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  اهليئة الفرعية للتنفيذ
   والعشرونثامنةالدورة ال

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣- ٤بون، 
  

  من جدول األعمال املؤقت) أ(١٤البند 
  لية واملؤسسيةاملسائل اإلدارية واملا

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨أداء امليزانية لفترة السنتني 

   ٢٠٠٩- ٢٠٠٨أداء امليزانية لفترة السنتني 
  ∗مذكرة أعدهتا األمانة

  جزمو

 وطلب إىل األمني التنفيذي ٢٠٠٩-٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لفترة السنتني ، ١٣-م أ/١٣ هقرر، مبعتمد مؤمتر األطرافا
، واقتراح ما قد يلزم إدخاله من تعديالت على  يف دورته الرابعة عشرةداء امليزانية إىل مؤمتر األطرافتقدمي تقرير عن اإليرادات وأ

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨ الربناجمية لفترة السنتني امليزانية

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، اخنفضت قيمة امليزانية األساسية للفترة دوالر الواليات املتحدة مقابل اليوروويف أعقاب ضعف   
وإذا رغبت األمانة يف تنفيذ برنامج العمل املكلَّفة به تنفيذاً كامالً، فسوف يطلب األمني التنفيذي إذناً بزيادة . اخنفاضاً كبرياً

تبعاً ملتوسط سعر الصرف السائد )  مليون يورو٤١,٢(، مبا يعادل امليزانية املُعتَمدة باليورو  الواليات املتحدةاتدوالراإلنفاق ب
   .٢٠٠٩-٢٠٠٨ فترة السنتني خالل

ويف الوقت نفسه، فقد ُحدِّثت االحتياجات من املوارد اليت تلزم يف إطار الصندوق التكميلي لدعم االتفاق الذي مت   
وتقدم املذكرة أيضاً تقريراً مرحلياً عما تبذله األمانة من جهود لتحقيق توزيعٍ جغرايفٍ ُمنصف . التوصل إليه يف بايل وأنشطة أخرى

  .وتوازن بني اجلنسني

                                                      

  .داخلية شاوراتم ؤه منإجرا نظراً ملا لزم تأخر تقدمي هذه الوثيقة  ∗
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   مقدمة- والً أ
   الوالية- ألف 

 وطلب إىل   ٢٠٠٩- ٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لفترة السنتني     ،  ١٣- م أ /١٣ هرقرَّ، مب عتمد مؤمتر األطراف  ا  - ١
، واقتراح ما قد  يف دورته الرابعة عشرةافاألمني التنفيذي تقدمي تقرير عن اإليرادات وأداء امليزانية إىل مؤمتر األطر

  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨ الربناجمية لفترة السنتني يلزم إدخاله من تعديالت على امليزانية

   نطاق املذكرة- باء 

  ضعف دوالر الواليات املتحدة على امليزانيـة الربناجميـة لفتـرة          أثر  تتضمّّن هذه الوثيقة معلوماٍت عن        - ٢
 الصندوق االستئماين لألنـشطة التكميليـة      يف إطار  املنقّّحة من املوارد     جاتواالحتيا،  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨السنتني  

  واجلهـود الـيت   ،  األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغـري املنـاخ        الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية     و
  هـذه  أن ُتقـرأ  وينبغـي . تحقيق توزيعٍ جغرايفٍ ُمنصف وتوازن بني اجلنسني فيما بني موظفيهـا   تبذهلا األمانة ل  

  ن معلوماٍت بـشأن حالـة االشـتراكات   اليت تتضمن ما استجد م FCCC/SBI/2008/INF.6مع الوثيقة   الوثيقة  
  .٢٠٠٨مايو / أيار١٥حىت 

   اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ- جيم 

لية، مبـا  مامسائل إدارية وبشأن شاريع مقررات سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف التقرير وإىل التوصية مب        -٣
يف تدابري الالزمة ملعاجلة اآلثار السلبية املترتِّبة على تقلبات أسعار الصرف، كي يعتمدها مؤمتر األطـراف                شأن ال يف ذلك ب  

  . ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الرابعةدورته الرابعة عشرة

   تأثري تقلبات أسعار الصرف-  ثانياً
 فترة السنتني من    اليت تسبق امليزانية الربناجمية املقترحة يف السنة      ُتعد  ،  )١(وفقاً للمنصوص عليه يف اإلجراءات املالية       -٤

