
االتفاقية اإلطارية
 بشأن تغري املناخ

  األمم املتحدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A)     GE.00-62784 

 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الثالثة عشرة

 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١٥-١١ليون، 
  من جدول األعمال املؤقت٥البند 

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة الثالثة عشرة

 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١٥-١١ليون، 
  من جدول األعمال املؤقت٥البند 

  باالمتثال مبوجب بروتوكول كيوتواإلجراءات واآلليات املتصلة

 مقترحات مقدمة من رئيسي الفريق العامل املشترك املعين باالمتثال

 احملتويات

 الصفحة الفقرات 

 ٣ ٦-١ ...........................................................................مقدمة -أوالً

 ٣ ١   ..................................................................الوالية -ألف 
 ٣ ٥-٢ ..........................................................نطاق املذكرة -باء 
 ٣ ٦   .................اإلجراءات اليت ميكن أن يتخذها الفريق العامل املشترك -جيم 

 ٤ .....................................................................................النص -اًثاني

Distr. 
GENERAL 
 
FCCC/SB/2000/7 
1 August 2000 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



FCCC/SB/2000/7 
Page 2 

 

 )تابع (احملتويات

 املالحق

 ٢٢ .........................................١الترتيبات اإلجرائية املتصلة بالتسهيل أو الفرع  -أوالً

 ٢٣ ..........................................٢الترتيبات اإلجرائية املتصلة باإلنفاذ أو الفرع  -ثانياً

 ٢٦ .................١٧ و١٢ و٦اإلجراء املعجل فيما يتعلق باملسائل اليت تندرج حتت املواد  -ثالثاً

 املرفق

 ٣٠ ..............................................................ارية املتعددة األطرافالعملية االستش



FCCC/SB/2000/7 
Page 3 

  مقدمة-أوالً

 الوالية -ألف

هليئتني الفرعيتني، طلب الفريق العامل املشترك املعين باالمتثال من رئيسيه كل من االثانية عشرة لة يف الدور -١
 مبوجب مبواصلة تطوير النص اخلاص باإلجراءات واآلليات املتصلة بنظام لالمتثال   أن يقومـا، مبسـاعدة من األمانة،        

، ليستخدم كأساس للمفاوضات، إىل جانب   )١(بـروتوكول كيوتـو والـوارد يف املرفق لتقرير الفريق العامل املشترك           
 .املسامهات املقدمة من األطراف، يف الدورة الثالثة عشرة لكل من اهليئتني الفرعيتني

 نطاق املذكرة -باء

ويستند النص اخلاص باالمتثال والوارد . بواليتهماعقد الرئيسان مشاورات غري رمسية من أجل االضطالع  -٢
يف هـذه املذكـرة إىل تلك املشاورات، وكذلك إىل نتيجة عمل الفريق العامل املشترك يف الدورة الثانية عشرة لكل    

ويعــرب الــنص عــن الــتطور اجلــاري يف وجهــات الــنظر فــيما يتعــلق مبجــاالت مــثل األهــداف . مــن اهليئــتني الفرعيــتني
 . واهلياكل واإلجراءاتوالوظائف

أن هناك مقترحات خمتلفة فيما يتعلق بعنوان هيئة االمتثال أو [...]" االمتثال "وتعين اإلشارة يف النص إىل  -٣
 .هيئات االمتثال اليت ميكن إنشاؤها، نظراً ألن األطراف مل تتفق بعد على هذه املسألة

واقترح . ٢ واإلنفاذ أو الفرع ١علقة بالتسهيل أو الفرع وقد بذلت جهود لتبسيط الترتيبات اإلجرائية املت -٤
يف " اإلجراءات"، حتت عنوان    ١٧ و ١٢ و ٦أن توضـع هـذه الترتيـبات اإلجـرائية، وكذلـك اإلجـراء املتعلق باملواد                

ول ونظراً ألن آراء األطراف ال تزال تدور حول هذه القضية، فإنه يلزم إجراء املزيد من املناقشة ح   . الفرع الثالث 
ويف الوقت احلاضر، مت وضع هذه اإلجراءات على شكل مالحق     . كيفيـة إدمـاج هـذه اإلجـراءات يف صـلب الـنص            

 .يف الفرع الثالث" اإلجراءات"وينبغي النظر إىل هذه املالحق جنباً إىل جنـب مع النص الوارد حتت عنوان . للنص

ه العملية االستشارية املتعددة األطراف واملشار  من الربوتوكول، ينبغي توجي١٦واقترح أنه، وفقاً للمادة    -٥
 مــن االتفاقيــة، بعــد تعديــلها حســب االقتضــاء، ملعاجلــة مســائل معيــنة متعــلقة بالتــنفيذ مبوجــب  ١٣إليهــا يف املــادة 

وبـناء عـلى طـلب األطـراف، أُدرج الـنص اخلـاص بالعمـلية االستشـارية املـتعددة األطـراف يف املرفق                     . الـربوتوكول 
 .هللرجوع إلي

 اإلجراءات اليت ميكن أن يتخذها الفريق العامل املشترك -جيم

يدعـى األطـراف الستخدام النص الوارد يف هذه املذكرة كأساس ملفاوضام يف الدورة الثالثة عشرة لكل     -٦
علق وقـد يـرغب الفـريق العامل املشترك يف أن يطلب من الرئيسني مواصلة تطوير النص املت     . مـن اهليئـتني الفرعيـتني     

م /٨باالمتـثال للـنظر فيه أثناء الدورة الثالثــة عشرة لكل مـن اهليئتني الفرعيتني، بغية إكمال عمله وفقاً للمقررين                 
 .٥-م أ/١٥ و٤-أ
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  النص-ثانياً

 ]اإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال مبوجب بروتوكول كيوتو[

 ]نظام امتثال لربوتوكول كيوتو[

 ةأحكام عام -الفرع األول 

 اهلدف

االمتثال ] وإنفاذ[هو تسهيل وتشجيع ] نظام االمتثال] [اإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال[اهلدف من  
 ].، سعياً لتحقيق اهلدف النهائي لالتفاقية[الربوتوكول بالطريقة املبينة يف األحكام التالية يف للتعهدات الواردة 

 الطبيعة

 ١اخليار  

ــثال  اإلجــراءات واآلل[تتســم   ــات املتصــلة باالمت ــثال  ] [ي ــة والتناســق   ] يتســم نظــام االمت ــة والعدال باملوثوقي
 .والشمول والوحدة والفعالية والوضوح والشفافية والبساطة

 ٢اخليار  

يف منطوق  ] نظام االمتثال ] [اإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال   [ينـبغي عدم النص صراحة على طبيعة         
وبدالً من ذلك ميكن أن تنعكس هذه الطبيعة يف الديباجة أو يف     . اً من سياق النص   الـنص ألـا سـوف تفهـم ضـمن         

 ].نظام االمتثال] [اإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال[مقرر يرافق اعتماد 

 املبادئ

 ١اخليار  

املبادئ ] [إىل] [ب  ] [نظام االمتثال] [اإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال  [إعمال  ] يسـتند ] [يسترشـد [ 
 ]:وبشكل خاص.] [واملبادئ املعترف ا مبوجب القانون الدويل] [ من االتفاقية٣املبينة يف املادة 

يكـون متناســباً، مبعــىن أنــه ينــبغي أن تــراعى اإلجـراءات واآلليــات والعواقــب ســبب عــدم االمتــثال ونوعــه    -١[
 ]ودرجته وتواتره؛
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 ]انت خمتلفة كما هي معرفة يف االتفاقية؛يتقيد مببدأ املسؤوليات املشتركة وإن ك -٢[

 ]يعامل مجيع األطراف اليت أخذت على عاتقها نفس التعهدات بطريقة متكافئة؛ -٣[

يسـتند إىل مـبدئي الكفـاءة ومـراعاة األصـول القانونيـة مبـا يـتيح لألطـراف، وخاصـة الطرف املعين، فرصة                 -٤[
، مبا يف ذلك افتراض أن   [لة وعادلـة ويف الوقـت املناسب؛        حـل القضـايا املتعـلقة باالمتـثال بصـورة كامـ           ] حبـث و  [

 ]]الطرف امتثل لتعهداته ما مل يثبت عدم امتثاله؛

 ]حيافظ على حقوق السيادة لألطراف؛ -٥[

يـنص عـلى الـتأكد بشـكل معقـول؛ ومـنع عـدم االمتـثال؛ وأمهية االمتثال الداخلي وإنفاذه؛ وإجياد حوافز                  -٦[
 .] األطنان الزائدة إىل البيئة؛ والتلقائية؛ والشفافيةمالئمة لالمتثال؛ وإعادة

 ٢اخليار  

نظام ] [اإلجـراءات واآلليات املتصلة باالمتثال    [ينـبغي عـدم الـنص صـراحة عـلى املـبادئ املـنظمة إلعمـال                  
كس يف يف النص، ألا واردة يف االتفاقية والربوتوكول وميكن أن تفهم ضمناً من سياق النص، أو أن تنع] االمتثال

 ].نظام االمتثال] [اإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال[الديباجة أو يف مقرر يرافق اعتماد 

 نطاق التطبيق

 ١اخليار  

يف ] الواردة[على مجيع التعهدات ] نظام االمتثال] [اإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال) [ينطبق(تنطبق  
 .الربوتوكول] ومبوجب[

 ٢اخليار  

] الواردة[على مجيع التعهدات ] ] نظام االمتثال] [اإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال  ) [ينطبق (تنطبق 
 .]، إال إذا كان هناك نص خالف ذلك.] [على النحو املنصوص عليه يف هذا املقرر[الربوتوكول ] ومبوجب[يف 

 ٣اخليار  

يف ] الواردة[على مجيع التعهدات ] نظام االمتثال] [اإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال) [ينطبق(تنطبق  
، إال إذا   [والقواعـد واملـبادئ التوجيهية واإلجراءات الواردة أدناه، حسب االقتضاء           ]. [الـربوتوكول، ] ومبوجـب [
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كـانت مجيـع قضـايا االمتـثال وعـدم االمتـثال فـيما يتعـلق بآليـة التـنمية الـنظيفة سوف تعاجل حصراً بواسطة الس             
 ].ذي آللية التنمية النظيفةالتنفي

