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 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة اخلامسة والعشرون

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٤-٦نريويب، 

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

 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

بةً لطلب من اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والعشرين، واصلت األمانة التشاور مع األمني               استجا 
 بشأن امتيازات األمم املتحدة وحصاناهتا      ١٩٤٦العـام لألمـم املتحدة لتحديد ما إذا أمكن تطبيق اتفاقية عام             

اء االستعراض املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو،    على األفراد العاملني يف اهليئات وأفرقة خرب      ) ١٩٤٦اتفاقية عام   (
أو ما إذا أمكن ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو دعوة اجلمعية العامة لألمم                 

 . على هؤالء األفراد أو يطبقها عليهم١٩٤٦قرار يقر بانطباق اتفاقية عام اعتماد املتحدة إىل 

 دَّه إىل الشؤون القانونية باألمم املتحدة ر    مكتب  ، أحال   ٢٠٠٦يونيه  /ران حزي ٣٠ويف مذكـرة مؤرخة      
وإن اهليئة الفرعية للتنفيذ مدعوة إىل أن تنظر        . األمانة بشأن هذه املسألة؛ وترد هذه املذكرة يف مرفق هذه الوثيقة          

امل بوصفه اجتماع    الشؤون القانونية وأن تقدم، حسب االقتضاء، توصية إىل مؤمتر األطراف الع           مكتـب يف رد   
 .األطراف يف بروتوكول كيوتو
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

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

 ٣ ٢-١ .................................................معلومات أساسية -ألف  

 ٣ ٣   ................اإلجراء الذي ميكن أن تتخذه اهليئة الفرعية للتنفيذ -باء   

 ٣ ٦-٤ ..................................رد إدارة الشؤون القانونية باألمم املتحدة -ثانياً 

 املرفق

 من مكتب الشؤون القانونية باألمم املتحدة تتضمن        ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠ة مؤرخة   مذكر
رد املكتـب يف موضـوع امتـيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب               

 ٤ )االتفاقية اإلطارية(بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 
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  مقدمة-أوالً 
  معلومات أساسية-ألف 

طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والعشرين إىل األمني التنفيذي مواصلة املشاورات مع األمني      -١
العام لألمم املتحدة بشأن مسألة كفالة االمتيازات واحلصانات الالزمة لألفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب               

وطلبت إىل األمانة مواصلة املشاورات لتحديد      . وموافاهتا بالنتائج يف دورهتا اخلامسة والعشرين     بروتوكول كيوتو   
على األفراد ) ١٩٤٦اتفاقية عام (ا  بشأن امتيازات األمم املتحدة وحصاناهت١٩٤٦اتفاقية عام ما إذا أمكن تطبيق 

؛ أو ما إذا أمكن ملؤمتر األطراف       ول كيوتو أفرقة خرباء االستعراض املنشأة مبوجب بروتوك     العـاملني يف اهليئات و    
العـامل بوصـفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو دعوة اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل اعتماد قرار يقر                  

 . على هؤالء األفراد أو يطبقها عليهم١٩٤٦بانطباق اتفاقية عام 

 العام تدعوه فيها إىل موافاهتا بآراء مكتبه،  إىل األمني٢٠٠٦مايو / أيار٢٦وبعثت األمانة مذكرة مؤرخة  -٢
 .)١(رداً من إدارة الشؤون القانونية باألمم املتحدة ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠يف وتلقت 

  اإلجراء الذي ميكن أن تتخذه اهليئة الفرعية للتنفيذ-باء 

لة امتيازات وحصانات   قـد تـود اهليئة الفرعية للتنفيذ النظر يف رد مكتب الشؤون القانونية بشأن مسأ               -٣
وإن اهليئة مدعوة إىل أن تنظر يف اخلطوات التالية وأن . األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو

توصـي، حسب االقتضاء، مبشروع مقرر بشأن هذه املسألة لكي يعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع                
 .األطراف يف بروتوكول كيوتو

  رد إدارة الشؤون القانونية باألمم املتحدة- ثانياً
إنه ال يصح اعتبار األفراد العاملني يف اهليئات وأفرقة ) انظر املرفق(ذكر مكتب الشؤون القانونية يف مذكرته  -٤

عمالً باملادة السادسة من    " خرباء يف مهمات لألمم املتحدة    "خـرباء االسـتعراض املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو         
فبما أن اهليئات املنشأة مبوجب     ". يؤدون مهمات لألمم املتحدة   "، إذ ال يعيِّنهم األمني العام، وال        ١٩٤٦قية عام   اتفا

خ وبروتوكول كيوتو ليست تابعة لألمم املتحدة، فإن من يعملون فيها           املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنا    األمم  اتفاقية  
 .١٩٤٦ة اخلرباء القائمني مبهمات لألمم املتحدة مبوجب اتفاقية عام من خرباء وأي أفراد آخرين ال جيوز منحهم صف

