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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  والثالثون الرابعةالدورة 

  ٢٠١١ يونيه/حزيران ١٦-٦بون، 
  األعمال جدول من ١٦البند 

اإلجراءات واآلليات والترتيبات املؤسسية للطعن يف قـرارات        
  لتنفيذي آللية التنمية النظيفةاجمللس ا

اإلجراءات واآلليات والترتيبات املؤسسية للطعن يف قرارات اجمللـس             
  التنفيذي آللية التنمية النظيفة

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
املقدمة من األطـراف    بالورقات   علماً) اهليئة الفرعية (أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ       -١

الـواردة يف الوثيقـة     ،  ومية الدولية واملنظمات املشاركة بـصفة مراقـب       واملنظمات احلك 
FCCC/SBI/2011/Misc.2      الـيت أعـدهتا األمانـة      التوليفية  ، وباملعلومات املقدمة يف الوثيقة     

بشأن اآلليات واإلجراءات والترتيبات املؤسسية للطعن يف قرارات اجمللس التنفيـذي آلليـة             
  . )١(التنمية النظيفة

والـواردة يف املرفـق   ا اجمللس التنفيذي التوصيات اليت قدمهاهليئة الفرعية  والحظت    -٢
  . )٢(٢٠١٠الثاين للتقرير السنوي لعام 

  .اآلراء املتعلقة هبذه املسألة اليت أُعرب عنها يف الدورةأيضاً الحظت اهليئة و  -٣
 والوارد ئيسي الفريقاملقترح من ر مبشروع النص األويل    وأحاطت اهليئة الفرعية علماً     -٤

واتفقت على مواصـلة    . يف الوقت نفسه عن آراء متباينة     علماً أن األطراف عربت     يف املرفق،   
  .النظر يف هذه املسألة يف دورهتا املقبلة

__________ 

 .FCCC/TP/2011/3الوثيقة  )١(
 .FCCC/KP/CMP/2010/10الوثيقة  )٢(
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  املرفق
  ني املشاركنيالنص املقترح من الرئيس[

  ٧-م أإ/XXمشروع املقرر     

  آلية الطعون    
  جتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه ا  
  ،٦-إم أ/٣ من املقرر ١٨والفقرة ، ٥-إم أ/٢ من املقرر ٤٢ إىل الفقرة إذ يشري  
  ، ١-إم أ/٣ و١-إم أ/ ٢ اىل املقررين وإذ يشري أيضاً  
 ٢-م أإ /١ و ١-م أإ /٧ و ١-م أإ /٦و ١-م أإ /٥ و ١-م أإ /٤ ملقرراتـه     منه وإدراكاً  

  ،٥-م أإ/٢ و٣-م أإ/٢و
قرارات فعالة ومناسبة   أن يضع اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة         أمهية   يدركوإذ    

  التوقيت بشأن القضايا املتصلة بأنشطة املشاريع،
  والدقة يف تطبيق طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة،االتساق  على أمهية وإذ يشدد  
واإلنصاف والشفافية والفعالية   يف توفري آلية مستقلة وحمايدة تتسم بالعدل         ورغبة منه   
  قرارات اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة،مراجعة ليتسىن 

 ويعتمد اإلجراءات واآلليات املتعلقة بالطعن يف قرارات اجمللس التنفيذي          يقر  -١  
  آللية التنمية النظيفة، على النحو الوارد يف مرفق هذا املقرر؛

فرع اإلنفاذ التابع   ] [هيئة الطعون [طعون أمام   على أنه جيوز تقدمي ال     يوافق  -٢  
  يف األشهر الستة األوىل اليت تلي اختاذ هذا املقرر؛] للجنة االمتثال

فرع اإلنفاذ  ] [هيئة الطعون [ على أنه ال جيوز تقدمي الطعون أمام         يوافق أيضاً   -٣  
  عقب اعتماد هذا املقرر؛ املتخذةإال فيما يتعلق بقرارات اجمللس التنفيذي ] التابع للجنة االمتثال

 إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ النظر يف التجربة املكتسبة فيما يتعلق بآليـة             يطلب  -٤  
الطعون بغية اقتراح توصيات إلجراء تعديالت أو تسويات، إذا لزم األمر، كي ينظـر فيهـا        

  مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته العاشرة؛
 إىل فرع اإلنفاذ التابع للجنة االمتثال النظر يف أحكام املقـرر            يطلب أيضاً   -٥[  

 بغية تقدمي اقتراح إىل الدورة الثامنة من مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع              ١-م أإ /٢٧
والية فـرع اإلنفـاذ     ملراعاة  األطراف يف بروتوكول كيوتو يتضمن أي تعديالت ضرورية         

  ]هذا املقرر؛املنصوص عليها يف مرفق 



FCCC/SBI/2011/L.11 

3 GE.11-70380 

  رفقامل

اإلجراءات واآلليات والترتيبات املؤسسية للطعن يف قرارات اجمللـس             
  التنفيذي آللية التنمية النظيفة

  اجلزء األول    
  هيئة الطعون

  التأسيس والصالحيات  - أوالً  

  )١( إىل قوائم استناداًأفرقة خمصصة -١ اخليار
قرارات اجمللس التنفيـذي    يف   الطعون   هيئة للطعون تنظر يف   مبوجب هذا النص    ُتنشأ    -١

ر وحدات خفـض    آللية التنمية النظيفة بشأن رفض طلبات تسجيل أنشطة املشاريع وإصدا         
  ].أو املوافقة عليها[أو تعديلها االنبعاثات املعتمد 

  )٢(المتثالفرع اإلنفاذ التابع للجنة ا -٢اخليار 
        ، املنـشأ مبوجـب     ") اإلنفـاذ  فـرع ("ُيكلف فرع اإلنفاذ التابع للجنة االمتثـال          -١

النظر يف الطعون يف القرارات الصادرة عن اجمللس التنفيذي آللية التنمية           ب،  ١-م أإ /٢٧املقرر  
النظيفة بشأن رفض طلبات تسجيل أنشطة املشاريع وإصدار وحدات خفـض االنبعاثـات             

  ]. أو املوافقة عليها[املعتمد أو تعديلها 
جتماع  عن أعماله إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه ا         سنوياً ريراًيقدم فرع اإلنفاذ تق     -٢

  .األطراف يف بروتوكول كيوتو

__________ 

ومدونـة لقواعـد    املفصلة  قد حيتاج النموذج املستند إىل نظام أفرقة خمصصة اىل جمموعة من األنظمة الداخلية               ) ١(
ر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو قبل أن تبدأ            السلوك يضعهما ويعتمدمها مؤمت   

. املؤسسية ولديها تفويض هبذه الـسلطة     مساهتا  األفرقة باالستماع اىل الطعون إال إذا كانت القائمة حمدودة يف           
 .)"تقنيةالورقة ال"ب ُيشار إليها أدناه  (FCCC/TP/2011/3 الورقة التقنية ١٤٠ و٤٤-٤٣انظر الفقرات 

 من  ١٠٣-١٠٠ترد بعض االعتبارات املتصلة بإمكانية تفويض والية الطعون اىل جلنة االمتثال يف الفقرات               )٢(
 .الورقة التقنية
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اإلجراءات اليت تنظم   فرع اإلنفاذ، حسب االقتضاء،     ُيعدِّل   بأحكام هذا املقرر،     رهناً  -٣
اجتماع األطـراف يف بروتوكـول   يها مؤمتر األطراف العامل بوصفه     كي يوافق عل  الطعون،  
التنفيذية بشأن املسائل املتعلقة بتنظيم ويضع فرع اإلنفاذ أيضاً طرائقه .  دورته الثامنةكيوتو يف

  .عمله، مبا يف ذلك إجراءات محاية املعلومات املشمولة حبقوق امللكية أو بالسرية

   هيئة دائمة-٣اخليار 
 النظيفـة   قرارات اجمللس التنفيذي آللية التنمية    يف  ُتنشأ هيئة طعون تنظر يف الطعون         -١

بشأن رفض طلبات تسجيل أنشطة املشاريع وإصدار وحدات خفض االنبعاثات املعتمـد أو             
  ]. أو املوافقة عليها[تعديلها 