اف مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـر        واعتمادها من ِقَبل     فيها   للنظر ٍفأجل إتاحة وقٍت كا   
 الواليات املتحدة مع بيان ما يعادهلا باليورو باستخدام متوسط اتبدوالروُتعرض وُتحتسب امليزانية . يف بروتوكول كيوتو  

يعـادل  املتعلقة مبـا    وتشكِّل املعلومات   . سعر الصرف الرمسي لألمم املتحدة لفترة األشهر الثالثة السابقة إلعداد الوثيقة          
  .باليورو هبا يوفّى يف فترة السنتني بالنظر إىل أن معظم التزامات األمانة الالزمةحاً ملستوى املوارد امليزانية باليورو مؤشراً واض

 قيد اإلعداد، كان متوسط سعر صـرف        ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ما كانت امليزانية الربناجمية لفترة السنتني       حينو  - ٥
. ٢٠٠٧مـارس   /ينـاير إىل آذار   /اين، خالل الفترة من كانون الث     ٠,٧٦٢دوالر الواليات املتحدة مقابل اليورو      

 دوالراً من   ٥٤ ٠٣١ ٥٨٤غ   مبيزانية تبل  سادسة والعشرين ، يف دورهتا ال    قد أوصت  اهليئة الفرعية للتنفيذ  وكانت  

                                                      

 .، املرفق األول١ - م أ/١٥املقرَّر   )١(
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يف دورته الثالثة اعَتمد هذه امليزانية كلٌّ من مؤمتر األطراف و؛ )يورو ٤١ ١٧٢ ٠٦٨ (دوالرات الواليات املتحدة
  .العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثالثة ومؤمتر األطراف عشرة

املعمول به يف األمم املتحدة لتغرياٍت بالزيادة       مقابل اليورو   صرف دوالر الواليات املتحدة     ويتعرَّض سعر     - ٦
ستقبلية حتـدياً    ما للفترات امل   ٍهالعام نظراً ألحداث خارجة عن سيطرة األمانة، األمر الذي جيعل توقع اجتا           طوال  
 يف  ٠,٧٧١ بلـغ ذروةً مقـدارها    حبيـث    -  الدوالر مقابل اليـورو   زادت فيهما قوة    شهرين   مدة   وبعد. كبرياً
، مما أثر تأثرياً سلبياً     ٢٠٠٨ عام   حىتمارس استمر طوال العام و    /يف آذار هبوطياً  بدأ يشهد اجتاهاً     -  فرباير/شباط

   .على امليزانية األساسية لألمانة

.  وقت إعدادها ويف بداية فتـرة الـسنتني        ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ قيمة امليزانية لفترة السنتني      ١ن اجلدول   ويبيِّ  - ٧
متوسط سعر الصرف   حسب   مليون يورو،    ٣٦,٤ مليون يورو إىل     ٤١,٢ امليزانية املعتمدة باليورو من      وتنخفض

ماليـني   ٤,٨ عجزاً بقيمة    ، وهو ما ميثِّل   )٠,٦٧٤ (٢٠٠٨مارس  /يناير إىل آذار  /كانون الثاين خالل الفترة من    
  .  يف املائة١١,٦ بنسبة يورو، أي

   حبسب وجه اإلنفاق٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة السنتني  )أ(امليزانية األساسية - ١اجلدول 

  وجه اإلنفاق

  ألف
  امليزانية املعتمدة

  )املتحدة بدوالرات الواليات(

  باء
  امليزانية املعتمدة

  )ب()باليورو(

  جيم
  قيمة امليزانية املعتمدة

  )ج(٢٠٠٨مارس /آذار حىت

  الفرق
   جيم- باء = ف 

  )باليورو(
النسبة املئوية 

  للتغري

    )٣ ١٣٧ ٠٤٢(  ٢٤ ٠٢٦ ٨٩٦  ٢٧ ١٦٣ ٩٣٨  ٣٥ ٦٤٨ ٢١٣  تكاليف املوظفني
    )١٤٥ ٤٦٤(  ١ ١١٤ ١٢٢  ١ ٢٥٩ ٥٨٦  ١ ٦٥٣ ٠٠٠  االستشاريون
    )١٣١ ١٩٤(  ١ ٠٠٤ ٨٣٢  ١ ١٣٦ ٠٢٦  ١ ٤٩٠ ٨٤٨   رمسيةلالسفر يف أعما

    )٢٦٤ ٨٦٣(  ٢ ٠٢٨ ٦٠٥  ٢ ٢٩٣ ٤٦٨  ٣ ٠٠٩ ٨٠٠  فرقة اخلرباءأ
    )١٦٥ ٤٩٣(  ١ ٢٦٧ ٥٢٤  ١ ٤٣٣ ٠١٧  ١ ٨٨٠ ٦٠٠  مصروفات التشغيل العامة

