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(A)     GE.04-70655    131204    131204
EZE.04-231 

                      اهليئة الفرعية للتنفيذ
                       الدورة احلادية والعشرون

     ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول  ١٤- ٦            بوينس آيرس، 

                 من جدول األعمال  ١٠      البند 
                                    مواصلة استعراض وظائف وعمليات األمانة

 مواصلة استعراض وظائف وعمليات األمانة

 مشاريع استنتاجات من اقتراح الرئيس

  FCCC/SBI/2004/INF.10    و FCCC/SBI/2004/13  ً             ماً بالوثيقتني                                         أحاطـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ عل       - ١
  .                                            وباآلراء اليت أعربت عنها األطراف بشأن هذا البند

                                                                                     ً                   وأعربـت اهليـئة الفرعية عن تقديرها لألمانة جلهودها املبذولة من أجل تنظيم حلقات العمل، مالحظةً                 - ٢
َ                      بطريقة فعالة وتسفَر عن توصيات بناءة                                             َّ                             ضـرورة إتاحـة وقت كثري وبذل جهد جبار حىت تنظَّم هذه احللقات                                 .  

  .                                                                            ًً     ًً  والحظت اهليئة الفرعية أن عدم وجود متويل كاف ومتوقع جيعل من تنظيم هذه احللقات أمراًً صعباًً

                        ً                                                                 والحظت اهليئة الفرعية أيضاً أن عدم وجود متويل كاف ومتوقع هو السبب الرئيسي للتأخر الذي يتعرض  - ٣
                                                                       يئة الفرعية للتنفيذ األطراف على أن تقدم التمويل يف وقته وبالقدر الكايف من           لذا حثت اهل  .                     له تنظيم حلقات العمل

                                                                                                        أجل تنظيم حلقات العمل، وأن تساهم، قدر اإلمكان، باعتمادات غري خمصصة يف الصندوق االستئماين لألنشطة               
                      ة غياب متويل متوقع،                                                        وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تقوم، يف حال          .                                       التكميلية من أجل متويل حلقات العمل     

  .                   ً                                                     بتأجيل حلقة عمل بدالً من إتاحة وقت غري كاف لألعمال التحضريية ولتوجيه الدعوات

Distr. 
LIMITED 
 
FCCC/SBI/2004/L.14 
10 December 2004 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



FCCC/SBI/2004/L.14 
Page 2 

 

               ويف هذا السياق،   .                                                                              والحظـت اهليئة الفرعية ضرورة ضمان مشاركة متوازنة لألطراف يف حلقات العمل           - ٤
      وشجعت   .                            مات بشأن حلقات العمل املقبلة                                                              طلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تنشر يف موقعها على اإلنترنت معلو

                                                                                                     اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف على أن تقدم إىل األمانة، يف الوقت املناسب، رسائل تعرب فيها عن نيتها املشاركة 
                                                                                          وطلبت اهليئة الفرعية أيضا إىل رئيسي اهليئتني الفرعيتني أن يعمال، مبساعدة األمانة، على               .                     يف حلقات عمل معينة   

                           ً        ً                                                      ل املدعوون إىل حلقة عمل خليطاً متوازناً من املشاركني املنتمني إىل األطراف املدرجة يف املرفق األول من       أن يشك
  .                                                           ً         االتفاقية وإىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، وأن جيسدوا تنوعاً يف اآلراء

                          عدها، توجيه الدعوات إىل                                                                                  وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تضمن، يف حالة حلقات العمل املؤكد مو             - ٥
  .                                        املشاركني وإتاحة الوثائق هلم يف الوقت املناسب

                                                                                                                       ورحبـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ بالسياسة اليت تتبعها األمانة، بالتشاور مع رئيسي اهليئتني الفرعيتني، فيما يتعلق                 - ٦
               ً                 ذلك يؤدي أحياناً إىل زيادة يف                                                                                               بقـبول الدعـوات من األطراف من أجل استضافة حلقات العمل، رغم إقرار اهليئة بأن                

  .                                                               لذا حثت اهليئة الفرعية للتنفيذ األمانة على أن تواصل هذا النهج حبذر  .                                    التكاليف وتعقيدات يف السفر والتأشريات

                         ً     ً                                                                    وأحاطت اهليئة الفرعية علماً أيضاً باملعلومات املتعلقة باملوارد البشرية وبسياسة األمانة وإجراءاهتا يف جمال  - ٧
                                                     ً                              وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمني التنفيذي تعزيز اجلهود حرصاً على إجياد توازن جغرايف أوسع يف   .     وظفني         اختيار امل

                                   من ميثاق األمم املتحدة واملواد       ٣-   ١٠١                                                                         تعـيني املوظفني يف املستويات العليا واملستويات اإلدارية يف إطار املادة            
  .              املتحدة واألمانة                                             واملبادئ التوجيهية واملمارسات املعمول هبا يف األمم 

  .                                                ً                               وقررت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تواصل نظرها سنوياً يف املسائل املدرجة ضمن هذا البند - ٨

                                                   ُ                                                       وطلبت اهليئة الفرعية أيضا إىل األمانة أن حتيط علما مبا أُعرب عنه من قلق إزاء ضرورة حرص موظفي                   - ٩
                                                           وصلت إليها األطراف بالتوافق ال أن يبدو ميلهم إىل هذا                                                                     األمانـة يف بياناهتم العامة على أن جيسدوا اآلراء اليت ت          

  .                            اجلانب أو ذاك من اآلراء اخلالفية
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