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  مقدمة-   ً أوال  

  الوالية-ألف 

ّ                                         ، إىل األمني التنفيذي أن ُيقّدم ميزانية برناجمية مقترحة لفترة            ١٢-    م أ  / ٨                                   طلـب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        - ١   ُ                      
              ً         ً                                                                        تتضمن اعتماداً احتياطياً لتمويل خدمات املؤمترات إذا ثبت أن ذلك ضروري يف ضوء املقررات                   ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨        السنتني  

                                                                                                                    ا اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة واخلمسني، وذلك لكي تنظر اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذه امليزانية يف دورهتا                            اليت تتخذه 
  .                السادسة والعشرين

ِ                   ً                                                                                              وأِذن مؤمتـر األطراف أيضاً للهيئة الفرعية للتنفيذ بأن توصي يف دورهتا السادسة والعشرين مبيزانية برناجمية كي                  - ٢   
                                                                                             ف يف دورته الثالثة عشرة ويعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول                                  يعـتمدها مؤمتر األطرا   
  .                     كيوتو يف دورته الثالثة

  نطاق املذكرة-باء 

     ُ ّ                          وهي ُتبّين، باإلضافة إىل املوارد       .     ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                                                   تتضـمن هذه الوثيقة امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني           - ٣
ّ              ً     ً                   الالزمة، األساس املنطقي الكامن وراء النهج الشامل، وحتاول أن ُتقّدم لألطراف عرضاً شامالً جلميع                                    البشـرية واملالـية        ُ                                                        

                                        ً                    أما برنامج العمل الذي ميكن تنفيذه استناداً إىل مستويات           .                                                            الصـناديق االسـتئمانية واألنشطة املمولة من خمتلف املصادر        
                                                    ُ                 يت تسعى األمانة إىل احلصول على متويل تكميلي بشأهنا، فإهنما ُيعرضان                                                              املوارد املقترحة يف امليزانية األساسية، واألنشطة ال      

  .                       يف إضافات إىل هذه الوثيقة

                         ، لتمويل أنشطة معتمدة     )١ (                                                                                 ويـوىل اهـتمام خاص إىل مصدر التمويل اجلديد، وهو الدخل القائم على الرسوم              - ٤
            ُ                                        وم ينبغي أن ُيدرس باالقتران مع خطة إدارة آلية                                                                          وهذا االقتراح اخلاص بالتمويل عن طريق الدخل القائم على الرس            .     معينة

                            ، وخطة إدارة التنفيذ املشترك (FCCC/KP/CMP/2006/4/Add.1)      ٢٠٠٨-    ٢٠٠٧         للفترة (CDM MAP)                التنمية النظيفة 
(JI-MAP)  (FCCC/KP/CMP/2006/5/Add.1)            والوثـيقة املتعلقة باآلراء املطروحة بشأن اتباع هنج لتحصيل رسوم من                                                                           

  .(FCCC/SBI/2007/Misc.1)   (ITL)               املعامالت الدويل           مستعملي سجل

              ُ                                    اإلجراء الذي ي مكن أن تتخذه اهليئة الفرعية للتنفيذ-جيم 

  :                              يتوقع من اهليئة الفرعية للتنفيذ - ٥

                                                                                                        أن توصـي مبيزانية برناجمية وأن تتفق على مشروع مقرر كي يعتمدمها مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة                   ) أ ( 
                                                                اف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثالثة؛               عشرة ومؤمتر األطر

                                                      

                                                      الدخل املتأيت عن طريق حصة من العائدات، وعن رسوم االعتماد   "                      دخل القائم على الرسوم  ال "           يشمل مصطلح   ) ١ (
                                                                                                                                  يف إطـار آلـية التنمية النظيفة؛ ورسوم البت واالعتماد يف إطار التنفيذ املشترك؛ والرسوم اجملباة من مستعملي سجل املعامالت                    

                       ُ                                    طراف يف بروتوكول كيوتو، ُيستخدم هذا الدخل للتعويض عن              ً                                                 ووفقاً ملقررات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األ         .      الدويل
   ).                                        انظر الفصل السادس بشأن املزيد من املعلومات (                              جزء من نفقات تشغيل هذه األنشطة 
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  .        ً                      استناداً إىل امليزانية املوصى هبا    ٢٠٠٨                                                    أن تأذن لألمني التنفيذي بإخطار األطراف باشتراكاهتا لعام   ) ب ( 

  :                                 ً   واهليئة الفرعية للتنفيذ مدعوة أيضاً إىل - ٦

  ؛(JI)                   وبالتنفيذ املشترك (CDM)                     آلية التنمية النظيفة            ً                         اإلحاطة علماً بترتيبات التمويل اخلاصة ب  ) أ ( 

                            وإقرار منهجية حتصيل الدخل؛(ITL)           ً                           اإلحاطة علماً مبيزانية سجل املعامالت الدويل   ) ب ( 

           ً                                                                              اإلحاطة علماً باالحتياجات من التربعات للصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية التفاقية األمم املتحدة    ) ج ( 
  .                                                ملناخ والصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية االتفاقية                  اإلطارية بشأن تغري ا

  وضع امليزانية الربناجمية املقترحة-     ً ثانيا  

ّ                                                                                                             ميـّول عمـل األمانة يف جمال دعم تنفيذ االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا من أربعة صناديق استئمانية هي                - ٧  
                                                            املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛ والصندوق االستئماين للمشاركة                                                         الصندوق االستئماين للميزانية األساسية التفاقية األمم       

ّ                                                            يف عملـية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، الذي ميّول سفر املندوبني من األطراف املؤهلة حلضور دورات                                                                            
                          يئتني الفرعيتني؛ والصندوق                                                                                        مؤمتـر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو واهل            

ّ                                       االسـتئماين لألنشـطة التكميلية يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، وهو ميّول األنشطة اليت يصدر                                                                                                      
                                                                                                                          تكلـيف بشأهنا واليت مل توفر هلا موارد من امليزانية األساسية؛ والصندوق االستئماين للمسامهة السنوية اخلاصة املقدمة من                  

       ُ                                                     ُ  ّ                              ، الذي ُيستخدم لتمويل الترتيبات اللوجستية اخلاصة باألحداث اليت ُتنظّم يف أملانيا، مبا يف               )          صندوق بون  (                 حكومـة أملانيا    
 ُ   ّ                                                          وُتركّز هذه الوثيقة وإضافاهتا، بصورة رئيسية، على الصندوقني          .                                                    ذلـك حلقـات عمـل اهليئـتني الفرعيتني ودوراهتما         

  :    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                             نشطة الصادر تكليف بشأهنا وبرنامج العمل للفترة                                    االستئمانيني التاليني اللذين يغطيان األ

            ، اليت أقر                                                                                            الصـندوق االستئماين للميزانية األساسية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ             ) أ ( 
ّ                                          مؤمتر األطراف مستواها واليت متّول عن طريق االشتراكات اإلرشادية جلميع األطراف؛                            

  ،                                                                                  ماين لألنشطة التكميلية يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ                           الصـندوق االستئ    ) ب ( 
  .                    ً      ً                                                             اليت تتلقى تربعات ودخالً قائماً على الرسوم لتمويل أنشطة غري ممولة من امليزانية الربناجمية األساسية

                              دياد تعقد هذه األنشطة، أويل                                                                                        ومـع ازديـاد نصيب األنشطة املمولة من موارد غري موارد امليزانية األساسية واز              - ٨
                             ّ                                َّ                                                    االهـتمام بوجه خاص إىل املبدأ املبّين يف اإلجراءات املالية، وهو أال يقدَّم عون مايل من امليزانية األساسية إىل أنشطة ممولة        

                                                                                          ونتيجة لذلك، فإن تكاليف خدمات الدعم، اليت تشمل اخلدمات اإلعالمية للفرد، مثل إرسال               .  )٢ (                      مـن مـوارد تكميلية    
                                                                                                         انات، واملعدات والربجميات، وتكاليف االتصاالت باهلاتف والفاكس على نطاق األمانة، وتكاليف املباين املخصصة                   البـي 

                           ُ                                                                                           للتدريـب واملـباين العامـة، قد أُدرجت يف امليزانية بني األنشطة املمولة من مسامهات غري املسامهات اخلاصة بامليزانية                   

                                                      

  .  ١٧                     ، املرفق األول، الفقرة  ١-   م أ /  ١٥      املقرر   ) ٢ (
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  ُ                           وأُدرجت تكاليف خدمات الدعم      .                                       تكميلية وصندوق بون والنفقات العامة                                                األساسية، وقدر اإلمكان، يف إطار األنشطة ال      
  .                                يف امليزانية حسب مصدر متويل كل منها

ُ            ومتشياً مع املمارسة املتبعة يف فترة السنتني الراهنة، ُحسب           .  ُ                                                  وُتعرض امليزانية الربناجمية بدوالرات الواليات املتحدة      - ٩                                           ً     
                                                                      على أساس متوسط سعر الصرف الرمسي لألمم املتحدة يف الفترة املمتدة من كانون                                           الرقم املكافئ باليورو للميزانية املقترحة    

  . )٣ (    ٢٠٠٧     مارس  /             يناير إىل آذار /     الثاين

   ُ                                                                                                    واقـُترح، يف امليزانية األساسية، جدوالن إرشاديان منفصالن الشتراكات األطراف يف االتفاقية ويف بروتوكول               -  ١٠
                                                              متر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو                                                           كـيوتو، كـي يعتمدمها كل من مؤمتر األطراف ومؤ         

ّ                                                                                             وأُعّد هذان اجلدوالن اإلرشاديان باستخدام منهجية مماثلة للمنهجية املطبقة يف امليزانية الربناجمية               ).                     انظـر الفصل اخلامس    (  ُ  
ّ                                                                  وقُـّدرت نسبة أنشطة برنامج العمل يف األنشطة التقنية املتصلة باال            .     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦          للفـترة                             تفاقية وبربوتوكول كيوتو     ُ

                                                                                                                      املـلحق هبا لتحديد نسبة االشتراكات إىل االحتياجات من املوارد لكل من اجلزأين املتكاملني ألنشطة األمانة املمولة من                  
  .       أدناه  ٣٤-  ٣٢                                             ويرد شرح كامل لكيفية اشتقاق النسبة يف الفقرات   .                 امليزانية األساسية

ّ                             وُيقّدم يف املرفق الثاين موجز للموارد -  ١١   .      أعاله ٧                                                    املقترحة للصندوقني االستئمانيني املشار إليهما يف الفقرة  ُ  

  جماالت العمل الرئيسية-     ً ثالثا  

                                                                                                                 يـرى األمـني التنفيذي أن امليزانية األساسية ينبغي أن تتضمن األنشطة األساسية لإلبقاء على الدعم املقدم إىل                   -  ١٢
                                                     وهناك أربعة جماالت عمل تنشأ بصورة مباشرة أو غري           .      هبا                                                          األطـراف يف تنفـيذها لالتفاقية ولربوتوكول كيوتو امللحق        

                                                                                                                 مباشـرة عن مقررات مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو وعن تقدير                 
  .    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                                    ً                                       األمني التنفيذي لبيئة العمل يف األمانة، واليت تقتضي مزيداً من االهتمام يف برنامج عمل األمانة للفترة 

                                     تعزيز الدعم املقدم إىل البلدان النامية

                                                                                          ّ                         ستسعى األمانة إىل تعزيز دعمها للبلدان النامية من خالل زيادة تركيز األنشطة املتعلقة باهليئات املشكّلة وزيادة                 -  ١٣
      ج مع                                                                                                              حتديـد هدفهـا، وحشد املوارد، والتنسيق على صعيد منظومة األمم املتحدة، مع احلرص على عدم حدوث ازدوا                 

     فريق  "    ، و  "                                ً      فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً      "                   ُ                               وباإلضافة إىل ذلك، سُتبقي على الدعم املقدم إىل           .                   ِّ    أنشطة الوكاالت املنفِّذة  
            فريق اخلرباء   "    ، و  "                                                                                                    اخلـرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية              

                                             وستعزز القدرة التحليلية املتصلة بالتدفقات        ".                      مرفق البيئة العاملية   "                                     ، وعلى التعاون الوثيق مع أمانة        "           التكنولوجيا            املعين بنقل   
              وستعزز األمانة   .                                                                                                              املالية هبدف دعم اجلهود اليت تبذهلا األطراف من أجل توفري أقصى قدر من التدفقات املالية للبلدان النامية                