إىل مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه       عن مداوالهتا     سنوياً تقدم هيئة الطعون تقريراً     -٢
  .)٣(اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

، تضع هيئة الطعون اإلجراءات اليت تنظم الطعون، كي ينظر           بأحكام هذا املقرر   رهناً  -٣
تضع هيئة الطعـون    و. فيها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف دورته الثامنة         

التنفيذية بشأن املسائل املتعلقة بتنظيم عملها، مبا يف ذلـك إجـراءات محايـة        أيضاً طرائقها   
  . )٤( بالسريةاملعلومات املشمولة حبقوق امللكية أو

  )٥(العضوية  - ثانياً  
] ٥٠] [٣٠] [١٢] [١٠[ينتخب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف          -٤

مـن اجملموعـات    ] أعضاء[عضو  ] X: [على النحو التايل  [يف هيئة الطعون    ] عضواً[أعضاء  
املرفـق  من األطراف املدرجـة يف      ] أعضاء[عضو  ] X[اإلقليمية اخلمس يف األمم املتحدة، و     

من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة         ] أعضاء[عضو  ] X[األول لالتفاقية، و  
  ].من الدول اجلزرية الصغرية النامية] أعضاء[عضو ] X[و

__________ 

 . من الورقة التقنية٩٨انظر أيضاً الفقرة  )٣(
يشمل مبا  (هليئة طعون دائمة    تنفيذية  لألطراف أن تكلف جهة ما بوضع أنظمة داخلية مفصلة وطرائق           ميكن   )٤(

التفـصيلية  األنظمة واإلجـراءات  تضمني املقرر نفسه نص هذه أو ) ار فرع اإلنفاذ التابع للجنة االمتثال    خي
ويف احلالة الثانية، ميكن استخدام بعض األحكـام        ).  من الورقة التقنية   ٩٢-٩٠ و ٤٤-٤٣انظر الفقرات   (

التاسع والثاين عشر من املرفق     أي الفصول اخلامس والسابع والثامن و     (الواردة يف توصيات اجمللس التنفيذي      
 .للمضي يف وضع األنظمة املفصلة) FCCC/CMP/2010/10الثاين للوثيقة 

األطـراف  قـرر  توما مل .  أعضاء، مثل هيئة دائمة أو قائمةهيئة منشأة حديثاًعلى هذا الفصل فقط    يسري   )٥(
رع اإلنفاذ التـابع     على تكوين وعضوية ف    ١-م أإ /٢٧األحكام ذات الصلة من املقرر      تسري  خالف ذلك،   

 . إليهيف الطعونتقرر أن ُيسند النظر للجنة االمتثال، إذا ما 
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 Xل ][لفترتني[انتخاهبم  ويكون   [)٦(سنوات] أربع] [سنتني[نتخب األعضاء لفترة    ُي  -٥
ومن أجل ضمان االستمرارية، ينتخـب نـصف        . ]كحد أقصى ] متتالية[متتاليتني  ] فترات

ويظل أعضاء  . ، وبقية األعضاء لفترة والية كاملة     ]سنوات[سنة  ] X[األعضاء يف البداية ملدة     
  .من خيلفهمُينتخب هيئة الطعون يف مناصبهم حىت 

 إىل إجراء عمليـة      أعاله ٤تسعى كل جمموعة من اجملموعات املشار إليها يف الفقرة            -٦
  . أدناه٨مة من أجل ضمان تلبية املرشحني للمعايري املنصوص عليها يف الفقرة اختيار صار

  والنظر فعليـاً   ٧-م أ /٣٦املقرر  إىل مراعاة    راف لدى تقدمي الترشيحات   األطُتدعى    -٧
  .يف ترشيح نساء

  :  للترشح جيب أن تتوفر فيه الشروط التاليةكي يكون الشخص مؤهالً  -٨
  لكفاءة العالية والرتاهة؛ له باأن يكون مشهوداً  )أ(  
أو قانون الـدويل     سنوات يف ال   ١٠ال تقل عن    وجيهة  أن تكون لديه خربة       )ب(  

