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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف    
  يف بروتوكول كيوتو

  الدورة العاشرة
   ٢٠١٤ديسمرب / كانون األول١٢-١ ليما،
   من جدول األعمال املؤقت Xالبند 

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

  موجز    
يغطي التقرير السنوي التاسع للجنة االمتثال املقدم إىل مؤمتر األطـراف العامـل               

 ١٩بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو األنشطة املضطلع هبا يف الفتـرة مـن               
عـن النقـاط    اً  ويقدم التقرير موجز  . ٢٠١٤سبتمرب  / أيلول ٥ إىل   ٢٠١٣  سبتمرب/أيلول
ومسألة تقـدمي    حبث إمكانية االضطالع مبهمة اإلنذار املبكر      مواصلة فرع التيسري  : التالية

مسألة تأخر أحد األطراف املدرجة يف املرفق األول         حبث فرع اإلنفاذ   و املشورة والتيسري؛ 
ئم اجلرد الوطنية، وآثار انسحاب طرف من بروتوكول كيوتو         يف تقدمي تقريره املتعلق بقوا    

 املخصـصة لبحـث    على التزاماته بتقدمي التقارير؛ ومناقشات جلنة االمتثال بكامل هيئتها        
ـ            سيني لقـوائم اجلـرد،    نطاق حلقة عملها املشتركة املقبلة مع خرباء االسـتعراض الرئي

 اللجنـة، واآلثـار املترتبـة عـن         األعضاء واألعضاء املناوبني يف   امتيازات وحصانات   و
  . على عمل اللجنة٨-م أإ/١ املقرر
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  مقدمة   -أوالً  

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

لـي بـاإلجراءات    ، وُيشار إليها فيما ي    ١-م أإ /٢٧مرفق املقرر   " (ل كيوتو مبقتضى بروتوكو 
) املشار إليها الحقاً باللجنة بكامل هيئتها     (، يتعني على جلنة االمتثال بكامل هيئتها        )واآلليات

أن ُتقّدم تقريراً عن أنشطة اللجنة إىل كل دورة عادية من دورات مؤمتر األطـراف العامـل                 
  . )اجتماع األطراف/مؤمتر األطراف(بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو 

  نطاق التقرير   -باء  
 ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ١٩يغطي التقرير السنوي التاسع للجنة االمتثال الفترة املمتدة من            -٢

ويلخص التقرير العمل الذي قامت به اللجنة واملـسائل الـيت            .٢٠١٤سبتمرب  / أيلول ٥إىل  
  . تناولتها خالل تلك الفترة

األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع       اإلجراءات اليت يتعني أن يتخذها مؤمتر         -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/وقد يود مؤمتر األطراف  -٤
اجتماع األطراف إىل إجـراء مـشاورات       /متر األطراف أن يدعو رئيس مؤ     )أ(  

  ؛ ) أدناه١٣انظر الفقرة (بشأن ترشيح أعضاء وأعضاء مناوبني يف اللجنة، حسب االقتضاء 
أن يدعو األطراف إىل تقدمي تربعات إىل الصندوق االسـتئماين لألنـشطة          )ب(  

ب عن امتنانه لألطراف يعرأن و ٢٠١٥-٢٠١٤التكميلية دعماً لعمل اللجنة يف فترة السنتني       
  ؛ ) أدناه٤٠ انظر الفقرة(اليت قدمت تربعات خالل الفترة املشمولة بالتقرير 

أن يتناول مسألة امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنـشأة             )ج(  
  ).  أدناه١٩ و١٨انظر الفقرتني (مبوجب بروتوكول كيوتو، وذلك على سبيل االستعجال 
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  ئل تنظيمية مسا  -ثانياً  
وُعقد . عقدت جلنة االمتثال بكامل هيئتها اجتماعني خالل الفترة املشمولة بالتقرير           -٥

، واجتماعها اخلـامس    ٢٠١٤مارس  / آذار ١٨االجتماع الرابع عشر للجنة بكامل هيئتها يف        
  . ، وكان كالمها يف بون، بأملانيا٢٠١٤ سبتمرب/أيلول ٥ و٤ يومي عشر
 ،٢٠١٤مارس  / آذار ١٨يف  (لتيسري وفرع اإلنفاذ مرتني يف بون       واجتمع كل من فرع ا      -٦
   ). ٢٠١٤سبتمرب / أيلول٤و
 ١٧جلـسة توجيهيـة يف بـون يف          وإضافة إىل تلك االجتماعات، نظمت األمانة       -٧

