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                      اهليئة الفرعية للتنفيذ
                        الدورة الرابعة والعشرون

     ٢٠٠٦     مايو  /      أيار  ٢٦-  ١٨     بون، 

                     من جدول األعمال املؤقت  )  ج (  ١٣      البند 
           ة واملؤسسية                     املسائل اإلدارية واملالي

                                          امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات 
                           املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو

 مشاورات األمانة مع األمني العام لألمم املتحدة بشأن امتيازات وحصانات 
 األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو

 ∗مذكرة من األمانة

 موجز
                                                                          األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل              ً                    رداً عـلى طلب مؤمتر       

                                                                                    ، اتصلت األمانة باألمني العام لألمم املتحدة بشأن قضية تأمني االمتيازات واحلصانات             ) ١-     م أإ  /  ٣٣             انظر املقرر    (
                        مني العام إىل إبالغ األمانة               ودعت األمانة األ  .                                                            الالزمة لألفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو  

              ، أرسلت إدارة     ٢٠٠٦     مارس  /      آذار  ٣٠               ويف مذكرة مؤرخة   .                                                   بآراء مكتبه اليت حتال عندئذ إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ
  .                                         ً                                                                الشؤون القانونية التابعة لألمم املتحدة رداً إىل األمانة يتعلق هبذه املسألة؛ وترد تلك املذكرة يف مرفق هذه الوثيقة

                                                                                                         رعية للتنفيذ مدعوة إىل النظر يف رد إدارة الشؤون القانونية وتقدمي توصية إىل مؤمتر األطراف العامل                             واهليـئة الف  
  .                                    بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

                                                      

     مارس  /       آذار   ٣٠ ُ                                                                                                       قُدمـت هذه الوثيقة يف موعد متأخر ألن رد إدارة الشؤون القانونية التابعة لألمم املتحدة وصل يف                   ∗  
٢٠٠٦    .  
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                                         من إدارة الشؤون القانونية التابعة          ٢٠٠٦      مارس   /       آذار   ٣٠                مذكـرة مؤرخة    
                                                                       لألمـم املتحدة تتضمن رد اإلدارة يف موضوع امتيازات وحصانات األفراد           

                                      روتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم                                          العـاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب ب      
  ٤  ...................... )                االتفاقية اإلطارية (                              املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 
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  مقدمة-   ً أوال  

  معلومات أساسية-ألف 

  ،  ١-    م أإ /  ٣٣                                                                        طلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، مبوجب مقرره  - ١
                                                                       مني العام لألمم املتحدة بشأن قضية تأمني االمتيازات واحلصانات الالزمة                                                  مـن األمني التنفيذي أن يتشاور مع األ       

                                                                                                                   لألفـراد العـاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو وتقدمي تقرير إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا                  
                         م تدعوه فيها إىل إبالغ                      إىل األمني العا       ٢٠٠٦       فرباير   /       شباط  ١                              وأرسلت األمانة مذكرة مؤرخة       .                  الرابعة والعشرين 

    ً                                                رداً من إدارة الشؤون القانونية التابعة لألمم            ٢٠٠٦      مارس   /       آذار   ٣٠                                             األمانـة بـآراء مكتبه، وتلقت األمانة يف         
  .      املتحدة

  اإلجراء الذي ميكن أن تتخذه اهليئة الفرعية للتنفيذ-باء 

                                     ونية بشأن مسألة امتيازات وحصانات                                                                             قد ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ يف النظر يف رد إدارة الشؤون القان            - ٢
             ً                                    وقد ترغب أيضاً يف التوصية مبشروع مقرر يف هذه           .                                                          األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو       

  .                                                                         املسألة لكي يعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 عة لألمم املتحدة رد إدارة الشؤون القانونية التاب-     ً ثانيا  

                                        إن من الواضح أن األفراد العاملني يف اهليئات   )           انظر املرفق (                                          قالـت إدارة الشـؤون القانونية يف مذكرهتا     - ٣
  .                                                                                                      املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو معرضون الحتمال مقاضاة طرف ثالث إياهم خبصوص أدائهم مهامهم الرمسية             

                                                          الشخصية، فإن هذا الفرد لن حيظى يف الظروف الراهنة                                                                 فـإن أراد طرف ثالث رفع دعوى ضد فرد منهم بصفته          
  .                                                                                            باحلماية من املقاضاة ألنه ال يتمتع باحلصانة من اإلجراءات القانونية يف البلدان اليت ال يسري فيها اتفاق

                        بشأن امتيازات األمم        ١٩٤٦                                                                               كمـا قالت إدارة الشؤون القانونية إنه ال ميكن توسيع نطاق اتفاقية عام               - ٤
              ويتطلب توسيع    .                 ً                                                                   وحصاناهتا تلقائياً ليشمل األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو                    املـتحدة   

            ويف ظل هذه     .                                                                                              نطاق االتفاقية ليشمل األشخاص الذين ال يقعون ضمن هذا النطاق موافقة األطراف فيها صراحة             
  .           من مذكرهتا  ١٠     إىل  ٧          يف الفقرات                                                             ً  الظروف، وضعت إدارة الشؤون القانونية خيارات عدة، كما يرد مفصالً 
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 املرفق

