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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الثامنة والثالثون

  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٤-٣بون، 
   من جدول األعمال املؤقتXالبند 

  ٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني     

  *ذكرة من األمينة التنفيذيةم    

  موجز    
 اليت اقترحتها   ٢٠١٥-٢٠١٤تتضمن هذه الوثيقة امليزانية الربناجمية لفترة السنتني          

األمينة التنفيذية لتنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والثالثني ويعتمدها مؤمتر             
 األطراف العامل بوصفه اجتمـاع      األطراف يف دورته التاسعة عشرة ويوافق عليها مؤمتر       

وينبغي النظر  . يف دورته التاسعة  ) اجتماع األطراف /مؤمتر(األطراف يف بروتوكول كيوتو     
فيها جنباً إىل جنب مع إضافات هذه الوثيقة اليت تقدم تفاصيل عن برنامج العمـل ومـا                 

لية وميزانية  يقابله من احتياجات من املوارد وقائمة األنشطة اليت ستمول من مصادر تكمي           
  .سجل املعامالت الدويل

  
  

__________ 

 .قُدمت هذه الوثيقة بعد املوعد احملدد بسبب احلاجة إىل إجراء مشاورات داخلية  *  
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  مقدمة  -أوالً  

  الوالية  -ألف  
، أن تقـدم    ١٨-م أ /٢٥طلب مؤمتر األطراف إىل األمينة التنفيذية، مبوجب مقرره           -١

 لتمويل خـدمات     واعتماداً احتياطياً  ٢٠١٥-٢٠١٤ميزانية برناجمية مقترحة لفترة السنتني      
املؤمترات إذا تبني لزوم ذلك يف ضوء القرارات اليت تتخذها اجلمعية العامة يف دورهتا الثامنـة                

  .والستني، وذلك لكي تنظر فيهما اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والثالثني
الثامنـة  وأذن مؤمتر األطراف أيضاً للهيئة الفرعية للتنفيذ بأن توصـي، يف دورهتـا          -٢

اجتمـاع  /والثالثني، مبيزانية برناجمية ليعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة ومؤمتر          
  .األطراف يف دورته التاسعة

  نطاق املذكرة  -باء  
. ٢٠١٥-٢٠١٤تتضمن هذه الوثيقة امليزانية الربناجمية املقترحـة لفتـرة الـسنتني            -٣

 الالزمة لتنفيذ برنامج عمل األمانة، تبـيِّن الوثيقـة          وإضافة إىل عرض املوارد البشرية واملالية     
تفاصيل النهج العام الذي تتبعه األمينة التنفيذية يف وضع مقترح امليزانية الربناجمية وتتـوخى              
إعطاء األطراف حملة شاملة عن مجيع األنشطة املمولة من خمتلف املـصادر، مبـا يف ذلـك                 

واحتياجـات الترتيـب لعقـد      املـؤمترات   معلومات عن االحتياطيات الالزمة خلـدمات       
لعمـل املقتـرح لألمانـة يف       ويقـدَّم برنـامج ا    . إضـافية خـالل الـدورة      اجتماعات

أما األنشطة اليت ُيلتمس من أجلها متويل تكميلي فترد يف          . FCCC/SBI/2013/6/Add.1 الوثيقة
ق االسـتئماين   ، بينما ترد االحتياجات من املوارد للصندو      FCCC/SBI/2013/6/Add.2الوثيقة  

طـة  وُتكمَّل هذه الوثائق خب   . FCCC/SBI/2013/6/Add.3لسجل املعامالت الدويل يف الوثيقة      
  .)٢( وخطة إدارة التنفيذ املشترك)١(إدارة آلية التنمية النظيفة

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ  -جيم  
  :ُيتوقَّع من اهليئة الفرعية للتنفيذ  -٤

أن توصي مبيزانية برناجمية وأن تتفق على مشروع مقـرر يعتمـده مـؤمتر         )أ(  
اجتماع األطراف يف دورته التاسعة، مبا يف ذلـك         /األطراف يف دورته التاسعة عشرة ومؤمتر     

  إمكانية توفري االحتياطيات الالزمة خلدمات املؤمترات والجتماعات إضافية خالل الدورة؛
__________ 

)١( <http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>. 
)٢( <http://ji.unfccc.int/Ref/Docs.html>. 
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املعامالت الدويل وأن تتفق على مشروع مقـرر        أن توصي مبيزانية لسجل       )ب(  
  اجتماع األطراف يف دورته التاسعة؛ /يعتمده مؤمتر

 استناداً  ٢٠١٤أن تأذن لألمينة التنفيذية بإخطار األطراف باشتراكاهتا لعام           )ج(  
  .إىل امليزانية املوصى هبا

  :إىل ما يلي للتنفيذ مدعوة، إضافة إىل ذلك، واهليئة الفرعية  -٥
  اإلحاطة علماً بترتيبات متويل آلية التنمية النظيفة والتنفيذ املشترك؛  )أ(  
اإلحاطة علماً باالحتياجات من التربعات للصندوق االستئماين لألنـشطة           )ب(  

  .التكميلية والصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية االتفاقية

  ية الربناجمية املقترحةالنهج الذي تتبعه األمينة التنفيذية يف وضع امليزان  -ثانياً  

  ٢٠١٥-٢٠١٤أهداف فترة السنتني   -ألف  
استرشدت األمينة التنفيذية، يف تقدمي هذه امليزانية الربناجمية كي تنظر فيها األطراف،              -٦

  :باألهداف الثالثة التالية
دعم األطراف يف التطوير والتعزيز املستمر للنظام املتعدد األطراف ملعاجلة تغري             )أ(  

 "مناسبة للغـرض منـها  "خ كي يتسىن لعملية االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ أن تكون           املنا
مبا يف ذلك وضع اتفاق قانوين عاملي جديد حبلول          رفع حتدي التصدي لتغري املناخ،       وقادرة على 

  ، وتعزيز العمل بشأن إجراءات التخفيف والتكيف والدعم ذي الصلة؛٢٠١٥عام 
ال التنفيذ الطموح الذي حددته األطراف مبوجب االتفاقية       إجناز جدول أعم    )ب(  

وبروتوكول كيوتو امللحق هبا عن طريق ضمان توفري الدعم للعمليـة احلكوميـة الدوليـة،               
  واهليئات املشكلة، ونظام القياس واإلبالغ والتحقق؛ 

يـد   منظمة فائقة األداء تتق    ثل يف جعلها   باألمانة حنو اهلدف املتم    الدفع قدماً   )ج(  
  .بأرفع املعايري من أجل تقدمي اخلدمات بالطريقة األجنع واألكثر فعالية

  االضطالع بواليات جديدة مع احلفاظ على احلد األدىن من النمو  -باء  
لقد اعتمدت األمينة التنفيذية الشفافية والتشاور يف صـياغة مقترحـات امليزانيـة               -٧

 على إبقاء امليزانية عنـد حـدها األدىن         وهي عاقدة العزم  . ٢٠١٥-٢٠١٤الربناجمية للفترة   
املطلق، ويف الوقت نفسه ضمان القدرة على تنفيذ برنامج العمل الذي حددته مقررات مؤمتر              

  .اجتماع األطراف/األطراف ومؤمتر
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 والوثائق اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة بشأن       ٢٠١٠والتفاقات كانكون املعتمدة عام       -٨
  ٢٠١٢، ويف الدوحة، قطر، عـام  ٢٠١١يربان، جنوب أفريقيا، عام  تغري املناخ املعقود يف د    

وقـد أنـشئت مؤسـسات      . تداعيات مؤسسية وإجرائية جوهرية على األطراف واألمانة      
فريـق  (وعمليات جديدة، منها الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعـّزز             

يف، وآلية التكنولوجيا، واللجنة الدائمة     ، وإطار كانكون للتكيف، وجلنة التك     )منهاج ديربان 
ويتوقع منها أن تضطلع بدور حاسـم يف تنفيـذ االتفاقيـة        . املعنية بالتمويل، والكثري غريها   

  . ٢٠١٥-٢٠١٤ من األمانة يف فترة السنتني  معززاًوستتلقى دعماً
عمال  للمعوقات املالية اليت تفرضها احلكومات، ما برحت األمانة تنظم األ          وإدراكاً  -٩

وعبء العمل لكي تكون قادرة على استيعاب احتياجات جديدة لألنشطة والنواتج دعمـاً             
ونتيجة للكثري من اجلهود الرامية إىل زيادة نـاتج         . لتعزيز النظام املتعدد األطراف لتغري املناخ     

وإنتاجية املوارد املتاحة، ميكن لألمانة اإلبالغ عن عدم وجود أي مسعى للحـصول علـى               
 للعديد من املهام اليت تعترب إضـافية        ٢٠١٥-٢٠١٤ أساسية جديدة يف فترة السنتني       موارد

  :للمهام الواردة يف برنامج عمل فترة السنتني احلالية، مبا يف ذلك ما يلي
  ؛ للجنة الدائمة املعنية بالتمويلوضع الترتيبات لثالثة اجتماعات  )أ(  
  إلضافية خالل الدورة؛تقدمي الدعم الفين واإلداري لالجتماعات ا  )ب(  
  وضع الترتيبات لعقد جلنة االمتثال ملزيد من االجتماعات؛  )ج(  
 مـن البالغـات الوطنيـة       ٤٤إدارة العروض وتنظيم عمليات استعراض        )د(  

) أطـراف املرفـق األول    (السادسة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة           
   امللحق هبا؛مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو

إعداد وإطالق العملية النهائية للمحاسبة واالمتثال املتعلقة بفتـرة االلتـزام      )ه(  
  األوىل لربوتوكول كيوتو؛

  إعداد وإجراء االستعراضات األولية لفترة االلتزام الثانية لربوتوكول كيوتو؛  )و(  
مثل (علومات  حتديد وتنفيذ التغيريات الالزم إدخاهلا على نظم تكنولوجيا امل          )ز(  

، وواجهـة   سجل املعامالت الدولية، وقاعدة بيانات التجميع واحملاسبة، وأدوات االستعراض        
من أجل فترة االلتزام الثانية لربوتوكول كيوتو ومن أجل التحول إىل           ) بيانات غازات الدفيئة  

اد قـوائم اجلـرد   املبادئ التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ إلعد    ‘استخدام  
  ؛‘٢٠٠٦الوطنية لغازات الدفيئة لعام 

زيادة مستويات اخلدمة استجابة للزيادة املتوقعة يف الطلب على شىت جماالت   )ح(  
  . العمل، مبا يف ذلك من أجل تقدمي آراء قانونية والتأشري على الصكوك القانونية
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زام الكامل من جانب القوة     وسيكفل تعزيز الفعالية من حيث التكلفة واستمرار االلت         -١٠
العاملة العالية املهارة لألمانة استيعاب عبء العمل املتنامي باطراد إىل حد كبري باملخصصات             

  .احلالية ملوظفي األمانة
 وغري   ثقيالً ، تشكل عبئاً  وال تزال دورات التفاوض اإلضافية، اثنتان يف السنة أحياناً          -١١

ألمانة، سواء كانت وظائفهم ممولة من امليزانية األساسية        مدرج يف امليزانية املخصصة ملوظفي ا     
وبالرغم من أن   ). صندوق األنشطة التكميلية  (أو من الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية       

، ال تزال هناك تكاليف مـا فتـئ املوظفـون            روتينياً استيعاب دورات إضافية قد يبدو أمراً     
  . فعاالًملية دعماًيتحملوهنا عن طيب خاطر وبصورة تدعم الع

من أجل االستفادة بصورة منهجيـة مـن         األمانة بأساليب وأدوات مبتكرة      وتعمل  -١٢
أن تستمر مشاريع ويتوقع . حتسني سرعتها وفعاليتها  فرص احلد من تكاليف عمليات األمانة و      

   . يف اخلدمات التكلفة وجودة أعلىالتحسني يف حتقيق فوائد متعددة، منها حتقيق وفورات يف
تقرير عن مكاسب الكفاءة الدينامية الـيت        FCCC/SBI/2013/INF.5ويرد يف الوثيقة      -١٣

ويتضمن معلومات تفصيلية عن مكاسب الكفـاءة الـيت         . ٢٠١٢حتققت حبلول هناية عام     
ـ           ذي وضـع  حتققت، مبا يف ذلك وفورات حمددة يف التكاليف، وكذا برنـامج الكفـاءة ال

