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(A)     GE.07-71278    091207    091207 

 الفرعية للتنفيذاهليئة 
 الدورة السابعة والعشرون

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١١-٣بايل، 

 من جدول األعمال) أ(١٥البند 
 دارية واملالية واملؤسسيةاملسائل اإل

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦أداء امليزانية لفترة السنتني 

 املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية

 مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس

 إضافة

 توصية مقدمة من اهليئة الفرعية للتنفيذ

عامل بوصفه  قـررت اهليـئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا السابعة والعشرين، أن توصي مؤمتر األطراف ال               
 :اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو باعتماد مشروع املقرر التايل يف دورته الثالثة

 ٣-م أإ /-مشروع املقرر 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦أداء امليزانية لفترة السنتني 

 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

 ،)١(اليت أعدهتا األمانة بشأن املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية يف املعلومات الواردة يف الوثائق وقد نظر

                                                      

 .FCCC/2007/INF.11 وFCCC/SBI/2007/INF.1  وFCCC/SBI/2007/19الوثائق  )١(
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  من اإلجراءات املالية اخلاصة مبؤمتر األطراف املعتمدة يف مقرره         ١٩ و ١١ إىل الفقـرتني     وإذ يشـري   
 ،)٢(، اليت تنطبق أيضاً مبوجب بروتوكول كيوتو١-م أ/١٥

، وبالتقرير  ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول  ٣١ بالبيانات املالية املؤقتة حىت      حيـيط علماً   -١ 
، وحبالة  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٣٠ إىل   ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ١املـتعلق بـأداء امليزانية للفترة من        

االشـتراكات يف الصندوق االستئماين للميزانية األساسية، ويف الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية،            
 ١٥ مسار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، حىت           ويف الصندوق االستئماين للمشاركة يف    

 ؛٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين

 إىل األطراف اليت مل تسدد بعد اشتراكاهتا يف امليزانية األساسية أن تقوم بذلك              يطلـب  -٢ 
ل سنة، وفقاً يناير من ك/ كانون الثاين١دون تأخري، واضعة يف اعتبارها أن االشتراكات يستحق دفعها يف 

 لإلجراءات املالية؛

  لألطـراف الـيت سددت اشتراكاهتا يف امليزانية األساسية يف          يعـرب عـن تقديـره      -٣ 
 الوقت املناسب؛

 لألطراف اليت سددت اشتراكاهتا يف الصندوق االستئماين يعـرب عـن تقديـره أيضاً      -٤ 
 ناخ ويف الصندوق االستئماين   للمشـاركة يف مسـار اتفاقـية األمـم املـتحدة اإلطارية بشأن تغري امل              

 لألنشطة التكميلية؛

 األطراف على أن تضاعف جهودها املبذولة للمسامهة يف الصندوق االستئماين           يشـجع  -٥ 
للمشاركة يف مسار اتفاقية األمم املتحدة بشأن تغري املناخ، ويف الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية              

  هلا اعتمادات يف امليزانية األساسية؛يف ضوء تزايد األنشطة اليت مل ُترصد

 اإلعراب عن تقديره حلكومة أملانيا على تربعها السنوي للميزانية األساسية مببلغ          يكرر   -٦ 
 .  يورو، بوصفها احلكومة املضيفة لألمانة١ ٧٨٩ ٥٢٢ يورو ومسامهتها اخلاصة البالغة ٧٦٦ ٩٣٨قدره 

- - - - - 

                                                      

 . من بروتوكول كيوتو١٣ من املادة ٥وفقاً للفقرة  )٢(


