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  موجز

 وقد اقترحها األمني التنفيذي لتنظر      ٢٠١١- ٢٠١٠تتضمن هذه الوثيقة امليزانية الربناجمية لفترة السنتني          
ية للتنفيذ يف دورهتا الثالثني، ويعتمَدها مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة، ويوافَق عليهـا               فيها اهليئة الفرع  

وينبغي النظر فيها جنباً    . مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته اخلامسة           
مل وخمصصات املوارد النظرية وقائمة األنشطة إىل جنب مع إضافات هذه الوثيقة اليت تقدِّم تفاصيل عن برنامج الع

  .اليت ستموَّل من مصادر تكميلية
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  احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٤  ٥- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   مقدمة  - أوالً 
  ٤  ٢- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوالية  - ألف   
  ٤  ٣     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملذكرةانطاق   - باء   
  ٤  ٥- ٤  . . . . . . . . . اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ  - جيم   

  ٥  ٩- ٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  امليزانية الربناجمية املقترحةإعداد  - ثانياً 
  ٦  ١٢- ١٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حتديد خط األساس  - ثالثاً 
  ٨  ٢١- ١٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االحتياجات املتطورة  - رابعاً 

  ٨  ٢٠- ١٣  . . . . . . . . . . . . . . . االحتياجات اجلديدة يف إطار الواليات القائمة  - ألف   
  ١٠  ٢١    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االحتياجات النامجة عن نتائج كوبنهاغن  - باء   

  ١٠  ٣١- ٢٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قترحةامليزانية الربناجمية امل  - خامساً 
  ١١  ٣٠- ٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . امليزانية املقترحة حسب وجه اإلنفاق  - ألف   
  ١٤  ٣١    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . امليزانية املقترحة حبسب الربامج  - باء   

النسبة من االشتراكات املوجهة صوب تغطيـة االحتياجـات مبوجـب             - سادساً 
  ١٥  ٣٤- ٣٢  . . . . . . . . . . . . . . بروتوكول كيوتو ومبوجب االتفاقية من امليزانية األساسية

  ١٨  ٥٤- ٣٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تبارات أخرىاع  - سابعاً 
  ١٨  ٣٩- ٣٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استعراض مستقل هليكل األمانة  - ألف   
  ١٨  ٤٤- ٤٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مشاركة أعضاء جلنة االمتثال وسفرهم  - باء   

التقدير االكتـواري   : االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني     - جيم 
لالستحقاقات الصحية ما بعد اخلدمة، والرصيد من اإلجازات        

  ١٩  ٥٢- ٤٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة إىل الوطنالسنوية ومنِح العود
تشجيع أمانة اتفاقية تغري املناخ على القيام بأعماهلا دون التأثري            - دال 

  ٢١  ٥٤- ٥٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . على املناخ
  ٢٢  ٥٥    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية  - ثامناً 
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  )تابع( احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  

ة األمم املتحدة اإلطارية    الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقي       - تاسعاً 
  ٢٢  ٥٦    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بشأن تغري املناخ

  ٢٢  ٥٨- ٥٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صندوق بون  - عاشراً 
  ٢٣  ٦٠- ٥٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النفقات العامة واستخدامها- حادي عشر
  ٢٤  ٧٥- ٦١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املصروفات الطارئة  - ثاين عشر 

  ٢٤  ٦٤- ٦١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خدمات املؤمترات  - ألف   
ملتفق عليها  االحتياجات من املوارد ألداء العمل املتعلق بالنتائج ا         - باء 

  ٢٦  ٧٥- ٦٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يف خطة طريق بايل
  املرفق

  ٣٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املنهجيات املستخدمة يف حساب التكاليف
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   مقدمة- أوالً 
   الوالية- ألف 

، أن يقدِّم ميزانية برناجمية مقترحة      ١٤- م أ /٨إىل األمني التنفيذي، مبوجب مقرره       طلب مؤمتر األطراف    - ١
تياطياً لتمويل خدمات املؤمترات إذا تبيَّن لزوم ذلك يف ضـوء            تتضمن اعتماداً اح   ٢٠١١- ٢٠١٠لفترة السنتني   

اهليئة الفرعيـة للتنفيـذ يف   فيها املقررات اليت تتخذها اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والستني، وذلك لكي تنظر      
  .دورهتا الثالثني

لثالثني، مبيزانية برناجمية يعتمدها وأِذن مؤمتر األطراف أيضاً للهيئة الفرعية للتنفيذ بأن توصي، يف دورهتا ا        - ٢
مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف 

  .دورته اخلامسة

   نطاق املذكرة- باء 

 باإلضـافة إىل   وهي تبيِّن، . ٢٠١١- ٢٠١٠تتضمن هذه الوثيقة امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني           - ٣
عرض املوارد البشرية واملالية الالزمة، تفاصيل النهج العام وتتوخى إعطاء األطراف حملة شاملة عن مجيع األنشطة املموَّلة     

 االحتياجات  )٢(خدمات املؤمترات و  ) ١(من مصادر خمتلفة، مبا يف ذلك معلومات عن االحتياطيات الالزمة ألغراض            
ويقدَّم برنـامج العمـل     . ل املتصل بالنتائج املتفق عليها يف إطار خريطة طريقة بايل         من املوارد لالضطالع بالعم   

أما األنشطة اليت ُيلتَمس من أجلها متويل تكميلي فترد يف . FCCC/SBI/2009/2/Add.1املقترح لألمانة يف الوثيقة 
ستئماين لسجل املعـامالت    ، بينما ترد االحتياجات من املوارد للصندوق اال       FCCC/SBI/2009/2/Add.2الوثيقة  

وخطـة   )١(وُتكمَّل هذه الوثائق خبطة إدارة آلية التنمية النظيفة       . FCCC/SBI/2009/2/Add.3الدويل يف الوثيقة    
  .)٢(إدارة التنفيذ املشترك

   اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ- جيم 

  :ُيتوقَّع من اهليئة الفرعية للتنفيذ  - ٤

ن توصي مبيزانية برناجمية وأن تتفق على مشروع مقرر يعتمدمها مؤمتر األطـراف يف دورتـه                أ  )أ(  
  اخلامسة عشرة ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته اخلامسة؛

تفق على مشروع مقـرر يعتمـده مـؤمتر         ت، وأن   االقتضاء حسب   ،وصي مبيزانية احتياطية  تأن    )ب(  
  يف دورته اخلامسة العاشرة ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف بروتوكـول كيوتـو يف                  األطراف  

   اخلامسة؛دورته
                                                      

)١( <http://cdm.unfccc.int/EB/map.html>. 

)٢( <http://ji.unfccc.int/Ref/Docs.html>. 
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تفق على مشروع مقرر يعتمده مؤمتر األطراف       توصي مبيزانية لسجل املعامالت الدويل وأن       تأن    )ج(  
   اخلامسة؛العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته

  . استناداً إىل امليزانية املوصى هبا٢٠١٠أذن لألمني التنفيذي بإخطار األطراف باشتراكاهتا لعام تأن   )د(  

  :واهليئة الفرعية للتنفيذ مدعوة أيضاً إىل  - ٥

  لية التنمية النظيفة والتنفيذ املشتَرك؛آلاإلحاطة علماً بترتيبات التمويل   )أ(  

تياجات من التربعات للصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية والـصندوق         اإلحاطة علماً باالح    )ب(  
  .االستئماين للمشاركة يف عملية االتفاقية

   إعداد امليزانية الربناجمية املقترحة- ثانياً 
  :ُيموَّل عمل األمانة يف جمال دعم تنفيذ االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا من ستة صناديق استئمانية هي  -٦

  الصندوق االستئماين للميزانية األساسية لالتفاقية؛  )أ(  
الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية االتفاقية، الذي ُيموِّل سفر املندوبني مـن األطـراف            )ب(  
   الدورات؛للمشاركة يفاملؤهلة 

ر هلا موارد من    مل ُتوفَّ مفوضاً هبا و  الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية، الذي ُيموِّل أنشطة          )ج(  
  امليزانية األساسية؛

، الذي  )صندوق بون (الصندوق االستئماين للمسامهة السنوية اخلاصة املقدمة من حكومة أملانيا            )د(  
ُيستخَدم لتمويل الترتيبات اللوجستية اخلاصة باألحداث اليت ُتنظَّم يف أملانيا، مبا يف ذلك حلقات عمـل اهليئـتني     

  الفرعيتني ودوراهتما؛
الصندوق االستئماين آللية التنمية النظيفة الذي ُيموِّل أنشطة آلية التنمية النظيفة مـن الرسـوم          )ه(  

  العائدات؛من صص احلو
الصندوق االستئماين لسجل املعامالت الدويل الذي ُيستخَدم لتمويل أنشطة سجل املعـامالت              )و(  

  .الدويل من رسوم األطراف املستعِملة فقط

نية األساسية مبقررات صادرة عن مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع              امليزاُتقر  و  - ٧
ويتوقف مـستوى   . ق اشتراكات إرشادية من مجيع األطراف     ـن طري ـاألطراف يف بروتوكول كيوتو ومتوَّل ع     

 مقدار الرسوم   أو/ الطوعية و  التربعاتة اخلمسة األخرى بالدرجة األوىل على مقدار        ـدخل الصناديق االستئماني  
 موجز للموارد املقترحـة أو املقـدَّرة جلميـع          FCCC/SBI/2009/2/Add.1ويرد يف مرفق الوثيقة     . اليت تتلقاها 

  .الصناديق االستئمانية
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امليزانية األساسية، جدوالن إرشاديان منفصالن الشتراكات األطراف يف االتفاقيـة           داخل إطار    واقُترِح،  - ٨
عتمدمها كل من مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف  بروتوكول كيوتو، كي ي ويف  

وأُِعد هذان اجلدوالن اإلرشاديان باستخدام منهجية مماثلة للمنهجية     ). انظر الفصل السادس أدناه   (بروتوكول كيوتو   
برامج العمل يف األنشطة التقنيـة      نسبة أنشطة   ل يرتقدُيجرى  و. ٢٠٠٩- ٢٠٠٨املطّبقة يف امليزانية الربناجمية للفترة      

حتديد نسبة االشتراكات إىل االحتياجات من املوارد لكل        بغية  ة وبروتوكول كيوتو امللحق هبا      ـة باالتفاقي ـاملتصل
ويرد شرح كامل لكيفية اشتقاق النـسبة يف        . ة املموَّلة من امليزانية األساسية    ـمن اجلزأين املتكاملني ألنشطة األمان    

  .دناه أ٣٢الفقرة 

 ٢٠١١-٢٠١٠ويشكِّل هيكل الربامج املعروض يف هذه امليزانية الربناجمية األساس لربنامج العمل لفترة السنتني                -٩
  :والربامج هي. ولتحديد االحتياجات من املوارد املقترِن به

  اإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري؛  )أ(  
  ، والبيانات، والتحليل؛اإلبالغ  )ب(  
  ايل والتقين؛الدعم امل  )ج(  
  ف، والتكنولوجيا والعلم؛ييالتك  )د(  
  آليات التنمية املستدامة؛  )ه(  
  الشؤون القانونية؛  )و(  
  خدمات شؤون املؤمترات؛  )ز(  
  خدمات اإلعالم؛  )ح(  
  .اخلدمات اإلدارية  )ط(  

   حتديد خط األساس- ثالثاً 
 امليزانية الربناجمية لفتـرة     أقّر الذي   ١٣-م أ /١٣ن املقرر    م ١خط أساس امليزانية األساسية املقتَرحة الفقرة        دِّدُتح  -١٠

ونتيجة ).  يورو٤١ ١٧٢ ٠٦٨( دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة ٥٤ ٠٣١ ٥٨٤ مبقدار ٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني 
مـني   لأل ،١٤-م أ /٨، مبوجب مقرره    لتراجع سعر الصرف بني دوالر الواليات املتحدة واليورو، فقد أِذن مؤمتر األطراف           

 ٠٦٨ حـداً أقـصى  يعاِدل مبا  خالل فترة السنتني مصروفات بدوالرات الواليات املتحدة   دكّبذي بأن يت  ـالتنفي
   ٢٠٠٨ينـاير   / كـانون الثـاين    ١ يورو مبتوسط سـعر الـصرف املتـداول يف الفتـرة مـا بـني                 ٤١ ١٧٢

يف يـضع    التنفيذي أن    وعالوة على ذلك، طلب مؤمتر األطراف إىل األمني       . ٢٠٠٩ ديسمرب/كانون األول  ٣١و
، سبل التقليل إىل أدىن حد من تأثريات تقلُّبات ٢٠١١- ٢٠١٠، عند إعداد امليزانية الربناجمية لفترة السنتني االعتبار

وبغية موافاة  . FCCC/SBI/2005/8سعر الصرف على امليزانية األساسية، مبا يف ذلك التدابري املقترحة يف الوثيقة             
  قدَّم امليزانية الربناجمية بـاليورو وخبـط أسـاس يعـادل     املوارد ذات مستوى واقعي، تُ  األطراف باحتياجات من    
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بدوالرات الواليات املتحدة مبتوسط    املكافئ   امليزانية املقترحة    بّين مبلغ ، يُ العلموألغراض  .  يورو ٤١ ١٧٢ ٠٦٨
  .)٣(٢٠٠٩مارس /ر وآذا٢٠٠٨يناير /سعر الصرف الرمسي لألمم املتحدة للفترة ما بني كانون الثاين

وحيثما تنتهي واليات   .  على حتقيق أوجه كفاءة وفورات     عزمٍب امليزانية الربناجمية أيضاً      إعدادُ اهتدىوقد    - ١١
 فعلى سبيل املثال، سيفضي اختتام عملية خريطـة         ، اقُترحت إعادة توزيع املخصصات    ،ألمانةل مبخرجاتمتصلة  