يز الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة على نطاق األمانة،          هبدف تعزيز تدابري تعز    ٢٠١٢ عام
وبناء قدرات داخلية، وإنشاء ثقافة الكفاءة من حيث التكلفة واالبتكار يف أوسـاط مجيـع               

  .موظفي األمانة
 حامسان من   بيد أنه على الرغم من كل اجلهود الواردة تفاصيلها أعاله، هناك جماالن             -١٤

استيعاهبا يف عبء عمل األمانة إذا بقي التمويل عنـد مـستواه            ال ميكن   جماالت العمل اليت    
  . احلايل

كفالة دعم مايل ثابت للفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربـان للعمـل               -جيم  
  املعزَّز وللقياس واإلبالغ والتحقق

ويف فتـرة   .  يف هـذا العقـد     فريق منهاج ديربان هو أحد أهم املنتديات العامليـة          -١٥
، سيكون أحد جماالت التركيز الرئيسية للعملية احلكومية الدولية هو          ٢٠١٥-٢٠١٤ السنتني

حتقيق نتائج يف سياق منهاج ديربان للعمل املعزز، مبا يف ذلك اختاذ إجراءات لـسد فجـوة                 
الطموح واالعتماد الناجح لربوتوكول أو صك قانوين آخر أو وثيقة ختامية متفق عليها هلـا               

ويكتسي حتقيق هذه النتائج حبلول     . تفاقية وتسري على مجيع األطراف    قوة القانون مبوجب اال   
 عندما يدخل حيـز النفـاذ       ٢٠١٥  والتحضري للتنفيذ الناجح التفاق عام     ٢٠١٥هناية عام   

  . أمهية حامسة يف نظر العديد من األطراف والزعماء واجلمهور على الصعيد العاملي٢٠٢٠ عام
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 علـى متويـل      أن يكون معتمداً    غري املستصوب  ق منهاج ديربان، من   ولنجاح فري   -١٦
 على التمويل التكميلـي      كبرياً وما فتئ فريق منهاج ديربان يعتمد اعتماداً      . تكميلي خمصص 

حىت اآلن، شأنه يف ذلك شأن الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجـل               
ل املخصص املعين بالنظر يف االلتزامات      والفريق العام ) فريق العمل التعاوين  (مبوجب االتفاقية   

فريـق االلتزامـات    (اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو          
، بسبب تأخر املقررات بشأن إنشائهما والتمديد       ، يف العمليات اليت أجنزاها مؤخراً     )اإلضافية

 إىل فريق منـهاج     ن فصاعداً وعلى النقيض من ذلك، ينبغي للدعم الذي سيقدم من اآل         . هلما
  .ديربان أن يقوم على أساس مايل متني ومستقر

وما فتئت األطراف تعتمد مقررات هامة فيما يتعلق بعملية القياس واإلبالغ والتحقق     -١٧
. من أطراف املرفق األول واألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة علـى الـسواء         

إجراءات ذات طابع إلزامي يتعني أن تدعمها األمانة، وهلا أثر          وأَخذت معظم هذه املقررات ب    
وأكدت األمينة  . كبري من حيث ما يترتب عليها من تعديالت يف العملية وعبء عمل األمانة            

التنفيذية، على مدى السنتني املاضيتني، أنه ينبغي إيالء اآلثار املترتبة على املقررات املتعلقـة              
   .إىل اجلهد اإلضايف الذي تستلزمهيف امليزانية اهتماماً خاصاً بالنظر بالقياس واإلبالغ والتحقق 

، سينتقل نظام القياس واإلبالغ والتحقـق مـن         ٢٠١٥-٢٠١٤ويف فترة السنتني      -١٨
وتشمل االحتياجات الرئيسية اجلديدة النامجة عن الواليات       . مرحلة وضع التصور إىل التنفيذ    

  :أو إدارة/طلبات دعم واملتصلة بالقياس واإلبالغ والتحقق 
  التقييم واالستعراض الدوليني ألطراف املرفق األول؛  )أ(  
  ملشاورات والتحليالت الدولية املتعلقة باألطراف غري املدرجة يف املرفق األول؛ا  )ب(  
  إقامة سجل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً؛  )ج(  
نشطة املبـادرة املعـززة     اجلوانب املتعلقة بالقياس واإلبالغ والتحقق من أ        )د(  

  .)٣()املبادرة املعززة( هور الغاباتخلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج وتد
وإن نطاق وحجم أعباء العمل املترتبة على األمانة نتيجة لذلك من الثقـل حبيـث                 -١٩

 سيتعذر معها تنفيذ القياس واإلبالغ والتحقق وإنشاء فريق منهاج ديربان على أسـاس منـو              
وعليه، فإن األمينة التنفيذية تدرك متاماً قيـود امليزانيـة الـيت        . حقيقي صفري خلط األساس   

، إن تركـت،   حمـدوداً تواجهها احلكومات الوطنية حالياً واليت يبدو أهنا ال تترك إال جمـاالً     
  .ويشكل التوفيق بني هذين الواقعني حتدياً كبرياً. لزياداٍت يف التمويل

__________ 

ملتعلقة خبفض االنبعاثات النامجة عـن إزالـة الغابـات          الُنُهج السياساتية واحلوافز اإلجيابية بشأن املسائل ا       )٣(
وتدهورها يف البلدان النامية؛ ودور احلفاظ على خمزونات الكربون يف الغابات وإدارهتا املستدامة وتعزيزهـا               

 .١٦-م أ/١ من املقرر ٧٠ يف البلدان النامية؛ وترد اإلشارة إىل أنشطة املبادرة املعززة يف الفقرة
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طلبات املتعارضة، تقترح األمينة التنفيذية ميزانيـة أساسـية مـن           ويف ضوء هذه ال     -٢٠
 على منو حقيقي صفري، باستثناء تقدمي الدعم        )١ املستوى( حيافظ املستوى األول     مستويني،

وبالنظر إىل أمهية التوصـل إىل      . يف إطار امليزانية األساسية   ملية فريق منهاج ديربان احلامسة      لع
فيذها عنـدما تـدخل حيـز النفـاذ          وضمان تن  ٢٠١٥لول عام   اتفاق يف إطار االتفاقية حب    

 يتسم باالستقرار والقابلية للتنبؤ لعملية فريق منهاج     ، تقترح األمينة التنفيذية دعماً    ٢٠٢٠ عام
من الدعم لتنفيذ عملية القيـاس واإلبـالغ        ) ٢املستوى  (كما ُيقترح مستوى ثان     . ديربان

مزيد من املقررات من األطراف لالنتهاء من وضع        وبالرغم من وضوح احلاجة إىل      . والتحقق
 من األمانة   بعض تفاصيل عملية القياس واإلبالغ والتحقق، فإن النواتج املطلوب إجنازها سلفاً          

  . بتوفري املوظفني واملوارد جديداً رئيسياًتتطلب التزاماً
 يف امليزانية وقد أبدي بعض االهتمام بإدراج دورة سنوية إضافية لفريق منهاج ديربان     -٢١

وترد االحتياجات احملتملة من امليزانية األساسية املرتبطة باالجتماعات اإلضـافية           . األساسية
وتقدر األمانة  . أدناه‘  باء - سابعاً‘خالل الدورات بالتفصيل يف الفصل      لفريق منهاج ديربان    

تماعـات قبـل   أن تترتب على دورة واحدة لفريق منهاج ديربان، تستمر ثالثة أيام من االج    
وتعقد يف بون، أملانيا، تكاليف إضافية يف       يام من االجتماعات خالل الدورة،      الدورة ومخسة أ  

كما ستلزم أمـوال إضـافية مـن الـصندوق          .  مليون يورو  ١,١امليزانية األساسية تقارب    
صـندوق  (االستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنـاخ             

ميكـن  ( لعدد املندوبني الذين يتعني على الدورة أن تقدم هلم الدعم            ، ستتباين تبعاً  )ملشاركةا
  ). ٦االطالع على تفاصيل االحتياجات من املوارد يف اجلدول 

  هيكل امليزانية الربناجمية املقترحة  -ثالثاً  
ق هبا من ستة    توكول كيوتو امللح  وميول عمل األمانة يف جمال دعم تنفيذ االتفاقية وبر          -٢٢

  :صناديق استئمانية هي
  الصندوق االستئماين للميزانية األساسية لالتفاقية؛   )أ(  
الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية االتفاقية الذي ميول سفر املندوبني        )ب(  

  من األطراف املؤهلة للمشاركة يف الدورات؛ 
املقررة الـيت   ل األنشطة   الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية الذي ميو       )ج(  

  توفر هلا موارد من امليزانية األساسية؛  مل
الصندوق االستئماين للمسامهة السنوية اخلاصة املقدمة من حكومة أملانيـا            )د(  

ـ     الذ) صندوق بون ( ستية وترتيبـات الـدعم اخلاصـة       ي يستخدم لتمويل الترتيبات اللوج
  ات عمل اهليئتني الفرعيتني ودوراهتما؛ باألحداث اليت تنظم يف أملانيا، مبا يف ذلك حلق
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الصندوق االستئماين آللية التنمية النظيفة الذي ميول أنشطة آليـة التنميـة              )ه(  
  النظيفة من الرسوم ومن حصص من العائدات؛ 

الصندوق االستئماين لسجل املعامالت الدويل الذي ميول أنـشطة سـجل          )و(  
  . تعملة فقطاملعامالت الدويل من رسوم األطراف املس

اجتمـاع  /ويوافق على امليزانية األساسية مبقررات صادرة عن مؤمتر األطراف ومؤمتر           -٢٣
ويتوقف مستوى الدخل   . األطراف، ومتول عن طريق اشتراكات إرشادية من مجيع األطراف        

أو مقـدار   /واإلنفاق يف إطار الصناديق االستئمانية اخلمسة األخرى على مقدار التربعات و          
 موجز للموارد املقترحة أو     FCCC/SBI/2013/6/Add.1ويرد يف مرفق الوثيقة     . املتلقاةالرسوم  

  .املقدرة جلميع الصناديق االستئمانية
وكما ذكر يف الفصل الثاين أعاله، تقدم امليزانية األساسـية يف هـذه الوثيقـة يف                  -٢٤

  : مستويني
ظم الربامج، باسـتثناء     بالنسبة ملع   صفرياً  حقيقياً سيعكس منواً : ١املستوى    )أ(  

  االحتياجات من امليزانية لألعمال املتصلة مبنهاج ديربان للعمل املعزز؛
سيمكن األمانة من دعم أنشطة جديـدة متعلقـة بالقيـاس           : ٢املستوى    )ب(  

  : واإلبالغ والتحقق مبوجب االتفاقية، مبا يف ذلك ما يلي
  التقييم واالستعراض الدوليان ألطراف املرفق األول؛ '١'
املشاورات والتحليالت الدولية املتعلقة باألطراف غري املدرجة يف املرفـق           '٢'

  األول؛
  التشغيل املتواصل لسجل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً؛ '٣'
  .اجلوانب املتعلقة بالقياس واإلبالغ والتحقق من أنشطة املبادرة املعززة '٤'

وب تغطيـة احتياجـات   وترد يف الفصل السابع أدناه نسبة االشتراكات املوجهة ص    -٢٥
  .امليزانية األساسية مبوجب بروتوكول كيوتو ومبوجب االتفاقية

 وجوب متويل األنـشطة األساسـية مـن    ألت األمينة التنفيذية العمل مببد    وقد واص   -٢٦
غري أنه بغية احلد من زيادة امليزانية األساسية، يقتـرح أن متـّول بعـض               . امليزانية األساسية 

ياً من التربعات حيثما أمكن التنبؤ بالدخل املتوقع وكان هـذا الـدخل             األنشطة املقررة جزئ  
، سُتموَّل من   ١١-م أ /١٢فعلى سبيل املثال، وفقاً للمقرر      . كافياً لإلنفاق على تلك األنشطة    
 ثالثة اجتماعات لكل واحد مما يلـي مـن          ٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية األساسية لفترة السنتني     

جنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا، واللجنـة الدائمـة املعنيـة           جلنة التكّيف، والل   - اهليئات
بالتمويل، وفريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة مـن األطـراف غـري              
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 بينما سـتموَّل    -  وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً      ،)٤(ة يف املرفق األول باالتفاقية    املدرج
أما خبصوص جلنة االمتثال، فمن املقرر أن تعقد يف فترة          . من التربعات أي اجتماعات إضافية    

