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  طراف العامل بوصفه اجتماع مؤمتر األ
   يف بروتوكول كيوتواألطراف    

  الدورة اخلامسة
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨- ٧كوبنهاغن، 

  البند العاشر من جدول األعمال املؤقت

  قدم من توفالو لتعديل أحكام بروتوكول كيوتو املتعلقة راح متاق
   األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب الربوتوكولحبصانات

  مذكرة من األمانة

  جيـوز ألي طـرف اقتـراح تعـديالت         " من بروتوكول كيوتو على أنه       ٢٠ من املادة    ١تنص الفقرة     - ١
  ". هلذا الربوتوكول

ذا الربوتوكـول يف دورة     ُتعتمد التعديالت هل  "كول كيوتو أن     من بروتو  ٢٠ من املادة    ٢ وتشترط الفقرة   - ٢
وترسل األمانة نص أي تعديل مقترح      . عادية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول         

كمـا ترسـل األمانـة      . قلذا الربوتوكول إىل األطراف قبل الدورة املقترح اعتماده فيها بستة أشهر على األ            هل
  ."التعديالت املقترحة إىل األطراف يف هذه االتفاقية واملوقعني عليها وإىل الوديع، للعلم

ُتعتمد املرفقات هبذا الربوتوكول يف     : " من بروتوكول كيوتو على ما يلي      ٢١ من املادة    ٣وتنص الفقرة     - ٣
أي مرفـق   وترسل األمانة نص    . يف هذا الربوتوكول  دورة عادية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف         

. رفق إىل األطراف قبل الدورة املقترح أن ُيعتمد فيها النص مبا ال يقل عن ستة أشـهر                مقترح أو تعديل مقترح مل    
إىل رفق إىل أطراف االتفاقية واملوقعني عليها وكذلك ملوترسل األمانة أيضاً نص أي مرفق مقترح أو تعديل مقترح 

  ."، للعلمالوديع
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ربوتوكول كيوتو يف رسالة    لووفقاً هلذه األحكام، أحالت توفالو إىل األمانة نص التعديل املقترح إجراؤه              - ٤
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران١١مؤرخة يف 

، إىل مجيـع    ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١١وبعد ذلك، أرسلت األمانة مذكرة شفوية تتضمن هذا النص، يف             - ٥
   مـن   ٢عنية بتغري املناخ وإىل البعثات الدائمة لدى األمم املتحدة، طبقاً لشروط الفقرة             مراكز التنسيق الوطنية امل   

وسترسل األمانة كذلك التعديل املقترح إىل املـوقعني        .  من بروتوكول كيوتو   ٢١ من املادة    ٣ والفقرة   ٢٠املادة  
  .على االتفاقية وإىل الوديع، للعلم

األطراف يف بروتوكول كيوتو مدعو إىل النظر يف هذا االقتراح يف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع   - ٦
  .دورته اخلامسة
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 موجهة من توفالو    ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١١رسالة مؤرخة يف    
  إىل األمني التنفيذي ألمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن         

  ربوتوكول كيوتول لإجراء تعديتقترح تغري املناخ          
  وتوكول كيوتو يتعلق باالمتيازات املمنوحة لألفراد ربلتعديل 

  العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو

ربوتوكول كيوتو يف شكل اتفاق إضايف إىل الربوتوكـول بالـصيغة           لتود حكومة توفالو اقتراح تعديل      
.  من الربوتوكول  ٢٠ من املادة    ١فقرة  ربوتوكول كيوتو عمالً بال   لوُيقترح هذا التعديل    . التايلاملعروضة يف النص    

  . من الربوتوكول٢٥ من املادة ٢نص هذا التعديل طبقاً للفقرة تعميم وتطلب توفالو إىل األمانة 

  أيان فراي
  املوظف املعين بشؤون البيئة الدولية

  وزارة البيئة
  حكومة توفالو
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  مرفق

 يف املؤسسات اليت    اتفاق بشأن حصانات األفراد العاملني    
  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف      ها  ئينش

