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(A)     GE.08-70663    120608    120608 

  للتنفيذاهليئة الفرعية 
  الدورة الثامنة والعشرون

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣- ٤بون، 
  

  من جدول األعمال) أ(١٤البند 
  املؤسسيةاملسائل اإلدارية واملالية و

  ٢٠٠٩ -  ٢٠٠٨أداء امليزانية لفترة السنتني 

  ٢٠٠٩-  ٢٠٠٨أداء امليزانية لفترة السنتني 
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

، مبا  ٢٠٠٩ -  ٢٠٠٨أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً باملعلومات املتعلقة بأداء امليزانية لفترة السنتني              - ١
تدابري الالزمة للتصدي لآلثار السلبية املترتبة على تقلبات أسعار الصرف يف امليزانية            يف ذلك املعلومات املتعلقة بال    

  .)٢(٢٠٠٨مايو / أيار١٥ االشتراكات حىت  وحالة)١(األساسية لألمانة

وأعدت اهليئة الفرعية للتنفيذ نصني ملشروعي مقررين ملؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عـشرة وملـؤمتر                  - ٢
يف دورتـه  ) اجتماع األطـراف /مؤمتر األطراف( بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو       األطراف العامل 

، ووافقت على مواصلة التداول يف هذه املسألة يف دورهتا التاسعة والعشرين )٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول(الرابعة 
  .ه االستنتاجات الواردين يف مرفق هذهذينعلى أساس مشروعي النصني ) ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول(

  

                                                      

)١( FCCC/SBI/2008/3. 

)٢( FCCC/SBI/2008/INF.6. 
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 اجتماع األطراف لألمني  /أن يأذن كل من مؤمتر أطراف ومؤمتر األطراف       بوأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ       - ٣
) ٣( يورو ٤١ ١٧٢ ٠٦٨يعادل  تصل إىل مبلغ    تكبد نفقات لفترة السنتني بدوالرات الواليات املتحدة        بالتنفيذي  

، شريطة  ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٣١ و ٢٠٠٨يناير  /اين كانون الث  ١مبتوسط سعر الصرف يف الفترة ما بني        
  .بإيرادات مناظرةتغطية هذه النفقات 

 اجتماع األطراف لألمني/وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن يأذن كل من مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف  - ٤
 من األرصدة غـري املنفقـة       يصل إىل مليوين دوالر من دوالرات الواليات املتحدة       إضايف  التنفيذي بسحب مبلغ    

  .من فترات مالية سابقة لتعويض جزء من العجز الناشئ عن تقلبات أسعار الصرف) لةاملرّح(

وحثت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف على تقدمي تربعات إىل امليزانية األساسية للمساعدة يف تغطية العجز   - ٥
  . أعاله٤املشار إليه يف الفقرة 

 الفرعية للتنفيذ علماً بأن األمني التنفيذي قد يضطر إىل إرجاء بعض األنشطة إىل حـني                وأحاطت اهليئة   - ٦
  .تلقي هذه التربعات

 اجتماع األطراف إىل  /وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن يطلب كل من مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف             - ٧
لعرضها على   ٢٠١١ -  ٢٠١٠جمية لفترة السنتني    األمني التنفيذي أن يضع يف اعتباره، لدى إعداد امليزانية الربنا         

، السبل الكفيلة باحلد قدر اإلمكان من آثار        )٢٠٠٩يونيه  /حزيران(اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثني       نظر  
  .FCCC/SBI/2005/8تقلبات أسعار الصرف يف امليزانية األساسية، مبا يف ذلك التدابري املقترحة يف الوثيقة 

املوعد ت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن تقديرها لألطراف اليت دفعت اشتراكاهتا يف امليزانية األساسية يف         وأعرب  - ٨
، وأعربت عن قلقها إزاء االشتراكات غري املسددة وحثت األطراف اليت مل تدفع اشتراكاهتا بعد على القيام                 احملدد

  .بذلك يف أقرب وقت ممكن

مع التقدير باستالم التربعات اليت قدمتها األطراف إىل الصندوق االستئماين          وأقرت اهليئة الفرعية للتنفيذ       - ٩
للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وإىل الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية،    

 )٤(نظر خاصـة إىل املقـرر     هذين الصندوقني االستئمانيني، بال   مواصلة تقدمي مسامهاهتا إىل     وحثت األطراف على    
  .٢٠٠٩ -  ٢٠٠٨القاضي بزيادة عدد الدورات يف فترة السنتني 

                                                      

