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 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة التاسعة واألربعون

 ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب   ٨-٢كاتوفيتسه، 

 د( من جدول األعمال -)أ20البند 

 املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية

 ٢٠١7تقرير مراجعة احلساابت والبياانت املالية لعام 

 ٢٠١9-٢٠١٨أداء امليزانية لفرتة السنتني 

 املسائل املتعلقة ابمليزانية

 االستعراض املتواصل لوظائف األمانة وعملياهتا

 املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  
 مشروع استنتاجات مقرتح من الرئيس  
 إضافة  

 توصية من اهليئة الفرعية للتنفيذ  
أوصت  ايئةتتل اليةعئتل ليذنيئتتور ا دوتاتا الذارتتنيل واألتعنيتملر ر تتةويل الكتةت الذتتا ر ل تت   

اجذمتايل األ تتةاا ا عةوو  ت ل  ئ وتت  وينيذمتدت ا دوتوتتم ينظتة يئتم متتاألة األ تةاا النيامتت  ع صتيم 
 الةاعنيل ع ةة:

 ١4-إم أ/-مشروع املقرر   
 املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  

 إن ماألة األ ةاا النيام  ع صيم اجذمايل األ ةاا ا عةوو   ل  ئ و ر 
 من عةوو   ل  ئ و ر 13من الادة  5إىل اليكةة  إذ ي ري 

 FCCC/SBI/2018/L.24/Add.2 األمم الذحدة 

 
االتفاقية اإلطارية بشأن 

 تغّير املناخ
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 ر(1)إىل اإلجةاءات الالئل لاألة األ ةاار اليت وسةي أيضا  عيى عةوو   ل  ئ و   أيضا  وإذ ي ري 
 ر(2)24-م أ/-ابلكةت  وإذ حيئط عيما   
ا النيي متتتات التتت اتدة ا ال يت تتتهت التتتيت أعتتتداا األما تتتل ع تتت ن الستتتا   اإلداتيتتتل  وقتتتد  ظتتتة 

 ر(3)والالئل والارسئل
 30أُترتتتتي  إلئ تتتتا ا  2019ابشتتتتهتا ااا لنيتتتتام أن إخطتتتتاتات األ تتتتةاا  وإذ يالحتتتت  

 ر2018ربذمرب أيي ل/

 ٢٠١9-٢٠١٨أداء امليزانية لفرتة السنتني   
ابلنيي متتتتتتتتات التتتتتتتت اتدة ا الذكةيتتتتتتتتة الذنييتتتتتتتتهت  داء الئ ا ئتتتتتتتتل ليتتتتتتتتهتة  حيتتتتتتتتئط عيمتتتتتتتتا   -1 

ر والو ةة الذنييكل حبالل االشتهتا ات ا (4)2018ح يةان/ي  ئم  30ا  2019-2018 السنذمل
 ؛(5)2018و ةين الثاين/  يمرب  16ذةما ئل اليت وديةها األما ل ا الصناديهت االر

لأل تتتةاا التتتيت دينيتتت  اشتتتهتا ااا ا الئ ا ئتتتل األرارتتتئل ا  ينيتتتةن عتتتن وكتتتديةت -2 
 ال ق  احملدد؛

ل ا الئ ا ئتتتتل إزاء الستتتتذ ر الةويتتتتا لالشتتتتهتا ات  تتتتري الدي عتتتت ينيتتتتةن عتتتتن قيكتتتتم -3 
األرارتتئل ليتتهتس الستتنذمل اوالئتتل والستتاعكلر صتتا أدر إىل صتتني ابت ا الذتتديهت النكتتدي وا ونيئتتو 

 ينياال ؛ األ  طل ونيئوا  
األ تتتةاا التتتيت   وتتتديا اشتتتهتا ااا ابل امتتت  ا الئ ا ئتتتل األرارتتتئل  حيتتتش ع تتتدة -4 

 من الذ خري؛ ليهتة السنذمل اوالئل و/أو الساعكل عيى أن ويني  ذلك دون م يد
ا ال عد  2019األ ةاا إىل ديا اشهتا ااا ا الئ ا ئل األرارئل لنيام  يدع  -5 

 تا  ن الثاين/ينتاية متن    1احملدد لولكر واضتنيل ا اعذباتهتا أن م عتد ارتذحكاش االشتهتا ات هت  
    عام ويكا  لإلجةاءات الالئل لاألة األ ةاا؛

األ تةاا إىل الصتندوش االرتذةماين ليمستااات التيت قتدمذ ا  ينيةن عن وكتديةت -6 
ليم تتات ل ا مستتات االوياقئتتل اإل اتيتتل وإىل الصتتندوش االرتتذةماين لأل  تتطل الذ مئيئتتلر رتتا يئ تتا 

 السااات اليت وذئح مةو ل أ رب ا ختصئص ال اتد؛
األ تتتةاا عيتتتى زادة مستتتااذ ا ا الصتتتندوش االرتتتذةماين ليم تتتات ل ا  حيتتتش -7 

ر وعيتى زادة 2019را ي يت  أورتا م تات ل ص نتل ا مياوضتات عتام  مسات االوياقئل اإل اتيل
 مسااذ ا ا الصندوش االرذةماين لأل  طل الذ مئيئل؛