    )١٩ ٣٠٩(  ١٤٧ ٨٨٦  ١٦٧ ١٩٥  ٢١٩ ٤١٦  اللوازم واملواد
    )١٣٢ ١١٥(  ١ ٠١١ ٨٧٥  ١ ١٤٣ ٩٩٠  ١ ٥٠١ ٢٩٩  اتاقتناء األثاث واملعدَّ

    )٢١ ٨٢٤(  ١٦٧ ١٥٢  ١٨٨ ٩٧٦  ٢٤٨ ٠٠٠  التدريب
    )١٢٦ ٤١٢(  ٩٦٨ ٢٠١  ١ ٠٩٤ ٦١٣  ١ ٤٣٦ ٥٠٠  املسامهة يف اخلدمات املشتركة

(IPCC)املنح واملسامهات 
    )٦١ ٦٠٠(  ٤٧١ ٨٠٠  ٥٣٣ ٤٠٠  ٧٠٠ ٠٠٠  )د(
  ١١,٥٥  )٤ ٢٠٥ ٣١٥(  ٣٢ ٢٠٨ ٨٩٣  ٣٦ ٤١٤ ٢٠٩  ٤٧ ٧٨٧ ٦٧٦  جمموع امليزانية الربناجمية

    )٥٤٦ ٦٩١(  ٤ ١٨٧ ١٥٦  ٤ ٧٣٣ ٨٤٧  ٦ ٢١٢ ٣٩٨  عم الربامج يف املائة تكاليف د١٣
    )٢ ٧٧٣(  ٢١ ٢٣٨  ٢٤ ٠١١  ٣١ ٥١٠   يف املائة احتياطي رأس املال املتداول٨,٣

  ١١,٥٥  )٤ ٧٥٤ ٧٧٩(  ٣٦ ٤١٧ ٢٨٧  ٤١ ١٧٢ ٠٦٨  ٥٤ ٠٣١ ٥٨٤  اجملموع الكلي

  .١٣- م أ/١٣املقرر   )أ(  
 مـن كـانون     املمتدةهو السعر املتوسط للفترة     )  يورو ٠,٧٦٢ =الدوالر الواحد   (سعر الصرف املستخَدم      )ب(  

  .٢٠٠٧مارس / آذارإىليناير /الثاين
 مـن كـانون     املمتدةهو السعر املتوسط للفترة     )  يورو ٠,٦٧٤= الدوالر الواحد   (سعر الصرف املستخَدم      )ج(  

  .٢٠٠٨مارس / آذارإىليناير /الثاين
  .املناخالفريق احلكومي الدويل املعين بتغري   )د(  
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 يف املائة من    ٧٥ومما يثري القلق بوجٍه خاص مسألة صرف مرتبات املوظفني ومستحقاهتم اليت متثِّل نسبة                - ٨
وجيري التعاقد مع املوظفني الذين ُيعيَّنون يف وظائف أساسية ملـدة تـصل إىل ثـالث                . إمجايل امليزانية األساسية  

الذي حددته  ت العامة باليورو وفقاً جلدول املرتبات ذي الصلة         وُتحدَّد مرتبات املوظفني من فئة اخلدما     . سنوات
 ملواجهة مضاعف تسوية مقر العملبينما ُتسوَّى مرتبات املوظفني الفنيني باستخدام . )٢(جلنة اخلدمة املدنية الدولية   

   .تقلبات سعر الصرف

  إىل التحـدي الـذي    ) ٢ انظر اجلـدول  (وتشري إحصاءات املرتبات للشهرين األولني من فترة السنتني           - ٩
ديسمرب / إىل كانون األول   ٢٠٠٨مارس  /الفترة من آذار  (عشرين املُقبلة   السوف تواجهه األمانة يف غضون األشهر االثنني و       

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ فترةال يف املائة من ميزانية ٨,٤، كانت األمانة قد أنفقت ما يعادل ٢٠٠٨فرباير /فبنهاية شباط). ٢٠٠٩
 بالفعل زيادةً طفيفة عن مستوى اإلنفاق املتوقَّع يف هذا الوقت مـن             قد مثَّلت هذه النسبة   وظفني، و املخصَّصة لتكاليف امل  