. املخصص لدعم العملية سوف حيل بعد اعتماد النتائج املتفق عليها         طريق بايل إىل بعض الوفورات مبا أن الفريق         
يصبح كل من آلية التنمية النظيفة والتنفيذ املـشترك         حني  وميكن حتقيق مزيد من الوفورات يف امليزانية األساسية         

)  الفصل الرابع أدناه إليه يفيشاركما (ولكي يبقى التأثري املايل لزيادة األنشطة . معتمدين متاماً على التمويل الذايت
  :النهجني التالينياتباع  األمني التنفيذي واصليف أدىن مستوى له، باإلضافة إىل الوفورات املذكورة آنفاً، 

غري أنه .  من امليزانية األساسيةاألساسيةمتويل األنشطة وجوب  مببدأ  العمل األمني التنفيذيواصل  )أ(  
 متويالً جزئياً من التربعات حيثما      املفّوض هبا مليزانية، أن متول بعض األنشطة      هذه ا يف  زيادة  الاقترح، بغية احلد من     

وعلى سبيل املثال، ستمول من امليزانية      . أمكن التنبؤ بالدخل املتوقع وكان هذا الدخل كافياً إلجناز تلك األنشطة          
جتماعات لكل من فريـق     ، ثالثة ا  ١١- م أ /١٢، باالستناد إىل املقرر     ٢٠١١- ٢٠١٠األساسية يف فترة السنتني     

وفريق  )٤(اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية             
ول التربعـات أي اجتماعـات   اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، بينما سـتمّ   

 اجتماعان للجنة بكامل هيئتـها عقَد يف فترة السنتني املقبلتني ُينة االمتثال، فمن املقرر أن أما خبصوص جل . إضافية
 من امليزانية األساسية وسـُيلتمس متويـل مـن          االجتماعاتوسيمول نصف هذه    .  لفرعي اللجنة  اجتماعاً ١٦و

ويف حني تؤدي التربعات    . مل حلقات الع  لكلالصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية ملا تبقى من االجتماعات و        
األمن املايل الكايف لضمان اإلشارة أيضاً إىل أهنا ال توفر فال بد من  يف تقدمي اخلدمات، هاماًواملشاريع اخلاصة دوراً 

  موظفني من أعلى طراز؛تدبري 
انيـة   امليز القاضي بأالّ تـدعم   و) ١- م أ /١٥املقرر  (لمبدأ املعروض يف اإلجراءات املالية      وفقاً ل   )ب(  

  املعلومـات  ، فإن تكاليف خدمات الدعم، اليت تشمل تكاليف       )٥(ة املمولة من مصادر تكميلية    األساسية األنشطَ 
جميات، وتكاليف االتصاالت باهلاتف والفاكس على نطاق األمانـة،         اللفرد، مثل إرسال البيانات، واملعدات والرب     

أدرجت يف امليزانية قدر اإلمكان حبسب مصدر متويل         العامة، قد    ألماكنا املخصصة للتدريب و   األماكنوتكاليف  
متطلبات خدمات الدعم ضمن املتطلبات من األموال       إدماج   يف إطار مقترح امليزانية هذا،       مت،لذلك،  و. كل منها 
  . لكل نشاط، ومل تدرج ضمن املتطلبات من امليزانية األساسيةالتكميلية

                                                      

 .فق هذه الوثيقةللمزيد من الشرح انظر مر )٣(

ريثما يصدر مقرر عن مؤمتر األطراف يوسع نطاق والية فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغـات                )٤(
 .الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

 .١٧، املرفق األول، الفقرة ١- م أ/١٥املقرر  )٥(
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ترتيبات الجتماعات وضع ثل الوالية املفتوحة اليت ختول األمانة وباإلضافة إىل الواليات اجلاري أداؤها، م  - ١٢
هيئات االتفاقية وبروتوكول   فإن   واالستعراض،   اإلبالغهيئات االتفاقية وبروتوكول كيوتو أو والية دعم عملية         

 عـن اجلديدة  لواليات املنجزة واجلارية و    ل أسفر األثر اجملّمع  وقد  . طلبات جديدة بانتظام  تتقدم ب كيوتو امللحق هبا    
  .زيادة يف عبء عمل األمانة اإلمجايل

  االحتياجات املتطورة –رابعاً 
   اجلديدة يف إطار الواليات القائمة االحتياجات- ألف 

 أنشط الترتيبات وأكثرها تعقيداً وطموحـاً يف األمـم          واحدة من إن العملية احلكومية الدولية لالتفاقية        - ١٣
واالمتثـال  اإلبالغ، واالستعراض،    و ، ألغراض منها قوائم اجلرد    هامةنظماً  فقد أرست األطراف    . املتحدة اليوم 
رفيعـة  مبـستويات   وتتسم هذه الـنظم     . لعملية احلكومية الدولية والعملية التنظيمية    لدعم  تقدمي ال باإلضافة إىل   

متر األطـراف   ، إذ باتت دورات مـؤ      أيضاً اتسع كثرياً نطاق العملية احلكومية الدولية     كما أن   . كبريةوتطلعات  
إال  الرفيعة، ستويات على هذه املباحملافظةاألمانة ملتزمة مع أن و.  مشارك١٠  ٠٠٠  حالياًجتتذب بصورة اعتيادية

 يف إعداد هذه امليزانيـة      افُترضوقد  . اً إىل جانب املثابرة والتفاين    كبري  جيب اإلقرار بأن ذلك يتطلب استثماراً      أنه
  .تمر االجتاه سيساالربناجمية بأن هذ

، ٢٠١١- ٢٠١٠األمانة يف فترة السنتني     الدعم من    إضافياً من    قدراًدة جماالت عمل    ـعوف تتطلب   وس  - ١٤
ة الواردة من األطراف املدرجة يف املرفـق        ـم جرد غازات الدفيئ   ـمبا يف ذلك استعراض البالغات الوطنية وقوائ      

 للواليات القائمة يف إطار االتفاقية وبروتوكـول        ووفقاً). ة يف املرفق األول   ـاألطراف املدرج (األول باالتفاقية   
 طرفاً مـدرجاً يف املرفـق األول        ٤١ون البالغات الوطنية اخلامسة املقدمة من       ـكيوتو امللحق هبا، ينبغي أن تك     

. ٢٠١١- ٢٠١٠ة خرباء دوليني وتنسقه األمانة يف الفتـرة         ـة أفرق ـه يف البلدان املعني   ـموضوع استعراض جتري  
 بياناً بقـوائم غـازات   ٨٢وإضافة إىل ذلك، ينتظر تلقي . ادة ال يستهان هبا يف عبء عمل األمانة    وميثل ذلك زي  

، بتنسيق  ٢٠١١- ٢٠١٠الدفيئة من أطراف مدرجة يف املرفق األول وجتهيز تلك البيانات مث استعراضها يف الفترة               
رهتا التاسعة والعشرين، أن تكفل األمانة      مية والتكنولوجية، يف دو   لوطلبت اهليئة الفرعية للمشورة الع    . من األمانة 

 يقتـرح   ،لذلك. )٦(م جرد غازات الدفيئة متويالً ثابتاً وكافياً      ـة املتصلة باالستعراض التقين لقوائ    ـمتويل األنشط 
ثالث من الفئة الفنية ووظيفة مـن فئـة         (تعزيز فريق األمانة املعين باالستعراض والتحليل بأربع وظائف إضافية          

  ).عامةاخلدمات ال

. ويقترح األمني التنفيذي أيضاً تعزيز قدرة األمانة يف جمال الدعم املايل والتقين املقدم إىل البلدان الناميـة            - ١٥
لعملَ على تزويد األطراف من البلدان النامية باملوارد املالية الالزمة للتصدي لتغري املناخ، وعلى بناء               ايشمل  هذا  و

ملتعلقة بالتنفيذ واملقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول باالتفاقيـة             املعلومات ا يف إرسال   القدرات، و 
لذلك يقترح أن متول من امليزانية األساسية وظيفة املدير املسؤول عـن            ). األطراف غري املدرجة يف املرفق األول     (

                                                      

 .٦٦، الفقرة FCCC/SBSTA/2008/13الوثيقة  )٦(
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البالغات الوطنيـة    على   مساعد يف جمال البحوث يعمل    التعاون املايل وبناء القدرات ووظيفة جديدة هي وظيفة         
  .املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

ويف حني ُيتوقع أن ميوَّل عملُ األمانة املتصل بتشغيل آلية التنمية النظيفة والتنفيذ املشترك متويالً كامالً من   - ١٦
ت االتفاقية وبروتوكول كيوتو من اآلليتني، سيستمر االعتماد على امليزانية األساسية لتمويل عمل هيئاهاتني دخل 

وتقترح األمانة، بغية تعزيز    . أجل املضي يف حتديد وتطوير آليات سوق الكربون وما يتصل هبا من قواعد التنفيذ             
قدرهتا على حتليل سوق الكربون وتقدمي خدمات استشارية إىل هيئات االتفاقية والربوتوكول، إنشاء وظيفة ملختص 

  .  من فئة اخلدمات العامةيف سوق الكربون ووظيفة

ناخ يزداد  املتغري  من أجل نظام ل   وتواجه األمانة ضغوطاً أخرى منها ضرورة تقدمي مشورة قانونية سديدة             - ١٧
 نظم الـسجالت القائمـة ومتطلبـات        نفيذ وت ؛ آليات املرونة وعملياهتا   نفيذ فإن ت  ،وجه التحديد على  و. تعقيداً

من جمموعة  املستوى  تاج إىل مسامهة قانونية رفيعة      حت أنشطة   ، كلها متثالوتشغيل نظام اال  اإلبالغ؛  االستعراض و 
وقد طلبت األطراف أيضاً مسامهة األمني التنفيذي بنشاط يف مسائل         . واسعة من ختصصات القانون العام واخلاص     
 من أجل دعم تلك   قترح تعزيز قدرة األمانة يف اجملال القانوين      لذلك يُ . امتيازات وحصانات أعضاء اهليئات املنشأة    

  . وذلك بإنشاء وظيفة جديدة من الفئة الفنية، فضالً عن نظامي االمتثال واالستعراض،اآلليات

 استخدام مواردها احملدودة فيما يتصل بدعم العملية التفاوضـية   حد من األمانة إىل أقصى    وبغية أن تزيد      - ١٨
لقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية ومنظمـات       وتنفيذ نتائج مؤمتر األطراف اخلامس عشر، ستزيد اتصاهلا با        

 تأثري هذا االتصال قدرات القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية ومنظمات وف يعززوس. األمم املتحدة األخرى
اجلمهور والتزامه يف البلدان النامية واملتقدمـة علـى حـد سـواء     وسيزيد من فهم عامة األمم املتحدة األخرى  

 ، والتمويل ، والتكيف ،إلجراءات اليت تتفق عليها األطراف يف جماالت التخفيف       لالنحو املناسب   باالستجابة على   
  .والتكنولوجيا

 أحـد   اًتزايدة تعقيـد  املويشكل متكني البلدان النامية من املشاركة الكاملة يف العملية احلكومية الدولية              - ١٩
 مع البلدان النامية وأفرقتها اإلقليمية      إقامة اتصاالت  ويستدعي ذلك تعزيز قدرهتا على    . الشواغل الرئيسية لألمانة  

وستحتاج األمانة أيضاً . والتفاوضية فضالً عن تيسري التمويل وترتيب سفر املشاركني املؤهلني حلضور االجتماعات
ك لذل. على حنو متزايد إىل تيسري حضور املنظمات املتمتعة بصفة مراقب وتنظيم أنشطتها مثل األحداث اجلانبية              

والقيام أيضاً، تـدعيماً   ملوظف عالقات خارجية    يقترح إنشاء وظيفة جديدة يف برنامج خدمات شؤون املؤمترات          
  .لدور األمانة اإلداري والتنسيقي بالنظر إىل تنامي حجم املؤمترات، بإضافة وظيفة من الفئة الفنية

 التكيف والتكنولوجيا، ويف العمل على      دعمها يف جماالت أخرى، مبا يف ذلك      زيادة  وتعتزم األمانة أيضاً      - ٢٠
القضايا املنهجية املتعلقة بإجراءات التخفيف، مثل ختفيض االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج وترديها يف البلدان 

 ٢٠١١- ٢٠١٠خاصة يف الفترة    بصفة   التركيز   نصبوسي. املنتظمج القطاعية التعاونية، والبحث والرصد      ُهالنامية، والنُ 
 امللحـق   خرى من أجل تنفيذ االتفاقية وبروتوكول كيوتو      األدولية  النظمات  املوطيد التعاون مع األمم املتحدة و      ت على
  .من االستمرار يف تقدمي خدمات فعالةلتتمكن قدرة األمانة زيادة وجيب أيضاً . هبا
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  نهاغنب النامجة عن نتائج كواالحتياجات - باء 

فق عليها يف مؤمتر األمم املتحدة املعين بـتغري املنـاخ الـذي سـيعقد يف               من احملتمل أن تؤثر النتائج املت       - ٢١
ويضم الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه (كوبنهاغن بالدامنرك 

وقد يتطلب تنفيذ   . تنياً على عمل األمانة يف فترة السنتني املقبل       هامتأثرياً  ) اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو    
نتائج كوبنهاغن دعم اآلليات القائمة واجلديدة، وجتهيز روافد املعلومات القائمة واجلديدة، وتعزيز الدعم املقدم              

 مـع  أصحاب املصلحة املعنـيني ضطلع هبا مجيع يكما أن ضمان توافق أنشطة التنفيذ اليت . الستعراض املعلومات 
ولن تتضح حمتويات النتائج املتفق عليها وطبيعتها الدقيقة إال . تعزيز أنشطة التنسيقالنتائج املتفق عليها قد يستدعي 

 مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة ومؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف              أن يتخذ بعد  
نة أن تستجيب بسرعة  من األما  إال أنه سيكون متوقعاً   ؛   القرارات ذات الصلة   بروتوكول كيوتو يف دورته اخلامسة    

