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(A)     GE.05-71198    051205    051205 
 YMQ.05-264 

                      اهليئة الفرعية للتنفيذ
                        الدورة الثالثة والعشرون

 -      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٨          مونتريال، 
     ٢٠٠٥      ديسمرب  /            كانون األول ٦        

            جدول األعمال   من   )  ج (  ١١      البند 
                                املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية

                                                   الصلة املؤسسية اليت تربط أمانة االتفاقية باألمم املتحدة

 الصلة املؤسسية اليت تربط أمانة االتفاقية باألمم املتحدة

 مشروع استنتاجات يقترحه الرئيس

 توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ

                                                                 هتا الثالثة والعشرين، أن توصي مؤمتر األطراف يف دورته احلادية                                                    قـررت اهليـئة الفرعية للتنفيذ، يف دور        
  :                              عشرة باعتماد مشروع املقرر التايل

 ١١-م أ/-مشروع املقرر 

 الصلة املؤسسية اليت تربط أمانة االتفاقية باألمم املتحدة

                إن مؤمتر األطراف،  

  ، ٦-   م أ / ٦   و ٥-   م أ /  ٢٢   و ١-   م أ /  ١٤             إىل مقرراته       إذ يشري  

  ،    ١٩٩٥       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٠          املؤرخ      ١١٥ /  ٥٠                               إىل قرارات اجلمعية العامة         ً   يضـاً              وإذ يشـري أ     
  ،    ٢٠٠١      ديسمرب  /            كانون األول  ٢١        املؤرخ    ١٩٩ /  ٥٦   ، و    ١٩٩٩      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٢        املؤرخ    ٢٢٢ /  ٥٤ و
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                                                                                 ً               يف تقرير األمينة التنفيذية بشأن تنفيذ الترتيبات املتعلقة بربط أمانة االتفاقية مؤسسياً                       وقـد نظر    
  ، )١ (           األمم املتحدة ب

                                                                                     أن األميـنة التنفيذية قد تشاورت يف هذا الشأن مع وكيل األمني العام للشؤون                          وإذ يالحـظ    
                                                                        اإلدارية ووكيل األمني العام للشؤون االقتصادية واالجتماعية يف مقر األمم املتحدة،

          ً     ً        توفر أساساً قوياً ألداء                                                أن الصلة اليت تربط األمانة باألمم املتحدة ال تزال                    وإذ يالحظ مع االرتياح  
                       إدارة األمانة لوظائفها،

                                                                      لألمني العام لألمم املتحدة ملا يقدمه من دعم إىل األمانة من خالل                               يعـرب عن تقديره    - ١  
                                                         إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية وإدارة الشؤون اإلدارية؛

                     انة االتفاقية باألمم                                                                  عـلى مواصلة العمل بالصلة املؤسسية احلالية اليت تربط أم                 يوافـق  - ٢  
                                                                                              املتحدة وما يتصل هبا من ترتيبات إدارية إىل أن يعترب من الضروري إجراء عملية مراجعة إما من قبل مؤمتر 

                                األطراف أو من قبل اجلمعية العامة؛

                                                                                    األمني العام إىل التماس تأييد اجلمعية العامة يف دورهتا احلادية والستني ملواصلة                   يدعـو  - ٣  
  .       املؤسسية             العمل بالصلة 

----- 

                                                      

  .FCCC/SBI/2005/15             انظر الوثيقة   ) ١ (