عقـدها   مارس اليت /اجتماعات آذار  اجللسة على هامش   وأقيمت هذه . ٢٠١٤مارس  /آذار
على وجه اخلصوص، هو تيـسري عمـل        ،   اهلدف منها  الفرعان واللجنة بكامل هيئتها وكان    

 ٢٠١٣األعضاء اجلدد واألعضاء املناوبني للجنة الذين بدأت مـدة عـضويتهم يف عـامي               
اجللسة الفرصة لتقدمي العمل والدور الذي تؤديه جلنـة االمتثـال            وأتاحت تلك  .٢٠١٤و

وحـضر  . أعمال اللجنة واألمانة، ومشلت عروضاً مفصلة بشأن املسائل املوضوعية املتعلقة ب        
اجللسة ثالثة خرباء استعراض رئيسيني لقوائم اجلرد الذين أسـهموا يف مناقـشات اللجنـة               

  . وساعدوا على استمرار زخم احلوار بني اللجنة وخرباء االستعراض الرئيسيني لقوائم اجلرد
املقدمة خبصوص كل بند     وميكن االطالع على جدول األعمال وشروحه، والوثائق        -٨
بنود جدول األعمال، وتقارير الرؤساء عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة بكامـل              من

  .)١(هيئتها وفرع التيسري وفرع اإلنفاذ يف املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية

  انتخاب رئيسي ونائيب رئيسي فرعي اإلنفاذ والتيسري التابعني للجنة االمتثال   -ألف  
اين من اإلجراءات واآلليات، انتخب فرع التيـسري يف          من الفرع الث   ٤للفقرة  اً  وفق  -٩

 بالتزكية السيد ديالنو روبن فريوي  ٢٠١٤مارس  /آذار ١٨اجتماعه اخلامس عشر املعقود يف      
للرئيس، ويف الوقت نفسه، انتخب فرع اإلنفاذ يف        اً  والسيد الديسالوس كياروزي نائب   اً  رئيس

للرئيسة اً  رئيسةً، والسيد غريهارد لويبل نائب     ،اجتماعه الرابع والعشرين السيدة رويانا هاينس     
  . ويتكون املكتب اجلديد للجنة االمتثال من هذين الرئيسني ونائبيهما. بالتزكية

وأعرب كل من اللجنة بكامل هيئتها والفرعني عن تقديرهم للعمل الذي قـام بـه                -١٠
، والسيد رينيه ليفيـرب،     أعضاء املكتب السابق، ومها السيد خالد أبوليف، رئيس فرع التيسري         

  . رئيس فرع اإلنفاذ

__________ 

)١( <http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/items/2875.php>. 
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  العضوية يف جلنة االمتثال   -باء  
النظام الداخلي للجنة االمتثال مبقتضى بروتوكـول       " من   ٣ من املادة    ٥للفقرة  اً  وفق  -١١

املشار إليه  ،  ٩-م أإ /٨ و ٤-م إأ /٤صيغته املعدلة باملقررين    ب ،٢-م أإ /٤ مرفق املقرر " (كيوتو
، عندما يستقيل عضو أو عضو مناوب، أو عندما يتعـذر عليـه             )ام الداخلي فيما يلي بالنظ  

بصفته عضواً أو عضواً مناوبـاً،   سبب آخر إكمال مدة واليته أو أداء املهام املسندة إليه     ألي
املقبلة  اجتماع األطراف أن ينتخب يف دورته     /يتعّين على اللجنة أن تطلب إىل مؤمتر األطراف       

  . اً جديداً للفترة املتبقية من الواليةعضواً أو عضواً مناوب
وترغب اللجنة بكامل هيئتها اإلعراب عن حزهنا العميق لوفاة السيد مارك باملريتس              -١٢

، وهو عضو مناوب للجنة االمتثال انتخب للخدمة يف فـرع           ٢٠١٤ يف وقت سابق من عام    
 حـد كـبري     وساهم السيد بـاملريتس إىل    . ٢٠١٥ديسمرب  / كانون األول  ٣١اإلنفاذ حىت   

يف فـرع  اً أعمال اللجنة اليت قام فيها مبهام خمتلفة منذ إنشائها، مبا يف ذلك بصفته عـضو         يف
 ٢٠٠٨لرئيسها يف الفترة من عـام       اً  ، ونائب ٢٠١١ إىل عام    ٢٠٠٦التيسري يف الفترة من عام      

