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                       الدورة اخلامسة والعشرون

     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٤- ٦      نريويب، 

                     من جدول األعمال املؤقت  )  د (  ١٤      البند 
                       دارية واملالية واملؤسسية         املسائل اإل

                                         امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات
                                 املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو

 امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو

 ∗مذكرة أعدهتا األمانة

 موجز
                                       أعدت األمانة هذه املذكرة اليت تتناول                         لرابعة والعشرين،          ً                                                    اسـتجابةً لطلـب من اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا ا           

   :                          بالتحليل مسألتني اثنتني، مها

                                                                              يف موارد األمانة مسألة احلصول على موافقة خطية من الكيانات اخلاصة أو                  حتدثها        اليت        اآلثار    و  ج        النـتائ   ) أ ( 
                     على أن تكون أي      ،               بروتوكول كيوتو        من     ١٧    و   ١٢    و  ٦       املواد                                               إىل املشاركة يف اآلليات املنصوص عليها يف                الساعية        العامة  

   َّ  ً     ً           مقدَّمةً وفقاً ملقررات                األعضاء فيه                                                           مطالبات ضد اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو أو                      منازعات أو          أو          شـكاوى 
        األمانة؛                        وعلى أن يتم ذلك يف مقر  ،                                             العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو      األطراف     مؤمتر 

                اهليئات املنشأة    ء    أعضا           الطلب إىل    عند                                            اآلثار اليت حيدثها يف موارد األمانة تقدمي املساعدة    ها      مبا في   ، ج      النتائ  ) ب ( 
                                                                 مطالبات أو منازعات تتعلق مبهامهم الرمسية، ويف هذه احلاالت،            أو                                              مبوجب بروتوكول كيوتو الذين يواجهون شكاوى       

  .                        يف الدفاع عن هذه املطالبات           التنفيذي    ألمني     دور ا

       اجتماع  /                                                مدعوة إىل النظر يف مشروع مقرر وتوصية مؤمتر األطراف                     اهليئة الفرعية للتنفيذ           تحليل، فإن             يف ضوء هذا ال 
  .                             األطراف، حسب االقتضاء، باعتماده

                                                      

  .                                استوجبه تعقيد املسائل اليت تتناوهلا ُ                                                                  قُدمت هذه الوثيقة يف موعد متأخر بسبب إجراء حبوث ومشاورات واسعة النطاق  ∗  
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  مقدمة-   ً أوال  

  الوالية-ألف 

                                         إىل األمني التنفيذي إعداد مذكرة يتناول                                                                 اهليـئة الفرعـية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والعشرين،                  طلبـت    - ١
                              أفرقة خرباء االستعراض املنشأة                      املني يف اهليئات و      الع                  متيازات وحصانات                     ً                           بالتحليل فيها عدداً من املسائل املتعلقة با      

   :                          يف دورهتا اخلامسة والعشرين                     اهليئة الفرعية للتنفيذ                ، لكي تنظر فيها                    مبوجب بروتوكول كيوتو

                                                                                                 القضايا املطروحة على الصعيدين الدويل والوطين، مبا يف ذلك اآلثار العملية والقانونية، واآلثار               ) أ ( 
                                                                                مانة مسألة احلصول على موافقة خطية من الكيانات اخلاصة أو العامة الساعية إىل املشاركة                     اليت حتدثها يف موارد األ

                                                                                             يف اآلليات املنصوص عليها يف بروتوكول كيوتو، على أن تكون أي شكاوى أو مطالبات أو منازعات ضد اهليئات 
                          ض املنشأة مبوجب بروتوكول                                                                                    املنشـأة مبوجـب بروتوكول كيوتو أو العاملني يف اهليئات وأفرقة خرباء االستعرا            

          َّ  ً     ً                                                                                     كيوتو، مقدَّمةً وفقاً ملقررات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، وعلى أن يتم        
                  ذلك يف مقر األمانة؛

                                                                                          القضايا القانونية والعملية، مبا فيها اآلثار اليت حيدثها يف موارد األمانة تقدمي املساعدة عند الطلب   ) ب ( 
                                                                                                       لعاملني يف اهليئات ويف أفرقة خرباء االستعراض املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو الذين يواجهون شكاوى أو                    إىل ا 

                                                                                                             مطالبات أو منازعات تتعلق مبهامهم الرمسية، ويف هذه احلاالت، اخليارات املتاحة لألمني التنفيذي لالتصال، عند               
  .                                             عنية من أجل مناقشة هذه القضايا مبزيد من اإلفاضة                                                 االقتضاء، بالسلطات املختصة للبلد املعين أو البلدان امل

  نطاق املذكرة-باء 

             املنشأة مبوجب                              األفراد العاملني يف اهليئات                       متيازات وحصانات                                               تتـناول هـذه املذكـرة املسائل احمليطة با         - ٢
  :                          ، ومن بينها املسائل التالية              بروتوكول كيوتو

                    أفرقة خرباء االستعراض                             خلاصة  والعامة  أنشطة هيئات و                    الكيانات القانونية ا    يف      حتدثها      اليت      اآلثار  ) أ ( 
                                      اليت قد تقدمها الكيانات القانونية            طالبات    امل    و     كاوى                        ، وكذلك املنازعات والش                                  املنشـأة مبوجب بروتوكول كيوتو    

  .                          املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو                 العاملني يف اهليئات                  اخلاصة والعامة ضد 

         والعامة            اخلاصة                                              اإلعالن الرمسي من طرف الكيانات القانونية                                        أهداف وعناصر املوافقة الرمسية أو      ) ب ( 
                                                                                                            املشاركة يف اآللية املنشأة مبوجب الربوتوكول من أجل تقدمي املنازعات والشكاوى واملطالبات يف مقر األمانة، مبا              

  .                                                               يف ذلك النتائج املترتبة على هذه اإلعالنات على الصعيدين الدويل والوطين

             املنشأة مبوجب                     لعاملني يف اهليئات                     األمني التنفيذي ل                          الـيت ميكن أن يقدمها                          أنـواع املسـاعدة       ) ج ( 
                                                                                           ملعاجلة املنازعات والشكاوى واملطالبات؛ والترتيبات املمكن اختاذها لتسوية املنازعات، وما قد يترتب        ربوتوكول  ال

  .                                    على تقدمي هذه ملساعدة من آثار يف املوارد

  :                  مع الوثائق التالية                                ينبغي قراءة هذه املذكرة باالقتران  - ٣
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                         متيازات وحصانات األفراد                              ً     ً                           أعدهتا األمانة واليت تقدم عرضاً عاماً للمسائل املتعلقة با                       املذكـرة اليت      ) أ ( 
ِ                            العـاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو، وتوِرد خيارات خمتلفة                    اجتماع  /            مؤمتر األطراف                  لكي ينظر فيها                                                  

  ؛ )FCCC/KP/CMP/2005/6 (       األطراف 

         امتيازات                                                                                       الـتقارير املـتعلقة باملشاورات اليت أجرهتا األمانة مع األمني العام لألمم املتحدة بشأن            ) ب ( 
  ؛ )FCCC/SBI/2006/20   وFCCC/SBI/2006/6 (                                                    وحصانات العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو 

  . )Add.1   و FCCC/SBI/2006/MISC.6 (                            آراء األطراف بشأن هذه املسألة   ) ج ( 

  اإلجراء الذي ميكن أن تتخذه اهليئة الفرعية للتنفيذ-جيم 

           ت الضرورية                                                        يف النظر يف اإلجراءات اليت يتعني عليها اختذاها لتوفري احلصانا       للتنفيذ         الفرعية       اهليئة        قد ترغب  - ٤
          كتب األمم                        مع مراعاة مقترحات م              كيوتو،         بروتوكول      مبوجب        املنشأة          االستعراض      خرباء       أفرقة و                    للعاملني يف اهليئات    

     مؤمتر      ً           أيضاً توصية         اهليئة          وقد تود     . FCCC/SBI/2006/20                                                          املـتحدة للشـؤون القانونـية الـواردة يف الوثـيقة            
  :                                                       اجتماع األطراف باعتماد مشروع مقرر تقدمه إليه يف هذا الشأن /      األطراف

           صوص عليها                                إىل املشاركة يف اآلليات املن            الساعية                                                يقتضي من الكيانات القانونية اخلاصة والعامة         ) أ ( 
           منازعات أو    أي                                     ً         إصدار موافقة رمسية أو إعالن رمسي، كتابةً، بأن                    بروتوكول كيوتو          من     ١٧    و   ١٢    و  ٦         املـواد      يف  

    ً         وفقاً ملقررات      َّ    ستقدَّم      كيوتو          بروتوكول      مبوجب        املنشأة          االستعراض      خرباء       أفرقة و          ضد اهليئات                  شكاوى أو مطالبات 
        األمانة؛                يتم ذلك يف مقر      وأن ،                            العامل بوصفه اجتماع األطراف      األطراف     مؤمتر 

                                                                                   ترتيبات تسوية املنازعات ملعاجلة أي منازعات أو شكاوى أو مطالبات ضد اهليئات املنشأة            يضع    ) ب ( 
                                                                                    مبوجب بروتوكول كيوتو أو العاملني يف اهليئات وأفرقة خرباء االستعراض املنشأة مبوجب الربوتوكول؛

                                             يف اهليئات املنشأة مبوجب الربوتوكول يف ما               العاملني                     التنفيذي أن يساعد          األمني               يقتضـي مـن       ) ج ( 
                                          يواجهونه من منازعات أو شكاوى أو مطالبات؛ 

          اهليئات     ء    أعضا                املساعدة إىل            التنفيذي      األمني                                             اآلثـار اليت حيدثها يف موارد األمانة تقدمي                 يعـاجل     ) د ( 
                         رتيبات تسوية املنازعات،    ت     يضع      ، و                        مطالبات أو منازعات     أو                                ربوتوكول الذين يواجهون شكاوى       ال              املنشأة مبوجب   

  .                          وتسوية الدعاوى اليت قد تكسب

  معلومات أساسية-     ً ثانيا  

  عرض عام-ألف 

                   متيازات واحلصانات،                                                      األطراف يف دورته األوىل ألول مرة رمسيا يف مسألة اال                 اجتماع /      األطراف      مؤمتر     نظر   - ٥
                     اجمللس التنفيذي آللية      (       ربوتوكول  ال      مبوجب        املنشأة        اهليئات                     ألفراد العاملني يف                        حيال عدم متتع ا                          اسـتجابة لقلـق أثري    
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  .  )١ ( ) ٨       املادة        مبوجب          االستعراض      خرباء       أفرقة                                                                           التنمـية النظيفة، وجلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، وجلنة االمتثال، و          
  . )٢ (                                                                حبث هذه املسائل أثناء دورتيها الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين                     اهليئة الفرعية للتنفيذ       وواصلت 

