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 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الرابعة والعشرون

 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٦-١٨بون، 
 من جدول األعمال) ج(١٣البند 

 املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية
 راد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتوامتيازات وحصانات األف

 امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة
 مبوجب بروتوكول كيوتو

 مشروع استنتاجات مقدم من الرئيس

وكول رأت اهليـئة الفرعـية للتنفيذ أن من األساسي أن يكون األفراد العاملون يف اهليئات املنشأة مبوجب بروت                  -١
كـيوتو واألفراد العاملون يف أفرقة خرباء االستعراض املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو قادرين على االضطالع مبهامهم                

ومتحورت االعتبارات املتعلقة هبذا البند حول ضمان احلصانات الالزمة لألفراد العاملني يف اهليئات املنشأة              . الرمسية بفعالية 
 .اد العاملني يف أفرقة خرباء االستعراض املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتومبوجب بروتوكول كيوتو واألفر

وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمني التنفيذي أن يواصل التشاور مع األمني العام لألمم املتحدة هبدف           -٢
 :حتديد ما يلي

م املتحدة وآراء حمكمة العدل     مـع مراعاة املمارسة والقرارات واملقررات األخرية للجمعية العامة لألم          )أ( 
الدولـية، إجياد أفضل وسيلة يتمتع هبا األفراد العاملون يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو واألفراد العاملون يف                  
أفـرقة خـرباء االسـتعراض املنشـأة مبوجب بروتوكول كيوتو باحلصانات اليت متنحها اتفاقية امتيازات األمم املتحدة                  

 :، بوسائل من قبيل ما يلي)١٩٤٦املشار إليها فيما بعد باتفاقية عام  (١٩٤٦فرباير / شباط١٣ املعتمدة يف وحصاناهتا،

 ؛١٩٤٦عمالً باملادة السادسة التفاقية عام " خرباء يف مهام لألمم املتحدة"عدُّهم  `١` 

 .بوسائل أخرى `٢` 
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األطراف يف بروتوكول كيوتو    مـدى إمكانـية دعـوة مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع             )ب( 
للجمعية العامة لألمم املتحدة إىل اعتماد قرار يعترف باألفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو 
واألفـراد العـاملني يف أفرقة خرباء االستعراض املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو بصفتهم خرباء يف مهام لألمم                 

 . على هؤالء األفراد بطريقة أخرى١٩٤٦، أو اختاذ قرار يطبق اتفاقية عام ١٩٤٦ة عام املتحدة يف سياق اتفاقي

وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمني التنفيذي أن يرفع إىل اهليئة الفرعية يف دورهتا اخلامسة والعشرين                 -٣
مني العام لألمم املتحدة، املشار إليها تقريراً عن نتائج املشاورات اليت أجراها مع األ) ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين(

 . أعاله٢يف الفقرة 

وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ كذلك إىل األمني التنفيذي أن يعد مذكرة تنظر فيها اهليئة يف دورهتا اخلامسة  -٤
 :والعشرين وحتلل ما يلي

لعملية والقانونية املترتبة،   القضايا املطروحة على الصعيدين الدويل والوطين، مبا يف ذلك اآلثار ا           )أ( 
وفـيما يـتعلق مبقررات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، إضافة إىل اآلثار                 
املترتبة يف موارد األمانة، مسألة احلصول على اتفاق مكتوب من الكيانات اخلاصة أو الوطنية الساعية إىل املشاركة 

ا يف بروتوكول كيوتو حبيث ينص االتفاق على أن تكون أي شكاوى أو مطالبات أو               يف اآلليات املنصوص عليه   
منازعات ضد اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو أو األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول               

مةً وفقاً ملقررات مؤمتر    كيوتو واألفراد العاملني يف أفرقة خرباء االستعراض املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو مقدَّ           
 األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو ومرفوعةً أمام مقر األمانة؛

القضايا القانونية والعملية، مبا فيها اآلثار املتعلقة مبوارد األمانة واملترتبة على تقدمي املساعدة عند       )ب( 
ة مبوجب بروتوكول كيوتو واألفراد العاملني يف أفرقة خرباء         الطلـب إىل األفـراد العـاملني يف اهليـئات املنشأ          

االسـتعراض املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو الذين يواجهون شكاوى أو مطالبات أو منازعات تتعلق مبهامهم               
الرمسـية، ويف هذه احلاالت، اخليارات املتاحة لألمني التنفيذي لالتصال، عند االقتضاء، بالسلطات املختصة للبلد         

 .املعين أو البلدان املعنية من أجل مواصلة مناقشة هذه القضايا

وقررت اهليئة الفرعية للتنفيذ مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورهتا اخلامسة والعشرين على أساس تقرير  -٥
ألطراف، هبدف  أعاله مع مراعاة اآلراء اليت تعرب عنها ا٤ و٣األمني التنفيذي ومذكرته املشار إليهما يف الفقرتني 

إعداد مشروع مقرر بشأن هذه املسألة لكي يعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول 
 .كيوتو يف دورته الثانية

- - - - - 

 


