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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الثالثة والثالثون

  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٤ - نوفمرب/ تشرين الثاين٣٠كانكون، 
  من جدول األعمال) ج- أ(١٦البند 

  ملالية واملؤسساتيةاملسائل اإلدارية وا
  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني 

  ٢٠١١-٢٠١٠أداء امليزانية لفترة السنتني 
  مواصلة استعراض مهام األمانة وعملياهتا

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسساتية    

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    

  إضافة    

  يذتوصية اهليئة الفرعية للتنف    
، أن توصي مؤمتر األطـراف      ثالثة والثالثني ، يف دورهتا ال   تنفيذقررت اهليئة الفرعية لل     

  :سادسة عشرةباعتماد مشروع املقرر التايل يف دورته ال

  ١٦-م أ/-مشروع املقرر     

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسساتية    
  إن مؤمتر األطراف،  
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فـق علـى امليزانيـة الربناجميـة لفتـرة          ، الذي وا  ١٥-م أ /١٢ إىل املقرر    إذ يشري   
يف دورتـه    وطلب إىل األمني التنفيذي أن يقدم إىل مؤمتر األطراف           ٢٠١١-٢٠١٠ السنتني

السادسة عشرة تقريراً عن اإليرادات وأداء امليزانية، وأن يقترح ما قد يلزم من تعـديالت يف                
  ،٢٠١١-٢٠١٠امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

  ،)١( من اإلجراءات املالية ملؤمتر األطرف١١ إىل الفقرة ضاًوإذ يشري أي  
 يف املعلومات الواردة يف الوثائق اليت أعدهتا األمانة بشأن املسائل اإلداريـة             قد نظر   

  ،)٢(واملالية واملؤسسية

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني   - أوالً  
، وبتقرير مراجعة   ٢٠٠٩-٢٠٠٨راَجعة لفترة السنتني    املالية املُ  بالبيانات   حييط علماً   - ١

احلسابات الصادر عن جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة والذي يتـضمن التوصـيات،             
  وبتعليقات األمانة عليه؛

 لألمم املتحدة الختاذ الترتيبات لعمليات مراجعة حسابات االتفاقية          عن تقديره  ُيعرب  - ٢
  ة الصادرة عن مراجعي احلسابات؛وللمالحظات والتوصيات القيِّم

   األمني التنفيذي على تنفيذ توصيات مراجعي احلسابات، على النحو املناسب؛حيث  - ٣

  ٢٠١١-٢٠١٠أداء امليزانية لفترة السنتني   - ثانياً  
 ٣٠ حـىت    ٢٠١١-٢٠١٠  بالتقرير املتعلق بأداء امليزانية لفترة الـسنتني       حييط علماً   -٤

 تـشرين   ١٥علومات املستكملة عن حالة االشتراكات، حـىت        ، وبامل ٢٠١٠يونيه  /حزيران
  ، يف الصناديق االستئمانية اليت تديرها األمانة؛٢٠١٠نوفمرب /الثاين
 لألطراف اليت دفعت اشتراكاهتا يف امليزانية األساسية يف الوقـت           ُيعرب عن تقديره    -٥

  املناسب؛
انية األساسية إىل القيام بذلك دون  األطراف اليت مل تدفع بعد اشتراكاهتا يف امليزيدعو  -٦

يناير من كل   / كانون الثاين  ١تأخري، واضعةً يف اعتبارها أن موعد استحقاق االشتراكات هو          
   عام وفقاً لإلجراءات املالية ملؤمتر األطراف؛

 االشتراكات اليت سددهتا للـصندوق االسـتئماين        لى لألطراف ع  يعرب عن تقديره    -٧
للمشاركة يف عملية االتفاقية اإلطارية، والصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية، ويعرب عن 

__________ 

  .، املرفق األول١-م أ/١٥املقرر  )١(
)٢( FCCC/SBI/2010/13و ،FCCC/SBI/2010/14و Add.1و2 و ،FCCC/SBI/2010/INF.5/Rev.1 ،وFCCC/SBI/2010/INF.9.  
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تقديره بشكل خاص للتربعات السخية املقدمة لعمل الفريق العامل املخصص املعين بالعمـل             
  التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية؛

ألطراف على مواصلة تقدمي اشتراكاهتا إىل الصندوق االستئماين للمشاركة يف           ا حيث  -٨
، وإىل  ٢٠١١عملية االتفاقية من أجل كفالة أوسع مشاركة ممكنـة يف مفاوضـات عـام               

  الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية؛
  يـورو  ٧٦٦ ٩٣٨ حلكومة أملانيا لتربعها السنوي البالغ       يكرر اإلعراب عن تقديره     -٩

 يورو بصفتها احلكومة املـضيفة  ١ ٧٨٩ ٥٢٢إىل امليزانية األساسية وملسامهتها اخلاصة مببلغ      
  لألمانة يف بون؛

  مواصلة استعراض مهام األمانة وعملياهتا  - ثالثاً  
 باملعلومات املتعلقة مبهام األمانة وعملياهتا الواردة يف الوثائق ذات الصلة،           حييط علماً   - ١٠

  ؛FCCC/SBI/2009/11مات الواردة يف الوثيقة وخباصة تلك املعلو
 على أن تنظر اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذه املسألة يف دورهتا اخلامسة والثالثني،          يوافق  - ١١

عمالً باملقرر املُتَخذ يف دورهتا احلادية والعشرين، الذي يقضي مبواصلة النظر يف هذه املـسألة           
  ؛)٣(سنوياً

  ٢٠١٣-٢٠١٢اجمية لفترة السنتني امليزانية الربن  - رابعاً  
 إىل األمني التنفيـذي أن يقـدم ميزانيـة برناجميـة مقترحـة لفتـرة                يطلب  - ١٢

  الثالثني؛الرابعة و لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا ٢٠١٣- ٢٠١٢  السنتني
 لفتـرة    إىل األمني التنفيذي أن يقوم، عند إعـداد امليزانيـة الربناجميـة            يطلب أيضاً   -١٣

، بإعداد خمصص للطوارئ لتمويل خدمات املؤمترات، إذا مـا ثبتـت            ٢٠١٣-٠١٢ السنتني
  ضرورة ذلك يف ضوء املقررات اليت اختذهتا اجلمعية العامة يف دورهتا السادسة والستني؛

 إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن توصي، يف دورهتا الرابعة الثالثني، مبيزانية برناجمية             يطلب  - ١٤
 يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة، ومؤمتر األطراف العامـل بوصـفه              لكي

  اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته السابعة؛
 إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تأذن لألمني التنفيذي بإخطـار األطـراف             يطلب أيضاً   -١٥

  .انية املوصى هبا استناداً إىل امليز٢٠١٢باشتراكاهتا اإلرشادية لعام 

        
__________ 

)٣( FCCC/SBI/2004/19 ١٠٥، الفقرة.  