  ؛]أو يف جمال آلية التنمية النظيفة[القانون اإلداري 
للنظـر يف   ويف غضون مهلة قـصرية       يف مجيع األوقات     أن يكون مستعداً    )ج(  
  ] ؛[الطعون 
  .] ألية حكومةأال يكون تابعاً  )د[(  

 أو   يف اجمللس التنفيـذي، أو عـضواً       ال جيوز لعضو يف هيئة الطعون أن يكون عضواً          -٩
 يف هيكل الدعم اخلاص به، أو يف كيان تشغيلي معني أو سلطة وطنية معينة، وال جيـوز                  موظفاً

ملدة ال تقل   [ يف اجمللس التنفيذي أو يف هيكل الدعم اخلاص به           للعضو أن يكون قد عمل سابقاً     
 أعـضاء يف    وال جيوز انتخاب أعضاء هيئة الطعون     . قبل تعيينه يف هيئة الطعون    ] وات سن ٧عن  

سنة ] ١[اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة أو يف هيكل الدعم اخلاص هبا لفترة ال تقل عن                
  .بعد انتهاء فترة عملهم يف هيئة الطعون] سنوات[

خطار مؤمتر األطراف العامل بوصـفة      بإ يف هيئة الطعون تقدمي استقالته       جيوز لعضو   -١٠
وتصبح االستقالة نافـذة    . اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو عن طريق األمني التنفيذي        

  . من تاريخ اإلخطار تقوميياً يوما٩٠ًبعد 
جيوز هليئة الطعون تعليق عضوية أحد األعضاء يف حالة العجـز أو حـاالت سـوء                  -١١

املتعلقة بتضارب املصاحل على النحو املبني يف الفصل الثالث         السلوك، مبا يف ذلك خرق األحكام       
     ،أدناه، أو خرق األحكام املتعلقة بسرية املعلومات على النحو املبني يف الفصل الرابـع أدنـاه               

أو عدم حضور اجتماعني متتاليني بدون مربر مقبول، ريثما ينظر مؤمتر األطـراف العامـل               
  .لةبوصفه اجتماع األطراف يف املسأ

__________ 

 من الورقة التقنية والنظر فيمـا إذا        ٧٨-٧٦دراسة االعتبارات املبينة يف الفقرات       إىل   األطراف مدعوة أيضاً   )٦(
 . فيه مرغوباًأمراً)  سنوات٧ أو ٥أي (كانت والية أطول 
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حيق ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف دون غريه إقالة عـضو مـن                -١٢
  . أعاله١١أعضاء هيئة الطعون لألسباب املبينة يف الفقرة 

هلا، قضية طعن معينة كان قد اختري       يف سياق    عن العمل    عندما يصبح العضو عاجزاً     -١٣
  . أدناه٢١ص عليها يف الفقرة  لإلجراءات املنصوعضو آخر ليحل حمله وفقاًُيختار 
      عن الوقت الذي يقضونه يف النظـر يف الطعـون          يتقاضى أعضاء هيئة الطعون أجراً      -١٤

  .)٧(]XXX[يبلغ 

  )٨(احلياد واالستقاللية  - ثالثاً  
  .يؤدي عضو هيئة الطعون وظيفته بصفته الشخصية ويتمتع باستقاللية تامة  -١٥
 ويتفـادى التـضارب      وحمايداً بأن يكون مستقالً  يؤدي عضو هيئة الطعون القسم        -١٦

  .املباشر أو غري املباشر للمصاحل وحيترم سرية اإلجراءات أمام هيئة الطعون
 مـن   إذا ظهر أي تضارب مباشر أو غري مباشر للمصاحل، يتنحى العضو املعين فوراً              -١٧

  .الطعن املذكور

  )٩(اإلدارة الداخلية  - رابعاً  
ويف مثـل  . الفردية، تتخذ هيئة الطعون القرارات بكامل أعضائها     يف ما عدا الطعون       -١٨

وتتخذ القـرارات   . من األعضاء الكتمال النصاب القانوين     Xهذه القرارات، جيب حضور     
وإذا اسُتنفدت مجيع اجلهود الرامية إىل التوصـل إىل توافـق آراء            . بتوافق اآلراء كلما أمكن   

