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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

 مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع    
  األطراف يف بروتوكول كيوتو

  الدورة التاسعة
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٢-١١وارسو، 

   من جدول األعمال٦البند 
  تقرير جلنة االمتثال

  جلنة االمتثال    

  مقترح من الرئيس    

  ٩-م أإ/-مشروع املقرر     
  جلنة االمتثال    

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
   من بروتوكول كيوتو،١٨املادة إىل  إذ يشري  
  ،٤-م أإ/٤ و٢-م أإ/٤ و١-م أإ/٢٧املقررات إىل  وإذ يشري أيضاً  
رير السنوي للجنة االمتثال املقدم إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه          التق يف   وقد نظر   

  ،)١()اجتماع األطراف/مؤمتر(اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو 
واختاذه مهل زمنية فيما يتصل بنظر فرع اإلنفاذ     حتديد   بأمهية وضع تدابري و    موإذ يسلِّ   

و عدم إدخاهلا علـى قـوائم اجلـرد         اخلالفات املتعلقة بإدخال تعديالت أ    يف موضوع    اًقرار
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العاشر مـن   الفرع   من   ٥ بالفقرة    من بروتوكول كيوتو، عمالً    ٥ من املادة    ٢مبوجب الفقرة   
  ،١-م أإ/٢٧مرفق املقرر 

 بالدعوة اليت وجهتها جلنة االمتثال إىل األطراف بأن تضع يف اعتبارهـا             وإذ يرحب   
   تقدمي الترشيحات لعضوية اللجنة،اهلدف املتمثل يف تعزيز التوازن بني اجلنسني عند

ن جلنة االمتثال من     ينبغي أن يقرأ بطريقة متكِّ     ١-م أإ /٢٧ أن مرفق املقرر     وإذ يؤكد   
  ، فعاالًتنفيذ واليتها املتصلة بفترة االلتزام الثانية تنفيذاً

   لألطراف اليت سامهت يف متويل أعمال جلنة االمتثال، عن تقديرهوإذ يعرب  
   بعمل جلنة االمتثال خالل الفترة املشمولة بالتقرير؛ مع التقديرحييط علماً  -١  
 التعديالت اليت أدخلت على النظام الداخلي للجنة الواردة يف املرفق،           يعتمد  -٢  

  ؛١-م أإ/٢٧من الفرع الثالث من مرفق املقرر ) د(٢ ألحكام الفقرة وفقاً
وكول كيوتـو، تقـرأ      أنه ألغراض فترة االلتزام الثانية مبوجب بروت       يوضح  -٣  

 ١-م أإ/٢٧ من بروتوكول كيوتو الواردة يف مرفق املقرر    ٣ من املادة    ١اإلشارات إىل الفقرة    
 يف تعديل الدوحة، الوارد يف املرفق األول        ٣ من املادة     مكرراً ١على أهنا إشارات إىل الفقرة      

  ؛٨-م أإ/١للمقرر 
اجتمـاع األطـراف    /ؤمتر االهتمام الشديد للجنة االمتثال بإبرام م      يالحظ  -٤  

أعـضاء اللجنـة    سُيـشمل هبـا     ترتيبات قانونية مناسبة بشأن االمتيازات واحلصانات اليت        
ن ويتطلع إىل النظر يف نتائج عمل اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن هذه الترتيبات          وها املناوب ؤوأعضا

  .ول كيوتواألفراد العاملني يف اهليئات املشكلة املنشأة مبوجب بروتوكفيما يتصل ب



FCCC/KP/CMP/2013/L.2 

3 GE.13-71152 

  املرفق

   على النظام الداخلي للجنة االمتثال لربوتوكول كيوتوةالتعديالت املدخل    
، الـوارد يف مرفـق      "النظام الداخلي للجنة االمتثال لربوتوكـول كيوتـو       "ل  يعّد  

  : كما يلي إضافياً، تعديال٤ً-م أإ/٤، بصيغته املعدلة مبوجب املقرر ٢-م أإ/٤ املقرر

  ٢ة تعديل املاد  -ألف  
  :٢من املادة ‘ ١‘الفرعية ينبغي إدراج النص التايل بعد الفقرة   -١  
الطرف الذي ال يوافـق علـى أن ُتـدخل        " الطرف املعين "  بيقصد  ) مكرراً‘ ١‘"(  

 من بروتوكول كيوتو، بناًء علـى       ٥ من املادة    ٢تعديالت على قائمة جرده مبوجب الفقرة       
 مـن   ٨٠ و ٧٩ لإلجراءات املبينة يف الفقرتني      وفقاًوحساب وتوصية فريق خرباء االستعراض      

، الـواردة يف مرفـق      " من بروتوكول كيوتو   ٨املبادئ التوجيهية لالستعراض مبوجب املادة      "
  ؛"١-م أإ/٢٢املقرر 

  ١٢تعديل الفرع   -باء  
  :١٢يف الفرع  مكرراً ٢٥لنص التايل بعد املادة ينبغي إدراج ا  -٢  

   مكرراً ثانيا٢٥ًاملادة "    
إدخـال  بشأن ما إذا كان يـتعني  خالف نطبق هذه املادة يف حال وجود    ت  -١  