 ٤اخليار  

، ٧، ٥، ١-٤، ١-٣املواد [على ] نظام االمتثال] [اإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال) [ينطبق(تنطبق  
ــرفق األول  ] [١٧، ١٢، ٦، ٨ ــع تعهــدات األطــراف املدرجــة يف امل ــواردة] [مجي ــربوتوكول] ومبوجــب[يف ] ال . ال
الربوتوكول بواسطة العملية االستشارية    ] ومبوجب[يف  ] الواردة[ للتعهدات األخرى    وتعـاجل مجيع قضايا االمتثال    [

 .]١٦املتعددة األطراف املنشأة مبوجب املادة 

 الوظائف

 : االمتثال الوظائف العامة التالية وفقاً ألحكام هذا النص)٢() [...]يؤدي(تؤدي  

 تقدمي املشورة وتسهيل املساعدة؛ -١

ملطــروحة فــيما يتعــلق بتطــبيق أي تعديــل يتعــلق بــأحد األطــراف املدرجــة يف املــرفق األول  حتديــد املســائل ا -٢
 )فقرات أخرى؟(؛ ]، يف حالة نشوب نزاع [٢-٥مبوجب املادة 

 ]؛)٣(١٧، و]١٢[، و٦، و]٤[معاجلة مسائل حمددة تنشأ يف إطار املواد  -٣[

أخفقت يف الوفاء بشروط األهلية الواردة ] ولأطراف مدرجة يف املرفق األ   [يفيد بأن   ] ادعاء[معاجلـة أي     -٤[
  ومبوجبها؛١٧أو ] ١٢[ و٦يف املادتني 

] ٣ و ٢للمادتني  ] [١-٣للمادة  [وبصفة خاصة   [معاجلة مسائل االمتثال الواردة يف الربوتوكول ومبوجبه         -٥
 ؛]١-٤للمادة ] [١٤-٣للمادة [

 .النتائج والتبعات] فرض] [تطبيق[حتديد و -٦
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 اإلنشاء واهليكل -لثاينالفرع ا

 اإلنشاء

 ١اخليار  

.] من الربوتوكول] ي)] [ح [(٤-١٣، كهيئة فرعية وفقاً للمادة [االمتثال [...] يتم مبوجب هذا إنشاء  -١
 ].األطراف] [طرف مدرج يف املرفق األول[، ملعاجلة مسائل تنفيذ تعهدات ] [١٨ومبوجب املادة [

 .شئ جمموعات فرعية أو أفرقة حسب ما تراه ضرورياً لالضطالع بوظائفهااالمتثال أن تن[...] جيوز ل   -٢

 أن تكــلف مبعاجلــة مســائل تــنفيذ ١٦جيــوز للعمــلية االستشــارية املــتعددة األطــراف املشــار إليهــا يف املــادة  -٣[
 ].]لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول[الربوتوكول 

 ٢اخليار  

مـــن ] ي)] [ح [(٤-١٣، كهيـــئة استشـــارية وفقـــاً لـــلمادة [متـــثال اال[...] يـــتم مبوجـــب هـــذا إنشـــاء  -١
 ...].للقيام بالوظائف املبينة يف الفرع األول، الفقرة ] [١٨مبوجب املادة ] [الربوتوكول

 أن تكــلف مبعاجلــة مســائل تــنفيذ ١٦جيــوز للعمــلية االستشــارية املــتعددة األطــراف املشــار إليهــا يف املــادة  -٢[
 ].]اف غري املدرجة يف املرفق األوللألطر[الربوتوكول 

، يعاجلــان التسـهيل واإلنفــاذ، عــلى  [، ٢ والفـرع  ١االمتــثال مـن فــرعني، يسـميان بالفــرع   [...] تـتكون   -٣
 )٤(].التوايل

يعمل على تشريع االمتثال ...] [مسـؤوالً عن وظائف أخرى غري تلك املبينة يف الفقرة      [١يكـون الفـرع      -٤
، وخبالف ذلك يعاجل مسائل التنفيذ اليت ميكن أن تؤدي         [يل املسـاعدة لفـرادى األطراف       تقـدمي املشـورة وتسـه     ] و

وتشكل مثل هذه الوظائف ...]. [، كمـا جاء يف الفقرة  ]تسـهيلي ] [غـري إلـزامي  [معاجلـتها إىل نـتائج ذات طـابع      
 .]١٦العملية االستشارية املتعددة األطراف املشار إليها يف املادة 

 : مسؤوالً عن تقييم وحتديد، وخبالف ذلك معاجلة٢يكون الفرع  -٥

 من الربوتوكول؛] ١-٣املادة ] [٣ و٢املادتني [املسائل املتصلة بعدم االمتثال ل   )أ( 
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يف الوفـاء بشروط األهلية بالنسبة آللية       ] األطـراف املدرجـة يف املـرفق األول       [بإخفـاق   ] االدعـاء [ )ب( 
، مبا يف ذلك تقرير أنه جيوز للطرف املعلقة عضويته    [١٧و] ١٢، [٦دتني  واحدة أو أكثر من اآلليات مبوجب املا      

 ؛]أن يستأنف استخدام آلية أو أكثر من هذه اآلليات

 ؛]٧ و٥اإلخفاق يف الوفاء بشروط املادتني  )ج[( 

 ؛]، يف حالة نشوب نزاع [٢-٥تطبيق التعديالت مبوجب املادة  )د( 

 ؛]٤عاثات مبوجب املادة اإلخفاق يف بلوغ مستوى االنب )ه [( 

 ؛]١٤-٣اإلخفاق يف تنفيذ املادة  )و[( 

 ؛...تطبيق النتائج املبينة يف الفرع الرابع، الفقرة  )ز( 

 .] ملزيد من البحث١اإلشارة، حسب تقديره، بإحالة قضية ما إىل الفرع  )ح[( 

 .] ضرورياً لالضطالع بوظائفهااالمتثال أن تنشئ جمموعات فرعية أو أفرقة حسب ما تراه[...] جيوز ل   -٦[

 )٥(اهليكل

] [١٢] [١٠] [...] [ما ال يزيد عن[من  ] الفريق] [١٢الفرع  ] [١الفرع  ]] [االمتـثال [...] [تـتألف    -١
]. تعد بناء على الترشيحات املقدمة من األطراف] [تساعدهم قائمة خربا[عضواً ] ٣٠] [٢٥] [٢٠] [٢١] [١٥

 -ترف ا يف ااالت ذات الصلة، مثل ااالت العلمية والتقنية واالجتماعية     وتـتكون مـن خـرباء ذوي كفـاءة مع         
 .]أن تستعني مبا تراه ضرورياً من خربات أخرى] االمتثال[...] وجيوز ل  . [االقتصادية والقانونية

فتهم من قبل األطراف ويعملون بص] [الفريق] [٢الفرع ] [١الفرع ]] [االمتـثال [...] [أعضـاء   ] يعـني [ -٢
التمثيل املتساوي  ] [التمثيل اجلغرايف العادل  [األعضاء على أساس    ] انتخاب[ويتم  ]. ممثـلني لألطراف  ] [الشخصـية 

ينــتخب نصــفهم مــن بــني األطــراف املدرجــة يف املــرفق األول  ] [لــلمجموعات اإلقلــيمية اخلمــس يف األمــم املــتحدة
نسبة أكرب من التمثيل من بني األطراف ] [رفق األولمن بني األطراف غري املدرجة يف امل] ينتخب[والنصف اآلخر 

يقـوم التمـثيل عـلى أسـاس التمـثيل اجلغرايف العادل داخل جمموعة األطراف املدرجة يف             ] [املدرجـة يف املـرفق األول     
 ].املرفق األول واألطراف غري املدرجة يف املرفق األول

 العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول       االمتـثال من قبل مؤمتر األطراف     [...] أعضـاء   ] ينـتخب [ -٣
عضواً ملدة [...] مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف  ] ينتخب. [سـنوات ] ٤] [٣] [٢[كيوتـو ملـدة     
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مؤمتـر األطراف العامل    ] ينـتخب [وبعـد فـترة فاصـلة مدـا سـنتني،           . سـنوات [...] أعضـاء ملـدة     [...] و] سـنتني [
األعضاء املنتهية ] إعادة انتخاب [وجيوز  . سنوات[..] أعضاء جدداً ملدة    [..] بالتناوب  بوصفه اجتماع األطراف    

 .واليتهم ملدة تالية

 اإلجراءات -الفرع الثالث 

 االمتثال[...] عرض املسائل على 

  بعرض هذه التقارير٨تقـوم األمانـة، لدى تلقي تقارير أفرقة االستعراض املكونة من خرباء مبوجب املادة               -١[
 .]االمتثال، مبا يف ذلك أي مسائل تتعلق بالتنفيذ تشري إليه التقارير وتسددها األمانة[...] على 

 :االمتثال عن طريق[...] جيوز أيضاً عرض املسائل املتعلقة بتنفيذ الربوتوكول على  -٢

 أي طرف فيما يتعلق بذاته؛ )أ( 

 ؛]، مشفوعة مبعلومات داعمة[خر فيما يتعلق بطرف آ] ١الفرع ] [التسهيل[أي طرف يف  )ب( 

، فيما عدا أنه جيوز لطرف أال يشارك يف قرار [مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف       )ج[( 
 ؛]بشأن مسألة ختصه هو بشكل مباشر

 ؛]هيئة من املمثلني ينشئها مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف )د[( 

 ؛]١٧ أو ١٢، ٦يئات أخرى منشأة مبوجب املواد عن طريق الس التنفيذي أو ه )ه [( 

 ].األمانة )و[( 

 ].أسبوعني[للطرف املعين خالل ) و(إىل ) ب(٢تتيح األمانة املسائل املعروضة يف إطار الفقرات  -٣

 الفحص األويل للمسائل

 ١اخليار  

فــريق ] [ئيسـا الفــرعني ر]] [االمتــثال] [...] مكــتب]] [االمتـثال [...] [رئيــس ] [االمتــثال[...] [تقـوم   -١
بتمثيل [، ]بتمثيل جغرايف عادل[فريق الفرز الذي ينشئه مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف      ] [الفـرز 
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... بإحالة املسائل املعروضة يف إطار الفقرات     ] األمانة] [متسـاٍو بني اموعات اإلقليمية اخلمس يف األمم املتحدة        
 .لصلة وفقاً لوالية ذلك الفرعذي ا] الفريق] [الفرع[إىل 

