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 مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
 الدورة األوىل

 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٩ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨مونتريال، 
 

 من جدول األعمال املؤقت) ج(١٢البند 
 املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية

 امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو

 امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو

 مذكرة من إعداد األمانة

 وجزم

أعرب اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، يف تقريره إىل الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف       
، عن قلقه حيال عدم متتع أعضائه بأي امتيازات وحصانات وما قد يترتب على ذلك )مؤمتر األطراف العامل(يف بروتوكول كيوتو 

وأشار اجمللس إىل أن أنشطته وقراراته قد متّس أطرافاً ثالثة رمبا تلجأ للتقاضي يف احملاكم               . تنمية النظيفة مـن آثار على عمل آلية ال      
 وطلـب اجمللس من مؤمتر األطراف العامل أن ينظر يف اخلطوات الالزم اختاذها للتوصل إىل حل               . الوطنـية توخـياً لالنتصـاف     

 .هلذه املسألة

خاطر احملتملة فيما يتعلق باإلجراءات القانونية اليت قد يواجهها أعضاء اهليئات املنشأة            وتسلط هذه الوثيقة الضوء على امل      
وتستعرض الوثيقة االمتيازات واحلصانات    . وأعضـاؤها املـناوبون وخرباؤها أثناء االضطالع مبهامهم يف إطار بروتوكول كيوتو           

وعة خيارات لينظر فيها مؤمتر األطراف العامل عند البت فيما إذا كان املقدمة يف إطار األمم املتحدة وعملية تغري املناخ، وتقدم جمم
ينـبغي تقـدمي االمتيازات واحلصانات الالزمة ألعضاء اهليئات املنشأة وأعضائها املناوبني وخربائها لالضطالع مبهامهم يف إطار                 

 .تسوية النـزاعات الصادرة عن أطراف ثالثةبروتوكول كيوتو، وكيف ينبغي أن يتّم ذلك وما اإلجراءات اليت ينبغي اعتمادها ل
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  مقدمة-أوالً 

  الوالية-ألف 

متر األطراف العامل، عن قلقه حيال أعـرب اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، يف تقريره إىل الدورة األوىل ملؤ        -١
انظر الوثيقة  (عدم متتع أعضائه بأي امتيازات وحصانات وما قد يترتب على ذلك من آثار على عمل آلية التنمية النظيفة                   

FCCC/KP/CMP/2005/4 و Add.1 .(             وطلب اجمللس من مؤمتر األطراف العامل أن ينظر يف هذه املسألة ويتخذ خطوات
 .شأهناللتوصل إىل حل ب

  نطاق املذكرة-باء 

وتناقش املذكرة نظام االمتيازات . أعـّدت األمانـة هـذه املذكرة ملساعدة األطراف على النظر يف هذه املسألة          -٢
وتتناول املذكرة بعض املخاطر احملتملة فيما      . واحلصـانات يف إطار األمم املتحدة ويف سياق االتفاقية وبروتوكول كيوتو          

لقانونية اليت قد تتخذها أطراف ثالثة مشاركة يف آليات بروتوكول كيوتو ضد أفراد يعملون أعضاًء أو                يتعلق باإلجراءات ا  
مثل اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة واللجنة اإلشرافية املنشأة مبوجب (أعضـاء مناوبني أو خرباء لدى اهليئات املنشأة         

وتستعرض املذكرة خيارات لتقدمي االمتيازات     ). ٨ض املنشأة مبوجب املادة      وجلنة االمتثال وأفرقة خرباء االستعرا     ٦املادة  
واحلصـانات الضـرورية ألعضاء اهليئات املنشأة وأعضائها املناوبني وخربائها والعتماد إجراء ميكن لألطراف الثالثة من                

 .خالله تسوية نزاعاهتا مع هؤالء األشخاص

 لعامل اختاذه اإلجراء الذي ميكن ملؤمتر األطراف ا-جيم 

قـد يرغـب مؤمتر األطراف العامل يف تدارس واختاذ قرار حول ما إذا كان ينبغي تقدمي امتيازات وحصانات                    -٣
ألعضاء اهليئات املنشأة وأعضائها املناوبني وخربائها لالضطالع مبهامهم يف إطار بروتوكول كيوتو، وكيف ينبغي أن يتّم                

 .مادها لتمكني األطراف الثالثة من تسوية أي نزاعات ضد هؤالء األشخاصذلك وما هي اإلجراءات اليت ينبغي اعت

  عرض عام-ثانياً 

  نظام االمتيازات واحلصانات يف إطار األمم املتحدة-ألف 

تتمتع املنظمة يف إقليم كل عضو من أعضائها " من ميثاق األمم املتحدة على أن ١٠٥ من املادة ١تنّص الفقرة  -٤
 من املادة نفسها على أن ممثلي أعضاء  ٢كما تنّص الفقرة    ". صانات اليت يتطلبها حتقيق مقاصدها    باالمتيازات واحل 

االمتيازات واحلصانات اليت يتطلبها استقالهلم يف القيام مبهام وظائفهم         ب"األمم املتحدة وموظفيها يتمتعون كذلك      
 أي حاجة -احلصانات يف إطار األمم املتحدة وجتسد هاتان الفقرتان املغزى من االمتيازات و     ". املتصـلة باملنظمة  

 .املنظمة وممثليها وموظفيها إىل التمكن من االضطالع باملهام املوكلة إليهم بدون تدخل خارجي

 التفاصيل  بشأنللجمعية العامة أن تقدم توصيات       من امليثاق على أن      ١٠٥ من املادة    ٣وتـنّص الفقرة     -٥
 ويف عام   . اتفاقات هلذا الغرض   إبرام أن تقترح على أعضاء املنظمة       نات أو مبثل هذه االمتيازات واحلصا   اخلاصـة   
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اليت حتدد تفاصيل   ) االتفاقية العامة  ()١(، اعتمدت اجلمعية العامة اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصاناهتا        ١٩٤٦
 .االمتيازات واحلصانات اليت حتتاجها األمم املتحدة

بدون صانات هو إفساح اجملال أمام األمم املتحدة لالضطالع بأنشطتها والغرض من وضع االمتيازات واحل -٦
وتتمثل فحوى النظام يف احلصانة من املالحقة القضائية لألمم املتحدة وممثلي أعضائها . عرقلة على الصعيد الوطين

الوطنية، مع التزام   أمام احملاكم   ") اخلرباء املوفدون يف مهمة   ("وموظفيها واألشخاص الذين يضطلعون مبهام رمسية       
وحىت . من األمم املتحدة بإتاحة وسائل بديلة لتسوية مثل هذه النـزاعات إذا مل يقرر األمني العام رفع احلصانة                

 من املادة   ٢ و ١الدول األعضاء لدى األمم املتحدة اليت مل تصّدق على االتفاقية العامة تظل ملزمة بإنفاذ الفقرتني                
 حىت يتسىن لألمم املتحدة وممثليها وموظفيها التمتع باالمتيازات واحلصانات الالزمة            من امليثاق يف أراضيها    ١٠٥

 .لالضطالع مبهامهم

ونظام االمتيازات واحلصانات املقدم ملوظفي األمم املتحدة وممثليها وخربائها املوفدين يف مهام، والذي تقّر  -٧
عامة أو من خالل االتفاقات املتعلقة باملقّر وغريها من بـه الـدول كافـةً عملياً، إما عن طريق إقرار االتفاقية ال       