       تيازات                                                                                       ستجابة لطلبات قدمتها األطراف، اتصلت األمانة باألمني العام لألمم املتحدة ملعرفة رأيه يف توفري امل  وا - ٦
               ، وخاصة يف سياق                                               أفرقة خرباء االستعراض املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو                                    واحلصـانات للعـاملني يف اهليـئات و      

  .   ")                االتفاقية العامة  "ُ                               ُيشار إليها فيما يلي باسم       (   ،      ١٩٤٦   م                                                             االتفاقـية املتعلقة بامتيازات األمم املتحدة وحصاناهتا لعا       
   . FCCC/SBI/2006/20   وFCCC/SBI/2006/6                                                 ويشار إىل ردود مكتب األمم املتحدة القانوين بالوثيقتني 

          يف اآلليات                     اخلاصة والعامة                                 مشـاركة الكيانات القانونية    -    باء 
                           املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو

    ً                                                                   عدداً من اآلليات ميكن أن تستخدمها األطراف يف الربوتوكول لتيسري إجناز                              بـروتوكول كيوتو          أنشـأ    - ٧
             وهذه اآلليات    .                بروتوكول كيوتو        من    ٣              من املادة     ١                            ً                    احلد من االنبعاثات وخفضها كمياً مبوجب الفقرة                  التزامات  

  ،        نبعاثات ال            قوق إطالق ا          تبادل ح     ؛ و  ٦                      ً             ؛ والتنفيذ املشترك، عمالً باملادة        ١٢                         ً             آلية التنمية النظيفة، عمالً باملادة        :   هي
                                         أو  العامة  باملشاركة يف هذه اآلليات         /                                                     وميكن لألطراف أن تؤذن للكيانات القانونية اخلاصة و         .   ١٧   ً          عمالً باملادة   

                                       لكيانات القانونية اخلاصة والعامة منخرطة               وبالتايل، فإن ا   ).  ١-    م أإ /  ١١   ، و ١-    م أإ / ٩   ، و ١-    م أإ / ٣             انظر املقررات  (
   ٧     ٠٠٠            ً          ويشارك حالياً ما يناهز   .                                                 وهي منخرطة بصورة غري مباشرة يف االمتثال إىل االتفاقية      ً                 مباشرةً يف تنفيذ اآلليات 

  :                          ومن بينها الكيانات التالية  .               بروتوكول كيوتو                                           من الكيانات اخلاصة والقانونية يف اآلليات مبوجب 

ِ              الكيانات املشاِركة يف املشاريع  ) أ (                   أذنت هلا طرف من                أو  العامة  اليت /                         لكيانات القانونية اخلاصة و   ا-             
                                                                                   األطراف باملشاركة يف نشاط ما من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة أو التنفيذ املشترك؛ 

َ  َّ           كـيانات التشغيلية املَُعيَّنة       ال  ) ب (                                                            ّ                الكيانات القانونية احمللية أو املنظمات الدولية املعتمدة اليت عّينها          -                   ُ
               اجتماع األطراف؛ /                         يثما يؤكد ذلك مؤمتر األطراف         النظيفة ر         التنمية      آللية          التنفيذي      اجمللس     ً  مؤقتاً 

    جلنة                                                                    الكيانات القانونية احمللية أو املنظمات الدولية املعتمدة لدى          -                            كـيانات املستقلة املعتمدة       ال  ) ج ( 
                            اإلشراف على التنفيذ املشترك؛ 

    خفض        وحدات                              وحدات خفض االنبعاثات، أو                أو حيازة    /                                          الكـيانات القانونية املأذون هلا بنقل و        ) د ( 
   .                    من بروتوكول كيوتو  ١٧                          و وحدات اإلزالة مبوجب املادة          املسندة، أ                                    االنبعاثات املعتمدة، أو وحدات الكميات 

                 ستؤثر يف كيانات        نبعاثات ال                 تبادل حقوق إطالق ا                              النظيفة أو التنفيذ املشترك أو           التنمية     لية                            إن املقـررات املـتعلقة بآ      - ٨
  .        نبعاثات ال       إطالق ا              تبادل حقوق                                                     كيانات املشاركة يف املشاريع أو الكيانات املعنية ب                                                    قانونية أخرى غري تلك الواردة يف قائمة ال       

                                                      

  .FCCC/KP/CMP/2005/6             انظر الوثيقة   ) ١ (
  . ١-    م أإ /  ٣٣      املقرر  و  FCCC/SBI/2006/11 و  FCCC/SBI/2005/23           ر الوثيقتني    انظ  ) ٢ (
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     على        اإلشراف      وجلنة          النظيفة،         التنمية      آللية          التنفيذي             مع اجمللس        مباشرة                                                  وهناك جمموعة كبرية من الكيانات اليت ال تتعامل         
ّ     ّ       ً                             املشـترك وال تعّد معنّية رمسياً بأنشطة مشاريع آلية                   التنفـيذ                             املشترك، لكن قد تشعر مع ذلك          التنفيذ    أو         النظيفة         التنمية              

  :                                  وقد يكون من بني هذه الكيانات ما يلي  .                    مبوجب بروتوكول كيوتو                               بالظلم من مقررات اهليئات املنشأة 

                     لكنهم ال يشاركون يف       (               التنفيذ املشترك  /                              مشاريع آلية التنمية النظيفة                             املشاركون مباشرة يف أحد       ) أ ( 
َ  ِّ                          مَورِّدي املعدات وأصحاب األراضي؛                     ُ  ِّ       ي املشروع، واملؤسسات املُموِّلة، و        مثل مصمم  )            نشاط املشروع   

                                                                                        املستفيدون من املشروع، مثل مستهلكي الكهرباء، والعاملني يف املشروع وأسرهم، واجملتمعات             ) ب ( 
  .                            املستفيدة من حتسني البيئة احمللية

                                   جمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة،  ا                                مبوجب بروتوكول كيوتو، وخاصة منها                     قررات اهليئات املنشأة     إن مل - ٩
                                    ً       ً                                                           وجلـنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، أثراً مباشراً يف ما يتخذه القطاعان العام واخلاص يف مجيع أرجاء العامل من   

       تبادل و        املشترك          والتنفيذ         النظيفة         التنمية                                              وإن األنشطة االستثمارية اليت تنتج عن آلية        .                            قـرارات متعلقة باالستثمار   
                                                ً                                  ، تشكل أحد مظاهر جناح هذه اآلليات، لكنها تزيد أيضاً مما قد تواجهه اهليئات                       نـبعاثات  ال ا        إطـالق    ق     حقـو 

   .                                        وأعضاؤها من إمكانية االعتراض على املقررات

         وعلى وجه   .                               يف الكيانات اخلاصة والقانونية                                                  ً                كمـا أن قـرارات جلـنة االمتثال وأنشطتها قد تؤثر أيضاً              -  ١٠
                                                          بسلطة حتديد العواقب بالنسبة لألطراف اليت ال تفي بالتزاماهتا،                       التابع للجنة االمتثال          فرع اإلنفاذ             اخلصوص، يتمتع 

          فالقرارات   .                                                                                              مبا يف ذلك معرفة ما إذا كانت مؤهلة ملواصلة املشاركة يف اآلليات املنشأة  مبوجب بروتوكول كيوتو         
                                       راف كما بالنسبة للكيانات اخلاصة والعامة            بالنسبة لألط                                                    اليت يتخذها فرع اإلنفاذ تترتب عليها نتائج ال يستهان هبا 

  .                                          أو الكيانات القانونية املشاركة يف هذه اآلليات

  .                                                        تنفيذ التزامات األطراف وحتديد املشاكل املرتبطة باألداء                 إىل تقييم             مدعوة                          أفـرقة خرباء االستعراض       إن   -  ١١
                             اليت تقوم هبا تشكل أساس مقررات                                       ال تتخذ القرارات، فإن عمليات التقييم                    أفرقة خرباء االستعراض             وإن كانـت    

     هي                    أفرقة خرباء االستعراض                                وإن عمليات التقييم اليت تضطلع هبا   .              اجتماع األطراف /                        جلنة االمتثال ومؤمتر األطراف
  .                                                  ذات طابع علمي وتتعلق بالدول األطراف، ال بأطراف ثالثة

             َّ      اليت قد تقدَّم         طالبات      أو امل       كاوى                          طبـيعة املنازعات أو الش     -    جيم 
                           املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو              املني يف اهليئات    الع   ضد 

                                                                                                    تتاح لألطراف يف بروتوكول كيوتو إجراءات ووسائل للطعن من أجل الدفاع عن أنفسهم كلما اعتربوا                -  ١٢
                         ومن غري احملتمل أن تقدم       .      ً                                                     ً                          قـراراً مـن قرارات هيئة من اهليئات املنشأة مبوجب الربوتوكول عائقاً أو غري مربر              

         وإمنا قد    .      كيوتو          بروتوكول      مبوجب        املنشأة        اهليئات   يف         العاملني                               ىل احملاكم الوطنية ضد األفراد                      األطـراف طلبات إ   
                                              ، واإلجراءات املنصوص عليها يف مقررات مؤمتر           كيوتو          بروتوكول                                           تسـتخدم احلقـوق واألدوات الـيت يوفرها         

                  ً             تقدم الشكاوى أيضاً مباشرة             وجيوز أن   .          الربوتوكول      مبوجب        املنشأة                          األطراف املتعلقة باهليئات          اجتماع /      األطراف
                 ، أو خالل النظر يف          الربوتوكول      مبوجب        املنشأة             ً                          األطراف، مثالً أثناء مناقشة تقرير اهليئة        اجتماع /      األطراف         إىل مؤمتر

  .                       ّ                                املقررات املتعلقة هبيئة معّينة، أو أثناء إعداد هذه املقررات
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        املنشأة        اهليئات                             أو العامة املتأثرة مبقررات    /    و                            ً                                 ومن جهة أخرى، ال تتمتع حالياً الكيانات القانونية اخلاصة         -  ١٣
ـ        مبوجـب          فانعدام   .                                                                              بإمكانـية أو إجراءات لطرح منازعاهتا أو شكاواها أو لإلعراب عن شواغلها                    ربوتوكول       ال

                                                                       لكيانات القانونية اخلاصة أو العامة بطرح هواجسها للمعاجلة يزيد من خطر طرح                              اإلجراءات الرمسية من أجل قيام ا
  .                                                                     للشكاوى أو اعتراضها على املقررات أو التماس االنتصاف لدى احملاكم الوطنية            هذه الكيانات

                      أفرقة خرباء االستعراض                        العاملني يف اهليئات و                                                             إن املـنازعات احملتملة والشكاوى واملطالبات املرفوعة ضد          -  ١٤
  :               قد تتضمن ما يلي        ربوتوكول   ال            املنشأة مبوجب 