  . ٢٠١٢يف فرع اإلنفاذ منذ عام اً مناوباً ، وعضو٢٠١٠إىل عام 
 من الفرع اخلـامس مـن اإلجـراءات         ٢ من الفرع الثاين والفقرة      ٥ووفقاً للفقرة     -١٣

 من النظام الداخلي، تطلب اللجنة بكامل هيئتها إىل مؤمتر          ٣ من املادة    ٥واآلليات، والفقرة   
اجتماع األطراف أن ميأل املنصب الشاغر يف فرع اإلنفاذ بانتخاب عضو مناوب من /األطراف

  . ال املدة املتبقية من فترة والية السيد باملريتسدول أوروبا الغربية ودول أخرى إلكم
وأعربت اللجنة بكامل هيئتها عن أملها يف أال تغيب عن بـال األطـراف مـسألة                  -١٤

  . التوازن بني اجلنسني لدى تقدميها ترشيحات لعضوية جلنة االمتثال

  الشفافية واالتصاالت واملعلومات   -جيم  
 النظام الداخلي، ُسجلت اجتماعات اللجنة بكامـل         من ٩ من املادة    ١وفقاً للفقرة     -١٥

هيئتها واجتماعات فرعي التيسري واإلنفاذ، اليت ُعقدت يف الفترة املشمولة بالتقرير، وُبثـت             
على اإلنترنت عن طريق املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية، باستثناء أجزاء تلك االجتماعات            

  . فسهااليت ُعقدت يف جلسات مغلقة وفقاً للمادة ن
 من النظام الداخلي، أُتيحت مجيع وثائق اللجنة بكامل         ١٢ من املادة    ٢ووفقاً للفقرة     -١٦

  .)٢(هيئتها ووثائق فرعي اإلنفاذ والتيسري للجمهور يف املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية
__________ 

    :تتاح الوثائق ذات الصلة بلجنة االمتثال بكامل هيئتها على العنوان التايل )٢(
<http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/plenary/items/3788.php>  

    :والوثائق ذات الصلة بفرع التيسري على العنوان التايل
<http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/facilitative_branch/items/3786.php> 

    :والوثائق ذات الصلة بفرع اإلنفاذ على العنوان التايل
<http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/enforcement_branch/items/3785.php> 
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ونظرت اللجنة بكامل هيئتها يف اجتماعها الرابع عشر يف التقريـر الـذي أعـده                 -١٧
فيرب وأمني جلنة االمتثال املتعلق بنتائج اجللسة األوىل للحوار مع هيئـات االمتثـال              لي السيد

لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف بشأن قضايا اإلبالغ الوطين، اليت عقدت كجـزء مـن              
  .)٣(االجتماع العاشر للجنة تنفيذ اتفاقية بازل واالمتثال هلا

  تثال وأعضائها املناوبني امتيازات وحصانات أعضاء جلنة االم  -دال  
أحاطت اللجنة بكامل هيئتها علماً أثناء اجتماعها اخلامس عشر بالتقرير الـشفوي              -١٨

املقدم من األمانة عن الوضع الراهن للمفاوضات بشأن الترتيبـات القانونيـة المتيـازات              
  . وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو

اجتماع األطـراف، يف  /ارت اللجنة بكامل هيئتها إىل أهنا دعت مؤمتر األطراف    وأش  -١٩
خاصـة   التأكد من جعل أيـة ترتيبـات قانونيـة         عدد من تقاريرها السنوية السابقة، إىل     

ي على أعضاء اجتماع األطراف العتمادها تسر/تقدم ملؤمتر األطراف باالمتيازات واحلصانات
توليهـا ملـسألة     وأكدت اللجنة بكامل هيئتها األمهية اليت     . وبنيها املنا ئجلنة االمتثال وأعضا  

امتيازات وحصانات األعضاء واألعضاء املناوبني يف اللجنة، آخذة يف اعتبارها الدور الـذي             
ويف هذا الصدد، كررت اللجنة التأكيد على أن منح احلـصانة مـن الواليـة    . تؤديه اللجنة 