     ّ                                                                                        بالتكّيف، وال سيما عن طريق برنامج عمل نريويب بشأن آثار تغري املناخ وقابلية التأثر به                                             جهودها حلفز اإلجراءات اخلاصة     
     ً                   وأخرياً، يتوقع أن تكون      .                       َّ                                                                         والتكـيف معه، الذي سيطوَّر بصورة كاملة يف فترة السنتني القادمة والذي يتطلب دعم األمانة              

                                                      

  .                              انظر املرفق األول ملزيد من اإليضاح  ) ٣ (
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                                                       زمة للحد من االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات يف                                                                              هـناك حاجة إىل املزيد من الدعم فيما يتعلق بتحديد اإلجراءات الال           
  .               البلدان النامية

                       ً             تعزيز قدرة األمانة دعماً لسوق الكربون

                                                                                                                 إن الـنجاح يف تنفيذ التداول الدويل لالنبعاثات واحلد من االنبعاثات عن طريق اآلليتني القائمتني على املشاريع                  -  ١٤
     ُ      وقد أُلقيت    .                                                                    أمر جوهري لتحقيق أهداف فترة االلتزام األوىل من بروتوكول كيوتو           )                                         آلية التنمية النظيفة والتنفيذ املشترك     (

                     وعززت األمانة قدرهتا     .                                                                                                عـلى عـاتق األمانة مسؤوليات فريدة تتمثل يف جعل أدوات السياسة هذه تعمل على حنو فعال                
           ومع تنامي    .  )٤ ( "                  ق بروتوكول كيوتو                           الوحدات اليت يشملها نطا    "                                                         لدعم اآلليتني القائمتني على املشاريع والتمكني من حتويل         

                                                                                                                        حجـم الـتداول وتعقد ودينامية سوق الكربون، ال بد لألمانة من تعزيز قدرهتا على حتليل سلوك السوق لضمان إسهام                    
  .                  ً     ً                                             أدوات السوق إسهاماً فعاالً يف تلبية أهداف السياسة الدولية املتعلقة باملناخ

                              دعم املناقشات املتعلقة باملستقبل

                                                  ً                                                   ر األطراف النظر يف إقامة تعاون دويل يف املستقبل استجابةً لتغري املناخ أحد أهم إجنازات املفاوضات                  ّ        شـكّل قرا   -  ١٥
                                                                                     وقد طلبت األطراف إىل األمانة أن تدعم هذا العمل بوسائل منها خدمة احلوار بشأن                .                                  احلكومية الدولية يف اآلونة األخرية    

               الفريق العامل   "    ، و   ")     احلوار  ("                                       ملناخ من خالل تعزيز تنفيذ االتفاقية                                                               اختـاذ إجـراءات تعاونـية طويلة األجل ملعاجلة تغري ا          
        ، الذي   "                                                                                                       املخصـص املعـين بااللتزامات اإلضافية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو               

      ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦       للفترة                                واستوعبت األمانة يف برنامج عملها   .                                           ً           يـنعقد خالل فترات الدورات العادية، ولكن أيضاً خارجها   
ّ                                                                                               ما جنم عن ذلك من طلبات قّدمتها األطراف، على الرغم من عدم توفري موارد إضافية لدعم احلوار والفريق املخصص يف                                            

                                                             ّ                      واحتاجت األمانة إىل إعادة ختصيص املوارد بصورة مؤقتة، وهي موارد أثّرت، يف بعض               .                                 ميزانـية فـترة السـنتني تلك      
  .         امج العمل                            احلاالت، على عناصر أخرى من برن

  ُ                                                                       ً                                        وُيتوقع أن يكتسب تعهد األطراف بالقيام بعمل تعاوين وبالتزامات يف املستقبل مزيداً من الزخم يف فترة السنتني                  -  ١٦
          ً                     ُ                                                                             ، وذلـك مثالً يف أعقاب النتائج اليت ُتسفر عنها املناقشات املتعلقة باحلوار، وتكثيف عمل الفريق العامل                     ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨

                                                                                    ضافية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو، واستعراض                                       املخصص املعين بااللتزامات اإل   
                                                                        ويعتزم األمني التنفيذي إقامة هيكل دعم لعمل األطراف بشأن اإلجراءات التعاونية   .     ٢٠٠٨                          بـروتوكول كـيوتو يف عام    

  .                      ً                    ً            املقبلة يكون أكثر متاسكاً واستدامة، وإن حمدوداً من حيث احلجم

                                            عم األساسي لالتفاقية ولربوتوكول كيوتو امللحق هبا         تعزيز الد

                                                                                                                 تقترح األمانة، يف أعقاب فترة من النمو يف اجملالني املوضوعي والتقين، تعزيز خدمات الدعم اليت ما زالت توفر،                   -  ١٧
                                         وجيب أن تكون القدرة على توفري اخلدمات         .                                                                    مـن حيـث املستوى واملضمون، الدعم املطلوب عرب برنامج عمل شامل           

                                                      

                                              مدة، ووحدات الكمية املسندة، ووحدات اإلزالة                                                          وحـدات خفـض االنبعاثات، وختفيضات االنبعاثات املعت         ) ٤ (
(FCCC/SBSTA/2004/9).  
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                                                                                                                   القانونـية وخدمـات املؤمترات وخدمات تكنولوجيا املعلومات لألطراف وللعملية احلكومية الدولية ولألمانة متناسبة مع            
   .                                   تنامي الطلبات من حيث احلجم والتعقيد

                        ً                           وتشمل هذه املبادرات نظاماً إلدارة السجالت ملواجهة         .                                                     وجيري األخذ بعدد من املبادرات لتعزيز خدمات الدعم        -  ١٨
  .                                                                                                      حجـم ودرجـة تعقد الوثائق واملراسالت من جراء توسع األنشطة املتراوحة بني دعم املفاوضات ودعم التنفيذ                   تـزايد   

                                                                                                                             ويتصف العديد من الوثائق، وال سيما الوثائق املتصلة باآلليات املستندة إىل السوق وباالمتثال، بأمهية قانونية كبرية، األمر                 
  .                             ً       ً حفظها بشكل صحيح يف األرشيف أمراً جوهرياً                                       الذي جيعل ضمان صحتها وجتهيزها بشكل شفاف و

  هيكل الربامج-     ً رابعا  

                             ُ                                    من أجل التصدي للتحديات اليت أُثريت يف الدورة احلادية عشرة               ٢٠٠٦                                        مت ضـبط هـيكل األمانة يف هناية عام           -  ١٩
                 والدورة الثانية                                                                                                     ملؤمتـر األطـراف والدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،                

                                                                                                                   عشـرة ملؤمتر األطراف والدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، ومن أجل                 
                                                              ً                     وكان أحد األهداف الرئيسية إلعادة اهليكلة هذه إقامة دعم أكثر تكامالً للعمليات              .                                      تبسيط اهليكل اإلداري وزيادة فعاليته    

                                                      والفريق املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية املقدمة من         "      احلوار "                                 م تغري املناخ، مبا يف ذلك عمل                                املـتعلقة مبسـتقبل نظا    
                                                                                                          األطـراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو، املنسق عن طريق برنامج اإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري    

                       ً                                        هذا اإلشراف املباشر فعاالً، كان من الضروري تعزيز مسامهات              وجلعل  .                         ِ                      لضمان اإلشراف املباشر من ِقبل األمني التنفيذي      
                                                                                                                            مجيع الربامج يف تطوير االستراتيجية على نطاق األمانة وزيادة التفاعل املباشر بني اجلهات اليت تعمل بشأن قضايا مترابطة،                  

                                 ذلك، كان على األمانة أن تعزز                    وباإلضافة إىل     .                                                                          مع اإلبقاء يف الوقت ذاته على املشاركة القوية من جانب منسقي الربامج           
  .                                                                  قدرهتا على حشد سائر هيئات األمم املتحدة وسائر املنظمات وعلى العمل معها

                                     ً                                                               ولتمكني األمانة من اتباع هنج أكثر تركيزاً واستجابة ومرونة وجناعة إزاء التحديات اجلديدة والناشئة، قرر األمني  -  ٢٠
                            واهليكل اجلديد مصمم لزيادة      .                                             عله املباشر مع منسقي الربامج ومع املديرين                                  اهليكل التنظيمي وزيادة تفا     "      تسطيح "          التنفيذي  

      ويشكل   .                                                                                                          املـرونة يف االعتماد على املوظفني يف خمتلف الربامج وتوزيعهم على جماالت العمل احملتاجة إليهم أمس احلاجة                
       ً                              أساسياً يتخذ قرارات بشأن قضايا                                                                                          األمـني التنفـيذي، ونائب األمني التنفيذي، واملديرون، ومنسقو الربامج، فريق إدارة           

                                                                                                                           السياسـة العامـة، مبا يف ذلك إرشادات داخلية بشأن التخطيط للعملية احلكومية الدولية وبشأن القضايا املتعلقة بامليزانية             
  .                                                       وبرامج العمل، ويقدم اقتراحات بشأن األمور اإلدارية والتدبري

      ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                            ربناجمية أساس برنامج العمل لفترة السنتني                                                          ويشـكل هيكل الربامج املعروض يف هذه امليزانية ال         -  ٢١
  :          والربامج هي  .                                    وحتديد االحتياجات من املوارد املرافق هلا

                                  اإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري؛  ) أ (

                                    تقدمي التقارير، والبيانات، والتحليل؛  ) ب (

                   الدعم املايل والتقين؛  ) ج (
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                             التكيف، والتكنولوجيا والعلم؛  ) د (

                    التنمية املستدامة؛     آليات    ) ه (

                  الشؤون القانونية؛  ) و (

                         مكتب نائب األمني التنفيذي؛  ) ز (

                    خدمات شؤون املؤمترات؛  ) ح (

             خدمات اإلعالم؛  ) ط (

  .              اخلدمات اإلدارية  ) ي (

  ُّ                                                              وغُّير اسم برنامج اآلليات القائمة على املشاريع وأصبح برنامج           .                                              ومل تـتأثر معظم الربامج بضبط هيكل األمانة        -  ٢٢
                                                                وأعيد تنظيم العمل املضطلع به يف إطار الربنامج السابق اخلاص            .  ٢-                                          مـية املسـتدامة، يرأسه مدير برتبة مد                    آلـيات التن  

                                ً      ً                             وأصبحت خدمات شؤون املؤمترات برناجماً مستقالً، بينما سيتوىل برنامج           .                                            بالشـؤون احلكومية الدولية وشؤون املؤمترات     
  .                                                                 مل دعم نظام االمتثال وبذا، سيعزز اخلربة القانونية يف األمانة                                                                   الشـؤون القانونـية املشورة القانونية واإلجرائية، وسيش       

                                                    وسيتوىل مكتب نائب األمني التنفيذي مهام أمني مؤمتر          .  ٢-                                                            وسـريأس بـرنامج الشؤون القانونية اجلديد مدير برتبة مد         
                        ى تقدمي الدعم للعملية                                                                                                       األطـراف؛ وسيقوم نائب األمني التنفيذي بتعزيز التكامل فيما بني برامج اخلدمات، مع التركيز عل              

   ).                                       سيقدم خمطط تنظيمي يف إضافة إىل هذه الوثيقة (                احلكومية الدولية 

  امليزانية الربناجمية املقترحة�     ً خامسا  

  :                                                                      استرشد األمني التنفيذي، يف وضع امليزانية الربناجمية املقترحة، باملبادئ التالية -  ٢٣

                                                 اسب من زيادة الكفاءة، وتعبئة املنظمات الشريكة                                                       ختفيض النفقات عن طريق إعادة اهليكلة، وحتقيق مك         �
                        لتقوم بأكثر مما تقوم به؛

                       ً                                                              إعادة توزيع األنشطة وفقاً ملقررات مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف   �
                                                                                                       بـروتوكول كيوتو بشأن مصادر التمويل على حنو يتماشى مع خطة إدارة آلية التنمية النظيفة وخطة                

                     دارة التنفيذ املشترك؛ إ

                                                                                                      تعزيـز القدرات يف اجملاالت الرئيسية من أجل زيادة الدعم املقدم إىل األطراف وإىل العملية احلكومية                  �
  .                                   ً                                   الدولية وأنشطة التنفيذ املطلوبة رمسياً، كما ذكر بإجياز يف الفصل الثالث أعاله

