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 االتفاقية اإلطارية بشأن
 تغير المناخ

 
 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الحادية واألربعون

 4112كانون األول/ديسمرب   8-1ليما، 
 )أ( و)ب( من جدول األعمال18البند 

 المسائل اإلدارية والمالية والمؤسساتية
 2102-2102ت المالية المراجعة لفترة السنتين البيانا

 2102-2102أداء الميزانية لفترة السنتين 

 المسائل اإلدارية والمالية والمؤسساتية  

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  

 توصية الهيئة الفرعية للتنفيذ  
مت  األطررر ا  مررر  قررر اهل اةيارررع الل عيرررع ل دنليرررحل، ي دواألرررا اأاديرررع واألا  ررر ، أن  و ررر   

 رررين يررردام وي دمرررد، ي دوا رررا ال ا ررر  ، ال امرررو  و رررلا اجدمرررايف األطررر ا  ي   و وكرررول كيو رررو 
 مش ويف املق ا الدايل:

 01-/م أإ-مشروع المقرر   

 المسائل اإلدارية والمالية والمؤسساتية  
 ال امو  و لا اجدمايف األط ا  ي   و وكول كيو و، األط ا إن م مت   
 من   و وكول كيو و، 11من املاد   5اللق    إىل إذ يشري 
 منا،  11، وال سيما اللق   11-/م أ42إىل املق ا  وإذ يشري أيضا   
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اإلجررر ا اهل املاليرررع اؤا رررع اررر مت  األطررر ا ، الررر  مرررن  11إىل اللقررر    وإذ يشرررري كرررحلل  
 ،(1) س ي أيضا  ع ى   و وكول كيو و

 ،(4)41-/م أ- املق ا  وإذ حييط ع ما   
ي امل  ومررراهل الررروااد  ي الولرررادهت الررر  أعررردألا األمانرررع  شرررين املسرررادو اإلداايرررع  قرررد ن ررر و  

 ،(1)واملاليع وامل سسا يع

 2102-2102البيانات المالية المراجعة لفترة السنتين  -أوالا  
َ اجل ررع للررني  السررند   حيرريط ع مررا   -1 

، و دق يرر  4111-4114 البيانرراهل املاليررع امل
الصرررررادا عرررررن   ررررر  م اج ررررر  اسرررررا اهل األمرررررم املدحرررررد  والرررررحلي يدضرررررمن  م اج رررررع اأسرررررا اهل

 الدو ياهل، و د  يقاهل األمانع ع يا؛
لألمرم املدحرد  الذراذ الني يبراهل ل م يراهل م اج رع اسررا اهل  يَ ر ب عرن  قردي   -4 

 اال لاقيع ول مالا اهل والدو ياهل القيِّمع الصادا  عن م اج   اأسا اهل؛
 ررى  نليررحل  و ررياهل م اج رر  اأسررا اهل، ع ررى النحررو األمرر  الدنليررحلي ع حيرر  -1 
 املناسب؛

 2102-2102أداء الميزانية لفترة السنتين  -ثانياا  
             4115-4112 رررررالدق ي  املد  رررررهت  ررررريدا  امليتانيرررررع للرررررني  السرررررند  حيررررريط ع مرررررا   -2 

 ش ين  15، و امل  وماهل املسدكم ع عن االع اال نياكاهل، اىت 4112اتي ان/يونيا  11اىت 
 ، ي الصناديهت االسدامانيع ال   دي ها األمانع؛4112الثاين/نوفمرب 

لألطررر ا  الررر  دف رررا ا رررنياكاألا ي امليتانيرررع األساسررريع وي  يَ ررر ب عرررن  قررردي   -5 
 ي الوقا املناسب؛ (2)سجو امل امالهل الدويل

ع وي سررجو األطرر ا  الرر  ف  رردفا   ررد ا ررنياكاألا ي امليتانيررع األساسرري يرردعو -6 
امل ررررررامالهل الرررررردويل إىل القيررررررام  ررررررحلل  دون  ررررررياري، واقرررررر ع  ي اعدبااهررررررا أن موعررررررد اسرررررردحقا  