عـدم  وأن   اللجنة هي عناصر ضرورية لعملـها        القضائية وحرية السفر حلضور اجتماعات    
اجتماع األطـراف   /ودعت اللجنة مؤمتر األطراف   . على فعالية عملياهتا   توفرها ميكن أن يؤثر   

  . إىل معاجلة هذه املسألة على وجه السرعة

  استعمال الوسائل اإللكترونية الختاذ القرارات   -هاء  
لداخلي، جيوز للجنـة االمتثـال أن        من النظام ا   ١١ من املادة    ٢عمالً بالفقرة     - ٢٠

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، . تصوغ قرارات وتتخذها باستعمال الوسائل اإللكترونية
الفروع وال اللجنة بكامل هيئتها إىل اللجوء إىل الوسائل اإللكترونية من أجل             لن حتتاج 

  . اختاذ قراراهتا

__________ 

)٣( CC/14/2014/2. 
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   بالتقرير العمل املضطلع به يف الفترة املشمولة  -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 

 من الفرع السادس من اإلجراءات واآلليات، أحالت األمانة إىل جلنة           ٣وفقاً للفقرة     -٢١
مـن   كـل  ٢٠١٣متثال تقارير االستعراضات الفردية للتقارير السنوية اليت قدمها يف عام    اال

 وأملانيا، وأوكرانيا، وأيرلنـدا، وآيـسلندا،       ،إسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، واالحتاد األورويب    
يا، وإيطاليا، وبلجيكا، وبلغاريا، وبولندا، واجلمهورية التشيكية، والدامنرك، ورومانيا، وسلوفين

والسويد، وسويسرا، وفرنسا، وفنلنـدا، وكرواتيـا، والتفيـا، ولكـسمربغ، وليتوانيـا،             
وليختنشتاين، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ومونـاكو، والنمـسا،           

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

، أحالت األمانة إىل اللجنة التقارير السنوية عن حالة قوائم اجلـرد            ١-م أإ /٢٢مرفق املقرر   
من االحتاد الروسي، وإسبانيا، وأستراليا، وإسـتونيا،        كل   ٢٠١٤السنوية اليت قدمها يف عام      

آيسلندا، وإيطاليا، والربتغال، وبلجيكـا،      وأملانيا، وأوكرانيا، وأيرلندا، و    ،واالحتاد األورويب 
وبلغاريا، وبولندا، واجلمهورية التشيكية، والدامنرك، ورومانيا، وسـلوفاكيا، وسـلوفينيا،           
والسويد، وسويسرا، وفرنسا، وفنلنـدا، وكرواتيـا، والتفيـا، ولكـسمربغ، وليتوانيـا،             

ونيوزيلنـدا، وهنغاريـا،    وليختنشتاين، واململكة املتحدة، وموناكو، والنرويج، والنمـسا،        
  . وهولندا، واليابان، واليونان

 من الفرع السادس من اإلجراءات واآلليات، أحالت األمانـة إىل           ٣للفقرة  اً  وباملثل، ووفق   -٢٣
الـيت  ) البالغات الوطنية الـسادسة   (اللجنة تقارير االستعراضات التقنية للبالغات الوطنية السادسة        

انيا وإيطاليا، والربتغال، واالحتاد األورويب، والدامنرك، والـسويد،         كل من إسب   ٢٠١٤قدمها يف عام    
  .والتفيا، ولكسمربغ، والنمسا، ونيوزيلندا، وهولندا وفرنسا، وفنلندا، وكرواتيا، وسويسرا،

حالت األمانة إىل اللجنة تقرير التجميـع       ، أ ١-م أإ /١٣ من املقرر    ٤للفقرة  اً  ووفق  -٢٤
أخذت على عاتقها التزامـات      واحملاسبة السنوي السادس املتعلق باألطراف يف االتفاقية اليت       

  .)٤(منصوص عليها يف املرفق باء من بروتوكول كيوتو، واإلضافة امللحقة به
باملعلومات اليت  ، أثناء اجتماعها اخلامس عشر،      وأحاطت اللجنة بكامل هيئتها علماً      -٢٥

  . قدمتها إليها األمانة عن حالة تقدمي التقارير واستعراضها مبوجب بروتوكول كيوتو
__________ 

)٤( CC/2013/1. 
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   من بروتوكول كيوتو ٨تساق االستعراضات مبوجب املادة ا  -٢  
قررت اللجنة بكامل هيئتها، يف اجتماعها الرابع عشر، عقد جلسة مغلقة لالستماع              -٢٦