وسيمّول نـصف   .  اجتماعات فرعية  ٩السنتني املقبلة أربع اجتماعات للجنة بكامل هيئتها و       
هذه االجتماعات من امليزانية األساسية، بينما سُتلتمس تربعـات للـصندوق االسـتئماين             

ومع أن التربعات واملشاريع اخلاصة تؤدي دوراً مهمـاً يف          . لألنشطة التكميلية ملا تبقى منها    
تقدمي اخلدمات، جتب اإلشارة إىل أهنا ال توفر األمان الكايف لضمان حتقيق النتائج بـصورة               

  .ولن تنفذ األنشطة املمولة من التربعات إال إذا ورد متويل كاف من األطراف. فعالة
والقاضي بـأال تـدعم     ) ١-م أ /١٥املقرر  (الية  ووفقاً للمبدأ املبني يف اإلجراءات امل       -٢٧

، فإن تكاليف خدمات الدعم، واليت      )٥(نشطة املمولة من مصادر تكميلية    امليزانية األساسية األ  
تشمل نصيب الفرد من تكاليف خدمات املعلومات، مثـل إرسـال البيانـات واملعـدات               

مانة، وتكاليف التـدريب  والربجميات، وتكاليف االتصاالت باهلاتف والفاكس على نطاق األ      
ولـذا  . واألماكن العامة قد أُدرجت يف امليزانية قدر اإلمكان حبسب مصدر متويل كل منها            

ففي إطار مشروع امليزانية هذا، حسبت االحتياجات املتعلقـة خبـدمات الـدعم ضـمن               
  .االحتياجات من األموال التكميلية لكل نشاط

  خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة  -رابعاً  
 يف خفض التكاليف،     كبرياً ، تقدماً ٢٠١٣-٢٠١٢أحرزت األمانة، يف فترة السنتني        -٢٨

وتشمل اإلجنازات  . وتعزيز كفاءة عملياهتا، وحتقيق أقصى قدر ممكن من الفعالية من مواردها          
  :ما يلي

 ،١٧-أ م/١٨ملائة الذي أمر به املقرر       يف ا  ٣حتقيق عائد الكفاءة االستثنائي البالغ        )أ(  
  لوقت نفسه الوفاء بالتزاماهتا كاملة إزاء عبء العمل الثقيل ملا بعد كانكون؛ويف ا

تشييد صرح النظم والثقافة واملعارف واملهارات على نطاق مجيع بـرامج             )ب(  
األمانة من أجل الكشف املنهجي لفرص حتقيق مكاسب وخفض التكاليف وزيادة الكفـاءة             

  واغتنامها؛
ألدوات اليت ثبت جناحها وتكييفها، مبا يف ذلك        األخذ بأفضل األساليب وا     )ج(  

 لتحسني فعالية بعض عمليات األمانة من حيث التكلفة وتقدمي قدر           ،)٦()LEAN(مبادئ لني   
  أكرب من اإلجنازات وبصورة أسرع باستخدام املوارد نفسها؛

__________ 

 . من مؤمتر األطراف بتمديد والية فريق اخلرباء االستشارييف انتظار مقرر )٤(
 .١٧، املرفق األول، الفقرة ١-م أ/١٥املقرر  )٥(
جمموعة من املبادئ واألساليب واألدوات اليت تزيد سرعة وكفاءة أي عمليـة مـن خـالل             ) LEAN(لني   )٦(

 .القضاء على اهلدر
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  استحداث أدوات متينة لتتبع حتقيق الفوائد واإلبالغ عنه؛  )د(  
بسطة لتحديد أولويات التحسني حسب مـستوى أثرهـا         اعتماد عملية م    )ه(  

املتوقع على مدى رضا العمالء، وأهداف األمانة، والفوائد املالية ومهلة التنفيذ، وكذلك على             
  .املخاطر واالمتثال

، سيبين موظفو األمانة على األساس املتني الـذي         ٢٠١٥-٢٠١٤ويف فترة السنتني      -٢٩
فيما يتعلق بكشف الفرص املتاحة خلفض التكاليف وحتقيـق         أقيم خالل فترة السنتني احلالية      

وحيث يتوقع أن يزيد باستمرار     . مكاسب من زيادة الكفاءة وحتقيق فوائد على أساس يومي        
 أن يزيد عدد مـشاريع التحـسني        إدراك املوظفني للنظم واألساليب واألدوات، يتوقع أيضاً      

 ١٥ إىل   ١٠املوظفون املعتمدون ما جمموعـه      ومن املقرر أن ُيَيّسر     . ينتج عنها من فوائد    وما
يف املتوسط،  الفوائد املتأتية من املشاريع، مشروع حتسني معقد يف السنة، ويتوقع أن تزيد قيمة

وإضافة إىل ذلك، سيواصل موظفو األمانة مراعاة       .  يف املائة من االستثمار على األقل      ٢٥عن  
  .براجمهم ومشاريعهمالتكلفة والكفاءة والفعالية يف عملهم اليومي و

  االحتياجات اإلضافية  -خامساً  

  الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعزَّز  -ألف  
 على تثبيت الـدعم     ٢٠١٥-٢٠١٤تنص امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني         -٣٠

 ٢٠١٥ي لعـام    وتعد عملية صياغة االتفاق اإلطـار     . املقدم إىل عملية فريق منهاج ديربان     
 من جماالت التركيز احلامسة للعملية احلكومية الدولية خالل         ٢٠٢٠ونظام تغري املناخ ملا بعد      

وتوفر وحدة استراتيجية التنفيذ التابعة لربنامج وحدة التوجيه        . ٢٠١٥-٢٠١٤فترة السنتني   
 اآلن،  وحـىت . ريق منهاج ديربان  التنفيذي واإلدارة دعماً يف شكل وظائف رئيسية لعملية ف        

فتئت وحدة دعم التنفيذ تعتمد بدرجة كبرية يف مالكها الوظيفي على متويـل تكميلـي                ما
ومع ذلك، من غري املستصوب االستمرار يف مثل هذا الترتيب التمويلي احملفـوف             . خمصص

  . بالغموض لعملية تعترب حمورية يف حتقيق نتيجة متفق عليها هلا قوة القانون
ة اسـتراتيجية التنفيـذ، كانـت       وظائف بوحد  متويل أربع    ولذلك، يقترح حتويل    -٣١
مليزانيـة األساسـية لفتـرة      حىت اآلن عن طريق صندوق األنـشطة التكميليـة، إىل ا           متول

، كانت القاعدة هي حالـة      ٢٠١٣-٢٠١٢وخالل فترة السنتني    . ٢٠١٥-٢٠١٤ السنتني
 اإليقان من اسـتمرار     متويل حمفوفة بالغموض يتعذر فيها، يف بعض احلاالت، على املوظفني         

وخالل مرحلة بدء فريق منـهاج ديربـان كانـت          . عقود العمل ملدة تزيد عن ستة أشهر      
 الشكوك اليت حتف حالة التمويل حتت السيطرة، لكن من شأن هذا الترتيب أن يكون مضراً              

وبالتايل، من أجل إرساء دعائم تقدمي الـدعم إىل عمليـة        . ٢٠١٥-٢٠١٤يف فترة السنتني    
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، يقترح أن يدرج يف امليزانية األساسـية    ٢٠١٥-٢٠١٤نهاج ديربان يف فترة السنتني      فريق م 
متويل الوظائف ذات األمهية احلامسة، وهي وظائف أمني فريق منهاج ديربان، وموظف برامج             
لفريق منهاج ديربان، وموظف برامج ملؤمتر األطراف، ومساعد ملدير وحـدة اسـتراتيجية             

  . ملزيد من التفاصيل، انظر الفصل السادس أدناهولالطالع على ا. التنفيذ

  القياس واإلبالغ والتحقق  -باء  
، ٢ يف إطار املستوى     ٢٠١٥-٢٠١٤ امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني       يتغط  -٣٢

 إىل األعمال الـيت     املضافة أصالً  إلبالغ والتحقق اجلديدة التالية،   مصاريف أنشطة القياس وا   
ي علـى  مج التخفيف والبيانات والتحليل يف فترة السنتني احلالية واليت تنطـو اضطلع هبا برنا  

  : كثري من األعمال اجلديدة
التقييم واالستعراض الدوليني ألطراف املرفق األول، مبـا يف ذلـك إدارة              )أ(  

العروض وعمليات استعراض التقارير اليت تقدم كل سنتني من أطراف املرفق األول وتقـدمي              
  مل الذي تقوم به اهليئة الفرعية للتنفيذ فيما يتصل بالتقييم واالستعراض الدوليني؛الدعم للع
عملية املشاورات والتحليالت الدولية املتعلقة باألطراف غري املدرجـة يف            )ب(  

املرفق األول، مبا يف ذلك تنسيق توفري الدعم لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول من أجل                
رها اليت حتدث كل سنتني، وتدريب اخلرباء التقنيني لدعم التحليل الـتقين            إعداد وتقدمي تقاري  

للتقارير اليت حتدث كل سنتني، وتيسري إطالق وتشغيل عمليـة املـشاورات والتحلـيالت              
الدولية، وتقدمي الدعم إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف عملـها املتـصل بعمليـة املـشاورات                

  والتحليالت الدولية؛ 
إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً، مبا يف ذلك إقامة سجل إلجراءات          سجل    )ج(  

التخفيف املالئمة وطنياً يؤدي وظيفته وتعهده، ومبا يف ذلك استخالص التقارير املطلوبة لدعم 
خمتلف هيئات االتفاقية، وأي تطوير إضايف يتطلبه تسجيل إجراءات التخفيف املالئمة وطنيـاً   

فيما يتعلق بـإجراءات التخفيـف      " املطابقة"كذا االضطالع مبهمة    الباحثة عن دعم دويل، و    
  املالئمة وطنياً الباحثة عن الدعم؛ 

اجلوانب املتعلقة بالقياس واإلبالغ والتحقق من أنشطة املبادرة املعززة، مبـا             )د(  
يف ذلك برنامج عمل مؤمتر األطراف املتعلق بالتمويل املخصص خلفض االنبعاثات النامجة عن             

الة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية، والعمل اإلضايف الذي تقوم بـه اهليئـة الفرعيـة        إز
للمشورة العلمية والتكنولوجية فيما يتعلق التوجيه املنهجي والطرائـق التقنيـة، والعمليـة             

إىل املشتركة بني اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ الراميـة             
  . حتسني تنسيق الدعم املتصل باملبادرة املعززة
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 مع اجلهود العامة الرامية إىل زيادة الكفاءة من حيث التكلفة واحتـواء أي              ومتاشياً  -٣٣
 من الدعم التمويلي الالزم لألنشطة الواردة        كبرياً زيادة يف امليزانية، ستستوعب األمانة جزءاً     

بيد أنه بـالنظر إىل طبيعـة       .  من امليزانية األساسية   ١ أعاله يف إطار املستوى      ٣٢يف الفقرة   
، لتمكني األمانة العامة من تنفيـذ       ٢ونطاق األنشطة اجلديدة، سيلزم متويل إضايف، املستوى        

  . هذه األنشطة الرئيسية اجلديدة

  امليزانية الربناجمية املقترحة  -سادساً  
  : تقدم امليزانية الربناجمية املقترحة يف مستويني  -٣٤

 يف مجيع الـربامج باسـتثناء        صفرياً  حقيقياً ، الذي يعكس منواً   ١املستوى    )أ(  
برنامج التوجيه التنفيذي واإلدارة ويقترح تثبيت تقدمي الدعم لعملية فريق منـهاج ديربـان              

  البالغة األمهية؛
 وظيفة إضافية وما يرتبط هبا من تكـاليف غـري           ٢٥، ويشمل   ٢املستوى    )ب(  

ا له صلة بتنفيذ عملية القياس واإلبالغ والتحقق يف إطار برنامج التخفيف            متصلة باملوظفني مم  
  .والبيانات والتحليل

، سيستلزم تثبيت تقدمي الدعم إىل عملية منهاج ديربان للعمل          ١ويف إطار املستوى      -٣٥
  املعزز واالتساق يف متابعة نتائج عملية خريطة طريق بايل إجراء التغيريات املقترحة التاليـة يف         