 :االتفاقات املربمة مع األمم املتحدة، يعكس مبدأين حموريني مها

 ، توفري احلماية ملنفذي قرارات األمم املتحدة وهيئاهتاأوالً )أ( 

 إذا مل ُترفع احلصانة توفري احلماية لألطراف الثالثة املدعية عن طريق إلزام األمم املتحدة،   ثانـياً،    )ب( 
وبعبارة أخرى، فإن   . عـن املوظف أو اخلبري املعين، بإتاحة آلية للتوصل إىل تسوية هنائية وملزمة بشأن النـزاع              

وليست هناك حصانة من موضوع االدعاء، واليت جيب تسويتها         . احلصانة متثل حصانةً قضائية من احملاكم الوطنية      
 فشل التفاوض، بواسطة آلية مناسبة لتسوية النـزاع تنطوي عادةً على         بشـكل هنـائي عـرب التفاوض أو، إذا          

 .التحكيم امللزم

ويتسـع نطاق االمتيازات واحلصانات يف إطار منظومة األمم املتحدة ليشمل عمل األشخاص الذين ال                 -٨
كمة قانون البحار   ومن األمثلة على ذلك قضاة حم     . ميثلون الدول األعضاء رمسياً وليسوا من موظفي األمم املتحدة        
 .ومفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقررو حقوق اإلنسان

                                                      

 .١٩٤٦فرباير / شباط١٣، ١٥جمموعة معاهدات األمم املتحدة رقم  )١( 
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  االمتيازات واحلصانات يف عملية تغري املناخ-باء 

ال تتضمن االتفاقية وبروتوكول كيوتو أي أحكام تسبغ امتيازات وحصانات على هيئاته أو على موظفي    -٩
 ألمانة  اتفاق املقر ، إبرام   ٢-م أ /١٥ وقد أقّر مؤمتر األطراف، يف املقرر        .)٢(هـذه اهليئات واملمثلني العاملني فيها     
ومينح هذا االتفاق موظفي مؤمتر األطراف واملمثلني لديه نفس االمتيازات          . االتفاقـية مع حكومة أملانيا االحتادية     

كما ينّص . التفاقية العامةواحلصانات املمنوحة ملوظفي األمم املتحدة وممثلي األعضاء لدى األمم املتحدة مبوجب ا   
 باالتفاقية األعمال الرمسية املتعلقة   يف   للمشاركةدعون  يتمتع مجيع األشخاص الذين يُ    " منه على أن     ٥يف الفقـرة    

 القانونية فيما يتعلق بأي أقوال أو كتابات تصدر عنهم وأي أعمال يؤدوهنا بصفتهم           اإلجراءاتباحلصـانة مـن     
وينطبق ". تستمر هذه احلصانة بعد انتهاء أعماهلم     "و" رمة مجيع األوراق واملستندات   ح"وُتضمن هلم أيضاً    " الرمسية

ذلك على أعضاء اهليئات املنشأة وأعضائها املناوبني وخربائها العاملني بصفتهم الشخصية أثناء إقامتهم يف أملانيا،               
 .نبثقة عنهكما يشمل األشخاص اآلخرين الذين يقدمون خدمات ملؤمتر األطراف واهليئات امل

من اتفاق  ) ب(٣ويف مقابل هذه االمتيازات واحلصانات، على غرار االتفاقية العامة، تلتزم األمانة مبوجب املادة               -١٠
 الناشئة عن العقود اليت تكون األمانة طرفاً فيها والرتاعات اليت يشترك فيها             لتسوية النـزاعات املقر بإتاحة وسيلة مناسبة     

وقد أوضحت حمكمة العدل الدولية أن املبدأ نفسه        . حبكم منصبه الرمسي ومل يتقرر رفعها عنه      موظـٌف يتمـتع باحلصانة      
وبعبارة أخرى، فإن نظام االتفاقية العامة      . )٣(ينطـبق على اخلرباء املوفدين يف مهمة والذين يؤدون خدمات لألمم املتحدة           

ا أن النظام املفّصل الساري على اخلرباء املوفدين يف مهمة يف           يف أملانيا أصبح سارياً على أنشطة االتفاقية وهيئاهتا، فيما عد         
 .)٤( من اتفاق املقر٥إطار االتفاقية العامة قد اسُتبدل ببند أعم يف املادة 

                                                      

، امتيازات وحصانات ملمثلي الدول     ١٩٨٢تقـدم اتفاقـية األمم املتحدة لقانون البحار، املربمة عام            )٢( 
 أو اجمللس أو اهليئات التابعة ألي منهما، وألمني عام السلطة وموظفيها وألعضاء األعضاء املشاركني يف اجتماعات اجلمعية

، ١٠، وامللحق السادس، املادة ١٨٢اجلزء احلادي عشر، املادة   (احملكمة الدولية لقانون البحار، يف سياق ممارسة مهامهم         
فاقية إنشاء منظمة التجارة العاملية أعضاءها وممثلي كما متنح ات). ١٩٨٢من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املربمة عام 

املادة الثامنة من اتفاق إنشاء منظمة التجارة (أعضائها وموظفيها امتيازات وحصانات شبيهة مبا تنّص عليه االتفاقية العامة 
عتمد اجتماع األطراف   ويف إطار بروتوكول مونتريال املتعلق باملواد املستنفدة لطبقة األوزون، ا         ). ٢٠٠٢العاملـية لعام    

 الذي ينّص على متتع الصندوق املتعدد األطراف وموظفيه باالمتيازات واحلصانات اليت حيتاجوهنا ملمارسة ٦/١٦املقرر رقم 
 .مهامهم الرمسية بصورة مستقلة

املؤرخ ، الرأي االستشاري    اخلالف املتعلق حبصانة مقرر خاص للجنة حقوق اإلنسان من اإلجراءات القانونية           )٣( 
 من النص   ٦٦ و ٦٢، ص   ١٩٩٩جمموعة تقارير حمكمة العدل الدولية،      ) قضـية كوماراسـوامي    (١٩٩٩أبـريل   / نيسـان  ٢٩

 .اإلنكليزي
 مـن االتفاقية العامة على منح خرباء األمم املتحدة املوفدين يف مهمة االمتيازات              ٢٣تـنص املـادة      )٤( 

ل واالحتجاز بصفة شخصية ومن مصادرة األمتعة الشخصية؛ واحلق يف          احلصانة من االعتقا  : واحلصانات اإلضافية التالية  
استخدام الشفرات وإرسال الرسائل بالربيد أو يف حقائب خمتومة؛ ونفس التسهيالت املمنوحة للدبلوماسيني فيما يتعلق               

 .بسعر الصرف واألمتعة الشخصية



FCCC/KP/CMP/2005/6 
Page 6 

 

وينحصـر نطـاق االمتيازات واحلصانات اليت مينحها اتفاق املقر، واليت تشمل أنشطة مؤمتر األطراف وهيئاته                 -١١
 مع الدول األخرى اليت تستضيف اتفاقات مؤمتروبالتايل، تعمد األمانة إىل إبرام . انـيا وحدها الفرعـية واملنشـأة، يف أمل   