                     ً    فقد وضعت األطراف نظاماً      .                          ق قانونية وسياسية هامة           ً     ُ                                              وجيـب أيضاً أن ُينظر إىل امليزانية املقترحة يف سياق حقائ           -  ٢٤
  :     ً      ً                                                         طموحاً وشامالً لتنفيذ كل من االتفاقية وبرتوكول كيوتو امللحق هبا، يشتمل على
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                                                               ً             اجتماعات حكومية دولية واسعة النطاق ومعقدة ومتكررة تتطلب تنظيماً وتوفري خدمات؛  �

  ؛                                               نظم شاملة بشأن تقدمي التقارير واالستعراض واالمتثال  �

                 سوق كربون عاملية؛  �

                                                                                                      كميات كبرية من البيانات واملعلومات احلساسة اليت يلزم ختزينها وإدارهتا على حنو يتيح احلصول عليها                 �
        بسهولة؛

  .                                                                 تنفيذ أنشطة كبرية لربامج عمل مثل تلك املتعلقة بالتكيف أو التكنولوجيا  �

                                                  يت تواجهها األطراف، اقترح، لدى ضبط اهليكل التنظيمي،                                                            وإذ وضـع األمني التنفيذي يف اعتباره قيود امليزانية ال          -  ٢٥
ّ                                   ُ                                                                       ميزانية شاملة لألمانة متّول من مصادر خمتلفة وتأخذ يف احلسبان الُنهج الرئيسية الثالثة التالية إلبقاء االحتياجات من املوارد                                         

  :                              مبوجب امليزانية األساسية يف أدىن حد

                                                               ية األساسية، مت النظر بعناية يف مجيع األنشطة املتصلة بتنفيذ             ً                                     أوالً، لدى حتديد االحتياجات مبوجب امليزان       ) أ (
                                                                                    َّ                                   آلـية التنمـية النظيفة والتنفيذ املشترك وسجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو واليت ستمَّول نفقات التشغيل                 

                       هاللية من التربعات أو                                                  ويالحظ أن االحتياجات املمولة يف الفترات االست        .                                              اخلاصة هبا من الرسوم ومن حصة من العائدات       
  .                                                                                             من امليزانية األساسية قد أدرجت اآلن، قدر اإلمكان، ضمن االحتياجات املمولة من الدخل القائم على الرسوم

            ، أي توقع       ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦     ً                                                                               ثانـياً، أبقـى األمني التنفيذي على النهج املتبع يف امليزانية الربناجمية للفترة                ) ب (
                                                                           ً              ا من التربعات حيثما يكون من املمكن التنبؤ بالدخل املتوقع ويكون هذا الدخل كافياً                                              األنشطة األساسية اليت ميكن متويله    

                           ، متويل ثالثة اجتماعات لفريق   ١١-   م أ /  ١٢                                        ً          وهكذا، وعلى سبيل املثال، سوف يتم، استناداً إىل املقرر   .                  للقيام هبذه األنشطة
                                                بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة                              ً                                  اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً وفريق اخلرباء االستشاري املعين        

                                       من موارد امليزانية األساسية لفترة السنتني   )        أو خلفه (                                                        يف املرفق األول لالتفاقية وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا 
           االمتثال                         أما عدد اجتماعات جلنة     .  )٥ (                                                                 ، بيـنما سـوف تستخدم التربعات لتمويل أية اجتماعات إضافية              ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨

  .                     جلسة لفرعي اللجنة   ٢٠                           إىل أربع جلسات عامة و         ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                         ، فسـيزداد يف الفترة       ١-     م أإ  /  ٢٧                 مبوجـب املقـرر     
 ُ                                                وُيسعى إىل متويل بقية االجتماعات ومجيع حلقات العمل من   .                                                   وسـيمول نصـف االجـتماعات مـن امليزانية األساسية      

  .                                 الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية

  .                                                                                      دادت نسـبة األنشطة املمولة من التربعات والرسوم زيادة مطردة خالل السنوات األخرية                 ً       ثالـثاً، از    ) ج (
                                                                                                                         وباإلضافة إىل ذلك، أصبحت هذه األنشطة معقدة وكثيفة العمالة أكثر بكثري من ذي قبل، كما أن توقيتها ال ينسجم مع                    

                                                        امج وإمنا يعتمد على توفر األموال وعلى ما ينشأ من                                                                                   عملية التخطيط املتأين املعتادة ألنه ال يتبع الدورات العادية لعمل الرب          
                                                      

                                                                                               سيناقش الدور الذي ميكن أن يقوم به يف املستقبل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من   ) ٥ (
                                          فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف الدورة                                                                         ً  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً و

  .                                                                             الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف، اليت قد تسفر فيها نتائج هذه املناقشات عن إجراء تعديالت
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                                                                                             ومع أن التكاليف املباشرة ملثل هذه األعمال مشمولة عادة باملسامهات املقدمة، فإن دعم هذه                .                         طلبات مقدمة من األطراف   
               وقد يتناىف مع                                                                     ً                                     األنشطة خبدمات إعالمية ولوجستية وإدارية من امليزانية األساسية يضع ضغوطاً كبرية على برامج اخلدمات               

                                                                ُ            وبالـتايل، فإن االحتياجات إىل خدمات الدعم، يف هذه امليزانية املقترحة، أُدرجت ضمن     .                              أحكـام اإلجـراءات املالـية     
  .                                                                                                      االحتياجات إىل األموال التكميلية بالنسبة إىل النشاط املعين، ومل تدرج ضمن االحتياجات املمولة من امليزانية األساسية

                                                                مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، أي بزيادة قدرها              ٥٥,٣                        نية الربناجمية املقترحة                        ويـبلغ جمموع امليزا    -  ٢٦
                                                                            والقسم األكرب من الوفورات احملققة من اقتراح متويل آلية التنمية النظيفة             .     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                               يف املائة عن فترة السنتني          ٣,٣

                                              ساسية وضمان عدم تقدمي عون مايل إىل األنشطة                                                                             وسـجل املعـامالت الـدويل من الدخل الوارد من خارج امليزانية األ            
        وتعرض يف   .                                                                                                           التكميلـية من امليزانية األساسية بعد اآلن، قد أعيد ختصيصه لدعم اجملاالت الرئيسية احملددة يف الفصل الثالث            

         ارنة مع                  يتعذر إجراء مق   (                ، حبسب الربامج        ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                                        احتياجات امليزانية الشاملة املقترحة لفترة السنتني         ١         اجلـدول   
   ).                   بسبب إعادة اهليكلة ١                                             فترة السنتني الراهنة على مستوى الربامج يف اجلدول 

 ، حبسب الربامج٢٠٠٩-٢٠٠٨ امليزانية الربناجمية األساسية املقترحة للفترة -١اجلدول 

  ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠٠٩-٢٠٠٨اجملموع 

       اإلنفاق )بدوالرات الواليات املتحدة( )ةبدوالرات الواليات املتحد( )بدوالرات الواليات املتحدة( )أ()باليورو(

                  اعتمادات الربامج�    ألف     

                                 اإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري  ٢     ١٦١     ٦٩٣  ٢     ١٦١     ٦٩٣  ٤     ٣٢٣     ٣٨٦  ٣     ٢٩٤     ٤٢٠

                                   تقدمي التقارير، والبيانات، والتحليل  ٤     ٦٨٦     ١٦٧  ٤     ٥٤١     ١٦٧  ٩     ٢٢٧     ٣٣٤  ٧     ٠٣١     ٢٢٩

                  الدعم املايل والتقين  ٢    ٨٢ ٨     ٣٩١  ٢     ٩١٩     ٥٢٤  ٥     ٨٠١     ٩١٥  ٤     ٤٢١     ٠٥٩

                           التكيف والتكنولوجيا والعلم  ٢     ٨٦٦     ٨٠١  ٢     ٩٠٥     ٣٠١  ٥     ٧٧٢     ١٠٢  ٤     ٣٩٨     ٣٤٢

                      آليات التنمية النظيفة  ١     ٤١١     ٣٣٣  ١     ٤١١     ٣٣٣  ٢     ٨٢٢     ٦٦٦  ٢     ١٥٠     ٨٧١

                 الشؤون القانونية  ١     ٩٩٠     ٠٤٧  ١     ٩٩٠     ٠٤٧  ٣     ٩٨٠     ٠٩٤  ٣     ٠٣٢     ٨٣٢

                     نائب األمني التنفيذي    مكتب    ٧٦١     ٠٠٧    ٧٦١     ٠٠٧  ١     ٥٢٢     ٠١٤  ١     ١٥٩     ٧٧٥

                   خدمات شؤون املؤمترات  ١     ٦٤٤     ٣٧٧  ١     ٦٤٤     ٣٧٧  ٣     ٢٨٨     ٧٥٤  ٢     ٥٠٦     ٠٣١

            خدمات اإلعالم  ٤     ٤٤٢     ٦٥٤  ٤     ٢٠٦     ٣٣١  ٨     ٦٤٨     ٩٨٥  ٦     ٥٩٠     ٥٢٦

  ) ب (              اخلدمات اإلدارية -- -- -- --

                           تكاليف التشغيل على نطاق     �    باء   ١     ٧١٤     ٥٥٠  ١     ٧١٤     ٥٥٠  ٣     ٤٢٩     ١٠٠  ٢     ٦١٢     ٩٧٤
  ) ج (      األمانة

  )   باء  +     ألف  (             نفقات الربامج    ٢٤     ٥٦١     ٠٢٠   ٢٤     ٢٥٥     ٣٣٠   ٤٨     ٨١٦     ٣٥٠   ٣٧     ١٩٨    ٥٩ ٠
        النفقات  (                       تكالـيف دعم الربامج      �    جيم   ٣     ١٩٢     ٩٣٣  ٣     ١٥٣     ١٩٣  ٦     ٣٤٦     ١٢٦  ٤     ٨٣٥     ٧٤٨

  ) د ( )      العامة

    ) ه (                       احتياطي رأس املال العامل �    دال    ٩٤     ٠٠٨    صفر   ٩٤     ٠٠٨   ٧١     ٦٣٤

  )   دال +    جيم   +     باء   +     ألف  (      اجملموع    ٢٧   ٧  ٨٤     ٩٦١   ٢٧     ٤٠٨     ٥٢٣   ٥٥     ٢٥٦     ٤٨٤   ٤٢     ١٠٥     ٤٤١
      الدخل    

  ) و (                   مسامهة احلكومة املضيفة  ١     ٠٠٦     ٤٨٠  ١     ٠٠٦     ٤٨٠  ٢     ٠١٢     ٩٦١  ١     ٥٣٣     ٨٧٦

                   االشتراكات اإلرشادية   ٢٦     ٨٤١     ٤٨١   ٢٦     ٤٠٢     ٠٤٣   ٥٣     ٢٤٣     ٥٢٣   ٤٠     ٥٧١     ٥٦٥

           جمموع الدخل   ٢٧     ٨٤٧     ٩٦١   ٢٧     ٤٠٨     ٥٢٣   ٥٥     ٢٥٦     ٤٨٤   ٤٢     ١٠٥     ٤٤١
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  ١            حواشي اجلدول 

          يناير إىل  /                                                 السـعر املتوسط للفترة املمتدة من كانون الثاين         )          يـورو       ٠,٧٦٢  =          دوالر    ١ (                                  ميـثل سـعر الصـرف املسـتخدم           ) أ ( 
   .     ٢٠٠٧     مارس  /    آذار

  .                                   اخلدمات اإلدارية ممولة بالنفقات العامة  ) ب ( 

  .ُ   َّ                                                              ُتدبَّر تكاليف التشغيل على نطاق األمانة عن طريق برنامج اخلدمات اإلدارية  ) ج ( 

  .                                                           يف املائة موحدة تطبقها األمم املتحدة فيما يتعلق بالدعم اإلداري  ١٣     نسبة   ) د ( 

      ً   دوالراً   ٢     ٣٠٣     ٥٧٨                                          ، سيزاد احتياطي رأس املال العامل إىل         )  ١٤                        ، املرفق األول الفقرة      ١-    م أ  /  ١٥       املقرر   (    ً                    وفقاً لإلجراءات املالية        ) ه ( 
  .    ٢٠٠٩                            وسيبقى يف هذا املستوى يف عام     ٢٠٠٨      يف عام 