بتكبد واإلذن . ١٣ - أم /١٣ته الثالثة عشرة مبوجب مقرره وافق مؤمتر األطراف على هذا املبلغ يف دور )٣(
 .٢٠٠٩ -  ٢٠٠٨ رشادية يف فترة السنتنياإلهذا املبلغ لن يؤثر يف االشتراكات نفقات تصل إىل 

 ).خطة عمل بايل (١٣- م أ/١املقرر  )٤(
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  املرفق

  يذنفاهليئة الفرعية للت  على نظرنسيعرضانصان ملشروعي مقررين 
  يف دورهتا التاسعة والعشرين

ملتصلة بأداء امليزانية قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثامنة والعشرين، مواصلة نظرها يف املسائل ا[  
  . يف دورهتا التاسعة والعشرين على أساس مشروعي النصني الواردين أدناه٢٠٠٩ -  ٢٠٠٨لفترة السنتني 

  ٢٠٠٩ -  ٢٠٠٨ أداء امليزانية لفترة السنتني -  أوالً
  إن مؤمتر األطراف،

 ٢٠٠٩ -  ٢٠٠٨ة السنتني   على امليزانية الربناجمية لفتر   فيه  ، الذي وافق    ١٣- م أ /١٣إىل املقرر   إذ يشري     
  يف دورته الرابعة عشرة تقريراً عن اإليرادات وأداء امليزانية، وأن يقتـرح  إليه  وطلب إىل األمني التنفيذي أن يقدم       

  ،٢٠٠٩ -  ٢٠٠٨ما قد يلزم من تعديالت يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

  قية األمم املتحدة اإلطاريـة بـشأن  ألطراف يف اتفا من االجراءات املالية ملؤمتر ا   ١١إىل الفقرة   وإذ يشري     
  ،)١(تغري املناخ

  ائل اإلداريـة  يف املعلومات الـواردة يف الـوثيقتني اللـتني أعـدهتما األمانـة بـشأن املـس       وقد نظر   
  ،)٢(واملالية واملؤسسية

سامهات املقدمة  وحبالة امل٢٠٠٩ -  ٢٠٠٨بالتقرير املتعلق بأداء امليزانية لفترة السنتني حييط علماً   - ١
لصندوق االستئماين لألنشطة   ا إىل الصندوق االستئماين للميزانية األساسية لالتفاقية، و       ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٥حىت  

  لصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية االتفاقية؛ا و،التكميلية

ل إىل مبلـغ    تصنفقات لفترة السنتني بدوالرات الواليات املتحدة       بتكبد  لألمني التنفيذي   يأذن    - ٢
 كانون  ٣١ و ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١ مبتوسط سعر الصرف يف الفترة ما بني         )٣( يورو ٤١ ١٧٢ ٠٦٨يعادل  
  ؛مناظرة، شريطة تغطية النفقات بإيرادات ٢٠٠٩ديسمرب /األول

                                                      

 .فق األولر، امل١- م أ/١٥املقرر  )١(

)٢( FCCC/SBI/2008/3و FCCC/SBI/2008/INF.6.  
واإلذن بإنفاق . ١٣- أم /١٣الثالثة عشرة مبوجب مقرره وافق مؤمتر األطراف على هذا املبلغ يف دورته  )٣(

  .٢٠٠٩ -  ٢٠٠٨ادية يف فترة السنتني هذا املبلغ كحد أقصى لن يؤثر يف االشتراكات اإلرش
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دوالر من دوالرات الواليـات  يصل إىل مليوين لألمني التنفيذي بسحب مبلغ إضايف قدره    يأذن    - ٣
من فترات مالية سابقة للتعويض عن جزء من العجز الناشئ عن تقلبات ) لةاملرّح(املتحدة من األرصدة غري املنفقة    

  أسعار الصرف؛

األطراف على تقدمي تربعات إىل امليزانية األساسية للمساعدة يف تغطية العجز املشار إليه يف         حيث  - ٤
   أعاله؛٣الفقرة 

إىل األمني التنفيذي أن يضع يف اعتباره، لدى إعداد امليزانية الربناجمية لفتـرة الـسنتني               يطلب    - ٥
 لعرضها على نظر اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثني، السبل الكفيلة باحلد قدر اإلمكان من                ٢٠١١- ٢٠١٠

  ؛FCCC/SBI/2005/8ري املقترحة يف الوثيقة آثار تقلبات أسعار الصرف يف امليزانية األساسية، مبا يف ذلك التداب

لعرضـها علـى    إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن توصي، يف دورهتا الثالثني، مبيزانية برناجمية            يطلب    - ٦
مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة، ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول              موافقة  

  كيوتو يف دورته اخلامسة؛

  ؛املوعد احملّدد لألطراف اليت دفعت اشتراكاهتا يف امليزانية األساسية يف ُيعرب عن تقديره  - ٧  

