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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ 
  اهليئة الفرعية للتنفيذ

  الدورة الرابعة والثالثون
  ٢٠١١يونيه / حزيران١٦-٦بون، 
  من جدول األعمال) ب(١٨البند 

  ية واملؤسساتية املسائل اإلدارية واملال
  ٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

  ٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية الربناجمية لفترة السنتني     

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
يف امليزانيـة الربناجميـة املقترحـة لفتـرة         ) اهليئة الفرعية (نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ       -١

  .)١(٢٠١٣-٢٠١٢ ية سجل املعامالت الدويل لفترة السنتني ويف ميزان٢٠١٣-٢٠١٢ السنتني
وقررت اهليئة الفرعية التوصية بأن يوافق مؤمتر األطراف، يف دورته السابعة عـشرة،       -٢

  .٢٠١٣-٢٠١٢  يورو لفترة السنتني٤٨ ٥١١ ١٨١ على ميزانية برناجمية أساسية مببلغ
األطـراف مببـالغ اشـتراكاهتا      وأذنت اهليئة الفرعية لألمني التنفيذي بأن خيطـر           -٣

 أعاله بعد أن تؤخـذ يف االعتبـار         ٢، استناداً إىل مبلغ امليزانية املبّين يف الفقرة         ٢٠١٢ لعام
 يـورو وسـحب     ٧٦٦ ٩٣٨ املسامهة السنوية اخلاصة املقدمة من احلكومة املضيفة مببلـغ        

مـن  ) املرحلـة  (ُتنفق  يورو سنوياً من األرصدة  أو االشتراكات اليت مل   ١ ٠٠٠ ٠٠٠ مبلغ
  .الفترات املالية السابقة

وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمني التنفيذي أن يقدم تقريراً عن املكاسب املتوقعة مـن                -٤
  . كي تنظر فيه اهليئة يف دورهتا اخلامسة والثالثني٢٠١٣-٢٠١٢ زيادة الكفاءة لفترة السنتني
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توفري موارد إضافية لتغطية تكاليف     واعترفت اهليئة الفرعية باحتمال وجود حاجة إىل          -٥
األنشطة الناشئة عن املقررات اليت قد يتخذها مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة، وحثت              
األطراف على تقدمي تربعات، حسبما يكون ذلك ضرورياً، من أجل تنفيذ هذه األنـشطة يف               

تنفيذي بتنفيذ املقررات اليت قد     وأوصت اهليئة الفرعية بأن يأذن مؤمتر األطراف لألمني ال        . حينها
ُترصد هلا خمصصات يف إطار امليزانيـة        ُتتخذ يف الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف واليت مل        

  .املعتمدة، وذلك باستخدام التربعات واملوارد املتاحة يف إطار امليزانية األساسية
وأحاطت اهليئة الفرعية علماً مبا عرضته األمانة من تفاصيل بشأن ميزانيـة سـجل                -٦

املعامالت الدويل، وطلبت إىل األمني التنفيذي أن يواصل حتسني الشفافية فيما يتعلق بالبنود             
املدرجة يف امليزانية الربناجمية املقترحة لسجل املعامالت الدويل، وذلك بزيادة توضيح النفقات            

تعلقة بالعقود واالستشاريني، وأن يصنِّف هذه التكاليف على حنو أكثر تفصيالً يف امليزانيات         امل
  .املقترحة الالحقة

وأذنت اهليئة الفرعية أيضاً لألمني التنفيذي بأن خيطر األطراف املعنية بالرسم السنوي          -٧
لـدويل   من أجل ربط سجلها الوطين بـسجل املعـامالت ا    ٢٠١٢ املستحق عليها عن عام   

  .واستخدامه، ومن أجل تنفيذ األنشطة ذات الصلة اليت تقوم هبا إدارة سجل املعامالت الدويل
وطلبت اهليئة الفرعية إىل إدارة سجل املعامالت الدويل مواصلة حبث وتنفيذ مزيد مـن                -٨

  .٢٠١٥-٢٠١٤ تدابري الكفاءة لغرض احلد من تكاليف سجل املعامالت الدويل يف فترة السنتني
شروع مقرر بشأن امليزانيـة الربناجميـة لفتـرة         مبوقررت اهليئة الفرعية أن توصي        -٩

ـ  كي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عـشرة، و         ٢٠١٣-٢٠١٢ السنتني شروع مب
 مـن حيـث انطباقهـا علـى         ٢٠١٣-٢٠١٢ مقرر بشأن امليزانية الربناجمية لفترة السنتني     

مالت الدويل كي يعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه        بروتوكول كيوتو وميزانية سجل املعا    
لالطالع على نص املقررين، انظر     (اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته السابعة         
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