التيسري بشأن مشاركته يف االجتماع احلادي عـشر خلـرباء          إىل تقريرٍ من نائب رئيس فرع       
 . يف بـون ٢٠١٤مـارس  / آذار٥ إىل ٣االستعراض الرئيسيني لقوائم اجلرد، الذي ُعقد من  

لعقد هذا اجلزء من االجتماع يف جلسة خاصة يف أن نائب الـرئيس   الرئيسي يكمن السبب و
 . عن اجتماع مغلق كان يقدم تقريراً

بأهنا تنـوي    نة بكامل هيئتها، بعد أن نظرت يف التقرير السالف الذكر،         وذكّرت اللج   -٢٧
ويف هـذا   . )٥(تنظيم مزيد من حلقات العمل املشتركة مع املستعرضني الرئيسيني لقوائم اجلرد          

الصدد، ناقشت اللجنة بكامل هيئتها يف اجتماعها اخلامس عشر نطاق حلقة العمل هذه، الـيت             
ش االجتماعات القادمة للمستعرضني الرئيسيني لقوائم اجلـرد        على هام  ٢٠١٥ستعقد يف عام    

ونظرت اللجنـة بكامـل هيئتـها يف        . واللجنة بكامل هيئتها، ولفرع اإلنفاذ، ولفرع التيسري      
االقتراحات اليت قدمها األعضاء واألعضاء املناوبون يف اللجنة بشأن نطـاق حلقـة العمـل               

د أخذت هذا االقتراح بعني االعتبار، علـى أنـه          واتفقت اللجنة بكامل هيئتها، وق    . املشتركة
على دراسة أمثلة على األنـواع      اً  أن تتيح فرصة لنعكف مع     بإمكان حلقة عمل من هذا القبيل     

املختلفة من تقارير االستعراض مبوجب بروتوكول كيوتو، هبدف تيسري فهم اللغة املستخدمة يف             
وميكن حللقة العمل املشتركة أيضاً أن      . لتقاريرالتقارير، وال سيما شروط التأهيل وطرائق إعداد ا       

تعاجل التحديات الرئيسية الناشئة فيما يتصل بتقدمي التقارير واسـتعراض األنـشطة مبوجـب              
وطلبت اللجنة بكامل هيئتـها إىل أعـضاء    . بروتوكول كيوتو   من ٣ من املادة    ٤ و ٣ الفقرتني
على اختـاذ    رضني الرئيسيني لقوائم اجلرد،   العمل، مبساعدة األمانة وبالتشاور مع املستع      مكتبها

على هامش االجتماع السادس     ،٢٠١٥مطلع عام    الترتيبات الالزمة لعقد حلقة العمل تلك يف      
  . عشر للجنة بكامل هيئتها واالجتماع الثاين عشر للمستعرضني الرئيسيني لقوائم اجلرد

على أعمـال جلنـة     وكول كيوتو    عن توقيت بدء نفاذ تعديل الدوحة لربوت       املترتبةاآلثار    -٣  
  االمتثال

واصلت اللجنة بكامل هيئتها، يف اجتماعها اخلامس عشر، النظر يف اآلثار اليت ميكن               -٢٨
 الواردة   واألحكام ٨-م أإ /١لثانية الناشئة عن املقرر     أن تترتب على أعماهلا يف فترة االلتزام ا       

واتفقت اللجنة بكامل هيئتها حتديداً     . وىل املتصلة بفترة االلتزام األ    ١-م أإ /٢٧يف مرفق املقرر    
تنشأ عن توقيت بـدء نفـاذ تعـديل الدوحـة            على أعماهلا  على مواصلة النظر يف أية آثار     

وأحاطت اللجنة بكامل هيئتها علماً بالتحديث املقدم من األمانـة عـن            . لربوتوكول كيوتو 
هذا البند مـن جـدول      حالة التصديق على تعديل الدوحة، واتفقت على مواصلة نظرها يف           

  . األعمال يف اجتماعها املقبل
__________ 

)٥( CC/12/2013/3٧ ، الفقرة. 
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  أنشطة فرع اإلنفاذ   -باء  

اخلـاص بـه    جلرد الوطين    ا تقريريف تقدمي   ول  ألتأخري أحد األطراف املدرجة يف املرفق ا        -١  
  ٢٠١٤ لعام
نظر فرع اإلنفاذ، يف اجتماعه اخلامس والعشرين، يف مسألة تأخر موناكو يف تقدمي               -٢٩

