
 

(A)   GE.11-71217    021211    021211 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  للتنفيذ الفرعيةاهليئة 
  والثالثون اخلامسةالدورة 
  ٢٠١١ ديسمرب/األول كانون ٣ - نوفمرب/الثاين تشرين ٢٨ديربان، 

  األعمال جدول من) ب(و) أ(١٧البند 
  ة واملالية واملؤسساتيةاملسائل اإلداري

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

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسساتية  

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس   

  إضافة   

  توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ    
امسة والثالثني، أن توصي مؤمتر األطراف      قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا اخل       

  :بأن يعتمد يف دورته السابعة عشرة مشروع املقرر التايل

  ١٧-أ م/-املقررمشروع 
  واملؤسساتية واملالية اإلداريةاملسائل 

  ،األطراف مؤمترإن   
وقد نظر يف املعلومات الواردة يف الوثائق اليت أعّدهتا األمانة بشأن املـسائل               

  ،)١(الية واملؤسسيةاإلدارية وامل
__________ 

)١( FCCC/SBI/2011/16و FCCC/SBI/2011/INF.3و FCCC/SBI/2011/INF.14.  
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 الـيت  األطراف ملؤمتر املالية اإلجراءات من ١٩و ١١ الفقرتني إىل ُيشريوإذ    
  ،١-أ م/١٥ املقرر يف اعُتمدت

  ٢٠١١-٢٠١٠ السنتني لفترة امليزانيةأداء  -أوالً 
     باملعلومات الواردة يف البيانـات املاليـة املؤقتـة لفتـرة        ُيحيط علماً  -١  
، ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٣١على حنو ما كانت عليه يف        ٢٠١١-٢٠١٠السنتني  

 ٣٠ إىل   ٢٠١٠ينـاير   / كـانون الثـاين    ١وبالتقرير املتعلق بأداء امليزانية عن الفترة من        
، وحبالة االشتراكات يف الـصندوق االسـتئماين للميزانيـة          ٢٠١١يونيه  /حزيران
ستئماين لألنشطة التكميلية،   ، والصندوق اال   التفاقية األمم املتحدة اإلطارية    األساسية

 ١٥، يف    اتفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة     والصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية    
  ؛٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين

 لألطراف اليت سددت اشـتراكاهتا يف امليزانيـة         ُيعرب عن تقديره   -٢  
   األساسية يف حينها؛

 أن  األساسـية  امليزانية   ألطراف اليت مل ُتسدد اشتراكاهتا يف     با ُيهيب -٣  
 ١ يف   استحقصبح م تفعل ذلك دون تأخري، واضعةً يف اعتبارها أن دفع االشتراكات يُ          

  وفقاً لإلجراءات املالية؛عام يناير من كل /كانون الثاين
 إىل  األطـراف  للمسامهات الـيت وردت مـن        ُيعرب عن تقديره   -٤  

، وإىل  اتفاقية األمـم املتحـدة اإلطاريـة     الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية    
   الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية؛

 حلكومة أملانيا لتربعها السنوي للميزانية       عن تقديره  ُيعرب مرة أخرى   -٥  
 ١ ٧٨٩ ٥٢٢ يورو وملسامهتها اخلاصة مببلغ قـدره        ٧٦٦ ٩٣٨األساسية مببلغ قدره    

  يورو بوصفها احلكومة املضيفة لألمانة؛

  وعملياهتا األمانة مهام استعراضمواصلة  -انياً ث
 كمـا هـي     اوعملياهت  باملعلومات املتصلة مبهام األمانة    حييط علماً  -٦  

 ٣٠ إىل ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١ من فترةلواردة يف التقرير املتعلق بأداء امليزانية ل
 تعزيز الكفاءة يف     ويف التقرير املتعلق باملكاسب املتوقعة من      )٢(٢٠١١يونيه  /حزيران

  ؛)٣(٢٠١٣-٢٠١٢فترة السنتني 

__________ 

)٢( FCCC/SBI/2011/16.  
)٣( FCCC/SBI/2011/INF.15.  
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 للتقرير املتعلق باملكاسب املتوقعة مـن تعزيـز         يعرب عن تقديره   -٧  
 بوصفه خطوة حنو التعزيز املستمر واملنهجي ٢٠١٣-٢٠١٢الكفاءة يف فترة السنتني 

  للكفاءة على نطاق مجيع برامج األمانة؛
 املكاسب الدينامية اليت حتقق      إىل تقرير األمني التنفيذي عن     يتطلع -٨  

  ؛٢٠١٢يف جمال الكفاءة حبلول هناية عام 
 املـسائل  على أنه ينبغي للهيئة الفرعية للتنفيذ أن تنظـر يف            يوافق -٩  

املدرجة حتت هذا البند الفرعي يف دورتيها السادسة والثالثني والثامنـة والـثالثني،       
 مبواصلة النظـر يف      القاضي والعشرين باملقرر الذي اعتمدته يف دورهتا احلادية        عمالً

  .)٤(هذه املسألة سنوياً
        

__________ 

)٤( FCCC/SBI/2004/19 ، ١٠٥الفقرة. 