وتستند هذه االتفاقات إىل اتفاق مؤمتر األمم املتحدة        . اجـتماعات مؤمتـر األطـراف أو اهليـئات األخرى التابعة لـه           
فاقية العامة على مجيع املشاركني يف االجتماعات       النموذجي، وتضمن انطباق نظام االمتيازات واحلصانات املفصل يف االت        

كما تطبق االتفاقات نظام االتفاقية العامة على املراقبني واملدعوين         . املعقـودة برعاية االتفاقية اإلطارية وبروتوكول كيوتو      
 ذلك، تتناول   وباإلضافة إىل . اآلخرين للمشاركة يف االجتماعات واملوظفني الذين توفرهم احلكومات خلدمة االجتماعات         

فهي تنّص على الوصول إىل مقر االجتماع ومغادرته دون تعويق،          . اتفاقـات املؤمتر هذه مسائل ال تغطيها االتفاقية العامة        
وضـمان مسـؤولية احلكومة املضيفة عن ادعاءات األطراف الثالثة اليت قد تنشأ عن اخلدمات اليت تقدمها، وتتيح آليات                   

 . وعليه، فإن هذا النظام يوفر محاية فعالة جلميع املشاركني يف مثل هذه االجتماعات.لتسوية النـزاعات بفعالية

أوصـى مؤمتر األطراف مؤمتَر األطراف العامل بعدة إجراءات ملعاجلة ادعاءات األطراف عندما ميّس قراٌر صادر                 -١٢
 فيما يتعلق مثالً بأهلية استخدام      عـن أي هيئة منشأة مبوجب بروتوكول كيوتو مصاحل أي طرٍف منها بصورة غري الئقة،              

وليس مثة حاجة خاصة للحصانة .  من بروتوكول كيوتو  ١٧ و ١٢ و ٦اآللـيات العديـدة اليت ينبغي إعماهلا وفقاً للمواد          
القضـائية يف مثل هذه األوضاع، ألن األطراف جيب أن تلجأ إىل إجراءات تسوية النـزاعات اليت أقّرهتا كجزء ال يتجزأ                    

 .ليت تسعى الستخدامها، وهو ما ستفعله دون شكمن اآللية ا

بيد أن مثل هذه القرارات قد متّس أطرافاً ثالثة، ومن الصعب تصور إمكانية إرغامها على القبول هبذه اآلليات ما                    -١٣
ات إىل  ولكن حىت يف احلاالت اليت تتّم املوافقة فيها على إحالة النـزاعات أو االدعاء            . مل تكـن قد وافقت عليها من قبل       

إجـراء تسوية حمدد، فإن بعض األنظمة القانونية قد تتيح لألطراف الثالثة اللجوء إىل حماكمها احمللية عندما تتعلق الدعوى                   
ويف مجيع احلاالت، قد تلجأ األطراف الثالثة ببساطة إىل اإلجراءات القانونية           . بدوافـع غـري سليمة أو مبصاحل متضاربة       

أما إذا كانت الدعوى سُترفض أم ال، فذلك يتوقف على          . عضاء يف اهليئات املنشأة   لـلمحاكم الوطنـية ضد أشخاص أ      
القـانون الوضـعي للدولة الطرف املعنية، والذي قد ال يفرض اللجوء إىل آليات تسوية النـزاعات يف إطار بروتوكول                   

 .كيوتو أو مؤمتر األطراف العامل

ثالثة واملعنيني بتنفيذ األنشطة اليت يأذن هبا مؤمتر األطراف العامل          وينبغي تسوية النـزاعات اليت تنشأ بني أطراف         -١٤
يقررها مؤمتر األطراف العامل وليس السلطات القضائية إلحدى الدول استناداً إىل آلـيات حمايدة وملزمة     عـن طـريق     

تيازات واحلصانات  هي ما يربر منح االم    االستقالل التنفيذي   وهذه احلاجة إىل    . األحكـام الوضـعية لقانوهنـا احملـلي       
ويبدو خطر املقاضاة مع أطراف ثالثة ضعيفاً يف إطار االتفاقية، ولكن مع بدء أنشطة بروتوكول               . للمـنظمات الدولـية   

 . لألمانة، سيزداد خطر ادعاءات األطراف الثالثةاملضيفكيوتو، وآثارها على بلدان أخرى غري البلد 

ل كيوتو واليت ميكن    األنشطة املكلّف هبا مبوجب بروتوكو     -ثالثاً 
 أن تثري دعاوى من أطراف ثالثة

 من هذا   ٥فوفقاً للمادة   . حتظـى األنشطة التنفيذية يف أملانيا باالمتيازات واحلصانات اليت ينّص عليها اتفاق املقر             -١٥
االضطالع هبا يف   االتفاق، حتظى أنشطة أعضاء اهليئات املنشأة وأعضائها املناوبني وخربائها باالمتيازات واحلصانات عند             

وعن طريق إبرام اتفاقات مؤمتر، ميكن ألنشطة اجتماعات مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل واهليئات الفرعية               . أملانيا
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ويف هذه احلاالت، يتعني على األمانة ضمان . واملنشأة املعقودة خارج أملانيا أن حتظى هي األخرى باالمتيازات واحلصانات    
صل إىل تسوية هنائية وملزمة بشأن أي نزاعات قد تترتب على تلك األنشطة يف أملانيا أو يف البلد املضيف                   إتاحـة آلية للتو   

 .الذي ُيربم معه اتفاق املؤمتر

لذا، فمن احليطة استعراض هذه األنشطة      . بيد أن أنشطة بروتوكول كيوتو قد متّس أطرافاً ثالثة يف بلدان أخرى            -١٦
 . االمتيازات واحلصانات يعّرض األشخاص املكلّفني مبهام ملخاطر ال داعي هلاللتأكد مما إذا كان غياب 

 : على املهام املضطلع هبانطاق املخاطريتوقف  -١٧

 يتدىن مستوى املخاطرة بالنسبة للذين يقومون بدوٍر استشاري )أ( 

 على خربة تقنية    يـرتفع مسـتوى املخاطرة بالنسبة للذين يتخذون قرارات أو يقدمون توصيات قائمة             )ب( 
 رفيعة يترتب عليها اختاذ قرارات من اهليئات اليت جيب أن يعتمد ممثلوها على تلك اخلربة  

األنشـطة والقـرارات الـيت يقرر مؤمتر األطراف العامل أن تكون خالية من تضارب املصاحل قد تثري                   )ج( 
علومات اليت يقرر مؤمتر األطراف العامل أن تظل        وامل. ادعاءات بأن قرارات جمحفة قد اُتخذت بسبب تضارب يف املصاحل         

 .سريةً قد تثري ادعاءات بأهنا كُشفت للمأل بصورة غري سليمة

  اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة-ألف 

الطرائق واإلجراءات املتعلقة بإنشاء آلية للتنمية      "،  ٧-م أ /١٧اعـتمد مؤمتـر األطـراف، مبوجب مقرره          -١٨
) طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة    " ( من بروتوكول كيوتو   ١٢ للتعريـف الوارد يف املادة      النظيفـة وفقـاً 