__________ 

كأن حتسب فقط األيام الـيت قـضاها        (ملبلغ املناسب ويف طريقة حساب الوقت       لعل األطراف تود النظر يف ا      )٧(
 النظر فيما إذا كان     ولعل األطراف تود أيضاً   ). العضو يف اجتماعات الفريق أو متوسط الوقت لكل قضية طعن         

    وتوضـح . ينبغي دفع رسم تفرغ لألعضاء لتسهيل جهوزيتهم للنظر يف الطعون يف غـضون مهلـة قـصرية                
ولعـل  . ٣ و ١وُيقترح خيار دفع أجر يف اخليـارين        .  من الورقة التقنية هذه االعتبارات     ٨٩-٨٥رات  الفق

، مع مراعاة أن أعضاء   ٢األطراف تود أن تنظر يف مدى مالءمة أجور أعضاء فرع اإلنفاذ فيما يتعلق باخليار               
 .١-م أإ/٢٧ أي أجر عن أي عمل يتصل بتنفيذ املقرر جلنة االمتثال ال يتقاضون حالياً

وما مل تقرر األطـراف  . أعضاء، مثل حمكمة دائمة أو قائمة  هيئة منشأة حديثاً  يسري هذا الفصل فقط على       )٨(
 على تكوين وعضوية فرع اإلنفاذ التـابع        ١-م أإ /٢٧خالف ذلك، تسري األحكام ذات الصلة من املقرر         
 .للجنة االمتثال، إذا تقرر أن يسند النظر يف الطعون إليه

وما مل تقرر األطـراف  . أعضاء، مثل حمكمة دائمة أو قائمة  هيئة منشأة حديثاً  الفصل فقط على    يسري هذا    )٩(
تـسري          وعـالوة علـى ذلـك،       . خالف ذلك، تسري اإلجراءات الراهنة ذات الصلة بلجنة االمتثـال         

نظام قـائم    إىل مثل هذه السلطة     سناددائمة ما مل تقرر األطراف إ     طعون  هيئة  فقط على    ٢١ و ٢٠الفقرتان  
 ). أعاله١احلاشية  انظر أيضاً(أعضاء على قوائم 
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.  بأغلبية أصوات األعضاء احلاضـرين واملـصوتني    وتعذر التوصل إىل اتفاق، تتخذ القرارات     
  .ويعترب األعضاء املمتنعون عن التصويت غري مصوتني

  . سنواتxتنتخب هيئة الطعون رئيسها ونائب رئيسها لفترة   -١٩
  .من ثالثة أعضاء وُيبت فيها بأغلبية األصواتمكونة تستمع إىل الطعون عادة هيئة   -٢٠
علـى أسـاس    فريق  تألف منهم أي    ياألعضاء الذين    )١٠( هيئة الطعون  ختار رئيسُ َي  -٢١

التناوب، ويراعي يف ذلك مبادئ االختيار العشوائي وعدم إمكانية التنبؤ ويتيح فرصة جلميع             
  . األعضاء بصرف النظر عن أصلهم الوطين

من مناقشات ومداوالت وتصويت    حاط بالسرية ما جيري داخل فريق من األفرقة         ُي  -٢٢
  . له خالل إجراءات الطعنعلى قرار وصياغة

  لزمالةا  - خامساً 
ُيطلع األعضاء باستمرار على القرارات والطرائق واإلجراءات املتعلقة بطعـن مـن              -٢٣

  . الطعون وكذلك على طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة ذات الصلة
 ماعيـة ولضمان اتساق وانسجام اختاذ القرار ولالستفادة من اخلربات الفردية واجل           -٢٤

مرة يف السنة على األقل ملناقشة مسائل    ] فرع اإلنفاذ ] [هيئة الطعون [، جيتمع أعضاء    لألعضاء
السياسة العامة واملمارسات واإلجراءات املتعلقة بالطعون وبطرائق وإجراءات آليـة التنميـة            

ء طعن من الطعون باقي أعضا    ُيطلع الفريق املخصص املسؤول عن تناول       [. )١١(النظيفة عموماً 
  ].)١٢(التعليل الذي أخذ به بعدما خيلص إىل قراره النهائيعلى ] فرع اإلنفاذ] [هيئة الطعون[