  يف بروتوكول كيوتو                     
  إن األطراف يف هذا االتفاق،

  باعتبارها أطرافاً يف بروتوكول كيوتو،

يف   باالتفاق املربم بني األمم املتحدة ومجهورية أملانيا االحتادية بشأن مقر برنامج متطوعي األمم املتحدة              إذ تذكر 
  ؛١٩٩٥عام 

 باالتفاق املربم بني األمم املتحدة وحكومة مجهورية أملانيا االحتادية وأمانة اتفاقية األمم املتحدة              وإذ تذكر كذلك  
  اإلطارية بشأن تغري املناخ بشأن مقر أمانة االتفاقية؛

  :قد اتفقت على ما يلي

  ١املادة 
  تعاريف

  :ليةات، تنطبق التعاريف التفاقألغراض هذا اال  

  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، اليت اعُتمدت يف نيويـورك            " االتفاقية"ب ُيقصد    - ١  
  .١٩٩٢ مايو/ أيار٩يف 

  ؛تفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخاألمني التنفيذي ال" األمني التنفيذي"ب ُيقصد   - ٢  

  ":األفراد"ب ُيقصد   - ٣  

 أو ينتخبه مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو            أي فرد خيتاره    )أ(
  ذا االتفاق،هلليمثله يف املؤسسات أو الكيانات املدرجة يف التذييل ألف 

ـ أي فرد تدعوه مؤسسة من املؤسسات املدرجـة يف التـذييل ألـف                )ب(   ذا االتفـاق كخـبري     هل
  .حلضور اجتماعاهتا

ها مؤمتر األطراف ئ أي جمالس أو هيئات أو أفرقة أو جلان أو جمموعات ينش"املؤسسات"ب ُيقصد   - ٤
االتفاق أو تضاف إليه مبوجب تعـديل حـسب         هلذا  العامل بوصفه اجتماع األطراف تكون مدرجة يف التذييل         

  األصول املرعية؛
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الت وغري  املؤسسة اليت تقوم بدور الوحدة اإلدارية املسؤولة عن حفظ السج         " األمانة"ب ُيقصد    - ٥
ذلك من مهام السكرتارية حلساب املؤسسات املعنية املدرجة يف التذييل ألف، وتشمل، حسب االقتضاء، األمانة               

  . من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ٨املنشأة مبوجب املادة 

  ٢املادة 
  حكم عام

ف، واألفـراد، واملـوظفني، وممثلـي       ارطدون مساس مبا ألمانة االتفاقية، ومسؤوليتها، وللطرف أو األ        
َيمنح كـل   األطراف من مركز قانوين وحصانات مينحها اتفاق املقر املربم مع حكومة مجهورية أملانيا االحتادية،               

  . احملددين يف هذا االتفاق من احلصانات ما ينص عليه حتديداً هذا االتفاقطرف يف هذا االتفاق لألفراد 

  ٣املادة 
  حصانات األفراد

املدرجـة يف   وُيمنح األفراد العاملون يف اهليئات والكيانات األخرى املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو              - ١
أثنـاء   يتمتع هؤالء األفراد     ،وبوجه خاص . التذييل ألف ما يلزم من احلصانات ألداء وظائفهم الرمسية أداًء مستقالً وفعاالً           

  :ضونه يف األسفار املتصلة بوظائفهم الرمسيةأداء وظائفهم الرمسية، مبا يف ذلك الوقت الذي يق

  احلصانة من التوقيف أو االحتجاز الشخصي؛ب  )أ(
عتقاد بـأن    تدعو إىل اال   احلصانة من تفتيش األمتعة الشخصية، ما مل تكن هناك أسباب جدية          ب  )ب(

يرها مينع القانون استريادها أو تصدأصناف لغري االستعمال الشخصي أو بنود األمتعة حتتوي على 
أو ختضع للوائح احلجر الصحي يف الدولة الطرف املعنية؛ ويف مثل تلك احلاالت، يتم التفتيش يف  

  حضور الشخص املعين؛
احلصانة من اإلجراءات القانونية جبميع أنواعها يف ما يصدر عنهم قوالً أو كتابةً أو فعالً أثناء                ب  )ج(

