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 مواصلة ربط أمانة االتفاقية مؤسسيا باألمم املتحدة

 مذكرة من األمينة التنفيذية

 موجز

 الذي  ٦-م أ /٦ مقرر مؤمتر األطراف     ٥٦/١٩٩اعـتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبوجب قرارها          
وأعدت . ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٣يوافق على مواصلة ربط أمانة االتفاقية مؤسسيا باألمم املتحدة حىت           

أمانة االتفاقية هذه املذكرة بعد التشاور مع املسؤولني املعنيني يف األمم املتحدة بغية تيسري قيام األطراف باستعراض 
نفيذ مدعوة إىل توصية مؤمتر األطراف بأن يعتمد يف دورته احلادية عشرة            واهليئة الفرعية للت  . الـربط املؤسسـي   

مشروع مقرر يقترح فيه مواصلة الترتيبات احلالية، ويدعو األمني العام لألمم املتحدة إىل التماس موافقة اجلمعية                
ورة إلجراء  العامـة عـلى مواصـلة هـذا الربط املؤسسي إىل أن ترى األطراف أو اجلمعية العامة أن هناك ضر                   

 .استعراض
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  مقدمة-والًأ

  الوالية-ألف

ربط أمانة االتفاقية مؤسسيا باألمم     على الترتيبات املتعلقة ب    ٦-م أ /٦وافق مؤمتر األطراف مبوجب مقرره       -١
ربط أمانة   على استمرار    ٥٦/١٩٩ من قرارها    ٨ و ٧ووافقت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف الفقرتني        . املتحدة

أن يستعرض أداء ، وعلى الترتيبات اإلدارية ذات الصلة، وطلبت إىل األمني العام ة االتفاقية مؤسسيا باألمم املتحد
 بالتشاور مع مؤمتر األطراف بغية      ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٣١ موعد ال يتجاوز   املؤسسي يف    الربطذلـك   

 . تعديالت، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية العامةمنإجراء ما يراه الطرفان مستصوبا 

  نطاق املذكرة-باء

تقدم هذه املذكرة آخر ما استجد من معلومات، وتقريراً عن ربط أمانة االتفاقية مؤسسيا باألمم املتحدة                 -٢
 .٥٦/١٩٩ وقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة ٦-م أ/٦بغية تيسري االستعراض املطلوب مبوجب املقرر 

  للتنفيذ اإلجراء الذي ميكن أن تتخذه اهليئة الفرعية-جيم

قـد يـود مؤمتر األطراف أن حييل هذه املسألة إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيها وأن يطلب إيل اهليئة                     -٣
ربط أمانة االتفاقية مؤسسيا توصية مؤمتر األطراف بأن يعتمد يف دورته احلادية عشرة مشروع مقرر بشأن مواصلة 

ر توصية اجلمعية العامة بأن توافق، يف دورهتا احلادية والستني، على وينبغي أن يتضمن مشروع املقر. باألمم املتحدة
وسوف ُيحال هذا املقرر إىل اجلمعية العامة يف دورهتا احلادية . ربط أمانة االتفاقية مؤسسياً باألمم املتحدةمواصلة 

 . والستني بغية تيسري استعراضها هلذا املوضوع

 ملية الربط املؤسسي يف املمارسة الع-ثانياً

كما . ١-م أ /١٤مبوجب املقرر   ربط أمانة االتفاقية مؤسسيا باألمم املتحدة       متـت املوافقـة مبدئياً على        -٤
أحـاط مؤمتـر األطراف علماً ووافق بصفة مؤقتة يف ذلك املقرر على الترتيبات اليت اقترحها األمني العام لألمم                   

 على ترتيبات الربط    ٥٠/١١٥معية العامة يف قرارها     وصدقت اجل . املتحدة من أجل تقدمي الدعم اإلداري لألمانة      
 ٢٠٠١ و١٩٩٩واعتمد مؤمتر األطراف واجلمعية العامة على التوايل يف عامي . املؤسسي اليت اقترحها األمني العام

ة وقد مكن الربط املؤسسي أمانة االتفاقية من االستفاد. مقرراً وقراراً ينصان على استمرار ترتيبات الربط املؤسسي
من دعم وتعاون العديد من اإلدارات والربامج والوكاالت يف منظومة األمم املتحدة واالستفادة من عالقات العمل 

 . الوثيقة مع العمليات احلكومية الدولية املعنية

ومقـررات مؤمتر األطراف ذات الصلة وما يقابلها من قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن الربط      -٥
 : هي كما يلياملؤسسي
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 ٧(ربط أمانة االتفاقية مؤسسيا باألمم املتحدة       ، بشأن   ١-م أ /١٤مقـرر مؤمتـر األطـراف        •
محاية املناخ العاملي   ، بشأن   ٥٠/١١٥قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة      ): ١٩٩٥أبريل  /نيسان

 ).١٩٩٥ديسمرب / كانون األول٢٠ (ملنفعة أجيال البشرية احلالية واملقبلة

 تشرين ٢٥(ربط أمانة االتفاقية مؤسسيا باألمم املتحدة ، بشأن ٥-م أ/٢٢مؤمتر األطراف مقرر  •
محاية املناخ العاملي   ، بشأن   ٥٤/٢٢٢قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة      ): ١٩٩٩    أكتوبر /األول

 ).١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٢٢ (ملنفعة أجيال البشرية احلالية واملقبلة