  اجلزء الثاين    
  مسائل عامة

  الشفافية واملعلومات السرية  - سادساً 
كتابةً وتذكر فيها األسباب والوقـائع      ] فرع اإلنفاذ ] [هيئة الطعون [تصُدر قرارات     -٢٥

   .والقواعد اليت قامت عليها
__________ 

إذا اختارت األطراف منح بعض مـن       أعضاء،  ، فيما يتعلق بنظام قائم على قوائم        يسري هذا املقتضى فقط    )١٠(
 .املدرجني يف القائمةعضاء األسلطة اختاذ القرارات اإلجرائية والتنفيذية جلميع 

 .٩٧ و٣٢-٣١ات  الورقة التقنية، الفقرانظر أيضاً )١١(
 .أفرقةألنه ال يشكل ) فرع اإلنفاذ(الثاين على اخليار ي هذا املقتضى رال يس )١٢(
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املتعلقة بالطعون الفردية إىل اهليئات املعنية      ] فرع اإلنفاذ ] [هيئة الطعون [بلغ قرارات   ُت  -٢٦
 أعاله  ٢٢بالطعن واجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، وتتاح للعموم، رهنا بأحكام الفقرة            

  . أدناه٢٧و
فـرع  ] [طعونهيئة ال [كشف، كقاعدة عامة، عن املعلومات اليت حتصل عليها         ال يُ   -٢٧

هيئـة  [، ما مل تقرر    هااملصنفة كملكية فكرية أو سرية دون موافقة مكتوبة من مقدم         ] اإلنفاذ
 لطرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة، ادعاء ملكية        أنه ال ميكن، وفقاً   ] فرع اإلنفاذ ] [الطعون

 ٦واردة يف الفقرة وتسري األحكام املتعلقة باملعلومات السرية ال. أو سرية مثل هذه املعلومات  
فرع اإلنفاذ املتصلة بالنظر يف الطعون      ] [هيئة الطعون [ على أعمال    ١-م أإ /٣من مرفق املقرر    

  ].يف قرارات اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة

  الدعم اإلداري واملايل  - سابعاً  
ات اإلدارية الالزمة   أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ الترتيب        تتخذ    -٢٨

  .ألداء آلية الطعون لوظيفتها
يف قيامها  ] فرع اإلنفاذ ] [هيئة الطعون [يكون موظفو األمانة الذين ينتدبون ملساعدة         -٢٩

مستقلني وحمايدين، ويتفادوا التضارب املباشر وغـري       ] )١٣(املتصلة بتنفيذ هذا القرار   [مبهامها  
  ].فرع اإلنفاذ] [هيئة الطعون[ات أمام املباشر للمصاحل، وحيترموا سرية اإلجراء

وختصص األموال ملثل هذه النفقـات  ]. X[تؤخذ النفقات املرتبطة بآلية الطعون من        -٣٠
] هيئة الطعـون  [ إىل خطة إلدارة اآللية تضعها       واستناداً[بطريقة تكفل استقالل وحياد اآللية      

  .])١٤(]فرع اإلنفاذ[

  )١٥(لغة العمل  - ثامناً  
  . يئة الطعون هي اإلنكليزيةلغة عمل ه  -٣١

__________ 

 ).فرع التنفيذ (٢ال تسري العبارات الواردة بني معقوفتني إال على اخليار  )١٣(
مسـات مماثلـة    أعـضاء ذات    قائمة  من  ة إال من هيئة دائمة أو رمبا        يال ميكن طلب إعداد خيار خطة إدار       )١٤(

 .طة من هذا القبيلوتفويض سل
 .٢ على اخليار ١-م أإ/٢٧وتسري أحكام املقرر . ٣ و١ال تسري إال على اخليارين  )١٥(
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  اجلزء الثالث    
  )١٦(النظر يف الطعون

  أسس الطعن  -تاسعاً   

 اختصاص البت يف طعن يقع ضمن نطاق سـلطاهتا        ] فرع اإلنفاذ ] [هيئة الطعون [ل   -٣٢
        أعاله، بشأن ما إذا كان اجمللس التنفيذي قد قـام          ١، على النحو املبني يف الفقرة       ]سلطاته[