 كانون الثاين/يناي  من كو عام وفقا  لإلج ا اهل املاليع مل مت  األط ا ؛  1اال نياكاهل هو 

__________ 

 . 1-/م أ15امل فهت األول امل حهت  املق ا  (1)
 )أ( و)ب( من جدول أعمال اةياع الل عيع ل دنليحل.18مش ويف مق ا مقنيح العدماد  ي إطاا البندين الل عي   (4)

(1) FCCC/SBI/2014/10و ،FCCC/SBI/2014/10 وAdd.1 وAdd.2و ،FCCC/SBI/2014/INF.23. 

 .FCCC/SBI/2014/INF.23ان   الوليقع   (2)
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لألطرررررر ا  ع رررررى اال ررررررنياكاهل الررررر  سررررررددألا ل صررررررندو   ي ررررر ب عررررررن  قررررردي   -2 
 االسداماين ل مشااكع ي عم يع اال لاقيع اإلطاايع، والصندو  االسداماين لألنشطع الدكمي يع؛

األطررررر ا  ع رررررى موا ررررر ع  قررررردق ا رررررنياكاألا إىل الصرررررندو  االسرررررداماين  حيررررر  -8 
، 4115ع ي ملاوقرراهل عررام ل مشررااكع ي عم يررع اال لاقيررع مررن أجررو كلالررع أوسررا مشررااكع  كنرر

 وإىل الصندو  االسداماين لألنشطع الدكمي يع؛
 266 118أكومررع أملانيررا لدربعلررا السررنوي البررال   يكرر ا اإلعرر اب عررن  قرردي   -1 

يررررواو  صررررلدلا اأكومررررع  1 281 544يررررواو إىل امليتانيررررع األساسرررريع وملسررررا دلا اؤا ررررع اب رررر  
 املضيلع لألمانع ي  ون؛

 2102-2102يزانية البرنامجية لفترة السنتين الم -ثالثاا  
              إىل األمرررررررر  الدنليررررررررحلي أن يقرررررررردم ميتانيررررررررع   نا يررررررررع مقنياررررررررع للررررررررني   يط ررررررررب -11 
لكرررر   ن رررر  فيلررررا اةياررررع الل عيررررع ل دنليررررحل، ي دواألررررا الثانيررررع واألا  رررر   4112-4116السررررند  

 (؛4115)اتي ان/يونيا 
الدنليررحلي أن يقرروم، عنررد إعررداد امليتانيررع الربنا يررع للررني  إىل األمرر   يط رب أيضررا   -11 
إذا مررا لبدررا ، (5)،  إعررداد صصررط ل طروااو لدمويررو ارردماهل املر مت اهل4112-4116السرند  

 ق وا  ذل  ي قو  املق ااهل ال  اذحلألا اجلم يع ال امع ي دواألا السب  ؛
   ي دواألرررررررا الثانيرررررررع  إىل اةيارررررررع الل عيرررررررع ل دنليرررررررحل أن  و ررررررر ، يط رررررررب كرررررررحلل  -14 

                   واألا  رررررر ، ايتانيرررررررع   نا يررررررع لكررررررر  ي دمرررررردها مررررررر مت  األطرررررر ا  ي دوا رررررررا اأاديررررررع وال شررررررر ين،
 (كررول كيو ررو ي دوا ررا اأاديررع عشرر  ومرر مت  األطرر ا  ال امررو  و ررلا اجدمررايف األطرر ا  ي   و و 

 (؛4115كانون األول/ديسمرب   - ش ين الثاين/نوفمرب 
 4116لألمرر  الدنليررحلي  إاطرراا األطرر ا   ا ررنياكاألا اإلا رراديع ل ررام  يرريذن -11 

 اسدنادا  إىل امليتانيع املو ى هبا.

    

__________ 

 ، ألاحل حملع عامع عن املوقويف.64-51، اللق اهل FCCC/SBI/2013/6ان   الوليقع   (5)


