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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
  يف بروتوكول كيوتو

  السادسةالدورة 
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٩كانكون، 

  ال من جدول األعم)ب(٨البند 
  باالمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتو               املسائل املتعلقة 

  دم من كرواتيا يف قرار هنائي صادر عن فرع اإلنفاذـن مقـطع
  ١٢-م أ/٧ بشأن تنفيذ املقرر  التابع للجنة االمتثال

طعـن مقـدم من كرواتيا يف قرار هنائي صادر عن فرع اإلنفاذ التابع                
  ١٢-م أ/٧للجنة االمتثال بشأن تنفيذ املقرر 

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
 مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف بروتوكـول كيوتـو              بدأ  -١
 واآلليات املتعلقة باالمتثال مبقتضى بروتوكـول  لإلجراءات"، وفقا )اجتماع األطراف /مؤمتر(

ن فرع اإلنفاذ التـابع  دم من كرواتيا يف قرار هنائي صادر ع      ـن مق ـطعالنظر يف     )١("كيوتو
اجتماع األطراف أن التوصل    /واستنتج مؤمتر . )٢(١٢-م أ /٧ بشأن تنفيذ املقرر     للجنة االمتثال 

إىل تفاهم بشأن اجلوانب اإلجرائية واملوضوعية املتعلقة بطعن كرواتيا ضروري لضمان النظر            
 التفاهم، ال سيما  وبالنظر إىل أمهية التوصل إىل هذا.يف املسألة بشكل عادل وحسب األصول  

اجتماع األطراف، شاركت األطراف يف مناقشة      /وأن هذه أول مرة يقدم فيها طعن إىل مؤمتر        
ونظراً إىل األمهية الكربى اليت توليها األطـراف إىل هـذه           . اءة جسدت طائفة من اآلراء    بّن

اجتماع األطراف من إمتام نظره يف هذا البنـد  /ر الوقت املتاح، مل يتمكن مؤمترَصاملسائل، وقِ 
__________ 

 .، املرفق١- م أإ/٢٧املقرر  )١(
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 من مشروع النظام الداخلي اجلاري بـه العمـل،          ١٦وعليه، ووفقا للمادة    . يف هذه الدورة  
  .اجتماع األطراف يف دورته السابعة/سيدرج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت ملؤمتر

ماع األطراف لكي ينظر يف هذه املـسألة يف دورتـه           اجت/ على مؤمتر  وتيسرياً  -٢
 ورقة تقنية تبني املتطلبـات      اجتماع األطراف إىل األمانة أن تعدّ     /السابعة، طلب مؤمتر  

اإلجرائية ونطاق ومضمون القانون املعمول به للنظر يف الطعون املقدمة مبوجب املقرر            
اجتماع األطـراف،   /متر، وغريه من املقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤ        ١- م أإ /٢٧

كما تبني النهج الذي تتبعه اهليئات املشكَّلة مبوجب االتفاقات البيئية املتعددة األطراف            
وغريها من اهليئات الدولية فيما يتعلق بأحكام النظر يف احلرمان من اإلجراءات القانونية 

  .ا املقبلةواتفقت األطراف على أن ُتستخدم نتائج األمانة يف مناقشاهت. حسب األصول

        