يهم يف هذه الفقرة متمتعني هبذه احلصانة مـن         ويظل األفراد املشار إل   . وظائفهم الرمسية لأدائهم  
  اإلجراءات القانونية حىت بعد أن يتوقفوا عن أداء مهامهم الرمسية؛

   أياً كان شكلها؛احملررات واملستنداتكل رمة حب  )د(
 كان شكلها ومـواد  فرات والرموز ويف إرسال وتلقي أوراق ووثائق أياً  ياحلق يف استخدام الش   ب  )ه(

التصال  الرمسية عرب الربيد أو يف أكياس خمتومة أو بوسائل إلكترونية، ألغراض ا            تتعلق بوظائفهم 
  اهليئات والكيانات األخرى املنشأة املدرجة يف التذييل ألف ومع األمانة؛مع 

ذات تسهيالت العودة إىل الوطن املمنوحة للدبلوماسيني يف أوقات األزمات الدولية مبوجـب             ب  )و(
  اتفاقية فيينا؛
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، جلة طلبات احلصول على تأشريات الدخول اليت يقدمها األفراد املشار إليهم يف هذه الفقرة             معا  )ز(
عندما ترفق بوثيقة من األمانة تؤكد أهنم مسافرون ألعمال اهليئات والكيانات األخرى املنـشأة       

  .التأشريات باجملانهلم بأقصى سرعة ممكنة وُتمنح املدرجة يف التذييل ألف، 

اد الذين تدعوهم اهليئات والكيانات األخرى املنشأة مبوجـب بروتوكـول كيوتـو          ُيمنح األفر   - ٢
املدرجة يف التذييل ألف من أجل تقدمي خرباهتم أثناء اجتماعات تلك اهليئات والكيانات املنشأة، احلصانات املشار 

 أعاله أثناء الفترة اليت يقضوهنا يف خدمة اهليئة أو          ٣ من املادة    ١من الفقرة   ) ه(و) د(إليها يف الفقرتني الفرعيتني     
  .الكيان اآلخر املنشأ ذي الصلة، مبا يف ذلك الوقت الذي يقضونه يف األسفار املتصلة خبدمتهم

بصفتهم األفراد  لفائدة  ُتمنح مبوجبه حصانات لألفراد املمثلني يف املؤسسات املدرجة يف التذييل ألف ال               -٣
 يكون من حـق     وعليه،. وإمنا حلماية استقالهلم يف أداء وظائفهم املتعلقة باملؤسسات املدرجة يف التذييل ألف            ،الشخصية

أن يرتع احلصانة عن أي شخص ممثل يف مؤسسة مدرجة يف التذييل ألف مـىت رأى أن                 بل ومن واجبه،    املدير التنفيذي،   
  .احلصانة دون املساس بالغرض الذي ُمنحت من أجلهاحلصانة ستعرقل سري العدالة وجيوز نزع 

  ٤املادة 
  احترام القوانني واللوائح

املؤسسات املدرجة يف التذييل ألف، دون مساس باحلصانات املمنوحة األفراد املمثلني يف   من واجب مجيع    
ؤسسة املدرجة يف التذييل    احترام القوانني واللوائح السارية يف البلد الذي قد يوجدون فيه ألغراض أعمال امل            هلم،  

م التدخل يف الـشؤون     ويقع عليهم أيضاً واجب عد    . ألف أو الذي قد يعربون أراضيه أثناء القيام بتلك األعمال         
  .الداخلية لذلك البلد

  ٥املادة 
  العالقة بني اتفاق املقر وهذا االتفاق

 األمم املتحدة فيما يتعلق جبميع تكمِّل أحكام هذا االتفاق األحكام املنصوص عليها يف اتفاق مقر متطوعي
فإذا كان أحد أحكام هذا االتفـاق       . األشخاص املدعوين للمشاركة يف أعمال رمسية يف إطار بروتوكول كيوتو         