ومبوجب هذا القرار، متّ تأسيس اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة،          . وأوصى مؤمتر األطراف العامل باعتمادها    
وجيه مؤمتر األطراف العامل بوصفه     حتت سلطة وت  "وتكلـيفه مبسـؤوليات واسعة النطاق لإلشراف على اآللية          

وقبل دخول بروتوكول كيوتو    ". مسؤوالً أمامه مسؤولية كاملة   "ويكون  " اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو    
 .حيز النفاذ، كان مؤمتر األطراف هو الذي ميارس هذه السلطة

م خربة ُمحددة وأن يلتزموا بالسرية      وُيطالَـب األعضاء واألعضاء املناوبون يف اجمللس التنفيذي بأن تكون لديه           -١٩
 من النظام الداخلي    ٤وتنّص املادة   . وأن ال تكـون لديهم مصلحة يف أي مشروع أو هيئة تنفيذية وأن يؤدوا ميني الوالء               

). FCCC/CP/2002/7/Add.3" (بصفتهم الشخصية "لـلمجلس التنفـيذي على أن يعمل األعضاء واألعضاء املناوبون           
وتتيح .  اجمللس التنفيذي على عقد اجتماعاته يف مقر األمانة، ولكنهما جتيزان عقده خارجها            ١٩و ١٦وتشـجع املادتان    

ويعمل أعضاء  .  للمجلس التنفيذي تشكيل أفرقة خرباء وغريها للمساعدة يف االضطالع باألنشطة اليت كُلِّف هبا             ١٨املادة  
 .)٥(س وأفرقة اخلرباء واألفرقة العاملة التابعة لهاجملل" خدمة"وتضطلع األمانة ب  . هذه األفرقة بصفتهم الشخصية

                                                      

، وفريق املنهجيات، وفريق املشاريع     فريق االعتماد : شـكّل اجمللـس التنفيذي ثالث أفرقة خرباء هي         )٥( 
الفريق العامل املعين بأنشطة التحريج وإعادة التحريج يف إطار مشروع آلية التنمية النظيفة : الصغرية، وفريقني عاملني مها

 .والفريق العامل املعين باملشاريع الصغرية
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وتشـّدد طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة على حاجة اآللية إىل احملافظة على سرية املعلومات اليت قد تتعلق                   -٢٠
 .وال يستبعد نشوء ادعاءات بأن مثل هذه املعلومات قد كُشفت للمأل بدون قصد أو عن سوء نية. هبيئات خاصة

فمعظم مسؤوليات  . ومثـة واجبات ومسؤوليات أخرى للمجلس التنفيذي قد متّس أطرافاً ثالثة مباشرة            -٢١
 :اجمللس تقنية للغاية وتتطلب خربة متخصصة، من قبيل

 إقرار منهجيات جديدة خلطوط األساس والرصد وأي تنقيح للمنهجيات املعتمدة؛ )أ ( 

 ا واستعراض وثائق اعتمادها مبوجب معايري حمددة؛وتعيينه" اهليئات التنفيذية"اعتماد  )ب( 

 ضمان مساءلة اهليئات التنفيذية املعّينة؛ )ج( 

 التسجيل الرمسي للمشاريع املصّدق عليها، ويشمل ذلك إعادة النظر يف مثل هذه اإلجراءات؛ )د( 

دارات وسلطة إصدار شهادات موثقة للحّد من االنبعاثات، مبا يف ذلك استعراض مثل هذه اإلص  )ه( 
 .اختاذ القرارات بشأن االستعراض  

وإىل جانب تعيني اهليئات التنفيذية، حيث      . ويـرفع اجمللس التنفيذي تقاريره إىل مؤمتر األطراف العامل         -٢٢
بيد أن ما   . يضـطلع مؤمتر األطراف العامل بدوٍر استشاري، فإنه يستطيع أيضاً عكس مثل هذه القرارات التقنية              

وبعبارة أخرى، فإن   . قع هو أن اجمللس التنفيذي هو الذي يبّت يف هذه املسائل يف معظم األحيان             حيـدث يف الوا   
مؤمتر األطراف العامل يتصرف عادةً وفق املعلومات اليت يعرضها عليه اجمللس التنفيذي، وإذا رأى طرٌف ثالث أن                

شخاص الذين أوصوا باختاذ مثل هذه      هـذه املعلومات تضّر مبصلحته، فقد يزداد احتمال قيامه بادعاءات ضد األ           
 من طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة، إذا رغب اجمللس التنفيذي يف ٦٥ووفقاً للفقرة . القرارات أو اإلجراءات

احتيال أو خمالفة أو عدم "إجراء استعراض فإنه جيب أن خيلص إىل أن قراره بإجراء االستعراض يستند إىل استنتاج 
، وإذا أُعلن هذا االستنتاج على املأل مث اتضح الحقاً أنه ال يستند إىل              "اهليئة التنفيذية "رف  مـن ط  " اختصـاص 

 .حقائق، فإنه قد يؤدي إىل ادعاءات تتعلق بتشهري

وال حيظى األعضاء واألعضاء املناوبون املكلفون باملهام األساسية بأي مركز أو امتيازات أو حصانات إال  -٢٣
انيا، أو عندما يؤدون مهام تتعلق باجتماعات تغطيها اتفاقات مؤمتر واسعة النطاق حبيث تغطي عندما يكونون يف أمل

وقد أقّر مؤمتر األطراف جبوانب املخاطرة املتمثلة يف قيام أطراف ثالثة بادعاءات ضد اجمللس التنفيذي،               . أنشطتهم
ا اجمللس التنفيذي بالتصويت اإللكتروين     فقـام بتعديل النظام الداخلي للمجلس حبيث تعترب القرارات اليت يتخذه          

بيد أن مدى فعالية هذا التعديل، باستثناء فيما يتعلق بأملانيا          ). ١٠-أ م   /١٢انظر املقرر   (كأهنا اُتخذت يف أملانيا     
والدول املضيفة املوقعة على اتفاق مؤمتر، أمر تقرره احملكمة الوطنية يف حالة رفع طرٍف ثالٍث دعوى قضائية ضد                  

 .أعضاء اجمللس التنفيذيأحد 
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 ٦ اللجنة اإلشرافية املنشأة مبوجب املادة -باء 

، بأن ينشئ مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع        ٧-م أ /١٦أوصى مؤمتر األطراف، من خالل مقرره        -٢٤
لها  للتحقق من وحدات خفض االنبعاثات املُزمع نق       ٦األطراف يف بروتوكول كيوتو جلنة إشرافيةً مبوجب املادة         

 من  ٦املبادئ التوجيهية لتنفيذ املادة     "وحيدد هذا املقرر    .  من بروتوكول كيوتو   ٦واحتـيازها مبوجـب املـادة       
 ٦على حنو يفّصل واجبات اللجنة اإلشرافية املنشأة مبوجب املادة ) ٦املبادئ التوجيهية للمادة " (بروتوكول كيوتو

اللجنة خمولة باالجتماع مرتني سنوياً على األقل ولكنها غري و. والطـريقة اليت جيب أن تضطلع هبا هبذه الواجبات   
ملزمة بعقد اجتماعاهتا يف مقر األمانة أو يف فترة انعقاد اجتماعات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف 

