   لألطراف التالية اجتماع األطراف يود أن يعرب عن شكره اخلالص         /األطراف

: ٢٠١٣-٢٠١٢ة لدعم عمل جلنة االمتثال يف فترة السنتني         للصندوق االستئماين لألنشطة التكميلي   
  .بلجيكا واململكة املتحدة واليابان

  ٢٠١٥-٢٠١٤املوارد املطلوبة لفترة السنتني   -باء  
 يف املائة مـن     ٤٢، من املزمع استخدام حنو      ٢٠١٥-٢٠١٤بالنسبة لفترة السنتني      -٥٨

نية لالتفاقية اإلطارية، املعروضة على مؤمتر      امليزانية األساسية املخصصة لربنامج الشؤون القانو     
عة، يف متويل أنشطة ذات صلة      تاساجتماع األطراف للموافقة عليها خالل دورته ال      /األطراف

من الـصندوق    )٢٦( يورو ٥١٥ ٠٧٩وباإلضافة إىل ذلك، سيقدَّم مبلغ      . )٢٥(بلجنة االمتثال 
  .االستئماين لألنشطة التكميلية

__________ 

 .Add.2 وCorr.1 وFCCC/SBI/2013/6لوثيقة انظر ا )٢٥(
يتضمن هذا املبلغ تكاليف دعم الربامج، غري أنه ال يتضمن تكاليف التشغيل على نطاق األمانة أو احتياطي                  )٢٦(

 .رأس املال املتداول
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  املرفق األول

 املقترح إدخاهلا على النظام الداخلي للجنة االمتثال مبقتضى         تالتعديال    
  بروتوكول كيوتو

، ُيعرض النص التايل ١-م أإ/٢٧من الفرع الثالث من مرفق املقرر      ) د(٢وفقاً للفقرة     
على مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف برتوكـول كيوتـو العتمـاده               

ـ  "االمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتو   للنظام الداخلي للجنة    "كتعديالت   وارد يف مرفـق    ، ال
  .٤-م أإ/٤، بصيغته املعدلة مبوجب املقرر ٢-م أإ/٤ املقرر

  ٢تعديل املادة   -١[
  :‘١‘، بعد الفقرة ٢ينبغي إدراج النص التايل يف املادة   

الطرف الذي ال يوافق على أن ُتدخل       " الطرف املعين "  بيقصد  ‘  مكرراً ١‘  
 من بروتوكول كيوتو، بناًء     ٥ من املادة    ٢قائمة جرده مبوجب الفقرة     تعديالت على   

 ٧٩على حساب وتوصية فريق خرباء االستعراض وفقاً لإلجراءات املبينة يف الفقرتني     
، " من بروتوكول كيوتـو    ٨املبادئ التوجيهية لالستعراض مبوجب املادة      " من   ٨٠و

  ؛١-م أإ/٢٢الواردة يف مرفق املقرر 
  ١٢فرع تعديل ال  -١[

  : مكررا٢٥ً، بعد املادة ١٢ينبغي إدراج النص التايل يف الفرع   

   مكرراً ثانيا٢٥ًاملادة     
خالف حول إدخال التعديالت أو عدم إدخاهلـا        تنطبق هذه املادة يف حال وجود         -١

 مـن   ٥، عمالً بالفقرة     من بروتوكول كيوتو   ٥ من املادة    ٢على قوائم اجلرد مبوجب الفقرة      
وباإلضافة إىل ذلك، تنطبق املواد األخرى ذات الصلة واألحكام األخرى ذات           . شراجلزء العا 

  .، مع إدخال التغيريات الضرورية حسب االقتضاء١-م أإ/٢٧الصلة الواردة يف مرفق املقرر 
يطلب املكتب إىل األمانة، يف غضون سبعة أيام من تلقي تقرير عن طريقها، ُيعـّده                 -٢

 مـن   ٣ أو   ١ من بروتوكول كيوتو وفقاً للفقرة       ٨ مبوجب املادة     خرباء االستعراض   من فريق
الفرع السادس، يتضمن خالفاً حول إدخال التعديالت أو عدم إدخاهلا على قائمـة جـرد               

  : من بروتوكول كيوتو، أن ختطر فورا٥ً من املادة ٢مبوجب الفقرة 
هم مجيـع   أعضاء فرع اإلنفاذ وأعضاءه املناوبني بذلك اخلالف وترسل إلي          )أ(  

  املواد املتاحة؛
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  أعضاء فرع التيسري وأعضاءه املناوبني بذلك اخلالف؛  )ب(  
  .الطرف املعين بأن فرع اإلنفاذ سينظر يف ذلك اخلالف  )ج(  

تلقـي  تـاريخ   جيوز للطرف املعين أن يقدم بياناً كتابياً يف غضون أربعة أسابيع مـن                -٣
  .فرع اإلنفاذإىل ضمن طعناً يف املعلومات املقدمة أعاله، يت) ج(٢اإلخطار املشار إليه يف الفقرة 

ـ ربعة أ يف غضون أ   كتابةًالطرف املعين   يعقد فرع اإلنفاذ، إذا طلب منه ذلك          -٤  يعباس
ربعة  يف غضون أ   أعاله، جلسة استماع  ) ج(٢ يف الفقرة    إليه املشار    تلقي اإلخطار   تاريخ من
 ٣ املشار إليـه يف الفقـرة        يان الكتايب الطلب أو تاريخ تلقي الب    ذلك   من تاريخ تلقي     عبياسأ