                                    من إدارة الشؤون القانونية التابعة     ٢٠٠٦     مارس  /      آذار  ٣٠            مذكرة مؤرخة  
                                                                     لألمم املتحدة تتضمن رد اإلدارة يف موضوع امتيازات وحصانات األفراد          
                                                                          العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم          

  )                االتفاقية اإلطارية (                            تحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ                           امل

                                      املوجهة إىل األمني العام بشأن طلب           ٢٠٠٦       فرباير   /       شباط  ١              ً                            نكتـب إليكم رداً على مذكرتكم املؤرخة         - ١
                                                                                                      مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن       

ـ                                                                                               استشارة األمني العام لألمم املتحدة خبصوص مسألة تأمني االمتيازات واحلصانات الالزمة لألفراد             "     ناخ             تغـري امل
                                                                                                        العـاملني يف اهليـئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو، وتقدمي تقرير إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة     

  .    ٢٠٠٦     مايو  /                اليت ستعقد يف أيار  "         والعشرين

                                                                                      أن طرح مسألة امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول                       وتالحظـون    - ٢
          بشأن عدم     ")               اجمللس التنفيذي   ("                                                                                     كـيوتو جاء نتيجة الشواغل اليت عرب عنها اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة              
                                د املضيف ألمانة االتفاقية اإلطارية،                                                                    وجود امتيازات وحصانات ألعضائه عندما تعقد االجتماعات خارج أملانيا، البل

                                        وندرك أن هذه الشواغل تنشأ من احتمال       .                   ُ                                                   وخارج البلدان اليت ُتشمل فيها االجتماعات باتفاق مع البلد املضيف         
                                                      ً                                                رفع دعاوى قانونية ضد أعضاء اجمللس التنفيذي بصفتهم أفراداً فيما يتعلق بالقرارات اليت يتخذها اجمللس التنفيذي 

                           ال توجد فيها اتفاقات حمددة                                                                 ار على األطراف اخلاصة املشاركة يف آلية التنمية النظيفة يف البلدان اليت           وتكون هلا آث
  .                                          بني األمانة والبلد األصلي الذي جتري فيه احملاكمة

                       ُ                                                                           وتقولـون إن هـذه القضية أُدرجت يف جدول أعمال مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف                 - ٣
                                                                         يف بروتوكول كيوتو وإن أمانة االتفاقية اإلطارية أعدت، من أجل مساعدة            )          ع األطراف      اجتما /              مؤمتـر األطراف   (

           وأحال مؤمتر   .                                                                         اجـتماع األطراف يف عمله، مذكرة تستعرض فيها اجلوانب القانونية للمسألة        /                مؤمتـر األطـراف   
                        أخرى يف اجتماعها يف                                                                                     اجتماع األطراف املسألة إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ وهذه ستنظر يف املسألة مرة            /        األطـراف 

ُ                                             وأشرمت إىل أنه ُعرب عن آراء مؤداها أنه ينبغي تطبيق             .     ٢٠٠٦      مايو   /    أيار                         بشأن امتيازات األمم        ١٩٤٦              اتفاقية عام                
                                                                       على مجيع أعضاء اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو مبقتضى الترتيب             ")         االتفاقية  ("                      املـتحدة وحصـاناهتا     

                                             وتطلبون آراءنا لعرضها على اهليئة الفرعية        .                                    ة االتفاقية اإلطارية واألمم املتحدة                                    اخلاص بالعالقة املؤسسية بني أمان    
  .                        للتنفيذ يف اجتماعها املقبل

                                                                                                   ومن الواضح أن األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو معرضون الحتمال مقاضاة               - ٤
                                   رف ثالث رفع دعوى ضد فرد منهم بصفته           فإن أراد ط  .                                                 طـرف ثالـث إيـاهم خبصوص أدائهم مهامهم الرمسية     

                                                                                                  الشخصية، فإن هذا الفرد لن حيظى يف الظروف الراهنة باحلماية من املقاضاة ألنه ال يتمتع باحلصانة من اإلجراءات 
  .                                         القانونية يف البلدان اليت ال يسري فيها اتفاق
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                         وتو يتمتعون باالمتيازات                                                                               ونذكـر هـنا أن األفـراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كي              - ٥
                                                                                 االتفاق بني األمم املتحدة وحكومة مجهورية أملانيا االحتادية وأمانة اتفاقية األمم            "                              واحلصـانات يف أملانيا مبقتضى      

      وفيما     ").            اتفاق املقر  "               ً          ويشار إليه الحقاً باسم        " (                                                                   املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتصل مبقر أمانة االتفاقية         
                                                                                        دان اليت تربم اتفاقات خاصة مبؤمترات، نذكر أن أولئك األفراد، إن منحوا امتيازات وحصانات كما هي            يتعلق بالبل

          ً                                                                                           احلـال دومـاً مع اخلرباء املوفدين يف مهام، ال يكون هلم حق التمتع يف تلك البلدان هبذه االمتيازات واحلصانات       
                                  أن تلك االمتيازات واحلصانات ال تظل ̀  ٢̀          ر احملدد؛ و    املؤمت /                            فيما يتعلق بفترة االجتماع  ̀  ١̀   ّ                     إالّ على النحو التايل     