  .    ٢٠٠٧     مارس  /             يناير إىل آذار /              ً                                                   يورو، استناداً إىل متوسط سعر الصرف يف الفترة املمتدة من كانون الثاين   ٧٦٦     ٩٣٨      تعادل   ) و ( 

   .                                                         احتياجات امليزانية يف فترة السنتني القادمة حبسب وجه اإلنفاق ٢           وميثل اجلدول  -  ٢٧

  اإلنفاق حبسب وجه٢٠٠٩-٢٠٠٨ االحتياجات من املوارد من امليزانية األساسية للفترة -٢اجلدول 

  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٢٠٠٩-٢٠٠٨ )يف املائة(التغري 

 )باليورو(
بدوالرات (

 )ج()باليورو( )الواليات املتحدة
بدوالرات (

 )ب()باليورو( )الواليات املتحدة
بدوالرات (

  ) أ (          وجه اإلنفاق )الواليات املتحدة

              تكاليف املوظفني   ٣٢     ٦٩٦     ٢٠٢   ٢٤     ٦٢٠     ٢٤٠   ٣٥     ٩٥٢     ٣٠٣   ٢٧     ٣٩٥     ٦٥٥     ١٠,٠       ١١,٣  

                 اخلرباء االستشاريون  ٢     ٥٨٢     ٠٠٠  ١     ٩٤٤     ٢٤٦  ١     ٦٨٣     ٠٠٠  ١     ٢٨٢     ٤٤٦     ٣٤,٨-     ٣٤,٠-
           سفر املوظفني  ١     ٦٨٢     ٧١٩  ١     ٢٦٧     ٠٨٧  ١     ٥٠٠     ٨٤٨  ١     ١٤٣     ٦٤٦     ١٠,٨-    ٩,٧-

                   اخلرباء وأفرقة اخلرباء  ٢     ٨٨٨     ٩٠٠  ٢     ١٧٥     ٣٤٢  ٣     ٠٠٩     ٨٠٠  ٢     ٢٩٣     ٤٦٨    ٤,٢        ٥,٤    

                     نفقات التشغيل العامة  ١     ٩١٣     ٠٠٠  ١     ٤٤٠     ٤٨٩  ١     ٩١٠     ٦٠٠  ١     ٤٥٥     ٨٧٧    ٠,١-    ١,١    

               اللوازم واملواد    ٥٨٤     ٠٠٠    ٤٣٩     ٧٥٢    ٢٢٤     ٠٠٠    ١٧٠     ٦٨٨     ٦١,٦-     ٦١,٢-

                     احتياز األثاث واملعدات  ١     ٣٧٤     ٠٠٠  ١     ٠٣٤     ٦٢٢  ٢     ١٥١     ٢٩٩  ١     ٦٣٩     ٢٩٠     ٥٦,٦         ٥٨,٤    

        التدريب    ٤٠٠     ٠٠٠    ٣٠١     ٢٠٠    ٢٤٨     ٠٠٠    ١٨٨     ٩٧٦     ٣٨,٠-     ٣٧,٣-

                         املسامهات يف اخلدمات املشتركة  ٢     ٢٢٠     ٠٠٠  ١     ٦٧١     ٦٦٠  ١     ٤٣٦     ٥٠٠  ١     ٠٩٤     ٦١٣     ٣٥,٣-     ٣٤,٥-
              الفريق احلكومي  (                    املـنح والتـربعات         ٧٠٠     ٠٠٠    ٥٢٧     ١٠٠    ٧٠٠     ٠٠٠    ٥٣٣     ٤٠٠    ٠,٠      ١,٢  

  )                         الدويل املعين بتغري املناخ

                               جمموع امليزانية الربناجمية األساسية   ٤٧     ٠٤٠     ٨٢١   ٣٥     ٤٢١     ٧٣٨   ٤٨     ٨١٦     ٣٥٠   ٣٧     ١٩٨     ٠٥٩    ٣,٨      ٥,٠  
                  تكاليف دعم الربامج  ٦     ١١٥     ٣٠٧  ٤     ٦٠٤     ٨٢٦  ٦     ٣٤٦     ١٢٦  ٤     ٨٣٥     ٧٤٧   ٨, ٣      ٥,٠  
                        احتياطي رأس املال العامل    ٣٤٥     ٤٥٥    ٢٦٠     ١٢٨   ٩٤     ٠٠٨   ٧١     ٦٣٤     ٧٢,٨-     ٧٢,٥-

            اجملموع الكلي   ٥٣     ٥٠١     ٥٨٣   ٤٠     ٢٨٦     ٦٩٢   ٥٥     ٢٥٦     ٤٨٤   ٤٢     ١٠٥     ٤٤٠    ٣,٣      ٤,٥  

                            واإلضافة إىل هذه الوثيقة، اليت   )                                املنهجيات املستخدمة حلساب التكاليف (     األول                                                         لالطـالع عـلى شرح يتعلق مبواضيع اإلنفاق، انظر املرفق           ) أ ( 
  .                  تتضمن برنامج العمل

  .    ٢٠٠٥     مارس  /             يناير إىل آذار /                                            هو السعر املتوسط للفترة املمتدة من كانون الثاين  )       يورو     ٠,٧٥٣  =        دوالر  ١ (                  سعر الصرف املستخدم   ) ب ( 

  .    ٢٠٠٧     مارس  /             يناير إىل آذار /                                            هو السعر املتوسط للفترة املمتدة من كانون الثاين  )     يورو       ٠,٧٦٢  =        دوالر  ١ (                  سعر الصرف املستخدم   ) ج ( 
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  املوظفون�ألف 

                                                                                                                  لـتعزيز اجملـاالت الرئيسية احملددة يف الفرع الثالث، أنشئت وظائف جديدة يف إطار امليزانية الربناجمية املقترحة،                  -  ٢٨
        ولتقليل    ).  ٣             انظر اجلدول      (    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                         يف املائة عن الفترة        ١٠                                                      األمـر الذي أدى إىل ازدياد تكاليف املوظفني بنسبة          

          واألخرى   ٢-                 إحدامها برتبة مد   (                                                                                          الـزيادة يف تكاليف املوظفني إىل احلد األدىن، ألغيت وظيفتان على مستوى اإلدارة العليا               
              ما يعادل مخس    (                                                                                   لتخفيض النفقات العامة على مستوى اإلدارة وختصيص القدرة اإلضافية للعمل التقين              )  ١-             برتـبة مـد   

                                                                                             ، بينما حولت مثاين وظائف من امليزانية األساسية إىل ميزانييت آلية التنمية النظيفة وسجل               )                              وظائف من فئة اخلدمات العامة    
   .                                  املعامالت الدويل القائمتني على الرسوم

   ). ٣      اجلدول     يف  ٤   و ٢                  الفرق بني العمودين  (                          وظيفة يف جدول مالك املوظفني   ١٢                              وعليه، هناك زيادة صافية قدرها 

  الوظائف املمولة من امليزانية األساسية على نطاق األمانة-٣اجلدول 

٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩  
                       الفئة الفنية وما فوقها   

              أمني عام مساعد  ١  ١  ١
  ٢-  مد  ٤  ٣  ٣
  ١-  مد  ٦  ٦  ٦
  ٥- ف   ١٠   ١٢   ١٢
  ٤- ف   ٢٢   ٢٤   ٢٤
  ٣- ف   ٣٠   ٣٢   ٣٢
  ٢- ف   ١٠   ١٠   ١٠
          وما فوقها                        جمموع موظفي الفئة الفنية    ٨٣   ٨٨   ٨٨
                             جمموع موظفي فئة اخلدمات العامة     ٤٦,٥     ٥٢,٥     ٥٣,٥

      اجملموع  ) أ (     ١٢٩,٥  ) ب (     ١٤٠,٥  ) ب (     ١٤١,٥

ُ  ِّ                           بسبب نقص املوارد، ُجمِّدت وظيفة من فئة مد         ) أ (            ؛ ووظيفة   ٣-                     ؛ ووظيفة من فئة ف     ٥-                     ؛ ووظيفة من فئة ف     ٢-                 
  .                    من فئة اخلدمات العامة

  . ٣-    ئة ف             ووظيفة من ف ١-    َّ                    ستجمَّد وظيفتان من فئة مد  ) ب ( 

  التكاليف األخرى-باء 

َ                                           يالَحـظ يف امليزانية الربناجمية نقصان بنسبة         -  ٢٩                                                            يف املائة يف التكاليف غري املتعلقة باملوظفني، اليت تشمل            ١٠  
  :                                                                           اعتمادات اخلرباء االستشاريني، وأفرقة اخلرباء، وسفر املوظفني، وشراء اللوازم، واخلدمات

  .                                                                    اخلربة املستعان هبا من خارج األمانة على هذا البند من اإلنفاق                  مت حتميل   :                  اخلرباء االستشاريون   ) أ ( 
 ُ                                                                                                        وُيحـتاج إىل خرباء استشاريني ذوي خربة متخصصة عالية الجتماعات أفرقة اخلرباء اليت يعقدها كل من اجمللس                 
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َ                 ُ              التنفيذي آللية التنمية النظيفة وجلنة اإلشراف على التنفيذ املشتَرك، ولتطوير وصون ُنظم املعلومات              اخلاصة بسجل                                                           
     َّ                                                                               وستموَّل هذه اخلربات االستشارية، يف فترة السنتني اجلديدة، من الدخل القائم على الرسوم،        .                 املعـامالت الدويل  

ُ                                                  وقد ُخفضت االحتياجات اإلمجالية من امليزانية األساسية بنسبة             يف املائة؛    ٣٤,٨    

َ                                            ُتستخَدم هذه األموال لتغطية تكاليف املوظفني ا        :            سفر املوظفني   ) ب (                                   لذين يسافرون لتمثيل األمانة يف     ُ    
                                   والنقصان يف تكاليف السفر ناجم بوضوح   .                                                                     املناسبات وحلقات العمل الرمسية، واملوظفني الذين يرافقون خرباء االستعراض   

                                                                                                                           عـن اخنفاض تكاليف السفر املتصلة بآلية التنمية النظيفة والتنفيذ املشترك، بتحويل هذه املصروفات إىل موارد من خارج                  
                                                                                                                  نـية، وإىل ازدياد تكاليف السفر املتصلة بعمليات االستعراض على حنو يتماشى مع ازدياد عدد عمليات االستعراض                      امليزا

ُ  ِّ                                                             وُجمِّدت تكاليف سفر أخرى على الرغم من الزيادة املقترحة يف عدد املوظفني؛  .     ٢٠٠٨              املخطط هلا لعام    

                                   االستعراض واملشاركني يف اجتماعات       َّ                              ميوَّل من هذه املوارد سفر خرباء       :                       اخلـرباء وأفرقة اخلرباء     ) ج ( 
             ً   ، وذلك، أساساً،     ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                                     وستكون االحتياجات يف إطار هذه الفئة أعلى يف فترة السنتني   .            ّ   اهليئات املشكّلة

     ُّ                                       وتوقُّع ارتفاع عدد اجتماعات فرعي جلنة           ٢٠٠٨    و     ٢٠٠٧  ّ                                                   جـّراء نقـل مواعيد االستعراضات املقررة يف عامي          
  .    ٢٠٠٨              ال األوىل يف عام                           االمتثال بعد بدء فترة االمتث

                                                                                                  ومت حتقـيق ختفيضات كبرية يف اإلنفاق على اللوازم واملواد والتدريب واملسامهات يف اخلدمات املشتركة                -  ٣٠
           فعلى سبيل    .                                                                                                 بإدراج خدمات الدعم هذه يف امليزانية كموارد خارجة عن امليزانية من خالل حساب تكلفة للفرد              

ّ                    املـثال، فإن املبلغ احملّمل على اتفاق                                      ُّ                                               ية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ عن حصتها من اخلدمات املشتركة                               
                                                                               ومبا أنه يتم متويل املزيد من املوظفني من خارج امليزانية األساسية، فإن هذه               . ُ            ً                     ُيحسـب استناداً إىل عدد املوظفني     

   ). ٨         ً         انظر أيضاً الفقرة  (        ظف املعين                     َّ                                    َّ           التكلفة الفردية ستحوَّل إىل املورد اخلارج عن امليزانية الذي ميوَّل منه املو