يتناول نفس املوضوع، ُيعترب احلكمان متكامالن، كلما أمكن ذلك، حىت يكون كالمها ساري املفعول وال حيـد                 
  . حال تضارهبما، تكون الغلبة ألحكام هذا االتفاقأحدمها من أثر اآلخر؛ غري أنه، يف

  ٦املادة 
  االتفاق التكميلي

ال حيد هذا االتفاق بأي شكل من األشكال من االمتيازات واحلصانات اليت ُمنحت أو قد ُتمنح الحقـاً                  
 األطراف العامل لألفراد املمثلني يف أي مؤسسة مدرجة يف التذييل ألف وال ميس هبا بسبب أي اتفاق يربم بني مؤمتر

وال ُيعترب هذا االتفاق حائالً . بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو وأي بلد آخر بشأن عقد االجتماعات
دون إبرام اتفاقات تكميلية بني مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو وأي شخص 

  .التذييل ألفممثل يف أي مؤسسة من املؤسسات املدرجة يف 
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  ٧املادة 
  تسوية املنازعات

فيما يتعلق بتنفيذ احلصانات املمنوحة مبوجب هذا االتفاق، حيدد األمني التنفيذي الطرائق املناسبة   - ١
  :لتسوية املنازعات التالية

  كون طرفاً فيهـا أي مـن املؤسـسات املدرجـة يف            ت املتعلقة بالقانون اخلاص اليت ي     املنازعا  )أ(
  ف؛التذييل أل

املنازعات اليت يكون طرفاً فيها أي فرد من األفراد املمثلني يف أي مؤسسة من املؤسسات املدرجة   )ب(
  .يف التذييل ألف، يتمتع باحلصانة مبوجب منصبه، ما مل يكن األمني التنفيذي قد جرده منها

 من بروتوكول كيوتو    ١٩أعاله، تسري يف احلاالت التالية أحكام الفقرة        ) ١(رغم ما تنص عليه الفقرة        - ٢
  :بشأن تسوية املنازعات على هذا االتفاق، مع مراعاة ما يقتضيه احلال من تغيريات

أي منازعة تنشأ بني طرفني من األطراف يف هذا االتفاق بشأن تفسري أو تطبيق هذا االتفاق مل                   )أ(
  ُتَحل بالتشاور؛

طرف من األطراف يف هذا االتفـاق       أي منازعة تنشأ بني مؤسسة مدرجة يف التذييل ألف وأي             )ب(
  بشأن تفسري أو تطبيق هذا االتفاق مل ُتَحل بالتشاور؛

أي منازعة تنشأ بني شخص ممثل يف إحدى املؤسسات املدرجة يف التذييل ألف وأي طـرف يف                   )ج(
  .هذا االتفاق بشأن تفسري أو تطبيق هذا االتفاق مل ُتَحل بالتشاور

  ٨املادة 
  األمانة

  . من االتفاقية وظائف أمانة هذا االتفاق٨انة املنشأة مبوجب املادة تؤدي األم  - ١

   من االتفاقية بـشأن وظـائف األمانـة         ٨ من املادة    ٢تسري على هذا االتفاق أحكام الفقرة         - ٢
. ت من االتفاقية بشأن الترتيبات املتخذة لعمل األمانة، مع مراعاة ما يقتضيه احلال من تغيريا٨ من املادة ٣والفقرة 

وتؤدي األمانة، باإلضافة إىل ذلك، الوظائف املسندة إليها مبوجب االتفاق أو مبوجب أي مقرر يصدر عن اجتماع 
  .األطراف يف هذا االتفاق

  ٩املادة 
  إضافة مؤسسات إىل التذييل ألف أو حذفها منه

 ألف امللحق هبذا جيوز لألطراف يف هذا االتفاق إضافة أو حذف مؤسسات من القائمة املدرجة يف التذييل
  .االتفاق مبقرر يصدر عن اجتماع األطراف يف هذا االتفاق
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  ١٠املادة 
  التعديالت

