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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة السادسة واألربعون

 ٢٠١٧ مايو/أيار ١8-8 بون،

 )أ( و)ب( من جدول األعمال١6البند 

 والمؤسسية والمالية اإلدارية المسائل

  2019-2018الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 

  بالميزانية والمتعلقة المالية األخرى المسائل

المسنائل وغيرهنا منن  2019-2018الميزانية البرنامجية لفترة السننتين   
 المالية والمتعلقة بالميزانية

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  

 لفرررررررت  املقرتحرررررر  الربناجميرررررر  امليزانيرررررر  يف( التنفيرررررر  هيئرررررر ) للتنفيرررررر  الف عيرررررر  اهليئرررررر  نظرررررر   -١
 لفررررررررررت  الررررررررردوي املعرررررررررام   بسررررررررر   املتعلقررررررررر  املقرتحررررررررر  وامليزانيررررررررر  ٢٠١9-٢٠١8 السرررررررررنتن
   .(١)٢٠١9-٢٠١8 السنتن

(، ٢٠١٧ العشر ين )تشر ين الثراو/نوفمربو  الثالثر  دورتر  يف األطر ا،، مرمتر  يوافر  بأن وأوصت -٢
 .٢٠١9-٢٠١8 يورو لفرت  السنتن 56 889 ٠9٢على ميزانيٍ  ب ناجمي  أساسي  مببلغ 

 ،٢٠١8 لعررررا  باشرررررتا ا ا األطرررر ا، بإخطررررار التنفيرررر   لألمررررن التنفيرررر  هيئرررر  وأذنررررت -3
احلسررربان املسررران  السرررنوي   يف أخررر   بعرررد أعررر  ، ٢ الفقررر   يف الررروارد امليزانيررر  مبلرررغ إىل اسرررتنادا  

 يورو. ٧66 938اخلاص  املقدم  من احلكوم  املضيف  وقدرها 

 السررنوي  ب سرروم ا املعنيرر  األطرر ا، بإخطررار التنفيرر   لألمررن أيضررا   التنفيرر  هيئرر  وأذنررت -4
 ومررن إيررا ، واسررتادام ا الرردوي املعررام   بسرر   الرروطي  ل اسرر ربرر  أجرر  مررن ٢٠١8 لعررا 
  ذا  الصل  اليت ينف ها مدي  س   املعام   الدوي. األنشط  أج 

وطلبت هيئ  التنفير  إىل األمانر  أن تعردد، دون املسرال بالعمليرا  املقبلر ، وميقر   منق ر   -5
 FCCC/SBI/2017/INF.8بربنررررامع العمرررر  مرررر  بيرررران لصصررررا  امليزانيرررر  علررررى أسررررال الرررروميقتن 

__________ 

(١) Add.2.و FCCC/SBI/2017/4  
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وعلى أسال املدخ   الوارد  واآلراء اليت أع بت عن را األطر ا،،   FCCC/SBI/2017/4/Add.1و
  (.٢٠١٧هيئ  التنفي  يف دور ا السابع  واألربعن )تش ين الثاو/نوفمرب   ي تنظ  في ا

وطلبررت هيئرر  التنفيرر  إىل األمانرر  أن تررنظم حلقرر  عمرر  تقنيرر ، رهنررا  بتررواف  املرروارد املاليرر ،  -6
تُعقد على هامش دور ا السابع  واألربعن، وذلك هبرد، مناقشر  السرب  املمكنر  لزيراد  الكفراء  

يف عملي  وض  امليزاني ، م  أخ  املعلوما  املتاح  على املوق  الشبكي ل تفاقير  بعرن والشفافي  
 االعتبار، مبا في ا املسائ  من قبي :

اخليررارا  املتاحرر  لزيرراد  امل ونرر  مررن األمرروال يف الصررندوش االسررتئماو لألنشررط   )أ( 
 التكميلي ؛

 ي  األساسي ؛سب  معاجل  االشرتا ا  غري املسدد  يف امليزان )ب( 

ختصيص املوارد يف الصندوش االستئماو للميزانير  األساسري  التفاقير  تارري املنرا ،  )ج( 
 والصندوش االستئماو لألنشط  التكميلي ؛

 . مستوى احتياطي رأل املال العام  )د( 

وطلبت هيئ  التنفي  إىل رئيس ا أن يقرد  تق ير ا  عرن حصريل  حلقر  العمر  التقنير  املشرار  -٧
أعرر   لكرري تنظرر  فيرر  هيئرر  التنفيرر  يف دور ررا السررابع  واألربعررن، وذلررك بايرر   6إلي ررا يف الفقرر   

 تقدمي توجي ا  إىل األمان  بشأن تنفي  امليزاني  الربناجمي .

ىل األمان  أيضرا  أن تعرد تق ير ا  بنترائع حلقر  العمر  التقنير  املر  ور  إ التنفي  هيئ  وطلبت -8
 - رررري تنظرررر  فيرررر  هيئرررر  التنفيرررر  يف دور ررررا الثامنرررر  واألربعررررن )نيسرررران/أب ي    أعرررر   6يف الفقرررر   
 (.٢٠١8أيار/مايو 

وأوصررررررررت هيئررررررررر  التنفيررررررررر  بوضرررررررر  مشررررررررر و  مقررررررررر ر  ررررررررص امليزانيررررررررر  الربناجميررررررررر  لفررررررررررت   -9
 ررري ينظررر  فيررر  ويعتمرررد  مرررمتر  األطررر ا، يف دورتررر  الثالثررر  والعشررر ين،   ٢٠١9-٢٠١8 السرررنتن

األطررر ا، العامررر  بوصرررف  اجتمرررا  األطررر ا، يف اتفررراش بررراري  يف اجلرررزء الثررراو وطلبرررت إىل مرررمتر  
( أن حيررري  علمرررا  بررراملق ر بعرررد أن يعتمرررد  مرررمتر  ٢٠١٧دورتررر  األوىل )تشررر ين الثررراو/نوفمرب  مرررن

( FCCC/SBI/2017/L.18/Add.1األطررر ا، )ل طرررر   علررررى نررررص مشررر و  املقرررر ر، انظرررر  الوميقرررر  
 ٢٠١9-٢٠١8 السرنتن لفررت  الربناجمير  امليزانير   رص مقر ر شر و مب أيضرا   التنفير  هيئر  وأوصت

 اجتمرا  بوصرف  العامر  األطر ا، مرمتر  فير  ينظر   ري  يوترو ب وتو رول علرى من را ينطبر  ما وف 
( ٢٠١٧يف دورتررر  الثالثررر  عشررر   )تشررر ين الثررراو/نوفمرب  ويعتمرررد   يوترررو ب وتو رررول يف األطررر ا،

  (.FCCC/SBI/2017/L.18/Add.2)ل ط   على نص مش و  املق ر، انظ  الوميق  

    


