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                      اهليئة الفرعية للتنفيذ
               الدورة العشرون

     ٢٠٠٤      يونيه  /        حزيران  ٢٥-  ١٦     بون، 

                 من جدول األعمال  ١١      البند 
                                       االستعراض املتواصل لوظائف وعمليات األمانة

 مشروع استنتاجات من اقتراح الرئيس بشأن 
  من جدول األعمال١١البند 

      وأكدت   .                                      عنها األطراف فيما يتعلق هبذا البند                                     ً                              أحاطـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ علماً باآلراء اليت أعربت            - ١
      وأكدت   .                                                                                                   األطـراف من جديد ثقتها املستمرة يف األمينة التنفيذية ويف األمانة وأقرت بأمهيتهما يف عملية االتفاقية        

                                              ووثائقها وبياناهتا العامة، مبا يف ذلك احلرص         .            ً                                                   األطراف أيضاً األمهية املستمرة لشفافية وموضوعية أعمال األمانة       
  .                                                             لى التمييز بني اآلراء املتوافقة لألطراف واآلراء املفتقرة إىل التوافق ع

                                                             من املادة احلادية بعد املائة من ميثاق األمم املتحدة اليت تنص على  ٣                                  وأكدت األمانة األمهية الفائقة للفقرة  - ٢
                     ضرورة احلصول على أعلى                                                                  ينبغي يف استخدام املوظفني ويف حتديد شروط خدمتهم أن يراعى يف املكان األول    : "   أنه

                                                                 كما أن من املهم أن يراعى يف اختيارهم أكرب ما يستطاع من معاين التوزيع   .                                 مستوى من املقدرة والكفاية والرتاهة
                                                                                                      وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن تستكمل، لدورهتا احلادية والعشرين، املعلومات املتعلقة                ".         اجلغـرايف 

  .                                                       وظفني األقدم، وأن توفر املعلومات عن معايري تعيني هؤالء املوظفني                   بالتوزيع اجلغرايف للم

                                                                                                    ودعـت اهليـئة الفرعـية للتنفـيذ مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة إىل أن يطلب من رئيسه استئناف               - ٣
  ، FCCC/CP/2002/7              من الوثيقة     ١٢٧                                                                             املشـاورات املتعلقة بإجراء تعيني األمني التنفيذي واملشار إليها يف الفقرة            
  .               ً                                              وأن يقدم تقريراً عن هذا املوضوع إىل مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة
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                                                                                                             ورحبـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ بتأكيد األمينة التنفيذية من جديد اللتزام األمانة املستمر ببلوغ أعلى                 - ٤
                       مانة لتعزيز الشفافية                                                      كما أكدت األمينة التنفيذية اجلهود اليت تبذهلا األ         .                                        مسـتويات الكفـاءة املهنية واملوضوعية     

                                                                                              ويف هذا الصدد، أبدت األمينة التنفيذية استعدادها ملعاجلة ما يعرض عليها من حاالت وشواغل                .              بصـورة عامة  
  .                                  حمددة لألطراف فيما يتعلق بعمل األمانة

                                                                                                           ووافقـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة النظر يف هذا البند من جدول األعمال يف دورهتا احلادية                   - ٥
                                                                                              ويف هذا السياق، طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن تقدم إليها معلومات عن الترتيبات املتخذة   .        العشرين و

                                                                                                    بشأن حلقات العمل اخلاصة باالتفاقية اإلطارية، مبا يف ذلك قضايا مثل املعايري ووضع اجلداول الزمنية والقدرة على 
  .                 العمل مبوارد حمدودة

- - - - - 