فقد حتدد املوعد النهائي لتقدمي تقـارير اجلـرد         . ٢٠١٤الوطين اخلاص هبا لعام     تقرير اجلرد   
اجلرد الوطين اخلـاص هبـا       وقدمت موناكو تقرير  . )٦(٢٠١٤أبريل  / نيسان ١٥الوطنية يف   

  . ٢٠١٤يونيه / حزيران٣٠ يف
 غري  الطرف املدرج يف املرفق األوليكون ،١-أإم /١٥من املقرر ) أ(٣للفقرة اً ووفق  -٣٠

 مـن بروتوكـول   ٧ من املادة ١لشروط املنهجية وشروط اإلبالغ مبوجب الفقرة    ل مستوف
يف تقـدمي   الطـرف هذا كيوتو لغرض استيفاء شروط األهلية مبوجب الربوتوكول إذا أخفق    

تقرير جرد سنوي لالنبعاثات البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات إزالتـها بواسـطة             
الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال، مبا يف ذلك تقرير اجلرد          البواليع الناشئة من غازات     

الوطين ومنوذج اإلبالغ املوحد يف غضون ستة أسابيع من تاريخ التقدمي الذي حيدده مـؤمتر               
 ويرى فرع اإلنفـاذ أن هـذه      ). ٢٠١٤مايو  / أيار ٢٧ وهو يف هذه احلالة بعينها    (األطراف  

  . البحث مسألة تستحق املزيد من
عن اجتماعه اخلامس والعـشرين إىل فريـق         وطلب الفرع إىل األمانة إحالة التقرير       -٣١

، وإبـالغ الفريـق     ٢٠١٤خرباء االستعراض املنشأ للنظر يف التقرير السنوي ملوناكو لعـام           
وأشار إىل  . باملناقشات واالعتبارات اخلاصة بالفرع فيما يتعلق هبذا البند من جدول األعمال          

 قد تعرض على الفـرع يف       ٢٠١٤ناكو يف تقدمي تقرير اجلرد الوطين لعام        أن مسألة تأخر مو   
مونـاكو الـسنوي     تقريـر  باستعراض اعترب فريق خرباء االستعراض املكلف     املستقبل، إذا 

  . أن املسائل متعلقة بالتنفيذ ٢٠١٤ لعام

  آثار انسحاب الطرف من بروتوكول كيوتو على التزاماته بتقدمي التقارير   -٢  
لب فرع اإلنفاذ، يف اجتماعه الرابع والعشرين، إىل األمانة أن تعد ورقة معلومات             ط  -٣٢

أساسية عن انسحاب كندا من بروتوكول كيوتو، واآلثار املترتبة على التزاماهتا بتقدمي التقارير 
كيما تقرر ما إذا كان      مبوجب بروتوكول كيوتو، لينظر فيها يف اجتماعه اخلامس والعشرين،        

  .  املسألة على اللجنة بكامل هيئتهاعرض ينبغي
وأشار الفرع، يف اجتماعه اخلامس والعشرين، إىل أن تقرير اجلرد الوطين وجـداول             -٣٣

تقريـر كنـدا الـسنوي       (٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٥منوذج اإلبالغ املوحد لكندا املقدمة يف       
 االسـتعراض   بقرار فريق خرباء     عمالً ٨-م أ /١٩اً للمقرر   قد استعرضت وفق  ) ٢٠١٣ لعام

__________ 

 .٥-م أ/٣ و٤-م أ/١١ و٢-م أ/٩ و١-م أ/٣انظر املقررات  )٦(



FCCC/KP/CMP/2014/2 

GE.14-16444 10 

 ٢٠١٣ويتضمن تقرير كندا السنوي لعام      . ٢٠١٣املنشأ للنظر يف تقرير كندا السنوي لعام        
 ١١وتقريرها الوطين للجرد وجداول منوذج اإلبـالغ املوحـد اخلاصـة هبـا املقدمـة يف         

بيانـات قـوائم اجلـرد الوطنيـة        ) ٢٠١٤تقرير كندا السنوي لعام      (٢٠١٤أبريل  /نيسان
ولذلك، فإن السؤال الذي يطرح هو معرفة ما إذا كان . ، على التوايل٢٠١٢ و٢٠١١ لعامي