، عمـالً    من بروتوكـول كيوتـو     ٥ من املادة    ٢تعديالت على قوائم اجلرد مبوجب الفقرة       
وباإلضافة إىل ذلك، تنطبق املواد واألحكام األخرى ذات الصلة         .  من اجلزء العاشر   ٥ بالفقرة

  .، مع إدخال التغيريات الضرورية حسب االقتضاء١-م أإ/٢٧الواردة يف مرفق املقرر 
 يف غضون سبعة أيام من تلقي تقرير عن طريقها        يطلب املكتب إىل األمانة،       -٢  
 مـن   ٣ أو   ١  وفقاً للفقرة  ، من بروتوكول كيوتو   ٨رباء استعراض مبوجب املادة     خمن فريق   

قائمـة جـرد    على  ت  إدخال تعديال بشأن ما إذا كان يتعني       يتضمن خالفاً    ،الفرع السادس 
  : من بروتوكول كيوتو، أن ختطر فورا٥ً من املادة ٢مبوجب الفقرة 

أعضاء فرع اإلنفاذ وأعضاءه املناوبني بذلك اخلالف وترسل إليهم مجيـع             )أ(  
  املواد املتاحة؛

  أعضاء فرع التيسري وأعضاءه املناوبني بذلك اخلالف؛  )ب(  
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  . يف ذلك اخلالفالطرف املعين بأن فرع اإلنفاذ سينظر  )ج(  
جيوز للطرف املعين أن يقدم بياناً كتابياً يف غضون أربعة أسابيع من تاريخ               -٣  

أعاله، يتضمن طعناً يف املعلومـات املقدمـة إىل         ) ج(٢تلقي اإلخطار املشار إليه يف الفقرة       
  .اإلنفاذ فرع

يف  ةًكتابذلك الطرف املعين ، إذا طلب منه  استماعة جلسفرع اإلنفاذُينظم   -٤  
وتعقـد  أعـاله،   ) ج(٢ يف الفقرة    إليه املشار    تلقي اإلخطار   تاريخ  من يعباسربعة أ غضون أ 
 البيـان الكتـايب   تاريخ  الطلب أو    من تاريخ تلقي     عبياسربعة أ  يف غضون أ   ستماعاالجلسة  

وجيوز للطرف املعين أن يقدم شهادة      . اعتباراً من آخر األجلني   ،   أعاله ٣املشار إليه يف الفقرة     
، مـن    اإلنفاذ وتكون هذه اجللسة علنية ما مل يقرر فرع       .  رأي خبري يف جلسة االستماع     أو

  . على طلب الطرف املعين، أن تكون مغلقة جزئياً أو بكاملهاتلقاء ذاته أو بناًء
 أعـاله يف    ٢يتخذ فرع اإلنفاذ قراره بشأن اخلالف املشار إليه يف الفقرة             -٥  
أعاله أو يف غضون ثالثـة      ) ج(٢ر املذكور يف الفقرة      أسبوعاً من تاريخ اإلخطا    ١١غضون  

  . مع اعتبار أقصر األجلني أعاله،٤أسابيع من تاريخ جلسة االستماع املشار إليها يف الفقرة 
 ٥جيوز للطرف املعين، يف أي وقت قبل اختاذ القرار املشار إليه يف الفقـرة                 -٦  

 أعاله أو كتابة، بالتعـديالت      ٤لفقرة  أعاله، أن يقبل، خالل جلسة االستماع املذكورة يف ا        
.  أعـاله  ٢احملددة بناًء على حساب وتوصية فريق خرباء االستعراض املشار إليه يف الفقـرة              

 أعاله، ويسجل فرع اإلنفاذ القبول      ٢ويؤدي هذا القبول إىل تسوية اخلالف املبّين يف الفقرة          
  .يف قراره بشأن هذه املسألة

 أعاله يشري أيضاً إىل مسألة تنفيذ حمالة        ٢ر يف الفقرة    إذا كان التقرير املذكو     -٧  
 من الفرع العاشـر، جيـوز       ١إىل فرع اإلنفاذ وينطبق عليها اإلجراء املعجل املبّين يف الفقرة           

ويبـذل  . لفرع اإلنفاذ أن ميدد أية مهل منصوص عليها يف هذه املادة ملواءمة كال اإلجراءين             
يقلص إىل أدىن حد أي تأخري ناتج عن ذلـك، ويتخـذ            فرع اإلنفاذ مجيع اجلهود الالزمة ل     

 أعاله يف أجل أقـصاه      ٢الفرع، يف مجيع األحوال، قراراً بشأن اخلالف املشار إليه يف الفقرة            
  .من الفرع العاشر) و(١تاريخ اعتماد القرار النهائي بشأن مسألة التنفيذ وفقاً للفقرة 

 التاسع إال إذا     من الفرع  ٣فقرة   ال ها يف لي الزمنية املنصوص ع   ةاملهلال تنطبق     -٨  
  .". أعاله٥ة وفقاً للفقراختاذ القرار  ال تعوق رأى فرع اإلنفاذ أهنا

        