لذلك تتضمن هذه الوثيقة، باإلضافة إىل مقترح امليزانية األساسية لألمانة، ميزانيـة            . ملا يوكل إليها من واليات    
ويستند مقترح امليزانية االحتياطية إىل     . باالقتران مع نتائج عملية خريطة طريق بايل      لكي تعتمد   احتياطية مقترحة   

 اليت سُتـستخلص مـن نتـائج        ٢٠١١- ٢٠١٠ضافية من دعم األمانة يف الفترة       افتراضات أرجح املتطلبات اإل   
  .وتقدم امليزانية االحتياطية املقترحة يف الفصل الثاين عشر أدناه. كوبنهاغن

   امليزانية الربناجمية املقترحة- خامساً 
اليت التنفيذي تدعيم الربامج نظراً إىل االحتياجات املتطورة املعروضة يف الفصل الرابع أعاله، يقترح األمني   - ٢٢

 التنفيذية والتنظـيم اإلداري      وظائف لإلدارة  أربع:  يف اجملاالت التالية   وظيفة ١٣ بإعادة توزيع    هلا أعمال جارية  
وظيفة من الفئة الفنية ووظيفة من فئة اخلدمات العامة تتصالن بفريق املستقبل، ووظيفتان من فئة اخلدمات العامة (

وظيفتان تتصالن بآلية التنمية النظيفة وأربع وظـائف        (من آليات التنمية املستدامة     ائف  وظ؛ وست   )من السجل 
وستمكن إعادة التوزيـع    . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨؛ والوظائف اجملمدة الثالث من فترة السنتني        )تتصل بالتنفيذ املشترك  

  :النحو التايلهذه، باإلضافة إىل استحداث وظيفة إضافية، من الوفاء مبتطلبات تعزيز ستة برامج على 

 لفريـق   ٣-  ووظيفـة برتبـة ف     ٤- وظيفتان برتبة ف  : ، والبيانات، والتحاليل  اإلبالغبرنامج    )أ(  
استعراض وحتليل البالغات الوطنية لألطراف املدرجة يف املرفق األول؛ ووظيفة من فئة اخلدمات العامة للمساعدة               

  االستعراض؛ائمني بللكبار القاالستعراض وتنظيم اجتماعات القائمني بيف تدريب 
 للمدير املسؤول عن التعاون املايل وبناء القدرات ٥- وظيفة برتبة ف: برنامج الدعم املايل والتقين  )ب(  

معين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطـراف غـري         يف جمال البحوث    ساعد   مل ووظيفة من فئة اخلدمات العامـة    
  املدرجة يف املرفق األول؛

 ووظيفة من فئة اخلدمات العامة لدعم العمل ٣- وظيفة برتبة ف: التنمية املستدامةبرنامج آليات   )ج(  
  االستراتيجي املتعلق بسوق الكربون؛

   لتعزيز القدرات القانونية؛٤- وظيفة برتبة ف: برنامج الشؤون القانونية  )د(  
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رجية ووظيفـة    لتعزيز فريق العالقات اخلا    ٣- وظيفة برتبة ف  : برنامج خدمات شؤون املؤمترات     )ه(  
   لدعم اإلدارة والتنسيق؛٢- برتبة ف
 ووظيفة من فئة اخلـدمات      ٣-  ووظيفة برتبة ف   ٥- وظيفة برتبة ف  : برنامج خدمات اإلعالم    )و(  

  .العامة لدعم وحدة االتصاالت ووسائط اإلعالم

رة الـسنتني  وتفضي عملية إعادة توزيع الوظائف واستحداثها إىل زيادة صافية بوظيفة واحدة مقارنة بفت       - ٢٣
  . الوظائف حبسب الرتب١ويعرض اجلدول . املقبلة

   الوظائف املمولة من امليزانية األساسية على نطاق األمانة- ١اجلدول 
 ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ 

    )أ(الفئة الفنية وما فوقها

 ١ ١ ١ )ب(أمني عام مساعد
 ٣ ٣ ٣ )ج(٢- مد
 ٥ ٥ ٦ ١- مد
 ١٢ ١٢ ١٢ ٥- ف
 ٢٩ ٢٨ ٢٤ ٤- ف
 ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣- ف
 ١٢ ١٢ ١٠ ٢- ف

 ٩٢ ٩٢ ٨٨ جمموع موظفي الفئة الفنية وما فوقها
 ٥٠,٥ ٥٠,٥ ٥٣,٥ جمموع موظفي فئة اخلدمات العامة

 ١٤٢,٥ ١٤٢,٥ )د(١٤١,٥ اجملموع

  ).ف(؛ وفين )مد(أمني عام مساعد؛ ومدير   )أ(  
 املستقل لألمانـة الـذي   ميكن االرتقاء هبذه الوظيفة إىل منصب وكيل لألمني العام عقب االستعراض   )ب(  

  ). من هذه الوثيقة٣٦انظر الفقرة (سيجريه األمني العام لألمم املتحدة 
ميكن االرتقاء بوظيفة من هذه الوظائف إىل منصب أمني عام مساعد عقب االستعراض املستقل املشار         )ج(  

   .أعاله)ب(إليه يف احلاشية 
  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨ يف الفترة ميكن متويلهمامل  ٣-  وف١-  مديشمل وظيفتني جممدتني برتبيت  )د(  

   امليزانية املقترحة حسب وجه اإلنفاق- ألف 

  .يزانية يف فترة السنتني املقبلة حسب وجه اإلنفاقامل احتياجات ٢يعرض اجلدول   - ٢٤
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   حسب وجه اإلنفاق٢٠١١-٢٠١٠ االحتياجات من املوارد من امليزانية األساسية للفترة -٢اجلدول 
 )يف املائة(التغري  ٢٠١١-٢٠١٠ ٢٠٠٩-٢٠٠٨  

 )ب()باليورو( )أ(وجه اإلنفاق

بدوالرات الواليات (
 )ج()باليورو( )املتحدة

بدوالرات الواليات (
 )باليورو(  )املتحدة

بدوالرات (
 )الواليات املتحدة

 ١٩,٧   ٩,٨   ٥٣٣ ٦٥٤ ٤٢ ٣٥٨ ٨٢٨ ٢٩ ٢١٣ ٦٤٨ ٣٥ ٩٣٩ ١٦٣ ٢٧ تكاليف املوظفني
 ١٠,٦   ١,٥   ٠٠٠ ٨٢٩ ١ ٠٢٢ ٢٧٩ ١ ٠٠٠ ٦٥٣ ١ ٥٨٦ ٢٥٩ ١  اخلرباء االستشاريون

 ٢٧,٣   ١٦,٨   ٧١٠ ٨٩٧ ١ ٠٧١ ٣٢٧ ١ ٨٤٨ ٤٩٠ ١ ٠٢٦ ١٣٦ ١ سفر املوظفني
 ١٣,٩-  ٢١,٠-  ٠٠٠ ٥٩١ ٢ ٨٨٩ ٨١١ ١ ٨٠٠ ٠٠٩ ٣ ٤٦٨ ٢٩٣ ٢ اخلرباء وأفرقة اخلرباء
 ٥٤,١   ٤١,٤   ٢٣٠ ٨١٧ ٣ ٣٩٢ ٦٦٩ ٢ ٢١٧ ٤٧٧ ٢ ٦٣٩ ٨٨٧ ١ نفقات التشغيل العامة

 ٨٢,٣   ٦٧,٣   ٠٠٠ ٤٠٠ ٧٢٠ ٢٧٩ ٤١٦ ٢١٩ ١٩٥ ١٦٧ اللوازم واملواد
 ٣٠,٣   ١٩,٦   ٧٥٠ ١٧٨ ١ ٣٠١ ٨٢٤ ٦٨٢ ٩٠٤ ٣٦٧ ٦٨٩ األثاث واملعداتشراء 

 ٣٩,١   ٢٧,٧   ٠٠٠ ٣٤٥ ٢٥٩ ٢٤١ ٠٠٠ ٢٤٨ ٩٧٦ ١٨٨ التدريب
 املسامهات يف اخلدمات  

  املشتركة  
٥,٢   ٣,٥-  ٥٠٠ ٥١٠ ١ ٢٩٤ ٠٥٦ ١ ٥٠٠ ٤٣٦ ١ ٦١٤ ٠٩٤ ١ 

 الفريق (املنح والتربعات   
 احلكومي الدويل املعين     
  )بتغري املناخ  

٠,٠   ٨,٢-  ٠٠٠ ٧٠٠ ٥١١ ٤٨٩ ٠٠٠ ٧٠٠ ٤٠٠ ٥٣٣ 

  ةـوع امليزانيــجمم
  الربناجمية األساسية

١٩,١   ٩,٣   ٧٢٣ ٩٢٣ ٥٦ ٨١٧ ٨٠٦ ٣٩ ٦٧٦ ٧٨٧ ٤٧ ٢١٠ ٤١٤ ٣٦ 

 ١٩,١   ٩,٣   ٠٨٤ ٤٠٠ ٧ ٨٨٦ ١٧٤ ٥ ٣٩٨ ٢١٢ ٦ ٨٤٧ ٧٣٣ ٤  امجتكاليف دعم الرب
 ي رأس املـال    ـاحتياط

  العامل  
١ ٢٩٥,٤   ١ ١٨٠,٥   ٦٧٥ ٤٣٩ ٤٦٦ ٣٠٧ ٥١٠ ٣١ ٠١١ ٢٤ 

 ١٩,٩   ١٠,٠   ٤٨٢ ٧٦٣ ٦٤ ١٦٩ ٢٨٩ ٤٥ ٥٨٤ ٠٣١ ٥٤ ٠٦٨ ١٧٢ ٤١  اجملموع الكلي

الـيت تتـضمن    ،  FCCC/SBI/2009/2/Add.1رفق والوثيقة   لالطالع على شروح أوجه اإلنفاق، انظر امل        )أ(  
  .برنامج العمل

 السعر للفترة املمتدة مـن كـانون         متوسط هو)  دوالراً ١,٣١٢٣=  يورو   ١(سعر الصرف املستخدم      )ب(  
  .٢٠٠٧مارس /إىل آذار ٢٠٠٨يناير /الثاين

رة املمتـدة مـن كـانون       السعر للفت متوسط  هو  )  دوالراً ١,٤٣٠=  يورو   ١(سعر الصرف املستخدم      )ج(  
  .٢٠٠٩مارس /يناير إىل آذار/الثاين
ورغم أن الزيادة الصافية يف     . لميزانية املقترحة بتكاليف املوظفني   ل)  يف املائة  ٧٥(ويتعلق املكون الرئيسي      - ٢٥

  : يف املائة لألسباب التالية١٠بنسبة سوف ترتفع تكاليف املوظفني إن الوظائف تساوي وظيفة واحدة، ف
انظر (تكاليف املوظفني العادية، يف كل من الفئة الفنية وما فوقها وفئة اخلدمات العامة              لتعديل    )أ(  
ينـاير  /كانون الثـاين  (املاضية  شهراً  ، وهو تعديل يستند إىل التكاليف التارخيية املسجلة يف األربعة عشر            )املرفق
املعاش التقاعـدي   اخلاضعة حلساب   الرواتب  ويشمل زيادات الدرجات وتعديل     ) ٢٠٠٩فرباير  / شباط -  ٢٠٠٨

  ؛)٢٠٠٥- ٢٠٠٤وهو التعديل األول لتكاليف الرواتب العادية منذ فترة السنتني (ملوظفي الفئة الفنية وما فوق 
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من الوفورات الناجتة عن ختفيض عدد وظائف       فقط  زيادة عدد الوظائف الفنية، اليت متوَّل جزئياً          )ب(  
  اخلدمات العامة؛

  . بسبب نقص األموال٢٠٠٩- ٢٠٠٨ ثالث وظائف مجدت يف الفترة حترير ومتويل  )ج(  

 باليورو غـري املتـصلة   احملسوبة يف املائة يف التكاليف ٨وسجلت امليزانية األساسية املقترحة زيادة بنسبة    - ٢٦
ركة يف  مبا يف ذلك تكاليف سفر اخلرباء واملشا      (باملوظفني، وتشمل اعتمادات للخرباء االستشاريني وأفرقة اخلرباء        

. وسفر املوظفني وشـراء اللـوازم واخلـدمات       ) اجتماعات اهليئات املنشأة والعمل املتعلق بعمليات االستعراض      
 مثالً، ٢٠٠٨ و٢٠٠٧فعند املقارنة بني عامي . وازدادت التكاليف املتصلة بسفر املوظفني مثل شراء تذاكر الطائرات

جلت أيضاً زيـادة يف     وُس.  يف املائة باليورو   ١٥بة أكثر من    بنس متوسط سعر تذكرة السفر بالطائرة من بون         ارتفع
  . املوظفنيلذلك زيدت اعتمادات سفر.  يف املائة١٢متوسط تكاليف السفر بالقطار، إذ ارتفع سعر التذاكر بنسبة 

نفقات التشغيل العامة، يقترح األمني التنفيذي زيادة اعتمادات النفقات اللوجستية يف إطـار             حتت بند   و  - ٢٧
االستعراض كبار القائمني ب  االستعراض واجتماعات   القائمني ب  لتنظيم تدريب    ،والبيانات والتحليل اإلبالغ  رنامج  ب
، كما يقترح زيادة اعتمادات جلنة االمتثال يف إطار برنامج الشؤون القانونية للتكاليف املتصلة              ) يورو ٧٠ ٠٠٠(

ذاته هيكلها اخلاص بتكنولوجيـا  الوقت مانة يف وستعزز األ ).  يورو ١٥٧ ٠٠٠(بالبث الشبكي وخدمات األمن     
املعلومات واالتصاالت من خالل حتسني توافر اخلدمات الشبكية وخدمات أمن اإلنترنت لنظم املعلومات علـى               

واليات بغية ضمان امتثال املعايري اليت اتفقت عليها األطراف يف بروتوكول املفوض هبا مبوجب نطاق األمانة وتلك 
 اليت تشغل ترتيبات Langer Eugen ومبىن Haus Carstanjenيشمل وصالت تبادل املعلومات بني مبىن كيوتو، مبا 

