
  االتفاقية اإلطارية
  بشأن تغري املناخ

    األمم املتحدة  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.08-71238    101208    101208 

  للتنفيذاهليئة الفرعية 
  الدورة التاسعة والعشرون

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠- ١ ،بوزنان

  من جدول األعمال) ج(- )أ(١٤البند 
  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية

  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦املراجعة لفترة السنتني البيانات املالية 
  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨أداء امليزانية لفترة السنتني 

  االستعراض املستمر ملهام وعمليات األمانة

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

  إضافة

  توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ
لتاسعة والعشرين، التوصية مبشروع املقرر التايل لكي يعتمـده         اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا ا     قررت    

  :مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة

  ١٤- م أ/- مشروع املقرر 

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية

  إن مؤمتر األطراف، 

 ٢٠٠٩- ٢٠٠٨، الذي وافق على امليزانية الربناجمية لفترة السنتني ١٣- م أ/١٣ إىل املقرر إذ يشري  
وطلب إىل األمني التنفيذي أن يقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة تقريراً عن اإليرادات وأداء 

  ، ٢٠٠٩- ٢٠٠٨امليزانية، وأن يقترح ما قد يلزم من تعديالت يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

Distr. 
LIMITED 

FCCC/SBI/2008/L.17/Add.1/Rev.1 
9 December 2008 

ARABIC 
Original: ENGLISH 



FCCC/SBI/2008/L.17/Add.1/Rev.1 
Page 2 

 

  ،)١(األطرف من اإلجراءات املالية ملؤمتر ١١ إىل الفقرة وإذ يشري أيضاً  

   يف املعلومات الواردة يف الوثائق الـيت أعـدهتا األمانـة بـشأن املـسائل اإلداريـة                  وقد نظر   
  ،)٢(واملالية واملؤسسية

  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦ البيانات املالية املُراَجعة لفترة السنتني - أوالً 
راجعـة  تقرير م ب، و ٢٠٠٧- ٢٠٠٦املُراَجعة لفترة السنتني    املالية   بالبيانات   يط علماً حي  - ١  

  تعليقـات  باحلسابات الذي أعده جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة والذي يتضمن التوصـيات، و            
  األمانة عليه؛

 لألمم املتحدة الختاذ الترتيبات لعمليات مراجعة حسابات االتفاقيـة           عن تقديره  ُيعرب  - ٢  
  وللمالحظات والتوصيات القيِّمة املتعلقة مبراجعة احلسابات؛

  مني التنفيذي على تنفيذ توصيات مراجعي احلسابات، على النحو املناسب؛ األحيث  - ٣  

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ أداء امليزانية لفترة السنتني - ثانياً 
 وحبالة املسامهات ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ بالتقرير املتعلق بأداء امليزانية لفترة السنتني حييط علماً  - ٤  

الصندوق االسـتئماين   و،  طارية بشأن تغري املناخ    لالتفاقية اإل  يف الصندوق االستئماين للميزانية األساسية    
  لألنشطة التكميلية، والصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية االتفاقية اإلطارية بشأن تغـري املنـاخ،              

  ؛٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٥ و٢٠٠٨مايو / أيار١٥حىت 

الواليات املتحدة حبـد     لألمني التنفيذي بتحمُّل النفقات لفترة السنتني بدوالرات         يأذن  - ٥  
يناير / كانون الثاين١ مبتوسط سعر الصرف السائد يف الفترة ما بني )٣( يورو٤١ ١٧٢ ٠٦٨أقصى يعادل 

  ؛ مناظرة، على أن ُتغطى هذه النفقات بإيرادات٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ و٢٠٠٨

وين دوالر من    لألمني التنفيذي بسحب مبلغ إضايف حبد أقصى يصل إىل ملي          يأذن أيضاً   - ٦  
من فترات مالية سابقة لتعويض جزء مـن        ) املرحَّلة(دوالرات الواليات املتحدة من األرصدة غري املنفقة        

  العجز الناشئ عن تقلبات أسعار الصرف؛

                                                      

 .، املرفق األول١- م أ/١٥املقرر  )١(

)٢( FCCC/SBI/2008/3 و ،FCCC/SBI/2008/10 و ،FCCC/SBI/2008/13 و ،Add.1 و Add.2 و ،FCCC/SBI/2008/18 ،
 .FCCC/SBI/2008/INF.9 وFCCC/SBI/2008/INF.6و

ومـنح إذن   . ١٣- م أ /١٣فق عليه مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة مبوجب مقرره           هذا املبلغ وا   )٣(
 .٢٠٠٩- ٢٠٠٨اإلرشادية يف فترة السنتني االشتراكات بإنفاق هذا املبلغ كحد أقصى لن يؤثر على 
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 األطراف على تقدمي تربعات إىل امليزانية األساسية للمساعدة يف تغطيـة العجـز              حيث  - ٧  
   أعاله؛٦املشار إليه يف الفقرة 

   لألطراف اليت دفعت اشتراكاهتا يف امليزانية األساسية يف الوقت املناسب؛ُيعرب عن تقديره  - ٨  