 ،١-م أإ /٢٢وفقاً للمقـرر     ٢٠١٤ و ٢٠١٣تقريري كندا السنويني لعامي      ينبغي استعراض 
بدء نفـاذ انـسحاهبا      تزال طرفاً يف بروتوكول كيوتو إىل حني       على اعتبار أن كندا كانت ال     

  . املسألة تستحق املزيد من البحث  الفرع أن هذهويرى. ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١٥ يف
عن اجتماعه اخلامس والعـشرين إىل فريـق         وطلب الفرع إىل األمانة إحالة التقرير       -٣٤

 وإبالغ الفريق باملناقشات    ٢٠١٤خرباء االستعراض املنشأ للنظر يف تقرير كندا السنوي لعام          
وإضـافة إىل ذلـك،     . من جدول األعمال  واالعتبارات اخلاصة بالفرع فيما يتعلق هبذا البند        
  . يف جدول أعمال اجتماعه املقبلاً خلص الفرع إىل أن البند ينبغي أن يظل مدرج

  أنشطة فرع التيسري   -جيم  

  املشورة والتيسري : األحكام املتصلة بالتيسري    

  اإلنذار املبكر حباالت عدم االمتثال احملتملة    
 اخلامس عشر، النظر يف ما إذا كان يتعني بدء عملية  واصل فرع التيسري، يف اجتماعه      -٣٥

ووافق على إعادة النظر يف هذه املـسألة   . )٧(خبصوص إيطاليا وكرواتيا والنمسا    اإلنذار املبكر 
 اليت  ٢٠١٣يف اجتماعه السادس عشر، والنظر يف أية تقارير استعراض للتقارير السنوية لعام             

ويف . طنية السادسة اليت ستكون متاحة يف ذلك الوقـت        قدمتها األطراف الثالثة وبالغاهتا الو    
أعقاب القرار الذي اختذه الفرع، يف اجتماعه الثالث عشر، بشأن استطالع السبل الكفيلـة              

، حـضر خـبريان     )٨(بدعوة بعض املستعرضني الرئيسيني لقوائم اجلرد حلضور اجتماعاتـه        
  .بناء على دعوة منه لالستعراض اجتماعه اخلامس عشر

ونظر فرع التيسري، يف اجتماعه السادس عشر، يف تقارير االستعراضـات التقنيـة               -٣٦
 اليت  ٢٠١٣للبالغات الوطنية السادسة، وتقارير االستعراضات الفردية للتقارير السنوية لعام          

لترتيبات العمل اإلرشادية   اً  إىل هذه التقارير، ووفق   اً  واستناد. قدمتها إيطاليا وكرواتيا والنمسا   
من الفـرع الرابـع مـن اإلجـراءات         ) أ(٦قة بتقدمي املشورة والتيسري مبقتضى الفقرة       املتعل

واآلليات، وافق الفرع على إمتام نظره يف هذه املسألة فيما يتعلق جبميع األطـراف الثالثـة،                
 من  ٣ من املادة    ١مشرياً إىل أهنا مجيعها على املسار الصحيح للوفاء بالتزاماهتا مبوجب الفقرة            

__________ 

)٧( CC/FB/15/2014/2١٠-٧ ، الفقرات . 
)٨( FCCC/KP/CMP/2013/3، ٥٤ الفقرة. 



FCCC/KP/CMP/2014/2 

11 GE.14-16444 

وفيما يتعلق بالعنصر التكميلي املتعلق باآلليات القائمة       . ول كيوتو لفترة االلتزام األوىل    بروتوك
 من بروتوكول كيوتو، الحظ الفرع أن النمسا قد         ١٧ و ١٢ و ٦على السوق مبقتضى املواد     

أن بروتوكول كيوتو ينص    اً  والحظ الفرع أيض  . استخدمت كثرياً وحدات من هذه اآلليات     
 مـن  ٣ من املـادة  ١اآلليات من أجل الوفاء بااللتزامات مبوجب الفقرة   على استخدام هذه    
  . بروتوكول كيوتو

  تأخر األطراف املدرجة يف املرفق األول يف تقدمي بالغاهتا الوطنية السادسة    
أن موناكو تأخرت مرة أخرى      الحظ فرع التيسري بقلق، يف اجتماعه اخلامس عشر،         -٣٧