 ٦جب املادة    على أن أعضاء اللجنة اإلشرافية املنشأة مبو       ٦وتنّص املبادئ التوجيهية للمادة     . يف بروتوكول كيوتو  
يعملون بصفتهم الشخصية وخيضعون لقواعد صارمة توخياً ملنع التضارب يف املصاحل وُيحظر عليهم أن تكون هلم                

وجيوز . وجيب أن يؤدوا ميني الوالء امتثاالً جلميع متطلبات الوظيفة        . ٦مصـاحل مالية يف املشاريع املتعلقة باملادة        
 .اللجنة اإلشرافية" خدمة"يني وتضطلع األمانة ب  للجنة اإلشرافية أن تستعني خبرباء خارج

وتضطلع اللجنة اإلشرافية باملسؤولية عن عدد من الوظائف اهلامة اليت تنطوي على اختاذ قرارات، وتشمل  -٢٥
، وحتدد ما إذا كان مشروع ما يفي باملعايري         ٦الظـروف احملـددة يف الفقـرة هاء من املبادئ التوجيهية للمادة             

 :كما تضطلع اللجنة باملسؤولية عن. مما قد ميّس أطرافاً ثالثة مباشرةاملطلوبة، 

 ؛٦وفقاً للمعايري احملددة يف التذييل ألف للمبادئ التوجيهية للمادة " اهليئات املستقلة"اعتماد  )أ( 

ال تعلـيق االعتماد أو سحبه إذا تبني هلا أن املعايري املطلوبة مل تعد مستوفاة، رغم أن املشروع                   )ب( 
بعد إتاحة  "فيه، ويف هذه احلالة ال تصدر اللجنة اإلشرافية قرارها إال           " أوجه قصور هامة  "يـتأثر ما مل يتّم حتديد       

ويتحمل الكيان الذي ُعلّق اعتماده أو ُسحب التكاليف املترتبة         ". جلسة استماع للمشاركني يف املشروع املتضرر     
 .على هذه اإلجراءات

فترض أن الكيان املتضرر من مثل هذه القرارات قد يقرر القيام بادعاء ضد من              ويـبدو من املعقول أن ن      -٢٦
اختذها عندما ال يكون راضياً عن االستعراض املُجرى انطالقاً من ظنه بأن القرارات اُتخذت حتت تأثري تضارب يف 

 .املصاحل مثالً

 وحصانات يف أملانيا حيث يعتربون من        بامتيازات ٦ويتمتع أعضاء اللجنة اإلشرافية املنشأة مبوجب املادة         -٢٧
 من اتفاق املقر، وكذلك يف اتفاقات املؤمتر عندما يكون نطاقها واسعاً حبيث             ٥األشـخاص الذين تشملهم املادة      

 .وليست هلم أي امتيازات أو حصانات يف األماكن األخرى. تشمل أنشطتهم

  جلنة االمتثال-جيم 

ختول مؤمتر األطراف العامل مهمة إقرار اإلجراءات واآلليات املتعلقة          من بروتوكول كيوتو     ١٨إن املادة    -٢٨
، اإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال،     ٧-م أ /٢٤وقد اعتمد مؤمتر األطراف، يف مقرره       . مبعاجلة عدم االمتثال  

وتنّص .  باعتمادهامبا يف ذلك إنشاء جلنة امتثال تتشكل من فرع تيسري وفرع إنفاذ، وأوصى مؤمتر األطراف العامل
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. اإلجراءات واآلليات على أن مؤمتر األطراف العامل خيتار أعضاء جلنة االمتثال الذين يعملون بصفتهم الشخصية              
مع مراعاة استحسان عقد اجتماعاهتا بالتزامن مع اجتماعات اهليئتني "وجتتمع جلنة االمتثال مرتني سنوياً على األقل 

 ".الفرعيتني لالتفاقية

 ".قليل املخاطرة"وهو ما يبدو نشاطاً . لألطراف" املشورة والتسهيالت"وفر فرع التيسري وي -٢٩

وجيب أن يتبع هذا الفرع     . أمـا فـرع اإلنفاذ فهو مسؤول عن حتديد مدى امتثال طرٍف ما اللتزاماته              -٣٠
فيما يتعلق باالمتثال، مبا " يةقرارات هنائ"وهو خمّول مهمة اختاذ . اإلجراءات القانونية يف االضطالع هبذه املسؤولية 

.  من بروتوكول كيوتو   ١٧ و ١٢ و ٦يف ذلـك ما يتعلق بشروط األهلية الستخدام اآلليات املنشأة مبوجب املواد             
وهـناك إجـراءات ُمعّجلـة لـتمكني طرٍف ما من استصدار قرار من فرع اإلنفاذ بشأن أهليته للمشاركة يف                    

 .طرف املتضرر من االستئناف أمام مؤمتر األطراف العاملاآلليات،كما أن هناك إجراءات لتمكني ال

 وجيـب عـلى الطرف اتباع إجراءات االستعراض واالستئناف اليت حيددها مؤمتر األطراف العامل، مما يعين أن                  -٣١
ة قد تعترب ولكن من املمكن أن متّس استنتاجات جلنة االمتثال أطرافاً ثالث     . خماطرة التعرض إلجراء قضائي وطين أمر مستبعد      

أن دوافـع هـذه االسـتنتاجات غري سليمة وتسعى للقيام بادعاء ضد أعضاء اللجنة الذين ال يتمتعون بأي امتيازات أو                     
 .حصانات سوى يف أملانيا أو عمالً باتفاق مؤمتر صيغ صياغة واسعة النطاق حبيث تشمل أنشطتهم

  أفرقة خرباء االستعراض-دال 

  من بروتوكول كيوتو تشكيل أفرقة من خرباء االستعراض لتقدمي          ٨املادة   من   ٣ و ٢تـرّخص الفقرتان     -٣٢
مبا يف ذلك املعلومات اليت تقدمها      " تقيـيم تقـين كامل شامل جلميع جوانب تنفيذ الطرف لربوتوكول كيوتو           "

اء وختتار األمانة أعضاء أفرقة خرب    .  من بروتوكول كيوتو   ٧األطـراف يف قوائـم اجلـرد السنوية مبوجب املادة           
انظر املقرر  (االستعراض من قائمة خرباء تتألف من أشخاص مرشحني من األطراف ويعملون بصفتهم الشخصية              

ولتقيـيمات أفرقة خرباء االستعراض دوٌر هام يف حتديد األهلية أو تقييم طلبات استعادة األهلية يف               ). ٧-م أ /٢٣
 .إطار اآلليات العديدة لربوتوكول كيوتو

ر األطراف املؤمتر العامل باعتماد العديد من املقررات اليت تنظم طريقة اضطالع أفرقة خرباء              وقـد أوصـى مؤمت     -٣٣
 ويف مرفقني هلذين املقررين، أوصى مؤمتر األطراف      ). ٨-م أ /٢٢ و ٧-م أ /٢٣من قبيل املقررين    (االسـتعراض مبهامهـا     

 ٨ و٧ و٥ و٣ومنهجيات العمل مبوجب املواد "  من بروتوكول كيوتو٨املـبادئ التوجيهية لالستعراض مبوجب املادة     "ب    
 ٩-م أ /١٢ودّشن املقرر   . من الربوتوكول، ال سيما فيما يتعلق بإجراء زيارات قطرية واحلاجة إىل احترام سرية املعلومات             