__________ 

 ر الةيهت األول.1-م أ/15الكةت  (1)
د( متتتن جتتتدول أعمتتتال ايئةتتتل اليةعئتتتل ليذنيئتتتو ا دوتاتتتا -)أ20م تتتةويل مكتتتةت مكتتتهت  العذمتتتادت ا إ تتتات البنتتتد  (2)

 الذارنيل واألتعنيمل.
(3) FCCC/SBI/2018/16 وAdd.1 وAdd.2ر وFCCC/SBI/2018/INF.11 وAdd.1و رFCCC/SBI/2018/INF.12ر 

 .FCCC/SBI/2018/INF.19و رFCCC/SBI/2018/INF.18و رFCCC/SBI/2018/INF.17و رFCCC/SBI/2018/INF.16و
(4) FCCC/SBI/2018/16 وAdd.1 وAdd.2. 
)5) FCCC/SBI/2018/INF.12.  
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و  مل ألا ئتا لستااذ ا الستن يل الط عئتل ا الئ ا ئتل  ي ةت اإلعةان عن وكديةت -8 
ذ ا او  متل ي تو عصي 1 789 522ي تو ومسااذ ا اخلاصل ربيغ  766 938األرارئل ربيغ 
 الضئيل لألما ل؛

إىل األمئنتتل الذنيئويتتل أن وذزتو م يتتدا متتن الذتداعري الرتتهتداد االشتتهتا ات  يطيت  -9 
  ري الدي علر وي جا األ ةاا عيى ديا اشهتا ااا  ري الدي عل ا أقةن وق  ص ن؛

 ٢٠١7تقرير مراجعة احلساابت والبياانت املالية لعام   
وستاابت الكتدم متن  يتا مةاجنيت  حستاابت األمتم عذكةية مةاجنيتل ا حيئط عيما   -10 

 ر اليوين يذضمنان و صئاتر وعذنييئكات األما ل عيئ ما؛2017ر وابلبئاانت الالئل لنيام (6)الذحدة
 لألمم الذحدة لكئام ا ابلهتوئ  لةاجنيل حساابت االوياقئل؛ ينيةن عن وكديةت -11 
مالحظات وو صئات  لةاجني  اوساابت لا قدم ت من ينيةن أيضا  عن وكديةت -12 

 قّئملر ولينيةض الكدَّم ا هوا ال  ن إىل األ ةاا؛
إىل األمئنتتتل الذنيئويتتتل أن ونيتتتو و صتتتئات مةاجنيتتت  اوستتتاابتر حستتت   يطيتتت  -13 

االقذضتتتتتاءر وال رتتتتتئما الذ صتتتتتئات الذنييكتتتتتل ابالشتتتتتهتا ات  تتتتتري الدي عتتتتتل وعسئارتتتتتات االرتتتتتذنيا ل 
ةاا عيى الذكدم احملةز ا ذلك ا وكةية مةاجنيل ابالرذ اتيمل ويةادر الذنياقدينر وأن ُوطيا األ 

 اوساابت الكب ؛

 مسائل أخرى متعلقة ابمليزانية  
إىل األمئنتتتتتل الذنيئويتتتتتل أن وكتتتتتدم  ذتتتتتا ا ارذنيةاضتتتتت ا لنيميئتتتتتات األما تتتتتل  يطيتتتتت  -14 

وهئ ي تتار رتتا ا ذلتتك وني يتت  األ  تتطل ووةوئب تتا حستت  األول يتتل عوئتتل الذكيئتت  متتن أوجتتم االزدوا  
 ؛2021-2020الذ الئفر ا رئاش الئ ا ئل الربان ئل لييهتة وزادة  ياءة

إىل األمئنل الذنيئويل أن ونيد وحتدِّث اب ذظتام وون تة قبت   ت  دوتة  يطي  أيضا   -15 
متتن دوتات ايئةذتتمل اليتتةعئذمل وكتتاتية متت ج ة عتتن الذ تتالئف الكئارتتئل وعتتن اخلئتتاتات الذاحتتلر إن 

  وجدتر خليض و ييل األ  طل حئثما أم ن؛
إىل األمئنل الذنيئويتل أن وت اا األما تل اب يتت الهتوبتل عيتى و ييتل الئ ا ئتل  يطي  -16 

ا ويت هت ما قب  الدوتة إذا  ا   وذضمن مكهتحات والات جديدة وإذا و ايةت منيي مات  ايئل 
 عن وياصئ  األ  طل الكهتحل؛

أختةر متن  إىل األمئنتل الذنيئويتل أن وت اا األ تةاا  ي منيي متات يطي  أيضا   -17 
هوا الكبئ  وي م ل يالل أخو ا يتت الهتوبل ا الئ ا ئل عيى الكتةاتات واالرتذنذاجاتر رتا يئ تا ويتك 

 الكهتحل ا ويت هت ما قب  الدوتةر ا االعذبات قب  اختاذ أي قةات.
    

__________ 

(6) FCCC/SBI/2018/INF.11 وAdd.1. 