  ؛  "                                                    يصدر عنهم من قول أو كتابة أو عمل أثناء قيامهم مبهامهم "        ّ          املؤمتر إالّ خبصوص ما  /                        سارية بعد انتهاء االجتماع
      صانات                                       وبناء عليه، فإن تلك االمتيازات واحل       .            املؤمتر املعين  /                                     هنا بأهنا الوظائف الضرورية لالجتماع      "      املهام "       وتفسر  

  .          املؤمتر املعين /                                                                            لن تقي األفراد املعنيني من رفع دعاوى ضدهم بشأن املسائل اليت تقع خارج نطاق االجتماع

                                                             ً                                                وجديـر باإلشارة يف البداية أنه ال ميكن توسيع نطاق االتفاقية تلقائياً ليشمل األفراد العاملني يف اهليئات                  - ٦
                                                       اق االتفاقية ليشمل األشخاص الذين ال يقعون ضمن هذا                          ويتطلب توسيع نط    .                                املنشـأة مبوجب بروتوكول كيوتو    
  .                               النطاق موافقة األطراف فيها صراحة

   ً                                          أوالً، قد يرغب مؤمتر األطراف العامل بوصفه         .                                                        ويف ظـل هذه الظروف، ميكن النظر يف اخليارات التالية          - ٧
                    غريها من االمتيازات                                                                                       اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف وضع صك قانوين ينص على احلصانة القضائية و             

  .                                                                         واحلصانات، عند االقتضاء، لألفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو

     ً                                                        ُ                                   ثانياً، ريثما يطبق هذا الصك القانوين على الصعيد احمللي، ينبغي أن ُيطلب إىل أمانة مؤمتر األطراف العامل  - ٨
                         ً                             تفاقات خمصصة، ملزمة قانوناً على الصعيد الدويل، مع                                                               بوصـفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو أن تربم ا         

                                                                                              آحاد أطراف بروتوكول كيوتو والدول األخرى، من أجل منح تلك االمتيازات واحلصانات إىل األفراد العاملني يف 
               اجتماع األطراف   /                                                  وجدير باإلشارة أنه لكي متلك أمانة مؤمتر األطراف         .                                      اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو    

                            ونود التذكري يف هذا الصدد       .                                 االجتماع إصدار قرار هلذا الغرض     /                                          ة عقـد هذه االتفاقات، يتعني على املؤمتر             أهلـي 
               الذي يشتمل    )١ (    ١٩٩٦      مارس   /       آذار  ٨          املؤرخ   FCCC/SBI/1996/L.1/Add.4                                  باملقرر الذي عرضت لـه الوثيقة      

                   على طلب إىل األمني      "              اقية إىل بون                                      الترتيبات املتصلة بنقل أمانة االتف      :                 من جدول األعمال    )  ب ( ٧         البـند    "      حتـت   
                         وإضافة إىل ذلك، نشري إىل هنج   .                        ً                                                   التنفيذي بأن يربم اتفاقاً يعكس، فيما يعكس، الشخصية االعتبارية ألمانة االتفاقية

     الذي   "                                                             الشخصية القانونية للصندوق املتعدد األطراف وامتيازاته وحصاناته   :   ١٦ /           ً  املقرر سادساً  "                   مشـابه يـرد يف      
  . )٢ (                                   ع السادس لألطراف يف بروتوكول مونتريال             اعتمده االجتما

                                                      

                                     وميكن االطالع على هذا التقرير الذي        . FCCC/SBI/1996/9            الوثيقة                                  يـرد النص النهائي للمقرر يف       ) ١ ( 
  :                  مارس يف املوقع التايل /      آذار ٨         فرباير إىل  /      شباط  ٢٧                                                               أعدته اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الثانية املعقودة يف جنيف من 

<http://unfccc.int/resource/docs/1996/sbi/09.pdf>.  
  :               ص يف املوقع التايل                     ميكن االطالع على هذا الن  ) ٢ ( 

<http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/mop/06mop/6mop-7.e.pdf>.  
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ُ                                                                           كما نود أن نوصي بأن يأيت النظاُم املقترح لألفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو                 - ٩                              
                                                         ً                                             عـلى غرار نظام األمم املتحدة لالمتيازات واحلصانات حبيث ينص أيضاً على ترتيبات معينة لتسوية املنازعات يف       

تنازل فيها عن احلصانة         احلاالت اليت   .   ُ                       ال ُي

     ً                                                                                             وفضـالً عـن ذلك، يبدو من املستصوب أن يعاجل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                  -  ١٠
            فهذه اهليئات   .                                                                                           بروتوكول كيوتو مسألة احتمال رفع دعاوى ضد اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو نفسها          

  .                                       بناء عليه، ميكن وضع نظام مناسب هلذا الغرض و  .                 ً                ليست حممية قضائياً يف الوقت الراهن

  .                                              ونأمل أن جتدوا بعض العون يف املالحظات الواردة أعاله -  ١١

 _ _ _ _ _ 

 