 إىل هذا الطرف للتعبري عن قلقه يف هذا الشأن واالستفـسار            يف تقدمي بالغها الوطين وكتب    
وأرسـلت  . عما إذا كان من املمكن له أن يقدم إىل موناكو أية مشورة أو خدمات تيسريية              

وردت مونـاكو   . ٢٠١٤أبريل  / نيسان ٢٢الرسالة اليت وجهها رئيس الفرع إىل موناكو يف         
ضحة أسباب التأخري، وأبلغـت فـرع        بالربيد اإللكتروين مو   ٢٠١٤يونيه  / حزيران ١٨ يف

ونظر الفرع يف اجتماعه الـسادس عـشر يف رد مونـاكو            . اإلنفاذ بأهنا ال حتتاج إىل دعمه     
واتفق الفرع على أن ينهي نظره يف هـذه املـسألة ألن            . ٢٠١٤يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ

  . موناكو قد أشارت إىل أهنا ال حتتاج إىل أي شكل من أشكال الدعم
أن سلوفينيا تأخرت يف تقدمي بالغها الـوطين الـسادس وأن           اً  ظ الفرع أيض  والح  -٣٨

واتفق الفرع  . ٢٠١٤الطرف أبلغ األمانة بأن التقرير سيقدم حبلول هناية الربع األول من عام             
، فإنـه   ٢٠١٤على أنه إذا مل تقدم سلوفينيا بالغها الوطين السادس يف الربع األول من عام               

نيا يعرب فيها عن قلقه إزاء تأخرها يف تقدمي التقرير ويستفسر عمـا  سيوجه رسالة إىل سلوفي  
وقد قدمت سلوفينيا بالغها    . إذا كان من املمكن له أن يقدم أية مشورة أو خدمات تيسريية           

  . آخر ، ولذلك مل يتخذ الفرع أي إجراء٢٠١٤أبريل / نيسان١٧الوطين السادس يف 

  املشورة والتيسري    
بأنه كان قد اتفق على اإلبقاء على مـسألة األحكـام املتعلقـة              ذكّر فرع التيسري    -٣٩

ويف هذا الـصدد، وأثنـاء سـري        . )٩(باملشورة والتيسري يف جدول أعمال اجتماعاته املقبلة      
، أثار  ) أعاله ٣٦ و ٣٥انظر الفقرتني   (املناقشات املتعلقة مبهمة اإلنذار املبكر اليت يضطلع هبا         

واتفق الفرع على إجـراء     . رى ترد يف تقارير االستعراض    الفرع مسائل تتصل مبعلومات أخ    
املزيد من املناقشات يف االجتماعات املقبلة بشأن تقارير االستعراض، مبا يف ذلك التوصـيات        
الواردة فيه، يف سياق تقدمي املشورة واخلدمات التيـسريية إىل األطـراف بـشأن تنفيـذ                

  . بروتوكول كيوتو

__________ 

)٩( CC/FB/9/2010/2 ،٨ الفقرة. 
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  عمل جلنة االمتثال امليزانية اخلاصة ب  -رابعاً  
 يف امليزانية   ٢٠١٥-٢٠١٤ لفترة السنتني    )١٠(يورو ١ ١٢٣ ٥٠٨اعُتمد مبلغ قدره      -٤٠

وباإلضـافة إىل ذلـك،     . األساسية لالتفاقية اإلطارية لتمويل األنشطة املتصلة بلجنة االمتثال       
مـوارد   نيستقطع م" دعم جلنة االمتثال  "يورو يف إطار البند املعنون       ٥١٥ ٠٧٩اعُتمد مبلغ   

، وردت لفترة السنتني    ٢٠١٤يوليه  / متوز ٣١وحىت  . الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية   
قـد يـود مـؤمتر       و .دوالراً مـن دوالرات الواليـات املتحـدة        ١٤ ٧٧٠تربعات قدرها   

أن يعرب عن خالص شكره لألطراف التالية اليت تربعت للصندوق           اجتماع األطراف /األطراف
 :٢٠١٥-٢٠١٤طة التكميلية لدعم عمل جلنة االمتثال يف فتـرة الـسنتني            االستئماين لألنش 
  . بلجيكا واليابان

        

__________ 

) النفقـات العامـة  (ف التشغيل على نطاق األمانة وال تكاليف دعـم الـربامج   ال يشمل هذا املبلغ تكالي   )١٠(
 .١٩-م أ/٢٧ احتياطي رأس املال املتداول، على النحو احملدد يف املقرر وال