وجيوز للطرف املعين أن يقدم شـهادة أو رأي خـبري يف جلـسة              . ، أيهما يلي اآلخر   أعاله
 علـى طلـب     وتكون هذه اجللسة علنية ما مل يقرر الفرع، من تلقاء ذاته أو بناءً            . االستماع

  .الطرف املعين، أن تكون مغلقة جزئياً أو بكاملها
 ١١ أعاله يف غضون     ٢نفاذ قراره بشأن اخلالف املشار إليه يف الفقرة         يتخذ فرع اإل    -٥

أعاله أو يف غضون ثالثة أسابيع مـن        ) ج(٢أسبوعاً من تاريخ اإلخطار املذكور يف الفقرة        
  . أعاله، أيهما أقرب٤تاريخ جلسة االستماع على النحو املشار إليه يف الفقرة 

 أعاله، أن   ٥ختاذ القرار املشار إليه يف الفقرة       جيوز للطرف املعين، يف أي وقت قبل ا         -٦
 أعاله أو كتابة، بالتعديالت احملددة بناًء       ٤يقبل، خالل جلسة االستماع املذكورة يف الفقرة        

ويـؤدي هـذا   .  أعاله ٢على حساب وتوصية فريق خرباء االستعراض املشار إليه يف الفقرة           
عاله، ويسجل فرع اإلنفاذ القبول يف قـراره         أ ٢القبول إىل تسوية اخلالف املبّين يف الفقرة        

  .بشأن هذه املسألة
 أعاله يشري أيضاً إىل مسألة تنفيذ حمالة إىل فرع          ٢إذا كان التقرير املذكور يف الفقرة         -٧

 من الفرع العاشر، جيوز لفرع اإلنفاذ       ١اإلنفاذ وينطبق عليها اإلجراء املعجل املبّين يف الفقرة         
ويبذل فرع اإلنفـاذ    .  عليها يف هذه املادة ملواءمة كال اإلجراءين       أن ميدد أية مهل منصوص    

مجيع اجلهود الالزمة ليقلص إىل أدىن حد أي تأخري ناتج عن ذلك، ويتخذ الفرع، يف مجيـع              
 أعاله يف أجل أقصاه تـاريخ اعتمـاد         ٢األحوال، قراراً بشأن اخلالف املشار إليه يف الفقرة         

  .من الفرع العاشر) و(١نفيذ وفقاً للفقرة القرار النهائي بشأن مسألة الت
رأى  التاسـع إال إذا       من الفرع  ٣فقرة  ها يف ال  لي الزمنية املنصوص ع   ةاملهلال تنطبق     -٨

  . أعاله٥ة  وفقاً للفقرختاذ القرار ال تعوق افرع اإلنفاذ أهنا
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  املرفق الثاين

 ٣١يف   همتيون الذين تنتهي مدة وال    أعضاء جلنة االمتثال وأعضاؤها املناوب        
  ٢٠١٣ديسمرب /كانون األول

  فرع اإلنفاذ    
  اجملموعة  العضو املناوب  العضو

  الدول األفريقية  أموغو. السيد جوزيف أ دي ويت. س. غ. السيدة ساندي ج
  دول آسيا واحمليط اهلادئ  السيد حممد عالم  السيد سو وي

  دول أمريكا الالتينية والكارييب سغونثاليث نوري. السيد أنطونيو خ  السيد راوول إسترادا أيويال
  األطراف املدرجة يف املرفق األول  السيد توماس كوكانني  السيد سيباستيان أوبرتور
األطراف غري املدرجة يف املرفق األول  غوبوالنغ. السيد باليزي ج  السيد فيكتور فوديكي

  فرع التيسري    
  اجملموعة  العضو املناوب  العضو

  الدول األفريقية  السيد حممد نصر  روزيالسيد الديسالوس كيا
  دول آسيا واحمليط اهلادئ  شول يوو -  السيد يون  أبو الليف. السيد خالد م
  دول أمريكا الالتينية والكارييب  السيد تيدي سانت لويس  كوي فيلسن. السيدة جانني إ

  األطراف املدرجة يف املرفق األول  السيد ماركوس هنري  السيد كونيهيكو شيمادا
األطراف غري املدرجة يف املرفق األول  السيدة جادرانكا إيفانوفا  السيد جواد آغازاده خوئي
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  املرفق الثالث

لجنة االمتثال أثناء الفتـرة     ل  اإلنفاذ التابع   فرع ا اختذمه للذان ا نالقرارا    
  املشمولة بالتقرير

  *)CC-2012-1/Slovakia/EB( سلوفاكيا    
  يخالتار  رقم الوثيقة  العنوان

 ٢٠١٣يونيه / حزيران١٩  CC-2012-1-14/Slovakia/EB  قرار بشأن مشورة اخلرباء
      

  ٢٠١٣يوليه / متوز٤  CC-2012-1-15/Slovakia/EB قرار بشأن حل مسائل التنفيذ اخلاصة بسلوفاكيا

        

__________ 

  : ميكن االطالع على القرارات املتعلقة بسلوفاكيا يف العنوان التايل  *  
<http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/questions_of_implementation/items/6920.php>. 