ويف فترة السنتني املقبلة، يقترح ختصيص مبلغ ).  يورو٢٥٢ ٠٠٠(استمرار العمل الالزمة يف حال حدوث كارثة 
ساسية ألغراض الصيانة والترخيص املتعلقني  والبيانات والتحليل ميول من امليزانية األاإلبالغجديد يف إطار برنامج 

بنظم تكنولوجيا املعلومات القائمة، مثل قاعدة بيانات غازات الدفيئة اخلاصة باالتفاقية وقاعدة بيانات التجميـع      
وُيقترح أيضاً توسيع نطاق استخدام األمانة      ).  يورو ٢٣٨ ٠٠٠(واحملاسبة وواجهة قاعدة بيانات غازات الدفيئة       

  جـدوى تكـاليف شـبكة اهلـاتف        بروتوكول ربط احملادثات الصوتية عرب اإلنترنت هبدف زيادة          لتكنولوجيا
 النماذج بالنسبة إىل كل     )٧(ومواصلة الصيانة والترخيص املتعلقني بنظام إدارة حمتوى املؤسسة       )  يورو ١٠٥ ٠٠٠(

  ). يورو٣٥٠ ٠٠٠(األساسية 

)  يـورو  ٢١٠ ٠٠٠(دام وتكاليف اللوازم املكتبيـة      وكُيفت اعتمادات اللوازم واملواد مع زيادة استخ        - ٢٨
  وحقوق دخول قواعد بيانات املصادر والبحث الـشامل املتاحـة علـى اإلنترنـت واالشـتراكات األخـرى                  

  ). يورو٧٠ ٠٠٠(
                                                      

احملتويات مثل الوثائق والرسائل ع نظام إدارة حمتوى املؤسسة بني سياسات وإجراءات ونظم حلصر       جيم )٧(
  األمانةبالدعم الذي تقدمهاإللكترونية واملعلومات الشبكية اليت تتصل بعمل األمانة وإدارهتا وختزينها وحفظها وتسليمها و

 تعمل بصورة إلكترونية ويبسط العمليات فيحد من االزدواج ويزيد ويتيح هذا النظام لألمانة أن. إىل األطراف يف االتفاقية
تويات وحفظها يف األرشيف على حنوٍ مأمون ومتوافق مـع          احملواألهم من ذلك أنه يكفل إدارة مجيع        . إمكانية الوصول 

  .اص احلكومات والقطاع اخلاليت تتبعهااملتطلبات القانونية لالتفاقية ولألمم املتحدة وأفضل املمارسات 
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وخبصوص األثاث واملعدات، يقترح ختصيص اعتماد لألثاث يغطي تكاليف التعويض وانتقال األمانة إىل               - ٢٩
وسيستخدم املبلغ املتبقي يف إطار وجـه       ).  يورو ١٠٠ ٠٠٠( ٢٠١١املتحدة يف بون يف عام      فرع جامعة األمم    

جميات لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبـا يف ذلـك   ااإلنفاق هذا لتغطية التكاليف املتصلة بشراء معدات وبر 
  ,Langer Eugenإنشاء مركز بيانات يف مبىن 

ب التكاليف املتصلة بالتدريب اخلارجي والداخلي الرامي إىل االرتقـاء          وأخرياً، ميثل مقترح متويل التدري      - ٣٠
باإلضافة إىل تكاليف التدريب املتخصص يف جمال تكنولوجيـا         )  يورو ١٩٩ ٠٠٠(مبؤهالت املوظفني األساسيني    

ويشكل هذا التدريب عنصراً ال غـىن عنـه يف اجتـذاب مـوظفني     ).  يورو ٤٢ ٠٠٠(املعلومات واالتصاالت   
  .  ومتحمسني واالحتفاظ هبممتخصصني

  رحة حبسب الربامجت امليزانية املق- باء 

 يف املائة إمجاالً، لتمـر مـن        ١٠ بنسبة   ٢٠١١- ٢٠١٠اقترحت زيادة امليزانية األساسية لفترة السنتني         - ٣١
قترحة  ملخص للزيادة امل٣ويرد يف اجلدول .  مليون يورو٤٥,٣ مليون يورو إىل حنو ٤١,٢مستواها احلايل البالغ 

 وفتـرة   ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ للمقارنة بني فترة الـسنتني       FCCC/SBI/2009/2/Add.1انظر الوثيقة   (حبسب الربامج   
  ).٢٠١١ و٢٠١٠السنتني 

  امجن، حسب الرب٢٠١١- ٢٠١٠ امليزانية الربناجمية األساسية املقترحة للفترة - ٣اجلدول 
 ٢٠١١- ٢٠١٠اجملموع  ٢٠١١ ٢٠١٠ 

  
 اإلنفاق

  
 )باليورو(

  
 )روباليو(

  
 )باليورو(

بدوالرات الواليات (
 )أ(املتحدة

      اعتمادات الربامج –ألف 

اإلدارة التنفيذيــــة 
  والتنظيم اإلداري

٥ ٧٣٧ ٨٣٢ ٤ ٠١٢ ٤٧٢ ٢ ٠٠٦ ٢٣٦ ٢ ٠٠٦ ٢٣٦ 

 اإلبالغ، والبيانـات،   
 والتحليل  

١١ ٩٣٤ ٥١٨ ٨ ٣٤٥ ٨٢٠ ٤ ١٣٧ ٩٤٥ ٤ ٢٠٧ ٨٧٥ 

 ٧ ٤٩٣ ٤٢٤ ٥ ٢٤٠ ١٥٩ ٢ ٦٠٤ ٣٤٥ ٢ ٦٥٣ ٨١٤ الدعم املايل والتقين

 التكيف والتكنولوجيا  
 والعلم  

٦ ٥١٣ ٠١٩ ٤ ٥٥٤ ٦١١ ٢ ٣٠٥ ١٦٠ ٢ ٢٤٩ ٤٥١ 

 ١ ٧٢٣ ٩٨٠ ١ ٢٠٤ ٥٨٠ ٦٠٢ ٧٩٠ ٦٠٢ ٧٩٠ آليات التنمية النظيفة

 ٤ ٥٢٣ ٣١٨ ٣ ١٦٣ ١٦٢ ١ ٥٨١ ٥٨١ ١ ٥٨١ ٥٨١ الشؤون القانونية

ــؤون   ــدمات ش  خ
 املؤمترات  

٤ ٢٠٥ ٦٢٠ ٢ ٩٤٠ ٩٩٤ ١ ٤٧٠ ٤٩٧ ١ ٤٧٠ ٤٩٧ 

 ١٠ ٧٩١ ١٤٠ ٧ ٥٤٦ ٢٥٦ ٣ ٧٧٣ ١٢٨  ٣ ٧٧٣ ١٢٨ خدمات اإلعالم

  - - -  - )ب(اخلدمات اإلدارية
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 ٢٠١١- ٢٠١٠اجملموع  ٢٠١١ ٢٠١٠ 

  
 اإلنفاق

  
 )باليورو(

  
 )روباليو(

  
 )باليورو(

بدوالرات الواليات (
 )أ(املتحدة

تكاليف التـشغيل     –باء 
 )ج(على نطاق األمانة

٤ ٠٠٠ ٨٠٠ ١ ٣٣٧ ٣٤٣ ١ ٣٣٧ ٣٤٣  ١ ٤٦٠ ٤٢٠ 

 ٥٦ ٩٢٣ ٧٢٣ ٣٩ ٨٠٦ ٨١٧ ١٩ ٨١٩ ٠٢٥  ١٩ ٩٨٧ ٧٩٢ )باء + ألف(نفقات الربامج 

تكاليف دعم الربامج     –جيم 
  )ه()النفقات العامة(

٧ ٤٠٠ ٠٨٤ ٥ ١٧٤ ٨٨٦ ٢ ٥٧٦ ٤٧٣  ٢ ٥٩٨ ٤١٣ 

احتياطي رأس املـال      –دال 
  )ه(العامل

 ٤٣٩ ٦٧٥ ٣٠٧ ٤٦٦ صفر  ٣٠٧ ٤٦٦

 +جيم  + باء  + ألف  (اجملموع  
  )دال

٦٤ ٧٦٣ ٤٨٢ ٤٥ ٢٨٩ ١٦٩ ٢٢ ٣٩٥ ٤٨٩  ٢٢ ٨٩٣ ٦٧١ 

       الدخل

 ٢ ١٩٣ ٤٤٣ ١ ٥٣٣ ٨٧٦ ٧٦٦ ٩٣٨  ٧٦٦ ٩٣٨  حلكومة املضيفةمسامهة ا

 ٦٢ ٢٥٧ ٠٩٣ ٤٣ ٧٥٥ ٢٩٣ ٢١ ٦٢٨ ٥٦٠  ٢٢ ١٢٦ ٧٣٣  االشتراكات اإلرشادية

 ٦٤ ٧٦٣ ٤٨٢ ٤٥ ٢٨٩ ١٦٩ ٢٢ ٣٩٥ ٤٩٨  ٢٢ ٨٩٣ ٦٧١  جمموع الدخل

يناير /من كانون الثاين   السعر للفترة املمتدة      متوسط ) دوالراً ١,٤٣٠=  يورو   ١(ميثل سعر الصرف املستخدم       )أ(  
  .٢٠٠٩مارس / آذارإىل ٢٠٠٨

  .النفقات العامةمن اخلدمات اإلدارية متّول   )ب(  
  .ُتدبَّر تكاليف التشغيل على نطاق األمانة عن طريق اخلدمات اإلدارية  )ج(  
  . يف املائة فيما يتعلق بالدعم اإلداري١٣  موحدة تعادلنسبةتطبق األمم املتحدة   )د(  
اد احتياطي رأس املال العامـل إىل      د، سيز )١٤، املرفق األول الفقرة     ١-م أ /١٥املقرر  ( لإلجراءات املالية    وفقاً  )ه(  

  .٢٠١١ وسيبقى يف هذا املستوى يف عام ٢٠١٠يورو يف عام  ١ ٨٧٤ ٦٥٥
النسبة من االشـتراكات املوجهـة صـوب تغطيـة            - سادساً 

االحتياجات مبوجب بروتوكـول كيوتـو ومبوجـب        
   من امليزانية األساسية االتفاقية

ألن األطراف يف االتفاقية ليسوا مجيعهم أطرافاً يف الربوتوكول يكون قدر من التمايز يف نظام االشتراكات   - ٣٢
وقد أُعدت امليزانية املقترحة باتباع منهجية مماثلة لتلك اليت اتُّبعت يف إعداد امليزانيـة الربناجميـة للفتـرة               . الزماً

  :لى النحو التايل وذلك ع٢٠٠٩- ٢٠٠٨
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إن عناصر برنامج العمل اليت تدعم بروتوكول كيوتـو دعمـاً مباشـراً حمـددة يف الوثيقـة                    )أ(  
FCCC/SBI/2009/2/Add.1 .               وتغطي هذه العناصر جماالت عمل تقنية معينة يضطلع هبا يف إطار الـربامج الـيت

، مـع برنـامج التكيـف    )لدعم املـايل والـتقين  برنامج اإلبالغ والبيانات والتحليل، وبرنامج ا   (تتناول التنفيذ   
وترد يف اجلدول ). برنامج الشؤون القانونية(والتكنولوجيا والعلم، وبرنامج آليات التنمية املستدامة، ومع االمتثال 

 يف املائة من االحتياجات ٢٨,٢ املوارد املطلوبة اليت ميكن أن ُتعزى مباشرة إىل بروتوكول كيوتو، وتبلغ نسبتها ٤
  إلمجالية للربامج املعنية؛ا

وال تصلح أنشطة األمانة يف جمال اإلدارة واخلدمات ألن ُتنسب مباشـرة إىل االتفاقيـة أو إىل                   )ب(  
خدمات اإلعالم، وخدمات شـؤون     (أما األعمال املضطلع هبا يف برامج اخلدمات        . بروتوكول كيوتو امللحق هبا   

دارة التنفيذية والتنظيم اإلداري وكذلك تكاليف دعـم الـربامج          ويف برنامج اإل  ) املؤمترات، واخلدمات اإلدارية  
وبالتايل، فـإن حـصة   . واحتياطي رأس املال العامل، فهي تدعم كالً من االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا           

  بروتوكول كيوتو من االحتياجات إىل املوارد مقابل حصة االتفاقية، ال ميكن تقديرها إال على أسـاس تناسـيب                  
  ؛)٥انظر اجلدول (

ة لألنشطة اليت تتصل مباشرة باالتفاقية وبربوتوكول كيوتـو،         ـاسُتخِدمت حصة املوارد الالزم     )ج(  
لتوزيع االشتراكات على ما لربامج اإلدارة واخلدمات وما للتكاليف علـى    ) أ(كما مت حتديدها يف الفقرة الفرعية       

 املبالغ اإلمجالية الناجتة    ٤وترد يف اجلدول    .  احتياجات من املوارد   من) ب(نطاق األمانة احملددة يف الفقرة الفرعية       
  .عن ذلك

نسبة احتياجات أنشطة برنامج العمل مبوجب االتفاقية ومبوجب   - ٤اجلدول 
 ٢٠١١- ٢٠١٠بروتوكول كيوتو من امليزانية األساسية يف الفترة 

  حسب عناصر برنامج العمل املبينة يف اجلدول
  )باليورو(

 اجملموع بروتوكول كيوتو ةاالتفاقي 

 ٨٢٠ ٣٤٥ ٨ ٦٦٢ ٦٧٠ ٢ ١٥٨ ٦٧٥ ٥ اإلبالغ والبيانات والتحليل
 ١٥٩ ٢٤٠ ٥ ٦٩١ ٤٠١ ٤٦٨ ٨٣٨ ٤ الدعم املايل والتقين