يني يف  مدونة لقواعد املمارسات فيما يتعلق بتجهيز املعلومات السرية واملعايري الصارمة اليت جيب على املستعرضني األساس              
، على أعضاء أفرقة خرباء االستعراض      ٩-م أ /٢١ويشترط املقرر املذكور، واملقرر     . أفـرقة خرباء االستعراض استيفاؤها    

 .توقيع اتفاق يضمن قيامهم بالتصرف السليم واإلفصاح عن أي تضارب يف املصاحل قد يقع

وهذه . قنية ُتتخذ القرارات على أساسها    ولكنها جتري تقييمات ت   . وال تـتخذ أفرقة خرباء االستعراض قرارات       -٣٤
القـرارات اليت يتخذها مؤمتر األطراف العامل قد متّس مصاحل أطراف ثالثة فتسعى هذه األخرية إىل القيام بادعاءات ضد                   

 .اخلرباء إذا ظنت أن أحدهم تصرف بوحي من مصاحل متضاربة أو دوافع غري سليمة، أياً كانت حقيقة األمر
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عضاء أفرقة خرباء االستعراض بأي امتيازات وحصانات من دعاوى األطراف الثالثة سوى يف             وال يتمتع أ   -٣٥
 .أملانيا ويف البلدان اليت أُبرم معها اتفاق مؤمتر واسع النطاق حبيث يشمل أنشطتهم

التدابري الالزمة ملنح االمتيازات واحلصانات ألعضاء  -رابعاً 
 ائهااهليئات املنشأة وأعضائها املناوبني وخرب

بيد أن  . توفـر آليات بروتوكول كيوتو إجراءات تستعرض مبوجبها األطراف القرارات املُعترض عليها            -٣٦
األطـراف الثالثة املتضررة من هذه القرارات قد تلجأ إىل إجراء قضائي ضد أعضاء اهليئات املنشأة، ال سيما إذا                   

جه حق أو قاموا مبهام رمسية دافعها التضارب يف         ظنت أو اّدعت أن هؤالء األعضاء أفشوا معلومات سرية دون و          
ولكن أعضاء اهليئات املنشأة    . ويتمـتع موظفـو األمانة باالمتيازات واحلصانات يف مجيع بلدان العامل          . املصـاحل 

 وأعضاءها املناوبني وخرباءها ال حيظون بأي امتيازات وحصانات إال يف أملانيا أو فيما يتعلق باألفعال اليت قاموا هبا
وإن جمرد وجود نظام لالمتيازات واحلصانات ال مينع        . أثناء مؤمتر أو نشاط يغطيه اتفاق مؤمتر مع الدولة املضيفة         

 .بيد أن املسألة ال تتعلق مبوضوع االدعاء وإمنا بصحة تقرير احلصانة فحسب. املباشرة بإجراءات قانونية

اف ثالثة مشاركة يف اآلليات التابعة لربوتوكول ومن الصعب تقدير حجم املخاطرة فيما يتعلق بلجوء أطر -٣٧
فأحد اخليارات هو عدم القيام بشيء بسبب االفتقار إىل اخلربة يف تقييم درجة             . كـيوتو إىل املالحقـة القضائية     

ولكـن ميكن اجلدال أيضاً بأن أي ادعاءات تنشأ ميكن املرافعة بشأهنا يف احملاكم الوطنية وأن مؤمتر                 . املخاطـرة 
 العامل ال ينبغي أن يضع نظاماً لالمتيازات واحلصانات إال بعد احلصول على خربة واقعية يف مثل هذه            األطـراف 
ولكن هل من املعقول إلقاء عبء الدفاع عن أفعال رمسية على عاتق أشخاص كانوا يضطلعون بوالية . اخلصومات

حات القوانني الوطنية بدالً من تسويتها      دولية؟ وهل من املعقول أن ُيترك البّت يف هذه االدعاءات عن عمٍد لشط            
 عرب آلية يعتمدها مؤمتر األطراف العامل؟

إن إنشاء نظام امتيازات وحصانات مالئم ساري املفعول لدى مجيع األطراف يتطلب اختاذ إجراءات من                -٣٨
تاً، يف حني جيب أن وهو أمٌر يستغرق وق. مؤمتر األطراف العامل ومن األطراف لتفعيل هذه التدابري ضمن قوانينها   

وميكن ملؤمتر األطراف العامل أن يعتمد جمموعة تدابري للمساعدة على          . يسـتمر العمل يف إطار بروتوكول كيوتو      
التعامل مع الوضع الراهن حيث يضطر األشخاص الذين يعهد إليهم مؤمتر األطراف العامل مبهام إىل أن يتحملوا                 

 :من هذه التدابري غري املتنافرة ما يليوتتض. خماطرة التعرض لدعوى قضائية ضدهم

اتفاق األطراف على عناصر اتفاق جامع يتضمن أحكاماً خاصة باالمتيازات واحلصانات ميكن             )أ( 
 استخدامها للبلدان الراغبة يف استضافة اجتماعات اهليئات املنشأة وزيارات أفرقة خرباء االستعراض؛

 معاجلة مجيع ادعاءات األطراف الثالثة ضد أعضاء اهليئات     املطالـبة بـأن يتوىل األمني التنفيذي       )ب( 
 املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو وأعضائها املناوبني وخربائها؛

موافقـة اهليئات الوطنية واخلاصة على امتثال االدعاءات آلليات بروتوكول كيوتو وتقدميها إىل              )ج( 
 األمني التنفيذي يف مقر األمانة؛
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ح ممثلي اهليئات وأعضاءها امتيازات وحصانات عند القيام مبهام رمسية يف إطار            اعـتماد مقـرر ميـن      )د( 
 الربوتوكول؛

اعـتماد مقرر، مدعوم بإعالنات انفرادية من األطراف، ملنح ممثلي اهليئات وأعضائها امتيازات               )ه( 
 وحصانات عند اضطالعهم مبهام رمسية يف إطار الربوتوكول؛

ملنح ممثلي هيئاته وأعضائها امتيازات وحصانات عند اضطالعهم مبهام         تعديل بروتوكول كيوتو     )و( 
 .رمسية يف إطار الربوتوكول

وباإلضافة إىل املوافقة على التدابري املتعلقة بتقدمي االمتيازات واحلصانات الضرورية ألعضاء اهليئات املنشأة  -٣٩
مل النظر يف كيفية معاجلة اآلثار املمكنة على امليزانية وأعضائها املناوبني وخربائها، سيتعني على مؤمتر األطراف العا

 .واليت قد تنجم عن االدعاءات اليت تقوم هبا أطراف ثالثة ضد أعضاء يف اهليئات املنشأة

  اتفاق األطراف على عناصر اتفاق جامع يتضمن أحكاماً خاصة باالمتيازات واحلصانات-ألف 

 ١١انظر الفقرة (ما يف أملانيا أو يف دول أخرى مبوجب اتفاق مؤمتر ُتعقد دورات مؤمتر األطراف العامل إ    -٤٠
وينبغي عقد اجتماعات اهليئات املنشأة حتت محاية هذا النوع من االتفاقات كلما أمكن، وعندما ال يتسىن ). أعاله

 .ذلك فينبغي عقد االجتماعات يف مقر األمانة أو يف نفس فترة انعقاد دورات مؤمتر األطراف العامل