 األطراف اليت مل تدفع بعد اشتراكاهتا يف امليزانية األساسية إىل القيام بـذلك دون      يدعو  - ٩  
ـ    / كانون الثاين  ١تأخري، واضعةً يف اعتبارها أن موعد استحقاق االشتراكات هو             ل عـام   يناير مـن ك

  وفقاً لإلجراءات املالية؛

الـصندوق االسـتئماين    يف  من األطـراف    اليت وردت    للمسامهات    عن تقديره   أيضاً ُيعرب  -١٠  
  ؛الصندوق االستئماين لألنشطة التكميليةيف اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاقية األمم املتحدة للمشاركة يف عملية 

 عن تقديره للمسامهات اليت وردت من حكومات كل من فنلندا وفرنـسا             أيضاً يعرب  - ١١
واليابان ولكسمربغ ومالطة وإسبانيا دعماً لعمل الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضـافية     
لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو والفريق العامل املخصص املعـين بالعمـل               

طويل األجل مبوجب االتفاقية، وعن تقديره بصفة خاصة للدامنرك والنرويج على ما بذلتاه فيما التعاوين ال 
  يتعلق بالدورتني اللتني عقدتا يف بانكوك بتايلند ويف أكرا بغانا؛

  للمـشاركة  تقدمي مسامهاهتا إىل الـصندوق االسـتئماين          مواصلة  األطراف على  حيث  - ١٢  
الـصندوق  إىل ، و٢٠٠٩يف مفاوضـات عـام   ة أوسع مشاركة ممكنة من أجل كفاليف عملية االتفاقية   

   الـدورات يف فتـرة    القاضي بزيادة عـدد      )٤(ال سيما بالنظر إىل املقرر    االستئماين لألنشطة التكميلية،    
  ؛٢٠٠٩- ٢٠٠٨السنتني 

إىل  يـورو  ٧٦٦ ٩٣٨البالغ  حلكومة أملانيا لتربعها السنوي   يكرر اإلعراب عن تقديره     - ١٣  
  ها احلكومة املضيفة لألمانة يف بون؛تصف يورو ب١ ٧٨٩ ٥٢٢ية األساسية وملسامهتها اخلاصة مببلغ امليزان

   االستعراض املستمر ملهام وعمليات األمانة- ثالثاً 
 باملعلومات املتعلقة مبهام وعمليات األمانة والواردة يف الوثائق ذات الصلة،           حييط علماً   - ١٤  

  ؛FCCC/SBI/2008/10 يف الوثيقة وخباصة تلك املعلومات الواردة

 األمني العام لألمم املتحدة أن ُيجري، بالتشاور مع مؤمتر األطراف عـن طريـق             يدعو  - ١٥  
مكتب املؤمتر، استعراضاً مستقالً هليكل األمانة، مبا يف ذلك تقييم للمستويات واملسؤوليات احلالية، واضعاً 

  ؛ وتعقيدهيف اعتباره حجم العمل

                                                      

 .)خطة عمل بايل (١٣- م أ/١املقرر  )٤(
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ى أن تنظر اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذه املسألة يف دورهتا احلادية والـثالثني،               عل يوافق  - ١٦  
  ؛)٥(عمالً باملقرر املُتَخذ يف دورهتا احلادية والعشرين والذي يقضي مبواصلة النظر يف املسألة سنوياً

  ٢٠١١- ٢٠١٠ امليزانية الربناجمية لفترة السنتني - رابعاً 
 ٢٠١١- ٢٠١٠ي أن يقدم ميزانية برناجمية مقترحة لفترة السنتني          إىل األمني التنفيذ   يطلب  - ١٧  

  لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثالثني؛

 إىل األمني التنفيذي أن يأخذ يف حسبانه، عند إعداد امليزانية الربناجمية لفترة             يطلب أيضاً   - ١٨  
ار تقلبات سعر الصرف على امليزانية األساسية،       ، طرق التقليل إىل أدىن حد من آث       ٢٠١١- ٢٠١٠السنتني  

لتمويل خدمات املؤمترات، وخمصص للطوارئ ، FCCC/SBI/2005/8مبا يف ذلك التدابري املقترحة يف الوثيقة 
  اليت اختذهتا اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والستني؛املقررات إذا ما ثبتت ضرورة ذلك يف ضوء 

برناجميـة لكـي   مبيزانية رعية للتنفيذ أن توصي، يف دورهتا الثالثني،    إىل اهليئة الف   يطلب  - ١٩  
يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة، ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف              

  بروتوكول كيوتو يف دورته اخلامسة؛

إخطـار األطـراف     إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تأذن لألمني التنفيـذي ب          يطلب أيضاً   - ٢٠  
  . استناداً إىل امليزانية املوصى هبا٢٠١٠مبسامهاهتا لعام 

 -  -  -  -  -  

                                                      

)٥( FCCC/SBI/2004/19 ١٠٥، الفقرة. 