  :مبا يلي
  جتاوز واليته أو اختصاصه؛  )أ(  
 على القرار الذي يـصدر يف       ارتكب خطأ يف اإلجراءات، حبيث يؤثر مادياً        )ب(  
  القضية؛

طرائق وإجـراءات   أحكام   أو أكثر من     واحداًحكماً  ] خطأً[فسَّر أو طبق      )ج(  
تلفـة  ، وكان من شأن ذلك أن يؤدي إىل نتيجة خم         ]غري معقولة [بطريقة  [آلية التنمية النظيفة    

  ؛اختلف النهج لو مادياً
يف مسألة واقعة متاحة للمجلس التنفيذي وقت التوصـل         ] بوضوح[أخطأ    )د(  

 لـو   ، وكان من شأن ذلك أن يؤدي إىل نتيجة خمتلفة مادياً          ]غري معقولة [بطريقة  [إىل القرار   
  ؛]اختلف الُنهج

  أدناه، قراراً  ٣٤أصدر، عند إعادته النظر يف قراره املعاد إليه مبوجب الفقرة             )ه(  
       بشأن نفس طلـب التـسجيل     ] [فرع اإلنفاذ ] [هيئة الطعون [ال يتسق مع حكم صادر عن       

  ].مع حكم سابق للمجلس التنفيذي بشأن ذلك الطلب، أو ال يتسق أو اإلصدار
 بأحكام هذا القرار، معايري     ، بطريقة شفافة ورهناً   ]فرع اإلنفاذ ] [هيئة الطعون [تضع    -٣٣

  .نقبول الطعو

__________ 

 ٢٠١٠يستند هذا اجلزء إىل توصيات اجمللس التنفيذي الواردة يف املرفق الثـاين لتقريـره الـسنوي لعـام             )١٦(
راحات الـيت أعـرب عنـها    إىل بعض االقتواالقتراحات اليت قدمتها األطراف يف ورقاهتا الكتابية وكذلك         

مع مراعاة عدة استثناءات ُبنيـت      و. الرئيسان، مبا يف ذلك ما يستند إىل االعتبارات الواردة يف الورقة التقنية           
ه مقترحة يف    عن توصيات اجمللس وإمنا إعادة صياغة ل        بديالً ياراًبوضوح يف احلواشي، ال يعترب هذا الفرع خ       

ويرجـى االطـالع   . ند إىل آلية الطعون نفسها وضع طرائق تفصيليةإذا ما رغبت األطراف يف أن تس  حالة  
 . أعاله٤ على احلاشية املرجعية أيضاً
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  القرارات واألوامر  - عاشراً  
١٧(  -٣٤(  

  اخليار ألف
، فيما خيص القرارات الـيت تتـصل بأسـس          ]فرع اإلنفاذ ] [هيئة الطعون [ل جيوز    

 أعاله، أن تثبِّت قرارا للمجلس التنفيذي أو تعيده إليه          ٣٣املراجعة املنصوص عليها يف الفقرة      
  . ليعيد النظر فيه

  اخليار باء
، فيما خيص القرارات الـيت تتـصل بأسـس          ]فرع اإلنفاذ ] [عونهيئة الط [ ل جيوز  

 أعاله، أن تثبِّت    ٣٢من الفقرة   ) ج(و) ب(و) أ(املراجعة املنصوص عليها يف الفقرات الفرعية       
  . قرارا للمجلس التنفيذي أو تنقضه

، فيما خيص القرارات الـيت تتـصل بأسـس          ]فرع اإلنفاذ ] [هيئة الطعون  [ لجيوز  
  أعاله، أن تثبِّت قرارا٣٢ًمن الفقرة   ) ه(و) د(وص عليها يف الفقرتني الفرعيتني      املراجعة املنص 

  .للمجلس التنفيذي أو تنقضه أو تعيده إليه
         هنائية وملزمة للـهيئات املـشار إليهـا يف         ] فرع اإلنفاذ ] [هيئة الطعون [قرارات    -٣٥