 ٦١١ ٥٥٤ ٤ ٩٢٢ ٩١٠ ٦٨٩ ٦٤٣ ٣ التكيف والتكنولوجيا والعلم
 ٥٨٠ ٢٠٥ ١ ٦٥٨ ٣١٧ ٩٢٢ ٨٨٧ آليات التنمية املستدامة

 ١٦٢ ١٦٣ ٣ ٧١٠ ٠٥٦ ٢ ٤٥٢ ١٠٦ ١ ة الشؤون القانوني
 ٣٣٢ ٥٠٩ ٢٢ ٦٤٣ ٣٥٧ ٦ ٦٨٩ ١٥١ ١٦  اجملموع

 ١٠٠٫٠ ٢٨٫٢ ٧١٫٨ النسبة املئوية
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النسبـة مـن االشتراكات املوجهة صوب تغطية   - ٥اجلدول 
االحتياجات مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو 

  ٢٠١١- ٢٠١٠من امليزانية األساسية يف الفترة 
  )باليورو(

 بروتوكول كيوتو االتفاقية اجملموع 

 ٢٨٫٢ ٧١٫٨ ١٠٠٫٠ )أ(النسبة املئوية

ف ـالتكي ل؛ـانات والتحليـاإلبالغ والبي
والتكنولوجيا والعلم؛ الدعم املايل والتقين؛ 
آليات التنمية املستدامة؛ الشؤون القانونية 

 )ب()ميكن عزوها(

٦٤٣ ٣٥٧ ٦ ٦٨٩ ١٥١ ١٦ ٣٣٢ ٥٠٩ ٢٢ 

ية والتنظيم اإلداري؛ خدمات اإلدارة التنفيذ
اإلعالم؛ خدمات شؤون املؤمترات؛ التكاليف 
على نطاق األمانة؛ تكاليف دعم الربامج؛ 

 )ب()مقدرة تناسبياً(احتياطي رأس املال العامل 

٠٤٧ ٤٣٤ ٦ ٧٩٠ ٣٤٥ ١٦ ٨٣٧ ٧٧٩ ٢٢ 

 ٦٩٠ ٧٩١ ١٢ ٤٧٩ ٤٩٧ ٣٢ ١٦٩ ٢٨٩ ٤٥ اجملموع

    :اإليرادات

 ٥٥٣ ٤٣٢ ٣٢٣ ١٠١ ١ ٨٧٦ ٥٣٣ ١ ملضيفةمسامهة احلكومة ا

 ١٣٧ ٣٥٩ ١٢ ١٥٦ ٣٩٦ ٣١ ٢٩٣ ٧٥٥ ٤٣ االشتراكات اإلرشادية

 ٦٩٠ ٧٩١ ١٢ ٤٧٩ ٤٩٧ ٣٢ ١٦٩ ٢٨٩ ٤٥ إمجايل الدخل

  .٤انظر اجلدول   )أ(  
 والبيانات والتحليل؛ الدعم املـايل والـتقين؛ التكيـف          اإلبالغاإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري؛       )ب(  

والتكنولوجيا والعلم؛ آليات التنمية املستدامة؛ الشؤون القانونية؛ خدمات شؤون املؤمترات؛ خدمات اإلعالم؛ التكاليف             
  .على نطاق األمانة

   يف املائـة يف امليزانيـة األساسـية         ٣٦,٨وستتناقص حصة األنشطة املتصلة بربوتوكول كيوتـو مـن            - ٣٣
؛ وعليه، ستزداد حـصة     ٢٠١١- ٢٠١٠ يف املائة يف امليزانية األساسية للفترة        ٢٨,٢ إىل   ٢٠٠٩- ٢٠٠٨للفترة  

وعلى . ٢٠١١- ٢٠١٠ يف املائة يف الفترة ٧١,٨ إىل ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ يف املائة يف الفترة ٦٣,٢أنشطة االتفاقية من 
ونة األخرية، فإن قسماً كبرياً من املـوارد        الرغم من أن أعمال األمانة املتصلة بربوتوكول كيوتو قد زادت يف اآل           

ومن مث، فإن املوارد املوفّرة يف امليزانية األساسية سُتستخدم         . املطلوبة سيموَّل من إيرادات الرسوم ومن التربعات      
  .ملواصلة األنشطة األساسية لألمانة دعماً للعملية
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 األساسية من مصدري إيرادات بتطبيـق جـدولني         واستناداً إىل هذا النهج، ستموَّل النفقات يف امليزانية         - ٣٤
وسُتسهم األطراف  . إرشاديني لالشتراكات، أحدمها لألطراف يف االتفاقية واآلخر لألطراف يف بروتوكول كيوتو          

  .يف الربوتوكول يف كليهما، بينما لن ُتسهم األطراف اليت مل تصدق على الربوتوكول إال يف االتفاقية

   اعتبارات أخرى- سابعاً 
حيتوي هذا الفصل على معلومات ختص اقتراحات إضافية ستعرض على كل من مؤمتر األطراف يف دورته       - ٣٥

 يف دورته اخلامسة للنظر فيها األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتواخلامسة عشرة ومؤمتر 
  .٢٠١١- ٢٠١٠وسُتدرج يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

   استعراض مستقل هليكل األمانة- ألف 

 بالتشاور مع مـؤمتر     ،، األمني العام لألمم املتحدة ألن ُيجري      ١٤- م أ /٨دعا مؤمتر األطراف، يف مقرره        - ٣٦
 استعراضاً مستقالً هليكل األمانة، مبا يف ذلك تقييم املستويات واملـسؤوليات            ،األطراف عن طريق مكتب املؤمتر    

  .حجم العمل وتعقيدهاحلالية، واضعاً يف اعتباره 

تلك الدعوة، أشار األمني العام إىل أن ذلك االستعراض سُيجرى بعد انعقاد مؤمتر األطـراف           استجابة ل و  - ٣٧
النظر يف مسائل رئيسية  يف نفس وقت ،يف الكيفية اليت تطورت هبا أمانة اتفاقية تغري املناخاخلامس عشر بغية النظر 

  .كجزء من نتائج كوبنهاغنأخرى من مسائل اإلدارة اليت تنشأ 

 تتضمن ٢٠١١- ٢٠١٠ اقترح األمني العام أن تعد األمانة ميزانية برناجمية لفترة السنتني ك،ليف غضون ذو  - ٣٨
 األمني العام ومنصب نائب األمني التنفيذي وكيل يتمثل يف رفع منصب األمني التنفيذي إىل درجة األول: خيارين

  .الوضع القائميار الثاين فيستند إىل أما اخل. إىل درجة أمني عام مساعد

لذلك .  يورو ٧٨ ٠٠٠وإذا أوصي باعتماد اخليار األول خالل االستعراض، ستبلغ كلفة زيادة الرواتب              - ٣٩
  .ت الالزمة هلاتني الوظيفتني باستخدام املوارد املتاحةسويافإنه سُتجرى الت

   مشاركة أعضاء جلنة االمتثال وسفرهم- باء 

، إىل األمانة أن ٣- م أإ/٥ من مقرره  ٣ األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، يف الفقرة         طلب مؤمتر   - ٤٠
اقتراح املترتبة على   نتائج  ال، معلومات إىل األطراف عن      ٢٠١١- ٢٠١٠تقدم، لدى إعداد ميزانيتها لفترة السنتني       

ىل أماكن انعقاد اجتماعـات اللجنـة       جلنة االمتثال متويلَ تكاليف سفر مجيع أعضاء اللجنة وأعضائها املناوبني إ          
 مـن   ٤وعالوة على ذلك، طلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، يف الفقرة             . ومشاركتهم فيها 

ـ  اقتراح جلنة االمتثال عن اآلثار املترتبة على، إىل األمانة أن تقدم معلومات إىل األطراف  ٤- م أإ /٤مقرره   ق تطبي
 ،وأنظمته املتعلقة بالسفر ألداء مهام رمسية السارية على موظفي األمم املتحدة مم املتحدةقواعد النظام اإلداري لأل

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع      بغية نظر    من أعضاء جلنة االمتثال وأعضائها املناوبني،     املؤهلني لذلك   على  
  . حسب مقتضى احلالاأهن قراراً بش، مبا يف ذلك اختاذه يف دورته اخلامسةه اآلثاراألطراف يف هذ
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ولكي حيـافظ األعـضاء      .ُينتخب أعضاء جلنة االمتثال وأعضاؤها املناوبون للعمل بصفتهم الشخصية        و  - ٤١
  دعماً ى مجيع األعضاء  بأن يتلق  )٨(يف تقريرها السنوي األول    اللجنة   أوصتواألعضاء املناوبون على استقالليتهم،     

الختاذ املقررات يف اجتماعات اللجنة ومداوالهتا      الالزم   النصاب   تحقيق ل اًوضمان. لسد النفقات املتعلقة بأسفارهم   
يف جلنـة  بأن يسافر األعضاء واألعضاء املناوبون  أيضاً  اللجنةتوصكما أ، انعقادهاخطار باإلد ْيَعاليت قد تعقد بُ 

  .ساعات أو أكثرلجنة تسع الاجتماعات أماكن عقد مدة الرحلة إىل عندما تكون يف درجة األعمال االمتثال 

باملعلومات املتعلقة بسفر أعضاء  أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا اخلامسة والعشرين، علماًو  - ٤٢
اإلبقاء على خلصت إىل وجوب ، وFCCC/SBI/2006/15اهليئات املشكَّلة، وهي املعلومات الواردة يف الوثيقة 

وأقرت اهليئة بالطلب املوجه إىل األمانة من اجمللس . ئات املشكلة املتبعة حالياً يف سفر أعضاء اهلي)٩(املمارسة
وأحاطت اهليئة علماً . األموال، رهناً بتوافر التنفيذي آللية التنمية النظيفة وباإلجراء املتخذ بشأن ذلك الطلب

  .)١٠(كذلك بطلبات جلنة االمتثال وجلنة التنفيذ اإلشرافية املشتركة

اجتماعني للجنة   حلضور   )١١( مجيع األعضاء واألعضاء املناوبني يف جلنة االمتثال       وعلى افتراض متويل سفر     - ٤٣
فرع التسهيل خالل فترة الـسنتني      ل اجتماعات   ة اجتماعاً من اجتماعات فرع التطبيق وأربع      ١٢وبكامل هيئتها،   

ـ      كل  ر لتغطية   ّداملقبلة، فإن املبلغ اإلمجايل املق        يـورو   ١ ٢٠٨ ٤٠٠و  تكاليف السفر وبدالت اإلقامة اليومية ه
 يـورو يف امليزانيـة      ٤٢٠ ٠٠٠مارسة املتبعة حالياً، مل ُيقترح سوى مبلـغ         مووفقاً لل ).  دوالر ١ ٧٨٠ ٠٠٠(

  .٢٠١١- ٢٠١٠ يورو يف امليزانية التكميلية لفترة السنتني ٤٢٠ ٠٠٠األساسية و

 أن تزيـد   اهليئة الفرعية للتنفيـذ      تود مثل تلك الترتيبات، قد   املترتبة على   آلثار املالية العامة    إىل ا ونظراً    - ٤٤
  .٢٠١١- ٢٠١٠ لفترة السنتني  للجنة االمتثال األساسية والتكميليةيزانيتنياملخمصصات السفر يف 

التقدير االكتـواري   : االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني     - جيم 
لالستحقاقات الصحية ما بعد اخلدمة، والرصيد من اإلجازات        

   العودة إىل الوطنالسنوية وِمنح

ن تتوفر فيهم شروط    ـض االستحقاقات للموظفني الذي   ـ باالستمرار يف توفري بع    التزاماألمانة  يقع على     - ٤٥
  ة على التأمني الصحي ملا بعد اخلدمة، والرصيد من اإلجازات السنوية ـوتشتمل تلك التغطي. األهلية بعد تقاعدهم

 أوصى جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة، يف تقريره عـن فتـرة             ويف هذا الصدد،  . وِمنح العودة إىل الوطن   

                                                      

)٨( FCCC/KP/CMP/2006/6ًالفصل رابعا ،. 

يقدَّم التمويل ملندويب األطراف من البلدان النامية املؤهلة واألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية               )٩(
ويقتصر على دفع كلفة تذكرة الطائرة على اخلطوط املباشرة وبأقل سعر ممكن، باإلضافة إىل بدل اإلقامة اليومي باملعدل            

 .تمد يف األمم املتحدةاملع

)١٠( FCCC/SBI/2006/28 ١٢٤، الفقرة. 