والتفاوض حول اتفاقات فردية مع الدول سيستغرق وقتاً، وال بد يف األثناء من استمرار عمل بروتوكول    -٤١
وهو ما جيعل املباشرة بعملية وضع جمموعة اتفاقات . كيوتو، مبا يف ذلك الزيارات القطرية ألفرقة خرباء االستعراض

وميكن تسريع هذه العملية إذا تسنت      . كثر إحلاحاً موحدة مع األطراف اليت تستضيف أنشطة بروتوكول كيوتو أ        
ينّص على إمكان إجراء االجتماعات الالحقة وفق نفس الشروط         " اتفاق جامع "صـياغة االتفاقـات يف إطـار        

وميكن إضفاء املزيد من    . واألحكام من خالل رسائل متبادلة حتدد مدة االجتماع وغرضه وتفاصيل أخرى حمددة           
.  أقّر مؤمتر األطراف العامل اتفاقاً جامعاً منوذجياً ميكن اختاذه أساساً للمفاوضات الفردية        اليسـر على العملية إذا    

 . كما أن موافقة مؤمتر األطراف العامل ستساعد يف ضمان قبول حكومات األطراف املضيفة ملشروع االتفاق

، على منح أعضاء    وستسـاعد هـذه االتفاقات، حىت يف ظل غياب نظام كامل لالمتيازات واحلصانات             -٤٢
ذلك أنه إذا تعرض عضو هيئة منشأة للمالحقة القضائية بصفته الشخصية يف . اهليئات املنشأة امتيازات وحصانات

 . دولة ثالثة، فإن وجود اتفاٍق يغطي األفعال حيثما وقعت يثبت عدم مالءمة إقامة دعوى شخصية

د أعضاء   تكفّل األمني التنفيذي مبعاملة مجيع االدعاءات ض       -باء  
 اهليئات املنشأة وأعضائها املناوبني وخربائها

ميكن ملؤمتر األطراف العامل أن يقرر أن مجيع الدعاوى القضائية واالدعاءات املتعلقة مبهام رمسية ضد ممثلي  -٤٣
كزياً اهليـئات املنشأة أو أعضائها أو أعضائها املناوبني أو خربائها بصفتهم الشخصية ميكن تنسيقها ومعاملتها مر               

. وهو ما سيضمن إدارة الدفاع بصورة مؤسسية ال فردية        . على يد األمني التنفيذي بالنيابة عن األشخاص املعنيني       
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وسيضـع ذلك خماطرة الدعاوى القضائية حيث ينبغي أن تكون، أي على اهليئة بدالً من الشخص الذي يضطلع                  
وفر موارد مالية وبشرية كافية لدى األمانة لتنسيق     وسيحتاج األطراف إىل ضمان ت    . باملهام اليت كُلّف هبا فحسب    

 .أي دعاوى قضائية وادعاءات من هذا النوع

وسيساعد ذلك يف طمأنة األشخاص الذين يعملون لصاحل مؤمتر األطراف العامل بأن بإمكاهنم االضطالع  -٤٤
وصية األشخاص من   وال تعفي هذه الت   . مبهـامهم دون خوف من التعرض للخطر شخصياً بسبب تأدية واجبهم          

املساءلة الفردية ألن على األمني التنفيذي أن حيدد ما إذا كان الفعل موضوع الشكوى قد حدث أثناء القيام مبهام 
أما إذا كان فعالً    . وإذا كان فعل العضو خمالفاً للنظام فإن من املناسب أن يرفض األمني التنفيذي التدخل             . رمسية

 . )٦(لى حنو سيئ فإن العقوبات اإلدارية االعتيادية ُتطبق على الشخص املعينرمسياً ولكن متّ االضطالع به ع

كمـا أن اختـاذ مؤمتر األطراف العامل قراراً من هذا القبيل سيساعد األمني التنفيذي يف احلصول على                   -٤٥
 بدالً من اللجوء إىل     مساعدة فعالة من الطرف املعين لتسوية املسألة وفق اآلليات اليت أقّرها مؤمتر األطراف العامل             

وينبغي أن ينحصر القرار يف األفعال اليت ستشملها احلصانة فيما لو اعتمد مؤمتر األطراف العامل               . حمكمـة حملية  
 :نظام األمم املتحدة لالمتيازات واحلصانات، وميكن صياغة القرار على النسق التايل

و كتابات أو أفعال اضطلع هبا بصورة رمسية ممثلو مؤمتر          ُتحـال االدعاءات اإلجراءات القانونية املتعلقة بأقوال أ       "
األطـراف العـامل أو هيئاته الفرعية أو أعضاؤه أو أعضاؤه املناوبون أو خرباؤه أو األشخاص اآلخرون الذين                  

وإذا ارتأى  . يقدمـون خدمات ملؤمتر األطراف العامل أو هيئاته الفرعية واملنشأة أو لألمانة، إىل األمني التنفيذي              
األمني التنفيذي أن االدعاء يتعلق بأفعال رمسية فإن عليه التماس املساعدة من الدولة الطرف املعنية ملعاجلة القضية                 

ولألمني التنفيذي أن   . وفقـاً لإلجـراءات اليت اعتمدها مؤمتر األطراف العامل، مبا يف ذلك اتفاق املقر مع أملانيا               
 ". إىل هذه النتيجةيستخدم حمامياً حملياً عند الضرورة للتوصل

 موافقة اهليئات الوطنية واخلاصة على تقدمي االدعاءات        -جـيم   
 وفقاً آلليات بروتوكول كيوتو إىل األمني التنفيذي

ميكـن أن ُيطلـب من أي هيئات خاصة أو وطنية تسعى للمشاركة يف اآلليات املنبثقة عن بروتوكول                   -٤٦
 توافق خطياً على وجوب تقدمي أي ادعاءات أو نزاعات تتعلق           كـيوتو، أو تسعى لتعيينها كهيئات تنفيذية، أن       

بطلـبها، أو مبشاركتها الالحقة يف حال قبول طلبها، وفقاً لآلليات اليت اعتمدها مؤمتر األطراف العامل أو يزمع                  
ألمانة عمالً  اخلاصة باملوافقة خطياً على تقدمي أي ادعاء إىل مقر ا         /كما ميكن إلزام مجيع اهليئات الوطنية     . اعتمادها

 ). أعاله١٠ و٩انظر الفقرتني (بالنظام املتعلق باتفاق املقر 

ولكن وجودها سيشكل حجة قوية ميكن لألمني التنفيذي التذرع         . وقد ال يتّم التقيد مبثل هذه االتفاقات اخلطية        -٤٧
نـزاعات يف إطار بروتوكول كيوتو هبا أمام أي حمكمة تنظر يف مثل هذا االدعاء، لالحتجاج بأن املكان املناسب لتسوية ال

                                                      

انظر طرائق وإجراءات آلية (التنفيذي  كتعلـيق أو إهناء تعيني األعضاء أو األعضاء املناوبني يف اجمللس             )٦( 
 ).١٠التنمية النظيفة، الفقرة 
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وسيستكمل ذلك  . هـو أملانـيا وفقاً التفاق املقر ومقررات مؤمتر األطراف العامل، كما يقّر بذلك املشتكي نفسه خطياً                
الـتزام الطـرف املسؤول عن امتثال اهليئة الوطنية أو اخلاصة الواقعة حتت واليته آلليات بروتوكول كيوتو ذات الصلة،                   