                                                                                                      وتتعلق الزيادة يف احتياز األثاث واملعدات بتنفيذ نظام إلدارة السجالت خيص األمانة بأسرها؛ ويستدعي               -  ٣١
(ECM)  "                        نظام إدارة حمتوى املؤسسات "              ذلـك شـراء    

     َّ             وسيوزَّع شراء خمتلف   .                          مع عدد من وحدات الربجميات )٦ (
   ).  ١٨         ً         انظر أيضاً الفقرة    (    ٢٠٠٧       من عام                            ً   الوحدات على عدة سنوات ابتداًء 

  نسبة االشتراكات إىل احتياجات امليزانية األساسية -جيم 
    مبوجب بروتوكول كيوتو ومبوجب االتفاقية

ْ                               ً     ً                                                           إن عـدم كْون مجيع األطراف يف االتفاقية أطرافاً أيضاً يف الربوتوكول يقتضي أن يكون هناك قدر من                   -  ٣٢         
  ٌُ                                                                     وأٌُعدت امليزانية املقترحة باستخدام منهجية مماثلة لتلك املستخدمة يف امليزانية   .                                الـتمايز يف نظـام االشـتراكات    

  :                 ، على النحو التايل    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                الربناجمية للفترة 
                                                      

                                                ُ                                  جيمع نظام إدارة حمتوى املؤسسات بني سياسات وإجراءات وُنظم حلصر وإدارة وختزين وحفظ وتسليم   ) ٦ (
                                                                         كترونية ومعلومات الويب اليت تتصل بعمل األمانة وبالدعم الذي تقدمه إىل األطراف                                  احملتويات، مثل الوثائق والرسائل اإلل

                                                                                              ِّ                      واألخـذ هبذا النظام سيتيح لألمانة أن تعمل بصورة إلكترونية وسيبسط أساليب العمل ويزيد فعاليتها، فيقلِّل من                   .              يف االتفاقـية  
                                                    رة مجيع احملتويات وحفظها يف األرشيف على حنو مأمون                                        واألهم من ذلك أنه سيضمن إدا       .                                      االزدواج ويـزيد من إمكانية الوصول     

  .                                                                       ّ                            ومتوافق مع االشتراطات القانونية لالتفاقية ولألمم املتحدة وأفضل املمارسات املّتبعة لدى احلكومات والقطاع اخلاص
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  .                                                                                               مت تعيني عناصر من برنامج العمل الداعم مباشرة لربوتوكول كيوتو يف إضافة إىل هذه الوثيقة                ) أ ( 
             برنامج تقدمي   (                                                      دة مضطلع هبا يف إطار الربامج اليت تتناول التنفيذ                                             َّ           وتغطـي هـذه العناصر جماالت عمل تقنية حمدَّ        

               ُّ                                    ، وبرنامج التكيُّف والتكنولوجيا والعلم وبرنامج       )                                                                الـتقارير، والبيانات، والتحليل، وبرنامج الدعم املايل والتقين       
                         املطلوبة اليت ميكن أن              املوارد  ٤                وترد يف اجلدول       ).                          برنامج الشؤون القانونية   (                                      آلـيات التنمية املستدامة واالمتثال      

                                              يف املائة من االحتياجات اإلمجالية للربامج املعنية؛    ٣٥,٥ُ                                         ُتنسب مباشرة إىل بروتوكول كيوتو، وهي تبلغ 

                                                ُ                                                 أمـا أنشطة األمانة يف جمال اإلدارة واخلدمات فال ميكن أن ُتنسب مباشرة إىل االتفاقية أو إىل                    ) ب ( 
                            خدمات اإلعالم، وخدمات شؤون     (                          لع هبا يف برامج اخلدمات                   فاألعمال املضط   .                               بـروتوكول كـيوتو امللحق هبا     

                                                                            وبرنامج اإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري وبرنامج مكتب نائب األمني التنفيذي،     )                           املؤمترات، واخلدمات اإلدارية  
      ق هبا                                                           ً                                               وكذلك تكاليف دعم الربامج واحتياطي رأس املال العامل، تدعم كالً من االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللح              

                                                                                             وبالتايل، فإن حصص االحتياجات من املوارد ذات الصلة بربوتوكول كيوتو، مقابل االتفاقية، ال               .              عـلى السواء  
  ؛ ) ٥           انظر اجلدول  (                              ميكن تقديرها إال على أساس تناسيب 

ِ                                                                              اسُتخِدمت حصة املوارد الالزمة لألنشطة اليت تتصل مباشرة باالتفاقية وبربوتوكول كيوتو، كما   ) ج (    ُ  
              والتكاليف على                                                                 ، بتوزيع االشتراكات على احتياجات برامج اإلدارة واخلدمات من املوارد ) أ (                      ها يف الفقرة الفرعية          مت حتديد 

  .        عن ذلك                       املبالغ اإلمجالية الناجتة ٤             وترد يف اجلدول    ).  ب (                                           نطاق األمانة، كما مت حتديدها يف الفقرة الفرعية 

                        يزانية األساسية يف الفترة                                         نسبة أنشطة برامج العمل إىل احتياجات امل - ٤         اجلـدول   
                                                مبوجـب كـل من االتفاقية وبروتوكول كيوتو             ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨

                                     حسب أنواع برامج العمل املبينة يف اجلدول
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

  االتفاقية بروتوكول كيوتو اجملموع
                                   تقدمي التقارير، والبيانات، والتحليل  ٥     ١٤٤     ٢١١  ٤     ٠٨٣     ١٢٣  ٩     ٢٢٧     ٣٣٤
                  الدعم املايل والتقين  ٥     ٧٤٣     ٢٨٦   ٥٨    ٢٩ ٦  ٥     ٨٠١     ٩١٥
                           التكيف والتكنولوجيا والعلم  ٥     ١٨٥     ٢٩١    ٥٨٦     ٨١١  ٥     ٧٧٢     ١٠٢
                       آليات التنمية املستدامة    ٥٦٠     ٢٧٢  ٢     ٢٦٢     ٣٩٤  ٢     ٨٢٢     ٦٦٦
                  الشؤون القانونية   ١     ١٦٥     ٠٥٣  ٢     ٨١٥     ٠٤١  ٣     ٩٨٠     ٠٩٤
      اجملموع   ١٧     ٧٩٨     ١١٣  ٩     ٨٠٥     ٩٩٨   ٢٧     ٦٠٤     ١١١

           سبة املئوية   الن     ٦٤,٥     ٣٥,٥      ١٠٠,٠
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                                                                 نسـبة االشتراكات إىل احتياجات امليزانية األساسية يف الفترة          - ٥         اجلـدول   
                                       مبوجب كل من االتفاقية وبروتوكول كيوتو     ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨

 )بدوالرات الواليات املتحدة(

  اجملموع االتفاقية بروتوكول كيوتو

  ) أ (             النسبة املئوية      ١٠٠,٠     ٦٤,٥     ٣٥,٥

                                              تقدمي التقارير، والبيانات والتحليل؛ التكيف        ٢٧    ٠٤ ٦     ١١١   ١٧     ٧٩٨     ١١٣  ٩     ٨٠٥     ٩٩٨
                                              والتكنولوجـيا والعلم؛ الدعم املايل والتقين؛      
                                               آلـيات التنمية املستدامة؛ الشؤون القانونية      

  )         ميكن نسبها (

                                             اإلدارة التنفـيذية والتنظيم اإلداري؛ مكتب         ٢٧     ٦٥٢     ٣٧٣   ١٧     ٨٢٩     ٢٣٠  ٩     ٨٢٣     ١٤٣
  ؛                                        نائـب األمـني التنفيذي؛ خدمات اإلعالم      

                                       خدمـات شؤون املؤمترات؛ التكاليف على      
                                             نطاق األمانة؛ تكاليف دعم الربامج؛ احتياطي      

  )                مقدرة بشكل تناسيب (                رأس املال العامل 

      اجملموع   ٥٥     ٢٥٦     ٤٨٤   ٣٥     ٦٢٧     ٣٤٣   ١٩     ٦٢٩     ١٤١

  :     الدخل   
                    مسامهة احلكومة املضيفة  ٢     ٠١٢     ٩٦١  ١     ٢٩٧     ٨٨٣    ٧١٥     ٠٧٨
                  الشتراكات اإلرشادية ا   ٥٣     ٢٤٣     ٥٢٣   ٣٤     ٣٢٩     ٤٦٠   ١٨     ٩١٤     ٠٦٣

           إمجايل الدخل   ٥٥     ٢٥٦     ٤٨٤   ٣٥     ٦٢٧     ٣٤٣   ١٩     ٦٢٩     ١٤١

  . ٤           انظر اجلدول   ) أ ( 

                                          يف املائة يف امليزانية األساسية للفترة           ٣٦,٨                                                        وسـتتناقص حصـة األنشطة املتصلة بربوتوكول كيوتو من           -  ٣٣
                           يه، ستزداد حصة االتفاقية          ؛ وعل     ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                           يف املائة يف امليزانية األساسية للفترة            ٣٥,٥       إىل       ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦

                    وعلى الرغم من أن      .     ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                        يف املائة يف الفترة          ٦٤,٥       إىل       ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                        يف املائة يف الفترة          ٦٣,٢    من  
                                                                    ً     ً                       َّ     أعمال األمانة املتصلة بربوتوكول كيوتو قد ازدادت يف اآلونة األخرية، فإن قسماً كبرياً من املوارد املطلوبة سيموَّل 

ِ                        ُ                  ومن مث، فإن املوارد اليت أوِردت يف امليزانية األساسية سُتستخدم            .                 وم ومن التربعات                                مـن الدخل القائم على الرس                              
  .                                      ً         لإلبقاء على األنشطة الرئيسية لألمانة دعماً للعملية

        ً                                                                                   واسـتناداً إىل هـذا النهج، سيتم متويل النفقات يف امليزانية األساسية من مصدري دخل بتطبيق جدولني     -  ٣٤
  ُ              وسُتسهم األطراف    .                                                          لألطراف يف االتفاقية واآلخر لألطراف يف بروتوكول كيوتو                                  إرشاديني لالشتراكات، أحدمها  

  .                               ُ                                                   يف الربوتوكول يف كليهما، بينما لن ُتسهم األطراف اليت مل تصدق على الربوتوكول إال يف االتفاقية
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                                                          الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية يف إطار اتفاقية        -     ً    سادسـاً   
     ُّ         تغيُّر املناخ                        األمم املتحدة اإلطارية بشأن

  املوارد من التربعات-ألف 

            يف إضافة       ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                                                              ترد مؤشرات أولية عن احتياجات األنشطة التكميلية من املوارد خالل الفترة             -  ٣٥
                             ِّ                                                     ومن شأن املعلومات املقدمة أن متكِّن األطراف من حتديد املوارد الالزمة لتمويل األنشطة اخلارجة   .               إىل هذه الوثيقة

                      ومن املتوقع أن تسفر      .          ً                                                 وميكن أيضاً إجياد معلومات وجيزة عن ذلك يف املرفق الثاين           .                يف فترة السنتني                عن امليزانية   
                                                                                                                    نتائج املداوالت اليت ستجري بشأن امليزانية الربناجمية يف الدورة السادسة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ وغريها               

                                                          والثامنة والعشرين للهيئتني الفرعيتني عن التأثري على                                                                مـن املداوالت اليت ستجري يف الدورتني السابعة والعشرين        
  .    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                                              االحتياجات من موارد الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية يف الفترة 

  املوارد من الرسوم واحلصة من العائدات -باء 

                    عامالت الدويل على دخل ُ                                                                          ُيتوقع، يف فترة السنتني القادمة، أن يعتمد كل من آلية التنمية النظيفة وسجل امل -  ٣٦
  ّ                       وملّا كان التنفيذ املشترك    .                                                                                      مـن خـارج امليزانية األساسية كمصدر رئيسي لتمويل تكاليفهما التشغيلية واإلدارية           

                                                        ً      ً                                            يواصـل تعزيـز القـدرة على متويل نفسه بنفسه، فإنه سيتطلب متويالً جزئياً من الرسوم ومن امليزانية األساسية        
                                                          ً         وختتلف أنواع الرسوم وطرائق حساهبا وحتصيلها بني كيان وآخر، وفقاً ملقررات   .     ٢٠٠٩                     والتربعات حىت هناية عام 

  .                                                                    مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