 . أعاله٩عوض املمارسة املتبعة حالياً املتمثلة يف متويل املندوبني على أساس ما ورد يف احلاشية  )١١(
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التمويل املناسب لتسوية االلتزامات املتعلقة     ، عن طريق األطراف،      بأن توفر األمانة   ،)١٢(٢٠٠٧- ٢٠٠٦السنتني  
  .)١٣(بنهاية اخلدمة

، مسجلةً كـل    "بأولالدفع أوالً   "ل هذه االلتزامات على أساس      يتموبيف الوقت احلاضر،    تقوم األمانة،   و  - ٤٦
 يـورو   ٥٥ ٩٠٠مثالً، مت اقتراح خمصصات للتأمني الصحي ملا بعد اخلدمة مببلغ           . نفقة حتت مصدر التمويل املتعلق هبا     

)  دوالر ٣٩٢ ٠٠٠( يورو   ٢٧٤ ٠٠٠وِملنح العودة إىل الوطن مببلغ      )  دوالر بدوالرات الواليات املتحدة    ٨٠ ٠٠٠(
عدد املتقاعدين  ازداد  املنظمة،  ازداد مّر السنني على     وكلما  . ٢٠١١- ٢٠١٠ني  يف امليزانية األساسية لفترة السنت    

سيقتضي من األمانة ختصيص قدر متزايد من وهذا  وزادت خمصصات التأمني الصحي ملا بعد اخلدمة؛ ،من موظفيها
  .مواردها األساسية لتمويل أنشطة ال تتصل بتنفيذ برنامج عملها

 خبطة ذاتعد املايل الذي يتخذه االلتزام بتوفري التأمني الصحي ملا بعد اخلدمة، وحىت ُيفهم بشكل أفضل الب  - ٤٧
مزايا حمددة، تعاقد مقر األمم املتحدة مع شركة خدمات اكتوارية لكي جتري تقديراً اكتوارياً ملزايا التأمني الصحي 

 مليون دوالر بدوالرات ١٦,٥املناخ، بلغت وأشار التقرير إىل أن قيمة املبلغ، بالنسبة التفاقية تغري . ملا بعد اخلدمة
 فيما يتعلق باملتقاعدين واملستخدمني العـاملني املـؤهلني         ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١الواليات املتحدة يف    

االسـتئماين   ماليني دوالر بالـصندوق      ٨ويتعلق جزء من هذا املبلغ يقدر بنحو        . للتقاعد واالستفادة من املزايا   
 مليـون دوالر    ٢,٧وأوصت الدراسة، عالوة على ذلك، بتخصيص حنو        .  التفاقية تغري املناخ   يةللميزانية األساس 

بأنه مت حساب القيمة احلالية للمزايا الـيت سـتقدَّم يف   املتراكم، مشرية إىل أنه هبذا االلتزام مستقبالً  سنوياً للوفاء   
سيأيت منها  مليون دوالر ٣١,٤فُوجد أهنا تبلغ ، ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١  يف،)االلتزام اإلمجايل(املستقبل 

  . مليون دوالر١٣,٩حبلول ذلك التاريخ  مبلغ 

ووفقاً لقواعد األمم املتحدة، حيق للموظفني الذين ينفصلون عن املنظمة احلصول على أجر مقابل أي إجازة         - ٤٨
 وقُّدرت قيمة التـزام األمانـة       . يوم عمل كحد أقصى    ٦٠سنوية قد تكون تراكمت لديهم على أالّ تتجاوز مدهتا          

  . مليون دوالر٢,٩ مببلغ ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١اإلمجايل بالنسبة إىل اإلجازات غري املدفوع أجرها يف 

وجلميع املوظفني ذوي املركز الدويل احلق يف احلصول على ِمنح العودة إىل الوطن لدى انفـصاهلم عـن                  - ٤٩
على وُتحسب الكلفة املقدرة    . أوطاهنمد سنوات اخلدمة اليت يقضوهنا خارج       عدعلى أساس   املنظمة واليت ُتحسب    

صايف تكاليف املوظفني القياسية وطول املدة اليت قضاها املوظف املستِحق ملنحة العودة إىل الوطن يف اخلدمة، أساس 
ام األمانة اإلمجايل الناجم عن وقُدِّر التز. م املتحدةمملوظفي األواإلداري  األساسي نيالنظامحسب املرفق الرابع من 

  .دوالر مليون ٢,٢ مببلغ ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١ يفاستحقاقات العودة إىل الوطن غري املدفوعة 

                                                      

)١٢( FCCC/SBI/2008/13. 

)١٣( FCCC/SBI/2008/13 ٤٢، الفقرة. 
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جمموع املستحقات عن التأمني الصحي ملا بعد اخلدمة والرصيد املتبقي من اإلجازات السنوية وِمنح ُيمثل و  - ٥٠
 ٢١,٥بلغ  مب،  ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١  يف كانت قيمته قُّدرت  اً مستحقاً   التزاماً إمجالي إىل الوطن   العودة  

  .وقفت يف ذلك التاريختاألمانة عمليات  لو أن ،مليون دوالر

فمقر األمم املتحدة، كالعديد من . وجتدر اإلشارة إىل أن األمانة ليست وحدها املعنية مبسألة االلتزام هذه   - ٥١
واليت   على الوكاالت التابعة   ،مة، يقيِّم يف الوقت احلاضر كيفية متويل تلك االلتزامات        الوكاالت األخرى يف املنظو   

لتأمني الصحي ملا بعد    إىل ا  مليون دوالر بالنسبة     ٦ ٩٨٥ما قيمته   ،  ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٣١ يفت،  بلغ
  . للوكاالت املشتركة يف نظام األمم املتحدة املوحداخلدمة وحده

  : أعاله، قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ يف القيام مبا يلي٥٠لتزام اإلمجايل املستحق املشار إليه يف الفقرة وللوفاء باال  -٥٢

 مليون دوالر بدوالرات الواليـات      ٢١,٥اإلحاطة علماً مببلغ االلتزام املستحق حالياً الذي تبلغ قيمته            )أ(  
  صندوق االستئماين للميزانيـة األساسية التفاقية تغري املناخ؛ مليون دوالر منه تقريباً بال١٠,٤املتحدة، يتعلق مبلغ 

املوافقة على مواصلة ختصيص أموال من امليزانية األساسية لتغطية االلتزامات احلاليـة بتمويـل                )ب(  
  ؛"الدفع أوالً بأول"ا بعد اخلدمة وِمنح اإلعادة إىل الوطن على أساس ملالتأمني الصحي 

املتاحة من األسواق االحتياطية    فيذي بأن يستخدم، قدر املستطاع، األرصدة       السماح لألمني التن    )ج(  
 حسب تقديرات الدراسة    زاماهتاتوفائض األرصدة املوجودة يف احلالة غري احملتملة وهي حاجة األمانة إىل الوفاء بال            

  ؛)١٤(٢٠٠٩- ٢٠٠٨فترة السنتني  عن االكتوارية والبيانات املالية
ـ لرصد خمصـصات    التنفيذي أن يواصل استكشاف طرائق      الطلب إىل األمني      )د(   ذا االلتـزام يف    هل

  .املستقبل باالستناد إىل أفضل املمارسات ومبا يتماشى مع املمارسة املتبعة يف منظومة األمم املتحدة
   تشجيع أمانة اتفاقية تغري املناخ على القيام بأعماهلا دون التأثري على املناخ- دال 

 حماولة منها جلعل عملياهتا وأنشطتها الداخلية غري مؤثرة يف املناخ وأكثر استدامة مـن               األمانة، يف جتري    - ٥٣
األمـم   النامجة عن عملية اتفاقية      )الدفيئةغازات  (االحتباس احلراري   الناحية البيئية، تقييماً النبعاثاهتا من غازات       

غـري أن   . ى االنبعاثات من غازات الدفيئة    واتُّخذت مبادرات لتخفيض مستو   . تغري املناخ املتحدة اإلطارية بشأن    
حيث تتطلب عملياهتـا     ،االنبعاثاتتعويض  ملعادلة  مصدر متويل معين    كل  خمصصات حتت   إدراج  األمانة تقترح   

  .ة انبعاثاهتا من غازات االحتباس احلراريلمزيداً من التعويض ملعاد

 اهليئة الفرعية للتنفيذ يف إدراج النص الوارد أعاله ودآلثار املالية الناجتة عن هذه املمارسة، قد تإىل اونظراً   - ٥٤
  .يف استنتاجاهتا

                                                      

املؤقتـة لفتـرة الـسنتني    لالطالع على االلتزامات مفصلة حسب كل صندوق، انظر البيانات املالية       )١٤(
 . FCCC/SBI/2009/INF.3 الواردة يف الوثيقة٢٠٠٩- ٢٠٠٨
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   الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية- ثامناً 
 يف الوثيقـة  ٢٠١١- ٢٠١٠ترد مؤشرات أولية عن احتياجات األنشطة التكميلية من املوارد خالل فترة    - ٥٥

FCCC/SBI/2009/2/Add.2 .املوارد الالزمـة لتمويـل     ديد   من حت  ات املقدمة األطرافَ  ملعلومينبغي أن متكِّن ا   و
ومن املتوقع أن يكون لنتائج املداوالت اليت ستجري بشأن امليزانية          . األنشطة اخلارجة عن امليزانية يف فترة السنتني      

 احلادية والثالثني الربناجمية يف الدورة الثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ، وغريها من املداوالت اليت ستجري يف الدورتني
ثري أكرب على االحتياجات من موارد الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية أوالثانية والثالثني للهيئتني الفرعيتني، ت

  .٢٠١١- ٢٠١٠يف الفترة 

الصندوق االستئماين للمـشاركة يف عمليـة       - تاسعاً 
  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

ة يف عملية اتفاقية تغـري املنـاخ        ـن املوارد من الصندوق االستئماين للمشارك     ـاالحتياجات م ستفوق    - ٥٦
 لفترة السنتني احلالية بسبب املقّدرة أدناه، االحتياجات ٦، لكل دورة واليت ترد يف اجلدول ٢٠١١- ٢٠١٠للفترة 

على ما يتصل بذلك ورات وكذلك عدد الدعلى االحتياجات العامة من املوارد ستتوقف و. ارتفاع تكاليف السفر
يقدم إليهم التمويل عدد املندوبني الذين على االجتماعات اليت ُتعقد قبل الدورات واالجتماعات التحضريية، ومن 

  .متثيل ممكنأوسع  بغية ضمان ،كل طرف مؤهلالقادمني من 

االحتياجات من املوارد للصندوق االستئماين للمشاركة يف   - ٦اجلدول 
  اقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخعملية اتف

  )بآالف اليورو(

 التكلفة لكل دورة عدد املندوبني
 ٨٠٧,٧   تقدمي دعم إىل مندوب واحد من كل طرف مؤهل للمشاركة يف دورات منظمة

ة إىل مندوب ثاٍن ـل باإلضافـتقدمي دعم إىل مندوب واحد من كل طرف مؤه
  الناميةواً وكل دولة من الدول اجلزرية الصغريةمن كل بلد من أقل البلدان من

  للمشاركة يف دورات منظمة

١ ٢٣٠,٨  

  ١ ٦١٥,٤  تقدمي دعم إىل مندوبني اثنني من كل طرف مؤهل للمشاركة يف دورات منظمة

   صندوق بون- عاشراً 
سامهة السنوية   يورو للصندوق االستئماين للم    ١ ٧٨٩ ٥٢٢تقدم احلكومة املضيفة مسامهة سنوية قدرها         - ٥٧

وقد أنشئ صندوق بون لتمويل مناسبات ُتعقد يف ). املعروف باسم صندوق بون(اخلاصة املقدمة من حكومة أملانيا 
  .وُتحدد النفقات كل سنة عن طريق ترتيب ثنائي بني حكومة أملانيا واألمانة. أملانيا

  . للعلم فقط٧جلدول وُتعرض األنشطة الواجبة التمويل والتكاليف املرتبطة هبا يف ا  - ٥٨
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   صندوق بون- ٧اجلدول 

 ٢٠١١- ٢٠١٠  
 )يورو(

 ٣ ٥٧٩ ٠٤٤ اإليرادات
    النفقات

  ١ ٩٩٠ ٠٠٠  )املوظفون ومرافق املؤمترات(دعم املؤمترات 
  ٦٥٤ ٠٠٠  )املوظفون واحلواسيب والربط الشبكي(الدعم اإلعالمي للمؤمترات 

  ٥٢٣ ٢٩٦  السفر للمشاركة يف حلقات العمل يف بون
  ٤١١ ٧٨٤  تكاليف دعم الربنامج

  ٣ ٥٧٩ ٠٤٤  جمموع النفقات

   النفقات العامة واستخدامها - حادي عشر 
 يف املائة من النفقات ١٣، جيب أن ُتخصِّص امليزانية نسبة )١- م أ/١٥املقرر (وفقاً لإلجراءات املالية   - ٥٩

  . ها األمم املتحدة لالتفاقيةالعامة لألمم املتحدة لتغطية تكاليف اخلدمات اإلدارية اليت توفر

وقد تولّت األمانة مسؤولية كاملة، من خالل برنامج خدماهتا اإلدارية، عن إعداد ميزانيتها التشغيلية وما   - ٦٠
يتصل هبا من خمصصات، وشراء السلع واخلدمات، وترتيبات سفر املوظفني واملشاركني، وتعيني املوظفني واخلرباء 

، فإن االحتياجات من FCCC/SBI/2009/2/Add.1وحسب املبّين يف مرفق الوثيقة . ماالستشاريني وإدارة شؤوهن
. املوارد لتغطية اخلدمات اإلدارية لألمانة متوَّل من النفقات العامة اليت ُتدفع إىل مجيع الصناديق االستئمانية لالتفاقية

 يتبقى منها، فيغطي تكاليف تقاسم أما ما. وُيستخدم اجلزء الرئيسي من هذه النفقات العامة لتلك األغراض
اخلدمات املشتركة، وتوفري خدمات مراجعة احلسابات، وإعداد املرتبات، وخدمات االستثمار واخلزينة اليت يوفرها 

 على التوايل، فهي ٩ و٨أما االحتياجات من املوظفني واملوارد املبينة يف اجلدولني . مكتب األمم املتحدة يف جنيف
  .  األمني التنفيذي النفقات باالستناد إىل اإليرادات الفعليةوسُيقر. إرشادية

   االحتياجات من املوظفني املمولة من النفقات العامة- ٨اجلدول 

 ٢٠١١ ٢٠١٠  
    الفئة الفنية وما فوقها

  ١  ١  ١- مد
  ٢  ٢  ٥- ف
  ١٧  ١٧  ٢-  إىل ف٤- ف

  ٢٠  ٢٠  جمموع الفئة الفنية وما فوقها
  ٣٩  ٣٩  جمموع فئة اخلدمات العامة

  ٥٩  ٥٩  اجملموع
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   االحتياجات املقترحة من املوارد واملمولة من النفقات العامة- ٩اجلدول 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠١١ ٢٠١٠ وجه اإلنفاق
 ٤ ٩٤٠,٦ ٤ ٩٤٠,٦ تكاليف األمانة املتعلقة باملوظفني

  ٩٥٣,٦  ٩٩٨,٦  املتعلقة باملوظفنيغري تكاليف األمانة 
  ٥ ٨٧٦,٢  ٥ ٩٣٩,٢  جمموع تكاليف األمانة