 كانت املناصب كلها قد ُشغلت منذ بداية فترة السنتني، لكانت نسبة الزيـادة أكـرب                ولو).  يف املائة  ٨,٣(فترة السنتني   
وبافتراض . تواء النفقات يف حدود املبلغ املأذون به بالدوالر       من املستحيل اح  سيصبح  بكثري، األمر الذي يشري إىل أنه كان        
ما تبقَّى من فتـرة     سُيعمل به في  ) ٠,٦٧٤ (٢٠٠٨مارس  /آذار إىل   يناير/كانون الثاين أن متوسط سعر الصرف للفترة من       

ملرتبـات   غضون فترة السنتني، فمن املتوقَّع أن تتجاوز تكـاليف ا          السنتني وأن بعض الوظائف الشاغرة سُتشغل يف      
  .دوالر ماليني ٤,٦بقيمة  انية املخصَّصة لتكاليف املوظفنيوحدها امليز

   حبسب وجه اإلنفاق٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة السنتني امليزانية األساسية من  ةاملتوقعلنفقات  ا- ٢اجلدول 
  ) الواليات املتحدةاتبدوالر(

  )أ(امليزانية املعتمدة  وجه اإلنفاق
النفقات حىت 

  ٢٠٠٨فرباير /شباط

النفقات املتوقعة الثنني 
  وعشرين شهراً

ىل كانون إمارس /من آذار(
  إمجايل النفقات  )٢٠٠٩ديسمرب /األول

النفقات كنسبة 
  مئوية من امليزانية

  ١١٢,٨  ٤٠ ٢١٤ ٣٠٤  ٣٧ ٢٣٨ ١١٢  ٢ ٩٧٦ ١٩٢  ٣٥ ٦٤٨ ٢١٣  تكاليف املوظفني
  ١١١,٢  ١٣ ٥٠٠ ٠٠٠  ١٢ ٢٩٧ ٥٤٦  ١ ٢٠٢ ٤٥٤  ١٢ ١٣٩ ٤٦٣  التكاليف غري املتعلقة باملوظفني

  ١١٢,٤  ٥٣ ٧١٤ ٣٠٤  ٣٩ ٥٣٥ ٦٥٨  ٤ ١٧٨ ٦٤٦  ٤٧ ٧٨٧ ٦٧٦  اجملمـوع
    ٦ ٩٨٢ ٨٦٠  ٦ ٤٣٩ ٦٣٦  ٥٤٣ ٢٢٤  ٦ ٢١٢ ٣٩٨   يف املائة تكاليف دعم الربامج١٣
    ٣٠٩ ٣٦٠  ٢٧٧ ٨٥٠    ٣١ ٥١٠   يف املائة احتياطي رأس املال املتداول٨,٣

  ١١٢,٩  ٦١ ٠٠٦ ٥٢٤  ٥٦ ٢٥٣ ١٤٤  ٤ ٧٢١ ٨٧٠  ٥٤ ٠٣١ ٥٨٤  اجملموع الكلي

  .تكاليف دعم الربامج وتسوية احتياطي رأس املال املتداول ١٣- م أ/١٣ال يشمل املقرر   )أ(  

غري أنه مـع    .  يف إدارة مواردها   توخي احلصافة إىل  األمانة  تعمد   ضوء احلالة املالية الراهنة، سوف       وعلى  - ١٠
 هبا  ةاملُكلَّفباألنشطة  ل إىل حدٍّ بالغ قدرة األمانة على االضطالع         اختاذ مزيد من التدابري للحد من النفقات، تتضاء       

  .يف برنامج العمل لفترة السنتني

                                                      

)٢(  <http://www.un.org/Depts/OHRM/salaries_allowances/salaries/germany.htm>.  
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 ٤١ ١٧٢ ٠٦٨فإهنا ستحتاج إىل املبلغ  به لفترة السنتني، ةبرنامج العمل املكلَّفأن تنفذ ألمانة ل أُريدوإذا   - ١١
ومن املتوقع أن تبلغ قيمة العجز      . ٠,٦٧٤ البالغ   مبتوسط سعر الصرف    مليون دوالر  ٦١ حنو   ي، أ بالكامليورو  

 مليون دوالر، وذلك بعد أن يؤخذ يف احلسبان رصيد األموال من فترة السنتني السابقة، ٢,٣ر مقابل اإلنفاق املقدَّ
 احلكومة املضيفة، وتقدير اإليرادات  املقدَّمة منسامهةامل و،٢٠٠٩- ٢٠٠٨واالشتراكات اإلرشادية لفترة السنتني   