                            ، من حصة من العائدات لتغطية     ٢٠٠٨     َّ                                                  ً          وستموَّل التكاليف التشغيلية آللية التنمية النظيفة، اعتباراً من عام  -  ٣٧
                                                                                                        لـيف اإلداريـة، مثلما قرر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته                     التكا

                         َّ    وكانت التكاليف اإلدارية متوَّل،    ).  ١-    م أإ / ٧      املقرر  (            ً                                              األوىل استناداً إىل توصية اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة 
                                                         األساسية والتربعات املقدمة إىل الصندوق االستئماين لألنشطة                                                            مـنذ الدورة السابعة ملؤمتر األطراف، من امليزانية         

                                                                                                    واتفقت األطراف، خالل املرحلة األولية من آلية التنمية النظيفة، على وجوب متويل تلك األنشطة من                 .          التكميلية
                ألعمال اليت ينبغي                                                                  ّ                       امليزانية األساسية لتأمني العمليات األساسية آللية التنمية النظيفة، وسلّمت بأن القسم األكرب من ا

  .                                                                                                              أن يقـوم هبـا اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة يتمثل يف وضع القواعد واألنظمة املتعلقة بالسياسات العامة         
  ،  )                 ً   كرسوم االعتماد مثالً   (                                                   ً     ً      ً                         وتلقـت آلية التنمية النظيفة مسامهات من األطراف ومقداراً صغرياً نسبياً من الرسوم              

  . ٧-   م أ /  ١٧           من املقرر   ١٧                           موال املنصوص عليها يف الفقرة    ّ                       ومثّل ذلك أحد خيارات مجع األ

                                                                                     ويف الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، اتفقت األطراف  -  ٣٨
   ام                                                                                                 ً                     على مراكمة الدخل املتأيت من حصة العائدات بغية متويل التكاليف التشغيلية آللية التنمية النظيفة اعتباراً من ع                

                     ورحبت األطراف باخلطة     .                                    ِّ                                         ومبـراكمة الدخـل، يتم إنشاء احتياطي ميكِّن من متويل النفقات التشغيلية             .     ٢٠٠٨
                                                                                                               اإلداريـة لـلمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة ومنحت اجمللس، يف إطار امليزانية، سلطة حتديد االحتياجات                

                                                  ة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                                                                      التكميلـية من األموال، على النحو املوضح يف الدورة الثاني         
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       مقرره                                                                     ً              وأحاط مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو علماً، يف             .  )٧ (                   بـروتوكول كـيوتو   
       ، اليت      ٢٠٠٨- ٧   ٢٠٠        للفترة     )٩ (                                املقدم إىل املؤمتر وخبطته اإلدارية       )٨ (                                                 ، بتقرير اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة       ٢-     م أإ  / ١

                       قبل هذا املوعد إذا ما     ٢٠٠٨                                                                                تشـري إىل احتياطي تشغيل ملدة سنة ونصف السنة، وإىل إمكانية حتقيق اهلدف املقرر لعام      
ُ                                                                                                                ُدفعـت مجـيع املـبالغ الـيت مت التعهد هبا يف الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                     

                                                                   ً               ية املوارد اإلمجالية الالزمة لدعم آلية التنمية النظيفة، اليت ستمول جزئياً من                             وتبني اخلطة اإلدار    .                بروتوكول كيوتو 
                                   ً                                       ً                                              الصـندوق االستئماين وسيتم تعديلها نظراً إىل أن آلية التنمية النظيفة أقل اعتماداً على موارد امليزانية األساسية                 

  .                             باآلليات القائمة على املشاريع                                                                املكرسة لألعمال اخلاصة بالسياسات العامة واألعمال الطويلة األجل املتصلة

                                                                                                        وبدأت آلية التنفيذ املشترك عملياهتا بعد اعتماد اتفاقات مراكش يف الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل              -  ٣٩
           ً        ً                                         ومجعت مقداراً متواضعاً من الرسوم، إال أهنا تعتمد بالدرجة           .                                              بوصـفه اجـتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو       

  ّ                                         وملّا كانت الفترة التحضريية تتسم بكثافة        .                                           ى التربعات وعلى موارد امليزانية األساسية                               األوىل، يف عملـياهتا، عـل     
                          وبالتايل، فإن خطة إدارة      .             ُ                                                                           العمـل، فإنه ُيتوقع أن يستمر هذا االعتماد لبعض الوقت خالل فترة السنتني اجلديدة             

                                     يف املائة من املوارد األساسية، والنسبة   ٢٢                                    يف املائة من احتياجاهتا من التربعات، و  ٦٨                          التنفيذ املشترك تتوقع متويل 
          وبعد عام    .                             ُ                  ً                                                           الباقـية من الرسوم، وهي نسبة ُيتوقع أن تنمو نظراً إىل منو مشاريع التنفيذ املشترك من حيث احلجم                 

                                                     واهلدف هو أال يتم اإلبقاء يف امليزانية األساسية إال           .   ُ                                                         ، ُيتوقع بلوغ قدرة مشاهبة لقدرة آلية التنمية النظيفة            ٢٠٠٩
  .                                               املصاريف اليت تتصل بدعم العملية احلكومية الدولية   على

                      ، عن طريق فرض رسم         ٢٠٠٨     َّ                                                ً                    وسـتموَّل التكاليف التشغيلية لسجل املعامالت الدويل، اعتباراً من عام            -  ٤٠
  .             ُ                                                                                             اسـتعمال عـلى ُنظم تسجيل األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت ترتبط بسجل املعامالت الدويل                

  .                           َّ                                                      نفيذ سجل املعامالت الدويل توفَّر حىت فترة السنتني الراهنة عن طريق التربعات يف املقام األول                 وكانـت موارد ت   
ِ                                             وبالنظر إىل ما حدث من تأخري يف استالم التمويل الالزم على هذا األساس، أِذنت األطراف لألمني التنفيذي يف                                                                                   

       بتحصيل   )  ١-    م أإ /  ٣٤      املقرر  (             وتوكول كيوتو                                                        الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بر
                          ويف الدورة الثانية للمؤمتر،   .                                                                    رسوم استعمال كدخل إضايف؛ وقد خفف ذلك بعض الشيء من صعوبة حالة التمويل

ُ                                                                                                   ُدعيـت األطـراف إىل تقدمي آراء بشأن النهج الذي ميكن اتباعه لتحصيل الرسوم، كيما يصبح سجل املعامالت        
                            وحتتاج طريقة توزيع املوارد       ). FCCC/SBI/2007/Misc.1         الوثيقة   (                   أقرب وقت ممكن                 ً      ً         الـدويل مكتفـياً ذاتياً يف     

                                 وترد يف إضافة إىل هذه الوثيقة        .                                                                                 التشـغيلية اإلمجالية للسجل فيما بني مستعملي هذا السجل إىل املزيد من النظر            
  .                                                    معلومات إضافية تتعلق بترتيبات متويل سجل املعامالت الدويل

 

                                                      

  . ٨         ، الفقرة  ٢-    م أإ / ١      املقرر   ) ٧ (
) ٨ (  FCCC/KP/CMP/2006/4.  
) ٩ (  FCCC/KP/CMP/2006/4/Add.1.  
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                                     الستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية               الصندوق ا  -     ً  سابعاً 
                                   األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

                                                                                                     تـنص اإلجـراءات املالية على أن تتضمن موارد مؤمتر األطراف، باإلضافة إىل االشتراكات يف امليزانية                 -  ٤١
                           لدان النامية األطراف ومن                ُ                                    املسامهات اليت ُتقدم لدعم اشتراك ممثلني من الب        "                                     األساسية، التربعات األخرى، مبا فيها      

             انظر املقرر     " (                                                                                                  الـبلدان األطـراف األخـرى املارة اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية              
                                                    احتياجات الصندوق االستئماين من املوارد من أجل         ٦             ويبني اجلدول       )).  ج ( ٧                         ، املرفق األول، الفقرة      ١-    م أ  /  ١٥

  .    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                             ألمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ خالل الفترة                          املشاركة يف عملية اتفاقية ا

                                                       احتـياجات الصندوق االستئماين من املوارد للمشاركة يف         - ٦      اجلدول 
                                                 عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

           وجه اإلنفاق ٢٠٠٨ ٢٠٠٩
                                                                    عم إىل مندوب واحد من كل طرف مؤهل للمشاركة يف دورتني مدة كل                      تقـدمي د    ١       ٧٠٠,٠  ١       ٧٠٠,٠

  ) أ (                         منهما أسبوعان يف السنة
ٍ                          ً                                      تقدمي دعم إىل مندوب ثاٍن من كل من أقل البلدان منواً وكل دولة من الدول النامية                  ٨٠٠,٠      ٨٠٠,٠                     

  ) ب  )( أ (                                                               اجلزرية الصغرية للمشاركة يف دورتني مدة كل منهما أسبوعان يف السنة
             اجملموع الفرعي  ٢       ٥٠٠,٠  ٢     ٠,٠  ٥٠

                   تكاليف دعم الربامج       ٣٢٥,٠      ٣٢٥,٠
      اجملموع  ٢       ٨٢٥,٠  ٢       ٨٢٥,٠

                                                                                                        دورة للهيئـتني الفرعيـتني مدهتـا أسبوعان ودورة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع                  ) أ ( 
  .                                                     األطراف يف بروتوكول كيوتو واهليئتني الفرعيتني مدهتا أسبوعان

  . ٩-   م أ /  ١٦           من املقرر   ١٨                            ً                                  ً          مي دعم ملشاركة أقل البلدان منواً والدول النامية اجلزرية الصغرية وفقاً للفقرة    تقد  ) ب ( 

  صندوق بون-     ً ثامنا  

                                                    يورو للصندوق االستئماين للمسامهة السنوية اخلاصة        ١     ٧٨٩     ٥٢٢                ً      ً               تـتلقى األمانـة دخالً سنوياً قدره         -  ٤٢
  .                                   ُ              وقد أنشئ صندوق بون لتمويل مناسبات ُتعقد يف أملانيا   ).      ق بون                املعروف باسم صندو (                       املقدمة من حكومة أملانيا 

  . ُ                                                                وُتحدد النفقات كل سنة عن طريق ترتيب ثنائي بني حكومة أملانيا واألمانة

  .           للعلم فقط ٧ ُ                    َّ                                 وُتعرض األنشطة اليت ستموَّل والتكاليف املرتبطة هبا يف اجلدول  -  ٤٣
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  صندوق بون-٧اجلدول 

٢٠٠٩ 
 )يورو(

٢٠٠٨ 
 )يورو(

 

         اإليرادات  ١      ٧٨٧٩     ٥٢٢  ١     ٧٨٩    ٢٢ ٥
        النفقات  

  )                      املوظفون ومرافق املؤمترات (            دعم املؤمترات     ٩٣٧     ٤٨٨    ٩٣٧     ٦٤٨
  )                                املوظفون، واحلواسيب، والربط الشبكي (                      الدعم اإلعالمي للمؤمترات     ٣٤١     ٠٣٠    ٣٤٠     ٠٠٠
                                   السفر للمشاركة يف حلقات العمل يف بون    ٣٠٥     ١٣٠    ٣٠٦     ٠٠٠
             دعم الربامج      تكاليف    ٢٠٥     ٨٧٤    ٢٠٥     ٨٧٤
             جمموع النفقات  ١     ٧٨٩     ٥٢٢  ١     ٧٨٩     ٥٢٢

  النفقات العامة واستخدامها -     ً تاسعا  

                                 يف املائة من النفقات العامة        ١٣        ُ                    ، جيب أن ُتخصص امليزانية       ) ١-    م أ  /  ١٥       املقرر   (    ً                      وفقـاً لإلجراءات املالية      -  ٤٤
   .           لالتفاقية                                                               لألمم املتحدة لتغطية تكاليف اخلدمات اإلدارية اليت توفرها األمم املتحدة

      َّ                                                                                                    وقد حتمَّلت األمانة مسؤوليتها كاملة، من خالل برنامج خدماهتا اإلدارية، عن إعداد ميزانيتها التشغيلية               -  ٤٥
                                                                                                    ومـا يتصـل هبا من خمصصات، وشراء السلع واخلدمات، وترتيبات سفر املوظفني واملشاركني، وتعيني املوظفني             

