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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة التاسعة والثالثون

 ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٦-١١وارسو، 
 من جدول األعمال) ب(١٨البند 

 املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية
 ٢٠١٥-٢٠١٤الربناجمية لفترة السنتني امليزانية 

 ٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية الربناجمية لفترة السنتني     

مشروع استنتاجات مقترح من رئيس فريق االتصال التابع للهيئـة الفرعيـة                
 ٢٠١٥-٢٠١٤للتنفيذ املعين بامليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

تم نظرها، يف امليزانية الربناجمية لفتـرة       نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ، لكن دون أن ختت         -١
واتفقت على أن تدعو مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عـشرة           . ٢٠١٥-٢٠١٤السنتني  

اجتمـاع  /مـؤمتر (ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو          
 .يف دورته التاسعة إىل مواصلة النظر يف هذه املسألة) األطراف

ء النظر يف هذه املسألة، نظر فريق االتصال التابع للهيئة الفرعية للتنفيذ املعـين              وأثنا  -٢
ويرد مقترح مـن  .  يف العديد من املقترحات٢٠١٥-٢٠١٤بامليزانية الربناجمية لفترة السنتني   
 .رئيس فريق االتصال يف املرفق
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 املرفق

 ١٩-م أ/-مشروع املقرر     

 ٢٠١٥-٢٠١٤تني امليزانية الربناجمية لفترة السن    

  إن مؤمتر األطراف،[  
 من اإلجراءات املالية ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة           ٤الفقرة   إىل   إذ يشري   

 ،)١(اإلطارية بشأن تغري املناخ

 املقدمـة مـن   ٢٠١٥-٢٠١٤ يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني     وقد نظر   
 ،)٢(األمني التنفيذي

 باملقترح املتعلق باإلعالن عن وظائف إضافية على النحو الوارد يف    ماًوإذ حييط عل    
  ...الفقرة

ن الكفاءة مبذهلا األمني التنفيذي من أجل حتقيق مكاسب        ي باجلهود اليت    يقر  -١  
 ؛٢٠١٣-٢٠١٢ يف املائة خالل تنفيذ امليزانية الربناجمية للفترة ٣نسبتها 

 التكاليف عـن طريـق      خفضصلة  مبواضرورة قيام األطراف     على   يشدد  -٢  
 ؛)٣(كمكان رئيسي لالجتماعاتاستخدام بون، أملانيا، 

  قـدرها  لغاب ال ٢٠١٥-٢٠١٤ على امليزانية الربناجمية لفترة السنتني       يوافق  -٣  
]xxx [؛١ يف اجلدول ددةيورو لألغراض احمل 

مـن  يـورو    ٧٦٦ ٩٣٨  مع التقدير باملسامهة السنوية البالغة     حييط علماً   -٤  
 النفقات املقررة؛تعادل ضيفة، واليت كومة املحلا

يورو من األرصدة غري املنفقة أو املـسامهات        ] xxx[ على سحب    يوافق  -٥  
 ؛٢٠١٥-٢٠١٤من فترات مالية سابقة لتغطية جزء من ميزانية فترة السنتني ) املرحَّلة(

 ية؛للميزانية الربناجم) ٢ اجلدول( على جدول مالك املوظفني يوافق أيضاً  -٦  

 مالك املوظفني املقترح على النحـو املـبني يف          علىيوافق   )فقرة بديلة (  -٦  
املقترح املتعلق مبالك املوظفني اإلضايف املقرر متويله عن طريـق الـصندوق االسـتئماين              

 لألنشطة التكميلية؛
__________ 

 .، املرفق األول١-م أ/١٥املقرر  )١(
)٢( FCCC/SBI/2013/6و Add.1-3. 
 .٨-م أإ/١٣ من املقرر ١١، والفقرة ١٨-م أ/٢٥ من املقرر ١٠الفقرة  )٣(



FCCC/SBI/2013/L.22 

3 GE.13-71097 

 أن ميول أربع اجتماعات على األقل، مبا يف ذلك مشاركة ممثلـي             يقرر  -٧  
طراف يف أعمال اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل وجلنة التكيف واللجنة          البلدان النامية األ  

التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا وفريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمـة           
من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، كما يكلف األمانة بتوفري التمويـل              

 ات إضافية؛الالزم ألية اجتماع

 نقل تكاليف مجيع املوظفني الناجتة عن األنشطة املتصلة بتأثري تنفيذ           يقرر  -٨  
 تدابري االستجابة من امليزانية التكميلية إىل امليزانية األساسية؛

 أن مجيع البلدان النامية األطراف اليت تعيِّنها جمموعاهتـا اإلقليميـة     يقرر  -٩  
هيئات االتفاقية وبروتوكول كيوتـو،     كافة  تماعات  اجمجيع  مؤهلة لتمويل مشاركتها يف     