فريق الفرز الذي أنشأه مؤمتر األطراف العامل  ] [فريق الفرز ] [الفرع ذو الصلة  ]] [االمتثال[...] [تقـوم    -٢[
بتمــثيل متســاٍو بــني اموعــات اإلقلــيمية اخلمــس يف األمــم  ] [بتمــثيل جغــرايف عــادل[بوصــفه اجــتماع األطــراف، 

عروضـة عـليها، خبـالف املسـائل الـيت يـثريها طـرف بشأنه هو لالطمئنان إىل أن                 بفحـص أويل للمسـائل امل     ] املـتحدة 
 :املسائل

 ]مشفوعة مبعلومات كافية؛ )أ[( 

 ]وليست تافهة أو بال أساس؛ )ب[( 

وأحيـلت إىل اهليـئة الفـرعية للتـنفيذ أو اهليـئة الفـرعية للمشـورة العـلمية والتكـنولوجية إذا كانت                    )ج[( 
 )]]مثل منهجيات معينة، وتفسري بعض أحكام الربوتوكول( أنواعاً مماثلة من القضايا املسائل املكررة تثري

 ]].مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف] [االمتثال[...] [وفقاً ملعايري متفق عليها تضعها [

 ].]مسألة تتعلق بالتنفيذ[أسابيع من تلقى [...] يستكمل الفحص األويل للمسائل يف خالل  -٣[

للنظر يف كيفية ] ١الفرع [أن حييل مسألة تقع يف نطاق واليته إىل ] ٢فرع [بعد الفحص األويل، جيوز لل   -٤[
هذه املسألة إىل ] ١الفرع [أسـابيع، يعيد   [...] وإذا مل حتـل املسـألة موضـع اخلـالف خـالل             . معاجلـة هـذه املسـألة     

 .]للبت فيها] ٢الفرع [

 ٢اخليار  

فـريق الفـرز الـذي ينشـئه مؤمتـر األطـراف العامل بوصفه              ]] [االمتـثال ] [...] [املكـتب ] [رئيـس [جيـوز ل       -١[
أن ]] بتمثيل متساٍو بني اموعات اإلقليمية اخلمس يف األمم املتحدة  ] [بتمثيل جغرايف عادل  [اجـتماع األطـراف،     

 .االمتثال بعدم اختاذ أي إجراء آخر بالنسبة لقضية معينة[...] يوصي 

فـريق الفـرز الـذي ينشـئه مؤمتر األطراف          ] [املكـتب ] [رئيـس [االمتـثال عـلى توصـية       [...]  توافـق    عـندما  -٢
بتمثيل متساٍو بني اموعات اإلقليمية اخلمس يف األمم ] [بتمثيل جغرايف عادل[العامل بوصفه اجتماع األطراف، 

 .، يتم، إبالغ الطرف املعين على الفور]]املتحدة

 :ما إذا كان سينظر يف املسألة وفقاً...] بالتشاور مع [االمتثال  [...] ]مكتب] [رئيس[حيدد  -٣
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 لإلجراء التيسريي؛ )أ( 

 أو إجراء اإلنفاذ؛ )ب( 

 ].اإلجراء املعجل] أو[ )ج[( 

ما ال يقل [فريقاً للنظر يف القضية، يتألف من ...] بالتشاور مع [االمتثال  ] [...] مكتب] [رئيس[يعـني    -٤
االمتثال [...] غالبية أعضاء [...] االمتثال، لديهم خربة ذات صلة بالقضية ويضم    [...] ء من   أعضا] [...] عـن 

 .]الذين يتم ترشيحهم من بني األطراف املدرجة يف املرفق األول

 ٣اخليار  

 :االمتثال قبل فترة االلتزام، وفقاً لإلجراء املعجل الوارد يف امللحق الثالث، مبا يلي[...] تقوم  -١

اسـتعراض تقاريـر أفـرقة االسـتعراض املكونـة مـن خـرباء وتقريـر ما إذا كان طرف ما قد استوىف                         )أ( 
 معايري األهلية للمشاركة يف اآلليات؛

وحل أي خالفات قد تنشأ بني فريق االستعراض املكون من خرباء والطرف املعين بشأن انبعاثات  )ب[( 
 .]٧ و٥ و٧-٣ مبوجب املواد سنة األساس لذلك الطرف، وحساب الكميات املسندة

 :االمتثال أثناء فترة االلتزام مبا يلي[...] تقوم  -٢

 :وفقاً لإلجراء املعجل الوارد يف امللحق الثالث )أ( 

اسـتعراض تقاريـر أفـرقة االسـتعراض املكونـة مـن خرباء وتقرير ما إذا كان طرف ما قد                 ��١
 استوىف معايري األهلية للمشاركة يف اآلليات؛

وحل أي خالفات قد تنشأ بني فريق االستعراض املكون من خرباء والطرف املعين بشأن  ��٢
 .]٧ و٥التسويات مبوجب املادتني 

اسـتعراض وحبـث أي مسـائل أخـرى حتـال إليـه بشـأن تـنفيذ طرف لتعهداته مبوجب الربوتوكول                    )ب( 
 .وفقاً لإلجراء الوارد يف امللحق األول

االمتـثال، مببادرة منها، أو باتفاق سليب بناء على طلب من أحد  [...] تقـرر  بعـد انـتهاء فـترة التصـحيح،         -٣
 :األطراف، ما إذا كانت تنشئ فريق إنفاذ الختاذ اإلجراء الوارد يف امللحق الثاين على النحو التايل
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..] [.االمتثال فريق إنفاذ بعد أن تتلقى األمانة طلباً من أحد األطراف، ما مل تقرر           [...] تنشئ   )أ( 
 االمتثال بتوافق اآلراء عدم إنشاء فريق؛

االمتـثال إىل أنـه أصـبحت لديهـا معلومات داعمة تثبت عدم امتثال طرف ما          [...] إذا خلصـت     )ب( 
 ، تنشئ فريق إنفاذ مببادرة منها؛ ١-٣لتعهداته مبوجب املادة 

. االمتثال[...] سألة رئيس االمتـثال فـريق إنفـاذ مبـبادرة منها، يتوىل هذه امل    [...] عـندما تنشـئ      )ج( 
 وعندما يبدأ اإلجراء بناء على طلب أحد األطراف، يتوىل ذلك الطرف هذه املسألة؛

يـتألف كـل فـريق لإلنفـاذ مـن ثـالث خـرباء ذوي تـأهيل جيد خيتارهم األمني التنفيذي من قائمة                )د( 
 .يعدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف

 )٦(تثالاالم[...] مداوالت 

 .تدرج يف هذا اجلزء اإلجراءات الواردة يف املالحق األول والثاين والثالث 

 اختاذ القرارات -١

 ١اخليار  

قصارى جهدهم للوصول إىل اتفاق بشأن ] الفريق] [٢الفرع ] [١الفرع ]] [االمتثال[...] يبذل أعضاء  
وإذا استنفدت مجيع احملاوالت لتحقيق توافق يف اآلراء،  . بتوافق اآلراء ] توصياته] [توصـياا ] [قـراراته ] [قـراراا [

] األطــراف] [أغلــبية ثالثـة أربـاع  [كحــل أخـري بأصـوات   ] التوصـية ] [القـرار [ومل يـتم التوصـل إىل اتفـاق، يعــتمد    
 [...].]بنصاب قدره ] توصية] [قرار[، بشرط أن يتم اعتماد أي [احلاضرين واملصوتني يف االجتماع ] األعضاء[

 ٢ر اخليا 

بتوافق ] [توصيته] [قراره] [توصيتها] [قرارها] [٢الفرع  ] [١الفرع  ]] [االمتثال] [...] [يتخذ[تـتخذ    
ــبية ].[اآلراء ــثال[...] [مــن أعضــاء [...] بأغل ] احلاضــرين واملصــوتني] الفــريق] [٢الفــرع ] [١الفــرع ]] [االمت

 األول وأعضاء األطراف غري املدرجة يف املرفق باألغلـبية املـزدوجة لكـل مـن أعضـاء األطـراف املدرجـة يف املـرفق               [
 ].وفقاً لقواعد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف] [األول
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 مشاركة األطراف -٢

[...] لتمــثيله أثــناء قيــام ] يســمى شخصــاً أو أكــثر] [أشخاصــاً[شخصــاً ] يعــني[حيــق لــلطرف املعــين أن  
وحيـق لــه مـن خـالل ممثله أن يستدعي شهوداً،       [بالـنظر يف حالـته،      ] يقالفـر  ] [٢الفـرع ] [١الفـرع   ]] [االمتـثال [

] أي معلومات تستخدمها[للطرف املعين التعليق على   ] حيق] [تـتاح الفرصـة   [و.] ويطـلب حضـورهم واسـتجوام     
كأسـاس ملداوالـا وعـلى مشروع االستنتاجات والتوصيات    ] الفـريق ] [٢الفـرع  ] [١الفـرع   ]] [االمتـثال [...] [

] قــرارها[ولكــنه لــن يشــارك يف صــياغة واعــتماد  ] الفــريق] [٢الفــرع ] [١الفــرع ]] [االمتــثال[...] [اصــة ب  اخل
 .]بشأن هذه املسألة] توصيتها[

 تفادي تنازع املصاحل -٣

يكـون مـن رعايـا طرف له     ] الفـريق ] [٢الفـرع  ] [١الفـرع  ]] [االمتـثال [...] [ال يشـارك أي عضـو يف    
ميكن أن ] [يتعلق ذه املسألة[صياغة واعتماد قرار ] حبث و[االمتثال يف [...] ة على مصـلحة يف مسـألة معروضـ     

 ].تكون له مصلحة مباشرة أو غري مباشرة فيه

 مصادر املعلومات -٤

 :االمتثال يف مداوالا على ما يلي[...] تستند  )أ( 

 لربوتوكول؛ من ا٨تقارير أفرقة االستعراض املكونة من خرباء، مبوجب املادة  ��١

 واملعلومات املقدمة من األطراف املعنية؛ ��٢

ــتقارير ذات الصــلة املقدمــة مــن مؤمتــر األطــراف العــامل بوصــفه اجــتماع األطــراف      ��٣[ وال
 .]وهيئاته الفرعية