                                                                   ر يف إضافة إىل هذه الوثيقة، فإن االحتياجات من املوارد لتغطية                 ُ   وكما ذُك   .                                 واخلرباء االستشاريني وإدارة شؤوهنم   
 ُ        وُيستخدم   .                         َّ                        ُ                                                      اخلدمـات اإلدارية لألمانة متوَّل من النفقات العامة اليت ُتدفع إىل مجيع الصناديق االستئمانية لالتفاقية           

               دمات املشتركة،                                          أما ما يتبقى فيغطي تكاليف تقاسم اخل        .                                                       اجلـزء الرئيسي من هذه النفقات العامة هلذه األغراض        
                                                                                                          وتوفري خدمات مراجعة احلسابات، واملرتبات، واالستثمار، وخدمات اخلزانة اليت يوفرها مكتب األمم املتحدة يف              

  ُ     وسُيقر   .               على التوايل   ٩    و  ٨                                                                        واالحتياجات من املوظفني واملوارد مبينة، على أساس إرشادي، يف اجلدولني             .     جنيف
   .           دخل الفعلي                                    األمني التنفيذي النفقات القائمة على ال

  االحتياجات من املوظفني املمولة من النفقات العامة-٨اجلدول 

٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩  
                       الفئة الفنية وما فوقها   
  ١-  مد  ١  ١  ١
  ٥- ف  ١  ١  ١
  ٢- ف- ٤- ف   ١٤   ١٤   ١٤
                            جمموع الفئة الفنية وما فوقها   ١٦   ١٦   ١٦
                       جمموع فئة اخلدمات العامة   ٢٥   ٢٨   ٢٨
      اجملموع   ٤١   ٤٤   ٤٤



FCCC/SBI/2007/8 
Page 20 

 

  االحتياجات املقترحة من املوارد واملمولة من النفقات العامة-٩اجلدول 
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

           وجه اإلنفاق ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩
                                تكاليف األمانة اليت تتعلق باملوظفني  ٤       ٣٦٢,٩  ٤       ٤٦٢,٥  ٤       ٤٦٢,٥
                                  تكاليف األمانة اليت ال تتعلق باملوظفني      ٢١٦,٥      ٨٩٢,٠      ٨٩٢,٠
                   جمموع تكاليف األمانة  ٤       ٥٧٩,٤  ٥       ٣٥٤,٥  ٥       ٣٥٤,٥
                         خدمات تقدمها األمم املتحدة      ٣٦٠,٠      ٣٦٠,٠      ٣٦٠,٠
      اجملموع  ٤       ٩٣٩,٤ ٥       ٧١٤,٥  ٥       ٧١٤,٥

  املصروفات الطارئة-     ً عاشرا  
  خدمات املؤمترات-ألف 

                                                                                          مـا بـرح مكتب األمم املتحدة يف جنيف أو غريه من مكاتب األمم املتحدة، حىت هذا التاريخ، تتحمل        -  ٤٦
ـ               ً                                                                 املتمثلة أساساً يف الترمجة الشفوية يف االجتماعات، وترمجة الوثائق واستنساخها           (                      يف خدمـات املؤمترات           تكال

   َّ                                ومتوَّل تلك التكاليف من امليزانية       .        َّ                            اليت توفَّر لدورتني هليئات االتفاقية      )                                        وتوزيعهـا، وما يتصل بذلك من خدمات      
                          ُ                             ا حدث يف السنوات السابقة، أُدرج اعتماد للمصروفات           وكم  .                                                    العادية لألمم املتحدة اليت تعتمدها اجلمعية العامة      

  .         السابقة                                                                                             الطارئة يف امليزانية املقترحة لتغطية تكاليف هذه اخلدمات يف حال توقف اجلمعية العامة عن اتباع ممارستها

َ                                                          ُ                          واملنهجية املستخَدمة حلساب تكاليف خدمات املؤمترات الطارئة هي نفس املنهجية اليت اُتبعت يف اقتر              -  ٤٧    اح               
                                                                      وهي تستند إىل افتراض مفاده أن اجلدول السنوي الجتماعات هيئات االتفاقية       .     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                    امليزانـية للفترة    

                                                       منها دورة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه         (                                                  سيتضـمن فـتريت دورتني تدوم كل منهما أسبوعني          
َ                                  ُتستخَدم فيها أرقام تكاليف قياسية         ، و  )                                                               اجـتماع األطـراف يف بروتوكول كيوتو تستضيفها إحدى احلكومات              ُ

               ً               ومن املتوخى أيضاً التماس خدمات   . ُ                                                           ُيطبقها مكتب األمم املتحدة يف جنيف يف حساب تكاليف خدمات املؤمترات
                                                                                                            املؤمتـرات كاملة من األمم املتحدة على أساس سداد التكاليف، للحفاظ على جودة خدمات الترمجة التحريرية                

           ً                      وتستند أيضاً خمصصات الطوارئ إىل       .                                                أنه ال يلزم توفري املزيد من موظفي األمانة                 وهذا يعين   .                   والـترمجة الشفوية  
                                                                                                         افتراض مفاده أنه سيتسىن استيعاب دورات مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف               

  .              السنوات املاضية                                                                    َّ      بروتوكول كيوتو واهليئات الفرعية يف حدود جممل تكاليف خدمات املؤمترات املتكبَّدة يف 

                                                  ماليني دوالر من دوالرات الواليات املتحدة خلدمات           ٦,٦                                            وسـتبلغ خمصصـات الطوارئ خلدمات املؤمترات         -  ٤٨
                                 ماليني دوالر وإذا أضيفت إليه         ٧,٧                                                                              الـترمجة الشفوية والوثائق واالجتماعات واحتياجات الدعم، وسيصل اجملموع إىل           

     ً                                         ونظراً إىل أن أرقام التكاليف القياسية خلدمات دعم    ).   ١٠           انظر اجلدول  (      لعامل                                      تكاليف دعم الربامج واحتياطي رأس املال ا
                                         ، وإىل االستقرار النسيب لسعر صرف دوالر           ٢٠٠٥                                                                      املؤمترات اليت يوفرها مكتب األمم املتحدة يف جنيف مل تتغري منذ عام             

  .    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦     ً                  كبرياً منذ فترة السنتني                                                                   ً الواليات املتحدة مقابل الفرنك السويسري، فإن هذين املبلغني مل يتغريا تغرياً

                                                                                                ويعـتمد مؤمتـر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو على                -  ٤٩
َ                                                                       األطراف لعرض استضافة دورات املؤمتَرين املذكوَرين وأية دورة إضافية هليئات االتفاقية ولربوتوكول كيوتو قد                        َ                               

                                                                              يعرض أي طرف استضافة مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع                   وإذا مل   .                    تقرر األطراف عقدها  
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                                                  من مشروع النظام الداخلي اجلاري تطبيقه بأن         ٣                                                              األطـراف يف بروتوكول كيوتو أو دورة إضافية، تقضي املادة           
     مؤمتر                                                           وقد جرت العادة حىت اآلن بني احلكومات على عرض استضافة دورات      . ُ                                   ُتعقـد الـدورة يف مقـر األمانة       

                                            ُّ                                                                       األطـراف والـدورة اإلضافية للهيئات الفرعية، بتحمُّل النسبة من التكاليف اليت تتعدى تلك اليت تغطيها أموال                 
              وتقترح األمانة   .                                                                                  األمانة، مبا يف ذلك صندوق بون، وتلك اليت تتحملها األمم املتحدة على حنو ما جرى بيانه أعاله

  .                                          تنشأ بفضل املمارسة اجليدة اليت تتبعها احلكومات                         ُ             عدم مجع تربعات خلدمات طوارئ ُيرجح أهنا لن 

  االحتياجات من املوارد خلدمات املؤمترات الطارئة-١٠اجلدول 
 )بآالف دورات الواليات املتحدة(

٢٠٠٩-٢٠٠٨اجملموع             وجه اإلنفاق ٢٠٠٨ ٢٠٠٩
  ) أ (              الترمجة الشفوية  ١       ٠١٥,٣  ١       ٠٤٥,٨  ٢       ٠٦١,١

  ) ب (       الوثائق   
                 الترمجة التحريرية   ١    ٢,   ٥٠٠  ١       ٥٤٥,٢  ٣       ٠٤٥,٤
                  االستنساخ والتوزيع       ٤٦٤,٤      ٤٧٨,٤      ٩٤٢,٨
  ) ج (                   دعم خدمات االجتماعات      ٢٤٥,٦      ٢٥٣,٠      ٤٩٨,٦
             اجملموع الفرعي  ٣       ٢٢٥,٥  ٣       ٣٢٢,٣  ٦       ٥٤٧,٨
                  تكاليف دعم الربامج      ٤١٩,٣      ٤٣١,٩      ٨٥١,٢
                        احتياطي رأس املال العامل      ٣٠٢,٥    ٩,١      ٣١١,٦
   وع   اجملم  ٣       ٩٤٧,٤  ٣       ٧٦٣,٣  ٧       ٧١٠,٦

  :                                                                          تشمل االفتراضات املستخدمة يف حساب ميزانية الطوارئ املخصصة خلدمات املؤمترات ما يلي  :     مالحظة
             يف كل دورة؛  ٤٠                                                       أال يتجاوز عدد االجتماعات اليت تستخدم فيها الترمجة الشفوية  ! 
                وإىل إسقاطات    ٦   ٢٠٠-    ١٩٩٧                                                                                    يسـتند حجم الوثائق املتوقع إصدارها إىل متوسط الوثائق اليت صدرت خالل الفترة               !

                  صفحة يف السنة     ١     ٦٠٠                ، بافتراض حنو        ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                                               االحتـياجات اإلضافية املتعلقة بتقدمي التقارير اليت ستنشأ يف          
                                                                          صفحة يف السنة يف اجملموع بالنسبة إىل االستنساخ والتوزيع؛ ويفترض أن             ٥     ١٠٠                                     بالنسبة إىل الترمجة واملراجعة، وحنو      
                 للتوزيع احملدود؛   ١٠٠                    للتوزيع العام وحنو  ٢     ٠٠٠                             يبلغ عدد النسخ عن كل صفحة حنو 

                                                                                                          يشمل دعم خدمات االجتماعات املوظفني الذين توفرهم عادة خدمات املؤمترات التابعة ملكتب األمم املتحدة يف جنيف            !
                                                                          من أجل تنسيق ودعم خدمات الترمجة الشفوية والتحريرية واالستنساخ أثناء الدورة؛

  .                                                                                    ستعملة بالثبات وقد مت تطبيقها بافتراض أن االحتياجات لن تشهد زيادة كبرية خالل فترة السنتني    ً                إمجاالً، تتسم األرقام امل !