  :الوظائف
بتنسيق وضع استراتيجيات لـدعم     ) ٥-ف(يقوم أمني فريق منهاج ديربان        )أ(  

عملية فريق منهاج ديربان، وإدارة تقدمي هذا الدعم من املوظفني األساسيني لفريق منـهاج              
  ديربان وبرامج األمانة، وتقدمي تقارير عن التقدم احملرز إىل اإلدارة العليا؛

الدعم اإلجرائي إىل رؤساء الدورات، ويقود      ) ٣-ف( موظف برامج    يقدم  )ب(  
 املتصلة بتنظيم دورات    اإلعداد الفين لوثائق ما قبل الدورات والدورات، ويقود مجيع املسائل         

ويشرف على مجيع املسائل اإلجرائية املتصلة بتنظيم األعمال وإدارة حمتوى األجزاء           التفاوض،  
شأن تغري املناخ على شبكة اإلنترنـت، وال سـيما          ذات الصلة من موقع االتفاقية اإلطارية ب      

  الصفحات اإللكترونية للهيئة التفاوضية اليت تتلقى الدعم على اإلنترنت؛
، حتت إشـراف أمـني مـؤمتر األطـراف          )٣-ف(يقدم موظف برامج      )ج(  
اجتماع األطراف، الدعم اإلجرائي والتخطيطي للرؤساء املنقضية واليتهم واملقبلـون          /ومؤمتر
اجتماع األطراف طوال فترة الدورات، ويقدم الدعم لدورات مـؤمتر        /ر األطراف ومؤمتر  ملؤمت

األطراف والدورات اليت تسبق املؤمتر من خالل املشاركة يف التخطـيط واإلشـراف علـى        
املسائل ذات الصلة بتنظيم األعمال وعملية التفاوض واألنشطة األخرى ذات الصلة بالعملية            
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صالت القائمة بني فريق منهاج ديربان واهليئات الفرعية، وال سيما مؤمتر           احلكومية الدولية وال  
اجتماع األطراف وغري ذلك من االجتماعات اليت تعقد خالل الـدورات           /األطراف ومؤمتر 
  واليت تتخللها؛

) فئة اخلـدمات العامـة    (يتوىل مساعد املدير املكلف باستراتيجية التنفيذ         )د(  
 ري للمدير يف إجناز واجبات اإلدارة والتنسيق املنوطة بـه دعمـاً           مسؤولية تقدمي الدعم اإلدا   

  .للعملية احلكومية الدولية ولفريق وحدة دعم التنفيذ
، يقترح إجراء التعديالت التالية يف الوظائف داخل برامج          أيضاً ١ويف إطار املستوى      -٣٦

ستفادة بشكل أفضل من التكيف، والشؤون القانونية، والتوجيه التنفيذي واإلدارة من أجل اال       
  :املوارد املتاحة

يقترح إعادة تنظيم برنامج التكيف من أجل االستفادة بشكل أفضل مـن              )أ(  
ومن شأن هذا اإلجراء أن يؤدي      . املوارد املتاحة عن طريق إعادة توزيع املهام داخل الربنامج        

يفة موظـف   إىل رفع مستوى وظيفة مساعد شؤون البحوث من فئة اخلدمات العامة إىل وظ            
وسيترتب عن رفع مستوى الوظيفة تقدمي الدعم للجنـة التكيـف،           ). ٢-ف(برامج معاون   

ائق الفنية  وكذا مهام إضافية لدعم العملية احلكومية الدولية عن طريق توفري التحليالت والوث           
واالضطالع بأنشطة التقييم واإلبالغ لتعزيز أثر الربنامج وعمل جلنـة          والتقنية للمفاوضات،   

تكيف، وتقدمي الدعم إىل ما غري ذلك من املناسبات واألنشطة اليت تتخلل الدورات، وكذا              ال
  مهمة إدارة املعارف يف الربنامج؛

 وظيفـة  إىل) ٣-ف( خفض رتبة وظيفة واحدة ملوظف برامج       يقترح أيضاً   )ب(  
وسينتج خفض الرتبة   . يف سياق إعادة تنظيم برنامج التكيف     ) ٢-ف(موظف برامج معاون    

التـأثريات  "ن إعادة توزيع املهام فيما بني املوظفني احلاليني فيما خيص جوانب من عنصر              ع
يف إطار استعراض اهلدف الطويل األجل واملهام املتـصلة بـالبحوث واملراقبـة             " امللحوظة

هـا واسـتيعاهبا يف     هاملنهجية، وكذا إعادة توزيع اجلوانب التنظيمية، واليت ستتم إعادة توجي         
  مل للقطاعات ومسار االتصاالت؛ الدعم الشا
ألغراض التخطيط والتنسيق وتوفري القيادة داخل مسار برنـامج الـشؤون      )ج(  

 ولضمان انسجام واتساق تقدمي رير واستعراض االمتثال واآلليات،القانونية املتعلق بإعداد التقا  
وتـصميم النظـام   األمانة للدعم القانوين من أجل تنفيذ اإلطار التنظيمي املتزايـد التعقيـد    

املستقبلي، وإلدارة املوارد البشرية، سيتم رفع رتبة وظيفة واحدة يف برنامج الشؤون القانونية             
وإلفساح اجملال هلذا التغري، أعيد توزيع العمل بـني املـوظفني           ). ٥-ف(إىل  ) ٤-ف(من  

دة من  احلاليني داخل برنامج خدمات تكنولوجيا املعلومات، مما مسح خبفض رتبة وظيفة واح           
  ؛ )٤-ف(إىل ) ٥-ف(
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داخل وحدة دعـم  ) ٤-ف(املستشار األقدم /وظيفة املدير يقترح رفع رتبة      )د(  
 / متـوز  ١ مـن    اعتبـاراً ) ٥-ف(  التنفيذ التابعة لربنامج التوجيـه التنفيـذي واإلدارة إىل        

وضع  للجنة تنسيق التنفيذ وينسق، مبعية مدير استراتيجية التنفيذ،          ، ليعمل أميناً  ٢٠١٤ يوليه
استراتيجيات من أجل تطوير نظام تغري املناخ من خالل عملية منهاج ديربان للعمل املعـزز،              

  .وهو ما سيكفل االتساق مع اهليكل املؤسسي القائم وتنفيذ نتائج خريطة طريق بايل
قق خـالل فتـرة     وبالنظر إىل االحتياجات اجلديدة يف جمال القياس واإلبالغ والتح          -٣٧

 املوارد الالزمة   ٢يقترح األمني التنفيذي أن تقدم يف إطار املستوى         ،  ٢٠١٥-٢٠١٤السنتني  
لتنفيذ التقييم واالستعراض الدوليني ألطراف املرفق األول، وعملية املشاورات والتحلـيالت           
الدولية املتعلقة باألطراف غري املدرجة يف املرفق األول، وسجل إجراءات التخفيف املالئمـة             

ومن شـأن إنـشاء الوظـائف       . بالغ والتحقق املتعلق باملبادرة املعززة    وطنياً، والقياس واإل  
اإلضافية التالية أن يوفر احلد األدىن الضروري من املوارد لتنفيذ القياس واإلبالغ والتحقـق              

  :٢٠١٥-٢٠١٤خالل فترة السنتني 
من أجل تعزيز التخطيط لعمليـة التقيـيم        ) ٤-ف(سُتنشأ وظيفة واحدة      )أ(  

، كجزء من الدعم املقدم  الدوليني ألطراف املرفق األول وتنفيذها؛ وستنشأ أيضاً      واالستعراض  
وأربع وظـائف  ) ٤-ف(للتقييم واالستعراض الدوليني ألطراف املرفق األول، وظيفة واحدة        

لكفالة استعراض التقارير اليت تقدم كل سنتني يف الوقت املناسب وإعداد التقـارير             ) ٣-ف(
ـ      تقدم كل سنتني يف الوقت املناسب،     عن استعراض التقارير اليت      م  وكذلك من أجـل دع

وتيسري عمليات التفاوض احلكومية الدولية وتيسري تبادل اآلراء فيما بني األطـراف خـالل              
  عملية املشاورات والتحليالت الدولية يف إطار اهليئة الفرعية للتنفيذ؛ 

لدعم تدريب اخلرباء على عملية املشاورات      ) ٣-ف(ستنشأ وظيفة واحدة      )ب(  
 ذات الصلة على برامج التـدريب ودعـم عمليـة       والتحليالت الدولية، وإلدخال التغيريات   

التفاوض احلكومية الدولية بشأن املسائل املتعلقة مبواصلة تطوير الربامج التدريبيـة يف جمـال              
  القياس واإلبالغ والتحقق؛

ووظيفة ) ٤-ف( املعززة، سيلزم إنشاء وظيفة      لدعم العمل املتصل باملبادرة     )ج(  
يئات الفرعية ومؤمتر األطراف وفريق منهاج ديربان       لضمان مد اهل  ) ٢-ف(ووظيفة  ) ٣-ف(

 يف تنفيذ األنشطة اليت تـدخل يف إطـار          باملشورة والدعم واملعلومات من أجل املضي قدماً      
برامج العمل واملفاوضات املتعلقة جبوانب املبادرة املعززة اليت هلا صلة بالقيـاس واإلبـالغ              

عالية والكفاءة، ومن أجل تعزيز التعاون مـع        والتحقق يف الوقت املناسب وبطريقة تتسم بالف      
  العديد من املنظمات احلكومية الدولية والشركاء بشأن قضايا املبادرة املعززة؛

 لألعمال املتعلقة بالقياس واإلبالغ والتحقق يف اجملال الفين لقوائم جرد دعماً  )د(  
ويل قيادة ووظيفتـان    لت) ٤-ف(غازات الدفيئة ألطراف املرفق األول، ستنشأ وظيفة واحدة         

لتويل دعم إعداد وإجراء التغيريات املرتبطة بالقياس واإلبالغ والتحقق اليت هلا صلة            ) ٣-ف(
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باحتياجات اإلبالغ واالستعراض ألطراف املرفق األول، مبا فيها تلك املتعلقة باإلبالغ عـن             
ملرفـق األول  املعلومات املتعلقة باجلرد يف التقارير اليت تقدم كـل سـنتني مـن أطـراف ا           

األعمال املتعلقة بتنقـيح وتعزيـز األدوات التحليليـة         ) ٤-ف(واستعراضها، ولتويل تنظيم    
) ٣-ف( وتقدمي الـدعم     )٤-ف(قوائم اجلرد، ولتويل قيادة     املستخدمة يف عملية استعراض     

إلعداد خمتلف الوثائق التحليلية واإلعالمية اليت تدعم عملية التقييم واالسـتعراض الـدوليني             
  ألطراف املرفق األول ودعم املفاوضات ذات الصلة؛

 باملـشاورات   لإلشراف على األعمـال املتـصلة     ) ٤-ف(ستنشأ وظيفة     )ه(  
 مبا يف ذلك تقدمي املشورة التقنية ودعم بناء قدرات البلدان النامية علـى    والتحليالت الدولية، 

  .  التقين لتلك التقاريرإعداد التقارير احملدثة كل سنتني وتقدمي الدعم من أجل التحليل
بالنظر إىل املساحة اليت تشملها عملية املشاورات والتحلـيالت الدوليـة             )و(  

لدعم خمتلـف أنـشطة     ) ٢-ف(ووظيفتني  ) ٣-ف(ونطاقها، سيلزم إنشاء ثالث وظائف      
التدريب وبناء القدرات لشىت اجملاالت الين تشملها التقارير احملدثة كـل سـنتني، وتنـسيق         

لتقين هلذه التقارير على يد فريق اخلرباء التقنيني، ودعم تيسري تبادل اآلراء فيما بـني          التحليل ا 
  األطراف؛ 
لتعزيز تقدمي الدعم إىل األطراف غري املدرجة       ) ٣-ف(ستلزم وظيفة واحدة      )ز(  

يف املرفق األول من أجل إعداد وتنفيذ إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اخلاصة هبا، وكـذا               
  استمرار تشغيل وتعهد سجل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً؛ لضمان 
 للتقييم واالستعراض الدوليني ألطراف املرفق األول، يقترح إنـشاء          دعماً  )ح(  
لتقدمي الدعم اإلداري العام، وتنسيق تـدفقات االتـصاالت،    ) فئة اخلدمات العامة  (وظيفتني  