 :معلومات إضافية من] تتلقى] [تلتمس[االمتثال أن [...] جيوز ل   )ب[( 

، حسب  ] [مسائل اليت يغطيها الربوتوكول   مؤهلني لل [خـرباء آخـرين ومـنظمات أخرى         ��١
 ؛ ]االقتضاء

 .]وأي مصدر آخر تراه مناسباً ��٢
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ــلقاها       )ج[(  ــع املعــلومات الــيت تت ــتاح لــلطرف املعــين مجي ــلق مبســألة معيــنة     [...] ت االمتــثال فــيما يتع
 ]؛]ومنشؤها[

 ].]أي معلومات تلقتها بصورة سرية[االمتثال سرية [...] تكفل  )د[( 

القواعد التفصيلية لتشغيل ] حيدد هذا القرار] [[مؤمتـر األطـراف العـامل بوصـفه اجـتماع األطراف       يضـع   [ -٥
، مبا يف ذلك قواعد إضافية تتصل باملسائل اإلجرائية األخرى،          ]الفريق] [٢الفـرع   ] [١الفـرع ]] [االمتـثال [...] [

 ... .فضالً عن إجراءات االستئناف املنصوص عليها يف الفقرة 

 االستئناف

 ١اخليار  

اليت تنطوي على نتائج أو تبعات ذات طبيعة [القـرارات  ] مجيـع [االسـتئناف فـيما يتعـلق ب          ] إجـراء [يـتاح    -١
 ]].١-٣بعدم االمتثال للمادة [تتصل ] إنفاذية] [إلزامية[

 مؤمتر األطراف العاجل بوصفه   ] [خمصصة] [دائمة[هيـئة اسـتئنافية     [االسـتئناف   ] إجـراء ] [يـنفذ ] [يقـرر [ -٢
جيوز ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف أن يوافق بتوافق اآلراء على جتاوز قرار ]. [اجتماع األطراف

ال جيوز للطرف الذي يتم النظر يف امتثاله أو عدم امتثاله أن يشارك يف اختاذ أي قرار بشأن استئناف .] [االستئناف
 .]يتعلق بذلك الطرف مباشرة

 ٢اخليار  

  يكون هناك إجراء يتعلق باالستئنافينبغي أال

 مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف

االمتـثال تقريـراً عـن مجيـع أنشـطتها يف كـل دورة عاديـة مـن دورات مؤمتـر األطراف العامل                    [...] تقـدم    -١
 .بوصفه اجتماع األطراف

مبا يف [االمتثال، ] [...] ستنتاجاتوا[يـنظر مؤمتـر األطـراف العـامل بوصـفه اجتماع األطراف يف تقارير             -٢
الــيت ميكــن أن يكــون هلــا آثــار عــلى عمــل اهليئــتني  ] وكذلــك اجتاهــات املشــاكل[ذلــك أي مســائل تتعــلق بالتــنفيذ 

 ].الفرعيتني



FCCC/SB/2000/7 
Page 15 

] أو يــرفض] [أو يعــدل] [أن يقــبل[ملؤمتــر األطــراف العــامل بوصــفه اجــتماع األطــراف  ] ميكــن] [جيــوز[ -٣
مـا مل يقـرر مؤمتـر األطـراف العـامل بوصفه اجتماع األطراف خالف ذلك                [االمتـثال،   ] [...] قـرارات ] [تقاريـر [

 .]، فيما عدا أنه ال جيوز للطرف موضوع االستئناف أن يصوت بشأن هذا االستئناف.] [بتوافق األراء

ت ملؤمتـر األطـراف العـامل بوصـفه اجـتماع األطـراف أن يقـدم الـتوجيه يف جمال السياسا                  ] ميكـن ] [جيـوز [ -٤[
 ].]١الفرع [االمتثال [...] ل  ] أو املعلومات األساسية[العامة 

الفـريق الـذي أنشـأه مؤمتـر األطـراف بوصفه      ] [مؤمتـر األطـراف العـامل بوصـفه اجـتماع األطـراف         [يقـرر    -٥[
أي ]] بتمثيل متساٍو بني اموعات اإلقليمية اخلمس يف األمم املتحدة] [بتمثيل جغرايف عادل  [اجـتماع األطراف،    

 ...]املسائل املتعلقة بتنفيذ األطراف مت متابعتها وفقاً للفرع الثالث، الفقرة 

 فترة التصحيح

بعد نشر التقرير النهائي ] واحد[شهر ] [[شـهراً بعـد اية فترة االلتزام  ]٣٦[[حتـدد فـترة تصـحيح مدـا          -١
املراد استعراضها بالنسبة للسنة األخرية من لالستعراض الذي يقوم به اخلرباء لقائمة اجلرد اخلاصة بالطرف األخري و

 ].غري ذلك[، ]فترة االلتزام

 : أن يقوم مبا يلي١٠٣أثناء فترة التصحيح، جيوز ألي طرف، من أجل الوفاء بالتزاماته مبوجب املادة  -٢

وحـدات خفض االنبعاثات والتخفيضات املعتمدة لالنبعاثات ووحدات  ] ونقـل [مواصـلة احـتياز     )أ[( 
شــريطة أنــه مل تثــبت عــدم أهليــته ( مــن فــترة االلــتزام الســابقة ١٧و] ١٢و [٦ات املســندة مبوجــب املــادتني الكميــ

 ؛)]للمشاركة يف أي آلية مبوجب هذه املواد

 ].تغري املناخ) صناديق(تقدمي تربع إىل صندوق  )ب[( 

عدم االمتثال أو عدم االمتثال     [نتائج وتبعات    -الفـرع الـرابع     
 ]١٨عاة آثار املادة احملتمل، مع مرا

] أن تقرر) [عليه(، حسـب احلالة اخلاصة املعروضة عليها        ]الفـريق ] [١الفـرع   ] [االمتـثال [[...] جيـوز ل       -١
 :التالية] التسهيلية[التبعات ] من النتائج و[بشأن واحدة أو أكثر ) يقدم توصيات] (تقدمي توصيات) [يقرر(

تقـدمي املسـاعدة إىل فـرادى األطراف فيما يتعلق بتنفيذ           ] تسـهيل [تقـدمي املشـورة و    ] الـنص عـلى   [ )أ( 
 الربوتوكول؛
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تسـهيل تقـدمي املسـاعدة املاليـة والتقـنية، مبـا يف ذلـك نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، لألطراف                      )ب[( 
 ]؛]غري املدرجة يف املرفق األول[

 ؛]تقدمي توصيات )ج[( 

 ]تمل؛أو عدم االمتثال احمل] [عدم االمتثال[إعالن  )د( 

 ]إصدار التحذيرات؛ )ه [( 

 ]]بعد استنفاذ مجيع النتائج التسهيلية،[بدء إجراءات اإلنفاذ املبينة يف امللحق الثاين  )و[(

 .]على األطراف غري املدرجة يف املرفق األول] االنفاذية] [اإللزامية[ال تنطبق التبعات  -٢[

 .]طبيق التعديالت حسب الضرورةبت] الفريق] [٢الفرع ] [االمتثال[[...] تقوم  -٣[

أن ] الفريق] [٢الفرع ] [االمتثال) [[...] يثبت فيها) (حيدد فيها] (تثبت فيها] [حتدد فيها[يف احلالة اليت  -٤
أخفق يف استيفاء بعض شروط األهلية املتصلة باآلليات مبوجب         ] مــن األطـراف املدرجـة يف املرفق األول        ] [طـرفاً [

] املدرج يف املرفق األول [أهلية الطرف   ] يعلق] [تعلق] [توصية بشأن ] [يقدم] [تقـدم [،  ١٧و] ١٢،   [٦املـادتني   
 أو مبوجبها، حسب ١٧املادة ] أو] [و] [١٢،  [٦بالنسـبة لآلليـات املذكـورة، وفقاً لألحكام الواردة يف املادتني      

 .االنطباق

 أو

ينتهك ]  األطراف املدرجة يف املرفق األول    من[أن طرفاً   ] الفريق] [٢الفرع  ] [االمتثال[[...] إذا أثبتت   
وأعضاء ] [فإنـه ال جيـوز لذلك الطرف   [١٧] أو] [و] [١٢،  [٦أي شـرط مـن شـروط األهـلية مبوجـب املـادتني        

 :أن] ، بالنسبة لآلليات املعنية] [ لذلك الطرف٤آخرين يف ترتيب املادة 

 ]أو[حيتاز أجزاء من الكمية املسندة؛ ] ينقل أو[ )أ( 

 ]أو] [و[حيتاز وحدات خفض انبعاثات؛ ] ينقل أو[ )ب( 

 حيتاز ختفيضات معتمدة لالنبعاثات؛  )ج( 

بأن الطرف ميتثل متاماً للشروط ] الفريق] [٢الفرع ] [االمتثال) [[...] يقتنع(، إىل أن تقتنع ٣وفقاً ألحكام املادة 
 .ذات الصلة
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-٤املادة ] [١-٣املادة ] [٣املادة [ طرفـاً مل ميتثـل ل  أن] الفريق] [٢الفرع ] [االمتثال[[...] إذا قررت  -٥
التبعات ] واحدة من] [تطـلب من الطرف أن خيتار    ] [تفـرض ] [تطـبق [مـن الـربوتوكول بعـد فـترة التصـحيح،           ] ١

ما مل يتمكن الطرف من أن ] [، مع مراعاة سبب عدم االمتثال ونوعه ودرجته وتواتره] [أو جمموعة منها[التالية، 
أن سبب عدم امتثاله ونوعه ودرجته وتواتره جتعل من غري ] الفريق] [٢الفرع ] [االمتثال[[...] بطريقة تقنع يبني 

 ]:املناسب القيام بذلك

 إعالن عدم االمتثال )أ[( 

مجيع األطراف يف الربوتوكول بتفاصيل عدم امتثال الطرف؛        ] الفريق] [٢الفرع  ] [االمتثال[[...] ختطر   
على موقع شبكة ] وكذلـك ملخص لألسباب اليت قدمتها األطراف    [ عملـه، مبـا يف ذلـك أسـبابه،           وتعـلن مـا تعـتزم     

 .]ويتضمن اإلعالن أي مذكرات ايضاحية قدمها الطرف املعين.] [اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

