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(A)     GE.08-71231    091208    101208 

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة التاسعة والعشرون

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠- ١بوزنان، 

  من جدول األعمال) د(١٤البند 
  إلدارية واملالية واملؤسسيةاملسائل ا

   اهليئاتامتيازات وحصانات األفراد العاملني يف
  املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو   

  امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة
  مبوجب بروتوكول كيوتو

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

  إضافة

  توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ

ة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا التاسعة والعشرين، أن توصي مبشروع املقرر التايل لكي يعتمـده    قررت اهليئ   
  :مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

  ]٤- م أإ/- [مشروع املقرر 
  امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة

  مبوجب بروتوكول كيوتو
  األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،إن مؤمتر   

   من بروتوكول كيوتو،١٨، و١٧، و١٣، و١٢، و٨، و٦ إىل املواد إذ يشري  
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، ١-م أإ /٢٧، و ١-م أإ /٢٢، و ١-م أإ /١١، و ١-م أإ /٩، و ١-م أإ /٣ إىل املقـررات     وإذ يشري أيضاً    
  ، ٣- م أإ/١، و٢- م أإ/٩، و١- م أإ/٣٣و

  ، )١(إىل اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصاناهتا وإذ يشري كذلك  

 بأن لألطراف السلطة السيادية لوضع الترتيبات املتعلقة باالمتيازات واحلصانات وفقاً           وإذ يسلِّم   
  لتشريعها الوطين،

ة  باالتفاق املربم بني األمم املتحدة، وحكومة مجهورية أملانيا االحتادية وأمانة اتفاقيوإذ حييط علماً  
  ، بصيغته املعدلة، )٢(األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق مبقر أمانة االتفاقية

   بتقرير األمني التنفيـذي بـشأن اإلجـراءات املتخـذة وفقـاً            مع التقدير حييط علماً     - ١  
  ؛)٣(٢- م أإ/٩للمقرر 

   إىل األمني التنفيذي مواصلة اختاذ اإلجراءات وفقاً لذلك املقرر؛يطلب  - ٢  

 األمني التنفيذي على مواصلة عقد اجتماعات للهيئات املنشأة مبقر األمانة أو يف             يشجع  - ٣  
أماكن أخرى تكون اتفاقات البلد املضيف أو مذكرات التفاهم اليت تتضمن أحكاماً بـشأن امتيـازات                

لني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو قد أبرمت فيها بـني األمانـة              وحصانات األفراد العام  
  وحكومات البلدان املضيفة؛

 األطراف، حيثما أمكن، على اختاذ الترتيبات لتوفري احلماية الكافيـة لألفـراد             تشجع  - ٤  
  .بة من املعاهدةالعاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو إىل أن يبدأ نفاذ األحكام املناس

 -  -  -  -  -  

 

                                                      

 ).من النص اإلنكليزي (١٩٤٦فرباير / شباط١٣، ١٥، ص ١األمم املتحدة، سلسلة املعاهدات، اجمللد  )١(

االتفاق املربم بني األمم املتحدة، وحكومة مجهورية أملانيا االحتادية وأمانة اتفاقية األمم املتحدة بشأن               )٢(
 ٧، والربوتوكول املعدِّل لالتفاق، املوقع يف ١٩٩٦يونيه / حزيران٢٠اقية، واملوقع يف تغري املناخ فيما يتعلق مبقر أمانة االتف

 .٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول

)٣( FCCC/KP/CMP/2008/10. 