 ؛دون أية شروط

 مواصلة تعزيز برنامج التكيف مبوجب االتفاقية بطريقة تكفل حتقيق          يقرر  -١٠  
 هنج متوازن بني التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه يف امليزانية الربناجمية؛

 أن امليزانية الربناجمية تتضمن عناصر متصلة باالتفاقيـة وكـذلك           يالحظ  -١١  
  بربوتوكول كيوتو؛

ـ  ٢٠١٥ و ٢٠١٤جدول االشتراكات اإلرشادي لعامي      يعتمد  -١٢   رد يف  وا ال
  ؛١ يف املائة من االشتراكات اإلرشادية املبينة يف اجلدول ٧٤,٤ والذي يغطي التذييل،

سعة، على ما ينطبق    تادورته ال  ملوافقة، يف إىل ا اجتماع األطراف   /مؤمتريدعو    -١٣  
  على بروتوكول كيوتو من عناصر امليزانية املوصى هبا؛

ـ  اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل اختاذ قرار يف دورهتـا ال           أيضاً يدعو  -١٤   ة ثامن
نفقات   بشأن مسألة تغطية   )٢٠١٤سبتمرب  / أيلول ١٥-٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ١٧ (والستني

  ات من ميزانيتها العادية؛خدمات املؤمتر
يـورو   ٨ ٣٨١ ٦٠٠ لـغ  على ميزانية طوارئ خلدمات املؤمترات مب      يوافق  -١٥  

 إذا ما قررت اجلمعية العامة لألمم       ٢٠١٥-٢٠١٤تضاف إىل امليزانية الربناجمية لفترة السنتني       
  ؛)٣ل اجلدو(املتحدة عدم توفري موارد هلذه األنشطة من امليزانية العادية لألمم املتحدة 

إىل األمني التنفيذي أن يقدم إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ تقريراً عن تنفيذ  يطلب    -١٦  
   أعاله، حبسب االقتضاء؛١٠ الفقرة

 لألمني التنفيذي بإجراء حتويالت بني بنود االعتمادات الرئيسية املبينة          يأذن  -١٧  
اإلنفاق املقدَّر فيما يتعلـق   يف املائة من جمموع    ١٥ حبد أقصى إمجايل يصل إىل       ١ يف اجلدول 

ببنود االعتماد هذه، شريطة أال يتجاوز التخفيض يف كل بند من بنود االعتمـادات هـذه                
   يف املائة؛٢٥ نسبة
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 يف  ٨,٣ اإلبقاء على مستوى احتياطي رأس املال املتداول عند نـسبة            يقرر  - ١٨  
  املائة من اإلنفاق املقدر؛

موعـد دفـع    ة إىل أن تأخذ علماً بـأن         مجيع األطراف يف االتفاقي    يدعو  -١٩  
) ب(٨يناير من كل سنة وفقاً للفقـرة        / كانون الثاين  ١ هواالشتراكات يف امليزانية األساسية     

من اإلجراءات املالية، وأن تدفع فوراً وبالكامل االشتراكات املطلوبة لتمويل النفقات املعتمدة            
ما قد يلزم من مسامهات لتمويل       و ٢٠١٥ و ٢٠١٤ أعاله لكل من السنتني      ٣ مبوجب الفقرة 

   أعاله؛١١قرر املشار إليه يف الفقرة النفقات الناشئة عن امل
 لألمني التنفيذي بتنفيذ املقررات اليت يتخذها مؤمتر األطراف يف دورته           يأذن  -٢٠  

عة عشرة واليت مل ختصص هلا اعتمادات يف إطار امليزانية املعتمدة، باستخدام التربعـات              تاسال
  رد املتاحة يف إطار امليزانية األساسية؛واملوا

األطراف على تقدمي التربعات الالزمة لتنفيذ املقرر املـشار إليـه يف            حيث    - ٢١  
   أعاله يف الوقت املناسب؛١٦ الفقرة

 بالتقديرات اليت حددها األمني التنفيذي لتمويـل الـصندوق          حييط علماً   -٢٢  
، ويـدعو   )٤اجلـدول   (طارية بشأن تغري املناخ     االستئماين للمشاركة يف عملية االتفاقية اإل     

  األطراف إىل تقدمي مسامهات إىل هذا الصندوق؛
 بالتقديرات اليت حددها األمني التنفيذي لتمويل الصندوق        حييط علماً أيضاً    -٢٣  

، )٥اجلـدول   () ٢٠١٥-٢٠١٤يورو لفترة السنتني     XXX(االستئماين لألنشطة التكميلية    
  دمي مسامهات إىل هذا الصندوق؛ويدعو األطراف إىل تق

ين  إىل األمني التنفيذي أن يقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته العـشر       يطلب  - ٢٤  
 تقريراً عن اإليرادات وأداء امليزانية، وأن يقترح ما قد يلـزم            )٢٠١٤ديسمرب  /كانون األول (

 .]٢٠١٥-٢٠١٤إدخاله من تعديالت يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

        