  ).٣ انظر اجلدول(املتنوعة وإيرادات الفوائد 

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨فترة السنتني  العجز املقدَّر يف األموال يف - ٣اجلدول 
  ) الواليات املتحدةاتبدوالر(

  ٩ ٤١١ ١٣٩  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١رصيد األموال حىت 
  ٥٠ ٠١٨ ٦٢٣  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨االشتراكات اإلرشادية للفترة 

  ٢ ٠١٢ ٩٦١  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨مسامهة من احلكومة املضيفة للفترة 
  ١ ٣٥٠ ٠٠٠  تقدير إيرادات الفوائد واإليرادات املتنوعة

  ٦٢ ٧٩٢ ٧٢٣  إمجايل اإليرادات املتوقعة
PSCيف املائة  ١٣مبا فيها (إمجايل النفقات 

  ٦١ ٠٠٦ ٥٢٤ )ب()WCR يف املائة ٨,٣ و)أ(
  ١ ٧٨٦ ١٩٩  صايف زيادة اإليرادات عن النفقات

  )٢ ٣٠٣ ٥٧٨(  احتياطي رأس املال املتداول
  )٢ ٠٠٠ ٠٠٠(  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١االشتراكات غري املسدَّدة حىت 

  )٢ ٢٥٧ ٣٧٩(  العجز املقدَّر يف هناية فترة السنتني
  .تكاليف دعم الربامج  )أ(  
  .احتياطي رأس املال املتداول  )ب(  

 يف املوعد احملـدد  سترد يف املائة من االشتراكات اإلرشادية ٩٦  قدرها نسبة أنوُينبئ هذا السيناريو عن    - ١٢
إال أنه حىت بافتراض ذلك، لن      . وأن سعر الصرف سيبقى عند متوسطه يف األشهر الثالثة األوىل من فترة السنتني            

. نية األساسية مبسامهات إضافية   يكون بوسع األمانة متويل برنامج العمل املُعتمد من موارد متاحة ما مل ُتعزَّز امليزا             
اشتراكاهتا حتقيق بعضها وفورات من احتمال بالنظر إىل ودُّ األطراف النظر يف تقدمي هذه املسامهات، وخاصةً توقد 

  .خنفاض قيمة دوالر الواليات املتحدةالاملخصَّصة للميزانية األساسية نتيجة 

ومؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع       ؤمتَر األطراف   لذا، ُيقترح أن توصي اهليئة الفرعية للتنفيذ م         - ١٣
  : مبا يلياألطراف يف بروتوكول كيوتو

أن يأذنا لألمني التنفيذي برفع مستوى اإلنفاق بالدوالر الذي ُيعادل امليزانية املعتمدة بـاليورو                )أ(
ات الواليات املتحـدة     بدوالر ٢٠٠٩- ٢٠٠٨وبتسوية امليزانية املعتَمدة لفترة السنتني      )  يورو ٤١ ١٧٢ ٠٦٨(

  للمعمـول بـه يف    وفقاً   و ١٣- م أ /١٣ من املقرَّر    ١٦باستخدام سعر الصرف الرمسي لألمم املتحدة وفقاً للفقرة         
  األمم املتحدة؛
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 استناداً إىل امليزانية     باليورو ٢٠٠٩ لألمني التنفيذي بإخطار األطراف باشتراكاهتا لعام        اأذنيأن    )ب(
  ).٠,٧٦٢(الرات الواليات املتحدة بسعر الصرف املعمول به يف إعداد امليزانية عتمدة باليورو، أو بدوامل

  طوعيـة إضـافية يف    األطراف علـى تقـدمي مـسامهات        أن حتث   اهليئة الفرعية للتنفيذ    تود أيضاً   وقد    - ١٤
  .امليزانية األساسية

الصندوق االستئماين لألنشطة   من املوارد يف إطار     االحتياجات   -  ثالثاً
 الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقيـة       و يةالتكميل

  األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
  الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية - لف أ

 االستئماين لألنشطة بالتمويل املقّدر تقدميه للصندوق، ١٣- م أ/١٣األطراف علماً، يف مقرَّره ر أحاط مؤمت  - ١٥
 األطراف إىل تقدمي مسامهات يف هذا ا، ودع دوالرا١٩ً ٩٣٠ ١٨٧ وهو ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ني لفترة السنت التكميلية
ومع أن أثر هبوط قيمة دوالر الواليات املتحدة قد انعكس يف ارتفاع مـستوى هـذه التقـديرات                  . الصندوق

