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 مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
    يف بروتوكول كيوتو

 الدورة الثالثة
 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤-٣بايل، 

 دول األعمال املؤقت من ج١٧البند 
 مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف
    العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة
 ٢-م أإ/٩تنفيذ املقرر : مبوجب بروتوكول كيوتو

 *مذكرة من األمانة

 ملخص

 ٢-م أإ /٩بشأن اإلجراءات املتخذة وفقاً للمقرر      الوثيقة تقرير مقدم من األمني التنفيذي       يـرد يف هذه      
وترد تفاصيل بشأن   . املعـين بامتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو           

ات والشكاوى واملطالبات املقدمة ضد اإلجراءات اليت اختذها األمني التنفيذ للتقليل إىل أدىن حد من خماطر املنازع
كما توجز الوثيقة الشواغل    . هـؤالء األفـراد، مبا يشمل تنفيذ برنامج تدرييب ألعضاء أفرقة خرباء االستعراض            

والقضـايا الـيت أثارهتا كيانات قانونية خاصة مشاركة يف آلية التنمية النظيفة، واإلجراءات اليت اختذهتا األمانة                 
إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف        . آللية التنمية النظيفة استجابة لذلك    واجمللـس التنفيذي    

 .بروتوكول كيوتو مدعو إىل النظر يف التقرير وتقدمي مزيد من التوجيه إىل األمني التنفيذي
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  مقدمة-أوالً 

  الوالية-ألف 

، إىل  ٢-م أإ /٩طلـب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف مقرره               -١
جراءات، وخباصة استجابة للشواغل والقضايا اليت تثريها الكيانات القانونية         األمني التنفيذي أن يتخذ عدداً من اإل      

اخلاصة أو العامة املشاركة يف اآلليات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو، للتقليل إىل أدىن حد من خماطر املنازعات 
كما طلب مؤمتر . )١(ل كيوتووالشكاوى والطلبات املقدمة ضد األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكو

األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل األمني التنفيذي أن يقدم إليه تقريراً، حبسب                
 .االقتضاء، وخباصة يف ضوء أي شواغل أو قضايا قد تنشأ فيما يتعلق باهليئات املنشأة مبوجب الربوتوكول

  نطاق املذكرة-باء 

، ٢-م أإ /٩ثـيقة تقريـراً عن اإلجراءات اليت اختذها األمني التنفيذي وفقاً للمقـرر             تضـم هـذه الو     -٢
اإلجراءات املتخذة للتقليل إىل أدىن حد من خماطر املنازعات والشكاوى واملطالبات املقدمة ضد             ) ١: (وخاصـة

ذة استجابة للشواغل أو    اإلجراءات املتخ ) ٢(األفـراد العـاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو؛ و          
القضايا اليت تثريها الكيانات القانونية اخلاصة املشاركة يف اآلليات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو أثناء الفترة من 

 .٢٠٠٧أغسطس / إىل آب٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين

  اإلجراء الذي ميكن ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف-جيم 

 كيوتو اختاذهيف بروتوكول 

إن مؤمتر األطراف العامل مدعو إىل النظر يف التقرير وتقدمي التوجيه بشأن اإلجراءات األخرى اليت ينبغي                 -٣
 .على األمني التنفيذي اختاذها

 ٢-م أإ/٩ تنفيذ املقرر -ثانياً 

  معلومات أساسية-ألف 

بروتوكول كيوتو مسألة امتيازات    يـناقش حالـياً مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف             -٤
ومن بني املسائل اليت جيري النظر فيها  .)٢(وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو      

                                                      

تشمل اهليئات املنشأة يف هذا السياق اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، وجلنة اإلشراف على التنفيذ  )١(
 .  من بروتوكول كيوتو٨املشترك، وجلنة االمتثال، وأفرقة خرباء االستعراض املنشأة مبوجب املادة 

  FCCC/SBI/2006/6 و FCCC/KP/CMP/2005/6زيد من املعلومات، انظر الوثائق      لالطـالع على م    )٢(
 .FCCC/SBI/2006/21 وFCCC/SBI/2006/20و
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خيارات توفري نظام قانوين يكفل احلصانات الالزمة ويوفر الترتيبات للتصدي للمنازعات والشكاوى واملطالبات             
 .نونية خاصة أو عامة ضد األفراد العاملني يف هذه اهليئاتاملقدمة من كيانات قا

 واعـتمد مؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية املقرر                -٥
 رجا فيه من األمني التنفيذي أن يتخذ عدداً من اإلجراءات للتقليل إىل أدىن حد من خطر اختاذ إجراء                   ٢-م أإ /٩