ربنامج وخارجه وتقدمي املساعدة يف األمور      وتويل نشر املعلومات يف الوقت املناسب داخل ال       
  اللوجستية املتصلة حبلقات العمل وغريها من األنشطة اليت تتخلل الدورات؛

 للمشاورات والتحليالت الدولية املتعلقة باألطراف غري املدرجـة يف          دعماً  )ط(  
ي العـام،   لتقـدمي الـدعم اإلدار    ) فئة اخلدمات العامة  (املرفق األول، يقترح إنشاء وظيفتني      

وتنسيق تدفقات االتصاالت، وتويل نشر املعلومات يف الوقت املناسـب داخـل الربنـامج              
وخارجه وتقدمي املساعدة يف األمور اللوجستية املتصلة حبلقات العمل وغريها من األنـشطة             

  اليت تتخلل الدورات؛
مات فئة اخلد ( للقياس واإلبالغ والتحقق، يقترح إنشاء وظيفة واحدة         دعماً  )ي(  
يف برنامج خدمات تكنولوجيا املعلومات لتقدمي خدمات الدعم احلاسويب ملستخدمي          ) العامة

املعدات والرباجميات احلاسوبية وتوفري دعم بالتطبيقات من حيث تعريف وحتديد االحتياجات           
  .الالزمة للتطبيقات اجلديدة ولصيانة نظم الربجميات املفصلة حسب املقاس
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  ة من امليزانية األساسية على نطاق األمانةالوظائف املمول  -ألف  
  ٢٠١٥ و ٢٠١٤ لفترة السنتني    ٢ واملستوى   ١ وظائف املستوى    ١يعرض اجلدول     -٣٨

 أعاله إىل زيـادة     ٣٥ويؤدي إنشاء الوظائف اجلديدة املشار إليها يف الفقرة         . حسب الرتب 
  .٢٠١٣ مقارنة بعام ١صافية قدرها أربع وظائف يف املستوى 

  ١اجلدول 
  لوظائف املموَّلة من امليزانية األساسية على نطاق األمانة ا

  ٢املستوى     ١املستوى     
   ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥   ٢٠١٤  ٢٠١٣  

            )أ(الفئة الفنية وما فوقها
  -  -  ١  ١  ١  أع م
  -  -  ٣  ٣  ٣  ٢-مد
  -  -  ٧  ٧  ٧  ١-مد
  -  -  ١٧  ١٧  ١٥  ٥-ف
  ٥  ٥  ٢٩  ٢٩  ٣٠  ٤-ف
  ١٢  ١٢  ٣٨  ٣٨  ٣٧  ٣-ف
  ٣  ٣  ١٦  ١٦  ١٣  ٢-ف

  ٢٠  ٢٠  ١١١  ١١١  ١٠٦  اجملموع الفرعي ملوظفي الفئة الفنية وما فوقها
  ٥  ٥  ٥٠,٥  ٥٠,٥  ٥١,٥  اجملموع الفرعي ملوظفي فئة اخلدمات العامة

  ٢٥  ٢٥  ١٦١,٥  ١٦١,٥   ١٥٧,٥  اجملموع

  ).ف(؛ وموظف من الفئة الفنية )مد(؛ ومدير )أع م(أمني عام مساعد   )أ(

  املقترحة حسب وجه اإلنفاق ة األساسيامليزانية   -باء  
 حـسب   ٢٠١٥-٢٠١٤ تفاصيل امليزانية األساسية املقترحة للفترة       ٢يبني اجلدول     -٣٩

  .٢ و١وجه اإلنفاق يف إطار املستويني 
  ٢اجلدول 

  امليزانية األساسية املقترحة حسب وجه اإلنفاق
   ٢٠١٥-٢٠١٤  

 وجه اإلنفاق 
٢٠١٣-٢٠١٢ 

 )باليورو(
ــستوى   ١املــ

 )باليورو(
التغري يف  

 املائة
ــ  ٢ستوى املـ

 )باليورو(

  ٩٨٦ ٤٦٤ ٥  ٤٫٩  ٤٢٨ ٦٧٦ ٣٤   ٧٢١ ٠٦٠ ٣٣  تكاليف املوظفني

٥٫٧-  ٢٠٦ ٤٠٣ ١   ٧١٨ ٤٨٨ ١  اخلرباء االستشاريون   ٥٤٠ ٥٢٤ ٢  
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   ٢٠١٥-٢٠١٤  

 وجه اإلنفاق 
٢٠١٣-٢٠١٢ 

 )باليورو(
ــستوى   ١املــ

 )باليورو(
التغري يف  

 املائة
ــ  ٢ستوى املـ

 )باليورو(

١٣٫٨-  ٠٤٠ ٢٧٠ ١   ٣٠١ ٤٧٣ ١  سفر املوظفني   ٥٣٤ ١٢٧  

٢٣٫٥-  ٨٤٥ ٥٥٩ ١   ٦٥٦ ٠٣٩ ٢  اخلرباء وأفرقة اخلرباء   ٤٧٥ ٨٤٠ ١  

 ٦٠٠ ٩٤٠  ٣٫٦  ٩٥٥ ٠٣١ ٣  ١٧٢ ٩٢٦ ٢  نفقات التشغيل العامة

١٤٫٨-  ٦٢٢ ٢٥٧   ٣٠٦ ٣٠٢  اللوازم واملواد   ٠٤٠ ٣٥  

٣٠٫٧-  ٦٣٢ ٦٠٣   ٠٨٠ ٨٧١  شراء األثاث واملعدات   ٢٠٠ ٦٧  

  ٦٠٠ ٣٣  ١١٫١  ٦١٤ ٢٩٣   ٢٠٢ ٢٦٤  التدريب

  ٣٧٦ ١٧٩  ١٫٤  ٩٢٨ ١٨٨ ١   ٧٤٤ ١٧٢ ١  شتركةاملسامهات يف اخلدمات امل

اهليئة احلكومية الدوليـة    (املنح والتربعات   
 )املعنية بتغري املناخ

 ٠٫٠  ٥١٠ ٤٨٩  ٥١٠ ٤٨٩ - 

  ٣٥١ ٢١٣ ١١  ١٫٥ ٧٨٠ ٧٧٤ ٤٤  ٤١٠ ٠٨٨ ٤٤ جمموع امليزانية الربناجمية األساسية  

    ٦٥٢ ٣٢٢ ١ عائد الكفاءة االستثنائي:  منهاخمصوماً

  ٣٥١ ٢١٣ ١١  ٤٫٧ ٧٨٠ ٧٧٤ ٤٤  ٧٥٨ ٧٦٥ ٤٢ النفقات الربناجمية املنقحة  

  ٧٣٦ ٤٥٧ ١  ٤٫٧  ٧٢٧ ٨٢٠ ٥  ٥٤٨ ٥٥٩ ٥ تكاليف دعم الربامج

٥٥٫٨-  ١٤٩ ٨٢  ٨٧٥ ١٨٥ )أ(احتياطي رأس املال املتداولتسوية    ١٢٦ ٥٢٩  

  ٢١٣ ٢٠٠ ١٣  ٤٫٥  ٦٥٦ ٦٧٧ ٥٠  ١٨١ ٥١١ ٤٨ اجملموع الكلي   

، جيب زيادة احتياطي رأس     )١٤، املرفق األول، الفقرة     ١-م أ /١٥املقرر  (وفقاً لإلجراءات املالية      )أ(
 ٥٢٩ ١٢٦، وزيادتـه مببلـغ      ٢٠١٤ عام   ١ يورو يف املستوى     ٢ ٠٩٩ ٣٠٩املال املتداول إىل    

  . ٢٠١٥وسيتم احلفاظ على نفس املستويات عام . ٢يورو إضافية يف املستوى 

تـرة  ويف ف . ومتثل تكاليف املـوظفني اجلـزء األهـم مـن امليزانيـة األساسـية               -٤٠
 يف املائة من اجملموع املقتـرح يف  ٧٨، متثل تكاليف املوظفني حوايل    ٢٠١٥-٢٠١٤ السنتني

 وتشمل العناصر الرئيسية األخرى نفقـات       . األساسية  من امليزانية الربناجمية   ١إطار املستوى   
  ). يف املائة٤(واخلرباء وأفرقة اخلرباء ) ائة يف امل٧(التشغيل العامة 

 يف  ٤,٥ زيادة بنسبة    ٢٠١٥-٢٠١٤ من امليزانية املقترحة للفترة      ١ويبني املستوى     -٤١
 إىل تسويات يف تكاليف     وترجع الزيادة اإلمجالية أساساً   . ٢٠١٣-٢٠١٢املائة مقارنة بالفترة    

؛ وحتويل أربعة موظفني من التمويل التكميلـي  )٧( إىل األرقام الفعلية  املوظفني القياسية استناداً  
إىل التمويل األساسي ضمن فريقي وحدة دعم التنفيذ ومؤمتر األطراف؛ وتطبيق تعـديل يف              

 يف املائة على مجيع أوجه اإلنفاق األخرى، باستثناء املسامهة املقدمة إىل اهليئة    ١األسعار بنسبة   
  . نفس مستوى فترة السنتني السابقةعند  ال تزال احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ اليت

__________ 

  . الوارد يف مرفق هذه الوثيقة١٢يرجى الرجوع إىل اجلدول  )٧(
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، يقترح زيادة جمموع تكاليف املوظفني      ٢٠١٥-٢٠١٤وفيما يتعلق بفترة السنتني       -٤٢
وتعزى الزيادة يف تكاليف . ٢٠١٣-٢٠١٢ مقارنة بالفترة ١ئة يف املستوى  يف املا٤,٩بنسبة 

تسويات يف التكـاليف القياسـية      ) أ: ( إىل ما يلي    مليون يورو أساساً   ١,٦املوظفني البالغة   
 فريقـي وحـدة دعـم التنفيـذ         ربـع وظـائف جديـدة يف      أوإنشاء  ) ب(للموظفني؛  

ل السنة الثانية من فتـرة      خال) ٣-ف(واألثر املتأخر إلضافة وظيفة     ) ج( األطراف؛ ومؤمتر
  .  يف برنامج التكيف٢٠١٣-٢٠١٢ السنتني
 ماليني  ١٠,١لة باملوظفني   صلتكاليف غري املت   من امليزانية املقترحة ل    ١ويبلغ املستوى     -٤٣

 مليون يورو مقارنـةً بفتـرة       ٠,٩، أي باخنفاض يناهز     ٢٠١٥-٢٠١٤يورو لفترة السنتني    
احلد من استخدام خدمات اخلرباء االستـشاريني       : ويعكس االخنفاض ما يلي   . السنتني احلالية 

عدد  يتوقع عقد  إذليف السفر،   بسبب الزيادة يف استخدام اخلربة داخل املنظمة؛ واخنفاض تكا        
 من االجتماعات يف بون وباستخدام وسائل عقد املؤمترات عرب الفيديو كلما أمكـن؛              أكرب

واخنفاض اإلنفاق على اخلرباء بفضل اختاذ القرارات من أماكن بعيدة وجتميع االجتماعـات؛             
شراء معـدات   واخنفاض تكاليف املعدات نتيجة متديد دورات إبدال املعدات كلما أمكن؛ و          

كما يأيت اخنفاض التكاليف غري املتـصلة       . رئيسية ال يتكرر شراؤها يف فترة السنتني األخرية       
باملوظفني يف امليزانية نتيجة جلهود األمانة الرامية إىل االقتصاد كلمـا أمكـن مـن خـالل                 

  .االستعراض املتواصل للربامج والعمليات
 يف املائة مـن     ٢٥ مليون يورو، أو     ١١,٢طُلب مبلغ إضايف قدره      ،٢ويف املستوى     -٤٤

 يف املائة من إمجايل امليزانيـة       ٤٩ومتثل تكاليف املوظفني حوايل     . ١االحتياجات يف املستوى    
وتشمل العناصر الرئيسية األخرى اخلـرباء      . ٢الربناجمية األساسية املقترحة يف إطار املستوى       

  ).ة يف املائ١٦(واخلرباء )  يف املائة٢٣(االستشاريني 

  امليزانية األساسية املقترحة حسب الربنامج  -جيم  
 ملخصاً للميزانية األساسية املقترحة لفترة السنتني حسب الربنامج         ٣يعرض اجلدول     -٤٥

