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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة احلادية والثالثون

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

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨أداء امليزانية لفترة السنتني 

  مواصلة استعراض مهام األمانة وعملياهتا

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية    

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    

  إضافة    

  توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ    
ـ                شروعي قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا احلادية والـثالثني، أن توصـي مب

املقررين التاليني لكي يعتمدمها مؤمتر العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف 
  :دورته اخلامسة

  ٥-م أإ/-مشروع املقرر 
  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
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اردة يف الوثائق اليت أعدهتا األمانة بشأن املـسائل         يف املعلومات الو  وقد نظر     
  ، )١(اإلدارية واملالية واملؤسسية

 من اإلجراءات املالية ملؤمتر األطـراف الـيت         ١٩ و ١١إىل الفقرتني   وإذ يشري     
  ،)٢(، واليت تنطبق أيضاً مبوجب بروتوكول كيوتو١-م أ/١٥املقرر  اعُتـمدت مبوجب

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨الية املؤقتة لفترة الـسنتني      بالبيانات امل حييط علماً     -١  
 ١، وبالتقرير املتعلق بأداء امليزانية للفترة من        ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١حىت  

، وحبالة املسامهات املقدمة    ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٣٠ إىل   ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين 
 إىل الـصندوق    ٢٠٠٩نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١٥ و ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٥حىت  
ستئماين للميزانية األساسية لالتفاقية، والصندوق االستئماين لألنشطة التكميليـة،         اال

والصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية االتفاقية، والصندوق االستئماين آلليـة          
  التنمية النظيفة، والصندوق االستئماين لسجل املعامالت الدويل؛

لألطراف اليت سددت اشـتراكاهتا للميزانيـة       يعرب عن تقديره      -٢  
   وقت استحقاقها؛)٣(األساسية وسجل املعامالت الدويل

األطراف اليت مل تسدد اشتراكاهتا للميزانية األساسية وسجل        يدعو    -٣  
 أن تبادر إىل ذلك دون إبطاء، آخذةً يف االعتبـار أن موعـد              )٤(املعامالت الدويل 

  يناير من كل سنة وفقاً لإلجراءات املالية؛/ الثاين كانون١استحقاق االشتراكات هو 
للمسامهات الواردة من األطراف إىل الصندوق      يعرب عن تقديره      -٤  

االستئماين للمشاركة يف عمليـة االتفاقيـة اإلطاريـة والـصندوق االسـتئماين                  
  لألنشطة التكميلية؛

ي للميزانية  اإلعراب عن تقديره حلكومة أملانيا لتربعها السنو      يكرر    -٥  
 يـورو  ١ ٧٨٩ ٥٢٢ يورو، ومسامهتها اخلاصة مببلـغ     ٧٦٦ ٩٣٨األساسية مببلغ   

  . بوصفها احلكومة املضيفة لألمانة

        

__________ 

)١ ( FCCC/SBI/2009/11 و ،FCCC/SBI/2009/INF.3 و ،FCCC/SBI/2009/INF.7 و ،FCCC/SBI/2009/INF.10 
 .Corr.1و

 . من بروتوكول كيوتو١٣ من املادة ٥وفقاً للفقرة  )٢(
)٣( FCCC/SBI/2009/INF.10و Corr.1 ٦، اجلدول. 
 . أعاله٣مثل احلاشية  )٤(