 :ورجا املؤمتر حتديداً من األمني التنفيذي.  ضد األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتوقانوين

أن يـتخذ اإلجراءات، مبا يف ذلك عن طريق مساعيه احلميدة، حيثما أمكن، وخباصة استجابة                )أ( 
  ٦ املشاركة يف اآلليات املنشأة مبوجب املواد        للشواغل أو القضايا اليت تثريها الكيانات القانونية اخلاصة أو العامة         

 مـن بروتوكول كيوتو، للتقليل إىل أدىن حد من خماطر املنازعات والشكاوى واملطالبات املقدمة ضد          ١٧ و ١٢و
 األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو؛

نشأة مبوجب بروتوكول كيوتو فيما أن يقـدم املشـورة واملساعدة إىل أي فرد عامل يف هيئة م           )ب( 
 يتعلق بأي شواغل أو قضايا تثار بصدد ممارسة مهامه الرمسية؛

 أن يتشاور، حبسب االقتضاء، مع رئيس اهليئة املنشأة املعنية بشأن أي شواغل أو قضايا مثارة؛ )ج( 

و األطراف  أن يتصل، حبسب االقتضاء، مع جهة التنسيق الوطنية والسلطات املختصة للطرف أ            )د( 
 املعنية ملناقشة الشواغل أو القضايا املثارة؛

أن يتحمل النفقات الالزمة، رهناً بتوافر املوارد، ويف حدود سلطته املالية العامة، لتغطية األنشطة   )ه( 
 ؛٢-م أإ/٩احملددة يف املقرر 

ربناجمية املقترحة لفترة أن يـدرج احتـياجات األنشطة احملددة يف املقرر من املوارد يف امليزانية ال          )و( 
 ؛٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني 

أن يقدم تقارير إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، حبسب  )ي( 
 .االقتضاء، وخباصة يف ضوء أي شواغل أو قضايا قد تنشأ فيما يتعلق باهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو

اختذ األمني التنفيذي عدداً من اإلجراءات للتقليل إىل أدىن حد من خماطر املنازعات             ووفقـاً هلذا املقرر،      -٦
والشـكاوى واملطالبات املقدمة ضد األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة، فضالً عن إجراءات تتصدى للشواغل أو                

ويتضمن هذا . وكول كيوتوالقضـايا الـيت تثريها كيانات قانونية خاصة تشارك يف اآلليات املنشأة مبوجب بروت         
 .التقرير ملخصاً هلذه اإلجراءات

 اإلجراءات املتخذة للتقليل إىل أدىن حد من خماطر املنازعات          -بـاء   
والشـكاوى واملطالـبات املقدمـة ضد األفراد العاملني يف          

 اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو

للدعم املقدم من األمانة إىل اهليئات املنشأة مبوجب        اختـذ األمـني التنفيذي عدداً من اإلجراءات تعزيزاً           -٧
فبعد ختام املؤمتر الثاين لألطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو الذي عقد يف . الربوتوكول
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نـريويب، واصل األمني التنفيذي توظيف موظفني مؤهلني لضمان أن تستمر األمانة يف تقدمي الدعم عايل النوعية                 
ويشمل ذلك توظيف موظف للشؤون القانونية لتقدمي الدعم القانوين إىل          . يـئات املنشأة مبوجب الربوتوكول    لله

وجلنة اإلشراف على التنفيذ ) يشار إليه أدناه باسم اجمللس التنفيذي أو اجمللس(اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة 
لس التنفيذي وجلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك،       وقد ساعد ذلك على ضمان أن جتيء مقررات اجمل        . املشـترك 

فضالً عن الفرق واألفرقة العاملة هلذه اهليئات، متمشيةً مع الطرائق واإلجراءات واملبادئ التوجيهية اليت اعتمدها               
تأتية ومتّول معظم هذه الوظائف من التربعات ومن نصيب العوائد امل. مؤمتر األطراف العامل وتكون سليمة قانونياً

 .من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة ومشاريع التنفيذ املشترك

 للهيئات املنشأة مبوجب الربوتوكول يف بون، مقر األمانة، حيث يتمتع           ٢٠٠٧وعقدت اجتماعات عام     -٨
 .)٣( األمانةاألفراد العاملون يف اهليئات املنشأة مبوجب الربوتوكول باالمتيازات واحلصانات وفقاً ألحكام اتفاق مقر