 من بروتوكول كيوتو على هذا االتفاق يف ما يتعلق ٢٠تسري إجراءات التعديل املنصوص عليها يف املادة 
ن تغيريات ودون املساس باألحكام بإضافة مؤسسات إىل التذييل ألف أو حذفها منه، مع مراعاة ما يقتضيه احلال م

  . من هذا االتفاق١٢املنصوص عليها يف املادة 

  ١١املادة 
  التوقيع

ُيفتح باب التوقيع على هذا االتفاق جلميع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف مقر االتفاقية، يف بون، من                 
  .، مث يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك)...(إىل ) ...(

  ١٢املادة 
  قالتصدي

وتودع صكوك التصديق أو املوافقة أو القبول لـدى         . خيضع هذا االتفاق للتصديق أو املوافقة أو القبول       
  .األمني العام لألمم املتحدة

  ١٣املادة 
  االنضمام

وتودع صكوك االنضمام . يبقى باب االنضمام إىل هذا االتفاق مفتوحاً أمام مجيع األطراف يف بروتوكول كيوتو        
  .م لألمم املتحدةلدى األمني العا

  ١٤املادة 
  بدء النفاذ

 يوماً على تاريخ إيداع الصك العاشر من صكوك التصديق أو املوافقة            ٣٠بعد مرور   يبدأ نفاذ االتفاق      -١
  .أو القبول أو االنضمام

طرف يف بروتوكول كيوتو يصدِّق على هذا االتفاق أو يوافـق           االتفاق بالنسبة إىل كل     هذا  بدأ نفاذ   ي  -٢
 بعد إيداع الصك العاشر من صكوك التصديق أو املوافقة أو القبول أو االنـضمام، يف اليـوم                  و ينضم إليه  و يقبله أ  عليه أ 

  .الثالثني بعد إيداع صك تصديقه أو موافقته أو قبوله أو انضمامه
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  ١٥املادة 
  التطبيق املؤقت

وله أو االنضمام إليه أن ُتخطر الوديـع يف         جيوز ألي دولة تعتزم التصديق على هذا االتفاق أو املوافقة عليه أو قب            
  .أي وقت بأهنا ستطبق هذا االتفاق مؤقتاً ملدة ال تتعدى سنتني

  ١٦املادة 
  نقض االتفاق

. هذا االتفاق بواسطة إخطار خطي يوجَّه إىل األمني العام لألمم املتحـدة           أن ينقض   جيوز ألي طرف      -١
  .ستالم اإلخطار ما مل حيدِّد اإلخطار تارخياً الحقاًويصبح النقض نافذاً بعد مرور سنة على تاريخ ا

ال يؤثر نقض طرف من األطراف هذا االتفاق بتاتاً على واجبه الوفاء بأي التزام وارد يف هذا االتفـاق                    -٢
  .منصوص عليه يف القانون الدويل، وذلك بصرف النظر عن هذا االتفاق

  ١٧ املادة
  الوديع

  .ع هذا االتفاقيدة وداألمني العام لألمم املتحيكون 

  ١٨املادة 
  التحفظات

  .على هذا االتفاقفظات ال جيوز إبداء أي حت

  ١٩املادة 
  النصوص ذات احلجية

   .االتفاق باإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسيةهذا تتساوى يف احلجية نصوص 

  .اً لألصول، بالتوقيع على االتفاق، قام املوقعون أسفله، املفوضون طبقوإثباتاً ملا تقدم

اإلسـبانية واإلنكليزيـة    ، يف نسخة أصلية وحيدة، باللغـات        )...(إىل  ) ...( يف بون، من     فُتح باب التوقيع  
  .والروسية والصينية والعربية والفرنسية
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  التذييل ألف
  .اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة  -١

  .جلنة االمتثال  -٢

  .على التنفيذ املشتركجلنة اإلشراف   -٣

  .جملس صندوق التكيف  -٤

  . من هذا الربوتوكول٨أفرقة اخلرباء املكلفة باالستعراض مبوجب املادة   -٥

  . أعاله٤-١ها الكيانات املدرجة يف و األفرقة أو اجملموعات اليت تنشئاللجان أ  -٦

_ _ _ _ _  

 