 توصية بالسياسات العامة والتدابري )ب[( 

 ...].]دف ] [ من الربوتوكول٣-٢ع مراعاة املادة ، م[توصي بسياسات عامة وتدابري  

 إعادة األطنان الزائدة )ج[( 

 ١اخليار  

األطنان الزائدة من الكمية املسندة للطرف بالنسبة ] عدد[مرات ] س] [ س-١] [٣-١[تقـرر أن تطرح    
 .١-٣لفترة االلتزام الالحقة للفترة اليت حدث فيها عدم االمتثال للمادة 

 ٢اخليار  

تشـتري وحـدات مـن الكميـة املسـندة الناشـئة مـن فـترة االلـتزام األوىل وتسـتخدمها يف الوفـاء بالتعهدات                   
 ؛ أو ] س-١بنسبة غرامة قدرها  [١-٣مبوجب املادة 

تشـتري وحـدات مـن الكميـة املسـندة الناشـئة مـن فـترة االلـتزام الـثانية وتسـتخدمها يف الوفاء بالتعهدات                          
 ؛ أو] ص-١ غرامة قدرها بنسبة [١-٣مبوجب املادة 

ــثانية         ــتزام األوىل وال ــة املســندة الناشــئة مــن كــل مــن فــتريت االل تشــتري خــليطاً مــن الوحــدات مــن الكمي
بنســبة الغــرامة اخلاصــة بكــل مــنهما، عــلى الــنحو املــبني    [١-٣وتســتخدمها يف الوفــاء بالــتعهدات مبوجــب املــادة  

 ].]أعاله
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 خطة عمل خاصة باالمتثال )د[( 

 ١ اخليار 

، بوضع خطة ]الفريق] [٢الفرع  ] [االمتثال[[...] أشهر من قرار    ] ثالثة[يقوم الطرف املعين، يف خالل       
 من ٣-٢، مع مراعاة املادة [من االنبعاثات الزائدة ] مرات] [ س- ١[عمل خاصة باالمتثال وااللتزام ا  العادة 

 : ، بني مجلة أمور، وتتضمن]الفريق] [٢لفرع ا] [االمتثال) [[...] يقرها(على أن تقرها ] الربوتوكول،

 حتليل أسباب عدم امتثال الطرف؛ ��١ 

سياسـات وتدابـري يعـتزم الطـرف تنفيذها وحتليل أثرها املتوقع على انبعاثات غازات الدفيئة لدى                  ��٢
 الطرف؛

ثناء فترة  أ٤ واملادة ١٧، و]١٢[، ٦تقييم كمي الستخدام كل آلية من اآلليات مبوجب املادتني  ��٣
 االلتزام اليت تنفذ فيها اخلطة؛

، أثناء تنفيذ خطة العمل اخلاصة     ١١، الفقرة   ٣تصـريح بعـدم إجـراء عمـليات نقل مبوجب املادة             ��٤
 باالمتثال؛

 أعاله؛� �٣أو � �٢معلومات تفصيلية عن البعد االقتصادي لتنفيذ أي إجراء مبوجب  ��٥ 

ســنوات، مبــا يف ذلــك عالمــات ] ثــالث[ر زمــين ال يــتجاوز جــدول زمــين لتــنفيذ الــتدابري يف إطــا ��٦
 واضحة لقياس التقدم السنوي احملرز يف التنفيذ؛

تقيـيم لتسـاوق خطـة العمـل اخلاصـة باالمتـثال مـع االسـتراتيجية الـيت يضـعها الطـرف لكي ميتثل                         ��٧
 .اللتزاماته أثناء فترة االلتزام اليت تنفذ فيها خطة العمل اخلاصة باالمتثال

وال تسـهم الـتدابري املـنفذة يف إطار خطة العمل اخلاصة باالمتثال يف أي امتثال للطرف لتعهداته باحلد من        
 .االنبعاثات الكمية أو ختفيضها أثناء فترة االلتزام اليت تنفذ فيها خطة العمل اخلاصة باالمتثال

] االمتثال[[...] صة باالمتثال إىل    ويقـدم الطـرف املعـين تقريـراً مرحـلياً سنوياً عن تنفيذ خطة العمل اخلا                
ــتقرير املرحــلي، تــبت  . أبــريل/ نيســان١٥يف موعــد أقصــاه ] الفــريق] [٢الفــرع [ ) [[...] يــبت(وعــلى أســاس ال

 .يف اختاذ املزيد من التوصيات أو التدابري أو التبعات، حسب االقتضاء] الفريق] [٢الفرع ] [االمتثال
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 ٢اخليار  

] ٢الفرع ] [االمتثال[[...] بعد تقرير عدم امتثال، إىل ] إطار فترة زمنية حمددة   يف  [يقدم الطرف املعين،     
 .خطة عمل خاصة باالمتثال حتدد وسيلة أو أكثر يعتزم ا إعادة األطنان املعنية] الفريق[

، [،  ٦وميكن أن تتضمن هذه الوسائل، على سبيل املثال، استخدام آلية واحـدة أو أكثر مبوجـب املادتني                 
، واســتخدام [ وتدابــري خاصــة، وعــدم ختصــيص أطــنان مبوجــب نظــام داخــلي لــلحد األقصــى والــتداول ١٧و] ١٢

 ].صندوق طوعي لالمتثال

] االمتثال[[...] يقـدم الطـرف املعـين تقريـراً مرحـلياً سـنوياً عـن تـنفيذ خطة العمل اخلاصة باالمتثال إىل                       
] االمتــثال[[...] ل  ] جيــوز] [ميكــن[اس الــتقرير املرحــلي وعــلى أســ[...] يف موعــد أقصــاه ] الفــريق] [٢الفــرع [
 .ما إذا كانت األطنان املطلوبة قد أعيدت) يقرر(أن تقرر ] الفريق] [٢الفرع [

، أنه مل ]خالل فترة زمنية حمددة] [الفريق] [٢الفرع ] [االمتثال) [[...] يقرر(ويف احلالة اليت تقرر فيها    
املطـلوبة، تقـوم بطـرح األطـنان املتبقية من الكمية املسندة للطرف بالنسبة لفترة      يـتم إعـادة بعـض أو كـل األطـنان            

 .١-٣االلتزام التالية للفترة اليت حدث فيها عدم االمتثال للمادة 

 القيود املفروضة على استخدام اآلليات )ه [( 

 ١اخليار  

 ١٧و] ١٢،  [٦فقدان إمكانية الوصول إىل اآلليات مبوجب املواد 

، فوق مستوى معني ولفترة زمنية   ٣وز لـلطرف أن يقـوم بـأي عمـلية نقـل أو احـتياز مبوجـب املادة                   ال جيـ   
 ].الفريق] [٢الفرع ] [االمتثال) [[...] حيددمها(معينة حتددمها 

 ٢اخليار  

 فقدان األهلية لنقل أجزاء من الكميات املسندة

] ٢الفرع ] [االمتثال[[...]  إىل أن يثبت ل  ١٧تعلق أهلية الطرف لنقل الكمية املسندة إليه مبوجب املادة  
 .]أنه سيكون لديه فائض من الكمية املسندة يف فترة االلتزام الالحقة] الفريق[
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 صندوق االمتثال )و[(

 .]ينشأ مبوجب هذا صندوق لالمتثال[ 

ل مدفوعات لصندوق االمتثا] يقدم] [أن] [الطرف] [كـل طرف ] [كـل طـرف مـن األطـراف     [ل    ] جيـوز [ 
 ].س] [ س- ١[عن كل طن زائد من مكافئ الكربون مضروباً يف عامل قدره [...] تساوي 

 ].املستوى الدويل] [أو على] [املستوى الوطين[تتم إدارة الصندوق على  

وال تسهم  . يصرف الصندوق إيراداته وأي فوائد جينيها يف ختفيض انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ             
 .]عاثات احملققة يف أي امتثال للطرف لتعهداته باحلد من انبعاثاته الكمية أو خيفضهاختفيضات االنب

 ]العقوبة املالية )ز[( 

 ]تعليق احلقوق واالمتيازات )ح[(

 ٦-٤ و٥-٤تطبيق املادتني  )ط[(

، يكون كل ٧ و٥ للمادتني ٤إذا ثـبت عـدم امتـثال طـرف أو أكـثر مـن األطـراف العاملة مبوجب املادة         [ 
 . مسؤوالً عن مستوى انبعاثاته املبني يف االتفاق٤ يف اتفاق ما مبوجب املادة طرف

 من الربوتوكول، تطبق تبعات عدم االمتثال مبوجب هذه الفقرة على كل من منظمة        ٦-٤ووفقـاً لـلمادة      
 .٤ للمادة التكامل االقتصادي اإلقليمي وأي طرف يتجاوز مستوى انبعاثاته على النحو الذي مت إخطاره به وفقاً

 جتاوز مستوى االنبعاثات اخلاصة به، ال ٤إذا ثـبت أن طـرفاً أو أكـثر مـن األطراف العاملة مبوجب املادة        
 بالنسبة لفترة االلتزام ٤تسـتطيع األطـراف العاملة مبوجب مثل هذا االتفاق أن تعمل مبوجب اتفاق يف إطار املادة               

 .؛ وتنطبق تعهدات املرفق باء١-٣لمادة الالحقة للفترة اليت حدث فيها عدم االمتثال ل

 قد جتاوز مستوى االنبعاثات اخلاصة به، ال ٤إذا ثبت أن طرفاً أو أكثر من األطراف العاملة مبوجب املادة  
 إال عندما يكون مقدار    ١٣-٣ تـرحيل الكمية املسندة مبوجب املادة        ٤يسـتطيع طـرف آخـر عـامل مبوجـب املـادة             

 أكرب من الكمية اليت جتاوزت ا األطراف غري املمتثلة ١٣مية املسندة إليه مبوجب املادة الفـرق بـني انـبعاثاته والك      
 .] مستوى االنبعاثات اخلاصة ا٤مبوجب  املادة 
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 يف حتقيق التخفيضات يف اموع الكلي       ٤إذا أخفـق طـرف أو أكـثر من األطراف العاملة مبوجب املادة              [ 
 من اتفاقه، ال حيق للطرف العامل مبوجب ذلك االتفاق أن يضيف ٤بينة يف املادة ملستوى االنبعاثات اخلاصة به وامل

