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   اهليئة الفرعية للتنفيذاهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة احلادية والعشرونالدورة احلادية والعشرون

 ٢٠٠٤٢٠٠٤ديسمرب ديسمرب // كانون األول كانون األول١٤١٤-٦٦بوينس آيرس، بوينس آيرس، 
 

 من جدول األعمالمن جدول األعمال) ) بب((وو) ) أأ((٩٩البند البند 
 املسائل اإلدارية واملاليةاملسائل اإلدارية واملالية

 ٢٠٠٣٢٠٠٣-٢٠٠٢٢٠٠٢البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني 
 ٢٠٠٥٢٠٠٥-٢٠٠٤٢٠٠٤أداء ميزانية فترة السنتني أداء ميزانية فترة السنتني 

 اليةاملسائل اإلدارية وامل

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسة

 إضافة

 توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ

قـررت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا احلادية والعشرين توصية مؤمتر األطراف باعتماد مشروع املقرر      قـررت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا احلادية والعشرين توصية مؤمتر األطراف باعتماد مشروع املقرر       
 ::التايل يف دورته العاشرةالتايل يف دورته العاشرة

 ١٠-م أ/-مشروع املقرر 

 املسائل اإلدارية واملالية

 ألطراف،ألطراف،إن مؤمتر اإن مؤمتر ا  

 ،،))١١((يف املعلومات الواردة يف الوثائق اليت أعدهتا األمانة بشأن املسائل اإلدارية واملاليةيف املعلومات الواردة يف الوثائق اليت أعدهتا األمانة بشأن املسائل اإلدارية واملاليةوقد نظر وقد نظر   

 ــــــــــــــــــــــــ
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مم املتحدة بشأن تغري املناخ، اليت      مم املتحدة بشأن تغري املناخ، اليت       إىل اإلجراءات املالية ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األ         إىل اإلجراءات املالية ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األ        وإذ يشـري  وإذ يشـري   
 ،،))٢٢((، املرفق األول، املرفق األول١١-م أم أ//١٥١٥اعتمدت يف املقرر اعتمدت يف املقرر 

 ٢٠٠٣-٢٠٠٢ البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني -أوال  

 وتقرير مراجعة احلسابات     وتقرير مراجعة احلسابات    ٢٠٠٣٢٠٠٣-٢٠٠٢٢٠٠٢ بالبيانات املالية املراجعة لفترة السنتني        بالبيانات املالية املراجعة لفترة السنتني       حييط علما  حييط علماً  -١١ 
 ؛؛))٣٣((ع لألمم املتحدة وتعليقات األمانة على ذلك التقريرع لألمم املتحدة وتعليقات األمانة على ذلك التقريرالذي أعده جملس املراجعني التابالذي أعده جملس املراجعني التاب

 لألمم املتحدة الختاذ الترتيبات ملراجعة حسابات االتفاقية وللمالحظات   لألمم املتحدة الختاذ الترتيبات ملراجعة حسابات االتفاقية وللمالحظات  ي عـرب عـن تقديره    ُيعـرب عـن تقديره     -٢٢ 
 والتوصيات القي مة اليت وردت يف مراجعة احلسابات؛والتوصيات القيِّمة اليت وردت يف مراجعة احلسابات؛

 ضاء؛ضاء؛ بالتوصيات وحيث األمني التنفيذي على تنفيذها حسب االقت بالتوصيات وحيث األمني التنفيذي على تنفيذها حسب االقتحييط علما حييط علماً -٣٣ 

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ األداء املايل لفترة السنتني -ثانيا  

يونيه يونيه // حزيران حزيران٣٠٣٠يناير حىت يناير حىت // كانون الثاين كانون الثاين١١ بتقرير األداء املايل يف الفترة من  بتقرير األداء املايل يف الفترة من حييط علما  حييط علماً -٤٤ 
 ، مبا يف ذلك حالة التربعات جلميع الصناديق االستئمانية لالتفاقية؛، مبا يف ذلك حالة التربعات جلميع الصناديق االستئمانية لالتفاقية؛٢٠٠٤٢٠٠٤

 ا للميزانية األساسية يف الوقت املناسب؛ا للميزانية األساسية يف الوقت املناسب؛ لألطراف اليت سددت اشتراكاهت لألطراف اليت سددت اشتراكاهتيعرب عن تقديرهيعرب عن تقديره -٥٥ 

 لالشتراكات اليت وردت من األطراف لتسهيل مشاركة البلدان          لالشتراكات اليت وردت من األطراف لتسهيل مشاركة البلدان         ي عرب عن تقديره أيضا      ُيعرب عن تقديره أيضاً    -٦٦ 
النامـية األطـراف يف عملية االتفاقية، وبشكل خاص أقل البلدان منوا  والبلدان النامية اجلزرية الصغرية،     النامـية األطـراف يف عملية االتفاقية، وبشكل خاص أقل البلدان منواً والبلدان النامية اجلزرية الصغرية،    