  . أدناه وللمجلس التنفيذي٣٨الفقرة 
فـرع  ] [هيئة الطعـون   [ لاإلجراءات، جيوز حسن تطبيق   اف و  على اإلنص  حرصاً  -٣٦

  .)١٨(ما تراه ضرورياً ومالئماً لتيسري إجراءات الطعنأن تصدر أوامر إجرائية حسب ] اإلنفاذ

  )١٩(السجل  - حادي عشر
وثيقة أو دليل شفوي أتيح للمجلس التنفيذي فيما يتصل بنظره يف قـرار             ُتَضمُّ كل     -٣٧

ويتاح السجل الكامل املتعلق بقرار اجمللـس التنفيـذي         . ك الطعن سجل ذل إىل  مطعون فيه   
من تـاريخ   تقوميية  يف أجل ال يتعدى سبعة أيام       ] فرع اإلنفاذ ] [هيئة الطعون  [ لاملطعون فيه 

  .لطعَناتلقي األمانة 
__________ 

أما اخليار باء فهو مقترح للرئيسني يراعـي        .  من توصيات اجمللس التنفيذي    ٤٧يستند اخليار ألف إىل الفقرة       )١٧(
 . من الورقة التقنية١١٦-١١١االعتبارات املبينة يف الفقرات 

قترح او.  من الورقة التقنية   ١٢١-١١٩العتبارات املبينة يف الفقرات     ا يراع، وهو ي  الرئيسنيمن  رح  هذا مقت  )١٨(
 . من نص اجمللس التنفيذي٨٠على األطراف لتنظر فيه كبديل عن املقترح الوارد يف الفقرة 

 التقنيـة،    الورقـة  انظر أيضاً . السابع من توصيات اجمللس التنفيذي     الفرع   نصهذا الفرع حماولة لتلخيص      )١٩(
 .١٤٧-١٤٦الفقرتان 
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  مباشرة الطعن  -ثاين عشر
رة معنيني بـصو  ] أو كيان تشغيلي معّين   [جيوز لكل طرف أو مشارك يف مشروع          -٣٨

مباشرة بنشاط أو نشاط مقترح من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة اختذ اجمللس التنفيذي              
هما أو بإصدار وحـدات خفـض        يتصل بتسجيل  عديلأو ت بشأهنما قرار رفض    ] سجلأو  [

) ج(٤٠وجيوز ألي صاحب مصلحة أو منظمة مشار إليهما يف الفقرة           [انبعاثات معتمد هلما    
أن ") مقدمو امللتمس ] (" قدما تعليقات بشأن نشاط من هذا القبيل       ١-أإم  /٣من مرفق املقرر    

  .يقدموا، بصورة فردية أو مشتركة، ملتمس طعن يف مثل هذا القرار
 على  ميكن تقدمي عدة طعون يف القرار نفسه، ما مل يكن أحد مقدمي امللتمس موقعاً               -٣٩

  .أكثر من طعن واحد
بعد إعالن قـرار    تقوميياً   يوماً] ٦٠] [٤٥[ى  يقدم ملتمس الطعن يف أجل ال يتعد        -٤٠

  .اجمللس التنفيذي للعموم

  احلدود الزمنية - ثالث عشر
من تاريخ تلقي   تقوميياً    يوماً ٩٠ال جيوز، كقاعدة عامة، أن تتجاوز إجراءات الطعن           -٤١

  .س إىل تاريخ إصدارها قرارها النهائيامللَتم] فرع اإلنفاذ] [هيئة الطعون[
 ألحكـام   إليه من أجل إعادة النظر فيه وفقـاً       لس التنفيذي يف قرار أُرجح      يبت اجمل   -٤٢

اإلخطـار   على األقل مـن تلقـي    يوما٢١ًيعقده بعد   له  اجتماع  أول   أعاله يف    ٣٤الفقرة  
  .بإرجاع القرار

   رسوم تقدمي الطعن- رابع عشر
ستندة إىل أسـاس    غري امل الطعن واحلاجة إىل ردع الطعون      إجراءات   لتكاليف   اعتباراً  -٤٣

  ].الطعون لرسم معقول لكن ليس باهظ الكلفةمعقول، خيضع إيداع 

        