            أفرقة خرباء            ً    َّ                                إن أحكاماً معيَّنة صادرة عن اهليئات أو         -                            َّ         التصرف خارج نطاق السلطة املفوَّضة        ) أ ( 
           أو تفسريات   /                                                        تجاوز نطاق السلطة املفوضة هلا، أو أن بعض مقررات و          ت         ربوتوكول    ال                          االسـتعراض املنشأة مبوجب     

                    ُّ                        اجتماع األطراف قد اتُّخذت من دون أساس قانوين؛  /           مؤمتر األطراف       مقررات 

                 تقنية أو علمية                                        تند املقررات املتخذة إىل استنتاجات                عندما تس  -        جوهرها                      مقـررات خاطئة يف     ) ب ( 
                                                                 تكون األحكام خملة حبقوق الكيانات القانونية اخلاصة والعامة،                   خاص عندما       بوجه        ً هاماً     ً    أمراً             ويعترب هذا   .       مغلوطة

                                                                                                           وعـندما ال تكـون هيـئات املنشـأة قد اختذت مجيع اإلجراءات االحتياطية حسبما تنص عليه مقررات مؤمتر                   
                                   جتماع األطراف بغية تفادي هذا الضرر؛ ا /      األطراف

           أفرقة خرباء                                                              أن يكون هناك تضارب يف املصاحل بني العاملني يف اهليئات و           -         املصـاحل            تضـارب   ) ج ( 
                             فيما يتعلق باملقررات املتخذة؛         ربوتوكول   ال                     االستعراض املنشأة مبوجب 

ّ     اإلخالل بالّسرية  ) د (                 اإلخالل بالسرية؛        ادعاء -           

                      أفرقة خرباء االستعراض                                              االدعاء بأن سلوك أحد أعضاء اهليئات و       -             اإلجرائية                انـتهاك احلقوق      ) ه ( 
                                                                                                              املنشـأة ال يتماشـى مع السياسات واإلجراءات واملمارسات التشغيلية، مما يسفر عن انتهاك للحقوق اإلجرائية                

           أو العامة؛ /                          للكيانات القانونية اخلاصة و

                                           أن القرارات، أو التوصيات أو اإلجراءات األخرى                إطالق اهتامات ب-                       التحيز يف اختاذ القرارات   ) و ( 
  .                  أو أهنا غري مناسبة      متحيزة       املنشأة           االستعراض      خرباء       أفرقة و                   اليت تتخذها اهليئات

                                                                      املوافقـة الرمسـية أو اإلعـالن الرمسي من طرف الكيانات القانونية           -     ً ثالثاً 
  ت     ً       وفقاً ملقررا                                       على تقدمي املطالبات يف مقر األمانة و               والعامة           اخلاصـة 

                                              العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو      األطراف     مؤمتر 

  األهداف والعناصر-ألف 

    ٦       املواد                                               إىل املشاركة يف اآلليات املنصوص عليها يف                الساعية                             الكيانات اخلاصة أو العامة        ُ              قـد ُيطلب إىل      -  ١٥
ٍ     ً    موافقتها الرمسية، باإلعالٍن مثالً،           أن تقدم               بروتوكول كيوتو     من   ١٧   و  ١٢ و                                 أي منازعات، أو شكاوى أو مطالبات                       



FCCC/SBI/2006/21 
Page 8 

 

       اجتماع  /            مؤمتر األطراف                                                              َّ      ً                        تتعلق بطلب تنفيذ مشروع أو املشاركة فيه يف إطار اآلليات جيب أن تقدَّم وفقاً ملقررات                
ّ                  األطراف، وأن ُتقّدم إىل مقر األمانة   ُ            .  

َ       َ     ؟ قد ُيقصد هبا أمر من أَمرين ممكَنني "ُ                   ُتقدم إىل مقر األمانة "                 ما املقصود بعبارة  -  ١٦                 ُ     :  

ّ                                                                                    ميكـن أن ُتقـّدم املنازعات والشكاوى واملطالبات إىل حمكمة وطنية يف البلد املضيف لألمانة،                 ) أ (    ُ       
                 وتصبح األمانة    ، )٣ (                                                                                            ويتعني على األمانة يف هذه احلالة أن تطلب رفض النظر يف القضية مبوجب أحكام اتفاق املقر               

َ                                                           ُملَزمة بتسوية النـزاعات والشكاوى واملطالبات بواسطة ترتيبات لت                 سوية املنازعات؛ ُ  

َ   ً    ُملَزماً        ُ                                                                                 ميكن أن ُترفع املنازعات والشكاوى واملطالبات مباشرة إىل األمني التنفيذي، الذي يكون               ) ب (    ُ
  .     ً             وفقاً التفاق املقر                                           بتسوية القضية بواسطة ترتيبات تسوية املنازعات

                         املطالبة بواسطة ترتيبات                           تسوية النـزاع أو الشكوى أو                                    ً        ويف احلالتني، تكون األمانة ملزمة قانونياً بضمان  -  ١٧
   ).       أدناه  ٢٦-  ٢٥             انظر الفقرتني  (               تسوية املنازعات 

    يتم      ذلك س    وأن               اجتماع األطراف  /           مؤمتر األطراف     ً          وفقاً ملقررات  ُ     سُتقدم       طالبات                      إن اهلدف من إعالن أن امل -  ١٨
               وبالتايل ينبغي    .           الوطنية                                                            العاملني يف اهليئات املنشأة من املطالبات املقدمة إىل احملاكم                     هو محاية          األمانة             ذلك يف مقر    

  :                                                       للكيانات اليت تفكر يف إصدار مثل هذا اإلعالن أن تتضمن ما يلي

                                                          عضاء املناوبني واخلرباء لدى اهليئات املنشأة وأفرقة اخلرباء                                              أنه يشمل أنشطة ومقررات األعضاء واأل       ) أ ( 
      ُ                    اليت ُتنشئها اهليئة املنشأة؛ 

              واملطالبات ضد            والشكاوى                                  توافق على أن مجيع املنازعات                                            أن الكيانات القانونية اخلاصة والعامة      ) ب ( 
                   املنازعات اليت وضعها        تسوية                    باستخدام ترتيبات                   ستقدم إىل مقر األمانة        املنشأة          االستعراض      خرباء       أفرقة          اهليئات أو 

        األطراف؛        اجتماع /      األطراف      مؤمتر

               ترتيبات تسوية              هيئات وضع                                                               الكيانات القانونية اخلاصة والعامة على أن تكون قرارات                    أن توافق     ) ج ( 
  .          ً              هذه أحكاماً هنائية وملزمة         املنازعات

                                                                                   وعلى وجه اخلصوص، إذا كان اإلعالن ميثل شرطا للمشاركة يف اآلليات مبوجب بروتوكول كيوتو، يلزم  -  ١٩
  :                      استيفاء املعايري التالية

                     ً  أن يكون اإلعالن كتابياً؛  ) أ ( 

َ  ِّ                                أن تَسلِّم الكيانات القانونية اخلاصة وال  ) ب (                                   ترتيبات تسوية املنازعات متاحة هلا؛         عامة بأن     
                                                      

                                                                                                  االتفاق املربم بني مجهورية أملانيا االحتادية واألمم املتحدة وأمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر          ) ٣ (
ّ      بشأن مقر أمانة االتفاقية واملعّدل يف    .    ٢٠٠٥      ديسمرب  /            كانون األول ٧                            
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        ترتيبات                         ذات الصلة فيما يتعلق ب      األطراف        اجتماع /      األطراف      مؤمتر                         أن يتضمن إشارة إىل مقررات   ) ج ( 
                 تسوية املنازعات؛ 

                              لألمانة وتنص على التسوية              ً  تعود حصراً                                           ترتيـبات تسوية املنازعات املشار إليها                       أن يؤكـد أن       ) د ( 
    ية؛               الكاملة والنهائ

ّ      ً                           أن ينص بوضوح على أن املشاركة يف اآلليات مبوجب بروتوكول كيوتو تتّم رهناً باملوافقة على                ) ه (                                                             
                تسوية املنازعات؛         ترتيبات

                                  ً  أو مطالبات أخرى إىل مقر األمانة وفقاً           أو شكاوى                      ُ   َّ              أن ينص بوضوح على أن ُتقدَّم أي منازعات  ) و ( 
        األطراف؛        اجتماع /      األطراف      مؤمتر       ملقررات 

   .               ً                                                            ن يتضمن تأكيداً لفهم قانوين كامل، أي تأكيدا بأنه قد متت استشارة مستشار قانوين أ  ) ز ( 

                                              لية التشغيلية للتنمية النظيفة أو التنفيذ                                       ً                           وسيصـبح تقدمي هذا اإلعالن الكتايب شرطاً العتماد كيانات اآل          -  ٢٠
                            يذ املشترك؛ ولتقدمي منهج جديد                                                                         املشترك املستقل؛ ولتسجيل نشاط من أنشطة مشروع آلية التنمية النظيفة أو التنف

                                                           الكيانات القانونية اخلاصة والعامة اليت تطلب إدراجها يف                          وسيتعني على مجيع      .                              ً      أو طلب لتعديل منهج قائم حالياً     
  .                            ً                نشاط مشروع معني أن توافق رمسياً على هذه الشروط                قائمة املشاركني يف 

                                  كيانات املستقلة املعتمدة، إىل األمانة   ال َّ       يَّنة أو                    ُ َ    كيانات التشغيلية املُعَ    ال               ً                   يقـدم اإلعـالن، مـثالً من طرف          -  ٢١
      ويتعني   .                                             مشروع، أو املوافقة على منهج، أو طلب االعتماد     يف        ً                                          مشـفوعاً بالبالغات ذات الصلة، لطلب التسجيل        

   .                 تقدمي إعالن واحد       املشاريع                            على األطراف املشاركة يف عدد من 

                                                                أو التنفيذ املشترك اليت كانت مسجلة حني اعتماد املقرر من                                        شاريع آلية التنمية النظيفة                      وملا يتعلق األمر مب    -  ٢٢
ُ                    لـُدن مؤمتـر األطراف                   كيانات املستقلة   ال                                                                اجتماع األطراف، ينطبق هذا الشرط على املرة التالية اليت تتعامل فيها  / 

َ  َّ                    كيانات التشغيلية املَُعيَّنة احلصول على اإلعال  ال        ُ         وميكن أن ُيطلب إىل   .              اهليئات املنشأة           املعتمدة مع          ُ   َّ       ن، الذي ُيقدَّم إىل                    ُ
                                                                  جمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة وجلنة اإلشراف على التنفيذ                   ُ                               وينـبغي أن ُيطلب إىل األمانة إحاطة ا         .         األمانـة 

  .                  ً                         اجتماع األطراف علماً بآخر ما تلقته من إعالنات /                   املشترك ومؤمتر األطراف