 اين لألنشطة التكميلية؛اين لألنشطة التكميلية؛وكذلك للتربعات املقدمة للصندوق االستئموكذلك للتربعات املقدمة للصندوق االستئم

 إزاء النقص املستمر يف التربعات للصندوق االستئماين للمشاركة          إزاء النقص املستمر يف التربعات للصندوق االستئماين للمشاركة         ي عرب عن خيبة األمل    ُيعرب عن خيبة األمل    -٧٧ 
يف عملـية اتفاقـية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، وإزاء ما استتبعه ذلك من عجز عن متويل                   يف عملـية اتفاقـية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، وإزاء ما استتبعه ذلك من عجز عن متويل                   

  منوا  ومن الدول النامية اجلزرية الصغرية؛  منواً ومن الدول النامية اجلزرية الصغرية؛مشاركة مندوب ي ن من البلدان املؤهلة لذلك من أقل البلدان  مشاركة مندوَبْين من البلدان املؤهلة لذلك من أقل البلدان

 تدين مستوى التربعات للصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية مقارنة          تدين مستوى التربعات للصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية مقارنة         يالحـظ بقلق  يالحـظ بقلق   -٨٨ 
 ؛؛٢٠٠٥٢٠٠٥-٢٠٠٤٢٠٠٤مبتطلبات فترة السنتني مبتطلبات فترة السنتني 

 األطراف على زيادة جهودها املبذولة للتربع للصندوق االستئماين للمشاركة يف            األطراف على زيادة جهودها املبذولة للتربع للصندوق االستئماين للمشاركة يف           يشجعيشجع -٩٩ 
ملتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، وكذلك يف الصندوق االستئماين لألنشطة          ملتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، وكذلك يف الصندوق االستئماين لألنشطة          عملـية اتفاقـية األمـم ا      عملـية اتفاقـية األمـم ا      

 التكميلية؛التكميلية؛

  عـن تقديـره حلكومـة أملانيا على تربعها السنوي للميزانية مببلغ قدره              عـن تقديـره حلكومـة أملانيا على تربعها السنوي للميزانية مببلغ قدره             يكـرر اإلعـراب   يكـرر اإلعـراب    -١٠١٠ 
 ن؛ن؛ يورو، بوصفها احلكومة املضيفة لألمانة يف بو يورو، بوصفها احلكومة املضيفة لألمانة يف بو١١  ٧٨٩٧٨٩  ٥٢٢٥٢٢ يورو ومسامهتها اخلاصة اليت قدرها  يورو ومسامهتها اخلاصة اليت قدرها ٧٦٦٧٦٦  ٩٣٨٩٣٨

 ــــــــــــــــــــــ
 ))٢٢(( FCCC/CP/1995/7/Add.1.. 

))٣٣(( FCCC/SBI/2004/12و، و ،Add.1-2 
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 وجود عدد كبري من األطراف اليت مل تسدد اشتراكاهتا يف امليزانية األساسية  وجود عدد كبري من األطراف اليت مل تسدد اشتراكاهتا يف امليزانية األساسية يالحظ بقلقيالحظ بقلق -١١١١ 
 ؛؛))٤٤(( أو لألعوام السابقة، والبعض منها مل يفعل ذلك منذ إنشاء الصناديق االستئمانية أو لألعوام السابقة، والبعض منها مل يفعل ذلك منذ إنشاء الصناديق االستئمانية٢٠٠٤٢٠٠٤لعام لعام 

  املصاعب االقتصادية الشديدة اليت يواجهها بعض األطراف؛ املصاعب االقتصادية الشديدة اليت يواجهها بعض األطراف؛حظ أيضا  حظ أيضاًياليال -١٢١٢ 

اليت مل تسدد بعد اشتراكاهتا يف امليزانية األساسية على القيام بذلك دون            اليت مل تسدد بعد اشتراكاهتا يف امليزانية األساسية على القيام بذلك دون            حيث األطراف   حيث األطراف    -١٣١٣ 
يناير من كل سنة، يناير من كل سنة، // كانون الثاين كانون الثاين١١مزيد من التأخ ر، واضعة يف اعتبارها أن االشتراكات يستحق دفعها يف  مزيد من التأّخر، واضعة يف اعتبارها أن االشتراكات يستحق دفعها يف 

 راءات املالية؛راءات املالية؛وفقا  لإلج وفقاً لإلج

 األطراف يف بروتوكول كيوتو على دفع اشتراكاهتم يف االعتماد املؤقت            األطراف يف بروتوكول كيوتو على دفع اشتراكاهتم يف االعتماد املؤقت           حيـث أيضـا     حيـث أيضـاً    -١٤١٤ 
 ؛؛٢٠٠٥٢٠٠٥فرباير فرباير // شباط شباط١٦١٦ واملستحق دفعها يف موعد أقصاه  واملستحق دفعها يف موعد أقصاه ٢٠٠٥٢٠٠٥املخصص لربوتوكول كيوتو لعام املخصص لربوتوكول كيوتو لعام 

