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(A)     GE.07-70205    150507     150507 

                      اهليئة الفرعية للتنفيذ
                        الدورة السادسة والعشرين

     ٢٠٠٧     مايو  /      أيار  ١٨- ٧     بون، 

               من جدول األعمال    )  ه (  ١٥      البند 
                                املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية

                      راد العاملني يف اهليئات                     امتيازات وحصانات األف
                                 املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو

 امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

            اإلجراءات      ً                                           علماً بالتقرير الشفوي املقدم من األمانة بشأن        )               اهليئة الفرعية  (                                أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ      - ١
                                                           ، وأعربت عن تقديرها لإلجراءات املتخذة استجابة للشواغل         ٢-     م أإ  / ٩                                           اليت اختذها األمني التنفيذي لتنفيذ املقرر       

ّ                                                                                                 والقضـايا اليت ُوّجه إليها نظر األمني التنفيذي واجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة من قبل الكيانات االعتبارية        ُ              
  .   يفة                           املشاركة يف آلية التنمية النظ

                                                                                                   ودعـت اهليئة الفرعية رؤساء اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو إىل ضمان إدراج معلومات عن                - ٢
ٍ                                                 الشواغل والقضايا املثارة فيما يتعلق هبيئة منشأة أو فرد عامٍل يف هذه اهليئة فيما يتصل بوظائفهما الرمسية وذلك يف                                                          

  .                                                       مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو                                           التقارير اليت تقدمها اهليئة املنشأة املعنية إىل 

                            ً                                                                             كمـا أحاطت اهليئة الفرعية علماً بالتقرير الشفوي املقدم من األمانة بشأن األعمال اإلضافية اليت جيري                 - ٣
      تابعة                                                                                                        االضـطالع هبـا الستعراض اإلطار القانوين واملمارسة العملية فيما يتعلق بامتيازات وحصانات اهليئات ال              

                                                                                                             ملنظمات أخرى يف منظومة األمم املتحدة، واستعراض جدوى التأمني لتغطية التكاليف املرتبطة باملطالبات املقدمة              
                                                                        ُ                                       ضـد األفراد العاملني يف هيئات منشأة مبوجب بروتوكول كيوتو، وطلبت من األمانة أن ُتعد ورقات فنية بشأن                  

    .                                            نتائج هذه األعمال اإلضافية كي تنظر فيها األطراف
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                                            يأذن لألمني التنفيذي بأن يتخذ إجراءات        ٢-     م أإ  / ٩   ّ                                                      وسلّمت اهليئة الفرعية بأنه على الرغم من أن املقرر           - ٤
                                                                                                             هتـدف، يف مجلة أمور، إىل التقليل إىل أدىن حد من خماطر املنازعات والشكاوى واملطالبات املوجهة ضد األفراد                  

                                               ك املقرر ال يعاجل املسألة األساسية املتمثلة يف حصانات                                                  العاملني يف هيئات منشأة مبوجب بروتوكول كيوتو، فإن ذل
   .                            األفراد العاملني يف هذه اهليئات

                                                                                               واتفقت اهليئة الفرعية على مواصلة النظر يف احلاجة إىل إجياد حل فعال وسليم من الناحية القانونية وطويل  - ٥
                                    يف هيئات منشأة مبوجب بروتوكول كيوتو                                          ّ                 األمد، مبا يف ذلك إجراءات االستعراض، لضمان متكّن األفراد العاملني

  . ٢-    م أإ / ٩                                                                                         من أداء وظائفهم الرمسية بصورة مستقلة وفعالة، على أساس اخلربة املكتسبة فيما يتصل بتنفيذ املقرر 

      ديسمرب  /          كانون األول (                                                                                       وقـررت اهليـئة الفرعـية أن تواصل مناقشتها هلذه املسألة يف دورهتا السابعة والعشرين            - ٦
                                                                                                     اعتـبارها تقريـر األمـني التنفيذي املقدم إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                          واضـعة يف    )     ٢٠٠٧

                            ً                             ، على أن تؤخذ يف االعتبار أيضاً التقارير املقدمة من           ٢-     م أإ  / ٩                                     ً               بروتوكول كيوتو، يف دورته الثالثة، وفقاً للمقرر        
                                         عامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول                                                                       قـبل اهليئات املنشأة مبوجب برتوكول كيوتو إىل مؤمتر األطراف ال          

  Add.2   وAdd.1   وFCCC/SBI/2007/Misc.4   وFCCC/SBI/2006/21   وFCCC/SBI/2006/20                كيوتو، والوثائق 
                                                           أعاله، وأية وثائق أخرى ذات صلة، مبا يف ذلك املقترحات          ٣                                                ، والورقـات الفنية املشار إليها يف الفقرة         Add.3 و

  .                          ذات الصلة املقدمة من األطراف

_ _ _ _ _ 

 