، باستثناء أربع وظائف تنـشأ       صفرياً  حقيقياً  منواً ١وميثل املستوى   . ومصادر الدخل املتوقعة  
 ٢وميثل املستوى   . برنامج التوجيه التنفيذي واإلدارة    لعملية فريق منهاج ديربان يف إطار        دعماً

 االحتياجات اإلضافية مـن     ٢ويعكس املستوى   . ١ يف املائة عن املستوى      ٢٥زيادة قدرها   
بـالغ والتحقـق خـالل فتـرة        املوارد للسماح باالنتقال من تطوير عملية القيـاس واإل        

قياس واإلبالغ والتحقق خـالل      إىل إيالء أمهية أكرب لتنفيذ عميلة ال       ٢٠١٣-٢٠١٢ السنتني
 للمقارنة بني فتـريت     FCCC/SBI/2013/6/Add.1انظر الوثيقة   . ٢٠١٥-٢٠١٤فترة السنتني   

  .٢٠١٥-٢٠١٤ و٢٠١٣-٢٠١٢السنتني 
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  ٣اجلدول 
   حسب الربنامج واملستوى  ٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية األساسية املقترحة للفترة 

 
)باليورو (١املستوى  )باليورو (٢املستوى    

+ ١املستوى (موع اجمل
)باليورو) (٢املستوى   

     اعتمادات الربامج  -ألف

  ٣٦٤ ٣٧٣ ٥   –  ٣٦٤ ٣٧٣ ٥   اإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري  

  ٠٣٥ ١٠٨ ٢٠   ٥٣٥ ٩٦١ ٩  ٥٠٠ ١٤٦ ١٠   التخفيف والبيانات والتحليل  

  ٠٧٠ ٦١٦ ٥   –  ٠٧٠ ٦١٦ ٥   التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات  

  ٠٥٦ ٩٥٧ ٣   –  ٠٥٦ ٩٥٧ ٣   التكيف  

  ٥٥٤ ١٠٥ ١   –  ٥٥٤ ١٠٥ ١   آليات التنمية املستدامة  

  ٨٣٦ ٦٨٠ ٢   –  ٨٣٦ ٦٨٠ ٢   الشؤون القانونية  

  ١٠٢ ٤٤٥ ٣   ٠٠٠ ١٧٩  ١٠٢ ٢٦٦ ٣   خدمات شؤون املؤمترات  

  ٤١٤ ٤٠٩ ٣   –  ٤١٤ ٤٠٩ ٣   )أ(االتصاالت والتوعية  

  ٦٢٤ ٥١٦ ٦   ٦٠٠ ٣٤٥  ٠٢٤ ١٧١ ٦   دمات تكنولوجيا املعلوماتخ  

 –  –  –  )ب(اخلدمات اإلدارية  

  ٠٧٦ ٧٧٦ ٣   ٢١٦ ٧٢٧  ٨٦٠ ٠٤٨ ٣   )ج(تكاليف التشغيل على نطاق األمانة  -باء

 ١٣١ ٩٨٨ ٥٥   ٣٥١ ٢١٣ ١١  ٧٨٠ ٧٧٤ ٤٤   )باء+  ألف (نفقات الربامج  

 ٤٦٣ ٢٧٨ ٧   ٧٣٦ ٤٥٧ ١  ٧٢٧ ٨٢٠ ٥   )د()النفقات العامة(تكاليف دعم الربامج   -جيم

  ٢٧٥ ٦١١   ١٢٦ ٥٢٩  ١٤٩ ٨٢   )ه(احتياطي رأس املال املتداولتسوية   -دال

  ٨٦٩ ٨٧٧ ٦٣   ٢١٣ ٢٠٠ ١٣  ٦٥٦ ٦٧٧ ٥٠   )دال+ جيم + باء + ألف (اجملموع   

     اإليرادات

 ٨٧٦ ٥٣٣ ١ – ٨٧٦ ٥٣٣ ١  مسامهة احلكومة املضيفة  

 ٩٩٣ ٣٤٣ ٦٢ ٢١٣ ٢٠٠ ١٣ ٧٨٠ ١٤٣ ٤٩  االشتراكات اإلرشادية  

 ٨٦٩ ٨٧٧ ٦٣ ٢١٣ ٢٠٠ ١٣ ٦٥٦ ٦٧٧ ٥٠  جمموع اإليرادات  

  .تنقيح اسم الربنامج ليعكس التركيز اجلديد على االتصاالت العامة والتوعية  )أ(
  ).النفقات العامة(متوَّل اخلدمات اإلدارية من تكاليف دعم الربامج   )ب(
  .ُتدار تكاليف التشغيل على نطاق األمانة عن طريق اخلدمات اإلدارية  )ج(
  .انظر الفصل احلادي عشر أدناه.  يف املائة فيما يتعلق بالدعم اإلداري١٣تطبق نسبة مَوحَّدة تعادل   )د(
س ، جيب أن حتافظ امليزانية األساسية على احتياطي رأ        )١-م أ /١٥املقرر  (وفقاً لإلجراءات املالية      )ه(

  ).احتياجات التشغيل ملدة شهر( يف املائة ٨,٣مال متداول بنسبة 
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 ملخصاً للميزانية األساسية املقترحة حسب الربنامج فيما يتعلـق          ٤ويعرض اجلدول     -٤٦
  .، وللمجموع يف فترة السنتني٢٠١٥ و٢٠١٤ ي جمتمعني لعام٢ و١باملستويني 

   ٤اجلدول 
 ، حسب ٢٠١٥-٢٠١٤تمعني يف الفترة     جم ٢ و ١ امليزانية األساسية املقترحة للمستويني   

  الربنامج والسنة
)باليورو (٢٠١٤  )باليورو (٢٠١٥  )باليورو(اجملموع    

     اعتمادات الربامج  -ألف

 ٣٦٤ ٣٧٣ ٥  ٢٠٢ ٦٩٢ ٢  ١٦٢ ٦٨١ ٢   اإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري  

 ٠٣٥ ١٠٨ ٢٠  ١٨٦ ٢٦٥ ١٠  ٨٤٩ ٨٤٢ ٩   التخفيف والبيانات والتحليل  

 ٠٧٠ ٦١٦ ٥  ٨٢٨ ٨٦٢ ٢  ٢٤٢ ٧٥٣ ٢   التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات  

 ٠٥٦ ٩٥٧ ٣  ٤٢٦ ٩٣٨ ١  ٦٣٠ ٠١٨ ٢   التكيف  

 ٥٥٤ ١٠٥ ١  ٧٧٧ ٥٥٢  ٧٧٧ ٥٥٢   آليات التنمية املستدامة  

 ٨٣٦ ٦٨٠ ٢  ٧٧٣ ٣٢٥ ١  ٠٦٣ ٣٥٥ ١   الشؤون القانونية  

 ١٠٢ ٤٤٥ ٣  ٨٠١ ٧٣٢ ١  ٣٠١ ٧١٢ ١   ن املؤمتراتخدمات شؤو  

 ٤١٤ ٤٠٩ ٣  ٧٠٧ ٧٠٤ ١  ٧٠٧ ٧٠٤ ١   )أ(االتصاالت والتوعية  

 ٦٢٤ ٥١٦ ٦  ٣١٢ ٢٣٤ ٣  ٣١٢ ٢٨٢ ٣   خدمات تكنولوجيا املعلومات  

 – – –  )ب(اخلدمات اإلدارية  

 ٠٧٦ ٧٧٦ ٣  ٤٣٨ ٦٥٤ ١  ٦٣٨ ١٢١ ٢   )ج(تكاليف التشغيل على نطاق األمانة  -باء

 ١٣١ ٩٨٨ ٥٥  ٤٥٠ ٩٦٣ ٢٧  ٦٨١ ٠٢٤ ٢٨   )باء+ ألف (نفقات الربامج   

 ٤٦٣ ٢٧٨ ٧  ٢٤٩ ٦٣٥ ٣  ٢١٤ ٦٤٣ ٣   )د()النفقات العامة(تكاليف دعم الربامج   -جيم

 ٢٧٥ ٦١١  –  ٢٧٥ ٦١١   )ه(تسوية احتياطي رأس املال املتداول  -دال

 ٨٦٩ ٨٧٧ ٦٣  ٦٩٩ ٥٩٨ ٣١  ١٧٠ ٢٧٩ ٣٢   )دال +م جي+ باء + ألف (اجملموع   

     اإليرادات

 ٨٧٦ ٥٣٣ ١ ٩٣٨ ٧٦٦ ٩٣٨ ٧٦٦  مسامهة احلكومة املضيفة  

 ٩٩٣ ٣٤٣ ٦٢  ٧٦١ ٨٣١ ٣٠  ٢٣٢ ٥١٢ ٣١   املسامهات اإلرشادية  

 ٨٦٩ ٨٧٧ ٦٣  ٦٩٩ ٥٩٨ ٣١  ١٧٠ ٢٧٩ ٣٢   جمموع اإليرادات  

  .التركيز اجلديد على االتصاالت والتوعيةتنقيح اسم الربنامج ليعكس   )أ(
  ).النفقات العامة(متول اخلدمات اإلدارية من تكاليف دعم الربامج   )ب(
  .ُتدار تكاليف التشغيل على نطاق األمانة عن طريق اخلدمات اإلدارية  )ج(
  .ادي عشر أدناهانظر الفصل احل.  يف املائة فيما يتعلق بالدعم اإلداري١٣تطبق نسبة مَوحَّدة تعادل   )د(
، جيب أن حتافظ امليزانية األساسية على احتياطي رأس         )١-م أ /١٥املقرر  (وفقاً لإلجراءات املالية      )ه(

  ).احتياجات التشغيل ملدة شهر( يف املائة ٨,٣املال املتداول عند نسبة 
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نسبة االشتراكات املوجهة صوب تغطية احتياجات امليزانية األساسـية           -سابعاً  
  روتوكول كيوتو ومبوجب االتفاقية مبوجب ب

، فال بد من قـدر       كيوتو مبا أن أطراف االتفاقية ليسوا مجيعهم أطرافاً يف بروتوكول          -٤٧
نسبة االشتراكات صوب تغطيـة     ا يوجه من    وفيما يتعلق مب  . من التمايز يف نظام االشتراكات    

وف ُيحـتفظ بـنفس     احتياجات امليزانية األساسية مبوجب بروتوكول كيوتو واالتفاقية، س       
 يف  ٦٨؛ أي   ١ فيما يتعلق باملستوى     )٨(النسبة اليت مت التفاوض بشأهنا يف فترة السنتني املاضية        

  . ربوتوكول كيوتول يف املائة ٣٢التفاقية ولاملائة 
، تتصل مجيع املوارد باالتفاقية ألن العمـل        ٢وفيما يتعلق بالنسبة اخلاصة باملستوى        -٤٨

ويفترض أن  . املرتبطة بالقياس واإلبالغ والتحقق يركز على االتفاقية      الناشئ عن االحتياجات    
تكون االحتياجات من املوارد لدعم تنفيذ بروتوكول كيوتو خالل فترة االلتزام الثانية مساوية 

  .لتلك االحتياجات خالل فترة االلتزام األوىل
شـرة باالتفاقيـة    لموارد الالزمة لألنشطة املتـصلة مبا      توزيع ل  ٥ويرد يف اجلدول      -٤٩

  . ٢ و١وبربوتوكول كيوتو امللحق هبا يف املستويني 
  ٥اجلدول 

 يف ٢٠١٥-٢٠١٤نسبة أنشطة برنامج العمل واحتياجات امليزانية األساسية يف الفتـرة    
  إطار االتفاقية وبروتوكول كيوتو

  بروتوكول كيوتو  االتفاقية  اجملموع  
  ١٤ ٣٢٧ ٩٣٠  ٣٠ ٤٤٦ ٨٥٠  ٤٤ ٧٧٤ ٧٨٠  )باليورو (١املستوى 
  ٪٣٢,٠  ٪٦٨,٠  ٪١٠٠  ئويةالنسبة امل
  -  ١١ ٢١٣ ٣٥١  ١١ ٢١٣ ٣٥١  )باليورو (٢املستوى 
  -  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ئويةالنسبة امل

  ١٤ ٣٢٧ ٩٣٠  ٤١ ٦٦٠ ٢٠١  ٥٥ ٩٨٨ ١٣١  )باليورو(اجملموع   
  ٪٢٥,٦  ٪٧٤,٤  ٪١٠٠  ئويةالنسبة امل  

