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  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة التاسعة والعشرون

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠- ١ بوزنان،
  

  من جدول األعمال) ج(- )أ(١٤البند 
 ة واملؤسسيةاملسائل اإلدارية واملالي

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

  هام وعمليات األمانةمل  املتواصلستعراضاال

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

  إضافة

  اهليئة الفرعية للتنفيذتوصية مقدمة من 
، يف دورهتا التاسعة والعشرين، أن توصي مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه             اهليئة الفرعية للتنفيذ  ررت  ق  

  :اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو باعتماد مشروع املقرر التايل يف دورته الرابعة

  ٤-  م أإ-   املنقحمشروع املقرر
  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية

  مل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،إن مؤمتر األطراف العا

   من بروتوكول كيوتو،١٣ من املادة ٥ إىل الفقرة إذ يشري  
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   منه،٦، وال سيما الفقرة ١٣- م أ/١٣ إىل املقرر وإذ يشري أيضاً  

 من اإلجراءات املالية اخلاصة مبؤمتر األطراف اليت تطبق أيضاً على ١١ إىل الفقرة وإذ يشري كذلك  
  ،)١(ول كيوتوبروتوك

  ،)٢(١٤- م أ/-  باملقرر وقد أحاط علماً  

  ،)٣( يف املعلومات الواردة يف الوثائق اليت أعدهتا األمانة بشأن املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسيةوقد نظر  

  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦ البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني - أوالً 
، وتقريـر مراجعـة     ٢٠٠٧- ٢٠٠٦لفترة السنتني    بالبيانات املالية املراجعة     حييط علماً   - ١  

   عليها؛ااحلسابات جمللس مراجعي حسابات األمم املتحدة الذي يتضمن توصيات األمانة وتعليقاهت

 لألمم املتحدة الختاذ الترتيبات الالزمة ملراجعة حـسابات االتفاقيـة    عن تقديره  يعرب  - ٢  
  حلسابات؛وللمالحظات والتوصيات القيمة الواردة يف مراجعة ا

   األمني التنفيذي على تنفيذ توصيات مراجعي احلسابات، حسب االقتضاء؛حيث  - ٣  

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ أداء امليزانية لفترة السنتني - ثانياً 
 وعـن حالـة    ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ باإلبالغ عن أداء امليزانية لفتـرة الـسنتني          حييط علماً   - ٤  

 يف الـصندوق االسـتئماين      ٢٠٠٨فمرب  نو/ تشرين الثاين  ١٥ و ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٥االشتراكات حىت   
 والـصندوق االسـتئماين     ،والصندوق االستئماين لسجل املعامالت الـدويل     لالتفاقية،  للميزانية األساسية   
  ؛ والصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية االتفاقية،لألنشطة التكميلية

، من حيـث    )٤(٢٠٠٩- ٢٠٠٨ بأداء امليزانية لفترة السنتني   املتعلق   ١٤- م أ /-  املقرر   يؤيد  - ٥
  انطباقه على بروتوكول كيوتو؛

 لألطراف اليت سددت اشتراكاهتا يف امليزانية األساسـية ويف سـجل            يعرب عن تقديره    - ٦  
   يف الوقت احملدد؛)٥(املعامالت الدويل

                                                      

 .، املرفق األول١- م أ/١٥املقرر  )١(

 . من جدول أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ١٤مشروع مقرر سيعتمد يف إطار البند  )٢(

)٣( FCCC/SBI/2008/3و  FCCC/SBI/2008/10وFCCC/SBI/2008/13و Add.1و  Add2و FCCC/SBI/2008/18 
 .FCCC/SBI/2008/INF.9 وFCCC/SBI/2008/INF.6و

 . من جدول أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ١٤مشروع مقرر سيعتمد يف إطار البند  )٤(

)٥( FCCC/SBI/2008/INF.9 ٦، اجلدول. 



FCCC/SBI/2008/L.17/Add.2/Rev.1 
Page 3 

 إىل األطراف اليت مل تسدد اشتراكاهتا يف امليزانية األساسية وسـجل املعـامالت              يطلب  - ٧
يناير من كـل    / كانون الثاين  ١تقوم بذلك دون تأخري، مع مراعاة أن االشتراكات تستحق يف             أن )٦(الدويل

   عام وفقاً لإلجراءات املالية؛

 للمسامهات الواردة من األطراف إىل الصندوق االستئماين للمشاركة         يعرب عن تقديره    - ٨
  يف عملية االتفاقية وإىل الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية؛

 األطراف على مواصلة تقدمي مسامهاهتا إىل الصندوق االسـتئماين للمـشاركة يف            حيث  - ٩
، وإىل الصندوق االسـتئماين     ٢٠٠٩عملية االتفاقية لضمان أوسع مشاركة ممكنة يف املفاوضات يف عام           

  ؛٢٠٠٩- ٢٠٠٨ املتعلق بزيادة عدد الدورات يف الفترة )٧(لألنشطة التكميلية، وخاصة بالنظر إىل املقرر

   حلكومة أملانيا لتربعهـا الـسنوي يف امليزانيـة األساسـية            عن تقديره  يكرر اإلعراب   - ١٠
  ؛ يورو بصفتها احلكومة املضيفة لألمانة يف بون١ ٧٨٩ ٥٢٢ يورو، وملسامهتها اخلاصة مببلغ ٧٦٦ ٩٣٨مببلغ 

  ٢٠١١- ٢٠١٠امليزانية الربناجمية لفترة السنتني  - ثالثاً 
تنفيذي أن يقدم إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثني ميزانية            إىل األمني ال   يطلب  - ١١

   للنظر فيها؛٢٠١١- ٢٠١٠برناجمية مقترحة لفترة السنتني 

، ٢٠١١-٢٠١٠ إىل األمني التنفيذي، عند إعداد امليزانية الربناجمية لفترة السنتني           يطلب أيضاً   -١٢
 أسعار الصرف على امليزانية األساسية إىل أدىن حد، مبا يف ذلك            أن يضع يف اعتباره سبل تقليل آثار التقلبات يف        

تبينت ، وختصيص اعتماد طارئ لتمويل خدمات املؤمترات لو         FCCC/SBI/2005/8التدابري املقترحة يف الوثيقة     
  ضرورة ذلك يف ضوء ما تتخذه اجلمعية العامة من قرارات يف دورهتا الثالثة والستني؛

الفرعية للتنفيذ أن توصي يف دورهتا الثالثني مبيزانية برناجمية يعتمـدها            إىل اهليئة    يطلب  - ١٣
مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة، ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول 

  كيوتو يف دورته اخلامسة؛

ر األطـراف    إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تأذن لألمني التنفيـذي بإخطـا           يطلب أيضاً   - ١٤
  . استناداً إىل امليزانية املوصى هبا٢٠١٠باشتراكاهتا لعام 

_ _ _ _ _ 

                                                      

 . أعاله٥ كما جاء يف احلاشية )٦(

 ).خطة عمل بايل (١٣- م أ/١املقرر  )٧(


