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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
  واألربعون الثالثة الدورة 
   2015 ديسمرب/األول كانون 4-1 باريس، 
  األعمال جدول من( ب)و( أ)15 البند 
  والمؤسسية والمالية اإلدارية المسائل 
   2015-2014 السنتين لفترة الميزانية أداء 
       2014 لعام المالية والبيانات الحسابات مراجعة تقرير 

 والمؤسسية والمالية اإلدارية المسائل   
 

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  


  للتنفيذ الفرعية الهيئة توصية 
اهليئـــل اليةعيـــل ل تنييـــا )اهليئـــل اليةعيـــل(،   دوربـــا الوالوـــل واألرب ـــ ،   ـــةو  امل ـــةر  أوصـــ  

  التايل لكي ينظة فيه مؤمتة األطةاف   دورته احلاديل وال  ةين وي تمده:


  21 -أ م/- المقرر مشروع 


 والمؤسسية والمالية اإلدارية المسائل 
 

   األطةاف، مؤمتة إن 
، الــــــــــاف اعتملمــــــــــدجم فيــــــــــه املي انيــــــــــل الربنا يــــــــــل ليــــــــــ ة 19-/م أ27إىل امل ــــــــــةر  إذ ي ــــــــــر 
 ، 2015-2014 السنت 

 ، (1)من اإلجةاءاجم املاليل ملؤمتة األطةاف 11إىل الي ةة  وإذ ي ر أيضا   

__________ 

 .  20-/م أ23، املةفق األول، بصيغته املن حل  وجب امل ةر 1-م أ/15امل ةر  (1) 
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 واملاليــل اإلداريـل املسـاق  ب ـنن األمانـل أعـدبا الــي الوثـاقق   الـواردة امل  ومـاجم   نظـة وقـد 
  ،(2)املؤسسيلو 

  
2015-2014أداء الميزانية لفترة السنتين  -أوالا  

 
كــــانون   1بامل  ومــــاجم الـــواردة   الت ةيــــة عـــن أداء املي انيـــل ل يــــ ة مـــن  حيـــيل ع مـــا   -1 

وعـــن حالـــل املســـاةاجم امل دمـــل إىل الصـــناديق  (3)2015ح يةان/يونيـــه  30إىل  2014 الواين/ينـــاية
 ؛ (4)2015ت ةين الواين/نوفمرب  15االستئمانيل الي تديةها األمانل حىت 

جبهـــود األمـــ  التنييـــاف الةاميـــل إىل م ااـــل حـــدود املي انيـــل بت  يـــ  الي اليـــل  يةحـــب -2 
 والكياءة،  ا   ذلك احلد من تكاليف املوظي  عن طةيق إدارة الوظاقف؛

 لألطةاف الي سّددجم اش اكابا   املي انيل األساسيل   حينها؛ ت ديةه يمل ةب عن -3 
األطــةاف الــي د تســدد اشــ اكابا كام ــل   املي انيــل األساســيل ليــ ة الســنت   حيــ  -4 

 احلاليل و/أو الساب ل إىل ال يام بالك دون إبطاء؛
ة ألساســـــــــــــيل ليـــــــــــــ  األطـــــــــــــةاف إىل تســـــــــــــديد اشـــــــــــــ اكابا   املي انيـــــــــــــل ا يـــــــــــــدعو -5 
  الوقـــ  املناســـب، وااـــ ل   اعتبارهـــا أن االشـــ اكاجم تكـــون مســـتح ل  2017-2016 الســـنت 

 لإلجةاءاجم املاليل ملؤمتة األطةاف؛ كانون الواين/يناية من ك  عام وف ا    1  
ل مســاةاجم الــي وردجم مــن األطــةاف إىل الصــندو  االســتئماين  ت ــديةه عــن يمل ــةب -6 

 يل اإلطاريل وإىل الصندو  االستئماين لألن طل التكمي يل؛ل م اركل   عم يل االتياق
األطـــةاف ع ـــة ميـــادة مســـاةتها امل دمـــل ل صـــندو  االســـتئماين ل م ـــاركل    حيـــ  -7 

ــــل   مياواــــاجم عــــام  ــــل أوســــع م ــــاركل  كن ــــل مــــن أجــــ  كيال ــــل االتياقي ، ول صــــندو  2016عم ي
 االستئماين لألن طل التكمي يل؛

 766 938حلكومــل أملانيــا لتربعهــا الســنوف الطــوعي البــال   ت ــديةهاإلعــةاب عــن  يكــةر -8 
يـــورو بصـــيتها احلكومـــل املضـــييل 1 789 522يـــورو ل مي انيـــل األساســـيل، وملســـاةتها ا اصـــل  ب ـــ  

 لألمانل   بون؛

  

__________ 

 (2) FCCC/SBI/2015/13 ،FCCC/SBI/2015/INF.10  ،FCCC/SBI/2015/INF.17  . 

 (3) FCCC/SBI/2015/13.   

 (4) FCCC/SBI/2015/INF.17  . 
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2014تقرير مراجعة الحسابات والبيانات المالية لعام  -ثانياا  
 

بت ةيــة مةاج ــل احلســاباجم امل ــدم مــن   ــس مةاج ــي حســاباجم األمــم  حيــيل ع مــا   -9 
 ؛ (5)، وبت  ي اجم األمانل ع يه2014املتحدة، الاف يتضمن التوصياجم والبياناجم املاليل ل ام 

لألمـــم املتحــــدة التـــاذ ال تيبـــاجم ل م يــــاجم مةاج ـــل حســــاباجم  ت ــــديةه ي ـــةب عـــن -10 
 الصادرة عن مةاج ي احلساباجم؛االتياقيل ول مالحظاجم والتوصياجم ال يمل 

ج ــــي احلســــاباجم، ع ــــة النحــــو حيــــ  األمــــ  التنييــــاف ع ــــة تنييــــا توصــــياجم مةا -11 
 .املناسب

 

__________ 

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