ف األمانة بواليات  ناجتة عن تكليصندوق االستئماينهذا اليف إطار يف االحتياجات الزيادة الرئيسية فإن بالدوالر، 
  . إضافية خالل الدورات املعقودة يف بايل لتضطلع بأعمالٍ غري مشمولة بامليزانية الربناجمية األساسية

 من املوارد الالزمة ملباشرة األنشطة املتصلة بعمليـة         يف االحتياجات وبصفٍة خاصة، كانت الزيادة اهلائلة        - ١٦
طالق عمليـة شـاملة     إل) ١٣- م أ /١املقرَّر  (لى اعتماد خطة عمل بايل       اآلثار املترتبة ع   أحدهي  تنفيذ االتفاقية   

  العمل التعـاوين الطويـل األمـد،      من خالل    ومطَّرداً   االً وفعَّ  تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً    تستهدف التمكني من  
 يف الدورة اخلامسة     وفيما ما بعده، من أجل التوصل إىل نتائج ُمتَّفقٍ عليها واعتماد مقرَّرٍ            ٢٠١٢اآلن وحىت عام    

ن املـشار   دعماً للدورتني اإلضافيتني األولتيْ   السخية املقدمة   وبالرغم من بعض التعهدات     . ؤمتر األطراف ملعشرة  
الالزم  الدعم األساسي    تقدميإليهما يف خطة عمل بايل، فإنه ال تزال مثة حاجة إىل مجع مزيٍد من األموال لكفالة                 

مثانية ماليني دوالر إضافية لفتـرة      هو أنه ستلزم    يف هذا الوقت    التقدير املتحفظ   و. ولتغطية تكاليف خدمة املؤمتر   
  .٢٠٠٩إذا دعت احلاجة إىل عقد أكثر من دورتني إضافيتني يف عام التقدير السنتني، وقد يزداد هذا 

، ٢٠٠٨ وعلى الرغم من أن األمانة قد متكَّنت من ترحيل أموال للشروع فوراً يف تنفيذ أنشطة يف عـام                  - ١٧
فإن كثرياً من األنشطة املهمة املكلَّف هبا واملموِّلة مبسامهات طوعية ال يزال يواجه نواحي عجز كبرية، ومن هذه                  

  : األنشطة ما يلي

 ؛) مليون دوالر٢,٣ قيمته اًعجزتواجه حالياً (أنشطة متصلة بالتنفيذ املشترك   )أ(

 ؛) دوالرامليون(أنشطة االتصال والتوعية   )ب(

  ؛) دوالر٧٠٠ ٠٠٠ (املرفق األول لالتفاقيةب  املشمولةغريعم االتصاالت الوطنية من األطراف د  )ج(

  ؛) مليون دوالر١,٢(وصيانتها  املتعلقة بالتجميع واحملاسبة  السنويةقاعدة البياناتتطوير   )د(
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وصـلة  و وعرضها االحتباس احلراريقوائم جرد غازات  تطوير ودعم الربجميات املتعلقة بتجميع        )ه(
  ؛) مليون دوالر١,١( اخلاصة هبا البيانات البينية

  ؛ االسـتعراض الـيت جيريهـا اخلـرباء مبوجـب االتفاقيـة وبروتوكـول كيوتـو                عمليات  )و(
 ؛) دوالر٤٠٠ ٠٠٠(

فريق اخلرباء املعين   و)  دوالر ٧٠٠ ٠٠٠ (برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا      دعم    )ز(
  ؛) دوالر٧٠٠ ٠٠٠( بأقل البلدان منواً

  ؛) دوالر٦٥٠ ٠٠٠ (ةبناء القدرات لصاحل البلدان النامي  )ح(

  ). دوالر٥٠٠ ٠٠٠(تصلة بالتكيُّف املنشطة األ  )ط(

يف وسـتوجَّه   . والقائمة الواردة أعاله ال تشمل كل األنشطة املطلوب متويلها لفتـرة الـسنتني هـذه                - ١٨
تـسنَّى  تأمهية تقدمي املسامهات يف املوعد احملدد كـي      على   ، تؤكد أموالرسائل لطلب مجع     ٢٠٠٨أبريل  /نيسان

كذلك ينبغي لألطراف أن تعلم أن هذه األنشطة قد تتطلب مزيداً من            . اعطانقمواصلة األنشطة املكلَّف هبا دون      
  .األموال إذا ما كُلُِّفت األمانة بواليات إضافية إبَّان فترة السنتني

  األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ة يف عملية اتفاقيةالصندوق االستئماين للمشارك -  باء