، طلب مؤمتر األطراف العامل إىل األمانة أن تضع وتنفذ الربنامج التدرييب ألعضاء ١-م أإ /٢٤ويف املقرر  -٩
 من بروتوكول كيوتو الذين يشاركون يف االستعراضات األولية  ٨أفـرقة خرباء االستعراض املنشأة مبوجب املادة        

ووفقاً هلذا املقرر، وضعت األمانة يف عام . ط إجراء اختبار للخرباء من الربوتوكول، مبا يشمل شرو٨مبوجب املادة 
وُيطلب إىل مجيع اخلرباء الراغبني يف االشتراك كأعضاء يف أفرقة خرباء           .  بـرناجماً عـلى شبكة اإلنترنت      ٢٠٠٦

تدرييب تلبية ويستهدف الربنامج ال. االستعراض استكمال الدورة على شبكة اإلنترنت واجتياز اختبار تنظمه األمانة
اشتراطات عمليات استعراض قوائم جرد غازات الدفيئة مبوجب بروتوكول كيوتو وضمان تدريب مجيع األفراد              

ويتوقف تنفيذ الربنامج التدرييب على األموال التكميلية اليت توفّرها         . املشـاركني يف االستعراضات تدريباً كافياً     
 فترة السنتني احلالية، وسيعتمد مواصلة تنفيذ الربنامج التدرييب         وهذه املسامهة هي عند مستوى أدىن يف      . األطراف

 .يف فترة السنتني التالية على دعم األطراف

 اإلجراءات املتخذة استجابة للشواغل أو القضايا اليت تثريها         -جيم  
كيانات قانونية خاصة أو عامة بشأن أنشطة املشاريع املنفذة 

 يف إطار آلية التنمية النظيفة

 ١٢، تلقى األمني التنفيذي     ٢٠٠٧أغسطس  / إىل آب  ٢٠٠٦أكتوبر  /يف خـالل الفترة من تشرين األول       -١٠
خطابـاً موجهاً إىل اجمللس التنفيذي من كيانات قانونية خاصة تعرب فيها عن القلق أو تثري قضايا تتعلق بأنشطة                   

 :باآليتوكانت اخلطابات تتعلق . املشاريع املنفذة يف إطار آلية التنمية النظيفة

 مقررات من اجمللس برفض طلبات املصادقة على أنشطة املشاريع وتسجيلها؛ )أ( 

 مقرر من اجمللس برفض طلب خروج على نشاط للمشروع؛ )ب( 

مقـرر مـن اجمللس بإصدار جزء فقط من الوحدات املطلوبة خلفض االنبعاثات املعتمد لنشاط                )ج( 
 مسجل للمشروع؛

                                                      

)٣( FCCC/KP/CMP/2005/6 ٩، الفقرة. 
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  املقدمة إىل اجمللس؛توصيات فريق املنهجيات )د( 

 .حدوث تأخري يف نظر اجمللس يف نشاط أحد املشاريع  )ه( 

وذكرت بعض الكيانات القانونية اخلاصة أهنا تكبدت، نتيجة ملقررات اجمللس التنفيذي، خسائر تصل إىل               -١١
ي أصاب مسعتها لوحدات خفض االنبعاثات املعتمد فضالً عن الضرر الذ" البدء الفوري"عدة ماليني يورو، مشلت 

 .بسبب الدعاية السلبية

وفيما يتعلق بنشاطني من أنشطة املشاريع، طلبت الكيانات القانونية اخلاصة إىل اجمللس التنفيذي أن يلغي            -١٢
 .مبا يشمل حق الشروع يف اختاذ إجراءات قانونية" دون اإلضرار بأية حقوق أو سبل انتصاف أخرى"مقرره، 

 :ة اليت أثارهتا الكيانات القانونية اخلاصة يف هذه اخلطابات فهيأما الشواغل األساسي -١٣

انظر املقرر (أن اجمللس أخفق يف اتباع إجراءات استعـراض طرائق آلية التنمية النظيفة وإجراءاهتا  )أ( 
 ؛)١-م أإ /٣

 أن اجمللس انتهك مبادئ األصول القانونية؛ )ب( 

 ءات آلية التنمية النظيفة وتفسري اجمللس هلا؛أن هناك نقصاً يف شفافية طرائق وإجرا )ج( 

 .أن هناك عدم اتساق يف مقررات اجمللس املتعلقة بأنشطة مشاريع مماثلة )د( 

وقـد وجه األمني التنفيذي كل خطاب إىل اجمللس التنفيذي للنظر فيه، مشفوعاً بتحليل للقضايا املثارة                 -١٤
 . اجمللس الشروع فيهاأو/وتوصية باخلطوات اليت يتعّين على الرئيس و

