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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  الفرعية للتنفيذاهليئة 
  الدورة احلادية والثالثون

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٢-٨كوبنهاغن، 
  من جدول األعمال ) ب-أ(١٤البند 

  ةاملسائل اإلدارية واملالية واملؤسساتي
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨مليزانية لفترة السنتني اأداء 

  مواصلة استعراض مهام األمانة وعملياهتا

   املسائل اإلدارية واملالية واملؤسساتية    

  مشروع استنتاجات مقدم من الرئيسة    

  إضافة    

  توصية مقدمة من اهليئة الفرعية للتنفيذ    
ني التوصية مبشروع املقرر التايل     قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا احلادية والثالث         

  :ليعتمده مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة
  ١٥-م أ/-قرر ملمشروع ا

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسساتية

  إن مؤمتر األطراف،    
املعلومات الواردة يف الوثائق اليت أعدهتا األمانة بشأن املـسائل          وقد نظر يف        

  ، )١(سساتيةاإلدارية واملالية واملؤ
 من اإلجراءات املالية ملؤمتر األطراف الـيت        ٩ و ١١ إىل الفقرتني    وإذ يشري     

  ،١-م أ/١٥اعُتمدت مبوجب املقرر 
__________ 
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   ٢٠٠٩-٢٠٠٨مليزانية لفترة السنتني اأداء   - أوالً    
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ بالبيانات املالية املؤقتة لفترة الـسنتني        حييط علماً   -١  

 ١، وبالتقرير املتعلق بأداء امليزانية للفترة من        ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١حىت  
 وحالة االشتراكات املقدمة    ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٣٠ إىل   ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين 

الـصندوق االسـتئماين     ، و  الصندوق االستئماين للميزانية األساسية لالتفاقيـة     إىل  
 ١٥التفاقية، حـىت     عملية ا  الصندوق االستئماين للمشاركة يف    و لألنشطة التكميلية 

  ؛ ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٥ و٢٠٠٩مايو /أيار
 لألطراف اليت سددت اشتراكاهتا يف امليزانيـة        ويعرب عن تقديره    -٢  

  األساسية يف الوقت املناسب؛ 
 األطراف اليت مل تسدد اشتراكاهتا يف امليزانية األساسية إىل          ويدعو  -٣  

 كـانون   ١ دون تأخري، علماً بأن االشتراكات تكون واجبة السداد يف           القيام بذلك 
  يناير من كل عام، وفقا لإلجراءات املالية؛ /الثاين

لصندوق  لألطراف اليت سددت اشتراكاهتا يف ا      ويعرب عن تقديره    -٤  
، الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية    عملية االتفاقية، و   االستئماين للمشاركة يف  

عن تقديره بشكل خاص للتربعات السخية املقدمة لعمل الفريـق العامـل            ويعرب  
املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفـق األول مبوجـب            

الطويل األجـل    املعين بالعمل التعاوين  بروتوكول كيوتو، وللفريق العامل املخصص      
  ؛مبوجب االتفاقية

أملانيا على تربعها السنوي للميزانية      تأكيد تقديره حلكومة     ويكرر  -٥  
  يـورو  ١ ٧٨٩ ٥٢٢ يورو، وتربعها اخلـاص مببلـغ        ٧٦٦ ٩٣٨األساسية مببلغ   

  لألمانة؛ بوصفها احلكومة املضيفة

  مواصلة استعراض مهام األمانة وعملياهتا  - ثانياً    
إىل املعلومات املتعلقة مبهام األمانة وعملياهتا على حنو مـا          ويشري    -٦  
 الوثــائق ذات الــصلة، وال ســيما املعلومــات الــواردة يف الوثيقــة وردت يف

FCCC/SBI/2009/11؛  
 على أنه ينبغي للهيئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر يف هذه املسألة   ويوافق  -٧  

يف دورهتا الثالثة والثالثني، وفقا للقرار الذي اختذته، يف دورهتا احلادية والعـشرين،             
  . )٢(سالة على أساس سنويبشأن مواصلة النظر يف هذه امل

        

__________ 

)٢ ( FCCC/SBI/2004/19 ١٠٥، الفقرة.  


