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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الثانية واألربعون
 ٢٠1٥حزيران/يونيه  11-1بون، 
 )ب( من جدول األعمال1٥البند 
 المسائل اإلدارية والمالية والمؤسسية

 2017-2016الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 

 2017-2016الميزانية البرنامجية لفترة السنتين   
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

نظرررررررررررررررة الينررررررررررررررر ال(رعيررررررررررررررر ل  ن(يرررررررررررررر  )الينررررررررررررررر ال(رعيررررررررررررررر(   ا يزانيررررررررررررررر ال نا يررررررررررررررر  -1
وا يزانيررررررر ا  س قرررررر بسررررررلف ا سرررررام ة الرررررردو  ل(رررررررت   ٢٠17-٢٠16 السرررررن ن ل(رررررررت  ا قرتحرررررر
 .(1)٢٠17-٢٠16 السن ن

 - وأوصت بأن يوافق مؤمتر األطراف،   دورته احلاديرر والسرررين )ترررين ال/راف/نوفم  -٢
ل(رررررت   ٥4 648 484 (، ع ررررز ميزانيررررر برنا يررررر أ ا ررررير  ب رررر ٢٠1٥انون األول/ديسررررم  كرررر

 .٢٠17-٢٠16السن ن 
قرراراة طراف لمأمن ال ن(ي   ب ن(ي  الوأوصت الينر ال(رعير ل  ن(ي  بأن يأذن مؤمتر األ -٣

إطررررار ا يزانيررررر رصررررد لررررا اع مرررراداة    ررررؤمتر األطررررراف والرررر    ت   ٢1الرررر  تررررد ت ورررر    الرررردور  
  ذلررا ا سرراواة وال  عرراة، وا رروارد ا  احررر   إطررار ا يزانيررر األ ا ررير،  ا س مررد ، مسرر ودما  
   حدود اإلمكان.

، ٢٠16وأذنررررت الينررررر ال(رعيررررر لمأمررررن ال ن(يرررر   ب لعررررار األطررررراف  سرررراوا ا لسررررا   -4
ا قدمررر د مراعررا  ا سرراور السررنوير ا اصررر أعرر  ، بسرر ٢ا رر نادا إم مب رر  ا يزانيررر الرروارد   ال(قررر  

 يورو. 766 9٣8من حكومر الب د ا ضيف وتدرها 
__________ 
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لمأمررن ال ن(يرر   ب لعررار األطررراف ا سنيررر بر رروم ا السررنوير  وأذنررت الينررر ال(رعيررر أيضررا   -٥
من أجف ربط  ل  ا الوطين بسلف ا سام ة الدو  وا  ودام ا لره، ومرن أجرف  ٢٠16لسا  

 ذاة الص ر  دير  لف ا سام ة الدو .األنرعر 
وات(قررررت الينررررر ال(رعيررررر ع ررررز أن توصرررري  ررررررون مقرررررر برررررأن ا يزانيررررر ال نا يررررر ل(رررررت   -6

 رررؤمتر األطرررراف، و رررررون مقررررر  ٢1ل نظرررر فيررره واع مررراد    الررردور   ٢٠17-٢٠16 السرررن ن
نعبات را ع رز بروتوكرول كيوترو مرن حيرا ا ٢٠17-٢٠16برأن ا يزانير ال نا يرر ل(ررت  السرن ن 

وميزانيرر  ررلف ا سرام ة الرردو  كري ينظررر فيره مررؤمتر األطرراف السامررف بوصر(ه اج مرران األطررراف 
ررررون مقرررر  بروتوكررول كيوتررو )مررؤمتر األطراف/اج مرران األطررراف(   دورترره احلاديررر عرررر ، و   

 رررؤمتر  11  الررردور   بررررأن من ليرررر مرررل ر رررو   رررلف ا سرررام ة الررردو  ل نظرررر فيررره واع مررراد 
األطراف/اج مررررررران األطرررررررراف )ل طررررررر ن ع رررررررز نصرررررررو  مرررررررراريل القرررررررراراة، انظرررررررر الو يقرررررررر 

FCCC/SBI/2015/L.18/Add.1-3) 
وط بررت الينررر ال(رعيررر إم األمانررر أن تقررد   ررر عامررر عررن الياكررف والينرراة ا مكنررر    -7

 ير ا يزانير أك/ر فسالير وشر(افير، لكري منظومر األمم ا  حد  ال  تد ترشد األطراف   جسف عم
 (.٢٠16ل  ينر ال(رعير ل  ن(ي  )أيار/مايو  44تنظر في ا األطراف   الدور  

    


