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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الثالثة واألربعون

   2015كانون األول/ديسمرب   4-1باريس، 
 )أ( و)ب( من جدول األعمال15البند 

 المسائل اإلدارية والمالية والمؤسسية
 2015-2014أداء الميزانية لفترة السنتين 

    2014 والبيانات المالية لعامتقرير مراجعة الحسابات 
 المسائل اإلدارية والمالية والمؤسسية  

 
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  

 
 توصية من الهيئة الفرعية للتنفيذ   

 
أوصــا ائة ــف الة عةــف ل،تنةةــهت، ا دورثــا البالبــف واألربقــ ، تاــ وي املظــ ر التــا ، كــ  ين ــ   

بوصـــــةر اجتمـــــاي األلـــــ ا  ا ب وتوكـــــول كةوتـــــو ويقتمـــــد  ا دورتـــــر فةـــــر مـــــ ا  األلـــــ ا  القامـــــ  
 عا ة: احلاديف

  
 11-/م أإ-مشروع المقرر   

 
 المسائل اإلدارية والمالية والمؤسسية  

 
 إن م ا  األل ا  القام  بوصةر اجتماي األل ا  ا ب وتوكول كةوتو، 
 من ب وتوكول كةوتو، 13من املادة  5إىل الةظ ة  إذ ياري 
 منر، 11سةما الةظ ة  ، وال19-/م أ27إىل املظ ر  وإذ ياري أيضا   
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مــن ارجــ اااا املالةــف اؤاصــف تــ ا  األلــ ا ، الــ  تســ    11إىل الةظــ ة  وإذ ياــري كــهتل  
 ،(1)أيضا  ع،ى ب وتوكول كةوتو

 ،(2)21-/م أ-باملظ ر  وإذ حيةط ع،ما   
ا املق،ومـاا الــواردة ا الوقـاليت الـ  أعـدثا األمانــف باـ ن املسـال  ارداريـف واملالةــف  وقـد ن ـ  
 ،(3)وامل سسةف

  
   2015-2014أداء الميزانية لفترة السنتين  -أوالا  

 
  1باملق،ومـــاا الـــواردة ا التظ يـــ  املتق،ـــيت بـــ داا املةنانةـــف ا الةـــ ة مـــن  حيـــةط ع،مـــا   -1 

وحالـــــــف االيفـــــــ اكاا ا ال ـــــــندو   (4)2015حني ان/يونةـــــــر  30إىل  2014كـــــــانون البا /ينـــــــاي  
 ؛(5)2015تا ين البا /نوفمرب  15الهت  تدي   األمانف، حىت  االست ما 
ع،ــى قةــود املةنانةــف عــن ل يــيت تقنيــن الةقالةــف  جبهــود األمةنــف التنةةهتيــف ل،ت ،ــ  ي حــ  -2 

 والكةااة، بسب  منها خةض تكالةف املوظة  عن ل ييت إدارة الوظالف؛
لأللــ ا  الــ  ســددا ايفــ اكاثا ا املةنانةــف األساســةف وســ    عــن تظــدي   يقــ ب -3 

 وقا استحظاقها؛ (6)املقامالا الدو 
ا املةنانةـــف األساســـةف وســـ   املقـــامالا تســـدد ايفـــ اكاثا  األلـــ ا  الـــ  م حيـــ  -4 
 بالكام ، عن ف ة السنت  احلالةف و/أو السابظف، ع،ى أن تبادر إىل ذل  دون إبطاا؛ (7)الدو 

األلــــ ا  إىل تســــديد ايفــــ اكاثا ا املةنانةــــف األساســــةف وســــ   املقــــامالا  يــــدعو -5 
االعتبـار أن موعـد اسـتحظا   وقـا اسـتحظاقها، ذخـهتة ا 2017-2016الدو  عـن فـ ة السـنت  

 كانون البا /يناي  من ك  سنف وفظا  لإلج اااا املالةف مل ا  األل ا ؛  1االيف اكاا هو 
ل،مســاتاا الــ  وردا مــن األلــ ا  إىل ال ــندو  االســت ما   عــن تظــدي   قــ بي -6 

 لألناطف التكمة،ةف؛ ل،مااركف ا عم،ةف اتةاقةف األمم املتحدة ارلاريف وإىل ال ندو  االست ما 

__________ 

 .20-/م أ23، امل فيت األول، ب ة تر املنظحف توج  املظ ر 1-/م أ15املظ ر  (1) 
 )أ( و)ب( من جدول أعمال م ا  األل ا .19ما وي مظ ر ُمظ ح العتماد  حتا البند  (2) 
 (3) FCCC/SBI/2015/13, FCCC/SBI/2015/INF.10 and FCCC/SBI/2015/INF.17. 
 (4) FCCC/SBI/2015/13. 
 (5) FCCC/SBI/2015/INF.17. 
 (6) FCCC/SBI/2015/INF.17 7، اجلدول. 
 .أعال  6ان   احلايفةف  (7) 
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األلــــ ا  ع،ــــى مواصــــ،ف مســــاتاثا ا ال ــــندو  االســــت ما  ل،ماــــاركف ا   حيــــ -7 
عم،ةــف اتةاقةـــف األمــم املتحـــدة ارلاريــف باـــ ن ت ــري املنـــا ، مــن أجـــ  كةالــف أوســـ  ماــاركف  كنـــف ا 

 ال ندو  االست ما  لألناطف التكمة،ةف؛ ، وا2016 مةاوضاا عام
يــورو  766 938حلكومــف أملانةـا لتربعهــا الســنو  البــال   عــن تظــدي   يكـ ر ارعــ اب -8 

يـــــورو ب ـــــةتها احلكومـــــف املضـــــةةف  1 789 522إىل املةنانةـــــف األساســـــةف وملســـــاتتها اؤاصـــــف تب،ـــــ  
 لألمانف؛

  
   2014 تقرير مراجعة الحسابات والبيانات المالية لعام -ثانياا  

 
ال ـادر عـن س،ـس م اجقـ  حسـاباا األمـم بتظ يـ  م اجقـف احلسـاباا  حيةط ع،مـا   -9 
يتضـــمن تق،ةظـــاا األمانـــف  ، كمـــا2014 الـــهت  يتضـــمن التوصـــةاا والبةانـــاا املالةـــف لقـــام (8)املتحـــدة
 ع،ةها؛

لألمــم املتحــدة الااذهــا ال تةبــاا لقم،ةــاا م اجقــف حســـاباا  يقــ ب عــن تظــدي   -10 
 م اجق  احلساباا؛االتةاقةف ول،مالح اا والتوصةاا الظةِّمف ال ادرة عن 

األمةنــــف التنةةهتيــــف ع،ــــى تنةةــــهت توصــــةاا م اجقــــ  احلســــاباا، ع،ــــى النحــــو  حيــــ  -11 
 املناس .

 

__________ 

 (8) FCCC/SBI/2015/INF.10. 