 يف املائـة يف امليزانيـة   ٣٢ وستتناقص حصة األنشطة املتصلة بربوتوكول كيوتو من     -٥٠
 ٢٠١٥-٢٠١٤ يف املائة يف امليزانية األساسية للفترة        ٢٥,٦ إىل   ٢٠١٣-٢٠١٢األساسية للفترة   

 يف املائـة يف     ٦٨ جمتمعني؛ وعليه، ستزداد حصة أنشطة االتفاقيـة مـن           ٢ و ١للمستويني  
  . ٢٠١٥-٢٠١٤ يف املائة يف الفترة ٧٤,٤ إىل ٢٠١٣-٢٠١٢ الفترة
 إيـرادات بتطبيـق جـدولني       ل النفقات يف امليزانية األساسية من مصدريْ      وستموَّ  -٥١

إرشاديني لالشتراكات، أحدمها لألطراف يف االتفاقية واآلخـر لألطـراف يف بروتوكـول             
__________ 

  . ٧-م إأ/١٧ من املقرر ٢ والفقرة ١٧-م أ/١٨ من املقرر ١١ إىل الفقرة يرجى الرجوع )٨(
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وسُتسهم األطراف يف بروتوكول كيوتو يف كليهما، بينما لن ُتسهم أطراف االتفاقية            . كيوتو
  .وتو إال يف االتفاقية فقط يف بروتوكول كياليت ليست أطرافاً

  الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية   -ثامناً  
لتكميليـة مـن املـوارد خـالل        ترد مؤشرات أولية عن احتياجات األنـشطة ا         -٥٢
وينبغي أن متكِّن املعلومـات     . FCCC/SBI/2013/6/Add.2 يف الوثيقة    ٢٠١٥-٢٠١٤ الفترة

 الالزمة لتمويل األنشطة اخلارجة عن امليزانية يف فترة         املقدمة فيها األطراَف من حتديد املوارد     
لربناجمية، وكذلك املـداوالت    ومن املتوقع أن تؤثر نتائج املداوالت بشأن امليزانية ا        . السنتني

وبروتوكـول كيوتـو امللحـق هبـا        جتري يف دورات اهليئات املنشأة مبوجب االتفاقية         اليت
نشطة التكميلية يف فترة    وارد من صندوق األ   على االحتياجات من امل   ،  ٢٠١٤ و ٢٠١٣ عامي
   . ٢٠١٥-٢٠١٤ السنتني

الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية        -تاسعاً  
  بشأن تغري املناخ 

ُيموَّل الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن             -٥٣
 االحتياجات املقدرة مـن    ٦وترد يف اجلدول    .  من التربعات  )ندوق املشاركة ص (تغري املناخ 

 جملموعة من خيـارات عقـد    ٢٠١٥-٢٠١٤املوارد من صندوق املشاركـة لفترة السنتني       
 ،ويتوقف املستوى اإلمجايل لالحتياجات من املوارد على عدد الدورات وطوهلـا          . الدورات

قبل الدورات وحتضرياً هلا، وعلى عدد املنـدوبني        وعلى ما يتصل بذلك من اجتماعات ُتعقد        
  .املشاركني من كل طرف مؤهل ممن يقدم إليهم الدعم، بغية ضمان أوسع متثيل ممكن

   ٦اجلدول 
االحتياجات من املوارد للصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحـدة            

  اإلطارية بشأن تغري املناخ
)باليورو(فة التقديرية التكل عدد املندوبني 

تقدمي الدعم إىل مندوب واحد من كل طرف مؤهل للمشاركة يف دورة من أسبوع واحـد                
  ٨٠٠ ٠٠٠  تنظم يف بون، أملانيا

  ١ ٢٤٥ ٠٠٠  تقدمي الدعم إىل مندوب واحد من كل طرف مؤهل للمشاركة يف دورة من أسبوعني تنظم يف بون
ؤهـل باإلضافـة إىل مندوب ثاٍن من كل بلد        تقدمي دعم إىل مندوب واحد من كل طرف م        

من أقل البلدان منواً وكل دولة من الدول اجلزرية الصغرية النامية للمـشاركة يف دورة مـن                 
  ١ ٩٤٥ ٠٠٠  أسبوعني تنظم يف بون

  ٢ ٤٩٠ ٠٠٠  تقدمي الدعم إىل مندوبْين من كل طرف مؤهل للمشاركة يف دورة من أسبوعني تنظم يف بون
ىل مندوبني من كل طرف مؤهـل باإلضافـة إىل مندوب من كل بلد من أقـل    تقدمي دعم إ  

البلدان منواً وكل دولة من الدول اجلزرية الصغرية النامية للمشاركة يف دورة مـن أسـبوعني         
  ٣ ٢٢٦ ٠٠٠  تنظم يف بولندا
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  ندوق بونص  -عاشراً  
دوق  يـورو للـصن    ١ ٧٨٩ ٥٢٢تقدم احلكومة املضيفة مسامهة سنوية قـدرها          -٥٤

). املعروف باسم صندوق بون(االستئماين للمسامهة السنوية اخلاصة املقدمة من حكومة أملانيا 
وُتحدد النفقات كل سنة عن     .  يف أملانيا  نظموقد أنشئ صندوق بون لتمويل املناسبات اليت تُ       
  .طريق ترتيب ثنائي بني حكومة أملانيا واألمانة

  .  للعلم فقط٧التكاليف املرتبطة هبا يف اجلدول وترد األنشطة اليت يتعني متويلها و  -٥٥
  ٧اجلدول 

  صندوق بون
 )باليورو (٢٠١٥-٢٠١٤  

  ٣ ٥٧٩ ٠٤٤  اإليرادات
    النفقات

  ٢ ٨٠٣ ٨١٦  دعم املؤمترات فيما يتعلق باملوظفني ومرافق املؤمترات 
  ٣٦٣ ٤٨٠  الدعم اإلعالمي للمؤمترات فيما يتعلق باملوظفني واحلواسيب والربط الشبكي 
  ٤١١ ٧٤٨  تكاليف دعم الربامج 
  ٣ ٥٧٩ ٠٤٤  جمموع النفقات  

  النفقات العامة واستخدامها  -حادي عشر
 يف املائة مـن     ١٣، تشمل امليزانية نسبة     )١-م أ /١٥املقرر  (وفقاً لإلجراءات املالية      -٥٦

وكمـا هـو مبـّين يف مرفـق الوثيقـة           . االعتمادات لتغطية النفقات اإلداريـة العامـة      
FCCC/SBI/2011/2/Add.2           فإن االحتياجات من املوارد لتغطية اخلدمات اإلدارية لألمانـة ،

وتتـوىل  . متوَّل من النفقات العامة املستحقة الدفع على مجيع الصناديق االستئمانية لالتفاقية          
ية األمانة، من خالل برناجمها للخدمات اإلدارية، املسؤولية الكاملة عن إعداد ميزانيتها التشغيل          

وما يتصل هبا من خمصصات، وشراء السلع واخلدمات، وترتيبات سفر املوظفني واملشاركني،            
ويوفر الربنامج الدعم اإلداري الرئيسي . وتعيني املوظفني واخلرباء االستشاريني وإدارة شؤوهنم  

جمي وأداء  املتعلق بتخطيط الربامج وامليزنة القائمة على النتائج وتقدمي التقارير عن األداء الربنا           
   . وهو مسؤول أيضاً عن مجيع املهام ذات الصلة مبقر األمانة. امليزانية
وُيستخدم اجلزء الرئيسي من أموال النفقات العامة لتغطية اخلدمات الـيت يقـدمها               -٥٧

أما ما يتبقى منها، فيغطي تكاليف تقاسم اخلدمات املشتركة مـع           . برنامج اخلدمات اإلدارية  
حدة األخرى يف بون، وتوفري خـدمات داخليـة وخارجيـة ملراجعـة             منظمات األمم املت  

احلسابات، وإعداد كشوف املرتبات، وخدمات االستثمار واخلزانة، وتـدريب املـوظفني           
وتنمية مهاراهتم، واخلدمات املتصلة بإقامة العدل وغري ذلك من خدمات الدعم اليت تقـدمها      

  . األمم املتحدة وغري املتوفرة يف األمانة
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 اعتماد املعـايري احملاسـبية      ٢٠١٥-٢٠١٤وتشمل املشاريع اجلديدة لفترة السنتني        -٥٨
 والتنفيذ املتوقع لنظام ختطـيط      ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١ من   الدولية للقطاع العام اعتباراً   

. موارد املؤسسات املعروفة باسم أوموجا ليحل حمل نظام املعلومات اإلدارية املتكامل احلـايل     
التدريب على استخدام أوموجا، الذي يقوم على نظام برجميات سـاب           يف  أن يشرع   ويتوقع  

)SAP()العمـل الفعلـي للربنـامج يف        ، ويتوقع بدء  ٢٠١٥خالل الربع األول من عام      ،  )٩ 
 على التوايل،   ٩ و ٨أما االحتياجات من املوظفني واملوارد املبينة يف اجلدولني         . ٢٠١٥ أواخر

  . األمينة التنفيذية النفقات استناداً إىل اإليرادات الفعليةوسُتقر . فهي إرشادية فقط
  ٨اجلدول 

  االحتياجات من املوظفني املمولة من التكاليف العامة جلميع الصناديق االستئمانية لالتفاقية
  ٢٠١٥  ٢٠١٤  

      )أ(الفئة الفنية وما فوقها
  ١  ١  ١-مد
  ٢  ٢  ٥-ف
  ٣  ٣  ٤-ف
  ١٣  ١٣  ٣-ف
  ٦  ٦  ٢-ف

  ٢٥  ٢٥  عي ملوظفي الفئة الفنية وما فوقهااجملموع الفر
  ٦٠  ٦٠  اجملموع الفرعي ملوظفي فئة اخلدمات العامة

  ٨٥  ٨٥  اجملموع
  ).ف(؛ وموظف من الفئة الفنية )مد(مدير   )أ(

  ٩اجلدول 
االحتياجات املقترحة من املوارد واملمولة مـن التكـاليف العامـة جلميـع الـصناديق               

  لالتفاقية االستئمانية
 )باليورو (٢٠١٥  )باليورو( ٢٠١٤  

  ٦ ٥٨٩ ٢١٠  ٦ ٥٨٩ ٢١٠  تكاليف املوظفني
  ١ ٦٦٤ ٧٠٠  ١ ٦٠٨ ٩٥٠  التكاليف غري املتصلة باملوظفني

  ٨ ٢٥٣ ٩١٠  ٨ ١٩٨ ١٦٠  جمموع تكاليف األمانة   
  ٦٠٠ ٠٠٠  ٦٠٠ ٠٠٠  خدمات تقدمها األمم املتحدة

  ٨ ٨٥٣ ٩١٠  ٨ ٧٩٨ ١٦٠  اجملموع  

__________ 

  .تطبيقات النظم واملنتجات يف جتهيز البيانات )٩(
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  رئةالنفقات الطا  -ثاين عشر

  خدمات املؤمترات   -ألف  
يتحمل مكتب األمم املتحدة يف جنيف أو غريه من مكاتب األمم املتحـدة، حـىت                 -٥٩

املتمثلة أساساً يف الترمجة الـشفوية يف االجتماعـات،         (تارخيه، تكاليف خدمات املؤمترات     
 وياًالـيت تـوفَّر سـن   ) وترمجة الوثائق واستنساخها وتوزيعها، وما يتصل بذلك من خدمات    

لدورتني على األكثر من الدورات اليت تعقدها هيئات االتفاقية، ومتوَّل تلك التكاليف مـن              
وكما حدث يف السنوات السابقة،     . ميزانية األمم املتحدة العادية اليت تعتمدها اجلمعية العامة       

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

واملنهجية املستخدمة يف حساب تكاليف خدمات املؤمترات الطارئـة هـي نفـس               -٦٠
وهي تستند إىل افتراض    . ٢٠١٣-٢٠١٢املنهجية اليت استخدمت يف مشروع ميزانية الفترة        

يتضمن فتـرتني للـدورات     مفاده أن اجلدول الزمين السنوي الجتماعات هيئات االتفاقية س        
اجتمـاع األطـراف   /بينهما دورة ملؤمتر األطـراف ومـؤمتر  (تستغرق كل منهما أسبوعني    
، وُتستخَدم فيها أرقام التكاليف القياسية اليت ُيطبقها مكتـب          )تستضيفها إحدى احلكومات  