وبعثـت األمانـة، باسم رئيس اجمللس التنفيذي، خبطابات إىل كل كيان قانوين خاص لتوضيح مقررات             -١٥
أو للتوصية بإعادة تقدمي نشاط املشروع /اجمللس، وتوفري حتديث لإلجراءات اليت اختذها اجمللس استجابة للخطاب، و

 : أبلغت األمانة الكيانات القانونية اخلاصة مبا يليويف هذه اخلطابات،. إىل اجمللس للنظر فيه

فـيما يـتعلق حبالتني من احلاالت، نظر اجمللس التنفيذي يف معلومات جديدة أو إضافية قدمها                 )أ( 
 املشتركون يف املشروع وقرر تسجيل نشاط املشروع أو إصدار وحدات اخلفض املعتمد لالنبعاثات؛

لس التنفيذي النظر يف توصية فريق املنهجيات واقترح أن يقدم          يف إحـدى احلـاالت، أعاد اجمل       )ب( 
 الطرف املشارك يف املشروع طلباً باخلروج على النشاط؛

يف إحـدى احلـاالت، مـا زال فـريق املنهجيات ينظر يف املنهجية املقترحة لنشاط املشروع،            )ج( 
 وسيستكمل التوصية اليت ستقدم إىل اجمللس يف اجتماعه القادم؛
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يف مثـاين حاالت، أبلغت األمانة، باسم اجمللس التنفيذي، املشاركني يف املشاريع بأسباب رفض               )د( 
نشاط املشروع ودعت املشارك يف املشروع إىل أن يقدم طلباً ملراجعة املنهجية املقترحة أو نشاط املشروع من أجل 

 .ميه للتسجيلالتسجيل، مشرية إىل أن نشاط املشروع يف إحدى احلاالت سبق أن أعيد تقد

 إدراج االحتـياجات مـن املوارد يف امليزانية الربناجمية لفترة           -دال  
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني 

أعـاد األمني التنفيذي تنظيم وتوحيد الدعم القانوين لألمانة يف برنامج جديد للشؤون القانونية، ووفر                -١٦
وأثناء .  للهيئات املنشأة مبوجب الربوتوكول    املوارد للحفاظ على مزيد من املوظفني من أجل تقدمي الدعم القانوين          

مناقشة امليزانية الربناجمية املقترحة من قبل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة والعشرين، قررت األطراف عدم 
حة لفترة  يف امليزانية الربناجمية املقتر٢-م أإ /٩إدراج أيـة احتياجات أخرى من املوارد لألنشطة احملددة يف املقرر         

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني 

  االستنتاجات-ثالثاً 

ساعد الدعم املقدم من األمانة على أن تظل أعمال ومقررات اهليئات املنشأة عالية النوعية ومتمشية مع                 -١٧
الطـرائق واإلجـراءات واملـبادئ التوجيهـية اليت اعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف            

وقد اختذ إجراء فوري للرد على الشواغل اليت وردت يف خطابات كيانات قانونية خاصة              . توبـروتوكول كـيو   
ويف . مشـاركة يف اآلليات، وخباصة آلية التنمية النظيفة، وتقدمي املساعدة إىل اجمللس التنفيذي يف مجيع احلاالت               

وسيواصل األمني  .  نصائح األمانة  بعـض احلـاالت، أعاد اجمللس النظر يف مقرراته السابقة وراجعها استناداً إىل            
التنفيذي حتسني الدعم واملساعدة املقدمني إىل اهليئات املنشأة وإىل أفرقة خرباء االستعراض، واالستجابة فوراً إىل               

 .الشواغل والقضايا اليت تثريها كيانات قانونية خاصة أو عامة تشارك يف اآلليات وفقاً لربوتوكول كيوتو

، وإن أذن   ٢-م أإ   /٩دسة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، أقرت األطراف بأن املقرر          ويف الدورة السا   -١٨
لألمـني التنفـيذي باختاذ عدد من اإلجراءات، إالّ أنه مل يتناول القضية األساسية املتمثلة يف احلصانات املمنوحة                  

اف إىل اختاذ مقرر يوفر االمتيازات      وحتتاج األطر . لألفـراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو        
واحلصـانات الالزمـة لألفراد العاملني يف هذه اهليئات ويضع الترتيبات اليت تعاجل جوهر أي نزاع أو شكوى أو            
 مطالـبة تـتعلق بقـرارات يـتخذها هـؤالء األفـراد بصـفتهم الرمسية كأعضاء يف اهليئات املنشأة مبوجب                    

 .بروتوكول كيوتو

- - - - - 