 األطراف اليت مل تدفع بعد اشتراكاهتا يف امليزانية األساسية إىل القيام بذلك دون إبطـاء،                يدعو  - ٨  
   وفقاً لإلجراءات املالية؛يناير من كل سنة/ كانون الثاين١واضعة يف اعتبارها أن االشتراكات مستحقة يف 

الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية إىل األطراف املقدمة من للمسامهات ُيعرب عن تقديره   - ٩  
   الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية؛املقدمة إىلاالتفاقية وللمسامهات 

مـشاركة يف عمليـة   الصندوق االسـتئماين لل مسامهاهتا إىل تقدمي  مواصلة   األطراف على    حيث  - ١٠  
 القاضي بزيادة عدد الدورات      )٤( الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية، بالنظر خاصة إىل املقرر        وإىلاالتفاقية  

  ؛٢٠٠٩- ٢٠٠٨يف فترة السنتني 

إىل املقـدم   يـورو  ٧٦٦ ٩٣٨حلكومة أملانيا لتربعها السنوي البالغ   يكرر اإلعراب عن تقديره       - ١١  
  . يورو بصفتها احلكومة املضيفة لألمانة يف بون١ ٧٨٩ ٥٢٢سامهتها اخلاصة البالغة مل وامليزانية األساسية

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ أداء امليزانية لفترة السنتني - ثانياً 
  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

   من بروتوكول كيوتو،١٣ من املادة ٥ إىل الفقرة إذ يشري  

                                                      

 ).خطة عمل بايل (١٣- م أ/١املقرر  )٤(
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   منه،٦، وخباصة الفقرة ١٣- م أ/١٣إىل املقرر  أيضاً وإذ يشري  

 من اإلجراءات املالية ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة            ١١ إىل الفقرة    وإذ يشري كذلك    
  ،)٥(بشأن تغري املناخ

  ،١٤- م أ/XX باملقرر وإذ حييط علماً  

عدهتما األمانة بـشأن املـسائل اإلداريـة واملاليـة           يف املعلومات الواردة يف الوثيقتني اللتني أ       وقد نظر   
  ،)٦(واملؤسسية

 املقدمة  املسامهات وحبالة   ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ بالتقرير املتعلق بأداء امليزانية لفترة السنتني        حييط علماً   - ١  
شطة  إىل الصندوق االستئماين للميزانية األساسية لالتفاقية، والصندوق االستئماين لألن         ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٥حىت  

  لصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية االتفاقية؛االتكميلية، و

قّر  - ٢    الذي اعتمده مؤمتر    ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ املتعلق بأداء امليزانية لفترة السنتني       ١٤- م أ /XX املقرر   ُي
  األطراف يف دورته الرابعة عشرة، من حيث انطباقه على بروتوكول كيوتو؛

  ؛املوعد احملددفعت اشتراكاهتا إىل امليزانية األساسية يف  لألطراف اليت ديعرب عن تقديره  - ٣  

 امليزانية األساسية إىل القيام بذلك دون إبطـاء،         يفاألطراف اليت مل تدفع بعد اشتراكاهتا       يدعو    - ٤  
  يناير من كل سنة وفقاً لإلجراءات املالية؛/ كانون الثاين١ يف اعتبارها أن االشتراكات مستحقة يف واضعة

الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية إىل  من األطراف املقدمة للمسامهات  عن تقديرهيعرب  - ٥  
   الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية؛املقدمة إىلاالتفاقية وللمسامهات 

الصندوق االسـتئماين للمـشاركة يف عمليـة    إىل مسامهاهتا مواصلة تقدمي    األطراف على    حيث  - ٦  
القاضي بزيادة عدد الدورات يف  )٧(وق االستئماين لألنشطة التكميلية، بالنظر خاصة إىل املقررالصندوإىل االتفاقية 

  ؛٢٠٠٩- ٢٠٠٨فترة السنتني 

املقـدم إىل   يـورو  ٧٦٦ ٩٣٨لتربعها السنوي البالغ حلكومة أملانيا   يكرر اإلعراب عن تقديره       - ٧  
  .]ورو بصفتها احلكومة املضيفة لألمانة يف بون ي١ ٧٨٩ ٥٢٢امليزانية األساسية وملسامهتها اخلاصة البالغة 

 -  -  -  -  -  

                                                      

 .، املرفق األول١- م أ/١٥املقرر  )٥(

)٦( FCCC/SBI/2008/3و FCCC/SBI/2008/INF.6. 

 ).خطة عمل بايل (١٣- م أ/١املقرر  )٧(