واقترح مكتب الشؤون القانونية أربعة خيارات للنظر فيها ميكن وفقها هلؤالء األفراد العاملني يف اهليئات                -٥
مة ألداء  وأفـرقة خـرباء االستعراض املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو أن يتمتعوا باالمتيازات واحلصانات الالز             

 . من مذكرهتا٩-٦مهامهم الرمسية، وترد بتفصيل يف الفقرات 

وقال مكتب الشؤون القانونية أيضاً إنه حىت لو وافقت اجلمعية العامة لألمم املتحدة على طلب من مؤمتر      -٦
راد  ليشمل األف  ١٩٤٦األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بتوسيع نطاق اتفاقية عام             

العـاملني يف اهليئات وأفرقة خرباء االستعراض املنشأة مبوجب الربوتوكول، سيتعني على الدول األطراف تعديل               
 .االتفاقية العامة تبعاً لذلك وإدخال التعديالت املناسبة على تشريعاهتا احمللية املنفذة لالتفاقية لتفعيل ذلك القرار

                                                      

 .FCCC/SBI/2006/6ينبغي قراءة هذه الوثيقة يف ضوء الوثيقة  )١(
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 املرفق

 من مكتب الشؤون    ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠مذكـرة مؤرخة    
القانونية باألمم املتحدة تتضمن رد املكتب يف موضوع امتيازات         
وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول        
 كـيوتو املـلحق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ      

 )االتفاقية اإلطارية                          (

 املوجهة إىل األمني العام خبصوص طلب اهليئة        ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٦الرد مبذكرتكم املؤرخة    يـتعلق هذا     -١
 ملعلومات إضافية من األمني العام      اإلطارية بشأن تغري املناخ   الفرعـية للتنفيذ املنشأة مبوجب اتفاقية األمم املتحدة         

، وال سيما ما إذا أمكن      ")االتفاقية العامة  ("لألمم املتحدة بشأن نطاق اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصاناهتا        
وأبلغتمونا . تطبـيقها على األفراد العاملني يف اهليئات وأفرقة خرباء االستعراض املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو             

كذلـك بأن الدول األطراف التمست آراء األمني العام خبصوص ما إذا كان من املمكن أن يتمتع هؤالء األفراد                   
، "خرباء يف مهمات لألمم املتحدة"عدهم ) أ: "(ت واحلصانات مبوجب االتفاقية العامة وذلك بطرق منهاباالمتيازا

 ".بوسائل أخرى) ب(عمالً باملادة السادسة من االتفاقية العامة؛ أو 

كمـا التمسـتم مشورتنا خبصوص ما إذا أمكن ملؤمتر األطراف، وهو اهليئة العليا التفاقية األمم املتحدة                  -٢
إلطاريـة بشأن تغري املناخ العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، أن يدعو اجلمعية العامة لألمم             ا

املتحدة إىل اعتماد قرار يعد األفراد العاملني يف اهليئات وأفرقة خرباء االستعراض املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو 
 .ية العامة، أو قرار يطبقها عليهم بطريقة أخرىضمن سياق االتفاق" خرباء يف مهمات لألمم املتحدة"

أفرقة االستعراض /وفيما يتعلق مبسألة ما إذا كان باإلمكان اعتبار هؤالء األفراد العاملني يف هيئات اخلرباء    -٣
 إذ ال عمالً باملادة السادسة من االتفاقية، نود إبالغكم بأن هذا األمر ال يصح،             " خرباء يف مهمات لألمم املتحدة    "

النظام األساسي الذي ينظم مركز املسؤولني      " ذلك أن    ".مهمات لألمم املتحدة  ؤدون  ي"يعيِّنهم األمني العام، وال     
 حيدد (ST/SGB/2002/9)" ةخبـالف موظفي األمانة العامة واخلرباء القائمني مبهمة وحقوقهم وواجباهتم األساسي         

 :منه) ب(١ووفق البند . التعليمات فيما يتعلق بتعيني اخلرباء القائمني مبهمات

 :ن باإلعالن الكتايب التايل حبضور األمني العام أو ممثله املخول له ذلكويديل املسؤول"...   