  عواقب اإلعالن على الصعيد الدويل-باء 

                         من االتفاقية العامة،     ٨               فبموجب املادة     .                                                       م األمم املتحدة اتفاقات فردية بشأن تسوية املنازعات                         من املألوف أن ترب    -  ٢٣
                                                                                                                       تـدرج األمـم املـتحدة عادة يف اتفاقاهتا التجارية أحكاما للجوء إىل التحكيم يف مجيع احلاالت اليت ال ميكن تسويتها                     

                                                           ق بالقانون اخلاص، واليت ال تستند إىل اتفاقات جتارية وال                         ذات طابع يتعل                       وبالنسبة للمنازعات     .                      ّ     بالتفاوض أو بوسائل وّدية   
  . )٤ (                                                                               توجد بالنسبة هلا أي آليات لتسوية املنازعات، تربم األمم املتحدة عادة اتفاق حتكيم منفصل

                                                      

  .    ١٩٩٥      أبريل  /       نيسان  ٢٤     ؤرخة     املA/C.5/49/65        الوثيقة   ) ٤ (



FCCC/SBI/2006/21 
Page 10 

 

                                   مجيع أو بعض املنازعات احملددة اليت نشأت                   األطراف يف االتفاق    حيل                               ُ وينص اتفاق التحكيم هذا على أن ُت -  ٢٤
                           وجيوز أن يكون اتفاق التحكيم   .             غري تعاقدية  أم        تعاقدية            سواء أكانت                               بينها بشأن عالقة قانونية حمددة،            أو قد تنشأ 

                                                   وتنص بنود التحكيم الواردة يف العقود، وكذلك         .                                                         يف شكل شرط حتكيم وارد يف عقد أو يف شكل اتفاق منفصل           
        للقانون            املتحدة       األمم                 ليت وضعتها جلنة                                                  ً                            اتفاقـات التحكيم املنفصلة، على إجراءات حتكيم وفقاً لقواعد التحكيم ا          

                      وميثل التحكيم آخر آلية   .                                                             وتتم تسوية معظم املنازعات اليت تعين األمم املتحدة بواسطة املفاوضات  .              التجاري الدويل
   .                                                   املنازعات حيث مل تفلح الوسائل الودية يف تسوية النـزاع       لتسوية 

ّ                                      وَيوّسع اتفاق املقر املتعلق باألمانة نطاق اال -  ٢٥                     اتفاقية األمم املتحدة                  مسؤولني وممثلني عن                    تفاقية العامة ليشمل  َ  
                              البلد املضيف لألمانة يف مهمة                                                                    بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو امللحق هبا لدى وجودهم يف             )         االتفاقية (         اإلطارية  

                صفتهم الشخصية،               ويعملون ب                               املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو                               األفراد العاملني يف اهليئات                    ويعين ذلك أن      .       رمسـية 
               ملزمة بأن تتخذ                     وباملقابل فإن األمانة   .                                  البلد املضيف لألمانة يف مهمة رمسية              وجودهم يف                               يتمـتعون باحلصـانة حـني       

  :                                   ترتيبات ألساليب مناسبة لتسوية ما يلي

                                                                                               النـزاعات الناشئة عن العقود وغريها من املنازعات املتعلقة بالقانون اخلاص واليت تكون األمم               ) أ ( 
              دة طرفا فيها؛    املتح

ٌ                                                                    الرتاعـات الـيت يشترك فيها موظٌف من األمانة يتمتع باحلصانة حبكم منصبه الرمسي ومل يتقرر                  ) ب (                            
  .         رفعها عنه

                                                                                   اتفاق املقر، يف البلد املضيف لألمانة، يوسع نطاق أحكام االتفاقية العامة املتعلقة بتسوية                    ومـن مث فـإن       -  ٢٦
  .           تو امللحق هبا                      االتفاقية وبروتوكول كيو                النـزاعات ليشمل 

  نتائج اإلعالن على األصعدة الوطنية-جيم 

                                ً                                             وإن أعلنت األطراف الثالثة كتابيةً أهنا توافق على عرض النـزاعات على              حىت                         نـبغي اإلشارة إىل أنه        وي -  ٢٧
  ض                  َّ                       ُ                                                                         ترتيـبات دولية مكرَّسة لتسوية الرتاعات، فقد ُتجيز بعض األنظمة القانونية اللجوء إىل احملاكم الوطنية يف بع                

                                                                     ً              ً                 لكن من احملتمل أن حتترم احملاكم الوطنية هذا اإلعالن إن اقتنعت بأن هناك نظاماً لالنتصاف مستقالً                  .        احلـاالت 
  .                    ً                                    بروتوكول كيوتو، كفيالً بأن مينح احلماية الكافية ألطراف ثالثة      ً       ونزيهاً مبوجب 

                               مجيع عواقب مثل هذا اإلعالن                                                                ُ                      وتبحـث احملكمة الوطنية بدقة ملعرفة ما إذا كان الكيان اخلاص قد أُطلع على              -  ٢٨
                                                                    أن يصف اإلعالن احلقوق اإلجرائية للطرف الذي يتخلى عن رفع قضيته                           فمن املهم إذن      .   ُ                          وأُسديت إليه املشورة بشأهنا   
  .             اجتماع األطراف /                                                   ترتيبات تسوية النـزاعات الذي وافق عليها مؤمتر األطراف                        أمام احملاكم الوطنية مبوجب 

                                                                        ات تسوية النـزاعات والشكاوى واملطالبات اليت تقدمها الكيانات اخلاصة                                 وبالتايل يظل وضع ترتيب    -  ٢٩
                                              أفرقة خرباء االستعراض املنشأة مبوجب بروتوكول                      ً                                          والعامـة متثل شرطاً حلماية األفراد العاملني يف اهليئات و         

          تسوية من                                                                              وحىت عندما ال ميكن احلصول على اإلعالنات بأثر رجعي، فإن وجود ترتيبات ال              .               محاية فعالة         كـيوتو 
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               ً    مقر األمانة وفقاً                                                                                           يشـجع احملاكم الوطنية على إحالة الدعاوى القانونية إىل احملاكم الوطنية املوجودة يف                          شـأنه أن    
   .              اجتماع األطراف /           مؤمتر األطراف       ملقررات 

                                                                                                      وينبغي للعناصر األساسية اليت تسمح للمحاكم الوطنية بأن تقر مبفعول إعالن تقدمي دعوى منازعة أو تقدمي          -  ٣٠
  :                                              شكوى أو مطالبة بتسوية منازعة ما أن تشمل ما يلي

                                                                        أن تنص ترتيبات تسوية النـزاع مبوجب الربوتوكول على سبيل انتصاف متاح وفعال؛  ) أ ( 

  :     اإلعالن  ) ب ( 

                                                             أن ينص على استعراض كامل ومستقل للمنازعات والشكاوى واملطالبات؛ ̀  ١̀  

                              أن تراعى فيه األصول القانونية؛ ̀  ٢̀  

                                             املنازعات والشكاوى واملطالبات بواسطة حماكمة           ً                          ميسوراً بدرجة معقولة للبت يف            ً    نظاماً             أن يوفـر   ̀  ٣̀ 
               كاملة ومنصفة؛ 

  .                                                 أن يتيح للجهة املقدمة للشكوى فرصة كاملة لعرض قضيته ̀  ٤̀  

          بروتوكول      مبوجب        املنشأة          االستعراض      خرباء       أفرقة و        اهليئات   يف                                              بالنسـبة للدعـاوى القانونية ضد العاملني       -  ٣١
                                                        ، سيظل األمني التنفيذي يعتمد على اإلعالن الذي تقدمه              كيوتو          بروتوكول                                يف الـدول غـري األطراف يف          و      كـيوت 

        اجتماع /      األطراف                            املنازعات اليت وضعها مؤمتر          تسوية                      باستخدام ترتيبات                                               الكـيانات القانونية اخلاصة والعامة املعنية     
                         التنفيذي يف التعامل مع          األمني               ذي حيصل عليه                                                            وقـد يكمن الفرق احلقيقي الوحيد يف درجة التعاون ال           .         األطـراف 

   .                                                     سلطات الدول األطراف باملقارنة مع سلطات الدول غري األطراف

         العامل       األطراف     مؤمتر                    القائمة اليت أصدرها         لمقررات                  النتائج بالنسبة ل -    دال 
                                     بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

                     ً               األطراف أن يعتمد قراراً يتطلب من              اجتماع /      األطراف          غي ملؤمتر      ً                                       متاشـياً مـع املناقشات الواردة أعاله، ينب        -  ٣٢
                  تبادل حقوق إطالق                                             لية التنمية النظيفة والتنفيذ املشترك و      آ                   إىل املشاركة يف          الساعية                                لكـيانات اخلاصـة أو العامة        ا
        املنشأة    اض      االستعر      خرباء       أفرقة و                                         أو مطالبات أو منازعات ضد اهليئات             شكاوى    أي                        اإلدالء بإعالن بأن              نـبعاثات  ال ا

                على أن يتم     ،                                  اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو     /      األطراف   َّ  ً     ً                  مقدَّمةً وفقاً ملقررات مؤمتر            كيوتو          بروتوكول      مبوجب
  :                               ً                 ومن شأن هذا املقرر أن يشمل أموراً من مجلتها ما يلي  .       األمانة          ذلك يف مقر 

                                يعرض العناصر األساسية هلذا اإلعالن؛  ) أ ( 
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       اجتماع  /      األطراف     مؤمتر                                   َّ         د وتقدمي هذه اإلعالنات، والتقرير املقدَّم إىل                                 يـؤذن لألمانـة بتيسري إعدا       ) ب ( 
                                                                                                           ، واجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، وجلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك عن حالة اإلعالنات املقدمة                       األطـراف 

                واملنتظر تقدميها؛

            تبادل حقوق                         فة والتنفيذ املشترك و                      لية التنمية النظي   آ                                            جعـل تقدمي هذا اإلعالن شرطا للمشاركة يف           ) ج ( 
   ؛        نبعاثات ال      إطالق ا

  .                                                  ً             وضع ترتيبات لتسوية النـزاعات تكون هنائية وملزمة عمالً باتفاق املقر  ) د ( 

                                          األطراف واجمللس التنفيذي آللية التنمية                    اجتماع األطراف  /      األطراف      مؤمتر                                     وينـبغي يف هذا املقرر أن يدعو         -  ٣٣
              مجيع الكيانات           االلتزام     هلذا                                                     يذ املشترك، إىل ضمان تنفيذ هذا املقرر لكي متتثل                                             النظـيفة وجلـنة اإلشراف على التنف      

  .                                                       القانونية اخلاصة والعامة املأذون هلا باملشاركة يف هذه اآلليات