  ٣٧٧,٦  ٣٧٧,٦  خدمات تقدمها األمم املتحدة
  ٦ ٢٥٣,٨ ٦ ٣١٦,٨  اجملموع

   املصروفات الطارئة- ثاين عشر 
   خدمات املؤمترات- ألف 

يتحمل مكتب األمم املتحدة يف جنيف أو غريه من مكاتب األمم املتحدة، حىت تارخيـه، تكـاليف خـدمات                     -٦١
ة الشفوية يف االجتماعات، وترمجة الوثائق واستنساخها وتوزيعها، وما يتصل بذلك من            املتمثلة أساساً يف الترمج   (املؤمترات  
ومتوَّل تلك التكاليف مـن امليزانيـة       . اليت توفَّر لدورتني على األكثر من الدورات اليت تعقدها هيئات االتفاقية          ) خدمات

لسنوات السابقة، أُدرج اعتماد للمصروفات الطارئة      وكما حدث يف ا   . األساسية لألمم املتحدة اليت تعتمدها اجلمعية العامة      
  .يف امليزانية املقترحة لتغطية تكاليف هذه اخلدمات يف حال توقف اجلمعية العامة عن اتباع ممارستها السابقة

واملنهجية املستخدمة يف حساب تكاليف خدمات املؤمترات الطارئة هي نفس املنهجية اليت استخدمت يف                - ٦٢
وهي تستند إىل افتراض مفاده أن اجلدول السنوي الجتماعات هيئـات           . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ة الفترة   مشروع ميزاني 

منها دورة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل       (االتفاقية سيتضمن دورتني تستغرق كل منهما مدة أسبوعني         
ها أرقـام تكـاليف     ، وُتستخَدم في  )بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو تستضيفها إحدى احلكومات        

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

وتستند أيضاً خمصصات   .  لألمانة إضافينية إىل طلب موظفني     وهذا يعين أنه ال حاج    . التحريرية والترمجة الشفوية  
الطوارئ إىل افتراض مفاده أن جمموعة اخلدمات اليت تقدمها خدمات املؤمترات تستطيع تلبية احتياجات دورات               
مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو واهليئـات الفرعيـة وأن                

  .ا ستكون يف حدود التكاليف املسجلة يف السنوات املاضيةتكاليفه

 ماليني يورو خلدمات الترمجة ٦,٦ مببلغ ٢٠١١-٢٠١٠وتقدَّر خمصصات الطوارئ خلدمات املؤمترات يف الفترة   -٦٣
لربامج  ماليني يورو إذا أضيفت إليها تكاليف دعم ا٨,١الشفوية والوثائق واحتياجات دعم االجتماعات، وسيبلغ اجملموع 

  ). ١٠انظر اجلدول (واحتياطي رأس املال العامل 

ويعتمد مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو علـى                 - ٦٤
األطراف فيهما الستضافة دورات املؤمتَرين املذكوَرين وأية دورة إضافية هليئات االتفاقية وبروتوكول كيوتو اليت              
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وإذا مل َيعرض أي طرف استضافة مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامـل بوصـفه              . األطراف عقدها قد يقرر   
 من مشروع النظام الـداخلي اجلـاري   ٣اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو أو أي دورة إضافية، فإن املادة  

كومات على عـرض استـضافة   وحىت اآلن، جرت العادة بني احل   . تطبيقه تقضي بأن ُتعقد الدورة يف مقر األمانة       
دورات مؤمتر األطراف والدورات اإلضافية للهيئات الفرعية، بتحمُّل النسبة من التكاليف اليت تتعدى تلك الـيت                
تغطيها أموال األمانة، مبا يف ذلك صندوق بون، وتلك اليت تتحملها األمم املتحدة على حنو ما جـرى بيانـه يف                     

  .عدم مجع تربعات خلدمات طوارئ من غري املرجَّح نشوؤهاوتقترح األمانة .  أعاله٦١الفقرة 

   االحتياجات من املوارد خلدمات املؤمترات الطارئة- ١٠اجلدول 
  )بآالف اليورو(
    ٢٠١١- ٢٠١٠اجملموع  ٢٠١١ ٢٠١٠

  )دوالر(  )يورو(  )يورو(  )يورو( وجه اإلنفاق
 ٩٢٣٫٠ ١ ٣٤٤٫٨ ١ ٦٧٢٫٤ ٦٧٢٫٤ )أ(الترمجة الشفوية

      )ب(الوثائق
 ٧٣٨٫٨ ٣ ٦١٤٫٦ ٢ ٣٠٧٫٣ ١ ٣٠٧٫٣ ١  الترمجة التحريرية  

 ٨٤٥٫٣ ٣ ٦٨٩٫٠ ٢ ٣٤٤٫٥ ١ ٣٤٤٫٥ ١  االستنساخ والتوزيع  

 ٣٨١٫٧ ٢٦٧٫٠ ١٣٣٫٥ ١٣٣٫٥  )ج(دعم خدمات االجتماعات

 ٨٨٨٫٨ ٩ ٩١٥٫٤ ٦ ٤٥٧٫٧ ٣ ٤٥٧٫٧ ٣  اجملموع الفرعي

 ٢٨٥٫٥ ١ ٨٩٩٫٠ ٤٤٩٫٥ ٤٤٩٫٥  تكاليف دعم الربامج

 ٤٦٣٫٧ ٣٢٤٫٣ - -  ٣٢٤٫٣  تياطي رأس املال العاملاح

٣ ٩٠٧,٢ ٢٣١٫٥ ٤  اجملموع  ٦٣٨٫١ ١١ ١٣٨٫٧ ٨ 

  :تشمل االفتراضات املستخدمة يف حساب ميزانية الطوارئ املخصصة خلدمات املؤمترات ما يلي  :مالحظة
   كل دورة؛ جلسة يف٤٠أال يتجاوز عدد اجللسات املتوقعة اليت ُتستخدم فيها الترمجة الشفوية   •  

  أن حجم الوثائق املتوقع إصدارها يستند إىل احلسابات اليت قدمها مكتب األمم املتحدة يف جنيف؛  •
أن دعم خدمات االجتماعات يشمل املوظفني الذين توفرهم عادة خدمات املؤمترات يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف   •

   واالستنساخ أثناء الدورة؛من أجل تنسيق ودعم خدمات الترمجة الشفوية والتحريرية
رقام املستخدمة تتسم بالتحفظ وقد مت تطبيقها بناء على افتراض عدم حصول زيادة كبرية يف االحتياجات األوعموماً إن   •

  .خالل فترة السنتني
  .تشمل مرتبات املترمجني الشفويني وسفرهم وبدل إقامتهم اليومية  )أ(  
هيز الوثائق قبل الدورة وأثناءها وبعدها؛ وتشمل تكاليُف الترمجة مراجعة تشمل مجيع التكاليف املتعلقة بتج  )ب(  

  .الوثائق وطباعتها
يشمل مرتبات املوظفني املكلفني بدعم خدمات االجتماعات وسفرهم وبدالت إقامتهم اليومية وتكاليف   )ج(  

  .الشحن واالتصاالت
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ج االحتياجات من املوارد ألداء العمل املتعلق بالنتـائ         - باء 
  املتفق عليها يف خطة طريق بايل

إالّ أن تأثري النتائج املتفق عليها هلـذه        . من املتوقع أن ينتج تغيري هام عن عملية خطة طريق بايل اجلارية             - ٦٥
األطراف العملية على األمانة لن يتضح إالّ بعد اعتماد املقررات ذات الصلة يف مؤمتر األطراف اخلامس عشر ومؤمتر 

ك، سيكون على   لوعالوة على ذ  . ٢٠٠٩ديسمرب  /اجتماع األطراف يف دورته اخلامسة يف كانون األول       العامل بوصفه   
ولـذلك، فقـد حـددت      . األمانة، أن تستجيب بسرعة وعلى حنو واف لطلبات الدعم اإلضافية لتنفيذ املقـررات            

 للمفاوضات وإىل اخلربة املكتـسبة يف       االحتياجات اإلضافية من املوارد احملتمل ظهورها استناداً إىل حتليل الوضع احلايل          
  ).١٣- م أ/١املقرر (تنفيذ االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا، وإىل االجتاه الذي توفره خطة عمل بايل 

وتشري خطة عمل بايل إىل أن األطراف يف االتفاقية عازمون على زيادة العمل يف أربع جماالت على األقل                    - ٦٦
وسيحتاج عدد من برامج األمانة إىل مزيد من التقوية لدعم العملية           . تكنولوجيا واملال هي التخفيف والتكيف وال   

  .احلكومية الدولية يف هذا الشأن

وسيتوىل برنامج اإلبالغ والبيانات والتحليل زمام القيادة يف توفري الدعم خبدمات األمانة ألية أحكام من                 - ٦٧
وقد يشتمل ذلك على مبادئ توجيهية تترجِم       . واإلبالغ والتحقق أي نصوص النتائج املتفق عليها تتصل بالقياس        

وسيكون . قواعد وطرائق القياس واإلبالغ والتحقق إىل خطوات عملية لتيسري عملية تقدمي التقارير واالستعراض            
 تطوير من الضروري تقييم األثر على نظم املعلومات على نطاق األمانة مما سيتيح اإلبكار يف بدء العمل التقين على

  .أو تعديل النظم املعينة

وسيكون على برنامج الدعم التقين واملايل أن يستجيب ألي واليات تتصل تتعلق بالعمل املعزَّز يف جمال                  - ٦٨
. بناء القدرات، وتوفري املوارد املالية واالستثمار لدعم العمل على التخفيف والتكيف، ونقل التكنولوجيا والتعاون

 إضافيتني ملسؤولني عن الربنامج بغية تلبية احلاجة املتزايدة إىل املعلومات والتنسيق فيمـا    وسيلزم إحداث وظيفتني  
وسيقوم أحد هذين املوظفني املسؤولْين اإلضافيني عن الربنامج بدعم التوسع يف تعقب            . يتعلق بتوفري املوارد املالية   

وجود مساعٍد للفريق الذي يدعم العمل علـى        ومن شأن   . األنشطة املعززة يف جمال بناء القدرات واإلبالغ عنها       
  .تلبية االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منواً أن يقوي قدرة األمانة على دعم فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً

وسيقوم برنامج التكيف والتكنولوجيا والعلم بدور أساسي يف دعم العملية احلكومية الدولية فيما يتعلق                - ٦٩
فض االنبعاثات  املعزز على التكيف وعلى تطوير التكنولوجيا ونقلها، وعلى التخفيف، خاصة فيما يتعلق خببالعمل

وسيكون من الضروري إحداث وظيفة جديـدة ملوظـف         . الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية       
ج للتغلب على الزيادة املتوقعة يف عبء العمل اليت         برنامج يف كل من اجملاالت الرئيسية الثالثة اليت ُيعىن هبا الربنام          

وُيتوقع حدوث زيادة كبرية يف العمل اإلضايف الناجم        . ستنجم عن النتائج املتفق عليها لعملية خارطة طريق بايل        
كما ُيتوقع حصول زيادة يف العمل التحليلي واملنهجي، خاصة . عن واليات جديدة يف جمايل التكيف والتكنولوجيا

  .خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان الناميةال تغيري استخدام األراضي ويف جم
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وسيؤدي برنامج آليات التنمية املستدامة دوراً رئيسياً يف دعم العملية احلكومية الدولية فيما يتعلق بتقوية             - ٧٠
ز فعالية التخفيف من حيث الكلفة يف البلدان املتقدمة اآلليات القائمة على السوق كوسيلة لتحقيق أمرين مها تعزي     

وسيقتضي . وتوفري دعم مايل وتكنولوجي تكميلي لعمليات التخفيف املناسبة على الصعيد الوطين يف البلدان النامية
 األمر إحداث وظيفة مسؤول برنامج إضافية للمساعدة يف القيام بعبء العمل الكبري املتوقع نتيجة إحداث واليات

جديدة ترتبط بالنتائج املتفق عليها لعملية خارطة طريق بايل ولضمان التنسيق مع ما ستقوم به برامج أخرى من                  
  .عمل ذي صلة

وسيوفر برنامج الشؤون القانونية املشورة القانونية املقدمة من األمانة للمفاوضات بشأن اتفاق شامل على   - ٧١
قية، وألغراض تنفيذ ذلك االتفاق، وكذلك ألغراض التزامات إضافية         العمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفا     

ولتحقيق هذا الغرض، سيكون على فريـق الـشؤون         . لألطراف املدرجة يف املرفق األول من بروتوكول كيوتو       
  .القانونية أن يعزز صفوفه بوظيفة جديدة من الفئة الفنية ووظيفة جديدة من فئة اخلدمات العامة

 خدمات اإلعالم فسوف تتيح احلصول فوراً على املعلومات املتعلقة بالنتائج املتفـق عليهـا               أما برنامج   - ٧٢
وسيساعد الربنامج يف ضمان أن حيدد األطراف وغريهم . للمفاوضات اجلارية مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو

ليات املتاحة، مبا فيها البالغـات      من اجلماهري األساسية األخرى الفرص اليت تتيحها النتائج املتفاوض بشأهنا واآل          
وسيتعاون برنامج خدمات اإلعالم مع برامج أخرى لـدعم األطـراف           . الوطنية وغري ذلك من خطط األطراف     

  .وضمان استمرار الزخم يف عملية التفاوض عن طريق توعية عامِة اجلمهور واألنشطة اإلعالمية وإقامة الشراكات

تملة من املوارد، حسب الربنامج، للعمل املتعلق بالنتائج املتفق عليهـا   االحتياجات احمل١١ويبني اجلدول    - ٧٣
  .١٢ولالطالع على االحتياجات مفصلة حسب أوجه اإلنفاق، انظر اجلدول . مبوجب خارطة طريق بايل

  ، حسب الربنامج٢٠١١-٢٠١٠ امليزانية األساسية اإلضافية املقترحة لفترة السنتني -١١اجلدول 
 ٢٠١١- ٢٠١٠اجملموع  