 ، إيلَّ اليت أسندهتا األمم املتحدة   أعلن وأعد رمسيا بأن أمارس بكل والء وحصافة وضمري املهام           "
األمم املتحدة وحدها، وأال     نصب عيين مصاحل     وأن أؤدي هـذه املهـام وأنظم سلوكي واضعاً        

ألتمس أو أقبل أية تعليمات فيما يتعلق بأداء واجبايت من أية حكومة أو جهة أخرى خارجة عن    
 ."املنظمة
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 :بشكل قاطع على أنه) ب(٢وينص البند   

جيوز للمسؤولني واخلرباء القائمني مبهمة يف أدائهم لواجباهتم، التماس أو قبول أية تعليمات             ال  "
 ٣وينص البند ). مع إضافة التشديد" (مة حكومة أو من أية جهة أخرى خارجة عن املنظمن أية 

 مبهمة مسؤولون أمام األمم املتحدة عن أداء مهامهم على الوجه منياخلرباء القائ"كذلك على أن 
 ".مالسلي

بروتوكول كيوتو ليست   مبا أن اهليئات املنشأة مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ و            و -٤
تابعـة لألمـم املتحدة، فإن من يعملون فيها من خرباء وأي أفراد آخرين ال جيوز منحهم صفة اخلرباء القائمني                    

 .ة العامةتفاقياالمبهمات لألمم املتحدة مبوجب 

 يف هيئات   ويف رأيـنا، ميكـن النظر يف اخليارات األربعة التالية اليت ميكن وفقها هلؤالء األفراد العاملني                -٥
 .أفرقة االستعراض التمتع باالمتيازات واحلصانات الالزمة ألداء مهامهم الرمسية/اخلرباء

أوالً، بإمكان مؤمتر األطراف العامل بوصفه احتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو أن يعدِّل الربوتوكول  -٦
تابعة القضائية وغري ذلك من االمتيازات وأن يدِرج فيه أحكاماً إضافية تنص بشكل صريح على منح احلصانة من امل

واحلصـانات، حسـب االقتضـاء، لألفراد العاملني يف هيئات اخلرباء وأفرقة خرباء االستعراض املنشأة مبوجب                
 من  ٢٠وتـرد إجراءات اعتماد التعديالت وغري ذلك من الشروط ذات الصلة يف املادة              . بـروتوكول كـيوتو   

 .الربوتوكول

طراف يف بروتوكول كيوتو وضع صك جديد متعدد األطراف ينص على ما يلزم من              ثانـياً، ميكـن لأل     -٧
وينبغي أن حيظى هذا الصك بالقبول      . أفرقة االستعراض /االمتيازات واحلصانات لألفراد العاملني يف هيئات اخلرباء      

متع باالمتيازات  أو املوافقـة أو التصـديق مـن قبل األطراف يف بروتوكول كيوتو كي يتسىن هلؤالء األفراد الت                 
 .واحلصانات يف املناطق اخلاضعة للوالية الوطنية للدول املعنية

ثالـثاً، ميكـن لألطراف يف بروتوكول كيوتو أن تعتمد قراراً يقضي بتطبيق االتفاقية العامة على هؤالء                  -٨
املالئمة على الصعيد   وسيتطلب تطبيق هذا القرار كذلك اختاذ اإلجراءات        . إجراء ما يلزم من تعديالت    األفراد مع   

 .الوطين

رابعاً، ميكن ألمانة بروتوكول كيوتو أن تتفاوض مع الدول األطراف يف الربوتوكول وتربم معها اتفاقات        -٩
ثنائية كي متنح االمتيازات واحلصانات الالزمة ملن يعنيهم األمر من األفراد يف املناطق اخلاضعة للوالية الوطنية لكل 

 أن األفراد الذين يعملون يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو يتمتعون باالمتيازات ونشري إىل. دولة طرف
الربوتوكول املعدِّل لالتفاق املربم بني األمم املتحدة وحكومة مجهورية أملانيا االحتادية "واحلصانات يف أملانيا مبقتضى 

"). اتفاق املقر" ("يما يتعلق مبقر أمانة بروتوكول كيوتو     وأمانـة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ف         
، يتعني على أمانة مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع         ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣٠وكما ورد يف مذكرتنا املؤرخة      

مع أطراف (األطراف يف بروتوكول كيوتو أن تتخذ قراراً يف هذا الشأن كي متلك األهلية القانونية إلبرام اتفاقات 
 ).عدا أملانيا
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وفيما يتعلق مبسألة ما إذا أمكن ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو أن                 -١٠
أفرقة االستعراض، /يطلب إىل اجلمعية العامة توسيع نطاق االتفاقية العامة ليشمل األفراد العاملني يف هيئات اخلرباء        

 طلب، سيتعني على الدول األطراف تعديل االتفاقية العامة تبعاً        هذا ال ة على   حىت لو وافقت اجلمعية العام    نرى أنه   
 واحلالة هذه، ال نرى     .لذلك وإدخال التعديالت املناسبة على تشريعاهتا احمللية املنفذة لالتفاقية لتفعيل ذلك القرار           

 .أن هذا اخليار واقعٌي وعملٌي

 استعداد لتقدمي أي مساعدة حتتاجون إليها يف إعداد         وخـتاماً، اعلموا من فضلكم أن هذا املكتب على         -١١
 .مشاريع الصكوك كما ورد أعاله

 ـ ـ ـ ـ ـ