  يف موارد األمانةحتدث اليت اآلثار -هـاء 

                      ياغة وإدارة إعداد هذه                                       تعيني موظفني متفانني وختصيص موارد كافية لص               سيلزم لألمانة        ً                ضـماناً للكفـاءة،      -  ٣٤
ّ                                                                                      اإلعالنـات وتقدميهـا، وكذلك للرّد عن أسئلة الكيانات القانونية اخلاصة والعامة املتعلقة باالتفاق، وبتقرير                      مؤمتر                           

           املشترك عن           التنفيذ     على        اإلشراف      وجلنة          النظيفة،         التنمية      آللية          التنفيذي          ، واجمللس                   اجـتماع األطـراف    /        األطـراف 
               ، انظر الفقرات                 يف موارد األمانة   حتدث      اليت      اآلثار                                ولالطالع على مزيد من املناقشة بشأن   .   ّ   علّقة          ُ  َّ        اإلعالنات املُقدَّمة وامل

   .        أدناه  ٧١-  ٦٠

                                                          تقـدمي املسـاعدة إىل العـاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب            -     ً  رابعاً 
                                                  بروتوكول كيوتو ملعاجلة منازعات أو شكاوى أو مطالبات 

                                                              ملنظمة تصرف املوظفني أو املسؤولني التابعني هليئة دولية إذا كان املوظف         ً      ً       يعترب فعالً صادراً عن ا           بصفة عامة،  -  ٣٥
                                                                                                              أو املسـؤول يتصـرف بصفته الرمسية، حىت ولو جتاوز ذلك التصرف حدود السلطة املمنوحة أو خالف التعليمات                  

      خرباء       أفرقة و        اهليئات   يف          العاملون                                                                   وتظـل اهليـئة بوجـه عام مسؤولة عن أفعال األفراد، ما دام اخلرباء          .          الصـادرة 
     األمني      ّ                             ويتوقّف نطاق املساعدة اليت يقدمها     .                          يعملون بصفتهم الرمسية        كيوتو          بروتوكول      مبوجب        املنشأة            االسـتعراض 
ُ ِ                                                          ما إذا كانت املنـازعة أو املطالبة قد ُرِفعت أمام حمكمة وطنية أم إىل مقر األمانة من طرف                         التنفيذي على           الكيانات                                     

    ً         وفقاً ملقررات     ،                 بروتوكول كيوتو        من     ١٧    و   ١٢    و  ٦       املواد                          ليات املنصوص عليها يف                                      اخلاصة أو العامة املشاركة يف اآل     
  .             اجتماع األطراف /           مؤمتر األطراف

  دور األمني التنفيذي-ألف 

 املساعدة يف النـزاعات والشكاوى والدعاوى املقدمة إىل احملاكم الوطنية -١

ُ              املنشأة، ُرفعت ضده            االستعراض      خرباء       أفرقة                      ً                                        مـن األساسي أن يقوم فوراً أي عضو من أعضاء اهليئات أو              -  ٣٦          
ّ                                                                    دعـوى أو ُهّدد بذلك، بإحالة مجيع األوراق ذات الصلة إىل األمني التنفيذي              ُ                                   فإن الوقت عنصر أساسي يف معاجلة        .         
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            لإلجراءات               تجابة مؤسسية  س ا                                                           وينبغي أن يشارك املستشار القانوين لألمانة يف إعداد أي            .                             النـزاع أو التهديد بالرتاع   
                                 الوصول من دون قيد للعاملني يف                                 لمستشار القانوين إمكانية                       وسيلزم أن تتاح ل     .                                نية أو التهديد هبذه اإلجراءات          القانو

                                       ، وكذلك إىل جماالت عمل األمانة ذات الصلة،                                                      أفرقة خرباء االستعراض املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو                 اهليـئات و  
   .  ل                                                وإىل املساعدة التقنية واملهنية اخلارجية إن اقتضى احلا

                                                                                                               ومـن اجلوانـب احليوية يف أي نظام من النظم اليت تعاجل الدعاوى القانونية أمام احملاكم الوطنية، إمكانية                   -  ٣٧
          ففي األمم    .                                                                                                      الوصـول الفوري إىل السلطات املعنية التابعة للطرف الذي رفعت يف حماكمه القضية ضد أعضاء اهليئة               

                                                                 ة نظام البعثات الدائمة لدى األمم املتحدة، مما ميكنه من طلب                                                              املـتحدة، يتصل األمني العام بالدول األعضاء بواسط       
  .                                                                                        املساعدة يف حالة مقاضاة مسؤول، أو خبري يف مهمة، أو املنظمة، يف حمكمة تلك الدولة من الدول األعضاء

                                                   ً  ّ   ً                      ً                          ويعـد وجود قناة معترف هبا لالتصال بالسلطات املعنية أمراً قّيماً يضمن معاجلة الطلب فوراً من طرف                  -  ٣٨
َ          ُيستَصَوب أن ُيصِدَر     و  .                          لسـلطات الطـرف املعنية     ا  ِ   ُ      َ  َ       ً                       مقرراً يطلب فيه إىل مجيع                    اجتماع األطراف  /      األطراف      مؤمتر  ُ   

          ُ                                                                                                 األطـراف أن ُتطلـع األمني التنفيذي على قناة االتصال الرمسية اليت ينبغي أن يستخدمها فيما يتعلق باإلجراءات          
                                        اض املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو يف حمكمة من                                                              القضـائية ضـد العاملني يف اهليئات ويف أفرقة خرباء االستعر          

  .                           احملاكم الوطنية التابعة للطرف

                                                                       رمسية هلذه األمور هو متكني األمني التنفيذي من طلب املساعدة من األطراف                  اتصال                        واهلدف من إنشاء قناة    -  ٣٩
        مساعيها                        الدولة قادرة على بذل                           وقد تكون السلطات املناسبة يف  .                                               إلحالة القضية إىل ترتيبات تسوية املنازعات املناسبة

    وقد   .       األطراف        اجتماع /      األطراف      مؤمتر                                                            الشاكي باستعمال ترتيبات تسوية املنازعات اليت أنشأها                          احلمـيدة إلقـناع   
          األطراف        اجتماع /      األطراف      مؤمتر                                                                               يكـون بإمكـان بعض األطراف إخطار حماكمها الوطنية بالترتيبات اليت وضعها             

                                 ً     ً                                      البلد، وقد يقدم البعض اآلخر تأكيداً رمسياً لذلك لكن قد ال يرغب يف التدخل يف                                       لتسـوية املـنازعات مع مواطين       
   .                                        الوقت املناسب برفع دعوى أمام احملاكم اخلاصة

                         ألن بعض التشريعات ال                              حمام حملي عند الضرورة                                    ً                     لـذا جيب أن يكون األمني التنفيذي خموالً سلطة توكيل          -  ٤٠
ّ    امني حمليني مرّخصني                                 تسمح باللجوء إىل احملاكم إال بواسطة حم            ) ٥( .  

                                                      

                       ً        ً                                                                                 تعمـل احملـاكم الوطنية عادةً استناداً إىل رسائل األمم املتحدة، أو الدول األعضاء، اليت تتناول حصانة األمم                    ) ٥ (
                                                 لكن األمم املتحدة قد مثلت أمام احملكمة يف بعض           .   ّ                   نفّذ االتفاقية العامة                                                              املـتحدة، ألن تلك احلصانة ترد يف القوانني الوطنية اليت ت          

 .De Luca v. United Nations Organization, 841 F (   ً                               مثالً يف قضية دي لوكا ضد األمم املتحدة، (                   حيان لتؤكد حصانتها   األ

Supp. 531(1994) .(    أما بالنسبة لربوتوكول كيوتو، فالوضع أكثر تعقيداً، النعدام احلصانة اليت ميكن االستناد إليها إال فيما خيص                                                 ً                                              
                           وتظل املسألة الرئيسية معرفة   .                    ُ                                                   ر، أو يف الدول اليت أُبرم فيها اتفاق البلد املضيف بشأن اجتماع اهليئة املنشأة                       أملانيا يف نطاق اتفاق املق

َ  ُّ                   مـا إذا كان ينبغي للمحكمة الوطنية أن تنفذ اإلعالن الستخدام ترتيبات تسوية النـزاع، وهو أمر ُيَعدُّ                          ً                إشكاالً يندرج يف إطار                                                                                         ُ 
  .              ّ                      كمة الوطنية حللّ القضية املطروحة أمامها                            القانون الساري الذي ختتاره احمل
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 االستعراض األويل للمنازعات والشكاوى واملطالبات -٢

                                                ّ                                                                  تتصـل معظـم الكيانات القانونية اخلاصة والعامة املتظلّمة باألمني التنفيذي أو العضو التابع للهيئة املنشأة                 -  ٤١
                          ً     قدمي األمني التنفيذي استعراضاً                                                 ومثة عدد من األسباب اليت جتعل من املناسب ت          .                     ً             بتفاصـيل شكواها طالبةً االنتصاف    

  :     ً              أولياً للقضية، منها

                                                                                      معاجلة األمني التنفيذي التظلمات بصورة مركزية تضمن استجابة فعالة وثابتة، ألن األمني التنفيذي   ) أ ( 
                                               ميكنه احلصول على اخلربة الالزمة من مجيع أحناء األمانة؛

َ  َّ                                      ينبغي أن ُيَخوَّل األمني التنفيذي سلطة احلصول ع         ) ب (                                                  لى املساعدة املهنية واخلارجية للقيام باستعراض               ُ 
        لهيئات                                                                              فيضمن ذلك قدرته على التوصية الفعالة بإجراءات االنتصاف، عند الضرورة، ل            .                            أويل فعال إذا اقتضى احلال    

             ، حسب احلاالت؛      األطراف        اجتماع /      األطراف     ؤمتر      أو مل     كيوتو          بروتوكول      مبوجب        املنشأة

   .                                              أصعب النـزاعات يف إطار ترتيبات تسوية املنـازعات                 يتم النظر إال يف        ضمان أال  ) ج ( 

                               ففي املرحلة األوىل، تسعى األمم       .                                                                          هذا هو النهج الذي تتبعه األمم املتحدة يف تسوية النـزاعات واملطالبات           -  ٤٢
  ة                                                                      وتنص العقود اليت أبرمتها األمم املتحدة على أنه ميكن مساعدة عملي            .                                           املـتحدة إىل حل النـزاع بواسطة التفاوض      

                                       وال تلجأ األمم املتحدة إىل عملية تسوية       .                                                                        الـتفاوض بواسطة إجراءات رمسية للتوفيق إذا اتفقت األطراف على ذلك          
ّ    النـزاع بالتحكيم إال بعد إخفاق كل اجلهود املبذولة من أجل تسوية القضية بطريقة وّدية                                                                            ) ٦( .  

