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 الفرعية للتنفيذ الهيئة
 واألربعون الرابعةالدورة 
 2016أيار/مايو  26-16 ،بون
 ( من جدول األعمال أ)18د البن

 المسائل اإلدارية والمالية والمؤسسية
 المسائل المالية والمسائل المتعلقة بالميزانية 

   المسائل المالية والمسائل المتعلقة بالميزانية  
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  

لذ عفتتتتتتت( ع متتتتتتاا بالِّ ومتتتتتتا  ال ِّ   تتتتتتت  التتتتتتت حاطتتتتتتة الفرتتتتتتت الذ عفتتتتتتت ل  نذفتتتتتت  )الفرتتتتتتت اأ -1
وأع بتتتة عتتتن ا تتتدي  ا ل طتتت ا  التتت   تتتد     . 2016نفستتتان/أب ي   29 االشتتتاا ا  حتتتى

الوعتتتد ا تتتد  ال فمتتتت اشرشتتتا يت الشتتتاا األا   الفرانفتتتت األ ا تتتفت ور تتتوم ا لستتت   الِّتتتام   
 2015-1996ل ذاة اشاا األا بِّد د  ال  مل اساألط ا   . وحثة الفرت الذ عفت أيضاا الدويل

 .ع ى ال فام ب لك   أق ب وقة ممكن
وأع بتتتتة الفرتتتتت الذ عفتتتتت أيضتتتتاا عتتتتن ا تتتتدي  ا ل طتتتت ا  التتتت  قتتتتدمة ا عتتتتا     ال تتتتندو   -2

 اال تتت رمال ل مكتتتار ت   عم فتتتت االاذاقفتتتت اشطاريتتتت و   ال تتتندو  اال تتت رمال ل نكتتت ت ال كمف فتتتت.
ال تندو  اال ت رمال ل مكتار ت   عم فتت االاذاقفتت متن أجت   ذالتت  الستاةت  األط ا  ع ى  ةوحث

 ، و   ال ندو  اال  رمال ل نك ت ال كمف فت.2016عام  ا ك الِّم فت  أو ع مكار ت ممكنت   
االشتتتتاا ا  وط بتتتة الفرتتتتت الذ عفتتتتت متتتتن األمتتتتك ال نذفتتتت ن  عتتتتدا  متتتت   ة مِّ ومتتتتا  عتتتتن  -3

الت ن  A/RES/70/245ب  ار اجلمِّفت الِّامتت  عم ا  2017-2016 لذاة السن ك الن حت اشرشا يت
 ي انظ  ففه الفرتت   2018-2016 جتدول األمتتم ال حتتدة ل ن بتتت ال تت رة ل ذ تت ةاع مد  مبوجبه 

 الفرتتتتت الذ عفتتتتت عتتتتدا ( بغفتتتتت  2016الذ عفتتتتت    ورألتتتتا األامستتتتت واألربِّتتتتك )اكتتتت ين الثتتتتال/نوفم  
الثانفتتتتت والِّكتتتت ين فنظتتتت  ففتتتته متتتتيع  األطتتتت ا  ويِّ متتتتدس    وراتتتته ل تلأ تتتت س الستتتت عتتتتنمكتتتت ور م تتتت ر 
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الِّامتتت  بو تتتذه اج متتتار فنظتتت  ففتتته متتتيع  األطتتت ا  ( ومكتتت ور م تتت ر ل2016الثتتتال/نوفم   )اكتتت ين
 (.2016  الثانفت عك ة )اك ين الثال/نوفمويِّ مدس    وراه األط ا    ب واو ول  فواو 

بتتتاج اس ا تت ِّ اي ل  فا تت  والفرتتتا   أحاطتتة الفرتتت الذ عفتتت ع متتتاا بالِّ ومتتا  ال ِّ  تتتو  -4
ضتمن منظومتت األمتتم ال حتدة التت  وكن تا اوجفتته األطت ا    جِّتت  عم فتت وضتتع الفرانفتا  أ ثتت  
فاع فت وشذاففت. وط بة من األمانت  عدا  وثف ت مِّ وما  ل  دمي مريد من ال ذا ف  عتن الوثف تت 

FCCC/SBI/2016/INF.5احتت ل حستك فِّالفتت وشتذاففت عم فتت ، مبا   ذلتك مموعتت األفتارا  ال 
متن الت  ة ة، بغفتت عكتك التدورة  47وضع الفرانفا     طار االاذاقفت اشطاريت الت  ورة   الذ ت ة 

األامست واألربِّك ل  فرت الذ عفتت متن النظت     ت س الستألت    طتار بنتد جتدول األعمتال ال ِّ ت  
 .السائ  اش اريت والالفت والي سفتب
ب تت ار األمتتك الِّتتام باقفتتت م  تتر األمتتك ال نذفتت ن متتن مستتاعد  أحاطتتة الفرتتت الذ عفتتت ع متتاا و  -5

   مس وى مستاعدة األمتك الِّتام  2-األمك الِّام    و ف  األمك الِّام وباقفت أحد النا ب ب ابت  
فتتته متتتيع  كتتت ور م تتت ر بكتتتأن  تتت س الستتتائ  لكتتتي ينظتتت  فل متتتك ال نذفتتت ن. وأو تتتة مب ل ِّمتتت  و تتتف ا 

الِّامتت  بو تتذه فنظتت  ففتته متتيع  األطتت ا  ومبكتت ور م تت ر ل الثانفتتت والِّكتت ين   وراتته  األطتت ا  ويِّ متتدس
الثانفتت عكت ة )ل طت ر ع تى ن تي مكت وعي ويِّ متدس    وراته اج متار األطت ا    ب واو تول  فواتو 

 (.  FCCC/SBI/2016/L.17/Add.2والوثف ت  FCCC/SBI/2016/L.17/Add.1ال  رين، انظ  الوثف ت 
    