واحدات من الكميات املسندة الناشئة عند أي طرف آخر، سواء حتققت مبوجب الترتيب ذاته، أو أي اتفاق آخر، 
املـــبني يف ، عـــند الوفـــاء مبســتوى االنـــبعاثات اخلـــاص بـــه و ١٧ أو ١٢ أو ٦ أو ٤-٣ أو ٣-٣أو مبوجــب املـــواد  

 .]]االتفاق

 ]احتياطي االمتثال )ي[(

 أحكام أخرى -الفرع اخلامس 

 األمانة

 :تؤدي األمانة الوظائف التالية 

 االمتثال؛[...] توصيل املعلومات إىل  )أ( 

 االمتثال؛[...] خدمة اجتماعات  )ب( 

 تعمل كقناة لالتصال باهليئات األخرى التابعة للربوتوكول؛ )ج( 

 ]]االمتثال[...]  املسائل إىل إحالة )د[( 

  من الربوتوكول١٦العالقة باملادة 

 بتقدمي املشورة وتسهيل تقدمي املساعدة ١٦تقـوم العمـلية االستشـارية املـتعددة األطـراف يف إطـار املـادة                [ 
أمور .] [وكولعدم امتثاهلا مبوجب الربوت/بشأن املسائل املتعلقة بامتثاهلا] لألطـراف غـري املدرجـة يف املرفق األول        [

 ]أخرى

  من الربوتوكول١٩العالقة باملادة 

 ].١٢، املقررات مبوجب املادة . [ من الربوتوكول١٩االمتثال دون املساس باملادة [...] تعمل  

 ]تعديل] [تغيري] [تطوير[

ــادة  [[  ــناً بامل ــري  ]١٨ره ــثال   [، جيــوز تغي ــات املتصــلة باالمت ــراءات واآللي ــراف  ] اإلج ــتوافق آراء األط يف ب
الـربوتوكول، مـع مراعاة أي تعديالت يف الربوتوكول، ومقررات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف         

 .])٧(واخلربة املكتسبة من تنفيذ العملية

 )٨(اعتماد اإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال
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 امللحق األول[

 ]١الفرع ] [التسهيل[الترتيبات اإلجرائية املتصلة ب  

 ١يار اخل 

 العملية

باســتعراض وحبــث أي مســائل تعــرض عــليها بغيــة ضــمان   ] الفــريق] [١الفــرع ] [االمتــثال[[...] تقــوم  -١
 . وتقرر، بناء على املسألة ذاا والطرق والظروف، أفضل طريقة حلل املسألة. الوصول إىل حل ودي للمسألة

 .ه املشاركة يف وضع االستنتاجاتجيوز للطرف املعين املشاركة يف حبث املسألة، وال جيوز ل -٢

 مصادر املعلومات

أن تطـلب معـلومات من املصادر ذات الصلة وأن تلتمس      ] الفـريق ] [١الفـرع   ] [االمتـثال [[...] جيـوز ل       -٣
وجيـوز للمـنظمات احلكوميـة الدوليـة واملـنظمات غـري احلكوميـة الـيت توجـد لديهـا معلومات           . املشـورة مـن اخلـرباء     

[[...] وتتيح ]. الفريق] [١الفرع ] [االمتثال[[...] ات صلة أن تقترح مثل هذه املعلومات إىل     وقائعيـة وتقنية ذ   
 .للطرف املعين ما تتلقاه من معلومات] الفريق] [١الفرع ] [االمتثال

 حل املسائل

دة يف تطـبق واحـداً أو أكثر من النتائج احملد  [مـا إذا كـانت   ] الفـريق ] [١الفـرع   ] [االمتـثال [[...] تقـرر    -٤
 ].تقدم املشورة وتسهل املساعدة] [١الفرع الرابع، الفقرة 

عـلى الفـور بإخطار الطرف املعين باستنتاجاا وأي نتائج،          ] الفـريق ] [١الفـرع   ] [االمتـثال [[...] تقـوم    -٥
 ].وتتيحها جلميع األطراف األخرى وللجمهور[

 ٢اخليار  

ــتعددة األطــرا     ــلية االستشــارية امل ــادة  جيــوز تكــليف العم ــا يف امل ــنفيذ  ١٦ف املشــار إليه  مبعاجلــة مســائل ت
 ].لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول[الربوتوكول 

 ).لالطالع على النص الكامل للعملية االستشارية املتعددة األطراف، انظر امللحق أدناه( 
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 امللحق الثاين[

 ]٢الفرع ] [اإلنفاذ[الترتيبات اإلجرائية املتصلة ب  

 اإلخطار

بإخطار الطرف، ويف حالة اختاذ قرار مبواصلة املداوالت،        ] الفريق] [٢الفرع  [بعد الفحص األويل، يقوم      -١
 .إدراج بيان حيدد مسائل التنفيذ اليت سوف يتم تقييمها

 مشاركة األطراف وتنازع املصاحل

 .يف الفرع الثالث" االمتثال[...] مداوالت " حتت عنوان ٣ و٢انظر الفقرتني  

 د املكتوبةالردو

بعد صدور إخطار باملسائل املراد تقييمها، جيوز للطرف املعين تقدمي رد مكتوب إىل  ] فـترة زمـنية   [خـالل    -٢
 .يعرض فيه ذلك الطرف وجهات نظره] الفريق] [٢الفرع [

 مصادر املعلومات

لألطراف وجيوز . [أن يلـتمس معـلومات مـن أي مصـدر يـرى أنـه ذو صـلة              ] الفـريق ] [٢الفـرع   [جيـوز ل       -٣
 ]].الفريق] [٢الفرع [األخرى واملنظمات غري احلكومية وآخرين تقدمي معلومات ذات صلة إىل 

.  وأي معلومات يقدمها الطرف املعين٨يف اعتباره التقارير ذات الصلة باملادة ] الفريق] [٢الفرع [يضـع    -٤
 .من مصادر أخرى يراها مالئمةأن يضع يف اعتباره املعلومات اليت ترد ] الفريق] [٢الفرع [وجيوز ل  

أي معـلومات يتـلقاها لـلطرف املعـين ولـلجمهور، مـع مراعاة القواعد املتصلة          ] الفـريق ] [٢الفـرع   [يـتيح    -٥
وتتاح للطرف املعين فرصة التعليق كتابة على هذه املعلومات، مبا يف ذلك تقدمي أي اعتراضات على مثل        . بالسرية

 .هذه املعلومات

 )ظام الداخلي املسائل املتصلة بالسريةسوف يتناول الن(

يف وقت كاٍف قبل االستنتاج األويل، إلعطاء الطرف       ] الفريق] [٢الفـرع   [تقـدم املعـلومات الـيت يبحـثها          -٦
 .فرصة معقولة للتعليق
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 جلسات االستماع

 املعين جلسـة استماع، إذا طلب الطرف املعين ذلك كتابة، تتاح فيها للطرف   ] الفـريق ] [٢الفـرع   [يعقـد    -٧
 .وجيوز للطرف املعين تقدمي شهادة خبري يف جلسة االستماع. فرصة تقدمي وجهات نظره

أن يوجه أسئلة إىل الطرف املعين إما أثناء جلسة االستماع هذه أو كتابة يف           ] الفريق] [٢الفرع  [جيـوز ل       -٨
 .أي وقت آخر

 االستنتاج األويل

أسابيع من تاريخ جلسة االستماع [...]  للطرف، أو خالل أسـابيع مـن تلقي الرد املكتوب  [...] خـالل    -٩
الفرع [أسابيع من إصدار اإلخطار إذا مل يقدم الطرف رداً مكتوباً، أيهما أبعد، على [...] إذا عقدت، أو خالل    

 ]:الفريق] [٢

وأن أن يقرر أن الطرف قد أوىف بالتعهدات ذات الصلة املنصوص عليها يف الربوتوكول ومبوجبه             )أ[( 
 يتيح ذلك القرار جلميع األطراف األخرى وللجمهور؛ أو

 .]أن يصدر استنتاجاً أولياً بأن الفريق انتهك واحداً أو أكثر من تعهداته )ب( 

 أو

 أن يصدر استنتاجاً أولياً؛ أو )أ[( 

 .أن يصدر قراراً ائياً )ب( 

يف ] الفريق] [٢الفرع [اليت توصل إليها    ويتضـمن االسـتنتاج األويل أو القـرار الـنهائي النـتائج واألسباب               
 ]].هذا الشأن

 .ويقوم على الفور بإخطار الطرف املعين بقراره أو يف استنتاجه األويل 

 القرار النهائي

. أسابيع من تاريخ إصدار االستنتاج األويل، أن يقدم رداً مكتوباً آخر   [...] جيـوز لـلطرف املعـين، خالل         -١٠
قـراراً ائيـاً يؤكد   ] الفـريق ] [٢الفـرع  [تعـليقات خـالل تـلك الفـترة الزمـنية، يصـدر           وإذا مل يقـدم ذلـك الطـرف         

 .استنتاجه األويل
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أسابيع من تاريخ تلقي   [...] ، خالل   ]الفـريق ] [٢الفـرع   [وإذا قـدم ذلـك الطـرف تعـليقاته، كـان عـلى               -١١
 :التعليقات، أن ينظر فيها وأن

 :يقرر[ 

 ذات الصلة املنصوص عليها يف الربوتوكول ومبوجبه؛ أوأن الطرف قد أوىف بالتعهدات  )أ( 

 .]أن االستنتاج األويل قد تأكد بصورة كلية أو جزئية )ب( 

 أو

 .]يصدر قراراً ائياً[ 

 .ويقوم على الفور بإخطار الطرف املعين بقراره النهائي ويتيحه جلميع األطراف األخرى وللجمهور 

، ١-٣أن طرفاً ما، بعد فترة التصحيح، غري ممتثل للمادة         ] الفريق] [٢ع  الفـر [يف احلالـة الـيت يقـرر فيهـا           -١٢
يطبق النتيجة احملددة يف الفرع الرابع،     ...] [يطـبق واحـدة أو أكـثر مـن التـبعات املبيـنة يف الفـرع الـرابع، الفقـرة                     [