                                      ثالث ضد األمم املتحدة ترد يف تقرير                                                                           إن مزايا النهج الذي ينطوي على مرحلتني يف معاجلة مطالبات طرف             -  ٤٣
                                              ُ                  يف الغالبية العظمى من احلاالت يقبل املطالب العرض وُيدفع املبلغ مقابل  "            يقول فيه      ١٩٩٦                          قدمـه األمـني العام يف       
       لسري      ١٩٩٥                                                                        وخيلص األمني العام إىل النتيجة ذاهتا يف االستقصاء الذي أجراه يف عام               .  )٧ ( "                         اسـتيفاء استمارة تنازل   

                                                        فال ميكن بالتايل إال التأكيد على أمهية إجراء استعراض           .  )٨ (                                           آليات تسوية النـزاعات يف األمم املتحدة                 عمليات مجيع 
  .        أويل فعال

                                                      

        ً                             أحكاماً تتعلق بتسوية النـزاعات،                                                الشـروط العامـة للتعاقد يف األمم املتحدة                مـن      ١٦                 يتضـمن اجلـزء       ) ٦ (
                                                                                                                               مبـا فـيها املـرحلة األوىل مـن املفاوضات، باستخدام إجراءات التوفيق عند الضرورة، اليت ميكن أن تكون رمسية وفق قواعد                      

            انظر املوقع  (                             ً                                                             وال يـتم الـلجوء إىل التحكـيم رمسـياً لتسـوية الـرتاع إال إذا فشـلت املفاوضات                      .      فـيق                   األونسـيترال للتو  
>http://www.un.org/Depts/ptd/pdf/gencon.pdf(<.  

  :                                         انية لتمويل عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم     بامليز                        اجلوانب اإلدارية واملتعلقة "                          تقريـر األمني العام املعنون    ) ٧ (
  .  ٢٣         ، الفقرة     ١٩٩٦      سبتمرب  /       أيلول  ٢٠        ، املؤرخ   A/51/389   "         حلفظ السالم                        متويل عمليات األمم املتحدة

         املتحدة                           من اتفاقية امتيازات األمم  ٢٩      لفرع                                        اإلجراءات القائمة لتنفيذ املادة الثامنة، ا                          تقريـر األمـني العـام،        ) ٨ (
  .      أعاله ٤       احلاشية                ، مرجع مذكور يف A/C.5/49/65          وحصاناهتا، 
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                                                                  ً            ً              عندما يقرر كيان ما طرح نزاع أو شكوى أو مطالبة، يكون من األساسي أيضاً أن حييل فوراً عضو اهليئة أو  -  ٤٤
    وإن   .                                                  ده مجيع املستندات ذات الصلة إىل األمني التنفيذي                           الذي رفع الشكوى ض                                     فـرقة خـرباء االستعراض املنشأة        أ

  ُ      وسُيطلب   .                                                 ُ                                                      تعذرت تسوية القضية أثناء االستعراض األول، يتعني أن ُتطرح على الترتيبات الرمسية لتسوية النـزاعات           
     وميكن   .                                                                                                        إىل املستشـار القانوين تقدمي املساعدة يف الدفاع عن النـزاعات والشكاوى واملطالبات يف عملية التحكيم              

                                  أو بتعيني موظفني أخصائيني مؤقتني،      /                                                                        تقـدمي هذه املساعدة، حسب تعقيد القضية، بواسطة املوظفني املوجودين، و          
   .                         ّ أو بواسطة مكتب قانوين خمتّص / و

  ترتيبات تسوية النـزاعات-باء 

 السمات الضرورية -١

                 ، وينبغي أن تنص        األطراف      تماع  اج /      األطراف      مؤمتر                           النـزاعات مبقرر صادر عن            تسوية         ترتيبات            ينبغي وضع    -  ٤٥
   .                                    ُ            وينبغي لإلجراءات أن تضمن أن املقررات ُتلزم األطراف  .                                                هذه الترتيبات على استعراض كامل ومستقل للمطالبات

                                                                                              ومـن األرجـح لألنظمة القانونية الوطنية أن تعترف بصحة املوافقة الرمسية أو اإلعالن الرمسي بشأن طرح      -  ٤٦
                                              تنص على عملية نزيهة ومستقلة وملزمة تتيح إجراء                                 تيبات متفق عليها لتسوية الرتاعات                  لحكم النهائي يف تر         النـزاع ل

                                                                                                            استعراض مستقل ملطالبات املشتكني بعد حماكمة كاملة ونزيهة تستويف الشروط األساسية لألصول القانونية، ومتنح              
                           تسوية النـزاعات ملعاجلة                                           أما التوجيهات املتعلقة بسمات ترتيبات      .                                           املشـتكني الفـرص املالئمـة لعرض قضاياهم       

  . )٩ (                                            فهي موجودة يف عدد من الصكوك القانونية الدولية   ،             اخلاصة والعامة          القانونية          الكيانات         مطالبات 

     مؤمتر                                                       أن يضمن استقاللية ترتيبات تسوية النـزاعات من                       اجتماع األطراف  /        األطـراف        ؤمتـر             ينـبغي مل   و -  ٤٧
  .                             أو لتعليمات األمني التنفيذي                  ً               يف النـزاع خاضعاً لتعليماته        ل                              وهيئاته، وأال يكون الفص                  اجتماع األطراف  /      األطراف

   .                                                                          وميكن للترتيبات أن تستخدم املؤسسات القائمة أو مؤسسات أخرى تنشأ بصورة منفصلة

 ستعمال ترتيبات تسوية النـزاعات اليت وضعتها األمم املتحدة ا-٢

                                         ايل فإنه من غري احملتمل مالءمة الترتيبات           وبالت  .                                                         سـتحتاج هـذه الترتيبات لتسوية النـزاعات خربة خاصة         -  ٤٨
  .                                     ّ                                                            املوجودة لتسوية النـزاعات، أو آليات حلّ النـزاعات التابعة لألمم املتحدة، أو تكييفها بسهولة هلذه املهمة

      ً                                               ، شرحاً عن خمتلف هيئات األمم املتحدة اليت استخدمت             ١٩٩٥                        يف تقرير أعده عام       )١٠ (                  قـدم األمني العام    -  ٤٩
           ً    ُ                  ، اليت غالباً ما ُيسهلها تدبري                                قواعد األونسيترال للتحكيم                                        وأكثر هذه الطرق هي التحكيم عمال ب        .                  تسـوية املنازعات  

   َّ                                          وتتَّبع الغرفة إىل إجراءات التحكيم العامة         ).       الغرفة (                                                                  التحكيم من طرف هيئة حتكيم منشأة مثل غرفة التجارة الدولية           

                                                      

                                        االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان            من    ٦                                             من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛ واملادة          ١٠         املـادة     ) ٩ (
  .    ١٩٥٨     لعام   ،               جنبية وتنفيذها                                  اتفاقية االعتراف بقرارات التحكيم األ   ٧                        واحلريات األساسية؛ واملادة 

  .  ٢١   ، و  ١٧   ، و  ١٣   ، و ٧                أعاله، الفقرات  ٨              ذكور يف احلاشية         مرجع م ،A/C.5/49/65        الوثيقة   )  ١٠ (
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                                            فيما خيص االحتياجات اخلاصة لربوتوكول كيوتو         ،                اجتماع األطراف  /      األطراف      مؤمتر                                ولـيس األحكام اليت اعتمدها      
  .                                                      واملنازعات النامجة عن تشغيل اآلليات يف نطاق بروتوكول كيوتو

                                                                                                         وأنشـأت األمـم املتحدة أيضا جلنة تعىن باملطالبات يف إطار عملياهتا حلفظ السالم، لكن هذه اهليئات لن                   -  ٥٠
   .        ل كيوتو          ً                                         تصلح إطالقاً لتسوية النـزاعات الناشئة يف إطار بروتوكو

                             غري أن األنظمة األساسية هلذه       .                                                                             تفصـل احملكمة اإلدارية لألمم املتحدة يف النـزاعات بني األمني العام واملوظفني            -  ٥١
  . ً                                          ً                        اً جلعلها مالئمة، ويتطلب ذلك موافقة احملكمة وفضالً عن موافقة اجلمعية العامة     كبري ً اً     تنقيح                        اهليئة وقواعدها قد تتطلب 

 تسوية النـزاعاتوضع ترتيبات جديدة ل -٣

                                        ً      ً                                                          تعـد مصـداقية ترتيبات تسوية النـزاعات أمراً حيوياً، ومن الشروط األساسية وجوب أن تعتربها مجيع                 -  ٥٢
ُ     ً                                اجلهـات صـاحبة املصـلحة ُمنصـفةً وعادلـةً وُمـدارةً إدارة نزيهة                ً       ً     ُ      مؤمتر                                 ومن مث، فمن األساسي أن يكون         .                    

ّ                       هو الذي يبّت يف البنية واإلجر                    اجتماع األطراف  /      األطراف  ُ                              وُتجرى تسوية أي منازعات أو       .                         اءات املقترحة للترتيبات             
  .                       الذي أرساه اتفاق املقر                متيازات واحلصانات                                                       شكاوى أو مطالبات يف البلد املضيف لألمانة، حيث يسري نظام اال

     مؤمتر                                                                                                 وينـبغي أن تتشـكل هيـئة تسوية النـزاعات من خرباء يف امليادين ذات الصلة، بكفاءات يصيغها              -  ٥٣
       اجتماع  /      األطراف      مؤمتر                 اليت وضعها     ت     ً                                           ، عمالً مبا ينص عليه بروتوكول كيوتو واإلجراءا                    جتماع األطراف  ا /      األطراف

                                                                   ً                               وبالـتايل، فقد يكون من األجدر إرساء ترتيبات منفصلة ألغراض الربوتوكول بدالً من حماولة تكييف                 .         األطـراف 
  .                              اآلليات القائمة يف املنظمات األخرى

                                                                               اهليئة دائمة، لكنها جتتمع عند االقتضاء للنظر يف القضايا املطروحة للفصل                                          وال لـزوم ألن تكون مثل هذه       -  ٥٤
       اجتماع  /      األطراف     مؤمتر                                                                           وال يعمل يف هذه اهليئة األعضاء أو األعضاء السابقون يف وفود األطراف يف دورات         .       فـيها 

            قائمة خرباء             وميكن وضع     .  ة                            أفرقة خرباء االستعراض املنشأ                                                     ، أو األعضاء احلاليون أو السابقون يف اهليئات و              األطراف
                                                                                   أو تعينها األمانة استنادا إىل اخلربة املهنية، ويف حالة النـزاع خيتار كل من                            اجتماع األطراف  /      األطراف      مؤمتر          يعينها  

                                                   وإذا مل يتفق الطرفان على العضو الثالث يف هذه           .            ً                                                    الطـرفني عضواً من األعضاء، وخيتار الطرفان معا العضو الثالث         
   .     ِ َ                    من ِقَبل شخص ثالث مستقل      الرئيس                                            ظام الداخلي أن يوفر إجراءات يتم فيها اختيار               اهليئة، ميكن للن