لصندوق االستئماين  تقدميه ل  قدَّرالتمويل امل ب أيضاً،   ١٣- م أ /١٣أحاط مؤمتر األطراف علماً، يف مقَّرره         - ١٩
  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨لفتـرة الـسنتني      األمم املتحدة اإلطاريـة بـشأن تغـري املنـاخ          للمشاركة يف عملية اتفاقية   

  . األطراف إىل تقدمي مسامهات يف هذا الصندوقا، ودع دوالر٥ ٦٥٠ ٠٠٠ وهو

 من املوارد يف إطار هذا الصندوق؛ إذ سيلزم االحتياجاتوقد كان العتماد خطة عمل بايل أثر أيضاً على   - ٢٠
ر الدورات توفري أربعة ماليني دوالر إضافية لتقدمي الدعم املايل إىل األطراف املؤهلة للحصول عليه من أجل حضو     

  .اإلضافية األربع

 اليت ُتعقدومع أن األموال اليت ُرحِّلت سوف تغطِّي االحتياجات الفورية لكلٍّ من الدورة اإلضافية األوىل،   - ٢١
 ٧,٢قرابة فإن ، ٢٠٠٨يونيه / يف حزيرانسُتعقد، ودورات اهليئة الفرعية اليت ٢٠٠٨أبريل /مارس ونيسان/يف آذار
وسوف . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨لتغطية احتياجات كل االجتماعات املزمع عقدها يف الفترة الزمة زالت  دوالر ماماليني 

  . أعاله١٨أيضاً يف الرسائل الداعية إىل مجع أموال املذكورة يف الفقرة االحتياج ُيسلَّط الضوء على هذا 

   املوارد البشرية-  رابعاً
  مبـستوى  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ة السنتني   لفتر، جدول املوظفني    ١٣- م أ /١٣اعتمد مؤمتر األطراف، مبقرره      - ٢٢
متـوَّل مـن امليزانيـة    ) من فئة اخلدمات العامةوظيفة  ٥٢,٥من الفئة الفنية ووظيفة  ٨٨( وظيفة  ١٤٠,٥ قدره



FCCC/SBI/2008/3 
Page 9 

الصندوق  وظيفة يف إطار الوظائف ذات الدخل القائم على الرسوم، و          ١٧٨وإضافةً إىل ذلك، أُنشئت     . األساسية
 ). النفقات العامة(دوق بون، وتكاليف دعم الربامج ، وصناالستئماين لألنشطة التكميلية

. الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية وجتري اآلن عملية التعيني يف كثري من الوظائف املنشأة يف إطار   - ٢٣
دوران املـوظفني أو    لكذلك، فإن عدداً من الوظائف املنشأة يف إطار امليزانية األساسية شاغر، وذلك إما نتيجة               

للسعي إىل الوفاء وسوف تغتنم األمانة هذه الفرصة . ب ما اسُتحِدث من وظائف جديدة يف فترة السنتني هذهبسب
واألطراف غري ) أطراف املرفق األول(بتحسني النسبة بني رعايا األطراف املشمولة باملرفق األول لالتفاقية بالتزامها 

  .اإلناثبني املوظفني من الذكور وكذلك النسبة املشمولة به، و

واألمني التنفيذي ملتزٌم بضمان أن يعكس تعيني موظفي األمانة على مستوى الفئة الفنية وما فوقها عاملية   - ٢٤
 بني رعايا األطراف املشمولة بـاملرفق       ٥٠:٥٠  قدرها ، يتمثَّل اهلدف يف حتقيق نسبة     ولذا. الكيان الذي خيدمونه  

وجيري أيضاً  . ول هناية فترة السنتني هذه، بوصف ذلك خطوةً أوىل        األول لالتفاقية واألطراف غري املشمولة به حبل      
بْيد أن التحـدي   .بذل جهوٍد مماثلة لتحسني التوازن بني اجلنسني يف صفوف املوظفني من الفئة الفنية وما يعلوها        

احلفاظ ع  م،كان العثور على موظفني على أعلى مستوى من الكفاءة الفنيةأمانة تنمو بسرعة الرئيسي الذي واجه 
 التقدم احملرز فيما يتعلق باملساعي الرامية إىل ٤ويبيِّن اجلدول . التوازن بني اجلنسنيعلى وواسع جغرايف توزيع على 

  . حتقيق توازٍن جغرايف على مدار العام املاضي على مستوى الفئة الفنية وما فوقها

 ٢٨فوقهـا حـىت     فئة الفنية ومـا     التوزيع اجلغرايف للموظفني املعيَّنني على مستوى ال        - ٤اجلدول 
  ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩ و٢٠٠٧فرباير /شباط

