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(A)     GE.07-71271    091207    091207 

                      اهليئة الفرعية للتنفيذ
                        الدورة السابعة والعشرون

     ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ١١- ٣     بايل، 

               من جدول األعمال  )  ب ( و  )  أ (  ١٥      البند 
                            ئل اإلدارية واملالية واملؤسسية    املسا

     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                           أداء امليزانية لفترة السنتني 
                                   مواصلة استعراض مهام وعمليات األمانة

 املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية
 مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس

 إضافة

 توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ
                                                    العشرين، أن توصي مبشروع املقرر التايل كي يعتمده                                                              قـررت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا السابعة و         

  :                                مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة

 ١٣-م أ/-مشروع مقرر 

                إن مؤمتر األطراف،

ّ                                                يف املعلومـات الواردة يف الوثائق اليت أعّدهتا األمانة بشأن املسائل اإلدارية واملالية                   وقـد نظـر                                         
  ، )١ (        واملؤسسية

                                       ُ                    مـن اإلجـراءات املالية ملؤمتر األطراف اليت اعُتمدت يف            ١٩    و   ١١                  إىل الفقـرتني         ُ      وإذ ُيشـري   
  ، ١-   م أ /  ١٥      املقرر 

                                                      

) ١ (  FCCC/SBI/2007/19و ،   FCCC/SBI/2007/INF.1و ،   FCCC/2007/INF.11.  
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 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ أداء امليزانية لفترة السنتني -   ً أوال  

  ،     ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول    ٣١                                          بالبيانات املالية املؤقتة كما هي يف        ُ         ً      ُيحـيط عـلماً    - ١ 
  ،     ٢٠٠٧      يونيه  /        حزيران  ٣٠     إىل     ٢٠٠٦      يناير  /     الثاين        كانون  ١                                             وبالتقرير املتعلق بأداء امليزانية عن الفترة من 

                                                                                          وحبالة االشتراكات يف الصندوق االستئماين للميزانية األساسية، والصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية، 
                                                                                                      والصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، كما هي يف               

  ؛    ٢٠٠٧      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٥

              ُ                                                                األطراف اليت مل ُتسدد اشتراكاهتا يف امليزانية األساسية أن تفعل ذلك دون                       يطلـب إىل   - ٢ 
                    ً      يناير من كل سنة وفقاً      /               كانون الثاين   ١           ً                                                  تـأخري، واضـعةً يف اعتبارها أن دفع االشتراكات يستحق يف            

                 لإلجراءات املالية؛

                            امليزانية األساسية يف حينها؛                             لألطراف اليت سددت اشتراكاهتا يفُ               ُيعرب عن تقديره - ٣ 

                                                         للمسامهات اليت وردت من األطراف يف الصندوق االستئماين                   عن تقديره   ُ         ً    ُيعـرب أيضاً   - ٤ 
                                                                                          للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، وللمسامهات يف الصندوق االستئماين 

                  لألنشطة التكميلية؛

ّ    ُيشّجع - ٥                                                  فة جهودها للمسامهة يف الصندوق االستئماين للمشاركة يف                  األطراف على مضاعُ  
                                                                                                       عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ويف الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية على              

                        ُ                                  ضوء تزايد العمل الذي مل ُترصد له خمصصات يف امليزانية األساسية؛

                                           يا ملسامهتها الطوعية السنوية يف امليزانية                                عن تقديره حلكومة أملان    ُ                   ُيعـرب مـرة أخرى     - ٦ 
              يورو بوصفها  ١     ٧٨٩     ٥٢٢                                يورو وملسامهتها اخلاصة مببلغ قدره    ٧٦٦     ٩٣٨                         األساسـية مبـبلغ قـدره     
                      احلكومة املضيفة لألمانة؛

  مواصلة استعراض مهام وعمليات األمانة-     ً ثانيا  

                         عدة وثائق، وخباصة يف                                                            املعلومات املتصلة مبهام وعمليات األمانة كما ترد يف        ُ       ُيالحـظ  - ٧ 
  ؛FCCC/SBI/2007/19         الوثيقة

                                                                                          على أنه ينبغي للهيئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر يف هذه املسألة يف دورهتا التاسعة                      يوافـق  - ٨ 
  . )٢ (              ً                                                                          ً  والعشرين، وفقاً للمقرر الذي اختذته يف دورهتا احلادية والعشرين ملواصلة النظر يف هذه املسألة سنوياً

- - - - - 

                                                      

) ٢ (  FCCC/SBI/2004/19 ١٠٥         ، الفقرة   .  