                                                           الذي ينص على إنشاء هيئة تسوية النـزاعات أن يضمن                        اجتماع األطراف  /      األطراف      مؤمتر                وينبغي ملقرر    -  ٥٥
ِ                          أن تكون املقررات ملِزمة وأن حيدد استقاللي         ف              اجتماع األطرا  /  اف    األطر     ؤمتر                 وميكن بالطبع مل    .                   تشغيل اإلجراءات   ة                  

            ً                                                                                                   أن يغـري مقدماً القواعد واإلجراءات اهلامة يف ضوء مقررات هيئة تسوية النـزاعات، لكن املقرر نفسه جيب أن                  
ِ   ً       يكـون ملِزماً مل                                                                    ولزيادة تبسيط إنشاء هذه اهليئة وتيسري أعماهلا، ميكن استخدام           .               اجتماع األطراف  /      األطراف     ؤمتر         

                                                                   م عليها النظام األساسي هليئة تسوية النـزاعات، وهي قواعد مقبولة يف مجيع          اليت يقو                        قواعد األونسيترال للتحكيم
   .            أرجاء العامل
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       ً                                                                                                وتفاديـاً حلدوث تضارب يف املصاحل، جيب أن خيضع موظفو الدعم يف هيئة تسوية النـزاعات أثناء القيام                  -  ٥٦
                                    ي، مثلهم مثل موظفي األمم املتحدة                                                                                   بواجـباهتم، لتوجيهات رؤساء هذه اهليئة اجلديدة، ال لتوجيهات األمني التنفيذ          

  . )١١ (                                                                      العاملني يف أمانة احملكمة اإلدارية لألمم املتحدة الذين خيضعون إلدارة رئيس احملكمة

 قبول ترتيبات تسوية النـزاعات -٤

                                           النـزاعات، ينبغي التأكيد أهنا متثل نظام             تسوية   ل         ترتيبات         أي         األطراف        اجتماع /      األطراف      مؤمتر           لدى قبول    -  ٥٧
                               كيوتو أو إعالهنم على أن مشاركتهم           بروتوكول                                                    صاف الوحيد، وأنه ينبغي موافقة املشاركني يف اآلليات مبوجب     االنت

                                                                 نظام االنتصاف الوحيد يف حالة أي نزاعات أو شكاوى أو مطالبات ترفع ضد                                   مرهونة بقبول هذه الترتيبات بوصفها 
  .               أو ضد أعضائها                                 اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو

                 النـزاعات أن ينص        تسوية          منفصلة ل            إلنشاء هيئة      األطراف        اجتماع /      األطراف      مؤمتر                        ينبغي ألي مقرر يصدره      -  ٥٨
                                              فيما خيص مجيع النـزاعات الناشئة يف إطار                    اختصاص حصري                                                        عـلى حنـو ال لبس فيه على أن هذه اهليئة تتمتع ب            

         الكيانات                       تع مبصداقية، سريحب معظم              النـزاعات تتم              ترتيبات تسوية           وإذا كانت   .      كيوتو                      اآلليات مبوجب بروتوكول
                                                                                             ً                      القانونـية اخلاصة  والعامة بإنشاء اهليئة، ألهنا ستضمن أن األخطاء ستطرح على إجراءات انتصاف ناجعة بدالً من                  

  .     كيوتو          بروتوكول           لألطراف يف                   ضد الرغبات اإلمجاعية                             نزاعات مطولة أمام حماكم وطنية 

       اجتماع  /      األطراف      مؤمتر                                        ت على اعتراف احملاكم الوطنية مبقرر               النـزاعا       تسوية         ترتيبات                   وسـتتوقف فعالية     -  ٥٩
                                             النـزاعات، وشروط تفعيلها، ينبغي لألطراف أن                 هيئة تسوية                               وأثناء إعداد مقرر إنشاء       .                       وعلى إنفاذها إياه         األطراف

   ذه                                                                                                            تـتأكد مـن أن يتضـمن مشروع املقرر األحكام الضرورية امللزمة جلميع األطراف بإبالغ حماكمها الوطنية هب                 
  .                                                      الترتيبات بواسطة مستشار الدولة القانوين أو النائب العام

 املوارد ما يترتب من آثار يف -جيم 

           نازعات ضد    امل         طالبات و   امل    و      شكاوى               َ                              ، ينبغي أن يعالَج األمني التنفيذي مجيع ال                              ً       عـلى النحو املوصى به آنفاً      -  ٦٠
ِ   ً                                          ستخِدماً لذلك موارد األمانة إضافة إىل املوظفني           ، م                              أفرقة خرباء االستعراض املنشأة                                    األفـراد العـاملني يف اهليئات و          

                       وسيضمن ذلك معاجلة كل      .                                                                                       املؤقتني، حسب ما تقتضيه الضرورة، وما يلزم من اخلدمات القانونية والفنية اخلارجية           
  .                                             كيوتو االستفادة من الدروس املستخلصة من كل حالة                           وسيتيح ذلك آلليات بروتوكول  .                    ّ     حالة معاجلة مهنية ومّتسقة

       ً                                             ً                                             شى أيضاً طريقة األمني التنفيذي هذه يف معاجلة احلاالت مركزياً مع اتفاق املقر، الذي يطبق نظام األمم املتحدة      وتتما
  .                                                                 كيوتو يف أملانيا وخيول األمني التنفيذي سلطة متثيله يف اإلجراءات القانونية          بروتوكول                     متيازات واحلصانات على   لال

            أفرقة خرباء                                                          رد وامليزانية لتقدمي املساعدة إىل العاملني يف اهليئات و                                               وهناك ثالثة جوانب هامة يف ختطيط املوا       -  ٦١
  :            ، وهي كالتايل      طالبات  امل   و     شكاوى     وال   عات ا رت          يف معاجلة ال                االستعراض املنشأة 

                                                      

  .AT/11/Rev.6                           احملكمة اإلدارية لألمم املتحدة،            من قواعد  ٣           من املادة  ١            انظر الفقرة   )  ١١ (
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                            أمام احملاكم الوطنية أو           طالبات  امل    و      شكاوى      وال    عات ا رت  ال                                         توفري مستشار قانوين للمساعدة يف معاجلة         ) أ ( 
      اعات؛     النـز           هيئة تسوية      أمام 

           النـزاعات؛           هيئة تسوية           واجتماعات                       ترتيبات تسوية الرتاعات     متويل   ) ب ( 

  .                       النـزاعات بشأن املطالبات           هيئة تسوية                                    عويضات اليت تقررها احملاكم الوطنية أو         لدفع الت       األموال   ) ج ( 

             ة لالحتياجات      ً                                                                                   نظراً للغموض احمليط بعدد احلاالت ونطاقها، ال ميكن يف هذه املرحلة تقدمي تقديرات موثوق              -  ٦٢
   و أ       شكاوى         أو ال     عات ا رت                   موارد معاجلة ال       ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                              وال تتضمن ميزانية األمانة الربناجمية للفترة         .               مـن املـوارد   

       وسيلزم   .                                                      أو أعضائها، أو لتنفيذ املسؤوليات املشروحة أعاله            كيوتو          بروتوكول      مبوجب        املنشأة        اهليئات       ضد         طالبات  امل
                   لتوفري مستشارين                      حجم املوارد الالزمة                      ، بعدد يستند إىل                   اخلدمات العامة      فئة             وموظفي  ة     الفني       الفئة         موظفي             املزيد من   
ُ          ومن الُنُهج اليت    .                                                               ً                        وميكن أن تتراوح تقديرات امليزانية بني مئات وآالف الدوالرات، استناداً إىل االفتراضات             .        قانونيني  ُ      

                                  إنفاق ما يلزم يف إطار السلطات                             يطلب احلصول على إذن                                                             ميكـن لألمـني التنفيذي أن يتبعها يف املرحلة األوىل أن            
                       وستجرى من مث تقديرات      .                                                                                             الكاملـة على امليزانية، واإلبالغ عما قد يتم إجراؤه من تسويات يف هناية فترة امليزانية              

  .                                        يف املستقبل  استنادا إىل جتربة املرحلة األوىل ة               التكاليف املتكبد

 املشورة القانونية -١

ُ                            اليت ُرفعت إىل احملاكم الوطنية           طالبات  امل و       شكاوى   وال     عات ا رت ل                                 يتمـثل اجلانب األول يف معاجلة ا       -  ٦٣        ويتضمن   .      
                                                                                                               ذلـك تكالـيف موارد األمانة، أي مكتب املستشار القانوين لألمانة، الذي قد يعمل مبساعدة من سلطات الطرف                  

      ألن       مكثفة         ً جهوداً        ويتطلب      ً  طويالً                     ً     وقد يستغرق ذلك وقتاً       .             برفض القضية                                          املعـين، يف سعيه إلقناع احملكمة الوطنية        
                ً     ً                       َ  َ ُّ            النـزاعات، وشرحاً مفصالً عن كيفية تسوية اآللية لَتظَلُّم                        ترتيبات تسوية                                           احملكمة قد حتتاج إىل تفاصيل كاملة عن        

                                                      وقد يكون من املمكن يف املرحلة األوىل استخدام موارد           .                               ً                      معني من جانب الطرف املدعي، تسويةً نزيهة وموضوعية       
                                                                         ن تعقيد بعد القضايا قد يستدعي استخدام مكتب قانوين خمتص، أو تعيني                              جوهر املطالبة، لك                          األمانـة للدفـاع عن      

  .         النـزاعات              ترتيبات تسوية                                                  موظفني خمتصني، لتسيري الدفاع عن القضايا املطروحة أمام 

                                   ّ                                   تويل أمر التحقيقات، أو إذا كانت قد متّت جدولة اجللسة األوىل قبل                                                 إذا قررت حمكمة من احملاكم الوطنية        -  ٦٤
ٍ                                                   مساعدة الطرف املعين، قد تقتضي الضرورة توكيل حماٍم حملي حياول محل احملكمة على رفض النظر يف                              الـتأكد من                                                 

                وإن طلبات رفض     .                                                                                    وإن رفض الدعوى املطروحة على احملكمة الوطنية قد يسفر عن قضايا قانونية معقدة              .         القضـية 
          النـزاعات                 ترتيبات تسوية                 على استخدام                                                                                  النظر يف القضايا جيب أن تستند إىل أن الكيان الذي رفع القضية قد وافق               

                                                                  ، وهو اتفاق ينطوي على شرط املشاركة يف اآلليات القائمة مبوجب                 األطراف        اجتماع /      األطراف      مؤمتر              اليت اعتمدها   
  .                                                                     هي أن احملكمة قد تدرس آراء املدعي وقد تسعى إىل احلصول عليها               عية ئ ا ق        قضايا و                وهذا ما يثري      .      كيوتو          بروتوكول