وتوكول وتوكول  لألمني التنفيذي، على أساس استثنائي ودون إجياد سابقة لالتفاقية، أو لرب         لألمني التنفيذي، على أساس استثنائي ودون إجياد سابقة لالتفاقية، أو لرب        يأذنيأذن -١٥١٥ 
 مليون دوالر من دوالرات      مليون دوالر من دوالرات     ١,٥١,٥كـيوتو، أو ألي صك دويل آخر، بسحب أموال  ال يتجاوز جمموعها              كـيوتو، أو ألي صك دويل آخر، بسحب أمواٍل ال يتجاوز جمموعها             

من فترات مالية سابقة ومن إيرادات متنوعة، وذلك        من فترات مالية سابقة ومن إيرادات متنوعة، وذلك        ) ) املرح لة املرّحلة((الواليـات املـتحدة من األرصدة املتبقية        الواليـات املـتحدة من األرصدة املتبقية        
فاض قيمة اإليرادات   فاض قيمة اإليرادات    والناشئ عن اخن    والناشئ عن اخن   ٢٠٠٥٢٠٠٥-٢٠٠٤٢٠٠٤لتغطـية اإلنفاق الزائد للمرتبات يف فترة السنتني         لتغطـية اإلنفاق الزائد للمرتبات يف فترة السنتني         

 ؛؛٢٠٠٤٢٠٠٤جراء اهلبوط الكبري يف قيمة دوالر الواليات املتحدة مقابل اليورو خالل عام جراء اهلبوط الكبري يف قيمة دوالر الواليات املتحدة مقابل اليورو خالل عام 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ امليزانية الربناجمية لفترة السنتني -ثالثا  

 مـن األمني التنفيذي أن يعرض، ألغراض النظر، على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف               مـن األمني التنفيذي أن يعرض، ألغراض النظر، على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف              يـرجو يـرجو  -١٦١٦ 
، تتضمن مبلغا  احتياطيا       ، تتضمن مبلغاً احتياطياً    ٢٠٠٧٢٠٠٧-٢٠٠٦٢٠٠٦ ميزانية برناجمية مقترحة لفترة السنتني        ميزانية برناجمية مقترحة لفترة السنتني       دورهتـا الثانية والعشرين   دورهتـا الثانية والعشرين   

 خلدمات املؤمترات إذا تبني أن ذلك ضروري يف ضوء قرارات اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة واخلمسني؛خلدمات املؤمترات إذا تبني أن ذلك ضروري يف ضوء قرارات اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة واخلمسني؛

 من األمانة أن تستكشف خيارات حلماية أموال االتفاقية وبروتوكول كيوتو من             من األمانة أن تستكشف خيارات حلماية أموال االتفاقية وبروتوكول كيوتو من            يرجويرجو -١٧١٧ 
السلبية لتقل بات أسعار الصرف، على أن تضع يف اعتبارها جتربة منظمات  واتفاقيات  دولية  أخرى،      السلبية لتقلّبات أسعار الصرف، على أن تضع يف اعتبارها جتربة منظماٍت واتفاقياٍت دوليٍة أخرى،  اآلثار  اآلثار  

ويـرجو مـنها أن تقـدم تقريرا  إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثانية والعشرين عند تقدمي امليزانية        ويـرجو مـنها أن تقـدم تقريراً إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثانية والعشرين عند تقدمي امليزانية       
  أعاله؛ أعاله؛١٦١٦الربناجمية عمال  بالفقرة  الربناجمية عمالً بالفقرة 

لتنفيذ أن توصي يف دورهتا الثانية والعشرين مبيزانية برناجمية         لتنفيذ أن توصي يف دورهتا الثانية والعشرين مبيزانية برناجمية          من اهليئة الفرعية ل     من اهليئة الفرعية ل    يـرجو يـرجو  -١٨١٨ 
يعـتمدها مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف               يعـتمدها مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف               

 بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل؛بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل؛

ألطراف ألطراف  مـن اهليـئة الفرعية للتنفيذ أن تأذن لألمني التنفيذي بإبالغ ا           مـن اهليـئة الفرعية للتنفيذ أن تأذن لألمني التنفيذي بإبالغ ا          يـرجو أيضـا     يـرجو أيضـاً    -١٩١٩ 
 .. استنادا  إىل امليزانية املوصى هبا  استناداً إىل امليزانية املوصى هبا٢٠٠٦٢٠٠٦باشتراكاهتا لعام باشتراكاهتا لعام 

- - - - - 

 ــــــــــــــــــــــــ
 ))٤٤(( FCCC/SBI/2004/INF.15.. 