 )أ ()بدوالرات الواليات املتحدة( )باليورو( اإلنفاقوجه 

   )ب( اعتمادات الربامج–ألف 

 -- --  اإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري

 ٠٠٠ ١١٢ ٣٢٢ ٧٨  والبيانات والتحليلاإلبالغ
 ٣٥٦ ٠٣١ ١ ٢٢٨ ٧٢١ الدعم املايل والتقين

 ٩٢٨ ٧١٤ ٩٥٠ ٤٩٩ التكيف والتكنولوجيا والعلم
 ١٨٦ ٣٥٨ ٤٨٠ ٢٥٠ املستدامةآليات التنمية 

 ٦٧٩ ٤٢٩ ٤٧٥ ٣٠٠ الشؤون القانونية
 -- -- خدمات شؤون املؤمترات

 ٧٧٢ ٥٩٧ ٠٢٢ ٤١٨ خدمات اإلعالم
 -- -- )ج(اخلدمات اإلدارية

 ٠٠٠ ١٢٨ ٥١١ ٨٩  )د(تكاليف التشغيل على نطاق األمانة  –باء 
 ٩٢١ ٣٧١ ٣ ٩٨٨ ٣٥٧ ٢  )باء+ ألف (نفقات الربامج 
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 ٢٠١١- ٢٠١٠اجملموع  

 )أ ()بدوالرات الواليات املتحدة( )باليورو( اإلنفاقوجه 

  ٤٣٨ ٣٥٠ ٥٣٩ ٣٠٦  )ه()النفقات العامة(تكاليف دعم الربامج   –جيم 
  ٣١٦ ٢٥٣ ١٥٦ ٢٢١  )و(احتياطي رأس املال العامل  –دال 

  ٤ ١٢٦ ٥٢٤ ٦٨٣ ٨٨٥ ٢  )دال +جيم + باء + ألف (اجملموع 
 ٢٠٠٨يناير / من كانون الثاينالسعر للفترة املمتدةمتوسط )  دوالر١,٤٣٠=  يورو ١(ميثل سعر الصرف املستخدم   )أ(  
  .٢٠٠٩مارس /إىل آذار

 والتكيف ؛ والدعم املايل والتقين؛اإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري، وتقدمي التقارير والبيانات والتحليل: الربامج  )ب(  
  . واخلدمات اإلدارية؛دمات اإلعالم وخ؛ وخدمات شؤون املؤمترات؛الشؤون القانونيةاملستدامة؛ و وآليات التنمية ؛والتكنولوجيا والعلم

  .العامةمتّول من النفقات اخلدمات اإلدارية   )ج(  
  .تكاليف التشغيل على نطاق األمانةيتوىل برنامج اخلدمات اإلدارية وإدارة   )د(  
  . يف املائة اليت تطّبقها األمم املتحدة فيما يتعلق بالدعم اإلداري١٣النسبة املوحدة   )ه(  

  ، حسب وجه اإلنفاق٢٠١١-٢٠١٠يزانية األساسية اإلضافية املقترحة لفترة السنتني  امل-١٢اجلدول 
  ٢٠١١-٢٠١٠ 

  )ب()بدوالرات الواليات املتحدة( )باليورو( )أ(وجه اإلنفاق
 ٩٢١ ٥٩١ ٢ ٥٣٣ ٨١٢ ١ تكاليف املوظفني

  اخلرباء االستشاريون
 ٠٠٠ ١١٢  ٣٢٢ ٧٨ 

 ٠٠٠ ٢٤٠  ٨٣٢ ١٦٧  سفر املوظفني

 ٠٠٠ ٣٠٠  ٧٩٠ ٢٠٩   التشغيل العامةنفقات

 ٠٠٠ ١٢٨  ٥١١ ٨٩  املسامهات يف اخلدمات املشتركة

٣ ٣٧١ ٩٢١ ٩٨٨ ٣٥٧ ٢  جمموع امليزانية الربناجمية األساسية  

٣٠٦ ٥٣٩  تكاليف دعم الربامج  ٤٣٨ ٣٥٠  

٢٢١ ١٥٦  احتياطي رأس املال العامل  ٣١٦ ٢٥٣  

٢ ٨٨٥ ٦٨٣  اجملموع الكلي  ٤ ١٢٦ ٥٢٤  

  .لالطالع على شرح أوجه اإلنفاق، انظر املرفق  )أ(  
 إىل ٢٠٠٨يناير  / السعر للفترة املمتدة من كانون الثاين       متوسط هو)  دوالر ١,٤٣٠=  يورو   ١( ستخدمسعر الصرف امل    )ب(  

  .٢٠٠٩مارس /آذار
  . ملخصاً لالحتياجات من املوظفني حسب درجاهتم١٣ويعرض اجلدول   -٧٤
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  ٢٠١١- ٢٠١٠املقترحة من املوظفني اإلضافيني لفترة السنتني  االحتياجات -  ١٣اجلدول 
 ٢٠١١ ٢٠١٠  

   الفئة الفنية وما فوقها

 ٢ ٢ ٤- ف

 ٢ ٢ ٣- ف

 ٤ ٤ ٢- ف

 ٨ ٨ جمموع موظفي الفئة الفنية وما فوقها

 ٢ ٢ جمموع موظفي فئة اخلدمات العامة

 ١٠ ١٠ اجملموع

 اتملعلومات الواردة يف هذا الفصل ويف التوصية بإضافة خمصص         ا النظر يف  اهليئة الفرعية للتنفيذ     تودوقد    - ٧٥
 مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة ومؤمتر       ا لكي يعتمده  ٢٠١١- ٢٠١٠إىل امليزانية الربناجمية لفترة السنتني      

ريق األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف دورته اخلامسة، إذا اعُتمدت املقررات يف إطار عملية خارطة ط               
 اهليئة الفرعية للتنفيذ، عوض وداحمليط مبا ستسفر عنه املفاوضات يف كوبنهاغن، قد تعلى أنه نظراً إىل الشك . بايل

بأن يطلب مؤمتر األطراف ومؤمتر األطـراف       أن توصي    علماً باملعلومات الواردة يف هذا الفصل و       أن حتيط ذلك،  
 تضاف إىل امليزانية الربناجمية لفتـرة  ،ميزانية إضافية أن يقدم يالعامل بوصفه اجتماع األطراف إىل األمني التنفيذ     

يعتمدها هبدف أن    تنظر فيها أثناء دورهتا الثانية والثالثني        ، إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ لكي     ٢٠١١- ٢٠١٠السنتني  
  . السادسةمؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف دورته
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  املرفق

  املنهجيات املستخدمة يف حساب التكاليف
   تكاليف املوظفني-ألف 

املستخدمة يف حتديد تكاليف ) باليورو(تستند التكاليف املوحدة : املرتبات والتكاليف العامة للموظفني  - ١
 عشر شهراً املمتدة من كانون املوظفني يف امليزانية املقترحة إىل التكاليف الفعلية املتعلقة باملرتبات عن األربعة

ويبني هذا التحليل ضرورة إجراء بعض التعديالت حىت تؤخذ يف . ٢٠٠٩فرباير / إىل شباط٢٠٠٨يناير /الثاين
ويف التكاليف اليت يتحملها املستخِدم، كتكاليف ) إجازات زيارة الوطن(االعتبار الزيادة يف نفقات السفر 

  ). ١٤انظر اجلدول (املعاشات التقاعدية 

   التكاليف املوحدة للمرتبات- ١٤اجلدول 

 ٢٠١١-٢٠١٠ ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ )أ(املستوى
 يورو دوالر يورو دوالر يورو دوالر 

 ٠٠٠ ١٩٤ ٤٢٠ ٢٧٧ ٨٨٠ ١٨٢ ٠٠٠ ٢٤٠ ٦٣٦ ١٥٩ ٠٠٠ ٢١٢ أمني عام مساعد
 ٠٠٠ ١٧٦ ٦٨٠ ٢٥١ ٠٢٠ ١٦٠ ٠٠٠ ٢١٠ ١٣٠ ١٥٨ ٠٠٠ ٢١٠ ٢- مد
 ٠٠٠ ١٦٣ ٠٩٠ ٢٣٣ ٢١٠ ١٥٦ ٠٠٠ ٢٠٥ ٣٦٥ ١٥٤ ٠٠٠ ٢٠٥ ١- مد
 ٠٠٠ ١٤٢ ٠٦٠ ٢٠٣ ٣٩٨ ١٣٦ ٠٠٠ ١٧٩ ٧٨٧ ١٣٤ ٠٠٠ ١٧٩ ٥-ف
 ٠٠٠ ١٢٤ ٣٢٠ ١٧٧ ٣٩٦ ١٢٠ ٠٠٠ ١٥٨ ٩٧٤ ١١٨ ٠٠٠ ١٥٨  ٤-ف
 ٠٠٠ ١٠٥ ١٥٠ ١٥٠ ٨٧٠ ١٠٢ ٠٠٠ ١٣٥ ٦٥٥ ١٠١ ٠٠٠ ١٣٥  ٣-ف
 ٠٠٠ ٨٥ ٥٥٠ ١٢١ ٠٥٨ ٨٣ ٠٠٠ ١٠٩ ٠٧٧ ٨٢ ٠٠٠ ١٠٩  ٢-ف

 ٠٠٠ ٦٢ ٦٦٠ ٨٨ ٩٦٠ ٦٠ ٠٠٠ ٨٠ ٢٤٠ ٦٠ ٠٠٠ ٨٠  ت العامةوظائف اخلدما

  .)الفئة الفنية(، ف )مدير(مد   )أ(  

 يف املائة من الكلفة اإلمجالية للمرتبات، باستثناء برنامج اإلبالغ          ١ُحسبت على أساس    : املساعدة املؤقتة العامة    -٢
 العمليات املستمرة وصيانة جتميع قاعدة البيانات        يورو لتغطية  ١٦٣ ٠٠٠والبيانات والتحليل، حيث اقُترح ختصيص مبلغ       

 يورو لتغطية   ٢٩٢ ٣٥٧احملاسبية واألداة اإللكترونية املوحدة الشكل، ومت يف إطار خدمات شؤون املؤمترات، إدراج مبلغ              
  .تكاليف تعيني موظفني مؤقتني خالل الدورات

رتب الشهري املوحد لكل وظيفة من وظائف        يف املائة من امل    ٢٠ُحسبت على أساس    : ساعات العمل اإلضافية    -٣
  .اخلدمات العامة يف السنة

   التكاليف غري املتعلقة باملوظفني-باء 

. تشمل العقود املؤسسية والفردية للخدمات اليت تتطلب خربة متخصصة ال توفرها األمانة: اخلدمات االستشارية  -٤
  .فقات املسجلة يف املاضي بشأن أنشطة مماثلةويتم تقدير التكاليف على أساس االحتياجات الفعلية والن
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تشمل تكاليف سفر اخلرباء ومشاركتهم يف اجتماعـات اهليئـات املـشكَّلة            : تكاليف اخلرباء وأفرقة اخلرباء     -٥
ويتم تقدير التكاليف على أساس االحتياجات الفعلية والنفقـات املـسجلة يف            . واألعمال املتعلقة بإجراء االستعراضات   

  .املاضي

 متثل تكاليف إجيار وصيانة املباين، واملعدات، وأجهزة االتصاالت، والشحن، وغري ذلك            :نفقات التشغيل العامة    -٦
  .وتستند إسقاطات التكاليف إىل بيانات فعلية. من اخلدمات التعاقدية الالزمة لالجتماعات وعمليات األمانة

اث واملعدات، وتكاليف الطباعة، وتدريب املوظفني،       تغطي حيازة األث   :التكاليف التشغيلية على نطاق األمانة      -٧
وتستند اإلسقاطات إىل بيانات فعليـة ويـتم        . وتقدمي املسامهات يف اخلدمات املشتركة اليت توفرها األمم املتحدة يف بون          

  .تعديلها ملراعاة احلاجات الفعلية

  لواحتياطي رأس املال العام) النفقات العامة( تكاليف دعم الربامج -جيم 

 يف املائة مـن نفقـات الـربامج         ١٣جيب أن توفر ميزانية االتفاقية      ) ١-م أ /١٥املقرر  (وفقاً لإلجراءات املالية      -٨
شـهر واحـد مـن    (  من ميزانية االتفاقيـة      ٨,٣كنفقات عامة وأن حتافظ على احتياطي رأس مال عامل يشكل نسبة            

  ). احتياجات التشغيل

   سعر الصرف-دال 

وقد روعي تقلب سعر الصرف بني اليـورو ودوالر الواليـات           .  على أساس النفقات الفعلية    ُحسبت التكاليف   -٩
مـارس  /إىل آذار  ٢٠٠٨يناير  /املتحدة يف حساب هذه التكاليف باستخدام املتوسط املسجل يف الفترة من كانون الثاين            

  ).١٥انظر اجلدول ( ) دوالر١,٤٣٠=  يورو ١ (٢٠٠٩

  مقابل اليورو  الواليات املتحدةدوالر:  سعر الصرف- ١٥اجلدول 

كانون  

  /الثاين

 يناير

/ شباط

 مايو/أيار أبريل/نيسان مارس/آذار فرباير 

 /حزيران

 أغسطس/آب يوليه/متوز يونيه

/ أيلول

 سبتمرب

تشرين 

/ األول

 أكتوبر

تشرين 

/ الثاين

 نوفمرب 

كانون 

/ األول

 املتوسط ديسمرب

١,٤٦١ ١,٢٩٥ ١,٢٩٢ ١,٣٤٨ ١,٣٩٣ ١,٤٨٨ ١,٥٧٢ ١,٥٥٥ ١,٥٥٨ ١,٥٧٧ ١,٥١٣ ١,٤٧٩ ١,٤٥٨ ٢٠٠٨ 

١,٣٠٥          ١,٢٧٩ ١,٣١٢ ١,٣٢٣ ٢٠٠٩ 

 -  -  -  -  -  


