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(A)     GE.07-70339    170507    170705 

 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة السادسة والعشرون

 ٢٠٠٧مايو / أيار١٨-٧بون، 

 من جدول األعمال) ب(١٥البند 
 املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨فترة السنتني امليزانية الربناجمية ل

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

 مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس

قـررت اهليئة الفرعية للتنفيذ توصية مؤمتر األطراف باملوافقة يف دورته الثالثة عشرة على ميزانية برناجمية                 -١
لفترة السنتني )  يورو٤١ ١٧٢ ٠٦٨(ملتحدة  دوالراً من دوالرات الواليات ا    ٥٤ ٠٣١ ٥٨٤أساسـية مبقـدار     

٢٠٠٩-٢٠٠٨. 

 دوالر، تضاف ٧ ٧١٠ ٦٠٠كما قررت اهليئة الفرعية أن تقترح ميزانية طوارئ خلدمات املؤمترات تبلغ       -٢
 يف حال إذا ما قررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عدم توفري            ٢٠٠٩-٢٠٠٨إىل امليزانية الربناجمية لفترة السنتني      

 . هلذه األنشطة يف إطار امليزانية العادية لألمم املتحدةموارد

، استناداً إىل مقدار مبلغ     ٢٠٠٨وأذنت اهليئة الفرعية لألمني التنفيذي بإخطار األطراف باشتراكاهتا لعام           -٣
يف، ومقدارها  أعاله، بعد مراعاة املسامهة السنوية اخلاصة املقدمة من حكومة البلد املض١امليزانية املبّين يف الفقرة 

مبلغ ( يـورو، ومـبلغ قدره مليون دوالر ُيسحب سنوياً من األرصدة أو االشتراكات اليت مل ُتنفَق                  ٧٦٦ ٩٣٨
 .من الفترات املالية السابقة) ُمرحَّل

 لقاء ربط ٢٠٠٨كما أذنت اهليئة الفرعية لألمني التنفيذي بإخطار األطراف املعنية برسومها السنوية لعام  -٤
 .لوطنية بسجل املعامالت الدويل واستخدامه، ولقاء أنشطة إدارة سجل املعامالت الدويل املتصلة بذلكسجالهتا ا
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وطلبـت اهليـئة الفرعية إىل األمانة أن تقوم، لدى صياغتها مقترحات امليزانية مستقبالً، بعرض امليزانية                 -٥
 .، وأن تقدم املقترحات يف الوقت املناسب)١(بالشكل ومبستوى التفصيل املعروضة هبما يف فترة السنتني السابقة

 معلومات أكثر تفصيالً عن     <http:/unfcc.int>كما طلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تقدم يف موقعها            -٦
 .األنشطة املمولة من املوارد التكميلية

االت العمل األساسية يف وطلبت اهليئة الفرعية أال يتعرض الدعم املقدم إىل البلدان النامية وغري ذلك من جم -٧
 .امليزانية الربناجمية املقترحة للضرر لدى تنفيذ األمني التنفيذي بنود امليزانية الربناجمية

، لكي ٢٠٠٩-٢٠٠٨وقررت اهليئة الفرعية التوصية مبشروع مقرر بشأن امليزانية الربناجمية لفترة السنتني  -٨
ويتضمن مشروع مقرر بشأن امليزانية الربناجمية لفترة السنتني        يعـتمده مؤمتـر األطراف يف دورته الثالثة عشرة،          

 يف جانـبها املنطبق على بروتوكول كيوتو، لكي يعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع               ٢٠٠٩-٢٠٠٨
لالطـالع عـلى نصـي املقـررين، انظـر الوثيقة           (األطـراف يف بـروتوكول كـيوتو يف دورتـه الثالـثة             
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