  آسيا واحمليط اهلادئ  أفريقيا
أمريكا الالتينية 

  أوروبا الشرقية  والكارييب
أوروبا الغربية ودول 

  اجملموع  أخرى
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  الرتبة

أمــني عــام 
  مساعد

  ١  ١  ١  ١  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  رصف

  ٣  ٣  ٢  ٢  صفر  صفر  صفر  صفر  ١  ١  صفر  صفر  ٢- مد
  ٥  ٥  ١  صفر  ١  ٢  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١- مد
  ١٤  ٩  ٥  ٣  ١  ١  ١  ١  ٢  ١  ٥  ٣  ٥- ف
  ٢٩  ٢٦  ١٣  ١١  ٣  ٣  ٤  ٤  ٦  ٦  ٣  ٢  ٤- ف
  ٥١  ٤١  ٢٤  ٢٢  ٧  ٥  ٥  ٣  ١٢  ٨  ٣  ٣  ٣- ف
  ٣١  ١٦  ١٠  ٨  ٣  ٢  ٧  ٢  ١٠  ٣  ١  ١  ٢- ف
  ١  ١  ١  ١  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  فرص  صفر  صفر  ١- ف

  ١٣٥  ١٠٢  ٥٧  ٤٨  ١٥  ١٣  ١٨  ١١  ٣٢  ٢٠  ١٣  ١٠  اجملمــوع
النسبة املئوية  
  من اجملموع

١٠٠  ١٠٠  ٤٢,٢  ٤٧,١  ١١,١  ١٢,٧  ١٣,٣  ١٠,٨  ٢٣,٧  ١٩,٦  ٩,٦  ٩,٨  
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 ٤٥,٢ئة إىل  يف املا٣٩,٢وخالل الفترة نفسها ازداد عدد رعايا األطراف غري املشمولة باملرفق األول من   - ٢٥
 ٥٥:٤٥ نسبة أولئك الرعايا إىل رعايا األطراف املشمولة باملرفق األول  يف املائة مما أسفر عن تقليص الفارق لتبلغ         

 يف ٤,٩، أدى ارتفاع عدد املوظفات بنـسبة  كذلك. ٦٩:٣١  وهيبالنسبة اليت كانت موجودة قبل عامٍمقارنةً  
 هـذا  ٥ويبيِّن اجلـدول  .  خالل الفترة نفسها٦٧:٣٣ إىل ٧٢:٢٨ من املائة إىل تغيري نسبة التوازن بني اجلنسني      

  .٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩ إىل ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٨التطور على مدار فترة االثين عشر شهراً املمتدة من 

توزيع املوظفني املعيَّنني على مستوى الفئة الفنية وما فوقها، بني األطراف املشمولة   - ٥اجلدول 
 ٢٨ول لالتفاقية واألطراف غري املشمولة به وحبسب نوع اجلنس، حىت           باملرفق األ 

  ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩ و٢٠٠٧فرباير /شباط

رعايا األطراف 
املشمولة باملرفق 

  األول

  رعايا األطراف غري
  املشمولة باملرفق

  إناث  ذكور  األول
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  الرتبة

أمــني عــام 
  مساعد

  صفر  صفر  ١  ١  صفر  صفر  ١  ١

  صفر  صفر  ٣  ٣  ١  ١  ٢  ٢  ٢- مد
  ١  صفر  ٤  ٥  ٣  ٣  ٢  ٢  ١- مد
  ٥  ٤  ٩  ٥  ٨  ٥  ٦  ٤  ٥- ف
  ٦  ٥  ٢٣  ٢١  ١٢  ١٢  ١٧  ١٤  ٤- ف
  ٢١  ١٥  ٣٠  ٢٦  ١٩  ١٤  ٣٢  ٢٧  ٣- ف
  ١٢  ٥  ١٩  ١١  ١٨  ٥  ١٣  ١١  ٢- ف
  صفر  صفر  ١  ١  صفر  صفر  ١  ١  ١- ف

  ٤٥  ٢٩  ٩٠  ٧٣  ٦١  ٤٠  ٧٤  ٦٢  اجملمــوع
النسبة املئوية  

  ن اجملموعم
٣٣,٣  ٢٨,٤  ٦٦,٧  ٧١,٦  ٤٥,٢  ٣٩,٢  ٥٤,٨  ٦٠,٨  

 -  -  -  -  -  