                                                                                                       ملدة اليت تستغرقها القضية، ومن مث، تقدير تكاليف إقناع احملكمة الوطنية برفض النظر فيها، ستتوقف                               وبالتايل، فإن ا  
                                                                   ً                       ويصبح التنبؤ بالتكاليف أصعب إذا مل يكن الكيان الذي رفع القضية مشاركاً يف اآلليات                .                         على العديد من املتغريات   

   .                              املنصوص عليها يف بروتوكول كيوتو



FCCC/SBI/2006/21 
Page 19 

                                        النـزاعات، قد تبقى مهمة احملامي احمللي             تسوية           مستقلة ل       هيئة          األطراف        اجتماع /    طراف  األ      مؤمتر             إذا أنشـأ     -  ٦٥
  .         النـزاعات              ترتيبات تسوية                                                                حمصورة يف تفسري السبب وراء ضرورة تنفيذ االتفاق على طرح النـزاع على 

                       ء على ذلك، فإنه من         وبنا  .               عاجلة املطالبات                                             ً                     إن مكتب املستشار القانوين لألمانة ال يتمتع حالياً بأي سلطة مل           -  ٦٦
            َ                                                                                                          املمكن أن يؤذَن لألمني التنفيذي بتعيني املزيد من املوظفني أو باللجوء إىل مستشار قانوين ملعاجلة هذه الدعاوى، إذا                  

  .                                               االستشارة القانونية، وتكاليف السفر حلضور اجللسات ل                                                 استدعت الضرورة، ومن مث ينبغي اإلدراج يف امليزانية متوي

                                                                                       االستشارة القانونية يف النـزاعات املوضوعية املطروحة أمام احملاكم الوطنية أن تتراوح                             ومن شأن تكاليف     -  ٦٧
           ً                                               َّ                                دوالر سنوياً، حسب الوالية القضائية اليت ختضع هلا املنطقة اليت تقدَّم املطالبة فيها،                 ٤٥٠     ٠٠٠    و    ٢٥٠     ٠٠٠      بـني   

  .                                                                 وحسب طبيعة املطالبة والفترة الزمنية اليت تتطلبها االستشارة القانونية

 النـزاعات واحملاكمترتيبات تسوية متويل  -٢

    ٥٤-  ٥٣               انظر الفقرتني    (     ّ                          إذا متّ استخدام قائمة اخلرباء        .          النـزاعات             هيئة تسوية                                ينـبغي تغطية تكاليف دعم       -  ٦٨
                                       يكون من الضروري دفع األتعاب لتشجيع                                    ُ                                     ، ستقتصر التكاليف على الوقت املُستغرق يف العمل، مع أنه قد             )      أعـاله 

               ً     النـزاعات غامضاً يف                   ترتيبات تسوية                            وقد يظل معدل استخدام       .                                   لني على إدراج أمسائهم يف القائمة                 األشخاص املؤه 
               غري أن التكاليف   .                               النـزاعات، وكم ستدوم اجتماعاهتا           هيئة تسوية                                            مـرحلة أوىل، أي بـأي وترية سيلزم أن جتتمع     

ّ                          وتقّدر تكاليف دعم اجتماعات     .                                                سـترتبط مباشـرة بعدد النـزاعات وطول مدهتا                          النـزاعات مبا بني               هيئة تسوية        
  :                                   وستتضمن هذه التكاليف املسائل التالية  .            ً                        دوالر سنوياً، حسب عدد احلاالت املعاجلة   ١٥٠     ٠٠٠   و   ١٠٠     ٠٠٠

              تكاليف السفر؛  ) أ ( 

           النـزاعات؛           هيئة تسوية                                     بدل اإلقامة اليومي وغريه من أجور فريق   ) ب ( 

  .       نـزاعات  ال           هيئة تسوية      فريق                      األتعاب اليت جيب دفعها ل  ) ج ( 

 رصد االعتمادات الالزمة لدفع التعويضات -٣

    ومن   .                                                                                                  يـتعلق الـنوع الثالـث من التكاليف بتنفيذ أي مقرر أو أي قرار تعويض صادر عن هيئة التحكيم            -  ٦٩
                                                          وقد يكون من املمكن احلصول على تأمني جتاري للتأمني على            .                                                   الصـعب تقدير مبلغ هذه التكاليف أو التعويضات       

                                    أفرقة خرباء االستعراض املنشأة مبوجب                           العاملون يف اهليئات و                                      ملترتبة على األخطاء اليت يرتكبها                          خطـر املـنازعات ا    
                                                              وقد يعين ذلك استخدام األمانة مسسار تأمني حسن الصيت لدراسة الوظائف   .                    لدى قيامهم مبهامهم              بروتوكول كيوتو

    .           خماطر اخلسارة                       وما يترتب على ذلك من  ،                          أفرقة خرباء االستعراض املنشأة                               اليت يقوم هبا العاملون يف اهليئات و

                                                                                                          وحىت يف حالة احلصول على التغطية، ستظل املناقشات املطولة جارية مع شركة التأمني ملعرفة ما إذا كانت                  -  ٧٠
                                              إن التأمني أداة من أدوات إدارة املخاطر، وقد ميثل   .                                                       أتعاب احملامي وغري ذلك من التكاليف املتكبدة معقولة وضرورية

          فقد يكون    .             مسسار التأمني                                وميكن مناقشة ذلك بإفاضة مع        .     ً                                        ذاباً حسب تكاليفه وحسب األمور اليت يغطيها           ً   خياراً ج 
          ُ         فينبغي أن ُيطلب إىل   .                  ً    ً                                                               قسط التأمني مرتفعاً جداً يف هذا النوع من التغطية وقد ينطوي على العديد من املسائل املعقدة
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                                       ً                  املعنية بشأن هذه املسألة، وأن تقدم تقريراً عن نتائج                                                                      األمانـة إجـراء املـزيد من املشاورات مع وكاالت التأمني            
  .                                    اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا املقبلة            مشاوراهتا إىل 

 دعم األمانة -٤

                                            إعداد وتقدمي إعالنات الكيانات القانونية اخلاصة               معاجلة وإدارة                                      على حنو ما أشري أعاله، يلزم دعم األمانة يف  -  ٧١
                      ، والتقارير املتعلقة          نبعاثات ال                    تبادل حقوق إطالق ا                                        التنمية النظيفة والتنفيذ املشترك و           لـية    آ                         والعامـة املشـاركة يف      
                                                          ، واجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، وجلنة اإلشراف                      اجتماع األطراف  /      األطراف      مؤمتر             ُ  َّ             باإلعالنـات املُقدَّمة إىل     

      هيئة   ُ             املُقدمة إىل          طالبات  امل و       شكاوى   وال     عات ا رت  ال                         ً     ً              فيلزم أن تقدم األمانة دعماً خمصصاً ملعاجلة          .                       عـلى التنفيذ املشترك   
َ  َّ       ستلزم موارد لتغطية ُمَرتَّبات  و  .                                   النـزاعات، يف حالة إنشاء هيئة جديدة       تسوية      هيئة                      النـزاعات، ولدعم فريق        تسوية  ُ                    

                                                             وسفرهم، مبا يف ذلك نفقات سفر املسؤولني يف مكتب الشؤون                         اخلدمات العامة      فئة             وموظفي    ة     الفني          الفئة          موظفـي 
ّ                           وتقّدر تكاليف دعم األمانة مب      .                                                                 انونـية الـتابع لألمـم املتحدة لتقدمي املساعدة عند االقتضاء             الق       ٢٥٠     ٠٠٠ .     ا بني    
  .           ً  دوالر سنوياً   ٢٧٠     ٠٠٠ و

  االستنتاجات-     ً خامسا  

        املنشأة        اهليئات       ضد         طالبات  امل و       شكاوى   وال     عات ا رت  ال                                                            مـن الصعب البت يف معرفة ما إذا كان من املمكن تقدمي              -  ٧٢
     عات                      وميكن تقدمي هذه املناز     .                                                           ، أو ضد األفراد العاملني يف هذه اهليئات، ومىت ميكن ذلك                 كـيوتو        توكول     بـرو         مبوجـب 

          بروتوكول   يف       عليها        املنصوص        اآلليات   يف       شاركة     امل        والعامة       اخلاصة           القانونية                      من طرف الكيانات         طالبات  امل و         شـكاوى    وال
                                       وميكن رفع هذه املطالبات إىل أي حمكمة         .       اآلليات        هذه    يف   ة    شارك     امل            املتضررة غري            القانونية          الكيانات                ، أو من طرف          كيوتو

                              أفرقة خرباء االستعراض املنشأة          ُ       ً                                                 وكما أُشري آنفاً، فإن عدم متتع األفراد العاملني يف اهليئات و            .                              وطنـية يف مجيع أرجاء العامل     
  .       ً                ها عرضةً لرفع شكاوى ضدها   جيعل                             باالمتيازات واحلصانات الالزمة                    مبوجب بروتوكول كيوتو

                   األفراد العاملني يف                                       متيازات واحلصانات الضرورية حلماية                                                      ينـبغي لألطـراف أن تتخذ قرارا بشأن منح اال          -  ٧٣
                                              ً                          وقد قدم مكتب األمم املتحدة للشؤون القانونية عدداً من اخليارات لكي             .                                        اهليـئات املنشأة من املسؤولية الشخصية     

   .                 تنظر فيها األطراف

       شكاوى     وال   عات ا رت                                           الترتيبات اليت ينبغي وضعها ملعاجلة جوهر ال                              ً                 وينـبغي لألطـراف أن تـنظر أيضـاً يف            -  ٧٤
                     وقد ترغب األطراف يف      .                                                                                 املتعلقة بالقرارات اليت يتخذها العاملون يف اهليئات املنشأة مبوجب الربوتوكول                طالبات  امل و

         نت ستضع                                                         النـزاعات القائمة يف إطار األمم املتحدة، أو إذا كا               تسوية    ات   هيئ                                     الـنظر فـيما إذا كانت ستستخدم        
   .                               ترتيبات جديدة لتسوية النـزاعات

                                                           توفري اليقني والوضوح لألطراف، وللكيانات القانونية اخلاصة                                                       وسيسـاعد هذا املقرر الصادر عن األطراف على          -  ٧٥
       شكاوى      وال    عات ا رت                                                             ُ    َ                                      والعامـة املشـاركة يف اآللـيات، ولغري ذلك  من اجلهات ذات املصلحة اليت سُتعالَج  بالنسبة هلا ال                   

  .                                                                                     املتعلقة باهليئات املنشأة داخل نطاق بروتوكول كيوتو وليس أمام احملاكم احمللية يف أرجاء العامل    لبات  طا  امل و

- - - - - 