 ٢٧(ربط أمانة االتفاقية مؤسسيا باألمم املتحدة       ، بشأن   ٦-م أ /٦طـراف   مقـرر مؤمتـر األ     •
محاية املناخ العاملي   ، بشأن   ٥٦/١٩٩قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة      ): ٢٠٠١ يوليه/متـوز 

 ).٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٢١ (ملنفعة أجيال البشرية احلالية واملقبلة

ذي يعيِّن األمني التنفيذي بعد التشاور مع مؤمتر األطراف من خالل           واألمـني العام لألمم املتحدة هو ال       -٦
ويرفع األمني التنفيذي . واألمني التنفيذي مسؤول أمام مؤمتر األطراف وخيول له قدر كبري من الصالحيات. مكتبه

 االقتصادية  الـتقارير إىل األمـني العـام بشـأن املسائل اإلدارية واملالية من خالل مساعد األمني العام للشؤون                 
 .واالجتماعية

وفيما يتعلق باملسائل الفنية، فإن هذا الربط ميكن األمانة، كجزء من منظومة األمم املتحدة، من التعاون                 -٧
مـع إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، ومكتب الشؤون القانونية واإلدارات والربامج والوكاالت األخرى             

وهبذه الطريقة، فإن . ت الصلة بتغري املناخ والتنمية املستدامة يف إطار اجملتمع الدويلاملعنية باملشاركة يف األعمال ذا
 . جهود محاية املناخ العاملي جتري حتت مظلة األمم املتحدة

واجلوانب اإلدارية هلذا الربط تنص على إدارة أمانة االتفاقية وفق أنظمة وقواعد األمم املتحدة فيما يتعلق         -٨
 واملسائل املالية، وبالتايل يتجنب أعضاء مؤمتر األطراف احلاجة إىل وضع جمموعة مستقلة من  بشـؤون املوظفـني   

وعالوة على ذلك، يواصل مكتب األمم املتحدة يف جنيف توفري خدمات املساندة            . القواعـد بشأن هذه املسائل    
ومتتد هذه الترتيبات   . يد التكلفة اإلداريـة ألمانة االتفاقية فيما يتعلق باخلزانة وجداول الرواتب على أساس تسد           

الفعالة من حيث التكلفة لتشمل مسائل مثل استحقاقات املوظفني ومعايري تصنيف الوظائف واإلشراف بواسطة               
ويعمل األمني التنفيذي ضمن نطـاق واسع من       . مـراجعي حسـابات األمـم املـتحدة الداخليني واخلارجيني         

ى السنني لتتوافق مع الظروف املتغرية، ونتج عن ذلك تويل األمانة السـلطـات املخولة له واليت تعدلت على مد  
ويضطلع األمني التنفيذي، باالتفاق مع شعبة اإلدارة، مبعظم        . مسـؤوليات أكـرب فـيما يتعلق باملسائل اإلدارية        

مني التنفيذي  ويف هذا الصدد، يواصل األ    . مسؤوليات األمانة املتعلقة بالشؤون املالية واملشتريات وإدارة املوظفني       
االسـتفادة مـن مشورة ودعم شعبة اإلدارة فيما يتعلق بشؤون املوظفني واملسائل املالية، كما يستفيد من إدارة                  

 . الشؤون االقتصادية واالجتماعية بشأن املسائل الفنية

ة العادية  ومبوجـب الترتيبات احلالية املتعلقة بالربط املؤسسي، رصدت اعتمادات يف ميزانية األمم املتحد             -٩
ويتوىل مكتب األمم املتحدة يف جنيف . لـتوفري خدمات املؤمترات جللسات االتفاقية واهليئات املعنية بالربوتوكول     
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 يف مقرر   ٢٠٠٧-٢٠٠٦وُيشار إىل هذه الترتيبات املتعلقة بامليزانية الربناجمية للفترة         . توفـري اخلدمـات الفعلية    
يذ يف دورهتا الثانية والعشرين بأن يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته احلادية املشروع الذي أوصت اهليئة الفرعية للتنف

وهو خاضع ملوافقة اجلمعية ). FCCC/SBI/2005/10 and FCCC/SBI/2005/10/Add.1, page 7انظر (عشـرة  
 . العامة لألمم املتحدة

 امتيازات األمم املتحدة    والفـائدة األخـرى امللموسـة الـيت يوفرها الربط املؤسسي هي تطبيق اتفاقية              -١٠
وحصاناهتا، مع إجراء ما يلزم من تعديالت، على ممثلي األطراف واملراقبني، وموظفي األمانة وغريهم من موظفي                
األمم املتحدة الذين يقومون بتأدية أعمال لألمانة خالل اجتماعات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 

وباإلضافة إىل ذلك، يسافر موظفو األمانة يف درجة األعمال الرمسية . ت خارج مقر األمانةاليت تستضيفها احلكوما
 . مع استخدام جواز مرور األمم املتحدة

  توصيات-ثالثاً

قد نفذ بفعالية وأسفر بالتايل عن      ربط أمانة االتفاقية مؤسسيا باألمم املتحدة       تـرى األمينة التنفيذية أن       -١١
وقد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ توصية مؤمتر األطراف بأن يعتمد يف دورته احلادية             . ة واألطراف فوائد عديدة لألمان  

عشـرة مقرراً يدعو اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل القيام يف دورهتا احلادية والستني باملوافقة على مواصلة ربط                 
طراف أو اجلمعية العامة أن هناك ضرورة إلجراء        أمانـة االتفاقـية مؤسسياً باألمم املتحدة إىل أن يرى مؤمتر األ           

 .استعراض

- - - - - 

 