ومن املتوخى أيضاً التمـاس     . األمم املتحدة يف جنيف يف حساب تكاليف خدمات املؤمترات        
خدمات املؤمترات كاملة من األمم املتحدة على أساس سداد التكاليف، للحفاظ على جودة             

وهذا يعين أنه ال حاجة إىل طلـب مـوظفني          . خدمات الترمجة التحريرية والترمجة الشفوية    
كما تستند خمصصات الطوارئ إىل افتراض مفاده أن جمموعة اخلدمات اليت           . إضافيني لألمانة 

اجتمـاع  /اجات دورات مؤمتر األطراف ومؤمتر    ؤمترات تستطيع تلبية احتي   تقدمها خدمات امل  
األطراف واهليئتني الفرعيتني وأن تكاليفها ستكون يف حدود التكاليف املسجلة يف السنوات             

  .املاضية
 ٧,١ مببلغ   ٢٠١٥-٢٠١٤وتقدَّر خمصصات الطوارئ خلدمات املؤمترات يف الفترة          -٦١

الشفوية والوثائق ودعم خـدمات االجتماعـات، وسـيبلغ         ماليني يورو خلدمات الترمجة     
احتيـاطي رأس املـال    ماليني يورو إذا أضيفت إليها تكاليف دعم الـربامج و  ٨,٤ اجملموع
  ).١٠انظر اجلدول  (املتداول

طراف الستضافة دوراهتما   اجتماع األطراف على األ   /ويعتمد مؤمتر األطراف ومؤمتر     -٦٢
وإذا . قرر األطـراف عقـدها    تتفاقية وبروتوكول كيوتو قد      إضافية هليئات اال   وأية دورات 

اجتماع األطراف، /َيعرض أي طرف استضافة دورة أو دورة إضافية ملؤمتر األطراف ومؤمتر مل
 تقضي بأن ُتعقد الـدورة يف مقـر          املعمول به  )١٠( من مشروع النظام الداخلي    ٣فإن املادة   

__________ 

)١٠( FCCC/CP/1996/2  .  
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ت استضافة دورات مؤمتر األطراف والدورات      وحىت اآلن، جرت العادة بني احلكوما     . األمانة
اإلضافية للهيئتني الفرعيتني، مع حتمُّل اجلزء الذي يتعدى ما تغطيـه أمـوال األمانـة مـن                 

ـ .  أعـاله ٥٩التكاليف، وما تتحمله األمم املتحدة على حنو ما جرى بيانه يف الفقرة      شري وت
  .  من املستبعد حدوثها مجع تربعات خلدمات طوارئ وجود حاجة إىلعدمإىل األمانة 

  ١٠اجلدول 
  االحتياجات من املوارد خلدمات املؤمترات الطارئة

 )باليورو (٢٠١٥-٢٠١٤  )باليورو (٢٠١٥  )باليورو (٢٠١٤  
        وجه اإلنفاق

  ١ ٩٣٦ ٠٠٠  ٩٨٢ ٣٠٠  ٩٥٣ ٧٠٠  )أ(الترمجة الشفوية
        )ب(الوثائق

  ٣ ٥٧٧ ١٠٠  ١ ٨١٥ ٠٠٠  ١ ٧٦٢ ١٠٠  الترمجة التحريرية  
  ١ ٢١٠ ٥٠٠  ٦١٤ ٢٠٠  ٥٩٦ ٣٠٠  االستنساخ والتوزيع  

  ٣٩٤ ٠٠٠  ١٩٩ ٩٠٠  ١٩٤ ١٠٠  )ج(دعم خدمات االجتماعات
  ٧ ١١٧ ٦٠٠  ٣ ٦١١ ٤٠٠  ٣ ٥٠٦ ٢٠٠  اجملموع الفرعي  

  ٩٢٥ ٣٠٠  ٤٦٩ ٥٠٠  ٤٥٥ ٨٠٠  تكاليف دعم الربامج
  ٣٣٨ ٧٠٠  ٩ ٩٠٠  ٣٢٨ ٨٠٠  احتياطي رأس املال املتداول

  ٨ ٣٨١ ٦٠٠  ٤ ٠٩٠ ٨٠٠  ٤ ٢٩٠ ٨٠٠  اجملموع  
  : تشمل االفتراضات املستخدمة يف حساب ميزانية خدمات املؤمترات الطارئة ما يلي:مالحظة  

   جلسة يف كل دورة؛٤٠ال يتجاوز عدد اجللسات اليت ُتستخدم فيها الترمجة الشفوية  •
  حدة يف جنيف؛يستند حجم الوثائق املتوقع إصدارها إىل احلسابات اليت يقدمها مكتب األمم املت •
يشمل دعم خدمات االجتماعات املوظفني الذين توفرهم عادة خدمات املؤمترات يف مكتب األمم              •

املتحدة يف جنيف من أجل تنسيق ودعم خدمات الترمجة الشفوية والتحريرية واالستنـساخ أثنـاء               
  الدورة؛

ة كـبرية يف    تتسم األرقام املستخدمة باحلذر عموماً وتستند إىل افتـراض عـدم حـصول زيـاد               •
  . االحتياجات خالل فترة السنتني

  .تشمل مرتبات املترمجني الشفويني وتكاليف سفرهم وبدل إقامتهم اليومي  )أ(
تشمل مجيع التكاليف املتعلقة بتجهيز الوثائق قبل الدورة وأثناءها وبعدها؛ وتـشمل تكـاليف                )ب(

  .الترمجة مراجعة الوثائق وطباعتها
 املكلفني بدعم خدمات االجتماعات وتكاليف سفرهم وبدل إقامتـهم          تشمل مرتبات املوظفني    )ج(

  .اليومي وتكاليف الشحن واالتصاالت
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خـالل  لفريق منهاج ديربـان     االحتياجات من املوارد لالجتماعات اإلضافية        -باء  
  الدورات 

ىل عقد   مدى احلاجة إ   ٢٠١٣ على أن يقرر قبل هناية عام        فريق منهاج ديربان  اتفق    -٦٣
 مدى احلاجة إىل عقد     ٢٠١٤ كما سيقرر قبل هناية عام       ،)١١(٢٠١٤رات إضافية عام    أي دو 

واقترحت بعض األطراف أن تقدم للنظر أي ميزانية طوارئ         . ٢٠١٥أي دورات إضافية عام     
أن تنـتج عـن أي      ميكن  ألي عنصر إضايف يف امليزانية األساسية متوهلا مجيع األطراف، واليت           

  . ٢٠١٤ و٢٠١٣ عامي ق منهاج ديربانفرياستنتاجات ذات صلة من 
وأجرت األمانة تقييماً حلجم املوارد الالزمة لتغطية التكاليف التنظيميـة للـدورات              -٦٤

ومن شـأن   . ، إذا عقدت يف بون، خالل فترة السنتني القادمة        لفريق منهاج ديربان  اإلضافية  
م قبل الدورة ودورة من ، تتألف من اجتماعات من ثالثة أيا      لفريق منهاج ديربان  دورة واحدة   

).  ١١ول  انظـر اجلـد    ( يـورو   مليون ١,١ها تكاليف تصل إىل     ليمخسة أيام، أن تترتب ع    
 حجم التمويـل اإلضـايف   ٦ويرد يف اجلدول . صندوق املشاركةوسيطلب متويل إضايف من  

  .ملشاركةااملطلوب من صندوق 
ن ينبغي إدراج احتياجات من     وتدعو األمينة التنفيذية األطراف إىل النظر فيما إذا كا          -٦٥

  . يف امليزانية األساسيةلفريق منهاج ديرباناملوارد من أجل عقد أي دورات إضافية 
  ١١اجلدول 

  بونيف السنة لفريق منهاج ديربان يف واحد  إضايف دورة  الجتماعاالحتياجات من املوارد
 )باليورو (٢٠١٥-٢٠١٤  )باليورو (٢٠١٥  )باليورو (٢٠١٤  

  ٥٥٠ ٠٠٠  ٢٧٥ ٠٠٠  ٢٧٥ ٠٠٠  األمم املتحدةدعم خدمات 
  ٥٠٠ ٠٠٠  ٢٥٠ ٠٠٠  ٢٥٠ ٠٠٠  دعم اجتماعات األمانة

  ٩٠٠ ٠٠٠  ٤٥٠ ٠٠٠  ٤٥٠ ٠٠٠  دعم اخلدمات غري املتصلة باملوظفني
  ٢٥٣ ٥٠٠  ١٢٦ ٧٥٠  ١٢٦ ٧٥٠  تكاليف دعم الربامج

  ٢ ٢٠٣ ٥٠٠  ١ ١٠١ ٧٥٠  ١ ١٠١ ٧٥٠  اجملموع  

__________ 

)١١( FCCC/ADP/2012/3 ٢١، الفقرة.  
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  مرفق

  يف حساب التكاليف املنهجيات املستخدمة     

  تكاليف املوظفني   -ألف  
 تستند التكاليف القياسية املستخدمة يف حتديد :املرتبات والتكاليف العامة للموظفني   -١

تكاليف املوظفني يف امليزانية املقترحة إىل التكاليف الفعلية املتعلقة باملرتبـات مـن كـانون               
وتشمل تكاليف املوظفني خمصـصات   .٢٠١٢ديسمرب / إىل كانون األول ٢٠١٢يناير  /الثاين

  .  وزيادة الدرجات،ملستحقات املوظفني مثل إجازات زيارة الوطن، ومنح التعليم
  ١٢اجلدول 

  )أ(التكاليف القياسية للمرتبات

 )باليورو (٢٠١٥-٢٠١٤  )باليورو (٢٠١٣-٢٠١٢  )باليورو (٢٠١١-٢٠١٠  )ب(املستوى الوظيفي
  ١٩٤ ٠٠٠  ١٩٤ ٠٠٠  ١٩٤ ٠٠٠  أع م
  ١٧٧ ٠٠٠  ١٧٦ ٠٠٠  ١٧٦ ٠٠٠  ٢-مد
  ١٦٦ ٠٠٠  ١٦٣ ٠٠٠  ١٦٣ ٠٠٠  ١-مد
  ١٥١ ٠٠٠  ١٤٢ ٠٠٠  ١٤٢ ٠٠٠  ٥-ف
  ١٢٨ ٠٠٠  ١٢٤ ٠٠٠  ١٢٤ ٠٠٠  ٤-ف
  ١٠٩ ٠٠٠  ١٠٥ ٠٠٠  ١٠٥ ٠٠٠  ٣-ف
  ٩٤ ٠٠٠  ٨٥ ٠٠٠  ٨٥ ٠٠٠  ٢-ف

  ٦٣ ٠٠٠  ٦٣ ٠٠٠  ٦٢ ٠٠٠  خ ع

ـ    يف املائة من التكاليف القياسـية للمرتبـا        ٩٨مل ُيستخدم سوى      )أ( داد امليزانيـة الربناجميـة     ت يف إع
  .٢٠١٥-٢٠١٤ للفترة

  ).خ ع(؛ وموظف خدمات عامة )ف(؛ وموظف من الفئة الفنية )مد(؛ ومدير )أع م(أمني عام مساعد   )ب(

  التكاليف غري املتصلة باملوظفني  -باء  
 العقود املؤسسية والفردية للخـدمات الـيت        اخلدمات االستشارية تكاليف  تشمل    -٢

وُتقدر التكاليف على أسـاس االحتياجـات       . ربة متخصصة غري متاحة يف األمانة     تتطلب خ 
  . أنشطة مماثلةعلىالفعلية والنفقات السابقة 
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 تكاليف سـفر اخلـرباء ومـشاركتهم يف         اخلرباء وأفرقة اخلرباء  تكاليف  وتشمل    -٣
لتكاليف علـى   وُتقدر ا . اجتماعات اهليئات املشكَّلة واألعمال املتعلقة بإجراء االستعراضات      

  .أساس االحتياجات الفعلية والنفقات السابقة
 يف مجلة أمور، تكاليف إجيـار وصـيانة املبـاين،           نفقات التشغيل العامة  وتشمل    -٤

واملعدات، وخدمات االتصاالت، والشحن، وغري ذلك من اخلـدمات التعاقديـة الالزمـة             
 أساس االحتياجات الفعليـة     وتقدر التكاليف على  . لالجتماعات، فضالً عن عمليات األمانة    

  .والبيانات التارخيية

        