لتبعات املبينة يف الفرع   يطبق واحدة أو أكثر من ا     [أن  ] الفريق] [٢الفرع  [وفضالً عن هذا، جيوز ل        ...]. الفقـرة   
 ].يقرر إحالة احلالة إىل الفرع التسهيلي إلجراء املزيد من البحث] [١الرابع، الفقرة 

 النصاب وقواعد التصويت

 [...].نصاباً قدره ] الفريق] [٢الفرع [يتطلب اعتماد استنتاج أويل أو قرار ائي ل   -١٣

.  االستنتاجات األولية والقرارات النهائية بتوافق اآلراء      كل جهد للتوصل إىل   ] الفـريق ] [٢الفـرع   [يـبذل    -١٤
وإذا استنفذت مجيع اجلهود لتحقيق توافق يف اآلراء، ومل يتم التوصل إىل اتفاق، يعتمد االستنتاج األويل أو القرار          

 .وتنياحلاضرين واملص] الفريق] [٢الفرع [أعضاء ] ثالثة أرباع[النهائي، كحل أخري، بأغلبية ال تقل عن 

 النظام الداخلي

اعتماد نظام داخلي يتسق مع اإلجراء   ] إعداد و [جيـوز ملؤمتـر األطـراف العـامل بوصـفه اجتماع األطراف              -١٥
 .االمتثال[...] أعاله لتسيري أعمال 

 ].)١٧ و١٢ و٦يدرج يف هذا اإلجراء اإلجراء املعجل فيما يتعلق باملسائل اليت تندرج حتت املواد (
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 ثالثامللحق ال[ 

 اإلجراء املعجل فيما يتعلق باملسائل اليت تندرج حتت
 ١٧ و١٢ و٦املواد 

 ١اخليار  

 .١٧و] ١٢، [٦ اإلجراء املعجل فيما يتعلق باملسائل اليت تندرج حتت املادتني ٢يعاجل الفرع  -١

، جيري  ١٧و] ١٢، [٦عـند حبـث وتقرير حاالت تتصل بشروط األهلية بالنسبة لآلليات مبوجب املادتني               -٢
ويقــرر مؤمتــر األطــراف العــامل بوصــفه . [، مــع مــراعاة األصــول القانونيــة)٩(مداوالتــه بطــريقة معجــلة] ٢الفــرع [

 .األطر الزمنية احملددة هلذه املداوالت] اجتماع األطراف

 ، يف احلالـة الـيت يقـرر فيهـا أن طـرفا ال يفـي بشـروط األهـلية بالنسـبة آللية أو أكثر من         ]٢الفـرع  [يطـبق    -٣
 ... .، النتيجة الواردة يف الفرع الرابع، الفقرة ١٧و] ١٢، [٦اآلليات املنصوص عليها يف املادتني 

، بعد إثبات عدم االمتثال لشروط األهلية بالنسبة آللية أو أكثر من اآلليات املنصوص         ]٢الفـرع   [جيـوز ل       -٤[
ملساعدة الطرف املعين على الوفاء بشروط   ] ١ع  الفر[، أن يقرر إحالة احلالة إىل       ١٧و] ١٢، [٦عليها يف املادتني    
 .]األهلية ذات الصلة

، ]١الفرع [األهلية للطرف، إما بناء على طلب من الطرف املعين أو بناء على طلب من ] ٢الفرع [يعيد  -٥[
 .]حالة تفيد بأن الطرف يفي بشروط األهلية ذات الصلة] ١الفرع [عندما حييل إليه 

 ٢اخليار  

االمتثال، خالل مثانية أسابيع من تاريخ استكمال االستعراض    [...]  فـترة االلـتزام األوىل، تقـوم         قـبل بـدء    -١
، واستنادا إىل املعلومات املقدمة من أفرقة االستعراض املكونة من خرباء، ومعايري األهلية املوضوعة ٨مبوجب املادة 

 :، وأي معلومات أخرى ذات صلة، مبا يلي...مبوجب 

 ؛ أو...ن الطرف استوىف معايري األهلية املبينة يف تقرر أ )أ( 

 .تقدم استنتاجا أولياً يفيد بأن الطرف ال يستويف معيارا أو أكثر من املعايري )ب( 

 .وتقوم على الفور بإخطار الطرف بقرارها أو استنتاجها األويل وتتيحه لسائر األطراف األخرى 
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 االمتثال، استنادا إىل املعلومات املقدمة من أفرقة االستعراض املكونة [...]أثناء فترة االلتزام األوىل، تقوم  -٢
مــن خــرباء، باســتعراض أي معــلومات أخــرى ذات صــلة، واختــاذ قــرارات بشــأن اســتمرار مــراعاة معــايري األهــلية     

 .٣لعمليات النقل واالحتياز مبوجب أحكام املادة ... املوضوعة مبوجب 

 :االمتثال[...] تقرر  -٣

الل سـتة أسـابيع من التاريخ الذي يتعني فيه تقدمي قوائم اجلرد السنوية لغازات الدفيئة وتقرير           خـ  )أ( 
اجلرد السنوي لغازات الدفيئة، من أحد األطراف أو من التاريخ الذي تسجل فيه األمانة وصول مثل هذا التقرير،              

 أيهما أقرب، أو

خرباء بإخطارها كتابة مبشكلة مبوجب  خـالل سـتة أسـابيع مـن قيـام فـريق اسـتعراض مكـون من                   )ب( 
 ... .الفقرة 

وتقوم . أن الطـرف اسـتوىف معايري األهلية أو تقدم استنتاجا بأن الطرف انتهك معيارا أو أكثر من املعايري             
 .على الفور بإخطار الطرف بقرارها أو استنتاجها األويل وتتيحه لسائر األطراف األخرى

االمتثال [...] بشأنه استنتاج أويل  تعليقات على هذا االستنتاج كتابة إىل إذا مل يقدم الطرف الذي صدر  -٤
االمتثال على الفور بتأكيد  [...] يف خـالل أربعـة أسـابيع مـن الـتاريخ الذي أحيط فيه علما ذا االستنتاج، تقوم                   

 ... .استنتاجها األويل وتفرض تبعات وفقا للفرع الرابع، الفقرة 

يف االمتثال ...] [تعليقات على هذا االستنتاج كتابة إىل  أويل استنتاج بشأنهصدر ي  الذطرفالقـدم   إذا -٥
االمتثال خالل أربعة أسابيع من [...] خـالل أربعة أسابيع من التاريخ الذي أحيط فيه علما ذا االستنتاج، تقوم      

 :خر يف الوقت املناسبالتاريخ الذي تلقت فيه التعليقات، بالنظر فيها ويف أي ردود يقدمها أي طرف آ

 وتقرر أن الطرف استوىف معايري األهلية لكل من اآلليات املعنية؛ أو )أ( 

 ...تؤكد، بصورة كلية أو جزئية، استنتاجها األويل وتطبق النتائج وفقا للفقرة  )ب( 

 .وتقوم على الفور بإخطار الطرف بقرارها أو استنتاجها األويل وتتيحه لسائر األطراف األخرى 
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 ٣اخليار  

 عام

 ٦بالنظر يف املسائل املتعلقة باآلليات مبوجب املادتني ]] فرع هيئة االمتثال[االمتثال ) [...] [يقوم(تقـوم    -١
وباإلضافة إىل ذلك، حتدد الترتيب الذي يختار به . ، وحتقيقا هلذا الغرض تنتخب رئيسا ونائبا للرئيس١٧و] ١٢،[

 . الرئيس ونائبهالرئيس يف حالة عدم تواجد كل من

]] االمتثال[...] فرع  [االمتثال  ] [...] مؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف      ) [تـتفق   (يـتفق    -٢
[...] فرع [االمتثال [...] عـلى قائمـة مـن اخلـرباء ميكـن أن خيـتار مـنها أعضـاء بديـلون عـندما يكون أعضاء من             

 ٦ة اليت ينظر فيها يف مسألة تتصل باآلليات اليت تندرج حتت املادتني         غـري متواجدين أثنـاء الفترة الزمني     ]] االمتـثال 
ويقســم اخلــرباء املدرجــون يف هــذه القائمــة إىل جمموعــتني؛ خــرباء مــن األطــراف املدرجــة يف املــرفق   . ١٧و] ١٢،[

ر األطراف  مؤمت) [تتفق(وبالنسبة لكل جمموعة، يتفق     . األول، وخـرباء مـن األطـراف غـري املدرجـة يف املرفق األول             
على ترتيب يتم به اختيار اخلرباء عند       ]] االمتثال[...] فـرع   [االمتـثال   ] [...] العـامل بوصـفه اجـتماع األطـراف       

 .الضرورة

ــلغة اإلنكــليزية   -٣ وجيــب أن تجــرى بقــدر املســتطاع بشــكل  . تــتم مجيــع االتصــاالت يف اإلجــراء املعجــل بال
 .إلكتروين، أو بالفاكس

 ينالعملية واجلدول الزم

ويكون الوقت التقرييب املخصص لكل خطوة على النحو . تستكمل العملية املعجلة يف خالل مثانية أسابيع -٤
 :التايل

 أسبوع واحد؛: الفرز )أ( 

 أسبوع واحد؛: اختيار األعضاء للنظر يف املسألة )ب( 

 أسبوع واحد؛: التعليقات األولية املقدمة من األطراف )ج( 

 أسبوعان؛: د اإللكترويناملناقشة بالربي )د( 

 أسبوع واحد؛: قيام الرئيس بصياغة االستنتاج مع األسباب )ه ( 
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 أسبوع واحد؛]]: االمتثال[..] فرع [االمتثال [...] الفرصة إلبداء اعتراضات على استنتاج  )و( 

] ماعاالجت[ويحدد موعد . أسبوع واحد]: جلسة االستماع ] [املناقشة] [االجـتماع [اإلعـداد ل       )ز( 
 .بعد تلقي التعليقات، إذا فشلت االتصاالت األوىل يف التوصل إىل نتيجة] جلسة االستماع] [املناقشة[

 إبالغ األطراف

 .يتم إبالغ الطرف املعين بكل خطوة يف العملية -٥

 .أو معلومات إضافية، أثناء فترة التعليقات األولية/تتاح للطرف كل الفرص لتقدمي آرائه، و -٦

 النتيجة

وإذا . كـل جهـد للتوصـل إىل اتفـاق بــتوافق اآلراء    ]] االمتـثال [...] فـرع  [االمتـثال  ) [...] يـبذل (تـبذل   -٧
باألغلبية [استنفذت مجيع اجلهود للتوصل إىل توافق يف اآلراء ومل يتم التوصل إىل اتفاق، يعتمد القرار كحل أخري         