  .                                                   تشمل أجور املترمجني الشفويني وسفرهم وبدل إقامتهم اليومي  ) أ ( 
           ة الوثائق                                                                                                                تشـمل مجيع التكاليف املتعلقة بتجهيز الوثائق قبل الدورة وأثناءها وبعدها؛ وتشمل تكاليف الترمجة ومراجع                ) ب ( 
  .        وطباعتها

  .                                                                                              يشمل أجور املوظفني املكلفني بدعم خدمات االجتماعات وسفرهم وبدل إقامتهم اليومي وتكاليف الشحن واالتصاالت  ) ج ( 

  املصروفات الطارئة األخرى-باء 

     ماكن      إىل أ   )                         فرع جامعة األمم املتحدة    (                                                                         قـد يترتـب على انتقال مكاتب وكاالت األمم املتحدة الكائنة يف بون               -  ٥٠
                        كما قد يترتب عليه نفقات   .                                          لتغطية تكاليف االنتقال واألثاث والتجهيزات    ٢٠٠٩     أو     ٢٠٠٨                         دائمة نفقات إضافية يف عام 

                                                                              وستستمر األمانة يف التفاوض مع احلكومة املضيفة بشأن حتديد التكاليف وكيفية             .                                      مـتجددة تـتعلق بتدبري مرافق أوسع      
  .    ٢٠٠٩                                              التنفيذي إدخال تعديل طفيف على النفقات يف عام      ًً                       وتبعاًً للنتائج، قد يقترح األمني  .        تغطيتها
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 املرفق األول

 املنهجيات املستخدمة يف حساب التكاليف

  تكاليف املوظفني-ألف 

            املستخدمة يف    )                         بدوالرات الواليات املتحدة   (                         تستند التكاليف املوحدة      :                                      املرتـبات والتكاليف العامة للموظفني     - ١
       ، وهي      ٢٠٠٦                                                                                           يزانية املقترحة إىل التكاليف الفعلية املتعلقة باملرتبات عن الشهور االثين عشر من عام                                           حتديـد تكاليف املوظفني يف امل     

                                                                             ً                                   تـبني أن الـتعديل الوحيد الالزم هو على مستوى األمني العام املساعد الذي يتوقف دائماً على متويل املنصب                  
    ).  ١      اجلدول  (

  التكاليف املوحدة للمرتبات-١اجلدول 
 )اليات املتحدة يف السنةبدوالرات الو(

 املستوى ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٢٠٠٩-٢٠٠٨

              أمني عام مساعد    ١٨٥     ٠٠٠    ٢١٢     ٠٠٠    ٢٤٠     ٠٠٠
  ٢-  مد    ١٨٠     ٠٠٠    ٢١٠     ٠٠٠    ٢١٠     ٠٠٠
  ١-  مد    ١٧٥     ٠٠٠    ٢٠٥     ٠٠٠    ٢٠٥     ٠٠٠
  ٥- ف    ١٥٥     ٠٠٠    ١٧٩     ٠٠٠    ١٧٩     ٠٠٠
  ٤- ف    ١٣٠     ٠٠٠    ١٥٨     ٠٠٠    ١٥٨     ٠٠٠
  ٣- ف    ١١٠     ٠٠٠    ١٣٥     ٠٠٠    ١٣٥     ٠٠٠
  ٢- ف   ٩٠     ٠٠٠    ١٠٩     ٠٠٠  ٩  ١٠     ٠٠٠
                    وظائف اخلدمات العامة   ٦٠     ٠٠٠   ٨٠     ٠٠٠   ٨٠     ٠٠٠

                     وباإلضافة إىل ذلك، مت يف   .                                     يف املائة من الكلفة اإلمجالية للمرتبات ١              حسبت على أساس   :                      املساعدة املؤقتة العامة - ٢
                    لتغطية تعيني موظفني         ً                                 دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة          ٤١٨     ٠٧٠                                              إطـار خدمـات شؤون املؤمترات، إدراج مبلغ         

  .                 مؤقتني خالل الدورات

                                                         يف املائة من مرتب شهري موحد لكل وظيفة من وظائف             ٢٠                 حسبت على أساس      :                        سـاعات العمل اإلضافية    - ٣
  .                     اخلدمات العامة يف السنة

  التكاليف غري املتعلقة باملوظفني-باء 

  .                                   يت تتطلب خربة متخصصة ال توفرها األمانة                                       تشمل العقود املؤسسية والفردية للخدمات ال  :                 اخلدمات االستشارية - ٤
  .                                                                                ويتم تقدير التكاليف على أساس االحتياجات الفعلية والنفقات السابقة بشأن أنشطة مماثلة

                                                       َّ           تشمل تكاليف سفر اخلرباء ومشاركتهم يف اجتماعات اهليئات واملشكَّلة           :                                   تكالـيف اخلـرباء وأفـرقة اخلرباء       - ٥
  .                                                               ويتم تقدير التكاليف على أساس االحتياجات الفعلية والنفقات السابقة  .    ضات                              واألعمال املتعلقة بإجراء االستعرا
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                                                                                   متثل تكاليف إجيار وصيانة املباين، واملعدات، وأجهزة االتصاالت، والشحن وغري ذلك             :                      نفقات التشغيل العامة   - ٦
  .              ىل بيانات فعلية                         وتستند إسقاطات التكاليف إ  .                                                    من اخلدمات التعاقدية الالزمة لالجتماعات وعمليات األمانة

                                                                   تغطي حيازة األثاث واملعدات، وتكاليف الطباعة، وتدريب املوظفني          :                                        التكالـيف التشغيلية على نطاق األمانة      - ٧
                                         وتستند االسقاطات إىل بيانات فعلية ويتم       .                                                                          وتقـدمي املسـامهات لـلخدمات املشتركة اليت توفرها األمم املتحدة يف بون            

  .          ئمة بالفعل                             تعديلها ملراعاة االحتياجات القا

 واحتياطي رأس املال العامل) النفقات العامة( تكاليف دعم الربامج -جيم 

                                 يف املائة من مصروفات الربامج        ١٣                                 جيب أن توفر ميزانية االتفاقية        )  ١-    م أ  /  ١٥       املقرر   (    ً                      وفقـاً لإلجراءات املالية      - ٨
                        شهر واحد من احتياجات      (        فاقية                     من ميزانية االت      ٨,٣                                                                كـنفقات عامـة، وأن حتفـظ باحتياطي رأس مال عامل بنسبة             

    ).        التشغيل

  سعر الصرف-دال 

                                               وقد روعي تقلب سعر الصرف بني اليورو ودوالر          .                                                      حسـبت مجـيع التكاليف على أساس املصروفات الفعلية         - ٩
      مارس /                يناير على آذار   /                                                                                              الواليات املتحدة يف حساب هذه التكاليف، باستخدام املتوسط املسجل يف الفترة من كانون الثاين             

   ). ٢      اجلدول    ) (      يورو     ٠,٧٦٢  =        دوالر  ١   (    ٢٠٠٧

 اليورو مقابل دوالر الواليات املتحدة:  سعر الصرف-٢اجلدول 

 املتوسط

كانون 
/ األول
 ديسمرب

تشرين 
/ الثاين

 نوفمرب 

تشرين 
/ األول
 أكتوبر

/ أيلول
 مارس/آذار أبريل/نيسان مايو/أيار يونيه/حزيران يوليه/متوز أغسطس/آب سبتمرب

/ شباط
 اير فرب

كانون 
 /الثاين

 يناير

 

٢٠٠٥ ٠,٧٣٧ ٠,٧٦٥ ٠,٧٥٧ ٠,٧٧١ ٠,٧٧٣ ٠,٨١٤ ٠,٨٢٩ ٠,٨٢٧ ٠,٨٢٠ ٠,٨٣٢ ٠,٨٤١ ٠,٨٥٠ ٠,٨٠١ 

٢٠٠٦ ٠,٨٤٥ ٠,٨٢٧ ٠,٨٤٤ ٠,٨٢٧ ٠,٧٩٥ ٠,٧٧٨ ٠,٧٩٦ ٠,٧٨٤ ٠,٧٨٠ ٠,٧٨٨ ٠,٧٨٦ ٠,٧٥٩ ٠,٨٠٣ 

٢٠٠٧ ٠,٧٦٠ ٠,٧٧١ ٠,٧٥٥          ٠,٧٦٢ 
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 املرفق الثاين

َ                 نية الربناجمية امل قتر حة لفترة السنتني امليزا  ، حبسب مصدر التمويل٢٠٠٩-٢٠٠٨               ُ  
   ِّ                                                                                                            يبـيِّن اجلدول أدناه االحتياجات اإلمجالية من التمويل حبسب الربامج يف امليزانية األساسية، والدخل القائم على                 

    كما   .                            سامهات يف األنشطة التكميلية                                                                                         الرسـوم واخلاص بآلية التنمية النظيفة والتنفيذ املشترك وسجل املعامالت الدويل، وامل           
                                                          أما توزيع مصادر التمويل يف امليزانية الربناجمية للفترة          .    ِّ             َّ                                                  يبـيِّن الدخل املتوقَّع يف فترة السنتني القادمة، حبسب مصدر الدخل          

   .        يف املائة    ٤٨  :                            يف املائة؛ امليزانية األساسية  ٣٥  :                             يف املائة؛ القائم على الرسوم  ١٧  :         التكميلي  :             فهو كالتايل    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨

 ، حبسب مصدر التمويل٢٠٠٩-٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

 التمويل التكميلي

 )أ(املسامهات املطلوبة اجملموع
الدخل القائم على 

 الربنامج امليزانية األساسية الرسوم

بدوالرات الواليات (
 )املتحدة

بدوالرات الواليات (
 )املتحدة

بدوالرات الواليات (
 )ملتحدةا

بدوالرات الواليات (
 )املتحدة

 

                                 اإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري  ٤     ٣٢٣     ٣٨٦ - -  ٤     ٣٢٣     ٣٨٦
                        مكتب نائب األمني التنفيذي  ١     ٥٢٢     ٠١٤ - -  ١     ٥٢٢     ٠١٤
                                  تقدمي التقارير، والبيانات والتحليل  ٩     ٢٢٧     ٣٣٤ -  ٢     ٧٨٦     ٣٣٦   ١٢     ٠١٣     ٦٧٠
    دويل  ال            سجل املعامالت  -  ٨     ٠٤٣     ٣٣٦ -  ٨     ٠٤٣     ٣٣٦
                  الدعم املايل والتقين  ٥     ٨٠١     ٩١٥ -  ٣     ٩٥٧     ٢٦٠  ٩     ٧٥٩     ١٧٥
                           التكيف والتكنولوجيا والعلم  ٥     ٧٧٢     ١٠٢ -  ٣     ٩١١     ٦٦٨  ٩     ٦٨٣     ٧٧٠
                       آليات التنمية املستدامة    ٦٨٨     ٤٦٦ - -    ٦٨٨     ٤٦٦
                     آلية التنمية النظيفة    ٨٤٥     ٠٠٧   ٢٧     ٤٩٧     ٤٠٦ -   ٢٨     ٣٤٢     ٤١٣
               التنفيذ املشترك  ١     ٢٨٩     ١٩٣    ٦٠٠     ٠٠٠  ٣     ٩٨٢     ٤٦٠  ٥     ٨٧١     ٦٥٣
                 الشؤون القانونية  ٣     ٩٨٠     ٠٩٤ -    ٩١٢     ٦٥٠  ٤     ٨٩٢     ٧٤٤
                   خدمات شؤون املؤمترات  ٣     ٢٨٨     ٧٥٤ - -  ٣     ٢٨٨     ٧٥٤
            خدمات اإلعالم  ٨     ٦٤٨     ٩٨٥ -  ٢     ٠٦٩     ٩٦٠   ١٠     ٧١٨     ٩٤٥
                         التكاليف على نطاق األمانة  ٣     ٤٢٩     ١٠٠ - -  ٣     ٤٢٩     ١٠٠
                         مصروفات الربامج العادية-    ألف   ٨ ٤     ٨١٦     ٣٥٠   ٣٦     ١٤٠     ٧٤٢   ١٧     ٦٢٠     ٣٣٤   ١٠٢     ٥٧٧     ٤٢٦
                    تكاليف دعم الربامج-    باء   ٦     ٣٤٦     ١٢٦  ٤     ٦٩٨     ٢٩٧  ٢     ٢٩٠     ٦٤٣   ١٣     ٣٣٥     ٠٦٦
                          احتياطي رأس املال العامل-    جيم    ٩٤     ٠٠٨ - -   ٩٤     ٠٠٨
  )     جيم +    باء   +     ألف  (      اجملموع    ٥٥     ٢٥٦     ٤٨٤   ٤٠     ٨٣٩     ٠٣٩   ١٩     ٩١٠     ٩٧٧   ١١٦     ٠٠٦     ٥٠٠

  :        االيرادات    
                    مسامهة احلكومة املضيفة  ٢     ٠١٠     ٣٢٢ - -  ٢     ٠١٠     ٣٢٢
                   االشتراكات اإلرشادية   ٥٣     ٢٤٦     ١٦٢ - -   ٥٣     ٢٤٦     ١٦٢
        التربعات - -   ١٩     ٩١٠     ٩٧٧   ١٩     ٩١٠     ٩٧٧
                            املسامهات يف سجل املعامالت الدويل -  ٩     ٠٨٨     ٩٧٠ -  ٩     ٠٨٨     ٩٧٠

                       رسوم التسجيل واالعتماد؛    
                 احلصة من العائدات -   ٣١     ٧٥٠     ٠٦٩ -   ٣١     ٧٥٠     ٠٦٩
              جمموع اإليرادات   ٥٥     ٢٥٦     ٤٨٤   ٤٠     ٨٣٩     ٠٣٩   ١٩     ٩١٠     ٩٧٧  ١٦ ١     ٠٠٦     ٥٠٠

                                                       َّ                                                تسـتند املسـامهات املطلوبـة إىل اجملموعة األوىل من األنشطة اليت ستموَّل من مصادر تكميلية وهي ختضع                    ) أ ( 
  .             لتعديالت طفيفة

- - - - - 