 . ضمان التقيد هبذه اآللياتبالسعي إىل

مقرر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف         -دال 
 بروتوكول كيوتو بشأن منح االمتيازات واحلصانات

. إن مؤمتـر األطـراف العامل خمّول سلطة اختاذ أي إجراءات يعتربها ضرورية لتعزيز أهداف بروتوكول كيوتو                 -٤٨
 لتبين نظام امتيازات    )٧( الذي اعتمده اجتماع األطراف يف بروتوكول مونتريال       ٤/١٦ملقرر  وبإمكانه اعتماد مقرر شبيه با    

 .وحصانات مناسب عن طريق مقرر يعتمد صراحةً نظام االتفاقية العامة سواء باإلحالة إليه أو بتحديد عناصره

د األدىن، سيسهم اعتماد مؤمتر     ويف احل . ويـرجع إىل كـل طـرٍف خيار إنفاذ مثل هذا املقرر يف قوانينه احمللية               -٤٩
األطراف العامل مقرراً من هذا النوع يف تيسري مهمة الدفاع يف القضايا املرفوعة أمام احملاكم احمللية، وذلك باالستشهاد به                   

روض كدليل يف احملكمة اليت تنظر يف ادعاء ضد ممثلي اهليئات املنشأة وأعضائها وأعضائها املناوبني وخربائها، على أن املف                 
 .هو تسوية االدعاء مبوجب أحكام اإلجراءات ذات الصلة من بروتوكول كيوتو وليس باللجوء إىل القانون الوطين

مقرر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو           -هاء 
 بشأن منح االمتيازات واحلصانات، بدعم من إعالنات انفرادية من األطراف

مؤمتر األطراف العامل مقرراً بشأن االمتيازات واحلصانات لن يفرض على األطراف بالضرورة       إن اعتماد    -٥٠
 .التزاماً قانونياً دولياً قاطعاً بإنفاذ املقرر يف قوانينها احمللية

ومثـة طـريقة ميكـن بواسطتها حتقيق نفس النتيجة املرجوة من تعديل بروتوكول كيوتو، ولكن بدون                  -٥١
بة له، وهي أن يدرج مؤمتر األطراف العامل يف مثل هذا املقرر حكماً يدعو األطراف إىل إصدار التعقيدات املصاح

وقد استخدمت اجلمعية العامة . إعالنات انفرادية بأهنا سوف تطبق مقرر مؤمتر األطراف العامل يف قوانينها الوطنية
، الذي دعت فيه الدول األطراف      ١٩٧٧ديسمرب  / كانون األول  ٨ املؤرخ   ٣٢/٦٤مثل هذا األسلوب يف قرارها      

إىل إصدار إعالنات انفرادية ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
 .استناداً إىل منوذج إعالن انفرادي أدرج يف مرفق للقرار

 صياغته على النسق التايل املقتبس من ويكـون شكل هذا النوع من اإلعالنات االنفرادية بسيطاً، وميكن          -٥٢
 :٣٢/٦٤النموذج املرفق بقرار اجلمعية العامة رقم 

                                                      

 .٢انظر احلاشية  )٧(
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 الذي اعتمده مؤمتر األطراف     --/-- تعلن هبذا عزمها على تنفيذ أحكام املقرر       ------إن حكومة   "
ن ، عن طريق التشريعات وغريها م     ]التاريخ[العـامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف          

 ".التدابري الفعالة

ويودع اإلعالن لدى األمم املتحدة . وتتميز هذه اآللية بأهنا تتيح تاليف احلاجة إىل تعديل بروتوكول كيوتو -٥٣
 .وُيعمم على مجيع األطراف

  تعديل بروتوكول كيوتو ملنح االمتيازات واحلصانات-واو 

.  منه٢٠د تعديل لربوتوكول كيوتو عمالً باملادة ميكن حتقيق منح االمتيازات واحلصانات عن طريق اعتما -٥٤
 .وقد تعتمد التعديالت صراحةً نظام االتفاقية العامة باإلحالة الصرحية إليها أو بتحديد عناصرها

ويقتضـي تعديـل بـروتوكول كيوتو تقدمي نٍص خطي مقترح قبل ستة أشهر من انعقاد دورة مؤمتر األطراف           -٥٥
وإذا مل يتسّن حتقيق توافق اآلراء فإن اعتماده عن طريق          . ن طريق توافق اآلراء إذا أمكن     العـامل، واعـتماد الـتعديل ع      

وعندما يدخل التعديل حيز    . التصـويت يتطلب أغلبية تتألف من ثالثة أرباع األطراف احلاضرة واملشاركة يف التصويت            
 املُعتمد مبوجب هذه التعديالت يف قوانينها    النفاذ، فإن األطراف تكون ملزمة بضمان انعكاس نظام االمتيازات واحلصانات         

وسـيكون اعتماد مثل هذا التعديل عملية طويلة ألهنا تتطلب وقتاً كي تتفاوض األطراف وتتوصل إىل اتفاق،                 . الوطنـية 
وإىل أن يصبح هذا التعديل نافذاً، فلن تتاح أي         . وكـي يصـادق العدد املطلوب من األطراف على التعديل ليصبح نافذاً           

ـ  وبعد دخولـه حيز النفاذ، ستسري     . يازات أو حصـانات ألعضـاء اهليـئات املنشأة وأعضائها املناوبني وخربائها           امت
 .االمتيازات واحلصانات فقط يف الدول األطراف اليت أصبح االتفاق فيها نافذاً، مما يعىن وجود تفاوت يف األنظمة املطبقة

  خالصة-خامساً 

ورغم أن هؤالء   . عضاء اهليئات املنشأة قد تثري ادعاءات من أطراف ثالثة يف مرحلة ما           إن املهام اليت يضطلع هبا أ      -٥٦
األشخاص يتمتعون باالمتيازات واحلصانات يف أملانيا أو يف دولة وافقت على إبرام اتفاق مؤمتر صيغ صياغة واسعة النطاق                  

ية من االدعاءات اليت يقوم هبا أطراف ثالثة        حبيـث يشمل أنشطتهم، فإهنم ال حيظون يف األماكن األخرى مبثل هذه احلما            
 على عاتق األعضاء أو - كبرية كانت أم صغرية -ويف هذه احلاالت، يقع خطر االدعاءات . ضـدهم بصفتهم الشخصية   

. وعليه ُيوصى بإدخال بعض اإلصالحات على نظام االمتيازات واحلصانات احلايل        . األعضـاء املناوبني أو اخلرباء شخصياً     
وُيدعى مؤمتر األطراف العامل إىل النظر يف اإلصالحات        . رضـت أعـاله عدة تدابري ممكنة لتنظر فيها األطراف         وقـد عُ  

الضـرورية لضـمان متتع أعضاء اهليئات املنشأة وأعضائها املناوبني وخربائها باالمتيازات واحلصانات الالزمة لالضطالع               
 .نبغي وضعها لتسوية الرتاعات الصادرة من أطراف ثالثةمبهامهم يف إطار بروتوكول كيوتو، واإلجراءات اليت ي

- - - - - 


