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(A)     GE.09-70331    100609    100609 

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الثالثون

  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠- ١بون، 
  

  من جدول األعمال) ب(١٤البند 
  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية

  ٢٠١١- ٢٠١٠امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

  ٢٠١١- ٢٠١٠امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 
  مشروع استنتاجات تقترحه الرئيسة

ويف املعلومات  )١(٢٠١١- ٢٠١٠نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني         - ١
  . )٢(عامالت الدويلاملتصلة بتحصيل الرسوم لسجل امل

وقررت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن توصي مؤمتر األطراف بأن يوافق، يف دورته اخلامسة عشرة، على ميزانية    - ٢
  .٢٠١١- ٢٠١٠ يورو لفترة السنتني ٤٤ ٢٠٠ ٠٩٩برناجمية أساسية مببلغ 

  بـالغ اشـتراكاهتا بـاليورو      وقد أِذنت اهليئة الفرعية للتنفيذ لألمني التنفيذي بأن ُيخِطر األطـراف مب             - ٣
 أعاله، بعد أن ُتؤخذ يف االعتبار املسامهة السنوية اخلاصة ٢، استناداً إىل مبلغ امليزانية املبيَّن يف الفقرة ٢٠١٠لعام 

 يورو سـنوياً مـن األرصـدة أو    ٧٠٠ ٠٠٠ يورو وسحب مبلغ ٧٦٦ ٩٣٨املقدمة من احلكومة املضيفة مببلغ      
  .من الفترات املالية السابقة) املرّحلة (االشتراكات اليت مل ُتنفَق

                                                      

)١( FCCC/SBI/2009/2و Add.1-3. 

)٢( FCCC/SBI/2009/Misc.3. 
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واعترفت اهليئة الفرعية للتنفيذ باحتمال أن تكون هناك حاجة لتوفري موارد إضافية لتغطيـة تكـاليف                  - ٤
األنشطة الناشئة عن املقررات اليت قد يتخذها مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة، وحثّت األطراف علـى تقـدمي                   

كما أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ مؤمتر األطراف   .  ضرورياً، من أجل تنفيذ هذه األنشطة يف حينها        تربعات، حسبما يكون  
 هلـا  ُترصـد والـيت مل   بأن يأذن لألمني التنفيذي بتنفيذ املقررات اليت قد ُتّتخذ يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف              

  .تربعات واملوارد املتاحة يف إطار امليزانية األساسيةخمصصات يف إطار امليزانية املعتَمدة، وذلك باستخدام ال

، ودعـت   FCCC/SBI/2009/2وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً مبيزانية الطوارئ الواردة يف الوثيقة             - ٥
ية األمني التنفيذي ألن يقترح على دورة اهليئة الفرعية للتنفيذ اليت تلي الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف ميزان                
  .إضافية لتغطية تكاليف األنشطة احملتَملة املتصلة باملقررات اليت ُتّتخذ يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف

، ودعـت   FCCC/SBI/2009/2وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً مبيزانية الطوارئ الواردة يف الوثيقة             - ٦
األمني التنفيذي ألن يقترح على دورة اهليئة الفرعية للتنفيذ اليت تلي الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف ميزانية                 

  .إضافية لتغطية تكاليف األنشطة احملتَملة املتصلة باملقررات اليت ُتّتخذ يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف

ذ علماً بالشواغل اليت أعربت عنها بعض األطراف إزاء التحديات اليت قـد  وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفي     - ٧
. تواجِهها إذا زادت اشتراكاهتا اإلرشادية نتيجة لتنقيح جدول األنصبة املقررة لألمم املتحدة من ِقَبل اجلمعية العامة

عات إضافية يف امليزانيـة     وحثت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف اليت هي يف وضع يسمح هلا بذلك على تقدمي ترب              
  .األساسية، مما يؤدي إىل ختفيض االشتراكات اإلرشادية

كما أِذنت اهليئة الفرعية للتنفيذ لألمني التنفيذي بأن ُيخِطر األطراف املعنية بالرسم السنوي الذي يستحق   - ٨
 ومن أجـل تنفيـذ       من أجل وصل سجلِّها الوطين بسجل املعامالت الدويل واستخدامه،         ٢٠١٠عليها عن عام    

  .األنشطة ذات الصلة إلدارة سجل املعامالت الدويل

 كي  ٢٠١١-٢٠١٠وقررت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن توصي مبشروع مقرر بشأن امليزانية الربناجمية لفترة السنتني                -٩
ـ             مؤمتر األطراف  يعتمده  لفتـرة الـسنتني     ة يف دورته اخلامسة عشرة، وأن توصي مبشروع مقرر بشأن امليزانية الربناجمي
 من حيث انطباقها على بروتوكول كيوتو كي يعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع               ٢٠١١- ٢٠١٠

ــسة   ــه اخلام ــو يف دورت ــول كيوت ــراف يف بروتوك ــر  (األط ــررين، انظ ــص املق ــى ن ــالع عل لالط
FCCC/SBI/2009/L.9/Add.1.(  

لى مواصلة بذل جهوده من أجل ضمان التوزيع اجلغرايف وشّجعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األمني التنفيذي ع  - ١٠
  .املنِصف والتوازن بني اجلنسني فيما يتعلق مبوظفي األمانة من الفئة الفنية وما فوقها

 -  -  -  -  -  

 