 ].املدرجة يف املرفق األولاملزدوجة لألطراف املدرجة يف املرفق األول واألطراف غري 

 .يرسل الرئيس القرارات، مع األسباب، إىل األطراف عن طريق األمانة -٨

 االستئناف

وفقا لإلجراء املبني يف الفرع ]] االمتثال[...] فرع [االمتثال  [...] جيـوز للطرف املعين أن يستأنف قرار         -٩
 ... .الثالث، الفقرة 

 ٤اخليار  

 باألهلية، بطريقة معجلة، مجيع املسائل املتصلة بامتثال األطراف املدرجة يف املرفق األول يعاجل الفريق املعين -١
وتحال إىل الفريق املعين باألهلية الرتاعات اليت تنشأ بني . ١٧و] ١٢، [٦واملسائل اخلاصة باآلليات مبوجب املادتني 

ــنفيذي   ــات األخــرى    (اــلس الت ــئة أخــرى منشــأة ألغــراض اآللي ــلق بتخصــيص    ) أو هي ــيما يتع وأحــد األطــراف ف
 .التخفيضات املعتمدة لالنبعاثات

 .١٧و] ١٢، [٦حيدد الفريق املعين باألهلية تدابري مؤقتة مناسبة لضمان تشغيل اآلليات مبوجب املادتني  -٢

 .]حيدد الفريق املعين باألهلية أنسب التبعات أو النتائج ملعاجلة حالة معينة -٣
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 املرفق

 )١٠(تشارية املتعددة األطرافالعملية االس

 االختصاصات

 اإلنشاء

 من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، ينشئ مؤمتر األطراف، مبوجب هذا، ١٣عمالً باملادة  -١
يف شكل جمموعة إجراءات ختدمها جلنة استشارية متعددة األطراف ") العملية("عمـلية استشـارية متعددة األطراف    

 ").اللجنة("دائمة 

 اهلدف

 :يكون هدف العملية حل املسائل املتعلقة بتنفيذ االتفاقية، وذلك عن طريق -٢

 إسداء املشورة بشأن مساعدة األطراف على التغلب على الصعوبات املصادفة يف تنفيذ االتفاقية؛ )أ( 

 تعزيز فهم االتفاقية؛ )ب( 

 .منع نشوب املنازعات )ج( 

 الطبيعة

ة بطـريقة تيسريية وتعاونية وغري قائمة على ااة وشفافة ويف الوقت املناسبة، وتكون غري  تجـرى العمـلي    -٣
 .قضائية، وحيق لألطراف املعنية أن تشارك مشاركة كاملة يف العملية

 .وال ختل ا) تسوية املنازعات( من االتفاقية ١٤تكون العملية منفصلة عن أحكام املادة  -٤

 كيفية تناول املسائل

 :ميكن أن تثار مسائل تتعلق بتنفيذ االتفاقية، مع تقدمي معلومات داعمة، من جانب -٥

 أحد األطراف فيما يتصل بقيامه هو بالتنفيذ؛ )أ( 
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 جمموعة أطراف فيما يتصل بقيامها هي بالتنفيذ؛ )ب( 

 ذ؛أحد األطراف أو جمموعة أطراف فيما يتصل بقيام طرف آخر أو جمموعة أطراف بالتنفي )ج( 

 .مؤمتر األطراف )د( 

 والية اللجنة

، يف املسائل املتعلقة بتنفيذ االتفاقية بالتشاور مع الطرف     ٥تـنظر اللجنة، بناء على طلب يرد وفقاً للفقرة           -٦
املعين أو األطراف املعنية وتقوم، يف ضوء طبيعة املسألة، بتوفري املساعدة املناسبة فيما يتصل بالصعوبات اليت تعترض 

 :يذ، وذلك عن طريقالتنف

 إيضاح املسائل وحلها؛ )أ( 

 تقدمي املشورة والتوصيات بشأن تدبري املوارد التقنية واملالية للتغلب على هذه الصعوبات؛ )ب( 

 .تقدمي املشورة بشأن جتميع وإبالغ املعلومات )ج( 

 .تتفادى اللجنة أي ازدواج مع األنشطة اليت تؤديها اهليئات األخرى لالتفاقية -٧

 التكوين

ــن    -٨ ــنة م ــتألف اللج ــراف     ]. عضــواً] [أعضــاء] [٢٥] [١٥] [١٠[ت ــنهم األط ــن أشــخاص تعي ــتكون م وت
وميكن للجنة أن تستعني . ويكونون خرباء يف امليادين ذات الصلة، مثل ميادين العلم، واالقتصاد االجتماعي، والبيئة

 .باخلربة اخلارجية اليت تراها ضرورية

 ومبدأ )١١(ف أعضـاء اللجـنة ملـدة ثـالث سنوات، على أساس التوزيع اجلغرايف العادل           يعـني مؤمتـر األطـرا     [ -٩
يعين نصفهم من قبل األطراف املدرجة يف املرفق األول ونصفهم من قبل األطراف غري املدرجة يف املرفق [التناوب 
وجيوز لرؤساء اهليئات . ا مباشرةوميكـن إعـادة تعيـني األعضـاء املنـتهية فترة واليتهم لفترة واحدة تليه           . )١٢(]األول

 ].الفرعية لالتفاقية أن يشاركوا يف اجتماعات اللجنة بصفة مراقبني

 املداوالت

وتعقد اجتماعات اللجنة، كلما كان ذلك عملياً، باالقتران  . جتـتمع اللجـنة مـرة واحدة على األقل سنوياً          -١٠
 .مع دورات مؤمتر األطراف أو هيئاته الفرعية
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لجـنة تقريراً إىل كل دورة عادية من دورات مؤمتر األطراف عن مجيع جوانب عملها، لكي يتخذ       تقـدم ال   -١١
 .مؤمتر األطراف ما يراه ضرورياً من املقررات

 احلصيلة

ترسـل اسـتنتاجات اللجـنة وأيـة توصـيات هلـا إىل الطـرف املعـين أو األطراف املعنية لينظر فيها الطرف أو                          -١٢
 :وميكن أن تشمل.  أعاله٦تنتاجات والتوصيات متسقة مع الوالية املوصوفة يف الفقرة وتكون هذه االس. األطراف

توصيات تتعلق بالتعاون بني الطرف أو األطراف املعنية واألطراف األخرى من أجل تعزيز هدف  )أ( 
 االتفاقية؛ و

ية من أجل تنفيذ تدابـري تـرى اللجـنة أن مـن املناسـب أن يـتخذها الطرف املعين أو األطراف املعن                  )ب( 
 .االتفاقية تنفيذاً فعاالً

وتقوم اللجنة، إضافة إىل . وتتاح للطرف أو األطراف املعنية الفرصة للتعليق على االستنتاجات والتوصيات -١٣
ذلـك، بإرسـال اسـتنتاجاا وتوصـياا وأيـة تعـليقات خطيـة مـن الطرف أو األطراف املعنية إىل مؤمتر األطراف يف               

 .ل دوراته العاديةوقت مناسب قب

 التطور

جيــوز ملؤمتــر األطــراف تعديــل هــذه االختصاصــات ملــراعاة أي تعديــل لالتفاقيــة أو مقــررات اختذهــا مؤمتــر   -١٤
 .األطراف أو اخلربة املكتسبة يف تسيري العملية



FCCC/SB/2000/7 
Page 33 

 احلواشي

 )١( FCCC/SBI/2000/5،املرفق الثالث . 

ثال، هل سيكون مؤسسة االمتثال، أو سلطة االمتثال،  االمت[...] مل يـتقرر بعـد االسـم الرمسي ل             )٢( 
 .أو جلنة االمتثال، أو نظام االمتثال، أو اإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال، أو أي اسم آخر

، إذا نص على  [١٧] ، واملادة"[ تعين اإلشارة إىل ١٧أي إشارة ترد يف النص من اآلن إىل املادة  )٣( 
 ".]ذلك تعديل للربوتوكول

مل يـتحدد بعـد االمسـان الـرمسيان لـلفرعني، سواء الفرع التسهيلي أو الفرع االستشاري، أو فرع                  )٤( 
 .اإلنفاذ أو فرع االمتثال

 ".اإلنشاء"سيعتمد تكوين وخربة كل فرع على حتديد اخليارات الواردة يف الفرع الثاين،  )٥( 

د يــلزم الــنص عــليها فــيما يتعــلق بتشــغيل  االمتــثال خمتــلفة، وقــ[...] ميكــن أن تكــون مــداوالت  )٦( 
 . أو أي إجراءات أخرى٢الفرع / واإلنفاذ١الفرع /التسهيل

 .حسب الشكل القانوين الذي يعتمد به النظام  )٧( 

 .سوف يلزم البت يف اخلطوات الرمسية العتماد أي إجراءات أو آليات تتصل باالمتثال )٨( 

ري بعض األحكام، فيما يتعلق على سبيل املثال، ببعض األطر ميكن ملمارسة اإلجراء العاجل أن تغ )٩( 
 .الزمنية، والردود املكتوبة، وجلسات االستماع، ووسائل االتصال واالستئناف الوارد يف امللحق الثاين

 )١٠( FCCC/CP/1998/16/Add.1. 

لذي يعترب ممارسة ا" التوزيع اجلغرايف العادل" والصـني أمـا تؤيـدان مـبدأ     ٧٧ذكـرت جمموعـة ال         )١١( 
 .بني معقوفني" التوزيع اجلغرايف العادل"راسخة يف األمم املتحدة واعترضتا بشدة على وضع بعض األطراف عبارة 

غري مقبولة وأنه ينبغي إدراج العبارة " التوزيع اجلغرايف العادل"ذكـرت بعـض األطراف أن عبارة       )١٢( 
بل األطراف املدرجة يف املرفق األول ونصفهم من قبل األطراف غري يعني نصفهم من ق": التناوب"التالية بعد كلمة 

ليس ممارسة راسخة " التوزيع اجلغرايف العادل"وأعربت هذه األطراف أيضاً عن رأيها بأن . املدرجة يف املرفق األول
 .وبأنه ال ينطبق يف هذا السياق

- - - - - 


