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(A)     GE.06-70577    131106    141106 

                      اهليئة الفرعية للتنفيذ
                       الدورة اخلامسة والعشرون

     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٤- ٦      نريويب، 

  ) ج- أ (  ١٤      البند 
                                املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية

َ                  ملراَجعة لفترة السنتني                  البيانات املالية ا    ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤     
     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                           أداء امليزانية لفترة السنتني 

                                    االستعراض املستمر ألداء وعمليات األمانة

 املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

َ                        أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالبيانات املالية املراَجعة لفترة السن          - ١                 وبتقرير جملس       ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤    تني                                  ً                      
                                                                                                مراجعي حسابات األمم املتحدة ورد األمانة على تقرير مراجعة احلسابات وحالة تنفيذ توصيات مراجعة احلسابات 

) FCCC/SBI/2006/14و   Adds.1-2.(   

    ٣٠                                   ً                                                                    وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً باملعلومات املتعلقة باإليرادات وأداء امليزانية حسب الوضع يف              - ٢
ــران ــيه  /        حزي ــامهات يف   ) FCCC/SBI/2006/15   (    ٢٠٠٦        يون ــة املس ــرين األول  ١٥                    وحال ــتوبر  /              تش        ٢٠٠٦         أك

) FCCC/SBI/2006/INF.6 (                وطلبـت إىل األمانـة أن تقدم يف تقارير مستقبلية استعراضاً أكثر تفصيالً حلالة اإليرادات                              ً           ً                                                    
  .      كميلية                                                           املتلقاة والنفقات املتكبدة فيما خيص كل نشاط تغطيه الصناديق الت

           ً     ً                                         َّ                                               وأحاطـت أيضـاً عـلماً باملعلومـات املـتعلقة بسـفر أعضاء اهليئات املشكَّلة والواردة يف الوثيقة                   - ٣
FCCC/SBI/2006/15 .   كما أن اهليئة الفرعية للتنفيذ، وقد وضعت يف اعتبارها آثار ذلك على امليزانيات الربناجمية                                                                                  
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                            خبصوص سفر أعضاء اهليئات      )١ (    ً                  علماً باملمارسة احلالية                                                            لفـترة السنتني احلالية وفترات السنتني القادمة، أحاطت         
                                                                             وأقرت بالطلب املوجه إىل األمانة من اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة             .     َّ                                  املشـكَّلة، واليت ينبغي اإلبقاء عليها     

              وجلنة التنفيذ             ً     ً                          وأحاطت علماً أيضاً بطلبات جلنة االمتثال         .                                   ً                     واإلجراء املتخذ بشأن هذا الطلب، رهناً بتوافر األموال       
  .                اإلشرافية املشتركة

                                 ً                                                              وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً باالستعراض املستمر ملهام وعمليات األمانة على النحو الوارد يف عدة  - ٤
                                                                 ووافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذه املسألة مرة            . FCCC/SBI/2006/15                             وثـائق، وخاصة يف الوثيقة      

         ، الفقرة FCCC/SBI/2004/19 (      ً         ، وفقاً ملقررها  )    ٢٠٠٧      ديسمرب  /          كانون األول (               سابعة والعشرين                أخرى يف دورهتا ال
  .                                                             ً املتخذ يف دورهتا احلادية والعشرين مبواصلة النظر يف هذه املسألة سنوياً  )    ١٠٥

   ايف                                                                                                     وشجعت اهليئة الفرعية للتنفيذ اجلهود املتواصلة اليت يبذهلا األمني التنفيذي لضمان حتقيق توازن جغر              - ٥
                   من ميثاق األمم     ٣-   ١٠١                                                                                   أوسـع يف تعـيني املوظفني يف مستوى كبار املوظفني ومستوى اإلدارة يف إطار املادة                

  .                                                                                   املتحدة والقواعد واملبادئ التوجيهية واملمارسات املنطبقة املعمول هبا يف األمم املتحدة واألمانة

                                  ملسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية كي                                                              وقـررت اهليـئة الفرعية للتنفيذ التوصية مبشروع مقررات بشأن ا     - ٦
  ) FCCC/SBI/2006/L.21/Add.1                                       لالطالع على نص املقرر، انظر الوثيقة        (                                            يعـتمدها مؤمتر األطراف يف دورته العشرين        

                       لالطالع على نص املقرر،     (                   دورته الثانية                                                                         ومؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف          
   ).FCCC/SBI/2006/L.21/Add.2             انظر الوثيقة 

 _ _ _ _ _ 

 

                                                      

ُ  َّ                                                                                           ُيقَّدم التمويل إىل املندوبني املوفدين من البلدان النامية األطراف املؤهلة واألطراف ذات االقتصادات اليت   ) ١ (
                                                                                                                    متر مبرحلة انتقالية ويقتصر على تذاكر سفر جوي ألكثر الطرق مباشرة وبأدىن سعر من حيث التكلفة باإلضافة إىل بدل                

   .                                  مي باملعدل املعمول به يف األمم املتحدة        إعاشة يو


